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  رمانشواسوامى 
 

 رنَشت تلخس : عنوان

 89 ناول عضَ اختصاصی  باقرنژاد نحیا سیدى نویسنده :

 ، غهگینعاشقانٌ ژانـر:

 سلطانی :طراح جلد 

 949 تعداد صفحو :

 پسر عاشق آٍا کٌ آٍا ٍ ريا اسو بٌ يستن خَاير دٍتا : رمان ی خالصو
  ..ريا خَايرش خَاستگاری نیرى عشقش انا نیشٌ آرنان عهَش

 یعنی استادش عاشق يا بعد انا دى نی نحبت جَاب حسی يیچ بدٍن ريا
 تحدیدش ارنان انا بشٌ جدا آرنان از کنٌ نی سعی .شٌ نی باباش شریک
 کٌ نیفتٌ زیادی اتفاقات خالصٌ .نیارم آٍا سر بالیی جداشی ازم اگٌ کنٌ نی

 .شٌ نی دردسر باعخ

استمحفوظ  89هاول  برای اهجمن کتابتمامی حقوق این    
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 .انداختو نگايی اتاقو دیَار رٍی ساعت بٌ ٍ شدم بیدار خَاب از وگَشی زنگ صدای با

 .شدم بدبخت نیشٌ شرٍع کالسو دیگٌ ساعت نیو ٍای

 يرچی سریع اٍندم، بیرٍن. دادم انجام رٍ رٍزانٌ عهلیات رٍتَن بٌ گالب دستشَیی، تَ زدم شیرجٌ
 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ برداشتو رٍ کَلو کردم تنو رٍ اٍند دستو دم

 شدم آسانسَر سَار پَشیدم رٍ نشکیو يای کتَنی در سهت دٍیدم خَابن، يهٌ نعلَنٌ کٌ اینطَر
 .رفتو خَشگلو3نزدا طرف بٌ ٍ

 .داریو کالس ارجهند استاد با انرٍز ٍای ای اٍند یادم تازى رسیدم کٌ دانشگاى بٌ

 استاد نَکرتو داخ ٍای کردم، باز درٍ ٍ کشیدم عهیق نفس رسَندم، کالس بٌ رٍ خَدم بدٍ بدٍ 
 .نیَندى

 نیز، رٍ بَد گذاشتٌ رٍ سرش کٌ رفتو نًدیس سهت بٌ ٍ کردم سالم يا بچٌ از تَکی ٍ تک بٌ
 :زدم صداش

 نًدیس؟_

 :زدم صدا دٍبارى نداد جَاب

 نًدیس؟_

 :زدم صدا تر بلند یکو ایندفعٌ نداد جَاب بازم

 . صابری_

 :گفت ٍ کرد بلند رٍ سرش یکدفعٌ

 استاد؟ بلٌ_

 .خندى زیر زدم یپَق
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 . بَزینٌ آخٌ داری کرم نگٌ نفلٌ نرض_نًدیس

 :گفتو نیخندیدم کٌ يهینطَر

 .شد کالس ٍارد استاد کٌ بدى رٍ جَابو باز اٍند ندادی، جَاب زدم صدات يرچی کنو چیکار-

 :گفت علیکش ٍ سالم بعد

 .شد دیر اٍند پیش ٍاسو نشکلی شرنندى يا بچٌ-

 .دادن درس بٌ کرد شرٍع غیابش حضَر از بعد

 

 .بیرٍن رفتیو نًدیس با شد تهَم کٌ کالس

 :گفت جلَ اٍند بَد انید اسهش کٌ يانَن يهکالسی از یکی زدیو، نی قدم حیاط تَ داشتیو

 .نیشو خَشحال بیاین حتها تَپ، گرفتو نًهَنی یٌ فرداشب يا خانَم-

 .نیاد پیش چی ببینیو فرداشب تا حاال دعَتت، از نهنَن-

 .بیارین تشریف حال ير بٌ باشٌ-انید

 .رفتن دٍستش با

 افسردى دارم کو کو دیگٌ ننو بَدى زیاد يانَن درس ٍقت چند این دیگٌ بریو ريا-نًدیس
 .نداشتو عهٌ نیشو،جَنٌ

 .فردا تا حاال باشٌ-

 . نیاد سهتَن بٌ يا بچٌ از یکی دیدم کٌ رفتیو نی کالس سهت بٌ داشتیو

 .شد کنسل نیکَ استاد کالس يا بچٌ-
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 دانشگاى پارکینگ طرف بٌ ٍ برداشتیو رٍ يانَن کیف کالس تَ رفتیو خَشحالی با نًدیس ٍ نن
 .رفتیو

 .باشٌ نبارکت عشقو، ناشینت خَشگلٌ چٌ ريا ٍای-نًدیس

 .ندارى رٍ قابلت عزیزم نرسی-

 خریدى؟ برات بابات-نًدیس

 !کٌ ندارم پَل انقدر نن پس، نٌ-

 از سال سٌ رٍ پدرش نًدیس آخٌ کردم، نگايش باناراحتی. افتاد نگايش تَ غهی یٌ نًدیس
 .دادى دست

 .ندادم ادانٌ ناجرا این بٌ دیگٌ

 

 .کردم حرکت خَنهَن سهت بٌ ٍ رسَندم رٍ نًدیس

 اسناسَر سَار شدم پیادى کردم، پارک رٍ شین نا ٍ کردم باز ریهَت با رٍ پارکینگ در رسیدم ٍقتی
 .رداشتوب کَلو تَ از رٍ کلید يهینطَر شدم

 .نیست اطراف کسی دیدم شدم، خَنٌ ٍارد ٍ اٍردم در يانَ کتَنی ٍ کردم باز درٍ شد، باز اسانسَر

 .اٍند نی اينگ صدای آٍا اتاق تَ از کٌ برم اتاقو سهت بٌ خَاستو باال رفتو يا پلٌ از

 .نیدى گَش اينگ دارى ٍ خَدشٌ حال تَ دیدم کردم، باز درٍ یَاشکی رفتو

 .ندید ٍ نن اصال کٌ بَد ىشد غرق انقدر

 .اتاقو تَ رفتو ٍ بستو یَاش درٍ



 www.Novel98.com 7               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 .خَنٌ آشپز تَ رفتو ٍ کردم عَض رٍ يام لباس

 .کرد جلب رٍ نظرم بَد، چسبیدى یخچال در رٍ کٌ کاغذی

 :بَد نَشتٌ نانانٌ، خط دیدم نزدیک رفتو

 (خداحافظ جان نَش بخَرین آٍا با کنین گرم گذاشتو غذا نهیام،۵ ساعت تا نطبو نن دخترم)

 

 . کردم باز رٍ درش برداشتو، رٍ غذا قابلهٌ ٍ کردم باز رٍ یخچال در

 .بَیی ٍ رنگ خَش ناکارانی عجب بٌ بٌ

 .بشٌ گرم تا فر تَ گذاشتو

 .بردى خَابش دیدم کردم باز رٍ اتاقش در کنو، صدا رٍ آٍا تا رفتو 

 .دادم تکَنش ارٍم رفتو

 اٍا؟-

 .کرد باز ٍ ياش چشو

 اٍندی؟ کی تَ ريا-اٍا

 فکر دید نی يرکی بَدی، شدى اينگ غرق يهچین نبَدی خَدت حال تَ شها اٍندم، ٍقتٌ خیلی-
 .خَردی عشقی شکست کرد نی

 .دیگٌ نبَد حَاسو ببخشید حاال-اٍا

 .بخَریو پاشَ کردم گرم رٍ غذا باشٌ-
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 .نیام دستشَیی برم نن برٍ باشٌ-اٍا

 

 .اٍند اٍا گذاشتو، برداشتو یخچال تَ از يو ناست نیز، رٍ گذاشتو ٍ کشیدم رٍ غذا پایین رفتو

 کردی درست یکدفعٌ باشی بلد کاريا این از نکنو فکر البتٌ کنی، درست غذا بلدی نگٌ تَ بٌ بٌ-اٍا
 .....نی ٍاسش دلو بخَرى سَختٌ غذا باید يهیشٌ شَيرت بدبخت سَزندی،

 

 بزنی يو زنینی سیب داری یاد فقط خَبٌ بلدى خَدش انگار حاال نیگٌ يهچین بگیر، نفس بسٌ عٌ-
 تَ گذاشتٌ کردى درست نانان اینو سَخت یکدفعٌ حاال بلدم يو خیلی بعدشو نیگی، نن بٌ بعد

 .یخچال

 .نکردی درست خَدت نیگو ايا-اٍا 

 

 .کشیدم دراز تخت رٍ اتاقو تَ رفتو شَیی ظرف ناشین تَ گذاشتو يو يارٍ ظرف خَردیو، رٍ غذا

 ...برد خَابو ٍ شد سنگین يام چشو ٌدقیق چند بعد

 

 :گفت نانان کٌ خَردیو نی چایی داشتیو آٍا ٍ بابا ٍ نانان با

 .خَنشَن کرد دعَتهَن فردا برای زد زنگ عهَتَن زن يا بچٌ-

 !فردا فکر تَ رفتو

 پس؟ کنو چیکار کنٌ نی ٍ کلو نًدیس نرم يو اگٌ دعَتو نًهَنی کٌ نن فردا
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 .دعَتیو نًهَنی سنًدی با فردا نن نانان-

 کجا؟ کی، نًهَنی-نانان

 یکو بریو گفتیو يو نًدیس ٍ نن کردى، دعَت يو نارٍ گرفتٌ نًهَنی یٌ کالس يای بچٌ از یکی-
 .بشٌ عَض يَانَن ٍ حال

 .نیای کردى دعَت عهَت زشتٌ خیلی خیر نٌ-نانان

 يو خَدتَن اظبنَ دخترم، برگردین زٍد انا بشٌ عَض رٍحیش برى بزار خانَم کن ٍلش-بابا
 .باشین

 .نهنَن بابایی باشٌ-

 

 (آٍا)

 حاال؟ بپَشو چی بینهش، نی فردا خَشحالو خیلی ٍایی بریزم، کجا نهیدٍنو فراٍٍنٌ کهرم تَ قر ٍای

 .گیرم نی تصهیو فردا حاال دٍنو نهی ٍای آبیٌ نٌ خَبٌ، قرنز نانتَ

 .رفتو اقوات بٌ ٍ گفتو بخیر شب ٍ پاشدم خَردیو رٍ شانهَن اینکٌ بعد

 فکر با کشیدم خَدم رٍی رٍ کرد نی نسخرم ريا يهیشٌ کٌ ٍ خرسیو پتَی ٍ کشیدم دراز تختو رٍ
 .رفتو خَاب بٌ فردا بٌ

 

 

 ٍ عطرم ٍ لبو برق برداشتو، کهد تَ از رٍ آبیو کیف سریع( شد دیر بدٍ آٍا) گفت نی کٌ بابا صدای با
 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ کیفو تَ انداختو ٍ گَشیو
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 .دیگٌ دیرشد نیرسی، قرت بٌ انقدر عرٍسی بری خَای نی نگٌ دختر-نانان

 .ناشین سهت بٌ افتادیو راى ٍ گفتو ببخشیدی یٌ

 . بشٌ انادى اٍنجا نًدیس خَنٌ بَد رفتٌ تر زٍد ساعت نیو ريا

 

 .رسیدیو دقیقٌ بیست از بعد

 استرس چرا دٍنو نهی باال بَد رفتٌ قلبو ضربان شدیو، پیادى ٍ کرد پارک ای گَشٌ رٍ ناشین بابا
 .نبَد خَدم دست داشتو

 .شدیو اسانسَر سَار دیدم اٍندم خَدم بٌ ٍقتی

 کٌ بیرٍن رفتیو ٍ شد باز  آسانسَر در

 

 . بَد ایستادى در دم عهَ

 .فرنَدید رنجٌ قدم ٍرا این از داداش خان بٌ بٌ-عهَ

 سالم نانانهو با گرفت بغل رٍ نن ٍ جلَ اٍندن عهَ بعد کرد، رٍبَسی عهَ با جلَ رفت خندى با بابا
 .کرد

 .داخل رفتیو

 .بفرنایید اٍندید خَش سالم- عهَ زن

 .شد تهَم بَسٌ ٍ ناچ بازار دیگٌ کرد، علیک سالم آرنانو 

 .بَدنش ندیدى بَد ٍقت چند بَد شدى تنگ براش دلو چقدر عزیزم
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 .نشستیو رفتیو يهٌ

 کَ؟ ريا پس فرياد-عهَ

 .بیاد نشد دیگٌ بَدن دعَت نًهَنی دٍستش با ريا رنندىش دیگٌ ببخشید-بابا

 دادى؟ ترجیح خانَادش بٌ رٍ دٍستاش یعنی نکنٌ درد دستش-عهَ زن

 .بشٌ عَض رٍحیشَن برن گفتن بَد شدى زیاد ياش درس ٍقت چند این تَ جان نًناز نٌ-نانان

 .نگفت چیزی دیگٌ کسی

 .کردى يو تیغ شیش چٌ بشو فداش الًی دبَ گرفتٌ انشب چرا نهیدٍنو کردم، نگاى آرنان بٌ

 .رفتو عهَ زن اتاق بٌ پاشدم ٍ اٍندم خَدم بٌ کن عَض ٍ لباست برٍ گفت نی کٌ عهَ زن صدای با

 کٌ برم اٍندم بازى آرنان اتاق در دیدم اٍندم، بیرٍن ٍ کشیدم نَيام بٌ دستی ٍ اٍردم در رٍ نانتَم
 چی؟ اٍند کسی اگٌ ٍلی بزنو دید ٍ اتاقش برم گفت بًو حسی یٌ

 .کٌ نکردم جرم عهَنٌ پسر اتای بیان خب

 . داشت قرار اتاق ٍسط يو ای دٍنفرى تخت ٍ بَد نشکی سفید تو اتاقش، تَ رفتو

 .خَرد چشهو بٌ تخت زیر جعبٌ یک کٌ بیرٍن برم اٍندم ٍ انداختو کلی نگاى یٌ

 .برداشتهش ٍ جلَ رفتو

 :بَد نَشتٌ رٍش کٌ بَد قرنز جعبٌ یک

 (زندگیو بٌ دیوتق)

 . گرٍناست اٍن از نعلَنٌ بَد تَش شگل خَ خیلی انگشتر یک کردم، باز یَاش رٍ درش 

 باشٌ؟ نن نال این نیشٌ یعنی
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 .زد نی تند تند قلبو

 ....رفت نفسو نیاد، پا صدای دیدم کٌ برم اٍندم جاش، سر گذاشتو

 

 کنو؟ چیکار حاال خدا ٍای

 .شدم بدبخت

 .کردم خفین در پشت رٍ خَدم سریع

 .شد باز در

 :گفت جعبٌ اٍن سراغ رفت تَ اٍند آرنان، فًهیدم

 .بدم بًت کٌ نشد انرٍز حیف-

 .بیرٍن رفت ٍ بست درٍ کهد تَ گذاشت

 خب باشٌ نن نال اگٌ بدم بًت نشد گفت چرا ٍلی يا بفًهٌ بَد نزدیک يَف کشیدم، عهیق نفس
 .نشٌ چرا بدى،

 

 .نیفتاد خاصی اتفاق يو شب تا نشستو، ٌبقی پیش رفتو ٍ بیرٍن زدم اتاق از

 

 (ريا)

 .تَ رفتیو نًدیس با

 .يستن پَلدارا این از بَد نعلَم بزرگی، باغ چٌ اٍى
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 .رقصیدن نی ٍسط داشتن پسر ٍ دختر کرد، نی کر ٍ گَشو داشت آينگ صدای کٌ تَ رفتیو

 . گرفتو ٍ نًدیس دست ریخت، قلبو

 بیا ندیدى کسی تا کردم غلطی عجب نرفتو، جايا اینجَر عهرم تَ نن! پارتیٌ کٌ این نًدیس ٍای-
 .برگردیو

 :گفت بَد ترسیدى جَرایی یک خَدش کٌ نًدیس

 .بگیرى نعهَلی نًهَنی نیاد کسی نگٌ پارتیٌ نعلَنٌ خب..خ-

 .جلَ اٍند پارتی صاحب انید نَقع يهَن

 ٍایستادین؟ در دم چرا اٍندین خَش خانَنا سالم بٌ بٌ-انید

 رٍ انداختیو رٍ شالهَن انا رفت ٍ گرفت رٍ يانَن پالتَ اٍند خدنتکار یک جلَ، فتیور تردید با
 .يانَن شَنٌ

 

 .کالس يای بچٌ جای رفتیو انید يهراى نًدیس با

 .کردیو پرسی احَال ٍ سالم يهٌ با رسیدیو

 کجا؟ اینجا کجا شها استاد بٌ بٌ -نًدیس

 .يستو کیارش دانشگاى از بیرٍن استاد دانشگاى تَ شوبعد بیام، گفتو ننو کرد اسرار انید دیگٌ-استاد

 

 دادم، دست ٍ کردم سالم باياش ننو

 .بَدا داغ ياش دست چقدر
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 .نشستیو يا صندلی رٍ يههَن

 .برقصن رفتن نًدیس يهراى بٌ يا بچٌ از تا چند

 .نشست کنارم اٍند کیارش يهَن یا استاد کٌ بَد کنارم خالی صندلی یک

 .کنو فکر بَد آلبالَ شربت جلَنَن، اٍند سینی یک با اکاري خدنت از یکی

 .کنٌ نی نگايو تعجب با دارى کیارش دیدم کٌ برداشتو یکی 

 .خب تشنهٌ دارى تعجب چیٌ گفتو دلو تَ

 :گفتو تعجب با گرفت، ٍ دستو کٌ باال برم اٍندم

 کشی؟ نی ٍ دستو چرا

 خَری؟ نی نشرٍب تَ نگٌ-کیارش

 .شد گرد يام چشو

 .کنن خنگو تَسر خاک نفًهیدم، چرا ٍای

 :گفتو نیز رٍ گذاشتهش سریع

 .دٍنستو نهی گفتین، کٌ نهنَن-

 .زد پَزخند یک

 .بَزینٌ ایش

 

 .پیشهَن اٍند بَد زیادش تحرک از نشان کٌ سرخ صَرتی با نًدیس
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 .نهیدى کیف تَ بدٍن برقصیو یکو پاشَ ريا-نًدیس

 برقصو؟ پاشو نیگی تَ اٍندم نًهَنی ینا بٌ پشیهَنو اصال نهیاد، خَشو نن نًدیس نٌ-

  

 .شد پخش تانگَ آينگ یک نَقع يهَن

 با يو نًدیس داد، رقص پیشنًاد نًدیش بٌ اٍند يو پسری یک ٍسط، رفتن دٍنفر دٍنفر يهٌ
 .کرد قبَل تردید

 .نیست حالیت يیچی کٌ تَ دست از نًدیس ٍای

 .ایستادى جلَم کیارش دیدم باال اٍردم ٍ سرم يام چشو جلَی دست یک دیدم نَقع يهَن

 .برقصیو پاشَ بیکاری يو تَ رفت، سر حَصلو-کیارش

 .کنید پیدا خَدتَن ی ٍاسٌ دیگٌ پای يو بفرنایین برقصو، نهیتَنو نن نٌ-

 . نیستی بلد نعلَنٌ پس-کیارش

 ...فقط بلدم يو خیلی چرا-

 .پاشَ پس بلدی اگٌ-کیارش

 .ٍسط رفتیو دست تَ دست پاشدم انکار با

 .کهرم دٍر کرد حلقٌ رٍ دستش اٍنو شَنش، رٍ گذاشتو ٍ يام دست از کیی

 

 .کرد حس ٍ ياش دست داغی کهرم حتی داغ، ياش دست انقدر چرا این نهیدٍنو نن

 .گَشو بٌ خَرد نی ياش نفس کٌ بَد نزدیک انقدر فاصلهَن رقصیدن، بٌ کردیو شرٍع آرٍم آرٍم
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 ....شَک تَ رفتو دیدم کٌ زیچی با بزنو دٍر اٍندم بَد، آينگ آخرای

 

 .بَسیدش نی داشت زٍر بٌ رٍ نًدیس( يانَن يهکالسی از یکی) انین

 .شد خیرى بًو کیارش ٍ ایستادم ناگًان

 بٌ ٍ انداخت کَلش رٍی ٍ نًدیس انین دٍیدم، نًدیس سهت بٌ ٍ شدم کار بٌ دست سریع
 .داشت برنی قدم تند تند ٍ رفت باال طبقٌ سهت

 . شدند نحَ دیدم از يا اٍن دیدم اٍندم خَدم بٌ ٍقتی بَدم، شدى خیرى نًدیس اشکی صَرت بٌ

 .باال طبقٌ سهت بٌ دٍیدم سریع

 .بَد لرزیدن ٍ کردن گریٌ درحال نًدیس ٍ بَد گذاشتٌ نًدیس ديان رٍی رٍ دستش انین دیدم

 . رسیدم بًشَن تقریبا

 :گفتو انین بٌ داد با 

 نیکنی؟ داری غلطی چٌ-

 :گفت ٍ طرفو چرخَند ٍر سرش انین

 . ندارى ربطی يیچ تَ بٌ-

 .کرد ٍل رٍ نًدیس لحظٌ يهَن انین کٌ کردم حهلٌ سهتش بٌ

 .کردم نگاى نًدیس بٌ

  نبَد؟ يو آدم یک طبقٌ این تَ یعنی بَدم عصبانی خیلی بَد، پریدى صَرتش از رنگ
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 :گفت انین حال يهَن در

 ترسیدی؟ چیٌ-

 :گفتو داد با بَد اٍندى جَش بٌ خَنو کٌ نن

 حسابت بٌ االن  جَجٌ، نبَدم اینجا کٌ ترسیدم نی تَ از نن اگٌ د   الشخَر، عَضی ببند رٍ دينت-
 نیزنی؟ دست نن دٍست بٌ يستی کی کردی فکر نیرسو

  نٌ؟ تَ بٌ ٍلی زدم دست دٍستت بٌ کٌ کردی حسَدی نکنٌ دٍستت، اٍن ٍ خَدتی جَجٌ-انین

 .زد بًو چشهک یک حرفش این يهراى

 .زدم صَرتش بٌ نحکهی سیلی یک بَدم، رسیدى جنَن نرز بٌ عصبانیت از کٌ نن

 لرزى بٌ بدنو ستَن چًار زد کٌ ای عربدى با ٍ برگشت سهتو بٌ بعد بَد شَک تَ دقیقٌ چند انین
 .نداشتو نًدیس از کهی دست يو نن افتاد،

 زنین رٍی ضربٌ شدت از ٌک  صَرتو تَی خَابَند نحکهی سیلی چنان ٍ کرد حهلٌ سهتو بٌ انین
 . شدم پخش

  کٌ شنیدم رٍ کیارش داد صدای ناگًان

 :گفت فریاد با

  ؟ خبرى چٌ اینجا-

 .نَند جابت صَرتو رٍی ٍ چرخید کیارش سر

 بٌ دلو افتاد، نًدیس بٌ چشهو یکدفعٌ کٌ انداختو پایین رٍ سرم خجالت از يو ٍ درد از يو نن
 .یَندنه بر دستو از کاری ٍلی سَخت حالش

 :گفت کیارش رٍبٌ انین
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 .کارت رد   برٍ خبرى چٌ اینجا کٌ ندارى ربطی تَ بٌ ُفُکلی جَجٌ چیٌ-

 

 رفتٌ يو در ياش اخو عصبانیت از ٍ بَد شدى قرنز ياش چشو کٌ کیارش طرف چرخَندم ٍ چشهو
 .بَد

 :گفت انین بٌ داد با کیارش

 کردی؟ نی غلطی چٌ اینجا-

رتٌ شًر کردی فکر  .عَضی نرتیکٌ نیکنی بلند خترد رٍ دست ي 

 . نکن دخالت نیستی يیچی تَ پسرشی؟ دٍست نانزدشی، چیکارشی؟شَيرشی،-انین

 :غرید لب زیر کیارش

 .شَيرشو کن فکر تَ-

 .زدن بٌ کرد شرٍع ٍ کرد حرکت انین سهت بٌ کیارش یکدفعٌ

 .نیدٍنٌ خدا کٌ زدند نی رٍ يهدیگر چنان

 شرٍع ٍ اٍندم خَدم بٌ نًدیس جیغ با کٌ کردم نی نگاى َنبًش يا ننگَل این نحل ترس از ننو
 .  باال بیاد کسی شاید کٌ زدن داد بٌ کردم

 ٍ کردن کهک نًدیس ٍ نن بٌ دختر تا چند کردند، جداشَن يو از ٍ اٍندن سرعت بٌ نفری چند
 .بردنهَن

 

 .باسول  بٌ افتاد نگايو کٌ کردم نی نگاى بَد شدى کبَد کٌ خَشگلو صَرت بٌ داشتو
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 افتادم بشکنٌ دستش الًی انین نحکو سیلی با کٌ نَقع اٍن ٍای، ای کٌ اٍند یادم لحظٌ یک
 .بَد ای دیگٌ اتاق تَ پالتَم قضا از شد، پارى لباسو زنین،

 .کردم خَرد،نگاى نی رٍ بَدن اٍردى براش يا دختر کٌ قندی اب داشت کٌ نًدیس بٌ

 .دیگٌ بریو شدى خَب حالت اگٌ نًدیس-

 :گفت ٍ داد تکَن سری یسنًد

 .بیارم رٍ ٍسایلهَن نیرم نن-

 

 نن ٍ شد باز در ناگًان بیرٍن، کشیدم پام از بختی بد یک بٌ رٍ ساقو ٍ آٍردم در رٍ لباسو يو نن
 باال آٍردم رٍ سرم کٌ ٍقتی انا نًدیسٌ کٌ کردم فکر

 

 (کیارش)

  کردن، جدا يو از رٍ انین ٍ نن کٌ ٍقتی

 .دادن...  ٍ ،باند چسب بًو ٍ اتاقی تَی بردنو

 .شستو رٍ لبو گَشٌ

 چرا کٌ ام عصبانی يو خَدم از ٍ باال رفت تنًایی( ريا)احهق، دخترى این چرا کٌ بَدم عصبی ينَز
 .نرسیدم زٍدتر

 .گذاشتو اتاق گَشٌ عسلی نیز رٍی ٍ کردم جهع يارٍ ٍسایل

 .زدم چسبی رٍ لبو گَشٌ
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 نًهانی ٍ بَد شب سر ينَز اینکٌ با شَن خَنٌ برسَنو رٍ دٍستش ٍ ريا االن يهین گرفتو تصهیو
 .ندارى ايهیتی برام اینا کٌ عصبانیو اینقدر انا بَدند ندادى شام ٍ برجا پا

 بًو عجیبی دلًرى. نبَد کدٍنشَن يیچ تَی ريا ٍلی زدم در رٍ تکشَن تک ٍ رفتو يا اتاق سهت بٌ
 .آٍردى نسرشَ بالیی انین دٍبارى نکنٌ کٌ گفتو داد، دست

 ...کٌ کردم باز زدن در بدٍن رٍ آخر در استرس با

 

 (ريا)

 .کردم نگايش شدى گرد يای چشو با ٍ کردم تعجب دیدم رٍم رٍبٌ کٌ چیزی از

 .نیکنٌ نگاى نن بٌ دراٍندى حدقٌ از کٌ يایی چشو ٍ باتعجب يو اٍن دیدم

 .ام نشستٌ جلَیش پَششی يیچ بدٍن دیدم ٍ اٍندم خَدم بٌ لحظٌ یک

 کردى غش خندى از ياش چشو  آخر لحظٌ اٍند، خَدش بٌ کٌ کشیدم کَتاى نٌ ٍ بلند نٌ جیغ، یک
 .نشد نَفق انا نیفتٌ خندى بٌ لباش کرد نی سعی ٍلی بَدن

 .پَشیدنشَن ٍ اٍرد رٍ يام لباس نًدیس جانیٌ چند بعد بیرٍن رفت کٌ ٍقتی

 افتادى؟ اتفاقی شدی؟ قرنز چرا-نًدیس

 .بریو کٌ بپَش ٍ يات لباس زٍد نٌ نٌ-

 

 دٍم، طبقٌ آشپزخانٌ سهت بٌ افتادم راى. کردم باز را در ٍ اتاق درب سهت بٌ رفتو
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 .يا دارن بزرگی خَنٌ چٌ خدایی

 .زدن لبخند درحال ٍ نشستٌ خَری نايار نیز صندلی رٍی کیارش دیدم کٌ شدم خَنٌ آشپز نزدیک

 برای ٍ رفتو اٍپن رٍی آب شیشٌ سهت بٌ ٍ توانداخ پایین رٍ سرم دید، رٍ نن کٌ برگردم اٍندم
 .کشیدم سر نفس یک ٍ ریختو آبی خَدم

 .زد صدام کیارش

 

 (کیارش)

 .بَد شدى گشاد تعجب از يام چشو دیدم کٌ ای صحنٌ از کردم باز کٌ رٍ در

 چٌ يو يا دختر این نیاٍرد، در رٍ ساقش بختی بد یک بٌ داشت ٍ بَد نشستٌ زنین رٍی ريا
 .ارند نشکالتی

 نَنگل دٍتا يهانند ٍ شد گرد خَدم نحل ياش چشو نن دیدن با ٍ آٍرد باال رٍ سرش ريا ناگًان
 .کردیو نی نگاى بًو داشتیو

 .کردم نی غش خندى از يهَنجا گرفتو نهی رٍ خَدم جلَی اگر ٍ اٍندم خَدم بٌ زد، ريا کٌ جیغی با

 ٍ قرنز کشٌ،صَرتش نی خجالت ٍقتی نیشٌ خَشگل چٌ خدایی انا نخندم کردم سعی خب ٍلی
 .نیشٌ بانهک

 

 .کردم نی فکر لحظٌ اٍن بٌ يهش ٍ نشستو آشپزخانٌ تَ رفتو

 

 بریو؟ بگو بًش کی ٍ چطَری کٌ کردم فکر این بٌ
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 .دیدم رٍ ريا کٌ بَدم يا درگیری خَد يهین تَ

 .خَرد سر یک  رٍ آب ٍ رفت اپن رٍی آب پارچ سهت بٌ شدى يَل ٍ افتادى پایین سری با یکدفعٌ

 .بگَ بًش کیارش، ٍقتشٌ االن گفتو خَدم بٌ

 .کردم نصلحتی ای سرفٌ ٍ نشستو صاف

 (ريا)

 .داد قرار خَدش نخاطب رٍ نن ٍ کرد سرفٌ یک اٍل کیارش

 .برید خَنٌ بٌ دٍستتَن با يهراى زٍدتر داد، رخ انشب کٌ اتفاقاتی این با کٌ بًترى خانَم ريا-کیارش

 نًهَنی تَی بیرٍن لباس با نیستیو کٌ اسکَل ٍگرنٌ شدیو حاضر هیني برای نايو کیارش اقا-
 . بگردیو

 .باشو تنًا پسر شازدى این با دقیقٌ دٍ نذاشت ٍ شد نزدیک نن بٌ کنان صدا نًدیس

 :گفت ٍ کیارش سهت برگشت. بریو بًترى حاضرم نن ريا -نًدیس

 .افتادید زحهت تَی نا بخاطر انرٍز خیلی نکنٌ درد دستتَن-

 . ست ٍظیفٌ چیٌ يا حرف این کنو نی خَايش-یارشک

 :گفتو بَدم شدى خستٌ دٍتا این بیجا يای تعارف از کٌ نن

 .بریو بًترى جان نًدیس-

 .رسید نهی صدا بٌ صدا اصال کٌ اٍند نی پایین از صدا ٍ سر اینقدر ٍلی

 :زدم داد تقریبا کشاندم، ٍ گرفتو رٍ نًدیس دست عصبانیت با

 .ٍقتٌ ردی دیگٌ، بریو-
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 . رسَنهتَن نی نن ایید نی بانن يردٍ عهرا، تنًا دختر دٍتا شب نَقع این-کیارش

 .داریو ناشین خَدنَن نا نٌ-

 .بریو دیگٌ بًترى بیارن براتَن فردا نیگو خب-کیارش

 :گفت کٌ نٌ بگو اٍندم

 ..نباشٌ يو ای دیگٌ حرف-

 

 

 

 .ادیوافت راى کیارش ناشین سهت بٌ انید از خداحافظی از بعد

 

 .استاد ببخشید-

 کیارش -کیارش

 بلٌ؟-

 .بفرنایین حاال استاد نٌ يستو، کیارش دانشگاى از بیرٍن کٌ گفتو-کیارش

 پس؟ چی ناشینو چیزى، نیگو-

 .نباش نگران فرستو نی برات فردا-کیارش

 

 .شدیو سَار نًدیس با
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 .عقب نًدیس ٍ نشستو جلَ نن

 حرکت نا ی خَنٌ سهت بٌ رسَندیو رٍ نًدیس اینکٌ بعد. نشد بدل ٍ رد حرفی يیچ نسیر تاآخر
 .کردیو

 .رسیدیو دقیقٌ دى بعد

 .کردین زیادی کهک انشب نکنٌ درد دستتَن-

 .داد نی انجام رٍ کار يهین حتها بَد نن جای يرکی بَد ٍظیفٌ-کیارش

 .خداحافظ نهنَن بازم-

 ريا-کیارش

 :گفتو پرید دينو از

 جان؟-

 :گفت ٍ کرد بًو نگايی کیارش

 .خداحافظ يیچی-

 

********* 

 .شدم بیدار ازخَاب چشهو تَ خَرد کٌ آفتاب نَر با

 .کنو استراحت نیتَنو ست جهعٌ انرٍز جَن آخ

 .انداختو نگايی ساعت بٌ ٍ برداشتو ٍ گَشیو

 !نکردى بیدارم نانان عجب چٌ بَد ظًر یک ساعت اٍى،
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 .اٍندم بیرٍن ٍ زدم صَرتو ٍ دست بٌ آبی دستشَیی تَ رفتو بیرٍن، زدم اتاق از پاشدم

 .پایین رفتو يا پلٌ از

 .دادم باالیی بلند سالم

 .بَدن نشستٌ نبل رٍ بابا ٍ نانان

 .دید نی تلَیزیَن نانانو خَند، نی رٍزنانٌ داست بابا

 .بخیر ظًر دخترم سالم-بابا

 !کندی دل خَاب از عجب چٌ سالم،-نانان

 .بَدم خستٌ اٍندم دیر دیشب ببخشید-

 حاال؟ گذشت خَش-بابا

 .بَد خَب آرى-

 .داریو کار عالهٌ یک بخَریو نايار کٌ کن صداش برٍ اتاقشٌ، تَ آٍا-نانان

 چی؟ برای کار جهعٌ رٍز نانان ٍا-

 .بیان قرارى خانَادى با شریکش کردى، دعَت نًهَن ٍاسهَن باباتَن اقا يیچی-نانان

 .رفتو آٍا اتاق سهت بٌ ٍ گفتو ايانی یک

 

 .کردم باز رٍ در

 .پاياش رٍ لبتابش ٍ بَد نشستٌ تخت رٍ

 نا؟ از نگیری احَالی ٍقت یک خانَم، ابجی سالم-
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 .نشستیو خَنٌ تَ کٌ نا گذاری، ٍ گشت بٌ يهش شها ٍاال سالم-آٍا

 .نايار بریو پاشَ يا ببینی نداری چشو حاال، رفتو نًهَنی یک بابا ای-

 .افتادیو راى خَنٌ آشپز سهت بٌ بايو شد، بلند خندى با

 .افتادى راى سبزی قرنٌ بَی عجب اٍم

 .خَردن بٌ کردم شرٍع يا نخَردى ٍنحل نشستو صندلی رٍ

*** 

 . شدم خستٌ خدا اخ کهرم ٍای-

 .نبل رٍ کردم پرت رٍ خَدم زدم نی نفس نفس کٌ يهینطَر

 .دیرى چًارى ساعت نشستی چرا! ريا-نانان

 .شد تهیز خدا بٌ دیگٌ بسٌ نانان، ٍایی-

 . دیگٌ بسٌ نیزنٌ برق خَنٌ نانان -آٍا

 .بیاین زٍد بگیرین دٍش  حهَم برین پاشین باشٌ، تنبال-نانان

 .افتادیو راى اتاقانَن سهت بٌ آٍا با خَشحالی با

 .بیرٍن زدم حهَم از حسابی دٍش یک بعد

 بٌ ٍ برداشتو رٍ بَد زیبایی يای گل رٍش کٌ رنگ سفید نانتَ کردم،یک سشَار ٍ نَيام اینکٌ بعد
 .کردم تنو رٍسری ٍ شلَار يهراى

 . کردم يو نالیو آرایش یک

 .اٍند در زنگ صدای نَقع يهَن
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 .اینا نانان کنار رسَندم رٍ خَدم بدٍ بدٍ

 .کردیو علیک ٍ سالم بَد، بابا شریک حتها کٌ شدن ٍارد اقا یک ٍ خانَم یک اٍل

 .کرد سالم اٍنو باشٌ یکترکَچ نن از اینا سال یک خَرد نی بًش کٌ خانَم دختر یک بعدش

 ...پسر یک بعدش

 نیکنٌ؟ چیکار اینجا این...عٌ

 نکردم؟ اشتباى ببینو کردم بستٌ ٍ باز بار یک ٍ چشهام

 ..بَد خَدش نٌ

 

 نیکنٌ؟ چیکار اینجا کیارش

 .نشستیو رفتیو يهٌ پرسی احَال سالم از بعد

 .بیارى چایی رفت آٍا

 ابانٌ؟ب شریک استادم بابای یعنی فکر تَ رفتو

 نیکنٌ؟ تدریس فقط یا يست کار این تَ کیارشو یعنی 

 .نَند ذينو تَ سَاالت

 

 اٍنجا بابا کار نیز کٌ سالن طرف اٍن رفتن کیارش با ارجهند اقای ٍ بابام شدن، پذیرایی اینکٌ بعد
 .بَد

 .نشستو کنارشَن رفتو ننو زدن نی حرف داشتن آٍا ٍ دخترش ٍ ارجهند خانَم با نانانو
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 :گفت نانان بٌ رٍ ارجهند مخانَ

 .کنٌ خداحفظشَن دارید، خانَنی دخترای چٌ ناشاءاهلل-

 .ندارى کو خانَنی از يو شها دختر خَدتَنٌ از خانَنی-نانان

 :گفت نانان کٌ کردن پارى تیکٌ تعارف بايو دیگٌ یکو

 ...ارج خانو ببخشید-

 اسهتَن نیکنو فکر کٌ يو شها نسرین اسهو نن باشیو، راحت بايو نیکنو خَايش-ارجهند خانو
 درستٌ؟ باشٌ، نحدجٌ

 .نیام نیزنو خَنٌ آشپز بٌ سری یک نن ببخشید جان نسرین بلٌ-نانان

 .بشَرم ٍ دستام نیام اجازى با ننو-خانو نسرین

 .خَنٌ آشپز تَ رفتن بايو

 :گفت آٍا کٌ بَدیو نشستٌ خانو نسرین دختر ٍ آٍا ٍ نن

 چیٌ؟ اسهت-

 چی؟ يا شها ستایش، اسهو نن-خانو نسرین دختر

 .يستو آٍا نن-آٍا

 .عزیزم خَشبختو ريا ننو-

 .دادیو دست بايو ٍ

 زدن حرف بٌ کردن شرٍع ستایش ٍ آٍا

 .فکر تَ رفتو



 www.Novel98.com 29               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نداد؟ نشَن العهلی عکس دید ٍ نن کیارش ٍقتی چرا

 !کیو؟ نن نیدٍنستٌ یعنی

 .نهیدٍنو فًهیدى فانیلیو از شاید

 .رفتو آشپزخَنٌ سهت ٌب زد صدام کٌ نانان صدای با

 .دستو داد رٍ چای سینی نانان

 .بکشیو رٍ شام کن کهک بیا بعد اقایَن ٍاسٌ ببر اینارٍ-نانان

 .اینا بابا جای بردم ٍ گرفتو نانان از رٍ سینی

 کردم، تعارف ارجهند اقای بٌ اٍل

 .کیارش يو بعد ٍ بابا بعد

 :گفت داشت نی بر کٌ يهینطَر

 .بخَن درس برٍ داری؟ن انتحان فردا تَ نگٌ-

 .بَدم خَندى یکهی ٍلی گفت نی راست يَا، پرید ابرٍيام

 انقدر دلش حتها اٍنو بخَنو، نتَنستو داشتیو نًهَن نیگو استادنَن بٌ فردا نباش، نگران شها-
 .نگیرى ازم نًربَنٌ

 .رفتو ٍ کردم ای خندى تک یک

 

 

 .رفتن نی داشتن نًهَنانَن دیگٌ
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 .بَدن شدى جَر يوبا حسابی ستایش ٍ آٍا

 لباسهو انا نیست، خَب لباسو شاید کٌ کردم شک خَدم  بٌ کرد نگايو انقدر يو خانو نسرین
 .نداشت نَردی

 .رفتن خداحافظی از بعد

 .نشستیو نبل رٍ يههَن

 .بَد نًربَنی ٍ گرم خَن خانَم خیلی خانَم نسرین نخصَصا بَدن خَبی ی خانَادى-نانان

 . خندیدیو بايو کلی حالٌبا خیلی ستایشو ارى-آٍا

 نٌ؟ استادتٌ کیارش ريا نیکنٌ،راستی کهکهَن شرکت تَ اقاست خیلی کٌ پسرشَن نخصَصا ارى-بابا

 . کردن نگايو تعجب با آٍا ٍ نانان

 .نیکنٌ کار يو شرکت تَ نهیدٍنستو ٍلی بابا ارى-

 .تدریس دانشگاى تَ  وي نیکنٌ کار شرکت تَ يو يهین، برای تَ نحل نعهاریٌ رشتش اٍنو ارى-بابا

 .بخیر يهگی شب دیگٌ بخَابو برم نن ايا-

 پاشو تا کردم کَک زٍدتر يو رٍ گَشیو ساعت خَابیدم رفتو ٍ کردم عَض ٍ لباسام اتاقو تَ رفتو
 .بخَنو درس یکهی

 ...برد خَابو نرسیدى شهارى سٌ دٍ بٌ

 

 .اسپرتو يای کفش سهت زدم شیرجٌ سریع

 .ببندم ٍ بنداش تا شدم خو
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 :گفتو نانان بٌ حالت يهَن در

 .خدا شد دیرم...نکردید بیدار ننَ چرا آخٌ-

 کردم؟ بیدارت تاحاال کی نن بعدشو نداری، کالس انرٍز کردم فکر نیدٍنو چٌ-نانان

 .رفتو نن اٍکی،-

 .بخَر راى تَ يو رٍ لقهٌ این ٍایستا، ٍایستا-نانان

 .بای نانان نرسی دستت-

 .يهرات بٌ خدا-نانان

 .دانشگاى سَی بٌ پیش ٍ شدم عرٍسکو سَار پارکینگ تَ رفتو ٍ بیرٍن زدم در از

*** 

 .نیشٌ پیدا پارک جای نگٌ دانشگاى، برسو دیر نن دادن يو دست بٌ دست يهٌ انرٍز خدا ای

 .بَد دٍر دانشگاى از یکو ٍلی کردم، پیدا پارک جا یک باالخرى

 .دٍیدم دانشگاى تا ٍ برداشتو رٍ کَلو

 بَد نشستٌ نیهکت یک رٍی کٌ دیدم ٍ نًدیس ٍ گردٍندم چشو دانشگاى، نحَطٌ بٌ دمرسی ٍقتی
 .پایین سرش ٍ

 سرکالس؟ نرفتٌ چرا

 :زدم صداش

 نًدیس؟-

 .برگشت ٍ ٍایستاد راست آين تیر نحل
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 ایستادی؟ اینجا کی اٍندی؟از کی تَ-نًدیس

 .رسیدم االن يهین ترسیدی چرا ٍا-

 .ايا-نًدیس

 کالس؟ نرفتی چرا-

 چندى؟ ساعت کالس؟نگٌ:گفت نتعجب

 .شد دیر بدٍ کَفت،-

 کنیو؟ چیکار تَ؟حاال رفتٌ استاد-نًدیس

 .کالس سهت رفتیو ٍ بغلش تَ انداختو ٍ کیفش

 

 .زدم در ٍ کردم صاف رٍ صدام

 .اٍند استاد صدای

 .بفرنایید-

 .تَ رفتیو ٍ کردم باز ٍ در

 .يست کٌ جَنو کیارش عٌ

 ريا؟ دیگٌ چیٌ جَن کیارش سرم بٌ خاک

 .استاد سالم-

 :گفت تهسخر با ٍ کرد نگاى نچیش ساعت بٌ

 اٍندید؟ دیر یکو کنید نهی فکر سالم،-
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 :گفتو ٍ کردم نگاى ساعتو بٌ خَدش نحل ننو

 .کنو نهی فکری چنین نٌ-

 :گفت غیض با ٍ َپرش تَ خَرد

 کنید؟ نی يو بدٍ یکی نن با اٍندید دیر راد خانو-

 :گفتو خَنسرد ٍ باال انداختو نَ يا شَنٌ

 .دادم جَاب پرسیدید سَال-

 چشو تَ ٍ شیطنت برق لحظٌ یٌ ٍاسٌ باال، انداخت شَ ابرٍ لنگٌ یٌ ٍ خَرد جا جَابیو حاضر از
 .دیدم ياش

 :گفت ٍ کرد اشارى کالس بٌ

 .بفرنایید باشٌ-

 قایو نن پشت نَقع اٍن از کٌ نًدیس با ٍ کردم درست ٍ کَلو بند کردم، نازک ٍاسش چشو پشت
 .نشستیو جانَن سر رفتیو بَد شدى

 .بَد يو تَ حسابی اخهاش

 :گفت يا بچٌ بٌ رٍ تهام جدیت با

 . انتحان برای آنادشید-

 .شد نچالٌ يا بچٌ يهٌ صَرت

 .نخَندى کس يیچ نطهئنو

 :گفت ٍ پام رٍ زد نًدیس
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 .يا نخَندم يیچی نن-

 خب؟-

 .يا نیرسَنی کَفت، ٍ خب-

 !حتها-

 .نهیکنو حاللت ٍ مشیر نرسَنی اگٌ-

 .کردن تقسیو يا بچٌ بین يارٍ برگٌ کرد شرٍع ٍاستاد گفتو گهشَیی یٌ لب زیر

 

 .نَشتن بٌ کردم شرٍع

 رٍی بٌ ننو شد، چپ ياش چشو کنو فکر برسَنو بًش تا اٍند ابرٍ چشو کٌ بس نًدیس حیٍَنی
 .نیاٍردم خَدم

 .نشستو سرجام اٍندم دٍبارى ٍ نیزش رٍی گذاشتو ٍ برگو رفتو يهٌ از تر زٍد

 .کردم نی احساس خَدم رٍی ٍ نگايش سنگینی ٍلی نکردم، نگايو بًش حتی

 .زد نی کٌ بس کرد سَراخ ٍ پًلَم نًدیس

 تا جلَش گرفتو نحسَس نا ٍ دستو رٍ نَشتو ٍ بَد نَندى کٌ سَالی جَاب نهیشٌ، اینطَری دیدم
 .ببینٌ

 .راد خانو-

 .سرجام ایستادم سیخ ترس از

 استاد؟ ٌبل..بل-



 www.Novel98.com 35               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بًو رسَند رٍ خَدش بلند ٍ نحکو يای قدم با عصبی

 ببینو؟ رٍ دستتَن کف نیشٌ-

 :گفتو خَنسرد ٍ جلَش گرفتو کردم نشت ٍ دستو دٍ ير

 کدٍم؟-

 خندى، زیر زد بلند ٍ نتَنست ٍ بگیرى رٍ خندش جلَ داشت سعی خیلی يام، چشو تَ زد زل بًت با
 .يَا رٍ رفت کالس

 ..نزدم لبخندم یٌ حتی بًش، بَدم ىزد زل بز نحل ننو

 استاد؟ خَبید-

 .نبَد نَفق ٍلی باشٌ جدی  ٍ کنٌ جهع ٍ لباش داشت سعی خیلی ٍ کرد صاف رٍ صداش

 خانو؟ دارم شَخی شها با نن نگٌ-

 ندید؟ جَاب سَال با ٍ نن سَال-

 .يو تَ رفت اخهاش حسابی ٍ شد جهع دينش دیگٌ ایندفعٌ

 .بَدن شدى قرنز يهٌ يا بچٌ

 .نیرى یادتَن يو جَابی شد،حاضر کو ازتَن نهرى دٍ ٍقتی جدی؟باشٌ،-استاد

 .جاش سر نشست رفت عصبی دٍبارى ٍ

 .بترکٌ بَد نهکن لحظٌ ير کٌ انداختو نًدیس بٌ نگاى یٌ غیض با

 .جًنو،ٍاال بٌ

 .دادن رٍ ياشَن برگٌ رفتن يو بقیٌ
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 .بیرٍن رفتو کالس از ننو

 !ريا!ريا-نًدیس

 :وگفت برگشتو

 .نیکنٌ کو ازم دٍنهرى تَ خاطر بٌ االن نیگی؟ چی يان-

 .بَد بد رسَندنت تقلب رٍش کن قبَل ٍلی حاال ببخشید-نًدیس

 بگی؟ نن بٌ يارٍ تقلب رٍش نیخَای تَ باز بابا، گهشَ-

 .خندى زیر زدیو بايو يردٍ دفعٌ یک

 

 

 (آٍا)

 خَدم درجا نشو، قبَل کنکَر تَ کٌ خَدم حال بٌ ٍای یعنی. نهیکشو دیگٌ خَندم درس انقدر خدا،
 .ناشین زیر نیندازم ٍ

 .يیچی بٌ يیچی اخرشو بزنی خر يهٌ این نهیگنجٌ، آدم فکر تَ ٍاقعا یعنی

 .بیرٍن زدم اتاق از زدم نی حرف باخَدم کٌ يهینطَر

 :اٍند نانان صدای کٌ پایین رفتو نی يا پلٌ از داشتو

 زٍد یکهو نیکنو فکر بعدشو نًهٌ، خَدشو نظر لیٍ نداریو حرفی نا جان نًناز نیدٍنی آخٌ-
 .باشٌ،نهیدٍنو

 :.......................طرف-
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 .خداحافظ برسَنین سالم چشو رٍی قدنتَن باشٌ-نانان

 :زدم صداش شد تهَم ياش صحبت اینکٌ بعد

 نانان؟-

 .جانو-نانان

 بَد؟ کی-

 .اینجا بیان قرارى شب عهَت زن-نانان

 ای؟ ٌیکدفع چی چی؟شب؟برای-

 .خَاستگاری بیان نیخَان-نانان

 .خَنٌ آشپز تَ رفت پاشد

 .شد جدا بدنو از رٍح جانیٌ یک در

 کی؟نن؟ گفت؟خَاستگاری؟برای چی نانان االن

 .نن نعلَنٌ خب

 رياست؟ ٍاسٌ نکنٌ

 .رياست ٍاسٌ کنو فکر خَاستو نهی يو جانیٌ یک حتی اصال

 نپرسید؟ چیزی ازم رفت نانان چرا

 بَد؟ نن نال خَشگلٌ انگشتر اٍن دارى؟یعنی دٍست ننَ آرنانو یعنی ،بَد بزرگی شک

 .اتاقو تَ رفتو پاشدم

 .بزنو جیغ خَاستو نی فقط کنو، چیکار نهیدٍنستو خَشحالی از
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 خَاستگاری؟ جدی جدی نهیشٌ، باٍرم خدا ٍای

 

** 

 (ريا)

 دارى؟ دٍستو آرنان یعنی خدا

 .ندارم بًش حسی يیچ نن ٍلی

 .نیان نن از خَاستگاری برای زد زنگ عهَ زن گفت نانان

 .کردم نهی يو رٍ فکرش اصال ٍاقعا یعنی

 .نیان دیگٌ ساعت یک تا

 .شد ای یکدفعٌ چٌ نهیدٍنو

 .نبَد خبری يو آٍا از

 .بپَشو رٍ خَشگلو سفید شلَار ٍ کت اٍن بَد گفتٌ نانان

 :گفتو خَدم با فکر تَ رفتو

 ننفی؟ یا نحبتٌ یعنی جَابو

 

 (آٍا)

  .بَدیو ایستادى در دم ٌيه

 .جَنو بٌ بَد افتادى استرس
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 .کشیدم عهیق نفس یٌ

 اٍندى؟ خَاستگار خَايرش ٍاسٌ نبَد خَشحال یعنی بَد، جَری یک چرا نهیدٍنو کردم، نگاى ريا بٌ

 .بشو خَايریو قربَن سفیدش، کت اٍن با بَد شدى ناز خیلی

 .کردیو رٍبَسی يوبا يهٌ شدن، ٍارد آرنان ٍ عهَ زن عهَ، لحظٌ يهَن

 ريا؟ دست داد رٍ گل آرنان چرا کردم، تعجب دیدم کٌ ای صحنٌ از

 

 (ريا)

 .دستو داد رٍ گل دستٌ آرنان

 .گلدٍن تَ گذاشتو يارٍ گل خَنٌ آشپز تَ رفتو ٍ کردم تشکری آرٍم

 .نیدى يو خَبی بَی چٌ بٌ بٌ

 .اپن رٍ گذاشتو برداشتو رٍ سینی

 .سینی تَ گذاشتو اناستک تَ ریختو چایی یکی، یکی

 .خَنٌ آشپز تَ اٍند آٍا لحظٌ يهَن

 .بَد پریدى رنگش چرا نهیدٍنو

 خَبی؟ آٍا-

 .بو..خَ آرى..آ-آٍا

 .بیارم يارٍ چایی نیخَام بشین برٍ باشٌ-

 :گفت نن نن با نفًهیدم چیزی سکَتش از کٌ کرد سکَت یکو آٍا
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 ببری؟ چایی خَای..نی چرا..چ تَ-

 .بیرٍن بیا تَام زشتٌ شد دیر برم نن دیگٌ، نیبرن چایی نیکنن چیکار اریخَاستگ تَ پس آٍا ٍا-

 .بیرٍن اٍندم خَنٌ آشپز از

 .آرنان آخرم نانان ٍ عهَ زن بعدم گرفتو بابا ٍ عهَ جلَ چایی اٍل

 .نیَند بًش بَد، پَشیدى نفتی آبی شلَار ٍ کت یک کردم، برندازش

 .نیز رٍ گذاشتو يو رٍ آٍا با خَدم چایی

 بَد؟ چی آرنان بٌ حسو ٍاقعا بدم، نظری نهیتَنستو کردم، فکر آرنان بٌ ویک

 

 (آٍا)

 شَير نیشٌ دارى عشقو...دارى؟ دٍست رٍ دیگٌ یکی آرنانو یعنی خدا....بَد؟ يهین عشق ٍاقعا
 بگیرى؟ ازم ٍ عشقو خَاد نی خَايرم....خَايرم؟

 .َدب خانَش نغزم رسید نهی ذينو بٌ يیچی کنو، فکر نهیتَنستو

* 

 (ريا)

 .نطلب اصل سر بریو خب-عهَ

 .بدیهش سانَن ٍ سر باید رسیدى سنی بٌ شدى، بزرگ آرنان دیگٌ داداش

 .کنیو خَاستگاری آرنان برای رٍ جان ريا اٍندیو اجازتَن با

 دیر؟ انقدر چرا بیرٍن اٍند آشپزخَنٌ از آٍا لحظٌ يهَن
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 .بَد تر پریدى يو قبل از رنگش بَد جَری یک حالش

 .نشست نبل رٍ گَشٌ یٌ ترف

 نًو چیز يهٌ از ريا نظر کٌ نیدٍنی ٍلی آرنان از بًتر کی نیشناسهش خَدم پسر نحل آرنانو-بابا
 .ترى

 .کنن صحبت بايو برن پس فرياد اقا بلٌ-عهَ زن

 .باشٌ-بابا

 . رسهی خَاستگاری بَد،چٌ گرفتٌ خندم

 .تخت رٍ نشستیو اتاق، تَ رفتیو آرنان با

 ٍقتی از نیدٍنی راجبو رٍ چیز يهٌ يو تَ نیشناسیو يهَ بچگی از نا اٍل، نیگو نن خب-آرنان
 بٌ بزرگیٌ چیز عشق کٌ نیدٍنی کردی نهی بًو زیادی تَجٌ خیلی تَ انا ريا، داشتو دٍست یادنٌ
 اگٌ تَ حاال رفتو رٍ راى نصف ٍ خَاستگاریت اٍندم االن نن حال ير بٌ  نهیشٌ، فرانَش يو راحتی
 .بگَ داری حرفی

 : گفتو دادم گَش حرفاش بٌ خَب اینکٌ بعد

 نیدٍنستو خَدم برادر رٍ تَ اٍل يهَن از نن نیزنو، حرف بايات راست رٍ ٍ رک ننو آرنان بببن-
 انا نیخَام ٍقت نن سختٌ، برام گیری تصهیو حاال ٍ باشی داشتٌ دٍستو کردم نهی فکر اصال یعنی

 .َنش ناراحت دادم کٌ نظری ير نیکنو خَايش

 .بگیر نظر در يو رٍ نن عشق ريا ٍلی-آرنان

  باشٌ-

 ريا؟ نیخَای ٍقت چقدر-آرنان
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 .نهیدٍنو-

 .حال تَ رفتیو بیرٍن اٍندیو اتاق از

 نتیجٌ؟ خب-عهَ زن

 

 .کنٌ فکر یکو قرارى ريا يیچی،-آرنان

 .نهیاد گیرت بًتر نن پسر از گفتٌ دلش تَ البد کرد، تعجب خیلی عهَ زن کردم احساس

 .نیفتاد خاصی اتفاق شب تا ٍ ٍایستادن شام اینا عهَ

**** 

 .خدا برسو زٍد نشد بار یک باشو، داشتٌ نشکل باید يهیشٌ رفتن دانشگاى این سر نن یعنی

 .نهیشد رٍشن ناشینو زدم نی استارت يرچی

 .نشد رٍشن زدم،بازم دٍبارى

 .بًو کَبیدم نحکو رٍ در ٍ شدم پیادى ناشین از عصبانیت با

 .بیرٍن زدم در از

 ٍلی دارى، نگٌ چیزی تاکسی یک بلکٌ دادم، نی تکَن يا ناشین برای رٍ دستو خیابَن تَ رفتو
 .يیچی بٌ يیچی

 .شد دیر خدا ٍای کردم، نگاى ساعتو بٌ

 .باشٌ بًتر شاید جلَتر برم یکو گفتو

 .نیزنٌ بَق سرم پشت دارى یکی دیدم کٌ رفتو نی داشتو
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 .ندیدنش بَد دٍدی ياش شیشٌ نتاسفانٌ پشتهٌ، ٍى ام بی ناشین یک دیدم برگشتو

 .دادم ادانٌ رايو بٌ ٍ ندادم نحل

 .نیست کن ٍل ناشین دیدم انا کردم، تند رٍ قدنام 

 .پایین اٍند ناشین يای شیشٌ لحظٌ يهَن انا کنو، بارش نیاد زبَنو بٌ يرچی صبح سر برگشتو

 .کیارشٌ کٌ این عٌ

 .نیزنو َقب دارم دٍساعت باال، بیا-کیارش

 . شدم سَار سریع شدم، خَشحال خیلی

 .نزاحهٌ کردم فکر شهایی، چهیدٍنو نن خب سالم-

 کَ؟ ناشینت بَدی، پیادى چرا بَد،راستی کجا نزاحو صبح کلٌ اخٌ-کیارش

 .نشد پیدا کٌ بگیرم تاکسی اٍندم نشد، رٍشن ناشینو-

 .ايا-کیارش

 .نشد بدل ٍ رد حرفی دیگٌ

 اینٌ؟ کیارش ناشین نگٌ کردم، نی فکر این بٌ داشتو

 .نیست یادنو بَد چی ببینو نکردم دقت البتٌ بَد، دیگٌ چیز یٌ ناشینش کٌ نًهَنی تَ رٍز اٍن

 .رسیدیو دقیقٌ دى بعد

 :گفت کردٍ پارک گَشٌ یٌ کیارش

 .نزنن حرف سرنَن پشت باز نبینٌ، کسی داشتو نگٌ اینجا

 .رفتو کالس سهت بٌ ٍ دانشگاى تَ رفتو ٍ شدم پیادى ناشین از نرسی، باشٌ-
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 .کیفو تَ گذاشتو ٍ کتابام استاد نباشید خستٌ با

 شد؟ چی دیشب بگَ ريا، بدٍ-نًدیس

 .دیگٌ بگو رٍ رٍ،چی يهٌ بًت گفتو دیگٌ يیچی-

 دیگٌ خَشتیپٌ خیلی دیدم رٍ پسرعهَت این کنو نیکنی؟فکر قبَل چیٌ نظرت خب بابا ای-نًدیس
 چیٌ؟ کردنت ناز

 عشق با ازدٍاجو داشتو دٍست نن طرفٌ؟بعدشو خَشتیپی بٌ نگٌ خَبٌ؟زندگی حالت نًدیس ٍا-
 .ندارم آرنان بٌ يو حسی يیچ اخٌ نهیدٍنو، باشٌ

 خبر؟ چٌ آٍا از چندى؟راستی کیلَ عاشقی ٍ عشق بابا-نًدیس

 .ایناست ٍ کنکَر ٍ درس درگیرى اٍنو يیچی-

 نهیرین؟ نسافرت عید ريا نیگو-نًدیس

 افتادی؟ نسافرت یاد یکدفعٌ حاال راچ نهیدٍنو،-

 .شهال بریو ٍ کنیو جهع رٍ کالس يای بچٌ گفتو عیدى دیگٌ ٍقت چند تا اخٌ-نًدیس

 .نیگیریو تصهیو بعد عید، تا نَندى خیلی ينَز حاال نهیدٍنو-

 بیرٍن؟ نیای شب ريا-نًدیس

 کجا؟ بیرٍن-

 .بیاد خَاست يرکی نیگیو يهٌ بٌ ددر، بریو-نًدیس

 .اٍند يرکی َبگ باشٌ-
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 .بیرٍن زدیو کالس از بايو برداشتو، ٍ کَلو

 شب تا جداست رايهَن پس خالت، خَنٌ بری نیخَای کٌ تَيو نیاٍردم ناشین انرٍز نن نًدیس-
 بای

 .خداحافظ باشٌ نیگی راست ارى-نًدیس

 

 .بَد اٍندى يو بابا نايار، برای پایین رفتو کردم، عَض ٍ لباسام اینکٌ بعد

 چطَری؟ خَدم، اباییب بر سالم-

 .نباشی خستٌ خَبو دخترم سالم-بابا

 زدم استارت يرچی دانشگاى برم خَاستو کٌ صبح انرٍز بابا راستی نباشی، خستٌ شهايو نرسی-
 .بیرٍن بریو نیخَایو نًدیس با چَن کنید، درست عصر تا لطفا نشد، رٍشن ناشین

 .کنٌ درست بیاد نیزنو زنگ یکی بٌ باشٌ-بابا

 .نشست کنارنَن بیرٍن، اٍند آشپزخَنٌ از نانان ظٌلح يهَن

 چیٌ؟ دیشب راجب نظرت دخترم خب-بابا

 ٍاسو گیری تصهیو يهین برای نیدٍنستو داداشو نحل يهیشٌ رٍ آرنان نن بابا راستش خب-
 .نیخَام زنان یکو سختٌ،

 .نیخَایو ٍر صالحت نیزاریو، احترام نظرت بٌ نا نگیر، اشتباى تصهیو انا دخترم باشٌ-بابا

 .دستشَیی تَ رفت پاشد بابا بعد

 خَب اخالقش يست کٌ نیست خَشگل ندارى، کو يو چیزی خَبی این بٌ آرنان دخترم-نانان
 .نگیر تصهیو احساسی لطفا پس پسرعهَتٌ، نیشناسیهشَن تازى يست، کٌ نیست
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 کجاست؟ آٍا بابا، ای ازش کردی تعریف چقدر نانان باشٌ-

 .نیخَنٌ درس دارى کنو فکر نیَندى، بیرٍن اتاقش از حصب از نهیدٍنو-نانان

 .گشنهٌ کٌ بکش رٍ غذا شهايو کنو، صداش نیرم نن باشٌ-

 .باشٌ-نانان

 .کردم باز رٍ آٍا اتاق در باال رفتو يا پلٌ از پاشدم

 .يا افسردى نحل چشٌ این بَد، زدى زل دیَار بٌ تخت رٍ بَد نشستٌ

 .نشستو کنارش رفتو

 نشستی؟ تنًا اینجا چرا خَبی خَايری-

 رٍح؟ بی انقدر سرد؟چرا انقدر ریخت،چرا قلبو نگايش از انداخت بًو نگايی

 آٍاخَبی؟-

 :گفت گرفتٌ صدایی با

 .خَبو-

 نیکنی؟ نگايو اینجَری چرا-

 .نیست خَب حالو-آٍا

 خَردی؟ سرنا شدى چی-

 .نٌ-آٍا

 .نیستی اینجَری ٍقت يیچ تَ شدى چی خَايری بگَ-

 .خَبو ستنی چیزی-آٍا
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 بیا، پایین نیرم نن نهیفًهی، نیخَری سرنا داری شاید نهیزنی، حرف نعلَنٌ کٌ اینجَر باشٌ-
 .نیکشٌ رٍ نايار دارى نانان

 بَد؟ اینجَری چرا بیرٍن، اٍندم اتاق از پاشدم

 

 .کنو استراحت یکهی عصر تا اتاقو تَ رفتو

 :دادم جَاب ببینو رٍ اسهش اینکٌ بدٍن خَرد، زنگ گَشیو کٌ کشیدم دراز رٍتخت

 بلٌ؟-

 خَبی؟ ريا سالم-

 خَبی؟ تَ خَبو آرنان سالم-

 نیکنی؟ چیکار خبر چٌ خَبو، آرى-

 زدی؟ زنگ داشتی کار سالنتی يیچی-

 .بیرٍن بریو بايو بیا شب نیشٌ اگٌ گفتو راستش آرى،-

 چی؟ برای بیرٍن-

 .باشیو بايو بیشتر دارم دٍست ندارى، خاصی دلیل-

 نیشن ناراحت نرم يو اگٌ بیرٍن، بریو گذاشتیو قرار دٍستام با بیام، نهیتَنو نن راستش اٍم-
 .ببخشید

 .نیام باياتَن ننو ندارى ایرادی اگٌ خب-

 ....انا ندارى ایرادی نهیدٍنو،-
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 .دنبالت نیام خَدم انا نیام، ننو پس باشٌ-

 .نهنَن نیام خَدم نٌ-

 چند؟ ساعت بگَ فقط دیگٌ نٌ-

 خَبٌ شش-

 .فعال پس باشٌ-

 رٍ پسرعهَش چرا نیگن چیکارنٌ؟پسرعهَم؟خب بگو يا بچٌ بٌ اٍند آرنان کردم، قطع رٍ تلفن
 .بیارى؟نهیدٍنو خَدش با باید

 :داد جَاب بَق سٌ بعد زدم زنگ نًدیس بٌ برداشتو دٍبارى ٍ گَشیو

 يا؟-

 زدنٌ؟ حرف طرز چٌ این نرض ٍ يا-

 نیبینیو؟ ٍ يو کی شدى تنگ ٍاست دلو خبر چٌ خَفی عجقو سالم باشٌ، خب اٍى-

 .نیگی چیٌ پرتا ٍ چرت این خفٌ، نًدیس! عٌ-

 .خندى از کرد غش نًدیس

 .ببینو بنال خب خیلی-

 نیان؟ کیا شب-

 .بیار يو رٍ آٍا خَاستی اگٌ تَ، ننَ ٍ نگین سَگل، نازنین، انیر، کیارش، انید،-

 .نیاد يو آرنان چیزى نیگو نیگو، بًش باشٌ ايا-

 .ببریو فیض یکو بیاد بگَ جَن اخ ؟نن جَن-
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 .بای گرفتی رٍ ٍقتو شدی نزاحهو خیلی دیگٌ برٍ بیشعَر، ببند-

 .کردم قطع رٍ تلفن

**** 

 کجاست؟ آٍا نانان-

 .بیرٍن رفتٌ دٍستاش با-نانان

 .دنبالو بیاد آرنان قرارى يا، بچٌ با بیرٍن نیرم دارم ننو ايا-

 .نداشت برام ًَنینف کٌ دیدم نانان چًرى تَ رٍ ذٍقی یک

 .يهرات بٌ خدا دخترم برٍ-نانان

 

 .شدم سَار جلَ رفتو آرنانٌ دیدم کردم دقت یکو بَد، در دم نشکی لکسَز یک بیرٍن، زدم در از

 سالم-

 خَبی؟ خانَم سالم-آرنان

 .نهنَن نرسی-

 گذاشتین؟ قرار کجا خب-آرنان

 .دارى اینا ٍ تخت اٍنجا رٍیایی يای شب رستَران-

 .باشٌ ياا-آرنان

 .بَد شکستٌ رٍ ناشین سکَت کٌ بَد آينگ صدای فقط برسیو ٍقتی تا
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 .رسیدیو

 .شدیو پیادى ناشین از

 .دستش تَ گرفت رٍ دستو دیدم یکدفعٌ کنارم، اٍند آرنان

 کرد؟ کاری يهچین لرزید،چرا بدنو

 از زیاد انا دم،نکر تالشی دیگٌ ننو کرد، نهی ٍل انا دربیارم دستش تَ از رٍ دستو کردم سعی یکو
 .نیَند خَشو کارش

 .باز سر رستَرانشو بَد، سرد یکهی يَا

 .دیدم يارٍ بچٌ کٌ گردٍندم سر شدیو، داخل

 .جلَ رفتیو آرنان با بَدن، اٍندى يهٌ

 ٍا نیکرد، نگاى دستانَن ٍ آرنان ٍ نن بٌ داشت تعجب با بَد، کیارش شد نا نتَجٌ کٌ نفری اٍلین
 چشٌ؟ این

 .اٍند يو ريا عٌ-نًدیس

 .نشستیو رفتیو کردیو، سالم یکی یکی يهٌ با

 نهیکنی؟ نعرفی ريا-کیارش

 .پسرعهَنٌ آرنان-

 :گفت آرنان رٍبٌ کیارش

 .خَشبختو-

 .يهچنین بٌ-آرنان
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 پسرا ٍ برداشتن رٍ یکی دخترا تخت، رٍ گذاشت بَد دستش تَ قیلَن دٍتا آقایی یک لحظٌ يهَن
 .یکی

 .کشیدن بٌ کردن شرٍع

 نهیکشی؟ تَ اري-سَگل

 .نهیاد خَشو قیلَن از زیاد نهنَن نٌ-

 .اٍند خَشت دیدی بکش بیا حاال-نًدیس

 .نیکنین زٍر چرا بکشٌ نهیخَاد خب-کیارش

 .نزد حرفی کسی دیگٌ

 .بايو يو دخترا نا نیزدن، حرف بايو داشتن پسرا

 :گفت گَشو دم نگین

 بايو؟ نداری رابطٌ بگَ ٍ راستش خَشگلٌ، خیلی پسرعهَت این ريا-

 .اٍند بايام انشب فقط  بابا نٌ-

 .باشٌ-نگین

 حرف دارین دستٌ دستٌ چرا بگذرٍنیو خَش بیرٍن اٍندیو نا ساکت، يهٌ يا بچٌ-انید
 .بازی نیزنین؟بیاین

 بازی؟ چٌ نحال-کیارش

 نَافقین؟ حقیقت جرعت-انیر

 .کردن قبَل يهٌ
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 .انید دست داد دراٍردٍ ٍ بطریش کیفش تَ از نازنین

 .نیفتٌ کی بٌ ببینیو چرخَنیو نی خب-انید

 .نیپرسید سَال ازم کیارش باید نن، ٍ کیارش رٍی افتاد کٌ چرخَند

 

 حقیقت؟ یا جرات خب-کیارش

 .حقیقت-

 شدی؟ عاشق-کیارش

 :گفتو قاطعیت با بپرسٌ، ازم يایی سَال يهچین زدم نی حدس

 .نٌ-

 .کردم حس خَب رٍ آرنان نگاى سنگینی

 .چرخَند دٍبارى ٍ تبرداش رٍ بطری انید

 .آرنان ٍ انیر رٍی افتاد

 .حقیقت یا جرعت خب خب-انیر

 .حقیقت-آرنان

 بَسیدی؟ رٍ دختری حاال تا-انیر

 .بَد گرفتٌ خندم خندى،ننو زیر زدیو پقی يهٌ

 .بَد شدى قرنز بگٌ، چی نهیدٍست آرنان

 .خندیدن يهٌ دٍبارى نکن، اذیت ٍ خَدت فًهیدیو داداش باشٌ-انیر
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 .انید ٍ نازنین بٌ افتاد گردٍند دٍبارى برداشت رٍ طریب انید

 حقیقت؟ یا جرعت بفرنا انید اقا خب-نازنین

 .جرعت-انید

 .اٍى گفتن، يهٌ

 .ببَس رٍ انیر لبای-نازنین

 .خندى زیر زدن بازيهٌ

 .بٌ بٌ ببَسو غنچشَ لبای اٍن گفتی، نی رٍ کیارش قحطٌ؟حداقل آدم ایکبری، ایش-انید

 .خندى از بَدن ردىک غش کٌ دخترا

 .چندش ببند انید-کیارش

 .نهیشٌ کس يیچ نصیب لبام کٌ بیا عشقو بیا-انیر

 .انید رٍبٌ کرد غنچٌ ٍ لباش

 .بَسید لباشَ انیر رٍبٌ رفت ٍ نهیزنو زیرش جرعت گفتو چَن باشٌ گفت يو انید

 .عَق گفتن ٍ خندیدن يهٌ باز

 .بریو بدیو سفارش ٍ شام دیگٌ، بسٌ بازی-کیارش

 .کردن نَافقت هٌي

 .دادم سفارش کباب ننو دادن، سفارش رٍ ياشَن غذا يهٌ کرد، صدا رٍ گارسَن کیارش

 

**** 
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 .بیرٍن زدیو رستَران از يهٌ خَردیو يارٍ غذا اینکٌ بعد

 .خداحافظ گذشت خَش خیلی دٍستان خب-انید

 .رفتیو يا ناشین سهت بٌ ٍ کردیو خداحافظی بايو يهٌ

 :فتگ ٍ سهتو اٍند کیارش

 .برسَنهت نیخَای خَنتَنٌ جای نسیرم نن ريا-کیارش

 .خداحافظ نیبرنش، خَدم نن نرسی-آرنان

 .بگها دارم زبَن خَدم گفتو دلو تَ

 :گفتو کیارش رٍبٌ

 .خداحافظ نیرم آرنان با نهنَن-

 .افتادیو راى ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین آرنان ٍ شدیو ناشین سَار

 

 

 .رسیدیو

 .خداحافظ نکنٌ درد دستت-

 :گفت گرفت ٍ دستو بشو پیادى اٍندم

 .ريا-

 :گفتو برگشتو

 بلٌ؟-
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 نرسیدی؟ ای نتیجٌ بٌ نیگو-آرنان

 

 .بدم جَاب نهیتَنو زٍدی این بٌ نگذشتٌ، بیشتر دٍرٍز ينَز آرنان-

 نیست؟ کافی بًت دارم،عشقو دٍست خیلی نن خدا بٌ ريا-آرنان

 نن فقط تَ کٌ بسٌ تَ برای باشو؟یعنی تٌداش بًت حسی نباید نن داری، دٍست ننَ تَ باشٌ خب-
 داری؟ دٍست ٍ

 .نشکَنی رٍ قلبو انیدٍارم بکن، ٍ فکرات برٍ باشٌ-آرنان

 .خداحافظ-

 .بستو درٍ شدم پیادى ناشین از

 

**** 

 ( آٍا)

 .بیرٍن رفتو دٍستام با گفتو نانان بٌ کنو، خلَت خَدم با یکهی تا بیرٍن رفتو عصری

 

 .کردنش سیاى آسهَن نحل ننو کردم،قلب نگاى آسهَن بٌ کنار زدم رٍ پردى پنجرى، کنار رفتو

 .بَد آرنان ناشین شبیٌ  ست، خَنٌ در دم لکسَز یک دیدم کٌ بندازم رٍ پردى اٍندم

 نیکنٌ؟ چیکار اینجا اٍن

 .شد پیادى ناشین از دخترى یک دیدم کٌ ٍایستادم یکو
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 خَش بًشَن چقدر بیرٍن؟البد رفتن وباي شب گَنو،یعنی رٍ چکید يام اشک رياست، کٌ این
 .گذشتٌ

 .نگذرى خَش بًش ٍ باشٌ آرنان کنار کسی نیشٌ نگٌ

 .گریٌ زیر زدم تخت رٍ انداختو ٍ خَدم سریع

 !خدا خَايرنٌ عاشق عشقو نیکنٌ، ازدٍاج خَايرم با دارى عشقو کنو، تحهل چجَری خدا

 ندارم؟نن نن کٌ داری چی نگٌ تَئٌ، قعاش آرنان بگیری، ازم نیخَای ٍ عشقو نیاد، بدم ازت ريا
 .کردم نی تَجٌ آرنان بٌ تَ از بیشتر کٌ

 .نداشتن شدن باز نای يام چشو کٌ کردم گریٌ انقدر

 .بخَرم آب برم کٌ بیرٍن زدم اتاق از پاشدم ساعت نیو بعد

 .ست آشپزخَنٌ تَ ريايو دیدم کٌ خَنٌ آشپز تَ رفتو

 

 نگاى بًش ٍ ریختو  يام چشو تَ رٍ بَد اٍندى ٍجَد بٌ درٍنو ريا از رٍز چند این تَ کٌ نفرتی با
 .کردم

 .رفتو اتاقو سهت بٌ زدم بًش ای تنٌ ٍ برداشتو رٍ آب شیشٌ کردم، باز رٍ یخچال در رفتو

 .بَد بردى ناتش جا يهَن ريا

 .نهیشد انا بشٌ، خانَش درٍنو آتیش نیخَاستو باال، رفتو سر یک رٍ آب کردم، قفل رٍ دراتاق

 

 (ريا)
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 کردم؟ چیکارش شدى؟نگٌ چش آٍا خدایا

 داشتن؟ ازم نفرت انقدر ياش چشو چرا

 .بزنو حرف باياش برم باشٌ بًتر شاید شدى، سرد کٌ ٍقتٌ چند دیدم،انا اشتباى شاید ندارى انکان

 .بشٌ بزرگ دارى ازم دلخَری اگٌ نهیخَام يهینٌ راى بًترین آرى

 .نیکنو صحبت باياش فردا حاال

 

 (اآٍ)

 .دیگٌ جای ذينو کتاب، يای خط رٍی چشهو جلَم، يام کتاب بَدم نشستٌ تخت رٍ

 .بدم انتحان چجَری دارم کنکَر انسال نن خدا

 .دادم ناساژشَن يام چشو رٍ گذاشتو ٍ دستام

 .کردم نگاى خَدم بٌ ایستادم آینٌ جلَی رفتو

 ريا؟ یا ترم خَشگل نن کٌ نیرفت رژى ذينو تَ يهش سَال این

 .برداشتهش عسلی نیز رٍ از اٍند، گَشیو زنگ صدای نَقع نيهَ

 .شدم خیرى بَد گَشی ی صفحٌ رٍی کٌ اسهی بٌ

 .بَد باٍر غیرقابل

 نیزنٌ؟ زنگ دارى نن بٌ چرا آرنان

 .کشیدم سبز دکهٌ رٍی ٍ انگشتو بَد، افتادى تپش بٌ قلبو

 بلٌ؟-
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 نشدم؟ کٌ نزاحو خَبی، آٍا سالم-آرنان

 خَبی؟ تَ نراحهی نٌ وخَب نرسی سالم..س-

 بری؟ قرارى جایی انرٍز آٍا نیستو،نیگو بد-آرنان

 چرا؟ نٌ-

 .ببینهت انرٍز نیخَام يست انکانش اگٌ-آرنان

 نهکنٌ دارى؟یعنی ببینٌ؟چیکارم ننَ نیخَاست آرنان کردم، شک يام گَش بٌ

 

 باشٌ؟ شدى عَض ريا راجب نظرش

 بیام؟ کجا باشٌ-

 .نخیابَنتَ سر شاپ کافی-آرنان

 .نیام دیگٌ ساعت یک تا نن باشٌ-

 .خداحافظ کردی، قبَل کٌ نهنَن-آرنان

 .خداحافظ-

 .بپَشو تا تخت رٍ گذاشتهشَن کردم، آنادى ٍ لباسام کهد طرف رفتو کردم، قطع رٍ گَشی

 

* 

 .عقب کشیدم رٍ صندلی طرفش رفتو خَرد، آرنان بٌ چشهو تا کردم نگاى اطراف بٌ

 .پاشد شد، نن نتَجٌ تازى انگار
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 خَبی؟ سالم-آرنان

 .جلَ اٍرد ٍ دستش

 .نهنَن سالم-

 .دستش تَ گذاشتو رٍ دستو

 .نیشد نن نال نردٍنٌ، ٍ بزرگ يای دست این کاشکی

 بدم؟ سفارش نیخَری چی-آرنان

 .لطفا تلخ قًَى-

 .خَردی نهی تلخ ٍقت يیچ تلخ؟تَکٌ چرا-آرنان

 .ندارى نعنایی مبرا شیرینی پس شد تلخ کانو بٌ زندگی گفتو، دلو تَ

 .نیخَرم تلخ قًَى تازگی ارى-

 .نگفت چیزی دیگٌ آرنان

 .کرد صداش ٍ کرد بلند گارسَن برای ٍ دستش

 دارید؟ نیل چی بفرنایید-گارسَن

 .لطفا تلخ قًَى دٍتا-آرنان

 .قربان چشو-گارسَن

 :گفتو گذشت یکو

 بگی؟ چیزی نهیخَای خب،-

 ....راستش خب-آرنان
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 .رفت نیز رٍ گذاشت اٍرد، رٍ يانَن َىقً گارسَن نَقع يهَن

 .دارم دٍستش يو خیلی ريام عاشق نن نیزنو، حرف بايات راست ٍ رک آٍا ببین-آرنان

 .شد نچالٌ قلبو

 حسی يهچین چرا نهیدٍنو کنٌ قبَل کردم نی فکر خَاستگاریش، اٍندم گذاشتو پیش پا-آرنان
 بًو جَابی ريا ينَز نیدٍنو بدم دستش از نهیخَام نن کنو، فکر نیخَام نیگٌ ريا انا داشتو،
 .باشٌ ننفی جَابش نیترسو انا ندادى،

 

 .بَد بد حالو شکَند، نی بیشتر رٍ قلبو داشت حرفش ير با

 .بزنو داد نیخَاست دلو بَدتو، گرفتٌ گر

 دیگست؟ یکی عاشق نیگٌ دارى نشستٌ جلَم عشقو

 .خدا سختٌ خیلی

 :گفتو جدی انا گرفتٌ باصدایی

 يستو؟ دٍتا شها ضانن نن دارى؟نگٌ ربطی چٌ نن بٌ گفتی کٌ يایی حرف این االن خب-

 نهیخَای؟ ٍ خَايرت خَشبختی تَ نگٌ-آرنان

 حرف باياش برٍ لطفا کنی، کهک بًو نیخَام ازت فقط بشٌ، خَشبخت نن با ريا نیدم قَل خب
 .کنی کهکو نیتَنی يستی کسی تنًا تَ چَن برگردٍن، رٍ نظرش بَد ننفی جَابش اگٌ بزن

 :گفتو پاشدم جام از

 .نهیکنو کهکتو ندارى، ربطی نن بٌ بگیرى تصهیهی ير ريا آرنان، ببین
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 .اٍندم چرا نن اصال

 .در سهت بٌ دٍیدم سریع

 .يام گَنٌ رٍی ریخت يام اشک

 .زد نی صدام داشت نیَند، آرنان صدای

 .شد بلند يقو يق صدای

 .کجا نهیدٍستو انا برم، نیخَاستو فقط

 .زدن نی بَق نیَند يا ناشین یصدا

 .شدم رد يا ناشین بین از

 

 .رسیدم پارک یک جلَی تا دٍیدم انقدر

 .پارک تَ رفتو زدم، نفس نفس

 با نیشد رد يرکی کٌ کردم نی گریٌ جَری گریٌ، زیر زدم رٍش کردم پرت ٍ خَدم بَد، نیهکت یک
 .کرد نی نگايو دلسَزی

 

 (ريا)

 .کنیو صحبت بايو بیاد تا شدم آٍا رننتظ اٍندم، دانشگاى از ٍقتی

 .بیرٍن رفتٌ بَد گفتٌ نانان

 .زدم زنگ بًش برداشتو رٍ گَشی شدم، نگران بَد کردى دیر یکو
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 .برداشت بَق چًار بعد

 .شدم نگرانت کجایی؟ خَايری آٍا-

 ........................................-آٍا

 تَ؟ نهیدی؟کجایی جَاب آٍا؟چرا-

 دارى؟ ربطی تَ يرجا،بٌ-آٍا

 رفتار این چرا بگَ، خَدم بٌ بیا ازم ٍقت؟ناراحتی چند این تَ شدى چت تَ زدنٌ، حرف طرز چٌ این-
 نیدی؟ نشَن خَدت از يارٍ

 .برس زندگیت بٌ برٍ تَ نیدم، انجام بخَاد دلو يرکاری-آٍا

 .کرد قطع رٍ تلفن

 .نهیرسو جا يیچ بٌ نیکنو فکر شدى،يرچی چش این خدایا

 

**** 

 (کیارش)

 نکشی رٍ ازدٍاج حرف شها خَنٌ بیام رٍز یک نن نشد تکراری، يای حرف يهش بسٌ، نانان-
 ندارم؟ ازدٍاج قصد بگو بًت زبَنی چٌ با نن نادر ٍسط،

 نهیفًهی چرا پسرم بندازم، ترشیت باید ندارم؟دیگٌ ازدٍاج قصد نیگی کٌ دختری تَ نگٌ-نانان
 ترشیدی؟

 .ىخند زیر زد ستایش دفعٌ یک
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 .بَد گرفتٌ خندم ننو

 :گفت خندید نی کٌ يهینطَر ستایش

 نیگی؟ چی نیفًهی خَدت نانان-

 قصد نیگٌ تازى تَ داداش این بعد دارن، يو بچٌ نردم پسرای االن دیگٌ، نیگو راست خب-نانان
 .ندارم ازدٍاج

 .نیار فشار خَدت بٌ بسٌ، انرٍز برای جان نانان-

 .اتاقو سهت رفتو کشیدم ٍ رايو

 .بستو رٍ در

 .بستو ٍ يام چشو ٍ يو رٍی انداختو ٍ پايام کشیدم، دراز تخت رٍ رفتو

 .دراٍند صدای کٌ گذشت یکو

 بلٌ؟-

 تَ؟ بیام نیشٌ ش دادا-ستایش

 .تَ بیا-

 .تخت رٍ نشستو

 .کنارم نشست اٍند ستایش

 داشتی؟ کاری خب،-

 .نیستو بلد چینی نقدنٌ نیدٍنی چَن نطلب، اصل سر برم بًترى خب-ستایش

 .بگَ خب-
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 .خَاستگاری برای بزنٌ زنگ نیخَاد يو فردا گرفتٌ، نظر در برات رٍ ای دخترى یک نانان-ستایش

 .کنو چیکار نن نانان این دست از خدا چی؟ٍای-

 .کشیدم عقب بٌ رٍ سرم ٍ چشهام رٍ گذاشتو ٍ يام دست

 يست؟ کی بزن حدس حاال-ستایش

 .برگشتو عادی حالت بٌ دٍبارى

 نانان بٌ اینو نهیکنو قبَل نن باشٌ، يرکی چٌ نن يست؟بٌ کی بگَ نیگی تَ نهیخَام، ونیگ نن-
 .بگَ

 .رٍ یکی بزن حدس نن جَن حاال-ستایش

 .نازنین ايا بَد؟ چی اسهش اٍم..چیزى دخترى اٍن البد ستایش، ٍای-

 .پرٍ ی دخترى نیار ٍ اسهش ٍایی-ستایش

 .نیگو خَدم بزنی، حدس نهیتَنی نعلَنٌ کٌ اینطَر-ستایش

 .بابا شریک راد، نًندس دختر

 

 .شنیدی اشتباى نطهئنی؟شاید!چی؟-

 .دیگٌ برم نن يرچی گفت،حاال بًو خَدش نانان بابا نٌ-ستایش

 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ پاشد

 ريا؟ بَدم، شَک تَ ينَز نن

 .نانان اخ
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 .ذينو تَ اٍند ريا صَرت کٌ بستو ٍ چشام کشیدم، دراز

 .نیشد بانزى خیلی داد نی ٍ وجَاب کٌ يایی نَقع

 چیٌ؟ نظرش خَاستگاریش برم اگٌ ريا؟یعنی

 .نهیکنو ازدٍاج گفتو نی پیش دقیقٌ چند يهین تا خَبٌ

* 

 (ريا)

 .تَ اٍند آٍا شد، باز در کٌ دیدیو نی فیلو بَدیو نشستٌ نانان با بَد، سٌ ساعت

 .کرد خالی ٍ خشک سالم

 .رفت اتاقش سهت ٌب کشید نی زنین رٍی ٍ کیفش کٌ يهینطَر

 .بَد کردى باد چقدر ياش چشو

 .کٌ نبَد اینطَری این چشٌ؟ ٍقتٌ آٍاچند این نیگو ريا-نانان

 .باشٌ ياش درس فشار شاید ندارم، خبر ننو نانان نهیدٍنو-

 .شدم نگرانش بزن حرف باياش برٍ نکنو، فکر دخترم نٌ-نانان

 .یانٌ بدٍزى نانتَ برام نیتَنٌ ببینو برم خیاطٌ، اٍندى تازى خانَنٌ رٍیی، رٍبٌ ٍاحد این برم ننو

 .برٍ شها نیزنو، حرف باياش نن نانان باشٌ-

 .کردم باز درٍ زدم تقٌ دٍ آٍا، اتاق سهت بٌ رفتو

 .بست نی ٍ نَياش داشت آینٌ جلَ

 .ٍایستادم پشتش رفتو
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 .برگشت

 .بًو دٍخت ٍ سردش يای چشو اٍن باز

 :گفتو ٍ کردم نگاى ياش چشو تَ گرفتو، قاب صَرتش دٍر ٍ دستام

 .نبَدن سرد انقدر نن خَاير يای چشو نیست، نن کَچَلَی خَاير يای چشو این-

 .زد پس ٍ دستام نحکو

 .بیرٍن برٍ اتاقو از نزن، دست نن بٌ-آٍا

 تَ؟ چتٌ نیکنی اینجَری چرا آٍا-

 :گفت بلند صدای با ٍایستاد جلَم اٍند

 .چتٌ نیگی دقیقٌ بٌ دم يی ندى گیر بًو انقدر ريا، ندارى ربطی يیچ تَ بٌ-

 ......ننی فکر بٌ چرا احهق نهیفًهی؟اخٌ یا نیفًهی نربَطٌ خَدم بٌ خَدم نشکالت

 .گرفت ٍ ٍجَدم تهام خشو دفعٌ یک

 ...گَشش تَ زدم باال اٍند دستو

 .زدم نهی کاش ای انا

 .کرد نگايو عصبانیت با آٍا

 .گهشَ نباش، يام چشو جلَی بیرٍن، اتاقو از گهشَ ريا-اٍا

 .دلیلی يیچ نیزنی؟بٌ داد نن سر چتٌ؟بعد بدٍنو نباید خَايرتو نن بیشعَر اخٌ-

 :گفت ٍ زد پَزخند یک آٍا

 .دادی نشَن خَب ٍ خَايریت کٌ برٍ يٌ-
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 نحکو رٍ در ٍ بیرٍن زدم اتاقش از کردم، نی چیکار نبَد نعلَم نَندم نی دیگٌ دقیقٌ یک اگٌ
 .بستو

 

 .رسیدم نی بست بن بٌ کردم نی فکر يرچی بٌ

 .فًهیدم نهی رٍ آٍا يای رفتار دلیل ٍاقعا

 .نگرانشو خیلی

 .برداشتهش اتاق تَ از اٍند،رفتو گَشیو زنگ صدای نَقع يهَن

 :بَد نًدیس 

 بلٌ-

 خَبی؟ ريایی سالم-نًدیس

 خَبی؟ تَ نیستو، بد-

 پارتی؟ نیای ريا نیگو خَبو، ارى-نًدیس

 .بیام دیگٌ کنوب غلط نن بابا پارتی؟نٌ-

 .نیگذرى خَش دیگٌ، بیا ريا عٌ-نًدیس

 .ندارم حَصلٌ نکن زٍر نٌ-

 .نیان يهٌ نشَ لَس دیگٌ بیا يا، نیکنو راستت ٍ چپ نیام ريا-نًدیس

 .بشٌ آزاد ذينو یکو کردم،برم فکر باخَدم یکو

 چند؟ ساعت اٍکی-



 www.Novel98.com 68               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 دنبالو؟ نیای يفت، ساعت گرم، دنت جَن-نًدیس

 .بای َنتَنو،خ دم يفت نن باشٌ-

 .بای-نًدیس

 .کردم قطع رٍ تلفن

 .بگو بًش اٍندى نانان ببینو برم اٍل رفتو، نی يو حهَم باید

 

**** 

 (کیارش)

 .ببر يو ٍ نن ترٍخدا داداش-ستایش

 بگو؟ بار چند نیست تَ اٍنجاجای نیگو بیرٍن برٍ خَردی، ٍ سرم ستایش-

 .بابا ای ام بچٌ نن نگٌ خب-ستایش

 :گفتو نیاٍردم در کهد تَ از ٍ سفیدم سلبا کٌ يهینطَر

 .کنو عَض ٍ لباسام نیخَام بیرٍن برٍ ای، بچٌ ينَز نن برای-

 .خری خیلی-ستایش

 :زدم داد بلند بیرٍن، رفت اتاق از بدٍ

 .خَدتی-

 نی نشَن خَب ٍ يام عضلٌ بَد، شدى بدنو جذب کٌ پَشیدم ٍ سفیدم لباس ٍ اٍردم در ٍ لباسو
 .داد
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 .بستو ٍ کهربندم ردم،ک پام شلَارنو

 .زدم يو ٍ ادکلنو کردم دستو ٍ کردم،ساعتو درستش ٍ زدم ژل نَيام بٌ آینٌ جلَی رفتو

 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ برداشتو رٍ ناشین سَییژ ٍ کت

 :گفتو بلند

 .خداحافظ رفتو نن-

 .رفتو پارکینگ طرف بٌ ٍ بیرٍن زدم در از

 

 

 .کردم پارک ٍ ناشینو کردم پیدا پارک جا رسیدم، نیو،ساعت بعد

 .شدم پیادى

 

 .تَ شد،رفتو باز تیکی صدای با در زدم ٍ زنگ رفتو، خَنٌ طرف بٌ

 .کردم باز رٍ در رسیدم کٌ ٍرٍدی بٌ

 .ادکلن تا گرفتٌ نشرٍب از رسید، نشانو بٌ چیز يهٌ بَی

 

 (ريا)

 .دارم دلشَرى چرا نهیدٍنو اٍندیو ٍقتی از

 .بیفتٌ نیخَاد یا افتادى بدی اتفاق نیکنو فکر يهش
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 :رسید نن بٌ رٍ داد نی سالم يهٌ بٌ داشت بَد پشت،کیارش بٌ برگشتو نفر یک سالم با

 .خانَم سالم-کیارش

 .سالم-

 داغ؟ ياش دست يهیشٌ چرا کیارش این ٍاقعا دادیو، دست بايو

 .داشتو بدی احساس نشست نهی دلو بٌ اصال نًهَنی این

 .لَلیدن نی تَيو ٍسط اٍن پسر ٍ دختر بَد، زیاد دادتع خیلی قبلی نًهَنی اٍن بٌ نسبت

 .بخَرم آب تا خَنٌ آشپز طرف  بٌ رفتو بَد، تشنو خیلی

 .بچرخو اطراف تنًا ترسیدم نی یکهو

 فرار بٌ پا ترس از دٍنفر اٍن کٌ بستو ٍ چشهام ٍ زدم جیغ یکدفعٌ دیدیو کٌ چیزی با شدم کٌ ٍارد
 .گذاشتن

 .يست چیزیش یٌ نًهَنی این بَسن؟گفتو نی يهَ دارن خَنٌ پزآش کین؟تَ دیگٌ اینا یاخدا

 

 نحل نیَند، دٍنفر پچ پچ صدای بَد، طرف اٍن کَچیک رٍ راى یک کٌ بیرٍن اٍندم خَردم، رٍ آبو
 :اٍند پسر یک صدای کٌ رفتو نی داشتو بَد، طرف اٍن از رايو انا ندادم

 ....حال وي با یکو نهیفًهٌ کسی اتاق تَ باال بریو بیا عشقو-

 .شدم دٍر اٍنجا از سریع

 اٍردى؟ کجا ننَ نًدیس بَد، نًهَنی چٌ این بَد، دادى دست بًو بدی احساس

 .شَک تَ رفتو ٍاقعا دیدم کٌ چیزی با انا نیرم نن بگو کٌ رفتو نی نًدیس سهت بٌ داشتو
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 .شدم پنًان دیدش از سریع بریزم سرم بٌ خاکی چٌ خدا یا

 ٌ؟نیکن چیکار اینجا آرنان

 .جلَ نیاد حتها باشٌ دیدى نٌ؟اگٌ یا دیدى ٍ نن یعنی

 .پنج رٍ اٍند کنو فکر فشارم دقیقٌ چند تَيهین ٍاقعا

 یک اٍندم گفتو نانان بٌ نن تازى کرد، نی خَدش با فکری چٌ دید نی ننَ اگٌ زد، نی تند قلبو
 .سادى نًهَنی

 دخترای با کٌ دارى دٍست ٍ نن این نحال نیرقصٌ، دختری یک با دارى دیدم کردم، نگايش دٍر از
 ٍنیرقصٌ؟ چرخٌ نی ٍل دیگٌ

 .دزدى نی رٍ آرنان کسی االن انگار کٌ آرنان بٌ چسبیدى انقدر نگاى رٍ دخترى يهن، حلق تَ نگاى نگاى

 برم، بردارم ٍ لباسام کٌ رفتو باال يای اتاق سهت بٌ ٍ کردم تند ٍ قدنام سریع

 .بَد نست بَد نعلَم کٌ اینطَر بیرٍن، اٍند اتاقی از پسر یک يهَنجا کٌ

 .اٍند کجا از این دیگٌ شدى پر ظرفیتو خدایا

 .طرفو اٍند ٍ زد اٍری چندش خیلی لبخند یک افتاد بًو چشهش تا

 .اٍندی نَقعی خَب خانَم خَشگل-

 .گرفت نی گریو داشت کردم، قفل درٍ اتاق تَ پریدم ٍ زدم جیغ سریع

 کٌ بیرٍن برم اتاق از اٍندم برداشتو، ٍ کیفو ٍ شالو ٍ نانتَ تورف زدم نی نفس نفس کٌ يهینجَر
 .اٍند اتاق پنجرى از پلیس ناشین آژیر صدای

 کردم، نی غش داشتو ٍاقعا ایندفعٌ
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 .بَد اخرش دیگٌ یکی این

 

 .بَد کردى یخ يام دست ترس از

 .بیرٍن پریدم ٍ کردم باز درٍ سریع

 .نیَند پایین طبقٌ از فریاد دادٍ صدای

 :زد نی داد داشت طرف اٍن از یکی شلَغٌ، چقدر اینجا خدایا پایین، رفتو

 .بریو پشتی در از-

 .نیست کس يیچ چرا دٍیدم، رفتن نی داشتن يهٌ کٌ سهتی اٍن بٌ

 کجاست؟ نًدیس

 .کٌ باغٌ شبیٌ اینجا بیرٍن،خدایا زدم در از

 .مافتاد ٍ خَرد پیچ پام دفعٌ یک کٌ دٍیدم نی سرعت تهام با داشتو

 .شد جهع صَرتو درد از

 .زدم جیغ کٌ شد رد دستو رٍ از یکی لحظٌ يهَن

 .الفرار يو جهعیت این کردم، نی گریٌ داشتو يهینطَر پام آی دستو، آی

 .شدى نحاصرى ٍیال نخَرى، تکَن کسی-: گفت کٌ اٍند نفر یک صدای دفعٌ یک

 .پیچید بدنو کل تَ درد کٌ پاشو اٍندم

 .دیدم رٍ کیارش کٌ باال اٍردم رٍ سرم َم،جل نشست یکی لحظٌ يهَن

 .کرد نی نگايو داشت نگرانی با
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 .بغلش تَ کردم پرت ٍ خَدم گریٌ زیر زدم بلندتر بَد، برام نجات فرشتٌ یک انگار

 .کنیو پیدا انن جای یٌ بریو پاشَ نشستی چرا ريا-کیارش

 :گفتو يق يق با

 .نیکنٌ درد پام....پا نهیتَنو..نی...ن-

 .کرد بلندم سرم، زیر دستشو اٍن پام، زیر انداخت ٍ دستش یک

 .نشست کرد پیدا جا یک تا رفت راى یکو يا، درخت الی البٌ رفت

 .رفت یادم دردم

 .بَد خَشبَ فرستادم،چقدر يام ریٌ بٌ ٍ عطرش ٍ کشیدم عهیق نفس یک

 .شب تاریکی نحل کردم، نگاى سیايش يای چشو بٌ باال اٍردم ٍ سرم

 .داد نی بًو رٍ خَبی حس یک ياش چشو بَدم، نکردى دقت ياش چشو بٌ تاحاال چرا 

 از ٍ دستام ٍ اٍندم خَدم بٌ دفعٌ یک بَدیو چشو تَ چشو ٍ بَد گردنش دٍر دستو کٌ يهینجَر
 .کردم باز گردنش دٍر

 : گفت کردٍ سرفٌ یک اٍنو گرفتو، رٍ نگايو

 خَردى؟ پیچ پات-

 .دادم تکَن ٍ سرم شد سرازیر اشکام اٍند، یادم دردم باز

 .گفتو اخ یٌ رٍش گذاشتو ٍ دستو سَخت، نی خیلی زانَم

 نیکنٌ؟ درد زانَت-کیارش

 .شدى زخو کنو فکر نیسَزى، نهیدٍنو-



 www.Novel98.com 74               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ببینو؟ باال بدى پاچتَ-کیارش

 .نیست چیزی نهیخَاد نٌ-

 .ببینو باال بدى-کیارش

 .زارمب نهایش بٌ برات رٍ پام کل نهیتَنو خب دادى، گیری چٌ بابا ای

 .باال بدى ريا-کیارش

 .باال دادم ٍ تنگو شلَار یَاش اجبار رٍی از-

 .بَد شدى زخو اٍى،چقدر اٍى

 .گفتو بلند اخ یٌ کٌ رٍش گذاشت ٍ دستش یَاش کیارش

 .باشٌ رفتٌ در شاید پاتو بیهارستان، نیبرنت بیفتٌ آسیاب از آبا-کیارش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .دیگٌ تنیس کسی کنو فکر پاشَ خب-کیارش

 .گریٌ زیر زدم دٍبارى پام، تَ پیچید بدی درد باز کٌ پاشو اٍندم

 .دينو رٍ گذاشت نحکو دستشَ کیارش کٌ کردم نی گریٌ داشتو

 .کردم نگايش تعجب با

 :گفت گَشو کنار اٍرد ٍ سرش ارٍم

 .ٍر این اٍندى يا پلیس از یکی کنو فکر آرٍم-

 .شد نَرنَرم شو گَ بٌ خَرد کٌ ياش نفس
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 :اٍند پلیسٌ صدای دادم، تکَن ارٍم ٍ رمس

 .نیست اینجا کسی دیگٌ آگايی ادارى بردیو رٍ يهٌ قربان

 .نیشدى بدل ٍ رد نخدر نَاد نًهَنی این تَ قربان درضهن

 .بردیو در بٌ سالو جَن شد خب خدا یا يَا، پرید ابرٍيام

 .نیَند در پلیسٌ از صدایی دیگٌ

 :گفت برداشت دينو رٍ از ٍ دستش کیارش

 پاشی؟ نهیتَنی تَ رفت، کنو فکر-

 .بدم تکَنش نهیتَنو اصال نیکنٌ، درد پام نٌ-

 .کرد بغلو قبل سری نحل بعد کرد نگايو نَشکافانٌ یکو کیارش

 :گفتو سریع

 .نیگیرى درد کهرت زنین بزارتو دیٍَنٌ-

 :گفت رفت نی در سهت بٌ داشت کٌ يهینجَر

 چاقی؟ خیلی نکٌ-کیارش

 :نشسی رٍ زدم نحکو

 نیکنی؟ نسخرى-

 .بَد کردنت نسخرى برای زدم کٌ حرفی نظرت خَبٌ؟بٌ حالت-کیارش

 .نهیدٍنو-

 .بیرٍن زدیو در از
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 .رفت ناشینش طرف بٌ کرد، نگاى رٍ اطراف یکو کیارش

 چی؟ ناشینو پس عٌ-

 اخرش چَن نیار باخَدت ناشین نیای نًهَنی اصال تَ نیگو نیارم، برات فردا نعهَل طبق-کیارش
 .برسَنهت خَدم ایدب

 .ندید کنو فکر کٌ کردم نگايش چپ چپ-

 .شد سَار خَدشو بست درٍ صندلی، رٍ گذاشت ٍ نن یَاش

 

*** 

 .باشید خَدتَن نَاظب بازم ٍلی شد، رفع کٌ بَد جزعی رفتگی در یک نباشید نگران-دکتر

 .نهنَن-

 :گفت کیارش بٌ رٍ دکتر

 خانَنتَن برای ساعت ۲ ير سادست، خراشیدگی یک اٍنو زانَ برای نَشتو ٍاسشَن يو پهاد یک-
 .بزنید

 

 .بَدم نن ننظَرش نکنٌ بَد؟ کی با دکترى چی؟؟خانَنتَن؟این

 :گفت کیارش رٍبٌ پاشو تخت رٍ از کرد کهکو تَ اٍند پرستار بیرٍن، رف اتاق از دکتر

 .بدید انجام رٍ ترخیص کاريای زحهت بٌ فقط ببرید رٍ خانَنتَن نیتَنید-

 .بیرٍن رفت ٍ داد تکَن ٍ سرش ٍ کرد کَتاى ای خندى کیارش
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 .داداشهٌ شاید بابا ای زنشو نن کٌ دادن گیر يهٌ انشب خدا

 نگرانی از اٍنجا بدبختت شَير زدی؟ داد انقدر چرا نینداخت جا پاتَ داشت دکتر دختر، نیگو-پرستار
 .َختس برات دلو یکی نن زدی داد انقدر دارى حق البتٌ نبَد، بند جا یک

 نن؟ زدم داد انقدر یعنی يیع

 بَد؟ شدى نگرانو کیارش یعنی

 .برم راى کرد کهکو گرفت ٍ بغلو زیر تَ اٍند کیارش ٍ بیرٍن رفت پرستار

 .نهنَن برم راى نیتَنو خَدم-

 .نیشکنٌ پات ایندفعٌ نیفتی باز نٌ-کیارش

 

 (کیارش)

 .بشٌ ناشین سَار کردم کهکش

 .سَارشدم خَدنو بستو درٍ

 :گفتو کٌ بَدیو راى يای نصف

 .ندیدیش تَ دیدم، نًهَنی تَ رٍ عهَت پسر ريا راستی-

 .ندید رٍ نن خدارٍشکر انا دیدنش چرا-ريا

 خدارٍشکر؟ چرا-

 تَرٍدید؟ گفتو، يهینطَری يیچی-ريا

 .دید ارى-
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 :گفت طرفو برگشت

 اٍنجام؟ نن کٌ نگفتی-

 ترسی؟ نی انقدر چرا نگفتو، نٌ-

 .نیرم پارتی نن بدٍنٌ ندارم ستدٍ فقط ترسو نهی نٌ-

 .نگفتو چیزی دادم تکَن ٍ سرم

 .رسیدیو دقیقٌ بیست بعد

 .افتادی زحهت بٌ خیلی انشب نهنَنو-ريا

 .نکردم کاری نیکنو خَايش-

 .شد پیادى ناشین از ٍ گرفت رٍ نگايش سریع بعد کرد، نگاى يام چشو تَ برگشت ريا

 .خداحافظ-ريا

 .کنو کتکه بیام نهیخَای ريا نیگو-

 .نهنَن خَبو نٌ-ريا

 .خداحافظ باش، نَاظب-

 .بست درٍ

 .شد کندى جا از ناشین گاز رٍ گذاشتو ٍ پام  تَ، رفت ٍقتی برم، بعد بشٌ خَنٌ ٍارد تا شدم ننتظر

 

 ..افتادم ريا آبی يای چشو یاد کٌ بَدم قرنز چراغ پشت

 .بَد زالل دریا نحل کٌ آبیش يای چشو
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 .چشهاشو عاشق

 کٌ دارى نن بٌ ربطی چٌ ريا يای چشو چشهاشو؟خب عاشق گفتو بابا تو؟عاشقشو؟نٌگف چی نن
 عاشقشو؟

 .رفت شدم خل

 .دراٍردم حرکت بٌ ٍ ناشین يا ناشین بَق صدای با

 

**** 

 (ريا)

 .بَد خانَش يهٌ يا چراغ کردم، باز درٍ آرٍم

 .رفتو اتاقو سهت بٌ یَاش

 .بَد خانَش چراغش انداختو، آٍا اتاق بٌ نگاى یک

 .چشٌ نهیدٍنو خَايرم طفلی افتادم، یادش باز يی

 .اتاقو تَ رفتو

 .برد خَابو اتافاقاتش ٍ انشب بٌ فکر با ٍ تخت رٍ رفتو يام لباس تعَیض بعد

 

**** 

 .ندارم کالس انرٍز اخیش

 .ندارم ٍ شهارش افتاد یادم کٌ چیشد ناشینو بگو بزنو زنگ کیارش بٌ کٌ برداشتو ٍ گَشیو
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 اٍندى؟ سرش بالیی چٌ دیشب نًدیس، بدبخت زدم،اٍى زنگ نًدیس بٌ سریع

 .داد جَاب بَق سٌ بعد

 رفتی؟نیدٍنی ٍ بَدی گَری کدٍم دیشب تَ بپرسی، ازم حالی یٌ زدی زنگ عجب چٌ-نًدیس
 .....ی شدم؟دخترى نگرانت چقدر

 .بزنو حرف ننو ٍایسا نًدیس ٍای-

 .کردم تعریف رٍبراش دیشب ناجرای کل

 .کردم فرار ای پسرى یک با نبَدی گشتو دنبالت انقدر ننو اینطَر کٌ-نًدیس

 بَدی؟ بردى ٍ نن بَد نًهَنی چٌ این خری خیلی نًدیس ٍلی-

 .نداشتو خبر خَدنو بابا-نًدیس

 نیرسو، حسابت بٌ بعد حاال باشٌ-

 .نیدی رٍ کیارش شهارى حاال

 چیکار؟ نیخَای ٍ شهارش-نًدیس

 

 .یانٌ بیارى رفتٌ ببینو نیخَام حاال ارى،نی برام ٍ ناشینو گفت دیشب-

 .کن یادداشت باشٌ-نًدیس

 .گرفتو تهاس باياش کردم، سیَ گَشیو تَ نَشتو ٍ شهارش اینکٌ بعد

 .بَد خَابیدى گَشی رٍ انگار برداشت، بَق یک بعد

 ....ک ناشینو کیارش سالم-
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 :گفت ارٍم

 .نیزنو زنگ بعدا تَکالسو کنو، صحبت نهیتَنو االن نن-

 ...ناشی بگَ ٍلی باشٌ-

 .بَق ٍصدای

 .کردم نگاى بًش ٍ صَرتو جلَ اٍردم رٍ گَشی

 نیکنی؟ قطع نن رٍی از ادب بی

 .تخت رٍ کردم پرت رٍ گَشی

 .دارم الزم ٍ ناشینو کنو، چیکار خَنٌ تَ شب تا حاال نن

 .خدا اٍف

 

 .زد زنگ گَشیو ربع یٌ بعد

 .بَد کیارش برداشتهش

 بلٌ؟-

 داشتی؟ کاری بدم ٍ جَابت نتَنستو بَدم کالس سر ببخشید جان ريا سالم-کیارش

 چیشد؟ ناشینو ببینو نیخَاستو باشٌ،-

 برات نهیتَنو دارم زیاد کار انرٍز شرنندى ٍلی خَنهَنٌ پارکینگ تَ اٍردنش، رفتو صبح ارى-کیارش
 .بیارنش

 .نیارنش نیرم خَدم بگَ رٍ خَنتَن آدرس خب ايا-
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 .باشٌ-کیارش

 .کردم یادداشت ٍ گفت رٍ شَنخَن آدرس ٍ

 چطَرى؟ پات ريا راستی-کیارش

 .نهنَن خَبٌ-

 .خداحافط برم باید نن فعال خدارٍشکر خب-کیارش

 .خداحافظ باشٌ-

 

**** 

 العادى فَق نهایٌ کٌ کردم نگاى رٍم رٍبٌ ساختهَن بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از کردم، حساب رٍ کرایٌ
 .داشت سفید رنگ بٌ زیبایی

 :کیٌ گفت بَد ستایش کنو فکر کٌ دختر یک زدم، ر۶ٍ ٍاحد زنگ

 .يستو ريا نن سالم-

 .تَ بفرنا جَن ريا سالم عٌ-

 .شد باز تیکی صدای با در

 .شدم آسانسَر سَار تَ، رفتو

 .بَد ایستادى در دم ستایش بیرٍن، رفتو کٌ شد باز در

 .اٍندی خَش عزیزم سالم-ستایش

 .کردیو رٍبَسی بايو جلَ رفتو
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 .عزیزم نهنَن سالم-

 .تَ رفتو

 نیستن؟ نانانت-

 .داد خبر بًو االن کیارش چَن رفت نهی ٍاگرنٌ نیای نداشت خبر خرید رفتٌ نانانو نٌ-ستایش

 سرپایی؟ چرا عزیزم بشین

 .نهنَن باشٌ-

 .آشپزخَنٌ تَ رفت ستایش کاناپٌ، رٍ نشستو

 .بَد شیک ٍ بزرگ انداختو، خَنٌ بٌ نگايی

 .جلَم گرفت ٍ اٍند پرتغال شربت دٍتا با ستایش

 .کردم تشکر ٍ برداشتو رٍ یکی

 .نشست ستایشو

 خَبٌ؟ آٍا از خبر چٌ-ستایش

 (بَدنی خَب چٌ انا)نهنَن خَبٌ ارى-

 :گفتو خَردم، ٍ آبهیَم

 کجاست؟ ناشینو سَییچ نیدٍنی-

 .کیارشٌ اتاق تَ ارى

 :گفت ستایش اٍند آیفَن صدای نَقع يهَن

 .نیبافٌ فلسفٌ زیاد نانانو چَن نگَ بًش ناشین از چیزی راستی نانانٌ،-
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 :گفتو ٍ خندیدم

 .باشٌ-

 .کیارشٌ اتاق چپی سهت رٍ راى اخر بردار اتاقش تَ از برٍ ٍقتٌ تا-ستایش

 .رفتو اتاقش سهت بٌ ٍ پاشدم

 

 .تَ رفتو ٍ کردم باز درٍ

 .داد نی رٍ کیارش بَی انداختو، اتاقش بٌ کلی نگاى

 .چرا نهیدٍنو گرفتو ارانشی یک نشست نی دل بٌ اتاقش

 .نیگی چیٌ يا پرت ٍ چرت این دیگٌ بسٌ ريا

 .برداشتهش جلَ رفتو اٍنجاست، ناشینو سَییچ دیدم کٌ کردم نگاى رٍ عسلی نیز رٍی

 .کردم بَش ٍ برداشتو ٍ یکیش جلَ رفتو افتاد، ادکلناش بٌ چشهو کٌ بیرٍن برم اٍندم

 .داد نی خَبی بَی چٌ اٍم

 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ جاش سر گذاشتهش سریع

 .تَ اٍند کیارش نانان نَقع يهَن

 .جلَ اٍند کرد، جهع ٍ خَدش زٍد انا خَرد جا نن دیدن با

 .کردم تعجب دیدنت از اٍندی خَش عزیزم سالم-خانو نسرین

 .کردیو رٍبَسی بايو جلَ رفتو

 شها؟ خَبید نهنَنو سالم-
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 .دلو عزیز نرسی-خانو نسرین

 خَدش گفت ريا بٌ داشت، کار انرٍز کیارش کٌ نیخَاست کیارش از جزٍى یک يار نانان-ستایش
 .بگیرى بیاد

 .بشین بیا دخترم اٍندی، کردی خَبی کار-خانو نسرین

 گفت؟ درٍغ نانانش بٌ ستایش چرا

 .شدم نزاحو ببخشید برم نن دیگٌ نهنَنو، نٌ-

 .بخَریو بايو نايار ٍایسا عزیزم، بَدی-خانو نسرین

 .اجازى با فعال َنونهن نٌ-

 .بیرٍن زدم در از ازشَن خداحافظی بعد

 :گفت ستایش

 .نیزنو پایین بری تَ تا رٍ پارکینگ ریهَت ريا-

 .نهنَن باشٌ-

 .شدم سَار کردم پیدا ٍ ناشینو ٍ رفتو پارکینگ سهت بٌ

 .بیرٍن اٍندم شدٍ باز پارکینگ در

 

 

 .خَنٌ برگشتو ٍ کردم گردی خیابَن یکو

 .تَ رفتو کردم باز کلید با درٍ
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 .بَد نطب ينَز نانان نعلَنٌ، کٌ اینطَر

 

*** 

 .کرد نی رندى يَیج داشت نانان خَنٌ آشپز تَ رفتو

 .بَسیدم ٍ سفیدش يای گَنٌ ٍ کردم بغلش پشت از رفتو

 خَبٌ؟ حالش گلو نانان-

 .دخترم چسبی نی چرا ٍر اٍن برٍ ريا عٌ-نانان

 :گفتو زدم ین گازش برداشتو يَیج یک کٌ يهینطَر

 .کنیو بغل رٍ نانانهَن نهیتَنیو نا بابا ای

 :گفت نشست نیز رٍ اٍند نانان

 .اٍندی خَدت شد خَب-

 نیخَان، جَاب زد، زنگ عهَت زن

 .بگو بًشَن بدى جَابی یک نیزاری ننتظر خدايارٍ بندى چرا کردی دیر خیلی نادر ببین

 اجازى شها اگٌ انا نیشناسهش يو بچگی از یدمند بدی آرنان از تاحاال کردم، فکر خیلی نن نانان-
 .بشناسیو رٍ دیگٌ يو بیشتر تا باشیو نانزد فعال ٍلی نیکنو قبَل نن بدید

 .پاشد باخندى نانان

 .بدم خبر عهَت زن بٌ برم نن دخترم باشٌ-نانان

 .بپرسی ٍ نظرش بگی بابا بٌ نهیخَای-
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 .اششداد پسر از بًتر کی نیدٍنو ٍ اٍن نظر نن نٌ-نانان

 .کنی عرٍسو نیخَای شدی خستٌ دستو از اینکٌ نحل نانان ٍلی-

 .شد جهع اشک نانانو يای چشو تَ یکدفعٌ

 

 .کردم بغلش ٍ پاشدم ازجام

 یکدفعٌ؟ چیشدی نانان ٍا-

 .بیرٍن رفت خَنٌ آشپز از پاشد شدم، احساساتی دفعٌ یک يیچی-نانان

 . خَردم ٍ يَیجو ی ادانٌ ٍ خندیدم

 

* 

 .کنیو رسهیش کٌ خَنهَن اٍندن انرٍز حاال عهَ، زن بٌ زد زنگ زدیرٍ نانان

 .رفت نهی لباش رٍ از خندى سبک داناديای این نحل آرنانو ٍ يو دٍر بَدیو نشستٌ يهٌ

 .نشو پشیهَن ٍ نباشٌ ضررم بٌ تصهیهو کٌ انشاءهلل کردم فکر خیلی ٍاقعا

 .حالی چٌ کردى تب شب نصف از آٍا

 .زشتٌ دید انا ٌکن کنسل نیخَاست نانان

 .بایستیو کنارش بریو زد صدا رٍ آرنان ٍ نن اٍرد، در جعبٌ یک کیفش تَ از پاشد عهَ زن

 

 (آٍا)
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 .نیسَزم دارم عشق تب از نیسَزم، دارم خدایا

 .خیلی نیکنٌ، درد خیلی قلبو

 .رفت نی گیج داشت سرم شدم پا بَد، عرق خیس بدنو

 .ایستادم يا پلٌ رٍ بیرٍن زدم اتاق در زا دیَار، بٌ گرفتو ٍ دستو بیفتو خَاستو

  

 .ريا يای دست تَ کرد نی رٍ حلقٌ داشت آرنانو. ریخت يام اشک کردم، نگاى پایین بٌ

 .بَد بد حالو رفت، نی رژى گَشو تَ يا زدن دست صدای رفت گیج سرم دٍبارى

 .بَد شدى خَشتیپ چقدر کردم، نگاى آرنان بٌ دیگٌ بار یک سَخت، نی داشت يام چشو

 .بَدم نی ريا جای بٌ باید االن نن

 بشکنٌ قلبت نیکنو کاری نیریزم بًو رٍ زندگیت ريا، برى پایین گلَت از خَش آب نزارم نیدم قَل
 .نن قلب نحل

 .نفًهیدم چیزی دیگٌ پایین، افتادم يا پلٌ از ٍ شد شل پايام یکدفعٌ

 

* 

 (ريا)

 :گفت بابام رٍبٌ ٍ گرفت نشنانا از رٍ حلقٌ ٍایستادم،آرنان کٌ عهَ زن کنار

 .اجازى با-

 .زدن دست يهٌ دستو، تَ کرد رٍ ٍحلقٌ گرفت ٍ دستو
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 .بَد خَشگل کردم نگاى حلقٌ بٌ

 .........دیدم کٌ برگردٍندم ٍ سرم اٍند، چیزی یک صدای یکدفعٌ کٌ بشینو برم اٍندم

 

 .افتاد يا پلٌ از آٍا

 .شدیو شَکٌ اٍلش

 .طرفش بردیو يجَم يهٌ بعد

 :زد نی صداش يی ناننا

 شد؟ چت آٍا پاشَ دخترم آٍا-

 :زدم داد سریع سَخت نی تب تَ داشت صَرتش رٍ گذاشتو ٍ دستو نشستو کنارش

 .نیکنٌ تشنج االن بیهارستان ببریهش بیاین-

 . کرد بغلش آٍا طرف اٍند پشت از آرنان

 :گفت رفت نی در سهت بٌ کٌ يهینطَر

 .بیهارستان نیبرنش نن-

 .بیایو يو نا ٍایسا گفت بابا

 .رفتیو آرنان سر پشت ٍ برداشتیو جالباسی رٍ از رٍ پالتَيانَن نانان ٍ نن

 

 .پايام رٍ خَابَند رٍ آٍا آرنان ناشین، تَ زٍد نشستو

 .ناشین تَ نشست
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 .نشست جلَ اٍند نانانو اٍرد در پارکینگ تَ از رٍ ناشین بابا

 .رفت گاز رٍ گذاشت پاشَ آرنان

 .صَرتش رٍ گذاشتو ٍ دستو

 .بَد آتیش کَرى صَرتش نن خدای

 .گلو خَاير بَد، گرفتٌ گریو

 :زدم داد

 .برٍ تر تند آرنان-

 نی پایین بَدم نشستٌ نن سَخت نی تب از داشت باال اٍن بچو بدى نرگو الًی خدا-نانان
 .خندیدم

 .گریٌ زیر زد بلند

 .بَد دادى خَن یکو بَد، شدى زخو ش ابرٍ گَشٌ کردم نگاى صَرتش بٌ

 .کردى نی چیکار يا پلٌ رٍ آٍا

 يو بابا تَ، رفتیو شدیو پیادى يو نانان ٍ نن ٍ کرد بغل رٍ آٍا شد، پیادى آرنان سریع رسیدیو 
 .اٍند

 :زد داد بابا

 .بدى حالش دخترم کهک بیاد یکی-

 :گفت اٍند پرستارا از یکی

 شدى؟ چش-
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 .نیسَزى تب تَ دارى بچو-نانان

 .کنو خبر رٍ دکتر تا تخت رٍ بزارینش اتاق، اٍن تَ ینشببر سریع باشٌ-پرستار

 :گفت اٍند دکتر لحظٌ يهَن ٍ رفتیو رٍیی رٍبٌ اتاق بٌ

 .بیرٍن يهٌ-

 .گریٌ زیر زدم زنین رٍ نشستو کرد، بیرٍن رٍ يههَن پرستار

 .نشٌ چیزیش خدایا

 :گفتو پاشدم بیرٍن زد اتاق از پرستار

 چیشد؟ خَايرم خانَم چیشد-

 .رفت ٍ نکردى چرا تشنج تعجبیو نادر باالست، خیلی تبش کنید دعا راشب-پرستار

 .زد نی ٍ خَدش بَد نشستٌ نانان

 .نشٌ چیزیش خدا نیکنو، خَايش خدایا

 

 .بیرٍن اٍند اتاق از دکتر شدیو لب بٌ جَن نا کٌ دقیقٌ بیست تقریبا بعد

 .کنارش رفتیو يههَن

 چطَرى؟ حالش دخترم-نانان

 .بَد باال خیلی تبش کردى رحو بًتَن خدا شد، رفع خطر-دکتر

 .شکرت خدایا
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 (آٍا)

 .کردم باز ٍ چشهام ارٍم

 .دیدم نی نات ٍ نحَ رٍ چیز يهٌ

 .شد ٍاضح دیدم تا زدم پلک چندبار

 .بَد ٍصل سرم کردم، نگايش سَخت نی دستو بَدم، خَابیدى تخت رٍی

 .شد چی کٌ بیاد یادم کردم سعی بستو ٍ چشهام

 .افتادم...يا پلٌ....ريا....آرنان....نانزدی....داشتو تب

 .نهیاد یادم چیزی دیگٌ پیشَنیو رٍ گذاشتو ٍ دستو یک

 .تَ اٍندن آرنان سرشو پشت بابا ٍ نانان ريا ٍ شد باز در

 .نشد دیدى کٌ زدم رنگ کو خیلی لبخند آرنان دیدن با

 .کرد نگايو دلسَزی ٍ نًربَنی با باالسرم اٍند نانان

 :گفت پیشَنیو رٍ اشتگذ ٍ دستش

 نهیکنٌ؟ درد خَبٌ؟جاییت حالت گلو دختر-

 .گفتو ٍ کردم باز ازيو ٍ لبام آرٍم

 .نیست خَبو،کاریو-

 نشکست، پات ٍ دست خدارٍشکر افتادی يا پلٌ از بَد، باال تبت نیست کاریو رٍ چی چی-نانان
 .کنیو چیکار نهیدٍنستیو وبَدی شدى شَکٌ انقدر کٌ نا بیهارستان آٍردت نکنٌ درد يو آرنان دست



 www.Novel98.com 93               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 چشهو گَشٌ از اشک قطرى یک برسٌ، نانزدش بٌ کردى؟برى نن کهک يٌ انداختو، آرنان بٌ نگايی
 .چکید

 .بَسید ٍ سرم جلَ اٍند بابا

 .باشٌ خَابیدى بیهارستان تخت رٍ نازم دختر نبینو-بابا

 :گفت بابا بٌ رٍ نانان

 .بزنو حرف دکترش با برم ننو بدى انجام رٍ ترخیص کارای برٍ تَ-

 .بیرٍن رفت اتاق از بَسید، ٍ سرم يو نانان

 ٍ دستو رٍ ٍ داشت نگًش نحکو کٌ بکشو پس ٍ دستو خَاستو گرفت، ٍ دستو نشست، کنارم ريا
 .بَسید

 .کنارم اٍند يو آرنان

 نهیگی نیایستٌ؟ ٍای يا پلٌ رٍ نیاد بدى حالش کٌ کسی دختر، نیستی خَدت نَاظب چرا-آرنان
 بشکنٌ؟ پات ٍ دست

 .کردم اکتفا کَچیک لبخند یک بٌ فقط

  

 .کند دستو تَ از رٍ سرم تَ اٍند پرستار

 .نیهَندی دیگٌ یکو باید ٍاگرنٌ خَنٌ ببرتت دارى اصرار نادرت-پرستار

 :گفت ريا رٍبٌ

 .پاشٌ جاش از کن کهکش بیا-
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 .رفت ٍ

 .نداشتو ای چارى انا باشٌ کنارم ريا نهیخَاست دلو

 .کردم کرد،نگايش نی پام رٍ يا کفش داشت کٌ يهینجَر

 نیاد؟ بدم ازش ٍاقعا پرسیدم، خَدم از

 

 .نهیدٍنو

 .بشو بلند کرد کهکو گرفتو، ازش رٍ نگايو

 .رفتیو خَنٌ بٌ ٍ اٍندن يو بابا ٍ نانان کٌ کردیو حرکت بیرٍن سهت بٌ

 

 .اٍندم بیرٍن اتاقو از اردٍب تقریبا دٍرٍز این تَ نیگذرى، بَدم بیهارستان کٌ رٍزی از دٍرٍز

 .کردم فکر خیلی دٍرٍز این تَ

 بیشتر این از بهیرم خَدم غو تَ بزارم دست رٍ دست ٍ بشو نابَد اینکٌ یکی دارم، دٍراى فقط
 .دیگٌ آٍای یک بشو ٍ بهَنو اینکٌ یا بشو، افسردى

 

 (کیارش)

 .رفتو کالس سهت بٌ ٍ کشیدم عهیق نفس یٌ

 .تَ رفتو ٍ کردم باز ٍ در

 .دادن درس بٌ کردم شرٍع پرسی احَال ٍ سالم بعد
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 .دادن نی ارائٌ رٍ پرٍژى یک گرٍيی ير باید کٌ رسیدم درس قسهت یک بٌ

 .کردم بندی گرٍى يارٍ بچٌ

 :گفت ريا کٌ اینا ريا گرٍى بٌ رسیدم

 .بدم انجام رٍ پرٍژى این خَدم نیخَام نن بدید اجازى اگٌ استاد-

 :گفتو کردم تعجب

 نیتَنی؟ تنًایی ٌب یعنی-

 .نیکنو رٍ خَدم سعی بلٌ-ريا

 .نایلی يرجَر باشٌ-

 .کنن صحبت گرٍياشَن با بتَنن تا دادم ٍقت يا بچٌ بٌ نشستو سرجام رفتو

 .فکرى تَ دادى تکیٌ سینٌ بٌ دست ٍ ساکت ريا دیدم کٌ زدن نی حرف يو با داشتن يهٌ

 پیش براش نشکلی یعنی نیست، درس بٌ حَاسشو بَد نعلَم قشنگ بَد، پکر ساعت اٍل از انرٍز
 اٍندى؟

 .داد نی گَش کانل درسو بٌ يهیشٌ ريا

 .ريا طرف رفت نی ذينو اٍقات بیشتر چرا نهیدٍنو يا تازگی

 شد؟ چی پس خَاستگاری ٍاسٌ گفت نانان کردم نی فکر داشتو دیشب

 

** 



 www.Novel98.com 96               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 (ريا)

 ٍ کیفو خَرد کٌ زنگ نفًهیدم يو درس از يیچی بَد، آٍا درگیر فکرم نبَد خَب حالو اصال انرٍز
 .بیرٍن رفتو کالس از برداشتو

 .بزنو حرف باياش یکو بَد نیَندى يو نًدیس

 نیَندى؟ چرا بزنو زنگش خَنٌ رفتو باشٌ یادم

 کنو؟ چیکار رٍ پرٍژى

 دیدی نیگٌ نیشو ضایع ٍاگرنٌ بدم، ارائٌ کیارش بٌ خَب چیز یک کنو فکر ش رٍ خَب برم باید
 .بدی انجام ىنفر تک نتَنستی

 .بَد آرنان برداشتهش، کیفو تَ از خَرد زنگ گَشیو رفتو، نی ناشین سهت بٌ داشتو

 بلٌ؟-

 عزیزم؟ خَبی سالم-آرنان

 خَبی؟ تَ نرسی-

 کجایی؟ خبر چٌ خَبو قربَنت-آرنان

 داشتی؟ کاری خَنٌ  نیرم دارم بیرٍن اٍندم دانشگاى از-

 کاری نشو نزاحهت برٍ خب خیلی بپرسو رٍ عشقو الح زدم باشو؟زنگ داشتٌ کاری باید نگٌ-آرنان
 نداری؟

 .خداحافظ نهنَن نٌ-

 .رفتو خَنٌ سهت بٌ شدم ناشین سَار
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 نهیرسٌ؟ ذينو بٌ چیزی چرا نیکنو فکر يرچی ٍای

 .نهیکنو پیدا يیچی يو نیکنو نگاى يو يارٍ کتاب تَ يرچی

 .شدم دیٍَنٌ ٍای

 .گرفتو رٍ کیارش شهارى برداشتو، ٍ گَشیو

 .کنٌ کهکو بتَنٌ شاید

 .برداشت بَق دٍ بعد

 جانو؟-کیارش

 خَبی؟ سالم-

 خَبی؟ تَ نهنَن-کیارش

 ...ینی....اٍنهو....چیزى نیگو نرسی-

 شدى؟ چیزی-کیارش

 باشو داشتٌ رٍ نَضَع اگٌ کن باٍر ٍلی نهیکنو پیدا نَضَعی پرٍژى این برای راستش خب، ارى-
 .کنو کانل رٍ بقیش نیتَنو خَب

 :کرد ای خندى تک کیارش

 نیاد؟ بر دستو از کهکی چٌ باشٌ-

 .بکن کَچیک راينهایی یٌ-

 .اینجا بیا پاشَ-کیارش
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 کجا؟-

 کنارم باید کنو، کهکت نهیتَنو کٌ اینطَری خَنهَن بیا کنو؟پاشَ کهکت نهیخَای نگٌ-کیارش
 .باشی

 نَضَعش استاد  کٌ ای ىپرٍژ نهیشد بًتر این از یانٌ؟ٍلی  کردم نی قبَل باید بگو چی نهیدٍنستو
 .گفتٌ رٍ

 .بگیرى نیخَاد يو کَییز داریو کالس کیارش با يو فردا کردم،اٍى فکر یکو

 .نیام نیدى بیست اگٌ بگیرى، انتحان ازنَن نیخَاد استادنَن فردا نا اخٌ-

 :گفت کرد ای نردانٌ ی خندى باز کیارش

 .ببینو فردا تا حاال-

 نیام؟ نیدی بیست اگٌ دیگٌ گفتو-

 .ببینی خیرشَ نیو ٍ يیجدى-کیارش

 .خداحافظ عصر تا نَنزدى،-

 .کردم انادى رٍ ٍسایل پاشدم خندیدم کردم، قطع رٍ تلفن

 

 .کردم نگايش دٍبارى برداشتو ٍ نانزدیو انگشتر آیینٌ جلَ رفتو

 یانٌ؟ کنو دستو اینا کیارش خَنٌ رفتو یعنی

 .کنو دستو بًترى
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*** 

 .شدم  پیادى کردم پارک خَنشَن جلَ رٍ شین نا

 .تَ رفتو شد باز در زدم، رٍ زنگ

 

 .دادیو دست بايو جلَ رفتو بَد، در دم کیارش شدم پیادى کٌ آسانسَر از

 .تَ بیا اٍندی خَش سالم-کیارش

 .کشیدم نی خجالت یکو کردم، سالم يو اٍنا با بَدن يو ستایش ٍ خانو نسرین تَ رفتو

 استادم؟ خَنٌ بیام نن دارى نعنی چٌ خب اٍندم شدم پشیهَن

 .نیست غریبٌ يو نگی بگی يهچین دیگٌ بابانٌ شریک پسر يو استادم خب

 

 

 (کیارش)

 .نبل رٍ نشست ريا

 .زدن حرف بٌ کردن شرٍع نانان با

 .گرفت ريا جلَ اٍرد رٍ چایی ستایش

 .......کٌ برداشتش ريا

 .کردم نگاى دستش بٌ تعجب با

 چیٌ؟ انگشتر این....ای
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 دیدم؟ درست ببینو کردم بستٌ ٍ باز ٍ چشهام

 .درستٌ ارى

 .کردم پیدا بدی حس چرا نهیدٍنو

 دارى؟ نانزد نگٌ ريا

 .نهکنٌ غیر

 

 (ريا)

 .چرا نهیدٍنو کردم، نی حس رٍ کیارش نگاى سنگینی زدم نی حرف خانَم بانسرین کٌ يهینطَر

 :گفت کیارش شد تهَم خانَم نسرین يای صحبت اینکٌ بعد

 .برسیو پرٍژى بٌ اتاق وبری پاشَ ريا خب-

 .باشٌ-

 .کرد رٍشن رٍ چراغ اتاق، داخل رفتیو افتادم راى کیارش يهراى گفتو، ای اجازى با خانَم نسرین رٍبٌ

 .ترم راحت اینجا نن انا يست بابا کار اتاق-کیارش

 .بشینو گفت ننو بٌ تخت رٍ نشست

 اٍردی؟ کش خط بزار، رٍ ٍسایلت خب-کیارش

 .گذاشتو جا شک خط رفت یادم ٍای-

 .ندارى عیب-کیارش

 .تخت رٍ نشست دٍبارى اٍرد ٍ خَدش کش خط پاشد
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 .گرفت ٍ دستو کیارش یکدفعٌ کٌ بَد پایین سرم يهینطَر

 .پریدم جا از باشن کردى ٍصل بًو ٍلت دٍیست برق انگار

 کردی؟ نانزد کی-کیارش

 .کرد نی نگايو يی چرا بگَ پس شدم، خیرى دستو تَ انگشتر بٌ

 .پیش ٍزدٍر-

 چی؟ پیش دٍرٍز-کیارش

 .کردم نانزم یعنی چیز-

 .کشیدم خجالت چرا نهیدٍنو پایین، انداختو ٍ سرم

 حاال؟ يست کی طرف-کیارش

 .پسرعهَم-

 بیرٍن؟ بَدی اٍندى باياش شب اٍن کٌ آرنان يهَن-کیارش

 .ايَم-

*** 

 (کیارش)

 .شدم شَکٌ ٍاقعا کشیدم عهیق نفس یک

 .بًش کردن راينهایی ٍ کشیدن بٌ کردم شرٍع ٍ  گذاشتو جلَم رٍ نقشٌ
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 چًار فقط ريا سر دیدم کٌ باال بیارم ٍ سرم اٍندم گرفت درد گردنو کٌ بَد گذشتٌ ساعت نیو تقریبا
 .دارى فاصلٌ بايام نیتر نیلی

 یانٌ؟ خَبٌ ببینٌ کٌ داد، نی تَضیح برام داشت تند تند

 .شدم صَرتش خیرى بقل از

 .بَد زیبا خیلی رخش نیو

 .نَند نصفٌ حرفش ٍ باال اٍرد ٍ سرش بَدم شدى نحَش کٌ يهینطَر

 .کردم نگاى دریاییش آبی يای چشو تَ

 .فًهیدم ياش چشو از نن انا غهی چٌ نهیدٍنو بَد، غهی یک ياش چشو تَ

 شدى؟ چو نن خدایا نَيام، تَ کردم ٍ دستو اٍندم، خَدم بٌ گذشت کٌ یکو

 .بَد شدى سرخ يو ريا

 .کنی کانل رٍ بقیٌ بتَنی انیدٍارم کردم بًت زیادی راينهایی نن دیگٌ خب-

 .کنو تشکر چطَری نهیدٍنو نهنَنو ٍاقعا-ريا

 .کنو کهکت بَد ٍظیفو استاد یک عنَان بٌ نن نیست الزم تشکر-

 .نهنَن بازم-ريا

 .نانانو کنار نشست رفت ريا بیرٍن زدیو اتاق از

 .ريا حلقٌ ٌب خَرد چشهش اٍنو کٌ بزنٌ حرف اٍند نانان

 :گفت گرفت رٍ ريا دست

 دخترم؟ چیٌ انگشتر این-
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 .کرد نی نگاى تعجب با داشت ستایشو

 .پرید آیندت عرٍس نانان گفتو، دلو تَ

 چیٌ؟ دیگٌ آیندى عرٍس نیگو چی نن 

 يَف

 

 کردی؟ نانزد-ستایش

 :گفت خجالت با ريا

 .بلٌ-

 .شدى پکر بَد نعلَم نانان

 .دخترم بشی خَشبخت-نانان

 .برم اجازتَن با نن خب خانو، نسرین نهنَن-اري

 .حاال بَدی-

 .رفت کرد خداحافطی ننو از کرد، رٍبَسی ستایش ٍ نانان با نهنَن، خیلی نٌ-ريا

 .بًو تَپید نانان شد بستٌ کٌ در

 رٍ نًربَنی ٍ خَشگلی ٍ خَبی ٍ گلی این بٌ دختر پرید، گذاشتی دست رٍ دست انقدر دیدی-نانان
 .دادی دست از

 .ندارم حَصلٌ نکن شرٍع باز نانان-

 .بستو درٍ اتاق تَ رفتو
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 .رفت ٍ گرفت رٍ يههَن حال اٍند ريا

 

 .برداشتهش خَرد زنگ گَشیو

 الَ-

 خَبی؟ سالم-

 کجایی؟ يست نعلَم دٍرٍزى زدی زنگی یک عجب چٌ-

 .داشتو کار-

 ..یکو نشد داری کار تَ يهیشٌ نحل-

 .ٍسط نکش باز رٍ قبل يای حرف-

 نیکنی؟ غلطی چٌ شدى خراب اٍن تَ نَندم نن دیگٌ بیا پاشَ النصب د نهیشی آدم تَ ییعن-

 .خداحافظ نیام بشٌ تهَم کاريام-

 .خداحافظ نهیرسٌ جهلٌ یک بٌ حرفاتو کٌ بهیری-

 .کردم قطع رٍ تلفن

 

 (ريا)

 .بَق،بَق

 يا-نًدیس

 .کَفت ٍ يا-
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 .بای زنونی زنگت بعد نیاد خَابو خیلی خَدت نرگ بٌ ريا-نًدیس

 .بٍَق

 .این چشٌ شبٌ، دى ساعت کرد اینجَری نًدیس چرا ٍا

 .بَد آرنان خَرد، زنگ گَشیو

 .الَ-

 خَبی؟ عزیزم سالم-آرنان

 خَبی؟ تَ نهنَن سالم-

 نیستی؟ جایی فردا کن ٍلش حاال جانو، بگی بزنو زنگ دفعٌ یک نشد قربَنت،-آرنان

 چرا؟ نٌ-

 نداری؟ کٌ السک بیرٍن نايار بریو بايو گفتو-آرنان

 ...انا نٌ کٌ ظًر-

 ٍ بشناسیو رٍ يو بیشتر کٌ کردیو نانزد ريا؟نا نیستیو نانزد بايو نا نگٌ نیار انا ٍ ٍلی لطفا-آرنان
 دیدیو؟ رٍ يو اصال کردیو نانزد ٍقتی از بشیو،انا بیشترآشنا اخالقانَن ٍ عالیق با

 .بَد راست ياش حرف

 چند؟ ساعت باشٌ-

 نیشٌ؟ تهَم یک اخرت کالس-آرنان

 .یک ساعت-

 .دنبالت دانشگاى نیام کٌ نبر ناشین رٍ فردا یک اٍکی،-آرنان
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 .باشٌ-

 .خداحافظ فعال-آرنان

 .خداحافظ-

 .کردم قطع رٍ تلفن

 .کنو کار رٍش دیگٌ یکو تا برداشتو رٍ نقشٌ پرٍژم جای رفتو

 

 .افتادم انرٍز یاد رٍش کشیدم دست

 .نیدى دست بًو خَبی حس نیکنو ىنگا کیارش يای چشو تَ چرا نهیدٍنو

 کَچَلَ یک کیارش نیکنو احساس کردن تعجب انقدر دارم نانزد نن شنیدن ٍقتی چرا نهیدٍنو
 .شد ناراحت

 .بشٌ ناراحت باید چرا رٍ يا شدی خل ريا

 .کردم جهع دٍبارى رٍ نقشٌ

 .نیدم انجانش فردا

 .بزنو نسَاک کٌ دستشَیی برم پاشدم

 .دستشَیی سهت بٌ رفتو کردم، باز رٍ اتاق در

 .بیرٍن اٍند آٍا شد، باز در کٌ کنو باز درٍ دستگیرى رٍ گذاشتو ٍ دستو

 .شدى تنگ خَايرم برای دلو بغلو، تَ بگیرنش نحکو داشتو دٍست کردم نگايش
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 .اتاقش سهت رفت زد، پس ٍ دستو کٌ ياش گَنٌ رٍ گذاشتو ٍ دستو

 .نرى رٍنبی صدا کٌ بستو درٍ اتاق، تَ رفتو سرش پشت

 .برگشت آٍا

 .اتاقو تَ اٍندی چرا-آٍا

 .بزنو حرف بايات ادم نحل اٍندم-

 .نردى آٍا کن فرض بردار سرم از دست ريا ندارم حرفی يیچ باتَ نن-آٍا

 اینطَری بايام کردم چیکار نن نگٌ بیار، دلیل یک نهیزنی حرف چرا چتٌ، نهیگی چرا کن بس آٍا-
 نیکنی؟ برخَرد

 :گفتو تر یینپا اٍردم ٍ صدام

 زد، نهی کسی بٌ نن جز بٌ ٍ حرفاش کٌ نیفًهی؟خَايرم شدى تنگ خَايرم ی ٍاسٌ دلو آٍا-
 سرد نیزنو حرف ازش کٌ خَايری چیشدى؟اٍن االن بَدیو،انا بايو يهیشٌ بَد يهدردم کٌ خَايری
 .آٍا نکن اینجَری ترٍخدا چشٌ، نهیگٌ نهیزنٌ حرف بايو نهیزارى، ٍ نحلو شدى،

 .ریخت يو آٍا شکایا دیدم

 .بَد شدى تنگ براش دلو چقدر خدا کردم، بغلش نحکو گریٌ زیر زدم ننو

 

 (آٍا)

 .ياش شَنٌ رٍ ریخت نی اشکام بَد کردى بغلو کٌ يهینطَر

 .کردم جداش خَدم از اٍندم خَدم بٌ
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 این از بیرٍن برٍ ببینهت،لطفا نهیتَنو بزنو حرف بايات نهیتَنو نیست خَدم دست نهیتَنو ريا-
 .نکن بدتر

 .گریٌ زیر زدم زنین رٍ نشستو

 .کنارم نشست يو ريا

 بشی؟ آرٍم بزنی حرف نهیخَای-ريا

 .کنیو حل رٍ نشکل بشٌ شاید

 نیشد؟ عَض چیزی چٌ گفتو نی ريا بٌ اگٌ کردم، پاک ٍ اشکام

 .يیچی

 .بزنو حرف نهیخَام-

 .زنیوب حرف بايو بیای نیتَنی داشتی دٍست يرٍقت نزن، حرف باشٌ-ريا

 .دارم دٍست خیلی بدٍن اینو

 .بیرٍن زدم اتاق از پاشدم

 .کنو چیکار باید نهیدٍنو براش، بَدم ناراحت خیلی

 .باشٌ دیگٌ جای ذينش ٍ فکر اینکٌ نٌ بخَنٌ درس باید دارى کنکَر انسال آٍا

 .دستشَیی تَ رفتو

 .زدم ٍ نسَاکو

 .کردم خشک ٍ دستام شتو بردا دستهال شستو، ٍ دستام

 .تَشٌ عکس یک يای تیکٌ تیکٌ دیدم کٌ تَش بندازم رٍ دستهال کٌ کردم باز رٍ آشغال سطل در
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 .نفًهیدم چیزی کردم نگايش خَب برداشتو، رٍ تیکٌ یک شدم خو

 کیٌ؟ عکس این یعنی

 سطل تَ شد کانل یکو يو، کنار گذاشتهش برداشتو رٍ عکس از دیگٌ تیکٌ یک بَد نرد یک کنو فکر
 .نبَد ای تیکٌ دیگٌ کردم نگاى رٍ آشغال

 .کردم نگاى تر دقیق ٍ بیشتر

 .نیشد دیدى ياش چشو

 .بَد آشنا

 کیٌ؟ يای چشو این 

 

 

 .يو کنارم گذاشتو برداشتهش سریع يست، عکس دیگٌ ی تیکٌ یک آشغال سطل گَشٌ دیدم

 !آرنانٌ کٌ این..این

 نیکنٌ؟ چیکار اینجا آرنان عکس کردم، تعجب شدت بٌ

 کردى؟ پارش کی

 .باشن نهیتَنن کٌ نانان ٍ بابا

 آٍا؟

 کنٌ؟ پارى رٍ آرنان عکس باید چرا آٍا بابا، نٌ

 بَدى؟ کی کار پس
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 .بزنو نهیتَنستو حدسی يیچ کردم تعجب خیلی ٍاقعا

 .رفتو اتاقو سهت بٌ بیرٍن اٍندم دستشَیی از سطل، تَ انداختو رٍ عکس

 

 .کشیدم ییباال بلند خهیازى بستو دٍبارى کردم، باز ٍ يام چشو

 .دانشگاست ٍ درس يرچی بٌ لعنت دیگٌ، نیاد خَابو خب

 

 .پایین رفتو شدم  حاضر اینکٌ بعد

 .بَد بیدار نانانو

  سالم-

 .بخیر صبح سالم-نانان

 .خداحافظ برم نن دیگٌ خب-

 .دارم کارت ٍایستا ريا-نانان

 :گفتو رٍبًش برگشتو

 جان؟-

 تَ یا يهش نشد، بزنو حرف باياش خَاستو دیرٍز ويست آٍا نگران خیلی خدا بٌ ريا نیگو-نانان
 نزدى؟ حرفی تَ بٌ بیرٍن، نیرى یا اتاقشٌ

 چشٌ؟ بگٌ بیاد نهیزنٌ حرف نن با اصال آٍا کاری کجای نانان يٌ گفتو دلو تَ

 .نهیدٍنو نهیزنٌ حرف نانان نٌ-
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 .دکتر ببریهش گرفتٌ؟ افسردگی بچو نکنٌ-نانان

 .بزنی حرف باياش بتَنی کن سعی شها نیست یافسردگ نٌ ٍلی نانان نهیدٍنو-

 نهیخَری؟ صبحانٌ نشٌ دیرت برٍ تَ خب حتها، ارى-نانان

 .فعال نیخَرم چیزی یک دانشگاى تَ نٌ-

 .يهرات خدابٌ-نانان

 

).....( 

 

 الَ؟-

 .ـــــــــــ

 اینجَری باید اخرش کشیدم زحهت نرتیکٌ اٍن ی ٍاسٌ سال يهٌ این تَ نیگی؟ چی يست نعلَم-
 .بگٌ

 .ـــــــــــــــــــــ

 درٍغ از کٌ نیدٍنی نگَ درٍغ بًو انقدر نیشٌ بلند تَ گَر از آتیشٌ يرچی شرف، بی ببند دينتَ-
 .نیکشهت بشٌ پیدات اطراف این شدى،  تهَم بايات کارم ببینهت نهیخَام دیگٌ نتنفرم،

 

 .نبل رٍ انداختو کردم قطع رٍ تلفن

 .کردم رٍشنش ًش،ب زدم فندک برداشتو ٍ سیگارم
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 .بیرٍن کردم خالی ٍ دٍدش زدم، پک یٌ ٍ لبام بین گذاشتو

 ير تکراری، چی يهٌ شدم، خستٌ نکبتی زندگی این از کردم، نگاى بیرٍن بٌ ایستادم پنجرى کنار رفتو
 .کنن خَرد رٍ اعصابت بلدن کٌ نزخرف يای آدم با زدن کلٌ ٍ سر رٍز

* 

 (آرنان)

 .بیاد تا نَندم تظرنن داشتو، نگٌ دانشگاى دم

 .نَيام رٍ دادم ٍ آفتابیو عینک

 .اٍند دید ٍ ناشینو بیرٍن، اٍند ريا دیدم دٍر از

 .نشست کرد باز درٍ

 .شد دیر ببخشید سالم-ريا

 خَبی؟ نیکنو، خَايش خانَنی سالم-

 .نیستو بد ايَم-ريا

 .بریو بگَ داری سراغ خَب جای اگٌ خب-

 .برٍ رفتی يرجا نٌ-ريا

 

  باشٌ-

 رفتو نی جا اٍن يهیشٌ ٍ بَد شیک خیلی کٌ رستَرانی سهت بٌ افتادم راى ٍ کردم رٍشن رٍ اشینن
 .شد قسهت انرٍز کٌ برم ريا با رٍزی داشتو دٍست ٍ
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 .بزنٌ حرف دارم دٍست نیاد بدم ريا سکَت از نشد، گفتٌ حرفی برسیو ٍقتی تا

 .کردم پارک پارکینگ تَ بردم رٍ ناشین

 .شدیو پیادى بايو

 .ایستادم ريا کنار رفتو زدم رٍ ناشین ریهَت

 .يام دست تَ گرفتو ٍ دستش

 .نداد نشَن العهلی عکس انا خَرد جا

 .رفتیو رستَران سهت بٌ

 .داشت زیبایی نهایٌ خیلی کٌ بَد پنجرى کنار گَشٌ اٍن شیک خیلی نیز یک

 .نشستیو رفتیو

 

 :گفتو گذشت یکو

 چیٌ؟ نن راجب نظرت ريا-

 .کلی نگَ، َتوپسرعه کٌ چَن

 .ندیدم ازت بدی يیچ تاحاال راستش خب-ريا

 ....نیدٍنستهت داداشو نحل بَدم بچٌ گفتو نی کٌ درستٌ

 .حرفش ٍسط پریدم

 .نیدى دست بًو بدی حس بَدم، شت دادا نحل نگَ يی رٍخدا تَ ريا-
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 .کرد نگايو تعجب با ريا

 .گفتی نی شتی دا خب-

 .يهین دیگٌ يیچی-ريا

*** 

 (آٍا)

 .بیرٍن نیرى آرنان با نايار کٌ گفت زد زنگ نانان بٌ دانشگاى تَ از ريا

 .ريا دانشگاى سهت بٌ رفتو گرفتو دربست تاکسی ٍ شدم حاضر سریع ننو

 .بیرٍن بیاد تا بَدم نشستٌ تاکسی تَ

 .شد سَار آرنان ناشین سهت بٌ رفت بیرٍن اٍند ريا دیدم کٌ گذشت دقیقٌ چند یک

 .افتاد اىر ناشین دقیقٌ یک بعد

 :گفتو رانندى بٌ

 .کنید تعقیب رٍ افتاد راى کٌ رٍیی رٍبٌ ناشین اٍن لطفا اقا-

 .برام نشٌ دردسر خانَم-رانندى

 .برٍ اقا نٌ-

 .افتاد راى

 .نیست خَد دست انا باشٌ نسخرى کارم ٍاقعا شاید

 .پارکینگ تَ رفت داشت، نگٌ رستَران یک جلَی دقیقٌ بیست بعد

 .کردم پرداخت رٍ پَلش ٍ شدم دىپیا ناشین از سریع
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 .نبینن ٍ نن تر طرف اٍن رفتو

 .رستَران تَ رفتن ٍ اٍندن بیرٍن پارکینگ از دست تَ دست ريا ٍ آرنان

 .کردم نگاى ياشَن دست بٌ حسرت با

 

 (ريا)

 :گفت آرنان زدیو يارٍ این ٍ دانشگاى بٌ نربَط يای حرف بايو اینکٌ بعد

 نیخَری؟ چی بدم، شسفار رٍ نايار بًترى ريا خب-

 .بگیر ننو برای خَردی خَدت يرچی نهیدٍنو-

 نیخَری؟ يو تَ نیخَرم نايیچٌ نن-آرنان

 .نهنَن ارى-

 .گفت رٍ سفارشهَن ٍ کرد صدا رٍ گارسَن

 :گفت اخو با ٍ کرد بًش نگايی گرفت ٍ دستو بًو، رٍ برگشت

 کَ؟ حلقت ريا-

 .کردم نگاى دستو بٌ-

 .خَنهَنٌ تَ االنو نهیکنو ستود نیرم دانشگاى راستش خب-

 نهیکنی؟ دستت چرا ٍقت اٍن-آرنان

 .بدٍنٌ کسی ندارم دٍست خب-
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 رفتی يرجا دانشگاى بعد بردار خَدت با نهیکنی دستت دانشگاى حداقل نسخرست دلیلت-آرنان
 کنی، دستت

 .ببینهت حلقٌ بدٍن ندارم دٍست دیگٌ ريا

 .نبَد نًهی چیز انقدر حاال باشٌ-

 ...نبَد نًهی چیز چی ییعن-آرنان

 .کشید عهیق نفس ٍ نَياش الی کرد ٍ دستش

 .کرد بزرگش انقدر آرنان نبَد نًهی چیز ٍاقعا

*** 

 :گفتو شد تهَم غذايانَن اینکٌ بعد

 .نکنٌ درد دستت-

 .بریو خب جان، نَش-آرنان

 .بریو باشٌ-

 .بیرٍن زدیو رستَران در از پاشدیو، جانَن از

 .خیابَن طرف اٍن رفت ٍ شد رد جلَم از تند دخترى یک دیدم کٌ رفتیو ین ناشین سهت بٌ داشتیو

 .کردم نگايش رفت نی تند انقدر چرا ٍا

 .بَد آٍا شبیٌ چقدر دخترى

 .بَد تاکسی ننتظر طرف اٍن انگار نهیشد، دیدى زیاد دٍر از کردم، نگايش بیشتر

 .کردم نگايش تر دقیق
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 .بَد آٍا شبیٌ خیلی

 نیکنٌ؟ چیکار اینجا ٍنا آٍاست، نانتَ ارى

 .دیگٌ شَ سَار بیا کجایی ريا-آرنان

 .کردم نگاى آرنان بٌ

 .االن باشٌ-

 .کردم نگاى خیابَن سهت اٍن بٌ دٍبارى

 .نبَد دیگٌ

 زد؟ غیبش کجا جانیٌ چند يهین بٌ

 .نبَد کردم، نگاى رٍ اطراف

 .شدم ناشین سَار

 کرد؟ نی چیکار اینجا اٍن فکر تَ رفتو

 .بَد خَدش نشخصات انا نبَد ٍاآ بگو نیخَام

 .بَد آٍر تعجب خیلی برام

 

 .رسیدیو

 .انرٍزت نايار از نهنَن بازم-

 .بَسید ٍ گَنو جلَ آٍرد ٍ سرش

 .نیَند خَشو کارش از



 www.Novel98.com 118               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .عزیزم نیکنو خَايش-آرنان

 .شدم پیادى ناشین از

 .خداحافظ-

 

 .تَ رفتو انداختو کلید

 .بستو درٍ

 .جلَ رفتو اٍند، بیرٍن تاقشا از نانان کٌ باال طبقٌ رفتو

 گذشت؟ خَش سالم-نانان

 رفت؟ بیرٍن انرٍز آٍا سَال یک نانان نیگو نبَد بد ايَم سالم-

 چرا؟ اتاقش، تَ رفت اٍند االن يهین آرى-نانان

 .يهینجَری يیچی-

 نگفت؟ چیزی آرنان-نانان

 بگٌ؟ چی نیخَاستی نٌ-

 .يیچی-نانان

 .اتاقو تَ رفتو

 

)....( 

 .ایران برگردم زٍدتر تا کنو تهَم رٍ کاريام کردم سعی انرٍز
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 .خَنٌ تَ رفتو انداختو کلید

 .کرد بغلو پشت از یکی دیدم یکدفعٌ

 .نهیاد خَشو کاريات این از نگفتو نازی-

 .نیشٌ تنگ برات دلو کنو چیکار خب-نازی

 کردم، باز ٍ لیخچا در اپن، رٍ انداختو يارٍ کلید خَنٌ آشپز سهت بٌ رفتو کردم، جداش خَدم از
 .برداشتو ٍ آبو شیشیٌ

 .بَد لبی رژ کردم، نگاى سرش بٌ

 :زدم داد نازی رٍبٌ

 .نیاد بدم نیگو نهیشٌ حالیت آدم خَردی؟زبَن آب تَ النصب این از باز-

 .نیدم انجام رٍ کار يهَن نن نیاد خَشت چی از بگَ تَ-نازی

 .رفتو اتاقو سهت بٌ اپن رٍ گذاشتو رٍ شیشٌ نیگٌ، چی این نیگو چی نن يٌ

 .دنبالو يو نازی

 .تخت رٍ انداختو اٍردم در تنو از ٍ تیشرتو

 :زد لب آرٍم جلَ اٍرد ٍ سرش سینو رٍ گذاشت ٍ دستاش جلَ اٍند نازی

 بَد؟رفتنت؟ يهین جَابو ریختو پات بٌ ٍ چیزم يهٌ نانرد، بستو دل بًت نری؟نن کٌ کنو چیکار-

 یا نیگن رٍ حقیقت يا چشو این نفًهیدم سال يهٌ نای بعد ينَزم کردم، نگاى ياش تَچشو
 درٍغ؟

 .حرکتی يیچ بدٍن لبام، رٍ گذاشت ٍ لباش جلَ اٍرد آرٍم ٍ سرش نازی
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 .کتفام رٍ کشید گَنٌ نَازش حالت بٌ ٍ پشتو برد ٍ دستاش

 .نٌ دیگٌ دفعٌ این انا بَد بلد خَب سال چند بعد ٍ کارش

 .کردم جداش خَدم از

 .ردخَ حال ضد فًهیدم

 بری؟ نیخَای کی-نازی

 .نگرفتو بلیط ينَز نهیدٍنو-

 .يام چشو رٍ گذاشتو ٍ ساعدم کشیدم دراز باز طاق تخت رٍ رفتو

 .نداشتو بًش حسی انا بَدم کردى عادت نازی ٍجَد بٌ ننو

 .شَنو رٍ گذاشت ٍ سرش ٍ کشید دراز کنارم اٍند

 .کشید نی نانفًَنی يای خط بدنو رٍی اشارش انگشت با

 داری حسی نن بٌ يو تَ حتها گفتو خَدم با ایران، نهیگردی بر ٍقت يیچ دیگٌ کردم نی فکر-زینا
 نهیزاری، تنًام

 .نیری ٍ نیزاری داری نهکن حالت ترین بد در کردم نی اشتباى انا

 .برداشتو يام چشو رٍ از ٍ ساعدم

 .بَد شدى جهع اشک ياش چشو تَ کرد، نگاى يام چشو بٌ ٍ کرد بلند ٍ سرش نازی

 بکنو؟ دل چشهات این از چطَری-نازی

 بکنو؟ دل آغَشت از چطَری
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 نبند، دل بًت گفتو گذاشتی زندگیو تَ ٍ پات کٌ اٍلی رٍز يهَن ببندی، دل بًو گفتو نن نگٌ-
 نگفتو؟

 يیچی؟ بٌ يیچی اخرش از باشیو بايو سال چند نیشٌ نگٌ اخٌ نتَنستو، انا گفتی-نازی

 .نرفتی برٍ گفتو بًت پیش سال یک-

 نیفًهی؟ برم نهیتَنستو-نازی

 نداری؟ حس یکو تَ اخٌ

 .کن بس نازی-

 .ایران نیام بايات ننو پس باشٌ-نازی

 .کردم نگايش تعجب با

 

 .تخت رٍ افتاد ترسید کٌ رٍش شدم خیز نیو یکدفعٌ

 گفتی؟ چی-

 .ایران نیام بايات نن گفتو چیز،-نازی

 .زدم پَزخند یٌ

 اٍنجا؟ بیای نن با کنی ٍل اینجا ٍ زندگیت نیخَای تَ یعنی-

 .نبَد آٍری تعجب چیز نیکنو، يرکاری تَ خاطر بٌ ارى-نازی

 .نکردى الزم خیر نٌ-

*** 
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 (ريا)

 .کنو رٍی پیادى یکو گفتو نیاٍردم ناشین انرٍز

 .نشستو نیهکت رٍ پارک تَ رفتو

 .کشیدم عهیق نفس

 .بَد ناراحت یکی خندید نی یکی کردم، نگاى يا آدم بٌ

 ٍ دستاش داشت سعی ای، دخترى یک بٌ خَرد چشهو کٌ کردم نی نگاى رٍ اطراف داشتو هینطَري
 .بیارى در بَدتش گرفتٌ کٌ پسری دست از

 .ستایشٌ اینکٌ نن بر ٍای دیدم کردم دقت یکو

 .رفتو طرفشَن بٌ پاشدم جام از سریع

 .زنین افتادم بًو خَرد یکی یکدفعٌ

 .پام آخ

 .نبَدن باال اٍردم ٍ سرم سریع

 .رفتو در سهت بٌ ٍ پاشدم جام از

 .شدن نشکی زانتیا یک سَار دیدم

 .کردم بلند يا ناشین برای ٍ دستو خیابَن کنار رفتو

 .شدم سَار سریع داشت نگٌ ناشین یک

 .نشکیٌ زانتیا اٍن دنبال برٍ اقا-

 .اٍند در حرکت بٌ ناشین
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 .شد پیادى پسرى داشت، نگٌ ناشینٌ دقیقٌ بیست بعد

 .شدم پیادى ٍ کردم حساب رٍ کرایٌ زٍد نون

 پشت رفتو نداشت، اند ٍ رفت کس يیچ ٍ بَد ٍیالیی يا خَنٌ تقریبا کٌ بَد ای کَچٌ یک تَ
 .درخت

 .کرد نگاى رٍ اطراف پسرى

 .کرد پیادش ٍ ستایش سهت رفت

 :گفت کرد نی گریٌ کٌ يهینجَر ستایش

 .نیکنو خَايش کن ٍلو رٍخدا تَ-

 .بشٌ بستٌ زبَنت نیکنو کاری یک تَ بریو ٍایستا دراز، زبَن ی دخترى ببینو باش ساکت-پسرى

 کنٌ؟ چیکار نیخَاست ترسیدم،

 .خَنٌ اٍن تَ رفتن ستایش با

 کنو؟ پیکار حاال خدایا

 .گرفتو رٍ کیارش شهارى ٍ شتو بردا کیفو تَ از ٍ گَشیو سریع

 جان؟-کیارش

 .فقط بیا زٍد یدم،ن کٌ آدرسی این بٌ بیا سریع رٍخدا تَ کیارش-

 :گفت نگرانی با کیارش

 کجایی؟ تَ ريا چیشدى-
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 .بیا زٍد نپرس يیچی-

 .کردم قطع ٍ گفتو بًش رٍ آدرس

 .کندم نی بیخ از داشتو ٍ ناخَنام استرس از

 .ترسیدم نی طرفی یک از تَش برم نبَد رايی يیچ کردم، نگاى يٌ خَنٌ بٌ

 

 .کرد ترنز پام جلَ کیارش ناشین کٌ گذشت ربعی یک تقریبا

 .شد پیادى ناشین از سریع

 .طرفو اٍند

 شدى؟ چی رياخَبی-کیارش

 .بریو بدٍ خطرى در ستایش خَبو نن کیارش-

 .بَد ٍایستادى سرجاش يهینطَر کیارش

 چرا؟ ستایش....ستا-کیارش

 .کردم تعریف براش ناجرارٍ کشیدنش نی خَنٌ اٍن سهت بٌ کٌ يهینطَر

 قرنز رنگش نیشٌ، ننفجر عصبانیت شدت از دارى دیدم کٌ بًش رٍ برگشتو ٍایستادیو خَنٌ جلَ
 .بَد شدى

 .بَدش ندیدى اینطَری ترسیدم،تاحاال یکدفعٌ

 :زد داد یًَ

 . نیارم در ٍ پدرت چیز يهٌ بی-
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 .نهیکنٌ باز رٍ در بزنیو يو زنگ اگٌ تَ بریو چجَری کیارش-

 .برٍ نیرسو، ٍ حسابش خَدم نن ريا برٍ تَ-کیارش

 .نیام بايات ونن نٌ-

 .نیام خَدم نن باال، برٍ برات نیگیرم قالب ٍ دستو پس-کیارش

 .نبَد کردن فکر ٍقت

 .باال کشیدم ٍ خَدم گرفتو دیَار بٌ ٍ دستام باال، رفتو ٍ دستش رٍ گذاشتو ٍ پام

 .دیَار رٍ نشستو

 .بَد کو ارتفاعش بَد این خَنٌ خَبی

 .باال اٍند زحهت بٌ کیارشو

 .نیگیرنت بعد یپرمن نن خب-ش کیار

 .پایین پرید

 .بیا ريا-کیارش

 .بغلش تَ کردم پرت ٍ خَدم کشیدم، عهیق نفس

 .بَد جالبی حرکت انا نبَد، يا حرف این ٍقت االن

 .سالن در بٌ رسیدیو کردیو طی رٍ حیاط نسیر سریع

 .تَ رفتیو کردیو باز یَاش درٍ

 .نیَند ستایش جیغ صدای نن خدای ریخت، قلبو

 .نیشد ننفجر داشت کٌ کیارش خت،ری اشکام
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 .کرد باز درٍ نحکو کیارش رفتیو، نیَند اٍنجا از صدا کٌ اتاقی اٍن بٌ سریع

 .ٍایستاد قلبو دیدم کٌ ای صحنٌ از

 .کرد نگايهَن تعجب با باال اٍرد ٍ سرش پسرى

 .کتک باد بٌ گرفتش کنار، اٍردش ستایش رٍ از گرفت، رٍ یقش ٍ طرفش رفت کیارش

 لبشو بَد، شدى پارى نانتَش فقط خدارٍشکر لرزید، نی ٍ کرد نی گریٌ کٌ نشستو ستایش رکنا رفتو
 .بَد کبَد کَچَلَ یک

 .شد ریش دلو

 کٌ؟ نکرد خَبی؟کاری ستایش-

 .داد تکَن نٌ نعنی بٌ ٍ سرش کرد نی يق يق کٌ يهینطَر

 .طرفش رفتو کشت نی رٍ پسرى داشت کیارش، سهت کردم ٍ صَرتو

 غلطی چٌ تَ کحافت ی پسرى-کیارش

 يا؟ کردی، نی

 .کشهت نی عَضی؟ نیزنی دست نردم نانَس بٌ

 .رٍ پسرى زد نی داشت يهینطَر

 .بیرٍن بَد زدى فجیًی طرز بٌ صَرتش يای رگ

 .گرفتو ٍ دستاش

 .کیارش کن بس رٍخدا تَ بسٌ، کشتیش کیارش-

 .پاشد ٍ زد رٍ اخر ی ضربٌ
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 .بَد اتاق کنار حال بی نالی ٍ خَنی پسرى

 .کرد بلندش گرفت ٍ دستش ستایش طرف رفت

 .نیرسو رٍيو یکی تَ حساب-کیارش

 :گفت کرد نی گریٌ کٌ يهینجَر ستایش

 نداشتو، تقصیری يیچ خدا بٌ داداش-

 .رٍخدا تَ کن ٍلو کردم غلط

 .بیرٍن رفتیو اتاق از کردم، نگايشَن نگرانی با

 

 .کرد قفل رٍ اتاق در کیارش

 .پلیس بٌ بزنو زنگ تا باشٌ اینجا این-

 .کشید نی خَدش دنبال يهینجَر رٍ ستایش کٌ کیارش رفتیو، خرٍجی سهت بٌ

 .سهتو برگشت 

 اٍردی؟ ناشین-

 .نیاٍردم نٌ-

 .بشین باشٌ-کیارش-

 .شد سَار خَدشو عقب صندلی انداخت رٍ ستایش

 :زد داد کیارش یکدفعٌ کنو، ارٍم رٍ ستایش تا بشینو عقب خَاستو

 .بشین جلَ ريا-
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 .دارى حق البتٌ عصبانیٌ؟ انقدر چرا این بَدم، رسیدىت

 .شدم ناشین سَار

 .شد کندى جا از ٍحشتناکی طرز بٌ ناشین زد، رٍ استارت کیارش

 .کرد نی رانندگی داشت زیاد سرعت با

 .نیرى کجا دارى نهیدٍنستو

 .کردم نگايش عقب برگشتو کرد، نی گریٌ فقط کٌ ستایش

 .بَد تنش فقط لباس

 .زد نهی پر پرندى کٌ رسیدیو خلَت خیلی جای یک بٌ کٌ تگذش یکو

 بَد؟ اٍندى چرا اینجا

 .ترسیدم

 .داشت نگٌ رٍ ناشین

 .بیرٍن کشید رٍ ستایش ٍ کرد باز رٍ عقب در شد، پیادى

 شدى؟ دیٍَنٌ این خدا یا

 :اٍند ش داد صدای یکدفعٌ

 .بگَ برام رٍ چی يهٌ اٍل از-کیارش

 .شدم پیادى ناشین از

 .زنین رٍ افتاد ستایش

 .نکردم ری..کا يیچ..يی...نن-ستایش
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 .شد صَرتش ی رٍٍنٌ دٍبارى ياش اشک

 کردی؟يان؟ غلطی چٌ بگَ ستایش نگَ درٍغ نن بٌ-کیارش

 :گفت کیارش کٌ جلَ برم خَاستو کرد نی گریٌ فقط ستایش

 .نیا جلَ ريا-

 یانٌ؟ نیگی-کیارش

 چند بیاد، گفت نی پسرشو دٍست بٌ بیرٍن رفتیو نی کٌ الناز دٍستو با نیگو، باشٌ باشٌ-ستایش
 کرد نی نسخرم ٍ ای بچٌ تَ گفت نی انا بیرٍن، بیام پسر یک با ندارم دٍست نن گفتو بًش بار

 :داد ادانٌ کشید عهیق نفس یک ستایش

 .بیرٍن رفتو باياشَن بار چًار

 بَد، اٍردى کجا از ٍ مشهار نهیدٍنو زد، زنگ بًو يست ارشیا اسهش کٌ پسرى يهین کٌ بَد انرٍز
 .بیا پاشَ يستیو)....(پارک تَ الناز با گفت

 .باشٌ گفتو رفتو، نی بیرٍن باياش کٌ يردفعٌ نحل ننو

 اگٌ گفت گرفت، ٍ دينو جلَ کٌ کَ الناز گفتو جلَ رفتو ایستادى، درخت یک پشت دیدم رفتو ٍقتی
 ..خَنٌ اٍن تَ برد رٍ نن بعدشو نیبرم، رٍ آبرٍت نیارم، سرت بالیی یک نیای نن با

 .گریٌ زیر زد

 .کرد بلندش جلَ رفت کیارش

 رفتی نی باياشَن جراتی چٌ بٌ يان؟بعدشو نیکنٌ اعتهاد کسی بٌ ادم احهق اخٌ-کیارش
 نیخَاستی دیدتت نهی ريا اگٌ رسیدم، نی تر دیر یکو گذاشتیهت؟اگٌ آزاد انقدر نا بیرٍن؟یعنی

 .بدى ٍ نن بکنی؟جَاب غلطی چٌ
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 .نیشٌ اینجَری نهیدٍنستو بخدا داداش-ستایش

 .......اگٌ آخ ستایش، آخ-کیارش

 .نَياش الی کرد ٍ دستش

 .کردم بغلش کرد نی گریٌ يهینجَر ستایش جلَ، رفتو

 .دیگٌ شد تهَم باش آرٍم-

 .ناشین طرف بردنش

 .بشینٌ کردم کهکش ٍ کردم باز رٍ عقب در رفتو

 .شدست رٍ گذاشتو ٍ دستو کیارش، کنار رفتو

 .بریو بیا ترسیدى خیلی ستایش االن گذشت بخیر چی يهٌ کیارش، باش آرٍم-

 :سهتو برگشت کیارش

 .نیَند سرش بالیی چٌ نبَد نعلَم نبَدی تَ اگٌ نهنَن-

 

)....( 

 .ایران نقصد بٌ گرفتو ظًر فردا برای بلیط

 .ناراحت يو نیرم دارم بَدم خَشحال يو

 .اینجا بیاد پاشٌ نبَدنهَ بايو اخرین برای نازی قرارى

 .ندارم ٍ  ياش گریٌ ی حَصلٌ

 .نازی صدای بعدم اٍند، تَدر کلید انداختن صدای نَقع يهَن
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 .اٍندم نن سالم-

 .سالم-

 .نشست کنارم اٍند اپن، رٍ گذاشت ٍ خریداش

 خَردی؟ شام-نازی

 .خَردم-

 :دادگفت نی فرٍ ٍ گلَش بغض کٌ يهینطَر

 .کنو کهک بًت یوبر بیا نکردی جهع ٍ ٍسایالت اگٌ-

 .نهنَن کردم جهع خَدم-

 .بايام نباش سرد انقدر لطفا يهیو، کنار اخرى شب-نازی

 .ندادم ايهیت حرفش بٌ

 .نیکنٌ درد سرم کن بس لطفا نازی-

 .آشپزخَنٌ تَ رفت شد، جهع ياش چشو تَ اشک

 .بستو ٍ چشهام لحظٌ چند

 

 .کردم نگاى بَد گرفتٌ طرفو بٌ رٍ قًَى فنجَن کٌ دستش بٌ ٍ کردم باز ٍ چشام

 .نیز رٍ گذاشت ٍ اٍن حرف بی

 .بخَرم رٍ قًَم شد ننتظر نشست، پیشو اٍند

 . نیشٌ تنگ برات دلو-نازی
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 .نشَ ٍابستو گفتو اٍلو از نن باش ساکت لطفا بزنی رٍ يهیشگی يای حرف قرارى اگٌ-

 

 .باشو داشتٌ پیشت خَب خاطرى یٌ بزار اخرٍ رٍز-

 . بَسید ٍ لبام ٍ خَدش طرف بٌ برگردٍند ٍ سرم حرف این گفتن بعد

 ندادم نشَن العهلی عکس يیچ

 .سینو رٍ گذاشت ٍ سرش

 .کردم نی حس رٍ سینو رٍ ریخت نی کٌ ياش اشک داغی ٍلی دیدم نهی ٍ صَرتش

 .اٍند خَدش اصرار بٌ نداشتو، ٍ کاراش این حَصلٌ

 .ندارم ٍ زاریت گریٌ ی حَصلٌ ٍاقعا کن بس نازی-

 .بَسید ٍ انگشتام صَرتش، نزدیک برد ٍ دستش تَ گرفت ٍ دستام

 . نَيام تَ کشیدم ٍ دستو کرد، کالفو

 .کنو چک رفتن قبل ٍ کارام باید دیگٌ، بلندشَ-

 .گردنو بٌ خَرد نی داغش يای نفس

 .کرد التهاسو ياش چشو با کٌ بکشو عقب خَاستو

 . کردم بلندش رٍم از ٍ ندادم ايهیتی

 .دیگٌ بری بًترى-

 .کرد بغلو پشت از یکدفعٌ کٌ اتاق تَ تورف

 .کنو تجربٌ رٍ بايات شدن یکی بار اخرین برای بزار-
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 .کهرم رٍ کشید نی گَنٌ نَاز ٍ دستاش

 .خَدم طرف بٌ گردٍندم برش

 .دراٍرد سریع ٍ لباسش کٌ کرد برداشت چی سکَتو از نهیدٍنو

 .کردن باز ٍ پیرينو يای دکهٌ کرد شرٍع

 .بَد دىش دیٍَنٌ دختر این

 تَ؟ شدى چت يست نعلَم نازی-

 نیکنی؟ کارياچیٌ این

 .نیخَام کن درکو نهیتَنو-نازی

 

 .تخت رٍ کردم پرتش ٍ دادم دست از ٍ خَدداریو کرد کٌ يایی کار با

 

 (نازی)

 .شدم بیدار صَرتو رٍ بَد افتادى کٌ آفتاب نستقیو نَر با

 .خَابیدى نن بٌ پشت سیاٍش دیدم کردم، نگاى ٍ کنارم

 .دارى نهی بر کردن اخو از دست يو خَاب تَ

 .بگیرم دٍش یٌ نشدى بیدار تا بشو بلند خَاستو لبام، رٍ اٍند لبخند یک

 .اٍرد بند ٍ نفسو کردم، حس دلو زیر بدی درد شدم خیز نیو ٍقتی

 :گفتو بلند اختیار بی 
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 آخ-

 .بشٌ بیدار خَاب از سیاٍش شد باعخ کٌ

 .بَد رٍح بی ٍ سرد نگايش

 :گفت بعد کرد، نگايو تاپام سر از

 شدى؟ چیزی-

 :گفتو ايستٌ

 .نیکنٌ درد دلو-

 .بخَر نسکن برٍ داری درد خیلی-سیاٍش

 .حهَم تَ رفت پاشد بعدم

 .بَد گلَم تَ بدی بغض

 گفتو، خَدم بٌ دلو تَ

 کنٌ؟ نَازشت بیاد داری انتظار نازی چیٌ

 خَاستی، دکتر؟خَدت ببرتت

 .کرد خیس ٍ صَرتو يام اشک

 دیشب انا بَد، بَسیدن حد در فقط ٍ بَد نزدى دست بًو بَدم سیاٍش با کٌ سال چند بعد درستٌ
 نال نن جَرایی یک حاال انا دیدنش، نهی ٍقت يیچ دیگٌ رفت نی سیاٍش داشتو،اگٌ بدی حس

 .شدم سیاٍش

 داد نی بًو رٍ خَبی حس این
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 .نشست صَرتو رٍ لبخندی دیشب یاد بٌ

**** 

 (سیاٍش)

 نن؟ کردم چیکار دیشب هیشٌن باٍرم

 .نکردم زٍرش کٌ نن خَاست خَدش البتٌ

 .بیرٍن اٍندم حهَم از

 

 .حهَم تَ رفت یَاش یَاش نازی بعدش

 .دکتر ببرنش يا نعشَق عاشق نحل نهیتَنو انا نیکنٌ، درد دلش نیدٍنو

 .ریخت بًو چی يهٌ دیشب انا کنو، فرٍ خَدم تَ ٍ نیازام تَنستو سال چند این تَ

 .داشتو پرٍاز دیگٌ ساعت چند تا

 .کردم باز کهرم دٍر از ٍ حَلو

 .پَشیدم ٍ لباسام

 .رفتو خَنٌ آشپز سهت بٌ ٍ بیرٍن رفتو اتاق از

 .کشیدم سر ریختو، لیَان تَ خَدم برای ٍ برداشتو رٍ شیر کردم، باز ٍ یخچال در

 .نشستو کاناپٌ رٍ رفتو

 .بیرٍن اٍند اتاق از نازی دقیقٌ چند بعد

 .بَدى پَشیدى ٍ نن يای لباس از یکی
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 .بَد لخت پاياشو

 .خَنٌ آشپز تَ رفت

 .نشست رٍم رٍبٌ اٍند آبهیَى لیَان یک با

 .پایین بَد انداختٌ ٍ سرش

 .کشید  نی خجالت نحال يٌ

 :گفتو

 ...خَدت دیشب کٌ نیدٍنی نازی-

 :حرفو ٍسط پرید

 .نیدٍنو ارى-

 

 .کردم نگاى دیَار رٍی ساعت بٌ نزدم حرفی

 .بَد دٍازدى اعتس

 .اتاق تَ رفتو بَد، پرٍازم نیو ٍ یک

 .سپردم شریکو بٌ شرکتهو بفرٍشٌ، برام رٍ خَنٌ سپردم يام دٍست از یکی بٌ دیرٍز

 .فرٍختو ناشینهو

 .بستو رٍ چهدٍنو زیپ کردم، عَض بیرٍن لباس با ٍ لباسام

 .انداختو نگايی اتاق بٌ

 .نبَد الزم ای دیگٌ چیز
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 .فرٍختو نی نبلٌ رٍ خَنٌ

 .در کنار گذاشتهش حال، تَ رفتو ٍ برداشتو رٍ چهدٍن

 .انداختو نگايی خَنٌ بٌ دٍبارى

 .کنارم اٍند نازی

 اینجا؟ نهیای دیگٌ-نازی

 خب بیاد، کسی قرارى چَن برٍ، يو تَ رفتو نن بَدی، کنارم کٌ سالی پنج خاطر بٌ نهنَن شاید،-
 .خداحافظ دیگٌ

 .کرد صدام نازی کٌ برم اٍندم

 .سیاٍش-

 .گریٌ زیر زد بغلو، تَ کرد پرت ٍ خَدش برگشتو،

 .کردم حلقٌ کهرش دٍر ٍ دستو ننو

 .باشٌ خَب نالیهت یکو شاید

 انیدٍارم نزاشت، تنًام ٍقت يیچ بَد، خَب خیلی دٍست یک نحل برام ٍاقعا نباشٌ انصافی بی
 .کنٌ فرانَشو بتَنٌ

 .خداحافظ نیشٌ، دیرم دیگٌ خب-

 .یدارد انید بٌ-نازی

 .بیرٍن زدم در از

 کردیو حرکت فرٍدگاى سهت بٌ ٍ گرفتو تاکسی
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*** 

 .کشیدم عهیق نفس پایین، اٍندم يَاپیها از

 .بَد شدى تنگ يو تًران ی ٍاسٌ دلو

 .گرفتو رٍ چهدٍنو ٍ افتادم راى سالن سهت بٌ

 .رفتو خرٍجی سهت بٌ الزم کاريای از بعد

 رٍ فرٍدگاى دم يای تاکسی این از یکی

 .دادم بًش رٍ خَنٌ آدرس ٍ رفتوگ

 

 .داشت نگٌ خَنٌ جلَی ساعت یک تقریبا بعد

 .شدم پیادى ناشین از ٍ کردم حساب رٍ کرایٌ

 .زدم رٍ زنگ

 .اٍند نانانو صدای

 .تَ بیا تَیی نادر کیارش-نانان

 .داد نهی تشخیص رٍ کیارش ٍ نن ينَزم

 .شدم آسانسَر سَار

 .بَد باز خَنٌ در بیرٍن، اٍندم

 .گرنی استقبال چٌ

 .خَنٌ تَ رفتو
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 .بیرٍن اٍند خَنٌ آشپز از نانان

 .....کیار نیگو نادر سالم-نانان

 .نَند باز دينش نن دیدن با

 .بَد نَندى خیرم يهینجَر

 .زنین رٍ گذاشتو رٍ چهدٍن

 تَیی؟..تَ...سیاٍش..س-نانان

 .کردم بغلش جلَ رفتو ریخت، نانان يای اشک

 .یٌگر زیر زد بغلو تَ نانان

 .پسرم سیاٍش،-نانان

 

 .کرد نی بَسو تند تند ٍ ياش دست تَ گرفت ٍ صَرتو

 .بَسیدم گرفتو ٍ دستاش ننو

 .نشستیو کاناپٌ، رٍ کشَند ٍ نن نانان

 پسرم؟ خَبی-نانان

 .خَبو نهنَن-

 .بری نهیزاشتو ٍقت يیچ بَد نن بٌ اگٌ بَدم، دلتنگت چقدر نهیدٍنی-نانان

 بَد؟ چی ٍاسٌ دلتنگیتَن دیگٌ بَد، نجاای کٌ نن از کپی یک نانان-

 :گفت ٍ کرد اخهی نانان
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 دارى؟ ربطی چٌ حرفیٌ، چٌ این-

 باباکجان؟ ٍ کیارش ٍ ستایش-

 .شب کٌ باباتو نیاد دیگٌ ساعت یک تقریبا کیارشو بیاد، االناست ستایش-نانان

 .صَرتو بٌ کشید دستی نانان

 رسیدی؟ نهی خَدت شدی؟بٌ الغر-نانان

 نگرفتین؟ زن کیارش این ی ٍاسٌ ينَز نیگو قشنگی، این بٌ اندام نن، نادر شدى رالغ کجام-

 خیلی دختر یک نهیکنو، ازدٍاج نن نیگٌ لج دندى رٍ افتادى خَنٌ، کٌ نزار دلو رٍ دست اخ-نانان
 .رفت در دستهَن از کٌ کردیو دست دست انقدر يا، کردم پیدا ٍاسش خَبو

 .خندیدم

 .داٍن در صدای نَقع يهَن

 .ستایش صدای بعدم

 .گشنهٌ دارم، ضعف نانان ٍای-

 .داشت ٍ شکهَییش ينَز خندیدم،

 .کرد نگاى یکو باال اٍرد ٍ سرش

 نیکنی؟ چیکار اینجا ظًر ٍقت این تَ کیارش-ستایش

 .کٌ نیست کیارش این نادر ستایش-نانان

 .خندى از کرد غش ستایش

 نیاٍشٌ؟ پس-ستایش
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 :گفت بًش کرد اخهی نانان

 .سیاٍشٌ بچٌ-

 .کرد نگاى بًو نبًَت ٍ نات ٍ اٍند بند خندش دفعٌ یک

 .بَد نکردى يضو ينَز کنو فکر

 .بغلو پرید طرفو، اٍند دٍ با ٍ کشید جیغی یکدفعٌ

 .کردم بغلش ٍ خندیدم

 چطَرى؟ نن کَچَلَی خَاير-

 .سیاٍش نهیشٌ باٍرم ٍای-ستایش

 .کن باٍر عزیزم، کن باٍر-

 .پايام رٍ نشَندنش ٍ بَسیدم ٍ لپش

 خبرا؟ چٌ خب-

 اصال ٍلی نیزنو، حرف عالهٌ یک بعد شدى، تنگ ٍاست دلو کنو، نگايت خَب بزارم-ستایش
 .يا نشناختهت

 .کرد زنزنٌ يو شکرت خدایا لب زیر ٍ رفت خَنٌ آشپز سهت بٌ خندید نی کٌ يهینطَر نانان

 .بَد ندىاٍ پیش نبَدم در کٌ اتفاقاتی ٍ زدن حرف بٌ ٍاسو کرد شرٍع ستایشو

 

** 

 :گفت ستایش خَردم نی نیَى داشتو نانان ٍ ستایش کنار کٌ يهینجَر
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 .يا بشٌ شَکٌ کیارشو اٍلش کنو فکر-

 .زدم بًش لبخندی

 :گفت نانان رٍبٌ

 کٌ؟ شدیو بدبخت نانان-

 چرا؟ ٍا-نانان

 .بدیو تشخیص اینارٍ چطَری بعد بٌ این از خب-ستایش

 کردیو؟ نی چیکار پیشش يای سال نبَدى، سال پنج فقط بچو خَبٌ نیگی يهچین ٍا-نانان

 .فًهیدم ٍاگرنٌ بَدم شدى شَکٌ اٍند سیاٍش کٌ اٍلو ندم، تشخیص نیشٌ نگٌ نادرم نن بعدشو

 .اٍند آیفَن زنگ صدای

 .اٍند کیارشو-ستایش

 .کرد باز درٍ رفت

 .ٍایستادم پاشدم

 .ببینو رٍ دٍقلَم داداش بَد قرار

 .کرد باز رفت ستایش نداٍ در صدای دقیقٌ دٍ بعد

 .تَ اٍند کیارش

 ......جهع بر سالم-

 شَک تَ رفت بقیٌ نحل نن، دیدن با
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 .گرفتهش بغلو تَ جلَ رفتو

 .کرد بغلو بَد اٍندى خَدش بٌ انگار اٍنو

 تَیی؟ نهیشٌ، باٍر سیاٍش-کیارش

 .رٍحهٌ نٌ-

 .کرد جدا خَدش از ٍ نن خندید،

 .کرد نگاى صَرتو بٌ

 .خندید باز

 .بَدم ندیدى ٍ خَدم کپی بَد سال چند-رشکیا

 .پشتو زد نحکو

 سنگینٌ؟ انقدر دستات ينَز تَ پسر-

 .نالَندم ٍ پشتو

 .نشستیو يهٌ رفتیو ٍ خندید

**** 

 (آٍا)

 .بدى جا خَدش تَ چیزٍ يهٌ این ندارى زٍر نغزم انگار

 .يیچی بٌ يیچی دارم کنکَر دیگٌ ناى چًار

 .بًترى يیچی از کنو،نی شرکت انا نهیشو قبَل نیدٍنو

 .ٍر اٍن کردم پرت رٍ کتاب
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 .دادم بدنو بٌ قَسی ٍ کش

 .پایین رفتو بیرٍن، زدم اتاق از

 .بگو چیزی یک نیخَام بشین بیا اٍندی، شد خَب آٍا-بابا

 .نشستو رفتو

 .بَدن يو ريا ٍ نانان

 (عهَم)انید ٍ(ارجهند اقای)علیرضا با شتو دا انرٍز-بابا

 .شهال بریو عید برای ریختیو نانٌبر ٍ کردیو نی صحبت

 .بخَنو درس باید بیام، نهیتَنو نن بابا-

 خَدتو بٌ بخَنی درس جا اٍن بیای نیتَنی خَبٌ، يو يَات ٍ آب ٍاسٌ بیای، باید دخترم نٌ-بابا
 .بدی استراحت

 .نهیدٍنو-

 .نَافقو نن بابایی باشٌ-ريا

 کنو؟ تحهل بايو چجَری رٍ آرنان ٍ ريا اٍنجا نن اٍف

 .خَبیٌ فکر ننو نظر بٌ ارى-نانان

 

 (کیارش)

 بد نانانو از گریٌ، زیر بزنٌ بَد نزدیک ٍ گرفت بغلش تَ رٍ سیاٍش يههَن نحل اٍند يو بابا ٍقتی
 .بَد تر
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 .بَدیو نشستٌ يو دٍر

 .بَد رفتٌ یادش ٍ نن سیاٍش بٌ بَد افتادى چشهش ستایشو این

 .بگو چیزی یک نیخَام خب-بابا

 دى؟ش چیزی-نانان

 .خَبٌ يو سیاٍش چیٌ؟برای نظرتَن شهال، بریو ریختیو برنانٌ فرياد با شرکت تَ انرٍز نٌ،-بابا

 .ریختی ٍ يات برنانٌ خَدت جلَ جلَ کٌ شها ندارم نظری نن ٍاال-نانان

 .خَنٌ این تَ پَسید دلو خدا بٌ ام، پایٌ نن جَن اخ-ستایش

 :گفت سیاٍش ٍ نن رٍبٌ بابا

 چی؟ دٍتا شها خب-

 .نَافقو نن-

 .باشٌ-سیاٍش

 .بیاین کو کو بکشو رٍ شام برم نن خب-نانان

 

 .نیز سر نشستیو

 .يهیو دٍر يهٌ شکرت خدایا-نانان

 .کشید يارٍ غذا

 .کردم نگاى سیاٍش بشقاب بٌ

 .خندى از پَکیدم
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 .بَد شدى کَى ی اندازى

 نیخندی؟ چرا ٍا-نانان

 بخَرى؟ رٍ يهٌ این گاٍ سیاٍش نگٌ نن نادر-

 .بچٌ عهتٌ گاٍ-ننانا

 .خندى زیر زدیو يهٌ

 .خانو نکنٌ درد شها دست-بابا

 :گفت بَد گرفتٌ خندش خَدش کٌ نانان

 .دیگٌ برسو بًش باید شدى الغر بچو بابا ای-

 .آزار دل شد کیارش بازار بٌ اٍند کٌ نَ خانو، نانان باشٌ-

 

 .نیزنی حرف خیلی بخَر ٍ غذات کیارش بابا ای-نانان

*** 

 .بخَابیو بریو پاشدیو بعدش نشستیو، یکو يهگی شام بعد

 .اتاقش تَ رفتیو سیاٍش با ياشَن، اتاق تَ رفتن بابا ٍ نانان ٍ ستایش

 .نکردى تݝییری اتاقو-سیاٍش

 .ايَم-

 .کانپیَتر نیز صندلی رٍ ننو نشست، تختش رٍ رفت سیاٍش بستو، ٍ در

 خبرا؟ چٌ خب-
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 .يیچی-سیاٍش

 سپردی؟ کی بٌ رٍ شرکتت-

 .دارم اعتهاد بًش خَبیٌ نرد شریکو، بٌ-شسیاٍ

 دیگٌ؟ نیهَنی يهیشٌ برای-

 .نیزنو سر نیرم يا نَقع بعضی انا ارى،-سیاٍش

 کنی؟ چیکار اینجا نیخَای االن خب-

 .شها شرکت بیام بشٌ اگٌ نکردم، ٍ فکرش ينَز نهیدٍنو-سیاٍش

 .باشٌ خب ايا-

 .نهیکنی ازدٍاج گفت ین بَد، پر دلش دستت از کٌ خبر؟نانان چٌ تَ-سیاٍش

 نیاد نیست ساز کار نن رٍ ببینٌ کن انادى ٍ خَدت دادى، گیر شدت بٌ نانانو چندى، کیلَ ازدٍاج بابا-
 .تَ سهت

 .تريا کَچیک بعد بزرگتريا اٍل نترس-سیاٍش

 .ست دقیقٌ دى فقط خَبٌ ترم، بزرگ ازش سال يفت انگار نیگی يهچین بابا ببند-

 نشدی؟ چی، عاشق-سیاٍش

 .ريا سهت رفت فکرم ناخداگاى

 .دارى نانزد اٍن شدم، اینجَری چرا نن

 نکردی؟  شیطَنی ناری، کار ٍرا اٍن چی تَ چیٌ، عشق بابا نٌ-

 :گفت کرد، نکخ یکو
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 يستن؟ کی شهال بریو باياشَن نیخَایو کٌ يایی این حاال نٌ،-

 نن کٌ نیرى دانشگاى یکیشَن دارى دختر دٍتا يستن، خَبی ی خانَادى فرياد، اقا شریکهَن
 .ستایشٌ يهسن يو یکی اٍن استادشو،

 .خستو دیگٌ برٍ پاشَ خب فًهیدم،-سیاٍش

 .اٍرد در ٍ لباسش

 .بیارم سرت بالیی نهیگی راحتی، انقدر نیست خارج اینجا داداش-

 .زد پام بٌ نحکهی لگد خندى، زیر زدم

 .گهشَ-سیاٍش

 .اتاقو رفتو خندیدم نی کٌ يهطنطَر

 .برگشتٌ سیاٍش مبَد خَشحال

 .کشیدم دراز رٍتختو

 .کردم فکر سفرنَن بٌ

 باشٌ؟ آرنان نانزدشو نهکنٌ

 .اخٌ نیکنو فکر نن چیٌ يا چرت این بستو، ٍ چشهام

 

 (سیاٍش)

 .برگشتٌ پسرش بدٍنن فانیل کٌ بگیرى جشن قرارى بابا برگشتو نناسبت بٌ

 ندارم، رٍ يا نًهَنی این حَصلٌ اصال
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  دل اٍندم يا ندت بعد نیَند دلو ٍلی

 .بشکنو رٍ خانَادم

 .نیکنو تحهل اٍنا خاطر بٌ

 .بَد نانان فقط تَحال، رفتو

 سالم-

 .بیارم چایی برات بشین پسرم سالم-نانان

 .بیار برام قًَى یٌ يست اگٌ لطفا-

 .عزیزم باشٌ-نانان

 .اشپزخَنٌ تَ رفت نانان

 بیرٍن، اٍند اتاقش از ستایش

 .نشست پیشو

 .کرد نگاى صَرتو تَ

 .باال داد ٍ ابرٍش یک

 .کردم نگاى بًو عهیق باز

 شدى؟ چت ستایش-

 .بزنو حدس بزار-ستایش

 چی؟ کٌ-

 سیاٍش؟ یا کیارشی تَ-ستایش
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 ...خندى زیر زدم بلند

 .داداشتو سرت تَ؟خیر نهیفًهی ٍاقعا دیٍَنٌ-

 ننو یگٌ،د نهیفًهو خب نیدى، شبايت صداتَن حتی يهٌ، شبیٌ چیزتَن يهٌ کنو چیکار-ستایش
 .ينگیدى نخو کال نیخَنو کنکَر ٍاسٌ

 کیو؟ نن حاال خب-

 .سیاٍش-ستایش

 .زدم لبخند

 .گل دختر آفرین-

 :گفت نبل بٌ داد تکیٌ

 گلو؟ داداش احَال حاال-

 چطَری؟ تَ خَبو-

 .عالیو-ستایش

 .بیرٍن خَنٌ آشپز از اٍند نانان

 .کشید بلند جیغ یک ستایش یًَ

 .بشقل رٍ گذاشت ٍ دستش نانان

 دادی؟ سکتو چیشد،-نانان

 .برم قربَنت خدانکنٌ-

 .جشن ٍاسٌ ندارم لباس-ستایش
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 نناسب لباس دست یک برٍ نیکنی، خرید رٍز ير ناشاءهلل ترسیدم، زدی جیغ يهچین ٍا-نانان
 .حتها شٌ با جشن نناسب يا نیگو دارم بگیر، جشن

 .خَردم نی رٍ قًَم ٍ دادم نی گَش رٍ نانان با ستایش بحخ

 .شید ست قلت با بگیر لباس برٍ تَيو داداش-تایشس

 .نیشٌ چی ببینو تا-

 .داد نشَن ناراحت ٍ قیافش ستایش

 برم؟ باکی-ستایش

 :گفت نانان-

 .برٍ راد اقای دخترای با-

 .بگیرن بخَان لباس نهکنٌ دیگٌ دعَتن اٍنايو خَبیٌ، فکر ارى-ستایش

 کین؟ اینا کردم فکر یکو

 گذاشتین؟ شهال قرارى کٌ بابايستن دٍست یدخترا يهَن اینا نانان-

 .دارى خانَنی دخترای  چٌ بدٍنی اگٌ جان سیاٍش ارى-نانان

 .نشد قسهت کٌ بشٌ داداشو زن قرارشد یکیشَن فرشتن، داداش ٍای-ستایش

 .شدم عصبانی یًَ دارى درنظر نن برای نانان کردم فکر

 .لطفا نکنید رٍ نن گرفتن زن فکر-

 اخٌ؟ نیشٌ بداخالق تَئٌ زن کی-ستایش

 .گفتیو کیارش داداش ٍاسٌ
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 .ندادم ادانٌ رٍ بحخ دیگٌ

 

 (ريا)

 کٌ پسرشَن برگشت نناسبت بٌ جشن شب، فردا پس برای ٍ زدن زنگ خانَم نسرین نیگٌ نانان
 .کردن دعَتهَن بَدى خارج

 .بَد آٍر تعجب برام دارى، دیگٌ داداش یک کیارش دٍنستو نهی

 داداشش؟ ای ترى  بزرگ کیارش یعنی

 کردم؟ فکر کیارش بٌ االن نن چرا

 .ذينهٌ تَ بَدى چشهو جلَ بیشتر دیگٌ، استادنٌ چَن

 .نکنو نزخرف فکريای کٌ دادم تکَن ٍ سرم

 .تَخَنٌ سررفتٌ حَصلو

 .چیکارنیکنٌ ببینو نًدیس بٌ بزنو زنگ

 .داد جَاب بَق دٍ بعد

 .عشقو سالم-نًدیس

 .ٍعشقو کَفت-

 ؟عشقو سالنتٌ جای-نًدیس

 .يا نیکنو قطع نًدیس-

 جَنو؟ اٍکی-نًدیس
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 بیرٍن؟ بریو ای پایٌ-

 .بدجَر-نًدیس-

 .خَنهَن جای پارک دیگٌ ساعت نیو تا-

 .فعال اٍکی-نًدیس

 .فعال-

 ٍکفش کیف با داشت، بنفش ریز يای گل کٌ سفید ٍشال لی شلَار ٍ باز جلَ بنفش نانتَ یک
 .پَشیدم ٍسفید بنفش

 .گرفتو دٍش عطر با

 .بیرٍن زدم خَنٌ از ٍ کردم خداحافظی ناننا از

 

 .گذاشتیو قرار کٌ پارکی تَ رفتو

 .بَد رسیدى نًدیس

 .ريا شدی بادنجَن سالم،-نًدیس

 .بَد زدى نشکی ٍ سبز تیپ اٍنو

 .نًدیس شدی خیارشَر-

 .خندى زیر زدیو يردٍ

 یخ؟ گل شاپ کافی تا بزنیو قدم ريا-نًدیس

 .اٍنجا نرفتو ٍقتٌ خیلی اٍکی-
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 .کردیو غیبت ٍ زدیو حرف یکو شاپ کافی فتیور

 

 .بَد ستایش خَرد، زنگ گَشیو

 جَنو؟-

 خَبی؟ ريایی سالم-ستایش

 چطَری؟ خَدت قربَنت-

 داشتو؟ خَايشی یک خَبو-ستایش

 .عزیزم جَنو-

 ندارم؟ لباس خرید؟ بریو نیای کٌ، درجریانی داریو جشن فردا-ستایش

 .تَيو بیا نیدم ادرس بیرٍنو نن گلو باشٌ-

 .عزیزدلو نرسی ٍای -ستایش

 .گفتو ناجرارٍ نًدیس برای

 .نداشت بر بیاد، اٍنو کٌ اٍا زدم زنگ

 .خَابٌ گفت کٌ نانان زدم زنگ

 .شدم بیخیال

 .دیدیو ٍ کیارش با ستایش کٌ بیرٍن رفتیو

 .کردیو رٍبَسی ستایش با
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 . شد پیادى ناشین از کیارش دیدم

 .خانها سالم-کیارش

 ها؟ش خَبین سالم-

 .انانت شها دست نن خَاير این نهنَنو،-کیارش

 .ٍخندید گفت ٍ این

 :ستایش

 بچو؟ نن نگٌ داداش-

 .رفت ٍاٍن کردیو ٍخداحافظی نگفت چیزی کیارش

 .بَد شب لباس يهٌ کٌ پاساژی رفتیو نايو

 .گرفت بَد شدى کار سینش رٍی کٌ نفتی ابی کَتاى لباس یک باالخرى گشتن کلی بعد ستایش

 .نگرفتو چیزی پس نبَد ندنظرم خاصیو چیز داشتو، اسلب ننو

 .رفتن ٍ ستایش دنبال اٍند کیارش

 نًدیس رسَندن بعد ننو

 .خَنٌ اٍندم

 .برد خَابو نخَردى شام بَدم، خستٌ انقدر

 

 (آٍا)

 .نانان از نپرسیدم يو رٍ نناسبتش حتی دعَتیو، جشن انرٍز
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 .رفتو نهی بَدم نن بٌ اگٌ

 .ندارم ٍ کس یچي ٍ يیچی حَصلٌ دیگٌ

 .بدتربشٌ حالو ٍ باشٌ ريا پیش دقیقٌ بٌ دم نیست آرنان کٌ اینٌ خَبیش ٍلی

  بپَشین آبرٍنند لباس دادى گیر نانان

 .اٍنجان ادم يزارنفر

 .کردم انتخاب نشکی پا سرتا 

 اینجَریٌ؟با چرا دخترى این بیاد؟نگن خَششَن چی؟؟نردم بپَشو،کٌ رنگی کٌ دارم خَشی دل نگٌ
 شکستٌ؟ افسردس؟قلبش این نگن شَنخَد

 

 .کرد نگايشَن ٍ تخت رٍ بَدم گذاشتٌ کٌ لباسایی ٍ اتاق تَ اٍند نانان

 چیٌ؟ دیگٌ اینا خطو، نراسو نیری نگٌ الل زبَنو اٍا بدى، خدانرگو ٍا-نانان

 

 .عشقهو عذادار کٌ نیدٍنست دلو از چی نانان يٌ

 

 .دیگٌ رنگٌ يو نشکی نانان، نگٌ چشٌ-

 .اٍرد بیرٍن لباسی گشت کٌ یکو سرکهدم، رفت ٍ نداد ايهیت
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 دانن ٍ ساتن کهربند یک ٍ شدى کار ریز يای گل ٍ گیپَر باالتنش کٌ قرنز سرب آستین پیرين یٌ
 .زانَ رٍی تا عرٍسکی

 :گفتن با نانان

 .گذاشت تنًام طرفی، نن با نپَشیدی ٍ این شب نباشٌ حرف آٍا-

 .دیگٌ نبَد بححی جای

 

 .گذاشتو ازاد ٍ کردم باز ٍ نَيام

 .کردم شَنٌ کهی ٍ برداشتو رٍ شَنٌ

 .دربیام حالی بی از کٌ زدم قرنز لب رژ یٌ فقط

 .پَشیدم ٍ لباس

 .قرنز لباس ٍ لب رژ ٍ شدى ريا اطرافش ازادانٌ کٌ پریشَن نَيای با دختری کردم، نگاى رٍ آینٌ تَ

 .ستش کیف با دارى زر رٍش کٌ نشکی يای کفش

 .ندارم يو بدی حس ٍلی نًهَنی این بٌ برم نهیخَاست دلو کٌ يرچند

 .بیرٍن زدم اتاق از پَشیدم ٍ پالتَم ٍ شدم حاضر کانل اینکٌ بعد

 

 (ريا)

 .بَد باز یکو لباس پشت قسهت کٌ سادى طَسی ناکسی یٌ کردم انتخاب انشب برای کٌ لباسی

 .طَسی الیت ارایش با زدم درشت فر ٍ نَيام
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 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ رداشتوب ٍ پالتَم ٍ کیف

 .بَد شدى خالصٌ رژ تَ فقط ارایشش اینکٌ با بَد، شدى عرٍسک شبیٌ اٍا پایین، رفتو

 .ندزدنت عرٍسکی، خَاير چٌ-

 .بَد بابا ٍ نانان جلَی ظاير حفظ برای فقط کنو فکر کٌ زد لبخند نیهچٌ یک يا ندت بعد

 .نگفت چیزی ٍلی

 .بَد پَشیدى ای َىقً دٍخت خَش ٍدانن کت يو نانان

 .دیگٌ بریو حاضرن يهٌ-بابا

 

 :گفت بابا رسیدیو ٍقتی

 .کنو پارک ٍ ناشین تا شید پیادى-

 

 .داخل رفتیو يهگی در شدن باز بعد زدیو، رٍ خَنٌ زنگ اٍند بابايو ٍقتی

 .رفت راى تند نهیشد بَد، بلند يام کفش ی پاشنٌ

 .نیکنٌ اذیت کفشانَن نیاییو، ٍمار اٍا ٍ نن برین، جلَ بابا با شها جَن نانان-

 .باشین نَاظب باشٌ-نانان

 .افتادیو راى ارٍم نايو

 .دیدم ادم کرد نی کار چشهو تا ٍرٍد نحض بٌ

 .ادم يهٌ این خبرى چٌ اٍى
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 .نا سهت اٍندن کیارش با کٌ دیدم رٍ ستایش

 پاپیَن سفید،با پیرين دٍخت، خَش نشکی ٍشلَار کت با بَد کردى تیغ شیش ٍ صَرتش کیارش
 .بَد پَشیدى قرنز

 ...کشید ٍ دستش ستایش کٌ بشٌ رد خَاست تفاٍت بی کیارش رسیدن کٌ نا بٌ

 کردى؟ اخو چرا

 .شدى دعَاش حتها

 .اٍندین خَش سالم-ستایش

 ..کردیو سالم نايو

 :گفتو کیارش بٌ رٍ

 . کیارش سالم-

 اخٌ؟ اینجَرین اینا بَد،چرا گرفتٌ خندش ستایش

 خندید؟ تایشس کٌ گفتو بدی چیز

 .سالم-اٍا

 .کرد اکتفا ٍخالی خشک سالم یک بٌ فقط کیارش

 .کنید عَض ٍ لباساتَن نن اتاق تَ برین يا بچٌ-ستایش

 .گذاشت ٍتنًانَن نداد دیگٌ حرف اجازى

 .رفتیو اتاقش سهت بٌ

 .بیرٍن رفتیو شدیو نطهئن ظايرنَن از ٍقتی
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 .پیششَن رفتیو ٍ کردیو پیدا رٍ اینا نانان

 .بَدن يو کیارش ادرپدرٍن

 کردن پرسی ٍاحَال سالم گرم خیلی

 . نیز سر اٍند خندى با کیارش کٌ

 .اٍندین خَش سالم-

 آبی االن چرا کٌ، بَد قرنز کرد عَض ٍ پاپیَنش کی کیارش نیبینو؟ کج یا شدم کَر نن خدا ٍای
 شدى؟

 دیدى؟ کجکی نن يای چشو یعنی

 

 :گفت خندى، زیر زد دیدنو با شستای کٌ کردم نی نگايش داشتو باز دين با

 .ٍرفت نیکنو برطرف رٍ سَاالتت جَاب االن-

 .داشت قرنز پاپیَن کٌ کیارش کی؟يهَن با اٍنو اٍند بعد دقیقٌ یک

 .کنو غش بَد نزدیک

 يستن؟ دٍتا چرا اینا

 .سیاٍشٌ نن گل ٍداداش کیارش قل داداش خاطر بٌ نًهَنی این-ستایش

 .بَد شدى تَپ اندازى تعجب از يهٌ دين

 .اٍندیو خَدنَن بٌ ،يهٌ کرد سالم کٌ سیاٍش

 نن داد،بعدش دست ٍبابا نانان بٌ اٍل
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 .يستو ريا-

 .داد تکَن ٍ سرش فقط سیاٍش

 .اٍا پیش اٍند ستایش کٌ داد، دست يو اٍا با

 .نن خَشگلٌ دٍست خانهٌ، اٍا اینو-ستایش

 .خَشبختو_سیاٍش

 .فقط نیدى سرتکَن نن ٍاسٌ ایکبیری

 

 (شسیاٍ)

 .کنٌ نعرفیو نیز  ير سر برد زٍر بٌ ٍ نن ستایش

 .دیگٌ خَنَادى یٌ ٍ بَدن ٍکیارش بابا ٍ نانان کٌ نیزی سر رسیدیو

 کٌ سرنیز دختريای از یکی ٍلی. کردن تعجب يهشَن دیدن ٍ نن ٍقتی

 .لباش جز بٌ سادى، صَرتش ٍ بَد دٍرش لخت ابشار نحل نَياش

 . دمش نتَجٌ کَتاى نگاى یٌ تَ اینارٍ

 بَد، تعجب بدٍن بقیٌ برخالف نگايش

 نتفاٍتو؟ نن بگٌ نیخَاد حاال نغرٍر چٌ گفتو

 . درازکنو طرفش بٌ ٍ دستو شدم نجبَر دادم، دست يهٌ بٌ

 . بگیرنش نشتو تَ نیتَنستو کٌ جَری بَد، کَچیک ياش دست

 کرد، نعرفیش کٌ ستایش
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 :گفتو فکر بدٍن

 .خَشبختو-

 

 .بَد ٌگرفت ٍ عادیش رٍال نًهَنی

 .رقصیدن نی ٍسط داشتند نفر چند

 .خَردم نی ٍ شربتو ٍ کردم نی نگاى يا نًهَن بٌ ٍ بَدم نشستٌ صندلی رٍ

 .بَد ستایش دٍست کٌ دخترى يهَن بٌ خَرد چشهو کردم نی نگاى رٍ اطراف کٌ يهینجَر

 .خَدش تَ ٍ بَد نشستٌ تنًا

 .بَد شدى خیرى نانعلَم جای یک بٌ

 .شد پخش ای نفرى دٍ اينگ لحظٌ يهَن

 .رفتو سهتش بٌ ٍ پاشدم

 .کرد نگاى بًو باال کشید ٍ نگايش ایستادم، رٍش رٍبٌ

 .برقصیو تنًایی؟بیا-

 .کردم دراز طرفش بٌ ٍ دستو

 يستی؟ سیاٍش-آٍا

 .ارى-

 برقصی؟ نن با نیخَای چرا-آٍا

 .خاصٌ خیلی کردى فکر البد ای، سادى دختر چٌ يٌ
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 نیای؟ حاال باشٌ، خَدش تَ نًهَنو ندارم دٍست ننٌ، برای نًهَنی این-

 .ٍسط رفتیو ٍ دستو تَ گذاشت ٍ دستش

 .کردم حلقٌ کهرش دٍر ٍ دستو

 .شَنو رٍ گذاشت ٍ دستش

 .بَد تَبغلی ٍ کَچَلَ زیادی

 .رقصیدن بٌ کردیو شرٍع ارٍم

 

 (ريا)

 .بَد نَندى باز دينو شدم، خیرى رٍم رٍبٌ ی صحنٌ بٌ تعجب با

 رقصید؟ نی سیاٍش با داشت آٍا

 نیبینٌ؟ درست يام چشو

 آٍا؟

 رقص؟

 .بشٌ عَض يَاش ٍ حال یکو شاید بَدم، خَشحال

 .زدن نی حرف داشتن دیگٌ نفر چند با نادرانَن ٍ پدر

 .نشست کنارم اٍند کیارش

 خبر؟ چٌ-کیارش

 !داری دٍقَلَ داداش نهیدٍنستو سالنتی، يیچی-
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 اٍن؟ یا ترم خَشگل نن اٍندى، تازى بَدى لندن ننٌ، قل ايَم-کیارش

 .خندید

 .خندیدم ننو

 ترین؟ بزرگ کدٍنتَن ترین؟حاال خَشگل کدٍنتَن بگو کٌ نیبینو تفاٍتی نظرت بٌ-

 .نن-کیارش

 .ايا-

 .نجًَلٌ براش آٍا صددرصد بدى، رٍ بًش یا برقصٌ کسی با نیاد پیش کو سیاٍش-کیارش

 چی؟ یعنی چی؟نجًَل-

 .بیارى در سر نیخَاد دیدى آٍا از حرکتی حتها سَالٌ، براش یعنی-کیارش

 نیدٍنی؟ کجا از تَ حاال-

 .دٍقَلَنٌ داداش اینکٌ نحل-کیارش

 

 (سیاٍش)

 .کرد نگاى يام چشو تَ(شنیدم ستایش از ٍ اسهش)آٍا کٌ بَد آينگ آخرای

 .گردنو دٍر کرد حلقٌ ٍ برداشت شَنو رٍ از ٍ دستش بعدم

 .کردم نی نگايش داشتو تعجب با

 :گفت بًو چسبَند ٍ خَدش

 چرا؟ آخٌ-
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 چرا؟ چی-

 .نفًهیدم کٌ کرد زنزنٌ لب زیر چیزی یک

 .کردم جداش خَدم از

 خَبی؟-

 .سرجاش اٍند حالش تازى انگار

 :گفت نضطرب حالت با

 .نن...نن...ببخشید...ببخ...بب-آٍا

 .حیاط تَ رفت ٍ گریٌ زیر زد یًَ

 .کردم نگاى رفتنش بٌ تعجب با

 بَد؟ کو تختش یٌ دختر این

 .کرد اینجَری چرا

 بَد؟ چش

 .کیارش پیش رفتو نَند، ذينو تَ يا سَال

 .نشستو صندلی رٍ کنارش

 .بَد گفتٌ ٍ يهکارياش بیشتر ٍ نگٌ رٍ يا فانیل بَد کردى سعی بابا بَد، شدى شلَغ خیلی نًهَنی

 .کردم حس خَدم رٍی رٍ نگايی سنگینی

 .کرد نی نگايو داشت آٍا يهین خَاير کٌ برگردٍندم ٍ سرم

 .دادم تکَن شدى چیزی حالت بٌ ٍ سرم
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 .برگردٍند ٍ رٍش ٍ اٍند خَدش بٌ

 .يست چیزیشَن یک خَاير دٍتا این

 :گفت گَشو دم کیارش

 .کن نگاى ٍ نانان سیا-

 .گشتو نانان دنبال ٍ برگردٍنو ٍ سرم

 .زد نی حرف بَدن بابا يهکاريای دختريای از کٌ جٍَن دختر دٍتا با داشت کٌ خَرد بًش چشهو

 :گفتو کیارش رٍبٌ

 خب؟-

 نفًهیدی؟ کیَ آی-کیارش

 .نیزنٌ باال آستین ٍاسهَن دارى نانان باز کنو فکر

 (کرد زنَنٌ یکو ٍ صداش:)نیگٌ دارى نانان االن کن، خَنی لب

 نیخَنین؟ چی کردین؟درس ازدٍاج کنٌ، حفظتَن خدا خانَنی، دختريای چٌ ناشاءاهلل ناشاءاهلل-

 .بگیرم ٍ خندم جلَ کٌ يام لب رٍ کشیدن ٍ دستو

 :گفتو ارٍم

 .بسٌ کیا-

 ببینٌ نیزنٌ، حرف يو کَچٌ سر بقال دختر با نیرى باشٌ نانان بٌ دیگٌ، نیگو راست خب-کیارش
 .نتايل یا نجردى

 .کن ازدٍاج نیدی حرصش انقدر چرا نن داداش خب-
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 .لباسو رٍ کشید ٍ شَنو رٍ گذاشت ٍ دستش ٍ کرد نگايو چپ چپ کیارش

 .دينت تَ خَابَندى ٍ نشتش کسی حاال تا داداش-ارشکی

 .بخَاد دلت تا ارى-

 چیٌ؟ نظرت کن، انتحان دیگٌ بار یک پس عزیز باشٌ-کیارش

 .کنارنَن اٍند ستایش نَقع يهَن

 .کرد قطع ٍ حرفش کیارش

 بَدی؟ کجا نبَد پیدات ستایش-کیارش

 .رقصیدم نی داشتو-ستایش

 باکی؟-کیارش

 ...پس یک با-ستایش

 .کردیو نگايش تند کیارش ٍ نن

 پیش برم نن خب رقصیدم، نی فرانک با داشتو يا، با...با داشتو چیزى ، اینٌ ننظَرم نٌ نٌ-ستایش
 .نیام نانان

 .شد دٍر چشههَن از سریع

*** 

 (آٍا)

 .کردم فکر انشب بٌ بَدم کشیدى دراز تختو رٍ کٌ يهینطَر

 .رفت پسرى جلَی آبرٍم
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 .یًَ شد چو نهیدٍنو

 .رقصو نی آرنان با دارم کردم فکر لحظٌ کی

 .پات کف رفت آبرٍت آٍا آخ

 

 (ريا)

 .ظًر دٍازدى ساعت نن برم ٍای دیدم کردم، نگاى رٍ ٍساعت دادم بدنو بٌ ٍقَسی کش

 .خَابیدم نن چقدر

 .کردم نگاى ٍ خَدم آینٌ تَ دستشَیی، رفتو

 .بزنو جیغ نیخَاستو ٍحشت از

 ننو؟ این

 ننو؟ ٍاقعا

 بَدم؟ زشت انقدر نن نگٌ

 آفریدی؟ دیگٌ چیٌ این خدا

 .بَد شدى نَال جنگل نحل نَيام باال، بَد اٍندى سینو زیر تا لباسو

 .بَد کردى باد يام چشو

 .شستو ٍ صَرتو سریع

 .بیرٍن اٍندم ٍ دادم انجام رٍ نربَطٌ کاريای

 .خَنٌ آشپز سَی بٌ پیش پایین، رفتو پلٌ از
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 .ردک نی درست نايار داشت نانان

 .برد نی آدم سر از يَش سبزیش قرنٌ بَی

 .بخیر صبح نانان سالم-

 .کرد نگايو ناک غضب نانان

 خَنٌ نیری خَابٌ؟فردار نی نَقع این تا نگٌ دختر ظًر، آخٌ بَد کجا صبح ريا سالم،-نانان
 ....دارى انتظار خَنٌ نیاد نرد بخَابی، ظًر لنگ تا نیخَای شَيرت

 .بَسیدم ٍ گلیش گل لپ جلَ رفتو ٍ کردم قطع ٍ حرفش

 .نیدى کیف چقدر نهیدٍنین آخ

 .داری شَير آنَزش راى تَ رفت نی کو کو نیزاشتو، اگٌ

 جَنو؟ نانان باشٌ تسلیو نن اقا-

 .داد تکَن ٍ ٍسرش نگفت يیچی

 پس؟ کَ آٍ-

 رفشا از بگَ يی تَ گرفتٌ افسردگی این نیگو بًت نن يی کردى، حبس ٍ خَدش اتاق تَ بازم-نانان
 .کنو صحبت بابات با باید درساش،

 .بًش بزنو سر یٌ برم نن يا کنی نگرانش الکی نگی، چیزی بابا بٌ نانان عٌ-

 

 بزنو در خَاستو آٍا، اتاق طرف بٌ رفتو

 :شنیدم آينگ صدای کٌ
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 دلو از گیری نی فاصلٌ داری تَ

 دلو از نهیری کٌ دٍنی نی ٍلی

 نن غرٍر از نهَندى چیزی دیگٌ

 نزن رٍ جدایی این حرف ٍ بیا

 نکن ريا خَدت جز يرچی با ننَ

 نکن آشنا تَ بی شبای این با

 ٍ بیارم کو کٌ خَدم از ترسو نی

 ٍ ندارم دٍست کنو حس رٍزی یٌ

 

 (خَايش*باک بی رانین)

 

 .نشنید زدم در کٌ بَد بلند آينگ انقدر

 .تَ رفتو

 .يپرٍت تَ رفتٌ انگار بَد، زدى زل دیَار بٌ ٍ بَد دستش تستش کتاب

 . نشد نن نتَجٌ اصال

 .بستو یَاش ٍ در بشٌ نتَجٌ اینکٌ بدٍن ارٍم ننو

 شدى؟ چش اخٌ دستش، از نیشو دیٍَنٌ دارم
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 .نهیاد بر دستو از کاری بزنٌ، حرف بايام نهیخَاد ٍلی ناراحتو براش خیلی

 نکردى؟ تغییری نعلَنٌ کٌ اینطَر انا شدى، بًتر کردم فکر

 

 .دادن دست از ٍ عشقشَن انگار کٌ بَد کسایی نال داد، نی گَش کٌ آينگی

 .ست بچٌ ينَز عاشقی، ٍ عشق بٌ چٌ رٍ اٍا ننو، شدم خل

 

 .بخَرم آزاد يَای یکو تراس تَ برم نیاد، بابا ٍ نیشٌ حاضر نايار تا گفتو کٌ بَدم فکريا این تَ

 

 .اسفندى يفت ٍ بیست انرٍز

 .شدى بًاری يَا

 .عشقت با رٍی پیادى برای نیدى جَن

 کیٌ؟ عشقو نیگو، چی نن ٍای

 .آرنانٌ حتها خب

 ننٌ؟ عشق آرنان ٍاقعا

 زنان نرٍر بٌ نشدم، عاشقش ينَز بگو بًترى یا نیست، عشقو نٌ ندارم، رٍدرٍایسی کٌ خَدم با
 .بشٌ شاید

 

 :زد صدام نانان کٌ بَدم حیاط تَ بَد نشدى يو دقیقٌ دى ينَز
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 .ريا،ريا-نانان

 نانان؟ جانو-

 .آرنانٌ نیخَرى زنگ دارى گَشیت-

 .شد قطع بدم جَاب خَاستو گرفتو، رٍ گَشی ٍ تر جلَ رفتو

 :دادم جَاب خَرد، زنگ دٍبارى کٌ شدم بیخیال

 سالم-

 خَبی؟ خانهو سالم-

 (ندارم خبر خَدم شدم خانَنش کی خانَنو؟نن)

 .خَبو نهنَن-

 .خرید بریو شَ حاضر عصر عزیزم-آرنان

 چی؟ خرید؟خرید-

 .دیگٌ عید خَبٌ؟خرید حالت اري-آرنان

 .نیگیرم خَدم داشتو الزم چیزی اگٌ دارم، چی يهٌ نن ارنان ٍلی نرسی-

 .باش حاضر چًار ساعت پس کنو، خرید خَدم خانهو برای دارم دٍست نباشٌ حرف-

 .بشٌ عَض ٍيَانو حال برم بًترى گفتو پس خَنٌ، تَ رفتٌ سر حَصلو

 .باشٌ نیکنی اصرار کٌ حاال-

 .فعال بشو، خَشگلو خانو فدای-آرنان

 .خداحافظ-
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 تَ رفتو

 .اٍند يو بابا

 .بچینٌ رٍ سفرى کردم کهک نانان بٌ

 .پایین اٍند حال بی يو آٍا دقیقٌ چند بعد

 :گفت آٍا بٌ بابارٍ

 چطَرى؟ بابا دختر حال-

 .بابایی نیستو بد يی-آٍا

 .صندلی رٍ نشستو

 .نیای رد کسلی این از شهال رفتیو کٌ انشاءاهلل-بابا

 .بَد سفر این خَشحال نا از بیشتر بابا بَد، گرفتٌ خندم

 .بَدم خَشحال ننو البتٌ

 

 .پایین رفتو پاشدم زدم چرت یکو اینکٌ بعد

 :گفتو ٍایستادم رٍش بٌ رٍ باال، رفت نی داشت آٍا

 .بیا شَ حاضر برٍ عید، خرید نیریو آرنان با داریو-

 .ندارم حَصلٌ-آٍا

 .گرفتو ٍ دستش شٌب رد کنارم از اٍند

 .سریع شَ حاضر برٍ بچٌ، نیکنی لج چرا-
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 .رفت داد، تکَن ٍ سرش کرد فکر یکو

 .بشو حاضر تا باال رفتو خَردم آب اینکٌ بعد

 .پَشیدم دراٍردم کهد تَ از يو رٍ لی شلَار پَشیدم، ٍ بَد باز جلَ کٌ ٍ  سفیدم نانتَ

 .کردم مسر رٍ داشت رٍش قشنگی خیلی يای گل کٌ سفیدنو شال

 .بیرٍن زدم اتاق از برداشتو، ٍ گَشیو ٍ کیفو زدم، ٍ عطرم اینکٌ بعد

 .بَد حاضر يو آٍا پایین رفتو

 .بیرٍن زدیو در از بايو

*** 

 .شد نتَقف جلَنَن آرنان ناشین دقیقٌ یک بعد

 .کردیو سالم ٍ داد دست يردٍنَن با ٍ اٍند پایین ناشین از آرنان

 .عقب آٍا ٍ نشستو جلَ نن

 .افتادیو اىر

 : پرسید ازم آرنان

 بریو؟ پاساژ کدٍم-

 .آرنان بٌ زدى زل دیدم بپرسو اٍا از کٌ برگشتو نبَد، نظرم نَرد خاصی پاساژ يو نن

 :گفتو بلندتر نشنید، کردم صداش

 .اٍا-

 :گفت بَد ياش چشو تَ کٌ اشک از ای الیٌ با ٍ اٍند خَدش بٌ
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 ؟ شدى چی-

 بریو؟ پاساژ کدٍم کٌ پرسیدم-

 .بریو ٍنک پاساژ-اٍا

 .اٍکی-

 .جام سر برگشتو

 باز؟ بَد چش این

 

 .پاساژ بٌ رسیدیو

 .افتادیو راى بايو يهٌ ٍ پاساژ پارکینگ تَی کرد پارک رٍ ناشین آرنان

 .کرد نی حرکت نا پشت اٍا ٍ جلَ آرنان ٍ نن

 .َريهینط يو اٍا نگرفت، رٍ چشهو نانتَیی يیچ ٍلی کردیو نگاى يارٍ نغازى یکی یکی

 :گفت آرنان کٌ ای نغازى یک بٌ رسیدیو

  ؟ خَبٌ اٍن عزیزم-

 . بَد قشنگ کردم، نانتَ بٌ نگايی ننو

 .خَبٌ-

 .آرنان ٍ نن بٌ زدى زل يهینطَر دیدم بپرسو رٍ اٍا نظر کٌ برگشتو

 ناست؟ رٍ يهش ياش چشو چرا این کردم، تعجب

 .نگفتو يیچی
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 .گرفت رٍ دستو سریع آرنان کٌ بَد اش ٍشندىفر جٍَن پسر یک شدیو، نغازى ٍارد آرنان با

 .لطفا بدید خانهو سایز نانتَ اٍن  از آقا ببخشید-آرنان

 .بپَشو رٍ نانتَ کٌ پرٍ اتاق تَ رفتو آٍرد، برام رٍ نانتَ فرٍشندى

  

 .کردم نگاى آینٌ تَی نانتَ ٍ خَدم بٌ ٍ پَشیدم رٍ نانتَ سریع

 نشکی کَتاى سارافَنی زیر یک ٍ بَد کلَش شنل ياش آستین کٌ قرنز بلند بازى جلَ نانتَ یک
 . بَد قشنگ خَرد، نی زیرش چسب

 .زد صدام آرنان

 .کرد باز درٍ

 .زدم لبخند یک ننو زد، بًو چشهک یک ٍ درخشید ياش چشو

 :گفتو چرخیدم دٍر یک

 ؟ خَبٌ -

 :گفت

 . عزیزم عالیٌ-

 .کردم صداش ى،فکر تَ ٍ نشستٌ صندلی رٍ دیدم کٌ بزنو صدا رٍ اٍا اٍندم

 خَبٌ؟ اٍا -

 :گفت نعهَلی خیلی

 .خَبٌ-
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 :فرٍشندى،گفتو بٌ دادم رٍ لباس ٍ بیرٍن اٍندم پرٍ اتاق از ٍ آٍردم در رٍ نانتَ

 .نیبریو رٍ يهین خَبٌ،-

 :گفت گَشو دم آرنان کنو حساب اٍندم تا پالستیک، تَی گذاشت رٍ لباس فرٍشندى

 .ببری جیبت تَ دست نداری حق يهرايتٌ نرد یک کٌ ٍقتی تا-

 .بیرٍن زدیو نغازى از ٍ کرد حساب آرنان

 

 (آٍا)

 .نخریدم ينَز نن ٍلی خرید، ٍ خَدش نانتَ ريا

 :گفت آرنان لحظٌ يهَن کرد، جلب رٍ نظرم نانتَیی کٌ کردیو نی نگاى داشتیو

 نیست؟ خَب این آٍا-

 :گفتو ٍ زدم لبخندی ٍ شدم خَشحال نن

 .قشنگٌ خیلی ايَم-

 .کن پرٍ برٍ پس-ريا

 نگاى خَدم بٌ ٍ پَشیدم رٍ نانتَ پرٍ اتاق داخل رفتو ٍ گرفتو فرٍشندى از رٍ نانتَ نغازى، داخل رفتیو
 .کردم

 چسب نشکی سارافَنی زیر با ٍ نانتَ گَشٌ پایین رنگ خردلی يایی گل با رنگ خردلی کت یک
 .بَد باياش شلَارش بَد این خَبیش رنگ، سفید دنپای شلَار ٍ کَتاى

 .  بدنو فیکس بَد قشنگ خیلی
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 تَی دارى ٍ گرفتٌ رٍ ريا يای دست دٍتا آرنان دیدم کٌ بدم نشَن عشقو بٌ کٌ کردم باز رٍ اتاق در
 .نیکنٌ نگاى ياش چشو

 .داشتو بدی حال بستو، درٍ ٍ کشیدم عهیق نفس سریع کٌ بچکٌ چشهو از خَاست اشک قطرى یک

 از ٍ کردم حساب رٍ لباس بیرٍن، رفتو ٍ پَشیدم رٍ دمخَ يای لباس سریع ٍ آٍردم در رٍ نانتَ
 .ایستادم بیرٍن ٍ شدم رد کنارشَن

 :گفت آرنان کٌ بیرٍن نغازى از اٍندن آرنان ٍ ريا کٌ کردم گرم فرٍشی شال نغازى با رٍ سرم

 يست؟ ينَز یا شد تهَم خانَنا خب-

 چی؟ تَ آٍا ندارم، الزم چیزی دیگٌ نن نٌ-ريا

 .دادم تکَن ندارم ی نشَنٌ بٌ ٍ سرم ننو-

 بازار؟ شاپ کافی بریو چیٌ نظرتَن-آرنان

 .باشٌ-ريا

 :گفتو سریع

 .نیگیرم تاکسی نن برین نیخَاین شها اگٌ خَنٌ، برم نیخَام نن نٌ-

 .افتادم راى خرٍجی سهت بٌ ٍ

 .نیری تند انقدر چرا خب ٍایسا آٍا، آٍا-ريا

 

 .رفتیو ناشین سهت بٌ يهگی

 .حیف انا دید نی تنو تَ رٍ نانتَ آرنان تنیخَاس دلو چقدر
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 .شدم خیرى بیرٍن بٌ ٍ ناشین بٌ دادم تکیٌ ٍ سرم

 .کنو ٍآزاد فکرم کردم سعی

 

 .رسیدیو ساعت نیو بعد

 .رفتو خَنٌ سهت بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از برداشتو، ٍ پالستیکو ٍ کردم تشکر آرنان از

 .بَد خَاب وکن فکر نانان تَ، رفتو ٍ کردم باز رٍ خَنٌ در

 .اتاقو تَ رفتو

 .کردم آٍیزٍن ٍ اٍردم در رٍ نانتَ

 .بَد آرنان ٍ خَدم ی سلیقٌ زدم، لبخندی

 .کرد انتخاب ٍ نانتَم برام آرنان شدم خَشحال خیلی

 

 .پایین رفتو اٍردم در ٍ لباسام اینکٌ بعد

 .بَدن نشستٌ ريا ٍ نانان

 .کرد نی تعریف نانان ٍاسٌ داشت ريا

 .لنب رٍ نشستو

 .کنو درست قشنگی نیز انسال نیخَام بگیرى، رٍ نیز تزئین ٍسایل بگَ بابا بٌ نانان-ريا

 نسافرت؟ برای ندارین الزم چیزی يا شها بًش، نیگو باشٌ-نانان

 .نٌ-
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 .نکنو فکر نهیدٍنو-ريا

 

 (کیارش)

 .نیرم نی درد کهر از دارم

 .دیگٌ شدم خستٌ خدا

 .نیخَرن چایی نشستن دخترش ٍ خَدش کار ٌب کشیدى رٍ سیاٍش ٍ نن صبح از نانان

 نهیاد خَشو نن بشٌ تهیز دل ٍ جَن با باید خَنٌ نیاد، بدم نن نٌ نیگٌ بگیر، کارگر نن نادر نیگو
 .بگیرم تکَنی خَنٌ ٍاسٌ کارگر

 نیگٌ؟ کار پسراش بٌ نادری کدٍم اخٌ

 تکَنی؟ خَنٌ اٍنو

 .ندارم گفتن ٍاسٌ حرفی ٍاقعا چیزی، یک بَدیو نی دختر اگٌ حاال

 گرفتٌ نحال ٍایستادى نردبَن پایین سیاٍش نیکنو، تهیز رٍ لَستر دارم ٍایستادم نردبَن باالی االن
 .نیفتو

 .نیرى حال از دارى چَنش، زیر گذاشتٌ دستشو ٍ نردبَن بٌ دادى تکیٌ ٍ آرنجش

 .افتادم صبح یاد

 .کنیو سرنَن رٍاینا باید کٌ داد گیر بَد اٍردى رٍسری تا دٍ بَد رفتٌ ستایش

 .اصرار ستایش از انکار سیاٍش ٍ نن از يی

 .نا سر بٌ بست يارٍ رٍسری دٍتا آخر از
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 .خندى از بَدن پَکیدى کٌ نانان ٍ ستایش

 .بَد کردى سرش رٍسری نغرٍریش ٍ استایلش اٍن با سیاٍش اقا

 .بَد گرفتٌ خندم خَدنو

 

 .خَرد سر سرانیک رٍی نردبَن کٌ پایین بیام خَاستو شد تهَم کٌ لَستر کار

 :زدم داد

 .بگیر ٍ نن سیاٍش-

 .دينش تَ بَد خَردى دستش بَد، رفتٌ در دستش زیر از نردبَن کٌ اٍنو

 .زنین رٍ افتادم نحکو

 .گَریٌ کدٍم حَاست ٍ نن بگیر نیگو النصب خب سیاٍش، بهیری آی-

 .کهرم آی

 .سرم باال اٍندن ستایش ٍ نانان

 نشکست؟ تجایی خَبی؟ببینو کیارش-نانان

 .کردم نگاى سیاٍش بٌ ناک غضب

 کنو؟ بغلت بیام افتادی ٍقتی عاشقا این نحل نیخَاستی چتٌ-سیاٍش

 .شو بلند زنین رٍ از کردن کهکو

 .خَرد سر نردبَن بَدم، دٍم ی پلٌ رٍ چَن بَد نشدى کاریو زیادی حاال
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 ترس از کٌ زد جیغی یک نانان یکدفعٌ کٌ نبل رٍ کردیو پرت رٍ خَدنَن سیاٍش با خستگی از
 .شدیو سیخ دٍتانَن

 چیٌ؟ نانان-

 نیشینین؟ يا نبل رٍ چرا کحیفتَن لباس این با ببینو برین-نانان

 .بدٍیین شدین، لجن کٌ حهَم برین بدٍیین

 .اتاقانَن تَ رفتیو يو سیاٍش ٍ نن

 .اتاق گَشٌ انداختو ٍ اٍردم در ٍ لباسام

 .حهَم تَ رفتو

 

 .بیرٍن ماٍند ٍ گرفتو سرسری دٍش

 .بستو کهرم دٍر رٍ حَلٌ

 .تَ اٍند گاٍ عین سیاٍش ٍ شد باز اتاق در نَقع يهَن

 .گاٍ عین تَ نیای نیندازی ٍ سرت چی برای يَی-

 .دارم کارت ببند ٍ فک دقیقٌ یک-سیاٍش

 .کنو تنو لباس نیخَام بیرٍن برٍ خب-

 .برگشت سیاٍش

 گَشش دم کهرش، دٍر کردم حلقٌ ٍ يام دست ٍ ٍایستادم پشتش رفتو کنو، اذیتش یکو خَاستو
 :گفتو
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 .ندارى عیب کٌ ببینی تَئٌ نال چیو يهٌ نفسو، برگرد نیشی، ناراحت حاال چرا عشقو-

 .کرد جدا خَدش از ٍ نن برگشت سریع سیاٍش

 .زدی بًو ٍ حالو کحافت، اى بهیری چندش-سیاٍش

 .خندى زیر زدم

 :گفتو ٍ کردم ٍبًش پشتو

 ببندی؟ نیشٌ ٍ زیرم لباس عزیـزم،-

 :زد پشتو بٌ لگدی یکدفعٌ

 .نیَندى زدن حرف تَ با گهشَ اصال-سیاٍش

 .بست ٍ در ٍ بیرٍن زد اتاق از

 

 (سیاٍش)

 .نشدم دیٍَنٌ این نحل نن خدارٍشکر

 .بَد اٍندى بابا پایین، رفتو

 .کنارش نشستو ٍ کردم سالم بًش

 .نانان پیش خَنٌ آشپز َت رفت پاشد بابا زدیو، حرف اینا ٍ کارم راجب يو با یکو

 .نشست کنارم اٍند ستایش

 .سیا-ستایش

 يَم؟-
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 داشتی؟ دختر دٍست بَدی کٌ ٍر اٍن نیگو-ستایش

 .کردم نگايش

 .دختر تَچٌ بٌ-

 .بدٍنو نیخَام دیگٌ بگَ سیا، عٌ-ستایش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 بَد؟ سالش چند بَد، چی اسهش خب-ستایش

 .ندارى بًو دسترسی کردم عَض نیکنٌ؟خطهو چیکار دارى االن یعنی نازی، پیش رفت ذينو

 .تَام با سیاٍش-ستایش

 .برگردٍندم طرفش بٌ ٍ سرم

 بچٌ؟ نیکنی فضَلی داری خیلی نیدٍنی-

 نظرت؟ بٌ نیکنن چیکار خَنٌ آشپز تَ نانان ٍ بابا دٍساعت سیا نیگو اصال، نگَ خب خیلی-ستایش

 .رفتو بًش غرى چشو یک

 .بخَریو شام بریو کرد صدانَن نانان نَقع يهَن

 .خندید ٍ کرد نگايو اٍند، يو کیارش

 .بَد ناکارانی کشید، غذا ٍاسهَن نانان صندلی، رٍ نشستیو

 .غذا بٌ کردیو حهلٌ چی نحل بَد گشنهَن انقدر کیارش ٍ نن

 

 :گفتو پاشدم ٍ کردم تشکری شد تهَم غذام اینکٌ بعد
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 .اتاقو تَ نیرم نن-

 .رفتو اتاق سهت بٌ ٍ بیرٍن زدم خَنٌ آشپز از

 .اینستا تَ رفتو ٍ برداشتو ٍ گَشیو

 .زدم رٍ نازی آیدی

 .بَد باز پیجش

 .نداشت ٍ پیجو این پاکیدم ٍ قبلو پیج چَن

 .بَد گذاشتٌ پست یک کردم، نگاى ٍ عکساش

 .باشی کس بی ٍ تنًا دنیا،غریب تَ چی؟یعنی یعنی درد نیدٍنی

 

 .عسلی نیز رٍ گذاشتو رٍ گَشی ٍ بیرٍن زدم اینستا از

 یانٌ؟ کردم بد نازی حق در نهیدٍنو ٍاقعا

 .شدم خستٌ حسابی انرٍز يو، رٍ گذاشتو ٍ چشهام

 .دادم نهی انجام کاريارٍ اٍن نردم نی ٍاگرنٌ بیارم، نٌ نانان حرف رٍ نهیتَنستو

 .نسافرت رفتیو نی نهیشناختو کٌ آدنایی با داشتیو شتو ندا حَصلٌ کردم، فکر نسافرتهَن بٌ

 . نهیشٌ نرنو نجبَرم، ٍلی بگذرى، خَش بًو نکنو فکر

 .خَدم ی ٍاسٌ برم شهال رفتیو بلکٌ

 .شد نهی بًتر این از دیگٌ بیاد، يو راد اقای داداش قرارى گفت بابا

 يست؟ چی يست، کی داداشش اصال
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 .فًهیدم نهی رٍ نسافرت این دلیل ٍاقعا

 

 (ريا)

 .نیز کردن درست بٌ کردم شرٍع اٍرد، رٍ سین يفت سفرى ٍسایل بابا اینکٌ بعد

 

 .کردم آٍا بٌ نگايی کٌ ٍسط نیذاشتو رٍ سبزى داشتو

 .شکست نی تخهٌ تند تند داشت ٍ بَد نشستٌ

 :زدم صداش

 .کهک بیا پاشَ خَاست دلت اگٌ-

 :گفت کرد نگايو

 .ندارم حَصلٌ-

 .زنهت نی نیام ٍاگرنٌ پاشَ داری، رٍ چی حَصلٌ تَ-

 :گفت ٍ دراٍرد ٍ نشزبَ کرد، نگايو باز

 .بیا داری جرأت-

 .دارم کار االن نیام، باشٌ-

 .کنار اٍن گذاشتو يو رٍ نايی تنگ

 .بَد کانل تقریبا

 .کردم آبش ٍ برداشتو رٍ آب پارچ خَنٌ، آشپز تَ رفتو
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 .نیز رٍ گذاشتو

 .شتبردا رٍ آب شیشٌ ٍ کرد باز رٍ یخچال در خَنٌ آشپز تَ اٍند اٍا کشیدم، بیرٍن بٌ سرکی

 .بست درٍ خَرد، ٍقتی

 .رٍسرش کردم خالی رٍ آب پارچ پشتش، رفتو سریع کٌ بیرٍن رفت نی داشت

 .نتنفرى بشٌ خیس اینکٌ از آٍا

 .نَند ٍاج ٍ ياج ٍ زد جیغی

 .اٍردم در ٍ زبَنو ٍ بیرٍن اٍندم خَنٌ آشپز از سریع

 ندارم؟ جرات نیگی نن بٌ بچٌ، دیدی-

 .کرد نگايو ناک غضب

 .کردن فرار بٌ کردم شرٍع کٌ برداشت ٍر اٍل قدم

 نیریزی؟ آب نن رٍ ببینو ٍایسا-آٍا

 .نبل پشت رفتو خندیدم نی کٌ يهینجَر

 .نیاری در ٍ زبَنت دیگٌ باشی تَ تا-

 .اتاقو سهت بٌ ٍ يا پلٌ رٍ رفتو کردم فرار سریع

 .دادنو قلقلک بٌ کرد شرٍع رٍم افتاد تخت، رٍ کرد پرتو ٍ تَ اٍند سریع کٌ ببندم ٍ در اٍندم

 .قلقلکٌ ضعفو نقطٌ دٍنست نی

 .خندى زیر زدم

 .دیگٌ بسٌ نکن، خدا رٍ تَ آٍا-
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 .کن تحهل پس نیاد، بدم نیدٍنی نیریزی، اب نن رٍ چرا-آٍا

 :گفتو بَدم شدى قرنز خندى از کٌ يهینجَر

 .دیگٌ بسٌ باشٌ-

 .شد بلند رٍم از

 .کلش بٌ بَد چسبیدى نَياش کردم نگاى اٍا بٌ تخت، رٍ نشستو

 .خندى زیر زدم

 .ادب بی نخند-آٍا

 .اتاقش تَ بیرٍن رفت

 بَد؟ آٍا االن این گفتو، لحظٌ یٌ شد تهَم خندم اینکٌ بعد

 .لحظٌ این بَد خَب چٌ شدم، خَشحال

 .لحظٌ یک ٍاسٌ حتی شد، شیطَن قبال نحل خَايرم

 .پایین رفتو ٍ کردم نرتب ٍ لباسو

 .خرید بَدن رفتٌ بابا با نانان

 .نبَد چیزی یک انا، بَد، کانل چٌ يهٌ کردم، نگاى نیز بٌ

 .کردم نگاى خَب

 کنو؟ چیکار حاال بابا ای نبَد، سیر ارى

 .بَد آرنان زد، زنگ گَشیو نَقع يهَن

 .الَ-
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 خَبی؟ عزیزم سالم-آرنان

 خَبی؟ تَ نهنَن-

 ای؟ خَنٌ نیگو نیستو، بد ارى-آرنان

 .چی برای ارى-

 .ببینهت بیام سرپا یک نیخَام-آرنان

 .ایو خَنٌ باشٌ، ايَم-

 .بخرى سیر رايش سر بگو آرنان بٌ افتاد یادم

 .داشتو برات زحهتی یٌ آرنان نیگو-

 نیخَای؟ چیزی جانو-آرنان

 .سیر ارى-

 چی؟سیر؟-آرنان

 

 .بخر راى سر نیست برات زحهتی اگٌ نداریو، سیر دیدیو کٌ چیندم نی سین يفت سفرى داشتو ارى-

 .فعال پس عزیزم باشٌ-آرنان

 .خداحافظ-

 .کردم قطع رٍ تلفن

 .برگشتو اٍند، در صدای

 .تَ اٍندن بابا ٍ نانان
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 .کردى چیکار دخترم بٌ بٌ سالم،-بابا

 .کردین؟ ٍ خریداتَن سالم-

 کَ؟ اٍا شد، تهَم ارى سالم-نانان

 .اتاق تَ-

 .کنو درست شام بیام کنو عَض ٍ لباسام برم نن-نانان

 .باال نرفت بابا ٍ نانان

*** 

 :گفتو کردم نی ریز يارٍ زنینی سیب داشتو خَنٌ آشپز تَ

 .اینجا نیاد دارى آرنان نانان-

 آرنان؟چرا؟-نانان

 .بزنو سر بیام نیخَام گفت-

 .برى زشتٌ داریو نگًش شام پس ايان،-نانان

 .باشٌ ايَم-

 .اٍند آیفَن زنگ صدای

 .کردم باز درٍ رفتو کنار، گذاشتو رٍ چاقَ

 .بستو ٍ کردم باز دٍبارى ٍ نَيام

 .ایستادم در دم

 .تَ اٍند آرنان ٍ شد باز اسانسَر دقیقٌ یک بعد
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 .عزیزم سالم-آرنان

 .اٍندی خَش سالم-

 .کردیو رٍبَسی بايو

 .بستو ٍ در

 کردین؟ گو راى ٍرا، این از آرنان اقا بٌ بٌ-بابا

 .کرد رٍبَسی بابا با رفت آرنان

 .بزنو سری یک بیام گفتو عهَ سالم-آرنان

 .کرد سالم ٍ بیرٍن اٍند خَنٌ آشپز از يو نانان

 .پسرم بشین-بابا

 .دستو داد رٍ پالستیک آرنان

 :گفتو بًش رٍبٌ

 .نهنَن-

 .برد چایی براش يو نانان زدن، حرف بٌ کردن شرٍع آرنان ٍ بابا

 .ظرف تَ گذاشتو ٍ برداشتو سیر دٍتا رفتو

 .شد تکهیل سینو يفت آخیش

 .بَد شدى قشنگ

 .نشستو کنارشَن رفتو
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 :گفت آرنان ساعت نیو بعد

 .کنو کو ٍ زحهت نن دیگٌ خب-

 .بهَنی شام باید حرفیٌ چٌ این-نانان

 .نکنٌ درد دستتَن نٌ-آرنان

 .يا نیشو ناراحت بری-نانان

 :گفت آرنان

 .پس شٌ با-

 .آشپزخَنٌ تَ رفت يو نانان دستشَیی، رفت بابا

 .گردنو دٍر انداخت ٍ دستش ٍ نشست کنارم اٍند آرنان

 .کشیدم خجالت کردم، جهع ٍ خَدم یکو

 .نیاد بابام االن کنار، برٍ آرنان-

 .نانزدنی نیکنو، جرم دارم نگٌ-آرنان

 .شد نَر نَر بدنو کٌ بَسید ٍ گَنو ارٍم

 ...کرد نی نگايهَن داشت کٌ دیدم يا پلٌ رٍ رٍ آٍا نکن، بگو کٌ طرفش برگردٍنو ٍ سرم

 

 .دمش بلند کنارش از

 .کنو کهک نانان بٌ نیرم نن-

 .خَنٌ آشپز تَ رفتو



 www.Novel98.com 193               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کرد، نگايو تَ اٍند يو اٍا

 .گرفت ٍ نگايش سریع بعد

 نهیخَای؟ کهک نانان-

 .نیز رٍ بزارین ببرید يارٍ این چرا-نانان

 .اٍرد يارٍ چنگال قاشق يو اٍا نیز، رٍ گذاشتو بردم ٍ برداشتو يارٍ بشقاب

 :گفتو وچیندی کانل رٍ نیز اینکٌ بعد

 .بیاین آرنان ٍ بابا-

 .بَد کردى درست استانبَلی نانان سرنیز، نشستیو يهٌ

 .کشیدم غذا يهٌ برای ٍ برداشتو رٍ کفگیر

 .بَد نشستٌ کنارم ارنان

 .خَردن بٌ کردیو شرٍع

 

 .کردم تشکر نانان از کردم تهَم ٍ غذام

 .خَردم ٍ ریختو خَدم برای اب

 .کردم قالب بًو نیز زیر بردم ٍ دستو

 .شد تهَم بقیٌ از تر زٍد يهین برای نخَردم زیاد شام

 .دستش تَ گرفت ٍ دستو نیز زیر از آرنان کٌ کردم نی نگاى رٍ اطراف داشتو يهینطَر

 .نداشت دید خدارٍشکر
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 .کرد نی بازی يام انگشت با يو آرنان ٍ نگفتو چیزی

 .کردیو جهع رٍ زنی اٍا ٍ ارنان با پاشدم، خَردن ٍ غذاياشَن يهٌ اینکٌ بعد

 

 .نشست یکو آرنان

 .کرد تشکری بابا ٍ نانان از ٍ پاشد دقیقٌ دٍ بعد

 .دیگٌ برم نن نکنٌ درد دستتَن-آرنان

 .پسرم بیا بازم-نانان

 .نیشو نزاحو عهَ، زن باشٌ-آرنان

 .کرد خداحافظی يهٌ با

 .کردم بدرقش در دم تا

 .نداشت دید پذیرایی بٌ

 ....راستی بشو، جدا ازت باید بازم عزیزم دیگٌ خب-آرنان

 .شد جدا کاشت، لبام رٍی ای بَسٌ سریع ٍ شد خو

 .خداحافظ خَشگلو، نبارک عیدت پیشاپیش-آرنان

 .رفت ٍ بیرٍن زد در از

 .بَد زدى خشکو جام سر يهینجَر

 بَسید؟ ٍ نن آرنان االن

 .يام لب رٍ گذاشتو ٍ دستو
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 .دیدم جلَم رٍ اٍا کٌ برگشتو

 نیشٌ؟ ظاير جلَم هشي انرٍز چرا این

 نٌ؟ نیگذرى خَش بًت خیلی بازی نانزد کنو فکر-آٍا

 تَ؟ نیگی چی اٍا-

 .بدٍن ٍ يات لحظٌ این قدر نیگو فقط کٌ، نهیگو چیزی-اٍا

 .شد دٍر ازم سریع

 بَد؟ چی ننظَرش االن این

 بدٍنو؟ ٍ يام لحظٌ قدر چی یعنی

 .نفًهیدم چیزی کٌ نن

 .رفتو اتاقو سهت بٌ

 .ختوت رٍ نشستو

 .اینستا تَ رفتو ٍ برداشتو ٍ گَشیو

 .گذاشتٌ پست ستایش دیدم کٌ چرخیدم نی ٍل داشتو يهینطَر

 .کردم نگاى عکسٌ بٌ

 .بَد ٍایستادى ٍسطشَن ستایش کٌ بَدن کیارش ٍ سیاٍش

 بَد؟ کدٍنشَن کیارش االن خدایی خندیدم،

 .کردم نگاى بیشتر

 .بَد لباش رٍ لبخند چَن کیارشٌ، سفیدى بلیز کنو فکر نهیفًهو، ٍاقعا
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 .باشٌ يا بداخالق این از سیاٍش کنو فکر فًهیدم نًهَنی تَ کٌ يو جایی تا

 .کیارشٌ يهین پس

 .کشیدم دراز تخت رٍ ٍ کردم خانَش ٍ گَشیو

 

 .بَد عید رٍز انرٍز

 .جدید سال

 .جدید اتفاقات با

 .يفت ٍ نَد ٍ سیصد ٍ يزار سال بَد، شدى تحَیل سال صبح

 .بَد برداشتٌ رٍ خَنٌ کل نانان نايی با پلَ لیباقا بَی

 ٍ برداشتو ٍ صَرتیو شلَار با ٍ سفیدم لباس کهد تَ از کردم، خشک سشَار با ٍ نَيام اینکٌ بعد
 .پَشیدم

 .پایین رفتو بستو يو ٍ نَيام

 .جلَ رفتو دیدم، رٍ بابا

 .نبارک عیدت بابایی، سالم-

 .کرد بغلو ٍ زد لبخندی ٍ برگشت بابا

 .دخترم نبارک يو تَ عید-بابا

 .بیرٍن اٍند خَنٌ آشپز از يو نانان

 .کردم بغل ٍ نانان جلَ، رفتو



 www.Novel98.com 197               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .نانانی نبارک عیدت-

 .نبارک يو تَ عید-نانان

 .پایین اٍند يا پلٌ از اٍا نَقع يهَن

 تبریک ٍ کرد رٍبَسی خشک خیلی رسید کٌ نن بٌ گفت، تبریک ٍ کرد رٍبَسی بابا ٍ نانان با اٍنو
 .تگف

 .بخَریو بکش گشنهٌ نن يا برداشتٌ رٍ خَنٌ کل نايی بَی نانان نیگو-

 باید صبحانٌ جای بٌ خَابین، نی ظًر لنگ تا کٌ يا شها ناشاءاهلل نیکشو دیگٌ ربع یک باشٌ-نانان
 .بخَرین نايار

 .پایین اٍند دقیقٌ چند بعد باال، رفت پاشد بابا دیدم

 .ياتَن عیدی اینو بفرنایید-بابا

 .کردیو تشکر نايو ٍ داد يههَن بٌ ناموت يزار دٍیست نفری بابا جلَ رفتیو زدى ذٍق

 

 .بکشو نايارٍ کٌ بشینین بیاین-نانان

 :کردم دعا کنو شرٍع ٍ غذام اینکٌ قبل نیز سر نشستیو

 این بًترى کٌ برعکسشٌ اگر بکار، دلو تَ ٍ داشتنش دٍست نًر نیشو خَشبخت آرنان با اگٌ خدایا-
 .فتٌنی اتفاق

 

 :گفت بابا خَردیو رٍ نانان خَشهزى غذای اینکٌ بعد
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 .دیدنی عید بریو جا دٍ باید عصری يا بچٌ-

 کجايا؟-اٍا

 .ارجهند اقای ی خَنٌ یکی عهَتَن، خَنٌ یکی-

 .ايان-اٍا

*** 

 .نیَند بًو نانتَ کردم، نگاى خَدم بٌ آینٌ تَ

 .پایین رفتو ٍ بیرٍن اٍندم اتاق از زدم، ٍ ادکلنو اینکٌ بعد

 .بریو بَدن گفتٌ شام چَن عهَ، ی خَنٌ بریو بعد اینا کیارش ی خَنٌ بریو بَد قرار اٍل

 

 (آٍا)

 .بَد شیک ٍ داشتو دٍستش خیلی بَدم، شدى نانتَم عاشق

 .بَدن حاضر يهٌ پایین، رفتو ٍ بیرٍن زدم اتاق از

 .دیگٌ بریو خب-بابا

 

 .شدیو ناشین سَار

 اٍنو کٌ دارى داداش یک فقط بابانو دادیو، دست از ٍ بزرگو بابا ٍ بزرگ نانان پیش سال چند
 .عهَنٌ
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 دیدنی عید برای نداریو رٍ جایی زیاد نا يهین برای نیکنن، زندگی نشًد يو اینا نانانو ی خانَادى
 .خَنهَن بیاد کسی یا بریو،

 

 (ريا)

 .تَ رفتیو زدیو، رٍ زنگ

 

 .کردیو علیک ٍ سالم ٍ جلَ رفتیو ن،بَد ایستادى در دم خانَم نسرین ٍ ارجهند اقای

 .اٍندین خَش تَ بفرنایید-ارجهند اقای

 ..رٍبَسی نانان ٍبا کرد پرسی احَال بابا با خانو نسرین بعدش

 !خبریٌ گفتو لحظٌ یٌ گفت، تبریک رٍ عید ٍ گرفت بغلش تَ چنان رٍ اٍا ننَ

 .ستایش بغل تَ رفتو نیَندى بیرٍن خانو نسرین بغل از ينَز

 .دیدى ٍ عشقش انگار کرد بَسش ٍ اٍا بغل پرید چنان بعدش

 .کیارشٌ فًهیدم اخهَ ٍداداشش لباشٌ رٍ خندى يهیشٌ کیارش کٌ جا اٍن از

 .گفت تبریک رٍ ٍعید داد دست بايانَن خندى با

 .اخهَش داداش بعدش

 .بَد بًتر نگفتنش نبارک، نَ سال گفت اخو با چنان

 (اٍا)
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  کرد لیونا تف خَب ستایش اینکٌ بعد

 .اٍندم بیرٍن بغلش از

 .گفت تبریک ٍ ٍعید داد دست بايام يهیشٌ نحل عادی خیلی کیارش

 ؟!بَد چی اسهش عٌ داداشش، بعدش

 .نتاسفانٌ نیست یادم

 سرد خیلی کردم، نگاى ياش چشو بٌ نیدى، فشار ٍ دستو دارى کردم حس داد دست بايام ٍقتی
 .بَد عادی ٍالبتٌ

 :گفت بَد صَرتش الینفکت جزء کٌ یاخه با کشیدم، ٍ دستو

 .نبارک نَ سال-

 :گفتو ارٍم خیلی ننو

 .شها برای يهچنین-

 نشد زدى حرفی دیگٌ

 (ريا)

 

 . بشینیو بریو دادن اجازى باالخرى

 .کردن پذیرایی ازنَن ستایش با خانَم نسرین

 .کردن نی صحبت داشتن يا بزرگتر

 .بَد نشستٌ اٍا ٍ نن ٍسط ستایشو
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 .جفتش يو خان اخهَ اٍن بَد، نشستٌ نن بغلی نبل کیارشو

 .نسافرتهَن ٍاسٌ دارم شَق اینقدر يا، بچٌ ٍای-ستایش

 .باشٌ نسلط بًهَن تا کشید جلَ یکو ٍ خَدش حرف این با کیارش

 .ابجی داری شَق چی يهٌ ٍاسٌ تَ-کیارش

 .يستن ريا ٍ اٍا چَن بیشترى شَقو این برای نخیرم،-ستایش

 :ٍگفت ردک ای خندى تک کیارش

 .البتٌ صد کٌ اٍن اٍى_

 بَدم؟ نن ننظَرش کرد، نی نگاى نن بٌ فقط داشت گفت ٍ این کیارش ٍقتی کردم حس

 

 

 .کنیو حرکت نايار قبل فردا کٌ کنید جهع رٍ ٍسایلتَن انشاءهلل خب-بابا

 .کنیو کو ٍ زحهت االن دیگٌ

 .رسیدیو نی خدنت باید نا زحهتی، چٌ نفرنایید-ارجهند اقای

 .نداریو يارٍ حرف این کٌ نا-بابا

 .کردیو خداحافظی يهٌ با نايو ٍ کردن ای نردٍنٌ خندى يردٍ

 

 .کردیو حرکت عهَ ی خَنٌ سهت بٌ ناشین تَ نشستن بعد
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 (سیاٍش)

 .دراٍند صدا بٌ در زنگ

 .بیرٍن پرید اتاقش از ستایش

 .اٍندن اینا اٍا جَن اخ-ستایش

 .نغرٍرى دختر اٍن بازم ايٌ

 . کردم نی پرسی احَال باياشَن کٌ بَدم نفر اخرین نن خل،دا اٍندن

 .فکر تَ رفت انگار لحظٌ یٌ بًو رسید کٌ نغرٍرى دخترى اٍن

 .اٍند بیرٍن فکر از کردم دراز جلَش ٍ دستو ٍقتی

 .دارن خاصی گرنای یٌ کَچَلَان، دستاش چقدر اخٌ

 .بیرٍن بکشٌ ٍ دستش داشت سعی بعدش کرد، نی نگايو دیدم

 .کنو تزریق بدنو بٌ رٍ گرنا این خَاستو نی انگار دادم، فشار یکو ٍ دستش شدم ٌنتَج

 .نبارک نَ سال-

 :گفت شنیدم زٍر بٌ کٌ طَری ارٍم

 شهام برای يهچنین-

 .داخل رفت سریع

 .نیزست ریزى ياش دست نحل صداشو

 .شد نحَ زٍد کٌ يام لب رٍ اٍند کَچَلَ خندى یٌ فکرم این با

 



 www.Novel98.com 203               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .داخل رفتو

 .نشستو کیا پیش

 .زد نی حرف نسافرت راجب داشت ستایش

 .بَد ابجیش ٍ کَچَلَ این اٍندن خاطر بٌ بیشتر خَشحالیش انگار

 .کردن رفتن عزم کٌ نهَندن زیاد خیلی

 . کنارش رفتو ارٍم خیلی کٌ رفت نی داشت بقیٌ از نفر اخرین اٍا

 :گفت ٍ کرد بًو نگاى یٌ

 .خداحافظ-

  دیدار انید بٌ-

 :گفتو زیرلب ٍ کردم نکخ یکو

  کَچَلَ-

 .نداد نشَن العهلی ٍعکس نگفت چیزی کٌ نشنید انگار

 . اتاقو رفتو ننو رفتن ٍقتی

 !نجًَلٌ اینقدر دختر این چرا فکرم، تَ نیَند دلیل بی

 چیٌ؟ ٍلی نگايشٌ، تَ غهی یک نطهئنو

 .فکرم تَ نیَند کَچَلَش يای دست نیبستو کٌ ٍ يام چشو کشیدم، دراز

 .بشٌ پرت حَاسو کٌ کنو جهع فردارٍ ٍسایل تا شدم بلند
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 (آٍا)

 

 سال براش ٍ بگو تبریک ٍ عیدش ٍ بغلش بپرم دارم دٍست. عشقو ی خَنٌ نیریو االن خدا، ٍای
 .کنو ارزٍ رٍ خَبی

 

 .داخل رفتو ريا از زٍدتر اینا نانان سر پشت رسیدیو، ٍقتی

 .رفتو صدقش قربَن دلو تَ دیدم ٍ ارنان ٍقتی

 .گفتو تبریک ٍعیدٍ دادم دست بًش لبخند با

 .کرد نگاى ٍ سرم پشت زٍدی کٌ

 . نبارک عیدت بندى، خانو بٌ بٌ-ارنان

 .بَسید عهیق ٍ گَنش ٍ ريا طرف بٌ رفت

 لرزیزن، بٌ کرد شرٍع يام دست

 .شد اشک پر يام چشو کاسٌ

 .نبارک تَيو عید سالم-ريا

 .نباشو َنبازیش عشق شايد ازاین بیشتر تا تَ رفتو زٍد

 .خندیدن نی بايو ٍ بَد ريا کهر دٍر دستش آرنان کٌ اٍندن دقیقٌ چند تاخیر با اٍنايو

 نغهَم بدبخت اٍای يهَن شدم ننو

 .خَايرنٌ با عشقو باشو، این شايد کٌ
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 . داد عیدی بًهَن ٍ شد بلند عهَ کٌ بَدم خَدم ٍيَای حال تَ

 .ريا بٌ اٍل

 .بشی خَشبخت انشاءهلل گلو عرٍس-عهَ

 .بَسید ٍ گرفت رٍ ريا دست ارنان

 .نیکنو خَشبختش خَدم-ارنان

 .عشقو عرٍس ٍ عهَنٌ عرٍس خَشبحالش،

 .کرد ٍبغل بَسید ننو عهَ

 .عهَ دل عزیز باشٌ، برات خَبی سال-عهَ

 .جان عهَ نهنَن-

 ندادی؟ بًش ٍ قشنگو عرٍس عیدی پسرم-عهَ زن

 .جان نانان االن-ارنان

 .شد بلند جاش از ٍ

 .اٍرد نخهل بٌجع یک

 .براق ٍ ظریف بَد، پرنگین رٍش کٌ قلب شکل بٌ گردنبند یٌ کرد، باز ٍ درش ريا

 .خیلی شکست، دلو

 .نبَدم زحهت بٌ راضی دردنکنٌ دستت_ريا

 .ببندم برات بدى خانهو، ٍظیفهٌ-ارنان
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 َندنه دٍر نن چشو از کٌ نانحسَس ٍخیلی بست گردنبندٍ براش ارنان باال، گرفت ٍ نَياش ريا
 .بَسید رٍ ريا شَنٌ

 .اٍند بند صحنٌ این دیدن با نفسو

 

 (ريا)

 .داشتو دٍستش اٍند، خَشو خیلی داد بًو آرنان کٌ گردنبندی از

 .بکشن رٍ شام تا خَنٌ آشپز تَ رفتن نانان ٍ عهَ زن ٍ شد شام نَقع

 .کردن نی صحبت داشتن يو عهَ ٍ بابا

 .بَد گَشیش تَ يو آٍا

 :گفت گَشو دم آرنان

 .دارم کارت اتاقو تَ بیا دقیقٌ یک ريا-

 .بیام پاشو زشتٌ خب، بگَ يهینجا-

 .بندى سرشَن يهٌ دیگٌ بیا خب بابا ای-آرنان

 .رفتیو اتاقش سهت بٌ پاشدیو دادم، تکَن ٍ سرم

 .بست ٍ در ٍ تَ رفتیو کرد، باز درٍ

 داشتی؟ چیکار خب-

 ..ستود داد اٍرد، در رٍ رنگی قرنز ی جعبٌ کهد تَ از رفت

 :گفتو گرفتو
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 چیٌ؟ این-

 .کن بازش بدم، بًت دیگٌ نشد انا بَدم، گرفتٌ برات قبال ٍ این-آرنان

 .داشتو برش جعبٌ تَ از خَشگلی، انگشتر چٌ نن خدای کردم، باز ٍ درش

 .دارم انگشتر کٌ نن نناسبتی؟ چٌ بٌ انا قشنگٌ، خیلی آرنان-

 نن از جلَتر انا بدنت، دادم ازدٍاج پیشنًاد ًتب ٍقتی کٌ بَدم خریدى برات قبال ٍ این-آرنان
 .کنی دستت ٍ این کن سعی بیشتر عیدت، کادٍی برای بزار اینو خرید، برات خَدش رفت نانان

 .نهنَن ٍاقعا، بگو چی نهیدٍنو-

 .کردم بغلش ننو بغلش، تَ کشید ٍ نن آرنان یکدفعٌ

 .پَشَنیو بٌ داد تکیٌ ٍ پیشَنیش ٍ کرد بلند ٍ سرش دقیقٌ چند بعد

 .ريا-آرنان

 .جان-

 .نکن ترکو يیچَقت دارم، دٍست خیلی-رنان

 آرنان بَدم درگیر افکارم با کٌ دارم؟يهینجَر دٍست ننو بگو بگو، چی باید جَابش در نهیدٍنستو
 .لبام رٍ گذاشت ٍ لباش ٍ جلَ اٍرد ٍ سرش

 .کنو چیکار نهیدٍنستو خَردم، جا

 .بَد نشغَل لبام با ٍ بَد کردى بغلو کونح انا کنو، جداش خَدم از کردم سعی

 .نداشتو خاصی حس نن انا نیدى، خَبی حس آدم بٌ ٍ خَبٌ خیلی اٍل تجربٌ گفتن نی يهٌ

 .کشیدم عهیق نفس ٍ ٍر اٍن دادم يلش نحکو اٍند، بند نفسو گذشت کٌ یکو



 www.Novel98.com 208               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفتو آرنان رٍبٌ

 نکردیو، کٌ عقد نانزدیو فقط زينَ نا بعدشو اتاق، تَ بیاد یکی نهیگی نیکنی؟ چیکار دیٍَنٌ-
 ....این نداشتو دٍست

 :حرفو ٍسط پرید آرنان

 .بیرٍن بریو بیا عزیزم، بگیرم ٍ خَدم جلَ نتَنستو دفعٌ یک ببخشید-

 .بیرٍن زدیو اتاق از کیفو، تَ گذاشتو رٍ جعبٌ رفتو ٍ کردم نگايش چپ چپ یکو

 

 .نیز سر بفرنایید-: گفت عهَ زن کٌ بَد آنادى نیز تقریبا

 .نیکنٌ نگايو برزخی دارى آٍا دیدم کٌ برگردٍندم ٍ سرم

 .شدى چش این باز

 .اینو دارى نشکل خَدش با کنو فکر ٍلی بگو، اینجَری نهیخَام خَايرنٌ

 .بَد کردى درست دسر ٍ سَپ ٍ سبزی قرنٌ ٍ ناکارانی ساالد عهَ زن نیز، سر نشستیو يهٌ

 :گفت عهَ زن بٌ رٍ نانان

 کشیدی؟ تزحه انقدر چرا-

 .نیستید غریبٌ دیگٌ نکنید تعارف بفرنایید حرفیٌ؟ چٌ این-عهَ زن

 

 :گفت بابا کردیو، جهع رٍ يا ظرف ٍ خَردیو رٍ شام اینکٌ بعد

 .بیفتیو راى بايو کٌ جایی یک بزاریو قرار کنیو، حرکت نايار قبل فردا دیگٌ بریو خب-
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 .نَافقو ش دادا باشٌ-عهَ

 .بیرٍن اٍندیو خَنٌ از ٍ کردیو داحافظیخ ٍآرنان عهَ ٍ عهَ زن با

 

*** 

 .ريـا ريـا-نانان

 نانان؟ بلٌ-

 .نزاری جا چیزی برداشتی؟ ٍ چیت يهٌ نیگو-نانان

 .برداشتو نانان نٌ-

 .زد صدا رٍ آٍا باز نانان

 برداشتی؟ چی، تَ آٍا-نانان

 .نیگردم يرچی نیست سفیدم نانتَ نانان-آٍا

 نانتَ نَد؟بعدشو دقیقٌ بزاری باید کن، جهع ٍ ٍسایلت قبل ٍزر از نیگو بًت يی بچٌ خب-نانان
 عرٍسی؟ بری نیخَای نگٌ چیکار، نیخَای رٍ سفیدى

 .بشٌ الزنو شاید دارى، ربطی چٌ نانان-آٍا

 .بگردى اٍا نانتَ دنبال تا بیرٍن رفت اتاق از نانان

 .نداشت جا دیگٌ چهدٍن بَدم شتٌ بردا چیزی انقدر کردم نگاى چهدٍنو بٌ

 .دیگٌ نبَد خاصی چیز کردم، نگاى اطراف بٌ

 .در کنار گذاشتو کردم، بلندش ٍ بستو رٍ چهدٍن جلَ رفتو
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 .کردیو نی عَض يَایی ٍ آب یک شهال، رفتیو نی داشتیو بَد خَب

 .داشتو برش خَرد، زنگ گَشیو

 .بَد نًدیس

 الَ؟-

 .ایو نردى ایو زندى ببینی يا نگیری نا از خبری ٍقت یک دختر، نبینی خیر الًی-نًدیس

 نهیزنی؟ زنگ چرا تَ دٍنا سالم، اٍال-

 .بزنگو باید نن يهش

 حالی؟ چٌ در خبر، چٌ حاال برم ٍ رٍت-نًدیس

 .بندم نی چهدٍن دارم يیچی-

 چرا؟ چهدٍن-نًدیس

 .شهال نیریو داریو-

 حاال؟ نیرین باکی ايا،-نًدیس

 .اینا ارجهند اقای ٍ عهَم با-

 کیارشٌ؟ َرتننظ ارجهند اقای-نًدیس

 .نادرش پدر ٍ خَايرش ٍ داداشش با ايَم-

 دارى؟ داداش ٍات؟نگٌ-نًدیس

 .دٍقَلَ داداش یک ايَم-

 .بفرست برام ٍ عکسش نن؟بعد جان-نًدیس
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 دیدی؟ کٌ رٍ کیارش چیکار، نیخَای عکس بابا-

 نیگی؟ چرت چرا دیگٌ، نعلَنٌ ٍا-نًدیس

 .سیاٍشٌ يهَن دیدی کٌ رٍ کیارش خب-

 .هیدمنفً-نًدیس

 چیکار؟ نیخَای عکس يهن کپ نیگو بابا-

 يهن؟ شبیٌ انقدر-نًدیس

 .ايَم-

 .بابای عید بعد تا فعال نشو، نزاحهت برٍ خب خیلی ايا-نًدیس

 .خداحافظ فعال باشٌ-

 .کردم قطع رٍ گَشی

 .شیدن پَ لباس بٌ کردم شرٍع

 

 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ برداشتو رٍ چهدٍن کردم، دستو حلقهو شدم حاضر اینکٌ بعد

 .پایین بردم يا پلٌ از رٍ چهدٍن سختی بٌ

 .اٍندن يهٌ دقیقٌ چند بعد

 .دیگٌ بریو خب-بابا

 :گفت ٍ انداخت بر ٍ دٍر بٌ نگايی نانان

 .بریو خب-
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 .بیرٍن زدیو در از

 

 .کرد جاسازی عقب يارٍ چهدٍن بابا رفتیو، شین نا سهت بٌ

 .شدیو ناشین سَار اٍا با

 .ٍندنا يو بابا ٍ نانان

 .بَدیو گذاشتٌ قرار کٌ جایی افتادیو، راى ٍ کرد رٍشن رٍ شین نا بابا

 .رسیدیو نکان اٍن بٌ دقیقٌ ٍپنج بعدچًل

 .بَدن رسیدى انگار بَد، اینا عهَ ناشین

 .کردیو سالم ٍ داشت نگٌ ناشینشَن کنار بابا

 .عقب عهَ زن جلَ، عهَ ٍ بَد رانندى آرنان

 .یانایناب کیارش تا بَدیو ننتظر

 .رسیدن ربع یک بعد يو اٍنا

 .کردیو سالم يو اٍنا با

 .جلَ ارجهند اقای ٍ خانَم نسرین بَدن، نشستٌ عقب سیاٍش ٍ کیارش ٍ ستایش

 

 .افتادیو راى يهٌ

 

 .داشتیو نگٌ نايو داشت، نگٌ گَشٌ یٌ رٍ ناشین عهَ کٌ بَد گذشتٌ ساعت تقریباچًار
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 :گفت بابا

 .بیفتیو راى باز و،کنی استراحت بشیو پیادى یکو-

 .پایین اٍندم ناشین از ٍ گفتو ای باشٌ

 .خانو نسرین ٍ عهَ زن پیش رفت نانان

 .آٍا کنار رفت يو ستایش

 .بَد دادى تکیٌ ناشین بٌ آرنان، پیش رفتو

 خَبی؟-آرنان

 خَبی؟ تَ ايَم-

 داشتٌ؟ دٍقَلَ داداش کیارش این ريا نیگو نیستو، بد-آرنان

 .یوفًهید تازی نايو ارى-

 .يستن يو شبیٌ  يو چقدر-آرنان

 .زدن نی حرف ٍ بَدن ایستادى بابايانَن کنار کردم، نگاى سهت اٍن بٌ

 کدٍنشَنٌ؟ کیارش-آرنان

 .کیارشٌ چپیٌ سهت کنو فکر نهیدٍنو، خدا بٌ ٍاال-

 فًهیدی؟ کجا از-آرنان

 .گفت حسو-

 حست؟-آرنان

 .گفتو شانسی یعنی چیزى-
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 بگیرم؟ برات سَپری این از نیخَری چیزی ايا،-آرنان

 .نهنَن نهیخَام نٌ-

 :گفت بابا

 .ایو گشنٌ يهٌ حسابی کٌ بخَریو نايار کنیو پیدا رستَران یک تا بیفتیو راى دیگٌ خب-

 .نا ناشین تَ بیا ريا-آرنان

 .تنًاست آٍا نٌ-

 .آٍا پیش برى بگَ کیارش خَاير يهَن دخترى، اٍن خب-آرنان

 .کٌ بگو نهیتَنو نٌ-

 .بیا سپ-آرنان

 .باشٌ-

 .باشٌ گفت عهَ، ناشین تَ نیرم کٌ گفتو نانانو بٌ

 .عقب نشستیو آرنان ٍ نن

 .ای خستٌ بخَاب خَاستی اگٌ دخترم-عهَ زن

 .نیشو خَاب بد بخَریو نايار نیخَایو باز االن عهَ، زن نٌ-

 .راحتی يرطَر باشٌ-عهَ زن

 .زدم لبخند ننو ٍ زد بًو لبخندی کردم، نگاى آرنان بٌ

 .بَسید ٍ دستش تَ گرفت ٍ ستود

 



 www.Novel98.com 215               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .شدیو پیادى ٍ کرد پیدا رستَران یک عهَ کردیو طی ٍ راى کٌ یکو

 .کنارم اٍند ستایش

 شها؟ حال خانَم، ريا بٌ بٌ-ستایش

 :ٍگفتو زدم بًش لبخندی

 خَبی؟ تَ خَبو،-

 .نیشو پرس دارم خَبی، چٌ بابا نٌ-ستایش

 چی؟ یعنی ٍا-

 راحت دٍتاشَن، يستن يو درشت ناشاءاهلل ٍسط، انداختن ٍ نن کیا ٍ سیا این يیچی-ستایش
 باشٌ؟ خَب باید حالو نن نظرت بٌ نیدن، لو ناشین تَ يو

 :گفتو ٍ خندیدم

 .نا ناشین تَ برٍ ناراحتی اگٌ خب-

 يا نیگی راست عٌ-ستایش

 .نیرم باشٌ

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .کردیو حرکت رستَران سهت بٌ يهٌ

 .داد سفارش غذا خَدش برای يرکی. نشستیو ٍ یوکرد انتخاب رٍ بزرگی نیز

 .دادم سفارش جَج نن
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 نال ٍیال زدیو، نی حرف جا اٍن بریو نیخَاستیو ٍ بَد آباد نحهَد تَ کٌ ٍیالیی راجب داشتیو يهٌ
 .بَد کیارش بابای

 

 :گفت کنارم اٍند ستایش خَردیو ٍ اٍردن رٍ غذايانَن اینکٌ بعد

 .ندارم حَصلٌ نیگٌ نیگو، آٍا بٌ يرچی قشنگٌ بیرٍنش یریو؟بگ عکس بیرٍن بریو نیای ريا-

 :گفتو دادم، تکَن ٍ سرم

 .عزیزم باشٌ-

 

 .نختلف انَاع گرفتن، عکس بٌ کردیو شرٍع اٍرد در ٍ گَشیش بیرٍن، رفتیو ستایش با

 ٍ نیکنن نگاى نا بٌ دارن دٍر اٍن از پسر تا دٍ دیدم کٌ برگردٍندم ٍ سرم شد تهَم عکاسیهَن ٍقتی
 .خندن نی

 .کردم جَر ٍ جهع ٍ خَدم

 رٍ نگايشَن افتاد، پسرا اٍن بٌ چشهش کٌ بیرٍن اٍند رستَران از سیاٍش کنو فکر نَقع يهَن
 .نا بٌ رسید تا کرد دنبال

 .خندید نی ٍ کرد نی نگاى عکسانَن بٌ يهینطَر داشت ٍ بَد نشدى اٍنا نتَجٌ ستایش

 .کنارنَن داٍن بلند يای قدم با ٍ کرد اخهی سیاٍش

 .اٍند سیا عٌ-ستایش

 .کنارنَن اٍند سیاٍش
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 :گفت ستایش بٌ رٍ سیاٍش

 بیرٍن؟ نیای تنًا نیکنی؟چرا چیٌ کاريا این-

 چقندرم؟ اینجا نن پس گفتو، دلو تَ

 نیگی؟ چی داداش ٍا-ستایش

 نیخندی؟ داری يهینطَر نهیبینی، اٍنجا پسرارٍ اٍن-

 .کرد جَر ٍ جهع ٍ خَدش سریع ٍ کرد نگاى نفر دٍ اٍن بٌ ستایش

 .گذاشتن فرار بٌ پا دٍتا اٍن کٌ سهتشَن برى اٍند سیاٍش

 

 (آٍا)

 .ناشین تَ نیرم گفتو بابا بٌ بَدن، نشستٌ ينَز يهٌ بیرٍن اٍندم رستَران از

 نی حرف داشتن يا قل اٍن از یکی ٍ ستایش ٍ ريا دیدیو رفتو نی ناشین سهت بٌ کٌ يهینطَر
 .ناشین سهت رفتو اٍنا بٌ تَجٌ بی زدن،

 .گَشو تَ گذاشتو ٍ کردم ٍصل گَشیو بٌ ٍ اٍردم در ٍ يندزفیریو

 .يام چشو رٍ گذاشتو يو ٍ آفتابیو عینک

 :کردم پلی رٍ آينگ ٍ شیشٌ بٌ دادم تکیٌ ٍ سرم

 ام خستٌ

 ام شکستٌ قایق یٌ نخ

 ام بستٌ دنیا درد رٍ چشو کٌ
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 ننَ ی غصٌ بینٌ نی ک ی تَ ی بستٌ چشای

 ام خستٌ

 ام بستٌ بارُ  کَلٌ دیگٌ کٌ

 دستو رٍ نَنٌ نی تَ غو

 خَردنُ  غصٌ ٍ يا گریٌ جَاب دادی بد چٌ

 

 بايام ٍ بهَنی نخَاست دلت

 

 بسازی تر تازى حس یٌ

 بیای کنی خطر نخَاست دلت

 ببازی ترسیدی نی يهش

 نیشد نشد نگَ نخَاست دلت

 رفتی انا نیخَاستی اگٌ

 عاشقو م خستٌ اینکٌ با

 شد نی دیگٌ جَر یٌ تخَاس نی دلو

 زندگیهَن نسیر تٌ

 ریز یٌ آخرش تا خَاست نی دلو

 عاشقیهَن این داشت ادانٌ
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 نری نشٌ تهَم نیخَاست دلو

 

 دیدم کی ير از بًتری تَ

 عاشقو فًهو نی حاال

 (ابرايیهی نیحو ٍ علیزادى نحهد از خستو آينگ ترانٌ)

 م خستٌ

 يستو يهیشٌ نن نیستی تَ

 کو ٌی حتی نیست نًو برات

 

 .بَد شدى يق يق بٌ تبدیل گریو ریخت، نی يام اشک يهینطَر

 .خَرد شیشٌ بٌ تقٌ دٍ کٌ بَدم خَدم يَای ٍ حال تَ

 .کردم نگاى بَد شدى خلَتو نزاحو کٌ شخصی بٌ کردم، بلند ٍ سرم

 .بَد نعلَم اخهاش از بَد، سیاٍش

 :گفتو نیَند در چاى تٌ از کٌ صدایی با ٍ کردم ٍباز در

 بلٌ؟-

 .نکن خراب ٍ نسافرتت باشی، ناراحت ندارى رٍ يیچی ارزش دنیا-سیاٍش

 .گرفت جلَم رٍ دستهالی

 نیکنو؟ گریٌ دارم فًهید کجا از نَندم، ٍاج ٍ ياج
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 .رفت ٍ کرد نگايو یکو

 .کردم پاک ٍ اشکام برداشتو، يام چشو رٍ از ٍ عینکو

 .نیست خَدم دست کنو چیکار ٍلی بَد، راست حرفش

 (ريا)

 .نا ناشین تَ رفت ستایش کردم، حرکت يا ناشین سهت بٌ يهٌ

 .شدم عهَ ناشین سَار ننو

 .افتادیو راى

 

 .نیَند خَابو حسابی زدم، نی چرت داشتو يهینطَر گذشت کٌ یکو

 :گفت آرنان کشیدم نی خهیازى کٌ يهینطَر

 .بخَاب پايام رٍ بزار ٍ سرت نیاد خَابت ريا-

 .راحتو نٌ-

 .دیگٌ خَابب راحتی، کجا-آرنان

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .آرنان پايای رٍ گذاشتو ٍ سرم شکهو، تَ کردم جهع ٍ پايام کشیدم دراز ٍ اٍردم در پام از ٍ کفشام

 .کرد نی نَازشو ياش انگشت با ٍ صَرتو رٍ گذاشت ٍ دستش آرنان

 .کشید نی صَرتو تک تک رٍ ٍ دستش
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 .اٍند خَشو

 .رفتو فرٍ عهیقی خَاب بٌ ياش نَازش با

** 

 .شدم بیدار خَاب از ٍ کشیدم يام چشو رٍ ٍ دستام

 .شدم بلند آرنان پايای رٍ از

 شدی؟ بیدار عٌ-آرنان

 :گفتو دادم تکَن سرنَ

 .گرفت دردت پاتو البد ببخشید ايَم،-

 .خَابیدى پايام رٍ عشقو ٍقتی بگیرى، دردم نیشٌ نگٌ-آرنان

 .کردم نگاى بیرٍن بٌ زدم، لبخندی

 .شهال جادى شدم بیدار نَقعی خَب جَن، اخ ٍای

 .نیدى آرانش آدم بٌ چقدر

 :گفتو عهَ بٌ

 نیرسیو؟ کی عهَ-

 .عزیزم نَندى کو-عهَ

 شدی؟ خستٌ-آرنان

 .نٌ-

 .رسیدیو آباد نحهَد بٌ ساعت یک بعد
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 .برن جلَتر بلدن ٍ آدرس کٌ گرفت سبقت ازنَن ارجهند اقای

 .رسیدیو ٍیال یک بٌ ساعت نیو بعد

 .بَد دریا ٍیال رٍی رٍبٌ گی،قشن جای چٌ اٍى

 .داخل بردیو رٍ يا ناشین ٍ کرد باز درٍ بَد سرایدار کنو فکر کٌ اقایی یک

 .شدم پیادى ناشین از

 .بَد قشنگ چقدر

 .شدن پیادى يا ناشین از يهٌ

 .قشنگیٌ ٍیالی-آرنان

 .قشنگٌ ايَم-

 .داخل بریو برداریو يارٍ چهدٍن-ارجهند اقای

 .گفتن ای باشٌ يهٌ

 .گرفتو بابا از ٍ  خَدم چهدٍن ٍ رفتو ناشینهَن سهت بٌ

 .بَد پارک نحل بقیش تاب، یک ٍ بَد بزرگ استخر یک کردم، نگاى اطراف بٌ

 .تَ رفتیو کردیو طی ٍ راى يهٌ

 .طبقٌ دٍ بَد، قشنگ يو تَش

 .بَد باال يا اتاق کنو فکر

 :خانَم نسرین

 یو؟کن تقسیو چجَری خب دارى، اتاق تا پنج فقط اینجا-
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 اتاق، یک يرکدٍم يو شَيريا ٍ زن نا بايو، يو پسرا اتاق، یک تَ برن دخترا نظرم بٌ-عهَ
 نَافقین؟

 .خَبٌ ارى-بابا

 .نَافقو-ارجهند اقای

 :گفت اٍا ٍ نن رٍبٌ ستایش

 .اتاقهَن تَ بریو بیاین يا بچٌ-

 .اٍندن يو بقیٌ رفتیو، باال طبقٌ سهت بٌ اٍا با دادم، تکَن ٍ سرم

 :گفت يا اتاق از یکی طرف فتر ستایش

 .نا اتاق اینجا خب-

 .کردن انتخاب رٍ ياشَن اتاق يو بقیٌ

 .بیرٍن بیایو باز کنیو استراحت یکهو کنیو، جاسازی رٍ ٍسایلهَن بریو-نانان

 .دادن تکَن ٍ سرشَن يهٌ

 .اتاق تَ رفتیو

 .بزرگٌ گفت نیشٌ تقریبا

 

 .نفرى یک تخت یک با بَد، اتاق تَ يو حهَم یک

 :گفت ستایش رٍبٌ آٍا

 !کٌ يست تخت یک فقط-
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 .نیخَابو زنین رٍ نن بخَابیو، زنین رٍ نفرنَن دٍ باید ايَم-ستایش

 :گفتو ننو

 .نیخَابو زنین رٍ ننو-

 .بخَابو تخت رٍ نن کٌ نهیشٌ خب-آٍا

 .بخَاب عزیزم، نشٌ چرا-ستایش

 .باشٌ-آٍا

 .کردم باز ٍ درش. گذاشتو گَشٌ یک بردم رٍ چهدٍنو

 .کنو تنو تا برداشتو تَش از شلَار ٍ تَنیک کی

 (سیاٍش)

 

 .تَ رفتیو ٍ شد انتخاب يا اتاق

 .داشت حهَم اتاق ير تَ بَد این ٍیالنَن خَبیٌ

 .زنین گذاشتو رٍ چهدٍن

 کنیو؟ چٌ يست تخت یک اینجا پسرا خب-کیارش

 .ندارى فرقی برام نن-آرنان

 .ننو-

 .زنین رٍ نا بخَاب تخت رٍ تَ آرنان پس خب-کیارش

 .باشٌ-آرنان
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 :گفتو برداشتو، لباس ٍ اٍردم در ٍ تیشرتو

 .حهَم نیرم نن-

 .برم نن بعد برٍ باشٌ-کیارش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 

 .رفت کیارش بعد بیرٍن، اٍندم پَشیدم ٍ لباسام ٍ گرفتو دٍش یک

 .جالبٌ برام-آرنان

 :طرفش برگردٍندم ٍ سرم

 چی؟-

 .يستید يو شبیٌ خیلی-آرنان

 .دادم تکَن ٍ سرم

 سیاٍشٌ؟ اسهت-آرنان

 .آرنان يو تَ آرى-

 .داد تکَن ٍ سرش

 :گفتو بًش رٍبٌ

 نداری؟ سشَار-

 :گفت ٍ خندید آرنان

 بَد؟ کجا سشَارم-
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 .رفتو دختريا اتاق سهت بٌ ٍ بیرٍن اٍندم اتاق از

 .زدم در

 :گفت اٍا دخترى يهَن ٍ شد باز در

 داشتی؟ کاری بلٌ-

 :گفتو

 .یادب بگَ ستایش بٌ-

 .در دم اٍند ستایش

 شدى؟ چیزی-ستایش

 داری؟ سشَار-

 نیخَای؟ چرا ندارم نٌ-ستایش

 .نیفًهی کن، نگاى نَيام نیخَام؟بٌ چرا نظرت بٌ-

 .دارم نن ٍایستا-آٍا

 .دستو داد ٍ بیرٍن اٍند سشَار با جانیٌ چند بعد تَ رفت

 .رفتو اتاق سهت بٌ ٍ گرفتو ازش

 :گفت ستایش بٌ کٌ شنیدم ٍ صداش

 نیست؟ بلد تشکر تَ داداش این-

 .زدم پَزخندم یک
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 (ريا)

 .پایین رفتیو کردیو، استراحت یکو اینکٌ بعد

 .نشستیو رفتیو بَدن، اٍندى يو پسريا

 دریا؟ لب بریو چیٌ نظرتَن-ستایش

 .خَبٌ ايَم-کیارش

 .رايیو ی خستٌ ينَز نا برین، يا شها يا بچٌ-بابا

 .برین ارى-عهَ

 .بشیو حاضر یوبر پس باشٌ-کیارش

 .اتاق تَ رفتیو اٍا ٍ ستایش با ٍ گفتیو ای باشٌ

 :گفتو اٍا ٍ ستایش بٌ رٍ ٍ برداشتو چهدٍن تَ از ٍ شلَارم ٍ نانتَ

 .کنید ٍر اٍن رٍ رٍتَن کنو، عَض لباس نیخَام دخترا-

 .برگردٍند ٍ رٍش ٍ کرد نازک چشهی پشت ستایش

 

 

 .بیرٍن اٍندن يو پسرا لحظٌ يهَن کٌ نبیرٍ رفتیو شدیو حاضر تانَن سٌ اینکٌ بعد

 .بَدن شدى يو خَشتیپ چٌ ناشاءهلل

 .کن درٍیش ٍ چشهات ريا ٍا

 .کردم نگاى کیارش ٍ سیاٍش بٌ
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 بَد؟ کی کی، باز االن بابا ای

 .شدن گیج ريا ٍ آٍا نطهئنو االن-ستایش

 .بايات نَافقو-

 :گفتو کیارشٌ فًهیدم کٌ خندید يا قَل از یکی

 .بریو شد برطرف اٍکی-

 فًهیدی؟ کجا از-آرنان

 خندید، کیارش االنو ٍ خندى خَش کیارش ٍ نهیخندى اصال سیاٍش نیدٍنو کٌ جایی تا خب-
 .فًهیدم

 .سیاٍش جز بٌ خندیدن يهٌ

 .دیگٌ بریو-سیاٍش

 دریا سهت بٌ ٍ بیرٍن اٍندیو ٍیال از ٍ کردیو خداحافظی بابايانَن نانان از پایین، رفتیو يهٌ
 .رفتیو

 .شد قدم يو باياش ٍ گرفت رٍ کیارش بازٍی جلَ، رفت ایشست

 :گفتو کهرم دٍر کرد حلقٌ ٍ دستش کنارم، اٍند يو آرنان

 .تر ٍر اٍن برٍ زشتٌ آرنان-

 .اخٌ زشتٌ چیش ريا ٍای-آرنان

*** 

 (آٍا)
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 .دٍختو چشو ريا ٍ آرنان بٌ

 .کشیدم عهیق نفس یک

 .کنو خراب اٍنا خاطر بٌ ٍ نسافرتو نهیخَام گرفتو، ازشَن ٍ چشهام

 غهگین؟ ٍ ناراحت نن باشن، خَش اٍنا چطَر

 .قدم يو تقریبا ٍ بَدیو عقب سیاٍش ٍ نن ٍ رفتن نی راى جلَ داشتن چًارتا اٍن

 پشت از سیاٍش کٌ زنین بیفتو کلٌ با خَاستو کرد، گیر سنگ بٌ پام یکدفعٌ کٌ رفتو نی داشتو
 .گرفتتو

 دختر؟ کجاست حَاست-سیاٍش

 :گفتو ٍ کردم صاف ٍ خَدم يا، بشو زنین پخش بَد دیکنز اخیش

 .سنگٌ پام جلَ نبَد حَاسو-

 .دریا لب يای آالچیق بٌ رسیدم تا دادیو ادانٌ رايهَن بٌ ٍ نزد حرفی يو سیاٍش

 .گرفت بَد خالی کٌ ٍ کدٍنش یک رفت آرنان

 .نشستیو رفتیو يهٌ

 .دریام عاشق باشٌ رٍشن يَا قتیٍ ٍلی چرا نهیدٍنو ترسیدم، نی خیلی شب تَ دریا از نن

 .بَد شدى ترسو باعخ یکو دریا صدای ٍ بَد شب االنو يهین برای

 :گفت کیارش رٍبٌ سیاٍش

 .بیا بگیر قیلَن یک برٍ-

 ..پاشد ٍ داد تکَن  ٍ سرش کیارش
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 .نشست اٍند دست بٌ قیلَن دقیقٌ سٌ بعد

 نیکشٌ؟ کی خب-کیارش

 .نهیاد خَشش قیلَن از نیدٍنستو ريا، جز بٌ باال بردیو ٍ دستانَن يهٌ

 .بکشی نکردى الزم تَ ستایش-سیاٍش

 .دیگٌ چیٌ نگٌ قیلَن داری چیکار تَ داداش، عٌ-ستایش

 .نگفت چیزی سیاٍش

 .نشست ريا ٍ نن بین اٍند ستایش

 .کشیدن بٌ کرد شرٍع کیارش خَد اٍل

 :گفت ريا بٌ رٍ ستایش

 بپرسو؟ سَال یک ريا نیگو-

 .بپرس ارى-ريا

 بد؟ یا خَبٌ چجَریٌ، نانزدی دٍران نیگو-یشستا

 سَالیٌ؟ چٌ این دختر ٍا-ريا

 .دیگٌ بگَ-ستایش

 

 

 .نیست بد ايَم-ريا

 .پسرا طرف برگردٍندم ٍ سرم بدم، ش گَ حرفاشَن بٌ نهیخَاستو
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 .نن دست داد کشید، رٍ قیلَن سیاٍش

 .کردم نگاى سرش بٌ

 .بکشو کشیدن تا سٌ این کٌ نی این با عهرا

 :گفتو کیارش رٍبٌ

 .بدى رٍ دیگٌ نی اٍن لطفا-

 .نیاری در بازی سَسَل چرا آٍا اٍ-آرنان

 .نیشٌ چندشو ندارم، دٍست خب-

 .کشیدن بٌ کردم شرٍع ٍ گرفتو کیارش از رٍ نی

* 

 .ٍیال برگشتیو

 :گفت جلَ اٍند خانَم نسرین

 .اید گرسنٌ فکرکنو بخَرین، شام بیاین-

 .نیز رٍ نشستیو ٍ نٌخَ آشپز تَ رفتیو کلٌ با يههَن

 .بَدن کردى درست انلت نانانانَن

 :گفت درنَندگی با کیارش

 انلت؟ چرا-

 .خرید برید باید فردا کنیو، درست تَنستیو ٍ يهین خالیٌ، یخچال پسرم-خانَم نسرین

 .باشٌ-کیارش
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 .خَردن بٌ کردیو شرٍع

*** 

 (ريا)

 :گفت ارجهند اقای کٌ شد تهَم شام

 جنگل؟ بریو رٍ نايار فردا چیٌ نظرتَن خب-

 .عالیٌ ارى-عهَ

 .کردن اعالم رٍ خَدشَن نَافقت يو بقیٌ

 .بیرٍن رفتن پاشدن يا نرد

 .شستیو رٍ يا ظرف رفتیو ستایش با

 .بخَابو نیرم نن گفتو، شد تهَم اینکٌ بعد

 :گفتن يهٌ حرف این با

 .بشیو بیدار زٍدتر فردا بریو ارى

 .رفتیو يا اتاق سهت بٌ ٍ پاشدن يهٌ

 .کردیو پًن ستایش کهک با ٍ اٍردم در پتَ ٍ بالشت ٍ تشک کهد تَ از

 .خَابید تخت رٍ ٍ گفت بخیری شب يو آٍا

 .برد خَابو نکشیدى شهارى سٌ دٍ بٌ کشیدم، دراز ستایش کنار ٍ پَشیدم تری راحت لباس ننو

** 

 نهیشٌ؟ بلند کس يیچ چرا رفت سر حَصلو بابا ای
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 .پایین ورفت ٍ بیرٍن اٍندم اتاق از

 .بَدن خَاب ينَز يهٌ نعلَنٌ کٌ اینطَر

 .حیاط تَ رفتو ٍ بیرٍن زدم در از

 !خَبی يَای چٌ

 .دادم تاب پايام با ٍ خَدم ٍ نشستو تاب رٍ رفتو

 .کردن شنا ٍاسٌ داد نی جَن بَد تهیز آبش شدم، خیرى استخر بٌ

 .نیایو دخترا با رٍز یٌ زیادى، ٍقت حاال

 .بیرٍن اٍند یکی ٍ شد باز در یدمد کٌ بَدم خَدم حال تَ

 .ياست قل از یکی دیدم کردم کٌ دقت

 :گفت جلَ اٍند

 .بخیر صبح-

 ..بَد سیاٍش ايا

 .بخیر صبح-

 :گفتو کردم، نگاى بَد تنش کٌ ٍرزشی لباس بٌ

 ٍرزش؟ نیری-

 .کنو ٍرزش يا صبح دارم عادت ارى-سیاٍش

 سر حَصلو خَابن يهٌ بیام؟اخٌ ننو بپَشو چیزی یک برم نیکنی صبر دقیقٌ یک..چیزى نیگو ايا،-
 .نیرى
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 .بیا برٍ باشٌ-سیاٍش

 .تَ رفتو ٍ شدم بلند جام از ٍ زدم لبخندی

 .کردم باز ٍ در ٍ رفتو اتاق سهت بٌ

 .پایین رفتو سرم، رٍ انداختو يو شال یک ٍرزشی، خَنٌ تَ شلَار ٍ کردم تنو راحتی نانتَ یک

 :گفتو زدم لبخند ٍ یدمرس بًش بَد، ٍایستادى ننتظرم سیاٍش

 .بریو-

 .بیرٍن زدیو ٍیال در از

 .دٍیدن بٌ کردیو شرٍع بعد کردیو گرم رٍ خَدنَن ٍ زدیو قدم اٍل

 .بَد فرز خیلی سیاٍش

 .افتادم نفس نفس بٌ ٍ بَدم شدى خستٌ دیگٌ

 

 .شدم خستٌ نن سیاٍش..سیا-

 .زنین رٍ نشستو

 .رفتیون يو رٍ راى نصف ينَز تنبلی، چقدر دختر-سیاٍش

 .نگفتو چیزی ٍ خندیدم

 .بریو بیام بدٍام دیگٌ یکو نن ٍایستا يهَنجا-سیاٍش

 .باشٌ-

 .ٍایستادم پاشدم
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 :گفت اٍند يو سیاٍش دقیقٌ دى بعد

 .بریو-

 .رفتیو ٍیال سهت بٌ

 .تَ رفتیو ٍ کرد باز درٍ کلید با سیاٍش

 

 .بَدن شدى بیدار يهٌ دیدیو کردیو، باز رٍ سالن در

 بَدین؟ رفتٌ کجا ٍتاد شها-ستایش

 .کنیو ٍرزش یکو رفتیو بخیر، صبح-سیاٍش

 .باال رفت سیاٍش

 .نیام بگیرم دٍش برم گفتو ننو

 .تَ اٍند آرنانو کٌ اتاق تَ رفتو

 شدى؟ چیزی-

 .بَد خَب دادی نی خبر بَدم، شدى نگرانت نٌ-آرنان

 .رىن سر حَصلو برم گفتو ننو نیرى دارى سیاٍش دیدم بَدن، خَاب يهٌ اخٌ-

 .بیرٍن رفت ٍ داد تکَن ٍ سرش

 .بیرٍن اٍندم گرفتو، دٍش ٍ حهَم تَ رفتو

 .پایین رفتو بستو ٍ کردم خشک ٍ نَيام ٍ پَشیدم لباس

 .خَردم ٍ ریختو چایی خَدم ٍاسٌ نشستو
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 .بخَر صبحانٌ پاشَ ريا-نانان

 .نهیخَام نانان نٌ-

 نیفتیو؟ راى کی-آرنان

 .دیگٌ بریو اٍند بگیرى پاچین ٌرفت کیارش بشیو، حاضر کو کو-بابا

 .بشیو حاضر تا رفتیو يهٌ

**** 

 .اٍند يو کیارش

 .رفتیو يا ناشین سهت بٌ يهٌ

 .جنگل طرف بٌ افتادیو راى ٍ نشستو خَدنَن ناشین تَ

 

 .گرفت دستش ٍسیلٌ یک يرکی شدیو، پیادى رسیدیو ٍقتی

 ندیدم؟ نن بَدن برداشتٌ کی اینارٍ

 .بَدم حهَم ٍقتی البد

 .داشت يو ننقل شانسهَن از کردیو، پیدا خَب جای یک تیورف

 .بَد رٍٍنٌ يو تهیز آب با رٍدخَنٌ یک بَد، قشنگی جای

 .نشستیو ٍ گذاشتیو رٍ ٍسایل ٍ کردن پًن رٍ زیرانداز

 .نیدى آرانش ادم بٌ قشنگی، جای چٌ-خانَم نسرین

 .خَبٌ خیلی ارى-عهَ زن
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 .بکشیو خسی بٌ يارٍ پاچین پاشیو ٍقتٌ تا-کیارش

 .دادن تکَن ٍ سرشَن يو سیاٍش ٍ آرنان

 

 .کردیو نگاى ياش فیلو ٍ ياش عکس بٌ بايو ٍ دراٍرد ٍ گَشیش ٍ نشست کنارم اٍند ستایش

 .پسرا کهک بَد رفتٌ يو آٍا

 .زدن نی حرف نعهَل طبق يو يا نانان ٍ بابايا

 

 پاستَر دست یک يا بچٌ با ،خَابیدن يا بعضی خَردیو نايار ٍقتی ٍ نیفتاد خاصی اتفاق عصر تا
 .کردیو بازی

 .خَردیو يهٌ ٍ اٍرد در يارٍ نیَى نانان شدن بیدار يهٌ ٍقتی

 .رفت سر حَصلو نن دریا، بریو یکو نیگو-ستایش

 .بریو ارى-

 برین؟ نیخَاین چی با کٌ نهیشٌ -بابا

 .ناشین دیگٌ نعلَنٌ-ستایش

 ..برین پسرا با خب-بابا

 .بریو پاشین باشٌ گفتن سَخت دلشَن يو اٍنا ٍ کرد گاىن پسرا بٌ نظلَنانٌ ستایش

 .داشتو دٍست رٍ دریا بَدم خَشحال ننو

 .کٌ نهیشیو جا ناشین یک با-سیاٍش
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 .بشینن جلَ باید نفر دٍ-ستایش

 .گفت ٍ گرفت ٍ باباش ناشین کیارش

 .جلَ بیاین دٍتا شها ستایش ٍ آٍا

 .عقب سیاٍش ٍ آرنان ٍ نن ٍ نشستن جلَ رفتن يو اٍنا

 

 داشتن يو پسرا خندى، زیر زدیو ٍ اب تَ رفتیو ستایش با ٍ دریا سهت دٍیدیو رسیدیو ٍقتی
 .نیَندن

 :گفت آٍا بٌ رٍ ستایش

 .دیگٌ بیا يو تَ اٍا عٌ-

 .ندارم دٍست نیشو خیس نٌ-آٍا

 .فًهیدم ٍ ننظَرش ٍ زد بًو چشهک یٌ ستایش

 .آٍا رٍ ریختیو ٍ کردم اب پر ٍ دستام ننو ٍ برداشت ٍ بَد ساحل کنار کٌ سطل یک

 .بریزى آب رٍنَن داشت سعی ٍ دنبالهَن ٍدٍید زد جیغ آٍا

 .ریختیو نی آب داشتیو رٍيو تانَن سٌ

 اٍا ٍ داد جاخالی ستایش لحظٌ يهَن باالش، بریزى آب کٌ رفت نی ستایش دنبال داشت آٍا
 .سیاٍش باالی ریخت ٍ بَد سطل تَ اب يرچی

 .خندى زیر زدیو پَقی يهٌ دفعٌ یک

 :زد داد ستایش کٌ کرد نی نگاى رٍ آٍا برزخی داشت سیاٍش
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 ساختست کارت آٍا-

 

 .دریا تَ دٍیدن بٌ کرد شرٍع جیغ با آٍا کٌ آٍا طرف برد يجَم سیاٍش دفعٌ یک

 .خندى از بَدم نردى

 .رفت آٍا دنبال دریا تَ تا کٌ بَد شدى عصبانی انقدر سیاٍش کنو فکر

 :گفتو نگرانی با ،بَدن شدى دٍر تقریبا

 .نکشتش سیاٍش ٍای-

 قاتلٌ؟ نن داداش نگٌ-کیارش

 .بدٍنو کجا از نن ٍاال-

 (آٍا)

 .يا کردم غلطی عجب خدا ٍای

 .بَد رسیدى سینو باالی تا آب

 .بَدم بلد شنا شکر خدارٍ

 .بَد رٍم رٍبٌ يو سیاٍش

 بچٌ؟ نیری در نیترسی-سیاٍش

 .ٍایسا داری جرات

 .نکردم کٌ قصد از نبَد حَاسو دیگٌ، کن ٍل بابا ٍای-

 .گرفت ٍ دستو نچ برم اٍندم تا جلَ، اٍند حرکت یک با
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 .زدم جیغ

 .جلَ اٍرد ٍ سرش

 .گرفتهت کَچَلَ، خانَم دیدی-سیاٍش

 .بَدم نشدى کسی نزدیک انقدر حاال تا کردم، نگاى صَرتش تَ

 .بَدم حلقش تَ تقریبا

 .بغلش تَ داد نی حَلو بیشتر داشت انگار دریا

 .چکید نی آب داشت نَياش از

 .آب زیر رفتیو دٍتانَن یکدفعٌ کٌ کنو فرار اٍندم

 .دينو تَ اٍند قلبو

 .بَدتو گرفتٌ نحکو يو آب زیر

 سرش؟ بٌ زدى نکنٌ شدى، چش این

 بکشٌ؟ رٍ دٍتانَن نیخَاد

 .کهرش دٍر کردم حلقٌ ٍ پايام خداگاى نا

 .آب رٍ اٍندیو سریع کٌ نیَند بند داشت نفسو دیگٌ

 .زدم نفس نفس

 .بلعیدم نی اکسیژن فقط داشتو

 

 (سیاٍش)
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 .کنو اذیتش داشتو دٍست چرا نهیدٍنو

 .کرد نی چکٌ داشت نَياش از اب گردنش، دٍر بَد افتادى شالش

 .بَد شدى يا بچٌ این نحل

 :گفت طرفو برگشت کشید نی عهیق نفس داشت کٌ يهینطَر

 .خری خیلی-

 .يَا پرید ابرٍيام جفت

 بلٌ؟-

 .کنو زندگی نیخَام ينَز نن کردی، اینطَری چرا بشٌ؟ طَریهَن یٌ نهیگی خری، خیلی نیگو-اآٍ

 . گرفتو ٍ خَدم جلَ ٍلی بَد گرفتٌ خندم

 چیٌ؟ نظرت آب، زیر بریو دیگٌ بار یک داری دٍست فسقلی، اٍردی در کٌ يو زبَن بٌ بٌ-

 .ننتظرن يا بچٌ برم نیخَام نن کن ٍلو-آٍا

 .آب زیر رفت ٌک کردم ٍلش آب تَ

 .باال کشیدنش باز

 .کنو ٍلت نیخَای نیستی، يا حرف این قد بچٌ خب-

 .ساحل طرف برٍ آب، زیر نیرم باز خیر نٌ-آٍا

 .رانندشو انگار پرٍ، دخترى

** 
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 (ريا)

 .کرد کاریش یک سیاٍش این خدا بٌ کردن، دیر زیادی دیگٌ-

 .ساکت دقیقٌ یک لطفا ريا-کیارش

 .نیان دارن يا اینا

 .کردم نگاى کرد اشارى کیارش کٌ طرف اٍن بٌ

 .نیشن ساحل نزدیک دارن دیدیو

 .بَدن شدى کشیدى آب نَش دٍتاشَن رسیدن ٍقتی

 .آٍا طرف رفتو

 خَبی؟ آٍا-

 .داد تکَن ٍ سرش

 .رفتین کجا شهايا سیا-کیارش

 .جا يیچ-سیاٍش

 .کشید حرف نهیشٌ کدٍنشَن يیچ از بابا ای

 .نزد حرفی دیگٌ کسی

 

 .ٍیال تیوبرگش

 .بَدن اٍندى يو اینا بابا

 .حهَم بریو تا باال رفتیو يهٌ
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 .بَد خَبی رٍز

 .کشیدم دراز ٍ پَشیدم ٍ لباسام ٍ بیرٍن اٍندم گرفتو دٍش اینکٌ بعد

  خَب خَابیدم نی یکو نیَند خَابو

 .بَد

*** 

 ...بَد نٌ ساعت يا خَابیدم چقدر ٍای

 .کردم سالم بَدن يو بقیٌ پایین، رفتو

 .خَابیدی نی بیشتر خَاب، ساعت-ناننا

 .خندیدم

 بکشو؟ رٍ شام-خانَم نسرین

 .بکش گشنهَنٌ نانان ارى-ستایش

 .خَنٌ آشپز تَ رفتیو يهٌ

 .بَد ناکارانی شام

 .عاشقشو بٌ بٌ

 .شستن رٍ يا ظرف يا نانان ٍ بیرٍن رفتیو شد تهَم شام اینکٌ بعد

 حقیقت؟ جرات نیاین يا بچٌ-ستایش

َ  حَصلو ارى-  .کیدپ

 .بیار بطری برٍ-کیارش
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 .نیستو نن-سیاٍش

 .دیگٌ نشَ نسخرى سیاٍش، عٌ-ستایش

 .نشَ لَس دیگٌ بیا گهشَ-کیارش

 .چرتیٌ بازی ندارم حَصلٌ-سیاٍش

 .خَايش دیگٌ، بیا داداشی-ستایش

 .کرد قبَل اصرار با سیاٍش

 .زدیو حلقٌ ٍ نشستیو زنین رٍ يهٌ

 :گفت اٍرد رٍ بطری ستایش

 .شرٍع خب-

 .گردٍند رٍ ریبط

 .سیاٍش ٍ نن رٍ افتاد

 .ابلفضل یا اٍى

 حقیقت؟ یا جرات-

 .حقیقت-سیاٍش

 :پرسیدم نجبَری از يهین برای ٍاقعا، بپرسو چی نهیدٍنستو

 داری؟ دختر دٍست-

 .سهتش برگشت يا نگاى يهٌ

 .ندارم نٌ ندارم، رٍ بازی این حَصلٌ گفتو يهین برای-سیاٍش
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 :گفت ٍ خندید کیارش

 .اداشد باشٌ-

 .ستایش ٍ آٍا رٍ افتاد گردٍند ٍ برداشت رٍ بطری آرنان

 حقیقت؟ یا جرات خب-ستایش

 

 (سیاٍش)

 .بَد ای نسخرى بازی

 .حقیقت-آٍا

 بَدى؟ کی شکستٌ دلت کٌ زندگیت رٍز بدترین-ستایش

 :گفت سریع بعد نهَند، دٍر چشهو از کرد، نگاى آرنان بٌ باشٌ شدى حَل انگار آٍا

 .نیست یادم نهیدٍنو...نهی-

 .کشید عهیق نفس

 .بگی باید نیست، یادم چی یعنی عٌ-ستایش

 .نهیدٍنو دیگٌ نیست یادم نیگو ستایش-آٍا

 .باشٌ گفت يو ستایش

 کرد؟ نگاى آرنان بٌ چرا شد، سَال برام

 چی؟ شدى؟یعنی نی آرنان بٌ نربَط رٍزش بدترین یعنی
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 (ريا)

 .شد حَل پرسید آٍا از سَالی يهچین ستایش ٍقتی چرا نهیدٍنو

 .چرخَند ٍ برداشت رٍ بطری کیارش

 .آرنان ٍ خَدش رٍ افتاد

 حقیقت؟ یا جرات خب-آرنان

 .جرات-کیارش

 .ٍ خَدم شجاع داداش اٍالال-ستایش

 .خندیدیو يهٌ فرستاد، بَس براش دٍر از

 .خندى نی ٍ نیست ناراحت ٍ غهگین زیاد نسافرت تَ آٍا حداقل کٌ بَدم خَشحال این از

 بگو؟ چی خب-نآرنا

 :گفت ٍ کرد فکر یکو

 ..کنن آرایشت دخترا بزاری باید-

 .خندى زیر زدیو پقی يهٌ

 .بگیرى ٍ خندش جلَ شت دا سعی يو سیاٍش حتی

 .پایین اٍند آرایشش ٍسایل با ٍ باال رفت زدى ذٍق ستایش

 .دارم برات شب سرٍیس، دينت آرنان-کیارش

 .نبل رٍ خَابَند کرد، بلند ربزٍ ٍ کیارش ستایش خندیدم نی کٌ يهینطَر

 :گفت ارجهند اقای کٌ بَدیو خندیدى بلند انقدر
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 شدى؟  چی-

 .پدرم بدید ادانٌ بححتَن بٌ شها يیچی،-ستایش

 .خندیدیو باز

 

 .کردیو کهکش ٍ ستایش کنار رفتیو پاشدیو آٍا با

 

 .خندى زیر زدیو ٍ کردیو نگاى کیارش بٌ شد تهَم ٍقتی

 .بدبخت بٌ بَدیو نالیدى رٍ، بَد آرایش لَازم يرچی

 .نهیَند بند خندشَن بابايانَنو نانان حتی خندى، از کردن غش يهٌ کٌ پاشد کیارش

 ...خندیدن نی ٍ ٍر یک بَدن شدى پال ٍ پخش يهٌ

 .خندى از بَد نردى بًترى، نگو کٌ آٍا

 .بَد لباش رٍ لبخند سیاٍشو

 .کنین نسخرى رٍ خَدتَن دیگٌ، نخندین بسٌ اى-کیارش

 :گفت ستایش بٌ رٍ

 .نهیشٌ بلند اینا سنگینی از صَرتو نن؟ بٌ نالیدی چیٌ اینا-

 .خندیدیو بازيهٌ

 .بشَرى ٍ صَرتش برى پاشد کیارش

 .گرفت درد دلو ٍای-آٍا
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 .بَد شدى تهَم دیگٌ بازی

 .بخَابن برن تا پاشدن يهٌ

 

 .برد نی خَابن نگٌ انا رفتو، ننو

 .ٍرخَابیدم یک از ٍ برگشتو

 .نبرد َابوخ بازم

 .پاشدم جام از ٍ شد خَرد اعصابو آخر از

 .بیرٍن زدم اتاق از

 .بیرٍن اٍند آرنان ٍ شد باز يو پسرا اتاق در نَقع يهَن

 نخَابیدی؟ چرا ريا-آرنان

 بیداری؟ چرا تَ نبرد، خَابو نهیدٍنو-

 دریا؟ لب بریو نیای نبرد، خَابو تَ نحل ننو-آرنان

 االن؟-

 .ارى-آرنان

 .نیام بپَشو لباس برم نن پس باشٌ-

 .برٍ باشٌ-آرنان

 .اٍند اٍنو کٌ شدم آرنان ننتظر ٍ بیرٍن اٍندم اتاق از پَشیدم، ٍ شالو ٍ ٍ سَییشرتو اینکٌ بعد

 .بیرٍن زدیو ٍیال در از بايو
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 .خَدش بٌ چسبَند ٍ نن ٍ گردنو دٍر انداخت ٍ دستش آرنان

 ست؟ي آدم چقدر نگاى شبٌ، نصف انگار نٌ انگار-آرنان

 نهیگذرى؟ بد بًت سیاٍش ٍ کیارش با اتاقی يو راستی ندارى، خَاب يیچکس ارى-

 خَبٌ کیارش انا نهیزنو، حرف باياش زیاد يهین برای نغرٍرى یکو سیاٍش این فقط خَبٌ، نٌ-آرنان
 .گرنٌ خَن

 .ايَم-

 :گفت زنین، رٍ کرد پًن ٍ برداشت بَد نَ تقریبا انگار کٌ زنین رٍ از رٍزنانٌ دٍتا رفت آرنان

 .بشین-

 .نشست يو آرنان ٍ ٍ رٍشَن نشستو ننو

 آرنان؟-

 آرنان؟ جان-آرنان

 نیگی؟ ٍ راستش بپرسو، ازت سَال دٍتا-

 .بدى جَاب کٌ کیٌ بپرس، سَال داری دٍست يرچقدر تَ-آرنان

 .بازٍش تَ زدم نحکو

 .آرنان عٌ-

 .بپرس عزیزم باشٌ-آرنان

 داری؟ دٍست ٍ نن چقدر-

 .بکنی ٍ فکرش نهیتَنی کٌ یاٍنقدر -آرنان
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 .کردم نگاى ياش چشو تَ

 .زدن نی داد ٍ حرفش يهین شتن دا انگار چشهاشو

 بعدی؟ سَال خب-آرنان

 داشتی؟ دختر دٍست حاال تا-

 .داد فشار خَدش بٌ ٍ نن ٍ خندید آرنان

 اشٌ،ب شتٌ دا دختر دٍست نهکنٌ يرکسی نَجٍَنی تَ دختر، دٍست تا داریو دختر دٍست ريا ببین-
 بَد، نَجٍَنی نال این نیگو دارم ای، دیگٌ چیز نٌ بَد، رفتن بیرٍن حد در فقط انا داشتو نن آرى
 .نیکنو فکر تَ بٌ فقط ٍ فقط االن انا

 .بَسید ٍ  گَنو آرٍم ٍ زدم لبخند بًش

 بپرسو؟ سَالی یک نن حاال-آرنان

 .بپرس ارى-

 نیکنی؟ فکر داری؟بًو دٍست ٍ نن تَ اصال-آرنان

 .بدم ٍ جَابش باید چی نهیدٍنستو خَردم، جا سَالش از-

 .نرسیدم جَابی بٌ انا پرسیدم، خَدم از رٍ سَال این بار يزار حاال تا

 

 .نهیدٍنو..نن...نن آرنان-

 نهیدٍنی؟ چی یعنی-آرنان

 .نهیدٍنو انا پرسیدم، خَدم از صدبار حاال چیٌ؟تا بًت حسو نهیدٍنو آرنان-
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 :گفت ٍ زد لبخندی زٍد انا رد،ک نگايو ناراحتی با آرنان

 .نیکنی پیدا عالقٌ بًو يو تَ باش نطهئن زٍد زٍد عزیزم-

 .زدم بًش لبخندی

 بریو؟-

 .پاشَ ايَم-آرنان

 .رفتیو ٍیال سهت بٌ ٍ پاشدیو جانَن از

*** 

 .اٍندیو کٌ يست سَنی رٍز انرٍز

 .بازار بریو يو فرداش بازی شًر بریو عصری ریختیو برنانٌ يا بچٌ با

 .بازار برن قرارى يايو بابا ٍ نانان

 .زدنشَن شَنٌ بٌ کردم شرٍع کردم، باز ٍ نَيام ٍ برداشتو رٍ شَنٌ

 .رسید نی کهرم بٌ بَد شدى بلند نَيام

 .گذاشتو ٍرم یک ٍ بافتو ٍ نَيام کردم شَنٌ کانل ٍقتی

 .پایین رفتو

 .کردن نی نگاى تلَیزیَن داشتن يهٌ

 .نشستو ستایش کنار

 ٌ؟چی فیلو-

 .نیکنیو نگاى داریو بیکاری از يیچی-ستایش
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 .شد تهَم فیلو ٍ گذشت یکو

 .ریختو چایی خَدم برای خَنٌ، آشپز تَ رفتو

 :گفت دید دستو تَ کٌ رٍ چایی خَنٌ، آشپز تَ اٍند کیارش لحظٌ يهَن

 .بریز ننو برای زحهت بٌ-

 .بیرٍن رفتیو ٍ ریختو کیارش برای يو چایی یک ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 شد؟ قطعی بازی شًر حاال ستایش-آٍا

 .ايَم-ستایش

 بیاد؟ پاشٌ نیخَاد داداشتو این نیگو-آٍا

 کدٍنشَن؟-ستایش

 .اخهَئٌ يهَن-آٍا

 .خندیدیو

 نیاد؟ چرا-ستایش

 .بشٌ سَار يَایی ترن یا ٍحشت تَنل نحال بیاد، بخَاد نهیاد در جَر عقل با خب-آٍا

 .خندى زیر زدیو پقی

 .نیشٌ باحال خیلی بشٌ سَار اینارٍ بیاد پاشٌ سیاٍش گفت، نی راست

 .نهیام نن نگفتٌ چیزی کٌ حاال تا-ستایش

 .خَردم ٍ چاییو ٍ نگفتیو چیزی

 .اتاق تَ باال رفتیو خَردیو، رٍ نايار اینکٌ بعد
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 .شد  عصر ٍ زدیو چرتی یک ٍ اٍردیو در بازی نسخرى ٍ زدیو حرف دخترا با یکو

 

 .بَدن اٍندى يو پسرا پایین رفتیو یوشد حاضر تانَن سٌ اینکٌ بعد

 .نیاد يو سیاٍش عٌ

 .کردیو حرکت شًربازی طرف بٌ ٍ شدیو ناشین سَار

 

 .شدیو پیادى رسیدیو ٍقتی

 .بَد کو یکیش انا گرفت، بلیط يههَن برای رفت آرنان

 :پرسید اٍا

 کهٌ؟ یکیش کٌ این آرنان-

 .نگیرم براش گفت سیاٍش خب-آرنان

 اٍند؟ پاشد اصال چرا پس ٌش سَار نهیخَاد اگٌ

 .بَد بًتر کٌ ٍیال تَ نشست نی يو

 .نگفت چیزی کسی

 :گفت ذٍق با ستایش

 بریو؟ اٍل ٍ کدٍنش-

 .فلک ٍ چرخ بریو اٍل-آٍا

 .صف تَ بریو پس باشٌ-کیارش
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 نیکنی؟ چیکار تَ پس سیاٍش-کیارش

 .يستو اینجا نن برین شها-سیاٍش

 .خب ٍندا چرا بَد کو تختش یٌ يو پسر این بابا

 .نشستیو کابین تَ رفتیو شد نَبتهَن اینکٌ بعد

 .زیاد نٌ انا ترسیدم، نی ارتفاع از یکو-

 

 (آٍا)

 .شد بستٌ درش ٍ نشستیو کابین تَ رفتیو

 .چرخیدن بٌ یَاش یَاش کرد شرٍع

 .بَدن گرفتٌ نحکو رٍ يو يای دست ٍ بَدن نشستٌ يو کنار آرنان ٍ ريا

 .نیکنن سَاستفادى شرایط ير تَ اینا، يستن آدنایی عجب

 .کنو ننحرف ٍ ذينو کردم سعی کردم، نگاى بیرٍن بٌ ٍ برگردٍندم ٍ صَرتو

 سهت بٌ ٍ پایین اٍندیو کرد جیغ جیغ حسابی ستایش ٍ چرخید کانل فلک ٍ چرخ اینکٌ بعد
 .رفتیو سیاٍش

 .بگیر بعدی ٍسیلٌ ی ٍاسٌ بلیط برٍ کیارش خب بَدا، باحال چٌ-ستایش

 .برگشت بلیط تا شش با بعد ٍ رفت کیارش

 .ٍسیلٌ کدٍم-ستایش

 .ٍحشت تَنل-کیارش
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 .ترسناکٌ چقدر البد ٍای،-ريا

 .ٍایستی جا یک اخر تا کٌ نهیشٌ بیا گرفتو، يو تَ برای سیا-کیارش

 .رفتن جلَتر بقیٌ

 .رفتو نی داشتو پشتشَن ننو

 .بَد جالب نگفت، نٌ يو سیاٍش

 :گفت کیارش بٌ چَن انگار، ترسید نی یکو ستایش

 .تَرٍخدا اٍنجا نکنی ٍلو کیا_

 .بچٌ کردن نجبَرت نگٌ اخٌ-کیارش

 .خندید غش غش حرفش این بند ٍپشت

 .بعدش ارنانو رفت، بقیٌ از جلَتر يیجانٌ عاشق کٌ ريا رسیدیو، ٍقتی

 .بَد چسبیدى ٍ کیارش بازٍی سفت ستایشو 

 .بَد شدى قاطی يَ يَ صدای با جیغ صدای ٍ شد تاریک جا يهٌ شدم ٍارد اینکٌ نحض بٌ

 .جلَ رفتو کٌ قدم چند شدم، نسلط خَدم بٌ

 .شد نهایان جلَم شدى، اٍیزٍن سقف از عجَزى یٌ یًَ

 .زدن جیغ بٌ کردم شرٍع ننو بَد یًَیی خیلی چَن

 .کنو پیدا يارٍ بچٌ نهیشد يو تاریکی خاطر بٌ فقط، نیَند ٍجیغ يهًهٌ صدای

 از پام شدن باکشیدى جلَتر، رفتو نی ترس با داشتو کٌ طَر يهین ترسیدم، کو کو ٍاقعا دیگٌ
 .شد بلند يیستریکی ی خندى صدای پشت،
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 .زنین افتادم بیام خَدم بٌ تا

 رفتو يهزنان ٍ کشید رٍ بازٍم یکی کٌ زدن جیغ بٌ کردم شرٍع سرى یک بَد، بدی ی صحنٌ خیلی
 .ٍنرم گرم جای یٌ تَ

 .کٌ نشدى چیزی خَب، دختر باش ارٍم يیش-

  داد نهی يیچی فرنان نغزم

 !يستی؟ کی...تَ....تَ_

 .پیشتو نن نترس، سیاٍشو-صدا

 .نیاٍردم يرکسی بٌ پناى االن ترس از دادن، بًو رٍ دنیا انگار سیاٍشٌ فًهیدم ٍقتی

 .داشت ادانٌ يهچنان صدايا نکرد، جدا خَدش از ٍ نن رٍ راى بقیٌ

 نی ادم سر از يَش کٌ سیاٍش عطر بَی با بَد ٍشَنر سرم کٌ ای عضلٌ بازٍيای این بین نن ٍلی
 .نترسیدم دیگٌ برد،

 :گفت کٌ بَدم تنش بَی ٍيَای حال تَ

 .شد تهَم دیگٌ-سیاٍش

 .ٍ بغلش گرفتو راحت چٌ رفت، آبرٍم ٍای

 .کردن نی صحبت تَنل راجب داشتن ستایش جز بٌ يا بچٌ بیرٍن رفتیو ٍقتی

 .بیرٍن بَدن اٍندى تازى اٍنايو انگار

 . کنو نگاى سیاٍش يای چشو تَ کشیدم نی خجالت

 .بديکارم بًش تشکر یک ٍلی
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 .بَدم کردى سکتٌ نن نبَد کیا اگٌ خدایی-ستایش

 .بَدم تَ نحل قطعا نبَد آرنان ننو-ريا

 :گفتو دلو تَ

 .زدم نی رٍ سکتٌ قطعا نبَد سیا اگٌ ننو-

 سیا؟ شدم، راحت چٌ نن اٍى

 .بَد نَاظبو نغرٍریش این با سیاٍش عجیبٌ، خیلی ٍلی

 .خَبٌ شیرینی افتادى، فشارانَن بخَریو، بگیرین بستنی برین پسرا-ريا

 .بیارن بگیرن رٍ بستنی رفتن، سیاٍش با ٍ خندیدن کیا ٍ آرنان

 .بَدیو ٍایستادى خلَتی جای تقریبا

 .دارم نقشٌ یک يا بچٌ-ستایش

 

 ای؟ نقشٌ چٌ-

 .صَرتشَن تَ بکَبیو يارٍ بستنی اٍندن ٍقتی-ستایش

 .خندى زیر زدیو بلند ريا با

 .ستا خری خیلی-

 باز؟ چیٌ دیگٌ ٍات؟ستا-ستایش

 :گفتو ٍ خندیدم

 .عزیزم بَد اسهت نخفف-
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 .کنیو عهلی رٍ نقشٌ بدٍیین نیان، دارن يا بچٌ-ستایش

 .خانها بفرنایید_کیارش

 :گفت ستایش کٌ کردیو تشکر يهگی

 دخترا؟-

 .بَدن سرنَن پشت سراپ کٌ کردیو نگاى ستایش بٌ يو نا

 .پسرا صَرت تَ کَبیدیو رٍ بستنی يهزنان يههَن داد کٌ ای اشارى با

 . بَد نن پشت سیاٍش نن بد شانس از نن، ٍای ای

 .بَد دیدنی قیافش

 .خندى زیر زدیو تانَن سٌ یکدفعٌ

 .نیَند بند نگٌ بَدم، گرفتٌ درد دل خندى از

 .کردیو گاىن پسرا بٌ اٍند بند يانَن خندى اینکٌ بعد

 .بَدن شدى عصبانی حسابی کنو فکر اٍى اٍى

 .کنٌ رحهتَن خدا فقط نهیشٌ، اینجا نیرسیو، ٍ حسابتَن خَنٌ بریو-کیارش

 .نَافقو بايات درصد صد ننو-سیاٍش

 .نحال بَد تشکرم عَض کشیدنا، خجالت خیلی سیا از ٍای

 ..کرد بسندى سکَت بٌ ٍ نگفت، چیزی ذلیال زن این نحل يو آرنان

 .بشَرن ٍ صَرتشَن رفتن پسرا
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 .بگیرى کَبندى ناشین ی ٍاسٌ بلیط رفت کیا برگشتن ٍقتی

 .اٍند بند نفسو ترس از کٌ کرد نی نگايو برزخی يهچین سیاٍش

 .بَد شدى بانزى خیلی چَن خندیدم، نی ریز ریز بازم ٍلی

 .کردیو حرکت سهت اٍن بٌ يهٌ

 .نشست ناشین یک تَ يرکسی شد نَبتهَن ٍقتی

 .بَد لباشَن رٍ خبیحی لبخند ناشین، تَ شستن نی داشتن ٍقتی پسرا

 .بايام کرد برخَرد نحکو ناشین یک راستو سهت از کٌ دراٍردم حرکت بٌ رٍ ناشین

 .نیکنٌ نگايو نرنَز دارى سیاٍش دیدم کٌ برگردٍندم ٍ سرم

 .گرفتن نی انتقام داشتن پس ايان،

 .ستایش نناشی بٌ کَبید نحکو کیارشو لحظٌ يهَن

 .يَا رفت جیغانَن

 .کردن احاطٌ رٍ دٍرنَن ناشیناشَن با پسرا کٌ ستایش ٍ ريا سهت رفتو نی داشتو

 .کَبیدن نی نحکو کٌ بس کنین، کنترل يارٍ ناشین تَنستیو نهی اصال

 صَرتانَن؟ رٍ نیریزین رٍ بستنی حاال-آرنان

 .بَدم گرفتٌ تًَع حال دیگٌ

 .خندیدن نی پسرا رفت، نی گیج داشت سرانَن پایین ٍندیوا ناشینا از ٍ شد تهَم ٍقتهَن

 بَد سرم رٍ دستو کٌ يهینطَر

 .سیاٍش نگاى بٌ خَرد گرى نگايو
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 .بَد لباش رٍ لبخند نیهچٌ یک

 .کردم نگايش نات

 خندید؟ خدا ٍای

 .جذاب چقدر

 

 .نیکنٌ نگايو يهینجَر سیاٍشو دیدم اٍندم خَدم بٌ یکدفعٌ

 .گرفتو ازش ٍ نگايو

 .شتو دا عجیبی حس

 .گرفتو تًَع حال گشنگی از دیگٌ شام، بریو-ريا

 .شد گشنو ننو بریو، ارى ارى-آرنان

 .کردیو حرکت رستَرانی سهت بٌ ٍ شدیو ناشین سَار ٍ بیرٍن زدیو در از يهٌ

 .تَ رفتیو ٍ شدیو پیادى رسیدیو ٍقتی

 .بَد لَکس چٌ اٍى

 .بَدن َنرٍن رٍبٌ پسرا نشستیو نفرى شش نیز یک سر رفتیو

 .رٍم رٍبٌ بَد افتادى سیاٍش نن شانس

 خَرید؟ نی چی خب-آرنان

 .نیخَرم پیتزا نن-ريا

 .پیتزا ننو-ستایش
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 .کنتاکی نن-سیاٍش

 .نیخَرم پیتزا ننو-کیارش

 .کنتاکی ننو-

 .گرفت ٍ نگايش زٍد انا کرد، نگايو سیاٍش

 .رفت ٍ گرفت رٍ يا سفارش اٍند، گارسَن

 .اٍردن غذايارٍ دقیقٌ چند از بعد کٌ بَدیو نزد حرف نشغَل يا بچٌ با

 يو ريا ٍ آرنان خَردن، دیگٌ بايو بَدن دادى سفارش پیتزا دٍتاشَن چَن کیارش ٍ ستایش
 .يهینطَر

 .بَد نتفاٍت سیاٍش ٍ نن غذای فقط

 .خَردن بٌ کردیو شرٍع

 .خَردم نی ظرفشو داشتو کٌ بَد گشنو انقدر

 .پام بٌ نیزنٌ دارى یکی کردم احساس کٌ بَد غذام آخرای تقریبا

 بَد؟ کی کار پس خَرد، نی ٍ پیتزاش داشت ريا کردم، نگاى بغلو بٌ

 .کردم نگاى سیاٍش بٌ

 .نبَد باغ تَ اصال اٍنو

 .شدم خیاالتی شاید گفتو ٍ ندادم نحل

 .شد قفل پا دٍتا بین پام کٌ خَردم نی ٍ غذام داشتو

 .کردن سرفٌ بٌ کردم شرٍع ٍ کرد گیر گلَم بٌ غذا
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 .پشتو بٌ زد نی نحکو يو ريا

 .بخَر آدم نحل خب دختر-ريا

 .خَردم رٍ بَد ریختٌ برام آرنان کٌ آبی لیَان بعد

 .خَرد نی ٍ غذاش  داشت بیخیال کردم نگاى سیاٍش بٌ

 .کرد نی اٍنَر ٍ اینَر ٍ پام داشت پاياش با دیدم کردم، نگاى نیز زیر بٌ

 نیکنٌ؟ اینجَری چرا این ٍا

 .کرد ٍارد فشاری پام بٌ کٌ بَدم يپرٍت تَ ٍ بَدم شدى خیرى پايام بٌ ريهینطَ

 .زد بًو چشهک یک سیاٍش کٌ باال اٍردم ٍ سرم

 .افتادم سرفٌ بٌ دٍبارى ٍ کرد ایست قلبو

 .دیگٌ بخَر درست خب آٍا، اى-کیارش

 .کردن نی غر غر داشتن يهٌ

 .کشیدم عهیق نفس یک شد خَب سرفو ٍقتی

 .خَرد نی ٍ غذاش داشت شدى، چیزی انگار نٌ انگار سیاٍش

 شدم؟ خیاالتی نن یا شدى جنی این

 .بخَرم ٍ غذام بقیٌ نتَنستو تعجب شدت از

 .شد خیرى دیگٌ جای یک بٌ ٍ نشست سینٌ بٌ دست ٍ کرد ٍل ٍ پايام سیاٍشو

 .بَد شدى گیج ٍاقعا

 زد؟ چشهک بًو سیاٍش چرا
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 .دارى عصبی تیک بدبخت شاید

 نهکنٌ؟ یعنی

 .باشٌ شدى اینطَری بَدم ندیدى حاال تا نکنو، فکر لیٍ

 .انشب بَد چیزیش یٌ اصال

 .بیرٍن رفتیو ٍ پاشدیو خَردن، ٍ غذاشَن کٌ يهٌ

 .کردیو حرکت ٍیال سهت بٌ ٍ شدیو ناشین سَار

 

 .بَدم سیاٍش چشهک فکر تَ يهش

 .بردیو پناى اتاقانَن بٌ خستگی از يهٌ رسیدیو، ٍقتی

 .بَدن خَابیدى يا بابا نانان بَد نعلَم کٌ اینطَر

 .برد خَابو نرسیدى بالشت بٌ سرم

 

 .بازار بریو نیزنٌ غر دارى ریز یک ستایش ظًرى، االن کٌ صبح از

 نهیایو، نا گفتن بَدن رفتٌ دیرٍز يا بابا نانان چَن

 .بریو نداشتیو حال يو ريا ٍ نن

 .دينش تَ بزنن بَد نزدیک بًشَن، کرد غرغر ستایش انقدر سیاٍشو ٍ کیارش

 :گفت ٍ سَخت دلش ريا دیگٌ

 .بریو باشٌ-
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 :گفت رياست حرف حرفش کٌ آرنانو

 .بکنیو يو خریدی یک بریو، باشٌ-

 .بیان شدن نجبَر يو سیا ٍ کیارش کردم، قبَل ننو

 دعَت نًهَنی شب يو اٍنا گرفتٌ، نختصر نًهَنی یک ٍ شهال اٍندى يهکاراشَن از یکی گفت بابا
 .بَدن

 .بخَابن رفتن يهٌ يارنا بعد

 .ساحل لب رفتیو دخترا با

 .گذشت خَش حسابی

 .نَشتیو يا شن رٍی رٍ اسهانَن ٍ گرفتیو عکس ٍ کردیو بازی آب

 

 .ٍیال برگشتیو کردیو انرژی تخلیٌ حسابی ٍقتی

 حاضر کو کو نايو ٍ رفتن ٍ شدن حاضر نادرا پدر ٍ شد عصر رفتیو، حهَم یکی یکی اینکٌ بعد
 .شدیو

 .بافتو پشت از ٍ منَيا

 .باز جلَ نخی نانتَ رٍش ٍ پَشیدم تَنیک یک

 .نَيام رٍ انداختو ٍ شالو ٍ پَشیدم يو لیهَیی شلَار

 خبریٌ؟ زدی تیپی چٌ آٍا-ستایش

 .نگفتو چیزی ٍ خندیدم
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 .پایین رفتیو ٍ بیرٍن زدیو اتاق از شدن، حاضر يو دخترا

 کٌ؟ شدن قاطی دٍتا این باز سرم بٌ خاک اٍيٌ

 کیٌ؟ کی شد نهی نعلَم يهین برای داشتن نعهَلی حالت سیا ٍ اکی

 .فًهیدیو نی لباساشَن رٍ از نا ٍاقعا

 :گفت باال برد ٍ دستش یکیشَن

 .ارجهند سیاٍش برادرم ٍ يستو ارجهند کیارش بندى-

 .خندیدیو بلند

 .شد طرف بر فضَلیهَن اخیش

 نَندى باقی بابا ناشین ٍ بَدن بردى رٍ يا ناشین بقیٌ بریو، نیخَاستیو بابا ناشین با دفعٌ این
 .بَد

*** 

 (کیارش)

 .بازار بریو گفت کٌ بس کرد کچلهَن ستایش

 .پاساژ تَ رفتیو شدیو، پیادى ٍ کردم پارک ٍ ناشین

 .کردن نی خالی ٍ حساباشَن داشتن اٍل يهَن از کٌ دخترا

 .بَد گرفتٌ ٍ باباش کارت کٌ آٍا

 .خرید نی براش داشت آرنان کٌ يو ريا

 .کرد نی خالی رٍ زدى فلک سیاٍش کارت داشت بگیرى، رٍ بابا کارت بَد رفتٌ یادش يو ستایش
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 یک کٌ زدم نی دید داشتو جلَ رفتو بَد، فرٍشی طال نغازى یک کٌ زدیو نی دید يارٍ نغازى داشتیو
 .گرفت ٍ چشهو خَشگل خیلی گردنبند

 .بَد خَشگل خیلی النصب

 .نیَند ريا بٌ چقدر گردنبند این کٌ دمکر فکر این بٌ لحظٌ يهَن

 .خَدم جا خَدم یکدفعٌ

 اٍردم؟ رٍ ريا اسو چرا االن

 .زدم تشر خَدم بٌ

 نیفًهی؟ نیکنی، فکر ريا بٌ يهش چرا تَ پسر د

 .دارى نانزد اٍن

 تَ؟ شدى چت دارى، دٍست نانزدشو

 

 .بگیرم ٍ خَدم جلَی نتَنستو بازم انا

 .خریدنش نی حتها دبای بَد، خَشگل خیلی گردنبندى

 .تَ رفتو سریع بقیٌ چشو از دٍر

 .خدنتو در اقا-فرٍشندى

 (بًش کردم اشارى)يست ٍیترین پشت کٌ گردنبندی اٍن ببخشید-

 بیارین؟ برام نیشٌ رٍ

 .اٍرد برام رٍ گردنبند فرٍشندى
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 .برداشتو

 .بَد گرفتٌ خیلی ٍ چشهو

 چندى؟ قیهتش اقا-

 .نیلیَن شش-فرٍشندى

 .بًش دادم ٍ کارتو ٍ ادمد تکَن ٍ سرم

 .دیدتو سیاٍش کٌ بیرٍن اٍندم یَاشکی نغازى از کردم، حساب اینکٌ بعد

 .طرفو اٍند

 تَ؟ داشتی چیکار تَ اٍن-سیاٍش

 

 .نداشتو خاصی کار-

 .دیگٌ سهت بٌ رفتو کٌ کرد، نگايو نشکَک سیاٍش

 .کردیو رفتن قصد کردن، خالی حسابی رٍ پاساژ اینکٌ بعد دخترا

 

 (آٍا)

 .برگشتیو کردیو خرید حسابی اینکٌ بعد

 :گفتو رسیدیو ٍقتی

 .ساحل لب نیرم نن يا بچٌ-

 .باش نَاظب باشٌ-ريا
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 .افتادم راى ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 .نشستو يا ناسٌ رٍی ٍ کردم پیدا جا یک

 .کردم حلقٌ پايام دٍر ٍ دستام ٍ کردم جهع شکهو تَ ٍ پايام

 .کردم نگاى دریا بٌ

 ترسناکٌ؟ رانقد شب تَ چرا

 .کنارم نشست یکی نَقع يهَن

 .برگردٍندم ٍ سرم

 .بَد ستایش

 .کنو خلَت یکو اٍندم ننو-ستایش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .کردم پلی رٍ یکیشَن ٍ يام آينگ تَ رفتو ٍ برداشتو ٍ گَشیو

 :کشیدم عهیق نفس ٍ شدم خیرى دریا بٌ

 زندگیهَ تهام کن دٍرى گذشتٌ يا گذشتٌ

 … دیٍَنگیهَ

 … يی

 … سادگیهَ

 نهدار ساحالی تَ دفعٌ آخرین برای بیا

 … ٍ بریو راى يی نقصد بدٍن
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 نیپرستی تَ کٌ يرچی بٌ قسو

 يستی عزیزم آخرین ٍ اٍلین تَ

 چشهام تَی اشک يای حلقٌ بٌ قسو

 نهیخَام چیزی تَ از غیر تَ از نن

 ُنردگیهی ٍ زندگیو ٍ خستگیو تَ

 قدیهی عکسای تَی حس شبیٌ

ت  ندارى عیب نداری دٍست تَ دارم دٍس 

 ..دارى خدایی خدا اٍن بٌ ننو دل  

 

 .بپرسو سَال یک آٍا-ستایش

 .ايَم-

 شدی؟ عاشق حاال تا-ستایش

 این؟ چرا حاال سَال يهٌ این

 .ارى-

 دارى؟چجَریٌ؟ حسی نیگی؟چٌ راست ٍای-ستایش

 :گفتو ٍ کشیدم عهیق نفس یک

 .ببینی دیگٌ یکی با ٍ عشقت اینکٌ نیدى آزارت خیلی کٌ چیزی اٍلین-
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 ٍجَد نیگن يا بعضی عجیبیٌ چیز عشق ستایش دارى، دٍست رٍ دیگٌ یکی عشقت بفًهی اینکٌ
 دٍر رٍ نیرى قلبت نیبینیش ٍقتی باشی عاشقش ٍاقعا اگٌ انا دارى، ٍجَد نیگن يا بعضی ندارى،
 .تند

 .جالب چٌ ايا-ستایش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .پریدیو ازجا کٌ اٍند سیاٍش صدای نَقع يهَن

 

 (سیاٍش)

 .ساحل لب رفتن دخترا

 .خطرناکٌ شب شدم، نگران

 .طرفشَن رفتو بیرٍن، اٍندم ٍیال از

 .بَدن گذاشتٌ يو اينگ ٍ زنین رٍ بَدن نشستٌ

 :اٍند صداشَن کٌ تر جلَ رفتو

 ..بپرسو سَال یک آٍا-ستایش)

 ..ايَم-

 ...شدی عاشق حاال تا-ستایش

 ...ارى-

 دارى؟چجَریٌ؟ حسی نیگی؟چٌ راست ٍای-ستایش
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 ..ببینی دیگٌ یکی با ٍ عشقت اینکٌ نیدى آزارت خیلی کٌ چیزی اٍلین-

 ..دارى دٍست رٍ دیگٌ یکی عشقت بفًهی اینکٌ

 ٍاقعا اگٌ دارى،انا ٍجَد نیگن يا بعضی ندارى ٍجَد نیگن يا بعضی عجیبیٌ چیز عشق ستایش
 ...تند دٍر رٍ نیرى قلبت نیبینیش ٍقتی باشی عاشقش

 .(جالب چٌ ايا-یشستا

 .کردم تعجب

 شدى؟ شقش عا آٍا کٌ کیٌ طرف

 دارى؟ دٍسش خیلی یعنی

 عشقشٌ؟ خاطر بٌ شٌ خَد تَ کٌ ٍقتایی

 کیٌ؟ طرف بدٍنو نیخَاست دلو خیلی

 

 .تَ بیاین نهَنین تنًا دخترا-

 

 .رفتو ٍیال طرف بٌ ٍ برگشتو

 

 (آٍا)

 شنید؟ ٍ حرفانَن ستایش ٍای-

 .ندارى يا اخالق این از و،نکن فکر بابا نٌ-ستایش
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 .شد سرد تَ بریو پاشَ

 .ٍیال تَ رفتیو ٍ جیبو تَ گذاشتو ٍ گَشیو ٍ، دادم تکَن ٍ سرم

 .بَدن نشستٌ پسرا

 .کردم نگاى سیاٍش بٌ

 .نبَد صَرتش تَ خاصی چیز

 .نبَد پیداش يو ريا

 .آشپزخَنٌ تَ رفتیو

 .کرد نی درست نرغ تخو داشت ريا

 نیکنی؟ درست یچ بانَ کد بٌ بٌ-ستایش

 .کنو درست نرغ تخو گفتو گشنهَنٌ، زدن غر انقدر اینا يیچی-ريا

 .دادیو تکَن ٍ سرنَن

 .کنو تعَیض ٍ لباسام تا باال رفتو

 

 خَنٌ آشپز از شدى، خَشهزى چقدر کٌ کرد تعریف ريا نرغ تخو از حسابی آرنان کٌ شام از بعد
 .بیرٍن اٍندیو

 ببینیو؟ بیارم ٍ ترسناکو يای فیلو از یکی برم چیٌ نظرتَن يا بچٌ-کیارش

 .پَکید حَصلو کٌ بیار برٍ پاشَ داداش، قربانت بٌ اخ-ستایش

 .ترسن نی ندارن جنبٌ دخترا کیارش نٌ-آرنان
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 .دیدم يا فیلو این از يزاربار تاحاال نن ترسیو، نی گفتٌ کی خیر نٌ-

 .خندید آرنان

 .فیلو ننتظر ٍ نبل رٍ نشستو

 

 (سیاٍش)

 .اتاق تَ ٍ باال رفتو يا پلٌ از ننو نیزاشت، DVD تَ داشت ٍ اٍرد رٍ يا سیدی از ییک کیارش

 .کردم عَض ٍ لباسام

 .نیبرن سر بٌ سکَت در يهٌ ٍ خانَشٌ يا برق ی يهٌ دیدم کٌ پایین رفتو نی يا پلٌ از داشتو

 .نشستو نبال از یکی رٍ رفتو نبَد، ٍاضح چیزی بَد تاریک چَن

 .کنارنٌ آٍا دیدم کٌ ،کردم نگاى بغلو بٌ

 .دٍختو تلَیزیَن بٌ ٍ نگايو

 .گرفتو درد سر کردن جیغ جیغ انقدر ستایش ٍ ريا ٍ بَد گذشتٌ فیلو از یکو

 .بردى خَابش دیدم کٌ نهیزنٌ جیغ آٍا چرا ببینو برگشتو

 .صَرتش رٍ بَد افتادى تلَیزیَن نَر بَد، خانَش يا برق چَن کردم، نگايش

 .شَنش رٍ گذاشتو ٍ مسر نبَد، حَاسش کسی

 .بزارم کَچَلَ خانَم این ی شَنٌ رٍ ٍ م سر خَاست، دلو یکدفعٌ چرا نهیدٍنو

 ٍ بازٍم نحکو شکهش، تَ کرد جهع ٍ پاياش بَد، گرفتٌ اشتباى بالشتش با ٍ نن کنو فکر يو آٍا
 .بًو داد تکیٌ ٍ خَدش ٍ ٍ بغلش تَ گرفت
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 .اٍند لبام رٍ لبخندی چٌ نیو

 

 .پرید جا از آٍا کٌ دادم تکَن ٍ بازٍم ناخداگاى کٌ َدب فیلو آخرای

 ٍ ريا فیلو، خاطر بٌ نَقع يهَن کٌ کشید بنفشی جیغ دفعٌ یک داشت، کٌ ٍضعیتی خاطر بٌ
 .جیغ دٍر رٍ رفتن يو ستایش

 

 .گرفتو نی سرسام اینا با ٍاگرنٌ شد تهَم زٍد فیلو خدارٍشکر

 

 .بخَابیو تا يا اتاق تَ رفتیو بَدن، خستٌ يهٌ ٍ اٍندن اینايو بابا شد تهَم کٌ فیلو

 

 (آٍا)

 .نهیبرى خَابو باز کٌ يست شبایی اٍن از يو انشب بابا، ای

 .رفتو خَنٌ آشپز طرف بٌ ٍ کردم باز ٍ در ارٍم پاشدم، جام از

 .داشتو نی بر یَاش رٍ يام قدم بَد، خانَش يا چراغ چَن

 .بَد شدى تشنو خیلی

 .دیدم سیاى ایٌس یک شدم، خَنٌ آشپز ٍارد

 ياش دست تَ ٍ جیغو ٍ گرفت ٍ دينو جلَ اٍندم سیاى سایٌ يهَن بزنو جیغ خَاستو تا پرید، رنگو
 .کرد خفٌ
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 .سیاٍشٌ دیدم کٌ برگردٍندم ٍ سرم شد، رٍشن يا چراغ

 :تَپیدم بًش یکدفعٌ کشیدم، عهیق نفس

 شٌ؟ب زيرترک خَنٌ آشپز تَ بیاد یکی نیای؟نهیگی ارٍاح ٍ جن نحل چرا-

 :زدم صداش سریع کٌ بیرٍن برى آشپزخَنٌ از خَاست. نگفت چیزی ٍ کرد اخهی سیاٍش

 .سیاٍش اقا-

 (سیاٍش اقا نیگو کٌ حاال بٌ نٌ نیکنو، صداش سیا کٌ این بٌ نٌ اٍيٌ)

 :گفتو ٍ کردم سرفٌ یک

 .یبستن بابت عذزخَايی ٍحشت، تَنل دیرٍز بابت تشکر بديکارم، شها بٌ ٍعذرخَايی تشکر یک-

 .يَا رٍ انداخت ٍ ابرٍش یک برگشت

 ننداختی؟ قلو از چیزی نطهئنی-سیاٍش

 :گفتو ٍ فکرکردم یکهی

 چطَر؟ نٌ-

 .بغلت گرفتی ٍ نن بازٍ اخرش تا برد، خَابت فیلو جلَ اینکٌ بابت-سیاٍش

 .پایین انداختو ٍ سرم

 .شد سرخ يام گَنٌ کردم احساس

 نفًهیدی؟ چطَر آٍا برسرت خاک

 ...نن...بعدش..نفًهیدم..چیزى یعنی،...نن...اخٌ-

 .جلَ اٍند سیاٍش
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 .باال اٍرد ٍ سرم ٍ چَنو زیر گذاشت ٍ اشارش انگشت

 .کشیدم خجالت ازش چرا نهیدٍنو

 .شدم خیرى ياش چشو تَ ناخداگاى

 .نیشی خَشگل نیکشی خجالت-سیاٍش

 .ریخت قلبو

 .شد قرنز بیشتر يام گَنٌ

 .کرد یخ بدنو

 .بیرٍن زد خَنٌ آشپز از نکخ، لحظٌ چند بعد ٍ کشید يام گَنٌ رٍ گَنٌ نَازش ٍ دستش

 .نداشت ایستادن تَان پايام

 .رٍش نشستو ٍ عقب کشیدم رٍ صندلی

 .بَدم کردى ينگ

 گفت؟ چی االن سیاٍش..سیا

 نیشو؟ خَشگل نیکشو خجالت گفت..گف

 بَد؟ چی حرف این از ننظَرش

 .يام گَنٌ رٍ گذاشتو ٍ دستو

 .کردم نی حس ٍ انگشتش ينَز

 .اتاق تَ رفتو ٍ خَردم ٍ آبو رفتو نشستو کٌ یکو

 .کشیدم دراز رٍتخت
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 رفت؟ نهی بیرٍن ذينو تَ از فکرش

 زد؟ حرفی يهچنین چرا

 بَد؟ ٍاقعیت رٍی از یا کنٌ اذیت ٍ نن نیخَاست

 سیاٍش؟

 نیشو؟ خَشگل نیکشو خجالت گفت بًو نغرٍر سیاٍش

*** 

 (کیارش) 

 .شهالیو تَ کٌ يست اخری رٍز انرٍز

 .کنٌ ٍل رٍ استراحت ٍ شهال دارى دٍست کی ٍاگرنٌ برگردیو، باید ٍ زیادى کار شرکت تَ

 بًش گرفتو، دستو تَ ٍ برداشتو چهدٍنو تَ از رٍ بَدم خریدى کٌ رٍ گردنبندی نبَد، اتاق تَ کسی
 .شدم خیرى

 .افتاد دستو از گردنبند کٌ شد باز شدت با در یکدفعٌ کردم نی نگايش داشتو کٌ يهینطَر

 .نیکنٌ نگايو دارى باز نیش با ستایش دیدم کٌ برگردٍندم ٍ سرم

 .بَدتش دیدى ستایش بَد، شدى دیر کٌ برداشتهش زنین رٍی از رٍ گردنبند سریع

 .کرد نگاى دستو بٌ ٍرقلهبیدى يای چشو با جلَ اٍند

 .ندیدى گردنبند حاال تا انگار حاال

 

 .خَشگلٌ چقدر این کیارش-ستایش
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 .کرد نگاى بًش ٍ گرفتش دستو تَ زا

 .ايَم-

 خریدیش؟ کی برای-ستایش

 ..برای..چیز..برای-

 :گفت خَشحالی با ستایش

 خریدیش؟ نن برای-

 .بگو چی بَدم نَندى

 .بغلو تَ انداخت ٍ خَدش نحکو ٍ کرد غلطی برداشت سکَتو از يو ستایش

 .بشو قربَنت نداشتو، برخ نن خَبی تَ چقدر نهنَنو، ازت دنیا یک داداشی ٍای-ستایش

 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ کرد لپو از نحکهی، بَس

 .کردم نگاى در بٌ ٍاج ٍ ياج

 .نَيام تَ کشیدم نحکو ٍ دستو عصبانیت با

 .ستایش ٍای

 .تَ دست از ٍای

 .قاپید دستو تَ از رٍ گردنبند راحتی يهین بٌ

 .بگیر ازش رٍ گردنبند برم کٌ پاشدم

 .شدم هَنپشی کٌ برداشتو قدم یک

 .کنو ناراحتش ٍ خَايرم نیَند دلو
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 .بَد شدى خَشحال خیلی

 خریدم؟ کٌ ٍاسٌ بگو بگیرم ازشو حاال

 

 .پایین اٍند يا پلٌ از باز نیش با ستایش کٌ بَدم نشستٌ سیاٍش کنار

 .گردنش بٌ خَرد چشهو

 :گفت ٍ نشست ريا کنار اٍند گردنش، تَ بَد انداختٌ رٍ گردنبند دیٍَنٌ

 خَشگلٌ؟ نبندمگرد ريا-

 .کرد نگاى گردنش بٌ ستایش، طرف برگردٍند ٍ رياسرش

 :گفت یعدشو

 کجا؟ نازى،از چقدر ٍایی-

 .قشنگٌ خیلی ارى

 .خریدى برام داداشو-ستایش

 .خَشبحالت گفت ٍ زد بًش چشهکی. قشنگٌ خیلی عزیزم باشٌ نبارکت-ريا

 .بستو ٍ چشهام عصبانیت با

 .َدب اٍندى خَشش گردنبند از يو ريا

 :گفت گَشو دم سیا

 بخری؟ گردنبند ستایش ی ٍاسٌ نیخَاستی فرٍشیٌ طال تَ بَدی رفتی کٌ رٍز اٍن-

 .سیا نهیدٍنو-
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 :گفت کند نی پَست سیب بابا برای داشت کٌ نانان لحظٌ يهَن

 نیخری؟ گردنبند ستایش ٍاسٌ تَ تاحاال کی از-

 :گفت ٍ گرفت نانان از ٍ سیب بابا

 .بخرى چیزی خَايرش برای َاسٌخ دلش حاال بابا ای-

 بَدى؟ چی نناسبتش نهیگی حاال-آٍا

 :گفتو يهین برای بگو، چی نهیدٍستو

 .ستایش بٌ بدنش گفتو خریدنش، ٍ گرفت ٍ چشهو گردنبند پاساژ تَ رٍز اٍن-

 :گفت گَشو دم باز سیاٍش

 .نهیدى نشَن ٍ این کٌ گرفتی؟حالتت ستایش ٍاسٌ نطهئنی-

 .اتاق تَ باال رفتو يا پلٌ از پاشدم َدا،ب اٍردى گیر اینو اٍف

 

 (ريا)

 .بَد خَشگل خیلی ستایش گردنبند

 

 .بَدم شدى سیاٍش از اٍا نگاى دزدیدن ٍ آٍا بٌ سیاٍش يای نگاى نتَجٌ صبح از

 گرفت؟ نی ٍ نگايش خجالت با آٍا کٌ بَد اٍندى پیش بینشَن چی

 نرفتیو؟ رٍ ٍیال تَ تخراس اصال کردین دقت شهال اٍندیو ٍقتی از دخترا-ستایش

 .نَافقو بايات ننو ارى-آٍا
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 .بریو شد يضو غذانَن اینکٌ بعد بخَریو، رٍ نايار اٍکی-

 .دادن تکَن ٍ سرشَن ستایش ٍ اٍا

 :گفت یَاش نانانانَن بٌ رٍ آٍا

 نیاین؟ يو يا شها استخر بریو نیخَایو نايار بعد نا-

 .بیفتیو راى نیخَایو فردا کنیو جَر ٍ جهع دیگٌ باید نا برین، شها دخترم نٌ-نانان

 .نانانتٌ با حق دخترم ارى-خانَم نسرین

 .داد تکَن سرشَ يو عهَ زن

 .راحتید يرطَر باشٌ-آٍا

 حاال؟ داریو چی نايار-ستایش

 .کرفس خَرشت-عهَ زن

 .بَدنا کردى يَس بٌ بٌ-

 .شگلو خَ عرٍس قربَن-عهَ زن

 .خندیدیو خجالت با

 :گفت ايَ رٍ برد ٍ دستش ستایش

 .کن نا نصیب يو شَيرا نادر این از خدایا-

 

 .خندیدیو يهٌ

 .بکش خجالت ستایش يا، قدیو دخترای يو دختر-خانَم نسرین
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 :گفتو ستایش رٍبٌ عهَ زن

 .گرفتو نی براشَن رٍ آٍا ٍ تَ حتها داشتو دیگٌ پسر دٍتا اگٌ-

 .خندیدیو باز

 کشید؟ نی غذارٍ کی-آٍا

 گشنهَنٌ؟

 :تگف ٍ پاشد نانان

 .بشٌ انادى غذا تا کنیو انادى رٍ نیز پاشین-

 رٍ نردا ٍ پسرا رفت ستایش چیندیو رٍ نیز اینکٌ بعد. رفتیو آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ پاشدیو يهٌ
 .کنٌ صدا

 

 .کشید رٍ غذا نانان ٍ نیز سر نشستیو يهٌ

 .شدیو خَردن نشغَل حرفی بدٍن يهٌ

** 

 :گفت ستایش بٌ رٍ آٍا

 تَ؟ دیپَشی چیٌ این دیٍَنٌ-

 .کردم نگاى ستایش بٌ ننو

 .دیگٌ نایَ ٍا-ستایش

 پَشیدی؟ نایَ رفتی تَ يستش، پسر تا سٌ اینجا ای، دیٍَنٌ خیلی ستایش-
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 يای داداش دٍتاشَن بعدشو نیان، بیرٍن اٍنا نیگیو بابا پسر، تا سٌ نیگی يهچین بابا ای-ستایش
 .نکنٌ نگاى بگَ آرنان بٌ تَ يستن، خَدم

 بری؟ اینطَری داداشات جلَ کٌ يستی حیا بی دراینق یعنی-آٍا

 .بپَشو لباس نیرم باشٌ بابا ای...خب نٌ-ستایش

 .دادم تکَن تاسف رٍی از ٍ سرم

 .بیرٍن زدیو در از ٍ پایین رفتیو پَشیدیو، راحتی يای لباس اینکٌ بعد

 .رفتیو استخر سهت بٌ

 .آب تَ کرد ٍ دستش شدٍ خو ستایش

 .خیلی تنیس سرد خَبٌ، آبش-ستایش

 :گفت ٍ کرد آٍا ٍ نن بٌ رٍ ستایش

 بلدین؟ شنا دٍتا شها-

 .دادیو تکَن ٍ سرنَن

 :گفت ٍ خندید آٍا کٌ کردیو نگاى آب بٌ یکو

 .نیکنین نگاى چرا دیگٌ بریو-

 پشت از یکی یکدفعٌ نَقع يهَن کٌ گرفت، رٍ آب تَ پرش ژست ٍ ٍایستاد استخر لب رفت آٍا
 .بآ تَ داد يل رٍ آٍا ٍ اٍند

 .افتاد ٍ کشید جیغ آٍا
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 نگاى دارى سیاٍش ٍ خندن نی دارن آرنان ٍ کیارش دیدیو. برگشتیو اٍند، خندى صدای یکدفعٌ
 .نیکنٌ

 :گفت ٍ کرد نگاى آرنان بٌ ٍ آب رٍ اٍند آٍا

 بشو؟ غرق نن نهیگی آرنان خری خیلی-

 .نشدی کٌ حاال-آرنان

 .کردن نگاى ستایش ٍ نن بٌ نرنَز آرنان ٍ کیارش

 .سهتهَن دٍیدن

 .آب تَ شدیو پرت کٌ زدیو جیغ ستایش ٍ نن

 .باال اٍندم ٍ آب زیر رفتو

 .کشیدم عهیق نفس

 .خندیدن نی داشتن استخر لب آرنان ٍ ش کیار

 .کشیدن رٍ آرنان ٍ کیا يای پاچٌ استخر، لب رفتن ٍ کردن بًو نگايی ستایش ٍ آٍا

 .استخر تَ افتادن شلپ اٍنايو

 .خندى زیر زدیو تانَن سٌ

 .بَد گر نظارى فقط کٌ يو سیاٍش

 .بَد شدى گرفتٌ حالشَن استخر تَ افتادنشَن از کٌ يو آرنان ٍ کیارش

 طرف بٌ ٍ بیرٍن اٍندن آب از سریع عجیبی طرز بٌ نیست، آب تَ سیاٍش فقط دیدن کٌ دٍتاشَن
 .آب تَ دادن حَلش ٍ رفتن سیاٍش
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 .خندیدیو يهٌ باز

 :گفت کیارش بٌرٍ بیرٍن اٍرد ٍ سرش سیاٍش

 .پدرت بر-

 .بیاد سرجاش حالت کن شنا یکو داداش-کیارش

 .اٍردن در ٍ تیشرتاشَن آرنان ٍ کیارش

 .بدنایی چٌ ناشاال اٍى اٍى

 .آب تَ پریدن

 بیرٍن کرد پرت ٍ اٍرد در ٍ تیشرتش جا يهَن يو سیاٍش

 .باز اٍندین شهايا برایچی بابا ای-ستایش

 .اٍندیو دخترا نا بیرٍن برین

 نیست؟ دیگٌ انر-کیارش

 ..بفرنایید نیست، عرضی نٌ-ستایش

 .کردن شنا بٌ کرد شرٍع ستایش بٌ تَجٌ بدٍن کیارش

 .يا دارن رٍیی عجب عٌ عٌ-ستایش

 .کردن شنا بٌ کردیو شرٍع دادیو تکَن ٍ سرنَن. باشیو خَدنَن برای نا کن ٍلشَن-آٍا

 .کردن نی ذیتشَنا داشتن ٍ پسرا سهت رفتن آٍا ٍ ستایش دقیقٌ چند بعد

 .آب زیر کشیدتتو ٍ، پشتو اٍند آرنان

 .کرد بغلو نحکو زیر يهَن
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 .آب رٍ اٍندیو سریع کٌ نیَند بند داشت نفسو

 .يا رفت شد خل اینو يَف

 .حاال آب زیر چرا

 کٌ بگو بًش چیزی اٍندم

 .زد داد کیارش نَقع يهَن

 کردین؟ نی چیکار زیر اٍن دٍتا شها ايای-

 

 .شدم جدا آرنان از

 .کشیدم خجالت حسابی

 !اخٌ بَد کاری چٌ این آرنان آخ

 .بَدنا شها با-کیارش

 .کنو اذیتش نیخَاستو بابا يیچی-آرنان

 .کن خر ٍ خَدت برٍ یعنی کٌ کردن نگايش جَری سیا ٍ کیا

 .دخترا طرف رفتو کردم شنا

 .کرد نی نگايو یکجَری آٍا

 .خندید نی داشت يو ستایش

 .بیرٍن اٍندیو استخر از شدیو، خستٌ اینکٌ بعد

 .تنهَن بٌ بَد چسبیدى لباسا یاخدا کردم، نگاى ستایش ٍ آٍا بٌ
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 .کنیو جدا تنهَن از رٍ لباسهَن کردیو سعی شدن، نتَجٌ يو دٍتا اٍن

 آرنان انا رفتن، ٍ دیگٌ طرف کردن ٍ رٍشَن کٌ شدن نتَجٌ سیا ٍ کیا کنو فکر سرم، بٌ خاک
 ..کرد نی نگاى داشت

 ..ٍیال تَ رفتیو دخترا با خجالت با

 .رفتو نن آخر از حهَم، رفتن ستایش ٍ آٍا اینکٌ بعد

 .شستو حسابی ٍ خَدم

 .بیرٍن اٍند تنو، دٍر پیچیدم ٍ حَلو

 ٍ دستش کٌ بزنو جیغ اٍندم آرنان دیدن با شد، باز در نَقع يهَن کنو قفل ٍ در کٌ در جلَ رفتو
 .دينو رٍ گذاشت

 .ندیدی کٌ لَلَ دختر-آرنان

 ..گرفتو ٍ خَدم جلَ انا گرفت، خندم گفت کٌ لَلَ کلهٌ از

 .بَدم ایستادى جلَش بَد، نهایان بدنو کل کٌ کَتاى حَلٌ یک با دیدم اٍندم خَدم بٌ یکدفعٌ

 .دادم يلش بیرٍن سهت بٌ ٍ کشیدم یَاشی جیغ سریع

 .بیرٍن برٍ نکن نگاى آرنان-

 :گفت خندید نی کٌ يهینطَر آرنان

 .دیدم ٍ دیدم نی نباید کٌ اٍنی عزیز-

 .خندى زیر زد

 .کردم قفلش ٍ بستو يو ٍ در کردم، بیرٍنش اتاق از زٍر بٌ عصبانیت با
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 .زنین رٍ افتاد ٍ شد باز حَلو کٌ خَدم سر تَ زدم نحکو یکی بهیری، ريا ٍای

 .پَشیدم ٍ لباسام رفتو ٍ برداشتهش سریع

 

 .آرنان جلَ برم کشیدم نی خجالت بَد، خراب خیلی ٍضعو

 .دید زدن يو بٌ چشو یک بٌ کنو فکر ٍ ندارم ٍ دار

 .باشو نداشتٌ کار زیاد تا کردم جَر ٍ جهع ٍ چهدٍنو یکو

 .خَردن نی تخهٌ داشتن يهٌ پایین، رفتو

 .آرنان رٍی رٍبٌ ٍ بَد کیارش کنار نَندى باقی جای تنًا

 .يَف

 .نشستو رفتو ناچاری بٌ

 .خندید نی داشت بَدم نطهئن َنچ نیفتٌ، آرنان بٌ نگايو کردم سعی

 .برسیو زٍدتر کٌ بیفتیو راى پاشید زٍد صبح فردا خب-بابا

 بهَنیو؟ دیگٌ یکو نهیشٌ-ستایش

 .دیگٌ بریو تر زٍد باید نیهَنٌ، شرکت کاريای دخترم، نٌ-ارجهند اقای

 .نگفت چیزی کسی

 .نشستو نانانانَن ٍ دخترا کنار زنین، رٍ رفتیو

 :گفت عهَ زن کٌ زدیو نی حرف داشتیو
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 با باید زٍدتر يرچی ٍلی نٌ، يا نیکنو دخالت زندگیت تَ دارم ٍقت یک نکنی فکر ببین، جان ريا-
 باالخرى اینجَری، دخترم ندارى خَبیت بخَنید، نحرنیت صیغٌ ٍلی نٌ يو عقد حاال کنید، عقد آرنان

 .جٍَنید يردٍتَن

 .نَافقو بايات ننو نًناز ارى-نانان

 چیٌ؟ نظرت جان ريا خب-عهَ زن

 .نهیدٍنو نن راستش-

 تصهیو جات بٌ نهیتَنیو کٌ نا يست تَ زندگیٌ باالخرى بگَ، ٍ نظرت نکش، خجالت عزیزم-عهَ زن
 .کنیو گیری

 :گفتو ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 .خَبٌ نحرنیت صیغٌ حاال نیستو، نَافق عقد با نن راستش خب-

 .نیدیو جامان کاريارٍ برگشتیو شهال از دخترم، باشٌ-عهَ زن

 .دادم تکَن ٍ سرم

 (آٍا)

 .شدم نی دیٍَنٌ داشتو خدا ٍای

 .خندید نی ٍ زد نی حرف نردا ٍ پسرا با داشت کردم، نگاى آرنان بٌ

 خَايرنٌ؟ شَير زندگیو تَ آرنان نقش جدی جدی یعنی

 

 .نیفتاد اتفاقی شب اخر تا دیگٌ



 www.Novel98.com 290               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 .بشیو بیدار زٍدتر بتَنیو صبح تا بخَابیو، رفتیو يهٌ شام بعد

 .بَدیو اینجا کٌ بَد شبی آخرین

 .گذشت خَش کنار، بزاریو رٍ آرنان ٍ ريا يای کار

 (سیاٍش)

 .يام چشو رٍ گذاشتو ٍ دستو جام، تَ کشیدم دراز

 .خَابیدن اٍندن يو آرنان ٍ کیارش

 :گفت کیارش کٌ بَد گذشتٌ ساعت نیو تقریبا

 .سیا-

 يَم؟-

 بپرسو؟ سَال یک-کیا

 يَم؟-

 نیگی؟ ٍ راستش-کیا

 يَم-

 .نخَردى سگ کٌ ٍ زبَنت انداختی راى يَم يَم اى يَم، درد-کیا

 .کردم نگايش چپ چپ ٍ برداشتو يام چشو رٍ از ٍ دستو

 .يَم نیگٌ نیگو يرچی شد، خَرد اعصابو يا؟خب-کیا

 .برگشتو اٍلو حالت بٌ دٍبارى
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 .بنال-

 .داداش نحبتت ابراز این از نهنَن خیلی-کیا

 .بخَابو انٌ؟نیخَامی نینالی کیارش-

 .حرفیو نی داریو باش، آدم یکو خب-کیا

 .نگفتو چیزی ٍ کردم پَفی

 چیٌ؟ آٍا راجب نظرت نیگو-کیا

 بَد؟ چی ننظَرش خَردم، جا سَالش از

 چیٌ؟ ننظَرت-

 نیست خر آدم گردٍنٌ، نی بر ٍ رٍش خجالت با اٍنو نیکنی، نگاى آٍا بٌ يهش شدم نتَجٌ خب-کیا
 .نفًهٌ کٌ

 .زدم خندپَز یک

 نیگذرى؟ چی ننحرفت فکر اٍن تَ-

 چیٌ؟ ننحرف دیَث،-کیا

 .نیست يیچی-

 يهین؟-کیا

 .يهین-

 .نهیکنی بازش نبستن طال فکت بٌ خدا بٌ خب، بنال یکو سیا-کیا

 .نهیکنو تکرار دٍبار ٍ حرف یک نیدٍنی کٌ، گفتو-
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 نیفتادى؟ بینتَن اتفاقی نیگی یعنی-کیا

 .کنو اذیتش یکهی شاید اٍقات بعضی نیهَنٌ، ستایش نحل برام تٌ؟آٍابیف نیخَاد اتفاقی چٌ نحال-

 رٍ يست برات ستایش نحل کٌ رٍ دختر یک باید چی برای تَ نن، داداش دیگٌ يهین خب-کیا
 کنی؟ اذیت

 سننٌ؟ دارى؟تَرٍ ربطی تَ بٌ اصال-

 .آدم بٌ نیرینی کٌ بهیری آی-کیا

 کٌ بشنَم چیزی کسی از کٌ نیدٍنی سَالٌ، یک برام فقط ٍ فقط آٍا دیگٌ، بکپ نیگو ٍ يهین فقط-
 .نیرم اخرش تا باشٌ نخو رٍ

 .رٍيو گذاشتو ٍ چشهام ٍ کیارش بٌ کردم ٍ پشتو

 .کردم غرقش سَاالش کنٌ،تَ خفو نیخَاد االن نیدٍنستو

 ستایشٌ؟ نحل برام آٍا ٍاقعا

 .گفتو اینطَری ببندى ٍ دينش کیا اینکٌ برای نیست، قطعا

 !ذينو تَ اٍند سَالی یک یکدفعٌ

 کیٌ؟ عاشق آٍا

 فانیلٌ؟ تَ یا پسرشٌ دٍست طرف

 دارى؟ پسر دٍست یعنی

 .برد خَابو ربع یک تقریبا بعد نکنو، فکر چیزی بٌ دیگٌ کردم سعی
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 .نیکنٌ سنگینی رٍم چیزی یک دیدم

 .کردم باز يو از ٍ چشهام

 .حلقهٌ تَ گندى چیز یک دیدم

 .کردم نی نگاى توداش شدى ریز يای چشو ٍ تعجب با

 .کیارشٌ فًهیدم باال، اٍند ٍیندٍزم یکو اینکٌ بعد

 کردى؟ اینجَری چرا این

 رٍ بَد گذاشتٌ جَرایی یک سرشو تنو، دٍر بَد کردى حلقٌ دستشو کهرم، دٍر بَد انداختٌ ٍ پاش
 .شَنو

 .دخترش دٍست گرفتٌ،شایدم اشتباى آیندش زن با ٍ نن ٍ شدى  نها خَاب دیشب کنو فکر

 .نشد کنو جداش خَدم از کردم کاری ير

 .بَد افتادى لش تن نحل

 .زدم داد یٌ کٌ نیَند بند داشت نفسو دیگٌ

 .پریدن خَاب از کیارش ٍ آرنان

 .حالٌ چٌ چطَرى؟خَبٌ؟در ريا گرفتٌ؟حال آتیش اٍندى؟خَنٌ شدى؟دزد چی-آرنان

 .زدن رز بٌ کرد شرٍع يو کیا لحظٌ يهَن کٌ کردم نگاى آرنان بٌ تعجب با

 صدای تَ بَد؟یا بَد؟ارٍاج بَد؟جن دیگٌ کس یا بَدی، زدی؟تَ داد شدى؟چرا چی سیاٍش-کیا
 .نهیخَابی نهیاد؟چرا يَا؟خَبی؟خَابت رٍ انداختی ٍ نکردت

 .خندى زیر زدم ارادی غیر یکدفعٌ
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 .زدم نی قًقًٌ داشتو

 .نیگن پرت ٍ چرت دارن پاشدن کٌ بَدن چی فکر تَ خَاب، تَ دیشب عالهٌ خدا

 .کردن نی نگاى داشتن قلهبیدى يای چشو با آرنان ٍ پریدى باال ابرٍيای با کیارش

 .نیبینی تَيو ٍ نیبینو دارم نن کٌ رٍ چیزی االن آرنان،-کیارش

 .نیبینو دارم ننو ارى-آرنان

 .دستشَیی تَ رفتو ٍ بیرٍن زدم اتاق از پاشدم خندیدم، نی کٌ يهینطَر

 .زدم آب ٍ صَرتو

 .بًو خَرد چیزی یک دفعٌ یک کٌ کردم باز ٍ در

 .ستایشٌ دیدم پایین اٍردم ٍ سرم

 شدى؟ چت ستایش-

 :گفت بَد پریشَن ٍ باز نَياش ٍ بَد بستٌ ياش چشو کٌ يهینطَر ستایش

 .نهیدٍنو-

 .کهرم دٍر کرد حلقٌ ٍ دستاش ٍ سینو رٍ گذاشت ٍ سرش

 بَد؟ شدى چش این

 :گفتو نگرانی با

 خَبی؟ نطهئنی ستایش-

 .نٌ،ارى،نهیدٍنو-

 ٍضع؟ ٍ سر این بیرٍن؟با اٍندى پاشدى چرا صبح کلٌ ٍاگرنٌ گفت نی يذیَن داشت کنو فکر
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 .کردم بغلش

 .خَابیدى بَد نعلَم

 کنو؟ چیکارش حاال

 اتاقش؟ تَ ببرنش

 :گفتو کٌ اتاقشَن سهت رفتو

 چی؟ نباشن نناسبی نَقعیت تَ آٍا ٍ ريا اگٌ-

 .بندم نی ٍ يام چشو خب

 .بستو ٍ چشهو یک کردم، باز اشیَ درٍ

 .نهیشد کٌ اینطَری

 .انانٌ در اٍضاع دیدم کردم کَچَلَ نگاى یک

 .رٍش کشیدم رٍ پتَ ٍ کنار زدم صَرتش رٍ از ٍ نَياش جاش، سر گذاشتو رٍ ستایش

 .پتَ زیر بَد رفتٌ گردن تا ريا کردم، نگاى بغلش بٌ

 سردى؟ يَا نگٌ

 .آٍا بٌ خَرد چشهو کٌ پاشدم جام از

 .کنار بَد رفتٌ پتَش ٍ بَد خَابیدى باز طاق

 .تخت جای رفتو

 .تخت رٍ نشستو ارٍم انا نبَد، درستی کار نیدٍنو

 نیشٌ؟ پریشَن نَياشَن خَاب، نَقع دخترا چرا
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 .کنار زدم صَرتش رٍ از آرٍم يو رٍ آٍا نَيای

 .رٍش کشیدم رٍ پتَ ٍ پاشدم جام از

 .بیرٍن زدم اتاق از یَاش

 .نیزنن حرف دارن کیا ٍ آرنان دیدم کٌ اقهَنات تَ رفتو

 خَبی؟-کیا

 .دادم تکَن ٍ سرم

 خدایی؟ بَد این صبح کیارش نیگو خَدنَن، نیرغضب يهَن شد-آرنان

 .ٍاال نهیدٍنو-کیارش

 .نگین پرت ٍ چرت انقدر لطفا-

 بَد دىش چی خب دادا؟ يستی يو کار طلب پرٍندی، خَاب از رٍ نا دادت با يا، داری رٍ خیلی-کیا
 .حاال

 .بَد گرفتٌ اشتباى دخترش دٍست با ٍ نن دیٍَنٌ،دیشب یک يیچی-

 :پرسیدن دٍتاشَن

 ٍات؟-

 ......بايام قبال گفتو کٌ نن بٌ بَدی چسبیدى يهچین بَدی، شدى  يَایی دیشب کنو فکر-

 .خندى زیر زد پقی آرنان

 .خندید نیگو چی فًهید خَدشو کیارش

 .نهیری آی-آرنان
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 .نیاد صدا بیرٍن از دیدیو کٌ کردیو جَر ٍ جهع پاشدیو اٍند، بند َنخندش کٌ بعد

 .بَدن شدى بیدار خَاب از بَد نعلَن کٌ اینطَر

 کردین؟ جهع رٍ ٍسایلتَن شهايا نیگو-کیارش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .ارى-آرنان

 .بیفتیو راى باید کٌ بخَریو صبحانٌ پایین بریو خب-کیارش

 

 (ريا)

 .ناشین تَ گذاشتیو يارٍ چهدٍن

 کٌ؟ نزاشتین جا چیزی-نانان

 .نٌ-

 .شدیو يا ناشین سَار يهٌ

 .نیَند خَابو خیلی

 .بخَریو نايار تا داشتیو نگٌ جا یک ٍ بَد ظًر پاشدم، خَاب از کٌ زدم چرت یکو

 

 .برد خَابو باز نن ٍ رفتیو يا ناشین سهت بٌ دٍبارى خَردیو، رٍ نايارنَن ٍقتی

* 

 .ريا ريا،-
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 .کردم نگاى آٍا بٌ ،پریدم جا از

 رسیدیو؟-

 .ايَم-آٍا

 .نشستو صاف جام سر

 .بَد گرفتٌ درد کهرم چقدر ٍای

 .بَد شدى شب

 .بَدم خَابیدى چقدر نن

 کجان؟ يا اینا عهَ-

 .رفتیو يانَن خَنٌ سهت بٌ ٍ کردیو خداحافظی يهٌ بَدی خَاب تَ-آٍا

 .نکردم خداحافظی شد بد چقدر ٍای-

 .پایین اٍندم ناشین از

 .دادیو فشار رٍ طبقهَن دکهٌ ٍ زدیو ٍ آسانسَر پایین، اٍردیو رٍ يا چهدٍن ٍ کردیو کهک بابا بٌ

 

 .بیرٍن اٍندیو شد باز در

 .تَ رفتیو ٍ کرد باز کلید با ٍ در نانان

 .خَدنَن خَنٌ بٌ بٌ

 .کرد رٍشن رٍ يا چراغ نانان

 .زنین رٍ گذاشتو رٍ چهدٍن رفتو، اتاقو سهت بٌ
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 .بَدا شدى تنگ اتاقو ٍاسٌ دلو چقدر جان، ای

*** 

 .گذشت بًار از رٍز دى انرٍز

 .نداشتیو حسابی درست تفریح برگشتیو، شهال از ٍقتی از

 .نیخَنٌ درس یکو کنکَر ٍاسٌ دارى يو آٍا

 .کشیدم دراز تختو رٍ

 .پَکیدى حَصلو پَف،

 .خَرد زنگ گَشیو نَقع يهَن

 .بَد کیارش برداشتهش، نیز رٍ از پاشدم

 ٌ؟بل-

 خَبی؟ سالم-کیارش

 چطَری؟ تَ خَبو، نرسی-

 .دیگٌ ندیدنت شهال بعد از خَبو ننو نرسی،-کیارش

 داشتی؟ کار ايَم،-

 يو تَ کردم، يهاينگی يو آرنان با باغ، خَنٌ بریو ظًر فردا قرارى دٍستان با راستش ارى،-کیارش
 نیای؟

 .نهیدٍنو راستش اٍم-

 .نیگذرى خَش بیاین آٍا با-کیارش
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 .نیایو نیفتٌ اتفاقی اگٌ ببینو، حاال ٌباش-

 .باش خَنهَن جلَی دٍازدى ساعت فردا بیای خَاستی پس اٍکی-کیارش

 بیارم؟ يو ٍ دٍستو نًدیس نیشٌ گفتی، کٌ نرسی باشٌ-

 .نٌ کٌ چرا ارى-کیارش

 .فعال پس نهنَن، باشٌ ايان-

 .خداحافظ-کیارش

 برای بًش نگرفتو، خبری ازش چرا کٌ َردمخ ازش فًش صدتا ٍ زدم زنگ يو نًدیس بٌ اینکٌ بعد
 .گفتو فردا

 .خَنهَن دم نیاد گفت ٍ کرد قبَل

 .دارم نی بر ناشین خَدم نٌ گفتو، دنبالو نیاد گفت زد، زنگ يو آرنان

 .پایین رفتو

 .کرد نی نگاى فیلو داشت آٍا

 :گفتو نشستو کنارش رفتو

 آٍا-

 يَم؟-آٍا

 نٌ؟ دیگٌ نیای تَ بریو، گفت يو نا بٌ دٍستش، اغب برن قرارى فردا گفت زد، زنگ کیارش-

 :گفت ٍ کرد فکر یکو

 يستن؟ يهٌ نیام، باشٌ-
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 کیٌ؟ ننظَرت يهٌ-

 .اینا ٍ سیاٍش ٍ ستایش نحال-آٍا

 .دیگٌ حتها نهیدٍنو-

 .داد تکَن ٍ سرش

 

 (سیاٍش)

 .شد نی بد داشت حالو دیگٌ کٌ نَندم، خَنٌ تَ دٍرٍز برگشتیو کٌ شهال از

 .شرکتشَن تَ برم نیتَنو گفت ٍ کردم صحبت بابا با

 .بزنو دیگٌ شرکت یک بتَنو شاید بشٌ پر بالو ٍ دست یکو اٍنجا برم

 

 .بیار خَاستی رٍ يرکی گفتٌ باغ، کردى دعَتش فردا برای دٍستاش از یکی گفت کیارش

 .کردم قبَل ننو

** 

 (ريا)

 .تخت رٍ گذاشتو ٍ کردم آنادى ٍ لباسام

 .بَدم کردى انتخاب پَشیدى ٍ ىساد شلَار بلیز یک

 .بیرٍن اٍندم گرفتو، دٍش یک اینکٌ بعد

 .کردم خشک سشَار با ٍ نَيام



 www.Novel98.com 302               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .شدن حاضر بٌ کردم شرٍع

 

 يست يو آرنان فًهید ٍقتی انا کرد، نخالفت اٍلش نًهَنی، نیریو آٍا با بَدم گفتٌ يو نانان بٌ
 .نگفت چیزی

 .اٍند يو آٍا زنان يو کٌ بیرٍن اٍندم اتاق از ٍ برداشتو ٍ کیفو

 حاضری؟-

 .بریو ارى-آٍا

 .رفتیو پارکینگ سهت بٌ

 .اٍردم در پارکینگ از رٍ ناشین

 .شد ناشین سَار عقب اٍند ٍ شد پیادى تاکسی از نًدیس يو لحظٌ يهَن

 .بَسیدنو بٌ کردم شرٍع ٍ پشتو پرید

 .کحافت بَد تنگیدى ٍاست دلو بیشعَر، خر-نًدیس

 .دمکر بَسش ننو ٍ خندیدم

 .نحبتت ابراز از نهنَن عزیزم، سالم-

 .دارنا حضَر اینجا ننو-آٍا

 .کرد رٍبَسی يو آٍا با ٍ خندید نًدیس

 .اینا کیارش ی خَنٌ سهت بٌ کردیو حرکت

 .دادیو دست ستایش ٍ پسرا با ٍ شدیو پیادى ناشین از رسیدیو ٍقتی
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 .بَد رسیدى يو آرنان

 .دیگٌ بیفتیو راى خب-کیارش

 .شدیو سَار ٍ دیودا تکَن سری

 .رفت جلَتر ٍ گرفت سبقت ازنَن کیارش

 .سرش پشت يو آرنان ٍ نن

 .کردم زیاد ٍ آينگ ٍ کردم رٍشن رٍ ناشین سیستو 

 .خَندن بلند بلند کردن شرٍع يا گرفتٌ جَ این نحل يو نًدیس ٍ آٍا

 ..کردم يهرايی باياشَن ننو

 

 .تسَخ نی گلَيانَن کٌ بَدیو کردى جیغ جیغ کٌ انقدر

 .دادم ٍیراژ ٍ کردم زیاد ٍ سرعتو شدت، بٌ گرفتتو جَ یکدفعٌ نن

 

 .خَرد زنگ گَشیو کٌ کردم کو ٍ سرعتو گذشت کٌ یکو خندى، زیر زدیو بلند بلند دخترا با

 .بَد آرنان

 .الَ-

 :گفت عصبانیت با آرنان

 بیفتٌ؟يان؟ اتفاقی برات کردی؟نهیگی زیاد ٍ سرعتت انقدر چرا ريا-

 ..خَاستیو یکو نشدى چیزی کٌ حاال آرنان-
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 شنَا؟ گَش کَ برداری نهیخَاد ناشین گفتو بًت يی نن، عزیز نهیکنٌ خبر اتفاق ريا-آرنان

 .بَد نکردى صحبت بايام اینطَری آرنان حاال تا شدم، ناراحت

 .ببخشید خب خیلی..خی-

 .بدم فرٍ ٍ بغضو کردم سعی کردم، قطع رٍ تلفن

 .زد حرف بايام نطَریای آرنان بَد خَردى بر بًو

 .برسن بًو پسرا کٌ رفتو تر یَاش

 دیدم کٌ برگردٍندم ٍ سرم جلَ، برى کٌ شد نی رد بغلو از داشت کیارش رسیدن، کٌ گذشت یکو
 .نیکنٌ نگايو چپ چپ دارى سیاٍش

 دیگٌ؟ بزارم دلو کجای ٍ این خدا یا

 

 .پشتو آرنانو کردم، حرکت کیارش سر پشت آرٍم برسیو ٍقتی تا

 

 .رسیدیو

 ..شدیو پیادى ٍ کردم پارک ٍ ناشین

** 

 (آٍا)

 .کرد باز برانَن ٍ در ٍ در جلَ اٍند پسری شدیو،یک پیادى کٌ ناشین از

 .باغ تَ رفتیو ٍ کردیو سالم باياش
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 .تَ رفتیو رسیدیو، خَنٌ بٌ کٌ کردیو طی ٍ نسیر

 .بَدن دختر ٍ پسر ایل یٌ ناشاءهلل

 ..یوداد دست ٍ کردیو سالم يهشَن با

 :گفت جلَ اٍند دخترا از یکی

 طبقٌ برید نیتَنید کنید عَض لباس خَاستین اگٌ اٍندید، خَش خیلی يستو، آیناز نن يا بچٌ-
 .باال

 .کردیو تشکر ٍ دادیو تکَن ٍ سرنَن

 .نشستن رفتن پسرا

 .کیفش تَ گذاشت ٍ اٍرد در ٍ شالش ستایش

 .گذاشت باال برد ٍ اٍرد در نانتَشو

 .نشست داداشاش کنار رفت پایین، اٍند

 اٍردن در از ريا کٌ گفت چیزی یک گَشش دم ٍ پاشد سریع آرنان کٌ بیارى در رٍ شالش اٍند ريا
 .کرد نظر صرف شالش

 .بردارم سرم رٍ از ٍ شالو ٍ بگیرم گرم زٍدی این بٌ نداشتو دٍست ننو

 .دختر تا چًار ٍ بَدن پسر تا پنج

 .بَدن خَب ٍ گرم خیلی يو اٍنا نشستیو، دخترا کنار رفتیو

 .کردن نعرفی رٍ خَدشَن

 .ياست شیفتٌ خَد این از بَد نعلَم دختر اخرین
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 .بَد طناز اسهش ننشٌ، عرٍسی انگار کٌ بَد کردى آرایش يهچین

 .بکشن سیخ بٌ کباب رفتن پسرا کٌ زدیو نی حرف داشتیو

 (ريا)

 .خب نعذبو شال با نن آرنان، از بَد گرفتٌ حرصو

 .نیار در ٍ التش نیگٌ بًو

 

 .اٍند پیانک گَشیو بٌ کٌ زدیو نی حرف يا بچٌ با داشتیو

 .برداشتهش

 :بَد آرنان از

 .دارم کارت باغ تٌ بیا-

 .رفتو نهی بَد بد انا بَدم، دلخَر ازش برم، نداشتو دٍست

 .نیام االن نن گفتو يا بچٌ بٌ

 .بیرٍن رفتو ٍ پاشدم جام از

 .نداشت دید زیاد باغ تٌ

 .کردم سرفٌ یک ٍ جلَتر رفتو فکرى، تَ ٍ درخت بٌ دادى تکیٌ آرنان دیدم کٌ کردم نگاى فاطرا بٌ

 .طرفو برگردٍند ٍ سرش آرنان

 اٍندی؟-

 .ايَم-
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 .ناراحتی دستو از-آرنان

 .نٌ-

 .ناراحتی دستو از نیدٍنو چرا،-آرنان

 .نیستو نٌ-

 .ريا کن نگاى نن بٌ-آرنان

 :گفت دٍبارى کٌ گردٍندم بر ٍ سرم

 .کن نگاى يام چشو تَ ريا-

 .کردم نگاى ياش چشو تَ ناچار بٌ

 بشو؟ عصبانی دستت از رانندگیت اٍن با نداشتو حق شدم نگرانت فقط نن،نن عزیز-آرنان

 .بزنی داد سرم نداشتی حق نٌ-

 .گَنو رٍ شت گذا ٍ دستش ٍ خندید آرنان

 خَردى؟ بر کَچَلَم خانَم بٌ جَنو، ای-آرنان

 :گفت ٍ بَسید لپهَ ٍ باال اٍرد انگشتش با ٍ سرم کٌ ایینپ انداختو ٍ سرم-

 :گفتو درد با کٌ کشید بینهَ خانَنی، حاال ببخشید باشٌ-

 .آرنان عٌ-

 :خندید

 آشتی؟-
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 بینیو بٌ نالَند ٍ بینیش کرد، نزدیک خَدش بٌ ٍ نن ٍ پًلَم رٍ گذاشت ٍ دستش کٌ نگفتو چیزی
 :گفت دٍبارى

 آشتی؟-

 .دادم تکَن ٍ سرم ٍ خندیدم

** 

 (آٍا)

 .پسرا کنار رفتیو ٍ بیرٍن اٍندیو خَنٌ از دخترا با

 .نیگردى راحت اینطَری بازم برادر، دٍتا داشتن با ستایش کٌ بَدم تعجب در این از

 نشَن يا دختر با سرگرم ٍ خَدم ٍ نزاشتو نحل انا بَدم، شدى خَدم رٍی پسرا از یکی نگاى نتَجٌ
 .دادم

 

 يارٍ کباب پسرا کٌ گذاشتیو يو چنگال قاشق ٍ نَن ٍ کردیو پًن رٍ سفرى د،ش حاضر غذا اینکٌ بعد
 .اٍردن

 :گفت بَد ارشیا اسهش فًهیدم کٌ پسرا از یکی

 .خَرید نی اخر تا ٍ انگشتاتَن اٍردم پز ارشیا کباب براتَن کٌ بیاین بدٍیین-

 .نشستن اٍندن يو ريا ٍ آرنان لحظٌ يهَن کٌ سفرى سر نشستیو ٍ خندیدیو

 .عالهٌ خدا بَدن، رفتٌ کجا دٍتا این باز

 .نشست کنارم اٍند کرد، نی نگايو يهش کٌ پسری يهَن کٌ بَد خالی کنارم جا دٍتا
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 .نشست دیگو طرف اٍند يو سیاٍش کٌ کردم جهع ٍ خَدم یکو

 بخَرم؟ غذا چجَری االن نن خدا، یا

 جلَم يارٍ کباب سینی نسانا پسرى، يهین کٌ داشتن نی بر کباب خَدشَن برای داشتن يهٌ
 .بردار گفت ٍ گرفت

 :گفت کٌ برداشتو ٍ کردم تشکری ناچار بٌ

 .خَشهزست بردار يو دیگٌ یکی-

 .بسٌ نهنَن نٌ-

 .خَردن غذا بٌ کردیو شرٍع

 .جلَم گرفت ٍ ریخت نَشابٌ لیَان تَ سانان کٌ بَد غذام ٍسطای

 .نیریزم خَدم نهنَن نٌ-

 .بخَر ریختو برات بیا نٌ-سانان

 :گفت عصبانیت یکهی با طناز، غدى دختر يهَن یکدفعٌ

 .نخَر ٍ این بخَر ٍ این نیگی بًش يی بریزى، خَدش برای بلدى خَدش سانان بابا ای-

 .گفتو نی بًش چیزی، یٌ ٍاگرنٌ بَدیو نًهَن حیف

 .باال نیبری ٍ صدات سفرى سر دختر، چٌ تَ بٌ اخٌ

 .خَنٌ آشپز تَ ردیوب کردیو، جهع رٍ يا ظرف شد تهَم کٌ نايار

 .داشت شَیی ظرف ناشین شکر خدارٍ

 .نشست دلو ٍر اٍند دخترى بدم شانس از کٌ نشستیو بیرٍن، رفتیو يهٌ
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 :گفت بشنَن يهٌ کٌ جَری بلند یکدفعٌ

 نهیاری؟ در ٍ شالت چرا-

 

 .نداشتو رٍ باياش گذاشتن دين بٌ دين حَصلٌ چَن ندادم، بًش جَابی

 .دادى گیر نن بٌ چرا نهیدٍنو سرشٌ، شال يو ريا حاال

 این؟ تَ نهیشی خفٌ-طناز

 .راحتٌ يرجَر بزار کن، ٍلش طناز بابا ای-سانان

 .کردن نی نگاى داشتن يهٌ

 .گرفت ٍ طرفو سانان گرفت لجش کنو فکر

 :گفت باز

 نیکشی؟ خجالت ٍزیای ٍز این از نَيات حتها-

 .يا بَد دادى گیری عجب

 .کشید سرم از ٍ شالو عٌدف یک کٌ پایین انداختو ٍ سرم

 .اٍند بقیٌ يین صدای

 .شد جهع يام چشو تَ اشک کٌ شدم عصبانی انقدر

 :زدم داد بًش بٌ رٍ بلند صدای با ٍ پاشدم جام از

 شد؟ برطرف حاال؟دیدی؟فضَلیت شدی راحت-
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 سانان کٌ سهتو بیان پاشدن ريا ٍ ستایش دیدم چشهو گَشٌ از کٌ رفتو در طرف بٌ عصبانیت با
 :گفت ٍ گرفت ٍ جلَشَن یعسر

 .بشینید شها نیکنو درستش االن نن ببخشید،-

 .باغ تَ رفتو ٍ بیرٍن زدم خَنٌ از

 .يام گَنٌ رٍ ریخت يام اشک

 .فرينگ بی بیشعَر ی دخترى کرد، تحقیرم

 .زنین رٍ نشستو گَشٌ یک رفتو

 .نشست کنارم ٍ رسید بًو يو سانان

 .نزارم نحل بًش کردم سعی

 .ببخش تَ يهینطَریٌ اخالقش اٍن کال نیکنو، خَايی عذر ازت طناز، طرف از نن انج آٍا-سانان

 .نگفتو چیزی ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 سالتٌ؟ چند-سانان

 .زد نی حرف يی این نداشتو حَصلٌ يَف

 .يیجدى-

 ارى؟ حتها، داری کنکَر انسال ايا،-سانان

 .ايَم-

 .باشی خَن درس نیاد نظر بٌ-سانان

 .تقریبا-
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 .اٍندى خَشو ازت گرفتی، ٍ چشهو اٍندی ٍقتی از نیدٍنی آٍا چیزى،-سانان

 .کردم تعجب ٍقاحتش این از

 بشیو؟ آشنا بايام بیشتر نیشٌ-سانان

 :گفت قاطع کٌ اٍند سیاٍش صدای یکدفعٌ

 .نٌ-

 

 (سیاٍش)

 .پرٍییٌ پسرى عجب

 .نًهٌ جان آٍا دارى؟نظر ربطی تَ بٌ ٍلی ببخشید سیاٍش-سانان

 .يست نٌ آٍا نظر-

 :گفت آٍا رٍبٌ برگشت سانان

 بشیو؟ دٍست يو با نیتَنی چیٌ، خَدت نظر عزیز-

 :گفت نن نن با کٌ کردم نگاى آٍا بٌ عصبانیت با

 .نٌ..ن ینی..ین چیز..چی-

 عزیزم؟ چرا-سانان

 .دیَار بٌ کبَندنش کردم، بلندش ٍ گرفتو ٍ یقش

 .کارت رد برٍ پس نٌ، یعنی نٌ نیگٌ انداختی؟ٍقتی راى جان آٍا عزیزم، عزیزم يی چیٌ-

 .رفت ٍ زد پس یقش رٍ از ٍ دستام بعد کرد، نگاى يام چشو تَ عصبانت با سانان
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 :گفتو آٍا، کنار نشستو پام یک رٍ ٍ برگشتو

 .بزنٌ حرف اینطَری بايات داد اجازى خَدش بٌ کٌ دادی انجام حرکتی حتها-

 :گفت ٍ کرد نگاى يام چشو تَ

 .نٌ-

 دادی؟ ٍ بشجَا چرا اصال-

 باياش داشتو دٍست اصال دادی، گیر يو تَ نیست خَب حالو نن نادرت، جان کن ٍل بابا ای-آٍا
 نیکنی؟ دخالت چرا تَ بشو دٍست

 :زدم داد بلند گرفت فرا ٍ ٍجَدم خشو یکدفعٌ

 .نیکنی غلط تَ-

 .ترسید ٍ پرید جا از

 .شد جهع ياش چشو تَ اشک

 .نَيام تَ کردم ٍ دستو نحکو

 چیکارنی نیزنی؟اصال داد سرم جرأتی چٌ بٌ..ٌب-آٍا
 تَ؟داداشهی؟بابانی؟شَيرنی؟نانزدنی؟عشقهی؟چیکارنی؟

 .کارتو يهٌ کن فکر تَ-

 .کردم حرکت خَنٌ سهت بٌ ٍ پاشدم جام از زد، نی نَج ياش چشو تَ تعجب

 .زدم حرفی يهچین چرا نهیدٍنو
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 (آٍا)

 .کردم نگاى رفتنش بٌ تعجب با

 ؟کارتو يهٌ چی یعنی

 .نیاٍردم در سر چیزی

 .پاشدم جام از

 .تَ برم کشیدم نی خجالت

 .نداشتو ای چارى انا

 .تَ رفتو ٍ کردم باز ٍ در

 .طرفو برگشت يا نگاى يهٌ

 .کرد نی نگايو عصبانیت با طناز

 .نگرانی با يو ستایش ٍ ريا

 .نشستو گَشٌ یٌ رفتو

 .کردم نگاى سیاٍش بٌ

 خاصی اتفاق يیچ یعنی کٌ داد نی نشَن جَری ٍ خَدش ٌيهیش کٌ نیَند خَشو اخالقش این از
 .نیفتادى

 .رفت رژى ذينو تَ جهلش

 (کارتو يهٌ کن فکر تَ)

 .اٍرد در فکر تَ از ٍ نن ٍ نشست کنار اٍند ريا
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 خَبٌ؟ حالت-ريا

 .دادم تکَن ٍ سرم-

 .نیست سرم شال نن اٍند یادم یکدفعٌ

 .بردارم ٍ شالو نیاد بدم يا جهع این تَ انا نیست، نًو اصال حجاب برام درستٌ

 .دیگٌ نداشت فایدى االنو

 بًت؟ گفت چی پسرى این-ريا

 .اٍند دنبالتَن چرا سیاٍش

 .نهیدٍنو نگفت، خاصی چیز-

 .نشست آرنان کنار رفت پاشد ٍ بگو چیزی نهیخَام فًهید

 .داد تحَیلش لبخندی يو آرنان

 .گرفتو ازشَن ٍ نگايو پَف،

 ٍ خَدت گفت نی ٍ کرد نی بغلو نیَند آرنان شدم ناراحت ٍقتی بَدم، نی ريا جای داشتو دٍست
 .نکن ناراحت

 

 .بزنن چرتی یک تا اٍردن بالشت رفتن پسرا

 .نبَد خبری يو طناز از

 .خَنٌ برم نیخَاست دلو نداشتو، حَصلٌ دیگٌ
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 .نیفتاد اتفاقی عصر تا دیگٌ

 .نشدن خستٌ زدن فک از يو دخترا ٍ خَابیدن پسرا

 .زدم چرتی یک ساعت نیو حد در يو نن

 

 :گفت بَد انین اسهش پسرا از یکی دیگٌ، بریو گفتن يهٌ شد کٌ عصر

 بزاریو؟ کَرس بریو چیٌ نظرتَن-

 .ام پایٌ-سانان

 .نَافقو ننو اٍکی-کیارش

 چی؟ دخترا-انین

 :گفت ناز با طناز

 .نیزاریو نسابقٌ باياتَن نايو خب-

 :گفتن ٍ خندیدن پسرا

 تَ؟-

 .چیزی،نگفت ٍ کرد نازک چشهی تپش طناز

 .بدن نسابقٌ انین ٍ سانان ٍ کیارش ٍ ريا شد قرار

 .بَد ريا فقط يهین برای بَدن، اٍندى پسری یک با کدٍم ير چَن بَدن نیاٍردى ناشین دخترا

 .برى زٍدتر شد نجبَر بًش گفت چی نهیدٍنو بَد، زدى زنگ بًش عهَ زن يو آرنان

 .بَدى شدى نجبَر البد انا بزارى، تنًا رٍ يار نهیخَاست دلش بَدم نطهئن
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 .رفت ٍ کرد خداحافظی

 .شدیو يا ناشین سَار ٍ کردیو جهع رٍ ٍسایل يهٌ

 

** 

 (ريا)

 .بَد خَب زیادی رانندگیو خدارٍشکر،

 :گفت گَشو دم نًدیس

 .خَبٌ رانندگیت کنی؟تَ ضایشَن نیتَنی ريا-

 .گرفتها استرس نهیدٍنو-

 :گرفت ٍ جلَ نشست آٍا

 .دارم دٍست ٍ جَنو نن ضهن در-

 :گفتو ٍ خندیدم

 نداری؟ اعتهاد خَايرت بٌ-

 .کرد نازک پشهی پشت

 .برى شد نجبَر گفت چی نهیدٍنو آرنان، بٌ زد زنگ عهَ زن

 .بزارى تنًام نهیخَاست دلش

 .ببرى نیخَاد کجا نارٍ ببینیو تا افتادیو راى انین سر پشت ٍ کردیو رٍشن يارٍ ناشین
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 .کردیو پارک يو کنار رٍ يا ناشین دیورسی ٍقتی

 .نیاد جايا اینجَر يهیشٌ انین بَد نعلَم بَد، بزرگی جای

 .نبَد کسی کنو فکر نا جز بَد، خلَت

 نشستٌ کیارش ناشین تَ سیاٍش ٍ ستایش ٍ کیارش انا بَدن، نشستٌ کی يا ناشین تَ نفًهیدم
 .بَد رانندى کیارش کٌ بَدن

 .بَد طناز وکن فکر يو سانان ناشین تَ

 .کنو فکر بَدن انین ناشین تَ دیگٌ دختريای

 :گفت شد پیادى ناشین از انین

 .شرٍع یعنی زدم بَق يرٍقت-

 .کشید عهیق نفس ٍ بست ٍ کهربندش آٍا

 :گفت کٌ خندیدم کارش این بٌ

 يا؟-

 .صندلی بٌ چسبید يو نًدیس

 .بَد نشًَد صَرتش تَ ترس انا داشت، يیجان نًدیس اینکٌ با

 .بَدن حرکت انادى ٌيه

 .بَدم گرفتٌ استرس، خَدنو

 .شد کندى جاش از ناشین ٍ گاز رٍ گذاشتو رٍ پام انین بَق با

 ..دادیو نی ٍیراژ داشتیو سرعت با ناشین تا چًار
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 بَدم دادى فشار گاز رٍ نحکو انقدر رٍ پام زدن، جیغ بٌ کردن شرٍع اٍل يهَن از کٌ نًدیس ٍ آٍا
 .بَد گرفتٌ دردم کٌ

 .جلَ کیارش ٍ نن ٍ افتادن عقب انین ٍ سانان ناشین دیدم کٌ گذشت یکو قریبات

 .کردم تعجب خَدم از

 نیرم؟ دارم خَب انقدر یعنی

 .نزنو چشو ٍ خَدم البتٌ

 .رسیدم بًش دادم، گاز بیشتر کٌ جلَ افتاد کیارش

 

 دٍر بار سٌ ناشینانَن کٌ چپ سهت بٌ پیچیدیو نحکو يارٍ فرنَن دٍتانَن بَد، اخرش دیگٌ
 .چرخید خَدش

 .کشیدیو بلندی جیغ آٍا ٍ نًدیس ٍ نن

 .ایستاد کیارش ناشین رٍی رٍبٌ چرخید قشنگ ناشین اینکٌ بعد

 .بَد شدى بلند دٍد ٍحشتناکی شکل بٌ

 .فرنَن رٍ گذاشتو ٍ سرم کشیدم، رٍ دستی ترنز

 .نبَد نن از بًتر يو ٍآٍا نًدیس حال قطعا

 .شدم چشو تَ چشو کیارش با کٌ باال اٍردم ٍ سرم گذشت، کٌ یکو

 .کرد نی نگايو داشت

 .چرا نهیدٍنو ریخت، يری دلو کٌ زد لبخندی یک بعد
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 .شدم پیادى ناشین از ٍ گرفتو ازش ٍ نگايو

 .رسیدن يو انین ٍ سانان

 .زدن دست کیارش ٍ نن برای ٍ شدن پیادى يهٌ

 .بَد شدى دیَار کچ نحل رنگش جلَ، اٍند ستایش

 .کرد نی نگاى داشت فقط عادی ٌک يو سیاٍش

 :گفت سانان

 .ندارى حرف رانندگیت ريا ناشاءهلل-

 .چیزی،نگفتو ٍ زدم لبخندی

 .نیشٌ تر سفید رنگش دارى لحظٌ ير ستایش دیدم دفعٌ یک

 گَشٌ یک دٍید ٍ گرفت ٍ دينش جلَ یًَ

 .باال اٍرد تَنست تا ٍ

 .کنارش رفتن نگرانی با کیارش ٍ سیاٍش

 .رفتو طرفشَن بٌ ٍ برداشتو ٍ آبو شیشٌ شیننا تَ از رفتو

 .کیارش طرف گرفتو رٍ شیشٌ

 .ستایش صَرت رٍ ریخت ٍ کرد آب پر ٍ نشتش ٍ گرفت دستو از

 .گذاشت ستایش دين دم ٍ گرفت کیارش از رٍ بطری سیاٍش شد بًتر کٌ حالش

 .خَرد آب یکو يو ستایش

 یًَ؟ شد چت-کیارش
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 .نهیدٍنو-ستایش

 .افتادیو راى ٍ کردیو خداحافظی يو از ٍ يا اشینن تَ برگشتیو يهٌ

 شد؟ چش ستایش-آٍا

 .خَرد بًو حالش يیچی،-

 

 .کردم حرکت خَنٌ طرف بٌ رسَندم، رٍ نًدیس اینکٌ بعد

 

 .رسیدیو

 .پارکینگ تَ بردم رٍ ناشین

 .زدم رٍ نرکزی قفل کٌ کنٌ باز ٍ در اٍند اٍا

 .کرد نگايو تعجب با

 .بَسیدم ٍ گَنش جلَ رفتو

 .کرد نگايو قلهبیدى يای چشو با آٍا

 .ببَسو ٍ کَچَلَم خَاير يای لپ بَد شدى تنگ يَم؟چیٌ؟دلو-

 .شد پیادى کرد، باز رٍ قفل ٍ کرد نحارم ای دیٍَنٌ آٍا

 .قفل،کردم ٍ درش ٍ شدم پیادى ناشین از

 (کیارش)

 ..کنٌ رانندگی خَب انقدر بتَنٌ ريا کردم نهی فکر
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 .شتو دا دٍست رٍ يار يای نگاى چرا نهیدٍنو

 ..کٌ نبَد خَدم دست شد، نی رٍ ٍ زیر دلو کرد نی نگاى بًو خَشگلش آبی يای چشو اٍن با ٍقتی

 .آرنان خَشبحال

 .پیشَنیو تَ زدم نحکو یکی

 تَپیدم، خَدم بٌ

 .دينتَ ببند

 

 (ريا)

 .يست در بٌ انرٍز،سیزدى

 .بیرٍن بریو اینا کیارش ٍ عهَ با قرارى

 .اصفًان برى شد نجبَر اٍند، پیش ینشکل براش آرنان

 .نیریو داریو ٍ نشستیو ناشین تَ االنو

 .بدیو انجام رٍ صیغٌ حتها دیگٌ، رٍز چند تا کٌ گفت ٍ نانانو بٌ زد زنگ يو عهَ زن

 .نیشٌ شرٍع دانشگاى باز ٍای

 .بشٌ نَفق انیدٍارم يست، آٍا کنکَر يو تیر تَ

 .نگرانو براش

 .دارى تاجیر رٍحیش تَ بشٌ، قبَل رٍ عالقش نَرد ی رشتٌ ٍ دانشگاى برى بتَنٌ حداقل

 .نهیگٌ شدى؟انا اینجَری چرا آٍا بدٍنو دارم دٍست خیلی
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 ای احهقانٌ خیلی کار نیگو نیشو، پشیهَن انا بگردم، ٍ اتاقش برم نیگو خَدم با يا نَقع بعضی
 .يست

 

 ندارم؟ آرنان بٌ ای عالقٌ يیچ نن چرا گفتو خَدم، با کردم نی فکر داشتو کٌ دیشب

 .داشتن دٍست یا عشق بزاریو ٍ اسهش بخَایو کٌ حسی يیچ عشق، حس نٌ

 .دیگٌ چیز نٌ يست، عهَ پسر یک نحل برام فقط آرنان

 یانٌ؟ درستٌ کارم

 درستیٌ؟ کار بشو صیغش یا آرنان با ازدٍاج ٍاقعا

 بیاد؟ ٍجَد بٌ درٍنو آرنان بٌ عشق دارى انکان

 

 .رسیدیو گذشت کٌ یکو

 .دربند بَدیو اٍندى

 .بریو نايو تا نشستن، کجا ببینٌ تا گرفت تهاس عهَ با بابا

 .کردیو حرکت بابا سر پشت برداشتیو، رٍ ٍسایل اینکٌ بعد

 .دیدیو يارٍ این کیارش دٍر از

 .کردیو پرسی احَال ٍ سالم بٌ شرٍع پیششَن، رفتیو

 .بَدن کردى پًن کٌ اندازی زیر رٍ نشستیو

 .بیرٍن کنو پرت بردارم خَنٌ از رٍ سبزى رفت یادم ٍای
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 .کن ٍلش

 .کرد نی کار شرکتشَن تَ داشت يو سیاٍش بَدم شنیدى بابا از کٌ اینجَر

 نهیکنٌ؟ داناد رٍ سیاٍش ٍ کیارش خانَم، نسرین چرا اٍند ذينو تَ دفعٌ یک

 .اٍندى تازى بَدى ٍر اٍن کٌ سیاٍش خب

 ...کیارش...يو کیارش

 .چٌ نن بٌ اصال نهیدٍنو، ٍای

 .نیکنو فکر دارم چیٌ اینا

 .کنیو حاضر رٍ نايار بساط-: گفت بابا کٌ بَد دٍ يای ساعت تقریبا

 

 .بَدیو کردى درست الَیٌ يهٌ

 .کردم درست نن رٍ خَدنَن يای الَیٌ البتٌ

 .سفرى تَ شتیو گذا يو يارٍ ظرف ٍ کردیو پًن ستایش کهک با رٍ سفرى

 .ریخت بشقاب تَ ٍ اٍرد رٍ خَدش غذای يرکی

 .کردم نگاى اطراف بٌ

 .بگذرٍنن يو کنار در رٍ عید اخر رٍز ٍ باشن يو دٍر تا بَدن اٍندى خانَادى چقدر

 .بدم بًش رٍ نَن گفت بًو کٌ اٍندم خَدم بٌ کیارش صدای با

 

 .بیارم باال بَد نزدیک خَردم انقدر دیگٌ
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 .نیخَرم بتَنو قدر يرچٌ تا ٍ يستو الَیٌ عاشق نن

 .چی يهٌ از زدن، حرف بٌ نشستیو ٍ کردیو جهع رٍ يا ظرف شد، تهَم نايار ٌک بعد

 

 .نشدن سیر زدن حرف از تختٌ، بٌ بزنو ناشاءهلل يو نانانا ٍ خَابیدن گرفتن يا بابا گذشت کٌ یکو

 :گفت ٍ پیشهَن اٍند دخترى یک کٌ بَدیو نشستٌ يهینطَر

 .شدم نزاحو ببخشید سالم-

 .طرفش برگردٍندم ٍ سرم

 

 شدى؟  چیزی نیکنو خَايش سالم-

 تعدادتَن يو شها دیدیو دٍر از کنیو، بازی ٍسطی ام خالٌ دختر ٍ خالو پسر با نیخَایو نا-دخترى
 کنیو؟ بازی نیاید نایلید اگٌ زیادى،

 .نٌ کٌ چرا باشٌ-ستایش

 .کرد قبَل زٍد چقدر کردم، نگاى ستایش بٌ

 .بًترى نشستن بیکار از گفتو ننو

 .باشٌ-

 .داد تکَن ٍ سرش يو اآٍ

 .سیاٍش ٍ کیارش سهت شد کشیدى نگايانَن دخترا چًارتا

 :گفت زٍد کٌ سیاٍش
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 .نکنید حساب نن رٍ-

 :گفت يو کیارش

 .نیام باشٌ-

 .بَد خلَت اطراف تقریبا کردیو، حرکت گفت دخترى کٌ سهتی بٌ پاشدیو ٍ دادیو تکَن ٍ سرنَن

 .بندی گرٍى بٌ کردیو رٍعش ٍ کردیو سالم خالش دختر ٍ خالش پسر با

 ستایش ٍ کیارش ٍ نن گرٍى، یک تَ سارى خَد ٍ خالش دختر ٍ( دخترى اسو)سارى خالٌ پسر ٍ آٍا
 .گرٍى یک تَ يو

 .بیشترى تعدادتَن شها کٌ نانردیٌ عٌ-ستایش

 :گفت اٍند،کٌ سیاٍش صدای نَقع يهَن

 .يستو ننو-

 .طرفش برگشتیو

 داشت؟ نشکل این ٍا

 .يستو گفت نی بار یک نهیام گفت نی بار یک

 .نهیرم ٍسط نیزنو، تَپ فقط نن-سیاٍش

 .دادیو تکَن ٍ سرنَن

 .بَدن ٍسط اینا سارى گرٍى

 .شد شرٍع بازی
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 .زدیو ٍ چًارتاشَن کٌ اٍل دٍر

 .زدن نارٍ يو بعد دٍر

 .باز بَدیو ٍسط نا حاال کٌ دادیو نی ادانٌ داشتیو يهینطَر

 .سهتو کرد پرت رٍ تَپ یکدفعٌ کٌ بزنٌ، کی بٌ کرد نی اىنگ داشت يهینطَر سارى خالٌ پسر

 .شدى خو ٍ گفتو آخی درد از کٌ شکهو تَ خَرد نحکو تَپ بدم جاخالی اٍندم تا

 .سهتو اٍندن دخترا ٍ کیارش

 :گفت ٍ شکهو رٍ گذاشت دستشَ کیارش

 گرفت؟خَبی؟ دردت شد، چی-

 :گفتو ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 .خَبو-

 .کرد نی دگرگَن ٍ حالو چَن بزنو، پس شکهو رٍ از ٍ دستش کردم سعی

 .کرد خَايی نعذرت ٍ سهتو اٍند پسرى

 .زدم لبخندی ننو

 .نَند ردش کنو فکر زد، نحکو خیلی خدایی ٍلی

 

 .برد نا گرٍى شد، تهَم کٌ بازی

 .بزنیو قدنی یک بریو گفتیو يهٌ

 .شکهو تَ نیزنٌ نشت با دارى یکی کردم احساس ٍاقعا کٌ رفتیو نی داشتیو يهینطَر
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 .نشستو بَد کنار اٍن کٌ سنگی رٍ ٍ شکهو رٍ گذاشتو ٍ دستو درد از دٍبارى

 اٍندى؟ دردت چیشدی؟دٍبارى ريا ٍای-ستایش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 :گفت ٍ نشست پاش یک رٍ جلَ اٍند ش کیار

 برگردیو؟ نیخَای-

 .دادم تکَن نٌ نعنای بٌ ٍ سرم

 .بشو تَنستو نهی فصا چَن برم، راى نهیتَنستو ٍاقعا

 :گفت کیارش بَد، خلَتی جای

 .نیگردیو بر شد خَب ٍقتی نیهَنو ريا پیش نن برید، شهايا-

 بهَنو؟ نن نیخَای-آٍا

 .بزنو قدم ندارم حَصلٌ ننو نیهَنو، نٌ-کیارش

 .افتادن راى ٍ دادن تکَن ٍ سرشَن يهٌ

 :گفت ٍ طرفو برگردٍند ٍ سرش کیارش گذشت کٌ یکو

 ری؟دا درد ينَز-

 .آرٍنٌ یکو نشستو کٌ االن نٌ،-

 .نیریو شدی بًتر بشین، یکو باشٌ-کیارش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .پایین انداختو ٍ سرم بگیرى، يام چشو از ٍ نگايش ندارى قصد کیارش دیدم



 www.Novel98.com 329               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .کردم حس ٍ نگايش سنگینی بازم انا

 .کشیدم خجالت

 کرد؟ نی نگاى انقدر چرا

 !يام چشو تَ دٍخت ٍ چشهاش باز کٌ باال اٍردم ٍ سرم

 .شب سیايی اٍن بازم

 .شدم غرق ياش چشو تَ ناخداگاى

 .کیارش يای چشو ٍ نَندم نن ٍ بیرٍن رفت ذينو از چی يهٌ انگار اصال

 .کرد پا بٌ زلزلٌ قلبو تَ کٌ پرسید سَالی کیارش بَدیو، شدى يو نحَ کٌ يهینطَر

 

 :گفت آرٍنی لحن با

 ی؟دار  دٍست رٍ آرنان تَ ٍاقعا..ريا-

 .نداشتو رٍ سَالی يهچین انتظار ٍقت يیچ

 .بدم جَابی چٌ دٍنستو نهی

 نگو؟ راستشَ نٌ، یا ندارم بًش ای عالقٌ کٌ بگو ٍ راستش

 لب زیر ٍ کشید صَرتش بٌ دستی ٍ پاشد جاش از کیارش یکدفعٌ کٌ بدم، بًش جَابی اٍندم
 .کرد زنزنٌ چیزی

 .نپایی انداختو ٍ سرم اٍندم، در حال اٍن از نن

 :گفت ٍ طرفو برگشت نکخ یکو بعد
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 .اصال نن...اصال نن..نیدٍنی...ريا-

 :گفت ٍ پام جلَ نشست دٍبارى

 .کن فرانَش رٍ لحظٌ این االن يهین-

 .بشو بلند کرد کهکو پاشد، بعدم

 .بَد شدى قفل زبَنو

 .نداشتو ٍ نبَد گفتن برای حرفی اصال

 .نیفتو تا دستش تَ بَد گرفتٌ ٍ آرنجو

 بَد؟ شدى چو نن خدایا

 .دارم نانزد االن نن

 بشٌ؟ رٍ ٍ زیر حالو دیگٌ نرد نگاى با باید چرا

 .بَدن اٍندى يو سیاٍش ٍ آٍا ٍ ستایش رسیدیو، ٍقتی

 خَبی؟ خَردى، تَپ گفت خَبٌ؟آٍا شکهت کردین؟ريا دیر چٌ-نانان

 .خَبو ارى-

 .کیارشٌ دست تَ ينَز بازٍم نن ٍای

 .کردم تشکری لب زیر ٍ کشیدم ٍنبیر دستش از ٍ بازٍم خجالت با

 .نشستو اینا نانان کنار رفتو ارٍم

 .برگردیو خَنهَن بٌ زٍدتر يرچٌ نیخَاست دلو
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 .بَد رسیدى رفتن ٍقت دیگٌ

 .کردیو حرکت يا ناشین سهت بٌ بابا کهک بٌ یَاش

 .شدیو سَار ٍ کردیو خداحافظی يهٌ با

 (کیارش)

 .ونشستی ناشین تَ يهٌ از خداحافظی از بعد

 .نیاد بدم خَدم از

 پرسیدم؟ کٌ بَد سَالی چٌ اٍن

 .شدم غرق ياش چشو تَ انقدر چرا

 .دارى نانزد اٍن النصب اخٌ بگٌ نیست یکی اخ

 .نیکنی فکر بًش ٍ نیکنی نگايش انقدر زشتٌ

 .بَد شدى  نتالشی اعصابو

 :گفت گَشو دم سیاٍش

 افتادى؟ اتفاقی-

 .نٌ-

 افتاد؟ بینتَن اتفاقی بَدی ريا با-سیاٍش

 !طرفش برگردٍندم ٍ تعجب،سرم با

 .نیفتاد خاصی اتفاق نٌ-

 .نگَ باشٌ-سیاٍش
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 .برد خَابش شَنو رٍ ستایش رسیدن نَقع تا

 .کردن نی پچ پچ فًهید، شد نهی اصال کٌ یَاش خیلی يو بابا ٍ نانان

 .شدت بٌ کرد نی درد سرم

 

 .کشیدم دراز تخت رٍ ٍ کردم عَض ٍ لباسام

 .رفت نهی بیرٍن سرم از ريا فکر

 .ببینهش دانشگاى تَ نیتَنو حداقل کٌ اینٌ خَبیش

 ببینهش؟ دانشگاى تَ چی یعنی

 چٌ؟ نن بٌ اٍن اصال

 .شدم دیٍَانٌ يَف

 .بالشت تَ کَبیدم شدت بٌ ٍ سرم

 

 (ريا)

 .ندیدنش دیگٌ پرسید، ازم ٍ سَال اٍن کیارش کٌ بدر سیزدى رٍز اٍن از

 .فتونر يو رٍ ياش کالس جلسٌ دٍ حتی

 .ندارم رٍ باياش شدن رٍبرٍ تَان کٌ حالیٌ چٌ نهیدٍنو

 .نیکنو گو رٍ ٍپام دست نیبینهش ٍقتی

 .شدن تهَم زٍد کاريام گفت رسید، صبح انرٍز ارنان
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 .نداشتو حَصلٌ اصال نن ٍلی بیرٍن، بریو گفت زد زنگ

 .اٍند نانان کٌ بَدم اتاق تَ

 برنیگردى؟ زد؟کی زنگ بَد ارنان جان، ريا-

 .اٍندى نانان،صبح بلٌ-

 .شام ٍاسٌ کردی نی دعَتش عٌ-

 .بیرٍن بریو گفت زد، زنگ-

 .دیگٌ شَ حاضر خَب نادر، خَب چٌ-

 .ارنان با اٍنو بیرٍن، برم کٌ ندارم ٍذٍق شَق اصال خَشٌ، دلش چٌ نانان

 .بیاد نهیتَنٌ بردى خَابش نیکنٌ؟ درد سرش ريا بگی ارنان بزنی زنگ نیشٌ نانان-

 :گفت ٍ گَنش رٍ زد ارٍم کیی نانان

 .تری سالو ازنن کٌ تَ بعدش باياش؟ بیرٍن نری چرا نانزدتٌ حرفیٌ، چٌ این ٍای ای-

 .نیرم چشو چشو نن، نادر باشٌ-

 .زدم سادى اسپرت تیپ یٌ شدم، حاضر بیرٍن رفت کٌ نانان

 .لب برق یٌ تَ شد نی خالصٌ فقط ارایشهو

 .پایین رفتو انداخت کال نیس کٌ ارنان

 .بَد پایین سرشو بَد، زدى تکیٌ ناشین بٌ

 .شد نن نتَجٌ در بستن صدای با

 .نن خانَم شد عرض سالم-ارنان
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 سالم،خَبی؟-

 .نباشو ٍخَب ببینو رٍ شها نیشٌ نگٌ-ارنان

 .کرد باز برام رٍ ناشین در

 .بانَ بفرنا-ارنان

 نرسی-

 .شد سَار خَدشو

 .بَسید ٍ لپو طرفو، شد خو شدیو، دٍر خَنٌ از کٌ یکو

 .طرفش شدم براق سریع

 .نیبینٌ یکی نهیگی خیابَن تَ کاریٌ، چٌ این ارنان-

 .نکردم کٌ جرم خَدنی خانَم ببینٌ،-ارنان

 .کارا ازین نیاد بدم-

 .نگفت چیزی شد، حالیو بی نتَجٌ ارنان

 .بَد شیک خیلی بیرٍنش فضای داشت، نگٌ رستَران یک دم

 

 نشستیو، نیز سر ٍقتی

 .طرفو بٌ گرفت ٍر ننَ ارنان

 .عزیزم بدى سفارش داری دٍست يرچی-ارنان

 .نیخَری خَدت يرچی ندارى، فرقی-
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 .داد سفارش رٍ نخلفات با شیشلیک دٍپرس

 این کٌ کاريام خاطر بٌ ببخشید بخَنیو، نحرنیت صیغٌ یٌ تعطیالت بعد بَد قرار عزیزم،-ارنان
 .نیریو فرصت دراٍلین نباش نگران شدى، دیر یکو نبَدم، ندت

 .بَد رفتٌ یادم رٍ نحرنیت کل بٌ پرید، رخو از رنگ

 .نهیخَام نن چیکارکنو، االن خدا ای

 نیکنی؟ سیر تَام؟کجا با خانَنو-ارنان

 .شد پرت حَاسو ببخشید...بلٌ_

 .پرتت حَاس فدای-ارنان

 بریو؟ ایندى يفتٌ شنبٌ چیٌ نظرت نیگو

 .داد ونجات غذا اٍردن با گارسَن کٌ بگو چی دٍنستو نهی

 .شد غذا پرت يو ارنان حَاس دیگٌ

 

 .گذشت چطَر شب ٍ بَد طعهی چٌ غذا نهیدٍنو اصال

 

 (اٍا)

 

 کنکَر، از شدم ناانید ٍاقعا دیگٌ

 .Aحرف از شدى پر فقط يام تست کتاب از کدٍم ير تَی
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 .نیزنٌ پرسٌ ارنان حَالی يهش فکرنو

 .بدم نجاما رابطشَن خَردن بًو برای برنهیاد دستو از کاریو يیچ

 .کردى داغَنو کٌ طرفٌ یک عشقٌ یک با خَدنو فقط

 .کنٌ نانزد يام چشو جلَ عشقو باید چرا بشٌ، اینجَر باید چرا خدایا، شدم خستٌ دیگٌ

 عاشقانو يای بَسٌ غرق ٍ صَرتش کنو، بَش کنو، حسش باشو، ارنان بغل تَ رٍز یک فقط ارزٍنٌ
 .کنو

 

 (ريا)

 .کیارشٌ با يو َنیکیش دارم، کالس تا سٌ فردا

 .زدى برام غیبت يو قبلش دٍجلسٌ کٌ چَن نرم، نهیشٌ

 

 .پرید سرم از خَاب گَشیو زنگ باصدای

 .دادم جَاب آلَدم خَاب صدای با کنو، نگايش اینکٌ بدٍن

 بلٌ؟-

 خَابٌ؟ ينَز خانو داریو کالس دیگٌ یکساعت ٍبلٌ، درد ٍبلٌ، حناق-نًدیس

 .کیٌ نفًهیدم ٍبیداری خَاب تَ

 شها؟-

 نهیشناسی؟ ٍ نن حاال کندم، ٍ کلت ببینهت خدا بٌ ريا_نًدیس
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 صبحی؟ کلٌ تَیی؟چیشدى نًدیس_

 .بیابَنی غَل اٍن خضری با اٍنو نحال، داریو کالس باش، رٍ خانو يٌ-نًدیس

 .اٍند باال ٍیندٍزم خضری استاد اسو با

 .پایین بپر دیگٌ دقیقٌ بیست-

 .کردم ٍ کارام بدٍ بدٍ

 .حیاط تَ پریدم ٍ اشتوبرد رٍ سَیچ

 پانٌ؟ دنپایی چرا عٌ_

 .شدم دیَنٌ پاک

 .رفتو ناشین طرف بٌ فرز ٍ کردم پام ٍ کفشام رفتو

 .رفتیو کٌ بدٍ د

 .کلو پس زد یکی شد سَار تا نًدیس رسیدم، بعد دقیقٌ سی

 پایین؟ بپرم دیگٌ دقیقٌ بیست شها؟کٌ کٌ_نًدیس

 .عشقو دیگٌ ببخشید_

 .نشٌ تکرار-نًدیس

 .گرفت خندم گفت، تحکو با نچنا

 .خضری کالس تَ رفتیو

 بیابَنی غَل این گیر کٌ کشیدیو راحت نفس یٌ شد ٍارد نا بعد دٍجانیٌ صَرتش، رٍ اخو اٍن با
 .نیَفتادیو
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 .کرد تهَم ٍ کالس نَشتن، جزٍى ٍقفٌ بدٍن نیو، ٍ ساعت یک بعد

 .بَفٌ بریو گشنگی از نردم ريا خدا، ٍای-نًدیس

 .داشتیو ٍقت ساعت نیو بَد کیارش با کٌ یبعد کالس تا

 .دادیو سفارش ٍکیک شیرکاکائَ بَفٌ، رفتیو

 نیَندی؟ ارجهند استاد کالس دٍجلسٌ چرا نگفتی، اخرش ريا-نًدیس

 .نیست کن ٍل نًدیس، بٌ بگو چی حاال

 .دانشگاى نیام زٍر بٌ کال رٍزا این نداشتو، حَصلٌ خب چیزى...انو-

 .نبَدی بًتر يهین بَد، بداخالق قدرچ کیارش نهیدٍنی-نًدیس

 !ٍبداخالقی؟ کیارش

 .بداخالق نیگٌ نًدیس حتی کٌ شدى چیزی حتها کردم، تعجب

 .چٌ نن بٌ اصال

 .دیگٌ سرکالس بریو نًدیس-

 .بَد گرفتٌ رٍ ٍجَدم تهَم استرس

 .بشو اینطَر باید چرا ٍلی نیبینهش؟ کٌ ندتیٌ بعد کٌ اینٌ دلیلش نهیدٍنو

 .شد حبس سینو تَ نفس شکیار ٍرٍد با

 .بشو تَنستو نهی بَد شدى تنگ براش دلو چقد اینکٌ ننکر

 .شدى چش بفًهو کجا از نهیدٍنو گفت، نی راست نًدیس بَد، جدی خیلی صَرتش

 .کرد غیاب حضَر
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 .کرد نگايو نکخ با بلٌ، گفتو کٌ نن

 .لباش رٍ اٍند کَچَلَ لبخند یک کردم حس

 .ٌنیشین دل بٌ لبخنداش این چقد

 .شد بًتر ٍرٍدش لحظٌ از بَد، يهیشٌ نحل دادن درس نَقع

 :کرد صدام کٌ بًش بَدم زدى زل چقد نهیدٍنو

 .راد خانو-

 استاد؟ بلٌ-

 .کرد نگايو لبخند با

 کنید؟ نی سیر کجا-کیارش

 .شدى خیرم نگاى نتَجٌ کٌ کشیدم خجالت

 .شد پرت حَاسو ببخشید_

 .گفت رٍ درس ٍادانٌ داد تکَن ٍ سرش

 

 :گفت کیارش کٌ ٍقتی تا شدم جزٍى نَشتن نشغَل یگٌد

 .دفترم بیایین خانو، شها ٍ بعد ی جلسٌ برای بهَنٌ بقیش نباشید، خستٌ-

 :داد ادانٌ کٌ دید يام چشو تَ رٍ تعجب

 . غیبت جلسٌ دٍ تَضیح خاطر بٌ-

 بگو؟ چی حاال شدم، ٍنبًَت نات
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 .رفتو دفترش طرف بٌ

 .باشٌ مننتظر حیاط تَ گفتو نًدیس بٌ

 .لرزیدن نی يام دست گرفت رٍ بدنو تهَم استرس، يهَن بازم

 .زدم در

 .تَ رفتو بفرنایید صدای با

 .سالم-

 خندید

 ننتظرم ناست،خب از سالم-کیارش

 !چی؟ ننتظر-

 غیبت؟ جلسٌ دٍ چرا_کیارش

 نداشتو؟ تَرٍ دیدن تَان کٌ بگو

 .بزنو حرف بتَنو تر راحت کٌ پایین گرفتو ٍ سرم

 .اٍند پیش برام کاری نتَنستو...خب...ب...خ_

 پایین؟ گرفتی ٍ سرت چرا حاال اینطَر،باشٌ کٌ_کیارش

 

 .بدى نجاتو خدایا

 نیارم؟ کو نرد این پیش چرا

 .گرفت باال طرف بٌ ٍ سرم کٌ کردم حس چَنو زیر ٍ دستش
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 .افتاد شبش نافذ نگاى تَ يام چشو

 .ببینٌ نیتَنٌ رٍ درٍنو انگار

 .دستش تَ گرفت ٍ دستو کٌ شد خرابو حال نتَجٌ يو کیارش ،کرد یخ بدنو تهَم

 .کرد نی نگايو لرزید نی نگرانی از کٌ يایی چشو با

 خَبٌ؟ حالت ريا-کیارش

 .نداشتو دادن جَاب تَان

 .اٍرد برام اب لیَان یٌ صندلی، رٍ نشَند ننَ

 .بخَر اب یکو ريا-کیارش

 .بَدم غرق شيا چشو تَ فقط بدم، انجام کاری يیچ تَنستو نهی

 .اٍندم خَدم بٌ صَرتو طرف یک سَختن با یًَ

 .گرم جای تَیک رفتو

 .بَد کردى بغلو کیارش

 .دارى ارانش بغلش چقدر

 .باشو اینجا ابد تا دارم دٍست

 .بَدم نجبَر نبَدی خَدت حال تَ ببخشید ريا، ببخشید_کیارش

 

 .شد جدا ازم ،شد نتَجٌ کٌ دادم بدنو بٌ حرکتی یٌ بهَنو اینطَر نبَد درست

 .ای یکدفعٌ چیشد نهیدٍنو ببخش، تَ-
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 :کرد نگايو نگران کیارش

 !خَبی؟ االن-

 .خَبو ارى ارى...رى..ا-

 .بیرٍن اٍندم اتاق از سرعت بٌ

 .کشیدم عهیق نفس

 . بَدم عصبی خَدم دست از

 

 (کیارش)

 .بَد کردى یخ خَرد، بدنش بٌ دستو ٍقتی

 .بشٌ چیزیش کٌ ترسیدم خیلی

 .شنید نهی انگار زدم نی حرف يرچی

 .دیدم اینطَر رٍ ريا کٌ نردم نی داشتو رفت، بدنو از رٍح

  کردم نی گو داشتو رٍ ٍپام دست

 بیاد خَدش بٌ تا بزنو سیلی یٌ رسید فکرم بٌ کٌ

 .باشٌ ارٍم کردم سعی

 .کردم بغلش نیاٍردم تاب شکست، خَدم قلب انگار صَرتش تَ زدم ٍقتی

 .نسکنٌ انگار اخٌ، دارى چی دختر این

 .بخشٌ ارام
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 .دارم نگًش يهینجا ابد تا دارم دٍست

 .کردم باز رٍ يام دست نجبَری خَرد کٌ تکَنی با

 

 .اتاق از بیرٍن رفت

 .بَدم گرفتٌ ارانش

 .کرد ارٍنو بغلش

 .نیست خَدم دست ٍحال حس این ٍلی دارى، نانزد نیدٍنو

 

 .بگو درٍغ خَدم بٌ نهیتَنو دیگٌ

 .مشد عاشقش نن ارى

 .دارم دٍستش

 .نیرم نی براش

 .نیست بند جا يیچ بٌ دستو انا

 .است نهنَعٌ عشق، یک این

 .باشو ريا با نهیتَنو ٍقت يیچ

 .کنٌ ازدٍاج آرنان با قرارى دیگٌ ٍقت چند تا اٍن

 .کنو فرانَشش کٌ باشٌ این کار بًترین شاید

 .نهیشٌ نیدٍنو نهیشٌ، انا
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 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ برداشتو ٍ ٍسایالم

 .بَد شدى تهَم يام کالس

 .شرکت رفتو نی باید

 ٍ بَد نشستٌ نًدیس با بَفٌ تَ کٌ دیدم رٍ ريا رفتو نی خرٍجی سهت بٌ داشتو کٌ يهینطَر
 .نیز رٍ بَد گذاشتٌ ٍ سرش

 .زد نی حرف باياش داشت تند تند يو نًدیس

 کرد؟ فرانَش نیشٌ چجَری رٍ دختر این

 

 (ريا)

 :تَپیدم نًدیس بٌ ٍ کردم بلند نیز رٍ از شدت بٌ ٍ سرم

 ببند، رٍ فک دقیقٌ یک نًدیس آی-

 ..نیزنی حرف يو سر پشت داری ریز یٌ يی

 بیرٍن؟ اٍندی حال این با تَ شد چی النصب اتاق اٍن بیشعَر،نفلٌ،بنال،تَ خر خب-نًدیس

 

 .کن ٍل ترٍخدا نًدیس-

 .رفتو خرٍجی سهت بٌ ٍ پاشدم جام از

 .کرد نی صدام يهینطَر نًدیس

 .شدم ناشین سَار
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 .شدى چو نن خدایا

 .ام کالفٌ انقدر چرا

 .کنو گریٌ نیخَاست دلو

 .کشیدم عهیق نفس

 .رفتو خَنٌ سهت بٌ کردم، شن رٍ ٍ ناشین

 .نداشتو رٍ بعدی کالس ی حَصلٌ

 

 .کردم باز باکلید ٍ در

 .اٍردم در ٍ کفشام

 تَیی؟ ريا-نانان

 .ننو نانان ارى-

 .رفتو خَنٌ آشپز طرف بٌ

 .نانان سالم-

 .اٍندی زٍد دخترم سالم-نانان

 .شد کنسل کالسو-

 .نگفت چیزی نانان

 .رفتو اتاقو طرف بٌ

 .اتاق تَ اٍند نانان کردم، عَض ٍ لباسام اینکٌ بعد
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 .برگشتو

 نانان؟ شدى چیزی

 .نشست خَدشو تخت رٍ نشَندم طرفو، اٍند

 .زد زنگ عهَت زن انرٍز-نانان

 خب؟-

 .کردى صحبت خَدتو با آرنان اینکٌ نحل ٌ،صیغ برای-نانان

 

 .رفتو فکر بٌ

 .ندارم آرنان بٌ حسی يیچ بَدم نطهئن دیگٌ

 .چیکارکنو خدایا

 .نهیشٌ خدا بٌ نهیتَنو، نانان-

 .کرد نگايو ٍتعجب بًت با نانان

 نهیتَنی؟ رٍ چی ريا، نیگی چی-

 .گریٌ زیر یًَزدم کٌ شد پر ظرفیتو اٍنقدر انرٍز

 نانزدی این بزارید کنید، درک خدا رٍ تَ ندارم آرنان بٌ ای عالقٌ يیچ نن شدم یهَنپش نن نانان-
 .بزنیو بًو رٍ نسخرى

 .کرد نی نگايو داشت ٍاج ٍ ياج نانان

 .شَک تَ رفتٌ دٍنستو نی
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 .کردم پاک صَرتو رٍ از ٍ اشکام

 :گفت ٍ اٍند خَدش بٌ نانان

 چیٌ؟ پرتا ٍ چرت نیگی؟این داری چی يست نعلَم-

 .ندارم دٍست رٍ آرنان نن نیگو دارم نانان، بَد پرت ٍ چرت حرفو کدٍم االن-

 .خَدش صَرت تَ زد یکدفعٌ نانان

 :تَپید بًو عصبانیت با

 .یکدفعٌ شد چت شدی؟تَ ناراحت گفتٌ زدى؟چیزی بًت حرفی آرنان ريا، کن بس-

 رٍ آرنان حتها کٌ نگفتو ،بشیو آشنا بايو بًتر تا کنیو نانزد آرنان با بزارین گفتو نن نانان-
 .نیخَام

 نیپاشٌ يو از کنی؟خانَادنَن خراب ٍ بابات ٍ عهَت رابطٌ نیخَای-نانان

 .نیرى ابرٍنَن ٍيهسایٌ در جلَ

 .شناسنانو تَ رفتٌ اسهش ٍ کردیو عقد االن آرنان ٍ نن انگار نیزنی حرف جَری نن نادر-

 :گفت ٍ شد بلند تخت رٍ از عصبانیت با نانان

 ؟بابات!نیگی چی ای نتَجٌ ريا نیدی، نن تحَیل رٍ چرتا این داری پرى کجا از دلت نیست منعلَ-
 .بًو ٍصلٌ جَنشَن برادرن عهَت ٍ

 .بیرٍن اتاق از برى شد بلند بعدش

 .طرفو برگشت لحظٌ یٌ

 .نیکنٌ سکتٌ بشنَى بابات خدا بٌ-
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 !گفت چی االن نانان خدا ٍای

 .نیشٌ َدناب بابا نکردم، فکر جاياش این بٌ

 .کنو نگاى شَيرم چشو بٌ آرنان بٌ نهیتَنو اصال نن

 .کنو پیدا نجات نخهصٌ این از کن کهکو خدایا

 

 (آٍا)

 .داشتیو نگٌ يو بًتر خبر این از خدایا

 .شنیدم رٍ نانان ٍ ريا يای حرف

 نانع نیخَاست نانان اینکٌ از يو(لیاقت بی) نهیخَاد، رٍ آرنان ريا بَدم خَشحال طرف یک از يو
 .بَدم نارحت بشٌ

 .نهیشٌ کٌ نخَاد ريا خَد اگٌ انا

 .نرسی خدایا خَشحالو، خیلی ٍای

 .کردم نگاى رٍ آرنان يای عکس بار يزارنین برای دٍبارى ٍ برداشتو ٍ گَشیو

 .لیاقت بی ريای برای آرنان حیف ٍاقعا

 .يست نگٌ يو بًتر آرنان از

 .خل ی دخترى

 .نیگی چی آٍا ٍای

 .ندارى بًش حسی ريا کٌ بًتر
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 .درگیرى حسابی بَد نعلَم بَد، يو تَ اخهاش ريا نايار سر

* 

 (ريا)

 .کرد نی درد شدت بٌ سرم کٌ بَدم افکارم درگیر انقدر

 .شد نهی انا بزنو، بًو رٍ نانزدی این زٍدتر يرچٌ نیخَاست دلو

 .سَخت نی يو آرنان برای دلو طرف یک از

 نیست؟ نًو نن نظر نگٌ انا

*** 

 (ارشکی)

 حالٌ؟ چٌ در ريا االن

 .بَدن کردى شک يهٌ بَدم تَفکر ٍ کالفٌ انقدر

 .اتاقو تَ رفتو پاشدم

 .تَ اٍند يو سیاٍش نَقع يهَن

 .تخت رٍ نشستو

 شدى؟ چی-سیاٍش

 چیشدى؟ چی-

 .ای کالفٌ يهینجَر ظًرى بشناسٌ؟از نیخَاد کی نشناسو تَرٍ نن اگٌ-سیاٍش
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 .نشغَلٌ فکرم یکو نیست چیزی-

 چی؟ نشغَل-ٍشسیا

 .کی نشغَل بگی بًترى گفتو دلو تَ

 .نیست چیزی کٌ نیگو بابا، يیچی-

 شدی؟ عاشق-سیاٍش

 فًهید؟ کجا از این کردم، نگاى بًش باال اٍردم ٍ سرم شدت بٌ

 :گفتو ٍ اٍندم خَدم بٌ سریع

 .دیٍَنٌ بابا نٌ-

 .عهتٌ خر یعنی کٌ کرد، نگايو جَری سیاٍش

 :گفت ٍ کرد جا سیاٍش ٍ نن ٍسط ٍ خَدش زٍر بٌ اٍند. تَ پرید ستایش ٍ شد باز در یکدفعٌ

 .يا کردین خلَت حسابی نیبینو گلو، يای داداش خب-

 باز؟ شدى چی-سیاٍش

 .خب بَد رفتٌ سر حَصلو بشٌ، چیزی قرارى نگٌ ٍا-ستایش

 :گفت سیاٍش رٍبٌ برگشت

 سر حَصلو خَنٌ تَ نن اخٌ داشتو، خَاير یک يا شدی نی دختر یکی تَ حداقل کاشکی سیا، ٍای-
 .نیرى

 .گرفت خندم باشٌ دختر سیا اینکٌ اٍردن یاد بٌ با

 .بیرٍن برٍ پاشَ نیزنی، حرف داری زیادی عزیزم خَاير-سیاٍش
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 غَلتشنا شها با يهش باید نن انا نیستن، تنًا ٍ خَايرن دٍتا آٍا، ٍ ريا خَشبحال خدایی-ستایش
 .بزنو کلٌ ٍ سر

 .نهَند دٍر سیاٍش تیزبین نگاى از کٌ شد گرفتٌ حالو زبا ريا، اسو اٍردن با

 

 (ريا)

 .کردى دعَت رٍ ارنان انشب نانان

 .ٍبسازم بسَزم باید نانانٌ، با حق نیکنو فکر دارم دٍشب

 .کرد زد گَش بًو صیغٌ راجب دٍبارى نانان

 .ترم راضی يهٌ از نحال جریان، این تَ ننو 

 .رسیپ احَال بندش پشت اٍند، در زنگ صدای

 .اٍند ارنان اٍف

 .بیرٍن رفتو ننو

 دید ٍ نن تا ارنان

 .اٍند طرفو بٌ

 .خانَم ريا سالم-

 .سالم-

 .نزدم ای دیگٌ حرف

 .نشستیو يو پیش نبل، طرف برد ٍ نن ارنان
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 لبش رٍ بَد، شدى نادر رٍزا این کٌ لبخندم یٌ بَد، نشستٌ اینجا االن بَد اتاقش تَ يهیشٌ کٌ اٍا
 .بَد

 .کرد نی نگاى نارٍ يهشو

  اجازتَن شنبٌ؟با برای کردى صحبت باياتَن بابا عهَ، -آرنان

 .نحرنیت برای رٍ رٍز این گرفتیو تصهیو ريا ننَ

 .شد بلند نبل رٍ از یکبارى اٍا

 .نیخَرى زنگ گَشیو کنو فکر-اٍا

 .اتاقش تَ رفت زٍد

 ازدٍاج زادم برادر با دخترم کٌ دبَ این آرزٍم نیدٍنید، بًتر جٍَنا شها صالحٌ، يرچی پسرم، ارى-بابا
 .کنٌ

 .خَشحالو خیلی نیبینهتَن کٌ االن

 .شد جهع يام چشو تَ اشک بابا حرف این با

 .نشٌ نتَجٌ کسی پایین گرفتو ٍ سرم

 .کنید انادى رٍ سفرى بیایین بزن، صدا رٍ اٍا ريا-نانان

 .نهیخَاد اٍا يستو خَدم_

 .عهَ زن نیکنو اصد رٍ اٍا بشَرم، ٍ دستام نیرم نن-ارنان

 

 (اٍا)
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 بًو نانزدی این ٍ بزنٌ حرف باياش نهیخَاد، اینکٌ راجب قرارى ريا نیاد انرٍز ارنان کردم فکر
 .بخَرى

 .کردم فکر اشتباى ٍلی

 .شکستو بازم

 .شد نچالٌ قلبو بازم

 

 .بَد سرخ سرخ گریٌ فرط از يام چشو زانَيام، رٍ بَدم گذاشتٌ ٍ سرم بَد، بد حالو خیلی

 .نیزنٌ صدام شام برای رياس نیدٍنستو اٍند، در ایصد

 .بخَرین شام شها نیست، گشنو ريا-

 .اٍند در شدن باز صدای

 .نن بٌ بدى گیر اٍندى بازم

 .ناسید دينو تَ حرف کٌ بتَپو بًش عصبانیت با تا کردم بلند ٍ سرم

 نیکنٌ؟ چیکار اینجا اٍندى، چرا آرنان

 .نشٌ يام چشو سرخی نتَجٌ کٌ گرفتو پایین تَنستو کٌ جایی تا ٍ سرم اٍندم، پایین تخت رٍ از

 .نیزنٌ صدام شام برای رياست، کردم فکر نشدم نتَجٌ ببخشید-

 .بَد گرفتٌ یکو صدام لعنتی، اى

 !خَبی؟ اٍا-ارنان
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 .نیست گشنو خَبو، ارى...رى...ا-

 .نزدیکو اٍند

 .کن نگايو اٍا-ارنان

 .نکردم تَجٌ

 .باال بٌ رٍ گرفت ٍ سرم خَدش

 کردی؟ گریٌ شدى؟چرا چی-

 .شد دگرگَن حالو پَستو بٌ دستش خَردن با

 .نشدى يو نکردم،چیزی گریٌ-

 .بشٌ چیزیو باشی نن پیش االن تَ نیشٌ نگٌ گفتو، باخَدم

 .نداریو بیشتر خانَم خَاير یٌ باالخرى کنو، کهکت تا بگَ شدى چیزی اگٌ اٍا-ارنان

 .شکست دٍبارى

 .اٍند لبوق شکستن صدای دٍبارى

 داری؟ دٍست رٍ ريا ٍاقعا-

 .خندید

 نیپرسی؟ اینارٍ شدى چی حاال بکنی، نهیتَنی فکرشو حتی خیلی، خیلی-

 .نیام ننو برٍ تَ يیچی،-

 .بیرٍن رفت ٍ نگفت چیزی
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 بَدم تَ عاشق نن

 .دیگری عاشق تَ

 

 .شد تهَم اٍا دیگٌ دنیا، يی

 .سینو تَ ندارم قلبی دیگٌ

 .خَشٌ عشقش با عشقو ببینو بزار

 

 :ذينو تَ اٍند جهلٌ این بیرٍن، رفت نی اتاق از داشت کٌ يهینجَر آرنان

 

 برای فرصت عهر یک تَ بی نهیکنو، گریٌ چرا کٌ نکن تعجب نیکنو، نگايت فقط نن ٍ نیرٍی تَ
 .است باقی لحظٌ یک يهین تَ، تهاشای برای انا دارم، گریستن

 

 .باریدن بٌ کردن شرٍع يام اشک

 .کن کهکو خَدت کنو، یکارچ خدایا

 .شدم خستٌ زندگی، این از دیگٌ شدم خستٌ

 .بزار پام جلَ راى یک خَدت آرنان، بٌ کردن فکر شدى رٍزم ير

 (ريا)

 .بخَابیو تا رفتیو نايو ٍ خَنشَن رفت آرنان شام از بعد
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** 

 .آرنان زن بشو جَرایی یک قرارى انرٍز

 .صیغٌ این بٌ نیست رضا دلو خدایا

 .نًهٌ برام خانَادم ندارم، ای ىچار انا

 .اٍندن اینا عهَ

 .کردیو رٍبَسی بايو يهٌ

 .زد نی نَج صَرتش تَ خَشحالی عهَ زن

 .نخَری چشو تختٌ بٌ بزنو تَ، شدی خَشگل چقدر عرٍسو قربَن-عهَ زن

 .زد لبخندی ٍ داد دست بايام يو آرنان

 .ٌبخَن رٍ صیغٌ تا بَدن اٍردى رٍ آقا حاج یک خَدشَن يهراى

 .نبَد پیداش اصال آٍا

 .خَايرم از اینو يٌ

 :گفت عهَ

 .بشٌ جاری صیغٌ این اٍل بًترى-

 .کردن تایید يهٌ

 (نیست؟ ای دیگٌ راى يیچ یعنی)

 .نشستیو نبل یک رٍ آرنان با رفتیو

 :گفت آقا ٍ حاج
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 جٍَن؟ دٍتا این باشن يو صیغٌ ناى کردین؟چند نعلَم رٍ نًریٌ خب-

 .بَد جعبٌ یک شدست جلَ، اٍند عهَ زن

 :گفت ٍ گرفت جلَم

 .دادیو ٍ نًریت جلَ جلَ نا عزیزم، بیا-

 .کردم باز ٍ درش

 .بَد قشنگی سرٍیس چٌ اٍى،

 .کردم تشکر آرنان ٍ عهَ عهَ، زن از پاشدم

 .نشستو دٍبارى

 :گفت آقا حاج بٌ بابا

 .ناى شش برای-

 .خَندن بٌ کرد شرٍع

 

 

جُت  ٍَّ کَّلی( ريا) ُنَکَِّلتی َز ََ ی( ارنان) ُن ۀ   ف   الَهعُلَم الَهًر َعَلی الَهعُلََنۀ   الُهدَّ

لُت  زٍیجَ  َقب  کِّلی التَّ ََ  (ارنان) ل ُه

 

 .باشٌ نبارکتَن-آقا حاج

 .کردم رٍبَسی يهٌ با ٍ شدم پا
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 :گفت ٍ کرد بَسو جلَ، اٍند ٍ زد لبخندی نانان

 .عاقلٌ خیلی دخترم دٍنستو نی-

 .نگفتو چیزی

 کجاست؟ جان آٍا نشدم، تَجٌن اصال نن ٍای-عهَ زن

 .بخَنو درس نیخَام ٍ نهیام گفت کنکَرشٌ، نزدیک کٌ نیدٍنین-نانان

 باشٌ؟ نداشتٌ حضَر خَايرش  نجلس نیشٌ نگٌ چیزا، چٌ-عهَ زن

 .داد تکَن نهیدٍنو ی نشانٌ بٌ ٍ سرش نانان

 

 .اتاقو تَ باال رفتو يا پلٌ از

 .شَک تَ گذاشتو رٍ دادن بًو عهَ زن کٌ سرٍیسی

 .اٍردم در تنو از ٍ شالو ٍ نانتَ

 .بَد رفتٌ آقا حاج

 .کردم نرتب ٍ ٍضعو یکو

 .تَ اٍند آرنان ٍ شد باز در کٌ بیرٍن برم اٍندم

 .زد لبخندی

 .طرفو اٍند

 .بغلش تَ کشیدتو یکدفعٌ

 .شَنو رٍ گذاشت ٍ سرش
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 .عشقو خَشحالو خیلی ريا-آرنان

 .بَدتو گرفتٌ سفت اان بیرٍن، بیام ياش دست حصار از کردم سعی

 .بهَنو حالت يهَن بٌ شدم نجبَر

 .افتادم کیارش آغَش یاد یکدفعٌ

 .داشت بخشی آرانش حالت یک کنو، تَصیفش نهیتَنو داشتو، عجیبی خیلی حس کرد بغلو ٍقتی

 .نبَد نقایسٌ قابل آرنان آغَش با

 .اٍندم خَدم بٌ

 .کردم نی فکر بًش باز شتو دا نن چرا

 .دش جدا ازم آرنان

 .دادم قرار لبانَن نابین ٍ دستو سریع کٌ ببَستو خَاست جلَ، اٍرد ٍ سرش

 :گفت ٍ کرد اخهی آرنان یکدفعٌ

 کردی؟ کاری يهچین چرا-

 .بیرٍن بریو بیا ندارى، خَبیت آرنان-

 :گفت ٍ زد پَزخندی آرنان

 ببَسهت؟ دارى ایرادی چٌ ننی، زن شرعا تَ نن، عزیز جان ريا-

 .نن..نن خب-

 .ندارم ٍجَد نن اصال انگار شدى،  عَض اخالقت يو يا تازگی فًههت نهی ريا؟اصال چی تَ-آرنان

 :گفت ٍ ياش دست تَ گرفت ٍ دستام
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 .بگَ بًو يست چیزی اگٌ عزیزم-

 .بگو بًش رٍ چی يهٌ نیخَاست دلو

 .کنٌ درک بتَنٌ شاید نیستو، راضی ٍضع این از اصال کٌ بگو ندارم، بًت ای عالقٌ يیچ کٌ بگو

 ...نن آرنان-

 .اٍند در صدای یًَ

 .در سهت چرخیدیو يردٍ

 .تَ اٍند نانان ٍ شد باز در

 .پَف

 پسرم؟ اینجایی تَ جان آرنان عٌ-نانان

 .پایین برم نن شد، تهَم دیگٌ زدیو، نی حرف یکو داشتیو عهَ زن آرى-آرنان

 .بیرٍن رفت اتاق از

 :گفت ٍ زد پشتش لبخندی نانان

 .ریپس گل چٌ ناشاءهلل-

 .کرد اخهی سریع کٌ سهتو برگشت

 گفتی؟ نی داشتی چی-نانان

 .نن؟يیچی-

 .ختو نجلس اٍندى تَ؟انگار گرفتی ایٌ قیافٌ چٌ این باش، خَشحال یکو دخترم-نانان

 .کردی شرٍع باز نانان ٍای-
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 نیگو بًش يرچی کردى، دیَانٌ ٍ نن دختر چشٌ؟این ببین آٍا پیش برٍ کن، ٍل اینارٍ حاال-نانان
 .نهیزنٌ حرف ٍ پتَ زیر رفتٌ پایین بیا پاشَ

 .نارحتٌ چی از ببین برٍ

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .بیرٍن رفت اتاق از نانان

 

 .رفتو آٍا اتاق سهت بٌ

 .بَد شدى خَب حالش بَد رٍز چند کٌ آٍا

 

 

 .تَ رفتو کردم باز ٍ در

 .بَد دستش گَشیش ٍ شکهش تَ بَد کردى جهع ٍ پاياش دیدم

 .کنار گذاشت ٍ کرد خانَش ٍ گَشیش دید ٍ نن تا

 .نشستو تخت رٍ کنارش رفتو

 .کرد نگايو اٍنو کردم، نگاى بًش

 بگی؟ تبریک بًو نهیخَای-

 .کرد نی نگايو فقط حرفی يیج بدٍن

 .باشٌ کردى حبس ٍ خَدش اتاقش تَ ٍ نباشٌ خَايرش جشن رٍز بَدم، ندیدى رٍ خَايری حاال تا-
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 .کرد پاکش سریع کٌ شد اریج ياش اشک چشهش گَشٌ از دیدم

 .گریٌ زیر زد بلند کٌ بغلو تَ گرفتهش نحکو ٍ تر جلَ رفتو

 .کنٌ خالی بغلو تَ ٍ ش خَد خَاستو انا نیکنٌ، گریٌ چرا دٍنستو نهی

 .کَچیکش دل تَ نریزى ٍ ش يا غو

 

 .کردم جداش خَدم از شد  تر آرٍم یکو کٌ بعد

 .کردم نَازش ٍ صَرتش ٍ کردم پاک ٍ اشکاش يام انگشت با

 :گفتو ٍ پاشدم

 .زشتٌ پایین بیا پاشَ-

 .بیرٍن رفتو اتاق از

 .شدى چی بپرسو ازش نخَاستو

 .ذينو تَ اٍند چیزی یک یکدفعٌ پایین، رفتو نی داشتو کٌ يهینطَر

 ناراحتٌ؟ این برای آٍا نکنٌ، خدا ٍای

 نهکنٌ؟ یعنی

 .نباشٌ درست فکرم انشاءهلل خدا، ٍای

 .دبَ شدى گرفتٌ حالو

 .نکنو فکر بابا نٌ ٍلی

 .بقیٌ پیش پایین رفتو
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 .بَدن شاکی دستش از حسابی عهَ زن ٍعهَ پایین اٍند يو آٍا

 .کردن رفتن عزم اینا عهَ ٍ نیفتاد اتفاقی شام از بعد

 

******* 

 (کیارش)

 .نیشٌ خَرد دارى دیگٌ اعصابو

 نیکنٌ؟ اینطَری چرا ريا این

 .پایین فتٌگر ٍ سرش کالس، سر اٍندم ٍقتی از

 .ناراحتٌ بَد نعلَم قیافش از

 .گرفت نی ٍ نگايش زٍد کردم نی نگايش يو ٍقتی

 .آزاد ٍقت گفتو کالس، ٍسطای ٍ نداشتو حَصلٌ اصال دیگٌ ننو

 .نیکشٌ نفًَنی نا خطَط دفترش رٍ دارى دیدم کردم، نگاى ريا بٌ

 .داد نی تکَن ٍ سرش فقط زد نی حرف باياش يرچی يو نًدیس

 

 .بَد اخرش کالس نوک فکر

 .بیرٍن رفت کالس از نفر اٍلین ٍ کرد جهع رٍ ٍسایلش سریع خَرد زنگ ٍقتی

 .ناراحتٌ ازم ٍ کردنٌ بغل اٍن خاطر بٌ صددرصد گفتو خَدم با
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 .بیرٍن زدم دانشگاى از ٍ برداشتو ٍ ٍسایلو ٍ دفتر تَ رفتو سریع

 .نیزنٌ دمق رٍ پیادى تَ دارى دیدم کٌ برگردٍندم چپ طرف بٌ ٍ سرم

 .نیاٍردى ناشین پس

 .نداد نحل زدم بَق دٍتا ريا، طرف بٌ دادم گاز ٍ اٍردم در پارکینگ تَ از ٍ ناشینو سریع

 .برگردٍند ٍ سرش کٌ زدم بَق دٍبارى

 

 (ريا)

 .نداشتو خَشی حال اصال انرٍز

 .بَدم نیاٍردى ناشین

 .کنو رٍی پیادى یکو گفتو

 .اٍند بَق یصدا کٌ رفتو نی راى يهینطَر داشتو

 .ندادم نحل

 .بَق دٍبارى

 .کیارش دیدم برگشتو،

 :گفت ٍ پایین داد رٍ ناشین شیشٌ

 .نیرسَنهت سَارشَ ريا-

 .کنو رٍی پیادى یکو نیخَام نهنَن، نٌ-

 .نیرسَنهت کٌ گفتو بیا، نیکنو خَايش-کیارش
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 .انگار کرد نی التهاس داشت نگايش با کیارش کٌ کردم نعطل یکو

 .شدم سَار ٍ مکرد باز ٍ در

 .نهنَن-کیارش

 :گفتو نیرى ای دیگٌ سهت از دارى دیدم کٌ گذشت یکو

 نیری؟ درست رٍ راى داری نطهئنی کیارش-

 :گفت ٍ کرد بًو نگايی نیو کیارش

 بزنو، حرف بايات یکو نیخَام ريا-

 .بشٌ کٌ جایی یک بریو

 .کردم نگايش تعجب با

 داشت؟ نن با حرفی چٌ

 شدى؟ چیزی-

 .بزنو حرف بايات نیخَام فقط کٌ گفتو نٌ،-کیارش

 .نگفتو چیزی

 .داشت نگٌ شاپ کافی یک جلَی ساعت نیو بعد

 .شدم پیادى

 .تَ رفتیو

 .نشستیو ٍ رفتیو دٍنفرى نیزى یک طرف بٌ 

 .بگیرى يارٍ سفارش خَاست ٍ اٍند گارسَن
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 .شکالتی کیک یک گفتو نن

 .داد سفارش رٍ يهین يو کیارش

 .اشتود استرس چرا نهیدٍنو

 .برم زٍد داشتو دٍست

 کٌ رٍزى اٍن خاطر بٌ اگٌ کردی، نهی نگايو اصال بَدی، خَدت تَ ٍ ناراحت خیلی انرٍز ريا-کیارش
 .نیکنی فرار ازم نیکنو حس شد، چی نفًهیدم اصال ببخش، ٍاقعا کردم بغلت

 .کردم تعحب ياش حرف از

 .کٌ نبَد کیارش خاطر بٌ اصال نن ناراحتی

 .اٍردن رٍ رشانَنسفا نَقع يهَن

 :گفتو رفت گارسَن کٌ بعد

 جَن ارى.)کردم فرانَش اصال رٍ نَضَع اٍن کٌ، نیستو ناراحت اٍن خاطر بٌ اصال کیارش نٌ-
 (خَدم

 .خَرد زنگ گَشیو لحظٌ يهَن

 .اٍردم درش کیفو تَ از

 .بَد آرنان

 :دادم جَاب نیلی بی با

 بلٌ؟-

 خَبی؟ عزیزم سالم-آرنان
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 َبی؟خ تَ نهنَن سالم-

 کجایی؟ نهنَن،-آرنان

 .نیکنٌ نگايو دارى دیدم کٌ کردم کیارش بٌ نگايی نیو

 .خَنٌ نیرم دیگٌ یکو دانشگايو، نن...نن-

 .خداحافظ باش خَدت نَاظب عزیزم، بپرسو ٍ حالت خَاستو باشٌ-آرنان

 .خداحافظ باشٌ-

 .کردم قطع رٍ گَشی

 .خَردم ٍ کیکو از یکو

 

 بهَنین؟ نانزد آرنان ٍ تَ ایدنیخَ کی تا ريا نیگو-کیارش

 .کردم نگايش باال، اٍردم ٍ سرم

 .نشدم نتَجٌ کٌ بَد چیزی یک نگايش تَ

 .دينش تَ گذاشت رٍ کیکش از تیکٌ یک کیارش

 :گفتو

 .کردیو صیغٌ آرنان ٍ نن-

 .کردن سرفٌ بٌ کرد شرٍع کیارش یکدفعٌ

 .کردم نگاى نگرانی با

 .شد نی تر قرنز گشرن يو لحظٌ ير نیَند، بند سرفش دیدم
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 .زدم پشتش بٌ نحکو دٍبار ٍ طرفش رفتو پاشدم، نگرانی با

 .طرفهَن اٍند آب لیَان یک با بَد شدى نتَجٌ انگار کٌ گارسَن لحظٌ يهَن

 .کردم نزدیک کیارش لبای بٌ ٍ گرفتو ازش سریع

 .خَرد ازش یکهی

 .شد بًتر سرفش

 خَبی؟-

 .داد تکَن ٍ سرش

 .بَد قرنز رنگش ينَز

 .نشستو جام سر تورف

 ..پیشَنیش بٌ زد نحکو یکی کیارش یکدفعٌ

 .يَا پرید ابرٍيام

 االن؟ کرد اینطَری چرا این خدا یا

 

 .خَردم ٍ کیکو ادانٌ

 .نگفتو چیزی ٍلی بَد عجیب ٍاسو کیارش کار

 :گفت کیارش شد تهَم کٌ کیکو

 بریو؟-

 .دادم تکَن ٍ سرم
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 .ورفتی ناشین سهت بٌ ٍ کرد حساب رفت کیارش

*** 

 .کردم تشکر ازش رسیدیو ٍقتی

 :کرد صدام کیارش کٌ بشو پیادى اٍندم

 .ريا-

 .بلٌ-

 :گفت ٍ کرد نگايو یکو کیارش

 .بشی خَشبخت-

 .کردم تشکر ٍ زدم لبخندی

 .شدم پیادى

 .کرد ترنز کیارش ناشین جلَ آرنان ناشین نَقع يهَن

 .نیکنٌ نگاى آرنان ٌب دارى ٍ کردى اخو دیدم کٌ انداختو کیارش بٌ نگايی نیو

 .کرد نی نگايو داشت سَالی حالت با دیدم کٌ کردم نگاى آرنان بٌ

 ..جلَ اٍند ٍ شد پیادى ناشین از

 .سالم-

 .سالم..س-

 .بَدم شدى يَل چرا نهیدٍنو

 .گرفت عقب دندى کیارش دیدم
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 .شد رد کنارنَن از سرعت با یکدفعٌ

 بَدی؟ کجا کیارش با-آرنان

 .نیرسَنهت گفت کیارش بَدیو شگاىدان یعنی چیز،..نن-

 .ايا -آرنان

 .تَ بریو بیا خب

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .یکدفعٌ شدم يَل انقدر چرا نن ٍای

 

 .تَ رفتیو آرنان با

 .نشستیو ٍ کردیو سالم نانان با

 .بعدرفت ٍ نَند یکو آرنان، از پذیرایی از بعد

 

 .خَندم درس حسابی يو شب تا

** 

 .تگذش ننَال يهین بٌ رٍزيا

 خَنشَن، کرد دعَت رٍ اٍا ٍ نن ستایش تَلد فردا برای ٍ نانان بٌ زد زنگ خانَم نسرین انرٍز
 .کردن دعَت يو رٍ آرنان جٍَنا، فقط انا گرفتن ش برا نًهَنی یک گفت

 .بیرٍن برن گذاشتن قرار يو ارجهند اقای ٍ خانَم نسرین ٍ بابا ٍ نانان ٍ اینا عهَ بعد
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 کادٍی يو ٍ لباس يو خرید، بریو بايو کردم راضیش ٍلی بَد، سرد بايام یکو آٍابازم اینکٌ با
 .رٍبخریو ستایش

 

 .يستو خانَم آٍا نعطل ٍ نشستو ناشین تَ االن

 .شد سَار اٍند گذشت کٌ یکو

 عجب؟ چٌ-

 . بَد شدى گو نانتَم کنو چیکار-آٍا

 .کردم حرکت پاساژ طرف بٌ ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 .بَد راحت انتخاب ٍ داشت خَشگلی يای چیز کردم انتخاب کٌ پاساژی

 .کردم پلی آينگ یک ٍ کردم رٍشن رٍ ناشین سیستو

 .رسیدیو بَدیو، ترافیک تَ کٌ دقیقٌ پنج ٍ ازچًل بعد

 .شدیو پیادى ٍ کردم پارک ٍ ناشین

 .تَ رفتیو بايو

 

 .کردیو نی چک يارٍ نغازى داشتیو یکی یکی

 .کادٍ ستایش برای بعد بگیریو، لباس خَدنَن برای اٍل گفتو

 .ای نغازى یک تَ رفتیو

 .برداشتهش جلَ رفتو گرفت، ٍ چشهو لباس یک کٌ کردم نی نگاى يارٍ لباس داشتو يهینجَر
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 کهربند یٌ سینٌ قسهت رٍ ٍ بَد گشاد شلَارش کٌ چرک صَرتی رنگ بٌ کرپ، جنش از سريهی یک 
 .بَد رحری ٍ کلَش حالت آستیناش سادى، يو باالتنش داشتـ چرم

 .بَد قشنگی لباس

 :گفتو اٍا طرف برگردٍندم ٍ سرم

 خَبٌ؟-

 .قشنگٌ ارى-اٍا

 .کردم تنو رفتو ٍ اٍرد برام ٍ سایزم فرٍشندى

 .بَد قشنگ

 .بگیریو اٍا ٍاسٌ بریو تا بیرٍن اٍندیو نغازى از کردم حساب اینکٌ از بعد

 .گرفت ٍ چشهو باز، لباس یک کٌ گشتیو نی داشتیو

 .بَد قشنگ اٍا برای

 نیست؟ قشنگ کن، نگاى رٍ لباسٌ اٍن اٍا-

 .زد لبخندی یک ٍ برگردٍند ٍ سرش اٍا

 .بیارى ٍ سایزش گفتو فرٍشندى بٌ نغازى تَ رفتیو پسندیدى، بَد نعلَن

 .رنگ طالیی يای ننجق با کَتاى دانن یک

 .بَد شدى کار طالیی ننجق سینش رٍی کٌ رنگ نشکی تاب با زانَشًـ رٍی تا کَتايیش

 .شب یک حاال ٍلی بَد، باز لباسش یکو

 .پَشید رفت يو اٍا
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 .نیاد بًش چی يهٌ کٌ خَايرم قربَن ٍایی

 .بخریو ستایش برای کادٍ تا رفتیو کردیو حساب يو رٍ اٍا لباس بعداینکٌ

 

 بَد دریا لب دخترى یک کٌ خَشگل خیلی عکس قاب یک ستایش برای اٍا گشتن، یکو بعد
 .بَد قشنگ خیلی بَد، طراحی خرید، برد نی باد داشت نحال ٍ ٍنَياش

 .گرفتو دستبند ٍ گَشَارى ست یک براش ننو

 .خَنٌ برگشتیو خریدانَن از بعد

 

 (کیارش)

 .بَد  گرفتٌ تَلد ستایش برای نانان فردا

 .فانیل پسريای دختر ٍ ستایش يای دٍست بَدیو، جٍَنا

 .بَدن يو اٍا ٍ ريا

 .کرد دعَتش يو رٍ نانآر زد زنگ نانان نن، گند شانس از

 .سیا اتاق تَ رفتو

 .تخت رٍ بَد خَابیدى

 .نشست نن دیدن با

 داری؟ کار-سیا

 بخری؟ نیخَای چی ستایش برای نیگو-
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 .براش خریدم-سیا

 خب؟ چی-

 نداری؟ اعصاب باز چیٌ-سیا

 ندادی؟ جَاب دارم، اعصاب-

 .تَچٌ بٌ-سیا

 .اٍردى گیر ٍقت اینو پَف

 .دیگٌ بگَ سیا-

 .ارگیت-سیا

 .ايان-

 چی؟ تَ-سیا

 .رفتو نن خب خیلی خریدم، براش داشت دٍست ادکلنی از-

 

 .نکنو فکر ريا بٌ تا کنو نشغَل ٍ فکرم يهش نیخَاست دلو

 :گفتو خَدم بٌ

 ٍ این بفًو نهیرسٌ جا يیچ بٌ عشق تَ؟این با بیاد کنٌ ٍل رٍ آرنان ريا نیکنی چی؟فکر کٌ اخرش

 .اتاقو تَ رفتو

 .برد خَابو شکر خدارٍ دقیقٌ چند بعد ،رٍتخت خَابیدم

 *** 
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 .کَچَلَنٌ خَاير تَلد اردیبًشت، انرٍزدى

 .آرایشگاى ببرى ٍ نن پاشٌ یکی کٌ سرش رٍ انداخت رٍ خَنٌ صبح کلٌ از

 .برگشت ٍ آرایشگاى رسَند رٍ ستایش رفت پاشد شد، خَرد اعصابش صدا سر این از يو سیاٍش

 .نیکنن انادى رٍ ٍسایل دارن اٍندن يو خدنتکاريا

 .شام برن قرارى پدريا نادر فًهیدم کٌ اینجَر

 .اٍند سیاٍش يو لحظٌ يهَن کٌ بیرٍن اٍندم در از رفتو، حهَن اینکٌ بعد

 .بخَریو نايار تا پایین رفتیو بايو

 .بَد خبر چٌ اینجا اٍى

 نی خَنٌ آشپز طرف بٌ داشت جٍَن دختر یک جلَنَن کٌ رفتیو نی خَنٌ آشپز طرف بٌ داشتیو
 .رفت

 .سرش پشت نايو

 .برگشت سریع کٌ دنبالشٌ یکی کرد احساس کنو فکر

 .شد نعلبکی اندازى ياش چشو دٍتا نا دیدن با

 دٍتایین؟ چرا..چرا شها..شها..ش-دخترى

 .خندیدم

 .ایو دٍقلَ نا کٌ نهیکنٌ فکر یکو دیٍَنٌ دخترى

*** 

 (ريا) 
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 .حهَم رفتو نايار بعد

 .دنبالهَن بیاد آرنان شد قرار شب

 .زدم چرت یکو

 

 .شدن حاضر بٌ کردم شرٍع پاشدم کٌ بعد

 .کردم جهع سرم پشت سادى بَکلٌ حالت بٌ يو ٍ نَيام بعد کردم، نالیو آرایش یک اٍل

 .بَدم شدى خَب اٍنو

 

 .کردم تنو ارٍم ٍ لباسو

 .بستو يو ٍ دستبندم ٍ گردنبند

 .زدم يو ٍ عطرم

 .کردم حلقو بٌ نگايی

 .کردم دستو اٍنو نجبَری

 .بیرٍن رفتو اتاقو از شدن، حاضر از بعد

 .دستش نانتَش ٍ شال ٍ بَد ٍایستادى پایین يو اٍا پایین، رفتو

 .بَد شدى شگل خَ چقدر ٍای

 .باشو نَاظبش باید انشب

 .بَد شدى ناز خیلی انا کردم، نهی انتخاب ٍ این کاشکی بَد، باز زیادی لباسش انا
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 .پیشش رفتو

 .ٍاا نخَری چشو-

 .کرد اکتفا لبخند یک بٌ

 .بَد پَشیدى يو رنگ کرم ساق بَد خَب کردم، نگاى پاياش بٌ

 .بَد گذاشتٌ باز صَرتش رٍ ازاد ٍ نَياش از تیکٌ یک بَد، بستٌ اسبی دم ٍ نَياش

 .در دم بیاین گفت آرنان خَرد، زنگ گَشیو لحظٌ يهَن

 .بیرٍن رفتیو ٍ پَشید رٍ رٍسریش ٍ نانتَ اٍا

 

 .شدیو اشینن سَار

 .خَبین سالم -آرنان

 .نهنَن سالم-

 خَبی؟ تَ نهنَن سالم-اٍا

 .خَبیت ب-آرنان

 .افتادیو راى ٍ کرد شن رٍ رٍ ناشین

 

 .شدیو پیادى ناشین از رسیدیو، نین چند بعد

 .رفت تر جلَ اٍا

 .دستش تَ گرفت ٍ دستو کنارم، اٍند يو ارنان
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 .بَد کیارش ايا کرد، باز ٍ در اٍند يا دٍقلَ از یکی

 .بفرنایید اٍندین، خَش سالم-

 .کردیو سالم باياش

 .بَد شلَغ چقدر اٍى

 .جلَ اٍند ستایش

 .بَد شدى خَشگل چقدر عزیزم، ٍای

 .اٍندین ش خَ يا بچٌ سالم-ستایش

 .نبارک تَلدت عزیزم، نرسی سالم-اٍا

 .کردن رٍبَسی بايو

 .گلو نهنَنو-ستایش

 .عزیزم نبارک تَلدت-

 .کردم رٍبَسی باياش

 .کنید عَض رٍ لباساتَن اتاقو تَ برید جَن، ريا نهنَنو-ستایش 

 .گفت تبریک يو آرنان

 .ستایش اتاق تَ رفتیو اٍا با

 (کیارش)

 اٍندى؟ بدم آرنان از انقدر نن چرا
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 .بشو صحبت يو باياش دیگٌ نهیخَاست دلو اصال

 .پایین نیَند داشت يا پلٌ از ريا

 ..ٍ عرٍسک این خدا ٍای

 .بَدم شدى نحَش

 .برسو زدنو دید ادانٌ بٌ نذاشت ٍ جلَم پرید عهو دختر یکدفعٌ

 برقصیو؟ بايام یکو نیای جَن کیارش-ش فرنَ

 .دیگٌ یکی با برٍ فرنَش، ندارم حَصلٌ اصال نٌ-

 داداشت؟ نحل شدی دیگٌ، بیا چرا عٌ-فرنَش

 .نداشتو ٍ حَصلش يَف

 .رقصیدیو یکو ٍ ٍسط رفتو باياش اجبار بٌ

 .بَد ريا دنبال چشهو چشهی ًارچ انا

 

 (سیاٍش)

 .بَد شدى ناز لباس این با چقدر اٍا

 .بَد کردى جلب خَدش بٌ رٍ يهٌ ٍنگاى بَد باز باالتنش ٍلی

 .کرد نی صحبت بَد ستایش دٍست کنو فکر کٌ دیگٌ دختر یٌ ٍ ستایش با داشت بَد، نیز یک دٍر

 .زد نی حرف اٍا با داشت بَد نن بٌ پشتش کٌ پسرى یک دیدم بعد دقیقٌ چند حدٍد

 .رفت کجا ستایش پس



 www.Novel98.com 380               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .ٍضعش ٍ سر این با احهق ی دخترى اٍند، جَش بٌ خَنو

 .کیارش دٍست پَریاست، اینکٌ دیدم رفتو، طرفش بٌ

 .سیاٍش داداش بٌ، بٌ-پَریا

 .گشت نی دنبالت کیارش خان، پَریا-

 برم؟ حاال ٍاجبٌ کجاست، کَ-پَریا

 .گشتو نی تَ دنبال داشتو ننو ارى-

 :ٍگفت کرد نگاى اٍا ب پَریا

 . نیشو نرخص حضَرتَن از نن زیبا خانو پس-

 .زد بًش چشهکو یٌ

 .داد تکَن ٍ سرش فقط اٍا

 گفت؟ نی بًت داشت چی-

 :ٍگفت يام چشو تَ زد زل تعجب با اٍا

 !نشدم نتَجٌ ببخشید-

 داشت؟ چیکارت نیگو، رٍ پسرى-

 .بگو شها بٌ بخَام کٌ باشٌ چیزی نکنو فکر بَد، سادى صحبتی يو یٌ-اٍا

 .دیگٌ طرف رفت ٍ گفت اینَ

 پَریا؟ گفتٌ بًش چی یعنی بًو، ریخت اعصابو
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 (کیارش)

 

 .خَرد زنگ گَشیو کٌ گذشت نًهَنی از یکو

 .بَدن اٍردى رٍ کیک بَد، پیک

 ..در طرف رفتیو بايام ٍ گفتو سیاٍش بٌ

 .بَد بند سرش ستایش

 .اٍرد رٍ کیک کٌ دادم نشَنٌ يا بچٌ بٌ

 .کردن خَندن بٌ شرٍع رٍ نبارک تَلدت اينگ يا بچٌ ٍ شد خانَش اا چراغ کیک، گرفتن از بعد

 .شد باز بناگَش تا نیشش کیک دیدن با ٍ برگشت ذٍق با يو ستایش

 .نیز رٍ گذاشتیو رٍ کیک

 .بَد رٍش يو سالگی يیجدى شهع

 شد کردن فَت شهع نَبت يا، بچٌ خَندن شعر صدتا از بعد

 . کرد فَت رٍ شهع دٍسٌ یک اب

 .زدیو دست براش يهٌ

 :گفت ٍ اٍند دست بٌ چاقَ دختريا از یکی

 .ببر رٍ کیک بدٍ ستایش-

 .گرفت رٍ چاقَ يو ستایش

 .برید يو رٍ کیک سٌ دٍ یک با 
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 .جیغ ٍ دست دٍبارى

 .شد يا کادٍ نَبت

 

 .دادن بًش رٍ کادٍياشَن اٍندن یکی یکی يهٌ

 . شد کادٍ از پر نیز

 .بَد گرفتٌ دستبند ٍ گَشَارى ست یک براش يو ريا

 .کردم رٍبَسی ستایش با ٍ دادم ٍ کادٍم رفتو ننو

 .داد رفت يو سیاٍش

 .اتاقش تَ گذاشت برد ٍ کادٍياش ستایش خدنتکاريا از یکی کهک با

 .گرفت ٍ قبلیش رٍال نًهَنی

 .کردن رقصیدن بٌ شرٍع ٍسط، رفتن آرنان ٍ ريا دیدم کٌ خَردم نی نیَى داشتو بَدم نشستٌ

 .نَند دينو تَ خیار تیکٌ

 .شنیدم ٍ قلبو خَردن تکَن صدای

 .شد جهع يو تَ اخهام

 .پایین رفت گلَم از بدبختی يزار با خیار تیکٌ

 .شد پلی خاص خیلی نفرى دٍ اينگ یک

 .شد شلَغ ٍسط،تقریبا رفتن دٍنفر نفر دٍ يهٌ

 .رفت نهی کنار آرنان ٍ ريا رٍ از چشهو انا
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 .بَد ریز اخو یٌ صَرتش رٍ ريا

 .زد نی حرف گَشش کنار ٍ بَد گرفتٌ بغلش تَ ٍ اٍن ارنان

 .داد نی تکَن ٍ سرش فقط گفت، نهی چیزی ريا

 .کاشت ريا گردن رٍ ریزی ی بَسٌ ٍ شد خو آرنان یکدفعٌ کٌ کردم نی نگايشَن يهینطَر

 .نیدم فشار تونش تَ دارم رٍ ارنان گردن کٌ انگاری کردم، نشت رٍ يام دست

 .شد نچالٌ بیشتر ٍ بیشتر قلبو

 .خیلی سختٌ خیلی خدا

 .ببینی دیگٌ یکی بغل ٍ عشقت

 .بَد شدى خراب خیلی حالو

 .بَدم گرفتٌ گر

 .دينش تَ بکَبو ٍ نشتو داشتو دٍست

*** 

 (سیاٍش)

 .نیخَرم حرص دارم يهش

 .گفتٌ بًش چی پَریا بدٍنو اینکٌ ٍ اٍا لباس این ٍاسٌ

 .نشستو جا یک رفتو

 .کردم نی نگاى يا بچٌ رقص بٌ داشتو

 .کیارش طرف چرخید چشهو یکدفعٌ
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 .شدى خیرى جا یک بٌ پاياش رٍ شدى نشت دستشو کردى، اخو دیدم

 .ريا ٍ آرنان بٌ رسیدم کٌ کردم دنبال ٍ نگايش

 يَا؟ رفت ابرٍيام

 شد؟ چی االن

 نیکنٌ؟ نگاى اٍنا بٌ چرا کیارش

 نکنٌ؟نکنٌ؟

 .شکیار تَسرت خاک

 یک بٌ ٍ شدى جهع اشک ياش چشو تَ اٍنو دیدم کٌ اٍا طرف شد کشیدى ناخَاستٌ نگايو باز
 .شدى خیرى نقطٌ

 .ريا ٍ آرنان بٌ رسیدم باز کٌ کردم دنبال ٍ نگايش

 .شد نهی تر گشاد این از يام چشو

 .بَد شدى ٍارد بًو بزرگ شک دٍتا

 .شد نهی باٍرم غیرنهکنٌ، نٌ

 .نباشٌ ذينهٌ تَ کٌ اٍنی کردم نی دعا يهش

 .شد گرفتٌ حالو چرا نهیدٍنو

 .دادم تکیٌ ٍ کردم اخو

 . رفت تراس طرف بٌ ٍ دينش رٍ گذاشت ٍ دستش آٍا دیدم یًَ

 .بیرٍن زد خَنٌ در از ٍ پاشد سرعت بٌ دیدم کٌ کیا طرف چرخَندم ٍ چشهو
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 .شد چشَن دٍتا این ابلفضل، یا

 برم؟ کدٍنشَن دنبال االن

 آٍا؟ یا کیا

 

 .رفتو تراس طرف بٌ ٍ پاشدم ٍ دادم گَش دلو حرف ٌب

 .کرد نی گریٌ ٍ صَرتش رٍ بَد گذاشتٌ ٍ دستاش

 .جلَتر رفتو

 :گفتو ارٍم

 خَبی؟-

 :گفت ٍ ياش چشو زیر کشید ٍ دستش طرفو، برگشت سریع باشٌ ترسیدى اینکٌ نحل اٍا

 .خَبو ارى..ار-

 .گرفتو دستو تَ ٍ لختش بازٍی سریع کٌ تَ برى خَاست

 داری؟ دٍستش خیلی-

 .طرفو چرخید يا گرفتٌ برق نحل

 نیگی؟چی؟ رٍ کی-اٍا

 :کردم تکرار دٍبارى ٍ زدم زل ياش تَچشو

 داری؟ دٍستش نیگو-

 :گفتو دٍبارى کٌ برى تفرى دادن جَاب از نیخَاست يی
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 .بًش کردنت نگاى يات، چشو تابلَئٌ خیلی نگَ، درٍغ بگی نیخَای يرچی-

 :زدن داد بٌ کرد شرٍع ٍ شد اشک پر ياش چشو دفعٌ یک

 .دیٍَنشو عاشقشو، دارم، دٍستش ارى ارى-

 .نبَد نرنال اصال حالش

 .باش ارٍم داری دٍستش باشٌ دختر، باش ارٍم باشٌ-

 .کردن گریٌ بٌ کرد شرٍع بلند بلند

 :گفتو دستو، تَ گرفتو ٍ دستاش

 ندارى؟ سرانجانی عشق این نیدٍنی-

 .نگفت یچیز  ٍ پایین انداخت ٍ سرش

 .نیکنٌ داغَن ٍ خَدت فقط طرفٌ یک عشق بَد، يهین يات چشو تَ غو دلیل پس-

 :گفت خستٌ صدای با

 !نهیشٌ حالیش کٌ نیفًهٌ؟اٍنٌ چی قلبو ٍلی نیفًهو، نیدٍنو، بخدا ارى-

 .نداد اجازى غرٍرم انا کنو، پاک ٍ اشکاش جلَ ببرم ٍ دستو خَاستو

 .نَيام تَ کردم ٍ دستو کالفٌ

 .گرفتو طرفش بٌ ٍ اٍردم در جیبو از لیدستها

 .کن پاک ٍ يات اشک بیا-

 .نتَنستو انا بدم، فشارش نیتَنو تا بغلو، تَ بگیرم رٍ کَچَلَ دختر این نیخَاست دلو

 .نیشن نبَدت نتَجٌ االن دیگٌ تَ، بریو بیا-
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 :کرد صدام تَ برم خَاستو

 .سیاٍش اقا-

 :گفتو ناخَاستٌ

 جانو؟-

 .بهَنٌ خَدنَن بین حرفانَن لطفا-اٍا

 .نیهَنٌ باش نطهئن بگو، بقیٌ بٌ بخَام کٌ نیست جالبی چیز-

 .تَ رفتو

 

 (اٍا)

 .شدم سبک کردم نی احساس

 .بگو ٍ رازدلو نفر یک بٌ حداقل تَنستو

 .یانٌ بَد درستی کار نهیدٍنستو

 .َدب ریختٌ بًو ارایشو حتها يام، چشو زیر کشیدم رٍ بَد دادى بًو سیاٍش کٌ دستهالی

 .کرد پر ٍ نشانو سیاٍش عطر بَی کٌ بینیو جای گذاشتو ٍ دستهال

 .بَد خَشبَ چٌ

 

 .تَ رفتو کردم، نرتب ٍ خَدم یکو

 .جلَم پرید ريا لحظٌ يهَن
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 گشتو؟ نی دنبالت بَدی، کجا تَ اٍا-ريا

 .دستشَیی بَدم رفتٌ-

 .بردار خَدت برای نیشٌ،،برٍ سرٍ دارى شام بیا خب، خیلی ايا-ريا

 .بشٌ ناراحت ستایش بَد نهکن خَردم نهی چیزی يو اگٌ نداشتو، اشتًا حالیو بی اطرخ بٌ

 . بشقاب تَ کشیدم ساالد یکو خَدم برای. غذابَد پیش کٌ رفتو نیزی طرف بٌ

 .باشو تنًا کٌ رفتو سالن از ای نقطٌ طرف بٌ

 

 (سیاٍش)

 .دارى ینه بر ٍ گَشیش کیارش بٌ نیزنو زنگ يرچی نیشٌ، خَرد دارى اعصابو

 .اٍندى پیش براش کاری بگو نجبَرم کَ، کیارش نیپرسن يی يو يهٌ

 .رفتو سالن سهت بٌ

 .خَرد نی ساالد ٍ بَد نشستٌ گَشٌ یک دیدم، رٍ اٍا کٌ چرخَندم چشو

 .رفتو نیز طرف بٌ

 .رفتو طرفش بٌ ٍ ریختو بشقاب تَ غذايا از یکو

 .صَرتش جلَ گرفتو ٍ بشقاب

 .باال اٍرد تعجب با ٍ سرش

 .دیدی خَدت چشو از دیدی يرچی نهیخَرم، بگی خدا بٌ-

 .کرد نی نگايو باز دين با داشت
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 .نهیشٌ حل چیزی گرفتن ابغَرى با-

 .بگیرى کردم اشارى بشقاب بٌ

 .گرفت ازم رٍ بشقاب حرفی يیچ بدٍن

*** 

 .رفتن نی داشتن يهٌ بَد نًهَنی اخرای دیگٌ

 .بَد شدى خالی خَنٌ تقریبا دیگٌ

 .رفتن زٍدتر يو ناای اٍا

 

 .خَنٌ اٍندن بابا ٍ نانان

 .کرد نی تعریف نانان برای رٍ چی يهٌ داشت ستایش

 :گفت کنارم اٍند بابا

 کجاست؟ کیارش پسرم-

 .برى شد نجبَر اٍند، پیش براش کاری یک-

 کاری؟ چٌ شب  ٍقت این-بابا

 .نهیدٍنو-

 .دادم جَاب رٍ يهَن ٍ پرسید رٍ سَال يهین يو نانان

 .بخَابن تا اتاقاشَن تَ رفتن َنيهش

 .باشد نی خانَش نظر نَرد نشترک گفت نی گرفتو، نی ٍ شهارش يرچی بَدم، شدى کالفٌ
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 .بَد شب نصفٌ دٍ ساعت کردم، نگاى ساعت بٌ

 .بَد کیا شتهش، بردا سریع کٌ خَرد زنگ گَشیو دفعٌ یک

 داری؟ نهی بر ٍ النصب اٍن نیزنو زنگت يرچی رفتی؟چرا گَری کدٍم تَ يست نعلَم-

 :گفت ای گرفتٌ خیلی صدای با

 .خرابٌ خیلی حالو بام، بیا زٍد سیا-

 .کرد قطع رٍ تلفن

 .بیرٍن رفتو در از ارٍم ٍ برداشتو رٍ سَییچ ٍ پاشدم نگرانی با

 

 .رٍندم نی داشتو سرعت با

 

 .کردی خانَش کٌ يو نصبت سگ گَشی این کنو، پیدات کجا نن کجایی؟اخٌ کیا اى-

 .کردم پیدا رٍ کیارش ناشین کٌ پاییدم نی رٍ اطراف ٍ رٍندم نی ارٍم ٍ ناشین طَر يهین

 .زد نهی پر پرندى نَقع این

 . شدم پیادى ٍ ترنز رٍ زدم سریع

 .بَد کردى رٍشن رٍ اطراف یکو زیرپانَن، شًر از کهی خیلی نَريای فقط بَد، تاریک جا يهٌ

 . تر جلَ رفتو

 .بَد پیشش يو ٍبنشر شیشٌ یٌ دیدم، ٍ کیارش

 :گفتو شَنش رٍ گذاشتو ٍ دستو
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 داداش؟ کیا-

 .کردم نگايش تعجب ٍ نگرانی با طرفو، برگشت

 .بَد شدى ژٍلیدى نَياش

 .بَد کردى باد ياش چشو

 .داد نی يو نشرٍب بَی

 .باشٌ خندٍن يهیشٌ کیارش این شد نهی باٍرم اصال

 .شدى شکستٌ سال دى ساعت چند این انگار

 .نیفًهو قلشو کٌ نن ٍ این

 !نٌ؟ نگٌ نانردم خیلی نن سیاٍش-کیارش

 .باش آرٍم داداشو-

 .زدن قدم کرد شرٍع قرار ٍبی کالفٌ حالت با

 .نن بٌ لعنت ندارم، قرار ٍ ارٍم االن کٌ ننی باشو ارٍم چطَر اخٌ، چطَر-کیارش

 :زد داد تر بلند

 .نن بٌ لعنت-کیا

 .نیشن کندى ریشٌ از االن گفتو کشید، ٍ نَياش انقدر نَياش، تَ برد ٍ دستاش

 .دارى احتیاج برادرنٌ بغل یک بٌ االن دٍنستو نی

 .کردم بغلش نردٍنٌ

 .نیست حالیش حرف کٌ دل داداشو-
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 کیٌ؟ نیدٍنی-کیا

 .نهیتَنی ٍ خَدت قل کنی رنگ بتَنی رٍ يرکی-

 .پایین اٍند ياش چشو گَشٌ از اشک قطرى یک

 .ریزى نی اشک خاطرش بٌ کٌ عاشقٌ چقدر داداشو

 حَاسو ببینهش، کٌ خَشٌ کالس سر اٍندنش بٌ شد؟دلو کی شد؟از چطَر نهیدٍنو خدا بٌ-کیا
 خیلی ست، دیگٌ یکی نال اٍن دیگٌ طرفی از نیخَانش، خیلی طرف یک از نیشٌ، اٍن پرت يهش
 سیا؟ نٌ نگٌ نانردم

 بٌ نیتَنی نظرت بٌ نیست، خَدت دست کنی، کنترلش نهیتَنی نیشٌ، نانرد عشق برابر در قلب-
 دارى؟ صاحاب طرف بفًهَنی قلبت

 :گفت ٍ زد لبخند نیهچٌ یک

 داری؟ دل تَيو اخهات اٍن با ٍاقعا-

 :گفتو ٍ خندیدم

 ٍ نن يو شب نصفٌ دیگٌ، بریو بیا خب کردم، عادت بَدنٌ؟نن رٍ خندى بٌ نگٌ داشتن دل-
 .اینجا کشَندی

 .رفتیو ناشین طرف بٌ ٍ کردم کهکش

 .اشینن تَ نشَندنش

 .نیبرنش فردا نیام نیزارم، ٍ ناشینت-

 .نشستو ٍ طرف اٍن رفتو خَدنو

 .صندلی بٌ بَد دادى تکیٌ ٍ سرش
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 .شد  عاشق يو بزرگٌ ش    دادا گفتو، خَدم با ٍ زدم لبخندی

 .کردم حرکت خَنٌ طرف بٌ ٍ کردم رٍشن ٍ ناشین

 

 .خَابَندنش ٍ بردم اتاقش تَ رٍتا کیارش رسیدیو، ٍقتی

 .کردم باز براش ٍ لباسش يای دکهٌ

 

 .بَدم خستٌ حسابی انشب رفتو، اتاقو بٌ خَدنو

 

 .بَد خَابیدى تخت رٍ دنر دیدم کٌ زدم کیارش بٌ سری اٍل پاشدم، خَاب از کٌ صبح

 .نَند خَاب ٍ داشت کالس يو انرٍز کنو فکر

 (ريا)

 .بَد شدى سَال حسابی برام بَد، نیَندى انا داشتیو، کالس کیارش با انرٍز

 .نداشتو رٍ يیچی حَصلٌ بَدم، پکر کال انرٍز

 .شد تهَم کالسهو اخرین

 .نیَندى انرٍز چرا کیارش بفًهو شاید بزنو، ستایش بٌ زنگی یک بزار

 .گرفتو رٍ ستایش شهارى ٍ برداشتو ٍ گَشیو

 .برداشت بَق چند از بعد

 جانو؟-ستایش
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 خَبی؟ سالم-

 خَبی؟ تَ جَن ريا نرسی-ستایش

 خبرا؟ چٌ نهنَنو-

 داشتی؟ کاری سالنتی، يیچی-ستایش

 .بپرسو ٍ حالت خَاستو یعنی چیزى..نٌ-

 .فدات ايا-ستایش

 نداری؟ کاری خب خیلی-

 .بای بای قربَنت نٌ-ستایش

 .خداحافظ-

 .چٌ نن بٌ اصال بپرسو، نتَنستو

 .کردم حرکت خَنٌ طرف بٌ ٍ کردم رٍشن رٍ ناشین

*** 

 .بزنیو حرف بیا کن عَض ٍ لباسات برٍ گفت، نانان اٍندم کٌ دانشگاى از

 .نشستو نانان کنار پایین رفتو کردم عَض کٌ ٍ لباسام

 شدى؟ چیزی-

 عهَت زن دیگٌ رٍز چند دیدی کنیو، انادى ٍ جًزیت باید کو کو ريا نیگو..نشدى چیزی..نٌ-نانان
 .نخریدیو ٍاست چیزی قلهو یک نا بعد بگیریو، عرٍسی گفتن اینا



 www.Novel98.com 395               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 انا نیزنن، ذٍق خریدن جًزیٌ ٍاسٌ دخترا يهٌ نشدم، خَشحال نانان حرف از الاص چرا نهیدٍنو
 .بَدم شدى ناراحت تازى نن

 چیٌ؟ ريا؟نظرت-نانان

 .ندارم نظری نانان نهیدٍنو-

 .خَنٌ آشپز تَ رفت پاشد بعد کرد، نگايو نرنَزانٌ یکو نانانو

 استَری کیارش دیدم کٌ بیرٍن بیام خَاستو زدن چرخ یک بعد اینستا تَ رفتو ٍ برداتشتو ٍ گَشیو
 .گذاشتٌ

 .کردم بازش

 :بَد شتٌ نَ رٍش کٌ بَد عکس یک

 (بشٌ؟ کٌ نیشٌ یعنی!خدایا)

 .نًفتٌ تَش حرف صدتا کَتاى جهلٌ یک این تَ کردم احساس

 .خَندم رٍ جهلٌ این بار دى نزدیک

 .داشتو عجیبی احساس نشست، دلو بٌ کَتاى جهلٌ یک يهین چرا نهیدٍنو

 

 (کیارش)

 .بَد ريا دید رٍ استَری کٌ کسی اٍلین

 .زدم تلخ لبخند یک

 .بشٌ ننتقل ريا بٌ نتنٌ، این تَ حس يرچی داشتو دٍست
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 .کنارم گذاشتو ٍ کردم خانَش ٍ گَشیو 

 .کرد نی درد شدت بٌ سرم

 .شد نی ننفجر داشت

 .شرکت برم نداشتو حَصلٌ

 .نَندم خَنٌ تَ رٍ انرٍز کال

 .پرسید ٍ حالو زد زنگ ًوب دٍبار يو سیاٍش

* 

 .داشتو کالس ريا با يو انرٍز

 .بَدنش ندیدى نًهَنی رٍز از

 .افتادم راى دانشگاى سهت بٌ ٍ کردم رٍشن رٍ شین نا

 

 .شدم کالس ٍارد در بٌ تقٌ دٍ با

 .نیز رٍ گذاشتو رٍ ٍسایلو کردن، سالم از بعد

 .نداشتو رٍ ريا بٌ کردن نگاى تَان

 .بپرسن سَال تا پیشو ٍندنا يا بچٌ از تا چند

 .خَرد گرى نگايش تَ نگايو ٍ باال اٍردم ٍ سرم کٌ بَدن دٍرم يا بچٌ

 .کرد نی نگايو داشت خاصی جَر یک

 کجاست؟ حَاستَن استاد..استاد-
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 .يا بچٌ بٌ دادم ٍ حَاسو ٍ اٍندم خَدم بٌ

 

 .شدم چشو تَ چشو ريا با صدبار نزدیک کالس آخر تا

 

 .شد َمته کالس ٍ خَرد زنگ

 .کنارم اٍند ريا کٌ کردم نی جهع ٍ ٍسایلو داشتو

 .بًش دادم ٍ نگايو

 شدى؟ چیزی-

 .داشتو سَال یک...ارى-ريا

 .پرسیدن سَال بٌ کرد شرٍع ٍ طرفو گرفت ٍ جزٍش

 .کردم نی نگايش داشتو فقط نن انا

 .بَد شدى خالی کالس

 .دادم تَضیح براش ٍ سَالش ٍ اٍندم خَدم بٌ کٌ زد يام چشو جلَ بشگن دٍتا ريا

 انرژی اخرش دیگٌ چَن بَد، آخرم داشتو،کالس کالس ريا با کٌ يایی ٍقت بَد این خَبیش
 .نداشتو

 .بیرٍن اٍندم دانشگاى از

 .ٍایستادم جام سر بَد دادى تکیٌ ناشینش بٌ کٌ آرنان دیدن با کٌ رفتو نی ناشین سهت بٌ داشتو
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 .اٍند ريا

 .رفتو ناشین سهت بٌ ٍ برگشتو سریع

 .کنو نگايشَن نهیخَاست دلو

**** 

 .سرت تَ بزنو یکی نیخَاد دلو ستایش-

 نیاد؟ چرا؟دلت عٌ-ستایش

 افتادی؟ اشکاالت یاد االن تازى داری کنکَر دیگٌ ٍقت چند تا تَ نن، عزیز اخٌ-

 .کن کار بايام بیا دیگٌ، ٍقتٌ ينَز بابا ای-ستایش

 .بدى تَضیح برات بگَ کرد قبَل اگٌ َ،بگ سیاٍش بٌ برٍ بشی، جریهٌ باید نتاسفو-

 .رفت سیاٍش اتاق سهت بٌ ٍ پاشد ناراحتی با ستایش

 .بدم جَاب تَنستو نی سَال تا چند ٍاگرنٌ نداشتو، حَصلٌ کٌ بَد این حقیقتش

 

 (آٍا)

 .گذشت بَدنش بد ی يهٌ با يو دٍناى این

 .دارم کنکَر فردا

 .دارى استرس خیلی گفت زد، زنگ بًو يو ستایش

 .نیاد سیاٍش با گفت اٍن يردٍنَن، بَدیو حَزى یٌ تَ

 .نیدم انتحانو نیرم کٌ خَندم خیلی انگار حاال يٌ
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 طرف بٌ ارادى بدٍن پايام نیاد، ارنان ٍصدای بازى یکو ريا دراتاق دیدم کٌ بیرٍن اٍندم اتاقو از
 .رفت صدا

 .شت ندا قرار ٍ آرٍم دلو ٍلی کنو، نگاى نیست درست دٍنستو نی

 .بَستش نی دارى شدى خو ريا رٍ ارنان دیدم اتاق، تَ افتاد نگايو کٌ هیني

 .خَدم تَ رفتو بازم شدم، دٍر اٍنجا از تند

 .کنکَر از ارنان از زندگیو، کل از شدم، ناانید چیز يهٌ از کال دیگٌ

 .فردا ٍاسٌ خَابیدم زٍد دارم، استرس کنن فکر بزار نرفتو، بیرٍن اتاق از دیگٌ

 

 (ريا)

 

 نیکنٌ دعَتش اٍقات بیشتر این، خاطر بٌ ندارم، آرنان بٌ تَجٌ اصال نن کٌ يست نتَجٌ نانان
 .خَنٌ

 .نیسازى يام نحلی بی ی يهٌ با يو ارنان

  اتاق، داخل فرستاد نارٍ زٍر بٌ نانان

 .داخل رفتو نن اٍل

 :گفت کٌ بَد نبستٌ کانل رٍ دراتاق ينَز يو ارنان

 خانَنو؟ جان ريا-

 .بَسیدنو بٌ کرد ٍشرٍع رٍم شد خو بدم، ٍ جَابش کردم ٍطرفش صَرتو تا
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 .نخَرد تکَن ٍلی شٌ جدا ازم کٌ دادم يَلش

 .عقب شد،رفت نتَجٌ ٍقتی گردنو رٍ افتاد اٍند، چشهو گَشٌ از شد، جهع يام چشو تَ اشک

 .چرا نهیدٍنو بَد، خراب حالو

 نیکنی؟ گریٌ چرا ريا-ارنان

 .سردم يای گَنٌ رٍ دنبَ گرنو يای اشک فقط جَابو

 انقدر نن بَسیدن بزنو؟یعنی دست بًت گذاشتی کی نحرنهی بزن؟دٍنايٌ حرف لعنتی د-ارنان
 نیکنی؟ گریٌ کٌ نیکنٌ بد ٍ حالت

 .نیست خَب حالو بیرٍن، برٍ لطفا ارنان-

 .ريا کن نگاى ٍ نن-ارنان

 !داری؟ دٍست ٍ نن اصال تَ  ٍاقعا

 .بیرٍن رفت اتاق از عصبی سکَتٌ،ارنان بازم جَابو

 .برس دادم بٌ تَ چیکارکنو خدایا

 

 (اٍا)

 

 .نکنو ضعف سرانتحان کٌ داد خَردم بٌ صبحانٌ زٍر بٌ نانان نزاشتو، يو رٍی چشو صبح تا

 .سَاالست ی برگٌ تَ سرم کٌ االنو انتحان، ی حَزى رسَند ٍ نن بابا

 ، دادم جَاب يارٍ عهَنی از چندتایی
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 دیشب ٍ حالو کٌ ای صحنٌ جاش بٌ نبَد، خاطرم يیچی دیگٌ تا، ششی پنج جز بٌ رٍ تخصصیا
 .بَد يام چشو جلَ بَد گرفتٌ

 

 .بیرٍن اٍندم حَزى از

 .زدم گند یعنی

 .دیدم رٍ سیاٍش کٌ رفتو نی خیابَن سهت بٌ داشتو

 .جلَ اٍند شد، نن نتَجٌ اٍنو

 خَبی؟ سالم-سیاٍش

 يستی؟ ستایش ننتظر نهنَن، سالم-

 بَد؟ خَب نتحانا...ارى-سیاٍش

 .خداحافظ دیگٌ برم نن خب نبَد، بد ارى-

 .طرفش برگشتو يا گرفتٌ برق نحل گرفت، ٍ بازٍم سیاٍش برم، اٍندم

 .نیرسَنهت بیاد ستایش کن صبر نیری، داری انداختی ٍ سرت کجا-سیاٍش

 ...خَ نهنَن نٌ-

 .سیاٍش بغل پرید اٍند، ستایش نَقع يهَن

 .بَد خَب چقدر نهیدٍنی داداش، ٍایی-ستایش

 ..کنٌ جدا خَدش از رٍ ستایش داشت سعی سیاٍش

 .زشتٌ تر طرف اٍن برٍ حاال باشٌ، خب خیلی-سیاٍش
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 .طرفو برگشت باشٌ شدى نن نتَجٌ تازى انگار ستایش

 دادی؟ چطَر سالم، اٍا عٌ-ستایش

 .نبَد بد سالم-

 .بریو شید سَار خب خیلی-سیاٍش

 .عقب ننو نشست، جلَ رفت ستایش

 .افتادیو راى

 .بَدم دادى تکیٌ شیشٌ بٌ ٍ سرم

 .شدم چشو تَ چشو سیاٍش با کٌ برگردٍندم ٍ سرم ناخداگاى

 .کرد نی نگايو داشت آینٌ تَ از

 .دادم تکَن شدى چیزی نعنای بٌ ٍ سرم دقیقٌ چند بعد

 .داد ادانٌ رايش بٌ ٍ زد لبخند یک

 .کردم نگاى آینٌ بٌ تعجب با

 ید؟خند نن خندید؟چرا؟بٌ االن

 .بابا دیٍَنست اینو

 .شدم پیادى ٍ کردم تشکر ازش رسیدیو ٍقتی

 .تَ رفتو کردم باز درٍ

 .بَد گرفتٌ دلو یکو

 .خَنٌ بیام خَدم باید نن ٍقت اٍن دنبالشَن، نیان دارن کنکَر ٍقتی يهٌ
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 .جلَم پریدن نانان ٍ ريا کٌ تَ رفتو

 .دیگٌ بَد؟بگَ شد؟خَب چی-نانان

 .دیگٌ بزن نیشی؟حرف قبَل-ريا

 .برسو راى از کنین صبر خَب بابا ای-

 :گفتو ٍ پایین انداختو ٍ سرم

 .نبَد بد-

 .رفت ٍ کشید عهیقی نفس نانان

 .پرسید رٍ نانان يای سَال يهَن ٍ بًو زد زنگ يو بابا

 

 .داشتو زیادی استرس

 چی؟ نشو قبَل اگٌ

 .آزاد دانشگاى شدی،نیرین قبَل يو اگٌ گفت قرارى، چٌ از نَضَع فًهید استرسو از کٌ بابا

 .شرکت تَ بیا داشتی دٍست اگٌ بعدشو

 (ريا.)بَد گرفتٌ انرژی یکو بابا حرف با ننو

 .بَد شدى تکراری شدت بٌ رٍزايو

 .بشٌ گرم سرم کنو نام جبت کالس تا چند کردم فکر خَدم با

 

 .رفتو نی دانشگاى سهت بٌ داشتو
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 .کنو پارک خیابَن ٍر ٍنا شدم نجبَر نکردم، پیدا پارک جا رسیدم ٍقتی

 .زدم رٍ ریهَت ٍ شدم پیادى ناشین از

 .بَد خلَت تقریبا خیابَن

 طرفو بٌ سرعت با دارى ناشین یک دیدم برگشتو کرد، کر ٍ گَشو بَق صدای کٌ شدم نی رد داشتو
 .نیاد

 .کشیدم بلندی جیغ ٍ يام گَش رٍ گذاشتو ٍ دستام شد چی نفًهیدم

 

 (کیارش)

 .پرسیدن نی پرت ٍ چرت يای سَال ٍ پیشو نیَندن الکی شدم، کالفٌ يادختر این دست از

 .کالس سر رفتو نی باید کو کو

 .نیاٍردم ناشین تَ از ٍ گَشیو اٍند یادم

 .رفتو خرٍجی سهت بٌ

 .باال اٍردم ٍ سرم یکدفعٌ کٌ بَد زنین طرف بٌ سرم

 .ٍایستاد قلبو

 ..شد حس بی يام دست

 .کرد یخ بدنو

 .شد فلج يامپا کردم احساس

 .خیابَن ٍر اٍن رفتو سریع ٍ اٍندم خَدم بٌ
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 .زدم کنارشَن بَدن، کردى احاطٌ ٍ دٍرش يا بچٌ از تا چند

 .کنارش نشستو

 :گفتو بلند تقریبا نگرانی با اٍندم خَدم بٌ

 خَبٌ؟ حالت ريا-

 .صَرتش تَ زدم دٍتا

 .بَد شدى ایجاد يهًهٌ

 بَدن شدى جهع دٍرنَن يهٌ

 ..کرد نی الٌن داشت فقط ريا

 .رفتو ناشین سهت بٌ ٍ گرفتو بغلو تَ رٍ ريا ٍ پاشدم سریع

 .لرزید نی يام کردى؟دست ٍ کار این پدری بی کدٍم خدایا

 .عقب گذاشتهش

 .کن تحهل بیهارستان، نیریو االن عزیزم ريا-

 .بَد شدى خَنی پیشَنیش گَشٌ

 .کرد نی نالٌ يهینطَر

 .افتادم راى بیهارستان طرف بٌ عتسر اخرین با ٍ شدم ناشین سَار سریع

 .نیرسیو االن کن تحهل ريا-

 

 .زدم بَق نحکو
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 .احهق دیگٌ برٍ-

 :زدم داد تَ رفتو کردم، بغل رٍ ريا ٍ شدم پیادى سریع رسیدم ٍقتی

 .نیست خَب حالش کهک، بیاد یکی-

 :گفت کنارم اٍند پرستاريا از یکی

 شدى؟ چی اقا-

 .کردى فرار بًش زدى یکی نهیدٍنو-

 .کنو خبر دکتر تا اتاق اٍن تَ ببرینش خب خیلی-پرستار

 .رفتو اتاق سهت بٌ سریع

 .کردن بیرٍنو اتاق از ٍ اٍندن پرستارا ٍ دکترا

 .خدا اخ کنو، چیکار باید دٍنستو نهی

 .دیَار بٌ کَبیدم نحکو ٍ دستو

 !خدیا نشٌ، طَریش عشقو خدایا

 

 .طرفش رفتو سریع ٍ بیرٍن اٍند دکتر شدم، لب بٌ جَن کٌ دقیقٌ چند بعد

 شد؟ چی دکتر اقای-

 سرشو شکستٌ، پاياش از یکی ٍ ٍ دستاش از یکی فقط ندیدى، جدی نشکل خدارٍشکر-دکتر
 .شد رفع بخیٌ با کٌ داشت شکستگی

 .کردم شکر خدارٍ ٍ کشیدم عهیقی نفس
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 داخل؟ برم نیتَنو-

 .بفرنایید-دکتر

 .تَ رفتو

 .کردن نی یقتزر دارٍ سرنش بٌ داشتن پرستاريا

 .کنارش رفتو

 .دستو تَ گرفتو رٍ بَد سالو کٌ دستش اٍن انا نیست، درستی کار دٍنستو نی

 .کردم نَازش رٍ دستش پشت ارٍم

 يستین؟ يهسرش-پرستار

 .کردم نگاى بًش ٍ باال اٍردم ٍ سرم

 .يستو اقَانش از یکی نٌ-

 .بزنید زنگ نزدیکانش بٌ حتها پس-پرستار

 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 .نشستو رٍش ٍ تخت کنار گذاشتو رٍ تکی صندلی

 :زد صدا نالٌ با ريا دقیقٌ چند بعد

 .کیارش..کیا-

 .رٍش شدم خو

 کیارش؟ دل جَن-

 .نیخَام آب-ريا
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 .بگو پرستار بٌ تا رفتو ٍ پاشدم سریع

 

 

 .نخاطبین تَ رفتو اٍردم، در ٍ گَشیو

 .بزنو زنگ کی بٌ حاال

 نان؟آر یا آٍا بٌ

 .بزنو زنگ آٍا بٌ گرفتو تصهیو

 .داد جَاب بَق دٍ بعد

 بلٌ؟-آٍا

 خَبی؟ آٍا سالم-

 افتادى؟ اتفاقی خَبیت، ب سالم-آٍا

 یعنی؟..شدى چیز..ارى-

 شدى؟ چی دیگٌ بگَ-آٍا

 .ريا-

 چی؟ ريا-آٍا

 .کردى تصادف-

 ..شد برقرار سکَتی

 .زدم صداش
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 آٍا؟الَ؟ الَ-

 :گفت ای رفتٌ تحلیل صدای با شدى شَکٌ بَد نعلَم کٌ آٍا

 چطَرى؟ حالش..حا-

 )......( بیهارستانٌ بیاین زٍد نیفتادى خاصی اتفاق نباش، نگران خَبٌ حالش-

 .شد قطع تلفن

 .ريا پیش اتاق تَ رفتو

 .بَدن خانَادش نًو بزنو، زنگ آرنان بٌ ندیدم الزم

 .نشستو صندلی رٍ

 .صَرتش جلَ بردم ٍ دستو

 .نداد اجازى ٍجدانو کٌ کنو نَازشش خَاستو

 .نیاد پیش يا فرصت این از دیگٌ کی گفتو خَدم با انا

 .صَرتش رٍ کشیدم آرٍم ٍ اشارم انگشت ٍ کردم غلبٌ ٍجدانو بر

 .شد نی نن نصیب کَچَلَ فرشتٌ این کاشکی

 .کشیدم پس سریع ٍ دستو

 نی؟نیز دست بًشو داری؟تازى چشو نردم نانَس تَ؟رٍ نیکنی غلطی چٌ اخ کیارش اخ

 

 (آٍا)

 .پایین رفتو يا پلٌ از باسرعت
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 کجایی؟ نانان نانان، نانان-

 :گفت بیرٍن اٍند آشپزخَنٌ از نانان

 دختر؟ شدى چی-

 .پرید رنگش نن دیدن با

 آٍا؟ نیکنی گریٌ چرا-نانان

 .ريا نانان..نام-

 چی؟ ريا؟ريا-نانان

 .کردى تصادف-

 .صَرتش تَ زد یکی نانان

 .ابلفضل یا-نانان

 .گرفتهش زٍد بیفتٌ خَاست

 .بیهارستان بریو بزن، زنگ بابات بٌ برٍ بدٍ-نانان

 .دعا ٍ کرد نی گریٌ داشت نانان

 .کرد رد رٍ سکتٌ کنو فکر بدبختو اٍن گفتو، ٍ زدم زنگ يو بابا بٌ

 

*** 

 

 کجاست؟ بَد کردى تصادف اینجا، اٍردن رٍ دختری یک ببخشید خانَم-
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 اسهش؟-

 .راد ريا-

 يفت ٍ سی ٍ دٍیست اتاق-

 .کرد نی گریٌ يهینجَر نانان افتادیو، راى سهت اٍن بٌ بابا ٍ نانان با سریع

 .کردم باز ٍ در سریع رسیدیو کٌ اتاق بٌ

 .صَرتش تَ زد نحکو یکی ريا دیدن با نانان

 .سرم بٌ خاک-نانان

 .جلَ رفتیو

 .بَد پیچی باند سرشو بَدن، گرفتٌ گچ رٍ ياش دست ٍ پاياش از یکی

 .گرفتو ٍ جلَش کٌ بیاد َاستخ اشکو

 .بَد خَاب ريا

 .بَسیدش نی داشت يهینطَر نانان

 .بَد گرفتٌ ٍ دستش يو بابا

 .شدیو کیارش نتَجٌ تازى

 .کرد سالنی کیارش

 بَدى؟ ناشین کردى؟با تصادف شدى؟کجا چی پسرم سالم-بابا

 نی ناشینو سهت بٌ داشتو نن کردى، فرار ٍ زدى بًش ناشین یک کنو فکر نهیدٍنو، ٍاال-کیارش
 .بیهارستان اٍردنش زٍد دیدم، اینجَر رٍ ريا کٌ رفتو
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 .پسرم بدى خیرت خدا-نانان

 .زد لبخندی کیارش

 .بدید خبر يو طفلی آرنان بٌ ٍای-نانان

 .نیزنو زنگ يو آرنان بٌ کنو صحبت دکترش با برم نن ارى-بابا

 .کردن گریٌ بٌ کرد شرٍع بازم نانان

 .جلَ رفتو

 .دستو تَ گرفتو رٍ نانان دست

 .نیفتادى بدی اتفاق خدارٍشکر نانان، باش آرٍم-

 .سَخت نی ٍاسش دلو بَد، خَنو يو بَد خَايرم بازم ٍلی نداشتو ازش خَشی دل کٌ این با

 .رفت ٍ کرد چک ٍ سرنش ٍ تَ اٍند پرستار

 .کرد باز ٍ چشهاش ريا کٌ گذشت یکو

 .نزدیکش رفتیو سریع

 (ريا)

 .کردم باز ٍ چشهام آرٍم

 .کردم نگاى زد نی حرف بايام تند تند داشت کٌ نانان بٌ

 .گذشت يام چشو جلَ از فیلو یک نحل اتفاقات ی يهٌ

 خَبٌ؟ حالت پرسیدن نی ازم کٌ آدنا صدای بًو، زد ناشین یک)



 www.Novel98.com 413               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ذينو از جانیٌ دٍ بٌ اینا ی يهٌ نداشتو، صحبت حال ،انا زد نی صدام نگرانی با کٌ کیارش صدای
 (ردک خطَر

 .شدم خیرى دستام ٍ پايام بٌ

 .بَد شکستٌ

 دخترم؟ خَبٌ حالت ريا-نانان

 .دادم تکَن آرى نعنای بٌ ٍ چشهام

 .بَد شدى خیرى بًو نگرانی با کٌ کردم نگاى آٍا بٌ

 .خَرد ٍ لبخندش کردم نگايش تا انا کرد، نی نگايو خاصی لبخند یک با کٌ کردم نگاى کیارش بٌ

 

 .تَ اٍند آرنان ٍ شد باز اتاق در ساعت، نیو تقرییا بعد

 .تخت جای اٍند ٍ کرد سالم يهٌ با

 خَبی؟ ريا-آرنان 

 .خَبو ارى-

 نکردی؟ خبرم زٍدتر چرا-آرنان

 .نگفت چیزی، کسی

 .بشی نشین خَنٌ فکرکنو ناى دٍسٌ تا نیکنن، نرخصت بعد باشی، اینجا دیگٌ شب یک باید-بابا 

 .دادم تکَن ٍ سرم ناراحتی با

 :گفت ٍ جلَ اٍند کیارش
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 .بشی بًتر انیدٍارم دیگٌ برم نن خب-

 :گفتو ٍ زدم بًش لبخندی

 .کهکت بابت نهنَنو خیلی-

 .نکردم خاصی کار نیکو خَايش-کیارش

 .رفت ٍ کرد خداحافظی يو نانان آٍاٍ با ٍ داد دست آرنان ٍ بابا با

 .کردم بدرقش نگايو با

**** 

 (آٍا)

 .نیهَنو نن بکنین استراحتی خَنٌ برین نهیاد، بر دستتَن از کاری يا شها خب-نانان

 .باز نیام بدم انجانش دارم، شرکت تَ کار سری یک نن-بابا

 .برٍ يو تَ آٍا..باشٌ-نانان

 .نیرسَنو رٍ آٍا نن عهَ زن-آرنان

 .پسرم باشٌ-نانان

 .افتادیو راى آرنان ناشین سهت بٌ ٍ کردیو سری سر خداحافظی ريا با

 .جلَ نشستو ٍ کردم باز ٍ در

 .افتادیو راى بٌ ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین

 نیاد؟ کی کنکَرت جَاب-آرنان

 .نیاد کٌ بًتر يهَن نهیدٍنو،-
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 کردی؟ خراب پس-آرنان

 .نبَد بد یعنی..نٌ-

 .خندید

 االن؟ خندیدی چی بٌ-

 .يیچی-آرنان

 .بگَ عٌ-

 .بَدی تنبل بچگیت يهَن از تَ چَن نشی، قبَل اگٌ طبیعیٌ چیز خب-آرنان

 .بازٍش تَ زدم نحکو

 بَدم؟ تنبل کجا نن نانردی، خیلی-

 نبَدی؟ یعنی-آرنان

 .خیر نٌ-

 .نگفت چیزی ٍ خندید باز

 .کردم ٍر اٍن ٍ رٍم قًر حالت بٌ ٍ ناشین بٌ دادم تکیٌ سینٌ بٌ دست

 .رسیدیو دقیقٌ چند بعد

 کردی؟ قًر االن-آرنان

 .ندادم جَاب

 .کشیدم جیغی د،کشی ٍ دستش تَ گرفت ٍ لپو نحکو یکدفعٌ

 .گرفت دردم آی-
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 .بَدی زرنگ بچٌ تَ اصال نشَ، ناراحت کَچَلَ، خانَم خب خیلی-آرنان

 .خندید يو آرنان ٍ خندیدم ناخداگاى

 .شدم پیادى ٍ کردم تشکر

 

 .تَ رفتو کردم باز درٍ

 .نیدى انرژی بًو آرنان با صحبتی يو

 .رفت نهی کنار صَرتو تَ از لبخند

 .پول رٍ کشیدم ٍ دستو

 .شد لبام نًهَن پًنی ٍ پت لبخند دٍبارى

** 

 (ريا)

 .زد کالسشو از نن خاطر بٌ بَدم، نهنَن کیارش از

 .بَد زنزنٌ يهٌ فقط نهیَند، یادم زیادی چیز

 :ذينو تَ اٍند صدایی یک کٌ بستو ٍ چشهام

 ........کیارش-)

 (کیارش دل جان-

 .کردم باز ٍ چشهام شدت بٌ

 .زدم صدا رٍ کیارش خَاستو، آب دم،اٍن بًَش بار یک نن ارى
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 !کیارش؟ جان گفت بًو

 

 .نیکنو اشتباى دارم شاید

 .نطهئنو نٌ انا

**** 

 (کیارش)

 .برام بَد سختی رٍز دیرٍز

 .نیشٌ نرخص ريا عصری انرٍزم

 .اتاقهو تَ شرکت، اٍندم االن

 .تَ اٍند سیاٍش کٌ کردم نی بازی خَدکار، با داشتو

 اٍندى؟ پیش نشکلی-

 .صندلی رٍ نشست

 .نٌ-

 اٍندی؟ برایچی خب-

 خبر؟ چٌ نعشَقت از يهینجَری، يیچی-سیاٍش

 :گفتو ٍ کردم اخهی

 دیگٌ؟ چیٌ نعشَقٌ نیشنَى، االن یکی ساکت،-

 نیست؟ نعشَقت ريا یعنی-سیاٍش
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 بری؟ راى نن نخ رٍ اٍندی نیکنٌ، تکرار رٍ جهلٌ يهین بلند يی دیگٌ، ببند ٍ دينت سیاٍش ٍای-

 خبر؟ چٌ راد اقای دختر از خب گفتو؟خیلی چی نگٌ باش آرٍم بابا ای-سیاٍش

 .صندلی بٌ دادم تکیٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .نیشٌ نرخص عصر يیچی،-

 .دیدنش بریو باید فردا گفت نانان-سیاٍش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 کیا؟ نیگو-سیاٍش

 يا؟-

 خبر؟ چٌ چیز از-سیاٍش

 کیٌ؟ چیز؟چیز-

 .کن ٍلش دیگٌ؟يیچی چیز-سیاٍش

 .بیرٍن رفت اتاق از پاشد

 .کردم نگاى در بٌ تعجب با

 کرد؟ اینجَری چرا این

 کیٌ؟ چیز

 (آٍا)

 .بیارتشَن تا دنبالشَن رفتٌ آرنان شدى، نرخص ريا داد خبر نانان

 .اٍند پایین از صدا ٍ سر صدای کٌ رسیدم ٍضعو ٍ سر بٌ ٍ رفتو حهَم یک ننو
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 .اٍندن کٌ فًهیدم

 .پایین رفتو يا ٌپل از ٍ کردم باز ٍ در

 .بشینٌ نبل رٍ کردن نی کهکش داشتن بابا ٍ آرنان

 .نشستو رفتو ٍ کردم سالنی

 راحتی؟ ريا جان بابا-بابا

 .راحتو بابا ارى-ريا

 .کنن عَض رٍ لباساشَن باال رفتن يا پلٌ از نانان ٍ بابا

 .ريا کنار نشست آرنان

 راحتٌ؟ جات عزیزم-آرنان

 .نهنَن راحتو ارى-ريا

 .بَسید ٍ دستش تَ گرفت بَد سالو کٌ ٍ دستش ٍ زد بًش لبخندی نآرنا

 .دزدیدم ازشَن نگايهَ

 .چندشا اى

 .کنٌ درست شام تا خَنٌ آشپز تَ رفت ٍ پایین اٍند نانان

 .خَرد ذينو تَ جرقٌ یک بَدم نشستو کٌ يهینطَر دفعٌ یک

 بَد؟ نرسیدى ذينو بٌ زٍدتر چرا ٍای

 .ندارى حسی بًش ٍ ندارى دٍست رٍ آرنان کٌ ريا

 کنو؟ خَدم عاشق رٍ آرنان چطَرى
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 .کردم کهکی انگار يو ريا بٌ تازى

 .زدم لبخندی یکدفعٌ

 بشٌ؟ عاشقو آرنان نعلَم کجا از انا

 رياست؟ عاشق اٍن

 .نخَرم افسَس این از بیشتر بعدا کٌ نیکنو انتحان ٍ شانسو خب

 

 .کنٌ کهکش تا اٍند نانان دستشَیی، برى نیخَاست ريا

 .بَد اتاق تَ ينَز بابا

 .نشستو آرنان کنار رفتو پاشدم

 خبر؟ چٌ-

 .زن خَاير سالنتیت-آرنان

 .زن خَاير کَفت گفتو، دلو تَ

 .زدم لبخندی ناچار

 .کردم نگاى دستش بٌ

 .قشنگٌ چقدر ساعتت آرنان نیگو-

 .زد لبخندی

 .پسرت دٍست بٌ بدی بلکٌ کنی استفادى نهیشٌ کٌ خَدت البتٌ ندارى، قابلی نهنَن،-

 .زد بًو چشهک یک
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 .خَشٌ دلش اینو اخٌ، بَد کجا پسرم دٍست خدا اخ

 .ببینو ٍ ساعتش اینکٌ يَای بٌ دستو، تَ گرفتو ٍ دستش

 گرفتیش؟ چند نیگو-

 .يفتصد،يشتصد حدٍد نیست، یادم دقیق نهیدٍنو-آرنان

 .ببَسهش ٍ لبام نزدیک ببرم ٍ دستش داشتو دٍست

 .بشینٌ بیاد تا نیکنٌ ريا کهک دارى نانان دیدم دٍر از

 .رفت طرفشَن پاشدبٌ سریع ٍ بیرٍن کشید دستو تَ از ٍ دستش آرنان

 .برٍ شها نیکنو، کهکش نن بزار عهَ زن-آرنان

 .نهنَن-نانان

 .خدا يی

 .دارم کارت بیا پاشَ آٍا-نانان

 .رفتو خَنٌ آشپز سهت بٌ پاشدم

 شدى؟ چیزی-

 .کن کهکو بیا نشستی اٍنجا چرا-نانان

 .دیگٌ بَدم نشستٌ نانان ٍا-

 .باشن تنًا بزار بچٌ، زشتٌ-نانان

 .کشیدم پَفی

**** 
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 (ريا)

 .يو دٍر بَدیو نشستٌ يهٌ شام از بعد

 .نیاٍردم خَدم رٍی بٌ چیزی بَدم، شدى آرنان بٌ آٍا يای نگاى نتَجٌ

 .رمب باال يا پلٌ از نهیتَنستو چَن انداخت، برام نبل رٍ پایین اٍرد ٍ جام نانان

 .بخَابٌ رفت ٍ گفت بخیر شب يو آٍا

 .نداشت رفتن قصد انگار يو آرنان

 .بزنین حرف بايو بخَاین شها شاید بخَابیو، بریو نايو خب-نانان

 .شین با راحت نٌ-آرنان

 .خداحافظ جان آرنان خب-بابا

 .بخیر شبتَن-نانان

 .دادم تکَن سرنَ

 .باال رفتن بابا ٍ نانان

 .کرد نی نگايو داشت کٌ کردم نگاى آرنان بٌ

 .بیار برام کنندى قانع دلیل یک ريا-آرنان

 :گفتو تعجب با

 چی؟ برای دلیل-

 .نن از دٍریت يهٌ این برای-آرنان

 .پایین انداختو ٍ سرم
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 از ٍ نن بیشتر بشو،تَ نزدیک بًت بیشتر نیکنو يستی؟يرکاری رفتارات نتَجٌ خَدت ريا-آرنان
 .کن نگاى نن بٌ چرا؟ريا بگی نیشٌ نیرٍنی، خَدت

 .باال اٍدم ٍ سرم

 :گفت ٍ رفت يو در چًرش دفعٌ یک

 نٌ؟ نداری دٍست ٍ نن تَ ريا،اصال-

 .نبَدی اینجَری اصال قبال تَ

 :گفت عصبانیت با یکدفعٌ

 زندگیت؟ تَ اٍندى کسی-

 :گفتو سریع

 .آرنان نیزنی حرفیٌ چٌ این-

 :گفت باشٌ آرٍم کرد نی سعی کٌ صدایی با ٍ پاشد یکدفعٌ

 دیگٌ؟ کردی چیٌ؟خستو رفتارات این دلیل يا؟پس ريا چی پس-

 :گفت تر ارٍم جلَ اٍند

 طرف باشٌ درست حرفو اگٌ بدٍن فقط گفتو، کٌ يهَنی جز نهیرسٌ ذينو بٌ دلیلی رفتارات این با-
 .نهیزارم زندش رٍ

 .بیرٍن رفت خَنٌ در از ٍ برداشت ٍ کتش

 .نکرد چکیدن بٌ شرٍع يام اشک چرا نهیدٍنو
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 (آٍا)

 .نٌ ٍاضح انا نیَند، صداياشَن از یکو بَدم، ٍایستادى کٌ يا پلٌ جای

 .پس نهیرى چرا بابا ای

 .پریدم جا از کٌ اٍند بلند در صدای یکدفعٌ

 .رفت پس

 .شدم خیرى بیرٍن بٌ اتاقو، پنجرى پشت رفتو سریع

 .بیرٍن رفت آرنان ٍ شد باز در دیدم

 .زد الستیک بٌ نحکهی لگد رسید کٌ ناشینش بٌ

 .تَ نشست ٍ کرد باز ٍ در

 .فرنَن رٍ گذاشت ٍ سرش

 .شدى دعَاش ريا با حتها

 .نشستو تختو رٍ رفتو

 .کنو چیکار باید نهیدٍنو ٍاقعا

 .غلط چی درستٌ چی نهیدٍنو

 .پنجرى جای رفتو کٌ گذشت ربع یک تقریبا

 .کردم نگاى آرنان ناشین بٌ تعجب با

 نرفتٌ؟ ينَز چرا این

 .بَد فرنَن رٍ ينَز سرش
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 .گرفتو فاصلٌ پنجرى از

 .پیشش برم گفت نی دلو

 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ برداشتو ٍ شالو نانتَ آنی تصهیو یک بٌ

 .پایین رفتو يا پلٌ از پاٍرچین پاٍرچین

 .بَد خَابیدى کنو فکر يو ريا بَد، خانَش يا چراغ

 .کردم بازش ٍ رفتو در سهت بٌ آرٍم يام انگشت نَک با

 .بیرٍن اٍندم ٍ پَشیدم ٍ کفشام

 .بستو یَاش ٍ در

 .کلیدام شدم بدبخت ٍای

 .نانتَم جیب تَ بردم ٍ دستو

 .بَدم برداشتٌ آخیش

 .شدم آسانسَر سَار

** 

 .رفتو آرنان ناشین سهت بٌ ٍ بیرٍن زدم در از

 .نشستو ٍ کردم باز رٍ جلَ در

 .ردک نگايو تعجب با ٍ برداشت فرنَن رٍ از ٍ سرش یکدفعٌ آرنان

 .بَد شدى قرنز ياش چشو براش، بهیرم الًی

 نیکنی؟ چیکار اینجا تَ آٍا..آ-آرنان
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 .بزنی حرف بايام خَاستی اگٌ اٍندم اینجایی، کی از دیدنت پنجرى از راستش خب-

 چی؟ حرف-آرنان

 انا بَد سخت برام خیلی)کن فرض کن، فرض بگی بًو نیتَنی رٍ يست دلت تَ يرچی،يرچی-
 .خَايرت نحل ننو کن فرض(شدم نجبَر

 .کردم نشت ٍ دستو

 :گفت ٍ زد غهگینی خیلی لبخند آرنان

 .نیست خاصی چیز ٍلی نهنَنو-

 نطهئنی؟-

 .کشید نفس،عهیقی

 يَم؟ نهیگن، اینطَر کٌ چشهات-

 :گفت ٍ کشید لپهَ دٍبارى ٍ جلَ اٍرد ٍ دستش

 بدٍنی؟ نیخَای چی کَچَلَ خانَم اخٌ-

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 ريا دست از بزنی، بًو رٍ يست دلت تَ حرفی اگٌ دارم دٍست فقط بدٍنو، نهیخَام زیچی کٌ نن-
 ناراحتی؟

 :گفت ٍ زد پَزخندی

 .کنو چیکار باياش باید دیگٌ نهیدٍنو کردى، دیٍَنٌ ٍ نن خَايرت این ارى-

 :گفتو ٍ زدم ندٍنستن بٌ ٍ خَدم
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 کردى؟ چیکار نگٌ چی، یعنی-

 از ٍ نن نیشو نزدیک بًش نیکنٌ، فرار ازم زنهٌ،يهش انگار نٌ ارنیکنٌ،انگ دٍری ازم يهش-آرنان
 بٌ انگار نیشٌ، جَری یک چًرش دیدنش نیام ٍقتی شدى، سرد بايام رفتاراش نیرٍنٌ، خَدش
 فرقی گفت نی يو اگٌ نگفت؟البتٌ بًو اٍل يهَن از چرا نهیخَاست ٍ نن اگٌ اخٌ بايانٌ، اجبار
 .کردم نی اٍردنش دست بٌ رایب ٍ تالشو تهام نن چَن کرد، نهی

 .زد نی حرف خَدش با شت دا انگار

 .طرفو برگردٍند ٍ سرش دفعٌ یک

 :گفت

 بچٌ؟ نیکشی ٍا حرف آدم از چجَری ببین-

 .شد جهع اشک ياش چشو تَ کردم احساس

 گریٌ؟ ٍ آرنان

 .نداشت انکان

 نیشٌ؟ جهع اشک ياش چشو تَ خاطرش بٌ کٌ بَد ريا عاشق انقدر یعنی

 .ٍ طرفش شدم خو ناخَاستٌ ببینو، ٍ اشکش استونهیخَ

 

 .کردم بغلش نحکو

 .بلعیدم ٍ عطرش

 .گرنی جای چٌ ٍای
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 .شد نی نن نال يهیشٌ اینجا کاشکی

 :گفت ٍ سرم رٍ کشید ٍ دستش آرنان

 .کشیدی ٍا حرف ازم يو عالهٌ یک اٍندی، پاشدی شب نصف دیگٌ برٍ حاال کَچَلَ، ابجی نهنَن-

 .بَدم شدى نزدیک بًش انقدر بَد بار اٍلین این کنو، ٍلش نهیخَاست دلو

 .شدم جدا ازش ناچار

 نهیری؟-آرنان

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .بخیر شبت دیگٌ برم نن خب..چرا..چرا-

 .بخیر شبت-آرنان

* 

 .اتاقو تَ رفتو یَاش

 .زد نی تند شدت بٌ قلبو

 .داشتو عجیبی حس یٌ

 .کشیدم دراز تختو رٍ رفتو

 .برد خَابو رنانآ بٌ کردم فکر با

 

 (ريا)

 .دیدنو نیَند اصال یعنی ندیدم، اصال رٍ آرنان ٍقت چند این تَ
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 .ازم ناراحتٌ حتها نزدى، يو زنگ چرا بَد آٍر تعجب برام

 .دیدنو اٍندن اینايو خانَم نسرین

 .کردن تشکر کیارش از بازم يو بابا ٍ نانان

 .کرد نی نگايو گايی يراز ٍ بَد خَدش تَ کیارش بَد، جَری یک اٍنشب اصال

 .کرد نی نگايو نفًهیدم کٌ عجیبی جَر یک يو سیاٍش

 .افتادى اتفاقی شاید کردم، شک خَدم بٌ

 

 .پایین اٍند يا پلٌ از آٍا

 نیاد؟ کی کنکَر جَاب آٍا نیگو-

 .کنو فکر نیاد اینا دیگٌ ی يفتٌ-

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .آٍا نیگو-

 يَم؟-آٍا

 بخَام؟ ازت چیزی یک-

 .حاال ببینو َبگ-آٍا

 ببافی؟ ٍ نَيام نیای بستست، دستو کٌ نن-

 .باشٌ-آٍا

 .کنارم اٍند پاشد
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 .بًش کردم ٍ پشتو

 .کرد بافتن بٌ شرٍع ٍ کرد باز ٍ نَيام

 .بَسیدم ٍ لپش ٍ شدم خو سریع شد، تهَم کٌ بعد

 .اجی نرسی-

 .نشست سرجاش رفت ٍ کرد کَچیک ی خندى یک بعد کرد، نگايو یکو آٍا

* 

 (ٍشسیا)

 تَ انا نهیارى خَدش رٍی بٌ درستٌ نیفًهو، داداششو کٌ نن نیکنٌ، داغَن ٍ خَدش دارى کیارش
 .نیخَرى خَدشَ خَدش،

 .پرتٌ حَاسش يا تازگی اصال

 .رفتو کیارش اتاق سهت بٌ ٍ بیرٍن اٍندم اتاقو از

 .تَ رفتو ٍ کردم باز ٍ در

 .نیز رٍ بَد گذاشتٌ ٍ سرش کیارش

 چتٌ؟ باز-

 .دندا جَاب

 کیارش؟-

 .نداد جَاب باز

 .زدم شَنش بٌ جلَ رفتو
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 کیارش؟-

 .نداد جَاب بازم

 .کردم بلندش نیز رٍ از نگرانی با

 .کردم ٍحشت لحظٌ یک دیدم کٌ ٍ چًرش

 کیارش؟پاشَ،کیارش؟-

 

 

 

 .کرد باز ٍ چشهاش

 .بَد کردى عرق حسابی

 .پیشَنیش رٍ گذاشتو ٍ دستو

 .کردى تب اٍى

* 

 .کنٌ استفادى نَقع بٌ دارٍياشو برى، نیتَنٌ شد تهَم نـزد بًش سرم یک-دکتر

 .کردم تشکری

 .تختش کنار رفتو

 .دادی خَدت دست کار يو آخر از کیارش آخ-

*** 
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 (آٍا)

 .اٍند کنکَر جَاب

 .کرد باز پاشَ گچ ريا يو رٍز يهَن

 .نشدم قبَل

 .بَدن ناراحت برام يهٌ

 .هیشون قبَل داشتو یقین چَن نداشتو، خاصی حس خَدنو

 .شد قبَل پرستاری رشتٌ يو ستایش

 جبت ازاد دانشگاى نیخَای يو اگٌ بدى، ازنَن دٍبارى بعد، سال برای نیخَنی اگٌ گفت بًو يو بابا
 .کن نام

 .کردم نَافقت دٍم ی گزینٌ با کٌ

 يیچی ٍ بشینو دیگٌ سال یک کنو تصَر نهیتَنستو اصال کٌ چَن نخَاستو، نظر يو کسی از
 .نخَنو

 .کردم نام جبت ازاد دانشگاى تَ رٍ نعهاری ی شتٌر پس

 .بشو نَفقی نعهار داشتو دٍست يهیشٌ

 .بَد کاربردی يندسٌ کٌ کالسو اٍلین سر نیرم دارم انرٍزم

 .بَدن شدى پر تقریبا صندلیا گذرٍندم،بیشتر نظر از رٍ کالس دٍر یٌ کالس بٌ ٍرٍدم با

 رٍ جَابو رٍ خَش خیلی کٌ کردم سالم ٍارٍم رفتو َدب دخترا از کناردٍتا کٌ  خالی جای یک طرف بٌ
 .دادن
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 .کرد نعرفی شیدى کناریش ٍ شبنو رٍ خَدش یکیشَن دخترا

 .خَشبختو باياتَن اشنایی از يستو، راد اٍا ننو-

 :گفت شَخیٌ دختر بَد نعلَم کٌ شیدى

 .باکالسی فانیلی چٌ اٍى-

 .گرفت خندم

 .زدم حدس درست فًهیدم رفت کالس کنار نیز طرف بٌ قتیٍ بَد، استاد فکرکنو کٌ اقایی ٍرٍد با

 .نَند نصفٌ حرفانَن

 .يستو انیدی استاد سالم-استاد

 رٍ درس این نیشو نهنَن صَرت، این درغیر بشٌ رعایت باید کٌ يست کالس تَ قَانین سری یک
 .کنید حذف

 :گفت گَشو دم ارٍم شیدى

 .کردی تلخ ٍ خَدت خَن برسی بزار يی،-

 گفتین؟ چیزی انهاخ-استاد

 .شد پاچٌ دست شیدى

 چطَر؟ استاد نٌ!نا-

 رٍ خَدشَن اسو يهٌ کٌ داد برگٌ یٌ گفت، کٌ ٍ کالس قَانین ٍ نگرفت ٍ بحخ ادانٌ استاد
 .کنن یادداشت

 .کرد ترک رٍ بَد،کالس نعرفی برای اٍل ی جلسٌ گفتن ٍبا
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 .عصبی استاد یٌ با کالسهَن اٍلین کنٌ، بخیر خدا-شبنو

 .شنید اٍن زدم حرف ارٍم نن دارى، گَشایی عجب-شیدى

 .بَدم اٍنا نکالهٌ شايد ارٍم ننو

  ساکتی؟ چقدر اٍا-شیدى

 .نباش نگران نیَفتٌ راى بگردى تَ با ناى یک-شبنو

 .گَیندى تا باشو شنَندى دارم دٍست بیشتر-

  يا بچٌ از شهارى کردن ٍبدل رد از بعد نداشتو، ای دیگٌ کالس

 .تورف خَنٌ طرف بٌ

 

 

 (آٍا)

 .شدم  خَنٌ ٍارد ٍ انداختو در تَی رٍ کلید

 نَيای تَی رٍ ياش دست تند تند بَد، عصبی یکو نظرم بٌ نشستٌ، نبل رٍی آرنان دیدم
 .کرد نی پرپشتش

 . دادم سالم ننو کرد سالم بًو ٍ آٍرد باال رٍ سرش یًَ شدم کٌ نزدیکتر نشنید، انگار ٍلی دادم سالم

 ؟ آرنان شدى چی-

 : گفت زدُ  پَزخندی کی

 .بیاد تا يستو خانو ريا ننتظرم يیچی-
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 :گفتو کردم تعجب

 .کنو عَض رٍ يام لباس نیرم نن-

 .نفًهید انگار ٍلی

 يست ينَز عشقو ببینو کنو باز رٍ در گرفتو تصهیو یًَ کردم، عَض رٍ يام لباس ٍ اتاقو تَی رفتو
 یانٌ؟

 .شدم زدى حیرت ٌک انداختو پایین بٌ نگايی یک کردم باز درٍ 

**** 

 (ريا)

 آرنان کٌ نَقعی از نهیرسو، ای نتیجٌ بٌ نیکنو فکر خَدم با يرچی نیشو دیٍَنٌ دارم صبح از
 .پایین رفتو سریع درگیرى، فکرم بدجَری اٍندى

 رفت نی داشت بگٌ چیزی اینکٌ بدٍن ٍ جلَ رفت خَدش ٍ کرد بًو نگايی نیو یک آرنان کٌ
 .بیرٍن

 .کشیدم گرفتوُ  رٍ تشدس ٍ دٍیدم سریع

 . بگَ چیزی یک خب نیکنی؟ رفتار اینطَری چرا-

 : گفت فریاد با زدُ  پَزخندی

 رفتار  بايام اینجَری کردی،چرا داغَن رٍ اعصابو دیگٌ تَ؟ نیکنو،یا رفتار اینطَری چرا نن-
النصب سردی اینقدر چرا آخٌ شدم خستٌ نیکنی؟دیگٌ  .نزاشتی ٍاسو رٍز شب د 

 .بیرٍن زد حدقٌ از يام چشو ٍ شد خفٌ صدام سریع کٌ بگو یچیز  اٍندم يو
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 اٍندم خَدم بٌ یًَ. دادم ازدست رٍ کردنو فکر قدرت در، بٌ چسبَند ٍ نن بَد، بستٌ رٍ ياش چشو
 ٍ بیرٍن پریدم ٍ کردم باز رٍ در سریع زدیو نی نفس نفس يردٍ عقب، دادم يَلش قدرتو تهام با

 :گفتو زٍد

 .ننتظرم پایین-

 نی يام لب رٍی تند تند دستو با ٍ کردم باز رٍ آب بَد،شیر حیاط تَی کٌ دستشَیی تَی ورفت
 نگاى آینٌ تَی اٍندم، خَدم بٌ بکنو لحظٌ اٍن تَی کاری نتَنستو کٌ اٍند بدم خَدم از کشیدم،
 .شدم آرنان چشو تَ چشو یًَ قرنزى، يام لب دیدم کردم

 :گفت َدب تَش عصبانیت ٍ بغض يای رگٌ کٌ باصدایی

 ؟ افتادی لبات جَن بٌ اینجَری کٌ نیاد بدت ازم انقدر یعنی-

 .گرفت رٍ بازٍيام سهتوُ  اٍند کٌ بیرٍن اٍندم دستشَیی از

 :گفت باعصبانیت

 . بدى ننَ جَاب ريا-

 : گفتو تحکو با ٍ زدم پس رٍ ياش دست

 .دارم حرف بايات بیرٍن بریو-

 .کشید نَياش تَی رٍ دستش عصبی ٍ نگفت يیچی

 .شدم پیادى تبعید بٌ يو نن ٍ شد پیادى ٍ ایستاد پارکی رٍی رٍبٌ افتاد راى ٍ شدیو ناشین سَار

 :گفت سریع

 .بدى رٍ تَضیحت حاال ريا-

 .بدم ادانٌ نهیتَنو دیگٌ نن نشی، عصبی نیکنو خَايش آرنان-
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 :گفت کنٌ نًار رٍ عصبانیتش داشت سعی کٌ صدایی با یًَ

 ناراحتی؟ دستو از کٌ کردم کاری اخٌ؟نن چرا -

 نهیتَنو، خدا بٌ نهیتَنو ٍلی درگیرم خَدم با ٍقتٌ چند االن نهیتَنو، نن ٍلی خَبی، خیلی تَ آرنان-
 ...تهَنش بًترى نهیتَنو ندارم بًت ای عالقٌ يیچ نن

 :زد داد عصبانیت با کنو کانل رٍ جهلو نذاشت پرید، ازسرم برق زد بًو کٌ سیلی با

 زن الکیٌ؟تَ طَر يهین نگٌ گذاشتو، پات بٌ رٍ عشقو تهَم کٌ نن برات، شتوگذا کو چی نن نگٌ-
 . دیگٌ بگَ د   يا آٍردی در چیٌ يا بازی نسخرى نحرنیو،این يو بٌ نا نیشٌ؟ نگٌ ننی

 :زدم داد سرش خَدش نحل ننو

 . نهیتَنو نهیتَنو شدم خستٌ دیگٌ، بسٌ-

 جلَی کردم سعی خیلی نکردم، ای تَجٌ ياش زدن صدا بٌ ٍ دٍیدم آرنان نخالف برجًت سریع
 .نهیتَنو دیگٌ ٍلی بگیرم رٍ يام اشک

 از کنو، رفتار اینطَری عاشقهٌ کٌ کسی با تَنستو چطَر نن آخٌ کرد، پر رٍ صَرتو تهام يام اشک
 .بَدم شدى خستٌ دیگٌ اٍند َبَدم خَدم

 .کجام نفًهیدم اٍندم دخَ بٌ لحظٌ یک بَد شدى تاریک دیگٌ يَا زدم، نی قدم يا خیابَن تَی

********** 

 (سیاٍش)

 

 .گذشت نی دعَانَن از کٌ بَد ساعت دٍ االن بَد شدى بًتر کیارش حال

 کرد؟ طَری این دختر یک خاطر بٌ رٍ خَدش چرا آخٌ
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 .ام عصبی خیلی بیرٍن برم گرفتو تصهیو

 داد رسیدم، ٍقتی. نزد نی حرف بايو داشتن کٌ دیدم رٍ ريا ٍ آرنان ازدٍر کٌ زدم نی قدم داشتو
 :گفت کٌ شنیدم رٍ ريا

 .نهیتَنو-

 .چرا نهیدٍنو آرنان از بَدم عصبی يو ٍ بَدم کردى تعجب يو

 .زد ناشینش بٌ لگدی عصبانیت با يو آرنان ٍ نبَد ريا کٌ باال آٍردم را سرم يابَدم فکر يهین تَ

 :گفتو ٍ وگذاشت يام لب رٍی پَزخندی  دید ننَ يو اٍن اینکٌ نحل شدم، نزدیک

 .کردی خَدت اسیر رٍ خَايريا دٍتا خَب خان، آرنان بٌ بٌ-

 .شدم رد کنارش از ٍ زدم بًش ای تنٌ کرد، نی نگاى نن بٌ تعجب با داشت اٍن

 

 

 (آرنان)

 

 آٍردم رٍ سرم زدم ناشین بٌ نحکهی لگدی بَدم عصبی يو ريا دست از بَدم عصبی خَدم دست از
 .رفت ٍ نَندم، حیرت تَی زد بًو کٌ یحرف با دیدم رٍ سیاٍش کٌ باال

 .کردم نی فکر یکو ٍ برگردم خَنٌ بٌ بَد بًتر بَد کردى ينگ نغزم ٍاقعا بپرسو، ازش نذاشت

 

 (ريا)
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 .شناختو نهی رٍ اینجا اصال

 .بَد شدى ننقبض بدنو تهام ترس از

 .بَد شدى تاریک کَچٌ تهام کردم، نگاى اطراف بٌ

 .بَدن ناشین تَ سیخَ سیخ پسر تا چند شد، نی نزدیک داشت ناشینی یک

 .سهتو اٍندن يا پسر رفتو، عقب بٌ ترسو از

 :گفت یکیشَن

 يَم؟ باشی، نا با شب یک نیگیری چند خَشگلٌ-

 :گفت دیگشَن یکی

 .عشقو نیدیو دٍبرابر کٌ دختری اگٌ-

 :گفتو لرزید نی يام دست ترس از

 .يا لعنتی شید گو برید-

 .کردن فرار سهت این بٌ نیان دارن شَن بچٌ با نرد ٍ زن یک دیدن ٍقتی يو يا اٍن

 .درآٍردم کیفو تَی از رٍ گَشیو سریع

 .بَد خانَش گَشیش زدم، زنگ نانان بٌ

 .زدم زنگ آٍا بٌ سریع نهیدى، جَاب تلفنی يیچ بٌ کار نَقع دٍنستو نی يو بابا

 .بَد شکیار رسید ذينو بٌ کٌ ای شهارى تنًا عصبی داشت، نهی بر اصال ٍلی

 .زدم زنگ بًش سریع

، دیدم کٌ کشیدم صَرتو بٌ دستی ترس از  کردم؟ گریٌ اینقدر کی نن خیس 
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 زیاد ترس از يرٍقت کٌ زبَنی لکنت با شنیدم، تلفن پشت رٍ کیارش دادن سالم صدای جا يهَن
 :گفتو نیدى دست بًو

 .کجام دٍنو..نهی شد..ش دعَام نان..آر با نن شدم..شد گو..نن رشش..کیا

 :گفت بَد شدى يَل انگار يو کیارش گریٌ، زیر زدم

 .شدم جَن نصف کٌ نن..نکن گریٌ باش ارٍم دختر،اٍل کجایی-

 .بیا فقط کیارش کجام نهیدٍنو-

 .بگَ بًو رٍ اسهش ای کَچٌ یک سر برٍ عزیزم جان ريا-

 .گرفتو آرانش کیارش باصدای چرا نهیدٍنو

 :گفت کٌ دادم بًش رٍ کَچٌ اسو سریع رفتو

 .نیام االن ناشینو، سَار نن باش خَدت نراقب عزیزم-

 نی رٍ ياش نفس صدای ٍ بَد نکردى قطع رٍ تلفن ينَز ٍلی نگفت، يیچی اٍنو نگفتو، يیچی
 .شنیدم

 .نداشتیو رٍ کردن قطع قصد کدٍم يیچ انگار

 عجز اب ٍ رفتو عقب قدم چند ناخَدآگاى کٌ کرد پارک کنارم ناشین یک کٌ گذشت چقدر نهیدٍنو
 .زدم صدا رٍ کیارش تلفن پشت

 :گفت کٌ

 .جام این نن نترس جانو-

 .بَد کیارش خَد بَد شدى پیادى ناشین از کٌ نردی دیدم
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 .زد حلقٌ دٍرم رٍ ياش دست اٍنو کردم، ريا بغلش تَ ٍ خَدم ٍ طرفش دٍیو سریع

 .بیاد فرٍد يام اشک گذاشتو ٍ زدم چنگی، لباسش بٌ 

 .دبَ شدى خیس کیارش لباس

 بیرٍن حالت اٍن از نداشتیو دٍست کدٍنهَن يیچ گَیا بَدیو، حالت اٍن تَی چقدر نهیدٍنو
 .بیایو

 .گرفت رٍ بازٍيام دٍتا ٍ کرد جدا خَدش از ٍ نن کیارش یًَ

 :گفت کٌ يو يای چشو تَی زدیو زل يردٍ

 ؟ جان ريا خَبی-

 تاحاال کٌ کردم نی تجربٌ ٍر حسی یک شدم، نی جَری یک کیارش يای گفتن جان با چرا نهیدٍنو
 .بَدم نکردى تجربٌ آرنان با حتی ٍقت يیچ

 :گفتو ٍ انداختو پایین رٍ سرم خجالت از

 .نرسی خَبو-

 .کردیو حرکت ٍ شدیو ناشین سَار يو با

 .بَدم آرٍم درکنارش ٍ داشتو اعتهاد کیارش بٌ نن ٍلی نیریو، داریو کجا دٍنستو نهی

 :گفت کٌ پایین رفتو کرد، صدا يو رٍ نن ٍ شد پیادى خَدش ٍ داشت نگٌ پارکی کنار

 .بشَر رٍ صَرتت ٍ دست برٍ-

 .باشٌ- 

 .نشستٌ نیهکتی رٍی کیارش دیدم برگشتو، ٍ شستو رفتو 
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 .نشستو کنارش ننو

 

 .کردیو نی نگاى رٍ رٍبٌ بٌ ٍ بَدیو کردى سکَت يردٍ

 .نداشتیو رٍ سکَت شکستن قصد کدٍنهَن يیچ انگار 

 .دارم يو آرانش احساس ٍ کشو نی خجالت يستو، کیارش کنار ٍقتی يا تازگی چرا نهیدٍنو

 .گرفت بازی بٌ رٍ نَيام خنکی نسیو بَد، گذشتٌ چقدر نهیدٍنو

 .کردم نگاى کیارش بٌ

 .کرد غافلگیر رٍ نگايو ٍ برگردٍند رٍ سرش کیارش بَد، زیبا رخ نیو از چقدر

 نرد يای چشو در ٍقت يیچ کٌ دنیایی بَد، دنیایی ياش چشو بَدم، شدى غرق ياش چشو تَ
 .بَدم ندیدى ای دیگٌ

 .بَدم شدى غرق اش نشکی دنیای تَی چَن نشنیدم، نن کٌ پرسید چیزی حالت يهَن در کیارش

 :گفت ٍ داد تکَن يام چشو جلَی دستی

 خَبی؟ دختر، ريا

 :گفتو ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 گفتی؟ چیزی خَبو بلٌ-

 ؟ بَدی آشفتٌ اینقدر کٌ بَد شدى چی پرسیدم آرى -کیارش

 .کیارش از بًتر کسی چٌ کنو، درُددل نفر یک با حداقل داشتو دٍست ٍلی بگو، چی دٍنستو نهی

 گفتو، چیز يهٌ از يهین برای
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 لحظٌ يهَن گفتو، اش سیلی ندارم،از بًش ای عالقٌ يیچ نن اینکٌ از گفتو، آرنان ی عالقٌ از
 .انداخت صَرتو بٌ نگران ايینگ ٍ کرد نشت رٍ دستش کیارش

 .بگو رٍ بَد بَسیدى رٍ نن بازٍر کٌ قسهتی نتَنستو

 .بپاشٌ يو از يانَن خانَادى ترسو نی گفتو

 .شکستو رٍ دلش کٌ گفتو آرنانی از

 طرف یک از بکنو، کاری تَنستو نهی کٌ بَدم گرفتٌ قرار دٍرايی تَی چَن کردى، پر رٍ صَرتو اشک
 .باشو داشتٌ آرنان بٌ نسبت نهیتَنو ٍجٌ يیچ بٌ کٌ ای عالقٌ طرف یک از ٍ يانَن خانَادى

 .بَد عاشقو کٌ شکستو رٍ کسی دل چَن ریختو، اشک

 .بَدم نشکستٌ رٍ کسی دل تاحاال نن

 

 .کردم حلقٌ کیارش دٍر رٍ يام دست. رفتو فرٍ گرم جای یک تَی یکدفعٌ

 .کرد بغل سفت ننَ يو اٍن

 .بَدم گرنش آغَش در نن ٍ کردى بغلو االن يهین کٌ یکس عاشق شدم، عاشق کٌ فًهیدم

 .خَرد زنگ گَشیو کٌ بَدیو حالت اٍن در چقدر نهیدٍنو

 .دادم جَاب تلفنو بٌ ٍ شدیو جدا يو از نجبَری

 .بَدم فارغ جا يهٌ از کال ٍنن بَد یازدى نزدیک ساعت بَد، نانان

 .کردم ٍصل رٍ تهاس

 تَ؟ خَبی؟کجایی ريا سالم-نانان
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 .بگو چیزی نداشتو قصد فعال

 

 .نیام دیگٌ ساعت نیو تا پارکو تَی نن جان، نانان سالم-

 .بیا زٍد دخترم باشٌ-نانان

 .فعال باش-

 

 .کردم قطع رٍ تلفن

 :گفت کٌ بَدم انداختٌ پایین رٍ سرم خجالت از

 .نشن نگران این از بیشتر خانَادت بریو کٌ پاشَ دیگٌ، پاشَ ريا-

 .شدم بلند ٍ گفتو ای باشٌ

 .نشستیو يردٍ ٍ بازکرد رٍ ناشین در

 .نشد رُدَبَدل بینهَن حرفی يیچ نا، خَنٌ تا

 :ٍگفتو انداختو پایین رٍ سرم بشو پیادى ٍ کنو باز رٍ در اینکٌ از قبل ایستاد، خَنهَن در دم

 .خداحافظ افتاد، نی برام اتفاقی چٌ نهیدٍنو نهیَندی اگٌ انشب نرسی،-

 دستو بٌ پرحرارت ٍ نرم جسهی یک کردم احساس ٍ  گرفت رٍ دستو شوب پیادى کٌ این از قبل
 .کرد برخَرد

 .کردم نگاى بًش ٍ گرفتو باال رٍ سرم يا زدى برق نحل
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 يیچ تاحاال کٌ بَد دادى دست بًو حسی ٍ شدم داغ کٌ بَد باری اٍلین بَد، دستو رٍی لبش ينَز
 .بَد ندادى دست بًو حسی چنین ٍقت

 کشیدم رٍ دستو سریع اٍندم خَدم بٌ بَدم، شدى خیرى ياش چشو تَ

 :گفت کٌ 

 .خداحافظ باش خَدت نراقب-

 ..بیرٍن پریدم ٍ خداحافظ گفتو آرٍم

 

 .داد نی کیارش رفتن از خبر ناشین، جیغ صدای کٌ بستو رٍ در ٍ گذاشتو خَنٌ تَی رٍ پام

 .زد نی گنجشک نحل گذاشتو، قلبو رٍی رٍ دستو

 .کردم لهس بَد بَسیدى کیارش کٌ ٍر جایی اشارم انگشت با

 

 

 .دادم سالم نانان بٌ خَنٌ تَی رفتو دٍ با

 خَردی؟ شام دختر؟ تَ بَدی کجا-نانان

 .بَد شدى کَر اشتًام ٍ بَدم دادى دست از کال رٍ تهرکزم

 .نیدم تَضیح بًت فردا بزار لطفا جان، نانان آرى-

 .کشیدم زدرا تخت رٍی يا لباس يهَن با اتاقو، تَی رفت سریع
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 ترحو رٍی از چرا؟شاید کرد؟ٍاقعا بغلو بَسید؟چرا ٍ دستو کیارش چرا بَد، سَال برام ٍاقعا برای
 باشٌ؟ داشتٌ حسی بًو کیارش نهکنٌ یعنی باشٌ، این برای نهیتَنٌ بَسش انا بَدى،

 شدی؟ خیاالتی دستت رٍ بَس یک ٍ بغل یک با باز ريا، ٍای

 .برد خَابو طَری چٌ نفًهیدم کٌ کردم فکر انآرن ٍ اش بَسٌ ٍ کیارش بٌ انقدر

 

 (کیارش)

 .کنو چیکار نهیدٍنستو خَشحالی از

 .باشٌ نداشتٌ ای عالقٌ آرنان بٌ ريا دادم نهی احتهال اصال

 .نهیرسٌ جایی بٌ طرفٌ یک عشقٌ چَن نیشن، جدا يو از صددرصد پس

 .تَ رفتو کردم، باز کلید با درٍ

 .بَد خانَش يا چراغ

 .شد ظاير جلَم جن نحل سیاٍش کٌ رفتو نی اتاقو سهت بٌ داشتو

 نخَابیدی؟ چرا-

 بَدی؟ کجا نبرد، خَابو-سیاٍش

 .بست درٍ اٍند سرم پشت يو سیاٍش اتاقو، تَ رفتو

 .بَدم جایی-

 کجا؟ شب نصف-سیاٍش

 :ٍگفتو طرفش برگشتو
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 .بَدم ريا پیش-

 :گفت سیاٍش یکدفعٌ

 نهکنٌ بفًهٌ آرنان اگٌ نیدٍنی داداشو، ببین انا دارم،ن کاری تَ کارای بٌ نن کیارش چی؟نگاى-
 بیاد؟ پیش نشکل

 .برام نیست نًو-

 بیرٍن؟ رفتی باياش چرا گفتین؟اصال چی حاال-سیاٍش

 .پیشش رفتو سریع بَد، شدى گو زد، زنگ بًو-

 .کرد نگايو تعجب با سیاٍش

 .باشٌ خَب شاید بگو، بًش گفتو خَدم با

 .کنو تقسیو یکی با باید ٍ خَشحالیو

 .تخت رٍ نشستو

 .شد نی بیشتر تعجبش لحظٌ ير يو سیاٍش کردم، تعریف براش رٍ ناجرا کل

 .فکر تَ رفت سیاٍش شد، تهَم يام حرف ٍقتی

 نکن، خَش رٍ دلت ٍلی-سیاٍش

 .نکرد قبَل آرنان نشدن، جدا يو از شاید اصال

 .نهیشٌ کٌ زٍر بٌ نهیخَادش، ريا-

 .نیاد پیش شکلین انیدٍارم خب، خیلی-سیاٍش

 .بیرٍن رفت اتاق از پاشدٍ
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**** 

 (سیاٍش)

 .زدم آرنان بٌ کٌ حرفی از پشیهَنو

 .نبَد درست اصال نیدٍنو

 .کرد اعتهاد بًو آٍا

 .زدی گند سیاٍش

 .نگیرى جدی یا باشٌ، نفًهیدى آرنان انیدٍارم

 .ناراحت یا باشو خَشحال نهیدٍنستو يو کیارش ٍاسٌ

 .نیبینٌ ضربٌ باز نیدٍنو انا بَد، بًتر حالش انشب زدى، بًش ريا کٌ يایی حرف این با

** 

 (ريا)

 بَدی؟ کجا دیشب دادى گیر صبح از نانان

 .کردم سرش بٌ دست جَری یک ننو

 .خَرد زنگ گَشیو، کٌ کردم نی چت نًدیس با داشتو

 .بَد آرنان

 .بدم جَاب نهیخَاستو

 

 .فرستاد پیام نهیدم جَاب دید کٌ زد زنگ بار چًار
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 :کردم باز رٍ پیام

 .بدى جَاب رٍ گَشیت لطفا ريا-

 .گذاشتو سایلنت رٍی رٍ گَشی ندادم، نحل

 

 .برداشت نانان ٍ خَرد زنگ خَنٌ تلفن

 .فًهیدم،آرنانٌ صحبتش از

 .سهتو اٍند نانان

 .آرنانٌ بیا ريا-نانان

 .گرفتو رٍ گَشی ناچار

 بلٌ؟-

 

 خبر؟ چٌ گل، خانو سالم بٌ-آرنان

 (يا اشتد رٍیی عجب)

 زدی؟ زنگ داشتی کاری خبر، يیچ سالم- 

 .بَد کنارم نانان چَن کنو، صحبت خَب باياش بَدم نجبَر

 .اتاق تَی رفتو پاشدم سریع

 نشدى؟ عَض نظرت ريا-آرنان

 .ایستادم حرفو رٍی قاطع نٌ-
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 .........نیکنو کاری یک خدا بٌ ريا-آرنان

-ٌ  .نترسَن آبکیت دیدتً از ٍ  نن بکنی، نیتَنی غلطی چٌ نحال ي 

 .بشٌ عَض نظرت کنو فکر نَقع اٍن دیدی، رٍ تًدیدام نتیجٌ ٍقتی-آرنان

 .ندارم دٍست رٍ تَ نن نیگو، بًت شهردى شهردى نن ببین نهیشٌ، عَض نظرم ٍقت يیچ نن-ريا

 .کردم دٍر خَدم از رٍ تلفن ناخَدآگاى کٌ زد ای عربدى تلفن، پشت یًَ کٌ گفتو داد با رٍ ندارنش

 دیگٌ یکی پای نکنٌ چیٌ بکنی، تَنی نهی يو کاری يیچ ٍ ننی نال تَ ببند، رٍ دينت-رنانآ
 بریز ذينت از يو رٍ نسخرى يای حرف این گفتو، کی ببین ريا، نهیزارم زندش خدا بٌ درنیَنٌ،
 .بیرٍن

 

 چيی ٍ دارى دٍست ٍ نن آرنان کردم فکر ٍقتی انا ترسیدم، تًدیدش از لحظٌ یک کرد، قطع یًَ
 بیرٍن ذينو از رٍ پَچ ٍ بیخیال يای فکر این نهیرسَنٌ، آسیب دارى دٍستش کٌ کسی بٌ ٍقت
 .کردم

 :گفت نانان کٌ پایین رفتو زد، صدام نانان لحظٌ يهَن

 .کنیو انادى رٍ ٍسایلت باید کو کو دیگٌ جًاز، خرید ٍاسٌ برید گفت زد، زنگ عهَت زن راستی-

 .يام چشو جلَی اٍند َششاغ گرنای ٍ کیارش تصَیر لحظٌ یک

 :گفتو قاطعیت با

 .نهیشٌ االن نٌ-

 نهیشٌ؟ چرا-نانان
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 يو فعال نیدم، خبر بًت شد تر خلَت سرم يرٍقت دارم، درس خیلی نن گفتو، کٌ يهین نانان-
 .نیارید نن جلَی رٍ جًاز حرف دیگٌ

 .کرد نگاى بًو بًت با نانان

 .خَرد جا بَدم نزدى حرف ریطَ این کس يیچ با تاحاال کٌ کالنو قاطعیت از

 .کنو آرٍم رٍ ذينو کردم سعی ٍ کردم قفل رٍ درش ٍ اتاقو تَی رفتو سریع

 .بشٌ آزاد یکهی ذينو کٌ خَندن درس بٌ کردم شرٍع ٍ کردم پًن زنین رٍی رٍ، يام کتاب ٍ دفتر

 بدی صدای کٌ در سهت بٌ کرد پرت رٍ خَدکار عصبانیت با کنو، تهرکز تَنستو نهی کردم نی يرکار
 .داد

 .تخت رٍی کردم پرت رٍ خَدم عصبانیت از

 

 .داشتو کالس کیارش با انرٍز

 .بَد اٍندى ٍجَد بٌ درٍنو عجیبی حالی یک

 .جًاز خرید ٍاست نیرم خَدم نهیای، بايام کٌ تَ گفت، ٍ کرد ٍ خَدش کار نانان

 

 نیستی؟ باغ تَ چتٌ؟اصال ٍقتٌ چند تَ ريا-نًدیس

 .شدى  ادزی يا درس فشار نٌ-

 نیخَنی؟ خیلی تَ نکٌ-نًدیس

 .نگفتو چیزی ٍ خندیدم



 www.Novel98.com 452               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 شَيرت؟ از خبر چٌ-نًدیس

 .يو تَ رفت يام اخو کَچَلَ یک

 .خبر يیچ-

 .تَ اٍند کیارش ٍ شد باز کالس در

 .دادن درس بٌ کرد شرٍع سالم، از بعد

 .شدم نی نگاياش نتَجٌ زیرکی زیر

 

 .بدیو انجام داد يههَن بٌ گرٍيی کار یک کیارش گذشت، کالس از کٌ یکو

 .بَدن نشغَل يهٌ

 .بپرسن داشتن سَالی تا رفت نی يا بچٌ کنار یکی یکی يو کیارش

 :زد لب نفًهٌ کسی کٌ آرٍم ٍ زد لبخندی بًو رسید، کٌ نًدیس ٍ نن بٌ

 خَبی؟-

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .شد تهَم کالس اخر تا کاريانَن دیگٌ 

 

 .نداشتو يو رٍ دانشگاى حَصلٌ اصال رٍزيا این

 .بیرٍن زدم دانشگاى از ٍ پیچَندم ٍ بعدازظًرم کالس

 .کرد ترنز پام جلَ ناشین یک کٌ رفتو نی خیابَن سهت بٌ داشتو
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 .آرنانٌ دیدم ٍ باال اٍردم ٍ سرم

 .دادم ادانٌ رايو بٌ ٍ کردم اخهی

 .سهتو اٍند ٍ شد پیادى ناشین از سریع

 .دارم کارت لطفا، شَ سَار ريا-آرنان

 .ندارم بايات کاری نن-

 .شَ سَار بیا ريا، نکن لج-آرنان

 .نهیام ندى گیر لطفا آرنان-

 :زدم داد سریع کرد، يدایتو ناشین سهت بٌ ٍ دستش تَ گرفت نحکو ٍ بازٍم

 .نهیام نیگو کن ٍلو آرنان-

 کردم؟ چیکارت چرا؟نگٌ اخٌ-آرنان

 :گفتو ٍ زدم پَزخندی

 .بشیو جدا يو از باید دیگٌ چَن(گفتو ٍ کردم رت ارٍم ٍ صدام)کنی عادت دیگٌ بًترى-

 :گفت ٍ شد قرنز چًرش آرنان

 .کنو ٍلت نن ش با خیال يهین بٌ يٌ،-

 :اٍند کیارش صدای کٌ بگو چیزی اٍندم

 ريا؟-

 .صدا سهت برگشتو

 .بَد ناشینش سَار کیارش



 www.Novel98.com 454               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت ٍ کرد نن بٌ بعدش ٍ آرنان بٌ نگايی

 .رسَنهت نی باال بیا ريا-

 .نیبرنش خَدم نکردى زمال-آرنان

 .دستش تَ گرفت رٍ بازٍم دٍبارى

 .آرنان کن ٍلو اى-

 .کردم نگاى کیارش بٌ

 .سَارشَ بیا فًهَند نی بًو داشت ياش چشو با

 .شدم سَار ٍ رفتو کیارش ناشین طرف بٌ ناخداگاى

 :گفت داد با آرنان

 .بشٌ اینطَر نهیخَاست دلو نن خَاستی، خَدت خانو ريا-

 .اٍند در حرکت بٌ ناشین ٍ گاز رٍ گذاشت َپاش کیارش

 بَد؟ چی آرنان ننظَر

 خَبی؟ ريا-کیارش

 از خانَادم، طرف یک از کردم، گیر دٍرايی بین کنو، چیکار باید نهیدٍنو خدا بٌ کیارش نهنَن، ارى-
 .ندارم آرنان بٌ کٌ ای عالقٌ طرف یک

 .کنی خراب ٍ خَدت دگیزن نهیتَنی بازم ٍلی اٍلٌ، اٍلَیت خانَادى نیدٍنو-کیارش

 .نیدٍنو ارى-

 بزنیو؟ حرف بايو جایی بریو نیخَای-کیارش
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 .خَنٌ برم باید نیکنٌ درد خیلی سرم شرنندى، نٌ-

 .باشٌ-کیارش

 

 .شدم پیادى ٍ کردم تشکر رسیدیو ٍقتی

 

 .شد سبز جلَم نانان کٌ کردم باز رٍ خَنٌ در

 .پایین بریو بدٍ بدٍ ريا-نانان

 :گفتو تعجب با

 نانان؟ شدى یچ-

 .نیگهت بریو بیا يیچی-نانان

 .پایین برد کشَن کشَن ٍ نن نانان

 :گفتو شد خَرد اعصابو دیگٌ کٌ بَدیو ایستادى در دم

 یانٌ؟ شدى چی نیگی نانان، ٍای-

 .بزار جیگر رٍ دندٍن بچٌ ٍای-نانان

 .نیشٌ نزدیک بًهَن دارى آرنان ناشین دیدم دقیقٌ، پنج بعد

 .مکرد نگاى تعجب با

 .داشت رٍیی عجب این خدا، ای

 .کرد پرسی احَال نانان با شدٍ پیادى ٍ ایستاد پانَن جلَ
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 .کردم نگايش برزخی ننو

 .نشٌ دیر کٌ بریو خب خیلی-نانان

 بریو؟ کجا ببخشید-

 دیگٌ؟ خرید-نانان

 چی؟ خرید-

 اٍنو جان آرنان زدم زنگ ننو بخریو، بریو ٍ جًازت کو کو باید شدى، دیر دیگٌ دخترم-نانان
 .کنٌ يهرايیهَن

 .نَند باز دينو

 .کنو گریٌ فقط بشینو نیخَاستو

 .کرد باز نانان برای رٍ جلَ در رفت آرنان

 .ببند ٍ دينت فًهَند بًو ابرٍش ٍ چشو با يو نانان

 .نداشتو ای چارى دیگٌ

 .شدم سَار ناراحتی با

 :گفت نانان کٌ دکر سالم باآرنان ناشین، جای اٍند کٌ دیدیو رٍ آٍا لحظٌ يهَن

 .بیا داری دٍست يو تَ خرید، نیریو خَايرت برای داریو آٍا-

 .شد سَار ٍ کرد فکر یکو آٍا

 .افتاد راى بٌ آرنان
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 (آٍا)

 .نهیارم در سر ٍاقعا

 بَد؟ چی ريا فاز

 چیٌ؟ ٍاقعا

 .خدا آخ جًاز، خرید نیرن دارن يٌ

 .شدیو پیادى ٍ رسیدیو خانگی لَازم پاساژی یک بٌ

 

 .کردى لج نانان با بَد نعلَم يو ريا نیفتاد، خاصی اتفاق خرید یط در

 .نهیاد خَشو نن گفت نی ريا خَبٌ، این گفت نی نانان يرچی

 .بخَریو نايار تا رستَران رفتیو يو نا بسٌ، انرٍز برای گفت آرنان دیگٌ

**** 

 .داد نشَن بابا بٌ رٍ يهٌ نانان خَنٌ، اٍندیو ٍقتی

 .خَشٌ ندلشَ يو اینا خدا يی

 .بخَابن رفتن بابا ٍ نانان شام بعد

 .اٍند ريا اتاق در صدای کٌ بَدم نشستٌ تخت رٍ

 .ندادم نحل

 .دیدم در دم رٍ کیارش کٌ زدم نی دید رٍ بیرٍن داشتو پنجرى، دم رفتو

 .کردم نگاى تعجب با
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 .بیرٍن اٍند يو ريا شدٍ باز در نَقع يهَن

 بايو؟ داشتن چیکار يا این

 .نزد حرف یکو

 .گرفت رٍ ريا دست کیارش دفعٌ یک

 .کردم تعجب کارشَن از

 .کرد گذر ذينو از زٍد فکری یٌ

 .نداشتو چارى انا نیکنو، دارم بدی خیلی کار نیدٍنستو

 .برداشتو ٍ گَشیو سریع

 

 .گرفتو عکس چندتا ازشَن

 .گرفتو فاصلٌ پنجرى از

 .کردم نگاى يا عکس بٌ

 ٍ برداشتو رٍ بَدم گرفتٌ يام دٍست کردن اذیت ٍاسٌ قبال کٌ رٍ کارتی سیو جعبو، تَ از رفتو سریع
 .گَشیو رٍ گذاشتو

 .کردم نگاى يا عکس بٌ دیگٌ یکو

 بفرستو؟

 .بَد گرفتٌ رٍ ريا دست کیارش کٌ بَد افتادى ٍاضح خیلی عکسٌ

 .شد ارسال ارنان ٍاسٌ ٍ سند رٍ رفت دستو
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**** 

 (ريا)

 .نداشتی بر چرا زدم زنگ بًت يرچی گفت ٍ زد زنگ بًو کیارش

 .بَد گرفتٌ صدام ٍ بَدم کردى گریٌ یکو ننو

 .نکردى باٍر بَد نعلَم انا نٌ، گفتو کردی، گریٌ گفت

 .خَنتَنو دم دیگٌ دقیقٌ بیست تا گفت شد، چش دفعٌ یک نهیدٍنو

 .پایین بیا گفت ٍ زد زنگ بعد دقیقٌ بیست دقیقا

 .پایین رفتو ٍ پَشیدم نانتَ ٍ شال یک ننو

 .شدم رٍ رٍبٌ کیارش نگران چًرى با کٌ کردم باز ٍ در

 گفتٌ؟ بًت چیزی آرنان باز افتادى، شدى؟اتفاقی چی ريا-کیارش

 .بَد گرفتٌ دلو یکو نیفتادى، اتفاقی کیارش نٌ-

 .نشنیدم کٌ کرد زنزنٌ چیزی یک لب زیر

 باشو يرکجا بگی، بًو کافیٌ گرفت دلت يرٍقت دٍستتو، نحل نن کن فکر کن، فکر ريا ببین-کیارش
 .بزنیو حرف بايو تا نیرسَنو بًت ٍ خَدم

 .کردم تشکر ٍ زدم لبخندی

 .کرد نَازش ٍ دستش تَ گرفت ٍ دستو دفعٌ یک

 .چرخَند صَرتو اجزای ی يهٌ رٍ  چشهش

 .زد عهیق ای بَسٌ ٍ برد لباش نزدیک ٍ دستو دٍم بار برای گذشت کٌ یکو
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 .نکرد جدا دستو از ٍ لباش انا

 .پایین اٍرد ٍ دستو گذشت کٌ یکو

 .دادم تحَیلش لبخندی ناخَاستٌ ننو

 .تَ رفتو ٍ کردم خداحافظی خجالت با ٍ اٍند خَدم بٌ یکدفعٌ

 .خدا ٍای

 .اٍرد در بازی جنبٌ بی باز قلبو

**** 

 (کیارش)

 .شرکت برم ٍ بردارم رٍ ٍسایلو تا چند تا رفتو خَنٌ سهت بٌ ٍ گذرٍندم اخرنو کالس انرٍز

 .زد صدا رٍ اسهو یکی کٌ شدم پیادى ناشین از یدم،رس ٍقتی

 .کیارش-

 .بَد آرنان برگشتو،

 کرد؟ نی چیکار اینجا اٍن

 .زد نهی پر پرندى بَد خلَت کَچٌ

 .جلَ اٍند آرنان

 شدى؟ چیزی سالم-

 .شد کج راست سهت بٌ گردنو کٌ صَرتو تَ زد نحکهی نشت یکدفعٌ
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 .نشتش َت گرفت ٍ یقو ٍ نداد بًو حرکتی ی اجازى

 .باشی آدنی يهچین کردم نهی فکر شرفی، بی خیلی-آرنان

 .کنو جدا ٍ دستاش کردم سعی عصالنیت با

 چیٌ؟ کارا تَ؟این چی،نیگی-

 .خندى زیر زد

 داری؟ چشو نردم نانَس تَ؟بٌ يستی کی کردی فکر-آرنان

 .شد جدا کٌ سینش تخت زدم نحکو

 .بدٍن ٍ خَدت نیگی؟حد خَدت برای داری چی-

 :گفت داد با

 نیگیری ٍ دستش زنو، خَنٌ در نیری نیشی پا شب نصف تَ؟ٍقتی یا بدٍنو ٍ خَدم حد نن-آرنان
 بدٍنو؟ ٍ خَدم حد نیکنی، ناشینت سَار ٍ زنو خَدم جلَی بدٍنو؟ٍقتی ٍ خَدم حد

 :گفتو ٍ زدم پَزخندی یک

 اٍندی یخَادتنه ایت صیغٌ زن گرفتی؟دیدی آتیش نیکنٌ تَجٌ بیشتر نن بٌ زنت دیدی چیٌ،-
 نیکنی؟ خالی نن سر ٍ حرصت

 .کرد صَرتو حَالٌ دیگٌ نشت یٌ

 نیبافی؟ يو بٌ چیٌ يا پرت ٍ چرت این ٍ، دينت ببند-آرنان

 .اٍند ٍخَن شد پارى لبش گَشٌ کٌ صَرتش تَ زدم نشتی نیست، بیا کَتاى این دیدم ننو

 :ٍگفتو سهتش گرفتو ٍ اشارم انگشت
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 ....برای ريا دیدن بَدم رفتٌ فقط نن انا بًت، دیشب راجب گفتٌ چی کی نهیدٍنو-

 .زد پس ٍ انگشتو دستش با آرنان

 سننٌ؟ تَرٍ رفتی، کردی غلط تَ-آرنان

 .نیری فراتر حدت از اندازى از پیش داری ببین-

 ببینهت ريا کنار دٍبارى نیدم، يشدار بًت بار یک نفًهو، کٌ نیستو خر انقدر نن بدٍنین فقط-آرنان
 .خَنت برگردی سالو دمنهی قَل

 .زد بًو تنٌ یٌ

 .گرفت ٍ گازش ٍ شد ناشین سَار رفت سریع

 .کشیدم بلندی داد ٍ دیَار بٌ کَبیدم ٍ نشتو

 .نَيام تَ کردم نحکو ٍ دستو

 .بَد شدى خَن پر کردم، نگاى دستو بٌ

 .تَ رفتو ٍ کردم باز کلید با ٍ در

* 

 (آٍا)

 .اٍردم در رٍ کارت سیو ،فرستادم آرنان ی ٍاسٌ يارٍ عکس کٌ دیشب

 .زد نی شَر دلو

 .بَدیو تنًا ريا نن ٍ نبَدن خَنٌ بابا ٍ نانان

 .پایین يا پلٌ از رفتو دٍ با اٍند، آیفَن زنگ صدای
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 .پرید رنگو زد، یخ يام دست بَد، آرنان خدا یا

 :اٍند ريا صدای

 کیٌ؟ آٍا-

 .آرنان...آر-

 :گفت ٍ کرد نچالٌ ٍ چًرش ريا

 .بگٌ نیخَاد چی باز ببینو کن، باز درٍ-

 .زدم رٍ دکهٌ

 .شدم يام ناخَن کندن بٌ شرٍع استرس از

 .گذاشتو باز رٍ ٍرٍدی در

 .بیرٍن اٍند آرنان شدٍ باز آسانسَر

 .زد نی نَج چًرش تَ عصبانیت خدا، یا

 .بَد خَن رد کنارش کٌ لباش رٍ رفت چشهو

 .شد خَنٌ ٍارد ٍ زد بًو تنٌ یک کٌ برم طرفش بٌ خَاستو شدم، نگرانش

 .کرد پیداش کٌ گشت ريا دنبال چشهش با

 .کشیدم بلندی جیغ ناخداگاى کٌ کرد حهلٌ ريا بٌ عصبانیت ٍ خشو با یکدفعٌ

 

 .ياش دست تَ گرفت رٍ بازٍياش ٍ ريا طرف رفت ارنان

 :گفت داد با
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 نیزاری؟ قرار خَنتَن جای دیگٌ یکی با کٌ رسیدى جایی بٌ کارت حاال-

 از بیشتر خَنو تا دیگٌ بزن حرف کنٌ؟د ٍلهس دستات دیگٌ یکی نیزاری کٌ رسیدى جایی بٌ کارت
 .نیَندى جَش بٌ این

 :گفت نن نن با زد نی نَج نگايش تَ تعجب ريا

 .نهیارم در سر يیچی نن تَ، نیگی چی -

 .گذاشتٌ قرار کیارش با دیشب بَد نن ی عهٌ-ارنان

 نیگی؟ پرت ٍ چرت چرا-ريا

 .ٍاقعیتٌ عین خانَم، ريا نیست پرت ٍ چرت-ارنان

 ...کیارش با داشتو دٍست کردم، کاری خَب تَچٌ، بٌ اصال: گفت شد چش دفعٌ یک ريا نهیدٍنو

 .اٍند فرٍد ريا رٍصَرت ارنان دست دفعٌ یک

 .کرد بازی غیرتش با يو ريا ٍ بَد عصبانی شدت بٌ ارنان نداشتو، رٍ کاری يیچ جرات

 .اتاقش تَ رفت يا، پلٌ طرف دٍید سریع ٍ کرد نگاى ارنان بٌ اٍری دشچن حالت بٌ گریٌ، زیر زد ريا

 .نبل رٍ نشست ٍ کشید بدی داد ارنان

 .بردم ارنان برای اب لیَان یک ٍ خَنٌ اشپز تَ رفتو کنو، چیکار باید نهیدٍنستو

 .کشید سر نفس یک رٍ اب گرفت، ازم رٍ لیَان ٍ باال اٍرد ٍ سرش زدم، صداش

 .داد فشارش نحکو ٍ داشت نگٌ ياش تدس تَ رٍ لیَان

 .خَردشد ياش دست تَ لیَان

 : گفتو ٍ پاش پایین نشستو سریع
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 کردی؟ کاریٌ چٌ این دیٍَنٌ-

 .کنارش نشستو رفتو ٍ برداشتو رٍ اٍلیٌ يای کهک ٍ پاشدم نیَند، خَن داشت ياش دست از

 .کردم پانسهان بٌ شرٍع ٍ دستو تَ گرفتو ٍ دستش

 .شدم چشو تَ چشو ارنان با کٌ باال اٍردم ٍ مسر شد، تهَم ٍقتی

 :گفت بعد ٍ کرد نگاى

 چرا؟-

 چرا؟ چی-

 نیرسی؟ بًو انقدر ننی؟چرا پیش چرا باشی، ريا کنار باید االن -ارنان

 .جاخَردم سَالش از

** 

 (ريا)

 .چکید نی صَرتو رٍ بارٍن درشت يای دٍنٌ نحل يام اشک

 .بگیرى فاصلٌ ازم یکو حداقل شاید گفتو، ارنان بٌ طَری اٍن دستی از

 :دادم جَاب سریع اٍند، گَشیو زنگ صدای

 بلٌ؟-

 خَبی؟ سالم-کیارش

 خَبی؟ تَ نهنَنو، سالم-

              خبر؟ چٌ نیستو، بد-کیادش
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 نیکنی؟ چیکار يیچی،-

 .گرفت رٍ حالو ٍ اٍند نفًو زبَن ادم یک کار، يیچ-کیارش

 کی؟-

 .آرنان-کیارش

 :گفتو ٍ شدم بلند تخت رٍ از یکدفعٌ

 چی؟آرنان؟-

 ايَم-کیارش

 

 داشت؟ کارت چی-

 .رفت ٍ گفت اراجیف نشت یک اٍند-کیارش

 بَد؟ پیشت کی-

 .پیش ساعت یک يهین-کیارش

 .بَد زخو لبش گَشٌ زدیش؟اخٌ تَ-

 .خندید کیارش

 .زدنش ارى-

 .زدم لبخند یک

 .نزدى زنگ تَ بٌ-کیارش

 :گفتو ناراحتی با
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 .بَد اینجا چرا-

 :گفت عصبانیت با رشکیا

 گفت؟ بًت چی-

 .يیچی-

 .ريا بگَ-کیارش

 .زد ننو بٌ زد تَ بٌ کٌ اراجیفی يهَن-

 .کردم قطع رٍ تلفن کردیو، صحبت دیگٌ یکو

 .کنیو نی صحبت بايو يررٍز حداقل کٌ شدیو صهیهی انقدر کیارش با کی از نهیدٍنو

*** 

 (آٍا)

 .فًهیدى بًش سوح از يایی چیز یک آرنان نیکنو نهیدٍنو،احساس

 .رفت پاشد ندادم جَاب دید پرسید، ازم رٍ سَال اٍن ٍقتی ارنان

 .ناراحت یا باشو، خَشحال فًهیدى اینکٌ از دٍنستو نهی

 

 .بدى نشَن العهل عکس انقدر يا عکس اٍن دیدن با آرنان کردم نهی فکر اصال

 .نهیخَاد رٍ آرنان دیگٌ ريا کٌ شدم نطهئن يو این از

 .بزنو سر ريا بٌ نخَاست دلو حتی چرا، نهیدٍنو رفتو، اتاقو طرف بٌ خَش حالی با

 .خَرد زنگ بَد، تختو کنار نیز رٍ گَشیو
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 .بَد شیدى

 .کردن صحبت بٌ کرد شرٍع ریز یک دادن، جَاب نحض بٌ

 !خَندی خیلی بگَ شبنو جان اٍا،-شیدى

 .خَرد نی قسو رٍ شبنو جَن کٌ گرفت خندم

 خَندم؟ رٍ چی سَنا نیخَری، قسو چرا رٍ شبنو جَن دٍنا خانَم، سالم اٍال-

 !رفتٌ یادت رٍ فردا کَییز نگَ ٍای-شیدى

 .کردم فرانَش رٍ کَییز بَدم، فرستادم کٌ يا عکس اٍن فکر تَ انقدر شد، بلند نًادم از اى

 .فًهیدم گفتی کٌ االن نبَد، یادم اصال نتاسفانٌ-

 :گفت بَد شدى بر رٍدى خندى از کٌ شیدى

 .خَدنی شبیٌ انیدٍارشدم دیگٌ خَبٌ عجب عجب،-شیدى

 !چیکارکنیو حاال-

 .نیشٌ حل نباش نگران-شیدى

 .بزنو جزٍم بٌ سری یٌ کٌ رفتو بعدش ٍ زدیو حرف دیگٌ یکو

 

 .بَد گرفتٌ خَابو خَندم نی درس داشتو کٌ ٍضعی يهَن تَ شدم، بیدار خَاب از درد گردن با

 .داشتو کالس دیگٌ ٍنیو دٍساعت ٍنن بَد صبح شیش ساعت

 شد، گرفتٌ حالو افتادم کَییز یاد اى

 .زیاد نٌ ٍلی خَندم یکو دیشب



 www.Novel98.com 469               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 (ريا)

 .نٌ رٍخدا تَ نانان-

 نیگی؟ چیٌ پاليا ٍ پرت دختر؟این شدى چت ريا،تَ کن بس-نانان

 عرٍسی قرار انرٍزبیان زدى زنگ عهَت زن نیگی شها کنو، ازدٍاج آرنان با نهیخَام نیگو نن نانان-
 اریو؟بز

 یکدفعٌ کٌ نهیشٌ نانزدین، چندنايٌ ارنان ٍ تَ نیکنی، خَرد رٍ اعصابو خیلی داری ريا-نانان
 .بزنین بًو رٍ چی يهٌ

 .نیگی دیگٌ چیز یک شها بگو يرچی نن نانان، ٍای-

 .نیان دیگٌ کٌ شَ  حاضر کو کو باال برٍ-نانان

 .بًو کَبیدم درٍنحکو ٍ اتاقو تَ رفتو عصبانیت با

 اینا؟ دست از کنو چیکار نن اخٌ

 .کنن نشخص رٍ عرٍسی رٍز بیان نیخَان انرٍز

 .کنو نی انادى زٍد رٍ جًازش نن گفتٌ يو نانان

 .شد نهی اینطَری آرنان، دست رٍ ریختو نی رٍ پاکی آب باید انشب

** 

 .نشستیو رفتیو يهٌ پرسی احَال ٍ سالم از بعد

 .نانان ٍ هَع زن يهینطَر بَدن، خَشحال خیلی بابا ٍ عهَ
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 .بَدیو اٍا ٍ ارنان ٍ نن بَدن غهگین جهع این تَ کٌ کسایی تنًا

 .کردن نی صحبت داشتن يا بابا ٍ يا نانان

 .کنو صحبت ارنان با نیاٍردم گیر نناسب ٍقت یک باید نن

 .رفتو تراس طرف بٌ ٍ پاشدم گذشت کٌ یکو

 .اٍند سرم پشت يو آرنان شکر خدارٍ

 .تَ رفتو

 .اٍند يو آرنان

 :گفتو سریع

 اٍل يهَن نیستو، اصالراضی ازدٍاج این بٌ نن نیزنو، بًت ٍ حرفو رک ٍ سریع خیلی آرنان ببین-
 بٌ نیخَای تَ ندارى، نعنی طرفٌ یک عشق با يو زندگی ندارم، بًت ای عالقٌ يیچ گفتو بًت يو
 يهین ٍ نشن ناراحت کٌ بگی بابات ٍ نانان بٌ خَدت جَری یک بًترى باشی؟پس نن با زٍر

 .شٌ تهَم چی يهٌ انشب

 .کردم نگاى ارنان بٌ باال اٍردم ٍ سرم

 .کرد نی نگايو داشت خاصی حالت یک با

 يات گَش تَ کنو،اینارٍ نهی ٍل تَرٍ نن نیزنو، بًت ٍ حرفو راست ٍ رک ٍ سریع خیلی ننو-آرنان
 .کن فرٍ

 

 :گفتو بلندی تقریبا صدای با ٍ شد خَرد اعصابو کرد صحبت قاطعیت با انقدر اینکٌ از

 .ببین حاال نیخَرى بًو نانزدی این نیست، نًو تَ نظر اصال-
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 :گفت گَشو دم پشت از ٍ گرفت رٍ بازٍم سریع کٌ بیرٍن برم اٍندم

 خَب پس کنو، نی تکرار بار یک فقط ٍيو حرفو این ٍاردبشو، دیگٌ راى یک از کردی نجبَرم ريا-
 بزنی، بًو رٍ نانزدی این بخَای کٌ رٍزی بشی، جدا نن از بخَای تَ کٌ رٍزی کن، گَش

 (:گفت ٍ کرد تر ارٍم ٍ صداش)خداشايدى

 شدی، نن بٌ اٍا عالقٌ نتَجٌ کٌ نیدٍنو نبخشی، رٍ خَدت داری عهر تا کٌ نیارم آٍا سر بٌ بالیی-
 .باشٌ نهیتَنٌ سختی کار کردنش رام پس

 .بیرٍن رفت تراس از

 .کرد یخ بدنو

 .ٍایستاد قلبو جانیٌ یک برای

 گفت؟ چی االن این

 بَد؟ چی تحدیدش از ننظَر

 نیارى؟ اٍا سر بالیی چٌ

 .شد تر بد حالو سَالو این جَاب بٌ کردن فکر از

 .کشیدم عهیق نفس تا چند

 .يام چشو رٍ گذاشتو ٍ دستو

 .کنو چیکار خدایا

 .بزار پام جلَ راى یک خَدت خدایا

 .يا خانَادى طرف یک از
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 .ندارم آرنان بٌ کٌ ای عالقٌ طرف یک از

 .اٍردى رٍ بٌ ٍ فًهیدى يو ارنان ٍ دارى ارنان بٌ اٍا کٌ ای عالقٌ طرف یک از

 .کیارش بٌ خَدم ی عالقٌ يو، طرف یک از

 

 

 .نشستو نانان کنار ٍ تَ رفتو بد خیلی حال با

 .کنیو نشخص رٍ عرٍسی رٍز تا اینجا اٍندیو نا ش دادا خب-عهَ

 .داد کَنت ٍ سرش ٍ زد لبخندی بابا

 .شٌ با عرٍسیتَن رٍز دیگٌ، رٍز پانزدى شٌ، با نَافق جان ريا اگٌ-عهَ زن

 .شد نچالٌ قلبو

 .کنو انادى ٍ جًازش نهیتَنو نن زٍدى، خیلی انا-نانان

 .کهکت نیام خَدنو نگیر، سخت جان نحدجٌ-عهَ زن

 :گفت بًو رٍ عهَ

 .نَافقی تَ عهَ-

 .تَنستو نهی انا نیستو، راضی ازدٍاج این بٌ اصال نن نٌ بگو بزنو، داد خَاست نی دلو

 :گفتو ارٍم پایین انداختو ٍ سرم

 .بلٌ-

 .کردم پاکش سریع کٌ چکید چشهو گَشٌ از اشک قطرى یک
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 .نهَند دٍر آرنان چشو از انا

 .کرد نی بدبختو داشت شدم،  نتنفر ازش شدت بٌ

 .خرید بعدشو يای رٍز بدین، آزنایش برین آرنان با فردا-عهَ

 .جًاز خرید نیریو نايو گفتن يو عهَ زن ٍ نانان

 .تاالر باغ ٍ خَنٌ دنبال نیرى گفت يو آرنان

* 

 .باال رفتو ٍ کردم کهک نانان بٌ یکو رفتن، اینا عهَ شام از بعَ

 .شد باز آٍا اتاق در

 .کردى گریٌ بَد نعلَم ياش چشو از

 :گفتو دلو تَ

 .ندارم ای ارىچ خَايرم انا عاشقت، دل اٍن برای بهیرم اخ

 .بخشهت نهی ريا، بخشهت نهی عهرم اخر تا بدٍن انا نیدٍنی، کٌ نیدٍنو-آٍا

 .اتاقش تَ رفت کٌ طرفش برم اٍندم

 

 .اتاقو تَ رفتو ٍ پایین انداختو ٍ سرم

*** 

 (کیارش)

 .اتاقو تَ رفتو جلسٌ از بعد
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 .نشستو صندلی رٍ

 .تَ اٍند سیاٍش شدٍ باز در

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 داداش؟ َالاح-

 کَکٌ؟ کیفت خیلی انرٍز چیٌ-سیاٍش

 .نگفتو چیزی ٍ خندیدم

 .نشست صندلی رٍ اٍند

 .بیارى قًَى دٍتا گفتو ننشی بٌ ٍ برداشتو رٍ تلفن

 .کیا نیگو-سیاٍش

 يا؟-

 چیٌ؟ نظرت پرٍژى این ٍاسٌ-سیاٍش

 سی؟نیپر نن از خَندی، درس آب ٍر اٍن رفتی يهٌ این بکن، کاریش یک خَدت نهیدٍنو-

 .دارى تَش خَبی سَد يو پرٍژى این بابا، خب خیلی-سیاٍش

 باشٌ؟ داشتٌ فرٍشی طال کٌ داری چیزی رفیقی سیا نیگو ارى،-

 :گفت زدٍ پَزخند یک

 .بری جاریت نخ رٍ کردی؟نیخَای طال سرٍیس يَس چیٌ-

 یانٌ؟ داری نگَ چرت کَفت،-

 نیخَای؟ چی برای حاال-سیاٍش
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 .رفت ٍ نیز رٍ گذاشت يارٍ قًَى ٍ تَ اٍند ننشی

 

 .بخرم چیزی برم نیخَام

 :گفت ٍ کرد ریز ٍ چشهاش سیاٍش

 ريا؟ ٍاسٌ کٌ نگَ-

 .داداشو خال تَ زدی-

 نیکنٌ؟ ٍل رٍ ريا آرنان نطهئنی تَ-سیاٍش

 .خَردم ٍ قًَم از یکو

 .پرم تَ نزن رٍ انرٍز یک سیاٍش-

 .بدى ٍ نن جَاب-سیاٍش

 ...کٌ نیکنو احساس نهیزارى، ريا نیدٍنو انا نهیدٍنو،-

 نیکنی؟ احساس چی-سیاٍش

 .نیستش حس بی نن بٌ يو ريا نیکنو احساس-

 نطهئنی؟ انقدر ٍ نیدٍنی کجا از ٍقت اٍن-سیاٍش

 .نیکنو احساس گفتو نطهئنو، نگفتو نن-

 .بخَری شکست دٍبارى نهیخَام کیارش، نگرانتو بدٍن انا شٌ، با خب خیلی-سیاٍش

 :گفتو ٍ دستو رٍ اختواند ٍ کتو ٍ پاشدم جام از

 .فعال ٍ، ادرسش بفرست برام داری فرٍشی طال رفیق اگٌ خَنٌ نیرم نن نهیزارم، نباش نگران-
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 .بیرٍن زدم در از

* 

 (ريا)

 .نیاد دیگٌ رٍز شیش پنج تا جَابش گفتن دادیو، رٍ آزنایش ٍ اٍندیو آرنان با

 .نداشتو حسابی ٍ درست حال

 ،بخَریو چیزی یک بریو گفت آرنان

 .خَنٌ برسَنو ندارم، حَصلٌ اصال گفتو انا

 

 .شدم پیادى ناشین از رسیدیو ٍقتی

 .تَ رفتو خداحافظی يیچ بدٍن

 .گرفتو رٍ کیارش شهارى ٍ اٍردم در کیفو تَ از رٍ گَشیو انا یانٌ، درستٌ کارم دٍنستو نهی

 .داد جَاب بَق دٍ بعد

 جانو؟-کیارش

 خَبی؟ سالم-

 خَبی؟ تَ خَبیت ب-کیارش

 .نیستو بد-

 اٍندى؟ پیش نشکلی-کیارش

 .بزنیو حرف بايو یکو نداری، خاصی کار اگٌ بگو کٌ...بگو کٌ زدم زنگ بًت راستش-
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 .دنبالت نیام دیگٌ دقیقٌ بیست تا حتها، باشٌ-کیارش

 .خداحافظ فعال نهنَن، خیلی شٌ با-

 .خداحافظ عزیزم برٍ-کیارش

 .زدم لبخندی

 .شدم جَری یک گفتنش عزیزم از

 .بخَرم چیزی یک سریع تا تَ فتور

 

 (آٍا)

 .بَد در جلَی ارنان ناشین دیدم خَنٌ، رسیدم ٍقتی

 .ایستادم ناشین جلَ ٍ طرفش دٍیو سریع

 .کرد نگايو تعهب با آرنان

 .شدم ناشین سَار ٍر اٍن از رفتو

 شدى؟ چیزی سالم-آرنان

 کنیو؟ صحبت بايو یکو نیشٌ سالم-

 چی؟ راجب-آرنان

 .نیگو حاال-

 .بگَ خب،-رنانآ

 .نیبینٌ یکی نهیشٌ اینجا-
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 .اٍرد در حرکت بٌ رٍ ناشین ٍ داد تکَن ٍ سرش

 .داشت نگٌ رٍ ناشین آرنان رسیدیو، خلَت جای یک بٌ

 .طرفش برگشتو

 خب؟-آرنان

 

 ٍ خَدت يو نیخَای چرا پس ندارى، دٍست اصال ريا نیدٍنی کٌ نیدٍنو نیزنو، بًت سریع ٍ حرفو-
 کنی؟ بدبخت رٍ ريا يو

 .طرفو ٍبرگشت يو تَ رفت ياش اخو ارنان

 آٍا؟ بدی تحَیلو يارٍ پرت ٍ چرت این اٍندی-آرنان

 کنی؟ ازدٍاج ريا با نیخَای دیگٌ ٍاقعا آرنان، بدى ٍ نن جَاب لطفا-

 .عرٍسیهَنٌ يو دیگٌ رٍز چًاردى نیکنو، کاری ير اٍردنش دست بٌ خاطر بٌ ارى-آرنان

 .گریٌ زیر زدم بلند دفعٌ یک

 .بَد شدى خیس يام اشک از صَرتو

 .تَ شد چت آٍا؟آٍا-آرنان

 :گفتو گرفتٌ صدایی با ٍ طرفش کردم ٍ صَرتو

 .بخَرم افسَس بعد نهیخَام بگو، بًت رٍ يست دلو تَ يرچی نیخَام نن آرنان-

 تَجًت کردم نی يرکار بَدم، عاشقت بچگیو يهَن از نن دارم، دٍست خیلی نن آرنان..نن..نن
 خَاب کنین ازدٍاج نیخَاین ريا ٍ تَ فًهیدم ٍقتی االنو نهیزاشتی، نحل اصال تَ انا نو،ک جلب رٍ
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 حسی يیچ ريا فًهیدم گذشت کٌ بعدش ٍلی نشدم، قبَل يو رٍ کنکَر حتی نداشتو، خَراک ٍ
 پس پا تَ انا(کردم پاک ٍ اشکام)تَ انا نیشین، جدا يو از حتها گفتو شدم خَشحال ندارى، بًت

 .نکشیدی

 .کردم نگاى ياش چشو َت

 دست از رٍ ريا کنارتو،، نن کٌ بدٍن شدی، پشیهَن ريا با ازدٍاج از ذرى یک حتی ذرى، یک اگٌ-
 .نیریزم پات بٌ رٍ عشقو تهَم نیهَنو پیشت نن بدی

 

 .دٍییدن بٌ کردم شرٍع ٍ شدم پیادى ناشین از سریع

 .بَدم شدى خالی

 .گفتو بًش رٍ چی يهٌ بَدم خَشحال

 .نهیَند بند ميا اشک

 .داشت ٍ ارزشش انا باشو، کردى خَار ٍ تحقیر پیشش ٍ خَدم شاید

 

 .گفتو رٍ خَنٌ ادرس ٍ شدم سَار ٍ گرفتو تاکسی یک

**** 

 

 (ريا)

 .ننتظرتو گفت ٍ زد زنگ کیارش خَردم، چیزی یک اینکٌ بعد
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 .پایین رفتو ٍ کردم قفل ٍ در سریع ننو

 

 .بیرٍن رفتو

 .جلَ اٍند دیدنو با کیارش

 خَبی؟ خانَنا خانَم سالم-کیارش

 .دادیو دست بايو

 .خَبو نهنَن-

 .بریو شَ سَار-کیارش

 .شدم سَار ٍ ناشین ٍر اٍن رفتو

 .شد سَار يو کیارش

 بریو؟ کجا خب-کیارش

 .نباشٌ کس يیچ خلَت جای یک برٍ نهیدٍنو-

 .چشو رٍی بٌ-کیارش

 .اٍرد در حرکت بٌ رٍ ناشین

 .رىنی دارى کجا دٍنستو نهی

 .طرفش کردم ٍ رٍم ٍ صندلی بٌ دادم تکیٌ ٍ سرم

 .نبَد نقایسٌ قابل آرنان با جَرى يیچ کیارش

 .نفًهیدم چیزی دیگٌ بردٍ خَابو دفعٌ یک کٌ کردم نی نگايش داشتو يهینطَر
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 (کیارش)

 .نیَند آبشار صدای فقط کٌ صدا ٍ سر بی ٍ آرٍم ٍ قشنگ خیلی پارک یک بَدنش بردى

 .بَد لَتیخ ٍ جالب پارک

 .کردم پارک ٍ ناشین رسیدیو ٍقتی

 .....پاش رسیدیو ريا خب-

 .بردى خَابش دیدم کٌ طرفش کردم ٍ رٍم

 .زدم لبخندی

 .کنو بیدارش نهیَند دلو

 .صندلی رٍ گذاشتو ش  خَد نحل ٍ سرم ٍ طرفش برگشتو ننو

 .شدم خیرى بًش

 .شوب بَدنش خَشگل نانع تَنستو نهی نداشت، کو يیچی ريا ٍاقعا

 .کردم نَازش ٍ گَنش ٍ طرفش بردم ارٍم ٍ دستو

 .کَچَلَ بچٌ یک نحل بَد، لطیف ٍ نرم خیلی پَستش

 .رسیدن نهی ياش چشو بٌ يیچی

 

 .پرید خَاب از دفعٌ یک گذشت کٌ یکو

 .نشستو جام سر ٍ کشیدم پس زٍد ٍ دستو
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 :گفت ٍ نالَند ياش دست با ٍ چشهاش ريا

 رسیدیو؟ ٍقتٌ خیلی-

 .شَ پیادى رسیدیو، االن يهین نٌ-

 .زدم رٍ ریهَت ٍ شدیو پیادى بايو

 

 .پارک تَ رفتیو

 .قشنگٌ ٍ ارٍم چقدر اینجا کیارش، ٍای-ريا

 .خیلی ارى-

 .پارک اخر بردنش

 .نبَد کس يیچ جا اٍن

 .نشستیو چهنا رٍ بايو

 .بَد شدى اطرافش نحَ ريا

 :گفتو گذشت کٌ یکو

 بزنی؟ حرف نهیخَای خب-

 .ببرم لذت فقط دارم دٍست قشنگٌ انقدر اینجا شد، پاک ذينو از چی يهٌ راستش-ريا

 .راحتی يرجَر باشٌ-

 :گفت ريا دقیقٌ چند از بعد

 ازت؟ بپرسو سَال یک کیارش-
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 .بپرس سَال صدتا-

 ...حاال تا تَ-ريا

 چی؟ حاال تا نن-

 شدی؟ عاشق-ريا

 .دبَ شدى قفل فکو انگار بگو، چی دٍنستو نهی خَردم، جا سَالش از

 نیپرسی؟ چرا...چرا-

 .يهینجَری نهیدٍنو-ريا

 .بگو کٌ شد نهی یعنی بدم، نداشتو جَابی ٍاقعا

 نیگٌ آرنان، نحل یکی نیکنن، خرابش يا بعضی انا باشٌ، قشنگ خیلی نیتَنٌ عشق نظرم بٌ-ريا
 چجَر این اخٌ نیست، نًو براش نظرم ندارى، تَجًی يام حرف بٌ اصال نیدى، زجرم انا عاشقهٌ
 کیارش؟ عشقیٌ

 اٍردنش؟ دست بٌ زٍر بٌ یعنی عشق ٍاقعا

 کردنش؟ تحدید یعنی عشق

 نیدى؟ رٍ نفًهَم این ٍاقعا

 ٍ لیاقتش يا بعضی چَن کنٌ، تجربٌ رٍ عشق نهیتَنٌ يرکی ياست، حرف این از تر قشنگ عشق نٌ-
 نا بگن ٌاگ نیکنن فکر يَسٌ، جَر یک نیست، عشق اٍن انا عاشقن، نیگن يو يا بعضی ندارن،
 اٍردن دست بٌ برای ٍ عاشقن يو يا بعضی بیارن، دست بٌ ٍ طرفشَن نیتَنن يستیو عاشق

 يیچ خَشن، دیگٌ چیزی با دیگٌ، کسی با عشقشَن ببینن ٍقتی انا نیکنن، يرکاری عشقشَن
 .نهیارن دستشَن بٌ زٍر بٌ ٍقت
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 .نَافقو بايات ننو ايَم-ريا

 .بَد چسبیدى يو بٌ پايانَن ٍ بَدیو يو رٍی رٍبٌ دقیقا کٌ بَدیو نشستٌ جَری چهنا رٍ

 

 (ريا)

 .نبَد تَصیف قابل کٌ داشتو آرانشی یک

 .بَد اٍردى ٍجَد بٌ رٍ خَبی خیلی فضای  اینا ی يهٌ يا، گل بَی آبشار، صدای

 .بَدیو صحبت يو دغدغٌ بدٍن کیارش با کٌ بَد بار اٍلین

 .اٍرد رٍ نن جایی يهچین بَدم نهنَن کیارش از ٍاقعا

 ازش کٌ پرسیدم کیارش از سَال یک

 .کنو اذیتش یکو بپرسو دٍبارى انا رفت، طفرى

 کیارش؟-

 جانو؟-کیارش

 يا؟ ندادی ٍ سَالو جَاب-

 سَالت؟ کدٍم-کیارش

 .بیاد یادت شاید کن فکر-

 .نیست یادم کن، تکرار دیگٌ بار یک خب-کیارش

 شدی؟ عاشق حاال تا-

 :گفت ٍ زد لبخندی بعدش کرد، نگايو خیرى یکو اٍلش
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 .شدم ارى-

 .شدم پشیهَن پرسیدم رٍ سَال این اینکٌ از ٍایستاد، لحظٌ یک برای قلبو

 يست؟ کی حاال خَب، چٌ ايا-

 بدٍنی؟ نیخَای چرا-کیارش

 .يهینطَری-

 .فرشتست یک-کیارش

 (ازش نیکنٌ يو تعریفی چٌ حاال)

 داری؟ دٍسش خیلی..ايا-

 .بکنی نهیتَنی رٍ فکرش کٌ اٍنقدری-کیارش

 نیشناسهش؟-

 :گفت ٍ کرد نکخ یکو

 .نیشناسیش بًتر ننو از-

 .زدن تند تند بٌ کرد شرٍع قلبو ایستاد، برام زنان جانیٌ چند برای

 .نداشتو رٍ کردن صحبت جرات

 .کرد نی نگايو خاصی جَر یک داشت يو کیارش

 .بگَ ازش یکو-

 کٌ دارى يایی چشو یک دارم، انشآر کنارشو ٍقتی نًربَن، دختر یک قلبٌ، دخترخَش یک-کیارش
 .زاللٌ زالل دریا، آب نحل نهیدٍنی،
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 .افتاد تپش،نی بٌ بیشتر ٍ بیشتر نن قلب گفت نی کٌ ای کلهٌ ير با

 .داد قرار صَرتو با نهاس ٍ جلَ اٍرد ٍ صَرتش

 کیٌ؟ زندگیو ٍجَدم، نن، عشق فًهیدی-کیارش

 .بزنو حرف تَنستو نهی بَد شدى قفل يو بٌ يام لب

 .تَیی ريا، تَیی چیو يهٌ عشقو، نفسو،-یارشک

 

 .بَدم شدى غرق ياش چشو تَ

 .خَرد تکَن دلو تَ چیزی یٌ زد کٌ حرفی با

 .نداشتو زدن حرف ٍ خَردن تکَن قدرت ٍلی

 .بَد زدى خشکو حالت تَيهَن کٌ بَدم شدى نسخ انقدر

 .بکنی رٍ فکرش نهیتَنی کٌ دارم دٍست انقدر-کیارش

 :گفت ارٍم ٍ گَشو کنار اٍرد ٍ سرش

 !زندگیو؟ تهَم شدی کی تَ-

 .بَدم شدى الل ٍاقعی نعنای بٌ

 .داشتو خَبی خیلی حس یٌ

 .شد سرازیر يام اشک کٌ شد چو یکدفعٌ نهیدٍم

 .شد خیرى يام اشک بٌ ناباٍرانٌ ٍ عقب اٍرد ٍ سرش کیارش

 ريا؟ شد چی...چی-کیارش
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 .شدى چو نن کٌ بَد ٍال ٍ يَل تَ کیارش

 .زدم شدنش يَل بٌ لبخندی بینش نا نیَند، يام اشک کٌ يهینجَر

 .شدى خل این نیگٌ خَدش با کیارش االن بَدم نطهئن

 .کرد پاک ٍ يام اشک ٍ صَرتو رٍ گذاشت ٍ دستاش دٍتا

 .....دستو از قلبو يای حرف خاطر بٌ-کیارش

 .شدم حرفش ادانٌ نانع ٍ لباش رٍ گذاشتو ٍ انگشتو سریع

 .بَد زدن حرف ٍقت دیگٌ

 .شدم احساساتی حرفات خاطر بٌ....نن یعنی..نن..نگَ...يیس-

 .پایین انداختو ٍ سرم سریع

 .لباشٌ رٍ لبخند رد ٍ افتادى چین خندى خاطر بٌ ياش چشو کنار دیدم کٌ کرد بلند ٍ سرم دستش با

 .نن بشو احساست فدای-کیارش

 .بغلش تَ گرفتتو سریع حرف این گفتن درحین

 :گفت بَد نعلَم تَش خندى يای رگٌ ينَز کٌ ارٍنی صدای اب گَشو دم کیارش

 .دختر دیٍَنتو-

 .شد يام لب نًهَن پًنی ٍ پت لبخند

 .نَندیو حالت يهَن بٌ یکو

 

 .کشید ٍدراز پايام رٍ گذاشت ٍ سرش کیارش بَدیو، نشستٌ کٌ حال تَيهَن
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 .پايانٌ رٍ عزیزم سر اینکٌ ٍاسٌ شد، اب دلو تَ قند

 خَشحالی از چَن نیست، درست ٍضعیت این بًش ٍبگو کنو خراب رٍ ٍحال حس این نتَنستو
 .بدیو تشخیص تَنستیو نهی رٍ ٍغلط درست

 بگی؟ بًو چیزی نهیخَای تَ ريا نیگو-کیارش

 :گفتو انا شدم، ننظَرش نتَجٌ

 بگو؟ باید چی نٌ-

 .کن فکر یکو-کیارش

 :وگفت بعد گرفتو، نیکنو فکر دارم نحال کٌ حالتی بٌ ٍ خَدم

 .نهیاد فکرم بٌ چیزی نتاسفانٌ-

 بلند ٍ کرد جَر ٍ جهع ٍ خَدش زٍد انا شد، غهگین لحظٌ یٌ خَشگلش يای چشو کردم احساس
 .شد

 

 .بگو بًش رٍ يست دلو تَ يرچی داشتو دٍست ننو

 .نیست زنانش انا

 .کرد نی نگايو داشت خیرى يهینجَر کیارش

 :گفتو شدم يَل ننو

 دیگٌ؟ بریو کیارش-

 :گفت جبتع با



 www.Novel98.com 489               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نیاد؟ بریو؟دلت کجا قشنگی این بٌ جای-

 .بًترى بریو شدى دیرم خب-

 .راحتی تَ يرجَر باشٌ-کیارش

 .پاشدیو دٍتانَن

 .ایستادیو يو رٍی رٍبٌ

 .بَسید ٍ پیشَنیو رٍ ٍ، صَرتو طرف دٍ گذاشت ٍ دستش کیارش

 .شد داغ بدنو

 :گفت ٍ عقب اٍرد ٍ سرش کیارش

 .بگیرم ٍ خَدم جلَ نتَنستو انا ببخشید،-

 .بگو چی دٍنستو نهی

 .کردیو حرکت ناشین سهت بٌ ٍ گرفت ٍ دستو

**** 

 .کرد نی نگايو ٍ گرفت نی ٍ دستو يهش کیارش راى تَ

 .نکن بگو ٍ کنو خراب ٍ حالش نخَاستو

 .ٍایستاد جا در ننو قلب کَچٌ، تَ پیچید کیارش

 .کرد کو ٍ سرعتش کیارش

 کرد؟ نی چیکار اینجا باز آرنان

 .کرد باز ٍ نن طرف در ٍ ناشین جای اٍند آرنان



 www.Novel98.com 490               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .پایین بیا ريا-آرنان

 .شدت بٌ عصبانیٌ بَد نعلَم چًرش از

 .نداشتو رٍ اٍندن پایین جرات

 :گفت ٍ زد داد نهیشو پیادى دید ٍقتی آرنان

 .پایین بیا نیگو بًت ريا-

 :گفت کیارش یکدفعٌ

 تَ؟ نیزنی داد خبرتٌ چٌ-

 .چٌ تَ بٌ-آرنان

 .پایین اٍردتو زٍر بٌ ٍ دستش تَ گرفت ٍ بازٍم آرنان

 .شد جهع اشک يام چشو تَ داد نی فشار نحکو ٍ بازٍم انقدر

 .نیهَنٌ باقی ٍقت چند تا ردش بَدم نطهئن

 .اٍند طرفهَن شدٍبٌ پیادى ناشین از سریع کیارش

 .بیرٍن کشید آرنان دست تَ از ٍ بازٍم حرکت یک با

 بکشی؟ رخش بٌ ٍ زٍرت نیخَای نیدی، فشار فتٌ؟چراگر دردش نهیبینی احهق-کیارش

 :گفت ٍ کیارش سینٌ تخت زد نحکو آرنان

 دخالت چرا تَ نیکنو، باياش باشو داشتٌ دٍست يرکاری يا؟زنهٌ چیکارشی تَ تَچٌ، بٌ اخٌ-
 نیکنی؟

 .کرد اسیر چنگالش تَ ٍ بازٍم دٍبارى
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 :گفت رفت نی ناشین طرف بٌ کٌ يهینطَر

 نن ٍاسٌ نهیشی؟تازى کالم يو پسرى این با نگفتو نگٌ بیارم، سرت بالیی یک ا،ري کن صبر فقط-
 نیشینی؟ ناشینش تَ نیری

 .نیشٌ بلند دٍد دارى ياش گَش از کردم احساس کٌ بَد عصبانی انقدر آرنان

 .بَدم ترسیدى خیلی

 .شد نانع نانانو صدای کٌ آرنان سهت کنٌ حهلٌ خَاست باز کیارش

 يا؟ بچٌ-نانان

 .طرفش برگشتیو ٌيه

 .کرد سالم ٍ کشید عهیقی نفس کیارش

 .يهینطَر يو آرنان

 :گفت کیارش رٍبٌ نانان

 نیکنی؟ چیکار اینجا پسرم-

 ننو رفت، نی داشت پیادى دیدم، رٍ ريا کٌ داشتو کار جایی رفتو نی داشتو بعنی راستش،-کیارش
 .خَنٌ برسَنهش گفتو

 :فتگ شنیدم نن فقط کٌ ارٍم صدایی با آرنان

 .برسَنیش خَاستی کٌ کردی غلط تَ-

 کنٌ؟ صحبت اینجَر کیارش با کرد نی جرات چطَر شدم، عصبانی دستش از

 نیکنی؟ چیکار اینجا تَ جان آرنان-نانان
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 :گفت ٍ زد زٍرکی لبخند-آرنان

 چند ٍ عرٍس لباس خرید ی ٍاسٌ بریو(گفت تر بلند جَرایی یک ٍ قسهتش این)ريا دنبال اٍندم-
 .عرٍسیهَنٌ دیگٌ ٍز چًاردى تا ببینیو، تاالر باغ تا

 .دیدم رٍ کیارش خَردن جا ٍضَح بٌ

 

 .بًترى بدید انجام ٍ ياتَن کار زٍدتر نیکنی، کاری خَب-نانان

 .شی سَار بًترى جان ريا خب-آرنان

 

 .نگفتو بًش کٌ شدى ناراحت دستو از کیارش بَدم نطهئن

 .دیگٌ رٍز یک ٍاسٌ زارب بیام، نهیتَنو ندارم انادگی االن ننو-

 

 ندارم؟ انادگی رٍ چی چی دیگٌ، برٍ دخترم-نانان

 .نیریو دیگٌ رٍز یک نیکنٌ، درد خیلی سرم نانان-

 

 .دٍختو کیارش بٌ ٍ نگايو

 .پریدى رنگش کردم حس خَب

 .رفت ٍ گرفت ٍ  گازش ٍ شد ناشینش سَار ٍ کرد نانان از سری سر خداحافظی سریع
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 .شد نهی انا ،پیشش برم نیخَاست دلو

 بریو؟ ريا-آرنان

 :گفتو ٍ باال بردم ٍ صدام یکو

 .ندارم حَصلٌ انرٍز گفتو بًت ارنان-

 .تَ رفتو ٍ کردم باز رٍ خَنٌ در کلید با سریع

**** 

 .گریٌ زیر زدم بلند ٍ تخت رٍ انداختو ٍ خَدم

 .دارى حالی چٌ البد کیارش طفلک

 .گفتو نی بًش خَدم کاشکی

 

 (آٍا)

 .شنیدم ريا اتاق تَ از گریٌ صدای کٌ بیرٍن ٍندما اتاق از

 .رفتو اتاق طرف  بٌ

 .کرد نی گریٌ ٍ تخت رٍ بَد افتادى ريا

 خَبی خَاير نیستو انا بدم، دلداریش اتاق تَ برم ٍ الشو خَبی خَاير براش تَنستو نی کاشکی
 .نیستو

 .ريا نٌ خَبٌ نن رٍز ٍ حال نٌ

 .برسیو نتَنستیو ينَز ونیخَای کٌ چیزی اٍن بٌ کدٍنهَن يیچ
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 .بشٌ درست چی يهٌ شاید دارى بر ريا سر از دست آرنان اگٌ

 

 (ريا)

 .بَد خانَش زدم نی زنگ کیارش گَشی بٌ يرچی

 .بَدم شدى نگرانش

 .کنار گذاشتو رٍ گَشی

 .کنیو دٍری يو از باشٌ این تصهیو بًترین شاید نهیدٍنو

 .عرٍسیهٌ دیگٌ رٍز چند تا کٌ نن

 .نهیاد بر دستو از يو کاری

 .برم اخرش تا رٍ کردى تعیین برام سرنَشت کٌ رٍ رايی نجبَرم

**** 

 .داد نی نشَن بَد خریدى برام کٌ رٍ ٍسایلی شَق ٍ ذٍق با داشت نانان پایین، رفتو

 .بَدم گر نظارى فقط ای عالقٌ يیچ بدٍن ننو

 

 بریو يو نیدن، رٍ ازنایش جَاب نیوبی بریو يو دنبالو نیاد فردا گفت، ٍ نانان بٌ زد زنگ يو آرنان
 .بدى نشَن بًو رٍ بَد پسندیدى ارنان کٌ رٍ ای خَنٌ يو حلقٌ خرید ٍاسٌ

 .کردم قبَل ناچار ننو

 باشٌ؟ بدى، خبر بًو صَرت ير در خَاست کهکی ٍقتی یک اگٌ بگَ آرنان بٌ ريا-بابا
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 .نهنَن بابا باشٌ-

 اٍند خَشت ازشَن خریدیو برات کٌ رٍ اینایی ید،خر ٍاسٌ نهیای بايانَن کٌ تَ ريا نیگو-نانان
 یانٌ؟

 .ننٌ از بًتر سلیقت تَ نهنَن نانان ارى-

 خدا ٍای بچینیو، بریو باید بگیرى، زٍد رٍ خَنٌ بگَ ارنان بٌ نیزنو، جَش دارم خیلی رٍزا این-نانان
 .ریختٌ سرنَن بٌ کاری چٌ

 .خانَم نیدی خَدت دست کاری یک نزن، جَش انقدر-بابا

 باشو؟ ارٍم نیشٌ نگٌ نیکنو، عرٍس رٍ دخترم دارم کٌ نیست خَدم دست-نانان

 

** 

 (کیارش)

 .خَردی ٍ نخو کن، بس نادرت جان سیاٍش-

 :تَپید بًو داد با سیاٍش

 کردی؟ عالقٌ ابراز دارى شَير کٌ دختری یک بٌ رفتی تَ، ای دیٍَنٌ ٍاقعا-

 .زد دست بٌ کرد شرٍع

 .تَ باشی ادنی يهچین کردم نهی فکر ،براٍٍ افرین، ٍاقعا-سیاٍش

 فًهدی؟ ارنانٌ، نَقتیٌ زن فقط ريا نیکنی، شَير شَير يی کن، بس سیاٍش-

 .احهق يست زنش باالخرى-سیاٍش
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 .يام دست تَ گرفتو ٍ سرم

 .شد چی نهیدٍنو اصال گفتو، رٍ چی يهٌ شد، چی یکدفعٌ نهیدٍنو-

 .کردی حهاقتی چٌ نیفًهی دستت، بٌ رسید عرٍسیشَن کارت ٍقتی فردا پس فردا-سیاٍش

 

 :گفتو ٍ پاشدم تخت رٍ از عصبانیت با

 .نهیفًهی سیا نهیفًهی دارم، حالی چٌ ببینی نشدی عاشق تَ نهیکنی، درک تَ سیاٍش-

 

 کنی؟ چیکار نیخَای االن نهیگو، يیچی نن اصال باشٌ-سیاٍش

 

 .نهیدٍنو-

 

 .نشست کنارم ٍ جلَ اٍند سیاٍش

 

 صالح بٌ نکن يو کاری يیچ ٍ بزار جریان در ٍ نن لطفا يرکاری بکنی، َاستیخ يرکاری کیارش-
 .نباشٌ کس يیچ

 

 .دادم تکَن ٍ سرم
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 .بیرٍن رفت اتاق از پاشدٍ

 

 نن؟ کنو چیکار باید خدایا

 .بزنهش دارى جا کٌ تاجایی رٍ آرنان نیخَاد دلو

 

 (ريا)

 .بیرٍن زدم خَنٌ از ،کرد حلقو تَ صبحانٌ نانان اینکٌ از بعد پاشدم، کٌ صبح

 .ٍایستادم آرنان ننتظر

 .کرد ترنز پام جلَ ناشینش دقیقٌ چند بعد

 .نشستو ٍ کردم باز درٍ

 .سالم علیک-آرنان

 .سالم-

 خَبی؟-آرنان

 .خَردم نی حرص بیشتر بَدنش بیخیال از

 .دادم تکَن ٍ سرم

 بریو؟ کجا اٍل خب-آرنان

 .انداختو باال نهیدٍنو نعنای بٌ ٍ يام شَنٌ

 خَردى؟ نَش ٍ زبَنت-آرنان
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 .نگفتو چیزی

 .افتاد راى ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین

 .بگیرى رٍ ازنایش جَاب نیرى دارى اٍل فًهیدم رفت نی کٌ نسیری از

 .ندارى فرقی برام بَدنش نحبت ننفی البتٌ

 .شد پیادى ٍ داشت نگٌ رٍ ناشین دقیقٌ، چند بعد

 .نَندم ننتظرش

 .بًترى اینطَری ،باشٌ ننفی کٌ انشاءهلل اصال

 

 .کشید طَل چقدر

 .نشست ٍ شد باز ناشین در

 .افتاد راى ٍ کرد رٍشن ٍ ناشین انا بزنٌ، حرفی بَدم ننتظر

 :گفتو. شد خَرد اعصابو نهیگٌ چیزی دیدم

 خب؟-

 خب؟ چی-آرنان

 آزنایش؟-

 .کنیو نی ازدٍاج بايو ناکٌ باالخرى ندارى، فرقی ٍاسو جَابش چَن نکردم، نگاى-آرنان

 .شیشٌ تَ بکَبو ٍ کلو نیخَاست دلو

 .کَبو نی رٍ آرنان چرا؟کلٌ خَدم کلٌ اصال
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 :طرفو گرفت ٍ اٍرد در رٍ پاکتی جیبش تَ از

 .بشٌ طرف بر کنجکاٍیت اینکٌ خاطر بٌ بیا-

 .کردم بازش ٍ کشیدم دستش از رٍ برگٌ

 .بَدم ننشستٌ این کنار االن داشتو شانس اگٌ نن خدایا،

 .جلَم کردم پرت رٍ ٌبرگ عصبانیت با

 .خندید آرنان

 شدی؟ عصبانی کٌ بَد نحبت چیٌ-

 .ندادم ٍ جَابش

**** 

 .بَد دیدى آرنان کٌ ای خَنٌ رفتیو کردیو، بحخ بايو حسابی کٌ حلقٌ خرید از بعد

 خَب این کن، انتخاب دیگٌ یکی گفت نی يهش آرنان کٌ کردم انتخاب سادى خیلی انگشتر یک
 .نیست

 .نیخَام ٍ يهین فتوگ کردم لج ننو

 

 .شدیو پیادى ناشین از

 

 .نبَد بد بیرٍنش

 .کرد باز کلید با درٍ آرنان
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 داشت؟ کلید این

 

 .تَ رفتیو

 .زد رٍ ششو طبقٌ ارنان کٌ شدیو اسانسَر سَار

 

 .بیرٍن رفتیو شدٍ باز در

 این؟ داشت کلید چرا نخریدى بَدم، تعجب در این از

 

 .بَد يو رٍی رٍبٌ ٍاحد دٍتا

 .تَ تیورف

 باشٌ؟ آرنان ٍ نن ی خَنٌ بَد قرار اینجا یعنی

 .کردم پاکش سریع کٌ چکید چشهو از اشک قطرى یک ناخَاستٌ فکرم این با

 .کن نگاى ٍ جاش يهٌ برٍ-آرنان

 .بَد خَب تقریبا خَنش

 .بَد نتری دٍیست تقریبا، نکنو اشتباى اگٌ

 از ایرادی یک الکی شدى يو اگٌ کٌ ببینو برم گفتو ٍلی نداشتو، خَنٌ زدن دید بٌ ای عالقٌ يیج
 .بگیرم خَنٌ

 .بَد کَچیک رٍ راى یک شدی نی خَنٌ ٍارد کٌ اٍلش
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 .شکل نربع پذیرایی بعدش

 .بَد خَنٌ آشپز يو راست سهت قسهت

 .خَنٌ تَآشپز رفتو

 .نداشت ایرادی کٌ اینجاش تا

 .ساختٌ تازى خَنٌ بَد نعلَم

 .بیرٍن اٍندم خَنٌ آشپز از

 .بَد يا اتاق باال، رفتی نی کٌ خَرد نی پلٌ چًارتا

 .کردم باز ٍ يهشَن در

 .حهَم یکی بَد، دستشَیی یکیش

 .داشت اتاق تا سٌ

 .بَد نتَسط اٍل يای اتاق دٍتا

 .کردم باز رٍ اخری اتاق در

 

 .داشت يو پنجرى دٍتا بَد، بزرگ

 .اٍند پشتو از آرنان صدای کٌ کردم نی نگاى داشتو

 .تَ ٍ نن نشترک اتاق کن، نگاى قشنگ تَ برٍ خَابهَنٌ، اقات اینجا-آرنان

 .بشو اتاق يو تَ با باش خیال يهین بٌ گفتو دلو تَ

 .پذیرایی تَ رفتو
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 .خریدنش زٍدتر خَدم نیاد، خَشت دٍنستو نی اٍند؟البتٌ خَشت خب-آرنان

 :گفتو طرفش برگشتو عصبانیت با

 .نیست خَب اینجا نبَد؟اصال نًو نن ردی؟نظراٍ ٍ نن چرا پس دادی، انجام کارارٍ يهٌ تَکٌ-

 :گفت ٍ کرد خانَش يارٍ چراغ آرنان

 .خانَنی اٍندى خَشت دلت تٌ انا نیگی، داری نن دادن حرص برا نیدٍنو-

 :گفت سریع ٍ بیرٍن رفت در از ٍ بَسید ٍ گَنو ٍ شد خو

 .حتها کنی قفلش درى رٍ کلید کن، نگاى خَب رٍ خَنت ننتظرتو، پایین-

 .زنین رٍ کَبیدم ٍ پام عصبانیت با

 .شخصیت بی ادب، بی چندش-

 .کردم پاکش ٍ لپو رٍ کشیدم ٍ دستو سریع

 .کردم خالی در رٍ ٍ حرصو تهام ٍ بیرٍن زدن خَنٌ از

 

 (سیاٍش)

 .شدم پیادى ناشین از شرکت، رسیدم

 کرد؟ نی چیکار اینجا کردم، نگاى آٍا بٌ تعجب با

 .طرفش رفتو

 آٍا؟-

 .طرفو برگشت
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 خَبی؟ سالم-

 خَبی؟ تَ نهنَن سالم-آٍا

 نیکنی؟ چیکار اینجا نیستو، بد-

 .بیارم براش گفت بَد، گذاشتٌ جا چیزی یک خَنٌ تَ بابا يیچی-آٍا

 دارى؟ جلسٌ انرٍز کٌ بابات انا-

 .بهَنو ننتظرش گفت ارى-آٍا

 .باال بریو بیا باشٌ-

 

 :گفتو اٍا بٌ رٍ تَ رفتیو

 .نشین تنًا اتاقو ابی بیاد، بابات ٍقتی تا-

 .نهیشو نزاحو نٌ-آٍا

 .بیا نیستی-

 .اٍند سرم پشت يو اٍا افتادم، راى اتاقو طرف بٌ

 .تَ رفتیو کردم باز ٍ در

 .صندلی رٍ انداختو ٍ اٍردم در ٍ کتو

 .نشست يو اٍا

 .نشستو رٍش رٍبٌ ننو

 .بیارى چایی دٍتا زدم زنگ ننشی بٌ
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 خبر؟ چٌ خب-

 .سالنتی-آٍا

 نیرى؟ پیش طَرى؟خَبچ دانشگاى-

 .نیست بد خَبٌ-آٍا

 :گفتو ٍ دریا بٌ زدم ٍ دل انا یانٌ، بپرسو ازش رٍ سَال این دٍنستو نهی

 ارى؟ دیگٌ، خَبٌ حالت آٍا-

 .پایین انداخت ٍ سرش ٍ کرد نگايو یکو

 .نیستو خَب نٌ راستش-آٍا

 .کیارش از اینو آٍا از این

 .نهیکنٌ کٌ کاريا چٌ آدم با عشق

 .نیست بردار دست آرنان انا کردم، کار يهٌ نهَندى، ٍاسو رايی يیچ دیگٌ-آٍا

 .رفت ٍ گذاشت يارٍ چایی ننشی ٍ شد باز در

 دلهَن کٌ اٍنطَر نیشٌ نٌ گرفت، رٍ جلَش نیشٌ نٌ اٍقات بعضی کرد، نهیشٌ کاریش زندگیٌ-
 .بدیو ادانش نیخَاد

 .چکید ياش چشو از اشک قطرى دٍ آٍا

 از خالص فکر نهکنٌ حتی نیشی، رٍندى چی يهٌ از کرد، تحهلش نهیشٌ يو اٍقات بعضی انا-آٍا
 .بزنٌ سرت بٌ زندگی

 .کردم نگايش تعجب با
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 کردى؟ فکر خَدکشی بٌ حاال تا یعنی

 .نگفتو چیزی

 .شد بلند ٍ خَرد ٍ چاییش گذشت کٌ یکو

 .پاشدم باياش زنان يو ننو

 .رٍش رٍبٌ رفتو

 .نهنَن اشٌ،ب شدى تهَم جلسش بابا کنو فکر-آٍا

 .بستٌ رٍ گلَش راى بغض یک کٌ بَد نعلَم صداش از

 .بَدن باریدن ی انادى ياش چشو

 .زدم صداش کٌ بیرٍن برى خَاست

 آٍا؟-

 .طرفو برگشت

 .کردم باز ٍ دستام

 .کردم باز آٍا رٍی بٌ رٍ آغَشو انا چرا، نهیدٍنو

 .گریٌ زیر زد بلند ٍ بغلو تَ ردک پرت ٍ خَدش ٍ سهتو دٍید یکدفعٌ ٍ داد قَرت رٍ دينش آب اٍا

 .کردم حلقٌ کهرش دٍر ٍ دستام از یکی

 .کشیدم نَياش رٍ گرانٌ نَازش يو یکی اٍن

 .کنٌ خالی ٍ خَدش بتَنٌ تا نگفتو چیزی

 .بَد شدى گو بغلو تَ کٌ بَد کَچیک انقدر نَشٌ خانَم این
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 .عقب اٍرد ٍ سرش گذشت کٌ یکو

 .بَد نزدیک خیلی فاصلهَن

 .کردم پاک ٍ ياش اشک ٍ صَرتش سهت ردمب ٍ دستو

 .بَد کهرش دٍر ينَز دستو

 :گفتو آرٍم

 ٍ ارزشش نکن، اذیت ٍ خَدت انقدر دیگٌ آرنان خاطر بٌ نیگو بًت انا کنو، درکت نتَنو شاید-
 .نیرى رٍ خَدش راى چی يهٌ نخَای چٌ بخَای چٌ تَ ندارى،

 .کرد نگاى يام چشو تَ ٍ باال اٍرد ٍ سرش

 .بَدن شدى قرنز ياش چشو گریٌ فشار از

 .کرد نی نگاى چشهام تَ نظلَنانٌ

 .چکید ياش چشو از اشک قطرى یک دٍبارى

 .شدم اشکش چکیدن نانع ٍ ياش چشو رٍ گذاشتو ٍ لبام ٍ شدم خو سریع ٍ نیاٍردم طاقت

 

 .کردم جدا ياش چشو رٍ از ٍ لبام لحظٌ، چند از بعد

 بَد؟ چی اشک رىقط این پس نکن، گریٌ دیگٌ نگفتو نگٌ-

 .کرد نی نگايو داشت خیرى اٍا

                               (                                                                                                                            آٍا)
 .افتاد اتفاق یکدفعٌ چی يهٌ
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 .سَخت حرارتش از چشهو کٌ بَد داغ لباش انقدر بَدم، شسیاٍ ی بَسٌ شَک تَ ينَز نن

 .کشیدم خجالت ازش يو طرف یک از بگو، باید چی دٍنستو نهی

 .شدم رخ بٌ رخ کیارش با کٌ بیرٍن زدم اتاق از ٍ شدم جدا ازش سریع

 طرف بٌ ٍ کردم سرسری سالم سریع شدى، قرنز دٍنستو نی.. کرد نی نگاى يام چشو بٌ تعجب با
 .رفتو نشین نیز

 .ببینتو حال این تَ بابا نهیخَاستو

 نَندم، ننتظرش بگٌ بابام بٌ گفتو ٍ دادم ننشی تحَیل رٍ بَد دادى بًو نانان کٌ رٍ ای پَشٌ
 ٍ بیرٍن زدم شرکت از.                                                                             رفتو نیَندش دیدم
 .گفتو رٍ خَنٌ ادرس ٍ توگرف تاکسی یک

 

 ٍاسٌ نیخَاد فًهیدم نیگیرى، رٍ ياش اندازى دارى ٍ اٍردى رٍ خیاط نانان دیدم خَنٌ، رسیدم ٍقتی
 .بدٍزى لباس عرٍسی

 .شد نانع نانان صدای کٌ رفتو نی اتاقو طرف بٌ داشتو

 .لحظٌ یک بیا آٍا-نانان

 .رفتو طرفش بٌ ٍ برگشتو

 بلٌ؟-

 ير بعدم بگیرن، يو تَرٍ يای اندازى ياشهی، خانَم کٌ بیا زٍدی بیار، در ٍ يات لباس برٍ-نانان
 .بگَ بًشَن نیخَای ندلی

 .بگَ بًو يست نظرت ند ندلی ير دخترم ارى-ياشهی خانَم
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 .نشکیٌ پا سرتا لباس یک ننٌ نظر تَ کٌ ندلی گفتو دلو تَ

 .رفتو اتاقو طرف بٌ ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 .نیست بردار دست نانان نیدٍنو انا خریدم، نهی لباس تٍق يیچ کٌ بَد نن بٌ اگٌ

 .گرفت ٍ يام اندازى ياشهی خانَم ٍ پایین رفتو يام، لباس تعَیض از بعد

 نیست؟ نظرت ند ندلی دخترم-

 .نٌ-

 .نیدٍزم برات قشنگ خیلی لباس یک خَدم باشٌ،-

 .نشستو رفتو ٍ کردم تشکری

 

 .ترف ٍ کرد جهع رٍ ٍسایالش يو ياشهی خانَم

 

 .اٍند يو ريا ساعت نیو بعد

 .ازش سَال پرسیدن بٌ کرد شرٍع نرسیدى نانان

 .نیگو رٍ چی يهٌ نیام کنو عَض ٍ يام لباس برم بزار نانان، ٍای-ريا

 .باش زٍد بدٍ خب خیلی-نانان

 

 .باال رفت ريا
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 ٍ.نبَد ای چارى انا نداشتو، ٍ ياشَن صحبت حَصلٌ

 

 .اٍند وي نانان کنارم، نشست ٍ اٍند ريا

 .نانان طرف گرفت رٍ بَد دستش کٌ ای جعبٌ

 .کردم بازش نانان

 :گفت یکدفعٌ

 دیگٌ؟ چیٌ این ريا ٍای-

 .حلقٌ-ريا

 سادى؟ انقدر چرا دختر اخٌ بزنهت، بگیرم کٌ يست جاش ريا-نانان

 .خب اٍند خَشو این از نن-ريا

 .کردم نگاى حلقٌ بٌ

 .بَد سادى دیگٌ زیادی اٍى

 :گفت نیز رٍ گذاشتش عصبانیت با نانان

 شد؟ چی آزنایش خب؟جَاب-

 .کردم نگاى ريا بٌ

 :گفت نکخ یکو با

 .بَد نحبت-

 .کرد خدارٍشکر ٍ زد لبخندی نانان
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 رزرٍ دیگٌ رٍز سیزدى برای يو باغ یک بچینید، برید نیتَنید فردا خرید، آرنان يو رٍ خَنٌ-ريا
 .کردیو

 .نیرى شپی خَب دارى چی يهٌ خدارٍشکر، پس خَب-نانان

 

 .کرد نی تغییر کل بٌ يههَن زندگیٌ دیگٌ رٍز سیزدى تا

 .افتاد نی اتفاق داشت زٍد خیلی چی يهٌ نظرم بٌ

 .رفتیو کٌ برٍ د گفتٌ خَدش با ٍ کردى زیاد ٍ سرعتش زندگی انگار

 (کیارش)

 .نشستو صندلی رٍ تَ، رفتو ٍ کردم باز ٍ در

 باز؟ شدى چی-سیاٍش

 بَد؟ کردى گریٌ چی برای کرد؟ نی چیکار ااینج شدى؟اٍا چی بگَ تَ-

 ایرادی کردم، دعَتش چایی یک بٌ ننو بَد، اٍردى چیزی باباش برای نبَد، خاصی چیز -سیاٍش
 داشت؟

 کرد نکخ یکو سیاٍش.  بَد خَن ی دٍکاسٌ ياش بَد؟چشو کردى گریٌ چرا اینٌ سَالو نداشت، نٌ-
 :گفت ٍ

 .کرد دل ٍ درد ٍ بَد شدى باز دلش سر یکو يیچی-

 باتَ؟-

 چهٌ؟ نن نگٌ-سیاٍش
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 .شدی نًربَن زیادی يا تازگی اخٌ نیست، يیچیت-

 .زد پَزخند یک

 حالی؟ چٌ در تَ کن، ٍل اینارٍ حاال-سیاٍش

 باشٌ راضی يو ريا اگٌ نیکنو فکر خَدم با يا نَقع بعضی باشو؟يهَنطَریو، حال چٌ در نیخَای-
 .کنیو فرار

 .زیرخندى زد سیاٍش یکدفعٌ

 .کردم نگايش تعجب با

 :گفت شد تهَم کٌ خندش

 بَد؟ ای احهقانٌ فکر چٌ دیگٌ این پسر، شدی دیٍَنٌ تَ خدا بٌ کیا-

 .کنو صحبت ريا با دیگٌ بار یک باید يهینٌ، راى ترین عاقالنٌ نن نظر بٌ انا احهقانست، تَ نظر بٌ-

 .نکن تر بد این از رٍ اٍضاع نیار، در بازی دییٍَنٌ کیا-سیاٍش

 :گفتو ٍ پاشدم جام از

 .فعال بزنو، زنگ ريا بٌ برم-

 .بیرٍن زدم اتاق از

 .زدم زنگ بًش ٍ برداشتو ٍ گَشیو خَدم، اتاق رفتو

 .کرد ریجکت سَم بار نداشت، بر زدم، زنگ دٍم بار برای نداشت، بر

 .زدم زنگ دٍبارى گذشت کٌ یکو کنو، صحبت باياش باید شدى يرطَر نن

 .داد جَاب بَق سٌ بعد
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 خَبی؟ عزیزم سالم-

 داشتی؟ کاری سالم-

 .خَردم جا صداش بَدن سرد از

 .کنو صحبت بايات نیخَاستو ارى-

 .نیشنَم بگَ-

 .بزاریو قرار جا یک نهیشٌ تلفن پای-

 (بگیرى اتیش قلبو شد باعخ زد کٌ حرفی با)بیام، جایی نهیتَنو نن نٌ-

 دیگٌ رٍز چند تا نن نیکنو، ايشخَ ازت کن فرانَش، يو ٍ نزن،نن زنگ بًو دیگٌ کیارش-
 .خداحافظ نیدم، تغییر کالسانو نیشٌ،ساعت ناراحت  بفًهٌ عرٍسیهٌ،آرنان

 .تلفن بَق صدای ٍ

 .صندلی رٍ نشستو ٍایستو نهیتَنستو دیگٌ

 بَد؟ شدى چش ريا

 زد؟ حرف اینطَری چرا

 نن؟ ناراحتی تا بَد نًو براش بیشتر آرنان ناراحتی یعنی

 .بَدى شکنار آرنان شاید

 .يهینٌ ارى

 .بیرٍن زدم در از برداشتو ٍ کتو جیبو، تَ گذاشتو ٍ نَبایلو
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 .افتادم راى اینا ريا ی خَنٌ طرف بٌ ٍ شدم ناشینو سَار

 

 .زدم زنگ ريا بٌ دٍبارى رسیدم، ٍقتی

 .بَد کردى خانَش رٍ گَشیش

 .فرنَن رٍ زدم ٍ نشتو نحکو

 .لعنتی اى-

 .کنو صحبت باياش بتَنو نبیرٍ اٍند شاید بهَنو، ننتظرش

 

 

 .گذشت نیو ٍ ساعت یک تقریبا

 .بیرٍن نهیَند ريا نداشت، فایدى

 .بًترى بیام باز فردا افتادم، راى ٍ کردم رٍشن ٍ ناشین

 (ريا)

 .بَد گرفتٌ دلو کردم صحبت کیارش با ٍقتی از

 عشقهَن چَن ،بَد صالح بٌ اینطَری نداشتو، ای چارى انا کردم، صحبت باياش بد خیلی نیدٍنو
 .شدیو نی نابَد دٍتانَن بیشتر فقط رسید، نهی جایی بٌ

 .کردم رٍشن ٍ گَشیو

 .پیام یک با داشتو، کیارش از نیسکال شش
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 .بَد کیارش از پیام

 .نٌ طرف یک از کنو، بازش گفت نی دلو طرف یک از

 :کردم باز ٍ پیانش ٍ رٍش رفت دستو انا

 .نیست سرد يَا نٌ)

 کند نی ام نٌدیَا کالنت سرنای

 ندیدی؟ را نگايو شَق! رحــــو بی

 .کشید نی پر دیدنت شَق بٌ نن تهام

 تفاٍتت بی کالم يهان ٍلی

 نیدانو بـــــــــــــَد،انا کافی شدنو گیر زنین برای

 سیرى ٍ خستٌ نن از دیگٌ چشهات

 اسیرى، نن چشهای ينَز انا

 شکستٌ دل این کٌ بدٍن فقط

 (.…بهیرى ٍاست بگی ننتظرى

 .نرى بیرٍن يقو يق صدای کٌ دينو رٍ گذاشتو نحکو ٍ دستو

 .لرزیدن نی يام دست

 .شدن تار يام چشو گریٌ شدت از

 اٍردم؟ رٍزش بٌ چٌ جهلو، یک با خدایا

 .بَدم نجبَر ببخش ٍ نن نن، عشق کیارش
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 .کشیدم دراز تختو رٍ

 .گرفت نی بیشتر قلبو پیانش خَندن بار ير ریختو،با اشک ٍ خَندم ٍ پیانش بار صد نزدیک

 .رفتو فرٍ خَاب بٌ زندگیو عشق بٌ کردن فکر با

* 

 .گذشت باد ٍ برق نحل رٍزيا

 .بدم ٍ جَابش نهیتَنستو ننو نداشت، بر زدن زنگ از دست کیارش

 .بچینیو ٍسایالرٍ رفتیو عهَ زن ٍ نانان با يو، سر پشت رٍز دٍ

 .بیام نهیتَنو دارم درس نن گفت نی يو آٍا

 .کردم نی عهَ زن ٍ نانان کهک حَصلگی بی رٍ از ننو

 .زد نی سر نیَند اٍقات بعضی يو آرنان

 .نداشتو ٍ حَصلش اصال کردم نی فرار دستش از نن انا بزنٌ، حرف بايام کرد نی سعی

 

 :گفت اٍند آرنان کٌ خَردم نی کیک داشتو

 .بچینی رٍ اتاقهَن خَدت نیخَام بریو، بیا عزیزم-

 .صَرتش تَ بکَبو رٍ کیک يهین نیخَاست دلو

 .چٌ نن بٌ بچین ٍ اتاقت خَدت برٍ-

 .بچین خَدت رٍ اتاقهَن برٍ نیگو اتاقت؟دارم چی یعنی-آرنان

 :گفتو ٍ زبالٌ کیٌ تَ انداختو رٍ کیک پَست
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 .بچین برٍ ٍ اتاقت خَدت گفتو بًت ننو-

 .شدم دٍر کنارش از

 .بشو اتاق يو بايات نن آرنان، اقا خَندی کَر

 .کردم انتخاب خَدم ٍاسٌ يارٍ اتاق زا یکی

 .تَش رفتو

 .يام حرف نحرم شد نی شاید بعد بٌ این از اینجا

 .تنًاییو يهدم شد نی اتاق این

 

 .بَدیو شدى خستٌ يهگی دیگٌ

 .خَنٌ رفتن عهَ زن ٍ نانان

 .رفتن ارنان نن بد شانس از انا کنو، خلَت خَدم با یکو بهَنو گفتو نداشتو، رٍ خَنٌ حَصلٌ ننو

 بری؟ نهیخَای ريا -ارنان

 .برٍ تَ نیرم چرا-

 رفت؟ یادت زٍدی این بٌ یعنی ريا-ارنان

 رٍ؟ چی-

 .عرٍس لباس خرید برای بریو انرٍز بَد قرار -ارنان

 .نبَد یادم اصال ٍای

 :گفتو جدی
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 .دیگٌ رٍز یک برای بزار شدم، خستٌ خیلی نن-

 .بریو کٌ بردار ٍ ٍسایالت برٍ دادی، قَل خیر نٌ -ارنان

 :گفتو باعصبانیت

 .بیای تَ نکردى الزم نیرم اٍا با خَدم بعدشو دیگٌ، رٍز یک ام خستٌ نیگو آرنان-

 :گفت ٍ کرد اخهی آرنان

 .بری نهیشٌ تنًایی باشو، باید خَدم نن-

 .ندارم رٍ باياش زدن کلٌ ٍ سر ی حَصلٌ بابا برٍ

 .بیرٍن زدم َنٌخ از ٍ برداشتو رٍ ٍسایالم نیَندى، نن بٌ يو تنًایی

 رسَنهت؟ نی ٍایسا کجا ريا-آرنان

 .ارنان نیا دنبالو باشو تنًا نیخَام-

 .کردم باز درٍ پایین رفتو

 .بیرٍن رفتو

 .بگیرم تاکسی یک خیابَن سر برم

 .بَد نشستٌ ناشینش تَ کٌ دیدم رٍ کیارش دٍر از کٌ برم خَاستو

 .ریخت قلبو

 .شد جهع يام چشو تَ اشک.  بزنو حرف باياش نٌ،،نهیخَام ٍای

 بَد؟ کجابلد از جارٍ این اصال
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 رٍ کیارش ٍ بیرٍن اٍند خَنٌ از ارنان لحظٌ يهَن کٌ سهتو نیَند داشت شد، پیادى ناشین از
 .دید

 .گرفت ٍ بازٍم ارنان کٌ برم رٍ خَدم راى اٍندم. ندارم دیگٌ رٍ دعَا حَصلٌ خدا ٍای

 .شَ ناشین سَار ٍبر نیَندى باال دیگو رٍی اٍن تا ريا-ارنان

 .باشو تنًا نیخَام گفتو نهیخَام-

 :بًو تَپید عصبانیت با ارنان

 نرتیکٌ؟ اٍن با بری یا باشی تنًا نیخَای-

 .بزن حرف درست ارنان-

 .کرد نی نگايهَن داشت ناراحتی با کیارش، طرف برگردٍندم ٍ سرم

 .دلو عزیز نیخَام نعذرت براش، بهیرم اخ

 .کرد ناشینش سَار زٍر بٌ ٍ گرفت رٍ بازٍم ارنان کردیو نی نگاى يو بٌ داشتیو کٌ يهینطَر

 .بشٌ ناقص بازٍم کنو فکر این باالی از اٍف

 .شد سَار ٍ ٍر اٍن رفت آرنان

 .افتاد راى ٍ کرد رٍشن زٍد رٍ ناشین

 دادى؟ نرتیکٌ این بٌ رٍ خَنهَن آدرس کی-ارنان

 .ندادم ٍ جَابش

 ؟نیزنو حرف دارم تَ با ريا-آرنان

 :گفتو یَاش
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 .نهیدٍنو-

 بٌ ٍای ريا، حالت بٌ ٍای نهیخَاد، دلو کٌ این با نیکنو تکرار ٍ حرفو دیگٌ بار یک ريا ببین-آرنان
 .نرى یادت نیکنو، عهلی ٍ نقشو نکشیدى دقیقٌ بٌ يو بزنٌ، سرت بٌ ناجَر کارای حالت

 :گفتو بلندی تقریبا صدای با

 چٌ نحال بعدشو نهیشینو، عالی جناب ی اجازى ننتظر کنوب بخَام کاری نکن، تحدید ٍ نن انقدر-
 بکنی؟ نیخَای غلطی

 کردن غلط بٌ داری عهر تا کٌ نیارم اٍا سر بالیی یک فقط نیست، سختی تقریبا کار نباش نگران-
 .بیفتی

 بکنی؟ اٍا با کاری يهچین بخَای بیشرفی انقدر تَ یعنی-

 :زد داد آرنان

 .ريا نیکنو کار هٌي بدم دست از تَرٍ ٍقتی ارى-

 

 .بدى نجات این دست از ٍ نن خَدت خدایا صندلی، بٌ کَبیدم ٍ سرم پشت از

 (کیارش)

 .پیششٌ يهیشٌ کٌ يو سرخر بزنو؟این حرف ريا با نهیکنو پیدا فرصت یک چرا خدا،نن

 .کنن زندگی اینجا نیخَاستن پس يٌ کردم، پیدا رٍ خَنشَن ادس کٌ کردم تعقیب ريارٍ صبح

 .افتادم راى ٍ شدم اشینن سَار

 .نیکنو پیدا رايی یک حتها فردا انا نشد، يو دفعٌ این
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 .تَ رفتو ٍ کردم باز کلید با ٍ در خَنٌ، رسیدم

 .اتاقو تَ رفتو ٍ کردم سالم يهشَن بٌ دیدن، نی تلَیزیَن بَدن نشستٌ سالن تَ يهٌ

 .نشستو کناربابا رفتو، حال طرف بٌ کردم عَض ٍ لباسام اینکٌ بعد

 دستهَن بٌ يارٍ کارت بازم گفت کرد، دعَتهَن عرٍسی برای خَنهَن، زد زنگ نحدجٌ انرٍز-نانان
 .بدین اطالع نايو بٌ حتها داشتین کاری اگٌ گفتو ننو نیرسَنٌ،

 .کردی کاری خَب-بابا 

 لباس؟ خرید برای بریو کی نانان-ستایش

 .نیریو نیست ای عجلٌ-نانان

 .خَشحالو خیلی ريا برای نن ٍای-ستایش

 .بَد گرفتٌ نظر زیر ٍ حرکاتو اٍل يهَن از سیاٍش

 :گفتو بًش سر با

 چیٌ؟-

 .داد تکَن يیچی نعنای بٌ ٍ سرش

* 

 .بیرٍن بیاد خداکنٌ. خَنشَن در جلَی اٍندم انرٍزم

 .صندلی بٌ دادم تکیٌ سرنَ

 (ريا)
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 لباس رفتو نی دمخَ باید بدیٌ، خیلی رٍز انرٍز شدم، نهی بیدار خَاب از اصال انرٍز کاشکی
 .خریدم نی ٍ عرٍسیو

 .شد برآب نقش يهش نداشتو، نن کٌ ارزٍيایی چٌ خدایا

 .شدن حاضر بٌ کردم شرٍع حالی بی با

 .شد نی رٍ اٍن بٌ رٍ این از زندگیو دیگٌ ی يفتٌ یک نَندى، باقی دیگٌ يفتٌ یک فقط

 .پایین رفتو ٍ بیرٍن زدم اتاق از

 بیاد؟ بايات کسی نهیخَای نطهئنی ريا-نانان

 .ترم راحت تنًایی نانان ارى-

 .بیاد يو اٍا بگَ نیگو بازم-نانان

 .خداحافظ فعال نیرم، ارنان با خَدم نانان نٌ-

 .بیرٍن زدم خَنٌ از

 .بستو ٍ در ٍ نشستو سالم بدٍن قبل دفعات نحل بَد، رسیدى زٍد آرنان

 .عزیزم سالم-ارنان

 يست؟ ندنظرت خاصی جای خَب-آرنان. نشنیدم خَدنو کٌ کردم سالم ارٍم

 .برم باتَ نهیخَام بَد رٍیايام تَ اٍنا انا جا، عالهٌ یک آرى

 .نیست نٌ-

 از یکی خانَم يو اٍنجا دارى،صاحب قشنگی يای لباس کٌ خَب جای یک نیبرنت باشٌ-آرنان
 .دٍستانٌ
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 .نگفتو چیزی

 

 .رسیدیو ساعت نیو تقریبا بعد

 .شدیو پیادى ناشین از

 کسی انا برگشتو سریع نیاد، دنبالهَن دارى یکی کردم احساس کٌ رفتیو نی نغازى رفط بٌ داشتیو
 .نبَد

 ريا؟ شدى چیزی-ارنان

  نٌ-

 :گفت ارنان خانَنٌ با ارنان اشنایی ٍ سالم از بعد شدیو، نغازى ٍارد

 .بدین نشَنهَن ٍ بًتریناش لطفا بگیریو، عرٍس لباس خانَنو برای اٍندیو-

 .بیارید تشریف طرف این از حتها، بلٌ-خانَنٌ

 .رفتیو دیگٌ قسهت یک بٌ ٍ افتادیو راى خانَنٌ دنبال ارنان با

 .کرد تعریف ازشَن ٍ داد نشَن بًهَن لباس تا چند خانَنٌ

 .بَد باز زیادی یا داشتن، پف زیادی یا نگرفتن، ٍ نن چشو کدٍم يیچ انا

 .کنو وتن عرٍس لباس نهیخَاستو اصال کٌ بَد نن بٌ اگٌ خدا ای

 .اٍندم خَدم بٌ ارنان صدای با

 چیٌ؟ نظرت قشنگٌ، خیلی لباس این ريا-آرنان

 .بَد باز زیادی نیَند، خَشو کردم، نگاى لباس بٌ
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 .نیست خَب این نٌ-

 .اٍند خَشت شاید بپَشش گلو بیا کارانَنٌ، بًترین از یکی ندل این عزیز، چرا-خانَنٌ

 :گفت گَشو دم آرنان

 .بَد نیَندى خَشو اٍن از اصال نن کردم، اخهی. بپَشش نیکنی؟برٍ لج داری باز ريا-

 گرفت،تقریبا ٍ چشهو لباس یک انداختو، ای دیگٌ نگاى يا لباس بٌ ٍ نکردم تَجٌ حرفشَن بٌ
 .بَد پَشیدى

 :گفتو خانَنٌ بٌ

 .بیارید برام ٍ اٍن کنید لطف-

 .عالیٌ يو ندل اٍن عزیزم باشٌ-خانَنٌ

 :تگف گَشو دم ارنان باز

 .پَشیدس زیادی این ريا-

 :ٍگفتو کردم اخهی

 .بَد باز زیادی اٍنو-

 جدا کٌ يو رٍ ٍنردا زن نجلس؟ تَ زنای یا نن نانحرنٌ؟ بًت کی عرٍسی تَ االن ريا، ٍای-آرنان
 .گرفتیو

 .بدتری برام نانحرم صدتا از خَدت تَ گفتو تَدلو

 :گفت جلَ اٍند خانَنٌ
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 کردی انتخاب خَدت کٌ يهَنی نیَند خَشت بپَش، شَيرت دل برای رٍيو لباس این عزیزم حاال-
 .نیدنت رٍ

 .بدن حرص ٍ نن دادن يو دست بٌ دست دٍتا این انگار ٍای

 .پرٍ اتاق تَ رفتو ٍ کردم قبَل نجبَری از

 .کردم تنو خانَنٌ کهک با ٍ اٍردم در ٍ لباسام

 .کردم باز ٍ نَيام

 يهٌ سینو جلَی انا بلند، پشتش ٍ بَد اندانی دلشن نیَند، بًو خیلی خدایی قشنگٌ، چقدر ٍای
 .بَد باز

 شَيرتو کن، نگاى ٍ خَدت بیرٍن اینٌ جلَ بیرٍن، بریو بیا نیاد، بًت چقدر عزیزم ٍای-خانَنٌ
 .ببینتت

 .بیفتو بَد نزدیک کٌ بیرٍن بٌ رٍ داد يَلو يهچین خانَنٌ انا ببینتو، ارنان نهیخَاست دلو

 آنالیز بٌ کرد شرٍع پایین ٍ باال از شد، گرد يیرت ٍ تعجب از ياش چشو ٍ طرفو برگشت آرنان
 .زنین تَ نیرم نیشو آب نگايش خجالت از دارم کردم احساس کردنو،

 

 .پایین انداختو رٍ سرم

 .ريا شدی خَشگل خیلی-آرنان

 .بَدم خَشگل گفتو دلو تَ

 کرد؟ نی چیکار اینجا شکیار شد، نچالٌ دريو قلبو نهیاٍردم، کاشکی باالکٌ اٍردم رٍ سرم

 .کرد نی رٍنگاى نن ٍ بَد ٍایستادى گَشٌ یک
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 .شد نی غهش نتَجٌ دیدنش با يرکسی ک ٍاضح اٍنقدر. داشت دلخَری ٍ ݝو حسرت، نگايش

 .بَدم دچارش خَدنو چَن کردم، نی درک رٍ این نن فقط ٍلی

 کٌ بَد خَردى گرى بًو نگايانَن

 خَدم بٌ نبینو، رٍ شکستنش کٌ پایین رٍانداخت سرش  زٍد انا دیدم، نگايش تَ رٍ اشک برق
 :گفتو ببینٌ رٍ کیارش برنگردى ٍقت یک اینکٌ برای کردم نگاى ارنان بٌ ٍ اٍندم

 .کنو نگاى آینٌ تَ رٍ خَدم ٍر اٍن بریو بیا آرنان-

 .عزیزم باشٌ-آرنان

 .کردم نگاى مخَد بٌ ایستادم اینٌ جلَی بیارى، رٍ دیگٌ لباس اٍن تا بَد رفتٌ خانَنٌ

 نی دانادی لباس کیارش باید شب  اٍن چشهو، جلَ اٍند فیلو یٌ نحل عشقش اعتراف رٍز اٍن
 .بَد نی نن کنار ٍ پَشید

 .شد حلقٌ کهرم دٍر دستی یکدفعٌ کٌ کشیدم عهیق آى یٌ 

 زد شَنو رٍ ای بَسٌ ارٍم چیزم، يهٌ خانَنو، بشی نیخَای کٌ خَشحالو چقدر ريا نهیدٍنی-آرنان
 این تَ کیارش نهیخَاست دلو کنو، جدا دستاش حصار از رٍ خَدم کردم سعی شد، نَرم نَر کٌ

 .ببینتو حالت

 

 (کیارش)

 ٍ رياٍایستاد یکدفعٌ نیرن، دارن کجا نهیدٍنستو افتادم، راى دنبالشَن شدم پیادى ازناشین
 .برگشت
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 داخل افتادم، راى َنسرش پشت دٍبارى گذشت، بخیر يَف. کردم قایو درخت پشت رٍ خَدم زٍد
 .شدن نغازى

 .زد خشکو بَد، نغازى ٍیترین تَ کٌ يایی عرٍس لباس دیدن با

 .بشو نسلط خَدم بٌ تا کشیدم عهیق نفس یک

 .برم گرفتو تصهیو یانٌ، تَ برم بَدم نَندى کردم، صبر یکو

 .زد نی حرف تلفن با داشت ٍ بَد نن بٌ پشتش کٌ بَد خانَنی یک فقط نبَد، کسی تَ رفتو

 اٍن ٍ ٍر این نبَد، نغازى تَ کسی خدارٍشکر کردم، قایو ستَن پشت رٍ خَدم ٍرٍ اٍن رفتو سریع
 .يست يو دیگٌ سالن یک دیدم کٌ کردم نگاى رٍ ٍر

 .شدم دیَارپنًان پشت رسَندم، قسهت اٍن بٌ ٍ خَدم بلند يای قدم با

 .شدن پرٍ اتاق ٍارد دیگٌ خانَم یک با يهراى کٌ دیدم ريارٍ

 یانٌ؟ درستیٌ کار عرٍس لباس تَ ريا دیدن بَد،نهیدٍنستو ننتظرشَن يو آرنان

 .بیرٍن اٍند ريا ٍ شد باز پرٍ اتاق در کٌ بَدم درگیر افکارم با

 .بَد شدى خَشگل چقدر خدایا شد خشک بدنو ٍایستاد، قلبو

 .شد نی نن عرٍس بَد جلَم کٌ خَشگلی عرٍس این کاشکی شد، اشک پر يام چشو

 .دیدتو کٌ باال اٍرد ٍ سرش ريا

 نرد یک کنار نهیتَنو کٌ نیشو،نبینٌ نابَد دارم کٌ نبینٌ نبینٌ، رٍ شکستنو تا پایین انداختو ٍ سرم
 .ببینهش دیگٌ

 .شدم ناشین سَار رفتو بیرٍن، زدم اٍنجا از کنو تحهل نتَنستو دیگٌ
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 :گفتو بلندی صدای با فرنَن رٍ گذاشتو ٍ سرم بگیرم، رٍ جلَشَن ٍ کنو نقاٍنت يام اشک با نشد

 .ندارم کشش دیگٌ بزار پام جلَ رايی یک کنو؟خَدت چیکار بگَ تَ خدا نهیتَنو، دیگٌ خدایا-

 

 (ريا)

 .بخریو رٍ بَدم کردى انتخاب خَدم کٌ لباسی يهَن شد قرار آرنان، با کل کل بعد

 .بیرٍن زدیو نغازى از کرد حساب کٌ آرنان

 .قشنگٌ اینو ٍلی نبَد، نن انتخاب اینکٌ با-آرنان

 .نگفتو چیزی

 .نیست کیارش از خبری دیدم کردم، نگاى رٍ اطراف یکو

 .کردیو حرکت ٍ شدیو ناشین سَار

 

 .شدم پیادى ناشین از رسیدیو ٍقتی

 .برداشتو رٍ لباس ی جعبٌ ٍ کردم باز رٍ عقب در

 .کردن علیک ٍ سالم آرنان با رسید، يو نانان لحظٌ يهَن

 .گرفت ازم رٍ جعبٌ ٍ نن فطر اٍند نانان

 .تَ نیبرم نن-نانان

 .دادم تکَن ٍ  سرم

 .نانانت بٌ بدى نانانو دادم رسید، يو عرٍسی يای کارت بگو، بًت کردم فرانَش ريا راستی-آرنان
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 .دادم تکَن ٍ سرم

 .رفت ٍ کرد خداحافظی آرنان

 بستٌ؟ ٍ در چرا نانان، این دست از

 .گشتو دکلی دنبال ٍ کردم باز ٍ کیفو در

 .کردم پیداش ايا

 ريا؟-

 .باال اٍردم ٍ سرم

 بَد؟ خَدش صدای یا زدم تَيو

 .صدا طرف برگشتو

 .دادم قَرت رٍ دينو آب کیارش دیدن با

 .کنو صحبت بايات تا شد پیدا راى یک باألخرى-کیارش

 .پایین انداختو ٍ سرم

 .کنو نگايش شد نهی رٍم

 .بزنو فحر بايات نیخَام شَ، سَار بیا ريا-کیارش

 .بعد دارم کار االن نن..نن نهیشٌ، نٌ-

 .گرفت رٍ بازٍم کٌ کنو باز کلید با ٍ در اٍندم

 .نکشٌ طَل نیدم قَل شَ، سَار برٍ نکن، لجبازی نیکنو خَايش ريا-

 .برٍ گفت نی قلبو نرٍ گفت نی عقلو کنو، چیکار نهیدٍنستو
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 .طرفش برگشتو ٍ کرد قلبٌ عقلو بر قلبو آخر از

 .نکشٌ طَل دزیا پس-

 .باشٌ-کیارش

 .شدیو سَار رفتیو

**** 

 .نشد بدل ٍ رد حرفی تَراى

 .داشتو استرس نن چرا نهیدٍنو فقط

 .نیرى کجا دارى نهیدٍنستو يردفعٌ نحل بازم

 .شدم نی کالفگیش نتَجٌ کردم نی نگايش چشهی زیر ٍقتی

 .داشت نگٌ کیارش گذشت، چطَری نهیدٍنو کٌ دقیقٌ چند بعد

 .کردم نگاى اطراف بٌ

 .زد نهی پر پرندى کٌ بَد بزرگی خیلی جای یک

 .شدم داشت قرار کٌ عهیقی يای درى نتَجٌ کردم نگاى رٍ اطراف دیگٌ یکو

 .ترسو نی عهیق يای درى از شدت بٌ نن خدا ٍای

 .شد پیادى ناشین از کیارش

 .ایستاد درى لب ٍ جلَ رفت

 .شدم پیادى ٍ کردم باز ٍ در

 .رسَندم کیارش بٌ ٍ خَدم کَتاى يای قدم با



 www.Novel98.com 530               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بَد نن بٌ پشتش

 .بدم انجام خیالو ٍ خَاب تَ باید ٍ این انا کنو، بغلش ٍایستادى کٌ يهینطَر ٍ برم خَاست نی دلو

 نن ٍلی بزنٌ، حرف بايام چی راجب خَاد نی نیدٍنستو نیست،اینو خَب حالش اصال نیدٍنستو
 .بشکنٌ لَمج دٍبارى خَاست نهی دلو نداشتو، رٍ تحهلش اصال

 .نیَند زیادی باد

 .برگشت کیارش

 .ٍایستاد جلَم اٍند

 ريا؟ چرا-کیارش

 .باال اٍردم ٍ سرم

 نهیدی؟ جَاب نیزنو زنگت نهیدی؟چرا ٍ پیانام جَاب نیکنی؟چرا پنًان ازم رٍ خَدت چرا-کیارش

 .بدم بًش نداشتو جَابی

 .بشٌ باز يو از شالو شد باعخ باد جریان

 .بستهش ٍ باال بردم ٍ دستو

 .پایین انداختو ٍ سرم

 .بدى ٍ نن جَاب ٍ باال بیار رٍ سرت لطفا ريا-کیارش

 :گفت تری بلند صدای با نیاٍردم دید

 .باال بیار رٍ سرت ريا-

 .کردم نگاى بًش



 www.Novel98.com 531               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 از عشقو فرداش درست کردم، اعتراف عشقو بٌ کٌ رٍز نیکنی؟يهَن کارارٍ این نن با چرا-کیارش
 ببینی؟ ٍ ناراحتیو نیَند خَشت رفت، دستو

 ..نن کیارش-

 بايات کلهٌ یک بتَنو فقط کٌ بَدم دنبالت رٍز چند نیزنو، حرف نن فقط االن ريا، يیس-کیارش
 زندیگت با بانن، خَدت، با چرا نگیرش، ازم لطفا شدى،  جَر برام نَقعیت این کٌ االنو کنو، صحبت

 نیکنی؟ کارٍ این

 يیج کنو، ازدٍاج باياش خَاد نهی دلو نیاد، بدم آرنان از گفتی نی بًو کٌ نبَدی تَ خَد نگٌ
 ندارم؟ بًش حسی

 شد؟ چی يات حرف اٍن پس

 

 ريا؟ يستی نتَجٌ نیکنی، بدبخت رٍ خَدت داری خانَادت خاطر بٌ تَ-

 رابطٌ نیپاشٌ، يو از يانَن خانَادى نکنو ازدٍاج آرنان با اگٌ نن کن، درکو لطفا نجبَرم کیارش-
 (.بگو نتَنستو رٍ آرنان تحدید)نیشن ناراحت دستو از نانانو ٍ بابا نیخَرى، ًوب عهَم با بابام

 برات کاری یک حتها کنی، صحبت نانانت با بری نیتَنی تَ نهیکنو درکت ريا، نهیکنو درکت-کیارش
 .نیدن انجام

 .نهیشٌ نیدٍنو نهیشٌ،-

 نهیشٌ؟ نیگی کٌ کردی رٍ خَدت سعی اصال تَ-کیارش

 از اگٌ گفت خَدش کنٌ، قانعو خَاست انا نیستو، راضی ازدٍاج این بٌ زیاد نن نیدٍنٌ نانانو-
 .ریزى نی بًو چیز يهٌ بشو جدا ارنان
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 :کرد زنزنٌ لب زیر برگشت کالفٌ ٍ نَياش تَ کرد ٍ دستش کیارش

 .نهیفًهو..نهیفًهو نٌ-

 

 .گرنش يای دست تَ گرفت ٍ دستام ٍ طرفو برگشت یکدفعٌ

 .کنیو فرار بیا..بیا نیستو، نباشی عاشقتو کٌ نیدٍنی ريا-کیارش

 . کردم نگايش تعجب با

 خراب رٍ زندگیت خَای نهیخَاستیش؟نی کٌ باشی کسی با عهرت آخر تا خَای نی تَ ٍاقعا-کیارش
 کنی؟

 .نهیتَنو نن کیارش-

 :زد داد دفعٌ یک

 نهیتَنو؟ نیگی يی چرا نهیتَنی، چرا-

 .بستو ترس از ٍ چشهام

 .کردم زبا گذشت کٌ یکو

 نی بر افتاد آسیاب از آبا ٍ گذشت یکو ٍقتی داری، دٍست کٌ يرجایی نیریو نن، عزیز ببین-کیارش
 .گردیو

 چی؟ بیارى آٍا سر گفت نی کٌ رٍ بالیی يهَن آرنان اگٌ گفتو دلو تَ

 

 :زدم لب
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 .نهیتَنو-

 .کن نگاى يام چشو تَ ريا-کیارش

 .شدم خیرى ياش چشو سیايی بٌ

 .شدم بَد شدى جهع ياش چشو تَ کٌ يایی اشک نتَجٌ

 ٍ ناراحتیو ٍ غو داری ببینی؟دٍست رٍ شکستنو يهش داری دٍست نکن، اذیتو ريا-کیارش
 تَ با ٍ بکشو دست چیو يهٌ از حاضرم کٌ دارم دٍست انقدر بهیرم، برات حاضرم نن ببینی؟ريا

 .باشو

 .شد جاری صَرتانَن رٍ کیارش يای اشک با زنان يو يام اشک

 .بَد شدى تبدیل يق يق بٌ وگری

 .زدم بًت رٍ يا حرف اٍن ببخشید اصال نکن، گریٌ ريا-کیارش

 .نهیَند بند گریو

 .ندارم رٍ يات اشک دیدن طاغت نکن، گریٌ ترٍخدا ريا-کیارش

 .شد بیشتر گریو شدت

 :زد داد یکدفعٌ

 .نکن گریٌ نیگو بًت دارم النصب د-

 .شدم ساکت سریع

 .ردمک پاک دستو با ٍ اشکام

 .کشیدم عهیقی نفس
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 .باال اٍردم ٍ سرم

 .صَرتش طرف دٍ گذاشتو ٍ دستام

 .ندارم رٍ يات اشک دیدن طاغت ننو نریز، اشک تَيو-

 .کردم پاک رٍ بَد کردى خشک جا صَرتش رٍ کٌ رٍ اشکی رد يام انگشت با

 .کرد ترم نزدیک خَدش بٌ ٍ کهرم دٍر کرد حلقٌ ٍ دستاش کیارش

 .گرفت قرار سینش رٍ ٍ پایین اٍند ارٍم يام دست

 .بَدیو شدى خیرى يو يای چشو تَ

 .کیارش بٌ يو بدى نن بٌ صبری یک يو خَدت خدایا

 .کرد ایست يام لب رٍ نگايش کٌ گذرٍند نظر از رٍ صَرتو اجزای تهام

 .گرفت شدت قلبو ضربان

 .بیرٍن بزنٌ کٌ االنٌ کردم احساس

 .شد نی تر نزدیک لحظٌ ير کیارش صَرت

 :زد لب رسید کٌ نتری نیلی بٌ صلهَنفا

 .ريا دارم دٍست خیلی-

 .شد داغ بدنو يام لب رٍی ياش لب گرفتن قرار با

 .کرد بَسیدنو بٌ شرٍع ارٍم

 .شد بستٌ يام چشو ناخَاستٌ کٌ بَد خاص ٍ آرٍم انقدر
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 .کردم يهرايیش ننو ناخداگاى گذشت کٌ یکو

 .گرفتن قرار نَياش رٍ ٍ باال اٍندن يام دست

 .کرد تر تنگ کهرم  دٍر رٍ دستاش ی حلقٌ يو کیارش

 .نیست ٍصف قابل کٌ بَدم رفتٌ فرٍ شیرینی ی خلصٌ تَ

 

 .اٍندم خَدم بٌ یکدفعٌ گذشت کٌ یکو

 .بگیرى فاصلٌ ازم تا دادم فشار سینش رٍ ٍ يام دست

 .شد جدا ازم

 .ٍر اٍن دادم يلش

 .کردم چیکار نن خدا ٍای

 .نیخَام تنعذر ٍاقعا نن ريا-کیارش

 نا؟..کیارش..کیا-

 .جلَ اٍند

 .نبَد خَدم دست ببخش ريا-کیارش

 .کنو کنترل رٍ خَدم بتَنو کشیدم عهیقی نفس

 یانٌ؟ کنیو فرار نیای نن با بگَ..بگَ..کن فرانَش رٍ اتفاق این اصال-کیارش

 .کنو چیکار نن خدایا

 چی؟ رمخَاي پس انا کنو، رٍبدبخت خَدم نهیتَنو نیگٌ راست کیارش ارى
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 .ببخشو رٍ خَدم نهیتَنو ٍقت يیچ ننو، نقصرش بیاد سرش بٌ اتفاقی اگٌ

 .نهیتَنو نن ریزى نی بًو چی يهٌ نیگو، چی نن نهیفًهی نهیشٌ،تَ خدا بٌ کیارش نهیشٌ-

 .برم کٌ برگشتو

 :زد داد بلندی صدای با کیارش جلَتر رفتو کٌ یکو

 داری؟ دٍست ٍ نن اصال تَ-

 .شدم خشک سرجام

 .کردی نهی کاری يهچین بايام ٍقت يیچ داشتی اگٌ نداری، ريا نداری دٍستو-رشکیا

 .شد صَرتو ی رٍٍنٌ يام اشک

 .بدم انجام نهیتَنو کاری يیچ انا دارم، دٍست خیلی ننو عاشقتو، ننو گفتو دلو تَ

 ..شنیدم رٍ کیارش يای قدم صدای پشت از

 .کرد بغلو پشت از رسید ٍقتی

 بکشو؟ دست آغَش این از نیتَنو چطَری نن

 اگٌ نانردم نداری، بًو حسی يیچ بگَ نداری، دٍستو بگَ بزن زل يام چشو تَ برگرد ريا،-کیارش
 .بیام دنبالت دٍبارى

 .دارم دٍستش ننو نهیتَنستو، نن نٌ

 .ندارم طاغت دیگٌ

 .کردم دٍیدن بٌ شرٍع ٍ کردم جدا ياش دست حصار از ٍ خَدم

 :گفت کٌ شنیدم رٍ کیارش داد صدای
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 آرزٍ برات برٍ برٍ، باشٌ نداری، بًو حسی يیچ کٌ نیدى رٍ نفًهَم این کردنت فرار خانَم، ريا باشٌ-
 .بشی خَشبخت آرنان با نیکنو

 .گریٌ زیر زدم بلند ٍ دينو جلَ گذاشتو ٍ دستو

 

 .رسیدم خیابَن بٌ کٌ دٍیدم انقدر

 .شدم سَار ٍ دادم تکَن دست ناشین برای

 :گفت بَد نسنی نرد کٌ رانندى کردم، یٌگر ناشین تَ انقدر

 خَبٌ؟ حالت دخترم-

 :گفتو ای گرفتٌ صدای با

 .بلٌ-

 .شیشٌ بٌ دادم تکیٌ ٍ سرم

 .نیکنو خَايش ازت کن کهکهَن خدا

*** 

 (آٍا)

 یکدفعٌ؟ زد غیبش کجا دیدنش در دم خَدم نن بابا بزن، ريا بٌ زنگ یک آٍا-نانان

 .دیگٌ نیاد نیست کٌ بچٌ خانَشٌ، شگَشی زدم، زنگ بار چند نانان ٍای-

 .کردم نگاى ريا عرٍس لباس بٌ دیگٌ بار یک

 پَشیدم؟ نی نن رٍ این شد نی چی
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 باشو؟ عرٍس نن شب اٍن شد نی چی

 .اٍند در زنگ صدای

 .کردم باز ٍ در رفتو پاشدم سریع

 .ترسیدم لحظٌ یک ريا بادیدن

 .بَد کردى پف ٍ قرنز ياش چشو انقدر چرا

 .خَنٌ تَ اٍند حرفی بدٍن کرد، نگايو یکو

 ..رى اٍندی-نانان

 .زد خشکش ريا دیدن با يو نانان

 .جلَ رفت

 تَ؟ رفتی کردی؟کجا گریٌ چرا شدى، چی ريا-نانان

 .باال رفت يا پلٌ از حرفی بدٍن ريا

 .پیشو اٍند سریع نانان

 :گفت نگرانی با

 بَد؟ شدى چش این آٍا-

 .نهیدٍنو-

 

 .باال یورفت يا پلٌ از نانان با

 .کرد نی گریٌ داشت ريا
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 .قفلٌ دید کٌ داد فشار رٍ دستگیرى نانان

 شدى؟ چی بگَ بیا نگرانی، از نردم ريا-نانان

 :گفت بلندی صدای با ريا

 .بزارین تنًام نیکنو خَايش-

 .سهتو برگشت نانان

 .کردن دعَا آرنان با شدى؟شاید چی نظرت بٌ-

 .دارى احتهال-

 .ایینپ رفت يا پلٌ از نانان

*** 

 (سیاٍش)

 .بازکن ٍ النصب در این لطفا کیارش-

 

 .نهیاد در ازش يو صدایی يیچ کردى، قفل درٍ ٍ اتاقش تَ رفتٌ اٍندى ٍقتی از

 .بَدیو فقط ستایش ٍ نن ٍ بَدن دعَت نًهَنی بابا ٍ نانان

 شدى؟ چش داداش،-ستایش

 .نهیدى جَاب نهیدٍنو، ننو نهیدٍنو،-

 .زدم در بٌ تقٌ دیگٌ بار یک

 .کنٌ باز ٍ در ندارى خیال انگار
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 :گفتو ستایش رٍبٌ

 .بیرٍن نیاد خَدش بریو نا بیا-

 

 .اٍند چیزی شکستن صدای یکدفعٌ خَردیو، نی چیبس ٍ کردیو نی نگاى تلَیزیَن داشتیو

 .پرید جا از ستایش

 داداش؟ بَد چی..چی-

 .رفتو کیارش اتاق طرف بٌ ٍ پاشدم جام از

 :زدم داد

 .نیشکَنهش نکنی کن، باز ٍ در این نیگو دیگٌ، کن بس کیارش-

 ..اٍم در تَ کلید چرخش صدای گذشت کٌ یکو

 .تَ رفتیو سریع

 .شکَندى ٍ اتاقش آینٌ بَد زدى دیٍَنٌ

 .تخت رٍ نشست

 .ياش دست تَ گرفت ٍ سرش

 .نشستو پاش پایین رفتو

 .بَد شدى خَن پر دستش

 .کرد نی نگايهَن داشت نگرانی با ستایش

 .بیار يارٍ کهک جعبٌ برٍ یشستا-
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 .نداد جَاب

 .تَام با ستایش-

 .بیرٍن رفت سریع ٍ اٍند خَدش بٌ

 .کیارش طرف کردم رٍ رٍم

 شدى؟ چی بگی خَای نهی-

 .کرد بلند ٍ سرش

 .بَد شدى خَن کاسٌ دٍ ياش چشو

 .بیرٍن بَد زدى چشهش قرنز يای رگ

 کردی؟ چیکار خَدت با تَ-

 :گفت ای گرفتٌ صدای با

 .شدم نابَد شکستو، يهیشٌ نحل بازم اٍند، در درست فتحر-

 .اتاق تَ اٍند ستایش

 :گفت کیارش بٌ رٍ نگرانی با ٍ کنارم گذاشت رٍ جعبٌ

 خَبی؟ داداشی-

 .کنیو صحبت یکو خَایو نی نا بیرٍن، برٍ لطفا ستایش-

 .بیرٍن رفت پاشد ٍ داد تکَن ٍ سرش

 .نشستو تخت رٍ

 بگَ؟ خَب-
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 .کرد تعریف برام رٍ چی يهٌ

 

 احهقانست؟ پیشنًاد یک این گفتو بار چند بگو، چی تَ بٌ اخٌ نهیدٍنو ٍاقعا-

 نکرد، نگاى ٍ سرش پشت ٍ رفت آرنان، با برى تا رفت رفت، نکرد قبَل ريا بَد کٌ يرچی حاال-کیارش
 .اٍرد در ازپا ٍ نن ندید ٍ رفت

 .کردم بغلش نحکو

 .کردم جداش خَدم از گذشت کٌ یکو

 .پانسهانش بٌ کردم شرٍع ٍ گرفتو ٍ دستش

 بٌ ازت نن داداشو ببین کیارش ببیننت، اینجَر نیست خَب بیان بابا ٍ نانان کن جهع رٍ خَدت-
 زن قرارى دیگٌ رٍز چند تا کن، فرانَش رٍ ريا کٌ نیگو بًت انا ترم، کَچیک دقیقٌ چند ی اندازى
 .کنی فرانَشش بًترى پس بشٌ، آرنان عقدیٌ

 

 .بیرٍن زدم اتاق زا ٍ پاشدم

 

 (ريا)

 .نَندى عرٍسیو تا دیگٌ رٍز یک فقط

 .نیکنٌ تغییر سرنَشتو فردا
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 .کردم نگاى اتاقو بٌ

 .شد نی تنگ اینجا برای دلو

 .شد نی تنگ يو خانَادم برای دلو

 .بشٌ کٌ نشد انا افتاد، تپش بٌ نفر یک برای قلبو بار یک شدم،برای عاشق بار یک برای زندگیو تَ

 فردا تا بَد گذاشتٌ چهدٍن تَ يو دیگٌ چندتا آرنان، ی خَنٌ بَد بردى رٍ يام لباس از تا چند نانان
 .ببرم

 .افتاد نهی اتفاقات از خیلی برگردى،شاید عقب بٌ زنان نیخَاست دلو

 .نشٌ فردا ٍقت يیچ ٍ کنٌ ایست زنان نیخَاست دلو

 .رٍیاست یک فقط اینا انا

 

 عرٍسی؟ بیاد يو شکیار فردا نهکنٌ گفتو خَدم با

 .نکنو فکر ٍلی

 .پایین رفتو بیرٍن زدم اتاقو از ٍ پاشدم

 .بگیرى خیاط از رٍ آٍا ٍ خَدش لباس تا بَد رفتٌ نانان

 .نبل رٍ نشستو

 .کردم رٍشن رٍ تلَیزیَن

 .ببینیو نا کٌ نداشت چیزی يو ظًر ٍقت این

 .خَدنَنو خَنٌ تَ کٌ يست ظًری اخرین این
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 .کردم پاکش سریع کٌ پایین اٍند يام اشک

 .تَ اٍند آٍا ٍ شد باز در

 .داشت کالس انرٍز

 .باال رفت ٍ کرد سالنی

 .شکستٌ ٍ گرفتٌ حسابی يو کَچَلَم خَاير دل نیدٍنو

 .گرفتو ازش ٍ عشقش نیگٌ دلش تَ نیدٍنو

 .رسیدم جَابش بٌ کرد نی بًو کٌ يایی نحلی بی اٍن ی يهٌ

 .ارشکی يو ٍ آٍا يو سَختو نن يو ٍسط این

 رحو بٌ دلش اینکٌ بدٍن بشکَنٌ رٍ يهٌ تَنست بَد، آرنان برد کٌ کسی انا داشتیو، زیاد بازندى
 .بیاد

 

 .نبل رٍ نشست ٍ پایین اٍند آٍا

 :گفت سنگین خیلی

 کجاست؟ نانان-

 .بگیرى رٍ ياتَن لباس رفتٌ-

 .داد تکَن ٍ سرش

 .نشستو کنارش رفتو ٍ پاشدم

 .برگردٍند ٍ سرشَ



 www.Novel98.com 545               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .کردم بغلش نحکو

 .تَئٌ خاطر بٌ اینا ی يهٌ خَايرم آخ

 .نیشی بدبخت تَ نکنو ازدٍاج آرنان با نن اگٌ

 .کردم جداش خَدم از

 .نیستو خَنٌ این تَ نن فردا از باشی؟دیگٌ خَايرت با رٍ انرٍز نهیخَای-

 .زد پَزخندی

 آرایشگاى؟ نیای بايام فردا آٍا-

 .نٌ-آٍا

 :گفتو ناراحتی با

 .کنی بداخالقی بلدی فقط تَ انا آرایشگاى، نیرن باياشَن ايرشَنخَ عرٍسی رٍز يهٌ-

 .نهیتَنو گرفتٌ آرایشگاى ٍقت دیگٌ جا یک نانان-آٍا

 .راحتی يرجَر خَايری باشٌ-

 

 (کیارش)

 .عرٍسیٌ فردا نیگو نهیفًهی بری، نیخَای گرفتو بلیط رٍ چی چی-نانان

 .کرد کنسل نهیشٌ دیگٌ گرفتو يارٍ بلیط برم، باید نهیشٌ نیگو دیگٌ، کن بس نانان ٍای-

 .گرفتی اجازى بدٍن رفتی کردی غلط خیلی تَ-نانان

 .خب برى يابزار بًش دادی گیر نانان-سیاٍش
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 .کردین داغَن ٍ اعصابو حسابی انرٍز باش، ساکت یکی تَ-نانان

 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ پاشد

 بری؟ خَای نی کجا نهیگی چرا کیا-سیاٍش

 .نیرم کجا بدٍنٌ کسی باشو،نهیخَام تنًا برم نیخَام نیگو-

 ام؟ کسی نن دينتا، تَ نیزنو-سیاٍش

 .سهتش برگشتو

 .بدٍنی يو تَ نهیخَام ٍلی نیستی کسی نٌ-

 .داری دٍست يرجا گهشَ برٍ اصال-سیاٍش

 .زدم صداش بیرٍن برى اتاق از خَاست

 .سیا-

 

 .طرفو برگشت

 .جلَ رفتو

 نیدٍنستی ٍقتی کردی، نی چیکار بَدی نن جای اگٌ تَ ى،بد خیلی حالو کن، درکو نیکنو خَايش-
 نیشٌ؟ خَنٌ يو دیگٌ یکی با دارى عشقتٌ، عرٍسیٌ فردا

 ٍاگرنٌ نباشو نگرانت تا نیری داری کجا بگَ نیگو بًت دارم انا نیکنو، درکت داداشو-سیاٍش
 .بری نزارم نجبَرم

 .باغ خَنٌ نیرم دارم
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 :گفت تعجب با

 کجا؟ از-

 .رٍز چند برای گرفتو، ازش رٍ کلید ٍ داشت يا بچٌ از یکی-

 نیگی؟ رٍ ارشیا نال ايا-سیاٍش

 .يهَن ارى-

 .شدى کٌ کاریٌ ندى زجر رٍ خَدت يو انقدر باش، خَدت نراقب باشٌ-سیاٍش

 .بیرٍن رفت اتاق از

 .نشستو تخت رٍ

 .کنو تحهل اخر تا رٍ فردا بتَنو بدى بًو صبری یک خدایا

 .برداشتو ٍ گَشیو

 .بشنَم ٍ صداش دیگٌ بار یک برای نیخَاست دلو

 .بزنو زنگ بًش ندارم حق نگفتو انا نهیام، دنبالت دیگٌ بری اگٌ گفتو بًش درستٌ

 .گرفتو ٍ شهارش

 .شد قطع دادن جَاب بدٍن ٍ خَرد کٌ بَقی اخرین تا بَق چًارنین بَق، سَنین

 .بَد صداش رارق بی النصبو دل این ٍلی کردم، نگاى دستو تَ گَشی بٌ ناانید

 ..شد ریجکت تهاسو کٌ بَد نخَردى دٍم بَق ينَز ٍلی زدم زنگ بازم

 ٍ دادم بًش پیام یٌ برخَرد بًو خیلی گرفت، تهسخر بٌ ٍ نن عشق فقط اٍن يٌ زدم، پَزخند یٌ
 :نَشتو
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 فقط خانَم ريا باش خَش برٍ گرفتی، نسخرى بٌ ننَ عشق تَ ٍلی شکستو تَ خاطر بٌ ٍ غرٍرم)
 ( خیلی نانردی، یلیخ بدٍن

 .باشو پیانش دادن جَاب ٍننتظر نکنو نگايش يی کٌ کردم خانَش رٍ گَشی

 ..تخت رٍ کردم پرتش نیدى، جَاب حاال انگار يٌ

 .شدم پیر ٍ شکستو سال چند ی اندازى بٌ کردم نی احساس

 .نداشتو رٍ يیچی حَصلٌ دیگٌ

 .گرفتو نرخصی ٍقت چند برای يو دانشگاى از

 .تَش انداختو لباس تا چند ٍ اشتوبرد ٍ ساکو

 .نیفتادم راى باید فردا

 .بَدم رفتٌ بار یک بَد آرٍنی ٍ خلَت جای تقریبا

 نن نال ريا االن گفتو، نهی نٌ نن خَاستگاری بریو بَد گفتٌ نانان کٌ نَقعی يهَن اگٌ پشیهَنو،
 .بَد

 .سرت تَ ،خاک کیارش سرت تَ خاک

 

 .صَرتو رٍ تابید نَرآفتاب يام، چشو کردن باز با

 .شدم بلند جام از

 .رفتو نی فرٍ عهیق خَابی بٌ آخرش تا نیخَاست دلو کٌ رٍزی رسید، انرٍز باألخرى

 .پاشدم جام از
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 .شستو رٍ صَرتو ٍ دست ٍ شَیی دست رفتو

 .پَشیدم ٍ يام لباس ٍ اتاقو تَ اٍندم

 .بَدن خَاب ينَز يهٌ

 .بشو خفٌ نهکنٌ آن ير کردم نی احساس بَد، گلَم تَ کٌ بغضی با

 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ برداشتو ٍ ساکو

 .بَد بد خیلی حالو

 .کنٌ درکو نهیتَنست کس يیچ

**** 

 (ريا)

 رسید فرا عرٍسی رٍز

 .گرفتو دٍش یک ٍ رفتو حهَم بٌ صبحانٌ خَردن از بعد

 .آرایشگاى رفتو نی باید دیگٌ ساعت یک تا

 قرار پانَن پیش قرارى کٌ نشکالتی از ٍ زندگی از کرد، صحبت بايام یکو ٍ پیشو اٍند يو نانان
 .بگیرى

 .شد رفتن ٍقت کٌ گذشت زٍد انقدر زنان

 .پایین رفتو شدم حاضر اینکٌ بعد

 .بیاد نهیتَنٌ سرش ریختٌ کار بَد گفتٌ آرنان برسَنتو، بابا بَد قرار

 .پایین رفتو ٍ برداشتو رٍ عرٍس لباس جعبٌ ٍ کردم خداحافظی نانان از
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 .شدیو سَار ٍ گرفت ازم رٍ جعبٌ اٍند بابا

 .شد فسخ آرنان ٍ نن صیغٌ دیرٍز

 .کرد داغَن ٍ  نغزم ٍاجَری جَر يای فکر تَراى

 .شدم ٍپیادى کردم تشکری بابا از رسیدیو، ٍقتی

 .تَ ٍرفتو برداشتو عقب از رٍ جعبٌ

 .پرٍ اتاق طرف بٌ کرد يهرايیو ٍ جلَ اٍند اخالقی خَش خیلی خانَم یک

 .اٍردم در رٍ شالو ٍ نانتَ ٍ زنین رٍ گذاشتو رٍ جعبٌ

 :گفت کرد نعرفی نرگس ٍ خَدش کٌ خانَنٌ

 نیشٌ؟ تنت رايت لباست عزیزم-

 .پَشید نیشٌ يو پایین از راحتٌ ارى-

 .بیام نن تا بشین صندلی اٍن رٍ برٍ خب، خیلی-خانَم نرگس

 .نشستو رفتو ٍ کردم تشکری

 .تر شاد ٍ تر خَشحال یکی از یکی بَدن، اٍنجا زیادی يای عرٍس

 .خَدم خطو نجلس نیرم دارم انگار نن انا

 .شدم خانَم نرگس ننتظر ٍ صندلی بٌ داد تکیٌ ٍ سرم

 :گفت اٍند ٍقتی

 نداری؟ آرایشت ٍ نَت ندل راجب نظری عزیزم-

 .باشٌ کو آرایشو فقط نهنَن نٌ-
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 .حتها عزیزم باشٌ-خانَم نرگس

*** 

 (آٍا)

 .پایین رفتو يا پلٌ از دیگٌ، دٍب شد دیر آٍا-نانان

 .اٍندم-

 .درى دم آژانس دیگٌ بدٍ اتاق، اٍن تَ گردی نی چیکار دٍساعت-نانان

 .بیرٍن زدیو خَنٌ از

 

 .شدیو تاکسی سَار

 .آرایشگاى رفتیو نی داشتیو

 .بَد خَايرم عرٍسی انرٍز

 .شدى برعکس چی يهٌ االن انا نیترکَنو، ريا عرٍسی رٍز گفتو نی خَدم با قبال

 .تَ رفتیو ٍ شدیو پیادى ناشین از رسیدیو ٍقتی

 .داد نشَن بًو رٍ بَد دٍختٌ خیاط کٌ رٍ لباسی نانان

 .بَد اٍندى خَشو ازش بَد، خَشگل خیلی

 .داشت دخترانٌ حالت ٍ بَد آسهَنی آبی رنگش

 ٍستد از یکی فًهیدم کٌ اینطَر کردیو، پرسی احَال ٍ سالم باياش ٍ طرفهَن اٍند خانَم یک
 .بَد نانان خای
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 :گفت نانان کٌ يست کی نجلس پرسید ازنَن

 .دخترم عرٍسی-

 .باشٌ نبارک عالی چٌ ٍای-خانَنٌ

 

 (سیاٍش)

 .نهیدى جَاب نیزنو زنگ کیارش گَشی بٌ يرچی نیشو، دیٍَنٌ دارم

 .کردى خانَش نن ٍاسٌ رٍ گَشیش کن، خبرم رسیدی گفتو احهقیٌ، عجب

 

 .کرد نی درست رٍ ستایش ٍ نانان داشت خَنٌ، بَد اٍندى يو آرایشگر یک

 .اینا ٍ رفتٌ آرایشگاى کدٍم کٌ کردن نی صحبت ريا راجب داشتن کٌ شنیدم ٍ صداشَن

 .نشستو نبل رٍ سالن تَ رفتو

 .خَرد آزاد بَق کٌ گرفتو رٍ شهارى دٍباى گذشت کٌ یکو

 .پاشدم جام از

 .شد ٍصل تهاس

 :گفت داد با کیارش

 .باشو تنًا نیخَام نگفتو ی،نیزن زنگ يی چیٌ-

 .نیزنٌ حرف اینطَری چرا کردم، تعجب

 خَبی؟ کیا-
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 .نیستو خَب نیستو، خَب نٌ-کیارش

 .چیزی شکستن صدای ٍ کشید بلندی داد یک

 .شکَندی رٍ چی کردی چیکار باز دیٍَنٌ-

 .نیَند گَشی پشت از ٍسایل شکستن صدای يهینجَر زدن، داد بٌ کرد شرٍع

 :زدم داد بلند

 .دیگٌ باش آرٍم نیکنی غلطی چٌ داری کیارش-

 .شنید نهی ٍ نن صدای اٍن ٍلی

 .حاال کنو چیکار نیارى، خَدش سر بالیی خدایا

 .اٍند گریش صدای ٍ شد سکَت یکدفعٌ

 .شد خَن دلو

 .کرد نی گریٌ ٍ زد نی داد

 .گفت نی بیراى ٍ بد آرنان بٌ

 .دستو تَ گرفتو ٍ سرم ٍ نبل رٍ نشستو

 .باش آرٍم نیکنو يشخَا کیارش-

 .شنید نهی ٍ صدام

 .دیگٌ جای یک کردى پرت رٍ گَشی حتها

 .نیزنٌ داد دارى انقدر بشٌ پارى حنجرش کٌ االنٌ گفتو

 .نیشٌ داغَن دارى داداشو اخ
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 :اٍند تلفن پای از صداش یًَ

 نهیتَنو دیگٌ نیدٍنو بزنو، دار ٍ خَدم بکشو، ٍ خَدم کنو، چیکار بگَ تَ نیهیرم، دارم سیاٍش-
 .کنو زندگی

 چیٌ؟ پاليا ٍ پرت این شَ خفٌ کیا، شَ خفٌ-

 .شد قطع تلفن دفعٌ یک

 .زدم زنگ دٍبارى نگرانی با

 .بَد کردى خانَش النصب

 .کنو چیکار حاال

 .نهیدى رام اٍنجا برم يو اگٌ نیدٍنستو

 .نیست خَدش حال تَ االن اٍن نیارى، خَدش سر بالیی

 .بیرٍن زدم خَنٌ از ٍ برداشتو ٍ سَییچو ٍ يام لباس ٍ فتور اتاقو بٌ آنی تصهیو یک با

 (ريا)

 .شد تهَم عزیزم خب-خانَم نرگس

 .شدی تر عرٍسک بَدی عرٍسک

 .نشستو صاف ٍ کردم تشکری

 .کردم نگاى آینٌ تَ ٍ خَدم

 .بَدم کردى تغییر خیلی اٍى

 .بَدم کردى زیادی تغییر ٍلی بَد، نالیو آرایشو اینکٌ با
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 .بپَشو ٍ لباسو تا پرٍ قاتا تَ رفتو

 .کنٌ کهکو تا اٍند خانَنا از یکی

 .کردم نگاى آینٌ تَ ٍ خَدم دیگٌ بار یک پَشیدنش ٍقتی

 .شد جهع يام چشو تَ اشک

 .طرفو اٍند خانَم نرگس

 .نیریزى بًو آرایشت يا، نکنی گریٌ عزیزم ٍای-

 .کشیدم عهیقی نفس

 .بَد نی کیارش داناد آرنان، جای بٌ االن شد نی چی

 .بَدم نی شاد ٍ خَشحال دیگٌ يای عرٍس نحل ننو عرٍسیو، رٍز شد نی چی

 

 .نیرسَنو رٍ خَدم انا کشیدى، طَل یکو کارم گفت ٍ زد زنگ آرنان

 .بیا خَاستی يرٍقت چٌ نن بٌ گفتو دلو تَ

 .نشستو ٍ شَنو رٍ انداختو يو ٍ شنلو

 :گفت ٍ طرفو اٍند یکی گذشت کٌ یکو

 .دارى ارتَنک در دم یکی خانَم-

 .نزدى زنگ چرا آرنانٌ، حتها

 .رفتو در طرف بٌ ٍ کردم تشکری خانَم نرگس از ٍ سرم رٍ انداختو ٍ شنلو

 .بیرٍن رفتی نی آسانسَر با باید کٌ داشت ساختهَن حالت آرایشگايش
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 .بیرٍن رفتو ٍ کردم باز ٍ در

 .نیست کسی کٌ اینجا ٍا

 ريا؟-

 .پرید رنگو

 .برگشتو سریع

 کرد؟ نی چیکار ااینج این

 .ببینهش بًتر تا باالتر دادم یکو ٍ شنلو

 .شد جهع اشک يام چشو تَ ٍ افتادم عشقو یاد دیدنش با

 باشن؟ يو شبیٌ انقدر باید دٍتا این چرا

 نیکنی؟ چیکار اینجا تَ سالم..س-

 .بَد پیشَنیش رٍ ٍحشتناکی اخو

 :گفتو ترسیدم لحظٌ یک

 اٍندى؟ پیش نشکلی-

 .ایستاد رٍم بٌرٍ تر جلَ اٍند

 .نیست خیالت عین نٌ؟اصال خَشحالی خیلی االن-

 .نهیشو تَ؟نتَجٌ چی،نیگی-

 :گفت ٍ باال برٍ ٍ صداش یکو-
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 شکَندی؟باعخ ٍ داداشو خَشحالی رفتی؟خیلی ٍ کردی لٌ پايات زیر ٍ داداشو خَشحالی خیلی-
 ٍ نًربَن کرد؟کیارش ین گریٌ تَ یاد بٌ اتاقش تَ شب ير نیدٍنی نیفًهی؟تَ بشٌ، داغَن شدی
 نادیدى ٍ داداشو يان؟عشق عشق از نیفًهی چی تَ شد،اصال  شکست،نابَد تَ خاطر بٌ اخالق خَش
 (زد داد یکدفعٌ)ريا کردی نداری،نابَدش بًش ای عالقٌ يیچ خَدت کٌ کسی با رفتی گرفتی،

 گفت؟ چی بًو زد زنگ انرٍز نیدٍنی

 .کردم نی نگايش داشتو نبًَت ٍ نات

 .بَد زدى یخ يام دست

 .يو سر پشت ٍ تا سٌ شد دٍتا دٍتا، شد یکی چکید، چشهو از اشک قطرى یک

 .بَد کردى باد گردنش يای رگ بَدم، ندیدى عصبانی رٍ سیاٍش انقدر حاال تا

 :گفت ای رفتٌ تحلیل صدای با ٍ پایین اٍرد ٍ صداش یکو

 ريا بدٍن گفت بکشٌ، ٍ َدشخ نیخَاد گفت...گفت زد زنگ کردى، حبس ٍ خَدش رفتٌ کیارش-
 .نهیتَنو

 .گرفتتو سریع ٍ فًهید سیاٍش کٌ بیفتو خَاستو

 کردم؟ چیکار کیارش با نن خدایا شد، نهی باٍرم

 :گفت ٍ کرد پخش برام چیزی یک ٍ اٍرد در ٍ گَشیش سیاٍش

 .کن گَش ٍ این نهیکنی باٍر اگٌ بیا-

 .ادمد قرار گَشو جای ٍ گرفتو رٍ گَشی لرزٍن يای دست با

 .بَد کیارشو صدای
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 صدای..داد نی آرنان بٌ کٌ يایی ٍسایل،فًش شکستن صدای نیَند، دادش صدای
 .سیاٍش با آخرش گریش،صحبت

 .بَد شدى تبدیل يق يق بٌ گریو

 :گفتو گریٌ با

 .نیارى خَدش سر بالیی سیاٍش..سیا-

 .ییتَ اینا يهٌ نقصر خانَم ريا کنو، چیکار باید نهیدٍنو..نهیدٍنو-سیاٍش

 :گفتو گریٌ با

 رٍز بٌ چٌ نیدٍنو کارم تقصیر نیدٍنو نقصرم نداری،نیدٍنو خبر يیچی از يو دیگٌ،تَ کن بس-
 .اخٌ نیدٍنی چی بَدم،تَ نجبَر اٍردم،انا کیارش

 بَد؟ این از تر نًو چیزی چٌ بدٍنو بگَ-سیاٍش

 :گفتو داد با

 سرش بٌ بالیی نکنو ازدٍاج باياش گٌا  گفت کرد، تحدیدم کسو ترین عزیز سر کرد، تحدیدم آرنان-
 .نبخشو ٍ خَدم عهرم آخر تا کٌ نیارى

 :زد داد

 .آرنان کنٌ لعنتت خدا-

 :گفت ٍ طرفو برگشت

 انجام کاری اگٌ بدى، خَدش دست کار کیارش نهکنٌ انا کنو، درک يو تَرٍ نتَنو شاید ريا، ببین-
 اناکیارش..انا کردى، تحدیدت کی سر ٍ چی سر آرنان نهیدٍنو ببخشی؟نن ٍ خَدت نیتَنی تَ بدى
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 ٍ داری حسی کیارش بٌ یکو اگٌ ريا بدم، انجام براش نیاد بر دستو از يرکاری ننٌ،باید داداش يو
 .بیا بايام داری ٍجدان یکو اگٌ

 چیکارکنو؟ حاال خدایا

 .شد پاک ذينو از چی يهٌ کردم احساس لحظٌ یک

 .بَد کیارش فقط ٍ فقط

 نابَد باياش ننو بعدش شاید نیدٍنو بشٌ،چَن نابَد این از بیشتر عشقو رمبزا نهیتَنستو نن نٌ
 .باش کیارش فکر بٌ یکو بسٌ خَدخَايی ريا، بسٌ دیگٌ بشو،

 سیاٍش طرف برگردٍندم ٍ سرم

 

 (آرنان)

 .کردم جا جابٌ دستو تَ رٍ گل دست ٍ شدم پیادى ناشین از

 .داشتو زیادی يیجان

 .بریو رٍ آتلیٌ کردم نجبَرش انا نگرفتیو، بردار فیلو ريا ی خَاستٌ بٌ

 .جلَ اٍند ای خانَنٌ یک تَ، رفتو

 کنید؟ صدا رٍ راد ريا نیشٌ ببخشید سالم-

 .رفتٌ کٌ ساعتٌ نیو جان ريا سالم-

 :گفتو تعجب با

 رفتٌ؟ کجا-
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 .رفت ٍ دنبالش اٍند یکی نهیدٍنو،-

 .بیرٍن رفتو ٍ کردم تشکری

 .رفتٌ پاشدى خَدش کردى، لج بايام باز حتها

 .لعنتی

 .باغ بٌ رسَندم سرعت با ٍ خَدم ٍ شدم ناشین سَار

 

 .شدم پیادى ناشین از

 .تَ رفتو

 .کردم صداش سریع کٌ دیدم رٍ آٍا

 کجاست؟ ريا آٍا-

 .کرد نگايو تعجب با

 .دنبالش آرایشگاى نرفتی نگٌ چهیدٍنو، نن-

 .پرید رنگو

 اینجا؟ نیَندى نیگی؟نگٌ چی يست نعلَم-

 کنٌ؟ چیکار اینجا بیاد تنًایی يا، سرت بٌ زدى کپا -آٍا

* 

 (ريا)

 .شدم پیادى ناشین از
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 .کردم نگاى اطراف بٌ

 .بَد ساکتی جای

 :گفت ٍ داد دستو بٌ کلیدی سیاٍش

 .بیاد کارم بٌ شاید گفتو ساختو، یَاشکی رٍ کلید این بیا ريا-

 .کردم تشکری ٍ گرفتو ازش

 .دمکر باز ٍ در کلید با ٍ باغ دم رفتو

 

 .رسیدم ٍٍردی در بٌ تا کردم طی رٍ سنگی راى

 .تَ رفتو ٍ کردم باز ٍ در آرٍم

 .بَد سخت ٍاسو لباسو با رفتن راى

 .کردم نگاى رٍ بر ٍ دٍر

 .ریخت يری قلبو

 .رفتٌ کجا کیارش

 .نیکشٌ سیگار دارى ٍ يست تراس تَ دیدم کٌ ببینو ٍ سرم پشت برگشتو

 .کردم نگايش پشت از ایستادم

 .ریخت فرٍ يام اشک

 :زدم صداش بلند ٍ نیاٍردم طاقت

 .کیارش-
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 .برگشت سریع

 .افتاد دستش از سیگار نن دیدن با

 .کنو حس فاصلٌ این از نیتَنستو رٍ ياش چشو تَ تعجب

 .کرد نی نگايو داشت خیرى

 .تَ اٍند گذشت کٌ یکو

 .صَرتش رٍ چکید ياش اشک

 نیبینو؟ خَاب..خَا..دارم..دا-کیارش

 .بغلش تَ کردم پرت ٍ خَدم ٍ سهتش دٍیدم سرعت تهام اب یکدفعٌ

 .کرد حفظ رٍ تعادلش کٌ بیفتٌ خَاست

 .گردنش دٍر کردم حلقٌ ٍ دستام

 .سینش رٍ گذاشتو ٍ سرم

 :کردم نجَا آرٍنی صدای با

 .دارم دٍست خیلی کیارش..کیارش-

 نیکنو خَايش ببخش، ٍ ننی،نن عشق عاشقتو،تَ کیارش.(شنیدم نی ٍاضح ٍ قلبش تپش صدای)
 .ببخش ٍ نن

 .گریٌ زیر زدم بلند

 .فشردم بًش نحکو ٍ خَدم ٍ زدم چنگ پیرينش بٌ

 .بَد شَک تَ ينَز



 www.Novel98.com 563               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .کرد جدا خَدش از ٍ نن گذشت کٌ یکو

 .بَد گردش حال در يام چشو تَ ياش چشو ٍ گرفت ياش دست تَ ٍ بازٍيام

 بیدار؟ یا خَابو االن ننٍاقعیت؟ یا رٍیاست یک این نهیشٌ، باٍرم ريا نهیشٌ، باٍرم-

 .زدم عهیقی لبخند

 این از بیشتر نتَنستو نتَنستو، کنارتو، االن نن پیشتو، االن نن نیستی خَاب بیداری ٍاقعیتٌ، این-
 .بدم زجرت

 .کرد نگاى يام چشو تَ

 :زد داد ٍ کرد بغلو نحکو یکدفعٌ

 .داخ ٍای نَکرتو، خدایا نهنَنو، ازت شنیدی؟خدا ٍ صدام بالخرى خدا-

 .خندى زیر زدم بلند

 .زد قًٌ قٌ کیارش

** 

 (آٍا)

 .رفت يهٌ پیش آبرٍنَن

 .بگیو نردم بٌ نداشتیو نراسو خَردن بًو برای حرفی

 .کرد غش درجا فًهید رٍ ریزی آبرٍ این ٍقتی نانان

 .بشٌ نزدیکش نهیتَنٌ کس يیچ عصبانیٌ، شدت بٌ بابا

 .آخر سیو بٌ زدى نگو، بًترى کٌ آرنان
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 .بَدن ٍال ٍ حَل تَ يهٌ

 .اٍندى ريا سر بٌ بالیی کردن فکر نًهَنا

 

 .بردم لباش نزدیک رٍ آب للیَان نانان، کنار نشستو

 بَد؟ آبرٍریزی چٌ این خدایا-نانان

 .بخَر ٍ آب این بیا جان نانان-

 .زد پس ٍ لیَان

 :زد داد طرفهَن اٍند عصبانیت با بابا

 رفتٌ؟ گذاشتٌ گَری کدٍم آبرٍ بی ی دخترى این-

 

 .رفتٌ گذاشتٌ دفعٌ یک کجا نهیدٍنو  ندارم، خبر يیچی از نن خدا بٌ-نانان

 .نشست صندلی رٍ رفت عصبانیت با بابا

 .رفتن نی داشتن کو کو نًهَنا انا چجَری، نهیدٍنو

 .نبَد خبری آرنان از

 .دیدم رٍ سیاٍش دٍر از کٌ رفتو نی راى داشتو

 .َردخ نی شیرینی ٍ بَد نشستٌ بیخیال خیلی

 .گرفت خندم ٍلی چرا، نهیدٍنو

 .باال اٍرد ٍ سرش کٌ نیز کنار رفتو
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 .سالم-

 .عرٍس خَاير سالم-سیاٍش

 .فراری عرٍس يٌ-

 .صندلی رٍ نشستو

 خبر؟ چٌ-سیاٍش

 .کَ داداشت سالنتی، يیچ-

 :گفت ٍ کرد نکخ یکو

 .نسافرت رفتٌ-

 .فعال دیگٌ برم نن خب سالنتی، بٌ ايان-

 .داد تکَن ٍ سرش

 .کنٌ خداحافظی ندارى زبَن ادب بی

*** 

 (ريا)

 .کرد نی نَازشو اٍنو ٍ بَد کیارش ی سینٌ رٍ سرم

 .بَد عهرم ی لحظٌ بًترین

 رٍ لحظٌ این انتظار چقدر نهیدٍنی بغلو، تَ پیشهی، االن کٌ خَشحالو چقدر نهیدٍنی ريا-کیارش
 (بَسید ٍ سرم)کشیدم نی

 .زدم دل تٌ از لبخندی
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 .بگو بًت رفت یادم راستی-کیارش

 رٍ؟ چی-

 .زیبا فرشتٌ یک نحل شدی، خَشگل خیلی کٌ این-

 .شد آب قند دلو تَ

 :گفتو ٍ کردم پنًان سینش تَ ٍ سرم

 .ندى خجالتو-

 .خندید

 .خجالتت اٍن قربَن-کیارش

 .بَد جالب برام

 .بَدم دادى لو بغلش تَ عرٍس لباس با االن نن

 .کفرین دستو از حسابی بابام ٍ نانان حتها ،دارن حالی چٌ يهٌ االن البد کیارش نیگو-

 بدبخت رٍ خَدت نهیتَنستی تَکٌ نیشٌ، فرانَش چی يهٌ بگذرى ٍقت چند ندارى، عیبی-کیارش
 .کنی

 .کردم نگاى بًش نشستو، سریع ٍ شدم جدا ازش

 بشو؟ چشو تَ چشو بابام ٍ عهَم با رٍیی چٌ با نن برگردیو، چطَری نا حاال کیارش نیگو-

 .نیگردیو بر شد آرٍم کٌ چی يهٌ نیهَنیو، اینجا رٍز چند نباش، نگران-کیارش

 .ٍضع این تَ عرٍس لباس با نن بزرگ، باغ یک تَ تنًا کیارش ٍ نن گفتو، خَدم با
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 شک عشقش بٌ نیتَنٌ نگٌ کسی داشتو، اعتهاد کیارش بٌ جَرى يهٌ نن انا ترسیدم، لحظٌ یک
 کنٌ؟

 .باشو يهش نهیتَنو کٌ عرٍس لباس با نن ٍلی

 :گفتو ٍ اٍردم زبَن بٌ ٍ فکرم

 .نهیتَنو کٌ لباس این با نن بهَنیو اینجا رٍز چند بخَایو اگٌ کیارش، نیگو-

 .نیگی راست-کیارش

 :گفت پاشدٍ یکدفعٌ

 .خَردن ٍاسٌ پرت ٍ خرت یکهو بخرم، برات لباس دست چند بیرٍن نیرم نن-

 .باش خَدت نراقب باشٌ-

 .رفت پاشد ٍ زد لبخندی

 .ٍسایلی نٌ گَشی نٌ نداشتو يو يیچی

 .شدت بٌ داشتو دستشَیی

 .کردم پیدا رٍ دستشَیی کٌ زدم دید رٍ اطراف یکو

 .تَ رفتو ٍ اٍردم در تنو از بدبختی بٌ ٍ لباسو

 .بیاد کیارش یکدفعٌ االن خَبٌ ٍای

 .کردم ٍحشت دیدم رٍ خَدم آینٌ تَ

 .بَد شدى پخش يهٌ خدا،آرایشو یا

 .بَد یاىس يام چشو زیر
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 .شستو رٍ صَرتو ٍ کردم باز رٍ آب شیر سریع

 

 .اٍند کیارش بَد، پَکیدى حَصلو کٌ ساعت یک تقریبا بعد

 .داد دستو پالستیکی ٍ طرفو اٍند

 .بیا خَشت ٍارم انید عزیزم بیا-کیارش

 .اتاق تَ رفتو ٍ زدم بًش لبخندی

 .اٍردم درش پالستیک تَ از

 .بَد نارنجی سادى ای خَنٌ تَ لباس یک

 .کردم تنو يارٍ لباس اٍن ٍ اٍردم در ٍ عرٍسو لباس سریع

 .بیرٍن رفتو اتاق از

 .کرد نی سازی جا رٍ بَد خریدى کٌ رٍ يایی چیز داشت ٍ خَنٌ آشپز تَ بَد رفتٌ کیارش

 .کردم بغلش پشت از طرفش، رفتو ٍ دادم دست از ٍ داریو خَد یکدفعٌ

 .وطرف برگشت ٍ يام دست رٍ گذاشت ٍ دستاش

 .انداخت يام لباس بٌ نگايی

 .نیاد بًت بپَشی يرچی کن قبَل ريا-کیارش

 .خندیدم

 .کردی فکر چی پس نیاد، بًو کٌ بلٌ-

 .بَسید ٍ لپو ٍ خندید
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 :پرسید باتعجب ٍ شد جدا ازم یکدفعٌ

 اٍندی؟ کی بَدی؟با بلد کجا از رٍ اینجا بپرسو،تَ ازت رفت یادم اصال نن-

 .سیاٍش-

 .نهیشٌ باٍرم ٍای چی؟-کیارش

 دستی دستی ٍ خَدم شد باعخ اٍن کرد، بیدار خَاب از ٍ نن اٍن انگار بدٍن، ٍ داداشت قدر ايَم-
 .چاى تَ نندازم

 .زد عهیقی لبخند

 .بَد يام غصٌ ٍ غو ی يهٌ شايد ٍاقعا سیاٍش-

 .اٍند تلفن زنگ صدای یکدفعٌ

 .برداشت رٍ گَشیش ٍ رفت کیارش

 خَبی؟ داداشو سالم-کیارش

 .........................-اٍشسی

 خبر؟ چٌ ٍر اٍن از خَبیو نا ارى-

 ................................-سیاٍش

 .ندی سَتی باش نَاظب فقط نیگردیو، بر بیفتٌ آسیاب از آبا یکو نا خب خیلی ايان-

 ..................................-سیاٍش

 .فعال باشٌ-

 .طرفش  رفتو



 www.Novel98.com 570               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 گفت؟ چی سیاٍش-

 .نبَد نًهی چیز يیچی-کیارش

 .لطفا بگَ، نیکنو خَايش-

 يو بابات ٍ نانان ٍ رسیدى جَش بٌ خَنش آرنان خرابٌ،نیگٌ خیلی ٍر اٍن اٍضاع گفت-کیارش
 .نیست خَب حالشَن اصال

 .پایین انداختو رٍ سرم ناراحتی با

 .باشن نگران نیشٌ درست چی يهٌ نیدم قَل بًت بشی، ناراحت کٌ بًت نگفتو-کیارش

**** 

 (آٍا)

 .ندارم خبر يیچی از نن نیگو دیگٌ، کن بس آرنان-

 :زد داد آرنان

 .تخت رٍ نشست نگین، درٍغ بًو انقدر-

 .اتاقو تَ بَد اٍندى آرنان نا، ی خَنٌ بَدن اٍندى يهٌ

 .برى ٍ بزارى بخَاد زنت عرٍسیت رٍز بَد، بزرگی شکَ سَخت، براش دلو

 .شنید ٍ صدام خدا نشد، خرىباال بَدم، خَشحال خیلی نن انا

 :گفت ٍ پاشد تخت رٍ از دفعٌ یک

 يهین بٌ نن نکنٌ فکر بگَ نهیزارم، راحتش بگَ بًش بًت، زد زنگ ريا نیگو، بًت دارم آٍا ببین-
 خراب ٍ زندگیش کرد خراب ٍ زندگیو نیکنو، بازی باياش کرد بازی بايام نیکشو، پس پا راحتی
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 ی يهٌ نیکنو، عهلی رٍ تحدیدم ٍاگرنٌ نکن گفتو بًش يستو، فوحر سر ينَز نن بگَ بًش نیکنو،
 .بَد خَدش تقصیر اینا

 .نَندم نبًَت ٍ نات نن ٍ بیرٍن رفت اتاق از

 چی؟ تحدید

 نگٌ؟ کردى تحدیدش چی سر

 .تخت رٍ نشستو

 برى؟ کٌ دارى رٍ رفتٌ؟کجا کجا ريا اخٌ

 

 .آینو جلَ رفتو

 .دستو رٍ شد چپٌ يهش یکدفعٌ بهالو، يام دست بٌ کٌ برداشتو رٍ کرنو

 .دادم ٍ پَلش يهٌ این يام کرم کنو؟حیف چیکار حاال ٍای

 .خَرد زنگ گَشیو لحظٌ يهَن

 بدم؟ جَاب يام دست این با چجَری

 .آیفَن رٍ بزارم شدم نجبَر

 .بَد ناشناس شهارش

 .کردم تعجب ريا صدای شنیدن با

 خَبی؟ خَايری سالم-ريا

 کجایی؟ تَ سالم..س-
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 .اٍنجا از خبر چٌ نیگو، بعد االح-ريا

 رفتی؟ چرا رفتی؟ کی کجایی؟با تَ يستن، عصبانی ازت شدت بٌ يهٌ يیچی-

 .خداحافظ نشید، نگران خَبٌ حالو نن بگو زدم زنگ فقط نفصلٌ، ناجراش-ريا

 .کرد قطع رٍ تلفن

 .ريا دست از پَف

 .بشَرم رٍ يام دست برم تا بیرٍن رفتو اتاق از

* 

 (آرنان)

 .بیرٍن اٍندم آٍا اقات از

 کنو؟ چیکار حاال نیشو، دیٍَنٌ دارم

 .ريا صدای بعدشو ٍ اٍند آٍا گَشی زنگ صدای کٌ کردم نی فکر داشتو بَدم ٍایستادى یکو

 .دادم گَش رٍ نکالهشَن ٍ در بٌ چسبَندم ٍ گَشو ٍ برگشتو عجلٌ با

 .زدم پَزخندی شد تهَم کٌ بعد

 .برى پایین گلَت از خَش آب نهیزارم دیگٌ چَن بدٍن، ٍر لحظاتت این قدر خَبٌ؟پس حالت کٌ

 .شدم قایو ستَن پشت رفتو سریع

 .پایین رفت ٍ اٍند در اتاق از آٍا

 .کردم برداشتو،رٍشنش ٍ گَشیش ٍ اتاقش تَ رفتو سریع

 .نداشت رنز خدارٍشکر
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 .تهاساش تَ رفتو

 رفتو اتاق از ٍ کردم سیَ گَشیو َت رٍ بَد زدى زنگ ازش ريا کٌ رٍ ای شهارى ٍ اٍردم در ٍ گَشیو
 .بیرٍن

 .کردم نگاى شهارى بٌ

 .دارم دٍتا شهارى این از دیدم کردم کٌ سیَش

 .تلفن دفتر تَ رفتو

 .کردم کپ بَد شهارى رٍ کٌ کیارش اسو دیدن با

 .کردم نشت ٍ دستو

 .بترکٌ کٌ االنٌ گردنو رگ کردم احساس

 .دیَار بٌ کَبیدم نحکو ٍ دستو

 ٍ بدم فشارش دارى جا يرچقدر تا ٍ يام دست تَ بگیرم رٍ کیارش گردن برم نیخَاست دلو
 .بشکَنهش

 .بیارم دٍتاتَن سر بالیی یک ٍایستین دٍتا، شها کردین خیال چی يٌ

* 

 (ريا)

 .بَدم گرفتٌ بیشتری استرس آٍا با زدن حرف از بعد

 نگرانی؟ انقدر اخٌ چرا نن عزیز-کیارش
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 ٍ عهَم زن رفتار از ترسو نی بابام، ٍ نانانو العهل عکس از رسوت نی نیست، خَدم دست کیارش-
 .بیفتٌ آرنام فکر تَ کٌ انتقانی از ترسو نی بايام، عهَم

 .کرد بغلو ٍ کنارم اٍند

 زندگیت برای بخَاد ندارى جرأت کسی بشٌ، نزدیک بًت ندارى جرأت کسی باشو نن ٍقتی تا-کیارش
 .کنٌ تکلیف تعیین

 .کاشت نَيام رٍی ای بَسٌ

 .کردم بغلش نحکو

 .دارم رٍ کیارش کٌ شکرت خدایا

 .شدیو جدا يو از

 .کرد نگايو یکو

 .نیشٌ نزدیک بًو دارى کو کو کردم احساس

 .اٍندم خَدم بٌ يام لب رٍ ياش لب گرنی با بعد

 کیٌت یک بٌ داشتو، احتیاج آرانش بٌ انا یانٌ، نیکنیو داریو درستی کار االن تنًا، باغ تَ نهیدٍنستو
 .کنو حساب رٍش جَرى يهٌ بتَنو داشتو نیاز کسی بٌ گاى،

 .کردم يهرايیش ننو

 

 .شد جدا ازم

 .کشیدم عهیقی نفس
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 .پیشَنیو بٌ داد تکیٌ ٍ سرش

 ريا؟-

 ريا؟ جان-

 بَدم؟ گفتٌ بًت-

 رٍ؟ چی-

 دارم؟ دٍست خیلی اینکٌ عاشقتو، برات؟اینکٌ نیهیرم اینکٌ-

 .زدم لبخندی

 .شدم خیرى ياش چشو تَ ٍ کردم بلند ٍ سرم

 .بگَ االن نگفتی، نٌ-

 .زد لبخندی اٍنو

 ٍلی کی از نهیدٍنو دارم، دٍست خیلی ريا نیکنو، تکرار برات بخَای يرچقدر عهرم آخر تا-کیارش
 .چیزم يهٌ کشیدنو،شدی نفس دلیل زندگیو،شدی شدی

 .بَدیو شدى خیرى بًو يهینجَر

 نهیگی؟ تَ-کیارش

 .گفتو یشپ ساعت چند يهین کٌ نن-

 .بشنَم دیگٌ بار یک دارم دٍست ننو-کیارش

 .گردنش دٍر کردم حلقٌ ٍ دستو

 .نزار تنًام ٍقت يیچ کیارش قلبو، پادشاى شدی دارم،عاشقتو، دٍست خیلی کیارش،ننو-
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 .بغلش تَ گرفتتو نحکو

 .نیستو دنیا این تَ یعنی نبَدم کنارت رٍزی یک اگٌ بدٍن نهیکنو، ترکت ٍقت يیچ نفسو آخرین تا-

**** 

 .شد خَاب ٍقت دیگٌ گذشت کٌ یکو

 .پاشدیو جانَن از بايو

 .نیخَابو حال تَ نن اتاقٌ اٍن تَ برٍ تَ ريا-کیارش

 نهیشی؟ اذیت-

 .راحتٌ نبالش بابا نٌ-کیارش

 .بخیر شبت پس باشٌ-

 .شدم اتاق رايی

 

 (آرنان)

 .بَد آٍا بٌ شدن نزدیک يو فًهیدن راى بًترین رفتن، گَری کدٍم دٍتا اٍن فًهیدم نی باید نن

 .بَدم ننتظرش دانشگاى در دم

 .رفت نی خیابَن طرف بٌ داشت ياش دٍست با کٌ دیدنش گذشت کٌ یکو

 .کردم صداش ٍ شدم پیادى ناشین از سریع

 آٍا؟-

 .کرد نگاى بًو تعجب با دیدتو ٍقتی طرفو، برگشت
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 .طرفو اٍند ٍ کرد خداحافظی ياش دٍست با بعد یکو

 نیکنی؟ چیکار اینجا تَ سالم-آٍا

 .نیگو بًت شَ سَار سالم-

 .افتادم راى ٍ ناشین تَ نشستیو

 .طرفش برگشتو ٍ داشتو نگٌ خلَت گَشٌ یک تر، جلَ رفتیو کٌ یکو

 .نیخَام نعذرت ازت دیرٍزم رفتار بابت آٍا راستش-

 .کرد نگايو تعجب با

 رفتارت؟ کدٍم-آٍا

 .پریدم بًت اتاقت تَ دیرٍز-

 .بَدی عصبانی باالخرى خب، شتی دا حق يو تَ بابا نٌ ايان-آٍا

 .نیشٌ عَض يَانَن ٍ حال بخَریو؟یکو نايار یک بریو بايو نیای حاال-

 .دیدم نی ياش چشو تَ رٍ تعجب قشنگ

 .بریو باشٌ-آٍا

 .کردم حرکت رستَران طرف بٌ ٍ دادم تکَن ٍ سرم

**** 

 .خَنشَن رسَندم یانٌ، دادى پیام بًش ريا ببینو کٌ آٍا گَشی کردن چک نايارٍ از بعد

 عاشقهٌ آٍا چٌ،بعدشو نن بٌ رياست تقصیر انا نیبینٌ، زیادی آسیب آٍا انتقانو تَ نیدٍنستو
 .نخَرى شدیدی ضربٌ خیلی شاید
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 (ريا)

 .دادم بدنو بٌ قَسی ٍ کش

 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ شدم بلند ازجام

 .بشَرم رٍ صَرتو ٍ دست کٌ دستشَیی رفتو

 .رفتو حال سهت بٌ ٍ بیرٍن اٍندم

 .خَاب غرق ٍ بَد شدى نچالٌ خَدش تَ کیارش

 .نشستو زنین رٍ نبل، کنار

 .کردم نَازشش ٍ صَرتش طرف بردم ٍ دستو

 .چَنٌ زیر تا پیشَنی از

 .کنار دادم رٍ بَد صَرتش رٍ کٌ رٍ نَياش از ای ترى

 .بَسیدم ٍ گَنش آرٍم ٍ شدم خو

 .کرد باز ٍ ياش چشو آرٍم آرٍم

 يای دست با کٌ کَچَلَ فرشتٌ یک شدم، نی بیدار خَاب از اینطَری صبح يررٍز کاشکی-کیارش
 .بشو بلند خَاب از لذت غرق نیشٌ باعخ ٍ نیکنٌ نَازشو ظریفش

 .زدم رٍش بٌ لبخندی

 .پاشد جاش از

 .کنو آنادى صبحانٌ برم نن دیگٌ خب-
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 .رفتو خَنٌ آشپز سهت بٌ ٍ پاشدم جام از

 

 کٌ نشَند گردنو رٍی ای بَسٌ بعد کرد، حلقٌ کهرم دٍر ٍ دستش کیارش کٌ رختو نی چایی داشتو
 .گرفتتو نحکو کیارش کٌ بیفتو خَاستو شد، حس بی بدنو

 .ريا جنبت بی سر تَ خاک

 .بًو بَد چسبیدى سفت انا کنو، جدا ازش ٍ خَدم کردم سعی

 .کن ٍلو لطفا کیارش-

 :کرد زنزنٌ گَشو دم

 بدى؟ جات نگٌ چرا-

 .کشیدم عهیق نفس یک سریع نشَند، تر عهیق ای بَسٌ ایندفعٌ

 ...لطفا کیارش-

 .بیرٍن رفت آشپزخَنٌ از ٍ کرد ٍلو گذشت کٌ یکو

 .نبَد خَدنَن دست انا نیست، درست اصال ٍضعیتهَن نیدٍنستو

 .بدم پیام آٍا بٌ ٍ بگیرم رٍ کیارش گَشی بعد باشٌ یادم

**** 

 (آٍا)

 .بَد عجیب برام آرنان يای کار

 .بشٌ نزدیک بًو نیخَاد يهش کردم نی احساس
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 .بَد ريا کردن فرانَش برای شاید چرا، نهیدٍنو

 .زدم لبخندی

 .خَرد زنگ گَشیو کٌ زدم نی الک يام ناخَن بٌ داشتو

 .برداشتهش

 بلٌ؟-

 خَبی؟ سالم-

 .شدم خَشحال آرنان صدای شنید با-

 خَبی؟ تَ نهنَنو-

 خبر؟ چٌ بَنتقر-

 .سالنتی يیچی-

 رٍ نفر یک خَدم با نیتَنو گفت کردى، دعَتو رستَرانش بٌ يام دٍست از یکی شام برای آٍا نیگو
 بیای؟ رسیدی،نیتَنی ذينو بٌ فقط تَ ببرم،

 .دعَتت از نهنَن نیام، باشٌ-

 .دنبالت نیام باش حاضر يشت ساعت پس نیکنو، خَايش-آرنان

 .فعال پس نهنَنو باشٌ-

 .خداحافظ-

 

 .کردم باز رٍ کهدم در رفتو ٍ پاشدم شد، تهَم الکو ٍقتی
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 .بیام آرنان چشو بٌ انشب داشتو دٍست

 .تخت رٍ گذاشتو ٍ برداشتو رٍ يام خَشگل نانتَ از یکی

*** 

 .شدم آرنان زنگ ننتظر ٍ نشستو تختو رٍ شدم حاضر ٍقتی

 .داد پیام بًو یکی لحظٌ يهَن

 :بَد ناشناس ىشهار کردم، باز ٍ گَشیو

 (کن خبرم حتها افتاد اتفاقی ير اٍنجا بگو نیخَاستو يستو ريا آٍا، سالم)

 :داد پیام بًش

 تًرانی؟ کجایی؟ تَ ريا نیفتادى، خاصی اتفاق حاال سالم،تا-

 :اٍند پیانش جانیٌ چند بعد سریع

 برات رٍ يهٌ ندماٍ کٌ بعد خَبٌ جام نباش، نن نگران تًرانٌ، تَ يستو يام دٍست از یکی باغ نن
 .نیدم تَضیح

 :نَشتو

 يستش؟ تًران کجای باشٌ-

 (يستش.......تَ)

 .خداحافظت فعال باشٌ ايان-
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 .بیرٍن رفتو در از ٍ زد زنگی تک آرنان

 .شدم سَار ٍ رفتو ناشین طرف بٌ

 سالم-

 خَبی؟ سالم-آرنان

 .نهنَنو-

 .اٍرد در حرکت بٌ رٍ ناشین

 خبرا؟ چٌ-آرنان

 .سالنتی يیچی-

* 

 (آرنان)

 .شدیو پیادى ٍ کردم پارک ٍ ناشین رسیدیو، رستَران بٌ ٍقتی

 .دستو تَ گرفتو ٍ دستش

 .تَ رفتیو بعدش ٍ کرد نگايو یکو

 .داد نشَن بًهَن رٍ نیزنَن ٍ کرد گَیی اند خَش ٍ جلَ اٍند دٍستو

 .نشستیو رفتیو

 :گفتو گذشت کٌ یکو

 نیست؟ خبری خَايرت از-
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 .دارمن خبر چیزی نٌ،نن-آٍا

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .اٍند گارسَن بعد لحظٌ چند

 .دادم سفارش جَجٌ دٍتانَن برای

* 

 .شد خَردى حرفی يیج بدٍن نايارنَن

 :گفت ٍ پاشد آٍا

 .بشَرم ٍ دستام نیرم نن-

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .برٍ باشٌ-

 .ياش پیام تَ رفتو ٍ اٍردم در  کیف تَ از ٍ شیش گَ سریع رفت کٌ ٍقتی

 .خَندم ٍ ياشَن چت ٍ کردم بازش سریع کیارش شهارى دیدن با

 .زدم لبخندی

 .نیام دارم کٌ باش ننتظرم کردم، پیدات بألخرى خانَم ريا

 :گفتو ٍ پاشدم اٍند ٍقتی آٍا

 .بریو بًترى دارى ٍاجبو کار زد، زنگ بًو يام دٍست از یکیع-

 .کرد تعجب

 .شتگذ سخنی ٍ حرف يیچ بدٍن اٍندیو، کٌ بیرٍنی داشت حق
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 .افتادم راى بَد گفتٌ آٍا بٌ ريا کٌ آدرسی طرف بٌ رسَندم، رٍ آٍا اینکٌ بعد

**** 

 .کردم نگاى رٍ اطراف ٍ شدم پیادى ناشین از

 .يستن کدٍنش تَ نهیدٍنستو ٍلی بَد، يو کنار باغ خَنٌ تا چند

 رفتو طرفش بٌ سریع کٌ شد نی رد طرف اٍن از داشت اقایی یک

 .اقا ببخشید-

 .طرفو برگشت

 .بفرنایید-

 بیام بَد گفتٌ يستن يام دٍست از نیشناسید؟یکی ارجهند اسو بٌ اقایی شها ببخشید سالم-
 ..نهیدارى بر گَشیش، بٌ نیزنو زنگ يو بگٌ،يرچی بًو رٍ پالک بَد رفتٌ یادش انا پیشش،

 یک جز ٌب ٍ نیَندى يا طرف این کسی يفتٌ این تَ انا نهیشناسو، اسو این بٌ اقایی پسرم نٌ-
 .نهیدٍنو رٍ فانیلیش انا اقایی

 بَد؟ جٍَن ٍ بلند قد-

 .ارى ارى،-

 يا؟ باغ از یکی کدٍم تَ بگید نیشٌ ايان-

 .داد نشَن بًو رٍ رنگی ای قًَى در دستش با

 .رفتو سهت اٍن بٌ ٍ تشکری،کردم
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 .زدم رٍ زنگ انا بشو، رٍ رٍبٌ نیخَام ای صحنٌ چٌ با نهیدٍنستو

 :گفت یکی

 کیٌ؟-

 .نبَد کیارش صدای انا بَد نردانٌ داشص

 .داشتو کار ارجهند اقای با ببخشید سالم-

 يستی؟ چیکارشَن رفت؟شها اینجا از پیش ساعت نیو يهین ایشَن ايان-

 .رفتن کجا اخٌ نن شانس از اینو پَف

 .شدم نزاحو ببخشید دٍستاشَن، از یکی نن-

 .شدم سَار ٍ رفتو ناشیو طرف بٌ

 .زدم داد ٍ فرنَن رٍ َبیدمک ٍ دستو بار چند

 

 (ريا)

 .برگردیو گرفتیو تصهیو کیارش با

 .تر دیر یا زٍدتر حاال گشتیو، برنی باید کٌ باألخرى نداشت، فایدى شدن نخفی

 یانٌ؟ کنو تحهل رٍ بشٌ زدى بًو نیخَاد کٌ يایی حرف نیتَنو نهیدٍنستو

 .رسیدیو

 .کیارش طرف برگشتو

 :گفت ٍ دستش تَ رفتگ ٍ دستام دید رٍ استرسو ٍقتی
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 نًو يهٌ از باش نداشتٌ يو استرس بَدم، پات جَرى يهٌ نن بیام،ٍاگرنٌ بايات نخَاستی خَدت-
 .چاى تَ ننداختی ٍ خَدت خَدت کٌ اینٌ تر

 .زدم بًش لبخندی

 .نهنَنو ازت چی يهٌ برای-

 .بَسید ٍ گَنو ٍ شد خو

 .خداحافظ-

 .عزیزم خداحافظت-کیارش

 .شدم پیادى ناشین از

 .زدم رٍ زنگ ٍ رفتو در طرف بٌ

 کیٌ؟-

 .کن باز ٍ در آٍا-

 .رفتو،تَ ٍ شد باز تیکی صدای با در بعد یکو

 

 

 .کرد بغلو يو اٍن کردم، بغلش ٍ جلَ بَد،رفتو ٍایستادى در جلَی آٍا

 .شدم جدا ازش

 بَد؟ کی آٍا-نانان

 .اٍردم در رٍ يام کفش ٍ تَ رفتو
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 .زد خشکش جاش سر دیدنو با نانان

 .ريا..رى-نانان

 .گرفتو تری بیش استرس ٍ کرد یخ يام دست يا پلٌ رٍ بابا دیدن با

 .نیشٌ قرنز دارى لحظٌ ير بابا صَرت کردم احساس

 .سهتو اٍند یکدفعٌ

 .صَرتو تَ زد ٍ باال برد ٍ دستش

 .شد کج راست طرف بٌ سرم ضربٌ، شدت از

 .کشیدن جیغی آٍا ٍ نانان

 .دارم دختری يهچین ستونهیدٍن ريا، نهیدٍنستو-بابا

 .پایین انداختو ٍ سرم ٍ صَرتو رٍ ریخت يام اشک

 بیشتر تا پایین بندازم ٍ سرم شدی باعخ بردی، يهٌ جلَی رٍ ريا؟آبرٍم کردی کاری يهچین چرا-بابا
 .نشو تحقیر اٍن از

 :گفتو گریٌ با

 بشو؟ بدبخت نن داشتی دٍست شها نداشتو، دٍستش نن خَاستهش، نهی نن بابا-

 :زد داد یکدفعٌ

 نگفتی؟ اٍل يهَن چرا-
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 نیکنو، عادت بًش کو کو گفت نیشٌ، درست چی يهٌ گفت گفتو، نانان بٌ نتَنستو، بگو، نشد-
 بیشتر نهیتَنو، دیدم اٍندم خَدم بٌ عرٍسی رٍز انا نیریزى، بًو عهَ ٍ شها ی رابطٌ بگو اگٌ گفت

 .کنو بدبخت رٍ مخَد عهرم آخر تا نهیتَنو برم، پیش نهیتَنو این از

 .صَرتو تَ زد دیگٌ سیلی یٌ ٍ اٍند طرفو بٌ سرعت بٌ شد، تر عصبی بابا يام حرف این با

 .شد ٍنانع اٍند طرفش بٌ نانان کٌ بدى ادانٌ خَاست

 .نیگٌ ارٍ حرف این ایستادى رٍم تَ رٍ، پرٍ ی دخترى کنو حالیش کن ٍلو-بابا

 .نیکنی سکتٌ نکردى خدایی االن تَرٍخدا، باش آرٍم-نانان

 :زد  پَزخندی بابا

 کٌ دختریٌ این بگو نیشٌ شرنو بردی، رٍ آبرٍم نبینو، رٍ ابرٍیی بی این از بیشتر تا کنو سکتٌ بزار-
 .نهیشٌ سرافکندگیو باعخ ٍقت يیچ گفتو ٍ داشتو اعتهاد بًش يام چشو نحل

 .نتَنستو ببخش ٍ نن بابا-

 .کرد ارٍم بابارٍ نانان

 کٌ رفت نی  يا پلٌ طرف بٌ داشت حرف ٍبدٍن کرد ان بٌ ٍ پشتش بابا

 :گرفتو رٍ پاياش ٍ زنین رٍ افتادم

 .نکن بايام کارٍ این نرٍ،،بابا بًو، نکن ٍ پشتت لطفا بابا-

 ٍ بیرٍن کشید دستو تَ از پاشَ

 .رفت يا پلٌ طرف بٌ

 .کردم نی گریٌ بلند
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 .جلَ اٍند نانان

 .ريا چی،بگهت نهیدٍنو-

 .باال رفت يا پلٌ از اٍنو

 :گفتو بلند

 .دارم احتیاج يا شها بٌ نن نکنین، کارٍ این نن با رٍخدا تَ

 .شدن پنًان دیدم از نن بٌ تَجٌ بی اٍنا

 .کردم گریٌ بٌ شرٍع ٍ يام دست رٍ گذاشتو رٍ سرم

 .بغلش تَ گرفت ٍ سرم ٍ کنارم نشست آٍا

 .کردم خالی رٍ خَدم خَايرم بغل تَ اطهینان با

 

*** 

 .يستو خَنٌ تَ کٌ يست پنجهی زرٍ انرٍز

 .بیرٍن برم خَنٌ از نهیزارى ٍ کردى تنبیًو جَرایی یک بابا

 .سرسنگینٌ بايام يو نانان

 .بَد شکستٌ خیلی دلو

 .نداد دست از رٍ عشقش چَن بَد،اٍنو آٍا بَد خَب بايام خَنٌ تَ کٌ فردی تنًا

 .بَدن کردى جهع يو رٍ تاپو لپ ٍ گَشیو

 .يا دبیرستانی دختر این نحل بَد، رفتٌگ خندم طرف یک از
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 .فًهیدم نهی رٍ بابا يای کار این دلیل

 کنٌ؟ حبسو خَاست نی کی تا

 .کنو صحبت بَدم نتَنستٌ يو کیارش با

 نیست، ٍقتش االن گفت نی بًش بابام انا بزنٌ، حرف بايام تا بَد خَنهَن دم رٍزى چًار يو آرنان
 .بعد برای بزار

 .بَد فتٌگ بًو آٍا يارٍ این

 

 .بَدم کشیدى دراز تختو رٍ

 .اٍند پنجرى از صدایی یکدفعٌ کٌ کردم نی فکر بَد انتظارم در کٌ ای آیندى بٌ داشتو

 .بیشتر شدت با ایندفعٌ شد، تکرار صدا دٍبارى کٌ شدم رٍیايام غرق دٍبارى بًش تَجٌ بی

 .رفتو پنجرى سهت بٌ ٍ شدم بلند تخت رٍ از

 .زدم پس رٍ پردى

 .شدم شَکٌ کیارش دیدن با کٌ دٍختو چشو یینپا بٌ

 .کرد نی چیکار اینجا

 .پایین بیا فًهَند بًو دستش با

 .پیشش برم زد نی پر دلو انا یانٌ، بخرم جَن بٌ رٍ ریسک این نهیدٍنستو

 .پَشیدم ٍ اٍردم در شال ٍ نانتَ یک ٍ کهدم طرف رفتو



 www.Novel98.com 591               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کٌ اینجا کردم،تا نگاى ٍر ٍ دٍر بٌ پایین، رفتو يا ٌپل از پاٍرچین پاٍرچین ٍ کردم باز آرٍم رٍ اتاق در
 .رفتو در طرف بٌ شدم بلند پام ی پنجٌ رٍ بَد،دٍبارى انان ٍ انن چی يهٌ

 

 .کردم باز آرٍم رٍ در

 .جلَ اٍند کیارش

 .نباشٌ يا طرف این آرنان ٍقت یک کردم،ترسیدم نگاى سریع اطراف بٌ

 .بستو ٍ در ٍ خَدم طرف بٌ کشیدم ٍ دستش

 انن ٍ نهیَند کسی اٍنجا بَد، پارکینگ تَ کٌ ناشینو طرف بردنش خَدم با کشَن کشَن سریع
 .بَد

 .کردم بغلش نحکو ٍ طرفش برگشتو شدم، نطهئن جانَن از ٍقتی

 .بَدم دلتنگت چقدر عشقو؟نهیدٍنی چطَری-کیارش

 .شدم جدا ازش

 .دنهیَن بر دستو از کاری انا بَد، شدى تنگ ٍاست دلو خَبو،ننو-

 .کردم تعریف براش يارٍ ناجرا ی يهٌ

 :گفت شد تهَم صحبتو ٍقتو

 .بَدن يا حرف این از تر ننطقی بابات کٌ تَ نهیشٌ، باٍرم ريا ٍای-

 .کردم بازی آبرٍش داشت،با حق يو طرف یک از البتٌ نهیدٍنو،-

 گرفتن؟ ازت رٍ گَشیت چرا دیگٌ اخٌ بگو، باید چی نهیدٍنو ٍاقعا-کیارش
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 .نیکنٌ رفتار بايام دبیرستانی دختر یک نهیارم،نحل در سر بابام يای کار ازنهیدٍنو،-

 کردی؟ صحبت آرنان با ريا نیگو نیرى، ٍ نیگذرى اینا ی يهٌ نکن، اذیت رٍ خَدت زیاد-کیارش

 نهیدٍنو بزنٌ، حرف بايام بیاد نهیزارى بابا انا داد، نی کشیک يی خَنهَن دم ٍقت چند تا بابا نٌ-
 .نیگذرى چی بابام ذين تَ نهیفًهو اصال چرا،

 .داد تکَن ٍ سرش

 ..نیکنٌ خفو دفعٌ این بفًهٌ بابام دیگٌ برم باید نن کیارش-

 :گفت شیطَنی لحن با جلَ اٍرد ٍ سرش ٍ کهرم دٍر کرد حلقٌ ٍ دستش

 .باشو پیشت بیشتر خَام نی نشدم، سیر ازت ينَز کٌ نن-

 .نشدم حریفش يهیشٌ نحل ناکنو،ا جدا ازش ٍ خَدم کردم سعی ٍ خندیدم

 .نیست زنانش االن انا نشدى، رفع دلتنگیو ينَز ننو دیگٌ، برٍ کیارش-

 ببینهت؟ بیام یَاشکی باید کنو؟يهیشٌ تحهل رٍ دٍریت باید تاکی نن خب-کیارش

 .نیشٌ تهَم کی بابام تنبیٌ ببینیو نیست،باید نعلَم يیچی االن کیا نهیدٍنو-

 .شد داج ازم ٍ بَسید ٍ پیشَنیو

 .خداحافظ عزیزم،فعال نیرم باشٌ ٍلی خَاد، نهی دلو کٌ این با-کیارش

 .سالنت خداحافظ،بٌ-

 .بیرٍن رفت ٍ کرد باز ٍ در

**** 

 (آٍا)
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 .چرا نهیدٍنو باشٌ، برام عجیبی رٍز قرارى کردم احساس پاشدم خَاب از کٌ انرٍز

 .بَد ندادى خاطهٌ ريا تنبیٌ بٌ ينَز بابا

 .نهیاٍردیو در سر کدٍنهَن يیچ ريا نٌ ٍ نانان نٌ نن نٌ بَدم، تعجب در بابا يای رفتار از ٍاقعا

 .کرد نی نحلی بی بًش کهی فقط نانان انا بَد، سرسنگین ريا با کال کٌ بابا

 .پایین رفتو يا پلٌ از

 ..دیدن نی تلَیزیَن ٍ بَدن نشستٌ طرف یک يرکدٍم ريا ٍ نانان

 .نشستو نانان کنار

 :گفت نانان گذشت کٌ یکو

 .نشید نگران ٍقت یک گفتو يستیو، دعَت جایی انشب بابات ٍ نن آٍا راستی-

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .يستو يو تَ با ريا یعنی کٌ گفت یکجَری گرفت خندم

 .زدن نهی يو حرفی يیچ رفت، نی سر داشت دیگٌ حَصلو

 .تخت رٍ کردم پرت رٍ خَدم ٍ اتاقو تَ رفتو ٍ پاشدم جام از

 کنو؟ چیکار حاال رفتٌ سر حَصلو

 .برداشتهش آرایشو نیز رٍی از ٍ پاشدم جام از گَشیو زنگ صدای با

 .شد باز بناگَش تا نیشو آرنان ی شهارى دیدن با

 .فشردم رٍ سبز ی دکهٌ سریع

 جانو؟-
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 خَبی؟ آٍا سالم-

 خَبی؟ تَ نهنَنو-

 خبر؟ نیستو،چٌ بد-

 .سالنتی يیچی-

 نداری؟ ای برنانٌ انرٍز برای آٍا نیگو-

 چطَر؟ نٌ-

 .بزنیو حرف بايو یکو خَاستو نی يیچی-

 .ايان-

 نیکنی؟ قبَل پس-

 .ارى-

 .خَنو بیا پس-

 خَنت؟-

 

 .آرى-

 داری؟ خَنٌ تَ نگٌ-

 .کنیو زندگی تَش ريا با بَد قرار کٌ ای خَنٌ يهَن بابا-

 چند؟ ساعت نیام، باشٌ فًهیدم، تازى ايان-

 .بیا دى تا نٌ يای ساعت نینیتَ اگٌ دارم، کار یکو شب تا نن-
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 .بیام بتَنو ساعت اٍن تَ نکنو فکر دیرى، یکو آرنان-

 .نیرسَنهت ٍر اٍن از خَدم بیا، دیگٌ نٌ-

 .فعال شب تا پس باشٌ، خب خیلی-

 .خداحافظ-

 بگٌ؟ بًو نیخَاد چی آرنان یعنی خدا ٍای

 نیزنٌ زنگ بًو کٌ يهین رم،نیب لذت خیلی آرنان يای تَجٌ از نهنَنتو، خدایا خَشحالو، خیلی ٍای
 .بخشٌ لذت برام دنبالو، دانشگاى دم نیاد ٍ نیکنٌ دعَتو رستَران ٍ

 .بیرٍن زدم اتاقو از خَشحالی با

 

 شبنو ی خَنٌ برم خَام نی ٍ نیام ٍقت دیر شب گفتو يو ريا بٌ نبَدن، خَنٌ کٌ بابا ٍ نانان
 .نیرسَنتو يو ٍر اٍن از دٍستو،

 بیرٍن، برى نیتَنٌ ٍ آزادى شب یک چَن شدى، خَشحال حسابی بَد لَمنع ياش چشو از يو ريا
 .نن نٌ ٍ نانان نٌ ٍ بَد بابا نٌ

**** 

 .کردم تنو لی شلَار يهراى بٌ خَشگل خیلی لباس یک

 .کردم خالی خَدم رٍ داشتو، دٍستش خیلی کٌ يو ٍ عطرم

 .کرد تر کشیدى ٍ چشهام کٌ بستو باال يو ٍ نَيام

 .کردم يو نالیو آرایش یک
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 .نداشت عیبی انا بَد باز یکهی لباسو

 .دنبالو نیَند خَدش چرا آرنان بَدم نَندى

 .نیاد دیگٌ دقیقٌ پنج تا گفت ٍ زدم زنگ آژانس بٌ

 .بَدن رفتٌ بَد ٍقت خیلی بابا ٍ نانان

 .شدم آسانسَر سَار ٍ  بیرٍن زدم در از گذشت کٌ یکو

 

 .بَد خطرناک یکو شب ٍقت این چَن بَد، نسنی نرد رانندى خدارٍشکر

 .افتاد راى ٍ گفتو بًش رٍ آدرس

 

 .شدم پیادى ٍ کردم حساب رٍ کرایٌ رسیدیو، ٍقتی

 .تَ رفتو ٍ شد باز در کٌ زدم رٍ آیفَن زنگ

 .داشتو استرس چرا نهیدٍنو

 

 .بَد ایستادى در دم آرنان بیرٍن، رفتو ٍ شد باز آسانسَر در

 .دادیو دست بايو ٍ جلَ رفتو

 .تَ رفتو ٍ ندادم نحل انا چجَری، نهیدٍنو بَد، خاصی جَر یک حالتش

 .بَد خَنٌ تَ ريا جًاز ينَز



 www.Novel98.com 597               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بَد قرار خَايرم کٌ باشو ای خَنٌ تَ بَد، سخت برام يو یکهی اینجا، بیام بَد گفتٌ چرا نهیدٍنو
 .بشٌ خَنٌ این خانو

 .گَشٌ یک گذاشتو ٍ اٍردم در ٍ لباسام

 .برم يا اتاق تَ نهیخَاستو

 .نبل رٍ نشستو

 .بَد بخش لذت خیلی برام لحظات این

 .خَنٌ آشپز تَ بَد رفتٌ آرنان

 حالی چٌ اٍنجا نن بچینیو، رٍ جًاز تا نیَندیو کٌ افتادم يایی رٍز اٍن یاد کردم، نگاى اطراف بٌ
 .ندارى خبر خَدش فردای از کس يیچ ٍاقعا داشتو،

 .آرنان کنار بَدن  جز باشٌ نًو برام نباید چیز يیچ انشب کنو، دٍر خَدم از رٍ افکار کردم سعی

 .نیز رٍ گذاشت ٍ طرفو اٍند چایی سینی با گذشت کٌ یکو

 .نشست ای دیگٌ نیل یک رٍ رفت خَدش

 .کرد نی نگايو داشت حرفی يیچ بدٍن

 .خَردم ازش یکو ٍ برداشتو ٍ چاییو شدم، نعذب یکو

 فراریت؟ خَاير از خبر چٌ خب-آرنان

 .خبر يیچ-

 .نیکنٌ صحبت ريا از دارى باز کٌ نیَند خَشو زیاد شراست

 :گفت یکدفعٌ
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 .بشین پیشو بیا آٍا-

 .کرد اشارى کنارش بٌ

 .زدم لبخندی ٍ نیز رٍ گذاشتو ٍ چاییو

 .نشستو پیشش رفتو ٍ پاشدم

 .شد نی دیدى بیشتر ياش چشو قرنزی نزدیکی این از

 .کرد نی نگايو داشت ٍ بَد صَرتو خیرى يهینطَر

 

 .بَدم شدى سیايش يای چشو غرق ننو

 .جلَ نیاد دارى کو کو سرش کردم احساس

 .گردنو تَ برد فرٍ رٍ صَرتش یکدفعٌ

 .نداشتو حرکت تَان شدم، شَکٌ

 .لرزید بدنو گرفت گردنو از کٌ ریزی گاز با

 .نستٌ فًهیدم کٌ کرد زنزنٌ لب زیر چیزی حالت يهَن در

 .کنو جداش خَدم از کردم سعی ٍ زدم صدا رٍ اسهش ترس با

 :گفتو لرزٍنی صدای با

 .نیست خَب تَحالت..آرنان؟تَ نیکنی چیکار داری..دا-

 .پایین طرف بٌ کشیدشَن ٍ نَيام تَ کرد فرٍ پشت از ٍ دستش

 .گفتو ریزی آخ
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 .نیستو نست ٍ خَبو يو خیلی نن-آرنان

 .خندى زیر زد بلند یکدفعٌ

 :گفت شد تهَم خندش ٍقتی

 ٌ؟خَب چقدر حالو دیدی-

 .بَدم ترسیدى شدت بٌ حرکاتش از

 .نبل رٍ کرد پرتو ٍ گرفت ٍ دستو سریع کٌ بشو بلند خَاستو

 .بَد اٍندى در اشکو دیگٌ

 :گفت دید يام چشو تَ رٍ اشک نو کٌ آرنان

 چیٌ؟ برای کَچَلَ؟گریت شد چی ٍای-

 :گفت ٍ زد چشهکی ٍ صَرتو رٍ شد خو

 .خَشبگذرى بًت نیدم قَل-

 .گریٌ زیر زدم بلند ٍ دمنیاٍر طاغت دیگٌ

 .نیکنو خَايش کن، ٍلو رٍخدا تَ آرنان-

 

 .کرد ٍارد بًو يو رٍ بعدی شَک

 باید نهیدٍنستو کٌ گرفتو قرار نَقعیتی تَ االن بَد، نزدى دست بًو پسری يیچ حاال تا کٌ ننی
 .کنو چیکار
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 زجر ٍ ترحو رٍی از فقط ٍ فقط يَس، رٍی از نٌ داشتن دٍست رٍی از نٌ بَد عشق رٍ از نٌ بَسش
 .بَد نن دادن

 .چسبید بًو بیشتر اٍن انا کنو، جداش خَدم از کردم سعی ٍ اٍندم خَدم بٌ

 

 نگٌ سرم باال ٍ گرفت ٍ يام دست دٍتا دستش یک با یکدفعٌ کٌ زدم نی پا ٍ دست داشتو يهینطَر
 .داشت

 

 .نهیَند در صدام يق يق ٍ گریٌ از دیگٌ

 .لباسش يای دکهٌ کردن باز بٌ کرد شرٍع ٍ شد بلند رٍم از نکخ کهی با

 .اتاق سهت دٍیدم سریع پاشدم، جام از ٍ کردم استفادى فرصت از

 .تَ اٍند ٍ در الی گذاشت رٍ پاش کٌ ببندم ٍ در خَاستو تَ، رفتو

 رٍ؟ زدن دٍر داشتیو آ آ-آرنان

 .جلَ نیَند آرنان رفتو نی عقب عقب نن کٌ يهینطَر

 ...کر چیکار نن نگٌ اخٌ برم، بزار ونیکن خَايش آرنان..آر-

 .تخت رٍ کرد پرتو ٍ گرفت ٍ دستو حرکت یک با

 

 .کرد بدبخت ٍ نن ٍ کرد ٍ خَدش کار آخر در ٍ
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 :زد داد آرنان یکدفعٌ کردم، نی گریٌ ٍ بَدم پیچیدى خَدم دٍر رٍ نلحفٌ کٌ حالی در

 .دارى انتاٍ کارش بَدم گفتٌ ريا بٌ آٍا، خَردی ٍ نخو دیگٌ، بسٌ اى-

 :تَپیدم بًش داد با

 احهق نن آرنان، فطرتی پست خیلی بدم، پس رٍ ريا تاٍان باید کٌ بَدم کردى گنايی چٌ نن نگٌ-
 سرم بٌ نیتَنستی کٌ بالیی ترین بزرگ کردی، لٌ پات زیر ٍ نن تَانت ی يهٌ با تَ بَدم، عاشقت

 .بَد،،نانرد يهین بیار

 .ببند ٍ دينت آٍا، دیگٌ بسٌ-آرنان

 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ پاشد

 کنو؟ چیکار حاال شدم، بدبخت خدایا

 .خَنهَن برم رٍیی چٌ با

 .شکهو زیر گذاشتو ٍ دستو

 .کرد نی درد خیلی

 .باز يَس کحافت نگذرى ازت خدا آرنان، کنٌ لعنتت خدا

* 

 (ريا)

 .بَدم شدى آزاد دیگٌ رٍز چند بعد بَدم، زدى ذٍق حسابی انشب

 .پیشت نیام گفت شد، خَشحال نن نحل اٍنو ٍ کیارش بٌ زدم زنگ کردم کٌ کاری اٍلین
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 .رسیدم خَدنو بٌ ٍ کردم نرتب یکو رٍ خَنٌ ننو

 .شب نصف یک ساعت شد ٍ گذشت ٍقت کٌ کردیو بازی پاستَر ٍ دیدیو فیلو بايو یکو اٍند ٍقتی

 سریع اٍند پیش براش کاری سفر یک بابات نهیایو، خَنٌ انشب نا گفت ٍ خَنٌ زد زنگ نانان
 .نیام صبح ٍ نَندم يهَنجا ننو ٍ رفت

 .باشو کیارش با نیتَنستو بیشتری ٍقت شدم، خَشحال یکو ننو

 .بزنن حرف بايو صبح تا نیخَاستن البد بَدن، جیک تَ جیک حسابی بابا دٍست زن با نانان

 .شب نصف ساعتدٍ شد کٌ گذاشتیو يو رٍ چشو

 .بَدم شدى نگران آٍا برای حسابی

 .زد نی زنگی یک نباید نگٌ بهَنٌ،،انا دٍستش خَنٌ خَاستٌ شب حتها گفت نی يی شکیار

 .بغلش تَ گرفتتو ٍ شد نزدیکو کیارش کٌ نبل رٍ بَدم نشستٌ ناراحتی حالت با

 بگو؟ بًت چیزی یک ريا گو نی-کیارش

 :گفتو ٍ کشیدم ای خهیازى

 .بگَ جانو-

 ...نن نیشٌ آٍا ٌن بابات نٌ يست نانانت نٌ کٌ حاال نیگو-کیارش

 چی؟ تَ-

 .بخَابو اینجا شب-

 .خندى زیر زد بلند کٌ طرفش چرخیدم یکدفعٌ

 .بَدم شدى خیرى بًش تعجب با ننو
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 :گفت شد تهَم کٌ خندش

 .بَد شدى دار خندى خیلی قیافت ريا ٍای-

 .زدم بازٍش بٌ نحکهی نشت

 .کن نسخرى رٍ خَدت ادبی، بی خیلی-

 .سینش رٍ گذاشتو رٍ سرم ٍ جام سر برگشتو دٍبارى

 .نفًهیدم چیزی دیگٌ کٌ شد چی نهیدٍنو یکدفعٌ کٌ کردم نی فکر داشتو يهینطَر

 

 

 .شدم بیدار خَاب از بلند ای خهیازى با

 .نکردم درک ٍ نَقعیتو

 نبل رٍ يو کیارش ٍ بردى خَابو کیارش پای رٍ دیشب نن، بر ٍای ای دیدم کردم نگاى کٌ اطراف بٌ
 .بَد کشیدى دراز

 .کردم نگاى ساعت بٌ ٍ پاشدم جام از

 .بکنو غلطی چٌ بیاد نانان اگٌ االن بَد، صبح نٌ ساعت سرم تَ خاک

 .زدم صداش ٍ کیارش طرف رفتو سریع

 .پاشَ کیارش..کیارش-

 

 :گفت ٍ پاشد جاش از خَابالَدگی حالت با
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 شدى؟ چی-

 .نیاد نانانو االن برٍ پاشَ بردى، خَابهَن کیا-

 ..بخَریو نا بدی صبحانٌ یک االن،نهیخَای نیرم نیزنی جَش انقدر چرا ر،دخت باشٌ-کیارش

 :گفتو جیغ با

 .نیاد نانانو االن پاشَ چیٌ، چی صبحانٌ-

 .خندید

 .نیرم دسشَیی برم باش، آرٍم ريا باشٌ-

 .رفت دستشَیی سهت بٌ پاشدٍ

 .شدا گرنو ٍای

 .نبل رٍ نشستو

 .اٍند در تَ کلید چرخش صدای یًَ کٌ مکرد نی نگاى دیَار ٍ در بٌ داشتو يهینجَر

 .پام کف افتاد قلبو

 .کن رحو خَدت خدایا

 .تَ اٍند آٍا شدٍ باز در

 .شد بستٌ در

 .بَدم شدى صَرتش نحَ

 بَد؟ شدى چش این

 .رفتو طرفش بٌ نگرانی با ٍ پاشدم
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 .زدم دید ٍ پایینش تا باال از

 دیگٌ؟ ریختیٌ چٌ این آٍا..آ-

 يو در پریشَن،چًرش ٍ آشفتٌ بَد،ٍضعش شدى گَد ياش چشو زیربَد، شدى زخو لبش گَشٌ
 .بَد شدى جهع

 . زد پس ٍ دستو کٌ صَرتش رٍ بزار ٍ دستو اٍندم

 .دیدم ياش چشو تَ رٍ تنفر چندم بار برای

 .بَد شدى خَب کٌ تازگی شدى، ناراحت دیدى نن از چی این باز

 بَدی؟ کجا شبنگرانی،دی از نردم نهیگی، چیزی خَبٌ؟چرا حالت آٍا-

 :زد لب ای خستٌ لحن با

 .گرفتی ازم ٍ چیو يهٌ نیاد، بدم ازت ريا شد، نابَد زندگیو تَ خاطر بٌ ازت، شدم خستٌ دیگٌ ريا،-

 .رفت يا پلٌ سهت بٌ کٌ کردم نی نگايش نبًَت ٍ نات

 .کرد نی نگاى نارٍ ٍ بیرٍن بَد اٍندى دستشَیی از يو کیارش

 .ٍایستاد جلَش رفت ٍ زد پَزخندی کیارش دیدن با آٍا

 .داشتی نقش نن شدن بدبخت تَ يو، تَ-آٍا

 .کرد نی نگايش تعجب با نن نحل يو کیارش

 .باال رفت يا پلٌ از آٍا

 .باال رفتو سریع ٍ اٍندم خَدم بٌ

 .اتاقش تَ بَد رفتٌ
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 .قفلٌ دیدم کٌ کنو باز خَاستو ٍ در

 .بزن حرف بیا آدم نحل آٍا کن باز ٍ نیگی؟در داری باز چیٌ يا پرت ٍ چرت این کن باز ٍ در آٍا-

 .نداشت ای فایدى انا نَندم، يهَنجا لحظٌ چند

 .نبل رٍ نشستو ٍ پایین رفتو پلٌ از

 .کنارم نشست يو کیارش

 باشو؟ بدبختیش باعخ باید چرا گفت؟نن نی چی ريا،آٍا-

 .نزد حرفی دیدی کٌ خَدت شدى، چش باز نهیدٍنو کیا، نهیدٍنو-

 .دیگٌ برم نن خب خیلی-کیا

 .پاشدم جام از

 .سالنت بٌ باشٌ-

 .کردیو خداحافظی بايو ٍ بَسید ٍ گَنو

 .باال رفتو ٍ بستو ٍ در

 

 (آٍا)

 .داغَنٌ حالو

 .ام آشفتٌ

 .کنو چیکار باید نهیدٍنو

 .نشستو اتاق کنج
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 .نیاد بدم يهٌ از ريا، از آرنان، از خَدم، از

 بَد؟ شدن عاشق فقط بَدم؟گنايو ردىک درگايت بٌ گنايی چٌ نن نگٌ اخٌ خدایا

 .بیفتٌ اتفاق این گذاشتی چرا نداری، عدالت تَ نگٌ خدا، بدم پس رٍ بقیٌ تاٍان باید نن چرا

 .گریٌ زیر زدم ٍ پايام رٍ گذاشتو ٍ سرم

 .نیشٌ خشک کو کو دارى اشکو ی چشهٌ کردم نی احساس دیگٌ

 دست از ٍ چیزم ترین نًو نیست، نتظارما در ای آیندى يیج دیگٌ شدم، بدبخت دیگٌ نن خدایا
 ترى؟ نًو يهٌ ازم چی دختر یک ٍاسٌ نگٌ دادم،

 .لرزى نی بدنو ٍ تن دیشب اٍردن یاد بٌ با

 .عهرم ی لحظٌ ترین بد

 ٍ انتقام دلیل بٌ سادى، دخترى یک بٌ راد، نًندس دختر سالٌ، يیجدى دختر یک بٌ راد آٍا بٌ نن، بٌ
 .شدى تجاٍز بقیٌ کار تاٍان

 .گرفت شدت يقو يق

 .بکنٌ نن با کارٍ این تَنست ندارى؟چطَر دل آرنان نگٌ اخٌ

 بَدم،چرا؟ عاشقش کٌ نن

 چرا؟ آرنان

 

 .شدم بلند جام از

 .شدم رايی حهَم سهت بٌ ٍ بیرٍن رفتو اتاق از
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 .کردم قفل رٍ در ٍ تَ رفتو

 .انداختو گَشٌ یک ٍ دراٍردم ٍ يام لباس

 .کردم آب از پر رٍ ٍان

 .افتاد بَد حهَم ی گَشٌ کٌ تیغی بٌ هوچش

 .گرفتهش دستو تَ برداشتهش، ٍ رفتو لرزٍن پايای با

 .تَش نشستو ٍ ٍان تَ رفتو

 .زدى لگد ٍ نشت بدنو بٌ یکی کردم احساس

 .کردم نگاى بًش ٍ باال اٍردم رٍ تیغ

 .کنو خالص ٍ خَدم نیتَنستو حرکت یڪ با فقط

 .مکشید دستو نچ رٍ گَنٌ نَاز رٍ تیغ

 .خالص ٍ بدم فشار یک بَد کافی فقط

 بکشی؟ رٍ خَدت داری نیتَنی؟جرأتشَ تَ گفتو،آٍا خَدم با

 بدم؟ انجانشَن داشتو کارا خیلی ينَز نٌ،نهیتَنستو

 .آٍا خَشٌ دلت يٌ

 کارا؟ کدٍم بخَری، غصٌ ٍ خَنٌ گَشٌ بشینی باید عهرت آخر تا

 .دیَار بٌ خَرد ٍ کردم پرت رٍ تیغ حرصو تهام با

 .شد سرازیر يام اشک دٍبارى ٍ صَرتو رٍ گذاشتو ٍ دستو

 .کردم نی حس بدنو ٍ تن رٍ ينَز رٍ آرنان يای دست
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 .شد نی چندشو

 خَدم اینکٌ بدٍن کرد، درازی دست بًو زٍر با ٍ رحهی بی با اٍن انا بَدم، عاشقش کٌ درستٌ
 .بخَام

 

 بعد ناى یک

 (ريا)

 .نیرم نی دارم ٍجدان عذاب از

 .زد نهی حرف بايام اصال آٍا گذشت، کٌ نايی یک این تَ

 .نگفت بًو يو يیچی

 .شدم نابَد خَدش نحل ٍ فًهیدم نردم، ٍ فًهیدم نن انا

 .کرد رٍ خَدش کار باألخرى آرنان

 .کنٌ درک رٍ حالو نهیتَنست کس يیچ

 .شد نابَد آٍا نکردنو شدم، نی نابَد خَدم کردم، نی ازدٍاج آرنان با نن اگٌ

 .کردی تعیین آٍا ٍ نن برای کٌ سرنَشتیٌ چٌ ینا خدایا

 .بَدم نکردى صحبت باياش بَد رٍز چند يو کیارش

 .نداشتو رٍ حالش اصال

 .کرد نی فرار دستو از کنو، صحبت آٍا با نیَندم تا

 شدى؟ چش آٍا باز گفتن نی يو بابا ٍ نانان
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 .بدم نداشتو جَابی نن انا

 .شد بدبخت کَچیکشَن، دختر نن خاطر بٌ

 .گریٌ شدى رٍزم ٍ شب فًهیدم ٍقتی از

 .سَخت نی بابا برای دلو

 .خَرد نی بدی ی ضربٌ جَر بد فًهید نی

 .کنو چیکار باید دٍنستو نهی ٍاقعا

**** 

 (آٍا)

 !نٌ خدایا

 .ندارم رٍ یکی این طاغت دیگٌ خدایا

 .کنو نی خَايش خدا

 .نهیهَنو زندى دفعٌ این نن خدا

 خدا..خدا..خدا

 .زدم نی صدا رٍ خدا اسو ٍ ریختو نی اشک ٍ رفتو نی راى اتاق ردٍ يهینطَر

 .نیَند بند داشت نفسو

 .داشتو کو اکسیژن

 .زدن بٌ رٍ، خَدم کردم شرٍع ٍ زنین رٍ نشستو

 .کشیدم بلندی جیغ دل تٌ از
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 .کشیدم نی جیغ ٍ صَرتو تَ زدم نی نحکو

 .کن باز ٍ در گفت نی زد نی داد ريا کٌ نیَند در صدای

 .نهیاد باال نفسو اخد

 .بدى حالو

 .بَد ریختٌ دٍرم نَيام

 .سَخت نی صَرتو

 .زدم زل دیَار بٌ ٍ تختو رٍ نشستو

 

**** 

 .شدم پیادى ٍ کردم باز رٍ تاکسی در لرزٍن يای دست با

 .تَ رفتو

 .اٍندم چی برای گفتو بَد نشستٌ نیز پشت کٌ خانَنی بٌ

 :گفت خانَنٌ

 .بزنو صدات تا بشین برٍ عزیز باشٌ-

 .نشستو رفتو ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 .داشتو ضعف

 .رسَندم اینجا تا ٍ خَدم زٍر بٌ کٌ بَدم رنق بی انقدر

 .خَندن رٍ اسهو گذشت کٌ یکو



 www.Novel98.com 612               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .گفت بًو خانَنٌ کٌ رفتو اتاقی طرف بٌ ٍ پاشدم جام از

 :گفت ٍ کرد بًو سالنی داشت حضَر اٍنجا کٌ خانَنی ٍ صندلی رٍ نشستو شدم کٌ ٍارد

 .باال بزن ٍ آستینت خترمد-

**** 

 (ريا)

 جانو؟-

 ريا؟ کجایی تَ يست نعلَم سالم-

 .بَد بد حالو رٍز چند این ببخشید-

 .دادی نهی جَاب زدم نی زنگت يرچی نگٌ؟چرا شدى چی-

 .نبَد خَش زیاد حالو کٌ گفتو-

 .بدٍنو بگَ نن، عزیز شدى چی خب-

 .نداشتو رٍ يیچی ی حَصلٌ بَد، گرفتٌ دلو ٍقت چند این نیست، خاصی چیز-

 .دنبالت بیام شَ حاضر زٍد نن، بشو دلت اٍن قربَن-

 .ندارم حَصلٌ دیگٌ، رٍز یک برای بزار کیارش نٌ-

 :گفت ٍ کرد نکخ یکو

 .فعال بزن، زنگ داشتی ٍ حَصلو يرٍقت باشٌ-

 .کرد قطع رٍ گَشی

 .نیارم در دلش از بعد حاال ٍلی شد، ناراحت فًهیدم
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 .حالش این با رفت گذاشت کجا نیست لَمنع يو آٍا این

 

 (آٍا)

 .سالن تَ رفتو آزنایشو، انجام از بعد

 .حاضرى دیگٌ دقیقٌ چًل تا کنی نی صر اگٌ گفتن

 .زدم ذل جا یک بٌ ٍ نشستو صندلی رٍ رفتو

 .گذشت باد ٍ برق نحل دقیقٌ چًل این

 .زدن صدا رٍ اسهو

 .گرفتو ازشَن رٍ برگٌ ٍ جلَ رفتو

 .کنو بازش نداشتو جرأت

 .لرزیدن نی يام دست

 .ٍایستادم بَد، خلَت تقریبا کٌ گَشٌ یک رفتو

 .شدم پشیهَن انا کنو، بازش اٍندم

 .کن رحو بًو نیگو آخر بار برای خدایا

 .کردم نگاى بًش ٍ اٍردم در تَش از رٍ برگٌ

 .زنین رٍ افتادم ٍ شد شل پايام آزنایش، جَاب دیدن با

 .بَدم ننگ

 .شد بیشتر ٍضعفو گیجٌ سر
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 ..پریدى رنگو کردم نی احساس

 نیدی؟ زجرم داری نهیبینی؟چرا ٍ نن تَ بَد؟نگٌ يهین يام التهاس يهٌ این جَاب خدایا

 .نهیشٌ باٍرم

 .سرازیرشد يام چشو از يام اشک

 .انداختو برگٌ بٌ نگايی دٍبارى

 .رسیدم خط تٌ بٌ دیگٌ ام، حانلٌ نن ٍ بَد نحبت جَاب دیدم نی درست

**** 

 .تَ رفتو ٍ کردم باز کلید با ٍ در

 .نبَدن خَنٌ بابا ٍ نانان

 .پایین اٍند يا پلٌ از ريا کٌ بستو ٍ در

 تَ؟ رفتی کجا آٍا-ريا

 .ایستاد نقابلو اٍند

 .بَد دستو تَ ينَز آزنایش ی برگٌ

 .شد نچالٌ کٌ دادم فشارش نحکو

 :گفتو لرزٍن صدایی با

 اٍند، سرم اتفاقات بدترین رسید، خط تٌ بٌ دیگٌ خَايرت انا کیٌ، اتفاقات این نقصر نهیدٍنو..ريا-
 .ندارم زندگی بٌ انیدی يیچ دیگٌ

 شدى؟ چی بگَ بًو بزن، حرف درست کنو نی خَايش ازت آٍا-ريا
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 باياش اگٌ کٌ بَد کردى تحدیدت آرنان کٌ نیدٍنو اٍردى، سرم بالیی چٌ آرنان فًهیدی کٌ نیدٍنو-
 داشتی حق ٍاقعا يو تَ شاید بَدى، چی درست کار نهیدٍنو ٍاقعا نیارى، رمس رٍ بال این نکنی ازدٍاج

 .نن..ريا دادم نن يارٍ کار ی يهٌ تاٍان انا کنی، تباى ٍ آیندت نخَای کٌ

 .سینش تخت زدم نحکو ٍ باال اٍردم رٍ برگٌ

 .نبارک شدنت خالٌ-

 .شدم رايی يا پلٌ طرف بٌ ٍ کردم ٍل رٍ برگٌ

**** 

 (ريا)

 .نداشت ایستادن انتَ پايام

 .نبل رٍ نشستو

 گفت؟ چی...چی االن آٍا..آ

 .کردم نگاى دستو تَی ی برگٌ بٌ

 .شد ٍارد بًو بزرگی شَک

 ست؟ حانلٌ آٍا

 .صَرتو تَ زدم نحکو

 .خدا بَد، نصیبتی چٌ دیگٌ این خدا

 .گریٌ زیر زدم

 .بهیرم آٍا، برات بهیرم
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 حاال؟ کنیو چیکار خدایا

 .عَضی کشتهت نی خَدم يای دست با خَدم بَدی جلَم اگٌ نگذرى، ازت خدا آرنان

 .شد نی کباب آٍا برای داشت دلو

 .باال رفتو سریع ٍ پاشدم جام از

 .کردم باز ٍ در ٍ رفتو اتاقش طرف بٌ

 .زد نی حرف خَدش با ٍ کرد نی نگاى دیَار بٌ ٍ بَد نشستٌ تخت رٍ

 .بستو ٍ در ٍ تَ رفتو

 .افتاد بًو نگايش

 .ونشست کنارش

 .کردم بغلش نحکو ٍ طرفش کشیدم ٍ خَدم

 .گریٌ زیر زدیو بايو دٍتانَن یکدفعٌ

 :گفتو گَشش دم يق يق با

 ...ٍ نن ببخش آٍا، شرننتو کن، خالی ٍ خَدت کن، گریٌ خَشگلو کن گریٌ خَايری، برات بهیرم-

 :گفت گریٌ با آٍا

 .کنو چیکار ريا شدم، تر بدبخت ريا بکنو، غلطی چٌ حاال ريا-

 .کردم جداش خَدم از

 .کردم صَرتش قاب ٍ دستو

 . کردم پاک رٍ ياش اشک
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 .بفًهٌ کسی نزاریو اینٌ نیدٍنو کٌ چیزی تنًا فقط گیجو، ننو نهیدٍنو خَايری، نهیدٍنو-

 .نیشٌ نال بر چی کی؟يهٌ تا چی، کٌ بألخرى-آٍا

 .نهیدٍنو يیچی االن نیهدٍنو-

 .کنو راحت زندگی این از ٍ خَدم باشٌ این کار بًترین شاید..شا-آٍا

 .کردم بًش اخهی

 .بشی پشیهَن نردنٌ يرچی از کٌ نیزنهت انقدر کنی،  فکر جهلٌ این بٌ دٍبارى اگٌ قرآن بٌ آٍا-

 .پایین انداخت رٍ سرش

 .دادم تکیٌ تخت رٍ کنارش رفتو

 .کردم نَازشش بٌ شرٍع ٍ بغلو تَ کشیدنش

 .کرد خیس ٍ لباسو ياش اشک با ٍ سینو رٍ گذاشت ٍ سرش

 بیاد؟ نن خَاير سر باید باليا این چرا خدایا

 .بَد کردى گنايی چٌ نعصَم طفل این اخٌ

 

 .خَردى سرنا یکو زدم، حرف باآٍا نن گفتو ٍ کردم سرش بٌ دست اٍند، کٌ نانان

 .نیشٌ خَب نٌ گفتو دکتر، ببریهش گفت يو نانان

 .ستتنًا نکنٌ حس تا کنو بیشتر آٍا بٌ ٍ تَجًو کردم سعی

 .نیشی بًتر بخَاب یکو گفتو بًش بَد، بد حالش ٍ داشت تًَع حال یکو شبی سر

**** 
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 .گذشت سرعت بٌ يو رٍز دٍ

 .بَد شدى تر بد حالش آٍا

 .بَد گرفتٌ يو افسردگی نیزنٌ، حرف خَدش با دارى يهش کردم نی حس يا شب

 .بیارم در دلش از تا یوبزن دٍری یک بریو بايو بیاد کیارش زدم زنگ ٍقت، چند بعد يو انرٍز

**** 

 (سیاٍش)

 .زد صدام پشت از کیارش کٌ رفتو نی ناشینو سهت بٌ داشتو ٍ شد باز آسانسَر در

 .طرفش برگشتو

 نیکنی؟ چیکار اینحا تَ-

 برسَنی؟ ٍ نن نیتَنی کارٍاش بردم رٍ ناشینو ٍلی بیرٍن، برم نیخَام يیچی-کیارش

 حاال؟ بری نیخَای کجا-

 .ريا پیش-

 :گفتو ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 . شَ سَار باشٌ-

 .رسَندنش خَنشَن دم تا

 .بَد کیارش ننتظر ناشینش با ريا

 .رفت ريا ناشین سهت بٌ ٍ کرد خداحافظی ٍ شد پیادى کیا

 .رفتن جانیٌ چند بعد
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 .بیرٍن اٍند آٍا ٍ شد باز اینا ريا ی خَنٌ در کٌ کنو حرکت اٍندم

 .شد سَار ٍ کرد ترنز پاش جلَ کٌ تاکسی یک بعدم

 .نیرى کجا ببینو کنو تعقیبش گفت نی بًو حسی یک

 .اخٌ سیا تَچٌ بٌ گفتو خَدم با انا

 .کردم حرکت ناشین دنبال ٍ نتَنستو ٍلی

 

 .شد پیادى رسید نقصد بٌ ٍقتی

 کنٌ؟ چیکار بام بَد اٍندى

 .رفتو دنبالش شدم پیادى ٍ کردم پارک رٍ ناشین

 

**** 

 (آٍا)

 .کشیدم عهیقی نفس

 .کردم نگاى رٍ پایین ٍ رفتو پرتگاى طرف ٌب

 .بَد زیاد ارتفاع

 .نیشو راحت چی يهٌ از دیگٌ انرٍز

 .يهینٌ ام چارى نیدٍنو نن

 .گذشت ذينو از زندگیو ی يهٌ
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 .خَشو رٍزيای ٍ خاطراتو

 .نداشتو کٌ يایی آرزٍ چٌ خدایا

 .پیشت بیام نیخَام انرٍز خدا

 .دارم ازت سَال عالهٌ یک

 .ایستادم لب لب رفتو رزٍنل پايای با

 .کشیدم عهیقی نفس دٍبارى

 .ببخش ٍ نن خدایا

 .کردم باز يو از ٍ يام دست

 بٌ نحکو ٍ گرفتتو پشت از یکی بیفتو اٍندم تا کشیدم، پایین سهت بٌ رٍ خَدم ٍ زدم لبخندی
 .کشید خَدش سهت

 .زنین رٍ افتادیو دیگٌ بايو

 .بَد گرفتٌ درد پًلَم

 بَد؟ کی دیگٌ این

 .يَا پرید ابرٍيام سیاٍش دیدن با طرفش، برگشتو

**** 

 (سیاٍش)

 .کرد نی چیکار داشت دیٍَنٌ این

 . شدیو زنین پخش يردٍ کٌ خَدم طرف بٌ کشیدنش نحکو ٍ سهتش دٍیدم سرعت تهام با
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 .طرفو برگشت تعحب با

 :گفتو داد با

 تَ؟ نیکنی غلطی چٌ داری يست نعلَم-

 نیکنی؟ چیکار اینجا تَ-آٍا

 کردی؟ نی غلطی چٌ داشتی نیگو نبَد، نن جَاب این-

 :زد داد بلند ٍ نشست صاف یکدفعٌ

 چرا؟ کنو، خالص ٍ خَدم نزاشتی سیاٍش،چرا دادی نجاتو چرا-

 .کشید نی داد ٍ سینو تخت زد نی نحکو

 .بَد شدى چش این

 کن؟ پرت ٍ خَدم نزاشتی چرا سیاٍش نیاد بدم ازت-آٍا

 

 .دستو تَ گرفتو نحکو ٍ ياش دست

 نیگی؟ چیٌ پاليا ٍ پرت آٍا؟این شدى چت تَ-

 .کرد نی گریٌ بلند بلند

 .نیاٍردم در سر چیزی رفتارياش از

 .يام شَنٌ رٍ گذاشت رٍ سرش ٍ سهتو برگشت یکدفعٌ

 .کردم تعجب

 .کردم حلقٌ دٍرش ٍ يام دست ننو انا
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 .شد جدا ازم ٍ گفت بلندی آخ یکدفعٌ شد تر آرٍم کٌ یکو

 .شکهش رٍ بَد شتٌگذا ٍ دستش

 شدى؟ چی-

 .بَد شدى جهع درد از چًرش

 :گفت ٍ کشید عهیقی نفس گذشت کٌ یکو

 .نیست چیزی-

 بکنی؟ خَاستی نی حهاقتی يهچین چرا آٍا-

 .شد تر گرفتٌ چًرش

 .کرد خیس رٍ صَرتش ياش اشک دٍبارى

 .نشدم نتَجٌ کٌ کرد زنزنٌ چیزی خَدش با لب زیر

 .داغَنو بدٍن فقط ٍش،سیا بگو چیزی تَنو نهی-آٍا

 .دارم نی نگًشَن دلو تَ باش نطهئن بزنی، بًو رٍ يات حرف تَنی نی داری دٍست اگٌ آٍا ببین-

 .کرد نگايو

 .بَد نردد

 .گریٌ زیر زد دٍبارى

 نن..سیاٍش..سیا-آٍا

 .بگَ بًو باش آٍا؟راحت چی تَ-

 .سیاٍش شدم بدبخت نن..نن-آٍا
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 .بزن رفح ٍاضح آٍا، شو نهی ننظَرت نتَجٌ-

 .کرد پاک دست پشت با رٍ ياش اشک

 .سیاٍش ام حانلٌ نن-

 .نیشنَى اشتباى دارى يام گَش کردم احساس کردم، نگايش نات يهینجَر

 گفتی؟ چی..چ-

 .کرد بیان گریٌ با دٍبارى رٍ جهلش

 .بَدم شدى شَکٌ

 .بزنو حرف نهیتَنستو

 .کرد نی گریٌ ٍ صَرتش رٍ بَد گذاشتٌ ياشَ دست آٍا

 .بزنو حرف چرخید نهی زبَنو

 خَبٌ؟ تَ؟حالت نیگی چی يست نعلَم-

 .رسیدم خط آخر بٌ دیگٌ کنو نی نیستو،احساس خَب اصال نٌ-آٍا

 کیٌ؟ از-

 :داد جَاب نکخ کهی با

 .آرنان-

 .عَضیٌ انقدر آرنان دٍنستو نهی رفت، يو در چًرم

 آٍا؟ اخٌ بَد، سخت برام باٍرش

 :گفت ٍ شد خیرى صَرتو تَ یکدفعٌ
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 .نیرى يهٌ جلَی آبرٍم شو، نی بدبخت بفًهٌ بابام نگَ، کسی بٌ رٍخدا تَ سیاٍش-

 :گفتو عصبانیت با

 .بشٌ شرنش ٍ بکشٌ خجالت باید کحافت بکشی؟اٍن خجالت باید چرا تَ-

 .نَيام تَ کردم نحکو ٍ ٍ دستو

 .ٍایستادم پرتگاى لب رفتو ٍ شدم بلند جام از

 .نهیشٌ باٍرم خدایا

 .ٍایستاد رٍم بٌ رٍ اٍند ٍ پاشد جاش از يو آٍا

 تا سیاٍش، نهیَندی کاشکی انا ناراحت، یا دادی نجاتو نرگ از باشو خَشحال باید دٍنو نهی-آٍا
 .بَد شدى تهَم چی يهٌ االن

 .بَد شدى قرنز خشو از صَرتو

 نیدن انجام رٍ حهاقت این کٌ کسایی رسیدى، ذينت بٌ تَ کٌ نیست رايی آخرین خَدکشی آٍا-
 قَی نیتَنی بجنگی، نیتَنی ينَز چی؟تَ تَ انا ترسن، نهی خدا از ندارن، جنگیدن تَان یفن،ضع

 .بیای بر يا ناجرا ی يهٌ پس از ٍ باشی

 .زد پَزخند یک

 .ندارم دادن دست از برای يیچی دیگٌ نن نهیفًهی تَ سیاٍش، باشٌ خَش چی بٌ دلو-

 :زد داد بلند ٍ سینو بٌ کَبید ٍ ياش دست

 طرف از شدى، تجاٍز بًو حالیو، چٌ تَ کنٌ درکو نهیتَنٌ کس نیفًهی؟يیچ سیاٍش ام لٌحان نن-
 ...نن بٌ شب اٍن نهیدٍنی تَ بَدم، عاشقش ٍار دیَانٌ کٌ کسی

 .شدم حرفش ی ادانٌ نانع ٍ لباش رٍ گذاشتو ٍ انگشتو سریع
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 حرفو نن کشی، نی بیعذا چٌ دارم نیدٍنی فًههت نی انا کنو، درکت ٍ باشو تَ جای نتَنو شاید-
 .بدی انجام نیتَنی کٌ کاریٌ ترین احهقانٌ خَدکشی اینٌ سر

 :گفت بَد صداش تَ کٌ بغضی با

 جانعٌ این تَ باید چجَری کنو؟دیگٌ چیکار شکهو تَ ی بچٌ این با بگَ کنو؟بًو چیکار نن بگَ تَ-
 کنو؟ زندگی

 .نداشتو گفتن برای حرفی

 .پایین انداخت ٍ سرش

 .شد ترم نزدیک ٍ کرد بلند رٍ سرش یکدفعٌ

 ..سیاٍش-

 جانو؟-

 کنی؟ نی کهکو-

 .کردم نگايش تعجب با

 نیاد؟ بر دستو از کاری چٌ نن-

 .کنو سقط رٍ بچٌ این کن کهکو-

** 

 (ريا)

 .کردم خَايی نعذرت کٌ نن نزدی، حرف بايام يو کالم یک بیرٍن اٍندیو ٍقتی از کیارش ٍای

 :گفت کرد نی نگاى رٍ اطراف ٍ بَد نشستٌ سینٌ بٌ دست کٌ يهینطَر
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 .بخشیدنت ننو خب خیلی-

 .بًش چسبَندم ٍ خَدم ٍ نشستو کنارش رفتو شدم بلند

 .کرد نهی نگايو

 .خَدم طرف برگردٍنو رٍ صَرتش دستو با

 .کیارش ندارم رٍ نحلیات بی طاغت-

 :زد لب ٍ شد خیرى يام چشو تَ

 .داشتو حالی چٌ يفتٌ چند این تَ نن ببین پس-

 .نداشتو خَبی احَال ٍ حال ٍاقعا عشقو، ببخشید-

 :گفتو کرد، نگايو یکو

 آشتی؟-

 .نزد حرفی

 .لباش طرف چرخید يام چشو

 .ٍ طرفش بردم رٍ صَرتو

 

 .کاشتو لباش رٍ ای بَسٌ آرٍم

 .شد نانع ٍ سرم پست گذاشت ٍ دستش کٌ جدابشو ازش اٍندم

 

 :گفتو ٍ شدم جدا ازش گذشت کٌ یکو
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 بخشیدی؟ حاال-

 .کرد نَازشو ٍ گَنو رٍ گذاشت ٍ دستش

 بشٌ؟ ناراحت زندگیش از نیتَنی کسی نبخشهت، نیشٌ نگٌ-کیارش

 .کنو ادبت نیخَاستو يو، نحلیام بی

 .زدم رٍش بٌ لبخندی

**** 

 (آٍا)

 یانٌ؟ نیکنی کهکو-

 .صَرتش رٍ کشید نحکو ٍ دستش

 کنو؟ کهکت نیخَای نن از چرا-

 .خَردم جا سَالش از

 .ٍاقعا دٍنونهی..نهی-

 .پایین انداختو ٍ سرم

 :گفت ٍ کرد نکخ یکو

 .کنو نی کهکت باشٌ-

 .زدم لبخندی نیهچٌ ٍ باال اٍردم ٍ سرم

 .کیارش حتی نگَ کسی بٌ لطفا فقط نهنَنو، ازت-

 .داد تکَن ٍ سرش
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 .شد گرم دلو ٍلی چرا نهیدٍنو

 .باشٌ شدى کو غصو از کَچَلَ یک شاید

 .کنو درست رٍ چی يهٌ بتَنو شاید بعدشو کردم، سقط کٌ رٍ بچٌ

 

 (سیاٍش)

 .بَدم گیج

 .یانٌ درستٌ کارم نهیدٍنستو

 .بَد شدى داغَن حالو

 .بَدم ناراحت براش شدت بٌ آٍا، بیچارى

 .چیٌ فًهیدم نهی انا کرد، نی سنگینی قلبو تَ چیزی یک

 .داشتو نگٌ گَشٌ یک رٍ ناشین

 .زدم فرنَن بٌ تقٌ دٍ

 بَد، شدى نشغَل فکرم حسابی

 .گرفتو ٍ دٍستو ی شهارى ٍ دستو گرفتو ٍ گَشیو
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 کٌ گرفتو رٍ دکتری ی شهارى ازش بَد، بچگیو دٍران يای دٍست از یکی کٌ فرياد با صحبت بعد
 يهچین داشت سراغ بَد دکتر چَن يو فرياد گرفت، نی زیادی پَل انا بَد، بچٌ سقط کارش

 .رٍ دکترایی

 .کردم سیَ گَشیو تَ رٍ شهارش

 .یانٌ آٍا بٌ بدم رٍ شهارى کٌ بَدم نردد َزين

 .شدم رايی شرکت طرف بٌ ٍ کردم رٍشن رٍ ناشین

 ٍقت بزن زنگ خَدت گفتو بًش فرستادم، آٍا برای رٍ شهارى کردم کٌ کاری اٍلین رسیدم ٍقتی
 .بگیر

 :داد پیام دقیقٌ چند بعد

 (بايام؟ نهیای تَ)

 :نَشتو

 .کن خبرم نیام چرا-

** 

 (آٍا)

 .گرفتو ٍقت فردا برای ٍ زدم زنگ دکتر بنط بٌ

 .داشتو استرس خیلی

 .نهیدٍنو ٍ دلیلش بَد، گرم دلو بايانٌ سیاٍش چَن انا

 .شکهو زیر نخصَصا کرد، نی درد خیلی دلو
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 .رفت نی ضعف داشت دلو

 .بیرٍن رفتو اتاق از ٍ پاشدم

 .کردم باز رٍ یخچال در ٍ رفتو خَنٌ آشپز سهت بٌ

 .بشٌ گرم تا گاز رٍ گذاشتو ٍ اٍردم درش سریع ٍ شد بیشتر ضعفو يا، ناکارانی دیدن با

 

 .بیرٍن رفتو خَنٌ آشپز از ٍ پاشدم غذام خَردن از بعد

 

 .دينو تَ اٍند نعدم نحتَیات تهام کردم احساس یکدفعٌ

 .اٍردم باال رٍ بَدم خَردى کٌ رٍ يرچی ٍ رسَندم دستشَیی بٌ ٍ خَدم سرعت با

 .بیرٍن اٍندم ٍ زدم آب رٍ صَرتو ٍ دست

 .بشٌ بد حالو يو نانان جلَی ترسیدم نی بَدم، نگران خیلی

 .بشو خالص دستش از زٍدتر يرچٌ باید

 .رسید ذينو بٌ فکری

 .برداشتو رٍ طنابو ٍ اتاقو تَ رفتو سریع

 .تراس تَ رفتو

 .باشٌ خَب شاید بزنو طناب

 .زدن طناب بٌ کردم شرٍع
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 (ريا)

 .تَ رفتو ٍ کردم زبا کلید با رٍ خَنٌ در

 .خَرد زنگ گَشیو

 :دادم جَاب سریع شد قرنز رنگو آرنان، ی شهارى دیدن با برداشتهش کیفو تَ از

 نن؟ بٌ نیزنی زنگ رٍیی چٌ با تَ-

 خبرا؟ خانَم؟چٌ ريا بٌ بٌ-

 .فطرت پست کنو، خفت يام دست يهین با خَاد نی دلو آرنان-

 .خندى زیر زد

 .یدلرز نی يام دست عصبانیت از

 کردم؟ عهلی ٍ حرفو خانَم، ريا دیدی-آرنان

 .کنٌ لعنتت خدا عَضی کحافت-

 .زدی بًو ای ضربٌ بد عزیزم، اٍلشٌ تازى این-آرنان

 .چیز يهٌ بی شی طرد خانَادى از تا نیگو يهٌ بٌ-

 .خندید دٍبارى

 .نیرى شپی ریزی برنانٌ با کاريام ی يهٌ نن چَن نیشٌ بد آٍا برای بدٍن بگَ،انا برٍ باشٌ-

 .کرد قطع رٍ تلفن بعدم

 .نبل رٍ کردم پرت رٍ گَشیو عصبانیت با

 .بازى تراس در دیدم کٌ رفتو نی اتاقو سهت بٌ داشتو
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 .شدم کشیدى سهت اٍن بٌ

 .طرفش رفتو سریع زد نی طناب تند تند داشت کٌ آٍا دیدن با

 .ایستاد حرکت از نن دیدن با

 .زد نی نفس نفس داشت

 تَ؟ یکنین چیکار آٍا ٍای-

 .گفت ریزی آخ ٍ شد خو دفعٌ یک زد نی نفس نفس کٌ يهینجَر-

 .بشینٌ کردم کهکش ٍ رفتو

 تَ؟ نیدی انجام کاریٌ چٌ این ای، دیٍَنٌ خیلی آٍا-

 .نپرس پس نیدم، انجام چرا نیدٍنی خَب-آٍا

 گانٌبچ کاريای نیرسَنی، آسیب خَدت بٌ بدتر نیشٌ؟تَ سقط جَری این بچٌ نیکنی فکر تَ آٍا-
 .ندى انجام

 .پایین انداخت ٍ سرش

 .برى اتاقش بٌ ٍ پاشٌ کردم کهکش

 ٍقت يیج بَدم نن اگٌ گذاشتو،فًهیدم کٌ آٍا جای ٍ خَدم سَخت، نی براش خیلی دلو
 .بدم ادانٌ نهیتَنستو

** 

 (آٍا)

 .بیرٍن اٍندم ٍ پیچَندم رٍ نانان بدبختی يزار با
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 .بَد سختی کار عجب يَف

 .شدم سَار ٍ سیاٍش اشینن طرف رفتو سریع

 .سالم-

 چطَری؟ سالم-سیاٍش

 باشو؟ نیتَنو چطَر نظرت بٌ-

 .داد تکَن ٍ سرش

 کردی؟نطهئنی؟ خَب ٍ فکرات آٍا-سیاٍش

 دارم؟ ای دیگٌ ی چارى نگٌ سیاٍش آرى-

 .اٍرد در حرکت بٌ ٍ ناشین

 

 

 .شدم پیادى ناشین از رسیدیو ٍقتی

 .داشتو استرس

 .تَ رفتیو سیاٍش با

 .گفتو رٍ اسهو ٍ رفتیو ننشی نیز طرف بٌ

 .اتاق تَ بریو گفت رسیدیو، نَقع بٌ

 :کرد زنزنٌ گَشو دم سیاٍش

 .آٍا باش آرٍم-
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 .دادم تکَن ٍ سرم

 .تَ رفتیو ٍ زدم در بٌ تقٌ دٍ

 .صندلی رٍ نشستو رفتو ٍ کردیو سالنی دکتر خانَم با

 .ٍایستاد سرم پشت يو سیاٍش

 .بَد نًربَنی خانَم

 نايتٌ؟ چند نیدٍنی یزمعز-دکتر

 .ناى یک کنو فکر-

 .کنو چک رٍ ٍضعیتت ٍ بدم انجام رٍ سَنَ باید اٍل عزیزم-

 .حتها بلٌ-

 .کشیدم دراز تخت رٍ رفتو

 .باال بدى ٍ لباست عزیز-دکتر

 .دیگٌ طرف کرد رٍ رٍش نعذبو دید کٌ سیاٍش

 .باال دادم ٍ لباسو

 .شکهو رٍ گذاشت ٍ دستگايش ٍ ریخت شکهو رٍی ژلی دکتر

 .کردش ٍر اٍن ٍ ٍر این یکو

 :گفت بعد

 .نازکٌ رحهت دیَارى ٍ ضعیفٌ خیلی رحهت انا خَبٌ، بچٌ ٍضعیت نیبینو دارم نن کٌ اینجَر عزیز-
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 قرص ببینٌ، آسیب يو بچٌ نهکنٌ ٍاگرنٌ نیکنٌ کهکت يا دارٍ این کنی، نصرف دارٍ تا چند باید
 .بیا دیگٌ يفتٌ یک کن نصرف يارٍ

 .کردم تهیز باياش رٍ شکهو ٍ داد بًو دستهالی

 .پاشدم جام از

 .طرفو اٍند سیاٍش

 .کنو سقط رٍ بچٌ نیخَام نن دکتر خانو-

 :گفت ٍ شد گرد ياش چشو دکتر

 .برنهیاد دستو از کاری نن دلیل بدٍن بشٌ، انجام کار این کٌ باشٌ قانَنی پزشک ی نانٌ باید-

 چیکارکنو؟ پس شد، خراب سرم رٍ دنیا

 .بدین انجام کارٍ این سرٍصدا بی فقط نیدیو، باشٌ الزم پَل يرچی-شسیاٍ

 :ٍگفت کرد اخهی دکتر

 .نتاسفو-

 .نداشت فایدى اصرار نبَد، رايی دیگٌ

 .بیرٍن رفتیو ٍ کردیو تشکری ازش داد رٍ سَنَم عکس ٍ نَشت برام ٍ يام قرص دکتر اینکٌ بعد

 

 .شدیو ناشین سَار

 چیکارکنو؟ حاال سیاٍش-
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 اٍنو با پرستارى يام دٍست از یکی خَاير نیکنو، پیدا رٍ جایی یک حتها نن نباش، نگران-شسیاٍ
 .نیکنو صحبت

 .حرفش با کردم پیدا انیدی یٌ

 .بشو خالص نن کن صحبت زٍدتر تَرٍخدا ٍای-

 .نیدٍنٌ خدا چی فکر تَ حاال فکرى، تَ حسابی بَد نعلَم سیاٍش

 .کردم اىنگ بًش ٍ دستو تَ گرفتو رٍ سَنَم عکس

 .نبَد نعلَم يیچی

 .بَد ٍسط اٍن کَچَلَ خیلی نخَد یک فقط کردم نگاى بیشتر کٌ یکو

 ی يهٌ ٍ کنو درست براش آلبَم یک شدم، دار بچٌ ٍ کردم ازدٍاج ٍقتی گفتو نی قبال رٍیايام تَ
 ......حاال انا رٍش بچسبَنو رٍ سَنَ يای عکس

 .کشیدم عهیقی نفس

 .برٍ لطفا برٍ خَدت بیای، دنیا این بٌ نباید تَ کَچَلَ نخَد

 بپرسو؟ ازت سَال یک آٍا-سیاٍش

 .بگَ ارى-

 کنی؟ شکایت آرنان از نهیری چرا-

 بًت رٍ ننظَرم ٍ بدم جَاب ياست؟نهیتَنو آسَنی يهین بٌ نیکنی فکر تَ سیاٍش-
 نهکنٌ کنو تشکای نهیشٌ، انا کردم، نقایسٌ رٍ چی ٍيهٌ کردم فکر این بٌ بار يزار بفًهَنو،تاحاال

 از داشتو آرنان بٌ حس يرچی خَام، نهی نن کنٌ،انا ازدٍاج بايام آرنان کٌ باشٌ این دادگاى حکو
 .باشو باياش نهیخَام رفت، بین
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 .نگفت چیزی دیگٌ

 .شدم پیادى ٍ کردم تشکر ازش رسیدیو ٍقتی

 .بزنو حرفی ناجرا این راجب ريا بٌ نهیخَاستو

* 

 .گذشت بکنی رٍ فکرش ٌک چٌ اٍن از تر سریع يا رٍز

 .بدم نشَن خَب رٍ خَدم بابا ٍ نانان جلَی کردم سعی

 کنی؟ چیکار خَای نی پرسید ازم ٍ اٍند ريا يو رٍز یک

 .بگو بًش رٍ چی يهٌ شدم نجبَر

 .نخالف نٌ ٍ بَد نَافق نٌ

 .بیام بگَ بًو بری خَاستی کٌ رٍزی گفت بًو

 .باشٌ يهرايو نهیخَاست دلو نن انا

 

 

 پیش بریو شد قرار نیدى، انجام رٍ سقط کٌ گرفت رٍ نانا یٌ ادرس دٍستش خَاير از سیاٍشو انرٍز
 .اٍن

 .باشیو اٍنجا ساعت سر کٌ دنبالو اٍند سیاٍش

 .رسیدیو نین چند بعد

 .خَنٌ یک  بَدٍ پرت جای یٌ
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 !اینجاست؟ نطهئنی-

 .تَ بریو بیا ارى-سیاٍش

 .شدیو پیادى

 .کنٌ باز درٍ کرد قبَل طرف تا گفت رٍ کرد نعرفی نارٍ ٌک کسی اسو سیاٍش زدیو، رٍ زنگ

 .تَ رفتیو

 .ٍداشت سَنَگرافی دستگاى تهَم کٌ اتاق یک با خَنٌ یٌ

 .پرسید ازم سَال تا چند ٍ کردم سالم نانا با

 .کنو سَنَت تا تخت رٍ بخَاب برٍ-نانا

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .دیگٌ طرف کرد رٍ رٍش قبل ی دفعٌ نحل يو سیاٍش

 .کشید طَل یکو ٍ داد انجام رٍ َنَس

 .کردم خشک دستهال با رٍ شکهو سریع

 خانَم؟ شد چی خب-

 :گفت ٍ کرد نکخ یکو

 بخَای اگٌ نشی، باردار دیگٌ درصد يفتاد احتهال بٌ نهکنٌ کنی سقط رٍ بچٌ بخَای اگٌ بیینید-
 انا داری، نگٌ رٍ بچٌ َنیبت تا کنی درنان رٍ رحهت نیتَنی دیگٌ دارٍی تا چند با داری نگٌ رٍ بچٌ
 .بیاد ٍجَد بٌ نشکل رحهت برای ٍ نشی باردار دیگٌ نهکنٌ کنی سقط بخَای اگٌ

 .پایین انداختو ٍ سرم انید نا
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 بشو؟ نادر نهیتَنو دیگٌ نن یعنی خدایا

 .بزنی صدنٌ خَدت بٌ نهکنٌ ٍ نیست الکی چیز چَن بکنی، رٍ فکرات دٍبارى ٍ بری نیتَنی-نانا

 .بیرٍن رفتیو اتاق از سیاٍش با کردم، تشکری ٍ دادم نتکَ ٍ سرم

 .زد نهی حرفی يیچ سیاٍش

 .شدیو ناشین سَار ٍ رفتیو

 .گریٌ زیر زدم یکدفعٌ

 

 :گفتو گریٌ با

 نن؟ کنو چیکار حاال سیاٍش-

 .بگیری تصهیو ٍ کنی فکر باید خَدت تَ آٍا، نهیدٍنو-سیاٍش

 .ببینو آسیب خَدم نهکنٌ انا نیکنو، الکیٌ؟سقطش نگٌ دارم نگًش نهیتَنو-

 .لطفا نگیر تصهیو عجَالنٌ آٍا-سیاٍش

 .شیشٌ بٌ کَبیدم نحکو رٍ سرم

 .کردم نگاى بًش بعد یکو

 بکنو؟ ازت خَايشی یک نیشٌ دادم، زحهت خیلی چندٍقت این بًت نیدٍنو سیاٍش-

 .بگَ باشٌ-سیاٍش

 .خَنٌ برم نهیخَام دىب خیلی نباشٌ؟حالو کس يیچ کٌ آرٍنی جای یک ببری ٍ نن نیشٌ-

 :گفت ٍ کرد نکخ یکو سیاٍش



 www.Novel98.com 640               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .باشٌ-

 .داد ادانٌ ٍ نسیرش ٍ

 

 .رسیدیو

 .شدم پیادى ناشین از

 .کرد رايیو ٍ پشتو گذاشت رٍ دستش سیاٍش

 .تَ رفتیو

 .بَد خَب خیلی جاش ٍ داشت نانند باغ حالت کٌ بَد رستَران یک

 .داد دست باياش ٍ سیاٍش طرف اٍند کارکنان از یکی

 .بدى بًهَن رٍ کهٌ آند ٍ رفت کٌ يایی آالچیق از یکی لطفا-سیاٍش

 .سهت این از بفرنایید لطفا نهیرسٌ، صدا بٌ صدا  کٌ شها بٌ نیدم رٍ VIPقسهت چشو-

 .افتادیو راى سرش پشت سیاٍش با

 .رسیدیو تا کردیو طی رٍ زیادی راى تقریبا

 .دٍر يرچیزی از ٍ بَد خَشگلی خیلی جای

 .آالچیق تَ رفتیو ٍ کردیو تشکری

 :گفت کارکنانٌ

 .بدید فشار رٍ دیَار کنار ی دکهٌ داشتین کاری-

 .رفت
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 .سیاٍش ٍ بَدم نن فقط حاال

 .نشستو

 .نشست کنارم اٍند يو سیاٍش

 .حرفی يیچ بدٍن ٍ بَدیو شدى خیرى رٍنَن رٍبٌ بٌ دٍتانَن

 .شَنش رٍ گذاشتو ٍ شد کج سرم گاى ناخدا

**** 

 (سیاٍش)

 .برگردٍندم رٍ سرم شَنو رٍی چیزی گرفتن قرار با

 .کرد نی نگاى جلَش بٌ ٍ بَد گذاشتٌ رٍ سرش آٍا

 .بَد سنگین خیلی فضا

 .کردم نَازشش ٍ گذاشتو گَنش رٍ ٍ باال اٍردم رٍ دستو ننو

 .بَد فکری يیچ بدٍن کارم این

 .بَد بستٌ ٍ ياش چشو کردم، نگاى بًش بغل از

 ٍ نن فقط نیدٍنستو آٍا، بٌ کردن فکر بَد شدى رٍزم ٍ شب کٌ ریاٍنقد بَدم، ناراحت خیلی براش
 .داریو خبر نَضَع این از ريا

 .چرا نهیدٍنو کردم، نی ٍجدان عذاب احساس يهین برای

 .گریٌ زیر زد بلند آٍا دٍبارى

 .کردم جداش خَدم از
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 .نهیشٌ درست يیچی کارات این با بسٌ، گریٌ دیگٌ، بسٌ آٍا-

 .نهیتَنو سیاٍش نهیتَنو-آٍا

 .کرد خیس ٍ پیرينو ياش اشک ٍ سینو رٍ گذاشت رٍ سرش بغلو، تَ گرفتهش

 .کنو آرٍنش داشتو سعی کردم، نَازشش نَياشَ رٍ گذاشتو ٍ دستو

 شاید کٌ بَدم کسی تنًا نن ٍ باشٌ راحت باياش نهیتَنٌ ٍ ندارى دلخَشی ريا از زیاد نیدٍنستو
 .کنٌ تکیٌ بًو بتَنٌ ٍ کنو کهکش ٍ باشو کنارش بتَنو

 .کرد بلند رٍ سرش ٍ شد جدا ازم

 .دستو تَ گرفتو رٍ ياش دست

 .سیاٍش دادی نهی نجاتو کاشکی-

 .لطفا آٍا-

 ..رٍ کار ٍ دکتر نیرم فردا رايی، يیچ سیاٍش، نهَندى رايی يیچ-آٍا

 .نَندى راى یک-

 .کرد نگايو تعجب با

 .رسید ذينو بٌ فکری يهچین چرا نهیدٍنو نبَد، خَدم نال زبَنو انگار

 کاری؟ چٌ-آٍا

 :گفتو ٍ کردم نکخ یکو

 .کن ازدٍاج نن با-
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 .اٍند در دستو تَ از ٍ شد شل ياش دست

 .کرد نی نگايو تعجب، با يهینطَر

 گفتی؟ چی..چ-آٍا

 .نیهَنٌ این راى تنًا کن، ازدٍاج نن با گفتو-

 خَبٌ؟ سیاٍش؟حالت نیگی داری چی تَ-آٍا

 .دادم تکَن رٍ سرم

* 

 (آٍا)

 .بَد ننتظرى غیر خیلی بگو، باید چی نهیدٍنستو تعجب، شدت از اصال

 :خندیدم یکدفعٌ

 .سیاٍش نبَد خَبی شَخی-

 .بَد ٍاقعیت عین نکردم، شَخی-سیاٍش

 سرت؟ بٌ زدى تَ سرم بٌ بزنٌ نن اینکٌ عَض خدا، بٌ شدی دیٍَنٌ تَ-

 :گفت ٍ گرفت درد يام گَش کٌ زد داد جَری یکدفعٌ

 رٍ خَدت بری نیخَای آٍا،باز بکنی غلطی چٌ بری نیخَای پس کن، فکر اینجَر تَ سرم، بٌ زدى ارى-
 .بعد چٌ االن چٌ نیفًهن، يهٌ بکنی يرکاری باشی؟بألخرى تَجٌ بی سالنتیت بٌ بکشی؟نیخَای

 .زد نی قرنزی بٌ چًرش عصبانیت شدت از

 .رفتن راى بٌ کرد شرٍع ٍ پاشد جاش از
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 .نهیاٍردم در سر ياش حرف ٍ کارياش از

 ..کنارش رفتو ٍ پاشدم جام از

 کنی؟ بدبخت رٍ خَدت نیخَای دلیل چٌ بٌ چی، برای-

 .طرفو برگشت

 یانٌ؟ نیکنی قبَل بگَ فقط آٍا، نپرس يیچی ازم-

 ...حام کنی؟نن چیکار نیخَای نیدٍنی تَ نهیفًهو، يیچی گیجو نن سیاٍش-

 .شد حرفو نانع ٍ دينو رٍ گذاشت ٍ دستش

 گردن نن يو رٍ بچٌ اٍن نیشٌ، درست چی يهٌ کنی قبَل اگٌ گفتو، بًت يا بعد رٍ یلشدل شاید-
 .نیگیرم

 .صَرتو رٍ چکید يام اشک

 نیگٌ؟ دارى چی سیاٍش خدایا

 بًو پیشنًادی يهچین چرا نهیدٍنو نن کنو، خراب يو تَرٍ زندگی نهیتَنو نهیکنو، قبَل نن نٌ-
 زبَن بٌ تَ ٍ ذينت تَ اٍند لحظٌ یک تصهیو این دشای يست، ترحو رٍی از يو نیدٍنو دادی،

 .نیشی پشیهَن بعد اٍردی،ٍلی

 

 .خَدش طرف گردٍند برم ٍ گرفت رٍ بازٍم کٌ برم ٍ بردارم ٍ کیفو خَاستو

 .کن نگاى يام چشو تَ آٍا-سیاٍش

 .کردم نگاى بًش
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 .باشی نتیتسال ٍ بچت فکر بٌ باید تَ باشٌ، ضررم بٌ نهیکنو کاری نباش، نن فکر بٌ تَ-

 قبَل رٍ ای نیست؟بچٌ خَدت نال کٌ کنی قبَل رٍ ای بچٌ نیخَای چی؟تَ کٌ کی؟آخرش تا خب-
 .فطرتٌ پست اٍن نال کٌ کنی

 يهٌ ٍ بگو تَ بٌ نن تا انداخت نن دل تَ رٍ تصهیو این شاید خداست، کار يهٌ يا این شاید آٍا-
 .بشٌ درست چی

 .بگو باید چی نهیدٍنو-

 .کن قبَل-

** 

 (کیارش)

 .حال تَ رفتو بیرٍن زدم اتاق از

 .کشید نی سیگار ٍ بَد ٍایستادى بالکن تَ کٌ دیدم رٍ سیاٍش

 .رفتو سهتش بٌ

 سیگار؟-

 .طرفو برگشت

 .پایین طرف بٌ کرد پرت رٍ سیگار

 .درگیرى فکرم-سیاٍش

 خب؟-

 .بشو آرٍم نیخَام خب-سیاٍش
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 نیشی؟ آرٍم سیگار با-

 .نٌ-سیاٍش

 .خندیدم

 .درگیرى فکرت حسابی پس دش نعلَم-

 .داد تکَن ٍ سرش

 .بگَ بًو نیخَای اگٌ-

 .کرد نگايو

 .نیفًهی زٍدی بٌ-سیاٍش

 .بدٍنو بگَ االن خب-

 .بعد گفتو کیا-سیاٍش

 .شدم رايش سد کٌ تَ برى خَاست

 .نرگتٌ چٌ ببینو بنال پس نهیکشٌ، سیگار ادم الکی يای چیز ٍاسٌ

 :گفت ٍ نَياش تَ کرد ٍ دستش

 ..دارم نن کیارش-

 چی؟ داری تَ-

 .نیکنو ازدٍاج دارم-

 .نَند باز دينو

 يان؟-
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 .کرد نگايو يهینجَر

 خبر؟ بی انقدر يست؟چرا کی-

 .نیشناسیش بگو، بًت نهیتَنو ٍ نفصلٌ ناجراش-

 کیٌ؟ دیگٌ، بگَ خب-

 ..آٍا-

 .نـٌ-

 .ارى-سیاٍش

 چطَری؟ کی، از آٍا؟اخٌ ٍ تَ-

 ...بگو بًت چیزی نهیتَنو االن کٌ گفتو-سیاٍش

 .تَ رفت سریع

 .جام سر بَد ٍایستادى نتعجب ينَز نن

 .نهیشٌ باٍرم

** 

 (سیاٍش)

 .گفتو نانان بٌ رٍ خَاستگاری ناجرای

 .باشٌ ناراحت یا بخندى نهیدٍنست تعجب از يو نانان

 .نگو دیگٌ کٌ رٍ بابا ٍ ستایش
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 .بَد ننتظرى غیر کانال داشتن حق

 .بگو چی باید نهیدٍنو يستو، شَک تَ االن نن پسرم ٍای-نانان

 برای بریو کنید نشخص رٍ رٍزی یک ٍ راد خانَم بٌ بزنین زنگ تر زٍد يرچٌ فقط نانان، يیچی-
 .خَاستگاری

 .کرد بغلو ٍ سهتو اٍند ٍ پاشد جاش از زٍد نانان

 بشی؟ داناد نیخَای نهیشٌ باٍرم سیاٍشو ٍای-

 .شدم جدا نانان از ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .بابا ٍ شها ی اجازى با البتٌ اننان ارى-

 .عرٍسو بشٌ کٌ آٍا از بًتر کی نداریو، حرفی ناکٌ-نانان

 .رفتو اتاقو طرف بٌ ٍ پاشدم جام از ٍ زدم نانان رٍی بٌ لبخندی نیهچٌ

 .اتاق تَ اٍند پشتو ٍ پاشد يو کیارش لحظٌ يهَن

 .برٍ لطفا بخَابو نیخَام کیا-

 .نهیخَرم تکَن جام از نگی وبً رٍ چیز يهٌ تا نهیرم، خیر نٌ-

 .طرفش برگشتو

 بدٍنی؟ االن نیخَای رٍ چی-

 بگَ پس نهیدی، ازدٍاج ٍ عشق بٌ تن آسَنی يهین بٌ سیاٍش، نیشناسو خَب رٍ تَ نن-کیارش
 اٍند؟ در کجا از تصهیهت این

 .گفتو شاید بعدا حاال بگو، بًت چیزی نیست ٍقتش االن نیگو-
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 تٌ خَدم نیرم یا نیگی یا نیستو، بردار دست نفًهو رٍ نیخَام کٌ رٍ چیزی تا نن نیدٍنی-کیارش
 .نیارم در رٍ تَش

 .تخت رٍ نشستو

 رٍ چی يهٌ نیرى خَدش نگو نیدٍنستو ٍ شناخت نی ٍ نن خَب کیارش یانٌ، بگو نهیدٍنستو
 .بًترى بشنَى خَدم زبَن از پس بگٌ، بًش ٍ بپرسٌ ريا از برى شایدم نیفًهٌ،

 .بشین بیا باشٌ-

 .پیشو نشست

 خاکش جا يهین نیزنو بًت االن کٌ حرفایی این ريا جَن داری، دٍست کٌ رٍ يرکی جَن کیارش-
 .بیرٍن برٍ اتاق این از ٍ کن

 .بگَ نیدی قسو چرا بابا باشٌ-کیارش

 نیخَاست آٍا کٌ خَدکشی حتی رٍ اتفاقات ی يهٌ کردم، تعریف براش اٍل يهَن از رٍ چی يهٌ
 ياش دست کٌ حدی تا تَيو، رفت نی ياش اخو ٍ شد نی تر جهع کیارش ی رىچً لحظٌ ير بکنٌ،
 .ننقبض صَرتش ٍ شد نشت

 حرف خَدش با ٍ رفتن راى بٌ کرد شرٍع اتاق دٍر ٍ پاشد جاش از کیارش شد، تهَم ٍقتی يام حرف
 .زدن

 .بَد خَدم نحل عادتش این نَياش، تَ کرد نی رٍ ياش دست دقیقٌ بٌ دم

 :زد داد ٍ دیَار بٌ کَبید ٍ نشتش یکدفعٌ

 .آرنان نگذرى ازت خدا-

 :پاشدم جام از سریع
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 .بیرٍن نیرى اتاق از صدات خبرتٌ؟االن چٌ-

 نا بَدى رذلی آدم عجب آرنان این خدایا سختٌ، باٍرش کنو، يضو رٍ حرفات نهیتَنو-کیارش
 .نهیدٍنستیو

 

 .ٍایستاد جلَم اٍند

 این بزارم نهیتَنو ٍلی عصبانیو، آرنان از شدت بٌ ٍ شدم ناراحت خیلی آٍا برای بیین-کیارش
 ننطقیٌ غیر کارت این بدی؟اصال انجام غلطی چٌ نیخَای نیفًهی تَ بدی، انجام رٍ حهاقت
 ....سیاٍش

 بخَای کٌ نگفتو بًت نیکنو، چیکار دارم نیدٍنو کردم، فکر خَب اینا ی يهٌ بٌ نن داداشو ببین-
 .بگٌ بًت خَدش ريا نهکنٌ نیدٍنستو چَن گفتو کنی، سرزنشو

 کجا از بچٌ این کٌ نهیشٌ سَال براشَن کردین؟يهٌ ازدٍاج ٍ اٍندین کٌ حاال خب-کیارش
 .بنداز کار بٌ رٍ عقلت سیا، نیرى در بد تَ اٍندى؟اسو

 بچٌ....يو بچٌ شدى، حانلٌ آٍا نیگیو باشیو نابايو ٍقتی بگذرى ناى یک نیگیرم، گردن رٍ بچٌ نن-
 .اٍندى دنیا بٌ زٍدتر ناى یک نیگیو بیاد دنیا بٌ خَاست يو قتیٍ ننٌ، از يو

 :زد پَزخند کیارش

 قبَل رٍ کحافت اٍن ی بچٌ نیخَای نیاری؟تَ زبَن بٌ داری کٌ آسَنیٌ يهین بٌ نیکنی فکر تَ-
 ..نهیفًههت نهیفًههت، نن ٍای سیاٍش کنی؟ٍای

 .بخَابو نیخَام بیرٍن برٍ کیا،لطفا دیگٌ بسٌ-

 .بًو کَبید نحکو در ٍ بیرٍن رفت اتاق از ٍ کرد بًو گینیخشه نگاى
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 .کشیدم دراز تخت رٍ

 .نیگذرى چی نغزم تَ ٍ قلبو تَ نهیدٍنستن فًهید، نهی ٍ نن کس يیچ

 .کنو ريا خیال ٍ فکر از ٍ خَدم یکو بتَنو تا گذاشتو رٍيو ٍ يام چشو

 

 (آٍا)

 .بَدم کردى تعجب سیاٍش عهل سرعت از

 .خَاستگاری برای بیان شب فردا کٌ کرد صحبت باياش ٍ نانان بٌ زد زنگ خانَم نسرین ظًر

 .سیاٍش برای گفت خانَم نسرین انا کیارش، کرد فکر اٍل بَد، کردى تعجب نانان

 .کرد صحبت يو بابا با نانان

 .داشتو بدی استرس

 کٌ کاری ٍ سیاٍش پیشنًاد بٌ کنو فکر تَنستو نهی درست کٌ بَد بد حالو ٍ درگیر فکرم انقدر
 دلو انا نیکنو، خَدخَايی سیاٍش حق در دارم نیدٍنستو يو ٍ این ٍلی بدیو، انجام نیخَاستیو
 .کنو پیدا نجات نخهصٌ این از نیخَاست

 خَدم گفتو نانان بٌ داشت، کالس ٍ بَد نیَندى خَنٌ چَن نداشت  خبر ناجرا این از ينَز ريا
 .نیگو بًش

 .بَدى يهین افسردگیات ٍ يات ناراحتی يهٌ این دلیل پس گفت نی خندیدٍ نی بًو نانان

 .کردم نهی ای دیگٌ کاری زدن لبخند جز ننو
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 .ٍایستادم ريا اتاق در دم

 .تَ رفتو ٍ زدم بًش تقٌ دٍ

 .پَشید ٍ داد سرعت کارش بٌ نن دیدن با کرد، نی پاش رٍ شلَارکش داشت ريا

 .نشستو تختش رٍ

 .نشست کنارم اٍند

 شدى؟ چیزی-ريا

 .بزنو حرف بايات نیخَاستو نٌ-

 .داد تکَن رٍ سرش

 .خَرد ازش ٍ برداشت عسلیش نیز رٍی از رٍ آبش

 .کنو ازدٍاج نیخَام نن ريا-

 .کردن سرفٌ بٌ کرد شرٍع ٍ کرد گیر گلَش تَ آب یکدفعٌ

 .پشتش بٌ زدم نحکو

 .نزن یعنی کٌ باال اٍرد رٍ دستش

 .کرد گرد رٍ شيا چشو ٍ طرفو برگشتو شد بًتر حالش کٌ یکو

 آٍا؟ گفتی چی تَ..تَ-ريا

 .کنو ازدٍاج نیخَام نن گفتو-

 :گفت اضطراب با

 باکی؟-
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 ..سیاٍش-

 .بیرٍن زد نی چَن شد نهی تر گرد این از ياش چشو دیگٌ

 .خندید ريا

 اٍا؟ نیکنی شَخی-

 .يستو جدی کانال نٌ،-

 .رٍ يات حرف نهیفًهو نن آٍا-ريا

 .گفتو براش رٍ یچ يهٌ ٍ زدن حرف بٌ کردم شرٍع

 دادى؟ پیشنًاد چیزی يهچین چرا سیاٍش نهیشٌ، باٍرم نن ٍای-ريا

 .باشٌ نیتَنٌ يهین رايو اخرین انا نهیدٍنو، خَدنو نهیدٍنو، ريا-

 بٌ رٍ بچٌ این نیخَاد چطَر سیاٍش تعجبو در ٍاقعا نن انا چیزی، یک نبَدی حانلٌ اگٌ حاال-ريا
 بگیرى؟ گردن

 . انداختو باال نهیدٍنو نعنی بٌ ٍ يام شَنٌ

 

 .نداشتو حرفی نن انا کرد، نصیحتو ٍ کرد صحبت بايام ريا دیگٌ یکو

 .اتاقو تَ رفتو گفتو بخیری شب ٍ پاشدم جام از

 .رفتو فرٍ خَاب بٌ فکر يزار با

 

* 
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 .خَردی ٍ کندی رٍ يهش شد، تهَم ناخَنات دیگٌ بسٌ آٍا ٍای-ريا

 .خَب دارم استرس-

 .کرد نگايو چپ چپ ريا کٌ پریدم جام از در زنگ صدای با

 .کرد باز رٍ در رفت نانان ٍ پایین اٍند يا پلٌ از بابا

 .رفتیو در سهت بٌ ٍ شدیو بلند جانَن از ريا با

 .تَ اٍندن اٍنايو ٍ کرد باز رٍ خَنٌ در بابا دقیقٌ دٍ از بعد

 .داد دست بابا با ٍ کردیو سالم يهٌ کٌ شد ٍارد ارجهند اقای اٍل

 .بَسید رٍ ريا ٍ نن خانَم نسرین اٍندن، ٍ ستایش ٍ خانَم نسرین يو بعد

 .سیاٍش ٍ کیارش بعدش ٍانا

 .کردم تشکری بًو، داد رٍ گل دست ٍ جلَم اٍند سیاٍش

 .نشستن رفتن يهٌ

 .ریختو يارٍ چایی ٍ آشپزخَنٌ تَ رفتو سریع ننو

 .ريا کنار نشستو يو بعد کردم، تعارف يهٌ بٌ ٍ بیرٍن بردم

 .کیارش کاريای از بَد گرفتٌ دمخن

 .نباش ضایع انقدر یعنی پاش، بٌ زد نی نحکو سیاٍش ٍ کرد نی نگاى ريا بٌ يی

 .پایین انداخت رٍ سرش ٍ خندید يو ريا

 خَاست بٌ اینکٌ ٍ ٍرسَنات رسو گفتن ٍ زدن حرف بٌ کرد شرٍع سیاٍش بابای گذشت کٌ یکو
 .کردن قبَل استٌخَ خدا از اٍنايو خَاستگاری، اٍندن سیاٍش
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 :گفت خانَم نسرین

 ٍ رسو خاطر بٌ بازم انا نیزنن، بًن رٍ ياشَن حرف زٍدتر جٍَنا ٍ کردى فرق حاال ی دٍرى اینکٌ با-
 .کنن صحبت ٍ برن بدید اجازى اگٌ رسَنات

 .کرد نگاى نن بٌ ٍ داد تکَن رٍ سرش بابا

 .اٍند سرم پشت يو سیاٍش رفتو، يا پلٌ طرف بٌ ٍ شدم بلند جام از ننو

 

 .تَ رفتیو ٍ کردم باز رٍ اتاق در

 .کنارم نشست يو سیاٍش ٍ تخت رٍ نشستو

 نطهئنی؟ تصهیهت از ينَز سیاٍش-

 .کرد نگايو

 .نطهئنو ارى-

 

 

 .دادم تکَن رٍ سرم

 این گفتو ٍ کردم صحبت نانان با نن نیدٍنی، بًتر خَدت کنیو، عقد زٍدتر يرچٌ باید-سیاٍش
 .کنٌ نطرح رٍ نَضَع

 .باشٌ-

 .بیرٍن رفتیو ٍ پاشدیو جانَن از
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 ننفی؟ یا نحبت جَابت عزیزم خب-خانَم نسرین

 .زدن دست بٌ کردن شرٍع ٍ کردن برداشت رضایت رٍی از رٍ سکَتو کٌ پایین انداختو رٍ سرم

 .گردٍند دٍر رٍ شرینی ٍ پاشد ريا

 

 .گفت رٍ عقد نَضَع يو خانَم نسرین

 .کردن تعجب نانان ٍ بابا

 عجلٌ؟ انقدر چرا خب-نانان

 کَچیک نجلس یک دیگٌ رٍز چند کردى،تا فرق چی يهٌ زنَنٌ دٍرى این تَ اخٌ خب-خانَم نسرین
 .بگیریو نا رٍ عرٍسی بَدید آنادى يرٍقت شها يو بعدش کنن، عقد يا بچٌ ٍ بگیریو

 .نیستن راضی زیاد بَد نعلَم انا دادن، تکَن رٍ سرشَن ٍ نگفتن چیزی بابا ٍ نانان

 اینو تازى سکٌ، دٍیست کردیهش بابا ٍ نانان ٍ نن خَاست بٌ انا گفت، باال ارجهند اقای يو ًریٌن
 .رسیدیو تفايو بٌ دیگٌ انا کهٌ، گفت نی ارجهند اقای

 .کردن قبَل بابا ٍ نانان اصرار با اٍنايو ٍ داشت نگًشَن شام نانان

 .نیز چیدن بٌ کردیو شرٍع ستایش ٍ ريا با

 .نگَ کٌ بَد شحالخَ انقدر ستایش

 نهی چیزی ٍ خندیدم نی ننو کجاست؟ قاشقاتَن نیگو داداش زن گفت، نی کنارم نیَند يی
 .گفتو

* 
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 .نکنن کهک تا سرجاشَن نشَندیو رٍ تريا بزرگ زٍر، بٌ شام از بعد

 :گفت ٍ داد تحَیل الکچری لبخند يو ستایش

 .شونبا پا ٍ دست تَ تا بشینو برم نهیشو، نزاحهتَن دیگٌ نن-

 .بشین برٍ گفتیو ٍ زدیو لبخندی يو ريا ٍ نن

 .کردن نی کهکهَن داشتن سیاٍش ٍ کیارش

 .نیرى گیج دارى سرم کردم احساس یکدفعٌ کٌ بَدیو آشپزخَنٌ تَ چًارتانَن

 .گرفتتو زٍد بَد نزدیکو کیارش چَن کٌ بیفتو خَاستو

 .سهتو اٍند نگرانی با ريا

 آٍا؟ شدی چی-

 .بشینو کردن کهک ٍ پشتو تگذاش رٍ صندلی سیاٍش

 .رفت گیج سرم یکدفعٌ نهیدٍنو-

 .کردن نگايو افسَس با ٍ نگفتن چیزی بارداریٌ، عالئو از نیدٍنستن چَن تاشَن سٌ

 .شد نی خیرى بًو خاصی جَر یک کیارش

 چٌ نن نگٌ نیکنو،انا بدبخت رٍ داداشش دارم کٌ باشٌ عصبانی دستو از اٍنو شاید نیدٍنستو
 ؟کردم گنايی

 :گفت ٍ کرد بیرٍن خَنٌ آشپز از رٍ کیارش ٍ سیاٍش ريا

 .بشینید برید شها نکنٌ درد دستتَن-

 .رفتن دٍتاشن
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 .دستو داد آبی لیَان ريا

 .خَردم ازش یکو

 بًتری؟ آٍا-

 .پاشدم جام از ٍ دادم تکَن رٍ سرم-

 

 

 .کنو استراحت یکو تا رفتو اتاقو بٌ ننو رفتنشَن از بعد

** 

 .بدیو خَن آزنایش تا رفتیو سیاٍش با صبح

 رٍ آزنایش جَاب تا داد کارکنان از یکی بٌ زیادی پَل نايرانٌ خیلی سیاٍش آزنایش انجام از بعد
 .کنٌ پاک رٍ ام حانلٌ کٌ

 .خَردم ٍ گرفت آبهیَى یک برام فًهید رٍ نَضَع این کٌ سیاٍش بَد، بد خیلی حالو

 ..بَد شدى ظًر نزدیک دیگٌ

 .شرکت نیرم بعد ٍ خَنتَن تنیزارن گفت، سیاٍش

 .ٍایستاد قلبو کَچٌ تَ پیچید ٍقتی

 .لرزیدن بٌ کرد شرٍع بدنو

 نیکنٌ؟ غلطی چٌ اینجا کحافت این-سیاٍش

 .نهیدٍنو..ن-
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 .گرفتو ٍ دستش کٌ بشٌ پیادى خَاست سیاٍش

 .ترسو نی نن...نن سیاٍش نرٍ...ن-

 :گفت ٍ داد دستو بٌ فشاری

 .نیام زٍد نترس نیستش چیزی-

 .شد پیادى ناشین از

 .کرد نی نگاى نا بٌ ٍ جیبش تَ بَد کردى رٍ ياش دست آرنان

 .خَرد نی بًو حالو دیدنش از

 

 .سهتش رفت سیاٍش

 .کرد نگايش چپ چپ آرنان

 .شدم پیادى ناشین از خَاستٌ نا

 :گفت سیاٍش رٍبٌ بعد ٍ کرد نن بٌ نگايی اٍل آرنان

 .نیکنی ازدٍاج عهَم دختر با داری سیاٍش، اقا نیگو تبریک-

 داری؟ نشکلی ارى-سیاٍش

 نیخَاد چطَری تَ، نحل شخصیتی با ٍ نغرٍر نردی نیکنو تعجب این از فقط نشکلی، چٌ نٌ-آرنان
 .کنٌ ازدٍاج نن ی خَردى دست با

 .افتاد فشارم حرفش این با کردم احساس

 .ناشین رٍ گذاشتو ٍ دستو سریع
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 نگًش ٍ گرفت ٍ ياش دست آرنان کٌ سهتش ببرى يجَم خَاست شد، قرنز چًرش سیاٍش
 .داشت

 خَرد؟ بر غرٍرت بٌ شد چی-آرنان

 :گفت نن رٍبٌ ٍ کرد نتعجبی رٍ چًرش

 نیستی؟ دختر دیگٌ تَ کٌ نگفتی سیاٍش بٌ نکنٌ آ آ

 .کردم حس يام چشو تَ رٍ اشک جَشش

 :زد داد ٍ گرفت ٍ یقش سیاٍش یکدفعٌ

 بدی؟ تحَیل نن بٌ پرت ٍ چرت سری یٌ ااینج اٍندی عَضی، نرتیکٌ ٍ دينت ببند-

 .کرد جدا خَدش از رٍ سیاٍش يای دست آرنان

 بشی خَاب يو آٍا با خَاستی ٍقتی عرٍسیت شب انا نیکنو، درکت ٍ نیدٍنو تلخٌ خیلی حقیقت-
 .....تصَر نن جای بٌ تَرٍ

 .صَرتش رٍ اٍند فرٍد سیاٍش نشت

 .عقب رفت ٍ خَرد تلَ تلَ آرنان

 .زنین رٍ افتادم ٍ نداشت یستادنا تَان پايام

 .بَدن شدى درگیر يو با آرنان ٍ سیاٍش

 .بشو نانع برم پاشو نهیتَنستو

 .شدن جدا يو از گذشت کٌ یکو

 .نن پیش اٍند ٍ کرد فرار سیاٍش دست زیر از سریع آرنان
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 .عزیزم درٍد بٌ-

 :زدم داد بلند

 .بیفتٌ بًت چشهو دنهیخَا دلو ٍقت يیچ دیگٌ گهشَ برٍ کحافت، نتنفرم ازت-

 .رفت ٍ زد بًو پَزخندی آرنان

 .نشست پاش یک رٍ ٍ کنارم اٍند سریع سیاٍش

 .بَد شدى خیس اشک از صَرتو

 .بَد خلَت کَچٌ شکر خدارٍ

 .بَد شدى زخو لبش کنار ٍ بَد اٍندى خَن بینیش از

 .شو بلند جام از کرد کهکو

 .رفت نهی ٍ بَد گلَم تَ بدی بغض

 .کردم خالی ٍ خَدم ٍ سینش رٍ گذاشتو ٍ سرم ننو ٍ کرد بغلو ونحک سیاٍش یکدفعٌ

 .کحیف دنیای این از نخصَصا بَد، گرفتٌ خیلی دلو

 .شدم جدا ازش گذشت کٌ یکو

 ..ببخش ٍ نن سیاٍش-

 .برم يو بعدش تَ ببرنت بیا نکن، اذیت ببخشهت؟خَدتَ کردی چیکار تَ نگٌ-سیاٍش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .ٍایستو رپاس تَنستو نهی ٍاقعا

 .کنو نگاى ياش چشو تَ نهیتَنستو شد، نی شرنو بَد زدى سیاٍش بٌ آرنان کٌ يایی حرف از
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 .کردم باز ٍ در ٍ اٍردم در کیفو تَ از رٍ کلید

 .انداختو اطراف بٌ نگايی

 .نبَد خَنٌ کسی

 .بَد ريا پایین، اٍند يا پلٌ از یکی

 .طرفهَن اٍند نگرانی با

 شدى؟ شدین؟چی یریخت این چرا شها ٍا-

 .شد درگیر باياش سیاٍش ٍ اٍند عَضی يیچی،اٍن-

 .زدنش نی بَدم ننو کاشکی عَضی يا، دارى رٍیی عجب-ريا

 .باال رفتو يا پلٌ از سیاٍش کهکو با

 .تَ اٍند يو سیاٍش کردم باز رٍ اتاقو در

 ..رٍتخت نشستو

 .دیگٌ برم نن خب خیلی-سیاٍش

 .گرفتو ٍ دستش

 .دارم تکار بشین یکدقیقٌ-

 .کنارم نشست ٍ داد تکَن ٍ سرش

 .تَ اٍند ريا ٍ شد باز در

 .بَد اٍلیٌ يای کهک ی جعبٌ دستش تَ
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 :گفت ٍ سیاٍش کنار گذاشت

 .کن تهیز رٍ صَرتت بیا-

 .بیرٍن رفت ريا کرد، تشکری سیاٍش

 ٍ صبر جز فًهیدم يو ٍ این ٍ خَرد رقو تلخ نن سرنَشت نیدٍنی خَب يو خَدت سیاٍش ببین-
 .نهیاد بر دستو از کاری جنگیدن

 .پایین انداختو ٍ سرم ٍ کردم سکَت

 خب؟-سیاٍش

 :دادم ادانٌ 

 ...نشٌ خراب زندگیت این از بیشتر تا نیگیریو طالق اٍند، دنیا بٌ بچٌ يرٍقت کردیو، ازدٍاج نا-

 .نیکنٌ نگاى خنگ آدم یک بٌ دارى کٌ کسایی نحل کرد، نگايو يهینطَر سیاٍش

 بگی؟ نیخَاستی ٍ يهین-سیاش

 .دادم تکَن رٍ سرم

 ..خندید

 .کردم نگايش تعجب با

 داشت؟ خندى نن حرف-

 .داد تکَن نٌ نعنی بٌ ٍ سرش

 .کشیدم پَفی

 .يا داشت نشکل خَدش با اینو
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 .کنٌ تهیز رٍ صَرتش تا کردم کهکش ٍ کردم باز رٍ جعبٌ در

 

 .کنو استراحت یکو تا یدمکش دراز تخت رٍ ٍ کردم عَض ٍ يام لباس سیاٍش، رفتن از بعد

**** 

 شد کردیو، نشخص رٍ عقد تاریخ ٍ اٍندن دٍبارى يو دیرٍز ٍ نیگذرى خَاستگاریو از رٍز چًار انرٍز
 .دیگٌ ی يفتٌ برای

 .کردن قبَل بازم انا داشتن، تردید بابا ٍ نانان اینکٌ با

 .کردن قبَل اٍنايو ،باشٌ بايو عرٍسی ٍ عقد کٌ کردیو اعالم دٍبارى رٍ تصهیههَن سیاٍش با

 يست؟ چی برای عجلٌ اینقدر گفت ٍ کرد صحبت بايام یکو نانان اٍنا رفتن بعد

 .چیزا اینجَر ٍ باشو عقد تَ نهیاد خَشو زیاد گفتو نی ننو

 .نگفت يو چیزی انا نکردى، باٍر بَد نعلَم

 .کنٌ جَر جًاز تا بازارا تَ افتاد نانان باز

 .نن حاال بَد کردى درست ريا برای تازى طفلی

 این از نداشتن خبر باباشو نانان حتی چَن کرد، رٍش ٍ داشت خَنٌ یک قبل از کٌ يو سیاٍش
 .خَنٌ

 نانان نهیاد خَشش گفت  جَن نسرین)کیارش ٍ سیاٍش ٍ ريا ٍ ستایش ٍ جَن نسرین با حاال
 (جَن نسرین بگو بًش کنو قبَل زیاد خجالت با شدم نجبَر کنو،ننو صداش

 .بگیریو رٍ عرٍسی بٌ نربَط چیزيای ٍ حلقٌ تا زاربا اٍندیو
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 .داشتن دعَا نانانش با خَنشَن جای کیارش، از بَد گرفتٌ خندم

 بیای؟ نیخَای کجا تَ گفت نی يی خانَم نسرین

 .کنو شرکت داداشو عرٍسی خرید تَ نیخَام ننو گفت نی کیارش

 .چیٌ اٍندنش دلیل دٍنستیو نی چَن خندیدم نی بًش ريا ٍ نن

 .نیدم پس بًش آخر از اینارٍ چَن نهیخَام، زیادی چیز نن گفتو سیاٍش بٌ اٍل يهَن از

 .گفت نهی چیزی ٍ خندید نی فقط اٍن

 زیاد؟ خندى ٍ سیاٍش  خندید، نی نن حرف ير بٌ بَد، شدى چیزیش یک کنو فکر يا تازگی

 بریو کٌ يههَن بٌ داد نًادپیش فًهید رٍ نَضَع این کٌ ريا شدم، خستٌ بَدیو رفتٌ راى انقدر دیگٌ
 .بخَریو نايار

*** 

 (ريا)

 عرٍسی کٌ بَدم خَشحال چرا نهیدٍنو انا فَرنالیتست، يهش اینا ٍ عرٍسی این نیدٍنستو
 .خَايرنٌ

 .بخَریو فَد فست بریو شد قرار زیادش اصرار ٍ خانَم ستایش دستَر بٌ

 

 .نن کنار نشست کیارش نا شانس از ٍ صندلی رٍ نشستیو يههَن

 .ضایست کارياش بس از بزنو قًٌ قٌ دستش از نیخَاست دلو انرٍز

 .چیزی یک يرکی ٍ دادیو سفارش يارٍ غذا
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 .داشتیو پیتزا ستایش ٍ کیارش ٍ نن

 آٍا ٍ سیاٍش ٍ بَد گَشیش تَ سرش يو بشَرى،ستایش ٍ ياش دست برى تا پاشد خانَم نسرین
 .فکر غرق کٌ يو

 :گفت گَشو دم ٍ طرفو شد خو کیارش

 .بدى شانس خدا-

 .کردم نگايش تعجب با

 :زدم لب ارٍم

 بدى؟ شانس کی بٌ-

 .کرد اشارى سیاٍش ٍ اٍا بٌ چشهش با

 .طرفش کردم رٍ سرم ٍ نفًهیدم رٍ ننظَرش بازم انا

 :گفت ٍ شد خو دٍبارى

 از تَرٍ بدبختی يزار با بدبخت نن انا زندگیشَن، خَنٌ سر نیرن دارن پَچ ٍ يیچ بدٍن دٍتا این-
 ....کنو خَدم نال دیگٌ تَرٍ بیام خَاستو تا ٍ اٍردم در عَضی اٍن چنگال

 :گفت ٍ خندید کٌ يَا رفت ابرٍيام حرفش تیکٌ این با

 .خَاستگاریت بیام اینٌ ننظَرم نباش ننحرف-

 ادانش؟ خب نیستو، ننحرف يو اصال نن-

 یک سیاٍش کردم نهی رٍ فکرش اصال...کردن خراب رٍ چی يهٌ زدن دٍتا این دیگٌ يیچی-کیارش
 .کنٌ ازدٍاج نن از تر زٍد رٍز
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 .خندیدم

 تقدیر دست دیگٌ چَن نباش، ناراحت يهچین ٍ سَریٌ گفت نیشٌ اینا ازدٍاج انا نَافقو، بايات-
 .بَد

 .شدیو ساکت دیگٌ نايو خانَم نسرین اٍندن با

 

 .بَد گَشت ٍ سس پر زد، نی چشهک بًو عجب پیتزا از تیکٌ یک انا بَدم، شدى سیر دیگٌ

 .بخَر ٍ نن بیا گفت نی يی

 .نداشتو جا دیگٌ کنار، گذاشتو ٍ کندم ازش گازی یک ٍ برداشتهش سریع ننو

 .برداشت جعبٌ تَ از پیتزارٍ تیکٌ اٍن یکی دیدم یکدفعٌ

 .خَرتش نی دارى لبخند با کیارش دیدم کٌ برگردٍندم ٍ سرم

 .کردم نحارش ای دیٍَنٌ لب زیر ٍ زدم لبخندی

 

 ..خَرد ٍ يهش ٍ ریخت نَشابٌ خَدش برای پر لیَان یک اٍا دیدم کٌ برگردٍندم ٍ مسر

 بَد، قَطیش اخر کٌ يو دیگٌ یکو دیدم دٍبارى کٌ کردم نی نگايش تعجب با داشتو يهینطَر
 .خَرد ٍ ریخت

 .کرد نگايو ٍ باال اٍرد ٍ سرش کٌ بًش زدم نیز زیر از پانَ عصبانیت با

 :فتوگ نشنَن بقیٌ کٌ جَری

 پر؟ لیَان یک نیخَری؟اٍنو چرا بدى برات نَشابٌ دیٍَنٌ-
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 :گفت تعجب با

 پس؟ نیخَری خَدت بدى؟چرا چیش ٍا-

 :گفتو ٍ کردم نگايش خیرى يهینطَر

 .نخَرم نَشابٌ کٌ ام حانلٌ نن نظرت بٌ-

 :گفت ٍ گرفت ٍ ننظَرم تازى

 .نبَد حَاسو لحاظ اٍن از ايان-

*** 

 .بریو راى نهیتَنستیو ٍ وبَدی شدى خستٌ يهگی دیگٌ

 .جًازش چیدن ٍ عرٍسش لباس خرید نیهَند فقط ٍ بَدیو کردى تهَم يارٍ خرید بیشتر

 .بابايانَن ی عًدى بٌ گذاشتیو چیزارٍ اینجَر ٍ تاالر کاريای

 .بشٌ برگزار زٍدتر نراسو این تا بَد دادى يو دست بٌ دست چی يهٌ انگار

 .رفتن نخَدشَ ٍ خَنهَن رسَند نارٍ سیاٍش

 .تَ رفتیو آٍا با

 

 .دارى قرار قالی ٍسط جعبٌ ٍ ٍسیلٌ عالهٌ یک دیدیو کردیو باز کٌ ٍ در

 .سهتهَن اٍند پشت اٍن از نانان کٌ کردیو نی نگايشَن تعجب با

 خریدین؟ خرید؟چی بَد سالم،خَب-نانان

 .ٍسط این چیٌ اینا بَد، خَب ارى-
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 رٍ شدى تلهبار يهینجَر کاريا کهکو، بٌ دست نیست يو یکی اٍند، در پدرم کٌ نگَ ريا ٍای-نانان
 ببریو تا اینجا بیارم شدم پرى،نجبَر بزارم،انباری نداشتیو جا گرفتو، رفتو انرٍز رٍ اینا نن، سر

 .بچینیو ٍ خَنشَن

 .باال رفت ٍ کرد نانان از تشکری اٍا

 يهٌ خَدم، برای گذاشت نانان اٍنارٍ بَد، پر انباری يهین برای ٍ بَد اٍردى پس ٍ نن جًاز ارنان
 نانان ٍ خَدم سلیقٌ اٍنا چَن کسی، بٌ دادیو کٌ خَاب اتاق ٍسایل جز بٌ داشتیو نگٌ رٍ ٍسایل
 .نبَد

 .داشت گناى طفلی نانان، کهک برم فردا از گرفتو تصهیو

 

 .رفتو اٍا اتاق سهت بٌ ٍ بیرٍن اٍندم اتاق از کردم، عَض رٍ يام لباس ٍ اتاقو تَ رفتو

 .تَ رفتو ٍ کردم باز ٍ در

 .زد نی الک ناخَناش بٌ داشت

 .نشستو کنارش

 .نیکنٌ درد خیلی نعدم ريا نیگو-آٍا

 .شدم نی يهینطَر خَردم نی نَشابٌ يهٌ اٍن بَدم ننو حقتٌ-

 .نگفت چیزی

 .انگشتاش کردن پَف بٌ کرد شرٍع ٍ کنار گذاشتش شد تهَم کٌ الکش

 .شد جهع اشک يام چشو تَ ٍ شکهش بٌ افتاد نگايو بَدم نشستٌ کنارش کٌ يهینطَر

 .سَخت براش دلو بازم



 www.Novel98.com 670               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .نگیرى گریو تا کشیدم عهیق نفس

 .رٍش گذاشتو ٍ شکهش طرف بردم ٍ دستو

 .کرد نگايو تعجب با آٍا

 .بشو خالٌ زٍدی این بٌ کردم نهی فکر ٍقت يیچ-

 .بًو شد خیرى غهناک آٍا

 .بشو اننان زٍدی این بٌ کردم نهی فکر ٍقت يیچ ننو-

 .زدم بًش دردناک لبخندی

 .کَچَلَ نانان-

 .بَد بدتر گریٌ صدتا از کٌ ای خندى بَد، درد پر خندش انا خندید،

 :گفتو ٍ شکهش طرف بردم ٍ سرم

 کنی کهکش ٍ بیای راى نانانیت با بتَنی کن سعی انا نیدٍنو، کَچَلَیی خیلی ينَز تَ خالٌ، فندق-
 .ببرى رٍ آبرتَن کسی نزاری ٍ باشی پیشش يهیشٌ ٍ

 .کردى خیس ٍ ياش چشو ياش اشک دٍبارى دیدم کٌ کردم بلند ٍ سرم

 :گفتو کنو عَض رٍ جَ اینکٌ برای

 داری؟ رٍ گرافیت سَنَ عکس-

 .داد تکَن ٍ سرش

 کجاست؟-

 .عسلیو نیز کشَی تَ-آٍا
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 .نشستو کنارش دٍبارى ٍ برداشتهش ٍ پاشدم

 .کردم نگاى عکسٌ بٌ

 :گفتو خندى با

 .تَیٌ شبیٌ چقدر آٍا-

 .خندى زیر زد بلند دفعٌ یک

 .کردم نگايش باز دين با

 .بَد نخندیدى اینطَری ٍقت چند این تَ

 شد؟ چت خَبی اٍا ٍا-

 .خندید نی يهینطَر

 .ش بازٍ تَ زدم نحکو

 گفتو؟ چی نگٌ لَس، دیگٌ بسٌ عٌ-

 :گفت ٍ اٍند بند خندش گذشت کٌ یکو

 ننٌ؟ شبیٌ گینی کٌ نیبینی چیزی تَ این اصال تَ-

 .دیگٌ نیگٌ ششهو حس خندیدی؟خب حرفو این بٌ تَ ٍا-

 

 بعد رٍز چًار

 

 .کهرم آخ
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 .نیچینیو خَدنَن رٍ بقیٌ بشین برٍ تَ بسٌ آٍا-ريا

 .نشستو نبل رٍ ٍ دادم تکَن سری

 .نَقتی خَنٌ انا نن، ی خَنٌ کنو، زندگی اینجا باید بعد بٌ این از کردم، نگايی خَنٌ بٌ

 بٌ ننو حسابی، بَدن افتادى کَل ٍ کت از دیگٌ کٌ ريا ٍ نانان بَد، شدى تکهیل یزچ يهٌ دیگٌ
 .خَرد نی حرص ٍنانان کنو کار نهیزاشت ريا ٍضعیتو خاطر

 .گرفتیو سادى سفید بلند لباس یک نن زیاد اصرار بٌ کٌ عرٍس لباس خرید برای رفتیو يو دیرٍز

 .ونیش نحسَب نتايل فردا از دیگٌ عرٍسیهٌ، فردا

 کٌ يو ستایش،نانان ٍ جَن نسرین نخصَصا چرخیدن نی خَدشَن دٍر ٍ بَدن خَشحال يهٌ
 .نیاد گیرش دانادی يهچین دارى بَد خَشحال دیگٌ

 نی اینطَر رٍ خَدش ظاير بٌ شاید کرد، نی خَشحالی بقیٌ نحل فًهیدنش نهی ٍاقعا رٍ ريا
 .گرفت

 از کٌ کسی تنًا شد، نهی نشخص راحتیهَننا خَشحالی کٌ بَدیو درگیر انقدر يو سیاٍش ٍ نن
 .نهیدٍنو يو رٍ دلیلش کیارشٌ، ناراحتٌ شدت بٌ نَضَع این

 نیخَاست، چی یکی نن جَن از دیگٌ نهیدٍنستو ٍاقعا شدى، سبز جلَم آرنان دفعٌ دٍ انرٍز تا
 .نهیهَند باقی برام ای حنجرى شب تا دیگٌ کٌ زدم نی داد انقدر دیدنش نی ٍقتی

 .بیا پاشَ دقیقٌ یک آٍا-ريا

 .رفتو يهراش ٍ شدم بلند جام از

 .شدیو اتاق ٍارد

 خَبٌ؟ چیندم خَدم سلیقٌ بٌ رٍ اتاقت آٍا-ريا
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 .بزنو ذٍقش تَ نخَاستو انا دارى، فرقی چٌ نن برای گفتو دلو تَ

 .دردنکنٌ دستت ارى-

 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ بَسید ٍ گَنو جلَ اٍند ٍ زد لبخندی

 .کشیدم پَفی

 .بَد سفید ٍ طالیی ست بَد، شدى قشنگ ٍاقعا کردم، نگاى اتاق بٌ

 .کردم باز رٍ کهد در رفتو

 .بیارم رٍ قدیهیو يای لباس نزاشت ٍ بَد خریدى برام نانان کٌ جدید يای لباس بَد، لباس پر

 .بَد زیر لباس ٍ خَاب لباس اقسام ٍ انَاع کٌ کردم باز يارٍ کشَ از یکی در

 .بیرٍن رفتو تاقا از ٍ بستو ٍ درش

*** 

 .برد ٍ خَايرش ٍ  نانانش يو کیارش برسَنتهَن، تا دنبالهَن اٍند سیاٍش شد کٌ شب

 .نشستو جلَ نانان اسرار بٌ

 .داد ٍ جَابو اٍنو کٌ دادم سیاٍش بٌ سالنی

 .کردن سالم دٍتاشَن ٍ نشستن يو ريا ٍ نانان

 :گفت نانان بٌ رٍ آینٌ تَ از سیاٍش

 .کهک برای بیام نکردم ٍقت نن یدنباشید،ببخش خستٌ-

 :گفت لبخند با نانان

 .زناست نا ی عًدى بٌ يو کاريا این داری، رٍ خَدت کاريای يو تَ پسرم نهنَن-
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 .افتاد راى ٍ کرد رٍشن ٍ ناشین ٍ نگفت چیزی سیاٍش

 نی نگاى جلَنَن بٌ ساکت سیاٍش ٍ نن ٍ زدن نی حرف يو با عقب ريا ٍ نانان راى طَل در
 .کردیو

 .شکست ٍ سکَت سیاٍش

 آرایشگاى؟ بری نیخَای چند ساعت فردا آٍا-

 .بشٌ تهَم يرٍقت تا نیرم صبح يشت ساعت-

 .بیام تا کن خبرم ٍ بزن زنگ بًو قبلش ساعت یک پس باشٌ-سیاٍش

 .گفتو ای باشٌ

 

 .خَنٌ تَ رفتیو ٍ کردیو تشکری ازش ٍ رسیدیو

 

 .بَد خَشحال جریان این از يو اري ٍ بَد شدى بًتر ريا با اخالقش دیگٌ بابا

 .بَد گشنو خیلی چَن بلعیدم، نی غذايارٍ داشتو يهینطَر نن ٍ بَدیو نشستٌ شام نیز سر

 .گریٌ زیر زد یکدفعٌ کٌ خَرد نی ٍ شانش داشت نانان

 .کردیو نگايش تعجب با يههَن

 .بیرٍن رفت خَنٌ آشپز از پاشد

 .رفتیو دنبالش ٍ شدیو بلند يو ريا ٍ نن

 .نشستیو کنارش نايو ٍ نبل رٍ نشست اننان
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 نانان؟ شدى چی-

 

 

 .کرد نگاى بًو اشکیش يای چشو با نانان

 .بری پیشو از زٍدی این بٌ کردم نهی فکر ٍقت يیچ نیشی، عرٍس داری آٍا نهیشٌ باٍرم-

 .سینش رٍ گذاشتو رٍ سرم ٍ نگفتو چیزی

 .نانان کن دعا برام-

 .باشی شاد زندگیت تَ یشٌيه ٍ دخترم بشی خَشبخت انشاءهلل-

 .چکید يام اشک

 .باشو شاد دل تٌ از نهیتَنو ٍقت يیچ دیگٌ نن نیدٍنی چی تَ نانان

 .يستها اینجا ننو بابا ای-ريا

 .بغلش تَ گرفت يو رٍ ريا ٍ خندید نانان

 :گفت نانان گذشت کٌ یکو

 .بخَریو رٍ شام بقیٌ بریو تنًاست، باباتَن دیگٌ بسٌ-

 .رفتیو خَنٌ آشپز طرف بٌ ٍ کرد پاک رٍ ياش اشک

* 

 .دیگٌ شَ بیدار آٍا-

 .خَابیدم دٍبارى ٍ طرفش بٌ کردم ٍ پشتو
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 :گفت داد با ريا

 .کنو بیدارت دیگٌ جَر یا نیشی پا آٍا-

 :زدم داد ژٍلیدى نَيای ٍ بستٌ چشو با ٍ شدم بلند جام از عصبانیت با

 .نیزنی داد سرم باال اٍندی يی دیگٌ، نیاد خَابو خَب ريا ٍای-

 .نیَند در ازش صدایی دیدم

 .خندى از کردى غش دیدم کٌ کردم باز رٍ چشهو یک بدختی يزار بٌ

 .دارى انرژی چٌ صبح کلٌ اینو بابا ای

 .نزاشت ٍ گرفت رٍ بازٍم بخَابو دٍبارى اٍندم تا

 .پاشو ٍ بکنو دل نازنینو تخت از شدم نجبَر دیگٌ

 .بیرٍن زدیو خَنٌ از ٍ برداشتو رٍ ٍسایلو ٍ کردم عَض سریع ريا کهک با ٍ لباسام

 .بریو آرایشگاى یک بَد قرار ريا ٍ نن

 .دادیو رٍ نقصد آدرس ٍ گرفتیو تاکسی

 .نیهَند ناشینش ٍر اٍن از چَن برنداشت ناشین ريا

 .رسیدیو نین چند بعد

 .تَ رفتیو ٍ شدیو پیادى ٍ کردیو حساب رٍ کرایٌ

 .شدن نی درست داشتن آرایشگريا دست زیر ٍ داشتن حضَر نجااٍ نفر چند کٌ بَد بزرگ سالن یک

 :گفت ٍ کردیو سالم باياش ٍ سهتهَن اٍند اٍنجا ندیر کٌ نَندیو نعطل یکو

 .کنید جا جابٌ رٍ ياتَن لباس پرٍ اتاق تَ برید نیتَنید-



 www.Novel98.com 677               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بَد ريا دست لباسو جعبٌ

 .اٍردیو در رٍ شالهَن ٍ نانتَ ٍ اتاقی داخل رفتیو

 .کرد راينهاییهَن ٍ اٍند سهتهَن بٌ ٍَنج دختر یک

 .نشستیو جدا صندلی دٍتا رٍ ٍ رفتیو ريا با

 :پرسید ازم

 نداری؟ نَت ندل ٍ آرایشت راجب نظری عزیز-

 .باشٌ سادى ی سادى لطفا فقط ندارم نٌ-

 .داد تکَن رٍ سرش ٍ نگفت چیزی انا کرد، تعجب

 .سپردم دستش بٌ رٍ خَدم ٍ بستو ٍر يام چشو ٍ صندلی بٌ دادم تکیٌ تکَن رٍ سرم ننو

 

 :گفت دخترى بَد شدى خشک حسابی کهرم کٌ ساعت چند بعد

 .بخَر بخَری خَاستی چیزی اگٌ ٍ بپَشی ٍ  لباست بری نیتَنی آخراشٌ دیگٌ عزیز خب-

 .پاشدم جام از ٍ کردم تشکری

 .نداشتو ذٍقی يیچ چَن ببینو رٍ خَدم نخَاستو

 .داشت کار ينَز ريا

 تنو ٍ لباسو کارکنان از یکی کهک با بعدش ٍ خَردم رٍ بَد گذاشتٌ برام نانان کٌ گردٍیی رپنی نَن
 .کردم

 .نشستو جام سر رفتو دٍبارى ٍ
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 .شد تهَم گذشت کٌ ساعت نیو 

 .ببینی رٍ خَدت بری ٍ پاشی نیتَنی شدی ناز خیلی عزیزم-

 .شدم بلند جام از ٍ کردم ازش تشکری

 

 .کردم نگاى مخَد بٌ ٍ آینٌ جلَی رفتو

 یکهی پشتش انا بَد پَشیدى گفت نیشٌ بَد، ٍایستادى خَب تنو تَ انا بَد، سادى لباسو درستٌ
 .باز

 خیلی آرایشگر يو ٍ نَيام آجری، لب رژ ٍ رٍژگَنٌ ٍ بَد طالیی الیت آرایشو کردم، نگاى صَرتو بٌ
 .بَد گذاشتٌ سرم رٍ چَلَکَ خیلی تاج یک بَدٍ اٍردى در دار گل حالت ٍ بَد دادى پیچ نايرانٌ

 .بَدن گذاشتٌ تَر يو ٍ نَيام پشت

 .بیارى لبو رٍ لبخند نتَنست اینا از کدٍم يیچ بازم ٍلی

 .نیکنٌ نگايو ٍ ٍایستادى ريا دیدم کٌ برگشتو

 .يا نایٌ يهَن تَ آرایششو ٍ بَد گلبًی لباسش بَد، شدى خَشگل شدت بٌ اٍنو

 .کرد بغلو ارٍم ٍ طرفو اٍند

 .عزیزم شدی خَشگل یخیل-ريا

 .شدی خَشگل خیلی يو تَ نهنَن-

 .شدیو جدا يو از

 .بزنو زنگ سیاٍش بٌ رفت یادم نن ريا ٍای-
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 .زدم زنگ خَدم نهیخَاد-ريا

 .نَندیو سیاٍش ننتظر ٍ نشستیو ٍ دادم تکَن رٍ سرم

 تَ باشٌن ضایع خیلی اینکٌ برای فقط نگیرى، آتلیٌ ٍ بردار فیلو گفتو سیاٍش بٌ نن خَاست بٌ
 .نیگیریو عکس تا چند باغ يهَن

 .ننتظرم نن گفت سیاٍش ٍ خَرد زنگ گَشیو دقیقٌ چند بعد

 .شد حاضر يو خَدش بپَشو، رٍ شنلو تا کرد کهکو ريا ٍ پاشدم جام از

 .بیرٍن رفتیو کردیو حساب يو رٍ پَلش ٍ کردیو تشکری آرایشگرا ٍ ندیر از

 .نَند باز دينو افتاد، سیاٍش ٌب چشهو کٌ پایین رفتو نی پلٌ از داشتو

 نَياش بَد، کردى يو تیغ شیش قرنز، کرٍات ٍ نشکی شلَار ٍ کت بَد، شدى خَشتیپ چقدر ٍای
 .بَد شدى درست خاص حالت یک بٌ يو

 .شد پاک زٍد کٌ لبام رٍ نشست لبخندی

 .کردم نی نگايش چشهی زیر نن انا بَد، رٍم شنلو چَن ببینٌ ٍ نن نهیتَنست اٍن

 .نشست عقب يو ريا شو، سَار تا کرد کهکو سیاٍش ٍ کردیو سالم شبايا

 .افتاد راى ٍ شد سَار رفت يو خَدش

 

 .کنٌ جاری رٍ عقد يهَنجا ٍ باغ تَ بیاد بَدیو گفتٌ عاقد بٌ

 

 .رسیدیو کٌ ٍقتی تا بَد فرنا حکو بدی سکَت راى تَ
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 .رفت ٍ شد پیادى زٍد ريا

 اسپندی ٍ کردن نی خَشحالی ٍ زدن نی دست کنان يلًلٌ کٌ شد جهعیت از پر یکدفعٌ در جلَی
 ناشین تَ تا بَش کٌ

 .نیَند

 .خیلی کردم نی ٍجدان عذاب احساس شد، جهع يام چشو تَ اشک

 .شد باز طرفو در

 .شدم پیادى ٍ گرفتو رٍ دستش کرد، دراز طرفو بٌ رٍ دستش سیاٍش

 .برم راى بتَنو تا باال دادم یکو ٍ شنلو

 .تر خَشحال یکی از یکی کردم، نگاى هٌي بٌ چشهی زیر

 .اقایَن طرف رفتن ٍنردا تَ رفتیو

 .فقط بَدن کیارش ٍ(کنو صداش چی نهیدٍنستو ينَز)سیاٍش بابای ٍ بابام فقط

 .بَد شدى گرنو

 .بیارم در ٍ شنلو کردن کهکو پرٍ، اتاق تَ رفتیو نانان ٍ جَن نسرین ٍ ريا با

 .زیاد استرس از بَد رفتٌ یادم کردم، بًشَن سالنی

 :زد داد ريا کٌ بریزى ياش اشک خَاست افتاد بًو چشهش تا نانان

 .نیریزى بًو آرایشت االن يا، نکنی گریٌ نانان-

 :گفت ٍ کشید عهیقی نفس نانان

 .نهیکنو باشٌ، باشٌ-
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 :گفت ٍ بَسید ٍ پیشَنیو ٍ طرفو اٍند لبخند با جَن نسرین

 .کنٌ دٍرت بد چشو از خدا ناشاءهلل-

 .زدم بًش بخندیل

 .بَسیدتو ٍ طرفو اٍند يو نانان

 پرسی احَال ٍ سالم نًهَنا با ٍ بیاین بايو ننتظرى، در پشت سیاٍش بیرٍن نیریو نا آٍا-نانان
 .کنین

 .بیرٍن رفتن يهشَن ٍ دادم تکَن رٍ سرم

 .بیرٍن رفتو باال گرفتو ٍ لباسو ٍ کردم نرتب تَرنَ ننو

 .بَد گَشیش تَ سرش سیاٍش

 سرم ٍ کشیدم خجالت انداخت، بًو عهیق نگايی ٍ باال اٍرد رٍ سرش يام کفش صدای نیدنش با
 .پایین انداختو رٍ

 .طرفو گرفت رٍ بازٍش

 .کردیو حرکت يا نًهَن طرف بٌ ٍ کردم ٍحلقٌ دستو

 

 .بَد گذاشتٌ جی دی يو اينگ یک کردیو، نی گَیی خَشاند ٍ سالم رسیدیو نی کٌ نیزی ير بٌ

 کٌ بَدن يو شیدى ٍ شبنو حتی شناختو، نی ٍ ياشَن بعضی ٍ شناختو نهی رٍ َنانًه از بعضی
 .دادم دست ٍ کردم سالم باياشَن دٍستانٌ خیلی

 .شد تهَم تا بَدم شدى خستٌ دیگٌ
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 .نشستیو جایگاى تَ رفتیو سیاٍش با

 تَ رفت نی اسهانَن دیگٌ دقیقٌ چند بَد،فقط کردى عرق يام دست خیلی، داشتو استرس
 .يهدیگٌ ی اسنانٌشن

 .نٌ يو يا بعضی ٍ بَد سرشَن رٍسری يا بعضی کٌ انداختو نًهَنا بٌ نگايی

 .کردن ناچ بٌ کرد شرٍع ٍ جلَم پرید یکی یکدفعٌ

 .ترسیدم

 .زدم لبخندی ستایش دیدن با شد جدا ازم

 .ترسیدم دیٍَنٌ-

 .کنی گیر داداشو گلَی  انشاءهلل  تَ، شدی خَشگل چقدر داداش زن ٍایی-

 :غرید سیاٍش یکدفعٌ

 ..ستایش-

 .خندیدم

 .نهیاد خَشو داداش زن نگَ بًو دیگٌ-

 .عزیزم باشٌ-ستایش

 .اٍندى عاقد کٌ کرد اعالم گَ بلند با جی دی یکدفعٌ

 .بَد پَشیدى ٍ نانت يو خَدش بپَشو، داد ٍ شنلو ٍ طرفو اٍند دٍ با ريا

 .طرفو اٍندن يهٌ اینا ٍ نانان

 اٍند يو عهَ حتی شدن، ٍارد کیارش ٍ سیاٍش بابای ٍ بابا با ٍ اقا یک کٌ دیدم دٍر از
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 .کردم نگاى عهَ بٌ ناراحتی با

 .نشست صندلیش رٍ رفت عاقد

 .باشن ريا ٍ کیارش بَد قرار يو عقد شايد

 بگیرنش، اشتباى داناد با حتی بَد نهکن بَد، سیاٍش شبیٌ خیلی خدایی انداختو، نگايی کیارش بٌ
 .بَد نَياشَن ندل فرقشَن تنًا

 .سابید نی قند داشت ستایش گرفتن، رٍ تَر ٍ سرم باال اٍندن ريا ٍ شیدى ٍ ستایش ٍ شبنو

 

 .خطبٌ خَندن بٌ کرد شرٍع عاقد

 :گفت بعدش خَندٍ دعایی یک اٍلش

 آٍا خانو سرکار نحترنٌ دٍشیزى بین يهیشگی ٍ دائو ازدٍاج عقد آسهانی پیَند نیهنت ٍ نبارکی بٌ-
 .گردد نی اجرا ٍ ننعقد ارجهند سیاٍش آقای ٍ راد

 يهیشگی ٍ دائو زٍجیت عقد بٌ را شها ٍکیلو بندى رادآیا آٍا خانَم سرکار نکرنٌ ٍ نحترنٌ دٍشیزى-
داق بٌ ارجهند سیاٍش آقای ٌ   ٍ ص   نجید، اهلل کالم جلد یک: نًری

 شهعدان، جفت یک آینٌ، جام یک

 نبات، شاخٌ یک

ٌ   دٍیست تعداد بٌ ٌبقی ٍ العقد ضهن نعین نًریٌ ٍ  جهًَری در رایج آزادی بًار تهام طالی سک
ٌ   بٌ تهانا   ایرانکٌ اسالنی ن ین ُنَکّرم زٍج ذ  ٌ ٍ است جابت د  نَدالُهطال ب   خَايند تسلیو عالی سرکار بٌ ع 
 آٍرم؟ در بَدى طرفین تَافق نَرد کٌ شرٍطی ٍ داشت

 ٍکیلو؟ بندى آیا
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 :بلندگفت ستایش

 .ارىبی گل رفتٌ عرٍس-

 

 جناب عقد بٌ نعلَم نًریٌ با شهارا ٍکیلو بندى آیا راد آٍا خانَم سرکار نیکنو عرض دٍم بار برای-عاقد
 بیارم؟ در ارجهند سیاٍش اقای

 

 .بیارى گالب رفتٌ عرٍس-ستایش

 

 ارجهند سیاٍش اقای عقد بٌ نعلَم نًریٌ با شهارا ٍکیلو بندى ایا نیکنو عرض سَم بار برای-عاقد
 ؟دربیارم

 :زد داد بلند ستایش باز

 .نیخَاد لفظی زیر عرٍس-

 .خندیدن يهٌ

 .زدن دست يهٌ دستو، داد ٍ اٍرد در رٍ ای جعبٌ جیبش تَ از ٍ خَرد تکَن یکو سیاٍش

 

 سیاٍش اقای دائو عقد بٌ شهارا ٍکیلو بندى ایا راد آٍا خانَم سرکار نیکنو عرض چًارم بار برای-عاقد
 بیاٍرم؟ در ارجهند
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 .کردن َتسک يهٌ

 .شکهو رٍ گذاشتو نحصَص نا ٍ دستو

 .بیاد ٍجَد بٌ پشیهَنی نزار کن،خدایا کهکهَن خَدت خدایا

 .ببخش ٍ نن پایین،سیاٍش بَد انداختٌ رٍ کردم،سرش نگاى سیاٍش بٌ آینٌ تَ از

 .کرد نی نگايو ٍ جیبش تَ بَد کردى رٍ ياش دست دیدم، رٍ آرنان دٍر از کٌ کردم بلند رٍ سرم

 کرد؟ نی غلطی چٌ اینجا این کنٌ، لعنتت خدا

 بلند کشیدم، عهیق نفس ٍ کردم بستٌ ٍ باز بار یک ٍ  چشهام کٌ زد بازٍم بٌ پشت، از ای ضربٌ ريا
 :گفتو

 .بلٌ بزرگترا ٍ نادرم ٍ پدر ی اجازى با-

 .يَا رٍ رفت يلًلٌ ٍ زدن دست صدای از باغ یکدفعٌ

 .داد رٍ بلٌ نکحی يیچ بدٍن اٍنو ٍ خَند سیاٍش برای رٍ خطبٌ بار یک عاقد شد، ارٍم یکو کٌ جَ

 .زدن دست بٌ کردن شرٍع يو باز

 .کنو انضا تا جلَم اٍند دفتری

 .زندگیو صفحات گفت شد نی کردم، انضا رٍ صفحات ی يهٌ ٍ دستو گرفت رٍ خَدکار

 .سیاٍش دست دادنش بعدم

 .رفت ٍ پاشد عاقد شد، تهَم انضا کاريای ٍقتی

 .پاشدیو جانَن از

 .برداشتن سرم رٍ از ارٍم رٍ شنلو ريا ٍ ستایش
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 يو رٍ ياشَن کادٍ دادم، نی رٍ جَابشَن خَش رٍی با ننو گفتن، نی تبریک ٍ بَدن اندى يهٌ
 .دادن

 ٍ بَسید ٍ پیشَنیو ٍ طرفو اٍند سیاٍش بابای شد، خلَت سن رٍی ٍ شد تهَم يا تبریک ٍقتی
 :گفت

 :گفت نشنَى کسی کٌ جَری دخترم،ارٍم بشی خَشبخت اءهللستایش،انش نحل برام شدی تَيو-

 .بگین بًو کافیٌ خَردین بر نشکلی بٌ زندگیتَن تَ يرٍقت-

 زندگیٌ داشتو، ٍجدان عذاب يو نرد این نَرد در بَسیدم، رٍ دستش کردم، تشکر ٍ زدم لبخندی
 .کردم نابَد ٍ پسرش

 .کردن بغلش ٍ سیاٍش طرف رفتن

 .کرد وبغل ٍ طرفو اٍند بابا

 .دخترم بشی خَشبخت-

 .بابایی نهنَن-

 .بَسیدم رٍ دستش ٍ شدیو جدا يو از

 :گفت سیاٍش طرف رفت

 .نیسپارم بًت رٍ دخترم-

 .بَسید رٍ دستش ٍ کرد بغل رٍ بابا يو سیاٍش

 .کیارش ٍ ريا بعدم ٍ گفتن تبریک اٍندن نانان ٍ جَن نسرین بعدم

 .زد بًش لبخندی یاٍشس کٌ گفت سیاٍش گَش دم چی کیارش نیهدٍنو
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 ٍ دادن بًو بَد سکٌ یک با طال سرٍیس یک کٌ ٍ کادٍياشَن بابا ٍ نانان ٍ اٍند عکاس بعدش
 یک يهراى بٌ طال سرٍیس یک اٍنايو ٍ اٍندن جَن، نسرین ٍ سیاٍش بابای بعدم گرفتیو، عکس
 .دادن سیاٍش بٌ خَشگل خیلی ساعت

 .داد سیاٍش بٌ ٍ کادٍش فقط يو کیارش ٍ داد وبً خَشگل خیلی طالی گردنبند یک فقط يو ريا

 .نَند سیاٍش فقط ٍ باغ طرف اٍن رفتن نردا شد، تهَم ٍقتی کادٍ بازار

 .رقصیدن بٌ کردن شرٍع ٍ ٍسط ریختن بیشتریا یکدفعٌ ٍ کرد پلی رٍ اينگ جی دی

 .نشست يو جام،سیاٍش سر نشستو

 :گفت گَشو دم شد خو سیاٍش

 .نیدنش تبً بعدن نخفیٌ نن کادٍی-

 .کردم نگايش تعجب با

 .نبَد الزم ٍلی نهنَنو-

 .گرفتو يرحال بٌ دیگٌ-

 .زدم بًش لبخندی

 نحل يو برای نیتَنستیو شاید عقدی، شَير فقط انا بَد، شَيرم دیگٌ بعد بٌ حال این از سیاٍش
 .باشیو خَب دٍست یک

 .کردم نگاى ٍسط جهعیت بٌ

 .نکشت نی رٍ خَدشَن داشتن کٌ ستایش ٍ ريا
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 .اٍند در يهٌ صدای کٌ شد قطع اينگ یکدفعٌ

 :گفت بلندگَ با جی دی

 .برقصن ٍ ٍسط بیان کٌ يست داناد ٍ عرٍس نَبت باشٌ يو نَبتی دیگٌ خب-

 .برقصو سیاٍش جلَی نیکشو خجالت نن خدا یا

 .کرد دراز طرفو بٌ رٍ دستش ٍ پاشد سیاٍش کٌ بَدم نشستٌ يهینجَر

 

 .گرفتو رٍ سیاٍش دست ٍ دمش بلند جام از اعتراض با

 .کردیو حرکت باغ ٍسط طرف بٌ بايو

 :کردیو رقصیدن بٌ شرٍع ارٍم ٍ کرد پخش رٍ خانَنو آينگ جی دی لحظٌ يهَن

 بگردم سرت دٍر سحر تا شب دارم دٍست)

 نکردم اشتباى انتخابت تَ نیدٍنو

 نیهیرم برات بگو يهینجَری دارم دٍست

 عزیزترینو تَیی ننو عاشقت بگو

 حرفات شیرین نن ی اسٌٍ

 دستات بهَنٌ دستام تَ کاش

 بًترینی تَ نن ی ٍاسٌ

 بشینی نن قلب تَی يهیشٌ کاش

 تَیی آرٍنو دلو شَ عاشق تَیی بارٍنو تَیی خانَنو
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 (تَیی آرٍنو دلو شَ عاشق تَیی بارٍنو تَیی خانَنو

 .رقصید نی نردٍنٌ ٍ زد نی بشگن جلَم سیاٍش

 .برقصو قشنگ زیاد خجالت با کردم سعی ننو

 .زدن دست بٌ کردن شرٍع يهٌ شد تهَم اينگ ٍقتی

 :زدن داد بٌ کردن شرٍع دیگٌ نفر چند ٍ يام دٍست ٍ ريا ٍ بیشعَر ستایش یکدفعٌ

 .یاال ببَس ٍ عرٍس دٍناد یاال، ببَس ٍ عرٍس دٍناد-

 .شدم نی اب داشتو خجالت از نن کٌ آی

 .دبیا بند خندش تا لباش رٍ کشید ٍ دستش سیاٍش

 داشت؟ خندى کشیدنو خجالت ٍا

 .جلَ اٍند

 .لرزید بدنو سردم يای بازٍ رٍ داغش يای دست نشستن با

 .شد جدا بعدم بَسید، ارٍم ٍ پیشَنیو رٍ گذاشت ٍ لباش ٍ جلَ اٍرد ٍ سرش

 .کشیدن جیغ ٍ دست بٌ کردن شرٍع يهٌ باز

 .نشستو جام سر رفتو سریع

 .بَد شدى گرم چٌ ٍای

 .بگیریو عکس بریو پاشَ گفت ٍشسیا گذشت کٌ یکو

 .بَد عالی عکس برای داشت، قشنگی رفتیو،فضای باغ آخر طرف بٌ ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 .گرفت ازنَن دٍنفرى عکس تا چند ٍ اٍند عکاس
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 خانَادگی عکس ٍ اٍندن بابايانَن ٍ کیارش ٍ ريا ٍ جَن نسرین ٍ نانان شد تهَم کٌ بعد
 .گرفتیو

 .فتوگر دٍنفرى یک يو ريا با

 .نردٍنٌ قسهت رفتن نردا شد تهَم ٍقتی

 

 (ريا)

 .کنو تجدید رٍ آرایشو تا پرٍ اتاق تَ رفتو

 .بیرٍن رفتو شد تهَم ٍقتی

 تٌ برد ٍ نن بعدم بغلش، تَ افتادم کٌ کشید ٍ دستو پشت از یکی یکدفعٌ کٌ نیرفتو راى داشتو
 .باغ

 :گفتو کیارش دیدن با کٌ باال اٍردم ٍ سرم ٍحشت با

 کردی؟ اینجَری چرا ترس، از نردم کیارش یٍا-

 .ٍایستاد رٍم رٍبٌ اٍنو ٍ دیَار بٌ دادم تکیٌ

 .ننچٌ بٌ خَرد بًو تعادلت تَ-کیارش

 .گرفت خندم زدنش حرف طرز از

 :گفت جلَ اٍرد ٍ سرش

 .بخند فقط تَ جَن،-

 :گفتو خندى با
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 .بًو نچسب انقدر عٌ-

 .خندى زیر زدم ٍ اٍند قلقلو کٌ گردنو تَ برد فرٍ ٍ سرش یکدفعٌ

 .دیگٌ نکن کیارش عٌ-

 .بَسید ٍ گَنو ٍ کرد بلند ٍ سرش

 .چشو-کیارش

 :گفت ٍ انداخت پام سرتا بٌ نگاى یک

 .باشی تَ انشب عرٍس شد نی چی فسقلی، تَ شدی خَشگل چقدر-

 .شدی خَشتیپ يو نیستو،تَ کٌ حاال-

 .زد لبخندی

 .زشتٌ برم نن دیگٌ بسٌ-

 .نبهَ دیگٌ یکو-کیارش

 :گفتو ٍ کردم فرار دستش زیر از سریع کٌ يام لب طرف رفت ياش چشو

 .فرستادم بَس براش ٍ زدم بًش چشهکی فعال، برم دیگٌ نٌ-

 .کردم فرار خندى با سریع کٌ سهتو بیارى یَرش خَاست

 

 (سیاٍش)

 .شد نی رد جلَم از داشت خندى با کیارش کٌ رفتو نی ندیریت سهت بٌ داشتو

 .نهیبینٌ ٍ نن کٌ کجاست اسشحَ نبَد نعلَم
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 .گرفتو رٍ بازٍش کٌ بشٌ رد کنارم از خَاست

 .طرفو چرخَند ٍ سرش

 نیکنٌ؟ غلطی چٌ اینجا نرتیکٌ این کیارش-

 .درصدى صد حضَرش اینکٌ ٍ اٍاست پسرعهَی باالخرى انا نیَند، نهیدٍنو،نباید-کیارش

 .بگیرنش کتک باد بٌ برم نیخَاد دلو-

 .یقش بٌ افتاد نگايو

 .دارم ٍ حس يهین ننو دقیقا-کیارش

 بَدی؟ کجا-

 يان؟-کیارش

 .بَدی کجا نیگو-

 .اطراف يهین جا يیچ-کیارش

 نطهئنی؟-

 .نیستو نطهئن نٌ خیلی-کیارش

 

 :گفتو ٍ یقش رٍ گذاشتو ٍ دستو

 .نخَرى پیرينت بٌ رژلباش باش نَاظب کنی، بقل رٍ دختری خَاستی بعد بٌ این از-

 .خندید ٍ کرد یقش بٌ نگايی

 .تیزت يای چشو اٍن با پدرت بر ای-کیارش
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 .رفتو ٍ زدم لبخندی نیهچٌ

 زنَنٌ، قسهت برم کردن صدام زدم، گپ يا نًهَن با ٍ نَندم اقایَن قسهت یکو اینکٌ بعد
 .ببریو رٍ کیک نیخَاستن

 .زدن دست بٌ کردن شرٍع يهٌ باز رفتو ٍقتی

 .ٍایستادم آٍا جای رفتو

 .اٍردن رٍ طبقٌ سٌ کیک ٍ شد پخش آينگی بعد یکو

 .جلَنَن گذاشتن رٍ کیک زدن، نی دست يهٌ

 .جلَنَن رقصیدن بٌ کرد شرٍع ٍ برداشت رٍ چاقَ ستایش دیدم

 .چاقَ رقص گفتن نی این بٌ نیدٍنستو کٌ جایی تا

 .ستایش دست دادم برداشتو تَنانی صد تراٍل دٍتا ٍ جیبو تَ کردم ٍ دستو

 .داد ادانٌ شرقص بٌ ٍ کرد تشکری ٍ خندید

 .رقصیدن بٌ کرد شرٍع اٍنو اٍند، ريا ستایش بعد باز

 .دادم اٍن بٌ يو تراٍل دٍتا قبل دفعٌ نحل

 .بًهَن دادن رٍ چاقَ شد تهَم يا رقص ٍقتی

 .اینا داشتن انرژی چٌ ناشاءهلل دست، ٍ سَت صدای دٍبارى ٍ دادیو برشش آٍا با

 ٍ آٍا دست داد ٍ ظرف تَ برانَن گذاشت ٍ کیک از برشی ٍ طرفهَن اٍندن دٍ با نانان یکدفعٌ
 :گفت

 .يو بٌ بدین ٍ کیک جاش بٌ حاال کنین، يو دين بیاریو عسل نشد قسهت شها برای دخترم-
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 .شد قرنز ياش گَنٌ باز آٍا

 .بَد خجالتی چقدر دختر این

 .خندیدن ستایش ٍ ريا

 :گفت ٍ گرفت ازش سریع نانان کٌ برداشت رٍ چنگال آٍا

 .انگشت با رمدخت نٌ-

 .کنو پنًان ٍ خندم تا پایین انداختو ٍ سرم

 .باال اٍردم ٍ سرم بعد یکو

 .گرفت دينو جلَ ٍ يا خانٌ تَ کرد ٍ کَچیکش انگشت آٍا

 .نیاد بدش فًهیدم بَد، شدى جهع چًرش

 .دينو تَ رفت انگشتش ٍ کردم باز ٍ دينو

 .شدم نانع دندٍنام با کٌ بیارى در ٍ انگشتش خَاست آٍا

 .بَد شدى گرد ياش چشو

 دستهال کٌ کردم باز ٍ دينو سریع بگیرى، گریش بَد نزدیک کٌ کردم خیس ٍ انگشتش زبَنو با
 .کرد پاک ٍ انگشتش ٍ برداشت

 .بَد گرفتٌ خندش يو نانان حتی خندیدن، دٍبارى دخترا

 .بَد نن نَبت حاال

 .دينش طرف بردم ٍ کردم ای خانٌ ٍ انگشتو

 .گرفت گاز ٍ انگشتو ٍ نکرد نانردی ٍنوا ٍ کرد باز ٍ دينش
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 .داشت يو زٍری چٌ نانرد يو، تَ رفت چًرم درد از

 .شد شام نَبت شد تهَم کیک نراسو این ٍقتی

 (آٍا)

 .انگشتو رٍ ریخت رٍ تفاش کل اى اى نیشٌ، چندشو نیَفتو یادش ينَز

 .بخَریو رٍ شانهَن تا کردیو حرکت باغ دیگٌ طرف بٌ سیاٍش با

*** 

 .شد خَردى غذايانَن حرفی يیچ بدٍن

 .بَد گرفتٌ درد دلهو زیر بَدم، شدى خستٌ خیلی

 .بَد نراسو اخرای دیگٌ

 .کردیو بدرقشَن نايو ٍ رفتن فانیال از نصفی شام از بعد

 (سیاٍش)

 .شد سبز جلَنَن آرنان یکدفعٌ کٌ تَ بریو خَاستیو آٍا با

 .کردم نگايش عصبانیت با

 :گفت ٍ آٍا طرف کرد رٍ نیگو،صَرتش تبریک بًتَن بازم-آرنان

 .نرى سیاٍش پیش ابرٍت ٍقت یک ٍ بشٌ براتَن خَبی شب انشب انیدٍارم-

 :زدم داد

 .ندادم دستت کار تا برٍ اینجا از عَضی،سریع کحافت شَ خفٌ-

 .رفت سریع ٍ فرستاد آٍا برای بَسی ٍ خندید



 www.Novel98.com 696               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .گرفت رٍ بازٍم آٍا کٌ سهتش برم خَاستو

 .بَد شدى بد حالش دٍبارى باز

 .طرفش برگشتو

 خَبی؟-

 .بریو بیا خَبو ارى..ار-آٍا

 .کنٌ فرٍکش عصبانیتو شاید تا کشیدم عهیقی نفس

 .تَ رفتیو

 .تَ بَدن اٍندى نردا ی يهٌ

 .بَدن يو کیارش ٍ نن يای دٍست

 .کردن رقصدین بٌ شرٍع ٍ ٍسط ریخت پسر ٍ دختر کٌ شد پخش ابرايیهی نیحو از عرٍسک اينگ

 .ٍسط بردنش ٍ گرفتن ٍ دستش ٍ اٍندن يو آٍا ایي دٍست

 .اٍند خَشو کارش این از ياش، شَنٌ رٍ بَد انداختٌ شال یک آٍا

 .يام دٍست جای رفتو ننو

 (آٍا)

 :رقصیدن بٌ کردیو شرٍع دخترا با ٍ ٍسط ریختن يهٌ پخش کٌ اينگ

 نیلرزى دلو ٍ دست

  لحظٌ یٌ نبینهت

 بخندى اگٌ لبات
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 زىار نی يام گریٌ بٌ

  نشستو خَنتَن در خستو ٍ گیج ٍ شد شب

 برقصو تَ ساز بٌ نن کن نگاى سَگَلی

  نیهیگرى آرٍم نن دل دیرى نگَ نٌ دیرى نگَ

 بگیرى جتَ نیتَنٌ کی نن دل تَی بگَ آخٌ

 چیکٌ چیکٌ نیبارى عشقٌ یٌ چشهات تَ

 تیکٌ تیکٌ نن بشو دستات تَ کن بغل

 چیکٌ چیکٌ نیبارى عشقٌ یٌ چشهات تَ

 تیکٌ تیکٌ نن بشو دستات تَ کن بغل

  سرگردٍن ننٌ ٍاسٌ جَن عرٍسک آيای

 دٍتانَن حال خَبٌ تَئٌ ٍ نن شب نکن ناز

 سرگردٍن ننٌ ٍاسٌ جَن عرٍسک آيای

 دٍتانَن حال خَبٌ تَئٌ ٍ نن شب نکن ناز

 چیکٌ چیکٌ نیبارى عشقٌ یٌ چشهات تَ

 تیکٌ تیکٌ نن بشو دستات تَ کن بغل

 چیکٌ چیکٌ یبارىن عشقٌ یٌ چشهات تَ

 ..تیکٌ تیکٌ نن بشو دستات تَ کن بغل

 (ابرايیهی نیحو_عرٍسک)
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 .بَد گرفتٌ درد پايام دیگٌ

 .نشستو رفتو ٍ کردم نرتب شَنو رٍ ٍ شالو

 عشَى ٍ رقصید نی ناز با کٌ ستایش بٌ خَرد چشهو کٌ کردم نی نگاى ٍسط جهعیت بٌ داشتو
 .نیَند

 شدى نتَجٌ کٌ پسری یک بٌ رسیدم تا کردم دنبال ٍ نگايش د،ر کرد نی نگاى یکی بٌ يی بعدم
 .سیاٍشٌ دٍستان از یکی بَدم

 .خندیدم

 .گرفتٌ ٍ ستایش چشو پسرى این پس اٍى

 .دیگٌ طرف رفتن ٍ شد کشیدى سیاٍش تَسط بازٍش یکدفعٌ کٌ کردم نی نگايش داشتو يهینطَر

 .رفتو دنبالشَن ٍ پاشدم جام از سریع کرد، گل فصَلیو

 

 .نیگن چی ببینو تا ٍایستادم گَش

 داری؟ تَ ٍضعیٌ چٌ این خانَم ستایش-سیاش

 چشٌ؟ ٍضعو نگٌ داداش ٍا-ستایش

 .پَششی يیچ بدٍن بَدش، لخت کٌ کرد اشارى ياش شَنٌ بٌ سیاٍش

 .کرد نی کار جا يهٌ چشهش سیاٍش ناشاءهلل
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 .بندازم َدنب دردسترس شالو ندى گیر الکی دیگٌ، کنو چیکار خب بابا ای-ستایش

 با بگیر یاد آٍا از باتَ، نیدٍنو نن ٍاگرنٌ نیندازی، شَنت رٍ چیزی یک نیری االن يهین-سیاٍش
 .خَدش رٍ انداختٌ شال رفتٌ ترى، پَشیدى تَ از لباسش ٍ عرٍسٌ اینکٌ

 .اٍند خَشو سیاٍش تعریف از

 :گفت داشت کٌ بغصی با ستایش

 .بزن ٍ نن بیا حاال خب خیل-

 .شد دٍر اٍنجا از بعدم

 ببخشید آی... بٌ رید سیاٍش کرد نی تَر پسر خَدش ٍاسٌ داشت بدبخت سَخت، براش دلو
 .کرد خراب ٍ ستایش حس

 .نبینتو سیاٍش تا شدم دٍر سریع اٍنجا از

** 

 .پایانی لحظات ٍ

 .شدیو ناشینانَن سَار رفتیو يهٌ

 .نبَد يو ای چارى انا نیَند، بدم شدت بٌ کشَن عرٍس از

 .کشیدم بلندی جیغ کٌ جلَش پیچید یکی کٌ بیفتٌ راى خَاست کرد رٍشن ٍ شیننا سیاٍش

 :گفت تعجب با سیاٍش

 دختر؟ چتٌ-

 کرد؟ کاری يهچین بَد کی این-
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 :خندید سیاٍش

 .عادیٌ بازیا خل این ٍ کشَن عرٍس نیگن این بٌ نیدٍنیو يهٌ کٌ جایی تا-

 :گفت ٍ کردم نگاى بًش ترس با

 .نرٍ تند زیاد فقط نیگو باشٌ، ايا-

 .داد تکَن ٍ سرش ٍ کرد نگايو نرنَز

 .اٍندن دنبالهَن يهٌ ٍ اٍرد در حرکت بٌ ٍ ناشین

 چیکار اینجا کردم، تعجب ريا دیدن با کردم نگايی کرد، نی بَق بَق داشت کنارنَن کیارش ناشین
 .اٍنجا کردى تلب ٍ خَدش البد کرد، نی

 .عقب ريا ٍ بَد نشستٌ جلَ ستایش

 .گاز رٍ گذاشت ٍ پاش سیاٍش یکدفعٌ شد، خلَت جا يهٌ ٍ بزرگراى بٌ دیورسی ٍقتی

 .بستو ٍ چشهام ٍ بَدم چسبیدى سفت رٍ ناشین در پرید رنگو..شد کندى جا از ناشین

 .گرفتن نی سبقت ٍ دادن نی ٍیراژ يی دیٍَنشو يای دٍست این

 یٌ خَنهَن تلفظ با هَن،خَن دم رسیدیو ٍ شد تهَم کشَن عرٍس نن پریدن رنگ ٍ ترس با دیگٌ
 .شدم جَری

 .جلَتر کشیدم ٍ شنلو ٍ شدم پیادى ناشین از

 .بدرقٌ برای اٍندن يا نصفی ٍ رفتن راى ٍسط يا نصفی

 .کشتنش جلَنَن ٍ اٍردن گَسفند یک کٌ در دم بَدیو ٍایستادى

 .طفلی
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 ٍلی شدم، آب خجالت از کٌ کرد نصیحتو گَشو دم عالهٌ یک ٍ کرد بغلو ٍ طرفو اٍند گریٌ با نانان
 .زدم پَزخند دلو تَ

 :گفت ٍ شد جدا ازم نانان

 ....زن داشتی چیزی دردی شب نصف اگٌ نرى، یادت يام حرف عزیزم بشی خَشبخت-

 .عزیزم برٍ دیگٌ بسٌ نانان-

 :گفت ٍ کرد بغلو اٍند يو ريا

 .بشی خَشبخت نیگو بازم انا بکنو، دعایی چٌ برات باید نهیدٍنو-

 .شدیو جدا يو از

 :گفت خندى با ريا

 .خَدنَن ی خَنٌ پام یک خَنتَنٌ پام یک فردا از-

 .خندیدم

 .نیرى سر حَصلو تنًام ننو بیا باشٌ-

 .داد تکَن ٍ سرش

 .کردیو خداحافظی يو سیاٍش بابای ٍ بابام ٍ جَن نسرین با

 .تَ رفتیو سیاٍش، ٍ نن ٍ رفتن يهٌ دیگٌ

 .بَدیو ٍاحدشانزدى

 .شدیو آسانسَر سَار

 .ایستاد ٍ باال رفت آسانسَر
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 .بیرٍن اٍندیو

 .کرد باز ٍ در ٍ اٍرد در جیبش تَ از کلیدی سیاٍش

 .تَ برم نن اٍل تا ٍایستاد

 .رفتو ٍ کردم تشکری

 .کردم رٍشن يارٍ چراغ

 .داد نی نَیی بَی خَنٌ

 .اٍردم در ٍ يام کفش

 .بَد گرفتٌ درد پايام چقدر آخ

 .کردم باز ٍ درش ٍ رفتو خَاب اتاق طرف بٌ

 .کردم نگايش تَ اٍند سرم پشت سیاٍش

 .بَد اٍردى در ٍ کتش ٍ کرٍاتش

 .باشٌ اینجا يام لباس فقط نیخَابو، بغل اتاق نیرم ننو تَ، اتاق اینجا آٍا-سیاٍش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .نیام نن بعد کن، عَض ٍ لباسات اٍل تَ بیرٍن نیرم نن پس-

 .بستو ٍ در ٍ بیرٍن رفتو

 .کردم باز رٍ یخچال در ٍ رفتو آشپزخَنٌ تَ کردم، نگاى یک رٍ چی يهٌ ٍ زدم گشتی یک خَنٌ تَ

 .بَد اینجا خَراکی چقدر بٌ بٌ

 .بیرٍن اٍند سیاٍش ٍ شد دقیقٌ بیست کنو فکر کٌ گذشت يهینطَر
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 .رفتٌ يو حهَم فًهیدم دارش نو نَيای از

 

 

 .اٍردم در بدبختی بٌ ٍ لباسو ٍ اتاق تَ رفتو ننو

 .ببرم بین از رٍ زدن نَيام رٍی کٌ يایی تافت این تا حهَم تَ پریدم

*** 

 .بیرٍن اٍندم ٍ بستو خَدم دٍر ٍ حَلو شدم، سبک کٌ حسابی دٍش یک بعد

 .گردنی تاپ یا بَد تاپ یا يهٌ بپَشو، بدبخت نن نبَد يو پَشیدى لباس یک رفتو، کهد طرف بٌ

 .پَشیدم ٍ کردم یداپ رب سٌ آستین لباس یک اليا البٌ اٍن از دیگٌ

 .کردم پام يو بلند پاچٌ شلَار یک

 .بافتهشَن ٍ کردم سشَار ٍ نَيام

 .بیرٍن رفتو اتاق از کردم نرتب ٍ خَدم اٍضاع کٌ بعد

 رٍ تلَیزیَن چَن داشت، يو سیاٍش کنو فکر يو رٍ احساس يهین نهیَند، خَابو چرا نهیدٍنو
 .کرد نی رٍ ٍ زیر رٍ يا کانال داشت ٍ بَد کردى رٍشن

 .کشیدم نی خجالت ازش

 .ریختو لیَان دٍتا تَ ٍ برداشتو رٍ آبهیَى قَطی یخچال تَ از ٍ خَنٌ آشپز تَ رفتو

 .بیرٍن رفتو ٍ سینی تَ گذاشتو

 .کرد نگايو نیز، رٍ گذاشتو رٍ سینی ٍ نشستو سیاٍش کنار
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 .باشٌ عافیت-سیاٍش

 .يهچنین-

 .خَرد ٍ يهش ضرب یک ٍ برداشت ٍ شربتش

 .خَردنش کو کو ٍ رداشتوب ننو

 .کرد خانَشش ندارى يیچی تلَیزیَن دید کٌ سیاٍش

 :گفتو ٍ بشکنو ٍ سکَت خَاستو

 شرکت؟ نیری فردا-

 .نانانت خَنٌ برٍ رفت سر حَصلت تَيو نیرم، آرى-سیاٍش

 .باشٌ-

 .پایین انداختو ٍ سرم ٍ سینی تَ گذاشتو ٍ لیَان

 .دادم گرى يو تَ ٍ دستام

 سیاٍش؟ نیگو-

 .کرد ايونگ

 .شدم خیرى ياش تَچشو ٍ باال اٍردم ٍ سرم

 ٍلو حس این ٍقت يیچ نیدٍنو ٍ دارم ٍجدان عذاب خیلی نیخَام، نعذرت ازت چی يهٌ بابت-
 .ببخش ٍ نن نهیکنٌ،

 .نبینٌ ٍ يام اشک تا پایین انداختو ٍ سرم

 :گفت کالفگی با سیاٍش
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 .نکرد زٍرم کسی ٍ کردم ازدٍاج بايات خَدم خَاست با نن نزن، حرفا این از دیگٌ لطفا آٍا-

 چرا؟-

 چرا؟ چی-سیاٍش

 داشتٌ کنندى قانع دلیل یک نباید بگیری، گردن رٍ چی يهٌ ٍ کنی ازدٍاج بايام خَاستی اینکٌ دلیل-
 باشٌ؟

 :گفت عجیبی لحن با جانیٌ چند بعد ٍ کرد سکَت یکو

 تَ، حتی نهیفًهٌ کسی ٍقت يیچ نخَام خَدم ٍقتی تا کٌ يست بزرگی راز یک دلو تَ آٍا ببین-
 .دالیلشٌ از یکی ٍاین

 نهیگی؟-

 .نٌ-سیاٍش

 بهَنو؟ دلیلت این خهاری تَ باید نن کی تا-

 .بگهش بًت بخَام خَدم کٌ ٍقتی تا-

 .اتاق تَ رفت پاشد ٍ گفت بخیر شب

 .شد حرفش درگیر ذينو

 از ٍ نن ٍ کنٌ کهک بًو شدى باعخ کٌ رازیٌ چٌ نبَد؟نگٌ خبردار ازش کس يیچ کٌ داشت رازی چٌ
 بیارى؟ در ننجالب این

 .اتاقو تَ رفتو ٍ کردم خانَش يارٍ چراغ ٍ پاشدم فکر يزار با

 .خَدم رٍ انداختو رٍ پتَ ٍ کشیدم دراز تخت رٍ
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 .بَد خَبی شب گفت شد نی کردم، فکر انشب بٌ

 .برد خَابو خستگی از ٍ شکهو رٍ گذاشتو ٍ دستو

*** 

 .شدم بلند  جام از ٍ دمدا بدنو بٌ قَرسی ٍ کش

 .بیرٍن رفتو اتاق از ٍ پاشدم جام از ٍ اٍندم خَدم بٌ آیفَن زنگ صدای با

 .يَا پرید ابرٍيام ريا دیدن با

 کرد؟ نی چیکار اینجا صبحی اٍل

 .دادم فشار رٍ دکهٌ

 .ٍایستادم ننتظرش در دم

 .بیرٍن اٍند ٍ شد باز آسانسَر در

 .اٍندی خَش سالم-

 .عزیزم سالم-ريا

 .کردیو رٍبَسی بايو تَ اٍند ٍ اٍرد در ٍ ياش کفش

 .برٍ فردا برس کارات بٌ برٍ تَ نیرم نن گفتو نذاشتو، بیاد پاشٌ نیخَاست نانان-ريا

 .بستو درٍ

 .طفلی نیَند خب ايان-

 رفتٌ؟ سیاٍش-ريا

 .شرکت نیرم صبح گفت کنو، فکر ارى-
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 .بَد قابلهٌ یک دستش

 چیٌ؟ این-

 :گفت خندى با

 .برات بیارم فرستاد کرد، درست کاچی ننانا-

 .ايان-

 .اپن رٍ گذاشت رٍ قابلهٌ ٍ خَنٌ آشپز تَ رفت

 خَردی؟ صبحانٌ-

 یکو برم ننو بخَر، يارٍ کاچی این بیا پاشدی خَاب از تازى نعلَنٌ کٌ تَ خَردم، چیزی یک ارى-ريا
 .کنو فصَلی خَنت تَ

 .دادم تکَن ٍ سرم ٍ خندیدم

 .ٍنبیر رفت آشپزخَنٌ از

 .خَردن بٌ کردم شرٍع ٍ صندلی رٍ نشستو ٍ کردم ظرف کاچی یکو خَدم برای ننو

 

 .نشستو نبل رٍ ٍ بیرٍن رفتو خَنٌ آشپز از ٍ شستو ٍ ظرفو شد، تهَم ٍقتی

 .نشست کنارم اٍند ٍ اٍند در اتاق تَ از يو ريا

 نیخَابین؟ جدا-ريا

 .سهتش برگردٍندم ٍ سرم

 چی؟-
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 نیخَابین؟ جدا نیگو-ريا

 .ارى-

 چرا؟-ريا

 :کردم نگايش تعجب با

 بخَابیو؟ عاشق زٍج دٍتا نحل يو کنار داشتی تَقع دارى؟پس چرا-

 .پرسیدم يهینطَری کن ٍلش نبَد، این ننظَرم نٌ-ريا

 .خندید کٌ کردم نگايش چپ چپ

 .ننَ نخَر يات چشو اٍن با خب خیلی-ريا

 .گرفت خندم حرفش از ننو

 کنی؟ تدرس نیخَای چی نايار خب-ريا

 بهَنی؟ نايار نیخَای تَ نگٌ ٍا-

 نهَنو؟-ريا

 .بکش ٍ زحهتش خَدت کنو، درست غذا نیستو بلد نن کٌ نیدٍنی فقط بهَن، نٌ نٌ-

 پس؟ کنین کَفت چی نیخَاین نباشو نیستو؟نن بلد چی یعنی سرت، تَ خاک-ريا

 .بَد نکردى فکر بًش نهیدٍنو-

 .خَنٌ آشپز طرف بٌ بردتو کشَن کشَن ٍ کرد ندمبل جام از ننو ٍ پاشد ٍ کرد نگايو حرص با

 .ٍ نن نیبری کجا ريا عٌ-

 .نشستو صندلی رٍ ٍ خَنٌ آشپز تَ رفتیو
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 .اٍرد خَدکار یک ٍ دفتر یک اتاق تَ از رفت يو ريا

 چیٌ؟ اینا خب-

 بٌ این از يو تَ نینَیسو این تَ غذا چندتادستَر نن بدم، یاد کردن درست غذا بًت نیخَام-ريا
 .بشی ٍارد تا نیکنی درست دبع

 .دادم تکَن ٍ سرم

 

 .کردیو درست ناکارانی یک خَدش کهک بٌ البتٌ ٍ پاشدم ريا زٍر بٌ شد تهَم کارنَن ٍقتی

 .بکشٌ دم تا گذاشتیو

 .نیاد گفت کٌ نٌ یا نیاد نايار ببینو زدم زنگ يو سیاٍش بٌ

 :گفت ريا کٌ کردم نی خشک حَلٌ با ٍ دستام داشتو

 آٍا؟-

 .ٍایستادم سینٌ بٌ دست ٍ دادم تکیٌ اپن طرفش،بٌ شتوبرگ

 بلٌ؟-

 .بزن حرف بعد بدى گَش لطفا بزنو، حرف بايات نیخَام بیین-ريا

 .بگَ باشٌ-

 نهیدٍنو يو ٍ ٍاین عالقٌ رٍی از نٌ ٍ بَد عشق رٍی از نٌ شها ازدٍاج کٌ نیدٍنو نن آٍا، ببین-ريا
 تَ رفتٌ اسهتَن يستین شَير ٍ زن االن شسیاٍ ٍ تَ کردى، کاری يهچین چرا سیاٍش کٌ

 .......این ٍ يهدیگٌ ی شناسنانٌ
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 :گفت حرفش ی ادانٌ ٍ نفرى دٍ نبل رٍ نشستیو دٍتانَن حال، تَ بردتو ٍ کشید ٍ دستو یکدفعٌ

 سعی باید تَ بسازی، زندگی این با باید تَ نطلب، اصل سر برم بزار آٍا، بگو بًت چجَری نهیدٍنو-
 .بگیری چنگت تَ رٍ یزندگ این کنی

 :کردم نگايش تعجب با

 چی؟ یعنی-

 .کنی خَدت عاشق ٍ سیاٍش باید تَ اینکٌ یعنی-ريا

 .ریخت قلبو حرفش این با

 بشٌ؟ نن عاشق سیاٍش

 :گفتو بلندی صدای با

 نیگی؟ چیٌ پرتا ٍ چرت سرت؟این بٌ زدى ريا-

 :گفت ٍ دستش تَ گرفت ٍ دستام

 یک کو کو يو تَ کٌ دارم ایهان این بٌ نن نیدٍنی، خَب توخَد ندارى، کو يیچی سیاٍش آٍا-
 بدید، ادانٌ رٍ زندگیتَن بعدم کنی، خَدت عاشق ٍ سیاٍش بتَنی باید نیکنی، پیدا بًش حسایی

 ٍ تَ نیریزى بًو چی يهٌ بگیرین، طالق بخَاین اٍند دنیا بٌ بچت ناى نٌ بعد کٌ نیست درست این
 نیستش، سیاٍش ی بچٌ این نیفًهن يهٌ نَقع اٍن نی؟تازىک چیکار نیخَای بغلت تَ بچٌ یک
 .نیشٌ درست چی يهٌ کنی گَش نن حرف بٌ اگٌ ٍلی

 :زدم پَزخند

 .کن تهَم لطفا نفًهیدم، يات حرف از يیچی اصال نن-

 .اٍند آیفَن زنگ صدای لحظٌ يهَن
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 .آٍا کن فکر يام حرف بٌ لطفا-ريا

 .دادم فشار رٍ دکهٌ ٍ رفتو آیفَن تسه بٌ ٍ شدم بلند جام از کالفگی حالت با

 .ریخت بًو ٍ ذينو بدجَر ريا يای حرف

 .کردم باز ٍ در ٍ جلَ رفتو

 .کرد بًو سالنی ٍ تَ اٍند سیاٍش

 .اٍندی خَش سالم-

 .نهنَن-سیاٍش

 .جالباسی رٍ کرد آٍیزٍن يو ٍ کتش ٍ اٍرد در ٍ ياش کفش

 .ادد ٍ جَابش اٍنو کرد، سالم سیاٍش بٌ ٍ جلَ اٍند ريا

 خَنٌ؟ تَ نیاد خَبی بَی چٌ-سیاٍش

 .نیکشیو نايارٍ نا کن عَض ٍ لباسات برٍ تَ ناکارانیٌ، بَی ارى-

 .خَنٌ تَآشپز رفتیو ريا با

 .کردم نی حس خَب رٍ ريا نگاى سنگینی کشیدیو، يو رٍ غدا ٍ چندیو ٍ نیز سریع

 .نشست ٍ اٍند يو سیاٍش ٍ نشستیو

 .دیوکر خَردن بٌ شرٍع سکَت در يههَن

 .بَد شدى درگیر فکرم

 نی ٍ غذاش ارٍم ٍ پایین بَد انداختٌ ٍ سرش کردم، نگاى سیاٍش بٌ ٍ باال اٍردم نانحصَص ٍ سرم
 .خَرد
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 بشٌ؟ نن عاشق اٍن یا بشو سیاٍش عاشق نن رٍزی یک نهکنٌ یعنی گفتو دلو تَ

 شکهش تَ دیگٌ نرد یک از کٌ بشٌ دختری یک بشٌ؟عاشق تَ چی عاشق خندیدم، خَدم بٌ دلو تَ
 ندارى؟ ٍ نجابتش دیگٌ کٌ بشٌ دختری دارى؟عاشق بچٌ

 .بخَرم ٍ غذام ی ادانٌ نتَنستو دیگٌ ٍ نشست گلَم تَ بدی بغض

 .اتاقش تَ رفت ٍ کرد تشکری غذاش خَردن بعد سیاٍش

 دارى کار جا یک گفت ٍ پَشید ٍ لباساش بعدشو شستیو، يارٍ ظرف ٍ کردیو جهع ٍ نیز ريا کهک با
 .دیگٌ ىبر

 :گفت آخر کردم،در بدرقش ننو

 .خداحافظ کن، فکر يام حرف بٌ نیگو بازم-

 .سالنت بٌ-

 .بستو ٍ در

* 

 (آرنان)

 .نداشتو کاری دیگٌ چَن برم، اینجا از کٌ افتادم فکر این بٌ نشغَلٌ، حسابی فکرم رٍزى چند این

 تاٍان بدٍن کاراشَن انا نهیخَانش، دیگٌ کٌ درستٌ بیارم، دست بٌ رٍ ريا نشد کردم يرکاری
 .نیدٍنٌ خدا يست کی رٍز اٍن حاال برنیگردم، باز رٍز یک نهیهَنٌ،

 تَ ٍ خَدش کنٌ حفظ ٍ آبرٍش بتَنٌ اینکٌ برای حتها نهیدٍنو ٍ چطَریش کرد، ازدٍاج کٌ يو آٍا
 .کردى جا سیاٍش دل
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 .گذاشتو درنیَن يو بابا ٍ نانان با ٍ نظرم

 .نشد راضی نانان انا کرد، قبَل بابا

*** 

 (آٍا)

 .سررفتٌ حَصلو چقدر ٍای

 .آدنو اینجا ننو نهیگٌ اتاقشٌ، تَ ظًر از کٌ يو سیاٍش این

 .اٍند پا صدای کٌ کردم نی نگاى رٍ دیَار ٍ در داشتو يهینجَر

 نیَى پر ظرف یک يهراى بٌ دقیقٌ چند بعد خَنٌ، آشپز تَ رفت سیاٍش دیدم کٌ برگردٍندم ٍ سرم
 .نشست کنارم اٍند ٍ برگشت

 .کندن پَس بٌ کرد شرٍع

 آدنو؟ اینجا ننو نهیگٌ تربیتٌ، بی آدم عجب

 اٍردى؟ خَدش برای رفتٌ فقط

 بخَرى؟ نیخَاد ٍ نشستٌ حانلٌ زن یک جلَی اٍنو

 .جلَم گرفت ٍ کرد تقسیهش قسهت دٍ بٌ کند پَست کانل رٍ پرتغال ٍقتی

 :گفت  کٌ کردم نگايش تعجب با

 .بگیر پس بگیرنا، پَست نیَى کسی برای نیاد پیش کو-

 .گرفتو ازش ٍ کردم تشکری

 .کردم سرش پشت غیبتی چٌ بدبخت
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 .نن بٌ داد نی ٍ نصفش خَرد نی کٌ ای نیَى ير

 .خَردنشَن نی لذت با ننو

 

 .خَنٌ آشپز تَ بردم ٍ برداشتو رٍ خالی ظرف ٍ پاشدم جام از

 .ندادم نحل انا نیرى، گیج دارى باز سرم کردم احساس

 .شَری ظرف تَ گذاشتو رٍ ظرف بعدم سطل تَ ریختو رٍ آشغاال ٍ برداشتو رٍ چاقَ

 .شد بیشتر سرگیجو

 خراشیدى بَد پایین طرف بٌ سرش چاقَ چَن زنین، رٍ افتادم یًَ بَد دستو تَ چاقَ کٌ يهینطَر
 .کشیدم بلندی جیغ درد از کٌ پام رٍن رٍ شد

 .سهتو نداٍ ٍ شد خَنٌ آشپز ٍارد نگرانی با سیاٍش

 شدى؟ چی-سیاٍش

 .افتادم رفت گیج سرم نهیدٍنو-

 .گریٌ زیر زدم کٌ سَخت نی پام انقدر

 .کنارم نشست ٍ افتاد پام بٌ چشهش تازى سیاٍش

 .خَن پرى پام ٍ بَد شدى پارى شلَارم

 :گفت تعجب با سیاٍش

 کردی؟ چیکار پات با دختر-

 :گفتو گریٌ با
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 .نیسَزى پام یاٍشس آی...پا تَ رفت فرٍ چاقَ افتادم-

 .کنو پانسهان ٍ پات تا اتاق تَ بریو پاشَ-سیاٍش

 .نتَنستو ٍ شد بیشتر پام درد کٌ بشو بلند اٍندم

 .کرد بلندم ٍ سرم پشت دستشو یک ٍ پام زیر کرد ٍ دستش اٍنو

 .تخت رٍ گذاشتتو خَدش، اتاق تَ رفت بعدم

 .اتاق تَ برگشت جعبٌ یک با بعد ٍ بیرٍن رفت اتاق از

 .بَد شدى خَن پر مپا

 .تخت رٍ نریزى تا بَدم نَاظب

 .کرد نی نگايو جَری یک سیاٍش

 .کردم بلند ٍ سرم گریَن يای چشو با

 .کنو پانسهانش تا باال بزن ٍ شلَارت پاچٌ آٍا نیگو-سیاٍش

 .باال بدنش شد نهی بَد تنگ کردم، نگاى شلَارم بٌ

 :گفتو سریع شد، قرنز يا گَنٌ بیارم در سیاٍش جلَ ٍ شلَارم بخَام اینکٌ فکر از

 .نیکنو پانسهان خَدم بیرٍن برٍ تَ-

 .نیاد دارى خَن انقدر کٌ برداشتٌ خراش پات چجَری بیین نیستی، بلد تَ نهیشٌ-سیاٍش

 .نداشتو طاقت دیگٌ پام، سَخت نی خیلی

 کنو؟ چیکار نیسَزى سیاٍش ٍای-

 .بیار در ٍ شلَارت نیست ای چارى-سیاٍش
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 .زنین زیر رفتو دمش آب نن کٌ آخ

 اٍردم در نلحفٌ یک کهدش تَ از رفت ٍ پاشد نیکنو، نگايش دارم يهینطَری نن دید کٌ سیاٍش
 :گفت ٍر اٍن کرد رٍش

 .بیار در ٍ شلَارت سریع نهیکنو، نگات-

 تا داشت جا کٌ جایی تا ٍ لباسو ٍ اٍردم در پام از ٍ شلَارم ارٍم بَد شدى تهَم طاقتو دیگو ٍاقعا
 .پایین کشیدم زخهو باالی

 .بًو داد بستٌ چشو با رٍ نلحفٌ سیاٍش

 .پايام رٍ کشیدم زخهو پایین تا ننو

 .نشست ٍ برگردٍند ٍ سرش يو سیاٍش

 .بَد نعلَم زخهو قسهت فقط

 .کرد پانسهان بعدم درد، از کشیدم جیغ صدبار کٌ کرد پاک ٍ زخهو رٍی يای خَن اٍل

 .بَد زتی يو ش چاقَ بَد، بریدى بدجَر خدایی

 :گفت شد تهَم کارش ٍقتی

 .بپَش ٍ شلَارت-

 .بیرٍن رفت اتاق از خَدش بعدم

 .ٍایستادم پاشدم ٍ کردم پام ارٍم ٍ شلَارم

 .برم راى درست نهیتَنستو سَخت، نی ينَزم
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 (بعد دٍناى)

 نی سیاٍش ٍ گذشت عادی رٍال بٌ نا زندگی افتاد، زیادی اتفاقات ٍ گذشت زٍد خیلی دٍناى این
 .کردم نی سرگرم نانانو خَنٌ ٍ فیلو با ٍ خَدم ننو خَنٌ، نیَند ٍ شرکت رفت

 ی يهٌ بَدم، ناراحت نن انا شدن، خَشحال شدت بٌ يهٌ خارج، رفتٌ آرنان کٌ شنیدم نانان از
 سزای بٌ داشتو دٍست رفت، ٍ گذاشت باشٌ نشدى يیچی اینکٌ نحل بعدم دراٍرد سرنَن باليارٍ
 .نشد انا برسٌ کارياش

 ٍ نگفت چیزی ٍلی بَد شدى نشکَک یکو نانان فًهیدن، ٍ بارداریو خبر يهٌ زندگیو، از دٍناى بعد
 کٌ ای بچٌ برای کنو، گریٌ خَن نیخَاست دلو دیدم نی ٍقتی ٍ جَن نسرین ٍلی کرد، خَشحالی

 .کردن نی خَشحالی نبَد خَدشَن ی نَى

 لحظٌ ير ٍ بَدم عذاب بٌ خیلی چی،يی بٌ يیچی کیارشو ٍ نیشٌ عهٌ دارى بَد خَشحال ستایش
 .بگو رٍ چی يهٌ برم نیخَاست دلو ٍ شد نی بیشتر ٍجدانو عذاب

 .کردم نی گریٌ خاطرشَن بٌ ٍ نیشستو اتاقو تَ يا شب

 فًهیدم تازى بَدم گفتٌ يهٌ بٌ انا بَد، نايو چًار نزدیک گفت شد نی بَد، شدى بزرگ یکو شکهو
 .ریکا پنًان بَد سخت خیلی ام، حانلٌ

 

 خَشو کٌ خَرد نی ریزی يای تکَن اٍقات گايی بالشت، رٍ گذاشتو ٍ سرم ٍ کشیدم دراز تخت رٍ
 .برد خَابو کٌ شد چی نفًهیدم کردم نی نگاى سقف بٌ کٌ يهینطَر نیَند،

*** 

 .بَد شدى تشنو پریدم،خیلی جا از خشک دينی با

 .دمخَر ٍ ریختو اب لیَان تَ یکو ٍ برداشتو رٍ تخت کنار پارچ
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 دينو ٍ بَدم کردى لَاشک يَس شدت بٌ چَن نبرد، خَابو کردم يرکاری انا برگشتو، سرجام دٍبارى
 .بَد افتادى آب

 .نداشت فایدى بازم انا ببرى، خَابو تا کنو ننحرف دیگٌ جای یک بٌ ٍ ذينو کردم سعی

 اتاق طرف بٌ ٍ شدم بلند ازجام ٍ کردم بغض گریٌ، زیر بزنو نیخَاستو نشستو، جام سر کالفٌ
 .افتادم راى سیاٍش

 .تَ رفتو ٍ کردم باز آرٍم ٍ در نداد، جَاب کٌ زدم تقٌ دٍتا

 ش صدا داری بغض صدای با ٍ نشستو کنارش بَد، لخت تنش باال ٍ بَد کشیدى دراز تختش رٍ دنر
 :زدم

 .سیاٍش-

 زدى ٍحشت نن دیدن با کرد، باز ٍ ياش چشو کٌ زدم صدا ٍ اسهش يو دیگٌ بار یک نداد، جَاب
 :گفت ٍ تخت رٍ نشست

 خَبٌ؟ آٍا؟حالت شدى چی-

 :زدم لب بَد شدى جهع اشک يام چشو تَ کٌ يهینجَر

 .سیاٍش-

 جانو؟-

 .نیخَام لَاشک-

 :گفت تعجب با ٍ کرد نگايو ننگ یکو

 نیخَای؟ چی-

 .لَاشک-
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 .خندى زیر زد یکدفعٌ

 :گفت اٍند بند کٌ خندش

 .بیارم کجام از شدی؟لَاشک دیٍَنٌ شب نصف دختر-

 :گفتو ٍ باال بردم ٍ صدام

 .بکن کاری یک سیاٍش، نیخَام لَاشک نن-

 .کرد نی نگايو نَنگال نحل ٍ بَد نشستٌ يهینطَر دیدم

 .اتاقو تَ رفتو شدم بلند جام از ٍ شد خَرد اعصابو

 .اتاق تَ اٍند سیاٍش کٌ پَشیدم يو رٍ نانتَم ٍ کردم پام بیرٍنی شلَار یک

 تَ؟ یکنین چیکار-سیاٍش

 .بخرم لَاشک خَدم برای تا کنو پیدا سَپری یک نیرم دارم-

 بازى؟ سَپری کدٍم شبی نصف اخٌ آٍا-سیاٍش

 .کردم سرم ٍ شالو

 .اتاقش تَ رفت ٍایستادم، حرفو رٍی دید ٍقتی

 .رفتو در سهت بٌ ٍ اٍندم در اتاق از دقیقٌ چند بعد ننو

 :گفت ٍ کنارم اٍند بیرٍن لباس با سیاٍش

 اخٌ؟ بری نیخَای کجا شبی نصف بریو، يو با بیا-

 .بیرٍن زدیو خَنٌ از ٍ گرفت ٍ دستو بعدم
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 سیاٍش کٌ گریٌ زیر زدم ننو بَدن، بستٌ جا يهٌ ٍ کردیو نهی پیدا سَپری گشتیو نی کٌ رٍ يرجا
 :گفت

 .نیکنو کاریش یک نکن گریٌ آٍا-

 یک ٍ گرفت شانسهَن کٌ گشتیو نی خَدنَن دٍر داشتیو يهینطَر دقیقٌ چًل نزدیک کنو فکر
 .بَد باز سَپری

 :گفتو خَشحالی با

 .بازى سَپری اٍن اٍناياش سیاٍش-

 .کرد پیدا باالخرى کٌ کشید عهیقی نفس اٍنو

 .نشست، ٍ ناشین تَ برگشت لَاشک تا سٌ با يهراى دقیقٌ چند بعد شد، پیادى ناشین از

 .بَدن دادى بًو رٍ دنیا انگار ٍای ردن،خَ بٌ کردم شرٍع ٍ گرفتو ازش يارٍ لَاشک سریع ننو

 .کرد نی نگاى ٍ نن ٍ بَد داشتٌ نگٌ گَشٌ یک سیاٍش

 بیرٍن؟ نیاد عقلی بی کدٍم شب نصف نعلَنٌ خب بَد، خلَت خیابَن

 :گفتو ٍ کردم سیاٍش بٌ نگايی شد تهَم يام لَاشک ٍقتی

 خَردم نهی اگٌ ٍاقعا کردم، دارتبی خَاب از اینکٌ برای ببخشید ٍ اٍندی بايام اینکٌ بابت نهنَن-
 .نردم نی

 .نگفت چیزی ٍ خندید

 .بَد نَندى باقی يا لَاشک از یکی

 ٍ؟ این نهیخَری-
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 .نهیخَام نٌ-سیاٍش

 .بخَر بَدا، خَشهزى-

 .ياش چشو تَ زدم زل ننو کرد، نگايو خیرى

 .کرد گیر در دستگیرى بٌ پشتو کٌ کردم نتهایل عقب بٌ ٍ خَدم کٌ طرفو شد خو

 .کردم نی نگايش قلهبیدى يای چشو با ننو ٍ رٍم بَد شدى خو یاٍشس

 .لبو گَشٌ کشید ٍ باال اٍرد ٍ دستش

 .بَد لَاشکی-سیاٍش

 .شد جابت يام لب رٍ نگايش کرد پاک ٍ لبو گَشٌ دستش با ٍقتی

 سکَتی ٍ تاریک فضای ٍ کههَن ی فاصلٌ این با نیشٌ، تر نزدیک بًو دارى لحظٌ ير کردم احساس
 .بیفتٌ تپش بٌ قلبو شد باعخ بَد اٍندى ٍجَد بٌ کٌ

 .شد نتَقف ٍ لباش رٍ چرخید ننو يای چشها

 .شد کندى جا از قلبو يام لب رٍ لباش نشستن با جانیٌ چند بعد

 .شد بستٌ سیاٍش يای چشو

 .داد دست بًو عجیبی احساس

 

 

 .چسبید بًو بیشتر انا بگیرى، فاصلٌ ازم تا سینش رٍ گذاشتو ٍ دستام

 .شد جدا ازم ٍ گرفت پایینو لب از ریز گاز یک آخر در
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 .شدى قرنز يام گَنٌ کردم نی احساس

 .بدتر دیگٌ دادن نی يو لَاشک طعو بَدن، خَشهزى چقدر لبات آٍا-سیاٍش

 .پایین انداختو ٍ سرم شرم از

 .کرد رٍشن ناشین ٍ کشید عهیقی نفس ٍ جاش سر برگشت

 يهین با نبَد خَب حالو گریٌ،ف زیر بزنو نیخَاستو کردم نهی درک ٍ خَدم بَد، شدى چو نهیدٍنو
 .بَد شدى دگرگَن حالو کَتاى يرچند بَسٌ، یک

 

**** 

 نیکنی؟ چیٌ کاريا این نیست، خَب برات ندٍ آٍا-سیاٍش

 کردم، باز ٍ در ٍ دراٍردم ٍ کلیدم ٍ جیبو تَ کردم ٍ دستو بَد، شدى سرازیر يام اشک کٌ يهینطَر
 .تَ رفتو سریع

 :گفت ٍ گرفت ٍ بازٍم سیاٍش کٌ اتاقو سهت دٍیدم

 االن؟ چیٌ يات بازی ادا این آٍا-

 :گفتو گریٌ با

 .اتاق تَ برم نیخَام سیاٍش کن ٍلو-

 .نیاری در خَدت از داری يارٍ رفتار این بَسیدنت چَن نهیزارم،فقط ندی ٍ نن جَاب تا-سیاٍش

 .کن ٍل ٍ دستو نیگو-

 .دیَار بٌ کَبیدتو سریع ٍلی ارٍم ٍ کرد تر سفت نچو دٍر ٍ دستش ٍ کرد لجبازی
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 نیریزی، اشک بًار ابر نحل داری کٌ چتٌ االن بگَ نیگو نیزنٌ، ٍ خَدش حرف باز نیگو يرچی د-
 .....ک این بَسیدنت تا کٌ ای جنبٌ بی انقدر تَ یعنی

 :زدم داد

 کردی؟ کارٍ این حقی چٌ بٌ بَسیدی نی ٍ نن نباید اصال ام، جنبٌ بی نن کن فکر تَ ارى،-

 :زد داد بلند یکدفعٌ

 برای حاال تری، حالل بًو يرچیزی از کٌ حقی بٌ زنهی، تَ کٌ حقی بٌ شَيرتو، نن کٌ حقی بٌ-
 نیزنی؟ آتیش بٌ ٍ خَدت اینطَری داری قصدی، يیچ بدٍن اٍنو بَسیدنت بار یک اینکٌ

 .بَدم شدى الل

 .شد قرنز صَرتش بَد، زدى داد انقدر

 .بستو ٍ در ٍ اتاقو تَ رفتو سریع کٌ کرد ٍل ٍ دستو

 .کردم گریٌ تَنستو يرچقدر ٍ زنین رٍ نشستو

 حساس انگار نبَد، خَدم دست انا باشٌ، بَدى نسخرى خیلی رفتارم شاید فًهیدم، نهی ٍ خَدم حال
 .نیزنٌ دست بًو یکی ٍقتی شدم

 .پتَ زیر خزیدم ٍ کردم تعَیض ٍ لباسام شد، بًتر یکو کٌ حالو

* 

 (سیاٍش)

 .باشٌ کردى رٍ کارا این بَسٌ یک خاطر بٌ فقط نیدٍنستو بعید نیاٍردم، سر چیزی آٍا دیشب رفتار از

 .شستو صَرتو ٍ دست ٍ دستشَیی تَ رفتو ٍ شدم بلند تختو رٍ از
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 .کردم باز ٍ درش آرٍم ٍ رفتو آٍا اتاق طرف بٌ بیرٍن اٍندم ٍقتی

 .بَد خَاب غرق

 .تَ رفتو

 .نشستو تخت رٍ کنارش

 .باال بَد رفتٌ یکو لباسش بَد، خَابیدى نظلَنانٌ

 .بَد شدى بزرگ شکهش

 .رٍش کشیدم ٍ برداشتو رٍ پتَ

 .دارى بچٌ دیگٌ نرد یک از شکهش تَ ٍ زنهٌ بَد خَابیدى االن کٌ کَچَلَیی دختر این

 کٌ نَقع يهَن کاشکی گفتو نی خَدم با گايی شد، نی داغَن اعصابو کردم نی فکر این بٌ ٍقتی
 .بَد اشتباى کار این نیگو ٍ نیام خَدم بٌ بازم انا شدم، نهی نانع کنٌ سقط رٍ بچٌ نیخَاست

 ....کٌ صَرتی در انا خَدشَنٌ، ی نَى این کردن نی فکر اٍنا بَدم، ناراحت خانَادم برای بیشتر

 .پاشدم جام از ٍ کردم يدایت بیرٍن بٌ ٍ نفسو

 .بیرٍن زدم اتاق از

**** 

 (آٍا)

 .پریدم جام از خَرد نی بًو کٌ شدیدی يای تکَن اب

 .دیگٌ پاشَ خب نباشی خَاب تَ خَنت، بیام رٍز یک نن نشد آٍا-ريا

 .نالَندم ٍ چشهام ٍ نشستو سرجام
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 .ننچٌ بٌ خَنو، نیای نیشی پا يا صبح يهش تَ خب-

 .بیرٍن بریو پاشَ اٍندى، يو نانان خب خیلی-ريا

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .افتاد شکهو بٌ نگايو یًَ بیرٍن برم اتاق از کٌ دمپاش جام از

 .بَد ضایع خیلی اٍى

 .نیام ننو ريا بیرٍن برٍ تَ-

 .بیرٍن رفت کنو، چیکار نیخَام فًهید

 .بیرٍن رفتو کردم، ٍتنو برداشتو نباشٌ نعلَم شکهو کٌ گشاد لباس یک کهد تَ از

 .کنارشَن نشستو ٍ کردم نانان بٌ سالنی بَدن، نشستٌ ريا ٍ نانان

 .يستیو اینجا نا بیا بعد بخَر، ٍ صبحانت برٍ پاشَ دخترم سالم-نانان

 .کرد نگاى لباسو بٌ تعجب با ٍ گرفت ٍ دستو نانان کٌ بشو بلند خَاستو دادم تکَن ٍ سرم

 .ترسیدم نگايش از

 نانان؟ شد چی-

 لباسیٌ؟ چٌ این آٍا-نانان

 چشٌ؟ لباسو نگٌ-

 نیپَشی؟ لباس يهینطَری يو سیاٍش جلَی تَ نیست، چش بگَ-نانان

 .خب چشٌ لباسو نگٌ نانان ٍا-

 .شدم نی بیزار ازت بَدم سیاٍش جای نن خدا بٌ-نانان



 www.Novel98.com 726               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .نیگی چی نانان بابا ای-

 تیرى؟ رنگ ٍ پَشیدى يای بپَشٌ؟لباس لباس ندلی این باید خَنش تَ زن یک اخٌ-نانان

 .خَبٌ خیلی لباسهو حاال، شدى چی گفتو اٍى-

 :گفت ٍ کرد نگايو چپ چپ نانان

 .دخترم يات لباس این با کٌ نیشٌ انید نا ازت سیاٍش طفلی نیخَام، تَرٍ سالح نن عزیزم-

 :گفتو ٍ کشیدم پَفی

 .نباش نگران تَ جَنو نانان نٌ-

 

 

 .بخَرم ٍ صبحانو تا خَنٌ آشپز تَ رفتو

 

 رفت نانان بعدش ردیو،ک صحبت ٍ نشستیو اینا ٍ نانان با یکو بیرٍن، اٍندم شد، تهَم ٍقتی
 .خَنٌ

 .نیرى دیگٌ ربع یک تا دارى کالس گفت يو ريا

 

 .نشست کنارم اٍند ٍ اٍرد در چیزی یک کیفش تَ از

 .کردم نگاى بًش

 .یادگاری بخرم، برات اینارٍ گفتو بازار بَدم رفتٌ دیرٍز-ريا
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 .دستو بٌ داد کٌ بَد بچگانٌ جَراب جفت یک

 .کردم تشکر ازش ٍ کردم غلب رٍ ريا نحکو بَد، ناز خیلی

 .نرسی خَشگلٌ خیلی-

 .دیگٌ برم نن خب خیلی نداشت، قابلی-ريا

 .باشٌ-

 .کردم بدرقش ٍ پاشدم جام از

 .بَد شدى گرنو ٍ بَدم اذیت خیلی تَش کن، عَض ٍ لباسو تا رفتو اتاقو سهت بٌ رفت، ريا ٍقتی

 نکردم، پیدا چیزی کٌ گشتو نناسب لباس یک دنبال کردم، باز رٍ کهد در ٍ اٍردم در تنو از ٍ لباس
 کٌ بَد دستش پالستیک یک رفتن نَقع نانان افتاد یادم یکدفعٌ بَد، لختی ٍ باز يا لباس ی يهٌ
 کنی؟ چیکار بردی خَدت با ٍ لباسام اخٌ تَ، دست از نانان آی بَد، پر تَش

 بعدش باشٌ، تنو نیاد سیاٍش کٌ ظًر تا حاال پَشیدم، ٍ برداشتو شلَارک ٍ تاپ یک نجبَری از
 .نیپَشو ٍ لباسو يهین

 .بَد لختی زیادی انا بَد، اٍندى خَشو رنگش از بَد، جیگری قرنز شلَارکو ٍ تاپ

 بَد نَشتٌ غذايارٍ اندازى ٍ نقدار تَش برام ريا کٌ رٍ دفتری کنو، درست نايار تا خَنٌ آشپز تَ رفتو
 .کردن درست بٌ کردم شرٍع ٍ کردم انتخاب رٍ فسنجَن تَشَن از ٍ کردم باز رٍ

 

 

 .برگشتو سریع ٍ کردم حس سرم پشت رٍ یکی حضَر کٌ بَدم شدى آشپزیو غرق

* 
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 (سیاٍش)

 .تَ رفتو ٍ کردم باز ٍ در کلید با

 .نبَد آٍا از خبری

 .بَد افتادى راى خَنٌ تَ فسنجَن بَی

 .رفتو خَنٌ آشپز سهت بٌ ٍ اٍردم در ٍ کتو

 .خَردم جا دبَ بًو پشتش کٌ آٍا دیدن با

 گذاشتٌ نهایش بٌ رٍ لختش يای سرشَنٌ کٌ بَد تنش قرنزی تاپ کردم، نگايش باال تا پایین از
 .بَد انداختٌ بیرٍن ٍ پاش يای ساق کٌ شلَارکی بَد،

 ٍ شد يَل خَرد، جا دیدنو از انگار اٍنو سهتو، برگشت یکدفعٌ بَدنش، ندیدى اینجَری حاال تا
 .گذاشت بَد برينٌ کٌ سینش قفسٌ رٍی رٍ ياش دست

 .سالم-

 .سالم..س-آٍا

 .گرفتو رٍ بازٍش کٌ بیرٍن برى خَنٌ آشپز از خَاست بدٍ

 .کرد نگايو تعجب با ٍ کرد بلند ٍ سرش

 بکشی؟ نايارٍ نیری؟نهیخَای کجا-

 :گفت نن نن با

 .دارم کَچیک کار یک اتاق تَ برم نیخَام-

 .بیدمچس تر سفت رٍ بازٍش کٌ کنٌ فرار خَاست دٍبارى
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 .کردم نَازش ٍ سفیدش بازٍيای رٍی يام انگشت با

 .گشنهٌ بکش رٍ غذا برٍ لطفا  بدی انجام يو بعدا نیتَنی رٍ کارت بری، نهیخَاد-

 چَن شدم، نانع يهین برای کنٌ، عَض ٍ لباسش برى نیخَاست نیدٍنستو ٍ بَد شدى کالفٌ فًهیدم
 .نیذاشت کنار ٍ خجالتش این باید

 .بچینٌ ٍ نیز تا رفت ٍ کشید پَفی ندارى، ای دیگٌ ی چارى دید ٍقتی

 .نیز سر نشستو ٍ شستو يهَنجا ٍ يام دست ننو

 :گفت کشید نی خَرشت داشت ٍ بَد نن بٌ پشتش کٌ يهینجَر

 کنی؟ عَض ٍ لباسات نهیخَای-

 .نیکنو عَض بعد گشنهٌ، فعال نٌ-

 .نشست خَدشو ٍ گذاشت يو رٍ خَرشت ٍ کشید يارٍ پلَ

 بٌ شرٍع ٍ پایین انداختو ٍ سرم کنو، اذیتش این از بیشتر نخَاستو بَد، نعلَم دنشبَ نعذب
 .کردم خَردن

 .نداشت حرف دستپختش خدایی

 

** 

 (آٍا)

 .نکنٌ چیکارت خدا بگو سیاٍش ٍای

 .بَد گرنو ٍ بَدتو گرفتٌ گر شدت بٌ
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 کنی؟ عَض ٍ لباسات نرفتی اٍندنش قبل چرا ای، دیٍَنٌ تَ چقدر آٍا اخٌ

 .شَری ظرف تَ گذاشت ٍ ظرفش ٍ پاشد شد، تهَم ذاشغ

 :گفت ٍ گَشو دم اٍرد ٍ سرش پشت از یکدفعٌ

 .نیشی ناز خیلی نیکشی خجالت ٍقتی ضهن در بَد، خَشهزى کَچَلَ، خانَم دردنکنٌ دستت-

 .بیرٍن رفت خَنٌ آشپز از ٍ کرد خالی گردنو تَ ٍ نفسش

 .کردم کپ-

 کرد؟ تعریف ازم یعنی ؟االناٍند خَشش دستپختو از یعنی االن

 .کردم جَر ٍ جهع ٍ خَدم سریع کٌ بشینٌ لبام رٍ خَاست لبخندی ناخداگاى

 .دیگٌ نباش جنبٌ بی آٍا

 .خَردم ٍ غذام بقیٌ راحت خیال با

 بَدم؟ نشستٌ جلَش طَری این رٍیی چٌ با نن اخٌ کشیدم، خجالت خیلی خدایی ٍلی

 .کنو تهَم ارانش با ٍ غذام ٍ یرٍنب برى سرم از فکرا تا دادم تکَن ٍ سرم

 

 .رفتو اتاقو سهت بٌ يام ظرف شستن از بعد

 .ایستادم آینٌ جلَی

 .ٍضعو بَد افتضاح خیلی ٍاقعا

 .شد نی دیدى يانو سینٌ پایین، نیَند تاپو دیگٌ یکو

 .اٍند آیفَن زنگ صدای کٌ سرم تَ زدم نحکو یکی
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 .بیرٍن رفتو اتاق از

 .نبَد نعلَم چیزی کٌ تصَیر پشت از

 .گَشو دم گذاشتو رٍ گَشی

 کیٌ؟-

 راد؟ خانَم ننزل سالم-

 شها؟ بلٌ-

 کنید؟ باز ٍ در نیشٌ دارید، پاکت یک اٍندم، پیک از-

 .شانزديو طبقٌ بفرنایید بلٌ-

 .کردم باز ٍ در

 .در دم رفتو ٍ پَشیدم شال ٍ نانتَ یک سریع

 .بَد در پشت اقا یک

 .کنو انضا تا داد بًو دفتری ٍ کردم ٍبارىد سالنی

 .بستو ٍ در کردم، تشکر ٍ گرفتو ازش رٍ پاکت

 .کردم نگاى دستو تَی پاکت بٌ تعجب با

 دیگٌ؟ چیٌ این ٍا

 .اتاق تَ رفتو

 .اٍردم در ٍ شالو ٍ نانتَ

 .کردم باز ٍ پاکت ٍ تخت رٍ نشستو
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 .بَد کَچَلَ کاغذ یک ٍ عکس یک تَش

 .اٍردم درشَن

 .کرد یخ بدنو ٍ شد گرد يام چشو عکسٌ یدند با

 .شدم خیرى دستو تَی عکس بٌ يهینطَر ٍ نداشتو حرکت تَان

 فرستادى؟ کی ٍ این..ای

 .شد اشک پر يام چشو

 .بَد کردى تجاٍز بًو آرنان کٌ بَد شبی عکس

 .بَدم بغلش تَ برينٌ ننو ٍ بَسیدتو نی داشت ٍ بَد شدى خو آرنان کٌ بَد جَری عکسٌ

 .شد نهی مباٍر

 .نداشت رٍ شرنی بی این دیدن طاغت يام چشو دیگٌ

 :بَد نَشتٌ تَش کٌ کردم باز رٍ کاغذ

 این عهرش آخر تا بتَنٌ سیاٍش ٍارم انید شدی، دٍم دست نن لطف بٌ کٌ بَدی اصلی جنس)
 بر دٍبارى رٍزی یک نرفتو يهیشٌ برای برسَن خَايرت بٌ ٍ آٍا بدٍن فقط کنٌ، تحهل رٍ نَضَع

 (گردم نی

 .زنین رٍ افتادم ٍ شد نچالٌ دستو تَ کاغذ

 داشتی؟ نن با دشهنی چٌ تَ کحافت اخٌ

 .کرد نی خفو داشت گلَم تَ بغض

 .تَ اٍند سیاٍش ٍ شد باز اتاق در یکدفعٌ
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 .طرفو اٍند زنین رٍ بَدم افتادى کٌ نن دیدن با

 شدى؟ چی-

 .کرد گاىن بَد عکس یک کٌ دیگو دست ٍ شدى نچالٌ کاغذ کٌ دستو بٌ

 .نذاشتو کٌ بگیرى ازم رٍ عکس خَاست ٍ کنارم نشست

 چیٌ؟ عکسٌ این-سیاٍش

 .ببینٌ،نهیخَاستو نهیخَاستو

 .بَد سخت خیلی بدم، قَرت رٍ لعنتی بغض این کردم سعی

 :گفتو لرزٍنی صدای با

 .بیرٍن برٍ نیست..نی يیچی-

 .ٍایستاد پاشد ٍ رفت کش دستو از رٍ عکس حرکت یک با ٍ نکرد گَش حرفو بٌ انا

 .بَد شدى شَکٌ عکس دیدن از اٍنو

 .تخت رٍ کَبیدم ٍ سرم ٍ گریٌ زیر زدم بلند

 .نهیَند در سیاٍش از صدایی يیچ

 .کردم نگايش

 .کرد لرزیدن بٌ شرٍع فکش ٍ شد نشت دستش تَ عکس

 .رفتو طرفش بٌ ٍ شدم بلند جام از بدبختی يزار با

 ...سیاٍ-

 :زد داد یکدفعٌ
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 .ٍاآ شَ ساکت-

 .رفتو عقب بٌ قدم یک ترس از

 .اتاق تَی رفتن راى بٌ کرد شرٍع

 .رفت نی کبَدی رٍبٌ داشت کو کو چًرش

 .نبَد سیاٍش از تر کو حالو خَدنو

 :زد داد ٍ دیَار تَ زد ٍ نشتش یکدفعٌ

 .بکشهش باید رٍ نرتیکٌ این نن خدا بٌ-

 .ٍایستادم جلَش سریع کٌ بیرٍن برى در از خَاست

 :فتوگ گریٌ با

 نیری؟ کجا-

 ..برسو ٍ حسابش برم نیخَام کنار برٍ-سیاٍش

 .خارج رفتٌ آرنان نداشت خبر سیاٍش فقط

 .نیست خَب حالت االن بشینیو، بریو بیا بری نهیخَاد نٌ-

 :زد داد دٍبارى

 نرم؟ يان؟چرا نرم چرا-

 و؟بشکن رٍ گردنش ٍ بکشهش برم نهیزاری چرا آٍا، نیکنی ٍ طرفداریش داری چی برای

 :کشیدم فریاد خَدش نحل ننو

 .خارج رفتٌ نیست، آرنان نهیکنو، ٍ طرفداریش-
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 .ازت نگذرى خدا آرنان، بًت لعنت-سیاٍش

 .بَد بَد خیلی حالش ٍاقعا بیرٍن، بَد زدى گردنش رگ

 .رفت اتاقش طرف بٌ ٍ بیرٍن رفت اتاق از ٍ کنار زدتو حرکت یک با

 .رفت در سهت بٌ بیرٍن، اٍند دست بٌ سَییچ ٍ پَشیدى لباس کٌ کردم نی نگايش داشتو

 .دٍیدم دنبالش سریع نگرانی با

 .کن سیاٍش؟صبر نیری کجا-

 .بیرٍن رفت در از ٍ نداد نحل بًو

 .رفتو اتاقو بٌ سریع

 خیز نیو ٍ کشیدم بلندی آخ درد از کٌ کشید بدی تیر دلو زیر یکدفعٌ کٌ بپَشو رٍ نانتَم خَاستو
 .شدم

 .َدب گرفتٌ درد بدجَر

 دیَار بٌ ٍ دستو ٍ کشید تیر دٍبارى کٌ بیرٍن رفتو اتاق از ٍ پَشیدم ٍ لباسام بَد بدبختی ير بٌ انا
 .گرفتو

 .دلو آی

 .نَندم حالت يهَن بٌ یکو

 .بیرٍن رفتو در از ٍ کردم جهع پايام تَ رٍ تَانو ی يهٌ

 .شدم آسانسَر سَار

 .در طرف بٌ دٍیو سریع ٍ شد باز در
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 .کَچٌ تَ پیچید گاز با ٍ بیرٍن اٍند پارکینگ از سیاٍش شیننا دیدم بغل از

 .نیرى دارى کجا دیٍَنٌ این اخٌ

 :زدم صداش بلند

 .سیاٍش-

 .ٍ صدام نفًهید

 .کشیدم بلندی جیغ ٍ شد خیس پام الی کردم احساس کٌ ناشین دنبال دٍیدم

 .شکهو رٍ گذاشتو ٍ دستو

 .کنو حرکت نهیتَنستو انا زد، نی بَق وي سر پشت کٌ شنیدم رٍ ناشینی بَق صدای پشت از

 ٍ دستو ٍ کردم ٍحشت شد نی تر نزدیک بًو داشت لحظٌ ير کٌ ناشینی دیدن با چرخیدم،
 چیزی، دیگٌ ٍ کردم حس يَا ٍ زنین بین ٍ خَدم بعدم ٍ کشیدم بلندی ٍجیغ صَرتو رٍ گذاشتو
 .نفًهیدم

 

 

 (سیاٍش)

 .گاز رٍ گذاشتو پانَ اٍندم در پارکینگ از

 .کردم نگاى جلَ آینٌ بٌ ٍ اٍرد درد بٌ ٍ يام گَش ترنزی دلخراش صدای رسیدم کٌ کَچٌ ٍسطای بٌ

 .کرد تَقف بدی صدای با کٌ ترنز رٍ گذاشتو پانَ بَد آینٌ تَ کٌ چیزی دیدن با

 .یانٌ نیبینن درست کٌ نداشتو اعتهاد يام چشو بٌ
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 .رفتو طرفش بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از لرزٍن پايای با

 .بَد افتادى زنین رٍ خَن غرق

 .نبَد ٍرش ٍ دٍر کس يیچ

 .بیدار یا خَابو ببینو تا کردم بستٌ ٍ باز بار یک ٍ چشهام

 .زنین افتادم زانَيام دٍ رٍ

 :زدم صداش

 آٍا؟..آ-

 .نداد جَاب

 .زدم صداش دٍبارى

 ..!بَد فایدى بی

 .ناشین سهت دٍیدم کردم، بغل رٍ آٍا ٍ کردم جهع ٍ تَانو ی يهٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ یکدفعٌ

 .زدم نی صدا رٍ اسهش ٍ زدم نی داد رفتو، نی کٌ يهینطَر

 .کن باز ٍ يات چشو خدا رٍ تَ آٍا-

 .گذاشتهش ٍ کردم باز ٍ عقب در

 .اٍردم در حرکت بٌ ٍ ناشین ٍ نشستو جلَ رفتو سریع

 .برسو بیهارستان ترین نزدیک بٌ تا نیرٍندم سرعت آخرین با

 .َدب کردى یخ بدنو
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 .شدم پیادى ٍ کردم پارک ٍ ناشین رسیدیو ٍقتی

 .تَ رفتو ٍ بغلو تَ گرفتهش ٍ کردم باز رٍ عقب در

 :زدم داد

 .نیست خَب زنو حال کنین کهک تَرٍخدا-

 .بزارنش گفتن ٍ سهتو اٍندن برانکارد بایک خانَم چندتا

 :پرسید خانَنا از یکی رفتو نی دنبالشَن سرعت با کٌ يهینطَر

 .کنید گزارش ٍ ٍضیعتش یعسر اقا-

 .کنید کهکش لطفا خانَم حانلست کردى، تصادف-

 .نزاشتن کٌ برم دنبالشَن خَاستو اتاق، یک تَ بردنش ٍ داد تکَن ٍ سرش

 .بکنو غلطی چٌ حاال خدا ٍای

 .کردم رفتن راى بٌ شرٍع ٍ نَيام تَ کردم فرٍ نحکو ٍ دستو

 :کردم زنزنٌ لب زیر

 .نیشی خَب نٌ، بشٌ کاریت نباید تَ آٍا نٌ-

 .گرفتو يام دست تَ ٍ سرم ٍ صندلی رٍ افتادم ٍایستو نهیتَنستو

 .نهیفًهیدم ٍ خَدم حال بَدم، سرگردٍن

** 

 (ريا)
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 طرف بٌ سریع ننو ٍایستادى، دانشگاى دم گفت کٌ زدم زنگ کیارش بٌ شد تهَم کالسو ٍقتی
 .شدم سَار ٍ رفتو ناشینش

 .خانَنا خانَم سالم-کیارش

 خَبی؟ عزیزم سالم-

 .کردیو رٍبَسی بايو

 خبرا؟ چٌ خَب خَبو، ننو باشی تَ-کیارش

 حاال؟ نیریو کجا نیگو سالنتیت، يیچی-

 .نیبرنت داشتی دٍست يرجا بعدشو رگ، تَ بزنیو چیزی یک شاپ کافی بریو-کیارش

 :گفتو زدم لبخندی

 .کن انتخاب خَدت پس نیام، بايات بری جًنهو تَ عزیزم-

 :گفت ٍ کرد نگايو هیچش زیر کیارش

 .....ٍ دادم دست از ٍ تحهلو دیگٌ دیدی نزن، حرف اینجَری دیگٌ لطفا ريا-

 نگٌ؟ زدم حرف چجَری نن ٍا-

 .کن ٍلش يیچی-کیارش

 .زد دستو رٍ ریز ای بَسٌ ٍ لباش جای برد ٍ دستش تَ گرفت ٍ دستو

 .دستو رٍ گذاشت ٍ دستش خَدشو ٍ رٍدندى گذاشت ٍ دستو بعد

 .کردم شکر کیارش داشتن برای خدارٍ ٍ بستو ٍ چشهام

 .تَ رفتیو شدیو پیادى ٍ کرد پارک ٍ ناشین رسیدیو ٍقتی
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 یک با شکالتی کیک دٍتا کیارش ٍ اٍند گارسَن دقیقٌ چند بعد نشستیو، دٍنفرى نیز رٍ گَشٌ یک
 .داد سفارش بستنی يَیج

 

 :گفت ٍ دستش تَ گرفت دستانَ کیارش

 خَاستگاریت بیام نیخَام شدى تهَم تحهلو دیگٌ بهَنو، دٍر ازت انقدر شدم خستٌ دیگٌ نن ريا-
 .بشی خَدم برای نیخَام دیگٌ

 ایجاد فشار يانَن خانَادى رٍ نهیتَنیو شدى، تهَم سیاٍش ٍ آٍا عرٍسیٌ تازى االن نهیشٌ کیارش-
 .کنیو

 :گفت کالفگی با

 .نشَ نانع دیگٌ نیکنو خَايش چی؟ريا فشار اخٌ-

 .نیترسو-

 نفسو؟ چی از-یارشک

 .بدى انجام ای دیگٌ ی احهقانٌ کار بخَاد ٍ برگردى باز نیترسو آرنان، از-

 :گفت ٍ کرد نگايو یکو

 .نیکشهش خَدم ٍاگرنٌ بیاد نا سهت دیگٌ ندارى جرأت شد تهَم رفت،دیگٌ آرنان عزیزم-

 .بخدا نهیدٍنو-

 .نانانت بٌ بزنٌ زنگ نانانو نیگو فردا انرٍز يهین نن-کیارش

 .نیست ای عجلٌ حاال-
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 :گفت ٍ کرد نگايو نلتهسانٌ یکو

 .کنو تحهل ٍ دٍریت نهیتَنو دیگٌ نیگو دختر دارم، عجلٌ يو خیلی-

 .پایین انداختو ٍ سرم ٍ زدم بًش لبخندی

 نیخَاست یکدفعٌ ٍ بَد ندادى ازدٍاج پیشنًاد بًو اصال کیارش بَد، اٍندى دلو بٌ یکو راستش
 .نیهَنٌ خاطرى کٌ چیزاست این باألخرى انا نحبتٌ، جَابو درستٌ خَاستگاری، بیاد پاشٌ

 .کردیو خَردن بٌ شرٍع نايو اٍردن، ٍ بستنیهَن يَیج ٍ کیک ٍ نگفتیو چیزی دیگٌ

 .داد جَاب بعدم ٍ خَرد زنگ کیارش گَشی شد، تهَم ٍقتی

 جانو؟-کیارش

 .یدستشَی طرف بٌ رفت پاشد جاش از شدت بٌ ٍ کرد بًو نگايی یکدفعٌ

 .شد يل انقدر کٌ بَد کی ٍا-

 .نشست سرجاش اٍند آشفتٌ حالی با گذشت کٌ دقیقٌ چند بعد

 کیارش؟ شدى چی-

 .يیچی-

 داغَنٌ؟ حالت کٌ شدى يیچی ٍا-

 .پایین انداخت ٍ سرش ٍ صَرتش رٍ کشید ٍ دستش

 شدى؟ چی نهیگی-

 :گفت کردن حساب بعداز زد، صدا رٍ گارسَن ٍ پاشد جاش از

 .بریو ایدب پاشَ ريا-
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 .بیرٍن رفتیو ٍ پاشدم جام از شدم، نگران رفتارياش از

 :گفتو ٍ دادم دست از ٍ طاقتو دیگٌ

 .یانٌ شدى چی نیگی بابا ای-

 .طرفو برگشت

 .باشی آرٍم ٍ نکنی يل بدى قَل انا نیگو-کیارش

 .نگرانی از نردم دیگٌ بگَ باشٌ،-

 .آٍا-کیارش

 .ریخت قلبو

 .دیگٌ گَب کردی لبو بٌ چی؟جَن آٍا-

 .کردى تصادف آٍا-کیارش

 .کردم نگايش نبًَت ٍ نات

 کردى؟ چی-

 .تصادف-

 .گرفتتو سریع کٌ بیفتو شد،خَاستو شل پايام

 .خبرى چٌ ببینیو تا بیهارستان نیریو نیست، چیزی باش آرٍم-کیارش
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 .گریٌ زیر زدم ٍ صَرتو رٍ ریخت يام اشک

 .نهیشٌ باٍرم خدایا ٍای

 .شدیو ناشین سَار رفتیو ٍ کرد کهکو کیارش

 .کشید بدی داد ٍ شد کالفٌ يو کیارش ٍ زدم ٍ خَدم ٍ کردم گریٌ ریز یک بیهارستان بٌ رسیدن تا

 .تَ رفتو ٍ شدم پیادى ناشین از سریع رسیدیو ٍقتی

 :گفتو بَد ٍایستادى نیز پشت کٌ ای خانَنٌ بٌ

 کجاست؟ بگین شٌنی کردى، تصادف کٌ اٍردن پیش لحظٌ چند يهین رٍ یکی خانَم-

 .چپ دست رٍ راى انتًای برید-

 .رفتو ٍ دٍیدم

 .نیَند سرم پشت يو کیارش

 پیشش ٍ گریٌ زیر زدم زیر، بَد انداختٌ ٍ سرش ٍ صندلی رٍ بَد نشستٌ کٌ سیاٍش دیدن با
 .نشستو

 ..کرد نگايو قرنز يای چشو با

 افتاد؟ اتفاق این چطَرى؟چجَری خَايرم حال سیاٍش-

 .بزنٌ حرفی نهیاد کس يیچ ٍ خبرم بی تَ نحل ننو ريا، هیدٍنون يیچی-سیاٍش

 .کردم گریٌ ٍ پایین انداختو ٍ سرم

 .بغلش تَ گرفت ٍ سرم ٍ کنارم نشست کیارش
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 سهتش بٌ ٍ پاشدیو سریع بیرٍن، اٍند پرستاريا از یکی ٍ شد باز اتاق در کٌ بَدم حالت يهَن تَ
 .بردیو يجَم

 .بگید چیزی یک خَبٌ؟لطفا خَايرم حال خانَم-

 .رفت ای دیگٌ طرف بٌ سریع ٍ نکرد بًهَن تَجًی پرستارى

 :زد داد یکدفعٌ سیاٍش

 .نهیدى رٍ جَابهَن یکی شدى خراب این تَ چرا-

 .بیهارستانٌ اینجا سیاٍش نزن داد-کیارش

 :گفتو ٍ افتادم نانانو یاد یکدفعٌ

 ....نانانو سیاٍش-

 .دادم خبر يهٌ بٌ-سیاٍش

 .افتادم ٍ خَردم سر ٍ دیَار بٌ دادم تکیٌ

 :کردم دعا آٍا برای دلو تَ ٍ بستو ٍ يام چشو

 خَايرم نگٌ بسشٌ، عذاب يهٌ بسشٌ،این دیگٌ نشٌ،خدایا کاریش ٍ بدى نجاتش خَدت خدایا-
 .بَد کردى گنايی چٌ

 دیدم ٍ شَيرش ٍ خانَم نسرین ٍ بابا ٍ نانان دٍر از یکدفعٌ نشد خبری يیج بازم کٌ ربع یک بعد
 .نا سهت نیَندن داشتن شتاب با يهٌ کٌ

 

 :گفت ٍ سیاٍش سهت رفت گریَنش يای چشو با نانان
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 .بزن حرفی یک شدى چی چطَرى؟کجاست، دخترم حال-

 .بشینٌ تا گرفتهش ٍ رفتو نانان طرف بٌ ٍ پاشدم

 .جَنو نانان باش آرٍم-

 .بَد پریدى رنگش

 خَدش تَ دارى بَد نعلَم پایین، بَد تٌانداخ ٍ سرش بابا ٍ کرد نی گریٌ داشت جَنو نسرین
 .بَدن ناراحت يو ارجهند اقای ٍ نیریزى،

 رفتیو ٍ پاشدیو يهٌ دٍبارى بیرٍن، اٍند پرستاريا از یکی کٌ بَد شدى تهَم طاقتهَن دیگٌ يههَن
 .سهتش

 :کرد صحبت بٌ شرٍع خَدش پرستارى

 اٍل يهَن يو کنید،بچٌ دعا براش ٍخیهٌ، حالش بَدنش باردار خاطر بٌ انا نخَردى، جدی آسیب-
 .رفت دنیا از

 .داخل رفت دٍبارى حرفی يیچ بدٍن

 رٍ افتاد ٍ کشید جیغی نانان یکدفعٌ کٌ بَدیو نکردى يضو رٍ ياش حرف کدٍنهَن يیچ ينَز
 .زنین

***** 

 .نداریو حسابی ٍ درست حال کدٍنهَن يیچ

 .کردن ٍصل سرم بًش ٍ بَد افتادى فشارش نانان

 .بَد نشدى آٍا از ای دیگٌ خبر
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 این بٌ کسی خدارٍشکر انا کردن، عهلش بَدى زیاد نايش چَن کشیدى، درد خَايرم،چقدر طفلی
 .نايشٌ چند آٍا نگٌ گفتن نی ٍاگرنٌ نکرد، دقت قضیٌ

 چشو ٍ دیَار بٌ بَد دادى تکیٌ ٍ سرش يو سیاٍش خَند، نی قرآن ٍ بَد نشستٌ خانَم نسرین
 .بَد بستٌ رٍ ياش

 .نبَد يا بابا از خبری ٍ بَد نشستٌ گَشٌ یک کیارشو

 .نشستو خانَم نسرین کنار

 .بَسیدش ٍ شد تهَم قرآنش

 :گفتو ارٍم

 .کنید دعا خَايرم برای لطفا-

 :گفت ٍ کرد بغلو ٍ اٍند ياش اشک

 .دارم ایهان خدا بٌ نن عزیزم نیشٌ خَب-

 .خداکنٌ-

 .نهیَند بند يام اشک ٍ کردم نی گریٌ يهینجَر

 .نبَد نَقعیتش انا کنٌ، ٍارٍنو کنٌ بغلو بیاد پاشٌ نیخَاست دلش چقدر کیارش کٌ شدم نتَجٌ

***** 

 .بیاد بًَش تا کنیو دعا باید بَدن دیگٌ،گفتٌ بخش یک تَ بردنش رٍ آٍا

 .رفتو خَنٌ نهاز طرف بٌ ٍ پاشدم جام از

 .گرفتو ٍضَ قبل از
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 .بخَنو نهاز تا انداختو رٍ جانهاز ٍ کردم سرم چادر

 

 .خَاستو کهک خدا از ٍ کردم گریٌ تَنستو تا ٍ رفتو سجدى بٌ ٍ نشستو جام سر شد تهَم کٌ ٍقتی

 

 .جام سر نشستو شدم آرٍم یکو ٍقتی

 .کردم حس کنارم رٍ ای سایٌ

 .کردم بلند ٍ سرم

 .بَد سیاٍش

 .نشست کنارم تَ اٍند ٍ اٍرد در ٍ ياش کفش

 .ريا دارم ٍجدان عذاب-سیاٍش

 چرا؟-

 .کنو داری نگٌ سپرد بًو بابات کٌ انانتی از کنو،نتَنستو نراقبت ازش تَنستون-سیاٍش

 :گفتو ٍ کردم پاک ٍ يام اشک

 چیٌ؟ تَ تقصیر داشت، جنگ سر آٍا با سرنَشت اٍل يهَن از-

 .نهیدٍنو-سیاٍش

 کردى؟ فرار بَد زدى بًش کٌ نانردی اٍن-

 .کنن پیداش قرارى گذاشتو جریان در پلیس با انا ارى-سیاٍش
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 .دادم تکَن رٍ سرم

* 

 (سیاٍش)

 .کردم تَجًی بی بًش انا نن، دنبال نیَند داشت آٍا نیدٍنستو، نقصر رٍ خَدم

 .بیرٍن رفتو نهازخَنٌ از ٍ پاشدم

 .کرد قبَل اٍنو ببینهش، برم بتَنو تا گرفتو اجازى ازش ٍ رفتو دکتر اتاق سهت بٌ

 .اتاق تَ رفتو

 .تخت رٍ بَد افتادى جَن بی آٍا

 .نشستو کنارش صندلی رٍ رفتو

 .بَد شکستٌ راستش دست ٍ بَد شدى کبَد صَرتش

 .کردم نَازشش ٍ صَرتش رٍ گذاشتو ٍ دستو

 خَبی حال خَايرت ٍ نانانت آٍا، پاشَ نبَدی خَابالَ انقدر تَکٌ نیخَابی، چقدر دیگٌ دختر-
 .....ننو کالفست، بابات ندارن،

 .کشیدم عهیقی نفس

 .بَسیدم ٍ دستو تَ گرفتو ٍ دستش

 .دستش رٍ گذاشتو ٍ صَرتو بعدم

 .چکید ٍ اٍند فرٍد يام چشو از نریزى، کردم نی سعی کٌ اشکی قطرى ناخداگاى
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 .کردم پاکش سریع

 .شدم شَکٌ آٍا باز يای چشو دیدن با کٌ کردم بلند ٍ سرم

**** 

 (آٍا)

 .بَد کَفتٌ بدنو کرد، نی درد سرم

 .شد بًتر دیدم کٌ کردن بستشَن ٍ زبا بار یک دید، نی تار يام چشو

 .کرد نی نگايو داشت نبًَت ٍ نات دیدم، ٍ سیاٍش کٌ برگردٍندم ٍ چشهام

 .خیلی بَد تشنو

 :زدم لب

 .آب-

 .بیرٍن رفت ٍ شد پرت صندلی کٌ پاشد جاش از سیاٍش یکدفعٌ

 .کردن نعاینٌ بٌ شرٍع ٍ تَ ریختن دکترا دقیقٌ چند بعد

 چیٌ؟ اسهت-دکتر

 :گفتو سختی بٌ

 .آٍا-

 افتادى؟ برات اتفاقی چٌ نیاد یادت-دکتر

 .کردم تصادف-

 .بیرٍن رفتن اتاق از ٍ داد تکَن ٍ سرش
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 .بقیٌ ٍ جَن نسرین تا گرفتٌ بابا ٍ نانان از تَ، ریختن يهٌ یکدفعٌ دقیقٌ چند بعد

 .کرد بغلو نحکو ٍ سهتو اٍند گریٌ با نانان

 .نگفتو چیزی انا بَد، گرفتٌ دردم

 .زد نی لبخند ٍ کرد نی گریٌ وي ريا

 .بَسید ٍ پیشَنیو ٍ کنارم اٍند يو بابا

 .کرد نی نگاى لبخند با يو سیاٍش بابای ٍ کرد نی شکر خدارٍ جَن نسرین

 .کردن نی نگاى ٍ بَدن ٍایستادى گَشٌ یک کٌ کیارش ٍ سیاٍش بٌ افتادى چشهو

 :گفتو نانان بٌ رٍ افتادم بچو یاد یًَ

 شد؟ چی بچٌ-

 :گفت ٍ کرد نگايو افسَس با ننانا

 .نیدى شانس بًتَن بازم خدا نباش ناراحت اصال انا دخترم، شد سقط يیچی-

 زندگی بیاد دنیا این تَ نیدٍنست خَدش بچو ناراحت، نٌ بَدم خَشحال نٌ نداشتو، خاصی حس
 .نهیاد خَش کانش بٌ

 :گفت جَن نسرین کٌ نَندن دیگٌ یکو

 .کنن خلَت بايو یکو شَير ٍ زن این نزاشتیو طفلی ن،بیرٍ بریو نا بیاید دیگٌ خب-

 اٍنا ٍ نَندن دیگٌ یکو يو بابا ٍ نانان رفت، ٍ بَسید لپهَ اٍند ريا بعدم بیرٍن، رفتن خَدشَن
 .رفتن يو

 .کردم نگاى سیاٍش بٌ
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 .نشست ٍ کنارم اٍند

 خَبی؟-سیاٍش

 .کردم بستٌ ٍ باز ٍ چشهام

 .بَدن شدى نگرانت يهٌ-سیاٍش

 نبَدى؟ ناراحت برام سیاٍش یعنی شدم، ناراحت ٍ خَرد بر بًو

 .اٍردم زبَن بٌ ٍ فکرم

 چی؟ تَ-

 چی؟ نن-سیاٍش

 نشدی؟ نگران تَ-

 :گفت ٍ کرد نگايو خاصی جَر یک

 نشو؟ ناراحت کٌ سنگو نن نگٌ-

 .نگفتو چیزی انا نبَد، نن جَاب این

 .بشٌ اینطَری نهیخَاستو ببخش ٍ نن..آٍا-سیاٍش

 .بَد خَدم احتیاطی بی نکردی، کاری کٌ تَ-

 .گچ تَ ٍ بَد شکستٌ کردم، نگاى دستو بٌ

*** 

 .بشو نرخص بَد قرار انرٍز ٍ بهَنو باید يو دیگٌ رٍز یک بَد گفتٌ دکتر

 .بپَشو ٍ لباسام کرد نی کهکو داشت ريا
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 .بشو بلند تا کرد کهکو ٍ تَ اٍند سیاٍش شد، تهَم کارم ٍقتی

 .کرد حلقٌ کهرم دٍر ٍ دستش اٍنو ٍ گرفتو چپو دست با ٍ بازٍش

 .کنن نراقبت ازم بیان کدٍنشَن کٌ کردن نی دعَا بايو داشتن ريا ٍ نانان

 بردار دست ريا انا اٍنجا، بری نیخَای نیفًهی چی تَ اخٌ نادرم نن گفت نی ريا بٌ يی نانان
 .خَنٌ برٍ شبا بیا گفت، نی نبَد

 .کرد قبَل ٍ نشد ريا حریف نانان دیگٌ

 .کردیو حرکت خَنٌ طرف بٌ ٍ شدیو ناشین رسَا

 

 .خَنٌ رسیدیو

 .بَدن اٍندى يهٌ تَ، رفتیو

 :پرسیدم سیاٍش از ارٍم

 کجاست؟ ستایش-

 .نیرسَند ٍ خَش ٍاگرنٌ نداشت خبر جایی، رفتٌ ياش دٍست با رٍز چند-سیاٍش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .زنین رٍ بَد افتادى شدى ٌنچال کٌ عکسٌ بٌ خَرد چشهو کٌ اتاق تَ رفتیو سیاٍش کهک با

 .جیبش تَ گذاشت ٍ برداشتش ٍ جلَ رفت کٌ کردم سیاٍش بٌ نگايی سریع

 .کشیدم دراز تخت رٍ رفتو ٍ پایین انداختو ٍ سرم ناراحتی با

 .کرد نی درد خیلی بدنو
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 .کرد پدیرایی ازشَن يو سیاٍش زدیو، حرف يو با یکو ٍ اتاق تَ اٍندن ريا ٍ جَن نسرین ٍ نانان

 ٍ گفت بًو خدابدندى جَنو نسرین ٍ کردن خداحافظی ازم ٍ تَ اٍند سیاٍش بابای ساعت یک بعد
 .رفتن کیارش يهراى

 :گفت ريا رٍبٌ عصبانیت با ٍ نیاٍرد طاقت دلش يو اخر از نانان

 .نکن دٍ بٌ یکی يو نن با برٍ تَ نهیدى بار دلو خَنٌ، برم نهیتَنو نن ريا-

 :گفت ٍ خندید يو ريا

 .نخَر حرص جَنو نانان ٌباش–

 

 .رفتن يو بابا ٍ ريا ٍ نیَفتاد خاصی اتفاق شب تا

 :گفت کرد نی دينو سَپ داشت ٍ اتاق تَ اٍند نانان

 يا؟ نباشی ناراحت بچت برای ٍقت یک نیگو اٍا-

 .کرد نهیشٌ کاریش بَدى خدا سالح نیستو، نانان نٌ-

 :گفت ٍ دپاش ٍ کرد دينو يو رٍ قاشق اخرین دادٍ تکَن ٍ سرش

 .کن خبرم حتها داشتی کارم شب نصف اگٌ نیخَابو، بغلی اتاق تَ نن اٍا-

 .بیرٍن رفت اتاق از

 .نیخَابید نن اتاق تَ نیَند انشب باید سیاٍش افتاد یادم یکدفعٌ

 .پام کف افتاد قلبو

 بکنو؟ غلطی چٌ حاال ٍای
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 .تَ اٍند سیاٍش ٍ شد باز در لحظٌ يهَن

 :گفت ٍ نشست تخت رٍ اٍند کردم نگايش

 .نانانت خاطر بٌ بخَابیو يو پیش باید انشب کٌ نیدٍنی-

 .نگفتو يیچی ٍ زیر انداختو ٍ سرم

 .رٍشن رٍ خَاب چراغ ٍ کرد خانَش يارٍ چراغ

 .شد گرد يام چشو کٌ اٍرد در تنش از رٍ تیشرتش حرکت بایک یکدفعٌ

 .بخَابو لباس با نهیتَنو يا شب-سیاٍش

 کردم سعی کشیدم، دراز ارٍم ٍ بیرٍن کردم فَت ٍ نفسو ننو. کشید دراز ٍ تخت رٍ اٍند يو بعدش
 .بَد ساختٌ چی النصب شد نهی انا نرى، يرز تنش رٍ يام چشو

 .ببرى خَابو تا گذاشتو ازاد ٍ فکرم ٍ بستو ٍ يام چشو دیگٌ

**** 

 .شدم بیدار خَاب از شدید گرنای از

 .نیکنٌ فوخ دارى ٍ گردنهٌ رٍ گندى جسو یک کردم احساس

 .بیارم خاطر بٌ رٍ چی يهٌ تَنستو تا کردم نگاى اطراف بٌ

 .بَد کردى جَنهَ قصد انگار ٍ گردنو رٍ بَد انداختٌ ٍ دستش سیاٍش

 .دیگٌ طرف انداختو ٍ دستش زٍر بٌ چپو دست با

 .بَدا سنگین عجب ٍای

 .کرد نی درد دلو زیر بَد، ٍخیو ٍضعیتو خیلی ٍای
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 .جام سر نشستو ارٍم

 .خَنٌ تَ يو سیاٍش ٍ بَد جهعٌ رٍزان

 .بیرٍن رفتو اتاق از ٍ پاشدم جام از

 .چیند نی رٍ صبحانٌ نیز داشت دیدم ٍ نانان کٌ رفتو خَنٌ آشپز سهت بٌ

 :گفت ٍ صَرتش تَ زن دید ٍ نن ٍقتی

 .بدٍ بخَاب برٍ شدی، بلند جات از چرا تَ آٍا ٍای-

 .ٍایستو یکو بزار ى،شد حس بی بدنو خَابیدم انقدر نانان نٌ ٍای-

 .بردتو اتاق سهت بٌ ٍ گرفت ٍ دستو ٍ نکرد گَش حرفو بٌ نانان

 ٍ صبحانت بخَاب برٍ نیست، الکی کٌ اینا کردی سقط بچٌ کردی تصادف االن تَ دخترم-نانان
 . اتاقت تَ نیارم

 .کرد باز رٍ اتاق در نانان

 گفت استغرهلل لب زیر ٍ صَرتش تَ زد یکی دٍبارى بَد خَابیدى تخت رٍ لخت کٌ سیاٍش دیدن با
 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ

 .بَد گرفتٌ خندم

 .کشیدم دراز تخت رٍ رفتو

 .بَد خَاب غرق کٌ کردم نگاى سیاٍش بٌ

 .صَرتش رٍ بَد افتادى نَياش از تیکٌ یک

 .گرفتو دستو تَ رٍ نَياش از ای ترى ٍ بردم طرفش بٌ ٍ دستو ناخداگاى
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 .کشیدم پس ٍ دستو کٌ خَرد تکَن یکدفعٌ

 

 .کرد باز ٍ ياش چشو

 .تخت رٍ نشست پاشد ٍ برگشت

 ..بخیر صبح سالم-سیاٍش

 .يهچنین سالم-

 .پَشید ٍ تیشرتش ٍ پاشد

 نداری؟ خَبٌ؟درد حالت-سیاٍش

 .فقط نیکنٌ درد بدنو انا خَبو، فعال-

 .طبیعیٌ-سیاٍش

 .بیرٍن رفت اتاق از بعدم

 .تَ اٍند سینی یکی يهراى بٌ نانان بعد لحظٌ چند

 .بَد گذاشتٌ چیزی چقدر خدا یا

 ...ٍ کرى ٍ گردٍ ٍ خرنا تا گرفتٌ عسل ٍ شیر از

 .کٌ بخَرم نهیتَنو اینارٍ نن نانان-

 .بگیری جَن بخَری باید خیر نٌ-نانان

 .بخَرم نن داد ٍ گرفت لقهٌ برام یکی یکی

 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ پاشد شد تهَم ٍقتی
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 .نیپَکٌ وحَصل ایجَری کٌ نن بابا ای

 .تَ اٍند سیاٍش کٌ بَدم نشستٌ يهینجَر

 .نکرد يو پیداش فًهیدم کٌ گشت نی چیزی دنبال کهد تَ داشت

 :گفت ٍ طرفو برگشت

 .نیگردى بر گفت خَنٌ رفت سرپا یک نانانت بگَ، بًو خَاستی چیزی-

 .دادم تکَن ٍ سرم

 :زدم صداش کٌ بیرٍن برى خَاست

 سیاٍش؟-

 .کرد نگايو ٍ برگشت

 ببندی؟ برام ٍ نَيام یاین-

 :تعجب،گفت با

 .نیستو بلد کٌ نن-

 .نیگیری یاد بیا آسَنٌ-

 ..تخت رٍ اٍند ٍ برداشت آرایشو نیز رٍ از رٍ برس ٍ گفت ای باشٌ

 .بًش کردم ٍ پشتو ننو

 .زدن شَنٌ بٌ کرد شرٍع ٍ اٍرد در سرم از رٍ کشو

 .بَد دادى دست بًو خَبی حس

 .ناشیانٌ انا بست، ٍ نَيام کش اب شد تهَم زدنش شَنٌ ٍقتی
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 .کردم تشکر ٍ طرفش برگشتو شد تهَم ٍقتی

 .گرفت ٍ دستش کٌ برى خَاست

 .بزنو حرف بايات نیخَام بهَن سیاٍش-

 حرفی؟ چٌ-سیاٍش

 .حاال نیگو-

 .کرد نگاى يام چشو تَ ٍ داد تکَن ٍ سرش

 خَاستی ٍقتی ناراحت،تَ ٌن خَشحالو نٌ دادم، دست از رٍ بچٌ کردم کٌ تصادفی این تَ سیاٍش-
 .بَدى بارداریو خاطر بٌ درصدش نَد شاید کنی ازدٍاج بايام

 :گفت کٌ کردم سکَت یکو

 خب؟-

 تَ ٍ بشیو جدا يو از بًترى...بًترى نهیدى، نعنایی يیچ دیگٌ بايو کردن زندگی دیگٌ نیگو خب-
 .برسی زندگیت بٌ بری

 .پایین انداختو ٍ سرم

 .نٌ-سیاٍش

 .کردم بلند ٍ سرم تعجب با

 نٌ؟ چی-

 يو از بگی یکدفعٌ بیای کٌ نیست درست آٍا،این کنی فکر چی يهٌ بٌ باید تَ االن نیست، ٍقتش-
 .دلیل دٍتا خاطر بٌ بشیو، جدا
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 .بزنتو نیخَاست انگار بَد جَری یک سیاٍش نگاى

 اینٌ دٍم ،بشیو جدا نیست يا خانَادى صالح بٌ اصال ٍ کردیو ازدٍاج تازى نا اینکٌ اٍل-سیاٍش
 .نهیگیرى سر اٍنا ٍصلت بشیو جدا نا اگٌ کنن، ازدٍاج يو با ريا ٍ کیارش رٍزياست يهین

 .بَدم نکردى نگاى ناجرا ٍر این بٌ نن درستٌ، ياش حرف ٍاقعا دیدم

 کنیو؟ چیکار باید پس خب-

 از صحبتش لحن ٍ کالفٌ نگايش چَن بَد، سخت سیاٍش برای زدن حرف کردم نی احساس
 .َدب حرص

 .....بعد بزاریو چیزاست؟باید این بٌ کردن فکر ٍقت االن اخٌ آٍا-سیاٍش

 چی؟ بعد-

 :گفت ٍ کشید عهیقی نفس

 .کیارش ٍ ريا عرٍسی، بعد برای-

 .نکردن ازدٍاج يا حاال حاال اٍنا شاید دیدی خب-

 :بًو تَپید سیاٍش یکدفعٌ

 زندگی؟ این از شدی خستٌ زٍدی يهین بشی؟بٌ جدا ازم داری عالقٌ خیلی-

 :گفتو سریع

 .نبَد این نن ننظَر بخدا نٌ-

 :زد داد عصبانیت با

 .نیدیو انجام رٍ طالق کاريای داشتی دٍست خَدت ٍقت ير اصال باشٌ بَد، يهین چرا-
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 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ پاشد یکدفعٌ

 شد؟ چش این ٍا

 اخٌ؟ شد عصبانی انقدر گفتو چی نن نگٌ

 

 .نکرد تَجًی بًو اصال سیاٍش شب تا

 .نداشتو ٍ ياش نحلی بی طاقت انگار بَدم، شدى ناراحت

 .پَشیدم تاپ یک ٍ کردم عَض ٍ لباسو کهکش بٌ اٍند، يو نانان ٍ اتاقو تَ رفتو شام از بعد

 جلَی اصال کارم نیدٍنستو بخَابو، کلفت لباس با نهیتَنو اصال شبا ٍ يستو گرنایی شدت بٌ نن
 .بًو داد نی گیر يهش يو نانان داشتو،ن ای چارى انا نیست، درست سیاٍش

 .خَدم رٍ انداختو رٍ نلحفٌ ٍ کشیدم دراز تخت رٍ رفتو

 .اٍند يو سیاٍش ساعت نیو تقریبا بعد

 .کشید دراز تخت رٍ اٍند ٍ اٍرد در ٍ لباسش بًو نگايی يیچ بدٍن

 .سرش رٍ گذاشت دستشو

 :گفتو ٍ شدم خیز نیو چپو دست رٍ

 سیاٍش؟-

 :زدم صداش رىدٍبا نداد، جَاب

 قًری؟ سیاٍش-

 .کرد نگايو ٍ برداشت ٍ دستش
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 داری؟ چیکار نٌ-

 .قًری نعلَنٌ رفتارات از نگَ، درٍغ-

 :زد تشر بًو

 .نٌ یعنی نٌ نیگو ٍقتی-

 .کرد گیر گلَم تَ بغضی ٍ شدم ناراحت زدنش حرف لحن از

 .جام سر برگشتو

 :گفت کالفگی با زدى حرف بايام چجَری فًهید خَدش ٍقتی

 .ببخشید نشَ ناراحت خب خیلی-

 .بَدم شدى نازک دل انقدر چرا نهیدٍنو بَد، گرفتٌ گریو ٍاقعا

 :گفت سیاٍش کٌ صَرتو رٍ کشیدم رٍ نلحفٌ

 .کٌ کردم خَايی نعذرت درنیار بازی بچٌ آٍا-

 .صَرتو رٍ ریخت يام اشک

 .ندادم نحلش

 .آٍا-سیاٍش

 .کرد نگايو تعجب با خیسو يای چشو دندی با کنار، کشید صَرتو رٍ از رٍ نلحفٌ یکدفعٌ

 نیکنی؟ گریٌ داری کٌ شدی ناراحت انقدر ٍاقعا-سیاٍش

 .کردم نخفی بالشت تَ ٍ سرم

 .بخَاب بگیر خیر نٌ-
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 :کرد زنزنٌ لب زیر

 .نن ٍاسٌ شدى شاکی این باشو، شاکی دستت از باید نن خَبٌ-

 :گفتو ٍ کردم بلند ٍ سرم عصبانیت با

 کردم؟ چیکار نن باشی؟نگٌ شاکی نن دست از باید راچ تَ ببخشیدا خیلی-

 .يیچی-

 .گرفتو ٍ بازٍش کٌ برگردى خَاست

 نیری؟ طفرى چرا بدى ٍ نن جَاب-

 .نباش گیر انقدر آٍا کن ٍل-

 .گفتو بلندی آخ ٍ کشید تیر دستو نبَد حَاسو چَن کٌ تخت رٍ کردم پرت ٍ خَدم عصبانیت با

 .شد خیز نیو رٍم ٍ برگشت سریع سیاٍش

 شدی؟ چی-

 .دستو آی-

 اخٌ؟ کجاست حَاست دختر خب-سیاٍش

 .نبَد حَاسو خب کنو چیکار-

 .خَابید دردش گذشت کٌ یکو

 :گفتو کٌ کرد نی نگايو داشت سیاٍش

 .ٍر اٍن برٍ شدم خب-

 .پایین سهت شد کشیدى نگايش ٍ نداد نحلو دیدم
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 .......بٌ رسیدم تا کردم دنبال نگايشَ رد

 نیکنو؟ ریزی آبرٍ دارم چقدر نن ٌ،بش بسرم خاک ٍای

 .تر باال کشیدنش ٍ تاپو سهت بردم ٍ دستو سریع

 :گفت ٍ باال شد کشیدى نگايش سیاٍش

 کردی؟ عادت-

 چی؟ بٌ-

 .پَشیدن لباس اینجَر-

 نیپَشو؟ لباس چجَر نگٌ-

 .برٍ دل تَ ٍ شیک ٍ باز-

 .دیگٌ طرف برگردٍندم ٍ سرم ٍ کشیدم خجالت شدت بٌ حرفش از

 طَری این جلَش يهش تَ بعد نیگٌ، دارى خَدش پیش چی سیاٍش ببین اٍا نخت تَ خاک
 .نیپَشی لباس

 :گفتو زیاد خجالت با

 .بپَشو بلند استین يای لباس نهیتَنو دستو، شکستگی خاطر بٌ-

 .جاش سر برگشت ٍ داد تکَن ٍ سرش

 :گفت ٍ خندید سیاٍش کٌ خَدم رٍ کشیدم رٍ نلحفٌ سریع

 .دیدم دیدم نی نباید کٌ رٍ چیزی ی؟اٍنکشید چرا االن-

 :گفتو عصبانیت با ٍ بازٍش تَ زدم نحکو چپو دست با ٍ نیاٍردم طاقت دیگٌ
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 تَ؟ نداری حیا ادب بی سیاٍش، حیایی بی خیلی-

 :گفت خاصی لحن با ٍ کرد صَرتو نزدیک ٍ سرش ٍ داد لو راستش دست رٍ کرد، بلند ٍ سرش

 .بزنو حرف بايات نیکشٌ عشقو کٌ يرجَر دارم دٍست ،باشو؟زنهی داشتٌ حیا باید چرا-

 .بَد شدى شیطَن انقدر کٌ االن بٌ نٌ نداشت اخالق کٌ پیشش دقیقٌ چند بٌ نٌ ٍای

 .بدم بًش نداشتو جَابی ٍاقعا

 .صَرتو رٍ گذاشت ٍ باال اٍرد رٍ چپش دست

 بَد؟ چی برای يات اشک بگَ ٍ راستش حاال-سیاٍش

 .شدم نازک دل يا تازگی نهیدٍنو،-

 :گفت ٍ کرد نگاى يام چشو تَ

 يهین؟-

 .دادم تکَن ٍ سرم

 بَد؟ چی برای قًرت بگَ تَ حاال-

 .صَرتو تَ شد پخش کٌ کرد فَت ٍ نفسش کیارش

 .نهیدٍنو خَدنو-سیاٍش

 .پیچَند انگشتش دٍر ٍ دستش تَ گرفت ٍ نَيام از تیکٌ یک

 .بَد شدى گرنو بًو زیادش نزدیکی از

 ؟ندٍنی نیشٌ نگٌ-

 .نهیدٍنو ارى-
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 .اٍردى در نن سر بَدى پر دیگٌ جای از دلش شایدم نگرفتو، رٍ ناجرا پی دیگٌ ننو

 بپرسو؟ ازت سَال یک سیاٍش-

 .بپرس-

 بگی؟ رٍ بايام ازدٍاجت دلیل نهیخَای ينَز-

 .حرفی يیچ بدٍن شد، خیرى يام چشو تَ ٍ ایستاد حرکت از دستش

 :گفت جانیٌ چند بعد

 .نشدى ٍقتش ينَز-

 نیشٌ؟ ٍقتش کی-

 .ٍقت يیچ يا،شایدم بعد شاید زٍدی، بٌ شاید-سیاٍش

 :گفتو ٍ کردم اخهی

 ....بش جدا يو از نیخَایو کٌ نا بعدشو فضَلی، از نیرم نی نن کٌ نهیشٌ اینطَری عٌ-

 :گفت ٍ لبام رٍ گذاشت رٍ انگشتش ٍ کرد ٍل ٍ م نَيا سریع

 ...قبل شایدم ،دارى بستگی يا شاید این بٌ چی يهٌ کٌ گفتو-

 :گفت ٍ کرد اخهی

 .گفتو شدنهَن جدا قبل شایدم-

 

 بپرسو؟ سَال یک نن حاال-سیاٍش

 .بپرس-
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 شدی؟ خستٌ بايام کردن زندگی از

 .نٌ-

 .کرد نَازش بٌ شرٍع ٍ قسهت اٍن حاال ٍ بازٍم رٍ گذاشت ٍ دستش

 سرد؟ نن بدنو بَدٍ گرم سیاٍش يای دست يهیشٌ چرا

 داری؟ عجلٌ طالق رایب انقدر چرا پس-سیاٍش

 زندگیت بٌ بری يو تَ نیخَاد دلو باشو، بارت سر ندارم دٍست دیگٌ ندارم، عجلٌ طالق برای نن-
 .بشی خَشبخت ٍ برسی

 باشٌ؟ بارش سر زنش کسی کٌ دیدی حاال تا آٍا-

 .نهیدٍنو-

 از ٍ يانَن جَاب نیخَاستیو انگار حرفی، يیچ بدٍن بَدیو، شدى خیرى يو بٌ ٍ نگفتیو چیزی دیگٌ
 .بگیریو دیگٌ يو يای چشو

 .ٍ پیشَنیو بعد بَسید، گَنهَ ٍ جلَ اٍرد ٍ سرش

 .نیگیرى آتیش قسهت يهَن نیکارى، صَرتو رٍ کٌ ای بَسٌ ير با کردم نی احساس

 .کرد نگاى يام چشو بٌ دٍبارى ٍ کرد بلند ٍ سرش

 .لبام سهت شد کشیدى نگايش کٌ گرفتو دندٍن بٌ لبهَ ناخداگاى

 .کردم ٍلش عسری

 .جلَ اٍرد ارٍم ارٍم ٍ سرش

 .بَسید ٍ لبام بعدم
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 .داشتو نیاز ارانش این بٌ ننو شاید بشو، نانع نتَنستو شد، بستٌ يام چشو ننو دفعٌ این

 

 .کشیدم عهیقی نفس کٌ کرد بلند ٍ سرش سیاٍش

 

 .شدم نانع ٍ گرفتو ٍ دستش چپو دست با کٌ تر باال ببرى خَاست ٍ دستش

 .کردیو نی پیشرفت این از بیشتر دنبای دیگٌ

 :زد صدا ٍ اسهو ارٍم ٍ گردنو تَ برد فرٍ ٍ کرد بلند ٍ سرش

 آٍا؟-

 جانو؟-

 

 .بدى حالو-سیاٍش

 .سیاٍش نٌ-

 .جاش سر برگشت ٍ کرد بلند ٍ سرش یکدفعٌ

 .لختش ی سینٌ رٍ گذاشتو ٍ سرم بغلش تَ گرفت يو ٍ نن

 سیاٍش؟-

 .بخَاب نگَ، يیچی آٍا-

 .نهیَند بر دستو از کاری انا فًهیدم، نی ٍ حالش

 .بستو ٍ چشهام
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** 

 .کردم باز رٍ يام چشو ٍ کشیدم ای خهیازى

 .بَد بستٌ ٍ چشهاش کٌ کردم نگاى سیاٍش بٌ

 .گرفتٌ درد چقدر حتها بَدى، بازٍش رٍ سرم نعلَنٌ دیشب از

 .کشیدم نی خجالت ازش

 .شد نانع ٍ پًلَم رٍ گذاشت ٍ دستش کٌ شو بلند خَاستو

 .کرد باز ٍ چشهاش

 .بخیر صبحت-سیاٍش

 .نبَد خَاب نگٌ این خدا ٍای

 :گفتو ٍ کردم پنًان سینش تَ ٍ سرم

 نبَدی؟ خَاب نگٌ بخیر، يو تَ صبح-

 .خندید

 .نیشی قایو چرا اٍا کن بلند ٍ سرت-سیاٍش

  ندادم نشَن العهلی عکس دید ٍقتی

 .کرد بلند ٍ سرم خَدش

 .سیاٍش نکن-

 .نیبری پناى خَدم بٌ نیکشی خجالت ازم ٍقتی ازت، دنیا خَشو-سیاٍش
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 .گرفت خندم

 .خب بشو پنًان نداشتو جایی-

 خَابیدی؟ خَب-سیاٍش

 .کرد اشارى دستش بٌ

 .بَد سفت زیادی فقط نبَد، بد ارى-

 :گفتو شد تهَم کٌ خندى،خندم زیر زدم کٌ يَا انداخت ٍ ابرٍش یک

 خَابیدی؟ خَب تَ-

 .بَد خَبی شب انا نبرد، َابوخ کال دیشب کٌ نن-سیاٍش

 :گفتو تعجب با

 نخَابیدی؟ چرا-

 .نیدٍنستو خَدم رٍ جَابش چَن شدم، پشیهَن سَالو از یکدفعٌ

 .تخت رٍ نشستو ٍ پاشدم ارٍم خجالت از نردم نی نیهَندم این از بیشتر دیگٌ

 

 

 .بیرٍن رفتو اتاق از ٍ شدم بلند جام از آرٍم

 .خَرد نی یچای ٍ نبل رٍ بَد نشستٌ نانان

 .پیشو اٍند شدٍ بلند جاش از بادیدنو

 .نیکنو انادى ٍ صبحانت نیرم االن نن دخترم سالم-
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 .نیشٌ زحهتت باشٌ-

 .طرفو برگشت دٍبارى کٌ آشپزخَنٌ تَ برى خَاست

 .گردنو رٍ گذاشت ٍ باال اٍرد ٍ دستش

 .خَنٌ آشپز تَ رفت گفت، چیزی یک لب زیر ٍ خندید یکدفعٌ

 .نانان کرد يهچین چرا ٍا

 .زدم آب ٍ صَرتو دستو یک کهک بٌ ٍ دستشَیی تَ رفتو

 .بیرٍن اٍند اتاق از يو سیاٍش بیرٍن اٍندم ٍقتی

 .گرفت ٍ دستو کٌ برم خَاستو پایین انداختو ٍ سرم

 .کردم بلند ٍ سرم

 .نیکنٌ نگاى گردنو بٌ دارى خندى با دیدم

 شدى؟ چی ٍا-

 .خندم نی شايکارم بٌ دارم يیچی-سیاٍش

 يان؟-

 .حال تَ رفت خندى با

 .ایستادم آینٌ جلَ ٍ اتاق تَ رفتو

 .صَرتو تَ زدم یکی بَد شدى کبَد کٌ گردنو دیدن با

 .يهش خندن نی اینا چرا نیگو پس بدى، نرگو خدا ٍای-

 .رفت فنا بٌ نانان پیش داشتو يرچی آبرٍ یعنی
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 .شد نهی چالقو ستد این با انا گردنو، بٌ بهالو بٌ یکو کنو باز ٍ کرم خَاستو

 حاال؟ کنو چیکار پَف

 .زدم صدا ٍ سیاٍش ٍ بیرٍن بردم در الی از ٍ سرم ناچارى رٍی از دیگٌ

 .تَ اٍند ٍ پاشد اٍنو

 داشتی؟ کاری-سیاٍش

 .کن باز رٍ کرنو در این بیا زحهت بٌ-

 .کرد بازش ٍ طرفو اٍند

 نیخَای؟ چی برای-سیاٍش

 .دیگٌ برٍ نکنٌ درد يیچی،دستت-

 کنی؟ پنًانش نیخَای چرا دید، بیرٍن رفتی کنو فکر کٌ نانانت-سیاٍش

 :گفتو رٍبًش ٍ کردم اخهی

 .بشو آب نیفتٌ چشهش نانانو باز تا کنو درست ٍ کاریت خراب نیخَام-

 :گفت تعجب با سیاٍش

 نن؟ خرابکاری شد حاال-

 .ننٌ کاری خراب پس نٌ-

 .کرد حلقٌ کهرم دٍر ٍ دستش ٍ جلَ اٍند

 .سیاٍش َراٍن برٍ عٌ-

 :گفت ارٍنی لحن با ٍ جلَ اٍرد ٍ سرش
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 کنو؟ بیشترش ٍ خرابکاریو نیخَای-

 :گفتو ٍ بازٍش بٌ زدم یکی عصبانیت با

 .يا بًو نریز ٍ اعصابو صبحی کلٌ سیاٍش-

 .ندارم دٍست چرٍکیدى زن ننو نیشٌ، چرٍک پَستت نخَر حرص انقدر کَچَلَ خب خیلی-سیاٍش

 .گردنو رٍ نالیدنش بٌ کرد شرٍع خَدش ٍ برداشت رٍ رنوک قَطی حرفی يیچ بدٍن بعدم

 .شدم خیرى بًش نن داد نی انجام ٍ کارش دقت با داشت کٌ يهینجَر

 شدیو؟ نی آشنا يو با دیگٌ جَر یک شد نی چی گفتو، دلو تَ

 .کرد عبَر ذينو از بَد زدى بًو ريا کٌ يایی حرف جانیٌ چند يهَن در

 باشٌ؟ داشتٌ دٍست ٍ نن نیتَنٌ سیاٍش یعنی

 بیام؟ بر پسش از نیتَنو نن

 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ کردم تشکری ازش شد، تهَم ٍقتی

 .تخت رٍ نشستو

 سیاٍش؟ بدٍن یا سیاٍش بسازم،با چجَری ٍ آیندم اینکٌ بٌ چیز يهٌ بٌ کردم، فکر

 یانٌ؟ درستیٌ کار طالق آیا

 ٍاقعا کردم، عادت ٍجَدش بٌ ٍ شدم ٍابستٌ سیاٍش بٌ ٍقت چند این تَ کردم نی احساس
 يست؟ ای دیگٌ چیز یا شدم ٍابستش

 .نهیدٍنو يو رٍ سَاالم جَاب نهیدٍنو،
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 ٍ ازدٍاجش نیخَاد دلش نن از قبل شاید سیاٍشٌ، خَشبختی طالق برای نن يدف بیشترین
 .باشٌ ای دیگٌ جَر زندگیش

 .داد پیشنًاد خَدش بگیریو نظر در باید اینو انا

 .نهیدٍنستو يیچی

 .بیرٍن رفتو اتاق از کالفگی اب

 

* 

 (بعد يفتٌ سٌ)

 رٍی بٌ چیزی انا خستست، خیلی بَد نعلَم بَد، شدى نَندگار طفلک سَخت، نی نانان برای دلو
 .نهیارى خَدش

 .خَدش ی خَنٌ رفت نی يو نانان ٍ کردم نی باز ٍ دستو گچ رفتو نی انرٍز دیگٌ

 کشید رٍ ريا نَضَع کٌ دیدنو بَد اٍندى جَن رینافتاد،نس جالبی اتفاق يفتٌ سٌ این تَ البتٌ
 نگفت کانل جَن نسرین بازم انا فًهید، يو ٍنانان رسَند نانان بٌ ٍ ننظَرش جَرایی یک ٍسط،

 .نهیدٍنو يو رٍ دلیلش ٍ

 .کنیو فکر بخَایو نا کٌ نکردن اعالم خَب ينَز گفت نی ٍلی ناجرا، این برای نداشت حرفی نانان

 گفتو نی ٍ خندیدم نی دلو تَ نن انا بشٌ، ناراحت شاید نگو ريا بٌ گفت نی نن بٌ يو يهش
 .خداشٌ از کٌ اٍن

 .خَنٌ رفت ٍ کرد جهع ٍ ٍسایلش دیگٌ نانان

 .دکتر نیریو داریو سیاٍش با االن ننو
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 .تَ رفتیو ٍ شدیو پیادى ناشین از رسیدیو ٍقتی

 

 

 .شدم راحت دستو گچ این دست از باألخرى

 .اشٌب نبارک-سیاٍش

 .خندیدم

 .نهنَن خیلی-

 .بیرٍن نايار رفتیو دستو نناسب بٌ

 .بَدیو نرفتٌ حاال تا دٍنفرى نايار ازدٍاجهَن بعد

 

 

 .نشستیو يا تخت از یکی رٍ رفتیو

 .بَد سرنا فقط نهیَند برفی يیچ انا بَد، شدى سرد شدت بٌ يَا

 .دیدیوخن ٍ زدیو حرف بايو یکو بَد نايیچٌ کٌ غذايانَن سفارش از بعد

 .خَرد زنگ گَشیو لحظٌ يهَن دستشَیی، طرف بٌ رفت ٍ پاشد سیاٍش

 .اٍردم درش کیفو تَ از

 .بَد ريا

 جانو؟-
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 کردی؟ باز ٍ دستت خَبی، آٍایی سالم-

 .شدم راحت دستش از بألخرى خَبو،ارى نهنَن سالم-

 .بگو بًت چیزی یک نیست؟نیخَام پیشت سیاٍش آٍا نیگو خَب، چٌ ايان-

 .بگَ نیست نٌ-

 رٍزیٌ؟ چٌ فردا نیدٍنی-ريا

 :گفتو ٍ کردم فکر یکو

 رٍزیٌ؟ چٌ نهیدٍنو،نگٌ ٍاال نٌ-

 .کردی فرانَش رٍ نًهی این بٌ آٍا،رٍز سرت تَ خاک-ريا

 .بدٍنو ننو رٍزیٌ چٌ بگَ خب بابا ای-

 

 .کیارشٌ ٍ سیاٍش تَلد فردا بابا-

 نن؟ جان اٍى-

 نبَد؟ یادت یعنی-

 .اٍندن دنیا بٌ رٍزی چٌ ونهیدٍنست اصال ٍاال نٌ-

 .خندید

 .بًت افرین-

 کنی؟ چیکار نیخَای حاال خب-

 کنی؟ چیکار یا کنو چیکار-
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 ٍات؟-

 دختر؟ خنگی انقدر رفتی کی بٌ تَ آٍا ٍای-

 .بگو چی خب کَفت-

 .بشی تر نزدیک سیاٍش بٌ بخَای کٌ فرصتٌ یک تَ برای فردا نن، خر خَاير-

 بشو؟ نزدیکش باید چرا-

 بايو کَچیک نفرى دٍ جشن یک فردا برٍ نیگو گَشت، تَ زدم نی یکی بَدم پیشت ٌاگ آٍا-
 .بگیرین

 .ندارم کارارٍ این حَصلٌ اصال نن ٍای-

 .دادم فاصلٌ خَدم از رٍ گَشی کٌ زد دادی یک ريا

 جشن یک برٍ سیاٍش، بٌ شدنت نزدیک برای خَبیٌ خیلی فرصت فردا االن نن عزیز ببین آٍا-
 جشن یک کیارش برای نیخَام ننو کن سَپرایز رٍ بیچارى اٍن بگیرین، بايو کَچیک دٍنفرى
 .بگیرم کَچیک

 

 :گفتو سریع نیاد، دارى سیاٍش کٌ دیدم دٍر از

 .خداحافظ فعال نیاد، دارى سیاٍش نیزنو زنگ بًت بعد حاال خب خیلی-

 .کیفو تَ گذاشتو ٍ کردم قطع رٍ گَشی

 .نشست ٍ تَ اٍند

 .کردم نگاى بًش
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 .بَد تَلدش فردا عزیزم یٍا

 .گرفت خندم کنٌ فَت شهع بشینٌ ٍ باشٌ دستش بادکنک یک سیاٍش اینکٌ فکر با

 

 .شرکت برى ٍ برسَنٌ ٍ نن سیاٍش تا پاشدیو ٍ خَردیو رٍ غذانَن

 یانٌ؟ بدم انجام کاری فردا برای کردم نی فکر این بٌ داشتو راى تَ

 ؟نهیاد خَشش یا نیشٌ خَشحال سیاٍش اصال خب

 .نهیدٍنستو ٍ ياش سلیقٌ ٍ عالیق از يیچی ننو

 .تَ رفتو شدم پیادى ٍ کردم ازش تشکری رسیدیو ٍقتی

 .بَد درگیر حسابی فکرم

 .بازار برم باید بگیرم جشن براش بخَام اگٌ

 .طرفش بٌ رفتو ٍ اٍندم خَدم بٌ آیفَن زنگ صدای با

 .دادم فشار رٍ دکهٌ بَد، ريا

 .اتاق تَ رفتو گذاشتو باز يو ٍ در

 .بیرٍن رفتو ٍ کردم عَض سریع ٍ لباسام

 .نیاٍرد در رٍ نانتَش داشت ريا

 .اٍندی خَش سالم-

 .نهنَنو سالم-ريا

 .کردیو رٍبَسی بايو
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 .بکشٌ دم تا گذاشتو رٍ چایی ٍ خَنٌ آشپز تَ رفتو

 .نبل رٍ نشستو ٍ بیرٍن رفت

 ٍرا؟ این از-

 .فردا برای بچینیو برنانٌ بايو اٍندم-ريا

 .بچین برنانٌ خَدت عشق برای برٍ تَ نیکنو کاریش یک داری،خَدم اصرار چقدر تَ حاال-

 .چیندم ٍ برنانو قبل از ٍ یادنٌ تَلدارٍ جان، آٍا نیستو تَ نحل نن-ريا

 کنو؟ چیکار حاال خب خیلی-

 .داد تَضیح برام رٍ چی يهٌ ٍ نشست کنارم اٍند

 :گفتو شد تهَم یٍقت کشید، طَل ساعت نیو يانَن صحبت کنو فکر

 .زشتٌ خیلی بیرٍن ببر فکرت تَ از رٍ نَرد یک اٍن ريا نٌ-

 .کٌ ندارى زشتی نحال، زنشی تَ نیست، زشت يو اصال خیر نٌ-ريا

 :گفت کردم،یکدفعٌ فکر ياش حرف بٌ فکرٍ تَ رفتو

 .آٍا کردی خَشحالو-

 :گفتو تعجب با

 چی؟ راجب-

 .خَدت طرف شیشبک ٍ بهَنی سیاٍش با کردی قبَل اینکٌ-ريا

 دٍست اینا ٍ زحهتاش خاطر بٌ فقط نیاری،نن در حرف خَدت از کردم؟چرا قبَل گفتٌ کی خیر نٌ-
 .کنو خَشحالش ٍ بگیرم براش خَب جشن یک دارم
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 .بزنی گَل رٍ خَدت نهیتَنی انا نیگی، نن بٌ تَاینجَری باشٌ-ريا

 .نکردم قبَل رٍ یزیچ يهچین اصال نن بدٍن انا کن، فکر اینطَری تَ اصال باشٌ-

 .ریختو چایی دٍتا خَنٌ آشپز تَ رفت ٍ پاشدم

 :گفتو خَدم با

 نرم؟ ٍ بهَنو کٌ کردم قبَل ٍاقعا-

 .نداشتو جَابی يهیشٌ نحل بازم

 .نیز رٍ گذاشتو حال تَ رفتو ٍ برداشتو رٍ سینی

 

 

 .کردم نی خرید حسابی باید شدم، حاضر رفتو ٍ پاشدم سریع ريا رفتن از بعد

 .باشٌ گفت اٍنو بزنو، دٍر بیرٍن یکو نیرم دارم کٌ دادم پیام يو سیاٍش بٌ

 گَايینانٌ نٌ کٌ حیف انا ٍر، اٍن ٍ ٍر این رفتو نی راحت کٌ داشتو نی ناشین یک نیخَاست دلو
 .ناشین نٌ داشتو

 بَد قلب دٍتا شکلش کٌ خَشگل خیلی کیک یک قنادی یک رفتو اٍل ٍ گرفتو بست در تاکسی یک
 .دادم سفارش بَد خَردى گرى يو بٌ کٌ

 بًشَن ٍ رسید ذينو بٌ جهلٌ یک فقط آخر از کٌ بنَیسن چی کیک رٍ ببینو کٌ کردم فکر انقدر
 .گفتو

 (ترین نًربان نبارک تَلدت)
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 .خریدم پرت ٍ خرت چندتايو ٍ قرنز نشکی بادکنک تا چند ٍ برداشتو يو شهع یک

 ی عالقٌ نَرد غذای بپرسٌ کیارش از بتَنٌ َصنحص نا تا زدم زنگ يو ريا بٌ يین يهَن در
 .کنو درست ٍ بخرم رٍ نَادش بتَنو تا چیٌ سیاٍش

 

 انا يست، ناکارانی ٍ فسنجَن سیاٍش ی عالقٌ نَرد غذای کٌ داد خبر بًو ريا دقیقٌ چند بعد
 .دارى دٍست شدت بٌ يو پیتزا

 .کنو درست شام برای فردا تا بخرم يو پیتزارٍ نَاد گرفتو تصهیو ٍ

 .صبح فردا بٌ کردم نَکَل ٍ کاريام بقیٌ

 

 

 شدى؟ چیزی پرسید نی يهش خَنٌ اٍند سیاٍش کٌ بَد زیاد استرسو انقدر

 .نٌ گفتو نی ننو

 حضَر بٌ انگار کنیو، جدا يارٍ اتاق باید ٍ رفتٌ نانانو دیگٌ کٌ نیاٍردیو خَدنَن رٍی بٌ کدٍم يیچ
 .بَدیو کردى عادت يو

 

**** 

 .شَيرم تَلد اسفند، بیست انرٍز ٍ

 .بخریو کادٍ براشَن ٍ کنیو خرید بریو بايو بَد قرار دنبالو، اٍند ريا
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 .شدیو پیادى ٍ داشت نگٌ پاساژ یک دم ريا

 

 سخت نردا برای گرفتن کادٍ ٍاقعا نکردیو، پیدا نناسب چیز ٍلی کردیو، رٍ ٍ زیر رٍ يا نغازى کل
 .بَد

 البتٌ سیاٍش، يو یکی کیارش برای یکی.خریدیو، َشگلخ خیلی ساعت دٍتا ناچار رٍی از دیگٌ
 .بَد نتفاٍت ندالشَن

 .بَد گرٍن خیلی ساعتش افتاد، دستو رٍ خرجی چٌ ناشاءهلل

 

 .بگیرى لباس برام تا نغازى یک تَ برد ٍ نن ريا زٍر بٌ يانَن کادٍ خرید از بعد

 بگیرم؟ دیگٌ یکی داری اصراری چٌ دارم، لباس نن نیگو ريا-

 .کنو نی پیدا برات تَپ لباس یک االن نن بزار بدى، سلیقت تَ بابا برٍ-ريا

 .کردم گرد ٍ يام چشو

 بدى؟ نن سلیقٌ-

 :گفت ٍ دیگٌ طرف برد ٍ کشید ٍ دستو

 .خَشگلٌ چقدر پیراين این آٍا ٍای-

 .کردم نگاى بَد کردى اشارى ريا کٌ پیراينی بٌ
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 باز پشتشو ٍ شل قایقی یقٌ باشٌ، زانَيام باالی تا بلندیش کنو فکر کٌ بلند رنگ قرنز پیراين یک
 .بَد

 .دیگٌ چیٌ این بابا برٍ-

 .پرٍ اتاق تَ داد يلو ٍ برداشت ٍ لباس ريا

 .بیرٍن نهیای نپَشیدی تا-ريا

 .بست يو ٍ در

 .بَد گرفتٌ گریو

 .نهیخَام لباس بگو کی بٌ نن بابا

 .کردم تنو نجبَری از دیگٌ

 .بًترى نزنو حرفی اصال يو پشتش نگو دیگٌ کٌ ٍ یقش بَد، ازب انا بَد، قشنگ خیلی خدایی

 .تَ اٍند ٍ کرد باز ٍ در ريا یکدفعٌ

 .کنیو حساب کٌ بیار درش عزیزم، قشنگٌ تنت تَ خیلی شدی، ناز چقدر-

 .بیرٍن رفت بعدم

 .بیرٍن رفتو ٍ اٍردم در تنو از رٍ لباس

 .کردیو حرکت ناشین طرف بٌ ٍ شدیو خارج نغازى از لباس کردن حساب بعداز

 .يا بترکَنی انشب آٍا-ريا

 .نیزنهت بگی دیگٌ بار یک بخدا ريا-

 .خندید
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 .باشٌ خب خیلی-

 

 .تَ رفتو ٍ کردم خداحافظی ازش خَنٌ، رسَندتو

 

 .اتاق تَ گذاشتو بردم ٍ يام خرید داشتو کار خیلی

 .کنو تهیزش تا خَنٌ جَن بٌ افتادم

 .هیادن نايار بَد گفتٌ سیاٍش خدارٍشکر

 

 .بگیرم انرژی تا کردم پلی خَدم برای يو اينگ یک

 

 .فر تَ بزارم شب تا کردم انادى پیتزارٍ نَاد خَنٌ، آشپز تَ رفتو خَنٌ سابیدن بعد

 .گرفتو حسابی دٍش یک ٍ حهَم رفتو شد تهَم کارم ٍقتی

* 

 (ريا)

 .بَدم کردى رزرٍ VIP قسهت شاپ کافی یک انشب برای

 .نیکنن درست رٍ کیکش گفتن خَدشَن

 .بپَشو انشب تا خریدم يو خَشگل خیلی نانتَی یک

 .بَدیو يو کنار کٌ بَد تَلدی اٍلین
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 بًش رٍ شاپ کافی آدرس ٍ باشٌ گفتو خَاستٌ خدا از ننو بیرٍن، بریو شب تا زد زنگ بًو کیارش
 .باحالیٌ جای خیلی گفتن اٍنجا، رفتن يام دٍست از تا چند گفتو دادم،

 .داد رٍ اٍکی اٍنو

 

****** 

 (آٍا)

 .زنین رٍ ریختو ٍ کردم باد گرفتو، کٌ رٍ سرخ ٍ سفید يای بادکنک

 .نیز رٍ گذاشتو کردم، پر يلیو گاز با کٌ رنگ يهین يای بادکنک با يو رٍ نیز طرف دٍ

 .نیز رٍ چیندم کَچیک سفید يای شهع

 

 .کردم تنو ٍ لباسو ٍ اتاق تَ رفتو شد، تهَم کارم کٌ بعد

 .تَتنو بَد قشنگ خیلی

 .ریختو دٍرم ٍ کردم لخت يو ٍ نَيام

 .بَد کانل آرایشهو

 .لب رژ نیهَند فقط

 .کردم باز ٍ درش ٍ برداشتو رٍ یکی

 .داشتو قرنز خدارٍشکر

 .يام لب بٌ نالیدم
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 .کردم رٍی زیادى آرایشو تَ کردم احساس

 .خَبٌ نٌ کٌ داد نی قلقلکو چیزی یک کٌ کنو کهش یکو خَاستو

 

 .بیرٍن رفتو اتاق از

 .کردم نگاى ساعت بٌ

 .نیَند دیگٌ ربع یک فقط

 .بَد کردى یخ يام دست داشتو، استرس خیلی

 .کردم پام ٍ برداشتو کفشی جا تَ از ٍ يام صندل

 .پايام بٌ خَرد نگايو یکدفعٌ

 .بَد شدى لخت زیاد دیگٌ باشٌ، بًتر شاید بپَشو شلَاری جَراب یک

 

 .ادری بٌ بزنو ٍ دل دیگٌ کن ٍلش

 

 .ریخت قلبو سیاٍش ناشین دیدن با پنجرى پشت رفتو

**** 

 ( سیاٍش)

 .ٍایستادم کیارش داد با کٌ بشو ناشین سَار رفتو نی داشتو

 .دارم کارت ٍایسا سیاٍش-کیارش
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 .طرفش برگشتو

 شدى؟ چی-

 نیگو؟ کٌ آدرسی بٌ نیرسَنی ٍ نن نیگو-کیارش

 .سختٌ دٍتا نبرم ناشین دیگٌ نن ى،بیار ٍ ناشینش قرارى کنو فکر دارم قرار ريا با

 .شَ سَار خب خیلی-

 

 .ناشین تَ نشستیو

 .افتادم راى ٍ کردم رٍشن ٍ ناشین

 .باشٌ نبارک تَلدت راستی-کیارش

 .خندیدم

 .نبارک يو تَ تَلد خَاب، ساعت-

 .بگیو يو بٌ تبریک یک دٍتا خَدنَن بلکٌ نیست، نا فکر بٌ کٌ کس يیچ ٍاال-کیارش

 .گرفتٌ تَلد برات يار انشب حتها-

 .گذاشتیو قرار زدم زنگش خَدم بگٌ، تبریک نزد يو زنگ بًو اصال بابا نٌ-کیارش

 زدی؟ تیپ انقدر چرا حاال-

 انا باشٌ، داشتٌ سَپرایز باید اٍن انشب يرچند دارم، ريا برای سَپرایز یک بًت، نهیگو-کیارش
 باشٌ؟ گرفتٌ تَلد راتب نهیزنی حدس چی آٍا نیگو رفتٌ، یادش البد ندارى عیبی

 .نهکنٌ بگیرى؟غیر تَلد نن برای بیاد آٍا خندیدم، دلو تَ



 www.Novel98.com 787               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .کردم حرکت خَنٌ طرف بٌ خَدنو رسَندم کٌ ٍ کیارش

 ارزشو؟ بی انقدر یعنی نگفت، بًو يو خالی ٍ خشک تبریک یک زنو اینکٌ از بَد گرفتٌ حالو

 .گاز رٍ گذاشتو ٍ پام

 .ینگپارک تَ بردم ٍ ناشین رسیدم ٍقتی

 

 (اٍا)

 .کنو چیکار نهیدٍنستو بَدم، شدى يل

 .کشیدم عهیق نفس تا چند ٍ ٍایستادم جام سر یکدفعٌ

 .کٌ نیست چیزی باش آرٍم آٍا

 .نیز رٍ گذاشتو ٍ اٍردم رٍ کیک رفتو سریع

 .کردم رٍشنش ٍ رٍش گذاشتو يو رٍ سالگی سی شهع

 .کردم رٍشن يارٍ نخفی نَر ٍ خانَش يارٍ چراغ

 .شد تیکرنان فضا

 .کنو حفظ ٍ آرانشو بتَنو تا زدم لبخندی ٍ کشیدم نَيام بٌ دستی

 .ٍایستادم در پشت

 .تَ اٍند سیاٍش ٍ شد باز آرٍم در دقیقٌ چند بعد

 .خَرد جا نن دیدن با ٍ باال اٍرد ٍ سرش

 .جلَ رفتو
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 :گفتو ٍ ٍایستادم رٍش رٍبٌ بعد بستو ٍ در اٍل

 .جَنو سیاٍش نبارک تَلدت-

 .کرد نی نگايو ٍاج ٍ ياج يهینجَر

 .خَردى جا حسابی بَد نعلَم بَد، گرفتٌ خندم

 .شد ترم نزدیک ٍ نشست لباش رٍ جذابی خیلی لبخند اٍند، کٌ خَدش بٌ

 .نهنَن کنی، سَپرایزم بخَای اینطَری کردم نهی فکر ٍقت يیچ کردی، خَشحالو خیلی-

 .بَسید لپهَ ٍ شد خو بعدم

 :گفتو ٍ زدم بًش لبخندی

 .بیا بپَش برٍ تخت، رٍ گذاشتو کردم انتخاب برات اسلب-

 .نیام االن باشٌ-سیاٍش

 .اتاق تَ رفت سریع

 .زد نی تند تند قلبو

 شدى؟ چو نن ٍای

 تنًام؟ سیاٍش با کٌ بارى اٍلین نگٌ

 .اٍند کشیدى اتَ ٍ نرتب دقیقٌ چند بعد

 .نبل رٍ نشستیو بايو

 .کشیدی هتزح خیلی نعلَنٌ شدى، خَشگل خَنٌ چقدر-سیاٍش

 .بزنیو قاچ رٍ کیک کٌ کن فَت رٍ شهع بیا نیگو نکردم، کاری بابا نٌ-
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 .باشٌ-سیاٍش

 .نزاشتو ٍ گرفتو ٍ دستش سریع کٌ کنٌ فَت خَاست

 .بعد کن آرزٍ اٍل-

 .شد خیرى يام چشو تَ

 .دادم تکَن ياش چشو جلَ ٍ دستو

 کردی؟ آرزٍ شد چی-

 .کرد فَت رٍ يا شهع ٍ داد تکَن ٍ سرش

 .زدم دست اشبر

** 

 (ريا)

 .دادم نی تکَن دستو تَ ٍ گَشیو ٍ رفتو نی راى يهینجَر

 بٌ زنگ تک یک اٍند يرٍقت گفتو ٍ بَدم دادى رٍ کیارش نشخصات اینجا کارکنان از یکی بٌ
 .بزنٌ گَشیو

 .انداختو نیز بٌ ٍ نگايو اخرین

 .بَد خَب چی يهٌ دیگٌ

 .نداشت جایی بٌ دیدی يیچ کٌ بَد جَری باال طبقٌ

 .کیفو تَ گذاشتو ٍ گَشیو ٍ اٍندم خَدم بٌ گَشیو زنگ صدای با

 .کردم نرتب ٍ خَدم
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 .کرد نگاى اطرافش بٌ تعجب با ٍ باال اٍند يا پلٌ از کیارش

 .طرفش رفتو سریع

 .سهتو شد کشیدى نگايش

 :کردم زنزنٌ ٍ گردنش دٍر کردم حلقٌ ٍ دستام ٍ ٍایستادم جلَش

 .گیوزند  عشقو، نبارک تَلدت-

 .کرد بغلو نحکو ٍ نشست لباش رٍ لبخندی کو کو

 .نهنَن خیلی نفسو، بشو تَ فدای-کیارش

 .شدیو جدا يو از

 .شدم غافلگیر چقدر نهیدٍنی-کیارش

 .بَسیدم ٍ لپش ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .نیز طرف بردنش ٍ کشیدم ٍ دستش بعدم

 .بگیرى ازنَن دٍنفرى عکس تا چند بیاد تا زدم صدا پایین از رٍ یکی

 

 .پایین رفت خانَنٌ ٍ کردم تشکری شد، تهَم يانَن عکس ٍقتی

 

 .نیز پشت نشستیو

 .آرزٍ اٍل انا کن، فَت رٍ شهع حاال خب-

 .شدنٌ خَشبخت تَ  با ٍ تَ بٌ رسیدن آرزٍم تنًا نن-کیارش
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 .کرد فَت ٍ شهعش بعدم

 .زدم دست براش نفری تک

 چیٌ؟ ٍقت االن بعد، برای ونیزاری رٍ خَردنش ٍ کیک کردن قاچ خب خیلی-

 .کادٍعٌ ٍقت نیدٍنو کٌ تاجایی-کیارش

 .خندیدم دٍتانَن

 .نیز رٍ گذاشتو ٍ اٍردم در رٍ شدى پیج کادٍ جعبٌ کیفو تَ از

 .بیاد خَشت ٍارم انید ببخشید، دیگٌ-

 کشیدی؟ زحهت چرا کادٍیی یک برام خَدت تَ-کیارش

 کنی؟ بازش نهیخَای خب ،بَد عشقو برای کردم يرکار نداشت زحهتی يیچ-

 .نخَام نیشٌ نگٌ-کیارش

 .کرد باز رٍ کادٍش ٍ برداشت نیز رٍ از

 ..کرد باز يو رٍ اٍن ٍ دراٍرد رٍ ساعت جعبٌ

 .نکنٌ درد دستت قشنگٌ ٍ شیک خیلی-کیارش

 .بَسید ٍ گَنو ٍ پشتو اٍند ٍ پاشد جاش از

 .بیاد گیرم قرارى ای سلیقٌ خَش زن نعلَنٌ حاال از-

 .مخندید

 .نشست سرجاش دٍبارى رفت

 .بَد خَردى دلت بٌ کنو فکر زدی، يو تیپی چٌ نیگو-
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 .نگفت چیزی ٍ خندید کیارش

 

 

 (سیاٍش)

 نی بَد،ٍقتی تنش کٌ لباسی اٍن با نخصَصا بَد، اٍندى چشهو بٌ خاصی جَر یک آٍا انشب
 .کرد نی دگرگَن ننو ٍقلب يو رٍ نینداخت ٍ تراشش خَش پايای نشست

 بعدم کرد، پلی رٍ آينگ رفت ٍ پاشد آٍا اٍند، خَشو خیلی کٌ کادٍم گرفتن ٍ کیک خَردن از بعد
 :گفت ٍ ٍایستاد رٍم بٌ رٍ اٍند

 کنید؟ نی قبَل ٍ رقصو پیشنًاد جناب-

 .شدم بلند جام از ٍ اٍند خَشو شدت بٌ پیشنًادش از

 .حال ٍسط رفتیو بايو

 بدٍن کردیو رقصیدن بٌ شرٍع آرٍم شَنو، رٍ تگذاش دستشَ اٍنو ٍ کردم حلقٌ کهرش دٍر ٍ دستو
 .حرفی يیچ

******* 

 (آٍا)

 .بَد شدى رنانتیک ٍ آرٍم شدت بٌ فضا

 .سرم بٌ داد تکیٌ ٍ سرش اٍنو سینش، رٍ گذاشتو ٍ سرم ناخداگاى

 .بَد خَبی شب-سیاٍش
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 .ايَم-

 بپرسو؟ سَال یک-سیاٍش

 .بپرس-

 اٍندی؟ چشهو بٌ خاصی جَر یک انشب چرا-

 .شدم حالی یک ٍ خَردم جا حرفش نای با

 .نهیکنو فرانَش ٍقت يیچ ٍ انشب-سیاٍش

 .کردم بلند سینش رٍی از ٍ سرم

 .کردیو نگاى يو يای چشو تَ

 .باش يهینطَر يهیشٌ-سیاٍش

 چطَری؟-

 .برٍ دل تَ ٍ صهیهی-سیاٍش

 .پایین انداختو ٍ سرم خجالت با

 .بردم پناى خَنٌ آشپز بٌ گرنا این از شدن خالص برای ٍ شد تهَم آينگ لحظٌ يهَن

 .کشیدم سر سریع ٍ ریختو آب لیَان یک زدم، باد ٍ خَدم دستو با

 

 .تَ اٍند سیاٍش لحظٌ يهَن بشَرم، يارٍ ظرف تا کردم باز ٍ آب شیر

 .بست ٍ آب شیر ٍ جلَتر اٍند دیدنو با

 .شدی خستٌ خیلی انشب کن، استراحت تَبرٍ آٍا-سیاٍش
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 .بدم انجام ٍ کارام فردا یبرا بزارم گفت نی راست

 .گرفت ٍ دستو برم کٌ برگشتو

 .نهنَن انشب برای بازم-سیاٍش

 .کرد بلند ٍ سرش کاشت، لبو رٍ سریع ٍ ریز خیلی ای بَسٌ ٍ شد خو

 :گفت صَرتو دیدن با

 نیکنی؟ عَض رنگ انقدر بَسهت نی يردفعٌ چرا دختر، دیگٌ نکن د-

 .افتادم راى اتاق سهت بٌ ٍ نگفتو چیزی انا شدم، آب اٍرد رٍ بٌ اینکٌ از

 .تَ رفتو

 .بَدا چیزیش یک انشب سیاٍش این ٍای

 .شد نهی کٌ بیارم در ٍ گردنبندم خَاستو ایستادم، آینٌ جلَی

 .بست ٍ در ٍ تَ اٍند

 .زد پس ٍ دستو ٍ ٍایستاد سرم پشت

 .دستو بٌ داد ٍ کرد باز ٍ گردنبندم قفل

 .کردم تشکری

 :کرد زنزنٌ گَشو زیر ٍ یدچسب بًو پشت از یکدفعٌ

 یانٌ؟ گفتو بًت-

 رٍ؟ چی-

 شدی؟ خَشگل خیلی کٌ-
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 .بزارم سرش سربٌ یکو کٌ اٍند ٍجَد بٌ درٍنو حسی یک لحظٌ يهَن در یکدفعٌ

 :گفتو لبخند با

 .نگفتی نٌ-

 :گفت ٍ يَا انداخت ٍ ابرٍش یک اٍنو

 نگفتو؟ رٍ چی-

 .اٍردی زبَن بٌ االن کٌ رٍ يهَنی-

 اٍردم؟ زبَن بٌ رٍ چی نن-سیاٍش

 .خندید اٍنو ٍ خندیدم

 .کشید عهیق نفس دادٍ فشار خَدش بٌ ٍ نن پشت از ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر ٍ دستش

 يهینطَری؟ يو تَ دارم عجیبی حال یک انشب-سیاٍش

 .ببینهش بًتر بتَنو تا کردم کج ٍ سرم

 .نهیدٍنو-

 .راستو سهت ی شَنٌ رٍ یختر ٍ کرد جهع دستش یک با رٍ بَد شدى پخش دٍرم کٌ ٍ نَيام

 .تر پایین کشیدش یکو ٍ لباسو ی سرشَنٌ سهت بٌ برد ٍ دستش بعدم

 .بَد افتادى تاپ تاپ بٌ قلبو زیاد نزدیکی این از

 .کردم بستٌ ٍ باز ٍ يام چشو

 .طرفش بٌ چرخیدم ٍ کرد بلند ٍ سرش جانیٌ چند بعد

 .بَدیو ٍایستادى يو رٍی رٍبٌ حاال
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 .ياش لب رٍ گذاشتو نحکو ٍ لبام ٍ ایستادم پام ی پنجٌ ٍر آنی تصهیو یک با

 

 

 .رفت رژى يام چشو جلَ لعنتی شب اٍن ی صحنٌ یکدفعٌ

 .لرزید بدنو کردم احساس

 .کردن یخ يام دست شد، نهی انا کنار ببرنش يام چشو جلَ از کردم سعی

 االن؟ چرا خدایا

 کنو؟ تصَر آرنان جای ٍ سیاٍش باید نن چرا

 .شد جدا ازم کٌ سیاٍش ی سینٌ رٍ شتوگذا ٍ دستو

 :کردم زنزنٌ لب زیر

 .نیکنو،نٌ خَايش نٌ،نٌ-

 .کرد نگايو تعجب با سیاٍش

 آٍا؟ شد چی-

 .کشیدم بلندی جیغ یکدفعٌ گریٌ، زیر زدم بلند

 :گفت ٍ گرفت ٍ يام دست باشٌ اٍندى خَدش بٌ انگار سیاٍش

 یکدفعٌ؟آٍا؟ تَ شد چت-

 .باش نداشتٌ کاریو خداتَرٍ ٍر اٍن برٍ نهیخَام-

 .باش آرٍم نیکنی اینجَری چرا دختر ندارم، کاریت باشٌ باشٌ-سیاٍش



 www.Novel98.com 797               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .نشستو ٍ خَدم رٍ کشیدم رٍ تخت رٍ پتَی سریع کٌ کنار رفت رٍم از سیاٍش

 .خَدم زدن بٌ کردم شرٍع یکدفعٌ

 .خَدش بٌ داد فشارم نحکو کرد بغلو ٍ گرفت ٍ يام دست حرکت یک با سیاٍش

 .باش آرٍم ندارم، کاریت خدا بٌ باش ٍمآر آٍا-

** 

 (ريا)

 .شد تهَم ٍ گذشت خَبی بٌ انشبو

 .کجا گفت نهی انا جایی، بردتو نی داشت کیارش ٍ بَدیو شدى ناشین سَار حاال

 

 نیبری؟ ٍ نن کجا شب نصف فضَلی، از نردم-

 نفًهیدی؟ یعنی-کیارش

 .ٍاال نٌ-

 .نبَدی خنگ انقدر کٌ تَ-کیارش

 .دیگٌ هیدٍنون بابا ای-

 :گفت ٍ کرد عجیبی طرز بٌ ٍ صداش یکدفعٌ

 .نیدزدنت دارم-

 .بازٍش تَ زدم نحکو

 .ای نسخرى خیلی-
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 .خندى زیر زد بلند

 .نیبرنت کجا ببین سرجات بشین نیپرسی، سَال يی خب-کیارش

 .نزدم حرفی دیگٌ ننو

 .ٍایستاد ناشین دقیقٌ چند بعد

 .شد پیادى ناشین از کیارش

 .شدم پیادى ننو

 .افتاد راى باغ خَنٌ یک سهت بٌ ٍ گرفت ٍ دستام اٍند

 کجاست؟ دیگٌ اینجا ٍا-

 نپرسی؟ سَال نبَد قرار نگٌ-کیارش

 .کردم نگايش چپ چپ

 .کرد باز کلید با ٍ در

 .گرفت ٍ بازٍم کٌ تَ برم خَاستو

 .اٍرد در سرم از ٍ شالو بعدم

 .کرد نگايش تعجب با

 .بستش بعدم گرفت يام چشو جلَم ٍ شالو

 بستی؟ ٍ چشهام چرا چیٌ، دیگٌ کاريا این کیارش-

 .حاال نیفًهی-کیارش

 .داخل رفتیو ٍ گرفت ٍ دستو بعدم
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 .نهیاٍردم در سر چیزی کارياش از

 .صندلی یک رٍ نشَندتو بعد ٍایستاد، کٌ نیبردتو داشت بستٌ چشو يهینجَر

 .ترسَنیو نی داری کن باز ٍ چشهام لطفا کیارش-

 .شد کشیدى سرم زا شال یکدفعٌ

 .چرخَندم ٍ چشهام

 .کردم نگاى اطرافو بٌ تعجب با

 .بَد قشنگ چقدر اینجا

 .بَد گل ٍ شهع ياش زنین رٍ ٍ چراغ ٍ شرشرى از پر کٌ بزرگ باغ یک

 .دستش تَ گرفت ٍ يام دست ٍ زد زانَ پام جلَ کیارش کٌ بَد شدى اطرافو نحَ

 .کردم نگاى بًش

 عشقو نهیدٍنو داری، فرق خیلی بقیٌ با تَ فًهیدم دیدنت دانشگاى تَ کٌ اٍلی رٍز يهَم از-کیارش
 ٍقتی دقیقا بَد، نَقعی بد انا دیٍَنتو، فًهیدم اٍندم خَدم بٌ ٍقتی انا اٍند، ٍجَد بٌ کی بًت
 نیخَاستو بَد، شدى داغَن حالو نبَد بند جا يیچ بٌ دستو شدی، نی دیگٌ یکی برای داشتی کٌ

 گفتو بًت کنو، انتحان ٍ شانسو اخرین خَاستو نیکردی، فرار دستو از هشي انا بزنو حرف بايات
 ريا نردم شد، عرٍسیت رٍز ٍ رفتی ٍ بًو کردی ٍ پشتت تَ انا عاشقتو، ٍ دارم دٍست چقدر کٌ

 حاال انا گذاشتیو، سر پشت رٍ سختی نا ريا بخشید، بًو تَرٍ خدا انا داشتو، حالی چٌ نهیدٍنی
 .نانعی يیچ بدٍن ٍتاد خَدنَن تَییو ٍ نن

 .کرد باز رٍ درش ٍ اٍرد در رنگ قرنز جعبٌ یک بعد ٍ جیبش تَ کرد ٍ دستش

 .کردم نگاى درخشید نی قرنز جعبٌ اٍن تَ کٌ ای حلقٌ بٌ تعجب با
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 نفس دلیل زندگیو؟نیشی تهام خَنو؟نیشی خانَم نیکنی؟نیشی ازدٍاج نن با ريا-کیارش
 يام؟ بچٌ نادر کشیدنو؟نیشی

 .دينو جلَ گذاشتو ٍ دستو تعجب ٍ يیجان شدت از ٍ چکید يام چشو از ميا اشک

 .بگو چی نهیدٍنو نن کیارش...کیا-

 نیکنی؟ ازدٍاج نن با عزیزم، بَد کلهٌ یک فقط اینا جَاب-کیارش

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 .بلٌ-

 .انگشتو تَ برد ٍ گرفت ٍ دستو ٍ برداشت جعبٌ تَ از ٍ انگشتر ٍ زد لبخندی

 .پاشد يو کیارش شدم، بلند جام از

 .کردیو بغل رٍ يهدیگٌ نحکو

 .کیارش دارم دٍست خیلی-

** 

 (سیاٍش)

 

 .داد دست بًش عصبی ی حهلٌ یک انگار شد، چش یکدفعٌ نهیدٍنو

 .برد خَابش ٍ شد خستٌ کٌ کشید داد ٍ جیغ انقدر االنو

 .گرفتهش بغلو تَ نحکو

 .بَسیدم ٍ سرش
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 آٍا؟ شد چت تَ اخٌ

 .باال کشیدم گردنش تا رٍ پتَ

 .برد خَابو ٍ بالشت رٍ گذاشتو ٍ سرم ننو

 

 .پریدم خَاب از يق يق صدای با صبح

 .کرد نی گریٌ ٍ تخت بٌ بَد دادى تکیٌ کٌ کردم نگاى آٍا بٌ تعجب با

 .نشستو جام سر

 نیکنی؟ گریٌ چرا آٍا-

 .نداد ٍ جَابو

 .کشید جیغ کٌ بگیرم ٍ دستش خَاستو

 .نزن دست سیاٍش زنن دست بًو لطفا-آٍا

 نیکنی؟ اینجَری چرا باشٌ باشٌ،-

 .نیکنو خَايش سیاٍش، بزار تنًام لطفا-آٍا

 بَد؟ شدى چش دختر این

 خَدش با ٍ باشٌ خَب براش تنًایی شاید کنو اذیتش نهیخَاستو بیرٍن، رفتو اتاق از ٍ پاشدم
 .کنٌ خلَت

**** 

 (آٍا)
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 .کردم پاک صَرتو رٍ از ٍ اشکام

 کنو زندگی راحت خیال با نهیتَنو نن کنو، حذف زندگیو تَ از رٍ کابَس اٍن نهیتَنو ٍقت يیچ نن
 .نیافتادى اتفاقی يیچ بدٍنو اینکٌ بدٍن

 بیدار خَاب از تازى ٍ بَدم خَاب انگار اٍندم، خَدم بٌ تازى نن کردى، باز سر تازى نیکنو احساس
 .شدم

 .دادم فشار ٍ گرفتو يام دست تَ ٍ سرم

 اٍنو نهیتَنو نیست، نن الیق سیاٍش باشو، عالی ایدى زن سیاٍش برای نهیتَنو ٍقت يیچ نن
 .کنو تر بدبخت

 .شدم بلند تخت رٍ از

 .کشیدم دست ٍ يام چشو زیر

 .يهینٌ کار بًترین ارى

 .بیرٍن رفتو اتاق از

 .کرد نی نگاى جلَش بٌ ٍ نبل رٍ بَد نشستٌ سیاٍش

 .بگیرم جدی ٍ خَدم کردم سعی

 .کرد نگايو کٌ ونشست کنارش

 خَبی؟-سیاٍش

 .نشد ٍقت بزنو بًت حرفی یک نیخَام رٍزى چند نن ارى،سیاٍش-

 چی؟-سیاٍش
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 ٍاسٌ نیرم دیگٌ ی يفتٌ تا نداری،نن این با نشکلی يو تَ نیدٍنو ٍ گرفتو ٍ خَدم تصهیو نن-
 .کنو اقدام طالق

 .کرد نگايو شدى گرد يای چشو با

 

*** 

 (ريا)

 .بَد خَبی خیلی شب دیشب کردم، نگاى دستو َت ی حلقٌ بٌ لبخند با

 .کنٌ اعالم خَاستگاری ٍاسٌ نانان بٌ رسها ٍ بزنٌ زنگ نانانش قرارى دیگٌ گفت کیارش

 .بَدم يهیشٌ از تر خَشحال

 

 .تَ اٍند نانان ٍ شد باز در یکدفعٌ کٌ کردم نی نگاى حلقٌ بٌ داشتو يهینجَر

 .گرفتو نشتو َت ٍ اٍردم در انگشتو تَ از رٍ حلقٌ سریع

 .نشست کنارم اٍند نانان

 شدى؟ چیزی-

 .بزنیو حرف یکو اٍندم-نانان

 نیکنی؟ نگايو نرنَزانٌ انقدر چرا خب-

 نیگی؟ ٍ راستش ازت بپرسو سَال یک-نانان

 .باشٌ چی تا-
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 نیگی؟ ٍ ريا،راستش-نانان

 .بپرس باشٌ خب، خیلی-

 داری؟ رابطٌ کیارش با تَ-

 .خَردم جا یًَییش سَال از

 چی؟-

 دارین؟ رابطٌ يو با کیارش تَ نیگو-نانان

 سَالیٌ؟ چٌ این نانان ٍا-

 .بدى ٍ نن جَاب-نانان

 اخٌ؟ نیپرسی چیٌ سَاال این نانان اصال...نن خب...خ-

 .گرفت ٍقت ازم خَاستگاری برای زد زنگ خانَم نسرین-

 :گفتو بدم نشَن نتعجب ٍ خَدم نحال خَاستو

 یکدفعٌ؟ چی؟چرا-

 .بیان شب فردا گفتو ننو دیگٌ يیچی-نانان

 نگفتی؟ نن بٌ اٍل چرا ايان،خب-

 .نحبتٌ جَابت نیدٍنستو چَن-نانان

 :گفتو شدى گرد يای چشو با

 کجا؟ از نانان ٍا-
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 فقط ٍ يستن راضی خَدشَن دیگٌ يا بچٌ گفت ٍ رفت در دينش از خانَم نسرین چَن-نانان
 .يا خانَادى نیهَنٌ

 .یینپا انداختو ٍ سرم خجالت از

 :گفت ٍ خندید نانان

 خیلی خَندم، يات چشو تَ از رٍ چی يهٌ نادرم بکشی،نن خجالت نهیخَاد حاال خب خیلی-
 .نیگیرن سانَن ٍ سر دارن دخترام کٌ خَشحالو

 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ بَسید ٍ نَيام رٍ بعدم

 .زدم پًنی لبخند

 نیشٌ؟ دارى جدی جدی یعنی خدا ٍای

 .خَرد زنگ گَشیو کٌ دادم رق یک اتاق ٍسط ٍ پاشدم

 .برداشتهش تخت رٍ از

 .بَد کیارش

 :دادم جَاب سریع

 جانو؟-

 خَبی؟ خَدم عشق بر سالم-کیارش

 خبر؟ چٌ نرسی عزیزم سالم-

 .شهاست دست کٌ خبرا-

 .فردا برای خَشحالو خیلی کیارش نیست،ٍای خبری کٌ اینجا ٍاال-
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 .خَشحالو ننو باشی خَشحال تَ-کیارش

 

 نداری؟ کاری فعال برم نن دیگٌ خب-

 .سالنت بٌ نٌ-

 .خداحافظ-

 .کردم قطع رٍ تلفن

 .بگیرم ازش رٍ دیشب انار آٍا، پیش برم گرفتو تصهیو بَد، رفتٌ سر بٌ حسابی حَصلو

 

 .بیرٍن زدم در از ٍ کردم خداحافظی نانان از يام لباس پَشیدن از بعد

 

 .افتادم راى خَنش سهت بٌ ٍ شدم ناشین سَار

 .شدم پیادى ٍ کردم پارک ٍ ناشین نین چند بعد

 .تَ رفتو شد باز تیکی صدای با کٌ زدم ٍ در زنگ

 

 .رفتو ٍاحدشَن سهت بٌ بیرٍن اٍندم ٍ شد باز آسانسَر در

 .بَد باز در

 .اٍردم در ٍ يام کفش ٍ تَ رفتو

 آٍا؟-
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 .نبَد ازش خبری

 .بیرٍن اٍند خَنٌ آشپز از سیاٍش یکدفعٌ

 .ندیاٍ خَش سالم-سیاٍش

 کَش؟ آٍا نهنَن-

 .اتاق تَ-سیاٍش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 بَد؟ اینجَر قیافش چرا

 .کنو فکر بَد پریدى رنگشو ٍ قرنز ياش چشو

 .کردم رٍباز ٍدر رفتو اتاق طرف بٌ

 .بَد خَابیدى تخت رٍ آٍا

 .نشست کنارش رفتو ٍ بستو ٍ در

 .ترسیدم قرنزش يای چشو دیدن کرد،با ٍبلند سرش

 ردی؟ک گریٌ آٍا-

 .گریٌ زیر زد کرد بغلو نحکو ٍ تخت رٍ نشست یکدفعٌ

 شدى؟ چی آٍا-

 :گفت يق يق با

 .ريا-

 خَايری؟ جانو-
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 .گرفتٌ خیلی دلو-

 چرا؟ بشو، دلت قربَن-

 .کرد بلند ٍ سرش

 .کردم پاک ٍ ياش اشک يام انگشت با

 نٌ؟ بدبختو خیلی نن ريا-

 :ٍگفتو کردم اخهی

 کردی؟ دعَا اٍشسی تَ،با نیزنی حرفیٌ چٌ این-

 نٌ-

 چی؟ پس-

 .نهیدٍنو-

 اخٌ؟ جَاب شد يو نهیدٍنو-

 .تَ اٍند سیاٍش ٍ شد باز شدت بٌ اتاق در یکدفعٌ

 .بَد شدى قرنز چًرش

 :تَپید آٍا بٌ رٍ بلندی خیلی صدای با

 چیٌ، نشکلت بفًهو اینکٌ بدٍن نیگیری آبغَرى نشستی جا یک صبح از چتٌ، ببینیو بزن حرف د-
 .شد چی ببخشیدنفًهیدم گفتو کٌ اتفاقٌ اٍن خاطر بٌ شدى؟اگٌ چت دیشباز تَ اخٌ

 :گفت ٍ طرفو ٍکرد صَرتش کٌ کردم نی نگايش تعجب با داشتو

 ريا؟ نیگٌ چی پاشدى صبح نیدٍنی-
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 :زد داد گریٌ با آٍا یکدفعٌ

 سیاٍش-

 .بگو خَايرت جلَ بزار آٍا دیگٌ بسٌ-سیاٍش

 :ٍگفت طرفو برگردٍند ٍ سرش باز

 .طالق اقدام برای نیرم دیگٌ ی يفتٌ تا نیگٌ پاشدى ازخَاب صبح یکدفعٌ نَمخا-

 .شد نهی گردتر این از دیگٌ يام چشو

 طالق؟-

 .بیرٍن رفت اتاق از عصبانیت با کٌ کردم نی نگايش ٍاج ٍ ياج يهینجَر

 .کرد نی گریٌ ٍ صَرتش بَدرٍ گذاشتٌ ٍ  ياش دست آٍا

 نیگٌ؟ چی سیاٍش آٍا-

 .برداشتو صَرتش رٍ از رٍ ياش دست ٍ جلَتر رفتو

 .خب نرگتٌ چٌ ببینو بزن حرف ادم نحل نیکنی، گریٌ چقدر عٌ-

 :گفت ٍ کرد پاک ٍ اشکاش شد تر ارٍم کٌ یکو

 گرفتو ٍ تصهیو نن گفت، راست سیاٍش بعدشو ریختٌ بًو اعصابو یکو نن نیست، خاصی چیز-
 .بگیریو طالق نیخَام

 :گفتو عصبانیت با

 ٍسط؟ این بَد جی دیگٌ بگو؟طالق چی تَ بٌ نن آٍا ٍای-

 .نیَفتٌ دارى زٍدتر یکو اتفاق این حاال شیو، جدا يو شداز خَب چی يهٌ ٍقتی بَد قرار اٍلشو از-آٍا
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 حرفی يهچین باید فردا تَلدش شب دقیقا نیسَزى، براش دلو سیاٍش بدبخت نهیفًههت اصال-
 بشنَى؟

 ....االن کٌ بَدى عشق رٍی از نا جازدٍا انگار نیگی يهچین بابا ای-آٍا

 بَدیو بايو کٌ دیرٍز گرفتی؟تا تصهیهی يهچین یکدفعٌ چرا االن دارى؟تَ عشق بٌ ربطی چٌ اخٌ-
 .نبَد يیچی

 .نبَد یًَیی يو يهچین-آٍا

 .دیَار تَ بکَبو ٍ سرم تَ دست از نیخَاد دلو-

 اٍندی؟ خبر بی چرا تَ لطفا،حاال دیگٌ بسٌ-آٍا

 .خَردم حال ضد بیشتر کٌ کنو تقسیو ٍ خَشحالیو بايات اٍندم نحال سرم خیر-

 .نکن لَس ٍ خَدت بگَ-آٍا

 .بخَابٌ عصبانیتو از یکو تا کشیدم عهیقی نفس

 .خَاستگاری بیان نیخَان اینا کیارش فردا-

 .برات شدم خَشحال باشٌ، نبارک عٌ-آٍا

 .نعلَنٌ-

 

 

 (آٍا)

 .رفت ٍ پاشد کرد، دعَام ٍ زد حرف بايام حسابی باز ريا اینکٌ از بعد
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 نی درد خیلی سرم چَن بخَابو یکو گرفتو تصهیو نداشتو، رٍ يیچی حَصلٌ ٍ بَد بد خیلی حالو
 .کرد

 

 

 .دستشَیی رفتو ٍ پریدم خَاب از دارم دستشَیی اینکٌ احساس با

 .نبَد سیاٍش از خبری ٍ بَد خانَش يا چراغ انداختو خَنٌ بٌ نگايی اٍندم بیرٍن ٍقتی

 .بَد شب یازدى کردم، نگاى ساعت بٌ ٍ اتاق تَ تورف

 .تخت رٍ نشستو نگرانی با

 رفتٌ؟ کجا شب ٍقت این تا یعنی

 .خَنست نٌ ساعت يهیشٌ سیاٍش

 .خَابیدم نن يو چقدر

 .نتَنستو انا بزنو، زنگ بًش خَاستو

 .بَد گشنو خیلی

 .خَردم گردٍ پنیر نَن یکو ٍ خَنٌ آشپز تَ رفتو

 

 .نشد سیاٍش از خبری ٍ شد شب یک ٍ گذشت يا ساعت

 .بَدم شدى نگرانش ٍاقعا دیگٌ

 .تَ اٍند سیاٍش ٍ شد باز خَنٌ در کٌ بزنو زنگ گَشیش بٌ برم خَاستو
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 .اتاق تَ رفت بًو تَجٌ بدٍن

 .بَد چش این ٍا

 .اتاق تَ رفتو ٍ پاشدم گذشت کٌ یکو

 .کشید دراز تخت رٍ رفت ٍ بَد کردى عَض ٍ لباساش

 .بیرٍن ماٍند اتاق از

 .نهیَند خَابو کٌ نن

 .دردگرفت يام چشو ٍ شدم خستٌ دیگٌ کٌ چرخیدم نت تَ یکو رفتو

 .اتاق تَ رفتو ٍ کردم خانَش يارٍ چراغ

 .کشیدم دراز رٍتخت

 .بَد بًو پشتش کٌ کردم سیاٍش بٌ نگايی نیو

 .بستو ٍ يام چشو ٍ کردم فَت ٍ نفسو

 

** 

 .اینجا بیا پاشَ ندارم ای ارىچ انا عصبانیو، ازت اینکٌ با آٍا-ريا

 .بشو حاضر نیرم االن نیام نايار بگَ نانان بٌ باشٌ-

 .بای اٍکی-ريا

 .بای-

 .اتاق تَ رفتو ٍ کردم قطع رٍ تلفن
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 .پایین رفتو ٍ زدم زنگ تاکسی بٌ شدم حاضر ٍقتی

 .گفتو بًش رٍ آدرس ٍ شدم سَار ٍ اٍند باألخرى دقیقٌ چند بعد

 

 

 (سیاٍش)

 .يا بیای دزٍ شب-کیارش

 .گفتی چقدر باشٌ-

 .نیگیری پاچٌ چرا حاال خب-کیارش

 .خَردم ٍ چاییو از یکو ٍ کردم نگايش چپ چپ

 ..نیگو-کیارش

 يان؟-

 تَ؟ شدی اعصاب بی چرا-کیارش

 .نیکنی فکر اینطَری تَ نٌ-

 .نعلَنٌ شدت بٌ کٌ نگَ درٍغ انا بگی، چیزی نهیخَاد باشٌ-کیارش

 نشستی؟ نن دل ٍر دیاٍن نداری زندگی کارٍ تَ-

 .نهیرى کار بٌ دلو ٍ دست کٌ دارم استرس انقدر ٍاال نٌ-

 .دخترا این نحل زدی، بًو ٍ حالو گهشَ برٍ پاشَ اى-

 .بیرٍن رفت اتاق از پاشد ٍ خندید
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 .کٌ بَد نزاشتٌ اعصاب برام آٍا این کرد، نی درد نیز،خیلی رٍ گذاشتو ٍ سرم

 

 .بگذرى ٍقت ات کردم بند ٍ خَدم سر شب تا دیگٌ

 .بَدن رفتٌ يهٌ بَد، يشت ساعت

 .کردم حرکت خَنٌ سهت بٌ ٍ بیرٍن رفتو شرکت از ننو

 

 .تَ رفتو ٍ کردم باز کلید با ٍ در

 .رفتٌ زٍدتر نعلَنٌ پس بَد، خانَش يا چراغ

 .اتاق تَ رفتو

 .گرفتو نی دٍش یک باید

 .بَد تخت رٍ افتاد، اٍا ی حَلٌ بٌ نگايو کٌ حهَم تَ برم خَاستو ٍ اٍردم در ٍ لباسام

 .برداشتهش ٍ رفتو

 .بَد خیس

 .کشیدم بَ ٍ کردم نزدیکش بینیو بٌ

 .داد نی رٍ آٍا بَی

 نیکنی؟ خَدنَن با کارارٍ این چرا تَ اخٌ

 .حهَم تَ رفتو رٍتخت کردم پرت رٍ حَلٌ ٍ کشیدم پَفی

 



 www.Novel98.com 815               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 (آٍا)

 .نبَد سیاٍش از خبری انا بَدن، اٍندى يهٌ دیگٌ

 :گفتو ٍ ريا پًلَی تَ کردم فرٍ ٍ بازٍم

 یانٌ؟ دارى خبری داداشش از بپرس کیارش از برٍ نیگو-

 کنو؟ سَال کیارش از جهعیت این جلَ برم االن نن اٍا ٍای-ريا

 .بًش بدى اس خب-

 کجاست؟ سیاٍش کٌ تَچٌ بٌ اصال-ريا

 .خَاستو ازت کاری یک گهشَ،-

 .خَنٌ آشپز تَ رفتو پاشدم بعدم

 تشریف اٍند،بألخرى آیفَن زنگ صدای لحظٌ يهَن ریختو، چایی خَدم برای ٍ برداشتو رٍ قَری
 .شدن فرنا

 .فشردم رٍ دکهٌ ٍ بیرٍن رفتو

 .دانادش استقبال بیاد تا پاشد يو بابا گذاشتو، باز يو ٍ در

 .ریختو يو دیگٌ چایی یک ٍ خَنٌ آشپز تَ رفتو نن

 يارٍ چایی از یکی شد، ارٍم چی يهٌ ٍ نشستن يهٌ انگار کٌ بعد نَندم، خَنٌ آشپز تَ یکو
 .سیاٍش طرف بٌ بردم سینی، تَ گذاشتهش ٍ برداشتو

 .برداشت رٍ چایی ٍ داد ٍ جَابو خَدم نحل يو دادم،سیاٍش ارٍنی سالم لب زیر ٍ شدم خو جلَش

 .ننداخت بًو يو نگايی نیو حتی
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 .برداشتو رٍ خَدم چایی ٍ خَنٌ آشپز تَ بردم رٍ سینی

   نهیفًهیدم رٍ سیاٍش قًر این االن

 

************ 

 (ريا)

 :گفتن بابا بٌ رٍ نطلب، اصل سر رفت ارجهند اقای شد گرم نجلس یکو ٍقتی دیگٌ

 .گرفتٌ قرار نا پسند نَرد شها دختر ٍ خَاستگاری پسرم برای اٍندیو انشب دیگٌ،نا خب-

 :گفت خانَم نسرین

 .بکنن رٍ ياشَن صحبت برن بدید اجازى اگٌ يهیشٌ نحل دیگٌ-

 .حتها بلٌ-بابا

 .رفتیو اتاقو سهت بٌ ٍ پاشدیو جانَن از کیارش يو نن يو

 .نشستیو تخت تَ،رٍ رفتیو ٍ کردم باز ٍ در

 داریو؟ بايو صحبتی چٌ االن نا خب-کیارش

 ٍاال نهیدٍنو-

 :گفت ٍ کرد دستو بٌ نگايی

 کَش؟ حلقت- 

 .کشَنٌ تَ-

 داری؟ شَيرت از یانتظارات چٌ ایندى در بگَ باشٌ،خب ايان-
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 :گفتو ٍ کردم سرفٌ یک

 سَم ٍنًربَن، اخالق خَش باشٌ،دٍم صادق اینکٌ اٍل دارم شَيرم از نن کٌ خب،انتظاراتی-
 .نشٌ تهَم ٍقت يیچ بًو عشقش چًارنو نباشٌ، کار خیانت

 :گفت ٍ زد لبخندی

 .نبَد سخت زیاد بَد آسَن-

 :گفتو خندى با

 ی؟دار  زنت از اتنظاراتی چٌ تَ خب-

 شَيرش دل بتَنٌ يهیشٌ ٍ باشٌ بلد داری خَنٌ اینکٌ باشٌ،دٍم خَب آشپزیش اینکٌ اٍل-کیارش
 .نکنٌ قًر ٍقت يیچ اینکٌ سَم ٍ بیارى دست بٌ رٍ

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 .یانٌ کنو عهل بتَنو نهیدٍنو رٍ اخر نَرد انا بَد آسَن ٍ خَب-

 :گفت گَشو دم ٍ کرد بغلو ٍ تر جلَ اٍند یکو

 .نهیاد ٍجَد بٌ يو قًر نباشٌ زندگی تَ دعَا ٍقتی عزیزم، یتَنین-

 .بَییدم رٍ تنش عطر ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .پاشدم ٍ شدم جدا ازش گذشت کٌ یکو

 .بیرٍن بریو دیگٌ خب-

 .بیرٍن رفتیو يو با ٍ پاشد

 .نا طرف چرخید نگايا يهٌ کٌ پایین رفتیو يا پلٌ از
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 نحبتٌ؟ جَاب عزیزم-جَن نسرین

 :گفتو اخر از ٍ کردم عَض رٍ ٍ رنگ ویک

 .بلٌ-

 .افتاد راى بَسٌ ٍ ناچ بازار ٍ زدن دست يهٌ

 :گفت کٌ کردم نی رٍبَسی ستایش با داشتو

 .دارم گل داداش زن دٍتا خَشبختو چقدر نن ٍای-

 .بَسیدنش ٍ خندیدم

 .برداشتن يهٌ ٍ چرخَندم دٍر رٍ شیرینی شد تهَم ٍقتی

 :گفت بابا ٍ نانان بٌ رٍ جَن ریننس کٌ نشستیو يهٌ دٍبارى

 کنیو؟ يو نشَن دٍتارٍ این انشب دید نی اجازى-

 انشب؟-بابا

 .شها اجازى با البتٌ بلٌ-

 :گفت لبخند با بابا

 .باشٌ-

 .بیا پاشَ عزیزم ريا-جَن نسرین

 .ٍایستاد يو ٍایستادم،کیارش جَن نسرین کنار ٍ پاشدم جام از

 .کیارش دست داد ٍ اٍرد در کیفش تَ از رٍ ای جعبٌ جَن نسرین

 :گفت بابا بٌ رٍ بعد اٍرد در رٍ ای حلقٌ ٍ کرد باز ٍ درش اٍنو
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 .اجازى با-

 .انگشتو تَ کرد رٍ حلقٌ ٍ گرفت ٍ دستو

 .کردم رٍبَسی جَن نسرین با برگشتو ٍ زدن دست يهٌ

 :گفتو نحصَص نا کیارش رٍبٌ

 دارم؟ حلقٌ دٍتا نن یعنی االن-

 .دادم بًت خَدم کٌ ٍنیٌا اصلی ی حلقٌ-کیارش

 .نشستو جام سر ٍ زدم لبخندی

 .شدن زدن حرف غرق يهٌ ٍ برگشت خَدش رٍال بٌ چی يهٌ دیگٌ

 

 قرار ٍ نکردن قبَل بهَنن شام کردن اسرار يرچی بابا ٍ برن،نانان تا پاشدن يهشَن گذشت کٌ یکو
 .نیوبز حرف يا چیز اینجَر ٍ عرٍسی راجب ٍ بیان شام برای دیگٌ شب یک شد

 .رفتن زٍدتر يو اٍا ٍ سیاٍش

 دٍبارى نانان دراخر ٍ کردیو نرتب رٍ خَنٌ یکو ٍ کردم کهک نانان بٌ رفتن نًهَنا اینکٌ بعد
 :گفت ٍ بَسیدتو

 .برى پیش خَبی بٌ چی يهٌ ٍ بشی خَشبخت ایندفعٌ انیدٍارم-

 

******* 

 (آٍا)
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 .زدیو نهی حرفی يیچ ٍ بَدیو نشستٌ ناشین تَ

 چشو کٌ کردم نی نگاى رٍ اطراف داشتو شدم،يهینطَر خیرى بیرٍن بٌ ٍ شیشٌ بٌ دادم تکیٌ ٍ سرم
 .نفًهیدم چیزی دیگٌ ٍ شد سنگین يام

** 

 (سیاٍش)

 .پارکینگ تَ بردم ٍ ناشین رسیدیو ٍقتی

 .بردى خَابش ٍ شیشٌ بٌ دادى تکیٌ ٍ سرش دیدم کٌ انداختو آٍا بٌ نگايی

 .ردمک نی بیدارش باید نداشتو ای چارى

 .بازٍش بٌ زدم دستو با

 آٍا؟...رسیدیو پاشَ آٍا-

 .نداد جَاب

 .کرد نالٌ فقط ٍ بَد فایدى بی کٌ زدم صداش يو دیگٌ بار چند

 .کردم باز ٍ در طرف اٍن رفتو ٍ شدم پیادى ناشین از

 .نباشٌ نشکل کنو باز ٍ در خَاستو تا کردم انگشتو تَ کلیدرٍ اٍل

 .کردم بغلش پاياش، زیر دیگهو دست ٍ سرش زیر گذاشتو ٍ دستو

 .رفتو آسانسَر سهت بٌ ٍ بستو پام با ٍ در
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 .تَ رفتو ٍ کردم باز کلید با ٍ در بیرٍن رفتو ٍ شد باز آسناسَر در

 

 .تخت رٍ گذاشتو رٍ آٍا ٍ اتاق تَ رفتو

 .کردم باز رٍ نانتَش يای دکهٌ ٍ اٍردم در سرش از ٍ شالش

 .پَشیدى تاپ سرد يَای دیٍَنٌ

 .اٍردم در يو رٍ نانتَش رٍمآ

 .بشٌ ناراحت شاید شدم، پشیهَن کٌ بیارم در يو رٍ شلَارش خَاستو

 .کشیدم دراز تخت رٍ ٍ اٍردم در ٍ لباسام خَدنو

 .خَابید نن بٌ رٍ ٍ برگشت آٍا

 .کردم نگاى بًش

 .صَرتش رٍ گذاشتو ٍ دستو ٍ شدم  ترش نزدیک یکو

 .کردم زشنَا ٍ صَرتش کل ارٍم اشارم انگشت با

 کنٌ، حضهش نهیتَنٌ ٍ افتادى براش بدی اتفاقات نیدٍنستو سَخت، نی براش دلو اٍقات بعضی
 بشیو؟ جدا نیخَاد چرا کٌ فًهیدش نهی انا

 .بَسیدم ٍ گَنش ٍ جلَ بردم ٍ سرم

 .نکنو خیال فکرٍ ٍ ببرى خَابو تا بستو ٍ يام چشو بعدم

 

 .دمکر باز ٍ يام چشو آٍا يای خَردن ٍٍل با صبح
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 .بشٌ ٍاضح دیدم تا نالیدم ٍ يام چشو دستو با

 .کرد نی گریٌ ٍ بَد شدى جهع خَدش تَ ٍ بَد بًو پشتش کٌ کردم نگاى آٍا بٌ

 .شد نی بیشتر گریش ٍ خَرد نی تکَن يی تخت انا بستو، ٍ يام چشو ٍ نگفتو چیزی

 .رٍش شدم خیز نیو ٍ پاشدم جام از کالفٌ

 آٍا؟ شدى چت-

 :گفت ٍ کرد نگايو نیشبارٍ يای چشو با

 .کردم بیدارت نیست،ببخشید يیچی-

 .برداشتو ٍ گَشیو ٍ سرجام برگشتو

 .چشٌ صبح کلٌ بَد،این صبح يفت ساعت ينَز

 .خَدم سهت چرخَندنش حرکت یک با ٍ شدم کالفٌ کٌ کرد گریٌ انقدر

 چیٌ؟ برای گریت صبحی کلٌ-

 :گفت يق يق با

 .نیکنٌ درد دلو نیست نًهی چیز-

 .بخَر قرص برٍ پاشَ خب-

 .دیگٌ دقیقٌ چند تا نیشو خَب نٌ-

 .دستشَیی تَ رفت ٍ پاشدم بَدم شدى خَاب بد

 

 .دادم تکیٌ در بٌ ٍ رفتو اتاق سهت بٌ بیرٍن اٍندم ٍقتی
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 .کرد نی گریٌ ٍ خَرد نی ٍٍل يهینجَر

 بیارم؟ گرم آب کیسٌ ٍاست برم نیخَای-

 .نٌ..ن-آٍا

 .کرد نگايو تعجب با ٍ اٍند بند گریش کٌ چسبیدم بًش ٍ مکشید دراز تخت رٍ دٍبارى رفتو

 :گفتو ٍ گذاشتو شکهش رٍ ٍ دستو

 .بشٌ خَب شاید بهالو ٍاست بگَ نیکنٌ، درد کجات-

 :گفت ٍ زد پس ٍ دستو

 .نیشو خَب خَدم نهیخَاد-

 .کنٌنی درد کٌ جایی بزار ٍ دستو ادم نحل پس نیگها، بًت چیزی یک ندارم، حَصلٌ صبحی کلٌ آٍا-

 .شکهش زیر گذاشت ٍ برداشت ٍ دستو

 .چیٌ دردش فًهیدم تازى

 :گفتو ٍ کردم نالیدن بٌ شرٍع براش آرٍم

 .بخَاب ٍ ببند ٍ يات چشو-

 .داد تکَن ٍ سرش

 .برد خَابش کٌ گذشت ای دقیقٌ بیست فکرکنو دیگٌ

 .رٍش کشیدم پتَرٍ ٍ برداشتو ٍ دستو ننو

 

 (آٍا)
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 .رفتٌ فًهیدم ٍ نبَد کنارم شسیاٍ شدم، بیدار خَاب از ٍقتی

 .بَدم نهنَن ازش چقدر

 

 طالق اگٌ بزنیو، حرف حسابی ٍ درست اٍند سیاٍش ٍقتی گرفتو تصهیو صبحانو خَردن از بعد
 .نیست ٍکیل بٌ نیازی دیگٌ باشٌ تَافقی

 رٍ عرٍسی ٍ بزنیو تری رسهی يای حرف تا شدیو دعَت فرداشب برای دٍبارى کٌ گفت ٍ زد زنگ ريا
 .کنن خصنش

 باید نهیدٍنو ٍاقعا انا بزارى، تاجیر ريا خَشبختی رٍ بخَاد سیاٍش ٍ نن جدایی نداشتو دٍست
 .کنو چیکار

 

 :زد زنگ گَشیو بٌ شبنو کٌ دیدم نی تلَیزیَن داشتو

 جَن؟ آٍا الَ-

 خَبی؟ عزیزم سالم-

 چطَری؟ تَ خَبو-

 .نیستو بد ننو-

 .رفتٌ سر شدت بٌ حَصلو ٍ یکارمب بیرٍن؟انرٍز بریو ظًر نايار نیای نیگو-

 .نهیدٍنو راستش-

 .دنبالت نیام نیدارم بر ٍ نانانو ناشین نن بریو بیا لطفا-
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 .بشٌ باز رٍحیو بیرٍن برم یکو نهیگٌ بد دیدم کردم فکر یکو

 چند؟ ساعت نیام باشٌ-

 .دنبالت نیام باش انادى دیگٌ ساعت یک تا کردی، خَشحالو خیلی ٍای-

 .فعال پس باشٌ-

 .بشو حاضر کو کو تا اتاق تَ رفتو ٍ کردم قطع رٍ گَشی

 .بزنو تیپ یکو انرٍز داشتو دٍست

 .کردم انتخاب انرٍز برای ٍ آبیو شال ٍ سفیدم باز جلَ نانتَی

 

 .بَدم انادى دیگٌ

 

 ندارى عیبی انا زیادى، یکو آرایشو کردم نی احساس بَدم، شدى کردم،خَب نگاى خَدم بٌ آینٌ تَ
 .نهیشٌ کاری ٍزر یک حاال

 .بیرٍن زدم خَنٌ از ٍ برداشتو ٍ کیفو زد شبنو کٌ زنگی تک با

 

 .کردیو رٍبَسی بايو ٍ شدم ناشین سَار

 ؟)....(رستَران بریو چیٌ نظرت بگذرى خَش بًهَن خیلی انرٍز دارم دٍست آٍا-شبنو

 .نیام نن بگی جا ير تَ-

 .گرم دنت-شبنو
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 .کرد حرکت بَد گفتٌ کٌ یرستَران سهت بٌ  ٍ کرد رٍشن ٍ ناشین

 

****** 

 رستَرانش شدى، عصر شش ساعت دیدیو کٌ خَردیو نايار ٍ خندیدم ٍ زدیو حرف بايو انقدر دیگٌ
 .بزنیو قدم یکو تا نا ی خَنٌ نزدیک پارک تَ بریو گرفتیو تصهیو بَدیو، راحت خیلی ٍ داشتو تخت

 .شدیو ناشین سَار ٍ رفتیو غذايانَن کردن حساب از بعد

 .گرفتو درد دل خندیدم انقدر شبنو ٍای-

 .برانَن بَد خَبی رٍز دقیقا،انا-شبنو

 .ايَم-

 

 .نیو ٍ يشت شد ٍ گذشت زٍد خیلی ساعت تا ٍ خَردیو بستنی ٍ زدیو قدم يو اٍنجا ٍ پارک رفتیو

 :گفتو ٍ کردم شبنو رٍبٌ

 .گذشت زٍد برم،چقدر باید نن شدى، تاریک يو يَا دیگٌ ٍای-

 .نبَد ساعت بٌ يَاسهَن الاص ارى-شبنو

 .بَد نانانش خَرد، زنگ شبنو گَشی لحظٌ يهَن

 .خَنٌ نیای االن يهین گفتٌ ٍ کردى دعَاش حسابی نانانش فًهیدم نکالهشَن از

 :گفت ٍ کرد قطع ٍ گَشیش شبنو

 بری؟ نیتَنی خَدت تَ برم باید نن شرنندتو ٍاقعا آٍا-
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 .خَدم نیرم دیگٌ کاستنزدی يهین ناخَنهَن باش، راحت عزیزم ارى-

 :گفت بَسیدتو کٌ يهینجَر

 .خداحافظ فعال گذشت خَش خیلی-

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 .خداحافظ گذشت خَش ننو بٌ-

 .رفتو خَنٌ طرف بٌ ارٍم ٍ کردم حرکت بٌ شرٍع رفت شبنو ٍقتی

 

 ژیگَل پسر دٍتا دیدم کٌ برگشتو پشتهٌ، ای سایٌ کردم احساس کٌ بَدم کَچهَن يای ٍسط
 .خندن نی بًو دارن ٍ ٍایستادن

 .پام کف افتاد قلبو

 :گفت کٌ اٍند در یکیشَن صدای یکدفعٌ بَدن، دنبالو بازم انا کردم، تر تند ٍ يام قدم ٍ کردم اخهی

 .برسیو بًت ٍایستا نیری، راى تند چقدر کَچَلَ ٍای-

 .یدمکش بلندی جیغ ٍ شد کشیدى پشت از بازٍم کٌ دٍییدم نی داشتو تقریبا دیگٌ

 چیٌ؟ نظرت بگردیو ٍ شًر یکو ناشین تَ بریو بیا خَشگلو-اٍل پسر

 .لرزیدن نی يام کردم،دست نگايشَن ترس با

 .عَضی گهشَ برٍ-

 :گفت گَشو دم ٍ گرفتتو نحکو کٌ برم در دستش زیر از خَاستو

 .نیبینی بد ٍاگرنٌ بشی رام خَدت بًترى-
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 .زد یخ بدنو کٌ کرد تاپام سر بٌ بدی خیلی نگاى دٍنی پسر

 .کن کهکو خدا

 زٍری عجب النصب ،انا بیرٍن بیام ياش چنگ حصار از تا زدم نی پا ٍ دست داشتو يهینجَر
 .داشت

 .کشید بلندی داد ٍ شد شل یکیشَن دست یکدفعٌ کٌ ناشین یک سهت نیبردتو داشتن

 .کردم پیدا نجات کٌ خَشحال يو شدم شَکٌ يو سیاٍش دیدن با کٌ برگشتو سریع

 .زدن نی ٍ يو حسابی ٍ بَدن شدى درگیر نفری سٌ

 .کردم نی نگايشَن ٍ بَدم ٍایستادى يهینجَر

 :تَپید بًشَن خشو با سیاٍش ٍ شدن جدا يو از گذشت کٌ یکو

 .نزدنتَن این بیشتر تا گهشین برین-

 سَسَل؟ نیدی دستَر نن بٌ داری کٌ باشی کی تَ-اٍلی پسر

 .بکنٌ کاری نزاشتو ٍ جلَش پریدم زٍد کٌ ىببر يجَم سهتشَن خَاست دٍبارى سیاٍش

 .لطفا بریو بیا سیاٍش-

 :گفت داد با

 .چی یعنی نردم زن بٌ انداختن چپ نگاى بفًهن تا بکشهشَن بزار-

 دٍیدن بٌ شرٍع ٍ گرفتن قرض يو دیگٌ دٍتا داشتن پا تا دٍ شَيرنٌ سیاٍش فًهیدم تا دٍتا اٍن
 .کردن

 .بَد شدى خَنی کٌ کردم نگاى صَرتش بٌ
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 .دٍخت نن بٌ ٍ گرفت دٍتا اٍن از ٍ نگايش سیاٍش

 راى ٍ گرفت ٍ دستو نچ ٍ سایید يو رٍ ٍ ياش دندٍن بعدشو ٍ انداخت پام تا سر بٌ نگايی اٍل
 .کشَند نی خَدش دنبال ننو ٍ خَنٌ سهت افتاد

 .نیگیری نحکو انقدر چرا دستو سیاٍش آی-

 .گرفت تر نحکو ٍ دستو برعکس ٍ نزد حرفی يیچ

 شدى زنین پخش کردم نهی حفظ ٍ تعادلو اگٌ کٌ تَخَنٌ داد يلو نحکو ٍ کرد باز کلید با ٍ در
 .بَدم

 :گفتو عصبانیت با

 افتادن؟ راى نن دنبال دٍتا اٍن کٌ بَدى نن تصیر نیکنی؟نگٌ اینجَری چرا-

 .جلَم اٍند ٍ بست نحکو ٍ در

 

 بَدی؟ گَری کدٍم شب ٍقت این تا-سیاٍش

 :گفتو ٍ يو َت کردم ٍ اخهام

 .بیرٍن نايار بَدم رفتٌ دٍستو با-

 دٍستت؟ کدٍم-سیاٍش

 .باشو رفتٌ يرکی با ٍ يرجا اصال نیکنی، جَیی باز ٍ نن ٍایستادی-

 .برگردٍندتو ٍ گرفت نحکو بازٍم کٌ برم خَاستو برگشتو

 .کردی درست ندلی این ٍ خَدت کٌ بیرٍن بَدی رفتٌ کی با بگَ آدم نحل-سیاٍش
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 کردم؟ درست ٍ خَدم طَریچ نن نگٌ-

 :گفت عصبانیت با

 .دنبالت نیفتن ٍلگرد پسرای کٌ جَری-

 

 ازم سَال انقدر نداشت دلیل انا بَدم، نهنَن يو ازش ٍ داد نجاتو کٌ درستٌ ازش، بَد گرفتٌ لجو
 .بپرسٌ

 

 .بسٌ دیگٌ نیدی زیادی گیر داری-

 کنو؟ تاررف بايات دیگٌ جَر یا بیرٍن بَدی رفتٌ کی با نیگی-سیاٍش

 .نداشت عصبانیت يهٌ این اخٌ فًهیدنش کردم،نهی نی نگايش نات يهینجَر

 .بیرٍن رفتو کی با پرسید نی کٌ داشت شک بًو یعنی ازش، بَدم شدى ناراحت خیلی

 .کن خالی نن سر نیا پرى دیگٌ جای از دلت بکشی، داد سرم نداری تَچٌ،حق بٌ اصال-

 بیرٍن؟ بَدی رفتٌ کی با و،پرس نی ازت آخر بار برای آٍا ببین-

 :زدم داد شد ریز لب صبرم دیگٌ

 گذاشتو؟ قرار پسر یک با رفتو نیکنی فکر نیکنی،یعنی تکرار ٍ سَال این يی چرا-

 .داد فشار نحکو ٍ چَنو رٍ گذاشت ٍ دستش ٍ سهتو اٍرد يجَم یکدفعٌ

 :زد فریاد

 هیدی؟فً کشهت نی چَن بدی، انجام رٍ حهاقتی يهچین نیکنی غلط تَ-
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 .بَد گرفتٌ درد چَنو چکید، يام اشک ٍ نیاٍرم طاقت دیگٌ

 :گفتو ٍ برداشتو چَنو رٍ از نحکو ٍ دستش

 نیخَاستو نن شدی،شاید درگیر پسرا اٍن با چرا تَ ندارى،بعدشو ربطی يیچ تَ بٌ نیکنو تکرار بازم-
 ....برم باياشَن

 .نَند نصفٌ حرفو ٍ زنین رٍ شدم پرت صَرتو رٍ دستش اٍندن فرٍد با

 .کردم نگاى بًش ٍ کردم بلند ٍ سرم ناباٍرانٌ

 .کرد نی نگايو داشت تعجب با اٍنو

 .گرفت شدت يام اشک

 .اٍندى خَن لبو گَشٌ دیدم کٌ صَرتو رٍ گذاشتو ٍ دستو

 :گفت سهتو نیاٍرد ٍ دستش کٌ يهینطَر زنین، رٍ نشست

 .کردی نجبَرم خَدت نهیخَاستو، نن آٍا-

 :زدم داد

 .نزن دست نن بٌ-

 .کردم نگايش اشکی يای چشو با

 .سیاٍش نداشتو انتظار ازت-

 :گفت بلند

 .حرفات اٍن با کردی نجبَرم خَدت النصب-

 :گفتو يق يق با
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 .نتاسفو برات-

 .کرد بغلو نحکو ٍ نزاشت کٌ بشو بلند خَاستو

 .کردی تحریکو خَدت کٌ کن قبَل شد، چی نفًهیدم ببخشید، آٍا-

 

 نی ٍا جلَش نباید باالخرى انا دارى، غیرت رٍم اٍند خَشو بلکٌ نشدم ناراحت صَرتو تَ زد اینکٌ از
 .دادم

 با ٍ شَيرنٌ بازم انا داد، گیر بًو ٍ کرد خالی سرم اینجَری کٌ بَد پر کجا از دلش انشب نهیدٍنو
 .داشت حق زدم کٌ يایی حرف

 .شدم جدا ازش

 تَ؟ چتٌ-

 ٍ شد تر بد حالو دنبالت بَدن افتادى کٌ يا کحافت ٍنا دیدن با نبَد، خَب حالو انشب-سیاٍش
 .گرفت بیشتر دلو سَزٍندیو حرفات اٍن با کٌ االن

 سیاٍش؟-

 جان؟-

 بدیو؟ خَاست در بریو فردا-

 چی؟ خَاست در-سیاٍش

 .طالق-

 :گفت نَياشَ تَ کرد فرٍ نحکو ٍ دستش کلهٌ این شنیدن با
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 .نٌ-

 :گفتو تعجب با

 چرا؟-

 :گفت ٍ کرد نگايو کالفگی با سیاٍش

 اخٌ؟ دادی گیر ٍقت چند این تَ چرا دیگٌ،تَ بسٌ آٍا-

 .تَيو فکر بٌ نن-

 :زد داد یکدفعٌ

 ....بَدی باشی،اگٌ نن فکر بٌ نهیخَام خدا، بٌ نهیخَام-

 .نداد ادانٌ ٍ حرفش

 چی؟ بَدم خب؟اگٌ-

 يیچی؟-سیاٍش

 .بگَ-

 .نیست ٍقتش االن-سیاٍش

 .نگفتی يو رٍ رازت اٍن ينَز نیست،حتی قتشٍ االن نیگی ٍقتشٌ؟يهش کی پس-

 :گفت ٍ کرد نگايو تعجب با

 نرفتٌ؟ یادت ينَز تَ-

 .نٌ کٌ نعلَنٌ-

 .گرفتو نحکو ٍ دستش کٌ پاشٌ خَاست
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 .بگَ رٍ چی يهٌ االن دیگٌ لطفا سیاٍش-

 .نٌ-سیاٍش

 .رٍم ادافت ٍ داد دست از ٍ تعادلش کٌ کشیدم گرفتو ٍ دستش لحظٌ يهَن در ننو کٌ شد بلند

 .گفتو بلندی اخ ٍ زنین رٍ کشیدم دراز ننو

 .شدم لٌ پاشَ سیاٍش آی-

 .ٍخندید کرد بلند ٍ سرش

 .پاشَ نیگو د داشت، خندى چیش االن-

 .تَ خبرتٌ چٌ خب خیلی-سیاٍش

 .نشستو ننو کٌ نشست پاشد

 .ننتظرم بگَ بدٍ نکن عَض ٍ بحخ دیگٌ خب-

 .کشید پَفی ٍ کرد نگايو چپ چپ

 

 .نرسیدى ٍقتش ينَز نهیشٌ االن نیگو نهیتَنو، اآٍ-سیاٍش

 .خَنیٌ بشَر رٍ صَرتت برٍ پاشَ نگَ، اصال باشٌ-

 .رفت دستشَیی سهت بٌ ٍ پاشد جاش از

 .کردم عَض ٍ لباسام سریع ٍ اتاق تَ رفتو کردم پاک شستهَ ٍ لبو گَشٌ خَن اینکٌ از بعد ننو

 

**** 
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 (سیاٍش)

 .دبر نهی خَابو نن انا خَابید، آٍا

 .نشستو نبل رٍ حال تَ رفتو ٍ شدم بلند جام از

 .کرد نجبَرم ياش حرف با خَدش انا بَدم، ناراحت صَرتش تَ زدم اینکٌ برای ينَز

 .بَد درگیر بايام بَد،قلبو جَری یک حالو انشب

 .طالق برای زیادش يای اصرار دادى،از قرارم ننگنٌ تَ بدجَر آٍا

 .نیاٍردم زبَن بٌ ينَز حتی رٍ، ندارى خبر ازش کسيیچ ينَز ٍ قلبهٌ تَ کٌ رازی اٍن

 .دلو دٍ آٍا بٌ گفتنش برای ينَز نن ٍ نیگذرى باياش زندگیو از ناى چند

 .بشو پشیهَن عهرم آخر تا نهکنٌ نگو اگٌ گفتو نی بًش باید

 .ٍقتٌ شدم،خیلی عاشق کٌ بفًهَنو خَدنو بٌ رسیدى ٍقتش دیگٌ آرى

 ٍ غهگین دختری دیدنش، نًهَنی تَ کٌ اٍلی رٍز يهَن اٍند، ٍجَد بٌ اٍل نگاى با نن عشق
 .بَد نجًَل یک برام نَقعش اٍن يای کار ٍ اخالقش کٌ ناراحت

 

 .کردم بلند ٍ سرم يا برق شدن رٍشن با

 :گفت ٍ نشست کنارم اٍند آٍا

 نشستی؟ اینجا چرا-

 .زنهٌ االن ٍ کردى جا دلو تَ ٍ خَدش کٌ کَچَلَیی شدم،دختر خیرى صَرتش بٌ

 .بخَاب برٍ اٍندی چرا نبرد،تَ خَابو-
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 .نبرد خَابو ننو-آٍا

 .بَد اٍندى ٍجَد بٌ کَچیک زخو یک کٌ کردم نگاى لبش گَشٌ بٌ

 .رٍش گذاشتو ٍ دستو

 بخشیدی؟-

 .ايَم-آٍا

 چرا؟-

 .نیهَنٌ خَدم پیش دلیلش-آٍا

 .بدٍنو خَدنو بگَ بًو-

 بگو؟ بًت بیام نن ٍقت اٍن نهیگی بًو رٍ رازت تَ نهیگو،چطَر-آٍا

 .زدم نیشخند ٍ خارٍندم ٍ پیشَنیو گَشٌ

 .بزنیو حرف بیا نهیاد، خَابهَن دٍتانَن کٌ حاال نیگو-آٍا

 نیکنیو؟ چیکار داریو االن پس-

 .بگَ سیاٍش-

 بگو؟ چی-

 اٍلین دارم بايانٌ،دٍست ازدٍاجت دلیل کٌ يهَنی ندارى، خبر کس يیچ ٍ قلبتٌ تَ کٌ رازی اٍن-
 .بدٍنو کٌ باشو نفری

 

 نیخَاد؟ زنان ينَز یا بگو بَد ٍقتش االن ٍاقعا
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 :گفتو ٍ کردم نگاى بًش

 بدٍنی؟ نیخَای االن نطهئنی-

 .نبَدم نطهئن انقدر حاال تا- آٍا

 .سختٌ-

 .نیکنیو آسَنش بايو بگَ-آٍا

 .نیگو انا نفعو، بٌ یا باشٌ ضررم بٌ نهکنٌ گفتنش نهیدٍنو-

 .نیکنو گَش-آٍا

 :گفتو ٍ دمکشی عهیقی نفس

 .نطلب اصل سر نیرم ندارم چینی نقدنٌ حَصلٌ نن-

******* 

 (آٍا)

 .یانٌ دارم ٍ ياش حرف انادگی نهیدٍنستو اینو ٍ بگٌ نیخَاد چی نهیدٍنستو

 .آٍا قلبو تَ اٍندى یکی-سیاٍش

 .کردم نگايش تعجب با

 چی؟ یعنی-

 ..........ٍ نن ٍ کنٌ جا دلو تَ ٍ خَدش تَنستٌ یکی یعنی-

 . افتاد فشارم کردم نی ریخت،احساس وقلب
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 چی؟ تَرٍ..تَ-

 .کنٌ خَدش عاشق ٍ نن-سیاٍش

 چرا؟ انا شنیدم، ٍ قلبو شکستن صدای آرى شکست،

 شدی؟ عاشق کٌ بَد این رازت-

 .آرى-سیاٍش

 .کردم نشت رٍ بَد پايام رٍ کٌ دستو

 کی؟ از-

 .پیش ناى چند يهین-

 .کردى گیر گلَم تَ بدی خیلی بغض کردم نی احساس

 .تَپیدم خَدم بٌ

 چی؟ یعنی کارات این آٍا تَ چتٌ

 انا يست، کی از عشقش این شدى،نهیدٍنو عاشق نن ٍجَد شدى،با عاشق نیگٌ دارى نهیشٌ،شَيرم
 کرد؟ ازدٍاج نن با پس چرا

 .چٌ نن بٌ شدی کٌ شدی داشت؟عاشق نن با ازدٍاجت بٌ ربطی چٌ االن این خب-

 :گفت ٍ گرفت نحکو ٍ دستو کٌ بشو بلند خَاستو

 .بدی گَش آخرش تا ٍ بشینی باید بدٍنی خَاستی نشدى،ٍقتی تهَم ينَز يام حرف-

 :زدم داد ٍ چکید اشکو بألخرى ٍ نیاٍردم طاقت
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 رٍ نیگٌ زنش بٌ ٍ این دارى ٍ دیگست کسی عاشق شَيرم سیاٍش؟اینکٌ بشنَم چی ٍ بهَنو-
 بدم؟ گَش ٍ بشینو

 :گفت ٍ گرفتتو پشت از دٍبارى اتاق طرف برم خَاستو ٍ شدم بلند جام از

 .کن قضاٍت بعد بزنو حرف نن بزار آٍا بابا-

 :گفتو ٍ برگشتو عصبانیت با

 فرانَشش بتَنی اینکٌ برای رفتٌ ٍ گذاشتٌ عشقت ٍ شدی خان،عاشق سیاٍش فًهیدم ٍ آخرش تا-
 نگی،اصال بًو نزاشتٌ ٍجدانت عذاب ٍ افتادی یادش دٍبارى االن ٍ کردی ازدٍاج نن با اٍندی کنی

 .طالق برای برم فردا يهین ننٌ،باید تقصیر

 .کردم پاک ٍ يام اشک دستو با نحکو

 .زد نی نَج تعجب کرد،تَنگايش نی نگايو داشت خیرى سیاٍش

 خَدت برای نن کلهٌ یک با تَ بشو،آٍا ناراحت یا بخندم دستت از نهیدٍنو االن نن-سیاٍش
 چیندی؟ داستان

 

 .کردم حلقٌ يو تَ ٍ دستو ٍ پایین انداختو ٍ سرم

 کیٌ؟ دختر اٍن بدٍنی نهیخَای-

 .نٌ-

 .خندید

 چرا؟-سیاٍش

 .ندارى ربطی نن بٌ چَن-
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 .دارى ربط يو خیلی برعکس-سیاٍش

 .نیزنیو حرف فردا نیاد، خَابو خیلی نن دیگٌ خب-

 .چسبید بًو ٍ کرد بغلو پشت از زٍد کٌ برم برگشتو

 .آٍا-سیاٍش

 :گفتو حین يهَن در کنو باز دٍرم از ٍ شيا دست کردم سعی

 ...عشقت با نیکنی؟برٍ بغلو ٍ نیزنی دست نن بٌ چرا-

 .خَدش طرف بٌ چرخَندتو حرکت یک با یکدفعٌ

 ....عاشقشو نن کٌ کَچَلَیی دختر بزنو،اٍن حرف ننو آٍا،بزار دیگٌ بسٌ-سیاٍش

 :گفتو ٍ لباش رٍ گذشتو ٍ دستو سریع

 .نگَ سیاٍش، نگَ-

 :گفت ٍ برداشت لباش رٍ از ٍ دستو

 دارم بدم،دٍست دستش از ندارم دٍست فًهیدم ٍ آٍردم زبَن بٌ ٍ حس این انشب يهین نن آٍا-
 .بسازیو يو کنار در آرٍنی زندگی ٍ باشو باياش عهرم آخر تا

 

 :کرد زنزنٌ گَشو زیر ٍ کرد بغلو

 .عاشقتو نن آٍا زنهٌ، بًهٌ، کس ترین نزدیک بغلهٌ، تَ االن دارم دٍسش کٌ رٍ کسی اٍن-

 

 .گرفتتو نحکو کٌ بیفتو شد،خَاستو شل پايام ٍ دست
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 .شد خیرى يام چشو تَ ٍ کرد بلند رٍ سرش

 .بَد ایستادى زنان انگار بَد، شدى قفل زبَنو

 .بیرٍن بزنٌ قلبو کٌ االنٌ کردم نی احساس

 نن...نن...سیاٍش-

 .بزنو فحر نن فقط انشب بگی،نیخَام چیزی نهیخَاد آٍا-سیاٍش

 .نشست کنارم خَدشو نشَندتو، ٍ نبال طرف برد ٍ کشید ٍ دستو

 بَد؟ شدى نن عاشق سیاٍش ٍاقعا باشٌ؟یعنی خَاب اینا گفتو،نهکنٌ خَدم با

 .کرد نَازش ارٍم ٍ ياش دست تَ گرفت ٍ دستام بَدیو، يو رٍی رٍبٌ

 

 شب يهَن دقیقا بَدین، دعَت يو شها کٌ گرفت نًهَنی یک بابام ایران برگشتو کٌ ٍقتی-سیاٍش
 يیچ ٍ نینشستی جا یک يا افسردى نحل بَدی ناراحت ٍ غهگین يهیشٌ شدی، زندگیو ٍارد تَ

 انا نیدٍنی، خَدتو نیستو فضَلی ادم اصال نن بیارم، در کارت از سر داشتو دٍست زدی، نهی حرفی
 فًهیدم تا گذشت ٍ گذشت شدی، نی تَ فکرم ٍ ذينو بَدی،ناخداگاى شدى نجًَل یک نحل برام

 نهیدٍستو انا بَدم، کردى پیدا بًت حسی چیٌ،یک دردت شدی،فًهیدم خَايرت نانزد عاشق
 .افتاد برات ناگَار اتفاق اٍن ٍ گذشت ٍقت چند ٍ گذاشت باید چی ٍ اسهش

 کنی چیکار نیخَای فًهیدم ٍقتی بَدم، کردى تعقیبت نن کنی خَدکشی خَاستی کٌ رٍزی اٍن
 .گرفتهت ٍ جلَ پریدم دزٍ ٍ ترسیدم خیلی

 ناجرای یکی ٍ اٍرد سرت رٍ بالیی يهچین کحافت اٍن اینکٌ کردی،یکی ٍارد بًو بزرگ شَک دٍتا
 .نهیهَند زندى قطعا بَد دستو دم آرنان لحظٌ يهَن شد،اگٌ بد خیلی حالو حانلگیت،
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 سقط ٍ بچت تا خَاستی کهک ازم تَ ٍ کردم نی فکر بًت يهش ٍ نداشتو خَاب رٍز چند يهَن تَ
 بگو برسَنی،خالصٌ آسیب سالنتیت بٌ نهکنٌ گفت بًت رفتی کٌ نانا پیش بَد، سختی کار کنی،
 بايات کٌ رسید سرم بٌ فکری يهچین خداگاى نا کنو، تحهل نهیتَنستو ٍ فًهیدم نی رٍ حالت
 ٌ،نخهص اٍن از بدم نجاتت داشتو دٍست نشدم، پشیهَن پیشنًادم از يو ٍقت يیچ ٍ کنو ازدٍاج
 انا یانٌ، شدم خَشحال بگو نهیتَنو شد، سقط بچت ناى چند بعد ٍ کردیو ازدٍاج بايو ٍقتی

 .نشدم يو ناراحت

 نی يهش يو تَ ٍاقعیٌ، بًت حسو این ٍ دارم دٍست فًهیدم دیگٌ زندگیهَن، ٍقت چند این تَ
 .گفتو بًت رٍ چی يهٌ حاال دیگٌ بگیریو طالق گفتی

 

 احساسات؟ يهٌ این ٍ سیاٍش

 

 آخر تا نن کٌ اینٌ حرفو اخرین ٍ يام حرف بٌ کن فکر برٍ فقط بگی بًو چیزی نهیخَاد-سیاٍش
 .خانَم آٍا نهیدم طالقت عهرم

 .رفت اتاق طرف بٌ ٍ پاشد جاش از

 :زدم صداش سریع ٍ شدم بلند جام از حرکت یک با

 .سیاٍش-

 .برگشت

 .گذاشتو سینش رٍ ٍ سرم ٍ بغلش تَ کردم پرت ٍ خَدم ٍ سهتش دٍییدم تَانو تهام با

 .ببخشید فکرکردم بد راجبت اینکٌ بابت سیاٍش-
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 :گفت ٍ کرد بغلو نحکو

 .ببخشٌ خدا-

 .بشو جدا ازش نداشتو دٍست داشتو، آرانش

 

 :گفتو ٍ شدم جدا ازش دقیقٌ چند بعد

 .ندارم گفتن برای حرفی نن سیاٍش-

 .بگی چیزی نیست الزم-سیاٍش

 :گفت بَسید ٍ پیشَنیو

 .نیهَنو بیدار دیگٌ یکو نن بخَاب رٍب تَ-

 .زدم لبخندی

 .راحتی يرطَر-

 .کشیدم دراز تخت رٍ ٍ اتاق تَ رفتو

 .زد نی تند شدت بٌ قلبو

 .بزارم چی ٍ اسهش نهیدٍنستو انا بَدم، کردى پیدا سیاٍش بٌ حسایی یک ننو

 عشق؟ یا ٍابستگی

 سیاٍشو؟ عاشق ننو یعنی

 چیٌ؟ عشق اصال
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 عشق رٍ اٍن اسو نٌ انا افتادم، کردن غلط بٌ عشق اٍن برای ٍ شدم عاشق عهرم تَ بار یک برای نن
 .بچگی حهاقت بگیو باید گذاشت نهیشٌ

 .ترى قشنگ ٍ تر پاک خیلی خیلی عشق ارى

 نتنفر آرنان از نن انا بیارى، سرت بال ٍ کنٌ اذیتت طرف اگر حتی نهیشٌ، تهَم ٍقت يیچ عشق
 .نیهَنو پشیهَن عهرم اخر تا کٌ بَد بچگی حهاقت یک فقط م،بَد عاشقش بگو نهیتَنو پس شدم

 :خَندم گَشیو تَ قبال کٌ افتادم نتنی یک یاد

 

  بشناسی آدنًارا اینکٌ برای)

 ، باش نداشتٌ عجلٌ اینقدر

 را آدنًا تک تک ذات ، رٍزگار

 ديد نی نشان تَ بٌ

 خَدت از نیرنجی تَ ٍ

 . ينگانت زٍد ی عجَالنٌ قضاٍتًای ٍ

 

 نیکنی نگاى آدنًا بٌ ٍزر یک

  يستند بد کردی نی فکر کٌ آنًایی نیبینی 

 اند کردى را کاريا بزرگترین برایت
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 داشتی دٍستشان کٌ آنًا ٍ

 را دستت يهیشٌ کردی نی فکر ٍ

 گیرند نی زنین از شدنت بلند برای

 اند زدى زنینت

 

 نحکو آنقدر

 را استخَانًایت شدن خَرد صدای کٌ

 . ای ىشنید ٍجَد تهام با

 

 نکن قضاٍت را آدنًا

 (است قاضی بًترین خَدشرٍزگار

 

 .بَد نن حال ٍصف ٍاقعا کشیدم، عهیقی نفس

 .برد خَابو سریع خیلی کٌ بستو ٍ چشهام

**** 

 .چرخیدم ٍ دادم بدنو بٌ قَسی ٍ کش

 .کردم باز ٍ چشهام

 .افتادم دیشب یاد ٍ بَد خَابیدى سیاٍش کٌ کردم نگاى بغلو بٌ
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 .لبام رٍ نشست لبخندی ٍ رفت قنج دلو ياش حرف ٍرییادآ بٌ با

 .شدى نن شق  عا سیاٍش کٌ بَد سخت برام باٍرش

 .خَابیدم دستو یک رٍ

 چیٌ؟ نرد این بٌ نن حس خدایا

 اننیت ٍ آرانش احساس يو بَسیدتو نی یا کرد نی بغلو ٍقتی بَد، شدى نًو برام خیلی يا تازگی
 .خجالت يو کردم نی

 

 نٌ نیزارى عقلو نٌ بشو جدا سیاٍش از نهیتَنو نن اینکٌ نطهئنو، بًش ٍ فًهیدم ٍر چیزی یک ٍلی
 .قلبو

 .بَسیدم بَد اٍردى در ریش تٌ یکهو کٌ ٍ صَرتش ٍ شدم خیز نیو طرفش بٌ

 

 .کرد باز آرٍم ٍ ياش چشو

 .سرجام برگشتو سریع

 :گفت خندى با سیاٍش

 .کنٌ دارتبی صَرتت بَسیدن با یکی صبح رٍز ير نیشٌ خَب چٌ-

 .يا خجالت از نردم یعنی

 :گفتو ٍ پاشدم جام از

 .بیا يو تَ کنو آنادى صبحانٌ نیرم نن-
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 چیدن بٌ کردم شرٍع خَنٌ آشپز تَ رفتو يو بعدش دادم انجام رٍ عهلیات ٍ دستشَیی تَ رفتو اٍل 
 .نیز

 .بَد سیاٍش درگیر فکرم

 .زد صدا ٍ اسهو بلند سیاٍش یکدفعٌ کٌ نیز رٍ نیزاشتو رٍ نربا داشتو

 .بیرٍن رفتو خَنٌ آشپز از ترسیدم

 

 .شدى خو ٍ دادى تکیٌ دیَار بٌ دیدم کٌ کردم نگاى رٍ اطراف

 :گفتو تعجب با ٍ رفتو طرفش بٌ

 سیاٍش؟ شدى چی-

 :گفت آرٍنی صدای با یکدفعٌ

 .نیکشٌ تیر دارى قلبو بکشو، نفس نهیتَنو آٍا..آ-

 .پرید رنگو

 :گفتو ٍ طرفش رفتو سریع

 .بشینیو نبل رٍ بریو بیا نیگی، چی ٍای-

 .نشستو نبل رٍ ٍ کردم کهکش

 .داد نی ناساژ ٍ قلبش داشت

 :گفت یکدفعٌ

 .اخرنٌ لحظات دیگٌ کنو فکر آٍا-
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 .زد یخ يام دست ٍ شد برابر صد ترسو حرفش این با

 .بگَ چیزی یک کنو،تَرٍخدا چیکار باید االن نن نگَ، پرت ٍ چرت..چر سیاٍش..سیا-

 .شدى ندارى،دیر فایدى گٌدی-

 .کردم بغلش گریٌ زیر زدم بلند یکدفعٌ

 با ٍ کرد جدا خَدش از ٍ نن یکدفعٌ کٌ زدم نی چنگ رٍ لباسش ٍ کردم نی گریٌ داشتو يهینجَر
 .شد خیرى بًو تعجب

 .اٍند بند گریو ننو

 نیکنی؟ گریٌ چرا آٍا-سیاٍش

 کنو؟ چیکار خب-

 .بايات بکنو شَخی یک خَاستو فقط نن بابا-سیاٍش

 .کردم نگايش شدى گشاد يای چشو با حرفش این شنیدن با

 :گفتو عصبانیت با ٍ شدم بلند جام از یکدفعٌ

 بَد؟ شَخی نیگی تَ بعد کردم سکتٌ اینجا نن بَد، ای نسخرى شَخیٌ خیلی-

 .خَنٌ آشپز تَ رفتو

 :تَپیدم خَدم بٌ ٍ کردم پاک دست با ٍ صَرتو

 .اخٌ نیدی ٍا زٍد قدران چرا تَ آٍا سرت تَ خاک

 .زد نی تند تند ترس از قلبو ينَز

 .کردم خشک ٍ زدم صَرتو بٌ آب نشت چند ٍ کردم باز ٍ اب شیر
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 .خَنٌ آشپز تَ اٍند سیاٍش

 :گفت ٍ گرفتتو کٌ برم خَاستو ٍ کردم اخهی

 نهی شَخی يهچین ٍقت يیچ ٍاگرنٌ کنی گریٌ بخَای کٌ باشو نًو انقدر برات کردم نهی فکر-
 .کردم

        

 

 :گفتو داد با

 .بشو ناراحت دارم حق نیکنی اینجَری ٍقتی خب-

 نًهی خیلی چیز یک چَن نهیشو، پشیهَن انرٍزم کار این از ٍقت يیچ انا داری، حق ارى-سیاٍش
 .دارم ارزش برات انقدر اینکٌ فًهیدم، رٍ

 .گفت نی راست

 .ٍایهیستاد جا در قلبو بشٌ طَریش سیاٍش اینکٌ فکر از بَدم، ترسیدى خیلی

 :گفتو ٍ کردم بغلش

 .نکن يا شَخی این از دیگٌ لطفا داری، ارزش برام کٌ نعلَنٌ-

 .کردم نگاى بًش ٍ کردم بلند ٍ سرم

 .خانَنهو چشو-سیاٍش

 :گفت ٍ دىخن زیر زد بلند سیاٍش کٌ خندیدم ریز گفتنش خانَنو لفظ از

 بَد؟ خندیدن ندل چٌ دیگٌ این ٍای-
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 .شدى رٍ جلَت دستو چَن خندم، نی بکشو خجالت خَاستو بعد بٌ این از بَد جدید ندل-

 :گفت شد تهَم خندش ٍقتی سیاٍش

 .شد شرٍع سخت رٍزنَن کٌ بخَریو صبحانٌ بیا حاال-

 

*** 

 (ريا)

 .شد نشخص چی يهٌ ٍ خَنهَن اٍندن دٍبارى يهٌ انشب

 .کردیو صحبت يو يا چیز بقیٌ برای ٍ بَد آٍا برای کٌ قدری يهَن ریٌنً

 .بگیریو رٍ جشن عید از بعد ٍ باشٌ یکی عرٍسی ٍ عقد اٍا نحل شد قرار

 .باغ دیدن ٍ آزنایش بریو کیارش با يو صبح فردا

 .رفتیو نی جلَ برنانٌ با باید بَد کو ٍقتهَن

 .َدمخ رٍ انداختو رٍ پتَ ٍ کشیدم دراز تخت رٍ

 .گرفتو رٍ کیارش شهارى ٍ برداشتو ٍ گَشیو

 :داد جَاب خَرد کٌ بَقی اٍلین

 جانو؟-

 خَبی؟ سالم-

 شدى؟ باشو،چیزی نهیتَنو بًتر این از سالم-

 .شد تنگ برات دلو اینکٌ یکی بَد، رفتٌ سر حَصلو اینکٌ نشدى،یکی خاصی چیز نٌ-
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 :گفت ٍ خندید

 .دردیو يو-

 خبر؟ چٌ خب-

 نهیگی؟ نٌ بگو چیزی یک ريا-

 چی؟-

 .بزنیو دٍر بریو دنبالت بیام شَ حاضر پاشَ-

 شب؟ ٍقت این-

 .رفتٌ سر کٌ يو دٍتانَن چیٌ،حَصلٌ نگٌ ارى-

 .شو حاضر نیرم نن باشٌ،پس-

 .فعال پس باشٌ-

 .بشو تاحاضر پاشدم ٍ کردم قطع رٍ گَشی

 

 .گردنو دٍر انداختو يو ٍ گردنو شال شدنو حاضر از بعد

 .برفی يیچ بدٍن انا يَا، سردی ٍ بَد ناى اسفند

 .بیرٍن رفتو اتاق از ٍ پَشیدم يو رٍ پالتَم

 .پایین رفتو چین پاٍر چین پاٍر ٍ بستو ارٍم ٍ در

 

 .بَد خَنٌ جلَی کیارش کٌ کردم باز ٍ در
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 .شدم سَار ٍ رفتو ناشین طرف بٌ

 .سالم-

 .عزیزم سالم-کیارش

 بریو؟ نیخَایو کجا شب نصف حاال خب-

 :گفت ٍ اٍرد در حرکت بٌ ٍ ناشین رشکیا

 .پارک بریو-

 پارک؟-

 .ايَم-کیارش

 

 .شدیو پیادى ناشین از ٍ رسیدیو نین چند بعد

 .بَد خلَت پارک ٍ بَدن اٍنجا کهی شدیو،افراد پارک داخل

 .رفتیو پارک اخر طرف بٌ ٍ گرفت ٍ دستو کیارش

 .بشینیو چهنا رٍ بیا کیارش-

 نهیشٌ؟ سردت-کیارش

 .اباب نٌ-

 .نشستیو چهنا رٍ ٍ کشیدم ٍ دستش

 يدر رٍ ٍقتهَن بخَایو اینکٌ تا باشیو بايو کٌ اینٌ کار بًترین نیرى سر حَصلهَن ٍقتی-کیارش
 .بدیو
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 .دادی خَبی پیشنًاد ارى-

 .کردم نگاى آسهَن بٌ ٍ کشیدم دراز چهنا رٍ خداگاى نا

 .دستش تَ گرفت ٍ دستو ٍ کشید دراز کنارم نن از تقلید بٌ يو کیارش

 .بازٍش رٍ گذاشتو ٍ سرم

 :گفتو خندى با

 .نهیکنٌ خَدش با کٌ فکرایی چٌ ببینٌ نارٍ االن یکی-

 .ندارى ربطی کسی بٌ-کیارش

 .ننطقیٌ-

 نیدی؟ بًو قَلی یک کیارش-

 قَلی؟ چٌ-کیارش

 باشی؟ نداشتٌ دٍست نن از بیشتر رٍ دختری ٍقت يیچ کٌ نیدی قَل-

 :گفت ٍ خندید

 اخٌ؟ نیخَای نن از کٌ قَلیٌ چٌ این-

 .دیگٌ بگَ عٌ-

 .بدم بًت رٍ قَلی يهچین نهیتَنو انا داشت، خَايو ٍ دارم دٍست نن-کیارش

 :گفتو تعجب با کردم بلند ٍ سرم

 باشی؟ داشتٌ دٍست نیخَای رٍ یکی نن بعد چرا؟یعنی-

 .نانان بگٌ تَ بٌ نیخَاد باشو، داشتٌ دٍستش نیخَام تَ بعداز کٌ رٍ دختری-کیارش
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 .نگفتو چیزی ٍ خندیدم حرفش این با

 .جاش سر گذاشتو دٍبارى ٍ سرم

 کیارش؟ داری دٍست بچٌ-

 چی؟ ايَم،تَ-

 .دارم دٍستشَن بازم انا نیستو، دٍست بچٌ خیلی نن راستش-

 

 :گفتو دٍبارى گذشت کٌ یکو

 پسر؟ یا باشٌ دختر داری دٍست شدیو دار بچٌ رٍزی یک اگٌ-

 خانَم ٍ خَشگل دختر دختر،یک نیگو بپرسن ازم اگٌ انا بَد، يرچی شٌبا سالو يهٌ از اٍل-کیارش
 .تَ نحل

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 .تَ نحل نًربَن ٍ جذاب پسر یک دارم، دٍست پسر نن انا-

 .بدى بًهَن ٍ دٍتاش خدا انشاءهلل پس-کیارش

 

 :گفتو کیارش بٌ کٌ بَدم کشیدى دراز کٌ يهینطَر

 .شدى دیر دیگٌ، بریو پاشَ -

 .رٍش افتادم ٍ دادم دست از رٍ تعادلو ٍ کشید رٍ دستو کیارش یًَ کٌ بَدم شدن بلند درحال

 . بَد نن رٍی کیارش ٍ بَدم کشیدى دراز سبزى رٍ نن حاال. کرد عَض خَدش با رٍ نن جای کیارش
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 سریع کٌ داشت فاصلٌ سانت یک يام لب با ياش لب شد، نی تر نزدیک بًو داشت لحظٌ ير
 .برد بین از رٍ فاصلٌ

 

 .گرفت فاصلٌ ازم ٍ پاشد رٍم از یکدفعٌ کیارش کٌ بَدیو حالت اٍن در دقیقٌ چند

 .کرد بلندم ٍ گرفت رٍ دستو کارش، از بَدم کردى تعجب

 برگشت ٍ شست رٍ صَرتش دست ٍ خَری آب جای رفت دیدم کٌ کردم نی نرتب رٍ خَدم داشتو
 .پیشو

 .دکر حرکت ناشین سهت بٌ ٍ گرفت رٍ دستو

 .فًهیدم نهی رٍ کارش ٍاقعا نشد، زدى حرفی يیچ ناشین تَ

 .کردم خداحافظی ازش ٍ شدم پیادى ناشین از رسیدیو ٍقتی

 

 .خَابیدم گرفتو ٍ اٍردم در ٍ لباسام ٍ اتاق تَ رفتو ارٍم شدم کٌ خَنٌ ٍارد

**** 

 

 .خَردم رٍ صبحانو ٍ شستو رٍ صَرتو ٍ دست ٍ پاشدم خَاب از

 . عید خرید برم دبای حتها انرٍز

 زدم زنگ ننو بیاد، سیاٍش با شد قرار ٍ کرد قبَل کٌ نٌ، یا نیاد خرید اٍنو ببینو کٌ اٍا بٌ زدم زنگ
 .کرد قبَل اٍنو کٌ کیارش بٌ
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 .گذاشتیو قرار).....( پاساژ اٍل طبقٌ

 

 

 .دنبالو نیاد بشو حاضر پنج  ساعت تا گفت بًو کیارش

****** 

 .داخل رفتن سیاٍش با ٍ اٍند خَشش نانتَ یک از اٍا کٌ رفتیو نی راى پاساژ تَ داشتیو

 .رٍسری یک نیهَند فقط خریدم، ٍ پسندیدم اٍل يهَن رٍ نانتَم نن

 .کرد کج زیر لباس ی نغازى سهت بٌ رٍ نسیرش کٌ بَد کیارش دست تَ دستو

 :گفتو ٍ گرفتو ٍ دستش سریع کٌ داخل برى خَاست

 اینجا؟ اٍندی چرا ببینو ٍایسا-

 .کنن؟خرید چیکار اینجا نیان-کیارش

 اقایان ٍرٍد نَشتٌ بخَنی رٍ درش رٍ اگٌ اینکٌ سَم ندارم، الزم نن اینکٌ دٍم کن، حیا اینکٌ اٍل-
 .نهنَع

 نیری اینکٌ سَم نیگو، نن چَن داری الزم يو خیلی اینکٌ کنو؟دٍم حیا باید چرا اینکٌ اٍل-کیارش
 .بیام نن نیگی نبَد کسی اگٌ ٍ داخل

 .بَد گرفتٌ خندم پرٍگیش از ٍاقعا

 کٌ تَ بیاد نیخَاد شَيرم کٌ گفتو فرٍشندى بٌ ٍ داخل رفتو يهین برای نهیاد کَتاى نیدٍنستو
 .بیاد نیتَنٌ نیست کسی چَن گفت
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 داخل اٍند کٌ زدم صدا رٍ کیارش

 :گفت ٍ کرد سالنی خانَنٌ بٌ

 .بدید رٍ ياتَن خَاب لباس از ست یک لطفا-

 .بَد ٍارد يو چقدر خدا یا

 يهش يو فرٍشندى شدم، اب خجالت از نن بَد باز انقدر کٌ اٍرد خَاب لباس تا چند خانَنٌ
 :نیگفت

 .نهیشٌ پارى اصال ٍ عالیٌ جنسش-

 .داد نی گَش دقت با يو کیارش

 .کرد قطع رٍ صحبتش کٌ کیارش پای بٌ زدم بغل از نحکو یکی

 :گفتو فرٍشندى بٌ رٍ

 .هیخَایون چیزی نا نهنَن خیلی-

 :گفت فرٍشندى بٌ رٍ ٍ گرفت ٍ دستو کیارش کٌ بیرٍن برم خَاستو

 .نیبریو نا بیارید رٍ دارید خَب جنس ٍ قشنگ زیر لباس يرچی-

 .پایین انداختو رٍ سرم ٍ کشیدم پَفی

 .بیرٍن اٍندیو ٍ کردیو حساب رٍ پَلش بًو داد ٍ پالستیک تَ گذاشت يارٍ لباس اینکٌ از بعد

 .کشیدی نی خجالت زنٌ جلَ یکو حداقل یارشک کٌ ٍاقعا-

 :گفت خندى با

 .نهیکشو خجالت کس يیچ از نن-
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 :گفت گَشو دم کٌ کردم نگايش چپ چپ

 .نیکنو چپت لقهٌ یک يهینجا کٌ نکن نگايو اینجَری-

 .اٍندن يو سیاٍش ٍ اٍا لحظٌ يهَن کٌ بازٍش تَ زدم نحکو

 

 .کنیو نیل نايار تا رفتیو تایی چًار شد تهَم خریدانَن ٍقتی

 يو اٍن ٍ گفت نی چیزی یک گَشش دم يهش سیاٍش چَن بَد، خَب حالش خیلی انرٍز آٍا
 .خندید نی

 .دادیو سفارش رٍ غذايانَن ٍ نشستیو نفرى چًار نیز رٍ ٍ شدیو پاساژ رستَران ٍارد 

 

 .کرد حرکت خَنش سهت بٌ يرکی ٍ پاشدیو غذا شدن تهَم از بعد

 

 :گفت رسَندتو ٍقتی کیارش

 .آزنایش برای بریو دنبالت نیام باش حاضر فردا نشد، کٌ انرٍز-

 .خداحافظ فعال حتها، باشٌ-

* 

 (فردا)

 .شدم ناشین سَار بازکردم، ٍ در ٍ پایین رفتو سریع ٍ زد بًو زنگی تک کیارش 
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 .آزنایشگاى رفتیو

 .بشٌ نَبتهَن تا نشستیو

 .بَدم گرفتٌ استرس

 .دادیو آزنایش دٍتانَن ٍ داخل رفتیو دبَ شدى نَبتهَن زدن، صدانَن

 .بخَرم تا بًو داد ٍ گرفت نیَى اب ٍ کیک دٍتا ٍ رفت کیارش شد تهَم ٍقتی

 .آنَزش کالس ٍاسٌ بریو تا زد صدانَن خانَم دقیقٌ چند بعد

 .بریو باید گفت نی اٍن ٍلی نهیام، نن گفتو نی کیارش بٌ يهش

 .دیوش اتاقی یک داخل ٍ نشدم حریفش يو اخر از

 .داشتو خجالت ٍ استرس شدت بٌ

** 

 (آٍا)

 .گردش بریو انرٍز شد قرار خرید از بعد دیشب

 .بَدم خَشحال خیلی

 .شدى نٌ ساعت االن نیکنو، آنادى رٍ ٍسایل دارم صبح يفت ساعت از

 .حهَم رفت ٍ پاشد پیش ربع یک سیاٍش

 .بَد اٍندى در ازحهَم سیاٍش کٌ اتاق تَ رفتو شد، تهَم کارام کٌ بعد

 .داد ٍ جَابو لبخند با نن نحل اٍن کٌ زدم لبخندی بًش
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 .گرفتو دٍش سریع حهَم تَ رفتو

 .بَد رفتٌ اتاق از سیاٍش بیرٍن اٍندم ٍقتی

 

 .بیام نظر بٌ خَب سیاٍش کنار نیخَاستو پَشیدم، رٍ يام لباس بًترین 

 

 

 .بیرٍن زدیو خَنٌ از ٍ برداشتیو رٍ ٍسایلهَن

 .شدیو ناشین سَار ٍ عقب وگذاشتی يارٍ ٍسایل

 .دراٍرد حرکت بٌ رٍ ناشین يو سیاٍش

 

 آغَشش تَ دنیاست، لذت بًترین بَدن سیاٍش کنار کٌ کردم اعتراف خَدم بٌ بار اٍلین برای دیرٍز
 .دنیاست جایگاى بًترین گرفتن قرار

 ٌک شبی يهَن جز بٌ ندیدم ازش بدی زندگیهَن ناى چند این تَ نداشت، کو يیچی سیاٍش
 .خَدم يای درازی زبَن پای نیزاریو اٍنو بَد، عصبانی

 .نزاشت تنًام زندگیو، شرایط بدترین تَ کٌ شدم،کسی شَيرم شق شدم،عا عاشقش نن ارى

 .طرفش چرخَندم ٍ سرم

 .کرد نی رانندگی داشت خاصی تهرکز با
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 کرد، غافلگیر ٍ نگايو ٍ چرخَند ٍ سرش یکدفعٌ کٌ زدم نی لبخند ٍ بَدم شدى خیرى بًش يهینطَر
 .ندادم انجام حرکتی نن انا

 ندیدی؟ خَشتیپ-سیاٍش

 :گفتو خندى با

 .ندیدم خَدشیفتٌ-

 .نن بٌ زدی زل دٍساعتٌ دیگٌ، نیگو راست-سیاٍش

 کنو؟ نگاى شَيرم بٌ دارى ایرادی-

 :گفت ٍ کرد جَر ٍ جهع رٍ خَدش زٍد انا نشست، لباش رٍ گشادی گلٌ لبخند کردم احساس

 .کنو نگاى خَشتیپت ٍ خَشگل شَير این بٌ داشتی دٍست يرٍقت تا باش، حترا گلو نٌ-

 .نگفتیو چیزی دیگٌ ٍ خندیدم

 

 .رسیدیو بَد سیاٍش يای دٍست از یکی باغ کٌ نظر نَرد نحل بٌ نیو ٍ ساعت یک بعد

 .تَ رفتیو ٍ کرد باز کلید با رٍ در سیاٍش ٍ برداشتیو يارٍ ٍسایل عقب از ٍ شدیو پیادى ناشین از

 .کنیو استفادى ازش سرد يَای این تَ شد نهی کٌ حیف انا بَد، خَشگلی خیلی باغ

 .بَد کردى رٍشن يارٍ شَفاژ برانَن صاحبش قبل از خدارٍشکر خَنٌ، تَ رفتیو

 .انداختو اطراف بٌ نگايی ٍ زنین گذاشتو يارٍ ٍسایل

 .دیدم بیرٍن بزرگی استخر کٌ کنار زدم يارٍ پردى

 .تَش رفتو نی بَد خَب َاي شد نی چی ٍای
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 :گفت جانیٌ چند بعد کرد، دنبال ٍ نگايو رد ٍ کنارم اٍند سیاٍش

 کردی؟ استخر يَس-

 .تَش رفتو نی بَد خَب يَا اگٌ گفتو نی خَدم با داشتهو بابا نٌ-

 .دارى زنین زیر تَ سرپَشیدى استخر یک نخَر غصٌ-سیاٍش

 :گفتو ٍ يو بٌ زدم ٍ يام دست خَشحالی با

 نیگی؟ راست ٍای-

 .ايَم-سیاٍش

 .تَش نیرم عصری جَن اخ-

 :گفت تعجب با سیاٍش

 نیری؟-

 .نیرم دیگٌ ارى-

 نیریو؟ یا نیری-سیاٍش

 :گفتو خندى با

 .نکن يو فکرشَ اصال-

 :گفت ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر دستشطَ ٍ شد نزدیکو

 نکنو؟ ٍ فکرش چرا اٍنَقت-

 .نهیرم تَ با نن چَن-

 نهیری؟ چرا-سیاٍش
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 .الیلید بٌ-

 .بگَ رٍ دالیل اٍن از یکی-سیاٍش

 .آب تَ برم لباس با نیاد بدم نن ٍ نیاٍردم خَدم با نایَ نتاسفانٌ اینکٌ یکی-

 :گفت تعجب با

 .دیگٌ نیاری در ٍ لباسات خَبٌ؟خب حالت آٍا-

 :گفتو قلهبیدى يای چشو با

 تَ؟ جلَ-

 .نن جلَ ارى-سیاٍش-

 .عزیزم حتها باشٌ-

 :گفتو ٍ ورفت در دستش زیر از

 .نیام کنو عَض ٍ لباسام يا اتاق از یکی تَ نیرم نن-

 .استخر تَ نیبرم خَدم با تَرٍ اخر از نن رفتی در زیرش از نکن فکر-سیاٍش

 :گفتو لب زیر ٍ خندیدم بًش دلو تَ

 .جناب باش خیال يهین بٌ-

 

 ٍ گذاشتیو سینهایی یلوف یک سیاٍش با ٍ پایین رفتو کردم، عَض راحتی لباس با ٍ لباسام اینکٌ بعد
 .دیدیو

 .شد نايار نَقع کٌ گذشت ٍقتهَن
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 .خَردیو( بَد سیاٍش ی گفتٌ غذام، بَدن خَشهزى)ٍ خَشهزم يای ناکارانی سیاٍش با

 .استخر برم تنًایی خَابیدش ٍقتی گرفتو تصهیو نايار بعد

 لباس با ٍ بیارم در بَدم نجبَر ٍ اب تَ برم لباس با نیَند بدم خیلی گفتو خَدش بٌ کٌ يهینطَر
 .خجالت از نردم نی ٍ شد نی شرنو سیاٍش جلَی اینکٌ ٍ برم زیر

 سرم از دست خجالت کٌ کنو چٌ انا دیدى، نختلف يای حالت تَ ٍ نن ٍقت چند این تَ کٌ درستٌ
 .نهیدارى بر

 

 :گفتو ٍ کشیدم سیاٍش جلَی نصلحتی ی خهیازى ٍ پاشدم جام از

 نیای؟ يو تَ بخَابو نیرم نیاد خَابو خیلی نن-

 .استخر بری نهیخَاستی نگٌ-سیاٍش

 .شدم سنگین خَردم غذا نیست، حالش نٌ-

 .بخَابیو بریو پس باشٌ-سیاٍش

 .کشیدم دراز داشت، دٍنفرى تخت کٌ اتاقا از یکی تَ رفتیو

 .برد خَابو نن نحال کٌ خَدم رٍ کشیدم رٍ پتَ

 

 .بَد سکَت فقط ٍ گذشت دقایقی

 .بردى خَابش ٍ سرش رٍ گذاشتٌ ٍ دستش سیاٍش دیدم کٌ کردم ازب ٍ يام چشو آرٍم

 :زدم صداش ارٍم بار یک
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 سیاٍش؟-

 .نداد جَاب

 .بردى خَابش شد راحت خیالو

 .گرفت خندم خَدم کاريای از

 .بیرٍن زدم اتاق از ٍ پایین اٍندم تخت رٍ از ارٍم

 زیرزنین؟ طرف رفت باید کجا از حاال

 .بَد باز نیهٌ کٌ در یک بٌ خَرد چشهو کٌ ردمک نی نگاى رٍ اطراف داشتو

 .کردم باز اخر تا ٍ رفتو طرفش بٌ

 .پایین طرف بٌ رفت نی کٌ خَرد نی پلٌ تا چند

 .استخر سالن بٌ رسیدم تا کردم طی يارٍ پلٌ ٍ بستو ارٍم ٍ در

 .بَد باحال ٍ بزرگ چقدر ٍای

 .خَبٌ ٍ گرم ابش دیدم کٌ اب تَ گذاشتو ٍ دستو ارٍم

 .نیخَاست حسابی شنای یک دلو ٍ بَدم نرفتٌ استخر ٍقتٌ خیلی

 .رختکن طرف رفتو

 .اٍردم در تنو از شلَارم يهراى بٌ ٍ لباسو

 .کردم باز بَدم بافتٌ کٌ يو ٍ نَيام

 .يا شد سردم ٍای

 .داشتو دٍستش خیلی کٌ بَد رنگ خَش صَرتی ست یک زیرم لباس
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 .گرفت گر بدنو برم راى اینجَر سیاٍش جلَی بخَام اینکٌ فرض با

 

 .ٍایستادم استخر لب ٍ اٍندم بیرٍن رختکن از

 .شٌ گرم تا بردم داخل ٍ پايام یکو

 .اٍند صدایی کٌ بپرم خَاستو

 بزنی؟ گَل ٍ نن خَاستی-سیاٍش

 .استخر تَ افتادم ٍ دادم دست از ٍ تعادلو سیاٍش صدای با

 .باال ادمد ٍ نَيام ٍ کشیدم عهیقی نفس ٍ اب رٍ اٍندم کٌ گذشت یکو

 .استخر لب نیَند داشت زنان قدم کٌ کردم نگاى سیاٍش بٌ تعجب با

 نبَدی؟ خَاب تَ نگٌ-

 .خَندم رٍ دستت اٍل يهَن از نٌ، کٌ نعلَنٌ-سیاٍش

 .نیام دیگٌ ساعت نیو تا ننو برٍ تَ حاال باشٌ-

 .بايو انا نیرم، باشٌ-سیاٍش

 .َشٌگ یگ انداخت ٍ اٍرد در تنش از ٍ لباسش حرکت یک با

 .سیاٍش نٌ-

 .دیگٌ طرف کردم ٍ رٍم ٍ بستو ٍ چشهام کٌ اٍرد در شلَارشو

 .نیَند خندش صدای
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 .تَ دست از اٍا ٍای-سیاٍش

 

 .اب تَ پرید پرش یک با

 .ایستاد رٍم رٍبٌ ٍ طرفو اٍند

 :گفت ٍ کنار زد رٍ صَرتو رٍ بَد شدى پخش کٌ ٍ نَيام

 .ریخت بًو يات نقشٌ-

 .کنو شنا تنًایی داشتو دٍست فقط داشتو،ن ای نقشٌ نن خیر نٌ-

 .کنیو نی شنا يو با حاال-سیاٍش

 .کردم کردن شنا بٌ شرٍع ٍ اب زیر رفتو یکدفعٌ ٍ رفتو عقب عقب ٍ کشیدم پَفی

 

* 

 (سیاٍش)

 .کرد نی شنا دریا تَ پری یک نحل آٍا

 .شدم خیرى بًش ٍ استخر لبٌ بٌ دادم تکیٌ

 .اب زیر رفت نی باز ٍ نیَند در اب از نن بٌ تَجٌ بی

 .بشٌ در خستگیو یکو ننو بًترى گفتو گذشت کٌ یکو

 .اب زیر رفتو ٍ کردم حبس ٍ نفسو
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 .استخر لب بٌ دادم تکیٌ کٌ گذشت دقیقٌ بیست نزدیک کنو فکر

 .داد تکیٌ خَدم نحل يو اٍا

 ایجاي نن نکردى خدایی کٌ اب زیر بَد کردى ٍ پایینش بٌ گردن از ازش، بَد گرفنٌ خندم
 .نبینو رٍ خصَصیش

 :گفت ٍ ٍایستاد رٍم رٍبٌ

 بریو؟ شدم خستٌ نن دیگٌ خب-

 .بریو-

 .برٍ اٍل تَ خب-آٍا

 .نیریو بايو نٌ-

 :گفت حرص با ٍ بیرٍن داد ٍ نفسش

 .يا شدی لجباز انرٍز سیاٍش-

 .شدی غریب عجیب انرٍز يو تَ-

 .اٍند دید تَ تنش باال کٌ چسبَندنش خَدن بٌ ٍ بیرٍن کشیدنش اب از حرکت یک با

 .پیچید استخر کل تَ صداش کٌ کشید جیغی

 نیکشی؟ جیغ چرا دختر چتٌ-

 .کن ٍلو سیاٍش-آٍا

 زنو با ندارم حق نن ندیدنت؟یعنی برينٌ تاحاال نن انگار کٌ نیکنی رفتار جَری چرا دیگٌ، بسٌ اٍا-
 استخر؟ بیام



 www.Novel98.com 869               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

** 

 (آٍا)

 .اٍند بدم خَدم از یًَ حرفش این با

 .بَد بد نن اخالق انا داشت، حق

 .پایین رفتن نی ٍ خَردن نی سر اب يای قطرى کٌ لختش ی سینٌ بٌ افتاد نگايو

 .کردم نگاى صَرتش بٌ ٍ باال کشیدم ٍ نگايو

 :گفتو ٍ کنار زدم رٍ صَرتش رٍ بَد افتادى کٌ نَياش از ای تیکٌ ٍ باال اٍردم ٍ دستو

 .بدى نن اخالق کنو چیکار انا ببخشید،-

 نیست الزم نحرنی بًو تَ انا نشدی، نن نال جسها ينَز کٌ درستٌ آٍا، اینا بٌ کن تعاد-سیاٍش
 .کنی پنًان دیدم از رٍ خَدت انقدر

 .نداشتو گفتن برای حرفی ٍاقع در نگفتو چیزی

 .سینش رٍ گذاشتو ارٍم ٍ سرم

 .کرد حلقٌ دٍرم ٍ دستش اٍنو

 :کرد زنزنٌ دنیارٍ ی جهلٌ بًترین گَشو زیر

 .خَشگلو رمدا دٍستت-

 :کردم زنزنٌ خَدش نحل ننو ٍ بستو لذت از ٍ يام چشو

 .ننو-

 :گفت تعجب با ٍ کرد جدا خَدش از ٍ نن یکدفعٌ
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 گفتی؟ چی االن-

 :گفتو خندى با

 .نزدم حرفی نن-

 .گفتی چیزی یک االن چرا-سیاٍش

 .خندیدم بلند

 :گفتو ٍ کردم صَرتش نزدیک رٍ صَرتو شد تهَم خندم ٍقتی

 .ننو-

 چی؟ تَ-ٍشسیا

 .دارم دٍست ننو-

 

 .کرد نی نگايو نبًَت ٍ نات

 :کردم نجَا ٍ گَشش زیر بردم ٍ صَرتو دٍبارى

 .عاشقتو زندگیو، نرد-

 .شدم خیرى ياش چشو بٌ کردم بلند ٍ سرم

 :گفت ٍ کرد بغلو نحکو یکدفعٌ

 بشنَم؟ دينت از جهلٌ این داشتو دٍست چقدر نیدٍنی-

 .خندیدم

 .شدیو جدا يو از



 www.Novel98.com 871               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .کردیو نی نگاى يو بٌ عشق ٍ لبخند با

 .بَسید ٍ گَنو ارٍم ٍ شد خو

 .نهیدى حال اینجا اب، از بیرٍن بریو بیا-سیاٍش

 :گفتو خندى با

 .استخر در عشق بٌ اعتراف ارى-

 .کرد دراز طرفو بٌ ٍ دستش ٍ بیرٍن کشَند اب از رٍ خَدش حرکت یک با

 .باال طرف بٌ کشیدم رٍ خَدم ٍ گرفتو ٍ دستش ننو

 .دارم ٍضعی چٌ نن کٌ افتاد یادم یکدفعٌ اٍندم، بیرٍن کٌ اب از

 .کرد نی نگايو داشت خیرى باال ٍ پایین از کٌ کردم نگاى سیاٍش بٌ

 .کرد بغلو ٍ گرفتتو پشت از یکدفعٌ کٌ رختکن سهت برم دٍ با خَاستو

 .بپَشو لباس برم زنین بزارتو سیاٍش ٍای-

 .َشینیپ بعد حاال نکردى، الزم-سیاٍش

 .رفت نی باال يا پلٌ از داشت

 

 :گفت کٌ کاشتو دارش نو ی سینٌ رٍی ای بَسٌ ارٍم

 .نیکنی شیطَنی داری خَدت ببین-

 .خندیدم

 .کردم سکَت نیشٌ، چی اخر از عاقبتهَن ٍ نیرى کجا دارى نهیدٍنستو
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 .تخت رٍ کرد پرت ٍ نن ٍ شد اتاق ٍارد دیدم کٌ چرخَندم ٍ سرم

 .زد خیهٌ رٍم زٍد خَدشو

 تَ؟ بَدی کی شیطَن-سیاٍش

 :گفتو ناز با

 .عشقو-

 کیٌ؟ عشقت-سیاٍش

 .شَيرم-

 .گردنو تَ برد فرٍ ٍ سرش ٍ زدم لبخندی

 .سپردم سیاٍش بٌ ٍ خَدم ٍ

** 

 (ريا)

 .نهیخَام گرٍنی این بٌ عرٍس لباس نن نیگو نهیفًهی، چرا جان کیارش-

 :گفت ٍ کرد اخهی

 ٍسط؟ کشیدی رٍ پَل بحخ باز-

 .کنار بندازنش ٍ بپَشش باید شب کی خب-

 گفتٌ کی اینکٌ دٍم بدیو، نشَن يانَن بچٌ بٌ نیتَنی يا بعد ٍ یادگاریٌ اینکٌ اٍل-کیارش
 .بپَشی دٍبارى رٍ لباس اٍن بری نیگو بکنٌ عرٍسیهَن شب يَس يرٍقت کنار؟نن بندازیش

 .خندیدم حرفش این از
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 .کرد قانعش شد نهی جَرى يیچ خدایی

 .خندید نی نا يای بحخ ٍ جر بٌ داشت بَد نسنی خانَم کٌ فرٍشندى

 .ببینتش تنو تَ نزاشتو کیارش يای اصرار بٌ بازم انا بخرم، رٍ لباس يهَن شد قرار يو اخر از

 .شدیو خارج نزٍن از ٍ برداشتیو رٍ جعبٌ کردن، حساب از بعد

 .نشست ٍ عقب گذاشت رٍ جعبٌ کیارش

 .نشستو ننو

 کٌ يایی چیز ٍ کانلٌ تَيو جًاز ٍ خریدیو يو رٍ عرٍست لباس ٍ کردیو زرٍر کٌ رٍ باغ خب-کیارش
 نیهَنٌ فقط نیاد، فردا انشاءهلل يو آزنایش جَاب ٍ نَندى دٍتیکش يو بَدى داناد خانَادى پای
 ريا؟ چی دیگٌ طال، سرٍیس خرید ٍ خَنٌ خرید

 :گفتو ٍ خندیدم بلند

 انا نگفتی، آرایشگاى ٍ بردار فیلو نٌ ايا گفتی، رٍ چی يهٌ کنو فکر يا، نیست بد بکشی نفس یک-
 .کردم رزرٍ خَدم کٌ ٍ آرایشگاى

 .نیکنو اٍکی خَدم يو آتلیٌ رٍ بردار فیلو-کیارش

 .نَندى خیلی ينَز حاال، نیاد یادنَن یکی یکی-

 .کرد حرکت نا ی خَنٌ طرف بٌ ٍ کرد رٍشن ٍ ناشین

 

 (آٍا)

 .نداشتو آرانش حاال تا نقدرا گفت نیشٌ شاید بَد، خَبی رٍز خیلی
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 .بخَابو جایی نَن شب نهیَند خَشو چَن دیگٌ، بریو برگردیو گفتو سیاٍش بٌ

 .افتادیو راى ٍ ناشین تَ گذاشتیو ٍ کردیو جهع يارٍ ٍسایل

* 

 "عید رٍز"

 (ريا)

 .زدم يو يارٍ سبزی قَرنٌ ٍ برداشتو رٍ قابلهٌ در

 .بَدیو ىشد جهع يو دٍر يههَن بار اٍلین برای انرٍز

 .نیَندن يو دیگٌ دقیقٌ چند تا يو کیارش ٍ سیاٍش ٍ اٍا

 .کرد درست سبزی قَرنٌ نانانو ندارن دٍست نايی سیا ٍ کیا کٌ جایی از

 .زدم رٍ دکهش ٍ رفتو بیرٍن خَنٌ آشپز از آیفَن زنگ صدای با

 .بَد کیارش

 .کشیدم ٍضعو ٍ سر بٌ دستی

 :گفت ٍ سهتو اٍند عجلٌ با نانان

 د؟بَ کی-

 .کیارشٌ-

 .نَندیو ننتظر در دم

 .پایین نیَند داشت يا پلٌ از تراشیدى ٍ نرتب يو بابا

 .اٍرد در رٍ ياش کفش ٍ تَ اٍند کیارش ٍ کردم باز ٍ در
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 .کرد رٍبَسی نانان با اٍل بعدشو

 .باشٌ نبارک عیدتَن نانان سالم-کیارش

 .زد صداش"نانان" کیارش کٌ اٍند خَشش شدت بٌ نانان فًهیدم

 .باشٌ نبارک يو تَ عید پسرم سالم-نانان

 .گفتیو تبریک رٍ عید ٍ کردیو رٍبَسی دیگٌ يو با بعد

 .رفت بابا سهت بٌ کیارش بعدم

 

 جلَ حال تَ بردم لیَان، تا چًار تَ ریختو ٍ برداشتو رٍ پرتغال آب شربت پارچ ٍ خَنٌ آشپز تَ رفتو
 .نشستو خَدم بعد ٍ کردم تعارف يهٌ

 

 .اٍندن يو سیاٍش ٍ اٍا ٍ اٍند در صدا بٌ زنگ کٌ زدیو نی حرف داشتیو

 .افتاد راى بٌ بَسٌ ٍ ناچ بازار باز

 

 .کردیو نی صحبت ٍ يو دٍر بَدیو نشستٌ يهگی

 :گفتو اٍا رٍبٌ

 .شدى عَض رٍحیت ٍقتٌ چند این نیکنو احساس-

 :گفت ٍ خندید

 .ايَم-
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 شد؟ چی طالقتَن ناجرای-

 .بهَنیو يو کنار عهر اخر تا گرفتیو تصهیو ٍ نهیگیریو طالق ٍقت يیچ نا کنسلٌ،-آٍا

 .کردم نگايش زدى حیرت

 نن؟ جان-

 .تَ جان-آٍا

 .کردن نگايو يهٌ کٌ زدم دست نحکو خَشحالی با

 :گفتو اٍا بٌ باز ٍ برگشتو اٍل حالت بٌ خجالت با

 بشو؟ خَشحال نن نهیگی تر زٍد تَ،چرا بگیری نرض ای-

 .حاال-

 .خَردنش ٍ مزد خیارم بٌ گازی

 :گفتو دٍبارى گذشت یکو

 بپرسو؟ سَال یک اٍا-

 .بپرس-اٍا

 داشتین؟ رابطٌ بايو سیاٍش ٍ تَ يا، بگی راستشَ-

 :گفت ٍ کرد نگايو تعجب با

 سَالیٌ؟ چٌ دیگٌ این-

 .بگَ بدٍنو نیخَام-

 :گفت خندى با
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 .شرنندى خصَصیٌ عزیزم-

 .بگی بًترى پس نهیکنو، ٍلت نن نیدٍنی اٍا-

 .شَيراست ٍ زن بین کٌ شخصیٌ چیز یک دارى، تَ بٌ ربطی چٌ این خب اٍ-اٍا

 :گفتو ٍ کردم نگايش چپ چپ

 .یانٌ ارى بگَ ست کلهٌ یک فقط-

 :گفت خجالت با

 .ارى-

 :گفتو ٍ خندیدم بلند

 .نبارکٌ-

 .بچینیو رٍ نايار نیز کنو کهک نانان بٌ برم تا پاشدم

**** 

 جهع ٍ نیز کردن، تعریف نانان دستپخت از شدت بٌ رشکیا ٍ سیاٍش کٌ نايار خَردن از بعد
 .کردیو

 .کنو استراحت یکو اتاق تَ نیرم نن گفت ٍ کرد خَايی نعذرت بابا

 .رفت اٍنو باشین، راحت شهايا گفت يو نانان

 :گفتو کٌ بَدیو نشستٌ يو کنار چًارتانَن

 .بگین چیزی یک خب يا رفت سر حَصلو-

 نحال؟ چی-کیارش
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 .کنیو بازی حقیقت جرأت اینبی نهیدٍنو،-

 .بازی این از نیاد بدم انقدر اى-سیاٍش

 .ٍا-

 .بیار بطری یک برٍ خَبٌ-کیارش

 .کردن بازی ٍارد اصرار بٌ يو رٍ سیاٍش نشستن، زنین رٍ کیارش با ٍ کرد استقبال يو اٍا

 .نشستو خَدنو ٍ اٍردم رٍ بطری

 .چرخَندنش ٍ ٍسط گذاشتهش

 .سیاٍش رٍی افتاد

 حقیقت؟ ای جرأت-

 .حقیقت-سیاٍش

 .خندیدن نی ریز ریز اٍا ٍ کیارش

 :گفتو ٍ کردم فکر یکو

 رٍ؟ اٍا یا داری دٍست بیشتر ٍ کیارش-

 : گفت ٍ کرد نگايو چپ چپ سیاٍش

 چرتیٌ؟ سَال چٌ این-

 .بدى جَاب بدٍ-

 .کردن نی نگاى بًش چشهی چًار يو کیارش ٍ اٍا

 ...ٍ زنهٌ يو اٍا ٍ داداشهٌ کیارش خب-سیاٍش
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 اٍا؟ یا کیارش بگی، ٍ این فقط باید نیست، قبَل اصال اینجَری-

 :گفت ٍ انداخت اٍا بٌ عهیقی نگاى

 .رٍ اٍا-

 .زدم پًنی ٍ پت لبخند

 .داد سیاٍش تحَیل لبخندی يو اٍا

 :گفت شدى گرد يای چشو با کٌ کیارش نیهَند

 داشتیو؟ سیاٍش-

 .ننچٌ بٌ زنتٌ تقصیر داداش نشَ ناراحت-سیاٍش

 .نگفت چیزی ٍ خندید ارشوکی

 .اٍا ٍ نن رٍی افتاد کٌ چرخَندم دٍبارى رٍ بطری

 .بَد نشستٌ سیاٍش کنار اٍا نن شانس از

 .خندید بلند کٌ گفت چیزی اٍا گَش دم سیاٍش

 .نیگیرى انتقام االن خدا یا

 حقیقت؟ یا جرأت-اٍا

 .حقیقت-

 .بَسیدتت بار چند حاال تا کیارش-اٍا

 .نیشٌ يیجدى نحبت دارى بازی دیگٌ ٍای-کیارش

 .بشی چی بگو اٍا ای
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 .بدى جَاب ريا دیگٌ، نکنین زنی جر-اٍا

 :گفتو يهین برای کشیدم نهی خجالت ازش اصال ٍ بَد برادرم نحل سیاٍش

 .رفتٌ در دست از ارقانش ٍاال-

 .خندى زیر زدن

 .خندید نی يو سیاٍش حتی

 .کیارش ٍ اٍا رٍ افتاد کٌ چرخَندم رٍ بطری دٍبارى

 حقیقت؟ یا جرأت-کیارش

 .حقیقت-اٍا

 :گفت ٍ کرد فکر کیارش

 زدتت؟ حاال تا سیاٍش-

 .کردم نگاى کیارش بٌ تعجب با

 .بَد سَالی چٌ این

 :گفت زٍد اٍا کٌ کردن نگاى رٍ يو عهیق اٍا ٍ سیاٍش

 .نٌ-

 .خَبٌ-کیارش

 .سیا ٍ کیا رٍ افتاد کٌ چرخَندم رٍ بطری

 حقیقت؟ یا جرأت-سیاٍش

 .قتحقی-کیارش
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 بَدى؟ چی اسهش دخترت دٍست اخرین-سیاٍش

 .کرد گرد سیاٍش برای ٍ ياش چشو کیارش

 .چیٌ جَابش ببینو تا کردم نگاى کیارش بٌ خیرى

 

 :گفت ٍ کرد نن نن یکو

 کٌ بَد سالگی پنج ٍ بیست ٍ سن در دخترم دٍست اخرین نیستو، بلد درٍغ نن کٌ جایی از-
 نانش؟

 بَد؟ چی خب-

 .آنايیتا-کیارش

 .داشتٌ يو اسهی چٌ نکبت اى اى-

 .خندیدن يهٌ

 :گفتو کیارش گَش دم ٍ شدم خو ارٍم

 .نیرسو بعد يو یکی تَ حساب-

 کردم؟ چیکار نن نگٌ-کیارش

 تَ؟ داشتی دختر دٍست-

 نداشتی؟ پسر دٍست تَ نگٌ-کیارش

 .نداشتو کٌ خیر نٌ-

 .گذشت خَشی ٍ خَبی بٌ چی يهٌ ٍ نگفتیو چیزی دیگٌ
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*** 

 (سیعرٍ رٍز)

 .بَد رٍزعرٍسیو انرٍز

 .زندگیو رٍز بًترین گفت نیشٌ

 .بخَابو نتَستو زیاد، ازيیجان دیشب

 .دارم يیجان ٍ استرس خیلی

 .کردم قبَل ننو ارایشگاى، بریو بايو کٌ دنبالو نیاد زدٍگفت زنگ اٍا

 .رفتو سرٍیس سهت بٌ ٍ پایین اٍندم ازتخت

 .شدم انادى ٍ بیرٍن اٍندم ٍاجب بعدازکارای

 .پایین رفتو ٍ برداشتو رٍ ٍسایلو با ٍ عرٍسو لباس اٍا زنگ باتک

 .ارایشگاى یک برن ستایش ٍ جَن نسرین با بَد قرار نانان

 .کردیو حرکت ارایشگاى سهت بٌ راست یک ٍ شدیو تاکسی سَار اٍا با

 

 :گفت بعد ٍ کردیو سالم ٍ اٍند بَدکٌ خانَم گلی اسو بٌ ارایشگری خانَم رسیدیو، ٍقتی

 درستٌ؟ باشید ريا بایدشها حتها-

 :ٍگفتو کردیو تعجب اٍا ٍ نن

 .ريايستو بلٌ-

 :کردٍگفت دراز سهتو رٍ دستش نتقابال اٍنو کٌ درازکردم سهتش رٍبٌ دستو
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 .کردى خیلی شهارٍ سفارش اقاداناد يستو، گلی-

 .بَدى فکرم بٌ باز کیارش کٌ شد اب قند کَى تَدلو

 .نشستیو صندلی یک رٍ يرکدٍنهَن کردیو عَض رٍ انَنلباس پرٍ اتاق تَ اینکٌ بعد

 .رٍ اٍا يو دیگٌ خانَم یک ٍ کنٌ درست ٍ نن بَد قرار خانَم گلی

 .صندلی بٌ دادم تکیٌ ٍ سرم

 .بیام در ٍجق عجق نهیخَام زیاد کٌ بًشَن کردم سفارش

 .عزیزم بلدیو رٍ کارنَن نا گفت، خانَنو گلی

 

 .شد تهَم کارم بَدم، شدى خستٌ شدت ٌب دیگٌ کٌ ساعت چند تقریبا بعد

 .بَدن کردى درست ٍ نَيام يو بَدن کردى رٍ ارایشو يو

 .ببینو اینٌ تَ رٍ خَدم ٍ پاشو نیتَنو گفت کٌ کردم تشکری خانَم گلی از

 

 .کردم نگاى خَدم ٍبٌ پاشدم

 ترکیب زجیغرژقرن بااٍن اٍند، نی يام چشو رنگ بٌ خیلی تَسی طالیی سایٌ بَدم، زیباشدى ٍاقعا
 ابی سیاى سایٌ بَد شدى زیبا خیلی اٍايو. شیک ٍ سادى گفت نیشٌ رٍ ارایشو بَد،کال شدى زیبایی
 .بَد کردى زیباش خیلی قرنزنالیو بارژ

 .بپَشو ٍ عرٍسو لباس کرد کهکو اٍا ٍ اتاق یک تَ رفتیو

 .اٍند نی بًو خیلی
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 .زد امصد اٍا کٌ کردم نی برانداز دیگٌ بار یک رٍ خَدم داشتو

 .طرفش برگشتو

 .کردیو بغل رٍ يو ٍ زدم لبخندی

 .خَايری بشی خَشبخت-اٍا

 .باشی خندٍن ٍ شاد سیاٍش کنار يهیشٌ يو تَ انشاءهلل عزیزم نرسی-

 .زد لبخندی

 .کنٌ کهکو تا گرفت رٍ دستو ٍ شد انادى يو اٍا ٍ سرم رٍ انداختو ٍ شنلو کیارش زنگ باتک

 .بَد کردى سابح قبال کیارش ٍ ارایشگاى پَل

 .بیرٍن ٍاٍندیو کردیو خداحافظی

 ریششو تٌ بَد، شدى تیپ خَش خیلی قرنز پاپیَن ٍ بلَزسفید نشکی کت بااٍن کٌ دیدم ٍ کیارش
 .شد نهی کٌ حیف ٍلی ببَسو ٍ لَپش نحکو برم نیخَاست دلو بَد، زدى

 :ٍگفت رٍشَنو زد اٍا کٌ بَدیو شدى خیرى يو بٌ يهینجَرجفتهَن

 .نکن تهَنش داری نیازش شب ٍ، شَيرم رادرب خَردی-

 :گفتو ٍ دادم تحَیلش غرى چشو یٌ

 .ریزخندیدیو دٍتانَن. دیدیها ٍيو سیاٍش شها يای نگاى-

 (کیارش)

 .بیرٍن اٍندن اٍا ٍ ريا
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 چًرى اٍن نن انگار بازم انا نبَد، نعلَم زیاد بَد، صَرتش رٍ شنلش کردم، نگايش ٍ زدم لبخندی
 .دمدی نی ٍ زیباش ی

 .خندیدن ریز کٌ گفتن يو بٌ چیزی یک رياٍ رٍشَنٌ زد اٍا کٌ کردیو نی نگاى رٍ يو داشتیو

 .بَد زیباشدى خَايری چشو بٌ يو اٍا

 .ٍبردش اٍا دنبال اٍند يو سیاٍش

 .دادیو نی انجام گفتن نی رٍکٌ برداريرکاری فیلو فرنان بٌ نايو

 

 (ريا)

 .دستو داد رٍ گلو دست کیارش

 .شد سَار خَدشو ٍ شدم ناشین سَار کیارش، کهک بٌ برداری فیلو يایکار از بعد

 :گفت ٍ طرفو برگشت نشست ٍقتی

 .ببینو ٍاضح ٍ صَرتت کنار بدى ٍ شنلت ريا-

 .نیبینی باغ تَ حاال نٌ-

 .ببینو باید االن نٌ-کیارش

 .کنار زدم صَرتو رٍ از ک شنلو ٍ خندیدم

 :گفت ٍ کرد نگايو خیرى کیارش

 .نبَسهت تا بگیرم رٍ خَدم جلَی خیلی باید انرٍز عزیزم، شدی گلخَش خیلی-

 .خندیدم
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 .نهیشٌ بلٌ-

 .بَسید ٍ دستش تَ گرفت ٍ دستو

 .سرٍرم شدی خَشتیپ  شدت بٌ يو تَ راستی-

 .نهیرسیو کٌ شها پای بٌ-کیارش

 .کردیو حرکت باغ سَی بٌ ٍ کردیو نگاى يو بٌ خندى با

 

 .کرد باز برام ٍ در ٍ پایین اٍند کیارش رسیدیو ٍقتی

 .گرفتن نی فیلو يو يا بردار فیلو

 .زدن نی دست ٍ در دم بَدن اٍندى يهٌ

 .کردن بغلو ٍ جلَ اٍندن جَن نسرین ٍ نانان

 .تَ رفتیو

 .برداشتو ٍ  شنلو ٍ کردن کهکو

 .بگیریو عکس بریو شد قرار کردن تعریف ازم حسابی يهٌ اینکٌ بعد

 عکس يهینجا ٍ نریو آتلیٌ گرفتیو تصهیو داشت، قشنگی خیلی یفضا بَدیو گرفتٌ کٌ باغی چَن
 .بگیریو رٍ يانَن

 گرفتو عکس بٌ کرد شرٍع ٍ باغ تٌ رفتیو بَد برخَردی خَش خانَم کٌ يا عکاس از یکی يهراى بٌ
 .نختلف يای ژست در
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 کیارش ٍ نن اینکٌ دلیل بٌ البتٌ شدم، عاشقش کٌ یکیش نخصَصا شد قشنگ خیلی عکسانَن
 .داشتو دٍست بیشتر ٍ این نن انا بَد، شدى عالی عکسانَن تهام بَدیو، عکس خَش

 

 .خانَادگی بعدشو ٍ گرفتن عکس تکی ٍ اٍندن يو اٍا ٍ سیاٍش

 .بَدن جدا نردا ٍ زن اٍا عرٍسی نحل

 .کردیو رٍبَسی بايو ٍ اٍندن کیارش بابای ٍ بابا

 .بغلو پرید ٍ طرفهَن اٍند دٍ با ستایش

 .عزیزم شدی خَشگل تَ چقدر ٍای-ستایش

 :گفتو خندى با

 .شدی بًتر نن از کٌ تَ-

 :گفت ستایش رٍبٌ ٍ کرد جداش نن از حرکت یک با ٍ گرفت ٍ ستایش کهر کیارش

 .زدی بًو ٍ ریختش بچٌ ٍر اٍن برٍ-

 :گفت کیارش رٍبٌ ستایش

 .بچرٍنو ٍ داداشو زن اصال نیخَام ببینو، اٍنَر برٍ تَ پرٍ-

 .پرٍ بچٌ نیکنی بیجا تَ-کیارش

 :گفتو خندیدم نی کٌ يهینجَر

 .بریو بیاین نکنید دعَا خب خیلی-

 .خندى از رفتو ریسٌ کٌ زد بًو چشهکی ستایشو
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 تا اٍند عاقد رفت، پیش خَب چی يهٌ ٍ کردیو گَیی اٍند خَش نًهَنا بٌ کیارش با اینکٌ بعد
 .کنٌ جاری رٍ عقد

 .تَ اٍندن سیاٍش ٍ کیارش بابای ٍ بابا

 

 .شدیو شَير ٍ زن کیارش با رسها دیگٌ ٍ دادم رٍ بلٌ نن ٍ

 .زدن دست برانَن يهٌ ٍ کردیو رٍبَسی بايو پاشد، يو کیارش ٍ پاشدم جام از

 :گفت گَشو دم کیارش

 .شدی خَدم خانَم دیگٌ-

 .زدم لبخندی رٍش بٌ

 .کردیو رٍبَسی يهٌ با بعدم

** 

 (آٍا)

 .شد حلقٌ کهرم دٍر یکی دست ٌک کردم نی نگاى ريا بٌ داشتو لبخند با

 .کرد نی نگايو داشت سیاٍش کٌ باال اٍردم ٍ سرم

 :گفتو لبخند با

 شدى؟ چی-

 .بشٌ چیزی باید نگٌ يیچی،-سیاٍش
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 .باشٌ نبارک راستی نٌ،-

 :گفت ٍ زد لبخندی اٍنو

 .يهچنین-

 

 يو ستایش ٍ ريا ٍ نن ٍ نردٍنٌ قسهت رفتن نردا دادیو رٍ يانَن کادٍ يههَن اینکٌ از بعد
 .ترکَندیو

 

 (ريا)

 .شدم گر نظارى ٍ نشستو جام سر برگشتو ٍ شدم خستٌ دیگٌ رقصیدم انقدر

 .رفت نی پیش خَبی بٌ داشت چی يهٌ خدارٍشکر

 .گرفتن عکس بايام ٍ اٍندن يو فانیل دختريای از تا چند

 .تَ نیاد دارى داناد کٌ گفتن دٍبارى

 .کردن حجاب وي يا بعضی ٍ نبَد خیالشَن عین يا بعضی

 .زدن دست براش يهٌ کٌ تَ اٍند کیارش

 .اٍردن رٍ کیک لحظٌ يهَن کٌ نشست کنارم

 .گذاشتیو يو دين ٍ بریدیو ٍ عرٍسیهَن کیک لبخند ٍ عشق با يو نا

 

 .ٍایستاد جلَم ٍ پاشد کیارش کٌ بَدم نشستٌ
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 بانَ؟ دید نی رٍ دٍنفرى رقص افتخار-

 .ٍسط رفتیو پاشدم، جام از ٍ گذاشتو دستش تَ ٍ دستو لبخند با

 .برانَن زدن دست يهٌ

 .رقصیدن بٌ کردیو شرٍع ارٍم

 :گفت گَشو دم کیارش

 .نیشٌ تهَم دارى طاقتو دیگٌ خَنهَن بریو بشٌ کی-

 :گفتو نفًهیدم ٍ حرفش نحال کٌ جَری انا فًهیدم، ٍ ننظَرش

 بشٌ؟ چی خَنٌ بریو ٍا-

 .بشٌ تهَم زٍد چرا نیبریو لذت فضا این از داریو

 

 .بغلش تَ برگشتو دٍبارى ٍ زدم دٍری

 

 .تر دیر یکو حاال نیگذرى کٌ باألخرى باشٌ اینطَر، کٌ-کیارش

 :گفتو لب زیر

 .باش خیال يهین بٌ-

 گفتی؟ چیزی-کیارش

 .نگفتو چیزی بابا نٌ-

 .جانَن سر رفتیو ٍ زدم لبخندی
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 .ردیوک خداحافظی ازشَن نايو ٍ رفتن کو کو نًهَنا شام، سرٍ از بعد

 .بَد گرفتٌ درد شدت بٌ پايام

 

 .شد رفتن ٍقت

 .نشستو ناشین تَ کیارش کهک بٌ ٍ پَشیدم ٍ شنلو

 .رفت ٍ گرفت ٍ گازش ٍ کرد رٍشن ٍ ناشین ٍ نشست اٍند يو کیارش

 نی ٍ شد نی نانع کیارش کٌ بیرٍن بردم نی ٍ دستو يی يهین برای بَدم کشَن عرٍس عاشق
 .زشتٌ گفت

 

 .نکشٌ طالق بٌ کار انشب يهین تا نشستو رجامس ادم نحل دیگٌ

 

 .ببینن رٍ خَنٌ تا تَ رفتن اطرافیان رسیدیو، ٍقتی

 .کشتن گَسفند یک يو نا پای جلَی

 .شدم خَنٌ ٍارد ٍ باال دادم ٍ لباسو

 

 .بَد خبر چٌ خَنٌ تَ اٍى

 .نهیشن خستٌ اینا خَبٌ
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 .اٍردم در ٍ يام کفش ٍ نشستو نبل رٍ زٍد

 .پام آی

 :گفت ٍ کنارم شستن اٍا

 .پیشت نیام فردا-

 .داری دٍست يرجَر باشٌ-

 بَد بد حالت شب نصف اگٌ دیگٌ، گفت باید انا شدى، تکراری دیگٌ يا حرف این نیدٍنو-اٍا
 .بزن زنگ بًو خَاستی

 .دادم تکَن ٍ سرم ٍ خندیدم

 .کرد نی نگاى زنا بٌ داشت کالفٌ کٌ کردم نگاى کیارش بٌ

 .دیگٌ گهشین برین نیگٌ ىدار دلش تَ نیدٍنستو

 .رفتن ٍ کردن زحهت رفع يهٌ باألخرى

 .رفتن يو اٍنا بألخرى انا گرفت، آبغَرى یکهو ٍ زد بًو رٍ يهیشگی يای حرف يو نانان

 .بست رٍ خَنٌ در کیارش

 :گفتو ٍ نبل رٍ گذاشتو ٍ پايام

 .نن شدم خستٌ چقدر ٍای-

 :گفت نیاٍرد در ٍ کتش کٌ يهینجَر کیارش

 .دارم کار بايات صبح تا کٌ کن در ٍ ستگیتخ یکو-

 .شدم سفید ٍ سرخ کٌ بَدم نن فقط ٍ
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 .تَ رفتو ٍ دٍیدم اتاق طرف بٌ ٍ پاشدم جام از سریع يهین برای کنو اذیتش یکو خَاستو

 .کرد بازش حرکت بایک ٍ گذاشت در الی پاشَ ٍ اٍند فًهید زٍد کٌ کیارش

 :گفت ٍ يَا انداخت ٍ ابرٍش یک

 نیدٍیی؟ نَش نحل نن برای چطَر ای؟پس خستٌ کٌ-

 .خندیدم

 .جلَ نیَند شیطَنیش نگاى اٍن با کیارشو ٍ رفتو نی عقب عقب داشتو يهینجَر

 .زد خیهٌ رٍم ٍ انداخت بغلو ٍ خَدش اٍنو تخت، رٍ افتادم ٍ کرد گیر پام یکدفعٌ

 .بَدی شدى برٍ دل تَ خیلی انرٍز شیطَن-کیارش

 :گفتو زٍد

 .ببینی نتَنستی شها بَدم، رٍب دل تَ يهیشٌ-

 .داد قرار يام لب رٍ ياشَ لب ٍ برد بین از رٍ صَرتهَن فاصلٌ ٍ خندید

 .گذاشتو بَدن زن دنیای بٌ پا ٍ کردم خداحافظی دخترانگیو دنیای با ٍ نن ٍ

 .بَد کیارش ٍ نن رٍیایی شب شب اٍن

 

 :گفت کرد نی پاک ٍ صَرتو رٍی يای اشک داشت کیارش کٌ يهینجَر

 نیکنی؟ لج چرا دکتر بریو پاشَ نن عزیز-

 .نیشو خَب بخَرم قرص نٌ-

 .بَد ناراحت شدت بٌ يو کیارش بَد، شدى فرسا طاقت ٍ کرد نی درد شدت بٌ دلو زیر
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 .بشو بًتر یکو بلکٌ حهَم تَ رفتو ٍ پاشدم

**** 

 .تخت رٍ نشستو

 .کرد بغلو ٍ نشست کنارم کیارش

 بًتری؟-

 .یکو-

 .نداٍ آیفَن زنگ صدای

 .يستن اٍا ٍ نانان زدم حدس

 .حهَم تَ انداختو ٍ کردم جهع رٍ تختی رٍ سریع

 .ایستادم کیارش کنار ٍ بیرٍن رفتو اتاق از

 .نیارم در بازی ضایع نانان جلَ کردم سعی انا تَيو، رفت چًرم درد از

 .تَ اٍندن اٍا ٍ نانان ٍ کرد باز ٍ در کیارش

 .عزیزم سالم-نانان

 .اٍندی شخَ نانانی سالم-

 .کردیو رٍبَسی يو اٍا با

 .حال تَ رفتن ٍ کرد سالنی يو کیارش

 :گفت ٍ کنارم اٍند نانان

 خَبی؟-
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 .ارى-

 .يا نگی درٍغ-نانان

 .خَبو نانان نٌ-

 درست صبحانٌ برات خَدم نیرم االن انا نیاٍردم، برات نداری، دٍست کاچی نیدٍنستو-نانان
 .نیکنو

 .نشستو اٍا کنار لحا تَ رفتو ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 

 .بَد شدى بًتر حالو قرص، يو بعدش ٍ خَردم ٍ صبحانو اینکٌ از بعد

 .رفتن ٍ نهَندن زیاد يو نانان ٍ اٍا

**** 

 (آٍا)

 (بعد ناى یک)

 .بَد خَبی يای رٍز

 .خَشبختی ٍ ارانش در يهٌ

 .بَد گرفتٌ اٍج رابطهَن ٍ بَدیو خَشبخت يو کنار در يو سیاٍش ٍ نن

 .برسٌ راى از سیاٍش کٌ بَد يا االن

 .تَ اٍند سیاٍش بعدشو ٍ شنیدم رٍ در تَ کلید چرخش صدای کٌ بیرٍن اٍندم اتاق از

 .رفتو طرفش بٌ
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 .اٍندی خَش عزیز سالم-

 .خانَم نرسی سالم-سیاٍش

 .بیارى در رٍ کتش تا کردم کهکش

 بریو؟ چند ساعت-

 .بیاین زٍد فتٌگ نانان شَ، حاضر يو تَ بگیرم دٍش یک نن نهیدٍنو-سیاٍش

 .شو حاضر برم نن پس باشٌ-

 

 .برگشتو ٍ انداختو خَدم بٌ اینٌ تَ يو رٍ اخر نگاى ٍ زدم لبام بٌ يو ٍ رژم

 :گفتو ٍ شدم نانعش کٌ ببَستو خَاست ٍ کرد نگايو لبخند با ٍ جلَم اٍند سیاٍش

 .شدى دیر بریو بدٍ نیشٌ، پاک رژم االن سیاٍش عٌ-

 .رتس فدای بشٌ پاک خب-سیاٍش

 :گفتو ٍ رفتو در دستش زیر از کٌ جلَ بیارى ٍ سرش خَاست دٍبارى

 .شدى دیر شب برای بزار عزیزم-

 .بیرٍن رفتیو اتاق از ٍ داد تکَن ٍ سرش  بَد خَردى حال ضد کٌ يو سیاٍش

** 

 (ريا)

 .بَدیو شدى دعَت جَن نسرین خَنٌ انشب کردیو، حرکت ٍ شدیو ناشین سَار

 .بَد ذشتٌگ عرٍسیهَن از ناى یک
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 .کردم سپری کیارش کنار ٍ زندگیو لحظات بًترین ناى یک این تَ

 

 .رسیدیو نین چند بعد

 .زدیو رٍ زنگ ٍ گرفتیو رٍ يو يای دست ٍ شدیو پیادى ناشین از

 

 .کرد بغلش ٍ کیارش طرف اٍند ستایش کٌ شدیو خَنٌ ٍارد

 .بَد شدى تنگ براتَن دلو چقدر ٍای-ستایش

 .کردم بغلش لبخند با ننو

 .کردیو رٍبَسی بابا ٍ جَن نسرین با بعدشو

 .بَدن اٍندى يو سیاٍش ٍ اٍا

 

 .نشستو اٍا کنار ٍ حال تَ رفتو بعدشو کردم، عَض ٍ لباسام ٍ اتاق تَ رفتو

 :گفت ٍ شد جهع اشک ياش چشو تَ جَن نسرین یکدفعٌ کٌ کردیو نی صحبت داشتیو يهینجَر

 .دادی بًو يو گل عرٍس دٍتا ٍ رفتنگ سانَن ٍ سر پسريام کٌ شکرت خدایا-

 :گفتو ٍ بَسیدم ٍ گَنش لبخند با

 .جَن نسرین گلید خَدتَن-

 شد؟ چی نانان-کیارش

 .شدن احساساتی یکو يیچی-اٍا



 www.Novel98.com 898               کنید مراجعه یت ماسا به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت جَن نسرین یکدفعٌ

 کنید؟ دار نَى نارٍ نیخَاید کی شهايا ببینو-

 .خندید اٍا انا پایین، انداختو ٍ سرم خجالت با نن

 .بگَ پسرت یکی اٍن بٌ کردیو عرٍسی تازى نا جان اننان-کیارش

 .کرد نگاى سیاٍش بٌ چپ چپ جَن نسرین

 .نیکنو دارت نَى فردا يهین نیکنی؟باشٌ نگاى اینجَری چرا نانان-سیاٍش

 .رفت سیاٍش بٌ ای غرى چشو ٍ کند گاز ٍ لبش اٍا

 .اٍا ٍاسٌ نهیهَند ابرٍ ٍاگرنٌ دستشَیی بَد رفتٌ بابا

 .داد تکَن ٍ سرش ٍ خندید يو جَن نسرین

 :گفت ذٍق با ستایش

 .تر سریع یکو لطفا بشو، عهٌ زٍد دارم دٍست نن ٍای-

 .کردیو نگاى ستایش بٌ تعجب با

 .داشت رٍیی چٌ دیگٌ این خدا یا

 

 (آٍا)

 .خَنهَن برگشتیو نا ٍ گذشت خَبی بٌ جَن نسرین خَنٌ

 .کردم تعَیض ٍ لباسام ٍ اتاق تَ رفتو

 .بغلش تَ شدم پرت ٍ کشید ٍ بازٍم یکدفعٌ سیاٍش کٌ تخت رٍ برم خَاستو
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 :گفت شیطَنی لحن با

 .باش خیال يهین بخَابی؟بٌ نیخَاستی-

 .سپردم شَيرم بٌ ٍ خَدم انشبو ٍ داد قرار يا لب رٍ لباش ٍ

**** 

 جَر یک بايام سیاٍش يای رفتار کردم نی احساس انا بَد، نیفتادى خاصی اتفاق رٍز چند این تَ
 .بَدم شدى نتَجٌ خَب ٍ این شدى، خاصی

 .نشستو سیاٍش کنار ٍ رفتو بیرٍن خَنٌ آشپز از ٍ گذاشتو سینی تَ يارٍ چایی

 .دستش تَ گرفت ٍ برداشت ٍ چاییش بًو تَجٌ بدٍن

 .گَشیشٌ تَ سرش اٍندى ٍقتی از بَد، شدى خَرد اعصابو

 .نیز ٍر گذاشتو ٍ بیرٍن ٍ کشیدم دستش از ٍ گَشیش ٍ شدم خیز نیو

 :گفتو عصبانی لحن با

 .نکردی صحبت بايام کالم یک ٍ گَشیتٌ تَ سرت اٍندی ٍقتی چتٌ؟از يست نعلَم سیاٍش-

 .نیست خاصی چیز ام خستٌ-سیاٍش

 .بخَاب برٍ ای خستٌ اگٌ خب

 .اتاق تَ رفت پاشد ٍ داد تکَن ٍ سرش

 .شدم ناراحت

 .اتاق تَ رفتو ننو ٍ پاشدم خستست، ٍاقعا شاید گفتو خَدم با

 .کشیدم دراز تخت رٍ
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 .بَد بًو پشتش

 .....انشب ٍلی باشٌ تَجٌ بی ٍ بخَابٌ بًو پشت سیاٍش بَد نشدى حاال تا

 .بستو ٍ يام چشو ٍ کشیدم پَفی

 .برد خَابو دقیقٌ چند بعد

** 

 .چیندم رٍ نايار نیز انرژی ٍ خَشحالی با

 .بَدم کردى درست بادنجَن قیهٌ

 .بیاد سیاٍش تا صندلی رٍ نشستو

 .سٌ ساعت شد کٌ گذشت ٍ گذشت

 .زدم زنگ گَشیش بٌ ٍ پاشدم

 .داد جَاب جانیٌ چند بعد

 بلٌ؟-

 نهیای؟ چرا عزیزم سالم-

 .فعال بخَر نايارتَ تَ نهیام، اٍندى پیش شرکت تَ نشکلی یک سالم-سیاٍش

 .کردم قطع رٍ گَشی

 .بَد کردى گیر گلَم تَ بدی بغض

 .رفت نهی پایین گلَم از سیاٍش بدٍن یخچال، تَ گذاشتو رٍ ذاغ ٍ کردم جهع ٍ نیز عصبانیت با

 .کردم رٍشن رٍ تلَیزیَن ٍ نشستو نبل رٍ رفتو يا خَردى شکست نحل
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 .شب يشت ساعت شد کٌ کردم نرتب رٍ خَنٌ یکهو ٍ کردم صرف فیلو دیدن با ٍ ٍقتو

 

 .اٍند در صدا بٌ خَنٌ زنگ کٌ بشینو نیخَاستو

 .تداش کلید کٌ سیاٍش ٍا

 .کردم باز ٍ در ٍ جلَ رفتو

 .سالم-سیاٍش

 نداشتی؟ کلید نگٌ اٍندی، خَش سالم-

 .گذاشتو جا ناشین تَ-

 .دادم تکَن ٍ سرم

 .نیاد پیش کارى باألخرى کنو، پنًان ٍ ظًرم ناراحتی کردم سعی

 .بیارم ٍ شانت نن کن عَض ٍ يات لباس برٍ تَ گشنتٌ، کنو فکر-

 .خَردم چیزی یک نیست، گشنو نٌ-سیاٍش

 .رفت اتاق طرف بٌ بعدم

 .بَدم ندیدى ندلی این رٍ سیاٍش حاال تا چَن شدى، چیزی یک نیدٍنستو

 تَ بدٍن گفت نی خَنٌ، نیاد نايار بَد نشدى نبَسٌ، ٍ گَنو نیرسٌ راى ٍاز ٍقتی کٌ بَد نشدى حاال تا
 .کردى رتغیی رفتارش کٌ شدى چی يفتٌ یک این تَ نهیدٍنو انا نهیرى، پایین گلَم از

 .دادم تکیٌ در بٌ ٍ اتاق تَ رفتو
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 .نیاٍرد در ٍ لباسش داشت

 بگی؟ بًو بخَای کٌ يست چیزی سیاٍش-

 :گفت زٍد انا کرد نگايو خیرى یکو

 .بگو باید چی نٌ-

 .شدم نانع ٍ ٍایستادم جلَش کٌ برى اتاق از خَاست

 خستگیٌ از نگَ کردى، تغییر رفتارت رٍز چند این تَ اٍندى؟چرا ٍجَد بٌ شرکت تَ نشکلی سیاٍش-
 .نهیکنو باٍر کٌ

 .نکردم تغییری نن ٍاگرنٌ نیکنی، فکر-سیاٍش

 .نذاشتو کٌ بیرٍن برى خَاست دٍبارى

 :گفتو بَد صدام تَ کٌ بغضی با

 نیَندی؟ نايار نیشناسهت،چرا شَيرنی دستهٌ اخالقت نفًهو، کٌ نیستو خر نن سیاٍش-

 .داشتو کار کٌ گفتو-سیاٍش

 داشتی؟ کاری چٌ-

 :زد داد یکدفعٌ

 .ندارى ربطی تَ بٌ بقیش دیگٌ داشتو، کار یعنی داشتو کار نیگو ٍقتی بسٌ اٍا-

 .بیرٍن رفت اتاق از عصبانیت با

 .زنین رٍ نشستو

 .چکید بألخرى اشکام
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 نیکنٌ؟ اینجَری چرا فًهیدم، نهی خدایا

 .جلَ بیاد خَدش شاید بکنو، بًش نحلی بی یکو گرفتو تصهیو

** 

 .نذاشت رٍش تاجیری نن يای تَجًی بی يو باز ٍ گذشت رٍز دٍ

 .نگیرى نادیدى ٍ نن یا چشٌ بگٌ بیاد ادم نحل یا دارى، حدی ننو صبر انا کالفست، کردم نی احساس

 .خَرد زنگ سیاٍش گَشیٌ کٌ بَد شب ۰۱ حدٍدای ساعت

 .اتاق تَ رفت پاشد

 :گفت نی داشت کٌ حینی در ٍ بیرٍن اٍند انادى ٍ حاضر دقیقٌ چند بعد

 .برم باید اٍندى پیش برام فَری کار یٌ نن اٍا-

 .رفت در طرف بٌ

 .گرفتو ٍ رايش جلَ شدم بلند

 :گفتو ٍ زدم پَزخندی

 شب نَقع این اٍنو شرکت، تَ البد-

 .ندارى رٍز ٍ شب نشکل دیگٌ اٍندى، پیش نشکلی یٌ شرکت تَ ارى-سیاٍش

 :زدم ادد بلند تَانو حد در شد تهَم طاقتو دیگٌ
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 چرا بیرٍن، نیری شرکت ی بًَنٌ بٌ ٍ نیپیچَنی ٍ نن يی چرا دیگٌ بسٌ شدم، خستٌ سیاٍش-
 يات نحلی بی این نهیخَای؟از ٍ نن دیگٌ ٍ شدی خستٌ دستو از نهیکنی؟نکنٌ تَجًی بًو دیگٌ
 .سیاٍش شدم خستٌ

 :گفت سیدبَ سرسری ٍ گَنو ٍ کشید نَيام بٌ دستی يَلکی يَل کالفست خیلی بَد نعلَم

 .برم باید حتها اٍندى پیش کاری نیکنی، طَر این چرا چیٌ، حرفا این دارم کار عزیزم اٍا-

 :گفتو حالت يهَن در سینش تخت کَبیدم نحکو ٍ کردم نشت ٍ يام دست

 .حقیقتٌ يا حرف این-

 بعدا گیرم االن شلَغٌ، ندتٌ یٌ سرم فقط سیاٍشو يهَن نن نباش، ناراحت لطفا اٍا-سیاٍش
 . نیکنیو بتصح

 :گفتو ٍ کنار رفتو رايش سر از

 .نکن نگاى سرتو پشت برٍ بیا باشٌ-

 .بیرٍن رفت خَنٌ از ٍ کرد فرٍ نَياش تَ نحکو ٍ دستش

 .کشیدم بلندی جیغ دل تٌ از ٍ زنین رٍ افتادم ٍ شد شل پايام

 .نهیخَای دیگٌ ٍ نن شدی، خستٌ دستو از ارى

 .شدم غرق افکارم تَ ٍ کشیدم دراز نفرش یک تخت رٍ ٍ بغلی اتاق تَ رفتو ٍ پاشدم

 زدى؟ سر نن از خطایی نکنٌ کردم فکر خَدم با

 .کرد تغییر یکدفعٌ سیاٍش نٌ انا

 .رفتو خَاب بٌ اشفتٌ ذينی با
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 .دیدم صبح خَد تا کٌ بَد نهتهد يای کابَس نٌ کٌ خَاب

* 

 .بیدارشدم خَاب از درد سر با

 بَد، صبح سٌ نال ساعتش اٍندى پیام سیاٍش از دیدم کٌ برداشتو ٍ گَشیو

 :کردم بازش

 (بخَاب ٍ کن قفل دريارٍ خَنٌ، نهیام شب نیکشٌ طَل کاريام اٍا)

 .پاشدم جام از ٍ تخت رٍ کردم پرت رٍ گَشی

 .بدم انجام رٍ اسَنٌ گرفتو تصهیو اٍل انا زد، سرم بٌ فکر تا دٍ

 .بشو حاضر تا اتاق تَ رفتو

 

 .دادم بًش رٍ کتشر  ادرس ٍ شدم تاکسی سَار

 

 .شدم پیادى کردم حساب رٍ کرایٌ ٍ رسیدم دقیقٌ چند بعد

 .تَ رفتو

 

 .ٍایستادم ننشی نیز جلَی

 يستن؟ داشتو، کار ارجهند اقای با سالم-

 کدٍنشَن؟ عزیزم سالم-ننشی
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 .کیارش-

 .بلٌ-ننشی

 :گفت ٍ برداشت رٍ گَشی

 اٍندى؟ کی بگو-

 .اٍا-

 .داخل برم گفت فت،گر تهاس کیارش با اینکٌ از بعد

 .تَ رفتو ٍ کردم باز درٍ ٍ افتادم راى اتاق سهت بٌ

 :گفت ٍ پاشد جاش از کیارش

 .بشین بیا اٍندی خَش-

 .نهنَن-

 .نشست صندلیش رٍ خَدش

 .کرد نگايو تعجب با کٌ ٍایستادم رٍش رٍبٌ رفتو

 شرکتٌ؟ سیاٍش-

 ......ننت اگٌ نیام، زٍد دارم کار گفت نٌ-کیارش

 خَابیدى؟ جااین دیشب-

 اٍندى؟ پیش اٍا؟نشکلی سَاالییٌ چٌ این-کیارش

 .دادم ادانٌ ٍ دادم قَرت ٍ بغضو

 شدى؟ چش بگَ،سیاٍش ٍ راستش بًو ريا جَن کیارش-
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 :گفت ٍ پاشد جاش از

 خَبٌ؟ حالت اٍا-

 .گریٌ زیر زدم بلند

 .نشَندتو نبل رٍ برد ٍ گرفت ٍ دستو کیارش

 .شدى چی بگَ نکن، گریٌ اٍا-

 :گفتو ٍ کردم پاک ٍ يام اشک

 ...ريا جَن پس داری خبر چیزش يهٌ از تَ نیدٍنو-

 .اٍا ندا قسو-کیارش

 رٍ شرکت بًَنٌ يهش نهیزارى، نحلو دیگٌ سردى بايام شدى؟رفتارش چش ٍقت چند این بگَ پس-
 .نیخَابو شرکت تَ گفت خَنٌ نیَند دیشب کٌ شدى جَری حتی نیارى،

 .داد نی گَش تعجب با شکیار زدم نی حرف کٌ يهینجَر

 :گفت شد تهَم کٌ يام حرف

 .ندارم خبر يیچی از نن خدا بٌ-

 :گفت ٍ کرد سکَت یکو

 .چشٌ ببینو نیکنو صحبت باياش اٍند سیاٍش خَنٌ، برٍ تَ-

 .دارم اعتهاد بًت بدى خبر بًو تَرٍخدا پس باشٌ-

 :گفتو کٌ بیرٍن برم خَاستو ٍ پاشدم جام از

 .َنگ چیزی ريا بٌ لطفا-
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 .بیرٍن رفتو در از

 .کرد نگايو تعجب با ننشی

 

 (کیارش)

 اصال شدى، نشکَک ٍقتٌ چند سیاٍش گفت نی راست انا کرد، درگیر حسابی ننو فکر اٍا يای حرف
 .نهیبینهش شرکت تَ زیاد

 .کنٌ خبرم اٍند سیاٍش سپردم ننشی بٌ

 

 .تَ اٍند شسیاٍ خَد ٍ شد باز در کٌ کردم نی جَر ٍ جهع يارٍ پرٍندى داشتو

 داشتی؟ کاری سالم-سیاٍش

 .کنو صحبت بايات یکو بشین بیا ارى سالم-

 .صندلی رٍ نشست

 اٍندى؟ پیش نشکلی-سیاٍش

 :گفتو ٍ نشستو کنارش رفتو

 .داداشو تَیی خَد نشکل-

 :گفت تعجب با

 .ببینو بگَ درست-

 .بیرٍن نیری شرکت از دقیقٌ بٌ چتٌ؟دم ٍقتٌ چند تَ-
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 .شرکتو تَ يهش کٌ نن ت،نیس خاصی چیز-سیاٍش

 نرگتٌ؟ چٌ ببینو بگَ ادم نحل کن، خر ٍ خَدت برٍ-

 :گفت ٍ کرد فرٍ نَياش تَ ٍ دستش کالفٌ

 .بگو بًت چیزی نهیتَنو-

 ...یا نیگی نیکنها لًت نیزنو-

 .بفًهٌ اٍا نهکنٌ چَن ريا نخصَصا نفًهٌ، کس يیچ انا گهت، نی-سیاٍش

 .نیگٌ چی ببینو تا ردمک تیز ٍ يام گَش ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 

 .شد فلج بدنو کردم احساس زیاد شَک از شد تهَم ياش حرف ٍقتی

 

* 

 (اٍا)

 .پس نهیزنٌ زنگ کیارش چرا ٍای

 .زدم زنگش خَدم ٍ نیاٍردم طاقت

 :داد جَاب بَق دٍ بعد

 .سالم-

 کردی؟ صحبت سیاٍش نزدی؟با زنگ چرا سالم-

 . ارى-کیارش
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 خب؟-

 .کردى درگیر ٍ فکرش یکو شرکت نشکالت نیست، چیزیش سیاٍش ٍا،ا شدی سَتفايو دچار-کیارش

 :گفتو ٍ زدم پَزخندی حرص از

 .نیستی بلد گفتن درٍغ داداشت نحل-

 .يام دست تَ گرفتو ٍ سرم ٍ کردم قطع رٍ گَشی

 .کنو چیکار خدایا

** 

 .بَدیو نشستٌ شام نیز سر

 .کردم ین آنالیز رٍ رفتاراش ٍ بَدم کردى تیز سیاٍش رٍ ٍ چشهام

 .پایین بَد انداختٌ ٍ سرش ٍ کرد نی بازی غذاش با

 .درگیرى فکرش زیادی فًهیدم

 :گفت ٍ پاشد گذشت کٌ یکو

 .نکنٌ درد دستت-

 .بیرٍن رفت خَنٌ آشپز از بعدم

 .داد بدی صدای کٌ بشقاب تَ کردم پرت نحکو ٍ قاشق

 .کرد نی درد خیلی سرم

 .اتاق تَ رفتو ٍ پاشدم جام از

 .زد نی حرف َشیشگ با داشت
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 .کرد قطع زٍد دید ٍ نن تا

 .بشٌ نشکَک بًت بیشتر ادم نیکنی کاری سیاٍش اخ

 .تخت رٍ رفتو ٍ کردم عَض خَاب لباس با ٍ لباسو بًش تَجٌ بدٍن

 .نیکنٌ نگايو دارى کٌ دیدم نی چشهی زیر

 .بًش کردم ٍ پشتو ٍ کشیدم دراز

 .دنوگر تَ کرد فرٍ ٍ سرش ٍ چسبید بًو اٍند ٍ خزید

 .نیکنٌ تغییر خَدش نحل اخالقو نگٌ بًو يیچی ٍقتی تا نٌ انا بَدم، آغَشش نحتاج خیلی

 :گفتو ٍ کردم بلند ٍ سرم

 .نیکنٌ درد سرم اٍنَر برٍ سیاٍش-

 .جاش سر برگشت ٍ نگفت چیزی انا کرد، نگايو تعجب با

 .بشو کشیدى سهتش بٌ ٍ نزنٌ گَلو شیطَن تا بستو ٍ چشهام ننو

**** 

 .بزارم دست رٍ دست نهیتَنو دیگٌ انا اشتبايٌ، شدت بٌ کارم نیدٍنو ببخش ٍ نن اخدای

 .يام چشو بٌ زدم ٍ عینکو

 .شرکت جای رفتو ٍ گرفتو دربست تاکسی یک ننو نهیاد، نايار گفت سیاٍش يهیشٌ نحل

 .کرد حرکت ٍ اٍند در پارکینگ از سیاٍش ناشین کٌ گذشت ای دقیقٌ چند

 .کنید تعقیب رٍ نناشی اٍن لطفا اقا-

 نیاد؟ پیش نشکلی خانَم-رانندى
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 .نکنیو گو برید لطفا نٌ-

 .باشٌ-رانندى

 .افتادیو راى دنبالش

 .انتظارنٌ در چی نهیدٍنستو داشتو، بدی حس لرزید نی پايام ٍ دست

 

 )....(پارک پارکینگ تَ رفت کٌ گذشت یکو

 .شدم پیادى ٍ کردم حساب يو رٍ کرایٌ ٍ کردم تشکری رانندى از

 نیکنٌ؟ چیکار پارک ظًر ٍقت این-

 .دنبالش رفتو

 .بَدم گرفتٌ بدی استرس

 .زد نی تند قلبو

 .نداشتو رٍ ذينهٌ تَ کٌ چیزی دیدن جرأت چَن برگردم نیخَاستو شدم پشیهَن

 .نهیکنٌ رٍ کاری يهچین ٍقت يیچ نیست، ادنی يهچین سیاٍش کردم تکرار خَدم با انا

 .ٍایستاد جاش سر

 .شدم قایو درخت پشت سریع

 .کرد قطع بعدشو کرد، صحبت یکی با ٍ اٍرد در ٍ گَشیش

 .افتاد راى دٍبارى

 .رفتو سرش پشت ننو
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 .چسبیدم سفت ٍ کیفو ی دستٌ

 .کردم حفظ ٍ تعادلو زٍد کٌ بیفتو خَاستو ٍ کرد گیر سنگ یک بٌ پام یکدفعٌ

 .شد غیب سیاٍش دیدم کٌ باال اٍردم ٍ سرم

 .کردم نگاى مٍر ٍ دٍر بٌ تعجب با

 یکدفعٌ؟ زد غیبش کجا

 .برگشتو

 .ٍایستاد قلبو رٍم رٍبٌ ی صحنٌ دیدن با

 .نهیشنَم يیجی نن ٍ شدى سکَت جا يهٌ کردم احساس

 .لرزیدن بٌ کرد شرٍع يام دست

 .ندارى انکان...ام..این..ا

 

 .شد ابخر سرم رٍ دنیا بَد ایستادى سالٌ یک حدٍد بچٌ یک ٍ زن یک کنار کٌ سیاٍش دیدن با

 .نیفتو تا درخت بٌ گرفتو ٍ دستو

 .بَسید رٍ بچٌ اٍن ی گَنٌ ٍ نشست پاش یک رٍ سیاٍش

 .دينو جلَ گرفتو ٍ دستو

 :گفتو ای خفٌ صدای با جلَ رفتو ٍ نیاٍردم طاقت

 سیاٍش؟-

 .کردن نگايو خیرى بًت، با ٍ سهتو برگشتن شَن دٍتا
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 .شد بلند جاش از سیاٍش

 .کردم نگايش(نانا)گفت نی کٌ بچٌ صدای با

 .ببینو ٍاضح رٍ بچٌ پسر اٍن صَرت تَنستو تازى

 

 .شدم نتَجٌ رٍ نسبتشَن سیاٍش، بٌ زیادش شبايت از

 .کنٌ انکار سیاٍش تا داشتو انیدی یک ينَز کنو، باٍر نهیتَنستو بازم انا

 :گفتو سیاٍش رٍبٌ ٍ جلَ رفتو دیگٌ یکو

 .نکردم خیانت بًت نن ندارى،بگَ تٍاقعی نیبینو دارم کٌ اینایی بگَ درٍغٌ، بگَ-

 :گفت ٍ جلَ اٍند سیاٍش

 .نیدم تَضیح برات نیست، نیکنی فکر کٌ اٍنجَر اٍا-

 .زدم پَزخند

 کین؟ اینا بگَ فقط-

 .برداشتو عقب بٌ قدم یک سریع کٌ بگیرى ٍ دستو خَاست جلَ اٍند

 .خَنٌ بریو بیا نیگهت، اٍا-سیاٍش

 .بدی تَضیح نهیخَاد فًهیدم-

 .دٍییدن بٌ کردم شرٍع ٍ برگشتو سریع

 .زد نی صدام ٍ نیَند دنبالو داشت سیاٍش

 .نیدم تَضیح برات اٍا کن، صبر اٍا-سیاٍش
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 .کردم بلند تاکسی یک برای ٍ دستو ٍ خیابَن ٍر اٍن رفتو سریع

 .داشت نگٌ

 .شدم سَار

 .برید زٍد لطفا اقا-

 .اٍرد در حرکت بٌ ٍ ناشین

 .کردن گریٌ بٌ کردم شرٍع ٍ کردم پنًان ميا دست با ٍ صَرتو ٍ شدم خو

 .نهیشٌ باٍرم خدایا

 دارى؟ زن..ز سیاٍش یعنی

 .گرفت شدت يقو يق این بٌ فکر با

 خَبٌ؟ برم؟حالتَن کجا خانَم-رانندى

 .کنو خالی ٍ خَدم ٍ برم باید کجا نهیدٍنستو-

 نهیدٍنستو ٍ پرسید نی سَال ازم رفتو نی نانان پیش يو اگٌ رفتو، نهی عنَان يیچ بٌ کٌ خَنٌ
 .بگو بًش چی

 .باشٌ ريا پیش جا بًترین شاید

 .دادم رانندى بٌ رٍ ريا خَنٌ آدرس

 .شیشٌ بٌ دادم تکیٌ ٍ سرم

 .افتادى فشارم ٍ پریدى رنگو کردم نی احساس

 .لرزید نی يام دست
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 .رفت رژى يام چشو جلَی دٍبارى صحنٌ اٍن

 .دردناک کابَس یک بَد، خَاب اینا ی يهٌ کاشکی خدایا

 .شدم پیادى سریع رسیدم ٍقتی

 

 .تَ رفتو ٍ کرد باز ٍ در ريا

 .گریٌ زیر زدم بلند ٍ بغلش تَ کردم پرت ٍ خَدم دیدنش تا

 نیکنی؟ گریٌ چرا شدى، چی اٍا-ريا

 .نیگیرى اتیش..اتی دارى قلبو..قل ريا..رى-

 .بشینو نبل رٍ تا کرد کهکو

 .کردم بلند ٍ سرم

 .ددا دست بًو خفگی احساس

 .لبام بین گذاشت ٍ اٍند اب لیَان یک با بعدم خَنٌ، اشپز تَ رفت ٍ پاشد سریع ٍ شد نتَجٌ ريا

 .کشیدم سر رٍ اب ننو

 :گفت ريا اٍند جا حالو ذرى یک ٍقتو

 .نگرانی از نیرم نی دارم بگَ اٍا-

 .بدى خیلی حالو بزنو، حرف راجبش نهیخَام ريا-

 .نهیگو چیزی نخَام تا نیدٍنست

 .داد تکَن ٍ سرش
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 بهَنو؟ اینجا نن نیشٌ-

 کردی؟ قًر سیاٍش با-ريا

 بهَنو؟ نیتَنو ريا-

 .بخَاب اتاق تَ برٍ بدى خیلی حالت نعلَنٌ نٌ، کٌ چرا خَايری ارى-

 .افتادم راى نًهان اتاق سهت بٌ ٍ پاشدم ٍ کردم تشکری

 .نیفتو تا گرفتو دیَار بٌ ٍ دستو

 .تَ رفتو ٍ کردم باز رٍ اتاق در

 .کشیدم جیغ تَنستو تا  ٍ کردم نخفی بالشت تَ ٍ سرم ٍ تخت رٍ کردم پرت ٍ خَدم

* 

 (ريا)

 

 بَد؟ شدى چی یعنی

 .کردى دعَا سیاٍش با حتها

 .تَ اٍند کیارش ٍ شد باز خَنٌ در

 :ٍگفت اٍند سهتو عجلٌ با

 اینجاست؟ اٍا-

 .پاشدم جام از

 شدى؟ چی ارى-
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 .بدم خبر بًش بزار ى،نیگرد دنبالش در بٌ در دارى سیاٍش-کیارش

 :زد داد اٍا یکدفعٌ کٌ بزنٌ زنگ سیاٍش بٌ کٌ اٍرد در ٍ گَشیش

 .نیرم اینجا از بگی بًش اگٌ قران ب کیارش-

 .کردیو نگايش تعجب با دٍتانَن

 :گفت اٍا رٍبٌ کیارش

 .بگو درٍغ بًش نهیتَنو نیگردى، دنبالت دارى نگرانتٌ-

 :گفت ٍ ٍایستاد کیارش رٍی رٍبٌ اٍا

 .کنین پیدام نهیتَنین کدٍنتَن يیچ اٍنَقت ٍ نیرم اینجا از نن بزنی زنگ اگٌ-

 :گفت کالفٌ کیارش

 بگو؟ بًش چی االن نگرانتٌ داداشو-

 :زد داد اٍا

 .باشٌ نگرانو نهیخَام-

 .شد برقرار سکَتی

 .کردم نی نگايشَن داشتو چیزی از داشتن خبر بدٍن نبًَت ٍ نات فقط نن

 :تگف کیارش بٌ یکدفعٌ

 نٌ؟ داشتی خبر يو تَ-

 .نیست نیکنی فکر کٌ اٍنجَر اٍا-کیارش

 :زد داد
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 نخفیش انا بگَ، بًو گفتو بًت چقدر داشتی، نقش داداشت کاری کحیف تَ يو تَ چجَریٌ، پس-
 .کردی

 .بدى تَضیح بًت باید خَدش سیاٍش بگو، بًت چیزی نهیتَنو نن اٍا-کیارش

 ؟خبرى چٌ اینجا بگٌ ننو بٌ یکی نیشٌ-

 :گفت ٍ طرفو اٍند پَزخند ٍ حرص با اٍا

 .کردى خیانت نن بٌ خَايرت، شَير شَيرت، برادر-

 :زد داد کیارش

 .اٍا-

 بگی؟ درٍغ نیخَای يو ريا بٌ چیٌ-اٍا

 :گفتو شدى شَکٌ

 نیگی؟ چی يست نعلَم اٍا..ا-

 :گفت يق يق با

 بچٌ تر، جالب نَضَع یک ىتاز کردم، نهی باٍر ٍقت يیچ دیدم نهی خَدم يای چشو با خَدم اگٌ-
 .دارن يو

 .اتاق طرف بٌ دٍید ٍ دينش جلَ گرفت ٍ دستش

 .نبل رٍ نشستو

 .بَد نهکن غیر

 .داد نهی انجام کاری يهچین سیاٍش
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 خیانت؟ ٍ سیاٍش

 دارى؟ زن یعنی

 .اٍند در کجا از بچٌ

 .نبل رٍ نشست کیارش

 :طرفش برگشتو

 دارى؟ حقیقت-

 بگو چیزی نهیتَنو نن نیست، کنید نی فکر کٌ اینطَر نیگو یننهیفًه يا شها چرا بابا-کیارش
 .بدى اجازى خَايرت اگٌ البتٌ نیگٌ رٍ چی يهٌ خَدش سیاٍش

 

 (اٍا)

 

 .بابام خَنٌ برم شد نهی رٍم چَن نَندم، ريا ی خَنٌ نن ٍ گذشتٌ کزایی ناجرای اٍن از يفتٌ یک

 اٍندم؟ چرا بگو برم

 کٌ ٍنزارن نیارن ٍ اٍن اسو اینجام نن تا ک دادم قسو رٍ ريا ٍ شکیار نجبَرم، ٍلی نعذبو يو اینجا
 . بیاد

*** 

 .شدم بیدار صَرتو تَ خَرشید نَر برخَرد با
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 پیشو يهیشٌ نحل سیاٍش االن ٍ باشٌ خَاب اینا ی يهٌ داشتو انتظار انگار کردم، نگاى ٍ کنارم
 . باشٌ خَابیدى

 .نبَد انا

 ٍ شدن جهع يا غو ی يهٌ نیبارید، ياش چشو از غو کٌ دیدم رٍ دختری ایینٌ تَ دستشَیی، رفتو
 .اٍندن فرٍد يام چشو از ارٍم ارٍم

 .بَد ريا خَرد در بٌ ضربٌ چند

 ؟!تَیی اٍن ابجی-ريا

 !خَبٌ؟ حالت

 بیرٍن اٍندم ٍ شستو ٍ صَرتو سریع

 .سالم-

 .برم يات چشو قربَن بیا سرکارى کٌ کیارشو بخَریو، صبحَنٌ بریو بیا عزیزم سالم-ريا

 .نهیرى پایین گلَم از چیزی ندارم نیل-

 .نیبری ازبین ٍ خَدت کٌ طَری این-ريا

 رٍ نربا ی ٍلقهٌ ریخت چایی برام ٍ نشَندتو صندلی رٍ ٍ بردتو نیز طرف بٌ ٍ کشید دستهَ زٍر بٌ
 .دراٍند صدا بٌ خَنشَن زنگ کٌ گرفت طرفو بٌ

 !بَدی؟ کسی ننتظر_

 . کیٌ ببینو برم نٌ-ريا

  شدم غرق خَدم افکار َت
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 .خَرد گَشو بٌ صحبتی صدای کٌ

 .دقیقٌ چند فقط تَ، بیام بزار تَرٍقران-صدا

 .نیست خَبی ٍقت االن نیارى، سرخَدش بالیی خدا بٌ برٍ سیاٍش-ريا

 شدم بلند شد، دگرگَن حالو

 .چرخید سرم دٍر صبحانٌ نیز کٌ

 نیو حتی رفتو، اتاق طرف بٌ سرعت بٌ ٍ داشتو نگٌ ٍ خَدم زٍر بٌ نداشتو حرکت ٍ صحبت تَان
 .نیَند ريا با صحبتش صدای اینکٌ با ننداختو يو خَنٌ در بٌ نگايی

 :زد فریاد بلند کٌ شد نتَجًو انگار

 .نهیام دیگٌ نیرم شَ گو برٍ گفتی بعدش اگٌ بزنو، حرف بايات بیام بزار اٍا-سیاٍش

  کنو، نگايش گشتوبرن حتی ٍایسادم، جا يهَن کٌ بَدم رفتٌ رٍ راى نصف

 :گفتو نلرزى بغض از نیکردم سعی کٌ صدایی با

 .ببینهت دیگٌ نهیخَام-

 .نَندم تنًا يهیشگیو يهرايای با ٍ بستو نحکو درٍ ٍ اتاق تَ رفتو ٍ

 

 کی؟ تا بهَنو، ريا پیش نهیتَنستو دیگٌ

 .بابا ٍ نانان پیش برم گرفتو تصهیو

 .کردم حبس نجردیو دٍران اتاق تَ ٍ مخَد ٍ ندیدنش کٌ ست يفتٌ سٌ نزدیک االن ٍ

 .کردم نی فکر تلخو سرنَشت بٌ فقط ٍقت چند این تَ
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 .....انا بَد شدى تنگ براش دلو

 .نداشتو ٍ رٍش بگو چیزی تَنستو نهی انا شدى، چی پرسیدن نی ازم يهش بابا ٍ نانان

 ....انا کردم فکر طالق بٌ بار چند

 .تَ اٍند ريا بعدشو اٍند، در صدای کٌ کشیدم پَفی

 بیداری؟-ريا

 .ايَم-

 .افتاد غهگینو ی چًرى بٌ نگايش بازم

 خَبی؟ عزیزدلو-ريا

 !نهیبینی نگٌ خَبو خیلی ارى..يٌ-

 بدی؟ عذاب ٍ خَدت نیخَای کی تا-ريا

 .نیشو خَب نیشو، خَب-

 :دادم ادانٌ بغض با

 .يهرايهٌ يهیشٌ کٌ تلخیٌ سرنَشت این دارم، رايیو نگٌ-

 ...سیا بزار یکبار فقط نهیدی، گَش نا حرف بٌ چرا گلو ابجیٌ-ريا

 :گفتو بًش رٍ عصبانیت با بشٌ تهَم جهلش نزاشتو

 چرا دیگٌ بسٌ لطفا، کن تهَنش کن، تهَنش بشنَم؟ ٍ اسهش حتی نهیخَاد دلو نگفتو نگٌ-
 اٍنین؟ طرف يهتَن
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 کٌ نَندی ٍسط این فقط تَ انا داد، تَضیح يهٌ برای رٍ نَضَع سیاٍش اینکٌ خاطر بٌ-ريا
 .....ک بازم انا شدن، ناراحت یکو دستش از بابا ٍ نانان درستٌ بشنَی، نهیخَای

 .درٍغٌ کٌ نگفت پرسیدم ازش حتی دیدنش، خَدم يای چشو با نن ريا، بسٌ-

 .نیار دیگٌ نن پیش کارٍ خیانت اٍن اسو نهیخَام، دیگٌ نهیخَام رٍ کَفتی زندگی این

 .زدم نی يق ٍ يام انَز رٍ گذاشتو ٍ سرم حال بی

 .اٍند در ياش اشک يو ريا حتی کردن، نی اب ٍ سنگ دل کٌ يایی يق يق

 با نزاشت، تنًات ٍ بَد کنارت زندگیت شرایط بدترین تَ سیاٍش باشٌ یادت ٍ این عزیزم ببین-ريا
 ترکش بشنَی ٍ ياش حرف بخَای اینکٌ بدٍن تَ انا نداشتین، بايو ای رابطٌ يیچ ينَز اینکٌ

 بزار بازم نکن فرانَش ٍ ياش کار انا نبخشیش، شاید درستٌ اٍا نیست حقش این رفتی، ٍ ردیک
 .بگٌ بًت رٍ چی يهٌ خَدش زبَن با خَدش اٍا، کنٌ تعریف برات

 .بیرٍن رفت اتاق از ٍ پاشد بعدم

 

 تهَم دیگٌ بدم ادانٌ ٍ زندگیو باياش نهیتَنو دیگٌ نن بچٌ، يو دارى زن يو االن اٍن باشٌ يرچی
 .شدست

 

 .ریختو اشک ٍ کردم گریٌ ٍ نَندم اتاق تَ شب تا

 

 .تَ اٍند بابا ٍ شد باز اتاق در

 :گفت کٌ پاشو خَاستو احترانش بٌ
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 .باش راحت دخترم بشین-

 .نشست تخت رٍ کنارم اٍند

 ازت کنی، جَر ٍ جهع ٍ فکرات کٌ نگفتیو بًت زیادی چیزی اینجا اٍندی ٍقتی از دخترم ببین-بابا
 اٍنو بزاری ٍ کنی صحبت سیاٍش با شدى کٌ يو بار اخرین برای حتی اینکٌ دارم، خَايشی یک
 .پشتتو نن بگیری تصهیهی ير نداشتی قبَل ٍ ياش حرف اگٌ بزنٌ، ٍ ياش حرف

 .داد ادانٌ دٍبارى کٌ نٌ بگو خَاستو

 .نیاد دیگٌ ساعت نیو تا-

 .بیرٍن رفت اتاق از بعدم

 .شوب رٍ رٍبٌ باياش نهیتَنستو

 

 .نداشتو يو ای چارى

 .انداختو خَدم بٌ اینٌ تَ نگايی ٍ پاشدم

 .پریشَن نَيانو ٍ بَد شدى گَد يام چشو زیر

 .بَد افتضاح اٍضاعو

 .بستو دٍبارى ٍ کردم باز ٍ نَيام

 .تخت رٍ نشستو ٍ کشیدم لباسو بٌ دستی

 

 .اٍندى سیاٍش فًهیدم نیَند، حرف صدای پایین از
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 .افتاد تپش بٌ قلبو

 .شد باز اتاق در گذشت کٌ یکو

 .شدم بلند جام از

 .بست سرش پشت ٍ در تَ اٍند

 .خَرد گرى يو تَ نگايهَن

 .کردم بغض دیدنش با

 .کرد بغلو نحکو ٍ سهتو دٍید سیاٍش یکدفعٌ

 .کردن گریٌ بٌ کردم شرٍع ٍ نیاٍردم طاقت

 .بَد شدى تنگ براش دلو چقدر خدایا

 :کرد زنزنٌ گَشو دم

 .اٍا،خیلی ینانرد خیلی-

 .کردم جداش خَدم از ٍ اٍندم خَدم بٌ گذشت کٌ یکو

 .کردم پاک ٍ يام اشک

 .کرد نی نگايو خیرى داشت سیاٍش

 :گفتو ٍ تخت رٍ نشستو

 خب؟ بزنی، حرف بايام داشتن اصرار يهٌ-

 .کنارم نشست

 :گفتو اخو با ٍ دادم جاخالی کٌ ببَسٌ ٍ گَنو خَاست
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 .برٍ ٍ بگَ بگی نیخَای يرچی-

 .پایین انداخت ٍ سرش ٍ کشید عهیقی نفس

 ست،نن دیگٌ چیز حقیقت انا کردی، برداشت نن راجب چی صحنٌ اٍن دیدن با نهیدٍنو-سیاٍش
 .نکردم خیانت بًت

 .زدم پَزخند

 چیٌ؟ پس نیست خیانت اگٌ-

 .بزن حرف بعد کن گَش-سیاٍش

**** 

 (قبل يفت۵ٌ بک فلش( )سیاٍش)

 

 کنی؟ کنسل تَنینی رٍ انرٍز جلسٌ کیارش الَ-

 چرا؟ انا نیتَنو، ارى-کیارش

 .اٍا پیش خَنٌ برم زٍد نیخَام خستو یکو انرٍز-

 .خداحافظ فردا، ٍاسٌ نیندازم باشٌ-کیارش

 .خداحافظ-

 .کردم قطع رٍ تلفن

 .خَرد زنگ تلفن کٌ بیرٍن برم اتاقو از خَاستو ٍ برداشتو ٍ کتو

 .برداشتو رٍ تلفن ٍ برگشتو دٍبارى
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 بلٌ؟-

 .دارن کار شها با اٍندن خانَنی یک ارجهند اقای-یننش

 کیٌ؟-

 .قدیهی دٍستان از نیگن-ننشی

 .داخل بیاد بگَ باشٌ-

 .چشو-ننشی

 .کردم قطع رٍ تلفن

 کیٌ؟ یعنی

 .ٍایستادم ٍ جیبو تَ کردم ٍ يام دست

 .شد باز ارٍم ٍ خَرد در بٌ تقٌ دٍ

 .خَردم جا لحظٌ یک شد اتاق ٍارد کٌ کسی دیدن با

 .بست ٍ در ٍ تَ داٍن

 .شدم خیرى بغلش تَ ی بچٌ ٍ خَدش بٌ تعجب با

 :گفتو ناباٍرانٌ

 نازی؟-

 :گفت ٍ خندید

 .یادتٌ ٍ نن ينَز پس جالب چٌ-

 .رفتو طرفش بٌ
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 نیکنی؟ چیکار اینجا تَ-

 نشدی؟ خَشحال دیدنو از-نازی

 .شَکو تَ فعال نهیدٍنو..نو-

 ٍ دستش ٍ کرد نی نگايو داشت خابالَش يای وچش با کٌ کردم نگاى بغلش تَ کَچَلَی پسر بٌ
 .خَرد نی

 کیٌ؟ بچٌ این-

 .ننٌ ی بچٌ این-نازی

 کردی؟ ازدٍاج جدا؟کی-

 :گفت ٍ زد لبخندی نیهچٌ

 بشینیو؟ نیشٌ-

 .بشین بیا ارى-

 .نشستو کنارش ننو ٍ نشست نبل رٍ

 .بَد کردى تغییر یکو چًرش

 .کردی ازدٍاج شنیدم-نازی

 .ايَم-

 اری؟د دٍستش-نازی

 .خیلی-

 .داد تکَن ٍ سرش
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 بگی؟ چیزی نهیخَای خب-

 :گفت ٍ کرد پسرش بٌ نگايی نازی

 کیٌ؟ این بدٍنی نیخَای-

 .بگَ ارى-

 :گفت ٍ شد خیرى يام چشو بٌ

 .برسام پسرت نیکنو، نعرفی-

 .کردم نگايش زدى حیرت

 تَ؟ نیگی چی..چی-

 .کردم فکر اشتباى انا ی،نیش نتَجٌ زٍد خَدت بٌ زیادش شبايت از کردم نی فکر-نازی

 :گفتو اخو با ٍ شدم بلند جام از

 .اخٌ بَد کجا بدی؟بچو نن تحَیل يارٍ پرت ٍ چرت این اٍندی-

 افتاد؟ بینهَن اتفاقی چٌ ایران برگردی خَاستی کٌ نَقعی رفتٌ یادت-نازی

 ٍ ایران بیام نهیتَنستو بَد بد خیلی ٍضعیتو ام حانلٌ فًهیدم ٍقت چند بعد نن برگشتی، ٍقتی
 نیدٍنی بَدی، کردى عَض ٍ چیزت يهٌ ٍ شهارت نداشتو بًت دسترسی يیچ اصال بگردم، دنبالت

 بار دارم،چند نگٌ رٍ بچٌ این تَنستو اٍن کهک با نداشتو، خَايرم جز بٌ رٍ کسی اٍنجا نن کٌ
 .چرا نهیدٍنو نتَنستو نشد، انا کنو سقطش خَاستو

 .کردم پیدات ٍ اٍندم حاال

 .هیشٌن باٍرم-
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 .شدى کٌ کاریٌ-نازی

 ننٌ؟ ی بچٌ بشو نطهئن کجا از-

 .يست آزنایش داری شک بازم اگٌ انا تَئٌ، ی بچٌ نیفًهٌ شبايتش از ببینتش يرکی-نازی

 .کردم نگاى بچٌ بٌ

 .بَد نن شبیٌ خیلی گفت نی راست

 

 چی؟ کٌ برگشتی االن خب-

 .بدم ٍ پسرت-نازی

 ....ٍ دارم زن نن کٌ نیدٍنی نازی-

 .خارجٌ تَانو از کنو، بزرگش تنًایی نهیتَنو دیگٌ نن انا داری، زن نیدٍنو-

 ا

 کنو؟ چیکار داری تَقع نن از االن-

 ٍ بگیری رٍ بچٌ اینکٌ یا داریو، نگًش يو با ٍ کنی ازدٍاج نن با اینکٌ نداری،یا بیشتر راى دٍتا-
 .یزنون سر بًش نیام بار یک ٍقت يرچند انا نیرم، ننو کنی بزرگش خَدت

 .کن خارج ذينت از ٍ اٍل نَرد-

 .نکردم زٍرت بَد پیشنًاد یک-نازی

 

 .خدا بگو چجَری اٍا بٌ
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 . يام دست تَ گرفتو ٍ سرم ٍ نبل رٍ نشستو

 کنی؟ بغل ٍ برسام نهیخَای-نازی

 .شدم خیرى بًش ٍ کردم بلند ٍ سرم-

 .بَد تپل خیلی

 .ای قلَى لبای ٍ بَر نَيایی ٍ سفید صَرتی

 .کردم بغلش ٍ کردم دراز سهتش بٌ ٍ دستو

 .برچیند لب دیدتو نزدیک از ٍقتی برسام

 .کردم جهعش زٍد کٌ نشست لبام رٍ لبخندی ناخداگاى

 بَد؟ نن پسر این ٍاقعا

 .بَسیدم ٍ لپش ارٍم

 نکنی فکر چیزی یک بگیر،فقط ٍ تصهیهت زٍدتر يرچٌ بهَنو،لطفا ندارم رٍ جایی نن سیاٍش-نازی
 باباش پیش دارم، نگًش خَدم با نهیتَنو ندارم ای چارى انا ندارم، دٍست ٍ بچو ٍ سنگٌ دلو نن
 .نیزنو سر بًش ٍ نیام انا بًترى، جاش باشٌ

 .کنو فکر باید بگیرم تصهیهی نهیتَنو فعال-

 بگی؟ چیزی زنت بٌ نهیخَای-نازی

 .بگو چیزی فعال نهیتَنو-

 .گریٌ زیر زد اخر از برسام
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 .نازی بغل دادنش

 .بکنو فکری یک تا بهَن اٍنجا برٍ نیگیرم يتل یک راتب فعال-

 .گرفت بغلش تَ ٍ برسام ٍ شد بلند جاش از

 سر بًهَن خَاستی يرٍقت نیرم نن کردم، رزرٍ يتل یک ٍ بَدم فکر بٌ زٍدتر خَدم نهیخَاد-نازی
 .بزن

 باشٌ- 

 .زد ای نعصَنانٌ لبخند ٍ کرد نگايو برسام کٌ بیرٍن رفت نی اتاق از داشت

 .گرفت خندم

 .باشٌ اینا نايش يشت کنو فکر

 .نیز رٍ گذاشتو ٍ سرم ٍ صندلی رٍ نشستو رفت کٌ نازی

 .جدید جریان این با باز کنٌ بخیر خدا

 

 

 .نیذاشت فشارم تحت ٍ بَد فًهیدى يو اٍا ٍ بَد درگیر خیلی فکرم ٍقت چند این تَ

 برم شدم نجبَر کرد تب برسام بش یک حتی زدم، نی سر برسام ٍ نازی بٌ رفتو نی اٍقات گايی
 .بیهارستان ببرنش ٍ پیششَن

 

*** 
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 (اٍا)

 .پایین انداختو ٍ سرم

 .شد تهَم سیاٍش يای حرف

 ٍ شناختی دیگٌ جَر ٍ نن تَ انا بَدم، نجرد ٍقتی پیشٌ ٍقت خیلی نال حهاقتو این-سیاٍش
 کنو؟ خیانت زنو بٌ ادنیو يهچین نن اٍا کردی، دیگٌ فکر راجبو

 کردی پنًان انا بگَ، گفتو بًت چقدر سیاٍش نٌ، نیگفتی افتادى اتفاقی گفتو نی بًت تیٍق چرا-
 کنی؟ نخفی نیخَاستی کی تا بگی، خَاستی کردم ترکت نن ٍقتی

 .بعد کنو جهع رٍيو ٍ فکرام ٍ بگذرى یکو گفتو انا بگو، بًت نهیتَنستو نیگو-سیاٍش

 .پایین انداختو ٍ سرم

 

 بَدم، اٍن نحل خَدنو چَن دادى، انجام کاری ازدٍاجش قبل سیاٍش کٌ دبَ شدى تر ارٍم یکو دلو
 ....بچش انا

 

 کنی؟ قبَل ٍ بچت نیخَای حاال خب-

 کٌ رٍ بچٌ گفتٌ نازی انا بشی، ناراحت خیلی ٍ نیاد خَشت شاید تَ نیدٍنو ندارم، ای چارى-سیاٍش
 .نیزنٌ سر بًش نیاد گايی فقط نیرى داد

 

 .بزنو نداشتو حرفی

 .بریو کن جهع ٍ ٍسایلت-اٍشسی
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 .نهیام نن نٌ-

 :گفت ٍ کرد نگايو تعجب با

 چرا؟ باز-

 .باشو تنًا دیگٌ یکو نیخَام-

 

 :گفت عصبانیت با ٍ کرد بلندم تخت رٍ از ٍ دستش تَ گرفت ٍ بازٍم سیاٍش

 خَنٌ رفتی ٍ کردی ٍل ٍ زندگیت خَنٌ ست يفتٌ چند باال، رفتٌ رٍت نهیگن بًت يرچی دیگٌ بسٌ-
 نیکنی؟ ناز حاال باز بابات، ٍ داداشو

 :گفتو ٍ بیرٍن کشیدم دستش تَ از ٍ بازٍم

 .بیام کنار بچت نَضَع با نتَنستو ينَز نهیکنو ناز-

 ....بًت ارنان اینکٌ با اٍندم، کنار شکهت تَ ی بچٌ با نن چطَر-سیاٍش

 :گفتو ٍ دينش رٍ گذاشتو ٍ دستو سریع

 .سیاٍش ندى ادانٌ-

 :گفت ٍ برداشت دينش رٍ از ٍ دستو

 تنگ برات دلو باشو، خَنٌ تَ تَ بدٍن سختٌ برام چقدر نهیدٍنی شدم، عصبانی لحظٌ یک ببخشید-
 .اٍا برگرد شدى

 

 .کردم سکَت
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 :گفت بَدم ندیدى رٍ سیاٍش حاال تا کٌ ای نظلَنانٌ حالت با

 .کنیو حل ٍ نشکلو بتَنیو بايو کٌ نیای؟بیا-

 .باشٌ-

 .بَسید ٍ گَنو ٍ زد لبخندی

 .بیا کن جهع ٍ يات ٍسایل پایین نیرم نن -سیاٍش

 .دادم تکَن ٍ سرم

 

 .پایین رفتو ٍ پَشیدم ٍ لباسام

 .زد بًو لبخندی ٍ کرد بغلو نانان

 .رفتو بابا طرف بٌ ٍ کردم تشکر ازش

 .کردیو خداحافظی دٍتاشَن از ٍ بَسیدم اٍنو

 

 .نشستیو ناشین تَ سیاٍش با

 .افتاد راى

 :گفت تگذش کٌ یکو

 بشی؟ اشنا برسام با داری دٍست اٍا-

 .نهیدٍنو-

 :گفت لبخند با
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 .بانزى ٍ تپلی پسر یک ببینیش، اگٌ-

 داری؟ دٍستش-

 .دارم دٍستش ٍ شدم ٍابستش ننو ٍقت چند این تَ-سیاٍش

 بیشتر؟ نن از-

 :گفت ٍ طرفو برگردٍند ٍ صَرتش

 .داشت نخَايو ٍ ندارم ٍ نداشتو دٍست تَ اندازى بٌ ٍ کس يیچ-

 :گفتو اخو با بعدش انا زدم، لبخندی نیهچٌ

 بَدی؟ زنٌ اٍن پیش خَابیدی شرکت تَ گفتی ٍ خَنٌ نیَندی کٌ شب اٍن-

 :گفت خندى با سیاٍش

 .بیهارستان بردنش بَد کردى تب برسام خانَم حسَد نٌ-

 

 .داشت نگٌ يتل یک کنار نین چند بعد نگفتو، چیزی دیگٌ

 .نیبینیش داری کٌ يستی نفری اٍلین تَ راستی ،بیارنش برم نن بهَن-سیاٍش

 .باشٌ-

 .شد پیادى ناشین از

 

 .ناشین سهت نیاد دارى بغل بٌ بچٌ سیاٍش دیدم دٍر از گذشت کٌ یکو

 .کنو دٍر خَدم از رٍ بد يای حس بتَنو تا کشیدم عهیقی نفس
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 .نشست سیاٍش ٍ شد باز ناشین در

 .برسام سهت شد کشیدى نگايو

 .برسام اقا اینو نیکنو نعرفی-سیاٍش

 .لبام رٍ نشست لبخندی ناخداگاى

 .بَد تَپلی چقدر

 .زد نهی نَ سیاٍش با

 .بغلو تَ گرفتهش

 .بگیرم گاز ٍ لپاش داشتو دٍست

 .فسقلی بانهکی تَ چقدر-

 ٍ شد باز ياش اخو ٍ اٍردم در شکلک صَرتو با کٌ کنٌ گریٌ خَاست ٍ تَيو رفت اخهاش برسام
 .خندید

 .بَسیدم ٍ لپش ٍ کردم دیکشنز خَدم بٌ

 .نهیاد در سیاٍش از صدایی دیدم

 .نیکنٌ نگايو لبخند با دیدم کٌ طرفش برگردٍندم ٍ صَرتو

 چیٌ؟-

 .نیاد بًت بچٌ-سیاٍش

 .خندیدم

 .دلو تَ رفت برسام نًر لحظٌ يهَن
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* 

 (بعد دٍسال)

 بچٌ؟ کردی کاری کحیف تَ چقدر پیف پیف

 .کردم نگاى دخترم ٌب ٍ کردم بلندش کردم، عَضش ٍقتی

 .خانَم آرام سیاٍش، ٍ نن دختر

 این گفت نی کیارش اٍقات گايی حتی بَد، رفتٌ ريا بٌ ياش چشو انا بَد، خَدم شبیٌ دخترم
 .گرفتیش اشتباى تَ ناست ی بچٌ

 .بدم شیر بًش تا پام رٍ خَابَندم ٍ ارام

 .کرد نی بازی ياش بازی اساب با اتاق ٍسط داشت کٌ کردم نگاى برسام بٌ

 .تَ اٍند سیاٍش ٍ شد باز اتاق در لحظٌ يهَن

 .سیاٍش سهت دٍید ٍ پرید جاش از باباش دیدن با برسام

 .کرد بغلش اٍنو

 بابایی؟ چطَری-سیاٍش

 :گفت شیرینش زبَن اٍن با برسام

 .ندارم دٍست ٍ ارام نن بابایی-

 :گفت تعجب با سیاٍش

 بابا؟ چرا-
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 .نهیکنٌ بازی بايام گٌدی نانان اٍندى اٍن ٍقتی از اخٌ-

 .نشست کنارم تخت رٍ اٍند ٍ خندید سیاٍش

 .نباشی خستٌ سالم-

 .نهنَنو-سیاٍش

 .بَسید رٍ داد نی تکَن رٍ پاياش ٍ دست داشت کٌ ٍ ارام لپ ٍ شد خو

 :گفت نن رٍبٌ سیاٍش

 پرى؟ دستت از دلش برسام چیٌ-

 :گفتو خندى با

 .شدى ناراحت اٍنو کنو، بازی برسام با نهیتَنو ،اٍندى شیطَن خانَم این ٍقتی از کٌ نیدٍنی-

 :گفت اخو با برسام

 .نداری دٍست ٍ نن دیگٌ تَ نخیرشو-

 .بغلو تَ گرفتو ٍ برسام ٍ سیاٍش بغل دادم ٍ ارام

 :گفتو کنار دادم نی صَرتش رٍ از ٍ لختش نَيای کٌ يهینطَر

 باشٌ؟ نداشتٌ دٍست ٍ پسرش نانانی نیشٌ نگٌ-

 :گفت ٍ دبَسی لپهَ برسام

 .بخشیدنت باشٌ-

 .خندیدم

 .کرد نی نگايو خاصی لبخند با کٌ کردم نگاى سیاٍش بٌ
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 .خَرد زنگ گَشی لحظٌ يهَن

 .ریخت قلبو کیارش شهارى دیدن با

 .دادم جَاب سریع

 شدى؟ چی کیارش الَ-

 :گفت نفس نفس با

 .کنو چیکار گرفتٌ دردش ريا شدم، بدبخت اٍا-

 .نیزنی زنگ نن بٌ چرا گٌدی بیهارستان نن؟ببرش جان-

 .خداحافظ نکن، يَلو باشٌ باشٌ-کیارش

 .کردم قطع ٍ گَشیو خندى با

 شدى؟ چی-سیاٍش

 .بریو شَ حاضر بدٍ نیکنٌ، زایهان دارى ريا-

 

 رفتیو زٍد يو سیاٍش ٍ نن بَد، نسنی زن کٌ يهسایهَن پیش بزارم شدم نجبَر يارٍ بچٌ
 .بیهارستان

 

 .رفت نی راى کالفگی با کٌ دیدیو ٍ کیارش دٍر از

 .رفتیو سهتش بٌ دٍ با

 کَ؟ ريا-
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 .عهل اتاق بردنش-کیارش

 

 

 .اٍندن يو خَدم بابای نانان ٍ ستایش ٍ بابا ٍ جَن نسرین دقیقٌ چند بعد

 .بیرٍن اٍند دکتر خانَم یک دٍساعت بعد

 .طرفش بردیو يجَم يهٌ

 :گفت بعد کرد کیارش ٍ سیاٍش بٌ نگايی دکتر

 ....کدٍنتَن-

 :گفت ٍ حرفش ٍسط پرید کیارش

 .دکتر خانَم ننو-

 .اٍند دنیا بٌ پسرتَن گل باشٌ نبارک پس-دکتر

 .خندیدیو ٍ کشیدیو عهیق نفس يهٌ

 

 (ريا)

 .کردم باز ارٍم ٍ يام چشو

 .گفتو ریزی اخ ٍ داشتو درد

 .بیرٍن رفت ٍ کرد نعاینو یکو ٍ اٍند سهتو بٌ پرستار

 .گفتن تبریک بٌ کردن شرٍع ٍ تَ اٍندن يهٌ ٍ شد باز در دقیقٌ چند بعد
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 .کردم نی تشکر ٍ زدم نی لبخند داشتو کٌ دردی با ننو-

 :گفت گَشو دم ٍ بَسید ٍ پیشَنیو ٍ سهتو اٍند کیارش

 .خانَنو باشٌ نبارک-

 :گفتو ٍ پاشیدم رٍش بٌ لبخندی

 دیدیش؟ تَ-

 .تَ یا شدى نن شبیٌ بگو نهیتَنو اصال ببینیش اگٌ نیارنش، دیگٌ یکو دیدنش ارى-کیارش

 .تَ اٍندن پسرم يهراى بٌ پرستار یک ٍ شد باز اتاق در لحظٌ يهَن

 .بغلو داد ٍ سهتو اٍند

 .صَرتو رٍ چکید يام اشک دیدنش با

 .نهنَنو ازت خدایا

 .بَد خَابیدى ٍ بَد بستٌ ياش چشو

 .کرد نی نگاى نا بٌ داشت کٌ کردم نگاى کیارش بٌ خَشحالی با

 .بَسیدنو ٍ سهتو اٍندن يو جَن نسرین ٍ نانان

 .ٍایستاد کیارش کنار اٍند يو سیاٍش

 .ريا باشٌ نبارک-

 .جَنش عهَ نهنَنو-

 .خندید

 .رفت يو سیاٍش بیرٍن، رفتن اتاق از ٍ بَسیدنو اٍنايو ٍ اٍندن يو بابايانَن
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 .چرخیدن نی دٍرم خَشحالی با ستایش ٍ اٍا

 .بدم شیر پسرم گل بٌ تا کرد کهکو نانان

 

** 

 .خَنهَن رفتیو ٍ شدم نرخص رٍز یک بعد

 .بهَنٌ پیشو بَد قرار نانان

 .بَد خَشحال خیلی شدنش بابا خاطر بٌ کیارش

 .آرتین گذاشتیو يو ٍ پسرم اسو

 .بگیرى غذا بیرٍن از يو کیارش ٍ خَنهَن ٍایستن يهٌ شام بَد قرار

 .کنو استراحت یکو تا اتاق تَ رفتو نن

 .تَ اٍند برسام ٍ ارام يهراى بٌ اٍا ٍ شد باز در کٌ کنارم يو آرتین ٍ بَدم خَابیدى يهینطَر

 .تخت رٍ نشست ٍ طرفو دٍید برسام

 .جَن خالٌ سالم-برسام

 خَبی؟ دلو عزیز سالم-

 .ايَم-برسام

 :گفتو ٍ دادم نشَنش ٍ بغلو تَ گرفتو ٍ ارتین

 .تَئٌ يهبازی بعد بٌ این از دیدی؟دیگٌ ٍ ارتین عزیزم-

 .نداری دختر نانانو نحل کٌ خَشحالو خیلی ارى،-برسام
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 .خندید يو اٍا خندیدم،

 

 .سالشٌ يشت يفت، انگار دارى زبَن چقدر این اٍا نیگو-

 نیشٌ؟ نن ی چیکارى این خالٌ نیگو-برسام

 .کرد اشارى ارتین ٍبٌ

 یبدٍن عهَ پسر يهَن تَ انا شدى، قاطی چی يهٌ عهَت، پسر یا خالت پسر بگو نهیدٍنو ٍاال-
 .خَبٌ

 .تَ اٍند کیارش ٍ شد باز اتاق در

 :گفت برسام رٍبٌ

 .بابات پیش بریو عهَ جیگر بیا-

 .بیرٍن رفتن بايو ٍ کیارش سهت دٍید يو برسام

 :گفت ٍ تخت رٍ نشست اٍا

 از نَضَع این کٌ دارم دٍستش انقدر چَن نیست نن پسر برسام نیکنو فرانَش اٍقات گايی-
 .نیشٌ پاک ذينو

 .زدم شبً لبخندی

 .کرد نی نگايو داشت بَد رفتٌ خَدم بٌ کٌ ابیش يای چشو با کٌ کردم نگاى ارام بٌ

 .پسرم برای بگیرنش نیخَام يا، نکنی عرٍس ٍ بچت اٍا نیگو-
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 .خندیدیو بلند دٍتانَن

 

 

*** 

 گرفتتو پشت از ٍ  تخت رٍ اٍند کیارش کٌ دادم نی شیر ارتین بٌ داشتو ٍ بَدم نشستٌ تخت رٍ
 :گفت گَشو دم ٍ لشبغ تَ

 .دادی بًو کٌ خَشبختی خاطر بٌ ريا نهنَنو ازت-

 .چیز يهٌ خاطر بٌ نهنَنو ازت ننو-

 .بَسید ٍ گَنو

 .بستو ٍ يام چشو حال يهَن در ٍ شَنش بٌ دادم تکیٌ ٍ سرم ننو

* 

 (اٍا)

 .بیرٍن رفتو ٍ بَسیدم لپشَ ٍ رٍش کشیدم ٍ برسام پتَی

 .نیخَابَند ٍ ارام داشت سیاٍش کٌ اتاقهَن تَ رفتو

 .شدم خیرى بًش لبخند با

 .گًَارش تَ گذاشتش خَابید ارام ٍقتی

 .کرد حلقٌ کهرم دٍر ٍ دستش اٍند نن طرف بٌ
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 يررٍز داریو يو کنار کٌ خَشبختی این برای سیاٍش، گذاشتیو سر پشت رٍ سختی يای رٍز-
 .نیکنو خدارٍشکر

 .پیشَنیش بٌ چسبَندم ٍ پیشَنیو

 :ادد ادانٌ سیاٍش

 .نیکنو خدارٍشکر نیبینو تَرٍ ٍ نیشو پا خَاب از کٌ صبح رٍز ير ننو-

 

 .لباش رٍ گذاشتو ٍ يام لب ٍ زدم لبخندی

 

 

 ير برای بشیو، خَشبخت ٍ بزاریهشَن سر پشت يو کنار در تَنستیو انا نا، تلخ سرنَشت از اینو
 .يست رايی یک ای چارى ير برای چَن بشیو، انید نا نباید بیفتٌ برانَن کٌ اتفاقی

 

 "پایان"

 

8331/3/7 

M.B 
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 زیبا رنان این نَشتن بابت عزیز باقرنژاد نحیا سیدىاز  تشکر با

 کنید نراجعٌ 31ناٍل  سایت بٌ بیشتر يای رنان دانلَد برای

wWw.Novel98.Com 

 

 تلخ سرنَشت:  عنَان

 31 ناٍل اختصاصی عضَ باقرنژاد نحیا سیدى:  نَیسندى

 31 ناٍل: آرایی صفحٌ ٍ طراحی

   wWw.Novel98.Com:  سایت آدرس

 https://telegram.me/novel98  کانال :  آدرس

 https://www.instagram.com/novel98_officialپیج اینستاگرام  : 

 Novel98.official@gmail.comایهیل انجهن : 

 

 

قابل تَجٌ نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ آجارشَن بٌ صَرت فایل در 
 ی تَنن با نا در تهاس باشن یا عضَ انجهن نا بشن.ننتشر بشٌ ن 31سایت ٍ کانال ناٍل 
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