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  رمانشناسنامه 
 نن ٍانیلی بستنی نام رمان :

 89 ناول ایهانی کاربر اختصاصی  آننٌ نویسنده :

 (سبز قلب) تینا : ویراستار

 ، اجتهاعی عاشقانٌ ژانـر:

 احهدی انیررضا :طراح جلد 

 357 تعداد صفحو :

 يرگز کٌ شَند نی دچار يایی درد بٌ گناى بی يا، انسان : رمان ی خالصو
 نی بزرگی يای عیب دچار يا درد این بردن بین از برای گاى. نیستند ٍ نبَدى خَاستارش

 نَرد دنیا این جای جای در دار، عیب زنان   برخی!ندارد رٍح نرگ از کهی دست کٌ شَند
 خَايو نی داشت؟ ننطق نباید آیا يستند؟ عیب بی يهٌ آیا انا، گیرند نی قرار تهسخر

 زنانی از شدى، احساسشان سرکَب باعخ نقصشان ٍ عیب کٌ بگَیو کسانی تهام از
 ٍ عشق از سرشار کٌ زنانی اند، دادى گیری گَشٌ ٍ سردی بٌ تن ناخَاستٌ کٌ بگَیو
 ٍ عقل داشتن   برپا انید   بٌ.اند گرفتٌ قرار تهسخر نَرد گاى ٍ نادیدى گاى انا، اند نحبت
 .کنو نی شرٍع رٍ رنان این ننطق،

استمحفوظ  89هاول  برای اهجمن کتابتمامی حقوق این    
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 : نقدنٌ

 گاى. نیستند ٍ نبَدى خَاستارش يرگز کٌ شَند نی دچار يایی درد بٌ گناى بی يا، انسان
 رٍح نرگ از کهی دست کٌ شَند نی بزرگی يای عیب دچار يا درد این بردن بین از برای
 !ندارد

 عیب بی يهٌ آیا انا، گیرند نی قرار تهسخر نَرد دنیا این جای جای در دار، عیب زنان   برخی
  داشت؟ ننطق نباید آیا يستند؟

 از شدى، احساسشان سرکَب باعخ نقصشان ٍ عیب کٌ بگَیو کسانی تهام از خَايو نی
 ٍ عشق از سرشار کٌ زنانی اند، دادى گیری گَشٌ ٍ سردی بٌ تن ناخَاستٌ کٌ بگَیو زنانی
 .اند گرفتٌ قرار تهسخر نَرد گاى ٍ نادیدى گاى انا، اند نحبت

 .کنو نی شرٍع رٍ رنان این ننطق، ٍ عقل داشتن   برپا انید   بٌ

********************* 

 

 دیدن با. شدم خَنٌ حیاط ٍارد بعد، ٍ بشٌ باز کانال در تا شدم ننتظر ٍ زدم رٍ در ریهَت
 ٍارد سرسنگین ٍ نؤدب باید ٍ داریو نًهَن انشب فًهیدم حیاط، تَ شدى پارک ناشین
 پر ٍرٍد بلند صدای با بشو، خَنٌ ٍارد خَام نی ٍقتی نن ٍاقعیتش آخٌ بشو، خَنٌ

 ٍ يستو «تابناک» خانَادى دختر تک نن ناسالنتی! دم نی اطالع بیت ايل بٌ رٍ افتخارم
 ٍ نًو نی ننت بًشَن اصال دارم، قربی ٍ ارج باالخرى بابا، ٍ نانان تغاری تٌ ٍ کردى عزیز

 ! فرنایو نی جلَس

 پذیرایی بٌ طَیل، ٍ عریض رايرٍی از عبَر از بعد. شدم ٍارد ٍ چرخَندم در تَی رٍ کلید
 ايل ٍ بابا دٍست دیدن با ٍ شدم يا نًهَن زدن دیدن نشغَل یَاشکی ٍ رسیدم ننزل

 :کردم سالم بلند ٍ شدم ٍارد ننزلشَن،

 . اٍندین خَش يهگی، بٌ سالم_ 



 www.Novel98.com 5               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 : گفت ٍ زد لبخندی نن دیدن با بابا

 .اینجا بیا ببینو بیا بابا، نلَسک سالم_ 

 پرسی احَال ٍ سالم ایش افادى خانَم ٍ «کیایی آقای» با ٍ شدم پذیرایی ٍارد کانال دیگٌ
 ٍ کردم خَايی عذر يهین، خاطر بٌ. کنو عَض رٍ لباسام برم گرفتو تصهیو ٍ کردم گرنی
 نی شیک ٍ نناسب لباس یٌ باید. کردم پرت اتاقو تَ تقریبا رٍ خَدم ٍ کردم ترک رٍ جهع

 آقای پسر. شد نی پیداش کو کو باالخرى انا، بَد نیهدى کاری اصل ينَز درستٌ پَشیدم،
 .بَدم دیدنش ننتظر صبرانٌ بی کٌ کسی «کیایی باربد» ننظَرنٌ، کیایی

. گشتو انشب برای نناسب لباس دنبال پیچ حَلٌ ٍ اٍندم ای دقیقٌ پنج دٍش یٌ از بعد
 ٍ پَشیدم تنگو نشکی شلَار با ٍ برداشتو رنگ کاربنی بلند شَنیز یٌ دلی دٍ کلی از بعد

! ادبیاتی عجب بٌ بٌ. تنگش زدم يو الیت آرایش یٌ ٍ کردم خشک سشَار با رٍ نَيام
 رٍی نحبَبهو عطر. شدى بازنشستٌ االن ٍ ادبیات دبیر نانانو آخٌ رٍشن، نانانو چشو
 .یار رخ دیدن برای بیرٍن رفتو در از عشَى کلی با ٍ کردم خالی خَدم

 

 نقش لبام رٍ پًنی ٍ پت لبخند. شد رٍشن یار جهال بٌ چشهو شدم، پذیرایی ٍارد ٍقتی
 نگٌ کنو؟ کار چی خَب. شد نحَ لبخند اٍن سریع «یزدان» داداش اخو دیدن با انا، بست
  گنايٌ؟ نگٌ نحبَب دیدن خَب ننٌ؟ دستٌ

 ٍ شدم رد کنارش از ٍ کردم سالم نبَد، نًهَنی يَای ٍ حال تَ اصال کٌ باربد بٌ لب زیر
 . زدم نی دید رٍ عشقو یزدان، يای چشو از دٍر بٌ یَاشکی انا، نانان کنار نشستو

 پیراين با رنگ طَسی شلَار ٍ کت. بَد کردى جذابش گیری نفس طرز بٌ انشبش تیپ
 نَيای اٍن ٍ ٍرزشکاری اندام اٍن! کرد نی خَدنهایی تنش رٍی عجیب کٌ خاکستری

 ضربٌ با کٌ، بدم قَرتش بَد نَندى کو دیگٌ. جذابش العادى  فَق چًرى اٍن ٍ حالتش خَش
 کردى اخو کٌ دیدم خَدم کنار رٍ «ناکان» داداش ٍ اٍندم خَدم بٌ خَرد، پًلَم بٌ کٌ ای
 : گفت گَشو در ٍ بَد
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 !حیا بی بدى قَرتش برٍ نکن، تعارف_ 

 : گفتو آرٍم صدای با ناکان داداش بٌ رٍ ٍ گزیدم رٍ لبو بَدم، آٍردى در کٌ بازی جنبٌ بی از

 . نبَد حَاسو شرنندى_ 

 : گفت کشیدش دريو يای اخو با بَد، کفری حسابی کٌ ناکان

 ! باش رفتارت نراقب لطفا_ 

 . زدم نی گند این از بیشتر نباید.  انداختو پایین رٍ سرم ٍ گفتو چشهی

 داشتن يو با يو کیایی آقای يهسر «خانو فرنَش» ٍ نانان ٍ يو با کیایی آقای ٍ بابا
 .دیگٌ يو با يو باربد ٍ یزدان ناکان، کردن، نی صحبت

 : گفت کیایی آقای کٌ، رفت نی سر حَصلو داشت کو کو

 نشکلی کنو، عنَان جهع تَ رٍ دٍنَن ير خَاستٌ خَام نی بدی، اجازى اگٌ جان نحهَد_ 
 نداری؟ کٌ

 :گفت بَد لب بٌ لبخند کٌ حالی در پدر

 . بفرنایید نشکلی؟ چٌ نٌ_ 

 : کرد شرٍع رٍ ياش حرف ٍ گفت...« اهلل  بسو» کیایی آقای

 ٍ خانَادگی رٍابط شدن نحکهتر برای گرفتیو تصهیو يا، خانو ٍ جان نحهَد ٍ نن خَب_ 
 يو دست تَ رٍ جان باربد ٍ جان ارغَان دست «پیغهبر» سنت انجام البتٌ، ٍ کاریهَن
 .بذاریو

 باربد برای ٍ نن کیایی آقای خانَادى رٍز یٌ کٌ شد نهی باٍرم اصال! شدم شَکٌ نن
 کٌ کسی تنًا ظايرا. زد نهی حرفی ٍ بَد پایین سرش کردم، نگاى باربد بٌ. کنن خَاستگاری

 نخفی صَرتو تَی رٍ خَشحالی زٍر بٌ. بَدم نن نداشت، خبر نَضَع این از لحظٌ اٍن تا
 !« نداد نشَن ٍقار خَدش از اصال سبکسری، دختر چٌ: » نگٌ ای افادى خانو فرنَش تا کردم
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 : گفت ٍ داد تکَن تایید نشَنٌ بٌ رٍ سرش پدر

 . ندارم حرفی کٌ نن خَدنٌ؟ پسر نحل کٌ جان باربد از بًتر کی خدانٌ، از کٌ نن البتٌ، بلٌ_ 

 : گفت کردن نازک چشو پشت کلی با يو خانو فرنَش

 باربدم؟ نٌ نگٌ ایو؟ چکارى نا باشن، راضی اٍنا جٍَنان، نًو_ 

 ير گفت گرفتٌ صدای با ٍ بَد گرفتٌ پایین رٍ سرش کٌ کردیو نی نگاى باربد بٌ يهٌ بار این
 .بدٍنٌ صالح پدر چی

 

 : گفت نن بٌ رٍ بعد ٍ زد نهایی دندٍن لبخند کیایی آقای

  چیٌ؟ خَدت نظر جان ارغَان_ 

 نگاى پدر بٌ چشهی زیر کٌ حالی در ٍ کردم صاف سینٌ بَدم، رفتٌ فرٍ نبل تَ تقریبا کٌ نن
 : گفتو کردم، نی

 .نحترنٌ برام بگیرید پدر ٍ شها کٌ تصهیهی ير جان؟ عهَ بگو چی ٍاال_ 

 : گفت ٍ زد رضایت رٍی از لبخندی پدر بار این

 ! شاءاهلل ان نبارکٌ_ 

 شیرینی شَ بلند: » گفت ننو بٌ ٍ «بیار چای: » گفت ٍ کرد صدا رٍ «خانو بدری» نانان،
 .«کن تعارف

 کارش این نن ٍ ببینٌ ٍ نن کٌ نکرد بلند رٍ سرش حتی گرفتو، باربد جلَی رٍ شیرینی ٍقتی
 . گذاشتو نردٍنگیش ٍ حیای ٍ حجب پای رٍ

 عقد رٍز يو آیندى ی جهعٌ ٍ حلقٌ خرید بریو بعد، رٍز برای کٌ شد گذاشتٌ قرار شب اٍن
 . باشٌ
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! بَد سخت باٍرش آخٌ بخَابو، نتَنستو ذٍق از صبح تا نن کیایی، خانَادى رفتن از بعد
 .کنٌ انتخاب يهسرش عنَان بٌ رٍ نن باربد اینکٌ

 ٍ جذاب باربد چرا آخٌ: » کٌ زدم نی تشر خَدم بٌ سریع کردم، نی فکر باربد بٌ ٍقتی
 تپل؟ نن   سراغ بیاد باید ٍرزشکار

 !«کالریٌ پر ٍ خَشهزى يای خَراکی عشقو ٍ ندارم ای عالقٌ ٍرزش بٌ اصال کٌ نن

 عبایی نانتَ یٌ بیام؛ نظر بٌ خَب انرٍز باید. لباسام کهد سراغ رفتو ذٍق کلی با صبح
 . سفید شلَار ٍ شال ٍ رٍشن آبی سارافَنی زیر با رٍشن، صَرتی

 ٍ نالیو آرایش نَبت دٍش، یٌ از بعد. بپَشو رٍشن لباس باید عرٍسو، نن باشٌ چی ير
 . شد رنگو نشکی بلند نَيای سشَار

 ٍقتی چرا ٍاقعا. »کردم نی تحهل رٍ کشندى انتظار یٌ باید حاال ٍ بَدم شدى آنادى کانال
 نی دلت بٌ خَن ٍ نیان کش يو يا دقیقٌ کشی، نی رٍ زندگیت زیبای يای لحظٌ انتظار
   «کنن؟

 .رفتو نی رٍ قدم پذیرایی تَ باید نداشت، فایدى زدن قدم اتاق تَ دیگٌ

 «چرخٌ؟ نهی يات عقربٌ چرا! لعنتی ساعت َاى»

 :گفت ٍ سراغو اٍند نانان زدن، رٍ خَنٌ زنگ باالخرى انتظار، کلی از بعد

 نادر؟ حاضری_ 

 : گفتو پًنو ٍ پت لبخند با 

 . دیگٌ بریو بلٌ_ 

 : گفت ٍ کرد اخهی نانان

 سنگین سر باید دختری ناسالنتی باشٌ، يَل طَر این دختر زشتٌ نانان جان، ارغَان! ٍا_ 
 .باشی
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 نی در بال خَشی از دارم درستٌ بَد، نانان با حق. خَاستو عذر ٍ کردم جهع ٍ لبو سریع
  رفتٌ؟ کجا حیام ٍ حجب انا، یارم

 . ننتظرن در جلَی جَن فرنَش ٍ باربد بریو، باش زٍد_  نانان

 شکالت نشت یٌ ٍ نیز رٍی خَری شکالت سراغ پریدم رفتن، از قبل ٍ گفتو چشهی
 .نیفتٌ فشارم زیاد خَشی از ٍقت یٌ کٌ لپو گَشٌ بذارنشَن راى تَی تا برداشتو

 

 باربد اٍن از تبعیت بٌ ٍ کرد سالم ٍ شد پیادى خانو فرنَش رسیدیو، باربد ناشین بٌ ٍقتی
 دلگیر کهی راستش! خشک ٍ سرد سالم یٌ فقط نن با انا، کرد پرسی احَال ٍ شد پیادى يو

 صدقت قربَن نادرا جلَی داری انتظار خانو ارغَان!  َپ  نَ  َپ : » گفتو خَدم پیش انا، شدم
 .«کنٌ رفتار سبکسرانٌ تَ نحل دى نهی اجازى غیرتش کٌ نعلَنٌ خَب برى؟

 .کردم سالنتی چاق حسابی جَن فرنَش با عَضش ٍ کردم سالم بًش آيستٌ خیلی ننو

 است، آیندى شَير نادر باشٌ چی ير کرد، سفت رٍ پا جای باید حال ير بٌ

 .ای افادى يرچقدرم حاال

 راى، طَل در. باربد پیش جلَ فرستادن رٍ نن ٍ نشستن عقب رفتن جَن فرنَش ٍ نانان
 .نزدیو حرف يو کلهٌ یٌ حتی نا انا، کردن نی پچ پچ ٍ زدن نی حرف داشتن يا نانان

 فکر تَ عجیب ٍ چَنش رٍی دیگش دست یٌ ٍ بَد فرنَن رٍی دستش یٌ کٌ يو باربد
 دارى باربد کٌ شانسو خَش چٌ کٌ: » گفتو نی ٍ رفتو نی صدقش قربَن دلو تَی ننو! بَد

 سال چند این تَ آخٌ زدیو، نی حرف يو با یکو خَاست نی دلو. شٌ نی آیندم شَير
 ٍ نن نگفت بابا چرا کٌ گرفت دلو طرفی از بَدیو، شدى يهکالم يو، با ندرت بٌ آشنایی
 .«  زندگیٌ عهر یٌ بحخ حال ير بٌ کنیو؟ صحبت تنًا خَاستگاری شب باربد

 .رسیدیو کیایی آقای ٍ بابا نشترک دٍستان از یکی فرٍشی طال بٌ کٌ بَدم فکرا يهین تَ
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 نا بٌ گرنی سالم ٍ شد بلند بَد ٍیترین پشت کٌ نسنی آقای فرٍشی، طال بٌ ٍرٍدنَن با
 .فرٍشاست طال بازار قدیهی ٍ «حیدرى آقا» اسهش فًهیدم يا، سالنتی چاق از بعد. کرد

 : گفتن جَن فرنَش ٍ نانان

 . جٍَنانَن این برای بیارید رٍ ستتَن يای حلقٌ نهکنٌ اگٌ حیدر آقا_ 

 . بیارى رٍ يا حلقٌ ست تا کرد صدا رٍ شاگردش تبریک، از بعد يو حیدر آقا

 رٍ خَدم چطَر دٍنستو نهی! بدرى رٍ سینو قفسٌ خَاست نی خَشی از قلبو چرا؟ درٍغ
  نباشو؟ تابلَ تا کنو کنترل

 نانان. کرد نی نگايو فقط سکَت در باربد ٍ کردم نی انتحان رٍ يا حلقٌ دٍنٌ دٍنٌ نن
.  کشیدن نی عرٍسی خرید ٍاسٌ نقشٌ ٍ کردن نی نگاى جَايرات بقیٌ بٌ خَشحال، يو يا

 ترجیح کٌ گفت خانو فرنَش انا، کرد انتخاب عقد سر برای کَب فیرٍزى ست نیو یٌ نانان
 .بهَنٌ باقی پنًان کادٍش عقد سر تا دى نی

 نی فقط دادم نی نشَنش حلقٌ چی ير بَد، باربد نداشت ٍاکنشی يیچ کٌ کسی تنًا
 . کرد نی نگاى دیگٌ طرف یٌ بٌ بعد ٍ «خَبٌ: » گفت

 .بزنیو دٍر بازار تَ کهی شد قرار ٍ خریدیو رٍ يا حلقٌ بالخرى

 . سرشَن پشت باربد ٍ نن ٍ کردن نی حرکت جلَتر جَن فرنَش ٍ نانان

. داشت ای دیگٌ صفای شلَغی ٍ بازار تَ خرید انا، بَد خَب پدرانَن نالی ٍضع درستٌ
 کٌ نن کنن؟ خرید گرٍن ٍ شیک خیلی جايای تَ دارن دٍست يا بعضی چرا دٍنو نهی

 رٍم بَدم گرسنٌ حسابی کٌ ننو بَد، دٍ ساعت حدٍد کردم، نگاى رٍ ساعتو. نیستو اینطَری
 گرفتو رٍ یکیش ٍ آٍردم در شکالت تا دٍ ٍ کیفو تَ بردم دست! گرسنهٌ بگو باربد بٌ نشد
 : گفتو ٍ باربد سهت

 . باربد آقا بفرنایید_
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 : گفت اخو کهی با ٍ کرد شکالت بٌ نگايی باربد

 خَرم نهی_ 

 : گفتو ٍ کردم انتحان رٍ شانسو دٍبارى 

 نی رٍ ضعف جلَی ظًرى، از بعد دٍ ساعت االن. شید نهی گیر نهک ندارى، نهک بفرنایید_
 .يهرايهٌ شکالت کلی ننو گیرى

 : گفت ٍ کرد نگايو بیشتری اخو با بار این

 . شو نی چاق ، شٌ نی خراب يیکلو خَرم، نهی_

 فکر تَ کٌ طَر يهین بَد؟ نًو براش اندام حد این تا شو؟یعنی نی چاق گفت! شدم شَکٌ
 : گفت پَزخندی با ٍ بًو کرد رٍ بَدم

 عرٍس لباس دٍنو نی بعید ٍضع این با ٍگرنٌ، بگیری رژیو باید نخَری، يو تَ بًترى_ 
 .بیاد گیرت

  

 !شدم یخ رٍ سنگ رسها دیگٌ

 

. بدم قلب قَت خَدم بٌ کردم سعی انا، گرفت دلو. بَد کردى اخو باربد خرید، ٍقت   کل
 اٍن چَن دادم حق بًش بعدش انا، نشست دلو تَ کَچَلَ غو یٌ باربد، حرف بخاطر

 جَر نداٍم، ٍرزش ٍ درست غذایی رژیو با جز اندام این ٍ استایل خَش ٍ بَد ٍرزشکار
 . شد نهی حاصل ای دیگٌ

 با» کردم تصَر عقد سفرى سر رٍ خَدم ٍ اتاقو سهت کشیدم پر يا ٍسایل با ،  خرید از بعد
 .«گو نی بلٌ عشق با دارم ٍقتی سفید، رز يای گل ٍ سفید تَر
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 نی تغییرش حتی، گايی ٍ کردم نی ذٍق ٍ کردم نی تصَر رٍ باربد با عقدم لحظٌ لحظٌ
 . دادم

 کٌ نن با ناکان ٍ یزدان يای شَخی ٍ خَردم چطَری نفًهیدم اصال کٌ شام از بعد باالخرى
 اٍن بشٌ گشنت تَ اگٌ باربد، طفلی اینکٌ یا عرٍسی؟ نحال! خَری نی چقدر: » گفتن نی

 ...ٍ «خَری نی غذا بجای رٍ بیچارى

 .خَابیدم يا، فردا تصَر از دٍر بٌ آرٍم بچٌ یٌ نحل ٍ آٍردم پناى اتاقو بٌ

 نی خَدم دٍر بٌ صبح از فراٍان، دلًرى با نن ٍ رسید فرا ساز سرنَشت ی جهعٌ باالخرى
 .چرخیدم

 !بیارم خَدم سر بالیی یٌ بَد نزدیک بار چند کٌ بَدم يَل انقدر

 صدای کٌ قدری این خَردم، نی تکَن يهش ٍ نداشتو قرار ٍ آرٍم اصال آرایشگاى تَ
 .آٍردم در رٍ آرایشگر

 شدى نرتب فقط ٍ بَدن پًن ابرٍيام ببینو؛ آینٌ تَی رٍ خَدم تَنستو شدنو آنادى از بعد
 طالیی سایٌ با کٌ، کشیدى کهی ٍ درشت نشکی يای چشو ٍ بَد خَدم خَاستٌ این بَدن،

 . رسید نی نظر بٌ تر درشت نشکی ٍ

 نَ نن خَاست بٌ. بَد عالی چیز يهٌ. فرنو خَش نسبتا بینی ٍ صَرتو نتناسب يای لب
 . حالتی يیچ بدٍن شدن، صاف فقط يام

 .بَدم شدى الیت آرایش با عرٍس یٌ

 تَر ٍ گل تاج یٌ با نًایت در. اٍند نهی خَشو اضافی دٍزک بزک از انا، ندارم زیبایی ادعای
 دید ننَ ٍقتی کٌ بَدم ننتظر اٍند باربد ٍقتی. بَدم شدى آنادى کانال سرم، رٍی سادى

 !«شدی خَشگل چقدر! ٍای: » بگٌ بًو ٍ بشٌ زدى يیجان

 ناشین سَار تا کرد کهکو ٍ داد بًو رٍ گل دستٌ فقط ٍ کرد برخَرد نعهَلی خیلی انا، 
 رٍی ٍ بلند يای آستین با دار دنبالٌ ٍ بلند انا، حریر جنس از ٍ بَد ٍ سادى لباسو آخٌ بشو،
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 حتی نگفت، يیچی  گذشت سکَت تَ نسیر کل. بَد شدى کار درشت يای نرٍارید یقش
 .نکرد نگايو

 خیلی بَدم نگران چرا، درٍغ. خندید نهی اصال ٍ بَد شدى پررنگتر ياش اخو عقد، سفرى سر
 با ٍ بَد ننشستٌ کنارم االن  خَاست نهی رٍ نن اگٌ کٌ دادم نی دلداری خَدم بٌ انا، زیاد
 . شد نی آرٍم دلو حرف این

 جهع تَ یکی بگو، بلٌ خَاستو تا ٍ انداختو باربد بٌ نگايی ٍکیلو؟ بندى آیا خانو عرٍس_ 
 : گفت

 !خَاد نی لفظی زیر عرٍس،_ 

 گردنو بٌ «اهلل» پالک يهراى بٌ زنجیر یٌ ٍ کتش جیب تَ برد دست باربد نَقع يهَن 
 .انداخت

 با: » گفتو بلند صدای با ٍ شد گرم دلو عجیب پالک، اٍن دیدن با باربد، بٌ نزدیکی از جدا
 !«بلٌ نادرم، ٍ پدر اجازى

 

 بًو رٍ کَب فیرٍزى ست نیو يهَن نانان. کردن رٍبَسی ٍ کشیدن کل بٌ کردن شرٍع يهٌ
 یٌ تَی نتری دٍیست خَنٌ یٌ يو کیایی خانو ٍ آقا شهال، تَ کلبٌ یٌ سند يو بابا ٍ داد

 نی تبریک ٍ بَدن خَشحال يهٌ. دادن بًهَن عقد سر يدیٌ عنَان بٌ رٍ تًران خَب نحلٌ
 .کردن نی خَشبختی آرزٍی ٍ گفتن

. نکرد باز ياشَ ابرٍ گرى يو سفرى سر عسل   حتی، باربد دريو چًرى جز، بَد خَب چیز يهٌ
 عبَسی اٍن از کهی شد باعخ کٌ گفت چی گَشش در بَسی رٍ نَقع کیایی آقای دٍنو نهی
 . کانل نٌ انا، بیاد در

 ير ٍ بَدن کَبی پای حال در اقَام بقیٌ رسیدیو، ٍقتی نا ٍ بَد کرج باغ خَنٌ تَ جشن
 از کردم سعی نشستیو، يو کنار باربد ٍ نن ٍقتی. رقصید نی داشت خَدش پارتنر با کس
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 آرٍم. بشٌ گرم کهی رابطهَن سرنای این بلکٌ تا کنو نزدیک بًش رٍ خَدم اٍل يهَن
 :گفتو ٍ گذاشتو دستش رٍی رٍ دستو

 !کنارنی تَ کٌ خَشحالو خیلی_ 

 :گفت ٍ کشید عقب رٍ دستش آيستٌ ٍ انداخت دستو بٌ سردی نگاى باربد

  گرفت؟ نی رٍ تَ کی نن جز ٍگرنٌ باشی خَشحال بایدم دٍنو، نی_ 

 

 زنٌ؟ نی حرف تلخ قدر این باربد چرا! خدایا شٌ نهی باٍرم گفت؟ چی االن اٍن شد؟ چی
  کنٌ؟ ازدٍاج بايام بیاد کردم نجبَرش نن نگٌ

 بٌ تفاٍت بی. بَد احساس بی کانال کردم، دقت اش چًرى بٌ! نشست دلو رٍی سنگینی غو
 خَاستگاری؟ اٍند چرا پس انا، نکنٌ برخَرد بايام اصال کرد نی سعی ٍ کرد نی نگاى اطراف
 شد؟ ازدٍاج بٌ راضی چرا

 آقا ٍ خانو عرٍس نَبت باشٌ، يو نَبتی حاال: »گفت خَانندى کٌ، بَدم افکار يهین تَ
 !«دانادى

 

 ی يهٌ تقریبا. رفتیو نی نغازى اٍن بٌ نغازى این از دائها   ٍ بَدیو جًیزیٌ خرید دنبال یکسرى
 .نَند باقی جزئیات ٍ دادیو انجام رٍ يا خرید

 گَشٌ بٌ گَشٌ تَ گايی. چیدیو باربد خانَادى ايدایی نتری دٍیست ٍاحد تَی رٍ جًیزیٌ
 رٍ ٍجَدم باربد، با سقف یک زیر زندگی تصَر کردم، نی سازی رٍیا خَدم برای خَنٌ، ی

 لبخند، این نَندن پنًان برای تالشو البتٌ. آٍرد نی لبو رٍی ریزی لبخند ٍ داد نی قلقلک
 شاد يهیشٌ شاءاهلل ان نادر، ارغَان: » گفت نی ٍ دید نی نانان ٍ نبَد آنیز نَفقیت
 .کرد نی زنزنٌ رٍ «یکاد ٍان» لب زیر بعد!« ببینو رٍ داداشات ٍ تَ خَشبختی نن ٍ باشی
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 نی تعارف یٌ جًیزیٌ، نانحسَس   ٍارسی از بعد ٍ زد نی سر بًهَن گايی يو خانو فرنَش
 .«بگید کافیٌ بايام، نکنید دربایستی رٍ خدا رٍ تَ یاد نی بر دستو از کاری اگٌ: » کٌ زد

! جَنتا از دٍر البتٌ، يست خَدنَن کارگر جَن، فرنَش نٌ: » گفت نی جَاب در يو نانان
 !«نگیر دلت بٌ بد خدا رٍ تَ

 داشت، ندادنش نشَن در سعی انا، بَد خَردى بر بًش حسابی کٌ حالی در جَنو فرنَش
 .«باش راحت تَ نیستو، بقیٌ نحل کٌ نن نٌ! جَن پری برم قربَنت الًی: » گفت

:  کٌ گفتو ننو ٍ خَنٌ برن گرفتن تصهیو فرنَش ٍ پری نانان ٍسایل، چیدنان از بعد
 .«بدم انجام يو رٍ آخر گردگیری تا نَنو نی بیشتر کهی»

 .کردم دعَت بستنی یٌ بٌ رٍ خَدم ٍ کردم ترک رٍ خَنٌ گردگیری، از بعد

   يست؟ ترم  خَشهزى بستنی از نگٌ اصال! داشتنیٌ دٍست بستنی چقدر کٌ ٍای

 رٍی اسو دیدن با ٍ خَرد زنگ گَشیو کٌ، بَدم بستنی شیرین طعو تحلیل ٍ تجزیٌ حال در
 : پیچید گَشی تَی صداش کٌ کردم نتصل رٍ تهاس ٍ زدم لبخندی صفحٌ

 کجایی؟ جَنو، دٍست سالم_ 

 . سایتَن زیر يستیو عزیزم، سارای سالم_ 

 !کردى نؤدب چٌ رٍ خانو ارغَان تايل؟ کنٌ نی چٌ! قلو لفظ چٌ ٍای_ 

 خَبٌ؟ جان نقداد بندى؟ داداشی ٍ يهسرتَن از خبر چٌ! دیگٌ دیگٌ_ 

 یٌ گٌ نهی اصال گرانیت، شَير اٍن نٌ گیری، نی خبر تَ نٌ ، خانو شها پرسی احَال از_ 
  نیست؟ يست؟ دارم، رفیقی

 افتادى؟ جلَ عرٍسی کٌ دٍنی نی کارا، با درگیرى کٌ باربدم. جَنو سارا باشی سالنت! الًی_ 

 کٌ دارم نًهَن یٌ نن ندارى، اشکالی اگٌ راستی،. کن خبرم خَاستی کهک دارم، خبر آرى_ 
   ندارى؟ کٌ ایرادی بیارنش، يهرايو خَام نی عرٍسیتَن رٍز
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   نًهَنتَن؟ يست کی حاال ایرادی؟ چٌ نٌ_ 

 .بگیرى خَنٌ یٌ تا نَنٌ نی نا پیش ندت یٌ ایران یاد نی دارى پیهان، داداشو_ 

 .بفرنایید چشو، رٍی يهتَن قدم عزیزم، ندارى اشکالی کٌ نن نظر از! سالنتی بٌ_ 

 ! اخهالَتَن آقا بٌ برسَن سالم گلو، نهنَن_ 

 . بای برسَن، سالم يو تَ چشو، نرسی_ 

 .کردم رانندگی خَنٌ طرف بٌ کردم، قطع رٍ گَشی اینکٌ از بعد

 

ن رٍی بٌ باربد ٍ نن يا، نًهان تشَیق با  نالیهی ٍ رنانتیک آينگ با ٍ رفتیو رقص س 
 يهاينگ کانال رٍ خَدم انا، بَد شَنش تا قدم چند، ير کردیو يو با رقصیدن بٌ شرٍع
 عالی چیز يهٌ قدر این. کشیدم نی يام ریٌ بٌ رٍ باربد تن عطر ٍجَد تهام با ٍ بَدم کردى
 پایانی چیزی ير کٌ افسَس انا، نَندیو نی جَری يهین ابد تا خَاست نی دلو کٌ بَد
 ...نبَد نستحنی قانَن این از يو آينگ این ٍ دارى

 يهَن ٍ کردم نگاى احساسش از خالی يای چشو تَ ٍ گرفتو باال رٍ سرم آينگ، پایان با
 .باشٌ داشتٌ دٍست رٍ نن ٍاقعا باربد خَاستو، خدا از نَقع

 .حرفی يیچ بدٍن کردیو، نگاى دیگران بٌ فقط شب تهام ٍ برگشتیو جایگاى بٌ

**************** 

 تنًا بپرسو، رٍ باربد سردی این دلیل کردم سعی نن کٌ بار ير ٍ گذشت عقد شب از ناى یک
 شدیو، نی تنًا يو با کٌ بار ير ٍ «کنی نی اشتباى تَ: » بَد این شنیدم نی ازش کٌ جَابی
 رٍ جَابو نهکن جهالت ٍ کلهات ترین کَتاى با کرد نی سعی ٍ کرد نهی تَجٌ بًو اصال باربد
 این ٍ کنن برگزار نقرر نَعد از زٍدتر رٍ عرٍسی گرفتن تصهیو يانَن خانَادى طرفی، از بدى،

 چیز يهٌ ٍقتی دارى دلیلی چٌ: » گفت نی کٌ بَد کیایی آقای طرف از بیشتر اصرار،
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 نگٌ دست این از ٍ دارى گناى داریو؟ نگٌ يو از دٍر رٍ جٍَن تا دٍ این الکی نحیاست،
 چیدى زٍدتر يو جًیزیٌ يست، کٌ خَنٌ! کنٌ غضب بًهَن نهکنٌ يو خدا بیخَدی، داشتن
 تنًا بَد، قضیٌ نَافق صد در صد يو پدر.« خَدشَن خَنٌ برن جٍَن تا دٍ این ٍ بشٌ
 انقدر چرا خان نسعَد آقا! ٍا: » گفت نی کٌ بَد نانان داشت، نخالفتی اندک کٌ کسی
 «بگیرم؟ جًیزیٌ يَلی يَل انقدر طَری چٌ نن سریع؟

 : گفت( خان نسعَد) کیایی آقای 

 اخو با يو نانان.« کنٌ نی کهکتَن يو فرنَش بابتٌ، این از نگرانیتَن اگٌ خانو پری»
 . کرد نَافقت ساختگی

 سکَتش، يهیشگی چاشنی ٍ کرد سکَت ندت این تهام نحل باربد... نن یخی برج انا ٍ
 نرد کٌ کنو چٌ انا، کشید نی پر يو ياش کردن اخو برای دلو. بَد صَرتش رٍی يای اخو
 .گفت نهی رٍ حَصلگی بی يهٌ این دلیل ٍ کرد نهی باز لب نن

  جان؟ باربد باربد؟_ 

 : گفتو کرد، نگايو یخی ٍ ننتظر ٍ انداخت بًو نگايی

 بگی؟ چیزی خَای نهی نداری؟ نظری تَ_ 

 : گفت نبَد، پَزخند بٌ شبايت بی کٌ لبخندی با

 .کرد نی فرق خیلی اٍضاع ، داشت ايهیت براشَن نظرم اگٌ نًهٌ؟ نن نظر نگٌ_ 

 : گفت ای کنندى ننزجر لحن با ٍ انداخت پام تا سر بٌ نگايی بعد 

 ...تَ االن شاید_ 

 چی؟ نن االن شاید_ 

 .خرید ٍاسٌ بیرٍن ببرنتَن تَنو نهی فردا نن راستی کن، ٍلش يیچی_ 
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 نن يو باز. کرد فرار جَرایی یٌ ٍ رفت طفرى نن بٌ دادن جَاب از بحخ، کردن عَض با
 نٌ! گفت نهی بًو يیچی اٍن انا، بَدم نردم عاشق نن. ذينو تَی سَاالت حجو ٍ نَندم
 چی ير ٍلی، اختیار؟ یا بَد جبر بَدنش دٍنو نهی!« بَد» فقط عشقی، نٌ احساساتی، ابراز
 رٍ احساسو ٍقتی از کٌ ننی نن، زندگی تَی باربد نبَدن تصَر. بَد عزیز برام بَد کٌ

 ٍ بَد نًو برام زٍر ٍ جبر بٌ حتی ٍجَدش،. بَد قسهتش نًهترین جزء يو باربد شناختو،
 .ارزش با

 سرد بٌ ببندم چشو گرفتو تصهیو پس نبَد، تصَر قابل برام عشقو از کشیدن دست
 خَاستهش نی فیزیکی، حتی کنارم، بَدنش رٍی کردم تهرکز! نًایتش بی تلخی بٌ بَدنش،

 .کرد خَايو خَد خَاستن این ٍ

 

*********** 

 . کنیو گردی بازار کهی ٍ لباس خرید   بریو باربد ٍ نن شد قرار انرٍز

 باربد چشو بٌ خَاد نهی دلو اصال. بَدنو آینٌ جلَ يا ساعت برای خَبیٌ دلیل باربد، با بَدن
. ٍایسادم لباس کهد جلَی تن بٌ حَلٌ ٍ گرفتو دٍش یٌ اٍل يهین، ٍاسٌ برسو نظر بٌ بد

 کهکو تَنٌ نی گشاد کهی ٍ خنک لباس یٌ پس، بَد گرم يَا. شدم نی پَش شیک باید
 بٌ باید حاال! شد عالی. سفید شال ٍ شلَار ٍ سارافَنی زیر با خردلی عبایی نانتَ یٌ. کنٌ

 کشیدم پًن رٍ چشهو خط. شد چشو خط نَبت پَدر کرم زدن بعد. بدم حالی یٌ صَرتو
 ٍ زدم رٍ آرایشو با نتناسب رژ درنًایت ٍ ریهل ٍ کرد نی زیباتر رٍ چشهام حالت چَن
 .شدم زندگیو عشق تنًا ننتظر آراستٌ ٍ آنادى

 ام سینٌ دیَارى بٌ ٍار دیَانٌ يهیشٌ نحل قلبو. کردم پرٍاز در طرف بٌ آیفَن زنگ صدای با
 با. دیدم ننتظر ناشین تَ رٍ باربد ٍ کردم باز رٍ در! کنٌ رسَا ننَ خَاست نی ٍ کَبید نی
 .کردم سالم ٍ نشستو ناشین تَ سریع حرکت یٌ

 .کردم دیر اگٌ ببخشید سالم،_
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 : گفت کنٌ نگايو اینکٌ بدٍن

 . نکردی دیر نٌ-

  بریو؟ پاساژ کدٍم حاال نذاشتو، ننتظرت کٌ خَشحالو خَب_

 :گفت کرد نی حرکت کٌ حالی در

 .نهیرى يدر ٍقتهو دارى خَبی لباسای اٍنجا شًر، نرکز پاساژ بریو_

 : گفتو ٍ رايٌ بی بٌ زدم رٍ خَدم انا، زدنش حرف لحن از شدم دلگیر کهی

 .آقا بگی شها يرچی_

 . کرد رٍشن رٍ ضبط بعد ٍ انداخت بًو نگايی چشهش گَشٌ از

 . نشد زدى بینهَن حرفی نقصد تا

 يهاينگ باربد يای قدم با يانَ قدم کردم سعی ٍ گرفتو رٍ باربد بازٍی پاساژ بٌ رسیدن با
 نًو برام اصال انا گرفتو، بازٍشَ اینکٌ بخاطر رفتٌ يو تَی ياش اخو کردم احساس. کنو
 برام. داشتو آرانش ٍ اننیت احساس گرفتنشَن با کٌ بَد اش نردٍنٌ يای دست نًو نبَد
 نًو يهین نن،فقط عشق نن، نرد باشٌ، کٌ بَد نًو این برام نٌ یا دارى دٍستو نبَد نًو
 .ای دیگٌ چیز نٌ بَد

 زیاد شَق با ٍ افتاد قشنگی خیلی شَنیز یٌ بٌ چشهو کٌ بَدیو گشتن حال در پاساژ داخل
 : گفتو باربد بٌ

 .دارم دٍستش خیلی نگاى، اٍنَ عزیزم_

 : گفت ٍ کرد لباس بٌ نگايی باربد

 .بخَرى بًت کنو نهی فکر_ 

 : گفتو زدى غو
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 .گیرم نی خَدنَ سایز خَب، دارى بندی سایز جان باربد_

 : گفت تفاٍت بی

 . داخل بریو_ 

 : گفتو ٍ رفتیو نغازى داخل

  بدید؟ رٍ شَنیز اٍن يشت ٍ چًل سایز کنید لطف شٌ نی آقا، سالم_

 بیارى باال کٌ االنٌ انگار کٌ لحنی با ٍ کرد برانداز ننَ پای تا سر از بَد جٍَنی پسر کٌ فرٍشندى
 : گفت

 ! نتاسفو نیستیو، سایز پالس کار تَ نا_

 برای. دیدم نی رفتاری چنین کٌ نبَد باری اٍلین این البتٌ، کالنش طرز از شد چرکین دلو
 ناراحتی ٍ عذاب نایٌ يهیشٌ ایران لباس بازار شیو، نی نحسَب سایز پالس کٌ نن انحال
 ٍ يستیو جذانی يا تپل نا انگار کنن نی برخَرد آدم با طَری يا فرٍشندى از بعضی ٍ بَدى
 لحن با ٍ رن نی عقب قدنی بینن نی رٍ نا تا کٌ یاریو نی طاعَن خَدنَن با شاید یا

 .«نداریو نا نٌ شها؟ اندازى: » گن نی آٍری چندش

 يو ندلی این لباس! دارى نفسی بٌ اعتهاد چٌ: » گن نی ٍار پچ پچ ياشَن بعضی حتی ٍ 
 .«خَاد نی

 

 گفت بدی لحن با باربد. شدم خارج باربد يهراى بٌ نغازى در از ٍ رفتو عقب عقب غو، کلی با
: 

 خیلی کردی فکر. داری نفس بٌ اعتهاد زیادی خَدت تَ شٌ، نهی ات اندازى گفتو کٌ نن_ 
  کَچَلَیی؟
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 حرفاش با کٌ نبینٌ ام عالقٌ نَرد نرد تا گرفتو پایین رٍ سرم! بست رٍ گلَم راى بدی بغض
 . کردى خَردم

 گفتار ٍ رفتار.  شد نن با رفتار يهَن تقریبا نغازى تا چند تَ ٍ زدیو سر زیادی يای نغازى بٌ
 احساس شدت بٌ يو نن ٍ بَد نَندى باقی يا خرید از کهی. زخهو رٍی شد نهکی يو باربد
 از طرفیو از بَدیو نخَردى نًار ينَز نا ٍ بَد سٌ تقریبا کردم نگاى ساعت بٌ. کردم نی ضعف
 بگو ترسیدم نی! ترسیدم نی گرسنگیو ٍ ضعف احساس بٌ نسبت باربد احتهالی رفتار
 کٌ يایی شکالت تا کیفو تَی بردم دست يهین، بخاطر کالنش بشٌ تلخ باز ٍ ام گرسنٌ
 بٌ باربد شکالت، رٍیت لحظٌ تَ. بیارم بیرٍن رٍ يستن کیفو يهیشگی نًهَن نعهَال
 : گفت ٍ چرخید سهتو

 چینی نی ٍر لب زنٌ نی حرف بًت یکی ٍقتی بعد کنی؟ کنترل شکهتَ تَنی نهی تَ! يٌ_ 
 شی؟ جَر ٍ جهع یکو بلکٌ کنار بذاری رٍ دلگی کنی نهی سعی چرا. کنی نی بغض ٍ

 کل ٍ کردن جَشیدن بٌ شرٍع يام چشو اشک. زنین افتاد ٍ خَرد سر دستو تَ شکالت
 بَد سخت باٍرش.  اٍندن فرٍد سرم بٌ پتک نحل باربد يای حرف. گرفتن بر در رٍ صَرتو

 سٌ ساعت االن ٍ نخَردم يو صبحانٌ نن نفًهید حتی باربد! بزنٌ حرف بايام طَر این کٌ
 یٌ يهٌ باید نگٌ شن؟ نهی گرسنٌ  الغر آدنای نگٌ! باشو گرسنٌ داشتو حق ظًرى، از بعد
  جَنو؟ بٌ زنٌ نی زخو قدر این چرا   ای؟ ترکٌ ٍ الغر يهٌ باشن؟ جَر

 ! اشک يهین، ریختو اشک فقط

 عقب رٍ صندلی یک ٍ برد رستَران یٌ سهت بٌ ٍ گرفت پنًانی خشَنت با رٍ دستو باربد
.  کنٌ نشستن بٌ ٍادار رٍ نن ياش دست فشار با شد باعخ نن انتناع انا، بشینو تا کشید

 پشیهَن  ياش حرف از اصال بَد نعلَم کٌ حالی در ٍ گرفت قرار رٍم بٌ رٍ يو خَدش
 : گفت نیست،

 تَ راستی، شدى سٌ ساعت نبَد حَاسو زدم نی حرف بايات بد نباید! خَام نی نعذرت_ 
 خَردی؟ صبحانٌ
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 دیگٌ طرف بٌ ٍ دادم تکَن نفی حالت بٌ رٍ سرم چکید، نی يام چشو از اشک کٌ درحالی
 : گفت ٍ کشید نَياش تَی دستی باربد. کردم نگاى ای

 سفارش خَری نی چی. کنو جبران خَام نی حاال ٍ کردم ناراحتت دٍنو نی نکن، گریٌ_ 
   بدم؟

 گرفتٌ صدای با ٍ کردم نگايش باشٌ نشخص تَش آزردگی کردم نی سعی کٌ نگايی با
 : گفتو

 .شد صرف نرسی،_

 لحن با. کنٌ کو اش جذبٌ از کهی کرد سعی ٍ داد تکیٌ صندلی بٌ ٍ کشید داری صدا نفس
 : گفت تری دلجَیانٌ

 نن. نکن لجبازی کنو نی خَايش پس، کنو اذیتت خَاد نهی دلو ببخشید، کٌ گفتو_ 
 این از رٍ رٍزم. نتنفرم گریٌ از نن نکن گریٌ دیگٌ لطفا باشٌ بلد کشی ناز کٌ نیستو آدنی
 . نکن تر خراب

 : گفتو ٍ زدم خندی پَز

 شد؟ تر خراب ام گریٌ با کٌ بَد خراب رٍزت نن با یعنی تر؟ خراب این از_

 : گفت ٍ اٍند گارسَن بدى رٍ جَابو خَاست تا ٍ زدن برقی خشو از ياش چشو

  دارید؟ نیل چی اٍندین، خَش_ 

 : گفت بَد دٍختٌ نن بٌ رٍ نگايش کٌ طَر يهَن باربد

 .لطفا نخلفات با جَجٌ پرس دٍ_ 

 : گفت تصنعی آرانش با ٍ بخَرى رٍ حرفش  کرد سعی باربد گارسَن، رفتن از بعد
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 ٍ برداری کردن گریٌ از دست خَام نی فقط االن کن، فکر داری دٍست کٌ جَر ير_ 
 خَبٌ؟ رٍزنَن، بٌ زدم گند چطَری يام حرف با نن کٌ کنی فرانَش

 ٍ کشید ای آسَدى نفس. گفتو ای «باشٌ» سرم با ٍ دٍختو پرسشگرش نگاى بٌ رٍ نگايو
 : گفت

 نیلی يیچ بدٍن رٍ نًارت کٌ اینٌ خَام نی ازت کٌ ای دیگٌ چیز حاال! خَب دختر آفرین_
 اٍکی؟ بخَری رژیهو، ٍ تَنو نهی ٍ ندارم

 لحن ٍ کشیدى يو در يای ابرٍ با کٌ دادم تکَن «خَب خیلی» نعنی بٌ رٍ سرم دٍبارى
 : گفت آنرانٌ

 اتَ؟ باشٌ نشنیدم_  

  باشٌ_ 

 با البتٌ، بخَرم رٍ غذام باربد سنگین نگاى زیر شدم نجبَر نن ٍ آٍردن رٍ غذا نَقع يهَن
 ٍ اجبارش این از نگو درٍغ. ببرم حساب ازش بَد شدى باعخ ياش ابرٍ کَر گرى اٍن

 !نًهو براش کردم احساس بردم لذت زدنش حرف دستَری

 

 رخ نیو بٌ راى تَی. برگشتیو خَنٌ بٌ ٍ گرفتیو يو رٍ نَندى باقی چیز تا چند نًار، از بعد
 اخو دیگٌ. دارم دٍست رٍ نردی يهچین کٌ کردم نی افتخار خَدم بٌ ٍ کردم نی نگاى باربد
 شدى شکستگیو دل ٍ گریٌ باعخ قبل ساعتی کٌ انگار نٌ انگار. بَد شدى جذاب برام ياش
 قرنز چراغ پشت! باربد بٌ زدم زل بز نحل رفت یادم کٌ بَدم شدى افکارم غرق قدر این بَد

 : گفت ٍ سهتو برگشت باربد کٌ بَدیو

 شدم؟ تهَم نشدی؟ خستٌ_ 

 :گفتو شدى يَل ٍ اٍندم خَدم بٌ یًَ
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 . کردم نهی نگاى تَ بٌ کٌ نن نٌ،_ 

 : گفت ٍ زد لبخندی نانحسَس

 آرزٍی نن ناپذیرى، انکار نن جذابیت داری، حق البتٌ.  کردی نهی نگاى بًو اصال نعلَنٌ_  
 ! يام خیلی

 : گفتو ٍ انداختو باال ابرٍیی

 ياتَن داشتٌ بٌ يو نفس بٌ اعتهاد.  ندارید کو چیزی جذابیت از کیایی، جناب درستٌ_ 
 . کنید اضافٌ

 حالی در. بَد زیبا لبخند این چقدر کٌ شدم خیرى يهسرم لبخند اٍلین بٌ نن ٍ زد لبخندی
 : داد ادانٌ کرد رانندگی بٌ شرٍع ٍ شد سبز چراغ کٌ

 جذابو؟ نن کٌ کردی اعتراف پس_ 

 . نبَدم ننکر_ 

 کنی؟ نهی يو دیگٌ اعتراف یٌ چرا خَب_ 

 چی؟ نحال_ 

 .ننی عاشق کٌ ٍقتٌ خیلی اینکٌ نحال_ 

 بَد کردى حفظ رٍ خَدش جذبٌ دٍبارى! بًش دٍختو رٍ نتعجبو نگاى ٍ شد درشت چشهام
 نن سهت بٌ رٍ نگايش جانیٌ سٌ حد در کَتاى خیلی. شد خیرى رٍ بٌ رٍ بٌ جدی خیلی ٍ

 : داد ادانٌ دٍبارى ٍ چرخَند

 ٍ بَد تابلَ رفتارت قدر این! ننی عاشق دٍنو نی ٍقتٌ خیلی نکن نگايو طَری اٍن_ 
 . دارم خَد جای کٌ نن شد، نی نتَجٌ يو سنگی نجسهٌ حتی کٌ سنگین نگايت

 : گفتو ٍ بیرٍن دادم آيستٌ رٍ نفسو
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 کنو نی احساس راستش داری؟ دٍست ننَ چی؟ تَ انا، يستو ٍ بَدم عاشقت خیلی آرى_
 .  نداری ای عالقٌ بًو

 :گفت جدی خیلی ٍ شد بیشتر ياش اخو

 . کنیو نی ازدٍاج داریو نا نٌ، یا داریو دٍست رٍ يهدیگٌ کٌ نیست نًو دیگٌ_

 ازدٍاج نن با شدی حاضر چرا نداری بًو نسبت حسی اگٌ اصال بدٍنو خَام نی خَب_
 کنی؟

 . رسیدیو_ 

 دی؟ نهی ننَ جَاب_ 

 نهی شرکت تَ دارم کار کلی فردا راستی. داخل بیارى ٍاست حبیب بٌ دم نی رٍ يا ٍسایل_ 
 .بگیرید تحَیل ٍ عرٍس لباس برید يو با بیاد بگَ سارا بٌ بیام، تَنو

 !باربد_ 

 . خداحافظ_ 

! بَد نَندى جَاب بی کٌ سَالی از نتحیر نن ٍ دادن نی رفتنش از خبر يا الستیک جیغ
 کردم؟ نی چکار باید. برى بین از رٍیا این خَاست نهی دلو ٍ بَد رٍیا برام باربد کنار در بَدن
 از بگذرم تفاٍت بی ٍ بهَنو. نن برای يَاست نحل باربد تَنو، نهی نٌ، زدم؟ نی رٍ قیدش

 . باشٌ ای دیگٌ کس نال باربد خَام نهی بًترى این آرى احساسیش؟ بی

*************************** 

 کنی؟ نی داری چکار ارغَان باش زٍد_سارا

  کن صبر یکو اٍندم داد ای_

 ! يا رسیو نی دیر_سارا
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 . باشٌ نداشتٌ غهی داری ٍ ارغَان تا نترس_

 . نن نٌ نَنی نی عرٍس لباس بی تَ سرم فدای_سارا

 . بریو زنی، نی غر چقدر اٍندم_

 االن تا بَدم تَ جای نن. عرٍسیتٌ دیگٌ يفتٌ انگار نٌ انگار! يستی يو گندى دل چٌ_سارا
 . بَدم افتادى پس

 چکار دیگٌ ياست بزرگتر عًدى بٌ يو نَندى کاريای بعضی ٍ شدى انجام کاريا يهٌ عزیزم_
   کنو؟ کار چٌ شدى دیر یکو حاال کردم، دٍندگی قدر این ندارم آرانش نايٌ یک خدا بٌ کنو؟

 : گفت ٍ داد تکَن تاسف رٍی از سری سارا

 .کن خبرم داری کار اگٌ گفتو کٌ بًت_

 .بریو بیفت راى کارا، شدى انجام دیگٌ حاال_

 .کردیو حرکت نزٍن سهت بٌ ٍ شدیو ناشینو سَار

 یاد؟ نی کی داداشت سارا، راستی_

 .نیاد فردا پس_

 گردن؟ برنهی دیگٌ اٍنا چی؟ پدرت ٍ نادرت_

 بگو، رفت یادم آيان. شٌ نهی راضی بابا انا برگردى خَاد نی دلش نانان دٍنو، نهی_سارا
 باشو ارغَان ٍ باربد عرٍسی تَ باید نن: » گفت نی نریو. برگشتن دٍبی از يو رضا ٍ نریو

 عشق بٌ ٍ باربد ٍ رسید عشقش بٌ باالخرى ارغَان آخٌ بخَرم حتها رٍ عرٍسیشَن کیک ٍ
 .«کرد گرفتار خَدش

 !«شدى گرفتار يو خیلی آرى: » گفتو ٍ زدم پَزخندی دلو تَ
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 حاال کٌ آینٌ تَ ارغَان بٌ. کردم نگاى آینٌ تَ خَدم بٌ ٍ کردم پرٍ رٍ عرٍس لباس نزٍن تَ
 شد نی رٍ این! نداشت دٍستش نردش انا، بَد رسیدى رٍیاياش نرد بٌ ٍ بَد شدى عرٍس

 با بار این  چی؟ ارغَان انا، نداشت کو جذابیت از چیزی زندگیش نرد. خَند نگايش از
 نَيای. نهکو با گفتن نی يا خیلی! چرا بانهک انا نبَدم خَشگل. کردم نگاى خَدم بٌ دقت
 ردى يو انا، چاق گن نی بًو يا الغر خَب کٌ اندانو. رسید نی باسنو تا کٌ نشکیو ٍ بلند
 .بَد دیگٌ يای تپلی بٌ نسبت انتیازم بًترین این ٍ نداشتو شکو! تپلی گن نی خَدم يای

 بٌ لباس دیدن با سارايو. بَد عالی خَدم نظر بٌ ٍ بَد نشستٌ تنو رٍی جانانٌ عرٍس لباس
 گفت انگلیسی

 _wow ,this is Great 

 : گفتو زدى ذٍق

_Rially? 

 :گفت کرد نی نگايو شَق با کٌ سارا

 !ٍاقعا_

 

. گردى برای رفتنهَن ندرسٌ زنان بٌ دٍستی این ٍ دٍستانٌ ترین صهیهی از یکی سارا
 رٍز یٌ. باربد ٍ یزدان ناب يای رفیق از نقداد خَد ٍ بَد بابا دٍست پسر «نقداد» شَيرش

 این اتفاقی نالقات ٍ اٍند یزدان دیدن بٌ اتفاقی يو نقداد خَنهَن، بَد اٍندى سارا کٌ
 شیک انا سادى دختر سارا. ازدٍاج سال دٍ بعد ٍ شَن آشنایی باب نن شد نا خَنٌ تَ دٍتا

 انا  الغر اندام با  کَچیک، صَرتی ٍ کردى عهل بینی ٍ ای قًَى درشت چشهًای با. پَشیٌ
 ٍ ٍرزشکار نیهٌ ٍ بلند قد ٍ نشکی يای چشو ٍ نَ ٍ سبزى رٍی با پسری يو نقداد. زیباییٌ
 .دارى خَبی درآند ٍ کردى تحصیل تی آی رشتٌ تَ کٌ عینکی
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 ایران بٌ دارى قصد برادرش حاال ٍ رفتن کشَر از خارج بٌ سارا ازدٍاج بعد سارا خانَادى
 . برگردى

 رضا سارا،. بَد رفتٌ دبی بٌ عسل ناى برای کٌ ساراست ٍ نن دٍستای از دیگٌ یکی يو نریو
 .نباشٌ يا خانو بٌ نحدٍد فقط دٍستی رٍابط تا کرد آشنا يو با رٍ نقداد ٍ

 قبَل رٍ يهرايی يیچ آرایشگر! نضطرب يو بَدم، زدى يیجان يو نن، ٍ رسید عرٍسی رٍز
 يام چشو پشت رٍ يا سایٌ تهام آرانش با آرایشگر. نیهد بايام کسی يهین برای. کرد نهی
 انجام سریعتر رٍ کارش خَاست نی دلو! بَد بدیل بی اجری خلق حال در انگار.  داد نی بازی
 نَيام بٌ تازى صَرت، آرایش ساعت نیو بعد. بَد شدى غرق کارش تَ زیادی! نٌ انا بدى

 آرایشگر دستیار کهک بٌ. شدم ارٍپایی آرایش با عرٍس، یٌ دٍبارى نن درخَاست بٌ. رسید
 نی باربد ننتظر باید فقط نن ٍ بَد کانل چیز يهٌ. کردم نگاى آینٌ بٌ ٍ پَشیدم رٍ لباسو
 .شدم

. ندارى دٍستو نطهئنو آخٌ. برى ٍ کنٌ ريام باربد نکنٌ ترسیدم نی يهش انا چرا دٍنو نهی
 : زدن حرف بٌ کردم شرٍع خَدم با

 یٌ تَنی نی بکن فکرشَ! نیری نی بیچارى چی؟ نیاد اگٌ چی؟ کنٌ ٍلت باربد اگٌ ارغَان،_
 کنو نی خَايش خدا ٍای برى؟ بزارى چرا بشٌ الل زبَنو نٌ نٌ کنی؟ زندگی باربد بدٍن لحظٌ
 . نیرم نی نکن شک باربدم، بدٍن نیرم نی نن کن، کهک خَدت

 : کردن صدام کٌ زدم نی حرف خَدم با داشتو يهینطَر

 . بفرنایید اٍند، داناد آقا!  خانو عرٍس_

 نفس دست، بٌ گل باربد دیدن با ٍ رفتو در طرف بٌ ٍ کردم تشکر آٍردم، نی در بال داشتو
 ٍقت يیچ رٍخدا تَ بگو ٍ کنو گریٌ زار زار ٍ کنو بغلش خَاست نی دلو کشیدم، ای آسَدى
 : گفت فیلهبردار کٌ بَدم ٍر غَطٌ افکارم تَ. نیرم نی تَ بدٍن نن نکن ٍلو

 ...ٍ بزن چرخی یٌ گل گرفتن بعد خانو عرٍس بدین، خانو عرٍس بٌ رٍ گل داناد، آقا_
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 باغ بٌ بَد يهراى باربد يای غر غر ٍ اخو با يهشَن کٌ فیلو ٍ عکس گرفتن بعد کالفٌ
 سارا نن، يا نًهان بین در. کردیو گَیی آند خَش بٌ شرٍع فیلهبردار دستَر بٌ ٍ رسیدیو

 آشنا رضا با ٍ کرد علیک ٍ سالم نقداد با باربد. کنارشَن رفتیو باربد با ٍ دیدم رٍ نریو ٍ
 :طرفش برگشتو پیهان صدای با یًَ. بَدم پرسی احَال حال در کٌ ننو. شد

 . باشٌ نبارک خانو ارغَان سالم_

  اٍردین تشریف کردین لطف خیلی نهنَن_

 کنی؟ نی استفادى جهع فعل کٌ شدى چی  کنی؟ نی صحبت رسهی چٌ نیکنو، خَايش

 ! نداریا دٍست خَدت بزارم احترام خَاستو بابا ای_

 :داد ادانٌ ٍ خندید

 کنو؟ زیارت تَنو نی رٍ خَشبخت داناد این حاال_

 

 . حتها بلٌ_

 . جان باربد يهسرم،: _گفتو ٍ برگشتیو باربد سهت بٌ

 : گفت ٍ کرد دراز باربد سهت بٌ رٍ دستش پیهان

 . شدى نسیبت ارغَان نحل خَبی يهسر کٌ يستی شانسی خَش نرد ٍقتو، خَش_

 :گفت پیهان رٍبٌ ٍ کرد نن بٌ نگايی باربد

 . طَرى يهین حتها بلٌ_

 .شدى نتَجٌ پیهان بَدم نطهئن کٌ بَد احساس از خالی لحنش قدر اٍن

 . کردیو تهاشا رٍ يانَن نًهَن پایکَبی ٍ رفتیو جایگاى سهت بٌ
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 در. رسید خداحافظی ٍقت نًایت در ٍ شد برگزار دیگٌ يای عرٍسی يهٌ نحل نا عرٍسی
 لَندیش بٌ حال بٌ تا کٌ زیبایی ٍ جذاب نًایت بی دختر کٌ بَدم يا نًهان از تشکر حال
 : کرد نعرفی رٍ خَدش ٍ شد نزدیک باربد ٍ نن بٌ بَدم ندیدى

 . صراف ارسالن آقای دختر يستو، نًسا نن سالم_

 پدرم کٌ ایران بازرگانان بزرگترین از یکی آٍردم، یاد بٌ رٍ صراف ارسالن تا کردم فکر کهی
 . نقداد دایی دختر نًهتر يهٌ از ٍ بَد کردى صحبت ازش

 . اٍندى عرٍسیهَن بٌ اینکٌ از کردم تشکر صَرت ير در دعَتن، يو اٍنًا دٍنستو نهی

 . اٍردین تشریف اینکٌ از نهنَن_

 ببینو رٍ عزیز باربد يهسر خَاستو نی! بَد نًو خیلی برام شها دیدن نیکنو خَايش_نًسا
 .  پسندى سخت خیلی باربد آخٌ

. برگشتو باربد طرف بٌ ٍ دادم تکَن سری بَد نانفًَم ٍ گنگ کهی برام حرفاش کٌ حالی در
 نًسا بٌ گرفتو رٍ نگايش رد ٍقتی. کرد گیرم غافل باربد نشستٌ خَن بٌ يای چشو
 از خرانان خرانان عشَى کلی با کهی از بعد ٍ کرد نی نگاى رٍ باربد دلبرانٌ يو نًسا. رسیدم

 .شد دٍر نا

************************ 

 رٍ آیفَن پشت شخص اٍن جَاب کٌ دیدم رٍ باربد ٍ شدم بیدار آیفَن زنگ صدای با صبح
 . داد نی

 . باال بفرنایید باشٌ نهنَن... چشو بلٌ... خَابیدى نٌ نٌ_

 :گفت اخو با ٍ کرد نن بٌ رٍ بعد

 .«رى نی ٍ ٍاحد در پشت ذارى نی ٍ شٌ نهی نزاحو: » گفت آٍردى صبحَنٌ نادرتٌ_

 . رفت ٍ پَشید لباس بخَرى ازش اینکٌ بدٍن ٍ داخل آٍرد ٍاحد در پشت از رٍ صبحانٌ
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 ٍ کشیدم بلندی آى کٌ کرد نی درد کهرم قدر اٍن انا، بشینو کردم سعی باربد، رفتن بعد
 .کردم نگاى آینٌ تَ رٍ خَدم ٍ رفتو خَاب اتاق سهت بٌ لنگان لنگان

 ریختٌ، بًو نَيای گریٌ، از سیاى چشهو زیر. بخندم یا کنو گریٌ خَدم حال بٌ دٍنستو نهی
 ! شکستٌ قلب

 فًهیدم کٌ شبی. بَد غو بَد، آى بَد، درد کٌ شبی. کردم نرٍر رٍ دیشب خَدم پیش
 . ایٌ دیگٌ کس عاشق يهسرم

 حال بٌ کردنَ کز پذیرایی گَشٌ رٍ شب کل سَخت، خَدم حال بٌ دلو کٌ زدم يقی چنان
 گفت تهام رحهی بی با ٍ کرد نگاى يام چشو تَی بَدم عاشقش کٌ نردی. کردم گریٌ خَدم
 ٍادارم پدرم ٍ نًسام عاشق نن. ندارم ای عالقٌ يیچ تَ بٌ نن! باش نداشتٌ تَقعی ازم: »
 .«کردم نهی يو نگاى بًت يرگز ام خانَادى نشکل نبَد اگر ٍ کنو ازدٍاج بايات کرد

 دراز آب پر ٍان تَی ٍ رفتو حهام سهت بٌ عرٍس لباس يهَن با ٍ شد شدیدتر يقو يق
 .کردم گریٌ بلند صدای با ٍ کشیدم

 

 تَ تصادفی نًایتا دیگرٍ يو باربد ننَ کٌ شد نی ای يفتٌ یٌ.بَد غصٌ ٍ درد از نهلَ قلبو
 . شد نهی بدل ٍ رد بینهَن يو کالنی يیچ ٍ دیدیو نی پذیرایی

 :گفت نی نادرم

 از رٍ پام يفتٌ یک این تَ. تراشیدم نی ای بًانٌ بار ير ٍنن ریو؟ نهی اشَن خَنٌ بٌ چرا_ 
 نن ٍ داد نی پیام ٍ گرفت نی تهاس دایها   کٌ بَد سارا دیگٌ طرف از نذاشتو بیرٍن خَنٌ
 . گذاشتو پاسخ بی رٍ اٍنًا تهام

 خانَادى گرفتن نهی ازنَن سراغی کٌ افتادى اتفاقی چٌ دٍنستن نی کٌ کسایی تنًا انگار
 !بَدن باربد
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 گرفتٌ ٍ ٍجَدم سَختگیش بَی کٌ بَدم سَزٍندى خَدم حال بٌ دل انقدر ندت این تَی
 نتنفرى ازت بگٌ ٍ کنٌ نگاى صَرتت تَی عاشقشی، کٌ کسی نردت، کٌ نسئلٌ این باٍر. بَد
 . دردناک ٍ سختٌ شدت بٌ ایٌ دیگٌ کس عاشق ٍ

 کنٌ ازدٍاج نن با کردن نجبَرش اش خانَادى اینکٌ دلیل بپرسو باربد از شب گرفتو تصهیو
 چیٌ؟

 کنو قبَل رٍ این تَنستو نهی  انا پذیرفتو رٍ باربد بٌ نسبت خَدم طرفٌ یک عشق درستٌ
 .باشٌ ام عالقٌ نَرد نرد دٍ، اٍن از یکی يرچند باشو نفر دٍ عشق برای نانعی کٌ

 . کنو باز رٍ صحبت سر چطَر کٌ بَد نسالٌ این درگیر ذينو رٍز تهام

 . رفتو ٍرٍدی در طرف بٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ سریع باربد اٍندن با

  سالم_

 : گفتو نرسیدى اتاق بٌ شد رد کنارم از ٍ کرد تلخی نگاى

 ! حاضرى شام_

 !سیرم خَرم نهی_ باربد

 ! حاضرى يو چای_

 :گفت ٍ اٍند طرفو بٌ ٍ کرد نافذی نگاى

 چیزا این با نن نادنازل نٌ خَرم؟ نی گَل شکو با دیگٌ نردای نحل ننو کردی فکر چیٌ؟_
 !  شو نهی خر

 ! بزنو گَلت خَام نهی نن، نن،_

 خَای؟ نی چی چی؟ پس_ باربد

 فقط نن باربد،_
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 نیست؟ بس کردی نابَد زندگیهَ کٌ يهین چی؟ فقط تَ_

 .کَبید نحکو درٍ ٍ اتاق داخل رفت بعد 

 تر ارٍم بگذرى ندت یٌ بزار گفتو خَدم پیش. ذينو تَی نجًَل يای سَال ٍ نَندم نن
 بفًهو زٍدتر يرچٌ خَاست نی دلو زاشت؟ نی قرارم بی قلب نگٌ انا. پرسو نی ازش شد

 .شد کالم يو باياش شد نهی ٍ بَد عصبانی فعال باربد کٌ کنو چٌ انا! قرارى چٌ از ناجرا

 

 بٌ. شد نی نَاختٌ نهتد صَرت بٌ آیفَن زنگ صدای کٌ شدم بیدار حالی در بعد رٍز صبح
 ٍ دیدم رٍ سارا برزخی چًرى نانیتَر صفحٌ تَ کیٌ؟ دیٍَنٌ این  ببینیو تا پریدم آیفَن طرف
 . باال بیاد تا شدم ننتظرش ٍ کردم باز درٍ

  کردن جیغ جیغ کرد شرٍع بیرٍن اٍند آسانسَر از تا

 اٍن انقدر یعنی  احهق؟ دی نهی جَاب چرا يستی؟ گَری کدٍم يست نعلَم يیچ_سارا
 جَاب دی نهی زحهت خَدت بٌ حتی کردی؟ فرانَش نَنَ يهٌ کٌ نًهٌ پریدى ٍر باربد
 بدی؟ يانَ پیام

 :گفتو شد ارٍم کٌ کهی. کردم نی نگايش تعجب با ٍ بیرٍن بَد زدى چشهام

 !  بگَ ٍری دری بعد برسی، در از بزار بکش؟ نفس یٌ خَای نی_

! بدم فحشت فقط نیهدم: _گفت ٍ کرد ریز چشهاشَ آٍرد نی در تنش از نانتَشَ کٌ درحالی
 فکر( نتنفرم کلهٌ این از دٍنست نی! )قلهبٌ ی دخترى! بزنهت يو نفصل کتک یٌ اٍندم
 بکشو؟ گَشتَ تَنو نهی دیگٌ کردی شَير کردی

 :گفت ٍ کشید ٍ گرفت ننَ گَش ٍ کرد حهلٌ یًَ

 صاحابَ؟ بی این بکنو_

  کنی؟ نی چکار دیٍَنٌ کن ٍلو ای ای_
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 ! کنو ٍلت تا کردم غلط بگَ_ سارا

  ببخشید کردم غلط کردم، غلط ای،_

 ٍقت کٌ بَد شلَغ سرت جَن باربد با انقدر خبرا؟ کردى؟ چٌ ببینو بگَ حاال خَب_ سارا
  نداشتی؟ ننَ بٌ دادن جَاب

 سارا. بَد زندگیو گرم سرنو. نیست سالنتی جز خبری_-: گفتو زدنَ اجبار رٍی از لبخندی
 ! تَچال برم پاشو رفقا رفیق، با نگذشتٌ عرٍسی از رٍز دٍ کٌ نیستو شها نحل! گل خانو

 بستٌ کٌ بَد شرطی ٍاسٌ فقط تَچال رفتو اگٌ نن! نریز نزى نن ٍاسٌ خَبٌ، خَبٌ،_ سارا
 نی دست آدم ٍاسٌ يا بچٌ کٌ دٍنی نی بشٌ؟ دٍتا حرفش سارا کٌ نداری انتظار بَدم،
 !  بازی کل خدای کٌ ننو. گیرن

 بٌ درٍ يفتٌ یٌ کٌ گذشتٌ خَش خیلی اینکٌ نحل  کردین؟ چکارا شیطَن ببینو بگَ زٍد حاال
 ! بستین؟ يهٌ رٍی

 بزرگ غو نبینٌ يام چشو از ٍقت یٌ تا گرفتو پیش در رٍ اشپزخَنٌ راى ٍ کردم سارا بٌ پشت
 : گفتو خَشحال ٍ خَشبختو کردم نی ٍانهَد کٌ حالی در. دلهَ تَی

 ! گذرى نی خَش بًش عشقش با آدم نعلَنٌ ٍا،سارا_

 :گفت ٍ اشپزخَنٌ سهت بٌ پرید

 ! جزئیات با بَد چطَر کن تعریف ٍای،_

 : گفتو ٍ گزیدم لبهَ

 !  ندارى گفتن ياست شَير ٍ زن خصَصی حریو جزٍ اینا! تربیت بی_

 : گفت بلند

 تعریف برام باید! انداختٌ راى نن ٍاسٌ خصَصی حریو خصَصی، حریو! باٍ بینیو بیشین_
 !کنی
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.  شد پذیرایی ٍارد باربد ٍ شد جفتهَن شدن ساکت باعخ کلید چرخش صدای نَقع يهَن
 : گفت کردٍ سالم سارا

 ببینیهش؟ تا بزنیو خَن شبیٌ باید حاال!  گرفتیا نا از ٍ ارغَان خَب! باربد_

 :گفتو سریع کٌ بَد گردش در سارا ٍ نن بین نگايش ٍ بَد شدى شَکٌ کهی باربد

 عزیزم؟ گذاشتی جا چیزی جان باربد_ 

 : گفت يهیشگیش لحن يهَن با ٍ کرد صاف ای سینٌ باربد

 . کنو عَض لباسهَ اٍندم!  نٌ_

 : گفت ٍ سارا بٌ کرد رٍ بعد

 ببر بگیر رٍ دستش خَدتٌ، دٍست ارغَان نیست، خَن شبیٌ بٌ نیازی اٍندی، خَش_
 . ندارم نشکلی نن بیرٍن،

 ...تَ ارغَانَ يفتٌ یٌ کٌ بَدم نن یعنی! آخی: _گفت نَزیانٌ ٍ زد لبخندی سارا

 :  گفتو ٍ حرفش ٍسط پریدم کٌ داد نی ادانٌ داشت

 .برات کنو آنادى بگَ خَاستی نی لباسی چٌ عزیزم! جان باربد_

 :گفتو آيستٌ بًش، رٍ بستو رٍ در ٍ کشیدم اتاق طرف بٌ ٍ گرفتو رٍ باربد دست بعد

 . سارا يای حرف بابت شرنندى_ 

  ؟!کنو عَض لباسهَ نیشٌ: _گفت ٍ کشید عهیقی نفس باربد

 بٌ تا زدم گشادی لبخند سارا دیدن نحض بٌ ٍ شدم خارج اتاق از ٍ انداختو پایین رٍ سرم
 .نکنٌ شک چیزی
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 : گفت شدى ریز يای چشو با ٍ زد نضحکی لبخند دید ننَ تا سارا

  برم؟ نزاحهو. برگشت نرفتٌ آی آی آی_

 : گفتو ٍ نشستو کنارش نَ کشید يو تَ  يانَ اخو

  کجایی؟ نیدٍنٌ نقداد_

 ٍ خندید اٍنو. شٌ نهی راحت خیالو نپیچَنو رٍ گَشش ٍ نبینو ٍ ارغَان تا گفتو صبح آرى_
  کنٌ؟ عَض خَاد نی رٍ لباسش باربد چرا راستی،. رفت

 !  ازش نپرسیدم دٍنو نهی_

 چیزی نن اینکٌ قبل ٍ شد خارج اتاق از رنگ ای سَرنٌ شلَار ٍ کت ٍ سفید پیراين با باربد
 :گفت سارا بگو

   اینجاست؟ کٌ یار کردی؟ خَشتیپ انقدر ری نی کجا سالنتی بٌ باربد آقا_ 

 :گفت دارى عجلٌ بَد نعلَم کٌ باربد

 . خداحافظ دارم نًهی کار جان سارا شرنندى_

 . رفت ٍ

   رفت؟ عجلٌ این با ٍ کرد خَشتیپ چرا کٌ شد سَال برام يو نن

 اخیر اتفاقات ٍ باربد درگیر ذينو انا زدیو گشتی ٍ بیرٍن رفتیو يو با سارا ٍ نن رٍز اٍن
 .بَد

 ير! شدى نن با ازدٍاج بٌ نجبَر باربد چرا بفًهو باید گفتو خَدم بٌ برگشتو خَنٌ بٌ ٍقتی
 . کنو صحبت باياش برگشت تا شدم باربد ننتظر. فًهو نی شدى جَر

 دفعٌ انا زدم زنگ گَشیش بٌ باری چند. نبَد باربد از خبری ٍ بَد گذشتٌ دٍازدى از  ساعت
 بٌ نگران دل ٍ رفتو راى خَنٌ تَ کلی.  بَدم شدى نگران حسابی دیگٌ. بَد خانَش آخر
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.  کنو پیداش شاید تا بیرٍن بزنو گرفتو تصهیو. دٍختو چشو بَد گذشتٌ يو دٍ از کٌ ساعت
 کَچٌ تَ پیچید ناشین با باربد بیرٍن برم در از خَاستو تا.  پارکینگ رفتو ٍ پَشیدم نانتَنَ

 ٍ کشیدم راحتی نفس بَد سالو ٍ صحیح کٌ باربد دیدن با. شدیو چشو تَ چشو بايو ٍ
 . کردم پارک جاش سر رٍ ناشین ٍ کردم شکر رٍ خدا

 سهت بٌ رٍ نن ٍ گرفت چنگش تَ بازٍنَ ٍ اٍند نن طرف بٌ ناشینش پارک بعد باربد
 فریاد در بستن بعد ٍ داد يل ٍاحد داخل رٍ نن اش برجستٌ گردن رگ کشید،با آسانسَر
 :گفت ٍ زد بلندی

 پدری بی کدٍم شدی؟با صاحب بی  يان؟ بری؟ خَاستی نی گَری کدٍم شب ٍقت این_ 
  داشتی؟ قرار

 ٍ داد فشار قدرتش تهام با ٍ چَنو رٍی گذاشت رٍ دستش ٍ شد ٍر حهلٌ سهتو بٌ بعد 
 : گفت

 !  بدى ننَ جَاب

 :گفتو بَدم ترسیدى حسابی کٌ نن

 .اٍندم نی تَ دنبال داشتو بخدا_ 

 

 : غرید عصبانیت با طَر يهَن باربد

  يان؟ کجام؟ نن دٍنستی نی نگٌ_  

 : گفتو آيستٌ گریٌ، از لرزٍن يای لب با

 ! نٌ_  

  بزنی؟ زنگ کٌ ندارم گَشی نن نگٌ بگردی؟ دنبالو خَاستی نی کجا پس_ 

 . شد خانَش گَشیت بعدشو، ندادی جَاب زدم زنگ_ 
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 :  گفت ٍ برداشت ام چَنٌ رٍی از رٍ دستش آيستٌ باربد

! بیفتی راى دنبالو یاد نهی خَشو شدى، خراب يهین تَ گردم نی بر باشو جا ير باالخرى_ 
ت درستٌ. کن فرٍ گَشت تَی اینَ  شناسنانٌ تَی اسهت ٍقتی تا ٍ زنهی انا، ندارم دٍس 
 فًهیدی؟ بگیری، تصهیو خَدسرانٌ نداری حق ننٌ،

 : زد بلندی فریاد کٌ، دادم تکَن «بلٌ» نعنی بٌ رٍ سرم

  نداری؟ زبَن نگٌ_ 

 !بلٌ_ 

 باربد فًهیدم ، آب صدای با. کردم گریٌ آيستٌ ٍ نشستو زنین رٍی ٍ خَردم سر جام سر
 تَی نن بَد، شکلی این اٍضاع عرٍسی از بعد. رفتو نًهان اتاق بٌ ننو ٍ کنٌ نی حهام دارى
 .باشٌ نا دٍی ير نال بَد قرار کٌ اتاقی تَ باربد ٍ نًهان اتاق

 !جدا يو از ٍ بَدیو يو با نا

 رٍز یٌ شد نی کاش! بَد فرساتر طاقت دنیا يای درد ی يهٌ از  نداشت دٍستو کٌ این درد
 . بهیرم براش حاضرم ٍ دارم دل آدنو، ننو کٌ بفًهٌ ببینٌ، رٍ نن کنٌ، درک رٍ نن عشق

   باشٌ؟ داشتٌ دٍست رٍ نن باربد رٍز یٌ شٌ نی یعنی خدایا

****************** 

 : گفتو ناکان بٌ رٍ

  يستی؟ عصبانی انقدر چرا اصال شدى؟ چی بگی خَای نهی_ 

 : گفت بَد خَردى گرى بًو ياش ابرٍ عصبانیت از کٌ ناکان

  نهیدٍنی؟ یعنی_

  رٍ؟ چی_
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 : داد ادانٌ ٍ کرد نن بٌ رٍ

 بیا پاشَ گفت نانان بار چند کردی ازدٍاج ٍقتی از بابا؟ ٍ نانان دیدن نهیای چرا! ارغَان_
 بیای تَ زارى نهی باربد نکنٌ اٍنجا، ببرم رٍ تَ شدى يرطَر گفت انرٍز  آٍردی؟ بًانٌ تَ ٍ

  نا؟ دیدن

 :گفتو اٍندى پیش ٍضع از ناراحت

 .طفلک ندارى چیزا این بٌ کاری کٌ باربد. بیام نتَنستو بَد بد حالو نٌ_ 

 :گفت ٍ انداخت بًو ای نَشکافانٌ نگاى

 نطهئن؟_

 :گفتو ٍ فشردم يو رٍی رٍ يام چشو

 . نطهئن_

 تغاری تٌ! کنٌ نی پا بٌ خَن نیای انرٍزم اگٌ کٌ نانان دیدن بریو پاشَ پس_ ناکان
 . تابناک خانَادى

 :گفت ٍ کشید آغَشو در نحکو دید ننَ تا نانان

  نهیای؟ چرا!  شدم اٍندنت ننتظر بس از نَند در بٌ چشهو اخ، اخ ارغَان، اخ_ 

 : گفتو ٍ بَسیدنش نحکو

 بیشتر رٍز چند خَبٌ! ندیدی ٍ نن سالٌ چند انگار کنی نی تابی بی جَری بگردم دٍرت_
 . رفتو تَن پیش از کٌ نیست

 !گذرى نی سال نحل آدم برای ساعتو سًلٌ کٌ رٍز!  بفًهی نیستی نادر_ نانان

   پختی؟ چی نًار حاال عشقو دٍرت بگردم الًی_   

  ناکارٍنی_
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 .برگردٍند خَنٌ بٌ رٍ نن ناکان دختری نادر دل ٍ درد کهی ٍ نًار بعد

  رفتو استقبالش بٌ برگشت خَنٌ باربد ٍقتی شب

  سالم_

 : گفت ٍ داد جَاب آيستٌ کردٍ نگايو

 !ام گرسنٌ  داریو؟ چی شام_

 :گفتو زدى ذٍق بَدم کردى تعجب اینکٌ با

 . چینو نی ٍ نیز کنی عَض لباستَ تا! سبزی قرنٌ_

 برنج ٍ برداشتو رٍ باربد بشقاب نشستن، بعد. شدم باربد ننتظر ٍ چیدم رٍ نیز سریع
 . گذاشتو جلَش ٍ کشیدم

  بفرنایید_

 . خَرد کانل باشٌ شدى پسندش نَرد کٌ انگار نًایت در ٍ کرد تست رٍ غذا از کهی

 کنارش نبل یک فاصلٌ با ٍ بردم چای ٍ نیَى براش نن ٍ نشست تلَیزیَن جلَی شام بعد
 :گفت کٌ  نشستو

 . بریو باش حاضر غرٍب! دعَتیو نقداد خَنٌ فردا_ 

 :گفتو ٍ شدم جا جابٌ نبل رٍ کهی

 نگفت؟ نن بٌ چیزی سارا چرا پس_

 . بدى خبر بًت فردا دارى قصد سارا گفت نقداد زنٌ، نی زنگ بًت فردا_ باربد

 : گفتو ٍ دادم تکَن سری

 . شو نی حاضر غرٍب چشو،_
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 .رفت اتاقش بٌ چای خَردن بعد ٍ کرد نتعجبی نگاى

 

 رفتن، ٍقت   تا کردم رسیدگی خَنٌ يای کار بٌ ٍ شدم بلند جام از ننو باربد، رفتن با صبح
 .باشٌ نهَندى کاری

 ٍ کرد دعَت شام برای رٍ نا ٍ زد زنگ سارا کٌ، کردم نی نرتب رٍ باربد اتاق تختی رٍ داشتو
 !  يستن يو نًسا ٍ پیهان رضا، ٍ نریو نا، از غیر بٌ: » گفت

 ضربان ٍ کردن لرزیدن بٌ شرٍع يام دست! شد خالی «نًسا» اسو شنیدن با پام زیر انگار
 تا دٍ بین رٍ سرم سارا، با خداحافظی بعد ٍ نشستو تخت ی لبٌ آيستٌ. رفت باال قلبو

 نًسا! بَدم نگران. نداشت قرار ٍ آرٍم قلبو ٍ زد نی شَر جَر بد دلو. گرفتو يام دست
 رٍ نًسا باربد اگٌ دٍنو نهی. رسو نهی يو پاش گرد بٌ حتی، نن ٍ ایٌ العادى  فَق دختر
  دى؟ نی نشَن ٍاکنشی چٌ ببینٌ

 بٌ ٍ رفتو نی خَنٌ طرف اٍن بٌ خَنٌ طرف این از. بَدم شدى کندى سر نرغ نحل رسها دیگٌ
 !گرفتو تًَع حالت زیاد استرس از. کردم نی فکر شب

 اٍندم ٍقتی. بزنو عق ٍ سرٍیس برم شدم نجبَر کٌ رسید حدی بٌ استرسو باربد، اٍندن با
 : گفت ٍ کرد نگايو نشکَک باربد بیرٍن

  پریدى؟ رنگت چرا چتٌ؟_ 

 : گفتو پتٌ تتٌ با

 . کردى سردی نعدم کنو فکر نیست، چیزی_ 

 . برسو دیر خَاد نهی دلو شَ، آنادى باش زٍد نشدی؟ حاضر چرا پس_ 

 تا رفتو اتاقو سهت ٍ گفتو ای «باشٌ. »دعَتٌ يو نًسا دٍنست نی حتها! ریخت يری دلو
 . بشو حاضر
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 رژ ٍ نشکی سایٌ با ٍ کشیدم نَ اتَی رٍ نَيام. رسیدم نی خَدم بٌ باید نًسا، ٍجَد با
 لباس یٌ ٍ رفتو لباسو کهد سراغ بٌ. دادم انجام عالی انا، کالسیک آرایش یٌ نخهلی، قرنز

 شَنٌ رٍی انا، بَدن بلند ياش آستین. برداشتو رٍ بَدن يام زانَ رٍی تا قدش کٌ نشکی
 با نًایت در. گذاشت نی نهایش بٌ رٍ آدم ی برينٌ يای شَنٌ سر ٍ داشت بریدگی ياش

 بیرٍن اتاق از شال ٍ نانتَ پَشیدن از بعد ٍ کردم کانلش نشکی، سانتی دى پاشنٌ کفش یٌ
 . زدم

 : گفت ٍ کشید يو تَی رٍ ياش اخو نن، دیدن با ٍ بَد ننتظر زدى تیپ باربد

 . بریو باش زٍد! باش حاضر گفتو بًت دیشب خَبٌ_ 

 ٍ سیر نحل دلو سارا، خَنٌ راى تَی. نشستو ناشین تَی ٍ شدم خارج در از سرش پشت
 دٍست نرد این چقدر: »گفتو خَدم پیش کردم، نگاى باربد چًرى بٌ! جَشید نی سرکٌ

 !«داشتنیٌ

 بٌ تازى نداشت، دٍست رٍ نن کٌ باربد نبَد؟ یکی عقلو با دلو چرا! اٍند بدم خَدم از
 . کردى ازدٍاج نن با دٍنستو نهی رٍ دلیلش ينَز کٌ اجباری

 .«نیست تَ حق نرد این بگیر، فاصلٌ نرد این از: » گفت نی عقلو

 .«بگیرى ازت رٍ اٍن ندارى حق کس يیچ ٍ خَدتٌ نال باربد: » گفت نی دلو ٍلی،

 با. کنٌ نی صدام دارى باربد ٍ رسیدیو نفًهیدم کٌ، بَد عقلو ٍ حس درگیر ذينو انقدر
 :  گفتو شدى يَل ٍ اٍندم خَدم بٌ ام شَنٌ رٍی دستش برخَرد

   جانو؟_ 

 : گفت ٍ کرد اخهی باربد

   کجایی؟ کنو، نی صدات دارم ربعٌ یٌ_ 

 :  گفتو ٍ نشست اشک از ای يالٌ يام تَچشو
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 !  نشدم نتَجٌ ببخشید_ 

 : داد ادانٌ ٍ دٍخت يام چشو بٌ رٍ کاٍشگرش نگاى باربد

 .رسیدیو شی؟ پیادى خَای نهی_ 

 :  کردم زنزنٌ لب زیر

 . رسیدیو نهی کاش_ 

   چی؟_ 

  يیچی_ 

 .زدیو رٍ اینا سارا خَنٌ زنگ ٍ شدیو پیادى ناشین از

 

 سادى خیلی رٍ نَياش ٍ بَد پَشیدى بَد، ياش زانَ باالی تا رنگی کرم سادى لباس سارا
 نحض بٌ ٍ بَد ایستادى ننتظرنَن ٍاحد در جلَی لبخند با ٍ بَد کردى جهع سرش باالی
 :گفت بلندی نسبتا صدای با نا دیدن

 ! اٍندین خَش سالم،_

 انا گشتو نًسا دنبال بٌ چشهی زیر پرسی احَال ٍ سالم حین در جهع بٌ ٍرٍدنَن با
 بیاد ندارى قصد حتها اینکٌ خیال بٌ ٍ کشیدم ای آسَدى نفس ٍ شدم خَشحال! ندیدنش

 . کنو عَض لباس تا رفتو نًهان اتاق بٌ

 . زدم لبخند خَدم بٌ ٍ کشیدم نَيام تَی دستی. کردم نگاى خَدم بٌ ٍ ٍایسادم آینٌ جلَی

 . کرد نتَقف رٍ نن نًسا ظریف صدای شدم خارج کٌ اتاق از

  چطَری؟ جَن، ارغَان سالم_

 : دادم جَاب آيستٌ ٍ برگشتو طرفش بٌ
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  سالم_

 : گفت ٍ اٍند طرفو بٌ تراشش خَش ٍ کشیدى پايای با

 ! اینجایی انشب يو تَ کٌ شد خَب چقدر عزیزم_

 :داد ادانٌ ٍ ٍایساد نن رٍی رٍبٌ دقیقا ٍ برداشت ای دیگٌ قدم

 ٍ بزنو حرف بايات خَاست نی دلو خیلی ندارى، صفایی يیچ نًهَنی تَ بدٍن دٍنی نی_ 
 تَ سبک بٌ دخترایی از باربد آخٌ  بیاری؟ دست بٌ رٍ باربد شدی نَفق چطَر بفًهو

 يیچ بٌ ٍ گشت نی نن دٍر پرٍانٌ عین باربد يست یادم تا دٍنی؟ نی! اٍند نهی خَشش
 !  داد نهی نحل ای دیگٌ کس

 : گفتو ٍ دادم قَرت زٍر بٌ رٍ دينو آب

  زنشو؟ نن تَ بجای چرا پس ؟ ٍاقعا_

 :گفت ٍ زد داری نیش لبخند

 باربد برگشتو ٍقتی. نبَدم ایران ناى شش يهش بدٍنو؟ دارم دٍست ننو! دٍنو نهی_ 
 نن بٌ کٌ حالی در. بَد کردى ازدٍاج تَ با( داد ادانٌ ٍ گردٍند پام تا سر رٍی رٍ نگايش)

 !ننو اش آیندى يهسر ٍ عاشقهٌ بَد گفتٌ

 یخ ٍجَدم کل ٍ بشٌ اشک پر يام چشو ٍ بهاسٌ گلَم تَ يام حرف شد باعخ آخرش جهلٌ
 .کنٌ

 . رفت اتاق داخل ٍ کرد عبَر کنارم از ٍ زد پَزخندی دید رٍ دگرگَنو حال ٍقتی

 . نشستو نریو کنار ٍ رفتو پذیرایی سهت بٌ آيستٌ

 : گفت ارٍنش يهیشٌ صدای با ٍ نن سهت کرد رٍ نریو

 !  فرنَدید جلَس نا کنار دادید افتخار خانو عرٍس! عجب چٌ_
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 :گفتو ای اٍندى در چاى تٌ از صدای با ٍ اٍندن کش زٍر بٌ يام لب

 . نهَنی نصیب بی گفتو_ 

 : گفت نن بٌ رٍ پیهان

 ! پریدى رنگت انگار نیست؟ خَب حالت ارغَان_

 : گفتو شدى نعذب نن ٍ چرخید طرفو بٌ يا نگاى يهٌ پیهان حرف با

 !  کردى سردی نعدم احتهاال شدى، بد کهی حالو صبح از نیست چیزی_

 از شد نی رٍ غو ٍ حسرت. گرفتو نظر زیر رٍ باربد نگاى نن ٍ شد ٍارد نًسا نَقع يهَن
 لبخند نن بٌ رٍ ٍ نشست باربد رٍی بٌ رٍ رفت دقیقا يو نًسا. داد تشخیص نگايش
 . زد ای نندانٌ پیرٍز

 کٌ کسی تنًا ٍ بَد شدى يا بازندى نحل يو ظايرم کٌ کردم ناتَانی ٍ ضعف احساس انقدر
 !  بَد پیهان بَد، نن نعطَف حَاسش تهام شب اٍن

 نًسا بگیرم قرار باربد کنار خَاستو نن تا ٍ نشستن يو کنار رضا ٍ نقداد ٍ باربد شام نَقع
 .نشست باربد کنار ٍ کرد دستی پیش

 خالی صندلی سهت بٌ ننَ ٍ گرفت قرار کهرم پشت دستی کٌ بَدم ایستادى زدى بًت
 . کرد يدایت

 :گفت ارٍم کٌ کردم نگاى داد نی يل آيستٌ رٍ نن کٌ پیهان بٌ

 . بشین اینجا_ 

 . زد بخشی آرانش لبخند ٍ نشست نن کنار يو اٍن ٍ کشید بیرٍن برام رٍ صندلی

 .بَد کردى نسخش نًسا يای گری عشَى ٍ بَد نًسا تهاشای نحَ باربد

 . گریٌ زیر بزنو تا ابرٍ چشهت باالی: بگٌ بًو کسی بَد کافی کٌ بَدم ناراحت قدری بٌ
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 !  يهسرشٌ نًسا انگار کرد نی رفتار چنان ٍ کرد نی تعارف غذا نًسا بٌ باربد

 .کشیدى غذا برام پیهان نفًهیدم کٌ بَدم باربد رفتار آنالیز درگیر انقدر

 :گفت گَشو در آيستٌ کٌ شدم پیهان نتَجٌ دستو بٌ ای ضربٌ با

 . بخَر غذاتَ ٍ باش تفاٍت بی. کنٌ نی اذیتت دارى عهدا   نًسا! نکن رفتار تابلَ طَری این_ 

 پایین بٌ تا بدرى گلَنَ داشت سعی کٌ بَد سنگی نحل لقهٌ ير خَرد؟ غذا شد نی نگٌ ٍلی
 !برسٌ

 

 :گفت کنٌ پرت رفتارش ٍ نًسا از رٍ حَاسو کٌ این برای پیهان

   کنی؟ نی تشبیٌ خَراکی بٌ رٍ آدنا ينَزم ارغَان راستی_ 

 :داد ادانٌ پیهان کٌ زدن زل نن بٌ چشو جفت شش پیهان حرف این با

 . دارى اطرافیانش بٌ نسبت جالبی دید ارغَان نکنید، نگاى طَری اٍن_ 

 : گفت باشٌ اٍندى یادش تازى انگار کٌ سارا

 رفتار ٍ شخصیت بٌ بنا رٍ يا آدم داشت عادت ارغَان گٌ، نی راست پیهان اٍند یادم آرى_
 آقای گفت نی  ندرسٌ بابای بٌ نحال. کرد نی تشبیٌ خَراکی انَاع بٌ اشَن چًرى  بعضا ٍ

 نظافت بٌ نسبت تفاٍت بی کانال ٍ بَد زنینی سیب نحل چاقیش طرف چَن زنینی سیب
 . فلفلی کرانچی گفت نی ننو بٌ ندرسٌ حیاط

 : گفت سارا کٌ خندیدن پیهان نریو، ٍ رضا ٍ نقداد

 فلفل نحل ٍ شکنو نی بیاد باد یٌ اگٌ تردم ٍ الغر کرانچی نحل گفت نی چرا؟ دٍنین نی_
 ! عجَل ٍ تند

 !نًسا حتی خندیدن يهٌ باربد بجز اینبار
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 : گفت نقداد

 دید از حاال داری برت دٍرٍ يای آدم بٌ نسبت دیدی يهچین یٌ بَدی نگفتٌ جان ارغَان_
  ام؟ طعهی چٌ نن تَ

 نهَند پنًان نقداد دید از البتٌ کٌ نرى در دينو از چیزی ٍقت یٌ تا دٍختو يو بٌ نَ يا لب
 :گفت ٍ

 . شو نی تشبیٌ چی بٌ شخصیتو بٌ تَجٌ با بدٍنو خَاد نی دلو. کنو نی خَايش_ 

 : گفتو ٍ کردم نن نن کهی

  شی؟ نهی ناراحت بگو نطهئنی_

  باش نطهئن آرى_

 نن برای داری کٌ ارٍنی شخصیت خاطر بٌ ٍ اندازى نی يا دکتر یاد ننَ ات چًرى تَ خَب،_
 . آٍری خَاب دارٍی نحل

 : گفت ٍ داد سر بلند ای قًقًٌ بعد ٍ شد درشت تعجب از نقداد يای چشو

 خَاب دارٍی بٌ ٍ نن تَنست نی کی خدایی. يستی ای بانزى دختر خیلی تَ! ارغَان ٍای_
 . تَ جز کنٌ تشبیٌ آٍر

 : گفت نریو

  خَراکی؟ چرا حاال_

 ! شو نهی نتَجٌ رٍ ننظَرت: گفتو کردنَ ریز يانَ چشو

 یا اجسام بٌ چرا  کنی؟ نی تشبیٌ خَراکی چیز ير بٌ رٍ يا آدم چرا کٌ این ننظَرم خب_
   کنی؟ نهی تشبیٌ يا رنگ

 :گفتو ٍ کردم فکر کَتاى خیلی. دادم تکیٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
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 بعد ذاشتو، نی اطرافیانو رٍی رٍ نحبَبو يای خَراکی یا غذايا اسو بَدم بچٌ ٍقتی_ 
 بزرگتر ٍقتی کو کو داشتنیٌ، دٍست آدم نن برای شخص اٍن کٌ فًهیدن نی ام خانَادى
 !گذاشتو غذا اسو يو ترسیدم نی یا بَدم نتنفر ازشَن کٌ يایی آدم رٍی شدم

 :  گفت ٍ کرد باز لب بَد حرف کو ٍ ساکت نعهَال کٌ رضا

 زنی؟ نی نحال! جالبٌ_

 باياشَن ٍ آٍرد نی در رٍ ياش نصنَعی دندٍن يهیشٌ کٌ يهسایٌ پیرنرد بٌ نحال آرى،_ 
 !  نتنفرم پاچٌ کلٌ از نن دٍنین نی آخٌ پاچٌ کلٌ گفتو نی ترسَند نی ننَ

 : گفت فریاد ٍ داد با سارا

 پاچٌ کلٌ بخَام ٍقت ير بعد بٌ این از.  ام پاچٌ کلٌ عاشق نن ارغَان، کنٌ لعنتت خدا_
 . افتو نی نصنَعی دندٍن یاد ننو بخَرم

 ...باربد ٍلی خندیدن يهٌ دٍبارى

 

 : گفت پیهان

  دادی؟ نی بًشَن ای خَراکی چٌ لقب داشتی، دٍست کٌ رٍ اٍنایی_

 :گفتو زدى برق يای چشو با ٍ زدم لبخندی

 ... ٍ سبزی قرنٌ شکالت، ای، خانٌ نَن_ 

 :گفت ٍ ٍسط پرید دٍبارى سارا

 ننٌ گفتٌ نی بزرگش نادر بٌ ارغَان کٌ، بَد کردى تعریف نن برای ارغَان؟ پری نانان تازى 
 . اناری

 :گفتن يهزنان نًسا ٍ نقداد ٍ نریو
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  اناری؟ ننٌ_ 

 ٍ چید باغچٌ تَ درخت از کَچَلَ خَدش عین انار یٌ بًو بزرگو نادر  نگٌ؟ چیٌ! خَب آرى_
 . دادم اناری ننٌ لقب بًش بعد بٌ نَقع اٍن از ننو داد

 .بَد بستٌ نقش لبش رٍی کجکی لبخند یٌ باربد انا خندیدن يهٌ دٍبارى

 : گفت نن بٌ رٍ نًسا

 . تَ نحل بینن نی خَردنی رٍ چیز يهٌ چاق ٍ تپل يای آدم! عزیزم آخی

 :گفت ٍ باربد دست رٍی گذاشت رٍ دستش بعد

   جان؟ باربد نٌ نگٌ_ 

 نگاى باربد. کردن نگاى نًسا بٌ تعجب از شدى درشت يای چشو با ٍ کردن سکَت يهٌ
 . کرد نابَد رٍ نن ٍ زد داری صدا پَزخند ٍ دٍخت نن بٌ رٍ تلخش

 . نشستو ٍ کردم انتخاب رٍ نبل ترین دنج شام بعد

 تَی. بَد نشخص يو ام چًرى رٍی حس این ٍ بَدم باربد ٍ نًسا رفتار از چرکین دل
 :گفت ٍ شد نزدیکو ارٍم پیهان کٌ بَدم احساساتو نتالطو دریای

 رٍ داشت يا آدم بٌ شٌ نی کٌ حسی ترین جالب تَ ندى، ايهیت نًسا يای حرف بٌ_ 
 داشتٌ رنگ حتی دٍنو نی بعید... نا دنیای انا، دارى نزى بَ ٍ عطر تَ دنیای حداقل. داری
 . باشٌ

 :گفتو ٍ کردم بازی نَيام از ای دستٌ با

   کنٌ؟ نهی درکش کسی کٌ دنیایی دارى ارزشی چٌ_ 

  باربدى؟ کسی از ننظَرت_ پیهان

 : داد ادانٌ کٌ انداختو پایین رٍ سرم ٍ کردم سکَت
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 ...نن کٌ طَر يهَن حس يو کنٌ نی درک يو تَرٍ، دنیای اٍنو رٍز یٌ باش نطهئن_

 :گفتو ٍ دٍختو بًش رٍ کنجکاٍم نگاى

   چی؟ تَ کٌ يهَنطَر_ 

 ! اٍردنشٌ دست بٌ دنبال عجیب نفر یٌ باشی شَيرت نراقب بًترى. نیست نًو يیچی_

 :گفت آيستٌ ٍ شد نزدیک نن بٌ باربد کٌ بَدیو بَسی رٍ حال در ٍ شد خداحافظی نَقع

 . بیام دیر نهکنٌ نهَن نن ننتظر. خَنٌ برٍ بگیر آژانس یٌ_ 

 : گفتو لرزان صدایی با آيستٌ

   برگردم؟ تنًا داری انتظار کٌ نیَندم تَ با نن نگٌ خَنٌ؟ برم آژانس با باید نن چرا باربد،_

 : گفت خَدش نخصَص گری عشَى با ٍ اٍند نًسا بدى رٍ جَابو خَاست تا باربد

 جان باربد بریو_

 :گفت حرص با سارا ٍ چرخید نا طرف بٌ يا نگاى يهٌ نًسا حرف با

 . بهَن شب سالنتی؟ بٌ کجا جَن، نًسا_ 

 . برسَنٌ ننَ جان باربد شدى قرار. خَنٌ رم نی ندارم تعارف شها با کٌ نن عزیزم نٌ_ نًسا

 :گفت بَد نشخص صداش تَ کٌ غیضی با سارا

 . دیگٌ خَرى نی ٍقتا يهین بدرد عهٌ پسر رسَنتت، نی نقداد عزیزم_ 

 :گفت باربد اینبار

 ٍ ارغَان بیاد آژانس بزنید زنگ یٌ زحهت بی شها رسَنو نی رٍ نًسا نن جان، سارا نٌ_ 
 . برسَنٌ

 : گفت بیرٍن بَد زدى گردنش رگ کٌ پیهان
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 . شدی فکر رٍشن شدى؟خیلی چت  فرستی؟ نی آژانس با رٍ خَدت زن داداش، باربد_

 :گفت بَد شدى قرنز عصبانیت از کٌ باربد

 . جان پیهان کنو نهی پیدا شها بٌ رٍ ربطش_ 

 . کردن دعَت آرانش بٌ رٍ دٍتا اٍن ٍ اٍندن جلَ رضا ٍ نقداد

 : گفت نقداد

 . برٍ شها گلهو آبجی نَکر خَدم جان، باربد_

 :گفت سارا نًسا ٍ باربد رفتن بعد

 .  بَدى عهد از نگَ يا نیاٍردى ناشین دیدم! نًسا این نارنَلکیٌ عجب_ 

  نداشت تحهل ٍ بَد شدى فشردى باربد نًری بی يهٌ این از قلبو

 : گفت پیهان

 . رسَنهت نی نن ارغَان_

 : گفت نقداد

 .رسَنهش نی خَدم خَايرنٌ نحل جان ارغَان يستو نن جان،داداش پیهان نٌ_

 

 :گفت ٍ کشید نَياش تَی دستی بَد، شدى قرنز اش چًرى عصبانیت از کٌ پیهان

 برسَنهش نن بذار_ 

 : گفت ناراحتی با سارا

 .  بًترى طَری این. برسَنٌ رٍ ارغَان نقداد بذار جان پیهان نٌ_

 . رفت ٍ کرد خداحافظی ٍ کشید پَفی پیهان
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 خداحافظی پارکینگ تَی يو رضا ٍ نریو با ٍ کردم تشکر نًهَنی بخاطر نقداد ٍ سارا از
 . کردم

 نقداد کٌ بَدم رٍزگارم تلخ يَای ٍ حال تَی ٍ شدم رايی خَنٌ طرف بٌ نقداد يهراى بٌ
 :گفت

 . بگو بًت چیزی یٌ خَاستو نی جان، ارغَان_ 

 : گفتو بَدم خیرى پنجرى بٌ کٌ يهَنطَر

 بگَ_

 : داد ادانٌ ٍ نن سهت کرد رٍ ٍ داشت نگٌ کناری رٍ ناشین

 ٍ باشی نحکو خَام نی ازت انا. رٍ االنت بد حال کنو نی درک ٍ ناراحتی خیلی  دٍنو نی_
 . برى دستت از باربد نذاری

 . بریزى فرٍ دادم اجازى اشکو اٍلین بٌ ٍ چسبَندم شیشٌ بٌ رٍ سرم

 : داد ادانٌ يهَنطَر نقداد

 دلیل. ندارى تعًد بٌ اعتقادی اصال اٍن شناسو، نی رٍ ام دایی دختر خَب نن ارغَان،_
 بازی از. بدى بازی رٍ خَدش يای عاشق دارى دٍست کٌ اینٌ فقط باربد بٌ شدنش نزدیک
 ٍقتی از کی؟ از دٍنی نی. بَد شدى تهَم نًسا برای باربد! برى نی لذت يا آدم دل با کردن
. نٌ یا عاشقشٌ طرفش ندارى ايهیتی نًسا برای. دیدم رٍ باربد بد حال نن رفت، ایران از کٌ

 . بدزدى رٍ يا نرد قلب کٌ نًهٌ این براش

 :داد ادانٌ يهَنطَر ٍ کشید عهیقی نفس ٍ کرد رٍ رٍبٌ بٌ نگايی

 . بردم نهی نًهَنی اٍن بٌ رٍ باربد ٍقت يیچ کاش_ 

 . شناخت نهی رٍ نًسا اٍن نٌ، باربد انا شناختو نی رٍ ام دایی دختر نن 
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 نحل يو باربد.  ٍجَدشٌ در نحبت نقطٌ تنًا جذابیت این ٍ جذابیٌ العادى فَق دختر نًسا
 .شد نًسا زیبایی يهین جذب دنیا يای نرد تهام

. رفت نهی بار زیر باربد انا داشتو خبر آخرش از نن کٌ بَد ای رابطٌ شرٍع نًهَنی اٍن 
 .بَد کردى طلسهش نًسا انگار یعنی

 نزارى تا کرد اٍند نی بر دستش از کٌ کاری ير باربد.  برى گرفت تصهیو نًسا یًَ اینکٌ تا
 .بشٌ دٍر ازش عشقش

 ... التهاس حتی 

 . باریدن نی آسا سیل ٍ پی در پی نن يای اشک

 !زد نهی دیگٌ انگار قلبو قلبو،

 : گفت نلتهسانٌ نقداد

 .بستٌ باربد ٍ تَ ازدٍاج نابَدی بٌ کهر نًسا باش عشقت نراقب ارغَان، کنو نی خَايش_

 .   کن دفاع زندگیت از نردت، از عشقت، از 

 . بَدم افتادى يق يق بٌ دیگٌ

 از رٍ زندگیو چطَر کٌ فکر در نن ٍ کرد حرکت خَنٌ طرف بٌ ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین نقداد
 .بدم نجات نابَدی دست

 

 ننتظر ٍ کشٌ نی ياشَ نفس آخرین کٌ کسی نحل نن نبَد، خَنٌ باربد کٌ زنانی ندت تَ
 . بَدم زندگیشٌ، فرد عزیزترین رسیدن در از

 . رفتو نی پنجرى پشت شنیدم نی بیرٍن از صدایی تا ٍ بَدم رٍ قدم حال در یکسرى

 . نداشتو خبر ازشَن کٌ اتفاقاتی از نگران ٍ بَدم آشَبٌ دل
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 . دٍیدم در طرف بٌ نن ٍ برگشت خَنٌ بٌ باربد بالخرى کٌ بَد صبح چًار ساعت حدٍد

 :گفتو دردم پر يای يق يق تَ. دادم سر گریٌ ٍ انداختو گردنش دٍر دست شد ٍارد باربد تا

 !  نذار خبر بی خَدت از ننَ اینطَری کنو نی خَايش_ 

 :گفت ٍ کرد باز گردنش دٍر از رٍ دستو زٍر بٌ بَد کردى تعجب نن رفتار از کٌ باربد

  بدم؟ خبر تَ بٌ باید چرا ضهن در! نیستو بچٌ کٌ نن  ایٌ؟ بازی نسخرى چٌ این_ 

 : گفتو نظلَم ٍ کردم پاک دست پشت با رٍ يام اشک

 !  نًهی برام کٌ این خاطر ٍاسٌ_

 :داد ادانٌ ٍ کرد جا جابٌ دستش تَی رٍ سَیچ

 چیٌ؟ ٍاسٌ نگرانی دل دیگٌ. بیام دیر نهکنٌ نهَن، ننتظرم گفتو کٌ نن_

 :گفتو قبل از تر نظلَم

 . نداشت طاقت نن دل انا! گفتی تَ_ 

 :گفتو بلند شدن ٍارد از قبل ٍ کرد حرکت اتاقش طرف بٌ ٍ کشید پَفی

 .  نبینهت رٍز یٌ اگٌ نیرم نی نن انا نداری دٍست ننَ درستٌ!  کیایی جناب عاشقتو نن_ 

 .داخل رفت کنٌ نگايو کٌ این بدٍن ٍ کرد نکخ کهی ٍ نَند در دستگیرى رٍی دستش

 چندتا تا گرفتو تصهیو ٍ کردم حاضر صبحانٌ بشٌ بیدار خَاب از باربد اینکٌ از قبل صبح
 . شٌ خارج خَنٌ از ندم اجازى نخَرى لقهٌ

 در سهت بٌ خَاست تا ٍ شد باز باربد اتاق در. چیدم رٍ صبحانٌ ٍسایل ٍ کردم دم چای
 :کردم صداش برى خرٍجی

 !  جان باربد_ 
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 :دادم ادانٌ ٍ انداخت نن بٌ نگايی

 . نخَردی چیزی کٌ يو تَ حاضرى صبحانٌ_ 

 :گفت اش شدى دٍرگٌ صدای با

 خَرم نی چیزی یٌ بیرٍن_ 

 گیرى نهی ازت ٍقتی. است شدى چیدى کٌ صبحانٌ نیز چرا؟_ 

 . کشٌ نهی نیلو_

 :گفتو ٍ گرفتو براش لقهٌ یٌ سریع

 . شٌ نی ٍا اشتًات بشینی اگٌ_ 

 چشو از رٍ نگايش.  زدم زل ياش چشو بٌ يا گربٌ بچٌ نحل ٍ گرفتو طرفش بٌ رٍ لقهٌ
 : گفت دينش تَی بزارى اینکٌ قبل ٍ گرفت دستو از ٍ داد سر لقهٌ رٍی يام

 کافیٌ يهین_

 :گفتو ساختگی ناراحتی با

 . کافیٌ يهین گی نی تَ بعد. بیرٍن نری در از گرسنٌ تَ تا دیدم تًیٌ يهٌ این نن_ 

 .کرد حرکت صبحانٌ نیز طرف بٌ آيستٌ ٍ دٍخت نن بٌ رٍ ناتش نگاى

 ٍ خَرد نی صبحانٌ سکَت در باربد ٍ دادم نی دستش بٌ ٍ گرفتو نی لقهٌ براش تند تند
 . نبَد بلد ای دیگٌ کار کردن نگاى جز انگار کرد نی نگاى عجیبو رفتار بٌ

 :گفتو ٍ رفتو سرش پشت باربد رفتن نَقع

  باش؟ خَدت نراقب عزیزم_ 

 .زدم اش گَنٌ رٍی ای بَسٌ آيستٌ ٍ ایستادم يام پنجٌ رٍی بعد
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 ...نگران يو عصبانی يو نتعجب يو بَد حالی چٌ باربد کنو تَصیف تَنو نهی

 :گفت ٍ کشید عقب رٍ صَرتش سریع

  نیدى؟ نعنی چٌ کارا این! نتنفرم ازت نن رفتٌ یادت انگار شدى؟ نرگت چٌ نعلَنٌ يیچ_ 
 کیو؟ عاشق نن رفتٌ یادت انگار کنی؟ نی غلطی چٌ بدرقٌ؟ بَسٌ ٍ صبحانٌ

 

 : گفتو چشهو تَ اشک ٍ صدا تَی غو با ٍ برداشتو عقب بٌ قدنی آيستٌ

 نرفتٌ یادم نٌ_ 

 : زد داد عصبانیت با باربد

  آٍردی؟ در کٌ ایٌ بازی نسخرى چٌ این پس_

 : گفتو خَرد سر اجازى بی کٌ اشکی ٍ غهگینو نگاى با

 . بینیش نهی تَ کٌ عشقی!  عشقٌ نیست، بازی نسخرى_

 رٍ گلَم چپش دست با ٍ کرد پرت طرفی بٌ رٍ کیفش ٍ شد يو در يام حرف با صَرتش
 يو بعدی اشک کٌ کنٌ صَرتو حَالٌ نشتی خَاست نی اش دیگٌ دست با ٍ فشرد نحکو

 . افتاد دستش رٍی ٍ خَرد سر

 رٍی از رٍ دستش آرٍم. بَد شدى خیرى دستش رٍی اشک قطرى بٌ ٍ بَد ایستادى حرکت بی
 . رفت عقب ٍ برداشت گلَم

 رٍی از رٍ کیفش سریع حرکت یٌ با بعد ٍ شد يام چشو بٌ خیرى جانیٌ چند فقط! جانیٌ چند
 .رفت ٍ برداشت زنین

 . کردم نی گریٌ ٍقفٌ بی يو يهَنطَر ٍ گذاشتو گلَم رٍی رٍ دستو

 !بَد تلخ



 www.Novel98.com 57               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .کرد نی خاکستر بٌ تبدیل رٍ ٍجَدم داشت ٍ کشید نی زبانٌ قلبو تَ کٌ عشقی

 !دید نهی رٍ قلبو تَی آتیش این کٌ نردی ٍ

 .داد نی باربد اٍندن از خبر در تَی کلید چرخش صدای کٌ بَد شب يشت ساعت

 :گفتو نباشید خستٌ بعد ٍ رفتو طرفش بٌ آيستٌ يای قدم با

  کشو نی االن رٍ شام_

 : گفت کٌ کردم نی حرکت آشپزخَنٌ طرف بٌ داشتو

 . دارم کارت کن صبر_ 

 . گرفت فرا رٍ ٍجَدم ترس ٍ ریخت يری دلو

 : گفت ٍ کرد اشارى نبل بٌ

 . بشین لطفا_

 دست ٍ نشستو تکی نبل ترین نزدیک رٍی ٍ کردم حرکت نبل طرف بٌ لرزان يای قدم با
 .بگیرم رٍ لرزشش جلَی تا گذاشتو يام زانَ رٍی رٍ يام

 رٍی بٌ رٍ لحظٌ چند بعد ٍ زد قدم کهر بٌ دست باشٌ داشتٌ استرس انگار کٌ طَری باربد
 : گفت ٍ نشست نن

 ! کنی درک رٍ نن دارم دٍست ٍ بگو بًت چیزی یٌ خَام نی ارغَان، ببین_

 . شد خفیفی لرزش دچار بدنو کل

 : داد ادانٌ کردن نن نن کهی بعد

 نَضَع این ٍ داری دٍستو دٍنستو نی. کنو اذیت رٍ تَ کٌ ندارم ٍ نداشتو دٍست نن_
 دلو ٍاقعا   نن. داد نی آزارم دى نی دست بًت حسی چٌ ندارم بًت ای عالقٌ بفًهی اگٌ کٌ
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 کَچکترین کٌ ننی نٌ باشٌ، داشتٌ دٍست عاشقانٌ تَرٍ کٌ کنی ازدٍاج کسی با خَاست نی
 . ندارم بًت حسی

 . بَد شدى نفسگیری بس کار کشیدن نفس ٍ بَد آشکار کانال دیگٌ بدنو لرزش

 :داد ادانٌ کنٌ نگايو کٌ این بدٍن باربد

 رٍ نن يای تلفن جَاب حتی ٍ رفت، ایران از ٍ زد پس رٍ نن رحهانٌ بی نًسا ٍقتی_ 
 .داد نهی

 . بَدم آٍردى خَدم سر بالیی یٌ حتها نبَد نقداد اگٌ ٍ شدم نی دیٍَنٌ داشتو

 : گفت ٍ کشید نَياش تَی دستی

. شد کشیدى پیش تَ ٍ نن ازدٍاج نَضَع کٌ بَدم نکردى عادت نًسا رفتن بٌ ينَز_
 . بَد تَ با ازدٍاج زندگیو تصهیو ترین سخت

 . ریختو نی اشک نن زد نی حرف باربد کٌ طَر يهین

 : گفت ٍ کرد بلند سر باربد

 کنو نی خَايش. کنو ازدٍاج بايات ام خانَادى نشکل بخاطر شدم نجبَر نن ارغَان،_
 . ندارم بًت حسی يیچ نن! کن درکو

 : گفتو ضعیف ٍ لرزٍن صدای با

 کنی؟ ازدٍاج نن با شدی نجبَر کٌ اٍند پیش ات خانَادى برای نشکلی چٌ_

 : گفت ٍ کشید صَرتش رٍی رٍ دستش ٍ شد بلند

 . بگو تَنو نهی نپرس،_

 : گفتو فراٍان غو با

  چرا؟_
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 : گفت کالفٌ

 . بپرسی نباید گفتو، کٌ يهین_

 : گفتو يق يق با

 . بدٍنو کٌ حقهٌ_

 : گفت ٍ گرفت رٍ يام دست تردید با ٍ زد زانَ پام جلَی

 چرا؟ نپرس نن از کنو نی خَايش ٍلی ناراحتی دٍنو نی ارغَان_

 : گفتو ٍ زدم پس رٍ دستش  

 بگَ_

 : گفت کردٍ نگاى اش زدى پس يای دست بٌ

 ! تَنو نهی نتاسفو_ 

 : گفتو ٍ کشیدم بلندی جیغ

 کنی؟ ازدٍاج نداری بًش حسی يیچ کٌ کسی با شدی نجبَر چرا بگی باید بگی، باید_ 

 : غرید عصبی

 .بگو تَنو نهی کن، بس_

 

 : گفتو تری بلند صدای با

   بگی؟ تَنی نهی چرا_

 . شی نی تر داغَن يو این از بگو اگٌ چَن_
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 نی چی شٌ؟ نی بدتر يو االن از حالو بفًهو نن اگٌ کٌ بَدى چی نَضَع! ریخت فرٍ قلبو
 باشٌ؟ بدتر ندارى ٍ نداشتٌ دٍستت شَيرت کٌ این از تَنٌ

 درگیر ذينو فًهید کٌ باربد. بَدم سرگردٍن افکارم دنیای در انا، خیرى باربد يای چشو بٌ
 : گفت ای دلسَزانٌ لحن با شدى حرفش

 . شنیدی چی ير کن فرانَش کنو نی خَايش ارغَان،_

 افتادم راى اتاقو طرف بٌ کرختی حس با. باریدن يام اشک ٍ کردن لرزیدن بٌ شرٍع يام لب
 . کرد حرکت سرم پشت يو باربد ٍ

 :گفتو باربد بٌ رٍ رسیدم کٌ اتاق در بٌ

 بزرگی قلب انا، نرسو يو پاش گرد بٌ اندانی نظر از یا ٍ نباشو جذاب نًسا اندازى بٌ شاید_
 .نَنٌ نی تَ برای ٍ تَئٌ نال فقط نطهئنو کٌ دارم

 تاریکو اتاق بٌ ٍ داخل رفتو. باشٌ سَختٌ برام دلش کٌ انگار کرد نگايو غهگین ٍ صدا بی
 ٍ بَد شدى تًیٌ نًهان برای نحال کٌ تختی رٍی. بَد تاریک ام آیندى نحل اتاقو! يٌ. زدم زل
 «اینجام؟ چرا نن. »کردم نگاى اطرافو بٌ ٍ نشستو. بَد شدى نزین زرشکی رٍتختی با

 چی ٍ کردی نی فکر چی ارغَان: » گفتو ٍ کردم جهع شکهو تَی رٍ پايام ٍ کشیدم دراز
 نیست، نًو ندارى، دٍستو گفتی خَدت پیش! شد

 . دارم دٍستش نن کٌ اینٌ نًو

 دیدت؟ ندت این تَی بیای؟ چشهش بٌ کنی کاری تَنستی اصال ٍاقعا  

 گیراش، آبی يای چشو اٍن با نًسا. ياست حرف این از تر قدرتهند رقیبت! بیچارى ارغَان
 يیکل نًهتر يهٌ از. اش نعرکٌ سفید پَست ٍ گردش ٍ کَچیک صَرت ٍ ای قلَى يای لب
   بیای؟ باربد چشو بٌ خَای نی چی با چی؟ تَ. بلندش قد ٍ نقصش ٍ عیب بی
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 آخٌ. تپلو اندام ٍ رٍشن، چندان نٌ پَست ٍ نتَسط لب ام، کشیدى کهی ٍ نشکی چشو
  «بخَاد؟ رٍ نن ٍ کنٌ ريا رٍ نًسا باید باربد چرا

 دستام کٌ اٍن باربد؟  کی؟ انا کنٌ، بغلو یکی خَاست نی دلو. جَشیدن يام اشک دٍبارى
 خَاب تَی. رفتو خَاب بٌ ٍ گرفتو آغَش در رٍ خَدم ٍ زدم پَزخندی! گیرى نی اکراى با رٍ

 گریٌ. رسو نهی بًشَن دٍم نی چقدر ير نن ٍ رى نی دارى کٌ دیدم نًسا يهراى بٌ رٍ باربد
 لحظٌ یٌ. شنید نهی رٍ صدام اصال انگار انا، نکنٌ ترکو کردم نی التهاس باربد بٌ ٍ کردم نی

 نًسا کٌ کشیدم بلندی جیغ. بَدم سقَط حال در نن ٍ شد خالی پام زیر کردم احساس
 یکی کردم احساس کٌ کشیدم نی جیغ يهچنان! داد سر قًقًٌ ترسناکی طرز بٌ ٍ برگشت

 رٍی رٍ دستش تا دٍ باربد. دیدم کنارم در رٍ باربد شدم بیدار ٍقتی. کنٌ نی صدام دارى
 : کرد نی صدام ٍ داد نی تکَنو داشت ٍ بَد گذاشتٌ ام شَنٌ

 . بینی نی خَاب داری شَ، بیدار ارغَان_

 : گفت رسید نی نظر بٌ نگران کٌ يو باربد. شدم خیرى باربد بٌ ٍ کردم باز رٍ يام چشو

  خَبی؟_

 : داد ادانٌ ٍ دادم تکَن آرى نعنی بٌ رٍ سرم

 بًترى؟ حالت زدی، نی جیغ خیلی_

 گفت دٍبارى کٌ بشو نطهئن بَدنش ٍاقعی از تا گذاشتو صَرتش رٍی ٍ آٍردم باال رٍ دستو
: 

  خَبٌ؟ حالت خَبی؟ پرسیدم ارغَان_

 : گفتو ٍ کردم نَازش رٍ صَرتش شصتو با

 ! بًترم االن_ 

 : گفت ٍ کرد نگايو نتعجب باربد
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   بخَابی؟ تا بهَنو پیشت خَای نی خَبٌ،_

 : گفتو ٍ دادم تکَن آرى نعنی بٌ دٍبارى رٍ سرم

  بخَابو؟ ٍ بگیرم رٍ دستت شٌ نی_

 : گفت ٍ کرد نگاى نردد

  خب خیلی_

 .رفتو خَاب بٌ ناپذیری ٍصف لذت با نن ٍ

 

 رٍیا دیشب کردم فکر لحظٌ یک ندیدم، رٍ باربد ٍقتی ٍ شدم بیدار گَشیو صدای با صبح
 !  دیدم

 :گفت جیغ با خط طرف اٍن از سارا بلٌ، بگو خَاستو تا ٍ زدم رٍ پاسخ

 ! قلهبٌ کجایی_

 : زدم داد بَد بردى بکار کٌ ای کلهٌ از حرص با

 !  بیزارم کلهٌ این از گو نهی نگٌ نفًو زبَن! نار زير_

 : گفت ٍ داد سر ای نستانٌ خندى سارا

 ! نن ی قلهبٌ دارم، دٍست يو عصبانیتت جٍَن،_

 چشو ٍ شلَارک ٍ رکابی با باربد ٍ شد باز ضرب با اتاق در یًَ کشیدم، کٌ بنفشی جیغ با
 : گفت ٍ شد ٍارد خَاب از کردى پف يای

   شدى؟ چی_

 . کردم نی برانداز رٍ ٍرزشکاری اندام اٍن ٍ زدم زل بًش فقط ناباٍر ٍ شَکٌ نن
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 ! ستبر سینٌ ٍ عضالنی يای بازٍ

 : گفت باربد دٍبارى کٌ این تا بَدم زدى زل باز دين با

 ننَ طَری يهین خَای نی یا بدی؟ رٍ جَابو تَنی نی ؟ دٍبارى شدى چی تَام، با ارغَان_ 
  بزنی؟ دید

 : گفتو پتٌ تتٌ با ٍ زدم گندی چٌ فًهیدم تازى

 . نیست،ببخشید چیزی_

 : زدم داد دادن نی نشَن رٍ نٌ عدد کٌ يا عقربٌ دیدن با ٍ کردم نگاى دیَاری ساعت بٌ بعد

 !باربد ٍای_

 : گفت کالفٌ باربد

   بلٌ؟_

 ! شدى نٌ ساعت! شد دیرت_

  کشید نَياش تَ دستی

 دم دم تا بخَابی تا بهَنو کنارت خَاستی ٍ دیدی بد خَاب ٍقتی دیشب گرفتو، نرخصی_ 
 سرم خیر ٍ انرٍز يهین ٍاسٌ. بخَابو نتَنستو ننو ٍ نکردی ٍل رٍ دستو صبح يای

 .بخَابو کهی تا گرفتو نرخصی

 : گفتو شرنندى ٍ گزیدم رٍ لبو

 . ام شرنندى خیلی ببخشید_

 : گفت ٍ ٍایساد سینٌ بٌ دست

  باشٌ؟ بخَابو کهی بزار فقط  ندارى، اشکالی_
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  باشٌ_

  نهنَن_

 . برد خَدش با رٍ نن رٍح ٍ شد خارج اتاق از

 : گفتو خَدم پیش

 کٌ ٍقتی از کی؟ انا، کنٌ نی ٍرزش خیلی حتها داشت؟ عضالتی چٌ دیدی ارغَان ٍای
 چیزی بًت اصال اٍن جَن خنگَل اى. باشگاى رم نی دارم نن بگٌ ندیدم نن کردیو عرٍسی

 کٌ نن برى، نی خَدش با يو کیف رى نی باشگاى کٌ آدم خَب بگٌ؟ رٍ یکی این کٌ گٌ نی
 کٌ يیکلشٌ نًو کنٌ نی فرقی چٌ بابا ای! ندیدم ٍرزشی لباس باربد يای چرک رخت تَ

 .  یَنانیٌ يای اسطَرى نحل

 با داشتو نن افتاد یادم تازى ٍ افتاد گَشی بٌ نگايو کٌ زدم نی حرف خَدم با طَر يهین
 : گفتو ٍ گَشو رٍ گذاشتو رٍ گَشی.   زدم نی حرف سارا

 ينَز؟ خطی پشت سارا  الَ،_

 ؟ تاصبح نکردی ٍل ٍ جَن باربد دست دیشب پس بٌ بٌ_

 کنی؟ نی سهع استراق بیشعَر،_

 . خَنتَنو در جلَ پایین بیا_

  کنی؟ نی کار چٌ اینجا چی؟_

  بشن؟ خَاب بد ٍاال حضرت ٍ باال بیام نن کٌ خَای نهی باش زٍد بگو تا بیا_

 . یام نی االن بهَن نٌ_

 اٍکی_
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 از سریع کشیدم، سرم رٍی يو شال یٌ ٍ پَشیدم نانتَ ام عرٍسکی خَاب لباس يهَن رٍی
 . بیرٍن زدم خَنٌ در

 زد دید ٍضع اٍن با رٍ نن تا ٍ بَد نشستٌ رنگش ای پستٌ نغز بلند شاسی ناشین تَ سارا
 .خندى زیر

 : گفتو ٍ نشستو ناشین تَی

  دارى؟ خندى چی_ 

 !جیگر کشت پسر تیپ_

 : گفت ٍ گرفت رٍ شلَارم شستش ٍ اشارى انگشت با بعد

 . دید دٍرى تَ پیش باید رٍ دلبری کٌ الحق زدی؟ ٍ باربد نخ دیشب خَاب لباس این با_

 : گفتو ٍ زدم پس رٍ دستش

 !کن نسخرى اتَ عهٌ برٍ_

 : گفت ٍ زد ای قًقًٌ

 عالی جای یٌ بریو خَاستو نی پَشیدی؟ نی حسابی درست لباس یٌ شد نهی حاال
 . کنو نًهَنت

 . صبحی اٍل چیٌ جریان بگَ زیادى، گشتن بیرٍن ٍاسٌ ٍقت_

  کردم؟ کاری بد بپرسو رٍ دٍستو حال خَاستو_

 . بگَ رٍ راستش سارا_

 : گفت ٍ کرد پا اٍن ٍ پا این کهی

 . دٍنو نی نن_
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 :پرسیدم نتعجب ٍ دادم پیشَنیو بٌ چینی

 رٍ؟ چی_

 . خَابید نی جدا يو از باربد ٍ تَ کٌ این_

 کجا؟ از گفتو پریدى رنگ

 .بشنَم خَدت زبَن از اٍندم فقط نیست، نًو_

 

 .ندارى خبر نَضَع این از کسی باربد ٍ نن جز گفتٌ؟ بًش کی یعنی

 :  گفتو کنان نن نن

 سارا؟ گفتٌ بًت کی_

 ببین دارى؟ حقیقت خبر این بدٍنو خَام نی نن. باش نداشتٌ اش گَیند بٌ کاری کٌ گفتو_
 کنی اعتهاد بًو خَاد نی دلو. خَايریو حقیقت در نیستیو، دٍست فقط تَ ٍ نن ارغَان
 نٌ؟ یا راستٌ بگَ فقط

  لرزید صدام ٍ انداخت چنگ رٍ گلَم بغض

 حقیقتٌ_

 : گفت ٍار زنزنٌ ٍ آيستٌ ٍ شد ناراحت سارا

 ! بًش لعنت_

  کی؟ بٌ لعنت_

 .بَدم خَدم با يیچی يان؟_

  ببین ننَ سارا،_
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  نکرد نگايو

  نگاى ننَ جان سارا_

  طرفو بٌ کرد رٍ

 خبر نَضَع این از کسی باربد ٍ نن جز گفتٌ؟ بًت رٍ این کی بگَ بًو کنو نی خَايش_
 . نداشت

  کشید آى

 شناسیش نی_

  بگٌ؟ کسی بٌ رٍ نَضَعی يهچین یٌ باید چرا باربد نٌ باربدى؟ ننظَرش شناسو، نی

 . کنو نی نگايش يا خنگ نحل

 نًسا_ سارا

  نًسا؟_

 . بَد نا خَنٌ دیشب آرى،_

 .کردم نی نگايش باتعجب ٍ بَد نَندى باز دينو

 نی. زدن حرف بٌ کرد شرٍع صریح ٍ رک خیلی. بَد اٍندى خَنٌ بیاد نقداد اینکٌ قبل_
 از ٍ بسازى باربد با رٍ اش زندگی خَاد نی ٍ دارن دٍست يهدیگرٍ ينَز باربد ٍ اٍن گفت
 .يا حرف جَر این

   چی؟ یعنی يا حرف جَر این از ، بگَ کانل چی؟ یعنی_

 : گفت کالفٌ

 .بشی اذیت خَاد نهی دلو ارغَان_ 
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 .شٌ نی سَال پر ذينو ٍ شو نی اذیت نگی اگٌ_

 ! نعنا تهام بٌ صفت رٍباى یٌ گریٌ، حیلٌ دختر نًسا ارغَان، ببین_

 .لطفا نرٍ حاشیٌ_ 

 :داد ادانٌ ٍ کرد تر رٍ لبش 

 ... برسَنٌ تا برى نی رٍ نًسا باربد ٍقتی نا خَنٌ نًهَنی از بعد_

 : داد ادانٌ ٍ کرد نکخ کهی

 نکردى، فرانَشش ينَز کٌ گٌ نی ٍ کشٌ نی پیش رٍ گذشتٌ حرف باربد نًسا، گفتٌ بٌ_ 
 يو باربد بپاشٌ، يو از زندگیت خَام نهی نن ٍ کردی ازدٍاج ٍ داری زن تَ گٌ نی يو نًسا

 رٍ تَ نن دٍنٌ نی ارغَان ٍ جداست يو از اتاقانَن نا! ازدٍاجی چٌ: » گفتٌ جَاب در
 .«دارم دٍست

 بٌ! تابناک نحهَد حاج دختر دٍنٌ یک یکی تابناک، ارغَان نن شنَی؟ نی بینی؟ نی خدایا
 افتادم؟ رٍزی چٌ

 اعتهاد با ٍلی ندارى دٍست بَدی فًهیدى کٌ تَ. خَاستی خَدت گی نی بًو االن دٍنو نی 
 . بکش حاال دارم، دٍستش کٌ ننو نًو نیست، نًو ندارى اشکالی گفتی نفس بٌ

 : گفتو گریٌ از خیس صَرتی با

 چکار؟ شها خَنٌ بَد اٍندى حاال_

 : گفت بَد صداش تَ کٌ غهی با ٍ ام شَنٌ رٍی گذاشت رٍ دستش

 . شٌ نی اٍن نال يو آخرش باربد کٌ بفًهی خَاست نی_

 . کردم نی گریٌ صدا پر ٍ بلند دیگٌ

 . خَرم نی قسو کنی، کو زندگیت از رٍ نًسا شر تا کنو نی کهکت نن کن گَش ارغَان_
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 . کنو نقابلٌ نًسا با چطَری نن ببین، ننَ  آخٌ؟ چطَری_

 : گفت ٍ کشید آغَش در رٍ نن ٍ اش شَنٌ رٍی گذاشت رٍ سرم سارا

 . دستش دادیو گلی دستٌ این بٌ دختر بخَاد، دلش يو خیلی عشقو؟ چتٌ تَ نگٌ_

 !نًساست عاشق اٍن_

 چجَری خَنٌ تَ ببینو. بیار دست بٌ رٍ باربد دل ٍایسی، نًسا جلَی باید تَ ارغَان ببین_ 
 گردی؟ نی

 

  گردی؟ نی چجَری چی یعنی_ 

 خَب؟ َنردى، باربد خدا خنگ ٍای_ 

 خَب؟_ 

 .بپَشی باز يای لباس کنی، تحریکش کنی، دلبری باید_ 

 ٍ ترین باز نن اگٌ!« بدٍش گٌ نی اٍن نرى گو نی نن! »باش رٍ نا خیال خَش دٍست
 با يست نًسا ٍقتی تا. یاد نهی طرفو باربد بازم کنو، تنو رٍ دنیا لباس ترین کنندى تحریک

 دیدش تَ يو خَنٌ کلفت اندازى بٌ حتی نن گیرش، نفس زیبایی ٍ العادى فَق اندام اٍن
 .نیستو

 : گفتو ٍ زدم پَزخندی

 اگٌ نن. کجا اٍن ٍ کجا نن نًسا؛ بٌ يو نگاى یٌ بعد بنداز نن بٌ نگاى یٌ اٍل خانو سارا_ 
 تی ٍ شلَار یٌ کٌ نًسا از يیچ دى باز بپَشو يو رٍ جًان يای طراح ترین نعرٍف لباس
 . عقبو کردى تنش نعهَلی شرت

 : گفت ٍ کرد نگاى نن بٌ ناانید
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 فَق اندام يو اش دیگٌ تا پنج ٍ نًساست تاش پنج بری نی کار بٌ کٌ ای کلهٌ تا دى ير از 
 باربد باید تَ... انسان... آدم رٍ؟ این فًهی نی آدنی، تَ ارغَان بابا پس؟ چی تَ! العادشٌ

 . کنی در بٌ نیدٍن از رٍ نًسا باید کنو نی تاکید باید، ٍ داری نگٌ خَدت ٍاسٌ رٍ

 : گفتو ٍ شدم جا بٌ جا جام تَ

 آخٌ؟ کرد در بٌ نیدٍن از رٍ حَری اٍن شٌ نی چطَر چطَری؟_ 

 فقط داری خَبی ذات تَ. دارى پلیدی ذات انا، گر عشَى ٍ خَشگلٌ فقط اٍن شٌ، نی_ 
 . بشٌ نند عالقٌ بًت تا بگذرٍنی باربد با بیشتری ٍقت کافیٌ

 از بعد. کردم نی گَش يو حال آشفتٌ نن ٍ داد نی ارائٌ حل راى طَر يهین داشت سارا
 اٍندن پایین نَقع قدر این اٍند یادم تازى ٍ رفتو ساختهان در طرف بٌ نَعظٌ، ٍ پند کلی
 سارا قَل بٌ يای لباس با کَچٌ، تَ شَد؟ چٌ. بیارم کردم فرانَش رٍ يا کلید کٌ کردم يَل
 !کلید بدٍن ٍ کش پسر

 از نانع «بخَابو بزار لطفا» باربد حرف یاد بٌ انا، کردم دراز آیفَن زنگ طرف بٌ رٍ دستو
 غلطی چٌ نن حاال: » کردم زنزنٌ خَدم پیش ٍ کشیدم عقب رٍ دستو. شدم زنگ فشردن
 ٍ ببینو خرٍج یا ٍرٍد نَقع رٍ يا يهسایٌ از یکی شاید ٍایسادم ننتظر در جلَی «کنو؟
 نیانسالی خانو یٌ بالخرى انتظار ساعت یک از بعد. بهَنو ننتظر پلٌ راى تَ حداقل بتَنو
 در پشت چرا اینکٌ ٍ خَدم نعرفی با ٍ سهتش رفتو بالفاصلٌ کٌ شد نی خارج در از داشت
 . نیستو کَچٌ تَ حداقل شد بًتر حاال خَب. بشو ٍارد داد اجازى نَندم

 بدٍن پلٌ راى تَ راحت تَنستو نی نن ٍ بَد ٍاحدی تک نا آپارتهان طبقات خَشبختانٌ
 . بشینو بَدن نعذب
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 بٌ! دٍنو نی بعید کٌ نن شدى؟ نتَجٌ رٍ نن نبَد باربد اصال بهَنو؟ ننتظر باید کی تا حاال
 زندگیو بٌ ٍ نشستو پلٌ رٍی. بشٌ بیدار زٍد باربد کٌ دعا دلو تَی ٍ کردم نگاى پلٌ راى دیَار
 ! دٍرم زندگیو نرد قلب از چقدر. کردم فکر

 از گَشٌ یٌ نهکنٌ نٌ، قلبش اصال کنو؟ پیدا قلبش تَ جایی نن کٌ یاد نی رٍزی یعنی
 باشٌ؟ نن نال ذينش

 شلَارم بٌ. گرفتو بازی بٌ ٍ پیچیدم دستو دٍر رٍ زدى بیرٍن شال از کٌ نَيام از ای دستٌ
 . خندیدم ٍ زدم زل

 سارا يای حرف بٌ ٍ بستو رٍ يام چشو ٍ گذاشتو پلٌ راى نردى رٍی رٍ سرم! کشو پسر تیپ
 کنو، نی فکر نًسا بٌ بیارم؟ دست بٌ رٍ ام زندگی یخی نرد قلب چطَر کٌ این بٌ کردم؛ فکر
 نی. ترسَ ٍ نفس بٌ اعتهاد بی دختر ارغَان، کنو، نی فکر خَدم بٌ! رٍی زیبا نکار رٍباى بٌ

 بین در! انتظارنٌ در چی کنو بینی پیش دى نهی اجازى تاریکی کٌ ای آیندى از آیندى، از ترسو
 ... دادن دست از رٍ زنان ٍ شدن خَاب گرم کٌ يایی چشو يا کردن فکر

 

 ارغَان؟ ارغَان_ 

 يَم؟_ 

 خَابیدی؟ اینجا چرا پاشَ،_ 

 . دادم بدنو بٌ قَسی ٍ کش! دیدم رٍم رٍبٌ نتعجب رٍ باربد ٍ کردم باز رٍ چشهو

  شدى؟ چیزی_ 

 نی چکار اینجا ٍضع ٍ سر این با تَ خَابیدی؟ جا این چرا. بپرسو ازت باید نن رٍ این_ 
 کنی؟

 : گفتو ٍ کردم نگاى ٍ برم ٍ دٍر
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 چندى؟ ساعت_ 

  ظًر از بعد دٍ حدٍدا_

 دٍ؟_

 يَل کٌ نن بٌ ٍ شد داخل سرم پشت يو باربد. شدم خَنٌ ٍارد ٍ شدم بلند جام از سریع
 . بَد شدى خیرى بَدم

 بلند بلند طَر يهین ٍ نًار برای کنو آنادى فَری چیز یٌ کردم سعی ٍ شدم اشپزخَنٌ ٍارد
 . کردن خَايی عذر بٌ کردم شرٍع

 ! کنو نی آنادى چیزی یٌ االن ببخشید،_ 

 : گفت ٍ ٍایساد آشپزخَنٌ جلَی سینٌ بٌ دست باربد

 بَدی؟ خَابیدى در جلَی چرا بگی خَای نهی_

 نی خَدش یا پیشش پایین برم یا گفت ٍ در جلَی اٍند سارا صبح گو، نی چرا یعنی آرى،_
 . داخل بیاد اٍن نذاشتو خَابیدی تازى گفتو ننو باال، یاد

   تَ؟ نیَندی چرا_ 

 تَنستو نهی_

 چرا؟_ 

 .ببرم کردم فرانَش رٍ يا کلید_ 

  نزدی؟ در چرا_ 

 . بخَابی نتَنی شدم باعخ نن يو دیشب بَدی، خَابیدى تازى_

 ننطقیٌ غیر دلیلت_ 
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 : گفتو ٍ برگشتو طرفش بٌ

 ... صبح يو دیشب يو شد، نهی_ 

 نی ننی، نزاحو کنی فکر خَاد نهی دلو. زدی نی در باید تَ ننطقیٌ، غیر دلیلت گفتو_ 
 باشٌ؟ ببینی، دٍست یٌ نحل رٍ نن خَام

 نی عشق دلو باشیو، دٍست خَاست نهی دلو.  نگفتو يیچی ٍ انداختو پایین رٍ سرم
 .خَاست نی نحبت خَاست،

 .خَاست نی رٍ زندگیو نرد آغَش دلو

 

  باشٌ؟ ارغَان، تَام با_ 

 : گفتو اکراى با ٍ غهگین ٍ کشیدم عهیقی آى

 باشٌ_

 خَری؟ نی چی. بیارن غذا زنو نی زنگ االن. کنی اذیت رٍ خَدت خَاد نهی حاال خَبٌ،_

 .خَبٌ بدی سفارش کٌ چی ير نیست، نًو_

 : گفت ای شدى کنترل عصبانیت با ٍ کرد نگايو حرص با

 درست ٍ نن جَاب بدم؟ سفارش برات چی گفتو کرد؟ نجبَرت کاری ير ٍاسٌ باید چرا_
 . بدى

 : گفتو ناراحت

  خَبٌ؟ جَجٌ_

  خَای؟ نی چی خَدت گفتو بپرسی، نن از نگفتو_ 
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  جَجٌ_ 

 !آفرین_

 فکر گفت نی سارا کٌ ای کنندى تحریک ٍ باز لباس بٌ نن ٍ خَردیو نی سکَت در رٍ غذا
 : گفت خَدش برای نَشابٌ ریختن حال در باربد. کردم نی

 فکری؟ تَ_

 يا؟_

  فکری؟ تَ چیٌ گو نی بعدشو،.  بلٌ نٌ، يا_

 . نیستو فکر تَ نٌ ايا،_

 : گفت ٍ زد زل نن بٌ

  داشت؟ کارت چی سارا_

 . بَد اٍندى جَری يهین يیچی،_

 :گفت نشکَک ٍ کرد ریز ياشَ چشو

 . رسی نی نظر بٌ گرفتٌ ٍ يو تَ خیلی رفتٌ سارا ٍقتی از_

  کنی نی فکر نٌ،_

 دٍنو نهی کٌ زندگی ٍ آیندنَن بٌ خَدم، بٌ کنو، نی فکر تَ بٌ فکرم، تَ آرى: » گفتو دلو تَ
 تَ شَنش سایٌ از کٌ زنی بٌ! دارم دٍستش عجیب کٌ نردی بٌ. انتظارشٌ در سرنَشتی چٌ

 !« دارم يراس زندگیو

 .بشٌ تر کنجکاٍ باربد شد باعخ این ٍ کردم نی بازی غذام با بفًهو اینکٌ بدٍن

  ارغَان_
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  اٍندم خَدم بٌ سریع

  بلٌ؟_

   نقداد؟ ٍ سارا از خبر چٌ_

 . خَدتٌ دٍست کٌ يو نقداد ٍ بَد خَب کٌ سارا_

 . گرفتو تصهیهی یٌ نن! طَر این کٌ_

  تصهیهی؟ چٌ_

 :گفت ٍ کشید نَياش تَی دستی

  چیٌ؟ نظرت باغی، یا رستَرانی نحال. بذاریو قرار بیرٍن يا بچٌ با دفعٌ این_

 برسو باٍر این بٌ ٍ ببینو يو با بیشتر رٍ نًسا ٍ اٍن نن، خَاست نی چیٌ؟ دنبال فًهیدم
 کنو دٍری ازش بًترى

 . جنگو نی عشقو برای ٍ کشو نهی عقب نن انا،

  باشٌ_

 چطَرى؟ يفتٌ آخر خَب،_

 خَبٌ؟ بابا لَاسان باغ

  خَبٌ_

 عالیٌ_

 لباس اٍن. گشتو ی* س* ک* س سارا قَل بٌ ٍ باز لباس یٌ دنبال ٍ اتاق تَ رفتو نًار بعد
 . زدم زنگ سارا بٌ ٍ چیدم تخت رٍی داشتن، رٍ يا ٍیژگی این نظرم بٌ کٌ يایی

  سارا؟ الَ،_
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 چیٌ؟ سالم،_

 .دارم نیاز رٍ نتايل یٌ کهک. بًترى کدٍنش دٍنو نهی يست لباس تا چند یٌ ببین سالم،_

  کنی؟ انتخاب لباس یٌ نداری عرضٌ یعنی! ارغَان آخ_ 

 . بپَشو ناجَر لباس شد نهی داداشام داشتن با خَنٌ تَ کٌ قبال کنو؟ کار چی خَب_ 

 .بپَشی ٍ کدٍم بگو تا ٍاسو بفرست بگیر عکس خَب، خیلی_

 جَابش ننتظر ٍ کردم ارسال. يا لباس از گرفتن عکس بٌ کردم شرٍع ٍ گفتو ای باشٌ
 . شدى خارج خَنٌ از باربد فًهیدم خَنٌ ٍرٍدی در صدای با.شدم

 !نن دارم يایی انتظار چٌ. رى نی دارى گفت نی بًو الاقل! احساس بی چٌ 

 . رى نی دارى کجا بگٌ نن بٌ باربد

 .«نًسا دیدن رى، نی کجا نعلَنٌ: » گفتو خَدم پیش ٍ زدم تلخی لبخند

 بَد باز فجیعی طرز بٌ يو اش یقٌ ٍ بَد يام زانَ باالی تا کٌ رنگی زرد لباس سارا، انتخاب با
 تنو پَست با فرقی نن برای کٌ بَد چسبناک قدر این. پَشیدم نداشت يو آستین ٍ

 يیچ بدٍن یکدست، ٍ صاف بدنو پَست ٍ نداشتو پًلَ ٍ شکو خَشبختانٌ. نداشت
 تنو تَی چسبان يای لباس. شد نی نحسَب انتیاز نن برای يا این يهٌ ٍ بَد سلَلیتی
 یٌ سارا اکید سفارش بٌ ٍ دادم حالت سشَار نخصَص سری با رٍ نَيام.شد نی قشنگ
 .دادم انجام يو طالیی نشکی غلیظ ٍ تند آرایش

 

 نی اذیت خیلی رٍ نن چیز یٌ. رسیدم نی نظر بٌ خَب. انداختو خَدم بٌ نگايی آینٌ تَ
 زنین از نن با بَد آینٌ تَی کٌ کسی. نبَدم ٍاقعیو خَد ظاير این با کٌ بَد این اٍنو کرد،
 گرفتو تصهیو. کنٌ قبَل رٍ نن جَری این باربد خَاست نهی دلو. داشت فرق آسهَن تا
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 ٍ خَنٌ اٍند باربد کنو عَض رٍ لباسو خَاستو تا. کنو کو آرایشو از ٍ کنو عَض رٍ لباسو
 : کرد صدا رٍ نن

 ارغَان ارغَان،_ 

 بد نهکنٌ ببینٌ ٍضع سر این با رٍ نن اگٌ ببینٌ، جَری این رٍ نن نباید:» گفتو خَدم پیش
 باعخ این ٍ ندادم رٍ جَابش. بَد شدى شبیٌ يا کارى بد بٌ بیشتر ظايرم.« کنٌ برداشت

 .شد کنجکاٍیش

  دی؟ نهی جَاب چرا ارغَان_

 : گفتو يَل ٍ ترسیدى

 ! اینجام نن_

 .دادم تکیٌ در بٌ رفتو داخل نیاد یًَیی اینکٌ ترس از نن ٍ زد در ٍ اتاق در پشت اٍند

 داشتی؟ کارم جان، باربد اینجام نن_

  آرى_

  داری؟ کارم چی_

 . کن باز رٍ در بگو؟ در پشت از_

 .یام نی االن نن برٍ باشٌ... چیزى_ 

 : گفت ٍ شد نشکَک لحنش

 کنی؟ نی کار چی داری کن، باز رٍ در_

 . یام نی االن ننو برٍ تَ يیچی،_

 : گفت عصبانیت ٍ داد با
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 .  تَ یام نی شکنو نی رٍ در یا کنی نی باز رٍ در یا_

 برٍ تَ دیگٌ، یام نی االن_

 :زد داد اینبار

 کنی؟ نی غلطی چٌ داری_ 

 . نداشتو رٍ باياش نقابلٌ تَان لحظٌ اٍن تَ نن  ٍ داد يل ناگًان رٍ در

 سر اٍن با رٍ نن ٍ شد داخل باربد کٌ بَدم نَندى دیَار ٍ در بین نکردم؟ قفل رٍ در چرا اى،
 .دید ٍضع ٍ

 قَرت زٍر بٌ رٍ دينش آب! گذرٍند نظر از رٍ پام تا سر از ٍ بًو بَد زدى زل نتحیر، ٍ نات
 : گفت کنان نن نن ٍ داد

 ... چیزى... نن_ 

 : گفتو شرنساری با ٍ انداختو پایین خجالت از رٍ سرم

 . یام نی زٍد باشی ننتظر پذیرایی تَ دقیقٌ چند_

 : گفت عصبانیت با باشٌ، اٍندى خَدش بٌ تازى انگار یًَ

 کردی؟ بزک طَری این کی برای_

 :زد فریاد بار این کٌ کردم نی حالجی ذينو تَی رٍ ياش حرف ٍ زدم زل بًش تعجب با

 رسیدی؟ ٍضعت ٍ سر بٌ طَری این کی ٍاسٌ بنال_ 

 گذاشت رٍ ياش دست ٍ آٍرد یَرش طرفو بٌ کٌ بًش شدم خیرى نتحیر ٍ نتعجب نن
 :زد فریاد ٍ گلَم رٍی

 کٌ غلطی ير ٍ بری تَنی نی ندارم حسی بًت نن ٍ جداست اتاقانَن چَن کردی فکر_
 بدی؟ انجام خَاست دلت
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! نبَد نهکن انا بزنو پسشَن کردم سعی ٍ گذاشتو قدرتش پر يای دست رٍی رٍ دستو
 شد نی بیشتر گلَم رٍی ياش دست فشار لحظٌ بٌ لحظٌ. کو نن جَن ٍ بَد زیاد قدرتش

 . کرد نی نهکن غیر برام رٍ کشیدن نفس ٍ

 ای ذرى برای نن ٍ نبَد يَایی دیگٌ. ریختن فرٍ يام چشو گَشٌ از ٍ خَردن سر يام اشک
 دٍنو نهی. اٍندن يو رٍی پلکام ارٍم ٍ شد تار ٍ تیرى برام دنیا! زدم نی پا ٍ دست اکسیژن
 باربد کردم باز چشو ٍقتی. کردم احساس يام ریٌ تَی رٍ تازى يَای ٍرٍد کٌ گذشت چقدر

 ای آسَدى نفس نن باز يای چشو دیدن با.کرد نی نگايو نضطرب کٌ دیدم سرم باالی رٍ
 نی زٍر بٌ ٍ بَد نهَندى باقی برام جَنی. کرد بلندم زنین رٍی از ٍ گرفت رٍ دستو ٍ کشید

 . بایستو پايام رٍی تَنستو

 کٌ بَد اٍن از کهتر تَانو. نشَند تخت رٍی زٍر بٌ رٍ نن ٍ داد يل تخت طرف بٌ ننَ باربد
 ٍ کرد طی رٍ اتاق عرض عصبی خَدش  نشستو، تخت رٍی اینکٌ بعد. کنو نقاٍنت بخَام
 .زد زل کشیدى يو در يایی ابرٍ با نن بٌ. ٍ نشست آرایش نیز صندلی رٍی

 

 .بَد نعلَم کانال   اش چًرى از عصبانیت

 حاال کٌ لباسو. داد نی تکَن عصبی رٍ ياش پا ٍ بَد گذاشتٌ سرش پشت رٍ ياش دست
. بشو کشتٌ بَد نَندى کو. نکنو نگايش اصال کردم سعی ٍ کشیدم پایین رٍ رفتٌ باالتر کهی
 ٍقتی بَد نعلَم! بترسو حسابی ازش بَد شدى باعخ ٍ بَد عجیب خیلی برام باربد رفتار

 .کنٌ نی رفتار خطرناک خیلی شٌ نی عصبانی

 رسیدی؟ خَدت بٌ جَری این پدری بی کدٍم برای! بدى رٍ نن جَاب ارغَان،_

 :کردم زنزنٌ آيستٌ بَد گلَم رٍی باربد يای دست فشار حاصل کٌ، گرفتٌ صدای با

 ! خَدم دل برای_ 
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 نی باربد آٍردن دست بٌ برای کٌ قراری بی دل. بَد خَدم عاشق دل برای نگفتو، يو درٍغ
 زد داد حرصی ٍ چرخَند حدقٌ تَی رٍ اش نشستٌ خَن بٌ يای چشو ٍ زد پَزخندی. تپید

: 

 کاری؟ کحافت دنبال رفتی نداری جایی نن خَاب تخت تَ دیدی خرم؟ نن کردی فکر_
 بیاری؟ جَش بٌ رٍ نن غیرت خَاستی

 !کردن فرٍ قلبو تَ نیزى انگار

 با برى، نی باال رٍ صداش کٌ بَدم نن بار این کاریو؟ کحافت دنبال نن کرد نی فکر باربد
 : گفتو جیغ

 بی آخٌ کنی؟ نی قصاص ٍ دی نی حکو خَدت ٍاسٌ نرد؟ گن نی يو تَ بٌ گی؟ نی چی_
 رٍ يا کار این احساس بی تَ ٍاسٌ نن کنی؟ نی قضاٍت جَری این رٍ نن چرا نعرفت
 . کنٌ ام خفٌ خَاست نی کٌ دستی ٍ تًهت نشت یٌ شد؟ نن نصیب چی. کردم

 : گفت بدی لحن با ٍ زد پَزخندی باربد

 ببین. نبَدی نن ننتظر اصال شاید شدی؟ قایو اتاق تَ چرا پس! کردم باٍر ننو ٍ گفتی تَ_
 نی کسی با يستی نن زندگی تَ ٍقتی تا بفًهو اگٌ قسو، ٍاحد ٍ احد خدای بٌ ارغَان
 فًهیدی؟ کنو نی حالل رٍ خَنت پری

 . کردم بلندش جا از ٍ گرفتو رٍ اش یقٌ ٍ طرفش رفتو ٍ شدم بلند حرص با

 : گفتو گریٌ ٍ حرص با

 پَشیدم لباس جَر این تَ بخاطر نن فًهی؟ نی يستو، تَ عاشق نن ببین، رٍ نن باربد_ 
 نردٍنٌ سینٌ رٍی رٍ سرم. باشو زنت خَاد نی دلو نن. باشیو دٍست خَاد نهی دلو چَن
 نن يهسرت عنَان بٌ کٌ این از. نیست تَ تخت تَی جام کٌ این از! پرى دلو آرى. بذارم ات
 تَ انا، بخَای رٍ نن ببینی، ننَ بلکٌ بیام چشهت بٌ لباس این با خَاستو. بینی نهی رٍ

 ! نداری بًو حسی يیچ گفتی ٍ زدی پس رٍ کردی؟نن کار چی
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 رٍی رٍ سرم. بَد قلبو تَی کٌ دردی از گفتو نی گفتو، نی ٍ کردم نی نگاى ياش چشو تَ
 ! کردم گریٌ زار زار ٍ گذاشتو اش نردٍنٌ سینٌ

 : گفتو يام گریٌ تَی

 از دارم نیرم؟ نی برات دارم بینی نهی بینی؟ نهی رٍ نن چرا عاشقتو، نن نعرفت بی_
 .کنو نی دق دٍریت

 :دادم ادانٌ ٍ گذاشتو قلبش رٍی رٍ دستو

 . خَام نی اینجا خَدم برای کَچَلَ جای یٌ فقط_

 : گفتو ٍ کردم نگاى ياش چشو تَی ٍ گرفتو باال رٍ سرم

 بی. تَیی رٍزم ٍ شب سالٌ چًاردى. شدى نانت بٌ سالگی پَنزدى از دٍنگش شش نن قلب_
 رٍ قلبت از گَشٌ یٌ خَردیو يو با سال چند این تَی کٌ نهکی ٍ نَن حرنت بٌ حداقل نرام
 . شَ شریک نن با

 رٍ دستو باربد برم، تخت طرف بٌ خَاستو تا. رفتو عقب آيستٌ ٍ انداختو پایین رٍ سرم
 دست با ٍ گذاشت کهرم رٍی رٍ چپش دست. برگردٍند خَدش طرف بٌ رٍ نن ٍ کشید

 .گشت نی چیزی دنبال انگار. شد خیرى يام چشو تَی. گرفت باال رٍ صَرتو راستش

 : گفت ٍ کرد باز لب

  بشی؟ شریک ای دیگٌ کس با رٍ قلبو بتَنی کٌ داری دٍست ننَ قدر این_

 :گفتو نصهو انا ٍار زنزنٌ

 .کافیٌ نن برای قلبت تَ کَچیک جای یٌ_
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 کٌ نزدیک قدر اٍن... شد نزدیک. شد نتَقف لبو رٍی ٍ انداخت عهیقی نگاى صَرتو بٌ
 ای بَسٌ ٍ گذاشت لبو رٍی رٍ لبش آرٍم. کرد نی خَرد بر صَرتو بٌ ياش نفس گرنای
 .شد بلند قلبو صدای ٍ دٍید صَرتو بٌ خَن. زد عهیق

 رٍ نن ٍ کرد قفل کهرم دٍر رٍ دستش دٍتا باربد بار این ٍ کردم يهرايیش ننو اش بَسٌ با
 دٍبارى. داد يلو دیَار سهت بٌ ٍ شد جدا نن از ای لحظٌ. کرد نزدیک خَدش بٌ بیشتر
. نداشتو لذت ٍ سرخَشی جز حسی يیچ لحظٌ اٍن تَ... پی در پی يای بَسٌ ٍ شد نزدیک

 عقب کهی ٍ کرد نکخ ناگًان کٌ کشیدم نی خَدم طرف بٌ ٍ بَدم گرفتٌ رٍ لباسش یقٌ
 : گفت ٍ برد گَشو پشت رٍ نَيام از ای دستٌ ٍ رفت

 نطهئنی؟_

 : گفتو ٍ شدم خیرى ياش چشو بٌ

 .نبَدم نطهئن قدر این ٍقت يیچ_

 

********************************** 

 

 یکی يانَن جسو بالخرى کردم نهی باٍر کردم، پیدا باربد آغَش در رٍ خَدم ٍقتی  صبح
 . شدم زنش رسها دیگٌ نن ٍ شدى

 . سپردم گَش قلبش یکنَاخت ضربان بٌ ٍ گذاشتو اش برينٌ سینٌ رٍی رٍ سرم ايستٌ

 .بَد کشیدى آتش بٌ رٍ ٍجَدم تنش گرنای.بَد بخش لذت چیز يهٌ

 .کردم استشهام ٍجَدم تهام با رٍ تنش بَی ٍ بردم گردنش نزدیک رٍ سرم

 باشٌ؟ تَنست نی این از بًتر چی

 ! عاشقشی کٌ نردی تَسط دخترانٌ دنیای از اٍندن بیرٍن
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 با ٍ کرد احساس رٍ سنگینو نگاى.کردم نگاى اش نردٍنٌ چًرى بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم آيستٌ
 : گفت بستٌ يای چشو

  خانو؟ بگی بخیر صبح بًو خَای نهی_

 : گفتو ٍ زدم عهیقی لبخند

 جَن از تر عزیز بخیر صبح_

 :گفت لبخند با ٍ کرد باز ياشَ چشو

 !نشد نٌ_

 :داد ادانٌ کٌ کردم نگايش گنگ

 !گو نی رٍ بَدنهَن يو با رٍز اٍلین بَسٌ_

 :گفت کٌ زدم اش گَنٌ رٍی آرٍنی ی بَسٌ ٍ زدم لبخند شرنگین

 !ببَسی باید چطَری بگو تا اینجا بیا نشد بازم نٌ_

 .نشَند لبو رٍی عهیقی ی بَسٌ ٍ کرد نزدیک رٍ سرش

 ! نگفتو درٍغ شدم ذٍب بگو اگٌ

 . کردم جبت ذينو تَی رٍ اش بَسٌ طعو ٍ بستو رٍ چشهو

 :گفت  عشقو از نست صَرت بٌ خیرى

 چطَرى؟ حالت_

 : گفتو ٍار زنزنٌ ٍ شدم خیرى گیراش ٍ جذبٌ پر يای چشو بٌ ٍ کردم باز چشو

 چیٌ؟ ننظَرت_

 .کردی نی نالٌ خَاب تَی آخٌ! گو نی ٍ دلت زیر ٍ کهر_
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 : گفتو زدى خجالت. رفت باال بدنو دنای ٍ دٍید خَن پَستو زیر

  خَبو_

 نداری؟ درد یعنی_

 : گفتو نلحفٌ زیر شدن پنًان برای بیًَدى تالشی ٍ اٍند نی در چاى تٌ از کٌ صدایی با

 .کنو نی تحهل ٍلی چرا_

 : گفت ٍ رٍم زد خیهٌ حرکت یٌ با ٍ شد شیطَن

 .خَاد نی خَبی چیزای یٌ دلو چَن! خَب چٌ_

 . خَرد زنگ گَشیش یًَ کٌ شد يام لب بٌ خیرى ٍ کرد نزدیک رٍ سرش

 ٍ رفت يو تَی ياش اخو گَشی صفحٌ دیدن با. برداشت رٍ گَشیش ٍ زد حرصی نفس
 . رفت پایین تخت از سریع

 : گفت رفت نی حهام طرف بٌ کٌ حالی در

 کنی؟ حاضر صبحانٌ بتَنی کنی نی فکر. بگیرم دٍش یٌ رم نی نن_

 : گفتو ٍ نشستو سختی بٌ ٍ پیچیدم دٍرم رٍ نلحفٌ

 کنو نی حاضر_

 تن بٌ رٍ ربدٍشانبرم يو نن  حهام بٌ باربد رفتن با. رفت حهام داخل ٍ داد تکَن سری
 . رفتو آشپزخَنٌ سهت  بٌ ٍ کردم

 بٌ تبدیل رٍ باربد ٍ زد زنگ کسی چٌ کٌ کردم نی فکر این بٌ صبحانٌ کردن آنادى حین در
  کرد؟ قبل رٍز آدم
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 صندلی رٍی ٍ شد ٍارد بَد پَشیدى لباس کٌ حالی در باربد نَقع يهَن ٍ چیدم رٍ نیز
 . نشست

 : گفتو لبخند با ٍ گذاشتو جلَش ٍ ریختو چای

  جان نَش عزیزم، بفرنایید_

 : گفت آلَد اخو ٍ عبَس يهَنطَر

 نهنَن_

 خَردیو سکَت در رٍ صبحانٌ

 جا از رٍ اش کفش ٍ شد خو ببَسهش خَاستو تا ٍ رفتو طرفش بٌ باربد، رفتن نَقع 
 :گفت در از شدن خارج از قبل ٍ برداشت کفشی

 . بزن زنگ نیست خَب حالت کردی احساس اگٌ_

 !  رفت ٍ کرد خداحافظی بعد

 . نشد نن جَاب ننتظر حتی

 !قبلی باربد يهَن بَد شدى دٍبارى

 

 اٍلین. گرفت شکل ٍجَدم در حس جَر دٍ افتاد باربد ٍ نن بین دیشب کٌ اتفاقی بعد
 . بَد زنانگی جدید دنیای بٌ ٍرٍدم ٍ ام عالقٌ نَرد نرد با شدن یکی خَشایند حس حس،

 ! ترس حس حس، دٍنین ٍ

 یک بٌ تبدیل عجیب انا شد باز نن برای یکبار کٌ آغَشی از شدن طرد شدن، ريا از ترس
 ! شد عادت
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 بٌ قَی نسبتا نسکن یٌ خَردن بعد. برم نسکن سراغ ٍ بیام بیرٍن فکر از شد باعخ درد
 . رفتو خَاب اتاق طرف

 با بار این  ٍ شدم اتاق ٍارد. شد نی نحسَب باربد ٍ نن نشترک اتاق حاال کٌ خَابی اتاق
 قرار اتاق ٍسط درست ای، نقرى تختی رٍ با رنگ سفید بزرگ تخت. گذرٍندنش نظر از دقت
 طرح با ای نقرى ٍ کرم رنگ بٌ يایی دیَاری کاغذ. بَد چپ سهت در کٌ  آرایش نیز ٍ داشت
 بالکن ای شیشٌ بزرگ درب دٍ نًهتر يهٌ از ٍ بخشید نی گرنی فضا بٌ کٌ برجستٌ يای
 نی نًهان اتاق داخل بٌ رنگ سفید حریر يای پردى ٍجَد با رٍ يا صبح خَرشید نَر کٌ
 کهی دٍنستو نی الزم ٍ بَد شدى بیشتر کهی درد. رفتو تخت رٍی احتیاط با ٍ آيستٌ. کرد

 چشو. کرد بیدارم ٍ داد تکَن رٍ نن دستی کٌ بَدم خَابیدى چقدر دٍنو نهی.کنو استراحت
 : گفتو خَاب از شدى دٍرگٌ صدای با ٍ زدم لبخند. دیدم سرم باالی رٍ باربد ٍ کردم باز

 اٍندی؟ کی عزیزم، سالم_

 : گفت بَد آلَد اخو صبح نحل کٌ باربد

  دی؟ نهی جَاب چرا زدم، زنگ گَشیت بٌ کلی کجایی؟ نعلَنٌ يیچ_

 :گفتو نشستن حین در ٍ بشینو کردم سعی

 نفًهیدم اصال ببخشید،_

 :دادم ادانٌ ٍ گرفتو پایین رٍ سرم

 . خَابیدم ٍ خَردم نسکن یٌ يهین بخاطر داشتو، درد_

 : گفت ٍ گذاشت يو رٍی چشو

 . بًت زدم زنگ کلی دادی، نی خبر بًو_

 : گفتو آيستٌ

 .کردم نگرانت ببخشید_
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 دنبالش بٌ ٍ شدم بلند جا از آيستٌ يو نن ٍ رفت  پذیرایی طرف بٌ حرفی يیچ بدٍن
 . رفتو

 ! زد خشکو دیدم رٍ ساعت ٍقتی

 . بَدم خَابیدى یکسرى نن ٍ بَد پنج نزدیک ساعت

 : گفت باربد

  خَردی؟ چیزی_

 .کنو نی آنادى چیزی یٌ االن انا نٌ،_

 . خریدم جگر ٍاست خَاد، نهی_

 .کردم ٍتشکر زدم لبخند

 . رفتو باربد طرف بٌ ٍ گرفتو ای لقهٌ

 :گفتو ٍ بردم دينش سهت رٍ لقهٌ

 . گرفتو تَ برای رٍ لقهٌ این بیا عزیزم،_

 . کرد نی نگايو تفاٍت بی ٍ بَد ایستادى سینٌ بٌ دست

 . گرفت رٍ دستو حرکت یٌ با کٌ بردم تر نزدیک رٍ لقهٌ

 . اٍند در آخو صدای کٌ کرد نی ٍارد فشار دستو بٌ نحکو اٍنقدر

 : گفتو آيستٌ

 ... دستو جان باربد_

 : گفت ٍ کرد کو رٍ دستش فشار

 . داری احتیاج بًش بیشتر تَ بخَر خَدت. نبَد حَاسو نتاسفو،_
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 .کشید بیرٍن رٍ صندلی یٌ ٍ رفت خَری نًار نیز طرف بٌ ٍ کرد ٍل رٍ دستو بعد

 : گفت ٍ زد ای اشارى

 .نهَنی پا سر زیاد بًترى بشین،_

 

 نن دست بغل صندلی رٍی يو خَدش! نشستو صندلی رٍی ٍ رفتو باربد، رفتار از نتعجب
 لقهٌ ٍ بدم قَرت ٍ بجَم کانال تا کرد نی صبر لقهٌ ير بعد. گرفت لقهٌ نن برای ٍ نشست
 : گفتو ٍ برگردٍندم خَدش طرف بٌ ٍ گرفتو ازش رٍ آخر لقهٌ.کرد نی آنادى رٍ بعدی

 . بخَر خَدت رٍ یکی این لطفا نخَردی، اصال خَدت_

 . بردم دينش سهت آرٍم

 . بَد زدى زل نن بٌ اخو با باربد 

 : گفتو ٍ کردم نگايش نظلَم

 !  کنو نی خَايش_

 .بلعید رٍ لقهٌ ٍ کرد باز رٍ دينش

 نگايو. زدم اش گَنٌ رٍی ای بَسٌ بردم نزدیک رٍ صَرتو کردم نی نگايش کٌ يهَنطَر
 قرنز خَاب لباس. رفتو نشترکهَن اتاق طرف بٌ نن ٍ شد خَابیدن نَقع شب! عهیق کرد،
 حدٍد. شدم باربد ننتظر ٍ نشستو تخت رٍی ٍ پَشیدم رٍ بَدن يام زانَ باالی تا کٌ رنگو
 نبل رٍی سالن داخل ٍ رفتو پذیرایی طرف بٌ. نشد باربد از خبری انا، گذشت ساعتی نیو
 خیرى صَرتش بٌ ٍ نشستو زانَ رٍی. بَد بردى خَابش نفرى سٌ نبل رٍی. دیدم رٍ باربد
 !باشٌ سینٌ بٌ دست يو خَاب تَی داشت عادت شدم،

 چٌ ابریشهی، ٍ بَدن حالت خَش بردم، نَياش داخل رٍ دستو آيستٌ ٍ زدم لبخند
 ! ابریشهی! تعبیری
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 يایی چشو بَسیدن!  داشت خَبی حس چقدر. بَسیدم ٍ ياش چشو آرٍم ٍ رفتو تر جلَ
 نردی رٍ، زندگیو نرد کردم تهاشا ٍ نشستو. بَدن گرفتٌ قلبو از رٍ آرانش سالٌ چًاردى کٌ
 يو خَاب تَی حتی کٌ رٍ صَرتی کردم تهاشا. کردم طلب خدا از رٍ داشتنش باريا کٌ

 فشار ارٍم ٍ گذاشتو اش ٍرزیدى يای بازٍ رٍی دست. داشت نهی بر کردن اخو از دست
 .«زنٌ نی دنبل خیلی حتها نحکهٌ ٍ سفت چقدر ٍای: » گفتو دلو تَی ٍ دادم

 کٌ کردم نگاى باربد صَرت بٌ دٍبارى «زنٌ؟ نی کیلَیی چند دنبل یعنی: » انداختو باال ابرٍیی
 : گفتو کنان نن نن. کرد غافلگیرم بازش يای چشو

 . بخَابیو تخت رٍ  بریو بیای کنو صدات گفتو خَابیدی دیدم اٍندم چیزى،_

 : گفت بَد زدى زل نن بٌ کٌ طَر يهَن باربد

 کیلَیی دى_

 : پرسیدم گیجی با

 چی؟_

 : گفت ٍ زد نانحسَسی لبخند ٍ رفت باال لبش گَشٌ

 ! دنبل_

 : گفتو يا خنگ نحل دٍبارى

 يا؟_

 : گفت نن بٌ رٍ کشید نی دست نَياش بٌ کٌ حالی در ٍ نشست

 فقط تازى. کیلَیی دى دیگٌ گو نی دارم ننو زنٌ؟ نی کیلَیی چند دنبل یعنی: نگفتی نگٌ_
 . کنو کار باياشَن باید کٌ يستن يو دیگٌ دستگاى کلی نیست، دنبل

 : گفتو تعجب با کٌ بَد نَندى باز دينو
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  پرسیدم؟ خَدم از سَالی چٌ نن فًهیدی کجا از تَ_

 : گفت نخندى نن يای بازی خنگ بٌ کرد نی سعی کٌ حالی در ٍ کرد ریز ياشَ چشو

 گفتی خَدت_

 : گفتو زدى خجالت

 گفتو؟ بلند_

 شدى خندیدنش نحَ نن ٍ خندید بلند بلند ٍ بگیرى رٍ خَدش جلَی نتَنست دیگٌ باربد
 پیش! بَدم دیدى لبخندی يیچ بدٍن سال چند این تَی کٌ خشنی صَرت زیبایی نحَ.بَدم
 نخندى؟ ٍقت يیچ کسی نهکنٌ چطَر گفتو نی خَدم

 : گفت کٌ کردم نی نگايش لبخند با

 نخَابیدی؟ چرا تَ_

 : گفتو ٍ گرفتو دستو تَی رٍ نَيام از ای دستٌ

 . دنبالت اٍندم نشد ازت خبری انا بیای، تا بَدم تَ ننتظر_

 نَياش تَی دستی نحکو ٍ داد سر بلندی نفس اینبار ٍ انداخت پام تا سر بٌ نگايی
 رٍی دست ٍ رفتو طرفش بٌ ٍ شدم بلند. زد پذیرایی تَی قدم چند ٍ شد بلند کالفٌ. کشید
 : گفتو ٍ گذاشتو اش شَنٌ

 شدى؟ چیزی عزیزم باربد،_

 :گفت ٍ برگشت سهتو نلتًب نگاى با

 . کنو رسیدگی پرٍندى تا چند بٌ باید نن بخَاب برٍ تَ نٌ،_

 شب؟ ٍقت این االن؟_

 : گفت ٍ انداخت پایین رٍ سرش
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 . بخَاب برٍ تَ آرى،_

 : گفتو غهگین

  کنی؟ نی استراحت کی پس_

 .کنو اشَن آنادى فردا برای باید نًهن يا پرٍندى این_

 اش گَنٌ رٍی ای بَسٌ ٍ ایستادم يام پنجٌ رٍی. کردم قبَل انا بَدم نشدى قانع اینکٌ با
 بَسٌ ٍ کشید آغَش در رٍ نن ٍ گرفت رٍ دستو برم ٍ بشو رد کنارش از خَاستو تا ٍ زدم
 تن نزدیکی این از ٍ کردم يهرايیش انا، بَدم شدى شَکٌ کهی. زد لبو رٍی عهیقی يای

 نی يام لب نحار کٌ آتشینی ٍ نفسگیر يای بَسٌ حین در. شدم خَشحال يو بٌ يانَن
 نی نفس ننقطع ٍ داد نی حرکت بدنو برينٌ يای قسهت رٍی رٍ دستش آيستٌ کرد،

 نانع ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی رٍ دستو! خَايشٌ ٍ نیاز سراسر کٌ بَدم نطهئن. کشید
  حرارت پر ٍ نالیو رٍ  بردم گردنش نزدیک رٍ يام لب ٍ شدم اش حریصانٌ يای بَسیدن
 لحظٌ اٍن تَ. بَسیدم نی رٍ باربد گردن ٍجَد تهام با ٍنن بَدیو يو آغَش در. بَسیدم
 نی ام برينٌ نیهٌ تن رٍی پرٍا بی کٌ بَدن يایی دست نًو. نداشت نعنی برام خجالت
 شدن یکی دٍبارى کٌ بَد يانَن تن حرارت نًو. کشیدن نی آتش بٌ رٍ ٍجَدم ٍ رقصیدن

 نن بٌ پشت ٍ کرد جدا خَدش از رٍ نن باربد  يا خَاستن اٍج در درست!طلبید نی رٍ
 : گفت نستاصل ٍ کالفٌ

 . دارم کار نن( کشید عهیقی نفس... )نن بخَاب برٍ_

 از اینکٌ ٍبا گفتو چشهی زدى پس ٍ خَردى سر ٍ زیر بٌ سر ٍ کشیدم باال رٍ خَابو لباس بند
 .افتادم راى اتاق طرف بٌ بَدم شدى ناراحت باربد عجیب برخَرد

 

 باغ »رفتیو يا بچٌ يهراى بٌ بَدیو گرفتٌ تصهیو باربد با کٌ طَر يهَن رٍ يفتٌ آخر
. بَد شدى پَشیدى نرنر يای سنگ با کٌ داشت قرار ٍیال یک باغ ٍسط درست. «لَاسان



 www.Novel98.com 92               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ٍیال شد نی باعخ ٍ بَد شدى فرش سنگ يو ٍیال دٍر تا دٍر. شد نی نتری سیصد حدٍدا
 رٍ ٍیال يا، فرش سنگ اٍن دٍر تا دٍر يو يا گل ٍ يا درخت. برسٌ نظر بٌ نیدٍن یٌ نحل

 شد نی ٍ داشت قرار تاب ٍ صندلی نیز، باربیکیَ، ٍیال، ساختهان پشت. بَدن کردى احاطٌ
 بٌ ٍ بزاریو  رٍ ٍسایلهَن  تا داخل رفتیو نریو ٍ سارا با نن. کرد پا بر اٍنجا رٍ نًار بساط
 : گفتن ٍ زدن زل نن بٌ ننتظر نریو ٍ سارا ٍ شدیو ٍیال داخل. بشیو نلحق باغ تَی اقایَن

 خَب؟_

 : گفتو ٍ کردم نگايشَن نتعجب

 چی؟ کٌ خَب_

 اتاقانَن_

  گو نی االن آيا،_

 یٌ ٍ بَد شدى پر راحتی نبل با کٌ بَد بزرگ پذیرایی یٌ  َکف ش يو طبقٌ ٍ بَد دٍبلکس ٍیال
 يای پلٌ راى.  بَد چپ سهت يو آشپزخَنٌ. داشت قرار تَجٌ نرکز در يو بزرگ تلَیزیَن
 اٍنجا بٌ بار چندین باربد خانَادى با نا. بَد ٍرٍدی در رٍی بٌ رٍ درست  باال، طبقٌ بٌ ننتًی
 سارا ٍ نریو ٍ کردم حرکت يا پلٌ طرف بٌ. شناختو نی رٍ جاش يهٌ تقریبا   ٍ بَدیو رفتٌ
 . افتادن راى سرم پشت يو

 ٍسایل ٍ شدم يا اتاق از دیگٌ یکی ٍارد يو خَدم ٍ دادم نشَن رٍ کدٍنشَن ير اتاق
 پانچَی یٌ. کردم نگاى لباسو بٌ ٍ آٍردم در رٍ نانتَم. گذاشتو کهد تَی رٍ باربد ٍ خَدم
 آینٌ جلَی. اٍند نناسب لباسو نظرم بٌ. تیرى آبی زاپدار جین شلَار ٍ سادى رنگ آبی حریر
 خارج اتاق از خَبٌ چیز يهٌ شدم نطهئن اینکٌ بعد ٍ کشیدم نَيام تَی دستی ٍ رفتو
 : گفت ٍ رسَند بًو رٍ خَدش سارا کٌ بَدم يا پلٌ نزدیک. شدم

   اینجا؟ بیاد يو پیهان ندارى اشکالی ارغَان،_

  اشکالی؟ چٌ نٌ_
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 : گفت ٍ کرد نکخ کهی

 باشی نداشتٌ دٍست شاید گفتو کردن، بحخ يو با پیهان ٍ باربد نا خَنٌ اٍنشب آخٌ_
 . بیاد پیهان

 : گفتو ٍ کردم اخو

  زنی؟ نی چیٌ يا حرف این! دیٍَنٌ_

 . بیاد پاشٌ بگَ بزن زنگ برٍ

 . رفت ٍ کرد تشکر ٍ زد لبخندی

 خندى صدای. کردن نی حاضر کباب داشتن ٍ بَدن کردى آنادى رٍ باربیکیَ ٍیال پشت نرديا
. بیاد يو نا لب رٍی لبخند ناخَاستٌ شد نی باعخ ٍ بَد کردى پر رٍ فضا اشَن نردٍنٌ يای
 ٍ نن. کرد نی کباب باربیکیَ رٍی باربد ٍ کشیدن نی سیخ بٌ رٍ يا گَشت رضا ٍ نقداد
 نی نقداد َبر   دٍرٍ يهش کٌ سارا. زدیو نی گپ يو با ٍ کردیو نی پاک ریحَن يو نریو

 چیز يیچ ٍ اٍند نی عالی نظر بٌ چیز يهٌ. گرفت نی ایراد يی بیچارى اٍن کار از ٍ چرخید
 صدا رٍ رضا باربد. شد بلند باربد گَشی زنگ صدای اینکٌ، تا نداشت ٍجَد ای کنندى ناراحت

 نی سرکٌ ٍ سیر نحل دلو. کرد ترک نارٍ جهع خَدش ٍ باشٌ يا کباب نراقب کٌ گفت ٍ کرد
 . بیفتٌ بدی اتفاق قرارى کردم نی احساس انا چرا دٍنو نهی. جَشید

 :گفت ٍ انداخت نن بٌ نگايی نریو. شدم بلند خاطر يهین بٌ ٍ بشینو تَنستو نهی دیگٌ

 کجا؟ کجا خانو يی_

  ری؟ نی در کار زیر از داری ٍ نن سر انداختی رٍ يا ریحَن

 : گفتو نظلَنیت با

 !بشینو تَنو نهی جَریٌ یٌ حالو خدا بٌ ببخشید،_

 : گفت ٍ گرفت نگرانی رنگ نگايش
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   شدى؟ چیزی_

 : گفتو بَد گرفتٌ رٍ ٍجَدم کٌ بدی حس با

 . دارم استرس چرا دٍنو نهی ٍلی نٌ_

 :گفت ٍ اٍند نا سهت سارا نَقع يهَن

  کنٌ؟ نی کار چی اینجا این_ 

 . کرد اشارى سرم پشت بٌ بعد

 !  نًسا کردم؛ نهی باٍر دیدم نی کٌ رٍ چیزی برگشتو ٍقتی

 . شد نعلَم بدت حال دلیل_

 با ٍ شد جهع ٍارد نافذش نگاى با نًسا. رٍ قبلو لحظٌ چند استرس کرد تعبیر کٌ بَد نریو
 . کنو کار چی دٍنستو نهی ٍ بَدم زدى زل بًش نبًَت.کرد سالم نن جز يهٌ بٌ ناز

 : گفت ٍ کشید صندلی طرف بٌ ٍ گرفت رٍ دستو نریو

 . نداری رٍ بٌ رنگ بشین، اینجا بیا_

 :گفت نًسا بٌ ٍار طعنٌ سارا

 يفتٌ یٌ عرض در اینکٌ بٌ نٌ نیست، ازت خبری سال تا سال اینکٌ بٌ نٌ جَن نًسا ٍای_
 اینجایی؟ بًترٍنٌ نا از بخاطر یا خَبٌ نا قدم کنی، نی سَرپرایز رٍ آدم بار چند

 . نهَند دٍر نقداد نظر از این ٍ سارا بٌ زد زل اخو با باربد

 : گفت گَنٌ تشر نقداد

 ! سارا_

 . يا ریحَن کردن پاک نحال بٌ کرد شرٍع ٍ نشست نن کنار اٍند بَد گرفتٌ حرصش کٌ سارا
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 : گفت سارا بٌ رٍ نریو

 . نکن پاکشَن جَری اٍن يا، نیستن نًسا يا ریحَن اٍن خانو سارا_

 :گفت باربد بٌ يهیشگیش عشَى با ٍ کرد سارا ٍ نن حَالٌ پَزخندی نًسا

 کنو؟ عَض کجا ٍ لباسو نن باربد،_

 کباب ٍ کرد صدا رٍ رضا چرخَند نی رٍ کباب سیخ کٌ حالی در ٍ کرد نًسا بٌ نگايی باربد
 دٍر نن نگاى از کٌ خفیفی فشار ٍ گذاشت نًسا کهر پشت رٍ دستش. سپرد بًش رٍ يا

 زیر ٍ زد نحَی لبخند. کرد نزدیکش خَدش بٌ ٍکهی کرد ٍارد نًسا پًلَی بٌ نهَند
 .رفت ٍیال ،داخل نًسا يهراى ٍ انداخت کَتايی نگاى زدى یخ نن   بٌ چشهی

 

 .گرفت فرا رٍ ٍجَدم سرنا ٍ کردن لرزیدن بٌ شرٍع پايام ٍ يا دست

 ! باربد بٌ نزدیکی شدن سخت ٍ يفتٌ آخر تعطیالت شدن زير با بَد نساٍی نًسا بَدن

 : گفت ٍ کرد نگايی  صَرتو بٌ نریو

 . اٍندی بیرٍن قبر تَ از کنٌ نی فکر ببینتت کی ير. کن جَر ٍ جهع رٍ خَدت خدا رٍ تَ_

 : گفت حرص با ٍ انداخت نگايی نیو سارا

 . کنو نی خفٌ خَدم يای دست با رٍ نًسا این نن رٍز یٌ_

 . رفت نا پیش از نریو ٍ کرد صدا رٍ نریو رضا

 : گفت غیض با سارا

 شدین؟ شَير ٍ زن يو با ٍباربد تَ نگفتی نگٌ_

 :داد ادانٌ کٌ دادم تکَن آرى نعنی بٌ رٍ سرم ٍ کردم نگايش غهگین
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 ارتباطٌ؟ در نًسا با ينَز چرا پس_

 . دادم تکَن دٍنو نهی نعنی بٌ  اینبار رٍ سرم

 . کرد اشَن تکٌ تکٌ ٍ افتاد نَا بی يای ریحَن جَن بٌ دٍبارى سارا

 . رفت باغ در سهت بٌ خط پشت طرف با نکالهٌ بعد ٍ خَرد زنگ نقداد گَشی اینبار

 . يام ناخن جَیدن بٌ کردم شرٍع زیاد استرس رٍی از 

 نکردن؟ دیر_

 بٌ ام نعدى نحتَیات تهام کردم احساس کٌ رسید حدی بٌ ام آشَبٌ دل سارا حرف این با
 . کردن حرکت باال سهت

 . کردم زدن قدم بٌ شرٍع ٍ شدم بلند. نداشت ای فایدى نشستن

 کش کهی يام لب فقط انا، بزنو لبخند کردم سعی ٍ برگشتو طرفش بٌ پیهان بلند سالم با
 . دادم رٍ جَابش لرزٍن صدای با نًایت در ٍ اٍندن

 خَردن گرى بًو ياش ابرٍ کٌ حالی در ٍ شد نگران ام پریدى رٍی ٍ رنگ دیدن با پیهان
 :گفت

   شدی؟ پریدى؟نریض رنگت چرا ارغَان؟ شدى چی_

 کٌ نًسا دست رٍی يام چشو ٍ اٍندن يو نًسا ٍ باربد بدم ياشَ سَال جَاب خَاستو تا
 !  شد خشک بَد شدى قفل باربد بازٍی دٍر

 . زد زل بًشَن اخو با ٍ کشید عهیقی نفس عصبی پیهان

 : گفت بلند ٍ زد چشهکی نن بٌ فاصلٌ اٍن از نًسا

 شٌ؟ نی حاضر کی کبابا! انٌ گشنٌ چقدر باربد ٍای_
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 بٌ با ٍ شد بدم حال نتَجٌ پیهان کٌ بیفتو بَد نَندى کو ٍ نداشتو رٍ ٍزنو تحهل دیگٌ
 . بشینو يا صندلی از یکی رٍ کرد کهکو ٍ گرفت رٍ دستو سریع حرکت

 :گفت غو با کشید نَياش تَی دستی ٍ نشست کنارم

   بیرٍن؟ ببرنت خَای نی_

 : گفتو لرزٍن صدای با

  بشٌ؟ چی کٌ_

 ! بخَری غصٌ اینجا نشینی کٌ_

 : گفتو ٍ کردم نگايش بَدن شدى تر اشک از کٌ يایی چشو با برگشتو

 ! خَرى نی ننَ دارى غصٌ ، خَرم نهی غصٌ نن انا! نرسی_

 .نفًهیدم رٍ نعنیش کٌ کرد نگايو جَری یٌ

 : زدن غر بٌ کرد  شرٍع سارا نشستن نی کٌ يهَنطَر ٍ شدن نلحق نا بٌ يو نریو ٍ سارا

 !ناپیدا سرش اٍن بسازم نقدادی بسازم، نقدادی نقداد، از خَنٌ برسو نن_

 : گفت لحن يهَن با پیهان

  چتٌ؟ دیگٌ تَ_

 : گفت ٍ پیهان بٌ کرد رٍ باحرص

 !  نگفتٌ نن بٌ يیچی ٍ بیاد قرارى سلیطٌ این دٍنست نی نقداد_

 : گفت بشنَى نقداد کٌ طَری بلند بعد

 !  کارستَن کنو کاری برسٌ اگٌ کٌ نرسٌ خَنٌ بٌ پام ٍ بهیرم تَراى نن کنید دعا_

 .داد ادانٌ رٍ کارش سکَت در بعد ٍ کرد نگايی نظلَم نقداد
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 ٍ چسبَند نی بًش رٍ خَدش ای بًانٌ ير بٌ ٍ چرخید نی باربد بر ٍ دٍر يهچنان نًسا
 . داشت نظر زیر رٍ دٍ اٍن حرکات لحظٌ بٌ لحظٌ کٌ بَدن نن يای چشو این

 : گفت ٍ نن بٌ کرد رٍ پیهان

  زنشی؟ تَ ناسالنتی کنی؟ کاری خَای نهی_

 انا، يام درد از بگو خَاستو ٍ بًش شدم خیرى بَد يام چشو تَ کٌ غو از دنیایی با
 .بزنو کجکی لبخند یٌ تَنستو فقط ٍ گلَ تَی صدام شد خفٌ ٍ نتَنستو

 

 حرکات با کٌ نًسا جز بٌ زد، نهی حرفی کس يیچ کٌ بَد سنگین قدری بٌ جَ نًار نَقع
 . شکست نی رٍ جهع سکَت اش اغَاگرانٌ ٍ لَس

 . کرد نی نگاى نن بٌ بار یک لحظٌ چند ير ٍ بَد نشستٌ کنارنن پیهان

 . بَد شدى عذابو باعخ این ٍ دید نهی رٍ کس يیچ نًسا جز يو باربد

 حرکت ٍیال طرف بٌ بخَرم تَنستو نهی حقیقت در نخَردم، ازش اصال کٌ نًار اٍن بعد
 يام اشک دادم اجازى ٍ نشستو در پشت زنین رٍی. کردم پنًان رٍ خَدم اتاق داخل ٍ کردم
 .بشن جاری

 رٍ اش عاشقانٌ نگاى ٍ خندى نی ای دیگٌ زن با شَيرت ببینی بَد سخت خیلی! بَد سخت
 . دٍزى نی بًش

 بَد سخت بَدن، دستی دم بَد سخت دیگٌ، زنی با آرزٍيات نرد شدن شریک بَد سخت
 . رٍ خَدگذشتگی از این نبینٌ ٍ کنی تقدیو رٍ ٍجَدت ی يهٌ

 گرفتٌ فرا رٍ ٍجَدم سراسر خأل احساس ٍ باریدن نی انان بی يام اشک! کرد نی درد قلبو
 . آٍرد خَدم بٌ رٍ نن در صدای کٌ کردم نی يق يق داشتو. بَد

  بلٌ؟_
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 : گفت نالیهی لحن با پیهان

 !لحظٌ چند بیرٍن؟فقط بیای شٌ نی_

 .کردم باز رٍ در ٍ شدم بلند

 : گفت ٍ زد نحزٍنی لبخند دیدنو با پیهان

 تا دارن قیهتی چٌ يات اشک دٍنستی نی کاش! کنی نی اذیت رٍ خَدت داری کٌ بازم_
 !نکنی حرٍنشَن طَری این

 : گفتو غهگین ٍ کردم پاک رٍ اشکو دستو با

 . بفًهی ندارى انکان رٍ بدم حال.  دارم حسی چٌ نن کنی نهی درک تَ_

   کنو؟ نهی درک کنی نی فکر چرا_ پیهان

 ! نیستی عاشق چَن_

 : گفت تر نحزٍن ٍ شد عَض نگايش رنگ

 نیستو؟ عاشق دٍنی نی کجا از تَ_

 :گفتو لبو کردن تر بعد ٍ شدم خیرى کردم نهی درک رٍ نگايشَن نعنی کٌ يایی چشو بٌ

 . باشٌ داشتٌ دٍستت کٌ داری رٍ این شانس حداقل_

 : گفت ٍ زد تلخی لبخند

 . است دیگٌ نفر یٌ عاشق ندارى، دٍست اصال ننَ اتفاقا_

 : گفتو دلسَزی با ٍ کردم نگايش نتحیر

 اٍندی؟ کنار نَضَع این با چطَر_
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 جگر گفت شد نی جرات بٌ کٌ لحنی با ٍ برد نَياش تَی رٍ دستش ٍ کشید عهیقی نفس
 : گفت بَد سَز

 . بگذرم ازش بخاطرش حاضرم کٌ عاشقشو اٍنقدر انا اٍند، کنار نهیشٌ_

 باشٌ حاضر کٌ باشٌ کسی عاشق انقدر پیهان کٌ شد نهی کردم،باٍرم نگايش ٍ کردم سکَت
 : گفتو ذاتیو گی نزى بی با. بگذرى ازش طرف خَشحالی بخاطر

 بگذرى؟ ازت تَنست چطَر! کردى رد رٍ تَ کٌ دختری اٍن است سلیقٌ بی چٌ_

 : گفت جدیت با ٍ يام چشو بٌ زد زل

 ! گیرم نی نشنیدى عشقو بٌ رٍ تَيینت_

 : گفتو نن نن با ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب

 . نداشتو تَيین قصد خَام، نی عذر_

 : گفت ٍ داد تکَن سری

 .دى نی بیشتر نانَر قدرت نًسا بٌ اینجا نَندنت کٌ بیا بیا، قبَلٌ_

 : گفتو ٍ زدم لبخند

 . یام نی دیگٌ دقیقٌ چند ننو برٍ تَ باشٌ،_

 خَردى بًو گریٌ از کٌ صَرتو آرایش ٍ نَيام بٌ دستی ٍ آینٌ جلَی رفتو پیهان رفتن بعد
 سر از لبخندی پیهان. شدم نلحق دٍستانهَن جهع ٍبٌ رفتو پایین يا پلٌ از. کشیدم بَد

 . زد رضایت

 .شد نزدیک باربد بٌ بیشتر ٍ انداخت نن بٌ ای نتشکرانٌ خَد از نگاى يو نًسا

 : گفت گَشو در سارا

  بذاری؟ تنًا باربد با رٍ خال ٍ خط خَش نار این تَنی نی چطَر رفتی؟ کجا_
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 : گفت خشکی لحن با ٍ نًسا بٌ زد زل اخو با بعد

  انشاءاهلل؟ گردی نی بر کی جَن نًسا_

 : گفت نقداد بٌ رٍ جدی خیلی سارا ٍ افتاد سرفٌ بٌ بَد خَردن چای حال در کٌ نقداد

 . دارم کار بايات بعدا بهَن زندى عزیزم_

 .پایین انداخت رٍ سرش کردى اخو باربد

 : گفت دراری حرص لبخند با نًسا

 . بهَنو ایران خَام نی گردم، نهی بر دیگٌ نن_

 : گفت بَدم ندیدى ازش حاال تا کٌ جدیتی يهَن با سارا

 نداری؟ برگشت جرات کٌ آٍردی خارجیت پسر دٍست سر بالیی چٌ_

 : گفت عصبی ٍ بو صدای با ٍ نکرد تحهل بار این باربد

 . بدم نشَنت رٍ باغ بریو بیا نًسا_

 : گفتو بلند صدای با ٍ سریع نهَنن تنًا يو با باربد ٍ نًسا کٌ این خاطر بٌ نن

 . ندیدم کانل ٍ باغ حاال تا نیام ننو_

 : گفت يهیشگیش ٍقاحت با نًسا

 .کن آرٍنش یکو بهَن عصبیت دٍست پیش شها. ارغَان نٌ نًسا، گفت باربد_

 

 حرکات با کٌ نًسا جز بٌ زد، نهی حرفی کس يیچ کٌ بَد سنگین قدری بٌ جَ نًار نَقع
 . شکست نی رٍ جهع سکَت اش اغَاگرانٌ ٍ لَس

 . کرد نی نگاى نن بٌ بار یک لحظٌ چند ير ٍ بَد نشستٌ کنارنن پیهان
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 . بَد شدى عذابو باعخ این ٍ دید نهی رٍ کس يیچ نًسا جز يو باربد

 حرکت ٍیال طرف بٌ بخَرم تَنستو نهی حقیقت در نخَردم، ازش اصال کٌ نًار اٍن بعد
 يام اشک دادم اجازى ٍ نشستو در پشت زنین رٍی. کردم پنًان رٍ خَدم اتاق داخل ٍ کردم
 .بشن جاری

 رٍ اش عاشقانٌ نگاى ٍ خندى نی ای دیگٌ زن با شَيرت ببینی بَد سخت خیلی! بَد سخت
 . دٍزى نی بًش

 بَد سخت بَدن، دستی دم بَد سخت دیگٌ، زنی با آرزٍيات نرد شدن شریک بَد سخت
 . رٍ خَدگذشتگی از این نبینٌ ٍ کنی تقدیو رٍ ٍجَدت ی يهٌ

 گرفتٌ فرا رٍ ٍجَدم سراسر خأل احساس ٍ باریدن نی انان بی يام اشک! کرد نی درد قلبو
 . آٍرد خَدم بٌ رٍ نن در صدای کٌ کردم نی يق يق داشتو. بَد

  بلٌ؟_

 : گفت نالیهی لحن با پیهان

 !لحظٌ چند بیرٍن؟فقط بیای شٌ نی_

 .کردم باز رٍ در ٍ شدم بلند

 : گفت ٍ زد نحزٍنی لبخند دیدنو با پیهان

 تا دارن قیهتی چٌ يات اشک دٍنستی نی کاش! کنی نی اذیت رٍ خَدت داری کٌ بازم_
 !نکنی حرٍنشَن طَری این

 : گفتو غهگین ٍ کردم پاک رٍ اشکو دستو با

 . بفًهی ندارى انکان رٍ بدم حال.  دارم حسی چٌ نن کنی نهی درک تَ_

   کنو؟ نهی درک کنی نی فکر چرا_ پیهان
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 ! نیستی عاشق چَن_

 : گفت تر نحزٍن ٍ شد عَض نگايش رنگ

 نیستو؟ عاشق دٍنی نی کجا از تَ_

 :گفتو لبو کردن تر بعد ٍ شدم خیرى کردم نهی درک رٍ نگايشَن نعنی کٌ يایی چشو بٌ

 . باشٌ داشتٌ دٍستت کٌ داری رٍ این شانس حداقل_

 : گفت ٍ زد تلخی لبخند

 . است دیگٌ نفر یٌ عاشق ندارى، دٍست اصال ننَ اتفاقا_

 : گفتو دلسَزی با ٍ کردم نگايش نتحیر

 اٍندی؟ کنار نَضَع این با چطَر_

 جگر گفت شد نی جرات بٌ کٌ لحنی با ٍ برد نَياش تَی رٍ دستش ٍ کشید عهیقی نفس
 : گفت بَد سَز

 . بگذرم ازش بخاطرش حاضرم کٌ عاشقشو اٍنقدر انا اٍند، کنار نهیشٌ_

 باشٌ حاضر کٌ باشٌ کسی عاشق انقدر پیهان کٌ شد نهی کردم،باٍرم نگايش ٍ کردم سکَت
 : گفتو ذاتیو گی نزى بی با. بگذرى ازش طرف خَشحالی بخاطر

 بگذرى؟ ازت تَنست چطَر! کردى رد رٍ تَ کٌ دختری اٍن است سلیقٌ بی چٌ_

 : گفت جدیت با ٍ يام چشو بٌ زد زل

 ! گیرم نی نشنیدى عشقو بٌ رٍ تَيینت_

 : گفتو نن نن با ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب

 . نداشتو تَيین قصد خَام، نی عذر_
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 : گفت ٍ داد تکَن سری

 .دى نی بیشتر نانَر قدرت نًسا بٌ اینجا نَندنت کٌ بیا بیا، قبَلٌ_

 : گفتو ٍ زدم لبخند

 . یام نی دیگٌ دقیقٌ چند ننو برٍ تَ باشٌ،_

 خَردى بًو گریٌ از کٌ صَرتو آرایش ٍ نَيام بٌ دستی ٍ آینٌ جلَی رفتو پیهان رفتن بعد
 سر از لبخندی پیهان. شدم نلحق دٍستانهَن جهع ٍبٌ رفتو پایین يا پلٌ از. کشیدم بَد

 . زد رضایت

 .شد نزدیک باربد بٌ بیشتر ٍ انداخت نن بٌ ای نتشکرانٌ خَد از نگاى يو نًسا

 : گفت گَشو در سارا

  بذاری؟ تنًا باربد با رٍ خال ٍ خط خَش نار این تَنی نی چطَر رفتی؟ کجا_

 : گفت خشکی لحن با ٍ نًسا بٌ زد زل اخو با بعد

  انشاءاهلل؟ گردی نی بر کی جَن نًسا_

 : گفت نقداد بٌ رٍ جدی خیلی سارا ٍ افتاد سرفٌ بٌ بَد خَردن چای حال در کٌ نقداد

 . دارم کار بايات بعدا بهَن زندى عزیزم_

 .پایین انداخت رٍ سرش کردى اخو باربد

 : گفت دراری حرص لبخند با نًسا

 . بهَنو ایران خَام نی گردم، نهی بر دیگٌ نن_

 : گفت بَدم ندیدى ازش حاال تا کٌ جدیتی يهَن با سارا

 نداری؟ برگشت جرات کٌ آٍردی خارجیت پسر دٍست سر بالیی چٌ_
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 : گفت عصبی ٍ بو صدای با ٍ نکرد تحهل بار این باربد

 . بدم نشَنت رٍ باغ بریو بیا نًسا_

 : گفتو بلند صدای با ٍ سریع نهَنن تنًا يو با باربد ٍ نًسا کٌ این خاطر بٌ نن

 . ندیدم کانل ٍ باغ حاال تا نیام ننو_

 : گفت يهیشگیش ٍقاحت با نًسا

 .کن آرٍنش یکو بهَن عصبیت دٍست پیش شها. ارغَان نٌ نًسا، گفت باربد_

 

 : گفت فریاد ٍ داد با  بَد ترکیدن آنادى بهب نحل کٌ سارا

 بٌ گذشت کَچیکت نغز از يرچی کٌ زبَنو بی ارغَان نحل نن کردی فکر ٍقیح، ی دخترى_
  نزنو؟ حرفی نن ٍ بیاری زبَن

 نًربَنی لحن با ٍ کشید آغَش در رٍ سارا ٍ اٍند سارا سهت ٍ شد بلند جا از سریع نقداد
 : گفت

 . نداشت ننظَری شدی؟نًسا عصبانی قدر این چرا باش آرٍم عزیزم_

 : گفت داد با بَد عصبانی شدت بٌ کٌ سارا

 ندارى؟ ننظَری اٍن داییت؟ دختر اٍن دين تَ ذاری نی حرف چرا  عصبانیو؟ نن گفتٌ کی_
 عجیب خیلی نظرم بٌ کٌ داد يل رٍ نقداد بعد ننٌ؟ کار يا درازی زبَن تهام حتها   پس
 !  اٍند

 پیهان انا برى نًسا طرف بٌ خَاست ٍ کرد پرت تقریبا   رٍ نقداد ای ترکٌ يیکل اٍن با سارا
 .بدرى رٍ نًسا شیر نحل نزاشت ٍ اٍند در جلَش

 : گفت باربد بٌ بَد کردى سکَت کٌ رضا
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 . بیرٍن ببر اینجا از رٍ نًسا داداش باربد،_

 حال ٍ حس بی. کرد خارج ٍیال از ٍ گرفت رٍ نًسا دست بعد ٍ کرد نن بٌ نگايی نیو باربد
 يای دست نن جلَی تَنست باربد چطَر. کردم فکر نًسا ٍ باربد بٌ ٍ افتادم نبل رٍی
 ارزشی براش اصال یعنی ام؟ دستی دم نن ٍاقعا   یعنی برى؟ راحت خیلی ٍ بگیرى رٍ نًسا
 داراییو نًهترین از باشٌ، نن نال باربد کٌ این بخاطر گذشتو ام دخترانٌ از نن ندارم؟
 برای قلبش تَ جایی يیچ ٍ باشٌ گفتٌ درٍغ بًو باربد کٌ این ترس ٍ بَد بد حالو. گذشتو

 زد کٌ دادی با سارا یًَ کردم، نی گریٌ بفًهو کٌ این بدٍن. کرد نی داغَنو باشٌ نداشتٌ نن
 . پریدم جا از

 پس ازش رٍ شَيرت برٍ شَ بلند بگیری غَرى آب بشینی کٌ این جای بٌ احهق، ی دخترى_
 . بگیر

 : گفتو لرزید نی گریٌ از کٌ صدایی با ٍ کردم نگايش

   سادگیٌ؟ يهین بٌ نگٌ چطَری؟_

 : گفت حرص با

 عرٍسی کارت فردا يو خانو نًسا بگیر، غَرى آب اینجا بشین! خری بس از دیگٌ، يهین_
 . بفرستٌ برات

 . پرید صَرتو از رنگ ٍ کردن یخ پايام ٍ دست سارا حرف این با

 : گفت جَابش در سارا کٌ کرد صدا رٍ سارا بلندی نسبتا صدای با نقداد

 . بیارم یکی تَ سر بٌ بالیی خَنٌ برسو بذار دارم، يو تَ ٍاسٌ چیٌ؟_

 : گفت ارٍنش لحن با ٍ رفت سارا طرف بٌ نریو

 . کنن حل خَدشَن رٍ نشکلشَن بذار کنی؟ نی طَری این چرا سارا بشین_

 : گفت حرص با سارا
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 نی اشک شینٌ نی گَشٌ یٌ فقط باشٌ خَدش بٌ اگٌ ببین رٍ پا ٍ دست بی این آخٌ_
 . بَد کندى رٍ نًسا نَيای االن داشت عرضٌ اگٌ ریزى،

 : گفت سارا بٌ رٍ جدی خیلی پیهان

 بدى؟ حالش بینی نهی کنی، نی تَيین داری يی دیگٌ، کن بس_

 : گفت ناراحتی لحن با ٍ اٍند نن طرف بٌ بعد

 . کن استراحت یکو باال برٍ شَ بلند ارغَان،_

 : گفت عصبیش بلند صدای يهَن با سارا

 . بریو کن جهع خیر نٌ_

 :گفت نقداد

 . اٍندیو تازى نا بریو؟ چرا جان سارا_

 :گفت کنٌ نگايش کٌ این بدٍن سارا

 رفیقت، يهَن دل تنگ بهَن شها.  بریو کنٌ جهع ارغَان گفتو کٌ، بیای شها نگفتو نن_
 .کنی نی کاری پنًَن نن ٍاسٌ

 

 : گفتو بخَابَنو رٍ قائلٌ کٌ این برای. کشید پَف حرصی پیهان ٍ شد نظلَم نقداد

 نن خاطر بٌ نقداد با نباید تَ. کنو حل رٍ نشکالتو خَدم بذار سارا، گٌ نی راست نریو_
 . کنی دعَا

 فکر سارا يای حرف بٌ شدم تنًا خَدم با ٍقتی. افتادم راى اتاق طرف بٌ ٍ شدم بلند بعد
 عقب رسها   چلهنٌ؟ قدر این زنی کدٍم آخٌ! ام عرضٌ بی ٍاقعا   نن گفت نی راست کردم؛

 زن نیست، رٍب ٍ رفت ٍ پز ٍ پخت بٌ فقط بَدن زن. بگیرى ازم رٍ باربد نًسا تا کشیدم
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 برای دارم زیادی راى نن. خَاد نی ایستادگی خَاد، نی ازخَدگذشتگی! سختٌ خیلی بَدن
 حال ياش بازی لَس با ٍ کرد جا باربد کنار رٍ خَدش نًسا يو باز شام نَقع. زندگیو حفظ
 نًسا. نشستو باربد ی دیگٌ طرف ندم، دست از رٍ زندگیو نرد کٌ این برای. کرد بد رٍ يهٌ
 : گفت ذاتیش فریبی دل با

 . بکش غذا برام باربد،_

 نسبتا صدای تن با گايی نًسا بین این در ٍ کرد نًسا برای غذا کشیدن بٌ شرٍع باربد
 : گفت نی بلندی

 . ببینو رٍ پام جلَی ذارى نهی شکهو دیگٌ بعد کنٌ نی چاقو خَرم نهی رٍ غذا اٍن نن نٌ،_

 بریدى تسهٌ دٍبارى کٌ سارا. کرد نی نن بٌ يو نگايی نیو ٍارش، طعنٌ يای جهلٌ انتًای در
 : گفت بلند ای، نسخرى صدای با بَد

 !ببرى رٍ نن باد بشو استخَن پارى دٍ خَام نهی نٌ ساالد نٌ،. بکش غذا نن برای نقداد_

 براش ٍ برداشتو رٍ باربد بشقاب نن. زد زل سارا بٌ نلتهسانٌ نقداد ٍ کرد غلیظی اخو باربد
 نهی. بَد ام سالٌ چند ٍ چندین عشق ٍ داشتو دٍستش کردم؟ نی کار چٌ. کشیدم غذا

 چًار ٍ بردم دست. رفت نهی پایین گلَم از. کنو غذا خَردن بٌ شرٍع باربد از قبل تَنستو
 چند با آب لیَان یٌ فراٍٍن، آبغَرى با شیرازی ساالد ٍ نرغ ران زرشک، بدٍن برنج پر کفگیر

 : گفت جانب بٌ حق نًسا. گذاشتو براش لیهَ ٍ نعناع پر

 . خَاست نی بادنجَن قیهٌ دلش شاید براش؟ گذاشتی نرغ چرا_

 : گفتو کنو نگايش اینکٌ بدٍن

 . دارى حساسیت يو بادنجَن بٌ گیرى، نی پیچٌ دل قیهٌ خَردن از بعد باربد_

 : داد ادانٌ ٍ نرفت رٍ از
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 ايهیت يیکلش بٌ خیلی برنج؟باربد يهٌ این خبرى چٌ کشیدی؟ برنج خَدت شکو برای_
 . تَ برعکس درست دى، نی

 ياش اخو. برگردى پیهان طرف بٌ سريا شد باعخ بشقاب تَی قاشق شدن کَبیدى صدای
 يای دست نشت ٍ نشستٌ خَن بٌ يای چشو. بَد زدى زل آب پارچ بٌ ٍ بَد رفتٌ يو تَی

 نقداد. بَد اش اندازى بی عصبانیت از حکایت بَد دادى قرار اش چَنٌ زیر بٌ کٌ نحکهش
 : گفت ٍ دٍخت پیهان بٌ رٍ نگرانیش با تَام نگاى

  پیهان؟ شدى چیزی_

 : گفت لرزید نی خشو از کٌ صدایی با ٍ داد تکَن سری پیهان

 . بخَرم يَایی یٌ حیاط تَ رم نی نن شرنندى، افتاد دستو از قاشق لحظٌ یٌ فقط نٌ_

 ٍیال در از ٍ داد يل عقب بٌ رٍ اش نخَردى دست بشقاب ٍ شد بلند جاش از کالفٌ بعد
 : گفت نًسا پیهان رفتن از بعد. زد بیرٍن

 .   کن خالی تَ اضافٌ غذای بشقاب این تَ بیا عزیزم باربد،_

 : گفت آرٍنی لحن با باربد

 . خَرم نی برنج کفگیر تا چًار يهیشٌ نن_

 فرانَش انا دٍنستٌ نی انگار کٌ کرد ٍانهَد طَری ٍ زد لبخندی بعد ٍ شد شَکٌ کهی نًسا
 : گفت عشَى با ٍ کردى

 .نبَد یادم اصال آرى آخ_

 : گفت ٍ افتاد باربد لیَان بٌ چشهش بَد، آب پارچ دنبال کٌ رضا

 !  خانو ارغَان گذاشتی تهَم سنگ خان باربد برای_

 : گفتو کٌ افتاد لیَان بٌ يهٌ نگاى
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 . نعناع ٍ لیهَ طعو اللخصَص دارى دٍست دار طعو آب باربد_

 : گفت کنٌ پرت رٍ باربد حَاس کٌ این برای نًسا ٍ کرد بًو عهیقی نگاى باربد

 بیرٍن بریو باربد،_

 : گفت ٍ دٍخت غذا بٌ رٍ نگايش باربد

 !غذا از بعد باشٌ_

 بازی غذام با بیرٍن؟ ببرى رٍ نًسا خَاست نی باربد. کردم برخَرد زنین بٌ صَرت با انگار
 : گفت ٍ انداخت غذام بٌ نگايی باربد. نداشتو خَردن بٌ نیلی ٍ کردم نی

 خَری؟ نهی تَ غذا چرا_

 : گفت دٍبارى نًسا بگو چیزی خَاستو تا

 . گرفتٌ رژیو حتها  _

 شد، نی خارج نًسا دين از کٌ ای کلهٌ ير. خندید ٍ کرد نگايو آنیزی تحقیر شکل بٌ بعد
 تازگی يیچ يا طعنٌ جَر این البتٌ، اٍند نی فرٍد نن شخصیت سر بٌ کٌ بَد پتکی نحل

 آدم دارى ٍزن اضافٌ کٌ کسی بَدن گرفتٌ یاد طَر این يو کشَرنَن نردم انگار نداشت،
 .کرد ،کَچیکش کرد اش نسخرى کرد، تحقیرش باید نیست

 :گفت ٍ رفت در طرف بٌ بَد دستش کٌ آبی لیَان با ٍ کرد ٍل غذاشَ قاشق حرصی، سارا

 . بخَرم يَایی یٌ برم باید ننو کنو فکر_

 ٍ رفتن طرفی یک بٌ يهٌ شام بعد.گذشت نًسا يای بازی جلف ٍ نا سکَت در شام ادانٌ
 اصرار بٌ! بالتکلیفی ٍ داشتو بَدن شناٍر ٍ ٍزنی بی حس. نشستو شام نیز سر تنًا نن

. کنٌ پرت رٍ حَاسو کٌ داشتو کاری بٌ احتیاج. کنٌ جهع رٍ نیز رٍی کسی نذاشتو خَدم
 شستن.  نکرد اعتنایی نن ٍجَد بٌ اصال ٍ بیرٍن برد رٍ نًسا باربد. نداشتو خَبی حس
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 تَی! بخَرم حرص تر کو ٍ کنو فکر دٍتا اٍن تنًایی بٌ کهتر شد نی باعخ يا ظرف
 . گشتو باربد بٌ شدن نزدیک برای نناسبی حل راى دنبال ٍ شدم شستن نشغَل آشپزخَنٌ

  تنًایی؟ دست_

 :داد ادانٌ نًربَنی لبخند با. دیدم در چَب چًار تَی رٍ پیهان ٍ برگشتو صدا طرف بٌ

  کنو؟ کهک تَنو نی ننو_

 : گفتو ٍ کردم تشکر

 .نیام بر پسشَن از نٌ_

 !.بکشو برات بذار نخَردی، غذا اصال تَ راستی

 : گفت ٍ زد عهیقی لبخند

  چی؟ خَدت_ 

 .ندارم نیل نن_ 

 .خَرم نهی ننو پس_ 

 : گفتو ٍ زدم زل بًش تعجب با

 !چرا؟_ 

 : گفت نن بٌ خیرى

 .رى نهی پایین گلَم از تنًایی_ 

 : گفتو بعد ٍ کردم نکخ کهی

 .بیارم رٍ غذا تا بشین باشٌ،_ 

 : گفت پنًانی ذٍق با ٍ خندیدن يو ياش چشو بار این
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 .کنو نی کهکت ننو نٌ،_

 یٌ ٍ گذاشت نیز رٍی رٍ يا بشقاب. کشید رٍ غذا خَدش ٍ برداشت بشقاب تا دٍ بعد
 نی بشقابو داخل رٍ نرغ سینٌ کٌ حالی در نشستن، از بعد. کشید بیرٍن نن برای صندلی
 : گفت گذاشت

 .برد نهی خَابو خَردم نهی رٍ غذا این انشب اگٌ_

 نی چطَر یا ٍ خَرم نی برنج چقدر شب نن دٍنست نی کجا از پیهان کٌ این از نتعجب
 : گفتو دارم، نی بر نرغ سینٌ نن دٍنست

 نخَردی؟ چیزی نیز سر چرا خَب! جان نَش_ 

 : دادم ادانٌ ٍ شدم خیرى غذام بٌ بعد

  دارم؟ نی بر چی ٍ خَرم نی چقدر نن دٍنستی نی کجا از_ 

 : گفت کاٍید، نی رٍ ٍجَدم عهق تا کٌ نگايی با

 رٍ گاٍ یٌ تَنو نی االن ٍلی، کرد کَر رٍ اشتًام نًسا راستش نداشتو، نیل نَقع اٍن_
 !بخَرم درستٌ

 : کرد زنزنٌ ٍ شد خیرى يام چشو بٌ نًایت در ٍ کرد نگايی غذام بٌ بعد

 ٍ رفت نا خَنٌ ٍ دٍستی سارا با سالٌ چندین ناسالنتی داری، دٍست چی یادنٌ خَب_ 
 .داری آند

 

 بٌ خیرى پیهان شد باعخ کٌ انداختو باال ابرٍیی ٍ کردم نگايش نتحیر ٍ نات طَر يهَن
 : بگٌ پر دينی با ٍ نن

  چیٌ؟_ 
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 : گفتو ٍ دادم تکَن سری

 يیچی_ 

 :گفت بَد دينش تَ غذا کٌ طَر يهَن

 .کنی نی نگاى داری فقط دیگٌ، بخَر يو تَ_

 نهی. بَد نن رٍی پیهان نگاى خَردن، غذا ندت تهام. شدم نشغَل ٍ گفتو ای «باشٌ»
 پیهان کنار در ٍقت يیچ قبال کٌ احساسی! کردم نی بَدن نعذب احساس انا، چرا دٍنو

 . نداشتو

 چی ياش چشو تَ دٍنو نهی. کنو فرار نگايش زیر از ٍ بشٌ تهَم غذا زٍدتر داشتو دٍست
 با يهیشگیو عادت طبق! کرد نی اذیتو داشت بدجَر بَد کٌ چیزی ير انا، بَد شدى پنًان
 : گفت پیهان کٌ کردم نی بازی نَيام از ای دستٌ

 عرٍسک ٍیترین پشت کٌ شی نی ای بچٌ دختر نحل کنی نی رٍ کار این ٍقتی دٍنی، نی_
 بافتن جای بٌ ٍ کنٌ نی نگاى رٍ نحبَبش عرٍسک حسرت، با دارى ٍ ٍایسادى فرٍشی
 .بافٌ نی رٍ خَدش نَيای عرٍسکش، نَيای

 ... چرا دٍنو نهی... بلند... خندیدم

 !خندیدم... انا نبَد بانزى اصال  

 تک. کرد نی تهاشا رٍ نا داشت ٍ بَد اٍندى باربد کی نفًهیدم ٍ خندید نن با يو پیهان
 نی ترسناکش شدت بٌ کٌ يایی اخو با! بدم قَرت رٍ ام خندى شد باعخ کٌ کرد ای سرفٌ
 : گفتو کنان نن نن. کرد نگاى بًو کردن

  برگشتی؟_ 

 : گفت صداش تَی نًفتٌ خشو با

  برم؟ خَای نی شدم؟ نزاحو نکنٌ_
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 : گفت اٍند نی نظر بٌ ناراحت عجیب کٌ پیهان

 ...ارغَان ٍ نن چیٌ؟ نزاحو داداش نٌ_

 !خانو ارغَان_

 زل بَد نا گر نظارى دريهش چًرى با کٌ باربدی بٌ حیرت با! ناسید دينش تَی حرف پیهان
 : گفت کٌ زدم

 !نیرم نی خستگی از دارم نن بخَابیو بریو_ 

 بٌ باز دين با. رفت يا پلٌ طرف بٌ ٍ شد دٍر در جلَی از ٍ کشید دیَار از رٍ اش تکیٌ بعد
 ! زدم زل رفتنش

 : گفت ای آيستٌ صدای با ٍ بَد گرفتٌ ياش دست بین رٍ سرش پیهان

 !بکنٌ نَردت در بدی فکر باربد شدم باعخ ببخشید_

 : گفتو ٍ برداشتو رٍ يا بشقاب

 . نیستی نقصر تَ نٌ،_

 : گفتو دلو تَ بعد ٍ

 .«کنٌ خالی بدبخت نن سر اٍندى شدى بححش جَنش نًسا با حتها  »

 : گفت ٍ شد بلند پیهان

 .کنو نی جهعشَن نن بری تَ بًترى_ 

 باربد رفتار خاطر بٌ ازش. کرد ناراحت يو رٍ نن ناخَدآگاى کٌ بَد غهگین چنان اش چًرى
 : گفت ٍ زد ی لبخند کردم، عذرخَايی

 . دخترک برٍ نکن، عذرخَايی نن از کسی خاطر بٌ ٍقت يیچ_
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 اتاق طرف بٌ ٍ گفتو «بخیر شب» بًش رٍ ٍ زدم احترام شاید ٍ دانی قدر رٍی از لبخندی
 . افتادم راى

 نی رٍ يهدیگٌ کٌ بَد ٍقت خیلی سارا ٍ نن! بَد شدى عجیب پیهان رفتار نظرم بٌ
 ٍ نن سر بٌ سر ٍ اٍند نی نا پیش اٍقات اکحر يو پیهان.  رفتیو نی يو خَنٌ ٍ شناختیو

 دل ٍ درد بٌ پیهان سارا، جای بٌ. کرد نی کهکو سختی نَاقع تَ يهیشٌ.  گذاشت نی سارا
 ندیدم رفتاری ازش ٍقت يیچ نکردم، غریبی حس پیهان با ٍقت يیچ. داد نی گَش يام
 ياش چشو حاال انا، بَد نجات ی فرشتٌ نحل نن برای يهیشٌ بشٌ، بَدنو نعذب باعخ کٌ

 .ببینو جَری این رٍ پیهان تَنستو نهی بَد، غهگین نگايش! کرد نی اذیتو بدجَر

 . شد کشیدى شدت بٌ دستو کٌ بَدم ٍر غَطٌ افکارم تَی

 ! دستو آخ،_ 

 دیَار رٍی طرفو دٍ رٍ ياش دست چسبَند، دیَار سینٌ بٌ رٍ نن ٍ کرد نگايو برزخی باربد
 : گفت شدى قفل يای دندٍن با ٍ گذاشت

 !گذرى نی خَش بًت حسابی جَن پیهان با کٌ این نحل_

 : داد ادانٌ ٍ شد نزدیکو

 نن؟ برای يات گریٌ اٍنٌ، نال يات خندى_

 : گفتو لرزٍن صدای با ٍ دٍختو ياش چشو بٌ رٍ نگايو

 . کنی نی اشتباى داری_ 

 : زد داد

 . بَد گرفتٌ رٍ ٍیال ياتَن خندى صدای کنو؟ نی اشتباى دارم نن_

 : گذاشتو اش سینٌ رٍی رٍ دستو

 .  کنو نی خَايش نزن، داد_
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 . کنو نی بخَاد دلو کاری ير زنهی، بشنَى؟ ترسی نی چیٌ؟_ 

 : گفت ٍ چسبَند دیَار بٌ رٍ نن تر نحکو کٌ بزنو پسش خَاستو ٍ دادم يلش آرٍم

 رخت تَ بیای بدم اجازى بَد این آرزٍت باشی، بغلو تَ زدی نی لٌ لٌ پیش رٍز چند تا_
 دی؟ نی يلو داری االن خَابو،

 : گفت داد نی تکَن تًدید حالت بٌ صَرتو جلَی رٍ اش اشارى انگشت کٌ حالی در بعد

 فًو شیر بزنی، حرف پیهان پسرى این با نداری حق ننی زن کٌ ٍقتی تا کن، گَش خَب_ 
 شد؟

 گرفتن نی يهو دست ٍ رفتن نی بیرٍن يو با زد، نی حرف نًسا با خَدش! گرفت حرصو
 . بزنی حرف پیهان با نداری حق گٌ نی نن بٌ االن انا،

 : گفتو عصبی

 بیرٍن نًسا با نیستی؟ نن شَير تَ نگٌ زنی؟ نی حرف نًسا با چرا تَ چی؟ خَدت_
 ایٌ؟ صیغٌ چٌ دیگٌ رفتنت

 

 : گفت خشو از شدى قرنز صَرتی ٍ نشدنی ٍصف عصبانیت با ٍ شد دريو اش چًرى

 دلیل گفتو نگفتو؟ اٍنٌ، فقط نن قلب تَ گفتو نگفتو؟ نًسام، عاشق کٌ بَدم گفتٌ بًت_
 کنارم خَاستی تَ ٍ گفتو رٍ يا این يهٌ نگفتو؟ بَد، ام خانَادى شرایط تَ با نن ازدٍاج
 رفت؟ فرٍ پَکت کلٌ تَ. بزنی حرفی نًسا با نن رابطٌ دربارى نداری حق حاال باشی،

 : گفتو غهگینو صدای با ٍ شکست چندم بار برای قلبو... چکید اشکو

 ندارم؟ جایی يیچ قلبت تَ نن پس_

 . نداد جَابی ٍ کرد نن بٌ رٍ پشتش
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 : گفتو نلتهس ٍ لرزان صدایی با... گرفتن بیشتری شدت يام اشک

 بدی؟ نن بٌ رٍ قلبت از کَچیک قسهت یٌ داشتی تصهیو اصال_

 !لرزیدن يام زانَ... سکَت بازم

 : گفتو ترس با

  رٍ؟ داراییو يهٌ گرفتی ٍ باشی داشتٌ دٍستو نبَد قرار_

 : گفت اشکو از خیس يای چشو بٌ خیرى ٍ اٍند نزدیکو... کرد نگايو غهگین برگشت،

 بًت حسو شدی، نن نال ٍقتی. خَاستهت ٍجَد تهام با...خَاستهت حاللهی، زنهی،_ 
 !بَد العادى فَق

 : گفتو بًت با. نشستو زنین رٍی ٍ سرخَردم

 بَد؟ العادى فَق بًو حست فقط گی نی حاال گرفتی رٍ داراییو تهام_

 ٍ گذاشتو خیسو يای چشو رٍی ٍ آٍردم باال لرزیدن نی حسرت ٍ غو از کٌ رٍ يام دست
 : گفتو بَدن شدى دار خش حاال کٌ صدایی با

 باشو؟ داشتٌ قلبت تَ جایی نبَد قرار گی نی یعنی_ 

 رٍ اش یقٌ ٍ رفتو سهتش بٌ خشو با ٍ شدم بلند! سکَتت این بٌ لعنت ای... کرد سکَت
 : گفتو ٍ گرفتو

 قلبت از جایی نیست قرار دٍنستی نی ٍقتی چرا چرا؟ گفتی؟ درٍغ ازت، پرسیدم سَال یٌ_
 گرفتی؟ ازم رٍ دختریو بشٌ، نن نال

 : گفت ٍ کرد جدا اش یقٌ از آرٍم ٍ گرفت رٍ دستو

 . زنهی ٍ شَيرتو_

 : گفتو بغض ٍ حرص با
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 زنتو؟ فقط چَن يهین؟_

 : گفت ٍ کشید پَفی

 ! نیَند بدت يهچین يو تَ_

 : شد شدید ام گریٌ

 ! نعرفت بی نانرد، چی؟ تَ انا، عاشقتو چَن نیَند بدم_ 

 : گفت جدی ٍ صَرتو تَ اٍند

 . يست کٌ يهینٌ ننی، نال_

 : گفتو بَد بلند نسبتا کٌ صدایی ٍ حرص با

  پس؟ شٌ نی چی نًسا_

 : گفت راحت خیلی زد، نی نَج تَش تفاٍتی بی کٌ ای چًرى با

 .ندارى ربطی تَ بٌ اٍنش_ 

 دم قرارى نکنٌ. کجاست زندگی این تَی نن جای بدٍنو باید نن باالخرى ندارى؟ ربطی چرا_ 
  باشو؟ دستیت

 بًو کٌ ٍقتی خَاست نهی دلو! ترسیدم تعارف بی. اٍند طرفو بٌ ٍ آٍرد در رٍ پیراينش
 بدٍن باربد ٍ رفتو عقب يهین، برای بیاد طرفو بٌ نیازش رفع برای صرفا ندارى، حسی يیچ
.  کرد نی برخَرد صَرتو بٌ ياش نفس کٌ نزدیک قدر اٍن. اٍند جلَتر تعلل ای ذرى

 : گفت گَشو در ٍ کرد نزدیک رٍ صَرتش

 ! زنهی نیستی، دستی دم_

 : گفتو ٍ برگشتو اخو با

 پس؟ کیٌ نًسا زنت؟_
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 : گفت ٍ زد لبخندی

 !عشقهٌ_

 آری در حرص لبخند کٌ صَرتش تَی شدى قفل يایی دندٍن با قبل از تر عصبی ٍ کالفٌ
 : غریدم بَد بستٌ نقش

 . عشقت پیش برٍ پس_ 

 : گفت جدی خیلی ٍ شد نحَ قبلش جانیٌ چند لبخند ٍ عهیق بارش این نگاى

 . ٍقتش بٌ_

 بیرٍن اتاق از ٍ کرد تن بٌ ٍ برداشت شرت تی یٌ ٍ رفت کهد طرف بٌ خَنسرد خیلی بعد 
 گریٌ خَدم حال بٌ ٍ نشستو زنین رٍی کس بی زنی بیَى نحل اتاق، از باربد خرٍج با. رفت
 باربد! شد چی ٍ کردم نی فکر چی. بَد کشندى ٍ تلخ باربد زبَن از ٍاقعیت شنیدن. کردم

 چرا بینی؟ نهی رٍ عشقو چرا! احهق باربد بًت لعنت چی؟ نن انا، بَد نًسا نال يهچنان
 کنی؟ نی اذیتو

 .برد خَابو کی نفًهیدم کٌ کردم گریٌ قدر این

 

************************* 

  ارغَان_

 يَم؟_

  نداری؟ زبَن نگٌ قلهبٌ؟ چیٌ دیگٌ يَم_

 : گفتو کردم نی بازی دستو تَی سَییچ با کٌ حالی در کسل ٍ حَصلٌ بی

 ! ندارم حَصلٌ بگَ،_
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 : گفت تعجب با ٍ شدن گرد ياش چشو

 ! يا تَام با قلهبٌ قلهبٌ،_

 : گفتو حرصی

 !ندارنا درستی اعصاب نن سارا بگَ_

 :گفت «قلهبٌ» کلهٌ بٌ نن تفاٍتی بی بٌ نسبت تعجب از شدى گرد يای چشو با

 طرفی؟ یٌ بریو يا  بچٌ با ای پایٌ گو نی خَب، خیلی_

 : داد ادانٌ کٌ کردم نگايش کشیدى دريو يای ابرٍ با

 .یایی نی در نردگی دل این از يو تَ! يا گذرى نی خَش_

 :گفتو شدى ریز يای چشو با ٍ زدم ام چَنٌ زیر رٍ دستو

 ... زندگی ٍضع این با نن خَبی؟_

 : گفت شَخ بالحن ٍ پرید حرفو نیَن سریع

 ! شخهی؟_

 : گفتو لرزید نی کالفگی از کٌ صدایی با ٍ کردم نگايش عصبانیت با بار این

 دیگٌ زن شَيرم پیچیدى، يو تَی زندگیو کالف سارا، نیست نن با شَخی ٍقت اصال االن_
 عهال. شد تبدیل ناانیدی بٌ اٍنو کٌ داشتو انیدی سَی کَر یٌ نن ٍ دارى دٍست رٍ ای

 . کنی شَخی نن با کٌ، اینٌ کار بدترین ٍاقعا! زاپاسی يهسر شدم

 .آٍردن رٍ سفارشهَن نَقع يهَن داد، تکیٌ صندلیش بٌ ٍ شد ناراحت ٍ پرید رنگش

 . يا خانو تَن پستٌ شیر از يو این_
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 رٍ چپش دست ٍ بَد شدى خیرى نا عبَس ٍ يو در چًرى بٌ لبخند با کٌ حالی در جٍَن پسر
 :داد ادانٌ بَد گذاشتٌ کهرش پشت

 ندارید؟ نیل ای دیگٌ چیز_

 :گفتو ضعیفو صدای با ٍ کشیدم شالو از ریختٌ بیرٍن نَيای بٌ دستی

  نهنَن نٌ،_

 .شد دٍر نا از داد تکَن سری کٌ حالی در پسر ٍ گفت جَنی کو نٌ يو سارا

 : گفتو بَد شدى سرازیر دلو بٌ کٌ عهیقی غو با ٍ کردم سارا بٌ نگايی

 یعنی کنی، درکو تَنی نهی! خَردم بازی کنو نی احساس ٍ ام ریختٌ بًو خیلی ببخشید،_
 تکٌ بخَای ٍقتی ٍ شٌ نی خَرد شیشٌ یٌ نحل قلبت چَن. نکنی درکو ٍقت يیچ انیدٍارم
. احساست يای انگشت تَ رى نی فرٍ اش شکستٌ يای قسهت بدترین کنی جهع رٍ ياش
 ! ست کشندى دردش

 :پرسید ای گرفتٌ لحن ٍبا شد خو طرفو بٌ نیز رٍی ٍ گرفت غو رنگ سارا نگاى

 کنی؟ کار چٌ خَای نی حاال_

 : گفتو ٍ زدم تلخی لبخند

 . دٍنو نهی سارا دٍنو، نهی کنو، چکار خَام نی حاال دقیقا_

 :داد ادانٌ ٍ کرد رٍ ٍ زیر رٍ اش پستٌ شیر کهی قاشق با ٍ کشید عهیقی آى

 شدى؟ تَ با ازدٍاج بٌ نجبَر چرا نفًهیدی باالخرى_

 : گفتو سردی لحن ٍ لرزٍن صدای با ٍ زدم خندی پَز

 نٌ_ 
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 نداشت اٍندن کَتاى قصد سارا. بلرزم خَدم بٌ شد باعخ ٍ کرد رخنٌ ٍجَدم بٌ کالنو سردی
 : گفت ٍ چرخَند زبَن دٍبارى ٍ

 پرسی؟ نهی خَدش خانَادى از چرا خَب،_

 .زدن برق يام چشو ٍ کردم نگايش

 نپرسیدم؟ اٍنا از چرا گی، نی راست_

 :گفت زدى يیجان ٍ گرفت جانبی بٌ حق ژست

 . دیدنشَن بری زٍدتر چٌ ير بًترى_

 : گفتو ٍ دينو گذاشتو( پستٌ شیر) بستنی از قاشق یٌ

 .شرکت رم نی دى، نی خبر باربد بٌ خانو فرنَش چَن رم نهی شَن خَنٌ! نَچ_

 : گفت ٍ کرد بستنی خَردن بٌ شرٍع يو سارا

 . بینٌ نی رٍ تَ باربد خَد کٌ شرکت انیشتین، آخٌ_

 :دادم ادانٌ سارا بٌ خیرى ٍ دينو گذاشتو رٍ بستنی از ای دیگٌ قاشق

 اش خانَادى از نن کنٌ نی فکر باربد. ببینو بابانَ کٌ رفتو کنٌ نی فکر ٍ بینٌ نی بلٌ_
 .نتنفرم

 : گفت داد نی تکَن يَا تَی رٍ قاشقش کٌ حالی در ٍ کرد دلنشینی لبخند سارا

 از کٌ ٍقتی نخصَصا. بیزارم ازش کٌ نن کنٌ، خَرد اعصاب خیلی خانو فرنَش اٍن خدایی_
 !چیزیٌ ٍزیری، یٌ زن   خَدش انگار کنٌ، نی نگاى آدم بٌ چشو گَشٌ

 : گفتو بحخ اتهام برای ٍ زدم کجی لبخند

 کردی؟ چٌ نقداد با راستی_
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 : گفت نرنَزش نگاى با ٍ شد شیطَن

 ! تنبیٌ_

  دادم صَرتو بٌ پرسشگری حالت

  تنبیًی؟ چٌ_

 :گفت ٍ کرد ریزی خندى

 . نکردم بیرٍنش خَنٌ از کٌ کرد التهاسو تازى خَابٌ، نی کاناپٌ رٍ يفتٌ یٌ_

 :گفتو ٍ خندیدم

 !نقداد بیچارى_

 : گفت داشت نی بر دستهال نیز رٍی جعبٌ از کٌ حالی در ٍ شد جدی یًَ سارا

 ! بریو بخَر رٍ بستنیت باش زٍد_

 : گفتو تعجب با

  کجا؟! بریو؟_

 : گفت ٍ انداخت باال ابرٍیی

 آدم حال خرید نحل تَنٌ نهی يیچی عزیزم، گردیٌ پاساژ يا خانَم غصٌ ٍ درد دٍای! خرید_
 .بیارى جاش سر ٍ

 : گفتو ٍ رفتن يو تَی يام اخو

 نتنفرم؟ خرید از نن دٍنی نهی تَ_

 : گفت ٍ کرد نگايو چپ چپ
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 ای فرٍشندى کدٍم نداری، غهی داری رٍ سارا تا. عشقو سایز پالس يای فرٍشگاى برنت نی_
 !ریزم نی رٍ خَنش خَدم کنٌ؟ نگايت بد دارى جرات

 :داد ادانٌ ٍ شد بلند

 . زیاد خرید ٍ کهٌ ٍقت بدٍ.شٌ نهی راضی خرید پالستیک تا پنج از کهتر بٌ دلو کٌ یاال_

 البتٌ. کردیو حرکت سارا عالقٌ نَرد پاساژ طرف بٌ کردن حساب بعد ٍ دادم تکَن سری
 يیچ بگیرى، تصهیهی اگٌ کال. ندارى فایدى ٍقت يیچ سارا با کردن بحخ کٌ نهاند ناگفتٌ
 .کنٌ عَض رٍ نظرش تَنٌ نهی کس

 

 خرید تَ سارا کردن يهرايی. کشیدم عهیقی نفس ٍ کردم پارک پارکینگ تَی رٍ ناشین
 تا چرخٌ نی ٍ گردى نی رٍ يا نغازى قدر این چَن کردن انضاء رٍ نرگ حکو با بَد نساٍی
 يای کیسٌ. نداشتو نا دیگٌ ٍ بَدن گرفتٌ درد پايام. کنٌ پیدا خَاد نی کٌ رٍ چیزی باالخرى
 ٍارسی آینٌ تَی رٍ خَدم ٍ کشیدم پٍَفی کالفٌ. رفتو آسانسَر طرف بٌ ٍ برداشتو رٍ خرید
 از دیگٌ یکی اینو. زدم زل بَد کردى انتخاب سارا کٌ رنگی بد شال بٌ حرص با ٍ کردم

 قسهت ترین انتًایی در ٍ گشتو کلید دنبال حَصلٌ بی! ست سارا با رفتن خرید نضرات
 کلید دنبال ٍرٍد نحض بٌ ٍ شدم خَنٌ ٍارد يا کیسٌ با. کردم باز رٍ در ٍ کردم پیداش کیفو
 ٍ زدم رٍ کلید. بَد نیَندى ينَز باربد شکر رٍ خدا ٍ بَد رفتٌ فرٍ تاریکی تَ خَنٌ. گشتو برق
 اٍل لباس، تعَیض قبل ٍ برم آشپزخَنٌ سهت بٌ تا برگشتو لَستر شدن رٍشن نحض بٌ

. شد ظاير رٍم بٌ رٍ باربد برگشتو، تا ٍ گذاشتو گاز رٍی ٍ کردم آب پر رٍ کتری. کنو دم چای
 :گفت اخو با سینٌ بٌ دست باربد. گذاشتو قلبو رٍی رٍ دستو ٍ کشیدم کَتايی جیغ

 بَدی؟ کجا_

 سر رٍ نفسو بَد، کردى پر رٍ گَشو کَبشش صدای ٍ بَد قلبو رٍی دستو کٌ طَر يهَن
 : گفتو ٍ دادم
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 اٍندی؟ کی! ترسیدم ٍای_

 :گفت داد نی آزار شدت بٌ رٍ يام گَش کٌ تری بلند صدای با ٍ شدن بیشتر ياش اخو

  شب؟ ٍقت این تا بَدی کجا بدى، ننَ جَاب_

 : گفتو رفتارش از عصبی

 ! بیرٍن بَدم رفتٌ_

 : زد داد

  بَدی بیرٍن فًهیدم! نیستو کَر_

  بَدی؟ کجا گو نی

 :گفتو ٍ کردم اشارى آشپزخَنٌ بیرٍن بٌ حرص شاید ٍ لجبازی با ٍ زدم پَزخندی

 ! فًهی نی کن نگاى رٍ برت ٍ دٍر کو یٌ_

 از بتَنو اینکٌ از قبل. بیرٍن زدم آشپزخَنٌ از نداشتو سراغ خَدم از حاال تا کٌ کالفگی با بعد
 تَی ٍ شد خو نبل، رٍی کرد پرتو ٍ کشید نحکو ٍ دستو ٍ اٍند دنبالو بشو خارج پذیرایی
 : گفت جدیت با ٍ زد زل يام چشو

 نحل ننَ جَاب. بری ٍ پایین بندازی رٍ سرت پرسو نی سَالی ازت ٍقتی یاد نهی خَشو_
 بَدی؟ گَری کدٍم بدى، آدم

 زندگیش تَ خاصی جایگاى نن. طلبید نی رٍ باربد با لجبازی بدجَری دلو انا، چرا دٍنو نهی
 حساس نن رٍی نَضَع يهین سر يو اٍن ٍ شدم نی نحسَب نانَسش فقط ٍ نداشتو
 چٌ ٍ بدم قلقلک رٍ غیرتش حس گرفتو تصهیو. نداشت ای دیگٌ دلیل ٍگرنٌ بَد شدى

 : گفتو سرکش سالٌ، يجدى يای دختر نحل! ای احهقانٌ تصهیو

 ری نی خَدت نگٌ بینو نهی تَ بٌ دادن جَاب برای دلیلی. بَدم کجا نربَطٌ خَدم بٌ_
 خَای؟ نی جَاب نن از کٌ دی نی تَضیح نن بٌ بیرٍن
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 نی راى حرص با!  سَخت بدجَر صَرتو... بعد ٍ کرد نتعجبی نگاى کَتاى جانیٌ چند شاید
 شد باعخ کٌ آٍرد يجَم طرفو بٌ لحظٌ یک. انداخت نی نن بٌ ترسناکی يای نگاى ٍ رفت
 : گفت خشهگین انا، شهردى ٍ آيستٌ. ببندم رٍ يام چشو ٍ بترسو

 بايات االن از بدتر ندی بًو حسابی ٍ درست جَاب ٍ ٍایسی نن رٍی تَ دیگٌ بار یٌ اگٌ_
  فًهیدی؟. کنو نی برخَرد

 .کردم سکَت ٍ پایین انداختو رٍ سرم

 : زد فریاد

  فًهیدی؟_

 : گفت کٌ دادم تکَن «بلٌ» نعنی بٌ رٍ سرم

 ! رٍ صدات نشنیدم_

 بٌ یکی بٌ عادت بچگی از. شنیدم درٍن از رٍ شدنو خَرد صدای ٍ گفتو جَنی کو «باشٌ»
 رٍبرٍی بححی، ير تَی يهیشٌ. گرفت نی نشأت شخصیتو ضعف از شاید نداشتو، کردن دٍ
 شخصیت از شاید ٍ ترس از شاید. اٍند نی کَتاى کٌ بَدم نن این بَد، کٌ شخصی ير

 . دٍنو نهی. بَد طلبو صلح

 : گفت ٍ رفت عقب کهی باربد

 بَدی؟ کجا_

 : گفتو داغ صَرتی ٍ داغَن دل ٍ افتادى پایین سری با

 . خرید بَدیو رفتٌ سارا با_

 : پرسید يا بازجَ نحل

 !شبٌ دى چندى؟ ساعت دٍنی نی شب؟ ٍقت این تا_
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 : گفتو کنو نگايش کٌ این بدٍن

 . برات ندارم جایگايی کٌ نن دارى؟ ايهیتی چٌ ٍاست_

 : گفت ٍ زد عصبی پَزخند

 کٌ غلطی ير زنش بذارى کٌ نردی دٍنی نی فًهی؟ نی غیرت چیٌ؟ دٍنی نی نانَس_
  گن؟ نی چی بًش بکنٌ خَاست

 : گفتو خشو ٍ حرص از پر 

 يَم؟ شدم؟ ای کبیرى گناى چٌ نرتکب نن ببینو بگَ پرست، نانَس آقای خَب! نانَس؟_
 کدٍنش؟ کردم؟ گری رٍسپی کردم؟ آبرٍیی بی کردم؟ خیانت

 : غرید عصبی

  فًهی؟ نهی چرا. بَدنت کشتٌ کٌ کردی نی رٍ يا کار این اگٌ! شَ خفٌ_

 نی دم غیرت از کٌ يا نرد شها» بگو ٍ بدم رٍ جَابش خَاستو ٍ زدم زل ياش چشو بٌ
 !حسادت اسو بٌ داریو حسی يو يا زن نا کٌ کنید نهی فکر این بٌ چرا زنید

 زندگی نرد دى نهی اجازى نا بٌ يو حس این! اش زنانٌ انا غیرتٌ يهَن کٌ حسادتی
 از بگذریو ٍ باشیو تفاٍت بی دى نهی اجازى بًهَن بشیو، شریک کسی با رٍ خَدنَن
 بگو نتَنو اینکٌ نٌ بَد، پر دلو. کردم سکَت ٍ بگو نتَنستو ٍلی «زندگیهَن نرد خطايای

 نن خرج کٌ غیرتی نبَد بد شاید خَاست، نی آرانش کهی دلو. نداشتو بحخ حَصلٌ نٌ،
 دٍستو اگٌ کٌ داشت دٍستو کاش ای ٍلی نًهو براش کٌ داد نی نشَن شاید. کرد نی

 .نبَدم غهگین قدر این االن نن داشت

 خانَش رٍ بَد قل قل حال در کٌ کتری زیر. گرفتو پیش در رٍ آشپزخَنٌ راى ٍ شدم بلند
 تا نٌ باشو، باربد پیش خَاست نهی دلو دیگٌ.  رفتو خَدم خَاب اتاق طرف بٌ ٍ کردم
 .ندارى بًو احساسی ٍ دٍنٌ نی خَدش زن فقط رٍ نن کٌ ٍقتی
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 :گفت ٍ رسَند نن بٌ رٍ خَدش باربد نرسیدى خَاب اتاق در بٌ

  سالنتی؟ بٌ کجا_

 خَدم اتاق تَ_

 :گفت بَدن شدى نتَرم گردنش يای رگ کٌ حالی در ٍ کرد ریز رٍ ياش چشو

  حاال؟ تا کی از خَدت؟ اتاق چی؟_

 : گفتو حرص با

 نداشت ارزشی برات ٍ گفتی درٍغ تَ فًهیدم کٌ ٍقتی از. خَدم تخت رٍی خَدم، اتاق آرى_
 ! نن رٍح

 بٌ. کشید خَدش دنبال ٍ گرفت نحکو رٍ دستو بارید نی ازشَن آتیش کٌ يایی چشو با
 :گفت رسید کٌ نشترکهَن اتاق

 .  ناست اتاق اینجا_

 : کرد اشارى تخت بٌ 

 . ناست دٍی ير تخت اینو_

 : گفتو تًاجهی ٍ کردم نگايش اخو با

 يات؟ نعرفتی بی رٍ بندم نی چشو عاشقتو چَن کردی فکر خَدت؟ پیش کردی فکر چی_
 عاشق چطَر دٍنو نهی! نتاسفو نًسا برای ٍاقعا خَابت؟ تخت نعشَقٌ شو نی يا شب

 کٌ نگفتی بًش نگٌ کنی؟ خیانت بًش تَنستی چطَر اصال  . خَابیدی نن با انا، نًسایی
 بهَنٌ؟ بايات بازم کنی نی فکر گفتی درٍغ بًش کٌ بفًهٌ اگٌ جداست؟ نا يای اتاق
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 نًایت در ٍ برى دريو بیشتر اش چًرى شد نی باعخ آٍردم نی زبَن بٌ کٌ ای جهلٌ ير
 : بزنٌ فریاد

 کنی؟ نی تًدیدم داری_

 : داد ادانٌ ٍ داد تکَن تًدید حالت بٌ رٍ اش اشارى انگشت

 . تَ ٍ دٍنو نی نن بیاد ياش ابرٍ بٌ خو نًسا اگٌ_

 : زدم داد غضب ٍ حرص با

  اٍن؟ پیش ری نهی چرا پس_

 :کرد زنزنٌ آرٍم ٍ زد زل يام چشو بٌ

 ! نرسیدى ٍقتش چَن_ 

 يام اشک چشهٌ  ٍ کرد باز سر چرکین ُدَنل یٌ نحل بَد شدى دلو زاد خَنٌ رٍزا این کٌ غهی
. گرفتن نی سبقت يو از باریدن برای قرار بی اشکو يای قطرى. کرد جَشیدن بٌ شرٍع
 تحهل دیگٌ. افتادم راى اتاقو طرف بٌ ٍ بردم فرٍ پریشَنو نَيای تَی رٍ يام دست
 با برگردم اینکٌ بدٍن! نکردم نگايش کرد، صدا رٍ اسهو آيستٌ صدایی با باربد. نداشتو
 : گفتو بغض از لرزٍن صدای

 . بخَابو خَام نی نشَ نزاحهو کنو نی خَايش_

 چقدر. گرفتو سر از رٍ گریٌ ٍ نشستو زنین رٍی در پشت ٍ بستو رٍ در ٍ شدم اتاق ٍارد
 !رٍزا این شدم دل نازک

 .«بَد عاشقو باربد طَری این بَدم، نًسا جای کاش: » گفتو دلو تَ

 اٍلین یاد ٍ چرخید اتاق تَی نگايو! رٍیا ٍ خَاب تَ نگٌ بَد؟ عاشقو زدم، تلخی لبخند
 نهی تهَم چرا: » گفتو کالفٌ ٍ زدم پسشَن دست با! لعنتی يای اشک. افتادم يا بَسٌ
 «شین؟
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 باید فردا، برای کردم نی جهع نیرٍ باید. رفتو تخت طرف بٌ ٍ شدم بلند حال بی ٍ الجَن
 . نن از بَدن کردى پنًان کٌ رٍ يایی راز فًهیدم نی

 ذاشتو نهی ٍ رسیدم نی خَدم بٌ حسابی باید. شدم بلند يو نن باربد رفتن از بعد صبح
 با طَر يهَن. کنٌ کهک آرانشو بٌ تَنست نی سرد آب دٍش یٌ. کنٌ شک چیزی بٌ پدرم
 کردم نناسبی آرایش. بَدم نجبَر انا، نداشتو حَصلٌ نشستو، آینٌ رٍی رٍبٌ ٍ اٍندم حَلٌ

 انا، چرا دٍنو نهی بَد غَغایی دلو تَی. افتادم راى شرکت طرف بٌ لباس پَشیدن بعد ٍ
 نن از کٌ بَدم رازی نگران شد، نی بیشتر ام شَرى دل شدم نی تر نزدیک شرکت بٌ يرچی
 کٌ شرکت در بٌ. رسید نهی ذينو بٌ چیزی يیچ بَد؟ چی کیایی خانَادى نشکل! شدى پنًان
 شرٍع ٍ گذاشتو ناشین فرنَن رٍی رٍ سرم. بیارم باال اضطراب از بَد نَندى کو رسیدم
 با! برد ناتو صَرتو دیدن با ٍ انداختو خَدم بٌ نگايی آینٌ تَی. فرستادن صلَات بٌ کردم

 ٍ گذاشتو صَرتو رٍی رٍ يام دست کف. خَند صَرتو تَ از شد نی رٍ نگرانی يو آرایش
 بیرٍن آسانسَر در از. شدم پیادى ناشین از ٍ گفتو...« اهلل  بسو. »زدم پس رٍ ننفی افکار
 :گفت ٍ شد بلند دیدنو نحض بٌ ننشی. شدم شرکت ٍارد ٍ زدم

 . اٍندین شها دم نی اطالع کیایی آقای بٌ االن تابناک خانو سالم_

 : گفتو استرس پر ٍ سریع

  اٍندن؟ ببینو، رٍ پدر اٍندم نن نٌ_

 :گفت بعد ٍ کرد نگايو نتحیر لحظٌ چند

 !رسن نی دیگٌ ساعت نیو تا ٍلی نٌ_

  دارن؟ تشریف چی؟ بزرگ کیایی جناب خَب، خیلی_

 : گفت ٍ زد لبخندی

 . ایشَن بٌ بدم اطالع بذارید يستن دفترشَن تَ بلٌ_

 . دٍختو چشو شرکت ننشی بٌ انتظار حین در. شدم ننتظر ٍ گفتو ای «باشٌ»
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 بَد پَشیدى کٌ زردی نانتَ. ترکیب خَش ٍ زیبا صَرت ٍ بلند قد با اندام خَش دختر
 بًش جَرایی یٌ. بَد کردى ترش لَند ٍ خَاستنی عجیب انا، نبَد کار نحل نناسب
 :گفت بًو رٍ ننشی کٌ بَدم افکارم تَی! شد حسَدیو

 .يستن ننتظرتَن بزرگ کیایی آقای تابناک، خانو_

 : گفتو ننشی بٌ رٍ ٍ برگشتو دفتر بٌ شدن ٍارد قبل ٍ شدم بلند

 . اینجام نن بدٍنٌ باربد نیست نیازی راستی_

 با بزرگ نیز یٌ ٍ بَد بزرگی دفتر. شدم ٍارد ٍ زدم در! داد تکَن سری ٍ کرد نگاى نتحیر
 درست يو «خان نسعَد» کیایی جناب نیز. داشتن قرار ٍسط درست زیادی يای صندلی
 بٌ ٍ شد بلند نن دیدن با بزرگ کیایی. داشت قرار شیشٌ سرى یک ٍ بزرگ پنجرى نزدیک
 :گفت ٍ کشید آغَش در رٍ نن ٍ اٍند طرفو

 تنگ برات دلهَن کٌ فرنَش ٍ نن. اٍندی کردی خَب چٌ خَبی؟! عزیزم ارغَان سالم_
 . شدى

 :گفتو خاصی حالت با ٍ زدم کجی لبخند

 .خَدتَنٌ پسر ننزل آٍردید، نی تشریف نداریو، شها با زیادی فاصلٌ کٌ نا_

 

 :گفت ٍ کشید گندنیش جَ نَيای تَ دستی

 باباتٌ ناجرا طرف یک_

 داشت؟ کیایی خانَادى نشکالت بٌ ربطی چٌ بابا آخٌ. کشید نی سَت داشت دیگٌ نغزم

 :گفتو قبل از تر نگران

 . رم نهی اینجا از نفًهو چیزی تا نن اینجا بیاد بگین پدر بٌ خَب_
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 : گفت ٍ کرد اخهی

 .آدنٌ نفع بٌ حقیقت ندٍنستن گايی_

 

 بٌ اشارى ٍ گرفت فاصلٌ ازم کهی. اٍند نی نصنَعی شدت بٌ نظرم در کٌ، زد لبخندی
 :گفت ٍ کرد صندلی

  دخترم بشین_

 سریع خیلی ٍ برداشت رٍ گَشی نیز، زدن دٍر بعد ٍ کرد حرکت نیزش طرف بٌ يو خَدش
 :گفت

 . نن اتاق بفرستید قًَى دٍتا لطفا خانو_

 بٌ کٌ این بدٍن. نشست نن رٍی بٌ رٍ ٍ کشید لباسش یقٌ بٌ دستی ٍ گذاشت رٍ گَشی
 :گفت کنٌ نگاى يام چشو

 نیَندی؟ باربد با چرا کردی؟ نا از یادی عجب چٌ جان ارغَان خَب_

 .بَد نشستٌ رٍم بٌ رٍ کٌ نردی بٌ زدم زل ام چًرى تَی تغییری يیچ بدٍن

 ! خصَصی البتٌ، کنیو صحبت يو با خَاستو نی چَن نیَندم باربد با_

 : گفت کَتايی نسبتا نکخ با ٍ گرفت نگرانی رنگ نگايش

   شدی؟ ناراحت چیزی از کردى؟ اذیتت باربد شدى؟ چیزی عزیزم، بگَ_

 نی نانرتب نظرم بٌ ٍ بَد اٍندى بیرٍن شال از کٌ رٍ نَيام از کهی ٍ کشیدم عهیقی نفس
 :گفتو ٍ کردم نرتب رٍ اٍندن

 ... کنو شرٍع کجا از یا ٍ بگو چطَری دٍنو نهی_
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 ای اجازى با. شد ٍارد دست بٌ سینی نیانسالی قانت کَتاى نرد ٍ شد زدى در حین يهَن در
 :گفت بًو رٍ لبخند با. اٍند نزدیک ٍ گفت

 اٍندین خَش_

 . بشٌ خارج اتاق از تا شدم ننتظر ٍ دادم تکَن تشکر نشانٌ بٌ سری

 قًَى بٌ خان نسعَد کٌ، کردم سکَت کرد صداش «سیاح» خان نسعَد کٌ نردی رفتن بعد
 :گفت ٍ کرد اشارى ام

  بفرنایید_

 :گفت دٍبارى کٌ شد طَالنی سکَتو. زدم زل بًش ٍ برداشتو رٍ ام قًَى فنجَن تعلل بدٍن

 بگی؟ چیزی خَای نهی ارغَان_

 : گفتو ٍ شدم خیرى خان نسعَد ننتظر يای چشو بٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ

 !  گفتنش سختٌ_

 ٍ درد از حسابی کٌ قلبی با. کرد نگايو نگران يهَنطَر ٍ داد قَرت دار صدا رٍ دينش آب
 آلَد بغض صدایی با داشتن، باریدن بٌ نیل عجیب کٌ يایی چشو ٍ کرد نی سنگینی غو

 :گفتو

 ندٍنٌ کٌ، بَد نهَندى باقی کسی ٍ دارم عالقٌ باربد بٌ چقدر نن دٍنستن نی يهٌ تقریبا_
 . چیٌ نن قلبی آرزٍی

 نگاى بٌ. کردم نزى رٍ ام قًَى از کهی بعد ٍ کشیدم لیَان لبٌ دٍر رٍ ام اشارى انگشت
 :دادم ادانٌ ٍ دٍختو چشو ننتظرش

 دٍست رٍ خصَصیتش این. نغرٍر ٍ بَد سرد يهیشٌ. بستو دل بًش سالگی پَنزدى از_
 عاشقش ٍار دیٍَنٌ نن کٌ بَد این نًو نبَد، نًو برام اصال انا، کرد نی نحلی کو. داشتو
 کردم احساس کو کو. دیدم نهی رٍ کسی يیچ باربد جز نن ٍ شدیو بزرگ بالخرى. بَدم
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 ازدٍاج يو با نا گرفتید تصهیو پدر ٍ شها کٌ این تا... بیام ياش چشو بٌ کٌ نیست انیدی
 . کنیو

 گذاشت نبل دستٌ رٍی رٍ چپش دست يو خان نسعَد. خَردم رٍ تلخو قًَى از دیگٌ کهی
 : گذاشت اش چَنٌ رٍی تفکر عالنت بٌ يو رٍ راستش دست ٍ

 بَدم بستٌ دل بًش کٌ سردی ٍ نغرٍر يهیشٌ نرد. بَد سخت يو نن خَد برای باٍرش_
 اٍن ٍ کنو نطلق خَشبختی احساس ذاشت نهی کٌ بَد چیزی یٌ انا، بشٌ نن نال باالخرى
 !بَد باربد يای رفتار

 :گفت ای گرفتٌ صدای با

  رفتاری؟ چٌ_

 :گفتو ٍ دٍختو چشو بَد شدى سرد حاال کٌ ام قًَى فنجَن بٌ

 نجبَر اٍندى پیش اش خانَادى برای کٌ نشکالتی خاطر بٌ کٌ گفت بًو باربد ازدٍاج بعد_
 .ندارى نن بٌ حسی يیچ ٍگرنٌ کنٌ ازدٍاج نن با شدى

 :گفت جَنی کو صدای با ٍ پرید رنگش ٍضَح بٌ

  نشکالتی؟ چٌ گفت بًت خَب،_

 : گفتو ٍ ياش چشو بٌ زدم زل

 ازدٍاج نن با شها خاطر بٌ بشٌ نجبَر پسرتَن شد باعخ چی بپرسو شها از اٍندم ٍلی نٌ_
  کنٌ؟

 :گفتو کالفٌ. کرد سکَت ٍ انداخت پایین رٍ سرش

 نی قسو کنو کهکتَن دم نی قَل بیاد بر دستو از کاری اگٌ. بدید جَاب لطفا کیایی جناب_
 . بگید بًو رٍ حقیقت فقط خَرم
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 تلفن بگٌ چیزی خَاست تا ٍ کشید شلَارش رٍی رٍ ياش دست کف ٍ کرد بلند رٍ سرش
 :داد جَاب ٍ رفت نیزش سهت. خَرد زنگ

 بیرٍن، یام نی خَدم االن خَب خیلی... نٌ گفتو... دارم نًهان بگید بًشَن خانو نٌ... بلٌ_
 . باشن ننتظر بگید بًشَن

 :گفت نن بٌ رٍ ٍ گذاشت رٍ گَشی

 .دارى کارم باربد بیرٍن برم لحظٌ چند باید جان، ارغَان نتاسفو_

 :گفتو ٍ شدم بلند نگران

  گین؟ نهی چیزی کٌ بًش_

 :داد ادانٌ ٍ کرد آرانشو بٌ دعَت ٍ داد تکَن باش آرٍم نعنی بٌ رٍ دستش

 .برگردم نن تا بشین تَ. بیرٍن رم نی دارم يهین خاطر بٌ نٌ_

 طَل ٍ شدم بلند. بشینو تَنستو نهی دیگٌ. شد برابر چند نن نگرانی خان نسعَد رفتن با
 باربد کٌ این از ترس. کَبید نی ام سینٌ دیَارى بٌ نحکو قلبو. کردم طی بار چند رٍ اتاق

 یخ شدت بٌ يام دست. بَد کردى بد رٍ حالو بیارم در سر ناجرا از نذارى ٍ اینجام نن بفًهٌ
 گفتو نی ذکر لب زیر. نبرى بَیی چیزی از باربد کردم نی التهاس خدا بٌ لب زیر. بَدن کردى
 : گفت ٍ شد ٍارد خان نسعَد کٌ

 !بَدن نًهی يای کار گذاشتو، ننتظرت ببخشید_

 : گفتو ٍ دادم تکَن سری

 نفًهید؟ چیزی کٌ باربد ندارى، اشکالی_

  گرفت پایین رٍ سرش ٍ برد جیبش داخل رٍ دستش

   نٌ_
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 :گفتو ٍ کشیدم ای آسَدى نفس

 شکر رٍ خدا_

 :گفت بکشو پیش رٍ حرفو خَاستو تا

 ٍ باشٌ يو نحهَد باید! بزنو حرفی پدرت حضَر بدٍن تَنو نهی نن جان، ارغَان ببین_
 .گیری نی قرار ناجرا جریان در يو تَ بَد راضی يو اٍن اگٌ بعد

 :گفتو ضعیفی صدای با ٍ کردم نگايش گنگ

 باشٌ؟ راضی پدرم باید چرا پدرم؟_

 

 : گفتو خشو ٍ باحرص

لَ حقیقتٌ، خَدى باشٌ نفعو بٌ تَنٌ نی کٌ چیزی تنًا االن_  ندت این تَ گزندى، ٍ تلخ ٍَ
 لطفا پس. بشٌ کلفت پَستو شدن باعخ ٍ شدن تزریق ٍجَدم بٌ زير نحل حقایق از خیلی

 ! اینجا بیاد بگین پدر بٌ

 :گفت ٍ برگشت سهتو بٌ دٍبارى ٍ کرد طی رٍ اتاق عرض کالفٌ ٍ کرد نگايو شک بٌ دٍ

 حقیقت شنیدن از باش نطهئن بهَنٌ، باقی يست کٌ يهَنطَری چیز يهٌ بزار ارغَان_
 .نباش گذشتٌ اتفاقات قبر نبش دنبال انقدر. شی نهی خَشحال اصال

 :گفتو ام نَضع در تغییری يیچ بدٍن

 دارم االن کٌ زندگی انا، باربدم عاشق درستٌ. کنٌ نی آرٍم رٍ نن ٍاقعیت شنیدن فقط االن_
 . بدٍنو رٍ دلیلش خَام نی ٍ کابَسٌ بٌ شبیٌ

 :گفتو دٍبارى کٌ کرد نگايو نتفکر ٍ زد زل صَرتو بٌ
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 باعخ دارین نگًش نخفی کنید نی سعی کٌ رازی این. کنو نی خَايش خان نسعَد_
 از بًتر ندٍنستنش کٌ کنو قانع رٍ خَدم این از بیشتر تَنو نهی دیگٌ. ننٌ عذاب

 !دٍنستنشٌ

 :کرد زنزنٌ ٍ جَید رٍ لبش گَشٌ ٍ گذاشت نیز رٍی رٍ ياش دست

 رٍ تَانش کٌ نطهئنی کنٌ، تغییر زندگیت يای آدم بٌ دیدت نهکنٌ بفًهی رٍ ٍاقعیت اگٌ_
 داری؟

 در جَرایی یٌ. آٍرد در خَدش تسخیر بٌ رٍ ٍجَدم نگرانی ٍ کرد رخنٌ ٍجَدم بٌ بدی ترس
 بدٍن تَنستو نی دیگٌ چقدر کی؟ تا انا، نبرم پنًانی اتفاقات بٌ پی بَدم راضی قلبو اعهاق
 بَدم گذاشتٌ قدم تَش کٌ رٍ رايی باید... نبَد نهکن دیگٌ نٌ کنو؟ زندگی تحقیر با ٍ عشق

 تَی لرزشی تا کشیدم عهیقی نفس نکخ، کهی بعد تصهیو از راضی. رفتو نی انتًا تا رٍ
 :گفتو نفس بٌ اعتهاد با ٍ نباشٌ صدام

 .کنید خبر رٍ پدر لطفا تَنو نی_

 :برد تلفن طرف بٌ دست شک بٌ دٍ يهچنان ٍ داد تکَن سری

 آٍردن؟ تشریف تابناک جناب خانو_

 ؟_ ......

 يو تابناک جناب غیر بٌ. دارم ٍاجبی کار بندى دفتر بیارن تشریف بگین لطفا خَب، خیلی_
 . نکنید ٍصل يو تلفن نشٌ ٍارد ای دیگٌ َکس

 نهی کٌ بَدم نگران انقدر ٍلی کرد دعَت دٍبارى نشستن بٌ رٍ نن ٍ کرد قطع رٍ تهاس
 ای دقیقٌ پنج. نَندم ننتظر ٍ دادم تکَن نفی عالنت بٌ سری. بشینو جا یک آرٍم تَنستو
 لحظٌ ير کٌ اٍندن نی کش قدری بٌ يا دقیقٌ. شد نی بدتر لحظٌ ير حالو نن ٍ گذشت
 تندی بٌ قلبو کٌ این با نن ٍ شد بلند در صدای باالخرى. گذشت نی عهر یک نحل نن برای
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 با. شد داخل پدر خان نسعَد بلند بفرنایید با. گرفت سرنا سراسر رٍ ٍجَدم کَبید، نی
 :برداشت قدم طرفو بٌ ٍ اٍندن کش لبخند بٌ ياش لب پدر نن دیدن

 .اٍندی يهرايش يو تَ کٌ نگفت باربد کنی؟ نی چکار اینجا تَ ، جان بابا سالم_

 :گفتو شد نی بلند ٍجَدم قسهت ترین انتًایی از انگار کٌ ضعیفی صدای با

 !اٍندم نن ندارى خبر باربد بابا، سالم_

 :پرسید نگرانی شاید ٍ نالیو لحن با ٍ گذرٍند نظر از دقت با رٍ صَرتو

  چرا؟_

 :گفت پدر بٌ رٍ خان نسعَد کٌ نگفتو چیزی

 نحهَد بشین_

 يو رٍی چشهی خان نسعَد. شد خیرى خان نسعَد بٌ پرسشگر ٍ نگران ای چًرى با پدر
 نشَن آرام برای تالش کٌ این با پدر انا، کرد دعَت نشستن بٌ رٍ پدر اشارى با ٍ گذاشت
 .دید اش چًرى تَی رٍ استرس يای رگٌ شد نی داشت، خَدش دادن

 :پرسید ٍ کرد نگايی نداشتو يا نردى از کهی دست کٌ نن بٌ دٍبارى

 سفیدى؟ گچ عین رنگت چرا شدى؟ چیزی جان بابا ارغَان،_

 ناکام زدن حرف برای تالشو ٍ شد نهی خارج ام حنجرى از صدایی انا دادم تکَن رٍ يام لب
 خان نسعَد. شد نی بیشتر لحظٌ ير نگرانیش ٍ بَد زدى زل صَرتو بٌ يهچنان پدر. نَند
 :گفت ٍ کرد پدر بٌ رٍ دید، رٍ نن اجر بی تالش کٌ

  دخترم بگَ جان ارغَان کن، صبر یکو جان نحهَد_

 . برگشت نن طرف بٌ پدر نگاى دٍبارى

 .بَد شدى کندن جَن شبیٌ چیزی نن برای زدن حرف انگار انا، چرا دٍنو نهی
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 :گفت بًو رٍ خان نسعَد کٌ شد طَالنی سکَتو

 !ننتظرى پدر جان، ارغَان_

 جا جابٌ کهی جام سر. شدم خیرى خان نسعَد ٍ پدر ننتظر يای چشو بٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ
 :گفتو لرزٍنی صدای با ٍ شدم

  بَد؟ چی کیایی جناب نشکل... بدٍنو( کشیدم بلندی نفس... )خَاستو نی... نن نن،_ 

 رٍ سَالی يهچین انتظار اصال. کرد نی نگايو نتحیر ٍ بَدن شدى درشت پدر يای چشو
 :دادم ادانٌ ٍ کردم پیدا بیشتری جرات. نداشت

  بشٌ؟ نن با ازدٍاج بٌ نجبَر باربد شد باعخ نشکلی چٌ_

 نسعَد. کرد جابت خان نسعَد رٍی رٍ نگايش ٍ چرخید خان نسعَد طرف بٌ پدر اینبار
 .کشید گردنش رٍی دستی ٍ انداخت پایین رٍ سرش خان

 :گفتو تر نحکو بار این

 .افتادى اتفاقایی چٌ بفًهو کٌ ننٌ حق این چَن بدٍنو، خَام نی نن_

 :دادم ادانٌ دٍبارى کٌ بَد شدى خشک جاش سر انگار پدر

 .باشید داشتٌ حضَر شها کٌ گن نی نن بٌ رٍ چیز يهٌ صَرتی در گفتن خان نسعَد_

 :گفت کنان نن نن خان نسعَد ٍ انداخت کیایی جناب بٌ عصبی نگاى پدر

 نحهَد نتاسفو_

 : گفت ٍ برگشت سهتو بٌ دٍبارى پدر

 گفتٌ؟ چیزی باربد_

 :گفتو ٍ دٍختو پدر صَرت بٌ رٍ يام چشو
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 . اطالعو بی ازش نن کٌ حقیقتٌ نًو گفتٌ، چی کی نیست نًو_

 :گفت بَد گرفتٌ بر در رٍ صَرتش کل کٌ عصبانیتی با ٍ شد بلند

 . شَيرید ٍ زن باربد، ٍ تَ کٌ اینٌ حقیقت_

 :گفتو کٌ کرد حرکت در طرف بٌ بعد

 .نبَد نن سَال جَاب این_

 

 برگردى طرفو بٌ اینکٌ بدٍن نکخ کهی بعد ٍ نَند حرکت بی در دستگیرى رٍی دستش
 :گفت

 نَنٌ نهی باقی حرفی_

 بٌ رٍ نگايو ٍاج ٍ ياج. شد خارج اتاق از کنٌ پنًانش کرد نی سعی کٌ خشهی با نًایت در
 حاضر کٌ بَد ای نسئلٌ چٌ نگٌ. کنو درک رٍ نحهَد بابا تَنستو نهی. دٍختو اتاق بستٌ در

 يایی چشو با. بَد شدى تحهل قابل غیر ٍ سنگین برام اتاق يَای بدى؟ تَضیح برام شد نهی
 :گفتو ٍ کردم خان نسعَد بٌ رٍ داد نی نهایش خَبی بٌ رٍ خرابو حال نطهئنو کٌ

  کنید؟ نی پنًَن ازم رٍ چی... شو نی دیٍَنٌ دارم نن،... نن!  کنو نی خَايش_

 :گفت عهیقی نسبتا دم با ٍ داد تکَن سری بزرگ کیایی

 چشو! بگذری ٍ بذاری باید يایی نَقع یٌ. نیست يا آدم نراد ٍفق بر ٍقت يیچ دنیا_
 فرانَش ٍ برٍ افتادى، اتفاقی چٌ نیست نًو کنی، گذر باید يو تَ االن. کنی عبَر ٍ ببندی
 .شنیدی چیزی کٌ، کن

 ! بدٍنو حقهٌ پس نبَد؟ نن زندگی نگٌ اصال فًهیدم، نی باید. بگذرم تَنستو نهی

 :گفتو ٍ گرفتو نشَنٌ سهتش رٍ ام اشارى انگشت ٍ کردم اخهی
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 . شو نی شکنجٌ دارم کٌ ننو این. است سادى شها برای گفتنش_

 ٍ ایستاد نن دیدن با ننشی. شدم خارج تانل بدٍن ٍ رفتو در طرف بٌ خداحافظی بدٍن
 :گفت

  تابناک؟ خانو برید نی تشریف_

 :گفتو بًش رٍ بَد برزخی حاال نطهئنو کٌ صَرتی با

  يستن؟ دفترشَن تَ پدر_

 :گفت کنان نن نن

 ... ٍلی...بلٌ_

 . شدم دفتر ٍارد کنو گَش رٍ ياش حرف ادانٌ کٌ این بدٍن

 . بَد بابا اتاق تَ يو باربد! نبَد باربد بٌ حَاسو لعنتی آى... ٍ بَد نیزش پشت بابا

 زل نن بٌ نتعجب يای چشو با ٍ برگشت طرفو اتاق بٌ نن صدای ٍ سر پر شدن ٍارد با
 . زد

 کهال با ٍ زدم دریا بٌ دل. بَد پایین سرش ٍ بَد گرفتٌ ياش دست بین نا رٍ سرش بابا
 :گفتو باربد بٌ رٍ اقتدار ٍ خَنسردی

 بزاری؟ تنًانَن شٌ نی_ 

 گَرم بٌ زندى رسید نی بًو دستش اگٌ کٌ، بَد نشخص کانال اش چًرى از. کرد غلیظی اخو
 :گفت بًو رٍ ساختگی ظايری حفظ با ٍلی کرد نی

 !جان؟ ارغَان اٍندی کی تَ_

 بی نن انا، کشید نشَن ٍ خط برام ٍضَح بٌ ٍ گفت تاکید با ٍ کشیدى رٍ جان ارغَان
 :گفتو ٍ دٍختو پدر بٌ رٍ نگايو بًش تَجٌ
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 بزاری؟ تنًانَن تَنی نی گفتو_

 تَی نن عکس بر. شد خیرى ام زدى یخ يای چشو تَ ٍ اٍند طرفو بٌ نن از تر سرکش باربد
 نگايش خیرى قبل لحظات از تر نصهو نن انا، بَد ٍر شعلٌ خشو آتیش باربد يای چشو
 :گفت کٌ کردم

 چرا؟_

 :گفتو نهکن حالت ترین سرد با

 !دختری پدر يای حرف_

 :گفت نحکو ٍ قاطع خیلی نن از نگايش گرفتن بدٍن

 ! رم نهی نٌ_

 پدر نیز سهت بٌ ٍ زدم دٍر رٍ بَد نن زٍم يهچنان کٌ رٍ باربد ٍ انداختو باال ای شَنٌ
 :رفتو

 . خَرم نهی تکَن جام از بَدى چی نَضَع نگی تا ٍ بدٍنو دارم حق نن بابا، بگَ_

 :گفت خشو با ٍ آٍرد باال رٍ سرش بابا

  بیاری؟ در سر ندارى ربطی تَ بٌ کٌ چیزی از دارى لزٍنی چٌ_

 :گفتو کنو احترانی بی نکردى خدایی ٍ ببرم باال رٍ صدام کٌ این بدٍن

 چٌ شها اصال! گرفتٌ قرار شها پنًان راز این الشعاع تحت نن زندگی کل ندارى؟ ربطی چرا_
 دارید؟ کیایی جناب نشکالت با ارتباطی

 در ٍ گرفت دستش حصار در نحکو رٍ بازٍم ٍ اٍند جلَ بَد شنَندى نَقع اٍن تا کٌ باربد
 :گفت داد نی فشارش کٌ حالی

 ! االن... خَنٌ برگردی بًترى_
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 :گفتو ٍ کشیدم بیرٍن رحهش بی ٍ حریص چنگال داخل از رٍ بازٍم ٍ برگشتو طرفش بٌ

 ! گردم برنهی نفًهو تا...يرگز_

 :برگشتو پدر سهت بٌ دٍبارى

 .کنو نی خَايش بگَ بگَ، بابا_

 :دادم ادانٌ بَد کنترلش از اٍضاع شدن خارج از نشَن کٌ اش ریختٌ بًو نَيای بٌ خیرى

 ببین ننَ بابا_

 :دادم ادانٌ دٍخت نن بٌ کٌ رٍ نستاصلش نگاى

 باشٌ؟ ناراحت دخترت داری دٍست_

 .داد تکَن نفی عالنت بٌ سری نستاصل، ٍ غهگین عهیق،... کرد نگايو

 ! برم قربَنت بگَ پس_

 :گفت خشنی ٍ آنرانٌ لحن با ٍ خَدش سهت کشید رٍ نن ٍ گرفت رٍ دستو باربد

 ! االن يهین خَنٌ برگرد گو نی بًت_

 :گفتو ٍ بردم باال کهی رٍ صدام بدم دست از رٍ فرصت این نبَدم حاضر دیگٌ کٌ نن

 .پرسو نی خَدم پدر از نن گین نهی نن بٌ چیزی پدرت نٌ ٍ تَ نٌ کٌ حاال عهرا،_

 :گفتو ٍ رفتو بابا سهت بٌ باز ٍ کشیدم بیرٍن رٍ دستو

 . رٍ کَفتی راز این بگَ خَای؟ نهی رٍ نن خَشبختی نگٌ_

 :گفت ٍ کرد ٍر شعلٌ رٍ ٍجَدم کٌ کشید آيی

 گو نی باشٌ_

 :گفت پدر بٌ رٍ عصبی باربد
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 .خَنٌ برنیگردى االن ارغَان! خان نحهَد_

 :گفتو باربد يای حرف بٌ تَجٌ بدٍن ٍ بلند نن

 جَنو بابا بگَ_

 :گفت ٍ انداخت کرد نی نگاى رٍ نن داشت عصبانیت با کٌ باربد بٌ نگايی نیو پدر

 بیاد تا کن خبر ٍ نسعَد_

 :گفت شدى کنترل صدای با قبل از تر عصبی باربد

 کنید؟ نی چکار نعلَنٌ_

 :گفت ٍ داد تکَن سری بابا

 بیاد بگَ برٍ_

 با پدر بزنٌ حرفی خَاست تا ٍ گرفت خشن رٍ يام شَنٌ ٍ اٍند نن طرف بٌ دٍبارى باربد
 :گفت آنیزش تحکو صدای

 .بیاد بگَ پدرت بٌ برٍ... باربد_

 

 بٌ. شد خارج اتاق از کردى گرى يایی ابرٍ با انا کردن نهی یاریش پاياش چند ير باربد،
 ٍ کرد نی نگايو نضطرب ٍ نگران عصبی،. گذرٍندم نظر از رٍ صَرتش ٍ برگشتو پدر طرف
 کرد، نی ٍارد اش کردى گرى يای دست بٌ کٌ فشاری. کَبید نی زنین رٍی رٍ پاش ٍقفٌ بی

 جناب شدن ٍارد بعد. داشت ٍا بابا بیشتر آنالیز از رٍ نن در صدای. بَد بزرگ رازی گَیای
 نگاى.  شد فرنا حکو اتاق داخل سنگینی جَ صندلی، رٍی نا ی يهٌ نشستن ٍ باربد ٍ کیایی
 :گفتو بًش تَجًی ترین کَچک بدٍن نن ٍ بَد نن رٍی باربد گر تًدید يای

  خَب؟_
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 نن، گذرٍندن نظر از بعد   پدر، کٌ کرد اجازى کسب نَعی بٌ ٍ کرد نگاى پدر بٌ کیایی جناب
 . کرد صادر رٍ اجازى ٍ گذاشت يو رٍی چشو

 :گفت ٍ کرد صاف صدایی خَدش خاص آرانش با خان نسعَد

 برى، رٍ خَدش راى کس ير ٍ بدیو پایان شراکتهَن بٌ کٌ گرفتیو تصهیو پیش سال سٌ_
 رٍابط رٍی داشت نَضَع این ٍ نبَدیو خَشحال اصال شریک داشتن از نا دٍ ير چَن

 . گذاشت نی تاجیر يو نا خانَادگی ٍ دٍستانٌ

 :داد ادانٌ ٍ زد صندلی بٌ رٍ اش تکیٌ ٍ کرد نکخ کهی

 شرکت سًام کل نًایت در ٍَ  کرد قبَل يو پدرت ٍ خرم نی رٍ سًهت گفتو پدرت بٌ_
 شد، نی شرکت نَفقیت باعخ تصهیهاتش ٍ خَبیٌ ندیر ذاتا   نحهَد. شد نن بٌ نتعلق
 تصَیب کشَر علیٌ بر رٍزى ير کٌ يایی تحریو ٍ نن ندیریتی اشتبايات! نن برعکس دقیقا
 تَ شد باعخ رفتن نی دست از ٍ نداشتو رٍ جذبشَن قدرت نن کٌ يایی نشتری ٍ شد نی

 کشیدى جایی بٌ کار! چشهگیر يای ضرر اٍنو برسٌ ضرر بٌ شرکت کَتايی خیلی زنان ندت
 ای چارى. دادم نی دست از رٍ دارایو تهام ٍ شدم نی نحسَب ٍرشکستٌ عهال نن کٌ شد

 .کردم نی کاری یٌ شرکت نجات برای باید ٍ نداشتو

 بابا سهت بٌ رٍ دستش کٌ حالی در گرفتٌ، لحنی با ٍ انداخت پدر بٌ نگايی کیایی جناب
 :گفت کرد نی اشارى بًش ٍ بَد گرفتٌ

 کهک برای ناجرا فًهیدن بعد نحهَد. برسَنٌ زٍد رٍ خَدش گفتو ٍ دادم خبر نحهَد بٌ_
 .گذاشت شرطی نن بٌ

 کیایی جناب ٍ کرد نگايو غهگین پدر. شد کشیدى پدر سهت بٌ دٍبارى خان نسعَد نگاى
 :گفت

 ...کٌ بَد این پدرت شرط_

 :گفتو کنٌ تهَم رٍ جهلٌ کیایی جناب اینکٌ از قبل لرزان صدایی با ناباٍر ٍ غهگین
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 ! کنیو ازدٍاج يو با باربد ٍ نن_

 ٍ کشید نی کالفگی با سیبیلش رٍی رٍ دستش یک ٍ داد نی تکَن عصبی رٍ پاياش باربد
 :کرد نی نگايو چشهی زیر

 نبًَت ٍ کردم پدر بٌ رٍ. گفت آرٍنی بلٌ نن جهلٌ تایید در ٍ داد تکَن سری خان نسعَد
 :گفتو آيستٌ

  چرا؟_

 :گفت بَد نشًَد ياش چشو تَی کٌ عجزی با نستاصل ٍ خستٌ. کرد نگايو شرنندى پدر

 ات خَاستٌ بٌ تَ يو گرفتو تصهیو... نن... نن ٍ داشتن خبر باربد بٌ تَ عالقٌ از يهٌ_
 بشٌ تر نحکو شراکتهَن يو برسی

 زدى شیرجٌ زدى یخ ای دریاچٌ تَی انگار. اٍند پایین ٍ خَرد سر چشهو از اجازى بی اشکی
 ام چَنٌ. کردم سرشکستی احساس کیایی جناب ٍ باربد نگاى زیر. لرزیدم نی سرنا از ٍ بَدم
 :گفتو خَردى فرٍ بغض از گرفتٌ صدای با. گرفتن راى يا اشک ٍ لرزید

 !کردی؟ ابزاری استفادى نن از_

 :کردم اشارى خَدم بٌ ٍ گذاشتو ام سینٌ رٍی رٍ ام اشارى انگشت

 دخترت؟ از_

 :دادم ادانٌ. گرفت پایین رٍ سرش بابا

  شراکت؟ نیز زیر نزنٌ کیایی جناب دٍبارى کٌ این بخاطر فقط_

 نی چی! بزنٌ کٌ نداشت حرفی یعنی. نزد حرفی ٍ گرفت ياش دست نیَن رٍ سرش پدر
 :گفتو ٍ برگشتو خان نسعَد سهت بٌ بگٌ؟ تَنست نی چی بگٌ؟ خَاست

 بدید؟ نجات رٍ شرکتتَن بتَنید تا! نداشت؟ دٍست کٌ کردید ای رابطٌ قربانی رٍ پسرتَن_



 www.Novel98.com 147               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 . گذاشت صَرتش رٍی رٍ دستش زدى خجالت خان نسعَد

 :گفتو ٍ کردم باربد بٌ رٍ

 کردی؟ قبَل بازم ٍ داشتی خبر يا ناجرا این تهام از يو تَ ٍ_

 :گفت خشهگین لحنی ٍ بَدن نشستٌ خَن بٌ کٌ يایی چشو ٍ برزخی نگايی با باربد

 .داشتن احتیاج کهکو بٌ ام خانَادى چَن آرى،_

 تَنستو نهی!  ازدٍاج نحل ای رابطٌ بٌ ننفعتی يای نگاى از خَرد، نی بًو داشت دیگٌ حالو
 .شدم خارج در از ٍ زدم چنگ کیفو بٌ. کنو تحهل رٍ نسهَم جَ اٍن این، از بیشتر

 .بشو دٍر اٍنجا از فقط خَاست نی دلو انا، برم خَام نی کجا دٍنستو نهی

 

 دیگٌ آسانسَر رسیدن از قبل انا شدم ننتظر ٍ زدم رٍ دکهٌ ٍ رفتو آسانسَر طرف بٌ
 بٌ. کنو استفادى پلٌ راى از گرفتو تصهیو ٍ کنو تحهل رٍ شرکت کنندى نشهئز يَای نتَنستو
 قبل انا، برسو ناشینو بٌ زٍدتر يرچٌ تا دٍیدم خرٍجی در سهت بٌ رسیدم کٌ يا پلٌ پایین
. دیدم رٍبرٍم عصبانی رٍ باربد ٍ برگشتو. شد کشیدى شدت بٌ دستو ناشین در بٌ رسیدن

 فرط از بینیش يای پرى ٍ بَد زدى بیرٍن پیشَنیش يای رگ کٌ بَد خشهگین قدری بٌ
 انا، بکشو بیرٍن قَیش يای دست نیَن از رٍ دستو کردم سعی. خَرد نی تکَن عصبانیت
 يو رٍ نن ٍ رفت ناشین سهت بٌ انجانو، سر بی تقاليای بٌ تَجٌ بدٍن باربد ٍ نتَنستو

 .کشید خَدش با

 :گفتو ٍ کَبیدم پًنش ی سینٌ رٍی داد، بٌ شبیٌ ٍ بلند صدایی با

 ! کن ٍلو_

 :گفت اش شدى قفل يای دندٍن نیَن از ٍ دٍخت بًو رٍ ترسناکش نگاى
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لت_  آیندى بٌ زدی گند ٍ اینجا اٍندی شدی بلند کارى یٌ کٌ کردم ٍلت این، شدی کٌ کردم ٍ 
 ! ٍایسی نن رٍی تَ کردی پیدا جرات کٌ کردم ٍلت. يانَن خانَادى ٍ شرکت

 :گفت ٍ گرفت جلَم رٍ دستش ٍ داد يلو ناشین سهت بٌ دٍبارى 

 سَئیچ_

 :گفت داد با بگو چیزی خَاستو تا ٍ کردم اخو

 یاال_

 يانَن پدر کاسٌ يو اٍن نگٌ داد؟ نی دستَر بًو حقی چٌ بٌ اصال نخَردم، تکَن جام از
 سَئیچ ٍ قاپید دستو از رٍ کیفو دید کٌ رٍ تفاٍتیو بی کردى؟ فکر خَدش پیش چی نبَد؟

 :گفت دٍبارى. برداشت تَش از رٍ

 .ندارم بحخ حَصلٌ اصال کٌ ناشین تَ بشین برٍ_

 ندارم؟ حَصلٌ گی نی حاال کٌ بیَفتی راى دنبالو کٌ کردم التهاست نن نگٌ_ 

 :دادم ادانٌ ٍ کردم خیابَن بٌ اشارى

 نگرفتٌ جلَتَ کسی بازى، راى_ 

. کرد بسندى تند نگايی بٌ فقط ٍ بیارى زبَن بٌ تند حرفی نبادا تا گرفت دندٍن بٌ رٍ لبش
 خَدش ٍ بشینو شدم نجبَر نن کرد ٍارد بازٍم بٌ کٌ فشاری با ٍ کرد باز برام رٍ ناشین در
 کٌ يا الستیک جیغ صدای ٍ گذاشت گاز پدال رٍی رٍ پاش. گرفت قرار فرنَن پشت يو

 صندلی بٌ ترس از کٌ کرد نی رانندگی آٍر سام سر چنان. شد بلند دریدند نی رٍ آسفالت
 . بزنو حرفی نداشتو جرات ٍ بَدم چسبیدى

. باشو تنًا شرایط این تَ باربد با خَاست نهی دلو اصال. ترسناک ٍ بَد برزخی اش قیافٌ
 ام پیادى ٍ کرد باز رٍ نن سهت در ٍ شد پیادى ٍ کرد پارک خَنٌ در جلَی دقیقٌ چند از بعد
 کٌ خَنٌ ٍارد. شدم نی کشیدى دنبالش شٌ نی بردى نسلخ سهت بٌ کٌ ای برى نحل. کرد
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 یٌ با کٌ رفتو عقب عقب ترس از. اٍند طرفو بٌ حرصی ٍ داد يل داخل بٌ رٍ نن شدیو
 :زد فریاد صَرتو تَی ٍ گرفت رٍ لباسو یقٌ ٍ اٍند طرفو بٌ سریع حرکت

 دستو کردی فکر ریختی؟ بًو رٍ چیز يهٌ ٍ شرکت اٍندی کٌ کردی فکری چٌ خَدت پیش_
  فًهی؟ نی زدی گند رسٌ؟ نهی بًت

 :گفتو کردم پیدا کجا از دٍنو نهی کٌ جراتی با

 بٌ بدٍنو کٌ این شٌ؟ نی نحسَب زدن گند بفًهو رٍ حقیقت خَاستو نی کٌ این! گند؟_
 گندى؟ گیرم نی قرار نًری بی نَرد گنايی چٌ

 آيستٌ دستش ٍ شد ننصرف انگار کٌ بزنٌ حرفی خَاست ٍ سایید يو رٍی رٍ ياش دندٍن
 نی نَياش تَی دست ٍ رفت نی راى عصبی ٍ کالفٌ. شد ريا ٍ خَرد سر لباسو یقٌ از

 . کشید

 :گفتو بیشتر شجاعتی با

 رٍ چیزم يهٌ کٌ ننو این. نشد بد کٌ ات خانَادى ٍ تَ برای ناراحتی؟ انقدر تَ چرا حاال_
 .باختو

 :گفتو ٍ کردم اشارى بًش دستو با

 شدم تحهیل بًش اجبار بٌ ٍ ندارى دٍستو کٌ نردی_

 :کردم اشارى خَنٌ بٌ

 يام آرزٍ قبر شد ٍ باشٌ يام آرزٍ کاخ بَد قرار کٌ ای خَنٌ_

 :کرد نی خیس رٍ صَرتو کٌ نزاحهی اشک قطرى ٍ بغض با ٍ کردم اشارى خَدم بٌ

 !پدرم حتی دارن ابزاری نگاى بًو يهٌ ٍ ندارى دٍستو کس يیچ کٌ ننی_

 :گفت دلسَزانٌ ٍ انداخت بًو نگايی
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 آسیب تنًا تَ. شدم قربانی نعانلٌ این تَی ننو فًهی؟ نی است نعانلٌ جَر یٌ نا ازدٍاج_
 .نیستی ناجرا این دیدى

 :گفت بَد صداش تَی کٌ غهی دریای با ٍ اٍند سهتو بٌ

 خَبی نرد نتَنستو نتاسفو،. نبَد این کردی نی تصَر کٌ زندگیی  کنو، نی درکت نن_
 .باشو برات

 شدى سرازیر يای اشک ٍاسطٌ بٌ صَرتو کل زدن، چنگ رٍ قلبو انگار باربد حرف این با
 :داد ادانٌ. بَد شدى خیس خیس  

  نبَدم، نًسا عاشق ٍقت يیچ اگٌ_

 ! نداری کو چیزی زیبایی ٍ نحبت از تَ. شدم نی عالقهند تَ بٌ قطعا  

 (زدم پَزخند)

 :گفت نصهو ٍ جدی

 بخَاد رٍ بَدن تَ با دلو ٍ بیام طرفت شد باعخ زیباییت يهین ٍ زیبایی تَ گو، نی راست_
 .ست نًسا اسیر( کَبید آيستٌ اش سینٌ رٍی)نن لعنتی قلب انا،... انا

 :کرد پشت

 نهی دلو يرگز خَرم نی قسو ارغَان. بشٌ بازی تَ دل با شد باعخ کٌ نشکالتی بٌ لعنت_
 اٍضاع انا، ٍایسادم جلَشَن گرفتن تصهیهی چٌ يا پدر فًهیدم ٍقتی. کنو اذیتت خَاست
 .کردم قبَل ناچار بٌ ننو. نَند نهی باقی کار این جز رايی کٌ بَد پیچیدى انقدر ام خانَادى

 :گفتو گرفتٌ صدای با ٍ کشیدم خیسو صَرت رٍی رٍ دستو

 افتٌ؟ نی اتفاقی چٌ بشٌ جدا یکی اٍن از بخَاد نا از کدٍم ير اگٌ_

 :گفت برگشت طرفو بٌ يَل ٍ پریدى رنگ باربد
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 شٌ نی فسخ قرارداد_

 

 شَيرشَن تازى کٌ بَد يایی زن بیَى نحل حالو کٌ ننی بٌ رٍ ٍ اٍند بیرٍن حرص با نقداد
 :گفت دادن دست از رٍ

 .نَنو نی باربد پیش نن. دنبالت بیاد تا زنو نی زنگ سارا بٌ_

 يو سارا نکشیدى ساعت یک بٌ. زد زنگ سارا بٌ بشٌ نن از جَابی ننتظر اینکٌ بدٍن بعد
 بًو دلسَز خَاير یٌ نحل ٍ بَد اشک از پر سارا يای چشو. کشید آغَش در رٍ نن ٍ اٍند
 :گفت

 .عزیزم بریو بیا_

 :گفت کٌ دادم تکَن نفی عالنت بٌ رٍ سرم

 . پاشَ پس کنی ننصرف تَنی نهی رٍ نن کٌ دٍنی نی عزیزم؟ کنی نی لج چرا آخٌ_ 

 .شدم خارج خَنٌ از يهرايش ٍ پَشیدم لباس سارا اصرار بٌ

 

 :گفت آيستٌ ٍ اٍند طرفو بٌ آرٍم

 !بشی؟ جدا خَای نهی کٌ تَ انا،... انا شدی اذیت خیلی دٍنو نی_

. کرد نگايو ننتظر يو اٍن ٍ زدم زل ياش چشو بٌ باریدن، نی نکحی يیچ بی يام اشک
 ٍ قلب! کرد؟ تصَر شٌ نی نگٌ رٍ بَدن باربد بدٍن بکنو؟ دل نرد این از تَنستو نی چطَر
 نن طرفی از. بشو دٍر ازش ای لحظٌ  کٌ دیدم نهی خَدم در ٍ بَد نرد این بٌ نتعلق رٍحو
 ٍ. شرکت تَ قدرتش حفظ برای کرد ابزاری رٍ اٍن پدرش کٌ کسی. بَدم تحهیلی يهسر یٌ

 کردى ازدٍاج نن با اش خانَادى نجات خاطر بٌ فقط... بَد ایستادى رٍبرٍم کٌ نردی باربد،
 .بَد
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 :گفت بیشتری استرس با باربد

 ارغَان_

 :ٍگفتو کردم نگايش سَالی ٍ اٍندم خَدم بٌ یًَ

 بلٌ؟_

 :گفت زد نی نَج تَش نگرانی کٌ لحنی با

 بشی؟ جدا خَای نهی کٌ تَ گفتو،_

 :زدم لب گیراش، يای چشو بٌ خیرى ٍ زدم تلخی لبخند

  دارم؟ رٍ تَ از شدن دٍر تَان نظرت، بٌ_

. زد زل بیرٍن بٌ ٍ رفت پنجرى طرف بٌ حرفی يیچ بدٍن. گرفت غو رنگ جذابش نگايش
 گذشتن ٍ رفتن ذينٌ از دٍر چقدر ٍ دارم دٍستش چقدر نن دٍنست نی يو خَدش انگار
 !ازش نن

****************** 

 قابل غیر برام چیز يهٌ ينَزم. کنو نی پنًان يهٌ از اتاقو تَی رٍ خَدم کٌ است يفتٌ یک
 بَدن کنارش از کٌ شدى راحت خیالش انگار ندارى، نن کار بٌ کاری يو باربد. يضهٌ ٍ درک
 ٍ زدم غلتی تختو رٍی. شو نهی نحسَب شراکتشَن برای تًدیدی دیگٌ ٍ بگذرم تَنو نهی
... نن یعنی. نزدى زنگ بًو بارم یٌ حتی بابا رٍزى چند این تَ کردم فکر ٍ نشستو تخت لبٌ

 زنگ یٌ حتی کٌ نداشتو پدرم برای ارزشی ترین کَچک تابناک، نحهَد دختر تک ارغَان،
 چشو. کردم ٍارسی تَش  رٍ خَدم ٍ رفتو اتاقو آینٌ سهت بٌ ٍ زدم خندی پَز نزد؟ يو
 تنشَن يدفی يیچ بی کٌ يایی لباس ٍ ندارن حالتی يیچ کٌ نَيایی رٍحو، بی يای
 پیش رٍ آشپزخَنٌ راى. باشن داشتٌ يو با يهخَنی ترین کَچک حتی اینکٌ بدٍن. کردم
 ٍ رفتو کیفو سراغ... خَاست نی شکالت دلو. کردم درست خَدم برای ترک قًَى یٌ ٍ گرفتو

. کردم پیدا رٍ بَد آٍردى برام سارا کٌ رافائلَیی شکالت دٍنٌ دٍتا يهش ٍ گشتو دنبالشَن
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 آخٌ؟ بشو آرٍم شکالت دٍنٌ دٍتا با چطَری ناراحتی اٍج تَ االن نن! شانس این بخشکٌ
 نًهَن شکالت دٍتا يهَن ٍ قًَى بٌ رٍ خَدم ٍ پنجرى کنار رفتو ٍ انداختو باال ای شَنٌ
 نی خَدم از بیشتر رٍ نن کی. برم خَدم صدقٌ قربَن ٍ بخرم رٍ خَدم ناز داشتو نیاز. کردم

! نگرفتن ازم سراغی ندت این تَی ام خانَادى اعضای از کدٍم يیچ اٍند یادم تازى خَاست؟
 حتی نٌ ٍ ناکان نٌ یزدانو، داداش نٌ. سَخت خَدم برای دلو! نبَدم؟ نًو براشَن یعنی
 ٍ کردم باز رٍ شکالتام از یکی. يست يو ارغَانی رفتٌ یادشَن اصال شدى؟ چشَن! نانان

 فضای بٌ رٍ نگايو. کردم نزى رٍ داشتنیو دٍست ترک قًَى ٍ کندم ازش کَچَلَ تیکٌ یٌ
 خلَت تا برداشتو رٍ گَشیو. سَزٍندم تنًاییو ٍ نظلَنیت حال بٌ دل ٍ دٍختو خَنٌ دلگیر

 شدن باز با. کردم لهس رٍ تلگرام برنانٌ رٍی. ببرم یاد از نجازی فضای با رٍ تنًاییو ٍ
 بَد دانشگايو دٍران دٍستان گرٍى اٍلی. شد رٍٍن گَشیو بٌ نخَندى يای پیام سیل برنانٌ،

 رٍ اش حَصلٌ یعنی... کردم عبَر کنارش از تفاٍت بی. داشت پیام تا يزار سٌ تقریبا   کٌ
 باز بَد، سارا سَنی. کردم گذر تَجٌ بی يو باز ٍ بَد بزرگان سخنان کانال دٍنی. نداشتو
 :پیانش اٍلین. کردم خَندن بٌ شرٍع ٍ کردم

 کجایی؟ سالم_

 بعدی

 ... الَ_

  پیانش آخرین سراغ رفتو حَصلٌ بی

 قلهبٌ؟ کجایی_

 داستان يای کانال ٍپنجهی چًارنی. شدم خارج کنو تایپ جَابی کٌ این بی ٍ کردم اخهی
 ٍ شدم کنجکاٍ! داشتو پیهان از پیام تا سٌ. بَد پیهان ششهی نًایت در ٍ بَدن خبر ٍ

 . خَندم ٍ کردم باز رٍ يا پیام سریع

  سالم_
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 دٍنی

  دخترک؟ قًری بايام_

 سَنی

ًرش کٌ گفتی سعدیا_   .نکرد آرانو نیز، آبان ناى ٍ رفت نًر... ٍلی دل از َرٍد نی ن 

 جَابی خَاستو. کنو حالجیش ذينو تَی کردم سعی ٍ زدم زل پیهان پیام آخرین بٌ شَکٌ
 از جدید پیام یٌ کنو خانَش دٍبارى رٍ گَشی اینکٌ از قبل ٍ شدم ننصرف کٌ کنو تایپ
 . اٍند پیهان طرف

 . شدی ننصرف ظايرا کٌ بفرستی جَابی شدم ننتظر دخترک، سالم_

 :کردم تایپ ٍ ندم جَاب کٌ ادبٌ از دٍر دیدم ٍ کردم فکر کهی آنالینٌ، کٌ نبَد حَاسو اصال

 کردم خلَت خَدم با کهی سالم،_

 :داد جَاب سریع

 شدم؟ نزاحهت_

 :دادم جَاب شدى؟ نزاحهو کٌ کردم فکر کهی خَدم با

  اصال نٌ_

 .فرستاد ای تازى پیام کٌ نکشید لحظٌ بٌ

 .شدم نگرانت ندتٌ، یٌ نیستی کجایی؟ راستی... خدارٍشکر_

 :نَشتو تعجب با

 ! چرا؟_

 ٍیال ناجرای بخاطر_ پیهان
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 ٍ ننظَرشٌ رٍ باربد تَسط يو با شدنهَن دیدى ناجرای کٌ اٍند یادم ٍ کردم فکر کهی
 :کردم تایپ

 . نیَند پیش نشکلی ناجرا، اٍن آيا_

 :داد جَاب

 ببینهت؟ رٍز یٌ تَنو نی...برم باید االن نن... شد راحت خیالو خَب_

 ٍ نن نشٌ؟ چرا اصال. ندیدم نکردنهَن نالقات برای دلیلی ٍ شٌ؟ نی گفتو ٍ کردم فکر کهی
 : کردم تایپ سریع دٍستیو، دٍتا نحل پیهان

  حتها  _

 . دخترک بینهت نی پس_ پیهان

 .بینهت نی_

 .شدم ام قًَى خَردن نشغَل دٍبارى ٍ گذاشتو کنار رٍ گَشی

 

 بَدیو کردى جدا رٍ يانَن اتاق دٍبارى درستٌ. بَد نیَندى خَنٌ باربد ٍ بَد صبح سٌ ساعت
 احساس يهش. بَدم نگران ٍ جَشید نی سرکٌ ٍ سیر نحل دلو. نبَدیو يو از خبر بی انا
 نًایت در ٍ نداد جَاب انا، زدم زنگ گَشیش بٌ بار چندین. افتادى بدی اتفاق کردم نی

 درستیٌ کار اصال. نٌ یا بزنو زنگ اش خانَادى بٌ باید دٍنستو نهی. شد خانَش گَشیش
 ٍ انتظار جز نن ٍ چرخیدن نی رحهانٌ بی يا عقربٌ کنو؟ نگران يو رٍ اٍنًا شب ٍقت این
 درد پايام کٌ چرخیدم يدف بی خَنٌ تَی انقدر. بکنو تَنستو نهی ای دیگٌ کار صبر

 بافتی پتَی. شد نی بیشتر سرنا این صبح دم ٍ رفت نی سردی بٌ رٍ يَا طرفی از گرفتن،
 صبح. برد خَابو کی نفًهیدم ٍ شدم ننتظرش پنجرى پشت ٍ پیچیدم خَدم دٍر ٍ برداشتو

 نبل رٍ چرا کردم فرانَش لحظٌ یک ٍ شدم بیدار بَد کردى عبَر پردى از کٌ آفتابی نَر با
 ساعت يا عقربٌ. شدم خیرى ساعت بٌ ٍ پریدم جا از یًَ دیشب، آٍری یاد با. بردى خَابو
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 کٌ دٍساعتٌ فقط نن  اٍند یادم ذينو بٌ فشار کهی با ٍ دادن نی نشَن رٍ يشت
 گرفتو رٍ باربد شهارى ٍ رفتو تلفن طرف بٌ سریع. خَابیدم

 ...است خانَش نَردنظر نشترک دستگاى_

 اتاق تَ از صدایی کٌ بَدم فکر تَی کردم؟ نی باید چکار شدم، نی دیٍَنٌ داشتو دیگٌ
 جَنو بٌ کٌ ترسی با. کشَند خَدش سهت بٌ رٍ نن ٍ کرد پارى رٍ افکارم رشتٌ خَاب
 نتحیر ٍ نات لحظٌ یک. کردم باز رٍ در آيستٌ ٍ رفتو خَاب اتاق طرف بٌ بَد، نشستٌ
. داد نی الکل بَی شدت بٌ ٍ بَد شدى ٍلَ تخت رٍی بیرٍن لباس با باربد. شدم خیرى بًش
 برخالف. برگردٍنهش کردم سعی ٍ شدم نزدیک. بَد نیاٍردى در پاش از يو رٍ کفشش حتی

 باربد نتَنستو اصال انا، نیام بر سنگین يای کار پس از ٍ زیادى زٍرم کردم نی فکر کٌ تصَرم
 برای رايی بعد ٍ بیارم در رٍ کفشش اٍل گرفتو تصهیو. برگردٍنو بَد خَابیدى دنر کٌ رٍ

 :کردم صداش ياش کفش آٍردن در بعد. کنو پیدا برگردٍندنش

  صدانَ؟ شنَی نی جان، باربد... باربد_

 :گفتو دٍبارى ٍ دادم تکَنش تر نحکو

  شنیدی؟. نهیام بر دادنت تکَن پس از نن سنگینی، خیلی برگردٍنهت کٌ کن کهک لطفا_

 :گفتو تر بلند کٌ خَرد خفیفی تکَن

 بکن خَدت يو کهکی یٌ لطفا_

 دکهٌ کردن باز بٌ شرٍع ٍ گردٍنهش بر تَنستو خَدش نیهٌ نصفٌ کهک با ٍ نن زٍر بٌ
 بٌ ای زنانٌ عطر بَی کردم احساس. کردم بَد شدى بستٌ نانرتب عجیب کٌ لباسش يای

 تشخیص از نانع ٍ بَد بیشتر شد نی بلند باربد از کٌ الکلی بَی شدت انا، خَرى نی نشانو
 ٍ بدنش رٍی لب رژ جای. زد خشکو لباس يای دکهٌ کردن باز نحض بٌ. بَد حسو درست
 دستو ٍ رفتو عقب عقب ٍ شد شل يام دست. نبَدن چنگ بٌ شبايت بی کٌ يایی کبَدی

 دٍبارى يام اشک. کنو باٍر بینو نی کٌ رٍ چیزی تَنستو نهی اصال. گذاشتو دينو رٍی رٍ
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. شد نچالٌ قلبو ٍ کردم نگاى صَرتش بٌ. زدم رٍ يق اٍلین ٍ لرزید ام چَنٌ. شدن سرازیر
 پايایی با اتاق از. کردم گریٌ ٍجَد تهام با ٍ زنین رٍی خَردم سر. زد نی برق يو ياش لب
 شهارى برداشتو رٍ گَشیو ٍ گرفتو دیَار بٌ دست فرتَت زنی پیر نحل ٍ شدم خارج رنق بی

 :داد جَاب نگران بَق تا سٌ بعد. گرفتو رٍ نقداد

 ارغَان... الَ_

 :گفتو ٍار نالٌ کنو پنًانش تَنستو نهی اصال کٌ بغضی با

 نقداد_

 :گفت قبل از تر نگران ٍ ترسیدى

 کردى؟ بلند رٍت دست شدى؟ دعَاتَن شدى؟ چی_

 : گفتو گریٌ با

 بدى بًو رٍ نًسا شهارى_

 :گفت نتعجب

  دٍبارى؟ شدى چی چرا؟! نًسا_

 :گفتو ٍ زدم يق

 دیشب بَدن، بايو_

 :گفت سریع نقداد

 .برسو تا نکن کاری اٍنجا، نیام االن_

 از فکر يزاران نقداد اٍندن تا. بَد شدى پارى پارى دیگٌ کٌ قلبی ٍ نَندم نن ٍ کرد قطع
 عهلی ٍقتش بٌ ٍ نگو کسی بٌ دادم ترجیح کٌ گرفتو تصهیهی نًایت در ٍ کرد عبَر ذينو
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 دیدن بعد ٍ رفتو آیفَن طرف بٌ. کشید بیرٍن افکار عالو از رٍ نن آیفَن زنگ صدای. کنو
 :گفت دید رٍ صَرتو ٍ شد ٍارد اینکٌ نحض بٌ. کردم باز رٍ در نقداد

 . باشی قَی ٍ نبازی رٍ خَدت خَام نی ازت نکن، ناراحت خَدتَ_

 :گفت ٍ چرخَند اطراف بٌ رٍ سرش بعد

  کجاست؟_

 حرکت سرش پشت رنق بی نن ٍ رفت سهتش بٌ نقداد ٍ دادم نشَن رٍ اتاق دست با
 بٌ رٍ ٍ کرد بلندش تخت رٍی از زحهت بٌ ٍ کرد صداش ٍ رفت باربد طرف بٌ نقداد. کردم
 :گفت نن

  بهَنی؟ ننتظر بیرٍن لحظٌ چند شٌ نی_

 رٍ سرد آب دٍش ٍ حهام داخل برد رٍ باربد يو نقداد ٍ شدم خارج اتاق از حرفی يیچ بی
 نی عق دارى يو پشت ٍ شدى شَکٌ سرد آب بخاطر باربد بَد نعلَم يا صدا ٍ سر از. کرد باز
 :گفت ٍ اٍند بیرٍن نقداد دقیقٌ چند از بعد. زنٌ

  داری؟ لیهَ آب_

 عصبی صدای بعد ساعت نیو حدٍد. آٍردم براش رٍ آبلیهَ شیشٌ رفتو ٍ دادم تکَن سری
 :گفت نی باربد بٌ رٍ کٌ شد بلند نقداد

  دیشب؟ بَدی کجا کنی؟ نی چکار داری نعلَنٌ_

 :گفت تر عصبی نقداد کٌ گٌ نی چی نفًهو شد باعخ باربد ضعیف صدای

 حرف با باز ندارى؟ خَشگذرٍنی جز يدفی نًسا نگفتو نگٌ نداری؟ زن تَ نگٌ خری، خیلی_
  شٌ؟ نی تَ پاسَز دارى کٌ کردى گنايی چٌ ارغَان شدی؟ خام ياش

 نانفًَم صدايای يو باز ٍ
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 : گفتو کٌ کنٌ شرٍع رٍ ياش سَال خَاست سارا راى تَ

 نٌ االن... کنو نی خَايش_

 با ٍ اش چَنٌ زیر گذاشت رٍ چپش دست. شد ساکت ٍ ناسید دينش تَ حرف سارا طفلک
 نردم آند ٍ رفت بٌ ٍ برگردٍندم رٍ سرم. شد خیرى خیابَن بٌ ٍ گرفت رٍ فرنَن دست یٌ

 باید حاال کٌ این ٍ افتادى کٌ اتفاقی درگیر ذينو انا، بَد يا رٍ پیادى درگیر نگايو. شدم خیرى
 باربد ذين ٍ قلب تَ نًسا کٌ این ٍ ندارى عالقٌ نن بٌ باربد دٍنستو نی درستٌ کنو؟ چکار
 کنن نی فکر کٌ نرديا تصَر خالف بر ٍ دارم شعَر دارم، احساس زنو، یٌ ننو انا، ترى پررنگ

 شیو نی غیرتی ٍقتی. خَدنَن سبک بٌ ٍلی داریو غیرت کٌ دارم اعتقاد حسَدیو، يا زن نا
 تا بشیو دیدى باید فقط. کنیو نی لَس رٍ خَدنَن ٍ کنیو نی گریٌ. دیو نی گیر( حسَد)

 چیزيایی دٍبارى. قلبشَنیو نلکٌ کٌ نایو نکردى فرانَش زندگیهَن نرد بشٌ راحت خیالهَن
 بگیری؟ نادیدى تَنی نی ببخشی؟ تَنی نی گفتو خَدم بٌ. گذرٍندم نظر از رٍ دیدم کٌ

 سهت ٍ باربد بٌ عشقو طرف یک. کردم نحاسبٌ برای نیزانی رٍ قلبو ٍ بستو يانَ چشو
 قانَنیش يهسر کٌ نن برای انا، بَدى اش عالقٌ نَرد زن با يرچند کٌ خیانتی خیانت، دیگٌ
 . بَد شدى تر سنگین کٌ بَد خیانت کفٌ کشید، تیر قلبو. بخششٌ قابل غیر ٍ سخت يستو

... اٍند بدم خَدم از. کنو نی گریٌ يا رٍز این چقدر. جَشیدن دٍبارى يام اشک چشهٌ
 .حساس ٍ ضعیف

 . رسیدیو پاشَ ارغَان،_

 :گفت ٍ نن بٌ کرد رٍ سارا. کردم نگاى نقصد بٌ ٍ کردم باز يانَ چشو

 . عالیٌ اسهش نحل اینجا کٌ پایین بپر. نخَردی صبحَنٌ دٍنو نی_

 انداختو، اسهش بٌ تفاٍتی بی نگاى

 :گفتو سارا بٌ رٍ. بًشت يشت 

 بریو؟ شٌ نی ندارم، نیل_
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 :گفت ساختگی اخو با سارا

  االن يهین بریو، گفتو شٌ، نهی نٌ_

 فقط نن ٍ داد رٍ يا سفارش سارا. شدیو ٍارد سارا يهراى بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از اکراى با
 :گفت ٍ کرد نن بٌ رٍ گارسَن رفتن بعد. کردم نگايش

لیٌ جای_ . اینجا نیام بندازى نانان دستپخت یاد رٍ نن کٌ بخَرم غذایی بخَام ٍقت ير... د 
 دیگٌ ناشاءاهلل کٌ يو اٍنجا. نخَردم پز نانان دسپخت دیگٌ رفتن ٍقتی از کٌ؟ دٍنی نی
 .نهیرى اشپزخَنٌ تَ

 :داد ادانٌ ٍ زد لبخندی

 دیگٌ ندرنٌ يای زندگی_

 :گفت بغض با ٍ شد جهع ياش چشو تَ اشک

 . ایران برگردن دٍبارى کاش خَاد، نی نانانهَ دلو_

 نی کٌ سالی چند این تَ سارا. کنٌ گریٌ بَدم ندیدى حاال تا. زدم زل سارا بٌ حیرت با
 زنانٌ يای ظرافت کٌ داشت پسرانٌ استایل قدری بٌ حقیقت در. بَد نکردى گریٌ شناختهش

 :گفتو ٍ زدم لبخند زٍر بٌ ٍ گرفتو رٍ دستش. اٍند نهی چشو بٌ اش

 .گیری نی آبغَرى داری نشستی ببین... يا برى یادم يام غصٌ کٌ بیرٍن آٍردی ٍ نن نحال_

 :گفتو ٍ کردم دستی پیش کٌ بگٌ ٍ کنٌ نزى نز رٍ حرفش کرد سعی ٍ کرد نگايو نظلَم

 . گو نهی فعال انا، دارم يایی تصهیو یٌ_

 :دادم ادانٌ کٌ کرد نگايو نتحیر

 ریختٌ فرٍ برج یٌ االن نن. بگیری نشَرت بدٍن ٍ تنًایی بٌ رٍ يایی تصهیو الزنٌ گايی_
 شَيرت از يو ٍ ات خانَادى از يو سختٌ. بسازم ای دیگٌ باٍر يام خرابٌ رٍی تَنو نهی ام،
 يو دٍ ير. خیانت شَيرت ٍ کنٌ پلٌ رٍ تَ پدرت. کنی يضو نتَنی کٌ ببینی يایی چیز
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 نیست نًو براشَن کٌ چیزی تنًا. دارن قبَلی قابل دالیل خَدشَن، اصطالح بٌ يای بًانٌ
 .برن نی سَال زیر اعهالشَن با کٌ شخصیتتٌ

 ٍ کردم بغض ٍ گرفتن نی لقهٌ يو برای عاشقانٌ کٌ پسری ٍ دختر سهت دادم ُسر رٍ نگايو
 :دادم ادانٌ

 ناست بد بخت از اینو_

 سفارش اٍندن با انا، بزنٌ حرفی تا کرد باز لب غهگینو صَرت بٌ زدى زل ٍ بَد ساکت سارا
 :گفت گارسَن رفتن بعد ٍ کرد نکخ کهی يانَن

  بَدنت ندیدى داغَن انقدر حاال تا_

 :گفتو  بَد نشخص صدام تَ کٌ خاصی حرص با ٍ زدم يیستیریکی لبخند

 باشو؟ خَشحال ٍ شاد کردى، خیانت بًو شَيرم داری؟ ازم انتظاری چٌ_

 :گفت ٍ کرد عَض رٍ حرف سریع ٍ شد پشیهَن بَد زدى کٌ ای نسنجیدى حرف از

 افتاد دين از بخَر،_

 رفت نی پایین تا ٍ داد نی برش رٍ گلَم تیغ عین کٌ ای صبحانٌ خَردن بٌ کردم شرٍع
 .نبَد آسَن اصال دادنش انجام شاید کٌ کردم نی ریزی برنانٌ رٍ جدیدی آیندى ذينو تَ انا،

 

 خَدش بٌ باربد اگٌ بپرسٌ ازش ٍ بگیرى تهاس نقداد با تا خَاستو سارا از صبحَنٌ، از بعد
 حرف دیشب بٌ راجع باياش تا داشتو نیاز. کنو صحبت تنًایی باياش نن بدى اجازى اٍندى
 نَضَعی چنین نَرد در زدن حرف کنٌ نتقاعد رٍ نن کرد نی سعی نقداد چند ير. بزنو
. کنٌ عَض رٍ نظرم تَنست نهی کس يیچ ٍ بَدم ُنسر نن انا، نیست درستی کار اصال

 دگرگَن شدت بٌ حالو. کنو صحبت باربد با ٍ برم خَنٌ بٌ غرٍب شد این بر قرار درنًایت
 کسی خیانت نَرد در بخَای آسَنٌ نگٌ. زد نی گلَم تَ قلبو بگو تَنو نی جرات بٌ ٍ بَد
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 خیانتی رٍ ببندم چشو ٍ بشو ننصرف بَد نزدیک بار چندین بزنی؟ حرف داری دٍستش کٌ
 حتی رم نی حقیقت استقبال بٌ قدرت با. گرفتو رٍ نًایو تصهیو آخر در انا، افتادى اتفاق کٌ
 بشو پیادى بخَام اینکٌ از قبل ٍ رسَند خَنٌ در تا رٍ نن سارا. باشٌ گس یا ٍ تلخ  اگٌ

 :گفت ٍ گذاشت دستو رٍی دست

  پشتتو خَاير یٌ نحل نن بگیری کٌ تصهیهی ير ارغَان،_

 تَنو نی کٌ بَدم نطهئن ٍ دٍنستو نی. زدم ای نصفٌ لبخند ٍ دٍختو بًش رٍ غهگینو نگاى
 بٌ رٍ دينو آب ٍ برگردٍندم ساختهَن طرف بٌ رٍ سرم. کنو حساب شرایطی ير در سارا رٍی
 رٍ پايام رى، نی دار چَبٌ طرف بٌ زٍر بٌ کٌ اعدانیی نحل. بَد ٍقتش دیگٌ. دادم قَرت زٍر
... شد باز در. زدم رٍ زنگ لرزیدن نی شدت بٌ کٌ يایی دست با. کشیدم نی زنین رٍی

 برگردٍندم رٍنَ. دیدم شکستٌ ٍ خهیدى رٍ خَدم ياش چشو تَی ٍ انداختو سارا بٌ نگايی
 نی تر سنگین پايام لحظٌ ير. گذاشتو ساختهَن داخل بٌ پا ٍ کنٌ ننصرفو رٍ نن نبادا تا

 لعنت کند؟ دل عشق از شٌ نی نگٌ. بَد شدى بستٌ بًشَن سنگینی يای ٍزنٌ انگار شدن،
 :گفت کج گردنی با ٍ ایستاد رٍبرٍم نقداد رسیدم کٌ ٍاحد در جلَی. باربد تَ بٌ

 ببخشیش؟ بتَنی کنی نی فکر انا، نیستو اشتبايش ننکر_

 کنارش از کالنی يیچ بدٍن ببخشو؟ کٌ داشت انتظار چطَر. کردم نگايش سرد ٍ رٍح بی
 .بستو سرم پشت رٍ در ٍ کردم عبَر

 گرفت پایین رٍ سرش ٍ بَد نشستٌ نبل رٍی باربد. رسیدم پذیرایی بٌ ٍ کردم طی رٍ رايرٍ
 . بَد

 .کرد سالم نحزٍنی صدای با ٍ کرد حس رٍ سنگینو نگاى

 :گفت کٌ ندادم جَاب

  نتاسفو_

 !يهین نتاسفو، راحت، چقدر



 www.Novel98.com 163               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 جَیدن بٌ شرٍع ٍ نشستو نبل ترین نزدیک رٍی. کرد نگايو کٌ زدم داری صدا پَزخند
 :گفت ٍ اٍند حرف بٌ خَدش باربد کٌ کردم سکَت انقدر. کردم ناخنو

 باياش ٍقتٌ چند چرا کٌ کرد گریٌ ٍ زد زنگ بًو نًسا( کشید عهیقی نفس) دیشب_
 نن نیای االن اگٌ ٍ( برد فرٍ نَياش تَی رٍ دستش. )رم نهی پیشش ٍ شدم سرسنگین

 بالیی بَد نهکن ٍلی برم، خَاست نهی دلو انا، چرا دٍنو نهی راستش. کشو نی رٍ خَدم
 در کٌ اتفاقاتی از خبر بی زنو، نی بًش سر یٌ ٍ رم نی گفتو خَدم پیش. بیارى خَدش سر

 بَدن شدى خَن ی کاسٌ اشک از کٌ يایی چشو با اش خَنٌ رسیدم ٍقتی. بَد انتظارم
 گریٌ دٍبارى کرد شرٍع( کرد کَتايی نکخ)ٍ انداخت بغلو تَ رٍ خَدش. شد ظاير جلَم
 کالفٌ.)نکنو ٍلش بدم قَل خَاست ازم. کنو آرٍنش کردم سعی... اٍند درد بٌ قلبو. کردن
 . نداشتو گیری تصهیو قدرت انگار نتَنستو( کشید پَفی

 :داد ادانٌ قبل از تر شرنندى ٍ انداخت بًو ای شرنندى  نگايی

 . بَدم کردى گیر داشتن دٍست ٍ عشق بین جَرایی یٌ_

 . بفًهو رٍ نعنیش تا کردم تکرار ندام ذينو تَی رٍ اش جهلٌ ٍ زدم زل بًش تعجب با

 :داد ادانٌ

 کردى پیدا تَ بٌ نسبت کٌ داشتنی دٍست حس دیگٌ طرف ٍ نًسا بٌ عشقو طرف یک_
 . بَدم

  بًش شدم خیرى باز دين با

 بخاطر شاید گفتو خَدم پیش.  بَدم کالفٌ نن ٍ دم نهی قَل چرا کٌ داد گیر نًسا_ باربد
 ...انا بَسیدنش ٍ طرفش رفتو. کردم گیر نًسا تَ بین کٌ لعنتیٌ يای يَرنَن

 :گفت ٍ کرد بغض. زد یخ بدنو
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 بهَنو اٍنجا بیشتر نباید دٍنستو نی دى، نهی رٍ گذشتٌ طعو دیگٌ يانَن بَسٌ دیدم_
 گذشتٌ یاد بٌ رٍ انشب یٌ کرد التهاس نًسا کٌ نیرم نن گفتو ٍ شدم بلند يهین برای

 .بشینو کرد ٍادارم ٍ کشید رٍ دستو زٍر بٌ ٍلی خَاست نهی دلو. بگذرٍنیو

 خَدش تری نًو حرف گفتن برای کردم احساس کٌ عهیقی نفس بعد ٍ کرد طَالنی نکحی
 :داد ادانٌ ٍ کشید کنٌ نی آنادى رٍ

 خَردم نشرٍب چقدر نفًهیدم_

 :گفت ٍ کرد نگايو نشستٌ اشک بٌ يای چشو با

 آژانس با ٍ پَشیدم لباس زٍر بٌ صبح افتادى، اتفاقی چٌ یاد نهی یادم اصال خَرم نی قسو_
 .  برگشتو

 بٌ رٍ قلبو کٌ، بَد طَفانی دستخَش ٍجَدم انگار. داشتو بَدن تًی حس... چکید اشکو
 .بردى فرٍ دریا قعر

 

 :گفت نهدارش يای چشو با ٍ گذاشت يام زانَ رٍی رٍ ياش دست ٍ اٍند طرفو بٌ باربد

 ...نن نن،. یاد نهی یادم يیچی خَرم نی قسو_

. گرفت نی بیشتری شدت نن يای اشک اٍند نی بیرٍن باربد دين از کٌ ای کلهٌ ير با
 :گفت نًربَنی نًایت بی لحن با باربد کٌ گرفتو پایین رٍ سرم

 نکن گریٌ کنو نی خَايش ارغَان،_

. کشیدم عقب رٍ سرم کٌ کنٌ پاک رٍ يام اشک خَاست ٍ آٍرد صَرتو طرف بٌ رٍ دستش
 . انداخت پایین رٍ سرش ٍ کشید عقب ٍ کرد نشت رٍ دستش

 :گفت زد نی نَج اش نردٍنٌ ٍ بو صدای تَی کٌ خاصی غو با

 . کنو نی فکر بیشتر خَدنَن بٌ کٌ ٍقتیٌ چند( کرد کَتايی نکخ) نن نکن، ترک ننَ_
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 :گفت قبل از تر زیر بٌ سر ٍ شد نگايو نتَجٌ. آنیز نالنت ٍ تند. کردم نگايش

 نگیر تصهیهی االن فقط کنو نی خَايش_

 . کرد نی نگايو غهگین ٍ بَد نشستٌ زانَ رٍی يهَنطَر. شدم بلند ٍ زدم پَزخندی

. گرفتو يام دست بین بَد رسیدى ترکیدن نرز بٌ کٌ رٍ سرم ٍ زدم خَنٌ تَی قدنی چند
 ير قلب تَنست نی بَد، کج کٌ سری ٍ افتادى يای شَنٌ. کرد نگايو نگران ٍ ایستاد باربد
 اصال دلو بَد جالب برام! نٌ نن انا، بشٌ بخشش باعخ ٍ بلرزٍنٌ شَيرشٌ عاشق کٌ رٍ زنی
 نی خَاست نی دلو ٍ داشتو دٍست رٍ نرد این ٍار دیَانٌ کٌ چند ير. اٍند نهی رحو بٌ

 :بگو ٍ کنو جا آغَشش در رٍ خَدم ٍ برم طرفش بٌ ٍ ببخشهش تَنستو

 نٌ ٍ نًهی نن برای فقط کٌ تَیی دنیا، تَ. بگیرم نادیدى تَنو نی  بگذرم، تَنو نی آرى»
 «دیگٌ کس يیچ

 شدت بٌ ٍ گرفت درد سرم دٍبارى. ببخشٌ بتَنٌ زنی ير کٌ نیست چیزی خیانت... نٌ انا،
 شد حالو نتَجٌ باربد. کنو فکر بیشتر باید ٍ دارم احتیاج بًت االن لعنتی، سر آى. کشید تیر
 بلندی جیغ با ٍ شدم نانعش کٌ بزارى کهرم رٍی رٍ دستش خَاست ٍ اٍند سهتو بٌ ٍ

 :گفتو

 نزن دست نن بٌ_

. کرد نی ام کالفٌ ٍ اٍند نی دنبالو سایٌ نحل باربد رفتو نی کٌ طرف ير. کرد نگايو نتحیر
 حدس تَنستو نی. کرد قطع بدى جَاب کٌ این بدٍن ٍ خَرد زنگ گَشیش يو باری چند
 تصهیهو ٍ بشو عصبی قبل از بیشتر شد نی باعخ يهین ٍ بَد خط پشت کسی چٌ کٌ بزنو
 باری آخرین ٍ شد نن عصبی يای نگاى نتَجٌ باربد. بشٌ تر رنگ پر باربد کردن ترک برای
 تَ خَدم پیش ٍ شد گرم دلو لحظٌ یٌ برای شاید. کرد خانَشش خَرد زنگ گَشیش کٌ

 خَدم بٌ سریع انا، «نٌ؟ کٌ چرا بیرٍن، برى زندگیش از نًسا ٍاقعا اگٌ: »گفتو لحظٌ يهَن
: » گفتو نی دٍبارى ٍ بگذری؟ خیانتش از شٌ نی نگٌ آخٌ؟ گی نی چی گفتو، ٍ زدم نًیب
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 باز ٍ.« پیشش برم خَاست نهی دلو اصال. یاد نهی یادم نن گٌ نی نفًهیدى، گٌ نی آخٌ
 :گفت نی ٍ شد نی پیرٍز  ام پارى پارى قلب بٌ ننطقیش دلیل با کٌ عقلی يو

 .«رفت نهی اصال خَاست نهی اگٌ« 

 پریشَنو افکار با کٌ يهَنطَر. نکردم اغراق زدم نی حرف خَدم با يا دیٍَنٌ نحل بگو اگٌ
 :دادم جَاب اکراى با نقداد شهارى دیدن با ٍ خَرد زنگ گَشیو بَدم درگیر

  بلٌ؟_

 :گفت ٍ شد سردم لحن نتَجٌ نقداد

 بدى گَشیتَ نهکنٌ، اگٌ. دى نهی رٍ گَشیش جَاب باربد جان، ارغَان خَام نی نعذرت_
 ٍ کردم قبَل انا، بَد نشکل برام باربد با زدن حرف ٍاقعا کٌ این با. دارم ٍاجبی بًش،کار
 :گفتو ٍ گرفتو طرفش بٌ رٍ گَشی

 دارى کار باتَ نقدادى،_

 نقداد با صحبت بٌ شرٍع ٍ گرفت ازم رٍ گَشی بَد، شدى خیرى يام چشو بٌ کٌ حالی در
 .کرد

 نیام االن باشٌ...کی؟... چی؟... بگَ. کردم خانَشش نٌ الَ،_

 :گفت نن نن با ٍ گرفت طرفو رٍ گَشی

  بیهارستانٌ االن ٍ زدى خَدکشی بٌ دست نًسا... گفت... گفت نقداد_

 .کنٌ عَض رٍ لباسش تا رفت اتاق سهت بٌ باربد ٍ کردم نگايش نتحیر

 

 گرفتو تصهیو. بشینو جا یک تَنستو نهی ٍ بَدم آتیش رٍی اسپند نحل نن باربد، رفتن با
 گرفتن بعد. برسَنو اٍنجا بٌ رٍ خَدم ٍ بگیرم رٍ بیهارستان آدرس ٍ بزنو زنگ سارا بٌ
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 شدى خشک دينو استرس از ٍ نبَد دلو تَی دل. شدم رايی داد سختی بٌ سارا کٌ، آدرس
 :گفت ٍ اٍند طرفو بٌ سارا رسیدم کٌ این نحض بٌ. بَد

 نرگش خبر نَندى زندى... بیای نبَد نیازی_

 :پرسیدم داشتو کٌ زاری حال با

 کجاست؟ باربد_

 :گفت حرصی پر لحن با ٍ داد چرخی حدقٌ تَی رٍ چشهش سارا

 نًساست پیش_ 

 :گفتو ٍ دادم قَرت دار صدا رٍ دينو آب

 زدى؟ خَدکشی بٌ دست چرا_

 رعایت رٍ احتیاط جانب انگار کٌ خاصی طهانینٌ با ٍ رفت يو تَ فرنش خَش يای ابرٍ
 :گفت کرد نی

 ...گٌ نی کٌ خَدش_

 :گفتو ٍ پریدم حرفش نیَن اضطراب با

 گٌ؟ نی چی_

 :گفت آرٍنی صدای با ٍ انداخت پایین رٍ سرش

 بٌ دست يهین بخاطر اینو. کردى ٍلش بعد ٍ داشتٌ رابطٌ زٍر بٌ باياش باربد گٌ نی_
 زدى خَدکشی

 بٌ شرٍع تند تند ٍ گرفت رٍ دستو نگرانی با سارا. شد سست پايام ٍ چرخید سرم دٍر دنیا
 :گفت ٍ کرد باربد از اتًام رفع

 .کنٌ نهی کاری يهچین باربد نطهئنو نن گٌ، نی درٍغ نًسا ارغَان،_
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 :داد ادانٌ ٍ بشینو سالن داخل صندلی رٍی کرد کهکو ریزش جسٌ اٍن با

 .نبَدى باياش زٍر بٌ ٍقت يیچ باربد_

 :گفتو ٍ کردم نگايش بارید نی تبايی ٍ شکست غو، ازشَن کٌ يایی چشو با

 نًو دٍشَن، ير خَاستٌ یا  باشٌ بَدى اجبار بٌ کنٌ؟ نی ایجاد نطلب اصل تَ تاجیری چٌ_
 .افتادى اتفاق کٌ خیانتیٌ

 دٍنو نهی کٌ نقداد. بزنٌ کٌ نداشت حرفی یعنی نزد، حرفی ٍ انداخت پایین رٍ سرش سارا
 :گفت شرنساری با ٍ شد نزدیک بًو بَد، اٍندى کی

 .بخَام عذر ازت چطَری دٍنو نهی جان ارغَان_

 :گفتو ٍ دٍختو بًش رٍ جَنو کو نگاى

 از نن باش نطهئن. ندارى ربطی تَ بٌ کاراش ٍ داییتٌ دختر نًسا بخَای؟ نعذرت باید چرا_
 . نیستو دلگیر تَ

 :گفت کالفٌ ٍ چرخَند سری حرص با سارا

 یکی زن رفت ٍ گرفت طالق کٌ نادرى ندارى؟ ارزش يو نادرش ٍ پدر برای حتی دخترى این_
 حال در يهش کٌ پدرش از اٍنو دى، نهی جَاب زنیو نی زنگ چقدر ير االن ٍ شد دیگٌ

 شدیو نا ٍسط این. ندارى بارش ٍ بند بی ٍ لَس دختر برای ٍقتی ٍ است خارجٌ نسافرت
 . جنابعالی دایی  دختر کش ستو

 طفلک. رفت نًسا اتاق طرف بٌ کالنی يیچ بدٍن ٍ انداخت پایین سری تر شرنندى نقداد
 :گفتو سارا بٌ رٍ. نداشت جَابی حاضر جرات اصال. آٍرد نی کو سارا تیز ٍ تند زبَن پیش

 زدی؟ حرف باياش اینجَری چرا دارى گناى_

 :گفت قید ال ٍ انداخت باال ای شَنٌ

لیو دق  _  .دیگٌ کردم نی خالی یکی سر باید رٍ د 
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 اتاق طرف بٌ چسبیدن زنین بٌ انگار کٌ پايایی با کردم سعی ٍ شدم بلند ٍ نزدم حرفی
 :گفت ٍ گرفت قرار رٍبرٍم سارا. برم نًسا

 شی نی تر داغَن نرٍ،_

 :گفتو ٍ زدم کنارش

 ازدٍاج نداشت نن بٌ عشقی يیچ کٌ نردی با ننٌ نجازات این. بشو داغَن ٍ برم باید_
 .کردم

 داخل بشو اجازى ننتظر اینکٌ بدٍن. زدم در ٍ رسَندم اتاق در بٌ رٍ خَدم کشَن کشَن
 نقداد. شد ٍارد نن پیکر بٌ ضربٌ اٍلین. دیدم باربد يای دست تَ رٍ نًسا دست ٍ رفتو

 باربد. نشٌ نن يستی   ریختن فرٍ شايد ٍ بشٌ خارج اتاق از ببخشید یٌ با داد ترجیح
 :پرسیدم کنو نگايش اینکٌ بدٍن. کرد نی نگايو نتحیر

 بزاری؟ تنًانَن شٌ نی_

 :گفت نن نن با باربد

 کنو نی خَايش ارغَانو،_

 :گفتو لطافتی يیچ بدٍن. گرفت ام خندى باربد ارغَانو نالکیت «م» از

  لطفا بیرٍن، برٍ_

 ٍ کرد نگايو بَد خیرى ٍ نلتًب کٌ يایی چشو با. اٍند طرفو بٌ ٍ شد بلند ضرب با جاش از
 :زد لب آيستٌ

 ببخشید_

. شدم نانعش کٌ بزارى ام چَنٌ زیر رٍ دستش خَاست. برگردٍندم رٍ رٍم ٍ ندادم جَابی
 خَايی عذر ٍقت اصال االن کٌ فًهید جَرایی یٌ. شد خارج اتاق از ٍ کشید عهیقی نفس
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 تخت کنار باربد رفتن بعد. نباشٌ خَايی عذر برای نناسبی زنان ٍقت يیچ شاید. نیست
 :گفت ای گرفتٌ صدای با نًسا. شدم خیرى استخَنیش ٍ نحیف بدن بٌ ٍ نشستو نًسا

 ببینی؟ ننَ بدبختی اٍندی چیٌ؟_

 :گفتو ٍ کردم بًش سردی نگاى

 اٍنو چیزى، یک اینجا بٌ اٍندنو دلیل. ندارى نن برای جذابیتی يیچ يا آدم بدبختی_
 .حقیقت دٍنستن

 :گفت ٍ داد تابی رٍ رنگش خَش آبی يای چشو ٍ زد پَزخندی

 سیاى انقدر کرد؟ ٍلو بعد ٍ داشت رابطٌ بانن زٍر بٌ باربد کٌ این تر؟ ٍاضح این از حقیقت_
 .  کنٌ نی دارى غلطی چٌ نفًهید کٌ بَد نست

 :گفتو غهگین

 کردی؟ خَدکشی چرا_

 :شد خیرى سقف بٌ

 دیدم ٍ شدم بیدار ٍقتی ٍ دارم دٍستش بگو باید داشت رابطٌ بايام زٍر بٌ کٌ این با_
 تهَم رٍ چیز يهٌ بًترى کٌ فرستاد پیام یٌ بعد ٍ نداد رٍ جَابو. زدم زنگ بًش نیست کنارم
 .کنیو

 :داد ادانٌ ٍ کرد کَتايی نکخ

 .«کنو نی فکر ارغَان با ام رابطٌ بٌ دارم» بَد نَشتٌ_

 :گفت ٍ برگشت طرفو بٌ

 دنیایی گرفتو تصهیو ٍ داشتو دٍستش نکردم، تحهل دیگٌ تَ، بخاطر بَد کردى ٍل رٍ نن_
 . کنو تهَم رٍ باربدى بدٍن کٌ
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 :گفتو اٍند نی بیرٍن چاى تٌ از کٌ صدایی با

 داری؟ دٍستش نطهئنی_

 :گفت ٍ کرد نگاى سقف بٌ

 آرى_

 

. شد ٍارد يو دٍم ضربٌ. نشست پیشَنیو رٍی سردی عرق ٍ کردن یخ يام انگشت نَک
 قدرتو تهام. شد نی خارج گلَم از نانفًَنی اصَات ٍ خَردن نی تکَن اختیار بی يام لب
 :گفتو ٍ کردم جهع رٍ

 دن نی جَن برات کٌ پسر يهٌ این نٌ؟ دیگٌ کسی چرا باربد؟ چرا_

 :گفت کشی ٍقت کهی بعد. کنٌ تر زبَنش با لبی ٍ بشٌ جا بٌ جا کهی کرد سعی

 يهین فقط دارم دٍستش نن_

 کٌ خَاستن نن از ٍ شدن ٍارد پرستار سرش پشت ٍ دکتر ٍ شد بلند در صدای نَقع يهَن
 بٌ ای دٍبارى نگاى شدن خارج قبل ٍ رفتو در طرف بٌ الجَن ٍ پریدى رنگ. بشو خارج اتاق از

 ٍ رنگ انا، بَد زدى خَدکشی بٌ دست کٌ چند ير. بَد بًتر نن از حالش. انداختو نًسا
 احساس ٍ افتاد نن بٌ يو نًسا نگاى. بَد بًتر نن رٍح بی ٍ زرد صَرت از صَرتش رٍی
 در دٍنو، نهی. کردم نی اشتباى نن يو شاید. خَرد تکَنی نن تهسخر بٌ لبش گَشٌ کردم

 باربد زنان يو نن، کانل خرٍج با. کنٌ نی تَطعٌ بٌ تفسیر رٍ چیز يهٌ ذينو فعلی شرایط
 : گفت باربد کٌ، ندادم جَابی نن ٍ پرسیدن رٍ حالو ٍ اٍندن طرفو بٌ سارا ٍ

 .بزنو حرف بايات باید نن خَنٌ ببرنت بیا ارغَان_

 :گفت ٍ ٍسط پرید سارا کٌ بگیرى رٍ دستو کرد سعی 

 بدی؟ ارغَان خَرد بٌ درٍغی چٌ خَای نی کیایی؟ جناب نَندى باقی حرفی چٌ دیگٌ_
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 :غرید نشستٌ خَن بٌ نگايی با ٍ کرد سارا بٌ تیزی نگاى باربد

 نی زنهٌ، ارغَان. گو نهی بًت چیزی کٌ دارم نی نگٌ رٍ نقداد با دٍستی حرنت سارا_
 . بزنو حرف خصَصی باياش خَام

 :زد جیغ تندش صدای با سارا

 نرد االن زنتٌ؟ ارغَان نبَد یادت االن تا کنی؟ کار چٌ خَای نی نداری نگٌ حرنت نحال_
  شدی؟

 يا اتاق از نفر چند زد کٌ دادی با ٍ قرنزی بٌ پَستش ٍ بَد زدى بیرٍن باربد گردن رگ
 ... بیرٍن اٍندن

 نکن دخالت نا زندگی تَ_

 :گفت ٍ اٍند سهتهَن بٌ پرستاری باربد داد با

 . بیرٍن برید دارید دعَا اگٌ... يا بیهارستانٌ اینجا کٌ این نحل خبرى؟ چٌ آقا_

 بخاطر نقداد.  اٍند نهی کَتاى اصال يو سارا ٍ کرد نگاى سارا بٌ برافرٍختٌ ای چًرى با باربد
 دیدن با ٍ شد ٍارد نا جهع بٌ تازى ٍ بَد بیرٍن بَد، کردى پارک جایی بد رٍ ناشینش اینکٌ
 :گفت ٍ کرد نقداد بٌ رٍ باربد. ٍایساد نتعجب سارا ٍ باربد يو در يای چًرى

 کنٌ دخالت کسی زندگی تَ ندارى حق بفًهَن زنت بٌ بیا_

 :گفت ٍ کرد صدا رٍ سارا تشر با نقداد کٌ بدى رٍ باربد جَاب خَاست سارا

 بگیرن تصهیو زندگیشَن برای خَدشَن بزار_

 کٌ رٍ دستو ٍ اٍند سهتو بٌ باربد ٍ رفت کنار بَد يو تَ ياش اخو کٌ سارا نقداد حرف   بعد  
 بٌ کنارش در. افتادم راى دنبالش حرفی يیچ بدٍن. گرفت نداشت يو حس حتی دیگٌ حاال
 گردنی رگ ٍ نشستٌ خَن بٌ يای چشو ریختٌ، بًو نَيای شدم، دقیق اش چًرى رخ نیو
 نگاى يام چشو تَ اصال انا، غرٍرش یا ٍ خجالت یا بَد ترس از دٍنو نهی. زدى بیرٍن کٌ
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 طرف بٌ خَاست ٍ کرد حرکت باربد. نشستیو داخلش ٍ رفتیو ناشین سهت بٌ. کرد نهی
 :گفتو کٌ برى خَنٌ

 کنٌ نی بدتر رٍ حالو خَنٌ نٌ، خَنٌ_

 .کرد عَض رٍ نسیر حرفی يیچ بدٍن ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 :گفت بًو رٍ رفتیو کٌ کهی

  بریو؟ کجا_

 :گفتو کنو نگايش کٌ این بدٍن

 گیرى نهی دلو ناشین تَ خَبٌ، جا يهین_

 انگار. گرفت ضرب فرنَن رٍی راستش دست با ٍ کشید صَرتش رٍی رٍ چپش دست
 باربد کٌ يهَنطَر. کرد نی دٍرى رٍ بزنٌ خَاست نی کٌ يایی حرف ذينش تَی داشت
 :گفتو بَد افکارش درگیر

 .کنو نی صحبت پدر با نن نباش، نگران_

 :پرسید دريو ابرٍيایی با ٍ کرد نگايو سَالی

 چی؟ یعنی_

 :گفتو ٍ شدم خیرى رٍبرٍ بٌ

 .بخَرى بًو چیزی دم نهی اجازى نن نباش، يانَن پدر شراکت نگران یعنی_

 زدى بیرٍن بیشتر پیش از کٌ گردنی رگ ٍ شدى ننقبض فک با بعد ٍ کرد نگايو بًت با اٍل
 :گفت بَد

 چی؟ یعنی حرف این_

 :دادم ادانٌ احتیاط با انا تاکیدی
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 .بشیو جدا( کشیدم عهیقی نفس... )يو از( کردم نزى نزى رٍ حرفو کهی... )یعنی_

 کردن نی نَازش رٍ صَرتو آيستٌ کٌ يایی اشک ٍ بستو رٍ چشهو جهلٌ این گفتن بعد
 نهتد يای بَق سر پشت يای ناشین شد باعخ کٌ زد شديدی ترنز باربد. شدن سرازیر
 کردن نی اش حَالٌ رٍ آبداری يای فحش شک بی کٌ يایی بَق صدای از کالفٌ باربد. بزنن

 بَد خَردى یکٌ ٍضَح بٌ. کرد نن بٌ رٍ پارک بعد ٍ کرد يدایت خیابَن گَشٌ بٌ رٍ ناشین
 ٍ کنٌ باز لب تَنست تا گذشت ای لحظٌ چند. کرد نی نگايو زدى بیرٍن يای چشو با ٍ

 :بزنٌ حرف

 با. نکن نن با کارٍ این انا، درستٌ کردم بزرگی اشتباى نن نن، ارغَان؟ گی نی داری چی_
 ...زندگیهَن

 :گفتو تند ٍ برگشتو سهتش بٌ

 زندگی نن کردی آٍری یاد بًو يهیشٌ یاد نی یادم کٌ جایی تا زندگی؟ کدٍم! زندگیهَن؟_
 .کنی نهی فکر ای دیگٌ کس بٌ نًسا جز فًهَندی بًو.  بَدم تَ کن خراب

 

 :دادم ادانٌ کٌ بَد زدى زل بًو شدى درشت يایی چشو با باربد

 اختیارت در رٍ خَدم ٍجَد تهام با نن انداختی؟ راى زندگیهَن زندگیهَن، االن کٌ شدى چی_
 با رٍ قلبت از ای گَشٌ بدی اجازى کٌ ندٍنستی قابل رٍ نن حتی تَ کٌ صَرتی در گذاشتو،

 تهاشا رٍ شدنو خَرد نًسا با... خندیدی نًسا با...اٍندی ٍ رفتی نًسا با. کنی قسهت نن
 ٍاقعا؟ نکنو؟ زندگیهَن با کارٍ این گی نی ٍ نشستی رٍبرٍم تهام گستاخی با حاال، ٍ کردی

 نشترکهَن زندگی سر نن( کردم اشارى خَدم بٌ اشارى انگشت با)رٍ بال این کنی نی فکر تَ
 آٍردم؟
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 رٍ دستش ٍ کرد نگايو بارید نی ازشَن تابی بی کٌ يایی چشو با ٍ شد غهگین باربد چًرى
 خَاستو. آٍرد جلَ رٍ دستش يو باز ٍ نیَند کَتاى...کشیدم عقب رٍ سرم. آٍرد سهتو بٌ

 :گفت کٌ بزنو حرفی

 نگَ چیزی کنو نی خَايش_

 با ٍ کرد پاک رٍ بَدن سقَط حال در صَرتو رٍی ندت تهام کٌ يایی اشک نَازشگر ٍ ارٍم
 :گفت نًربَنی لحن

 نست انقدر. کردم کار چٌ دیشب يو دٍنو نهی. کردم نعرفتی بی نن... گی نی راست_
 چی بفًهو نستی عالو تَ کٌ انید این بٌ خَردم یادنٌ فقط. یاد نهی یادم کٌ بَدم کردى
 .خَام نی

 :گفت ٍ شد خیرى لغزید نی صَرتو رٍی کٌ اشکی بٌ

 .بیهارستانٌ تختٌ رٍ کٌ نًسایی تا کنٌ نی ناراحت بیشتر ننَ تَ، يای اشک انا عجیبٌ_

 :گرفت پایین رٍ سرش

 بٌ رٍ نن پای تا سر از زٍد خیلی کٌ عشقی... شٌ نی نحسَب عشق اٍلین نن برای نًسا_
 گردن خَنش کنٌ نگاى چپ عشقو بٌ کس ير دیدم اٍندم خَدم بٌ. آٍرد در خَدش تسخیر
 بی يای رٍز تفریح ٍ بازیچٌ رٍ نن نًسا  ندیدم کٌ شدم درگیرش انقدر. خَدشٌ

 حس این با تَنستو نهی براش، بَدم ارزش کو چٌ دیدم رفت ٍقتی. بینٌ نی حَصلگیش
 ٍ کنٌ نابَدم کانل کرد تالش بار این. برگشت ٍ رسید گَشش بٌ تَ ٍ نن ازدٍاج. بیام کنار
 ...اگٌ

 :داد ادانٌ ٍ دٍخت نن بٌ رٍ نگايش

 شٌ نی نَفق دٍم بار برای کنی، ترکو ٍ بری تَ_

 :گفت کٌ گذشت سکَت در کهی. کرد تهاشا رٍ يا ناشین آند ٍ رفت ٍ شد خیرى رٍبرٍ بٌ
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 یٌ شٌ نی انا، کردم رفتار بد يو تَ با کردم، بزرگی اشتباى نن نبخشی، رٍ نن داری حق_
 بدی؟ بًو دیگٌ فرصت

 :گفتو ریختٌ بًو ذينی ٍ آشفتٌ دلی با. کرد نگايو نگران... کردم سکَت يو باز

 تَنو نهی_

 :دادم ادانٌ. پرید رنگش

 کار چٌ يو آغَش تَ نًسا، با کٌ این تحهل ٍلی، نیستو ننکرش ٍ دارم دٍستت اندازى بی_
 . نیست آسَن برام اصال کردید

 يهیشٌ نرد بَد سخت باٍرش. خَرد سر چشهش از اشکی قطرى ٍ گرفت غو رنگ نگايش
 . کنٌ گریٌ نن نغرٍر

 :گفتو لرزید نی کٌ صدایی با. نشست نفسگیر بغضی بٌ گلَم

 دیدن طاقت. نقتدر ٍ نغرٍر ای، اسطَرى یٌ نحل نن برای تَ نکن، گریٌ کنو نی خَايش_
 :گفتو ٍ کردم پاک رٍ اشکش دستو با. ندارم رٍ تَ يای اشک

 کٌ تصَیری آخرین شٌ، نی تهَم چیز يهٌ ٍقتی خَام نی عذابٌ، نحل برام تَ کردن گریٌ_
 .باشٌ نقتدرت يهیشٌ چًرى کنو، نی حک ذينو تَ ازت

 نستاصل ٍ نحزٍن ٍ بَد شدى دقیق ام چًرى بٌ باربد ٍ باریدن نی پی در پی يام اشک
 چسبَند پیشَنیو بٌ رٍ پیشَنیش باربد کٌ گرفتن بیشتری شدت يام گریٌ. کرد نی نگايو

 :کرد زنزنٌ ٍ

 . کنی نی گریٌ تَ ٍقتی یاد نی بند نفسو جَنو، نکن گریٌ زندگیو، نکن گریٌ_

 :گفت قاطع ٍ نحکو ٍ نشَند پیشَنیو رٍی ای بَسٌ آرٍم

 نهی خَدت، حتی يیچکس،. بَدی نن نال اٍلش از یعنی ننی، نال تَ... دم نهی طالقت_
 .بگیرى نن از رٍ تَ تَنٌ
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 رٍ خَدم. رسید نی نظر بٌ نصهو اش چًرى. کردم نگايش نتعجب ٍ گرفتو باال رٍ سرم
 :گفتو ٍ کشیدم عقب

 نقصر. دٍنو نهی نقصر رابطٌ این تَی رٍ تَ کٌ البتٌ. است شدى تهَم چیز يهٌ نن دید از_
 نابَد رٍ خَدت ٍ خَدم ٍ دادم ازدٍاج این بٌ تن انا، نداری دٍستو دٍنستو نی کٌ ننو
 .کردم

 :گفت ٍ گرفت نحکو رٍ بازٍم کٌ بشو پیادى خَاستو ٍ کشیدم خیسو صَرت بٌ دستی

  بشین پس. بگیرى ازم رٍ تَ تَنٌ نهی خَدت حتی يیچکس کٌ گفتو االن يهین نن_

 :گفتو عصبانیت با

 !چیٌ دارم االن کٌ حسی بفًهی تا نیستی زن تَنو، نهی_

 :گفت نصهو ٍ جدی

 بدى ٍقت بًو. کنو نی عَض رٍ حست کنو، نی عَضش_

 کردن تصادف نا جلَی درست ناشین تا دٍ ٍ شد بلند الستیکی جیغ صدای حین يهَن در
 يو زنان. باربد دست از کردن فرار برای فرصتٌ بًترین االن دٍنستو نی. شد بستٌ راى ٍ

 نَندن بٌ نیازی پس شدیو نهی نا ٍقت يیچ باربد ٍ نن. بدى تغییر رٍ چیزی تَنست نهی
. فرايو نن برای نَقعیت ٍ بَد رٍبرٍ تصادف درگیر نگايش. نبَد دادن دٍبارى فرصت ٍ

 کردم بلند تاکسی یٌ برای دست. شدم پیادى کنٌ کاری بخَاد اینکٌ از قبل ٍ گفتو نتاسفهی
 بین درگیری انا، بیاد دنبالو کرد سعی باربد. شدم سَار سریع ناشین ایستادن نحض بٌ ٍ

 از نانع گرفتن نی فیلو داشتن ٍ بَدن گَشی بٌ دست کٌ جهعیتی ٍ رانندى دٍ اٍن
 :گفتو ٍال ٍ يَل با. شد نن بٌ رسیدنش

 .بیفت راى سریع آقا_
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 چند ناشین دنبال کٌ باربدی بٌ. نَندم خیرى سرم پشت بٌ نن ٍ کرد حرکت سریع رانندى
 بزنو فریاد خَاست نی دلو. شد خیرى رفتنو بٌ نًایت در انا برسٌ نن بٌ بلکٌ تا دٍید نتری
. بزنو حرفی تَنستو نهی ٍ بَد شدى قفل فکو انگار انا،.« برگردم خَام نی نگًدار، نٌ: »بگو
 . کردم نی ترکش باید ٍلی داشتو دٍستش کٌ نردی بٌ شدم خیرى ٍ کردم بغض فقط

 خدا بٌ شدیو شها عالف ساعتٌ یٌ نیری؟ کجا باالخرى خانو_

 :گفتو ٍ دیدم خَدم رٍی رٍ رانندى ننتظر نگاى ٍ کردم نگاى آینٌ بٌ

 .بگیر رٍ پَلت آخرش شها کنٌ نی فرقی چٌ شها برای_

 :داد ادانٌ ٍ گفت اللًی اال الٌ ال

 کردی؟ فرار خَنٌ از نکنٌ. داریو زندگی ٍ کار يو نا خانو_

 :گفتو عصبی لحنی با ٍ کردم اخهی

 دار نگٌ جا يهین_

 . شدم پیادى ٍ دادم بَد اش کرایٌ کٌ اٍنی از بیشتر رٍ پَلش 

 کجا کردم فکر این بٌ ٍ رفتو راى کهی يدف بی. شد دٍر ٍ گفت «ای بدى شفا خدا» لب زیر
 ی خَنٌ. اٍنجاست گردى نی کٌ جایی اٍلین نٌ، اینا؟ بابا خَنٌ. نکنٌ پیدام باربد کٌ برم

 ٍ اصال کٌ يو اینا سارا خَنٌ. رسٌ نی يو باربد فکر بٌ دٍنا. نیست خَنٌ کٌ اٍال   نٌ، نریو؟
 بٌ نقداد بعدشو گردى، نی رٍ اینا بابام خَنٌ بعد دنبالو اٍنجا رى نی باربد اٍل اصال! ابدا
 انشب کٌ يو يَا. ان دیگٌ يو گلستان ٍ گرنابٌ يای رفیق ناسالنتی. دى نی خبر باربد

 رٍ نخاطبینو لیست ٍ برداشتو رٍ گَشیو آخٌ؟ نن بکنو غلطی چٌ. بَد شدى سرد عجیب
 اصال، پرٍین؟ خالٌ. بدم پس جَاب ٍ سَال کلی باید برم اگٌ نٌ پَریا؟ دایی. کردم نگايی

 آٍیزٍن يای لب با. شدم انید نا تا گشتو انقدر. کرد فکر يو دیگٌ يای گزینٌ بٌ شٌ نی
 پیهان؟. خَرد زنگ گَشیو کٌ جیبو تَ گذاشتو رٍ گَشی

 :دادم جَاب تردید کهی با
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  بلٌ؟_

 :گفت آٍردى پایین انکان حد تا رٍ صداش اٍند نی نظر بٌ کٌ پیهان

 .کردی سرگردٍن رٍ يهٌ دختر؟ تَ کجایی_

 :گفتو دلی دٍ با

  گیری؟ نی باربد برای رٍ آنارم داری_

 :گفت بلند صدای با بار این ٍ کرد نکخ کهی

 حاال کنیو؟ کاری دیگٌ يو برای بخَایو کٌ داشتیو خَبی ی نیَنٌ کی باربد ٍ نن دخترک،_
 .الکاتبینٌ کرام با حسابت کنو پیدات خَدم ٍ نگی اگٌ کٌ کجایی، بگَ

 تیز دندٍن کٌ کردم حس رٍ يایی نرد يرزى يای چشو سنگینی ٍ کردم نگاى برم ٍ دٍر بٌ
 ساعت نیو از کهتر ٍ دادم رٍ آدرس نعطلی يیچ بدٍن. پناى بی ٍ تنًا زنی برای بَدن کردى
 بَد اٍندى دنبالو کٌ این از ٍ شدم سَار سریع پیهان ناشین دیدن با. دنبالو اٍند پیهان بعد
 ٍ انداخت بًو ای نَشکافانٌ نگاى ٍ برگشت سهتو بٌ کانل تقریبا پیهان. کردم تشکر کلی
 :گفت

 .کردی یخ حسابی. شدى قرنز دناغت_

 :گفت ٍ کرد زیاد رٍ بخاری

 . کردی خَدت آٍارى رٍ يهٌ انرٍز؟ کردی چٌ خانَنا، خانو خَب_

 :داد ادانٌ نکخ کهی بعد ٍ کرد نگايو چشهی زیر

. گرفت رٍ سراغت ٍ اٍند باربد کٌ بَدم سارا پیش. گردى نی دنبالت خَنٌ بٌ خَنٌ باربد_
 زنو؟ نی حرف آيستٌ دارم شدی نتَجٌ دٍنو نهی. زدم زنگ بًت نن نَقع يهَن

 :گفتو بَدم گرفتٌ بخاری دریچٌ جلَی رٍ دستو کٌ حالی در ٍ انداختو پایین رٍ سرم
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 بَد؟ چطَر حالش_

 :گفت خاصی لحن با ٍ کرد نکحی

 داشت؟ خَبی حال ٍ بَد خبر بی ازت شٌ نی نگٌ_

 :گفت ٍ زد لبخندی کٌ کردم نگايش

 .نن خَنٌ بریو ٍ بگیریو راى سر خَب شام یٌ بریو. ننی نًهَن انشب ظايرا خَب_

 :گفت ٍ برگشت طرفو بٌ

 ندارى؟ کٌ اشکالی_

 در ٍ شد پیادى اٍل رسیدیو کٌ خَنٌ بٌ. کردیو حرکت اش خَنٌ سهت بٌ ٍ گفتو آرٍنی نٌ
 رٍ ٍاحدش در پیهان يفتو، طبقٌ بٌ رسیدن بعد ٍ شدیو آسانسَر ٍارد. کرد باز نن برای رٍ
 :گفت داخل بٌ اشارى با ٍ شد خو کهی ٍ ایستاد عقب ٍ کرد باز

 _lady is first ! 

 ( يا خانو اٍل)

 ناشی يیجان با ٍ زد جلَ ازم تند تند ٍ شد ٍارد سرم پشت پیهان. داخل رفتو ٍ کردم تشکر
 :گفت خجالت از

 . دیگٌ نجردیٌ زندگی. پاشٌ ٍ ریخت  کو یٌ اینجا ببخشید ببخشید،_

 اتاق سهت بٌ کٌ حالی در ٍ کرد جهع رٍ بَد زنین رٍی کٌ ٍسایلی ٍ يا لباس تند تند بعد
 :گفت تری بلند صدای با رفت نی

  خَردیو شام يو با ٍ اٍندم ننو کنی پیدا نشستن برای جا یٌ تا_

 جلَی کٌ دٍنفرى کاناپٌ یٌ. شدم زدن دید نشغَل ٍ شدم پذیرایی ٍارد پیهان رفتن با
 اصال بَد شدى رٍش کٌ پاشی ٍ ریخت بخاطر نبلی جلَ یٌ ٍ صَتی سیستو بَد، تلَیزیَن



 www.Novel98.com 181               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 گَشٌ کٌ گیتار یک البتٌ ٍ دی ٍی دی ٍ کتاب از بَد پر نبل دٍر تا دٍر. نبَد رٍیت قابل
 دیَار رٍی نگايو. خرید نی کتاب بیشتر ٍ نداشت زیادی ٍسایل. کرد نی خَدنهایی دیَار
 جز انگار. بَد خَنٌ اٍن در زندگی بٌ پیهان تَجًی بی از خبر دیَاريا، رٍح بی رنگ خزید،
 ٍ کردم پیدا جایی کاناپٌ رٍی باالخرى. نیست نًو براش ای دیگٌ چیز يیچ فیلو ٍ کتاب

 يا غذا پالستیک طرف بٌ خَدتٌ خَنٌ اینجا ٍ اٍندی خَش یٌ با ٍ اٍند پیهان کٌ نشستو
 :گفت ٍ انداخت نبلی جلَ بٌ نگايی اٍند طرفو بٌ ٍقتی. رفت

 .ندارم خَری نًار نیز شرنندى،_

 غذا پالستیک ٍ ریخت زنین رٍی رٍ نبلی جلَ رٍی يای ٍسایل حرکت یٌ با ٍ شد خو بعد
 :گفت بزنو حرفی خَاستو تا نشست، زنین رٍی نن رٍبرٍی خَدش. گذاشت رٍش رٍ

 .بخَر غذاتَ تَ راحتو نن_

 

 :گفت ٍ گذاشت جلَم رٍ غذام ظرف

 . بخَر نیَفتادى دين از تا_

 پیهان کٌ این بخاطر. نداشتو غذا بٌ نیلی اصال. غذاش خَردن بٌ کرد شرٍع ٍلع با بعد
 .بخَرى کانل رٍ غذاش پیهان کٌ شدم ننتظر ٍ کردم نزى نزى کهی نشٌ ناراحت

 :گفت ٍ انداخت ام نخَردى دست تقریبا غذای بٌ نگايی پیهان

  نداشتی؟ دٍست_

 :گفتو ٍ زدم ای زٍرکی لبخند

 .بخَرم چیزی بتَنو کٌ نیستو شرایطی تَ نن انا، چرا،_

 :دادم ادانٌ ٍ نشستن اشک بٌ يام چشو

 . ندارم خَشی حال_
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 :گفت آرٍم ٍ انداخت پایین رٍ سرش. کرد نگايو ناراحت ٍ گرفت غو رنگ صَرتش

 ارغَان يهَن بشی بخندی؟ دٍبارى تا کنو کار چٌ بشٌ؟ خَب حالت کنو کار چٌ بگَ_
  گذشتٌ؟

 :گفتو ٍ کردم نگايش نًربَن

 غو زندگی، چَن. خندن نی کهتر دیگٌ کٌ زنانیٌ اٍن ٍ شن نی بزرگ رٍز یٌ باالخرى يا آدم_
 دٍنٌ بٌ دٍنٌ. دى نهی آدم بٌ خندیدن برای فرصتی ٍ کنٌ نی رٍ یکی یکی رٍ ياش

 .کشٌ نی رخت بٌ رٍ قدرتش ٍ دى نی نشَن بًت رٍ نشکالت

 

 :گفتو بشٌ عَض بحخ کٌ این برای

  گیری؟ نهی ات خَنٌ برای اساسیٌ ٍ اسباب چرا راستی،_ 

 :گفت ٍ گذاشت نی نهایش خَبی بٌ رٍ ياش گَنٌ چال کٌ زد لبخندی

 . عقلٌ نًو کار؟ چٌ خَاد نی ٍسیلٌ دنیاست، رٍز دٍ نًهَن آدم

 :گفت ٍ کرد اشارى نغزش بٌ ٍ سرش رٍی گذاشت رٍ اش اشارى انگشت بعد

 باشٌ پر باید این_

 :گفتو ٍ گیتار رٍی دادم سر رٍ نگايو

 زنی؟ نی ينَزم_

 :گفت ٍ شد خیرى گیتارش بٌ 

 .شو نی دلتنگش عجیب کٌ يایی ٍقت_

 :گفتو ٍ بًش شدم خیرى
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 کیٌ؟ بگی خَای نهی_

 :گفت بارید نی ازش حسرت کٌ صدایی با ٍ شد غهگین اش چًرى

 دارى؟ ای فایدى چٌ گفتنش_

 :زدم لبخند

 .بدى فرصت یٌ تَ بٌ باید ٍ داری دٍستش تَ کٌ گو نی کنو، نی صحبت باياش رم نی_

 : گفت ٍ دٍخت نن بٌ رٍ سنگینش نگاى

 .دارى صاحب شٌ، نهی_

 :گفت کٌ شدم ساکت

  چیٌ؟ نظرت بزنو، افتخاری دست یٌ باید کٌ کنو نی حس عجیب االن_

 تَ بعد» شعر زنان يو. کرد گیتار زدن بٌ شرٍع پیهان ٍ دادم تکَن بلٌ نعنی بٌ رٍ سرم
 :خَند اش العادى فَق صدای با يو رٍ «طلیسچی علیرضا

 ...بشٌ کو تَ سر از نذاشتو نَ یٌ نن

 بًش صدا بی نن ٍ کرد سکَت لحظٌ چند ٍ گرفت پایین رٍ سرش پیهان خَندن، بعد
 با ٍ کرد بلند سر پیهان. رحهٌ بی چقدر عشق کٌ کردم فکر این بٌ ذينو تَ ٍ شدم خیرى
 :گفت بَدن شدى خیس حسابی کٌ يایی چشو

  ترسی؟ نهی کٌ تنًایی از_

 :گفت کٌ کردم نگايش سَالی

 .برگردم دیر نهکنٌ بیرٍن برم خَام نی_

 :گفتو ٍ کردم نکخ کهی
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 ...انا... ترسو نهی نٌ_

 چی؟ انا_  پیهان

 :گفت باشٌ خَندى رٍ ذينو کٌ انگار بعد

 .نیارم در بازی دیٍَنٌ اینطَری افتو نی عشقو یاد بٌ کٌ يرٍقت نکردی، ناراحتو تَ نٌ،_

 : گفت ٍ پَشید رٍ سَیشرتش سریع ٍ شد بلند 

 تخت شرنندى( کرد نکحی) دارم نخَردى دست ٍ تهیز رختخَاب دست یٌ دیَاری کهد تَ_
 نن. کنی استفادى ازش تَنی نی نداری نشکلی نن تخت با اگٌ البتٌ ندارم، نًهان برای

 . باش راحت تَ نگردم بر صبح تا نهکنٌ

 :گفت ٍ گرفت طرفو رٍ کلید دستٌ

 . باشی راحت تَ تا زنو نی زنگ بیام بخَام ٍقت ير نن کن قفل رٍ در ٍ بگیر کلیديا، اینو_

 :گفتو ٍ پریدم حرفش نیَن سریع

  شدم؟ نزاحهت بری؟ خَای نی نن بخاطر_

 :گفت ٍ کرد نگايو نًربَن

 دارم دٍست نن ٍ نراحهی چَن نزاحهی، اینکٌ بخاطر نٌ انا، رم نی کٌ تَ بخاطر آرى_
. کشٌ نی طَل صبح تا کٌ دارم رفیقو استَدیَ تَ يو کاری یٌ نن ضهن در. باشی راحت
 . باش راحت برٍ

 نهی اینکٌ از شدم خَشحال جَرایی یٌ.  شد خارج خَنٌ از سریع ٍ برداشت رٍ گیتارش بعد
 :گفتو خَدم پیش ٍ سَخت براش دلو يو طرفی از. کرد نی درک رٍ شرایط ٍ نَند

 . گذشتٌ پیهان از کٌ دختری رحهٌ بی چٌ_
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 از پر آشپزخَنٌ. بَد تَصیف بًترین نانرتب. گذرٍندنش نظر از دٍبارى ٍ برگشتو پذیرایی بٌ
 تا کنو نرتب رٍ خَنٌ گرفتو تصهیو. کرد نی داد بی ریختگی بًو ٍ بَد نشستٌ يای ظرف
 تشکر يو پیهان از جَرایی یٌ طرفی از. کنٌ پرت زندگیو ریختٌ بًو اٍضاع از رٍ حَاسو بلکٌ
 داشتن يام چشو ٍ نداشتو نا دیگٌ. بَدم نشغَل صبح تا تقریبا ٍ شدم کار بٌ دست. کردم
 شدن کَبیدى صدای بذارم يو رٍ چشو خَاستو تا ٍ رفتو کاناپٌ سهت بٌ. شدن نی بستٌ
 پايایی با. گرفت رٍ ٍجَدم ترس. بشکنٌ رٍ در خَاست نی لگد با نفر یٌ انگار. شد بلند در

 شَکٌ در پشت باربد دیدن با کٌ کنٌ نی جا از رٍ در دارى کی ببینو تا در سهت رفتو لرزٍن
 :زد داد باربد کٌ بَدم شک بٌ دٍ تَ نٌ؟ یا کنو باز رٍ در دٍنستو نهی. شدم

 نشکستهش تا صاحابَ بی در این  کن باز_

 :گفت زد نی در بٌ کٌ لگدی با يهراى دٍبارى کٌ رفتو عقب ترس از

 .نشدم سگ این از بیشتر تا کن باز گو نی تَام، با ارغَان_

 رٍ نگايو ٍ گرفتو پایین انکان حد تا رٍ سرم. کردم باز رٍ در آرٍم ٍ رفتو در طرف بٌ ترس با
 . دزدیدم باربد آتشین يای چشو از

 با رٍ دستش حرکت یٌ تَ ٍ اٍند سهتو بٌ کنٌ نی حهلٌ اش طعهٌ بٌ کٌ شیری نحل باربد،
 :غرید اش شدى قفل يای دندٍن الی از ٍ گلَم رٍی گذاشت قدرت تهام

 کنی؟ رٍانی ننَ تا نرتیکٌ این پیش اٍندی کنی؟ تالفی خَاستی_

 :زد داد دٍبارى ٍ کرد بیشتر گلَم رٍی رٍ دستش فشار

 . ذارم نی پیهان ٍ خَدم دل رٍ رٍ داغت ٍ کشهت نی_

 ای ذرى از دریغ. کردن تقال ٍ زدن پا ٍ دست بٌ کردم شرٍع. رسید نهی بًو اکسیژن دیگٌ
 نی يو رٍی داشتن يام پلک. شد نی سیاى چشهو پیش ٍ چرخید نی سرم دٍر دنیا. نفس
 .شد بلند پیهان فریاد صدای کٌ افتادن
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 کشتیش کن، ٍلش_

 نتَرم عصبانیت ٍ تعصب شدت از گردنش يای رگ ٍ بَد نشستٌ خَن بٌ باربد يای چشو
 کالنی يیچ بدٍن ٍ رفت سهتش بٌ  ٍ کرد ريا رٍ نن افتاد، پیهان بٌ نگايش تا. بَد شدى
 سعی ٍ فرستادم يام ریٌ بٌ ارزش با نتاعی نحل رٍ يَا نن. کرد صَرتش نحار نشت یٌ

 کٌ بَد شدى کرخت قدری بٌ پام ٍ دست انا، بگیرم رٍ دٍتا اٍن جلَی ٍ بشو بلند کردم
 .نداشتو ایستادن تَان

 فرٍد صَرتش رٍی رٍ ای پیاپی يای نشت نیرٍ، تهام با ٍ بَد زدى خیهٌ پیهان  رٍی باربد
 :زد نی داد ٍ آٍرد نی

 .شو نهی آرٍم نریزم رٍ خَنت تا ات؟ خَنٌ تَ آٍردی ننَ زن کشهت، نی_

 ياش حهلٌ برابر در خَدش از کرد نهی سعی حتی باربد، يای نشت یَغ زیر گناى، بی پیهان
 :گفت نالٌ بٌ شبیٌ صدایی با. کنٌ دفاع

 .نیستو نانَس دزد نن_

 فریاد سرش خراشش گَش يای نعرى با بردارى پیهان زدن کتک از دست اینکٌ بدٍن باربد
 :گفت نی ندام ٍ زد نی

 عَضی کشهت نی کشهت، نی_ 

 بیاد فرٍد صَرتش تَی ای دیگٌ نشت اینکٌ قبل ٍ کرد جهع رٍ نیرٍش تهام بار این پیهان
 تهام با ٍ اٍند بیرٍن باربد کاری ٍرزش اندام زیر از آنی حرکت یٌ تَ ٍ گرفت رٍ دستش
 :گفت ٍ زد فریاد سرش تَانش

 . بَد نَندى پناى بی خیابَن تَ. بَد کردى فرار تَ کارای دست از  زنت_

 !  بفًو. کنٌ چکار خَاد نی بگیرى تصهیو خَدش تا خَدم خَنٌ آٍردنش ننو

 :غرید قبل از تر عصبی باربد
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 ...شب

 :گفت صدا تن يهَن با ٍ داد تکَنش یقٌ از پیهان کٌ بَد نشدى تهَم حرفش

 اصال نیست، ننتی. باشٌ آرانش در تَ نانَس تا خَابیدم ناشینو تَ نن. بَدى تنًا دیشب_
 ننٌ پیش انانت کسی نانَس ٍقتی يست حَاسو نن بدٍنی خَاستو فقط ٍظیفهٌ،
 .کنو رفتار باید چطَری

 

 چشو پای کٌ بیچارى پیهان. گفتن نهی چیزی ٍ بَدن ایستادى يو رٍی بٌ رٍ نرد تا دٍ
 بٌ خَنسرد ٍ آرٍم کانال   انا، بَد شدى خَنی يو لبش گَشٌ ٍ بَد شدى کبَد فکش ٍ چپش
 زبانٌ ترسناکش ٍ قرنز يای چشو از يهچنان خشهش  آتش کٌ يو باربد. رسید نی نظر
 بٌ رٍ نبضش ضربان ٍ بَدن زدى بیرٍن بدنش يای رگ کٌ بَد عصبانی قدری بٌ. کشید نی

 .دید شد نی ٍضَح

 کٌ بَد باربد این نًایت در. گذشت يو بٌ دٍ این يای چشو خیرگی ٍ سکَت در کهی
 :گفت ٍ گرفت پیهان سهت ٍ آٍرد باال رٍ اش اشارى انگشت ٍ شکست يو در رٍ سکَت

 فًهیدی؟. شانسی ٍ تصادفی حتی. ببینهت ارغَان بر ٍ دٍر دٍبارى خَاد نهی دلو_

 بازٍم ٍ اٍند بَدم گذاشتٌ گلَم رٍی رٍ دستو ٍ بَدم دادى دیَار بٌ تکیٌ کٌ نن طرف بٌ بعد
 :غرید اش چسبیدى يو بٌ يای دندٍن نیَن از ٍ گرفت خشَنت با رٍ

 .بریو بپَش رٍ لباست_

 :گفت ٍ اٍند نیَن بٌ پیهان

 .باشٌ تنًا خَدش با کهی بذار. شو خارج شًر از دم نی قَل نن بهَنٌ، اینجا ارغَان بزار_

 بٌ قدنی بشٌ گالٍیز پیهان با دٍبارى اٍند نهی بدش ٍ بَد نشدى خنک دلش انگار کٌ باربد
 نگاى با نن ٍ برگشت طرفو بٌ. شدم نانعش ٍ گرفتو نحکو رٍ دستش کٌ برداشت سهتش
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 ٍلی خَرد نی تکَن حرص از بینیش يای پرى. شدم خیرى بًش التهاسو پر ٍ نظلَنانٌ
 :زد داد عصبانیت با ٍ چرخید پیهان طرف بٌ فقط نگفت، چیزی

 پرچو زیر نانَسش ذارى نهی. دارى غیرت شَيرشو دارى، شَير دارى، خَنٌ خَدش ارغَان_
 .برى کسی حهایت

 غهگینش انقدر کٌ بَد ياش چشو تَی چی دٍنو نهی. دٍخت نن بٌ  رٍ نگايش پیهان
 :گفت نًربَنش ٍ آرٍم لحن با. کرد نی

 . باشٌ تنًا دارى نیاز گفتو دارى، حهایتی پرچو بٌ نیاز ارغَان نگفتو نن_

 ٍ برد يجَم پیهان طرف بٌ ٍ کشید نن دست نیَن از رٍ دستش ٍ نیاٍرد تاب دیگٌ باربد
 :گفت غضب با ٍ دیَار بٌ چسبَند ٍ گرفت رٍ اش یقٌ

 تَنی نی تَ ٍ گیرى نی طالق نن از ارغَان کٌ کردی فکر خَدت پیش اگٌ پسر، آقا ببین_
 فکر نن جز کسی بٌ ندارى حق اصال ننٌ، نال زنهٌ، ارغَان. خَندی کَر بشی نزدیک بًش
 .باشٌ داشتٌ ٍجَد ندارى حق نن جز ای دیگٌ نرد يیچ ارغَان زندگی تَ. کنٌ

 :گفت ٍ زد لبخندی پیهان

 ٍ گفتو بار یٌ ضهن، در. بیار دست بٌ رٍ شکستی ازش کٌ دلی يهٌ از اٍل انا، آفرین_
 .ندارم کسی نانَس بٌ چشو نن گو، نی يو دٍبارى

 :زد فریاد باربد

  ندارم؟ خبر نن کردی فکر کنو؟ باٍر چطَر_

 :گفتو دٍ اٍن دٍستانٌ چندان نٌ گَی ٍ گفت از نتحیر بَد، شدى ننظو نفسو تازى کٌ نن

  چی؟ از_

 :گفت داری صدا پَزخند با ٍ چرخَند نن طرف بٌ رٍ سرش باربد

 نٌ؟ نداری خبر تَ بگی خَای نی یعنی_
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 :گفت ٍ پرید حرفش ٍسط پیهان

 . ندارى خبر_

 :گفت کالفٌ باربد

 خر؟ کردین؟ فرض چی ننَ تا دٍ شها_

 :گفت ٍ داد يل رٍ باربد کهی پیهان

 از ٍقتی کرد؟ نی ذٍق تَ دیدن از ٍقتی بگو تَنستو نی چطَر. بفًهٌ نذاشتو ٍقت يیچ_
 فریاد رٍ تَ اسو قلبش يای سلَل تک تک گفت نی کٌ ٍقتی. خندید نی ٍ زد نی حرف تَ
 .زنٌ نی

 :گفت داد با

 کٌ این ٍاسٌ نن برات؟ نیرم نی نن عاشقتو؟ نن نعرفت بی گفتو نی گفتو؟ نی چی_
 چی گفتو نی اگٌ زد؟ حرفی شد نی نگٌ گفتو؟ نی چی زنو؟ نی آتیش رٍ دنیا بخندی
 .کرد نهی نگايو يو دٍست یٌ عنَان بٌ حتی دیگٌ کٌ این اال شد؟ نی عَض

 نرد دٍ بٌ خیرى تعجب با نن ٍ کرد نی نگايش حرص با ٍ بَد شدى ننقبض فکش باربد
 :گفتو لکنت با ٍ زدم زل پیهان بٌ. رٍبرٍم

 بَدم؟ نن_

 :گفت خجالتزدى ٍ آٍرد پایین نهکن حد تا رٍ سرش پیهان

 کٌ اٍند خبر. بکشو عذاب کهتر تا رفتو ایران از. شدی باربد عاشق تَ چَن نگفتو انا، آرى_
 تا برگشتو شکلیٌ؟ چٌ عرٍس لباس تَ االن ارغَان گفتو. نیاٍرد طاقت دلو. شدی عرٍس
 . شدى تهَم چیز يهٌ کنٌ باٍر قلبو

 :گفت ٍ دٍخت چشو باربد بٌ بعد
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 ٍ تَئٌ نانَس ارغَان. دٍنی نهی قدرشَ انا، خَشبختی ٍاقعا چَن خَشبخت، گفتو بًت_
 . باش نطهئن اینَ. کنٌ نهی نگاى چپ بًش يو احدی يیچ

 :گفت ٍ اٍند طرفو بٌ باربد بعدش کٌ گذشت چی نگايشَن دنیای تَ دٍنو نهی

 . بریو بپَش کجاست؟ شالت ٍ نانتَ_

 تَ رٍ کیفو. کرد نگايو ٍ ایستاد خیرى ٍ ننتظر باربد  ندت تهام پَشیدم نی کٌ رٍ لباسو
 بٌ پیهان خَنٌ از شدن خارج قبل. گرفت رٍ دستو ٍ اٍند سهتو بٌ باربد کٌ گرفتو دستو
 :گفتو ٍ برگشتو طرفش

 .داشتو کٌ بَدی دٍستی بًترین_

 از انگار کٌ صدایی با. رقصید سَ کو ای ستارى نَر نحل پیهان، رنگ سیاى يای چشو تَی غو 
 :گفت اٍند نی بیرٍن چاى قعر

 چی؟ بعد بٌ این از_

 نفًهیدم طَالنی ندت این تَی شد، نهی باٍرم گفتو؟ نی باید چی. گرفتو پایین رٍ سرم
 احساس دستو رٍی رٍ باربد دست فشار کٌ شد طَالنی سکَتو. دارى بًو حسی چٌ پیهان
 :گفت نًربَن ٍ خَنسرد يهیشٌ نحل پیهان. کردم

 .نًهٌ تَ خَشحالی نن برای ندارى، اشکالی_

 

 سریع نشست يو خَدش ٍقتی. کَبید نحکو رٍ در ٍ داد يل ناشین داخل رٍ نن باربد
 : گفت تحکو با ٍ زد رٍ نرکزی قفل

 ببندی رٍ کهربندت کٌ بًترى ٍاست_

 کهربند. شد نی چرا ٍ چَن بی اطاعت باعخ ناخَاستٌ کٌ بَد يو تَی ياش اخو قدری بٌ
 نی رانندگی باال سرعت با. کرد خالی گاز پدال سر یکبارى بٌ رٍ خشهش تهام باربد ٍ بستو رٍ
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 فشار ياش دندٍن بٌ دارى اٍنقدر دیدم نی. دیدم نی رٍ ننقبضش فک ٍضَح بٌ نن ٍ کرد
 کبَدی بٌ اٍندش جَش بٌ غیرت بخاطر صَرتش. بشن خرد بَد نهکنٌ لحظٌ ير کٌ نیارى
 کٌ این برای. گذشت بخیر شکر رٍ خدا کٌ کنیو تصادف بَد نزدیک باری چند. زد نی

 : گفتو بیارى پایین رٍ سرعتش

 تر آرٍم لطفا باربد،_

 سرعتش بٌ کالنی بدٍن ٍ کرد نگايو بَد شدى ترسناک شدت بٌ حاال کٌ يایی چشو با
 برعکسش درست بگو کٌ يرچیزی ٍ بدى عذاب رٍ نن گرفتٌ تصهیو االن فًهیدم. کرد اضافٌ

 حصار در رٍ بیچارى نن بازٍی باز. نزدم حرفی خَنٌ تا ٍ کردم سکَت پس دى، نی انجام رٍ
 ٍ خط برام نگايش با آسانسَر تَی. کشید آسانسَر سهت بٌ رحهانٌ بی ٍ گرفت دستش
 کٌ خَنٌ بٌ. افتادم نی پس بیافتٌ بَد نهکنٌ کٌ اتفاقی ترس از داشتو. کشید نی نشَن

 در ٍ گذاشت جیبش تَی رٍ کلید ٍ کرد قفل سرش پشت رٍ در ٍ کرد ريا رٍ بازٍم رسیدیو
 :گفت خشهگینش لحن با. اٍند نی طرفو بٌ داشت نهی بر ازم چشو کٌ حالی

  آرى؟ کنی، نی فرار ٍ بیرٍن پری نی ناشین از کٌ_

 :داد ادانٌ اٍند نی طرفو بٌ کٌ حال يهَن در. کرد باز رٍ اش یقٌ دکهٌ

  کنی؟ نی گردٍن سر رٍ غیرت بی ننٌ ٍ نرتیکٌ اٍن خَنٌ ری نی_

 .کرد کردنشَن تا بٌ شرٍع ٍ کرد باز رٍ آستینش يای دکهٌ

 .کنو تالفی باید ننو خَردى گَيی یٌ باربد کٌ حاال گفتی خَدت پیش_

 :گفتو کالنو لرزش با ٍ رفتو عقب عقب. زد نی گلَم تَی قلبو

 نٌ خدا بٌ_

 زیر از رٍ يام نَ ٍ رسَند بًو رٍ خَدش حرکت بایٌ ٍ گرفت درد گَشو کٌ زد بلندی داد
 :زد داد ٍ گرفت شال
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  شَ خفٌ_

 ٍ گرفت رٍ صَرتو ٍ فک اش دیگٌ دست با. زدم زل بَد برافرٍختٌ کٌ اش چًرى بٌ ترس با
 :گفت ٍ داد فشار نحکو

 کاری ير زنو بدم اجازى کٌ نیستو رگ بی باشو، پست چقدر ير باشو، کحافت چقدر ير_
 .بکنٌ خَاست دلش

 :گفت ٍ دیَار بٌ چسبَند رٍ نن ٍ کرد ريا رٍ نَيام ٍ صَرت آرٍم بعد

 نرتیکٌ؟ اٍن خَنٌ رفتی چرا_

 

 :گفتو تپق ٍ الکن با

 گفت( دادم قَرت زٍر بٌ رٍ دينو آب) زد، زنگ... پیهان... پ... بَدم... خیابَن تَ... نن_
 . دنبالو یاد نی

 :گفت ٍ شد يو در اش چًرى

 . رفتی باياش راحت خیلی يو تَ_

 :داد ادانٌ زد نی حرف خَدش با کٌ انگار بعد

 اٍن خَنٌ برى باید باشٌ، داشتٌ آدم ٍاسٌ رٍ زنینی سیب حکو شَير کٌ ٍقتی تا دیگٌ آرى_
 .کنٌ سحر رٍ شب نرتیکٌ

 :گفتو جسارت با ٍ کردم جهع رٍ تَانو تهام

 شب اصال پیهان زنی؟ نی تًهت بًو جراتی چٌ بٌ( کردم نکخ کهی....)يرز نن کردی فکر_
 .باشو راحت نن کٌ رفت خَدش خَنٌ از ٍ نهَند

 :زد فریاد باربد
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 باشٌ دٍر خَدش خَنٌ از شب نباید نن زن_

 :زد فریاد دٍبارى ٍ برد فرٍ نَياش تَی دست ٍ گرفت فاصلٌ ازم کهی

 ...نرٍ خَنٌ از خَدت انا، بیرٍن بنداز ٍ نن_

 ( کَبید اش سینٌ بٌ نحکو)

 .نهَن بیرٍن خَدت انا، کن بیرٍن ٍ کحافت نن

 :گفتو فکری يیچ بدٍن

 ...نًسا با رفتی نکردى بیرٍن_

 :گفت ٍ کرد نگايو غهگین کٌ خَردم رٍ حرفو ادانٌ

 .جبران ٍاسٌ خَاستو فرصت ازت انا،... انا کردم پستی دٍنو، نی_

 :گفتو ٍ برگردٍندم رٍ سرم

 تَقع چطَر. انداختی راى بیداد ٍ داد يهٌ این. اشتبايی يیچ بدٍن بَدم، بیرٍن شب یٌ_
 کنو؟ فرانَش ٍ ببخشو رٍ نًسا با کارت داری

 :گفت کالفٌ ٍ زد خَنٌ تَ قدنی

 .کنو جابت رٍ خَدم تا خَام نی فرصت ازت! ببخش گو نهی_

 :داد ادانٌ ٍ گذاشت دیَار رٍی طرفو دٍ رٍ ياش دست ٍ اٍند سهتو

 .بدى فرصت یٌ االنت باربد بٌ. زد گند دادی فرصت بار یٌ پیش ناى چًار باربد بٌ_

... بخشش. بَد شدى نتضاد حس دٍ از نهلَ دٍبارى قلبو نزدم، حرفی. شد خیرى نلتهسانٌ
 ... یا

 :گفتو نستاصل
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 .بگو چیزی االن تَنو نهی_

 :گفت ٍ رفت عقب کهی ٍ کرد درک انا، شد ناراحت

  بدى بًو قَلی یٌ ٍلی باشٌ_

 يای نفس کٌ حالی در آٍرد، جلَ رٍ سرش ٍ شد نزدیک دٍبارى کٌ کردم نگايش ننتظر
 :کرد زنزنٌ آيستٌ کرد نی خَرد بر ام شَنٌ ٍ صَرت بٌ گرنش

. نیزنی کنار نَياتَ کٌ اییو لحظٌ عاشق. عطرتو بَی عاشق نن بهَن، نکنی، فرار ازم_
 نحل... شو نی دیٍَنٌ نباشی ٍلی...کی دٍنو نهی. شدم عاشقت انگار نگو درٍغ. بهَن،نرٍ
 .دیشب

 

 ادانٌ ٍ کرد برخَرد گَشو با گرنش يای نفس. کشید بَ عهیق رٍ نَيام ٍ زد کنار رٍ شالو
 : داد

 آرانشٌ بَدنت_

 نبرى پی حالو بٌ باربد اینکٌ برای. دٍید صَرتو بٌ خَن. زد تر تند قلبو ٍ شد نَر نَر تنو
 : گفت کٌ بزنو پسش کردم سعی

 .شو نی تر دیٍَنٌ نکن، دٍرم خَدت از_

 ٍ کشید آغَشو در نحکو برم اتاقو سهت بٌ خَاستو تا ٍ زدم کنارش حرفش بٌ تَجٌ بدٍن
 : گفت

 بدى فرصت بًو فقط، شدى بیدار خَاب از تازى تَ کش ناز کٌ کن ناز داری دٍست چقدر ير_
 . کنو جابت تا

 :گفتو ٍ کردم باز رٍ ياش دست گرى

 !کردی کٌ اشتبايی کردن فرانَش سختٌ_
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 گَنٌ رٍی رٍ دستو. کشیدم عهیقی نفس ٍ بستو رٍ در ٍ افتادم راى اتاقو طرف بٌ دٍبارى
 :گفت ٍ اٍند در پشت باربد. گذاشتو ام نشستٌ خَن بٌ يای

 .کنو بیرٍن زندگیهَن از رٍ نًسا خَرم نی قسو_

 دستو تَی حلقٌ بٌ. نیست آسَن اصال گذشت کنو؟ چکار باید حاال. کشیدم پَفی حرص با
 دل نٌ دارم رفتن پای نٌ بکشو؟ دست آرزٍيام نرد از چطَر چکید، اشکو. شدم خیرى

 بینشَن اتفاقی چٌ ٍ بَدن يو کنار صبح تا باربد ٍ نًسا نیافتٌ یادم کٌ بار ير. نَندن
 کنو عَض لباس کٌ این بدٍن ٍ رفتو تخت سهت بٌ. شد بد حالو. نیشو دیٍَنٌ افتادى

. خَابیدم حسابی رٍ ساعتی چند بَد نعلَم ٍ بَد شدى تاریک يَا شدم کٌ بیدار. خَابیدم
 تا شدم بلند. کردم احساس ام نعدى در رٍ بدی سَزش ٍ شد بلند شکهو قَر ٍ قار صدای
 غذا خَش بَی زدم بیرٍن کٌ اتاق در از. بکنو شام برای فکری بعد ٍ کنو عَض رٍ لباسو اٍل
 دارى کٌ دیدم رٍ باربد ٍ رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ.برى نالش دلو شد باعخ ٍ رسید نشانو بٌ
 :گفت ٍ زد لبخندی دیدنو با. کشٌ نی ظرف تَی غذا

  خانو سالم_

 :گفتو ٍ دادم سر با رٍ سالنش جَاب ٍ کردم نگايش شَکٌ

 کردی؟ آشپزی_

 :گفت بًو رٍ. لرزٍند نی بدجَری رٍ قلبو کٌ يایی خندى اٍن از... خندید

  کنو؟ آشپزی تَنو نی نن نظرت بٌ_

 :گفت کٌ دادم تکَن دٍنو نهی نعنی بٌ رٍ سرم

 يهسایٌ بًاری، خانو. دارن خَب غذای کجا دٍنستو نهی گرفتو، کیترینگ از رٍ يا این نٌ_
 .خَبٌ کیترینگیٌ این غذای گفت اٍن دیدم، در جلَی رٍ پایینی

 نی چیزی دنبال گايی ٍ گذاشت نی نیز رٍی يو رٍ يا غذا زد نی حرف کٌ طَر يهین
 :گفت ٍ گرفت جلَم رٍ بشقابی کٌ کردم نی نگايش نتحیر. گشت
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 شی نهی سیر کٌ کنی نگاى بکش،_

 ببینو کٌ انداختو نیز رٍی غذايای بٌ نگايی ٍ گرفتو دستش از نکخ کهی با رٍ بشقاب
 :گفتو تعجب با. قیهٌ سبزی، قرنٌ تبریزی، کَفتٌ کشٌ؟ نی چی بٌ نیلو

. بَد کافی يو یکیش بگیری نَع چند نبَد الزم تازى. ندارن يو با تناسبی يیچ يا غذا این_
 :گفت ٍ کرد نگايو نًربَن باربد

 . گرفتو غذا جَر سٌ يهین خاطر ٍاسٌ داری دٍست چی دٍنستو نهی نن_

 :گفت ٍ کرد اشارى بشقابو بٌ بعد

 بکش_

 یٌ بدم سبزی قرنٌ ٍ قیهٌ اندام عرض برای فرصتی کٌ این بی ٍ انداختو کَفتٌ بٌ نگايی
 نَن تکٌ یٌ چشاییو حس از تاییدیٌ نحض بٌ ٍ چشیدم ازش کهی. برداشتو ازش دٍنٌ

 بٌ نگايو کٌ خَردم نی ٍلع با رٍ لقهٌ داشتو. گرفتو خَدم برای ای لقهٌ ٍ برداشتو سنگک
 :گفتو ٍ دادم تکَن سری افتاد، باربد خیرى يای چشو

 خَری؟ نهی خَدت چرا_

 :گفت ٍ داد تکیٌ سینٌ بٌ دست

  بکشٌ غذا برام زنو کردم عادت_

 :گفت ٍ کرد اشارى بشقابش بٌ بعد

 کنی؟ نی لطف_

 :گفتو ٍ انداختو باال ابرٍیی

 باشٌ_

 :گفتو ٍ کردم غذايا بٌ اشارى
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  یکی؟ کدٍم_

 :گفت ٍ کرد اشارى نن غذای ظرف بٌ

 اٍن_

 :گفت کٌ طرفش گرفتو رٍ بشقاب ٍ برداشتو کَفتٌ یٌ

 خَام نی خَدتَ بشقاب!  نٌ این_

. کرد خَردن بٌ شرٍع نرنَزش لبخند با ٍ برداشت رٍ نن ظرف ٍ کرد دراز رٍ دستش بعد
 برام کارياش. کرد بیرٍن آشپزخَنٌ از رٍ نن ٍ کنو جهع رٍ نیز نداد اجازى غذا اتهام از بعد

 بیرٍن کٌ آشپزخَنٌ از. نداشتو کردنش نحبت بٌ عادت جَرایی یٌ. بَد غریب ٍ عجیب
 چطَر آخٌ گرفت، ام خندى. نبستٌ بند پیش بَد نعلَم ٍ شدى خیس شرتش تی اٍند

 لباسش ٍ رفت اتاق طرف بٌ بند؟ پیش ٍ نردٍنٌ ٍ ٍرزیدى يیکل اٍن با نغرٍر باربد ببندى؟
 : گفت ٍ برگشت پذیرایی بٌ ٍ کرد عَض رٍ

 دیگٌ. بَسٌ نی رٍ خَدت دست یکی این کٌ کردم دم يو چای شستو رٍ يا ظرف_
 نحل نن ٍ کرد نی نگايو تعجب با باربد. خندى زیر زدم پقی ٍ کنو کنترل رٍ خَدم نتَنستو

 :پرسید نحَی لبخند با ٍ نشست کنارم. خندیدم نی دیٍَنٌ يای آدم

 نگٌ؟ گفتو چی_

 :گفتو ٍ کردم پاک رٍ بَد اٍندى پایین چشهو گَشٌ از کٌ اشکی

 .بدی انجام زنَنٌ یا ٍ ظریف کاريای یاد نهی بًت اصال_

 :گفت بَد شدى تر عهیق حاال کٌ لبخندی با خیرى

 .بخندی کهی شدم باعخ حداقل خَبٌ،_

 :داد ادانٌ کٌ شدن جهع يام لب

 خندی نی قشنگ_
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 ٍ نذاشت کٌ بگیرم فاصلٌ خَاستو. انداخت ام شَنٌ رٍی رٍ دستش ٍ اٍند تر نزدیک
 :گفت

 کنار خَاد نی دلو االن. باشو زیری بٌ سر ٍ خَب پسر دم نهی قَل دستو از کنی فرار اگٌ_
 .ببینیو فیلو ٍ بشینیو يو

 :گفتو ٍ کردم بًش تیزی نگاى ٍ نیَندم کَتاى ٍلی رفت باال دٍبارى قلبو ضربان

 .باشو دادى جبران فرصت بًت یاد نهی یادم_

 

 نی فیلو دنبال بٌ رٍ يا شبکٌ کٌ حالی در ٍ برداشت نبلی جلَ رٍی از رٍ کنترل ٍ شد خو
 :گفت گشت

 نیاٍردی زبَن بٌ انا دادی فرصت بًو_

 :گفتو تعجب از شدى نزدیک يو بٌ يایی ابرٍ با ٍ کردم حفظ رٍ گاردم

 ؟ چطَری اٍنَقت_

 :گفت ٍ کرد تر تنگ رٍ دستش حصار ٍ خندید

 خَدت شاید. کنن نی دنبال رٍ نن کٌ يایی نگاى زنٌ،با نی تند کٌ قلبی با نگايت، با_
 در ياتَ رفتار تک تک کٌ سالٌ چندین سالنتی نا. کنو نی حس خَب نن انا، نباشی نتَجٌ
 . شناسو نی خَدم نقابل

 :داد ادانٌ ٍ کرد تَقف فیلهی رٍی

 نداشتٌ خبر عالیقت از( شد ننقبض دٍبارى فکش) پیهان( کرد نکحی... )نحل شاید نن_
 .  شکلیٌ چٌ نن نقابل در احساساتت دٍنو نی خَب انا، باشو

 :گفتو شدى درشت يای چشو با ٍ پرید باال يام ابرٍ
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 !اینطَر کٌ يهههو،_

 :آٍرد در رٍ نن ادای نحَی لبخند با ٍ داد تکَن سری

 آرى يههههو،_

 کٌ جَری یٌ خَاست نی دلو ٍ چرخید نی ندام ذينو تَی سَالی کردم، نکخ کهی
 :گفتو کلهٌ بٌ کلهٌ احتیاط، با ٍ کشیدم شلَارم رٍی رٍ دستو کف. بپرسو نشٌ عصبانی

 ... پیهان فًهیدی کجا از تَ راستی_

 حرکت از یًَ بَد حرکت حال در چرخشی صَرت بٌ بازٍم رٍی نَقع اٍن تا کٌ دستش
 .کنو تهَم رٍ حرفو نتَنو کٌ شد باعخ ٍ ایستاد

 :گفت ٍ کشید عهیقی نفس

 کٌ این خیال بٌ( رفتن يو تَ ياش اخو) فًهید رٍ ناجرا سارا ٍقتی. فًهیدم بیهارستان تَ_
 :گفت سارا کٌ بَدم سرشَن پشت درست نن. گفت نقداد بٌ ام نًسا پیش اتاق تَ نن

 گردنش رگ دٍبارى) رٍ ارغَان پیهان،. خَرى نهی ارغَان درد بٌ باربد بَدم نطهئن نن_
 رٍ ارغَان ٍ رفت ایران از ٍ نکرد گَش رٍ حرفو کٌ حیف پرستٌ، نی( شد قرنز ٍ زد بیرٍن

 .نکرد خَاستگاری

 زبَن بٌ رٍ يا این تَنست تا شکست خَدش در بار چندین باربد بگو تَنو نی جرات بٌ
 .بیارى

 

 نحبتی پر رفتاريای. شدم زدى شگفت باربد طرف از کلی ندت این تَ نن ٍ گذشت رٍزی دٍ
 يای نجَا گاى، بی ٍ گاى يای کردن بغل! بَدن عجیب بلکٌ بَد، بعید تنًا نٌ باربد از کٌ

 اتاقو تَ نن! بَد انشب داد انجام کٌ ذينی از دٍر ٍ عجیب حرکت آخرین ٍ عاشقانٌ
 نزدیکو گذشت کٌ کهی. ایستاد تهاشا بٌ ٍ شد ٍارد باربد کٌ بَدم نَيام زدن شَنٌ نشغَل
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 بٌ آینٌ تَی از. کشید برس رٍ بلندم نَيای لطافت با ٍ گرفت دستو تَی از رٍ برس ٍ شد
 از نَيام انگار کٌ کشید نی برس طَری ٍ بَد لبش گَشٌ لبخندی شدم، دقیق اش چًرى
 صبَری، ٍ لطافت با. ابریشهٌ جنس

 برس رٍ نَيام کٌ حالی در. بَدم ندیدى باربد در ٍقت يیچ کٌ آرانشی با پایین، بٌ باال از
 :کرد  زنزنٌ کشید نی

 کس بٌ دل نبندم دیگر اٍ زلف دام بٌ جز*  قفس کنج از یابو ريایی گر کردم عًد_
 (تَیسرکانی)

 :گفت اینبار ٍ بَیید نَيانَ ٍ شد خو ٍ گذاشت آرایش نیز رٍی رٍ برس

)  است کو بسیار چٌ جهلٌ این ٍ دارم دٍستت*  است کو آزار دل یار ای کردنت دلبری_
 ( نژاد ياشهی نًدی سید

 اتاق از ٍ زد نَيام رٍی ای بَسٌ ٍ شد خو دٍبارى کٌ بَدم شدى خیرى بًش باز دين با
 سخت کَى نحل نن، ذين تَی باربد. بَد سخت نًایت بی نن برای کردنش باٍر. شد خارج

 تختو رٍی. کرد نی بازی عاشقانٌ ٍ خَند نی شعر انشب ٍلی بَد نفَذ قابل غیر خارا نحل ٍ
 نن نگٌ کنو؟ کار چٌ کردم، رجَع قلبو بٌ ٍ گرفتو بازی بٌ رٍ نَيام از ای دستٌ ٍ نشستو
 چرا پس کنو؟ پیدا جایی باربد قلب تَ نبَد آرزٍم نگٌ خَردم؟ نهی رٍ يا رٍز این حسرت
 نی نزدیکو باربد چرا افتادى؟ آگايی نا ٍ نستی سر از کٌ اتفاقی رٍی ببندم چشو تَنو نهی
 کٌ آغَشی از دارم دٍست ٍ گیرى نی سردی رٍ ٍجَدم یکبارى بٌ ببَستو خَاد نی ٍ شٌ

 نی ننٌ ی يهخَنٌ فقط رٍزا این کٌ نردی برای دلو کنو؟ فرار بَدى آرزٍم سال چندین
 کٌ اللخصَص... نیست آسَن اصال ابًت شدن دار خدشٌ ٍ غرٍر رٍی گذاشتن پا. سَزى
 نی ٍ بَدم کشیدى دراز جام تَی. کردی بزرگی اشتباى کنن آٍری یاد بًت يی ٍ بشی رٍندى

 تَی رٍ باربد. کردم ترک رٍ اتاق ٍ پریدم جا از. شد زدى نحکو خَنٌ در کٌ بخَابو خَاستو
 نحض بٌ. رفتیو در طرف بٌ ٍ کردیو نگاى رٍ دیگٌ يو سَالی عالنت يردٍ ٍ دیدم رايرٍ
 بٌ رٍ ٍ زد فریاد نست ٍ عصبی نًسا. خَردیو جا نًسا دیدن از کرد باز رٍ در باربد کٌ این
 :گفت باربد
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 دی؟ نهی جَابهَ چرا_

 :گفت زنان جیغ ٍ باربد سهت بٌ کرد حهلٌ بعد

  دی؟ نهی جَابهو حتی دیگٌ االن بردی، حالتَ کردی، کارتَ_

 صدای با ٍ گرفت رٍ نًسا يای دست باربد. باربد صَرت بٌ انداختن چنگ کرد شرٍع بعد
 :گفت جدی ٍ خشن

 . خَدتٌ يای ادعا فقط اینا. باشو کردى کاری تَ با یاد نهی یادم اصال نن کن، بس_

 :گفت ٍ زد جیغ دٍبارى نًسا

  کردی تجاٍز بًو خَابیدی، نن با بَدی،_

 :ٍگفت داد تکَنش نحکو ٍ زد فریادی باربد

 . دارم زن نن فًهی نهی چرا. باشو بايات خَام نهی چیٌ؟ دٍنی نی اصال نبَدم،_

 :گفت ٍ کرد نگاى بًو انزجار با نًسا

 زنی؟ نی پس ٍ نن این؟ بخاطر_

 :گفت ٍ کرد اشارى بًو دستش با

 رٍ صراف ارسالن بزرگ بازرگان دختر صراف، نًسا ننَ، چربی؟ کَى این گَى، این بخاطر_
 زنی؟ نی پس

 کٌ ای ضربٌ ٍ کرد خالی نًسا نحیف ٍ ظریف صَرت بٌ نحکهی سیلی با رٍ خشهش باربد
 ٍ کردم چک رٍ حیاتیش عالئو ٍ رفتو نًسا سهت بٌ سریع. برى يَش از نًسا شد باعخ زد
 :گفتو باربد بٌ رٍ

 .تخت رٍی بذارش ببرش کن بلندش. ضعیفٌ خیلی اٍن زدیش؟ چرا_
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 نن اتاق سهت بٌ ٍ کرد بلندش جا از حرکت یٌ با ٍ برد نًسا بدن زیر رٍ دستش کالفٌ باربد
 چیز. رفت يَش از بَد کردى ٍارد بًش باربد سیلی کٌ شَکی ٍ نستی بخاطر نًسا. رفت
 بیرٍن شد راحت نًسا سالنتی از کٌ خیالو. کرد نهی تًدیدش خطری ٍاقع در ٍ نبَد نًهی
 دست بین نا رٍ سرش ٍ بَد شدى خو ٍ نشستٌ صندلی رٍی کٌ حالی در رٍ باربد ٍ رفتو
 :گفتو ٍ رفتو سهتش بٌ. دیدم بَد گرفتٌ ياش

 .خَابیدى االن گفت شٌ نی. نباش نگران خَبٌ حالش_

 :گفت ٍ کرد نگايو نستاصل ٍ کرد بلند سر

 اش خَنٌ رفتو شب اٍن کٌ کردم بزرگی اشتباى_

 :گفتو ٍ گرفتو يام دستو تَی رٍ دستش ٍ نشستو کنارش

 ندارى؟ ایران تَ نقداد غیر بٌ رٍ کسی يیچ_

 :گفت ٍ داد تکَن سری

 .نٌ یا ایرانٌ االن دٍنو نهی يو نادرش. کشَرن از خارج يهشَن تقریبا_

 نهدار کهی رٍ پنبٌ ٍ شدم بلند ٍ انداختو صَرتش رٍی نَندى جا بٌ يای خراش بٌ نگايی
 :گفتو کٌ کرد نی نگايو خیرى باربد. کشیدم بَدن شدى خَنی کٌ يایی زخو رٍی ٍ کردم

 شدنا تهَم_

 :گفت ٍ زد نحزٍنی لبخند

 شدم نی عاقل زٍدتر کاش_

 بٌ ٍ گرفت رٍ دستو باربد کٌ شدم نشغَل دٍبارى ٍلی نَند حرکت بی دستو ای لحظٌ برای
. شد غرق درٍنش يو نن يای چشو کٌ بَد عهیق نگايش قدر این. شد خیرى يام چشو
 : گفت آرٍم ٍ زد زل يام لب بٌ بکَبٌ، تند قلبو شد باعخ ٍ اٍند نزدیک

 چند دشنانی بٌ آنیز بر چند ای بَسٌ* ناست دل عالج نٌ گل با آنیختٌ قند_
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 دٍنو نهی ٍلی بَدم شدى شَکٌ. بَسید نفسگیر ٍ داغ ٍ گذاشت لبو رٍی رٍ لبش آيستٌ
 .شدم يهراى باياش ننو کٌ شد ٍر شعلٌ ٍجَدم در حسی چٌ

 

 آتیش بٌ رٍ ٍجَدم زد نی کٌ ای بَسٌ ير ٍ شد کشیدى گردن بٌ لبو از کو کو ياش بَسٌ
. داد نی قلقلک رٍ ٍجَدم بند بند ٍ گرفت فرا رٍ ٍجَدم سراسر خَبی حس. کشید نی

 داخل رٍ دستش زد، نی گردنو رٍی کٌ يایی بَسٌ با زنان يو ٍ کشید آغَشو در تر نحکو
 سرش. بَد اٍندى بند يیجان يهٌ این از نفسو. کرد بازی نَيام از ای دستٌ با ٍ برد نَيام

 کهی دست ننو. شد خیرى بًو زدن نی فریاد رٍ خَاستن کٌ يایی چشو با ٍ کرد بلند رٍ
 حرف ازش کٌ حقی احقاق برای بَد اٍندى نا خَنٌ بٌ کٌ نًسایی حضَر ٍلی، نداشتو ازش
 در ٍ کشیدم عهیقی نفس. بیام خَدم بٌ ٍ بکشو عقب رٍ خَدم کهی شد باعخ زد، نی

 :گفتو ننقطع يایی نفس با کنو کنترل رٍ خَدم کردم نی سعی کٌ حالی

 .زنو نی سر نًسا بٌ ٍ نَنو نی بیدار نن بخَابی، بری بًترى_

 :گفت دار تب نگاى يهَن با باربد

 . شو نی دیٍَنٌ دٍریت از دارم نکن، دریغ ازم خَدتَ ارغَان،_

 رٍی رٍ دستو آيستٌ. برد فرٍ نَيام بین رٍ سرش. کشید آغَشو در ٍ شد نزدیک دٍبارى
 :گفتو ٍ دادم يلش عقب بٌ ٍ گذاشتو نحکهش ٍ عضالنی يای سینٌ

 . نیست کردن بحخ برای نناسبی ٍقت االن بخَابی، بری بًترى_

 :گفت عصبی لحن با ٍ شد کالفٌ

 . زنی نی گند يهیشٌ کٌ باربد بًت لعنت نن، بٌ لعنت_

 حالش بَدن خَب از ٍ رفتو نًسا سراغ بٌ يو نن. رفت اتاقش سهت بٌ عصبی بعد
 تَنست نی چًرى این با. شدم خیرى داشت کٌ نعصَنی ٍ کَچک صَرت بٌ. شدم نطهئن
 بٌ خیرى ٍ دزدید نی رٍ يا نگاى تهام کٌ ای اندازى بی جذابیت. بدى فریب يو رٍ ابلیس خَد
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 بی دخترشَن بٌ نسبت انقدر نادر ٍ پدر یٌ چطَر بَد عجیب برام. داشت نی نگٌ خَدش
 ٍ کیٌ با کجاست؟ االن دخترشَن کٌ نیست نًو براشَن يو ذرى یٌ حتی یعنی. تفاٍتن
 رٍ نن زندگی سقف دخترشَن بَدن، پذیر نسَلیت کهی اگٌ شاید کنٌ؟ نی دارى چکار
 خَدم بٌ تَنو نهی کنو نی فکر جَری ير. نبَد نن خَنٌ حال این با االن ٍ کرد نهی خراب

 نشترکی ٍجٌ يیچ باربد ٍ اٍن. نیست ننطقی اصال. دارى عالقٌ باربد بٌ نًسا کٌ بقبَلَنو
 چپش دست ٍ بَد کشیدى دراز نبل رٍی کٌ دیدم رٍ باربد برگشتو پذیرایی بٌ ٍقتی. ندارن

 :گفتو آيستٌ ٍ زدم زانَ کنارش ٍ رفتو طرفش بٌ. بَد گذاشتٌ ياش چشو رٍی رٍ

 .گیری نی درد کهر اینجا نخَابیدی؟ جات سر چرا_

 :گفت ٍ کرد نگايو ٍ برداشت رٍ دستش

 نَنو نی جا يهین نن بخَاب تخت رٍی برٍ تَ_

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 کار سر بری تَنی نهی کَفتٌ بدن با ٍ خستٌ صبح بًترى، بری شها ٍلی نهنَنو_

 :گفتو سریع کٌ رى نهی کار سر نًسا بخاطر بگٌ خَاست

 خَابٌ ظًر از بعد تا نًسا_

 :گفت ٍ کرد نگايو خیرى

 نیرم بیای يو تَ اگٌ_

 :گفتو ٍ کردم اخو

 زدیو رٍ حرفهَن_

 :گفت ٍ زد لبخندی

 طرف یٌ تَ تا بیای خَام نی نن بیای؟ بايام نَضَع اٍن برای گفتو نن نگٌ انا، آرى_
 .بخَابو راحت خیال با تَ حضَر با نن ٍ بخَابی تخت
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 :گفت کٌ کردم اخو دٍبارى

 .باشو خَبی پسر دم نی قَل قلب صهیو از ببین دیگٌ، نکن اخو_

 يو يهراى ٍ کردم قبَل. بدم دست از رٍ اقتدارم تهام ٍ بخندم شد باعخ زدنش حرف لحن
 طرف ننو ٍ کشید دراز تخت طرف یک باربد. نبَدم نًهَنش زیاد کٌ نشترکی اتاق بٌ رفتیو
 صبح. رفتیو خَاب بٌ زٍد خیلی ٍ گفت بخیری شب ٍ زد لبخند باربد. خزیدم تخت ی دیگٌ

 دست حصار در رٍ خَدم کٌ شو بلند خَاستو. پریدم خَاب از نًسا داد ٍ جیغ صدای با
 :گفتو ٍ کردم صداش سریع. دیدم باربد يای

  انداختٌ راى يَار ٍ داد نًسا شَ بیدار_

 . رفتیو نًسا اتاق سهت بٌ يو با ٍ پرید جا از فنر نحل باربد

 :گفت ٍ زد بلندی جیغ نًسا

 .کنی عقدم باید خَندی، کَر دارم؟ نی بر سرت از دست نن کردی فکر_

 :گفت خاصی نفرت با ٍ انداخت نن بٌ نگايی بعد

 سلیقٌ بی خَابیدی؟ این کنار دیشب_

 دستش کٌ رفت نی نًسا طرف بٌ داشت. خَرد نی تکَن عصبانیت از باربد بینی يای پرى 
 :گفتو ٍ شدم نانعش ٍ گرفتو رٍ

 .بزن زنگ نقداد بٌ ٍ بیرٍن برٍ تَ_

 :ٍگفتو گذاشتو يو رٍی يانَ چشو بزنٌ حرفی خَاست تا ٍ برگشت باربد

 لطفا برٍ_

 با. بَد اعصابو رٍی عجیب کٌ نًسایی ٍ نَندم نن ٍ رفت ٍلی نبَد راضی اصال کٌ يرچند
 :گفت کرد نی استفادى ازش نن نقابل در يهیشٌ کٌ لحنی
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 ...تَئٌ نٌ دارم کار باربد با نن نَندی چرا تَ_

 :گفتو کنٌ تَيینی اینکٌ قبل

 ٍاحد، در پشت اٍندی. بیای خَدت بٌ زٍدتر بًترى گو، نهی چیزی کٌ انٌ خَنٌ حرنت بٌ_
 ٍ انداختی راى داد بی ٍ داد آپارتهان، داخل اٍندی چطَری سَالٌ ام ٍاسٌ ينَزم کٌ چند ير

. کردیو دعَا يو با باربد ٍ نن کردن فکر يا يهسایٌ حتها ٍ پیچیدى ساختهَن کل تَ صدات
 خَدم؟ ی خَنٌ تَ  کنی؟ نی احترانی بی بًو نن رٍی تَ داری حاال ٍ نَندی اینجا رٍ شب
 .بیا خَدت بٌ ندادم دست از رٍ کنترلو تا

 :گفت ٍ شد دريو اش چًرى بزنو حرف باياش طَری این نداشت انتظار

 .کنٌ عقدم باید حاال بَدى بايام اٍن ننٌ، نال باربد. جًنو بٌ برید ات خَنٌ تَ،_

 بفشارنش قدرتو تهام با ٍ بذارم ظریفش گلَی رٍی رٍ دستو خَاست نی دلو کٌ يرچند
 .زدم بیرٍن اتاق از ٍ کردم حفظ رٍ خَنسردیو انا،

 

 سراغ رفت رسید کٌ این نحض بٌ نقداد. رسیدن سارا ٍ نقداد تا کشید طَل ساعتی نیو
 زٍر بٌ نقداد. زد نهی باياش حرفی ٍ بَد شدى سرسنگین عجیب باربد با کٌ يو سارا. نًسا
 شرکت  اصال کٌ رٍزی چند این بعد تا رفت يو باربد ٍ برسَنٌ اش خَنٌ بٌ تا برد رٍ نًسا
 يایی قدم با سارا. کنٌ رسیدگی بَد شدى انباشتٌ کٌ کارایی بٌ ٍ بزنٌ سری یٌ بَد نرفتٌ

 خَش چای دٍتا ریختن بعد ٍ رفتو آشپزخَنٌ بٌ ننو ٍ نشست نبل رٍی ٍ رفت سنگین
 :گفت دريو يای اخو با سارا نشستو تا. برگشتو سارا پیش شیرینی ٍ شکالت يهراى بٌ رنگ

 کنی؟ کار چٌ خَای نی چیٌ؟ تصهیهت باالخرى_

 :گفتو ٍ گذاشتو جلَش رٍ چاییش فنجَن

 .بخشیدنش شاید درگیرم، دلو با ينَز_



 www.Novel98.com 207               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت ٍ کرد نگايو چپ چپ سارا

 شد يو آدم دل کنی؟ استفادى ازش کٌ نداری عقل تَ یعنی. ببرن دلتَ اٍن شَر نردى دلت؟_
 نرجع؟

 :گفتو ٍ خَردم ازش کهی ٍ برداشتو رٍ خَدم چای فنجَن

 .دى نی فتَا ٍ نرجع شٌ نی آرى، شینٌ، نی عقل جای بٌ دل کٌ يایی ٍقت_

 ٍ بدى ادانٌ ياش غر غر بٌ سارا کٌ ندادم اجازى ٍ پرسیدم سریع رٍ بَد ذينو تَ کٌ سَالی
 :گفتو

 داشتی؟ خبر نن... بٌ پیهان عالقٌ از تَ سارا،_

 :گفت بَد خَردى جا ٍضَح بٌ کٌ سارا

  فًهیدی؟ کجا از تَ_

 :گفتو ٍ شدم خیرى ياش چشو بٌ

 نگفتٌ؟ بًت چیزی پیهان بگی خَای نی یعنی_ 

 :گفت ٍ شد نتهایل جلَ بٌ

 گفتٌ؟ بًت چیزی! پیهان؟_

. خبرى بی پیش رٍز چند ناجرای از کانال سارا ٍ نگفتٌ بًش چیزی پیهان فًهیدم تعجبش از
 :گفتو ٍ کشیدم يو در ابرٍ

  داشتی خبر تَ کٌ اینٌ نًو کجا، از نیست نًو_

 :گفت نن نن کهی با ٍ کشید نَياش بٌ دستی سارا

 .بشی دار خبر تَ نداشت دٍست پیهان_
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 :پرسیدم نتعجب

 چرا؟_

 :گفت ٍ گرفت غو رنگ ياش چشو

 باربد جز تَ. بینٌ نهی رٍ کسی نعشَقش جز کٌ عاشقی. تَئٌ نحل يو دیٍَنٌ اٍن چَن_
 برای دیدم نی. اٍند نهی چشهش بٌ کسی تَ جز اٍنو ٍ دیدی نهی رٍ ای دیگٌ کس

 نی کار يهٌ داشتی، دٍست تَ کٌ لباسی  پسندیدی، نی تَ کٌ عطری. داشت ذٍق اٍندنت
 نهی رٍ پیهان يای نگاى از کدٍم يیچ اٍندی نی تَ ٍقتی انا، بیاد چشهت بٌ شاید تا کرد

 تا کردم اصرار بًش کٌ ٍقتی. بَد پیهان تر عجیب يهٌ از. بس ٍ بَد باربد تَ دنیای. دیدی
 دیگٌ بگی بًش اگٌ: »گفت نی. کرد نی نخالفت اٍن بگو احساسش از تَ بٌ بدى اجازى
 .«خَشحالو بًش  نزدیک ٍلی دٍر ی فاصلٌ این بٌ نن. کنٌ نهی نگايو

 :داد ادانٌ ٍ کشید بلندی نفس

 ير برٍد دل از( زد پَزخندی. )کنٌ فرانَشت نحال تا رفت ایران از ٍ آٍرد کو آخراش دیگٌ_
 .نداشت رفتن پای دیگٌ بعدش. برگشت عرٍسیت برای! نشد ٍلی. برفت دیدى از آنکٌ

 :گفت ٍ چکید چشهش از اشکی قطرى ٍ زد لبخندی 

 است دیٍَنٌ گو نی_

 :داد ادانٌ ٍ شد خیرى سقف بٌ

 ارغَان کٌ باشو شًری تَ کٌ يهین. است دیگٌ یکی نانَس حاال گفت نی عرٍسیتَن بعد_
 .کافیٌ برام کشٌ نی نفس تَش

 ٍ گذاشتو نبلی جلَ رٍی رٍ بَد دستو کی از دٍنو نهی کٌ فنجَنی. زدم زل سارا بٌ نتعجب
 دلو بٌ عهیقی غو ٍ گذشتن چشهو جلَی از فیلو نحل پیهان کاريای تهام. رفتو فکر بٌ

 با نن کٌ اٍنقدری. کرد تکیٌ بًش جَرى يهٌ شد نی کٌ بَد برادری نحل پیهان. نشست
 .نبَدم راحت ناکان ٍ یزدان با بَدم راحت پیهان
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 :گفت عصبی لحنی با سارا

 نًسا چَن باشی جریان در گفتو ببینٌ، رٍ باربد خَاد نی. خبرش اٍندى نًسا نادر_
 بخَر جا یٌ داری اعصاب قرص  يرچی فقط. رسٌ نهی نادرش گرد بٌ بارى ٍ بند بی يرچقدر

 .دارى يا آدم کردن عصبانی تَ عجیبی استعداد زن این کٌ

 تا بگٌ؟ خَاست نی چی زن این. بست یخ ٍجَدم ٍ ریخت يری دلو سارا حرف این با
 کٌ ای آشَبٌ دل ٍ نَندم نن ٍ رفت ساعت یک بعد سارا. نبَد دلو تَی دل باربد برگشتن
 بٌ باربد کٌ گفتو اٍندی خَش ٍ رفتو طرفش بٌ شد خَنٌ ٍارد تا باربد. بَد بریدى رٍ انانو
 :گفت ٍ برد پی بدم حال

 شدى؟ چی... ارغَان_

 :گفتو کٌ کرد نی نگايو نگران

 .ببینتت خَاد نی نًسا نادر گفت سارا_

 :گفت ٍ کرد اخهی باربد

 نن با اٍن نباش نگران تَ_

 :گفت گَشو در ٍ کشید آغَش در رٍ نن

 .ننٌ دلگرنی باعخ لبخندت بخند، فقط تَ_

 :گفت کٌ فرستادم يام ریٌ بٌ رٍ تنش عطر ٍجَد تهام با

 .نیرم نی گرسنگی از دارم داریو؟ چی شام خَب_

 :گفتو ٍ رفتو خَنٌ آشپزخَنٌ طرف بٌ

 . چینو نی ٍ نیز ننو کنی عَض لباس تَ تا_
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 تَ رٍ سرش ٍ کشید آغَشو در پشت از باربد کٌ شستو نی رٍ يا ظرف داشتو شام بعد
 . زد گردنو رٍی ای بَسٌ ٍ برد فرٍ گردنو گَدی

 لبخندی ٍ برگردٍند خَدش طرف بٌ رٍ نن ٍ بست رٍ آب شیر باربد. شد نَر نَر تنو تهام
 :گفت ٍ زد

 تابتو بی شدى، تنگ ٍاست دلو_

 :گفتو ٍ شدم خیرى دارش تب يای چشو بٌ

 بدى فرصت بًو کهی_

 :گفت ٍ کرد صَرتو نزدیک رٍ سرش شدى بریدى بریدى يایی نفس با

 .نیست حرفی ببخشیو، شٌ نی باعخ يا دادن زنان این اگٌ_

 :گفت ٍ کرد پرسشگری نگاى بعد

 ببَسهت؟ کٌ تَنو نی_

 :گفت ٍ خندید کٌ انداختو پایین رٍ نگايو زدى خجالت

 .کشی نی خجالت کٌ نیست بارت اٍلین( شد نزدیک گَشو بٌ)برم حیا ٍ شرم اٍن قربَن_

 

 باعخ کٌ نشَند لبو رٍی آتشین ای بَسٌ ٍ گرفت باال رٍ سرم ٍ برد ام چَنٌ زیر رٍ دستش
 رٍ يا رٍز این خدا کردم آرزٍ ٍ بستو رٍ چشهو. بکَبٌ ام سینٌ دیَارى بٌ رٍ خَدش قلبو شد
 .نگیرى ازم

 

 :گفت ٍ گذرٍند پاش تا سر رٍی رٍ یخیش نگاى ٍ شد خیرى باربد بٌ

 .کردی تجاٍز بًش تَ. است سادى دٍستی یٌ از فراتر دخترم با تَ رابطٌ_
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 :داد ادانٌ قاطعانٌ ٍ تر نحکو لحن با

 نن يای صحبت بٌ داری ٍ نشستی نبل اٍن رٍی راحت االن اگٌ کٌ، يستی نتَجٌ_ 
 نی پس سختی تاٍان باید ٍگرنٌ دخترنٌ، بخشندى ٍ کَچیک قلب بخاطر کنی نی گَش
 .دادی

 :گفت کرد نی نگايش خیرى ٍ عصبی ٍ بَد زدى اش چَنٌ زیر رٍ دستش کٌ باربد

 شها دختر کٌ ادعایی ادعاست، یک حد در فقط دخترتَن بٌ نن تجاٍز خانو، سایٌ ببینید_
 .ندارم خاطر بٌ شب اٍن از رٍ چیزی يیچ نن. دارى

 :زد فریاد حرص با نًسا

 است؟ ادعا يهش گی نی بعد کردی تجاٍز بًو زٍر بٌ تَ ادعا؟_

 : داد ادانٌ نن بٌ تحقیرآنیزش نگاى ٍ اشارى با بعد

 يهچین یٌ با تَنٌ نی کی چَن باشٌ بَدى آرزٍ تَ برای نن با بَدن دم نی حق البتٌ_
 نبینٌ؟ کابَس ٍ بخَابٌ شب نَجَدی

. دٍخت چشو نًسا بٌ زد نی کبَدی بٌ عصبانیت از کٌ صَرتی ٍ خشهگین نگاى با باربد
 :گفت بردى ارث بٌ کسی چٌ از رٍ زیباییش نًسا فًهیدم حاال کٌ زنی سایٌ،

 باید ٍحاال شدی اشتباى یٌ نرتکب تَ. ندارم رٍ خَدی بی يای بحخ حَصلٌ نن ببین،_
 کنی، ازدٍاج دخترم با کٌ اینطَری بگو باید  چطَر؟ پرسی نی اگٌ. کنی جبران رٍ اشتبايت

 .بیاری در خَدت عقد بٌ دٍم يهسر عنَان بٌ رٍ دخترم نباید البتٌ

 . نًسا نادر دين بٌ شد خیرى اش نشستٌ خَن بٌ يای چشو با باربد

 :گفت انداخت نن بٌ رٍ نگايش سایٌ

 .کنی ازدٍاج نن دختر با بعد ٍ بدی طالق رٍ اٍلت يهسر باید_

 :گفت عصبی ٍ شد بلند جا از باربد



 www.Novel98.com 212               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .االن يهین بیرٍن، برید نا خَنٌ از. شنیدیو نا ٍ گفتید اراجیف کٌ چی ير بسٌ_

 :گفت خَدش نًایت در ٍ کرد ای اشارى بًش نادرش کٌ بزنٌ حرفی خَاست نًسا

 . نیستو صبَری آدم نن کن، فکر يام حرف بٌ خَب_

 کنارش آيستٌ. رفت فرٍ فکر بٌ ٍ نشست نبلی رٍی باربد نادرش ٍ نًسا رفتن از بعد
 :گفتو ٍ نشستو

 کنی؟ چکار خَای نی حاال...باربد_

 :گفت لبخند با ٍلی خستٌ

 ٍ نًسا يای تًدید با کٌ نیستو آدنی نن نعلَنٌ، خَب کنی؟ چکار خَای نی چی یعنی_
 . بدم طالق رٍ تَ نادرش

  شد جدی

 . باش نطهئن اینَ ابد، تا ننی نال تَ_

 :گفتو ٍ گذاشتو اش شَنٌ رٍی رٍ سرم

 نظرم بٌ. بَد راحت چیز يهٌ بابت از خیالش انگار. خَنسردى زیادی ترسو، نی نادرش از_
 اٍنطَری چیز يهٌ کٌ نطهئنٌ انگار جَرایی یٌ. اٍند نی نفسی بٌ اعتهاد با ٍ نستقل زن

 . خَاد نی خَدش کٌ رى نی پیش

 کرد نی نَازشو شصتش انگشت با کٌ حالی در ٍ گذاشت صَرتو رٍی رٍ دستش باربد
 :گفت

 .بیَفتٌ زندگیهَن برای اتفاقی دم نهی اجازى يرگز نن نباش، نگران_

. نشد کو استرسو از ای ذرى انا، بگیرى رٍ بد يای اتفاق يهٌ جلَی داد قَل باربد کٌ این با
 عین در کٌ زنی. بَد اٍندى کهکش بٌ نادرش. نبَد تنًا نًسا بار این کٌ این بخاطر شاید
 .نبَد نگران ای ذرى ياش چشو. رسید نی نظر بٌ نصهو ٍ نقتدر لَندی، ٍ زیبایی
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 .شدم خیرى باربد بٌ ٍ نشستو زنین رٍی ٍ شدن سست يام زانَ

 .کرد نگايو نستاصل ٍ غهگین

 :گفت ٍ کرد پرت باربد سهت رٍ آزنایش برگٌ نًسا

 رايٌ تَ کٌ ای بچٌ. کن نگاى برگٌ اٍن بٌ خَب گو؟ نی درٍغ بازم کنی نی فکر چی؟ حاال_
 .تَئٌ نال

  کشید تیر قلبو

 :گفت شرنندى ٍ گرفتٌ صدایی با. زد زانَ کنارم باربد

 نن... نن ارغَان،_

 نطهئن خَدشو کٌ این بخاطر شاید. کنٌ دفاع خَدش از تَنست نهی حتی. چکید اشکو
 : گفت قاطع ٍ اٍند جلَ نًسا نادر. نبَد

 .شٌ نی تهَم دارى تحهلو. بدى انجام گفتو کٌ رٍ کاری تر سریع نداری، ٍقتی دیگٌ_

 

 : غرید ٍیرانگر طَفانی نحل باربد

 .ببینید خَاب تَ نگٌ_

 :گفت گذاشت نی لبش رٍی رٍ سیگارش کٌ حالی در ٍ زد پَزخندی نًسا نادر

 داری ٍقت يفتٌ یٌ از کهتر_

 :داد ادانٌ ٍ زد نحکهی پک ٍ کرد رٍشن رٍ سیگارش

 .کنو نهی صحبت خَش زبَن با دیگٌ يفتٌ، یٌ بعد_
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 زندگیش سر کٌ داشتو رٍ ای بازندى حس. نیست نهکن اصال لحظٌ اٍن تَ حالو تَصیف
. بَد شدى دٍران دچار سرم ٍ اٍند نهی باال نفسو. بَد باختٌ بدجَر حاال ٍ بَد بستٌ شرط
 ٍ غهگین ای چًرى با ٍ گرفت ياش دست تَی رٍ يام دست ٍ نشست نن رٍبرٍی باربد

 :گفت آلَد بغض صدایی

 ارغَانو_

 . رفتو اتاقو طرف بٌ غهگین ٍ افتادى ٍ شدم بلند آيستٌ بزنو حرفی اینکٌ بدٍن

 :گفت بلندی صدای با نًسا

 .کنو پنًَنش يهٌ از ابد تا رٍ بچٌ این تَنو نهی نن. کن رٍشن رٍ نا تکلیف زٍدتر_

 :زد داد باربد

 نن خَنٌ از زٍدتر. خَام نی رٍ بچٌ اٍن نٌ کنو نی ازدٍاج تَ با نٌ نن نعلَنٌ، تکلیفت_
 . بیرٍن گهشید

 ٍ رفت گیج سرم. نبَد يَایی یعنی... نشد انا، بکشو نفس کردم سعی ٍ رسیدم تختو بٌ
 .ندیدم چیزی دیگٌ

 بستٌ باعخ خَاستٌ نا ٍ کرد برخَرد يام چشو بٌ شدیدی نَر اٍندم يَش بٌ ٍقتی
 نگايی اطراف بٌ. کردن عادت نَر بٌ يام چشو تا زدم پلک باری چند. شد شدنشَن
 رٍ استرسو ٍ شد بلند در پشت از يَاری ٍ داد صدای کجام؟ کٌ کردم فکر این بٌ ٍ انداختو

 کردى ٍصل بًو کٌ سرنی انا، بشو بلند جام از خَاستو. گرفت ضرب نبضو. کرد برابر چند
 .بَدم بیهارستان تَ پس. کرد جلب رٍ ام تَجٌ بَدن

 انا، بَدم گیج کهی. بَد شدى تر بلند دعَا صدای. نشستو ٍ کشیدم باال رٍ خَدم زٍر بٌ
 ٍارد ریختٌ يو بٌ ظايری با باربد ٍ شد باز ناگًان در. شناختو نی خَب رٍ باربد صدای
 لحن با. زد سرم بٌ ای بَسٌ ٍ کشید آغَشو در ٍ اٍند طرفو بٌ سریع يای قدم با. شد

 :گفت نگرانی



 www.Novel98.com 215               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 . شدم نی دیٍَنٌ داشتو زندگی؟ چطَرى حالت_

 :گفتو ٍ کشیدم يام ریٌ بٌ عهیق رٍ تنش بَی

 خَبو_

 :گفت باشرنندگی ٍ شد خیرى يام چشو بٌ ٍ کشید عقب رٍ سرم

 .کردم نی چکار اٍند نی سرت بٌ بالیی اگٌ دٍنو نهی. چیز يهٌ خاطر بٌ نتاسفو،_

 دیَار سینٌ بٌ رٍ باربد ٍ شدن داخل ناکان بعد ٍ یزدان ٍ شد بلند فریاد ٍ داد صدای دٍبارى
 . کَبیدن

 :گفت صَرتش تَی داد با ٍ گرفت رٍ باربد یقٌ یزدان

 رسو اینٌ. خَردی نارٍ نهک ٍ نَن عهر یٌ کحافت، اینجا؟ بذاری پاتَ کردی جرات چطَر_
 داری؟ انانت

 تَی صدا کٌ يو نن. بشٌ گالٍیز باربد با خَدش ٍ بزنٌ کنار رٍ یزدان بَد تالش در ناکان
 دينش بٌ درست کٌ کرد باربد حَالٌ نشتی یزدان پشت از ناکان. بَد شدى خفٌ گلَم

 دیدم رٍ باربد صَرت رٍی خَن کٌ این نحض بٌ. افتاد راى باربد دين از خَن ٍ کرد برخَرد
 ٍ ناکان تَانو تهام با. دٍیدم طرفشَن بٌ ٍ کردم جدا دستو از رٍ ُسرم ٍ کشیدم بلندی جیغ
 :گفتو دٍتا اٍن بٌ رٍ ٍ گرفتو قرار باربد جلَی ٍ زدم پس رٍ یزدان

  زنیدش؟ نی حقی چٌ بٌ_

 :گفت عصبانیت با ناکان

  کنی؟ نی دفاع کحافت این از چرا_

 :داد ادانٌ آٍری چندش لحن با

 ننداختٌ؟ جایی ير ی دخترى اٍن دانن تَ تَلٌ یٌ نگٌ نکردى؟ خیانت بًت اشغال این نگٌ_
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 يو در يام ابرٍ ناخَاستٌ. کرد آٍری یاد بًو رٍ بَد خَابیدى زندگیو رٍی کٌ آٍاری دٍبارى
 :گفت ای شدى کنترل عصبانیت با ٍ اٍند جلَ سرم پشت از باربد. رفت

 . نیست شها دخالت بٌ نیازی. کنیو نی حل رٍ نشکالتهَن خَدنَن ارغَان، ٍ نن_

 اٍن پدر. شدن نتَقف پدر صدای با کٌ کنن حهلٌ باربد بٌ دٍبارى خَاستن یزدان ٍ ناکان
 :گفت باربد بٌ رٍ ٍ بست رٍ در ٍ کرد يدایت بیرٍن بٌ رٍ يا

 .کردم نی اشتباى انا، درستیٌ کار يو با تا دٍ شها ازدٍاج کردم نی فکر_

 :گفت ٍ شد خیرى باربد بٌ اخو با

 . کرد اعتهاد شٌ نهی ندارى دٍست رٍ زنش کٌ نردی بٌ دٍنستو نهی_

 ....انا تَ بٌ سپردم رٍ دخترم دیدنت، نی پسرم نحل

 :گفت اتاق از شدن خارج قبل ٍ کرد پشت پدر

 .خَنٌ بریو یای نی کرد نرخصت دکتر اینکٌ بعد ارغَان_

 :گفت پدر بٌ رٍ ٍ کرد نگايو نگران باربد

 .کنید جداش نن از تَنید نهی زنهٌ، ارغَان_

 :گفت ٍ چرخید طرفو بٌ باربد

 ارغَان بگَ چیزی یٌ تَ_

 :گفت ناباٍرانٌ باربد کٌ انداختو پایین رٍ سرم ناراحت

 گی؟ نهی چیزی چرا ارغَان،_

 :ٍگفت کرد صَرتو قالب رٍ ياش دست

 بذاری؟ تنًام خَای نهی کٌ تَ زندگی،_
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 اتاق از پدر. کردم سکَت دٍبارى ٍ گرفتو پایین رٍ سرم ٍ زد حلقٌ يام چشو تَی اشک
 :گفت بغض با ٍ فشرد خَدش بٌ نحکو ٍ گرفت آغَشش در رٍ نن باربد ٍ شد خارج

 .نکن نن با کارٍ این نکن،_

 بَد شدى رٍان ياش چشو گَشٌ از کٌ اشکی با ٍ کرد ام بَسٌ در غرق ٍ گرفت باال رٍ صَرتو
 :داد ادانٌ

 بکنی؟ رٍ کار این نن با یاد نی دلت چطَر_

 

 نًسا با شب یک گذرٍندن طرف، یک از پدريا نعانلٌ. بَد شدى تَانو از خارج اٍضاع دیگٌ
 نقابل در نن سکَت. نیست تحهل قابل اصال. بچٌ یک ٍجَد ٍ دیگٌ طرفی از باربد تَسط
 :گفت زدن نی چنگ قلبو بٌ کٌ آلَدش اشک يای چشو با ٍ شد ٍحشتش باعخ باربد

  زندگی؟ بَدی ندادى جبران فرصت بًو نگٌ_

 :داد ادانٌ کٌ دادم تکَن آرى نعنی بٌ رٍ سرم

 بذاری؟ تنًام خَای نی چرا پس_

 :کردم زنزنٌ کندن جَن سختی بٌ

 .نبَد نیَن در ای بچٌ پای نَقع اٍن_

 :گفت غهگین ٍ نحزٍن باربد

 .کنٌ سقط رٍ بچٌ کنو نی نجبَرش_

 :گفتو خَنٌ سرد تَی يای نردى نحل ننجهد، ٍ سرد

 گناى بی بچٌ اٍن کشتن ٍ ای بچٌ اٍن پدر تَ. کنٌ نهی ایجاد تفاٍتی يیچ نَضَع اصل تَ_
 . نیست جبران قابل کٌ رسیدى جایی بٌ حاضر حال در تَ اشتباى. نیست درستی کار
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 :گفت ٍ کرد نَازش رٍ صَرتو راستش دست با باربد

  کنو؟ چکار خَب_

 :گفتو آيستٌ ٍ دزدیدم رٍ نگايو. نشست گلَم تَی بدی بغض

 .بگیر عًدى بٌ رٍ نسئَلیتش ٍ بپذیر رٍ اشتبايت_

 :گفت جدی ٍ شد يو در باربد چًرى

 ... خَای نی یعنی_

 ٍ شد خارج اتاق از باربد دکتر درخَاست بٌ. نَند کارى نیهٌ باربد حرف پرستار ٍ دکتر ٍرٍد با
 بیهارستان از خرٍج نَقع. داد رٍ ترخیصو اجازى دکتر نن يای آزنایش دیدن ٍ نعاینٌ بعد
 یزدان ٍ ناکان انا، برگردٍنٌ خَنٌ بٌ رٍ نن شدى طَر ير ٍ بگیرى رٍ دستو کرد سعی باربد
 کردن جدا تَان يو کیایی جناب ٍ بابا کٌ طَری. انداختن راى نفصلی دعَای ٍ شدن نانع
 با ٍ کرد نی باربد حَالٌ تری سنگین يای نشت بَد تر عصبی کٌ ناکان. نداشتن رٍ يا اٍن
 بٌ گریٌ با خانو فرنَش. کشید نی تیر نن قلب زدن نی باربد بٌ تا دٍ این کٌ ای ضربٌ ير

 :گفت ٍ اٍند طرفو

 . کشن نی رٍ ام بچٌ داداشات ٍگرنٌ جان، ارغَان بکن کاری یٌ_

 دستو. دادم قرار یزدان ٍ ناکان ٍ باربد بین نا رٍ خَدم ٍ کشیدم بلندی جیغ ٍ رفتو نزدیک
 سر جیغ با شدى تهَم دعَا دیگٌ شدم نطهئن اینکٌ بعد ٍ کردم حلقٌ باربد گردن دٍر رٍ

 :گفتو يهٌ

 کافیٌ_

 آيستٌ ٍ شد نزدیک گَشو بٌ آٍرد نی درد بٌ رٍ قلبو کٌ کبَدش ٍ خَنی صَرت با باربد
 :کرد زنزنٌ

 .نری ٍ کنی بغلو بیای اینجَری انا بخَرم کتک نرگ پای تا حاضرم_



 www.Novel98.com 219               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :داد ادانٌ باربد ٍ کرد احاطٌ رٍ صَرتو اشک

 نرٍ خانهو يات اشک اٍن فدای باربد نرٍ،_

 :داد ادانٌ نلتهسانٌ ٍ کرد حلقٌ دٍرم نحکو رٍ دستش

 .نرٍ ٍ کن خانهی تَ ٍلی قبَل کردم نانردی نن_

 :گفت باربد بٌ رٍ ٍ گرفت رٍ دستو ٍ اٍند جلَ پدر کٌ افتادم يق يق بٌ

  کنی؟ چکار خَای نی راى تَ بچٌ اٍن با. جان پسر نهَندى باقی جبران ٍاسٌ ٍقتی_

 :گفت ٍ کرد تر نحکو کهرم دٍر رٍ دستش باربد

 .ارغَان ٍ نن نیَن بندازى فاصلٌ ٍ بیاد دنیا بٌ بچٌ اٍن ذارم نهی نن_

 :گفت ٍ گذاشت باربد شَنٌ رٍی رٍ دستش ٍ اٍند جلَ يو کیایی جناب

 .کنٌ خلَت خَدش با کهی ارغَان بذار بدى فرصت_

 :گفت ٍ شد خیرى يام چشو بٌ باربد

 چی؟ نگردى بر اگٌ_

 باربد دست خَاست ٍ اٍند جلَ یزدان ٍ کرد ٍارد باربد شَنٌ بٌ خفیفی فشار کیایی جناب
 با ٍ ایستادم یزدان ٍ باربد بین نا. بشٌ دعَا دٍبارى بَد نزدیک کٌ بزنٌ پس کهرم دٍر از رٍ

 :گفتو جیغ

 کنید بس_

 : گفتو یزدان بٌ رٍ

  یام نی االن نن برٍ_

 :گفتو کٌ بزنٌ حرفی خَاست باربد
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 کنو نی خَايش نگَ يیچی_

 یزدان ٍ پدر طرف بٌ ٍ کردم خداحافظی  ازش گریٌ با نن ٍ کرد نگايو نستاصل باربد
 . کردم حرکت

 نی کٌ يایی لب رٍ، نلتهسش نگاى. دیدم رٍ نردم شدن خرد ٍ کردم نگاى سرم پشت بٌ
  لرزیدن

 تَی. خَدم در شکستو ٍ دیدم. شدن نی پنًان بلندش يای ریش بین در کٌ يایی اشک ٍ
 نی در کَرى از زٍد ٍ بَد تر عصبی کٌ ناکان. فرستادم لعنت بدم بخت بر ٍ کردم گریٌ راى

 :گفت رفت

 ...اٍن برای کنی؟ نی گریٌ چرا_

 یزدان بٌ رٍ رسیدیو کٌ خَنٌ بٌ. نداد بًش رٍ حرف ادانٌ اجازى ٍ کرد صدا رٍ ناکان پدر
 :گفتو

 ...کٌ فًهیدین کجا از شها_

 :بگٌ ٍ کنٌ باز لب یزدان شد باعخ گفتن برای نکحو

 رٍبرٍ نادرش ٍ نًسا با کٌ خَنتَن اٍندن سرزدى ناکان با ٍ تَئٌ نگران دل گفت نانان_
 .فًهیدن رٍ چیز يهٌ ٍ شدن

 

 باربد درد پر يای فریاد صدای. ریختو اشک ٍجَد تهام با ٍ گرفتو يام دست نابین رٍ سرم
 .داد نی خراش رٍ قلبو يو حیاط تَی از حتی

 .ببینهت لحظٌ بٌ بیا بیرٍن، بیا ارغَان، ارغَانو،_

 ٍ یزدان فریاد ٍ داد صدای. زدم يق دل تٌ از ٍ دادم فشار گَشو رٍ بیشتر ٍ يام دست
 يهٌ این تحهل دیگٌ. داد نی آزارم يهٌ از بیشتر بَدن شدى یقٌ بٌ یقٌ باربد با کٌ ناکانی
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 يایی قدم با. بشو رٍبرٍ باياش باید ناجرا این بٌ دادن پایان برای. نداشتو رٍ غو ٍ درد
 :گفت ٍ اٍند طرفو بٌ پری نانان راى بین در ٍ افتادم راى حیاط طرف بٌ سست

 بشی؟ خانش نکنٌ ری؟ نی کجا_

 :گفت ٍ کشید رٍ دستو کٌ دادم ادانٌ رايو بٌ نانان يای حرف بٌ تَجٌ بدٍن

 گو؟ نی چی شنَی نی! يا تَام با ارغَان_

 رايو ٍ کشیدم بیرٍن دستش از آيستٌ رٍ دستو ٍ چرخَندم صَرتش رٍی رٍ حالو بی نگاى
 ٍ یزدان ٍ کرد صدا رٍ اسهو نلتهسانٌ دید رٍ نن باربد کٌ این نحض بٌ. گرفتو پیش رٍ

 .چرخیدن طرفو بٌ ناکان

  ارغَان_

 :گفت ٍ زد داد ناکان

 بیرٍن؟ نیا نگفتو نگٌ_

 :گفتو يو ناکان بٌ رٍ ٍ زدم پس رٍ یزدان ٍ رفتو طرفشَن بٌ کالنی يیچ بدٍن

 .بذارید تنًانَن دقیقٌ چند_

 :گفتو تر نحکو بگٌ ای دیگٌ چیز خَاست تا ناکان

 داخل برید االن يهین_

 :گفت ٍ انداخت نن بٌ نگايی یزدان

 کَتاى فقط باشٌ_

 باال رٍ سرم. کرد نی نگايو خیرى باربد. کرد يدایت خَنٌ داخل طرف بٌ زٍر بٌ رٍ ناکان بعد
 بی ٍ داد ٍ بَد اٍندى بار چندین ناى یک این تَی. کردم نگاى اش ژٍلیدى چًرى بٌ ٍ گرفتو
 فرق دفعٌ این ٍلی نبینهش تا گذاشتو دلو رٍی پا جَری یٌ بار ير. بَد انداختٌ راى داد
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 نخالفت با. نداشتو انَن رابطٌ شدن درست بٌ انیدی دیگٌ کٌ بَد این يو فرقش. داشت
 ٍ داد رٍ آزنایش این ٍ شد تسلیو بالخرى ای، ان دی آزنایش انجام برای نًسا شدید يای
 رٍ دستش باربد. نبَد برگشت انکان دیگٌ. کرد شَکٌ رٍ نا ی يهٌ نحبت جَاب نًایت در
 .کردم نگايش جدی ٍ رفتو عقب بٌ قدم یک کٌ کنٌ نَازش رٍ صَرتو خَاست ٍ کرد دراز

 :گفتو برزخی ای چًرى با

  کنن؟ نی تکرار رٍ حرف یٌ بار چند نگٌ اندازی؟ نی راى فریاد ٍ داد ٍ یای نی دفعٌ ير چرا_

 :گفت آلَد بغض بَدن، نشستٌ اشک بٌ کٌ يایی چشو با ٍخیرى نحزٍن باربد

 ندارى؟ باٍرم دیگٌ نن، ارغَان کٌ شدى چی_

 از رٍ دستو کردم سعی. گرفت ياش دست تَ سریع رٍ دستو ٍ برداشت طرفو بٌ قدنی
 :داد ادانٌ ٍ گرفت تر نحکو کٌ بکشو بیرٍن قَیش يای دست نیَن

 .نیست نن بچٌ اٍن خَرم نی قسو_

 :گفتو ٍ زدم داد عصبی

 شی؟ نی حقیقت ننکر چرا. پدرشی تَ کرد تایید يو آزنایش کٌ دیدی کیٌ؟ نال پس_

 :داد ادانٌ غهگین يهَنطَر ٍ گزید رٍ پایینش لب

 . گو نی راست خدا بٌ جعلیٌ، آزنایش برگٌ اٍن نطهئنو نن_

 :داد ادانٌ يام چشو بٌ خیرى ٍ شد خو کهی

 .نیستو بچٌ اٍن پدر نن خَرم نی قسو_

 :گفتو ٍ زدم عصبی پَزخند

 تنًا نٌ االن. رسیدی آرزٍت بٌ گو، نی تبریک. کنی ازدٍاج نًسا با داشتی آرزٍ یاد نی یادم_
 .رايٌ تَ يو عشقتَن ی جهرى بلکٌ داری رٍ نًسا
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 :غرید ٍ کرد اشارى بًو انگشت با عصبی، باربد

 نداری؟ باٍر يانَ حرف چرا نًسا، نٌ تَیی نن عشق_

 :گفت ٍ کشیدم بیرٍن دستش از رٍ دستو زٍر بٌ

 شَنٌ اینکٌ نٌ بگیرید عًدى بٌ رٍ کارتَن نسئَلیت بًترى کیایی، جناب ٍاضحٌ چیز يهٌ_
 .کنید خالی

 :گفتو ٍ کردم بًش رٍ پشتو

 باياتَن ای دیگٌ جَر بعد دفعٌ چَن. نندازید راى فریاد ٍ داد ٍ نیاید اینجا دیگٌ بًترى_
 .شٌ نی برخَرد

 :گفت گَشو در ٍ کشید آغَشو در پشت از

 .گذشت نهی ازم سادى ٍ کرد نی باٍرم نن ارغَان. نیستی نن ارغَان تَ_

 انا، کند نهی دل باربد از سادى قبلی ارغَان گفت، نی راست. کَبید نی ٍار دیَانٌ قلبو
 تَ کٌ ایٌ بچٌ ٍ نًسا بٌ نتعلق. نیست اٍن بٌ نتعلق دیگٌ باربد دٍنٌ نی انرٍز ارغَان
 :گفتو لرزید نی بغض از کٌ صدایی با ٍ خَرد سر ام گَنٌ رٍی اشکو. رايٌ

 دستت از يهیشٌ برای فًهید کٌ ٍقتی. نرد تَ ارغَان. نیستو تَ ارغَان نن گی، نی راست_
 .نرد ٍ کرد دق دادى

. ریخت نی اشک نردٍنٌ ٍ صدا بی کرد، نی گریٌ. کردم حس رٍ عشقو يای شَنٌ لرزش
 :گفت ٍ زد گَشو اللٌ رٍی ای بَسٌ

 خَدش بٌ تر نحکو.  بهَن ننتظرم فقط. کنی نی اشتباى نَردم در کٌ کنو نی جابت بًت_
 :کرد زنزنٌ آرٍم ٍ فشردم

 . زندگیو دارم دٍستت_

 :زدم لب صدا بی ٍ بستو يانَ چشو
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  دارم دٍستت ننو_

 :گفت کٌ پدر صدای با

 کنی؟ نی چکار جا این تَ_

 :گفت فَری باربد ٍ برگشتیو طرفش بٌ

 ... اٍندم نن نحهَد آقا_

 : گفت سریع پدر

 رٍ نبینهت يا طرف این دیگٌ از قسهت کدٍم فًهو نهی فقط اٍندی، چرا فًهیدم بلٌ_
 !نفًهیدی

 :گفت ٍ انداخت نن بٌ گری نالنت نگاى پدر

 .قطعیٌ جدایی بٌ تصهیهت کردم فکر_

 :گفت فَری ٍ چرخید طرفو بٌ زدى حیرت باربد

 بگیری؟ الق.. ط...خَای..نی... تَ... تَ ارغَان_

 :داد جَاب فَری پدر

 ...حرٍم بچٌ اٍن شدن بزرگ ٍ ٍایسٌ داری انتظار پس، نٌ_

 گفت «اللًی اال الٌ ال» ٍ گزید رٍ زبَنش

 

 :داد ادانٌ ٍ



 www.Novel98.com 225               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 خَدم چَن ٍلی اتفاق این از چرکینو دل کٌ يرچند. بشٌ تهَم زٍدتر چیز يهٌ بًترى_
 رٍ پدرت با شراکتو نیست تدبیر را کردى خَد گفتن قدیو از ٍ دادم رٍ ازدٍاجتَن پیشنًاد

 .کنی نَافقت طالق با ٍ بیای خَش زبَن با دارم انتظار يو تَ از. زنو نهی بًو

 :گفت نقتدر ٍ نحکو ٍ کرد نگايو خیرى باربد

 .دم نهی طالق ٍ ارغَان يرگز نن يرگز،_

 :گفت بَدم شدى خیرى زنین بٌ کٌ ننی بٌ ٍ چرخید طرفو بٌ کانل

 . بشی جدا نن از بتَنی کٌ بیار در گَشت از رٍ پنبٌ این دم، نهی طالقت_

 :گفت ٍ غرید بابا

 .کنو نی کارت چٌ ببین. کنی نی جا بی تَ_

 :گفت پدر بٌ رٍ اخو با باربد

 .ایستو نی يهٌ جلَ بخاطرش نن ٍ زنهٌ ارغَان انا، ٍاجب شها احترام_

 :گفت نن بٌ رٍ رفت نی خرٍجی در طرف بٌ کٌ حالی در بعد

 خارج در از بلندی خداحافظی با بعد. کنو جابت بًت بذار کنو، نی خَايش. بهَن ننتظر_
 .شد

 

 يیچ ی حَصلٌ. گذاشتو صدا بی حالت رٍی رٍ گَشیو نن ٍ زد زنگ سارا يزارم بار برای
 ٍ ناکان يای پرٍنی نتلک بابا، پی در پی يای نصیحت نانان، يای غرغر. نداشتو رٍ کس
 ٍ بخندم دارن انتظار ازم چرا. کنن نهی درک ننَ چرا دٍنو نهی. یزدان نعنی پر يای نگاى

 فرانَش رٍ کَتايو نشترک زندگی ٍ باربد دارن انتظار چرا اصال. خیالی بی بٌ بزنو رٍ خَدم
 در بعد ٍ عاشقشی کٌ رٍ نردی کنار در زندگی کرد فرانَش شٌ نی نگٌ نهکنٌ؟ نگٌ. کنو

 دٍبارى شدن رٍشن. کابَس بدترین بٌ تبدیلش ٍ رٍیايا نابَدی زدنی يو بر چشو عرض
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. سارا طرف از پیانک یٌ. کرد جلب خَدش بٌ رٍ تَجًو ٍ کرد پارى رٍ افکارم رشتٌ گَشیو
 دٍبارى پری نانان صدای. راحت خیالهو ٍ کردم خانَش رٍ گَشی بخَنهش کٌ این بدٍن
 :گفت ٍ شد بلند

 . بخَر شام بیا نادر جان، ارغَان_

 :گفتو تفاٍت بی ٍ حس بی صدایی با. خانَادى جهع تَ برم بتَنو کٌ بَدم اٍنی از تر کالفٌ

 .نهنَن خَرم نهی_

 رٍدررٍی ٍ کردم باز رٍ در. نن رسیدن جنَن بٌ ٍ پری نانان يای غرغر آغاز نعهَل طبق ٍ
 :گفتو نانان

 قربَنت نیستو بچٌ دختر دیگٌ. نهَندى سالگیو سی تا چیزی خدا بٌ نانان، ببین رٍ نن_
 خَدم يَای ٍ حال تَ ننو بذار انا، ننٌ عاقبت گیر در فکرت ٍ نگرانهی دٍنو نی الًی، برم

 . نیرم نهی گرسنگی از باش نطهئن. باشو

 :گفتن بعد ٍ دادن بار حسرت آى ٍ نگاى تَ غو بٌ جاشَنَ کو کو ياش اخو پری نانان

 .بفًهی کٌ نیستی نادر_

 . سَخت براش دلو ٍاقعیتش. نیزد حرف خَدش با راى تَی ٍ رفت

 بَدم کالفٌ. کردم نهی يو درکش نداشتو رٍ اش تجربٌ چَن نن ٍ سختٌ خیلی بَدن نادر
 نیز سر. رفتو پری نانان بخاطر انا، کنٌ نی ترم عصبی شام نیز سر رفتنو دٍنستو نی ٍ

 این نعهَل طبق پدر. کنو اخو کٌ بَد شدى باعخ ٍ کرد نی سنگینی نن رٍی يا نگاى شام
 :گفت بخَرى آب خَاد نی کرد نی ٍانهَد کٌ حالی در ٍ کرد صاف صدایی ٍقتٌ چند

 خَب_

 :داد ادانٌ کٌ چرخید پدر سهت يا نگاى

  طالق؟ دادخَاست برای کنی نی اقدام کی_
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 :گفت برم خَدم الک تَ دٍبارى نن نداشت دٍست کٌ نادر ٍ رفت يو در بیشتر يام اخو

 ياست؟ حرف این جای شام نیز سر_

 :گفت گَنٌ تشر پدر

 کنو؟ صحبت باياشَن ای دیگٌ ٍقت کٌ نیان در اتاقشَن از خانو اصال بگو؟ کی پس_

 . زدم نی يو يدف بی غذانَ قاشق با ٍ بردم فرٍ نَيام داخل رٍ چپو دست کالفٌ

 :گفت بَدن زدى رٍ دلش حرف انگار کٌ ناکان

 . دى نهی گَش حرفو بٌ کس يیچ گو، نی نن يی. گذاشتید الش ال بٌ لی لی بس از_

 :گفتو جهع بٌ رٍ ٍ کردم ريا رٍ قاشق عصبی

 . کنید ام دٍرى اینجَری بیام کٌ این نٌ. کنو زندانی خَدنَ ٍ بهَنو اتاقو تَ دم نی ترجیح_

 :گفت پدر برسٌ در دستگیرى بٌ دستو کٌ این قبل ٍ افتادم راى اتاقو سهت بٌ

 .کنی اقدام طالق برای زٍدتر باید. بیرٍن چٌ اتاق تَ چٌ_

 با تَنستو نهی اصال. کردم ريا تخت رٍی رٍ خَدم ٍ کردم باز حرص با رٍ در ٍ شدم عصبی
 بیام کنار خَدم با کٌ زنانی تا حداقل ندت، یٌ کٌ بَد جایی کاش. بیام کنار ٍضعیت این

 کلبٌ نرسید؟ فکرم بٌ زٍدتر چرا لعنتی. افتاد یادم یًَ ٍ کردم فکر کهی. نَندم نی تنًا اٍنجا
 باید آرى. نشستو جام سر سریع. کجاست دٍنو نی. داد يدیٌ رٍ سندش عقد سر پدر کٌ ای
. دٍنٌ نی نانان کجاست؟ ياش کلید. بگذرٍنو خانَادى عصبی فشار از دٍر رٍ ٍقتی چند برم

 :گفتو ٍ کشیدنش اتاق داخل ٍ کردم صدا رٍ پری نانان

 داری؟ رٍ کلبٌ کلید نانان،_

 :گفت ٍ کرد نگايو نشکَک پری نانان

 کار؟ چٌ خَای نی_
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 :گفتو نلتهسانٌ ٍ کردم کج کهی رٍ سرم

 .دارم احتیاج بًش یعنی کنو، عَض يَا کهی یٌ خَام نی_

 :گفت ٍ کرد اخهی پری نانان

 رٍ پشتش. کنی عَض يَا يو تَ تا شهال بریو رٍزی چند یٌ گو نی بابات بٌ خَب، خیلی_
 :گفتو ٍ گرفتو رٍ دستش کٌ بشٌ خارج در از خَاست ٍ کرد بًو

 نی. بگیرم ازت کلید بَد کاری چٌ کٌ بریو جهعی دست بَد قرار اگٌ د   بشو، قربَنت الًی_
 . تنًا تنًای رٍزی چند. باشو تنًا خَام نی گو

 :گفت يو در ای چًرى با

 چی کٌ شهال بری تنًا ٍ یکٌ شی بلند. دی نهی رٍ جَابهَن حسابی ٍ درست جایی يهین_
  بشٌ؟

 :گفتو ٍ گرفتو نًربَن رٍ دستش

 دارم برم بزارید فقط قَل، قَل   کنو صحبت باياتَن تصَیری تهاس با رٍز ير دم نی قَل_
 . شو نی دیٍَنٌ

 :دادم ادانٌ ٍ کردم بغض

 .ندارى يَا انگار اینجا. بکشو نفس تَنو نهی خدا بٌ_

  چکید اشکو

 . کنٌ نی ام دیٍَنٌ دارى ام پاشیدى يو از زندگی داغ_

 :گفت ٍ کرد تر ياشَ چشو اشک ٍ کرد نی نگايو نتاجر پری نانان

 ...ی پسرى اٍن بشٌ ذلیل الًی_

 :گفتو نلتهسانٌ ٍ گذاشتو دينش رٍی رٍ دستو سریع
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 خدا رٍ تَ نگَ_

 .کنو نی خَايش. نکن نفرینش نگَ،

 :گفتو کٌ کرد نی گریٌ نن با يو پری نانان ٍ باریدن نی ٍقفٌ بی يام اشک

 .باشو تنًا خَدم با ٍقت چند بذار بدى ٍ کلید_

 :گفت ٍ ناچار پری نانان

 .باشیو داشتٌ تصَیری تهاس بار چند رٍزی رٍز، ير بدی قَل کٌ این شرط بٌ ٍلی باشٌ_

 

 ٍ بَدم برداشتٌ رٍ چیز يهٌ. کردم چک رٍ ضرٍری ٍسایل لیست دٍبارى ٍ بستو رٍ چهدٍن
 باربد شاکرم رٍ خدا ٍ بَد آٍردى پیش يفتٌ رٍ ناشینو يو یزدان. بَد نهَندى باقی چیزی
 بدٍن ٍ پریدى رٍ ٍ رنگ. کردم آینٌ تَ خَدم بٌ نگايی. بشٌ رٍ بٌ رٍ یزدان با کٌ نبَدى خَنٌ
 .نهَندى باقی خَدم بٌ رسیدگی برای ای انگیزى آخٌ. پَشیدم نشکی پا تا سر از. آرایش

 :گفت ٍ کرد اخهی دیدنو با ٍ شد اتاقو ٍارد نانان

  خاکسپاری؟ نراسو ری نی داری_

 :گفتو ٍ کردم نگايش آینٌ تَ از

 .برگردم ٍ بسپرم خاک بٌ رٍ گذشتٌ رم نی دارم آرى، جَرایی یٌ_

 :گفت ٍ جَید رٍ لبش گَشٌ دیدم، رٍ خَردنش حرص

 . باشو گفتٌ ذارم نهی نن بری اینجَری قرارى اگٌ_

 :گفتو ٍ برگردٍندم طرفش رٍنَ. تَ دست از آخ پری، نانان آخ

  بشٌ؟ راحت خیالت کنو کار چی_
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 :گفت ٍ چرخَند صَرتو رٍی رٍ نگايش

 .بردار سرت رٍی از يو رٍ عزا شال اٍن. شدی نیت عین بکش صَرتت بٌ دستی یٌ_

 انجام بَد گفتٌ کٌ رٍ کاريایی شناختو، نی خَب رٍ نادرم کٌ اٍنجایی از ٍ کشیدم پَفی
 .دادم

 نن؟ نادر دی نی نرخصی اجازى حاال خَبٌ؟_

 :گفت بَد گرفتٌ ينَز کٌ ای چًرى با

  نیست بد_

 چهدن ٍ طرفو اٍند آلَدش اخو صَرت با ناکان کٌ رفتو در طرف بٌ ٍ برداشتو رٍ چهدٍن
 بسندى سر دادن تکَن بٌ ناکان کٌ کردم تشکر. گذاشت شاسیو نینی داخل ٍ گرفت ازم رٍ
 :گفت قرآن زیر از کردنو رد بعد ٍ اٍند قرآن ٍ آب با پری نانان. کرد

 .بدى خبر حتها رسیدی نرٍنی، تند. باش خَدت نَاظب_

 ٍ کشید آغَش در نحکو رٍ نن ٍ داد ناکان دست بٌ سریع رٍ آب ٍ قرآن کٌ گفتو چشهی
 :گفت

 نادر نکنی خیال ٍ فکر زیاد_

 :گفتو ٍ بَسیدم رٍ صَرتش ٍ رفتو ناکان طرف بٌ ٍ گفتو چشهی

 .باشید خَدتَن نَاظب_

 :گفت ٍ کرد ای دلسَزانٌ نگاى

 .باش خَدت نراقب يو تَ يستیو،_

 نانان. آٍردم در حرکت بٌ رٍ ناشین «اهلل بسو» بعد ٍ شدم سَار سریع ٍ گفتو ای باشٌ
 ٍقفٌ بی ساعت چًار. کردم حرکت شهال طرف بٌ نن ٍ کرد خالی سرم پشت رٍ آب کاسٌ
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 نشستن رل پشت بٌ پسرا عالقٌ دلیل ٍقت يیچ. بَدم شدى خستٌ حسابی ٍ کردم رانندگی
 تا بزنو قدم کهی داشتو نیاز يو نن ٍ بَد نَندى کلبٌ تا ساعت یک حدٍدا. نکردم درک رٍ

 نیاز بٌ ٍ داشتو نگٌ رستَرانی کنار. برم دستشَیی یٌ ٍ کنن پیدا جریان پايام تَی خَن
 شدم ناشینو سَار. کنو خفیفی لرز شد باعخ ٍ بَد بارٍنی ٍ سرد يَا. گفتو لبیک بدنو يای

 شد دار خبر شهال بٌ سفرم از ٍقتی بابا. رسیدم کلبٌ بٌ تا کردم طی رٍ نَندى باقی راى ٍ
 سریعتر يرچٌ برگشتو ٍقتی کٌ شرطی بٌ کرد نَافقت نًایت در ٍلی کرد نقاٍنت کهی
 ٍ نژدى بٌ نهَنو بزرگی این بٌ باغ تَ تنًا کٌ این بخاطر يو طرفی از. کنو اقدام طالق برای

 چَن نیَند بدم ننو. بیان بَد شدى تعبیٌ سرایدار برای باغ گَشٌ کٌ اتاقکی بٌ گفت پسرش
 نی نظر بٌ ترسناک کهی داشت قرار بزرگ باغ ٍسط درست کٌ ای کلبٌ تَی تنًا، جَرایی یٌ

 .رسید

 باغ ٍارد سریع نن ٍ کردن باز رٍ در پسرش ٍ نژدى. کنٌ باز رٍ در گفتو ٍ زدم زنگ نژدى بٌ
 شهال سرب بدٍن ٍ پاک يَای ٍ کشیدم عهیقی نفس شدم پیادى کٌ این نحض بٌ. شدم
 شهالیش شیرین لًجٌ با ٍ اٍند طرفو خندان نژدى. دادم يدیٌ يام ریٌ بٌ حریصانٌ رٍ

 :گفت

 کردیا گو راى خانو ارغَان اٍندی خَش_

 :گفتو ٍ بَسیدم رٍ گردش ٍ نرم صَرت

 . کردم نهی ٍقت نهنَنو،_

 :گفتو ٍ انداختو بًهن بٌ نگايی بعد

 باشٌ داشتٌ رٍ سال دى دیگٌ کنو فکر خَدش ٍاسٌ شدى نردی ناشاءاهلل_

 :گفت ٍ خندید نژدى

 . سالشٌ نٌ گفتی درست تقریبا_

 :گفتو بًهن بٌ رٍ ٍ دادم تکَن رٍ سرم
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 یاد؟ نهی یادت ننَ ٍایسادی؟ دٍر چرا جان بًهن_

 ٍ گذاشتو فریش فر نَيای رٍی رٍ دستو. کرد سالم ٍ اٍند جلَ آنیزش شیطنت لبخند با
 :گفتو نژدى بٌ رٍ بعد ٍ زدم لطیفش يای گَنٌ رٍی ای بَسٌ ٍ دادم رٍ سالنش جَاب

 . کنو نی غش خستگی از دارم نن تهیزى؟ کلبٌ_

 :گفت سریع نژدى

 قبل فقط. کردم يو گردگیری ٍ کشیدم جارٍ اٍندنتَن قبل تهیزى، خانو ارغَان بلٌ_
 .بخَابید بعد بخَرید کردم، آنادى شام بهَنید استراحت

 :گفتو ٍ گذاشتو اش شَنٌ رٍی رٍ دستو

 . بخَابو خَام نی االن فقط خَردم غذا راى سر نرسی،_

 کردم رد رٍ پلٌ تا سٌ. چَب از تهانا. دارم دٍست خیلی رٍ کلبٌ این. افتادم راى کلبٌ طرف بٌ
 بَی. شدم ٍارد ٍ چرخَندم قفل تَی رٍ کلید. رسیدم ٍرٍدی درب بٌ ایَان از گذر بعد ٍ

 رٍشن کٌ ای شَنینٌ نَاز گَش صدای ٍ گذاشتو داخل قدم. بَد کردى پر رٍ فضا کل چَب
 جَری طراحشَن ٍلی بَدن گردٍ چَب از يا صندلی ٍ نیز تهام. خریدم دل جَن بٌ رٍ بَد

. نَاز چشو ٍ زیبا. نايَنیٌ چَب از جنسشَن کرد نی تصَر آدم کٌ بَد کردى کار رٍشَن
 کٌ عزیزم راک صندلی طرف بٌ ٍ کردم آٍیزٍن لباسی چَب رٍی ٍ آٍردم در رٍ پالتَم ٍ شال
 آغَش از بعد دنیا تَ. خَشایندی حس چٌ. کردم پرٍاز کشید نی رٍ انتظارم شَنینٌ کنار
 خَاب بٌ راکو صندلی ٍار ننَ حرکات با شَنینٌ آتیش کنار. ننٌ آرانش نانن کلبٌ این باربد
 .شیرین ٍ عهیق خَابی. رفتو

 

 ٍ بیدارشدم گَشیو صدای با صبح

 : کردم زنزنٌ تعجب با
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 !خَابیدم؟ صندلی رٍ صبح تا نن_

 این پشت کی کٌ نبَد يو ذين از دٍر انا، خَرد نی زنگ چندم بار برای گَشیو دٍنو نهی
 :گفتو کنو نگاى شهارى بٌ کٌ این بدٍن ٍ برداشتو رٍ گَشی. يستش پی در پی يای تهاس

 نن. برد خَابو کٌ بَدم خستٌ انقدر انا، دادم نی خبر باید دیشب ببخشید نانان سالم_
 :بدم ادانٌ دٍبارى شد باعخ خط پشت سکَت. راحت خیالت رسیدم

 . دادى رٍ راپَرتو نژدى نطهئنو البتٌ_

 .ببینو رٍ سارا شهارى ٍ کنو نگاى گَشیو صفحٌ بٌ شد باعخ کٌ سکَتی دٍبارى ٍ

 :گفتو بًت با

 !سارا_

 :زد داد عصبانیتٌ سر از بَد نعلَم کٌ يایی نفس با

 دی؟ نهی رٍزى چند ٍ نن جَاب چرا رفتی؟ گذاشتی کجا سارا، کَفت سارا، نار زير_

 :گفتو ٍ کردم نن نن کهی

 یٌ قرارى اٍندم کٌ يو جایی. نداشتو رٍ چیز يیچ ٍ کس يیچ حَصلٌ چَن ندادم جَابتَ_
 از سادى رٍ آٍردم دست بٌ سختی با کٌ آرانشی خَاد نهی دلو اصال چَن. بهَنٌ باقی راز

 .بدم دست

 :گفت قبل از تر عصبی سارا

 دیگٌ؟ نانحرنو نن یعنی_

 :گفتو ٍ گزیدم رٍ لبو

 . بدم لَ رٍ اقانتو نحل تَنو نهی کن باٍر انا سری تاج شها استغفراهلل،_

 :گفت خَردى بر بًش حسابی بَد نشخص کٌ صدایی با
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 .شو نهی ات آندى دست بٌ سختی بٌ آرانش نزاحو باشی، خَش. خَب خیلٌ_

 .کرد قطع تری اضافٌ کالم يیچ ٍبدٍن

 :گفتو ٍ زدم زل گَشیو بٌ تعجب با

 !برخَرد بًش سارا شٌ نهی باٍرم_

. کرد شَکٌ رٍ نن شدت بٌ بار این ٍلی بخَرى بر بًش کٌ نداشت اخالقا این از اصَال سارا
 سارا انا، پیاپی يای بَق. شدم ننتظر ٍ گَشو رٍی گذاشتو رٍ گَشی ٍ کردم لهس رٍ شهارى

 خانَش رٍ گَشیش نًایت در انا، کردم سعی يو دیگٌ بار چند. بَد شدى ناراحت بدجَری
 بذارم رٍ کنان آشتی ٍ خَاری پاچٌ نراسو گرفتو تصهیو ٍ شدم زدن زنگ خیال بی. کرد
 با صبحَنٌ اٍنو خَردنٌ، صبحَنٌ ٍقت االن باشٌ شدى تر آرٍم کهی سارا کٌ ٍقتی برای

 اٍل خَشایند ٍ نطبَع يَای از رٍ يام ریٌ ٍایسادم، ایَان رٍی ٍ رفتو بیرٍن. نحلی لبنیات
 يا خرٍس قَ قَ قَقَلی نَاز رٍح صدای. دادم ام لًیدى بدن بٌ قَسی ٍ کش ٍ پرکردم صبح
 برگ حاال کٌ باغ يای درخت بٌ نگايی. رٍستایی جنس از آرانشی. داد نی آرانش نَید

 تَ از خدایا. رنگی ٍ زیبا. انداختو بَد ریختٌ بعضا ٍ بَدن شدى قرنز ٍ زرد رفتٌ رفتٌ ياشَن
 جهع سَییت طرف بٌ ٍ ریختو چپو شَنٌ رٍ ٍ کردم جهع رٍ نَيام. ندیدم جایی تر نقاش

 :گفت سریع نژدى کٌ زدم در. افتادم راى نژدى جَر ٍ

  خانو؟ ارغَان جانو_

 :گفتو گشادى رٍیی با

 رايٌ؟ بٌ رٍ چایی حاضرى؟ صبحَنٌ خَنٌ، صاحب سالم_

 :گفت ٍ خندید

 .کنو صداتَن نیَند دلو دیگٌ بَدی خَاب شها ٍقتٌ، خیلی_

 . نًربَن ٍ گرم انا بَد کَچیکی سَییت. رفتو داخل ٍ زدم لبخندی
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 داشت قرار بزرگ ای پنجرى يو چپ سهت ٍ بَد شدى چیدى ياشَن رختخَاب راست سهت
 خَدنهایی اتاق گَشٌ کٌ کَچیکی بخاری. شد خیرى بیرٍن بٌ ٍ نشست اش لبٌ شد نی کٌ
 درست کٌ بًهنی ٍ بهَنٌ باقی گرم تا بَد گذاشتٌ رٍش رٍ قَری ٍ کتری نژدى ٍ کرد نی

 .بَد خَاب غش اتاق ٍسط

 انزلی تَ بابا ٍیالی اصلیشَن خَنٌ. نبَد پسرش ٍ نژدى اصلی خَنٌ ، باغ گَشٌ سَییت
 . بَد

 بَد سالش سٌ بًهن ٍقتی رٍ يهسرش نژدى. نداشتن زیادی ٍسایل جا این يهین بخاطر
 آسَن اصال تنًا زن یٌ برای تنًایی بٌ بچٌ یٌ کردن بزرگ. داد دست از تصادف یٌ تَ

 نحل شدى، بیَى نژدى فًهید ٍقتی خَنٌ صاحب. خَنٌ نٌ داری کار نٌ کٌ ٍقتی نٌ. نیست
 رد دست ٍقتی ٍ اٍند سراغش بٌ ٍ کردى تیز رٍ طهعش دندٍن رٍزگار يای نانرد از خیلی

 يهسایٌ. کرد بیرٍن اجارى ندادن بخاطر خَنٌ از رٍ کَچیکش بچٌ ٍ نژدى خَرد اش سینٌ بٌ
 يهین از یکی ٍ دادن جا رٍزی چند یٌ دیدن اش بچٌ با ٍ نادر این پنايی بی ٍقتی يا

 قبَل يو پدر. کرد نعرفی رٍ نژدى گشت، نی نطهئن آدم یٌ دنبال بابا کٌ رٍزی يا، يهسایٌ
 .گرفت نظر در براش يو حقَقی ٍ کرد

  جان نَش خانو، ارغَان بفرنایید_

 نهکنٌ، غیرى ٍصفش. انداختو رٍم پیش انگیز يَس سفرى بٌ نگايی ٍ اٍندم خَدم بٌ
 يهٌ از ٍ نحلیٌ بَد نعلَم کٌ شیری بٌ، نربای عسل، ٍ نحلی کرى نحلی، نرغ تخو با نیهرٍ
 ٍ سفرى بٌ گری ستایش نگاى. بَد کشیدى رٍ زحهتش نژدى کٌ داغی ٍ دستی نَن تر نًو
 .زدم نندی رضایت لبخند ٍ انداختو نژدى بٌ بعد

 :گفتو ٍ نشستو سفرى کنار

 ارگانیکی ٍ نحلی کانال ی صبحَنٌ يهچین یٌ ٍقتٌ خیلی جان نژدى نکنٌ درد دستت_
 .نخَردم

 :گفت بعد ٍ زد لبخندی نژدى



 www.Novel98.com 236               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 چی؟ یعنی چی چی گا ار..ار این خانو ارغَان فقط کنو نی خَايش_

 :گفتو ٍ رٍم رٍبٌ زن بَدن آالیش بی ٍ سادگی بٌ خندیدم

 .نخَردى دست ٍ طبیعی یعنی ارگانیک،_

 :گفت ٍ زد لبخندی

 . بفرنایید جان نَش_

 .افتادم راى کلبٌ طرف بٌ نژدى از تشکر بعد ٍ خَردم نفصل صبحَنٌ یٌ تعارف بدٍن

 

 کٌ خَاب اتاق رايی ٍ گرفتو دست بٌ رٍ بَدم کردى ريا کلبٌ گَشٌ دیشب از کٌ رٍ چهدٍنو
 تر جذاب رٍ داخل فضای ٍ بَد پیچ نار دٍم طبقٌ بٌ ننتًی يای پلٌ. شدم بَد باال طبقٌ
 بین نا کٌ بًداشتی سرٍیس ٍالبتٌ نجزا يای حهام با داشت اتاق تا دٍ دٍم طبقٌ. کرد نی
 کردم انتخاب رٍ راستی سهت اتاق نن ٍ بَدن باغ بٌ رٍ دٍ ير يا اتاق. داشت قرار اتاق دٍ
 ٍ گذاشتو تخت رٍی ٍ کردم آنادى لباس دست یٌ. چیدم دیَاری کهد داخل رٍ يام لباس ٍ

 این بعد تَنستو نی کٌ بَد ای جایزى بًترین داغ آب دٍش یٌ. رفتو حهام طرف بٌ بعد
 .بدم خَدم بٌ ساعت چند

 

 ٍارد آيستٌ. شد نی حهام ٍان گرنای شدن تر بخش لذت باعخ بیرٍن، سرد نسبتا يَای
 کشیدى دراز ٍان داخل کٌ يهَنطَر. گرفت بر در رٍ ٍجَدم آب، دلچسب گرنای ٍ شدم ٍان
 دست بٌ آرزٍی. آرزٍ ٍ بَد عشق سراسر کٌ ای گذشتٌ بٌ. کردم نی فکر ام گذشتٌ بٌ بَدم
 کلبٌ بٌ اٍندنو از ساعت چًار ٍ بیست ينَز کٌ این با. ندارنش دیگٌ االن کٌ نردی آٍردن

 تَ بغض. نًساست بچٌ پدر کٌ باربدی. بَدم شدى باربد دلتنگ عجیب انا، بَد نگذشتٌ
 زنزنٌ ٍ دٍختو سقف بٌ رٍ نگايو. شد فرانَشو کلبٌ خَب چیز يهٌ انگار. نشست گلَم
 :کردم
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 .بَدم نی اینجا باربد با باید االن. بَد نا دٍئٌ ير بٌ سرعقد يدیٌ اینجا_

 از دٍری اصطالح بٌ صبح از اینو. کردم گریٌ بلند ٍ بگیرم رٍ يقو يق جلَی نتَنستو دیگٌ
 يام بَت نیو يهراى بٌ رٍ سفیدم پلیَر ٍ يهی سر جین شلَار ٍ کردم خشک رٍ تنو. باربد

 رفتو خَبٌ چیز يهٌ شدم نطهئن کٌ این بعد ٍ کردم خشک سشَار با رٍ نَيام. پَشیدم
 کٌ داد نی قلقلک رٍ ٍجَدم حسی کنو؟ کار چٌ حاال خَب کردم فکر این بٌ ٍ پایین طبقٌ
 يام لب. کنو فرانَش رٍ باربد کٌ اٍندم نن نٌ، انا، بشنَم رٍ صداش ٍ بزنو زنگ باربد بٌ

 قبل سریع. بشو باربد حال جَیای دٍرادٍر ٍ بزنو زنگ نقداد بٌ گرفتو تصهیو. شدن آٍیزٍن
 باال قلبو ضربان. گذاشتو گَشو رٍی رٍ گَشی ٍ گرفتو رٍ شهارى  بشو پشیهَن کٌ این از

 .رفت

  الَ؟_  نقداد

 :گفتو لرزید نی کٌ صدایی با

 سالم نقداد، الَ،_

 :داد جَاب سریع نقداد

  چطَری؟ سالم_

 چطَرى؟ سارا خَبو،_

 :داد جَاب نکخ کهی با نقداد

 چقدر دٍنی نی دی؟ نهی رٍ تلفنش جَاب چرا. عصبانیٌ دستت از البتٌ بدنیست، خَبٌ_
 زدى؟ زنگ بًت ٍقتٌ چند این

 عصبانی خَدم دست از. گرفتو بازی بٌ رٍ ام گَشَارى آزادم دست با ٍ رفتو راى قدنی چند
 :گفتو غهگین. باشٌ ناراحت داشت حق سارا. شدم
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 ٍ افتاد کٌ اتفاقاتی بعد کٌ؟ دٍنی نی نیست، خَب اصال رٍحیو حال شرنندى، دٍنو نی_
 ... آزنایش جَاب اٍن

 :گفت نقداد کردم کٌ نکحی با

 نی بًتر خَدم از رٍ باربد نن. کنو باٍر تَنو نهی تَ نحل ننو! سختٌ کردنش باٍر دٍنو، نی_
 چٌ دٍنو نهی ٍاقعا. بکنٌ اشتبايی کار کٌ نیست آدنی يو نستی حالت تَ اٍن. شناسو
 .افتادى اتفاقی

 :گفتو لرزید نی شدت بٌ کٌ صدایی با. بست رٍ گلَم راى لعنتی بغض این دٍبارى

 نٌ؟ یا خَبٌ حالش دٍنی نی داری؟ خبر ازش_

 :گفت بَد شدى ناراحت صدام تَی غو از کٌ نقداد

 سابق باربد باربد، ٍلی کنو ناراحتت خَاد نهی دلو. ببینهش کنو نی سعی رٍز ير آرى،_
 . شدى داغَن ٍ شکستٌ. نیست

 :گفتو ٍ نشستو صندلی رٍی شدن، سست زانَيام

 باربدى؟ پیش االن اٍن چی؟ نًسا_

 :گفت بخشی آرانش صدای با نقداد

 بار زیر باربد ، انا خَدش پیش ببرتش ٍ کنٌ عقدش باربد کٌ کنٌ نی سعی خیلی نًسا نٌ،_
 ...يرچند رى نهی

 :بگو ترس با شد باعخ کرد کٌ نکحی

 چی؟ چند ير_

 :گفت ای آيستٌ صدای با نقداد

 .کنٌ نی ازدٍاج بٌ ٍادار قانَنی رٍ باربد دارى آزنایش برگٌ اٍن با نًسا يرچند_
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 :گفتو پتٌ تتٌ با. بست یخ ٍجَدم تهام یکبارى

 ندارى؟ نًسا با ازدٍاج از فرار برای رايی باربد یعنی_

 .ٍایسادى نًسا خَاستٌ جلَی قد تهام کٌ باربد دٍنو، نهی_ نقداد

 :کردم زنزنٌ باشٌ نقداد بٌ حَاسو کٌ این بدٍن

 .شدى تنگ براش دلو_

 :گفت شدى نتاجر بَد نشخص کٌ صدایی با نقداد

. نرتبش نا ٍضع ٍ سر از. خَند ياش چشو از شٌ نی رٍ این شدى، تنگ برات يو باربد دل_
 بچگی از رٍ باربد کٌ گو نی دارم ننی اینَ. عاشقتٌ ٍاقعا باربد ارغَان،. اش چًرى تَی غو از

 . شناسٌ نی

 :زدم لب بشنَى نقداد کٌ این بدٍن

 عاشقشو ننو_

 انا، کنو دلتنگی رفع ٍ بزنو زنگ باربد بٌ شدم ٍسَسٌ بار چندین نقداد با خداحافظی از بعد
. کنو تًیٌ کلبٌ برای ٍسیلٌ نقدار یک ٍ بزنو بازار بٌ سری گرفتو تصهیو. بَد اشتباى کار این
 آرانش باعخ یان نی اٍنجا بٌ نحصَالتشَن فرٍش برای رٍستایی نردم کٌ بازاری بٌ رفتن
 قدم. کردم حرکت بازار طرف بٌ ٍ کردم تنو رٍ شالو ٍ پالتَ نکحی يیچ بدٍن. شٌ نی درٍنی
 رٍ نحلی سبزیجات انَاع کٌ زنایی شیر.کنٌ نی تزریق آدم ٍجَد بٌ زندگی حس بازار تَ زدن
 ٍ کنن نهی دراز نانرد جلَی دست ٍ کنن نی تالش شَن زندگی برای یارن، نی فرٍش برای
 بٌ شرنندى شب تا خَنن نی فرا خَدشَن بساط بٌ رٍ نشتری بلند صدای با کٌ يایی نرد
 .نگردن بر خَنٌ
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 عهیقی پَزخند. نکنو فکر باربد بٌ کٌ نیست ای لحظٌ ٍ گذرى نی کلبٌ بٌ اٍندنو از يفتٌ یٌ
 فرانَشش باربد از دٍری با تا اٍندم نحال کٌ ننی بٌ. خندم نی خَدم بٌ دارم ٍ لبهٌ رٍی
 چطَری؟ انا، کنو

 بٌ کردى؟ فرانَشو یعنی. نزدى زنگ بًو اٍنو. شدم خیرى عکسش بٌ ٍ برداشتو رٍ گَشیو
 .آٍرد بیرٍن باربد بٌ فکر از رٍ نن در صدای زٍدی؟ این

 جان؟ نژدى جانو_

 :گفت ٍ زد ای شرنندى لبخند نژدى 

 این االن. نذاشت بابام زن یعنی ندارم، کٌ حسابی ٍ درست سَاد نن ٍاال خانو، ارغَان_
 .دٍنٌ نهی رٍ يا سَال جَاب گٌ نی کنٌ نی گریٌ دارى نن بًهن

 :گفت شرنندگی با ٍ گرفت پایین رٍ سرش کهی

 ... بکشی زحهت شها شٌ نی_

 :گفتو حرفش شدن تهَم قبل

 .دارى نشکل کجا ببینو تا بیاد بگَ. شٌ نی کٌ نعلَنٌ نژدى؟ چیٌ حرفا این_

. زد صدا رٍ بًهن ٍ کرد تشکری ٍ نشست نًربَنش ٍ خَشگل صَرت رٍی پًنی لبخند
 یاد نهی یادش زیاد کٌ رٍ پدرش. نکرد تا خَب باياش رٍزگار کٌ شیرینیٌ ٍ خَب پسر بًهن

 از نهلَ لبخندش انا، ایٌ دیدى زجر زن کٌ يو نادرش. ندارى يو بزرگی نادر ٍ بزرگ پدر ٍ
 :  کرد اشارى کتابش بٌ داشت، کٌ فراٍانی انرژی با. سرزندگیٌ ٍ انرژی

 کنی؟ نی کهکو دارم اشکال رٍ يا اینجا نن خالٌ،_

 . ببینو بدى حتها ،_

 :گفت ٍ دستو داد رٍ کتابش

 .کنٌ کار نباشٌ نجبَر دیگٌ کنو کهک نانانو بٌ بخَنو درس حسابی دارم دٍست_
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 :گفتو ٍ کردم نگايش عهیق

 .شی نی نَفق حتها_

 سر از لبخندی ٍ درخشید ياش چشو شٌ، نی نَفق حتها گفتو بًش قاطع انقدر ٍقتی
 . زد رضایت

 حالی ٍ بزنو زنگ سارا بٌ گرفتو تصهیو رفتنش بعد ٍ کردم تهرین بًهن با ساعتی دٍ تقریبا
 شهارى.دادم نی حق بًش البتٌ کٌ کرد نی برخَرد سرد بايام ٍقتٌ چند این. بپرسو ازش
 .بزنو زنگ نقداد بٌ کٌ شد باعخ ٍ نداد جَاب. شدم ننتظر ٍ گرفتو رٍ اش

 خَبی؟ نقداد سالم الَ_

  چطَری؟ تَ نهنَن جان، ارغَان سالم_

 شدى؟ چیزی بپرسو دلًرى با ٍ بشو نگران شد باعخ ناراحتش ٍ گرفتٌ صدای

 :گفت کرد نی خالی شدت بٌ رٍ دلو تٌ کٌ غهگین صدایی با بعد ٍ کرد سکَت کهی نقداد

 .زنو نی زنگ بًت بعدا نیست نناسبی نَقعیت االن جان ارغَان_

 :گفتو لرزٍنی صدای با ٍ گرفت رٍ ٍجَدم تهام دلشَرى

 شدى؟ چیزیش باربد_

 :گفتو اٍند نی باال زٍر بٌ کٌ يایی نفس با

 ... باربد شدى؟ چی بگَ خدا رٍ تَ_

 :گفت ٍ پرید حرفو نیَن سریع

 . گیرم نی تهاس بايات بعدا_

 !کرد قطع
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 درست تَان عشقو تنًا برای نگرانی. رفتو نی طرف اٍن ٍ طرف این بٌ کندى سر نرغ نحل
 پَشیدم رٍ لباسو. تًران برگردم گرفتو تصهیو آنی حرکت یک در. بَد گرفتٌ ازم رٍ کردن فکر
 نژدى بٌ حتی. افتادم راى تًران طرف بٌ ٍ شدم ناشینو سَار ای دیگٌ چیز برداشتن بدٍن ٍ

 برسٌ نظر بٌ احهقانٌ کار این نیست، نن جای کٌ کسی ير دید از شاید. نگفتو چیزی يو
 جَاب بی. گرفتو تهاس نقداد ٍ سارا با دیگٌ بار چند. بَد کار بًترین نن دید از انا،

 نی فکر چیز یک بٌ راى تَی. نکنو شک تصهیو بٌ کٌ بَد خَبی دلیل يام تهاس گذاشتن
 بٌ رسیدن نحض بٌ. ریخت نی قلبو فکر این با چی؟ باشو دادى دست از رٍ باربد اگٌ. کردم
 ٍ خَدم خَنٌ طرف بٌ انا، چرا دٍنو نهی. نبَد خبری نٌ. گرفتو رٍ سارا شهارى دٍبارى تًران،
 خَدم از يرگز کٌ کلیدی دستٌ. کشید نی خَنٌ طرف بٌ رٍ نن حسی یٌ. کردم حرکت باربد

 بدی اتفاق نکنٌ خدایا. فشرد رٍ گلَم بغض. کردم باز رٍ در ٍ آٍردم در رٍ کردم نهی دٍرش
 خیرى اطراف بٌ ٍ کردم رٍشن رٍ چراغی. بَد بلعیدى رٍ خَنٌ تاریکی شدم، خَنٌ ٍارد افتادى؟
 يام دست بین رٍ سرم. بَد نکردى تغییر چیزی. رفتو نن کٌ بَد يهَنطَری چیز يهٌ. شدم
 :کردم زنزنٌ ٍ گرفتو

 بزنو؟ زنگ کیایی جناب بٌ بگردم؟ دنبالش کجا حاال_

 .گرفتو رٍ خان نسعَد شهارى ٍ زدم پس رٍ بَدن شدى سرازیر کی دٍنو نهی کٌ يایی اشک

 ...لطف باشد نهی دسترس در نَردنظر نشترک_

 ...لعنتی اى

 در تَی کلید چرخش صدای یًَ. زدم نی حرف خَدم با ٍ چرخیدم نی خَنٌ تَ زنان قدم
! باربدم بَد، خَدش شد، نهی باٍرم. کردم نگايش خیرى ٍ رفتو ٍرٍدی در سهت بٌ. شد بلند

 ٍ دٍیدم طرفش بٌ. کنٌ اعتهاد ياش دیدى بٌ تَنست نهی شاید. بَد زدى زل نن بٌ نتحیر
 کرد، باٍر رٍ بَدنو حقیقی ٍقتی انا، بَد بًت تَ ينَز. کردم حلقٌ گردنش دٍر رٍ دستو

 تَی نحسَسی لرزش با کٌ کردم گریٌ ٍجَد تهام با. کرد حلقٌ نحکو کهرم دٍر رٍ دستش
 :گفت صداش



 www.Novel98.com 243               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کردى؟ اذیتت کی کنی؟ نی گریٌ چرا زندگیو؟ شدى چی_

 :گفتو لکنت با

 .دادم... دستت از... م...کرد... فکر_

 :گفت ٍ بَسید رٍ سرم کٌ زدم يق ٍ فشردم اش سینٌ رٍی رٍ سرم دٍبارى

 .جَنو نکن گریٌ عشقو، نکن گریٌ_

 :گفت تلخی لبخند با ٍ گرفت باال رٍ سرم بعد

 ... خَاستی نی کٌ صَرتی در ترسیدی دادنو دست از از، چطَر_

 :داد ادانٌ ٍ گرفت غو رنگ نگايش

 .کشو نی نفس زٍر بٌ. زندگی رٍزا این سختٌ تَ بی_

 

 ٍ کرد ريا صَرتو رٍی رٍ داغش نفس ُيرم. زد چشهو رٍی ای بَسٌ ٍ آٍرد نزدیک رٍ سرش
 :گفت

 .دم نی جَن راحت بگیری ٍ دستو باشی کٌ تَ. سختٌ يو نردن حتی تَ بی_

 

 در رٍ ٍجَدم آرانش. سپردم گَش قلبش آينگ ضرب بٌ ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی رٍ سرم
 بَییدم ٍجَد تهام با رٍ تنش بَی. بست نقش لبو رٍی عهیقی لبخند خَاستٌ نا ٍ گرفت بر
 کٌ بَد شدى طَالنی بینهَن سکَت. عشقو از دٍری يهٌ این خاطر بٌ شدم دلگیر رٍزگار از ٍ

 :گفت باربد

 نتَنست يو سارا حتی کٌ ٍقتٌ چند این داشتن تشریف کجا بفرنایند خانَنا خانو خَب_
 بکشٌ؟ حرف زبَنش زیر از
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 :گفتو ٍ زدم زل ياش چشو بٌ ٍ زدم لبخندی

 بپرسٌ؟ ازم بَدی گفتٌ بًش تَ_

 :گفت ٍ خندید باربد

 بًو نقداد. کجایی بپرسٌ ازت کٌ این بٌ برسٌ چٌ کنٌ نهی خَرد يو ترى نن حرف بٌ سارا_
 . گفت نی

 . «دى نهی جَاب ارغَان کنٌ نی پیچش سَال سارا چقدر ير» گفت نی

 :گفتو ٍ دادم تکَن رٍ ام اشارى انگشت ٍ خندیدم

 .بگو تَنو نهی نتاسفانٌ رازى، یٌ این_

 کردم لهس رٍ صَرتش ٍ گذاشتو صَرتش رٍی رٍ دستو کٌ کرد نی نگايو عاشقانٌ ٍ خیرى
 :گفتو آيستٌ ٍ

 .تکراریٌ نن رٍزای تَ، بی باشو کٌ دنیا يرجای اینٌ، نًو_

 :گفتو ٍ کردم نگايش غهگین ٍ رفتو عقب. نًساست ی بچٌ پدر باربد اٍند یادم تازى انگار

 .سالهی کٌ خَشحالو_

 :گفت ٍ گرفت رٍ دستو کٌ بشو خارج خَنٌ از خَاستو ٍ برداشتو رٍ کیفو

 بری؟ خَای نی زٍد اٍندی، دیر کجا؟_

 :گفتو کندن جَن سختی بٌ. لرزید لبو

 ترسیدم_

 :گفت ٍ شد نزدیک

 ...نر اینکٌ از چی؟ از_
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 :گفتو ٍ گذاشتو لبش رٍی رٍ دستو

 . کنو نی خَايش نگَ، يیس،_

 :گفتو ٍ گرفتو پایین رٍ سرم

 . نهکن غیر نَندن کنارت يو سختٌ، ازت دٍری يو_

 کردم نگايش

 پات تَی خار یٌ شٌ نهی راضی دلو يو کنو، ات خفٌ خَاد نی دلو يو. کنو نی دق دارم_
 .برى

 :دادم ادانٌ ٍ گرفتو رٍ اش یقٌ

 کنو؟ چکار بايات بگَ تَ_

 :گفت نظلَم ٍ چرخید صَرتو رٍی نگايش

 .نیستو اش بچٌ پدر نن. کن باٍرم_

 :داد ادانٌ ٍ گذاشت صَرتو رٍی رٍ دستش

 افراد رٍی ٍ پَلدارن فعلیش شَير ٍ سابقش شَير کٌ این ٍ پَل خاطر بٌ نًسا نادر_
 .کنو جابتش تا دارم زنان بٌ نیاز نن. کنٌ درست جعلی آزنایش تَنستٌ دارن، نفَذ

 :داد ادانٌ ٍ کرد نَازش رٍ صَرتو انگشتش با

 .یارم نی در زانَ بٌ رٍ دنیا ی يهٌ باشی، داشتٌ باٍرم تَ فقط_

 :گفت نظلَنانٌ

 کنی؟ نی باٍرم_
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 سیايی تَی ریایی گرد يیچ کردم احساس ٍ بَدن زالل ياش چشو. کردم نگايش خیرى
 . گٌ نهی درٍغ کن،اٍن باٍرش زدن فریاد يو با دٍ ير ذينو ٍ قلبو. نیست ياش چشو

 :زدم لب

 . کنو نی باٍر_

 :گفت نقتدرانٌ ٍ کشید عهیقی نفس

 .کنو رٍ يهٌ برای رٍ نادرش ٍ نًسا دست تَنو نی راحت خیال با حاال خَبٌ،_

 :داد ادانٌ باربد ٍ رسید سکَن بٌ ام آشفتٌ ذين

 ٍلی دارى آدم خیلی. گیرم نی کهک يو نفر دٍ از البتٌ. کنو نی تعقیبشَن دارم ندتٌ یٌ_
 .کشو نهی پس پا نرسو حقیقت بٌ تا نن

 :گفت ٍ کشید ٍ گرفت رٍ لپو کٌ کردم نگايش خَشحال

 بدی؟ رٍحیٌ بًو تا نیَندی زٍدتر چرا عشقو آخٌ_

 :گفتو ٍ دادم ناساژ رٍ لپو ٍ کشیدم عقب رٍ صَرتو

 .برم باید نن شدى، تهَم گرفتنت رٍحیٌ ٍقت کٌ حاال_

 :گفت ٍ رفت يو در باربد يای اخو

  اٍنَقت؟ کجا_

 :گفتو ٍ کشیدم ٍ گرفتو بلندش يای ریش نیَن از رٍ لپش خَدش از تقلید بٌ يو نن

 رازى کٌ، گفتو_

 :گفت ٍ ساعت سهت بٌ کشید ٍ گرفت رٍ دستو
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 نی خَدم صبح. آقات بغل تَ نَنی نی انشب. شبٌ دٍازدى ساعت. بنداز ساعت بٌ نگاى یٌ_
 .برنت

 :داد ادانٌ کٌ کردم نازک براش چشهی پشت

 .بری در دستو از تَنی نهی دفعٌ این نکن، نگام اٍنطَری_

 :گفت ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش ٍ شد نزدیکو

 .کنٌ نهی جبرانش چیزی يیچ آغَشی يو جز کٌ شدى تنگ ٍاست دلو انقدر_

 :گفتو آرٍم ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 .نشدى نشخص چیزی کٌ ينَز بکش، خجالت پررٍ، بچٌ_

 :گفت ٍ گرفت باال رٍ سرم

 داری؟ باٍرم نگفتی نگٌ_

 :داد ادانٌ کٌ دادم تکَن بلٌ نعنی بٌ رٍ سرم

 نشخصٌ چیز يهٌ تَ ٍ نن بین پس_

 :گفتو آيستٌ

 يانَن خانَادى_

 :گفت داشت نی بر سرم رٍی از رٍ شالو کٌ حالی در

 کارت صبح تا کٌ نَندم خهاری تَ دٍریت از انقدر تازى،. کنیو نهی کٌ شرع خالف زنهی،_
 .دارم

 در ٍ برد پیراينو زیر رٍ دستش آيستٌ باربد. گرفت گر بدنو ٍ شدن سرخ شرم از يام گَنٌ
 :کرد زنزنٌ آيستٌ برد نی يَس ٍ جنَن نرز تا رٍ نن بدنو لهس با کٌ حالی
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 .بدی پس تاٍان قرارى_

 .ایستاد حرکت از حرفش این از قلبو

 :داد ادانٌ دٍبارى

 .رسَندی صبح بٌ نن بی کٌ يایی شب تاٍان_

 با تهاس در کٌ يایی بدن. عشق نشق ٍ آغَشی يو غرق. بَد بخشی لذت تاٍان حقیقتا
 خیهٌ رٍم کٌ يهَنطَر باربد تاٍان؟ این از بًتر چیز چٌ. زدند نی فریاد رٍ عشق دیگٌ يو
 :گفت بَد زدى

 ذاشتی؟ نی خَراکی اسو کسی ير رٍ یادتٌ_

 کنار رٍ سرش باربد. دادم تکَن آرى نعنی بٌ رٍ سرم ٍ کردم حلقٌ گردنش دٍر رٍ دستو
 :کرد زنزنٌ آيستٌ ٍ برد گَشو

 .ننی ٍانیلی بستنی تَ_

 :داد ادانٌ ٍ آٍرد در حرکت بٌ گردنو رٍی رٍ لبش

 .داشتنی دٍست ٍ خَشهزى ٍلی سادى،_

 

 :کردم زنزنٌ ٍ شدم خیرى نستش يای نگاى بٌ

  ٍانیلیٌ؟ طعهو نن نظرت بٌ ٍانیلی؟ بستنی_

 .گرفت نی بازی بٌ رٍ قلب کٌ يایی خندى اٍن از خندید،

 .العادى فَق ٍ کالسیک آرى،_

 .شدم بیدار تابید نی اتاق داخل بٌ کٌ خَرشیدی نَر با صبح
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 بازٍيای حصار در ٍ اینجام شٌ نهی باٍرم ينَز. چرخیدم باربد طرف بٌ ٍ برگردٍندم رٍ رٍم
 یاد با. کردم نَازشش ٍ بردم نَياش تَی رٍ يام انگشت آيستٌ. خَابیدم قدرتهندش

 تکَن. بَسیدنش آيستٌ ٍ بردم نزدیک رٍ صَرتو. رفت ٍیلی قیلی دلو دیشب آٍری
 صدای با. خندیدم ریز ریز ٍ کشیدم صَرتش رٍی ٍ گرفتو ٍ نَيام از ای دستٌ. نخَرد
 :گفت خَابش از دٍرگٌ

 . بشو کار بٌ دست دٍبارى خَاد نی دلت انگار بخَابو، بذار دختر، نکن_

 :گفتو ٍ زدم بازٍش رٍی آيستٌ ٍ کردم اخهی

 نن دادى خبر نانانو بٌ نژدى حتها. باشو اینجا نباید نن. ببینو پاشَ. چیزیٌ خَب خجالتو_
 .نگشتو بر شب

 :گفت ٍ کرد باز نیهٌ ياشَ چشو

 کیٌ؟ نژدى سَنا باشی؟ اینجا نباید چرا دٍنا بکشو؟ خجالت باید چرا اٍال_

 :دادم جَاب بَد پرسیدى سَال باربد کٌ يهَنطَر ٍ بَد شدى درشت تعجب از يام چشو

 از بَد قرار نحال تَ ٍ نن رفتٌ یادت کٌ این نحل دٍنا. بَدیو يو با دیشب تازى چَن اٍال_
 .شهالٌ تَ اینا بابا ٍیالی سرایدار نژدى سَنا. بشیو جدا يو

 :گفت باز کانال يای چشو با ٍ کشید عقب کهی رٍ سرش باربد

 ی خَنٌ نَنی نی. نیست قرار دیگٌ االن بَد، قرار دٍنا. االنٌ االن، بَد، دیشب اٍن اٍال_
 .آقاتَن

 تنًا؟ اٍنو شهال رفتی تَ شهال؟ سَنا،

 :گفتو دلخَری با ٍ کشیدم يو تَ يانَ اخو

 اشکالی چٌ تازى. کنن نی رٍ نَن يردٍتا پَست اینجا اٍندم بفًهن اگٌ. دیگٌ نکن اذیت_
 ام؟ بچٌ نگٌ شهال؟ برم تنًایی نن دارى
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 :گفت لبخند با ٍ کشید کهی رٍ لپو ٍ زد تکیٌ تخت تاج بٌ ٍ کشید باال رٍ خَدش کهی باربد

 بخَاد کسی کنٌ نی جا بی بعدشو. خَشگلٌ خانو شهایی کنٌ نی اذیت دارى کٌ اٍنی_
 باید آدم نگٌ.  دارى اشکال کٌ نعلَنٌ! دارى؟ اشکال ضهن در. بکنٌ رٍ بندى ٍ شها پَست
 بری تنًا بعد. کنو نی حاللش خَنشَ نن کنٌ نگايت چپ یکی اینجا اگٌ باشٌ؟  بچٌ

 .نَنٌ نی تَ پیش فکرم تهام نن؟ بدٍن شهال؟

 :گفتو ٍ شد آٍیزٍن لبو

 نا بفًهن اگٌ نادرش ٍ نًسا چَن. بهَنیو جدا يو از ندت یٌ باید شها ٍ نن جان، باربد_
 رابطٌ بٌ تری نحکو ضربٌ دفعٌ این حتها تا شن نی کار بٌ دست دٍبارى ایو دیگٌ يو پیش
 ٍ نًسا دست تَنی نهی ٍ شٌ نی بیشتر خیالت ٍ فکر درگیری، نَقع اٍن. بزنن نَن

 .کنی رٍ رٍ، نادرش

 :گفت فکرى تَ بَد نعلَم کٌ ای چًرى با باربد

. بَدم شدى زدى دل چیز يهٌ از دیشب. کنٌ نی اذیتو نبَدنت سختٌ،. ارغَان تَنو نهی_
 نهی دیدم، رٍ تَ ٍ برگشتو ٍقتی. بَد شدى زندٍن بٌ تبدیل برام ٍسعتش تهَم با دنیا انگار

 اینکٌ تا. شدم تَيو دچار یادتو، بٌ انقدر کردم نی فکر. اعتهادکنو يام چشو بٌ تَنستو
 .شٌ نی بیشتر ام رٍحیٌ باشی کٌ تَ. کردی بغلو ٍ پریدی

 :گفتو ٍ گذاشتو صَرتش رٍی رٍ دستو ٍ شدم نزدیکش

 خَب. جعلیٌ يا آزنایش اٍن گی نی داری خَدت ٍلی. سختٌ ننو برای خدا بٌ باربدم،_
 چند این تَ. زنٌ نی سر ازشَن يو ای دیگٌ بدتر يای کار کنن، نی جعل آزنایش اٍنا ٍقتی
 جَن بٌ رٍ سختی باید تر بزرگ يدف برای ٍلی. نکنو فکر بًت کٌ نبَد ای لحظٌ دٍری ٍقتٌ
 .بخریو

 :کرد زنزنٌ ٍ گردٍند چشهی ناراحت باربد

 کنو؟ تحهل چطَری_
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 :گفتو غو با ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی رٍ سرم

 .گردیو نی بر يو پیش زٍدتر اٍنجَری. بیار در رٍ قضیٌ تَی تٌ زٍدتر_

 :گفت ناراضی لحن با ٍ کشید عهیقی نفس

 .دارى شرطی یٌ ٍلی باشٌ_

 شرطی؟ چٌ_

 :گفت ٍ گذاشتٌ ام چَنٌ زیر رٍ دستش

 .ندارى يو اگر ٍ انا. ببینهت یام نی بار یٌ ای يفتٌ_

 شد عهیق لبخندم

 .خدانٌ از کٌ نن_

****************** 

 :زد داد عصبی نانان

 دی؟ نهی گَشیتَ جَاب چرا حاال تا دیشب از نعلَنٌ يیچ بَدی؟ کجا_

 :گفتو زدم نی استارت کٌ حالی در

 .تًران رسیدم تازى. بدم جَاب تَنستو نهی بَدم جادى تَ نن. داری حق بگردم دٍرت_

 :گفت تری عصبی لحن با نانان

 بَدی؟ راى تَ حاال تا دیشب از کردی؟ تصَر چی ٍ نن_

 .شٌ نی حافظٌ کو درٍغگَ گن نی راست. خارٍندم رٍ سرم کهی

 :گفتو سریع

 .خَابیدم کهی کنار زدم اٍند نی خَابو تازى. شلَغٌ يا جادى. خَب است يفتٌ آخر_ 
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 :گفت بَد شدى آرٍم کهی انگار کٌ نانان

 برگشتی؟ چرا_

 :گفت بَد شدى نالیو لحنش کٌ نانان. کردم تعریف رٍ ناجرا ٍ افتادم سارا یاد یًَ

  دارم خبر آرى_

 :گفتو تعجب با

 داری؟ خبر_

 :گفت بَد شدى کنندى نگران صداش لحن کٌ نانان

 .کهاست تَ کردى تصادف پیهان طفلک آرى_

 

. رفتو یَ سی آی طرف بٌ اطالعات گرفتن بعد ٍ رسَندم بیهارستان بٌ رٍ خَدم سرعت با
 :کردم صداش ٍ دیدم رٍ نقداد

 نقداد_

 نحزٍنی لبخند دیدنو با. غهگینٌ ٍ خستٌ خیلی بَد نشخص اش چًرى از. برگشت طرفو بٌ
 :پرسیدم نکحی بدٍن ٍ دادم رٍ جَابش. کرد سالم ٍ شد نزدیک. زد

 کردى؟ تصادف چطَر پیهان شدى؟ چی_

 :گفت ٍ گرفت پایین رٍ سرش

 .کرد تصادف جادى تَ پیش رٍز چًار_

 جادى؟ کدٍم جادى؟ تَ_

 :گفت ٍ داد تکَن رٍ سرش
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 .ببینٌ رٍ تَ اٍند نی داشت... داشت شهال، جادى_

 :گفتو تعجب با ٍ پریدن باال ابرٍيام

 شهالو؟ نن دٍنست نی کجا از اٍن ببینٌ؟ ننَ_

 :گفت ضعیفی صدای با

 دٍستن يو با ناکان ٍ پیهان کٌ دٍنی نی_

 گفتٌ؟ بًش ناکان یعنی خَب؟_

 :گفت ٍ داد تکَن نحبت نعنی بٌ رٍ سرش

 .بزنٌ حرف بايات بیاد خَاست نی ٍ بَد شنیدى ناکان از رٍ جریان_

 :گفتو کالفٌ

 حرفی؟ چٌ_

 :گفت ٍ برد فرٍ جیبش تَی رٍ دستش

 .برسَنٌ بًت رٍ خَدش داشتٌ سعی کٌ بَدى نًو انقدر انا، دٍنو نهی_

 ٍ چرخیدم طرفش بٌ. کردم طی يدف بی رٍ قدنی چند ٍ گذاشتو صَرتو رٍی رٍ دستو
 :گفتو

  کجاست؟ سارا_ 

 نانانش پیش خَنٌ،_

 :گفتو زحهت بٌ ٍ شدن گرد يام چشو

 برگشتن؟_

 آرى_
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 :گفتو نکخ کهی بعد. لرزید قلبو

 ببینهش؟ تَنو نی_

 .دیدش شٌ نی شیشٌ پشت از ٍلی. یک درجٌ خانَادى فقط. دن نهی اجازى نٌ،_

 :گفتو ٍ دادم تکَن سری

. ببینو شیشٌ پشت از رٍ پیهان تا. شدم يهراى نقداد با نگرانو خیلی ببینهش، بریو باشٌ،_
 تخت رٍی دیدنش. بَد انرٍزم خَار غو ٍ دیرٍز دٍست پیهان. بَد ام لحظٌ ترین انگیز غو
 چرا. چکید اشکو. است ديندى آزار شدى ٍصل بًش دستگاى ٍ لَلٌ کلی کٌ یَ سی ای

 انداختی؟ رٍز این بٌ نن بخاطر رٍ خَدت چرا پیهان؟

 .کشید تیر قلبو

 دختری ير آرزٍی جذاب،. نداشت نقصی ٍ عیب يیچ. دٍختو نًربَنش چًرى بٌ رٍ نگايو
 ی دیٍَنٌ يام کالسی يو از تا چند کٌ یاد یاد نی یادم ٍقتی. کنٌ نگايش پیهان کٌ بَد

 يق... عال بًو کٌ دید ٍجَدم تَ چی نن؟ چرا آخٌ. شٌ نی فشردى قلبو بَدن شدى پیهان
 :گفت ٍ گذاشت ام شَنٌ رٍی رٍ دستش ٍ اٍند جلَ نقداد. زدم

 .دیدنت بٌ اٍند نهی بدی نیت با نطهئنو. نیست نعرفتی بی آدم پیهان_

 :گفتو ٍ دادم تکَن رٍ سرم

 بشٌ باعخ کٌ بَد نًو انقدر چی چرا؟ فقط. نیست ٍ نبَد بد ٍقت يیچ پیهان دٍنو، نی_
 بیاد؟ سرش بالیی يهچین

 :کرد زنزنٌ لب زیر نقداد

 دٍنستو نی کاش_
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 گَشیو. بَد دٍستو ترین ارزش با پیهان. ریختو اشک آيستٌ ٍ گذاشتو فرنَن رٍی رٍ سرم
 گَشی صفحٌ بٌ کردن نگاى بدٍن بَدم افتادى فین فین بٌ حسابی کٌ نن ٍ خَرد زنگ
 :دادم جَاب

 بلٌ_

 :گفت نگران باربد

 شدى؟ چی ارغَان_

 . کنو تعریف براش رٍ ناجرا ٍ کنو گریٌ تر بلند شد باعخ نگرانش لحن

 :گفت شدى ناراحت فًهید لحنش از شد نی کٌ، باربد

 پیشت یام نی االن_

 :گفتو سریع

 رفتٌ؟ یادت ببینٌ، يو با رٍ نا کسی نباید نٌ،_

 :گفت تری جدی لحن با باربد

. بری تنًایی نداری حق کٌ نرى یادت تازى. باشو کنارت االن دارم دٍست انا، نرفتٌ یادم نٌ_
 . برنت نی خَدم نن

 :گفتو ٍ کردم پاک رٍ اشکو

 .گردم نهی بر نیاد يَش بٌ پیهان تا. رم نهی فعال_

 :گفت ٍ کشید عصبی نفس

  دارى؟ ای فایدى چٌ تَ نَندن بکنی؟ تَنی نی چکار تَ_ 

 نی زٍر بٌ حاال انا، نگردم بر ٍ بهَنو داشت اصرار کٌ بَد کسی باربد! لحنش از کردم تعجب
 .گردٍنٌ بر ننَ خَاد
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 نهی. نحترنٌ ٍ ارزش با دٍست یٌ نن برای پیهان انا باشٌ نداشتٌ ای فایدى بَدنو شاید_
 چقدر ارغَان گٌ نهی خَدش پیش شٌ؟ نی چی سارا تازى. گردم بر ٍ باشو تفاٍت بی تَنو
  نعرفتٌ؟ بی

 :گفت ٍ کشید عصبی يای نفس تند تند باربد

 کنی؟ بازی نن اعصاب با داری دٍست_

 :گفتو رفتارش از نتحیر

 کنی؟ نی فکری يهچین چرا نٌ،_

 :گفت تر عصبی

 چیتٌ؟ چی دٍست پیهان_

 :گفتو خَردى جا

 .کرد حهایتو ٍ بَد کنارم در يا سال پیهان. بد نعنای بٌ نٌ دٍستٌ، یٌ فقط_

 :گفت نیَندى خَش نذاقش بٌ اصال بَد نعلَم کٌ باربد

 نرد بٌ کنو تحهل تَنو نهی عشقهی، زنهی، تَ. بیام کنار تَنو نهی نن باشٌ کٌ نعنی ير بٌ_
 .کنی فکر دٍستانٌ حتی ای دیگٌ

 الاقل. نبَدم بحخ دنبال. کرد نهی عادت زندگیو تَ پیهان حضَر بٌ باربد. بَدم شدى کالفٌ
 :گفتو يهین خاطر بٌ شرایط، این تَ

 ندارى؟ نشکلی دیگٌ کٌ این.  باشو سارا کنار باید االن حداقل باشٌ،_

 :گفت آيستٌ ٍ کشید آرٍنی نفس

 .ببینهت خَام نی حتها انرٍز ٍلی باشٌ،_

 .دیدیو رٍ دیگٌ يو تازى جان باربد_
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 :گفت کالفٌ

 .ببینهت ٍ بیام شد تنگ ٍاست دلو ٍقت ير کٌ ننٌ حق این نن، سَگل خانو، ارغَان_

 از تر خستٌ ننو ٍ نداشت ای فایدى يیچ باياش بحخ چَن. گفتو رٍ آدرس ٍ کشیدم پَفی
 .کنو دٍ بٌ یکی باربد با بخَام کٌ بَدم اٍنی

 

 ٍ آرایش بدٍن صَرت با ٍ انداخت آغَشو در رٍ خَدش ٍ ترکید بغضش دیدنو با سارا
 :گفت بَدن شدى آلَد پف ٍ قرنز گریٌ شدت از کٌ يایی چشو

  پیهانهَ؟ دیدی دیدی؟ ٍ داداشو بَدی؟ کجا ارغَان، ارغَان،_

 لبو ٍ شدن آب پر يام چشو. بست گلَنَ راى بغض ٍ زدن یخ يام انگشت نَک لرزید، دلو
 .لرزید اختیار بی

 :گفتو شنیدم نی زٍر بٌ يو خَدم کٌ صدایی با. نداشتو ایستادن تَان

 دیدنش_

 با يو سارا. کردم ريا رٍ يام اشک تردیدی يیچ بی ٍ دادم جا گردنش گَدی تَی رٍ سرم
 :گفت اشک ٍ بغض

 رى؟ نی دستهَن از دارى دیدی_

 :دادم ادانٌ گریَن يهَنطَر ٍ کردم نَازش رٍ نَياش

 .دم نی قَل شٌ، نهی چیزیش پیهان. بزرگٌ خدا_

 کَچَلَ زیاد پف از ٍ بَدن نشستٌ خَن بٌ گریٌ شدت از درشتش يای چشو سارا، طفلک
 ٍ سارا تَنستو نهی. نَنو نی سارا پیش شب گفتو ٍ زدم زنگ پری نانان بٌ. بَدن شدى

 رٍ دستش. بَد غهگین ٍ خهیدى. نداشت خَبی حال يو جَن کتایَن. کنو ٍل رٍ نادرش
 :گفتو ٍ فشردم کهی ٍ گرفتو دستو تَی
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 .نیاد يَش بٌ شاءاهلل ان. قَیٌ پیهان. جَن کتی نباش نگران_

 داد تکَن سری ٍ برسن نظر بٌ تر عهیق چشهش کنار يای چرٍک شد باعخ کٌ زد لبخندی
 :گفت ٍ

 ٍ باشٌ نداشتٌ رٍ دٍریش تحهل نن قلب ٍ بیاد بًَش دیر کٌ اینٌ از ترسو فقط دٍنو، نی_
 .نبینو دیگٌ نن رٍ خَشگلش يای چشو

 فین صدای جز ٍ شد حاکو دٍبارى سکَت. فشردم دٍبارى رٍ دستش ٍ گفتو جَنی از دٍر
 نی اشک صدا بی ٍ آيستٌ يو جَن کتایَن. رسید نهی گَش بٌ ای دیگٌ صدای سارا فین

 .ریخت

 خَاب بٌ جَن کتایَن بخش آرام قرص با باالخرى. قدیهیو دٍست پیهان، بٌ فکر تَی نن، ٍ
 رٍی رٍ سرش ٍ شدم نزدیکش. بخَابٌ برى نشد حاضر بَد شدى تر آرٍم کٌ سارا انا، رفت
 :گفتو ٍ گذاشتو ام شَنٌ

 نی بدتر جَن کتی حال کنی قراری بی اینطَری تَ اگٌ. کردی نی استراحت کهی کاش_
 .شٌ

 :گفت ای گرفتٌ صدای با ٍ کرد جهع شکهش تَی رٍ پاياش

 ... اگٌ. اینجَریٌ ٍضعیتش اٍنو کٌ دارم برادر یٌ دنیا دار تَ تَنو، نهی_

 :داد ادانٌ ٍ گرفت رٍ گلَش بغض

 کنو؟ چٌ نن بدیو، دستش از... الل زبَنو_

 .نکن تکرار ٍ حرف این دٍبارى ٍقت يیچ! يیس_

 .  کنو چٌ کٌ درنَندى ٍ عاجز نن ٍ شد شرٍع دٍبارى سارا يای يق يق

 بَد خَاب سارا خَشبختانٌ. برگشت خَنٌ بٌ سارا پدر خان، سیاٍش کٌ بَد شب يای نیهٌ
 بَدم ایستادى کٌ رٍ نن ٍ شد پذیرایی ٍارد حَصلٌ بی ٍ خستٌ خان، سیاٍش. نشد بیدار ٍ



 www.Novel98.com 259               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کردم سالنی. بَد آٍردى در پا از رٍ نقتدر نرد این رٍحی فشار بگو تَنو نی جرات بٌ. ندید
 برگشت اٍلش حالت بٌ دٍبارى نن خَايش با کٌ بایستٌ خَاست ٍ شد نن نتَجٌ تازى کٌ
 :گفت کَچیک خَايی عذر یٌ بعد ٍ

 شرنندى نشدم نتَجٌ نن_

 :گفتو آيستٌ ٍ انداختو پایین رٍ سرم

  کنو نی خَايش_

 :گفتو بعد ٍ کردم سکَت کهی

 گن؟ نی چی دکترا چطَرى؟ پیهان خان، سیاٍش_

 :گفت ٍ داد تکَن تکلیفی بال حالت بٌ رٍ بَد اش چَنٌ زیر کٌ دستش

 گن نی کنیو نی سَال کٌ يو يا دکتر از. پایینٌ خیلی يشیاریش سطح ٍاال؟ بگو چی_
 . باشٌ خدا بٌ انیدتَن

 :داد ادانٌ ٍ کشید چشهش بٌ دستی ٍ برداشت رٍ عینکش

 .کنیو تَکل خدا بٌ بفرنایند آقایَن کٌ بَدیو ننتظر نا انگار_

 :گفت نکخ کهی بعد ٍ کشید پَفی کالفٌ

 از کٌ يایی نَقعیت چٌ. کٌ نکرد گَش ایران، نگرد بر جان بابا گفتو پسر این بٌ يهٌ این_
 .گذرى نی پسرى این سر تَی چی فًهو نهی نن اصال  . نداد دست

 :گفت لرزید نی بَد نعلَم کٌ صدایی با

 برگشت چرا دٍنو نی_

 .پرید ٍضَح بٌ رنگو

 :داد ادانٌ آرٍنی صدای با ٍ کرد دراز رٍ اش کشیدى يای پا
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 عذاب رٍ بابا چطَری: »گفت خَدش پیش  دخترم، دٍنی نی. بدى دق ٍ نن کٌ برگشت_
 .«کنو تصادف کَفتی جادى اٍن تَ ایران برم آيان بدم؟

 تکَن تاسف حالت بٌ سری. بست رٍ گلَش راى بغض ٍ کنٌ کانل رٍ حرفش نتَنست دیگٌ
 طرفش بٌ رٍ آبی لیَان. رفت فرٍ فکر بٌ عهیق ٍ گذاشت پیشَنیش رٍی رٍ دستش ٍ داد

 :گفتو ٍ گرفتو

 .اید سارا ٍ جَن کتی گاى تکیٌ شها االن کنو، نی خَايش_

 ٍ خَرد آب از قلپی ٍ کرد تشکر ٍ گرفت لرزیدن نی شدت بٌ کٌ يایی دست با رٍ آب لیَان
 :گفت

 چیٌ؟ بچٌ داغ دٍنی نی. افتو نی کنن فَتو ترکو، از پر دیَار نن گاى؟ تکیٌ_

 :گفت ٍ داد تکَن سری

 .ننٌ يهدم تنًا پیهان. نبینی بچٌ داغ ٍقت يیچ انیدٍارم فقط_

 پس؟ چی سارا_

 :گفت ٍ دٍخت آب لیَان بٌ رٍ نگايش

 يهدم پسرا ٍ نادراشَنن تنًایی يهدم دخترا انا، پیهان يو عزیزى اٍن يو. سرنٌ تاج سارا_
 .پدر تنًایی

 .گرفت پیش در رٍ اتاق راى ٍ شد بلند خهیدى قدی با

 

 بار چندنین این. پرسیدیو رٍ پیهان حال جداگانٌ يرکدٍم ٍ رفتیو دکتر طرف بٌ يراسان
 .شد نی بد پیهان حال کٌ بَد يفتٌ این تَی

 :پرسید لرزید نی ٍاضح صداش کٌ حالی در خان سیاٍش
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 چطَرى؟ پسرم_

 :گفت نهکن لحن ترین آرٍم با ٍ برد جیبش داخل رٍ ياش دست«  بًرنگ »دکتر

 .شدى تر کو يو باز يشیاریش سطح نتاسفانٌ_

 :پرسید تحکو با خان سیاٍش

 ندارید عرضٌ شهايا اگٌ اصال یاد؟ نی بًَش کی ام بچٌ بدٍنو خَام نی نن چی؟ یعنی_
 .کنو نی درنانش اٍنجا کشَر از خارج برم نی رٍ پسرم

 بٌ رٍ اٍن ٍ گذاشت ياش شَنٌ رٍی رٍ ياش دست ٍ رفت خان سیاٍش سهت بٌ نقداد
 دکتر بٌ رٍ آٍرد نی درد بٌ رٍ آدم قلب کٌ يایی اشک با خانو کتایَن. کرد دعَت آرانش
 :گفت ٍ کرد بًرنگ

 .بدید نجات رٍ پیهانو. خَام نی شها از خدا از بعد رٍ پسرم نن دکتر، آقای_

 جهع بٌ نگايی دکتر. بَد شدى الغر شدت بٌ ٍ نداشت جَن کتایَن از کهی دست يو سارا
 :گفت خان سیاٍش بٌ رٍ بعد ٍ کرد

 حقیقت در کنیو کاری کو پسرتَن حق در اگٌ باشید نطهئن. کنیو نی رٍ تالشهَن تهام نا_
 کاری نا از بیشتر يو کشَر از خارج ضهن در. کردیو خیانت انسانیتهَن بٌ ٍ لباسهَن بٌ

 .یاد نهی بر ازشَن کاری نا از بیشتر حقیقت در. دن نهی انجام

 :داد ادانٌ جَن کتی بٌ رٍ بعد

 نن انا، کنو خَشحال رٍ اتَن خانَادى ٍ شها کٌ اینٌ آرزٍم خَردم، کٌ سَگندی بٌ قسو_
 دارم کٌ دانشی تهام. یاد نهی بر ازم کاری خدا خَاست بٌ جز کٌ ناچیزیو بندى نیستو، خدا
 .دارى نعجزى بٌ نیاز شها پسر. کنید دعا فقط( گرفت پایین رٍ سرش. )بستو کار بٌ رٍ

 تردید با. نشست رايرٍ يای صندلی رٍی سارا ٍ نن کهک بٌ ٍ کرد بلندی نالٌ جَن کتایَن
 :گفتو دکتر بٌ رٍ
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 برم؟ دیدنش بٌ نن شٌ نی_

 :گفت سریع ٍ پرید جاش از یًَ سارا

 آرى_

 :گفت بًرنگ دکتر بٌ رٍ ٍ کرد اشارى نن بٌ بعد

 .دیدنش برى ارغَان بدید اجازى کنو نی خَايش_

 نطهئنی؟ کٌ زد اشارى ٍ کرد نگايو نقداد

 تکَن نطهئنو نعنی بٌ رٍ سرم انا، ترسیدم نی. بشٌ بدتر حالش بَد نهکن دٍنستو، نهی
 .شدیو دکتر جَاب ننتظر ٍ دادم

 :گفت نردد ٍ کرد نگايو بًرنگ دکتر

 ...انا کنٌ کهک زندگی بٌ برگشتنش بٌ تَنٌ نی کهاست تَ کٌ بیهاری با صحبت_

 :گفت سریع سارا

 شٌ نی بًتر حالش پیهان کنٌ صحبت باياش ارغَان اگٌ کٌ نطهئنو نن_

 :گفت ٍ کرد قبَل نکخ کهی با دکتر. شدیو جَاب ننتظر ٍ بَد دکتر دين بٌ نا يهٌ چشو

 . باشٌ کَتاى خیلی باید نالقات انا، باشٌ_

. بَد سخت باٍرش. شدم اتاق ٍارد نخصَص لباس با نن بًرنگ دکتر يای يهاينگی با
 ٍ الغر. کردم نگايش ٍ شدم نزدیکش سست يایی قدم با. بیهارستان تخت رٍی پیهان
 داخل کٌ يایی لَلٌ. بَدن شدى سیاى ياش چشو زیر. رسید نی نظر بٌ پریدى رٍ ٍ رنگ
 سراسر ٍجَدم. کشٌ نی نفس اٍنًا کهک بٌ بَد نشخص ٍ بَدن گرفتٌ قرار بینیش ٍ دين
 :گفتو بَد صدام تَی بغض بخاطر کٌ لرزشی با ٍ نشستو کنارش. شد غو

 ارغَان ننو پیهان، سالم_
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  چکید اشکو اٍلین

 . است يفتٌ یٌ شهال، از برگشتو نن ببین خَب؟ پسر خَدت با کردی کار چٌ_

 :گفتو گریٌ ٍ خندى با

 .بیهارستانی تخت رٍ يهش ببینیو خَدتَ اٍندیو دقیقٌ یٌ_

 :گفتو لرزید نی کٌ لبی با. شد ریش دلو ٍ افتاد کبَدش يای دست بٌ نگايو

 .کردى رٍ خَندنت يَای دلو عجیب آخٌ. بخَنی ٍ بزنی گیتار برام شاید بیام گفتو_

 :گفتو غهگین ٍ گرفتو دستو تَ آيستٌ رٍ دستش

 بگی؟ بًو خَاستی نی چی آٍردی؟ خَدت سر رٍ بال این کٌ بَد نًو انقدر چی چرا؟_

  زدم يق

 بزن حرف ٍ پاشَ بگَ؟ اینجام کٌ االن بگَ،_

 :گفتو اٍندن نی آسا سیل کٌ يایی اشک با ٍ شدم صَرتش بٌ خیرى

 حقی چٌ بٌ اصال. کن کهکو پاشَ. دارم احتیاج کهکت بٌ تَام، با پاشَ قدیهی، رفیق آيای_
 .باشی داشتٌ آرانش نداری حق تَ کٌ ام زندى نن تا خَابیدی؟ راحت خیال با اینجا

 :دادم ادانٌ ٍ فشردم نحکو رٍ دستش

. دارم حرف کلی کٌ پاشَ دٍتا؟ شها با کنو چٌ نن شدی؟ اضافٌ يو تَ بَد، کو باربد غو_
 .کنو دل ٍ درد بايات باید

 رٍ اتاق شدم نجبَر تذکرش، ٍ پرستار اٍندن با ٍ نداد رٍ بیشتر ای کلهٌ اجازى يام يق يق
 حدقٌ از نهکنٌ آن ير يام چشو کردم نی احساس کٌ بَدم کردى گریٌ انقدر. کنو ترک

 .بزنٌ بیرٍن
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 رٍی ٍ رفتو باربد اٍندن از قبل يهین برای بهَنو، بیدار بتَنو کٌ بَدم اٍنی از تر خستٌ
 با کٌ گذشت چقدر دٍنو نهی. سپردم خَاب دست بٌ يانَ چشو ٍ کشیدم دراز تخت
 رٍ باربد خستٌ چًرى بَد، کٌ کهی نَر تَی ٍ کردم باز آيستٌ رٍ چشهو ام گَنٌ رٍی نَازش
 :گفت ای گرفتٌ صدای با ٍ زد لبخندی. دیدم رٍبرٍم

 . شد کشیدى لپت سهت بٌ دستو. داد نهی جَاب کردن نگاى فقط ٍ بَدی خَابیدى قشنگ_

 :گفت ٍ کشید عهیقی نفس

 رفتنش، راى خَردنش، غذا خَابیدنش،. برى تَ بٌ کانال کٌ باشو داشتٌ ای بچٌ دارم دٍست_
 . باشو داشتٌ ارغَان تا دٍ دارم دٍست. چیز يهٌ

 بازی بٌ نَيانَ ٍ آٍرد جلَ رٍ دستش باربد کٌ کردم جا جابٌ کهی رٍ سرم ٍ زدم لبخند
 :کردم زنزنٌ آيستٌ. گرفت

 .بشی خالص نًسا نام بٌ نشکلی دست از کٌ شرطی بٌ شٌ نی عالی یعنی خَبٌ،_

 . دیدم ياش چشو نی نی تَی رٍ نگرانی. شد خیرى يام چشو بٌ ٍ نَند حرکت بی دستش

 :گفتو صدا نیزان يهَن با

  نگرانی؟ شدى؟چرا چیزی_

 :گفت باشٌ اٍندى خَدش بٌ تازى انگار

 ... انا بدى اطالعات بًو حاضرى کٌ کردم پیدا رٍ یکی_

 چی؟ انا_

 : داد ادانٌ سرش زیر گذاشت نی رٍ چپش دست کٌ حالی در ٍ خَابید پشت بٌ

 . خَاد نی پَل_

 :گفتو ٍ شدم دقیق اش چًرى رخ نیو بٌ
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 داری؟ نالی نشکل االن یعنی خَب_

 :گفت ٍ داد تکَن ننفی عالنت بٌ رٍ سرش

 .باشٌ درٍغ سراسر ياش حرف نهکنٌ تازى. لقیٌ دين شدت بٌ آدم کٌ اینٌ نشکلو نٌ،_

 :گفتو ٍ شدم خیز نیو

 حاال؟ يست کی طرف این_

 :گفت ٍ کرد نن بٌ نگايی نیو باربد

 لقی دين ٍ گَیی درٍغ بٌ. نیست اعتباری ياش حرف بٌ ٍلی کنٌ، نی کار آزنایشگاى تَ_
 .است شًرى

 :گفتو ٍ کشیدم نَيام بٌ دستی ٍ نشستو کانل

 خَاد؟ نی پَل چقدر حاال. خَب گٌ نی چی ببینیو. ندارى ضرری انتحانش_

 :گفت ٍ چرخید سهتو بٌ دٍبارى باربد

 کٌ اینٌ نشکلو ترین نًو انا، ناچیزى تقریبا نیام بر پسش از چَن نیست، نًو پَلش_
 بدى لَ نادرش ٍ نًسا بٌ برى پَل خاطر بٌ نهکنٌ تازى. بذارى کارنَن سر ٍ بگٌ درٍغ نهکنٌ

 .کنٌ پنبٌ ٍ يام رشتٌ يهٌ ٍ اطالعاتو دنبال نن کٌ

 :گفتو غهگین ٍ شد آٍیزٍن لبو

  کنیو؟ چکار حاال_

 تَ برم کٌ کرد اشارى بًو ٍ کرد باز رٍ دستش ٍ چرخَند صَرتو رٍی رٍ اش خستٌ نگاى باربد
 :گفت ٍ بغلش

 بیشتر کٌ باش این فکر بٌ تَ. نن بٌ بسپار رٍ يا این. باشی چیزا این نگران خَاد نهی تَ_
 .نن پیش بیای ٍ بپیچَنی رٍ بابات ٍ نانان
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 .شٌ نی تنگ برات زٍد بٌ زٍد دلو آخٌ

 :گفت ٍ داد فشارم آغَشش در نحکو

 .دی نی انرژی بًو کٌ عجیبی نیرٍی یٌ نحل تَ_

 :گفتو ٍ گذاشتو اش نردٍنٌ ٍ ستبر سینٌ رٍی رٍ سرم

 .بیشتر نٌ دى نی جَاب ساعت پنج نًایتا چًار تا نن بًانٌ. برگردم زٍد باید راستی_ 

 :گفت دلخَری با ٍ کشید يو در ابرٍ

 برگردی؟ زٍد باید یای نی کٌ نن پیش نَنی نی سارا پیش چطَر_

 گرى ٍ اندازم نی دستش دارم کنٌ فکر باربد شد باعخ جا بٌ نا خندى يهین ٍ گرفت ام خندى
 :گفتو ٍ دادم قَرت رٍ ام خندى زٍر بٌ. بشٌ تر کَر ياش ابرٍ

 . بَدم ندیدى حاال تا انا، ان بچٌ بازم باشٌ باال سنشَن يو چقدر ير يا نرد بَدم شنیدى_

 :دادم ادانٌ ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی رٍ ام چَنٌ

 کنی؟ نی حسَدی سارا بٌ_

 :گفت دلخَر يهَنطَر

 ٍلی ببافٌ يو بٌ درٍغ کلی باید باشٌ شَيرش پیش کٌ این برای نن زن ندارى؟ حسَدی_
 .رى نی سارا پیش نشکلی يیچ بدٍن عَض در

 :گفتو دلجَیی با ٍ کردم نَازش رٍ صَرتش

 نهی گی نی کٌ تَ کنو؟ کار چٌ ٍلی، ننٌ آرزٍی نًایت  استرسی يیچ بدٍن تَ کنار بَدن_
 .کنیو رٍ رٍ نًسا دست نتَنستیو ينَز يو طرفی از. کرد اعتهاد یارٍ اٍن بٌ شٌ

 :گفت ضعیفی صدای با باربد
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 يست يو دیگٌ چیز یٌ_

 :پرسیدم دلًرى با ٍ شدم خیرى ياش چشو تَی ٍ کردم بلند رٍ سرم

 چی؟_  

 :گفت کنٌ نگايو کٌ این بدٍن

 پدرت_

 :گفتو تعجب با

 ! پدرم_

 خشدار کهی کٌ رٍ صداش نکخ کهی بعد. کرد تر زبَنش با رٍ لبش ٍ دزدید رٍ نگايش
 :گفت ٍ کرد صاف رٍ بَد شدى

 .دیدم نًسا نادر با رٍ پدرت اتفاقی پیش رٍز دٍ آرى،_ 

 :داد ادانٌ کٌ زدم زل دينش بٌ ٍ نشستو جام تَ ٍ خَردم جا

 .شناسن نی ٍ يهدیگر ٍقتٌ خیلی انگار. بَد عجیب رفتارشَن_ 

 

 : گفتو تدافعی حالت با ٍ کردم اخو

 ُبًتَن بًش جَری این شٌ نهی دلیل ٍلی، ناراحتی ازش ٍ داری دل بٌ کینٌ پدرم از درستٌ_
 .بزنی

 : گفت ٍ کرد نگايو شدى گرد يای چشو با

 نیارم؟ در خَدم از رٍ يا حرف این نن کنی نی فکر تَ ارغَان،_
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 اتفاقات بخاطر گی نی بًو تَ بعد آشناست نًسا نادر با پدرت نشدى باٍرم ينَز خَدم، نن
 شناختی؟ آدنی يهچین یٌ ننَ تَ. زنو نی تًهت پدرت بٌ دارم گذشتٌ

 .کرد نگايو خیرى ٍ کرد تکیٌ تخت تاج   بٌ ٍ کشید باال رٍ خَدش

 :گفتو گرفتٌ صدای با ٍ گرفتو پایین رٍ سرم

 .دارى ننطقی تَجیح یٌ حتها نًسا نادر با آشناییش. نطهئنو اینَ نیست بدی آدم نن پدر_

 : گفت ٍ کرد حلقٌ ام شَنٌ دٍر رٍ دستش ٍ خَدش سهت بٌ کشید رٍ دستو باربد

 این پشت ننطقی دلیل یٌ قطعا. دیدم يو با رٍ يا اٍن گفتو فقط نزدم حرفی کٌ نن_
 .يست قضیٌ

 :داد ادانٌ ٍ زد نَيام رٍی ای بَسٌ

 .چیٌ نًسا نقشٌ فًهو نی باالخرى_

 

                 *** 

 

 :گفت فاصلٌ يهَن از ٍ زد خَشحالی از فریادی دید رٍ نن اینکٌ نحض بٌ سارا

 .شدى بیشتر يَشیاریش سطح ارغَان_

 : گفتو بَد شدى جهع يام چشو تَ اشک حالی خَش از کٌ حالی در ٍ زدم عهیقی لبخند 

  شکر رٍ خدا_

 بَد زدى بخشی رضایت لبخند کٌ جَن کتی بٌ رٍ ٍ کشیدیو آغَش در نحکو رٍ يهدیگر
 :گفتو شدم نی جدا سارا از کٌ حالی در ٍ کردم
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 .پیشتَن گردى نی بر سالو ٍ صحیح ٍ شٌ نی بیدار حتها پیهان جَن؟ کتایَن دیدین_

 چکیدن نی نکخ ای لحظٌ بدٍن اشک، يای قطرى ياش، چشو از کٌ حالی در جَن کتی
 : گفت

 .بشٌ بًتر پیهانو شدی باعخ تَ. ارغَان ازت نهنَنو_

 :گفت يیجان با سارا کٌ بگو چیزی اٍندم

 اٍضاع شدن ٍخیو احتهال زد نهی حرف باياش خانو این اگٌ گفت نی دکتر ٍاقعا، آرى_
 .بَد زیاد

 :گفت بغض با ٍ گذاشت ام شَنٌ رٍی رٍ دستش

 تَ بازم بًترى گفت بًرنگ دکتر تازى. دادى جَاب خَب خیلی انا، گفتی چی بًش دٍنو نهی_
 .کنی صحبت باياش ٍ بری

 ننتظر ٍ دادم تکَن باشٌ عالنت بٌ رٍ سرم. بگو چی دٍنستو نهی ٍ بَد نَندى باز دينو
 .است کشندى يهیشٌ انتظار نظرم بٌ. شدیو دکتر اٍندن

 دربارى ٍ ببینیو رٍ بًرنگ دکتر تا بَدیو ننتظر ٍ بَدیو نشستٌ انتظار سالن صندلی رٍی 
 گايی چند از ير ٍ دادم نی تکَن ٍقفٌ بی رٍ پايام. بپرسیو سَاالتی ازش پیهان ٍضعیت
 .کشیدم نی عهیقی نفس

 لحن با ٍ گذاشت دستو رٍی رٍ دستش ٍ کرد نگايو بَد نشستٌ نزدیکو کٌ جَن کتی
 :گفت نًربَنی

 يو تَ دٍنو نی. کنی تحهل رٍ بیهارستان ديندى آزار فضای کردیو نجبَرت کٌ نتاسفو_
 .نَندی نا کنار در نهنَنو خیلی. داری رٍ خَدت نشکالت

 :گفتو ٍ دادم تکَن رٍ سرم
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 پیهان کٌ دٍنید نی بًتر شها ندٍنٌ يرکی عزیزى، نن برای سارا نحل پیهان ندارى، اشکالی_
 .ارزشٌ با برادر یٌ نحل نن برای

 :گفت ٍ زد لبخندی جَن کتی 

 پیهان. دٍستٌ یٌ یا خَايرش يهکالسی از تر بیش پیهان پیش تَ جایگاى البتٌ دٍنو، نی_
 ٍ نتايلی حاضر حال در تَ کنو نی درک البتٌ. داشت تَ بٌ نسبت نتفاٍتی حس يهیشٌ
 نی کهک ازت اگٌ کٌ بدٍنی داشتو دٍست انا، نیست آسَن برات يا حرف این شنیدن
 ٍ بَدنت عزیز از بلکٌ دٍنیو نی پیهان تصادف در نقصر رٍ تَ کٌ نیست این بابت خَایو

 تَنٌ نی پیهان با تَ زدن حرف. داریو کهک طلب ازت ٍ داریو خبر پیهان پیش جایگايت
 .بدى نجات رٍ پسرم جَن

 :گفتو سکَت کهی بعد ٍ گرفتو پایین رٍ سرم

 زٍدتر يرچٌ پیهان حال خَاد نی دلو. اینجام کٌ يهینٌ بخاطر يو نن باشید نطهئن_
 .بشٌ خَب

               ***** 

 :گفت کرد نی نگاى يا آزنایش بٌ کٌ يهَنطَر دکتر

 .بینو نهی خاصی نشکل قبَلٌ، قابل آزنایشات نتایج_

 :داد ادانٌ ٍ دٍخت نن بٌ رٍ نگايش

 کار بٌ کٌ کلهاتی تک تک نَاظب البتٌ، کنید صحبت بیهار با دیگٌ بار یک تَنید نی شها_
 اید؟ نتَجٌ بالعکس، یا کنٌ انگیزى ایجاد ياتَن حرف نهکنٌ چَن باش بری نی

 عجیبی ترس بًرنگ، دکتر حرف این با. گفتو «يستو نتَجٌ» آيستٌ ٍ دادم تکَن رٍ سرم
 بٌ ٍ نشست نن رٍی يو خان سیاٍش ٍ جَن کتی نگاى! گرفت بر در رٍ ٍجَدم سراسر

 .کرد اضافٌ نن اضطراب
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 اٍندى در يهیشگیشَن حالت خَش فرم از کٌ نَياش بٌ ٍ نشستو پیهان کنار آيستٌ
 با ٍ کردم تر زبَنو با رٍ لبو. بَد حساسی آدم پیهان گفتو؟ نی باید چی. شدم خیرى بَدن
 .کردم سالم بًش لبخندی نیهچٌ

 بشی؟ بلند جا از خَای نی کی پس جان؟ پیهان خَبی_

 ادانٌ. گذرٍندم نظر از رٍ خطَط شدن پایین ٍ باال ٍ دٍختو نانیتَر صفحٌ بٌ رٍ نگايو
 :دادم

 .شدى تنگ برات نا ی يهٌ دل_

 بٌ خیرى شیشٌ پشت کٌ سارا ٍ جَن کتی خان، سیاٍش بٌ ٍ برگردٍندم پشت بٌ رٍ سرم
 :گفتو نحزٍنی صدای با ٍ کردم نگايی بَدن پیهان ٍ نن

 .کنو نافات جبران اٍندم. کنیو صحبت يو با زیاد نشد ٍقت قبل دفعٌ_

 :گفتو ٍ دادم بیرٍن رٍ نفسو

 .زد حرفی شٌ نهی سارا بٌ کٌ؟ دٍنی نی. بگو برات تا شَ بیدار لطفا. دارم دل ٍ درد کلی_

 :دادم ادانٌ ٍ خندیدم

 .خَرى نهی خیس دينش تَ نخَد رفتٌ؟ کی بٌ سارا پیهان، راستی. لقٌ دين_

 :گفتو ٍ کشیدم باال رٍ بدنش رٍی نلحفٌ کهی

 یا بینیشَن نی دٍنو نهی. شَ بلند نادرت ٍ پدر خاطر بٌ شی نهی بیدار نن خاطر بٌ اگٌ_
 شیشٌ این پشت از بس از خان سیاٍش طفلی. يستن رايت بٌ چشو بدجَری انا، نٌ

 کنی؟ اذیت رٍ جَن کتی یاد نی دلت جَن، کتی. خشکید ياش چشو چشهٌ کرد نگايت

 :دادم ادانٌ ٍ کردم طَالنی نسبتا نکخ
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 االن رسیدی، نی نن داد بٌ شرایط ی يهٌ تَ يهیشٌ، کٌ تَ. کن کهکو ام خستٌ خدا بٌ_ 
 .کنو نی خَايش شَ، بیدار پیهان شدی؟ تفاٍت بی چطَری

 برای ٍ افتاد پیهان دست رٍی اشکو از ای قطرى. باریدن نی ای ارادى يیچ بدٍن يام اشک
 رٍ پرستار سریع ٍ کردم نگايش زدى حیرت. خَرد خفیفی تکَن دستش جانیٌ صدم چند
 . زدم صدا

                 ***** 

 :گفت لبخند ٍ اشک با سارا

 يَشیاریش پای بٌ شٌ نهی ٍ طبیعیٌ اکشن ری یٌ دستش حرکت اٍن گفت دکتر_
 .بیاد يَش بٌ کٌ اٍنقدری نٌ انا، شدى بًتر تَ يای صحبت با البتٌ. گذاشت

 چقدر. کشیدم نفًَنی نا خطَط زنین رٍی کفشو جلَی با ٍ انداختو پایین رٍ سرم غهگین
 بٌ ذٍق با ٍ پرید نی پایین ٍ باال خَشحالی از سارا. شدن انیدٍار خان سیاٍش ٍ جَن کتی

 کردى انید نا رٍ اشَن يهٌ. کردم نی شرنندگی احساس. داد نی شرح رٍ ناجرا نقداد
 از یکی با داشت. دیدم رٍ بًرنگ دکتر راى تَی کٌ کردم حرکت خرٍجی در طرف بٌ. بَدم

 کردم دکتر بٌ رٍ. بشٌ تهَم ياشَن صحبت تا شدم ننتظر نن ٍ کرد نی صحبت يا پرستار
 رٍ جَابو احترام با خستگی ٍ کار از حجو اٍن با دکتر الحق. کردم سالم نحترنانٌ خیلی ٍ

 .داد

 :گفتو نن نن با

 ... انا کردم رٍ تالشو تهام نن دکتر، آقای_

 :گفت ٍ زد لبخندی دکتر

 يان؟ شدی ناانید انا،_

 :داد ادانٌ بًرنگ دکتر کٌ دادم تکَن بلٌ نعنی بٌ رٍ سرم
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 چیزی از تر سریع رٍ بًبَد نراحل دارى بیهار اتفاقا. خدا بندى نٌ شیطَنٌ انیدى نا کٌ اٍنی_ 
 ی نتیجٌ باياش تَ يای صحبت یعنی این ٍ کنٌ نی طی کردم نی رٍ تصَرش نن کٌ

 .داشتٌ نحبتی

 :گفت ٍ شد دقیق ام چًرى بٌ ٍ کرد خو کهی رٍ سرش

 عکس يیچ صَرت این غیر در چَن درستٌ؟ يستی، ارزشی با آدم بیهارنَن برای تَ_
 .اٍند نی بر اینطَر کٌ اش خانَادى يای صحبت از الاقل. داد نهی نشَن خَدش از العهلی

 :گفتو بغض با ٍ دادم تکَن رٍ سرم

 بلٌ نتاسفانٌ_

 تعجب با بَد، نک ٍ کک از پر سرش ٍ بَد ریختٌ نَياش ٍ داشت باالیی سن کٌ دکتر
 :گفت

  نتاسفانٌ؟ چرا نتاسفانٌ؟_

 حرف بٌ سکَت در دکتر ٍ دادم شرح براش رٍ ناجرا نیهٌ نصفٌ صَرت بٌ بغض يهَن با
 :گفت ٍ خارٍند رٍ سرش کهی ٍ داد تکَن سری پایان در. کرد گَش يام

 ! عجب_

 :گفت نتفکر يهَنطَر بعد ٍ رفت فکر بٌ کهی

 .کردی تعریف برام رٍ ناجرا ٍ کردی اعتهاد بًو کٌ نهنَن باشٌ_

 .رفت ٍ گرفت پیش در رٍ راى خداحافظی بعد ٍ

             ******* 

 يای کافٌ بًترین از یکی طرف بٌ رٍ رايو تًران شًر   کالن این ی رٍزى ير ترافیک از کالفٌ
 ٍجَد با. دٍنستو نی خَدم حق چَن بدم، يدیٌ تفریح زنگ یٌ خَدم بٌ تا کردم کج تًران

. دادم نی اختصاص رفتن بیهارستان بٌ يو رٍ يایی ساعت باید خَدم زندگی نشکالت
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. «برٍ باشٌ: »گفت نی کرايت با ٍ کرد نی اخهی اٍند نی پیهان اسو يربار کٌ يو باربد
. بَدم پیهان کنار بیهارستان تَ باشو باربد پیش کٌ اٍنی از بیشتر. دادم نی حق بًش خَب
. بسازى رٍ رٍزم ٍ بزنٌ لبخندی شد نی باعخ زدم نی اش گَنٌ رٍی کٌ ای بَسٌ نًایت در

 رٍ نن ٍ بَد کردى پر رٍ فضا قًَى، خَش بَی. رفتو داخل ٍ کردم پارک ای گَشٌ رٍ ناشین
 نحض بٌ. کشید نی بَد کافٌ قسهت ترین دنج در کٌ ای صندلی سهت بٌ حریصانٌ
 طرفو بٌ فرنٌ لباس بَد نشخص کٌ نشکی سفید لباس با سیهایی خَش پسر نشستن،

 یک ٍ اسپرسَ قًَى فنجَن یٌ گیری، تحَیل خَد نًایت در ننو. گرفت رٍ سفارشو ٍ اٍند
 .شدم ننتظر چَنٌ بٌ دست ٍ دادم سفارش شکالتی کیک برش

 

 کافٌ از خیلی نحل انا، بَدن بردى رٍ استفادى نًایت قدیهی ٍسایل از ٍ بَد شیکی ی کافٌ
. آٍردن رٍ سفارشو کردم نی نگاى رٍ اطرافو داشتو کٌ يهینطَر. داشت کهی نَر دیگٌ يای
 بٌ. بَد العادى فَق طعهش. زدم رٍ تست اٍلین ٍ انداختو قًَى ٍ کیک بٌ ای خبیحانٌ نگاى

 .کرد جلب رٍ ام تَجٌ در از نفر دٍ ٍرٍد کٌ دادم ادانٌ خَردن

 چند. کنو اعتهاد بینو نی کٌ چیزی بٌ تَنستو نهی. شد نهی باٍرم! نٌ... ٍ نًسا نادر سایٌ،
 دلو! بابا انا، بزنو پسش بتَنو ٍ نباشٌ حقیقی بینو نی کٌ چیزی این شاید تا زدم پلک بار
 دنج چَن. باشٌ داشتٌ تَنٌ نی ارتباطی چٌ سایٌ با بابا کنو درک تَنستو نهی. شد رٍ ٍ زیر

 نن بٌ نسبت دیدی بَد، کو شدت بٌ قسهت اٍن نَر ٍ بَدم کردى انتخاب رٍ کافٌ نیز ترین
 صحبت نشغَل بايو دادن سفارش از بعد ٍ نشستن ٍ کردن انتخاب رٍ نیزی. نداشتن
 حرف نن. بَد نَندى باز دينو. شد عصبانیتش باعخ کٌ گفت بابا بٌ چیزی یٌ سایٌ. شدن
 چشو با رٍ حقیقت دارم االن انا، ام خانَادى از دلخَریش پای گذاشتو ٍ نکردم باٍر رٍ باربد
 قًَى ٍ شکالتی کیک العادى فَق طعو از خبری دیگٌ. شد گس دينو طعو. بینو نی يام
 نی تکَن سایٌ جلَی آنیزی تًدید شکل بٌ کٌ بَد بابا اشارى انگشت بٌ خیرى چشهو. نبَد
 رٍشن سیگاری. دید شد نهی اش چًرى تَی رٍ اضطراب ای ذرى حتی زن، اٍن ٍلی خَرد
 .گن نی بًو چی شنیدم نی کاش. بَد شدى خیرى بابا بٌ ای کنندى نگران لبخند با ٍ کرد
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  دارید؟ نیل ای دیگٌ چیز خانو_

 :گفتو لکنت با چرخَندم گرفت نی رٍ يا سفارش کٌ ای چًرى خَش پسر طرف بٌ رٍ سرم

 .لطفا دیگٌ قًَى یٌ... آرى... چیزى... يا_

 نا رٍ سرش بابا. چرخَندم سایٌ ٍ بابا طرف بٌ رٍ نگايو نن ٍ رفت ٍ داد تکَن سری پسر
 نی يایی چیز فریبش ظاير چًرى با زن اٍن انا. زد نهی حرفی ٍ بَد گرفتٌ ياش دست بین
 . اٍند نی فرٍد بابا سر بٌ پتک یٌ نحل کٌ گفت

 ٍسط کردم نی پرتش قدرت تهام با ٍ گرفتو نی رٍ اش یقٌ ٍ رفتو نی جلَ خَاست نی دلو
 ٍ بَد شدى قدرتی ير از خالی پايام انگار انا، کنن یکیش آسفالت با يا ناشین تا خیابَن

 این پشت کٌ  بَد حقایقی ترس از شاید. بَدم افتادى صندلی رٍی گَشت تیکٌ یٌ نحل نن
 کٌ این بدٍن سایٌ ٍ بابا نن سفارش شدن آنادى با زنان يو. بَد شدى پنًان نخفیانٌ دیدار
 تَان ٍ شدى گرفتگی گر دچار بارى یک بٌ بدنو کردم احساس. کردن رفتن عزم بخَرن چیزی

 بٌ تَجٌ بدٍن ٍ رسَندم خَنٌ بٌ رٍ خَدم بَد کٌ سختی ير با. ندارم رٍ پام رٍی ایستادن
 دیدن. ندارم رٍ دیگٌ راز یٌ تحهل. انداختو اتاق داخل رٍ خَدم نانان يای جَاب ٍ سَال
 جَر يزار شب يای نیهٌ تا. نشناختهش خَب حاال تا کردم نی احساس. داد نی آزارم بابا
 باشن؟ داشتٌ دیدار يو با کٌ داشت ٍجَد دلیلی چٌ ٍاقعا. کرد عبَر سرم از خیال ٍ فکر

 : فرستادم باربد برای پیانی ٍ گرفتو دستو تَ رٍ گَشیو

 بیداری؟ سالم،_

 : اٍند جَاب کٌ نکشید دقیقٌ بٌ

  ببینهت؟ تا نیَندی انرٍز چرا دارم؟ خَاب نگٌ تَ بدٍن_

 : کردم تایپ رٍ بعدی جهلٌ ٍ بست نقش لبو رٍی کهرنگی لبخند

 ...انا بیام داشتو دٍست_

 چی؟ انا_
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 : کردم تایپ نًایت در نٌ؟ یا کنو تعریف باربد برای رٍ ناجرا درستٌ آیا کٌ کردم فکر کهی

 رٍ يهدیگٌ ٍقتٌ خیلی نظر بٌ گفتی تَ کٌ طَر يهَن. دیدم کافٌ تَ بابا با رٍ سایٌ انرٍز_
 . شناسن نی

 : داد جَاب ٍ کرد طَالنی نکخ باربد

 .شدى دستگیرم يایی چیز یٌ ننو بینیو نی رٍ يهدیگٌ فردا بخَاب، نفسو_

 دغدغٌ با بتَنو شد باعخ ٍ داد بًو نسبی آرانش باربد ٍ نن بین نکالهٌ خط چند يهین
 .برم خَاب بٌ کهتری

 کٌ يو ناکان ٍ یزدان ٍ نبَد نانان. زدم بیرٍن اتاق از ٍ شدم بلند جا از کرختی با صبح
 نی کٌ این با ٍ کشَند اتاقشَن در پشت رٍ نن بابا، نکالهٌ صدای. بَدن رفتٌ سرکار

 نًایت در ٍ شد اخالقی کار انجام نانع کنجکاٍیو انا، غلطیٌ کار ٍایسادن گَش دٍنستو
 .چسبید در بٌ ٍقاحت با کٌ بَد گَشو

 بعد کردی فکر کردی؟ فکر چی. کنو اعتهاد تَ غاز یٌ نن صد يای حرف بٌ تَنو نهی نن_
 .خَندی کَر کنی؟ نی تلکٌ ننَ ٍ گردی نی بر سال يهٌ این

 ؟_ .....

 گفتو بًت کٌ يهَن_

 ؟_ .....

 نیستو ام بچٌ بشو، خام ات عشَى با کٌ نیستو پیش سال بیست نحهَد نن سایٌ، ببین_ 
 .بدم آب ٍ بند يات تًدید ترس از کٌ

 بابا ٍ نانان اتاق از رٍ نناسب فاصلٌ ٍ برداشتو در رٍی از رٍ گَشو ٍرٍدی در صدای با
 بٌ شبیٌ بیشتر کٌ زدم لبخندی بَد رسیدى پذیرایی بٌ حاال کٌ نانان بٌ ٍ کردم رعایت
 . بَد پَزخند
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 .بخیر صبح سالم،_

 : گفت طَر يهَن ٍ کرد بًو نتعجبی نگاى نانان

 صَرتتَ ٍ دست برٍ بگو باید سال نٌ ٍ بیست بعد يو تَ بٌ! ات نشستٌ ناى رٍی بٌ سالم_
 .بشَر

 بٌ آنادى ٍ پَشیدى لباس يو بابا. شد خَنٌ آشپزخَنٌ ٍارد ٍ داد تکَن تاسف رٍی از سری
 :گفت ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو ٍ کرد حرکت آشپزخَنٌ طرف

 .طالق دادخَاست برای ری نی انرٍز_

 :گفت بابا کٌ بزنو حرفی کردم باز دين

 .بشنَم خَام نهی يیچی_

 

 بی شهال، بری شی بلند کارى یٌ گذاشتیو چشو، گفتیو باشو، تنًا ندت یٌ خَام نی گفتی
 برای بری شدى ٍقتش دیگٌ انا، نزدیو حرفی بًت بازم تًران، اٍندی شدی بلند خبر

 .کنو نهی قبَل يو اگری ٍ انا يیچ. دادخَاست

 ... ب انا_

 :گفت جدی ٍ گرفت جلَم رٍ اش اشارى انگشت

 .نیست پذیرفتٌ اگری ٍ انا يیچ گفتو؟ چی_

 : گفت نانان بٌ بلند صدای با ٍ داد ادانٌ رٍ رايش

 .رم نی دارم نن_

 :گفت ٍ اٍند بیرٍن آشپزخَنٌ از سریع نانان



 www.Novel98.com 278               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نن بٌ رٍ يو در صَرت با نانان ٍ رفت جَابی يیچ بدٍن بابا خَری؟ نهی صبحَنٌ نگٌ_
 :گفت

 بشَر؟ صَرتتَ ٍ دست برٍ بگو بًت بازم باید یعنی_

 یعنی سال؟ بیست. کردم فکر سایٌ با بابا نکالهٌ بٌ ٍ گرفتو پیش رٍ دستشَیی راى کالفٌ
 شناسٌ؟ نی رٍ سایٌ پیش سال بیست از بابا

              ***** 

 باربد شدن سَار نحض بٌ. شدم باربد ناشین سَار ٍ کردم پارک پارکینگ تَی رٍ ناشینو
 دلتنگی سر از داغ ای بَسٌ ٍ کشید خَدش طرف بٌ ننَ ٍ انداخت ام شَنٌ دٍر رٍ دستش

 :گفت ٍ زد پیشَنیو رٍی

 خیابَنیو تَ حیف_

 :گفتو ساختگی اخو با ٍ کردم دٍرش خَدم از ٍ کردم ٍارد اش سینٌ بٌ فشاری دستو دٍتا با

 .چیزیٌ خَب خجالتو حاال، خَب_

 بٌ رٍ دٍدیش عینک کٌ حالی در بعد ٍ کرد رٍ ٍ زیر رٍ قلبو عهق تا کٌ داد سر ای خندى
 :گفت زد نی چشهش

 . زنینو رٍی نرد ترین شرم بی تَ پیش_

 افتاد نی راى کٌ حینی در ٍ بخندى تر بلند شد باعخ کٌ زدم بازٍش بٌ نحکو ٍ گفتو ایشی
 : بگٌ

. نبَدم خَش جَری این بايات بَد نرادم ٍفق بر چیز يهٌ ٍقتی چرا ارغَان فًهو نهی_
 خَشحالو؟ تَ با بفًهو تا سرم رٍی شد نی آٍار زندگیو ی يهٌ باید یعنی

 اش چًرى ٍ بندازى بًو نگايی نیو عینک زیر از شد باعخ کٌ دٍختو بًش رٍ نتعجبو نگاى
 : بدى ادانٌ ٍ بگیرى خَدش بٌ جدیت رنگ
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 از بیشتر کار سر. کنو نی فکر اشتباياتو بٌ ٍ برى نهی خَابو صبح تا يا شب بعضی کن باٍر_
 چیز ٍقار ٍ خانهی نداشتی؟ رٍ بًترش تَ کٌ داشتو تَقعی چٌ نًسا از کٌ اینو درگیر کار

 شدى نرگو چٌ نن. داری ٍ داشتی رٍ صدش در صد تَ ٍ نداشت اصال نًسا کٌ بَد يایی
 . کرد بزرگش باید کٌ است بچٌ قدر این نًسا بَد؟

 : انداخت دقیقی نگاى خیابَن بٌ ٍ کرد اشارى خَدش بٌ راستش دست با

 . احهقانٌ عشق یٌ شد، سالٌ بیست دختر عاشق کٌ سالٌ سٌ ٍ سی نرد یٌ نن_ 

 : گفت حرص با ٍ شد ننقبض فکش

 . کرد نابَد  رٍ زندگیهَن کٌ حهاقتو این بٌ لعنت_

 : گفتو آرٍنی صدای با ٍ گذاشتو بازٍش رٍی رٍ دستو

 .ذارم نهی حهاقت رٍ اسهش نن_

 ٍ شد خیرى خیابَن بٌ دٍبارى ٍ کرد گذرایی نگاى ٍ گردٍند بر طرفو بٌ کهی رٍ سرش باربد
 : گفت

 ذاری؟ نی چی رٍ اسهش پس_

 : گفتو کردم نی حلقٌ بازٍش دٍر رٍ دستو کٌ حالی در

 .اٍند دست بٌ باالیی قیهت بٌ کٌ ای تجربٌ تجربٌ، ذارم نی رٍ اسهش_

 : دادم ادانٌ ٍ گذاشتو اش شَنٌ رٍی رٍ سرم

 .بشناسی بًتر رٍ برت ٍ دٍر يای آدم شد باعخ کٌ ای تجربٌ_

 کٌ حال يهَن در ٍ گذاشت اش چَنٌ زیر رٍ چپش دستش بار این ٍ کشید عهیقی نفس
 :گفت کرد نی رانندگی

 .نیست حانلٌ نًسا_
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 بلند صدای با ٍ داد بدی صدای ٍ شد رگ بٌ رگ گردنو کٌ طَری. کردم بلند ناگًانی رٍ سرم
 : گفتو

 چی؟_

 :کرد تکرار دٍبارى ٍ زد دٍر رٍ نیدٍن باربد

 .نیست حانلٌ اصال نًسا_

 :گفتو تحیر با ٍ زد بیرٍن پیالٌ اندازى بٌ يام چشو

 فًهیدی؟ کجا از شٌ؟ نی نگٌ! گی؟ نی داری چی_

 : گفت ٍ کرد اشارى بًش ٍ داشت نگٌ آزنایشگايی رٍی بٌ رٍ باربد

 جَاب ٍ گرفتٌ ازش رٍ بارداریش تست کرد نی ادعا نًسا کٌ آزنایشگايیٌ يهَن این_
 .بَدى نحبت

 : داد ادانٌ ٍ شدم خیرى ننتظر ٍ زدم تکیٌ در بٌ

 .بذارى اختیارم در رٍ خَام نی کٌ اطالعاتی پَل گرفتن با شد حاضر یکی آزنایشگاى تَی_

 :داد ادانٌ ٍ گذاشت نن صندلی پشت رٍ راستش ٍدست چرخید طرفو بٌ

 . جعلیٌ يو ای ان دی تست جَاب نتیجتا پس ساختگیٌ، بارداری تست اٍن_

 نن زندگی نداشت خارجی ٍجَد اصال کٌ ای بچٌ برای نًسا،! بَد نَندى باز تعجب از دينو
 کشید؟ آتیش بٌ رٍ باربد ٍ

 

. شد نهی خارج ام حنجرى از صدایی انا، بزنو حرفی تا  کردم بستٌ ٍ باز بار چند رٍ دينو
 :گفتو زٍر بٌ ٍ کردم جهع رٍ تَانو تهام

 نرفتی؟ چیزی سَنَگرافی، باياش اصال تَ_
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 :گفت ٍ شد برٍ رٍ بٌ خیرى باربد

 کٌ این بٌ برسٌ چٌ باشو، جا یٌ باياش ای ان دی آزنایش برای نبَدم حاضر حتی نن_
 !سَنَگرافی ٍاسٌ کنو يهرايیش

 :داد ادانٌ ٍ خارٍند شصتش با رٍ لبش گَشٌ

 کنٌ؟ جدا يو از رٍ نا تا زد بارداری بٌ رٍ خَدش چرا دقیقا نًسا کٌ اینجاست سَال فقط_

 :گفت ٍ شد خو کهی طرفو بٌ ٍ گذاشت صندلیو گاى تکیٌ رٍی دٍبارى  رٍ دستش

 نشدی؟ نتَجٌ سایٌ با پدرت رابطٌ از خاصی چیز_

 :گفتو ٍ دادم تکَن سری بَد درٍنیو ٍضعیت گَیای ام چًرى نطهئنو کٌ حالی در

 .شناسن نی يهدیگرٍ ای طَالنی ندت کٌ اینٌ فًهیدم کٌ چیزی تنًا_

 :گفتو نکخ کهی بعد ٍ کردم بازی کیفو بند با ٍ گرفتو پایین رٍ سرم

 نی يهَ کٌ يست سالی بیست یٌ ظايرا زد، نی حرف تلفنی سایٌ با داشت بابا انرٍز_
 ...تازى شناسن

 :بپرسٌ باربد شد باعخ ناگًانیو سکَت

 چی؟ تازى_

 لحن با ٍ برگردٍند خَدش طرف بٌ ٍ گذاشت ام چَنٌ زیر رٍ دستش باربد ٍ نزدم حرفی
 :گفت نًربَنی

 چی؟ تازى. ننتظرنا نن ارغَانو،_

 :گفتو لرزیدن نی کٌ يایی لب با

 .دادخَاست برای، برم،... باید... انرٍز... گفت بابا_
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 کٌ کهی. چیٌ دادخَاست از ننظَرم کٌ بَد نشدى نتَجٌ ينَز. کرد نگايو خیرى باربد
 کٌ دستش ٍ شد خیرى جلَ بٌ. شد ننقبض فکش ٍ رفتن يو تَی ياش اخو کو کو گذشت

 : گفت حرصی ٍ کَبید فرنَن رٍی رٍ بَد شدى نشت خشو از

 .یاد نی در دارى قضیٌ این شَر دیگٌ_

 :داد ادانٌ ٍ داد بیرٍن صدایی پر نفس ٍ کشید نَياش داخل دستی

 . خَدم پیش بیای باید. شٌ نهی اینجَری_

  شدم خیرى بًش نگران

 يو نًسا شد نعلَم تازى بگیرى؟ ازم طالقتَ بابات تا گَشٌ یٌ بشینو داری انتظار نکنٌ چیٌ؟_
 نبَد؟ يهین يدفهَن نا نگٌ. شٌ نی راحت يو يهٌ خیال. نیست حانلٌ اصال

 :گفت کالفگی با باربد کٌ دادم تکَن آرى نعنی بٌ رٍ سرم

 دختر؟ نداری زبَن تَ نگٌ ٍای ارغَان، ٍای ٍای_

 : گفتو ضعیفی صدای با ٍ گرفتو دندٍن بٌ رٍ پایینو لب

 این ٍسط يو پدرم پای االن. شدى تر پیچیدى قضیٌ انا...انا بَد يهین يدفهَن آرى_
 .بیارم در سر ناجرا کل از خَام نی نن. جریانٌ

 : گفتو ٍ کردم باربد بٌ رٍ التهاس با

 نًسا فًهیدیو کٌ يهین خَرى؟ نی آب دارى کجا از قضایا این بدٍنی نیست نًو تَ برای_ 
 يستن؟ کیا اصلی يای گردان نًرى. ٍسط این بَد بازیگر یٌ نًسا. نیست کافی گفتٌ درٍغ
 یان نی جدید بازی یٌ با دیگٌ رٍزى چند زندگیهَن، ٍسط کردن علو رٍ نًسا االن کٌ اٍنایی

 .کنیو پیدا رٍ يا اٍن باید نا. سراغهَن

 :گفت کهی بعد ٍ کشید پَفی ٍ برد گردنش پشت رٍ ياش دست باربد

 .گیرن نی ازم رٍ تَ کٌ ببینو ٍ بشینو طَری يهین تَنو نهی نن انا_
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 : گفتو گذاشتو نی اش شَنٌ رٍی رٍ سرم کٌ حالی در آيستٌ ٍ کردم نزدیک بًش رٍ خَدم

 شَيرنو، عاشق ٍ سالهٌ نٌ ٍ بیست نن يان؟ بگیرم، طالق ازت نن قرارى گفتٌ کی_
. بکنٌ تَ از جدایی بٌ نجبَر رٍ نن تَنٌ نهی يیچکس باش نطهئن. خَدنٌ دست اختیارم

 .کنیو بازی کٌ ناست نَبت حاال

 ٍ کرد حلقٌ دٍرم درید، نی رٍ پیراينش آستین داشت کٌ رٍ ایش عضلٌ بازٍيای اٍن باربد
 :گفت ٍ زد سرم رٍی ای بَسٌ

 خَنٌ گردم نی بر ٍقتی خَاد نی دلو. ندارم رٍ يا بازی نَشک قایو این حَصلٌ دیگٌ_
 .غذايات کنندى نست بَی ٍ باشی تَ. باشٌ رٍشن ياش چراغ

 : داد ادانٌ لبخند با ٍ داد فشار سرم رٍی سرش

 بًو تَ ٍ بشَرم رٍ يا ظرف نن. رفتٌ باد بر ترجیحا ببینیو فیلو یٌ يو کنار خَاد نی دلو_
 ٍ سَت ٍ تاریک ی خَنٌ اٍن از ام خستٌ. کنارم بَدنت خَاد، نی رٍ يا این دلو. بخندی

 فًهی نی. ببلعٌ رٍ نن خَاد نی کنو نی احساس داخلش، ذارم نی پا بار ير کٌ کَر
  ارغَان؟

 :گفتو صَرتش بٌ خیرى ٍ گرفتو باال رٍ سرم

 کف گذاشتیو رٍ شدى يو از نا نَقت جدایی نسبب کٌ اٍنی حق ٍقتی دم نی قَل_
 . نشو دٍر ازت يو لحظٌ یٌ دستش،

 :گفتو خندى با بعد

 .نعذٍرم جا دٍتا این دستشَیی، ٍ کارت نحل جز بٌ_

 کهی رٍ عینکش کٌ حالی در ٍ شد اش نردٍنٌ ٍ بلند يای خندى باعخ نن ی جهلٌ این
 :گفت ٍ انداخت باال ابرٍیی ٍ کرد نگايو چشهی زیر داد، نی پایین

 نیای؟ حهَم بايام پس_
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 : داد ادانٌ طَر يهَن باربد کٌ نشستو سرجام ٍ گفتو «ننحرفی»

 شرعٌ؟ خالف گنايٌ؟ حهَم برى بخَاد زنش با آدم گفتو؟ چی نن نگٌ_ 

. نبَدم يو نَفق نتاسفانٌ کٌ بدم نشَن جدی رٍ ام چًرى کردم سعی ٍ ندادم رٍ جَابش
 :گفتو کهی از بعد. کنو بازی نقش نبَدم بلد باربد جلَی انگار

 .برم جا چند باید پارکینگ دم ببر ننَ خَب_

 :گفت بهی صدای با ٍ رفت فرٍ جنتلهن یک درنقش باربد

 .خدنتشَنو در بندى ببرن تشریف بخَان جا ير لیدی_

 :گفتو تعجب با ٍ رفتن باال ابرٍيام

 .آقا طالست ٍقت اصلی، ی نًرى کردن پیدا دنبال بری شها بًترى انا، نهنَنو_

 : داد ادانٌ ژست يهَن با باربد

 .برلیانن نا لیدی انا، طالست کٌ ٍقت بلٌ_

 

. کارياش دنبال برى خَدش ٍ کنٌ پیادى پارکینگ دم رٍ نن کٌ کردم قانع رٍ باربد باالخرى
 بیهارستان بٌ باید يو انرٍز. آٍرد نی رٍ خَدش يای ننطق ٍ گرفت بًانٌ چقدر کٌ بهاند
 نحل کٌ دیدم رٍ خان سیاٍش رايرٍ تَی. نبَد نستحنی قاعدى این از رٍزی يیچ. رفتو نی

 تَ پیهان کٌ رٍزيایی کنار در ٍ کشید نی رٍ پسرش یگانٌ اٍندن يَش بٌ انتظار يهیشٌ
. نشنیدم جَابی کٌ کردم سالم. نداشت يَشیار يای انسان بٌ شبايتی يو اٍن بَد، کها

 جلب رٍ اش تَجٌ اش، چرٍکیدى ٍ پیر يای دست رٍی دستو گذاشتن با ٍ رفتو تر نزدیک
 : گفتو ٍ کردم

  چطَرین؟ خان، سیاٍش سالم_

 : گفت کهی بعد ٍ شد خیرى بًو بَد نشستٌ رٍشَن خستگی ٍ غو گرد کٌ يایی چشو با
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 .خَندم نی رٍ فردٍسی شاينانٌ براش بَد، کَچیک پیهان ٍقتی_

 :گفت ٍ کرد اشارى بَد يهرايش کٌ ای شاينانٌ بٌ

 شاينانٌ بٌ ٍ نشست نهی ساکت قدر این پیهان ٍقت يیچ... انا بخَنو براش آٍردم االنو_
 .داد نهی گَش

 :گفتو آيستٌ ٍ فشردم کهی رٍ دستش

 بَد؟ چطَر حافظ حضرت با اش نیَنٌ_

 :گفت کرد نی فکر داشت انگار کٌ طَالنی نکخ بعد بَد پایین کٌ سری با

 کٌ ام کشیدى عشقی درد: »فرنَد نی کٌ بَد حافظ شعر از قسهت اٍن عاشق. بَد خَب_
  نپرس

 نپرس کٌ ام چشیدى يجری زير

 کار آخر ٍ جًان در ام گشتٌ

 ٍ زد نی گیتارش با رٍ حافظ حضرت شعر از قسهت این حتی «نپرس کٌ ام برگزیدى دلبری
 .خَند نی

 کٌ سَالی از... بًو طَر این کٌ بَدم کردى رفتار پیهان با چطَر نن. انداختو پایین رٍ سرم
 بًش رٍ نگايو شیشٌ پشت. فرستادم لعنت خَدم بٌ دلو در ٍ شدم پشیهَن بَدم کردى

 :زدم لب ٍ دٍختو

 کردم پرستار بٌ رٍ. کنی نی شرنندى رٍ آدم طَری یٌ رٍز ير قدیهی؟ دٍست چطَری انرٍز_
 :پرسیدم ٍ

 نداشتٌ؟ تغییری_

 :گفت آرانشی از پر صدای با ٍ انداخت بًو نًربَنی نگاى پرستار
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 .بًترى خیلی قبل يای رٍز از ٍلی نٌ_

 : گفتو دٍبارى ٍ کردم تشکری

 بکنو؟ خَايشی یٌ شٌ نی_

 بفرنایید؟ البتٌ، بلٌ_

 :گفتو ٍ کردم اشارى خان سیاٍش بٌ

  باشٌ؟ بًش حَاستَن نهکنٌ ندارى، نساعدی حال_

 :گفت داشت يو ای داشتنی دٍست چًرى لطیفش صدای بر عالٍى کٌ پرستار

 .يست بًشَن حَاسو چشهی زیر راحت، خیالتَن_

 :گفتو ٍ رفتو خان سیاٍش طرف بٌ ٍ کردم تشکری

 ببرنتَن؟ سارا خَنٌ تا خَاید نی رم نی دارم نن خان سیاٍش_

 ير. شدم دٍر ازش خداحافظی بعد ننو ٍ داد تکَن نفی عالنت بٌ رٍ سرش کالنی بدٍن
 از تنفرم احساس شٌ، نی رٍشن برام پیهان عالقٌ از بیشتری حقایق ٍ گذرى نی کٌ رٍزی
 حاال پسرشَن تک. کنو نی شرنندگی احساس پیهان خانَادى کنار در. شٌ نی بیشتر خَدم
 سکَتش این ٍلی، بَد صدایی ٍ سر کو آدم کال پیهان. آرٍم ٍ صدا بی. خَابیدى تخت رٍی
 تحهل آستانٌ ٍ کشید نی خنج اعصابو رٍی بیهارستان فضای. ديندى آزار ٍ بَد زیادی دیگٌ
 گیر پی باید حاال. شدم دٍر اٍنجا از سرعت بٌ ٍ گاز رٍی گذاشتو رٍ پام. آٍرد نی پایین رٍ

 رٍ يا راى تهام ٍ آٍردم فشار نغزم بٌ. داند خدا چطَری، ٍ کجا از. شدم نی بابا ناجرای
 اطالعاتی ٍ یاد نهی کَتاى نَرد این تَ بابا! نٌ کیٌ؟ سایٌ بگو ٍ بابا سراغ برم. کردم بررسی

 اینطَری شٌ نهی ناجرا اصل از انا، نیست بد کنو؟ تعقیبشَن. دى نهی رٍ دنبالشو نن کٌ
 ٍ جیک يهٌ از ٍ دٍستٌ بابا با ٍقتٌ خیلی کٌ بپرسو کسی از باید بپرسو؟ کی از. آٍرد در سر

 خَدم تحَیل آتیشٌ دٍ آفرین یٌ ٍ زدم بشکنی! آرى خان، نسعَد...  اٍن ٍ دارى خبر پَکش
 یٌ گرفتو تصهیو. گرفتو نی کهک ازش ٍ کردم نی نشَرت نَرد این در باربد با باید. دادم
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 طرف بٌ رٍ رايو. کنو صحبت باياش اٍنجا ٍ کنو درست خَدنَن ی خَنٌ تَ عالی شام
 ٍ چرخَندم در تَی رٍ کلید. افتادم راى خَنٌ طرف بٌ ٍ کردم خرید کهی ٍ کردم کج بازار
 رٍ رٍدباری شانی بساط ٍ شدم آشپزخَنٌ ٍارد سریع ٍ کردم رٍشن رٍ خَنٌ يای چراغ
 رٍ شهال عطر خَش چای. فرستادم باربد برای «ننتظرتو خَنٌ تَ» پیانک، یٌ ٍ کردم ردیف
 .شدم باربد ننتظر گردگیری یٌ بعد ٍ کردم دم

 

 :گفت در جلَی از بلند صدای با ٍ شد ٍارد باربد کٌ بَد نگذشتٌ ساعتی چند

 .خَنٌ خانو انداختٌ راى بَیی چٌ بٌ، بٌ_

 در رٍ نن ٍ کرد باز يو از رٍ ياش دست شدم کٌ نزدیکش ٍ رفتو پیشَازش بٌ لبخند با
 :داد ادانٌ يهَنطَر ٍ کشید آغَش

 بازی بٌ اینجا تا پارکینگ از رٍ بندى بینی ياتَن شانی خَب بَی بانَ، فرنَدین سَرپرایز_
 .  گرفت

 :کرد زنزنٌ ٍ کشید رٍ ام گَنٌ کٌ خندیدم بلند

  فدات باربد_

 :گفتو ٍ کردم يدایتش اتاق سهت بٌ ٍ گرفتو دستش از رٍ کیفش ٍ گفتو ای نکنٌ خدا

 .شام نیز سر بیا بعد شستٌ صَرت ٍ دست عَض، لباس_

 کاستی ٍ کو يیچ بدٍن رٍ نیز. رفت ٍ گفت اطاعتی ٍ گذاشت چشهش رٍی رٍ دستش
 کٌ يو دٍنستو نی. نخَردى حسابی ٍ درست غذای ندت این تَی باربد دٍنستو نی. چیدم
 چیدن سرگرم قدری بٌ. رفتٌ نهی اٍنجا غذا خَردن برای يو نادرش يای التهاس رغو علی
 .کنٌ نی نگاى بًو لبخند با دارى ٍ زدى تکیٌ دیَار بٌ ٍ اٍندى باربد نفًهیدم کٌ بَدم شدى نیز

 :گفت شدم حضَرش نتَجٌ ٍقتی
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 .بَد زدى لک ای صحنٌ يهچین دیدن ی ٍاسٌ دلو_

 :داد ادانٌ ٍ کرد حرکت نیز طرف بٌ ٍ گرفت دیَار از رٍ اش تکیٌ

 چراغ با خَنٌ یٌ نًربَن، ٍ خَب زن یٌ. بزکن بی ٍ سادى چقدر يا خَشی دل گايی_
 . دى نی رٍ خَنٌ داخل شخصی انتظار نَید کٌ رٍشن

 : کرد اشارى غذا نیز بٌ

 .است خَنٌ خانو دسترنج ناحصل کٌ خَشهزى غذای با سفرى یٌ_ 

 گَشو پشت بٌ کٌ حالی در ٍ برد صَرتو کنار نَيای سهت رٍ دستش کٌ زدم لبخندی
 : داد ادانٌ لبخندم بٌ خیرى نگاى با کرد، نی يدایتشَن

 ... لبخند یٌ نَ، تار چند_

 : کشید عهیقی نفس

 نن يای خَشی دل شدى سادى چقدر_

 کهرم دٍر رٍ ياش دست يو باربد شد باعخ کٌ کردم حلقٌ گردنش دٍر رٍ دستو صبرانٌ بی
 کنٌ نحکو

 :گفتو بَد خیرى باربد بٌ ناز از پر کٌ يایی چشو ٍ عشَى کلی با ٍ آيستٌ

 .شدى سفید رنگ بٌ سادى ننو يای دلخَشی کنٌ، آرٍنو کٌ بغلی_

 قبل کٌ يام لب بٌ ٍ کند دل نگايو از آيستٌ. شد خیرى يام چشو بٌ ستایشگر باربد
 بَسٌ. شد نزدیک عاشقانٌ ٍ آرٍم بعد ٍ زد زل بَدم کردى آنیزیش رنگ انار رنگ بٌ اٍندنش

 تهَم يیچَقت بَسٌ این خَاست نهی دلو. کرد دٍرم نادی دنیای از نشَند لبو رٍی کٌ ای
 با ٍ ریختو چای. کرد خَدکشی باربد بگو تَنو نی کٌ شام بعد. حرارت پر ٍ طَالنی. شٌ
 بعد ٍ آٍرد رٍ کالسیک يای فیلو يای دی ٍی دی باربد. نشستیو تلَیزیَن جلَی باربد
 :گفت ٍ داد نشَن بًو رٍ «يیچکاک آلفرد اجر بدنام» دی ٍی دی کهی
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 نظرت؟_

 فیلو دیدن با بعد ٍ انداختو نگايی يا فیلو بقیٌ بٌ ٍ گفتو نَچی کردنَ ریز يانَ چشو
 :گفتو فَری ٍ زدن برقی يام چشو ام عالقٌ نَرد

 این_

 :گفت تعجب با باربد

 ٍاقعا؟ ؟«خَشگلٌ ایرنا_»

 بٌ بیرٍن بَد زدى تعجب از ياش چشو کٌ حالی در باربد ٍ دادم تکَن سری لب بٌ لبخند
 باربد بٌ چای خَردن ٍ فیلو شرٍع بعد. گذاشت داخلش رٍ دیسک ٍ رفت دستگاى سهت
 پدرش باشٌ چی ير چَن. کنیو سَال پدرش از بًترى کٌ گفتو ٍ کردم تعریف رٍ ناجرا

. شدن نی نحسَب يو گلستان ٍ گرنابٌ رفیق جَرایی یٌ ٍ بَد نحهَد بابا دیرینٌ دٍست
 يام صحبت بعد بَد فکر تَ عهیقا کٌ باربد. داشتن خبر دیگٌ يو پَک ٍ جیک از قطعا پس
 :گفت بَد خیرى زنین بٌ کٌ يهَنطَر ٍ کشید باری چند زانَياش سر بٌ رٍ ياش دست کف

 ....انا نیست فکری بد_

 چی؟ انا_

 :گفت بار این ٍ دٍخت نن بٌ رٍ نگايش

 . باشٌ داشتٌ بدی عَاقب نهکنٌ انا_

 :گفتو تحیر با

  عَاقبی؟ چٌ_

 رٍ راستش دست ٍ داد قرار نبل رٍی کانل بَد خهیدى کٌ رٍ راستش پای ٍ چرخید سهتو بٌ
 :داد ادانٌ ٍ گذاشتٌ سرش زیر يو
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 ٍ نادر زندگی پاشیدن يو از نکردى خدایی ٍ پدرت ٍ نادر بین دلخَری ٍ دعَا نحل، عَاقبی_
 . پدرت

 :گفتو خاصی گارد با

 بشٌ؟ اتفاقات این باعخ کٌ بَدى سایٌ ٍ پدرم بین چیزی چٌ نگٌ نحال ؟ چرا_

 :گفت حالتش در تغییر بدٍن باربد

 .برى نی باال رٍ ریسک درصد يهین ٍ گذشتٌ بینشَن چی دٍنیو نهی نا_

 :گفتو کالفٌ. دٍنستو نهی يیچی نابینشَن گذشتٌ از نن. گفت نی راست باربد

 .بفًهیو طریقی یٌ از باید باالخرى شٌ نهی کٌ اینجَری_

 :دادم ادانٌ ٍ کردم نکخ کهی

 خَايش. گیو نهی چیزی کسی بٌ بَد جدی خیلی نَضَع اگٌ ٍ بپرسیو پدرت از بذار_
 .بگذرم سادى نَضَع این از تَنو نهی نن کنو نی

 :گفت کهی بعد ٍ شد نردد باربد

 .نیست خَشایند اصال کٌ بشی نتَجٌ يایی چیز نهکنٌ کٌ نکن فرانَش انا خَب، خیلٌ_

. رفتن يو تَی ياش اخو ٍ کرد نگاى ساعت بٌ باربد. گفتو ای باشٌ ٍ دادم تکَن سری
 :گفتو نتعجب

 شدى؟ چیزی_

 :گفت اخو يهَن با باربد

 .شدى رفتنت ٍقت دیگٌ_

 :گفتو ٍ زدم لبخندی
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 برم؟ نن داری دٍست_

 :گفت دلچسبش نچندان اخو يهَن با

 رگ؟ بی یا شدم غیرت بی برى؟ شب ٍقت این زنو بخَاد دلو نن گی؟ نی چی_

 ٍ زدم بَد کردى ترش جذاب کٌ بلندش يای ریش انبَى رٍی ای بَسٌ ٍ شدم نزدیکش
 :گفتو

 . عشقو رم نهی خَنٌ انشب. اٍنو پیش بگٌ کٌ کردم يهاينگ سارا با_

 :گفتو ٍ گذاشتو نبلی جلَ رٍی ٍ کردم دراز رٍ پام. زد رٍم بٌ گرنی لبخند ٍ زد برقی نگايش

 .ٍسط این گٌ نی چی خَشگلٌ ایرنا ببینیو. کافیٌ سخن ٍ حرف خَب_

 

 فًهیدن ٍ رفتن یارای ٍلی، گذرى نی خان نسعَد از ناجرا پرسیدن برای تصهیهو از رٍز دٍ
 نٌ کنید، حس شدى حاال تا. گرفتٌ بر در رٍ ٍجَدم حقیقت از ترس جَر یٌ. ندارم رٍ حقیقت

 تر سادى بردارید؟ پا از پا حقیقت ترس از نٌ ٍ کنید زندگی نَضَعی کشف بدٍن تَنید نی
 يهَن دقیقا بزنید؟ رٍ حقیقت قید زندگیتَن، يای آدم از تصَراتتَن فرٍپاشی ترس از. بگو
 ارزشٌ ٍ حرنت اٍن کٌ بفًهو پدرم از يایی چیز ترسو نی. گرفتٌ فرا رٍ نن پای تا سر حس
 ترسو نی. نَن دختری پدر دنیای تهام ببازى رنگ ترسو نی. بشٌ کهرنگ يام چشو جلَی
 برام سال يهٌ این کٌ يایی زحهت بٌ ببندم چشو ٍ کنو حفظ رٍ يا نرز ٍ حد نتَنو

 کردى ام کالفٌ نن تردید پر دنیای. نکرد اصراری يو باربد. کشیدم پس پا چرا؟ درٍغ. کشیدى
 باید نداشتو رٍ ناجرا فًهیدن قصد اگٌ حال ير بٌ. زد نهی حرفی يو باربد طفلک ٍ بَد
 نانان ٍ بابا با گرفتو تصهیو. کردم نی صحبت ام خانَادى با خَدم ی خَنٌ بٌ برگشتن برای

 نَضَع، این کردن عنَان دٍنستو نی. کَبید نی ام سینٌ بٌ شدت بٌ قلبو. کنو صحبت
 دست کف. بَد شدى رٍح بی ٍ پریدى رنگ نیت، نحل صَرتو. خَنٌ تَ قشقرق با نساٍیٌ
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 :زدم لب خَدم با. شدم خیرى آینٌ تَی ام چًرى بٌ ٍ گذاشتو صَرتو رٍی رٍ يام
 

 .قَیو نن  تَنو، نی نن_

 نَيام. کردم استفادى رژلب ٍ رژگَنٌ کهی نکنٌ نال بر پیشاپیش رٍ رازم ظايرم، کٌ این برای
 بیرٍن اتاق در از صلَات تا يفت فرستادن بعد ٍ کردم يدایت راستو شَنٌ جلَی بٌ رٍ

 یزدان. کرد نی نگاى فَتبال داشت ٍ بَد تلَیزیَن جلَی يهیشٌ رٍال طبق کٌ ناکان. رفتو
. شد نی خبرایی زٍدی بٌ نظرم بٌ. بَد چیک تَ چیک زیادی گَشیش با جدیدا کٌ يو

 ٍ بَد سرش زیر دستش بابا، انا ٍ. خَند نی رٍ اش عالقٌ نَرد نجلٌ داشت کٌ يو نانان
 ٍ. بَد شدى ٍر غَطٌ افکارش اعهاق در بَد ياش چشو رٍی اش نطالعٌ عینک کٌ حالی در
 از حاکی ای خَندنی چیز يیچ بدٍن نطالعٌ عینک حضَر. لنگید نی کار جای یٌ یعنی این
 جَن يزار با ٍ دادم قَرت زٍر بٌ رٍ دينو آب. باباست ذين تَی بزرگ فکری نشغلٌ یٌ

 :گفتو کندنی

 .بگو بًتَن خَام نی چیزی یٌ... نن بابا، نانان،_

 :گفت نن بٌ نگايی نیو يهراى بٌ بَد پایین سرش کٌ يهَنطَری پری نانان

 بگَ_

 نطهئن يو زیاد البتٌ. پیشهٌ حَاسش کٌ فًهَند بًو اش نتَجٌ نگاى با فقط يو بابا
 .نبَدم

 :گفتو کنان نن نن

 . بگو خَام نی نًهی چیز یٌ نن_

 :گفت ٍ گرفت باال کهی رٍ سرش نانان

 .بگَ رٍ نَضَع اٍن اصل خَب گفتی، بار یٌ کٌ اینَ_
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 رٍ نَيام ی دستٌ ٍ دادم تکَن سری. دٍخت بًو رٍ نگايش خیرى ٍ پریدى رنگ کهی بابا
 :گفتو بال يزار با ٍ گرفتو بازی بٌ

 ...نًسا_

 :زد داد یًَیی ٍ گذاشت قلبش رٍی رٍ دستش بابا نًسا، اسو آٍردن با

 قلبو ٍای_ 

 .کردم نی نگايش نتعجب ٍ بَد نَندى باز دينو

 :گفت ٍ دٍید بابا طرف بٌ سریع پری نانان

 یًَ؟ شد چی جان نحهَد_

 :گفت بشٌ بلند جاش از کٌ این بدٍن ناکان

 .کٌ کنید نهی گَش لَاسَن بریو بیاید گو نی يهٌ این تًرانٌ، ی آلَدى يَای بخاطر_

 :گفت تشر با نانان

 . دکتر ببریو باباتَ بیا تَام، حاال خَبٌ_

 . بَد ریختٌ بًو طَر این نًسا اسو با کٌ بَدم شدى خیرى بابایی بٌ نتحیر انا، نن

 :گفت نن بٌ رٍ پری نانان

 آٍردی؟ رٍ جایی ير دخترى اٍن اسو چرا_

 :گفت داد با بابا

 يا بچٌ این دست از آی_

 :گفتو لکنت با

 شٌ نی طَری این بابا دٍنستو نهی نن خدا بٌ_
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 کنجکاٍی ٍار قلقلک حس اٍن ٍ نَندم نن ٍ رفت خَاب اتاق بٌ نانان کهک با بابا

 :گفت حرص با باربد

  ينَز؟ نگفتی یعنی_

 دادم نی جا لپو گَشٌ رٍ بَد خریدى برام باربد نن دستَر بٌ کٌ ای خشکٌ آلبالَ کٌ حالی در
 :گفتو

 .ناسید دينو تَ نیَندى حرف کٌ قلبو ای گفت ٍ زد دادی چنان نٌ،_

 :گفت بیشتری حرص با ٍ انداخت بًو نگايی آلَد اخو باربد

 گفتی نی نانانت بٌ خَب_

 :گفتو گشتو نی بزرگتر آلبالَی یٌ دنبال کٌ حالی در

 ٍ سایٌ ارتباط کشف فکر بٌ دٍبارى حاال تا دیشب از تازى. بَد بابا سر باال نانان ندت تهام_
 .افتادم بابا

 :کرد زنزنٌ ٍ داد سر بلندی پَف ٍ کشید نَياش بٌ چنگی باربد

 .دارد دراز سر قصٌ این يهچنان_

 :گفت نن بٌ خیرى بعد

 بزنیا تعارف یٌ نیست بد_

 کٌ کَبیدم دستش پشت چنان يو، نن کرد دراز يا خشکٌ آلبالَ طرف بٌ رٍ دستش
 .پیچید ناشین داخل صداش

 :گفت نالید نی رٍ دستش پشت کٌ حالی در باربد

 چیٌ؟ کارا این خرم نی برات بازم خَب_
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 :گفتو کنو ایجاد حالتو تَ تغییری کٌ این بدٍن

 بٌ يیچَقت ٍ نکن شَخی خَراکی سر تپل یٌ با! ٍقت يیچ کنو نی تاکید! ٍقت يیچ_
 .نکن درازی دست نن يَلٌ يلٌ سهت

 .گفت فًهیدنی ٍ داد تکَن سری تعجب با باربد

 .کن پیادى بیهارستان دم ننَ_

 دم رٍ نن نًایت در ٍ داد تحَیلو رٍ يهیشگیش رٍتین يای غر غر ٍ کرد اخهی باربد
 .کرد پیادى بیهارستان

 

 :گفت ٍ کرد نزى رٍ نَيیتَش از کهی سارا

 .نَنٌ نی حالت این تَ دیگٌ چقدر پیهان دٍنو نهی. شٌ نی ناى یک دارى_ 

 :گفتو ٍ گذاشتو بَد شدى تر استخَنی شدت بٌ ندت این تَ کٌ دستش رٍی رٍ دستو

 .شی نی داغَن داری باشی؟ نقداد ٍ خَدت فکر بٌ یکهو نیست بًتر_ 

 نَيای کٌ حالی در ٍ کرد پاک رٍ کرد نی خَدنهایی چشهش گَشٌ کٌ اشکی ی قطرى
 :گفت کرد نی يدایت داخل بٌ رٍ شالش از اٍندى بیرٍن

 .نیَفتادى اتفاقی کٌ کنو ٍانهَد طَری تَنو نهی انا، دارم دٍست_ 

 :گفتو ٍ دادم دستش بٌ خفیفی فشار

. بدى فرصت نقداد ٍ خَدت بٌ یکو گفتو نیَفتادى، اتفاقی کٌ کن ٍانهَد نگفتو ننو_ 
 .شدین برادر خَاير عین ندت این تَ نطهئنو

 :گفتو کٌ شد نشغَل نَيیتَش با دٍبارى ٍ کرد نحارم ای کشیدى پررٍی

 :گفت ٍ پرید حرفو نیَن سریع... بابا یعنی کنو؟ کار چٌ نظرت بٌ_ 
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 يو فیزیکی رٍابط بسا چٌ دیگٌ، بَدن دٍست بايو نعلَنٌ سَالٌ؟ اینو خدا خنگ آخٌ_ 
 .داشتن

 :گفتو عصبانیت با ٍ شد چندشو يو فکرش از

 بٌ بابام بَدى سالو نٌ نن ٍ یازدى ناکان سیزدى، یزدان کٌ زنانی درست یعنی چی؟ یعنی_ 
 کردى؟ خیانت نانانو

 :داد ادانٌ ٍ گفت دٍنهی نهی ٍ انداخت باال ای شَنٌ سارا

 .يستیو ياش بندى دیگٌ کٌ نا شٌ نی نشکل دچار يا نرد شناخت تَ يو خدا خَد_ 

 دنیای تَ کٌ سارا بٌ رٍ ٍ کردم پرداخت رٍ حساب صَرت ديندى آزار نکالهٌ این از کالفٌ
 :گفتو بَد سرگردٍن خَدش

 نداری؟ کاری نن با. رم نی نن_ 

 برای دستی. شدم جدا ازش يو نن خداحافظی بعد ٍ داد تکَن طرفین بٌ سری حَصلٌ بی
 با. بَد ناشناس شهارى. شد بلند گَشیو زنگ صدای نشستن نحض بٌ ٍ دادم تکَن تاکسی
 :دادم جَاب باالخرى نکخ کهی

 بلٌ؟_ 

 :شد بلند خط پشت از ظریفی صدای

 ببینهت خَام نی_ 

 :پرسیدم شک بٌ دٍ بیارم، یاد بٌ بَد آشنا شدت بٌ کٌ رٍ صدا کردم سعی

 شها؟_ 

 :گفت کالفٌ خط پشت زن

 .بزنو حرف بايات باید شَ پیادى تاکسی اٍن از االن يهین ام، سایٌ_ 
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 :گفتو جانب بٌ حق انا، بَدم شدى ٍسَسٌ کٌ این با

 نا؟ داریو نشترکی حرف چٌ_ 

 :گفت تر نصهو

 بگو تا شَ پیادى_ 

 :گفتو رانندى بٌ تهاس کردن قطع بدٍن

 .شو نی پیادى نهنَنو_ 

 نشکی دبلیَ ام بی یٌ کٌ ٍایسادم ی کنار ٍ شدم پیادى ناشین از کرایٌ کردن حساب بعد
 بٌ دعَت رٍ نن نصنَعی لبخندی با سایٌ. کشید پایین رٍ اش شیشٌ ٍ زد ترنز جلَم رنگ
 نا نسیر تَ. شدم سَار نگرانی ٍ تشَیش از پر دلی با ٍ کردم قبَل اکراى با. کرد شدن سَار

 :گفتو کردیو نی طی کٌ نشخصی

 خَب؟_ 

 :گفت ٍ انداخت بًو رٍحی بی نگاى سایٌ

 .کن صبر یکو داری؟ عجلٌ_ 

 :گفتو. جَشید نی سرکٌ ٍ سیر نحل دلو 

 ریو؟ نی کجا داریو اصال. کنو صبر تَنو نهی_ 

 نگايو بَد نهَندى نصیب بی ازشَن يو نًسا قطعا کٌ گیراش ٍ زیبا يای چشو با بار این
 :گفت ٍ کرد

 تحهلی کو نحهَد نحل_ 

 کلهات تک تک. شدم عصبانی شدت بٌ بَد آٍردى زبَن بٌ رٍ پدرم کَچیک اسو کٌ این از
 :گفتو پرخاشگری لحن با ٍ گرفت رنگ يام چشو جلَی سارا
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 چیٌ؟ پدرم با تَ ارتباط_ 

 :گفت ٍ کرد پارک شرکت جلَی

 ... االن انا داشتیو يا رابطٌ خیلی پیش سال بیست پدرت ٍ نن_ 

 احتهالی، جَاب ترس از کٌ قلبی ٍ لرزٍن صدای با شد باعخ کٌ کرد نعناداری سکَت
 :بپرسو کَبید نی طرف ير بٌ رٍ خَدش

 چی؟ االن_ 

 :گفت بًو رٍ آٍری عذاب آرانش با

 .انٌ بچٌ پدر فقط االن_ 

 رٍ دينو افتادى بیرٍن آب تنگ از کٌ ای نايی نحل. رسٌ نهی يام ریٌ بٌ يَا کردم احساس
 :گفتو ٍ کردم ادا رٍ خَاستو نی کٌ کلهاتی زٍر بٌ. کردم نی بستٌ ٍ باز

 زنی؟ نی حرف چی از داری_ 

 :گفت ٍ کرد رٍشن بدم حال بٌ تَجٌ بدٍن رٍ لعنتیش سیگار

 خَايرتٌ نًسا یعنی_ 

 :کردم زنزنٌ بَد کٌ کندنی جَن ير با.  نگفتو درٍغ رفت تنو از جَن بگو اگٌ

 گی نی درٍغ_ 

 :گفت ناراحتٌ ظاير بٌ کٌ ای چًرى با ٍ کرد فَت صَرتو بٌ رحهی بی با رٍ سیگارش دٍد

 .بپرس نحهَد از داری شک اگٌ. بزنی رٍ حرف این کردم نی فکر بیچارى، ارغَان_ 

 .بَد شدى اشک غرق صَرتو بفًهو اینکٌ بدٍن

 :گفتو يهَنطَر
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 گی؟ نی نن بٌ رٍ نَضَع این چرا_ 

 :گفت یخیش لحن با ٍ انداخت شرکت بٌ نگايی_ 

 يرچٌ باید. دزدیدی ازش رٍ نًسا زندگی تَ. نًساست بخاطر اٍلیش انا، زیادى دالیلو_ 
 .بگیری طالق باربد از زٍدتر

 با. تپٌ نهی اصال کردم احساس. شدم دقیق ضربانش رٍی ٍ گذاشتو قلبو رٍی رٍ دستو
 :گفتو حرص

 بدم؟ تن تَ خَاستٌ بٌ باید چرا_ 

 :گفت ٍقاحت با

 نیست تَ حق باربد. نًساست نَبت االن ٍلی، بردی نی بًرى يا خَشی تهام از تَ حاال تا_
 بايام خَش زبَن با بًترى. نًساست حق داشتی حاال تا کٌ چیزيایی تهام. ننٌ دختر حق
 .بیای راى

 

! زنن نی بیرٍن حدقٌ از آن ير کردم احساس کٌ بَد شدى باز تعجب از قدری بٌ يام چشو
 :گفتو نتعجبو لحن با

 تَ سالًا يام برادر ٍ نن کٌ شدی پدرم زندگی ٍارد زنانی تَ حقی؟ چٌ! دخترت حق_ 
 .دار خندى چقدر زنی؟ نی حرف حقتَن از ٍقاحت با حاال. بَدیو زندگیش

 :ٍگفت داد تکَن تًدید حالت بٌ رٍ اش اشارى انگشت ٍ شد خیرى بًو خشو با

 .بگیری جدی يانَ حرف بًترى_ 

 :داد ادانٌ ٍ چرخَند نن رٍی رٍ آنیزش تحقیر نگاى بعد

 .دم نهی اجازى این از بیشتر دیگٌ خَردید، رٍ نا حق حسابی حاال تا_



 www.Novel98.com 300               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ترسناکی شکل بٌ رٍ صَرتو الغرش ٍ کشیدى يای انگشت با ٍ کرد دراز طرفو بٌ رٍ دستش
 :گفت ٍ کرد نَازش

 .بدى نشَن رٍ خَدش نن بد رٍی اٍن نذار_ 

 :گفتو کردم نی باز رٍ ناشین در کٌ حالی در ٍ زدم پس انزجار با رٍ دستش

 .داری رٍیی چٌ دیگٌ شیطانی رٍی از غیر بٌ ببینو بیاد باال بذار_ 

 الستیک صدای. کردم حرکت شرکت طرف بٌ ٍ کَبیدم شدت بٌ رٍ در شدن پیادى بعد
 گذاشتو دیَار رٍی بٌ رٍ دستو شرکت بٌ ٍرٍدم با. بَد اٍنجا از سایٌ رفتن بر گَايی ناشین

 بٌ ایستادن پا رٍی کٌ بَد گرفتٌ نن از ای انرژی چنان سایٌ با زدن حرف. نخَرم زنین تا
 یکبارى بٌ. لرزید نی يام دست ٍ بَد کردى یخ تنو  تهام. بَد شدى نشکل برام شدت

 جاری صَرتو رٍی گرنو يای اشک شد باعخ ٍ گرفت رٍ ٍجَدم خال ٍ پَچی احساس
 باال یکی یکی رٍ يا پلٌ. کن استفادى آسانسَر از خَاست نهی دلو انا، چرا دٍنو نهی. بشن
 رٍ پالتَم. کنٌ نی رخنٌ ٍجَدم تَ بیشتر لحظٌ بٌ لحظٌ سرنا کردم احساس کٌ رفتو نی

 گرم کهی شاید تا کردم نی «يا»  يام دست کف يو بار یک جانیٌ چند ير ٍ چسبیدم نحکو
 شرکت ٍاحد درب رٍبرٍی اٍندم خَدم بٌ ٍقتی. نداشت ای فایدى يیچ انگار انا بشن

 حالی در ننشی. گرفتو پیش در رٍ بابا دفتر راى ٍ شدم ٍارد لرزٍن يای قدم با. بَدم ایستادى
 دفتر در ی دستگیرى رٍی دستو. شنیدم نهی اصال کٌ گفت نی يایی چیز اٍند نی دنبالو کٌ

 چرخیدم طرفش بٌ حال بی. دیدم کسی آشنای دستًای حصار در رٍ خَدم کٌ بَد ننشستٌ
 :زدم لب ٍ

 .بزنو... حرف بابا... با... باید... نن باربد،_ 

 در باربد. دادم جا حهایتگرش آغَش در رٍ خَدم ٍ رفتو آسانسَر طرف بٌ باربد اصرار با
 :گفت کشید نی صَرتو رٍی رٍ دستش کٌ حالی

 داشتی؟ چکار بابات با داری؟ تب انقدر چرا چتٌ؟ ارغَان_
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 :گفتو غهگین ٍ کردم بغلش تر نحکو

 .بزنو حرف بابا با باید نن. نیست خَب اصال حالو_ 

 :گفت ٍ زد کَتاى ای بَسٌ ٍ گذاشت سرم رٍی رٍ لبش باربد

 بزنی؟ حرف بابات با باید چی برای انا، نعلَنٌ نیست خَب حالت کٌ این_ 

 :کردم نالٌ ٍ افتادم سایٌ يای حرف یاد

 .کن بغلو نحکو بدى، حالو_ 

 :گفت نگران ٍ فشرد آغَشش در تر نحکو رٍ نن رفتارم از نتعجب باربد

 شدى؟ چیزیش پیهان. ترسَنیو نی داری ارغَان شدى چی_ 

 خارج باربد يهراى بٌ. ایستاد آسانسَر يو نَقع يهَن ٍ دادم تکَن نفی عالنت بٌ رٍ سرم
 :گفت ٍ گرفت دستش تَی رٍ دستو نگران باربد. نشستیو ناشین داخل ٍ شدیو

 دکتر بریو باید اٍل_

 

              ****** 

 برای ٍ کشید رٍم رٍ پتَ باربد. کشیدم دراز تخت رٍی ٍ آٍردم در رٍ پالتَم باربد کهک بٌ
 ٍ اٍند نی طرفو بٌ دستش تَی سینی با کٌ حالی در. شد خارج اتاق از يام دارٍ آٍردن
 :گفت

 بخَر دارٍياتَ بیا ارغَان،_

 باربد پرسشگر يای نگاى با دارٍيا خَردن بعد ٍ کشیدم باال رٍ خَدم کهی باربد کهک با
 زدى تکیٌ تشک بٌ ٍ بَد کردى رد پايام رٍی از رٍ چپش دست کٌ حالی در باربد. شدم رٍبرٍ
 :گفت بَد
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 خَب؟_

 :گفتو ٍ گرفتو پایین رٍ سرم

 . کرد نی تًدید ٍ بَد اٍندى سایٌ،_

 :گفت عصبانیت يهَن با. خَرد تکَن عصبانیت از بینیش يای پرى ٍ شد يو در باربد چًرى

 کردی؟ نی چکار شرکت اصال داشتی؟ حرفی چٌ بابات با خَب_

 :گفت ٍ کرد صدا رٍ اسهو تری جدی لحن با باربد کٌ نزدم حرفی ٍ گرفتو پایین رٍ سرم

 .خانو ارغَان زنو نی حرف دارم شها با_

 .کردم تعریف جزئیات با باربد برای رٍ ناجرا گریٌ ٍ نکخ کهی بعد

 

 :گفت کهی بعد ٍ رفت فرٍ فکر بٌ جَید نی حرص با رٍ لبش گَشٌ کٌ حالی در باربد

 .کنی استراحت تَ بًترى_ 

 :گفتو بشٌ خارج اتاق از کٌ این قبل

 .بدى تَضیح باید بابا. برم باید تَنو، نهی_

 رٍ ذينو تَی نجًَالت بابا از ٍ برسَنو خَنٌ بٌ رٍ خَدم ٍ بشو بلند جام از کٌ کردم سعی
 با ٍ گذاشت ام شَنٌ رٍی رٍ دستش انعطافی يیچ بدٍن ٍ اٍند طرفو بٌ باربد. بپرسو
 :گفت جدیت

 .نیَندى باال نن سگ رٍی اٍن تا بخَاب بگیر. ری نهی جا يیچ شها_ 

 :زدم داد عصبی
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 کٌ حالی در. کردى خیانت نادرم بٌ بابام بخَابو؟ ٍ بکشو دراز خیال بی داری انتظار چطَر_ 
 عار بی نخَاى ازم. دارى بچٌ ازش ٍ بَدى يرزى ی زنیکٌ اٍن با داشتٌ رٍ یزدان ٍ ناکان ٍ نن
 .پتَ زیر برم درد ٍ

 :گفت تری آرٍم لحن با نن بٌ رٍ ٍ کشید صَرتش رٍی دستی کالفٌ باربد

. دارى رٍ انتظارش سایٌ کٌ چیزیٌ يهَن دقیقا بکنی، خَای نی کٌ کاری این جان، ارغَان_ 
 آزنایش نگٌ نزدن؟ تًهت نن بٌ نگٌ بگٌ؟ رٍ حقیقت سایٌ نعلَم کجا از اصال ریزی، آبرٍ

 .ببریو پیش رٍ نسائل آرانش با بذار نکردن؟ درست جعلی

 :گفت بیشتری آرانش با ٍ گذاشت يام شَنٌ رٍی رٍ ياش دست

 .شرکت ٍ خَنٌ تَ نٌ انا، بزنی حرف پدرت با دم نی قَل_ 

 :گفت زنین، بٌ اشارى با کٌ شدم خیرى ياش چشو بٌ نتعجب

 خَبٌ؟ اینجا، بیاد کنو نی صحبت خان نحهَد با_ 

 :گفتو نگرانی لحن با

 .ایو دیگٌ يو با نا کٌ فًهٌ نی بابا چطَری؟_ 

 :گفت ٍ زد بخشی آرانش لبخند باربد

 دخترش از تازى يیچ، دم نهی طالقت نن بدٍنٌ باید پدرت. خَام نی کٌ چیزیٌ دقیقا_ 
 .بیارى بچٌ برام دارم انتظار

 اتاق از خندى با باربد کٌ گفتو پررٍیی جیغ با ٍ کردم پرت طرفش بٌ رٍ بَد کنارم کٌ بالشتی
 .خَابیدم کرد نی اجر رٍم داشت دارٍ اجرات کٌ يو نن ٍ شد خارج

 کجام بیارم یاد بٌ کردم نی سعی کٌ حالی در ٍ کردم باز چشو آرٍم باربد يای نَازش با
 :کرد زنزنٌ گَشو در آيستٌ باربد
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 بیرٍن رختخَاب از زٍر بٌ باید کٌ این بٌ نٌ خَابیدی، نهی کٌ این بٌ نٌ خانَنا، خانو_ 
 .کشیدت

 کٌ حالی در ٍ کشیدم باال رٍ خَدم کهی ٍ دادم ام خستٌ ٍ کَفتٌ بدن بٌ قَسی ٍ کش
 :گفتو نالیدم نی رٍ چشهو

 چندى؟ ساعت_

 :گفت زد نی کنار رٍ پتَ کٌ حالی در ٍ نشست کنارم باربد

 شبٌ دى ساعت_

 لَسی لحن با ٍ گذاشتو اش شَنٌ رٍی رٍ سرم. خَرد رٍ بزرگٌ رٍدى کَچیکٌ رٍدى گرسنگی از
 :گفتو

 .کنو حاضر شام تَنو نهی نریضو، نن_

 ارٍنی صدای با داد نی حرکت آيستٌ ام یقٌ داخل رٍ اش اشارى انگشت کٌ حالی در باربد
 :گفت

 .بخَریو بریو بیا خریدم شام کنی؟ درست شام شها گفتٌ کی_

 ای بَسٌ کردم نی حلقٌ گردنش دٍر رٍ يام دست کٌ حالی در ٍ زدم رضایت سر از لبخندی
 . زدم اش گَنٌ رٍی

 :کرد زنزنٌ آرٍنش لحن يهَن با ٍ کرد نگايو شیطَن باربد

 .جفتهَن دست بدم کار نذار دختر، بگیر آرٍم_ 

 :داد ادانٌ کٌ کردم اخهی

 .خَاد نی باشٌ بابایی کٌ دختر یٌ دلو بدجَر شخصٌ بٌ_

 :گفتو ٍ دادم يلش تخت رٍی از ٍ کردم غلیظی اخو
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 .نکردی ای دیگٌ چیز يَس شها تا بخَریو شام بریو نبَد؟ ات گشنٌ نگٌ پاشَ،_ 

 :گفت ندارى شَخی اصال بَد نعلَم کٌ ای چًرى با باربد کٌ کردم رفتن قصد شام بعد

 .بیرٍن بذاری پاتَ خَدت خَنٌ از نداری حق شها_ 

 :گفتو تعجب با

 .نزدیو حرف بابا با کٌ ينَز جان باربد_

 :گفت کرد نی قفل رٍ در کٌ حالی در

 يهسر آغَش در رٍ شب َددی اطالع بدٍن انشب اللحساب شها. زنیو نی حرف فردا اٍنو_ 
 .شاءاهلل ان فردا تا برسَن صبح بٌ

 دیگٌ نکن اذیت باربد_

 :گفت داد نی يلو اتاق طرف بٌ کٌ حالی در

 .نن نٌ تَیی کنٌ نی اذیت دارى کٌ اٍنی_

 

 .قیدش بی ٍ آزاد رٍابط ٍ نرز ٍ حد بی يای خَشگذرٍنی پرستیش، پَل. 

 ادانٌ ٍ نالید ياشَ چشو ياش دست کف با. دیدم رٍ پدرم ابًت ریختن فرٍ يام چشو با
 :داد

 نی يهش نسعَد. نیاٍرد دٍام ناى شش از بیشتر صفت بد ٍلی زیبا، زن اٍن با زندگی_ 
 راحت چٌ فًهیدم کَتاى ندت اٍن بعد تا. نکردم گَش نن ٍلی، «شی نی پشیهَن: »گفت
 شَير نَرد در سایٌ ٍ شعبَن نش يای حرف تهام فًهیدم يا بعد. خَردم رٍ ظايرش گَل

 نی سایٌ باری ٍ بند بی بٌ پی نانزدی،  دٍران تَی ٍ بَدى نانزدش طرف. بَدى درٍغ اٍلش
 .کنٌ نی ٍلش ٍ برى
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 :داد ادانٌ ٍ کشید عهیقی نفس رسید کٌ اینجا بٌ بابا

 زن رفتٌ کٌ شنیدم يو بعدا. برى زندگیو از تا دادم زیادی پَل بًش ٍ کردم فسخ رٍ صیغٌ_ 
 بٌ زٍد گفتن نی کٌ رسید گَشو بٌ اش بچٌ دربارى زیادی يای پچ  پچ. شدى صراف ارسالن
 . باشو بَدى نن نًسا پدر کٌ کردم نهی رٍ فکرش ٍقت يیچ. است نايٌ شش ٍ اٍندى دنیا

 گذشتٌ یاد از حسابی کٌ نحهَدم بابا برای آبی لیَان تا افتاد راى آشپزخَنٌ طرف بٌ باربد
 :گفتو ٍ گذاشتو بابا زانَی رٍی رٍ دستو. بیارى بَد شدى تلخ کانش

 خَاد؟ نی چی سایٌ_ 

 :گفت ٍ گذاشت پاش رٍی رٍ آرنجش ٍ شد خو بابا

 ...ٍ شرکت از سًهو_ 

 :بگو رٍ حرفش ادانٌ نن شد باعخ بابا نرگبار سکَت

 .باربد ٍ نن جدایی_ 

 .نکرد نگايو حتی شرنندى ٍ داد تکَن نحبت عالنت بٌ رٍ سرش بابا

 :گفت ٍ گرفت بابا طرف بٌ رٍ آب لیَان بَد، شنیدى رٍ يانَن حرف کٌ باربد

 يرتٌ؟ شًر نگٌ کردن، غلط_ 

 :گفت اٍند نی بیرٍن چاى تٌ از کٌ صدایی با شرنندگی يهَن با بابا

 بٌ رى نی. اندازى نی راى آبرٍریزی ندیو انجام خَاستٌ کٌ رٍ کارایی اگٌ کردى تًدید سایٌ_ 
 .گٌ نی رٍ چیز يهٌ پری

 باج بٌ نجبَر تا بشٌ اشتبايی يهچین نرتکب باید بابا چرا چرا؟ آخٌ. کشید سَت نغزم
 باشٌ؟ دادن

 :گفتو بابا بٌ حرص با
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  داری؟ حسی چٌ_ 

 :دادم ادانٌ کٌ کرد نگايو تعجب با بابا

 آتیش بٌ رٍ يههَن زندگی کَفتی، ناى شش خاطر بٌ خَشحالی داری؟ حسی چٌ االن_ 
 کشیدی؟

 :دادم ادانٌ داد با ٍ پریدم سریع جام از

 : زدم پَزخندی. کردی خیانت نانان بٌ راحت خیلی شٌ نهی باٍرم! بابا شٌ نهی باٍرم_ 

 بٌ راحت خیلی. کردی راحت افتٌ نی اتفاق شَيری ٍ زن ير بین کٌ، دعَا یٌ با ٍجدانتو_
 ... يو سایٌ با ٍ کردی پشت يات بچٌ نادر

 طرفو بٌ باربد. کردم طی ٍار یَ یَ رٍ پذیرایی عرض ٍقفٌ بی ٍ بردم نَيام بین رٍ دستو
 :گفت ٍ کرد سد رٍ رايو ٍ اٍند

 کنی؟ نی اینجَری چرا_ 

 :گفتو بغض با

 .گٌ نی نانان بٌ رى نی ندیو تن ياش خَاستٌ بٌ اگٌ گٌ نی گفت؟ چی نشنیدی_ 

 :کرد نجَا گَشو در ٍ کشید آغَشو در باربد کٌ کردن باریدن بٌ شرٍع انان بی يام اشک

 .سایٌ بٌ برسٌ چٌ بگیرى ازم رٍ تَ يو خدا خَد حتی دم نهی اجازى نن_ 

 بعد ٍ نشَند گَشو کنار بابا چشو از دٍر بٌ ای بَسٌ ٍ برد نَيام داخل رٍ راستش دست
 :گفت بابا بٌ رٍ ٍ کرد يدایتو نبل طرف بٌ ٍ گرفت رٍ دستو

 داشتی؟ خبر نن علیٌ بر سایٌ نقشٌ از شها_ 

 :گفتو بًت با. کرد سکَت بابا

 !دٍنستی نی_ 
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 :گفت زد نی کبَدی بٌ اش چًرى کٌ باربد

 خَاستی؟ نی رٍ دخترت طالق ٍ داشتی خبر نن گنايی بی از شها_ 

 :گفت داری بغض ٍ آرٍم صدای با بابا

 .بَد بریدى رٍ انَنو سایٌ. بَدم نجبَر_ 

 :گفتو شدى قفل يای دندٍن با ٍ رفتو بابا طرف بٌ حرص با

 ندیدی؟ رٍ کدٍنشَن يیچ. شکستگیو دل ٍ يام قراری بی يام، گریٌ ندیدی؟ ننَ تَ بابا_ 
 زدم؟ نی بال بال چطَر ندیدی

 :گفتو داد با

 چطَر بابا؟ چرا. کنو شک شَيرم بٌ شدی باعخ. کردی جًنو رٍ زندگیو. کردی نابَدم_ 
 تَنستی؟

 :گفت عصبی نسبتا لحن با ٍ آرٍنی بٌ ٍ کرد کنترل رٍ صداش زٍر بٌ باربد

 چٌ جدایی بعد کردید فکر این بٌ اصال دخترتَن؟ ٍ نن زندگی نیز زیر زدین تًدید یٌ با_
 یاد؟ نی سرنَن بالیی

 :گفت بغض با بابا

 با ازدٍاج بٌ اجبار بٌ بَدم شنیدى تَ انا، بخَرى سختی ضربٌ نهکنٌ ارغَان دٍنستو نی_
 يو از کٌ بًتر يهَن نباشٌ تَش ای عالقٌ کٌ ازدٍاجی گفتو، خَدم پیش. دادی تن ارغَان
 .باشید شدى ٍابستٌ يو بٌ ندت این تَی کٌ کردم نهی رٍ فکرش. بپاشٌ

 :گفت عصبانیت با باربد

 .دارى پیشتَن جایگايی چٌ ارغَان نعلَنٌ قشنگ  راحت، چقدر_

 :گفت داد نی تکَن بابا رٍبرٍی رٍ راستش دست کٌ حالی در
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. دم نهی طالق رٍ ارغَان شرایطی يیچ تحت نن تابناک، جناب کنو عرض بًتَن باید_
 کو االن تا شها لطف بٌ. خانو سایٌ ٍ دانید خَد. بشینید يو لرزش پای فرنَدید نیل خربزى

 .نکشیدیو بدبختی

 

 يای عرق ٍ نیزدن دٍ دٍ ياش چشو. بَد شدى خیرى باربد ٍ نن صَرت بٌ نگران بابا
 نی ناننظهی يای نفس کٌ حالی در ٍ داد تکیٌ نبل بٌ. بَد نشستٌ پیشَنیش رٍی درشتی
 : گفت ضعیف صدایی با کشید،

 .شو نی بدبخت. شو نی اهلل خلق نهای انگشت. رى نی آبرٍم_

 بلند قدم چند با. افتاد خس خس بٌ اش سینٌ ٍ رفت کبَدی ٍ تیرگی بٌ صَرتش کو کو
 : گفتو نگرانی با ٍ رسَندم بابا بٌ رٍ خَدم

  شدى؟ کبَد طَری این رٍت ٍ رنگ چرا شدى؟ چی بابا_

 التهاس با ٍ برگردٍندم بَد ایستادى سرم پشت دقیقا کٌ باربد طرف بٌ رٍ صَرتو ترس با
 پشت رٍ دستش ٍ گفت بًو نباشی نگران ٍ شد نزدیک بًهَن دٍ با باربد. کردم صداش

 :  گفت بلند صدای با ٍ انداخت گردنش دٍر رٍ بابا دست. برد بابا کهر

 . بیا شَ حاضر يو تَ پارکینگ برنش نی نن تا_

 از ٍ زدم چنگ کیفو بٌ ٍ پَشیدم رٍ شالو ٍ پالتَ تند ٍ دٍیدم اتاق طرف بٌ ٍ گفتو ای باشٌ
 نسیر طَل تهام در نن ٍ رٍند بیهارستان طرف بٌ زیاد سرعت با باربد. شدم خارج خَنٌ
 کالفٌ باربد بابا، شرایط خاطر بٌ راى، تَی. نیَفتٌ اتفاقی بابا برای کٌ کردم التهاس رٍ خدا
 گیر نفس دقیقٌ چند بعد باالخرى. بشٌ دعَاش دیگٌ رانندى تا چند با بَد نزدیک ٍ بَد شدى
 چند ٍ نعاینٌ بعد دکتر. رسَندیو اٍرژانس بٌ رٍ بابا باربد کهک بٌ ٍ رسیدیو بیهارستان بٌ
 : گفت نا بٌ رٍ آزنایش تا
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 چند یٌ ٍ باشٌ نراقبت تحت باید انا، ندارى جدی نشکل ٍ کردى رد رٍ سکتٌ خَشبختانٌ_ 
 .بگیریو ازش تست تا

 : گفتو ٍ کردم دکتر بٌ رٍ کنٌ آرٍنو کرد نی سعی ٍ بَد گرفتٌ رٍ دستو باربد کٌ حالی در

  یاد؟ نهی پیش نشکلی دیگٌ شدى؟ رفع خطر یعنی_ 

 : گفت يهَنطَر کرد، نی نگاى يا آزنایش بٌ ٍ بَد پایین سرش کٌ دکتر

 ... ٍلی شدى رفع بلٌ حاضر، حال در خطر_

 : داد ادانٌ کٌ دکتر يای لب بٌ دٍختو چشو. زد نی تندی بٌ قلبو

 ير ٍ نهنَعٌ دخانیات استعهال. نشٌ ٍارد بًش استرس نشٌ، عصبی. باشید نراقبش باید_
 .غدغنٌ شٌ نی اضطراب ٍ شَک ایجاد باعخ کٌ چیزی

 .شدم خیرى باربد بٌ نگران ٍ پرید صَرتو از رنگ

 بٌ يام چشو تَی فیلو یٌ نحل يهشَن نطهئنو. گذشت سرم تَی حاضر حال نشکالت
 : کرد زنزنٌ گَشو در ٍ شد خو طرفو بٌ باربد کٌ اٍندن در نهایش

 .دم نی قَل بًت. کنیو نی پیدا رايی یٌ يو با. بیَفتٌ اتفاقی ذارم نهی نترس،_ 

 رٍ خدا کٌ ٍرزش تست از بعد. گرفت آرٍم کهی درٍنو طَفاتو باربد گَشی در يای حرف با
 .خَنٌ بردیو رٍ بابا بَد، سالو شکر

 زار حال دیدن با. کرد نی نگايهَن ٍاج ٍ ياج خَنٌ داخل بٌ شدنهَن ٍارد از بعد نانان
 : گفت اضطراب با ٍ اٍند طرفهَن بٌ بابا

  شدى؟ چت نحهَد_ 

 : گفت تلخی ٍ اخو با نانان ٍ نشست نبل رٍی بابا نا، کهک با

 بدى؟ حالش چرا بابات کردی؟ کار چٌ_ 
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 نطهئنو کٌ نانان بٌ نالیهی العادى فَق لحن با باربد. دٍخت باربد بٌ رٍ نگايش بعد
 : گفت کنٌ اش خفٌ ٍ بدى فشار رٍ باربد گلَی داشت دٍست

 .بیهارستان بردیهشَن ارغَان ٍ نن. خَرد بًو یًَیی حالشَن. نیست چیزی_ 

 پیش، ساعت چند دلًرى کٌ ننی بٌ ٍ رفت باال ابرٍياش بیهارستان اسو شنیدن بعد نانان
 : گفت بَد ٍجَدم تَ يهچنان

 ندادید؟ خبر نن بٌ چرا بردینش؟ بیهارستان ارغَان؟ آرى_ 

 : گفت اٍند نی بیرٍن چاى تٌ از صداش کٌ بابا

 کردی؟ نی کار چٌ اٍندی نی تَ. کردن کهک يا بچٌ. کٌ بَد نشدى چیزی_ 

 : گفت ٍ انداخت باربد ٍ نن بٌ نعناداری نگاى نانان

  جان؟ نحهَد رٍ شها انداختٌ رٍز این بٌ کی حاال_

 : گفت کالفٌ بابا

 نقصری؟ دنبال تَ اینجَریٌ حالو نن پری؟ گی نی چی_ 

 : گفت ٍ کرد نن بٌ رٍ بَد شدى عصبی نانان يای نگاى ٍ خَنٌ سنگین فضای از کٌ باربد

 بریو؟_ 

 : گفت عصبانیت ٍ حرص با پری نانان

 کٌ انٌ خَنٌ حرنت بٌ. خبریٌ خَنٌ داخل دادیهت راى چَن نکن فکر خان باربد کجا؟_ 
 .بکنو رفتاری چٌ بايات دٍنستو نی خَب ٍگرنٌ. کنو نهی بیرٍنت

 ياش دست باربد. شنیدم داری کش «نانان نار   زير  » جَابش در کٌ گفتو بلندی «نانان»
 نن بٌ رٍ بابا بٌ کَتايی نگاى بعد ٍ جَید کهی رٍ لبش گَشٌ ٍ برد شلَارش جیب داخل رٍ

 : گفت



 www.Novel98.com 312               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .دنبالت بیام بزن زنگ صبح بهَن، اینجا رٍ انشب. بدى بابات حال_ 

 تَجًی نانان بلند يای غرغر بٌ ٍ رفت خرٍجی در طرف بٌ نکحی ترین کَچک بدٍن بعد
 : گفت ٍ اٍند طرفو بٌ عصبانیت با نانان. نکرد

 دنبالت؟ یام نی صبح فردا چی یعنی ارغَان؟ گٌ نی چی لنديَر ی پسرى این_ 

 بٌ ٍ کردم نگاى بَد فکر تَ عهیقا کٌ بابایی بٌ چشهی زیر ٍ کردم باز رٍ پالتَم يای دکهٌ
 : گفتو نانان

 .زندگیو خَنٌ سر گردم برنی دارم. ندارى چی یعنی_ 

 : گفت ٍ کشید ٍ گرفت رٍ لباسو گَشٌ ٍ کشید جیغی حرص با نانان

 .شدی پررٍ دادیو رٍ بًت. کنی نی غلط تَ گفتی؟ چی_ 

 : گفتو نانان بٌ ٍ کردم اشارى بًش ٍ دٍختو بابا بٌ رٍ نگايو

 .سهٌ براش استرس گفتٌ دکتر نزن، جیغ_ 

 : گفت بیشتری غیض با نانان

 . پسرى اٍن پیش برگردی خَای نی ٍ دٍنی نی خَبٌ_ 

 : گفت ٍ برگشت طرفش بٌ نانان بابا بلند گفتن پری با

 گٌ؟ نی چی بینی نهی_ 

 

 داد نی نشَن خَبی بٌ رٍ غو ٍ درد کٌ صَرتی با ٍ آٍرد باال کافیٌ عالنت بٌ رٍ دستش بابا
 : گفت نن بٌ رٍ

 .بدى تَضیح رٍ يام دارٍ ساعت نانانت بٌ_ 
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 ٍ بد لحنی با نانان. رفت ٍ گرفت پیش در رٍ خَاب اتاق راى نداشت نایی کٌ حالی در بعد
 : گفت کشیدن نی نشَن ٍ خط برام کٌ يایی چشو

 اینجَری بابات چرا بدی ننَ جَاب باید. شدم ساکت ننو ٍ شدى تهَم چیز يهٌ نکن فکر_ 
 شدى؟ بد حالش کٌ گفتی ٍ يهین باباتو بٌ نکنٌ شدى؟

 کٌ حالی در ٍ رفتو کیفو طرف بٌ نانان طرف از سَال شدن شلیک ٍار نسلسل بٌ تَجٌ بی
 : گفتو کشیدم نی بیرٍن ازش رٍ يا دارٍ کیسٌ

 بد حالش بشٌ باعخ کٌ چیزی ير ٍ عصبی شَک. نیست خَب براش استرس گفت دکتر_ 
 .نهنَعٌ بشٌ

 ير. باشو تَجٌ بی کٌ کردم رٍ تالشو نًایت ننو ٍ کرد نی گَش يام حرف بٌ اخو با نانان
 نداشت اشکالی. گذاشت نی شدنو سر خَد ٍ گستاخی پای رٍ تَجًی بی این نانان چند
 خیانت ٍ نًسا ٍ سایٌ نتَجٌ کٌ بَد این نًو. ننو بابا ٍضع این دلیل کرد نی فکر کٌ اگر
 کٌ شدى سفیدی چشو يای دختر نحل دخترش تک کنٌ خیال بذار. نشٌ بابا سَز جگر ٍ کًنٌ
 در ازدٍاجشَن کٌ راحتٌ خیالو اینطَری. گیرن نی يیچ بٌ رٍ ياشَن پدر ٍ نادريا حرف
 : گفتو ٍ کردم بًش رٍ شدم خَدرای کنٌ باٍر کٌ این خاطر بٌ. نیست خطر

 با فقط اینجا بیام باشٌ قرار يو اگر ٍ خَنو رم نی فردا از. نًهَنو اینجا انشب فقط نن_ 
 .یام نی شَيرم

 : گفت عصبی ٍ شد جهع انزجار حالت بٌ صَرتش نانان

 انا، کنیو حهایت ازت کردیو سعی نا.  برگردی نداری حق دیگٌ رفتی اگٌ. کردی خَد بی_ 
 راى. برٍ بری داری دٍست اگٌ. نداری نشکلی شَيرت يای کاری کحافت ٍ خیانت با انگار تَ
 . نداری پدری ٍ نادر دیگٌ بدٍن اینَ ٍلی. دراز يو جادى ٍ باز

. سَخت براش جَرایی یٌ دلو. شنیدى رٍ چیز يهٌ بابا نانان، بلند صدای با دٍنستو نی
 شَيرت يای کاری کحافت ٍ خیانت با اینکٌ نحل گفت نانان کٌ جایی اٍن اللخصَص
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 رٍ سرم کنٌ؟ نی چکار کردى خیانت بًش بابا بفًهٌ رٍزی یٌ نانان اگٌ. نداری نشکلی
 يایی رٍز بٌ. کردم فکر گذشتٌ بٌ ٍ نشستو تخت رٍی. رفتو اتاقو طرف بٌ ٍ انداختو پایین

 باشٌ یکی ام آیندى شَير کاش گفتو نی. دنیاست تَی نرد   بًترین پدرم کردم نی فکر کٌ
 چیز يهٌ خالصٌ ٍ پاک تالش،چشو ٍ کار ايل دٍست، يهسر  دٍست، خانَادى!  بابا نحل
 گردنو پشت رٍ راستو دست! خَب يهسر انا، يست ٍ بَد خَبی پدر الحق بابا البتٌ. تهام

 ام سینٌ تَی قلبو. شدم خیرى اتاقو سقف بٌ ٍ کشیدم دراز تخت رٍی پشت بٌ ٍ کشیدم
 چرا بگو چرا؟ بگو ٍ کنو صدا رٍ خدا ٍ بزنو فریاد دل تٌ از خَاست نی دلو. کرد نی سنگینی
 گلَم سیب زیاد بغض از. پدرم بعد شَيرم اٍل شدى؟ گرى از پر زندگیو چرا شد؟ اینطَری
 نقطٌ يهَن درست سنگ تیکٌ یٌ انگار. کشیدم رٍش دستی. کرد نی درد ٍ خَرد نی تکَن

 شرٍع ریختو نی اشک کٌ يهَنطَر بعد ٍ نَندم باقی حالت يهَن تَ کهی. شدى نتَقف
 حفظ خاطر بٌ البتٌ کٌ. نبینو رٍ ام خانَادى دیگٌ بَد نهکن. کردم ٍسایلو کردن جهع بٌ

 يو ٍ سایٌ يو، کٌ داشتو تَان ٍ قدرت انقدر خَاست نی دلو. بَدم نجبَر زندگیشَن
 باربد بٌ. بَد آنادى اتاق گَشٌ چهدٍن بعد ساعت یک. کردم نی ٍاصل درک بٌ رٍ نًسا
 : دادم پیام

 .نکنی فرانَشو ننتظرتو، صبح_ 

 : داد جَاب کٌ بَد نگذشتٌ چیزی

 ؟ بانَ ناز کرد فرانَشت شٌ نی نگٌ_ 

 : فرستاد ای جداگانٌ پیام دٍبارى

 ... انگار نٌ انگار تَ ٍ پریشان تَ بی نن_ 

 بٌ غَغایی دلو تَی. کردم عکسش نحار یَاشکی بَسٌ ٍ کردم ذٍقی نَجَن يای دختر نحل
 کاش. نانان ٍ بابا احَالی پریشَن ٍ دٍری یکی اٍن ٍ باربد کنار برگشتن یکی. بَد پا

 .شدم نهی انتخاب بٌ نجبَر
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 خَاب ی نشَنٌ سکَت،. انداختو اطراف بٌ نگايی ٍ بیرٍن رفتو اتاق در از آيستٌ صبح
 تا کشَن کشَن رٍ چهدٍنو. کنو نی فکر اینطَر نن حداقل یا. بَد خَنٌ اعضای بَدن
 نَندى جا احتهالی يای چیز بٌ کردن فکر حال در. گذاشتو آنادى ٍ بردم ٍرٍدی در جلَی
 کل ٍ برگشتو اتاق بٌ. افتادم ام اهلل گردنبند یاد یًَ ٍ کشیدم گردنو بٌ صَرتو از رٍ دستو
 نگاى رٍ تخت زیر تا شدم خو. نداشت رٍ شدن پیدا قصد انگار انا، کردم رٍ ٍ زیر رٍ يا کشَ
 : کرد نتَقفو نانان صدای کٌ کنو

  نیست اٍنجا_ 

 : داد ادانٌ کٌ شدم خیرى بًش ٍ برگشتو تعجب با

 ٍ بَدی کردى باز گردنت از رٍ این شهال بری خَاستی نی کٌ پیش ناى یک. ننٌ دستٌ_ 
 بَد اٍندى دخترم دٍنٌ یٌ یکی سر کٌ بالیی بخاطر ٍ برداشتهش. بَدی گذاشتٌ نیزت رٍی
 چی ير کٌ دادم قسهش. کردم دل ٍ درد اعظو اسو این صاحب با نهازم سر. کردم گلٌ ازش
 . بیاد پیش صالحٌ ٍ خیر

 گرفت نی قرار سرم پشت کٌ حالی در ٍ برداشت قدم طرفو بٌ ٍ شد اتاقو ٍارد کانل نانان
 : گفت ٍ انداخت گردنو بٌ آيستٌ رٍ گردنبند

 حرفهو سر ٍ دلخَرم ازت انا، گَشهی جگر. سپارنت نی اعظو اسو صاحب يهین بٌ حاال_ 
 ٍلت خَدت انان بٌ تَنو نهی ٍ انی بچٌ. نداری برگشت حق رفتی، کٌ در این از. يستو
 .سپارنت نی خدا بٌ يهین ٍاسٌ.  کنو

 : گفت ٍ رفت در طرف بٌ کنٌ نگاى بًو کٌ این بدٍن

 .بهَنی کنٌ نهی نجبَرت کسی ٍ خَدتٌ با انتخاب دفعٌ این_ 

 : داد ادانٌ دٍبارى نکخ کهی بعد

 . نذاشتٌ يو رٍ پلک حاال تا دیشب از. کن خداحافظی بابات با برٍ_ 
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 اٍن دٍبارى. گذاشت تنًا زاری حال تَ رٍ نن ٍ گرفت فاصلٌ اتاقو از سنگین يایی قدم با
 رٍ اهلل پالک ٍ کشیدم عهیق ٍ پی در پی يای نفس. اٍند سراغو بٌ ام سینٌ سنگینی حس
 ٍ رفتو بابا ٍ نانان اتاق طرف بٌ تعلل با.  شدم آرٍم کهی بًش تَسل با ٍ فشردم نشتو تَ
 چشو رٍی رٍ دستش ٍ بَد کشیدى دراز تخت رٍی بابا. شدم ٍارد در بٌ ضربٌ چند بعد

 کردم صداش ٍ رفتو جلَ کهی. بَد گذاشتٌ ياش

 بیداری؟ بابا_ 

 : گفت ٍاری نالٌ صدای با بردارى رٍ دستش کٌ این بدٍن

 بیدارم_ 

 : گفتو ٍ گذاشتو دستش رٍی رٍ دستو ٍ زدم زانَ تخت جلَی ٍ شدم نزدیکش

  ناراحتی؟ دستو از_ 

 : دادم ادانٌ نداد، جَابی

 ... ٍلی دارم دٍست خیلی نن بابا_ 

  کردم سکَت

 : گفت لرزٍن صدای با بابا اینبار

 .نبَدم خَبی بابای داری، حق دٍنو، نی_ 

 : گفتو ٍ پریدم حرفش نیَن سریع

 اصال نٌ،_ 

 : آٍرد پایین نهکن حد تا رٍ صداش ٍ برداشت دارش نو يای چشو رٍی از رٍ دستش

 نی اٍندى پر يای دست با. ترسو نی ازش نن... سایٌ بابا، ارغَان! ترسیدم فقط نن_ 
 .کنٌ نی ام بیچارى دٍنو
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 بَد؟ اٍندى استَارم کَى نحل بابای سر بالیی چٌ! اٍند درد بٌ قلبو

 : گفتو ای کنندى دلگرم لحن با

 .نباش نگران. یاریو نی در سر کارش از باربد ٍ نن ، نترس_ 

 : گفت بَدن شدى خیرى در بٌ کٌ يایی چشو ٍ آيستٌ صدای يهَن با

 .بگٌ نادرت بٌ ٍ چیز يهٌ ٍ اینجا بیاد نهکنٌ لحظٌ ير دیرى،_ 

 : گفتو ٍ دادم دلداری بًش

 .نن بٌ بسپارش. بابا نباش نگران_ 

 : گفت ناراحتی با بابا ٍ شد بلند گَشیو زنگ صدای

 باربدى؟_ 

 : داد ادانٌ کٌ دادم تکَن نحبت عالنت بٌ رٍ سرم

 .کرد بیرٍنت خَنٌ از نادرت نن خاطر بٌ_ 

 : گفتو آرٍم ٍ زدم لبخندی

 در کارش از سر ٍ برم سایٌ دنبال تَنو نی تر راحت طَری این البتٌ بَد خَدنو انتخاب_ 
 . بیارم

 : گفت ٍ کشید کَتايی نفس ٍ شد خیرى سقف بٌ

 انیدٍارم_ 

 : گفتو ٍ زدم اش گَنٌ رٍی ای بَسٌ

 .زنٌ نی زنگ دارى کٌ بارى دٍنین این. برم باید دیگٌ نن_ 

 .شد خیرى بًو نًربَنی نگاى با ٍ داد تکَن سری بابا
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 بَد نشستٌ آشپزخَنٌ تَ کٌ نانان طرف بٌ ٍ دادم رٍ باربد جَاب سریع ٍ زدم بیرٍن اتاق از
 ای بَسٌ ٍ گرفتو آغَشش در پشت از. رفتو بَد گذاشتٌ گیجگايش رٍی رٍ چپش دست ٍ

 : کردم زنزنٌ گَشش در ٍ نشَندم صَرتش رٍی

 ترین درست باش نطهئن ٍلی، ناراحتی دستو از دٍنو نی. بشو خَشبخت دم نی قَل_ 
 . دم نی انجام دارم رٍ کار

 .بکنو تَنستو نهی کاری انا، دلخَرى حسابی دستو از کٌ بَدم نطهئن

 : زدم لب آيستٌ

 .ببخش ننَ_ 

. بَدم ناراحت خیلی. رفتو خرٍجی در سهت بٌ چهدٍن برداشتن بعد ٍ رفتو در طرف بٌ
 دٍر ازشَن چقدر ير ٍ نتصلٌ بابام ٍ نانان بٌ نانرئی ای رشتٌ قلبو، از کردم نی احساس

 ٍ انداختو سر پشت بٌ نگايی. یارى نی درد بٌ رٍ قلبو ٍ یاد نی کش رشتٌ این شو نی
 دستی. کنٌ نی نگايو دارى پردى پشت از دٍنستو نی. دیدم پنجرى پشت لحظٌ یٌ رٍ نانان
 کٌ باربد. شدم خارج در از بَد شدى نتصل ٍزنٌ بًش انگار کٌ پايایی با ٍ دادم تکَن براش

 رٍ اش دیگٌ دست ٍ گرفت دستو از رٍ چهدٍن ٍ اٍند طرفو بٌ بَد دادى تکیٌ ناشین بٌ
 : گفت ٍ کرد حلقٌ کهرم پشت

 .شدی پشیهَن کردم فکر_ 

 شد نلحق بًو گذاشت صندٍق داخل رٍ چهدٍن کٌ این بعد يو خَدش ٍ کرد باز برام رٍ در
. 

 

 پرسشگری ٍ کَتاى نگاى با ٍ گرفت نشت تَ رٍ دستو آزادش دست با رانندگی حین در باربد
 : گفت

 بانَ؟ ناز ساکتی_ 
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 دستو بٌ خفیفی فشار باربد شد باعخ کٌ گفتو يَنی کردم نی نگاى بیرٍن بٌ کٌ حالی در
 : بیاد حرف بٌ دٍبارى ٍ کنٌ ٍارد

 فکری؟ تَ انقدر کٌ شدى چی شهام، با خانَنو ارغَان_ 

 تا دٍ دٍ ٍ نکخ کهی از بعد. بزنو جَنی کو لبخند کردم سعی ٍ چرخَندم طرفش بٌ رٍ سرم
 : گفتو ٍ گذاشتو ام شقیقٌ رٍی رٍ راستو دست کردن، تا چًار

 رفتی گٌ نی ٍ کردى لج نانان يو طرفی از کردى درگیر بدجَری رٍ ذينو نشکلش ٍ بابا_ 
 بًت نسبت نانان ذين. بگو رٍ حقیقت نتَنستو بابا خاطر بٌ. نداری برگشت حق دیگٌ
 .پنًَنن نا دید از کٌ يستو اتفاقاتی نگران.  نگران باربد، نگرانو. نسهَنٌ ينَز

 : گفت صبحش اٍل ی رگٌ دٍ ٍ بو صدای با ٍ کرد نَازش رٍ دستو پشت شصتش با باربد

 .بشٌ درست چیز يهٌ دم نی قَل بًت. کنیو نی کاریش یٌ نباش، نگران_ 

 .بستو خَنٌ تا يانَ چشو ٍ گفتو انیدٍارنی

         ********* 

 بٌ پَستش ٍ بَد زدى بیرٍن پیشَنیش يای رگ عصبانیت از کٌ حالی در خان نسعَد
 : گفت زد نی قرنزی

 از اینو خَردی؟ کتک یزدان ٍ ناکان دست از کو شدی؟ تحقیر کو پسر؟ شدى نرگت چٌ تَ_ 
 .زدتت گرفتٌ رٍانی ی پسرى این دٍبارى کٌ االنت ٍضع

 : گفت باربد بٌ رٍ ٍ انداخت نن بٌ سنگینی ٍ سرد نگاى خانو فرنَش

 سر ارغَان تَ ازدٍاج ٍقت يیچ کٌ بَد این آرزٍت پیش ناى چند يهین تا فًهو، نهی نن_ 
 ٍایسادی؟ پاش جَرى يهٌ کٌ شدى چی االن. گرفت نهی
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 تَ سو بٌ آغشتٌ تیری نحل شد نی خارج خانو فرنَش ٍ خان نسعَد دين از کٌ حرفی ير
 با کرد نی پاک رٍ دينش جلَی خَن دستش پشت با کٌ حالی در باربد.  رفت نی فرٍ قلبو
 : گفت خشک ٍ جدی لحنی

 فًهٌ نی يو ٍقتش بٌ کٌ کنٌ نی حهایت خَايرش از دارى خیالش بٌ. کردى بچگی ناکان_ 
 نًو. رفت ٍ گذشت یعنی. است گذشتٌ نال پیش ناى چند نن، نادر ضهن در. کردى اشتباى
 .باشٌ کنارم يهسر عنَان بٌ خَاد نی دلو کٌ کسیٌ تنًا ارغَان االنٌ،

 : گفت ٍ کرد نگايی بًو بَد، شدى غریبٌ يا رٍز این عجیب کٌ خان نسعَد

 با ٍلی، خَدنی دختر نحل يو تَ ٍ يستیو قدیهی يای دٍست بابات ٍ نن ارغَان، ببین_ 
 . بدین ادانٌ نشترکتَن زندگی بٌ تا دٍ شها شٌ نهی شرایط این

 نسبتا صدای ٍ جدی لحن با باربد. بَد شدى پا بٌ يیايَیی نعدم تَی انگار. شد بد حالو
 : گفت بلندی

 .دارى ربط خَدنَن بٌ ارغَان ٍ نن زندگی بابا،_

 : زد جیغ تیزش صدای با خانو فرنَش! شد ننقبض نعدم

 فضَلیو؟ نا یعنی_ 

 : گفت بًو رٍ ٍ دٍخت نن بٌ رٍ نگايش بعد

 !تَئٌ تقصیر يهش بَد، نهَندى نا رٍی تَ ٍقت يیچ نن باربد_ 

 شدى کنترل صدای با ٍ برد نَياش تَی رٍ دستش باربد! اٍند نی باال گلَم از داشت دیگٌ
 : گفت ای

 !لطفا کن بس نانان،_ 

 : گفت نادرش ٍ خان نسعَد بٌ رٍ ٍ رفت راى قدنی چند ٍ شد بلند بعد
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 رقو علی گرفتید تصهیو شها زنانی یٌ. بزارید احترام شو نی خَشحال. ننٌ انتخاب این_ 
 تَنٌ نی کٌ کسیٌ بًترین ارغَان فًهیدم نن ٍ افتاد اتفاق این. کنو ازدٍاج ارغَان با نیلو
 .دم نهی طالقش يو شرایطی يیچ تحت ٍ دارم دٍستش اآلن. باشٌ زندگیو تَ

 نسعَد. کشید نشَن ٍ خط برام باربد يای حرف بٌ تَجٌ بدٍن ٍ زد غر باز خانو فرنَش
 ای دلشَرى. بزنٌ یخ استخَنو نغز تا شد باعخ کٌ نگايی. کرد نگايو جدی خیلی خان

. رفتو نی بًداشتی سرٍیس طرف بٌ باید جدی جدی بار این! گرفت رٍ تنو تهام عجیب
 ٍ رفتو سرٍیس طرف بٌ خانو فرنَش يای تَيین بگو بًترى یا يا صحبت بٌ تَجٌ بدٍن

 !زدم عق رسیدن نحض بٌ

 رحهی بی با ناکان کٌ رفتو باربد سراغ نحترنشَن نچندان خانَم ٍ کیایی جناب رفتن با
 بٌ ام خانَادى لطفی کو از گرفت، دلو. بَد کردى داغَن ياش نشت با رٍ صَرتش تهام
 طرز بٌ کٌ رٍ پیراينش يای دکهٌ. بَد شدى دٍختٌ باربد برای کٌ پاپَشی از. باربد

 آيستٌ ٍ صدا بی. کردم باز ياش چشو بٌ کردن نگاى بدٍن رٍ بَدن شدى پارى ٍحشتناکی
 دل ٍ بَدم شرنندى. کشید تیر قلبو ٍ گرفت دردش. کردم عفَنی ضد رٍ لبش رٍی زخو

 : گفت ٍ کنٌ سکَت نتَنست دیگٌ. کرد نی نگايو خیرى باربد ندت، این تهام در. شکستٌ

 اٍن جای ننو اگٌ شاید. ندارى خبر چیزی از ناکان. نیستی نقصر کٌ تَ ، نکش خجالت_ 
 .کردم نی رٍ کار يهین بَدم

 يو خَدش.  بایستو ٍ بشو بلند زنین رٍ از کرد ٍادارم ٍ گذاشت پًلَم رٍی رٍ ياش دست
 : گفت ٍ کرد خو صَرتو طرف بٌ رٍ سرش ٍ شد بلند نبل رٍی از

 .ببینهت جَری این ندارم دٍست_ 

 نَازش حین در ٍ برد بازم نَيای داخل ٍ کشید باال طرف بٌ پًلَم از رٍ راستش دست
 : گفت کردن

 .بگیرم انرژی تا بخند_ 
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 دٍبارى ٍ برد ام چَنٌ زیر رٍ دستش کٌ نبینٌ رٍ ام شرنندى نگاى تا گرفتو پایین کهی رٍ سرم
 : گفت

 .بینهت نی اینطَری ٍقتی کنو نی عرضگی بی احساس. بخند نن برای بخند،_ 

 .گذاشتو اش نردٍنٌ سینٌ رٍی رٍ سرم ٍ زدم لبخندی زٍر بٌ

 

 : پرسیدم سرخَشی حس يهَن تَی ٍ بلعیدم عهیق نفس یٌ با رٍ ادکلنش بَی

 اٍندن؟ بايات کٌ دیدنت کجا فًهیدن؟ کجا از نادرت ٍ پدر راستی،_ 

 : گفت ٍ داد بازی نَيام داخل يهچنان رٍ دستش باربد

 سرش پشت کٌ يو ناکان. بَد اٍندى کٌ نبَد بیشتر دقیقٌ پنج نانانو. بَد شرکت کٌ بابا_ 
 .صَرتو تَی اٍند سر با ٍ شد ٍارد

 خَدش بٌ تر نحکو رٍ نن. شد بدم حال نتَجٌ باربد ٍ انداخت چنگ رٍ گلَم بغض
 : گفت ٍ چسبَند

 .اش گندى يیکل اٍن با کشتو نی ناکان ٍگرنٌ کنو خَشبختت باید حتها فًهیدم انرٍز_ 

 نستانٌ ای خندى باربد. شدم نَاجٌ شیطَنش يای خندى با ٍ گرفتو باال رٍ سرم نتعجب
 : داد ادانٌ. بشٌ جهع درد از صَرتش شد باعخ کٌ کرد

 ! دارى يو سنگینی دست عجب اٍى اٍى،_ 

 : کرد نگايو چشهی زیر

 فًهَنٌ نی آدم بٌ کٌ رفتارشٌ نًو انا، نیارى زبَن بٌ شاید دارى دٍستت خیلی ناکان البتٌ_ 
 .نگرانتٌ چقدر
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 نگايو. فًهید رٍ این بدنش زبَن از شد نی ٍ بَد نگرانو ٍاقعا ناکان. گفت نی راست باربد
 : گفتو ٍ چرخَندم باربد صَرت اجزاء تک تک رٍی رٍ

 داری؟ درد_ 

 : گفت آيستٌ ٍ کرد نزدیک رٍ صَرتش باربد_ 

 .نٌ بدی بَس یٌ اگٌ_ 

 

              ** 

 برسَنهت؟ کجا بانَ، ناز خَب_ 

 : گفتو آرٍنی نسبتا صدای با ٍ چرخَندم طرفش بٌ رٍ سرم

 .بیارنش تَنو نهی ٍ نَند اینا بابا خَنٌ ناشینو شرنندى،_ 

 : گفت جدی خیلی ٍ کرد ٍاضحی اخو

 فًهیدی؟. نکن خَايی نعذرت نن از ارزش بی چیزيای ٍاسٌ دیگٌ_ 

 . گفتو چشهی سر با کٌ بَد داشتٌ نگٌ يام چشو جلَی  رٍ اش اشارى انگشت

 : گفت کالفٌ

 .نشنیدم رٍ شها چشو بندى جان، ارغَان_

 چشو_ 

 : گفتو کٌ کرد نگايو ننتظر ٍ راضی

 بیهارستان_ 

 .رفتو حسادتش حس ی صدقٌ قربَن دلو تَ نن ٍ کرد اخو دٍبارى
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 : گفتو کشیک پرستار بٌ ٍ انداختو تخت رٍی ی خَابیدى آرٍم پیهان بٌ نگايی

 نیَند؟ کسی انرٍز_ 

 : گفت کرد نی نگاى يا برگٌ از تا چند بٌ کٌ حالی در پرستار

 برن گفتیو بًشَن. آلَدى بیهارستان فضای ٍ باالست سنشَن يا خدا ی بندى ٍلی چرا،_
 .نیان بیهارستان بیشتر ساعت چند رٍزی ٍ خَنٌ

 :گفتو ٍ دٍختو پیهان بٌ رٍ نگايو دٍبارى

 پیشش؟ برم تَنو نی_ 

 : گفتو اصرار با نن کٌ گفت نحکهی نٌ پرستار

 .بپرسید بًرنگ دکتر از کنو نی خَايش_ 

 پیهان دیدن بٌ بًرنگ، دکتر از اجازى کسب از بعد ٍ شد راضی باالخرى نن يای اصرار با 
 دیدن بٌ کٌ بار ير. خانٌ سیاٍش کار حتها رسید، نی تر نرتب نظر بٌ اینبار نَياش. رفتو
. کرد نی نرتبشَن ٍ برد نی پیهان کَتاى چندان نٌ نَيای داخل رٍ دستش اٍند نی پیهان
 بٌ خیرى ٍ نشستو صندلی رٍی تختش کنار. یارى نی درد بٌ رٍ کسی ير دل کٌ ای صحنٌ
 : گفتو اش پریدى رنگ صَرت

  خان پیهان شی؟ بیدار زنستَنیت خَاب از خَای نهی_ 

 .بست نقش لبو رٍی کهرنگی لبخند 

 نًایت در ٍ کردیو نی اضافٌ «خان» يهدیگٌ يای پدر اسو انتًای بٌ کٌ افتادم دٍرانی یاد
 با يو رٍ تَ اسو. يندیا این نحل داری خَانندگی عشق کٌ يو تَ گفتیو، نی يو پیهان بٌ

 سال دى یاد. بشی خان سلهان ٍ خان شايرخ ی ردى يو تا ذاریو نی «خان پیهان» افتخار
 .گذشت زدنی يو بر پلک یٌ بٌ انگار کٌ پیش

 : گفتو ٍ اٍندم خَدم بٌ دٍبارى
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 .کردى رٍ شها نَاز گَش صَت يَس نا دل کٌ خان پیهان شَ بلند_ 

 !يیچی. کنن حرکتی شاید تا چرخید ياش دست رٍی اختیار بی يام چشو

 : گفتو ناراحت

 ازت بدجَری کٌ دٍنی نی کنو؟ قًر بايات خَای نی دیدنت؟ بٌ نیام دیگٌ خَای نی_ 
 قصد انگار ٍ خَابیدی اینجا دارن دٍستت کٌ کسایی يهٌ بٌ تَجٌ بی نايٌ یٌ. دلخَرم
 .نداری يو شدن بیدار

 : گفتو جدی خیلی ٍ شدم بلند عصبانی ٍ دلخَر. حرکت یٌ از دریغ. کردم نگاى دٍبارى

 .ندارى ٍجَد پیهانی نن برای دیگٌ. یام نهی دیدنت بٌ دیگٌ_ 

 کار چٌ فًهیدم تازى ٍ اٍندم بیرٍن اتاق از کنو فکر زدم کٌ يایی حرف بٌ اینکٌ بدٍن
 .کردم ٍحشتناکی

 

 پرستار یکی اٍن بٌ ٍ رفت داخل سرعت بٌ پرستار کٌ بَدم نرفتٌ تر دٍر قدنی چند ينَز
 : گفت

 کن پیج رٍ بًرنگ دکتر_ 

 يام چشو. بردارم قدم از قدم نداشتو تَانایی بگو تَنو نی جرات بٌ. زد خشکو جام سر
 سی ای بٌ رٍ خَدش بًرنگ دکتر کَتاى دقیقٌ چند بعد. رفت داخل کٌ بَد پرستاری بٌ خیرى
 ترسیدم نی ٍ داشتو فاصلٌ دیدم نی ازش رٍ پیهان کٌ ای شیشٌ ی پنجرى از. رسَند یَ

 نَضَع این نسبب نن حال ير بٌ. ببینو نرگ حال در رٍ پیهان ترسیدم نی. برم نزدیک
 احساس کردم؟ کٌ بَد کاری چٌ دیگٌ این.« شَد باز نَقع بی کٌ ديانی بٌ لعنت. »بَدم
 چارى نن ٍ کَبید نی نحابا بی قلبو. اٍندى سراغو بٌ باز دیرٍزم عصبی تًَع حس اٍن کردم
 : گفتو خَدم پیش. نداشتو صبر جز ای
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 بدم؟ چی رٍ خان سیاٍش نًهتر يهٌ از ٍ سارا جَن، کتی جَاب حاال_ 

 فشار نعدم بٌ يو اعصابو ٍ بَدن آٍردى يجَم ذينو بٌ ننفی افکار. شد ننقبض ام نعدى
 : گفتو ٍ کشیدم ننقبضو نعدى رٍی رٍ دستو. آٍرد نی

 . لطفا نگیر نايی یکی تَ آلَد، گل آب این تَ_ 

 بٌ ٍ شد خارج بًرنگ دکتر ساعت، بٌ یا کرد بسندى دقایق بٌ دٍنو نهی کٌ زنانی از بعد
 دکتر. اٍند نی پایین اندازى يهَن بٌ فشارم نن، سهت بٌ دکتر قدم ير با. اٍند نن طرف
 : گفت حسی ير از تًی لحن با رسید نن رٍبرٍی ٍقتی

  گفتی؟ چی بًش_ 

 نطهئن. بَدم دادى دست از رٍ تکلهو تَان یعنی. نزدم حرفی ٍ شدم خیرى دکتر بٌ نتحیر
 .شدى رنگ بی ٍ سفید ام چًرى بَدم

 : گفت تری جدی کالم با دکتر

 گفتی؟ بًش چی زدی؟ حرفی چٌ نن بیهار بٌ_ 

 : گفتو بَد حدم از بیش ترس حاصل کٌ بریدى صدایی ٍ بغض با

 .بشٌ جَری... این خَاستو ی... م... ن... ن... خدا... بٌ_ 

 : گفت ٍ گرفت پایین رٍ سرش دکتر

 ...اش نتیجٌ کٌ زدی حرفی بیهار بٌ تَ. شدى کٌ حاال_ 

 : بگو ٍحشت با شد باعخ کارش نیهٌ جهلٌ

 نردى؟_ 

 رٍ سرش کٌ حالی در ٍ کرد نگاى بَدن جَشان آبی ی چشهٌ انگار کٌ يام چشو بٌ دکتر
 : گفت داد نی تکَن
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 .کنٌ عهر خیلی قرارى شاءاهلل ان ٍ است زندى خَشبختانٌ نٌ،_ 

 : داد ادانٌ کٌ کردم نگايش گنگ ٍ نشدم ياش حرف نتَجٌ

 .اٍند يَش بٌ بیهار_ 

 : داد ادانٌ دٍبارى کٌ بَد دکتر يای حرف پردازش حال در ذينو

  گفتی؟ چی بًش_ 

 : کردم زنزنٌ ٍ دٍختو دکتر بٌ رٍ نگايو بًت با

 .دیدنش بٌ یام نهی دیگٌ نشٌ بیدار اگٌ گفتو بًش_ 

         ***** 

 دائها   جَن کتی. بَد کشیدى آغَش در رٍ اٍن نقداد ٍ ریخت نی اشک خَشحالی از سارا
 پیهان کنار صندلی رٍی خان سیاٍش. رفت نی اش صدقٌ قربَن ٍ چرخید نی پیهان دٍر

 تصدق تَنستو نی. بَد شدى خیرى بًش نشدنی ٍصف آرانشی ٍ لبخند با ٍ بَد نشستٌ
 بَدن، اٍندى نختلف شًريای از کٌ اینا سارا اقَام. بخَنو نگايش از رٍ پیهان برای رفتنش
 سعی. کردن نی سرازیر پیهان اتاق بٌ کٌ بَد شیرینی ٍ گل ٍ بَدن کردى يهًهٌ از پر رٍ اتاق
. کنن دلتنگی رفع حسابی سارا ٍ جَن کتی ٍ خان سیاٍش تا ٍایسو در نزدیک ٍ عقب کردم
 دکتر. زندگی بٌ پیهان برگردٍندن خاطر بٌ کردم شکر رٍ خدا. شد نهی پاک لبو رٍی از لبخند
 : گفت نی بًرنگ

 اٍندن يَش بٌ برای ای انگیزى پیهان بٌ تَنست نی کٌ بَدى ریسک جَر یٌ نن تًدید_ 
 جَاب کٌ صَرت ير در. بشٌ زندگی از نازک بند يهین ترک برای دلیلی تَنست نی یا ٍ بدى
 طرف بٌ ٍ شدم خارج در از ارٍم بشٌ نن نتَجٌ کسی کٌ این بدٍن. برگشت پیهان ٍ داد

 ننتقل حالی بد ٍ نریضی حس يو نن بٌ بیهارستان آلَدى يَای. رفتو بیهارستان نحَطٌ
 طرف بٌ ٍ کردم شکر لب زیر فقط. کنو بیان لحظٌ اٍن تَی رٍ حسو تَنستو نهی. کرد نی

 ناشین رسیدم کٌ در جلَی. گرفتو ناشین یٌ ٍ رفتو بیهارستان نحَطٌ داخل آژانس
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 پیادى يو خان نسعَد ناشین، از شدنو پیادى نحض بٌ. کرد جلب رٍ ام تَجٌ خان نسعَد
 بٌ کردن نگاى بدٍن کرد، نی نرتب رٍ کتش کٌ حالی در ٍ شد نزدیک. اٍند طرفو بٌ ٍ شد

 : گفت صَرتو

 کنی؟ ريا خَدش حال بٌ رٍ باربد ٍ کنی ازدٍاج پسرى يهَن با نیست بًتر_ 

 نَياش بٌ دستی ٍ شد تعجبو نتَجٌ! رک ٍ راحت چقدر. زدن بیرٍن حدقٌ از يام چشو
 : داد ادانٌ ٍ کشید

 نداریو طاقت فرنَش ٍ نن. نیستین يو نناسب دیگٌ باربد ٍ تَ ٍلی خَردی جا دٍنو نی_ 
 اصرار اجباری ازدٍاج این حفظ بٌ چرا فًهو، نهی نن. ببینیو داغَن ٍ درب رٍ باربد دفعٌ ير
 ندارى؟ ارزشی تَ برای بابات. کنید نی

 اخو با. بَد شدى ای دیگٌ کس انگار. شناختهش نهی اصال کٌ شدم خانی نسعَد بٌ خیرى
 : گفتو

 پسرتَن يهسر. يستو تابناک ارغَان. کنو نعرفی بًتَن رٍ خَدم خَام نی. کیایی جناب_ 
 این. بخشینش نی دیگٌ یکی بٌ ٍ گذرید نی پسرتَن نانَس از راحت چقدر. شها عرٍس ٍ

 زناشَیی رابطٌ این حفظ االن نطهئنو ٍلی باربد برای اٍنو بَد، اجباری شاید ازدٍاج
 کارتَن بٌ ٍ برید نن، برای کشیدن نشَن ٍ خط ٍ بندى تعقیب جای بٌ بًترى شها. اختیاریٌ
 شَيرم نراقب نن. باشٌ راحت باربد جانب از خیالشَن بگید يو خانو فرنَش بٌ ٍ برسید
 .يستو

 :گف قاطع ٍ جدی ٍ رفت يو در خان نسعَد يای اخو

 .بخَرى ضربٌ این از بیشتر باربد خَاد نهی دلو اصال گفتو، کٌ يهین_ 

 تَی کٌ جدیتی با بیشتر، کالنی بدٍن
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 خانی نسعَد از حیرتو ٍ بًت با رٍ نن ٍ رفت ناشینش  طرف بٌ زد نی نَج اش چًرى
 .گذاشت تنًا جدید

 

 اندازى بٌ باربد ذين. نزنو حرفی افتادى خان نسعَد ٍ نن بین کٌ اتفاقاتی از گرفتو تصهیو
 جَرایی یٌ البتٌ. ریزى نی بًو بیشتر اعصابش نَضَع این گفتن با يست، نشَش کافی
 کٌ ای بچٌ تنًا. فرزندش تک نگران ٍ بَد پدر يرحال بٌ دادم، نی حق خان نسعَد بٌ يو
. کردن جرٍتشَن حفظ قربانی رٍ پسرشَن تنًا کٌ بَد این تر جالب ٍلی داد بًشَن خدا
 پرسید نی دائها  . گذشت باربد يای شدن پیچ پا با شب. دیگٌ اینجَرین يا بعضی خَب
 صبح. کردم نی فرار بحخ از ٍ  تراشیدم نی ای بًانٌ یٌ بار ير ٍلی دنغو چرا فکرم، تَ چرا
 نشد ٍقت دیرٍز. شدم بیهارستان رايی دٍبارى ٍ پَشیدم لباس داشتو کٌ بدی حال رغو علی

 کٌ دٍنست نهی ٍ بَد رفتٌ کار سر صبح باربد. کنو صحبت باياش ٍ ببینو خَب ٍ پیهان
 نتَجٌ بیهارستان بٌ ٍرٍدم با. شدم رايی ٍ گرفتو آژانس یٌ يهین برای برم بیرٍن نهکنٌ
 بًتر. دارم رٍ دیدنش اجازى نالقات ساعت فقط شدى ننتقل بخش بٌ پیهان چَن شدم
 برای رٍ ام نعدى ریختٌ بًو ٍضعیت ٍ بزنو اٍرژانس بٌ سر یٌ اٍندم اینجا تا کٌ حاال دیدم
 يو. نبَد ای چارى. داد بًو رٍ ساعتٌ چند نعطلی گَايی اٍرژانس، شلَغی. بدم شرح دکتر
 یٌ رٍی ٍ گرفتو نَبت. بَد نَندى کلی نالقات ساعت تا يو ٍ نداشتو نناسبی اٍضاع خَدم
 سنگین يام چشو بَد شدى باعخ اٍرژانس کنندى کالفٌ انتظار. شدم نَبتو ننتظر صندلی
. بَد شدى زیاد خَابو  کٌ شد نی ٍقتی چند. بَد شدى عجیبی اٍضاع. بگیرى خَابو ٍ بشن
 رٍ يام چشو حال يهَن تَ صَرتو، رٍی رٍ يام دست کف ٍ گذاشتو آرنجو زیر رٍ کیفو
 .زدم چرت نَبتو رسیدن تا ٍ گذاشتو يو رٍی

 .تابناک ارغَان تابناک، ارغَان خانو_ 

 پیش انگار کٌ بَد جَری نردم يای نگاى. شدم بلند ٍ برداشتو صَرتو رٍی از رٍ دستو
 : گفتن نی خَدشَن

 .است نعشٌ زدى نَاد عهلیٌ، طرف_ 
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 : گفتو ننشی بٌ ديندى آزار يای نگاى بٌ تَجٌ بدٍن

  بلٌ؟_ 

 : گفت ٍ انداخت بًو گذرایی نگاى ننشی

  تابناک؟ ارغَان_ 

 : گفت کٌ دادم تکَن سری

 .داخل برید شها بیرٍن اٍند نریض کنو؟ نی صدات ساعت یٌ کجایی،_ 

 سرش پشت ٍ شد خارج اتاق از بیهار کٌ نکشید طَلی. ٍایسادم در نزدیک ٍ گفتو ای باشٌ
 نظر ننتظر ٍ دادم ناٍقع شرح ٍ نشستو رٍبرٍش ٍ کردم سالم. شدم دکتر اتاق ٍارد نن
 شرٍع کالنی بدٍن ایرانی يای پزشک يهیشگی عادت طبق. دٍختو چشو دينش بٌ دکتر
 : گفت ٍ گرفت طرفو بٌ ٍ کرد نسخٌ نَشتن بٌ

 نیاز صَرت در ٍ ببینیو رٍ نتیجٌ تا بیا بعد بدى انجام رٍ اٍنا اٍل نَشتو، آزنایش تا چند_ 
 . کنو تجَیز دارٍ

 : گفت نن بٌ خطاب دکتر کٌ کردم حرکت در طرف بٌ ٍ کردم تشکر

. بری خصَصی يای آزنایشگاى بٌ نیست نیازی داریو نجًز آزنایشگاى اینجا راستی،_ 
 . کهترى يو اش يزینٌ

. پرسیدم رٍ آزنایشگاى آدرس  ننشی از ٍ شدم خارج اتاق از تشکر ضهن ٍ گفتو ای باشٌ
 نالقات بٌ ساعت یک از کهتر دیدم تعجب کهال در ٍ کردم نگاى ساعت بٌ آدرس گرفتن بعد

 در انتظار بعد. ببینیو رٍ پیهان بتَنو ٍ بشٌ تهَم يام کار نَقع بٌ تا کردم تند پا. نَندى
 ساعت از ربع یٌ خَشبختانٌ. انداختو ساعت بٌ نگايی دٍبارى آزنایشات انجام ٍ صف

 رٍ خان نسعَد اتاق بٌ رسیدن از قبل ٍ گرفتو پیش در رٍ رايو تند تند. بَد گذشتٌ نالقات
 اٍنو کیایی، خان نسعَد. زد خشکو جام تَ تعجب از. دیدم پیهان اتاق از خرٍج حال در

 از ٍ پَشَندم شال با رٍ صَرتو. کنارم از شدنش رد نَقع پیهان؟ اتاق! بیهارستان تَ اینجا
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 خان نسعَد ٍ بَدن يا رايرٍ تَ زیادی جهعیت نالقات ساعت خاطر بٌ نن خَب شانس
 .ندید ننَ

 

 یٌ پیهان با نالقاتش نطهئنو اینجا؟ بیاد باید خان نسعَد چرا! کردم تکیٌ دیَار بٌ نتعجب
 نی فکر خان نسعَد کاريای این دلیل بٌ بیشتر چقدر ير. دارى دیرٍزش يای حرف بٌ ربطی
 بٌ پسرش، نانَس رٍ، عرٍسش ننَ، راحت چقدر دیرٍز. رسیدم نی نتیجٌ بٌ کهتر کردم
 .بخشید نی دیگٌ یکی

 : شنیدم قدنیو یک تَی رٍ سارا صدای بَدم کردى تکیٌ دیَار بٌ کٌ يهَنطَر

 .گشت نی تَ دنبال نگايش با دیرٍز پیهان ٍایسادی؟ اینجا چرا ارغَان،_ 

 : گفتو ٍ زدم تصنعی لبخند ٍ گرفتو دیَار از رٍ ام تکیٌ

  یام نی االن_ 

 شدى نحیف عجیبی طرز بٌ ناى یک تَی کٌ يیکلی با پیهان. رفتیو پیهان اتاق بٌ سارا يهراى
 پیهان دٍستای بار این. داشت لب رٍی ظریفی لبخند ٍ بَد کشیدى دراز تخت رٍی بَد

 آرزٍی با يایی کارت ٍ گل از نهلَ اتاقش. بَد شدى شلَغ حسابی دٍرش ٍ بَدن اٍندى
 سالًا کٌ پیهان دٍستای از یکی. بَدن شدى خشبَ يا گل ٍجَد با اتاق فضای ٍ بَد سالنتی

 : گفت پیهان بٌ خندى با گذشت نی رفاقتشَن از

 .بَدی یَ سی آی تَ سرى یٌ تَ انا، ببینیو خَدتَ اٍندیو نی يی دادا_ 

 حس ٍ شد بلند بقیٌ خندى صدای( پیهان قدیهی ٍ صهیهی دٍست) نًیار حرف این با
 تَی کٌ شَقی ٍ ذٍق ٍ لبخند با خان سیاٍش. کرد نی القا آدم بٌ رٍ زندگی سر ٍ خَب
 اتاق تَی حاضر جهع بٌ گايی چند از ير ٍ بَد شدى خیرى اٍنًا بٌ بَد نشخص اش چًرى
 سنگینی احساس کٌ چرخید نی افراد تک تک رٍی نن نگاى. کرد نی تعارف شیرینی ٍ نیَى
 سالنی سر با کردم نگايش کٌ این نحض بٌ پیهان. کرد جلب بًش رٍ ام تَجٌ پیهان نگاى
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 سارا طرف بٌ بعد ٍ دادم لبخند با رٍ آنیزش نحبت نگاى جَاب. زد گرنی لبخند ٍ کرد
 : گفتو ٍ برگشتو

 کرد؟ نی کار چٌ اینجا خان نسعَد سارا، راستی_ 

 : گفت بَد بردى گَشیش داخل رٍ سرش کٌ سارا

 در ٍ بَسید رٍ سرش ٍ پیهان پیش رفت بعد ٍ اٍند بزرگ گل دستٌ یٌ با فقط دٍنو، نهی_ 
 . گفت چیزی یٌ گَشش

 : داد ادانٌ ٍ کرد اشارى بَد بنفش ٍ سفید يای ارکیدى از پر کٌ بزرگی گل دست بٌ بعد

 . يست ام سلیقٌ خَش_ 

 خان نسعَد گل بٌ ٍ بَد گرفتٌ رٍ نگايو رد کٌ پیهان بٌ ٍ گرفتو گل دستٌ از رٍ نگايو
 دٍست رفتن بعد. کرد نگايو نگران ٍ لبخند بدٍن بار این پیهان. دٍختو چشو بَد رسیدى
 : گفتو لبخند با ٍ رفتو نزدیک بَدن گذاشتٌ سرشَن رٍی رٍ اتاق شدت بٌ کٌ پیهان يای

 .بپرسو ٍ حالت نتَنستو دیرٍز خَبی؟ چطَری؟ سالم،_ 

 : گفت ٍ گذاشت نی نهایش بٌ رٍ ياش گَنٌ چال کٌ زد لبخندی پیهان

 سالم_ 

 بَدنش راحت برای رٍ نن يای اصرار ٍ بکشٌ باال رٍ خَدش کهی کرد نی سعی کٌ حالی در
 : گفت گرفت نی نادیدى

 .خَبو کٌ گن نی دکترا یعنی خَبو،_ 

 : گفتو ٍ دادم تکَن سری

 .باشی ات گذشتٌ خَبی بٌ زٍد کن سعی خَب_ 

 : دادم ادانٌ ٍ کردم نکحی
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 .بَد شدى تنگ برات دلهَن_ 

 : گفت ٍ انداخت بًو عهیقی انا کَتاى نگاى

 .برگشتین يو پیش کٌ گفت سارا خبر؟ چٌ باربد از راستی_ 

 : داد ادانٌ ٍ گذاشت يو رٍی رٍ ياش چشو ٍ زد کَتايی لبخند

 .این دیگٌ يو کنار دٍبارى کٌ خَشحالو_ 

 : گفتو ٍ دادم تکَن آرى عالنت بٌ رٍ سرم

 .برگشتو آرى_ 

 : گفتو دٍبارى ٍ کشیدم عهیقی نفس

 . يا گی رٍزنرى نشغَل ٍ درگیر ٍلی، خَبٌ_ 

 : گفت بَد گرفتٌ ازم رٍ نگايش کٌ حالی در ٍ گفت شکری رٍ خدا

 . اینجا اٍندی نشٌ عصبانی دستت از_ 

 : گفت ٍ زد ای ضربٌ در بٌ بیهارستان حراست يهزنانش کٌ گفتو نحکهی نٌ

 . بزارید تنًا استراحت برای رٍ بیهار لطفا تهَنٌ، نالقات ساعت_ 

 : گفت آرٍنی صدای با ٍ کرد نگاى نن بٌ پیهان

 .بگو بًت باید چیزایی یٌ یای؟ نی بازم_ 

 :گفتو ٍ گذاشتو يو رٍی رٍ يام چشو

 حتها آرى_ 
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 تَجًی پخش حال در برنانٌ بٌ اصال بگو تَنو نی جرأت بٌ ٍ بَد تلَزیَن بٌ خیرى باربد
 آرٍنی لحن با ٍ گذاشتو نقابلش رٍ دستی پیش داخل ی گرفتٌ پَست يای نیَى. کرد نهی
 :گفتو

 کنی؟ نی فکر چی بٌ داری_ 

 جا بٌ جا کهی جاش تَی کٌ حالی در ٍ کشید اش شدى بلند يای ریش رٍی دستی باربد
 : گفت شد نی

  بابا بٌ_ 

 :بگٌ ٍ بدى ادانٌ شد باعخ ننتظرم نگاى

 .کردن پچ پچ گَشش در بٌ برسٌ چٌ انگیزى، بر سَال خَد خَدی بٌ رفتن پیهان عیادت_ 

 : گفتو ٍ کردم اشارى رٍش پیش نیَى بٌ ٍ گفتو اٍيَنی

 .بگٌ بًو نًهی چیز خَاد نی گفت بًو پیهان_

 . رفت دريو نانحسَسی طرز بٌ باربد يای اخو

 رٍ باربد يا سال این تَی کٌ انقدر. بدم تشخیص تَنستو نی نن فقط رٍ اخهش این
 .نداشتو شناختی يیچ خَدم رٍی بَدم شناختٌ

 : گفتو کردم نی حلقٌ گردنش دٍر رٍ دستو کٌ حالی در ٍ کردم لَس رٍ خَدم

 باید نن تازى. بس ٍ يهین قدیهی، دٍست یٌ. دٍستٌ یٌ فقط پیهان دیگٌ، نکن اخو_ 
 .گفتٌ بًش چی شها گرانی پدر بفًهو

 : گفت دلخَری با ٍ برگردٍند طرفو بٌ رٍ سرش

 بفًهو؟ باید انشب نن اٍندى؟ يَش بٌ پیهان کٌ نگفتی دیرٍز يهَن چرا_ 

 : گفتو ٍ کردم قالب ٍرزشکاریش ٍ تنَند کهر دٍر رٍ دستو ٍ شدم تر نزدیک بًش
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 .کن باٍر اٍندى، بًَش پیهان بگو بًت کٌ نبَد یادم اصال. بَد دیگٌ چیزيای درگیر ذينو_ 

 : گفت ٍ کرد تر دقیق نن رٍی رٍ نگايش ٍ چرخید جاش تَی کهی

 چیزيایی؟ چٌ نحال_ 

 .کنو عَض رٍ صحبت نسیر کردم سعی ٍ دزدیدم ازش رٍ نگايو ٍ نشستو صاف جام تَی

 ناشینو بٌ ٍاقعا   نن. بشٌ سختو انقدر ناشین بدٍن کردم نهی رٍ فکرش باربد، راستی_ 
 قسهت شاید. ناشینو دنبال برم رٍز یٌ ٍ بزنو زنگ نحهَد بابا بٌ خَام نی. دارم احتیاج

 .دیدم نانانو شد

 با ٍ اٍند صَرتو نزدیک جدی خیلی کنو نی عَض رٍ صحبت دارم بَد فًهیدى کٌ باربد
 : گفت ای آنرانٌ ٍ سرد لحن

 . نکن عَض الکی رٍ بحخ يایی؟ چیز چٌ گفتو_ 

 .نبَد نالیهتی يیچ ياش چشو تَی

 :کردم زنزنٌ خاصی ی طهأنینٌ با

 .اینجا بَد اٍندى دیرٍز بابات_ 

 يای حرف بَد سخت.  بَدم ٍاکنشش نگران. کردم تعریف رٍ پدرش يای حرف کل براش
 دارى تَ از دٍنستو نی. کبَد ٍ شد سخت اش چًرى. نداشت ايهیت براش نانَس کٌ پدری

 : گفت غضبناک ٍ کرد بًو رٍ. يا حرف این شنیدن سختٌ. خَرى نی رٍ خَدش

  نگفتی؟ دیرٍز يهَن اینارٍ چرا_ 

 : زدم لب ترس با

 .بریزی بًو ٍ بشٌ درگیر ذينت خَاستو نهی_ 

 : زد نعرى شیر نحل یًَ
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  اینٌ؟ ننطقت نریزم؟ بًو نن کٌ نگفتی يیچی تَ بعد کشی، پیش کادٍ شدى نن نانَس_ 

 کٌ گریٌ زیر زدم چنان. بَد شدى سرازیر دلو بٌ دنیا غو انگار یًَیی. گرفتو پایین رٍ سرم
 رٍ دستش ٍ شد نزدیکو باربد. لرزید نی يام شَنٌ يق يق شدت از. کرد نگايو نتحیر باربد
 : گفت آرٍنی لحن با ٍ کرد حلقٌ ام شَنٌ دٍر

 این نکنی، پنًان ازم رٍ چیزی دارم تَقع ازت نن. کنی گریٌ جَری این خَاد نهی حاال_ 
 .نیست زیادی ی خَاستٌ

 يهچنان. بَد يا حرف این از تر پر دلو انگار انا، داشت کردنو آرٍم در سعی باربد کٌ این با
 : گفت نًربَنی لحن با بار این باربد. زدم نی يق

 .نکن گریٌ طَری این خدا رٍ تَ ارغَانو ببخشید،_ 

 : داد ادانٌ ٍ کرد بارٍن بَسٌ رٍ سرم ٍ کشید آغَشو در نحکو

 .عشقو نکن پنًان ازم رٍ چیزی دیگٌ_ 

 عجیب نازکی دل این خَدنو برای. کرد آرٍنو کو کو ٍ کرد نَازش رٍ بازٍم دستش پًنای با
 !بَد

 : کردم نجَا آيستٌ

 ٍ نًسا از اٍن خَان؟ نی جَنهَن از چی بکنیو؟ رٍ زندگیهَن راحت ذارن نهی چرا_ 
 جدا نشترکٌ؟ يهشَن يدف چرا. خان نسعَد از اینو ٍ رازش ٍ نحهَد بابا از اٍن نادرش،
 شٌ؟ نی نصیبشَن چی. يو از تَ ٍ نن کردن

 : گفت ٍ شد خیرى رٍ بٌ رٍ بٌ کرد نی نَازشو کٌ طَر يهَن باربد

 .کنو قیچی رٍ يا خیلی َپر کٌ است نَقع اٍن. فًهیو نی باالخرى_ 

 قرنز خشو از اش چًرى ٍ پَشید نی لباس تند تند داشت کٌ دیدم حالی در رٍ باربد صبح
 : گفتو گرفتٌ صدای با ٍ نشستو جام تَی. بَد شدى
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 باربد؟ شدى چی_ 

 : گفت باشٌ عادی کرد نی سعی کٌ صدایی با ٍ انداخت بًو نگايی

 . بخَاب تَ نیست، چیزی_ 

 .بشی نگران تَ خَاد نهی باربد ٍ يست نًهی چیز یٌ کٌ داد آالرم ذينو تَی چیزی انگار

 : گفتو نسرانٌ ٍ ٍایسادم جلَش ٍ اٍندم پایین تخت از سریع

  ؟ شدى چی جان باربد_ 

 : گفت غر غر با باربد ٍ شد بلند ٍاحد در صدای نَقع يهَن

 کردى؟ باز اینا برای رٍ در آشغالی کدٍم_ 

 : گفتو تعجب با

 کی؟_ 

 ٍ کردم تنو رٍ ربدٍشانبرم سریع. کرد باز رٍ در ٍ رفت در طرف بٌ سَالو بٌ تَجٌ بدٍن باربد
 چکار اینجا اینا. زد بیرٍن حدقٌ از يام چشو نًسا ٍ سایٌ دیدن نحض بٌ. رفتو باربد دنبال
 : گفت لرزید نی عصبانیت از کٌ صدایی با ٍ گرفت رٍ در جلَی باربد کردن؟ نی

 کنید؟ نی غلطی چٌ اینجا شهايا_ 

 : گفت باربد بٌ رٍ ٍ چرخَند نن رٍی رٍ نگايش سایٌ

 انجام رٍ بَدیو خَاستٌ کٌ کاری زٍدتر يرچٌ باید ٍ ای بچٌ پدر کٌ بندازیو یادت اٍندیو_ 
 .بدی

 : گفت نن بٌ بعد

 .بگیرید جدی ننَ ندارید قصد دٍتا شها انگار. بَد جدی کانال تَ بٌ نن يای حرف_ 
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 : گفت ٍ ٍایساد سایٌ رٍی بٌ رٍ خشو با باربد

 .اینجا بذاری پاتَ نداشتی جرأت ٍگرنٌ يستی کسی کردی فکر کٌ گرفتیهت جدی_ 

 : گفت بلندتری صدای با بار این

 .برید گهشید اینجا از االن يهین_ 

 : گفت ٍ برد يو تَی رٍ ياش اخو بَد برخَردى بًش کهی انگار کٌ سایٌ

 ...بچٌ یٌ ٍ کردی تجاٍز نن دختر بٌ_ 

 : گفت ٍ کشید جیغ نًسا نَقع يهَن ٍ چسبید رٍ سایٌ یقٌ باربد یًَ

 کنی؟ نی غلطی چٌ داری_ 

 بٌ اٍندى بند زبَن با نًسا شد باعخ ٍ گفت نحکهی شَ خفٌ ٍ چرخید نًسا طرف بٌ باربد
 : گفت ای شدى قفل يای دندٍن با سایٌ صَرت تَی باربد. بدى تکیٌ دیَار

 یارم؟ نهی در رٍ قضیٌ تَی تٌ ٍ ناجرا دنبال رم نهی کردی فکر االغ؟ کردی؟ فرض چی ننَ_ 
 .باشو اش بچٌ پدر نن کٌ نیست حانلٌ ات يرزى دختر این اصال پدر؟ کدٍم بچٌ؟ کدٍم

 : زد داد ٍ کرد ترسناکی نگاى نن بٌ. لرزید نی ٍعصبانیت خشو از کٌ سایٌ

 .باش بد اتفاقای ننتظر خَاستی، خَدت_ 

 طرف بٌ باربد. بگٌ پری نانان بٌ ٍ برى خَاست نی. چیٌ ننظَرش دٍنستو نی. کرد یخ تنو
 : غرید شدى قفل يای دندٍن با ٍ رفت سایٌ

 .يرجایی ی زنیکٌ کنی، نی تًدید ننَ زن کٌ کنی نی غلط تَ_ 

 :گفت ای نخی تَ ٍ ریز صدای با نًسا
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 .کنٌ نی يو عهل ٍ کنٌ نی تًدید کٌ فًهی نی حاال_ 

 رٍ لباسش پشت از کٌ بگیرى رٍ نًسا نحیف ٍ ظریف گلَی تا کرد دراز رٍ دستش باربد
 بیرٍن ياشَن ٍاحد در از يا يهسایٌ طفلک کٌ زد بلندی داد اینبار باربد. کشیدم ٍ گرفتو
 .زدن

 .نکردم اتَن خفٌ خَدم يای دست با تا گهشید_ 

 ترس. رفت سرش پشت گرانٌ تًدید يای نگاى ٍ نکخ کهی با انا، سایٌ ٍ رفت جلَتر نًسا
 ٍ گرفت آغَشو در پشت از باربد. شد ٍجَدم تهام در لرز باعخ يهین ٍ گرفت رٍ ٍجَدم
 : گفتو آيستٌ. بدى دلگرنی بًو کرد سعی

 .ریزى نی بًو زندگیشَن بابا ٍ پری نانان چی؟ بگٌ برى اگٌ_ 

 : گفت ٍ گذاشت گَشو کنار رٍ صَرتش باربد

 نهی اٍندن عفریتٌ تا دٍ این اگٌ ٍ اینا بابا ی خَنٌ در جلَی رم نی االن نن نباش، نگران_ 
 .چیٌ جریان ببین پیهان سراغ برٍ يو تَ. بگن چیزی بًشَن ذارم

 . شد خارج خَنٌ از سریع ٍ زد ای بَسٌ گَشو کنار باربد ٍ گفتو ای باشٌ

 شدى شلَغ حسابی پیهان بر ٍ دٍر ٍ بَدن اٍندى پیهان دیدن برای نالقاتی کلی يو انرٍز
 دينو تَی قلبو. بزنو جیغ خَاست نی دلو ٍ کردم نی نگاى اطراف بٌ عصبی ٍ کالفٌ. بَد
 ٍ شد نزدیکو سارا. افتٌ نی پری نانان ٍ بابا زندگی برای اتفاقی چٌ دٍنستو نهی ٍ زد نی
 : گفت گَشو در
 

 شدی؟ يا نیت شبیٌ چرا چتٌ؟_ 

 : گفتو گَشش در اٍن از تقلید بٌ ننو

 .ٍاجبٌ کارم. شلَغٌ خیلی اینجا انا، دارم نًهی صحبت یٌ پیهان با_ 
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 : گفت ٍ شد دقیق ام چًرى بٌ سارا

 بکنٌ؟ تَ بٌ تَنٌ نی کهکی چٌ پیهان شدى؟ چی_ 

 :دادم نکخ با رٍ جَابش

 .پیهانٌ کنٌ کهکو تَنٌ نی کٌ کسی تنًا االن_ 

 ٍ رفت پیهان درخَاستی کتاب دنبال بٌ خان سیاٍش پیهان اتاق در حاضر افراد رفتن بعد
 ٍ نشستو پیهان تخت کنار صندلی رٍی. شد خارج اتاق از سارا يای اشارى با يو جَن کتی

 از پر ٍ نصنَعی لبخند با رٍ سالنش جَاب. کرد سالم يهیشگیش گیرای لبخند با پیهان
 نفس. شدى چی بپرسٌ ٍ بگیرى خَدش بٌ جدی ای چًرى پیهان شد باعخ کٌ دادم استرسی
 : گفتو نقدنٌ بی ٍ کشیدم عهیقی

 . گفتٌ چیزی گَشت در ٍ اٍندى دیدنت بٌ خان نسعَد شنیدم_ 

 : گفت ٍ داد تکَن رٍ سرش پیهان

 درستٌ؟ گفتٌ، چی اٍن بدٍنی خَای نی تَ ٍ_ 

 ٍ شد خیرى سقف بٌ ٍ کشید بلندی نفس پیهان. شدم خیرى بًش ننتظر ٍ گفتو اٍيَنی
 : گفت

 : کرد ریز رٍ ياش چشو. کنو تعریف برات ناجرا اٍل از بذار_ 

 دنبالت؟ اٍند باربد بَدی، نن خَنٌ شب یٌ یاد نی یادت_ 

 : داد ادانٌ پیهان کٌ گفتو ای آرى

 .بَدى گذاشتٌ براتَن بپا یٌ خان نسعَد ندت تهام تَ کٌ این نحل_ 

 : گفت کٌ کردم نگايش تعجب با

 .نَندى ترش عجیب جايای کن، صبر_ 
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 : داد ادانٌ ٍ کشید باال رٍ خَدش کهی

 جدی اٍلش. داشتو ناشناس یٌ سهت از عجیبی يای تهاس یٌ کٌ بَد بعد بٌ نَقع اٍن از_ 
 رٍ ننَ خَاد نی گفت نی دائها  . کرد عبَر ازش تفاٍت بی شد نهی يا بعد انا، گرفتو نهی
 نًسا ٍ باربد ناجرای اینکٌ تا. دادم نهی ايهیت نن ٍلی دى نی بًو خَبی پَل ٍ ببینٌ
 تهَم انا شد کهتر يا تهاس. گرفتی جدایی بٌ تصهیو ٍ پدرت ی خَنٌ رفتی تَ. اٍند پیش

 !نٌ

 : گفتو شنیدم نی زٍر بٌ يو خَدم کٌ صدایی با

 ازت؟ خَاست نی چی_ 

 : گفت اٍند نی طَالنی نظر بٌ کٌ نکحی با

 تَ بٌ شدن نزدیک_ 

 : داد ادانٌ ٍ شد خیرى بًو

 .بزنو بًو يهیشٌ برای رٍ باربد ٍ تَ ازدٍاج تا بشو نزدیک بًت خَاست نی ازم_ 

 : گفتو استرس با ٍ گذاشتو صَرتو رٍی رٍ دستو

 بَد؟ کی فًهیدی_ 

 : گفت ٍ داد تکَن آرى نعنی بٌ رٍ سرش پیهان

 کیایی نسعَد_ 

 : گفتو تعجب با

 چرا؟ آخٌ! خان؟ نسعَد_ 

 :گفت ٍ شد خیرى سقف بٌ دٍبارى پیهان
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 یٌ باید. بَدی شدى جدایی بٌ راضی تَ انا، بدى طالقت کٌ بَد نکردى قبَل ينَز باربد_ 
 .اٍند نی ٍجَد بٌ باربد کردن راضی برای دلیلی

 : کرد اشارى خَدش بٌ

 ا ال داشتو رٍ کسی ير انتظار بذارم قرار باياش کردم قبَل ٍقتی کٌ بَدم نن يو دلیل اٍن_
 .کیایی نسعَد

 

 : گفت ٍ داد پَل پیشنًاد بًو

 ...کٌ انقدری بشو نزدیک تَ بٌ_ 

ن با يهیشٌ از تر زیر بٌ سر پیهان. دٍختو چشو ياش لب بٌ ننتظر يای چشو با ن ن   ن 
 : گفت

 .نکنٌ قبَل نردی يیچ غیرت کٌ انقدری_ 

 

. چیٌ ننظَرش دٍنستو نی. شدم خیرى زنین بٌ زدى بًت ٍ گذاشتو سرم دٍطرفٌ رٍ دستو
 بفرٍشٌ؟ ای دیگٌ کس بٌ رٍ عرٍسش یکی نهکنٌ چطَر ٍلی

 : داد ادانٌ کهی بعد پیهان

 یا دارى ربط خان نسعَد بٌ يو باربد ناجرای بدٍنو خَاستو نی انا، کردم قبَل ظاير بٌ_ 
 نبَدم نطهئن. کرد نالقات شًر خارج رٍ زنی یٌ رٍز یٌ اینکٌ تا. کردم تعقیبش ندت یٌ. نٌ

 طرف بٌ. شد تبدیل یقین بٌ َشَکو دیگٌ. دیدم يهرايش رٍ نًسا کٌ این تا کیٌ زن اٍن
 . کردم تصادف کٌ قرارى چٌ از ناجرا بگو بًت تا افتادم راى شهال

 : گفت ٍ کشید نَياش بین دستی
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 نزدیک برای رايی بًترى ٍ بهَنٌ باقی باید راز یٌ نحل نا يای صحبت گفت، نی دیرٍزم_ 
 .کنو پیدا تَ بٌ زٍدتر چٌ ير شدن

 : داد ادانٌ ٍ گرفت پایین رٍ سرش

 دست بٌ زٍر ٍ زنی يو بٌ دٍ ٍ درٍغ با رٍ عشق خَاد نهی دلهو ٍلی نیستو احساسو ننکر_ 
 .بیارم

 : گفت ٍ شد خیرى يام چشو بٌ ٍ گرفت باال رٍ سرش

 .باش زندگیت نَاظب_ 

 کلهاتی اینا تلخ،سنگین، سخت،. زدم بیرٍن اتاق از جَن نیهٌ بدنی با ٍ کردم تشکر پیهان از
 چقدر دٍنو نهی. بَدن احساسو ديندى تَضیح پیهان يای حرف شنیدن بعد کٌ بَدن

 : گفت ٍ زد زنگ باربد کٌ بَد گذشتٌ

 گفت؟ چی شد؟ چی_ 

 ٍ کرد صدام بار چندین باربد. نشد خارج گلَم از صدایی. کردم بستٌ ٍ باز نايی نحل دينهَ
 : گفتو ٍ کردم جهع رٍ نیرٍم ٍ قَا تهام بار این. بَدم دادى دست از رٍ تَانو انگار نن

 .پیشت یام نی االن_ 

 دستش باربد. رفتو ٍ گرفتو بیهارستان جلَی از دربست ناشین یٌ ٍ ٍ کردم قطع بالفاصلٌ
 : گفت نگرانی لحن با ٍ گذاشت صندلی گاى تکیٌ رٍی رٍ

 نٌ؟ یا خَردی چیزی صبح از پریدى؟ رٍت ٍ رنگ چرا ارغَان؟ شدى چی_ 

 : گفت کالفٌ کٌ ندادم جَابی

 .بگَ چیزی یٌ ارغَان؟ شدى چی_

 : گفتو زحهت بٌ
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 .بگو کٌ ندارم خَبی يای چیز_ 

 : گفت نگرانی با ٍ کرد تکیٌ در بٌ باربد

 شدى؟ چی_ 

 : گفت ای آنرانٌ صدای با باربد کٌ نزدم حرفی دٍبارى

 شدى؟ چی ببینو بگَ_ 

 : گفتو ٍ کشیدم زدم بیرٍن شال از نَيای بٌ دستی

 . بَدى يا جریان این تهام پشت پدرت_

 براش رٍ ناجرا کل شد باعخ ٍ داد جرات بًو سکَتش. زدن بیرٍن حدقٌ از باربد يای چشو
 بٌ کردن فکر بعد انا، گٌ نی درٍغ پیهان گفت نی. کرد نهی قبَل اٍلش. کنو تعریف
 رٍ ناشین باربد. رفت فرٍ ای کشندى سکَت در چیدنشَن يو کنار پازل نحل ٍ اتفاقات
 کردم التهاسش. نکرد تَجًی نن يای خَايش بٌ ٍ افتاد راى شرکت طرف بٌ ٍ کرد رٍشن
 تقریبا شرکت بٌ رسیدن با. شنید نهی صدانَ انگار انا نگٌ چیزی پدرش بٌ عصبانیٌ کٌ االن

 : گفت ننشی بٌ رٍ باربد شدیو کٌ شرکت داخل. دٍیدم نی باربد سر پشت

 يستن؟ دفترشَن تَ کیایی جناب_ 

 : گفت لکنت با بَد پریدى ترس از رنگش کٌ ننشی

 دارن نًهان ٍلی بلٌ_ 

 با. شدم ٍارد سرش پشت يو نن ٍ شد داخل باربد اتاق، در نًهان حضَر بٌ تَجٌ بدٍن
 نًسا ٍ سایٌ. چرخید نی کٌ بَد نتعجب يای نگاى این ٍ گرفت فرا رٍ اتاق سکَت  نا ٍرٍد
 ! خان نسعَد اتاق تَی

 بازی فیلو بٌ شرٍع کارش عادی رٍال طبق سایٌ. بَد اٍندى بند زبَنش رسها خان نسعَد
 : گفت ٍ کرد کردن
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 نگیری؟ جدی يانَ حرف اگٌ شی نی پشیهَن نگفتو خان، باربد بٌ بٌ_ 

 : گفت باربد بٌ اخو با ٍ کرد صاف ای سینٌ بَد اٍندى خَدش بٌ تازى کٌ خان نسعَد

 نسئَلیت بار زیر از خَای نی ٍ ای بچٌ پدر کٌ کنی نهی قبَل گٌ نی خانو سایٌ باربد،_ 
 تَی ی بچٌ با رٍ نظلَم دختر یٌ کٌ شدى آدنی يهچین یٌ نن پسر. کنی خالی شَنٌ يات
 کنٌ؟ ٍل راى

 : گفت ای شدى کنترل خشو با باربد

 نن پدر. درٍغٌ گفتو خَدم بٌ اینجا تا. باشٌ کاسٌ یٌ تَی ياتَن دست شد نهی باٍرم_ 
 .کردم نی اشتباى انگار ٍلی کنٌ نهی نن زندگی با کاری يهچین

 : گفت اٍند نی خَردى جا ظاير بٌ کٌ ای چًرى با خان نسعَد

 چیٌ؟ است کاسٌ یٌ تَی يانَن دست از ننظَرت تَ؟ گی نی داری چی چی؟ یعنی_ 

 : گفت خشو ٍ حرص با باربد

 .نیست حانلٌ اصال نًسا. چیٌ ننظَرم دٍنی نی بًتر خَدت_ 

 : داد ادانٌ بَد شدى قرنز کٌ يایی چشو با ٍ کرد خان نسعَد صَرت نزدیک رٍ صَرتش

 شٌ؟ نزدیک ارغَان بٌ کٌ گفتی ٍ پیهان پیش رفتی چرا_ 

 : گفت قاطع چنان خان نسعَد

 گفتٌ؟ درٍغی يهچین کی_

 : زد داد کالفٌ باربد. ندارى خبر چیزی از ٍاقعا شد نی باٍرم داشت نن کٌ

 کٌ رٍ زنی چرا برى؟ پیهان با ٍ بگیرى طالق ازم گفتی ارغَان بٌ چرا. نن بٌ نگَ درٍغ_ 
 گیری؟ نی ازم داری دارم دٍستش

 : گفت ٍ گرفت باال رٍ اش اشارى انگشت باربد کٌ شٌ ٍارد حاشا در از کرد سعی خان نسعَد
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 درٍغ بی درٍغ_ 

 : گفت ٍ شد جدی دفعٌ یک بَد باختٌ رٍ قافیٌ کٌ خان نسعَد

  داری؟ دٍستش کٌ زنی_ 

 :داد ادانٌ ٍ کرد اشارى نن بٌ دستش با

 .کنو نی بدبختت دخترى این با دارم چرا گفتی نی دائها   یاد نی یادم کٌ جایی تا_ 

 

 بدم؟ ارغَان با ازدٍاج بٌ تن شرکت نجات خاطر بٌ باید چرا زدی، نی سرکَفت نن بٌ يی
 رفتٌ؟ یادت

 : داد ادانٌ حرص با خان نسعَد ٍ انداخت بًو  ای شرنندى ٍ نگران نگاى باربد

 رٍ نًسا عرٍسی رٍز کٌ این تا بَدم ٍضعیت این از تَ نجات دنبال بٌ عرٍسی قبل از_ 
 .دیدم

 ٍ نشست صندلیش رٍی ٍ رفت نیزش پشت بٌ کرد نی صحبت کٌ يهَنطَر خان نسعَد
 : گفت

 

 .باشٌ تَ نجات راى تَنست نی کٌ انداخت کسی یاد ننَ نًسا_

 : داد ادانٌ خان نسعَد. زد بًش عهیقی پک ٍ کرد رٍشن سیگاری سایٌ حین يهین در

. بَدی دیرٍزت از تر ریختٌ بًو رٍز ير کٌ تَیی خاطر بٌ تَ، خاطر بٌ سراغش، رفتو_ 
 بٌ رسیدن تَ بًش باید ننو عَض در کنٌ کهک بًو کٌ شد راضی ٍ کردم صحبت باياش
 . کردم نی کهک حقش

 : کرد اشارى نًسا بٌ نگايش با
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 .داشت حقَقی ٍ حق ٍ بَد نحهَد دختر نًسا_ 

 رفتٌ سایٌ بٌ ظايرش کل ٍ نداشت بابا بٌ شبايتی ترین کَچک کٌ شدم خیرى نًسا بٌ
 : گفت خان نسعَد رٍی در رٍ ٍ زد خیهٌ پدرش نیز رٍی خشو ٍ اخو با باربد. بَد

  ارغَان؟ از دٍری ندت این تَی اٍند رٍزم بٌ چٌ ندیدی_ 

 : گفت ٍ انداخت نن بٌ نگايی خان نسعَد

 .داری رٍ اٍن از بًتر لیاقت تَ. خَرد نهی تَ درد بٌ ارغَان ٍلی، دیدم چرا،_

 : غرید حهلٌ ی آنادى ٍ خشهگین شیری نحل ٍ کَبید نیز رٍی باربد

 دٍنی؟ نی لیاقت از چی_ 

 : گفت ٍ غرید يهَنطَر يو خان نسعَد

. نحهَد نٌ باشو ریس کٌ ننٌ حق ٍ کردم تاسیس نن ٍ شرکت این کٌ دٍنو نی رٍ این_ 
 .بندازى نن پسر بٌ رٍ اش ترشیدى دختر ٍ کنٌ ام خفٌ تَنٌ نی پَل با کرد فکر

 بَد کشَندى پرتگاى لبٌ بٌ رٍ شرکت کل خان نسعَد. خَرد يو بٌ دٍرٍیی يهٌ این از حالو
 با کیایی خان نسعَد حاال ٍلی، داد نجاتش درست ندیریت ٍ پَل با کٌ بَد نن پدر این ٍ

 پس رٍ شرکتش خَدش قَل بٌ خَاست نی نانان ٍ بابا باربد، نن، زندگی کردن خراب
 بگیرى؟

 : گفتو تعجب با

 يو بابا! شدن نی سًیو شرکت تَی باربد ٍ نن کردن جدا ازای در نًسا ٍ سایٌ پس_ 
 .بخشید نی السکَت حق عنَان بٌ رٍ سًهش کل ٍ نداشت نخالفت جرات

 باربد. کرد تایید رٍ يام حرف سر دادن تکَن با خان نسعَد کٌ دٍخت چشو پدرش بٌ باربد
 بٌ ٍ کشید عقب  ٍ نَياش اش دیگٌ دست با ٍ برد جیبش داخل رٍ چپش دست عصبی
 : گفت آرٍم ٍ رفت پنجرى طرف
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 .تخت رٍی بردی ننَ تَ. بَدی اٍنجا يو تَ بَدم، نًسا پیش کردى نست کٌ شبی اٍن_ 

 رٍی رٍ دستش ٍ بست ياشَ چشو خان نسعَد. شدم خیرى خان نسعَد بٌ باز دين با
 . کرد سکَت ٍ گذاشت دينش

 : گفت دٍبارى باربد

 بی ٍ بَدم نست نن. تَيهٌ کردم فکر ٍلی کردم حس رٍ ادکلنت بَی دیدنت، بَدی، تَ_ 
 .کردی باز خَدت ٍ لباسو. حَاس ٍ يَش

 .سَخت نی بدنو. یاد نی یادم دارى. زخو جای پر ٍ تنو ٍ زدین رژ لبو رٍی

 بی يهچنان سایٌ ٍ بَد لبش رٍی پَزخندی نًسا. بَدن بیرٍن حدقٌ از کانال يام چشو
 .ناجرا بٌ خیرى تفاٍت

 : گفت جدی ٍ چرخید پدرش طرف بٌ باربد

 بیشتر این از فرزندیهَن پدر دیَار خَاد نهی دلو. بردار ارغَان ٍ نن زندگی سر از دست_ 
 .بخَرى ترک

 : گفت صالبت با ٍ جدی ٍ برگشت سایٌ طرف بٌ

 .بردار خان نحهَد سر از دست_ 

 : گفت کرد نی خانَش سیگاری جا داخل رٍ سیگارش کٌ يهَنطَر سایٌ

 يو دٍتا شها نشکل. ندارم زنش اٍن ٍ نحهَد زندگی بٌ کاری. خَام نی ُنَ بچٌ حق نن_
 . شد حل ظايرا کٌ

 : گفت باربد بٌ رٍ ٍ گردٍند نن رٍی چشهی خان نسعَد

 . کردم تَ برای رٍ يا کار این تهام نن. کنی نی کار چٌ زندگیت با داری فًهی نهی_

 : گفت ٍ برگشت پدرش طرف بٌ غیض با باربد
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 در. عاشقشو کٌ زنی با اٍنو. کنو نی زندگی دارم. کنو نی کار چٌ دارم دٍنو نی اتفاقا_ 
 .کردی رٍ يا کار این شرکت نجات خَدت، اصطالح بٌ برای. نکردی کاری نن برای تَ ضهن

 : گفت ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش ٍ اٍند نن طرف بٌ بعد

 دیگٌ نن باش، ای دیگٌ کس دنبال درضهن،. خَشبختو زن این با نن کنی قبَل بًترى_ 
 .یام نهی اینجا

 بابا کٌ بَدیو نشدى خارج اتاق از ينَز. رفتنٌ ٍقت فًهیدم کهرم، رٍی باربد خفیف فشار با 
 خَاستو ٍ رفتو طرفش بٌ نگران. بَد قلبش رٍی دستش. دیدیو در پشت رٍ نحهَد
 دٍ با باربد. زدم صدا رٍ بابا جیغ با. شد کبَد ٍ افتاد زنین رٍی بابا یًَ کٌ کنو کهکش
 : گفت ننشی بٌ رٍ بعد ٍ کرد صدا رٍ بابا ٍ رسَند رٍ خَدش

 .اٍرژانس بزن زنگ_ 

 دلو عزیز پدرم، دکتر، يای تالش تهام رغو علی. رفتو نرگ ی لبٌ تا ننو اٍرژانس رسیدن تا
 ٍ بَد شدى ساکن برام دنیا. دٍختو چشو کبَدم ٍ جَن بی پدر   بٌ ناباٍر. گذاشت تنًا رٍ نا

 عزاداری خَدم برای ٍ ریختو اشک حیرت ٍ بًت در طَر يهَن. شنیدم نهی صدایی يیچ
 شدى رٍح ٍ رنگ بی اطرافو دنیای. شد تبدیل شیَن ٍ جیغ بٌ سکَتو کو کو انا، کردم
 از تر شَکٌ طفلی پری نانان. غهگین ٍ سرد. بَد خاکستری دیدم نی کٌ رنگی تنًا. بَدن
 نهی. رٍ خیانتش يو ٍ کنٌ باٍر رٍ بابا نرگ ٍ نبَد يو چطَری دٍنست نهی. بَد نا ی يهٌ
 .برد يا گذشتٌ رٍ نانان جَری بد بَد کٌ طَری ير ٍلی، فًهید چطَری دٍنو

 

 تًَع. رفتنٌ راى حال در کٌ بَدم ای نردى نحل نن ٍ گذشت زدنی يو بر چشو نحل رٍز چًل
 ٍ تَپ با گايی ٍ بَد شدى کالفٌ دستو از باربد. بَد بریدى رٍ انَنو ٍ بَد شدى تشدید يام
 : گفت کرد نی باز برام رٍ آناناس کهپَت کٌ حالی در. داد نی غذا بًو تشر
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 ات نعدى سر بٌ چی نیست نعلَم. نداریو يو یام نهی ٍ خَام نهی. دکتر برنت نی انرٍز_ 
 . یاری نی باال نشدى ساعت یک خَری نی چی ير کٌ آٍردی

 نَيای تَی رٍ دستو. داد ادانٌ گرفتنش ُکشتی بٌ ٍ شد رینگ ٍارد کنسرٍ قَطی با دٍبارى 
 : گفتو ٍ کشیدم پریشَنو ٍ ریختٌ بًو

 .دادم آزنایش رفتو بابا فَت قبل  _ 

 : گفت ٍ شد خشک دست بٌ قَطی باربد

 شد؟ نی بد حالت نحهَد بابا فَت قبل از تَ_ 

 : گفت کٌ دادم تکَن آرى عالنت بٌ رٍ سرم

 بفًهو؟ باید االن نن اٍنَقت_ 

 : گفتو حَصلٌ بی

 .بگو کٌ نبَد چیزی آخٌ_ 

 : گفت ٍ گذاشت دٍطرفش رٍ ياش دست ٍ گذاشت نیز رٍی رٍ قَطی

 آزنایش؟ نتیجٌ خَب_ 

 : گفتو ای نلَسٌ پیشی ٍ آرٍم صدای تن با

 بابا يای نراسو کٌ بعدم ٍ تَ بابای ٍ سایٌ ناجرايای درگیر. نگرفتو رٍ جَابش دٍنو، نهی_ 
 . رفت یادم کل بٌ شدیو

 جلَم ٍ کرد خالی ظرف تَی رٍ يا آناناس بدى کش ٍ بحخ کٌ این بدٍن ٍ کرد نگايو کالفٌ
 با ٍ ندارم ٍ بحخ حَصلٌ دٍنست نی. کرد نی درکو حسابی ندت این تَی. گذاشت
 : گفتو ٍ زدم پس رٍ ظرف. کنو نی گریٌ ٍ شینو نی يا ساعت چیزی ترین کَچک

 .خَاد نی لَاشک دلو خَام، نهی_ 
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 : گفت انداخت بًو حرصی پر  نگاى باربد

  کار؟ چٌ خَای نی لَاشک. شدی رٍح نحل دیدی؟ اتَ قیافٌ_ 

 بیرٍن رٍ آلَ لَاشک جاسازم تَ از ٍ رفتو خَنٌ آشپزخَنٌ طرف بٌ باربد بٌ تَجٌ بدٍن
 : گفت ٍ کرد نگايو نشکَک باربد. کردم خَردن بٌ شرٍع لذت با ٍ کشیدم

 رٍ آزنایشت جَاب بریو بپَش لباس باش زٍد نعهَلیٌ؟ نعدى بیهاری   یٌ فقط نطهئنی_ 
 داری؟ ينَز رٍ اش برگٌ. بگیریو

 : گفتو ٍ کردم فکر کهی ٍ کردم ریز يانَ چشو

 .کیفهٌ تَی کنو فکر  آرى،_

 : گفت رفت نی اتاق طرف بٌ کٌ حالی در باربد

 کیفت؟ کدٍم_ 

 «ٍیتَن لَیس» رنگ کرم کیف_ 

 : گفت ٍ برگشت دستش تَی ی برگٌ با باربد کٌ نکشید طَلی

 .بخَری تَنی نی يو راى تَی لَاشکتَ، بقیٌ. بریو بپَش لباستَ باش، زٍد_ 

 : گفت آزنایش جَاب دنبال گشتن حین در آزنایشگاى ننشی

 دیر؟ انقدر چرا_ 

 : گفت ٍ گرفت طرفهَن بٌ انداخت نگايی رٍ برگٌ کٌ حالی در بعد ٍ

 نبارکٌ_ 

 : گفت تعجب با باربد

 نبارکٌ؟ چی_ 
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 : گفت ٍ کشید جلَ طرف بٌ کهی رٍ صندلیش ننشی_ 

 خانهتَن بارداری_ 

 نفًهیدم چرا نن کردم، فکر این بٌ ٍ شدم خیرى باربد دست تَی ی برگٌ بٌ نتعجب نن
 !انداختو؟ عقب دٍنايٌ

 : گفت جدی خیلی ٍ چرخید ننشی طرف بٌ باربد

 نطهئنید؟_ 

 : گفت ٍ کرد اشارى آزنایش برگٌ بٌ ننشی

 گٌ نی اینطَر کٌ آزنایش_ 

 بَد نعلَم کٌ صدایی با ٍ گرفت رٍ نن دست ٍ کرد تشکر ٍ زد عهیقی لبخند باربد 
 : گفت خَشحالٌ

 دکتر بریو باید_ 

 : گفت سَنَگرافی انجام حین در ٍ بَد شدى خیرى نانیتَر بٌ «نطیعی» دکتر خانو

. باشی نراقب بعد بٌ این از باید ٍلی، برى نی سر بٌ خَبی شرایط در جنین خَشبختانٌ_ 
 .نداشتی خَبی تغذیٌ نًهتر يهٌ از ٍ کردی سپری رٍ سختی رٍزيای چَن

 : پرسید يیجان با باربد

  نیست؟ نعلَم بچٌ جنسیت ببخشید_ 

 : گفت بًو رٍ ٍ گذاشت شکهو رٍی ٍ کند کاغذی دستهال برگ چند ٍ زد لبخندی دکتر خانو

  کن پاک رٍ شکهت اینا با_ 

 : گفت ٍ چرخید باربد طرف بٌ بعد
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 .شٌ نهی نعلَم جنسیت نايگی چًار تا_ 

 : داد ادانٌ يیجان يهَن با باربد

 . بگیرم براش باید يایی چیز چٌ نناسبٌ؟ باردار زن برای يایی چیز چٌ_ 

 : گفت لبخند يهَن با دکتر

 بارداری دٍران نسهَنیت باعخ نهکنٌ ٍ باال برى نی رٍ فشار کٌ شَر يای چیز از غیر بٌ_ 
 .آزادى تعادل حد در چیزيا بقیٌ بشٌ،

 يهین. بینٌ نهی رٍ بزرگش پدر ٍلی، بیاد دنیا بٌ قرارى کٌ بَدم ای بچٌ فکر بٌ راى تَی
 .شد نن ٍقفٌ بی يای گریٌ باعخ نَضَع

 : گفت ٍ گرفت دستش تَی رٍ دستو آرٍنی لحن با باربد

 بانَ؟ ناز کنی نی گریٌ چرا_ 

 : گفتو يام يق يق نیَن

 .ببینٌ رٍ اش نَى کٌ ببینٌ، رٍ رٍزا این کٌ نهَند بابا_ 

 : گفت کالم لطافت يهَن با ٍ زد دستو رٍی ای بَسٌ

 يو دنیا اٍن از خان نحهَد باش نطهئن. نیستا خَب نَن بچٌ برای. خانَنو نکن گریٌ_ 
 . بینٌ نی رٍ نا ی بچٌ

 کردم نی پاک رٍ اشکو کٌ حالی در. بینٌ نی رٍ نا ی بچٌ حتها بابا گفت، نی راست
 : پرسیدم

 رسٌ؟ نی ارث يو نًسا بٌ گفت؟ چی ٍکیل_ 

 : گفت ٍ داشت نگٌ فرٍشی شیرینی نغازى جلَی ٍ انداخت گذرایی نگاى بًو باربد

 .برى نی ارث ٍ تابناکٌ یٌ اٍنو نتاسفانٌ آرى،_ 
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 : داد ادانٌ باربد کٌ کشیدم آيی

 .بستٌ رٍشَن بٌ رٍ بعدی ادعايای يای راى تهام ٍکیل نباش، نگران_ 

 خَش خبر این ٍ رفتیو اینا نانان خَنٌ بٌ نَیز ٍ پستٌ باربد اصرار بٌ ٍ شیرینی خرید بعد
 يو ٍقتی از. خندید نی يو ٍ ریخت نی اشک يو طفلی پری نانان. دادیو يو اٍنًا بٌ رٍ

 باربد با بَدى، باربد علیٌ کحیف پاپَش یٌ افتادى اتفاق کٌ يایی ناجرا تهام بَد فًهیدى
 برگشتٌ نا يای زندگی بٌ آرانش. کرد عذرخَايی باربد از يو ناکان. بَد شدى تر نًربَن

 نچ شرکت تَ نا کٌ رٍزی يهَن دقیقا کرد؟ نی رٍ فکرش کی. گذاف قیهتی بٌ انا، بَد
 رٍ چیز يهٌ اتاق باز نیهٌ در الی از ٍ بیاد يو بابا کردیو، نی باز رٍ سایٌ ٍ خان نسعَد
 بشٌ دلیلی يهین ٍ نکشیدى کٌ يا نقشٌ چٌ اش سالٌ چند ٍ چندین رفیق بفًهٌ ٍ بشنَى
 نداشتو خانو فرنَش ٍ خان نسعَد از خَشی دل کٌ يرچند. نا گذاشتن تنًا ٍ سکتٌ برای
 دارى بگٌ، سنگدل نرد اٍن بٌ. بدى بًشَن رٍ خبر این ٍ بزنٌ سر بًشَن گفتو باربد بٌ ٍلی،
 بٌ انا، رفت یکی بگٌ. کنٌ نی رٍ فکرش کٌ اٍنیٌ از تر ارزش بی دنیا بگٌ. شٌ نی بزرگ پدر

 چرخٌ نی ياش نانرادی ی يهٌ با دنیا. زنین رٍی فرستٌ نی دارى رٍ دیگٌ یکی خدا جاش
 . رسٌ نی راى از يو خَبش يای رٍز ٍ

          ** 

 عالی چیز يهٌ.  زدم نًار نايی با پلَ سبزی بٌ يو سر یٌ ٍ چیدم رٍ سین يفت ی سفرى
 فرانَش يا درد. گذشت سال یک. شدم خیرى يام عشق تا دٍ بٌ ٍ رفتو اتاق طرف بٌ. بَد

 خیرى رٍبرٍم دختر ٍ پدر بٌ. نن برای نَند خَشبختی فقط.  رفتن یاد از يا غو ٍ شدن
 خَابیدى باباش استَار ٍ ستبر ی سینٌ رٍی خانَم «عسل. »شیرینن يو خَاب تَی. شدم
 برای باربد کٌ اسهی «عسل. »برد نی باربد سینٌ طرف بٌ رٍ سرش گايی چند از ير ٍ بَد
 ٍ اٍند دنیا بٌ دخترنَن کٌ افتادم رٍزی یاد بٌ. کرد انتخاب داشتنی دٍست شیرین این
 : گفت کرد نی نَازش رٍ نَيام کٌ حالی در باربد
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 .بندى عسل يو ایشَن ٍ ننی ٍانیلی بستنی تَ_ 

 کردم سیاٍش از شعری خَندن بٌ شرٍع ٍ رفتو طرفشَن بٌ. شد عسل دخترم طَری این ٍ
: 

 ...دٍبارى بنداز خَدم یاد ننَ چشو عسل گیسَ، عسل بانَ، عسل_

 بٌ رٍ ٍ انداخت بَد خَابیدى اش سینٌ رٍی کٌ عسل بٌ نگايی ٍ کرد باز ياشَ چشو باربد
 : گفت لبخند با نن

 باباشٌ ی   سَختٌ پدر_

 : گفتو کردم نی بلندش کٌ حالی در ٍ بردم عسل زیر آيستٌ رٍ دستو

 .نهَندى سال تحَیل تا چیزی. بگیر دٍش یٌ پاشَ_ 

 رٍ خانَم عسل يای لباس ننو. رفت حهَم طرف بٌ ٍ داد بدنش بٌ قَسی ٍ کش باربد
 .برم بًار پیشَاز بٌ زندگیو افراد ترین شیرین با تا کردم تنش

 ...ٍاالبصار القلَب نقلب یا

 «پایان»

 

 82/3/79: تاریخ 
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 زیبا رنان این نَشتن بابت عزیز ایهانی آننٌتشکر از  با

 کنید نراجعٌ 72ناٍل  سایت بٌ بیشتر يای رنان دانلَد برای

wWw.Novel98.Com 

 

 نن ٍانیلی بستنی:  رنان نام

 72 ناٍل اختصاصی کاربر ایهانی آننٌ:  نَیسندى

 72 ناٍل: آرایی صفحٌ ٍ طراحی

   wWw.Novel98.Comسایت  آدرس

 https://telegram.me/novel98   کانال  آدرس
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