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  رمانشناسنامه 
 

 اتَبان بٌ رٍ ای پنجرى نام رمان :

 89 ناول عضَ اختصاصی  ُشکری بیتا نویسنده :

 نرضیٌ نعهتی :ویراستار 

 ، اجتهاعی عاشقانٌ ژانـر:

 نرگس سلطانی :طراح جلد 

 033 تعداد صفحو :

 بکشی کشیک ٍ شٌ حرٍم چشهات بٌ خَاب شب ير دٍنی نی : رمان ی خالصو
 بتَنی َدر ی رٍزنٌ از رٍز ير دٍنی چی؟ نی یعنی ببینی رٍ ناشینش تا پنجرى جلَی

 انا قدم   چند اٍن با تَ ی چی؟فاصلٌ یعنی کنی سالم یٌ بًش حتی نتَنی ٍ ببینیش
 یعنی دارنش؛ فًهی نی دارنش، ٍلی دارن فاصلٌ اٍن از کیلَنتريا کٌ ببینی رٍ دخترایی

 سَزم؟ نی حسرتش تَ یا رسو نی بًش بشٌ؟ چی قرارى داشتن دٍست این َتٌ چی؟

استمحفوظ  89هاول  برای اهجمن کتابتمامی حقوق این    
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 .بَد کنندى دیَانٌ آند نی کٌ ای  قًقًٌ صدای ديو، نی تکیٌ دیَار بٌ

 .کنو نی تر نزدیک را سرم

 .رسید نی اینجا تا يایشان کردن بازی کارت صدای

 .داشت زدى ژل يای لب با شرابی نَيای کٌ يهانی بَدم، دیدى کٌ زنی آن ی  قًقًٌ صدای

 .کرد نی تر خشهگین نرا بغض اش خندى صدای کٌ يهانی

 ...خندید نی

 .آند نی يا دیسکَ انرٍز نَسیقی صدای

 .بَد شدى پر کریًش يای قًقًٌ صدای از رنگ شانپاینی کَچک پاگرد

 .شنیدم نی يو باز گرفتو نی يو را يایو گَش اگر حتی خندید نی

 !بَد افتادى در خط بازٍیو رٍی کردند، نی درد کهرم يای نًرى. بَد سرد زنین بَد، سرد

 .بَدند رسیدى زق زق نرحلٌ بٌ درد از ام سینٌ ی قفسٌ ٍ يا ریٌ

 .کشیدم نهی نفسی اصال... يایو نفس

 .شَم کندى لعنتی در آن از سرد، زنین آن از تَانستو نهی انا، يایو نًرى درد ٍجَد با

 ...اٍ يای قًقًٌ صدای

 ...نن يای يق يق صدای

 .بَد جالبی پارادٍکس چٌ انشب

 بیابو کشیدن نفس برای نجالی تا زنو نی ام سینٌ ی قفسٌ بٌ ضربٌ چند ٍ کنو نی نشت را دستو
 .بديند گلَیو بٌ را اکسیژن آندن نجال تا شَند، جا بٌ جا قدری لعنتی يای بغض این تا

 . کردم استشهام بَیی بفرستو يایو ریٌ بٌ را اکسیژن آندم تا
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 ٍ جبرئیل جدال بَی اشک، نو بَی خراب، حال بَی نانردی، بَی بدجنسی، بَی کابَس، بَی
 شیطان

 !گرفتٌ بغضش سادگیو از خدا

 !کردى تن بر عزا رخت عیدی دم خدا

 کنو نی تقال نن اینکٌ برای است شدى پارى است، شدى پارى برایو جگرش! است شدى سرخ آسهان
 .شَم نهی دیدى انا،

 .کشو نهی نفس نن ٍ خندد نی اٍ اینکٌ برای است شدى پارى

 ...اینکٌ برای

 .پیچد نی گَشو در شَد نی گل کٌ ای دستی فَتبال تَپ صدای

 

 اتاق تخت صدای کٌ شد نی ای دقیقٌ پنج ٍ بَد اسفند يشت ٍ بیست صبح، نیو ٍ چًار ساعت
 .بَد شدى قطع... ٍ خَاب

 نفس بَدند، نردى عرٍس کارتَن در کٌ يایی يهان از. داشتو را نتحرک ی نردى یک حس
 .نکنو فکر... زندى انا، کشیدم نی

 درد بدنو يای استخَان آند، نی فشار اعصابو بٌ ٍقتی بچگی از آخر. بَدم شدى عصبی يو باز
 .کشید نی تیر ٍ گرفت نی

 را اٍ ٍ پیچید نی خَابش اتاق در کٌ صدایی بٌ ٍ بَدم رنگ کرم دیَار پشت کٌ بَد شدى ربعی یک
 پایین تا باال از چپو پای استخَان. دادم نی گَش کرد نی فرٍ دشنٌ نن قلب در ٍ کرد نی خَشحال

 .شَد نی پَدر دارد کٌ کردم نی احساس کرد، نی درد

 زنی صدای شد، نهی پخش اتاقش در" سرت باال یام نی" نَزیک صدای دیگر بَد شدى تهام
 .آند نهی يو خَدش صدای حتی... آند نهی يو تخت خَردن تکان صدای آند، نهی

 ! رفت گیج سرم کٌ ایستادم پايایو رٍی ٍ گرفتو دیَار بٌ رٍ دستو
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 نیز رٍی کٌ کَچکی نعدنی آب شیشٌ ٍ رساندم یخچال بٌ را خَدم آشپزخانٌ بار ٍ دیَار کهک با
 .کردم پر ٍ برداشتو را بَد

 کٌ يایی ناشین بٌ شدم خیرى ٍ نشستو طبقٌ دٍ اتَبان بٌ رٍ دارى دٍجٌ سفید دٍر ی پنجرى کنار
 .شدند نی رد تَک ٍ تک

 پیام آذین از. شد باز تلگرام رسان پیام ی پنجرى ٍ رفت ٍیبرى بار ششهین برای يهرايو تلفن
 :داشتو

 خَبی؟ بنیتا_ 

 کٌ بَد گرنی خَن ٍ خَب دختر قدر این ٍلی بَدم شدى آشنا باياش کٌ شد نی يفتٌ سٌ حدٍدا
 .بَدم گفتٌ براش رٍ چی يهٌ ٍ بَدم شدى نند عالقٌ بًش

 .شدم عاشق ٍاقعا کٌ فًهیدم نهی يیچَقت نن کرد نهی باز رٍ يام چشو اٍن اگر شاید

 .بَد سرد بدنو تهام کردم، باز رٍ تلگرانو ی برنانٌ ٍ زدم رٍ قفل صفحٌ رنز

 : کردم تایپ

 .داشتو نگًت بیدار االن تا ببخش... نباش نگران خَبو عزیزم، آرى_ 

 : نگذشت ای ثانیٌ

 .نَندم بیدار تَ خاطر بٌ نن چیٌ حرفا این دیٍَنٌ نٌ_ 

 : گفت کٌ فرستادم برایش ای خندى فیک

 !بخَابیو دیگٌ_ 

 خَش شب دختر، گفتن اذان

 :گفتو تظاير بٌ

 خَش شب_ 
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 ...نن ٍلی خَابید، اٍن 

 .زد نهی قلبو کٌ ننی

 .بَد شدى خشک چَب نثل ينَز ديانو ٍ گلَ انا، بَدم خَردى آب بطری یک کٌ ننی

 .بَد خیرى صدر ی طبقٌ دٍ اتَبان بٌ ٍ چکید نی اشک يایو چشو از اختیار بی کٌ ننی

 .بَد عید فردا بخَابو، خَاستو کٌ بَد دقیقٌ بیست ٍ شش ساعت

 از داشتو نن ٍلی گرم ٍ بَد صفر باالی درجٌ يشت ٍ بیست يَا. بَدم کشیدى گردنو زیر تا رٍ پتَ
 .لرزیدم نی سرنا

 .بَد بستٌ یخ ٍ کرد نهی پهپاژ کٌ قلبی از لرزیدم، نی رٍحو سردی از

 چٌ نیست یادم کٌ يایی کابَس از صبح دى ساعت تا برد خَابو کٌ يفت بٌ ربع یک ساعت از
 .پریدم نی بَدند

 :شد باز اتاقو در کٌ خَابیدم نی  داشتو ٍ بَدم رسیدى آرانش بٌ تازى

 .عزیزم پاشَ بگیریها، تَنیو نهی يیچی رسیو نی دیر. نداریو سین يفت سفرى. پاشَ نانان بنیتا،_ 

 .بَد نَندى یادم گنگی يای چیز ٍ يا صدا یٌ فقط دیشب از زدم، پلکی

 . بَد نحکو ٍ قَی کٌ يهَنی بَدم کٌ بَدم شدى بنیتایی يهَن

 حالو نگران يهٌ دیدم ٍ کردم رٍشن رٍ يهراى تلفن ی دادى ٍ برداشتو رٍ يهرايو تلفن گَشی
 .شدن

 دی؟ نهی جَاب چرا_ فرزانٌ

 الشیٌ؟ نیست؟ آدم این کن ٍلش نگفتو بنی 

 دی؟ نهی جَاب چرا

 خَبی؟ بنیتا_ آذین
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 کنو؟ یکی يو با خَدتَ ٍ بیابَنی غَل اٍن بیام یا دی نی جَاب بنیتا_ زيرا

 الشیٌ؟ نگفتو نن نگٌ سگ پدر

 خَبی؟ بنی_ ساقی

 خَایش؟ نهی دیگٌ کٌ نکردی فکر يو ثانیٌ یک دیشب بنیتا_ نگین

 حتی. کردم نگاى يا ناشین ٍ اتَبان آسفالت بٌ فقط دیشب نن! نٌ. شدم خشک نگین پیام رٍ
 !نیاٍردم يو رٍ خدا اسو اصال. ابری یا صافٌ آسهَن ببینو کٌ نیاٍردم باال رٍ سرم

 .خَانش نهی دیگٌ کٌ نکردم فکر ای ثانیٌ حتی چی برای ٍ چرا يای سَال تهام بین

 : شد باز حرص با اتاق در

 نشنیدن؟ بٌ زدی رٍ خَدت یا کری بنیتا_ 

 .شٌ نی دیر شَ حاضر پاشَ گو نی

                 

 .نیست کنارم نًسا دیدم ٍ شدم بیدار خَاب از درد بدن ٍ خستگی با کٌ بَد ظًر از بعد دٍ ساعت

 خَنٌ تَ ٍاحد در زنگ صدای کٌ کردم چفت رٍ حهام در ٍ بستو کهرم دٍر سفیدی استخری حَلٌ
 در چپ سهت کٌ بغلی ٍاحد در بٌ دارى اخو با" تیرداد" دیدم کٌ زدم باال رٍ چشهی در. پیچید
 .کنٌ نی نگاى داشت قرار نن ٍاحد

 : کردم باز رٍ در

 نبارک يو تَ عید_ 

 : شد ٍارد ٍ کرد نگايو

 .اٍند سرت بالیی چٌ قبل دفعٌ رفتٌ یادت اینکٌ نثل تَ پسر . شدی خَرم تک دیگٌ خَبٌ

 : کرد رٍشن رٍ ساز چایی
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 بالیی؟ چٌ_ 

 : اپن رٍی کرد پرت رٍ پَلش کیف ٍ سَئیچ

 بَد؟ ایدز بٌ نشکَک پیش ناى سٌ بَد نن ی عهٌ_ 

 :کردم نگايش حرص با

 کنیا نهی ٍل_ 

 :داد باال رٍ سرش

 کنو نهی نٌ_ 

 : آٍردم در نشکی لیَان تا دٍ ٍ کردم باز رٍ سفید کابینت در

 .کنٌ نی جلَگیری حد از بیش صدنان از ٍ پالستیکیٌ کٌ يست يایی ابزار یٌ ببین_ 

 : شد گرد چشهاش

 کارات ٍ حرفا این دٍنی نی شدی؟ بیشعَر قدر این ک ی شدی حیا ٍ شرم بی خیلی" آرشام_ "
  کنٌ؟ نی سکتٌ خدا بندى برسٌ خانو حاج گَش بٌ نکردى خدایی

 : کردم نگايش

 .برسٌ نیست قرار_ 

 : داد بیرٍن صدا با رٍ نفسش

 یای؟ نی يو تَ چالَس، بریو خَایو نی يا بچٌ با عید پنجو_ 

 :دادم يَل عقب بٌ رٍ دارم نو نَيای

 .دٍنو نهی_ 

 :اعصابٌ بی کٌ بَد نعلَم کانال. کَبید اپن رٍ رٍ، طَسیش سَئیشرت

 نٌ؟ یا آرى بدى جَاب نداریو، دٍنو نهی_ 
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 : کردم نگايش ٍ گرفتو دستو تَی رٍ چاییو لیَان

 .نکَب دیَار ٍ در بٌ خَدتَ یام، نی آرى اعصاب بی آرى آرى،_ 

 :در پشت صدایی ٍ اٍند آسانسَر در شدن باز صدای

  نشکنٌ اینا پدر_ 

 گذاشتو اینجا ایناياش

 : کرد نگايو تیرداد

 داری سر زیر یکیو یاد نی خَشو_ 

 : کردم اخو

 .است بچٌ تیرداد شَ خفٌ_ 

 :کرد نگاى در بٌ

 يا خَرى نهی بچٌ یٌ بٌ صدا این ٍلی_ 

 :کردم باز رٍ کابینت در ٍ رفتو بًش ای غرى چشو

 قند؟ یا شکالت_ 

 شکالت_ 

 

                                   **** 

 کَ ٍلی. بَدم کردى فالَ رٍ اینستاگرانش فیکو اینستاگرام يای صفحٌ از تا دٍ با پیش شب چند
 !کردن اکسپت

 : شد باز اتاق در کٌ نیز رٍ کردم پرت رٍ گَشی

 نانان بچینیو سین يفت سفرى بیا بنیتا_ 
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 :نداشتو چیدن سفرى ی حَصلٌ اصال. کردم نگايش

  ننَشتو عید نتن نانان نٌ_ 

 نَیسی نی بعدا بیا شٌ نهی کٌ دیر_ 

 :کردم نگايش

 دیگٌ يست بابا_ 

 : رفت بًو ای غرى چشو

 حَاست ٍلی بهاند کنی نی داری غلطی چٌ خَدتی تَ يست شبی چند يستا، بًت حَاسو_ 
 .باشٌ

 خیلی کٌ نٌ آخٌ... يٌ... باشٌ خَدت بٌ حَاست خَشٌ دلش يو نا نانان  . رفت ٍ کَبید رٍ در
 ...يو رٍ ریختو تًران پسرای ی يهٌ با يهین برای دارم رٍ ٍ بر ٍ خَشگلو

 : داشتو یکیَ این ی حَصلٌ آخیش. بَد" ساغر" شد بلند گَشیو زنگ صدای

 جینگیلی سالم_ 

 :زدم لبخند

 ٍینگیلی سالم_ 

 :لبو رٍی نشَند لبخند اش خندى صدای

 ...دنیای   تارٍک   بدبخت   ی   دلخستٌ تنًای   عاشق   کنی نی کارا چی_ 

 :کنٌ نی ردیف جَری يهین نگو چیزی اگر دیدم

 حالو کافی اندازى بٌ نکن افسردى ننَ خدا رٍ تَ دنیا شاد دل دنیا، رٍشن تَ بسٌ خَب خَب_ 
 .بدى

 :پیچید گَشی تَ شادش صدای
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 نٌ؟ یا ٍیال چالَس بریو یای نی شیشو ٍاسٌ ندارم، حالت بٌ کاری نن_ 

 :نردم دارن دناغی ٍ دل چٌ

  نٌ_ 

 ات افسردى آخر در، ٍ دیَار يهَن بٌ بچسب برٍ بدبخت ی افسردى یای نهی کٌ جًنو جًنو، بٌ_ 
 !ببین بشین نٌ گی نی نردتیکٌ، کنٌ نی

 : دادم بیرٍن فشار با نفسهَ

 يستن؟ کیا

 .یان نی يو اینا فرشاد اینا، شایان فرزانٌ، آیدا، بًارى، درسا، ساقی، نن،_ 

 .گذرى نی خَش بَدم نطهئن. بَد خَبی اکیپ ٍ جهع

 .شٌ نی چی ببینو بذار_ 

 بدى خبر دیگٌ ساعت دٍ تا کٌ شٌ نی چی ببینو بذار_ 

 .تختو تاج پشت کرم دیَار بٌ دادم تکیٌ رٍ سرم

 انسال دارم کنکَر آخٌ_ 

 خَنی؟ نی درس نرگت خبر تًران، بهَنی نثال انسال دارم کنکَر شَ خفٌ_ 

 .شدم خیرى سفید دٍر ی پنجرى بیرٍن بٌ

 نٌ_ 

 .بزنٌ زنگ بابام بگو بگَ نداد اجازى عهَ اگرم بریو بیا پاشَ نکهٌ ٍ نٌ دیگٌ خَب_ 

 رسید نی دادم بٌ يهیشٌ زدم لبخند

 باشٌ_ 

 .بیرٍن رفتو اتاق از ٍ بغلو گذاشتو رٍ گَشی



 www.Novel98.com 13               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نانان_ 

 .کرد نی رندى پلَ نايی برای سیر داشت

 خَای؟ نی چی باز_ 

 : زدم لبخند

 زد زنگ ساغر_ 

 خب_ 

 .دادم قَرت رٍ دينو آب

 برم چالَس گفتن شیشو ٍاسٌ_ 

 :کرد نگايو

 يستن؟ کیا_ 

 . بَد آشپزخانٌ رٍی بٌ رٍ کٌ خَری نايار نیز صندلی پشت نشستو

 اینا فرشاد ٍ اینا شایان عالٍى بٌ يا بچٌ يهٌ_ 

 : کرد نگايو

 کنی؟ کار چی خَای نی رٍ بابات_ 

 رفت یادم اصال. کرد کَبو نیخ اٍند بیرٍن از کٌ ٍاحدی در شدن بستٌ صدای بزنو حرف اٍندم تا
 .بگو خَاستو نی چی

 بابات؟ نگفتی خب_ 

 : اٍندم خَدم بٌ یًَ

 .زنٌ نی زنگ عهَ_ 

 .برٍ داد اجازى بابات ندارم حرفی نن_ 
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 .افتادى ام حنجرى جَن بٌ کٌ بغضی این از نتنفرم گرفتو، پیش رٍ اتاقو راى

 

                                    **** 

 !بَد شدى تنگ کرد نی پًن نانانو کٌ يایی سین يفت سفرى برای دلو

 ...دیگٌ ٍر یٌ نَن خَنٌ ٍ کرنان سین يفت ٍر یٌ يا سین يفت ی يهٌ

 .زدم تکیٌ آسانسَر ی نیلٌ بٌ ٍ زدم رٍ G کلید

 "آرشام... شٌ نی در تَپ االن بیا، نانان آرشام،"

 ...ٍ تکانی خانٌ دلتنگ. بَدم کرنان يای عید دلتنگ چقدر

 شیرینی خیرات برای نانان، يای گیری دٍدى پختن، سهنَ کردن، درست سًن کهاچ ٍ تکانی خانٌ
 !يا نردى عید خَدنَن قَل بٌ سال، پنجشنبٌ آخرین تَ جَن پدر ٍ جَن نادر نزار سر نیَى ٍ

 : کنٌ نی نگايو تعجب با دارى يا يهسایٌ از یکی دیدم باال آٍردم کٌ سرنَ

 آرشام؟ آقا خَبٌ حالتَن_ 

 :گرفتو آسانسَر نیلٌ از رٍ ام تکیٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ

  نهنَن بلٌ بلٌ_ 

 : کرد نگايو

 نبارک پیشاپیش تَن نَ سال_ 

 : گفتو رفتو نی در سهت کٌ يهینطَر عجلٌ با

 .اجازى با يو، خانَادى ٍ شها نَ سال_ 

 چشهک بًو داشت کٌ دیدم را ام رفتٌ کارٍاش سفید شش ٍ دٍیست شدم خارج کٌ ٍرٍدی در از
 .ام شَنٌ سر زد دستی کٌ شو سَار خَاستو ٍ کردم خانَش را دزدگیر. زد نی
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 .شدم شَکٌ دیدم کٌ چیزی از ٍ برگشتو شاگرد سهت

 .زد لبخندی" حهید"

 نردم؟ کردی فکر چیٌ_ 

 ٍ شَق يیچ دیگٌ بابا نرگ از بعد یعنی بشو، زدى يیجان نن اٍند نی پیش کو زدم، پلک بار چند
 : بَد نهَندى برام يیجانی ٍ ذٍق

 برگشتی؟ ک ی پسر_ 

 :چرخَند سرش ی کاسٌ داخل رٍ ياش چشو

 بپرسی اینَ ٍ کنی بغلو داشت جا االن کنو فکر_ 

 :بَدم بیزار کردن بغل از کال

 شناسی نی رٍ نن کٌ تَ_ 

 : داد چینی دناغش با

 ...بَدی يهین دبیرستان دٍران يهَن از کال تَ آرى آرى_ 

 :گرفت دستو از رٍ ناشین سَئیچ ٍ کرد ام حَالٌ چپی چپ

 شاگرد سهت بشین_ 

 .پرید باال يام ابرٍ ٍ رفت باال لبو گَشٌ اختیار بی

 پررٍیی ينَزم_ 

 . کرد پایین ٍ باال سرشَ

 گی نی درست شها بلٌ، بلٌ_ 

 کنارش تَنستو نی تیرداد از بعد کٌ بَد کسی تنًا حهید شاید زدم، دٍر رٍ ناشین ٍ خندیدم
 !بخندم
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                                    **** 

 .داد نی نشَن رٍ عید ششو صبح سٌ داشت کٌ کردم نگاى ساعت بٌ

 .بَد نسافرت کنو گهَن نبَد، يو ناشینش حتی. نبَد خبری ازش کٌ شد نی رٍزی چند

 .داد نشَن رٍ رفتن ٍقت ٍ خَرد زنگ گَشیو آالرم

 .بَد ساقی خَرد زنگ گَشیو کٌ زدم نی لب رژ داشتو

 ننتظریو پایین نا بنی،_ 

 .بیرٍن زدم خَنٌ در از ٍ برداشتو رٍ ساکو یَاش خیلی

 

                                   **** 

 : شد باز يام چشو تیرداد گَشی خَردن زنگ با

 آرشام_ 

 : گفتو کنو نگايش اینکٌ بدٍن

 يَم؟

 "!سایٌ" نَشتٌ_ 

 .دادم تکانی بستٌ چشو حالت يهَن تَ رٍ يام چشو نردنک

 کنو؟ کار چی گی نی خب،_ 

 ! کنی کاری تَ خَاد نهی نٌ،_ 

 .کدٍنٌ سایٌ یاد نهی یادم نن کٌ اینجاست نَضَع فقط
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 . شد باز تٌ تا يام چشو گفت کٌ اینَ

 يستی؟ کی دیگٌ تَ بابا_ 

 :زد پلیدی لبخند

 !بستٌ پشت از رٍ شیطَن دست کٌ يهَنیو_ 

 : گَشیش دٍبارى خَردن زنگ با شد نصادف کٌ دادم بیرٍن صدا با رٍ نفسو

 !کنٌ نهی ٍل يست سایٌ ٍاقعا یادا نی بًش اسهش بابا، ای_ 

 : اٍند" رانین" پَزخند ٍ حهید قًقًٌ صدای

 کیٌ؟ گی نی بعد بردی خَدت سر دنبال جا يهٌ رٍ دختر داری رٍ خیلی بابا_ 

 . خارٍند رٍ سرش تیرداد

 یاد نهی یادم آرشام جَن بٌ_ 

 .کردم نگايش تیز

 بذار نایٌ ات عهٌ از_ 

 : حهید

 .برد گَشهَ صداش النصبَ بدى جَاب تَام حاال، خب_ 

 .رفت بیرٍن ٍ شد بلند تیرداد

 .انداخت نبل دستٌ رٍی رٍ، پاياش ٍ کرد پرت رٍم بٌ رٍ دار پف چرم نبل رٍی رٍ، خَدش رانین

 خبر؟ چٌ بًارى از آرشام_ 

 : کردم نگايش

 .الیقشن کٌ لَشاییٌ ٍ لش يهَن الی! ندارم خبری_ 
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 : کرد باز رٍ بلکش کاپتان ی جعبٌ ٍ انداخت باال ابرٍياشَ

 دی؟ نی فحشش شدى چی. کٌ عاشقشی گفتی نی_ 

 : کردم نگايش چپ چپ

 !بًترى نرى یادش رٍ ياش خریت گايی آدم خب، آرى_ 

 :زد فندک سیگارش بٌ

 .بگیر نًهَنی یٌ تًران برگشتیو بابا، بیخیال_ 

 :زدم پَزخندی

 دیَارنٌ بٌ دیَار ساختهَن ندیر تَام، خَشٌ دلت_ 

 : حهید

 !کنیو نی قطع یازدى تا کٌ نا خب اى،_ 

 : اٍند نهی بدم خَدنو

 !شٌ نی چی ببینیو برگردیو حاال_ 

 :زد سیبش دٍ قلیَن بٌ پَکی حهید

 کیٌ؟ نالٌ رٍیی بٌ رٍ ٍیال این حهید_ 

 : کرد نگايو

 !دارن دٍقَلَ دختر تا دٍ نفرن چًار يستن، خانَادى یٌ_ 

 با يا يفتٌ آخر شدن دانشجَ دختراشَن کٌ ٍقتی از شنیدم ٍلی يستن نتشخص خیلی
 !یان نی دٍستاشَن

 !بَد بزرگی ٍیالی. کردم نگاى ٍیال بٌ ٍ دادم تکَن سرنَ آرٍم
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                                   *** 

 .بَد شب يفت ساعت رسیدیو ٍقتی

 :کردم نگاى" بًار" بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از

 رانندگیش این با شد خَرد کهرم_ 

 : خندید" آیدا"

 .چالَس جادى فَبیای کٌ يو تَ_ 

 : شد تنگ يام چشو

 !نگَ آخ آخ_ 

 کردم نی سکتٌ داشتو

 .ای دیٍَنٌ بابا برٍ_ فرزانٌ

 :شد پارک ساغر شش ٍ دٍیست پشت" شایان" ناشین

 ای؟ زندى بنیتا_ 

 :کردم نگايش

  کنو فکر_ 

 :شد پیادى ناشینش از" فرشاد"

 کردیو حال حسابی کٌ" نریو" ٍ نن_ 

 : کردم نگايش چپ چپ

 .کردم نی حال اٍندم نی يراز جادى از کانل اننیت در ننو خب، آرى_ 

 :خندید نریو
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 !نگیر سخت_ 

 : زد جیغ ساقی کٌ دادم بیرٍن صدا پر رٍ نفسو

 .برگشتٌ حهید ٍای_ 

 :شدم خیرى بًش ٍاج ٍ ياج

 کیٌ؟ حهید حهید؟_

 : داد تکَن رٍ دستو يَل با ساقی

 اٍند؟ یادت جذابٌ آبیٌ، چشهاش گفتو کٌ حهید! خرى بابا_ 

 :ذٍقش تَ بزنو نیَند دلو کٌ کرد نی نگايو ذٍق با يهچین

 !خب آرى_ 

 : ساقی

 !کَفت ٍ خب_ 

 .برگشتٌ حاال! انگلیس بَد رفتٌ چی چی دٍنو نهی دٍرى یٌ برای

 :کرد نی ذٍق يا بچٌ نثل ينَزم زدم، لبخند

 .کنو نی عرض تبریک رٍ برگشتشَن_ 

 

 خشکو جام سر دیدم کٌ چیزی با ٍلی، بردارم رٍ يا چهدان ناشین عقب صندٍق سهت برم اٍندم
 !زد

 ! باشٌ خَدش کٌ نداشت انکان

 : دادم رٍ خَدم جَاب خَدم

 !داشت انکان چرا_ 
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 : بًش بَدم زدى زل

 ! نداشت انکان نٌ_ 

 ! نشنیدم ساغر ٍ ساقی زبَن از رٍ آرشام اسو يیچَقت نن

 !بَدی نشنیدى يو رٍ حهید يهَن اسو دارى؟ ربطی چٌ خَب_ 

 ! يستیو نا کٌ سهتی این بٌ یان نی دارن شدم نتَجٌ کٌ زدم پلک بار چند

 !زد زل نن بٌ کردى اخو صَرت با ٍ باال آٍرد رٍ سرش یًَ کٌ ندیدتو تا دارم بر  قدم از قدم اٍندم

 !کنو کار چی دٍنستو نهی دیگٌ بَدم، کردى قفل

 .بَد زدى خشکو ينَز نن ٍ شد نی تر نزدیک ٍ نزدیک

 کٌ بدم تحَیل بًش گفت بًو چیزی اگر کٌ دادم نی سانَن ٍ سر رٍ ای جهلٌ یٌ نغزم تَ داشتو
 : شد کشدى دستو یًَ

 يپرٍت؟ تَ کنی؟ نی سیر کجا

 : دادم قَرت زٍر بٌ رٍ دينو آب ٍ کردم نگايش

 يیچی_ 

 !کنارنَن از دٍستش ٍ آرشام شدن رد با شد نصادف کٌ داد باال رٍ ياش ابرٍ از یکی

 :کردم نگاى بَد دادى نجاتو کٌ شایانی بٌ

 .ببریو داخل رٍ يا چهدان کن کهکو بیا حاال خَب_ 

 : زد دٍر رٍ ناشین ٍ کرد نگايو

 .يست چیزیت یٌ تَ قسو خدا بٌ_ 

 !شایان حتی يست، چیزیو یک نن بَدن فًهیدى يهٌ جالب چٌ
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                                    **** 

 : گفت تیرداد کٌ بَدم برگشتٌ خرید از

 !بزنیو؟ دٍر یٌ بریو آرشام

 : کردم نگايش

 .بخَریو شانو کٌ ریو نی يو با يهٌ بعد بشن بیدار يا بچٌ بذار خَب_ 

 : برداشت رٍ خردلیش سَئیشرت

 .شام ریو نی گردیو برنی بعد بزنیو، دٍری یٌ بریو بیا خَابن يا بچٌ_ 

 : آشپزخانٌ اپن رٍی گذاشتو رٍ يا خرید

 .شارژ بٌ بزنو گَشیهَ نن بیار گَشی تَ فقط باشٌ،_ 

 باشٌ_ 

 ! آرانش ٍ سکَت قدر این بَد بعید تیرداد از زدیو، قدم صدا بی ٍ حرف بی رٍ شًرک نصف حدٍدا

 !نن يو گايی ٍ بَد تیرداد خندٍند نی کٌ اٍنی يهیشٌ

 : کردم نگايش

 چتٌ؟_ 

 :سَئیشرتش جیب داخل کرد رٍ دستاش

 فکرم تَ یکو فقط يیچی،_ 

 : کردم نگاى بَدنش آٍردى کفشو نَک با شًرک سر از کٌ سنگی بٌ

 چرا؟_ 

 :ببینو رٍ حرکاتش ٍ صَرتش تَنستو نهی بَد پایین سرم چَن
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 "ندا_ "

 :بَد آشنا اسهش چقدر

 خَب؟_ 

 .کرد تصادف ناشین یٌ با پیش رٍز چند_ 

 : زدم ضربٌ سنگ بٌ

 خَب؟_ 

 .کرد تهَم جا در جا_ 

 :ٍیال گردیو برنی داریو بَد نعلَم نسیر از زدم، ضربٌ سنگ بٌ ٍ کردم اخو

 بَد؟ کی ندا یاد، نهی یادم_ 

 !برادری نثل برام تَ گفت نی کٌ دختری يهَن_ 

 : خَرد گرى بًو بیشتر اخهام

 .خَبیٌ دختر گفتی نی داشتی دٍسش یادنٌ دیگٌ، يست زنَنٌ رفیق ندارى اشکال_ 

 !زد بًش ناشین خَدم چشو جلَ کٌ اینٌ اش يهٌ از بدتر_ 

 کردى عادت نا بشٌ، کالفٌ جَری این تیرداد اٍند نی پیش کو خیلی کردم، نگايش چشهی زیر
 !بزنٌ ساز ٍ کنٌ شَخی بخندى، بگٌ، يهیشٌ تیرداد کٌ بَدیو

 بٌ رٍ سرم! کردم حس رٍم رٍ، نگايی سنگینی کٌ دادیو نی ادانٌ رايهَن بٌ داشتیو حرف بی
 ! بَد آشنا برام چقدر کنٌ؛ نی نگايو دارى دختر یٌ دیدم کٌ باال آٍردم شدت

 .دیدنش بار چند نٌ بارم یک دیدنش، جایی یٌ کٌ نطهئنو

 سهت برگشت نن رٍی از نگايش ٍ کشید رٍ دستش پسری یٌ کٌ شدم نی نزدیک بًش داشتو
 .پسرى يهَن



 www.Novel98.com 24               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بَد آشنا برام عجیب اش قیافٌ

 : کرد باز رٍ ٍیال در تیرداد

 !شو نی خَب دیگٌ رٍز چند تا بفًهن، چیزی يا بچٌ خَام نهی_ 

 :زدم بازٍیش پشت بٌ نشتی

  تَ برٍ باشٌ،_ 

 ٍیال این تَی از چیزی یٌ چرا دٍنو نهی بَد، شدى رٍشن ياش برق کٌ کردم نگاى رٍ بٌ رٍ ٍیالی بٌ
 ! بَد شدى عجیب برام ٍ کشید نی رٍ نن

 خَدنو بَد؟ چی دلیلش بشناسهشَن، ٍ بیارم در سر کارشَن از شدى کٌ جَر ير خَاست نی دلو
 !دٍنو نهی

 

                                    **** 

 :سرم پشت زد یکی ساغر

 فکری؟ تَ چتٌ_  

 :کردم چفت يو در رٍ دستو يای انگشت ٍ کردم نگايش

 .رٍییٌ بٌ رٍ ٍیال این ساغر_ 

 :برداشت نیز رٍی ظرف از ای پستٌ

 خَب؟_ 

 :برداشتو ای يندی بادام ٍ کردم دراز دست

 يستن؟ کی_ 

 :داد تکیٌ نبل بٌ ٍ برداشت پستٌ نشتی
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 !ببین ٍ بیا پَالیین خر بچٌ یٌ بابا يیچی_ 

 اسهشٌ، بٌ باال يای خَنٌ نصف داراست نایٌ بچٌ این از نیرى نی براش قدر این ساقی کٌ حهید
 !طراحی ی دٍرى برای انگلیس بَد رفتٌ نايیو چند

 اگر شَخیَ بٌ زنٌ نی چیَ يهٌ کٌ پسراست این از خَبیٌ ی بچٌ اٍنو تیرداد، شَنو دیگٌ یکی
 !باحالٌ اٍکیو، باياش خیلی نن فانیٌ ی بچٌ يست، زدى ناتو اکیپشَن نباشٌ

 ٍ خَبٌ ٍضعش ٍلی رسٌ نهی حهید پای بٌ نالیش شرایط خَبیٌ بچٌ خیلی کٌ يو" رانین"
 !يست پایٌ باياشَن

 کارخَنٌ ٍ دارى فرنانیٌ تَ نجردی خَنٌ یٌ گرٍيشَنٌ، دارى نایٌ بچٌ اٍنو کٌ آرشام، يو یکی اٍن
 کنن، نی زندگی کرنان يو اش خانَادى خَدشٌ، دستٌ دیگٌ. رسید بًش پدرش فَت از بعد باباش
 .نجردی ٍ تًران ٍ خَدشٌ

 .بَدن بايو دبیرستان راينهایی، از گرٍيشَنن ثابت عضَ تا چًار این

 . داشت نَثقی ٍ دقیق اطالعات چٌ

 : کردم نگايش

 دٍنی؟ نی کجا از رٍ اینا تَ ٍقت اٍن_ 

 :کرد جهع دستش کف داخل رٍ يا پستٌ کل ٍ انداخت باال ابرٍیی

 .نداری کو باشی داشتٌ رٍ تیرداد ٍقتی_ 

 :جَیدن کرد شرٍع ٍ دينش تَ ریخت رٍ يا پستٌ کل

 :جَید نی پستٌ ٍ گَشیش ی صفحٌ بٌ بَد شدى خیرى ساغر_ 

 يَم؟_ 

 :دادم فرٍ رٍ دينو آب

 ...یادتٌ_ 
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 .دیَارنَنٌ بٌ دیَار رٍ؟ بغلیهَن يهسایٌ گفتو بًت یادتٌ

 : داد تکَن آرٍم سرشَ

  آرى_ 

 : کردم پا اٍن ٍ پا این

 یادتٌ؟ رٍ اسهش_ 

 :کرد نزدیک بًو رٍ ياش ابرٍ ٍ کرد نگايو

 آریا؟ آرشام، یزدان، ایهان، ايَرا،_ 

 !بَد يا نایٌ این تَ یادنٌ

 :خَندم چر سرم کاسٌ داخل رٍ يام چشو

 آرشام_ 

 : شد باز چشهاش

  خب؟ آرى آيان_ 

 فیکاتَ؟ پیج کرد اکسپت کرد؟ قبَلت اینستا

 : زدم پلکی

 نٌ_ 

 :نیز رٍی انداخت ٍ کرد قفل گَشیشَ

 .کنیو نی پیدا براش رايی یٌ ندارى اشکال خب_ 

 !باشٌ تَنٌ نی چی يیجانیش العهل عکس بگو بًش اگر دٍنستو نهی.  بَد شدى خشک ديانو_ 
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 :کردم نگايش

 کنی؟ کنترل رٍ خَدت ٍ نکنی شلَغ دی نی قَل بگو بًت چیزی یٌ اگر_ 

 :کرد نگايو

 شدى؟ چی آرى_ 

 :گرفتو ضرب يا پارکت رٍ صندلو نَک با

 دادی؟ بیَگرافی چٌ آرشام بٌ راجع یادتٌ_ 

 خَب_ 

 :زدم پلک

 بَدم؟ گفتٌ چی بًت نَن  يهسایٌ بٌ راجع نن یادتٌ_ 

 : چرخَند ياشَ چشو

 .اى دیگٌ بنال. کنی نی طراحی کٌ يایی سَالی بیست از نتنفرم بنیتا ٍای_ 

 :کردم نگايش

  آرشانٌ يهین_ 

 :شد نتهایل پایین بٌ یکو سرش

 ...آرشا يهین چی یعنی_ 

 :چیٌ ننظَرم فًهید تازى کنو فکر

 کنی؟ نی شَخی_ 

 خدا بٌ نٌ_ 

 :شد جا بٌ جا نبل رٍی
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 احهق ای. دم نی نشَنت دیدنت گفتی. بفرست عکسشَ گفتو بار صد سرت، تَ خاک خب_ 
 !کنن ناستت سر اٍن بر خاک. بَدم کردى جَرتَن حسابی االن کٌ بَدی گفتٌ خب رٍانی،

 : کردم نگايش

 نثال؟ کنی کار چی خَای نی حاال_ 

 : شد بلند یکو صداش

 !ٍاست کنو نی کار چی ببین. ببند دينتو بتهرگ فقط نباشٌ کاریت تَ_ 

 :گرفت ام خندى

 .بگو ساقی بٌ خَدم ٍ برسٌ ٍقتش کٌ ٍقتی تا نَنٌ نی تَ ٍ نن بین نَضَع این عَضی، نخند_ 

 :کردم نگايش

 باشٌ_ 

 :در سهت رفت ٍ شد بلند نبل رٍی از

 آٍردی؟ رٍ گیتارت_ 

 : دادم تکیٌ نبل بٌ

 چطَر؟ آرى_ 

 : کرد باز رٍ در ٍ کشید رٍ پایین ی گیرى دست

 .نباشٌ کاریت نن، بٌ بسپار_ 

 .برداشتو رٍ گَشیو ٍ کشیدم نفسی

 

                                     **** 
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 زنگ صدای کٌ کردیو نی بازی دستی فَتبال داشتیو تیرداد ٍ نن ٍ بَد گرفتٌ نعرکٌ رانین دٍبارى
 .اٍند در

 :در سهت رفت ٍ شد بلند نبل رٍ از حهید

 !چطَرى؟ خَدنَن دیٍَنٌ بٌ بٌ

 تَ بیا

 در چَب چًار تَ دختر یٌ دیدم کٌ  در سهت برگشتو! زد؟ نی حرف جَر این حهید کٌ بَد کی
 .ایستادى

 :داد تکَن سرشَ حهید

 .یایو نی باشٌ_ 

 :گفت دٍبارى کٌ گفت چی دخترى نفًهیدم

 .برى نی تیرداد کٌ دم نی قَل بیارید، رٍ ينرنندتَن این يو شها بیارى  گو نی_ 

 :گفت حهید کٌ گفت چی نفًهیدم دٍبارى ٍ

  کنٌ نی بازی دارى نٌ_ 

 .بای بینیهتَن، نی قربانت

 :نردم نی داشتو فضَلی از

 !زدی؟ حرف باياش نحترنانٌ جَر این تَ کٌ بَد کی_ 

 :باال برى کٌ چَبی نردى بٌ گرفت رٍ دستش

 .بفًو رٍ يهٌ بعدا يهَن. گو نهی يیچی نٌ... کٌ بگو فقط فًهی نی حاال_ 

 :پرٍندتو جا از تَپ شدن گل صدای کٌ کردم نی نگايش داشتو. خهاری تَ گذاشتو بدتر

 !داداشو نیستی کارى این بابا_ 
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 شدی پیادى بستنی کٌ انشبَ بگَ، يی بگو يی حاال

 : يا پلٌ سهت گرفت سرشَ بعدم

 در؟ دم   بَد کی حهید_ 

 :اٍند اتاقش از حهید صدای

 ساغر_ 

 :شد باز تیرداد نیش

 گفت؟ نی چی جان، ای_ 

 :اٍند پایین يا پلٌ از کتی پَل کیف ٍ نشکی شلَارک یک ٍ جذب سفید تیشرت یک با حهید

 .کنو دعَت يو رٍ شها گفتو ساحل بریو خَایو نی نا گفت يیچی_ 

 .دیدم کجا رٍ دختر بفًهو تَنستو نی حاال این از بًتر چی. پرید باال ابرٍيام

 : کرد باز رٍ پیراينش يای دکهٌ تیرداد

 .شدى نًربَن چٌ باریکال_ 

 : کرد نگاى تیرداد بٌ آیینٌ داخل از ٍ کرد باز رٍ عطرش در حهید

 .گیتاریستٌ کٌ دارن يهسفر یٌ اٍنام چَن بیاری رٍ گیتارت کٌ بگو بًت گفت يو تازى آرى،_ 

 : زد برق تیرداد يای چشو

 !انشب بشٌ شبی چٌ_ 

 : برگشت ٍ نیز رٍ کرد پرت رٍ عطر حهید

 !شٌ نی تری قشنگ شب خیلی نشی زاد نادر لخت دارى دید کٌ ٍسط این تَ اگر ٍلی، آرى_ 

 :بَد دستش شلَارش ٍ پیراين کٌ شد کشیدى تیرداد بٌ نگايو
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 .بردی دستی فَتبال یٌ حاال_ 

 !کردی؟ نی کار چی زدی نی نلی تیو قًرنانی گل

 : اٍند رانین خندى صدای

 زاد نادر کٌ باش داشتٌ یقین صَرت اٍن در_ 

 :گفت تیرداد کٌ زدم لبخند

 !براتَن دارم_ 

 ٍقتی خَب اى. بَدا شدى کن خَرد اعصاب دیگٌ این برداشتو، رٍ گَشیو ٍ نبل رٍی افتادم
 !بذار يی بردار يی... بذار يی بردار يی حاال دیگٌ خَام نهی یعنی کنو نهی قبَل رٍ ریکَئستت

 :نیز رٍی کردم پرتش ٍ کردم قفل گَشیَ

 .دیگٌ شَ حاضر پاشَ_ 

 : کردم نگاى رانین بٌ

 کاری؟ چٌ برای شو؟ حاضر_ 

 :نشست رٍییو بٌ رٍ نبل دستٌ رٍی حهید

 !کردی بازی دختر بیشتر نَن يهٌ از یاد نی خَشو_ 

 .ات خَنٌ بردی زن نَنو يهٌ از بیشتر

 !بَدی دخترا الی بیشتر نَنو يهٌ از

 بپَشی؟ حسابی ٍ درست لباس بری گهشی پاشی کٌ کشٌ نهی کیَت آی االن بعد

 :کردم کج سرنَ

 چشٌ؟ لباسام نگٌ_ 

 :کرد درست رٍ تیشرتش یقٌ تیرداد
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 بیای؟ شلَارک ٍ رکابی یٌ با خَای نی کٌ نگَ_ 

 :کردم نگاى لباسام بٌ تازى

 .یام نی ننو برید شها. نبَد حَاسو اصال آخ_ 

 : تیرداد

 .بزنو آتیشش کٌ ناشین پشت داشتو بنزین گالن یٌ ٍگرنٌ بیاد يهَنا با خَاد نی نگفت خَبٌ_ 

 :زد لبخند رانین. کردم نگايش چپ چپ

 نکن لَدگی بریو، گهشَ_ 

 :کرد صدام حهید کٌ باال رفتو نی يا پلٌ از داشتو

 

 آرشام_ 

 : دادم جَاب کنو نگايش اینکٌ بدٍن

 !بلٌ؟_ 

 .کنی قفل رٍ درا باشٌ حَاست اٍندی نی داشتی اپن رٍی گذاشتو رٍ کلید_ 

 :دادم تکَن سرم باالی رٍ دستو

 .باشٌ_ 

 .شدم اتاق ٍارد نن ٍ شد بستٌ در

 ٍ برداشتو کبریتی نشکی شلَار با نشکی تیشرت یک. دادم تکیٌ دیَار بٌ ٍ کردم باز رٍ چهدانو در
 ٍ چهدان تَی لباسای رٍی کردم پرتش ٍ گرفتو دٍشی یک ٍ برداشتو رٍ تندم عطر. پَشیدم
 .کردم نایلشَن چپ سهت بٌ انگشتام با یکو ٍ دادم يَل عقب بٌ شَنٌ با نَيانَ
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 خانَش رٍ يا برق ٍ زدم چنگ رٍ کلید. برداشتو رٍ پَلو کیف ٍ گَشی ٍ سَئیچ در جلَی نیز از
 .کردم

 .گرفتو پیش رٍ ساحل راى بلند يای قدم با

  

                                **** 

 یٌ ٍ کردیو جهع چَب فرشاد ٍ شایان با. ساحل لبٌ گذاشتیو  ای دایرى ٍ بردیو بادی نبل کلی
 .کردیو رٍشن يا  نبل ٍسط آتیش

 :ساقی

 بگیر رٍ اینا بیا بنیتا،_ 

 :کردم نگايش

 نگٌ؟ بیشترى چَب تا چًار دیگٌ بیار_ 

 :کشید جیغ

 .شٌ نی کثیف حهید جلَ لباسام دیگٌ بگیر بیا_ 

 :گرفت دستش از ساغر

 یاد؟ نی دارى بینی نهی زنی؟ نی جیغ چتٌ_ 

 . نبر اسو گفتو بار يزار

 !شدند ٍارد نفر سٌ دیدم کٌ کردم نگاى ساحل ٍرٍدی سهت بٌ

 .يستند تا چًار گفت کٌ ساغر

 : زد داد بَد گیتار دستش کٌ شَن یکی

 .استقبال بیا کنی نی دعَت نًهَن حداقل. پیشکش نايار ٍ شام_ 
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 : زد لبخندی ساغر

 تَ؟ چیٌ استقبال بیام نثال_ 

 .کرد ريا قرنز بادی يای نبل از یکی رٍی رٍ گیتارش ٍ شد نزدیک ٍ خندید پسرى

 : زد لبخند ساقی

 .بخیر رسیدن. حهید آقا سالم_ 

 گَیی؟ آند خَش آقا؟ ساقی؟. بیرٍن زد نی کاسٌ از داشت چشهام

 .بَد غریب ساقی با يا ٍاژى این

 :انداخت باال برام ابرٍیی ساغر

 .کنو نعرفی بًتَن رٍ عزیزم دٍست بیاین_ 

 :کرد بًو نگايی ٍ ام شانٌ سر گذاشت رٍ دستش

 .دبیران بنیتا_ 

 .شیطَن يو کلی ٍ قلب خَش نًربَن، نَیسندى، ٍ گیتاریست

 .کشیدم خجالت کٌ بَد کردى زٍم رٍم رٍ ياش چشو جَری یٌ داشت بلندی قد کٌ یکیشَن

 : کرد نگايش حهید بَد گفتٌ بًش ساقی کٌ پسری

 شدى؟ چیزی رانین_ 

 : کرد باز رٍ ياش چشو ٍ برگردٍند نن رٍ از سرشَ پسرى

 .دیدم يو سر پشت جایی یک رٍ ایشَن کنو نی حس_ 

 : کرد اخو حهید

 تیراندازی؟ باشگاى_ 
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 : داد تکانی چپ ٍ راست بٌ ننفی عالنت بٌ رٍ سرش

 رادنًر؟ نَسیقی آنَزشگاى_ 

 : کرد نگايو یًَ ٍ داد تکانی رٍ سرش

 آرشام ی خَنٌ_ 

 : کرد نگايو شدى گرد يای چشو با حهید کٌ زد دٍ دٍ يام چشو

 آرشام؟ ی خَنٌ تَی آرشام؟ ی خَنٌ چی یعنی_ 

 : کرد نگايش رانین

 .نٌ_ 

 : کرد نگايو

 درستٌ؟. يستید آرشام دیَار بٌ دیَار يهسایٌ شها_ 

 خَب اٍنَ ننو چَن. فًهید نی رٍ دقتو ٍگرنٌ راى اٍن بٌ بزنو رٍ خَدم کٌ بَد این راى بًترین
 .یاد نی یادم

 .يست آرشام اسهش بغلیهَن يهسایٌ يو نا ٍلی، ٍاال دٍنو نهی_ 

 شد؟ نهی جهع بحث این چرا

 : کَبید بًو رٍ ياش دست ساغر

 گرفتی؟ یاد چی ببینو بنَاز تیرداد، خَب_ 

 :خندید بَد شدى خطاب تیرداد کٌ پسرى

 گرفتو؟ یاد چی نن_ 

 .گیتارم آنَزش استاد نن

 !تیغی جَجٌ گرفتی یاد چی بدی نشَن باید تَ
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 : پرید جاش از ساغر

 کرکدیل؟ تیغی، جَجٌ شدم نن حاال_ 

 : انداخت راستش پای رٍی رٍ، چپش پای ٍ خندید تیرداد

 !کرکدیل نشدم نن کٌ نٌ_ 

 .تر شیطَن اٍن از يو ساغر ٍ بَد شیطَنی پسرى

 .دیدنش کٌ بگو چیزی بًار بٌ خَاستو ٍ نشستو ساحل ٍرٍدی در رٍی بٌ رٍ آیدا ٍ بًار کنار

 .نا سهت اٍند ٍ داخل اٍند خاصی حالت یٌ با ساحل در از

 .شنَن نی دارن يهٌ رٍ قلبو صدای بَدم نطهئن

 .کشید نی رخ بٌ رٍ زیرش عضالت ٍ بَد تنش فیت فیت کٌ بَد کردى تنش نشکی تیشرت یک

 .بَد افتادى ياش عکس تَی کٌ بَد چیزی از بزرگتر ياش بازٍ

 .داشتو رٍ آندش ٍ رفت آنار ٍ کردم نی چکش رٍز ير نن انگار نٌ انگار

 :ایستاد تیرداد سر باالی ٍ اٍند

 سالم_ 

 :ساقی

 . نهاییدی رخ آرشام، آقا َبٌ

 : بَد بًتر ياش  آسانسَر ٍ يا عکس تَی يای لبخند ی يهٌ از کٌ لبخندی. زد لبخندی

 .شناسو نهی رٍ شها نن_ 

 : زد جیغ بًار

 .بشناسی نبایدم دیگٌ آرى_ 
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 : زد رٍ لبخند يهان باز

 .خانو بًار بٌ بٌ_ 

 : کرد نگايش آیدا

 .بکش خجالت_ 

 :کرد اشارى نن بٌ ٍ کشید دستشَ رانین

 دیدی؟ رٍ دیَارت بٌ دیَار يهسایٌ_ 

 : نحَ لبخندش ٍ شد جدی نگايش

 سالم_ 

 : گفتو زٍر بٌ ٍ زدم پلکی

 سالم_ 

 : کرد نگايش حهید

 .بشین بیا_ 

 لبخند کٌ دادم تحَیلش لبخندی. کرد نگاى نن بٌ ٍ نشست تیرداد کنار نن رٍی بٌ رٍ نبل رٍی
 :زد

 خَبن؟ خانَادى_ 

 : زدم لبخند

 !نرسی نهنَن،_ 

 : زد دستی فرزانٌ

 .کن شرٍع تیرداد خَب_ 

 : کرد سیها بٌ رٍ شایان
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 !تَ بریو سردتٌ اگر خانها خانو_ 

 : اٍند ای عشَى سیها

 عزیزم نٌ_ 

 : داد چینی بینیش بٌ آیدا

 شایان؟_ 

 جانو؟_ 

 : داد تکانی سرشَ

 تًَع حالت يای کیسٌ این از دٍنٌ یٌ یکی يهٌ برای برم یا کاراتَ این کنی نی جهع خَدت_ 
 بیارم؟

 :خندید ساغر

 آیدا اى_ 

 تیرداد بزن

 : کشید آرٍم پایین تا باال سیو از رٍ شستش انگشت ٍ گرفت بغل رٍ گیتارش تیرداد

 بزنو؟؟ چی_ 

 : ساقی

 بگو؟ نن_ 

 : کرد نگاى ساقی بٌ لبخند با حهید

 بگَ_ 

 :زد لبخند ساقی

 شبو تنًای نرد نن_ 
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 :ریتو زدن بٌ کرد شرٍع ٍ داد تکان آرٍم رٍ سرش تیرداد

 

  شبو تنًای نرد نن_ 

 لبو بر َخهَشی نًر

 .بَد گَشیش ی صفحٌ داخل سرش کٌ کردم نگاى آرشام بٌ

  ام رفتٌ غهگین ٍ تنًا_ 

 ام گسستٌ يهٌ از دل

 : خَاندن تیرداد با کردند شرٍع يا بچٌ از سری یٌ

 رسَا ٍ غهگین تنًا، تنًای_ 

  ننو فردا بی ٍ تنًا

 ی صفحٌ بٌ کٌ کردم نگاى آرشام بٌ. خَرد نی آينگ این بٌ صداش ٍ داشت قشنگی صدای
 .زد نی لبخند گَشیش

 .برید نی رٍ َانَنو داشت دٍبارى ام سینٌ قفسٌ تَی درد حس

 

  شبو تنًای نرد نن_ 

 لبو بر َخهَشی نًر

 

 اٍج صداش با تیرداد ٍ خَاندن بٌ کردند شرٍع يو با يا بچٌ ی يهٌ رسید کٌ آينگ اینجای بٌ
 :گرفت
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  شبو تنًای نرد نن_ 

 لبو بر ناندى قصٌ صد

 ام رفتٌ نن تَ شًر از

 ام بستٌ را بارم کَلٌ

 

 .کشید تیری گلَیو"  ام بستٌ را بارم کَلٌ/  ام رفتٌ نن تَ شًر از"  شد تکرار سرم تَی آينگ بیت

 

 تنًا ٍ خَد با فردا فکر بی_ 

 ننو يا شب این عابر

 

 فقط کنو فکر. خَاندن نی تیرداد با ٍ بَدن پیَستٌ نا يای بچٌ بٌ يو خَدش يای دٍست دیگٌ
 .بَد پایین سرم ٍ خَاندم نهی کٌ بَدم نن

 

 تنًا ٍ خَد با فردا، فکر بی_ 

 ننو يا شب این عابر

  شبو تنًای نرد نن

 لبو بر خهَشی نًر

  شبو تنًای نرد نن

 لبو بر ناندى قصٌ صد
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 دست براش يهٌ کٌ کرد تهَم رٍ آينگ باید نازک ٍ ظریف يای سیو رٍی شصت کشیدن یک با
 :کردن شرٍع شایان ٍ فرشاد ٍ زدن

 ندارى فایدى بار یٌ دٍبارى دٍبارى_ 

 :کرد لَس خَدشَ تیرداد

 بارى یٌ يهَن بٌ اش نزى_ 

 : زد داد ساغر

 نشَ لَس. دیگٌ بزن_ 

 : کرد جا بٌ جا پاش رٍی رٍ گیتارش ٍ زد لبخندی

  بگین آينگ باشٌ_ 

 : رفت ٍا نبًَت ٍ نات تیرداد ٍ گفتن رٍ يا آينگ اسو کردن شرٍع بايو يا بچٌ يهٌ

 .بسٌ... بسٌ_ 

 .گید نی دارین داغَنٌ ٍ درب آينگ يرچی. صداياتَنَ ببرید 

 .بزنو چی دٍنو نی خَدم

 .زدن بٌ کرد شرٍع رٍ شاد يشت ٍ شیش ریتو ٍ کرد نگاى گیتارش بٌ

 کردى زیاد اش خَنٌ تَی رٍ آينگ این آرشام کٌ ٍقتی از چَن بَدم حفظ رٍ آينگ این خَب نن
 .دادم نی گَش ٍ زدم نی رٍ آينگ این فقط. بَدم شنیدى رٍ صداش نن ٍ بَد

 بٌ کٌ لبخندی رٍی يام چشو ٍ ام سینٌ قفسٌ بٌ کَبید رٍ خَدش نن قلب. کرد باز لب تیرداد
 .ناند خیرى کرد نی تایپ ٍ زد نی گَشیش صفحٌ

 

 پرست الل يیايَی بی زنانٌ این در_ 
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 تا رٍ يام چشو ٍ کردم خو پایین بٌ رٍ  سرم کٌ افتاد دستو رٍی ٍ چکید چشهو گَشٌ از اشکی
 .نریزى صَرتو رٍی ٍ پایین بیفتٌ يام اشک کٌ کردم باز آخر

 

 پرست قال ٍ قیل کالغان حال بٌ خَشا_ 

 را خَد لحظٌ لحظٌ ديو شرح چگَنٌ

! کنٌ قبَل نغزم کٌ رٍ حالش بدى تَضیح نغزم برای دلو چجَری پرست خیال ناباٍر يهٌ این برای
 کنٌ؟ باٍر

 .بَدن ناندى خیرى تیرداد دست ٍ دين بٌ يهٌ يا بچٌ ٍ گرفت اٍج تیرداد

 

 نردابی يای خرچنگ نشینی شب بٌ_ 

 پرست زالل نايی کند رقص چگَنٌ

 افتند نی نچیدى ٍ غریب چٌ يا رسیدى

 پرست کال باغ يای علف يرزى پای بٌ

 نیست الحق انا جز کٌ کهالی بٌ ام رسیدى

 پرست کهال نن برای را دار کهال

 خاریست بَدنو زندى ٍ ام زندى ينَزم

 پرست زٍال نانردم چشهی تنگ بٌ

 

 : گفت ساغر کٌ زدن سَت ٍ زدن دست بٌ کردند شرٍع يا بچٌ يهٌ ٍ کرد تهَم رٍ ریتو
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 اهلل بسو بنی. بنیتاست نَبتٌ باشٌ کٌ يو نَبتی حاال خَب_ 

 .شد خیرى نن بٌ ٍ جیبش گذاشت. کرد قفل رٍ گَشیش آرشام دیدم باال آٍردم کٌ رٍ سرم

 : کشیدم يام لب رٍی رٍ، زبَنو

  ٍیالست گیتارم_ 

 :کرد نگايو تیرداد

 راحتٌ خَدش گیتار با گیتاریستی ير دٍنو نی البتٌ. بزن نن نال با بیا

 : گفت ساغر کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ زدم لبخند

 گیتارت اینو بیا_ 

 .برم در شد نهی جَرى يیچ. زنین خاکی ی کرى رٍ نداشت ٍجَد آدم این از تر زرنگ

 يهَن گرفتو تصهیو ای ثانیٌ تَی. کرد نی نگايو داشت کٌ کردم نگاى آرشام بٌ ٍ گرفتو رٍ گیتار
 .بشنَى کٌ زنو نی سالن تَ یام نی قصد از يهیشٌ کٌ بزنو رٍ آينگی

 : کردم شرٍع رٍ چًارم چًار ریتو ٍ کردم نَازش رٍ يا سیو

 

 زدم پرسٌ تَ بی خَدم خیال تَ نن تَ يَای بٌ_ 

 زدم نی زل تَ چشای بٌ کٌ شبی يهان بٌ برد ننَ

 کردم عادت کردم عادت ناب احساس این با تَ دنیای بٌ نن

 کردم عبادت را تَ نگاى ير سرد شب آن از بعد

 زد جان آتش نن بٌ نبَدت کٌ آى
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 بَد پایین سرم چَن ٍ نذارى تاثیری صدام رٍی کٌ گرفتو نی رٍ بغضو جلَی داشتو خیلی
 .ببینهش تَنستو نهی

 

 کرد ٍفا بی را تَ کٌ عشق این از سَختو_ 

 شکستی تَ نرا قلب نستی پی رٍم کٌ کس آن شدم نن

 بريانی غهو کٌ دادم تَ بٌ دل

 بکشانی درد بٌ کٌ کس يهان تَ نشَی

 بهانی ٍ بیای تَ رٍز یٌ کٌ باز شَد کٌ کاش

    

 نخَايی تَ نرا کٌ دگر کٌ حال

 سرم ز برٍد يَایت کٌ کنو چٌ بگَ تَ

 ببرم یاد از نتَانو نن کٌ يهانی تَ ننی تهام خَد کٌ ندانی تَ

 افتاد نن جان بٌ کٌ زخو يهٌ آن از بعد

 بَدی دگر یار دل تسکین بٌ تَ

 بَدی دادى دل آن بٌ کٌ کسی بٌ برسی انا، ٍ بهیرم کٌ بخریدم جان بٌ نن

 بَدی دادى دل بَدی دادى دل

 زد جان آتش نن بٌ نبَدت کٌ آى

 کرد ٍفا بی را تَ کٌ عشق این از سَختو

 شکستی تَ نرا قلب نستی پی رٍم کٌ کس آن شدم نن

 بريانی غهو کٌ دادم تَ بٌ دل
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 بکشانی درد بٌ کٌ کس يهان تَ نشَی

 .بهانی ٍ بیای تَ رٍز یٌ کٌ باز شَد کٌ کاش

 

 .شدم نَاجٌ ياش اخو با کٌ گرفتو باال رٍ سرم ٍ کردم تهام رٍ آينگ ٍ ریتو

 : بَد تیرداد اٍند حرف بٌ کٌ کسی اٍلین

 .شد ثابت بًو رانین حرف االن_ 

 .يستید آرشام دیَار بٌ دیَار يهسایٌ دقیقا شها

 :دادم نشَن نتعجب رٍ خَدم انا، نکردم تعجب

 چطَر؟_ 

 :کشید بیرٍن شلَارش از رٍ سیگارش پاکت رانین

 .زنید نی شها رٍ آينگ این يستیو آرشام ی خَنٌ ٍقت ير نا چَن_ 

 :کردم اخو

 شنَید؟ نی کٌ ایستید نی گَش يهیشٌ شها_ 

 :زد پَزخندی رانین

 .بلٌ خانٌ صاحب کنو فکر ٍلی، نٌ نا_ 

 :زد ای سرفٌ تک آرشام

 يستش سکَت اغلبا يو نن ی خَنٌ اینکٌ دلیل بٌ. یاد نی صدا زنید نی شها ٍقتی. ايو_ 
 .شنَیو نی ٍاضح رٍ صداش

 .انداخت باال ابرٍیی ٍ کردم نگايش

 .دارم دختراتو دٍست ٍ آندا ٍ رفت آنار کٌ نگَ نن بٌ آخٌ د   آرشام آقا خَدتی خر
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 .خَدت جَن آرى يا؟ ساکت ی خَنٌ ٍ تَ

 : گرفت نیشگَنی رٍ پًلَم آیدا

 آی_ 

 .کردند نی پچ پچ دیگٌ بايو داشتند کٌ کرد ای اشارى ساقی ٍ حهید بٌ

. بزنٌ حال زد رٍ لحظٌ اٍن کٌ گشت نی چیزی یٌ دنبال داشت کٌ کردم نگاى بًار بٌ ٍ زدم لبخندی
 .بَد يهین کارش يهیشٌ

 ...کرد نی نگاى ساحل يای شن بٌ ٍ بَد پایین سرش اخو با کٌ کردم نگاى آرشانی بٌ

 

                                      **** 

 .بَد چی نداشتو خبر ازش يو خَدم کٌ فکری تَی بَدم رفتٌ ٍ بَدم زدى زل ساحل يای شن بٌ

 : تیرداد

 نا با ٍ بدید افتخار شیو نی خَشحال. بیرٍن دسر ٍ شام بریو خَایو نی شب نا يا، خانو خَب_ 
 .باشید يهراى

 غیر برام بنیتا ٍجَد ٍلی، بیرٍن رفتیو نی دختر اکیپ با نا کٌ نبَد باری اٍلین این شد گرد چشهام
 .بَد يضو قابل

 : کردى اخو ساغر دخترى اٍن دیدم کٌ گرفتو باال ٍ سرم

 .باشید خَش برید شها نخیر،_ 

 .کنیو نی کاری یٌ يو نا

 :زد لبخندی حهید

 .حرفیٌ چٌ این بابا ای_ 
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 .شیو نی خَشحال دیگٌ بیاید خب 

 !اى دیگٌ یان نهی خَب کردن؟ نی اینا بَد اصراری چٌ

 :گفت ٍ زد لبخندی ساقی

 .راحتیو دیگٌ يو با نا نهنَن. نٌ

 !انشب اٍندین کٌ نرسی. باشید خَش برید يو شها 

 :کرد خانَش رٍ سیگارش رانین

 نرخص حضَرتَن از نا بدید اجازى اگر پس. کردید دعَت کٌ نهنَن. حرفیٌ چٌ این بابا ای_ 
 !بشیو

 :شدم بلند زٍدتر

 .شدم خَشحال تَن يهٌ با آشنایی از يهگی، اجازى با_ 

 .بیرٍن نرم انشب اصال شاید. ٍیال سهت رفتو ٍ بیرٍن زدم ساحل در از کنو نگايشَن اینکٌ بدٍن

 ٍ شد باز در کٌ کردم نی فکر ٍقت چند این عجیب اتفاقات بٌ داشتو ٍ بَدم نشستٌ نبل رٍی
 : پیچید تیرداد صدای

 !ذلجَشن شهر آيای_ 

 بیا بجنب پاشَ،

 : شدم خو عقب بٌ نبل از

 .برید شها یام نهی نن_ 

 : داد تکیٌ چًارچَب بٌ رٍ دستش حهید

 .نکن لَس رٍ خَدت بیا پاشَ_ 

 بدٍ پاشَ
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 : کردم نگايش

 .کنٌ نی درد سرم حهید، یام نهی_ 

 : برداشت رٍ ناشینش سَئیچ رانین

 .یای نهی کٌ درک_ 

 يا بچٌ بریو

 : رٍم بٌ رٍ اٍند تیرداد کٌ شدم صاف نبل رٍی

 شدى؟ چیزی_ 

 : کردم نگايش

 .نٌ_ 

 چی؟ پس_ 

 : دادم تکان آرٍم رٍ سرم

 يیچی_ 

 پنیر؟ ٍ قارچ يهبرگر_ 

 :زدم لبخند

 آرى_ 

 دٍبل؟ پنیرى با_ 

 : شد تر باز لبخندم

 آرى_ 

 نشکی؟ نَشابٌ با_ 
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 :کشیدم لبام رٍی رٍ زبَنو

 .بردار ٍ بانکو عابر پَلو کیف از فقط آرى،_ 

 چرا؟_ 

 : دادم بیرٍن  صدا با رٍ نفسو

 .بَدم باختٌ نن رٍ انشب شرط چَن

 .بیرٍن رفت ٍیال در از ٍ برداشت رٍ عابرم حرف بی

 تنگ نانانو برای دلو قدر چٌ. پشتیش رٍی گذاشتو رٍ سرم ٍ دادم تکیٌ نبل پشتی بٌ رٍ گردنو
 .بَد شدى

 .کرنان برای

 ...گفت الالیی يام گَش تَی سازی ضرب صدای کٌ گذاشتو يو رٍی يانَ چشو

 

                                   *** 

 : نبل رٍی انداخت خَدشَ شایان

 .کنیو بازی ٍرق دست یٌ بیا بتی_ 

 يو رٍ خَدم ی حَصلٌ حتی نداشتو، رٍ يیچی حَصلٌ. نداشتو بازی حَصلٌ اصال. کردم نگايش
 :نداشتو

 . ندارم حَصلٌ شایان، نٌ_ 

 : نشست کنارم بًار

 نداری؟ حَصلٌ چی یعنی_ 

 شدى؟ چیزی
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 : زدم پلک

 .کنو استراحت یکو رم نی. ام خستٌ یکو فقط عزیزم، نٌ_ 

 .کردم باز رٍ بَدم کردى انتخاب کٌ اتاقی در ٍ رفتو باال چَبی يای پلٌ از

 .زدم زل بَد؛ ٍیال اختصاصی ساحل بٌ رٍ کٌ ای پنجرى بٌ ٍ کشیدم دراز تخت رٍی

 .آبی آبیٌ آبیٌ... بَد آبی

 ٍ گرفت نقش يام پلک پشت ياش چشو ٍ شد سنگین يام پلک کٌ گذشت قدر چٌ نفًهیدم
 ....برد خَابو نن

 

 آتش يای شعلٌ نثل ساحل ٍسط از نَری یٌ فقط ٍ بَد تاریک جا يهٌ کردم باز کٌ رٍ يام چشو
 .بَد نعلَم

 .کانلٌ ظلهات   جا يهٌ دیدم کٌ کردم باز رٍ اتاق در

 بَد؟ چند ساعت نگٌ 

 :  کردم رٍشنش ٍ برگردٍندم دستو تَی رٍ گَشیو

 .بانداد نیو ٍ دٍ

 تا دٍ کاناپٌ رٍی. پایین رفتو آرٍم يا پلٌ از ٍ کردم رٍشن رٍ گَشیو قَى چراغ. پرید باال يام ابرٍ
 .بَد نسافرتی پتَی

 اٍن ٍ باشٌ بیرٍن کسی فرشادی شایانی، شاید گفتو کٌ بیرٍن برم خَاستو ٍ برداشتو شَ یکی
 .بیرٍن اٍندم ٍیال در از ٍ برداشتو يو رٍ یکی

 شرٍع شدى تلنبار يو رٍ شن يهٌ اٍن از زحهت با ٍ دادم يَل رٍ ساحل رفتٌ در زٍار آينی در
 .بَد آتش کٌ راست سهت بٌ رفتن پایین کردم

 .نردى کٌ بَد نعلَم کَتايش نَيای ٍ يا شَنٌ از. بَد نشستٌ آتش کنار يا شن رٍی نرد یٌ
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 : بَد شایان شبیٌ سرش باالی رفتو

 ...اینجا نشستی جَری این زنی نی یخ شایان_ 

 .شدم خشک کرد نگايو ٍ برگشت ٍقتی

 کرد؟ نی کار چی اینجا این

 اینجا؟ اٍندى چجَری اصال بَدن جنگل سهت کٌ اٍنا

 نبَدى؟ قفل در نگٌ

 .شب ٍقت این چرا

 : زدم پلک باری چند

 ...شایانٌ کٌ کردم فکر نن... ام... نن ببخشید ام

 : زد کهرنگی لبخند

 .گرفت رٍ ساحل در کلید. کرد صحبت خانَم ساغر با حهید ندارى، اشکالی نٌ_ 

 !گٌ نهی يو ببخشید یٌ پررٍ بچٌ

 : سهتش گرفتو رٍ ای سَرنٌ آبی نسافرتی پتَی ٍ زدم کَتايی لبخند

 سردى يَا_ 

 : کرد بازش ٍ گرفت رٍ پتَ جدی خیلی

  نرسی نهنَن،_ 

 : برداشتو قدنی ٍ کردم گرد عقب

 کنو نی خَايش_ 

  بخیر شب
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 یاد؟ نی خَابتَن شها -

 : شدم خشک جام سر

 چطَر؟. شدم بیدار تازى نٌ... نن_ 

 .بهَنید جا يهین یاد نهی خَابتَن اگر بگو خَاستو_ 

 .ننٌ بٌ پشتش دیدم کٌ برگشتو

 !پَش سَیٌ دریای بٌ شدم خیرى خَدش نثل ٍ نشستو آتش کنار يا چَب اٍنَر ٍ رفتو_ 

 لب یًَ کٌ کردیو نی نگاى دریا بٌ داشتیو سکَت تَ ٍ بَدم نشستٌ کٌ بَد شدى ربعی یک کنو فکر
 :کرد باز

 دادی؟ رٍ کنکَرت_ 

 : گفتو ٍلی، نکردم تعجبی

 دٍنید؟ نی کجا از شها_ 

 : ببینو خَب رٍ صَرتش تَنستو نهی آتش يای شعلٌ ٍجَد خاطر بٌ

 .شٌ نی شنیدى ٍاضح صدايا. شدن نازک خیلی زنَنٌ ٍ دٍرى این يای دیَار_ 

 گفتٌ رايرٍ تَ یا اتاقش دیَار پشت بلند بلند قصد از خَدم رٍ دٍنست نی کٌ يایی چیز تهام
 .بشنَى کٌ کنٌ نهی تَجًی حتی یا خَابٌ یا نیست کردم نی فکر يهیشٌ انا، بشنَى کٌ بَدم

 :زدم لبخند

 .شنَن نی بشنَن رٍ چیزی بخَان آدنا کٌ اینجاست نَضَع ٍلی، خَب آرى_ 

 .خَب آرى_ 

 .نٌ یا يست دختر نًهَن کسی خَنٌ تَ ببینن بشنَن خَان نی نثال

 .ترسن نی تاریکی از يا دختر کٌ دٍنٌ نی يو رٍ این اینکٌ ٍ
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 .بشٌ کَفت بًشَن نًهَنی يو بترسن يو يام نًهَن کٌ زنٌ نی رٍ ام خَنٌ فیَز   رى نی بعد ٍ

 .بیرٍن زد نی حدقٌ از داشت يام چشو

  بَدى؟ نن کار کٌ بَد فًهیدى کجا از

 زنٌ؟ نی دستی یٌ دارى نکنٌ

 نا ناشین تَ برى ٍ بزنٌ رٍ فیَز برى گفتو ساقی بٌ شب اٍن نن چَن. زنٌ نی دستی یٌ دارى آرى
 .باال بیاد صدا ٍ سر بی يا پلٌ از ٍ بیفتٌ آسیاب از آبا تا بشینٌ

 :گفتو ٍ خندیدم

 افتادى؟ اتفاق این جدا؟_ 

 :کرد نی نگايو داشت جدیت ٍ اخو با کٌ دیدنش آتش يای شعلٌ بین از

 .کنو پیگیری رٍ چیز يهٌ کٌ دارم عادت يهیشٌ نن_ 

 .زد نی تند داشت قلبو دیگٌ

 .کشید نی نقاشی اعصابو رٍ بدجَری داشت اش گیرانٌ نچ لحن اٍن ٍ حَصلٌ بی صدای این

 کارایی یٌ ننو کٌ شد نی نعلَم رفتو نی در اگر چَن. نبَد رفتن در ٍقت االن شدم خیرى ساحل بٌ
 .اعترافش زیر از برم در خَام نی حاال ٍ کردم

 

 بَدین؟ خَنٌ شها اسفند يفت ٍ بیست شب اٍن ببینو_ 

 

 آیدا ٍ بًار با ساغر ٍ نن کٌ گٌ نی رٍ شبی يهَن! يا ناسٌ ٍ شن رٍی بیفتٌ قلبو بَد نَندى کو
  یٌ کٌ بَد این بدترشو يهٌ از. باال فرستادیهش ٍ زدیو رٍ فیَز رفتیو ٍ آٍردیو گیر رٍ یکی رفتیو
 داشتیو خَنٌ از تر اٍنَر یکو تا چًار نا البتٌ کٌ زندگیش ٍ خَنٌ تَ کردیو خالی رٍ نَش جعبٌ
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 فرار یکی یکی اش خَنٌ پسرای دختر ٍ برداشت رٍ کَچٌ دخترا جیغ صدای کٌ دادیو نی کشیک
 .کردن نی

 : دادم قَرت رٍ ديانو آب

 چطَر؟. بَدم دٍستو ی خَنٌ نن نٌ_ 

 :انداخت باال رٍ ياش ابرٍ

 يیچی_ 

 : تکَندنش ٍ برداشتو دٍشو رٍی از رٍ پتَ ٍ شدم بلند. نبَد جایز نَندن دیگٌ

 .تَن اجازى با. ٍیال رم نی نن_ 

 : گفت رفتو نی داشتو ٍقتی دقیقا ٍ کرد نگايو

 .بکنی رٍ فکرش کٌ يستو اٍنی از تر تیز ٍ تر يَش با نن_ 

 .رسی نهی جایی يیچ بٌ کارات این با چَن. ندى ادانٌ دیگٌ پس

 : داشت يو نفسی بٌ اعتهاد چٌ. شدم عصبی

 .بزنو بار چند رٍ حرف یک ندارم عادت نن ببینید_ 

 .بزنید تًهت کٌ شٌ نهی بنا انا، ٍاجب يو احترانتَن ٍ يستید نا دیَار بٌ دیَار يهسایٌ شها

 .گرفتو پیش رٍ ساحل خرٍجی راى نحکو ٍ تند يای قدم با ٍ زدم رٍ حرفو

 !راضی خَد از عَضی   بايَش   ی پسرى

 .دم نی نشَنت برات، دارم حاال

 .آٍرد در ٍ اشکو ٍ گرفت کهرم يای نًرى کٌ کاناپٌ رٍی کردم پرت حرص ٍ ضرب با خَدنَ

 !بیشعَر ی پسرى
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 "آرشام"

 

 فَتبال داشت اٍنو کٌ، رانین جز خَابن يا بچٌ يهٌ دیدم ٍ برگشتو ساحل از کٌ بَد چًار ساعت
 .کرد نی نگاى رٍ اش عالقٌ نَرد تیو

 .خَرد زنگ گَشیو کٌ بَدم نکشیدى دراز تخت رٍی

 :صبح ٍقت این کیٌ. صبحٌ نیو ٍ چًار ساعت آخٌ

 ...بل_ 

 : کشیدن جیغ بٌ کرد شرٍع دختر یٌ کٌ بَدم نگفتٌ کانل رٍ"  بلٌ" 

 يرتٌ؟ شًر کردی فکر آشغال ی نردتیکٌ

 .زادى افشار آرشام کنو نی حالیت نن... کنو نی حالیت... یارم نی گیرت

 :کرد نی ردیف ٍ زد نی جیغ نفس یٌ

 قانَنٌ؟ بی نهلکت کردی فکر_ 

 نیستو؟ بلد قانَن نن کردی فکر

 .بگیریش باید بزنی دست دختر بٌ ٍقتی بدبخت

 رٍ عَضی لعنتی   شناختهش تازى. فشردم  يو رٍی رٍ، پلکام

 :کردم دٍر گَشو از رٍ تلفن گَشی کٌ، زد جیغ بارى دٍ

 .سنگ زیر یا آسهَن تَ بری_ 

 .ابر بخار ٍ اقیانَس تَی بشی قطرى

  حالیتٌ؟... آرشام کنو نی پیدات

 : کشید ای کنندى کر جیغ
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 حالیتٌ؟_ 

 .اشغال بَق صدای بعدش ٍ

 نشد؟ پارى خَدش گلَی. يیچی گَشو ٍ نن. کردم نگاى تلفن گَشی بٌ

 :داخل کرد پرت رٍ خَدش تیرداد ٍ شد باز اتاقو در

 نریض ی نردتیکٌ چل   ٍ خل_ 

 .باقیٌ نیهشو ٍ قَرت دٍ کشٌ نی خرناس جنگلی خرس نثل

 :تخت سهت اٍند کٌ کردم نگايش

 تلفن؟ بَد کی حاال_ 

 : تخت رٍی انداخت رٍ بالشتش کٌ کردم نگايش تعجب با

 نشد؟ پارى گَشت خَدت آٍرد، درد ننَ گَش جیغاش صدای_ 

 : اٍند کش لبو گَشٌ

 بَد؟ کی زنی نی حدس_ 

 : خَدش رٍی کشید رٍ پتَ

 .دیگٌ بَد ات شبانٌ تفریحات اٍن از یکی البد دٍنو نی چٌ_

 .بشید خَابو تخت ٍ نن دلتنگ بعد بگذرى رٍز دٍ بذارید بگَ

 : کردم نگايش

 .بَد" پرستَ_ "

 :شد گرد چشهاش

 پرستَ؟_ 
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 :دادم تکَن آرٍم رٍ سرم

 گفت؟ نی چی_ 

 : عسلی رٍی کردم پرت رٍ گَشی

 حالی ٍ عشق یٌ شبو. شدیو تنًا اتاق تَ این با کردیو غلطی یٌ نا آرش نًهَنیٌ بابا يیچی_ 
 .کردیو

 :سرش زیر گذاشت رٍ دستش

 خَب؟_ 

 :دادم تکیٌ تخت تاج بٌ رٍ سرم

 .بگیری ننَ باید کردی؛ دار لکٌ رٍ نن دانن تَ. بَدم دختر نن گٌ نی اٍندى حاال. يیچی_ 

 :زد پلک بار چند تیرداد

 چی؟ یعنی_ 

 .کنٌ نی دعَت زن ياش نًهَنی تَ يهیشٌ آرش

 شدى؟ چی حاال. پلکٌ نهی دخترا با آرش اصال

 آٍردى؟ گیر کجا از ٍ نقدس نریو این

 :سرم تَ رفت تاج يای نگین کٌ دادم تکَن رٍ سرم

 .نبَد دختر خَرم نی قسو نن ٍلی، بَدى کٌ حاال. دٍنو نی چٌ_ 

 .چیٌ بٌ چی نباشٌ حالیو کٌ بَدم نخَردى قدری اٍن نن

 : پرید باال ابرٍياش

لی چٌ ببینیو بشٌ فردا تا. بخَاب فعال حاال_   ازدٍاج بگَ بگیر زن فَقش. سرت بٌ بگیرم باید گ 
 .کردى اقدام دیر ٍ کردی
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 : کردم نگايش

 پیشٌ ناى دٍ نال جریان کل عقل_ 

 : داد چینی اش چَنٌ بٌ

 .کنن نی عقد بعد نَنن، نی نانزد يفتٌ یک نردم. باشٌ خَب_ 

 زنی؟ نی حرف يا افتادى عقب نثل چرا

 :شد زیاد یکو صدام ُتن ٍ کردم نگايش

 .کنو نهی نانزد ٍ عقد نايٌ دٍ نن دٍنن نی يهٌ افتادى؟ عقب_ 

 : گزید داخل از رٍ لَپش

 . کردی عقد تازى ٍ بَدی نانزد نَقع اٍن بگی تَنی نی_ 

 .بَد خَب این

 : کردم نگايش

 دختر رٍ کن فکر حاال_ 

 : کرد جا بٌ جا بالشت رٍی رٍ سرش 

 دیگٌ بگیر فالنی یٌ_ 

 : کردم نگايش چپ چپ

 !دختر حالیتٌ؟ تیرداد باشٌ دختر_ 

 :بست رٍ ياش چشو

 .نزن جَش. خَب خیلی... خَب خیلی_ 

 .کنو نی جَر ٍاست رٍ نَن کَچٌ سر خانَم قهر دختر
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 !بکپ بگیر

 .افتاد يو رٍی چشهام ٍ اٍند کش لبو گَشٌ

 

                                    *** 

 "بنیتا"

 

 : کردم دراز نیز رٍی پايانَ

 ساغر_ 

 بلٌ؟_ 

 :بَد نشستٌ نن سر پشت آشپزخَنٌ تَی

 ریو؟ نی ک ی گو نی_ 

 يست؟ ای عجلٌ چٌ. دیگٌ ریو نی حاال_ 

 :رفتو ٍر بَد پریدى الکش کٌ ناخنو گَشٌ با

 .بیاد در صداش بابام ترسو نی_ 

 :نبل رٍ نشست پفک ظرف یٌ با ساقی

 .برگرد آرشام با خَای نی خَب_ 

 آرشام؟ با... تپش بٌ کرد شرٍع قلبو ٍ کردم نگايش

 : خندید ساغر

  خداشٌ از کٌ این_ 
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 برگردن؟ خَان نی ک ی ببین بزن زنگ حهید بٌ

 :باشو داشتٌ دید جفتشَن بٌ کٌ، کردم کج نبل رٍی رٍ، خَدم

 یًَ؟ نباشٌ بد_ 

 : خندید ساقی

 .خَاستٌ خدا از چٌ_ 

 .کشو نی خجالت خَاد نهی نٌ گٌ نی االن کردم فکر

 : نشست بغل نبل رٍ بًار،

 . بکشٌ خجالت بلدى خیلی کٌ، نٌ آخٌ. آرى_ 

 .کنو رنگش نن بکش تَ بنیتا بیا گو نی_ 

 .خندید ٍ گرفتش يَا تَ کٌ سهتش کردم پرت رٍ نبل بغل کَسن

 :کردم نگاى ساغر بٌ

 ساغر؟ چیٌ تَ نظر_ 

 :دينش گذاشت ٍ برداشت نازکی يَیج حلقٌ

 سرت یًَ نالیی بال یٌ ترسو نی نن کردی؛ تعریف تَ کٌ درخشانی بازیٌ زن سابقٌ اٍن با ٍاال
 .بیارى

 چی؟ آٍرد نی سرم بالیی اگر گفت نی راست. شد خالی دلو تَی

 :کرد پاک بَد شستنش ظرف حاصل کٌ رٍ خیسش يای دست حَلٌ با آیدا

 آبرٍی ٍ کنٌ بدبخت رٍ دیَارش بٌ دیَار يهسایٌ بیاد کٌ نیست نَندى عقب قدرم این دیگٌ. نٌ_ 
 يست؟... ببرى نحل ٍ ساختهَن تَ يو رٍ خَدش
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 کسی بٌ. اٍند نی ٍ رفت نی صدا ٍ سر بی يهیشٌ ٍلی، بَد باز زن شاید آرشام... گفت نی راست
 تذکر بًش نخَان کٌ کرد نی رعایت رٍ نقررات ٍ قانَن. باشن نداشتٌ کار بًش کٌ نداشتٌ کار
 .بدن

 .برد نهی گذرٍنی خَش لحظٌ یٌ برای رٍ خَدش آبرٍی يیچَقت آرشام گفت نی راست آیدا

 

 :کردم نگاى ساقی بٌ

 گردن؟ برنی ک ی بپرس بزن زنگ ساقی_ 

 گن؟ نی چی ببینیو بندازیو بحث اٍنجا. جایی بیرٍنی بریو بیاین شب

 :زد تکیٌ اپن بٌ آیدا

 پس؟ ای کارى این... بابا نٌ_ 

 :اسپیکر رٍ گذاشت رٍ گَشیش ساقی کٌ رفتو بًش ای غرى چشو

 لٌ؟... ب_ 

 : داد جَاب ساقی کٌ پیچید ای نردٍنٌ صدای

 خَبی؟. حهید سالم_ 

 شها؟ احَال. خانو ساقی بٌ بٌ_ 

 :زد لبخند ساقی

  نرسی نهنَن،_ 

 يستید؟ کارى چی انشب حهید

 کارى يیچ ٍاال_ 
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 اهلل شاء ان کٌ دیو نی سانَن ٍ سر ٍ ٍسایل یکو. ٍیال یایو نی بعد. رستَران ریو نی شام انشب
 .تًران برگردیو فردا پس

 شدى؟ چیزی چطَر؟ حاال

 :زد لبخند ياش چشو ساقی

 ٍ شدن نتايل دیگٌ  کٌ نٌ اینا فرشاد ٍ اینا شایان این بگو خَاستو ٍلی، نشدى چیزی. نٌ... ام_ 
 اٍنَر ٍ ٍر این رن نی چًارتایی يو با يی

 خب؟_ 

 :داد قَرت رٍ دينش آب ساقی

 افتادیو تنًا نا دیگٌ يیچی بعد_ 

 . بیرٍن شام بریو بیاین ندارین ای برنانٌ انشب اگر ببینو بًتَن بزنو زنگ گفتو

 .دم نی خبر بًت بعد. بکنو صحبتی یٌ يا بچٌ با بذار ٍلی، ندارم نشکلی نن. بریو_ 

 : کرد نگاى ساغر بٌ ٍ زد لبخند ساقی

 .ننتظرم باشٌ،_ 

 :داد تکیٌ نبل بٌ کرد قطع ٍقتی

 .نشَد صحبت اینجانب با ثاتَی اطالع تا_ 

 کَسن از یکی آیدا ٍ سرش تَ زد"  سرت  اٍن بر خاک"  شکل بٌ رٍ دستاش بًار ٍ خندى زیر زدیو
 .خندیدیو يو ساغر ٍ نن ٍ سرش تَ کَبید رٍ يا

 .گذشت نی خَش داشت خیلی

 : برداشت رٍ گَشیش آیدا

 کجان؟ درسا ٍ فرزانٌ این نعلَنٌ يیچ_ 
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 ...َش  نصف بیرٍن زنن نی سحر کلٌ

 .نَند نصفٌ حرفش تهاس شدن برقرار با

 ...دٍری الَ_ 

 .گفت درسا بٌ چی نشنیدیو دیگٌ نا ٍ حیاط سهت رفت

 

                                       *** 

 "آرشام"

 

 :کنٌ نی صحبت تلفن با دارى حهید دیدم نشستو نبل رٍ ٍقتی

 .دم نی خبر بًت بعد. بکنو صحبتی یٌ يا بچٌ با بذار ٍلی، ندارم نشکلی نن. بریو_ 

 :جلَییش نیز رٍی انداخت ٍ کرد قطع رٍ تلفن

 بَد؟ کی_ 

 : کرد نگايو

 .بیرٍن بریو اکیپی يو با شام گفت نی داشت. بَد ساقی_

 :نبل تشک رٍ انداخت رٍ خَدش ٍ ٍر این پرید نبل پشتی رٍی از تیرداد

 یاد؟ نی ساغرم. جانو آخ_ 

 :کرد نگايش لبخند با حهید

 .دیگٌ یاد نی البد_ 

 :زد داد شَیی دست از رانین
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  دیگٌ حلٌ پس_ 

 .بدن بر زنیو نی تَپ شام یٌ انشب

 :خندید تیرداد

 رفتی ساعتٌ دٍ کنی؟ نی غلطی چٌ داری... شَری نی َکنی، نی زنی، نی ریشاتَ داری داداش_ 
 .بیام بزنی تَنی نهی کنی، ریش تٌ ریشارٍ

 :رانین

 شٌ نی تهَم دارى داداش نٌ_ 

 :پاش رٍ زد رٍ ياش دست تیرداد

 ریشات ٍ دانی خَد_ 

 " :  ناشناس"  خَرد زنگ گَشیو کٌ دادم بیرٍن عهیق ٍ نفسو

 ..بل_ 

 :زدن يَار ٍ جیغ بٌ کرد شرٍع کٌ بَدم نگفتٌ کانل رٍ بلٌ دٍبارى

 يستی؟ گَری کدٍم_ 

 بیرٍن؟ یای نهی زنو نی رٍ ات خَنٌ زنگ چی ير چرا

 :شدم بلند ٍ کردم جا بٌ جا رٍ گَشی. کنٌ نی نگايو دارى حهید دیدم کٌ شد گرد يام چشو

 بَد نیز رٍی... بلٌ بلٌ

 بَد؟ نیز رٍی چی_ 

 .نبَد نیز رٍی يیچی

 باال؟ بیام نن یا پایین یای نی آرشام

 :گرفتو پیش رٍ شًرک عهَنی ساحل راى ٍ بستو رٍ ٍیال در نغز، سبک احهق ی دخترى
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 .نکن  جیغ جیغ کنو نی خَايش پرستَ_ 

 !دارم آبرٍ. کنو نی زندگی اٍنجا نن

 : کشید ای کنندى کر جیغ دٍبارى

 نداشتو؟ آبرٍ نن داری؟ آبرٍ_ 

 نداشتن؟ آبرٍ اٍنا چی؟ ام خانَادى

 خَايی؟ خَد قدر این چرا داری؟ آبرٍ تَ فقط

 بٌ نیَندی اگر انا، يیچی کٌ نحضر اٍندی بايام ٍ پایین اٍندی شهارم نی پنج تا آرشام ببین
 کل  ... سًلٌ  ساختهان يای يهسایٌ کٌ اندازم نی راى قشقرقی ٍ زنو نی جیغی چنان علی ٍالی
 .کردی غلطی چٌ بفًهن نحلٌ

 :فشردم يو رٍی رٍ، چشهام

 آخٌ نکن د   پرستَ نیستو خَنٌ... نیستو_ 

 :کرد ای نسخرى ی خندى

 نیستی؟ خَنٌ کٌ... يايا_ 

 .کردم باٍر. سادى ٍ خر ننو

 :گفتو ٍ فشردم چشهانَ

 .نیستو گو نی. بفًو پرستَ_ 

 کجایی؟. نیستی خَنٌ خَب خیلی_ 

 :کشیدم عقب بٌ رٍ نَيام

 .تیرداد ٍیالی شهالو،_ 

 بَد؟ خزرشًر_ 
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 :شد رد سرم از چیزی یٌ لحظٌ یٌ

 خزرشًر آرى_ 

 .کنیو نی صحبت اینجا بیا

 .باشٌ_ 

 :گرفتو رٍ پاشا ی شهارى نن ٍ کرد قطع رٍ گَشی گفت کٌ تندی ی باشٌ از بعد

 ...رفی بٌ_ 

 : بزنٌ حرف نذاشتو

 .کن جَر برام نبلٌ خَنٌ یٌ فردا تا_ 

 .دارم عجلٌ کٌ نکن دیر پاشا

 : کردى تعجب کٌ بَد نعلَم قشنگ

 گی؟ نی چی آرشام؟ چی یعنی_ 

 :کردم فرٍ نَيام تَی رٍ يام انگشت

 .خَام نی نبلٌ ی خَنٌ یٌ پاشا

 :کرد فَت گَشی تَی رٍ نفسش

 .ببینیش بریو بیا سٌ ساعت پاشَ. کردی کچلو. خَب خیلی_ 

 :زدم چرخی خَدم دٍر کالفٌ

 پاشا؟ حالیتٌ خَنٌ اٍن تَی برم رسو نی ٍقتی خَانو نهی ٍ نیستو تًران

 .باشو باید خَنٌ اٍن تَ شب فردا. بفرست رٍ خَنٌ آدرس

 :گرفتو شهارى دٍبارى ٍ کردم قطع رٍ گَشی ٍ زدم داد با رٍ حرفو آخر
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 نجید الَ_ 

 آرشام؟ چطَری_ 

 :فشردم يو رٍ چشانَ

 داشتو برات زحهت یٌ فقط. خَبو_ 

 داداش؟ شدى چی_ 

 :نشستو بزرگی سنگ رٍی

  بگیر ٍانت یٌ ببین

 . کنو نی يهاينگ نگًبان با نن

 .برگردم تا بذار جا یٌ ببر کن جهع نن خَنٌ از يست ٍسیلٌ ٍ اساس چی ير برٍ

 .سرت تَ خَردى چیزی آجری پارى کنو فکر. کنٌ خیر بٌ خدا_ 

 :کَبیدم سنگ رٍ نشتهَ

 .بکن گو نی کٌ کاری نجید_ 

 .يست در کنار نشانی آتش کپسَل بغل يو ٍرٍدی در کلید

 

 .کن خالی رٍ خَنٌ دار برش

  باشٌ_ 

 :نشست کنارم تیرداد کٌ شدم خیرى دریا انَاج بٌ ٍ کردم قطع رٍ گَشی

  کردی عَض يو رٍ ات خَنٌ گیریو_ 

 .کنٌ نی پیدات دٍبارى
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 :گفتو کنو نگايش اینکٌ بدٍن

 کنو؟ کار چی گی نی خَب_ 

 :نَياش رٍی داد ُسر رٍ آفتابیش عینک

 .کن درست ای ریشٌ. يیچی_ 

 :کردم نگايش

 کنیو درست رٍ ریشٌ. باشٌ_ 

 چجَری؟ بگَ تَ

 :شد خیرى دریا بٌ ٍ گرفت صَرتو از نگايشَ

 .بگیر زن... يیچی_ 

 :دادم بیرٍن صدا پر رٍ نفسو

 باشٌ_ 

 .بگَ دختر

 :کرد تر لباشَ

 .نپر يرز ندت یٌ يو تَ ٍلی، نن با اٍن. برات کنو نی پیدا يفتٌ آخر تا گردم نی_ 

 :کردم نگايش چپ چپ

 تیرداد بجنب_ 

 .بجنب کنی نی غلطی ير

  

                                    *** 
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 "بنیتا"

 

 دیگٌ رٍز سٌ دٍ تا يو يا بچٌ ٍ تًران برگردیو آرشام ٍ نن صبح شد قرار شام نیز سر دیشب
 .برگردن

 : گفت آينگ بٌ کردن گَش ٍ سکَت ساعت پنج بعد کٌ بَدیو تًران بٌ نزدیک

 .ساکتی قدر چٌ_ 

 .زدناش حرف نفرد شخص اٍل این بٌ بَدم کردى عادت

 : داد ادانٌ کٌ زدم لبخند

 .بَد نن خَنٌ تَ صدات يهیشٌ_ 

 الکین؟ اٍنا یا کنی نی تعارف نن با

 :زدم لبخند

 بکنو کٌ ندارم صحبتی شها با انا، زنو نی حرف اینا نانانو با... خَب نٌ_ 

 :زد لبخند

 .شیو نی آشنا بايو بیشتر بیشتر، يای فرصت تَ اهلل شاء ان_ 

 .شد ساکت خَنٌ تا اٍن ٍ زدم لبخند نن

 .باال نیَند خَدش رسَند رٍ نن ٍقتی یادنٌ 

 .بَدم نشنیدى رٍ درش شدن بستٌ ٍ باز صدای کٌ شد نی رٍز دٍ

 ... خَنٌ ٍلی، داشت باشگاى دیرٍز بَد عجیب

 : اٍند بیرٍن از صدایی یٌ

 .کنید نگاى بفرنایید_ 
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 .خانَادى بغلی يهسایٌ ساکت، راحت، طبقٌ

 .پسندید نی حتها ببینید رٍ داخل بفرنایید شها

 .بَد پاشا صدای

 نا برای رٍ خَنٌ این کٌ يهَن. بَد ٍفاننش انالک نشاٍر... شناختو نی رٍ پاشا صدای دیگٌ نن
 .کرد پیدا يو

 ...کٌ نیست خَنٌ آرشام نگٌ

 پاشا آقا باشٌ_ 

 .دیو نی خبر بًتَن کنیو فکر یکو بریو نا

 باز رٍ ٍاحد در بًت با. گردى نی خَنٌ تَ دارى پاشا کٌ دیدم چشهی از نن ٍ شد بستٌ آسانسَر در
 :کردم

 پاشا؟ آقا_ 

 :در جلَی اٍند

 شًرانی خانو سالم... بل_ 

 يستن؟ خَب خانَادى شها؟ حال

 : زدم زٍرکی لبخند

 نتشکر نهنَن، خیلی_ 

 خالیٌ؟ آرشام آقا ٍاحد... ام_ 

 فرٍش؟ گذاشتن

 :کشید نَياش تَی دستی

 .بگو چی ٍاال_ 
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 "فرٍش برای بذارم رٍ خَنٌ: "گفت زد زنگ نن بٌ عجلٌ با پیش رٍز چند

 .کرد تخلیٌ رٍ خَنٌ يو رٍز يهَن

 بَد؟ کردى کار چی آرشام... پاشا دين تَ رفتو ٍا... شدم نات

 . ندادم جَاب يو رٍ رفت ٍ گفت پاشا کٌ ای"  اجازى با"  حتی

 کشیدم؟ نی عذاب قدر این کٌ بايام بَد کردى قًر خدا... بَد شدى خراب سرم رٍی دنیا

 .در چًارچَب بغل بَد افتادى لهس بدنو ٍ بَد شدى خشک دينو

 با بَدم شدى عاشقش نن کٌ کسی... بَد دیَار یٌ نن با اش رابطٌ کٌ کسی. بَد رفتٌ نن آرشام
 .بَد رفتٌ... دیَار یک فاصلٌ

 صدا چٌ. افتاد خَابش اتاق دیَار شد نی کٌ تلَیزیَن پشت شدى دیَاری کاغذ دیَار بٌ نگايو
 کرد نی دختراش دٍست با کٌ دعَايایی چٌ. نشدم آب ٍ نشنیدم دیَار این پشت از نن کٌ يایی

 .کردم نی گریٌ نن ٍ کشی ننت رفت نی بعد ٍ

 ...گریٌ با... اشک با. بَدم نکردى صبح لعنتی دیَار يهین... دیَار این پشت کٌ يایی شب چٌ

 نجرد پسر عاشق دخترش جدی جدی ٍاقعا فًهید نانانو کٌ بَد دخترش دٍست با دعَاش سر
 .شدى دیَارشَن بٌ دیَار يهسایٌ

 رٍ بَدم کشیدى کٌ يایی زجر خاطرات نن ٍ گذشت قدری این ٍلی، دٍنو نهی رٍ گذشت قدر چٌ
 :بیرٍن اٍند نانانو ٍ شد باز آسانسَر در یًَ کٌ آٍردم یاد بٌ

 !بنیتا_ 

 نشستی؟ اینجا چرا نانان بنیتا

  جان نانان پاشَ

 :دیدنش نی تار کردم، نگايش

 !رفتٌ_ 
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 : گذاشت زنین رٍ بَد دستش کٌ يایی خرید

 .بشو فدات اینطَر خَدت با نکن... برى قربَنت نانان پاشَ_ 

 :دیدنش نی تار چرا بَد، شدى خو کٌ کردم نگاى نانانو بٌ

 !رفتٌ_ 

 : فشرد يو رٍ چشهاشَ

 بَد؟ چی این آخٌ. عزیزم پاشَ. نن بشو فدات ندارى ارزششَ خدا بٌ_ 

 .ریخت بی اخالق، بی باز، دختر

 دادی؟ دل چیش بٌ

 . بگردم دٍرت پاشَ

 :دیدنش تار دٍبارى

 نانان_ 

 :کرد نگاى چشهام بٌ

 !رفتٌ_ 

 : کرد نچی

 .باز زن پسرى. بهیرى برى رفتٌ، درک بٌ رفتٌ کٌ، رفتٌ_ 

 . نن بگردم دٍرت پاشَ

 :شکست بغضو

 رفتٌ... تٌ... رف... کٌ.... دٍنستی نی... نی تَ_ 

 : شد پرتاب بیرٍن بٌ يق يق با نفسو
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 .رٍخدا تَ نکن بنیتا_ 

 .  بشو فدات تَ بریو پاشَ. نانان نکن گریٌ

 : زدم جیغ

 رفتٌ؟ کٌ نگفتی بًو چرا_ 

 :بینیش رٍی گذاشت رٍ انگشتش

 .رفت آبرٍنَن. آرٍم! يیس_ 

 .بگو بًت تَ بریو بیا

 :شدم بلند ٍ شد رد پايام بغل از

 نگفتی؟... را... چ...گو... نی_ 

 : کرد باز رٍ نانتَش يای دکهٌ

 .کنی نی جَر این دٍنستو نی چَن_ 

 :کردم پاک يانَ اشک

 فًهیدم؟ االنو کنی نهی فکر_ 

 : زد داد کٌ حهَم سهت رفتو

 بنیتا_ 

 :زدم جیغ ٍ کَبیدم رٍ حهَم در

 نرد بنیتا... نرد_ 

 ...کردم يق يق ٍ نشستو سرد آب دٍش زیر لباس، با ٍ کردم باز رٍ دٍش

 کَبید نی بار یک دقیقٌ دٍ ير نانانو ٍلی، دٍنو نهی بَد گذشتٌ قدر چٌ. دستو از بَد رفتٌ در زنان
 ٍ گرفت نی رٍ دستگیرى ٍ در بٌ
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 :زد نی داد ٍ کشید نی

 :شنیدم رٍ کیانا صدای یًَ کٌ گذشت قدر این خَبی بگَ حداقل. درٍ کن باز بنیتا_ 

 .خَبی ببینیو کن باز بنی. درٍ کن باز بنیتا_ 

 !بَد نیلَ

 بَدن؟ اٍندى خَدشَن یا بَد زدى زنگ نانانو

 : شد زدى در

 ...جَن بٌ یا کنی نی باز درٍ یا بنیتا

 . کن بازش شکنهشا نی

  زد در بٌ لگدی

 بغلو ٍ کشید رٍ دستو نیلَ کٌ کردم باز رٍ در ٍ شدم بلند. کنو نگرانشَن این از بیشتر نیَند دلو
 :ندادم نشَن العهلی عکس يیچ نن ٍلی، کردم

 . دادی نَن سکتٌ_ 

 :گرفت لرزید نی کٌ دستو کیانا

 .آقا عن این برای آٍردی خَدت رٍز بٌ چی ببین

 .ندارى ٍاال نٌ دارى؟ ارزش آخٌ

 : زد تشری نیلَفر

 ا   کیا بسٌ_ 

 بدى؟ حالش بینی نهی

 : زد کنار بَد صَرتو تَ کٌ رٍ خیسو نَيای
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  عشقو بیا_ 

 بخَریو بايو کافی یٌ بیرٍن بریو کنو خشکت بیا

 بَدن؟ کافی فکر بٌ اینا ٍ بَد رفتٌ نن آرشام. کردم نگايش

 : تخت رٍی نشست کیانا

 .ایران برگشتو سال سٌ بعد ذٍقی بی خیلی_ 

 .نکردی ذٍقی يیچ

 : کرد باز رٍ کهد در نیلَفر

 جاشٌ سر حالش خیلی کٌ نٌ آخٌ_ 

 :کرد بغلو ٍ نشست کنارم. کیانا

 کنی؟ نی جَر این چرا جَنو بتی_ 

 . نرٍ ننَ راى گفتو. اشتبايٌ عشق این گفتو کٌ نن بگردم دٍرت

 .نکن حیف خَدتَ... نکن گفتو

 .ندارى لیاقت پسرى این

 . نکن کردنتٌ حال ٍ عشق ٍ جٍَنی اٍج تَ

 نگفتو؟ یا گفتو. نییست آدم این بتی گفتو

 .بَد گفتٌ گٌ نی راست... بَد گفتٌ

 :خَرد زنگ نیلَفر گَشی

 فرشاد؟ بلٌ_ 

... _ 
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 :کرد ٍر اٍن ٍر، این رٍ يا لباسی چَب

 داری حَصلٌ يو تَ بابا نٌ_ 

... _ 

 داری حَصلٌ. فرشاد بابا برٍ_ 

 .بدى خیلی حالش. بگو بًش تَنو نهی االن

... _ 

 یادنٌ... یادم باشٌ داداشی باشٌ_ 

 .خداحافظ

 :جلَم گذاشت نشکی کفش ٍ شال با کرم شلَار ٍ نانتَ یٌ

 بریو بپَش بدٍ_ 

 :کردم نگايش

 نیلَ_ 

 دلو؟ جَن_ 

 : شد کَر سَزش از چشهو ٍ ام گَنٌ رٍ چکید اشکو

 ...رفتٌ آرشانو_ 

 :فشرد خَدش بٌ رٍ نن کیانا

  جَری این نکن. بگردم دٍرت الًی_ 

 .بریو بپَش پاشَ

 :شد پیادى ناشینش از فرشاد دیدم کٌ بیرٍن بردنو ٍ کردن تنو لباسانَ زٍر بٌ
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 بنیتا؟ شدى چی_ 

 سال سی قدر انا، شناختهشَن نی کٌ شد نی نیهی ٍ سال سٌ... سال سٌ رٍ کیانا ٍ فرشاد ٍ نیلَ
 .بَدم صهیهی باياشَن

 : کرد باز برام رٍ عقب در کیانا

 .بشٌ عَض يَاش ٍ حال کٌ خَب جای یٌ بریو بزن فقط يیچی_ 

 : ایستاد سَلَقَن َکن تَی رستَران یٌ جلَی فرشاد کٌ گذشت ساعتی چند

 .خطٌ تًٌ پایین بریزن يهٌ عزیز يای افسردى ٍ يا جَجٌ ٍ يا نَرچٌ_ 

 ی خیرى نگاى کٌ کردم نی جهع ٍ ام خندى ٍقتی ٍ نردم نی خندى از االن بَد ای دیگٌ ٍقت ير شاید
 .دیدم نی رٍ فرشاد

 کردم؟ نی کار چی باید حاال... شدم خیرى فرشش بٌ ٍ نشستو تخت رٍی

 : تخت لبٌ نشست فرشاد

 نیلَ؟_ 

 : نیلَفر

 بلٌ؟_ 

 " شدى؟ چی"  نعنی بٌ کرد ای اشارى نن بٌ

 : گفت ٍ کرد نگايش نیلَ 

 .داریو کار بنیتا با نا.  برگرد بزن نخ تا دٍ یٌ برٍ تَ يیچی_ 

 :کرد صاف رٍ پیراينش ٍ شد بلند فرشاد

 نباشٌ آٍیزٍن نفت يا نقَ نق بچٌ نثل برگشتو ٍقتی يست چی ير ٍلی، شدى چی دٍنو نهی_ 
 .لطفا
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 :گرفت دستانَ نیلَ ٍ رفت کٌ زدم نشد دیدى اصال کنو فکر کٌ کهرنگی لبخند

 خَبی؟_ 

 : کرد پاکش نیلَ ٍ چکید اشکو کٌ کردم نگايش

 نٌ؟ شَخیٌ یٌ این نیلَ_ 

 نیست؟... شَخیٌ یٌ این

 :کردم نگاى نیلَ ٍ کیانا بٌ

 !نیست خَبی شَخیٌ اصال این... بگٌ یکی... خدا رٍ تَ_ 

 :چکید يو کیانا ٍ نیلَ اشک کٌ برداشت  رٍ نحَطٌ کل يقو يق صدای ٍ گفتو

 بزنهشا بگیرم برم رٍ عَضی نردتیکٌ_ 

 . لیاقت بی

 :باال برد رٍ صداش ٍ داد تکَن رٍ يام شَنٌ

 .بسٌ دیگٌ. کردی حرصیو بنیتا_ 

 فًهی؟ نی نداشت لیاقتتَ

 :اٍند فرشاد ٍ کرد بغلو کیانا کٌ شدم نی راست ٍ خو عقب ٍ جلَ بٌ گریٌ شدت از

 چتٌ؟ تَ نعلَنٌ_ 

 .پرٍندی رٍ خَشگال يهٌ ات گریٌ این با

 يیچی پرٍندی رٍ شَن خَشگال يهٌ نجید، رٍحت بٌ لعنت"  پیچید گَشو تَ رايرٍ تَی صداش
 " اى نزدیو

 ...بَدم آٍردى شانس رفت نهی چشهام سَی اگر انشب... شد شرٍع يقو يق باز

 :شدم پیادى فرشاد ناشین از
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 .شدید اذیت ببخشید. کشیدید زحهت خیلی يا بچٌ نرسی_ 

 :کیانا

 .شَ گو_ 

 :نیلَفر

 بخَاب زٍد کَى بریو دنبالت یایو نی فردا_ 

 : فرشاد

 .بیار گیتارتو_ 

 پنجرى پشت اش تیرى ای قًَى ی پردى ٍ خالیٌ ناشینش جای دیدم کٌ در سهت رفتو ٍ زدم لبخند
 چنگ لعنتی این دٍبارى... نیست آٍیزٍن بَد، کَچٌ بٌ رٍ کٌ سالنش تَی پنجرى بزرگ نستطیلی

 .َکند رٍ گلَم گلَنَ تَ زد

 .کرد کجی دين بًو ٍاحدش باز نیهٌ چَبی در ٍ شد باز استیل آسانسَر در

 جلَی ٍسیلٌ از خالی سفید زیبای نربع یک ٍ شد باز. دادم يَل رٍ در ٍ برداشتو جلَ بٌ قدم دٍ
 .شد ظاير يام چشو

 .شد ديانو آب دادن قَرت باعث کٌ شد فشردى گلَم در چیزی

 در ٍ دیدم رٍ ٍسیلٌ از خالی دار اپن آشپزخَنٌ چپ سهت کٌ، شدم رد در از ٍ رفتو جلَ قدم یک
 .شدند نی جا داخلش زٍر بٌ نفر دٍ ٍ بَد کَچٌ سهت بٌ کٌ ای نفرى یک بالکن آشپزخَنٌ ادانٌ

 .گرفت درد شد، کَبیدى ام سینٌ قفسٌ بٌ قَاش تهام با قلبو کٌ کشیدم دستی اپن بٌ

 رٍ اشک نو صَرتو رٍی کٌ زدم پلکی

 

 .نبَد ای قطرى کشیدم ٍ دستو ٍقتی ٍلی، کردم حس
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 يا خَاب اتاق ٍ بًداشتی سرٍیس حهام، شدم، خیرى بَد ٍرٍدی در از تر جلَ کٌ رايرٍیی بٌ
 .داشت قرار رايرٍ يهَن داخل

 

 .شدند کَبیدى سرم تَ عریان اتاق ٍ يا دیَار کردم باز کٌ رٍ خَاب اتاق چَپی در

 رٍ خَن بدنو يای رگ ٍ بَد برپا ای جنازى تشیع نجلس قلبو تَی ٍ شستند نی رخت دلو تَی
 .دادند نهی انتقال

 درد يام ریٌ کرد، نی درد نغزم کرد، نی درد ام سینٌ جناق کرد، نی درد قلبو کرد، نی درد دلو
 .کرد نی درد ٍجَدم کل... کرد نی

 .سَختند نی يام چشو

 .گرفت نی درد يام ریٌ کشیدم، نی کٌ نفس

 صدای ٍ بشکنٌ بغضو شد باعث کٌ پیچید دينو تَی شَرش طعو ٍ کرد خیس رٍ يام لب چیزی
 :کنٌ پر رٍ خَنٌ کل يقو يق ٍ حرف ٍ گریٌ

 کنو؟ پیدات کجا حاال_ 

 :زد رقصی يام چشو جلَی خَشگلش سفید ناشین

 بکشو؟ در جلَی کیَ ناشین انتظاریٌ چشو دیگٌ_ 

 :زد زنگ يام گَش تَی زیباش صدای گرفت، نی اٍج يقو يق

 بکنو؟ رٍ آسانسَر بٌ شدن سَار اٍل تعارف کی با دیگٌ حاال_ 

 :بزنو چنگ بًش دست با شدم نجبَر کٌ کشید تیر حدی بٌ قلبو

 کنو؟ گَش کی بٌ بشینو دیَار ٍ در پشت بیام ساعت چًار دیگٌ_ 

 :اٍند بیرٍن نفسو زدم کٌ، يقی با
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 رفتی؟ کٌ ٍقتی نیستی، کٌ ٍقتی کنو چک کیَ آند ٍ رفت ساعت دیگٌ_ 

 :شد گو يام گریٌ بین جیغو پیچید، يام گَش تَ چیزی تق تق صدای

 ٍ ببری بعد. ببری تَ کنو آرزٍ دیَار ٍ در پشت از نن ٍ کنٌ بازی شرطی دستی فَتبال کی دیگٌ_ 
 " بردم نن بارم این: " بزنی داد

 :پیچید خَدم يای گَش تَ جیغو صدای کٌ بَد شدى جهع اشک فشار زٍر از يام چشو

 .ببینهش فردا کٌ بدم قسو رٍ خدا شبا ٍ کنو آرزٍ کی برای دیگٌ_ 

 : زنین رٍی کَبیدم ٍ نشتو ٍ زدم يقی

 رفتی؟ کٌ ٍقتی بکشو کیَ انتظاریٌ چشو دیگٌ

 .زدم زار ٍ کشیدم دراز زنین رٍ

 .بَد پیچیدى اتاق کل تَ قلبو تپش ٍ يام گریٌ صدای

 ...نشکیش نبلهان از دستیش، فَتبال از ٍسایلش، از بَد خالی خانٌ

 کردم؟ نی کار چی حاال

 نن از دیَار یک فاصلٌ با تَ بَدم کردى عادت کٌ جایی تَ کشیدم نی نفس جَری چٌ باید حاال
 بکشی؟ نفس

 ...اشکام با قلبو، با کردم نی کار چی باید حاال

 ...برٍ بعد کنو کار چی بگَ بیا

 کنو؟ پیدات کجا از باید حاال

 

                                     * 

 "آرشام"
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 : نیز رٍی کردم پرت رٍ چَب

 حالیتٌ؟ تیرداد گی نی چی_ 

 !ترى کَچیک نن از سال یازدى دخترى

 :چاى تَ انداخت دست با رٍ سٌ تَپ

 خَای؟ نی. کنی زندگی باياش خَای نهی کٌ تَ درک بٌ. باشٌ خَب

 :کردم نگايش حرص با

 .دخترى تک آدم این ٍلی، نٌ

 .دارن آرزٍ براش اش خانَادى

 .نانزدی عرٍسی،

 .سالهٌ نن نال ٍلی، درک بٌ برداشتٌ برداشتٌ، تاب نخت تَ

 :دستش تَی گرفت رٍ چًار تَپ

 خَبٌ يهینش دیگٌ خری

 :زد نشت بازٍم بٌ کٌ؟ کردم نگايش حرص با

 رفیقتو نن رٍانی_ 

 .نکن خَای نی کن، باٍر خَای نی. خَاد نی رٍ تَ دخترى این

 .کَدن ٍ برداشتٌ تاب نخو نن

 کنی؟ پیدا خَای نی کیَ بًتر این از بايَش عاقل  

 :بَد ننطقی ياش حرف از بعضی کردم نگايش
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  بگیرش نظر زیر رٍز چند یٌ_ 

 بیار در آنارشَ

 ٍ باز پسر دخترى. باشٌ چرند حرفات از یکی فقط یکی حتی یکی حتی اگر علی ٍالی بٌ تیرداد_ 
 .کنو نی یکی يو با رٍ دیَار ٍ تَ عباس حضرت بٌ. بیاد در آب از عَضی

 : چاى تَ انداخت تَپَ

 . نبَدی ٍحشی قدر این. عاشقیا بابا شَ گو

 .نیست بًت حَاسو نکن فکر آرشا، پارتیای تَ افتادی شدی ٍحشی کرد کات بايات شیها ٍقتی از

 :کردم پرت بابا برٍ نعنی بٌ سهتش بٌ دستهَ

 .بدبخت ندی گاف یًَ باشٌ تَ خَد بٌ حَاسش باید یکی بابا شَ گو_ 

 :در سهت رفتو ٍ برداشتو بیلیارد نیز کنار از رٍ سَئیچو نن ٍ خندید

  تیرداد کن تهَنش زٍدتر... رفتو نن_ 

  ندارم حَصلٌ

 .بَد شدى تنگ جیغاش جیغ برای دلو کنو نی اعتراف. پایین رفتو يا پلٌ از ٍ کَبیدم رٍ در

 

                                       * 

 "بنیتا"

 

 .دستو رٍی بَد رفتٌ شلنگش ٍ بَد سرم باالی رنگ زرد سرم یٌ کردم باز رٍ چشهام ٍقتی

 .شخصی اتاق یٌ تَی بَدم، بیهارستان

 بَدم؟ اینجا کٌ بَد شدى چی... سَخت چشهام کٌ زدم پلک
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 شد؟ چی بعدش... کردم نی گریٌ داشتو ٍ آرشام خَنٌ رفتو شدم جدا اینا فرشاد از... بار آخرین

 بیهارستانو؟ چرا

 :گریٌ زیر زد کیانا ٍ اتاق تَ اٍندن رضا ٍ کیانا ٍ شد باز شدت با در کٌ تخت رٍ نشستو زٍر بٌ

 ...ببین. خَدت با کردی کار چی ببین_ 

 بگو؟ چی بًت آخٌ

 : گرفت رٍ دستو

 نیرى؟ نی نن بی کیا گی نهی_ 

 :گفتو زٍر بٌ

 ا   جَن از دٍر_  

 :زد لبخند کٌ کردم سالنی رضا بٌ

 .کردى لگدت عشق پشٌ شنیدم سالم_ 

 .قرنز فرشاد چشهای ٍ بَد خیس صَرتش نیلَ ٍ رسیدن فرشادم ٍ نیلَ کٌ زدم لبخند

 :زد دٍر تختَ نیلَ

  بهیرى الًی_ 

  بخَرى گرم زنین بٌ الًی

 ... الًی

 . کن پیداش فرشاد

 .نیرى نی آرشانش بدٍن این فرشاد کن پیدا آرشانشَ

 :فشردم رٍ دستش ٍ زدم لبخند
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 .نشدى چیزیو نیلَ باش آرٍم_ 

 :يَا رفت جیغش

 نیست؟ چیزی این نشدى؟ چیزی_ 

 خَنٌ؟ سرد یَ، سی سی یَ، سی آی اٍندم نی باید حتها  

 :کردم نگاى چشهاش بٌ

  بخشا این تَ رفتو نی اگر_ 

 اٍند؟ نی آرشانو

 : باال رفت کیانا جیغ

 .بذارى رٍ پاش کٌ کرد نی غلط_ 

 :کرد پاک رٍ اشکش نیلَفر

 آدم این خلق از کردی پشیهَن يو خدا خَدتا، با کنی نی جَر این تَ خدا بٌ. نن برم قربَنت_ 
 . کرد عاشق رٍ تَ کٌ کسی بٌ برسٌ چٌ

 :زد لبخند فرشاد

 نیست؟ تَ حیف_ 

 .رفت بیرٍن در از ٍ گفت

 چی ير انا، دٍنو نهی رٍ بَد شدى آرٍم قدر این کٌ بَد اٍندى رٍزش بٌ چی بخندی ٍ بگَ فرشاد
 .بَد آٍردى درش پا از بد بَدى

 :داخل اٍند پرستار

 شدى تهام بیهار نالقات ٍقت_ 

 .کنید ترک رٍ اتاق سریعا   لطفا
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 .بیرٍن رفت در بٌ ای تقٌ با بعدم

 :بَسید رٍ پیشَنیو کیانا

 .رٍ خَدت کردی نابَد. ندارى ارزششَ. باش خَدت فکر بٌ خدا رٍ تَ_ 

 .زدم لبخند ٍ فشردم رٍ دستش

 :کرد بغلو نثال نیلَ 

 .خَام نی رٍ خَدم شیطَن بنیتای يهَن نن. شَ خَب زٍد خدا رٍ تَ_ 

 بَد؟ چش فرشاد کٌ، بَد نَندى فکرم فقط. رفتن ٍ کردم خداحافظی يو رضا با ٍ زدم لبخند

 :داخل اٍند پرستار يا بچٌ رفتن بعد

 عزیزم؟ بًتری_ 

 :زدم رنگی بی لبخند

 نهنَن نرسی،_ 

 :کردم نی سکتٌ داشتو ترس از کٌ زد ضربٌ سرش بٌ ٍ گرفت دستش در رٍ آنپَلی

 داری؟ نانزد شها

 :شدن تر نزدیک دیگٌ بًو يام ابرٍ یکو کردم حس

 چطَر؟. نٌ_ 

 :زد سرم باالی بٌ رٍ سرنگ

 بَدن پرسیدى ازشَن کٌ يو يهکاران. گرفتن نی رٍ شها سراغ اینجا بَدن اٍندى آقایی یٌ آخٌ
 .يستن نانزدتَن دٍست بَدن گفتٌ

 :بَدم کردى اخو دیگٌ

 .بدید بًو رٍ آقا این نشخصات اگر شو نی نهنَن ٍلی، ندارم نانزدی نن. عزیزم نٌ_ 
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 : انداخت سطل داخل رٍ سرنگ

 .کنو نی سَال يهکارام از عزیزم باشٌ_ 

 .شدم خیرى سقف بٌ ٍ گفتو" نهنَنی" لب زیر

 نانزدنٌ؟ دٍست کٌ گفتٌ ٍ گرفتٌ رٍ نن آنارى اٍندى کٌ بَدى کی

 .برد خَابو ٍ کرد اثر کو کو سرم داخل دارٍی کٌ بَدم فکرا يهین تَ

 

                                      * 

 "آرشام"

 

 : بست ٍ در ٍ نشست

 شد؟ چی

 بَد؟ اینجا

 :داد بیرٍن صدا پر رٍ نفسش

 آرى_ 

 :فرنَن رٍی گذاشتو رٍ دستو

 يستی؟ اش کارى  چٌ تَ نپرسیدن_ 

 :داد تکیٌ در بٌ ٍ کرد نگايو

 پرسیدن چرا_ 

 :کردم نگايش
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 خَب؟_ 

 .نانزدشو دٍست گفتو يیچی_ 

 :رفت باال صدام ٍ بیرٍن زد حدقٌ از چشهام

 کردی؟ غلطی چٌ تَ چی؟_ 

 :آٍرد در جیبش از رٍ گَشیش

 کردم؟ نی کار چی خَب_ 

 دنبالشو؟ رفیقو گند الپَشَنی برای گفتو نی

 :فشردم يو رٍی رٍ، چشهام

 نبینهت پایین شَ گو تیرداد_ 

 :کرد نگايو تعجب با

 چرا؟_ 

 :کردم نگايش تیز

 زدی؟ بَدى حرف این آخٌ_ 

 :صَرتو جلَ گرفت گَشیشَ

 داشتی؟ بًتری نظر تَ الهغز نعیَب_ 

 :بدم بًش کٌ نکردم پیدا جَابی ٍ کردم نگايش

 .نداشتی دیدی_ 

 بریو کن آتیش نزن زر زیادی يو حاال

 .رفتو پایین سهت بٌ راى چًار از ٍ کردم رٍشن رٍ ناشین
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 بردى رٍ ٍسایلو يو نجید ٍ بَد کردى پیدا قبلیو خَنٌ از تر پایین کَچٌ تا سٌ خَنٌ یٌ برام پاشا
 .بَد راحت اٍنا از خیالو. باباش ٍیالی لَاسَن انبار بَد

 با ٍلی، رفتو بشٌ باٍرش پرستَ کٌ بفرٍشتش ٍ بیارى گیر نشتری خَنٌ برای بَدم سپردى پاشا بٌ
 بدى؟ خَنٌ پَل نیلیارد دٍ اٍند نی کی باال قیهتای این

 :کرد نگاى رٍ عقب یًَ تیرداد کٌ شدم پارکینگ ٍارد 

 نبَد؟ پرستَ

 .خَدشٌ خَد... بلٌ دیدم کٌ کردم نگاى رٍ عقب ٍسط ی آیینٌ از ٍ ترنز رٍ شد کَبیدى پام

 :زد لبخند تیرداد کٌ کردم نگايی تیرداد بٌ

 .بچسبَن داغٌ تنَر تا بزن زنگ باباش بٌ برٍ_ 

 :کردم نی نگايش نات

 آرشام_ 

 .باش خَدت فکر بٌ. کنی عقدش کنٌ نی کاری. يا کنٌ نی بدبختت پرستَ

 جاییٌ؟ ير ی دخترى این تَ لیاقت

 :بردم پایین رنپ از رٍ ناشین

 .گیرم نی تهاس پدرش با باال رفتیو

 .نزنو دست دخترشَن بٌ ٍلی، بهیرم حاضرم کٌ کردم اعتراف دلو تَ نن ٍ زد سَتی تیرداد

 .کنٌ انتخاب ذارم نی ٍ گو نی بًش رٍ چیز يهٌ عقد بعد کٌ خَدم بٌ دادم قَل

 دى ازم کٌ نعصَم دختر یٌ کٌ بَدم نشدى آشغال قدر این دیگٌ بَدم عَضی کٌ قدرم چٌ ير نن
 .کنو بدبخت رٍ تر کَچیک سال
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                                   * 

 "بنیتا"

 

 .بَدم شدى نرخص بیهارستان از کٌ شد نی رٍزی دٍ

 تنًا ٍ بردن نهی يو رٍ نن ٍ بَدن کیانا عرٍسی نراسو درگیرى عجیب رٍز چند این کیانا ٍ نیلَفر
 .بعد بگذرى شدنو نرخص  از رٍز چند یٌ گفتن نی. بَد بدم حال دلیلشَنو

 نٌ؟ یا دارم دٍست رٍ آرشام ينَز کٌ پرسید نی يی دیرٍز نانانو

 .سًراب نرگ از پس دارٍ نَش بَد شدى. بَدم کردى نگايش فقط نن ٍ

 نٌ؟ یا دارم دٍستش پرسید نی تازى نانانو ٍ بَد نردى نن دل

 نٌ؟ یا کنی نی فکر بًش ينَز گفت نی تازى نادرم ٍ بَد شدى خاک نن یٌ آرزٍيا

 نٌ؟ یا کنی ازدٍاج باياش خَای نی ينَز پرسید نی تازى نانانو ٍ زد نهی دیگٌ نن قلب

 .خرابٌ قدر چٌ نن حال فًهیدى تازى  کٌ نًربانی نادر چٌ... دلسَزی نادر چٌ! يٌ

 ...سَختٌ دلو عشق این پای بٌ قدر چٌ

. کردم نی نگاى سَزٍندش نی داشت خَرشید کٌ اتَبانی بٌ داشتو ٍ بَدم کشیدى دراز تختو رٍی
 .نزدم حرف طبقٌ دٍ اتَبان این ٍ تَ با کٌ يایی شب چٌ

 .نکردم نگاى تَ سفید چَب چًار از رٍ ناى کٌ يایی شب چٌ

 : شد باز اتاقو در

  بنیتا_ 

 :زدم پلکی

 بلٌ؟_ 
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 کنیو؟ صحبت یکو یای نی_ 

 :کردم نگايش ٍ چپو پًلَی رٍی زدم چرخی

 بزنیو؟ بخَایو کٌ نَندى يو حرفی نگٌ_ 

 ٍ زن يهٌ با رٍ نرد این نن نانان شٌ، نی دیر نانان بکن، کاری یٌ نانان: " گفتو بًت يهٌ این
 فقط بار یک بیا نانان گفتو کنٌ، نی عَض رٍ آدنا عشق نانان گفتو خَام، نی ياش بازی دختر
 ..."گَش نن حرف بٌ بار یک

 :تخت ی لبٌ نشستو. بدم ادانٌ نذاشت بغضو

 بزنیو؟ حرف گی نی اٍندی حاال_ 

 بزنیو؟ حرفی چٌ

 بزنیو؟ کٌ نَندى يو حرفی نگٌ

 :رفت نی باال يو با يقو يق ٍ ام حنجرى صدای تن

 بگی؟ کٌ داری چیزی نگٌ_ 

 .رفت آرشانو... رفت

 .رفت بَدم عاشقش سال سٌ کٌ کسی

 .رفت فًهی نی نانان

 بزنیو؟ حرف گی نی اٍندی بعد

 بزنیو؟ بخَایو کٌ نَندى يو حرفی نگٌ بزنیو حرفی چٌ

 :کردن نی گریٌ کٌ يام چشو بٌ بَد زدى زل فقط

 چتٌ؟ بگی اٍندی بار یک_ 

 کنو؟ نی کهکت آخرش تا بگی اٍندی
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  بکن؟ کارٍ این بگی اٍندی

 کنی؟ اصالحش کنو نی کهکت نن ٍلی، اشتبايٌ عشق این بگی اٍندی

 :رفت باال ام گرفتٌ ٍ شدى کلفت صدای با جیغو

 تَ از پر دٍرش اٍن گفتین شٌ، نهی گفتین اشتبايٌ، گفتین تَن يهٌ. نگفتی نیَندی،... نٌ_ 
 يهسایگی، عالو تَ دٍنٌ نی خَدش نانَس نثل رٍ نن گفتین دٍنٌ، نی بچٌ رٍ تَ گفتین بًترٍنٌ،
 يیچ انا، نیست یادش اسهتو کٌ گرنٌ سرش قدر این گفتین کنٌ، نهی فکرم بًت اصال اٍن گفتین

 .بخَاد نهکنٌ باشٌ، نهکنٌ بشٌ، نهکنٌ نگفتین بار یک کدٍنتَن

 خفٌ باید باز. کنو خالی رٍ خَدم ٍ بزنو جیغ این از بیشتر نذاشتن يام ضجٌ ٍ گرفت درد گلَم
 .ساختو نی ٍ سَختو نی خَدم تَ ٍ شدم نی

 :داد تکیٌ نبل پشتی بٌ نانانو

. نیست کهی چیز سن اختالف سال یازدى چَن. شدنش بٌ داشتو شک نَقع اٍن چَن نیَندم_ 
 دیَار پشت از رٍ ياش رابطٌ صدای بار چند خَدت قَل بٌ بَد، باز زن ٍ باز دختر چَن نیَندم
 .شنیدی

 .بیفتٌ سرت از خَاستو چَن نکردم کهکت

 .شب اٍن تا کارش پی رى نی ٍ کردی پیدا حسی یٌ قبال نثل بارم این کردم فکر چَن شٌ نهی گفتو

  یادتٌ؟ رٍ سال اٍن خرداد يفديو

 .کشید رٍ دخترش دٍست ننت چرا چیٌ چیٌ کٌ کردی گریٌ سرش اٍنطَر کٌ پیش یکسال

 ...رفت دستو از ام بچٌ رفت، گفتو

 .برى بین از لعنتیت حس اٍن کٌ نکردم کهکت

 .کنی کباب ننَ دل ٍ خَایش نی نگی کٌ بزنو حرف نیَندم

 :پیچید اتاق تَ نن يق صدای ٍ کرد سکَت
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 دادن جَاب نیازات ٍ نذر يو حاال_ 

 کردى خَاستگاریت پدرت بٌ زدى زنگ

 .نکردم اعتهاد يام گَش بٌ

 کردى؟ کیَ خَاستگاری کی شد؟ چی

 :باال آٍردم شدت بٌ رٍ سرم

 نانان؟ گی نی چی چی؟_ 

 :کرد يو قالب رٍ دستاش

 . بگیری تصهیو خَدت بذاریو بًترى گفت بابات ٍلی، کردم تعجب خیلی اٍلش ننو_ 

 :گرفتو رٍ زانَياش ٍ نانانو پای جلَ نشستو. شدم بلند جام از ٍ کردم پاک اشکانَ

 گی؟ نی راست بنیتا جَن نانان،_ 

 کنی؟ نهی شَخی

 کنی؟ آرٍم رٍ نن الکی حرفا این با خَای نهی

 :دستو رٍی چکید اشکش

 بشی؟ عرٍس بخَای تَ شٌ نی باٍرش کی آخٌ_ 

 .دانشگاى ری نی داری تازى تَ

 خَدت؟ با بکنی خَای نی کار چی

 .شنیدم درست شدم نطهئن گفت کٌ اینَ

 زن درد از دیگٌ کردم، نهی گریٌ نداشتنش درد از دیگٌ. ریختو اشک ٍ کردم يق يق يام خندى بین
 کنو نگاى رنگشَ رنگا دخترای دٍست عکس بشینو صبح تا نبَد الزم دیگٌ زدم، نهی زار ياش بازی

 .بخَابو ٍ کنو بغل گَشی تَ خَدشَ عکس آخرش ٍ
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 .شد شرٍع برام تازى دنیا کٌ کردم اعتراف نن ٍ کرد بغلو نانانو. کردم نی گریٌ ٍ خندیدم نی

 .کند نی خَشحالش کٌ است کسی يای نفس. نیست تَلد یکی دنیای شرٍع

 

                                      *** 

 "آرشام"

 

 :دادم يَلش ٍ پایین کشیدم شدت بٌ ام یقٌ رٍی از رٍ دستش

 گیرم؟ نی دارم رٍ تَ خَاير نگٌ آٍردی؟ سر چتٌ_ 

 :گرفتش تیرداد کٌ سهتو پرید باز حهید

 یٌ با تَنی نی نگٌ جایی ير تَی   درک بٌ سنیت تفاٍت نانَس بی آخٌ بیشعَر، آخٌ احهق، آخٌ_ 
 بکنی؟ زندگی دختر

 نکنی؟ شاخٌ اٍن بٌ شاخٌ این از تَنی نی نگٌ

 .داری سادیسو خدا بٌ تَ.  داری سادیسو رٍانی نریض آخٌ

 نبَد؟ کافی.... زن يهٌ این

 بدبخت؟ دختر دنبال افتادی حاال

 شدی؟ گاٍ شدی؟ خر

 آرشام؟ سرت فرق اٍن تَ خَردى چی

 :لرزٍند رٍ خَنو اش نعرى

 گیرى؟ نی بد ٍ داننت برات بکشٌ آى بشکنی دلشَ دٍنی نی_ 

 .خَايرتٌ جای اٍن( زد عربدى ٍجَدش تهام با)نکبت آخٌ د  
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 :نبل رٍی نشَندش تیرداد

 تند؟ تند تند تند جَر این زنی نی چیزی جتی بنزین د   بگیر نفس حهید بابا_ 

 ا   بریو بايو داداش کن ترنز رفتی، تَ کٌ رى نهی تند گاز تختٌ قدر این بَگاتی نجید قرآن بٌ

 خَام نی پرستَ دست از شدن خالص برای فقط کٌ گفتو نی بًش اگر. اپن صندلی رٍی نشستو
 :کرد نی دٍد دیگٌ کٌ کرنان زنین ٍ کارخَنٌ سند خَردن نام بٌ با بکنو کارٍ این

 حهید؟ دٍنی نی_ 

 :دادم ادانٌ نن کٌ، کرد نگايو چشو باالی از. ٍضعیت این از شدم خستٌ

 با. رفت ٍ دستو زیر اٍند ٍارنگ ٍ رنگ يهٌ این شاخٌ؟ اٍن بٌ شاخٌ این از کی، تا تَ قَل بٌ_ 
 عشَى بی عشَى،

 .کَتاى نَ نَبلند، کَتاى، قد بلند، قد برنزى، گندنی، سبزى، سفید، نشکی، ب لَند،

 :کرد پاک زبَنش با رٍ دينش دٍر تیرداد

 .بیشرف آٍردی نی کجا از رٍ اینا! جان ای_ 

 :شد نی ننفجر حرص از داشت کٌ، کردم نگاى حهیدی بٌ ٍ اٍند کش لبو گَشٌ

 . شَن يهٌ از شدم خستٌ ٍلی_ 

 .نداشتن بًو تعًدی يیچ بَدن، اختیارم در راحتی بٌ اٍندن، نی راحتی بٌ اینکٌ از

 

. کردم نی خرج کد. کردم خرج پَل براشَن کٌ رٍزی تا بَدن عاشقو شَن يهٌ بس از شدم خستٌ
 بخَاد، خَدم برای ننَ کٌ خَام نی رٍ یکی دیگٌ

 .باشٌ داشتٌ دٍستو خَدم برای
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 باشٌ، نن ی خَنٌ تَ کنٌ، زندگی نن برای بدى، رٍ جَنش نن ی ٍاسٌ بذارى، رٍ ٍقتش نن ی ٍاسٌ
 .باشٌ نن زن باشٌ، نن نال

 : زد پَزخند

 .خَدخَايانٌ چٌ_ 

 بخَاد؟ نباید اٍن چی؟ اٍن

 :کردم اخو

 بخَاد؟ نباید رٍ چی_ 

 :کرد فرٍ نَياش تَی رٍ دستش

 بخَادت اٍنو اینکٌ_ 

 بذارى، رٍ ٍقتش تَ ی ٍاسٌ باشٌ، داشتٌ دٍستت خَدش برای بخَاد، خَدش برای رٍ تَ اٍنو
 ٍ یاٍر ٍ یار باشٌ، تَ نال بکنٌ، زندگی تَ برای باشٌ، تَ ی خَنٌ تَ بدى، رٍ جَنش تَ ی ٍاسٌ

 .باشٌ تَ نَنس

 اندختی؟ راى دٍدٍر دادار ٍ راضی برگشتی قاضی رفتی تنٌ یٌ نٌ؟ یا پرسیدی خَدشو از

 .حرفات این با کنی خرم کٌ نیستو تیرداد نن ٍلی، خرى تیرداد آرشام

 :داد پایین گلَش از زٍر بٌ رٍ شیرینی تیرداد. است دیگٌ چیز یٌ تَ درد

 خرى ات عهٌ_ 

 تربیت بی بیشعَر، خرى بابات_ 

 ساقیٌ؟ این کار. شدیا ادب بی رفتی رٍز دٍ

 :کرد تیرداد حَالٌ چپی چپ حهید 

 .باشٌ چی ير. کنو نی حلش خَدم النصب بگَ چیٌ؟ دردت آرشام_ 
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 .بشَ دختر این بیخیال آقات خاک ارٍاح جَن رٍ تَ فقط

 :زدم دٍر رٍ اپن ٍ شدم بلند صندلی رٍی از

 .رسی نی ساقی بٌ زٍدتر خَبٌ کٌ تَ برا_ 

 :ٍایساد اپن جلَی اٍند ٍ جاش از زد جًش

 زیر نبر دردتَ. کردیو عقدم دیگٌ ناى تا کٌ خَانش نی بگو ساقی بٌ االنو يهین نن! یابَ آخٌ_ 
 .نن پًلَی

 :انداختو باال ابرٍ

 شدی ادب بی چٌ رفتی رٍز دٍ گٌ نی راست تیرداد_ 

 :اپن رٍی زد رٍ نشتش

 .این دست دادی عقلتَ. نیست حالیت داغی_ 

 حرفو بٌ کن گَش آرشام

 :اپن رٍی گذاشتو رٍ لیَان

 برات؟ رقصو نی دارم کنو؟ نی کار چی دارم پس. دیگٌ دم نی گَش دارم_ 

 : گفت ٍ زد لبخندی تیرداد

 برقص عربی رقصی نی کٌ حاال گرم دنت_ 

 :برداشت رٍ آب لیَان حهید

  اندازی نی راى داری کٌ بازی این بدٍن اینَ فقط. دٍنو نهی دیگٌ نن آرشام_ 

 .اٍن نٌ تَیی شٌ نی پشیهَن کٌ اٍنی بشٌ چی ير تًش

 .اٍن نٌ تَیی کنٌ نی ضرر کٌ، اٍنی

 :گفت تیرداد 
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س؟ جناب بشٌ چی خَاد نی نثال_  ند  ًَ  بشٌ؟ عاشقش َن

 .ياست حرف این از تر سنگ این نترس

 :زدن نی تیرگی بٌ رنگیش ٍ آبی چشهای. دستش تَی گرفت رٍ سرش حهید

  ندارم کاری يو دیگٌ. دٍنو نهی نن_ 

 . زدم حرفانو

 کاش بَد، نشدى زندگیو ٍارد بنیتایی کاش نگی رٍز یٌ انیدٍارم فقط. بکن بکنی خَای نی کار ير
 بَد، نتپیدى دلو کاش بَد، نشدى ٍیرٍن زندگیو

 . نبَدم دندى یٌ کاش بَدم، کردى گَش حرفات بٌ کاش

 :برداشت رٍ سَئیچش ٍ ایستاد صاف کٌ کردم نگايش خیرى

 .خداحافظ. کن دعَتهَن دیدی قابل_ 

 :داد تکَن يَا تَی رٍ دستش تیرداد

 .کنیو نی دعَتتَن بَد صالح اگر حتها، حتها_ 

 :تَ آٍرد سرشَ در الی از حهید

 .رفت ٍ کَبید درٍ بعدم. نخَن ٍز ٍز این گَش زیر قدر این جدت رٍ تَ تیرداد،_ 

 :کرد نگايو نات تیرداد

 خَنو؟ نی تَ گَش زیر نن شد؟ چی_ 

 :کاناپٌ ی گَشٌ پرید کٌ کردم باز رٍ پیراينو يای دکهٌ ٍ انداختو باال ابرٍیی

 :کنٌ نی نگاى يام دکهٌ بٌ دارى دیدم کٌ کردم نگايش نات. زنو نی جیغ بزنی بًو دست

 .نسخرى شَ گو_ 

 .کشیدم دراز تخت رٍی ٍ بستو رٍ اتاقو در نن ٍ خندید
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 .داشتو ایهان حهید يای حرف تک تک بٌ خَدنو

 نانانو بٌ. بَدم کردى خَاستگاری رٍ دخترشَن بَدم، زدى حرف نن ٍلی، بَدن ننطقی شَن يهٌ
 .تًران بیاد کرنان از کٌ بَدم فرستادى پیغام

 ...بَد شدى دیر خیلی دیگٌ! بَد شدى دیر دیگٌ

 .شَد نی دیر زٍد چٌ گايی

 .ديد نی جان ٍ افتد نی تنگ از کَچک نايی

 ...شَد نی نفرت ٍ عشق ز   پر ٍ سَزد نی بیچارى قلب

 

                                    * 

 "بنیتا"

 

 کنار آشنا ٍ دٍست ٍ فانیل يای حرف با داشتو نن ٍ گذشت نی آرشام ٍ نن نانزدی از نايی یک
 .اٍندم نی

 .بَد شدى گَر ٍ گو نن نحرنیت بعد از فرشاد ٍ بَد رضا ٍ کیانا عرٍسی فردا پس

 .دادی نثبت جَاب چرا کٌ کرد جیغ جیغ کلی نیلَفر

 .دختر خَدتَ نکن بدبخت کٌ کرد گریٌ کلی کیانا

 دارى؟ رٍ لیاقتت کنی نی فکر کٌ کرد گریٌ کلی آذین

 .بدبخت خَدتَ ٍ نکن خَشبختش حاال ندارى رٍ تَ بدبختٌ این شَ، این بیخیال گفت کلی اللٌ
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 ٍ کرد گریٌ برام زيرا ٍ آرزٍنَنٌ تَ يای خندى ٍ خَشحالی ٍ دٍنی نی خَدت گفتن نگین ٍ زيرا
 بگَ کرد بًت چپ نگاى گفت عرفانو ٍ يستو نن داشتی کهک بٌ نیاز ٍقت ير گفت کلی نًزیار
 .یارم نی در برات چشهاشَ خَدم

 يو اینا ٍ آیدا ٍ درسا ٍ بًار کٌ گرفتن کَچَلَ جشن یٌ برام داد ٍ جیغ با جفتشَن ساغر ٍ ساقی
 .بَدن

 .کردن خَشبختی آرزٍی برام نریهو ٍ فرشاد ٍ کردن گریٌ کلی برام يو آتَسا ٍ فرزانٌ

 .زد بًو رٍ نًزیار حرف يو حهید ٍ يهینطَر يو آرشام دٍستای

 .زنینو ی کرى رٍی دختر ترین خَشبخت کردم نی حس شب اٍن

 خدا باالخرى کٌ آرشام ٍ نن برای بَدن گرفتٌ جشن آسهَن تَ يو يا فرشتٌ کٌ خَرم نی قسو
 .رٍ لعنتی دٍری   این کردى تهَم

***** 

 :خَرد زنگ گَشیو کٌ بَد يشت ساعت

 دلو؟ جان_ 

 :پیچید گَشی تَ بهش نسبتا   ٍ نردٍنٌ صدای

 

 خانها؟ خانو چطَری_ 

 :زدم بًش زبَنی ٍ برداشتو رٍ لَاشکو

 چطَری؟ تَ. برم قربَنت خَبو_ 

 .رسیدم تازى خَبو، ننو_ 

 :شد بستٌ چشهام کٌ زدم گاز لَاشکَ
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 نباشی خستٌ_ 

 :گفت نًربَنی لحن با

 نرسی_ 

 

 چجَریٌ؟ کارات فردا. نرسی_ 

 : زدم لبخند

 چی؟ تَ. ندارم خاصی کار_ 

 .ندارم کاری ننو_ 

 .اینا ٍ تاالر دنبال بریو دنبالت یام نی فردا... پس

 :زدم لبخند

 عزیزم باشٌ_ 

 نداری؟ کاری_ 

 :نیز رٍی کردم پرت لَاشکَ

 برم قربَنت نٌ_ 

 .افتاد کار بٌ دلو سازی نبات ٍ قند کارخانٌ نن ٍ کرد قطع خداحافظ یٌ با رٍ گَشی

 

                                   * 

 کٌ نیز رٍی کردم پرت رٍ گَشی. بشٌ قطع کانال تهاس تا باال  آٍردم رٍ دستو ٍ گفتو رٍ خداحافظ
 :زدن رٍ خَدش زنین کف نشست ٍ يَا رفت اش خندى تَپ تیرداد
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 خَرد، نی ٍٍل زنین رٍ ٍ خندید نی. دلو آخ آخ آخ. کثافت ایٌ سَژى چٌ. ٍای دلو ٍای ٍای_ 
 :کرد نازک رٍ صداش

 .نن برم قربَنت الًی_ 

 :نبل بٌ دادم تکیٌ ٍ زدم لبخندی

 .تَ برای شدى گرنی سر خَب_ 

 : خندید

 کردیو؟ نی پیدا کجا این از تر اسکل ٍ تر خر خَب آرى_ 

 :دادم بیرٍن نفسهَ

 .بگیرى ٍ داننو آيش ترسو نی. کنو نی اذیتش دارم کنو نی فکر گايی دٍنی نی_ 

 :نشست صاف تیرداد

  گیرى نهی نترس_ 

 رى نهی خدا پیش خرشَن پاک دل ٍ عاشق آدنای

 :زدم لبخند

 !جدی چٌ_ 

 .تیرداد ننا دست رٍ گذاشتی خرجی چٌ ببین فقط

 :کرد نگايو ٍ نشست زانَ چًار

 .گرم شها دم_ 

 گذاشتو؟ خرج نن حاال

 بَدی؟ نن فکر بٌ يزینٌ پرستَ با کردی نی حال ٍ کیف داشتی لعنتی اتاق اٍن تَ کٌ نَقع اٍن

 :خندید کٌ کردم اش حَالٌ چپی چپ



 www.Novel98.com 103               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  ببرن چشهاتَ نردشَر_ 

 ...پنجرى پشت رفتو ٍ شدم بلند نبل رٍی از

 ...بَد کو تازٍند چی ير زندگی

 !کرد نی اضافٌ بًش باید نردنو دختر دل شکَندن ٍجدان عذاب حاال

  

                                       * 

 "بنیتا"

 

 ٍ کارت ٍ آرایشگاى کارا دنبال بَدم افتادى نن حاال ٍ ناى تیر يشتو برای بَدیو کردى رزرٍ رٍ تاالر
 ...!ٍ لباس

 :خَرد زنگ تلفنو کٌ کردم نی نگاى رٍ يا ژٍرنال داشتو

 بلٌ؟_ 

 :پیچید تلفن تَ دختری ی خندى صدای کٌ زدم ٍرق رٍ صفحٌ

 خانَم؟ بنیتا_ 

 :رفت ٍا يَا تَی ی صفحٌ رٍ دستو ٍ کردم اخو

 شها؟... يستو خَدم بلٌ_ 

 کیو نن نیست نًو_ 

 بدم خَام نی کٌ خبریٌ نًو

 :گذاشتو عرٍس آلبَم رٍی رٍ دستو ٍ کردم ٍل رٍ صفحٌ

 خبری؟ چٌ خبر؟_ 
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 :زد جیغ ٍ خندید دٍبارى

 کٌ رسٌ نی رٍزی باش نطهئن اینَ ٍ زشتیٌ کارى خیلی بقیٌ زندگی ی خرابٌ رٍ ساختن زندگی_ 
 .شٌ نی اضافٌ يا خرابٌ اٍن بٌ يو تَ زندگی

 :کردم اخو

 ...نن با داری کٌ يستی کی شها_ 

 .شدم خیرى عرٍس آلبَم بٌ ٍ ناسید دينو تَ حرفو اشغال بَق صدای پیچیدن با

 .خَنٌ سهت گرفتو دربست یٌ ٍ بیرٍن زدم آرایشگاى از

 نی پیش کردنا تًدید ٍ اتفاقا این دٍنستو نی کٌ نن ياش، رابطٌ از بَدم نفًهیدى تازى کٌ، نن
 دردنٌ؟ چٌ دیگٌ االن پس... یاد

 :نشستٌ نبل رٍی آرشام دیدم کٌ چرخَندم خَنٌ در تَ کلید

 ساعتٌ؟ دٍ کجایی_ 

 :زدم لبخند

 آقا سالم علیک_ 

 :شد آب دیدنش از دلو کٌ زد لبخندی

 بَدی؟ کجا. سالم خب خیلی_ 

 :تَ رفتو ٍ گذاشتو رنگ کرم چَبی کفشی جا رٍی رٍ، کهرنگو صَرتی يای استار آل

 کردی؟ کارا چی تَ. آرایشگاى_ 

 :پرید باال ياش ابرٍ

 کردم پسند رٍ یکی ٍ دیدم رٍ عکاس ٍ بردار فیلو تا چند کارای رفتو ننو_ 

 :کردم باز رٍ نانتَم يای دکهٌ
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 خَب؟_ 

 :برداشت بغلش از نشکی کالسَر یٌ ٍ گذاشت نیز رٍی رٍ، شربتش لیَان

 بَد بًتر يهٌ از این_ 

 نٌ؟ یا خَبٌ ببینی. ببینی يو تَ کٌ، آٍردم رٍ کاراش نهَنٌ

 رٍزی کرد نی رٍ فکرش کی... آرشام کنار نشستو ٍ گذاشتو صندلی پشتی رٍی رٍ، شالو ٍ نانتَ
 کنو؟ صحبت عرٍسیهَن جشن فیلهبردار ٍ عکاس برای ٍ بشینو آرشام کنار نن

 اٍند اتاق از نانانو یًَ کٌ، کردم نی گَش آرشام تَضیحات بٌ ٍ کردم نی نگاى رٍ آلبَم داشتو
 :بیرٍن

 ...یٌ نٌ سالنی یٌ نٌ دختری چٌ بٌ بٌ

  دیگٌ يیچی

 :زدم لبخند

 .نبَدین شها خَب نانان ا  _ 

 :آشپزخانٌ تَ رفت

 بگردی؟ نن دنبال نباید تَ نباشو نن_ 

 :زدم لبخند

 !نانان_ 

 .کنٌ صحبت تیر يشت برای فیلهبردار ٍ عکاس با شد قرار ٍ رفت آرشام ساعت نیو بعد

 

                                     *** 

 "تیر يشت"
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 :دستو کنار نشست حهید کٌ بستو نی رٍ کراٍاتو داشتو

 آرشام_ 

 :کردم نگايش چشهی زیر

 بلٌ؟_ 

 :ریخت  بًو کٌ، کشید اش زدى ژل نَيای تَی دستی

 .شَ بیخیال بیا. نشدى دیر ينَزم_ 

 :کردم نگايش تیز

 چطَرن؟ خانو ساقی_ 

 .شدین صهیهی خَب شنیدم

 :گرفت ضرب زنین رٍی پاش با

  دندى یک ٍ خَدخَايی_ 

 :داخل اٍند تیرداد ٍ رفت بیرٍن داناد اتاق در از

 آرشام؟_ 

 :کردم نی تنظیو رٍ کراٍاتو گرى داشتو

 چیٌ؟_ 

 :کرد پا اٍن ٍ پا این

 بگی؟ بًش خَای نی انشب_ 

 :کردم نگايش رٍم بٌ رٍ آیینٌ از
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 شاید دٍنو نهی_ 

 :کراٍاتش بٌ گرفت رٍ دستش

 ...حاال بعد عاشقشی کردی ادعا ٍقت يهٌ این تَ_ 

 :حرفش ٍسط پریدم

 تیرداد؟ گی نی داری چی_ 

 کنو؟ شرٍع رٍ بازی این گفتی نی کٌ نبَدی خَدت نگٌ تَ

 زدی؟ جا کردم شرٍع کٌ حاال شدى چی

 : داد قَرت رٍ دينش آب

 .شٌ نی تَ نفع بٌ بشٌ چی ير بازی این تٌ برٍ، بیخیال يیچی... فقط. يستو نَکرتو داداش نٌ_ 

 .آیینٌ بٌ رٍ برگشتو ٍ انداختو باال ابرٍیی

 .ندارى فرقی دیگٌ بشٌ چی ير تًش

 ...ندارم دردی دیگٌ

 

 .ندارم دنیا چرخ این از سًهی دیگٌ

 :بیرٍن اٍندیو تاالر از باالخرى ٍ شد تهَم فیلهبردار ٍ جی دی بازی لَس کلی با عرٍسی

 آرشام_ 

 گفتو؟ نی باید چی" ؟ جانو" یا" بلٌ؟" گفتو؟ نی چی باید االن

 آرشام؟_ 

 :انداختو بًش ریزی نگاى
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 جانو_ 

 : کرد نگايو اش کردى آرایش يای چشو با

 !دارم دٍستت خیلی_ 

 بازی نقش تَنستو نهی... دارم دٍسش بگو بًش قبل نثل تَنستو نهی دیگٌ. بَدم شدى عصبی
 .کردم نی تهَنش رٍ نَضَع انشب يهین باید. کنو

 

                                       * 

 "بنیتا"

 

 .شد ٍارد اٍل ٍ کرد باز رٍ خَنٌ در

 نانان   کٌ صَرتی صدفی نبلهان کٌ، زدم رٍ برق کلید. بستو رٍ در ٍ تَ رفتو ٍ انداختو باال ای شَنٌ
 :زد لبخند بًو بَدش چیدى دیزاینر ٍ ٍسَاس با

 ! ٍای_ 

 .کردى چٌ بشو نانانو قربَن الًی

 : کرد نی نگاى رٍ نن ٍ بَد ایستادى اپن کنار آرشام

 شدى؟ چیزی_ 

 :کرد نگاى رٍ نن ٍ گرفت اپن از رٍ اش تکیٌ

 .دارم کارت تراس تَ بیا لحظٌ یٌ_ 

 :ایستادم شکالتی کرم سنگی حفاظ کنار ٍ افتادم راى سرش پشت آرٍم

 شدى؟ چیزی_ 
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 :بَد زدى زل شدى چراغَنی شًر بٌ

 ...بنیتا دٍنی نی_ 

 .قشنگٌ چیز يهٌ کنی نی نگاى کٌ دٍر از

 .ازدٍاجا حتی بَدنا، بايو يا، رابطٌ عشقا، يا، خَنٌ زندگیا، آدنا،

 :شد کَچیک ریز يای چراغ خیرى دٍبارى

 .ترسَنی نی رٍ نن داری آرشام_ 

 :شد پایین ٍ باال کٌ دیدم رٍ گلَش سیب

 دٍنی نی بنیتا_ 

 ...نی... ببین... نن

 نچ

 :فشردم يو رٍی چشهانَ کالفٌ

  دیگٌ بگَ کردی ام کالفٌ آرشام ٍای_ 

 چی؟ تَ

 :کرد نگايو تیز

 !ندارم دٍست_ 

 :گرفت نی درد بیشتر ثانیٌ ير گلَم ٍ کرد عرق پیشَنیو کرد، ایست قلبو شد، درشت چشهام

 چی؟ یعنی... یعنی... یع_ 

 .زدم ای تیکٌ تیکٌ ی خندى يیستیریک

 :برداشت حفاظ رٍی از دستشَ
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 این با نن بٌ چیزا خیلی ٍلی،... ٍلی نبَد تَ احساسات با بازی نن قصد خدا بٌ بنیتا ببین_ 
 .کرد کهک ازدٍاج

 گفت؟ نی چی شندیدم نهی

 .شنیدم نی شایدم یا

 بَدم؟ بیدار نن اصال... اصال

 .کن تحهل سال یک فقط ٍلی، سختٌ دٍنو نی ببین_ 

 .زنو نهی آسیبی بًت. دم نی قَل. بیفتٌ اتفاقی برات ذارم نهی شیو نی جدا بعد

 نثل" شد اکَ گَشام تَ اش جهلٌ يهخَنٌ یٌ نثل دٍست، یٌ نثل کن کهکو کنو نی خَايش فقط
 "  يهخَنٌ یٌ نثل" "  يهخَنٌ یٌ

 .کنی درک انیدٍارم. کار این بٌ بَدم نجبَر نن_ 

 .نَنو نی دٍستو خَنٌ نن باش راحت اینجا. اپن رٍی گذاشتو کردم درست کلید برات

 .بیای کنار بتَنی رٍ سال یک این انیدٍارم

 .زدم پلک. رفت ٍ برداشت حفاظ کنار ای   گًَارى صندلی رٍی از رٍ کتش

 بَدن؟ ٍاقعی  شنیدم گَشام با نن کٌ اینایی ی يهٌ

 .بَد چراغی گَنٌ ير از خالی دیگٌ کٌ کردم نگاى داری چراغ شًر بٌ

 .دیدم رٍم بٌ رٍ قدی   ی آیینٌ تَی رٍ خَدم کٌ اٍندم فرٍد صدفی نبل اٍلین رٍی

 داشتو؟ رٍ لحظٌ این آرزٍی قدر چٌ

 .ام گَنٌ رٍی شد کشیدى کٌ، قرنزم لب رژ رٍی کشیدم رٍ دستو پشت

 .دیَار ٍ در پشت از بَدم خَردى رٍ ياش گفتن عزیزم حسرت قدر چٌ

 .کندم رٍ چپو چشو نصنَعی   نژى
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 .کنٌ بیدارم شَم کابَس این از االن کٌ رٍ کسی داشتو نیاز قدر چٌ

 .کشیدم رٍ راستو چشو نژى

 خَابو؟ نن کٌ گٌ نهی کسی چرا

 .ریخت چشهو آرایش ٍ ام گَنٌ رٍی چکید شدى سیاى اشکو

 : کردم پرت رٍ گلدٍن ٍ برداشتو خیزی ٍ شد نایل راستو ی شَنٌ سهت بٌ سرم

 بینو؟ نی کابَس دارم نن بگٌ یاد نهی یکی چرا_ 

 .بَد برداشتٌ رٍ خَنٌ کل يقو يق

 کرد؟ نی رٍ فکرش کی

 کرد؟ نی رٍ فکرش کی بیفتٌ؟ رٍز این بٌ شًرانی علیرضا دختر تک کرد نی رٍ فکرش کی

 نفرى دٍ تخت. کردم باز رٍ خَاب اتاق در ٍ رفتو باال خَابا اتاق سهت بٌ سالن داخل ی پلٌ تا دٍ از
 .کرد کجی دين بًو سفیدش تختی رٍ با

 .شدم خیرى اشکو از شدى سیاى سفید   ی یقٌ بٌ ٍ نشستو دراٍر جلَی

 شد؟ نهی صبح انشب چرا

 شد؟ نهی تهَم بار نرگ کابَس این چرا

 

                                        * 

 .تنًایی با زندگی بٌ بَدم کردى عادت نن ٍ بَد گذشتٌ عرٍسیو از ای يفتٌ دٍ

 عاشقو يا رنان ٍ يا فیلو این نثل شاید اصال. نیست چیزی سال یک کٌ بَدم کردى قانع رٍ خَدم
 .شد

 .بپیچَنو رٍ يانَن خانَادى چجَری باید کٌ بَدم گرفتٌ یاد
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 .يست پیچَندن  برای نختلفی يای راى يهیشٌ خَب ٍلی، بَدیو عسل ناى کٌ فعال

 .کرد تیز رٍ گَشام در داخل کلید شدن چرخیدى صدای  کٌ رفتو نی ٍر ساز قًَى با داشتو

 :فرنَدند رنجٌ قدم يفتٌ دٍ از بعد آقا ٍ شد باز در

 سالم_ 

 .نکردم يو نگايش حتی

 :کشیدم بیرٍن کابینت از رٍ ام عالقٌ نَرد نَکای قًَى پَدر

  خَام نی یکی ننو_ 

 ی پسرى. نیز رٍی ذاشت نی رٍ پَلش کیف ٍ گَشیاش داشت کٌ انداختو بًش نگايی چشهی زیر
 .ادب بی پررٍی   ٍقیح

 .بشٌ درست ام قًَى تا شدم ننتظر ٍ بستو رٍ پَدر در

 :تَ اٍند خیس نَيای با کٌ، بَدم نشستٌ خانٌ آشپز داخل نیز پشت

 کَ؟ نن ی قًَى پس ا  _ 

 :کردم نگايش فنجَنو باالی از

 ندارین؟ پا ٍ دست خَدتَن_ 

 :يو تَی رفت اخهاش

 زدنٌ؟ حرف طرز چٌ این_ 

 :بًش شدم خیرى

 بدترم کٌ نیست این از بًتر نراعات بی ی يهخَنٌ( زدم غلیظی پَزخند)یک با زدن حرف طرز_ 
 .يست
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 :زد تکیٌ اپن بٌ پًلَ با

 آٍردی؟ در دم_ 

 :شدم بلند نیز پشت از

 بَدیش ندیدى تَ ننتًی. داشتو_ 

 :خَرد زنگ تلفنش کٌ بدى رٍ جَابو کرد باز دين

 بلٌ؟_ 

 .کردم رٍشن رٍ ناشین ٍ کردم جا بٌ جا شَیی ظرف ناشین داخل رٍ ام قًَى فنجَن

 .بکنٌ بذار بکنٌ خَاد نی غلطی ير_ 

 .خَنٌ اٍندم نٌ

 . کردم خرج براش کٌ رفاقتی يهٌ اٍن حیف چیز، يهٌ بی ی پسرى بهیرى برى

 ٍ بَد عصبی قدر این کٌ، بَد شدى چی. پیچید خَنٌ تَ نبل جلَی نیز با گَشیش برخَرد صدای
 !اعصابش رٍ بَد رفتٌ بدجَر بَد يرچی ٍلی، دٍنو نهی رٍ خَنٌ بَد برگشتٌ

 :کرد خشکو بلندش صدای کٌ، يا پلٌ سهت رفتو نی داشتو ٍ اٍندم بیرٍن آشپزخانٌ از

 کجا؟ يَی_ 

 :کردم نگايش ٍ برگشتو اخو با آرٍم

 يَی؟ بلٌ؟_ 

 .افشار جناب باشید بَدى نن با نکنو فکر

 : کرد قالب يو تَی رٍ دستاش

 .بَدم خَدت خَد با اتفاقا_ 

 .دارم کارت بتهرگ بیا
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 .رسید نی استخَنو بٌ کارد داشت دیگٌ

 .کرد نی داشت این کٌ بَد نکردى صحبت بايام جَری این حاال تا بابام نن

 : زد عربدى دٍبارى کٌ بًش بَدم شدى خیرى اخو با

 نیستو؟ تَ با نگٌ_ 

 :نشستو خَدم بٌ نزدیک نبل اٍلین رٍی ٍ رفتو ای غرى چشو

 شنَم نی_ 

 :زد داری صدا پَزخند

 ادب با ٍ بزرگ نثال خانو ببین_ 

 کنیو نی زندگی يو با بعد بٌ این از

 فًهی؟ نی يو، با

 دم؟ ٍ شاخ بی غَل این گفت نی داشت چی بايو؟ بَد چی ننظَرش

 :زد چنگ رٍ نَياش

 . گو نی خَدت برای_ 

 .نذاری دنو رٍی پا نفعتٌ بٌ

 نشَ آفتابی نن اتاق ٍ ٍسایل سهت

 .کردی نبَدم نن کٌ بکن زندگیتَ ای يفتٌ دٍ این نثل

 :ایستاد نن نبل کنار ٍ شد بلند نبل رٍی از

 .بینی نی بد ٍگرنٌ شًرانی خانو نپلک نن بر ٍ دٍر_ 

 داشت گلَنَ بغض. شدم خیرى تراس بٌ ٍ گرفتو خَدراضیش از ٍ حرصی چشهای از چشهانَ
 شدم؟ خفیف ٍ خَار قدر این ک ی کرد، نی سَراخ
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 رٍ غهخَارم يای گَشی کردم، باز رٍ تراس در ٍ زدم چنگ نیز رٍی از رٍ عزیزم يندزفری ٍ گَشی
 .کرد نی پارى رٍ شًر رگ داشت کٌ، کردم نگاى آفتابی تیز تیغ بٌ ٍ گذاشتو گَشو داخل

 خَب نلَدیش شنیدن با رٍ خَدم حال کردم سعی ٍ کردم پلی رٍ ام عالقٌ نَرد فرانسَی آينگ
 .کنو

 :چکید تراس ٍلرم سنگای رٍی نلَدیش صدای با اشکو قطرى

 

Miroir 

Dis moi qui est le plus beau 

Quitte à devenir mégalo 

Viens donc chatouiller mon ego 

Allez allez allez 

 

 آيینٌ اي

 

 کيست؟ زيباترين بگَ نن بٌ

 

 .کنٌ بيني بزرگ خَد دچار ننَ اگٌ حتي

 

 بدى قلقلک رٍ ضهيرم ٍ بيا
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Laisse moi entrer dans ta matrice 

Gouter à tes délices 

Personne en peut m’en dissuader 

Allez allez allez 

 

 کن ناتريست ٍارد ننَ

 

 بچشو رٍ ات سرخَشي

 

 کنٌ ننصرف ننَ تَنٌ نهي ييچکس

 

 زٍدباش

 

Je ferai tout pour t’accompagner 

Tellement je suis bornée 

Je suis bien dans ma bulle 

Allez allez allez 

 

 بيام تَ با تا کنو ني يرکاري
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 سرم خيرى نن چَن

 

 دارم خَدم قلهرٍ ٍ بخش تَي خَبي حس

 

 باش زٍد

 

Tout est beau 

Tout est rose 

Tant que je l’impose 

Dis moi qui est le plus beau 

Allez allez allez 

 

 خَبٌ چي يهٌ

 

 کردى طغيان چي يهٌ

 

 ديو ني فرنان نن کٌ زناني تا
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 کيست زيباترين کٌ بگَ نن بٌ

 

 زٍدباش

 

Miroir 

 

Qu’as dont tu fais de ma tête 

Cette transformation malhonnête 

Ce n’est pas ce que je demandais 

Allez allez allez 

 

  آیینٌ ای

 

 کردي؟ چٌ سرم با

 

 نتقلب دگرسازي اين

 

 کردم درخَاست نن کٌ نيست چيزي
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 زٍدباش

 

Le buzz n’était que factice 

Je ne suis plus dans la matrice 

Y’a plus personne pour en parler 

Allez allez allez 

 

 بَد ساختگي يهًهٌ

 

 نيستو ناتريس تَي ديگٌ نن

 

 زد حرف اش دربارى تا نيست اٍنجا ييچکس ديگٌ

 

 باش زٍد

 

Je ferai tout pour récupérer 

Ce que je suis en train de gâcher 

Enfin sortie de ma bulle 

Allez allez allez 
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 …کنو درست تا کنو ني کاري ير

 

 کنو ني ٍيران حاضر حال در کٌ رٍ چيزي

 

 قلهرٍام از بيرٍن باالخرى

 

 زٍدباش

 

Tout est beau 

Tout est rose 

Avant que mon ego s’impose 

J’ai fini de te regarder 

Allez allez allez 

 خَبٌ چيز يهٌ

 

 کردى طغيان چيز يهٌ

 

 کنٌ تثبيت رٍ خَدش ضهيرم اينکٌ از قبل
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 بًت کردن نگاى از برداشتو دست

 

 زٍدباش

 

Allez allez allez 

Allez allez allez 

 يق. بَدم دادى تکیٌ يا سنگ بٌ رٍ سرم ٍ تراس کف بَدم نشستٌ نن ٍ بَد شدى تهَم آينگ 
 .داد نهی کشیدن نفس انَن صدام بی يق

 بٌ بَد، عاشقت کٌ دلی بٌ داشت، دٍست کٌ دلی بٌ. دلو بٌ زدی زخهی بد آرشام زدی بدی زخو
 ...کٌ دلی

 .بکشو آى براش خَام نهی

 !رٍ سال یک این رٍ، اتفاقات این رٍ، غصٌ این کنو تحهل بتَنو کٌ بدی بًو تَانی یٌ خدا کاش

 شد نی تهَم زٍدتر کاش... چکید خیسو دست رٍی آينگ ریتو شدن تهَم با اشکو گَلٌ آخرین
 ...سال یک این

 

                                      *** 

 "آرشام"

 کاری کتک بٌ کارنَن ٍ بگیریو رٍ دیگٌ يو یقٌ بَد نزدیک کٌ شد دعَانَن کَرٍش با جَری
 .بکشٌ
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 ...کَرٍش ٍ نن

 .شدم خیرى پنجرى بیرٍن آسهَن بٌ ٍ پیشَنیو رٍی گذاشتو رٍ دستو

 ...رفتارم بابت ببخش خدایا

 

 !بشٌ عاشقو بشٌ، ام ٍابستٌ خَام نهی

 ...خدایا... نگیرتو آيش خدایا... ببخش خدایا

 شدم بیدار ٍقتی بلکٌ ببرى، خَابو بلکٌ فشردم يو رٍی رٍ چشهام

 

 .باشٌ برگشتٌ خَدش نرنال شکل بٌ چی يهٌ ٍ باشٌ شدى تهَم عذاب سال یک این

 خانَش رٍشن سقف رٍی گَشیو نَر فقط ٍ بَد تاریک اتاق. پریدم خَاب از گَشیو زنگ  صدای با
 : شب ٍقت این بَد کی دیگٌ این"  unknow. "شد نی

 بلٌ؟_ 

 : لرزٍند رٍ گَشو پردى اش کنندى کر جیغ صدای

 چیز يهٌ بی ی نردتیکٌ_ 

 بزنی؟ گَل ٍ نن صَری ازدٍاج یٌ با تَنی نی کردی فکر

 رسٌ؟ نهی بًت دستو کردی فکر

 رى؟ نی کنٌ نی ٍلو دارم زن گو نی بًش نايو دٍ یٌ کنو نی حال گفتی خَدت با

 گریٌ بٌ شَنهت، نی سیاى رٍز ٍ خاک بٌ... نشناختی رٍ پرستَ ينَز تَ افشار، آقای خَندی کَر
 نشناختی ٍ نن ينَز تَ... اندازنت نی

 .کرد قطع ٍ زد يو اش کنندى کر جیغ آخرین
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 :رفت ٍیبرى ٍ شد رٍشن اش صفحٌ دٍبارى کٌ جَیدم نی رٍ لبو ٍ کردم نی نگاى گَشیو صفحٌ بٌ

 تیرداد؟ چیٌ_ 

 :زد سَتی

 يهٌ تَ باز يات ابرٍ کٌ تَ بابا نچ،_ 

 :بستو رٍ چشهام

 تیرداد نیستو حَصلٌ رٍ اصال_ 

 :اٍند چیزی افتادن صدای

 ...آخ_ 

 شدى؟ چی چرا_ 

 :کردم نگاى پنجرى چَب چًار باالی ستارى بٌ ٍ کشیدم دراز تخت رٍی

 يیچی_ 

 چندى؟ ساعت تیراد

  شبٌ نصف دٍ بٌ ربع یٌ_ 

 تَن؟ خَنٌ تَ نداری ساعت نگٌ

 نبَدى؟ جًازش رٍ

 :دادم قَرت زٍر بٌ رٍ دينو آب

 ای؟ خَنٌ_ 

  کنٌ رحو خدا نیستی، باغ تَ کال انشب تَ نٌ_ 

 بیا پاشَ ام خَنٌ آرى
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 بَد نطلق ظلهات. رفتو بیرٍن اتاق از ٍ کردم قطع رٍ گَشی ٍ ساییدم يو رٍی رٍ يام دندٍن
 .خَنٌ

 .برداشتو رٍ ناشینو سَئیچ ٍ رفتو پایین سالن يای پلٌ از

 .کردم نگاى ناى تیر داغ ٍلی، تاریک آسهَن بٌ ٍ شدم خارج ٍرٍدی در از

 "نباشٌ ضررم بٌ کٌ کن تهَنش جَری یٌ تَ ٍلی، کردم  شرٍعش نن خدایا"

 

                                     *** 

 "بنیتا"

 

 :کردم جا بٌ جا چپو ی شَنٌ رٍی رٍ، گَشی

 نٌ نن نادر نٌ_ 

 .جَری این کٌ شٌ نهی. نٌ کی تا خَب_ 

 :آب شیر زیر گرفتو رٍ بشقاب

 ...نٌ نن نٌ. نانان نداریو حَصلٌ_ 

 چی؟ نٌ_ 

 :شد خشک بشقاب با آب زیر دستو

 آرشام... نٌ دارم حَصلٌ نن نٌ_ 

 :گلَم بٌ زد چنگ دٍبارى بغض

 .بنیتا نداریو حَصلٌ چی  یعنی_ 

 دلیل؟ شد این
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 .کنن گشاتَن پا خَان نی يهٌ

 :گرفتو دستو با ٍ تلفن گَشی ٍ سینک تَی کردم پرت بشقابَ گرفت حرصو

 ببینو؟ رٍ کی باید بکننو گشا پا نخَام اگر نن_ 

 .شدى تر شق کلٌ شٌ، نی عاقل کنٌ شَير گفتو خدایا ٍای_ 

 بشو؟ گشا پا خَام نهی چی یعنی آخٌ

 .بری شٌ نهی رٍت کنن دعَتت فردا پس

 :شد خالص نانانو دست از شٌ نهی جَرى يیچ دیدم ٍ دادم تکیٌ سینک بٌ

 .آرشام اٍندم_ 

 .خَاد نی حَلٌ حهَنٌ آرشام برم باید نن نانان

 نن ی خانَادى. پدریتی خانَادى ارشدى ی نَى تَ. بگیر تصهیو ننطق با ٍلی، شدم پیچیدى کٌ نن_ 
 .خداحافظ. جًنو

. فشردم رٍ يام شقیقٌ ٍ نشستو اپن کنار گرد صندلی رٍی ٍ کردم قطع رٍ تلفن خداحافظی بدٍن
 اٍند؟ نی پیش داشت کٌ، نصیبتی این با کردم نی کار چی باید حاال

 :پیچید خَنٌ تَ آیفَن زنگ صدای کٌ، کردم نی گردگیری داشتو

 بلٌ؟_ 

 :شد ظاير نانیتَر تَ دختر یٌ قیافٌ

 يست؟ آرشام سالم_ 

 :شد نزدیک بًو يام ابرٍ

 شها؟. خیر_ 

 نیستش؟ ا  _ 
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 کنید؟ نی تهیز رٍ خَنٌ دارید چطَر شها نیست اگر پس

 گرفتٌ؟ اشتباى کلفت با ٍ نن شد تا چًار چشهام

 :پیچید گَشی  تَ دٍبارى صداش کٌ بزنو حرف اٍندم

 . نزنید دست تلَیزیَن بغل طالییٌ گلدٍن بٌ لطفا خانَم ببینید_ 

 .نهنَن. بگیرى تهاس نن با بگید. دنبالش بَد اٍندى نًناز بگید اٍند آرشام يو بعدش

 .رفت ٍ شد دٍر آیفَن از نکشید ثانیٌ بٌ بعدم

 خانَش ی صفحٌ از نگايو انا، کردم نی حس رٍ لبام ٍ يام گَنٌ رٍی چکید نی کٌ يایی اشک
 .شد نهی گرفتٌ نانیتَر ی شدى

 .نداشتو رٍ ریختن خَدم تَ تَان. نداشتو تحهل تَان دیگٌ. افتاد دستو از گَشی

 .ریختو نی اشک ٍ زدم نی جیغ پیچید، خَنٌ تَ يقو يق

 .بَد شدى چیدى سفید رز يای گل داخلش. ٍایسادم ای شیشٌ طالیی گلدٍن رٍی بٌ رٍ

 " نًناز... دنیا نرد ترین عزیز بٌ تقدیو عشق با" شدى يکاکی رٍش جهلٌ یٌ دیدم کٌ کردم کجش

 .رفت فرٍ رفت نی فرٍ قلبو تَی نباید کٌ ای دشنٌ

 .بَدنش يرجایی يهٌ این از گرفت درد قلبو

 ...حسادت ٍ تنفر حس بدنو تهام ٍ بَد گرفتٌ شدت بدنو لرزش بَد، شدى بیشتر گلَم درد

 ٍ کرد برخَرد تلَیزیَن نزدیک سنگای بٌ ٍ يَاست رٍی گلدٍن دیدم یًَ کٌ شد چی نفًهیدم
 .شد خاکشیر ٍ خرد ٍ بَد شیشٌ داخلشو يای گل حتی شد، خرد

 .کردن گریٌ ٍ زدن جیغ کردم شرٍع ٍ يا شیشٌ خردى باالی زدم زانَ

 آرشام بنیتا، گفتن نی کٌ يایی حرف برای کردم، التهاسش خدا از کٌ شبایی تهام برای گریٌ
 .زدم رٍ خَدم حرف نن ٍ ندارى رٍ تَ لیاقتٌ يرجاییٌ



 www.Novel98.com 127               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .کردم کٌ حهاقتی برای گریٌ

 نداشتو، العهلی عکس يیچ نن انا، خَرد گَشام بٌ در قفل تَی کلید چرخیدن صدای
 ...باشو داشتٌ تَنستو نهی

 

 :کردم احساس رٍ نگايش سنگینی. ایستاد کنارم ای نشکی ی نردٍنٌ يای کفش

 ریزی؟ نی اشک داری گلدٍن یٌ ی ٍاسٌ_ 

 .شد نی باز دیگٌ شد نی باز دينو اگر چَن ندادم رٍ جَابش

 :زد زانَ کنارم

 .نکن ناراحت خَدتَ. نبَد ارزش با برام_ 

 باشٌ؟ دل سنگ ٍ عَضی تَنٌ نی کجا تا آدم یٌ. کردم نگايش کٌ شد بلند ٍ داد تکیٌ زانَش بٌ

 :خَابش اتاق سهت رفت ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو

 کرنان بریو باید فردا کن، جهع رٍ ساکت_ 

 :کردم نگايش حرص با

 . یام نهی تَ با جایی نن_ 

 :کرد نگايو ٍ برگشت آرٍم خیلی

 .نیستها تحهلی پر آدم نن_ 

 :بًش شدم خیرى

 برم؟ ات صدقٌ قربَن داری انتظار نکنٌ_ 

 : يا پلٌ سهت برداشت قدم

 !بگیری پاچهو جَری این ندارم انتظار ٍلی، نٌ_ 
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 :شدم بلند جام از حرص با

 .کنار بندازی ٍ نن آشغال نثل ٍ کنی بازی احساساتو با جَر این نداشتو انتظار ننو خَب، آرى_ 

 :فشرد لبش يای گَشٌ بٌ رٍ شستش ٍ سبابٌ انگشت

 .کردم بدبختت انگار گی نی جَری یٌ

 .دیگٌ بکن زندگیتَ برٍ دم نی طالقت یکسال بعد

 :نداشتو اٍن دلسَزی بٌ نیازی نیاٍردم، خَدم رٍی بٌ ٍلی، پام تَی رفت شیشٌ کٌ برداشتو قدم

 !کنی نی نگاى ابزار یک نثل خانَنا بٌ کٌ، يستی يرجایی قدر این خَب آرى_ 

 .نیست نًو برات اصال رٍان ٍ اعصاب قلب، دل،

 : ایستاد يا پلٌ باالی ٍ اٍند

 کردم؟ نی کار چی گی نی_ 

 : ترکید نی درد از داشت پام يَا رفت جیغو

 .شدم تَ کارای این بازیچٌ چی برای دٍنو نهی حتی نن_ 

 :پام تَی رفت دیگٌ شیشٌ یٌ کٌ شدم جا بٌ جا جام سر دٍبارى

 ...کهکی چٌ اینکٌ ٍلی، کردم کهکت گفتی بًو فقط_ 

 :جیبش داخل کرد رٍ دستاش

 .بدم تَضیح برات تَنو نهی نن بنیتا_ 

 .بیای کنار ات يهخَنٌ با ٍ کنی تحهل رٍ سال یک این کن سعی فقط

 .کَبید رٍ در ٍ اتاق تَی رفت ٍ چرخید کٌ کردم اخو
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 ٍ زٍر بٌ رٍ پام. نبل اٍلین رٍی نشستو ٍ گفتو نچی. بَد شدى خَنی کٌ زنینی ٍ کردم نگاى پام بٌ
 قدر این نبَد نعلَم بَد داخلش کٌ ای شیشٌ اصال ٍ بیرٍن زد ازش خَن دیدم کٌ باال آٍردم درد
 !بَد رٍش خَن

 :بیرٍن اٍند اتاق از آبی تیشرت یٌ با آرشام ٍ يَا رفت جیغو دردش از کٌ کَبیدم پام رٍ حرص با

 شد؟ چی_ 

 .شد نی بدتر لحظٌ ير دردش ٍ شد نی کبَد فشار از داشت پام

 :نشست پام پایین

 .ببینو خَدت؟ با کردی کار چی_ 

 :گفتو بغض با ٍ زدم پس رٍ اٍند نی پام سهت بٌ داشت کٌ دستش

 .نزن نن بٌ دست_ 

 :کشید نَياش تَی دستی

 .بیهارستان ببرنت بذار دختر نکن لجبازی قدر این_ 

 : بیرٍن زد خَنش کٌ فشردم رٍ پام

 بیهارستان ببرى رٍ نن تَ نثل یکی خَام نهی_ 

 :کرد بلندی نچ

 بیارم لباساتَ اتاقت داخل رم نی ات اجازى با. نباش لجباز قدر این_ 

 .رفت ٍ شد بلند بزنو حرفی اٍندم تا

 : انداختو سرم رٍی رٍ شالو ٍ کردم تنو رٍ نانتَم زٍر بٌ

 ناشین؟ تا ببرنت چجَری حاال_ 

 :کردم نگايش چشو باالی از
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 یام نی خَدم_ 

 :کرد نگاى پام بٌ

 تَنی؟ نی_ 

 : دادم تکَن آرٍم سرنَ

 .بیارم رٍ ناشین رم نی نن. بیا آسانسَر تا پس خَب خیلی_ 

 پای ٍ چپو پای رٍ انداختو نی رٍ ٍزنو ٍ داشتو برنی قدم چپو پای با ٍ دادم تکَن آرٍم رٍ سرم
 .کشیدم نی خَدم دنبال رٍ دردم پر راست

 زندگی؟ شد اینو

 

 حدٍد پام. نردم نی خَاب از داشتو آرانبخش ٍ حسی بی از نن ٍ خَنٌ اٍندیو ساعت سٌ بعد
 .نَند نی خَنٌ ٍ خَدم کارای کل حاال ٍ برم راى تَنستو نهی ٍ خَرد بخیٌ تا سیزدى

 

                                       *** 

 "آرشام"

 

 :خَنٌ اٍندیو بخیٌ تا سیزدى خَردن ٍ اذیت ٍ بازی لج ساعت سٌ بعد باالخرى

 .کن استراحت برٍ ٍاینسا پات رٍی زیاد_ 

 :انداخت بًو نگايی نیو

 . کنو کار چی دٍنو نی خَدم_ 

 .رفت نی نخو رٍ زیادی داشت دیگٌ زبَنیاش بلبل این
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 : پایین بیاد دندٍناش ٍ باال برى دستو یًَ ترسیدم نی

 .کنیا نی زبَنی بلبل داری خیلی_ 

 .باشٌ خَدت بٌ حَاست

 :کرد حرکت يا پلٌ سهت ٍ رفت بًو ای غرى چشو

 . کنو نی رفتار بخَام يرجَر نن_ 

 .کن گو گَرتَ زٍدتر يو تَ

 نن آرى"  ،" ازش؟ یاد نی خَشت: "افتاد نًناز شدى خَرد گلدٍن بٌ چشهو کٌ، گرفتو گاز رٍ لبو
 .پیچید گَشام تَ دٍبارى ياش خندى" دارم دٍست رٍ تَ ننو" ،" دارم دٍست رٍ طالیی رنگ

 این بنیتا قَل بٌ برد نی رٍ ياش یادگاری حتی یا کرد نهی ٍلو جَر اٍن پیش سال سٌ اگر شاید
 .شدم نهی يرجایی قدر

 داشتو زندگی شاید اصال. بَد بًتر چیزا خیلی االن داد نهی ترجیح نن بٌ رٍ نیلیاردر یٌ اگر شاید
 .يا بازی بچٌ این جای خَدم برای

 ":  maman"  خَرد زنگ تلفن کٌ بَدم خَدم فکر تَ

 بلٌ؟_ 

 : تلفن گَشی تَی پیچید نانانش شاد صدای

 آرشام آقا بٌ بٌ_ 

 کجایی؟ پسرم نیستا، پیدات اٍندید عسل ناى از ٍقتی از

 : نشست لبام رٍی ای زدى خجالت لبخند

 بگو چی ٍاال_ 

 .بنیتا از بدتر يو تَ. دٍنو نی... دٍنو نی_ 
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 .داری کار ٍ نیستی خَنٌ یا حهَنی یا زنو نی زنگ ٍقت ير

 :بَد کردى نَجٌ رٍ نن يای غیبت خَبی بٌ بنیتا پس

 گرفتارم خیلی خدا بٌ_ 

 نانان جان آرشام_ 

 .کنٌ نی جَر این چرا بنیتا دٍنو نهی ٍلی، گو نی بنیتا بٌ خیلی نن

 : يو سهت شد کشیدى يام ابرٍ

 طفرى این يی کنن گشاتَن پا خَان نی فانیل_ 

 

 :نداشتو اصال رٍ اش حَصلٌ کٌ چیزی تنًا ٍای

  بیام تَنو نهی ٍاقعا نن جان نانان_ 

 : يَا رفت دادش

 چی؟ برای_ 

 :کردم نگايی پام بٌ

 بریدى شیشٌ با پام_ 

 

 .شٌ نهی دیگٌ دارن، کار نیستن، بار یک عسلن، ناى بار یک. کردم لغَ بار يزار االن تا رى نی

 :گرفتو گاز رٍ پایینو لب 

 نادر چشو_ 

 .یایو نی نا کنید يهاينگ شها
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 :شد شاد صداش کردم حس

 .دم نی خبر بًت نن پس. جان آرشام بدى خیرت خدا ٍای_ 

 نخندیدى بَد سال چند. خَرن نی ترک دارن لبام يای گَشٌ کردم حس کٌ زدم کَتايی لبخند
 بَدم؟ نزدى لبخند حتی یا بَدم

 .برد يانو لبخند رفت ٍقتی

  آرشام الَ_ 

 : اٍندم خَدم بٌ یًَ

 .کنو نی صحبت باياش چشو... چشو نادر؟ جانو

 .پسرم بدى خیرت خدا_ 

 کردم نی فکر این بٌ داشتو نن ٍ بَد شدى تهَم بنیتا نانان ٍ نن نکالهٌ کٌ بَد شدى ساعتی نیو
 .بریو رٍ يا پاگشا بیاد بگو بًش چجَری کٌ

 عکسی ٍ اسو بٌ شدم خیرى" نرجانی  نًناز" خَرد زنگ گَشیو کٌ بَدم نانرتبو يای فکر ی کالفٌ
 .خندید نی ذٍق با کٌ

 ،" ننن؟ ی ٍاسٌ اینا آرشام ٍای"  ،"براش نیرم نی آرشام، ٍای"  ،" داری؟ دٍست يلیَنی بادکنک" 
  دم نی قَل آرشام، بدی خیلی"  ،" يست يهسایٌ دختر ی ٍاسٌ نٌ آخ( " گرفتو عکس ازش تندی)

 "  ننی آرزٍيای نرد تَ نکنو ترکت يیچَقت

 رٍ گَشی نن ٍ شد رٍشن ٍ خانَش گَشی رٍی عکسش دٍبارى دیدم کٌ شد قطع گَشی لرزش
 .کردم خانَش

 

 : پریدم خَنٌ تلفن صدای با کٌ بَد صبح شش ساعت

 بلٌ؟_ 



 www.Novel98.com 134               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 : کرد باز رٍ چشهام تیرداد داد

  بلٌ ٍ نار زير_ 

 نداریو؟ جلسٌ نیو ٍ يفت ساعت نگٌ نردتیکٌ خانَشٌ؟ چرا صاحابت بی گَشی

 : شدم خیرى بَد ٍایسادى شش رٍی کٌ ساعتی بٌ

 یام نی االن_ 

 بیاد خبرت_ 

 رٍ کتری. برداشتو کاناپٌ پشتی رٍی از رٍ سرم ٍ کردم قطع رٍ تلفن پیچید گَشام تَ کٌ تلفن بَق
 .کردم رٍشن

 رٍ، چشهام" نرجانی نًناز" کرد رفتن ٍیبرى بٌ شرٍع گَشیو کٌ کردم نی خشک رٍ نَيام داشتو
 خَاد نی چی بدبخت نن جَن از دیگٌ این. برگردٍندم رٍ گَشی ٍ فشردم نحکو يو رٍی
 .دٍنو نهی

 " بشنَم یا ببینو اسهتَ کٌ نکن کاری يیچَقت دیگٌ رفتی، ٍقتی"

 ناشین تَی گَشیو زنگ صدای کٌ فرنَن پشت نشستو. زدم رٍ سفیدم  cl500 بنز دزدگیر
 قاطی داشتو دیگٌ. فرنَن رٍی کَبیدم ٍ فشردم حرص با رٍ چشهام" نرجانی نًناز" پیچید
 .کردم نی

 :کردم باز يَل با رٍ شرکت در

   سالم... سالم_ 

 :ایستادم ننشیو نیز جلَی

 افشار آقای سالم_ 

 :دادم تکَنی رٍ سرم

 اٍندن؟ فريیختٌ آقای غفاری، خانَم سالم_ 
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 : انداخت نگايی نیزش بٌ

 .يستن انتظار اتاق داخل اٍندى براتَن نًهان انا، خیر_ 

 :کردم اخو

 نًهان؟_ 

 : داد تکَن آرٍم رٍ سرش

 کردن يهاينگ شها با گفتن. بلٌ_ 

 :پرید باال ابرٍيام

 نن بٌ اٍندن فريیختٌ آقای ٍقت ير يو شها کنو؛ رسیدگی نًهَنهَن این بٌ برم نن باشٌ_ 
 .بدید اطالع

 افشار جناب چشو_  

 رژى رٍ اتاق عرض يام چشو جلَی کٌ چیزی دیدن از ٍ کردم باز رٍ انتظار اتاق نات شیشٌ در
 :شدم خشک رفت نی

 سالم_ 

 يیچَقت دٍر اندازم نی ٍ کنو نی تَف رٍ چیزی ٍقتی نن نترس"  خَردن گرى يو تَ يام ابرٍ
 "دارم برش گردم برنهی

 : اعصابو تَی کَبید نی نیخ بلندش پاشنٌ يای کفش صدای ٍ لرزید نی حرص از داشت بدنو کل

 .ببینهت بیام گفتو. ندادی جَاب زدم زنگ چی ير_ 

 ات؟ خَنٌ دم اٍندم نگفت کلفتت

 :پرید چشهام حرفش تعجب از

 شکستٌ؟ گلدٍنتَ زدى نکنٌ چیٌ_ 
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 .نزن دست گفتو خَبٌ

 :دينش تَی بزنو خَاست نی دلو بَد کردى ٍارد بًو کٌ شَکی ٍ حرفاش حرص از

 کردی؟ غلطی چٌ تَ_ 

 :اش چَنٌ زیر کرد خو دٍنٌ دٍنٌ رٍ کاشتش ناخنای ٍ زد پَزخندی

 .اٍندم نن کٌ، نگفتٌ اصال کنو فکر. آخ_ 

 :گرفتو دندٍن بٌ رٍ باالم لب

 آٍردی؟ قبرستَنی کدٍم از رٍ نن آدرس_ 

 : زد چندشی پَزخند

 گو نی بازم گفتو بًت يهیشٌ_ 

 .دزدید نن از رٍ تَ پرستَ کٌ نرى یادت

 .کردم  نی نگايش ٍ جَییدم نی باالنَ لب

 

 برای ٍ شدى پیداش دٍبارى انیرحسین کٌ کردم نی رٍ فکرش باید. فرنَن رٍی گذاشتو رٍ سرم
 يای جلسٌ ٍ آرایشگاى. تَشَن نَندى ٍ باال اٍندن دٍبارى ياش بديی. افتادى نن یادى يهین
 جنَب ی خَنٌ از کٌ کردم نی ٍ فکرش باید. نن سراغ اٍندى کٌ نَندى عقب باشگايش ٍ سَالر
 .بیرٍن انداختنش ياش يرزگی  خاطر بٌ شًرم

 :زدم داد ٍ کَبیدم فرنَن رٍی نشتی

 .شٌ نی پیدات ای تپٌ قبرستَن یٌ از بشٌ خَب حالو یاد نی تا کٌ بًت لعنت_ 

 

 .نیست رٍشن برقی يیچ ٍ تاریکٌ دیدم کٌ کردم باز رٍ خَنٌ در
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 .شدم نی دیٍَنٌ داشتو نن ٍ بَد شب نصف نیو ٍ سٌ ساعت

 

                                     *** 

 "بنیتا"

 رٍی تَنستو نهی انا، برم راى آرٍم آرٍم یکو تَنستو نی ٍ گذشت نی پام زدن بخیٌ از رٍزی دٍ
 .بدم انجام کار ٍ ٍایسو پايام

 :خَرد زنگ تلفن کٌ اٍندم فرٍد نبل رٍی

 بلٌ؟_ 

 بنی؟ الَ_ 

 :گذاشتو نیز رٍی ٍ آٍردم باال دستو کهک بٌ رٍ پام

 جان نانان سالم_ 

 چطَری؟ نانانی سالم_ 

 : زدم لبخند

 حالید؟ چٌ در بابا ٍ شها. خَبیو ای_ 

 خَبیو يو نا_ 

 .کردى دعَتتَن پنجشنبٌ برای ات خالٌ بنیتا

 :زدم زانَم رٍی ای ضربٌ

 ...دٍ نی کٌ شها نانان_ 

 :بدم ادانٌ رٍ حرفو نذاشت

 "یاید نی" گفت. زدم حرف آرشام با پریشب نزن نفت حرف_ 
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 .بگیرى تَلد برات خَاد نی ات خالٌ. تَلدتٌ يو شنبٌ_ 

 

 .خَردى بخیٌ تا سیزدى

 :کرد کر رٍ گَشو تلفن پشت از جیغش

 تا؟ سیزدى_ 

 :خَرد تکَن صدام با سرنو

 آرى_ 

 .ٍاینسا پات رٍ زیاد خَب خیلی_ 

 : دادم تکیٌ پشتی بٌ رٍ سرم

 باشٌ_ 

 رٍی حال بی آرشام دیدم کٌ ببینو رٍ بیرٍن تراس پشت يای پردى بین از کٌ چرخَندم رٍ سرم
 !افتادى يا صندلی

 شنیدی؟ بنیتا_ 

 :گفتو عجلٌ با

 .برم نن اٍند آرشام نانان، آرى... آرى_ 

 .باش خَدتو نراقب. برٍ باشٌ_ 

 :شدم بلند زٍر بٌ سرجام از

  باشٌ_ 

 .يا صندلی رٍی بَد افتادى ناجَر خیلی. نبل رٍی کردم پرتش ٍ کردم قطع رٍ سیو بی تلفن

 .شدم اش خیرى ٍ گرفتو رٍ دستگیرى ٍ رسَندم کرم طالیی حریر پردى بٌ رٍ خَدم لنگَن لنگَن
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 .زد نی بیرٍن ام سینٌ قفسٌ از داشت قلبو

 شکستٌ صندلی رٍ نهکن حالت بدترین بٌ کٌ گردنی بٌ بَدم خیرى ٍ بَد شدى خشک دينو آب
 تر دلخراش يهٌ از ٍ صندلی تَی بَد رفتٌ فرٍ بدنش از تر گَد ٍ بَد شدى خو کٌ کهرش. بَد

 .بَد گردنش

 درخشان رٍ اش شدى برنز پَست آفتاب نَر. سرش باالی رفتو لنگَن لنگَن ٍ کردم باز ٍ بالکن در
 .بَد خیس خیس نالیهش صَرتی تیشرت ٍ بَد کردى عرق عالهٌ یک. بَد کردى

 :ٍایسادم رٍش بٌ رٍ

 آرشام؟_ 

... _ 

 :زدم صداش تر بلند

 آرشام؟_ 

... _ 

 : صَرتش رٍی شدم خو یکو

 آرشام؟ آقا_ 

... _ 

 :بردم تر باال رٍ صدام تن

 افشار؟ آقای_ 

... _ 

 .زد نی حرفی نٌ ٍ خَرد نی  تکَنی نٌ

 !سَزى نی تب تَی دارى دیدم کٌ بدم تکَنش گرفتو رٍ دستش
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 : دادن تکَن بٌ گرفتو رٍ ياش شَنٌ ٍ شد بلند جیغو

 آرشام؟... آرشام_ 

.... _ 

 :برداشتو رٍ گَشی ٍ تَ کردم پرت رٍ خَدم بالکن در از

 :کرد اعالم رٍ نَد ٍ سیصد کد اپراتَر

 بفرنایید؟ اٍرژانس_ 

 :نلرزى صدام کردم نی سعی داشتو کٌ بغضی با

 بردى خَابش بالکن تَی کٌ دیدم االن رٍ يهسرم نن. خانو سالم_ 

 حتی زنٌ، نهی يو حرفی يیچ. سَخت نی تب تَی داشت بدنش کنو صداش رفتو ٍقتی... ٍقتی
 .خَرى نهی يو تکَن

 :بکشو دخترى رخ بٌ رٍ بَدنو قَی این از بیشتر نذاشتن ٍ شدن رٍٍن اشکام

 آب تشت یک داخل رٍ پاياش. کن دٍرش آفتاب نَر زیر از تَنی نی جَر ير ببین عزیزم خَب_ 
 تهاس حتها نیَند پایین تبش اگر. بذار سرد آب ی حَلٌ يو پیشَنیش رٍی ٍ بذار الکل با یخ
 .بیاد اٍرژانس بگَ ٍ بگیر

 .کردم قطع رٍ تلفن ٍ گفتو سری سر نهنَن

 رفتو پایین لی لی با ٍ لنگَن لنگَن ٍ برداشتو رٍ تشت بزرگترین ٍ کردم باز ٍحشت با رٍ حهَم در
 آٍردم، در رٍ یخ نخزن در ٍ کردم باز رٍ فریزر در. کردم باز رٍ یخ آب ٍ سینک ٍسط گذاشتهش ٍ

 تشت اٍندم ٍ اپن رٍی گذاشتو رٍ یخ. بستو رٍ آب ٍ ریختو ظرف تَی رٍ ياش یخ نصف تقریبا  
 .سالن بٌ رسَند ٍ این شٌ نهی جَرى يیچ نن رفتنٌ راى ٍری یٌ این با دیدم کٌ بردارم رٍ

 .رفتو نی باید کٌ نسافتی ٍ بَد آب از پر کٌ تشتی بٌ کردم نگاى پام بٌ

 .برم راى رٍش ٍ کنو صافش گرفتو تصهیو لحظٌ یک در ٍ کردم نگاى ٍرم یٌ پیچی باند پای بٌ
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 تَش شیشٌ دٍبارى کردم احساس ٍ رفت فرٍ زخهام تَی بخیٌ يای  گرى زنین گذاشتهش ٍقتی
 رٍ نن اٍن بَدم ناراحت يو چقدر ير کٌ، بهیرى بذارم شد نهی کرد، شد نی چٌ ٍلی، رفتٌ فرٍ

 .کنو جبرانش باید. پام برای بیهارستان رسَند

 اسپیلت کَلر، باد زیر نشکی کاناپٌ دم تا برداشتو قدم داشتو کٌ دردی تهام با ٍ برداشتو رٍ تشت
 .تر داغ بدنش ٍ بَد شدى تر خیس تیشرتش بالکن، تَی رفتو ٍ نَزدى درجٌ رٍی گذاشتو رٍ

 تَ؟ بردنش نی باید چجَری

 پام درد از اٍند در ام گریٌ. زنین افتادم ٍ زدم جیغ پام درد از کٌ کشیدم قدرت تهام با رٍ دستاش
 .بدى جَن تب تَی جَری يهین بذارم تَنستو نهی ٍلی،

 فیل یٌ کٌ کنو نی اعتراف. در سهت کشیدنش ٍ گردنو دٍر انداختو ٍ کشیدم رٍ دستش دٍبارى
 .آرشانٌ از تر سبک

 .نَندى تراس جای يهٌ خَنیو پای جای دیدم کٌ تَ آٍردنش زٍر بٌ در از

 رٍی ریختو رٍ ظرف یخای نصف ٍ سرد آب تَی گذاشتو رٍ پاياش ٍ کاناپٌ رٍی خَابَندنش
 .بَد آب تَی کٌ پاياش

 رٍ  حَلٌ. ریختو اٍن تَی یخو تیکٌ تا چند ٍ آٍردم حَلٌ تا چند با آب کاسٌ یٌ لی لی ٍ بدبختی با
 آب یکو. دادم فشار ٍ پیشَنیش رٍی گذاشتو ٍ کردم تا ٍ چلَندنش نحکو. کردم خیس تَش
 بٌ. بَدم اش برنزى ٍ حال بی صَرت نحَ نن ، انا ریخت نی کاناپٌ کَسن رٍی حَلٌ از داشت
 !کردى خَنریزی بٌ شرٍع دٍبارى پام رفت یادم کٌ حدی

 :شنیدم چاى تٌ از رٍ صداش کٌ بَد شب نٌ حدٍدا ساعت

 ...نًناز_ 

 :يو تَی رفت اخهام

 ز...مَ _ 

 .خَرد دستو بٌ ٍ اٍند بیرٍن داغ ٍ شدت با نفسش
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 : بردم صَرتش نزدیک ٍ سرم

 داری؟ الزم چیزی آرشام،_ 

 :داد تکَن آرٍم رٍ سرش

 ناز... نٌ... باشی...  زندگیو... تَ... خَام نهی_ 

 نثل خَنٌ ٍلی، نبَد داغ قدر اٍن دیگٌ ٍ پایین بَد اٍندى تبش شکر رٍ خدا گرفتو، رٍ دستش
 .بَدن شدى پارى کانال   نن پای يای بخیٌ ٍ بَد شدى یخچال

 : زد داد ٍ لرزید

 ...نًناز_ 

 

 

 

 رٍش کٌ خَنی ٍ پام بٌ چشهو کٌ اتاقو تَی اٍندم نن ٍ شد قطع تبش کٌ بَد صبح نٌ ساعت
 .افتاد بَدن، شدى پارى کٌ ياش بخیٌ ٍ بَد شدى خشک

 

                                   * 

 "آرشام"

 

 .بَد عصر نیو ٍ شش نشستو، نبل رٍی خیز نیو ٍ کردم باز رٍ چشهو شدیدی درد سر با

 .بَد آب تَی کٌ پايام ٍ شدم خیرى افتاد پیشَنیو از کٌ داری نو ی حَلٌ بٌ

 بَدى؟ خبر چٌ. شدم خیرى بَد الکل ٍ بتادین ٍ سرنگ ٍ قرص از پر سینی یٌ رٍش کٌ نیز بٌ
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 شدی؟ بیدار. سالم_ 

 :بَد ایستادى يا پلٌ باالی کٌ دیدم رٍ بنیتا

 اینجا؟ خبرى چٌ. سالم_ 

 :پایین اٍند يا پلٌ از

 خَابیدی آفتاب تیغ زیر دیرٍز يیچی_ 

 .کردی تب

 .بشی بًتر کردم کهکت یکو بیهارستان رسَندیو اینکٌ جبران بٌ ننو

 :خَاى خَد پررٍی ی دخترى

 ٍاقعا نهنَن_ 

 :کردى باز رٍ پاش پانسهان دیدم کٌ برداشت رٍ نیز رٍی سینی ٍ داد تکَن رٍ سرش آرٍم

 شد؟ خَب پات_ 

 .بًترى االن. بیارم بند خَنشَ کردم سعی ٍ آٍردم درشَن بدختی با. شد پارى يام بخیٌ دیشب_ 

 بَد؟ کی دیگٌ این. بیرٍن زد حدقٌ از چشهام

 :خَرد زنگ گَشیو کٌ بَدم بارسا ٍ رئال فَتبال بٌ خیرى نن ٍ بَد شب نٌ ساعت

 بلٌ؟_ 

 دیدی؟ رٍ جَنت نًناز_ 

 :خَرد گرى بًو يام ابرٍ

 شها؟_ 

 !افتادی در کسی بد با تیپ خَش ببین_ 
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 :نَندم خیرى گَشیو بٌ ٍ افتاد دستو از پَفک

 .رٍنالدٍ برای گل نادرید، رئال برای گل... گل_ 

 ...بیرٍن زدم خَنٌ از ٍ کردم خانَش رٍ تلَیزیَن حرص با

 " دارم بچٌ یٌ نن آخٌ"  ،" خَاستگاریو؟ یای نی آرشام"  ،" يستو ای نیَى بستنی عاشق نن" 

 .کنی زندگی ذارن نهی کٌ خاطراتی بٌ لعنت ترنز، رٍی کَبَند پانَ اش خندى صدای ٍ خندید

 :کردم بلند فرنَن رٍی از رٍ سرم گَشیو صدای با

 تیرداد؟ چیٌ_ 

 .ارثیٌ تقسیو برای بیاد خانهش با باید گٌ نی زدى، زنگ نادرت پدر بی ٍکیل این_ 

 :کردم نگاى خیابَن بٌ

 کی؟_ 

 !نردى ننٌ نن   بابای کی؟_ 

 دیگٌ خر نر   تَی   خَب

 :دادم تکیٌ صندلی بٌ

 گیرم نی تهاس باياش باشٌ_ 

 نداری؟ کاری. باشٌ_ 

 :شدم خیرى ناى نرداد گرم تاریک خیابَن بٌ

 ای؟ خَنٌ_ 

 اینجا؟ یای نی داری. آرى_ 

 :نَيام رٍی کشیدم رٍ دستو
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 .بیام سر یٌ شاید. آرى_ 

 باشٌ_ 

 بای_ 

 .کردم رٍشن رٍ ناشین ٍ کیلَنتر صفحٌ جلَی کردم پرت رٍ تلفن

 :بَدم ٍایسادى در جلَی

 سالم_ 

 :بستو حرص با ٍ در

 .شد سبز پام زیر علف. درد ٍ سالم_ 

 :کرد نگاى پايام بٌ ٍ شد دٍال خَنٌ آشپز تَی از

 کَ؟ ا ؟... ا  

 .ٍایسا نَندى در پشت شاید

 : کرد باز ٍ در رفت

 علفات؟ کَ پس. نیست چیزی يو اینجا_ 

 :گرفتو گاز رٍ پایینو لب

 نًناز؟ بٌ دادی آدرسهَ چی برای. کنٌ کف دينت بدم نشَنت علفی یٌ_ 

 :کرد اخو

 نن؟_ 

 : اپن رٍی گذاشتو رٍ دستام

 .تَ آرى_ 
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 : نیز رٍی گذاشت رٍ شربت لیَان

 .نزدم حرف نًناز با اصال نن_ 

 :دادم نی دست از رٍ کنترلو داشتو

 زنی؟ نی نفت زر   چرا_ 

 دادی؟ چرا. داری رٍ دفتر آدرس تَ فقط تیرداد

 .ندادى تیرداد_ 

 :حهید صدای سهت برگشتو

 چی؟_ 

 :دستش ساق رٍی گذاشت رٍ کتش

 .دادم نن_ 

 : بگیرم رٍ اش یقٌ کٌ سهتش بردم يجَم

 !آرشام_ 

 :گرفت يانَ بازٍ تیرداد دستای

 کردی؟ غلطی چٌ تَ_ 

 :نشست نبل ی دستٌ رٍی آرانش با

 .کردم کهکش ننو. کنٌ پیدات کنو کهکش کرد خَايش نن از_ 

 :چسبَند نی رٍ آنپرم داشت ژکَندش لبخند

 چطَرى؟ زناشَیی زندگی   راستی_ 

 گذرى؟ نی خَش
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 : کشیدم تیرداد کٌ فکش تَی بزنو یکی برم دٍبارى اٍندم

 .برٍ بیا! دیگٌ بسٌ حهید ا  _ 

 :پَشید رٍ کتش ٍ شد بلند نبل دستٌ رٍی از

 .کنی سیاى رٍ دختر اٍن رٍزگار ذارم نهی باش نطهئن_ 

 :زد زل چشهام تَی 

 .بزنٌ حرفش زیر کٌ نیست کسی پرنیان حهیدرضا باش نطهئن_ 

 : زد داد تیرداد

 .برٍ بیا. حهید دیگٌ بسٌ_ 

 .رفت ٍ کَبید رٍ در ٍ داد تکَن رٍ دستش

 :کشید نی سیگار داشت کٌ کردم نگاى تیردادی بٌ

 خَبٌ؟ حالش_ 

 .تیرداد بٌ زدم زل

 بَد؟ دردی چٌ این

 چٌ این سَخت؟ نی ٍ گرفت نی جَن دٍبارى خَدش يای خاکستر از ققنَس نثل کٌ دردی چٌ
 بَد؟ دردی

 

                                    * 

 

 "بنیتا"
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 .کرنان بریو ٍ بشیو ناشین سَار دیگٌ ساعت دٍ حدٍد کٌ کردم نی جهع رٍ ساکو داشتو

 : بیرٍن اٍندم اتاق از ٍ بستو رٍ ساکو در

 ای؟ آنادى_ 

 :کردم نگايش چشهی زیر

 بینی؟ نهی. شو نی حاضر دارم تازى نٌ،_ 

 :برداشت رٍ ساکو ٍ کرد نگايو حرص با

 .بیارنشا تَنستو نی خَدم_ 

 !کاری ير تَی دی نی دخالت خَدتَ

 :يا پلٌ رٍی گذاشت رٍ ساک ٍ کرد نگايو برگشت

 باش زٍد پس. باشٌ_ 

 خیلی"  کردم غلط"  کنو نی اعتراف کٌ برداشتو يا پلٌ رٍی از رٍ ساکو ٍ کردم نگايش حرص با
 .بَد سنگین

 : زنین گذاشتهش بردنشَ زٍر بٌ ناشین تا

 آخ_ 

 :کرد نگايو دٍدیش عینک باالی از

 آٍردی؟ چهدٍن یٌ دراٍند اٍيت ٍ آى پس؟ شد چی خَردی نی ننو داشتی. بَدی يرکَل کٌ تَ_ 

 :کردم نگايش حرص با

 .باشو کردى گندى بازٍ نیستو زبل نلَان تَ نثل نن_ 

 ياش ریش بین کٌ ریزی چال اٍن با نخصَصا خندى نی قشنگ کردم اعتراف ٍاقعا نن ٍ خندید
 :اٍند ٍجَد بٌ
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 .خندی نی قدر این نکنی غش ٍقت یٌ_ 

 صداش از ترسیدم خَدنو کٌ حدی بٌ کَبیدم نحکو رٍ در ٍ نشستو ٍ کردم باز رٍ جلَ صندلی در
 :پریدم ٍ

 !نترسی دیگٌ خَدت کٌ کن خالی جَری یٌ رٍ حرصت حداقل_ 

 :کردم نگايش ٍ گزیدم لبهَ

 .ذارم نهی برات آبرٍ ٍگرنٌ. آرشام نپلکا نن پای ٍ دست تَ زیاد اینا نانانت جلَی_ 

 :پرید باال ياش ابرٍ

 .کنها نی تحهلت دارم خیلی_ 

 : کردم نگايش ٍاج ٍ ياج

 ...خیلی شعَری، بی خیلی داری، رٍ خیلی پررٍیی، خیلی

 :کرد نگاى صَرتو تَ

 چی؟ خیلی دیگٌ؟_ 

 :دادم بیرٍن حرص با رٍ نفسو

 .لطفا نکن صحبت بايام برسیو ٍقتی تا_ 

 خیلی ٍ بَد نن ی عالقٌ نَرد آينگ کٌ شد پلی خارجی آينگ یٌ ٍ پخش سهت برد رٍ دستش
 .کردنش نی گَش

 

Dov'e L'Amore 

 

 عشق؟ آن کجاست
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Dov'e L'Amore 

 

 عشق؟ آن کجاست

 

I cannot tell you of my life 

 

 .بگَیو برایت ام زندگی از تَانو نهی

 

Here is my story 

 

 . است نن داستان این

 

I'll sing a love song 

 

 .خَاند خَايو عاشقانٌ آينگی

 

Sing it for you alone 
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 .خَانهش نی تَ برای تنًا

 

Though you're a thousand miles away 

 

 .دٍری نن از نایل يزاران گرچٌ

 

Love's feeling so strong 

 

 . شَد نی حس قدرتهندانٌ چنین این عشق

 

Come to me baby 

 

 .عزیزم بیا نزدم

 

Don't keep me waiting 

 

 .نگذار ننتظرم

 

Another night without you here 
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 اینجا تَ بی دیگر شبی

 

And I'll go crazy 

 

 .شد خَايو دیَانٌ نن ٍ

 

There is no other there is no other 

 

 .يیچ دیگر نٌ يیچ، دیگر نٌ

 

No other love can take your place 

 

 بگیرد را تَ جای تَاند نهی عشقی يیچ دیگر 

 

or match the beauty of your face 

 

 .کند برابری ات چًرى زیبایی با یا
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I'll keep on singing til the day 

 

 کٌ رٍز آن تا داد خَايو ادانٌ خَاندن بٌ

 

I carry you away 

 

 .باشو داشتٌ خَد با را تَ

 

With my love song 

 

  ام، عاشقانٌ آينگ با

 

With my love song 

 

 .ام عاشقانٌ آينگ با

 

Dov'e L'Amore 

 

 عشق؟ آن کجاست
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Dov'e L'Amore 

 

 عشق؟ آن کجاست

 

Where are you now my love? 

 

 نن؟ عشق کجایی اکنَن

 

I need you here to fold me 

 

 .بگیری بر در نرا تا دارم نیاز اینجا

 

Whispered so sweetly 

 

 .کردم نجَا آرانی بٌ

 

Feel my heart beating 
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 .زند نی قلبو کنو نی حس

 

I need to hold you in my arms 

 

 .بگیرم آغَش در را تَ تا دارم نیاز

 

I want you near me 

 

 .باشی نزدیکو کٌ خَايو نی

 

Come to me baby 

 

 .عزیزم بیا نزدم

 

Don't keep me waiting 

 

 .نگذار ننتظرم

 

Another night without you here 
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 اینجا تَ بی دیگر شبی

 

And I'll go crazy 

 

 .شد خَايو دیَانٌ نن ٍ

 

There is no other there is no other 

 

 يیچ، دیگر نٌ يیچ، دیگر نٌ

 

No other love can take your place 

 

 .بگیرد را تَ جای تَاند نهی عشقی يیچ دیگر 

 

or match the beauty of your face 

 

 .کند برابری ات چًرى زیبایی با یا

 



 www.Novel98.com 157               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

I'll keep on singing til the day 

 

 کٌ رٍز آن تا داد خَايو ادانٌ خَاندن بٌ

 

I carry you away 

 

 .باشو داشتٌ خَد با را تَ

 

With my love song 

 

 ام، عاشقانٌ آينگ با

 

With my love song 

 

 .ام عاشقانٌ آينگ با

 

Non c'e nessuno, Non c'e nessuno 

 

 .نیست کسی يیچ نیست، کسی يیچ
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Non c'e nessuno 

 

 نیست کسی يیچ

 

Bello come te e ti amo 

 

 .دارم دٍستت نن ٍ باشد زیبا تَ نانند کٌ

 

Come to me baby 

 

 .عزیزم بیا نزدم

 

Come to me baby 

 

 .عزیزم بیا نزدم

 

Another night without you here 
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 اینجا تَ بی دیگر شبی

 

And I'll go crazy 

 

 .شد خَايو دیَانٌ نن ٍ

 

  

 

There is no other there is no other 

 

 يیچ دیگر نٌ يیچ، دیگر نٌ

 

No other love can take your place 

 

 .بگیرد را تَ جای تَاند نهی عشقی يیچ دیگر 

 

or match the beauty of your face 

 

 .کند برابری ات چًرى زیبایی با یا
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I'll keep on singing til the day 

 

 کٌ رٍز آن تا داد خَايو ادانٌ خَاندن بٌ

 

I carry you away 

 

 .باشو داشتٌ خَد با را تَ

 

With my love song 

 

 ام، عاشقانٌ آينگ با

 

With my love song 

 

 ام، عاشقانٌ آينگ با

 

With my love song 
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 .ام عاشقانٌ آينگ با

 

With my love song 

 

 آرشام ٍ نن ٍ شد تهَم آينگ

                 

                    **** 

 

 برد خَابو کٌ دادم گَش آينگ بٌ قدر این

                               * * * 

 . شدم بیدار خَاب از آرشام زدنای صدا با کٌ بَد گذشتٌ چقدر دٍنو نهی

 

 .بخَابو گذاشتی اگٌ گی؟ نی چی چیٌ؟_ 

 .نهیری گشنگی از بخَری چیزی یٌ بریو کردم بیدارت کٌ ننٌ تقصیر_ 

 .اصال بکپ بگیر

 .شدم پیادى ناشین از ٍ رفتو بًش ای غرى چشو یٌ

 .نشستیو ٍ کردیو انتخاب نیز یٌ ٍ بَد جادى کنار کٌ رستَرانی رفتیو دیگٌ يو کنار

 . بَدن نشستٌ بغل نیز کٌ دخترایی بٌ افتاد چشهو کٌ بَدیو گارسَن ننتظر

 .دادن نی قَرت چشهاشَن با آرشانَ داشتن
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 . گرفت حرصو آی... گرفت حرصو آی

 .کردم آباد خَشگلیش خاطر بٌ آرشام يهراى بٌ رٍ دخترا اٍن انَات دلو تَ

 .دادیو سفارش غذا ٍ اٍند گارسَن کٌ خَردم نی حرص داشتو جَری يهین

 . جَجٌ آرشام ٍ برگ کباب نن

 نیز کنار رٍ نفر یٌ حضَر کٌ، بَدم نحَ خَدم افکار تَ ننو ٍ بیارن رٍ يا غذا کٌ بَدیو  ننتظر
 .کردم احساس

 .بغلیٌ نیز دخترای يهَن از یکی دیدم ٍ باال آٍردم سرنَ

 .پفکیٌ چٌ رٍ قیافٌ اٍى

 .اى... اى... اى لباش بٌ زدى ژل چقدر

 .نَنٌ نی خَک نثل دناغشَ

 . دارى کار چی ببینو کردم نگاش ننتظر ٍ باال دادم ابرٍنَ

 .کرد نی نگاش تعجب با داشت يو آرشام

  آقا سالم_ 

 .نکرد حساب آدم ننَ گفتنش آقا این با یعنی

 .آرشام بٌ زدم زل ٍ رفتو بًش نشتی ی  غرى چشو یٌ

 

  سالم_ 

 عزیزم؟ بدٍنو اسهتَ تَنو نی_ 

 ! عٌ... عٌ... عٌ

 . ببین رٍ پررٍ، دخترى
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 .عزیزم گٌ نی نن شَير بٌ نن جلَ

 .شدم کار بٌ دست خَدم. کنٌ نی نگاش بر ٍ بر جَری يهین آرشام دیدم

 خانو؟ خَرى نی شها درد چٌ بٌ نن شَير اسو_ 

 شَير؟_ 

 داری؟ نشکلی شها! شَير بلٌ_ 

 نگام دارى شیطَن چشهای ٍ لبش گَشٌ لبخند یٌ با دیدم بگٌ چیزی یٌ تا کردم آرشام بٌ نگاى یٌ
 .کنٌ نی

  دخترى سهت برگشتو ٍ ندادم ايهیتی

 . بگید کارتَنَ حاال_

 .ندارى ربطی بًت! تَ نٌ دارم کار آقا این با نن ٍسط ننداز خَدتَ_ 

 :گفت آرشام بدم جَابشَ خَاستو تا

 ننَ نزاحو یا بگید کارتَنَ یا شهام. نداریو يهسرم ننَ دٍنا. کنید صحبت درست اٍال خانو_ 
 .نشید يهسرم

 دخترى بٌ جدیت با داشت کٌ، دٍختو آرشام بٌ نگايهَ ٍ شدم جَری یٌ يهسرم لفظ شنیدن با
 .کرد نی نگاى

 .زد چشهک یٌ بًش زدم زل دید ٍقتی ننَ سهت برگشت

 .براش رفت دلو

 بگو درٍغ تَنستو نهی کٌ خَدم بٌ

 .دارم دٍسش قبل نثل ينَزم نن
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 يو دختر اٍن ٍ آٍردن سفارشانَنَ دیدم اٍندم خَدم بٌ ٍقتی ٍلی، کردم نگاش چقدر دٍنو نهی
 .نیزشَن سر بَد برگشتٌ

 . شدم غذام خَردن نشغَل گرفتٌ حالی با

 ندارى؟ حسی يیچ نن بٌ ٍاقعا آرشام یعنی

 ! ندارى کٌ نعلَنٌ. يٌ

 .بًش نسبت شد نفرت از پر ٍجَدم  عرٍسیهَن شب تَ حرفاش یادآٍری با

 . خدایا! پَف

 .نیست نشخص خَدنو با تکلیفو

 نگايشَ سنگینی انا، نکردم نگاى آرشام بٌ يو بار یک حتی خَردیو نی غذا داشتیو کٌ ندتی تَی
 . کردم نی حس

 سهت بٌ افتادیو راى دٍبارى ٍ شدیو خارج رستَران از کرد حساب رٍ غذا پَل آرشام اینکٌ از بعد
 .کرنان

 .کردم نی گَش آينگ یا بَد گَشیو تَ سرم یا راى تَی

 .نزدم حرف آرشام با يو کلهٌ یک

 (شَيرم نادر)نادرجَن خَنٌ رسیدیو کٌ بَد 7 ساعت حدٍدا

 دٍنفرى نبل یٌ رٍ يو کنار کردیو خاندانشَن کل با کٌ، بَسی رٍ ٍ پرسی احَال ٍ سالم از بعد
 .نشستیو

 تَ پرید چایی آرشام خالٌ حرف با کٌ خَردم نی چای ٍ کردم نی صحبت آرشام دخترخالٌ با داشتو
 :افتادم سرفٌ بٌ ٍ گلَم

 شین؟ دار بچٌ خَاین نهی دٍناد عرٍس تازى تا دٍ شها_ 
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 بٌ. کهرم جَن بٌ بَد افتادى نشت با آرشام دخترخالٌ ساناز، ٍ کردم نی سرفٌ نن کٌ جَری يهین
 .کرد نی نگاى اش خالٌ بٌ تعجب با کٌ کردم نگاى آرشام

 

 :گفت نانانش بٌ رٍ( آرشام ی خالٌ دختر) ساناز

 آخٌ حرفیٌ چٌ این نانان عٌ_ 

 .کشید خجالت بنیتا ببین

 شدى شَکٌ بیشتر ٍلی، بکشو خجالت ساناز گفتٌ طبق کردم نی سعی ٍ بَد شدى قطع يام سرفٌ
 بگٌ چیزی یٌ آرشام کٌ بَدم ننتظر ٍ بَدم

 :گفت آرشام

 چیزى خَب... ا م_ 

 . يهٌ از بدتر ننو. گٌ نی چی آرشام ببینن بَدن ننتظر يهٌ

 . زٍدى حاال. نٌ فعال ٍلی، داریو تصهیهایی یٌ چرا خَب_ 

 کنو؟ راستت ٍ چپ بزنو گی؟ نی چرت چرا داریو؟ تصهیهایی چی؟

 داشتو چشهام با ٍلی، لبو رٍ نشَندم نسخرى لبخند یٌ ظاير تَ ٍ گفتو دلو تَ رٍ اینا يهٌ البتٌ
 .کشیدم نی نشَن ٍ خط براش

 .بَد يو نَفق البتٌ کٌ کنٌ عَض بحثَ کرد سعی ٍ برگردٍند رٍشَ ٍ زد چشهک یٌ

 

                    *** 

 

 .جَن پدر ٍ نادرجَن با آرشام ننَ نَندیو ٍ رفتن کو کو نادرجَن نًهَنای شام از بعد
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 :زد خشکو حرفش با کٌ کنٌ جَر ٍ جهع رٍ خَنٌ کٌ کردم نی کهک نادرجَن بٌ داشتو

 .دم نی انجام خَدم بزنی دست يیچی بٌ خَاد نهی رايی ی خستٌ عزیزم جان بنیتا

 .دیگٌ بخَابین آرشام سابق اتاق تَ برین شها

 :گفت لبش رٍ لبخندی با پدرجَن

 . يست خستٌ کٌ نعلَنٌ يو آرشام بخَابین برین عزیزم گٌ نی راست_ 

 .بَدم نکردى دیگٌ اینجاشَ فکر آرشام؟ با بخَابیو؟

 .باال انداخت ياشَ شَنٌ فقط ٍلی، بکنٌ کاری یٌ بگٌ چیزی یٌ تا کردم نگاى آرشام بٌ

 !کنیو کار چی حاال. اى درد، آی

 .کرد کاری شٌ نهی ٍاقعا کٌ فًهیدم آرشام گفتن بخیر شب با

 .عزیزم بریو گفت ٍ گرفت دستهَ آرشام

 .باال طبقٌ رفتو آرشام دنبال پریدى رنگی با ٍ گفتو پدرجَن ٍ نادرجَن بٌ بخیر شب یٌ ننو

 

 :شدم اتاق ٍارد ٍ رفتو بًش ای غرى چشو

 .يست يو دیگٌ اتاق یٌ صد در صد خَنٌ این تَی. گو نی چی ببین_ 

 :دادم ادانٌ کٌ شد ام خیرى پَزخندی با کهر بٌ دست

 بخَابن اینا نانانت تا کنیو نی صبر

 خَابو نی دیگٌ جای یٌ رم نی نن بعد

 فًهیدی؟

 :پیچید اتاق تَی آرشام خندى صدای
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 .بینی نی فیلو خیلی تَ بابا_ 

 .کاناپٌ رٍی خَابو نی ننو تخت رٍی بخَاب تَ

 :رفت يَا دادم کٌ پیراينش يای دکهٌ سهت برد رٍ دستش ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 کنی؟ نی داری کار چی

 :کرد نگايو نات ای لحظٌ چند

 چیٌ؟ ننظَرت چی؟ یعنی_ 

 :کردم ای اشارى پیراينش بٌ

 .بیرٍن شَ گو ٍر، اٍن بذاری پا نرزت ٍ حد از خَای نی اگر

 نات نن حاال. سهتو اٍندن ٍ کردن باز کرد شرٍع رٍ ياش دکهٌ دٍنٌ دٍنٌ ٍ کرد نگايو حرص با
 :رفتو نی عقب عقب

 اٍنی اینکٌ سَم. دٍ این دار نگٌ خَدتَ احترام. یک این کنی صحبت طَری چٌ نن با بگیر یاد_ 
 .نن نٌ تَیی ذارى نی نرزش ٍ حد از تر فرا پاشَ دارى کٌ

 :داد ادانٌ ٍ زد پَزخندی

  رستَران؟ تَ بَد بابام_ 

 : آٍرد در رٍ پیراينش کٌ کردم نگايش گنگ

 .يستو يهسرش نن_ 

 کشٌ؟ نی کشٌ، نهی خجالت شَيرش از کٌ يهسر خَب

 :بَد ایستادى نن جلَی پیراين بدٍن اٍن ٍ دیَار بٌ خَردم نن

 کنٌ؟ نی فرار یا ترسٌ نی شَيرش از نگٌ يهسر. نگفتی خَب،_ 

 :داد قَرت رٍ دينو آب زٍر بٌ
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 .کنی نی اذیتو داری. آرشام بسٌ_ 

 :کرد آرٍم رٍ لحنش ٍ زد شیطَنی لبخند

 .نشدى شرٍع نن يای اذیت ينَز چَن بد چٌ خَب ا  _ 

 :کرد خهارم رٍ ياش چشو ٍ پنجرى طاقچٌ رٍی انداخت رٍ پیراينش بعدم

 دختری؟ ٍاقعا ببینیو بیا اصال ببینو_ 

 ...کٌ بیرٍن زد حدقٌ از يام چشو

 

 :پیچید گَشام تَی اش خندى صدای

 .بکنو رٍ تَ التهاس کٌ نشدم نحتاج قدر اٍن ينَز کَچَلَ، نترس_ 

 :کاناپٌ سهت رفت ٍ چرخید پاش پاشنٌ رٍی بعدم

 .بخَابی تَنی نی حاال. شدی ام خندى نَجب انشب کٌ نرسی_ 

 دٍستش اصال کردم نی رٍ فکرش داشتو کٌ االن. ازش داشتو تنفر حس. کردم نگايش حرص با
 !اصال. نداشتو

 کردم باز رٍ فرم نَيای ٍ ایستادم آیینٌ جلَی. کرد گل بازیو لج حس ٍ کردم نگايش چشهی زیر
 کٌ دٍرم ریختهشَن ٍ زدم تَشَن چنگی. کردم استشهام رٍ  کنندى نرم ٍ شانپَ بَی يو خَدم کٌ

 .اٍند کش نن بدجنس لبخند ٍ خَرد يام گَش بٌ آرشام عهیق کشیدن نفس صدای

 ٍ شرم بی يای چشو رخ بٌ بیشتر رٍ اندانو شد باعث کٌ کردم پام رٍ ایو پارچٌ کَتاى شلَارک
 :شنیدم رٍ صداش یًَ کٌ بکشو حیاش

 .ذارى نی تر فرا نرزش ٍ حد از پاشَ دارى کی بگَ بعد ببین آیینٌ تَی رٍ خَدت االن_ 

 :شد نی تهَم داشت طاقتو دیگٌ
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 .نیستو لخت باشو چی ير_ 

 :شد خیز نیو جاش سر

 .شٌ نی تهَم صبرم یًَ نن. يا باشٌ رفتارات بٌ حَاست بنیتا،_ 

 :دادم تکَن رٍ سرم نسخرى حالت بٌ

 .زندگیو ابًت پر نرد. ترسیدم قدر چٌ ٍای_ 

 .شدیو خشک آرشام ٍ نن ٍ شد زدى در کٌ بزنٌ حرفی اٍند

 .بَد ای صحنٌ چٌ کاناپٌ، رٍی اٍن تخت رٍی نن

 .يست چیزیهَن یٌ نا فًهید نی شد نی ٍارد کسی ير شک بی

 رٍی پرید کاناپٌ رٍی از یًَ آرشام ٍ اٍند در تق تق صدای دٍبارى کٌ بَدیو زدى زل در بٌ جفتهَن
 :گرفت رٍ دينو جلَی کٌ کنو اعتراض اٍندم. تخت

 تَ بغل نهَندى باز چشهو پشت زیاد ننو نترس. برى يست کی ير تا گی نهی يیچی... يیس_ 
 .بخَابو

 : شد بلند صداش کٌ، رفتو بًش ای غرى چشو

 بفرنایید_ 

 :شد نهایان چَب چًار داخل جَن نادر ٍ شد باز در

 .بردى خَابتَن کٌ، کردم نی فکر داشتو کو کو دیگٌ اٍا_ 

 :داد جَاب آرشام کٌ، زدم نًربَنش ی چًرى بٌ لبخندی

 .بیداریو سٌ ٍ دٍ تا نا. جَن نانان نٌ_ 

 !شو نی يالک خَابی بی از دارم نن. بیشعَر ی پسرى ا   ا   ا  

 :پاش رٍی گذاشت رٍ دستش ٍ کاناپٌ رٍی نشست جَن نادر
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 .بزنیو حرف يو با یکو اٍندم برد نهی خَابو راستش_ 

 :کرد قطع رٍ حرفش یًَ

 يو؟ از جدایید قدر این چرا. ناسالنتی شَيرید ٍ زن يا شها يا، بچٌ ببینو_ 

 يَلش خَاستو. شد حلقٌ يام شَنٌ دٍر آرشام دست دیدم یًَ کٌ چیٌ نانانش ننظَر نفًهیدم
 .کرد تر نحکو رٍ دستش ی حلقٌ کٌ، ٍر اٍن بدم

 .برد نی خَابو داشت دیگٌ نن ٍلی، زد نی حرف داشت جَن نادر کٌ بَد ساعت چند دٍنو نهی

 

                                        *** 

 

 "آرشام"

 

 :شد ساکت یًَ کٌ زد نی حرف داشت نانانو

 شدی؟ ساکت چرا نادر؟ شد چی_ 

 : کرد اشارى نن کنار بٌ ٍ زد لبخندی

 .نادر کنی استراحت یکو يو تَ برم ننو بًترى. برد خَابش عرٍسو_ 

 .شنیدم رٍ در شدن بستٌ صدای کٌ شدم خیرى بَد؛ خَردى تکیٌ نن بازٍی بٌ سرش کٌ بنیتایی بٌ

 .بَد نظلَم خیلی خَاب تَی کٌ کنو نی اعتراف

 يای لب بٌ چشهو کٌ، شدم خیرى فریش فر نَيای بٌ ٍ گذاشتو بالشت رٍی آرٍم رٍ سرش
 .افتاد سرخش

 .برد خَابو خَدنو کو کو کٌ شنیدم نی رٍ قلبو کَبش صدای ٍ کردم نی نگايش لبخند با
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                                    * 

 "بنیتا"

 

 آرشانی بٌ نگايو. شدم بیدار زد؛ نی حرف تلفن با نا اتاق در پشت داد با داشت کٌ ساناز صدای با
 .بَد کهرنگی لبخند لباش رٍی کٌ افتاد

 بگو يو قدر چٌ ير. اٍندن کش لبام يای کنار کٌ بَدم صَرتیش لبای ٍ بستٌ يای چشو ی خیرى
 .باشو نتنفر تَنو نهی نتنفرم ازت

 .عاشقی بخشیست لذت تنفر چٌ

                         

                     ** 

 

 : اٍند در صداش آقاجَن کٌ بَد ظًر از بعد پنج حدٍدا ساعت

 .يا شَيرید ٍ زن انگار نٌ انگار تا دٍ شها بابا، ای_ 

 : داد قَرت رٍ دينش تَی خیار زٍر بٌ آرشام

 جَن؟ آقا چرا_ 

 : نیز رٍی گذاشت رٍ سفید ٍ سیاى رٍزنانٌ

 .جَن بابا ندارى چرا_ 

 .بدى نشَنش رٍ پشتی باغ برید بگیر، رٍ زنت دست

 :شدى يَل آرشام کٌ بَد نعلَم کانال
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 ...جَن آقا ٍلی_ 

 : شد حرفش دادن ادانٌ نانع آقاجَن صدای

 .نداریو ٍ ندارى انا ٍ ٍلی_ 

 : کرد نگاى رٍ نن يو بعد

 تَ بٌ نن از. پشتی باغ برٍ آرشام با ٍ کن عَض رٍ يات لباس عزیزم پاشَ جَن، بابا پاشَ_ 
 بدى نشَنت رٍ کلبٌ شَ کشتیارش نصیحت

 :شد بلند آرشام داد

 .ننٌ نال کلبٌ اٍن جَن آقا_ 

 : کرد نگايش ٍ خندید آقاجَنو

 !تَست نال   کٌ کنو کار چی تَست نال   کٌ تَست نال  _ 

 .عرٍسو بٌ بدنش خَام نی يو حاال تَ برای ساختهش نَقع اٍن نن

 : زد زل جَن آقا بٌ ٍاج ٍ ياج آرشام

 جَن؟ آقا_ 

 : بیرٍن اٍند آشپزخَنٌ از جَن نادر کٌ، رفت باال نَن خندى آرشام صدای با

 بايو دقیقٌ دٍ یٌ پاشید. رسن نی اینا عهَت شٌ نی شب االن نن، عزیز نن، نادر دیگٌ پاشَ_ 
 .باشن دٍر يو از قدر این شَير ٍ زن تازى نیست خَب. باشید تنًا

 .گرفت دلو نادرش آخر حرف با... گرفت دلو

 جدا؟ شَير ٍ زن اسهی؟ شَير ٍ زن شَير؟ ٍ زن کدٍم

 شَيری؟ ٍ زن چٌ نیست نحرم نن بٌ دلش ٍقتی نیست، نن با قلبش ٍقتی
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 .زدیو نی قدم پشتی باغ تَی داشتیو کٌ شد نی ای دقیقٌ دى

 : بَد بردى فرٍ کنش گرم جیب داخل رٍ ياش دست

 .اینجا اٍندم نی شد نی دعَام آقاجَن با ٍقت ير_ 

 :داد ادانٌ کٌ کردم نگايش لبخند با

 این تَی ی کلبٌ بٌ دٍبارى سال دى از بعد نن ٍ گرفت باال بحثهَن آقاجَن با کٌ بَد سالو يجدى_ 
 .آٍردم پناى باغ

 :بزنٌ رٍ حرفش ادانٌ تا کردم سکَت

 .کرد درست رٍ کلبٌ این باردارى نادرم فًهید ٍقتی آقاجَن_ 

 .کردم آشتی ام کلبٌ با شب اٍن قًر سال دى از بعد نن ٍ نن گايٌ خلَت عنَان بٌ ساخت رٍ این

 .کردم قًر باياش دٍبارى پیش سال یک االن تا

 : کردم نگايش

 کردی؟ قًر چرا_ 

 : داد بیرٍن  صدا با رٍ نفسش

 .بَدم کردى نقاشی نًناز يای عکس با رٍ دیَاراش ٍ در چَن_ 

 اٍند نزن، دست تلَیزیَن کنار گلدٍن بٌ: " نغزم تَی صدایی ٍ کشید خفیفی تیر ام سینٌ جناق 
 " بگیرى تهاس نًناز با بگَ

 : خندیدم ٍ کردم نگايش

 بَد؟ خَشگل_ 

 : کرد نگايو

 نیست؟ یادت. بَدیش دیدى بار چند کٌ، تَ_ 
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 .دادم تکَن"  نٌ"  نعنای بٌ آرٍم رٍ سرم

 :گفت آرشام

 .بچٌ پسر یٌ با داشت بلَند نَيای کٌ دختری يهَن_ 

 : باالپرید يام ابرٍ

 خانو؟ اٍن_ 

 خانو يهَن. آرى_ 

 :کردیو سکَت رٍ راى نصف

 .شدیو آشنا يو با نًهَنی یٌ تَی نًناز ٍ نن_ 

 .نًناز سابق يهسر ٍ نن صهیهی رفیق کَرٍش نًهَنی

 سابق؟ يهسر. خَردم جا

 : داد ادانٌ ٍ کشید صدایی پر نفس

 ...نن پیش اٍند نًناز نًهَنی اٍن از بعد ناى دٍ_ 

 پیش پا نن بَدى ننتظر ٍ خَاستٌ نی رٍ نن يهیشٌ کٌ، گفت... گفت حقَق دانشکدى دٍران از
 با کٌ کنن نی نجبَرش نادرشو پدر ٍ زنٌ نی حرف اش خانَادى با رى نی کَرٍش اینکٌ تا بذارم

 .کنٌ ازدٍاج کَرٍش

 : کشید تیر شدت بٌ قلبو کٌ داد بیرٍن آى با نفسشَ

 شدم نرم ننو کردى طالق تقاضای نًناز کٌ گفت کَرٍش ٍقتی کردن اصرار ناى چند از بعد_ 
 یٌ پای... بَد رفیق یٌ از بیشتر چیز يهٌ انا، دم نی دست از رفیقَ یٌ فَقش گفتو. کنو قبَلش
 .نًناز بَدن زن پای... پای آبرٍ، پای بَد، ٍسط بچٌ

 این حاال بعد بَدم شنیدى رٍ زن يهین با اش رابطٌ صدای بار چندین خَدم نن شد گرد يام چشو
 زد؟ نی بَدن دختر ٍ بَدن زن از َدم داشت آدم
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 : ایستاد چَبی يای نردبَن جلَی

 .تَ بیام خَام نهی نن باال برٍ

 : گفتو رٍ بگَ گفت نی قلبو کٌ چیزی ٍ کردم نگايش

 کنو؟ جهع رٍ عکساش نن خَای نی_ 

 :کرد نگايو فقط

 .برگردى نن نًناز نهکنٌ چَن. نٌ_ 

 ٍ شدم نگايش ی خیرى. کرد پهپاژ خنجر با قلبو ٍ رفت فرٍ قلبو تَی زيری پر ی دشنٌ نثل حرفش
 ...برم باال تا گرفتو رٍ چَبی نردبَن

 

 ناخَاستٌ کٌ شدم نَاجٌ بلَند نَ دختر یک از عکس ٍ شاسی کلی با ٍ کردم باز رٍ کلبٌ چَبی در
 حد؟ این تا یعنی. شدم يا پَستر ٍ نقاشی يای بَم ی خیرى ٍ بًو کَبیدم رٍ در

 

                                      *** 

 "آرشام"

 

 خالصَ تیر خَاستو. گفتو بًش عهد رٍی از رٍ رفیقو بٌ خیانت. گفتو بًش قصد از رٍ ام گذشتٌ
 .انتقام بٌ نفرت بٌ شدى تبدیل کٌ عشقی. گفتو بًش رٍ نًناز بٌ نسبت عشقو کٌ بزنو

 ٍ در اینطَر کٌ دارى حسی بًو نسبت ينَز بَد نعلَم. کردم نگاى کَبید؛ بًو نحکو کٌ چَبی در بٌ
 .کَبٌ نی

 .شدم پدری ی خَنٌ بًشت ی خیرى ٍ زدم تکیٌ باغ تَت درخت ی تنٌ بٌ
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 :شد باز چشهام ٍ اٍندم بیرٍن فکر تَی از صداش با

 بریو؟_ 

 :دیدم رٍ سرخش چشهای اٍل نگاى يهَن تَی کٌ کردم نگايش

 خَبی؟_ 

 :افتاد راى عهارت سهت ٍ کرد بًو رٍ پشتش

 .نیست نًو_ 

 :رٍحش بی ٍ سرد لحن از خَردم جا

 .ببینهت بنیتا،_ 

 :کشیدم رٍ دستش کٌ، داد ادانٌ رايش بٌ ٍ نکرد بًو تَجٌ

 !ببینهت گو نی_ 

 بٌ چشهام کٌ، بَد ٍقتی ير از تر نشکی... بَد خالی نگايش انا، کرد نگاى چشهام تَی ٍ برگشت
 خالی خالیٌ... بَد خالی... بَد افتادى چشهاش

 گی؟ نی چی_ 

 انگار. کنٌ نهی نگايو کٌ، بَد حالتی یٌ انا، کرد نی نگاى چشهام تَ داشت کردم نگاى چشهاش بٌ
 .کرد نی نگاى رٍ يام ابرٍ ٍسط داشت

 :دستو از کشید رٍ دستش کٌ بَدم شدى بدش حال   نات

 .کنو استراحت خَام نی_ 

 .افتادم راى سرش پشت ننو ٍ کرد تر تند رٍ ياش قدم

 :دٍید يا پلٌ سهت ٍ کرد باز حرص با رٍ انارت در

 : اٍند بیرٍن پذیرایی از نگران نادرم
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  بنیتا؟_ 

 آرشام؟ شدى چی

 :گرفتو پیش رٍ يا پلٌ راى ٍ کردم نگاى نگرانو نادر بٌ

 .نباش نگران شها نادر، يیچی_ 

 !قفلٌ دیدم کٌ چرخَندم رٍ ٍدستگیرى ٍایسادم اتاقو در پشت

 : دادم تکَنش ٍ کردم نگاى رنگ شیری در بٌ

 . کن باز رٍ در بنیتا_ 

 

 :شنیدم در پشت از رٍ فینش فین صدای

 .کنیو صحبت يو با کن؛ باز رٍ در بنیتا_ 

 :شنیدم يا پلٌ پایین از رٍ ساناز صدای

 اٍکیٌ؟ چی يهٌ آرشام_ 

 :دادم تکَن طرفین بٌ رٍ سرم ٍ انداختو بًش نگايی

 .کنو صحبت باياش نن بذار_ 

 برام حالش جدیدا چرا دٍنو نهی. رفتو پایین حال بی ٍ گرفتو پیش رٍ يا پلٌ راى ٍ کردم ٍل رٍ در
 .ننٌ زندگیٌ تَ ٍقتی تا باشٌ خَب حالش شدى کٌ جَر ير خَاست نی دلو. بَد شدى نًو

 

                                           *** 

 "بنیتا"
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 .بَدم لعنتی ی کلبٌ اٍن دیَار ٍ در فکر تَ يهچنان نن ٍ بَدیو برگشتٌ کرنان از کٌ بَد رٍز دٍ

 کٌ خَرم نی قسو. بَد شدى دیَاری کاغذ زیبایی، دختر ای حرفٌ يای عکس با کٌ چَبی يای دیَار
 .بَدن نادر برسٌ چٌ باشٌ کردى ازدٍاج اصال اٍند نهی بًش

 نسبت ام عالقٌ گذشت نی داشت کٌ، رٍزی ير. بردم فرٍ داخلش رٍ صَرتو ٍ گرفتو بغل رٍ بالشتو
 .شد نی بیشتر بًش

. داشتو رٍ يا افسردى حالتای. دانشگاى رفتو نی باید نًر اٍل از نن ٍ شد نی شرٍع داشت شًریَر
 خَنٌ در پشت تا دیرٍز رضا ٍ کیانا. دادم نهی جَاب زدن نی زنگ بًو زيرا ٍ آذین قدر چٌ ير

 نن؟ عاشق   دل   درد   از داشتن خبر چٌ اٍنا. نکردم باز ٍ در نن ٍلی، اٍندن

 نانیتَرش رٍی بٌ رٍ. پیچید خَنٌ تَ آیفَن زنگ صدای کٌ، کردم نی جَر ٍ جهع رٍ خَنٌ داشتو
 :کرد نی کار چی اینجا این. ریختن رٍم یخ آب سطل یک ایستادم کٌ

 بلٌ؟_ 

 :پیچید گَشی تَی جیغش صدای

 !عَضی است خَنٌ اٍن تَی کی جای کنو حالیت تا کن باز درٍ_ 

 :شدن کشیدى يو تَی ابرٍيام ارادى بی

 .کنو باز براتَن رٍ در بینو نهی دلیلی_ 

 :زد جیغ ٍ جلَ آٍرد رٍ صَرتش

 .کن باز رٍ در. خراب ی زنیکٌ نزن زر_ 

 بیرٍن يَل با آسانسَر از. شدم ننتظرش ٍ کردم باز رٍ در ٍ فشردم يو رٍی نحکو رٍ يام چشو
 : داد يَل رٍ نن ٍ اٍند

 نن؟ زندگی   رٍ افتادی بختک عین کٌ، آشغالی اٍن تَیی ؟ آرى تَیی؟_ 

 : خَردن گرى ابرٍيام
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 .بزن حرف درست خانو؟ گی نی چی_ 

 : گرفت صَرتو جلَی رٍ اش اشارى انگشت

 ٍ يستید يایی عَضی چٌ دٍنو نی شناسو، نی خَب خیلی رٍ تَ انثال ٍ تَ نن يرجایی ببین_ 
 گو نی خَش زبَن بٌ پس. بترکید تا نکید نی قدر این زالَ نثل ٍ زندگی یٌ رٍی افتید نی چجَری

 .بیرٍن بکش نن زندگی از رٍ پات

 گرفتو رٍ نانتَش ی گَشٌ ٍ سرم رٍ انداختو رٍ صدام ٍ کردم پیدا جرئت. اٍند نی بدم ازش خیلی
 : در سهت کشیدنش ٍ

... شَيرت بٌ کردی خیانت بچٌ یٌ با کٌ تَیی يرجایی. بیرٍن نن ی خَنٌ از شَ گو برٍ بیا_ 
 .ای عقدى ندارى يیچی بدبخت  

 : شد کج نن صَرت ٍ پیچید سالن تَی ای کشیدى صدای

 .ای خَنٌ... این... کلفتٌ... فقط... تَ. کن فرٍ گَشات تَی اینَ_ 

 .کَچَلَ دختر نرى یادت اینَ

 کهکو بٌ دنیا ی يهٌ تا بزنو جیغی خَاست نی دلو نن ٍ کرد نی بیداد داشت گلَم تَی خار بَتٌ
 .بگیرى رٍ دستو ٍ بیان

 با ٍ گرفتو رٍ اش شَنٌ سر نحکو. شدى خیرى بًو چشهش تَی يای لنز با دیدم کٌ کردم بلند سر
 :در سهت کشیدنش قدرت تهام

 .آپارتی ی دخترى نن ی خَنٌ از بیرٍن شَ گو برٍ_ 

 : زد بًو داری صدا پَزخند. رفت بیرٍن ٍ خَرد سکندری در از

 نًناز" تا نَندى. تَیی بیرٍن شٌ نی پرت اینطَر کٌ اٍنی دیگٌ ٍقت چند تا کَچَلَ نباش نگران_ 
 .بشناسی رٍ" سعادت

 پرتاب تیر چشهام بٌ آسهان لَستر. کردم باز رٍ تراس در ٍ کَبیدم بًو نحکو رٍ در ٍ چکید اشکو
 .شد بلند يقو يق ٍ اٍندم فرٍد سنگی حفاظ پشت نن ٍ کرد
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 .کنو تحهل رٍ شرایط این تَنو نی کجا تا کٌ دٍنو نهی

 .زدم نی زار تر بلند نن ٍ پیچید نی حیاط تَی ام گریٌ صدای

 :کردم نی زنزنٌ. بزنو حرف دلو تَی صدا بی تَنستو نهی دیگٌ بَد، شدى پر دلو دیگٌ

 دارى؟ تحهل قدر چٌ آدم یٌ نگٌ_ 

 :دستو رٍی چکید اشکو

 نزنٌ؟ دم ٍ دارى نگٌ دلش تَ تَنٌ نی قدر چٌ نگٌ_ 

 : زدم جیغ ٍ پیچید گرفتنو نفس ٍ ام گریٌ صدای

 شٌ؟ تبدیل تنفر بٌ کٌ کشٌ نی طَل قدر چٌ عشق یٌ نگٌ_ 

 چشهو تَی انگار. کردم نی گریٌ داشتو ينَز نن ٍ شد شب کٌ کشیدن طَل قدر این يام  گریٌ
 .اٍند نی ازش اشک ٍ سَخت نی کٌ بس از بَدن ریختٌ صابَن ٍ آب

 .بَد ناى رٍی بٌ رٍ کٌ کردم نی نگاى آسهَن دانن ی ستارى تک بٌ داشتو

 .سَگَلیشٌ کنو فکر یاد، نی در جلَش جلَی قشنگ کٌ دارى ستارى یٌ اش يهٌ ناى حال بٌ خَش

 : نشست ام شَنٌ رٍی دستی کٌ، بَدم حیاط ی خیرى

 نشستی؟ اینجا چرا_ 

 گریٌ دٍبارى ٍ کردم پرت آغَشش تَی رٍ خَدم ٍ ایش قًَى يای چشو تَی زدم زل اختیار بی
 .گرفتو سر از رٍ يام

 

                                      *** 

 "آرشام"
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 شد باز شدت با اتاقو در یًَ کٌ خندیدیو نی نًرداد ٍ تیرداد با داشتیو ٍ بَد پنج نزدیکای ساعت
 :کشید جیغ ٍ شد ٍارد حرص با نَ ٍ آرایشی ندل ٍ

 !بدٍنو خَام نی ٍاقعا. بدٍنو خَام نی نٌ_ 

 :خندید تیرداد

 !بدٍنیو خَایو نی يو نا خَب_ 

 خَبی؟ شها خَبیو يو نا السالم ٍ علیکو

 :پیچید اتاق تَی بلندش پاشنٌ يای کفش صدای ٍ کشید بنفشی جیغ نًناز

 .نداری غیرت ذرى یک. آرشام پستی کٌ، ٍاقعا_ 

 .شدم نی بنیتا با ياش تفاٍت نتَجٌ کردم نی نگاى بًش داشتو کٌ االن

 :خَرد تکَن تیرداد کٌ کَبید کنفرانس نیز رٍی نحکو رٍ کیفش

 نا؟ پیش کردی کج رٍ خرت سر   کنٌ راضیت نتَنستٌ جَن کَرٍش. شکستی نیزٍ بابا چتٌ_ 

 .ٍایسادى جلَت نکردى پیدا اتاق یار انشبت برای ساقیت اگر جان نًرداد

 :کرد نگاى نًناز بٌ ٍ زد ای قًقًٌ نًرداد

 .رٍیی ٍ بر خَش شب یٌ برای_ 

 : پیچید اتاق تَی نًناز جیغ صدای

 بگی؟ چیزی خَای نهی آرشام_ 

 شدی؟ غیرت بی قدر این

 : کردم نگايش حرص با

 بشنَی؟ رٍ راستش خَای نی_ 
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 .بشنَم خَام نی آرى_ 

 :خَرد نی بًو داشت رفتاراش ٍ خَدش از حالو دیگٌ. زدم تکیٌ نیز بٌ

 ...بَدی عشقو زنان اٍن اگر. خَرى نی بًو ازت حالو_ 

 :اٍندم بیرٍن نیزم پشت از ٍ شدم بلند جام از

 .کنو نی نگاى بًت خَاب زیر یٌ چشو بٌ فقط االن_ 

 خراشی گَش يای جیغ ٍ شدن نی پرتاب يَا تَی کٌ کنفرانسی نیز ٍسایل دیدم ثانیٌ چند بعد
 :شدن نی کشیدى کٌ،

 .کردم خراب زندگیهَ تَ خاطر بٌ نن کثافت_ 

 :داد جَاب تیرداد نن جای

 بَد؟ فرستادى عقد کارت برات نگٌ. کردی نهی خَب_ 

 :داد قرار نخاطب رٍ نن کٌ زدم پَزخندی

 .گرفتو طالق کَرٍش از تَ خاطر بٌ نن_ 

 .کردم خراب رٍ ام بچٌ ٍ خَدم زندگی   تَ ٍعیدای ٍعدى خاطر بٌ نن فطرت پس

 :زد قًقًٌ تیرداد

 !نکنی ٍل ٍ آرشام بًتر یکی خاطر بٌ فردا پس نعلَم کجا از. دیگٌ خری تَ خَب_ 

 :گرفتو رٍ نجتهع حراست ی شهارى ٍ گَشام رٍ گذاشتو دستانَ کٌ کشید ای کنندى کر جیغ

 داریو نزاحو باال بیاین_ 

 نگاى بًش يرجایی یٌ چشو بٌ دیگٌ کٌ شدم کَکی عرٍسک ی خیرى ٍ کردم قطع رٍ تلفن
 .کردم نی

 :داخل اٍندن نانَرا از تا سٌ دٍ
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 قربان؟ بلٌ_ 

 :کردم ای اشارى نًناز بٌ

 .کنید راينهایی خرٍج درب تا رٍ خانو_ 

 .بَدم سابقو عشق يای جیغ ٍ زدن پا ٍ دست شايد نن ٍ گرفتن ٍ  نًناز دستای

 : داد بیرٍن رٍ نفسش تیرداد کٌ شد قطع صداش

 نشد؟ پارى ات حنجرى شد کر گَشام. بترکی ای_ 

 :کرد ای خندى نًرداد

 !نکنٌ خراب رٍ زندگیت یًَ. باشا نًناز این نراقب آرشام_ 

 ...شدم خیرى زنین بٌ ٍ گرفتو گاز رٍ پایینو لب

 

 .خَنٌ رسَندم نی رٍ خَدم تر زٍد باید

 :گفت تیرداد کٌ، برداشتو رٍ ٍسایلو ٍ کیف

 کجا؟ يَی_ 

 :کردم نگاى تیرداد بٌ ٍ کردم باز رٍ اتاق در سرعت بٌ

 باشٌ یادتَن رفتید نی داشتید فقط... باشید خَش شها. بهَنو ندارم حَصلٌ دیگٌ خَنٌ برم باید
 .کنید قفل رٍ در

 .بستو رٍ در ٍ نشدم تیرداد از جَابی ننتظر

 !رفت برقا یًَ کٌ بَدم گرفتٌ ضرب نیلٌ رٍی ام اشارى انگشت با آسانسَر داخل

 !دارن برق خیابَن ی يهٌ دیدم کٌ شدم خیرى آسانسَر ی شیشٌ بٌ رفتٌ ٍا

 .بَدم دٍم ٍ اٍل طبقٌ بین نن ٍ اٍل طبقٌ اٍند نی داشت یکی
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 .زد گرى بًو رٍ يام ابرٍ نًناز قیافٌ کٌ آسانسَر ای شیشٌ کف رٍ شدم خو

 : زد داد بشنَم رٍ صداش اینکٌ برای ٍ داد تکَن برام دستی

 .بشٌ تهَم عزیزت زن با کارم نن تا بهَن اٍنجا قدر این

 نن قلب ٍ رفت. نَندم حرفش بًت تَی نن ٍ رفت... رفت نًناز ٍ زد بیرٍن حدقٌ از چشهام
"  زد نی چرخ جهلٌ یک تنًا نغزم يای  خیابَن بین ٍ کَبید نی دلو دیَار بٌ رٍ خَدش داشت
 ."نیاد چیزی ایو شیشٌ انانتی   سر بالیی خدایا... نیاد چیزی انانتیو سر خدایا

 داشت کٌ آسانسَری تَی بَدم نَندى خانَش گَشی   یٌ با نن ٍ نبَد ساختهَن داخل يیچکس
 " انانتیو خدایا" بَدم نغزم ی جهلٌ گیر در ينَز نن ٍ داد نی نشَنو رٍ شدى چراغَنی شًر

 ی جهلٌ ٍ داد نی نشَن رٍ صبح نیو ٍ سٌ کٌ ساعتی بٌ بَدم زدى زل ٍ آسانسَر کف بَدم نشستٌ
 "No service  "بٌ تَجٌ بی بار صد حدٍد. بَد کردى خَرد رٍ اعصابو صفحٌ باالی No service 

 ...ٍلی بَدم گرفتٌ رٍ نَبایلش ٍ خَنٌ تلفن

 پشتشَن ستارى پر چشو جفت دٍ کٌ بستو رٍ چشام ٍ سرم پشت دیَار بٌ کَبیدم نحکو رٍ  سرم
 !گرفتن جَن

 : پریدم خَاب از ام شَنٌ خَردن تکَن با

 خَبٌ؟ حالتَن آقا... آقا_ 

 :کردم نگاى" سلیهَنی حاجی" بٌ بًت با

 !جان آقا بَدید کردى گیر آسانسَر تَ_ 

 No service...  شًر... نًناز... برق. شد رد چشهام جلَ از فیلو نثل چی يهٌ گفت کٌ اینَ
 !ایو شیشٌ انانتی   عرٍسک  ... نگرانیو... گَشیو

 !بَد شدى دیر دیگٌ بَد شدى دیر. يا پلٌ سهت دٍیدم ٍ شدم بلند جام از عجلٌ با

 دیر... شدى دیر خیلی دیگٌ... شدى دیر" شد نی تکرار ٍجَدم تَ استرسی پر ی نسخرى ی جهلٌ
 " رسیدی
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 حهید صدای کٌ ناشینو سهت دٍیدم ٍ سٌ ننفی پارکینگ تَی کردم پرت رٍ خَدم آخر ی پلٌ رٍ
 : شنیدم رٍ

 .بزنیو حرف اٍندم عجلٌ؟ این با کجا_ 

 : بَدن نًو نن برای يو يا ثانیٌ االن

 .بعد برای باشٌ_ 

 :گرفت رٍ در کٌ، ببندم رٍ ناشین در اٍندم

 .بزنیو حرف باید گو نی_ 

 : يَا رفت دادم. نفًو ی پسرى

 .بعد برای یعنی بعد برای گو نی_ 

 :گرفتش تر نحکو کٌ کشیدم رٍ در

 .بدی گَش حرفام بٌ باید_ 

 :پیچید پارکینگ کل تَ ام عربدى

 .ندارم رٍ حرفات ٍ خَدت ی حَصلٌ_ 

 برم باید چی؟ یعنی برم باید فًهی نی

 ...فشردم گاز رٍی رٍ پام ٍ بستو رٍ در. کرد نگايو زدى بًت

 

 .پیچید خیابَن تَی يا الستیک جیغ کٌ ترنز رٍی زدم جَری خَنٌ جلَی

 طبقٌ يشت ٍ گرفتو پیش رٍ يا پلٌ راى نگًبان، کردن سالم بٌ تَجٌ بی ٍ کردم باز رٍ در عجلٌ با
 .باال رفتو بدٍ رٍ
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 ٍاحد در بٌ نحکو. بَدم افتادى نفس نفس بٌ نن ٍ بَدن گرفتٌ درد يام ریٌ رسیدم کٌ در جلَی
 .شد باز در ٍ پیچید خَنٌ تَ ای خندى صدای کٌ کَبیدم

 !خَشحال يو ٍ بَدم شدى عصبی يو دیدم نی چشهام جلَی کٌ چیزی با

 آرشام؟ خَبی_ 

 پایین اٍند نی خَرد نی لیز داشت ام شقیقٌ رٍی از عرقی ی قطرى ٍ شد نی ا کَ گَشو تَ صداش
 .گردنو

 خَبی؟ آرشام؟_ 

 کٌ داخل گذاشتو رٍ پام. کَبید نی ام سینٌ قفسٌ بٌ شدت بٌ قلبو. فشردم يو رٍی رٍ، چشهام
 : پیچید گَشو تَ نًناز صدای

 !آشنا انسال دٍست پارسال. جَن آرشام سالم_ 

 : افتادى اتفاقی یٌ کٌ، داد نی نشَن بنیتا عصبی   ٍ نگران ی قیافٌ

 کنی؟ نی غلطی چٌ نن ی خَنٌ تَ_ 

 :انداخت چپش پای رٍی رٍ، راستش پای عشَى با

 !ٍحشیٌ. نیست تَ حد در زن این آرشام. بَدم جَن بنیتا پیش دیرٍز_ 

 :در جلَی کردم پرت ٍ کیفش ٍ سهتش بٌ بردم یَرش کٌ شد چی نفًهیدم

 !بیرٍن نن ی خَنٌ از شَ گو_ 

 : بیرٍن زد چشهاش

 .نن با کن صحبت درست_ 

 : برداشت رٍ خَنٌ دادم

 !بیرٍن شَ گو. بزنو حرف يرجایی بایٌ نیستو بلد این از بًتر_ 
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 : شد تر غلیظ اخهش

 .نن با بزن حرف درست_ 

  چی؟ کٌ کردی ازدٍاج کجاییٌ ٍ است کارى چی نیست نعلَم کٌ پتی پا این با رفتی

 نداشتو؟ نن کٌ داشت چی

 : شد بلند جاش از ٍ لرزٍند رٍ يا شیشٌ جیغش

 نداشتو؟ نن کٌ، داشت چی بدترکیب ی دخترى این_ 

 ...پَ حرفاش؟ بدنش صداش؟ بَد؟ بًتری پارتنر

 کشیدنش ٍ شد قالب نشتو تَی نَياش ٍ گَشش تَ خَرد دستو کٌ، شد چی دیگٌ نفًهیدم
 : در سهت

 .بردى نردشَر بزن حرف درست نن زن   با_ 

 .بزن حرف درست حالیتٌ؟

 : در سهت کشیدنش نی نن ٍ زد نی جیغ داشت

 خط رٍ دنیام ٍ ام خَنٌ ٍ خَدم دٍر... نن زندگی   از. نن ی خَنٌ از بیرٍن شی نی گو ری نی_ 
 فًهیدی؟ کشی نی

 : بیرٍن کردم پرتش ٍ کردم باز رٍ در. پیچید نی خَنٌ تَی جیغاش

 .شن نی خبر با رٍ نباید کٌ، چی ير اش ننٌ بابا ٍگرنٌ نپلکٌ نن دٍر بگَ يو پرستَ اٍن بٌ. شَ گو_ 

 :دیدم رٍ ایو شیشٌ انانتی   عرٍسک   اشکی   صَرت ٍ کَبیدم رٍ در

 خَبی؟_ 

 : کرد پاک رٍ اشکاش

 بَدی؟ کجا دیشب_ 
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 : حرفش این از رفت قنج دلو تَی چیزی یٌ

 !بیام نتَنستو بَدم کردى گیر جایی_ 

 :زد حرف تیکٌ تیکٌ ياش گریٌ بین

 زدی؟... گَلش... گَ...تَ... کٌ... گٌ نی... راست_ 

 بَد؟ گفتٌ بًش چی. يو تَ رفت اخهام

 :شدم نزدیکش قدم چند ٍ شدم اشکاش خیرى

 زدم؟ گَلش نن چی بٌ راجع_ 

 : کرد فرٍ يو تَ رٍ انگشتاش

 .بشٌ جدا... يهسرش از... کردی نجبَرش... نج تَ... کٌ...يهین_ 

 :بیرٍن زد حدقٌ از چشهام

 .نرفتو بار زیر کنٌ جان نَش تا دٍ تا دٍ خَاست نی. نٌ_ 

 :بَد اعصابو نعَج ٍ کج خطای فینش فین صدای

 .اشکاست این حیف. نکن گریٌ قدر این دیگٌ بسٌ_ 

 :خَرد زنگ خَنٌ تلفن کٌ بگٌ چیزی اٍند

 يستید؟ خَب حهید آقا سالم بلٌ؟_ 

 .گَشی يستش بلٌ

 :کرد نگايو

 دارى کار تَ با حهیدى، آقا_ 

 .انرٍز اینو بَد شدى سیریش دادم، بیرٍن عصبی رٍ نفسو
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 :گرفتو حرص با رٍ تلفن

 !کردی کچلو حهید گی نی چی_ 

 :گفت ٍ کرد ننی نن

 .اعصابیا بی يو تَ بابا_ 

 .کردى دعَت يو رٍ بنیتا ٍ تَ گرفتٌ کنَن آشتی. کَرٍش ی خَنٌ نًهَنیٌ انشب بگو خَاستو

 :بگو تلفن تَ عصبی ٍ آرٍم ٍ بشٌ کلید يو رٍ دندٍنام کٌ شد باعث چی دٍنو نهی

 !خانو بنیتا ٍ نٌ بنیتا_ 

 کنی؟ نی صداش پیشَند ٍ پسَند بدٍن کٌ داری نسبتی چٌ_ 

 :زد نَج تعجب صداش تَ

 !غیرتی آرشام آقا بٌ بٌ_ 

 :برى جلَ بیشتر نذاشتو

 .نیست غیرت بحث_ 

 !نفًو بفًو پس رٍشٌ اسهو اینکٌ بحث نیستو، قائل پشیزی آدم این برای نن 

 :کرد ترش تند حهید صدای کٌ کَبید نی داشت دلو تَ چیزی یٌ

 !باشٌ کهینش در یکی شاید بدى، طالقش زٍدتر نیست اگر پس_ 

 : يَا رفت دادم ٍ شد بستٌ ناخَدآگاى چشهام

 ...ی نردتیکٌ_ 

 !نزن زنگ دیگٌ فقط یام نی بگَ کَرٍشو بٌ شَ گو
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 .بشنَم صداتَ نٌ بزن زنگ نٌ

 :نیز رٍ کَبیدم رٍ گَشی

 خَبی؟ آرشام_ 

 گفت قشنگ قدر چٌ" رفت راى ای جهلٌ نغزم يای خیابَن در ٍ شد بستٌ ای ثانیٌ در چشهام
 :بَدم نغزم خیابَنای خیال ٍ فکر تَ" آرشام

 آرشام؟_ 

 :کردم باز زٍر بٌ چشهانَ

 .دعَتیو کَرٍش نًهَنی انشب شَ آنادى برٍ_ 

 :کرد نگايو زدى بًت

 .شَ آنادى برٍ شٌ نهی چیزی. نباش نگران_ 

 .يا پلٌ سهت رفت ٍ گرفت ازم تعجب با نگايشَ

 !شد نی دار بَ داشت دیگٌ حهید حرفای

 

                                       *** 

 "بنیتا"

 

 داشت جذبی ٍ بلند آستین کٌ آٍردم در نايی ندل زرشکی پیراين یٌ ٍ کردم باز رٍ لباسام کهد در
 در کهد از رٍ نشکیو نات يای کفش. ذاشت نی نهایش بٌ خَبی بٌ رٍ اندانو يای ظرافت ٍ

 :شد زدى اتاقو در کٌ دراٍر رٍی بٌ رٍ نشستو ٍ آٍردم

 بلٌ؟_ 
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 :شنیدم در پشت از رٍ قشنگش ٍ بو صدای

 .باش آنادى يشت ساعت تا_ 

 .داد نی نشَن رٍ دقیقٌ پنج ٍ سی ٍ يفت کٌ افتاد ساعتی بٌ نگايو

 : گٌ نی بًو االن کٌ بکشو جیغ سرش خَاست نی دلو

 باشٌ_ 

 .شدم بلند ٍ دادم انجام بخَرى لباسهو ٍ شب بٌ کٌ نالیو آرایش یٌ سریع

 .دستو گرفتو رٍ نشکیو دستی کیف ٍ کردم تنو بدبختی با رٍ لباسو

 پیراين یٌ با کٌ دیدم رٍم بٌ رٍ رٍ، آرشام کٌ کردم باز رٍ اتاق در ٍ کردم خانَش رٍ اتاق برق
 :پرید جاش از. شد يَل دیدنو با ٍ اتاقو در بٌ زدى زل نشکی شلَار کت ٍ جذب زرشکی

 بریو؟... ب_ 

 :کردم تقدیو صَرتش بٌ رٍ رنگی زرشکی لبخند

 بریو_ 

 .شدم پیادى آسانسَر از ٍ گرفتو رٍ نشکیو ٍ بلند نانتَی گَشٌ

 .بیفتٌ نهکنٌ اتفاقی چٌ بعدش دٍنستو نهی کٌ بَد نًهَنی از ترسو تهام

 در کٌ زد بَق تا چند آرشام ٍ کرد ترنز بزرگ ٍیالیی ی خَنٌ یٌ جلَی ناشین ساعت یک از بعد
 .شد شدى فرش سنگ راى   ٍارد آرشام ٍ شد باز ٍیال سفید ٍ بزرگ يای

 یٌ نًهَنی این کٌ بَدن این ی ديندى نشَن بَدن باغ تَی کٌ يایی پسر ٍ دختر يا، نرد ٍ زن
 .نیست سادى نًهَنیٌ

 :ایستاد کنارم آرشام ٍ شدم پیادى ناشین از

 .نخَر ُجو نن کنار از_ 
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 .کردم آب نبات کیلَ کیلَ دلو تَی ٍ زدم لبخند اختیار بی

 :زد خشکش آرشام دیدن با ٍ پایین یاد نی دارى تیرداد دیدم کٌ بَدیو سنگی يای پلٌ پایین

 کنید؟  نی کار چی اینجا شهايا_ 

 :کرد نی نگايش تعجب با داشت کٌ شدم خیرى آرشام بٌ

 .نکردیو عجیبی کار. اٍندیو يو نا بیاید گرفتٌ آشتی نًهَنی کَرٍش گفت زد زنگ حهید_ 

 :ریخت بًو رٍ نَياش کالفٌ تیرداد

 .برگردیو يو با بیا اصال. آرشام برگرد_ 

 :بًو خَردن گرى کٌ دیدم رٍ ياش ابرٍ

 تیرداد؟ گی نی چی نعلَنٌ_ 

 :ایستاد تیرداد کنار شناختهش نهی کٌ پسری یٌ

 کنی؟ نی کار چی اینجا تَ اٍا_ 

 :کردن نی رفتار جَری این شَن يهٌ کٌ بَد خبر چٌ افتاد، نی شَر بٌ داشت دلو

! بکش بزرگ ٍ درشت خط یٌ ٍ حهید ٍ کَرٍش ٍ نًناز دٍر بَدم گفتٌ... بَدم گفتٌ بًت آرشام_ 
 بَدم؟ نگفتٌ

 :دادم قَرت ترس با رٍ دينو آب

 شدى؟ چی بگَ نزن زر نًرداد_ 

 : شد شنیدى يا پلٌ باالی از حهید صدای کٌ بزنٌ حرف اٍند بَد شدى خطاب" نًرداد" کٌ پسری

 .اٍندن نا نازنین نیًهانان بٌ بٌ_ 

 ایستادید؟ پایین چرا
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 قراری بی داشت کٌ شنیدم رٍ قلبو صدای ٍ شد قفل گرنش يای دست داخل دستو ای ثانیٌ در
 .کشید نی جیغ ٍ کرد نی

 : کرد نگاى رٍ نن ٍ ایستاد رٍنَن بٌ رٍ حهید کٌ ایستادیو در نقابل

 بگیرم؟ تحَیل رٍ تَن نانتَ تَنو نی_ 

 :شد بلند تیرداد پَزخند صدای

 !پس شهایی نیزبان_ 

 ٍ نانتَ ننتظر کٌ دستش ٍ شد کشیدى تیرداد برای کٌ دیدم رٍ حهید يای چشو نشَن ٍ خط
 !بَد نن رٍسری

 .دیدم تنو پایین ی خیرى ٍ نگايش کٌ دستش دادم رٍ رٍسری ٍ نانتَ آرٍم

 :گرفتو نی استرس داشتو دیگٌ

 .شدی الشی_ 

 :شد آرشام عصبی چشهای ی گرى حهید چشهای

 !نٌ_ 

 .داخل بفرنایید

 :شٌ نی نزدیک بًهَن دارى رنگ ای قًَى شلَار ٍ کت با یکی دیدیو کٌ تَ گذاشتیو رٍ پانَن

 !اینجاست کی ببین بٌ بٌ_ 

 .آٍردن تشریف يو انشب اصلی نیزبان

 :داد دست باياش ٍ کرد دراز رٍ دستش آرشام

 زد؟ زنگ بًو حهید کٌ چیٌ جریان کَرٍش_ 

 :شد خیرى نن بٌ ٍ نیز رٍی گذاشت رٍ بَد دستش کٌ گیالسی
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 .بَد شلَغ سرم يیچی_ 

 .رفیق باشٌ زندگیت شب بًترین برات انشب دم نی قَل

 :خَرد گردنو بٌ گرنش يای نفس ٍ شنیدم گَشو کنار رٍ آرشام صدای کٌ شد دٍر ازنَن

 نخَر ُجو نن کنار از_ 

 .پَشیدی کٌ لباسی این با بیارم جا حالتَ خَنٌ رفتیو تا نخَر، جو کنارم از شد کٌ  چی ير

 :پیچید سالن داخل" کَرٍش" صدای ٍ شد قطع آينگ یًَ کٌ کردم نگايش سریع

 .کنیو شرٍع خَایو نی رٍ بَدم دادى رٍ قَلش بًتَن کٌ نهایشی خَب

 :کرد دراز سهتو بٌ ينری حالت یٌ با رٍ دستش ٍ کرد نگاى نن بٌ ٍ گرفت قرار کنارنَن حهید

 دید؟ نی يهرايی افتخار_ 

 شد؟ چی االن. بیرٍن زد چشهام

 :شد نانع تیرداد صدای کٌ، بزنٌ حرفی اٍند آرشام

 .کردی خراب خَدت چیَ يهٌ اٍندنتَن با. شدى دیر دیگٌ_ 

 رفتو نی دنبالش داشتو بازی شب خیهٌ عرٍسک   یٌ نثل نن حاال ٍ گرفت زٍر بٌ رٍ دستو حهید
 .رقص پیست ٍسط

 " نیفتٌ؟ داری اتفاقی چٌ" زد نی فریاد چیزی یٌ ٍجَدم تَی

 شنیدى ای گرفتٌ صدای گَشو کنار یًَ کٌ رفتو نی حهید دنبال فقط نن ٍ داد نی آالرم داشت نغزم
 :شد

 يست ای الشی يهَن نرگ شب انشب. بَد تَ شَير گرفت ازم رٍ نن زندگی ٍ زن کٌ اٍنی_ 
 !کشید گَى بٌ رٍ نن زندگی کٌ،

 .بیا راى خَدت بشٌ بیشتر دردش نذار پس
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 ...ٍ لرزیدن کرد شرٍع تنو کل کٌ شد حلقٌ کهرم دٍر دستش

 

 خَردم نی تکَن جَن بی بازی شب خیهٌ عرٍسک یٌ نثل نن ٍ بَد پخش حال در نالیهی آينگ
 .بَد انگشتو تَی عقدم ٍ عرٍسی شب از کٌ بَد نگینی پر انگشتر ی خیرى نگايو ٍ

 با داشت ٍ بَد شدى اسیر تیرداد ٍ نًرداد دستای بین کٌ دیدم رٍ آرشام نن ٍ شد تهَم آينگ
 کنو؟ کار چی خدایا! کرد نی نگاى نن بٌ حرص

 : پیچید يا باند تَ کَرٍش صدای ٍ دادن کَرٍش دست نیکرٍفَنی

 .گرفت ننَ يهسر کٌ آقاییٌ يهسر دیدین کٌ رقصی خَش خانَم دختر_ 

 .برم ٍ بگیرم رٍ آرشام دست نن ٍ کنٌ ایست زنان خَاست نی دلو ٍ شد سیخ تنو يای نَ

 .بَدیو نیَندى کاش

 :نرگ ناقَسٌ شد نی برام داشت کَرٍش صدای

 !قشنگیٌ شب انشب، حاال_ 

 .اش خَنٌ بشٌ نهکنٌ اینجا ٍ... نرى شَن خَنٌ بٌ باياشَن افشار جناب يهسر نهکنٌ کٌ، شبیٌ

 :بَد نعلَم ٍضَح بٌ دستام لرزش ٍ بیرٍن زد حدقٌ از چشهام

 تَنٌ نی خَب ٍلی، فرزندنٌ آیندى کشیدن آتیش ٍ يهسرم ٍ نن جدایی سالگرد دقیقا انشب_ 
 .باشٌ زیبا خانو یک با جدید زندگی یٌ شرٍع

 .سهتو اٍند نی داشت نخهلی جعبٌ یٌ با کٌ دیدنش

 .بَد شدى حبس نفسو. کرد باز رٍ جعبٌ ٍ ایستاد رٍم بٌ رٍ

 : جلَم زد زانَ

 !بشی نن نال ٍ تعًداتت زیر بزنی بیاری، در رٍ حلقٌ اٍن خَام نی ازت_ 
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 !کرد ایست... گو نی رٍ قلبو... نزد

 .رفیق ٍ دٍست بٌ نسبت دیدم شد کشیدى کثافت بٌ

 .رفیقش زندگی سر کرد نی تالفی داشت خَدش زن   خریت خاطر بٌ کٌ، رفیقی

ر. نشد ٍلی، صَرتش تَ بندازم تف یٌ خَاست دلو  .بَدم شدى نات. بَدم شدى س 

 .زد نی نَج چشهام تَ داشت اشک

 سالن کل تَ آرشام صدای. کنو نگايش عاجزانٌ اشک با کٌ بَد این بکنو تَنستو کٌ کاری تنًا
 :پیچید

 .ذارم نهی ات زندى فطرت، پست کثافت  _ 

 :دیدم رٍ کَرٍش پَزخند

 .دی نی عذابش بیشتر بدی، کشش بیشتر چی ير_ 

 :دراٍند چاى تٌ از صدام ٍ صَرتو رٍی چکید اشکو

 نکن_ 

 :شد خَرد ٍ انداخت رٍ نشکی ٍ بزرگ باند کٌ آرشانی دیدم نن ٍ زد پَزخند

 .نکنو رسَات نیستو نرد نکشهت، نگٌ نانَس بی_ 

 ٍ شکست نی ٍ نبَد ٍ بَد چی ير رايش سر ٍ سهتهَن اٍند نی داشت کٌ، دیدم نی رٍ آرشام
 .بَد رسیدنش از ترسو نن ٍ اٍند نی

 .شد نی نعلق چی يهٌ کاش. رسید نهی کاش

 !کابَسٌ یٌ اینا ی يهٌ دیدم نی ٍ داد نی تکَنو یکی اصال کاش... کاش

 ! کابَس یٌ فقط

 .شد نعلق زنین ٍ يَا رٍ کَرٍش ٍ رسید... رسید
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 .دیدم نی رٍ رٍم بٌ رٍ اتفاقات شدن   نات ٍ شدن تار... دیدم نی

 

                                 *** 

 "آرشام"

 

 ...ریختو بًو

 !نتَنستو دیگٌ. تَنستو نهی

 .بَد نن زن بنیتا بَد کٌ، بَد يرچی

 "نیست زنت" پیچید ٍجَدم تَ صدایی

  《شناسنانهٌ تَ اسهش يست، چرا》

 "نیست؟ یکی دل با شناسنانٌ کٌ فًهی نهی ينَز تَ"

 《ننٌ زن   اٍن دارى؟ فرقی چٌ》

 " زنتٌ؟ دلتو تَ آیا ٍلی، آرى يست تَ زن  " 

 《زنهٌ گو نی نٌ؟ فًهی نهی زبَن》

 ."نیست عشقت چَن... نیست زنت" 

 !" کن اعترافش: "پیچید ٍجَدم تَی چیزی نحکو کَبش صدای

 《نیستو》

 "يستی"

 《نیستو عاشقش... نیستو... لعنتی نیستو》:خَدم ٍجَد سر زدم فریاد
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 "برى کَرٍش با بذار برٍ، بذار االن يهین پس" 

... نیستو》زدنش نی داشتو ٍ بَدم کَرٍش رٍ کٌ شد چی  نفًهیدم دیگٌ ٍ بیرٍن زد چشهام
 《 نیستو.... عاشقش... نیستو

 .بَد خالی خَنٌ کَرٍش صَرت خَن از بَد پر دستام اٍندم کٌ خَدم بٌ

 :زد داد کٌ شنیدم ٍ تیرداد صدای

  برٍ... آرشام برٍ_ 

  برٍ بگیر ٍ زنت دست

 !لرزید نی ٍ کرد نی گریٌ داشت کٌ افتاد بنیتایی بٌ نگايو

 .خَدم دنبال کشیدنش ٍ گرفتو نحکو رٍ دستش

 .بَد بس بَد شنیدى ٍ بَد دیدى چی ير دیگٌ

 ...نن قشنگ   ای شیشٌ انانتی   عرٍسک  

 

 داشت بنیتا يای گریٌ صدای. شدم خارج کَرٍش اعیَنی باغ از ٍ فشردم گاز پدال رٍی رٍ، پام
 :کرد نی ام دیٍَنٌ

 .نکن گریٌ قدر این بسٌ،_ 

 .کشید باال رٍ بینیش

 !بسٌ گو نی_ 

 برام حاال ببینو رٍ زنا ٍ دخترا اشک داشتو عادت کٌ ننی. بَد اعصابو رٍی ياش فین فین صدای
 .اشکاش دیدن بَد سخت

 "بگیرى بغضت یکی ی گریٌ صدای از کٌ، آرشام بینو نی رٍ رٍزی"
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 《 نیستو》بستو رٍ چشهام

 "کن اعتراف"

 《 نیستو؟ کٌ چیزی بٌ 》

 ! "نداری قبَلش ٍلی، يستی کٌ چیزی بٌ"

 :چرخیدم سهتش بٌ صندلی رٍی. داشتو نگٌ گَشٌ یٌ رٍ ناشین ٍ فشردم نحکو چشهانَ

 کنی؟ نی گریٌ داری چرا االن_ 

 !سرخٌ چشهاش دیدم کٌ کرد نگايو

 !ریزى نهی چشهاش آرایش ٍلی، کنٌ نی گریٌ دیدم نی کٌ بَد زندگیو تَی دختر اٍلین

 :رفت در دستو از زبَنو اختیار ٍ کردم نگاى چشهاش تَ

 چیٌ؟ برای ات گریٌ عرٍسکو_ 

 . ياش گَنٌ رٍی کشیدم رٍ کتو دستهال ٍ دادم تشخیص  رٍ ياش چشو تَی تعجب ٍ بًت

 .کرد نهی برداری فرنان نن از بدنو کنو فکر

 .بَد شدى نن نات کٌ شدم چشهاش ی خیرى

 ...داشت حقو

 :کردم رٍشن رٍ برقا کلید ٍ کردم باز رٍ در

 .کن استراحت برٍ_ 

 چند این تَ بار اٍلین برای نن ٍ يا پلٌ سهت رفت نی داشت کٌ شنیدم نی رٍ کفشاش صدای
 !گرفت گر ٍجَدم کل ٍ شدم اندانش نیخ ٍقت

 :گرفتو سختی بٌ نگايهَ

 بیاری؟ در رٍ يات پاشنٌ شٌ نی_ 
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 .کرد نی جلب بیشتر رٍ تَجًو کفشش صدای

 :خَرد زنگ گَشیو کٌ کردم خارج کابینت از رٍ ٍٍدکام بطری

 بلٌ؟_ 

 :بَد نًرداد

 آرشام الَ_ 

 :برداشتو رٍ نشرٍبو لیَان

 چیٌ؟_ 

 دٍنو نهی نن ببین_ 

 .کن گَر ٍ گو زنتَ خَدتَ يست کٌ طَر ير فقط

 :داشت خَبی حس ٍ انرژی" عرٍسکو یاٍرت، يهسرت، زنت،" ی جهلٌ این قدر چٌ

 چرا؟_ 

 زيرنار ٍ چرا_ 

. کردی ٍاجر ٍ جر پَزشَ دکَ کردی، قلو نچشَ شکستی، سرشَ کردی، خرد قشنگشَ دناغ زدی
 !دیگٌ رفت نی شد نی تهَم کردی نی اشو خالٌ راى سر کی بار یٌ داداش

 :لبو رٍی گذاشتو ٍ گرم ٍٍدکای شیشٌ ٍ کنار گذاشتو رٍ نشرٍبو لیَان

 .کلبٌ برٍ فردا آرشام_ 

 نشَ آفتابی نايیو سٌ دٍ یٌ

 اٍکی؟ شٌ، نی چی ببینیو تا

 : افتادم کاناپٌ رٍ کٌ، شد نی خهار داشت چشهام

 !اٍکی_ 
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                                       *** 

 "بنیتا"

 

 .پریدم خَاب از کٌ بَد ظًر یک ساعت

 .شدن نی شرٍع داشتن دٍبارى لعنتیو يای کابَس

 ...بَد خَرشیدی بدٍن ٍ دلگیر ظًر  

 .بردى خَابش نبل رٍ آرشام دیدم کٌ  اٍندم پایین سالن ی پلٌ چند از

 "یارى نی خَدش سر فکریاش بی این با بالیی یٌ آخر دیٍَنٌ ی پسرى"

 :پیچید گَشو تَ صداش کٌ بَدم اش بستٌ چشهای ی خیرى

 "چیٌ؟ برای ات گریٌ عرٍسکو_ "

 کنارش آبی ٍ کدر ی شیشٌ ٍ خَرد تکَن شدت بٌ دستش کٌ، شد پًن لبو رٍی لبخندی ناخَدآگاى
 .پرید جا از ننگی با خَدش ٍ شد خرد ٍ افتاد

 .کردم نگايش ٍ ایستادم رٍش بٌ رٍ

 اش سینٌ ٍسطای تا زرشکیش پیراين يای دکهٌ ٍ بَد شدى شل آخر تا گردنش دٍر از کراٍاتش
 :بَد کردى خشک رٍ دينو اش سینٌ قفسٌ بنز پَست ٍ بَد شدى باز

 زدی؟... زل چی...  بٌ_ 

 نرفتٌ؟ نستیش آثار حاال تا دیشب از یعنی بَد، قرار بی ٍ کشیدى لحنش

 بَد؟ خَردى شیشٌ تا چند نگٌ اصال
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 :کرد نی نگايو ننگ

 خَبی؟_ 

 : کرد نی نگايو خهار

 گی؟ نی چی درخشیدی نی دیشب بگو بًت اگر_ 

 :کرد نی ام خفٌ داشت دينش گند بَی

 نگٌ؟ خَردی قدر چٌ آرشام_ 

 :شد بستٌ ٍ باز ياش چشو

 ...خَا نهی... نهی... نن... م_ 

 :کشیدم نی زجر زدنش حرف ندل این با داشتو

 .اتاقت تَ ببرنت پاشَ نگَ يیچی فقط. خَب خیلی... خَب خیلی_ 

 : کنٌ تر باز رٍ ياش چشو کرد سعی

 اتاق؟ کدٍم اتاق؟_ 

 :کردم نگايش ٍاج ٍ ياج

 !خَدت اتاق. دیگٌ اتاقت خَب_ 

 :کرد غلیظی اخو

 !ننی زن   تَ اتاقهَن، چیٌ؟ اتاقت_ 

 !کرد ایست

 .کردند ایست بايو قلبو ٍ زنان

 :حرفش از شد خشک دينو
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 آرشام؟... آ_ 

 جَنو؟_ 

 :زد فریاد ٍجَدم تَ صدایی یٌ

 "نستٌ االن اٍن نکن، باٍر"

 《راستی ٍ نستی گفتن، قدیهو از ٍلی》

 " عرٍسیتَ شب بیار یادت"

 《نیست نهکن غیر زنان گذر از يیچی》

 " نهکنٌ غیر آرشام از ٍلی"

 《آدنٌ يو آرشام》

 "نَشابٌ شیشٌ تَ کرد فرٍ خَنتَ جَری چٌ کلبٌ جلَی نرى یادت انا، يست آدم آرى"

 يای بَم بَد، شدى دیَاری کاغذ ای برنزى ٍ بلَند نَ دختر يای عکس با کٌ چَبی ی کلبٌ افتاد یادم
 فلش  کل ٍ بَد دختر اٍن عکسش کٌ تاپی لپ ٍ فلش بَد، بستٌ عنکبَت تار ٍ کشیدى کٌ نقاشی

 نًناز يای ٍیرٍنٌ رٍ رٍ، زندگیو داشتو نن... بَد دختر اٍن صدای ٍ فیلو ٍ عکس تاپ لپ يارد ٍ
 !ساختو نی

 《شَيرنٌ باشٌ  چی ير ٍلی... ٍلی درستٌ شدم خرد》

 "شَير ٍ زن شن نی کٌ نیفتٌ بینشَن اتفاقاتی یٌ شَيرا ٍ زن آخٌ نطهئنی؟"

 گَشو بٌ اش رگٌ دٍ ٍ خهار صدای کٌ بدم بايو رٍ رٍحو ٍ ٍجدان ٍ نغز جَاب اٍندم دٍبارى
 :خَرد

 آرى؟... بخَابیو يو پیش انشب از بیا اصال... اصال_ 

 :کردم نگايش ترس با
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 !آرشام_ 

 :شد نی بلند کاناپٌ رٍی از داشت

 شن؟ نی شن، نهی جدا يو از کٌ شَير ٍ زن_ 

 :برداشتو عقب بٌ قدم یٌ

 رفتٌ؟ یادت. نیستیو شَير ٍ زن تَ ٍ نن آرشام_ 

 :خَرد سکندری ٍ شد بلند جاش از سختی با

 !بدن پیشنًاد بًت دن نی اجازى نردم کٌ يهیناست برا پس_ 

 :جلَش گرفتو آرٍم دستانَ

 .آرشام کن گَش_ 

 : خَرد سکندری

 ...دادى اجازى خَدش بٌ عَضی کَرٍش اٍن کٌ يهینٌ برای پس_ 

 ...ٍ خَرد سکندری دٍبارى

 

 :گرفتو رٍ دستش ناخَدآگاى کٌ خَرد سکندی

 .باش آرٍم تَ! باشٌ. خَب خیلی_ 

 .بگی تَ چی ير اصال

 .زنیو نی حرف بعد بخَاب بریو بیا اٍل فقط

 :پریدم جام از چیزی شکستن صدای با کٌ بَد شب یک دٍازدى، ساعتای تقریبا

 آرشام؟_ 
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 :يا پلٌ سهت دٍیدم اختیار بی نن ٍ شد ظلهات یًَ خَنٌ

 آرشام؟_ 

 .شدى خاکشیر ٍ خرد دیَاریش قدی ی آیینٌ کل دیدم کٌ کردم باز ترس با رٍ اتاقش در

 .بَد گرفتٌ رٍ سرش ٍ بَد نشستٌ تخت رٍی نن بٌ پشت کٌ شدم خَدش ی خیرى تعجب با

 :زدم دٍر رٍ تخت احتیاط با

 شدی؟ چی آرشام آرشام؟_ 

 .پسر ببینهت

 .شدم نَاجٌ اشک از خیس صَرت یٌ با نن ٍ باال آٍرد رٍ سرش

 آیینٌ؟ شکستن بغض؟ گریٌ؟ آرشام؟

 :کنار زدم نَياشَ نداشتو، کاری عقلو با دیگٌ

 خَبی؟ جَنو؟ آرشام شدی؟ چی_ 

 :شد باال ٍ پایین گلَش سیب ٍ چکید چشهش گَشٌ از اشکش

 شَ، نن نال. بهَن بیا خَب؟ نرٍ_ 

 .بهَن نن نال باش، نن نال

 .نن ی ٍاسٌ نن، برای نن، کنار

 .نن عرٍسک   بشَ

 .باش آرشام نال باش، نن نال... نباش انانت دیگٌ

 .لرزید ياش شَنٌ ٍ افتاد سرش

 ...نات حرفاش، نات چشهاش، نات شدم، نات
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 "شکست رٍ تَ اٍن کٌ يهَنطَر... بشکنش"

 《دارى گناى نٌ،》

 "  چرا؟ نیستی خَدت فکر بٌ نداشت؟ گناى تَ احساسات   نداشتی؟ گناى تَ" 

 《نیست خَدش فکر بٌ کٌ عاشق آدم》

 " شن؟ شرٍع کابَسات دٍبارى خَای نی... شٌ نی شرٍع دانشگايت دیگٌ يفتٌ از" 

 《شٌ نهی شرٍع کٌ، بخَاد ننَ ٍجَدش تهام با اگر》

 " بزن پسش... نٌ بگَ" 

 :چرخید زبَنو کٌ، کنو رد اٍندم

 .کنو قبَل کٌ باش نداشتٌ تَقع ٍلی، کنو نی فکر رٍش_ 

 .زد نی صدا رٍ اسهو کٌ شنیدم نی داداشَ ٍ بیرٍن اٍندم اتاقش از بغض با ٍ شدم بلند

 .بیام ٍ کنو خردش نبَد؛ رسهش... نبَد رسهش این نبَد،  این

 !کنٌ زخهی رٍ خَدش ياش تیکٌ با  بذارم ٍ کنو خردش

 .نبَد رسهش این

 !نبَد رسهش کٌ دٍنو نی خَدنو

 

                                      *** 

 "آرشام"

 

 .کردم خرد رٍ آیینٌ زدم یًَ



 www.Novel98.com 207               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .کنو تحهل رٍ نداشتنش تَنستو نهی دیگٌ

 ...نن ٍ بَدن نن زن   دنبال   يهٌ

 :کنار زد رٍ نَيام ٍ نشست جلَم اٍند ٍ شد باز اتاق در یًَ

 خَبی؟ جَنو؟ آرشام شدی؟ چی_ 

 نن دست از ٍ شد یکی زبَنو ٍ دل اختیار یًَ. نًربَنیش ٍ خَبی يهٌ این از چکید اشکو
 :دراٍند

. نن ی ٍاسٌ نن، برای نن، کنار بهَن، نن نال باش، نن نال شَ، نن نال. بهَن بیا خب نرٍ_ 
 .نن عرٍسک بشَ

 .باش آرشام نال باش، نن نال... نباش انانت دیگٌ

 .پایین انداخت خجالت از ٍ سرم کٌ، درخشید ای ستارى ٍ ناى چشهاش تَ

 کردى بايام کَرٍش کٌ کاری با گرفت نی درد داشت زندگیو کرد، نی درد گلَم کرد، نی درد نفسو
 .بَد

 :شد نرگو ی آیٌ گَشام تَ صداش یًَ

 .کنو قبَل کٌ باش نداشتٌ تَقع ٍلی، کنو نی فکر رٍش_ 

 .شدم اش خیرى زدى بًت

 .کنٌ رفتار جَر این کردم نهی يو فکرش

 .کردم نگايش نات

 

 .کنٌ رفتار اینطَر کردم نهی فکرم

 .بَد شدى بستٌ پشتش کٌ شدم ای بستٌ در ی خیرى



 www.Novel98.com 208               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بَد شدى تیکٌ تیکٌ غرٍرم نثل شدم؛ خیرى بَد افتادى يا خَردى شیشٌ تَی کٌ خَدم عکس بٌ

 : نشستٌ نبل رٍی دیدم کٌ کردم باز رٍ اتاقو در

 .سفر بریو رٍز چند یٌ. کن جهع ساک یٌ پاشَ_ 

 :کرد نگايو سرد

 !برٍ تَ یام نهی نن_ 

 :فشردم يو رٍی رٍ، چشهام

 چی؟ یعنی رفتارا این بنیتا_ 

 :کرد نگايو سرد

 .بچرخیو تا بچرخ یعنی_ 

 .شد بلند ٍ نیز رٍی کرد پرت رٍ کنترل

 .دارم رٍ غرٍرم شکستن ٍ تحهل تَان ٍ حَصلٌ جایی یٌ تا نن فًهید نی کاش

 :بَدم اتاقش در پشت نن ٍ کردن نافرنانی نغزم از پايام کٌ بَد دى حدٍدای ساعت

 بنیتا؟_ 

... _ 

 :زدم در بٌ دٍبارى

 .باشیا آنادى يشت ساعت صبح فردا بنیتا_ 

 فًهی؟ نهی حرف. یام نهی کٌ، گفتو_ 

 : دستو تَ گرفتو پشت از نَياشَ. بًو کَبیدم ٍ اتاق در ٍ دادم دست از رٍ کنترلو

 خَب؟ نذار کالس نن برای ببین_ 
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 !شَ حاضر پاشَ یعنی شَ حاضر پاشَ گو نی ٍقتی

 :شدم اشکیش نگاى ی خیرى

 .بیام خَام نهی_ 

 :رفت باال دادش کٌ کشیدم بیشتر نَياشَ

 نیَندى؟ بدت کَرٍش پیشنًاد   از خیلیو نکنٌ چیٌ؟_ 

 يان؟ کنی غلطی چٌ بهَنی تنًا خَنٌ تَ تَ، برم نن خَای نی

 :کردم ٍل رٍ نَياش ٍ کرد ریش ٍ دلو کٌ، چکید چشهش ی گَشٌ از اشکی قطرى

 .داری ٍقت يشت ساعت تا_ 

 .نداریو خَانو نهی ٍ یام نهی 

 .دادم تکیٌ بًش ٍ کَبیدم سرم پشت رٍ اتاق در

 "بَد زشت خیلی کارت"

 《نبَد خَدم دست ٍلی، دٍنو نی》

 "داری؟ دٍستش"

 《نٌ》

 "یاری؟ نی در بازی غیرتی چرا پس"

 :زدم فریاد ٍجَدم سر ٍ بستو چشهانَ

 《بردار سرم از دست... کن ٍلو دیگٌ. دارم دٍستش لعنتی آرى... دارم دٍستش آرى》

 بکنو شد نی کٌ کاری تنًا. چشهو جلَی اٍند خَاستگاریش ٍ کَرٍش تصَیر کٌ بستو ٍ چشهام
 .شدى کٌ شکلی ير بٌ حاال. بکنهش خَدم نال کٌ بَد این
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 "بنیتا"

 

 !شد نی تهَم داشت صبرم دیگٌ

 !دارى زن کٌ افتادى یادش تازى آرشام ٍ شد نی شرٍع دانشگايو دیگٌ ی يفتٌ

 .بزنو دست حتی بًشَن تَنستو نهی کٌ، بَد کشیدى رٍ نَيام نحکو قدر این

 :شد باز کلبٌ در کٌ ریختو ظرف داخل رٍ يندٍانٌ

 بذارم؟ کجا رٍ خریدا این بنیتا،_ 

 .شَيریو ٍ زن ٍاقعا انگار کٌ بدى نشَن جَری دارى سعی آرشام کردم نی حس ٍلی، چرا دٍنو نهی

 :کردم نگايش

 .شٌ نی شرٍع دانشگايو دیگٌ ی يفتٌ نن_ 

 :کرد نگايو تیز

 چی؟ کٌ خَب_ 

 :زدم پلک بار چند

 چی؟ کٌ چی یعنی آرشام گی نی چی_ 

 :نیز رٍی گذاشت رٍ شربتش لیَان

 .بشین بیا لحظٌ یٌ یعنی_ 

 :رٍش بٌ رٍ نشستو ٍ برداشتو رٍ چاییو لیَان

 خَب؟_ 

 :فشرد دستش تَی رٍ لیَان



 www.Novel98.com 211               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بشکنو بار صد رٍ غرٍر یٌ ٍ کنو تکرار بار دى رٍ حرفی یٌ ندارم عادت نن_ 

 کن گَش خَب پس

 انا، دستو از باشی ناراحت کٌ دم نی حقو. خَانت نهی گفتو بًت کٌ یادنٌ رٍ عرٍسیهَن شب
 .خَانت نی االن

 :آٍرد باال سکَت نعنی بٌ رٍ دستش کٌ بزنو حرفی اٍندم

 .باشی نن زن باشی، نن نال خَام نی_ 

 .باشیو داشتٌ بايو رٍ آرٍم ٍ خَب زندگی   یٌ

 :شدم بلند جام از ٍ کردم نگايش نات

 .نٌ_ 

 :سهتو اٍند ٍ شد بلند

 نٌ؟_ 

 :اتاق سهت رفتو ٍ دادم تکَن آرٍم رٍ سرم

  نٌ_ 

 :برداشت رٍ کلبٌ کل   دادش

 يان؟ نٌ چرا نٌ؟_ 

 آرى؟ کردى گیر نردتیکٌ اٍن پیش دلت

 .کنو نی حالیت خَندی کَر بزنی؟ تَر دانشگاى بری خَای نی يو نکنٌ یا

 :بست نحکو رٍ در ٍ اتاق تَ داد يَلو

 .دادم بًت رٍ کٌ ننٌ تقصیر_ 

 .بکن خَای نی کار ير حقتٌ، زنتٌ جان آقا بگٌ نیست یکی
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 :لرزیدم نی خَدم بٌ ترس از ٍ تخت رٍ شدم پرت کٌ ام شَنٌ رٍ زد نحکو

 .کن گَش آرشام،_ 

 :کرد باز تند تند ٍ حرص با رٍ پیراينش يای دکهٌ

 .کنو نی حالیت_ 

 جز نفًهیدم يیچی دیگٌ پیچید بدنو تَی کٌ، دردی جز نن ٍ نبل رٍی کرد پرت رٍ پیراينش
 .تنفر بٌ شد تبدیل نن عشق اینکٌ

 

                                   * 

 

 "آرشام"

 

 نن ٍ شد نی تر سرد رٍز ير اٍن ٍلی، گذشت نی بَد افتادى بنیتا ٍ نن بین کٌ اتفاقی از يفتٌ دٍ
 .شد نی بیشتر بًش ام عالقٌ رٍز ير

 :يا پلٌ سهت رفت ٍ شد بلند دیدم کٌ کردم باز رٍ در کلید با

 بنیتا_ 

 :گو نی چی نن ببینٌ ٍاینساد حتی

  ٍایسا بنی_ 

 :زنین زدم رٍ نیز رٍی گلدٍن ٍ دادم دست از رٍ کنترلو

 پَل؟ خَنٌ؟ شَير؟ زندگی؟ عشق داری؟ کو چی چتٌ؟! خَب بکنیو رٍ زندگیهَن بذار النصب د  _ 
 ندارم؟ نن کٌ خَای نی چی
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 :شندم رٍ اش زدى یخ صدای

 .شدم آب شدم، خرد! احترام_ 

 "تَآدنی؟"

 《يستو کٌ نعلَنٌ》

 اش عالقٌ بٌ... اش عقیدى بٌ... اش خَاستٌ بٌ داشتی دٍستش ٍ بَدی اگر... نیستی دیگٌ نٌ"
 "ذاشتی نی احترام

 《کن؟ لنگش گی نی نشستی باال يست؟ رٍشن خَدت با تکلیفت اصال تَ》

 "داری دٍستش کن ثابت بًش"

 ...داشتن دٍست

 ...نعناست پر بیکران کٌ ای ٍاژى

 ...ناپیداست ينَز نعناش انا، کردى سجدى نقابلش در آسهان کٌ ای ٍاژى

  

                                      *** 

 

 "بنیتا"

 

 در شدت بٌ آرشام کٌ بَدم این نتَجٌ نن ٍ گذشت نی آرشام ٍ نن بین زٍری ی رابطٌ از ناى یک
 .بکنو قبَلش نن کٌ اینٌ تالش  

 :شد خراب سرم رٍ پریسا کٌ شدم ٍارد ٍ دادم نشَن رٍ دانشجَییو کارت

 يستی؟ گَری کدٍم بردى نردشَر_ 
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 بیرٍن ام نعدى نحتَیات تهام درخت گَشٌ ٍ خَرد بًو حالو یًَ کٌ بدم رٍ جَابش خَاستو
 :پیچید گَشو تَ آذین جیغ صدای کٌ، ریخت

 !بنیتا شدی؟ چی بنی! بنیتا_ 

 .بَد شدى تر بد حالو رٍز چند این

 .کرد نی درد ام نعدى ٍ بَدم شدى حَصلٌ بی يو شدت بٌ. سردرد تًَع، حالت داشتو، سرگیجٌ

 :بَد شدى تهَم نن از زٍدتر ساعت یک کالسش کٌ، شدم پریسا ی خیرى ٍ زدم آب صَرتو بٌ یکو

 کنی؟ نی نگام جَری این چرا پری چیٌ_ 

 :بیرٍن اٍند يپرٍت از یًَ

 .بَد نشگلو خَشگل. دنبالت اٍند آقایی یٌ داشتی کالس کٌ تَ... چیزى يان؟_ 

 .نیستی کارى این گفتی کٌ تَ کلک

 :نن دنبالٌ اٍندى کٌ بَدى کی. شدم نات

 بَد؟ شکلی چٌ_ 

 شنیدم سرم پشت از صدایی

 

 :بَد آذین صدای

 ...يو آرشام_ 

 :بدى ادانٌ رٍ حرفش نذاشتو

 بَد؟ اٍندى عهَم پسر ا  ... ا  _ 

 .گفتید کٌ نرسی داشتٌ، کارم شاید



 www.Novel98.com 215               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 در آذین طرفیو از. بدٍنٌ خَاست نهی دلو يو اصال ٍ کردم ازدٍاج نن کٌ دٍنست نهی پریسا
 .نبَد ٍر این بٌ عرٍسی شب جریان

 :برداشتو نیهکت رٍی از رٍ کیفو

 .برم نن دیگٌ خَب_ 

 :نیز رٍی کرد پرت رٍ آب بطری پریسا

 خَابگاى؟ ری نی_ 

 :کرد باز دين آذین کٌ کردم نگايش

 ...ی خَنٌ رى نی بنیتا نٌ_ 

 :حرفش ٍسط پریدم سریع

 .عهَم پسر ی خَنٌ_ 

 .بَد خالی سرش رٍ شاخ تا دٍ جای فقط ٍ شد نی تر درشت ٍ درشت لحظٌ ير آذین يای چشو

 :افتاد گَشیو رٍ آرشام شهارى کٌ گرفتو دربستی یٌ کنو تلف رٍ ٍقت اینکٌ بدٍن

 بلٌ؟_ 

 .خانو سالم_ 

 :فشردم يهدیگٌ رٍی رٍ، يام چشو

 سالم_ 

 :بَد شدى نًربَن شدت بٌ صداش

 قًری؟ ينَز_ 

 :کردم جا بٌ جا پام رٍی رٍ، کیفو

 کنی؟ نی فکر چی خَدت_ 
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 .بدیو بس آتش بًترى کٌ کنو نی فکر خَدم_ 

 :بَدم گرفتٌ تًَع حالت ٍ رفت نی گیج داشت سرم

 .زنیو نی حرف خَنٌ، برسو بذار. آرشام باشٌ_ 

 :شد خندٍن صداش يا بچٌ نثل

 !جان آخ_ 

 !يا نارٍ نپیچَنی دٍبارى

 :زدم لبخند

 .پیچَنهت نهی نٌ_ 

 .ننتظرتو نن پس_ 

 :گرفتو رٍ ناشین دستیگرى

 باشٌ_ 

 :کردم نگاى رانندى بٌ

 دارید؟ نگٌ آزنایشگاى یٌ جلَی کنید نی لطف آقا_ 

 :کرد نگايو آیینٌ تَی از

 .دارم نی نگٌ يست، آزنایشگاى یٌ جلَتر. بلٌ_ 

 .شدم يا ناشین ی خیرى ٍ کردم آرٍنی تشکر

 .بزنو نفس نفس نن نداشت سابقٌ. افتادم نفس نفس بٌ کٌ، رفتو باال آزنایشگاى يای پلٌ از

 :ایستادم ننشی نیز جلَی. تَ برم ٍ بشٌ باز تا ٍایسادم در جلَی

 .نباشید خستٌ. سالم_ 
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 :کرد نگايو لبخند با

 جانو؟ نهنَن،. سالم_ 

 : زدم زٍرکی لبخند ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب

 .بدم بارداری تست خَاستو نی_ 

 ...خَدم حرف گفتن با شد خراب سرم رٍی آزنایشگاى کل

 چی؟ باشو حانلٌ اگر ٍاقعا

 بکنو؟ باید کار چی باشو حانلٌ اگر

 بدبخت باشٌ نثبت اگر" کردم نی فکر جهلٌ یٌ بٌ فقط نن ٍ دستو قرنز خَن از شد پر سرنگ
 "شو نی

 :زدم لبخند بَد پذیرش پشت کٌ دختری بٌ

 شٌ؟ نی آنادى کی تا_ 

 : زد شیرینی لبخند

 .يفتٌ آخر حداکثر دیگٌ، رٍز دٍ تا حداقل_ 

 .بذارید يهراى تلفن شهارى یک ٍ ثابت تلفن شهارى یٌ لطفا

 :کردم نگايش ترسیدى

 بدم؟ رٍ يهرايو شهارى فقط شٌ نهی_ 

 :کرد نگايو جدیت با

 .خیر_ 

 ناشین سَار ٍ بیرٍن زدم آزنایشگاى از ٍ کردم یادداشت رٍ خَنٌ ٍ خَدم تلفن شهارى تند تند
 .شدم
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                                    *** 

 

 "آرشام"

 

 !يهینٌ کنٌ نی حل رٍ چی حهلٌ زنان گفتن راست قدیو از

 ٍ بازی دختر يهٌ اٍن باالخرى خَبٌ. کردم صاف رٍ يا بشقاب ٍ نیز رٍی گذاشتو رٍ سرخ گالی
 .خَرد نا درد بٌ جا یٌ بازی رستَران

 

 ٍ پَشیدم ای پارچٌ نشکی شلَار با چرک آلبالَیی پیراين یٌ ٍ کردم خشک رٍ خیسو نَيای
 :خَرد زنگ گَشیو کٌ کردم خالی خَدم رٍی رٍ، ادکلنو

 نًرداد؟ چیٌ_ 

 ای؟ کارى چی فردا_ 

 :زدم ٍاکس رٍ نَيام

 طَر؟ چٌ ام خَنٌ_ 

 یای؟ نی کَى ریو نی داریو يا بچٌ ٍ تیرداد ٍ نن_ 

 :گرفت نی دلش ٍ خَنٌ تَ نَند نی تنًا رفتو نی اگر افتادم بنیتا یاد کٌ آرى بگو اٍندم

 .نَنٌ نی تنًا بنیتا. نٌ_ 

 :پیچید گَشی تَ تیرداد صدای

 .بسَزى عاشقی پدر کٌ آخ_ 
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 :کردم اخو

 .سَزى نی براش دلو فقط. نیستو عاشقش نن_ 

 :پیچید گَشی تَ نًرداد صدای

 خَب خیلی_ 

 نٌ؟ یا یای نی آرشام کنی نی کار چی

 :کردم نگايی ام خَردى گرى يای ابرٍ بٌ

 .نٌ_ 

 .دراد جَنت تا بزن نیک سهاق قدر این بتهرگ جًنو،_ 

 :افتاد رٍش ناشناسی ی شهارى کٌ کردم قطع رٍ گَشی

 بلٌ؟_ 

 افشار؟ جناب_ 

 :شد تر غلیظ اخهو

 .يستو خَدم_ 

 !جَن پسر برداشتی دينت از بزرگتر لقهٌ_ 

 :کردم اخو

 جنابعالی؟_ 

 .يستو کی نن نیست نًو_ 

 .داشت نخَايی زنت عنَان بٌ يیچَقت رٍ دختر اٍن تَ کٌ اینٌ نًو

 .اٍند ٍاحد در شدن بستٌ صدای ٍ کرد قطع کٌ بزنو حرفی اٍندم
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 چی نفًهیدم ٍایسادى، اپن رٍی بٌ رٍ بنیتا دیدم کٌ يا پلٌ سهت رفتو ٍ کردم باز رٍ اتاقو در آرٍم
 :چرخید زبَنو کٌ شد

 .عرٍسکو سالم_ 

 :کرد نگايو ٍ برگشت

 .سالم_ 

 آٍردی؟ در چیٌ بازیا دیٍَنٌ این

 .بَد شدى رٍزش ير از تر نرم

 .بَد دادى بس آتش اٍنو کنو فکر

 :پایین اٍندم رٍ يا پلٌ لبخند با

 .الزنٌ دیٍَنگی يایی، تلخی یٌ کردن فرانَش برای ٍقتا بعضی_ 

 :کرد نی رقص تَش شهع نَر کٌ شدم نشکیش چشهای بٌ خیرى

 .کنیو شرٍع نَ از بیا_ 

 .پایین انداخت رٍ سرش ٍ زد لبخندی

 :گفتو بًش رٍ

 یلداست شب دیگٌ ٍقت چند_ 

 بریو؟ یای نی. کردن دعَتهَن زدن زنگ ساناز ٍ نانان

 :کرد نگايو شَق با

 .بریو آرى_ 

 :کردم اشارى نیز بٌ ٍ زدم لبخندی

 .نسافرت تا بخَریو شام فعال حاال_ 
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 .کشیدم بیرٍن براش رٍ صندلی. اپن رٍی گذاشت رٍ نانتَش ٍ کیف ٍ زد لبخندی

 

 .بردى خَابش دستو رٍی  کنارم، بنیتا دیدم کٌ کردم باز چشو

 .داشتیو برقراریش بٌ نیل جفتهَن ٍقتی دیشب، بَد تری قشنگ ی تجربٌ

 .بَد کردى خَردنیش ٍ بَد شدى پخش صَرتش رٍی کٌ شدم سیايش نَيای ی خیرى

 "شدی؟ عاشق گفتو دیدی"

 《نشدم؟ عاشقش گفتو دیدی》

 "کردی؟ يالک براش خَدتَ دیشب چرا پس نشدی عاشقش اگر"

 .شدم سرخش لبًای ی خیرى

 "انا تَ با يپرٍت"

 《؟ گی نی چی چتٌ؟》

 "زدی؟ نی لًشَ لٌ دیشب چی برای نیستی عاشقش اگر گو نی دارم"

 《جنسی نیاز   رٍشٌ، يو اسهش! دیگٌ نیازى یٌ... خَب دارى ربطی چٌ》

 بلند جنسی نیاز تا دى اندرزگَ یٌ بری تَنستی نی راحت خیلی تَ افشار جناب کن رنگ رٍ خَدت"
 "کٌ نزن دٍر ننَ دیگٌ آخٌ... کنی

 :زدم فریاد ٍجدانو سر

 آٍردى بر باياش يانَ نیاز خَاد نی دلهو زنهٌ. قانَنی ٍ شرعی... زنهٌ جان آقا چی؟ کٌ خَب》
 《تَ؟ گی نی چی کنو

 "نیست سادى نیاز   یٌ رفع برای فقط قلبت ضربان این ٍ تَ گو نی فقط گو نهی چیزی کٌ نن"

 《بابا برٍ》
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 رٍزی ير کنو نی اعتراف. کشیدم ياش شَنٌ رٍی ٍ گردن زیر تا رٍ پتَ ٍ شدم بلند تخت رٍی از
 !باشهش داشتٌ خَاست نی دلو بیشتر گذشت نی کٌ

 .گذاشتو رٍشن رٍ حهَم يَاکش ٍ کردم تنو رٍ نشکیو ی حَلٌ ٍ بستو رٍ آب شیر

 .بَد خَاب فرشتٌ یٌ نثل کردم، باز رٍ کهد در صدا بی

 :زد قدم نغزم يای خیابَن تَی

 "نن کَچَلَی ی فرشتٌ عرٍسک  "

 فقط لبخند جای کٌ بَد سال چند... خَرد چرٍک لبو يای گَشٌ کردم حس کٌ زدم لبخندی
 !زدم نی پَزخند

 کهربند با کاربَنی آبی شلَار ٍ برداشتو رٍ آسهانیو آبی بلند آستین پیراين لباسی چَب رٍی از
 .برداشتو کشَ از رٍ گَچی

 .سرش باالی شدم کشیدى کٌ برم برگردم اٍندم

 .زد قلبو بٌ ریزی چشهک فرنش خَش ی گَنٌ

 عزیزم داشت کردم نی رٍ فکرش کٌ چیزی از تر زٍد خیلی بَسیدم، رٍ اش گَنٌ ٍ شدم خو آرٍم
 !شد نی

 :زد سَتی تیرداد کٌ کردم باز رٍ دفتر در

 طَرى؟ چٌ دلخستٌ عاشق_ 

 :کردم نگايش تعجب با

 نداشتید؟ کَى قرار نگٌ_ 

 :کرد اشارى نن صندلی بٌ ٍ رفت غرى چشو

 کردن احضار آقا_ 
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 :کرد نگايو کَرٍش ٍ چرخید صندلی کٌ بزنو حرفی اٍندم

 !غیرتی شَير آقا بٌ بٌ_ 

 .کردم پیدات زنین رٍ گشتو نی دنبالت آسهَنا تَ

 :نیز رٍی کردم پرت رٍ کیفو ٍ شد ساییدى بًو دندٍنام

 !نبَدى بست شب اٍن کتکای اینکٌ نثل_ 

 :باال پرید ياش ابرٍ ٍ ٍایساد جلَم تیرداد کٌ سهتش برم اٍندم

 !اتفاقا دستت ضرب بٌ ایَال! چرا... چرا_ 

 :شد بلند نیزم پشت از

 .گرفتی ازم ننَ زن تَ. جَابی کاریو ير! رفیق دارى العهلی عکس یٌ عکسی ير_ 

 :شد نزدیکو قدم چند ٍ کرد سکَت

 !ندارى گلٌ دارى عَض کٌ چیزی_ 

 .رٍ تَ زن ننو

 :سهتش بردم يجَم ٍ گرفت رنگ چشهو جلَی بنیتا يای خندى کٌ نکشید ای ثانیٌ

 کنو؟ تَ تقدیو دستی دٍ ٍ زنو کٌ شدم غیرت بی قدر این نن کردی فکر تَ يرزى ی نردتیکٌ_ 

 ننَ؟ آٍردی گیر زنینی سیب قدر این

 :رسید بَدیو تیرداد ٍ نن کٌ کنفرانس نیز سر بٌ

 کردی؟ فرض رٍ نن چی تَ چی؟ تَ_ 

 غیرت؟ بی رگ؟ بی زنینی سیب يالَ؟

 :يَا رفت دادم کٌ فشرد رٍ بازٍم تیرداد دستای
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 !داد پا خَدش. بَد کثیف زنت کٌ بَدی دیدى ٍ دٍنی نی خَدت اٍلو از_ 

 !بدبخت دایرى رٍ بریزى نن با کرد نهی ٍل شَ بچٌ ٍ شَير بَد سالو اگر

 :پیچید اتاق تَ پَزخندش صدای

 .است يَی يای جَاب  _ 

 !بَد خراب ٍ فاسد نن زن باشٌ

 .باشٌ تَ با حق شاید. شٌ نی چی ببینیو طايرى ٍ طیار کٌ تَ زن

 ...تَ قَل بٌ ٍ نخَرد رٍ نن گَل شاید

 :داد ادانٌ ٍ زد غلیظی پَزخند

 .دارن ضعف نقطٌ يا آدم ی يهٌ باشٌ؛ یادت رٍ این انا، بَدى خراب نن زن_ 

 !يام ضعف نقطٌ کردن پیدا استاد   نن ٍ

 :کرد بازش ٍ گرفت رٍ در ی دستگیرى

 !نزن دٍر رٍ خَدت قدر این! راستی_ 

 .عشقتٌ گَیای غیرتت ٍ چشهات

 نشستو آخرش کردیو، کاری کتک ٍ دادم جر رٍ ات یقٌ نًناز خاطرى بٌ نن کٌ رٍزی يهَن نثل
 .کردم گریٌ

 :باال برد رٍ صداش

 افتادم؟ پات بٌ یادتٌ آرشام؟ یادتٌ_ 

 نٌ؟ یا یادتٌ یادتٌ؟. نکن نادر بی ٍ شًران نگیر، ٍ نًناز عزیزت جَن آرشام کٌ زدم ضجٌ زدم، زار

 " نگیرش... ننٌ ٍجَد   ننٌ، جَن   نًناز ننٌ، زندگی   نًناز آرشام: "گفتو ٍ بَسیدم پاتَ

 :زدی داد ٍ زدی  زل چشهام تَ
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 《کَرٍش نًنازم عاشقٌ نن》

 ! نیست عشق این آرشام،: "گفتو حشو ٍ خدم يهٌ اٍن جلَی زدم زار

 ."نیست عشق ٍهلل بٌ

 !کردی صدا رٍ نًناز ٍ ٍر اٍن کردی پرتو پات با ٍ زدی داد

 یادتٌ؟ افشار آرشام یادتٌ؟

 !نتری چند آلَنک   یٌ تَی بردی عهارتو از چهدٍن یٌ با رٍ ام بچٌ نادر ننَ، نًناز

 :کرد پاک رٍ چشهش ی گَشٌ اشک

 !کنو نی فانَس بی رٍ ات خَنٌ آرشام کردی چراغ بی رٍ ام خَنٌ

 .آرشام ذارم نی دلت بٌ رٍ بنیتا از بچٌ داشتن داغ کردی نادر بی رٍ ام بچٌ

 :کنفرانس نیز صندلی رٍ نشستٌ تیرداد ٍ بًو شدى کَبیدى در دیدم اٍندم خَدم بٌ ٍقتی

 کردی؟ کار چی کردی؟ کار چی آرشام_ 

 ...کردم نی نگايش نات

 .است سخت باٍرش

 !نباشی کنو باٍر است سخت

 .بشَی دیگری کس   نال   نن چشهان جلَی تَ کٌ رسید خَايد رٍزی یک کنو باٍر

 .نکن شک جانان، حتهیست نن نرگ شب آن

 

 "بنیتا"
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 آزنایشو از يفتٌ یک شدم، نی عصبی داشتو دیگٌ. خَری نايار نیز رٍی کردم پرت رٍ کیفو
 .بَد نیَندى جَابش ينَز ٍ گذشت نی

 . زنٌ نی چشهک دارى بیسیو تلفن پیغانگیر دیدم کٌ يا پلٌ سهت رفتو

 :زدم رٍ پخش ی دکهٌ

 تهاس يهرايتَن تلفن با بار چند. شدیو نزاحهتَن خالق آزنایشگاى از شًرانی، خانو سالم_ 
 .نبَدید دسترس در گرفتیو

 فرانَش نا شیرینیٌ... يستید باردار گو نی تبریک ٍ است آنادى آزنایشتَن جَاب کٌ بگو خَاستو
 .نشٌ

 !رفتو ٍا اٍندم، فرٍد يا پلٌ ی گَشٌ

 ...شد نهی باٍرم

 !باردار... شد آٍار سرم رٍی نحلٌ ٍ خَنٌ کل

 !کردم نی باید کار چی حاال

 .شدم خیرى بَد کنار ياش پردى کٌ تراسی بٌ ٍ دادم تکیٌ ستَن بٌ رٍ سرم

 بچٌ؟ این با کنو کار چی

 !بَد اٍندنت ٍجَد بٌ ٍقتٌ چٌ االن لعنتی آخٌ

 ...اصال

 :چکید چشهو ی گَشٌ از اشکی

 "کن سقطش"

 《تَنو نهی》

 "کن سقطش بفًهٌ آرشام اینکٌ بدٍن... تَنی نی"
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 :کردم زنزنٌ آجزانٌ 

 فًهی؟ نهی چرا تَنو  نهی... تَنو نهی》

 《.نادرشو نن پدرشٌ، اٍن

 شدت قلبو دیدنش با ٍ اٍند در تَی قفل چرخش صدای کٌ شد نی تر بلند داشت ام گریٌ يق يق
 خَاست نهی دلو ٍ داشتو دٍستش بیشتر بَد شدى عَض چیز يهٌ کٌ اخیر ٍقت چند این. گرفت
 .شو جدا ازش

 :کنارم نشست يَل با. سهتو اٍند ٍ کَبید رٍ در دیدتو ٍقتی

 افتادى؟ اتفاقی دیدی؟ صدنٌ کنٌ؟ نی درد جاییت عرٍسکو؟ شدی چی بنیتا؟_ 

 : پرید نی بیشتر رنگش لحظٌ ير... سَخت براش دلو 

 شدى؟ چی بگَ خَب کردی لب بٌ جَن رٍ نن کٌ تَ_ 

 :ام نقنعٌ رٍ چکید اشکو کٌ زدم پلکی

 .گرفتٌ دلو نشدى، يیچی_ 

 :کرد باز ٍ بست آسَدى رٍ ياش چشو

 .دادی سکتٌ رٍ نن کٌ تَ خَب يهین؟_ 

 :کرد بغلو ٍ کرد حلقٌ يام شَنٌ دٍر رٍ دستاش

 .بیرٍن بریو کن عَض رٍ لباسات پاشَ_ 

 جَری این ٍقت اٍن... کنو نی رٍ ات بچٌ نابَدیٌ فکر دارم نن دٍنستی نی اگر تَ. چکید اشکو
 .کردی نهی رفتار

 :نَيام رٍی زد ای بَسٌ

 عرٍسکو پاشَ_ 
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 .بَد جًان نن برای ياش بَسٌ ٍ يا نًربَنی این ٍ بَد شدى نًربَن

 :زدم چنگ رٍ پیراينش کٌ بردارى رٍ دستش اٍند

 .بیرٍن نریو_ 

 گرفتٌ؟ دلت گی نهی نگٌ بگردم دٍرت خَب_ 

 :فشردم اش سینٌ بٌ رٍ سرم ٍ بستو رٍ چشهام

 .خَبٌ جا يهین_ 

 کرد نَازش رٍ نَيام قدر این ٍ چسبَند خَدش بٌ تر نحکو رٍ نن ٍ تر ٍر اٍن گذاشت رٍ کیفش
 .برد خَابو تا زد بَسٌ ٍ

 :سهتو دٍید آذین کٌ کردم تند پا نحَطٌ سهت ٍ دادم نشَن رٍ دانشجَییو کارت

 شدى؟ چی بنی؟_ 

 :نالیدم ٍ گرفت قرار شکهو رٍی دستو ناخَدآگاى ٍ شکست بغضو دٍبارى

 !آذین_ 

 :کرد نگايو يراسَن

 شدى؟ چی جَنو بٌ دردت چیٌ_ 

 :اٍند نی بند داشت گریٌ فشار زٍر از نفسام

 شدم... بیچارى... آذین_ 

  شدى؟ چی نکنٌ خدا_ 

 .کردی نرگو دق خَب_ 

 :نیهکت رٍی نشستو

 .ام حانلٌ آذین... آذین_ 
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 :برداشت رٍ نحَطٌ کل ام ضجٌ صدای ٍ گفتو

 .کنن نی نگات دارن يهٌ. باش آرٍم خَب خیلی دیٍَنٌ يیس_ 

 !دیگٌ شَيرتٌ از دیٍَنٌ نیست کٌ حرٍم

 نن؟ دل درد از دٍنستی نی چٌ تَ آذین آخ

 سرم ٍقتی ٍ کردم تعریف براش کلبٌ تا عرٍسی شب اٍل از رٍ چیز يهٌ ٍ شدم چشهاش ی خیرى
 باال آٍردم رٍ

 

 :شدى خیس اشک از آذین صَرت دیدم کٌ

 کنی؟ نی گریٌ چرا دیگٌ تَ ا  _ 

 :زد لب نشینش دل ٍ آرٍم صدای با

 بَدی؟ نگفتٌ چیزی االن تا چرا_ 

 :شدم خیرى کفشام بٌ

 .بشٌ جَری این نبَد قرار آخٌ_ 

 .شو حانلٌ نبَد قرار... نبَد قرار

 :کشید باال رٍ بینیش

 .بنیتا بگَ بًش_ 

 :کردم نگايش ترس با

 بشٌ؟ چی کٌ بگو شدی؟ دیٍَنٌ_ 

 :زد اشکاش بین لبخندی

 شدى؟ نًربَن گی نهی نگٌ_ 
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 شٌ؟ نی عاشقت دارى دارى، دٍست کنی نی حس گی نهی نگٌ

 !تَست ٍجَد از بچشٌ اینو خَب

 .بگی بًش ٍ بدٍنٌ کٌ نسلهشٌ حقٌ پدرشٌ اٍن... بنیتا بعدم

 :زدم زل نشکیش چشهای بٌ

 .بفًهٌ خَام نهی_ 

 :کرد نگايو شدگی نات ٍ تعجب با

 !کنی نی فکر کنو نی فکر دارم نن کٌ اٍنی بٌ نگَ چی؟ یعنی_ 

 :کردم نگاى چشهاش بٌ

 کنی؟ نی فکر داری چی بٌ_ 

 کنی؟ سقط... خَای نی... خَای نی_ 

 .کرد خشک جا شکهو رٍی دستو ٍ کشید تیر ام سینٌ قفسٌ

 بٌ تَنستو نهی کٌ بَدم شدى ٍابستٌ بًش قدر این ساعت چًار ٍ بیست این تَی... تَنستو نهی
 .کنو فکر انداختنش

 :شد پایین ٍ باال چشهام جلَی آذین دستای

 !تَام با_ 

 :زدم پلک بار چند

 .بسنجو رٍ آرشام رفتار کنو صبر خَام نی یلدا شب تا_ 

 :شد جا بٌ جا نتعجب

 چی؟ بعدش خَب_ 

 :انداختو باال ای شَنٌ
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 ...گو نی بًش بَد خَب اگر... اگر_ 

 ...نبَد اگر انا،

 چی؟ نبَد اگر_ 

 :زدم زل چشهاش بٌ

 .شو نی گَر ٍ گو ٍ دارم نی بر رٍ ام بچٌ_ 

 :پرید جاش از ترسیدى

 پدر؟ بی ی بچٌ یٌ با بشٌ؟ چی کٌ بری خَای نی بنیتا؟ گی نی چی حالیتٌ گی؟ نی داری چی_ 

 :کردم نگايش تیز

 !شٌ نهی کٌ نادر بی... شٌ نی پدر بی_ 

 :زد داد حرص با

 کنی؟ تربیت بچٌ یٌ پدر بی تَنی نی صفت گرگ ی جانعٌ این یٌ تَ کنی نی فکر تَ_ 

 .بگَ پدرش بٌ یا نکن بدبختش ٍ بندازش یا بنیتا کن فکر عاقالنٌ

 .بدٍنٌ کٌ آرشانٌ حق

 :کردم نگاى دیگٌ يای دانشجَ بٌ

 .يهیشٌ نثل! باش نريو زخو جای رٍخدا تَ آذین_ 

 :زنین رٍی نشست ٍ شد شل یًَ کٌ بَد سردی آب نثل براش حرفو

 !بنیتا بًش نگی اگر پشیهَنیٌ آخرش خدا بٌ_ 

 ...جانا تَ عشق ز ام شدى پشیهان ياست سال

 ...ناکام غو ز پر دل یک با ام ناندى نن فقط
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                                       *** 

 "آرشام"

 

 ...افتادم کَرٍش حرفای یاد ٍ کردم پرت نیز رٍی رٍ، رنگ سبز ی پَشٌ

 "نکن کٌ افتادم پات بٌ"

 !گفت نی راست

 .بَد پام زیر کٌ تًرانی بٌ شدم خیرى

 

 "ناى دی قبل، سال دٍ"

 

 :بَد پیچیدى عهارت کل تَ برف سَز

 نیادا االن بجنب نًناز_ 

  آرشام اٍندم_ 

 :سهتو آٍرد يجَم. شد ٍارد حرص با کَرٍش ٍ شد باز سالن در یًَ کٌ نشستو نبل رٍی

 افتادى؟ نن نانَس   دنبال چشهت آشغال ی نردتیکٌ_ 

 صَرتو ٍ سر بٌ کٌ يایی نشت از بَدم شدى ننگ... کَبید نی نشت ٍ بَد گرفتٌ رٍ ام یقٌ
 .خَرد نی

 :شد زنین پخش ٍ نیز بٌ خَرد کٌ ٍر اٍن دادم يَلش

 گذرم؟ نی کردی فکر. کردی فراری رٍ زنت چَن بسَز سَزی؟ نی داری چتٌ؟_ 
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 :کردم نگاى يا پلٌ بٌ

 .ناشینو تَ نن بجنب نًناز_ 

 : گرفت رٍ پام کٌ بَدم عهارت باغ ٍسط بیرٍن، زدم در از

 .کن گَش لحظٌ یٌ خدا رٍ تَ آرشام_ 

 .ندارنٌ ٍ دار... ننٌ زندگی   نًناز

 .کن رحو ام بچٌ بٌ... نکن نادر بی رٍ شًران عزیزت جَن   نگیرش خدا رٍ تَ... نگیرش آرشام

 :کردم نگاى بَد افتادى پايام رٍ کٌ کَرٍشی بٌ

 .گیرنش نی ٍ دم نهی گَش_ 

 .ببینٌ رٍ نادرش بیاد تَنٌ نی ات بچٌ

 شَيرش رفیق کٌ نن بٌ بیارى پناى کردی نهی کاری بَدی قائل ارزش ندارت ٍ دار برای اگر يو تَ
 .بَدم

 :فشرد رٍ پام نچ

 .نگیرش... ننٌ ٍجَد   ننٌ، جَن   نًناز ننٌ، زندگی   نًناز آرشام 

 :گفتو براش شهردى شهردى ٍ باال آٍردم رٍ سرش کفشو نَک   با

ق   نن. کَرٍش ببین_   !نًنازم عاش 

 گی؟ نی چی حاال

 دٍر از کٌ دیدم رٍ عهارتش يای خدنتکار نن ٍ پیچید عهارت کل تَ اش نردٍنٌ ی گریٌ صدای
 .بَدن اربابشَن رسَایی شايد

 :زد فریاد ٍ داد بیرٍن رٍ نفسش

 ! نیست عشق این آرشام،_ 
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 .نیست عشق ٍهلل بٌ

 :شد پرت کٌ اش سینٌ قفسٌ تَ زدم نحکو پام با بَدم، شدى کالفٌ دیگٌ

 !غیرت بی ٍر اٍن شَ گو_ 

 :زدم داد عهارت ٍیالی بٌ رٍ

 اٍندی؟ نًناز_ 

. 

. 

 "حال"

 

 .شدى سیاى پام زیر تًران دیدم کٌ اٍندم خَدم بٌ

 .کردم نی رٍ فکرش نن کٌ بَد اٍنی از تر کثیف نًناز

 

 گفت نی راست کَرٍش ٍلی، برد رٍ نن دل ٍ کرد زندگی نن پیش نَزیگری با نًناز تهام سال دٍ
 !نبَد يیچی يَس جز حس اٍن

 

                                   *** 

 "بنیتا"

 

 یلدا شب یعنی. باردارم نايٌ دٍ گفت کٌ دکتر پیش رفتو دٍنگ ٍ درٍغ تا صد ٍ بدبختی با دیرٍز
 !ناى سٌ شٌ نی دقیقا
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 .پیچید خَنٌ تَ ٍاحد در زنگ صدا کٌ بَدم نشستٌ تلَیزیَن رٍی بٌ رٍ

 نیز رٍی رٍ باکس. دیدم سفید جهجهٌ نهاد با نشکی باکس یٌ آدم جای کردم باز کٌ رٍ در
 : شدم نَاجٌ شدى تایپ نتن یٌ با کٌ کردم باز رٍ درش آرٍم ٍ گذاشتو

 "بشناسی بًتر رٍ شَيرت تا فرستادم صرفا"

 .کردم بازش ٍ کردم خارج ازش رٍ نشکی آلبَم

 خرید خَرد، نی غذا آرشام با داشت کٌ بَد تیپی خَش ٍ شرابی نَ دختر بٌ نتعلق صفحٌ اٍلین
 .بَد شَن رابطٌ از يایی عکس رٍش بٌ رٍ صفحٌ. خندید نی ٍ کرد نی

 .زدم ٍرق رٍ آلبَم ٍ زد چنگ گلَم بٌ بغض

 "چتٌ؟ دیگٌ پس بازى، زن دٍنستی نی کٌ تَ"

 《باشٌ سخت قدر این کردم نهی فکر ٍلی... ٍلی آرى》

 کٌ نٌ نگَ.... بَدی دیدى در چشهی از شَنو يهٌ! بَدی دیَار ٍر اٍن اینا نصف شايد خَدت تَ"
 "یادنٌ خَب نن

 .شد نی فشردى بیشتر نن قلب عکس ير با ٍ بَد نًناز بٌ نتعلق آخر ی صفحٌ بیست

 ٍلی، یاد نی ام بچٌ سر بالیی ٍگرنٌ باشو دٍر باید رٍانی يای فشار ٍ استرس از بَد گفتٌ بًو دکتر
 شٌ؟ نی نگٌ

 ذارن؟ نی نگٌ

 .اٍندم فرٍد صندلی رٍی ٍ ترکید بغضو

 شدم؟ گرفتارش نن کٌ بَد زندگی چٌ این

 شکستٌ خیلی دلو. گذاشتو نیز رٍی پخش رٍ يا دی سی ٍ آلبَم نن ٍ نیَند خَنٌ آرشام دیشب
 !خیلی... بَد

 .بشٌ باباش نثل ام بچٌ کٌ رٍزی از ترسیدم نی
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 :دیدم رٍ آذین کٌ شدم رد حراست از

 ننتظرتو؟ ساعتٌ سٌ کجایی_ 

 :کردم نگايش حال بی

 .نبَد خَب حالو_ 

 :سلف سهت رفت ٍ کشید رٍ دستو

 شدى؟ چی چرا؟_ 

 :دادم تکَن آرٍم رٍ سرم

 ...زدن رٍ در زنگ دیرٍز_ 

 خَب؟_ 

 .ای سرکٌ چیبس تا دٍ. آقا سالم

 :کرد بد حالهَ کٌ دينو زیر اٍند ترشش طعو

 .خَرم نی بستنی نن_ 

 :کرد نگايو تعجب با

 .خَاد نی شیرینی دلو_ 

 :کرد عَض رٍ سفارش ٍ زد لبخند شیطَن

 یٌ فرنگی، تَت بستنی یٌ بزرگ، نَسیر ناست یٌ جعفری، پیاز دٍنٌ یٌ ای، سرکٌ چیپس دٍنٌ یٌ_ 
 .ٍانیلی تا دٍ ٍ نگنَم

 :اش شَنٌ بٌ زدم

 .ٍقت یٌ نترکی خبرتٌ؟ چٌ_ 

 :صندلی رٍی نشستو نن کٌ کرد نی حساب داشت
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 .ببینو بگَ خَب_ 

 :برداشتو رٍ ٍانیلی بستنی

 .بَد تَ اٍن آرشام رٍابط ی نانٌ شجرى کل دیگٌ يیچی_ 

 :افتاد دستش از چیپس

 چی؟ یعنی_ 

 :انداختو باال شَنٌ

 !کرد بد حالهَ بَش ٍر اٍن ببر رٍ ای سرکٌ اٍن. يهین یعنی_ 

 :زد ای قًقًٌ

 !جانو نايتٌ ُنٌ دردانٌ ٍیارى از يهٌ اینا_ 

 :شد پیدا پریسا ی کلٌ ٍ سر کٌ بازٍش تَ زدم نی نن ٍ خندید نی داشت

 کنیدا نی َدک رٍ نن خَب_ 

 :نشست ٍ زد چیپسا بٌ چنگی

 .بنی کردى احضارت حهیدی استاد_ 

 :يو تَ رفت اخهام

 بشٌ؟ چی کٌ_ 

 .خَاد نی پسرش برای رٍ تَ استاد شنیدم شدم نی رد دفتر جلَی از کٌ پریرٍز ٍلی،  دٍنو نهی_ 

 :شد کشیدى يو تَ اخهام

 چی؟ یعنی_ 

 .يهین یعنی_ 
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 .ننتظرتٌ در جلَی يو عهَت پسر راستی آيان

 .نداشتو عهَ پسر کٌ نن عهَ؟ پسر

 :گفت آذین

 آرشام؟ ا   آيان_ 

 :افتاد کجو دٍزاری کٌ  پام بٌ کَبید نیز زیر از

 .رم نی االن خَب. آيان_ 

 :دنبالو دٍید آذین کٌ زدم بیرٍن سلف از ٍ برداشتو رٍ کیفو

 بنی؟_ 

 : برگشتو ٍ ٍایسادم

 يان؟_ 

 :ایستاد کنارم نفس نفس با

 کنی؟ کار چی خَای نی_ 

 :شدم خیرى در؛ جلَی ناشینش بٌ بَد دادى تکیٌ کٌ آرشانی بٌ

 آذین؟_ 

 جانو؟_ 

 :بَدم ریختن نی عشَى براش کٌ دخترایی ٍ آرشام ی خیرى

 دارید؟ رٍ لَاسَنتَن ی خَنٌ ينَز شها_ 

 :خَرد گرى ابرٍياش

 چطَر؟. آرى_ 
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 :کردم نگايش

 .برم آرشام ی خَنٌ از خَام نی_ 

 :حرفو از شد آب... شد نات

 حالیتٌ؟ بنیتا گی نی چی... چ_ 

 .یارى نی در رٍ پدرت بفًهٌ

 :کردم نازک چشهی پشت

 !بفًهٌ نیست قرار_ 

 بنیتا_ 

 :يَا رفت دادم

 نٌ؟ یا کنی نی کهکو آذین،_ 

 .بَد شدى نگايو نات

 .نبَد جرنی کو داشت، حقو

 .شو شریک آرشام با رٍ ام بچٌ تَنستو نهی

 .بشٌ باباش نثل شد بزرگ کنو ریسک خَاستو نهی

 نٌ؟ یا داریو نگًش کنٌ نی قبَل آرشام اینکٌ بٌ کنو اعتهاد تَنستو نهی

 

 :کرد نگايو ترسیدى آذین

 چی؟ بفًهٌ اگر بنیتا_ 

 :کردم نگايش کالفٌ
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 .بگی چیزی تَ اینکٌ نگٌ. بفًهٌ کٌ نیست قرار_ 

 :کرد نگايو بًت با

 خَردم؟ خر نغز نگٌ_ 

 :کردم نازک چشهی پشت

 .کن کهکو نزن حرف پس_ 

 :شد رد بغلو از دختر یٌ کٌ دانشگاى در سهت رفتو ٍ زدم اش شَنٌ بٌ دستی

 !دارتش کی ير بشٌ کَفتش. بَد جذاب قدر  چٌ ٍای_ 

 :گفتو ٍ زدم پَزخند دلو تَ

 چی دارن فًهی نی شَن شیشٌ تَ بری ٍقتی... قشنگٌ دٍر از يا آدم زندگی   ٍیترین  . خَب آرى
 .کشن نی

 :زد لبخند کٌ رٍش بٌ رٍ رسیدم

 .عرٍسکو سالم_ 

 :انعطافش يهٌ این از شدم اذیت

 سالم_ 

 گذرن؟ نی خَب کالسات_ 

 :کردم کج آرٍم رٍ سرم

 .نیستن بد آرى_ 

 :گرفت ناشین از رٍ اش تکیٌ

 .بریو بشین. خَب خیلی_ 

 .شدم سَار. رفت ٍ گذاشت باز برام رٍ ناشین در
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 .نگو بًش شو نجبَر کٌ رٍزی از ترسو نی

 

                                    *** 

 "آرشام"

 

 .کنو سَرپرایز رٍ بنیتا قبلش شدى کٌ طَر ير بَدم گرفتٌ تصهیو نن ٍ بَد یلدا شب دیگٌ ی يفتٌ

 :زد داد يَل با تیرداد ٍ شد باز در

 !آرشام_ 

 :کردم نگايش ترس با

 شدى؟ چی چیٌ_ 

 :زد نی نفس نفس يَل ٍ ترس با

 .شد قطع دستگاى زیر دستش کارگرا از یکی

 .کرد ایست قلبو. زد بیرٍن حدقٌ از چشهام

 :تیرداد گفت نی چی

 تیرداد؟ کنی نی بلقَر چی_ 

 :کرد پرت نبل رٍی رٍ، خَدش ٍ کنار زد ٍ تیرداد عصبی ٍ ترسیدى نًرداد

 .شدیو بدبخت. آرشام شدیو بدبخت_ 

 .شدیو بدبخت... شدى قطع دستش آرنج از

 :پریدم جام از ٍ کردم نگايش ترسیدى
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 .اٍرژانس بزنید زنگ_ 

 :کارگرا بٌ رسیدم تا دٍیدم رٍ نحَطٌ راى   کل   ٍ پایین رفتو يا پلٌ از یکی تا دٍ

 !شدى؟ چی_ 

 !دستگاى زیر نَندى رحهتی آقای دست. آقا سالم_ 

 !بَد برداشتٌ رٍ نحَطٌ کل بیداداش ٍ داد صدای

 !نداشتو رٍ بًش کردن نگاى جرئت

 :لرزید ٍ يو تَ رفت اش چًرى ٍ ٍر این اٍند دستگاى کنار از نسعَد

 .خَرى نی تکَن است،  زندى عصبش ز ينَ نَندى دستگاى زیر کٌ دستش_ 

 .بًشَن کردم رٍ پشتو ٍ شد چندشو

 بٌ انتقالش کشیدن طَل دلیل بٌ گفتن دکترا کٌ کرد نی نفرینو ٍ نالٌ زنش بیهارستان تَ
 .کنٌ کار چپش دست با باید بعد بٌ این از ٍ بزنن بخیٌ براش تَنن نهی بیهارستان

 !بَد شدى خَرد شدت بٌ اعصابو

 :بَد چشهو جلَی ثانیٌ ير کرد نی نفرینو زنش کٌ ای صحنٌ

 .نًندس ببینی داغ اهلل ایشا"

 .دل درد از بریزی اشک ایشااهلل

 !کردی خانهانو بی کٌ بشی خانهان بی نًندس

 !کردی داغو کٌ ببینی يهسر داغ

 .کردی ناقص رٍ ام خَنٌ آٍر نَن

 کنو؟ چٌ قد نیو ٍ قد بچٌ تا پنج با نن نًندس

 "ببینی داغ نًندس
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 :سهتو اٍند بنیتا کٌ در تَی انداختو کلید

 بَدی؟ کجا آرشام؟_ 

 :کرد نگايش عصبی

 !نیست تَضیح بٌ نیازی_ 

 ...خَب ا  _ 

 !بیاری در بازی خَدخَاى نباید ٍلی، بگو چیزی یٌ خَام نی ببین

 :کردم باز رٍ پیراينو يای دکهٌ

 !بنیتا نٌ االن_ 

 نًهٌ خیلی آرشام ٍلی،_ 

 !گها نهی دیگٌ نگو االن اگر

 داد ٍ گَشش زیر زدم یکی برگشتو حرص از کٌ شد  چی نفًهیدم ٍ پیچید گَشو تَ ياش نفرین
 :زدم

 !نٌ  یعنی نٌ گو نی ٍقتی_ 

 نفًهی؟ فًهی؟ نهی

 .رفت بیرٍن گریٌ با اتاقو از

 !دلو بٌ انداخت لرزى نشکیش چشهای شدن تًی آخر لحظٌ

 "کردی؟ چیکار"

 《دٍنو نهی》

 " بَد یلدات قبل سَرپرایز ... دٍنو نی نن"

  《نٌ》



 www.Novel98.com 244               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 "دارى تاٍان"

 《دم نی باشٌ چی ير》

 "بد... آرشام کردی بد... سنگینٌ تاٍانش"

 

 "بنیتا"

 

 !گرفتو رٍ تصهیو زد  گَشو بٌ کٌ سیلی با

 !نداشت بَدن پدر لیاقت آرشام

 .دنبالو بیاد فردا بگو بًش تا بیاد آذین بَدم ننتظر

 

 :نیز رٍی افتاد دستش

 بنیتا؟ گی نی  چی_ 

 :جلَش گذاشتو کاغذ یٌ ٍ کردم نگايش ناراحت

 .بنَیس براش نن طرف از

 :کرد نگايو زدى بًت

 !بنیتا_ 

 :ام نقنعٌ رٍ چکید اشکو

 .بنَیس خدا رٍ تَ_ 

 .نَشتن بٌ کرد شرٍع ٍ جلَش کشید رٍ کاغذ ٍ قلو
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 .بَد نیَندى ينَز آرشام ٍ بَد شب دى ساعت

 ...این از... خَنٌ این از رفتو، نی نن صبح پنج ساعت

 .زد بًو نحکهی سیلی   عطرش بَی کٌ کردم باز رٍ اتاقش در

 !ترکید بغضو کٌ بینیو زیر گرفتو ٍ برداشتو رٍ ایش سَرنٌ سیرى پیراين

 ير با کاش.... داشتی دٍست رٍ نن کاش... نبَدی دیگٌ یکی عاشق کاش... داشتی لیاقت کاش
 !بَدی نن نال فقط کاش... کاش...  نداشتی رابطٌ جایی

 

 !بَد نیَندى آرشام ٍ بَد صبح نیو ٍ چًار ساعت

 :زد زنگ آذین کٌ بستو رٍ درش. چهدٍنو تَی گذاشتو ٍ برداشتو رٍ عطرش ٍ ای سَرنٌ پیراين

 !ننتظرتیو پایین نیها ٍ نن

 .آرزٍيام ی خَنٌ از کندن دل بَد سخت قدر چٌ. کردم قطع نن ٍ ریخت اشکو حرف بی

 :کردم اضافٌ بًش خط یک ٍ تلفن کنار گذاشتهش ٍ کردم باز رٍ آذین ی نَشتٌ

 ...کن نگاى را کنارت"

رزی عشق اٍ بٌ ترحو خاطر بٌ تا نیست ننی دیگر حال ََ  !ب 

 ...پذیرفتو نی را ترحهت ٍقتی دارد دردی چٌ دانی نهی

 .نشد انا بسازم را رٍیايایو نرد يهان تَ از تَانو نی کردم گهان نن

 ...باشی کٌ نخَاستی

 تَاند نی نا زندگی کٌ کردم باٍر سادى چٌ نن ٍ گرفتی را دستانو کٌ شد شرٍع جایی از دقیقا
 .باشد رٍیایی
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 داشتیو؟ کو چٌ نگر

 !نبَدی تَ ٍ بَدم عاشقت

 ...نبَد انا باشد کافی جفتهان برای کٌ يست قدری آن دارم کٌ عشقی کردم گهان نن

 ...گذشتٌ از ننجالبی در شدی غرق تَ

 .دادی ترجیح را شدن غرق تَ انا، ديو نجاتت ٍ بگیرم را دستانت خَاستو

 .ندارم را ایستادن تَان دیگر نن

 ...نکند پیدا تالقی دیگر نا سرنَشت تا رٍم نی

 .شَی خَشبخت تَ بار این شاید تا  رٍم نی

پارم نی خدایو بٌ را تَ ٍ تَ بٌ را قلبو  ...س 

 !کردی دریغ يو رٍ آخر شب این حتی

 بنیتا!"  نیریو نی کٌ ناییو این اند، زندى يا خاطرى

 

 شکهی رٍی دستی ٍ کردم نگاى رٍ خَدم آیینٌ تَی ٍ شدم آسانسَر ٍارد چهدٍنو با ٍ بستو رٍ در
 :کشیدم اٍند نی جلَ داشت یکو کٌ

 .دم نی قَل... بزنن نفت حرف ٍ تًهت بًت ذارم نهی ٍایهیسو پات جَرى يهٌ خَدم

 

 "آرشام"

 

 .کارخَنٌ یا بَدم بیهارستان یا خَنٌ بَدم نرفتٌ شد نی رٍزی دٍ

 :شد خانَش کانپیَترم
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 !کن استراحت یکو خَنٌ برٍ پاشَ_ 

 نزدى؟ زنگ بًت بنیتا

 :کردم نگايش ننگی ٍ گیج با

 !نزدى نٌ بنیتا؟_ 

 :جیبش تَ کرد رٍ دستاش

 .نیست خَب حالت تَ پاشَ... پاشَ

 .خَنٌ برٍ پاشَ

 :کردم نگايش

 تیرداد؟_ 

 جانو؟_ 

 :کردم نگايش ننگ

 !رى نهی بیرٍن سرم از زنش نفرینای

 :داد بیرٍن رٍ نفسش ٍ بست رٍ چشهاش

 .ببرنت خَدم پاشَ... پاشَ_ 

 .پاشَ. یاری نی خَدت سر بالیی یٌ حالت این با

 :برداشتو رٍ کتو ٍ شدم بلند صندلی رٍی از زٍر بٌ

 تیرداد؟_ 

 :شد کردنش قفل نشغَل ٍ بست رٍ اتاقش در

 افتادى؟ براش اتفاقی کنی نی فکر گو نی_ 
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 :داد چپ دست بٌ راست دست از رٍ کیفش

 شدى؟ دعَاتَن! بابا نٌ_ 

 :کردم بلند زنو رٍ دست بگو رفیقو بًترین بٌ نشد رٍم. افتادم زدم گَشش تَ کٌ سیلی یاد

 .کنی نی لرز ٍ تب یار ندید از االن. بریو حاجی_ 

 : داشت نگٌ در جلَی

 .بًش نکن فکر زیادم باش، خَدت نراقب_ 

 .برداری کارخَنٌ پارکینگ از رٍ ناشینت فردا تا باشٌ دستت ننو ناشین

 :شدم پیادى ٍ گرفتو گاز رٍ لبو

 .نکنٌ درد دستت_ 

 قربانت_ 

 .خَابٌ شاید زدم، رٍ در زنگ ٍ شدم پیادى آسانسَر از خستگی با

 !بَد ظلهات. شدم نَاجٌ زدى یخ ی خَنٌ یٌ با کٌ کردم باز رٍ در کلید با

 .ذاشت نی رٍشن رٍ يا آباژٍر خَابید نی اگر بنیتا

 .بَد بیسیو گَشی پیغانگیر   چراغ زد نی چشهک کٌ چراغی تنًا

 .داد نی بدی گَايی دلو

 :زدم رٍ پخش دکهٌ ٍ تلفن گَشی سهت رفتو ٍ زدم رٍ برق کلید

 این بگیرید؟ رٍ آزنایشتَن جَاب یاید نهی شو نی نزاحهتَن آزنایشگاى از شًرانی خانو سالم_ 
 .ذارم نی براتَن کٌ يستش دٍنی پیغام

 :بشٌ پخش يا پیغام کل اٍل از تا زدم رٍ دکهٌ ٍ يو تَی رفت اخهام
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 تهاس يهرايتَن تلفن با بار چند. شدیو نزاحهتَن خالق آزنایشگاى از شًرانی، خانو سالم_ 
 .نبَدید دسترس در گرفتیو

 فرانَش نا شیرینی  ... يستید باردار گو نی تبریک ٍ است آنادى آزنایشتَن جَاب کٌ بگو خَاستو
 !نشٌ

 .زد بیرٍن حدقٌ از چشهام

 نگفتٌ؟ نن بٌ ٍ بَدى حانلٌ بنیتا

 :کرد جلب رٍ تَجًو کاغذ یٌ کٌ شدم بلند

 ...کن نگاى را کنارت"

رزی عشق اٍ بٌ ترحو خاطر بٌ تا نیست ننی دیگر حال ََ  !ب 

 ...پذیرفتو نی را ترحهت ٍقتی دارد دردی چٌ دانی نهی

 !نشد انا بسازم را رٍیايایو نرد يهان تَ از تَانو نی کردم گهان نن

 ...باشی کٌ نخَاستی

 تَاند نی نا زندگی کٌ کردم باٍر سادى چٌ نن ٍ گرفتی را دستانو کٌ شد شرٍع جایی از دقیقا
 .باشد رٍیایی

 داشتیو؟ کو چٌ نگر

 !نبَدی تَ ٍ بَدم عاشقت

 ...نبَد انا باشد کافی جفتهان برای کٌ يست قدری آن دارم کٌ عشقی کردم گهان نن

 ...گذشتٌ از ننجالبی در شدی غرق تَ

 .دادی ترجیح را شدن غرق تَ انا ديو نجاتت ٍ بگیرم را دستانت خَاستو

 .ندارم را ایستادن تَان دیگر نن
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 ...نکند پیدا تالقی دیگر نا سرنَشت تا رٍم نی

 .شَی خَشبخت تَ بار این شاید تا  رٍم نی

پارم نی خدایو بٌ را تَ ٍ تَ بٌ را قلبو  ...س 

 !کردی دریغ يو رٍ آخر شب این حتی

 بنیتا!"  نیریو نی کٌ ناییو این اند، زندى يا خاطرى

 :زدم داد ٍ تلفن نیز کنار افتادم ٍ شد سست پايام

 بنیتا؟_ 

 !نبَد راست بَد چی ير این

 :زدم داد دٍبارى

 !نیست خَبی شَخی اصال بنیتا_ 

 کنٌ؟ سَرپرایزم خَاد نی تَلدنٌ نکنٌ آٍردم، فشار نغزم بٌ

 !یلداست آيان

 :اتاقش در پشت رفتو ٍ کردم بلندی ی خندى

 !سَرپرایز بابا سَرپرایز_ 

 !درٍ کن باز حاال بردی تَ

 :شٌ نی اکَ خَنٌ تَ صدام کردم نی حس

 کنو؟ باز یا کنی نی باز ندارنا، بازی گربٌ ٍ نَش ی حَصلٌ بنیتا_ 

 .شدم نَاجٌ شدى نرتب تخت ٍ تاریک اتاق یٌ با کٌ کردم باز ٍ در. شد طاق طاقتو

 .شد خراب سرم رٍ اتاق کل
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 !پیچید نی گَشام تَ يام نعرى صدای

 : پیچید نی نن نغز تَ چیز یٌ فقط ٍ شد خراب تَسرم لباسش بی کهد کٌ کردم باز رٍ کهد در

 .برسو تیرداد ناشین بٌ تا دٍیدم نی یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ ٍ زد نی نیک رٍ خَنو خَن کَرٍش 

 :کردم زنزنٌ ٍ بستو رٍ چشهو

 .بیفتٌ برات اتفاقی ذارم نهی عرٍسکو، کنو نی پیدات نن. کنو نی پیدات نن_ 

 :در سهت بردم يجَم ٍ شدم پیادى ناشین از حرص با 

 ...آق سالم_ 

 گَریٌ؟ کدٍم نسناست رئیس_ 

 :کشیدم عربدى ٍ دادم يَلش کٌ کرد نی نگايو ٍاج ٍ ياج

 کَرٍش؟_ 

 .شدم ٍارد ٍ دادم يَل رٍ ٍیال ای شیشٌ در

 !خَرى نی بًو ٍیال این از حالو

 :ایستاد جلَم آلبالَیی گیالس یٌ با کٌ دیدم رٍ کَرٍش

 سرت؟ رٍی گذاشتی رٍ خَنٌ چتٌ_ 

 :زدم داد ٍ ستَن بٌ کَبیدنش ٍ گرفتو رٍ اش یقٌ

 کجاست؟_ 

 : کرد اخو تهام ریلکسی با

 شدن؟ گو عرٍسکات کی؟_ 

 انکان این نبَد؛ آشغال این پیش اگر نن عرٍسک شد، بد حالو اش  کلهٌ آٍردن زبَن بٌ با
 :بزنٌ رٍ حرف این نداشت
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 !آشغالٌ چیز   يهٌ بی تَی پیش پس_ 

 :کرد صاف رٍ اش یقٌ ٍ داد يَلو

 خَای؟ نی چی اینجا؟ شب ٍقت این گی نی چی. ببینو شَ گو_ 

 شدى؟ پارى افسارت کٌ کردی گو چی

 :زد نی شَر دلو زندگیو تَ بار اٍلین برای

 !کجاست بگَ نکن رٍ کار این... دم نی قسهت خدا بٌ رٍ تَ کَرٍش،_

 :يَا رفت دادش

 .ببینو بزن حرف. نهیادا خَشو نحست ابرٍی ٍ چشو از_ 

 :فشردم شست با رٍ پلکو گَشٌ

 ! راى اٍن بٌ زنی نی خَدتو خَبٌ_ 

 کجاست؟ بگَ. کَرٍش باال نبر ننَ ی عربدى

 :نیز رٍی کَبید رٍ گیالسش 

 !زنی نی زر چی از داری دٍنو نهی گو نی خر_ 

 :پیچید عهارت کل تَ عربدم ٍ شکست گیالسش کٌ نیز زیر زدم

 کجاست؟ نن زن_ 

 :خندى زیر زد ٍ شد گرد چشهاش_ 

 !گردی نی چی... دنبال..  .بگَ پس.... پس_

 :فشردم رٍ يام شقیقٌ

 !ندارم درستی حال نن کَرٍش_ 



 www.Novel98.com 253               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کجاست؟... کجاست بگَ

 :زد نی دست ٍ خندید نی

 !يا يهینٌ ذارى نهی جَاب بی رٍ ظلهی يیچ رٍ، کاری يیچ خدا گن نی_ 

 :زدم صداش تًدید با

 !کَرٍش_ 

 ...زد زل چشهام عهق بٌ ٍ نبل رٍی کرد پرت رٍ خَدش

 

 :تحهلو سقف بٌ چسبید نی داشت آنپرم

 کنو؟ تیکت ٍا تیکٌ پارچٌ نثل یا کجاست گی نی_ 

 .کرد لبریز رٍ تحهلو سقف کٌ زد صدایی پر پَزخند

 :زدنش نی ٍ بَدم گرفتٌ رٍ اش یقٌ

 .لعنتی بدى پسش! گیریش نی گفتی تَ_ 

 .بکشٌ نفس تَنٌ نهی ٍ شدى یکی خَن با کٌ رٍ صَرتش دیدم نی

 :کرد بلندم ٍ گرفت رٍ دستو یکی کٌ بکَبو رٍ يزارنو نشت اٍندم

 شدى؟ پارى افسارت چتٌ_ 

 :شدم خیرى رنگیش يای چشو بٌ

 .ازم دزدیدش. گرفتش! رفت_ 

 :کرد نگايو ٍاج ٍ ياج ٍ گرفت ٍ يام شَنٌ

 چتٌ؟ رفت؟ کی گی؟ نی چی_ 
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 :کرد نی نگايو کٌ شدم خیرى نگرانی تیرداد بٌ

 بنیتا_ 

 :کرد بغلو تیرداد کٌ چکید چشهو از اشکو ٍ کنو تحهل تَنستو نهی دیگٌ

 !برات کنو نی پیداش داداش_ 

 .کنو  نی پیداش خَدم

 .رفتو باال ٍیال يای پلٌ از ٍ کردم پاک رٍ چشهام خیسی

 《!جاست يهین نطهئنو نن جاست يهین》

 "دی نی سختی تاٍان گفتو"

 《گرفتتش کَرٍش 》

 "گَشش تَ زدی تَ نطهئنی؟ کجا از"

 《گیرتش نی بَد گفتٌ》

 "نکَب بًو رٍ درا این قدرم این نیست اینجا کنی، پیداش تَنی نهی"

 

                                     *** 

 "بنیتا"

 

 .بَد نگرفتٌ نن از سراغی يیچ آرشام ٍ گذشت نی نن رفتن از رٍز دٍ

 .نبَدم نًو براش اٍلو يهَن از

 :شد باز در کٌ کردم نی نگاى شدى زرد باغ بٌ داشتو
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 .بخَر غذا بیا بنیتا_ 

 :چید نی رٍ نیز داشت کٌ کردم نگاى نگرانی آذین بٌ

 .شدی اذیت ببخشیدا آذین،_ 

 :رفت بًو ای غرى چشو

 !نشنَنا دیگٌ_ 

 :نشستو ٍ گرفتو رٍ نیز ی لبٌ

 !آذین ترسو نی_ 

 چی؟ از_ 

 .چی يهٌ از_ 

 .کرد بازی برنجش با ٍ رفت ٍا صندلی رٍی ٍ کرد نگايو نایَس

 

 ...تَ بدٍن شد سخت چیز يهٌ قدر چٌ

 

 گرفتٌ نرخصی برام دانشگاى از ٍ بَد کردى عَض رٍ خطو آذین ناى، شد نی ٍ گذشت نی يا رٍز
 تیردادم ٍ گیرى نی رٍ نن سراغ يهٌ از ٍ دانشگاى جلَی رى نی آرشام کٌ گفت نی رٍز ير ٍ بَد

 !دنبالشٌ

 بگیرى؟ نن از سراغی نغرٍر آرشام کرد نی باٍر کی

 :افتادم پیشهَن رٍز چند نکالهٌ یاد

 ! ات بچٌ بٌ زنن نی انگ خَب! شٌ نی بزرگتر دارى رٍز ير شکهت ببین... بگو بًش بذار بنیتا_ 

 :کردم نگايش حرص با
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 يرتٌ؟ شًر نگٌ! رٍ ام بچٌ کنٌ نگاى چپ کی ير کردى غلط_ 

 !چشهشَنٌ ٍ گَش بٌ عقلشَن نردم عزیزم! يرتٌ آرى_ 

 کنی؟ نی لج چرا خَادت نی آرشام بنیتا

 :شکستو رٍ گلدٍن ٍ زدم جیغ

 !بشنَم ازش اسهی خَام نهی دیگٌ...کن ٍلو_ 

 

                                    * 

 

 :کرد نی بازی باياش داشت کٌ کردم نی نگاى آذینی بٌ

 !سقفش بشٌ رٍش بذار ٍ این حاال خالٌ، آفرین_ 

 !ندارم ازش خبری ٍ بیرٍن اٍندم آرشام ی خَنٌ از نن کٌ گذرى نی سال سٌ

 :کشید رٍ بلَزم پایین کَچیکش دستای

 نانان؟_ 

 :زدم کنار بَد رفتٌ خَدم بٌ کٌ رٍ فریش فر نَيای ٍ زنین نشستو

 نانان؟ جانو_ 

 :کرد نگاى چشهام تَ ٍ داد قَرت رٍ دينش آب

 نیَند؟ چرا بازی، شًر برى نی ٍ نن یاد نی بابا گفتی پس_ 

 :کردم نَازشش ٍ کردم بغض

 !نانان برنت نی خَدم_ 
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 :شد جهع اشک نشکیش چشهای تَ ٍ زنین کَبید رٍ پاش

 !خَام نی ٍ بابام نن رم نی تَ با دارم اش يهٌ... خَام نهی_ 

 .کرد گریٌ ٍ کرد بَسٌ غرق   رٍ صَرتش آذین کٌ کرد پرت آذین بغل تَ رٍ خَدش

 !نکنو گریٌ نبَدى شب خَن، چشو یٌ بَد اشک چشو یٌ سال سٌ این

 .نن دق ی آینٌ شدى این ٍ شٌ نی آرشام شبیٌ بیشتر" آرام" گذرى نی کٌ رٍزی ير

 

                                  * 

 "آرشام"

 

 :پریدم  جام از ٍ شد باز در کٌ بَدم افتادى کاناپٌ رٍی دنر

 !بنیتا_ 

 :دیدم در جلَی زدى یخ ٍ تیرداد

 !ننو رفیق ننو_ 

 :نشست رٍم بٌ رٍ نیز رٍی اٍند تیرداد ٍ کاناپٌ ی گَشٌ افتادم ناانید

 آرشام؟_ 

 :ندادم بًش جَابی

 !گذرى نی دارى سالٌ سٌ... آرشام_ 

 .رفیق کنی نی نابَد رٍ خَدت داری

 دیدی؟ آیینٌ تَ رٍ خَدت



 www.Novel98.com 258               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !ات سینٌ قفسٌ تا ریشات رسیدى، ات شَنٌ تا نَيات

 شناستت؟ نی شکلی این اصال برگشت گیریهو خَب

 کردی؟ درست است  خَنٌ این

 !کردی خَنٌ دیَاری کاغذ رٍ عکساش

 !گیرى نی افسردگی سالو آدم کدى، ناتو کردی رٍ خَنٌ

 !بگَ بًشَن چیزی یٌ لعنتی خَب گیرن، نی رٍ دخترشَن سراغ دارن رٍز ير اش خانَادى

 ٍضعشٌ؟ چٌ این ٍرتٌ، یٌ بٌ گرفتٌ گَى رٍ کارخَنٌ

 :کردم نگايش تیز

 حالیتٌ؟ لعنتی شکهشٌ تَ ام بچٌ_ 

 :کشید رٍ نَياش عصبی

 !سالشٌ سٌ االن باشٌ داشتٌ ٍجَد اگر ات بچٌ کٌ اٍال_ 

 :کشیدم داد ٍ گرفتو رٍ اش یقٌ ٍ پریدم جام از حرفش با

  باشٌ؟ داشتٌ ٍجَد اگر چی یعنی_ 

 :شد بلند ٍ زد پس رٍ دستو

 ...کرد بايات نًناز کٌ کاری یعنی_ 

 کرد؟ سقط رٍ ات بچٌ یادتٌ؟_ 

 :چرخید سرم دٍر خَنٌ

 !ندارى انکان نٌ.... نٌ_ 

 .نیست نًناز بنیتا
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 :رفت باال صدام رفتٌ رفتٌ 

 ...نیست نًناز... نیست_ 

 !تیرداد بفًو اینَ

 :افتاد ٍ شیشٌ بٌ خَرد دستش کٌ بیرٍن بیاد اٍند

 !باش آرٍم تَ فقط کردم غلط... نیست باشٌ داداش باشٌ

 خَردی؟ ٍ قرصات

 .کاناپٌ رٍ شدم ٍل

 خَردی؟ قرصاتَ آرشام، تَام با_ 

 !يا شٌ نی بد حالت دٍبارى

 :کردم پلی رٍ گَشیو نَزیک ٍ بستو رٍ چشهام

 خیابَنا این تَ زنو نی پرسٌ يی_ 

 خدا از خَانت نی زنو نی ضجٌ يی

 یاد نی دارى بارٍن يَاییٌ عجب

 چترتَ ببندی نن کنار نیستی خَاد نی رٍ تَ دلو ندارنت نیستی

 يَا این بٌ لعنت بدى حالو نیستی تَ عطر بپیچٌ بشیو خیس دٍتایی

 کار چی خَام نی بارٍن ناخَشو تَ بی نن

 کار چی خَام نی بارٍن

 رسید لب بٌ دیگٌ جَنو کن کاری یٌ آی برید دیگٌ انَنهَ نبَدنت آی

 باد بٌ دادى زندگیهَ نبَدنت آی خَاد نی دستاتَ نريو   دلو، زخو   آی
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 برید دیگٌ انَنهَ نبَدنت آی

 رسید لب بٌ دیگٌ جَنو کن کاری یٌ آی

 خَاد نی دستاتَ نريو   دلو، زخو   آی

 باد بٌ دادى زندگیهَ نبَدنت آی

 بدى حالو نیستی کار چی خَام نی بارٍن

 يَا این بٌ لعنت

 !نرگهٌ چٌ آخٌ! چهٌ دٍنو نهی

 کهٌ يَا اینجا برام نفس سختٌ

 یاد نی صدات بازم سَزنَ نی تب تَ

 خَاد نی رٍ تَ دلو رفتنت کابَس  

 نبَدنت درد چهٌ دٍنو نهی

 سردنٌ تَ بی نن بیا کنَ رحهی

 .برم نهی تَ از کنو نهی دل نن. خَرم نی غصٌ يی کنو، نی گریٌ يی

 تحهلو کو نن بايام نکن تا بد گلو برام سختٌ تَ بدٍنٌ سختٌ

 .رسید لب بٌ دیگٌ جَنو کن کاری یٌ آی برید دیگٌ انَنهَ نبَدنت آی

 باد بٌ دادى زندگیهَ نبَدنت آی. خَاد نی دستاتَ نريو   دلو زخو   آی

 برید دیگٌ انَنهَ نبَدنت آی

 .رسید لب بٌ دیگٌ جَنو کن کاری یٌ آی

 خَاد نی دستاتَ نريو   دلو زخو   آی
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 باد بٌ دادى زندگیهَ نبَدنت آی

 

 !بَدم شدى بًهن برف ی خیرى ٍ کَسن رٍی ٍ گَشی تَ چکید نی اشکو

 کجایید؟ برف این تَی

 کنید؟ نی کار چی نیست؟ خَبٌ؟ حالتَن

 شٌ؟ نهی شٌ؟ نی نزاحهتَن کسی

  چی؟ خَدت نشدى؟ شدى؟ نریض ام بچٌ

 دکتر؟ ببرتت نباشٌ کسی ٍ باشی بریدى رٍ پات ٍ دست دٍبارى نکنٌ

 کنٌ؟ ایجاد نزاحهت برات کسی نکنٌ

 بهَنٌ؟ تَ بی ام بچٌ ٍ بیفتی نکنٌ

 گی؟ نی بًش چی گیرى نی سراغهَ

 نن؟ با بکنی کارٍ این اٍند دلت چطَر

 عشقهَن؟ با نَن؟ بچٌ با خَدت؟ با

 زندگیهَن؟ با

 

 :کرد باز تیرداد کٌ شد زدى ٍاحد در زنگ

 !عاشق ی خستٌ رفیق سالم_ 

 :بنیتا دنبال گشت تیرداد ٍ نن در بٌ در سال سٌ این تَ کٌ شدم خیرى کَرٍشی بٌ

 .سالم_ 
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 :خَند خندى با ٍ پام رٍی زد ٍ نشست

 کردی عاشق ننَ باز_ 

 کردی شیدا ننَ دل

  نهَندی بد ٍ رفتی

 کردی تلخ رٍزگارنَ

 

 !تخهات ٍ اخو این با زدی بًو حالهَنَ دیگٌ بخند بابا

 !بارٍنیٌ چشهات کٌ باز

 :دادم فرٍ رٍ دينو آب ٍ کردم نگايش حال بی

 !کن ٍلو کَرٍش ام خستٌ_ 

 .ننو کردی افسردى بترکی بابا اى،_ 

 قبرستَن؟ یا است خَنٌ اینجا

 :کرد نگاى تیرداد بٌ

 يهخَنٌ؟ شدی این با جَری چٌ_ 

 ٍ در بٌ در آدم برسٌ چٌ کنٌ، نی خَدکشی کنٌ زندگی اینجا رٍز دٍ سالو آدم است، کدى ناتو
 !عاشق

 :اپن رٍی کَبید رٍ اش قًَى لیَان تیرداد

 خَنٌ؟ نی خرٍس کبکت چتٌ_ 

 !نداریو خَانو نهی ٍ یام نهی گفتن شهال کردن دعَتهَن دانشگاى يای بچٌ آقا... آيان_ 

 :کشیدم دراز ٍ کردم نگايش حال بی
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 !بهَنو خَنٌ باید نن_ 

 بایدی؟ چٌ چرا؟_

 :شدم بالکن رٍی ی نشستٌ برف ی خیرى

 !ببینو ٍ ام بچٌ ٍ زن خَام نی برگردى، بنیتا نهکنٌ_ 

 :شد پا جاش از ٍ يَا رفت دادش کَرٍش یًَ

 !بیخیال بابا_ 

 !شد سال سٌ آرشام. رفتٌ بنیتا آرشام،

 داشتٌ؟ نگًش کنی نی فکر  دارى؟ ٍجَد ای بچٌ کنی نی فکر ٍاقعا تَ

 ! رفت نهی کٌ دارى نگٌ خَاست نی اگر د  

 .بًت گفت نی کٌ دارى نگًش خَاست نی اگر

 تَئٌ؟ فکرى  بٌ االن اٍنو کنی نی فکر خرى يهینن شَن يهٌ زنا

 !کنٌ نی انتحان یکیَ شب ير خَرم نی قسو

 :لرزٍند رٍ خَنٌ تیرداد صدای

 ! کَرٍش شَ خفٌ_ 

 حالشَ؟ بینی نهی

 ٍ زدم نی یخ داشتو باشٌ شدى خَاب زیر یٌ بٌ تبدیل نن بنیتای اینکٌ تخیل از ٍ بَدم برفا نات
 :شدم نی دیٍَنٌ

 .باشو تنًا خَام نی! برید جفتتَن_ 

 :گذاشت پیش پا کَرٍش کٌ بزنٌ حرف اٍند تیرداد

 .ریو نی نا آقا باشٌ_ 
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 .بیای باید شدى کٌ يرجَر برنت نی شهال ٍلی

 .خَاد نهی افسردى پدر یٌ صد در صد باشٌ داشتٌ ٍجَد ای بچٌ اگرم

 .تیرداد بریو

 

 .پیش سال سٌ بٌ بردن رٍ نن شد نی پخش کٌ يایی آينگ باز

 بٌ ٍ کردیو سَال آذین دٍستش از ٍ ٍایسادیو تیرداد با رٍز شبانٌ دانشگايش جلَی رٍز دٍ
 ٍلی، دادیو کشیک يو اٍنا ی خَنٌ جلَی حتی کردیو، دنبال باری چند رٍ آذین کَرٍش ی گفتٌ
 .نبَد کٌ نبَد نن تنًای عرٍسک   از خبری يیچ

 کٌ تًران تَی نبَد بیهارستاتی ناى یک اٍن تَ نن ٍ ناى  ُنٌ شد تا گذشت نی يا يفتٌ ٍ رٍزا
 .نگردم

 نن. کرد باز رٍ چشهش ٍقتی بلکٌ تا گفتن رٍ اسهش ٍ گشتن بیهارستانا تَ بَد شدى رٍزم ٍ شب
 ٍ نبَدى ترحو يیچی کٌ ببینٌ گشتو دنبالش کٌ ببینٌ... ببینٌ نَن بچٌ ٍ خَدش سر باالی رٍ

 !نبَد شًرانی بنیتای از يیچی... نبَد يیچی انا، شدم عاشقش

 

 !خَنٌ تَی پیچید ياش خندى کٌ بَدم برفا ی خیرى

 :پیچید گَشو تَ فرٍردین بارٍنیٌ رٍز تَ تیرداد صدای

 .است آنادى دیگٌ ی يفتٌ گٌ نی_ 

 فردا يهین خَام، نهی دیگٌ ی يفتٌ_ 

 ! يا زدى گاز رٍ نغزت خر داداشو_ 

  آخٌ؟ کنٌ چاپ رٍ جنابعالی درخَاستی دیَاری کاغذ دیَار یٌ جَری چٌ شبٌ یٌ

 !باشٌ دیَار رٍ عکسش باید بنیتا شب فردا نیست حالیو نن تیرداد_ 
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 .رٍ نن کردی کچل کٌ يو با يات خَاستٌ خَدتَ بترکی ای_ 

 

 .ام شَنٌ رٍی چکید اشکو ٍ رفت جلَ آينگ

 

 تَ ٍاسٌ خَندم باز_ 

  ينَز جَری يهَن

 تَ ٍاسٌ نَندم

  بگی نیرم نی

 احساستَ نن بٌ

 

 ...بَد دلو حرفای آينگٌ

 !دارم دٍستش بفًهٌ تا پایین ٍ باال رفتو قدر چٌ

 

 نیرم نی

 نیرم نی

 نیرم نی

 !نبَدنات تَ شدم غرق نردم، رفتنت با

  نیست حَاسو

 نن کس يهٌ شدی
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  نیست حَاسو

 نن دلَاپس تَیی

 نیست حَاسو

 ...کسو يهٌ بشی نبَد قرار

 دلَاپس؟ يٌ

 شی؟ نی يو دلَاپس نگٌ تَ

 نن؟ برای اٍنو

  نیست حَاسو

 نن کس يهٌ شدی

  نیست حَاسو

 نن دلَاپس تَیی

 نیست حَاسو

  خندم نی کٌ دیدن يهٌ

 اینجایی ٍقتی

  نیرم نی کٌ دیدن يهٌ

 تنًایی ٍقتی

  چشهام تٌ بَد ٍاقعی

 دیدی نی يرچی

  گفتو چی ير خَندم چی ير
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 شنیدی نی چی ير

  نیست حَاسو

 نن کس يهٌ شدی

  نیست حَاسو

 نن دلَاپس تَیی

 نیست حَاسو

  نیست حَاسو

 نن کس يهٌ شدی

  نیست حَاسو

 نن دلَاپس تَیی

 نیست حَاسو

 ...خَنٌ کردی نی کدرٍ غو این ٍ بَدی کاش

 

 

                                   *** 

 "بنیتا"

 

 :جلَم کرد پرت رٍ يا برگٌ کٌ شدم خیرى آشغالش چشهای ٍ کریٌ ی قیافٌ بٌ

 !دی نی انجام دٍنی نی کٌ کاری ٍگرنٌ بشن دادى تحَیل باید يفتٌ آخر تا اینا_ 
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 :گذاشتو يو رٍ نحکو رٍ چشهام

 !باشٌ_ 

 کَ؟ دخترت_ 

 :کردم نگايش تیز

 !نیار ٍ نن دختر اسو_ 

 !داری خَد جای کٌ تَ ندارى فرق برام آشنا ٍ دٍست زن کٌ آدنیو نن ببین_ 

 

 رٍ افتاد نصیبتش بختک ٍ دیدنش کٌ آرام اٍندن دنیا بٌ ٍ زایهان از بعد ناى دٍ بٌ شدم پرت
 ...آرشام ی خَنٌ بٌ برگردم کٌ قفسی تَ زدن پا ٍ دست بٌ کردم شرٍع رٍز ٍ شب ير نن ٍ زندگیو

 

 :شد سبز پشتو کٌ آرام با بَدیو فرٍشی شیرینی داخل

 !کردى ٍیران شًر بٌ بٌ_

 !کردم پیدات لَاسَن تَ گشتو، نی دنبالت يَایی ٍ آبی نرزيای تَ

 !بَدم شدى بدبخت... بَدم خَردى جا

 !بَد رنگ یٌ لحظٌ ير کٌ شدم شیطانیش نهای نظلَم چشهای ی خیرى

 :بَد شدى نرگو ناقَس صداش ٍ شد خشک چَب نثل دينو

 !خَشگلی کَچَلَی چٌ_ 

 آرشانٌ؟ ی بچٌ

 :بَدم لعنتیش حضَر خیرى ٍ بَدم شدى الل

 !جالبٌ_ 
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 شدى؟ بابا کٌ دٍنٌ نی

 گفت؟ نی چی این... شدم اش خیرى

 !دیدى بیهارستان تَی رٍ آرشام بَد گفتٌ کٌ آذین

 .شٌ نی افسردى دارى ٍ بدى خیلی حالش آرشام گفت نی يو بابا

 گفت؟ نی چی این پس

 !کنٌ نی ازدٍاج دیرینش عشق با دارى_ 

 :سَخت چشهام ٍ کرد ایست قلبو

 ؟...چی... چ_ 

 :دستو رٍی ریخت رٍ پاکی آب پَزخندش

 پات کٌ کردی نی فکر يو این بٌ باید..  .کردی فرار بچٌ یٌ با کردی، ٍل رٍ زندگیت ٍ خَنٌ ٍقتی_ 
 !رسٌ نی آرزٍش بٌ اٍنو بیرٍن بذاری رٍ

 !آشغالش رنگی   بدجنس   چشهای تَ بَدم شدى غرق

 :خندید نی آرام بٌ رٍم بٌ رٍ رجیو شیطان ٍ خندید نی آرشام ٍ کرد نی گریٌ آرام

 بچشٌ؟ دنبال در بٌ در دٍنی نی_ 

 !ام بچٌ... آٍرد يجَم رٍحو ٍ قلب بٌ ترس

 :سَخت نی چشهام

 !دی نی دست از رٍ ات بچٌ تلفن یٌ با یا دی نی انجام رٍ گو نی کٌ کاری یا_ 

 !خَدتٌ با انتخابش

 :رفت ٍ کرد رٍ پشتش پَزخند یٌ با کٌ دادم قَرت رٍ دينو آب

 !سفارشتَن بفرنایید خانو_ 
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 :بَدم شدى غرق پیش سال سٌ تَی دٍبارى نن ٍ بَد شدى شب

 بنیتا؟_ 

 :زدم پلک بار چند

 بلٌ؟_ 

 :برداشت رٍ کاغذا ٍ دستو کنار گذاشت رٍ بیسیو تلفن

 !باباتٌ_ 

 :برداشتو رٍ گَشی ٍ بستو رٍ پلکام

 !پدر سالم_ 

  خَبی؟ جان بابا سالم_ 

 خَبٌ؟ نن کَچیک   خَشگل   دختر

 :دادم قَرت رٍ گلَم ی شدى خفٌ سال سٌ بغض

 ...خَبیو_ 

 خَبٌ؟ نانان خَبید؟ شها

 :داد بیرٍن رٍ نفسش

 شکر_ 

 ات؟ خَنٌ سر برگردی خَای نهی

 :فشردم يو رٍ نحکو رٍ چشهام

 !کنو نی خَايش پدر_ 
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 خَب خیلی_ 

 !کنٌ نی رٍ آرام ٍ تَ تابی بی نانانت بگو خَاستو

 .گردیو نی بر نَنیو نی رٍز سٌ دٍ یٌ شها، پیش یایو نی فردا

 : نادرم ٍ پدر دلتنگ قدر چٌ فًهیدم تازى ٍ زدم لبخند

 !چشو رٍی قدنتَن بیاید، پدر چشو_ 

 :کشید ٍ نَيام آرام کٌ کردم قطع رٍ تلفن

 نانان؟_ 

 :کردم نگايش خندى با

 نانان؟ جَن_ 

 :ياش خندى برای رفت غش دلو کٌ خندید بلند

 !بخری شیلینی بالم دادی قَل نانان_ 

 :نگیرى دیگٌ رٍ باباش بًَنٌ کٌ بَدم دادى بًش کٌ افتادم قَلی یاد تازى

 !خرم نی... نانان خرم نی_ 

 .خرم نی راى سر از فردا

 ...کرد بغل رٍ آرام ٍ نیز رٍی گذاشت چایی تا دٍ آذین

 :داد بًش خرنا یٌ ٍ

 کنی؟ نهی قبَل رٍ کاراش دیگٌ نگفتی نگٌ بنیتا_ 

 :برداشتو رٍ چاییو ٍ کردم نگاى رٍ آذین حَصلٌ بی

 ...دٍنو نهی_ 
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 !بدم دست از رٍ ام بچٌ کٌ کنو ریسک خَام نهی

 :بَسید رٍ آرام

 !کَدک نًد ذاریش نی کٌ کنی نی ریسک داری االنو يهین_ 

 ببرتش؟ بیاد یًَ گی نهی

 :نیز رٍی کَبیدم رٍ چاییو لیَانٌ

 !آذین بسٌ_ 

 !نلرزٍن بیشتر تَ لرزى نی دارى بدنو ٍ تن جَریش يهین

 : پایین گذاشت رٍ آرام

 .کن بازی بازیات اسباب با برٍ خالٌ_ 

 رٍانی؟ آخٌ

 داری؟ رفتن سرکار ٍ کردن کار بٌ نیازی چٌ دیگٌ ریزى، نی برات نیلیَن سٌ دٍ ناى ير کٌ بابات

 :دادم قَرت رٍ دينو تَی خرنای

 دارى؟ ربطی چٌ_ 

 !بشٌ جهع باید پَل اٍن

 بشٌ؟ چی کٌ بشٌ جهع_ 

 کٌ ٍیراستاریتو پَل پَل، اٍن رٍی ذاری نی داری ناى ير نیلیَنشو یٌ حقَقتٌ، نیلیَن دٍ تَ
 !يست

 چی؟ جهع دیگٌ

 :کشیدم سر رٍ چاییو تٌ

 !بشٌ جهع باید_ 
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 ...ندرسٌ برى باید بچٌ این فردا پس

 :پرید حرفو ٍسط

 چیٌ؟ ندرسٌ بنیتا؟ گی نی چی_ 

 ! باباشٌ خَان نی کٌ چیزی اٍلین ندرسٌ برى

 ندارى؟ بابا بگی؟ چی خَای نی

 شدى؟ چی باباش ندارى، خَب گن نی

 نردى؟ زندانیٌ؟ شدى؟ جانباز شدى؟ شًید

 .نکن بنیتا! ات بچٌ پیشَنی بٌ کَبن نی زادى حرٍم نًر گیرن نی استعالم بگی يرچی چی؟ آخرش

 :شدم خیرى آذین بٌ ٍ دستو رٍی چکید اشکو

 !کنیو فردا فکر شَد فردا چَ_ 

 

                                   *** 

 "آرشام"

 

 !کردم نگاى" حسین یا" اسو بٌ بار اٍلین برای ٍ شدم نحرم نشکی   يای پرچو ی خیرى

 :تیرداد

 !کنی نی نگاى بد_ 

 :زدم رٍ راينها

 کنو؟ نی نگاى جَری چٌ نگٌ_ 
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 کنی؟ نی نگايش اینطَری کٌ کردی پیدا حسین انام بٌ اعتقاد حاال تا کی از_ 

 !نحرنٌ اٍل   شب   فردا، گفتن نی شدم، خیرى ترافیک بٌ

 《بکنی؟ رٍا حاجت بلدی بذارم شرط برات... حسین انام یا》

 "خَاد نی دل... خَاد نهی شرط حسین انام" 

 《خَاد؟ نی دل چی یعنی》

 "باشٌ حسین انام با دلت باید یعنی"

 《بزنو؟ قهٌ برم یعنی》

 !"باشی داشتٌ دٍستش باید نٌ،"

 《چی؟ یعنی》

 !"کنی صداش ٍ بخَایی دلت تٌ از یعنی"

 :اٍندم خَدم بٌ فرنَن چرخیدن ٍ تیرداد داد با

 !دیَار ٍ در تَ ری نی داری عاشقی؟ چتٌ؟_ 

 !ينَز جٍَنو نن شو پیادى بگَ بکشی رٍ خَدت خَای نی چتٌ؟

 !دارم آرزٍ

 :کردم نگايش

 گشتی؟ دنبالش... رفت ٍقتی_ 

 :پرید رنگش ٍ خَرد جا

 !کنو پیداش خَاستو نهی کٌ کردم پیداش جایی ٍلی، گشتو_ 

 !کردم نهی پیداش کاش کٌ دیَار ٍ در بٌ زدم ٍ زدم زار يا ناى ٍ يا سال
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 :شدم بغضش ٍ تیرداد ی خیرى

 تیرداد؟_ 

 چیٌ؟_ 

 :فرنَن رٍی گذاشتو ٍ سرم

 !کنو صاف حسین انام ٍ خدا با ٍ دلو خَام نی_ 

 :زد پَزخند

 پیادى؟ پای با کربال بری خَای نی نکنٌ چیٌ؟_ 

 :کردن نی جاش بٌ جا داشتن کٌ شدم خیرى َعَلهی بٌ

 !نٌ_ 

 شاید بدى بًو ٍ خَاستو اگر ٍلی

 

 :کشید پایین رٍ شیشٌ تیرداد

 باشٌ قبَل_ 

 :برداشت رٍ شد نی بلند بخار ازش کٌ کاغذی نصرف بار یک لیَان تا دٍ

 !شَ حسینی انام بعد بخَر، چایی یکو بیا_ 

 :ام زدى یخ دستای بین گرفتو رٍ داغ لیَان

 !نگشتو کٌ بگردم رٍ کجا باید دٍنو نهی_ 

 :کرد نزدیک لیَانش بٌ رٍ قند

 !گشتی کٌ ٍ کشَر نرکز شهالَ_ 
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 .کردی پیدا بًتر بنیتا از یکی سرت تَ خَرد پتک بلکٌ بگرد جنَبو برٍ

 .استخَنو بٌ زد کارد

 :زدم داد ٍ ناشین جلَی کردم پرت رٍ لیَان بَد، لیَان داخل کٌ داغی چایی بٌ تَجٌ بدٍن

 !شَ خفٌ تیرداد، شَ خفٌ_ 

 :کرد نگايو تعجب با ٍ ترسیدى

 ! خَب خیلی_ 

 کنو؟ کارت چی بهَن؛ عذب جَری يهین. نگرد نرٍ خَب

 :زدم رٍ پارکینگ ریهَت

 داری؟ خبر حهید از

 :کرد جهع لباشَ

 !شرکتشٌ کارای درگیر... آرى

 :رفتو پایین رنپ از

 کاریش؟ چٌ_ 

 !کردى پیدا حسابدارم یٌ اینکٌ نثل نالیش، کارای_ 

 

                                     *** 

 "بنیتا"

 

 :کشید نی جیغ ٍ رفت نی باال بابام از داشت کٌ شدم خیرى آرانی بٌ
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 !خَدتٌ بچگیای کپیٌ_ 

 : شدم خیرى نانانو بٌ

 !پیچَنٌ نی رٍ نا سال سٌ يهین نثل ٍلی، زدیو زنگ بار چند دارید؟ خبر آرشام از_ 

 :کردم نازک چشهی پشت

 !کنٌ کار چی نپیچَنٌ_ 

 !کنیو پیدا رٍ تَ نا کٌ بَد خدایی تصادف اٍن ٍاقعا_ 

 : گفتو بًت قدر چٌ

 !"نیست عشق این نکن، بنیتا"

 شنَا؟ گَش کَ انا

 !عرٍسیت شب از اٍنو

 !شد نهی دچار رٍز این بٌ گناى بی ی بچٌ این حداقل گفتی؛ نی نا بٌ فرداش یا شب يهَن اگر

 :شدم خیرى نادرم بٌ حرص با

 

 !نانان ٍای_ 

 !کشیدم چی نن کن فکر این بٌ یکو بکنی، رٍ آرام طرفداریٌ يهٌ این اینکٌ جای

 : شد خو سهتو بٌ

 !نبَدى سخت تَ برای گو نهی نن_ 

 داری نگٌ رٍ زندگی کردی تالش دٍم آٍردید، ٍجَد بٌ رٍ بچٌ این اٍل کٌ بَدى اشتباى کارت گو نی
 !بَدى ٍیران ٍ خراب بیخ از کٌ

 " :office" خَرد زنگ گَشیو کٌ بَدم خیرى نادرم بٌ ناانید
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 بلٌ؟_ 

 :انداخت تنو بٌ رعشٌ کٌ پیچید گَشی تَی آساش نرگ صدای

 بنیتا؟_ 

 :بردم يجَم اتاقو سهت بٌ ٍ پریدم جام از

 الَ؟_ 

 :کردى پیدا ننَ چطَر بَدم این نتهرکز ٍ زدم نی نفس نفس ٍحشت با اتاق در پشت

 الَ؟_ 

 :دادم قَرت زٍر بٌ رٍ ام شدى تلخ دين آب

 !کجاست اش بچٌ بگو آرشام بٌ نکن کاری_ 

 !کردم نی فکر جدیدم بدبختیٌ بٌ ٍ بَدم شدى نات حیاط بٌ رٍ ی پنجرى ی خیرى

 

                                   * 

 رسَندین؟ بًش رٍ پیغام_ 

 : زنین رٍی کَبید پا

 !قربان بلٌ_ 

 :شدم اش کشیدى اتَ لباسای ی خیرى

 !خَب خیلی_ 

 کجاست؟ نًناز

 !سلَلش داخل_ 
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 :کردم خانَش پنجرى کنار رٍ سیگارم

 "شًرام؟_ "

 قربان؟ بلٌ_ 

 :کردم اشارى بیرٍن بٌ

 !رايٌ تَ نحرنی برفٌ پر نسیو_ 

 !قربان چشو_ 

 :شدم نگايش ی خیرى

 !نیرى نی... نستی عالو تَ انشب نا ی خَردى زخو شیر_ 

 :زد ای زیرکانٌ لبخند

 !کنن گیریهش طبیعی کانال شکل بٌ دم نی دستَر_ 

 .گرفتو برگو سیگار زیر رٍ زیپَ فندک ٍ دادم تکَن آرٍم رٍ سرم

 《افشار آرشام! شی نی تهَم تَ کٌ است شبی انشب》

 

 

                                   * 

 "آرشام"

 

 !بَدم شکستٌ رٍ بَد اتاق تَی يرچی

 !شی نی پشیهَن بیشتر بگردی بیشتر چی ير بَد، گفتٌ راست تیرداد
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 :پیچید نی نغزم تَی صداش

 !بَدى کَرٍش خَابٌ زیر_ 

 .برد کَرٍش ٍ زنت

 .خَاست تَ از نًناز کٌ يهَنطَر بدى، نجاتش خَاست ازش ٍ کَرٍش پیش اٍند خَدش

 !کجاست نیست نعلَم تَ ی بچٌ

 .شدى کَرٍش ی يرزى تَ بنیتای

 

 ...گریٌ بٌ نشستو شدم ٍیران اتاق کف ٍ نیز تَی کَبیدم رٍ صندلی

 !شد خراب اعتهادام ٍ آرزٍيا کَى

 !کرد خراب خَدش... کردن خراب ٍ بَدم ساختٌ زنو از کٌ ُبتی

 !نن ی بچٌ با کردی کار چی ام دٍنٌ یٌ یکی ی بچٌ با کٌ بخشهت نهی يیچَقت

 نن؟ ی دردٍنٌ با کردی کار چی تَ

 !نن قلب با نن؟ با کردی کار چی

 !خَدت نعصَنیت ٍ پاکی با کردی کار چی     خَدت با

 

                                      *** 

 

 "نًناز"
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 !انتقانش خاطر بٌ دستش، ی بازیچٌ بَدم شدى

 .بَد اٍن شبیٌ کٌ بنیتایی ٍ بَد کینٌ این نقصر سابقش نانزد کٌ انتقانی

 :ایستاد چَب چًار جلَی شًران ٍ شد باز در

 گیریو ببرنت شَ آنادى_

 :کردم نگاى رٍ پاش سرتا

 !نَنین نی سالو يات بچٌ يو خَدت يو بدی، انجام درست رٍ کارت اگر باشٌ حَاستو_ 

 باشٌ؟ ای گندى کل ٍ پست آدم قدر این رئیست کرد نی فکر کی شدم، خیرى بًش تنفر با

 !کنن نستش خَاستن نی ٍ دادن نهی کشیدن نفس انَن آرشام بٌ کٌ گذشت نی ساعتی دٍ

 !کنٌ نی نگاى آرشام بٌ دارى سیگار ٍ گیالس یٌ با دیدم کٌ کردم نگاى سالن باالی ای شیشٌ اتاق بٌ

 !شد نی نست داشت کٌ کردم نگاى آرشانی بٌ

 !نبَدم رٍح سَيان قدر این دیگٌ بَدم خیانتکار ٍ يرزى اگر نن

 زیر اٍندى سرش کٌ اتفاقاتی این ی يهٌ ٍ نیستو بنیتا نن کٌ گفتو نی بًش باید بَد شدى طَر ير
 .نیست حهید جز نیست کسی سر

 .کجاست بنیتاش کٌ گفتو نی بًش باید

 :شنیدم گَشو کنار رٍ آشَب صدای

 !کَچَلَ ی يرزى بدى انجام درست رٍ کارت ٍ بیفت راى اتاق، تَی برنش نی دارن_ 

 

 .بَد شدى ام خیرى کٌ شد نی ساعتی نیو

 رنگ بٌ يای چشو ی خیرى نن ٍ پیچید اتاق تَی دستش ضرب صدای کٌ بزنو حرفی اٍندم
 !بَد شدى خهار نستی از کٌ شدم شبش
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 :گرفتو سهتش بٌ رٍ دستو

 کن گَش آرشام_ 

 :خَرد تلَیی تلَ

 يرزگیات؟ بٌ خیانتت؟ بٌ کنو؟ گَش  چی بٌ_ 

 تَ؟ ٍ نن زندگی   بَد این لعنتی

 نداشتو؟ نن کٌ کَرٍش داشت چی

 .ندادم نن کٌ داد نی بًت چی

 :دادم پایین رٍ شدم تلخ دين آب

 !کن گَش تَ آخٌ_ 

 :پیچید اتاق کل تَ خَرد گَشو بٌ دٍبارى کٌ سیلی صدای

 !کنو نی حالیت_ 

 .کنو نی حالیت دفعٌ این انا، کردی کارش چی نیست نعلَم کٌ رٍ ام بچٌ اٍن

 .بری دستو از ذارم نهی

 :زنین کف کرد پرتو ٍ کشید رٍ نَيام کٌ برم بیرٍن در از اٍندم

 !سنگ رٍ دفعٌ این کردی اش تجربٌ تخت رٍ يهٌ این_ 

 .بَد شکهو تَی کٌ ای بچٌ از... کاراش از حرفاش، از حالش، از بَدم، ترسیدى

 ...کٌ بگو چیزی اٍندم شد، خو رٍم

 

 "بنیتا"
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 !بَد آذین ٍ نانان با حق

 !شد نی قبل از تر سخت شرایط شد نی بزرگتر چی ير آرام

 .کرد نی بیشتر رٍ ام دلشَرى دستٌ يای تبل صدای

 چیٌ؟ تصهیهت_ 

 :شدم خیرى آذین بٌ

 !دٍنو نهی_ 

 :انداخت کاناپٌ رٍی رٍ، خَدش

 بنیتا؟ چی یعنی دٍنو نهی_ 

 :کردم نگاى بَد؛ خَابیدى کٌ آرام بٌ

 !ندارى خَبی حال آرشام گٌ نی دلو تٌ چیزی یٌ ٍلی، آذین دٍنو نهی_ 

 باشٌ؟ االن کٌ بَدى خَب کی سال سٌ این تَ بدبخت اٍن_ 

 فًهیدی؟ اینَ تازى

 :شدم خیرى حهید شرکت کاغذای بٌ

 کنو؟ کار چی رٍ حهید برگردم، بخَام اگرم_ 

 !ندارى کاری دٍٍندش سر نن، با حهید_ 

 !کن یکی دلتَ ٍ حرف فقط تَ

 

                                   *** 
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 "آرشام"

 

 :شد باز در کٌ بَدم شدى خیرى اش پارى عکسای ٍ پاچیدى رنگ دیَار ٍ در بٌ ٍ بَدم نشستٌ نبل رٍ

 آرشام؟_ 

 نادر؟ چتٌ_ 

 :نبَدم ٍایسادم کٌ اینجایی االن افتاد نهی اتفاقات اٍن بچگیو تَی اگر شاید شدم، خیرى نادرم بٌ

 کردی؟ ازدٍاج دٍبارى نرد، بابام ٍقتی چرا_ 

 :انداخت صَرتش بٌ چنگی

 حرفیٌ؟ چٌ این نرگو، بدى خدا_ 

 کردى؟ لطف بًت کو نگٌ ياتف خدا بندى

 :چکید اشکو

 !نٌ_ 

 !نبَد يو کنی نی فکر تَ کٌ ای خَبی اٍن بٌ فقط

 :زد دستش پشت

 ...نرگو ٍای_ 

 !نگَ کفر قدر این بچٌ

 !يست کٌ خداش نیست خَدش

 کردى؟ خرجت کو

 خَرد؟ دل خَنٌ کلبٌ این برای کو
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 کرد؟ پر رٍ خبرت بی خدا از بابای اٍن جای ٍ بیرٍن بردتت کو

 :چکیدن يام اشک ٍ دادم تکَن رٍ سرم

 !نن ی سادى نادر آخ_ 

 !نفًهیدی ٍ زد دٍرت قدر چٌ ياتف ٍ ای سادى قدر چٌ تَ کٌ آخ

 !باشٌ داشتٌ رٍ تَ نحبت ٍ باشٌ بستٌ دينو کٌ کرد خرجو

 .بکشٌ باال بابانَ ارثٌ کٌ کرد خرجو

 !نَشش ٍ عیش ی ٍاسٌ براش باشٌ نکانی کٌ خَرد دل خَنٌ کلبٌ این برای

 !بیارى پشتی در از رٍ زنا خَابی ٍ نیستی تَ ٍقتی تا ساخت

 !اٍن کام بٌ نن اسو بٌ شد ٍ ننٌ نال گفت فًهیدم نن دید ٍقتی

 !نکرد پر يیچَقت ٍ بابام جای

 :گفت آالچیق نیهکت رٍ نشَند ننَ بَد، سالو يجدى

 !"شَنو نی سیاى بٌ رٍ نادرت رٍزگار یا ری نی شًر این ٍ خَنٌ اٍن از یا_ 

 تًران؟ رفت ٍ کرد ٍل دیارشَ ٍ شًر چرا پسرم تک نگفتی تَ نادر

 !بَد قلبش رٍی کٌ دستی ٍ دیدم سفید رٍ نادرم رنگ کٌ آٍردم باال سر

 :شدم يَل

 نانان؟_ 

 بًو؟ بَدی نگفتٌ چرا_ 

 :کردم نگايش ترس با

 خَبٌ؟ حالت نانان_ 
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 :داد فرٍ رٍ دينش آب زٍر بٌ

 کجاست؟ زنت_ 

 :کنٌ سکتٌ بگو اگر ترسیدم

 !جان نانان تًرانٌ_ 

 :داننش رٍ چکید اشکش

 !دشهنت شدم کنو خَشبختت خَاستو کٌ نگذرى سرم از خدا_ 

 

 !کرد حرکت در جلَی از ای نقرى شش ٍ دٍیست ناشین یٌ دیدم کٌ کَچٌ تَی پیچیدم

 !شد ناشین رفتن ی خیرى چشهام ٍ کشید شدیدی تیر ام سینٌ قفسٌ

 .بَدم کردى زندانی رٍ خَدم خَنٌ، تَی دٍبارى ٍ بَدم برگشتٌ کرنان از کٌ بَد شدى رٍزی دٍ

 :پیچید خَنٌ تَ آیفَن زنگ صدای کٌ بَدم عکساش کندن نشغَل  

 بلٌ؟_ 

 آرشام؟_ 

 :يو تَ شد کشیدى اخهام

 شها؟_ 

 .بدم تَضیح برات رٍ يایی چیز یٌ باید نًناز، ننو_ 

 :زدم داد کالفٌ

 !خَام نهی_ 

 !ببینهت ثانیٌ یک حتی خَام نهی
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 .آرشام است زندى ات بچٌ ٍلی_ 

 :گفت نی داشت چی شدم، نیخکَب

 باال بیا_ 

 :شد ٍارد کٌ بَدم در رٍی بٌ رٍ

 !سالم_ 

 :دادم رٍ جَابش سر با

 !برٍ ٍ بزن رٍ حرفات زٍدتر_ 

 :کرد نگاى عکساش سفید ٍ سیاى دیَارای بٌ ٍ نبل اٍلین رٍی نشست

 بیرٍن؟ کنو پرتت یا گی نی_ 

 !نیگو... نیگو_ 

 :کرد شرٍع کٌ شدم اش خیرى اخو با ٍ نشستو نبل رٍی

 ٍ کردى عَض رٍ اسهش ٍلی، برگشتٌ" نرگس" گفت ٍ سراغو اٍند حهید پیش نايٌ چند حدٍد_ 
 .کردى فرانَش ٍ نن انگار

 نثل سهج نشاٍر یٌ تَ ٍلی، کنٌ ننصرفت بنیتا با ازدٍاج از کٌ کنٌ راضی رٍ تَ کرد سعی خیلی
 یٌ ٍ حهیدى دست زن فرٍش ٍ خرید باند بزرگترین اینکٌ از بَدید غافل انا، داشتی رٍ تیرداد
 !بدتر خَدش از دارى نشاٍر

 :باشٌ کارى این حهید بَد نهکن چطَر بَدم، شدى زدى ٍحشت

 داشت؛ نرگس از کٌ ای کینٌ دلیل بٌ کردی ازدٍاج بنیتا با ٍقتی_ 

 

 .بگیرى بنیتا از گرفت تصهیو
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 !بینهش نهی دیگٌ ٍگرنٌ کنو کهکش باید کٌ کرد نی تحدید پسرم با رٍ نن شد نی نايی چًار

 .کردى پیداش حهید کٌ شنیدم بنیتا رفتن ناى چند بعد

 بٌ رٍ دخترت آرام بنیتا، ٍقتی تا گرفتن نی رٍ آنارش شًرام ٍ حهید لَاسَن، يای باغ از یکی تَی
 !یارى نی دنیا

 :کرد تنگ رٍ گلَم بغضو ٍ شد فشردى قلبو

 بٌ حهید بنداز راى دين ٍ آب يای رشَى از انان ٍلی، بَدی بیهارستان اٍن تَ يو تَ شب اٍن_ 
 !يا پرستار

 پیدا فرٍشی شیرینی یٌ داخل رٍ بنیتا حهید ٍ یاد نی دنیا بٌ آرام اینکٌ از گذرى نی ٍقتی چند
 رٍ تَ ٍ کجاست کٌ گٌ نی تَ بٌ ٍگرنٌ کنٌ کهکش ٍ کنٌ کار باياش کٌ خَاد نی ازش کنٌ، نی
 ٍلی، کنٌ نی قبَل رٍ حهید درٍغیٌ شرکت حسابداریٌ نیلش خالف يو بنیتا. جَنش بٌ اندازى نی

 دخترى چَن يو آرام ٍ کنٌ نی نعانلٌ رٍ بنیتا دارى حهید کٌ کشٌ نی جایی بٌ دارى کار االن آرشام
 ...کٌ دارى نگًش خَاد نی

 :شد خرد نبَد ٍ بَد رٍش چی ير کٌ برگردٍندم رٍ نیز کل حرص از ٍ شد بد حالو حرفاش تصَر از

 نفًهیدم؟ طَر چٌ نن لعنتی_ 

 نفًهیدم؟ طَر چٌ

 شبو اٍن الکیٌ اش يهٌ زدى بًت شًرتو کٌ يو حرفایی اٍن بجنبَن، دست فقط کنی نی يرکاری_ 
 !بَدم نن... نبَد بايات بنیتا نًهَنی تَی

 :کردم نگايش حرص با

 بیار گیر برام رٍ آدرسش_ 

 :آشپزخانٌ سهت رفت ٍ شد بلند جاش از

 دقیقشٌ آدرسٌ این_ 



 www.Novel98.com 289               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !دارى يو ای نقرى شش ٍ دٍیست یٌ شنیدم

 .باش زٍد فقط کنی نی کاری ير

 !بَدم آٍردى دستش بٌ سال سٌ بعد کٌ بَدم آدرسی ی خیرى

 !گردٍنو نی برت شدى طَر ير

 ...برگردی باید شدى طَر ير

 ...نن نال... ننی نال تَ

 :پایین اٍند يا پلٌ از تیرداد کٌ بَد برداشتٌ رٍ خَنٌ يام گریٌ صدای دٍبارى

 نشستی؟ چی ننتظر_ 

 !دیگٌ بریو پاشَ

 

                                    *** 

 "بنیتا"

 

 :گفت آذین

 بَدی؟ کجا_ 

 :نیز رٍی گذاشتو رٍ يا خرید

 !کردم احتیاطی بی_ 

 شدى؟ چی_ 

 :کردم باز رٍ شالو ٍ دادم فرٍ رٍ دينو آب



 www.Novel98.com 290               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !آرشام ی خَنٌ در جلَی رفتو_ 

 :شد گرد چشهاش

 خَب؟_ 

 :انداختو باال ای شَنٌ

 !دیگٌ يهین خَب کٌ خَب_ 

 :نشست استرس ٍ ذٍق با

 گفت؟ چی زدی؟ حرف باياش خَب؟_ 

 :کردم نگايش حال بی

 تَام خَشٌ دلت_ 

 !کنٌ باز رٍ در بخَاد کٌ نبَد خَنٌ اصال

 :داد تکیٌ نبل بٌ ٍ شد پکر

 !قدیو شانسای شانسو_ 

 

 :زد زنگ تلفن کٌ بَدیو نشستٌ آذین با

 بلٌ؟_ 

 :پیچید تلفن تَی آشنایی صدای

 !بنیتا الَ_ 

 :پریدم جام از ذٍق با

 ساقی سالم_ 
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 :کرد کر گَشهَ ساغر جیغ

 !نیست ازت خبری چرا... کٌ نهردی کردی شَير آشغال_ 

 .شد کَبیدى حیاط آينی در کٌ بزنو حرفی اٍندم

 : شد خشک پشتو حیرت با آذینو

 کیٌ؟ یعنی_ 

 :بیرٍن اٍند اتاقش از آرام کٌ انداختو باال ای شَنٌ

 بیلَن؟ ری نی دالی_ 

 :رفت سهتش بٌ آذین

 بنیتا کن باز ٍ در برٍ شٌ، فدات خالٌ نٌ_ 

. رفتو بیرٍن ٍیال از ترس ٍ استرس با ٍ کردم قطع ساقی جیغای جیغ رٍ خداحافظی بی رٍ تلفن
 !در دم اٍند نهی نَقع این يیچَقت حهید

 :شنیدم رٍ  دختر یٌ صدای کٌ رسیدم در پشت

 !کنید باز خدا رٍ تَ_ 

 :خَرد گَشام بٌ آشنایی صدای کٌ کشیدم ٍ گرفتو رٍ در قفل سَخت براش  دلو

 !نیستن اینجا شاید_ 

 !در بستن برای بَد شدى دیر

 !نگايش از نگايو گرفتن برای

 !افتاد نی نباید کٌ چیزی اٍن افتاد اتفاق... يا چیز خیلی برای شد دیر.... برای

 .رفتو فرٍ گرنش آغَش تَی  کٌ بًو بَدیو زدى زل ٍ بَدیو شدى يو نات جفتهَن

 !نشکن بغض این بشکنٌ بَد حقو. آغَش این بَد حقو دٍری سال سٌ از بعد
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 ٍلی، دٍنو نهی رٍ بَد شدى حلقٌ بازٍش دٍر دستام نن ٍ کشید نفس رٍ نَيام کٌ گذشت قدر چٌ
 :بشو تنش عطر نسخ کٌ بَد گذشتٌ قدری بٌ

 ...کنید جهع رٍ ٍسایلتَن دنبالتَن، یام نی فردا_ 

 !بسهٌ... بسٌ ازم بَدی دٍر قدر چٌ ير

 !دادم تاٍان رٍ نبَدت رٍز پنج ٍ نَد ٍ يزار دادم، تاٍان

 :کرد جدام خَدش از کٌ پیراينش رٍی چکید اشکو

 !خَنٌ برگردیو کٌ بیا فردا دریو، پشت تیرداد ٍ نن_ 

 

____________ 

 

 

 کٌ بَدن دادى يو دست بٌ دست فلک ٍ خَرشید انگار ٍ گذشت نی آرشام رفتن از ساعتی چند
 !بیارن یادم رٍ نن يای دلتنگی

 :گفت آذین

 بنیتا؟ چی کٌ باالخرى_ 

 !برٍ ٍقتشٌ کٌ االن

 :نَشتو خطی چند قلو ٍ کاغذ بٌ رٍی ٍ دادم تکَن سری

 !بدى بًش اینَ عصر پنج ساعت فردا_ 

 :کرد نگايو بًت با

 !نکن لج بنیتا_ 
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 :زدم بًش خبیثی لبخند

 !بکن رٍ گفتو کٌ کاری نکن، دخالت_ 

 

 "آرشام"

 

 جلَم رٍ کاغذی حرفی يیچ بی کٌ شدم پیادى. بیرٍن اٍند در از آذین کٌ بَدم استرس غرق
 :گرفت

 !رفتن پشتی در از آرام با صبح يو خَدش بدم، بًتَن رٍ این گفت بنیتا دیشب_ 

 :خَندم رٍ خطیش یک ی جهلٌ ٍ کردم باز رٍ نانٌ

 !کنٌ نهی تکرار بار چند رٍ اشتباى یک آدم"

  بنیتا"  یام نهی کجا يیچ ام گذشتٌ اشتبايٌ ٍ تَ با نن برٍ،

 

 :گرفت رٍ بغالم زیر تیرداد کٌ ناشین ی گَشٌ افتادم شدى شل ٍ پیچید بینیو تَ نَياش عطر بَی

 .سَال یٌ فقط... خانو آذین نرسی_ 

 !بفرنایید جانو؟_ 

 :نشَند عقب رٍ نن تیرداد

 داشت؟ آند ٍ رفت اینجا حهید ٍقت، چند این_ 

 !پیچیدم خَدم بٌ کٌ کرد فرٍ قلبو تَ رٍ دردی پر تیر آذین ی"بلٌ" صدای

__________ 
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 :شد خارج بزرگراى  خرٍجی از تیرداد

 !خنجرى ٍ خیانت آخرش بازی رفیق ٍ رفیق بچٌ: "گفت نی يهیشٌ... آقانَ کنٌ رحهت خدا_ 

 ."شیرینی دٍر نگسن دشهنن، باقی خَبٌ دٍتاش یکیش رفیق

 !گفتٌ نی چی فًهو نی االن

 :گفتو درد گلَ با

 !خَنٌ بذار رٍ نن_ 

 :زدم داد کالفٌ

 !خَاد نی ٍ زنو عکسای دلو_ 

 نشکلیٌ؟

 :زد رٍ صدر خرٍجی   راينهای

 .يستو نَکرتو داداش نٌ_ 

 :شد بلند گَشیش" sms" صدای

 نباش ناراحت زیادم... حاال... چیز_ 

 بشی خَشحال خَنٌ بری شاید

 :زدم پَزخند

 !خَشحالو سالٌ سٌ_ 

 !بینی نهی کَری تَ ننتًی

 :زد لبخندی

 !خَبیٌ شب انشب کٌ نطهئنو نن_ 
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 !کنو جهع رٍ ٍسایلو بیام فردا تا آرش پیشٌ رم نی انشبَ نن

 :يو تَ رفت اخهام

 سرت؟ تَ خَردى آجر چتٌ؟_ 

 :زد چشهکی آیینٌ تَی از ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 !گو نی بًت يا بعد_ 

 

_______________ 

 

 :داشت نگٌ خَنٌ جلَی

 !بپرسو حالتَ فردا تا برٍ خَب_ 

 :بستو رٍ در ٍ شدم پیادى

 االنو نثل فردام_ 

 :داد لباش بٌ چینی

 !کنو نهی فکر اینطَر نن ٍلی_ 

 :کردم باز رٍ حیاط در ٍ زدم پنجرى ی لبٌ بٌ دستی

 ...باال رفتی باش بدبختت قلب نراقب_ 

 !نکنتت بیهارستان رايیٌ دٍبارى

 :دادم نالش رٍ قلبو. زدم جَنی بی لبخند

 خداحافظ نراقبو،_ 
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 !رٍشنٌ چراغا دیدم کٌ کردم باز رٍ خَنٌ در

 چیزی شدن کَبیدى صدای کٌ بلعیدم رٍ بَد پیچیدى خَنٌ تَ کٌ فسنجَنی عطر ٍ بستو رٍ در
 . اٍند

 تَ کٌ يایی بازی اسباب با داشت کٌ دیدم رٍ بَد بًو پشتش کٌ ای بچٌ دختر کٌ چرخَندم سر
 !کرد نی بازی بَدم گرفتٌ ام بچٌ برای سال سٌ این

 کپی   چشهاش خَرد، شدیدی تکَن باسنش تا نَيای ٍ باال آٍرد رٍ سرش کٌ زدم زانَ جلَش
 !بَد خَدم چشهای

 !سنام... َس ... َس ... َس _ 

 :کشید تیر قشنگش صدای از قلبو

 !آالنٌ... اسهو... نن

 !آرام

 !بَد داشتٌ نگًش... بَد پس

 اشکو کٌ کشیدم دستی بَد رفتٌ بنیتا بٌ ندلش ٍ نن بٌ جنسش کٌ ای نشکی ٍ فر نَيای بٌ
 :چشهو رٍی کشید دستشَ ٍ دستش رٍی چکید

 نرٍاریدى؟ رٍز انرٍز_ 

 :حرفش از گرفت ام خندى

 کیٌ؟ نرٍارید_ 

 :کرد غنچٌ لباشَ

 !نرٍاریدى رٍز انرٍز گٌ نی نیفتٌ، بابام یاد ٍ شٌ نی خیس چشهاش ٍقتی نانانو آخٌ_ 

 .شدى نی تنگ نن برای دلش اٍنو فًهیدم ٍقتی گرفت آرٍم قلبو
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 :کرد تزریق رگو بٌ رٍ جًان يای دیازپام کل صداش بگو چیزی اٍندم

 زنی؟ نی حرف کی با نانان آرام_ 

 نات کٌ بَدم نن این ٍ اٍند پایین يا پلٌ از ٍ زد لبخند دیدنو با کٌ اٍند بیرٍن ستَن کنار از
 :کردم نی نگايش

 سالم_ 

 :چکید اشکو کٌ زدم پلک باری چند

 !گردی نهی بر گفتی کٌ تَ_ 

 :داد تکَن لج با رٍ سرش

 !رم نی نیست، حرفی خَب کٌ برگشتنو از ناراحتی قدر این اگر_ 

 :گرفتو نحکو رٍ نچش کٌ آرام سهت برى اٍند

 !خَدم نازک   دل عرٍسک   اشتبايی در سخت دم نی دستت از دٍبارى کردی فکر اگر_ 

 .زدم چنگ رٍ نَياش ٍ کردم بغلش نحکو کٌ زد لبخندی

 !بَدم عطرش دلتنگ قدر چٌ

 !ٍجَدش... نفساش دلتنگ

 .کردناش لج ٍ يا خندى دلتنگ

 .کردم پیداش کردی کهکو کٌ شکرت خدایا

 نرد یک خَشبختی   اٍج این ٍ زد چنگ رٍ پام آرام کٌ زدم سرخش ٍ قرنز يای لب بٌ ای بَسٌ
 !بَد

 

 يفت ٍ نَد شًریَر :پایان
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 يهچَن عزیزم دٍستان از

 " خانی عسگر آذین" 

ٍ 

 " زادى حیدر زيرا" 

 !دانو قدر کردن رٍز شبانٌ صَرت بٌ رنان، این نَشتن در کٌ يایی کهک تهام بابتٌ

 آقای جناب انجهن ندیر از يهچنین ٍ

 " سیهین حلقٌ اسهاعیل"  

  خانو سرکار ٍَ  

 " نعهتی نرضیٌ" 

 

 �کنو نی تقدیو نازنینو نادر زحهات تهام بٌ رٍ کتاب این آخر در ٍ

 

 شگفت است کاری نٌ فرياد کندن بیستَن

 .است کَيکن فتد، کٌ ير سر بٌ شیرین شَر

 

 ( :ُشکری بیتاآیدی اینستاگرام نَیسندى )

Bitashokri17https://www.instagram.com/ 

https://www.instagram.com/novel98_official
https://www.instagram.com/novel98_official
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 زیبا رنان این نَشتن بابت عزیز ُشکری بیتا از  تشکر با

 کنید نراجعٌ 89ناٍل  سایت بٌ بیشتر يای رنان دانلَد برای

wWw.Novel98.Com 

 

 اتَبان بٌ رٍ ای پنجرى:  رنان نام

 89عضَ اختصاصی ناٍل  ُشکری بیتا:  نَیسندى

 89 ناٍل: آرایی صفحٌ ٍ طراحی

   wWw.Novel98.Com:  سایت آدرس

 https://telegram.me/novel98  کانال :  آدرس

 https://www.instagram.com/novel98_officialپیج اینستاگرام  : 

 Novel98.official@gmail.comایهیل انجهن : 

 

نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ آثارشَن بٌ صَرت فایل در قابل تَجٌ 
 ننتشر بشٌ نی تَنن با نا در تهاس باشن یا عضَ انجهن نا بشن. 89سایت ٍ کانال ناٍل 

 

 

 

http://www.novel98.com/
http://www.novel98.com/
http://www.novel98.com/
https://telegram.me/novel98
https://www.instagram.com/novel98_official
mailto:Novel98.official@gmail.com
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