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  رمانشواسوامى 
 

 شَق انتقام : انعنو
 یالهاس َایش نویسنده :

 عاشقانٌ ژانـر:

 اسهاعیل حلقٌ سیهین :طراح جلد 

 207 تعداد صفحو :

بٌ اسو  یکٌ عاشق پسر  داستیبٌ اسو پارن یرنان درنَرد دختر  : داستان ی خالصو
 انیندت شا ٌی بعد شن یست بايو دٍست ن عشقش دٍطرفٌ فًهٌیٍ ن شٌین انیشا

سال قرارى  نیرٍ ترک کنٌ ٍ بٌ خارج از کشَر برى! حاال بعد از چند ادیپارن شٌینجبَر ن
 باشٌ جز...  تَنٌین یبا نانزدش از خارج برگردى ٍ نانزد ک دا،یخَاير پارن سیپارن

 حَا بیس ٌیبٌ نهنَع ٍ عسل ینیریزير ٍ بٌ ش یبٌ تلخ یعشق

 

استمحفوظ  89هاول  برای اهجمن کتابتمامی حقوق این   



 www.Novel98.ir 4               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

عشق خبر کس نديد از زلزلٌ ٍ   

 یشدى ا رانیکٌ ٍ یآن لحظٌ خبر شَ  

 

 زد ینانان کٌ اسهو رٍ صدا ن یصدا با

 انداختو. نٌیبٌ آ یبار نگاي نیآخر یبرا

سرم  یرٍ ینشک ریبَدم با شال حر دىیپَش یبا ساپَرت نشک یبٌ رنگ طَس یعرٍسک رينیپ کی
 انداختو.

 کردمیکار ن یبَد چ اد ، اگٌ خَاستگار یخَبٌ خَايرم دارى ن حاال

 خَدم از افکار خَدم خندم گرفت. 

 کٌ يلنا بًو زد بٌ سهتش برگشتو کٌ گفت: یگردن باپس

 !یخند ین یکن ینگاى ن نٌیبٌ آ یشد ٍَنٌید -

 ؟یزن یخفٌ بابا چرا ن -

 !؟یا یچرا نه ویننتظرت نییآخٌ دٍساعتٌ يهٌ پا -

 جا ! نیا یسشدم ، درضهن تَ چرا يهش پال یخَب داشتو حاضر ن -

 بًو: دیتَپ یکهرش گذاشت ٍعصب یرٍ یدست

  امیب دیگردى ،نعلَنٌ کٌ با یدارى از خارج برن زمیدٍست عز -

  نییپا وی، سرم رفت بر یزن یچقد فک ن -

 نییاز پلٌ يا رفتو پا عیافتاد دنبالو، سر نیيه یبَد حرصش گرفتٌ برا نعلَم
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 ٍدر رٍ باز کردم. دمیزنگ خَنٌ پر یصدا با

 بَسش کردم. ی)خَايرم( خَدم رٍ انداختو بغلش ٍحسابسیپارن دنیباد

 نانان گفت: س،یخانَادى با پارن یاعضا یاحَال پرس یکل بعد

 رفت، پس دٍنادم کَ؟ ادنَنی ویدیتَ رٍ د -

 گفتو: طنتیباش ننو

 ؟! زتیيست سَپرا یچ نوی! حاال ببزىیسَپرا یگفت و،ینیبب یعکسش رٍ کٌ نفرستاد -

 ٍ گفت: سیرٍش رٍ باال برد پارناب دٍتا

 !ٌیخَب زینطهئن باش سَپرا -

  

 برگشتو. کرد یکٌ گلَش رٍ صاف ن ینرد یبا صدا کٌ

 سالم! -

 شکٌ شدى بَدم! دنشید با

 انکان ندارى! نٌ

 یا . با سقلهٌویکرد یرٍ برٍبر نگاى ن گرید يو ویطَر داشت نینن شکٌ شدى بَد! يه دنیاٍن يو از د 
 زد بٌ خَدم اٍندم.کٌ يلنا بًو 

 .دمینهفًه یچینن ي یٍل کرد یگَشو پچ پچ ن ریيهش ز يلنا

 یحرف زدن در نَرد عرٍس یدعَت کردن ٍ بعد از آشنا شدن ٍ کل ییرایرٍ بٌ داخل پذ انیشا
 ٍتدارکاتش، نانان رٍبٌ نن ٍ يلنا گفت:
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 !دیاریب یچا دیدخترم با يلنا بر -

يهٌ  نیبعد ا دنشیآشپزخَنٌ. حالو بد بَد انتظار د ویرفت ویلب گفتو ٍ با يلنا بلند شد ریز یچشه
خَدم رٍ جهع جَر  دیگلَم رٍ خَردم با یسال رٍ نداشتو، اٍنو برگشتنش با خَايرم، بغض تَ

 کنو. رٍنینزخرف رٍ از سرم ب یفکريا دیبا کردم، ین

*** 

 يلنا در اٍند: یصدا باالخرى

چرا  ،یزتر یالبتٌ تَاز اٍن ي کرد، یبد نگايت ن یلی!   خیدار  یز یعجب شَير خَاير ي دایپارن -
 !؟یکرد ینگايش ن ینجَر یا

 دارى؟ یبٌ نن چٌ ربط زىی!  اٍن يایدین ریبابا يلن گ یا -

 .کردینانان يو نگايش ن یحت ٌیخَشگل ٍجذاب پسر

 !تیزیپس خانَادتن ي -

 حرفش خندم گرفت. نیا از

 دى.سرد نش يا ییتا چا ویبر افتیادب! راى ب یب-

 بستو. خیبًو انداخت کٌ تاعهق ٍجَد  ینگاى سرد دیکٌ رس انیرٍ بٌ يهٌ تعارف کردم، بٌ شا یچا

 سرد گفت:  یلیخ

 نهنَن! خَرم، ینه -

 يلنا؛ یگذاشتو ٍنشستو نبل کنار  زین یرٍ ینیکنارش رد شدم ٍس از

 بٌ سهتش برگشتو: سیپارن یباصدا
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 ؟یایتَام بايانَن ن دیخر ویر یفردا ن -

 تک خَايرم بَد ٍ دلش نشکنٌ قبَل کردم. کٌ نیا یبرا یرفتن نداشتو، ٍل یبرا یلین

 امیباشٌ ن -

 ياشَن رفتن، ازشام يهٌ بٌ اتاق بعد

 اتاق نًهَن رٍ آنادى کردى بَد. انیشا یبرا نانان

 شدم تايلنا رٍ برسَنو؛ يرچقدر اصرار کردم نهَند ٍ گفت کار دارى. نیسَارناش

بَد  یحَاسو بٌ يلنا بَد، سرش تَگَش کردمین یکٌ داشتــو رانندگـ یٍ درحالکردم  یپل کینَز ٌی
 !کنٌیچت ن یکینعلَم بَد دارى با  د،یخند یيهش ن

 بًش انداختو ٍ گفتو: ینگاي ویگل کردى بَد، ن ویفضَل شٌیيه نثل

 تا بناگَشت بازى؟! شتیکٌ ن ؟یکنین یباز  امیپ یبا ک یتَ دار  -

 شدى گفت: يَل

 .دمیچرخ ین نستایداشتو تَ ا یچکی...نـن! باينـ... - 

 گفتو: یبًش رفتو ٍ عصب یا غرى چشو

 بٌ نن نگَ لطفا! یگیدرٍغ ن یبٌ يرک -

 .ادیر از درٍغ بدم ن  قد کٌ چٌ یدٍن ین 

 .گوینشَ! باش بًت ن یعصب یپار -

 زدم ٍ گفتو: یا رٍزنندانٌیپ لبخند

 !دمیخَب بگَ گَش ن -
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! کشٌ یخجالت ن کرد یفکر ن شناخت یيلنا رٍ نه یانداخت. يرک نییٍ پانکث کرد؛ بعد سرش ر کوی
 حرفا بَد. نیپرٍتر از ا یٍل

 زبَن باز کرد ٍ گفت: باالخرى

 ندتٌ! ٌیبا پارسا دٍست شدم  -

 :گفت یانداختٌ بَد ٍ ن نییرٍ پا سرش

 بٌ پارسام نگَ بًت گفتو، باشٌ؟ ینگَ! حت یز یچ یتَ رٍخدا بٌ کس یٍل -

 م رٍ باال انداختو ٍ گفتو: ابرٍ ٌی

 برادر نارٍ باش!  یٍا -

 .دیخَشبخت ش شاهللیا گوین کیتبر

 .کردنیتَ شرکت يهش دعَا ن ساختن،یدٍتا اصال بايو نه نیگرفتٌ بَد، آخٌ ا خندم

 گرفتٌ بَد از خندى نن، کٌ گفت: حرصش

 زير نار! نخند -

 کردم. یاحافظدرخَنشَن، ٍ باياش خد ویدیکردن يلنا رس تیاذ یکل بعد

 بَدم. یخَدم افتادم، عجب آدم بدشانس یبدبخت ادیکٌ رفت، باز  يلنا

 خدا جَنو؟ ٌیچٌ سرنَشت نیا

 درد رٍ زٍدتر خَب کنو. نیخَدت کهکو کن بتَنو ا 

 رٍ! یفرانَش کنو يهٌ چ دیبا

 کٌ اٍن فرانَش کردى. یجَر  
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 .دمیچطَر رس دٍنو یفکر بَدم کٌ نه یتَ اٍنقدر

 خَنٌ بشو کٌ...ٍارد  اٍندم

 یبابا يو اصال! پس نال ک ستین گاریفک کردم آخٌ پارسا کٌ ايل س کویاٍند،  ین گاریس یبَ کٌ
 باشٌ؟! تَنٌین

 !کشٌ ین گاریدارى س ان  یشا دمیبٌ بالکن انداختو، د ینگاي

 از تعجب شاخ درآٍردم! 

 نبَد! زایچ نیاٍن کٌ ايل ا آخٌ

از  دم؛یتخت دراز کش یيام رٍ اتاقو ٍبدٍن عَض کردن لباس باال انداختو ٍ رفتو یشَنٌ ا الیخیب
 چطَر خَابو برد. دٍنو ینه شد یپلکام باز نه یخستگ

*** 

 بار سَم صداش زدم: یبرا

 شرکت! یکار دارم تَ یکل دیزٍد باش، بعد خر سیپارن -

 گفت:  شویاٍند پ بابا

 ؟یزنیداد ن نقدیرٍ سرت! چرا ا یدخترم چٌ خبرتٌ؟ خَنٌ رٍ گرفت -

 !نییپا انیبابا دٍساعتٌ ننتظرم نه -

 زد ٍگفت: یلبخند

 ؟یشناس یتَ خَايرت رٍ نه -

 افتادى باشٌ، برگشت ٍ گفت: ادشی یز یچ ٌیاز کنارم رد بشٌ انگار  تااٍند
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 !دتَنٌیعانل جد ریند انیشا رسٌ، یٍ بٌ کارخَنٌ ن ادیشرکت نه گٌیداداشت د یراست -

 !شنهیيو تَ خَنٌ بب شٌینه باٍرم

 شرکت!  یيو تَ 

 بکشو. دینن با یچٌ عذاب نیخدا ا یآ

 !انیدٍتا ن نیا یٍ ننتظر بَدم، باالخرى ک ستادىیا نیکنار ناش رٍن؛یگفتو ٍاز خَنٌ زدم ب یا باشٌ

 .شدیآنادى ن رید یلیبَد خ نطَریيو ا یازبچگ سیپارن

لحظٌ  ٌیکٌ ٍاسٌ  کردن ینعاشقانٌ بًو نگاى  نقدیدست تَدست ا ،یاٍندن اٍنو چٌ اٍندن باالخرى
 شد. ویحسَد

 گلَم شدى بَد رٍ قَرت دادم. یشگیکٌ نًهَن يه یبغض

 گفت: دنویباد سیپارن

 !یناشاهلل چقد زٍد آنادى شد ،یخَاير  ریصبح بخ -

 کٌ نرفتٌ! ادتی شوین داریزٍد ب شٌینن يه ر،یصبح تَام بخ -

 نشدى. رنَنیتا د ویبر وی_قربَنت برم نن، پس سَار ش

 کرد ٍنن يو غرق در آينگ شدم. یپل کینَز ٌی و،یشد نیيو سالم کردم، سَار ناش انیشابا

 نابَد   نیب ی...راى دٍر کاش

 ...سرنَشت ناجدا بَدکاش

 فکر نن ريا بَد     ازتَ

 اری یبَدنت ا دىیند گر
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 خانٌ ات خراب است یدید عشق،

 سراب است یيرچٌ گفتٌ ا عشق

 چٌ حق انتخاب است نیا

 خبر از دلدار ندارم کٌ

  یدانیکٌ رگ خَاب نرا ن یتَيهان

 یکٌ بٌ درد دل نن درنان یتَيهان

 یهانیتا ابد ن یکردم ٍگفت باٍرت

 ناندم  نجایٍنن ا یاخر کٌ تَرفت یدید

 اخر کٌ ز  پرٍاز دلت جاناندم  یدید

 تنًاناندم یدیکس آد یب اریتنًا

 *رضا بًرام*

 .خَرد یقدر بٌ حال ٍ رٍ نن ن ، چٌنن خَندن یرٍ برا یآينگ لعنت نیا انگار

 بٌ خَدم اٍندم: انیشا یخَدم بَدم با صدا یتَحال ٍيَا 

 !؟یبش ادىیپ یخَا ینه -

 شدم. ادىیصَرتش، پ ینکث کردم ٍ بدٍن نگاى کردن تَ کوی

لباس  ٌی ساعت کیداخل؛ خَايرم بعد  ویرفت ویدیبٌ نزٍن لباس عرٍس کٌ رس ویپاساژ شد ٍارد
 ٍقشنگ بَد انتخاب کرد بٌ اتاق ُپرٍ رفت. کیش یلیکٌ خ یدلبر  قٌیار ٍعرٍس دنبالٌ د

 .رفتیٍر ن شیبَد ٍ يهش باگَش ستادىیيو سرپا ا انیيا نشستو، شا یاز صندل یکی یرٍ
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 .َندیبًش ن یلیاٍند ٍاقعا نحشر شدى بَد، خ سیپارن

 زد ٍگفت: یشَت انیشا

 خانَنو!  یشد یعال - 

 .دنیٍ يو رٍ بَسرٍ بغل کردن  گرید يو بعدش

 .رٍنیزنگ زدن رفتو ب ی! بٌ بًَنٌ رمیاشکام ٍبگ یجلَ تَنستو یفضا نداشتو ٍنه نیتحهل ا گٌید

شدن بَدن رٍ با پشت دستو پاک  ریکٌ آنادى سراز یبعد چند قطرى ا دم،یکش قیچند نفس عه اٍل
 کردم.

 یباش یقَ دیبا یتَ قَل داد دایپارن

 !یلعنت ستینال تَ ن گٌیکٌ اٍن د یقبَل کن دیَشت تَئٌ، باسرن نی! ایدیفًه یعادت کن دیبا

 شَنو برگشتو یرٍ یقرار گرفتن دست با

 ؟یکن ین کار یچ نجایيلنا! تَا دمیترس یٍا -

 ٍ بعدش گفت: دیخند یکل اٍل

 !؟یدار  یتَ نشگل ام،یگفت ب سیپارن - 

 !یایتَام قرارى بٍخبر نداشتو  دمیترس یاٍند ییًَی! فقط ٍَنٌید ینٌ بابا چٌ نشکل -

 شٌ؟ینگٌ بدٍن ننو ن -

 شَنو ٍ گفت:  یزد رٍ بادست

 داخل! ویبر -

 بًش داد ٍ گفت: یيلنا سالن دنیباد انیشا
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 .ادیبًش ن پَشٌ ین یدارم، يرلباس یچٌ خانو خَشگل نیبب -

 ٍگفت: دیرٍ کش انیشا یگَنٌ  سیپارن

 عشقو! ی_نرس

 .رٍنیب ویدل ٍقلَى دادن بٌ يو از نغازى زد یکل بعد

 گارسَن اٍند: و،یکنار پاساژ رفت ی کافٌ بٌ

 ن؟یدار لین یچ -

 .ویقًَى سفارش داد یيهگ

 خَدم حس کردم، تا نگايش کردم کردم رٍش رٍ ازم برگردٍند. یرٍ رٍ انینگاى شا ینیسنگ

 .یبًداشت سیيو رفت سرٍ سیگفت ٍرفت، پارن یزنگ خَرد بااجازى ا شیگَش

 بَد اٍنا برن گفت:يو کٌ انگار ننتظر  يلنا

 !یخر کن یتَن ینن رٍ نه یخر کن یيهٌ رٍ بتَن نیبب -

 شدى گفتو:  جیگ

 شدى؟ یز یچرا خرت کنو؟ چ -

 شها دٍتا بَدى! نیب یز یچ ٌیقطعا  دٍنو ینن کٌ ن -

 ٌ؟یننظَرت چ -

 ام! بٌیبرات غر قدر نیا یعنیٍاقعانکٌ!  دایپارن -

 دى رفتٌ!دلو فقط يهش نال گذشتش تهَم ش زینٌ عز -

 !نویبدى بب حیاست، نثل آدم تَض نال گذشتٌ یچ -
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 !گویبعدا بًت ن ان،یاالن بچٌ يا ن -

 !یکن فیتعر دیحتها، با یباشٌ ٍل -

 *يلنا*

 کردم. یيا خداحافظ شد، بعد خَردن قًَى با بچٌ دایپ سیٍپارن انیشا یسرٍکلٌ  باالخرى

 کٌ قرار بَد برن شرکت؛  انیٍشا دایپارن

 .هارستانیگفت چندتا کار دارى داخل ب يو سیپارن

 کٌ گفتٌ بَد رفتو. یگرفتو ٍبٌ پارک یتاکس ٌی خالصٌ

 يا نشستو ٍننتظر پارسا بَدم.  یاز صندل یکی یرٍ

 پارسا. دمیعطرش فًه یيام از بَ باقرار گرفتن دستاش رٍ چشو کٌ

 گَنو زد ٍ کنارم نشست. یرٍ یا بَسٌ

 شدم ٍگفتو: رىیخ بًش

 ؟عشقو یچطَر  -

 بو نردٍنٌ اش گفت:  یباصدا

 ؟یتَخَب ،یخانَن ینرس -

 !شو یبًتر نه نیاز ا -

 شدم کشینزد یباز کرد ٍبااشارى گفت کٌ برم بغلش، نن يو باخَشحال رٍ دستش

 رٍ دٍر گردنو حلقٌ کرد. دستاش

 کرد ٍننَ رٍ بٌ خَنٌ رسَند. نیٍخندى؛ نن رٍ سَار ناش یحرف زدن ٍ شَخ یکل بعد
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 د*يفتٌ بع ٌی*

 *دای*پارن

 بَدن یعرٍس یدر حال انجام کاريا يهٌ

 يو درحال آنادى کردن خَدشَن بَدن. ٌیبق  شگاى،یکٌ از صبح رفتٌ بَد آرا خَايرم

 کٌ ناراحت بَد نن بَدم،  یخَشحال بَدن ٍتنًاکس یلیخ یيهگ

 نٌ از ازدٍاج خَايرم البتٌ

 پر بَد. گٌید ییدلو ازجا 

 خَجل شدى بَدم. یلیٌ خَدم انداختو بٌ قَل يلنا خب ینگاي نٌیٍ ازآ دمیکش یپَف

 رٍ دٍست ندارى! نن یکس چرا

 رٍ دٍست نداشت! نن یٍقت کس چیي چرا

 رٍ کٌ دٍست داشتو ٍلو کرد رفت! یکس چرا

 نال نن نبَد! گٌیبرگشت د یرفت، ٍقت یٍل گردم یننتظر بهَن برن گفت

 و نکردم!نگاى ي یبٌ کس یيهٌ سال بخاطر تَ حت نینانرد ا آخٌ

 !؟یرٍ بايام کرد کار نیا چرا

نشستو. شرٍع  نیزن یدادى بَدم، سرخَردم ٍ رٍ ٌیتک َاریکٌ بٌ د یطَر  نیشدن. يه ریسراز اشکام
 صدام رٍ نشنَى! یدينو رٍ گرفتٌ بَدم تاکس یکردم بٌ يق يق کردن ٍ بادست جلَ

 داشتو. یسرنَشت تلخ عجب

 شايد ازدٍاج خَايرم ٍ عشقو باشو. خَام ینهباشٌ،  ویشب زندگ نیکاش انشب آخر ایخدا
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 رٍ پاک کردم ٍ با تتٌ پتٌ گفتو:  باز شدن در، يَل شدى اشکام با

 ؟یکنین نجاچکاریيلنا تَ ا -

 رٍ بست، کنارم نشست ٍ گفت: در

 ؟یکرد ٌیشدى؟گر یجَر  نیا افتی! چرا قرمیبه یالً -

بغلش انداختو، نحکو بغلو  یٍ خَدم رٍ تَ ٌیگر رینداشت. دٍبارى زدم ز یتهَن یبغض لعنت نیا انگار
 گرفت ٍ گفت:

 ؟یکنین ٌیشدى چرا گر یچ نویاشکات بشو، بگَ ب ینن فدا -

دستش رٍ گرفتو ٍ بٌ سهت تخت بردنش، با پشت دست اشکانَ  دمیکش رٍنیرٍ از بغلش ب خَدم
 پاک کردم ٍشرٍع کردم بٌ نرٍر خاطرات. 

 بشو. یخال کوی دیتا بلکٌ شا گفتوین دیبَد انابا سخت

 "فلش بک گذشتٌ "

بٌ دست ٍ صَرتو زدم؛  یآب ٌیداشتو، بلند شدم  جانیشَر ٍي یلیرٍز دانشگام بَد. خ نیاٍل انرٍز
 .رٍنیٍ از خَنٌ زدم ب دمیلباس يام رٍ پَش

 یکٌ با صدا ویرد شد ابَنیبَدم. باالخرى اٍند ٍ بايو از خ یبَدم ننتظر يست سادىیدانشگاى ٍا در
 .ستادمیپشت سرم ا نیاشبَق ن

 نیناش یبَد. ٍ دٍتا پسر خَشگل تَ ینشک یندل باال نیناش ٌیبٌ پشت سرم انداختو  ینگاي
 داشت. یچًرى نردٍنٌ ٍجذاب یعنیجذاب بَد  یلیبَدن، الخصَص رانندى خ

 کردنش؛ زیشد ٍنن شرٍع کردم بٌ آنال ادىیپ نیاز ناش پسرى
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بٌ  یٍدناغش سرباال نبَد ٍل یصَرت ینتَسط ٍل یلبا ند،اٍ ینظر ن کٌ سبز بٌ یخهار عسل یچشها
 دىیکٌ پَش یهتیگرٍن ق دیسف یيا یٍشلَار يهرنگش ٍکتَن ینشک شرتیسَ ٌی. َندیصَرتش ن

 .رسَند یتر بٌ نظر ن جذاب یلیبَد اٍن رٍ خ

 صَرتو بٌ خَدم اٍندم. یتکَن دادن دستش جلَ با

 !؟یکن ینگام ن ینطَر یخانو چرا ا یي -

 رٍ جهع ٍجَر کردم، سالم کردم خَدم

 بٌ سهتو دراز کرد دستشَ

 يو بًش دست دادم کٌ گفت: نن

 يستو! انیشا -

 صدام بَد گفتو: یکٌ تَ یبالرزش

 !دامینن يو پارن -

 ؟یدار  یچٌ اسو قشنگ -

 در گَشش گفت کٌ رٍ بٌ نن گفت: یدٍستش چ دٍنو ینه

 انَم خَشگلٌ!برم فعال خ دیبايات خَشحال شدم، نن با ییاز آشنا -

 زدم ٍگفتو:  یلبخند

 باشٌ خدانگًدار -

 کٌ رفت نگاى ننو باخَدش برد. یٍقت

 بًو زد بٌ خَدم اٍندم: یکٌ يست یسقلهٌ ا با
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 !یشدرٍز اٍل رنَنید افتیراى ب دایپارن -

 ویباشٌ بر -

 داخل استاد اٍندى بَد ٍبا اخو رٍ بٌ نا دٍتا گفت: ویٍرفت ویرٍ زد درکالس

 ت اٍندنٌ؟چٌ ٍق نیا -

 کٌ الل شدى بَد پس نن جَاب دادم: یيست

 !شٌیتکرار نه گٌیاستاد، د خَام ینعذرت ن -

 .دینیبش دیتَن ین  ستین یاٍلٌ نشکل یچَن جلسٌ  -

 .وینشست ویيو رفت با

 گفتو: یاز تهام شدن کالس رٍ بٌ يست بعد

 م!نخَرد یز یاٍندم چ یگرسنهٌ صبح عجلٌ ا یلیخ و؟یبخَر یز یچ ٌی ویبر -

 تکَن داد ٍ گفت: یسر 

 ویبر-

 اطیح یگَشٌ  ٌی ویدانشگاى رفت اطی. بٌ سهت حویگرفت کیبَفٌ دانشگاى دٍتا قًَى بٌ يهراى ک ویرفت
 .وینشست

 رٍ خَردم گفتو: وییچا نکٌیبعد از ا 

 بَد نٌ؟! یپسر جذاب ییخدا ؛یيست -

 باال انداخت گفت: ییابرٍ

 کدٍم پسر؟ -
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 انیبَد اسهش؟! آيان شا یچ و،یکٌ در دانشگاى باياش آشنا شد ! يهَن پسرىیقدر خنگ چٌ -

 !یتَينَز تَکف اٍن یٍا -

 نٌ بابا! -

 گرد شدى نگايو کرد ٍگفت: یچشها با

 !ی! نکنٌ عاشقش شدادینکنٌ تَ ازاٍن خَشت ن یدرٍغ نگَ، ٍا -

 بٌ نشَنٌ تاسف تکَن دادم ٍگفتو: یسر 

 .ویدیاز کجا بٌ کجا رس نیازش کردم بب یفیتَ! فقط تعر یشد َنٌید -

 زد ٍگفت: یباال انداخت ٍ لبخند یا شَنٌ

 !پٌیخَشگل ٍخَشت یلیخ ویخَب از حق نگذر -

 از دست تَ! یاٍف يست -

 اسهو رٍ صدا زد: یکیبَدم، کٌ  یدرحال بحث با يست يهش

 خانو؟ دایپارن -

 ! ت؟دٍنس ین بَد، اسو نن رٍ از کجا  یپسربا سرٍضع نعهَل ٌیشدم  رىیخ بًش

 با تعجب نگايش کردم ٍگفتو: کٌ

 !دییبفرنا -

 کالس ننتظرتَن يستند یتَ انیآقا شا -

 گردشدى نگايش کردم ٍگفتو: یباچشا

 بانن؟! -
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 بلٌ! -

 گفتٌ بَد رٍبًو گفت رفت. انیکٌ شا یکالس ٍشهارى

 دارى؟! کارى یپسرى بانن چ نیا آخٌ

 گفت: یرٍ بٌ زبَن آٍردم کٌ يست فکرم

 !گٌ ین یچ نویخب برٍ بب -

 تکَن دادم. دییتا یرٍ بٌ نشَنٌ  سرم

نشستٌ بَد ٍپاياش  یصندل نیآخر یکردم؛ ٍارد شدم رٍ دایشدم ٍ رفتو داخل سالن ٍکالس رٍ پ بلند
بَد صدام رٍ صاف کردم ٍ سالم دادم، سرش رٍ باال آٍرد جَاب  یدراز کردى بَد ٍسرش داخل گَش

 سالنو رٍ داد ٍ گفت:

 پرنسس کَچَلَ! یتَام دعَتانشب تَلدنٌ ٍ -

 زدم ٍگفتو: یشَکٌ شدم! بعدش خَشحال شدم لبخند اٍلش

 .امیباشٌ چرا کٌ نٌ، حتها ن -

 !فرستو یپس آدرس رٍ برات ن -

 نگايش کردم ٍگفتو: باتعجب

 ن؟ینن رٍ از کجا آٍرد یشها شهارى  -

 !زمیعز گٌیآٍردم د ریگ ییجا ٌیاز  -

 بٌ ساعتش انداخت گفت: ینگاي

 !نهتیبیبرم، شب ن دین بان -
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 .رٍنیزد ٍاز کالس رفت ب یچشهک

 خداجَن فک کنو عاشق شدم رفت.. زنٌ،یقشنگ صدام ن چقد

 اٍند داخل ٍگفت: یافکارم بَدم کٌ يست غرق

 ؟یخَشحال قدر نیشدى ا یچ -

 انشب ٍاسٌ تَلدش دعَتو کرد! شٌ، یباٍرت نه یٍا -

 شَنو زد ٍگفت: بٌ

 !خَادین ی! دلو نًهَنٍندم ا یاش نن يو نحالت ک  بٌ خَش  َل،یا -

 !ویبر ایتَام ب -

 تَبرٍ خَش بگذرى ستو،ینن کٌ دعَت ن -

 برم آنادى بشو! دیفقط نن با ،یيرجَر راحت -

 حَصلٌ کالس ندارم! گٌیخَنٌ، د رمیباش نن يو ن -

 نن! یعشقَل ویپس بزن بر -

* 

کردم شال يهرنگش  تیال شیآرا ٌیٍ  دمیدکلتٌ کٌ ٍاس تَلد خَدم گرفتٌ بَدم رٍ پَش رينیپ ٌی
 .رٍنیاز اتاق زدم ب یاٍک ینطهئن شدم يهٌ چ یٍقت دم،یسرم انداختو ٍنانتَم رٍ پَش یرٍ

 پارسا بٌ سهتش برگشتو: یصدا با

 کجا خانَم خَشگلٌ؟ -

 سهتش برگشتو ٍگفتو: بٌ
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 تَلد دٍستو رم ین -

 باشٌ خَش بگذرى، فقط زٍد برگرد! -

 چشو داداش -

 .رٍنیٍاز خَنٌ رفتو ب دمیکفشام رٍ پَش ستین یکس دمیٍد نییبَس رٍگَنش زدم ٍ رفتو پا ٌی

 انیکٌ شا یشدم ٍبٌ آدرس یتاکس سَار

 بَد رفتو. ٍارد ساختهان شدم، گفتٌ

 کل ساختهَن یآينگش تَ یصدا

 طَل یبَد. درخَنٌ رٍ زدم ٍکه دىیچیپ

 انیشا دنیکٌ در باز شد ٍ باد دینکش 

 خَشگل شدى بَد  یلید خنفسو بند اٍن 

 النصب! کردیعطرش آدم رٍ نست ن یبَ

 شدى بَدم کٌ گفت: افشیٍق پیت نحَ

 !ینارٍباش، چقد خَشگل شد یپرنسس کَچَلَ -

 انداختو ٍگفتو: نییٍسرم رٍ پا دمیکش خجالت

 نهنَن -

 داخل ایب -

 کٌ اشارى کرد رفتو ٍنشستو، ینبل بٌ

 رٍ درآٍردم؛ خَدش يو کنارم نانتَم
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 شلَغ بَد ٍاز اٍن یلی. خَنٌ خستنش

 کٌ اٍندى بَدن ییدخترا پیت  بدتر

 ندل لباس نیخاک تَ سرتَن با ا اٍنجا،

 پَشدنتَن. 

 داشت یکٌ انگار  دمیرٍ د انیشا 

 بخاطر گفت، ین یز یٍچ زدین صدام

 با دست دمینفًه یز یچ کینَز یصدا 

 ! کینزد ایب شنَمینه یچیاشارى کردم ي 

 اٍند کنارم ٍدر گو،ین یچ دیيو فًه اٍن

 گَشو گفت: 

 و؟یبلند شَ برقص یاگٌ دٍست دار  -

 !ستوینن رقص بلد ن -

 یباشٌ ير جَر راحت -

بچٌ يارٍ از دٍر  ًَیکٌ  کردم، ینگاى ن انیرٍ آٍردن يهٌ جهع شدى بَدن ٍنن يو از دٍر بٌ شا کیک
بَدم اسهش آرشا رٍبٌ  دىیکٌ حاال فًه انیٍبرد کنار خَدش، دٍست شا دیکنار زد دستو رٍ کش زین
 گفت: انیشا

 آرزٍ بکن، بعد شهع يارٍ ٌیداداش اٍل  -

 فَت کن! 
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 بٌ نن نگاى کرد، بعد چشهاش رٍ انیشا

 باز کرد شهع يا رٍ فَت کرد. یٍ ٍقت بست

ساعت نارک  ٌیٍبراش  ویرفت یرفتٌ بَد بعد ازدانشگاى با يست ادمی ی.)راستدیيا رس ٌیيد نَبت
 جعبٌ ساعت رٍ درآٍردم. فویک(از داخل ویگرفت

جعبٌ رٍ  یرٍ دستش دادم باخَشحال ٌیرفتو، يد ششیياشَن رٍ دادن ننو پ ٌیيهٌ يد نکٌیاز ا بعد
 باز کرد ٍ گفت:

 دستت درد نکنٌ پرنسسو! نٌ،یکادٍ انشب يه نیبًتر -

 شد. یعجلٌ ا یانرٍز بًو گفت نیچَن يه د،یقابلت رٍ ندارى! ببخش -

 ٍ گفت:رٍ دستش کرد  ساعت

 خَشو اٍند! یلی! خٌیعال ٌ،یچٌ حرف نیا -

 شدم کٌ کٌ از کادٍ خَشش اٍندى بَد. خَشحال

 يا گفت: بلند شد ٍ آينگ رٍ قطع کرد ٍ رٍ بٌ بچٌ انیشا کیرٍ برش زدن ٍبعد از خَردن ک کیک

 !نجایيهٌ جهع بشن ا -

 کٌ ادانٌ داد: ویاٍندن ٍسط خَنٌ جهع بَد يهٌ

 بکنو! یدرخَاست ٌی دایَن از پارنت يهٌ یجلَ خَام ین -

 از نن دارى!   یچٌ درخَاست آخٌ

 بٌ خَدم اٍندم: زد یکٌ اسهو رٍ صدا ن انیشا یگرفتٌ بَدم با صدا استرس

 دا؟یپارن -
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 بلٌ! -

! یبا نن باش خَام یازت خَشو اٍند ٍحاال ن یلیانرٍز صبح، خ نیيه یعنی دنتیبار کٌ د نیاز اٍل -
 سس کَچَلَ!پرن ینال نن بش یعنی

خَشحال بَدم چَن نن يو از  یلیتعجب کردم چشام گرد شدى بَد. راستش از تٌ دلو کٌ خ یلیخ
 انداختو کٌ گفت: نیینزدم سرم رٍ پا یحرف یٍل اٍند، یاٍن خَشو ن

 !تیسکَت عالنت رضا -

 لبخند نگايش کردم ٍگفتو: با

 !ٍَنٌید -

 ٍگفت: دیرٍ کش گَنو

 و!خانَن یکرد ٍَنٌیتَ ننَ د -

 از خجالت سرخ شدى بَدم د،یشد ٍگَنو رٍ بَس کیکنارم ٍ بًو نزد اٍند

 انداختو. نییرٍ پا ٍسرم

 گفت: طنتیبشو با ش ادىیخَاستو پ ینن رٍ رسَند در خَنهَن، ٍقت انیشا ینًهَن بعد

 !گذشت ینن، خَش ن یخَنٌ  ینَند یکاش انشب ن -

 بًش رفتو با حرص گفتو: یغرى ا چشو

 !انیشا -

باال برد  ویتسل ی ٍدٍبارى با حرص اسهش رٍ صدا زدم، کٌ دستاش رٍ بٌ نشانٌ دنیکرد بٌ خند شرٍع
 ٍگفت:
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 باش، برٍ شبت خَش -

چَن برقايو  دنی، نعلَم بَد يهٌ خَاب در رٍ باز کردم ٍ رفتو داخل دیشدم ٍ با کل ادىیپ نیناش از
دينو  یجلَ یزدم کٌ دست غیپام ج یجلَ یٌ یسا دنیاز پلٌ ياباال رفتو با د َاشیخانَش بَدنـ  

 گذاشتٌ شد:

 ؟یزنین غیننو پارسا ساکت باش ! چرا ج -

 بًش ٍگفتو: دمیتَپ یرٍ کٌ برداشت عصب دستش

 !ترسو؟ ین یگ ینه یشی!  نثل جن جلَم ظاير نشعَیب -

 گفت: د،یخند یکٌ ن یکرد بٌ قًقٌ زدن ٍ درحال شرٍع

 کنو! تتیاذ برم یبَد، اصن لذت ن نیقصدنو يه -

 شدى بَدم تا اٍندم بًش حهلٌ یعصب

 اتاقش ٍ یدر آٍرد رفت تَ یکنو زبَن 

 یشدم رفتو تَ الشیخیدرٍ قفل کرد. ب 

زدم تحهل  یزنگ بٌ يست ٌیاٍندم  رٍنیب یدٍش گرفتو، ٍقت ٌیاتاقو لباس يام رٍ عَض کردم ٍ 
 نداشتو تا فردا صبر

 کنو. 

 بعد چند بَق جَاب داد: 

 الَ! -

 ؟یَبسالم خ -
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 خانَم، پارسال دٍست انسال آشنا! دایبٌ! بٌ! پارن -

 زير نار! کال چند ساعت بًت زنگ نزدم! -

 !نویکن بب فیخَب تعر ،یُنردم از فضَل -

 

 فیاتفاقات انشب رٍ براش تعر تهَم

 کردم، یکردم ٍبعدش باياش خداحافظ 

 از نن خَشحال تر شد بًترى بگو یيست 

 الشب یذٍق نرگ شد، سرم رٍ رٍ 

 چطَر خَابو برد دٍنویگذاشتو نه 

*** 

پسر  نیٍارد دانشگاى شدم، فقط نَندم ا یشدم. با خَشحال داریاز خَاب ب یخاص یبا انرژ  انرٍز
 بًو ندادى! انویپ ٌی شبیاز د یدرخَاست داد ٍل شبید

 ادىیپ کٌ نیاز ناش پیجذاب ٍ خَشت شٌیشد. نثل يه دایدر افکارم بَدم کٌ باالخرى سرٍ کلش پ غرق
 اطیح یگَشٌ  یینن، انا بر خالف تصَرم رفت سهت دختر پسرا شیپ ادیب خَاد یشد فکر کردم ن

 نشستٌ بَدن، رفت ٍ کنارشَن نشست ٍ گرم صحبت شد.

  دىیحاال ننَ ناد انیآقا شا دمین نشَنت

 !یر یگین

 َندىیکالس شدم خدارٍشکراستاد ن ٍارد
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 نشستو ٍننتظر  زمین یرٍ بَدٍراحت

 انا استاد اٍند  اد،یب یيستتا  شدم

 نشد. یاز يست یٍخبر 

 فرستادم: امیشدم ٍپ نگران

 "؟یَندیچرا ن یی"سالم کجا

 کٌ جَاب داد: دیطَل نکش قٌیدق ٌی

 دٍستانو" شیپ َندمیکالس ن یام ٍل "نن اٍندم دانشگاى

 دادم: امیکنجکاٍ شدم ٍ دٍبارى پ کٌ

 "کدٍم دٍستات؟"

 جَاب فرستاد: عیسر کٌ

 "ویسالن ٍرزش يهٌ اٍنجا جهع شد ایبح باياشَن آشنا شدم، بعد کالس ب"انرٍز ص

 ! نٌیگذاشتو کٌ استادى نب فویک یتَ َاشیرٍ  ویگَش

 بٌ درس یتیايه شٌیيه ٍَنٌید دخترى

 بٌ شدت  یٍيست انی. از دست شادادینه

 گرفت  دىیصبح ناد کشَنیبَدم،  یعصب

 .کنٌین دایپ دیجد قیرف ویکی اٍن

 م شد رفتو سالن ٍرزشکٌ تهَ کالس

 بَدن یچٌ خبرى! بچٌ يا ترم آخر  نویب
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  یکالس بَد ٍ رٍ نیيه یيو تَ انیشا 

  یسالن نشستٌ بَدن ٍيست یيا یصندل

 نشستٌ بَد. انیکنار آرشا دٍست شا يو

 گفتو: انیاعالم حضَر کنو، گلَم رٍ صاف کردم ٍ بدٍن تَجٌ بٌ شا کٌ نیا یبرا

 ؟یایلحظٌ ب ٌی شٌین یيست -

 بلند شد ٍگفت: دنویبا د انیشا

 !نیبش ایب دم؟ینن تَرٍ ند یاٍند یتَ ک -

 سرد جَابش رٍ دادم ٍ گفتو: یلیخ

 برم! دینن کالس دارم با -

 اٍند کنارم ٍگفت: یيست

 ! ؟ینیبش یایشدى؟ چرا نه یچ -

 !ویبر دیٍبا وینا االن کالس دار -

 امیکار دارم بعدش ن کویتَ برٍ، نن  -

بٌ  رٍن،یگفتو ازسالن رفتو ب ی. باشٌ اکرد یبا اخو داشت نگايو ن یطَر  دى بَد ٍ يهَناخو کر انیشا
 کٌ گفت: انٌیشا دمیشد تا اٍندم دستو رٍبکشو د دىیدستو کش ًَیکٌ  رفتو یسهت کالس ن

 ؟یکن یرفتار ن نیتَ انرٍز چتٌ؟ چرا يهچ دایپارن -

! صبح يو یيو بًو نداد امیپ ٌی شبیاز د یٍل و،یبايو يست شبیخَدتٌ! نثالاز د یبخاطر رفتارا -
 ؟یازنن دار  یدٍستات؛ چٌ انتظار  شیپ یبدٍن تَجٌ بٌ نن رفت
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چطَر  دٍنو یکٌ تَرٍ رسَندم رفتو خَنٌ نه شبیدلت از نن پرى! آخٌ فدات  شو نن د قدر نیا یعنی -
 پرنسسو؟! رمیبگ دىیتَرٍ ناد دیچرا با دمیٍصبح يو اصال تَرٍ ند دمیخَاب

 ؟یگیکٌ ن نٌیقعا يهٍا -

 ارى فدات شو! -

 حساسو! کوینن  ان،یشا خَام ینعذرت ن -

 ننتظرتو نیناش یندارى، بعد کالس تَ یبیباشٌ خانَنو ع -

 و؟یرین ییجا -

 نشٌ ری! فعال برٍ، بٌ کالست دزىیسَپرا -

 گفتو ٍ ٍارد کالس شدم. یچشه

*** 

 بَدم.  انیننتظر شا نیناش کنار

 شَکٌ یلیم خصحنٌ رٍبرٍ دنید با

 ٍ آرشا دست تَ دست يو از  یيست شدم

 يو پشت  انیشا رٍن،یاٍندن ب دانشگاى

 بايو دٍست  یدٍتا ک نیبَد. ا سرشَن

 !شدن؟

 ٍگفت:  شویاٍند پ انیشا

 !ویبر -
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 اٍندن ، کٌ آرشا گفت: یتکَن دادم کٌ آرشا ٍيست یسر 

 عاشق؟! یيا نرغ یسالنت  کجا بٌ -

 گفت: انیشااٍندم جَابش رٍ بدم،  تا

 تَ چٌ آخٌ؟ تَبرٍ با دٍست دخترت خَش بگذرٍن! بٌ  -

 خندنَن گرفتٌ بَد. یکٌ نن ٍ يست زدن یبايو حرف ن یلحن خندى دار  با

 ٍ گفت: دیدست آرشا رٍ کش یيست

 يارٍ ٍل کن! نیعسلو، ا ویبر ایب -

 بايهَن ژست نسخرى ٍخندى دارش  آرشا

 :گفت

 چشو بانَ! -

  نیدر ناش انیرفتن، شااٍنا  کٌ نیاز ا بعد

 برام از کرد ٍگفت: رٍ

 !نییبفرنا -

 کردم ٍسَار شدم. تشکر

 ٍ  ویاز داخل شًر دٍر شدى بَد یلیخ

 رٍ شکستو ٍ گفتو: نهَنی. باالخرى سکَت بویبَد کٌ تَ راى بَد ساعت کی حدٍد

 و؟یر یکجا ن ویدار یگ ینه -

 صبر کن! گٌید کویکو نَندى پرنسسو،  -
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 چشو! -

 شدم. ادىیپ نیٍاز ناش ویدیرس قٌیند دقچ بعد

 یقشنگ یلیخ ی. در کل جاکرد ین باتریاٍن رٍ ز یلیاطرافش کٌ خ یيا ٍ درخت بایز یلیخ ی رٍدخَنٌ
بٌ سهت رٍدخَنٌ  دیدستو رٍ کش انیاطراف شدى بَدم، شا ییبایٍ ز عتیطب نیبَد نن يو کٌ نحَ ا

 . ویاز درختا نشست یکی ریبرد ز

 شدم ٍ گفتو: رىیخ انیشا بٌ

 !دىیقشنگٌ، بٌ آدم آرانش ن یلیخ جا نیا -

 رٍ دٍر گردنو انداخت ٍ گفت:   دستش

  جارٍ نیا یلیخ و،یآ ین شٌیارى نا يه -

 دارم! دٍست

 ٌ؟یننظَرت از نا ک -

 نن ٍ دٍستام! -

 نذکر؟! اینَنث  یخَب دٍستا -

 خندى، با دست بٌ بازٍش زدم ٍ گفتو: ریشد ٍ بعد زد ز رىیخ بًو

 يا! دمیسَال پرس ٌی یخند یچرا ن -

 !؟یکرد یاالن تَ حسَد -

 کٌ! فقط دٍست ستیحسادت ن نیا -

 تیقبل یبا دٍست دخترا ییندارم جايا 
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 !یار ینن ب یرفت 

 !نجایا یاین یيست یدختر  نیتَ اٍل یآٍردم آرشا ٍايَرا بَدن، ٍل جا نیکٌ با خَدم بٌ ا ییتنًا کسا -

 يو باشو شیآخر دٍارمیان -

 گفت: ارى،یلج نن رٍ درب کٌ نیا ٍاس

 قسهت باشٌ! یير چ -

 !انیشا -

 ٍ گفت: دیرٍ کش لپو

 !ویزندگ ییعشق نن تَ نیٍآخر نیاٍل - 

 نیکٌ بًش دارم رٍ بگو ٍ يه یچرا انا دلو خَاست حس دٍنو ینه بردم، یاز نحبتاش لذت ن یلیخ
 کارم کردم:

 دٍست دارم! یلیخ -

 .ویشد عتیطب یٍنحَ تهاشا ویيو رٍ بغل کرد دٍر گردنش انداختو ٍدستهَ

 *شش ناى بعد*

ازش  یدٍ رٍزى خبر  یکیانا  و،یبًو ٍابستٌ شدى بَد یلیٍ خ گذرى ین انیاز رابطٌ نن ٍ شا یناي چند
 .ستین

 برى، کایقرار بَد خَايرم بٌ آنر انرٍز

 درسش از نن بًتر بَد. شٌیيه



 www.Novel98.ir 34               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

قبَل شد ٍ بابا  یٍ پزشک دیتر بَد. باالخرى بٌ آرزٍش رس گاز نن بزر  سال کیتر يو بَد ٍ  البتٌ بايَش 
 يو خَاست برى خارج از کشَر درس بخَنٌ.

 َدر بلند شدم ٍ گفتو: یکٌ با صدا زدم، ینشستٌ بَدم ٍ داشتو الک ن نٌیآ یجلَ

 داخل! ایب -

 اٍند داخل ٍگفت:  سیباز شد ٍ پارن دراتاق

 کنو یفظاٍندم بايات خداحا رم، ینن دارم ن یآبج -

 !یر  یفک کردم بعداظًر ن -

 !رم یگفتو کٌ صبح ن شبیرفتٌ! د ادتیباز  -

 ٍگفتو: دمیخند

 گرفتو! هریفکر کنو الزا -

 زد ٍ گفت: یلبخند

 ير حال نَاظب خَدت باش ٍخَب درسات رٍ بخَن! ! بٌ دیشا -

 !امیچشو خَاير قشنگو، بزار نن يو آنادى بشو بايات ب -

 نکنو! ٌیو بزٍر خَدم رٍ نگٌ داشتو گراالنش ي نینٌ نٌ يه -

 کنو ناراحت بشٌ، پس بغضو رٍ قَرت دادم ٍ گفتو: ٌیگر خَاستو ینه یيو بغض کردى بَدم، ٍل نن

 خانو دکتر! ینَفق باش شٌیباش خدا بٌ يهرات باشٌ، نثل يه -

 یلیشو خفداش ب یالً  رٍن،یٍاتاق زد ب دیبغضش ترک و؛یرٍ بغل کرد گریبعدش يهد کو،ینزد اٍند
 .شٌیدلو براش تنگ ن
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 انیلبًام اٍند ٍ جَاب دادم)شا یرٍ یلبخند ویزنگ گَش یغرق در افکار بَدم کٌ باصدا يهچنان
 بَد(:

 سالم عشقو! -

  

 ؟یخانَن ینايت، خَب یسالم بٌ رٍ -

 ! ستویقربَنت بد ن -

 شدى؟ یز یچرا چ -

 آرى خَايرم انرٍز رفت. -

 !یندارى کٌ، راحت شد یناراحت -

 !انیا  شا -

 آرشا یکردم، انشب خَنٌ  یشَخ -

 نگٌ نٌ؟ یایدنبالت! ن امیعصر آنادى شَ ن ٌینًهَن 

 !امیچٌ خَب! حتها ن یٍا -

 پرنسسو! بَسهت یکار دارم، ن یپس نن فعال برم کل -

 طَر! نینن يو يه -

 نخَردى بَدم. یز یرٍ قطع کردم، رفتو آشپزخَنٌ از صبح چ یگَش کٌ نیاز ا بعد

 نتنَع بَد. یغذا یيو کل زین یبَد رٍ یدر حال آشپز  ننانا
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بلند ٍ  یرٍ باصدا  کنو، اسهش تشیاذ کویکٌ نتَجٌ حضَر نن نشدى بَد،  نن يو خَاستو  نانان
 نحکو صدا زدم ٍ گفتو:

 نانان! -

 بٌ سهتو برگشت ٍگفت: دىیترس یلیخ چارىیب

 کنٌ دختر! کارت یخدا بگو چ -

  

 ٍ گفتو: دمیخند 

 ٌ؟یک یيهٌ غذا برا نین انانا -

 شد ٍ گفت: رىیٍچًرى خندٍنش  بًو خ یبانًربَن شٌیيه نثل

 بابات دٍستاش بٌ يهراى خانَادشَن دعَت کردى!  و،یانشب نًهَن دار -

 !ستویپس خدارٍشکر نن ن -

 ؟یکجا بٌ سالنت -

 تَلد دٍستو! رم ین -

جهع ٍ جَرش  یٌ،جَر ی دیبا گفتو، ین رٍ نیيه رٍنیب ویرفت ین انیدادم يا! يرٍقت با شا یسَت چٌ
 .گو یيهٌ درٍغ کٌ بًشَن ن نیخدا خستٌ شدم ازا یکنو. ا

 نگايو کرد ٍ گفت: نشکَک

 يا؟! ادین ایچند بار بٌ دن یدٍست تَ سال نیا -

 رٍ نظلَم کردم ٍ گفتو: چًرم
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 دارم! قیرف ی! درضهن نن کلگو؟یدارم بًت درٍغ ن یکن ی! فک نیکٌ بٌ نن شک دار  ٍاقعا -

 باٍرش شد، کٌ گفت: یانگار 

 !یبًو کهک کن دیقبلش با یٍل ،یبر  یتَن ین ٌیچٌ حرف نینٌ دخترم ا -

 نادرم بشو نن! یفدا -

 !ویکار دار یکهک کٌ کل ایدختر، ب زیکو نهک بر -

دادم کٌ  امیپ انیدٍش گرفتو ٍحاضر شدم ٍ بٌ شا ٌیازانجام کاريا بٌ کهک نانان بٌ اتاقو رفتو  بعد
 .رسو ین گٌیساعت د ویت نگف

 ٍ گفت: رٍنینانان از آشپزخَنٌ اٍند ب دمیپَشی داشتو کفش يام رٍ م نییپا رفتو

 !شٌین یدخترم، بابات اعصبان ینکن ریشب د -

 چشهو گذاشتو ٍگفتو: یرٍ یدست

 چشو نلکٌ نن! -

 آٍردن. فیتشر انیانتظار آقاشا یباالخرى بعد کل رٍنیخَنٌ زدم ب از

 رٍ درآٍرد.  شیدٍد نکیشد، ع دىایپ نیازناش

 رٍ برام باز کرد ٍ نیناش در

 :دمیپرس نیيه یدر يو بَد، برا افشیق یلیشدم. خ نیناش سَار

 شدى؟ یز یچ انیشا -

 بًو انداخت ٍ گفت: ینگاي وین

 ام! سرم شلَغٌ خستٌ یلیرٍزا خ نیفقط ا زم،ینٌ عز -
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 فرنَن بَد گذاشتو ٍ گفتو: یدستش، پٌ رٍ یرٍ دستو

 رمیبه یالً -

 ٍ گفت: دیرٍ بَس دستو

 خدانکنٌ پرنسسو! -

 نگفتو. یز یزدم ٍ دى چ یلبخند

 .ویپدال گاز گذاشت ٍ راى افتاد یرٍ پاش

زنگ رٍ  و،یدیبٌ ٍاحد آرشا کٌ رس و،یٍ بايو ٍارد ساختهَن شد ویشد ادىیپ نیاز ناش ویدیرس یٍقت
 شد. انیچًادچَب در نها یکٌ در باز شد ٍآرشا تَ ویزد

 گفتو: انیبٌ اطراف انداختو ٍ رٍبٌ شا یداخل؛ نگاي ویٍرفت ویکرد یسالن

 و؟یفقط خَدنَن يست -

 ارى  -

 خدارٍشکر -

 آرشا گفت: کٌ

 !ارمیٍاستَن ب نیخَر ین ی_چ

 نبل نشست ٍگفت: یرٍ انیشا

 اریيست ب یيرچ -

 ٍ ویخَش آند گفت، ٍبايو بٌ آشپزخَنٌ رفت رٍنییاز اتاق اٍند  یيست
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يا، کٌ آرشا  نبل یرٍ ویلو دادى بَد ویشام خَرد نکٌی. بعد از اویخَردن آنادى کرد یبرا ییازیچ ٌی 
 گفت: 

 ! ویکن یباز  دیایب -

 بلند شد ٍ گفت: اقیبا اشت یيست

 باشٌ! قتیجرئت ٍحق شٌیيو نثل يه هَنیخَب باز -

 تکَن داد، نن يو قبَل کردم. دییبٌ نشَنٌ تا یسر  انیشا

 .یٍيست انیَند، اٍل افتاد بٌ شاآٍرد ٍچرخ یبطر  ٌی

 چَنش گذاشت ٍگفت: ریدستاش ز یيست

 قت؟یحق ایجرئت  -

 پاش گذاشت ٍ گفت: یپا رٍ انیشا

 !قتیحق -

 نعترض شد ٍ گفت: آرشا

 !قت؟یچرا حق انیا  شا -

 بًش ٍ گفت: دیتَپ انیشا

 ! دیکرد کارم ینرفتٌ دفعٌ قبل چ ادمیزير نار،  -

 خندى. دفعٌ ریز ویرٍ کٌ گفت زد نیيه

 قًَى رٍ پرش کردى بَدن نهک  ٌی قبل

 .هارستانیب هشیکٌ برد یيو حالش بد شد درحد  انیکردن تا آخر بخَرتش، شا ٍنجبَرش
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 شد ٍ گفت: ینا عصب دنیاز خند انیشا

 سَالت رٍ بپرس! یبسٌ! يست -

 :دیبپرسٌ، کٌ باالخرى پرس یچ خَاد یبَدم ن دىیفًه

 ؟یکٌ بًش دست نزد یزن ٍ تنًا تیعشق زندگ نیاٍل -

 شد ٍگفت: رىیبٌ نن خ انیشا

  دایپارن -

 گفت: طنتیزد ٍ باش ییلبخند دندٍن نها آرشا

 !؟یبَسش يو نکرد یعنی -

 گفت: ییيو با پرٍ انیشا

 !دنشیخَب يو بَس دنش،یچرا بَس -

 پس کلش زدم کٌ آخش دراٍند. یکی

 ٍبًش گفتو:چرخَند کٌ افتاد بٌ نن ٍ آرشا، کٌ ر انیشا دفعٌ نیا

 قت؟یحق ایخَب آقا آرشا جرئت  -

 گرفت ٍ گفت: ینغرٍر  حالت

 جرئت -

 رٍلبو نشست، کٌ آرشا گفت: یز یآن طنتیش یفکرم لبخند نیٍبٌ ا دیبٌ ذينو رس یفکر عال ٌی

 کٌ نعلَنٌ بدبخت شدم! ینجَر یا -

 رٍ نخاطب قرار دادم ٍ گفتو: آرشا
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 سرکَچٌ ٍ برگرد!چادر بپَش برٍ تا  ٌیباجرئت،  یخَب آقا -

رفت چادر  یاعتراض چیبدٍن ي قٌی. باالخرى بعد چند دقکرد ینگايو ن یجَر  نیبردى بَد يه ناتش
 .رٍنینا درآٍرد بعد از خَنٌ رفت ب یبرا یدلقک باز  کویبرداشت ٍسرش کرد  یگل گل دیسف

 . ویگرفتٌ بَددل درد  ویدیخند قدر نیا دند،یخندیدست بٌ دلشَن گرفتٌ بَدن ٍ ن یٍ يست انیشا 

 وینَندى بَد انیٍآرشا يو رفت تا برسَنتش خَنٌ، نن ٍشا دبرىیگفت کٌ با یکٌ برگشت يست یٍقت
 کالفٌ از بلند شد ٍگفت: یلیخ انیکٌ شا

 بًت بگو! یز یچ ٌی دیبا -

 شدى؟ یز یچ -

 !رم ین رانینن دارم از ا -

 کٌ ادانٌ داد: کردم یشدى داشتو نگايش ن شکٌ

 یکیرٍ بٌ نن بدى، انا  زشیيهٌ چ خَاد یٍ ن شٌ یبابا دارى بازنشستٌ ن رم، یدم ندارم با خانَا -
 برگردم. یزٍد دم ی! قَل نکشٌ یطَل نه شتریدٍسال ب

 کٌ تَ صدام بَد گفتو: یلرزش با

 !؟ینن رٍ تنًا بزار  یخَا ین یعنی -

 ٍ گفت: دیصَرتو کش یرٍ نَازش ٍار رٍ دستش

 برگردم! یزٍد دم یقَل ن ینجبَرم پرنسسو، ٍل -

 گفتو: نیيه یباشو. برا شرفتشینانع پ تَنستو ینه یبرى، ٍل خَاستو ینه

 باشٌ قبَلٌ! -
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 .دیٍ سرم رٍ بَس دینن رٍ تَ آغَشش کش بعدش

 کٌ تَ گلَم بَد گفتو: یٍبا بغض دمیکش رٍنیرٍ از بغلش ب خَدم

 !انیدٍست دارم شا یلیخ -

 زد ٍگفت: یلبخند

 ونن يو دٍست دارم نفس -

 شدن، با يق يق گفتو: ریسراز اشکام

 ٍقت فرانَشو نکن باشٌ؟!  چیي -

رٍ فرانَش  دنیآدم نفس کش شٌ ی! نگٌ نیيست دنوینفس کش لیتَ دل نو،یاشکات رٍ پاک کن بب -
 کنٌ؟!

 اشکام رٍ پاک کرد ٍگفت: بادستش

 برسَنهت خَنٌ! ایشدى، ب رٍقتید -

 .ویشد نیسَار ناش رٍنیب ویرٍ گرفتو ٍبلند شدم از خَنٌ رفت دستش

 جعبٌ درآٍرد ٍ رٍ بٌ نن گفت: ٌیکتش  بیاز ج انیکٌ شا ویدیرس یٍقت

 رٍ دستت کن! نیا -

 ٌ؟یچ نیا -

 حلقست، با شَق درش آٍردم ٍگفتو: دمیرٍ از دستش گرفتو ٍبازش کردم د جعبٌ

 خَشگلٌ، خَدت دستو کن! یلیخ -

 چشو  -
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 رٍ دستو کرد ٍسرش رٍ جلَ آٍرد حلقٌ

 .دیبام رٍ بَسٍل 

در خَنٌ رٍ باز کردم با يق يق ٍارد خَنٌ  دمییشدم دٍ ادىیپ نینداشتو ٍاز ناش یخداحافظ طاقت
 شدم.

 گفت: دنویبَد، پٌ با د ستادىیا کناد پلٌ نانان

 !؟یدخترم خَب-

 دٍست داشتو انشب کنارم باشٌ ٍ آرٍنو کنٌ. خَاست، یآغَش نانانو رٍ ن دلو

 رٍ گرفتو ٍ گفتو: دستش

 ؟ینن بخَاب شیانشب پ شٌ ین -

 گفت: یبا نًربَن کٌ

 شدى؟ یچ یبگ یخَا ینانان، فقط نه زیباشٌ عز -

 نانان اصرار نکن لطفا! -

پاش گذاشتو،  یتخت نشست سرم رٍ رٍ ی. نانان رٍوینگفت ٍ بايو ٍارد اتاقو شد یز یچ گٌید
 رىیخَابو بگ دیچشهام رٍ بستو تا بلکٌ شا

*** 

کٌ رفع  زایچ نینن با ا یانا دلتنگ دى،ین امیپ زنٌ، یبًو زنگ ن گذرى، ین انیرفتن شااز  یچند رٍز  االن
 !شٌ ینه

 ادیب گٌید سال کیتحهل کنو  حاال چٌ  دیکرد. با شٌ ینن دلتنگ چشهاش، نحبت کردناش، انا چٌ ن 
 .نَنو یندارى نن ننتظرش ن ینن فرق ی! براگٌیچٌ دى سال د
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 * زنان حال *

ناراحت شد، اشکام رٍ  ین خاطرات حالو بًتر شد.  يلنا اٍلش شکٌ شد ٍ بعدش کلکرد فیتعر بعد
 پاک کردم ٍ بغلش کردم ٍ گفتو:

 شدى! کیيَا تار نیبب ویبر دیشدى با رنَنیبلند شَ خَشگلو، د -

 کردم فکرم رٍ بٌ زبَن آٍردم ٍ گفتو: نٌیبٌ آ یکردم، نگاي دیکٌ کانال پاک شدى بَد رٍ تهد شویآرا

 عشقو! یعرٍس رم یانشب، دارم ن یب شبعج -

 از پشت بغلو کرد ٍ گفت: يلنا

 ناراحت نباش! گذرى  یفدات شو، ن یالً -

 رٍ برداشتو ٍگفتو:  فوینگفتو ک یز یچ

 و؟یبر -

 .رٍنیب ویتکَن داد ٍ از اتاق زد یاٍن يو سر  

 .ویراى افتاد ویشد نویسَار ناش رٍنیب ویيهٌ رفتٌ بَدن نايو از خَنٌ رفت 

کنارشَن  ویٍ رفت ویکرد دایيارٍپ نیداخل؛ نانان ا ویٍرفت ویشد ادىیپ نیاز ناش ویدیتاالر رس بٌ
 .وینشست

 سیپارن ششَنیپ ویعرٍس ٍ داناد اٍندن. بلند شدم رفت دمیيا فًه دست زدن نًهَن یباصدا
 !یاٍن لباس داناد یيو نعرکٌ شدى بَد تَ انیخَشگل شدى بَد، شا یلیخ

 نشستن عاقد يو اٍند ٌک نیبعد از ا 

خَدم رٍ  دیچشهام پر اشک شدى بَد، انا با د،یکش ریقلبو ت یبیکٌ خَايرم بلٌ رٍ گفت بطَر عج یٍقت
 نشَن بدم کٌ ناراحتو! رفتو کنار يلنا نشستو. انیبٌ شا یجَر  دی!  نبارمینحکو بگ
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 شدن.اٍل رفتن ٍ بعد يهٌ زٍج يابٌ جهعشَن اضافٌ  انیٍشا سیرقص شد، پارن نَبت

 دمیسرم رٍ بلند کردم، د یا نردٍنٌ یکٌ با صدا کردم، ین یانداختو ٍبا انگشتام باز  نییسرم رٍ پا 
 آرنان:

 د؟یبانن برقص ،شٌیخانَم ن دایپارن -

شرکت بَد، پسر  یاز کارننديا یکیکردم. آرنان  شیرقص يهراي یزدم بلند شدم ٍتَ یلبخند
غصٌ بخَرم، باياش  نویيهش نش کٌ نیا یبرا یتو، ٍلبًش نداش یبَد. عالقٌ ا یٍخَشگل پیخَشت
 .کرد ینگايهَن ن یجَر ٌ یبَد  انیحَاسو بٌ شا دمیرقص

 نا رٍ بٌ نن گفت: شیاٍند پ انیخستٌ شد رفت نشست،  اناشا یانگار  سیپارن 

 کارت دارم؟ یایلحظٌ ب ٌی شٌ ین دایپارن -

ٍ برگشت  ستادیا و،یيا دٍر شد ٌ از نًهَنک کویرفتو.  انیگفتو ٍ پشت سرشا یدیببخش ٌیآرنان  بٌ
 سهتو ٍ گفت:

 ٌ؟یپسرى ک نیا -

 ٍ گفتو: دمیخند یگرد شدى نگايش کردم ٍ بعد عصب یيا باچشو اٍل

 تَ چٌ؟  تَ چٌ يا؟ بٌ  بٌ -

 !دمیسَال ازت پرس ٌیدرست حرف بزن! فقط  دایپارن -

 بًش ٍ گفتو: دمیتَپ یعصب دٍبارى

 کٌ بخَام بًت جَاب پس بدم! ستوین تَ یچینن ي ان،ینپرس شا -

 ٍ گفت: دیصَرتش کش یتَ یدست یعصب

 شَير خَايرت کٌ يستو، پس اعصاب  -
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 نٌ؟! ای یپسرى دٍست نیرٍ خَرد نکن، جَاب بدى! با ا نن

 بٌ نشَنٌ تاسف براش تکَن دادم ٍ گفتو: ینفرت نگايش کردم. سر  با

 راحت شد شَير خَاير! التینتنفرم! آرى دٍست پسرنٌ، خ ان،یازت نتنفرم شا -

دستاش نشت شدى بَد ٍ از   انداخت نییٍ نحکو گفتو. سرش رٍ پا دىیکش یلیخَاير رٍ خ شَير
 دارى؟! یبٌ اٍن چٌ ربط یشدى بَد، ٍل یقدر عصب کٌ چٌ دیفًه شد یرگ گردنش ن

داشتو  ازین ن؛رٍینانتَم رٍ برداشتو ٍ زدم ب نٌ،ینب یکٌ کس ینتَنستو بهَنو، رفتو داخل جَر  گٌید 
 تنًا باشو ٍ قدم بزنو. یکه

 (انیشا

پسرى خَشو  نیاصال از ا یٍل ستیدٍست پسرش ن دٍنو ین دى،یدختر نن را حرص ن نیچقدر ا آخٌ
 .ادینه

 بَدم. یعصب دایاز دست پارن یحساب 

 کٌ گفت: سیپارن شیرفتو پ 

 ؟یکجا بَد -

 ابرٍم رٍ باال انداختو ٍ گفتو: یتا ٌی 

 َ جَاب پس بدم؟!بٌ ت دیبا -

 اعصاب نن رٍ خَرد نکن! انیشا -

 تَرٍخدا ٍل کن! -

 .نایبلند شد رفت کنار نانانش ا ینگفت خدارٍشکر، عصب یز یچ گٌید
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 رفتٌ بَدن، رفتو کنار پارسا ٍ گفتو: گٌید نًهَنا

 و؟یبر نیاگٌ آنادى ا -

 !وینا کٌ آنادى ا -

 !دیافتی_خَبٌ پس راى ب

 کجا رفتٌ؟ یعنینکردم! دایرٍ پ داینگاى کردم پارن یيرچ

 رفتٌ باشٌ! کٌینکنٌ با اٍن نرت 

 ؟یخَاير  یکی نیاٍن ٍقت نگران ا یخَاير ازدٍاج کرد یکی نیبا ا انیشا یآ

از داخل اٍند  یا ٌیگر یبشو کٌ صدا نیخَاستو برم سَار ناش  یبٌ دلو افتادى بَد. ن یبیعج دلشَرى
يو دٍرش جهع شدى  ٌیکرد ٍ بق ین ٌیبَد داشت  گر نشستٌ نیزن یرٍ سیرفتو داخل پارن دمیدٍ

 :گفتن یبَدن ٍ ن

 شدى؟  چٌ -

 بايق يق گفت: کٌ

 دایپارن -

 آرٍم باشٌ گفتو: کردم ین یکٌ سع ییبا صدا س،یپارن شیپ رفتو

 شدى؟ یآرٍم باش! بگَ چ -

 شد ٍ با يق يق گفت: رىیخ بًو

 تصادف کردى! دای_ پارن
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سرش زد ٍ فقط پارسا نثل نن خشکش  ید ٍ باباش يو با دست رٍش ًَشیزد! خالٌ رعنا ب خشکو
 زدى بَد. خَدم رٍ جهع ٍجَر کردم ٍ گفتو:

 !هارستانیب ویبر دیبلند ش ن؟یيست یننتظر چ -

 نشٌ! شیزیچ دایپارن کنو یخَايش ن ایاز دلو خبر نداشت. خدا چکسیخدا ي جز

 ! رمین ینن ن ایخدا

 ! دلو بٌ بَدنش خَشٌ نن

 !ریزندى بَدنو رٍ ازم نگ لیدل ایخدا

 رٍ پس زدم. ُافتاد یکٌ داشت از چشهو ن یاشک قطرى

 .ویرفت هارستانیبٌ ب عیرٍ اٍل بٌ خَنٌ بردم لباس عرٍسش رٍ عَض کرد ٍ سر سیپارن

 بَدن، حال نانانش اصال خَب نبَد.  دىیرس يا نیپارسا ا ویدینا رس یٍقت

 :دمیرسرفتو ٍ پ رشیسهت پذ و،یشد هارستانیب ٍارد

 نهشَن؟یبب تَنو یپَر تازى تصادف کردن، کجا ن انیآر دایخانو پارن -

 کرد ٍ گفت: چک

 اتاق عهل يستن -

 گفتو: سیکٌ تَ صدام بَد رٍ بٌ پارن یلحظٌ نفسو بند اٍند، با لرزش ٌی

 ویبر -

دکتر کٌ رٍ بٌ  گٌ،یاتاق د ٌیآٍردنش، بردنش  رٍنیساعت شدى بَد کٌ باالخرى از اتاق عهل ب ٌی
 :دمیپرس
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 اد؟یبًَش ن یکٌ نشدى؟ ک شیزیدکتر؟ چ یحالش چطَرى آقا -

 !یعاشق یلی_صبر کن پسرجَن تا بٌ يهٌ سَاالت جَاب بدم، نعلَنٌ خ

 رٍ باال انداختو ٍ گفتو: ابرٍيام

 !یلیخ -

 زد ٍ ادانٌ داد: یلبخند

طَل  کوی یٍل  اد،یببًَش  نیننتظر بهَن دیداشتند ٍ خطر رفع شدى، با یخَشبختانٌ عهل خَب -
 .کشٌ ین

 :دیپشت سر دکتر رفتن ٍ خالٌ پرس ٌیخالٌ رعنا ٍ بق ستادم،یگَشٌ ا ٌیخَشحال شدم رفتو  یلیخ

 نو؟یدخترم رٍ بب شٌ ین -

 باشٌ، فقط نالقات کَتاى باشٌ! -

 دکتر ینهنَن آقا یلیخ -

بٌ  ویاقش ننتظر بَدبَد يهٌ درات یرفتن. چند ساعت یکی یکیخالٌ رعنا رفت، بعد يهشَن  اٍل
 .ادیيَش ب

 رٍ بٌ پارسا گفتو: نیيه یاصال حالش خَب نبَد، برا سیپارن

 استراحت کنٌ؟! کویخَنٌ  یبر  ین سیپارسا داداش، پارن -

 تکَن داد ٍ گفت: یسر 

 بهَن بًَش اٍند خبر بدى! نجایپس تَ ا -

 تکَن دادم. دییبٌ نشَنٌ تا یسر 
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 بٌ خالٌ رعنا گفت: پارسارٍ

 !ویایبعدش ن ویاستراحت کن یخَنٌ چند ساعت ویبر دیبلند ش ، نیخستٌ شد یلین شها يو خنانا -

 نَافقت کردن ٍرفتن. اٍنايو

قرنز  یبا چشا قٌیٍبعد چند دق ششیيلنا اٍند رفت پ دا،یدادى بَدم کٌ دٍست پارن ٌیتک یصندل بٌ
 گفت: یتند یلینشست ٍ با لحن خ یصندل یاٍند.  رٍ رٍنیشدى ب

 يستو! دایپارن شینن پ نیبرشها  -

 جَابش رٍ دادم: یيو نثل خَدش با لحن تند نن

 شها برٍ! یخَا ین نَنو،اگٌ ینٌ نن ن -

 بًو ٍ گفت: دیتَپ یعصب بار نیا

 حالش بد بشٌ! نٌیبلند شد تَ رٍ بب یٍقت خَام یبرٍ، نه گو ین -

 ! زنٌ؟ یبا نن حرف ن یطَر  نی! چرا اَنسیدخترى د نیا

 بًش گفتٌ باشٌ؟! یز یچ دایپارندارى  انکان

 باال انداختو ٍ گفتو: ییابرٍ نیيه یبرا دادم، یجَابش رٍ ن دیبٌ ير حال با 

 داشت! ازین یز یچ دیيَش اٍند شا بٌ یباشو ٍقت نجایا دیدر ضهن نن با ست،ینظرت نًو ن -

 نگفت. یز یچ گٌیقانع شد کٌ د یانگار 

کنار تخت نشستو، آرٍم  یصندل یرفتو داخل اتاق ٍ رٍ انداختو ٍ بلند شدم دایبٌ اتاق پارن ینگاي
 صَرتش شدم ٍ با بغض کٌ گلَم رٍ گرفتٌ بَد گفتو: رىیرٍ گرفتو ٍ خ دایدست پارن

 بلند شَ! دٍنوی یکی -
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 پرنسسو! شدم ینابَد ن ُاٍند یسرت ن ییاگٌ بال 

 !زاشتو یتنًات ن دیاشتباى کردم، نبا دٍنو ین

 افتاد! یاتفاقات نه نیا رفتو یاگٌ نه دیشا ،رفتو ین جا نیاز ا دینبا 

 !ستین یکن یکٌ تَ فکر ن یجَر  اٍن زیچ چیبدٍن، ي رٍ نیا فقط

خَاستو بلند شو کٌ دستش  دم،ینتَنستو ادانٌ بدم چَن ٍاقعا حالو بد بَد. دستش رٍ بَس گٌید
 !دیاز چشهش چک یآرٍم باز کرد ٍ قطرى اشک یلیياش رٍ خ خَرد ٍ پلک یتکَن

ٍ صدام رٍ صاف کردم ٍ رٍ بٌ يلنا  رٍنیاز اتاق رفتو ب عینداشتو سر گٌیاشکاش رٍ د دنیهل دتح 
 گفتو:

 تانن يو پرستار رٍ صدا کنو ششیيَش اٍندى، تَبرٍ پ بٌ دایپارن -

سهت اتاقش، نن يو اٍل بٌ پرستار گفتو بعد با پارسا تهاس گرفتو ٍگفتو  دییبلند شد دٍ یباخَشحال
 .رٍنیزدم ب هارستانیخَدم يو با يهَن حال خراب از بيَش اٍندى ٍ بٌ

*** 

خدارٍشکر  کنٌ، یاتاقش يست ٍ فقط استراحت ن ینرخص شدى ٍ تَ دایاست کٌ پارن یا يفتٌ ٌی
 خَبٌ. یلیحالش يو خ

 ویقرار بَد انشب رٍ بر دنشیيست ند یدلو براش تنگ شدى. چند سال یلیخ اد،یقرارى آرشا ب انرٍز
 رٍنیرٍ برداشتو از اتاق رفتو ب نیناش دیداشتهش؛ آنادى شدم کل شیاز چند سال پکٌ  یخَنٌ نجرد

 صدام زد: سیکٌ پارن

 ؟یکجا بٌ سالنت -

 يا رفتو ٍ گفتو: نگايش کنو، بٌ سهت پلٌ کٌ نیا بدٍن
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 ؟ینشکل رٍنیب رم ین -

 ستینٌ نشکل کٌ ن -

 گفتو: رفتو ین نییيا پا کٌ از پلٌ یتکَن دادم ٍ درحال یسر 

 نَنو یاٍن ن شیننتظر نباش، دٍستو اٍندى انشب پ امیشب يو نه یاٍک -

 باشٌ خَش بگذرى -

 دیشب گرفتو. در خَنٌ رٍ با کل یبرا یاز فرٍشگاى خَراک کویشدم.   نیٍ سَار ناش رٍنیخَنٌ زدم ب از
نادى شام آ یيو برا ییزایچ ٌیٍ  دمیبٌ سر رٍش کش یدست ٌیباز کردم کل خَنٌ رٍ خاک گرفتٌ بَد 

 کردم، کٌ زنگ خَنٌ زدى شد.

 بًش انداختو ٍ دستام رٍ باز کردم ٍ گفتو: یرٍ باز کردم آرشا بَد، نگاي درخَنٌ

 داداشو! یخَش اٍند -

 رٍ انداخت بغلو ٍ گفت: خَدش

  ینرس -

 يا نشست ٍ گفت: از نبل یکی یکردم داخل خَنٌ، رٍ دعَتش

 ویبخَر اریب یز یچ ٌیيو گرسنهٌ! يو تشنهٌ!  -

 ارمیچشو االن ن -

 کٌ صداش دراٍند: رفتو یسهت آشپزخَنٌ ن داشتو

 ٍاس خَدت! یشد ینرد ا،یکرد رییتغ یلیداداش خ -

 ٍ گفتو: دمیخند
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 قبلنا نرد نبَدم!؟ یعنیدستت درد نکنٌ،  -

 خندى ٍگفت:  ریز زد

 نٌ! -

 کٌ گفتو: ویدى بَديا لو دا نبل ی. رٍویبايو شام رٍ خَرد دمیرٍ چ زینثارش کردم ٍ ن یا ٍَنٌید

 خَنٌ نادر زنو دستپختش حرف ندارى! ویبر ایآرشا فردا ب -

 گرد شدى گفت: یخبر باچشها یب یاز يهٌ چ آرشا

 !؟ویدٍنست ینا نه یزن گرفت ینادر زنت؟ تَک -

 يَل شدم ٍ با تتٌ پتٌ گفتو: 

 يست کٌ ازدٍاج کردم! یيفتٌ ا ٌینن  -

 نگايو کرد ٍ گفت: جیشدى ٍگ شکٌ

 ٍقت چرا نن خبر ندارم؟ ! اٍن؟یگ ین یجد -

 تکَن دادم ٍ گفتو: یسر 

 !کنو ین فیدارى، حاال بعدا برات تعر انیجر نیبب -

 باال انداخت ٍ گفت: یا شَنٌ

 باشٌ پس نبارک باشٌ! -

 تشکرتکَن دادم ٍ  گفتو: ی رٍ بٌ نشَنٌ سرم

 ویبر ایفردا ب ال،یخیرٍ ب يا نیحاال ا -

 گفت: دیکش ین ازىیکٌ داشت خه یدرحال
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 ادیخَابو ن یلینن برم بخَابو داداش خ ام،یحتهان -

 خَابو یباش برٍ داخل اتاق نن بخَاب، نن رٍ نبل ن -

 شب خَش ،  رفتو ینن ن ام یگفت ینه -

 جَابش رٍ دادم ٍ گفتو:  دمیخندیکٌ ن یدرحال

 ریشب بخ -

 پسر! نیپرٍعٌ ا یلیخ

چطَر پلکام  دٍنو یبَدم کٌ نه دایتَ فکر پارن دمیدراز کش ، نن يو آرشا رفت بخَابٌ کٌ نیبعد از ا 
 بستٌ شد.

 * دای* پارن

خَب شدى بَد، بابا اجازى  یلیحالو خ کٌ نیزٍد از خَاب بلند شدم، تا کاريام رٍ انجام بدم. با ا انرٍز
بًشَن  جا نیيا رٍ آٍردم خَنٌ ٍ يه نن يو پرٍندى ،یاستراحت کن دیبا گفت یبرم سر کار؛ ن داد ینه
 .کنو ین یدگیرس

 سیپارن ینشَن بدم. رفتو در اتاقشَن رٍ زدم، کٌ صدا انیيا رٍ بٌ شا از پرٍندى یکی خَاستو ین 
 اٍند:

 داخل ایب -

 نگايش کردم ٍ گفتو: یسَال نیيه یتنًا بَد. برا سینبَد ٍ پارن انیداخل، انا شا رفتو

 ست؟ین انیشا -

 گفت: کرد ین شیداشت آرا  بَد ٍ ستادىیا نٌیآ یکٌ جلَ یحال در

 ؟ینٌ، کارش دار  -



 www.Novel98.ir 55               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 پرٍندى رٍ نشَنش بدم  نیا خَاستو یآرى ن -

 بًو انداخت ٍ گفت: ینگاي

 بٌ سر ٍ رٍت بکشو یدست ویبر ای! ب؟یا افٌیچٌ سر ٍ ق نیا -

 ٍ گفتو: دمیکش رٍنیکالفٌ شدم دستو رٍ ب گٌیبردم سهت اتاقو، د دیرٍ کش دستو

 !سیٍلو کن پارن -

 ٍ گفت: دیيو کش یرٍ تَ شاخها

 ادیدارى ن انیدٍست شا ویٍلو کن! انشب نًهَن دار یچ یعنی -

 دستو اشارى کردم ٍ گفتو: یتَ یچشهام بٌ پرٍندى يا با

 خَب نن کار دارم -

 !نجایا ایحاال ب دى، یانجام ن انیشا -

 .ویدیرٍ چ زیبايو نآشپزخَنٌ ٍ ویرفت سیيو کردم ٍبا پارن یهینال شیيام رٍ عَض کردنـ آرا لباس

آشپزخَنٌ بَدن يَل  یکٌ تَ سی. نانان ٍ پارندیٍارد خَنٌ شد ٍ در رٍ بًو کَب تیبا عصبان پارسا
 کٌ  نانان نگران گفت: رٍن،یشدى اٍندن ب

 بَد؟ یدخترم ک -

 چشٌ! نویپارسا، نن برم بب -

 د، کٌ صداش زدم:تخت ٍ چشهاش يو بستٌ بَ یسهت اتاقش ٍ رفتو داخل، ٍلَ شدى بَد رٍ دمیدٍ

 پارسا؟ -

 نگايو کنٌ گفت: کٌ نیا بدٍن
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 ٌ؟یچ -

 پشت گَشو انداختو ٍ لبام رٍتر کردم ٍ گفتو: نَيام

 شدى؟ یز ینگرانت شدم، چ -

 صداش رٍ باال برد ٍ گفت: کوی

 !یاستراحت کنو اگٌ بزار  خَام یخستو ن کوینشدى! فقط  یز یچ -

 گفتو: نیيه یکشش بدم برا خَاستو ینه یشدى، ٍل شیزیچ ٌیبَدم  نطهئن

 تَيو استراحت کن عشق خَاير  رم، یباشٌ نن ن -

 کٌ نیا یبا يلنا دعَا کردى باشٌ، برا دی. رفتو شارٍنیٍاز اتاق زدم ب دمیى پتَ پش رٍسرش کش بعدش
 رٍ از اتاق آٍردم ٍ شهارى يلنا رٍ گرفتو کٌ بعد چند بَق جَاب داد: وینطهئن بشو گَش

 الَ جانو؟ -

 ؟یم يلن خَبسال -

 !ٌیجَر ٌ یشدى؟ صدات  یز یچ زم،یعز ینرس -

 کٌ نشدى، فقط تَ پارسا رابطتَن چطَرى؟ یز ینٌ چ -

 دا؟یشدى پارن یز یچطَر چ ،یخَب بًترى بگو عال یلیخ -

 رمیگینزاحهت نشو بعدا بايات تهاس ن ویخب فعال برم نًهَن دار دم،یپرس یطَر  نینٌ يه -

  فدات شو، نَاظب خَدت باش -

 خداحافظ نیيهچن -
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آرشا  دنیآٍردن.  رفتو جلَتر ٍ باد فیيو تشر انیشا یدٍست آقا  ن،ییرٍ قطع کردم ٍ رفتو پا یگَش
 خَشحال شدم صداش زدم ٍ گفتو: یلیتعجب کردم بعدش خ یلیاٍلش خ

  یخَش اٍند یلیآرشا خ -

بًش دست دادم  ششیبلند شد نن يو رفتو پ دنویبرگشت ٍبا د نیيه ینبل نشستٌ بَد برا یرٍ
 کٌ گفت:

 شدى بَدا؟! ذرىیخانَم دلهَن ٍاست  دایپارن -

 کرد ٍآرشا رٍ نخاطب قرار داد ٍگفت: زیچشهاش رٍ ر بابا

 پسرم؟ یشناس یرٍ ازکجا ن دایتَ پارن -

 بگٌ، گفتو: یز یاٍن چ کٌ نیا قبل

 !ویشناس یيست، از اٍنجا يو رٍ ن ویدٍست دانشگاي -

 :دیرستکَن داد ٍدٍبارى پ یسر 

  ؟یشناخت یرٍ يو ن انیپس شا -

 سرد نشستٌ بَد انداختو، رٍ بٌ بابا گفتو: خَن یلیکٌ خ انیبٌ شا ینگاي

 باياش آشنا نشدى بَدم ی! ٍلشناختو یبلٌ ن -

بٌ آرشا  یشام نگاي زیسر ن ویرفت دم،یکش ینانان بٌ نَقع صدانَن کرد! نفس راحت خدارٍشکر
دٍستو رابطٌ  یخَرد با يست شیزندگ یتَ یبد یلیخٌ شکست خکردى بَد آ رییتغ یلیانداختو خ
 نرفت ٍآرشا يو بعد از رفتن اٍ رانیخَاستگار پَلدار براش اٍند ازدٍاج کرد ٍاز ا ٌیاٍن  یداشت، ٍل
 چند سالو فک کنو اٍنجا بَدى. نیخانَادش ٍا شیپ رازیرفت ش
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 نیا انی. يهٌ ساکت بَدن کٌ شاویتراس نشست یتَ ویرفت یجز نانان ٍبابا يهگ از شام بٌ بعد
 سکَت رٍ شکست رٍ بٌ پارسا گفت:

 ؟یکن ینه یاقدان چیکارخَنٌ خراب يستن! چرا ي یيا يست دستگاى یناي ٌی دمیشن -

 کٌ تَخَدش بَد گفت: یجَر  يهَن پارسا

 تَ دخالت نکن! کنویحلش ن -

 ٍ گفت: دیکش يو یاخهاش رٍ تَ انیشا

 جبَرم دخالت کنو! ن یکن ینه یکار  چیتَ ي یٍقت -

 ٍگفت: انیبٌ شا دیتَپ یبلند شد عصب پارسا

 تَ چٌ آخٌ!   بٌ -

 بٌ کار نن نداشتٌ باش!  یکار 

 ؟یدیفًه کنویحلش ن خَدم

 ٍ گفت: زین یرٍ دیشد ٍ دستش رٍ کَب یيو بدتر از اٍن عصب انیشا

 با نن درست حرف بزن بچٌ!  -

 کالفٌ شدم داد زدم ٍ گفتو: گٌید

 بسٌ! -

 يو پشت سرش رفت. سیرفت داخل ٍ پارن اپارس

 گفت ٍرفت جَاب تلفنش رٍ بدى. یدیآرشا زنگ خَرد، ببخش یگَش 

 کٌ آرشا اٍند ٍ گفت: ویسکَت کردى بَد انینن ٍ شا 
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 فعال! بنهتَنیبرم کار دارم، ن دیبا - 

 نثل نن حَصلٌ تعارف کردن نداشت ٍ گفت: یيو انگار  انیشا

 امیتا دم در بايات ن -

 در گذاشت ٍ گفت: یپاش رٍ ال انیيو بلند شدم ٍ بٌ اتاقو رفتو. خَاستو در اتاق رٍ ببندم کٌ شا نن

 بايات حرف بزنو! خَام ین -

 فشار دادم ٍ گفتو:  درٍ

 ویزن یفردا حرف ن اد،یخَابو ن -

 تخت نشست ٍ گفت: یتَجٌ بٌ حرفو يَلو داد اٍند داخل، در رٍ بست ٍ رٍ بدٍن

 ؟یپسرى رابطٌ دار تَ ينَز با اٍن  -

 :دمیشکٌ شدم ٍ با تعجب پرس یلیخ

 کدٍم پسرى؟ -

 رٍ باال انداخت ٍ گفت: ابرٍياش

 !یدیباياش رقص یيهَن کٌ رٍز عرٍس -

 حَصلٌ درٍغ گفتن گٌیيام پر از اشک شد. د افتادم، چشو یاٍن شب لعنت ادی باز

 گفتو: نیيه یبرا نداشتو

 نٌ! -

 کرد ٍ گفت: زیرٍ ر ياش چشو

 دٍست پسرتٌ؟! یٌ نگفتنگ -
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 صدام رٍ باال بردم ٍ گفتو: کویخَرد شد ٍ  اعصابو

 !دمیاصال باياش نبَدم، فقط اٍن شب باياش رقص -

 راحت شد شَير خَاير، حاال برٍ! التیخ 

شدن، بلند شد اٍند  ریيام سراز رٍشَن نداشتو. اشک یکنترل گٌیکٌ د ویلعنت یيا چشو نیاز ا انان
 باال گرفت ٍ گفت:رٍبرٍم ٍ چَنو رٍ 

 اشکات نن يستو؟ نیباعث ا ؟یکنین ٌیگر یدار  -

 زدم ٍ گفتو: نشیس یشدم، با دٍ تا دستام رٍ رىیخ شیعسل یيا چشو یبلند کردم ٍ تَ سر

 ؟یيا؟ ک ارىیاشک نن رٍ در ب تَنٌ یکٌ ن یلعنت یجز تَ -

 

 انداخت ٍ گفت: نییرٍ پا سرش

 !خَام ینعذرت ن -

 رفت. رٍنیاتاق ب فاصلٌ گرفت ٍ از ازم

 !ادیاز خَدم بدم ن 

 !ستیکٌ نال نن ن یکس چرا

 کٌ دٍسو ندارى رٍ بازم دٍست دارم؟! یکس

خَابو  دیشا کٌ نیا دیتخت بٌ ان یخَدم رٍ انداختو رٍ دمیدٍش گرفتو ٍ لباس پَش ٌیشدم  بلند
بٌ  رىیا بخَرم؛ خيَ کویسرم انداختو ٍ بٌ تراس رفتو تا  یرٍ ینداشت. شال دىیانا نٌ فا رى،یبگ

 پارسا بٌ سهتش برگشتو: یآسهَن بَدم کٌ با صدا
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 و؟یبايو حرف بزن شٌ ین دایپارن -

 زدم ٍ گفتو: یسهتش برگشتو لبخند نحَ بٌ

 شدى؟ یچ نویبگَ بب -

 گفت: یجد یلیشد ٍ خ رىینشست ٍ بًو خ ویکنار یصندل یرٍ

بَد، ٍ  ختٌیٍضاع شرکت بًو را ادتٌیرٍ  شی!  چند ناى پگوین یچ نیپس خَب گَش کن بب -
 !ویبَد ٍرشکستٌ بش کینزد

 تکَن دادم ٍ ننتظر ادانٌ حرفاش شدم: دییبٌ نشَنٌ تا یسر 

بعدش نتَنستو پس بدم! حاال يو دنبالو يستند ٍ  یگرفتو، ٍل یادیز یلیپَل خ یکیاز  نیيه یبرا -
 اگر پَل رٍ ندم!

 نگفت.  یز یکرد ٍچ اریاخت سکَت

 آٍردى. ریيهٌ پَل رٍ پارسا از کجا گ نیا دمیفًه یيهَن نَقع ن دی، باشکٌ شدى بَدم یلیخ

 شَنش قرار دادم ٍ گفتو: یبٌ نشَنٌ تاسف تکَن دادم ٍ دستو رٍ یسر 

 !یفًهین ویبدبخت شد ؟یکرد کار یپارسا تَ چ -

 شد ٍ گفت: رىیيام خ ٍ نظلَنانٌ بٌ چشو دىیترس

 نظرت؟ کنو بٌ کار یچ -

 زدم ٍ گفتو: یعد بشکنتَ فکر رفتو ٍ ب کوی

 !ویریکهک بگ انیاز شا ویتَن ین -

 تکَن داد ٍگفت: یسر 



 www.Novel98.ir 62               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 خَدت باياش صحبت کن، نن حَصلٌ اٍن رٍ ندارم -

 نگران نباش! کنو، یباشٌ حلش ن -

 شد اٍند دستش رٍ دٍر گردنو انداخت ٍ گفت: بلند

 !یچٌ خَبٌ کٌ يست -

 ٍ گفتو: دمیزدم بلند شدم گَنش رٍ بَس یلبخند

 داخل ویبر ایسردى ب یلیفدات بشو، يَا خ -

  

کنو  فیتعر انیشا یناجرا رٍ برا یطَر  چٌ کٌ نیپارسا بٌ اتاقش رفت، نن يو بٌ اتاقو رفتو. بٌ فکر ا 
 خَابو برد.

*** 

 اتاق رٍ زدم کٌ گفت:  در

 داخل ایب -

  

 یبَد کٌ اٍن يو رٍ انیافقط ش هارستان،یرٍ باز کردم ٍ رفتو داخل کٌ خَايرم نبَد پس رفتٌ بَد ب در
 بَد.  نتَجٌ حضَرم شد ٍ سرش رٍ بلند کرد ٍ گفت: یگَش یبَد ٍ سرش تَ دىیتخت دراز کش

 ؟یبا نن کار دار  -

 بايات حرف بزنو ! یدر نَرد نَضَع نًه خَام ین یآرى، اگٌ ٍقت دار  -

 رٍ کنار گذاشت ٍ بٌ تخت اشارى کرد ٍ گفت: شیگَش
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 !یکٌ نردم از فضَلکن  فیٍ زٍد تعر نیش ایب -

 کردم. فیزدم ٍ تهام ناجرا رٍ براش تعر یرٍ گفت. کٌ لبخند نیا یلحن خندى دار  با

 گفت: یفکر کرد ٍ بعد جد کوی 

 !ارنیسرش ب ییخطرناک يستند ٍ نهکنٌ بال یلیخ شناسو، ین يارٍ نینن ا -

 کردم ٍ گفتو: ینچ نچ

 ؟یبًش کهک کن شٌ یخدا نکنٌ، حاال ن انیا  شا -

 دستو اشارى کرد ٍ گفت: یتَ یشد ٍ گَش ندبل

 ویباياشَن حرف بزن ویقرار بزارى، بر کیٍ بگَ  ریتَ با پارسا تهاس بگ نیبب -

 زدم ٍ گفتو: یقبَل کرد کهکو کنٌ خَشحال شدم، لبخند کٌ نیا از

 نفًهٌ! یخَدنَن دٍتا بهَنٌ کس نینهنَن، فقط فعال ب یلی_باشٌ خ

 َر کٌ نشغَل درست کردن نَياش بَد ٍ گفت:ط رفت ٍ يهَن نٌیآ یجلَ بٌ

 حاضر بشو؟ رٍنیب یبر  شٌ یبرم شرکت ن خَام یچشو، ن -

 .رٍنیتکَن دادم رفتو ب یسر  

ازش داشتٌ باشٌ کٌ  یاٍن خبر  دی!  شهارى يلنا رٍ گرفتو شاداد یپارسا رٍ گرفتو انا جَاب نه شهارى
 بعد چند بَق جَاب داد:

 ؟ییسالم يلن کجا -

 ٌ؟یجَر نیشدى؟ صدات چرا ا یز یام، چ َنٌسالم خ -

 ؟یتَ ازش خبر دار  دى، یياش رٍ نه پارسا جَاب تلفن -
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 ازش ندارم  یباياش حرف زدم، از صبح خبر  شبید -

 يو نگران کنو پس صدام رٍ صاف کردم ٍ گفتو: اٍن خَاستو ینه

 برم فعال خداحافظ دیدلو، نن با زیايا پس کارخَنست سرش شلَغٌ عز -

 شٌ خداحافظبا -

 رٍ قطع کردم ٍ آنادى شدم. یگَش

 گفت: دنوینانان بابا داخل سالن نشستٌ بَدن ٍ بابا با د رٍن،یاتاق رفتو ب از

 ؟یر ین ییباشٌ دخترم، جا ریخ -

 گفتو: نییپا رفتو یکٌ از پلٌ يا ن جَر يهَن

 اٍندى  شیبرام پ یکار فَر  ٌیشرکت  رم یآرى ن -

 تکَن داد ٍ گفت: یسر 

 برٍ خدا بٌ يهرات باشٌ -

 صدام زد: انیٍخَاستو سَار شو کٌ شا نویخَنٌ کٌ دراٍندم رفتو سهت ناش از

 ؟یر ین ییجا دا،یپارن سایٍا -

 سهتش برگشتو ٍ گفتو: بٌ

 !دىیدنبالش، آخٌ جَاب تلفن يام رٍ نه رمینگران پارسا شدم ن -

 ٍ گفت: دیدستش بَد رٍ پَش یکٌ رٍ یکت

 ؟کجاست یدٍن یٍقت ن اٍن -

 تکَن دادم. یبٌ نشَنٌ ننف یسر 
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 خَدش اشارى کرد ٍ گفت: نیناش بٌ

  ویپس سَار شَ بايو بر -

زنگ  وینگذشتٌ بَد کٌ گَش قٌیچند دق و؛یرٍ رٍشن کرد ٍ راى افتاد نیکردم ٍ سَار شدم. ناش قبَل
 جَاب دادم: عیراحت شد ٍ سر الویخَرد ٍ شهارى پارسا بَد کٌ خ

 خانو؟ دایالَ پارن -

 زن ناشناس پشت تلفن جا خَردم ٍ گفتو: یداباص

 ! خَدم يستو دییبفرنا -

 د؟یآقا دار نیبا ا یشها نسبت رم،یگ یباياتَن تهاس ن هارستانیاز ب -

 لرزٍن جَاب دادم: یشدى با صدا شکٌ

 داداشو يستند -

 دیخَدتَن رٍ برسَن عیلطفا سر -

آدرس رٍ  انیٍ با يق يق  بٌ شا ٌیگر ریم ززد اٍردمیطاقت ن گٌیرٍ ازش گرفتو ٍ د هارستانیب آدرس
 گفتو.

يو پشت  انیشا هارستان،یداخل ب دمییشدم ٍ دٍ ادىیپ نیچطَر از ناش دٍنو ینه ویدیکٌ رس نیيه 
 ! نویپارسام رٍ بب خَاستو یحال خَدم نبَدم فقط ن یانا نن تَ کرد، یسرم يهش صدام ن

 رفت ٍ افتادم. یايیيام س راى چشو ٍسط

 :دینگايو بٌ سهتش چرخ انیشا یرٍ باز کردم کٌ با صدا يام چشو

 دا؟یپارن یخَب -
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 يام پر از اشک شد ٍ با بغض گفتو: کٌ دٍبارى چشو دمی! بعد فًهنجام؟یفکر کردم کٌ چرا ا کوی

 طَرى؟ داداشو کجاست؟ حالش چٌ -

 دستو کٌ سرم بًش ٍصل بَد گذاشت ٍ گفت: یرٍ رٍ دستش

 ، باشٌ؟اٍل آرٍم باش تا بًت بگو -

 رٍ گرفتو ٍ گفتو: دستش

 !گٌیبگَ د -

 گرفتٌ گفت: ییانداخت ٍ صدا نییپا سرش

  ست،یحالش خَب ن ادیاتاق عهل ٍ ز -

 انیيو خبر دادم دارن ن يا  نیکردى! بٌ نانان ا تصادف

  

 ٍ گفتو: دمیکش رٍنیُسرٍنو رٍ از دستو ب کردم ین ٌیطَر کٌ گر شدم ٍ يهَن بلند

 نهشیبب خَام ین - 

 شَنو قرار داد ٍ گفت: یرٍ دستش

 !ششیپ برنت یچشو ن رٍنیب ارنشیاتاق عهلٌ، بزار ب گو ین -

 پشت سرم اٍند ٍ صدام زد: انیرفتو. شا رٍنیشد ٍ از اتاق ب ادیيق يقو ز یصدا

 !ویبر ایب -

 يو اٍندن؛ يا نینانان ا قٌیدر اتاق عهل، کٌ بعد چند دق ویرفت 
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بَد ٍ چشش  ستادىیبابا يو کٌ سرپا ا خَند، یٍ دعا ن کرد ین ٌیم گردستش بَد ٍ آرٍ حیتسب نانان
 بٌ در اتاق بَد.

 نشٌ! شیزیداداشو چ کنو یخَايش ن ایخدا و،ینداشت یحال خَب کدٍم چیي

 کٌ گفت: ششیپ ویٍ رفت ویاٍند. يهٌ بلند شد رٍنیاز اتاق ب دکتر

 نبَد ایعهرشَن بٌ دن یٍل و،یاز دستهَن بر اٍند انجام داد ینتاسفو! ير کار  -

 یتحهل ٍزنو رٍ نداشتن ٍ سرخَردم رٍ گٌیسرم گذاشتو. پايام د یٍ دستام رٍ رٍ دمیکش یبلند غیج
 !نیزن

 يق يقو بلند شد. یصدا 

يا ٍ بابام يو سرش رٍ  از اتاق یکیبلندش کردن ٍ بردنش  انیٍ شا سینانان از يَش رفت، پارن 
 ٌیٍ فک کنو داشت گر دیلرز یشَنٌ ياش ن یم نبَد، ٍلدستاش گرفتٌ بَد. از صَرتش نعلَ نیب
 يلنا سرم رٍ بلند کردم: یدادم ٍ پايام رٍ بغل کردم ٍ با صدا ٌیتک َاری. بٌ دکرد ین

 پارسا حالش چطَرى؟ دا؟یپارن -

 گفتو: ختویر یکٌ اشک ن یبغلش انداختو ٍ در حال یٍ خَدم رٍ تَ َردمین طاقت

 گذاشت ٍ رفت! پارسا رفت يلنا! نارٍ تنًا -

 صَرتو نگاى کرد ٍ داد زد:  یشدى نن رٍ کنار زد ٍ تَ شَکٌ

 !یرفت؟ حرف بزن لعنت یچ یعنی -

 يو نثل خَدش داد زدم ٍ گفتو: نن

 ! داداشو ُنردى يلنا، نردى!گو؟ ین یچ یشنَ ینه - 
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ارسا رٍ آٍردن کردن. در اتاق عهل باز شد ٍ پ ٌیدينش گذاشت ٍ شرٍع کرد زار زار گر یرٍ جلَ دستش
بٌ  یرفتو کنارش ٍ پارچٌ رٍ کنار زدم نگاي اٍردمیرٍش بَد کٌ طاقت ن دیسف ی پارچٌ ٌی رٍن،یب

 صَرتش انداختو ٍ گفتو:

 خَايرت فدات شٌ، تَرٍ خدا بلند شَ! یالً -

 خَنٌ. ویبرگشت يا نیبٌ يهراى نانان ا قٌی. بعد چند دقدیآغَشش کش یٍ نن رٍ تَ شویاٍند پ بابا

نن تنًا باشو.  ساکت نشستٌ بَدم  دیداداشو نشستٌ بَدم کٌ يهٌ رفتن ٍ بًشَن گفتو بزار اکسرخ
 سرم رٍ بلند کردم: ییناآشنا یکٌ با صدا کردم ین ٌیٍ آرٍم گر

 غو آخرتَن باشٌ گو، ین تیتسل -

 یلٍآرشاست. پسر خَشگ انیايَرا دٍست شا دمیخَب کٌ نگاى کردم فًه ٍند، ا یبرام آشنا ن افشیق
 ٍ قد بلند بَد. یکلیي یلیبَد ٍ خ

 تکَن داد ٍ آرٍم گفتو: یسر 

 نهنَن -

 رفت، بٌ سهتو اٍند ٍ دستو رٍ گرفت ٍ گفت: جیبلند بشو کٌ سرم گ خَاستو

 رسَنهتیخَدم ن ویبر ایب ست،یحالت خَب ن یانگار  -

ٍ رسَند ٍ نن ر ویشد نیسَار ناش و،یرفت نشیٍ بٌ سهت ناش دمیکش رٍنیرٍ از دستش ب دستو
 خَنهَن.

 شد ٍ گفت: ادىیشدم کٌ اٍن يو پ ادىیازش تشکر کردم ٍپ 

 ست؟یکٌ ن یداخل نشکل امیب خَام ین -

 باال انداختو ٍ گفتو: یا شَنٌ
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 داخل نییبفرنا ٌ،یچٌ حرف نینٌ ا -

 گفتو: نیيه یداخل سالن نبَد، برا یکس ویخَنٌ کٌ شد ٍارد

 گردم ینن االن برن نیشها بش -

 اٍند ٍ کٌ گفتو: رٍنیاز اتاقشَن ب انیو رفتو کٌ شااتاق سهت

،ییدٍستت ايَرا پا انیشا -  اٍندى! تیعرض تسل یبرا ششیبرٍ پ ن 

 ٍ گفت: دیيو کش یرٍ تَ اخهاش

 خَنٌ؟ یتَ با اٍن اٍند -

لحن صدام رٍ تند کردم ٍ  نیيه یاعصابو خَرد شد، برا شتریحرفش ب نیحَصلٌ نداشتو ٍ با ا خَدم
 گفتو:

 ؟یرى نشکلا -

 نییرفت پا یحرف چیيو رفت؛ بدٍن ي یاخهاش بدتر تَ کٌ

. از اتاقو خارج شدم ٍ دمیپَش یاز کهدم در آٍردم ٍ با شال نشک یلباس نشک ٌیداخل اتاقو ٍ  رفتو
 اسهش رٍ صدا زدم: دى،یتخت دراز کش یرٍ دمیرفتو ٍ در رٍ بازم کردم کٌ د سیبٌ سهت اتاق پارن

 ؟یدار یب سیپارن -

 ٍ گفت: دیسهت نن چرخ بٌ

 آرى  -

 ٍ گفتو: دمیرٍ صَرتش کش ینشستو ٍ دست کنارش

 !ششیپ ویاٍندى زشتٌ نر انیدٍست شا ن،ییپا ویبلند شَ بر -
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 گفت: شد یکٌ داشت بلند ن یدرحال

 ؟یگ یآرشا رٍ ن -

 !شَنیهینٌ ايَرا، دٍست قد -

 نگايش بَد گفت: یکٌ تَ یبلند شد ٍبا شَق خاص ًَی

 امینن حاضر شو ن تَ برٍ، -

با  انیرفتو يهٌ نشستٌ بَدن ٍ شا ییرایرفتو. بٌ سهت پذ رٍنیگفتو ٍ از اتاق ب یا تعجب باشٌ با
بَدم کٌ ايَرا  یپلٌ آخر  یرٍ رفت؛ یاش ٍر ن انداختٌ بَد ٍ با حلقٌ نییدريو سرش رٍ پا یيا اخو

 کی نبل یتکَن دادم ٍ رٍ سرم رٍ براش ینتَجٌ حضَرم شد ٍ سرش رٍ باال گرفت با لبخند کهرنگ
 ايَرا بَد نشستو. یٍ رٍ بٌ رٍ انیکٌ بغل شا ینفرى ا

 دیبابام نگايو بٌ سهتش چرخ یصدا با

 شرکت،  دیفردا با آقا ايَرا بر دایپارن -

 داداشت بَ... یيا کهک بٌ نا اٍندن ٍ از دٍست یايَرا برا  

 کٌ سالم داد،  سیپارن یباصدا 

 بابا نصفٌ نَند! حرف

 شدى؟ یجَر  نیچرا ا سینپار

 نازک رٍ سرش انداختٌ بَد. ریشال حر کیبَد،  دىیپَش یبلند یلباس نشک ٌیٍ  ظیغل شیآرا کی

 نیع سیداداشش رٍ از دست بدى ٍ نثل پارن یدختر  شٌ یپارسا بغض کردم، آخٌ نگٌ ن یادآٍر ی با
 !؟یپیچٌ سرٍت نیا نگذشتٌ یسپار  رٍز يو از خاک کیيو نباشٌ؟!  ٍاقعا نتاسفو ينَز  الشیخ
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بشٌ   یعصب انیبًش نگفت؟ انتظار داشتو شا یچیي انینشَنٌ تاسف تکَن دادم، چرا شا ٌی یسر 
 .کرد ینگاى ن سیبٌ پارن یٍاکنش چیبدٍن ي یٍل

 گفت: سیلبخند رٍ بٌ پارن ٌیبا  ايَرا

 سالم -

  

 بعد رٍ بٌ جهع گفت: ٍ

 د؟یکن ینه ینعرف -

  

 سرد گفت: یلیخ انیشا کٌ

 يهسرم يستند س،یارنپ -

 دست داد ٍ گفت: سیبلند شد ٍ بٌ پارن ايَرا

 خَشَقت يستو بانَ! -

 دست داد ٍ گفت: یيو با لبخند خاص سیپارن

 طَر نیيو يه نن  -

با  یکار  چیاالن ي یٍل رم،ینن بٌ دٍستاش دست بدم ٍ باياشَن گرم بگ ،ٍندیبدش ن شٌیيه انیشا
 نتعجب شدم. یلیزنش ندارى!  خ

 در يو رٍ بٌ نن گفت: یيا نداشت با اخو یدل خَش سیٍ رفتار پارن پیکٌ نعلَم بَد از ت بابا

 نانانت چطَرى! نوینن برم بب -
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 تکَن دادم ٍ بعد يو رٍ بٌ ايَرا گفت: دییبٌ نشانٌ تا یسر 

 ستی! نن برم يهسرم حالش خَب ندیببخش -

 ٍ بلند شد رفت.  

 کرد. شٌ یچٌ ن یٍل سیناراحت شد از پارن یلیخ دٍنستو ین

 قٌیرفت ٍ بعد چند دق رٍنیب یحرف چیبلند شد ٍ بدٍن ي ًَیيو انگار بدجَر تَ فکر بَد کٌ  انیشا
 بلند شد. نشیناش یيا کیالست یصدا

 سکَت بَد کٌ ايَرا سکَت رٍ شکست ٍ گفت: قٌیدق چند

در خَنٌ ٍ  انیطلبکاريا ب خَام ینه و،یشرکت ٍ زٍدتر کاريا رٍ حل کن ویخانو بًترى نا يو بر دایپارن -
 نزاحهت کنند. جادیا

 گفتو ٍ بلند شدم ٍ گفتو: یباشٌ ا آرٍم

 آنادى بشو رم ینن ن -

 کرد. یدريو بٌ ايَرا نگاى ن یخَرد کٌ با اخها سینگايو بٌ پارن ٍ

 کرد؟! ینگايش ن یجَر  نیچرا ا 

 ندارى! یٍلش کن، بٌ نن ربط 

 دلو بٌ خَدم گفتو. یرٍ تَ يا  نیا يهٌ

برام  یلیخ دنشیٍضع د نیبا ا یبٌ نانان بزنو، ٍل یسر  ٌیبٌ سهت اتاقو راى افتادم دٍست داشتو  
ٍ  سیپارن دمیرفتو کٌ د رٍنیزدم ٍ ب ینشک پیت ٌیشدم ٍ رفتو اتاقو  الشیخیسخت بَد پس ب

ير دٍ يَل شدى نگايو کردن کٌ ايَرا  نیینن کٌ از پلٌ يا رفتو پا زدن؛ یايَرا داشتن حرف ن
 رٍ جهع کرد ٍ گفت:  خَدش
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 خانو؟ دایپارن ویبر -

  

 انداختو ٍ پشت سر ايَرا راى افتادم. سیبٌ پارن یافتاد نن يو نگاى سرد راى

 .وینزد یکدٍم حرف چیشرکت ي ویدیتا رس ویٍراى افتاد ویشد نیسَار ناش رٍنیب ویخَنٌ کٌ رفت از

 گفتن.  تیٍ تسل شویٍندن پداخل شرکت، يهٌ بچٌ يا ا ویرفت ویشد ادىیپ نیاز ناش 

يست ٍخَدم  ینشکل ٌیچندتا از پرٍندى يارٍ نگاى کرد ٍگفت  ٌیٍايَرا  یگانیاتاق با ویرفت بعدش
 کٌ ايَرا گفت: رٍنیب ویاز شرکت رفت ساعت کیٍ بعد از  کنو یحلش ن عیسر

 برم کار دارم دینن با ؟یبر  یتَن یخَدت ن -

 زدم ٍگفتو: یکو جَن لبخند

 آرى  -

 گرفتو ٍ رفتو خَنٌ. یکردم تاکس یخداحافظ اشباي

...... 

بًهَن  یلیندت خ نیٍ ايَرا تَ ا رىین شیخَب ٍ آرٍم دارى پ یلیخ یکٌ يهٌ چ گذرى یناى ن چند
نفر  کی یٍسط جا نیا یبرگشتٌ بَد، ٍل یبٌ رٍال عاد یکهک کرد؛ کارخَنٌ رٍپس گرفت ٍ يهٌ چ

 بَد. ٍاسٌ پارسا تنگ شدى یلیبَد، دلو خ یخال

 يام پر از اشک شد کٌ در اتاق زدى شد، چشام رٍ پاک کردم ٍ بلند شدم ٍ گفتو:  چشو 

 داخل ایب -
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با  یٍل اٍند، ینه رٍنیگرفتٌ بَد ٍ ازخَنٌ ب یخَب شدى بَد اٍلش افسردگ یلیندت خ نیبَد ا يلنا
کَن داد ٍ صَرتو ت یجلَ یفکريا بَدم کٌ دست نیا یحالش بًتر شدى بَد. تَ یلیکهک آرشا خ

 گفت:

 ؟یکن ین ری! کجا سیيَ -

 درشت کردم ٍ گفتو: يام چشو

 !؟ینیب ینه یکَر  جام، نیيه -

 شَنو زد ٍ گفت: یرٍ

 ؟یر یگ یٍا چتٌ پاچٌ ن -

 فرستادم ٍ گفتو: رٍنیب ینفس کالفٌ

 شَ! الیخیيلن اصال اعصاب ندارم ب یٍا -

 یيو کٌ نًهَن دار  خالٌ رعنا دست تنًاست انشب ویبر ایباشٌ بابا فعال ب -

 در اشارى کردم ٍ گفتو: بٌ

 امیتَ برٍ نن يو االن ن -

ٍرفتو  دمیبٌ سر ٍ صَرتو کش یدادى بَد. دست بیانشب رٍ ترت یخاطر تشکراز ايَرا نًهَن  بٌ بابا
 .دنید ینشستٌ بَدن داشتن فَتبال ن َنیزیتلَ یٍآرشا جلَ انیشا ن،ییپا

 آٍرد ٍ گفت: رٍنیآشپز خَنٌ سرش رٍ ب از سیکٌ پارن نویبش رفتو یداشتو ن 

 !نویبب نجایا ایب ؟یر یکجا ن -

جفت يو نشستٌ بَدن ٍ داشتن  سیيلنا ٍ پارن دمیرٍ کج کردم ٍبٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو کٌ د رايو
 نن کٌ رفتو ساکت شدن ٍ يلنا نتَجٌ حضَرم شد ٍگفت:  کردن، یپچ پچ ن
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 زنو!بايات حرف ب یراجب نَضَع نًه خَام ین ایب -

 رفتو نشستو ٍگفتو: یکنجکاٍ با

 شدى؟ یچ نویبگَ بب -

 نن نن کرد ٍ بعد گفت: کوی يلنا

 انیقرارى با خانَادش ب گٌیازدٍاج دادى، نن يو قبَل کردم ٍ چند رٍز د شنًادیآرشا بًو پ -
 ویخَاستگار

 نشد! یلدلو گرفت، قرار بَد زن داداش نن بشٌ، ٍ یخَشحال شدم، ٍل ،کنٌیازدٍاج ن کٌ نیازا

 دلو شدى بَد رٍ قَرت دادم. یشگینًهَن يه گٌیکٌ د یبغض

عاشق  یاٍن ادعا یکٌ اٍن يو حق دارى ازدٍاج کنٌ،  ٍل دٍنو یدٍست داشتو ٍ ن یلینن يلنا رٍ خ 
 داداشو بَدم، دلتنگ صداش...! یيا عاشق داداش نن عاشق پارسا! چقدر دلتنگ خندى کرد یبَدن ن

 يلنا کٌ گفت: یباصدا افکار خَدم بَدم کٌ یتَ

 ٌ؟ینظرت چ یپار  -

 زدم ٍگفتو:  یلبخند

 یخَاير  دیخَشبخت بش شاهللیيو خَبٌ، نبارک باشٌ ا یلیخ -

 لبخند ناز زد ٍ گفت: ٌیيو  يلنا

 گلو ینرس -

 بٌ آشپزخَنٌ اٍند ٍ گفت: نانان

 دینیشام رٍ بچ زیختريا ن -
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 . ویرٍ جهع کرد زیٍ ن ویٍ شام رٍ خَرد ویدیرٍ چ زیٍ ن ویگفت یچشه

کٌ ايَرا ٍ بابا گرم صحبت بَدن،   کردن ین یباز  شنیاست یٍ آرشا داشتن پل انیشا و،ینشست دٍريو
 .کردم یٍ آرشا نگاى ن انیشا ینن يو بٌ باز  زدن، یٍ نانان يو بايو حرف ن سیيلنا ٍ پارن

 ٍ آرشا انداخت ٍ گفت: انیشا یبٌ باز  ینگاي ايَرا

 تا حاال نن رٍ نبردى! کس چیدم، ياستا یباز  نینن تَ ا -

 گفت: یرٍ نتَقف کرد ٍ با حرص خاص یباز  انیشا

 استادى؟ یک نویب ویکن یباز  ایب یگ یحاال اگٌ راس ن -

 با آرانش بلند شد ٍگفت: ايَرا

 از االن خَدتَ بازندى بدٍن! یٍل و،یباز نیچرا کٌ نٌ! نن استاد ا -

 زد ٍ گفت: یپَزخند حرص انیشا

 !دید ویخَاي -

 ! نشَن؟یب ٌیرقابت چ نیدٍتا! آخٌ ا نیا بنیعج یلیخ

 ! کنن؟ یبا يو بحث ن چرا

 رٍ نکشن خَبٌ! گرید دٍتا يو نیبٌ دادنَن برسٌ انشب ا خدا

 گفت: انیکٌ شا ستادن،یطرف ا ٌیکدٍنشَن  ير

 ان؟ینن ک یخَب طرفدارا -

 کنٌ! ریپسر! خدا بخ نیشدى ا ٍَنٌید ٍاقعا

 تر بچٌ شدى بَد کٌ گفت:يو از اٍن بد ايَرا
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 يست کٌ کنار نن باشٌ؟ یخَب کس یٍل فتو،ینن بدٍن طرفدار يو حر -

 خندى ٍ بعد بلند شد ٍ گفت: ریزد ز بابا

 .ویبخَاب وینايو با خانَنو بر د،یبرس تَنیيا بٌ باز جٍَن شها

 گفت: ٌیزد با کنا یلبخند ايَرا

 !دیکرد یت دٍنادتَن رٍ تهاشا نٍباخ دینَند یکاش ن یشب خَش، ٍل دیعهَ جان بر -

 شد ٍ گفت: رىیخ انیبٌ شا بابا

 !یکن یچکار ن نویدٍنادم نن بًت اعتهاد دارم بب -

 خندى. ریز ویزد یلحن حرف زدن بابا خندنَن گرفت ٍ يهگ از

 سیکٌ پارن وینَندى بَد سیيلنا يو پشت سرش رفت. نن ٍ پارن ان،یشا شیکٌ رفت پ آرشا
 ٍ گفت: باالانداخت یا شَنٌ

 شَيرم. شیٍاال نجبَرم برم پ -

 یتک ٍتنًا نَندى بَد کٌ سر  چارىیلحظٌ دلو بٌ حال ايَرا سَخت ب ٌیبٌ جهع اٍنا اضافٌ شد  بعد
 تکَن داد ٍگفت:

 نجبَرم تنًا باشو  یانگار  -

 کنارش ٍ گفتو: رفتو

 نن يستو يا! -

 زد ٍ گفت: یلبخند

 یکٌ يست ینرس -



 www.Novel98.ir 78               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  

 یتیيو بَد. رٍبٌ ايَرا با يهَن اخو ٍعصبان یاختو کٌ اخهاش بٌ شدت تَاند انیبٌ شا ینگاي وین
 گفت: ویدٍنست ینه کدٍم چیرٍ ي لشیکٌ دل

 و؟یشرٍع کن یآنادى ا -

 زد ٍگفت: یرٍ گرفت پَزخند ینبل نشست، دستٌ باز  یرفت رٍ ايَرا

 بکش کنار! ،یاالن باخت نیاز يه -

 ٍ گفت: دیخند یعصب انیشا

 !دید ویخَاي -

 . شد یکدٍم نبرن ٍگرنٌ شر ن چیي کردم یادعا داشت. خدا خدا ن یلیخ يَراا

 نیيو از ا ٍ نن    کردن ین قشیٍتشَ زدن ینشستٌ بَدن ٍ براش دست ن انیشا زگرٍىیسهت ن اٍن
 .کردم ین قیسهت ايَرا رٍ تشَ

 قٌیچند دق ن؛زد یکدٍم دفاع بلد نبَدن آخٌ يهش بٌ يو گل ن چیي یٍ انگار  کردن ین یباز  فَتبال
 تهَم شٌ. ینَندى بَد باز 

کٌ  دیبلند شد کٌ نگايو بٌ سهتش چرخ انیداد شا یبَدن، انا با صدا یکٌ نساٍ کردم ین خدارٍشکر
 تهَم شد. یگل پنجو رٍ يو زدن ٍ باز  انیانداختو؛ کٌ بلٌ آقا شا tvبٌ  یبعد نگاي

 بلند شد ٍ گفت: ايَرا

 ٍگرنٌ حقش نبَد ببرى! بَدا یچٌ خبرتَنٌ بابا؟! يهش شانس -

 گفت: یبًش دادى باشن با لبخند حرص درار  ارٍیچنان ذٍق داشت انگار کل دن انیشا

 يا! شٌ ین تیزیچ ٌی اریبٌ خَدت فشار ن -
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شد بٌ  یٍاقعا عصب دفعٌ نیکٌ ايَرا ا رمینن يو نتَنستو جلَ خندم رٍ بگ یحت انیحرف شا نیا با
 ٍ گفت:رٍ گرفت  قشیحهلٌ کرد ٍ  انیسهت شا

 ببند تا نبستو گالت رٍ! -

 ستادیآرشا ا یرٍصَرتش، ايَرا يو بلند شد کٌ دعَا رٍ ادانٌ بدى ٍل دیکَب یشد ٍ نشت یعصب انیشا
 ٍسطشَن ٍ گفت:

 !نیيا بٌ جَن يو افتاد نثل بچٌ ست،یجنگ کٌ ن دٍنیبَد!  ن یباز  ٌیچٌ خبرتَن فقط  َنیآقا -

  

 رٍ بٌ ايَرا گفت: ٌیبا کنا بعد

 کنن! یباز  دیجنبٌ باخت رٍ ندارن نبا يا یبعض -

 ٍ گفتو: ستادمیبگٌ رفتو رٍبرٍش ا یز یخَاست چ ايَرا

 کنو ی! خَايش نٌیکاف -

 .رٍنیدستٌ نبل برداشت ٍ از خَنٌ زد ب یکتش رٍ از رٍ یعصب

 خندى! نتعجب نگايشَن کردم ٍگفتو: ریيهٌ زدن ز ًَیکٌ ايَرا رفت  نیيه 

 !ن؟یخند ین یچٌ خبرى؟ بٌ چ -

 بٌ تهسخر گفت: انیشا

 د؟یباخت یشدى؟ ناراحت شد یچ -

 زدم ٍگفتو: یپَزخند

 برٍ بابا -
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 ٍگفت: دیخند يلنا

 ن؟یراى بنداز گٌیدعَا د ٌی نیيا فک کنو شها دٍتا قصد دار بچٌ -

 ٍگفت: دیخند آرشا

 ٍقتٌ  رید گٌید ویيلنا آنادى شَ بر گٌ، یراست ن -

جهع ٍجَر  سیَن داد ٍبعد دست تَ دست يو رفتن. خَنٌ رٍ با پارنتک دییبٌ نشَنٌ تا یسر  اٍنو
 رفت سهت اتاق خَدش. یٍ يرک ویکرد

 ادیازدٍاج يلنا ٍ آرشا  یادآٍر یبا  دمیتخت دراز کش یٍارد اتاقو کٌ شدم لباسام رٍ عَض کردم ٍ رٍ 
ندت  نیا یکٌ تَ یبرداشتو ٍآينگ یعسل یرٍ از رٍ ویيام جهع شد. گَش پارسا افتادم اشک تَ چشو

 رٍ گذاشتو: دادم یدر نبَدش گَش ن

 کردم یخدا فکر نه ای♡

 رٍز ازم جدا شٌ  ٌی کٌ

 گٌیسختٌ کٌ د باٍرش

 رٍ سرم نباشٌ شیسا

 چٌ سردى دست گرنت گر

 یٍاسٌ نن يهَن انا

 تهام خاطراتت با

 ینَن یذين نن ن یتَ

 چشهاتَ ٍا کن یداداش
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 رمیدستاتَ بگ بذار

 وبٌ خَاب ایب دٍبارى

 رمین ین تیاز دٍر دارم

 خَام یخدا نن اٍنَ ن یا

 شیتَ ازم گرفت انا

 ٍ جا گذاشت تَ قلبو رفت

 شینثٌ آت خاطراتش

 رفتٌ شٌینه باٍرم

 گردى یاٍن بر نه گرچٌ

 ایدن یغو يا یداداش

 با دلو چٌ کردى نیبب

 یچشهاتَ بست یداداش

 تَ سراغو یر یگ ینه

 هٌیتنًا دلخَش گٌید

 اتاقو یتَ تَ عکس

 چشهاتَ ٍا کن یاداشد

 رمیدستاتَ بگ بذار

 بٌ خَابو ایب دٍبارى



 www.Novel98.ir 82               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 رمین ین تیاز دٍر دارم

 خَام یخدا نن اٍنَ ن یا

 شیتَ ازم گرفت انا

 ٍ جا گذاشت تَ قلبو رفت

 شینثٌ آت خاطراتش

 ♡چشهاتَ ٍا کن یداداش

 •••دخراطًاینج•••

شدم چشام رٍ بستو ٍ  نیتهام شدن اينگ با پشت دست اشکام رٍ پاک کردم ٍپلکام سنگ با
 .دمیخَاب

انداختو کٌ ايَرا بَد. با  یبٌ صفحٌ گَش یبزٍر پلکام رٍ باز کردم ٍ نگاي ویزنگ گَش یبا صدا صبح
 گفتو: یحالت خَاب آلَد

 الَ -

 یسالم خَب -

 ینرس -

 دنبالت  امیآنادى باش دارم ن -

 و؟یر ین ییجا -

 ویرانرٍز رٍ بايو نايار بخَ خَام یآرى خَشگلو ن -

 چٌ ٍقت نايارى؟ ی_سر صبح
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 ٍگفت: دیخند

 آلَ _صبح کجا بَد، لنگ ظًرى خَاب

 ظًر بَد!21ساعت گفت یانداختو راست ن ویبٌ گَش ینگاي

 فعال خداحافظ شو، یباشٌ االن حاضر ن -

 کٌ نیدٍش گرفتو بعد از ا ٌیتخت بلندشدم بٌ سهت حهَم رفتو  یکردم ٍ از رٍ یخداحافظ باياش
 .رٍنیاتاقو رفتو ب آنادى شدم از

 بٌ سرتاپام انداخت ٍگفت: یباال، نگاي اٍند یيو داشت ن انیکٌ  شا رفتو ین نییيا پا از پلٌ داشتو

 ؟یر  یسر ٍ ٍضع کجا ن نیبا ا -

 باال انداختو ٍ گفتو: ییابرٍ

 جَاب پس بدم! دیبا -

 ٍگفت: دیيو کش یرٍ تَ اخهاش

 سختٌ گفتنش! قدر نیا ؟یر  یبگَ کجا ن -

 ايَرا قرار دارم با -

 ياش قرنز شد ٍگفت: چشو تیعصبان از

 ...کیتَ با اٍن نرت -

 نصفٌ نَند. انیاٍند کًحرف شا رٍنیازاتاقشَن ب سیپارن 

بٌ سهت اتاقشَن رفت ٍ در رٍ نحکو  سیبدٍن تَجٌ بٌ پارن تیبًو انداخت با عصبان ینگاي وین 
 .دیبًو کَب
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 ٍگفت: شویاٍند پ سیپارن 

 چشٌ؟ نیا -

 کردم ٍ گفتو: یحرصو رٍ سر اٍن خال نیيه یبَد، برا ختٌیاعصابو رٍ بًو ر یبدجَر  انیشا

 ! شَير تَعٌ برٍ از خَدش بپرسدٍنو ین  نن چٌ -

رفتو  نشیسهت ناش اد،یکٌ دارى ن دمیايَرا رٍ د نی. ناشرٍنیننتظر نهَندم ٍ از خَنٌ زدم ب گٌید
 ٍسَار شدم ٍ سالم دادم کٌ گفت:

 يات تَيهٌ؟ چرا اخوسالم،  لکیع -

 زدم ٍ گفتو: یزٍرک لبخند

 !ستین یز یچ -

 نگفت ٍحرکت کرد. یز یچ

 تَفکربَدم کٌ ايَرا گفت: 

 شَ ادىیپ -

 .ویدیرس ینتَجٌ نشدم ک اصال

کٌ ايَرا  یز ین یبَد رٍ یکیلَکس ٍ ش یجا یلیخ و؛یشدم بايو ٍارد رستَران شد ادىیپ نیناش از
 . ویاشارى کرد نشست

نَ رٍ آٍ   ویغدانَن رٍ خَرد کٌ نیبعد از ازا ویردن کٌ نن ٍ ايَرا يردٍتانَن چلَ جَجٌ سفارش دادن 
 ايَرا گفت:

 ازت داشتو! یدرخَاست ٌی دایپارن -



 www.Novel98.ir 85               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !ستویبلد ن ادیز یباز  کیراستش نن رنانت یشد، ٍل ییًَی یلیخ دٍنو ین یعنی

 حلقٌ شکٌ شدم! دنیاز کرد با دجعبٌ درآٍرد ٍ درش رٍ ب ٌی بشیاطرافش رٍ نگاى کرد بعد از ج کوی

 !؟یکنیبا نن ازدٍاج ن -

نسبت بٌ ايَرا نداشتو پس بًتر بَد  یحس چینن ي یدرخَاست رٍ اصال ازش نداشتو، ٍل نیانتظار ا 
 بًش بگو:

 ايَرا نن... -

 ٍسط حرفو ٍگفت: دیپر

 ندى! یجَاب ننف عیلطفا سر یٍل ،یفکر کن یتَن ین یتا يرٍقت بخَا دٍنو ین -

 گفتو: نیيه یلحظٌ دلو براش سَخت برا ٌی

 باشٌ، پس بزار خَب فکرام رٍ بکنو  -

 زد ٍ گفت: یلبخند

  یفکر کن یتَن ین یتا يرٍقت بخَا -

 .ویکٌ استارت رٍ زد ٍ راى افتاد ویشد نیٍ  سَار ناش رٍنیب ویرفت ویبلند شد قٌیچند دق بعد

 کٌ ايَرا  گفت: ویخَنٌ بَد یيا کینزد

 کنو ینَادت صحبت نانشب با خا -

 کردم ٍ گفتو: نگايش

 بًت ندادم! ینن کٌ ينَز جَاب -

 باخبر باشن بًترى! هویبٌ يرحال اٍنايو از تصه -
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 نگفتو. یز یتکَن دادم ٍچ یسر 

کٌ دٍستش ندارم ازدٍاج کنو، بزار  یٍقت با کس چیي خَاستو یبَد ٍ نه ینن کٌ جَابو ننف باالخرى
 دلش خَش باشٌ. کوی

چرا بعد چند سال برگشتٌ؛ از  دٍنو یخَدش نه یٍل کردن، ین یَادش خارج از کشَر زندگخان ايَرا
 ٍخانَادش ترک کردى! رانیکٌ اٍندى ينَز برام سَالٌ کٌ چرا اٍندى ا یٍقت

نبل  نشستٌ  یکٌ بابا رٍ ویشد ٍ يهراى نن ٍارد خَنٌ شد ادىیشدم ٍايَرا يو پ ادىیپ ویدیرس یٍقت
بلند شد با ايَرا دست دادن ٍنشستن. رفتو آشپزخَنٌ کٌ  دیتا نارٍ د خَند یبَد داشت رٍزنانٌ ن

 نانان اٍنجا بَد، صداش زدم:

 نانان  -

 سهتو اٍند ٍ گفت: بٌ

 جانو دخترم؟  -

 .امیتا نن برم لباسو رٍ عَض کنو ٍ ب یکن ییرایازش پذ شٌ یباباست، ن شیايَرا اٍندى پ -

 زد ٍ گفت: ییبایز لبخند

 رٍ باشٌ تَ ب -

 رفتو. رٍنیٍ از آشپزخَنٌ ب دمیرٍ بَس گَنش

يام رٍ عَض کردم. خَاستو  تخت انداختو ٍ لباس یرٍ فویبٌ  سهت اتاقو رفتو ٍارد اتاقو شدم ک 
 تخت انداختو کٌ در اتاق زدى شد. یخَدم رٍ رٍ نیيه یاستراحت کنو برا کوی

 شدم نشستو ٍ گفتو: بلند

 داخل ایب -
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 ندى! یجَاب ننف عیلطفا سر یٍل ،یفکر کن یتَن ین یَاتا يرٍقت بخ دٍنو ین -

 گفتو: نیيه یلحظٌ دلو براش سَخت برا ٌی

 باشٌ، پس بزار خَب فکرام رٍ بکنو  -

 زد ٍ گفت: یلبخند

  یفکر کن یتَن ین یتا يرٍقت بخَا -

 .ویکٌ استارت رٍ زد ٍ راى افتاد ویشد نیٍ  سَار ناش رٍنیب ویرفت ویبلند شد قٌیچند دق بعد

 کٌ ايَرا  گفت: ویخَنٌ بَد یيا کینزد

 کنو یانشب با خانَادت صحبت ن -

 کردم ٍ گفتو: نگايش

 بًت ندادم! ینن کٌ ينَز جَاب -

 باخبر باشن بًترى! هویبٌ يرحال اٍنايو از تصه -

 نگفتو. یز یتکَن دادم ٍچ یسر 

ش ندارم ازدٍاج کنو، بزار کٌ دٍست یٍقت با کس چیي خَاستو یبَد ٍ نه ینن کٌ جَابو ننف باالخرى
 دلش خَش باشٌ. کوی

چرا بعد چند سال برگشتٌ؛ از  دٍنو یخَدش نه یٍل کردن، ین یخانَادش خارج از کشَر زندگ ايَرا
 ٍخانَادش ترک کردى! رانیکٌ اٍندى ينَز برام سَالٌ کٌ چرا اٍندى ا یٍقت

نبل  نشستٌ  یکٌ بابا رٍ ویَنٌ شدشد ٍ يهراى نن ٍارد خ ادىیشدم ٍايَرا يو پ ادىیپ ویدیرس یٍقت
بلند شد با ايَرا دست دادن ٍنشستن. رفتو آشپزخَنٌ کٌ  دیتا نارٍ د خَند یبَد داشت رٍزنانٌ ن

 نانان اٍنجا بَد، صداش زدم:



 www.Novel98.ir 88               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نانان  -

 سهتو اٍند ٍ گفت: بٌ

 جانو دخترم؟  -

 .امیٍ عَض کنو ٍ بتا نن برم لباسو ر یکن ییرایازش پذ شٌ یباباست، ن شیايَرا اٍندى پ -

 زد ٍ گفت: ییبایز لبخند

 باشٌ تَ برٍ  -

 رفتو. رٍنیٍ از آشپزخَنٌ ب دمیرٍ بَس گَنش

يام رٍ عَض کردم. خَاستو  تخت انداختو ٍ لباس یرٍ فویبٌ  سهت اتاقو رفتو ٍارد اتاقو شدم ک 
 تخت انداختو کٌ در اتاق زدى شد. یخَدم رٍ رٍ نیيه یاستراحت کنو برا کوی

 شدم نشستو ٍ گفتو: دبلن

 داخل ایب -

 تخت کنارم نشست ٍگفت: یاٍند داخل ٍ رٍ  سیپارن

 ؟یکجا بَد دایپارن -

 تکَن دادم ٍ گفتو: یسر 

 ؟یپرس یچرا ن -

 زد ٍگفت: یلبخند

 حق ندارم بدٍنو خَايرم کجا بَدى؟ یعنی -

 زدم ٍ گفتو: یلبخند
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 .وینايار خَرد ویبا ايَرا رفت -

 ر رفت ٍ بجاش اخو کرد ٍ گفت:از صَرتش کنا لبخند

 عشق ٍحال! یر  ین بٌینرد غر ٌیبا  ستیاصال درست ن -

 گفتو: یبدم اٍند ٍبا لحن تند یلینَع حرف زدنش خ از

فک نکنو  وینايار خَرد ویايَرا دٍستهٌ بايو رفت ٌ؟ی! عشق ٍحال چسیدرست حرف بزن پارن -
 داشتٌ باشٌ  ینشکل

 کرد ٍ گفت: زیرٍ ر ياش چشو

 نشد؟ یا گٌید زیٍ چ دیفقط نايار خَرد یهئننط -

ٍسط ٍجَد  نیا یز یچ ٌینطهئنو  یٍل شدم، یرفتارياش نه نیشدى بَد ٍ اصال نتَجٌ ا بیعج یلیخ
 دارى!

 اٍندم ٍ گفتو: رٍنیفکر ب از

 ازدٍاج داد  شنًادیبًو پ -

 .رٍنیٍ آشفتٌ بلند شد ٍاز اتاق زد ب شانیپر د،یاز رخش پر رنگ

 .ختیبًو ر اعصابو

شام بَدن نن يو رفتو  زیيهٌ سر ن رٍن؛یٍاز اتاق رفتو ب دمیبٌ سر ٍ صَرتو کش یبلند شدم دست 
 ٍنشستو کٌ بابا گفت:

 ؟یخَب دخترم فکراترٍ کرد -

خب  یچیافتاد انگار از ي انیبًش بدم. نگايو بٌ شا یچٌ جَاب دیبا دٍنستو یشدى بَدم ٍ نه يَل
 کٌ ايَرا گفت: کرد یننداشت ٍداشت بٌ نن ٍ ايَرا نگاى 
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 نن يو ننتظر جَابت يستو پرنسسو! گٌ، یپدرت راست ن -

 آخر رٍ کٌ گفت قاشق از دستو افتاد کٌ ايَرا ادانٌ داد: کلهٌ

 يو رفت. یاخهات تَ نیيه یدرستٌ! برا کرد یصدات ن یجَر  نیا انیشا -

 بًش ٍگفتو: دمیتَپ یعصب

 ايَرا! ٌیکاف -

 گفت: سیاخت ٍ خطاب بٌ پارناند يا نیبٌ نانان ا ینگاي

 گَ بَدى! رٍ بًتَن گفتٌ، نگَ آقا دانادتَن درٍغ زیيهٌ چ انیشا کردم ینن فکر ن ن؟یشها خبر نداشت -

 دستاش نشت شدى بَد کٌ بلند شد ٍ گفت: تیاز شدت عصبان انیشا 

 کنو کثافت! کارت یتَرٍ چ دٍنو ینن ن -

 یصَرتش. بابا رفت جلَ یتَ دید با نشت کَبرٍ گرفت ٍبلندش کر قشیسهت ايَرا اٍند ٍ  بٌ
 گفت: تیطرف باعصبان ٌی دشیرٍ گرفت کش انیشا

 ؟ یبا دختر نن داشت یا دعَا کردن بٌ نن بگَ چٌ گذشتٌ یجا بٌ -

 بیاناعج کرد؛ یانداخت، نانان يو ُبًت زدى داشت نگايشَن ن نیینگفت ٍسرش رٍ پا یز یچ انیشا
 . کرد ینشَن نداد ٍ فقط نگاى ن یشٍاکن چیي سیبَد کٌ پارن جا نیا

 ٍگفت: انیشا ی نٌیس یزد رٍ بابا

 با تَام! ؟یشنَ ینگٌ نه -

 صَرتش ٍ بٌ سهت نن اٍند ٍگفت: یزد تَ یکیبار بابا  نینگفت، ا یز یچ بازم

 بزن دختر! یالعقل تَ حرف زنٌ ینه یاٍن کٌ حرف -
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 ساکت نهَندم ٍگفتو: انینثل شا نن

 سادى بَدى تهَم شدى رفتٌ! یدٍست ٌیانا  ویدرستٌ با يو بَد -

 ٍ گفت: دیخند یعصب

 زدى؟ یسادى بَد ٍ بعد تَ رٍ پرنسسو صدا ن یخَدت بًو صبر بدى، دٍست ایخدا -

 باالخرى زبَن باز کرد ٍگفت: انیشا

يهش نال گذشتٌ بَدى، نن گذشتٌ رٍ فرانَش کردم ٍدرضهن نا چند سال  گٌ یدرست ن دایپارن -
 نزخرف رٍ! یيا بحث نیا دیٍ االن نن عاشق زنو يستو، لطفا تهَم کن ویاشداز يو جد شیپ

 

نن  یرٍ گرفت، ٍل  گلَم یيام شد، بغض بد کٌ زد قلبو بدجَر درد گرفت، اشک پرچشو ییحرفا نیا با
 زجر بکشو! خَام ینه گٌیرٍ گرفتو ٍ د ویتصه

 عذاب بکشو! خَام ینه 

 گفتو: تیا جدب نیيه یکنو، برا یزندگ خَام یيو ن نن

 ازدٍاج ايَرا رٍ قبَل کنو! شنًادینن يو گذشتو رٍ فرانَش کردم، حاال قصد دارم پ -

 بَد. نییکٌ سرش پا انیجز شا  بٌ کردن، یحرفو يهٌ داشتن باتعجب نگام ن نیا از

 زد ٍ اٍند کنارم  رٍ بٌ بابا گفت: یايَرا لبخند 

 !ارم؟یحلقٌ رٍ ب نیفتٌ، حاال اگٌ اجازى بداست ٍ تهَم شدى ر جان يهش نال گذشتٌ آرى عهَ -

 فرستاد ٍگفت: رٍنیپر حرص ب ینفس بابا

 آقا ايَرا! یعجلٌ دار  یلیخ -
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 ابرٍ باال انداخت ٍگفت: ٌی دیخند ايَرا

 عقب انداخت دیرٍ نبا ریکار خ -

 کتش درآٍرد ٍ رٍبٌ بابا گفت: بیرٍ از ج حلقٌ

 و؟حلقٌ رٍ دستش کن خَام ین نیاگٌ اجازى بد -

 گفت: یزٍرک یبَد با لبخند یکٌ نعلَم بَد ينَز عصب بابا

 نبارک باشٌ دییبفرنا -

انا نانان بلند شد ٍ با  کرد، یکٌ نشستٌ بَد داشت با اخو نگايهَن ن یجَر  يهَن سیپارن
 اٍند کنارم. یخَشحال

دستو رٍ ايَرا صداش رٍ صاف کرد ٍ  رٍن،یاز خَنٌ زد ب تیبا عصبان یحرف چیيو بدٍن ي انیشا 
 گرفت ٍحلقٌ رٍ دستو کرد.

رفتو کنارش  ویرٍ جهع کرد زشامین سیيهراى پارن کٌ نیگفتن بعد ازا کیدست زدن ٍتبر يا نیا نانان
 ٍگفتو:

 شدى؟ یز یچ سیپارن -

 يو بَد گفت: یکٌ اخهاش تَ طَر يهَن

 بخَابو رم ینٌ فقط خستو  ن -

 تکَن دادم گفتو: یسر  یقانع نشدم، ٍل کٌ نیباا

 باشٌ برٍ -

 رفت نانان صدام زد ٍ گفت: سیپارن کٌ نیاز ا بعد
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حال ٍيَاتَن عَض شٌ، نن يو  کوی جا نیا دیایب ،گٌین زنٌ یخَايرم چند بار دارى زنگ ن دا،یپارن -
 و؟یيهراى نا بر یایشدى تَنه یبا بابات حرف زدم راض

 نٌ نانان جَن حَصلٌ ندارم -

 ویر یباشٌ پس نا فردا صبح ن -

  

 خَش بگذرى  ن،یاشٌ برب -

 ٍبٌ سالن رفتو کٌ بابا صدام زد: دمیرٍ بَس گَنش

 بايات حرف بزنو خَام ی! نجا نیا ایب دایپارن -

 نشستو ٍگفتو: شینبل کنار یٍ رٍ ششیپ رفتو

 جانو بابا جَن؟ -

 نن نن کرد ٍ بعد گفت: کوی

با ايَرا ازدٍاج  یقبَل نکرد کٌ انینٌ؟ از لج شا یندار  انیبٌ شا ینکردى حس ییدخترم تَکٌ خدا -
 ؟یکن

رٍ  تیکٌ بٌ بابا ٍاقع شٌینه یقبَل کردم، ٍل انیشا یحرفاش درست بَد نن انشب از لج حرفا تهام
 کردم ٍ گفتو: زیيام ر چشو نیيه یبگو برا

سادى بَدى تهَم شدى رفتٌ، باٍر کن  یدٍست کی ؟یکن یفکر ن یجَر  نیٍاقعاکٌ بابا! تَ در نَرد نن ا -
 ا!لطف

 تکَن داد ٍ گفت: یسر 

 ؟یگ یکٌ ن طَرى نیٍاقعا ا -
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 زدم ٍ گفتو: ینحَ لبخند

 گستیبحث د ٌیبازم اٍن  یارى نطهئن باش، اگٌ شک دار  -

 دستو گذاشت ٍ گفت: یرٍ دستش

 !نویبب نجایا ایقصد نداشتو ناراحتت کنو حاال ب دیببخش زم،یعز ٌیچٌ حرف نیا -

 ٍ گفت: دیسرم بَس یيو رفتو بغلش رٍشد ٍاشارى کرد برم بغلش نن  بلند

 ٍقتٌ ریلَس نشَ، برٍ بخَاب د گٌیخَب د -

 :دمیکٌ پرس رفت ین ییآنادى شدى بَد ٍ انگار داشت جا سیبلند شدم کٌ بٌ اتاقو برم پارن 

 ؟یر  یٍقت شب کجا ن نیا -

 گفت: رفت ین نییکٌ داشت ازپلٌ يا پا یطَر  يهَن

 کار دارم هارستانیب رم ین -

 باال انداختو ٍ بٌ اتاقو  یشَنٌ ا الیخیب

شرکت کٌ نَندى بَد رٍ خَاستو انجام بدم،  یاز کاريا یسر  کی.  لب تابو رٍ باز کردم ٍ رفتو
نست بَد چَن  یٍ انگار  اٍند ین انیشا یخندى  یبَد کٌ نشغَل کار بَدم کٌ صدا یساعت کی

 .زدین ینزخرف یيهش داشت حرفا

خَردى بَد کٌ صداش  یلیخ یباال، انگار  اٍند یپلٌ يا بَد داشت بزٍر ن یرٍ رٍنیبلند شدم ٍ رفتو ب 
 زدم ٍگفتو:

 ان؟یحالت خَبٌ شا -

 بًو انداخت ٍ بزٍر از پلٌ يا باال اٍند ٍ رفت اتاقش خَاستو برگردم اتاقو کٌ صدام زد: ینگاي
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 !یار یقرص برام ب ٌی شٌ ین دایپارن -

آب بٌ يهراى قرص براش آٍردم رفتو  َانیل ٌیزخَنٌ لب چندتا فَش بًش دادم ٍ رفتو آشپ ریز 
 تخت، کٌ صداش زدم: یاتاقش ٍلَ شدى بَد رٍ

 بلند شَ برات قرص آٍردم! انیشا -

 آب بًش دادم خَرد ٍ گفت: َانیداد.  قرص رٍ بٌ يهراى ل ٌیشد نشست ٍ بٌ تخت تک بلند

 نهنَن -

 کنو یخَايش ن -

بَد پرت بشو بغلش خَدم رٍٍ کنترل کردم  کیکٌ نزد دیکٌ دستو گرفت ٍ کش رٍنیبرم ب خَاستو
 ٍگفتو:

 ؟یکن ین کار یچ انیشا -

 دٍرگش گفت: یخپار ٍ صدا یيا چشو با

 و؟یحرف بزن ینیبش شٌ ین -

 رٍ صداف کردم ٍ گفتو: صدام

 نٌ کار دارم  -

 صداش رٍ باال برد ٍگفت: تن

 !گو؟ ین یچ یشنَ ینه و،یحرف بزن دیاالن با -

 شَنٌ سکَت باال آٍردم ٍ گفتو:بٌ ن دستو

  ؟یزن یساکت، چرا داد ن -
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 زد ٍگفت: یحرص درار  خندى

 !زنو یداد ن شتریب یاگٌ گَش نکن -

 شدم ٍ گفتو: کالفٌ

 بگَ! زٍد باش یبگ یخَا ین یباشٌ يرچ -

 داغَن بَد. یلیخ دمید ین یجَر  نیرٍ ا انیبار بَد شا نیاٍل یبٌ صَرتش افتاد برا نگايو

 اٍندم: رٍنیاش از فکر ببا صد کٌ

 ؟یدٍستش دار  -

 شدى گفتو: جیگ

 رٍ؟ یک -

 ٍ گفت: دیابرٍياش کش َنین یدست

 !گو ینانزدت رٍ ن -

  

 :دمیپرس نیيه یبرا ٌ؟یننظَرش چ دمیفًه تازى

 نگٌ نًهٌ ٍاست؟ ؟یپرس ین یٍاسٌ چ -

 گفت: تیٍ باقاطع عیسر کٌ

 !پرسو یحتها نًهٌ کٌ ن -

 کنارش ٍگفتو: نشستو

 آرى، دٍسش دارم -
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 کٌ گفت: رٍنیبد شد، بلند شدم خَاستو از اتاق برم ب حالو

  دایتنًام پارن یلیرٍ ندارم، خ کس چینن ي -

يام شدى  اٍندى بَد رٍ پاک کردم.  اشک پرچشو نییکٌ از چشهش پا یسهتش برگشتو قطرى اشک بٌ
 ٍگفتو: ششیبَد، رفتو پ

 خَايرم يست، خانَادت يستند! -

 انداخت ٍ گفت: نییپا سرش

 ندارم یا خانَادى -

 شدى بَدم، کنجکاٍ شدم کٌ گفتو: جیگ ٍاقعا

 ندارم؟! پس پدر ٍ نادرت؟خَايرت؟ یچ یعنی -

 بلند کرد ٍ با بغض گفت: سر

 تصادف از دست دادم ٍ خَايرم... یپدر ٍ نادرم رٍ تَ -

 فتو:گلَم رٍ گرفتٌ بَد، بغضو رٍ قَرت دادم ٍ گ یناراحت شدم. بغض بد یلیخ

 اٍن کجاست؟ ؟یٍاقعا نتاسفو! انا خَايرت چ گو، ین تیتسل -

 گفت: دیفًه شد یصداش ن یکٌ تَ یٍ با بغض دینَياش کش یتَ یبلند شد دست 

 لطفا در نَرد اٍن نپرس، باشٌ؟ -

 چَن ٍاقعا حالش بد بَد بلند شدم ٍ گفتو: ارم،یبًش فشار ب خَاستو ینه

 نن يستو!  ینحرف بز یباشٌ، انا يرٍقت خَاست -
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برگشتو قشنگ چشو تَچشو  یٍقت دفعٌ نیبرداشتو، کٌ پشت سرم اٍند. ا یشدم چند قدن بلند
 کٌ گفت: ویبَد

 ؟یبٌ نن ندار  یحس چیي گٌیٍاقعا د -

 ياش نگاى کنو ٍدرٍغ بگو! تَچشو تَنستو یبند اٍندى بَ،  نه زبَنو

 صدام بَد گفتو: یکٌ تَ یگرفتٌ بَدم ٍ با لرزش استرس

  ری! شب بخانیخستو شا یلیخ -

 رفتو. رٍنیب دمییاز اتاق دٍ عیسر ٍ

 نرد بَدم. نیينَز يو عاشق ا  

 ٍقت دٍسش نداشتو. چیاشتباى، انا اگٌ دست خَدم بَد ي دٍنو ین 

 یيا ٍ يهش بٌ حرف دمیتخت دراز کش یحَصلٌ کار کردن يو نداشتو. رٍ گٌیاتاقو رفتو ٍ د بٌ
 بزنٌ؟! یاست در نَرد خَايرش حرفچرا نخَ کردم؛ یفکر ن انیشا

 براش افتادى! ینکنٌ اٍن يو اتفاق 

 انا چطَر ازش بپرسو؟! دٍنٌ، یرٍ ن یيهٌ چ سینطهئنو پارن ارمیسر درب دینن با 

 دیيام رٍ بستو تا شا خستٌ شدى بَدم ٍ چشو ،یکن ینه فیتعر یکٌ درست حساب انیاز دست تَ شا 
 .رىیخَابو بگ

 بٌ دست ٍ صَرتو زدم. یبلند شدم آب اٍند یٌ از داخل خَنٌ نک ییبا سر ٍ صدا صبح

 ٍگفتو: نییپا دمییدٍ رفتن، یداشتن ن يا نیکٌ نانان ا رٍنیرفتو ب 

 ن؟یرفت یاز نن ن یبدٍن خداحافظ نیٍاقعا کٌ! داشت -
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 کٌ بابا گفت: برد، ین رٍنیياشَن رٍ ب ن داشت چهدٍ انیشا 

 کنو دارتیب َندیدلو ن ،ینٌ دخترم خَاب بَد -

 رٍ انداختو بغلش کٌ نانان يو اٍند ٍ گفت: خَدم

 يا؟  نیخَب يو رٍ بغل کرد یپدر ٍ دختر  -

 خندى کٌ بابا گفت: ریز ویزد يردٍ

 !جا نیا ایحسَد تَام ب یا -

 صداشَن زد ٍگفت: انیکٌ شا ویيو رٍ بغل کرد ییتا سٌ

 !شٌ ین رتَنید نیزٍد باش -

نانان بابا  یباياشَن نداشتو، ٍل یا تن. خَنٌ خالو لندن بَد ٍ نن رابطٌازشَن دل کندم ٍ رف باالخرى
 .اٍندن ینه رانیٍ اٍنا اصال ا رفتن ین شٌیيه

 دمیکٌ د رٍنیباز شدن در اٍند رفتو ب یٍخَردم کٌ صدا ختویخَدم ر یبرا ییچا ٌیآشپزخَنٌ  رفتو
  کٌ صداش زدم ٍ گفتو:باال رفت یيا ن ٍاز پلٌ زد یخَش ُخرم داشت شَت ن یلیخ سیپارن

 ؟یکجا بَد سیپارن -

 اٍند ٍ گفت: نییسهتو برگشت، پا بٌ

 بَدم! هارستانیسالم، ب کیعل -

 تکَن دادم ٍ گفتو: یسر 

 شدى؟ یز ی! چ؟یاینظر ن خَشحال بٌ یلیايا خَبٌ، انا خ -
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 زد ٍ گفت: یلبخند

 یشهال؟ چند سال ویبر ٌیچ نظرت گو ین یچ نیٍل کن بب يارٍ نیبشٌ خَشحال باشو! ا یز یچ دیبا -
 گذرى یخَش ن یلیخ ویيست نرفت

 دیبر انیخَب باشا -

 ابرٍش رٍ باال انداخت ٍ گفت: یتا ٌی

 خَايرم! ویبر ییتا شیقرارى ش -

 کردم ٍ گفتو: زیرٍ ر يام چشو

 يستند؟ اینفر ک شیننظَرت از ش -

 صَرتش اٍندى بَد رٍ کنار زد ٍگفت: یکٌ تَ نَياش

 کردن تَ نَندى! یيا صحبت کردم فقط راض تَ ٍ ايَرا، آرشاٍيلنا.  بااٍن ان،ینن ٍ شا -

 باالانداختو ٍ گفتو: یا شَنٌ

 !امیيو ن نن ان،یباشٌ حاال کٌ يهٌ ن -

 ٍ گفت: دیبغلو ٍصَرتو رٍ بَس دیزد ٍپر یبرق خَشحال ياش چشو

 .ویافت یپس حاضر شَ ظًر راى ن دٍنو،ی یکیعاشقتو  -

 ! پرسٌ ینظر ننَ ن ادیبعد ن دنیرٍ چيهٌ برنانٌ ياشَن  

برداشتو ٍشهارى ايَرا رٍ گرفتو کٌ بعد چند بَق جَاب  شیآرا زین یرٍ از رٍ ویاتاقو رفتو ٍ گَش بٌ
 داد:

 زمیسالم عز -
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 ؟ییکجا یسالم خَب -

 خَنٌ ام، چطَر؟ -

 ؟یشهال، تَ خبر دار  ویبر دنیبچٌ يا برنانٌ چ -

 کنو یرٍ جهع ن لویو دارم ٍساي بًو خبر داد، نن سیآرى پارن -

 اياخَبٌ پس نن يو برم حاضر بشو -

 فعال خداحافظ یباشٌ خانَن -

 رمیدٍش بگ ٌیکردم بلند شدم رفتو حهَم تا  یخداحافظ باياش

از اتاق رفتو کٌ يلنا  رٍنیساک گذاشتو ٍخَدم آنادى شدم ٍ ب کی یکٌ الزم داشتو رٍ تَ یلیٍسا
 ٍند ٍ گفت:ا رٍنیيهزنان بانن از اتاق ب

 و؟یبر یحاضر  -

 اٍندى؟ انیآرى، شا -

 تکَن داد ٍ گفت: یسر 

 ننتظرى نییٍقتٌ کٌ اٍندى، پا یلیخ-

 افتیباشٌ پس راى ب -

 انیايَرا ٍشا دنیننتظر نا بَدند بٌ يهٌ سالم دادم ٍ با د نیيهٌ اٍندى بَدند. کنار ناش نییپا ویرفت
 آرٍم درگَشش گفتو: رفتو کنار يلنا گٌیٍ نَع نگاى کردنشَن بًو د

 يلنا خدا بٌ دادنَن برسٌ! -

 گرد شد ٍ گفت: ياش چشو



 www.Novel98.ir 102               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 شدى؟ یز یچرا چ -

 اشارى کردم ٍگفتو: کردن یبًو نگاى ن یٍايَرا کٌ نثل دٍتا دشهن خَن انیشا بٌ

 بشٌ! یاٍنجا جنگ جًان ویبر ترسو ی! فقط ننیبب يارٍ نیا -

 ٍ گفت: دیخند

 باياش حرف زدم نزارى تنًا باشن زارى ینترس آرشا نَاظبشَنٌ، نه -

  

 زدم ٍ گفتو: یلبخند

 یکرد یکار خَب ن،یآفر -

بٌ جهعهَن اضافٌ شد  سیکٌ پارن دنیبٌ خند ویٍ شرٍع کرد ویبًشَن انداخت یبايو نگاي يردٍ
 ٍگفت:

 نن يو بخندم! نیشدى؟ بگ یچ -

 گذاشت ٍ گفت: سیپارن ی شَنٌ یدستش رٍ يلنا

 ستین یز یچ -

  

 صدانَن زد: انیبگٌ کٌ شا یز یخَاست چ 

 شد! رنَنیکٌ د دیافتیراى ب نیيا زٍد باش خانَم -

 .ویٍراى افتاد ویشد نیسَار ناش ویرفت
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 زدم؛ یيو براش دست ن نن کرد، ین یشاد گذاشت خَدش يو باياش يهخَن کینَز ٌیايَرا  
 يا لذت ببرم.  لحظٌ نیاز ا خَاستو ین

 بٌ نن گفت: رىیٍ خ ستادیکنار جادى ا کٌ ايَرا ویجادى بَد یتَ یساعت کی

 و؟یبخَر یز یچ ٌی ویام شدى، بر گرسنٌ -

 تکَن دادم ٍگفتو: یبٌ عالنت ننف یسر 

 ریبرام آب بگ یندارم، فقط برگشتن لین یز ینن چ -

 زد ٍگفت: یلبخند

 انیيايو ب چشو بزار بٌ بچٌ يام زنگ بزنو اٍن -

 تکَن دادم ٍ گفتو: یسر 

 باشٌ، زنگ بزن  -

 آرشا زنگ زد اٍنايو قبَل کردن. بٌ

 طرف جادى بَد. رستَران اٍن کیپشت سر نا پارک کردن،  ياشَن نیناش پیبٌ ترت 

 دمیشدم کٌ د ادىیپ نینبَد از ناش انیرفتن، انا شا سیشد ٍيهراى آرشا ٍيلنا ٍپارن ادىیپ ايَرا
 خَرد ینشرٍب ن یٍقت شٌیآخٌ يه کرد؛ یفرنَن، فکر کنو سرش درد ن یسرش رٍ گذاشتٌ رٍ انیشا
 دٍ رٍز سر درد داشت! یکیتا 

فرنَن سرش رٍ برداشت.  رنگ ٍ رٍش اصال  یزدم کٌ از رٍ نیناش شٌیرفتو ٍبٌ ش نشیسهت ناش 
 خَب نبَد کٌ نگران شدم ٍگفتو:

 حالت خَبٌ؟ -

 ٍگفت: دیکش شیشَنیپ یرٍ یدست
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  ستویبد ن -

 قرص دارم، بًت بدم -

 !یلعنت شٌیخَردم، خَب نه تا قرص ستیب شبینٌ از د -

 بٌ نشَنٌ تاسف تکَن دادم ٍ گفتو: یسر 

 !؟یدرد بکش دیبا یجَر  نیا یدٍن ین یٍقت یخَر  ینشرٍب! چرا ن نیخاطر ا يهش بٌ -

 ٌی شیشگیشلَارش فرٍ برد؛ با غرٍر يه بیج یياش تَ داد ٍ دست ٌیتک نشیشد ٍبٌ ناش ادىیپ
 ابرٍش رٍ باال انداخت ٍگفت: یتا

 شدم؟! یجَر  نیخاطر نشرٍب ا بٌ یکن یفکر ن -

 شدم ٍ گفتو: رىیتعجب بًش خ با

 دارى؟ یا گٌید لیدل -

 تنَ ٍنحکو گفت: یلیخ

 تَ! -

 گرد شد ٍ ناباٍر گفتو: چشهايو

 کردم؟ کار ینن! نگٌ چ -

 باال انداخت ٍ گفت: ییيام زل زد ٍ بعد ابرٍ بٌ چشو طَر نیيه یا قٌیدق چند

 !الیخیب  یچیي -

 داد زدم ٍ گفتو: و،یا َاسو نبَد کٌ تَ جادىح اصال

 !گٌیبگَ د انیشا -
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 دينو گذاشت ٍگفت: یرٍ جلَ دستش

 کردم خَبٌ؟ یآرٍم باش! شَخ -

 نگو!  یز یچ گٌیزٍد تعادلو رٍ از دست بدم ٍ د یلیياش باعث شد خ دست حرارت

 گذاشت ٍگفت: کینَز ٌیرفت ٍ  نشیزد ٍ سهت ناش یپَزخند

 تَرٍ بشنَم یکٌ صدا نٌیتر از اآينگ گَش کنو بً -

 ٍ گفتو: دمیيو ساب یيام رٍ رٍ دندٍن یحرص

 !انیٍاقعا کٌ شا -

 شد ٍ گفت: رىیخاص بًو خ یلیخ

 حرف نزن خانَم کَچَلَ -

 کردم گفتو: اخو

 کَچَلَ عهتٌ  -

رٍحس کردم ٍ سرم  انینگاى شا ینیدادم. سنگ ٌیتک نینگفت، نن يو بٌ ناش یز یٍ چ دیخند زیر زیر
 آرشا نگايو رٍ ازش گرفت: یرٍ بلند کردم ٍنگايش کردم کٌ با صدا

 خَشهزى بَد! یلیخ یبٌ رگ جات خال ویجَجٌ کباب زد ٌی ؟یَندیچرا ن انیشا -

 گفت: یا با لحن بانزى انیشا

! کال یزن یفک ن یلیخ یا گرسنٌ یراحتٌ! آخٌ ٍقت الوینن خ رباشینَش جانت باشٌ، تَ فقط س -
 داداشو یتيس یبینَجَد عج

 خندى. ریز ویخندنَن گرفت ٍزد انیشا یحرفا نیا از
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 آب رٍ دستو داد ٍگفت: یيو اٍندن ٍ ايَرا بطر  ٌیبق

 ویبر -

يام چطَر  چشو دٍنو یخستٌ شدى بَدم کٌ نه یلی. خویشد نیٍ سَار ناش ویتکَن دادم رفت یسر 
 ايَرا چشام باز کردم کٌ گفت: یبستٌ شد ٍ با صدا

 خفتٌ نن!  یبایبلند شَ ز -

شدم، بچٌ يا  ادىیخستٌ شدى بَدم پ نیتَ ناش یلینگفتو. خ یز یيام رٍ باز کردم ٍ چ چشو آرٍم
 داخل کٌ آرشا گفت: ویٍ رفت ویآٍرد رٍنیرٍ ب لهَنیداخل نايو ٍسا رفتن یبَدن داشتن ن دىیرس

 يا کجاست نن برم بخَابو؟ اتاق اد،یخَابو ن یلیيا خ بچٌ -

 بَد، پس ايَرا لب تر کرد ٍ گفت:نال ايَرا  الیٍ چَن

قبَل  انینرديا. البتٌ اگٌ آقا شا یخو برا شیکیيا ٍ  اتاق ٍاسٌ خانَم ٌی جا نیکال دٍتا اتاق دارى! ا -
 !شَنیا نیجهع ا نیکنن، باالخرى نتايلهَن تَا

 یسرش گذاشت ٍ ب یداد ٍ دستاش رٍ ٌیيا نشست؛ سرش بٌ نبل تک از نبل یکی یرٍ انیشا
 فت:حَصلٌ گ

 کنٌ ینه ینن کٌ فرق یبرا -

 رٍ بٌ نن گفت: ايَرا

 .دیيا ٍانشب رٍ راحت استراحت کن از اتاق یکی دیشها با دختًرا بر زمیعز -

  

 زدم ٍ گفتو: یلبخند

 باش نهنَن -
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 آرشا رٍ نخاطب قرار داد ٍ گفت: بعد

 يا ٍاستراحت کن داداش! از اتاق یکیتَيو برٍ  -

رفتو کٌ دخترايو پشت سرم  شیحال سهت اتاق کنار یطَر ب نن يو يهَن ياٍ از اتاق یکیرفت  آرشا
 اٍندند

تخت انداختو ٍ خَاستو بخَابو، انا خَابو  یگذاشتو. خَدم رٍ رٍ نیزن یساکو رٍ رٍ ویاتاق شد ٍارد
 کٌ يلنا گفت: ییرفت دستشَ سیياشَن عَض کردن، پارن .  دختريا يو اٍندن لباساٍند ینه

 شَ!بلند  دایپارن -

 دراز بکشو کویبزار  -

 !دنیتخت افتادم کٌ يلنا شرٍع کردن بٌ خند یکٌ تعادلو رٍ از دست دادم ٍ از رٍ دیرٍ کش دستو

 :گفت یٍ ن دیخند یبالشت رٍ برداشتو ٍ زدنش، اٍن يو فقط ن 

 نزن تَرٍ خدا! -

 ٍگفت: دیسر ٍضعهَن خند دنیاٍند باد رٍنیکٌ رفتٌ بَد ب سیپارن

  ویشام آنادى کن یبرا یز یچ ٌی ویبر دیبلند ش -

يا نشستٌ بَد  نبل یرٍ انیشا رٍن،یب وی. سر ٍ صَرتو رٍ نرتب کردم بايو رفتویيلنا بلند شد با
 گفتو: سیاز ايَرا ٍ آرشا نبَد کٌ رٍبٌ پارن یبَد، انا خبر  یگَش یٍسرش تَ

 ٌ؟یپس بق -

 رٍنیايَرا رفتٌ ب یآرشا کٌ خَابٌ، ٍل -

 تٌ؟ کجا رف یدٍن ینه -
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 باال انداخت ٍگفت: یا شَنٌ

 نٌ -

اٍن درست کنٌ؛ نن ٍ  ویغذا رٍ داد نیيه یبَد، برا یعال شیآشپز سی. پارنویآشپزخَنٌ شد ٍارد
 .ویيلنا يو ساالد درست کرد

 دیاٍندن ايَرا بَ کش انیايَرا ٍشا و،یبعد بچٌ يارٍ صدا کرد ویدیچ سیرٍ يهراى يلنا ٍپارن زین
 ٍگفت:

 کردى؟ یکدٍنتَن آشپز  اد،ین ییبٌ بٌ چٌ بَ -

 گفت: یزد ٍ با خَشحال یلبخند سیپارن

 نن درست کردم -

 تکَن داد ٍ گفت: یسر  ايَرا

 خَبٌ! تینعلَنٌ آشپز نیآفر -

  

 نشست ٍگفت: یحرف چیبدٍن ي انیشا

 کنٌ داریبرى آرشا رٍ ب تَنیکی -

 بًش زدم ٍ گفتو: یسقلهٌ ا نیيه یکنارم بَد، برا يلنا

 تَ برٍ -

 تکَن داد ٍرفت. یسر 
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بٌ ايَرا  یخَرد کٌ با ذٍق خاص سیلحظٌ چشهو بٌ پارن ٌیانا  زد، ینه یحرف یکس زین یرٍ وینشست
 . خَرد یبَد داشت غذاش رٍ ن نییانا ايَرا سرش پا کرد، ینگاى ن

 !دٍنستو؟ یبٌ ايَرا رٍ نه سیپارن یيا نگاى کردن نیا لیدل

 :دیآرشا نگايو بٌ سهتش چرخ یصدا با

 ن؟یخَرد ینانردا بدٍن نن غذا ن -

 گفت: تینگايش کرد ٍ با عصبان انیشا

 کَفت کن، حرف يو نزن! نیابشیزير نار! ب -

 باال برد ٍگفت: ویدستاش رٍ بٌ نشانٌ تسل آرشا

 نشَ! یفقط شها عصب ان،یچشو آقا شا -

 زیشَن رٍ خَردن نيهٌ غذا کٌ نیيو نشست، بعد از ا .  اٍننیزد بٌ بازٍش ٍ اشارى کرد بش يلنا
 کٌ ايَرا گفت: وینشست ییرایپذ یتَ ویٍرفت ویرٍجهع کرد

 و؟یٍ بخَاب ویکٌ فقط بخَر ستین نیبچٌ يا برنانتَن ا -

 گفت: دیکش ینبل دراز ن یکٌ داشت رٍ طَر نیيه انیشا

 !شترىیحالش ب یجَر  نیاتفاقا ا -

 بلند شد ٍگفت: آرشا

 و؟یکن یباز  -

 ؟یچٌ باز  -

 !قتیحق ایجرئت  -
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 از جاش بلند شد ٍ گفت: انیشا

 نن يو نَافقو! گٌ، یراست ن -

کٌ  ویٍچرخَند ویيو آٍرد یبطر  ٌی و،یجهع شد زیقبَل کردن.   يهٌ دٍر ن اقیيو با اشت ٌیبق خالصٌ
 اٍن بپرسٌ گفتو: کٌ نیافتاد بٌ نن ٍ آرشا قبل از ا

 جرئت! -

 ٍ گفت: دیزد ٍ دستاش رٍ بًو کَب یز یآن طنتیش خندى

 !امیتا ب سایخَب خانو باجرئت! ٍا -

 کنٌ؟! کار یچ خَاد ین ویآشپز خَنٌ يهٌ نَندى بَد رفت

 بادٍ پارچ پر از آب برگشت ٍگفت: دمید 

 ٌ؟یيو سر نانزدت، نظرت چ شیکیٍ  انیسر شا یز یر ین شیکی -

 دم ٍگفتو:ناچار بَ یسرشَن، ٍل زمیآب بر زارن یدٍتا زندم نه نینتر باز نَندى بَد! ا وین دينو

 باشٌ قبَلٌ! -

 ٍار باال آٍرد ٍ گفت: دیدستش رٍ تًد انینگفت، انا شا یز یچ ايَرا

 ٍتَ!  دٍنو ینن ن یز یرٍ نن بر -

بچٌ يا دست از دلشَن گرفتٌ بَدن  انیسرشا ختویگرفت ٍاز لجش يردٍ پارچ رٍ ر حرصو
بلند شد ٍ بٌ اتاقش  تیانبا عصب کرد یرٍ نگاى ن  خشکش زدى بَد فقط نن انیانا شا دن،یخند ین

 گفت: یٍاکنش چیرفت ٍ لباسش رٍ عَض کرد ٍ اٍند ٍ بدٍن ي

 !گٌید نیرٍ ادانٌ بد یخَب باز  -
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 .کردن یگرد شدى نگايش ن یيا با چشو يهٌ

 کٌ ايَرا گفت: انینن چرخَندم کٌ افتاد بٌ ايَرا ٍشا دفعٌ نیا 

 جرئت! -

 شد کٌ گفت: هَنیپش یانگار 

 شهارٍ ندارم! يا یحَصلٌ جرئت باز ٍاال  قت،ینٌ حق -

 فکر کرد بعد بٌ ايَرا نگاى کرد ٍگفت: کوی انیشا

 ؟یيهٌ سال باز برگشت نیچرا بعد ا ؟یرفت رانیچرا از ا -

 ٍگفت: دیزد نگايش بٌ سهت نن چرخ یلبخند

 برگشتو! دایخاطر تَرفتو، بخاطر پارن  بٌ -

 ٍگفت: دیيو کش یاخهاش رٍ تَ انیشا

 ايَرا؟ ٌیننظَرت چ -

 زد ٍ گفت: یلبخند حرص درار  ايَرا

 !یفًه یننظَرم رٍ ن یبايَش باش کوی! یدیکٌ جَابش يو شن یدینداشتو، سَال پرس یننظَر  -

  

 .کردم یشدى فقط نگايش ن جیگ

 خبر داشتن! یز یجز نن از چ  يهٌ بٌ یساکت شدى بَدن! انگار  يهٌ

 َرا رٍ صدا زد ٍگفت:بَد ٍ بلند شد اي دىیفًه یز یچ ٌی یانگار  انیشا کٌ

 کارت دارم! رٍنیب ویايَرا بلند شَ بر -
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 کٌ يلنا گفت: رٍنیرفتن ب انیيو بدٍن نخالفت بلند شد ٍيهراى شا ايَرا

 چش شد؟ انیشا -

 يو کٌ از چًرش نشخص بَد نگران گفت: سیپارن

 فقط خداکنٌ باز دعَا نکنن! دٍنو، ینه -

 بعد رٍبٌ آرشا گفتو: رٍنیرفتن ب اطیکٌ از حدم در پنجرى  ویاٍند يهٌ رفت نیناش یصدا

 زٍد باش برٍ دنبالشَن! -

 ! داد یرٍ برداشت ٍرفت. چند بار شهارى ايَرا رٍگرفتو انا جَاب نه نشیناش چییسَ عیيو سر اٍن

 تَخَنٌ، يلناکالفٌ شد ٍ گفت: رفتو یاسترس داشتو کٌ فقط راى ن یلیخ

 نیبش ایرفت ب جیسرم گ دا،یبسٌ پارن -

 سٌ تا نبَد. نیاز ا یگذشتٌ بَد، انا خبر  یساعت کیکنارص نشستو،  تورف

شد بلند شدم، يلنا کٌ خَابش  اطیکٌ ٍارد ح نیناش یکٌ با صدا شد یداشت بستٌ ن گٌید يام چشو
 کردم ٍگفتو: داریگرفتٌ بَد ب

 بلند شَ اٍندن! -

 ٍارد خَنٌ شدن. یخاک یغَن لباسادا یٍايَرا با صَرت انیخَنٌ بازشد اٍل آرشا اٍند داخل بعد شا در

 ٍ گفتو: ششَنیگفتو رفتو پ یبلند نیدينو گذاشتو ٍ ي یرٍ دستو

 ؟یچٌ سر ٍ ٍضع نیا  -

 ٍ رفت؛ يلنا آرشا رٍ صدا زد  ٍگفت: دیبگٌ رايش رٍٍ کش یز یچ کٌ نیبدٍن ا ايَرا

 بگَ! یز یچ کیآرشا حداقل تَ  -
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نَندى  انیيو پشت سرش راى افتاد رفت. نن ٍ شاحالش خَب نبَد گذاشت رفت؛   يلنا  ادیز آرشا
 ٍ گفتو: ستادمیرفتو جلَش ا و،یبَد

 !د؟یگ ینه یچیشدى؟ ٍاقعا نگرانتَن شدم چرا ي یچ یبگ شٌین انیشا -

 زبَن باز کرد ٍگفت: انیشا باالخرى

 ویگرد یرٍ جهع کن، فردا برن لتیبرٍ ٍسا -

 رٍ درشت کردم ٍ گفتو: يام چشو

 !ویب اٍندانش نیناکٌ يه -

 ٍ گفت: دیکش شیشَنیپ یتَ یدست یعصب

 !دایکشش ندى پارن -

 بخَابو. رم ینن ن 

 .دینبل دراز کش یکنارم ردشد رفت ٍ رٍ ٍاز

 سیبَد. بٌ سهت اتاق رفتو در رٍ باز کردم،پ کٌ پارن ختٌیبًو ر ياش ییزٍرگَ نیاعصابو از دست ا 
 از يلنا نبَد! یبَد، انا خبر  دىیخَدش خَاب یراحت برا الیبا خ

 انیايَرا ٍشا نیب یيا افتادى؟ آخٌ چٌ نشکل اتفاق نیتخت نشستو ٍ تَ فکر رفتو کٌ چرا ا کنار
 ! ٌیچ کنٌ یبٌ ايَرا نگاى ن  قدر نیا سیپارن کٌ نیا لی! دلادیازيو بدشَن ن قدر نیيست؟ چرا ا

 چکار کنو! دٍنستو یشدى بَدم! نه جیافکارم گ نیب ٍاقعا

 اٍندم ٍگفتو: رٍنیَ اتاق از افکارم باٍندن يلنات با

 نگفت؟ یز یآرشا چ -
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 نشست ٍگفت: کنارم

 نٌ  -

 دادم ٍگفتو: ٌیرٍ بٌ شَنش تک سرم

 ویبخَر یز یچ ٌی ویکاش بر دى،یخَابو پر -

 ویباشٌ بر -

کٌ آرشا  شدیداشت رٍشن ن گٌی. يَا دویآشپزخَنٌ ٍ قًَى درست کرد ویيو بلند شد بايو رفت اٍن
 ت:يو اٍند گف

 د؟ینن يو درست کن یبرا َانیل کی شٌین -

 !زمیحتها عز -

 آرشا آٍرد ٍ آرشا قًَش رٍ کٌ خَرد گفت: یيو برا َانیل کیبلند شد ٍ  يلنا

 !ویچَن ظًر قرارى برگرد و،یخَش بگذرٍن کویساحل  ویبر دیایبلند نشدى ب انیبچٌ يا تا شا -

 م باال انداختو ٍ گفتو:ابرٍ یتا ٌیزد ٍ نَافقت کر، انا نن  یلبخند يلنا

 خان دستَر دادن! انیچَن شا فًهوینن ٍاقعا نه و؟یبرگرد دیچرا با -

 گفت: رفت ین رٍنیکٌ داشت ب یبلند شد درحال آرشا

 ویکٌ بر دیآنادى ش دیبر -

 ؟!  ویچرا اٍند ویشبٌ برگرد ٌیبَد، حاال کٌ قرار بَد  ختٌیبًو ر یبدجَر  اعصابو

چشهاش  یخَرد ال یکنو کٌ خَدش تکَن داریب سیکٌ خَاستو پارن ویى شدٍ آناد ویاتاقهَن رفت بٌ
 رٍ باز کرد ٍ گفت:
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 د؟یریکجا ن -

 ؟یایساحل تَنه ویر ین -

 ياش رٍ باز کرد ٍگفت: چشو دٍبارى

 دینٌ، شها بر -

 !یایبٌ درک کٌ نه -

بَد خَاب بَد؛  ىدیخَاب شبیطَر کٌ د يهَن انیشا رٍن،یب ویاز اتاق رفت ویحاضر شد کٌ نیازا بعد
 دلو براش سَخت  ٍ رٍ بٌ يلنا گفتو: نیيه یيو سرش نبَد برا یچیي

 !امیتَبرٍ نن االن ن -

 یاٍک -

 پتَ از اتاق آٍردم ٍ رٍش انداختو.  کی رفتو

قدم  کوی رٍنیب ویرفت اطیاز ح ویبَد قرارشد خَدنَن بر کیبٌ خَنٌ نزد ایچَن در رٍن؛یخَنٌ زدم ب از
 .ویشد کیدبٌ ساحل نز ویزد

 کٌ آرشا گفت: وی. با بچٌ يا کنار ساحل نشستشدینه ریس دنشیبَد آدم از د بایٍاقعا ز ایدر 

 ؟یسَار  قیقا ویدخترا بر -

 :ویگفت اقی.  يردٍنَن با اشتویبَد یسَار  قیٍ يلنا عاشق قا نن

 ویآرى بر -

خَش  یلیکٌ خ ویرشدگرفت. سَا ٌیکرا قیقا ٌیيهزنان گفتنهَن خندش گرفت ٍ بلند شدٍ رفت  از
خَاستو آرشا ٍيلنا  ویقدم زد کوی یسَار  قیبعد از قا ویدیدرآٍرد ٍخند ینسخرى باز  یگذشت آرشا کل
 گفتو: نیيه یبايو باشن نن نزاحهشَن نشو برا ییبخَان دٍتا دیرٍ تنًا بزارم شا
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 خَنٌ، خستٌ شدم! رم یيا نن ن بچٌ -

 نگفتن.  یز یقبَل کردن ٍچ اٍنايو

ايَرا از اتاق  ینبَد ٍ صدا سیاز پارن یخَاستو برم حاضر شو کٌ در اتاق کٌ باز کردم خبر  خَنٌ رفتو
سرجام  سیپارن یکٌ با صدا ششیرفتو در اتاق خَاستو در رٍ باز کنو برم پ نیيه یبرا اٍند ین یبغل

 قفل شدم:

 !ی! خستو کردسیپارن ٌیکاف -

 گفتو! انیرٍ بٌ شا یيهٌ چ شبینن د 

  

 چرا ايَرا؟ يا؟ یچرا گفت -

 رٍ بکنو! وی! بزار زندگسیخستٌ شدم! دست از سرم بردار پارن گٌیانا د دٍنو، ینه -

 !گن؟ ین یچ نویکردم بب زتریپس دٍبارى گَشو ت دم،یفًه ینه یز یحرفاشَن چ از

! نن یتَ نن رٍ نجبَر کرد یفًه یازدٍاج کنو، ن انیبا شا یايَرا! تَگفت یتَ بٌ نن قَل داد -
 قلب خَايرم رٍ شکستو! یلعنت یخاطر تَ رٍ کردم! بٌ کار نیطر تَ اخا بٌ

 دشدىیگچ سف نیرنگشَن ع دنویتحهل نداشتو در رٍ باز کردم ٍ ٍارد اتاق شدم. يردٍشَن باد گٌید
 یقابل باٍر بَد برا ریکٌ زدن برام غ ییشدى، انا حرفا یچ دٍنستو ینه زد، یبَد. قلبو داشت تند تند ن

 گفتو: نیيه

 چٌ خبرى؟ نجایشدى؟ ا یچ نیبد حیتَض شٌین -

 بٌ سهتش برگشتو: انیشا یکٌ با صدا ،گفتنینه یز یکردى بَدن ٍ چ سکَت

 !گو یرٍ بًت ن زیخَدم يهٌ چ ویبر ایب دایپارن -
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بَد  نییايَرا يو سرش پا خت،یر یداشت اشک ن سیبٌ اٍن دٍتا انداختو کٌ پارن ینگاي دٍبارى
 .گفت ینه یز یچ

 تخت نشست گفت: یٍ رٍ وینَند یکٌ نا تَش ن یرفتو داخل اتاق انیشاپشت سر  

  نیبش ایرٍ بًت بگو، ب یيهٌ چ ،خَامین -

 کردن: فیبگٌ کٌ شرٍع کرد بٌ تعر خَاد ین یچ نویٍننتظر نَندم بب نشستو

گرفت ٍ اصال حالش خَب  یدیشد یپدر ٍ نادرم رٍ از دست دادم، خَايرم افسردگ کٌ نیبعداز ا -
 يا ینًهَن نیيه یخَب بشٌ کٌ تَ شیرٍح کوی دیشبانٌ تا شا یيا ینًهَن بردنش ید يهش ننبَ

ازش خَاستو  یندت ٌیخَب شدى بَد، بعد  شیرٍح یلیآشنا شد ٍ خ نیبٌ اسو يارد یبا پسر 
نن يو  ادیبايانَن ب خَاد یيو ن نیچَن يارد ن،یانا اٍن گفت بزار بعد تَلد يارد رانیا ویبرگرد

 یکیبٌ  داد ینه یدلش بشکنٌ اناشب تَلد برنگشت نگرانش شدم، انا جَاب خَاستو یم. نهقبَل کرد
بٌ خَنٌ  یصبح ٍقت یراحت شد، ٍل الویخ نَنٌ ینن ن شیدٍستاش زنگ زدم کٌ گفت انشب پ

کنترلو  گٌیپسرى بَدى ٍ بًش ت...ج...ا...ٍ...ز کردى! د شیشب پ دمیفًه کرد ین ٌیگربرگشت داشت 
گشتو  نیدنبال يارد گرفت، یتَش ن ینًهَن شٌیکٌ يه یا دادم ٍ  بلند شدم ٍ رفتو خَنٌرٍ از دست 
تخت خَاب بَد  یکردم رٍ داشیيا رٍ گشتو ٍ باالخرى پ نرفتٌ ٍ نن يو رفتو اتاق شبیکٌ گفتن از د

 کٌ يهرام بَد رٍ داخل شکهش کردم ٍ... ییکتکش زدم بعد چاقَ یکردم کل بلندش

 ٍ شکٌ شدى گفتو: دىیکردم کٌ ترس سکَت

 شد؟ ی! بعدش چانیخَب شا -

 رٍ قَرت داد ٍ ادانٌ داد: بغضش

دستش بَد ٍ داشت  نیدٍرب ٌی سیپارن دمیزد برگشتو کٌ د غیکٌ پشت سرم ج یدختر  یباصدا -
 سیپل َقتیبَدم کٌ  دىینن يو چَن ترس ویبر جا نیاز ا ایگفت کٌ ب شویاٍند پ  گرفت، یعکس ن

دنبالو  يا سیکردى چَن پل یو کٌ ازخَنٌ بًو زنگ زدن ٍگفتن خَايرم خَدکشبرسٌ، يهرايش رفت
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کردى بَد ٍ بعدش  ویخَنش قا یندت کینتَنستو بر سرخاک خَايرم! خالصٌ نن رٍ  یتبَدن ح
 ویدیباياش ازدٍاج کنو. فًه خَاد یاز نن خَشش اٍندى ٍ ن ینًهَن رفتو یکٌ ن یگفت کٌ از زنان

کرد کٌ اگٌ باياش  دمیيو تًد سیطرف پارن ٌیدنبالو بَدن ٍ از  يا سیپسرى تهَم کردى چَن پل
کهکو کرد، انا  یلیداد ٍ خ ویفرار ییجَرا ٌیٍ  شدم یٍنن يو اعدام ن دىیلَم ن سیبٌ پل وازدٍاج نکن

 شیبرگشتو بق رانیبٌ ا وینداشتو ٍ بعد باياش نانزد کرد سینسبت بٌ پارن یا ٍقت عالقٌ چیي
 !شد؟ یچ کٌ یدٍن یخَدت ن

ياش قرنز شدى بَد، نن يو  نگاى کردم کٌ چشو انیچکار کنو!   بٌ شا دٍنستو یشدى بَدم ٍ نه شکٌ
 شدن. ریاشکام سراز یحَاسو نبَد ک

 کٌ بٌ خَدم اٍندم، رفتو کنارش ٍ گفتو: قٌیچند دق بعد

 .دمیفًه رٍ نیاز حرفاشَن با ايَرا ا یعنیباتَ بَدى!  یاجبار  یخَايرنو انگار  انیانا شا -

 سر ايَرا بَدى! ریز نایيهٌ ا دمیفًه شبیتازى د یدٍنیدرستٌ، ن -

 گرفتٌ گفتو: ییصدا با

 انا بازم... دیکن یبحث ن کوی دیتَئٌ، شا قی! اٍن رفانیانکان ندارى شا ؟یچ -

 ٍ گفت: دیکالنو پر َنیپ

 یچیپس از ي َندیيَرا تَلدم نبا تَآشنا بشو. ا کٌ نیفابو بَد، انا تا قبل از ا قیايَرا نثل آرشا رف -
اٍن دختر  دمیدختر شدى، انا بعد فًه ٌیخبر نداشت ٍ چند رٍز بعد کٌ اٍند دانشگاى گفت کٌ عاشق 

ٍلت  دیخَاد ٍ نن با یکٌ تَرٍ ٍاسٌ ازدٍاج ن گفت یانا اٍن ن ،ی! بًش گفتو کٌ تَ با نن يستییتَ
 کنو.

 گٌیکردم از دانشگا اخراج بشٌ! د یا کردم ٍکار باياش دعَ یدست بردار نشد  ٍ نن يو حساب خالصٌ
پشت  کشٌ ینقشٌ ن رم ین رانینن از ا یبَد ٍ نگَ ٍقت یا نٌیدرس بخَنٌ اٍنو ى ک یینتَنست جا
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 یيو عاشق ايَرا بَدى ٍبخاطرش يرکار  سیٍ پارن شناختٌ یرٍ ن سیٍ خَايرت پارن ادیسرم ن
 ! کردى ین

بَدى کٌ نن از  سیٍپارن یعَض یايَرا ی نقشٌ يا نیيهٌ ا يو اصال نهردى بَد ٍ نیپسرى يارد اٍن
 کنار تَ...! ادیٍ اٍن يو ب سیبا پارن َفتویترسو ب

 !نیفقط نگاى کن ٍ بب دایپارن رمیگ یتهَم نشدى نگران نباش انتقانو رٍ ازشَن ن یچیي انا

  

 بَد. نیيا برام سنگ حرف نیشدى بَدم! ا شکٌ

خَاستو برم کٌ  اٍند، یرفت ٍ نفسو باال نه جیلند شو کٌ سرم گسرم گذاشتو خَاستو ب یرٍ یدست 
چَنو گذاشت  ریبَد دستش رٍٍ ز نییسرم پا  ستاد؛یاسهو رٍ صدا زد، اٍند رٍبرٍم ا انیشا رٍنیب

 ٍگفت:

 بگو!  یچکار کنو! چ دٍنستو یشدى بَدم ٍ نه شکٌ

 شدن. ریاشکام سراز ید کياش قرنز شدى بَد، نن يو حَاسو نبَ نگاى کردم کٌ چشو انیبٌ شا 

 کٌ بٌ خَدم اٍندم، رفتو کنارش ٍ گفتو: قٌیچند دق بعد

 .دمیرٍ فًه نیاز حرفاشَن با ايَرا ا یعنیباتَ بَدى!  یاجبار  یخَايرنو انگار  انیانا شا -

 سر ايَرا بَدى! ریز نایيهٌ ا دمیفًه شبیتازى د یدٍنی درستٌ، م -

 گرفتٌ گفتو: ییصدا با

 انا بازم... دیکن یبحث ن کوی دیتَئٌ، شا قی! اٍن رفانیارى شاانکان ند ؟یچ -

 ٍ گفت: دیکالنو پر َنیپ
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 یچیپس از ي َندیبا تَآشنا بشو. ايَرا تَلدم ن کٌ نیفابو بَد، انا تا قبل از ا قیايَرا نثل آرشا رف -
اٍن دختر  دمیدختر شدى، انا بعد فًه ٌیخبر نداشت ٍ چند رٍز بعد کٌ اٍند دانشگاى گفت کٌ عاشق 

ٍلت  دیخَاد ٍ نن با یکٌ تَرٍ ٍاسٌ ازدٍاج ن گفت یانا اٍن ن ،ی! بًش گفتو کٌ تَ با نن يستییتَ
 کنو.

 گٌیکردم از دانشگا اخراج بشٌ! د یباياش دعَا کردم ٍکار  یدست بردار نشد  ٍ نن يو حساب خالصٌ
پشت  کشٌ ینقشٌ ن رم ین انرینن از ا یبَد ٍ نگَ ٍقت یا نٌیدرس بخَنٌ اٍنو ى ک یینتَنست جا

 یيو عاشق ايَرا بَدى ٍبخاطرش يرکار  سیٍ پارن شناختٌ یرٍ ن سیٍ خَايرت پارن ادیسرم ن
 ! کردى ین

بَدى کٌ نن از  سیٍپارن یعَض یايَرا ی نقشٌ يا نیيو اصال نهردى بَد ٍ يهٌ ا نیپسرى يارد اٍن
 کنار تَ...! ادیٍ اٍن يو ب سیبا پارن َفتویترسو ب

 !نیفقط نگاى کن ٍ بب دایپارن رمیگ یتهَم نشدى نگران نباش انتقانو رٍ ازشَن ن یچیي انا

  

 بَد. نیيا برام سنگ حرف نیشدى بَدم! ا شکٌ

خَاستو برم کٌ  اٍند، یرفت ٍ نفسو باال نه جیسرم گذاشتو خَاستو بلند شو کٌ سرم گ یرٍ یدست 
چَنو گذاشت  ریبَد دستش رٍٍ ز نییسرم پا  ستاد؛یاسهو رٍ صدا زد، اٍند رٍبرٍم ا انیشا رٍنیب

 ٍگفت:

 ؟ینن رٍ ببخش شٌین -

کٌ زد بَدم،  ییرفتو. نن ينَز تَشَک حرفا رٍنیاز اتاق ب یحرف چیرٍ پس زدم ٍ بدٍن ي دستش
ايَرا، خَاستو بلند بشو کٌ  دمیرٍ کنارم حس کردم کٌ د یپلٌ يا نشستٌ بَدم کٌ حضَر کس یرٍ

 گفت:
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 کاريا زدم. نیشدم ٍ دست بٌ ا ٍَنٌیقدر کٌ بخاطرت د ن ت دارم! اٍنن دٍس دایپارن -

 یکنو ٍ باٍرش داشتو، انا يهٌ چ ٌیبًش تک خَاستو یبٌ ايَرا نداشتو، انا ٍاقعا ن یحس چیي نن
 آٍردم ٍ بلند شدم ٍ گفتو: رٍنیتهَم شد. حلقٌ رٍ ازدستو ب

 !نهتیبب خَام ینه گٌیتهَم شد ايَرا، د -

 دست از سرم بردار! ،یست داشتنت نسبت بٌ نن ٍاقعذرى دٍ کی اگٌ

 .زد ینه یشدى بَد ٍ حرف شکٌ

دادى بَد تا  ٌیتک نشیيو بٌ ناش انینشستٌ بَدن ٍ شا نیناش یآرشا ٍيلنا تَ رٍنیاز خَنٌ رفتو ب 
 صدام زد: دینن رٍ د

 ویسَار شَ بر دا؟یپارن -

 سرد نگايش کردم ٍگفتو: یلیخ

 !امینن با تَ نه -

 گفت: یرٍ باز کرد ٍ بعد بالحن تند نیدر ناش دیشد ٍ دستو رٍ کش یعصب 

 سَار شَ، اعصابو رٍ خَرد نکن دختر! -

 خَدش يو سَار شد. بعد

 بگو؛ یز یچ گٌیٍ نتَنستو د دمیلحظٌ ازش ترس ٌی یٍاقعا برا 

جَاب  یلشهارى نانان با خَشحا دنیزنگ خَرد با د ویکٌ گَش ویزد ینه یکدٍم حرف چیي ویراى افتاد 
 دادم:

 الَ نانان -
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 ؟یسالم دخترم خَب -

 بابا خَبٌ؟ ؟ینهنَن تَخَب -

 زمیعز یعال -

 ن؟یگرد یبرن یخدارٍشکر، ک -

  گٌیيفتٌ د شاهللیا -

 سالم برسَن  يا نیايا، بٌ بابا ٍخالٌ ا -

 باشٌ دخترم تَ يو نراقب خَدت باش  -

 چشو -

 ذاشتوگ فویک یرٍ تَ یکردم ٍگَش ینانان خداحافظ با

** 

 سیرٍ بٌ پارن انیشا و،یرٍ آٍردى بَد. ٍارد خَنٌ کٌ شد سیخَنٌ، آرشا پارن ویدیرس کٌ نیاز ا بعد
 گفت:

 !ویکن یتهَنش ن ویر یدرخَاست طالق آنادست، فردا ن -

تَجٌ بًش خَاستو بٌ اتاقو برم کٌ صدام  یتکَن داد. نن يو ب ینگفت ٍ فقط سر  یز یچ سیپارن
 زد:

 دا؟یپارن -

 نظلَنانٌ نگايو کرد ٍ گفت: شیبارٍن یيا اٍند کنارم با چشو بعد

 نن رٍ ببخش! خَام، ینعذرت ن -
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 ياش رٍ نداشتو،  باالخرى اٍن خَايرم بَد ٍ از جَن ٍ خَن خَدم بَد. اشک دنیتحهل د 

ٍارد شدم اٍن يو  یدلو براش نسَزى، بٌ سهت اتاقو رفتو کٌ پشت سرم اٍند ٍ ٍقت کٌ نیا یبرا 
 اٍند ٍ گفت:داخل 

 ؟یزن یبايام حرف نه گٌید -

 بًش ٍ گفتو: دمیتَپ یتخت انداختو عصب یرٍ رٍ فویشدم ٍ ک کالفٌ

 یدٍنست یکٌ ن نیبا ا  يهٌ درد بکشو نیا ی! تَ باعث شدیکش یام خجالت نه ذرى کیتَ  سیپارن  -
!  یخَايرت کردرٍ درحق  ایکار دن نی!  تَ بدتریباياش ازدٍاج کرد یبَدم ٍ رفت انیعاشق شا

 !بخشهت ینه ٍقت چیي

 گفت: کرد، یياش رٍ  پاک ن کٌ با پشت دستش اشک یدرحال

 بشٌ! یطَر  نیا خَاستو ینن نه دا،ینکن پارن کارٍ نیا -

 .رٍنیرٍ گرفتو ٍ از اتاق انداختهش ب دستش

 کردن؛ ٌیگَشٌ تخت نشستو زانَيام رٍبغل کردم ٍ شرٍع کردم بٌ گر ٌیگرفت  دلو

 رٍ ندارم. یجز نانان ٍبابا کس بٌ گٌی! دستیخَايرنو کنارم ن یدر بدبخت ٍ تنًا بَدم، حتق نن چٌ 

 رٍ برداشتو، يلنا بَد: ویزنگ خَرد بلند شدم گَش ویخَدم بَدم کٌ گَش االتیيهش تَفکر ٍخ 

 الَ -

 ؟ییسالم کجا -

 خَنٌ ام چطَر؟ -

 شتیپ امیدارم ن -
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 ننتظرم یاٍک -

دارى چهدٍنش رٍ  انیشا دمیکٌ د رٍنیيام رٍ عَض کردم ٍاز اتاق رفتو ب رٍ قطع کردم ٍلباس یگَش
گذاشت ٍ نگران بٌ سهتو  نیکردم کٌ چهدٍنش رٍ زن ٌیگر دیفًه یانگار  دنوی. بادبرى ین نییدارى پا

 اٍند ٍ گفت:

 حالت خَبٌ؟ -

 زدم ٍگفتو: ینصنَع لبخند

 ؟یر  ین ییخَبو، جا -

 گفت: یفرٍ برد ٍ جد بشیج یش تَکٌ داشت، دستا یبايهَن غرٍر خاص 

 باشو! جا نیا ستیدرست ن و،یریگ یطالق ن وینا کٌ دار -

 تکَن دادم ٍ گفتو: یسر 

  یباشٌ، ير جَر راحت -

 دستش رٍ بٌ سهتو دراز کرد ٍگفت: 

 نَاظب خَدت باش -

 نیچن يو -

 ز خَنٌ رفت.ياش رٍ برداشت ٍ ا چهدٍن انیکردم؛ شا یيو بًش دست دادم ٍ باياش خداحافظ نن

*** 

 کٌ انجام دادى بَد. یقانَن ریغ یخاطر کاريا فرار کرد، بٌ رانیطالق گرفتن ٍ ايَرا از ا سیٍپارن انیشا
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رٍ  یٍ خَدش يهٌ چ ادیخَايش کردم کٌ ب انیاز شا نیيه یکٌ برا انیب يا نیقرار بَد نانان ا انرٍز
 بٌ بابا بگٌ.

 ! شٌین یبشنَى چٌ حال يارٍ نیا یتبابا ٍق دٍنستو یبگو چَن ن تَنستو ینه نن

 در افکارم بَدم کٌ در اتاق زدى شد يلنا اٍند داخل ٍ گفت: غرق

 نییپا ویاٍندن، زٍد باش بر يا نینانان ا -

بغل نانان بعديو بابا چَن  دمینانان ٍ بابا پر دنیرفتو،  با د نییبٌ پا اقیگفتو ٍ با اشت یا باشٌ
 دلو براشَن تنگ شدى بَد.  یلیخ

کٌ نايارنَن رٍ  یساعت اٍند. زنان ویيو بعد ن انیٍ شا ویبرد یینشستن براشَن چا کٌ نیا بعد
 نانان ٍ بابا رٍ نخاطب قرار داد ٍگفت: انیشا و،یخَرد

 و؟یبايو حرف بزن دیایب شٌین -

 زد ٍگفت: یلبخند بابا

 .ویایچرا کٌ نٌ پسرم، االن ن -

 بايو بٌ اتاق کار بابا رفتن. بعد

 !ٌ؟یٍاکنششَن چ دٍنستو یگرفتٌ بَدم ٍ نهاسترس  

 .کردم ین یيو باز  انداختٌ بَدم ٍ با انگشتا نییسرم رٍ پا 

 کٌ داشت داد زد: یٍخشه تیاٍند بعدش بابا با عصبان رٍنیاز اتاق ب انیشا کساعتیبعد  بالخرى

 ؟ییکجا سیپارن -

 ر نداشت کٌ يَل شدى گفت:خب یچیسهت بابا، چَن از ي دییٍ دٍ رٍنیاز اتاقش اٍند ب سیپارن



 www.Novel98.ir 126               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ...یز یبابا چ -

 صَرتش ٍ گفت: یزد تَ ینحک یلیس

 !یدختر! آبرٍ برام نزاشت یکرد چارمیب -

 ٍ گفتو: ستادمیبابا ا یخَاست بزنتش کٌ رفتو جلَ دٍبارى

 بابا! کنو یرٍ نکن! ازت خَايش ن کار نینکن بابا، لطفا ا -

 داد زد ٍ گفت: دٍبارى

 دایبرٍ کنار پارن -

 باالآٍرد ٍ گفت: دٍاریرٍ کنار زد ٍ دستش رٍ تًد نن

ٍ از  یکن یرٍ جهع ن لتیانا يرچٌ زٍدتر ٍسا کشهت، یٍ نه سَزى ین چارتیدلو بٌ حال اٍن نادر ب -
 ندارم! سیبٌ اسو پارن یبٌ بعد دختر  نی! از ایر  یخَنٌ ن نیا

 يا نیاحت شدم، انا يهٌ ا. براش نارگفت ینه یز یٍچ ختیر یبَد فقط اشک ن نییسرش پا سیپارن
 !انیکردى بَد، يو درحق نن، يو شا یبد یلیحقش بَد!  خ

 بابام رفتو ٍگفتو: شیبٌ سهت اتاقش رفت کٌ نن يو پ سیپارن

 حالت خَبٌ؟! -

 چطَر خَب باشو دخترم؟ -

پشت سر بابا رفت. يلنا  ختیر یبٌ سهت اتاقشَن رفت ٍ نانان يو کٌ فقط آرٍم اشک ن دیکش یآي
 نهَند ٍ رفت. ادیبَد ز شیعرٍس ینبال کارياکٌ د

 دستٌ نبل برداشت ٍگفت: یيو کتش رٍ از رٍ انیشا  



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

 

 .نهتیب یشرکت ن یبرم، فردا تَ گٌینن د -

 زدم ٍگفتو: یلبخند

 خدانگًدار -

  

با چهدٍنش از  سیحَصلٌ از پلٌ يا باال رفتو خَاستو برم اتاقو کٌ پارن یرفت، ب انیشا کٌ نیاز ا بعد
 با نفرت نگايو کرد ٍگفت: دیيو کش ینن اخهاش رٍ تَ دنیاٍند با د رٍنیق باتا

! ننتظرم باشد، نن انی! يو تَ ! ٍ يو شادید یرٍ پس ن نیتقاص ا یرٍز ٌ یانا  رم، یدارم ن -
 !گردم یبرن

 ٍ گفتو: دمیخند یعصب

 یيا یر کثافت کار خاط بٌ یدٍن یانداختنت از خَنٌ نن يستو؟ نه رٍنیب لیدل یکن یٍاقعا فکر ن -
 !؟یشد یجَر  نیخَدت ا

 زد ٍبا تهسخر گفت: یلبخند

 !یننتظرم باش خَاير  -

  

 نداشت. یدختر، اصال تعادل رٍح نیشدى بَد ا ٍَنٌیخندى از کنارم رد شد ٍ رفت.  د ریز ٍزد

 شدم ٍ بٌ اتاق رفتو. الیخیب

ندت  نیکار کردن، چَن ٍاقعا اگذاشتو ٍ اتاقو رٍ نرتب کردم ٍشرٍع کردم بٌ  ویبا گَش کینَز ٌی
 .کردم یتهَنشَن ن دیپرٍندى ناتهَم داشتو کٌ انشب با یکو کار کردى بَدم ٍ کل یلیخ
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 یک دٍنو یتخت انداختو ٍ نه یخَدم رٍ رٍ یشد. از خستگ کیيَاتار یک دٍنو یکار کردم نه قدر اٍن
 خَابو برد. 

دست ٍ صَرتو زدم ٍ آنادى شدم ٍ رفتو  بٌ یشدم، آب داریاز خَاب ب ویآالرم گَش یبا صدا صبح
خَدم درست کردم ٍ  یبرا یینبَد؛ نعلَم بَد ينَز خَابند، پس رفتو آشپزخَنٌ ٍ چا یکٌ کس رٍنیب
 .دمیصبحانٌ رٍ چ زین

 کینَز کیشدم ٍ راى افتادم سهت شرکت ٍ  نیرفتو.  سَار ناش رٍنیچند لقهٌ خَردم ٍاز خَنٌ ب 
رٍ پارک کردم ٍ رفتو داخل با يهٌ  نیدر شرکت ناش دمیکٌ رس ی؛ ٍقتکردم ادیگذاشتو ٍ صداش رٍ ز

 يا سالم دادم ٍ بٌ اتاقو رفتو. بچٌ

 اٍند اتاقو ٍ گفت: یخانو احهد انیشا یننش

 اتاقشَن! دیخَاستن بر یانیکاٍ یآقا دیببخش -

 باشٌ نهنَن -

 قش رفتو ٍ در زدم کٌ گفت:نشَن بدم رٍ برداشتو بٌ سهت اتا انیبٌ شا خَاستو یکٌ ن ییيا پرٍندى

 اتَیب -

 لپ تاپ بَد، سالم کردم کٌ سر بلند کرد ٍ گفت: ینشستٌ بَد ٍ سرش تَ زشیداخل کٌ پشت ن رفتو

  نیبش ایسالم ب -

 گذاشتو. زین یپرٍندى يارٍ رٍ نشستو

 !یکٌ خَاستٌ بَد ییيا يو پرٍندى نیا ریبگ -

 زد، پرٍندى يا رٍ برداشت ٍ گفت: یلبخند

 یخانَن ینرس -
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 برگردم سرکارم؟! یبا نن ندار  یاگٌ کار  کنو، یخَايش ن -

 !وینايار بخَر وینٌ برٍ، فقط ظًر ننتظرم باش بايو بر -

 خَنٌ رم ینهنَن، نن ظًر ن یلیخ -

 ٍ گفت: ستادیشدم کٌ اٍن يو بلند شد ٍاٍند نقابلو ا بلند

  یباشٌ، يرجَر راحت -

 ى گفت:کٌ دٍبار رٍنیاز اتاق برم ب خَاستو

 آٍردم  ریحسابدار گ کی! یايا راست -

 .یتَ باياش نصاحبٌ کن خَام ینصاحبٌ، ن یبرا ادیانرٍز ن کٌ

 زدم ٍ گفتو: یپَزخند

 !ییتَ سییچرا نن؟ ر -

 انجام بدى یکار ینن ٍقت ندارم، تَ ب -

لحن  کردم خَدم رٍ کنترل کنو ٍ با یحرف زدنش! سع یٍ دستَر  ییيهٌ پرٍ نیگرفتٌ بَد از ا لجو
 گفتو: یآرٍن

 باشٌ -

بٌ سهت اتاقو رفتو کٌ  رٍنیاز اتاق رفتو ب ی. عصبیار یکٌ فقط حرص نن رٍ درن انیدست تَ شا از
 بٌ صدام زد: یخانو احهد

 پَر؟ انیخانو آر -
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 سهتش برگشتو ٍ گفتو: بٌ

 بلٌ؟ -

 کٌ کنارش بَد اشارى کرد ٍ گفت: یخانَن بٌ

 نصاحبٌ بفرستهشَن اتاق شها! یگفتند برا انیحسابدار يستند ٍ آقا شا شَنیا -

 بٌ دخترى انداختو ٍ بٌ اتاقو اشارى کردم ٍ گفتو: ینگاي

  دییبفرنا -

 ؛یاسهش الًٌ زنان دمیکرد کٌ فًه یاتاقو شدم، دخترى بعد نن ٍارد اتاق شد  ٍ خَدش رٍ نعرف ٍارد
 بلند شد کٌ گفتو: گٌیدادم د حیرٍ براش تَض یبعد از نصاحبٌ يهٌ چ

 سرکارتَن دیایاز فردا ب شاهللیا -

 نهنَن خدانگًدار یلیخ -

 رفت. رٍنیکردم ٍ ازاتاق ب یخداحافظ باياش

 نویرفتو تا ناش نگیبٌ سهت پارک رٍن،یرٍ برداشتو ٍ از اتاقو رفتو ب فویکارم تهَم شدى بَد ٍ ک گٌید
!  بٌ انیشا دمیکٌ د بٌ عقب برگشتو دمیلحظٌ ترس ٌیپشت سرم  نیبَق ناش یرٍ بردارم کٌ با صدا

 آٍرد ٍ گفت: رٍنیرفتو سرش رٍ ب نشیسهت ناش

 کارت دارم! ویسَار شَ بر -

 ٍ گفت: دیيو کش یخَاستو نخالفت کنو اخهاش رٍ تَ تا

 قبل بزٍر سَارت کنو! ی نزار نثل دفعٌ -

 فرستادم ٍسَار شدم ٍ گفتو: رٍنیرٍ پرحرص ب نفسو



 www.Novel98.ir 131               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ؟یچکار دار  -

 صبر کن!بًت،  گو ین ویبزار بر -

 :دمیکٌ دٍبارى پرس و،یآٍرد ٍ راى افتاد رٍنیب نگیرٍ از پارک نیناش

 و؟یریکجا ن -

 کرد. ارینگفت ٍ سکَت اخت یز یفرستاد ٍ چ رٍنیشد ٍ نفسش پرحرص ب کالفٌ

رستَران  کی ینگفتو کٌ جلَ یز یچ گٌی. نن يو دختیر یساکت بَدنش اعصابو رٍ بًو ن نیيه 
 کٌ گفت: وینشست زيایاز ن یکی یٍ رٍ ویبايو ٍارد رستَران شد ویشد ىادیرٍ نگٌ داشت،  پ نیناش

 ؟یخَر  ین یخَب چ -

  ستیگرسنو ن -

يردٍنَن چلَکباب سفارش داد،  حَصلو سررفتٌ بَد  یبٌ نن گارسَن رٍ صدا کرد ٍبرا تیايه یب
 گفتو: نیيه یبرا

 ؟یکارم دار  یکارت رٍ بگَ، نگٌ نگفت انیخَب شا -

 ٍ گفت: دیشکهش کش ی انداخت ٍ دستش رٍرٍ باال ابرٍياش

 !کنو یفکر نه یز یبعد، نن االن جز شکهو بٌ چ ویبخَر یز یچ ٌیانا بزار  زم،یچرا عز -

شرٍع کرد بٌ خَردن،  انیشا دن؛یچ زین ینگفتو. کٌ غذانَن رٍ آٍردن ٍرٍ یز یتکَن دادم ٍچ یسر 
 گفت: انیگرسنو شدى بَد کٌ شا یلینن يو خ

 بخَر ناز نکن! -
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 .دنیشرٍع کرد بٌ خند انیدينو رٍ قَرت دادم ٍشرٍع کردم بٌ خَردن کٌ شا آب

قًَى سفارش داد ٍ  انیشا و،یغذانَن رٍ خَرد کٌ نینداشتو ٍ بٌ خَردنو ادانٌ دادم.  بعد ا شیکار
 بعد رٍبٌ نن گفت:

 و؟یکن یزندگ ویحق ندار و؟یخَشبخت بش وینن ٍ تَ حق ندار دایپارن -

 کردم ٍگفتو: حرفاش تعجب از

 ٌ؟یننظَرت چ -

  ؟یدیينَز نن رٍ نبخش -

 شدم ٍ گفتو: رىیبًش خ یجد یلیخ

کٌ افتادى  ییدارم، چَن ٍاقعا ينَز تَشَک اتفاقا ازیبٌ زنان ن کویٍ نن  ستین يا نیبحث ا انیشا -
 بًو نحلت بدى کویيستو، 

 دستو گذاشت ٍ گفت: یاز دستاش رٍ یکیگذاشت ٍ  زین یرٍ رٍ دستاش

 انٌ؟ی یبدٍنو ينَز يو نثل قبل دٍستو دار  خَام یاز دستت بدم! ن خَام ینه یسختٌ، ٍل دٍنو ین -

پرٍ بشٌ بفًهٌ از  خَاستو ینه یدٍسش داشتو، ٍل شتریيو ب دیرٍ ينَزم نثل قبل شا انیشا نن
 نگفتو کٌ گفت: یز یانداختو ٍ چ نییسرم رٍ پا نیيه یاحساسو؛ برا

 ! یخَدن یت برم نن، پرنسس کَچَلَ! آخ قربَنیپس دٍسو دار  -

 بًش رفتو ٍگفتو: یغرى ا چشو

 !انیشا -

 گفت: دیخند
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 ؟یکرد کار ی! فقط تَ حلقت رٍ چگو ینه یز یچ گٌیباشٌ چشو، د -

 کدٍم حلقٌ؟ -

 يهَن کٌ قبل رفتنو بًت دادم! -

  دٍنو یراستش نه -

 زد ٍبا طعنٌ گفت: یپَزخند

 !یارزش داشتٌ کٌ گهش کرد برات یلیدستت درد نکنٌ، نعلَنٌ خ -

 کجاست! دٍنو یگهش نکردم، فقط نه -

 ٍ نعلَم بَد ناراحت شد.  دیيو کش یرٍ تَ اخهاش

شک  يا نیانا بابا ا کردنش، یندت دستو ن ٌیرفت تا  کٌ نیکنو بعد ا کار یننٌ! خَب چ ریتقص یانگار 
 !کجا گذاشتهش.. ستین ادمی یٍل ارم،یکردى بَدن ٍ نجبَر بَدم درش ب

 فکر بَدم کٌ گفت: یتَ 

 ویبلند شَ بر -

شاد گذاشت  کینَز ٌی انی. شاویشد نیٍ سَار ناش رٍنیب ویاز رستَران زد انیشدم يهراى شا بلند
نگايش کردم!  چقد  یچشه ریبَد، ز شیحَاسش بٌ رانندگ انیکٌ شا یکرد ٍ در حال ادیصداش رٍ ز

 نگٌٍ  نیکٌ ناش کردم یبا لذت نگايش ن شدم، ینه ریآدم جذاب بَد ٍ ٍاقعا از نگاى کردنش س نیا
 نگايو کرد ٍ گفت: ویدیرس دمیداشت ٍ فًه

 امیتانن ب نییبرٍ پا یاٍک -

 .دمیيام رٍ پَش دٍش گرفتو ٍ لباس کینن يو بٌ حهَم رفتو ٍ  رٍنیگفت ٍاز اتاق رفت ب یا باشٌ



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

 

کنار نانان نشستٌ بَد  ییرایپذ یتَيلنا رٍن؛یرٍ برداشتو ٍازاتاق رفتو ب فویکردم ٍ ک یهینال شیآرا 
 یر یرفتٌ بَد، اصال حالش خَب نبَد ٍ يهش گَشٌ گ سیکٌ پارن یٍگرم صحبت بَدند. نانان ازٍقت

 ندارى. دىیفا کنو یباياش صحبت ن یٍ يرچ کرد ین ٌیٍ آرٍم گر کرد ین

 گفت: دنویباد يلنا

 ؟یحاضر  -

 ویآرى بر -

 نگیپارک یرٍ تَ نیافتاد ناش ادمیتازى  رٍن،یب وی. ازخَنٌ زدویکرد یبلند شد ٍ بانانان خداحافظ يلنا
 زدم ٍگفتو: ویشَنیشرکت جاگذاشتو، بٌ پ

 جانَندى داخل شرکت!  نویناش یٍا یا -

 ویر ین یندارى، با تاکس یبیع -

باال ٍ  ویٍ با آسانسَر رفت ویبَد. ٍارد ساختهَن شد یخَنشَن کٌ آپارتهان ویٍ رفت ویگرفت یتاکس ٌی
سالن رٍ  یلیبَد، خ یکیداخل، خَنٌ بزرگ ٍش ویانداخت ٍ رفت دی. يلنا کلرٍنیب ویاٍند ویدیرس یقتٍ
 زدم گفتو: یبَدن رٍبٌ يلنا لبخند دىیچ بایز

 قشنگٌ یلینبارک باشٌ، خ -

 زمیعز ینرس -

رٍ  زيایچ ٌیٍبق شیآرا زی.  نویرٍ داخل کهد گذاشت شَنیشخص لیٍسا ویبٌ اتاقشَن رفت بايو
 ویکارنَن تهَم شد، خستٌ رفت یقشنگ شد!  ٍقت یلی. خویبًش داد کیدکَر ش ٌیجا کردم ٌٍ جاب

 بَد. انینبل انداختو؛ زنگ خَنٌ زدى شد ٍ يلنا در رٍ باز کرد کٌ شا یداخل سالن ٍ خَدم رٍ رٍ

 بَد رٍ باال آٍرد ٍگفت: کیپالست ٌیاٍند داخل دستش کٌ  
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 آٍردم! تزایبراتَن پ دیدرست کن غذا دینتَن ن،یخستٌ باش دیگفتو شا -

 ازش گرفتشَن ٍگفت: يلنا

 دستت درد نکنٌ  -

 زدم ٍگفتو: یيو لبخند نن

 و؟یيست جا نینا ا یدٍنست ینهنَن، فقط تَاز کجا ن -

 گفت: آٍرد یداشت کتش رٍ درن یدرحال

 !ستیکٌ ن یداد، نن يو اٍندم ٍ نشکل امیيلنا پ -

 بٌ يلنا رفتو ٍ گفتو: یغرى ا چشو

 ؟ینٌ جانو، چٌ نشکل -

 اٍند. قٌیبعد چند دق آرشا

 کٌ يلنا گفت: ویٍ بعد از خَردن شام نشستٌ بَد ویرٍ خَرد تزايانَنیبايو پ 

 !؟یيهَن کٌ عکسش بًو نشَن داد ؟یلباس گرفت دایپارن -

 .رمیگ ینکردم  يهَن رٍ ن دایپ لویباب ن یز یبندازم، اگٌ چ گٌید ینگاي ٌی وینٌ گفتو فردا بايو بر -

 .ویر یباشٌ ن -

 شد کٌ گفت: یچ دٍنو یٍ نه دیچرخ انینگايش سهت شا بعد

 کار دارم. یآخٌ کل امیب تَنو ینه زىیچ -

  

 پاش انداخت ٍ گفت: یکیاٍن  یاز پاياش رٍ رٍ یکی انیشا
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 !امینن بايات ن یاگٌ بخَا -

 اد،یک خَدش ب ادیيلنا بايام نچشو ٍ ابرٍ رفتٌ کٌ  انیاز چٌ قرارى! نگَ آقا شا انیجر دمیفًه حاال
 تکَن دادم ٍ گفتو: یسر  نیيه یبرا اٍند، یراستش نن يو بدم نه

 .شو ینهنَن ن یندار  یباشٌ اگٌ کار  -

 تر از تَ ندارم. ٍاجب یکار  -

 زد ٍ گفت: یطَنی. آرشا لبخند شدمیکش ین یخجالت زد یحرف ن یطَر  نیبچٌ يا ا یجلَ

 لپاش گل انداختٌ دخترم! ،یالً -

 زير نار! -

کٌ  دینگايو سهت نگايش چرخ کردم؛ یرٍحس ن انینگاى شا ینیخندى کٌ سنگ ریٍ يلنا زدن ز آرشا
 .ویکرد ینحَش شدى بَدم ٍ با لبخند يو رٍ نگاى ن طَر نیزل زدى بَد بًو ٍ نن يو يه

 آرشا بٌ خَدم اٍندم: یباصدا

 دایپارن -

 جانو؟! -

 بهَن، باشٌ؟! جا نیانشب يه -

 زدم ٍ گفتو: یلبخند

 باشٌ -

 بلند شد ٍ گفت: انیشا

 برم گٌینن د -
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 بلند شد ٍ گفت: آرشا

 ا  داداش کجا؟! -

 برم استراحت کنو خَام یراستش خستو ن -

 یباشٌ يرجَر راحت -

 رٍ نخاطب قرار دادم ٍ گفتو: انیشا

 يا؟!  تا ظًر، نن فردا صبح ننتظرت يستو یبخَاب یر ینگ -

 بًو بزن! یزنگ ٌی یصبح بلند شد -

 یاٍک -

 کٌ يلنا گفت: و،ینشست ویٍ رفت ویکرد یخداحافظ باياش

 !ارم؟یب دیخَر ین یخَب چ -

 لطفا اریقًَى ب ٌی -

 چشو -

 شد ٍ گفت: تر کیکٌ بٌ آشپزخَنٌ رفت آرشا نزد يلنا

 ؟ینیسر سنگ انیبا شا قدر نیچرا ا -

 نن! -

! درستٌ دىیکش ییچٌ درد ٍ زجرا انیشا ٍنٌد یفقط خدا ن ،ینَن یخَشگلو! تَ نثل خَايرم ن نیبب -
ٍاز  دیٍقتش شديٌ کنار يو باش گٌینظرم د ! بٌٌیکاف گٌید یتر از اٍن نبَدى، ٍل تَيو درديات کو

 .دیلذت ببر تَنیزندگ
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 بٌ آرشا شدم گفتو: رىیخ

 چکار کنو؟! دٍنو ی! باٍر کن نهویجَرٌ یدرستٌ، انا نن  -

 !؟یدٍسش دار  -

 زدم ٍ گفتو: یانداختو ٍ لبخند نییسرم رٍ پا نیيه یٍ ازش نداشتو براسَال ر نیا انتظار

 دارم. ازیبٌ زنان ن یانا که نو،یرٍ بب شیذرى ناراحت ٌی خَام یقدر کٌ نه دٍسش دارم، اٍن ادیز یلیخ -

 زد ٍ گفت: یخَشحال یاز رٍ یلبخند

 نکن باشٌ؟! تیداداشو رٍ اذ نیاز ا تر شیخَب، انا ب یلیخ -

 ٍ گفتو: دمیخند

 چشو  -

 قًَى اٍند ٍ گفت: یبا استکان يا يلنا

 ن؟یکرد ینن رٍ ن بتیغ نیداشت -

 بٌ نن کرد ٍ رٍ بٌ يلنا گفت: ینگاي آرشا

 بزنٌ! یدر نَرد تَ حرف ادیدلش ن یک زم،ینٌ عز -

 .دیآرشا رٍ بَس ی گَنٌ يلنا

 گذاشت.  لویف ٌیبعدش آرشا  ویيانَن رٍ خَرد قًَى

 م ٍ گفتو:بلند شد لویف بعد

 بخَابو.  رم ینن ن -

 بلند شد ٍ گفت: آرشا
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 .ویکار دار یکٌ فردا کل ویآرى بخَاب -

 . ویدیتخت دراز کش یٍ بايو رٍ وینن ٍ يلنايو بٌ اتاق رفت دینبل خَاب یرٍ آرشا

 بستٌ شدن. یپلکام ک دٍنو یخستٌ بَدم کٌ نه چنان

 رٍن؛یشدم. خَدم رٍ نرتب کردم از اتاق رفتو ببلند  اٍند یخَنٌ ن یکٌ تَ یآينگ یبا سر ٍ صدا صبح
يلنام داشت ٍسط  کرد، یدرست ن هرٍیکردى بَد داشت ن ادیآرشا آينگ گذاشتٌ بَد ٍ صداش يو ز

 داد؛ یخَنٌ قر ن

 خندم گرفتٌ بَد. 

 !؟یچٌ خبرتَنٌ سر صبح -

 کو کرد ٍ گفت: کویآينگ رٍ  یصدا کٌ

آينگ بشنَم  ینن صدا یدٍن یينگ گذاشت، خَدت نکرد ٍ بعدش آ دارمیآرشا صبح زٍد اٍند ب -
 !ستویقابل کنترل ن گٌید

 نثارش کردم ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٍ رٍ بٌ آرشا گفتو: یا ٍَنٌید

 ریصبح بخ -

 بٌ سهتو برگشت ٍ گفت: یبانًربَن

 زمیعز ریصبح بخ -

 بَد: انیشا دمیاٍند، نگايش کردم کٌ د یگَش جینس یصدا ختویخَدم ر یبرا یچا َانیل کی

 ننتظرتو" نیتَ ناش ای"سالم ب

 زدم ٍ گفتو: یلبخند
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 برم! دینن با -

 بدٍن صبحَنٌ؟! -

 کٌ درست کردى بَد رٍ خَردم.  يلنام اٍند نشست ٍ گفت: ییهرٍیلقهٌ از ن ٌی

 ؟یعجلٌ دار  قدر نیچرا ا -

 اٍندى، دم در ننتظرى! انیشا -

 زد ٍ گفت: یچشهک

 پس برٍ ننتظرش نزار -

ٍبٌ سهت  رٍنیکردم ٍ از خَنٌ زدم ب یدى شدم ٍ بٌ سالن برگشتو.  باياشَن خداحافظرفتو آنا 
 بَد! دىیچیپ نیکل ناش یعطرش تَ یرفتو ٍسَار شدم؛ بَ انیشا نیناش

 داد ٍ گفت: لویتحَ یزد جذاب یرٍ برداشت ٍ لبخند شیدٍد نکیع دنویبا د انیشا 

 ! و؟یبر ،یسالم خانَن -

 ویبر -

 .ویرد ٍ راى افتادرٍ رٍشن ک نیناش

 و؛ینزد یحرف چیراى ي کل

 نغازى اشارى کرد ٍ گفت: ٌیبٌ  انیشا و،یشدم ٍ بايو ٍارد پاساژ شد ادىیپ نیاز ناش ویدیرس یٍقت

 وینگاى بنداز ٌیاٍنجايو  ویبر -

بٌ سهتهَن اٍند ٍ فکر کنو  یبا نًربَن ی.  دختر خَشگلویتکَن دادم با يو ٍارد نغازى شد یسر 
 بَد. فرٍشندى 
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 انیاعصابو خَرد شد کٌ با حرص رٍ بٌ شا نشَنیب تیهیکرد، از صه یاحَال پرس انیگرم باشا یلیخ
 گفتو:

 !نجایا ویاٍند یچ یرفتٌ برا ادتیجان فک کنو  انیشا -

 ند نظرت بَد صدام بزن! یز یتَ برٍ نگاى کن، چ -

 دنیال خَش بش گفتن ٍ خنددرح دمید ینغازى انداختو ٍ ٍقت یتَ یبگو نگاي یز یچ کٌ نیبدٍن ا 
 .رٍنیبا اٍن دخترى لنگ درازى، از نغازى زدم ب

ش کنو  کٌ نیبَدم کٌ بدٍن ا یعصب انیقدر از دست شا کردم ٍ اٍن دایلباس پ کی باالخرى  ٍ ُپر
 !دنشیخر

 بٌ سهتو اٍند ٍ گفت: یحرص انیکٌ شا رٍنیاز نغازى اٍندم ب 

 !ام؟یبايات ب نن يو یچرا نگفت ؟یرفت یدختر کجا گذاشت -

 زدم ٍ گفتو: یپَزخند

 خَدم اٍندم. نیيه یگفتو نزاحهت نشو، برا -

 کرد ٍ گفت: زیياش رٍ ر زد ٍ چشو یحرص درار  یلبخند 

 ؟ینکنٌ تَ حسادت کرد -

 حسادت کنو؟! دینٌ بابا چرا با -

 .ویرٍ حداقل بايو بخر یخَاست یکٌ ن ییزيایچ ٌیبق ویپس بر ،یاٍک -

 !کنو یم حلش نالزم نکردى خَد -

 گفت: یيو رفت ٍ جد یتَ افشیق
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 ! زیاعصابو رٍ بًو نر دل،یپارن افتیراى ب -

 چَنٌ نزدم ٍ دنبالش رفتو. گٌید

 .ویگذاشت نیٍ يهٌ رٍ داخل ناش ویکرد دیخر یکل

 بشو کٌ صدام زد ٍ گفت: ادعیپ خَاستو ینن رٍ بٌ خَنٌ رسَند، ن انیشا

 دنبالت؟!  امیفردا ب -

 نٌ نهنَن -

 شدم ٍ ازش تشکر کردم رفتو خَنٌ. دایپ نیناش از

 زد ٍ گفت: یلبخند دنوینشستٌ بَد کٌ با د َنیزیتلَ ینانان پا 

 دٍنوی یکیسالم  -

 ٍ گفتو: دنشیٍ بغلش کردم،  بَس  دمییسهتش دٍ بٌ

 بابا کجاست؟ -

 رٍنیبا دٍستاش رفتٌ ب -

 پس نن برم اتاقو ٍ لباسام رٍ  عَض کنو ،یاٍک -

 کٌ کارت دارم؟! ایعدش ببرٍ ب -

 چشو  -

 رٍ داخل کهدم گذاشتو. دامیاتاق رفتو خر بٌ

 کٌ نانان صدام زد: نییلباسو رٍ يو عَض کردم ٍ رفتو پا 

 ؟یخَر  ین یز یچ دایپارن -
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 نیبش اینٌ نانان ب -

 ٍ کنارم نشست ٍ گفت: رٍنیآشپزخَنٌ اٍند ب از

 ؟یازدٍاج کن یخَا ینه یتَ -

 گفتو: دمیخند

 انا بٌ ٍقتش! کنو، ینعلَنٌ کٌ ازدٍاج ن ٌ؟یچٌ سَال نینانان اٍا  -

 !دىینظرم ٍقتش رس  بٌ -

 براش نازک کردم ٍ گفتو: یچشه پشت

 چطَر نگٌ، برام خَاستگار اٍندى؟ -

 آرى اٍندى -

 !گٌیزٍد بگَ د ینانان جَن بٌ لبو کرد -

 نن نن کرد بعد گفت: کوی

 بَد د خَاست با تَ حرف بزنو یت کرد، راستش باباتو راضٍ بابات صحب جا نیاٍند ا شبید انیشا -

 ناتو بردى بَد، کٌ نانان صدام زد ٍ گفت: یطَر  نینانانو شَکٌ شدى بَدم! يه یحرف يا از

 ٌ؟یبا تَام دخترم! نظرت چ دایپارن -

 شدم ٍ گفتو: یجد

 آرشا ٍ يلنا! یفکر کنو باشٌ، حداقل تا بعد عرٍس کوینانان بزار  -

 باشٌ؟! یبٌ نن گفت یز ینگَ کٌ چ انیشا بٌ درضهن

 راحت. التیخ زمیباشٌ عز -
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 . دمیتخت دراز کش یشدم ٍ بٌ اتاقو رفتو ٍ رٍ بلند

 انیاٍل بٌ شا دیبَد، انا نن با ینانان ٍ آرشا افتادم، درستٌ حق نا دٍ تا خَشبخت یيا حرف ادی
 کنو. دایاعتهاد کنو تا بتَنو جَاب درست رٍ پ

نن گرفتٌ بَد. دٍست داشتو  یقبل رفتنش برا انیکٌ شا یا حلقٌ افتادم، حلقٌ ادیکٌ فکر بَدم  یتَ 
نکردم!  کالفٌ نفسو رٍ  داشیپ یبلند شدم ٍتهام کهد ٍکشَيام رٍ گشتو ٍل نیيه یکنو برا داشیپ
 !زارم یافتادم کٌ دفتر خاطراتو رٍداخلش ن یجعبٌ ا ادیفرستادم کٌ  رٍنیب

 آٍردم. رٍنیکردم باالخرى ٍ رٍ حلقٌ ب داشیش کردم،  پاز سرکهدم آٍردنش ٍ باز 

 کٌ نیتخت دٍبارى اتاق رٍ جهع کردم ٍ سر تختو نشستو حلقٌ رٍ دستو کردم. ازا یگذاشتهش رٍ 
تا  خَاستو یدٍست داشتو ٍ ن یلینرد رٍ خ نیبرام لذت بخش بَد، نن ا یلیباشو خ انیدٍبارى باشا

 ابد کنارش باشو.

...... 

 کٌ باالخرى اٍندن.  ویعرٍس دٍناد بَد ننتظر يهٌ

 ...ویدست زد براشَن

 آرشا گرفتٌ بَدن. ی داخل خَنٌ کینراسو کَچ کیٍ يلنا قبال عقد کردى بَدن ٍ فقط االن  آرشا

 !يا نیبکشٌ از دست ا ی! خدا بٌ داد يلنا برسٌ چٌ زجر گرفتن ین افٌیق یلیخانَادى آرشا خ 

 زد ٍ گفت:فکر بَدم کٌ نانان بٌ شَنو  یتَ

 تَيو برٍ با يلنا برقص تنًا نهَنٌ اٍن ٍسط! دایپارن -

 چشو  -
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 یٍ نادرش رٍ از دست دادى بَد. ٍضعشَن خَب بَد انا جز باباش کس کرد ین یبا پدرش زندگ يلنا
 دٍستش داشت... یلیرٍ نداشت ٍ تنًا بَد. نانانو خ

ختو، انشب نحشر شدى بَد. کت شلَار اندا انیبٌ شا ی. نگايدمیباياش رقص یيلنا رفتو ٍ که کنار
بٌ  انیٍ با تهَم شدن آينگ شا زدن یبَد ٍ حرف ن ستادىیکنار آرشا ا اٍند؛ یبًش ن یلیخ ینشک

 کرد ٍگفت: کیسهتو اٍند ٍ سرش رٍ بٌ گَشو نزد

 !یخَشگل شد یلیخ -

 انداختو گفتو: نییزدم سرم رٍ پا یلبخند

 نهنَن -

 

 گفت ٍ رفت. یدیببخشبگٌ کٌ صداش زدن!   یز یچ خَاست

 يلنا صدام زد ٍ گفت: 

 نیبش ایب دایپارن -

 کنارش نشستو ٍگفتو: رفتو

 يلنا؟ -

 جانو! -

 استرس دارم یلیخ -

 استرس داشتٌ باشو تَ چتٌ؟ دیننٌ، نن با ی! شب عرٍسديایببخش -

 زمیاٍن کٌ استرس ندارى عز -
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غلط کردم!  الیخیب -  ؟یزن یَردش حرف نراحت درن قدر نیکٌ ا یازدٍاج کرد ی! نگٌ چندبار ایح یب -
 بدم انیجَابو رٍ بٌ شا خَام یراستش انشب ن

 ٍاقعا؟ -

 چطَر بًش بگو! دٍنو یآرى، فقط نه -

  

 ان،یايَرا نقابل شا دنیقطع شد! با تعجب بٌ اطراف نگاى کردم کٌ با د کینکز یصدا دمید کٌ
 !دمیترس

 !دمی،ترسیازش ن ٍاقعا

 گفتو: کرد، ینانان کٌ با نفرت ايَرا رٍ نگاى ن شیبلند شدم ٍ رفتو پ 

 شد! داشیازکجا پ نیچٌ خبر شدى نانان؟ ا  -

 دخترم! دٍنو ینه-

 رٍبٌ ايَرا گفت: تیبابا کٌ با عصبان 

 جا؟ نیا یاٍند یی! با چٌ رٍکٌینرت -

 گفت: انیزد ٍ رٍ بٌ شا یلبخند نسخرى ا ايَرا

 اٍندم! یک یبرا دٍنٌ ین انیشا -

 رٍ گرفت ٍ گفت: قشیشد ٍ  یصبع انیشا

 !رٍنیبرٍ ب نجایاز ا -

 .رمیبگو بعدش ن کیاٍندم بٌ دٍستو تبر -
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 گفت. کیبًشَن تبر آرشا ٍ يلنا ٍ شیرفت پ ايَرا

 .ویحَصلٌ نَندن اٍنجا رٍ نداشت گٌید 

 انیبابا ٍ شا ویبٌ خَنٌ رفت انیيهراى شا ویشد نیسَار ناش ویبٌ بچٌ يا رفت یاز خداحافظ بعد
دارى ٍ  ینقشٌ ا ٌیايَرا  نیا دٍنو ینن ن یٍل زدن، یدرنَرد اٍندن ايَرا حرف ن نیناش یيهش تَ

 فکر بَدم کٌ نانان صدام زد: ی! تَنجایا ادیپانشدى ب یالک

 شَ! ادىیپ و،یدیرس دایپارن -

 خَاست حرکت کنٌ صداش انیرفتن داخل ٍ شا يا نیشدم.  نانان ا ادىیپ نیتکَن دادم از ناش یسر 
 زدم ٍگفتو:

 !سایٍا انیشا -

 ٍ گفت: ستادیشد ٍبٌ سهتو اٍند ٍ نقابلو ا ادىیپ نیفکر کنو کٌ نگران شدى بَد ٍ ازناش 

 شدى؟ یز یچ -

 استرس داشتو، انا دستش رٍ گرفتو  کٌ نیبا ا و،یچشو تَ چشو شد قشنگ

 :ٍگفتو

 دٍست دارم  انیشا -

 حرف رٍ ازنن نداشت. نیا دنیانتظار شن انگار

. سرم رٍ دیشد ٍگَنو رٍ بَس کیبًو نزد یزدٍ باخَشحال یياش گرد شد ٍ بعدش لبخند ل چشواٍ 
 گفت: دٍیصَرتو کش یانداختو کٌ دستش رٍ نَازش ٍار رٍ نییپا

 دٍست دارم پرنسسو!  یلینن يو خ -

 .زد یقلبو بٌ تند تند ن گرفتو، ین یانرژ  یحرفاش بدجَر  دنیشن از
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 ...کنٌ یدارى نگايو ن دمیلحظٌ سر بلند کردم، کٌ د ٌی

 ؟یکن ینگايو ن یطَر  نیچرا ا -

 !شو ینه ریکنو از نگاى کردنت س کار یچ -

 بازٍش زدم با خندى گفتو: بٌ

 !َانٌید -

 داد ٍ گفت: ٌیتک نشیبرم بٌ ناش گٌینن د انیشا

 باش برٍ -

 یدست کنٌ، یگاى ندادى ٍنن رٍ ن ٌیتک نیبٌ ناش یيهَنطَر  دمیزدم بٌ سهت خَنٌ رفتو کٌ د یلبخند
لباسو رٍ عَض  یسهت اتاقو ٍ با خَشحال دمیرٍ انداختو رفتو خَنٌ؛ دٍ دیبراش تکَن دادم ٍ کل

 تخت انداختو.  یکردم ٍ رٍ

ذينو  یتَ االتیتخت انداختو با فکر ٍ خ یخَدم رٍ رٍ یزدم ٍبا خَشحال یلبخند انیشا یادآٍردی با
 چطَر خَابو برد. دٍنو ینه

 خَردم... ینان بلند شدم، تَ جام تکَننا یباصدا صبح

 دا؟یپارن دا؟یپارن -

 !کنٌ ین ٌیدارى گر دمیٍ باز کردم کٌ د يام چشو

 يَل شدى بلند شدم نشستو ٍگفتو: 

 شدى؟! یز ینانان چ -

 گفت: کرد ین ٌیکٌ گر یدرحال
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ايرت رٍ حالش بد بَد! نگرانش يستو دخترم،  تَ رٍ خدا خَ یلیخ دم،یخَاب خَايرت رٍ د شبید -
 ذرى شدى! کیدلو ٍاسش  نهش،یکن بب دایپ

 ٍ پاک کردم ٍ گفتو: ياش اشک

 ینکن ٌیگر یجَر  نیا گٌیقَل بدى د یکنو، ٍل داشیپ دم یشهارى چند تا از دٍستاش رٍ دارم ٍ قَل ن -
 باشٌ!

 نفًهٌ! یز یباشٌ، بابات چ -

 دایعقلت رٍ پ یيو اٍن دختر ب نَرد عالقو درست کن تانن یچشو سلطان قلبو، حاال برٍ برام غذا -
 کنو

 

رٍ برداشتو ٍ شهارى آنا)دٍست  ویرفت. نن يو بلند شدم، گَش رٍنیاز اتاق ب یبا خَشحال نانان
 (رٍ گرفتو کٌ بعد چند بَق جَاب داد:سیپارن یهیصه

 د؟ییالَ بفرنا -

 ؟یسالم آناجَن خَب -

  زمیسالم نهنَن عز -

 ؟یندار  یخبر  سیآنا از پارن -

 ٍرفت دیخَنٌ خر ینن بَد، ٍل شیپ یاتفاقا چند رٍز  چرا -

 ؟یدیايا آدرس خَنش رٍ ن -

 نن بًت دادم يا؟!  یباشٌ، فقط نگ -

 چشو بازم نهنَن  -
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 فرستو ین کنو ین انکیاالن برات پ -

 نزاحو شدم  دیببخش یاٍک -

 یکٌ بَ نییفتو پاکرد. بلند شدم آنادى شدم ٍ  ر انکیکردم ٍبعد آدرس رٍ برام پ یخداحافظ باياش
 بَد؛ بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٍ رٍ بٌ نانان گفتو: دىیچیکل خَنٌ پ یغذا تَ

 رمینانان نن دارم ن -

 ؟یکرد داینکنٌ خَايرت رٍ پ ؟یر یکجا ن -

 زدم ٍگفتو: یلبخند

  ششیپ رمیآرى دارم ن -

 امیپس بزار نن يو آنادى بشو ٍ ب -

 ٍگفتو: ستادمیبرى کٌ جلَش ا خَاست

اگرخَاست زنگ  انٌیاصال خَنٌ يست  نویداتشو بزار اٍل نن برم باياش صحبت کنو، ببنانان ف -
 دنبالت باشٌ؟ امین ایبًت  زنو ین

 تکَن داد ٍ گفت: یسر 

 پس برٍ، خدا بٌ يهرات -

کٌ آنا فرستادى  یشدم ٍ بٌ سهت آدرس نی. سَار ناشرٍنیبراش تکَن دادم ٍاز خَنٌ رفتو ب یدست
رٍ زدم.   فَنیشدم ٍ زنگ ا ادىیپ نیاز ناش دم؛یاعت کٌ تَ راى بَدم باالخرى رسس ویبَد رفتو. بعد ن

کرد کٌ ٍارد  ازبا صَرت دريو در رٍ ب سیبگٌ در رٍ باز کرد.  رفتو داخل کٌ پارن یز یچ کٌ نیبدٍن ا
 خَنٌ شدم...

 ؟یچرا اٍند -
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 شدم گفتو: رىیخ بًش

 !دنشید یبر  ای یر یباياش بگ یتهاس ٌی ستیدلتنگتٌ، بد ن یلینگرانتٌ، خ یلینانان خ -

 ؟یچرا خَدت اٍند ،یفرستاد یخَب نانان رٍ ن -

 شدم گفتو: کینزد بًش

 !ستویيو نگرانت بَدم، نن خَايرتو دشهنت ن  چَن نن -

 زد ٍگفت: یپَزخند

 ! یعَض انیخاطر تَ ٍاٍن شا بٌ کشو یکٌ ن ییيا ی! يهٌ بدبختیتَ نگران نن شد -

 رفت. ییدينش گذاشت بٌ سهت دستشَ یم کٌ حالش بد شد دستش رٍ رٍجَابش رٍ بد خَاستو

 رفتو ٍصداش زدم: ینگران بٌ سهت دستشَ 

 حالت خَبٌ؟ سیپارن -

 ٍ گفت: رٍنیب اٍند

 خَبو -

 بًترى! یخَدنَن باش شیخَنٌ پ ویبرگرد ایب ست،یحالت اصال خَب ن سیپارن -

 نن بسَزى! زٍد باش برٍ! یالزم نکردى تَدلت برا -

 زنگ بزن یخَاست یز یچ رمیباشٌ، پس نن ن -

 بلند شد ٍ گفت: تیباعصبان

 شَ برٍ! گو خَام، ینه یز ینن از تَ چ -
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 فرستادم: امینانان پ یٍ برا رٍنیتاسف براش تکَن دادم ٍاز خَنٌ رفتو ب یبٌ نشَنٌ  یسر 

 "ششیپ ایب فرستو یآدرس رٍ ن ست،یخَب ن ادیکردم حالش ز دایرٍ پ سی" سالم  پارن

زدم  یلبخند انیشهارى شا دنیزنگ خَرد با د ویشدم بٌ سهت خَنٌ رفتو کٌ گَش نیسَار ناش 
 ٍجَاب دادم:

 سالم عشقو -

  زمیعز یسالم خَب -

 ؟ییکجا یخانَن ینرس -

 خَنٌ رمیبَدم دارم ن رٍنیب -

  امیباشٌ پس نن يو دارم ن -

 یخَش اٍند -

رٍ پارک کردم ٍ ٍارد  نیرٍ باز کردم ٍ ٍارد شدم؛ ناش اطیدر ح دم،یکٌ رس یرٍ قطع کردم ٍقت یگَش
 خَنٌ شدم.

 .دمینايار رٍ چ زیخَنٌ رفتو ٍ ن نعلَم بَد نانان رفتٌ، بٌ آشپز 

رٍ بٌ داخل خَنٌ  انیيو بشقاب گذاشتو کٌ زنگ خَنٌ زدى شد، در رٍ باز کردم ٍشا انیشا یبرا 
 دعَت کردم.

 

 ت ٍ گفت:بٌ داخل خَنٌ انداخ یکرد ٍ نگاي یسالن

 !ستیخَنٌ ن یکس یانگار  -
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 !سیپارن شینانان يو يو رفتٌ پ ست،یاصال خَنٌ ن رٍنیب رىینٌ، بابا کٌ با دٍستاش ن -

 براش افتادى؟ یاتفاق -

 دنشینٌ فقط نانان دلتنگش بَد رفت د -

 کٌ صداش زدم ٍ گفتو: نٌیتکَن داد بعدش رفت بش یسر 

 نايار آنادست! ز،یسرن ویبر ایب انیشا -

 ٍگفت: دیشکهش کش یرٍ یدست

 گرسنهٌ یلیکٌ خ ویبر -

ظرف  نی.  بعد از نايار ٍ ظرف يارٍ جهع کردم داخل ناشویٍنايارنَن رٍ خَرد وینشست زین یرٍ
 گذاشتو. ییشَ

نگايو کرد  طنتینشستو کٌ دستش رٍ دٍر گردنو انداخت با ش انینبل کنار شا یبٌ سالن رفتو ٍ رٍ 
 ٍ گفت:

 و؟یخَش بگذرٍن کوی ست،ین یخَنٌ کٌ کس -

 کردم ٍگفتو: زیيام رٍ ر ٍ چشو دمیبعدش فًه گٌ،ین ینگرفتو چ اٍلش

 !یادب یب یلیخ -

 کردن بدى نگٌ؟ طنتیگفتو پرنسسو؟ ش ینگٌ چ -

باز شدن در خَنٌ ازش جدا شدم ٍ بلند  ی. کٌ با صدادینن رٍ نحکو بغل کرد ٍ نَيام رٍ بَس بعدش
 زدم ٍگفتو: ینانان تعجب کردم ٍ بعدش ٍاسش لبخند يهراى سیپارن دنیشدم؛ با د

 یخَش اٍند -



 www.Novel98.ir 154               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 رٍبٌ نانان گفت: یا ادبانٌ یبا لحن تند ٍ ب سیپارن

 خَنٌ! ارىیدٍست پسرش رٍ ن ،یستیتَکٌ خَنٌ ن ینانان انگار  -

 شدم ٍداد زدم: یحرص

 حد خَدت رٍ بدٍن!  سیدرست حرف بزن پارن -

 :نانان زبَن باز کرد ٍ گفت باالخرى

نانزدشٌ ٍ قرارى بايو ازدٍاج  ستیکٌ دٍست پسرش ن انی! باخَايرت درست حرف بزن، شاسیپارن -
 کن!

 شکٌ شدى باشٌ کٌ با تتٌ پتٌ گفت: یانگار  سیپارن گفت، ینه یز یکٌ سکَت کردى بَد ٍچ انیشا

 م...نبارک باشٌ -

 سرد جَابش رٍ دادم ٍگفتو: یلیتَيو رفت؛ خ یصَرتش بدجَر  انا

 نهنَن -

دينش گذاشت رفت باال، کٌ نانانو اسهش رٍ صدا زد ٍنگران  یجلَ یحالش بدشد ٍ دست دٍبارى
 پشت سرش رفت.

 صَرتش گذاشتو ٍگفتو: یگرفتٌ بَد کٌ دستو رٍ رٍ یلیبلند شد، خ انیشا

 شدى؟ یز یچ انیشا -

 برم دیخستو کار دارم با کوینٌ  -

ناراحت شدم؛  یلیخ  دٍنستو، یرفتارش رٍ نه نیا لیبگو ٍ گذاشت از خَنٌ رفت. دل یز یچ نذاشت
 باال انداختو ٍ بٌ اتاقو رفتو. یا شَنٌ یحرص
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 نن رٍ آرٍم کنٌ، يلنا بَد. تَنست یکٌ ن یتنًا کس 

 جَاب نداد! یزنگ زدم، ٍل یٍچندبار  داد یشهارش رٍ گرفتو، انا جَاب نه 

تخت  یدر زدم ٍرفتو داخل ٍ رٍ افتادم کٌ حالش بد شدى بَد. بٌ سهت اتاقش رفتو ٍ سیپارن ادی 
نن   رٍن،یبگو نانان اشارى کرد کٌ برم ب یز یبَد ٍ نانان يو کنار نشستٌ بَد،  خَاستو چ دىیخَاب

 يو رفتو.

 اٍند ٍگفت: رٍنینانان از اتاقش ب 

 !ستیدختر اصال حالش خَب ن نیا -

 !م اینه گٌ یدکتر، انا لج کردى ن هشیببر کاش

 کنٌ یازش ن یا نٌینعا ٌیخَنٌ  ادیبگو، باالخرى اٍن يو دکترى ٍ نبٌ آنا  یخَا یاگر ن -

  جا نیا ادیپس بًش زنگ بزن بگَ ب -

 تکَن دادم ٍ بٌ اتاقو رفتو. یسر 

 . رسَنٌ یخَدش رٍ ن گٌید ساعت کیيستند ٍ تا  هارستانیآنا زنگ زدم کٌ گفت ب بٌ

 بٌ سهتش رفتو ٍگفتو: یبابا با خَشحال دنیکٌ باد رفتو ین نییيا پا از پلٌ داشتو

 !یسالم بابا، خَش اٍند -

 جَاب سالنو رٍ داد ٍ گفت: ییرٍ خَش با

 سالم، نادرت کجاست دخترم؟ -

 صدام بَد گفتو: یکٌ تَ یگرفتو ٍبالرزش استرس

 ویبايو حرف بزن شٌین -
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 در چٌ نَرد؟ -

 برگشتٌ خَنٌ! سیراستش...چطَر بگو...پارن -

 گفت: تیبانٍباعص دیيو کش یرٍ تَ اخهاش

 ؟یبا اجازى ک -

  ویتنًاش بزار ستیدرست ن ست،یحالش خَب ن ضٌینر سیبابا پارن -

 !سَزى؟ یيهٌ عذابت داد، اٍن ٍقت تَ دلت براش ن نیدخترم ا -

 نزن ناراحت بشٌ!  یحرف کنو یاٍن خَايرنٌ ٍدختر تَعٌ! خَايش ن -

 برى شیفرست یباشٌ، انا خَب شد ن -

 چشو  -

 د ٍ بٌ اتاقش رفت.نگايو کر یحرص

 آنا بَد. دمیزنگ خَنٌ زدى شد؛ در رٍ بازکردم کٌ د 

 بردنش ٍگفتو: سیبٌ اتاق پارن یسالم ٍ احَال پرس یبعد کل 

 چشٌ نویبًش بنداز بب ینگاي ٌیانا جَن،  خَدت  دى  یبٌ حرف نا گَش نه -

 نگران نباش زمیعز یاٍک -

 نهنَن -

کنارش گذاشتو بٌ  ینیریش کویدرست کردم،  یرفتو ٍ چا کٌ رفت داخل نن يو بٌ آشپز خَنٌ اٍن
 یرٍ ینیرفتو در اتاق باز کردم رفتو داخل س سیاتاق پارن

 گذاشتو. زین
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 بًش تعارف کردم نشستو ٍگفتو: 

 حالش چطَرى؟ -

 هارستانیب هشیببر دیتب دارى با -

 ازش نبَد. یبابا، چَتخبر  شیرفتٌ بَد پ یکٌ انگار  نانان

 ٍ گفتو:شدن  رىیخ بًش

حالش  ترسو ین  هارستان،یب هشیببر یًجَر یکن  شیخَدت راض س،یآنا جَن با نن قًرى پارن -
 بدتر بشٌ

 کنوی! برٍ آنادى شَ االن حلش نیخَايرت رٍ دٍست دار  یچقدر  یالً -

 پس نن رفتو یاٍک -

 رفتن یداشتن نرٍ گرفتٌ بَد  سیکٌ دست پارن رٍنیانا رفتو ب یاتاقو رفتو ٍ آنادى شدم. با صدا بٌ
 کٌ گفت: نییپا

 ایزٍدباش ب دایپارن -

 .ویاناشد نیکٌ انا نخالفت کرد ٍ سَار ناش ادیپشت سرشَن رفتو، نانان خَاست ب عیيو سر نن

 نن عقب نشستو ٍ اٍن دٍتا جلَ... 

رفت ٍ دستش گرفتو کٌ برعکس  جیگ سیسرپارن ویشد ادىی. پویدیساعت رس ویبعد ن ویکٌ افتاد راى
 .ویشد هارستانینخالفت نکرد بايو ٍارد بقبال 

 نَشت. شیٍ دکتر رفت باال سرش ٍبراش چندتا آزنا ویاز اتاق يا برد یکیرٍبٌ  سیپارن

 اصال خَب نبَد! سیحال پارن 
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 ...آٍرد یباال ن خَرد یکٌ ن یيرچ 

 گفت: سیاٍند ٍ دکتر با لبخند رٍبٌ پارن يا شیساعت جَاب آزنا کی بعد

 !دیها باردارش گو ین کیتبر -

کٌ  َفتویرفت. خَاستو ب یايیيام س لحظٌ چشو کی ی... براختنیسرم ر یرٍ خیسطل آب  کی انگار
نشَن  یٍاکنش سیانا پارن و،یکرد یدکتر رٍ نگاى ن ویدادم، شَکٌ شدى داشت ٌیتک َاریخَدم رٍ بٌ د

 است! نداد ٍنعلَم بَد خبر داشتٌ کٌ حانلٌ

 گفت: بٌ اطراف انداخت ٍ ینگاي دکتر

 يهسرتَن کجاست؟ -

 زبَن باز کرد ٍ گفت: آنا

 جَن! سینگٌ نٌ پارن وید یانا بًش خبر ن َندن،ین شَنیا -

 بٌ نن گفت: رىیتکَن داد خ یسر  سیپارن

 زنگ بزن ٍخبر بابا شدنش رٍ بًش بگَ! انیبٌ شا دایپارن -

تحهل نداشتو ٍ  گٌیدشد...  زیچشهو سرا یخَاستو بغضو رٍ قَرت بدم نشد ٍآخرش قطراشک يرچند
 ...رٍنیرفتو ب هارستانیٍاز ب ٌیگر ریرفتو ٍ زدم ز رٍنیاز اتاق ب عیسر

 رٍ گرفتو بعد چند بَق جَاب داد: انیرٍ جهع ٍجَر کردم ٍ شهارى شا خَدم

 ؟یالَ عشقو خَب -

 سرد جَابش رٍ دادم... یلیخ

 ییکجا -
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 زمیخَنٌ ام عز -

 هارستانیخَدتَ برسَن بٌ ب عیسر -

 نگران شدٍگفت: صداش

 شدى؟ یز یچ دایپارن -

 ایب فرستو یکٌ ن یبٌ آدرس انیشا -

 امیباشٌ قطع کن االن ن -

 داخل رايرٍ نشستو. یيا یاز صندل یکی یرٍ براش فرستادم ٍدٍبارى رفتو داخل ٍ رٍ آدرس

 اٍند... نگران بٌ سهتو اٍند ٍ گفت: انیشا باالخرى

 ؟یخَب دایپارن -

 کردم ٍگفتو: اشارى سیاتاق پارن بٌ

 داخل ویبر ایب -

رٍ شکهش گذاشت  یدست سیکٌ پارن د،یرنگ از رخش پر سیپارن دنیداخل اتاق... با د ویرفت بايو
 ٍ گفت:

 !یخَش اٍند ییبابا -

داد  تیبا عصبان دیيو کش ی... بعدش اخهاش رٍ تَکرد یرٍ نگاى ن سیناتش بردى بَدٍ پارن انیشا
 زد ٍ گفت:

 دت يا؟خَ یبرا یگ ین یچ -

 شکهتو؟! یاٍن تَلٌ تَ ینن بابا یفکر کرد نکنٌ
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 ٍگفت: شویخَدم بَدم انا اٍندپ یحال يَا یکٌ تَ نن

 !رٍنیب ویکاش نا بر -

 ٍگفت: دیدست نن رٍ کش انیآنا رفت، نن يو خَاستو برم انا شا 

 !نویبب سایٍا ؟یر یکجا ن -

 ازسرجاش بلندشدٍگفت: یحرص سیپارن

 ی! اگرنٌ بًو اعتهاد ندار ییپدرش تَ یچٌ نخَا یٌ نال تَعٌ، چٌ بخَاشکهه یبچٌ کٌ تَ نیا -
 !یر یبگ DNAتست یتَن ین

 :دٍگفتینَياش کش یال یفرستاد دست رٍنیب ینفس پرحرص انیشا

 کٌ الزنٌ انجام بدى  یباشٌ يرچ -

 ترشد ٍگ فت: کینزد انیزد بٌ شا یلبخند سیپارن

 کٌ بچت رٍ بدٍن پدر بزرگ بشٌ؟!  یخَا ینه ؟یکار کنچ یخَا ینن کٌ از جَاب نطهئنو، انا تَن -

 فٌیدرستٌ ٍظ کنو، یدرصد اٍن بچٌ نال نن باشٌ فکر نکن کٌ بايات ازدٍاج ن ٌی ی! اگٌ حتسیپارن -
 در قبال تَ ندارم! یا فٌیکنو انا ٍظ نیبراش تان یيهٌ چ یٍنعنَ یدارم از لحاظ ناد

 تخت برداشت ٍ گفت: یرٍ از رٍ فشیک سیپارن

 !یکن یبچو پدر  یبرا خَام یندارم، فقط ن ینن حرف یاٍک -

 ...رٍنیٍاز اتاق رفتو ب دمیکالفٌ از بحث ياشَن رايو رٍ کش گٌید

دفعٌ دستو  کیکٌ  رٍنیرفتو ب هارستانینکردم ٍاز ب ییانا اعتنا زد، یاز پشت سر صدام ن انیکٌ شا 
 گفت: دیفًه شدیکٌ از نگاش ن یتیشد کٌ با عصبان دىیکش
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 یر یکجا ن نویبب سایلحظٌ ٍا کی دایپارن -

 ٍداد زدم... دمیکش رٍنیحالو بد بَد دستو از دستش ب اٍنقد

 تنًا باشو کویبزار،  انیٍلو کن شا -

 شَنٌ يام گذاشت ٍگفت: یرٍ دستاش

 ویابریآرٍم باش ب زمیعز -

 ؟یفًه یرٍ نه شیتنًا باشو! چ خَام ی! گفتو نامینه یینن باتَ جا -

 باالبرد ٍگفت: ویبٌ نشَنٌ تسل رٍ دستش

 برٍ یخَا یآرٍم لطفا باشٌ يرجا ن -

  

ٍارد خَنٌ کٌ شدم  دادم یشدم.  تا خَنٌ فقط بغضو رٍ قَرت ن یرفتو سَار تاکس دمیرٍ کش رايو
نتَنستو خَدنَ کنترل کنو  گٌیتخت انداختو د یسهت اتاقو درٍ بستو خَدنَ رٍ دمییدٍ عیسر

يق يقام  یصدا یدينو گرفتٌ بَدم کس یبرام نهَندى بَد دستو جلَ ییان گٌیشد د ریاشکام سراز
 ! دمیپس ن َیدارم تاٍان چ ایآخٌ خدا َىنشن

باز اٍضاع بًو  شٌیدرست ن یيهٌ چ کردمیحاال کٌ فکر ن یدیعذابو ن نقدینن چکار کردم کٌ ا نگٌ
 ...ختیر

 جَاب دادم: ینکث چیيلنا بدٍن يشهارى  دنیاٍندم باد رٍنیب االتیاز فکر ٍخ ویزنگ گَش یباصدا

 الَ -

 ؟ یسالم يلنا خَب -

 دمینشن یزنگ زدى بَد دیفدات ببخش ینرس - 
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 د؟یجد یزندگ گذرىیندارى خَشگلو خَش ن یبیع -

 صد نویبب ستیبدک ن یي -

 دعَات شدى؟ انیباشا ؟ینطَر یچرا ا ات

 !شو؟یپ یایب شٌیيلنا ٍاقعا الزم دارم بايات صحبت کنو ن نایبدتر از ا یلیخ -

  امیاالن ن نیچرا کٌ نٌ عشقو يه -

  یباشٌ خَش اٍند -

افتاد يلنا  ادمیتخت انداختو کٌ  یخَدنَ رٍ یحال یرٍ قطع کردم لباسام رٍ عَض کردم ٍبا ب یگَش
 کردمیآنادى ن ییزایچ ٌیدیبا نجایا ادین

 انیسالن شا یشدن تَ يهٌ جهع دمیکٌ د رفتوین نییداشتو از پلٌ يا پا رٍنیاز اتاقو رفتو ب 
زنگ خَنٌ حرفشَن نصفٌ نَند ٍ  یبا صدا کردنیيو اٍندى بَدن داشتن با بابا صحبت ن سیٍپارن

 گفت: یینتَجٌ حضَرم شدن کٌ بابا با خَشرٍ نیینن کٌ رفتو پا

.... 

 !ٌ؟یک نوی_دخترم درٍبازکن بب

بعد از سالم  ویتو ٍيهَ بغل کرددٍر گردنش انداخ یيلنا دست دنیگفتو رفتو درٍباز کردم باد یا باشٌ
بٌ يلنا رٍ بٌ  ییکٌ بابا بعد سالم ٍخَش اٍند گَ وینشست ویرفت ویٍارد سالن شد یٍاحَال پرس

 نبل دٍنفرى کنار يو نشستٌ بَدن گفت: یکٌ رٍ سیٍپارن انیشا

 دیبچٌ با ايوی ادین ایبچٌ بٌ دن نیتا ا دیکنیبايو عقد ن ابازی دیریبگ یدرست حساب ویتصه ٌی دی_با
 سقط بشٌ 

 سر بلند کردٍگفت: انیشا
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رٍ دٍست دارم  دایکٌ پارن دیدٍنیازدٍاج کنو خَدتَنو ن سیدٍبارى با پارن تَنوی_راستش نن نه
 اٍن بچٌ کنو یٍاسٌ  یپدر  تَنویبا خَدتَنٌ نن نه ویرٍ بااٍن باشو حاال تصه ویادانٌ زندگ خَامیٍن

 گفت: تیبلند شدٍ با عصبان يلنا

 کدٍنتَن يو ندارم  چیبٌ ي یاز ین ارمین اشیٍبٌ دن خَامیرٍ ن _نن بچو

 بابا کالفٌ بلند شدٍگفت: دٍرفتیکش ٍرايشَ

 !ویبگ ویخَاین ینردم چ یبعد جلَ شٌیدختر فردا شکهش بزرگ ن نیبگو ا یچ دٍنوی_نن ٍاقعا نه

 کٌ رٍ بٌ بابا گفتو: گفتینه یز یسکَت کردى بٍَ چ انیشا

 زنوی_نن باياش حرف ن

 یکنین کاریچ نویباشٌ دخترم برٍ بب_

 يلنا گفتو: رٍبٌ

  وی_بلندشَ بايو بر

 داخل صداش زدم ٍگفتو: ویرفت ویدرٍ باز کرد ویشدبايو سهت اتاقش رفت بلند

 سی_پارن

 بَد بلند شد نشست دىیدراز کش یدرحال

 تخت نشستو ٍگفتو: یرٍ کنارش

تا آخر  یدار  الینکنٌ خ یپدر بزرگ کن یرٍ بکٌ بچت  یخَای! نه یکنیباخَدت ن نکارٍیچرا ا زمی_عز
 ؟! یعهرت تنًا باش

 بٌ نن گفت: رىیشدن با پشت دست پاکشَن کرد ٍخ ریچشهش سراز یجهع شدى تَ یاشکا
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ير  خَامین دایدٍسو ندارى خستٌ شدم پارن یکس نکٌیبچست از ا نیکٌ خدا بٌ نن دادى ا یز ی_تنًا چ
 امیدرب ییتا ازتنًا ارمیب ایبچٌ رٍ بدن نیکٌ شدى ا یجَر 

 گلَنَ گرفتٌ بَد دستش رٍ گرفتو ٍگفتو: یبد بغض

 یدرستٌ اشتبايات یفًهین رمیهیتار نَ ازسرت کو شٌ نن ن ٌیدٍست ندارى اگٌ  یگفتٌ کس ی_ک
 دنتیانا تهَم شد رفت نن بخش یکرد

 زدٍگفت: یلبخند

 اد؟یتَ ازنن بدت نه یعنی_

 ادیآدم از خَايرش بدش ب شٌیم دارم نگٌ نا یا گٌی_نٌ خَشگلو نگٌ بجز تَ خَاير د

بَدم با لحن  سادىیيلنا کٌ سرپا ٍا دمیسرش رٍ بَس یباز کردم کٌ خَدش انداخت بغلو رٍ دستام
 گفت: یبچگَنٌ ا

  ستوی_ٍاقعانکٌ نن خَايرت ن

 دیآغَشش کش یتخت ٍدٍتانَن تَ یرٍ دیپر شهَنیپ ادیب ویاشارى کرد ویدیبايو خند سیپارن ننَ
 ٍجَاب دادم... رٍنیازشَن جداشدم ٍاز اتاق رفتو ب لویزنگ نَبا یدابا ص

 دیی_الَ بفرنا

 پَر انیآر دای_سالم خانو پارن

 _بلٌ خَدم يستو 

 با شها صحبت کنن خَانیدکتر ن ی_آقا

 ؟ی_کدٍم دکتر؟راجب ک

  سی_خَايرتَن پارن
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 شدى؟ یز ی_چ

 گنیدکتر بًتَن ن یآقا نیاریب فی_تشر

 اٍندن نی_باشٌ ادرس بد

چطَر بٌ اتاقو رفتو آنادى شدم ٍاز  دٍنویرٍ قطع کردم اٍنقد نگران شدى بَدم نه یرٍ کٌ گفتَش ادرس
 بٌ سهتش برگشتو... ستادمیا انیشا یبا صدا رٍنیخَاستو از خَنٌ برم ب نییپلٌ رفتو پا

 خَنٌ  رمیبرسَنهت چَن ننو دارم ن یر ین یی_جا

 کنو پس گفتو: یرانندگ تَنستویلهو نهحا نینخَاستو قبَل کنو انا با ا اٍلش

 ویتر بر عیسر شٌین هارستانیب رمی_ارى ن

شدم  یخندش رٍ برگردٍندم حرص یبا صدا رٍنیب ویٍاز خَنٌ رفت دمیبگٌ دستشَ کش یز یچ خَاست
 ٍگفتو:

 ؟یخندیچرا ن ٌی_چ

 خندشَ جهع کردٍگفت: بزٍر

 دیببرنت يهدان شا گوین ستیبا خَدت نشخص ن فتیتکل یآشت رٍزی یکنیقًر ن رٍزی_ آخٌ 
 خَشگلو تتیٍضع نیداشتٌ باشٌ ا یدرنان

 بًش رفتو ٍگفتو: یغرى ا چشو

 خَدم برم یایاگٌ نه ستیکردن ن یاالن نَقعٌ شَخ یٍل یبانزى ا یلیخ انی_شا

 باال بردٍگفت: ویبٌ نشَنٌ تسل دستاشَ

 نشَ پرنسسو ی_چشو عصب
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 ایافتادى  ینگران بَدم نکنٌ اتفاق یلیخ هارستانیهت بس ویٍراى افتاد ویشد نیسَار ناش نکٌیا بعد
 گفت: انیکٌ شا دنیلرزیدست ٍپايام ن گٌید زیيرچ

 هارستان؟یب یبر  یخَای_چرا ن

 بًت بگو دیبا ییزایچ ٌیبًو زنگ زد ٍگفت  سی_راستش دکتر پارن

 :دٍگفتیتَيو کش اخهاش

 ؟یفردا بر  شدیٍقت شب نه نی_چرا ا

 !یدش یرتینکنٌ تَ غ نوی_بب

 ستیدکترا ن نیبٌ ا یداخل اعتهاد امی_بلٌ کٌ شدم خَدم يهرايت ن

 چکارت دارم ایباشٌ ب -

شدٍيهرايو اٍند داخل  ادىیشدم اٍنو پ ادىیپ نیاز ناش ویدینگفت کٌ باالخرى رس یز یچ گٌید
کٌ گفتو  یبٌ ننش ویسهت اتاقش رفت انیيهراى شا دمیرفتو ٍاتاق دکتر از پرستار پرس هارستانیب

 کرد برم داخل... وییاسهو رٍ راينها

 اشارى کرد ٍ گفت: زشینقابل ن یکٌ دکتر بلند شد بٌ صندل و،یٍارد اتاق شد انیباشا

 !دینیبش دییبفرنا -

 :دمیکٌ پرس اٍردمیطاقت ن گٌی. دوینشست یصندل یرٍ انیتکَن دادم ٍ يهراى شا یسر 

 !نجا؟یا مایب دیشدى؟ چرا گفت شیزیدکتر! خَايرم چ یآقا دیببخش -

 انداخت ٍ رٍ بٌ نن گفت: انیبٌ شا ینگاي

 ٌ؟یآقا نسبتشَن باشها چ نیا -
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 گفت: انیبگو، شا یز یخَاستو چ تا

 يهسرشَن يستو! -

 داد. لویتحَ یگرد شدى نگايش کردم، کٌ لبخند حرص درآر  یچشها با

 :دیدکتر نگايو بٌ سهتش چرخ یبا صدا 

 چٌ زٍدتر بچش رٍ سقط کنٌ، ٍگرنٌ جَنش در خطرى!ير دیخانو خَايرتَن با دایراستش پارن -

 شدى نگايش کردم ٍگفتو: جیگ

 نتَجٌ نشدم چرا جَنش درخطرى -

 شدى؟ یز یچ

 يو قالبشَن کرد ٍ گفت: یگذاشت ٍ تَ زین یرٍ دستاش

بًتَن  شیکٌ زٍدتر بچٌ رٍ بندازى! قبل باردار دیخَايرتَن قلبش نشکل دارى! لطفا باياش حرف بزن -
 االن الزم دٍنستو بًتَن بگو! یفتو، ٍلنگ یز یچ

 گلَم رٍ قَرت دادم ٍ گفتو: یرٍ نداشتو! بغض تَ سیتحهل از دست دادن پارن گٌید

 نًلت دارى بچٌ رٍ سقط کنٌ؟ یتاک -

 !گٌیتا چند يفتٌ د -

 زدم ٍگفتو: یلبخند

 !نینهنَن کٌ اطالع داد ، کنو یباشٌ حلش ن -

  

 تکَن داد ٍ گفت: یسر 
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 بَد بًتَن بگو! فویٍظ کنو، یخَايش ن -

ٍراى  ویشد نیبايو سَار ناش رٍن،یب ویرفت انی. يهراى شاویکرد یشدم ٍ از دکتر خداحافظ بلند
 سهت خَنٌ. ویافتاد

 گفتو: انیشدم رٍبٌ شا ادىیپ ویدیرس یٍقت 

 نهنَن -

 !کنو یخَايش ن -

 برم داخل کٌ صدام زد: خَاستو

 ٌ؟شیبٌ سقط ن یراض سیپارن دا؟یپارن -

 باالانداختو ٍگفتو: یا شَنٌ

 کن شیکٌ راض کنو یرٍ ن وی! انا سعدٍنو ینه -

  

 .ویکن یخَدت رٍ ناراحت نکن، درستش ن -

  ریباشٌ، شب بخ -

نانان  یکٌ با صدا دندیبَد نعلَم بَد يهٌ خَاب کیکردم ٍداخل رفتو. خَنٌ تار یخداحافظ باياش
 ٍ بٌ سهتش برگشتو: دمیلحظٌ ترس ٌی

 دى؟یٍرپر یٍقت شب کجا بَد نیتا ا -

نجبَر شدم  نیيه یصحبت کنو برا سیبگو! خَاستو اٍل با خَدپارن یز یبٌ نانان چ خَاستو ینه
 درٍغ بگو:
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 ! ویزد یدٍر  ٌی رٍنیب ویرفت انیبا شا -

 ٍقتٌ برٍ بخَاب ریايا باشٌ، د -

 چشو -

 رٍ نگاى کردم نطهئن شدم نانان رفتٌ. نییرٍ باالرفتو، پا يا پلٌ

بَد، نن کٌ رفتو داخل بلند شدن نشستن، کٌ  دىیدراز کش سیرفتو. يلنا کنار پارن سیبٌ اتاق پارن 
 گفت: سیپارن

 دختر؟ یکجا رفت -

 کار داشتو! رٍنیرفتو ب -

 ٍقت شب؟ نیا -

 آرى -

 شدم ٍ گفتو: رىیخ سیپارن بٌ

 !دٍنو یرٍ ن ینن يهٌ چ -

  ؟یکن ین یچرا لجباز  ،یر ین یخَدت ن یار یب ایٍ بدناگٌ بچٌ ر ست،یحالت خَب ن یدٍن ین یچرا ٍقت 

 صداش بَد گفت: یکٌ تَ یٍ رٍش عَض شد؛ با لرزش رنگ

 رٍ بًت گفتٌ، يا؟ يا نیا یک...ک -

حداقل بٌ  یستیرٍ نکن خَاير قشنگو! اگٌ فکر خَدت ن کار نی. ادنشیدکترت بًو زنگ زد رفتو د -
 ن نادر بزرگ بشٌ!نکردى قرارى بدٍ ییفکر اٍن بچٌ باش کٌ خدا

 !یکن یازش نراقبت ن ،یتَ يست -
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شدن دستش رٍ گرفتو ٍ  ریکٌ سراز رمیاشکام بگ یدٍبارى اٍند سراغو، نتَنستو جلَ یلعنت بغض
 گفتو:

 کنو یتَرٍ ازدست بدم، خَايش ن خَام ینه گٌیپارسا رٍ ازدست دادم! د نیحرف نزن، بب یطَر  نیا -
 رٍ نکن!  کار نیا

 رٍ پاک کرد ٍ گفت:اشکام  بادستش

 دارم! یشرط ٌیقبَلٌ، فقط  -

 ؟یچٌ شرط -

 زد ٍ گفت: یلبخند

 !شویکن ايَرا برگردى پ یکار  -

 شدى بًش نگاى کردم ٍ گفتو: شکٌ

 ؟یگ ین یچ یدار  یدٍن یخَدت ن -

 باال انداخت ٍ گفت: ییابرٍ

 .کنو یهنن بچو رٍ سقط ن ای! شویايَرا برگردى پ یکن ین یاکار ی  کٌ گفتو ینیيه -

 فرستادم ٍ گفتو: رٍنیب ینفس کالفٌ

 انا فکر نکنو قبَل کنٌ! کنو، یباشٌ باياش صحبت ن -

 باال انداخت ٍ گفت: یا شَنٌ

 نشکل خَدتٌ خَايرم گٌید نیا -

 يو فشار دادم ٍ گفتو: یيام رٍ رٍ حرص دندٍن از
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 کٌ يهش برام س،یازدست تَ پارن -

 !یکن یدردسر درست ن 

 ٍند ٍ گفت:بٌ سهتو ا يلنا

 !ویدار یعشق اتیپس باز عهل -

 ٍگفتو: دمیخند

 !یسخت اتیآرى، اٍن يو چٌ عهل -

 بلند شد ٍ از پشت بغلو کرد ٍ گفت: یبا خَشحال سیپارن

 یخَاير  یینن رٍ بٌ عشقو برسَنٌ تَ تَنٌ یکٌ ن یتنًا کس -

 ٍ بغلش کردم ٍ گفتو: دمیسهتش چرخ بٌ

 نٌ!؟ ایقبَل کنٌ  دٍنو یانا نه کنو، یتهام تالشو رٍ ن -

 شَنو گذاشت ٍ گفت: یزد دستش رٍ یلبخند

 !یکن شیراض یتَن ینطهئن يستو ن -

 تکَن دادم رٍبٌ يلنا گفتو: یسر 

 ؟ینَن ین نجایانشب ا -

 دنبالو ادینٌ، بٌ آرشا زنگ زدم دارى ن -

 ادیتا آرشا ن نییپا ویباشٌ، پس بر -

 شکهش گذاشت گفت: یرٍ یدست سیپارن

 ستیخَب ن ادیدراز بکشو، حالو ز وکینن  -
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 ویر یتَ استراحت کن نا ن زمیباشٌ عز -

 یآرشا بٌ گَش نییپا ویاز پلٌ يا کٌ رفت رٍن،یب ویکرد. از اتاق رفت یتکَن داد ٍبا يلنا خداحافظ یسر 
 کرد ٍ رفت. یيلنا زنگ زد ٍيلنا بانن خداحافظ

 نصف شب بَد کیتو ساعت بٌ ساعت انداخ یحَصلٌ بٌ اتاقو رفتو، نگاي یيو ب نن

 چطَر خَابو برد. دٍنو یبالش گذاشتو، کٌ نه یرٍ رٍ سرم

لب چندتا فَش آب دار  ریز انیشهارى شا دنیشدم ٍ با د داریاز خَاب ب ویزنگ گَش یبا صدا صبح
 !کشو یکٌ نن ن یبدبخت یخاطر اٍن يرچ بًش دادم، چَن بٌ

 اب دادم: جَ حَصلٌ یفرستادم ٍ ب رٍنیرٍ کالفٌ بٌ ب نفسو

 الَ -

 !ایآنادى شَ، دم در ننتظرتو زٍد ب عیسر دایپارن -

 بٌ بدنو دادم ٍ گفتو:  یٍ قَس کش

 و؟یر ین ییباشٌ جا ریخ -

 !گٌیدنبال ايَرا د ویر ین -

 ؟یچ یايَرا برا -

 رٍ بًو گفت. یيهٌ چ شبیيلنا د ،یاز نن پنًَن کن یز یچ خَاد ینه -

 شدم ٍ گفتو: الیخیندارى، بيلنا دينش يو چفت ٍ بس  ناشاهلل

 امین شو یاالن آنادى ن ،یاٍک -

 رٍ قطع کردم ٍ آنادى شدم. یگَش
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 نشیبَد؛ بٌ سهت ناش ستادىیباالتر ا کویکٌ  دمیرٍ د انیشا نیٍ ناش رٍنیعجلٌ از خَنٌ رفتو ب با
 رفتو، سَار شدم ٍ گفتو:

 ریصبح بخ -

 شد ٍ گفت: رىیبًو خ یٍ با لبخند خاص دیرٍ گرفت ٍ بَس دستو

 ؟یخانَم کَچَلَ، صبحانٌ خَرد ریصبح بخ -

 تکَن دادم کٌ گفت: یننف ی رٍ بٌ نشَنٌ سرم

 .ویدبش بٌ رگ بزن ی صبحانٌ کی ویپس بر یاٍک -

 سرد نگايش کردم ٍ گفتو: یلیخ

 !ییپرٍ یلیخ انیشا ییخدا -

 !؟یکش یاصال خجالت نه 

 نگايو کرد ٍ گفت: باتعجب

 شدى؟ یز یچ خجالت بکشو؟ دیچرا با -

 باز نگايش کردم ٍ گفتو: یيا باچشو

! دنیبَدى ٍ برام نقشٌ کش یازدٍاجو باياش اجبار  ینتنفرم! نگٌ نگفت سیاز پارن یتَ نگٌ نگفت -
 !؟یپس چطَر باياش رابطٌ داشت

 گفت: ییحرف يا رٍ از نن نداشت، کٌ با  پرٍٍ نیا دنیانتظار شن یزدى بَد. انگار  خشکش

! باالخرى ؟یاز نن دار  یچٌ انتظار   و،یدیخَاب یتخت ن کی یاتاق ٍ رٍ کیتَ  سیننن ٍ پار زمیعز -
 خَدم رٍ کنترل کنو تَنو ین یحد کیَنردم، تا  کینن يو 
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 !یزد یبٌ اٍن دست نه یطیدر يرشرا ،یٍ بٌ فکر نن بَد یاگٌ ٍاقعا عاشق نن بَد -

نزخرفات رٍ، يهش نال گذشتٌ بَدى تهَم  نیٍل کن ا گٌیبسٌ! اشتباى کردم خَبٌ!  د دایپارن ٌیکاف -
 شدى رفتٌ!

 بٌ نشَنٌ تاسف براش تکَن دادم ٍ گفتو: یسر 

 ازت دست بکشو ٍگرنٌ... تَنو یکٌ دٍست دارم ٍ نه فیح -

بچٌ رٍ سقط کرد ٍاز  سیپارن کٌ نیٍ بعد از ا ویاالن نن ٍ تَ بايو نانزد کرد دٍنو،ی یکیفدات بشو  -
 باشٌ پرنسسو؟ و،یکنیاج نازدٍ وینطهئن شد شیسالنت

 فرنَن بَد گذاشتو ٍ گفتو: یدستش کٌ رٍ یزدم ٍدستو رٍ یلبخند بًش

 دلو زیباشٌ عز -

 زد ٍ گفت: یبرق خَشحال ياش چشو

 نن! یدایپارن نیايا يه -

 نثارش کردم.  یا ٍَنٌیٍد دمیخند

ساعت کٌ  ویداخل، بعد نکرد ٍ قرار شد فقط نن برم  دایآدرس خَنٌ ايَرا رٍ پ انیٍ شا ویافتاد راى
خَنٌ  دنیاشارى کرد کدٍم خَنست باد انیشدم کٌ شا ادىیپ نیاز ناش ویدیباالخرى رس ویراى بَد یتَ

 چشام گرد! آخٌ خَنٌ نبَد کٌ عهارت بَد.

 : دمیشن یخانَم نسن یخَنٌ رٍ زدم کٌ صدا زنگ

 دییبفرنا -

 دارن؟ فیتشر  نو،یآقا ايَرا رٍ بب خَاستو ین دیببخش -

 داخل دییبلٌ بفرنا -
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بَد.  بایز یپراز درخت ٍگل يا اطشیبَد ٍ اطراف ح یخَنٌ بزرگ یلیرٍ باز کردم ٍ رفتو داخل؛ خ در
 بٌ سهتو اٍند ٍ گفت: یخانَم نسن کٌ فکر کنو خدنتکارش بَد با نًربَن ٌیٍارد خَنٌ کٌ شدم 

 اٍندن؟ یبٌ آقا بگو ک د،یخَش اٍند -

 ٍگفتو: زدم یين نثل خَدش لبخند  نن

 اٍندى! دایپارن نیبگ -

 دمیاالن بًشَن اطالع ن دینیچشو خانَم، لطفا بش -

 يا نشستو ٍ ننتظر ايَرا خان شدم. نبل یکی یکٌ رفت نن يو رٍ بعدش

 .دیکٌ با اٍندن ايَرا نگايو بٌ سهتش چرخ کردم یاطراف نگاى ن بٌ

 نن يو بلند شدم بًش دست دادم: ستادیاٍند رٍبرٍم ا 

 نیبفرنا بش ،یخَش اٍندسالم  -

 نشستو ٍ گفتو: سرجام

 نهنَن یلیخ -

 پاش گذاشت ٍ گفت: یکیاٍن  یاز پاياش رٍ رٍ یکی

 درستٌ؟ یخَا ین یز یچ ٌی! نطهئنو یاینن نه دنید یبرا یتَ الک -

 زدم ٍ گفتو: ایگفتنش سخت بَد، انا دلو رٍ بٌ در يرچند

 دارى! یقلب یهار یٍ ب ضٌینر سیراستش پارن -

 يو قالب کرد ٍ گفت: یتکَن داد ٍ دستاش تَ نییبٌ سهت پا یسر 

 بٌ نن دارى؟ یچٌ ربط نیا دٍنو، یخَب ن -
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 ٍ گفتو: دمیانداختو ٍ گَشٌ لبو رٍ گز نییرٍ پا سرم

 بچش رٍ سقط کنٌ! دیباردارى ٍيرچٌ زٍدتر با یعنی ست،یخَب ن تشیاالن اصال ٍضع -

 ابرٍش رٍ باال انداخت ٍ گفت: یتا ٌی

 اد؟یاز نن برن ی! خَب چٌ کهکنطَریا کٌ -

  یکٌ تَ کنارش باش کنٌ یبچٌ رٍ سقط ن یتنًا درصَرت سیپارن -

 کرد ٍ گفت: زیرٍ ر ياش چشو

 نتَجٌ نشدم؟  -

دٍست  یٍ يرکس زیاز يرچ شتریتَ رٍ ب ایدن نیا یتَ سیايَرا پارن نیبب ،یکنارش باش خَاد ین -
کنارش باش  کنٌ یکٌ سقط ن یبًو کهک کن حداقل تا زنان ! لطفاهرىین یاٍن ن یایدارى، اگٌ تَن
 بکن! یدٍست داشت یبعدش يرکار 

 تکَن داد ٍ گفت: یفکر کرد ٍ بعدش سر  کوی

 !کنو یانا اصال تَرٍ درک نه دم،یالزم باشٌ انجام ن یباشٌ قبَلٌ! يرکار  -

 !؟یٍ بازم کنارش یدیکرد رٍ بخش انتیکٌ بًت خ یچرا َنرد 

 گفتو: شدم ٍ رىیخ بًش

 چَن دٍستش دارم! -

 خَاست بحث رٍ عَض کنٌ کٌ گفت: یٍ انگار  دیيو کش یرٍ تَ اخهاش

 قًَى؟ ای ییچا یخَر  ین یچ -

 ییچا -
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 خانَم رٍ صدا زد ٍ گفت: یکبر  بعد

 !یکبر  اریناب یبرا ییدٍتا چا -

 چشو آقا -

 بٌ ايَرا گفتو: رىیخ

 ؟یکن کار یچ یخَا یخَب ن -

 گفت: کرد ٍ زیرٍ ر ياش چشو

 درچٌ نَرد؟ -

 زدم ٍ گفتو: ینحَ لبخند

 گٌید سیپارن -

 تکَن داد ٍ گفت: یسر 

 نگران نباش کنو یٍ حلش ن زنو یايا، بًش زنگ ن -

 گفتو: یزدم ٍباخَشحال یلبخند

 ايَرا ینرس -

 شد ٍ گفت: رىیخاص بًو خ یلیخ

 یخانَن کنو یخَايش ن -

سکَت  نهَنیکٌ ب یا قٌینن يو برداشتو ٍ بعد چند دق رٍ آٍرد ٍ بًو تعارف کرد. يا ییخانَم چا یکبر 
 دستو انداختو ٍ گفتو: یبٌ ساعت تَ یرٍ خَردم ٍ نگاي وییبَد چا

 شدى! رمیبرم د گٌینن د -



 www.Novel98.ir 178               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 برسَنهت؟ -

 تکَن دادم ٍ گفتو: یسر 

 رم ینٌ نهنَن، خَدم ن -

  

 تکَن داد ٍ گفت: یسر 

 یيرجَر راحت زم،یباشٌ عز -

 داختو ٍ گفتو:شَنو ان یرٍ رٍ فویک

 خَبتو! یايَرا ننتظر خبر يا -

 شلَارش فرٍ برد ٍ گفت: بیج یشد ٍ دستاش تَ بلند

 رٍ حل شدى بدٍن! نیتَ ا -

 خداحافظ یاٍک -

 رفتو. رٍنیکردم ٍاز خَنٌ ب یشدم ٍ باياش خداحافظ بلند

َابش گرفتٌ دادى بَد ٍ خ ٌیتک یبا تعجب بٌ سهتش رفتو کٌ سرش بٌ صندل انیشا نیناش دنیبا د 
 یآٍرد کٌ با لحن تند نییرٍ پا نیناش شٌیياش رٍ باز کرد ٍ ش زدم کٌ چشو نیناش شٌیبَد؛ بٌ ش

 گفتو:

 ؟یکن یخَنٌ! چرا حرف گَش نه رمینگٌ نگفتو برٍ خَدم ن -

 گفت: کرد یرٍ رٍشن ن نیکٌ داشت ناش یدرحال

 .ویحرف نزن دختر، سَارشَ بر -
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 رفتو سَار شدم. یحرف چیي بدٍن

خَشحال شد.  یلیکردم، اٍن يو خ فیتعر انیشا یرٍ دٍنٌ بٌ دٍنٌ برا زیٍ يهٌ چ ویراى افتاد یٍقت 
 کٌ گفت: ویخَنٌ بَد یيا کینزد

 حَصلٌ خَنٌ رفتن ندارم! و؟یبزن یدٍر  کی ویبر -

 

 بٌ سهتش برگشتو. یباخَشحال

 شدم ٍ گفتو: رىیبًش خ 

 ویآرى بر -

 .ویل گاز گذاشت باسرعت راى افتادپدا یرٍ دٍر زد ٍ پاش رٍ رٍ نیناش

کٌ  دستش رٍ دٍر گردنو  وینشست یصندل کی یرٍ و،یشد ادىیپ نیٍ بايو از ناش ستادیپارک ا ٌی کنار
 شد ٍگفت: رىیانداخت ٍ بًو خ

 !امیٍ ب رمیبگ یز یچ کیبرم  -

 زدم ٍ گفتو: یلبخند

 باشٌ برٍ -

 بلند شد ٍ رفت. انیشا

 بَد. سیپارن دمیرش آٍردم ٍ دد فویزنگ خَرد، کٌ از ک ویگَش

 جَاب دادم: عیسر 

 سیالَ پارن -
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 گفت: زد یکٌ نفس نفس ن یدرحال

 ؟ییکجا ،یسالم آبج -

 :دمیپرس نگران

 شدى؟ یز یچ رٍنویب -

 گفت: یزد ٍ با خَشحال قًقٌ

 خبر خَب بًت بدم! کیخَاستو  زدلو،ینٌ عز -

 ٍ گفتو: دمیآسَدى کش یراحت شد، نفس الویخ

 شدى؟ یچ نویکن بب فیباشٌ تعر ریخانَم! خ سیپارن یشدنًربَن  -

 ی! خالصٌ دارم از خَشحالشٌ؟ ی! باٍرت ننٌینن رٍ بب خَاد یايَرا بايام تهاس گرفت ٍ گفت ن -
 !َفتٌیقرارى ب یخَب یيا نطهئنو اتفاق کنو، یغش ن

 شٌ؟! پس لطفا با دکترت صحبت کن بایخَاست یرٍ ن نیتَام يه گٌیخدارٍشکر، خَب د -

 گفت: یا رٍ نازک کرد ٍ بالحن بچگَنٌ صداش

 برم عشقو! دیچشو، فعال با -

 ٍ گفتو: دمیخند

 برٍ خَشگلو، فعال خداحافظ -

 یيا َانیاز ل یکیاٍند  انیگذاشتو کٌ شا فویک یرٍ تَ یکردم، گَش یباياش خداحافظ کٌ نیاز ا بعد
 قًَى رٍ دستو داد ٍگفت:

 ؟یزد یحرف ن یبا ک -
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 سیپارن -

 گفت؟ ین یخَب چ -

 برى. دنشیايَرا بًش زنگ زدى، قرارى بٌ د -

 زد ٍگفت: یرٍ باال انداخت ٍ لبخند جذاب ابرٍياش

 ؟یاٍک یخَبٌ پس يهٌ چ یلیايا، خ -

 زدم ٍگفتو: یلبخند

 !شٌیدارى درست ن یآرى، فکر کنو يهٌ چ -

 شَنو گذاشت ٍ با عشق نگايو کرد ٍ گفت: یرٍ دستش

 اصال نگران نباش پرنسسو! ،شٌیبلٌ کٌ درست ن -

دادم؛ دستاش رٍ دٍر کهر حلقٌ کرد ٍ سرم  ٌیکردم ٍ سرم رٍ بٌ شَنش تک کینزد انیخَدم رٍ بٌ شا 
 ٍگفت: دیرٍ بَس

 .ویکن یيفتٌ بعد عقد ن یبرا -

 بلند کردم با تعجب گفتو: سرم

 !ان؟یشا ستیبعد! زٍد ن ی يفتٌ -

 ابرٍش رٍ باال انداخت ٍ گفت: یتا ٌی

 يو شدى  ریٌ اصال! تازى دن -

 زدم ٍ گفتو: یخَشحال یاز رٍ یلبخند

 !دیخر ویبر دیبا گٌیپس چند رٍز د -
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 ياش گذاشت ٍ گفت: از چشو یکی یرٍ رٍ دستش

 بانَ! دیشها انر کن یچشو، يرچ -

 ٍگفتو: دمیٍگَنش رٍ کش دمیخند

 عشقو بال یب -

 دٍستش دارم يستو. کٌ یکنار عشقو، کنار کس کٌ نیخَشحال بَدم از ا یلیخ

 .شٌیدارى تهَم ن يام یبدبخت گٌید

 کنٌ. دایادانٌ پ یطَر  نیيه یخَشبخت نیا دٍارمیازخدا؟! ان خَام یچٌ ن نیاز ا تر شیب

 

 يفتٌ بعد * کی* 

کٌ بايو  شٌین یا يفتٌ کیبا ايَرا نالقات کرد، بايو ٍارد رابطٌ شدن ٍ  کٌ نیبعد از ا سیپارن
 يستند.

خَشحال  یلیسخت بَد، انا االن خ کویاش رٍ يو سقط کرد. اٍلش  بچٌ سیرٍز پارن دٍ یکیبعد از  
 .ویٍ فردا قرارى ازدٍاج کن ویرٍ انجام داد ديانَنینايو تهام خر گذرٍنٌ؛ یکنار ايَرا خَش ن

 رٍز باشٌ. کی هَنیعقد ٍعرٍس خَاد یباغ بزرگ گرفتٌ ٍ ن ٌی انیشا

 ٍگفتو:اٍندم  رٍنیدر اتاق از فکر ب یصدا با

 تَ ایب -

 بٌ سهتو اٍند ٍگفت: طنتیاتاق کٌ باز شد، يلنا اٍند داخل باش در

 ؟یدار یعرٍس خانَم ب -
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 !رىیگ یطرف يو خَابو نه کیخستو ٍ از  یلیآرى، انا خ -

 زد ٍ گفت: یا بانزى چشهک

 ٌ؟ینظرت چ و؟ینیبب لویٍ ف ویتا صبح حرف بزن وینیخَب بش -

 و:شدم ٍگفت رىیبًش خ اقیاشت با

 امیٍ ب ارمیب یخَراک کوی نییفقط بزار برم از پا شٌ،ین یآرى عال -

 ٍ گفت: دیتخت دراز کش یرٍ

 .ادیٍ يو صدا کن تا ب سیبرٍ، فقط پارن -

 گفتو: رفتو ین رٍنیکٌ از اتاق ب یشدم ٍ درحال بلند

 گو یباشٌ بًش ن -

بَد ٍ داشت با تلفن  ستادىیتش اسهت اتاقش رفتو ٍ در اتاق رٍ زدم ٍ ٍارد شدم؛ سر پا کنار تخ بٌ
 کٌ صداش زدم ٍ گفتو: زد، یحرف ن

 امیبرٍ اتاقو تا نن ب -

 تکَن داد. دییبٌ عالنت تا یسر  زد، یحرف ن یکٌ باگَش یدرحال

 نن يو در رٍ بستو ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو. 

تاقو باز بَد ٍرفتو باال درا دمیچ ینیس یکردم رٍ یخال یدرآٍردم داخل ظرف یخَراک کوی نتیکاب از
رٍتخت گذاشتو  ینیس رقصٌیيو دارى ن سیيلنا با لپ تاپ آينگ گذاشتٌ ٍپارن دمیرفتو داخل د

 کو کرد اٍند کنارم نشست ٍگفت: کویآينگ  یصدا سیدرٍبستو ٍنشستو پارن

 خبر خَب دارم براتَن ٌیبچٌ يا  -
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 نویبگَ بب شدىیچ -

 کردن یآشت انیايَرا ٍشا -

 م ٍگفتو:زد یلبخند یخَشخال با

 کردن؟ یآشت یخدارٍشکر حاال چطَر  -

 برداشت ٍگفت: پسیچ دٍنٌی

دارن خَش  یکنن ٍخالصٌ االن نجرد یانشب آرشا دٍتاشَن دعَت کردى ٍنجبَرشَن کردى آشت -
 گذرٍننین

 ٍگفت: دیدستاش بًو کَب يلنا

 وینايو بر نی! بلند شٌی_عال

 نشَندنش ٍگفتو: دمیبلند شٌ دستشَ کش خَاست

 لذت ببرم ویکجا دختر بزار ٍاسٌ شب اخر از نجرد وینابر_اخٌ 

 لپ تاپ رٍآٍرد ٍگفت: سیپارن

 لویبٌ نايو خَش بگذرى؟ف ویکن کاریخَش بگذرٍنن، بٌ نظرتَن چ یکجا بزار نجرد وی_درستٌ نا بر
 و؟ینیترسناک بب

  

 :ویٍگفت ویبًو انداخت یٍيلنا نگاي نن

  دی_باشٌ قبَلٌ، پس اٍل برقارٍخانَش کن
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اٍل  ویکرد یپل یرٍ لویٍف ویداد ٌیبٌ تاج تخت تک ییبلندشد برقا رٍ خانَش کرد بعدش سٌ تا يلنا
با  یز یچ ٌی ًَیکٌ  شدیدختر ازکنار قبرستَن داشت رد ن ٌی دادیرٍنشَن ن یهیقبرستَن قد ٌی لویف

 غلبٍيهَ  ویدیکش غیٍ نا از ترس ج نیرٍ لنز دٍرب دیسرعت اٍند گردنش رٍ زد کٌ خَن پاش
 .....ویکرد

 

 گفتو: دمیکٌ انگار نن نترس یرٍ استپ کردم ٍداد زدم جَر  لویف زدم

 !دیزاریترسناک ن لویف دینگٌ نرض دار  نییترسَ نقدیحاال کٌ ا نیزنین غی_چرا ج

 دينش گذاشت ٍگفت: یگرد شدى دستش جلَ یيلناباچشا

 !ایزد غی_عاعا تَ اٍل ج

 زدم غیج ی_نن ک

 نا گفت: یحثاکالفٌ از ب سیپارن کٌ

 وینیادانش رٍ بب نیای_بسٌ دخترا ب

 نیيه یبرا نویرٍ بب لویف تَنستوینه گٌیکرد ٍاقعا د یرٍ پل لویف سیٍ دٍبارى پارن وینگفت یز یچ گٌید
 ٍگفتو: چَندمیپ

 گردمیاالن برن یی_نن برم دستشَ

تو بعدش رفتو پشت درٍ باز گذاش رٍنیشدى بَدن ننو از اتاق رفتو ب لویف ینگفتن نحَ تهاشا یز یچ
شکلک در آٍردم بٌ پنجرى زدم کٌ فک کنو نتَجٌ  کویداخل اتاق  فتٌیب ٌیپنجرى اتاقو خَاستو سا

 داخل اتاق گفتو: دمییٍدٍ دمیزدن ٍاقعا ترس غیشدن کٌ چنان ج

 شدى؟ ی_چ
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 ازترس بٌ تتٌ پتٌ افتاد ٍگفت: سیپارن

 پشت پنجرى بَد  یکی..ی_

نتَنستو خَدم  گٌید دییجَیبَد ٍاز ترس ناخَناش ن دىیترس یلیاٍنو خنگاى بٌ يلنا انداختو کٌ  ٌی
 برق رٍ رٍشن کردن کٌ يلنا گفت: کردنیخندى اٍن دٍتا با تعجب نگاى ن ریٍکهترل کنو زدم ز

 پشت پنجرى ب یکیبخدا نن نطهئنو  ویگفت ی! نا جدیخندی_چرا ن

 !ٍد

 گفتو: دمیخندیکٌ ن یدرحال

 کنو تتَنیاذ کویاٍن نن بَدم خَاستو شها دٍتا  دی_آخٌ چقد خنگ

زنگ  ویگَش نیي نیدادم ٍدريه حیشدن افتادن دنبالو کٌ فرار رٍ بٌ قرار)نَندن(ترج یعصب دٍتاشَن
 باال آٍردم نفس زنان گفتو: ویخَرد دستام بٌ نشَنٌ تسل

 خَرىیزنگ ن ویلحظٌ گَش ٌی نیسی_ٍا

 افتادى بَد نفسو رفت... ویگَش یشهارى کٌ رٍ دنیرفتو برش داشتو با د ویسهت گَش بٌ

 

 ٍگفت: شویاٍند پ سیقلبو گذاشتو کٌ پارن یقلبو باال رفتٌ بَد دستو رٍ تپش

 زنٌ؟یزنگ ن ی؟کیدی_چرا جَاب نه

 صدام بَد گفتو: یکٌ تَ یبالرزش

 _پارسا 

 گفت: سیخندى دٍتاشَن ٍپارن ریزدن ز ًَی کٌ
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يهُ  ََ  کردن ناشَ  تیاذ الیخیب زمیعز یشد ی_َت

 بَد گفت: دىیکٌ فک کنو نثل نن ترس نايل

 یيو سکتهَن داد شینطَرینکن يه تی_جَن نن اذ

 رٍ جلَشَن گرفتو ٍگفتو: یگَش صفحٌ

 اسو پارسا افتادى نینی_خَدتَن بب

 عَض شد کٌ يلنا گفت: رنگشَن

 !ٌ؟یک نوی_خَب جَاب بدى بب

 تکَن دادم ٍباترس جَاب دادم: یسر 

 دیی_بلٌ بفرنا

 کٌ گفت: دیچیگَشو پ یتَ یینانردٍنٌ آش یصدا

  زمی_سالم عز

 خندى ٍگفت: ریبگو کٌ زد ز یز یخَاستو چ انیشا یصدا دمیکٌ فکر کردم فًه کوی

 کٌ! یدی_حالت خَبٌ؟ نترس

 بَد تا آنپرم برى باال ٍداد زدم ٍگفتو: یحرفش کاف نیيه

 !یعَض کنویات ن کٌیت کٌینگٌ دستو بًت نرسٌ ت انی_شا

 ریبَدم چندتا فَش ز یکٌ نطهئنن آرشاٍايَرا بَدن اٍنقد عصب َندین ششیپ خندى چند نفر یصدا
خندى نن کٌ اعصابو خَرد بَد  ریکٌ قطع کردم دخترا زدن ز نیرٍ قطع کردم يه یگفتو ٍگَش یلب
 ٍگفتو: دمیتختو دراز کش یاٍنا رفتو رٍ الیخیب
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 ویام کار دار یکل ویدارشیزٍد ب دیصبح با دیبخَاب دیای_ب

بَد رٍ گرفتو ٍچشام  دىیدست يلنا کٌ ٍسطهَن خَاب دنیبگن اٍندن دراز کش یز یچ نکٌیا بدٍن
 ...دمیبستو ٍخَاب

 

 دخترا بلند شدم  یباسرٍ صدا صبح

 آنادى شدم يهراى  عیشدى بَدسر رنَنید

 اٍندى  انیشا رٍنیب ویاز خَنٌ زد دخترا

 سَار  شگاىیسراغهَن کٌ ببرنَن آرا بَد

 لَ نشستو انا از نن ج ویکٌ شد نیناش

 یدلخَر بَدم فقط سالن انیشا دست

 اصال نگاش نکردم کٌ گفت: کردم

 _پرنسسو بانن قًرى ؟!

 شَنو گذاشت ٍگفت: ینگفتو کٌ دستش رٍ یز یچ

 !نوی_ننَ نگاى کن بب

 افتادم ٍگفتو: شبید ادیبرگردٍندم ٍ رٍنَ

 بَد سکتٌ کنو کینزد شبید انیکردن شا یچٌ نَع شَخ نی_آخٌ ا

 ٍگفت: دیصَرتو کش یزد دستش نَازش ٍار رٍ یندلبخ

 کنو تیتَرٍ اذ ادیاٍن دٍتابَد ٍگرنٌ نن کٌ دلو نه رسریخَشگلو يهش ز خَامی_نعذرت ن
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 زدم ٍگفتو: یحرفش خَشحال لبخند نیا با

 ندارى فداسرت یبی_باشٌ عشقو ع

 ....دمیصَرتو بَد رٍ بَس یکٌ رٍ انیشا دست

  ویتادرٍشن کردٍراى اف نیناش انیشا

 باالخرى ویراى بَد یکٌ تَ یساعت ویبعدن

  ادىیپ نیاز ناش ویدیرس شگاىیآرا بٌ

 اٍل نَيام شگاىیداخل آرا ویٍرفت ویشد

 دیطَل کش یرنگ کردن کٌ چند ساعت 

 گرفتن تزایپ رٍنینايار دخترا از ب یبرا 

 يَا گٌینن انادى شدى بَدم د ویخَرد 

 ٍبٌ يهراى يلنا شدین کیداشت تار 

 بعد چند ویننتظر بچٌ يا بَد سیپارنٍ 

 شگاىیزنگ زد بايو از آرا انیکٌ شا قٌیدق 

 ايَرا ٍآرشا يو اٍندى بَدن رٍنیب ویزد 

 ايَرا شد ٍيلنا نیسَار ناش سیکٌ پارن 

 نیازناش انیآرشا، شا نیيو سَار ناش 

 رٍ برام باز کرد نیشد در ناش ادىیپ 

 یآينگ شاد پل ٌی انیٍسَار شدم شا 
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 تا ویرٍ گرفت راى افتاد نیگاز ناش کرد 

 بعد دمیفقط رقص ٌیبٌ آتل دنهَنیرس 

 داخل ویٍرفت ویشد ادىیپ ویدیرس نکٌیا 

 داخل ٍبا لباس عرٍس ویکٌ اٍل نن رفت 

 انیانداختو بعدش شا یچند تا عکس تک 

 ادا ٍشکلک در یرٍ صدا زدن اٍند کل 

 ٍآخرسرم ویٍعکس انداخت ویآٍرد 

 یلیخ ینَن گرفتن خداچندتا عکس....از 

 ٌیشدن بايو از آتل یخَشگل یعکسا 

 ویرفت ویریبگ یکٌ قرار بَد عرٍس یبٌ سهت باغ ویسَار شد رٍنیب ویرفت 

 کٌ  ویتَ دست يو ٍارد باغ شد دست

 ٍدست زدن نًهَنا اٍند بٌ  غیج یصدا

 کٌ  ویٍنشست ویعقدنَن رفت زین سهت

 گفت: انیشا

 ویبلند شَ برقص دای_پارن

  ویقبَل کردم بايو رفت اقیبا اشت ننو

 آرشاٍيلنا ویدیرقص ییٍارٍپا ٍسط

 يو بٌ جهعهَن اضافٌ سیٍايَرا ٍپارن 
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 زیسرن ویشدن بعد رقص عاقد اٍند رفت 

 قران رٍبرداشتو بازش کردم وینشست 

 شدم اتشیاز آ یکیشرٍع بٌ خَندن  

 بار سَم کٌ خطبٌ رٍ خَند با یبرا 

 ش انضا بلند بلٌ رٍگفتو بعد یصدا 

  گٌید ویازدٍاج کرد یبطَر رسه ویکرد

 شدى بَد يهٌ رفتٌ بَدن نانان اخرشب

 کٌ نانان گفت: شویٍبابا اٍندن پ 

 دخترم  ی_خَشبخت بش

 نهنَن نانان یلی_خ

 ٍ  دیدست نانان ٍبابا رٍ بَس انیشا

 ٍرفتن  ویکرد یخداحافظ باياشَن

  یکٌ صدا ویسهت ناشنهَن رفت بعدش

 نَن اٍند ٍگفت:از پشت سر آرشا

 دیداشتٌ باش یبچٌ يا شب خَب ی_ي

 گفت: انیشا ینگفتو ٍل یز یچ دمیکش خجالت

 نینهنَن داداش يهچن یلی_خ

 سهت ویراى افتاد ویشد نیسَارناش
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  یخستٌ شدى بَدم سرنَ رٍ یلیخ خَنٌ

  چیي دنهَنیگذاشتو ٍتا رس شٌیش

  نیاز ناش ویدیرس یٍقت وینزد یحرف

 شدم ادىیپ

 ٍارد خَنٌ   انیشا ٍيهراى

 زانَ انداخت  ریدستشَ ز انیشا ویشد

  دمیکارش خجالت کش نیگرفت از ا بغلو

 :ٍگفتو

 نیننَ بزار زن انیشا یکنین کاری_چ

 _حرف نباشٌ خانَم کَچَلَ

  یتَ ویدیرس ینگفتو ٍقت یز یچ گٌید

 گذاشت کتش رٍ  نیاتاق ننَ زن یتَ

 بٌ سهتو اٍند ٍگفت: درآٍرد

 بَد ویزندگشب  نی_انشب بًتر

 زدم ٍگفتو: یلبخند

 طَر بَد نفسو نیننو يه ی_برا

 حالش خَب نبَد کٌ گفت: یادیز انگار

 خَرنتاین زیزبَن نر نقدی_ا
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 !انی_ااا شا

 افتاد ٍ...... نیزن یلباسو رٍ باز کرد ٍلباسو رٍ پیشد ز کینزد بًو

 

 از خَاب بلند  یدیبا دل درد شد صبح

 یا خبر بٌ تخت انداختو ان یٍنگاي شدم

 کٌ از یآٍاز  ینبَد ٍاز صدا انیاز شا 

 رفتٌ حهَم بلند دمیفًه َندیحهَم ن 

 تخت ٍاتاق رٍ دمیپَش یشدم لباس 

 از کوینرتب کردم ٍرفتو آشپزخَنٌ  

 گفتٌ بَد سیکٌ پارن ییدننَش يا 

 درست کردم ٍخَردم. 

 خَنٌ زدى شد ننو رفتو درٍ بازکردم زنگ

 تشبَد بٌ داخل خَنٌ دعَ سیپارن 

 کردم ٍ کنارش نشستو ٍگفتو: 

 ؟یشب نشدى دلتنگ خَايرت شد ٌیباشٌ  ری_خ

 _آرى قربَنت برم، حالت چطَرى؟

 _خَبو نهنَن 

 زدٍگفت: یلبخند
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 خبر خَب بًت بدم ٌی_خدارٍشکر، راستش اٍندم 

 شدى یچ نوی_بگَ بب

  

 ازدٍاج دادى شنًادی_ايَرا بًو پ

 !؟یگین ی_جد

 باشن شیعرٍس یکٌ اٍنام تَ ویخانَادش ازدٍاج کن شیپ ویبر خَادی_ارى فقط ن

 د؟یقرارى بر یاٍنَقت ک زدلویخَشحال شدم عز یلی_خ

  ویریٍن ویریگین طیبل گٌیيفتٌ د ویانادى کن زانَنیاحتهاال تا چ ویکن ی_ٍاال چَن قرارى اٍنجا زندگ

 تَ برام نًو ترى  یتَ برام سختٌ اناخَشبخت ی_يرچند دٍر 

 باشٌ! دیایشهايو ب رانیا امیا يو نن زٍد زٍدن_ننو سختٌ برام ان

 _چشو

 بَدم کٌ  سیصحبت کردن با پارن درحال

 گفت: سیپارن دنیاٍند ٍباد انیشا 

 ی_سالم خَش اٍند

  یيو جَاب سالنش رٍ داد ٍقت سیپارن

 ازدٍاجشَن رٍ ینشست ناجرا انیشا

 خَشحال شد یلیبًش گفتو کٌ خ 

 ندنهَ ادیز سیگفت پارن کیٍبًش تبر 
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 ايَرا باياش تهاس گرفت ٍرفت.... 

 اٍند کنارم انیشا سیرفتن پارن بعد

 نشست ٍگفت: 

 گرسنهٌ؟ یلیو؟خیدار ی_نايار چ

 درست کنو یدٍست دار  ی_چ

 ؟یبلد ی_چ

 راجب نن يا؟ یفکر کرد یبلدم چ ی_يهٌ چ

 گردشدگفت: چشاش

 نن تا حاال دستپختت رٍ نخَردم! یعنی یدرست کن یبلد ی_ٍاقعا يهٌ چ

 خَشهزى درست کنو برات قبَلٌ؟ یناکارٍن ٌی هَنیرٍز زندگ نی_پس بزار اٍل

 !یکنین کاریچ نویتَام برٍ بب نویبب َنیزی_باشٌ نن برم تلَ

 زدم گفتو: یلبخند

 نايار انادست زین گٌیساعت د وی_شَير جَنو تا ن

 یَاشکینن گفتو بَد  یچٌ درٍغ نینکردم ا یبَد نن کردم اخٌ تَ عهرم آشپز  یچٌ غلط نیا اخٌ
درست کنو رٍ  یچطَر ناکارٍن نکٌیا لویف نترنتیرٍاٍردم از اتاقو ٍاز ا وینفًهٌ گَش انیکٌ شا یجَر 

 دمیزرٍچیخَب دراٍندى باشٌ ن دٍنوین دیبع یغذام آنادى شد ٍل یبدبخت یگرفتو خالصٌ بعد کل
 رٍ صدا زدم... انیٍشا

 غذا آنادست زیسر ن ایب انی_شا
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 دستش رٍ شست بعدشاٍند اٍل  انیشا

 بٌ ویشرٍع کرد دمینشست غذا رٍکش 

 خَردن کٌ يهَن قاشق اٍل بٌ ُسرفٌ 

 آب براش َانیل ٌیافتاد بلند شدم  

 گفت: دیاب رٍ سر کش نکٌیدادم دستش بعد ا ختویر 

 شَر نشدى کوی_

 کرد  ریقاشق دينو گذاشتو کٌ گ ٌی ننو

 آب خَردم ٍگفتو: کویحلقو  یتَ

 ر شدىشَ یلیخ ٌیچ کوی_

 خندى ٍگفت: ریزد ز انیشا ًَی کٌ

 خانَنو  شٌین نیيه یار یدرن نترنتیاز ا یر ین ی_ٍقت

 ام گرسنو شدى یلینداشتو بزنو خ یحرف

 انداختو ٍ گفتو: نییبَدکٌ سرم پا 

 یسفارش بدى نردم از گرسنگ یز یچ ییغذا ٌی یخجالتو بد خَادی_خَبٌ حاال نه

 رٍ برداشت ٍرفت  شیگَش بلندشد

 از آشپز خَنٌ قابلهٌ رٍ برداشتو  رٍنیب

 ظرف يارٍ یکردم داخل آشغال شیخال

 بعد رٍنیشستو ٍاز آشپزخَنٌ رفتو ب يو
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 سفارشانَن رٍ آٍردن بعد قٌیچند دق 

 نبل یرٍ ویخَرد یغذانَن رٍ نکٌیازا 

 گفت: ٌیدٍباکنایخند انیکٌ شا ویلو داد 

 عا خَشهزى بَدٍاق دیچسب یلیخ یکٌ درست کرد یی_دستت درد نکنٌ غذا

نخندم  کردمین یکٌ سع یانداختو ٍدرحال انیبٌ شا یخَدم نبَد خَدنو خندم گرفت بعد نگاي دست
 گفتو:

 بنداز کٌیشد تَام يهش ت ینجَر یا باری نیا انی_ٍاقعانکٌ شا

 بغل خَدش ٍگفت: یتَ دیکش ننَ

 ریبٌ دل نگ زدلویکردم عز ی_شَخ

 گذاشتو اٍنو حلقٌ نشیس یرٍ سرنَ

 نحکو تر کرد... دستاش 

 زنگ خَرد شهارى آرشا بَد جَاب داد... انیشا یگَش 

 _الَ 

......._ 

 دی_فدات شو شها خَب

......_ 

 فعال خداحافظ ویای_باشٌ حتها ن

....._ 
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 بٌ نن گفت: رىیقطع کرد خ نکٌیاز ا بعد

 خَنشَن ویشام دعَتهَن کردى بر ی_آرشا برا

 خت ٍگفت:بٌ ساعتش اندا یتکَن دادم کٌ نگاي یسر 

 کار دارم تَام  کویبرم شرکت  دی_نن با

 ویدنبالت بر امیرٍ انجام بدى بعداظًر ن کارات

 _باشٌ عشقو برٍ خدا بٌ يهرات

 ٍ رفت انادى شد.  دیرٍ بَس گَنو

  ٌیرفت شرکت،  انیشا نکٌیازا بعد

 گذاشتو ٍنشغَل کار کردن شدم  کینَز

 کارام تهَم شد رفتو نکٌیاز ا بعد

 حهَم  

 بٌ  یدٍش گرفتو ٍآنادى شدم کل ٌی

 زنگ زدم کٌ  انیٍبٌ شا دمیرس خَدم

 ادین گٌیساعت د ٌیکار دارى تا  کوی گفت

 تخت یرٍ انیدنبالو ننو تا اٍندن شا 

 رٍ درآٍردم رفتو ویگَش دمیدراز کش 

 یساعت ٌیچطَر  دٍنویکٌ نه نستایا 

 زنگ زد انیگذشت ٍشا 
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 فتوبرداشتو ٍر فویننو ک نییکٌ برم پا 

 درخَنٌ رٍ بستو ٍبٌ سهت رٍنیب 

 رفتو ٍسَار شدم کٌ انیشا نیناش 

 زدٍگفت: یشَت دنویبا د انیشا 

 خانَنو چٌ خَشگل شدى نیرٍ بب نجای_ا

 زمیخَشگل بَدم عز شٌی_نن يه

 زدٍگفت: یلبخند

 تَ پرنسسو یانیشا دٍنٌی یکی_

 

 دلو زی_قربَنت برم عز

 ویرٍشن کرد ٍراى افتاد نیناش بعدش

 ادىیپ ویدیرس یهت خَنٌ آرشا ٍقتس 

 ٍبايو دست تَدست ٍارد ویشد 

 ویزنگ خَنٌ رٍ زد ویساختهَن شد 

 گفت: ییارشا درٍ باز کرد باخَشرٍ 

  نی_سالم خَش اٍند

 دمیکٌ د ویٍارد شد ویسالم کرد نايو

 نبال یيو اٍندند کٌ رٍ سیايَرا ٍپارن 
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 بلند شدن وینشستن بٌ سهتشَن رفت 

 ویکرد یٍرٍبَس ویبايو دست داد 

 خَاستو بپرسو کٌ يلنا ویٍنشست

 از آشپزخَنٌ دراٍند. یچا ینیس ٌیکجاست کٌ با  

 گذاشت ٍبٌ سهتو ٍ رٍبٌ زیرٍ ن ینیس

 کٌ کنارم نشستٌ بَد گفت: انیشا 

 برٍ کنار نویکناردٍستو بش خَامی_با اجازت ن

 ازم فاصلٌ گرفت ٍگفت: انیشا

 _بفرنا بانَ

 م نشست ٍگفت:زد کنار یلبخند يلنا

 خبر بد بًتَن بدم حاال کدٍنش رٍ اٍل بگو؟ ٌیخبر خَب ٍ ٌی خَانی_ بچٌ يا ن

 _لطفا خبر خَب رٍ اٍل بگَ

 انداخت ٍگفت: نییپا سرشَ

 _نن حانلٌ ام

  زمیعز گوین کی_ٍاقعا! تبر

 سیپارن یگفتن ٍل کیبًش تبر يهٌ

 ادیتَيو بَد ٍنعلَم بَد ناراحت شدى ٍ 

 کٌ نجبَر شدبچٌ خَدش افتادى  
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 سقطش کنٌ بحث رٍ عَض کردم ٍگفتو: 

 ٌ؟ی_خَب خبر بدت چ

 کردٍگفت: زٍنینن لباش آٍ رٍبٌ

 ویبر نجایاز ا ویخَای_ن

 گردشدى نگاش کردم ٍگفتو: یچشا با

 _کجا؟

 اٍنجا ویبر هانویخانَادى آرشا اٍنجان ٍنادرش زنگ زدٍگفت تا نَقعٌ زا رازیش ویری_ن

 یاشٌ ٍلازم دٍرب خَاستوینه يرچند

 ناراحتش کنو خَاستویخَب نه 

 زدم ٍگفتو: یلبخند 

 کنٌی! باالخرى ازت نراقبت  نزمیخَبٌ عز یلیکٌ خ نی_ا

 باشٌ؟! دیایب نیقَل بد یٍل شٌ،یتنگ ن یلیشها خ ی_دلو برا

 شد ٍگفت: کیبٌ يلنا نزد انیشا

 زمیعز شتَنیپ ویای_اصال خَدتَ ناراحت نکن نايريفتٌ ن

 گذاشت ٍگفت: انیت شادس یدستش رٍ يلنا

 داداشو ی_نرس

 ايَرا دراٍند کٌ گفت: یصدا باالخرى

 یاز گرسنگ وینرد ویبخَر دیاریب یز یچ ٌی دیبلند ش دیای_االنٌ کٌ اشکهَن درب
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 شکهش ٍگفت: یزد رٍ َاشیٍ دیخند سیپارن

 شکهَ  ی_ا  

 ....ویدیحرفش يهٌ خند نیباا

 ویدیرٍ چ زشامین ویدخترا بلند شد با

 ز خَردن شام ايَرا گفت کٌ قرارىٍبعد ا 

 شیکٌ براش پ ییفردا برن بخاطر کارا 

 اٍندى نجبَرن زٍدتر برن يهٌ دلهَن 

 کردن باالخرى با ٌیگر یگرفت بعد کل 

 ٍاٍنا ویکرد یٍايَرا خداحافظ سیپارن 

 وینهَند گٌیرفتن کٌ انادى بشن نايو د 

 خَنٌ ٍارد اتاق ویبرگشت انیيهراى شا 

 یم رٍ عَض کردم رٍلباس يا ویشد

 يو اٍند کنارم انیشا دمیتخت دراز کش 

 سرم دیبغلش کش یٍننو تَ دیدراز کش 

 گذاشتو ٍبا آرانش چشام نشیس یرٍ 

 رٍ بستو... 

 

 *پنج سال بعد*
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 ٍبچٌ يا رفتٌ بَدن داخل آب انیشا

 ساحل یننو تَ کردنین یٍداشتن باز  

 نرصادٍنرسانا انینشستٌ بَدم کٌ شا 

 نن رٍبٌ بچٌ يا گفت: شیفت اٍرد پرٍ بغل گر 

 امینااالن ن نجایا دینیشها بش -

  

 حرکت ٌی یبگو تَ یز یاٍندم چ تا

 زانَيا انداخت ٍبغلو گرفت ریدستش ز 

 بکشو ٍبعدش یفیخف غیکٌ باعث شد ج 

 کردم ٍگفتو: زٍنیلبام اٍ 

  کننیزشتٌ يهٌ دارن نارٍ نگاى ن نیلطفا ننَ بزار زن انیشا -

 ٌیکنن دٍست دارم زنهَ بغل کنو نشکل خَب نگاى -

 اینگفتو ننَ برد داخل در یز یچ گٌید

 کردم ٍگفتو: زیچشام ر نیٍگذاشتو زن 

 خان! انیدارم ٍاست شا -

 دمیرٍش اب پاش یآب کل ریبردم ز دستو

 سیاٍنو دستش درد نکنٌ جبران کرد ٍخ 

 دست یآب باز  یکرد بعد کل سویخ 
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 ساحل یتَ ویگرفتو ٍبايو رفت انیشا 

 خندى ریزدن ز دنهَنیکنار بچٌ ياکٌ با د 

 خندى ياشَن بشو(کنارشَن یفدا ی)الً

 بغل یدٍتاشَن تَ انیکٌ شا وینشست 

 گرفت ٍگفت: 

 يا! نیخندین یپدرسَختٌ يا بٌ چ -

 کرد بٌ قلقلک دادن بچٌ يا اٍنقد ٍشرٍع

 انیدلو درد گرفتٌ با شا گٌید دمیخند 

 ویدست بچٌ يارٍ گرفت ویبلند شد 

 کینزد ایبٌ در یلیکٌ خ النَنیٍبٌ ٍ 

 خستٌ بَدن یلی. بچٌ يا خویرفت بَد

 بردنشَن داخل اتاق ٍخَابَندنشَن 

 دىینبال خَاب یرٍ ادیز یاز خستگ انویشا

 نبل نشستو بٌ صَرتش یبَدرفتو رٍ 

 نرد رٍ دٍست نیا یشدم چقد رىیخ 

 کٌ درحقو کردى ییيا یداشتو با تهام بد 

 ٍار دٍستش َانٌیم ٍدبَد عاشقش بَد 

 ویزندگ یدارم ٍخَايو داشت اٍنقد تَ 
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 کردمیخَشبخت بَدم کٌ کٌ احساس ن 

 چیي ستیٍقرار ن نویبیدارم خَاب ن 

 ٍقت بلند بشو. 

 بهاند براندانت.... ویکٌ طرح لبًا بَسهتی...آنقدر ن

 *انی*پا

 یالهاس َای: شسندىینَ
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 زیبا رنان این نَشتن بتبا عزیز شیَا الهاسی از تشکر با

 کنید نراجعٌ 89ناٍل  سایت بٌ بیشتر يای رنان دانلَد برای

wWw.Novel98.ir 

 شَق انتقام: عنَان 

 شیَا الهاسی:  نَیسندى

 89 ناٍل: آرایی صفحٌ ٍ طراحی

 /vel98.irhttps://no: سایت آدرس

 https://telegram.me/novel98  کانال :  آدرس

 https://www.instagram.com/novel98_officialپیج اینستاگرام  : 

 Novel98.official@gmail.comایهیل انجهن : 

 https://t.me/ismaeil_hsایدی ندیر انجهن : 

قابل تَجٌ نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ آثارشَن بٌ صَرت فایل در 
 با نا در تهاس باشن یا عضَ انجهن نا بشن.ننتشر بشٌ نی تَنن  89سایت ٍ کانال ناٍل 
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