
   

 

 ت ی پاراز # 

 ۱_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

 

 ... م ی الرح   الرحمن   للا   بسم 

 

  و   بوده   ی ال ی خ   قصه   ن ی ا   ی ها   مکان   و   ها   ت ی شخص   تمام 

 . ندارد   ی واقع   ی جنبه 

 

 . است   انگل   ی معنا   به   لغت   در   ت ی پاراز 

 

 

  ده ی دو   را   ی طوالن   با ی تقر   ر ی مس   ک ی .  زد ی م   نفس   نفس 

  گره   سمت   به   را   دستش   و   شد   ی عروس   تاالر   وارد .  بود 

 . برد   اش ی مشک   کراوات 

  شروع   عقد   مراسم   احتماال .  نبود   ی کس   تاالر   ی ورود   در 

 .  بود   شده 
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.  شد ی م   خفه   داشت .  کرد   شل   ی کم   را   کراوات   گره 

  به   کمرش   ی ره ی ت   ی رو   که   ی عرق   قطرات   توانست ی م 

 . کند   حس   را   بودند   درآمده   ان ی جر 

  را   اش ی شان ی پ   عرق .  د ی کش   هم   سر   پشت   ق ی عم   نفس   چند 

  ی قه ی   کردن   صاف   از   بعد   و   کرد   پاک   دست   پشت   با 

  برگزار   آنجا   عقد   مراسم   که   شد   ی سالن   وارد   کتش 

 . شد ی م 

  تاالر   شمع   و   گل   از   پر   سالن   در   گذاشتن   پا   محض   به 

 . بشنود   را   عاقد   ی صدا   توانست 

 

  عرض   سوم   بار   ی برا   یی موال   ی ساق   خانم   سرکار _  

  ی ه ی مهر   و   صداق   با   د ی ده ی م   وکالت   بنده   به   ا ی آ   کنم ی م 

 اورم؟ ی ب   در   معتمد   آراز   ی آقا   دائم   عقد   به   را   شما   معلوم 

 

  و   داد   ه ی تک   تاالر   ی ها   ستون   از   ی ک ی   به .  نرفت   جلوتر 

 . شد   ره ی خ   داماد   و   عروس   به   فاصله   همان   از 

  تا   کرد ی م   اشاره   ی ساق   به   ابرو   و   چشم   با   داشت   آراز 

 ... دهد   جواب 
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و سوت  و  غی  ج  ن  ای  م  عروس  فی  ظر  یه  بل  یا  صد 
و لبخند  توانست  او  و  شد  گم  ها  مهمان  یا  ه  زدن  دست 

.د ده  صی  تشخ  فاصله  نی  ا  از  را  داماد  یگ  آسود 

.ت بس  را  چشمانش  بود  داد  هیک  ت  ستون  به  که  همانگونه 

یاه دی  چی  پ  درهم  کالالف  ش  ای  زندگ  .د  بو  آشوب  ذهنش 

د زی  م  زور  چه  هر  و  خورده  گره  درهم  که  بود  شده 
.د کن  باز  هم  از  را  کالالف  نی  ا  وانست  تی  نم 

و ه  دی  پر  جا  از  شد  باعث  و  نشست  ش  اه  شان  یو  ر  یت  دس 

.د کن  باز  را  چشمانش  دلهره  با 
.دیش ک  یا  آسوده  نفس  آراز  یو  عم  ری  اردش  ن  دی  د  با 

.. .م  سالال   _

:دیس پر  مشکوک  ری  اردش 

بودن؟ دنبالت   _

.د دا  ماساژ  را  چشمانش  یه  گوش  کالالفه  بهزاد 

واسه تاالالر  م  ای  ب  پاشم  گفت  آراز  زدم  نگ  ز.   . .ه  آر   _
.ن کن  یر  کا  ونن  تی  نم  جا  نی  ا.   . .ش  عقد 
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سمت به  را  دستش  شربت  ان  وی  ل  .د  یش  ک  یف  پو  ری  اردش 

.ت گرف  بهزاد 

.. .د  ای  ب  جا  حالت  بخور  و  نی  ا   _

عسل مشغول  که  چرخاند  داماد  سمت  به  را  سرش 

.د بو  عروسش  دهان  داخل  گذاشتن 

.دیش ک  یف  پو 

داستان هی  ظاهرا  .ه  شد  تموم  یچ  همه  می  بود  خوشحال   _
.میر دا  رو  شی  پ  دی  جد 

تیز ارا  پ 
۲_ت ار  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

بعد ماه   ۷

یه نگا  و  برد  فرو  شلوارش  بی  ج  داخل  را  دستش  ک 

.ت انداخ  چک  مبلغ  به 
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قیق د  و  درست  هم  کنار  شده  فی  رد  یا  ه  صفر  تعداد 
.ش طلب  یه  انداز  به  درست  !د  بودن 

یا بر  یر  س  و  زد  لبخندی  ی  یو  خوشر  با  عادت  طبق 

.د دا  تکان  آموزشگاه  صاحب 

.یمیک ح  جناب  ممنونم   _

بود درهم  شی  ها  اخم  که  یم  یک  ح  سمت  به  را  دستش 

.د کر  دراز 

بود یب  خو  تجربه  .ت  مد  ن  یا  می  داشت  یب  خو  یر  همکا   _
.م برا 

.ت گرف  را  دستش  .د  یش  ک  یف  پو  یم  یک  ح 
راجع چرا  .ه  دار  ز  ای  ن  تو  به  آموزشگاه  نی  ا  جان  بهزاد   _
بفهمن ها  بچه  ؟  می  کن  حلش  تا  ین  زی  نم  حرف  مشکلت  به 

ناراحت دادن  دست  از  رو  شون  کی  زی  ف  استاد  نی  بهتر 

چند .ه  دی  رس  گوششون  به  خبرا  االالنشم  چند  هر  .ن  ش   
م

تو چرا  که  بودن  معترض  و  گرفتن  تماس  نی  والد  از  تا 
پا تو  بخاطر  ای  لی  خ  .ی  کن  ترک  رو  آموزشگاه  یا  و  خی  م 

!غ نبو  آموزشگاه  تو  ارن  ذی  م 
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بیج داخل  را  چک  و  دی  کش  عقب  را  دستش  بهزاد 

.د بر  فرو  ش  اه  زی  یا  پ  کاپشن 

جوان استاد  نی  ا  یگ  زند  یو  آنس  انست  دی  م  چه  یم  یک  ح 
ذرد؟ گی  م  چه 

که بود  افتاده  در  ی  یا  ه  گنده  کله  چه  با  انست  دی  م  چه 
داشتند؟ را  جانش  قصد  عمالال 

بود، داده  ادامه  کارش  به  و  کرده  ک  سی  ر  تمام  ماه  شش 

خطر حاالال  اما  کند،  رها  را  کارش  دی  دی  نم  یز  ای  ن   
چون

.د ر  کی  م  احساس  گوشش  کنار  را 
یا ه  آموزشگاه  از  کوتاه  چند  هر  یت  مد  دی  با  انست  دی  م 

.د بمان  دور  بود  سی  تدر  مشغول  ها  آن  در  که  یر  کنکو 

برادرم شی  پ  برم  مدت  هی  مجبورم  یم  یک  ح  جناب   _
.م بد  ادامه  کارم  به  یت  مد  هی  تا  ونم  تی  نم  که  ه  نی  ا  آلمان، 

.د بو  خواهم  خدمتتون  در  مجدد  خواست  خدا  و  برگشتم 

با یف  کا  یه  انداز  به  .د  دا  تکان  سر  یت  یا  نارض  با  یم  یک  ح 
.د بو  کرده  صحبت  باسواد  و  جوان  معلم  نی  ا 

اصرار یا  ج  ر  گی  د  و  بود  گرفته  را  ش  می  تصم  او  ظاهرا 

.د ان  می  نم  یق  با  آن  از  تر  شی  ب 
.د دا  سرتکان 
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.ه باز  روت  به  آموزشگاه  نیا  در  یت  برگش  وقت  هر   _

چشمان و  یم  یک  ح  یو  م  یب  یه  کل  و  زد  ید  لبخن  بهزاد 

.د گذران  نظر  از  را  تنگش 

نین ک  طف  ل.   . .ن  ازتو  داشتم  یش  خواه  هی  قط  ف.   . .ا  حتم   _
به یط  یا  شر  چی  ه  تحت  منو  آدرس  و  تلفن  شماره 

.نید ن  شاگردام 

آموزشگاه از  بهزاد  باالالخره  و  گفت  یا  باشه  یم  یک  ح 
.د ز  ون  ری  ب 

رنگ یک  مش  ماسک  .د  تا  سی  ا  آموزشگاه  یو  راهر  داخل 

زد دهان  به  و  ِورده  ون  ری  ب  ش  بیج  داخل  از  را  یا  پارچه 

و گذاشت  چشمانش  روی  را  بزرگش  یب  آفتا  ک  نی  ع  و 
.د ش  خارج  آموزشگاه  از 

توانست گذاشت  آموزشگاه  ون  ری  ب  را  شی  پا  که  نی  هم 
.د ده  صی  تشخ  را  آراز  موتور 

وجود نی  ا  با  اما  بود  سرش  یو  ر  کاسکت  کالاله  که  نی  ا   
با

کالاله همان  پشت  از  را  ش  یا  ه  اخم  وانست  تی  م  هم  باز 

.د ده  صی  تشخ 
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حاالال بود  داده  گوش  آراز  حرف  به  قبل  ماه  چند  اگر 

به متعلق  قبالال  که  کوچکش  یه  خان  که  نبود  مجبور 

.د کن  هی  تخل  را  بود  آراز  همسر 

ترک یو  ر  و  رساند  آراز  به  را  خودش  بلند  ی  یا  ه  قدم  با 
چون دی  بگو  یز  یچ  نکرد  فرصت  .ت  نشس  موتورش 

.د افتا  راه  و  کرد  روشن  را  موتورش  بالالفاصله  آراز 

تیز ارا  پ 
۳_ت ار  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

گونه هر  از  یل  خا  که  دلباز  یه  آشپزخان  به  یه  نگا  آراز 

:ت گف  و  انداخت  بود  یا  ه  لی  وس 

ین و  تی  م  که  ه  نی  ا  حسنش  .ت  هس  که  آخرم  یه  طبق   _
یگ ب  بعد  ین  بک  خواست  دلت  یط  غل  هر  بوم  پشت  یر  ب 

!ل ساح  لب  بودم  یب  دُ 

کانتر یو  ر  و  دی  کش  رون  یب  تن  از  را  کاپشنش  بهزاد 

.ت انداخ 
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!ن آلما  برم  وام  خی  م  بار  نی  ا  نه   _

.دیش ک  یف  پو  آراز 

ید بو  داده  گوش  حرفم  به  آدم  بچهی  نی  ع  شی  پ  ماه  نه   _
.د بو  افتاده  ب  ای  آس  از  آبا  االالن 

.د ش  آشپزخانه  وارد  بهزاد 

.ن باش  ری  گی  پ  همه  نی  ا  ردم  کی  نم  فکر   _

.د ز  ید  خن  شی  ن  خونسرد  آراز 

پدرت بودم  جاشون  منم  !ن  و  شیگ  زند  کل  تو  ید  ز  گند   _
نباشن؟ ت  ری  گی  پ  یر  دا  انتظار  .م  ورد  ای  درم  رو 

.ت انداخ  باالال  شانه  خونسردتر  بهزاد 

.یت سی  ن  جاشون  تو  که  کنم  خداروشکر  دی  با  پس   _
.د ز  آشپزخانه  در  یخ  چر 

بهتر یل  قب  پارتمان  آ.   . .ه  بزرگ  یل  یخ  نفر  هی  واسه  جا  نی  ا   _
.د بو  تر  جور  و  جمع  .د  بو 

.دیش ک  یف  پو  آراز 
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.ین ک  تحملش  یر  مجبو  باشه  که  یر  طو  هر  فعالال   _
.د ز  یک  چشم 

م گی  م  حال  هر  به  !ی  نباش  هم  تنها  ین  و  تی  م  البته   _
.ا ج  نی  ا  بفرستن  وانت  با  فردا  کنن  جمع  پرتاتو  و  خرت 

ورا اون  ه  گی  د  .ن  بمو  جا  نیم  ه  امشبم  یو  ن  شی  م  من  از 

.و نش  یب  آفتا 

:د دا  سرتکان  فقط  آراز  یخ  شو  به  واکنش  بدون  بهزاد 

تو جز  متاسفم  .م  شد  گردنت  وبال  تی  عروس  روز  از   _
.م کن  اعتماد  یا  ه  گی  د  کس  به  ونم  تی  نم 

ش کی  نزد  که  کرد  احساس  را  بهزاد  بودن  معذب  آراز 

فراتر یل  یخ  ارتباطشان  ر  گی  د  حاالال  ها  ماه  از  بعد  .د  ش 
.د بو  کار  موضوع 

.د دا  فشار  را  بهزاد  یه  شان 
تو االالن  من  شرکت  .د  بهزا  تم  سی  ن  کوره  گربه  من   _
.ن بود  ه  دی  دزد  ازم  که  فرموالالیی  همون  لطف  ه  ب.   .  .  

اوج

برام و  نبود  ت  ای  افشاگرا  و  تو  اگه  که  ی  یا  زی  چ  همون 

یا بر  رمشون  ای  ب  دست  به  دوباره  تا  دی  ر  خی  نم  وقت 
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به ری  ناپذ  جبران  ضرر  هی  و  مد  وی  درم  چنگم  از  ه  شی  هم 
.د شی  م  وارد  می  زندگ 

.د ش  ه  ری  خ  مقابلش  مرد  سبز  چشمان  به  بهزاد 

اما گرفتم،  پول  ن  وی  لی  م  صد  چند  ازت  کمکم  بابت  من   _
.ین کی  م  لطف  حقم  در  یک  مفت  یر  دا  االالن  تو 

.د دا  باالال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  آراز 

ریگ جا  هر  که  یر  جو  هی  .م  ن  کی  م  ت  ری  گ  نمک  دارم   _
.م بچسب  رو  ته  قی  کردم 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

.ت سی  ن  یخ  شو  حرفات  مطمئنم   _

:د کر  زمزمه  خونسرد  آراز 

!ن نک  شک  .ی  هست  یش  باهو  پسر   _
.ت رف  عقب  قدم  ک 

ی یا  تنه  نی  ا  حال  به  یر  فک  هی  جدا  بهزاد  یل  و   _
.یشیم ونه  وی  د  آخر  دست  .ن  بک  ته  مسخر 
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  آزار   اش یی تنها .  گفت ی نم   راه ی ب   آراز .  د ی کش   ی آه   بهزاد 

  فعال   که   دانست ی م   خوب   را   ن ی ا   اما   بود،   دهنده 

  به   را   ی فرد   ا ی   شده   ک ی نزد   ی کس   به   تواند ی نم 

 . دهد   راه   اش ی زندگ 

  فکرش   که   بود   ی ز ی چ   از   تر   ده ی چ ی پ   مراتب   به   اوضاع 

 . کرد ی م   را 

  ش ی پ   بود   خواسته   که   ی ز ی چ   طبق   گاه   چ ی ه   اش ی زندگ 

 .  بود   نرفته 

 

  هم   و   کند   منحرف   را   بحث   هم   تا   کرد   را   تالشش   ت ی نها 

  چند   خاطرات .  دهد   سوق   ی گر ی د   سمت   به   را   ذهنش 

 . دادند ی م   زهر   ی مزه   گذشته   سال 

 

  پرتامو   و   خرت   تا   رم ی بگ   وانت   االن   ن ی هم   کنم   فکر _  

  ی الک .  ندارم   که   ی اد ی ز   ز ی چ !  باشه   بهتر   نجا ی ا   ارم ی ب 

 . ندم   هدر   وقتو 

 

 نظراتتون   ارسال   ی برا   ناشناس   نک ی ل 
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https://t.me/BChatBot?start=sc-236832-
rR5EEGe

تیز ارا  پ 
۴_ت ار  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

را ش  اه  چان  و  کرد  حلقه  یق  سا  کمر  دور  را  شی  ها  دست 

.ت گذاش  او  یه  شان  یو  ر 
.دید خن  یق  سا 

؟یا و  خی  م  لقمه   _

.دیل ما  یق  سا  یه  گون  به  را  ش  اه  گون  آراز 

معلومه؟ یل  یخ   _

آراز شکم  یو  ر  را  دستش  و  دیخ  چر  لبخند  با  یق  سا 
.ت گذاش 

تپل پاتم  ل.   . .ز  آرا  ید  درآور  شکم  ؟ی  ری  نم  باشگاه  چرا   _
.ه شد  مپل 
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.د چسبان  یق  سا  ین  شا  یپ  به  را  ش  ای  ان  شی  پ  آراز 

؟یر ندا  دوست  گنده  شکم  شوهر   _

.د کر  حلقه  آراز  گردن  دور  را  دستانش  یق  سا 
و نه  کی  م  درد  دردسر  واسه  سرش  که  یر  شوه   _

.م ندار  دوست  نه  کی  م  یر  کا  پنهون 

.د کر  یچ  ن  نچ  .د  ن  دی  پر  باالال  آراز  یا  ابروه 

؟ی داز  نی  م  ه  کی  ت.   . .ن  روش  چشمم   _

.ت رف  عقب  و  دی  کش  یه  آ  یق  سا 
ازت .م  گی  م  دارم  واضح  اتفاقا  .م  داز  نی  نم  ه  کی  ت   _

.م نداشت  یر  کا  پنهون  انتظار 

.د بو  آماده  ش  اه  می  ق  .د  کر  خاموش  را  گاز  ری  ز  و  دی  چرخ 

.د کر  اشاره  آشپزخانه  وسط  زی  م  به  آراز 

کردم؟ پنهون  رو  یچ  من   _

بود ه  دی  کش  عقب  شی  برا  آراز  که  یل  صند  یو  ر  یق  سا 
.ت نشس 
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آراز؟ ین  کی  م  ار  کی  چ  یر  ا  د.   . .د  بهزا  یه  یض  ق   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 

به یک  رو  کامل  و  جامع  اطالالعات  نی  ا  اونوقت   _
رسونده؟ خانم  اطالالع 

.د فرستا  گوش  پشت  را  شی  موها  یق  سا 
تو منو  یر  اضطرا  کار  هی  یا  بر  ون  می  عروس  شب   _

مم دی  پرس  یچ  هر  .ن  و  ری  ب  یت  رف  یت  گذاش  تنها  خونه 

بود مربوط  بهزاد  به  اونم  .ت  سین  یز  یچ  یت  گف  ید  ون  چی  پ 
نه؟ مگه 

.دیس   بو  را  دستش  پشت  و  گرفت  را  یق  سا  دست  آراز 

شب   اون  از  یت  وق  م  شی  م  خفه  یگ  شرمند  از  اصالال 

_

.یگیم  

.د کر  اخم  یق  سا 
.ش با  ید  ج  م  کی  .ن  نک  مسخره   _

.دیش ک  یف  پو  آراز 
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.ین بمو  شرکت  تو  یت  نخواس  خودت  موالالیی   _
،ید بو  آگاه  شوهرت  یا  ه  یر  کا  پنهان  از  ید  ون  می  م 

نن کی  م  عمل  یس  یب  یب  ن  یع  من  یا  باب  و  عمو  چند  هر 

.و ت  واسه 

.د دا  تکان  سر  افسوس  با  یق  سا 
چه .م  ن  کی  م  کار  برات  همچنان  دارم  که  من  آراز   _

از تم؟  سی  س  پشت  خونه  تو  ای  باشم  شرکت  تو  داره  یق  فر 

راحت شرکت  یا  فض  تو  ه  گید  می  کرد  ازدواج  یت  وق 
.م نبود 

:د کر  زمزمه  یر  آشکا  حسادت  با  آراز 

نین و  تی  نم  که  نی  گفت  نم  یا  البته  .ن  ید  کر  عرض  بله   _
.نیش ب  تون  سی  تدر  و  شاگردا  ل  ای  خی  ب 

.ت انداخ  باالال  شانه  یق  سا 
یگ زرن  با  حاالال  .م  دار  دوست  تر  شی  ب  رو  یم  معل  خب   _
داره باز  آراز؟  هی  چ  بهزاد  یه  قص   .. .ن  و  چی  نپ  رو  بحث 

اطرافمون؟ و  دور  ه  شی  م  ی 
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:د دا  جواب  یل  ای  خی  ب  با  آراز 

من .ن  نک  نگران  خودتو  یک  ال  .ت  سی  ن  یص  خا  اتفاق   _
.نیم ه  کنه  ا  دی  پ  خونه  بهزاد  کردم  کمک  فقط 

:ت گف  ین  نگرا  با  آراز  حرف  به  توجه  یب  یق  سا 
دستتون کار  ا  زی  گر  و  بی  تعق  نیا   .. .ا  خد  تورو  آراز   _

که شی  ناس  شی  م  ت؟  سه  کار  یچ  بهزاد  نی  ا  اصالال  .ه  دی  م 
دنبالش؟ ید  افتا  که 

.د ز  ژکوندی  لبخند  آراز 

.م خان  حاج  ون  مه  سفر  تو  یت  گذاش  شما  که  هی  نون  بهزاد   _

.د کر  نگاهش  چپ  چپ  یق  سا 
تموم یچ  همه  که  االال  ح.   . .ه  کن  کمکت  گفتم  من  خب   _

.ه شد 

تیز ارا  پ 
۵_ت ار  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

              

                

                    

 

          

   

 

             

 

       

                      

                      

             

 

             

         

 

                      

   

     

یحیض تو  هر  انست  دی  م  .د  فرستا  ون  ری  ب  را  نفسش  آراز 

یا بر  .د  کر  خواهد  نگران  تر  شی  ب  را  یق  سا  بدهد  که 
حرف د  ای  ز  بهزاد  طی  شرا  با  رابطه  در  کرد  یع  س  نی  هم 

.د نزن 

.ه کرد  عوض  فعالال  رو  شه  خون  .ت  راح  لت  ای  خ   _
.ه شی  نم  یز  ی 

نه؟ کی  نم  یف  معر  سی  پل  به  رو  خودش  چرا   _

.د کر  یا  خنده  تک  آراز 

دزد عده  هی  آب  ری  ز  بگه  بگه؟  یچ  سی  پل  شی  پ  بره   _
بهزاد مشکل  اصالال  دنبالمن؟  در  به  در  حاالال  و  زدم   

رو

.ه کن  حلش  بتونه  سی  پل  که  ت  سی  ن  یز  ی 

:د دا  جواب  ان  زی  آو  ی  یا  ه  لب  با  یق  سا 
.ه شی  نم  که  یر  طو  نی  ا  آخه  یل  و   _

را همسرش  گونهی  و  برد  جلو  را  سرش  هوا  یب  آراز 

.ت گرف  گاز 

.ش عوض  ه  شی  م  طوری  نی  ا   _
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.د ش  بلند  یق  سا  غی  ج 
دردم ؟ی  گرفت  د  ای  ای  تازگ  هی  چ  اصول  ادا  نی  ا  آراز  یآ   _

.. .ب  خ  د  ای  م 

.دیس بو  را  بود  گرفته  گاز  که  ی  یا  ج  همان  آراز 

به بزنم  ناخنک  یت  ذاش  ن.   . .م  به  ید  ندا  که  لقمه   _
مجادله و  بحث  به  یت  نشس  گرسنه  مرد  هی  ا  ب.   . .ت  غذا 

باهات؟ کنم  برخورد  متمدن  یر  دا  انتظار 

.ت برخاس  شی  جا  از  و  دی  کش  یف  پو  یق  سا 
اونقدر نکن  فکر  اما  نم،  کیم  حاضر  االالن  رو  شام   _
میس ری  م  باالالخره  !م  ید  چون  یپ  ی  اه  حرف  م  دی  نفهم  که  احمقم 

.د معتم  جناب  بهم 
***

باز را  شی  ها  لی  می  ا  باکس  و  نشست  تاپش  لپ  پشت 

.د کر 

شاگردانش طرف  از  که  ی  یا  ه  م  ای  پ  از  یه  کو  ن  دی  د  با 
.د ز  ید  لبخن  بود 
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یا   بر  تا  اد  دی  م  شاگردانش  به  خودش  را  ش  لی  می  ا  ید  یآ 
مشکل دچار  سواالالت  و  ها  جزوه  از  یض  بع   
فرستادن

.د   نشو 

داخل را  آن  و  کرد  باز  را  ش  ای  چوب  آبنبات  دور  کاغذ 

.ت گذاش  دهانش 

.د خوان  را  آن  داخل  متن  و  کرده  باز  را  لی  می  ا  نی  اول 

ه؟ گی  م  یچ  یم  یک  ح  یا  آق  استاد  ؟  نی  خوب  استاد  سالالم   
ما" ؟  نی  نکرد  ول  رو  آموزشگاه  که  نی  بگ  خدا  تورو 

به یر  چطو  ؟  می  زی  بر  سرمون  تو  یک  خا  چه  شما  بدون 

"؟ می  بد  جواب  کنکور  یض  ای  ر  و  کی  زی  ف  سواالالی 

زمزمه خودش  یا  بر  لب  ری  ز  را  لی  می  ا  یه  فرستند  اسم 

.د کر 

.. .ب  ید  ا  ا  بی  ز   _

تمسخر و  حی  تفر  با  و  فرستاد  لپش  یه  گوش  به  را  آبنبات 

.دید خن 
که درس  خفته؟  یا  بی  ز  شده  تنگ  دادن  نخ  واسه  دلت   _
کالالس تو   .. .ا  غلط  ه  چ.   .. کنکور  سواالالی  !ی  وند   

خی نم 
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دوتاش به  پرت  و  چرت  سوال  تا  ت  سی  ب  از  من 

!ید ب  جواب  یت  ونس  تی  نم 

.د کر  پاک  را  م  ای  پ  دادن  جواب  بدون 

پولدار شوهر  هی  الللل  شی  ا.   . .ن  جو  ا  بی  ز  روشنه  دلم  یل  و   
_

.. .ی  ن  کی  م  تور 

.ت رف  ید  بع  م  ای  پ  سراغ 

نیایم ن  ه  گی  د  ه  شی  نم  باورم  یا  و.   . .م  وا  نی  م  استاد  سالالم   "
بدون االال  ح.   . .م  مضطرب  ی  لیخ  من  ستاد  ا.   . .ه  آموزشگا 

"؟ کنم  ار  کی  چ  شما  یا  ه  ی  یا  راهنم 

که پرتقال  طعم  .د  چرخان  دهانش  داخل  را  آبنبات  بهزاد 

.د ش  پخش  دهانش  در  بود  محبوبش  یا  ه  طعم  جزو 

که همانطور  .ت  نشس  تاپش  لپ  ورد  بی  ک  یو  ر  دستانش 

:ت گف  لب  ری  ز  رد  کی  م  پی  تا  داشت 

واستا .ی  دار  یر  گذا  ه  یا  سرم  ارزش  تو  جون  و  نی  م   _
!یش ب  ری  بخ  عاقبت  که  ین  ک  ار  کی  چ  بگمت 
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تیز ارا  پ 
۶_ت ار  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

و نی  م  حال  کمک  واند  تی  م  رد  کی  م  فکر  یت  نکا  تمام 
جزوه و  ها  کتاب  نام  و  ین  ز  تست  نکات  جمله  باشد،از 

با آخر  در  و  کرد  پی  تا  را  بخور  درد  به  و  خوب  یا  ه 
را م  ای  پ  م،  ای  پ  یا  انته  در  تی  موفق  یو  آرز  کردن  پی  تا 

.د کر  ارسال 

یذ کاغ  یو  ر  و  آورد  ون  ری  ب  دهانش  داخل  از  را  آبنبات 

.ت انداخ  بود  افتاده  تاپ  لپ  کنار  که 
آن که  نی  ا  بدون  و  کرد  نگاه  یر  سرس  را  ها  لی  می  ا  یه  یق  ب 

را تاپش  لپ  و  کرد  پاک  را  ان  شه  هم  بخواند  را  ها 
.ت بس 

خانه در  مدام  نداشت  عادت  .د  بو  رفته  سر  ش  اه  حوصل 

را او  شدت  به  بود  کرده  ر  یگ  آن  در  که  یط  یا  شر  .د  باش 

کوتاه نداشت  قصد  وجود  ن  یا  با  .د  بو  گذاشته  فشار  تحت 
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کنند ش  تی  اذ  تا  شتند  گی  م  دنبالش  تر  شی  ب  چقدر  هر  .د  یا  ی 
!د کن  جبران  جماعت  آن  برای  تر  شی  ب  ورد  خی  م  قسم 

.ت انداخ  خانه  به  یل  اجما  نگاه  و  شد  بلند  زی  م  پشت  از 

.د ا  دی  م  سفارش  نی  آنالال  طور  به  ه  لی  وس  قلم  چند  دی  با 
.دیایب بنظر  نامرتب  و  شلخته  ش  اه  خان  مد  آی  نم  خوشش 

تا رفت  نداشت  هم  فرش  یت  ح  که  یل  خا  آشپزخانه  به 
گرفته تازه  که  یل  چا  خی  .د  کن  ا  دی  پ  خوردن  برای  یز  ی 

.د کر  باز  را  بود 

یا ز  تی  پ  جعبهی  و  آب  یر  بط  کی  بجز  چال  خی  در 

.د نبو  یز  یچ  ش  اه  نصف 

.ت ف  ری  م  دی  خر  یا  بر  دی  با 

کتاب و  ها  لباس  انبوه  به  که  ها  اتاق  از  یک  ی  سمت  به 
.د ش  اتاق  وارد  .ت  رف  داده  اختصاص  شی  ها 

دار جا  و  بزرگ  یر  ا  وی  د  کمد  داخل  شی  ها  لباس  اکثرا 

یش بخ  و  بودند  شده  مرتب  داشت  یل  یر  یا  ه  در  که  اتاق 

ان زی  آو  اتاق  یه  گوش  رگال  از  هم  را  شی  ها  لباس  از 

.د بو  کرده 
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تن به  و  برداشت  را  رنگش  یک  مش  ید  هو  کمد  داخل  از 

از بعد  و  انداخت  سرش  یو  ر  را  ید  هو  کالاله  .د  کر 

ون ری  ب  خانه  از  دی  خر  یا  بر  ش  ای  بانک  کارت  برداشتن 

.د ز 

به خواست  و  کرد  قفل  و  بست  را  واحدش  در  که  نی  هم 
نفر چند  بحث  و  جر  بلند  یا  صد  برود  آسانسور  سمت 

.د کر  پرت  را  حواسش 

را مد  آی  م  سمت  آن  از  صدا  که  یت  جه  تا  کرد  زی  ت  گوش 

.د کن  ی  یا  شناس 

به رو  واحد  از  صدا  .د  نبو  سخت  صدا  منبع  کردن  ا  دی  پ 
!د بو  ش  ای  یو  ر 

.د ز  ید  لبخن 

.د ش  جور  امروزت  یه  وژ  س.   . .د  بهزا  آقا  بفرما   _

مدار یا  ه  نی  دورب  به  یه  نگا  و  آورد  باالال  را  سرش 

.ت انداخ  طبقه  آن  بسته 

بدم؟ آب  یش  گو  و  سر  هی  نباشه  زشت   _
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.د دا  را  خودش  جواب  خودش 

.ت سی  ن  نچ   _

کید نز  و  برد  فرو  ش  ای  هود  بی  ج  داخل  را  دستانش 

.د ش  ی  یو  ر  به  رو  واحد 

با ید  مر  .د  کردن  ا  دی  پ  وضوح  قبل  از  تر  شی  ب  صداها 

.د ز  داد  بلند  یا  صد 
آدم همه  نی  ا.   . .ت  بخت  به  ین  زی  م  پا  پشت  یر  دا   _

شدن؟ یه  گ  چه  خوندن  درس  اطرافمون 

ار وی  د  به  و  تاد  سی  ا  ی  یو  ر  روبه  واحد  در  کنار  بهزاد 

:د کر  زمزمه  لب  ری  ز  .د  دا  هی  تک 

!یه گ  چی  ه  شون  ای  لی  خ   _

.ت گف  چه  دی  نفهم  اما  د،  ین  ش  را  یر  دخت  یه  یر  گ  یا  صد 

.دیس ر  گوشش  به  مرد  نکره  یا  صد  مجدد 

به ای  ب  نبود؟  بست  ید  مون  کنکور  پشت  سال  چهار   _
.م وا  خی  م  صالالحتو  پدرتم  من  .ه  بد  مثبت  جواب  ن   

آرم
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خواست دلت  چقدر  هر  نی  بش  بعدش  کن  شوهر   
اصالال

.. .ن  بخو  درس 

.د ن  دی  پر  باالال  بهزاد  یا  ه  ابرو 

درست پدرت  بنظرم  خانم   .. .ل  سا  چهار  اوه  اوه   _
.ش با  بختت  فکر  به  پنجمم  سال  نی  ا  و  ای  ب.   . .ه  گی  م 

تیز ارا  پ 
۷_ت ار  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.دیچیپ گوشش  در  یر  گی  د  زن  نگران  یا  صد 
و در  کل   .. .ا  بخد  زشته  .ن  ک  بس  توروخدا  داوود   _

.ن دی  شن  رو  صدامون  هی  همسا 

.د دا  تکان  سر  و  داده  جلو  را  هاش  لب  بهزاد 

.ن خا  داوود  ن  گی  م  درست  خانمم  حاج   _

:د ز  نعره  داوود 

.ن بشنو  بذار   .. .م  جهن  به   _
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  تا   ماند   منتظر   بود   داده   ه ی تک   در   به   که   همانگونه   بهزاد 

  لحظه   همان   در   درست   که   دهد   گوش   را   بحث   ی ادامه 

  جا   از   او   تا   شد   باعث   و   شد   باز   ی ناگهان   کامال   واحد   در 

 . بپرد 

  تاس   اش کله   و   داشت   ی درشت   کل ی ه   و   قد   که   ی مسن   مرد 

 .  کرد   ی مکث   دنش ی د   با   بود 

 : د ی غر   و   زد   گره   هم   در   را   اش ی گندم   جو   ی ابروها 

 ش؟ ی فرما   ن؟ ی باش   ی ک   ی جنابعال _  

 

  ی فضول   حال   در   قبل   ه ی ثان   چند   که   انگار   نه   انگار   بهزاد 

 : داد   جواب   و   زد   ی لبخند   خونسرد   است   بوده   کردن 

  یی رو   روبه   واحد   ی ه ی همسا   من .  شد   عرض   سالم _  

  تا   خدمتتون   شدم   مزاحم .  کردم   ی کش   اسباب   تازه .  هستم 

 ن؟ ی دار   ی ن ی زم   ب ی س   شما   انا ی اح   نم ی بب   بپرسم 

 

  گرفته   اش خنده   خودش .  گرفت   گاز   را   لبش   بالفاصله 

 . بود   ی ا مسخره   ی ده ی ا   ی ن ی زم   ب ی س .  بود 
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با ه  کی  حال  در  و  برد  بهزاد  کی  نزد  را  سرش  مرد 

شمرده اد  دی  م  نشان  را  نیم  ز  کف  ش  اه  اشار  انگشت 

:د کر  زمزمه  شمرده 

.ن جو  پسر  ه  نی  یا  پ  فروش  یز  سب  و  مارکت  سوپر   _
.ید اوم  اشتباه  رو  آدرس 

به و  زد  لبخند  هم  باز  مرد  خشم  به  توجه  یب  بهزاد 

.ت رف  آسانسور  سمت 

.د داوو  آقا  نی  داد  آدرس  که  ممنونم   _

:دیر غ  خشم  با  بالالفاصله  داوود 

؟ین و  دی  م  کجا  از  منو  اسم  یل  جنابعا  م  نی  بب  واستا   _

لبخند با  و  داده  فشار  را  آسانسور  در  کنار  یه  دکم  بهزاد 

فحش هزار  ها  صد  از  لبخندش  .د  کر  نگاه  داوود  به 
.د بو  بدتر 

اسم البته  .م  نبست  گوشامو  راهرو  تو  که  دی  ببخش   _
.ن دی  فهم  هم  کوچه  ور  اون  یا  ه  هی  همسا  شمارو 

.د فشر  هم  یو  ر  را  شی  ها  دندان  خشم  با  داوود 
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و جر  بلند  یا  صد  به  که  بهزاد  یه  طعن  برابر  در 

، دی  بگو  که  نداشت  یز  یچ  بود  کرده  اشاره  بحثشان 

بلند ی  یا  ه  قدم  با  و  گفت  یه  الل  االال  اله  الال  خشم  با  ش   
بجا

.ت رف  ها  پله  سمت  به 

.د کر  نجوا  لب  ری  ز  و  شد  آسانسور  وارد  بهزاد 

بابات حرف  به  وارم  دی  ام  .م  کرد  اشتباه  خانم  دختر   _
.ش با  کنکورت  نی  پنجم  فکر  به  همون  .ی  ند  گوش 

با هم  باز  یف  تصاد  کامالال  دی  رس  همکف  یه  طبق  به  ی   
وق

.ت گش  رو  به  رو  داوود 

لب ری  ز  درارش  حرص  لبخند  و  بهزاد  ن  دی  د  با  داوود 

.د ش  خارج  ساختمان  از  او  از  جلوتر  و  کرد  غر  غر 

.دید خن  کارش  حاصل  از  یض  را  بهزاد 

!ن خا  داوود  سرعتت  به  ماشاللاللاللا   _

ی یا  ه  قدم  با  و  شد  خارج  ساختمان  از  داوود  سر  پشت 

محله در  که  ین  رستورا  تله  نیر  ت  کی  نزد  سمت  به  آرام 

.ت برداش  قدم  داشت  وجود 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                  

                    

                

                 

 

                  

       

                  

             

                  

         

 

                

                 

                      

                

             

                

 

 

خودش یا  بر  کباب  جوجه  پرس  کی  که  نی  ا  از  بعد 
سوپر به  و  آمد  ون  ری  ب  رستوران  تله  از  داد  سفارش 

سفارشش ه  کی  وقت  تا  که  رفت  دستش  کنار  مارکت 

.د بخر  را  داشت  الالزم  که  ی  یا  ه  زی  چ  ود  شی  م  حاضر 

که بود  ها  یک  خورا  یا  ه  قفسه  ن  ای  م  گشتن  مشغول 

.دیز لر  بی  ج  در  ش  ای  گوش 

ش اه  صفح  به  و  دی  کش  ون  ری  ب  ش  بی  ج  از  را  یش  گو 

.دیش ک  یف  پو  ساناز  اسم  ن  دید  با  .ت  انداخ  یه  نگا 

بر سرمون  از  دست  تو  م  می  کرد  کات  ما  بابا   _
.ت جد  سر  کن  ولم  ؟ی  ار  دی  نم 

ه کی  زمان  تا  انست  دی  م  .د  بو  واقف  ساناز  گند  اخالالق   
به

.د بو  نخواهد  کنش  ول  است  نداده  را  تماسش  جواب 

لمس را  رنگ  سبز  ون  کی  آ  اجبار  سر  از  و  رغبت  ی 

یا صد  بالالفاصله  .د  چسبان  گوشش  به  را  یش  گو  و  کرد 

.دیچیپ گوشش  در  ساناز  بلند  و  یب  عص 

یچ بهنام  ؟ی  ن  کی  م  یط  غل  چه  یر  دا  معلومه  چی  ه   _
ه؟ گی  م 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

 

 

 

                    

           

         

 

   

           

 

                 

                

 

 

             

              

            

                

           

تیز ارا  پ 
۸_ت ار  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

قفسه داخل  از  پفک  و  س  پیچ  چند  حوصله  یب  بهزاد 

.ت انداخ  ش  دی  خر  سبد  داخل  و  برداشت 

.ن جا  ساناز  شد  عرض  سالالم   _

:دیر غ  ساناز 

.ه بد  رو  ته  خون  آدرس  .د  در  و  ساناز   _

.د تا  سی  ا  ها  آبنبات  و  شکالالت  یه  قفس  مقابل  دی  چرخ   
بهزاد

هیل خا  خونه  ؟ی  وا  خی  م  یچ  واسه  رو  مه  خون  آدرس   _
!ا ه 

.د کر  فوت  یش  گو  در  حرص  با  ساناز 

اورم ب.   . .و  ت  دست  از  یا  و  یا  و  بهزاد  یا  و   _
یجیپ مون  ه.   . .م  ستاگرا  نی  ا  تو  خرابکار  جی  پ  ون  ا.   . .ه  شی  نم 
هارو گنده  کله  یه  پت  که  مون  ه.   . .ه  تی  پاراز  اسمش  که 

آره؟ توئه؟  مال  ون  ا.   . .ب  آ  رو  ه  زی  ری  م 
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دست لبخند  با  ساناز  یا  ه  غر  غر  به  توجه  یب  بهزاد 

را یب  چو  یا  ه  آبنبات  از  کامل  یه  جعب  کی  و  برد 

.ت برداش 

بهت؟ گفته  بهنام  م  نی  ا   _

:د ز  داد  ساناز 

نه؟ ای  توئه  مال  .ه  بد  جوابمو  الال  ای   _

بعد و  گذاشت  سبدش  داخل  را  ها  آبنبات  یه  جعب  بهزاد 

.د بر  فرو  دهانش  داخل  و  کرد  باز  را  ها  آن  از  یک  ی 
.د بو  کرده  ری  یغ  ت  آبنبات  خوردن  اثر  در  شی  صدا 

مثالال؟ یچ  که  هست  که  فرض  بر   _

:ت گف  تی  عصبان  با  و  ناباور  ساناز 

نیا .ن  زد  حرف  موقع  ید  کر  پر  رو  دهنت  باز   _
یت سی  ن  بشو  درست  نه؟  ین  کی  نم  ترک  رو  زشتت  عادت 

یر کا  ؟ی  ن  کی  م  یط  غل  چه  یر  دا  یم  ه  فی  م  چی  ه  .د  بهزا 

خطرناکه؟ چقدر  ین  کی  م  که 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

              

               

                   

  

 

             

                

                

                        

 

 

                  

       

              

                  

 

 

         

       

 

از را  یش  گو  .د  یش  ک  یا  زه  ایم  خ  حوصله  یب  بهزاد 

.د آور  ون  ری  ب  دهانش  از  را  آبنبات  .د  دا  فاصله  گوشش 

اشتن ذی  م  رو  اسمت  دی  با  ساناز  یا  بج  !ر  ُغ  ُغر  ُغر   _
!ز ُرنا 

:د ز  غی  ج  که  دی  شن  را  شی  صدا  ساناز 

احمق ن  م.   . .ی  لی  خ  بهزاد  ی  یو  ر  و  چشم  یب  یل  یخ   _
گذاشتم را  می  دکتر  یه  نام  ن  ای  پا  تو  بخاطر  .م  توا  نگران 

تو ید  ز  ید  گن  چه  بفهمم  تا  گشتم  دنبالت  در  به  در  کنار 

.تیگ زند 

بحث و  جر  حال  .ت  رف  ها  ین  دی  نوش  سمت  به  بهزاد 

!ز سانا  با  هم  آن  .ت  نداش 

پاشو بهت  م  دی  م  آدرس   .. .ی  شیم  دلخور  چرا  یب  یب   _
یس ک  به  رو  آدرس  قط  ف.   . .می  بزن  حرف  کی  نزد  از  ای  ب 

.ه ند 

.د ش  تر  آرام  یم  ک  ساناز 

.ت ش  گی  م  دنبالت  مهراب  دکتر   _
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که انگار  کرد  عبور  ساناز  حرف  از  یر  س  سر  بهزاد 

دهانش داخل  مجدد  را  آبنبات  .ت  اس  گفته  چه  او  ه  دی  نشن 

.ت گذاش 

ال.ال فع  برات  رستم  فی  م  رو  آدرس   _
را تماس  باشد  ساناز  یظ  خداحاف  منتظر  که  نی  ا  بدون 

.د کر  خاموش  را  تلفنش  و  کرده  قطع 

که ی  یا  غذ  و  کرد  حساب  را  شی  ها  دی  خر  که  نی  ا  از  بعد 
به گرفت  رستوران  تله  از  هم  را  بود  داده  سفارش 

.ت برگش  خانه  سمت 

.ت گش  رو  به  رو  داوود  با  مجدد  آپارتمان  مقابل  درست 

.دید خن  زی  ر  زی  ر 
مه حوصل  هم  ید  ای  ز  ساختمون  نی  ا  تو  قراره  انگار   _

.ه نر  سر 

ی یا  ه  دی  خر  به  یه  نگا  .د  کر  یظ  یل  غ  اخم  نش  دی  د  با  داوود 

:ت گف  طعنه  با  و  انداخت  بود  بهزاد  دست  در  که 
.ر انگا  رفته  دت  ای  ین  یم  ز  بی  س   _

.د ز  یر  درا  حرص  لبخند  عادت  طبق  بهزاد 

.د داوو  آقا  بخورم  یر  حاض  رو  امشب  گرفتم  می  تصم   _
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.د آور  باالال  را  شی  غذا  کی  پالالست 

.میش با  خدمت  در   _

.د کر  نگاهش  اخم  با  داوود 

.ه شد  صرف   _

داخل یا  اجازه  با  گفتن  با  داد  تکان  یر  س  بهزاد 

یو ر  یر  با  نت  طی  ش  لبخند  ه  کیل  حا  در  و  شد  ساختمان 

!ت رف  آسانسور  سمت  به  داشت  لب 

***

تیز ارا  پ 
۹_ت ار  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

در پنجره  کنار  که  یر  دخت  به  کش  نی  ع  باالالی  از  ی   
سا

نبود کالالس  در  اصالال  حواسش  و  بود  شده  جمع   
خودش

.د ش  ه  ری  خ 
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سرش بود  کرده  نگاه  او  به  وقت  هر  کالالس  طول  در 

نگاه با  که  بود  رفته  فرو  فکر  در  چنان  و  بود  نی  یا  پ 
که شد  متوجه  کامالال  د  شی  م  هم  صورتش  به  کردن 

.ت اس  مشوش  ذهنش 

که همکارانش  تر  شی  ب  برخالالف  موضوع،  نی  ا  درک   
با

تذکر ید  تن  با  آموز  دانش  کی  یت  پر  حواس  ن  دی  د  با 
بود مانده  منتظر  و  ه  دی  کش  دست  دادن  تذکر  از  ادند  دی  م 

.د بزن  حرف  او  با  کالالس  ن  ای  پا  از  بعد  تا 
اکثر بود  شاگردش  دختر  نیا  که  یت  مد  در  چند  هر 

حضورش که  بود  صدا  و  سر  یب  و  آرام  آنقدر  مواقع 

د ای  یب  یج  ع  طرز  به  او  ن  دید  با  .د  شی  نم  حس  کالالس   
در

.د فتا  ای  م  خودش 

ه شی  هم  مثل  ها  دختر  کرد  اعالالم  را  کالالس  ن  ای  پا  ی   
وق

به و  شده  بلند  ان  شی  جا  از  ند  اه  شد  رها  زندان  از  که  انگار 

.د بردن  هجوم  در  سمت 

ای بودند  ین  ستا  ری  دب  ای  ان  شه  هم  که  انگار  نه  انگار 

.ه کودکان  و  بود  سان  کی  با  یر  تق  همه  فتار  ر.   . .و  دانشج 
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  آغاز   هم   را   بزرگساالن   ی برا   س ی تدر   که   شد ی م   ی مدت 

  که   ی انرژ   پر   دختران   با   نکه ی ا   از   شدت   به   و   بود   کرده 

  لذت   گذراند ی م   وقت   بودند   خودش   سال   و   سن   هم   با ی تقر 

 . برد ی م 

 

  برود   رون ی ب   کالس   از   نکه ی ا   از   قبل   ها   دختر   از   ی ک ی 

 . فرستاد   ش ی برا   هوا   در   ی بوس 

 . جون   ی ساق   عاشقتم _  

 

 . کرد   اخم   ی ساق 

 _please speak english ( . صحبت   ی س ی انگل   لطفا  

 ( کن 

 : گفت   بلند   و   د ی خند   ز ی ر   دختر 

  _I love you saghi  ( ! ی ساق   عاشقتم ) 

 

  و   خودکار .  داد   تکان   را   سرش   و   زد   ی لبخند   ی ساق 

  سمت   به   و   گذاشت   اش ی جامداد   داخل   را   ش ی ها   ک ی ماژ 

 . د ی چرخ   آرامش   شاگرد   همان 
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ان زی  آو  ی  یا  ه  لب  با  و  آرام  او  و  بود  شده  یل  خا  کالالس 

.د ر  کی  م  جمع  را  شی  ها  کتاب  داشت 

کرده جا  به  جا  ش  ای  نی  ب  یه  غی  ت  یو  ر  را  کش  نی  ع  یق  سا 
.د ش  ش  کی  نزد  و 

!ن جا  دالالرام   _

از ها  کالالس  در  که  یک  نی  ع  .د  آور  باالال  را  سرش   
دالالرام

به و  برداشت  چشم  یو  ر  از  را  رد  کی  م  استفاده  آن 

.د شی  م  ه  دی  شن  زور  به  شی  صدا  .د  ش  ه  ری  خ  یق  سا 
.ه بل   _

.ت نشس  کنارش  و  شد  ش  کی  نزد  محبت  با  یق  سا 
م؟ زی  عز  می  بزن  حرف  م  کی  یر  دا  وقت   _

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  دالالرام 

شده؟ یز  یچ   _

یا ه  مژه  یه  احاط  در  که  او  چشمان  به  یه  نگا  یق  سا 
.د کر  بودند  پشتش  پر  و  یع  یب  ط 
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.س کالال  تو  بود  پرت  حواست  م  کی  امروز   _

نی یا  پ  را  سرش  .د  کر  قفل  هم  در  را  دستانش  دالالرام 

.ت انداخ 

.م وا  خی  م  معذرت   _

دیف س  و  گرد  یه  چان  ری  ز  را  دستش  گونه  نوازش  یق  سا 
.د ور  ای  ب  باالال  را  سرش  کرد  مجبورش  و  برد  او 

.د کر  نگاهش  نی  غمگ  یت  صور  با  دخترک 

بامزه بر  عالالوه  که  داشت  یل  تپ  و  گرد  صورت   
دالالرام

ه دی  بخش  ش  اه  چهر  به  هم  یص  خا  تی  معصوم  کی  بودن 

.د بو 

:د کر  زمزمه  ین  مهربا  با  او  صورت  به  ه  ری  خ  یق  سا 
ما همهی  .ت  سی  ن  یه  خوا  عذر  به  یز  ای  ن  م  زی  عز   _

جاها یض  بع  ن  شی  م  باعث  که  میر  دا  یت  مشکالال  ی   
گا

.ه ش  پرت  حواسمون 

تیز ارا  پ 
۱  _۰ ارت  پ 
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امل ع_  ب  نی  ز 

.د شدن  سی  خ  دالالرام  چشمان  کرد  احساس  یق  سا 
با را  دستانش  و  برداشت  او  یه  چان  ری  ز  از  را  دستش 

.ت گرف  دست  دو 

م؟ زی  عز  می  بزن  حرف  م  کی  یا  و  خی  م   _

:د دا  ادامه  تر  مهربان  دی  د  که  را  دالالرام  سکوت 

.م کن  کمکت  بتونم  دی  شا   _

یق سا  یش  گو  کند  باز  لب  خواست  دالالرام  که  نی  هم 
.د خور  زنگ 

به برخاست  شی  جا  از  یه  کوتا  یه  خوا  عذر  با  یق  سا 
.ت رف  ش  فی  ک  سمت 

ن دی  د  با  و  دی  کش  ون  ری  ب  ش  فی  ک  داخل  از  را  ش  ای  گوش 

.د ز  ید  لبخن  آراز  یه  شمار 

در آراز  یژ  انر  پر  یا  صد  که  کرد  وصل  را  تماس 

.دیچیپ گوشش 

چطوره؟ التون  ح.   . .ا  خانم  خانم  شد  عرض  سالالم   _
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 . گرفت   وسعت   ی ساق   لبخند 

 ؟ ی خوب   تو .  زم ی عز   ی مرس _  

 

 : داد   جواب   ی دلبر   با   آراز 

  در   دم .  بشنوم   تورو   ی صدا   نکه ی ا   از   قبل   نه _  

 ؟ ی ا ی نم .  منتظرتم   آموزشگاه 

 

 . کرد   نگاه   ساعتش   به   ی ساق 

 ... چند   ی تون ی م   جان   آراز _  

 

  و   برداشته   را   اش ی پشت   کوله   که   دالرام   دن ی د   با 

  دهانش   در   حرف   شود   خارج   کالس   از   خواست ی م 

 . د ی ماس 

 . کرد   نگاه   دالرام   به   و   داده   فاصله   گوشش   از   را   ی گوش 

 

 : کرد   زمزمه   لب   ر ی ز   و   آرام .  زد   ی تلخ   لبخند   دالرام 

 . فعال   بود   بهم   حواستون   که   ممنون _  
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.د بزن  حرف  و  بماند  دالالرام  تا  نکرد  یر  اصرا  یق  سا 
راحت بتواند  که  نبود  طوری  مشکلش  ای  موضوع  دی  شا 

معذب را  او  کردن  اصرار  با  واست  خی  نم  .د  کن  ن  ای  ب 
.د کن 

دالالرام رفتن  از  بعد  و  کرد  یه  کوتا  یظ  خداحاف  لب   
ری ز 

:د کر  زمزمه  و  چسباند  گوشش  به  را  یش  گو 

.نی یا  پ  م  ای  م  االالن   .. .ن  جا  آراز  دی  ببخش   _

:دیس پر  نگران  آراز 

شده؟ یز  یچ  عشقم   _

.ت برداش  را  ش  فی  ک  یق  سا 
.مین زی  م  حرف  م  ای  م   _

همکارانش از  یظ  خداحاف  از  بعد  و  کرد  قطع  را  تماس 

.د آم  ون  ری  ب  آموزشگاه  از 

.د بو  منتظرش  نی  ماش  در  آراز 

مد آی  م  یق  سا  دنبال  ها  عصر  خودش  اصرار  به  یه  گا 
ون ری  ب  به  یو  ر  ده  ای  پ  و  گذار  و  گشت  یا  بر  هم  با  و 
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سرورشان عمه  یه  خان  مهمان  امشب  اما  فتند،  ری  م 
.د بودن 

.ت گف  دی  نباش  خسته  و  داد  سالالم  نشست  که  آراز  کنار 

.دیس بو  را  پشتش  و  گرفت  را  دستش  آراز 

؟ید کر  قطع  حرفتو  و  هی  شد  یچ  تلفن  پشت  ؟ی  خوب   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  و  بست  را  کمربندش  یق  سا 
و ری  گ  گوشه  یل  یخ  .م  شاگردا  از  یک  ی  به  راجع   _

اما بزنم،  حرف  باهاش  واستم  خی  م  .م  نگرانش  .ه  یو  منز 

.ت رف  گذاشت  زدنم  حرف  موقع  ید  ز  زنگ  تو  یت  وق 

.د کر  اخم  آراز 

کرد؟ گل  تی  ری  پذ  تی  مسئول  حس  باز  تو   _

.د کر  گرد  را  چشمانش  یق  سا 
از قبل  تو  شم؟  رد  تفاوت  یب  یر  دا  انتظار   _

؟ید بو  تفاوت  یب  من  یت  ناراح  به  نسبت  ازدواجمون 

بودم؟ کارمندت  که  ین  م 
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 . زد   ی چشمک   آراز 

 ! نکن   گرد   ابون ی خ   کوچه   تو   چشاتو   اون _  

  ی بگ   ن ی همچ .  بزنم   رو   مخت   خواستم ی م   چون   نبودم   نه 

  متوجه   ی بود   خنگ   تو   اما   دادم، ی م   نخ   بهت   ی نگ 

 . ی شد ی نم 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۱_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  لب   دالرام   ی آور   اد ی   با   اما   زد،   ی محو   لبخند   ی ساق 

 . شدند   زان ی آو   ش ی ها 

 ... آراز   ی دون ی م _  

 

 . درآورد   حرکت   به   را   ن ی ماش   آراز 

 جونم؟ _  

 

 : داد   ادامه   و   د ی کش   ی آه   ی ساق 
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که ه  نی  هم  اسه  و.   . .م  مظلو  و  روم  آ.   . .ه  من  هی  شب  دالالرام   _
د ای  نش  دی  د  با  .م  باش  تفاوت  یب  بهش  نسبت  ونم  تی  نم  د  ای  ز 

.م فت  وی  م  خودم 

.د کر  نگاهش  چپ  چپ  یق  سا  .د  ید  خن  بلند  آراز 

داشت؟ خنده  من  حرف  االالن   _

:دیس پر  شی  ها  خنده  ن  ای  م  آراز 

مظلوم؟ و  آروم  ؟ی  هست  یچ  یچ  تو  ؟ی  گفت  یچ   _
.د دا  جلو  را  شی  ها  لب 

.ت واس  م  ری  بم   _
.دیش ک  را  لپش  آراز  و  کرد  زمزمه  ید  نکن  خدا  یق  سا 

مظلومه؟ تو  کجای  یگ  ب  ه  شی  م  یل  عس  چشم   _
تا آدم  که  یر  ای  درم  آدم  از  یر  پد  وقتش  به  تو  یت  لعن 

.ه ری  نم  دش  ای  از  داره  عمر 

.د درآور  را  یق  سا  یا  اد  و  کرده  نازک  را  شی  صدا 
.. .م  مظلو  و  آروم   .. .ه  من  هی  شب  دالالرام   _

.دیب کو  او  یو  باز  به  مشت  با  و  دی  خند  غش  غش  یق  سا 
.. .ه  مسخر  کوفت   _
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ن دی  د  با  و  نشست  نی  ماش  یه  نی  یآ  در  نگاهش  یق  اتفا 
دیس ما  ش  اه  خند  بود  ه  نی  یآ  داخل  ش  ری  تصو  که  یا  صحنه 

:ت گف  بلند  و 
الال... ای   .. .ز  آرا  کنار  بزن   _

.د کر  نگاه  رخش  می  ن  به  متعجب  آراز 

شده؟ یچ   _

:د دا  جواب  اضطراب  و  هول  با  یق  سا 
.. .ر  دا  نگه  .م  دی  د  دالالرامو  کنم  فکر   _

پارک بان  ای  خ  یه  گوش  را  نی  ماش  و  زد  راهنما  آراز 

.د کر 

با هم  آراز  و  شد  ده  ای  پ  نی  ماش  از  سرعت  به  یق  سا 
.د کر  دنبالش  سرعت 

و بود  شده  جمع  خودش  در  رو  ده  ای  پ  یه  گوش  در   
دالالرام

و شاخ  شی  برا  داشت  و  تاده  سی  ا  مقابلش  جوان  پسر  ک 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

              

               

              

           

 

                    

   

                 

 

   

       

 

                 

       

 

                 

     

 

       

کوچک یه  بوف  ین  یم  کی  هم  کنارشان  .د  یش  کی  م  شانه 
.ت داش  قرار  بود  شده  خرد  شی  ها  ه  شی  ش  که 

ید ز  .ی  دی  ند  رو  یگ  گنده  اون  به  بوفه  ؟ی  کور   _
؟ هی  باق  تم  می  ن  و  قورت  دو  شی  شکوند 

رساند دالالرام  کنار  را  خودش  درهم  ی  یا  ه  اخم  با  ی   
سا

:دیر غ  و 
؟ نی  ن  کی  م  اد  دی  ب  و  داد  نیر  دا  چرا  آقا؟  شده  یچ   _

:دیر غ  پسر 

.ت سی  ن  مربوط  شما  به   _

.د دا  فشار  و  گرفت  را  ش  اه  شان  پشت  از  آراز 

.یل و  مربوطه  من  به   _

:د ز  غر  آراز  ن  دی  د  با   . دیخ  چر  سمتش  به  جوان  پسر 

؟یش با  یک  یل  جنابعا   _

:ت گف  شمرده  شمرده  آراز 
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.  نخود   قد   شعورت   اما   چناره،   درخت   ی انداره   قدت _  

  عذر   اال ی   ؟ ی بزن   حرف   ی چطور   خانما   با   ندادن   اد ی   بهت 

 .  ازشون   کن   ی خواه 

 

 . زد   پس   را   آراز   دست   ی عصب   مرد 

  گه ی م   بده   خسارتمو   گم ی م .  شکونده   منو   ی جنسا   زده _  

   کنم؟   ی خواه   عذر   من .  ندارم 

 

  د ی کل   ی ها   دندان   ی ال   از   و   گرفت   را   مرد   ی قه ی   آراز 

 : د ی غر   اش شده 

  مردم   ی پا   جلو   راه   وسط   ی د ی چ   رو   بساطت   ؟ ی آدم   تو _  

  تو   جنسات   ؟ ی هست   طلبکارم   ی کش ی نم   خجالت   بعد 

 کرده؟ ی م   کار ی چ   کوچه 

 

  آراز   ت ی عصبان .  گرفت   را   آراز   ی بازو   نگران   ی ساق 

 .  نداشت   ی خوش   عاقبت   و   آخر 

 . باش   آروم   لطفا   جان   آراز _  

 

 

         .. .ه  حرام  پارتا  فوروارد  و  یپ  ک 
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خودتون یا  بر  یت  ح  اما  یپ  فوروارد  و  کردن  یپ  ک  از 

.نین ک  یر  خوددا 

تیز ارا  پ 
۱  _۲ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

ی یا  صد  با  .د  ن  دی  چک  شی  ها  گونه  یو  ر  دالالرام  یا  ه   
اشک

:ت گف  دی  رز  لی  م  که 
.م دی  ند  بود  پرت  حواسم  من   _

.د دا  یق  سا  دست  به  را  نی  ماش  چی  یو  س  آراز 

.. .ن  یش  ما  تو  نی  بر   _

.د شو  کامل  ش  اه  جمل  نگذاشت  جوان  پسر 

.م وا  خی  م  خسارتمو  من  نی  ماش  تو  بره  کجا   _

.د کر  نگاهش  زی  ت  آراز 

اره؟ خی  م  تنت  که  نی  ا  مثل  تو   _
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رد کی  م  نگاهش  نگران  که  یق  سا  سمت  به  را  سرش 

.د چرخان 

.م ای  م  منم  .ن  یش  ما  تو  نی  بر  گفتم   _

ه دی  ترس  دالالرام  .ت  گرف  را  دالالرام  دست  شک  با  ی   
سا

سمت به  یق  سا  همراه  و  انداخت  جوان  پسر  به  یه  نگا 

.د رفتن  نی  ماش 

و کرد  باز  را  عقب  در  یق  سا  ند  دی  رس  نی  ماش  کنار  یت  وق 
.د شو  سوار  دالالرام  تا  تاد  سی  ا  منتظر 

یق سا  و  نشست  نی  ماش  داخل  سیخ  ین  چشما  با  دالالرام 

.د ش  ری  گ  جا  کنارش  هم 
حد از  شی  ب  دختر  نی  ا  .ت  گرف  را  دالالرام  دست  یق  سا 

.د م  آی  م  بنظر  شکننده 

.ه ک  نشده  یز  یچ  .م  زی  عز  باش  آروم   _

ه دی  چسب  بهم  یا  ه  مژه  و  سی  خ  ین  چشما  با  دالالرام 

.د کر  نگاهش 

درست دردسر  شمام  یا  بر  ی  الیال  مو  خانم  دی  ببخش   _
.م کرد 
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.د کر  یز  یر  اخم  یق  سا 
.ه ک  نشده  یز  یچ  .م  زی  عز  یر  دردس  چه   _

.دیش ک  ون  ری  ب  یم  آرا  به  یق  سا  دست  از  را  دستش  دالالرام 

جا به  جا  هارو  ه  لی  وس  داشتن  .د  بو  پرت  حواسم  من   _
افتاد بوفه  به  کرد  ری  گ  می  پشت  کوله   .. .م  دی  ند  .ن  رد  کی  م 

.ت شکس 

:ت گف  کننده  دلگرم  ین  لح  با  یق  سا 
.. .ط  فق  .د  ای  م  شی  پ  ه  گی  د  اتفاقه  .م  زی  عز  سرت  یا  فد   _

.د باش  ط  ای  احت  با  لحنش  کرد  یع  س  .د  کر  یه  کوتا  مکث 

حواس نی  ا  نم  کی  م  حس  شده؟  یز  یچ  جان  دالالرام   _
لیل د  ه  شی  م  ه  دی  د  رفتارات  تو  که  یب  اضطرا  و  یت  پر 

.ه دار  یص  خا 

انست دی  نم  .د  ش  ه  ری  خ  یق  سا  صورت  به  شک  با   
دالالرام

در ش  ای  سی  انگل  زبان  یب  مر  با  را  مشکالالتش  واند  تی  م 
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با که  نگفتن  ای  گفتن  یا  بر  بود  مردد  .ه  ن  ای  بگذارد  ن  ای  م 
.د آم  کوتاه  یق  سا  شفاف  نگاه  ن  دی  د 

:د کر  زمزمه  خجالت  با 
.م مضطرب  یل  یخ  کنکور  بخاطر   _

.د ن  دی  چک  گونه  یو  ر  دوباره  شی  ها  اشک 

قبول اگه  .م  بد  کنکور  د  یا  ب  که  هی  پنجم  سال  امسال   _
.. .م  بابا   .. .م  نش 

.ت گذاش  ش  اه  شان  یو  ر  را  دستش  یق  سا 
دالالرام؟ یچ  بابات   _

:دیل نا  دالالرام 

.ش خواهر  پسر  با  .م  کن  ازدواج  نه  کی  م  مجبورم   _

مچاله قلبش  کرد  حس  و  رفتند  درهم  یق  سا  یا  ه  اخم 

ی یا  آشن  تی  حکا  بود  کرده  بازگو  دالالرام  که  یت  یا  حک   .  
ش

بر پدرش  و  خودش  اختالالف  از  ید  ای  ز  زمان  مدت   .  
بو

.د بو  نگذشته  ازدواجش  سر 

شیپ ش  لی  م  باب  ش  ای  زندگ  که  بود  پناهش  و  پشت  خدا 
.د بو  رفته 
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بالالیی و  رد  کی  م  دعوا  نکند  .د  افتا  آراز  د  ای  ناخودآگاه 

.د م  آی  م  سرش 

باعث که  کرد  باز  را  ن  یش  ما  در  اضطراب  و  هول  با 
.د ش  دالالرام  تعجب 

تیز ارا  پ 
۱  _۳ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

برود دعوا  محل  سمت  به  خواست  و  شد  ده  ای  پ  نی  ماش  از 

نفس مد  آی  م  نی  ماش  سمت  به  که  آراز  ن  دی  د  با  که 
.دیش ک  یا  آسوده 

یق سا  یه  دی  ترس  نگاه  دن  ید  با  دی  رس  که  کنارش  آراز 

:د کر  زمزمه 

؟یل عس  چشم  یب  خو   _

.ت گرف  را  آراز  دست  آرام  یق  سا 
.م شد  نگرانت   _
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را ش  ای  ان  شی  پ  بانند  ای  خ  در  که  نی  ا  به  توجه  یب  آراز 

.دیس بو 

.م بگرد  دورت   _

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
یاه وی  آبم  هی  مارکت  سوپر  اون  از  ه  شی  م  آراز   _

.ه دی  ترس  یل  یخ  .ا  لطف  یری  بگ  دالالرام  واسه  یز  ی 
.د کر  اشاره  مقابلشان  مارکت  سوپر  به  دست  با 

.د دا  تکان  سر  آراز 

انگار درآورده  یز  با  یچ  هو  بو  ای  ه  کی  رت  م.   . .ا  حتم  آره   _
.م ای  ب  بخرم  نی  ماش  تو  برو  .ه  چخبر 

:دیس پر  یق  سا 
مرده؟ با  ید  کر  کار  یچ   _

شاگردت داشته  .م  داد  رو  شه  بوف  هی  شی  ش  سارت  خ 

ین وی  لی  م  چند  بذاره  کالاله  سرش  تا  رسونده  تی  م  رو 

.ه ش  کاسب 
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.دیش ک  یف  پو  یق  سا 
درست دردسر  هم  تو  واسه  دیش  ببخ  .ز  آرا  یس  مر   _

.م کرد 

.د کر  اخم  آراز 

یم زن  .م  یر  همکا  االالنم  انگار  نه  زی  م  حرف  یر  جو  هی   _
.نیش ما  تو  رو  ب.   . .ه  گی  د  هی  چ  دردسر  .ا  باب 

داخل دوباره  زی  آم  تشکر  یه  نگا  با  و  زد  ید  لبخن  یق  سا 
.ت بازگش  نی  ماش 

از و  کرده  رها  هوا  یب  را  دالالرام  که  نی  ا  یر  دآو  ای  با 
:د ز  لب  شرمنده  است  شده  ده  ای  پ  نی  ماش 

.م بود  همسرم  نگران  .م  ش  ده  ایپ  شدم  مجبور  دی  ببخش   _

.ت انداخ  نی  یا  پ  را  سرش  دالالرام 

.ه من  ری  تقص  همش  .م  کن  یه  خوا  عذر  دی  با  من   _

:د کر  زمزمه  ین  مهربا  با  یق  سا 
یر کا  .ت  سی  ن  یه  عذرخوا  به  یز  ای  ن  چی  ه  جان  دالالرام   _

کن باور   .. .ت  کنکور  با  رابطه  در  ما  ا.   . .ه  ک  می  نکرد 
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شیپ فرسا  طاقت  یه  گا  و  دی  جد  یا  اتفاق  اونقدر  یگ  زند 
.ت سی  ن  یچ  یه  مقابلش  کنکور  یت  سخ  که  اره  ذی  م  روت 

یچ همه  بدتر  یش  با  داشته  استرس  تر  شی  ب  چقدر  هر 

.ت هس  یب  خو  فرصت  کنکور  تا  هنوز  .ه  شی  م  خراب 

.یریگیم ه  جی  نت  مطمئنم  .ن  بخو  خوب  نی  بش 

:ت گف  یم  آرا  به  دالالرام 

... .م  نش  قبول  کنکور  امسال  اگه   _

ش ای  قبل  یه  جمل  به  ربط  یب  و  کرد  قطع  را  حرفش 

:د دا  ادامه 
دکتر .د  بو  یل  عا  که  داشتم  م  کیزیف  یض  ای  ر  استاد  هی   _

ونم دی  نم  واقعا  .ن  ای  نم  گه  ید  ونم  شی  ا  شانسم  از  .ش  رادمن 
کیزیف و  یض  ای  ر  روی  یر  چطو  .م  کن  ار  کی  چ  ه  گی  د 
کنم؟ یز  یر  برنامه  یر  چطو  اصالال  .م  کن  کار 

.ت گرف  را  دستش  یق  سا 
م دی  م  قول  .م  ین  کی  م  حلش  هم  با   .. .ر  نخو  غصه   _

.ش نبا  مضطرب  فقط  .م  کن  کمکت 
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  مه ی ن   شان ی ها   حرف   تا   شد   باعث   آراز   دن ی رس   راه   از 

  را   بود   ده ی خر   که   یی ها   ی خوراک   پاکت   آراز .  بماند   تمام 

 : گفت   دالرام   به   خطاب   و   داد   ی ساق   دست   به 

 . برسونمتون   ن ی بد   آدرس   معلم   خانم   شاگرد   خب _  

 

 . د ی گز   لب   زده   خجالت   دالرام 

  خودم .  شم ی نم   مزاحم .  خوام ی م   معذرت   ی ل ی خ   من _  

 . برم   تونم ی م 

 

 . افتاد   راه   و   زد   استارت   آراز 

  نه   حرفم   تو   ندارم   دوست   من   دونه ی م   معلمت   خانم _  

 . بده   رو   آدرس .  ارن ی ب 

 

  د ی د   را   او   لبخند   ی وقت   و   انداخت   ی ساق   به   ی نگاه   دالرام 

  زمزمه   آراز   ی برا   را   شان خانه   آدرس   لب   ر ی ز   و   آرام 

 . کرد 

 

 

         .. .ه  حرام  پارتا  فوروارد  و  یپ  ک 
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خودتون یا  بر  یت  ح  اما  یپ  فوروارد  و  کردن  یپ  ک  از 

.نین ک  یر  خوددا 

تیز ارا  پ 
۱  _۴ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

یزیچ اما  رفتند،  باالال  آدرس  ن  دی  شن  با  آراز  یا  ابروه 

.د ران  بود  داده  دالالرام  که  یس  آدر  سمت  به  و  نگفت 

دیش ک  ون  ری  ب  ها  یک  خورا  پاکت  داخل  از  یا  ه  وی  آبم  یق  سا 
به را  آن  کرد  فرو  پاکت  داخل  را  ین  که  نی  ا  از  بعد  و 

.ت گرف  دالالرام  سمت 

.ه دی  پر  رنگت  بخور   _

.ت گرف  یق  سا  دست  از  را  ه  وی  آبم  خجالت  با  دالالرام 

.. .د  یش  ببخ  .ن  بهتو  دادم  زحمت  یل  یخ   _

دالالرام یه  زد  خجالت  و  فیع  ض  یا  صد  ن  دی  شن  با   
آراز

.ت انداخ  سمتش  به  یه  کوتا  نگاه  ه  نی  یآ  از  ر  ای  اخت  ی 
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.د ز  لبخندی  .د  بو  او  با  زدن  حرف  مشغول  آرام  یق  سا 
نش ای  اطراف  به  حواسش  ه  شیم  ه  ش  ری  پذ  تی  مسئول  همسر 

.ت نداش  او  با  یت  نسب  چیه  که  ید  شاگر  یت  ح  .د  بو 

.د بزن  لبخند  عمر  آخر  تا  وانست  تی  م  یق  سا  وجود  با 

بود داده  را  آدرسش  دالالرام  که  شد  یا  کوچه  وارد  ی   
وق

:دیس پر 

خونتون؟ ساختمونه  کدوم   _

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  دالالرام 

نکنه درد  دستتون  .م  ین  ک  یم  یگ  زند  سی  پرد  ساختمون   _
.م شی  م  ده  ای  پ  جا  نی  هم  من 

را نی  ماش  و  داد  گاز  دالالرام  یه  جمل  به  توجه  یب  آراز 

.د کر  پارک  سی  پرد  ساختمان  مقابل  درست 

:دیس پر  متعجب  یق  سا 
؟ید اوم  جا  نی  ا  قبالال   _

.ت انداخ  ساختمان  به  یه  نگا  آراز 
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.ه ن  کی  م  یگ  زند  ساختمون  نی  هم  تو  دوستام  از  یک  ی   _
.م پنج  یه  طبق 

.دیش ک  ین  یه  ر  ای  اخت  یب  دالالرام 

پدرم با  که  ماست  ی  یو  ر  روبه  واحد  آقای  همون  نکنه   _
.ه کرد  یش  ک  اسباب  تازه  آقا  اون  البته  بود؟  کرده  بحث 

.ت انداخ  دالالرام  به  یه  نگا  و  دی  چرخ  عقب  به  آراز 

بود؟ کرده  بحث  پدرت  با  چرا   _

.ت انداخ  باالال  شانه  دالالرام 

.ت سی  ن  جور  ها  هی  همسا  با  یلی  خ  من  در  پ.   . .م  ون  دی  نم   _

.د ز  ید  لبخن  آراز 

.ه باش  بوده  من  دوست  ریص  تق  بار  نی  ا  کنم  فکر   _

:ت گف  معنادار  و  دی  خند  یق  سا 
!ت سی  ن  م  دی  بع  تو  یا  دوست  از   _

:ت گف  آرام  و  کرد  جور  و  جمع  را  خودش  دالالرام 
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.م ری  بگ  رو  وقتتون  ه  قی  دق  هی  ه  شی  م  موالالیی  خانم   _

او با  یص  خصو  واهد  خی  م  دالالرام  که  شد  متوجه  ی   
سا

.د ز  ید  لبخن  .د  کن  صحبت 

.م زی  عز  آره   _

تشکر آراز  از  زده  خجالت  و  میال  ال  م  ی  یا  صد  با   
دالالرام

نیش ما  از  دنبالش  به  یق  سا  .د  ش  ده  ای  پ  نی  ماش  از  و  کرد 

:ت گف  خجالت  با  او  که  ستاد  یا  دالالرام  مقابل  و  آمد  نی  ی   
پ

همسرتون ونم  دی  م  من   .. .ی  الیال  مو  خانم  دی  ببخش   _
رو پول  اون  من  .ن  داد  آقارو  اون  خسارت 

.نید ب  وقت  بهم  م  کی  شه  یم  اگه  فقط  ردونم  گی  برم 

.ه بفهم  پدرم  ندارم  دوست 

گرفت بود  خودش  قد  هم  که  را  دالالرام  یا  ه  شانه  ی   
سا

:ت گف  ین  مهربا  با  و 
چند از  تر  شی  ب  دی  نبا  .ن  ک  صدا  یق  سا  منو  شما  که  اول   _
خانم یگ  یم  یت  وق  .م  یش  با  داشته  ین  س  تفاوت  هم  با  سال 

نیا نگران  م  زی  عز  بعدشم   ! مه  سال  پنجاه  انگار  موالالیی 
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خسارتشم .ه  کن  ت  تی  اذ  واسته  خیم  مرده  اون  .ش  نبا  ا  زی  چ 
.ن نک  فکرشم  اصالال  .ه  بود  زی  ناچ  یل  ی 

.د ز  ین  یت  م  لبخند  دالالرام 

موالال.. خانم  ممنونم   _
.د کر  اصالالح  عی  سر  را  ش  اه  جمل  یق  سا  زی  ر  اخم  ن  دی  د   

با

تیز ارا  پ 
۱  _۵ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

یت پرداخ  یه  نی  هز  نی  بگ  اگه   .. .ن  جو  یق  ا  س.   . .د  یش  ببخ   _
راحت یر  طو  نی  ا  .م  شی  م  ممنون  بوده  چقدر  همسرتون 

.م تر 

.د دا  تکان  سر  یق  سا 
حرف بهش  راجع  کالالس  تو  بعدا  .م  زی  عز  باشه   _

رو تمرکزت  و  بکن  رو  گفتم  که  ی  یا  کار  فعالال  .م  ین  ز   
م

رسم پی  م  همکارا  از  منم  .ت  کنکور  و  درس  رو  بذار 

خبرت داشتم  سراغ  کی  ز  یف  یض  ای  ر  خوب  استاد  اگه 
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قرض بهت  ونم  تی  م  .ش  نبا  هاشم  ه  نی  هز  نگران  .م  ن  کی  م 
.م بد 

صورت به  را  تشکرش  و  ری  تقد  از  سرشار  نگاه   
دالالرام

.ت دوخ  یق  سا 
محبتتون  .. .ن  جو  یق  ا  س.   . .م  خان  نی  مهربون  یل  یخ  شما   _

.م ن  کی  نم  فراموش  وقت  چی  ه  رو 

.دید خن  یق  سا 
بهتون کالالس  تو  ؟ی  دار  که  و  مه  شمار   .. .ه  گی  د  می  دوست   

_

مهم روز  شبانه  از  ساعت  هر  بود،  یل  مشک  .م  داد 
.ین بز  زنگ  بهم  ین  و  تی  م  .ت  سی  ن 

یق سا  از  یه  کوتا  تشکر  از  بعد  و  زد  ید  لبخن  دالالرام 

.د ش  ساختمان  داخل  و  کرد  یظ  خداحاف 

یت وق  .ت  نشس  آراز  کنار  و  بازگشت  نی  ماش  داخل  یق  سا 
:دیس پر  تعجب  بل  ندارد  حرکت  قصد  آراز  دی  د 

پس؟ یر  یم  ن  چرا   _
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.د کر  اشاره  ساختمان  به  آراز 

ساختمون نی  ا  تو  که  من  دوست  به  راجع  هم  ذره  هی   _
دارم یر  دلب  زن  چه  ؟ی  ت  سین  کنجکاو  نه  کی  م  یگ  زند 

!ن م 

.د رفتن  باالال  یق  سا  یا  ابروه 

جز !ی  ت  سی  ن  باز  قی  رف  اد  یز  که  تو  مگه؟  هی  خاص  فرد   _
هم یا  ه  گی  د  یم  یم  ص  دوست  احمد  و  سپهر  و  رضا 

؟یر دا 

.دید خن  آراز 

.هیک یم  ه  فی  م  اونوقت  د  ای  ب  تا  سی  وا   _

سید پر  ساختمان  در  که  بود  نشده  کامل  ش  اه  جمل  هنوز 

و بود  ه  دی  پوش  یگ  رن  یب  آ  هودی  که  یر  پس  و  شد  باز 

ون ری  ب  ساختمان  از  بود  ه  دیش  ک  سرش  یو  ر  را   
کالالهش

.د آم 
:ت گف  که  شناخت  را  پسر  بالالفاصله  یق  سا 

.. .ه  شی  نم  اورم  ب.   . .د  بهزا   _
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:دیر غ 
؟ین کی  م  ار  کی  چ  یر  دا  تو  آراز   _

جواب نتواند  آراز  تا  شد  باعث  بهزاد  شدن  کی  نزد 

.د بده  را  یق  سا 
به خطاب  خنده  با  و  داد  نی  یا  پ  را  خودش  سمت  یه  شی  ش 

:ت گف  بهزاد 

دکتر؟ یر  چطو   _

یق سا  به  و  گذاشت  نی  ماش  سقف  یو  ر  را  دستش  بهزاد 

.د کر  نگاه 

؟ نی  خوب  خانم  یق  سا  سالالم   _

و بهزاد  ن  دی  د  از  .د  ز  ید  لبخن  یع  مصنو  یق  سا 
.د نبو  یض  را  آراز  با  دردسرش  پر  ارتباطش 

.م ممنون  سالالم   _

یا ت  کی  که  شد  یق  سا  خشک  ا  بی  تقر  لحن  متوجه  بهزاد 

.د کر  نگاه  آراز  به  و  داد  باالال  را  شی  ابرو 

؟ین کی  م  ار  کی  چ  جا  نی  ا   _
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:د دا  جواب  نت  طی  ش  با  آراز 

.شه خون  می  رسوند  رو  تی  یو  ر  روبه  ی  هی  همسا  دختر   _

.د رفتن  باالال  بهزاد  ه  دی  کش  یا  ابروه 

داوود؟ دختر   _

.دید خن  آراز 

!ید کر  دعوا  داوود  با  م  دی  شن   _

.د کر  یا  خنده  تک  بهزاد 

ماشاللاللاللا !د  ندا  قرض  واستم  خی  م  ین  یم  ز  بی  س   _
.ه لق  دهن  چه  دخترش 

:د ز  غر  یق  سا 
!هیب خو  دختر  یل  یخ  اتفاقا   _

.د چرخان  یق  سا  سمت  را  نگاهش  بهزاد 

.م نداشت  جسارت  قصد  دی  ببخش  شماست؟  دوست   _
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:د دا  جواب  محکم  یق  سا 
چون نه  کی  نم  یق  فر  هرصورت  در  یل  و  شاگردمه،   _
به راجع  نی  بد  اجازه  خودتون  به  دی  نبا  شما  هم  نبود  اگه 

!نین بز  حرف  یر  طو  نی  ا  نی  ناس  شی  نم  که  یس  ک 

تیز ارا  پ 
۱  _۶ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.ت سی  ن  خوشحال  نش  دی  د  از  یق  سا  که  شد  متوجه  بهزاد 

.د ت  سی  نا  دو  آن  کنار  آن  از  شی  ب  داد  حی  ترج  نی  هم  یا  بر 

:د کر  زمزمه  یق  سا  به  رو  مودبانه 

شمارو یت  ناراح  ای  نی  توه  قصد  .م  وا  خی  م  عذر  من   _
.م نداشت 

.ت دوخ  آراز  به  را  نگاهش 

باالال... نی  ر  ای  ب  فی  تشر   _

دادن تکان  از  بعد  بهزاد  و  کرد  یر  تشک  کوتاه  آراز 

.د کر  ترک  را  ها  آن  سرش 
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  ی ساق   به   را   نگاهش   آراز   بهزاد   رفتن   محض   به 

 . دوخت 

  داشت   ؟ ی کرد   ی نجور ی ا   چرا   چته؟   ی بگ   شه ی م _  

 . کرد ی م   ی شوخ 

 

 : داد   جواب   ی ظ ی غل   اخم   با   ی ساق 

  آمد   و   رفت   باهاش   ندارم   دوست .  ازش   اد ی نم   خوشم _  

 . ی کن 

 

  ی ب   همسرش   از   ی لحن   ن ی چن .  رفتند   باال   آراز   ی ابروها 

 . بود   سابقه 

  و   اخم   نهمه ی ا   ی دار   من   واسه   ی نگران   سر   از   ی ساق _  

   آخه؟   حله   راه   بهزاد   با   من   ارتباط   قطع   ؟ ی کن ی م   تخم 

 

 : د ی غر   حرص   با   ی ساق 

  کنه ی م   درد   سرت   چرا   ه؟ ی چ   حل   راه   ی بگ   شه ی م _  

 دردسر؟   واسه 
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یق سا  کردن  آرام  یا  بر  .د  ز  استارت  و  دی  کش  یف  پو  آراز 

:د ز  لب  و  گرفت  را  دستش 

چیه .م  ت  سی  ن  بچه  که  من  .م  زیز  ع  کن  وا  اخماتو   _
دنبال .ی  نگران  یر  طو  نی  ا  که  نه  کی  نم  دی  تهد  منو  یر  خط 

ا دی  پ  خونه  براش  فقط  من  ش  ای  خرابکار  بابت  بهزادن 

.نیم ه  .م  کرد 

.د برگردان  رو  آراز  از  یق  سا 
.ه کن  فرار  ید  کر  کمکش  و   _

.د درآور  حرکت  به  را  نی  ماش  آراز 

.م داد  شی  فرار  سی  پل  دست  از  انگار  یگ  یم  یر  جو  هی   _
همه فته  وی  ب  ب  ای  آس  از  که  با  آ.   . .ن  دنبالش  قلچماق  تا  چهار 

.ت راح  لت  ای  خ  کارش  یپ  ه  ری  م  ه  شی  م  فراموش  ی 

.ت داش  دلشوره  .د  نبو  راحت  لش  ای  خ  .د  کر  سکوت  یق  سا 
دیس ر  تی  م  و  ذشت  گی  م  شون  ای  عروس  از  ماه  شش  تنها 

برهم را  داشتند  که  یش  آرام  و  ه  دی  رس  راه  از  ین  طوفا 

.د بزن 
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لبخند تا  شد  باعث  نشست  دستش  پشت  که  آراز  یه  بوس 

دستش کنار  ید  زمر  چشم  مرد  یا  صد  .د  بزن  ین  جا  ی 

.دیچیپ گوشش  در 

تکون آب  از  آب  ارم  ذی  نم  .ی  عسل  چشم  راحت  لت  ای  خ   _
.ه بخور 

****

در خودش  دی  ای  ب  در  صدا  به  واحدش  زنگ  که  نی  ا  از  قبل 

.د کر  باز  را 
کوتاه یو  پالت  .ت  انداخ  ساناز  یا  پ  تا  سر  به  یه  نگا 

بلند یا  موه  و  بود  ه  دی  پوش  یه  کوتا  نی  ج  شلوار  با  یک  مش 

ون ری  ب  ش  ای  پشم  شال  ری  ز  از  رنگش  یق  فند  یق  شالال  و 
.د بودن  ته  خی  ر 

ه شی  هم  مثل  و  داشت  صورت  روی  یه  توج  قابل  شی  آرا 

.د بو  ه  دی  کش  اتو  و  کی  ش 

.د شو  داخل  او  تا  رفت  کنار  مقابلش  از  بهزاد 
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دکمه برد  دست  خانه  داخل  گذاشتن  پا  محض  به  ساناز 

ش اه  شان  یو  ر  را  شالش  .د  کر  باز  را  پالتواش  یا  ه 
دوشش یو  ر  را  بزرگش  ف  یک  که  همانطور  و  انداخت 

.دیخ چر  بهزاد  سمت  به  رد  کی  م  جا  به  جا 

ساناز ه  دی  کش  و  یا  قهوه  چشمان  قفل  را  نگاهش  بهزاد 

:د ز  لب  و  کرد 

م؟ شی  پ  ین  بمو  رو  شب  یا  و  خی  م   _

.د کر  اخم  ساناز 

بمونم؟ واد  خی  م  دلت   _

تیز ارا  پ 
۱  _۷ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د ز  ید  خن  شی  ن  بهزاد 

باشه ش  شی  پ  شب  لوند  دختر  هی  که  نی  ا  از  یر  پس  کدوم   _
.م ت  سی  ن  من  که  !ه  باش  ین  یم  ز  بیس  که  نی  ا  مگه  د؟  ای  م  بدش 
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مشت در  را  ش  دی  سف  ر  وی  پل  هی  قی  و  شد  ش  کی  نزد  ساناز 

.ت گرف 

خواستن حی  توض  دی  ق  ین  ک  یز  با  مسخره  ید  کر  فکر   _
.ید خون  کور  .م  ن  زی  م  رو  ازت 

.د کر  دستانش  ری  اس  را  ساناز  دست  دو  هر  مچ  بهزاد 

جدا هم  از  رو  راهمون  بهتره  یت  گف  شی  پ  ماه  چهار   _
.م ت  سی  ن  گفتن  زور  اهل  آدم  من  چون  .ه  باش  گفتم  منم  .م  ین  ک 
چه که  یا  بخو  حی  توض  ازم  ار؟  کی  چ  ید  اوم  جا  نی  ا  االالن 

ه؟ شی  م  مربوط  تو  به  مگه  آوردم؟  می  زندگ  سر  بالالیی 

.د کر  نگاهش  ناباور  ساناز 

فارغ ید  زو  نی  ا  به  ؟ی  بود  عاشقم  شی  پ  ماه  چهار   _
؟ید ش 

.د کر  کی  نزد  ساناز  صورت  به  را  صورتش  بهزاد 

به رو  دلباز  و  دست  و  پولدار  پسر  هی  شی  پ  ماه  چهار   _
.ت سی  ن  دم  ای   .  .. گفتا  بهنام  اسمشو  !ی  بود  نداده  حی  ترج  من 

.ت سی  ن  مهمم 
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انگشتان حصار  ن  ای  م  از  را  دستانش  حرص  با  ساناز 

.د کر  آزاد  او 

؟ید دا  آدرس  بهم  چرا  نبودم  مهم  برات  اگه   _

.ت گذش  کنارش  از  و  زد  ید  پوزخن  بهزاد 

گذشته یا  انتخاب  تو  حماقتم  ان  زی  م  م  نی  بب  واستم  خی  م   _
دوست یه  خون  ید  اوم  ونه  دی  م  نامزدت  .ه  بود  چقدر 

سابقت؟ پسر 

:دیر غ  ساناز 

.ت سی  ن  نامزدم  هوتن   _

.دیخ چر  ساناز  سمت  به  و  تاد  سی  ا  خانه  وسط  بهزاد 

.ه پسند  اناز  س.   . .ی  کالالس  با  اسم  چه   _

:ت گف  حرص  با  ساناز 

.. .م  داشت  دوستت  من  .م  یش  با  هم  با  یت  نخواس  خودت   _
.د بر  تر  نی  یا  پ  را  شی  صدا  تن 

.م دار  هنوزم   _
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:ت گف  خونسرد  و  داد  هی  تک  کانتر  به  بهزاد 

بگو هوتن  به  بزن  زنگ  پس  ؟ی  دار  وستم  د 

.ن بمو  جا  نی  ا  شبم  .ه  تموم  ون  ته  رابط 

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  ساناز 

.. .ن  م  بهزاد   _

.د کر  اشاره  در  به  بهزاد 

!ق عش  ای  پول  ای  !ی  بی  ب  ه  شیم  ن  هم  با  خرما  هم  خدا  م  ه 

.ت انداخ  باالال  شانه 
.یش با  جا  نی  ا  نداره  یل  یل  د  پس  !ی  کرد  انتخابتو  ظاهرا   _

.ت رف  سمتش  به  یل  د  دو  با  ساناز 

وام خی  م  فقط  .م  شد  دانشگاه  از  اخراجت  باعث  من   _
.. .م  ستاگرا  نی  ا  جی  پ  اون  راهه؟  به  رو  تی  زندگ  شم  مطمئن 

.د کر  قطع  را  ش  اه  جمل  تی  جد  با  بهزاد 

واسه .ه  من  برا   )parasit  (e ه  تی  پاراز  اسمش  که  یج  یپ   _
خور مفت  و  دزد  یا  ه  کارخونه  و  شرکتا  ین  ز  آب  ری  ز 

ه؟ گی  د  .ه  دنبالم  دزدا  نی  هم  از  یک  ی  االالنم  .م  کرد   
درستش
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سمتش به  را  دستش  بهزاد  که  کرد  نگاهش  مردد  ساناز 

.د کر  دراز 

و ونم  خی  م   .. .ن  م  بدش  ؟ی  یا  ج  نیا  ته  نام  ن  ای  پا  بخاطر   _
.م ن  کی  م  درست  اداشو  ری  ا  و  بی  ع 

به قدم  کی  و  دی  کش  نی  یا  پ  دوشش  از  را  ش  فی  ک  ساناز 

.د ش  کی  نزد  بهزاد 

.د کر  نگاهش  لبخند  با  بهزاد 

نه اسمش  ین  بک  بعد  به  جا  نی  ا  از  که  یت  حرک  هر   _
من  .. .ت  ن  ای  خ  ن  گی  م  هش  ب.   . .ن  خواست  کمک  نه  هی  نگران 

.ه ن  زی  م  گولم  راحت  طونم  یش  .م  ت  سی  ن  یه  منز  و  پاک  آدم 
که ید  بع  قدم  مراقب  بهتره  پس  .م  کن  تی  همراه  ممکنه 

به باشه  من  جهت  خالالف  در  اگه   .. .ی  باش  یر  ا  دی  م   
بر

.ه صالالحت 

تیز ارا  پ 
۱  _۸ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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.د ش  متوقف  شی  جا  سر  بالالفاصله  ساناز 

.ت دوخ  بهزاد  صورت  به  را  خاموشش  و  صامت  نگاه 

یب و  باشد  خونسرد  اندازه  نیا  تا  وانست  تی  م  چگونه 

ل؟ ای  خ 
نبود؟ مهم  مرد  نی  ا  یا  بر  زیچ  چی  ه  یگ  زند  در  چرا 

ه دی  نگز  ککش  هم  دانشگاه  از  شدن  اخراج  از  بعد  یت  ح 
رفت؟ گی  م  چشمه  سر  کجا  از  ا  قیق  د  یل  ای  خی  ب  نی  ا  .د  بو 

.د دا  فشار  انگشتانش  ن  ای  م  را  ش  فی  ک  یه  دست 

م کی  خدا  تورو   .. .ه  ندار  عاقبت  یگ  زند  مدل  نی  ا  بهزاد   _
.. .و  ش  عاقل 

.د دا  تکان  را  دستش  بهزاد 

تعارف کنم؟  کمکت  نامه  ن  ای  پا  لی  تکم  تو  وای  خی  نم   _
جا نی  ا  من  ت  حی  نص  واسه  تو   .. .ز  سانا  کنار  بذار  رو 

نه؟ مگه  ید  م  وی  ن 

فلش و  برد  فرو  پالتواش  بی  ج  داخل  را  دستش  ساناز 

.دیش ک  ون  ری  ب  آن  از  یک  کوچ 
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  با   رو   ی چ   همه   ؟ ی ر ی نم   شده   خراب   ن ی ا   از   چرا _  

  اول .  ی ا ی ب   باهام   ی کن   قبول   اگه   کنم ی م   تموم   هوتن 

 .  خواست   دلمون   که   جا   هر   بعد   ه ی ترک   م ی ر ی م 

 

  کانتر   ی رو   و   گرفت   ساناز   دست   از   را   فلش   بهزاد 

  که   اش ی چوب   ی ها   آبنبات   ی جعبه   داخل   از .  گذاشت 

  سمت   به   و   د ی کش   رون ی ب   آبنبات   ک ی   بود   کانتر   ی رو 

 . گرفت   ساناز 

 . زد   ی لبخند 

 . برسون   سالم   هوتن   به _  

 

  کرده   روشن   را   مقابلش   دختر   ف ی تکل   جمله   ک ی   همان   با 

 . بود 

  دست   از   حرص   با   را   آبنبات .  دند ی لرز   ساناز   ی ها   لب 

 .  د ی کوب   اش نه ی س   به   محکم   و   گرفت   بهزاد 

  که   کردند   غلبه   منطقش   بر   احساسات   معمول   طبق 

 : د ی غر 

 ... بهزاد   ی ندار   رو   ی چ ی ه   اقت ی ل   تو _  
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سر دارد  عادت  صحنه  نی  ا  ن  دید  به  که  انگار  بهزاد 

نظاره ید  خونسر  با  را  ساناز  رفتن  و  تاد  سی  ا  شی  جا 
.د کر 

:ت گف  لبخند  با  شد  مطمئن  ساناز  رفتن  از  یت  وق 
!ه داغون  اخالالقت  مثل  هم  ته  نام  ن  ای  پا  مطمئنم   _

**

دو ساعت  .ت  انداخ  اتاقش  یر  ا  وی  د  ساعت  به  یه  نگا 

.د ا  دی  م  نشان  را  شب  ه  می  ن 
در ها  روز  نی  ا  که  یس  استر  اما  وختند،  سی  م  چشمانش 

راحت خواب  کی  که  اد  دی  نم  اجازه  بود  نشسته  جانش 

.د باش  داشته 

از .د  ز  ورق  را  دستش  ری  ز  کی  زی  ف  یه  جزو  هدف  ی 

گرفت تهوع  حالت  ها  فرمول  و  ارقام  و  اعداد  آن  ن  دی  د 
.ت بس  را  جزوه  یت  ناراح  و  خشم  با  و 

برابر چند  استرسش  فتاد  ایم  که  پدرش  یا  ه  دی  تهد  د  ا 
که یا  رشته  در  توانست  یم  ن  هم  امسال  اگر  .د  شی  م 

مد؟ آی  م  سرش  بر  بالالیی  چه  شود  قبول  واست  خی  م 
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که ین  یم  آر  زن  د؟  شی  م  ش  اه  پسرعم  زن  دی  با  واقعا 
گرفته نظر  در  را  او  ازدواجش  یا  بر  چرا  انست  دی  نم 

است؟

.د کنن  شی  رها  مزاحم  افکار  تا  داد  تکان  محکم  را  سرش 

اشک کنترل  فتند  ری  م  رژه  ذهنش  در  افکار  نی  ا  یت  وق 
.د ا  دی  م  دست  از  را  شی  ها 

دست از  تا  کند  کمکش  وانست  تی  م  سرد  هوای  دی  شا 
.د شو  خالالص  افکارش 

کمدش داخل  از  را  رنگش  یج  نارن  ید  هو  و  شد  بلند 
.د کر  تن  به  و  دی  کش  ون  ری  ب 

.دیس ری  م  شی  ها  ران  باالالی  تا  بلندش  و  گشاد  ید  هو 

.د افتا  ش  ای  پشم  یل  گ  گل  شلوار  به  نگاهش 

.د برو  بام  پشت  به  عادتش  طبق  واست  خی  م  .د  ندا  یل  مح 

بخواهد که  نبود  آنجا  یس  ک  شب  نصفه  دو  ساعت 

.د کن  عوض  را  شلوارش 

تیز ارا  پ 
۱  _۹ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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  د ی کل   برداشتن   با   و   د ی کش   سرش   ی رو   را   ی هود   کاله 

 . آمد   رون ی ب   اتاقش   از   صدا   و   سر   ی ب   و   آرام   خانه   ی ها 

 . بودند   خواب   در   ی همگ   خانه   ی اهال 

  ی قدر   به   کدامشان   چ ی ه   خواب   که   کرد ی م   شکر   را   خدا 

 . شوند   دار ی ب   او   ی پا   ی صدا   با   که   نبود   سبک 

 

  از   تر   آرام .  رفت   رون ی ب   و   کرد   باز   را   ی ورود   در   آرام 

  بام   پشت   به   که   یی ها   پله   سمت   به   و   بست   را   در   قبل 

 . برداشت   قدم   شدند ی م   ی منته   ساختمان 

 

  را   بام   پشت   در   و   رفت   باال   ها   پله   از   و   زد   را   برق   د ی کل 

 . شد   آنجا   وارد   و   کرد   باز 

 . بود   ک ی تار   ک ی تار   جا   همه 

  شد   باعث   و   انداخت   جانش   به   لرزه   ی ز یی پا   ی خنکا 

 . رد ی بگ   آغوش   در   را   ش ی بازوها 

  آب   کرد   حس   و   سوخت   سرما   اثر   در   اش ی ن ی ب   نوک 

 . است   افتاده   راه   اش ی ن ی ب 
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یو جل  که  نی  ا  بدون  و  گرفت  آسمان  سمت  به  را  سرش 

راه به  لذت  با  .ت  برداش  قدم  جلو  به  کند  نگاه  را  شی  پا 
یس ح  پوستش  با  سرد  هوای  برخورد  .د  دا  ادامه  رفتنش 

خود عالم  در  .د  بو  کرده  ریز  سرا  وجودش  به  را  یب  خو 

بود افتاده  نی  زم  یو  ر  که  یمی  س  به  شی  پا  ناگهان  که  بود 

.د افتا  نی  زم  یو  ر  و  داد  دست  از  را  تعادلش  .د  کر  ری  گ 
بود ش  کی  نزد  که  یا  ماهواره  شید  به  دستش  افتادن  نی  ح 

بلند که  یش  خرا  گوش  یا  صد  بر  عالالوه  و  کرد   
برخورد

.د شو  کج  ماهواره  شی  د  تا  شد  باعث  ضربه  شد 
.د دادن  رخ  هی  ثان  چند  در  اتفاقات  نی  ا  تمام 

و داد  تکان  را  لش  کی  ه  د  زی  م  تند  تند  که  یب  قل  با   
دالالرام

و دی  کش  ین  یه  بود  شده  کج  که  ماهواره  شی  د  ن  دی  د  با 
:دیل نا 

سرم تو  یک  خا  چه  حاالال   .. .ی  ری  م  ب.   . .م  دالالرا  یر  یم  ب   _
؟یچ ها  هی  همسا  باشن؟  ده  ین  نش  صدارو  ا  نی  ا  بابا  کنم؟ 

درست را  آن  کرد  یع  س  و  دی  کش  شی  د  سمت  به  را  تنش 

کردن درست  پس  از  بتواند  که  مد  آی  نم  بنظر  اما  کند، 
.. .د  ای  ب  بر  آن 
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بود نگرفته  را  ش  اه  یر  گ  یو  جل  تنها  نه  سرد  یا  هو   
حاالال

هیر گ  زار  زار  وانست  تی  م  بود  زده  که  ید  گن  با  بلکه 

.د کن 

***

دقت با  و  کرد  جا  جابه  بغلش  در  را  کورن  پاپ  یه  کاس 

محبوبش ل  ای  سر  .ت  دوخ  چشم  ن  وی  زی  تلو  یه  صفح  به 
.د بو  شدن  پخش  حال  در 

:دیر غ  لب  ری  ز 
چهار !ه  گی  د  ببوسش  خب  ینی  زم  بی  س  یه  کی  مرت  آه   _

!ن شما  فجور  و  فسق  یه  صحن  دنبال  ملت  فصله 

که یر  دخت  صورت  به  را  سرش  مرد  یه  شی  هنرپ 

.د کر  کی  نزد  بود  عاشقش 

کاناپه یو  ر  و  شد  بلند  کش  دراز  حالت  از  بهزاد 

.ت نشس 

یدیس بو  مارم  یه  کوچ  سر  قال  ب.   . .ه  خودش  الال  کی  آبار   _
.. .ی  ار  دی  م  بر  غرور  پ  یر  ت  دختر  نی  ا  جلو  اونوقت 

.. .ی  حاج  ای  ب  کوتاه 
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  دستانش   ان ی م   را   دخترک   صورت   لم ی ف   بور   مو   پسرک 

  ی ها   لب   به   را   ش ی ها   لب   و   بست   را   چشمانش   و   گرفت 

 .  کرد   ک ی نزد   او 

 

  که   کند   ی روز ی پ   اعالم   تا   آورد   باال   را   مشتش   بهزاد 

  و   خورد   گوشش   به   بلند   یی صدا   لحظه   همان   در   درست 

 .  شد   قطع   ر ی تصو 

  ی صفحه   داخل   ی جمله   چشمانش .  رفتند   باال   ش ی ابروها 

 . گذراندند   نظر   از   را   ون ی ز ی تلو 

 " است   ف ی ضع   گنال ی س "  

 

  که   یی جا   و   سقف   به   ار ی اخت   ی ب   و   آورد   باال   را   سرش 

  ی نگاه   است   آمده   آنجا   از   صدا   کرد ی م   احساس 

 . انداخت 

   بود؟   ی چ   گه ی د   ت ی پاراز   ن ی ا _  

 

 . گذاشت   ز ی م   ی رو   را   کورن   پاپ   ی کاسه 
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باشد؟ بام  پشت  در  یس  ک  بود  ممکن  .د  ش  بلند  شی  جا  از 

ا دی  پ  را  شی  جا  شتند  گی  م  دنبالش  به  که  ی  یا  ه  آدم  نکند 

بودند؟ کرده 

تیز ارا  پ 
۲  _۰ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

ن وی  زی  تلو  سمت  به  بعد  و  انداخت  سقف  به  یر  گی  د  نگاه 

.د بو  ن  وی  زی  تلو  خود  از  مشکل  دی  شا  .ت  رف 
به شده  وصل  های  می  س  و  برد  ن  وی  زی  تلو  پشت  را  سرش 

.د بو  درست  زی  چ  همه  .د  کر  چک  را  آن 

پشت از  ی  یا  صد  دوباره  بکشد  عقب  خواست  که  نی  هم 
.دیس ر  گوشش  به  بام 

به توجه  یب  و  ه  دی  خز  الالنه  در  موش  نی  ع  وانست  تی  نم 
.د باش  صدا  آن 

بود انداخته  کاناپه  یه  دست  یو  ر  که  را  ش  ای  هود  عی  سر 

.د کر  تن  به  و  برداشت  را 
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ا دی  پ  را  شی  جا  داشت  امکان  .د  ر  کی  م  عمل  دقت  با  دی  با 
.د باشن  کرده 

تمام یو  حا  که  یش  فل  و  دی  دو  اتاق  سمت  به  عی  سر 

در که  بود  یگ  بزر  های  شرکت  به  مربوط  اطالالعات 

بیج داخل  و  برداشت  را  ردند  کی  م  ید  دز  ملت  از  خفا 
ها مدت  اطالالعات  نی  ا  کردن  جمع  .ت  گذاش  شلوارش 

از یر  کا  چی  ه  عمالال  ها  آن  بدون  و  بود  برده  وقت 

.د م  آی  نم  بر  دستش 

را بود  کرده  پنهان  شی  ها  لباس  کمد  داخل  که  یر  شوک 

.د ز  ون  ری  ب  خانه  از  آرام  و  برداشت  هم 
دیل ک  که  نی  ا  بدون  و  دی  کش  سرش  یو  ر  را  ش  ای  هود   

کالاله

ش ای  گوش  یه  قو  چراغ  نور  با  و  بزند  را  پله  راه  برق 

.ت رف  باالال  ها  پله  از  آرام 

.ت آنجاس  یس  ک  که  کرد  مطمئنش  بام  پشت  باز  در  ن  دی  د 
تا اما  رد،  کی  م  ک  سی  ر  داشت  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب 

ت سی  ک  بام  پشت  یو  ر  فرد  د  شیم  ن  مطمئن  که  ین  زما 
.د بازگرد  خانه  به  راحت  ل  ای  خ  با  وانست  تی  نم 
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بعد و  کرد  پنهان  بام  پشت  در  پشت  را  خودش  ط  ای  احت  با 
است نشده  حضورش  متوجه  یس  ک  شد  مطمئن  که 

پشت به  یه  نگا  و  آورد  ون  ری  ب  در  پشت  از  را  سرش 

.ت انداخ  بام 
و بود  نشسته  نی  زم  یو  ر  که  یس  ک  ی  هی  سا  وانست  تی  م 

.د ده  صی  تشخ  را  رد  کی  م  زمزمه  ی  یا  ه  زی  چ 
تر واضح  را  جمالالت  توانست  بلکه  تا  کرد  زی  ت  گوش 

.د بشنو 

چیپ ادو  ک.   . .ه  ن  کی  م  مه  خف  بفهمه  ابا  ب.   . .م  سر  تو  خاک   _
.ه دی  م  م  نی  آرم  لی  تحو 

دختر کی  یا  صد  صدا،  !د  رفتن  باالال  بهزاد  یا  ابروه 

.د بو 

را چشمانش  است  بوده  اشتباه  حدسش  دی  دی  م  که  نی  ا  از 

بازگشته وجودش  به  آرامش  .د  کر  بسته  و  باز  کوتاه 

.د بو 

:د ز  غر  و  داد  ون  ری  ب  یگ  آسود  با  را  نفسش 
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  دست   به   فه ی ح .  کنه   ت خفه   واقعا   بابات   دوارم ی ام _  

  آموزه   وسط   ی د ی پر   پا   جفت   شب   نصف .  ی برس   ن ی آرم 

 !  م ی علم   ی ها 

 . شد   بام   پشت   وارد   آرام   و   آمد   رون ی ب   در   پشت   از 

 

  نصب   آنجا   خودش   که   ی ا ماهواره   ش ی د   کنار   دخترک 

  به   و   کرد ی م   ناله   لب   ر ی ز   داشت   و   نشسته   بود   کرده 

 . گفت ی م   راه ی ب   و   بد   خودش 

 

  گل   شلوار .  انداخت   اش افه ی ق   و   پ ی ت   به   ی نگاه   بهزاد 

  که   بود   ده ی پوش   ی رنگ   ی نارنج   ی هود   و   کرده   پا   به   ی گل 

  ی موها .  بود   ص ی تشخ   قابل   رنگش   هم   ی ک ی تار   در   ی حت 

  از   داشتند   هم   درشت   ی ها   فر   که   اش ی کالغ   پر   ی مشک 

 .  بودند   خته ی ر   رون ی ب   اش ی هود   کاله   ر ی ز 

 

  ثابت   دختر   ی انگشت   ال   ی ها   یی دمپا   ی رو   بهزاد   نگاه 

 : گفت   لب   ر ی ز .  گرفت   اش خنده   و   ماند 

 ! ی کش   پسر   پ ی ت   چه _  
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از و  دی  شن  را  آن  دالالرام  اما  بود،  آرام  چند  هر  ش   
صدا

داد دست  از  را  تعادلش  هم  باز  و  شد  هول  ترس  شدت 

ماهواره شی  د  به  شی  زانو  یه  گوش  .د  افتا  نی  زم  یو  ر  و 
پخش فضا  در  ید  بلن  یا  صد  دوباره  و  کرد  برخورد 

.د ش 
.دیو د  سمتش  به  هول  با  بهزاد 

سرت؟ به  زده  یب  ش  نصفه   _

تیز ارا  پ 
۲  _۱ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

ه ری  خ  مقابلش  مرد  به  و  داد  قورت  را  دهانش  آب   
دالالرام

.د بو  ه  دی  پوش  ید  هو  خودش  مثل  .د  ش 
اما نبود،  مشخص  ید  هو  کالاله  ری  ز  از  شی  موها 

که را  او  پشت  پر  و  یک  مش  یا  ابروه  وانست  تی  م 
.د ده  صی  تشخ  را  داشت  چشمانش  از  یم  ک  یه  فاصل 

فک و  ین  یب  اما  داشت،  یل  معمو  ل  کی  ه  و  قد 
.د بو  ه  دی  بخش  تی  جذاب  صورتش  به  ش  ای  استخوان 
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از دخترک  ید  هو  کالاله  .د  ش  خم  دالالرام  مقابل  بهزاد 

صورت فرش  و  پشت  پر  یا  موه  و  افتاده  سرش  یو  ر 
.د بودن  گرفته  قاب  را  تپلش  و  گرد 

.د دا  تکان  دالالرام  صورت  یو  جل  را  دستش 

؟یاه زند  خانم  یو  ه   _

دیو بگ  یز  یچ  خواست  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب  دالالرام 

.د بر  د  ای  از  را  حرفش  د  ین  ش  که  بلندی  یا  صد  با  که 
بام پشت  در  که  ی  یا  صد  و  سر  بود  مطمئن  .د  بو  پدرش 

.د بو  کرده  ار  دی  ب  را  او  بود  انداخته  راه 
را شی  بازو  مقابلش  مرد  کند  یت  حرک  که  نی  ا  از  قبل 

:ت گف  عی  سر  اما  آرام،  .د  یش  ک  محکم  و  گرفت 

خاطر به  مونده  نی  م  ه.   . .م  ید  نش  بدبخت  تا  ای  ب  دنبالم   _
.ن کن  بازداشتم  یت  منکرا  موارد 

.د کر  دنبال  را  مرد  ر  ای  اخت  یب  دالالرام 

به مربوط  که  یک  کوچ  یا  فض  داخل  را  دالالرام  بهزاد 

عیر س  بعد  و  داد  هول  بود  ساختمان  آسانسور  ات  زی  تجه 

.ت بس  سرشان  پشت  را  در 
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:ت گف  آرام  و  داد  فشار  دالالرام  یه  شان  یو  ر  را  دستش 

.. .ر  ای  ن  در  صداتم  نی  بش   _

به بودند  زده  چمباتمه  ن  یم  ز  یو  ر  که  همانگونه  دو  هر 

.د سپردن  گوش  ون  ری  ب  یا  صداه 

:ت گف  که  دی  رس  گوششان  به  یت  زمخ  یا  صد 
باز رو  بوم  پشت  در  یر  پد  یب  کدوم  ت  سی  ن  معلوم   _
نین ساک  از  یک  ی.   . .ه  اومد  یزی  چ  یا  گربه  حتما  .ه  گذاشت 

میر ب  ای  ب  .ت  اوناس  یه  گرب  تما  ح.   . .ه  دار  گربه  سه  طبقه 
.میب بخوا 

.د شی  م  کنده  جا  از  داشت  قلبش  .د  یز  گ  لب  دالالرام 

زمزمه خود  یا  بر  آرام  و  دید  خن  ل  ای  خ  یب  اما  بهزاد، 

:د کر 

!ت جون  نوش  شده؟  مزاحمتون  گربه  آقا  خان  داوود   _

نیا   .د  ش  ه  ری  خ  بهزاد  به  رفته  باالال  یا  ابروه  با   
دالالرام

چه   به  ماخت؟  شی  م  کجا  از  را  پدرش  بود؟  که  پسر 

.د   بزن  حرف  گونه  نی  ا  اد  دی  م  اجازه  خودش  به  یق  ح 
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  سمتش   به   او   سر   تا   شد   باعث   بهزاد   ی رو   اش ره ی خ   نگاه 

 . بچرخد 

 : زد   ی لبخند   بهزاد 

  خان   داوود   بنظرت   خانم؟   شاهزاده   ن ی راه   به   رو _  

   رفت؟ 

  لبخندش   و   انداخت   دالرام   شان ی پر   ی موها   به   ی نگاه 

  د ی د ی م   را   او   دور   از   ی کس   اگر   قطعا .  گرفت   وسعت 

 !  د ی ترس ی م 

 

  اش ی هود   کاله   د ی د   ی وقت   و   گرفت   را   نگاهش   رد   دالرام 

 .  شد   بلند   ش ی جا   از   و   د ی کش   ی ن ی ه   است   افتاده 

  از   کند   ی توجه   نکه ی ا   بدون   و   د ی کش   سرش   ی رو   را   کاله 

 . زد   رون ی ب   کوچک   اتاقک 

 

 . د ی کش   ی ا آسوده   نفس   است   ی خال   بام   پشت   د ی د   ی وقت 

  هم   آن   دند، ی د ی م   بام   پشت   در   ت ی وضع   ن ی ا   با   را   او   اگر 

 .  بود   ساخته   کارش   جوان   مرد   ک ی   کنار   در 
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  به ی غر   مرد   که   شد   متوجه   و   رفت   بام   پشت   در   سمت   به 

 .  د ی آ ی م   دنبالش 

 

  را   در   تا   داد   هول   را   آن   و   گذاشت   در   ی رو   را   دستش 

  نفس   بسته   در   دن ی د   با   که   بازگردد   خانه   به   و   کرده   باز 

 .  شد   حبس   اش نه ی س   در 

 

 . د ی رس   کنارش   بهزاد 

 ؟ ی کن ی نم   باز   درو   چرا _  

 

  در   که   بهزاد   چشمان   به   و   آورد   باال   را   سرش   دالرام 

 . شد   ره ی خ   نبود   مشخص   هم   چندان   رنگشان   ی ک ی تار 

 ! قفله _  

 

 

   

 

             

https://t.me/Harfmanrobot?start=81637
  227

کرده سکته  ب  شی  د  ربات  ظاهرا  ها  بچه 
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  نک ی ل   ن ی ا   از   رو   ت ی پاراز   ی پارتا   به   راجع   نظراتتون 

         ن ی بفرست   برام   د ی جد 

 

 

   نک ی ل   ن ی ا   از   ا ی 

https://t.me/BChatBot?start=sc-236832-
rR5EEGe 

 

 ت ی پاراز # 

 ۲۲_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

 . دند ی پر   باال   بهزاد   ی ابروها 

 ؟ ی چ _  

 

 . داد   هول   کنار   به   در   مقابل   از   را   دالرام 

 . نم ی بب   بذار _ 
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ابتدا بود  شده  قفل  رش  گید  سمت  از  که  یر  د  ن  دی  د  با 
برگشت ید  عا  حالت  به  بالالفاصله  اما  شد،  شوکه  ی   

ک

!دید خن  غش  غش  و 
مید ن  بی  م  لی  قند  صبح  تا  !ن  خا  داوود  روحت  تو  یا   _

.یب ناحسا  مرد  جا  نی  ا 

اما کرد،  یم  اخ  بهزاد  یا  ه  حرف  ن  دی  شن  با  دالالرام 

بود افتاده  ری  گ  آن  در  که  ی  طیا  شر  یر  دآو  ای  با   
بالالفاصله

.ت گرف  دهانش  مقابل  را  دستانش 

کنم؟ سرم  تو  یک  خا  چه  حاالال  یا  و   _

.دیخ چر  سمتش  به  بهزاد  نگاه 

نیم ه  ؟ی  ندار  رو  خان  داوود  خونهی  یه  شمار   _
باز ن  ای  ب  بزنم  زنگ  بده  یر  دا  اگه  .ر  آخ  یه  طبق  نی  ساکن 

.ه همرام  می  گوش   .. .و  در  کنن 

نیا وانست  تی  م  کاش  .د  کر  نگاهش  خشم  با  دالالرام 

پرت نی  یا  پ  به  بام  پشت  از  را  پررو  و  مزاحم  مردک 

. .د  کن 
:دیر غ 
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میم ه  با  جا  نی  ا  ه  نی  بب  د  ای  ب  اگه   .. .ه  بابام  خان  داوود   _
.ه ن  کی  م  پاره  ه  کی  ت  رو  جفتمون 

:د ز  لب  ناباور  .د  یس  ما  بهزاد  یا  ه  لب  روی  لبخند 

!ه گی  د  دی  یا  ز  گاومون  بگو  ی  یو  هی   .. .م  هاش  ین  ب  قمر  ای   _
االالن؟ می  کن  یط  غل  چه  !و  قل  چند  اونم 

و شد  مضطرب  قبل  از  تر  شی  ب  بهزاد  یه  جمل  با  دالالرام 

ادب یب  پسرک  نی  ا  چرا  که  خورد  حرص  یف  طر  از 

باز اوست  پدر  خان  داوود  بود  ه  دی  فهم  که  نی  ا  از  بعد  یت  ح 
.د بو  نخواسته  عذر  نامربوطش  یا  ه  حرف  بابت  هم 

.ت خی  ر  ون  ری  ب  سرش  از  را  ها  فکر  نی  ا  و  دی  کش  یف  پو 

:ت گف  هول  با  و  شد  نی  یا  پ  و  باالال  شی  جا  در 

؟ می  کن  باز  درو  یر  چطو  یا  و.   . .ی  وا   _

عواقب به  ن  دی  شی  اند  با  .د  یس  ر  تی  م  اتفاق  نی  ا  عاقبت  از 

سر گونه  یو  ر  شی  ها  اشک  و  دی  ترک  بغضش  اتفاق  نی  ا 
.د خوردن 

.د ش  دستپاچه  بهزاد 
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یت هس  ین  ین  مگه   .. .ه  ک  نشده  یزیچ.   . .ا  باب  خب  یل  یخ   _
استشو ر.   . .ن  کن  امون  دی  پ  تهش  اصالال  ؟ی  ن  کی  م  هی  گر  که 

.ن ن  زی  نم  که  دارمون  .م  یگ  ی 

:دیل نا  و  دی  چرخ  عقب  به  دالالرام 

.نیس نا  شی  نم  منو  پدر  که  شما   _

با اولش  برخورد  یر  دآو  ای  با  .ت  رف  کنارش  بهزاد 

.د ز  ید  لبخن  داوود 

.ش ناسم  شی  م  اتفاقا  چرا   _

هیر گ  شدت  بر  بلکه  چی  ه  که  نشد  آرام  حرفش  با  دالالرام 

.د ش  افزوده  شی  ها 

یه شان  یو  ر  را  دستش  ط  ای  احت  با  .د  یش  ک  یف  پو  بهزاد 

.ت گذاش  دالالرام 

.د کر  ه  شی  م  ار  کی  چ  نی  بب  کنم  تمرکز  بذار  نکن  هی  گر   _

عقب تند  بود  ش  اه  شان  روی  که  یت  دس  احساس  با   
دالالرام

.دیش ک 
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لحن و  لبخند  با  که  شد  دالالرام  ترس  متوجه  بهزاد 

:ت گف  یش  بخ  ان  نی  اطم 

صبر اصالال  .م  ندار  برات  یر  خط  من   .. .ا  باب  نترس   _
.ن ک 

آبنبات از  یک  ی  و  برد  ش  اید  هو  بی  ج  داخل  را  دستش 

بود گذاشته  ش  بی  ج  داخل  ه  ریخ  ذ  بعنوان  که  ی  یا  ه  یب  چو 

.ت گرف  دالالرام  سمت  به  و  آورد  ون  ری  ب  را 
.ه بهزاد  من  اسم  .م  باه  می  باش  دوست  می  ون  تی  م   .  .. ری  بگ   _
یش ک  اسباب  تازه  .م  ن  کی  م  یگ  زند  شما  ی  یو  ر  روبه  واحد 

.م کرد 

.د کر  نگاه  آبنبات  به  شک  با  دالالرام 

تیز ارا  پ 
۲  _۳ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د بر  دالالرام  دست  کی  نزد  را  آبنبات  بهزاد 

.ت راح  لت  ای  خ  ت  سی  ن  یم  س.   . .ه  گی  د  ش  ری  بگ   _
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دستش به  شک  با  .د  بودن  آمده  بند  دالالرام  یا  ه  اشک 

.ت گرف  را  آبنبات  و  داد  حرکت 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

بهم؟ یگ  یم  ن  اسمتو   _

آرام بود  دوخته  آبنبات  به  را  نگاهش  ه  کی  حال  در   
دالالرام

:د کر  زمزمه  لب  ری  ز  و 
.  .. دالالرام   _

در و  دی  کش  ون  ری  ب  ش  بی  ج  داخل  از  یر  گی  د  آبنبات  بهزاد 

:ت گف  بود  آن  دور  کاغذ  کردن  باز  مشغول  ه  کی  حال 
!هیز قرم  مو  اون  البته  !د  ای  م  بهت  تر  شی  ب  ا  دی  مر   _

دهانش داخل  را  آبنبات  تمام  لذت  با  نشده  تمام  ش  اه  جمل 
.د کر  فرو 

از واج  و  هاج  و  بود  گفته  او  که  یا  جمله  از  جی  گ   
دالالرام

:دیس پر  مقابلش  مرد  ل  ای  خیب  و  خونسرد  رفتار 

؟ نی  کن  تمرکز  نی  واست  خی  م  طوری  نی  ا   _
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.دیش ک  ون  ری  ب  لپش  یه  گوش  از  را  آبنبات  بهزاد 

؟یر دا  سراغ  یر  بهت  راه   _

.ت بازگش  دالالرام  یو  گل  به  بغض 

جا؟ نی  ا  می  بمون  دی  با  صبح  تا  ین  عی   _

جواب بدون  و  بازگرداند  دهانش  داخل  را  آبنبات  بهزاد 

بام پشت  یا  ه  ار  وی  د  سمت  به  دالالرام  سوال  به  دادن 

.ت رف 
.د کر  نگاه  نی  یا  پ  سمت  به  و  شد  خم  ار  وی  د  یو  ر  از 

.د بپر  ها  تراس  از  یک  ی  داخل  وانست  تی  نم  رقمه  چی  ه 
.د ر  کی  م  ا  دی  پ  در  کردن  باز  یا  بر  یر  راهکا  دی  با 

.د ش  ش  کی  نزد  دالالرام 

.. .ا  ه  خطرناکه  .ن  یش  ن  خم   _

:دیس پر  تی  جد  با  و  تاد  سی  ا  صاف  بهزاد 

ار کی  چ  بوم  پشت  تو  یب  ش  نصفه  یگ  ب  ه  شی  م   _
؟ید ر  کی  م 

.ا خد  تورو  نی  بب  مارو  یر  گرفتا 
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آرام .ت  انداخ  نی  یا  پ  را  سرش  زده  خجالت  دالالرام 

:د کر  زمزمه 

؟ نی  اومد  چرا  شما   _

.دیش ک  یا  زه  ای  خم  بهزاد 

وسط م  دی  دی  م  عاشقانه  یر  س  بر  خاک  م  لی  ف  داشتم  من   _
زحمت یک  م  نی  بب  باالال  اومدم  .د  ش  قطع  حساسش  ی   

صحن

ه؟ دی  کش  رو  مه  ماهوار  شی  د  کردن  سرنگون 

شده سرخ  بهزاد  رک  و  شوخ  لحن  از  .د  یز  گ  لب   
دالالرام

.د بو 

بعد می  س  به  کرد  ری  گ  پام  .م  دید  ن  بود  کی  تار  هوا   _
. .و  دادم  دست  از  تعادلمو 

.د کر  کامل  را  ش  اه  جمل  بهزاد 

!شید رو  ید  افتا   _

.د دا  تکان  سر  دالالرام 

.دیخ چر  بام  پشت  در  سمت  به  و  آورد  باالال  را  سرش 
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؟ می  کن  ار  کی  چ  حاالال   _

یه نگا  دالالرام  یه  شد  قرمز  ین  یب  نوک  به  بهزاد 

.ت انداخ 

وجود در  کردن  باز  یا  بر  یا  ه  لی  وس  چی  ه  که  جا  نی  ا   _
.ه ندار 

.دیش ک  یف  پو 

.ه را  هی  ونه  می  م   _

.د کر  نگاه  صورتش  به  تند  دالالرام 

؟یچ  _

.دیش ک  ون  ری  ب  ش  بی  ج  از  را  ش  ای  گوش  بهزاد 

یا روز  نی  ا  یا  گش  مشکل  لیج  آ  دامن  به  دست  دی  با   _
.د معتم  آراز  .م  بش  می  زندگ 

**

تیز ارا  پ 
۲  _۴ ارت  پ 
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امل ع_  ب  نی  ز 

سیو سر  کنار  یل  عس  یو  ر  ش  ای  گوش  ن  دی  لرز  یا  صد  با 
ره بی  و  یو  ر  ها  شب  را  اش  یش  گو  .د  خور  ین  تکا  خواب 

.د ر  کی  م  می  تنظ 

یق سا  به  نگاهش  .د  کر  باز  را  شیا  ه  پلک  الالی  خوابالود 

و عی  سر  .د  بو  خواب  غرق  او  از  فاصله  یم  ک  با  که  افتاد 
شود ار  دی  ب  یش  گو  لرزش  یا  صد  با  یق  سا  آنکه  از  قبل 

.ت برداش  یل  عس  یو  ر  از  را  آن  و  کرد  دراز  را  دستش 

بهزاد نام  ن  دی  د  با  .ت  انداخ  یش  گو  یه  صفح  به  یه  نگا 

.د ش  مضطرب 

داشت؟ کار  چه  او  با  شب  وقت  نی  ا  در  بهزاد 

و شد  بلند  .د  ز  کنار  شی  رو  از  را  پتو  و  دی  کش  یا  زه  ای  خم 
.ت رف  ی  یا  ری  پذ  به  لخت  یه  تن  می  ن  و  شلوارک  همان  با 

باعث و  کرد  تی  اذ  را  چشمانش  نور  .د  ز  را  برق  دی  کل 
.د ده  فشار  هم  یو  ر  محکم  را  شی  ها  پلک  شد 

ه کی  حال  در  و  نشست  کاناپه  روی  .د  بو  شده  قطع  تماس 

.ت گرف  تماس  بهزاد  با  بود  نگران  ید  حدو  تا  و  آلود  اخم 
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شیا صد  ه  کی  طور  و  آرام  بهزاد  دادن  جواب  محض  به 
:دیر غ  نکند  ار  دی  ب  را  یق  سا 

؟ید ز  زنگ  شب  وقت  نی  ا  مرگته  چه   _

.دین ش  را  بهزاد  قی  عم  نفس  یا  صد 
جا؟ نی  ا  یا  یب  ین  و  تی  م  آراز   _

ین نگرا  از  بهزاد  مسلط  لحن  .د  یش  ک  یا  زه  ای  خم  آراز 

.د بو  کاسته  شی  ها 
کجاست؟ ه  گی  د  اونجا   _

.دیش ک  زه  ای  خم  خودش  مثل  هم  بهزاد 

.ه گی  د  من  یه  خون   _

:دیس پر  متعجب  آراز 

؟ می  کن  یط  غل  چه  تو  یه  خون  شب  وقت  نی  ا   _

.دید خن  بهزاد 

پس کالالم  یس  نر  دادم  به  .م  افتاد  ری  گ  آراز  جون   _
.سه معرک 
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.د دا  ماساژ  را  چشمانش  آراز 

بهزاد؟ ید  ز  ید  گن  چه  باز   _

:د دا  جواب  مکث  با  بهزاد 

.ن ساختمو  بوم  پشت  رو  می  افتاد  ری  گ  هی  همسا  دختر  با   _
میر ا  د.   . .ا  ج  نی  ا  می  موند  .ن  بست  پشت  از  رو  بوم  پشت  در 

.مین زی  م  خ 

از هم  او  .د  کر  پرت  را  آراز  حواس  یق  سا  یا  صد 
.د بو  شده  ار  دی  ب  خواب 

آراز؟ شده  یچ   _

خواب لباس  کی  با  .ت  انداخ  یق  سا  به  یه  نگا  آراز 

گرفت را  یق  سا  دست  .د  بو  تاده  سی  ا  مقابلش  کوتاه  یف  صد 
.دیش ک  آغوش  در  را  آو  و 

گوش ری  ز  آرام  و  داد  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو 

:د کر  زمزمه  یق  سا 
.ش ببخ  کردم؟  ارت  دی  ب   _
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.د کر  حلقه  او  گردن  دور  را  دستانش  خوابالود  یق  سا 
؟ین زی  م  حرف  باهاش  یر  دا  هی  ک   _

.دیس بو  را  او  یا  ه  لب  کوتاه  آراز 

.ت به  بگم  واستا   _

.د چسبان  گوشش  به  را  یش  گو  دوباره 

؟یب ش  نصف  ید  کر  مسخره  منو  بهزاد   _

:د دا  جواب  عی  سر  بهزاد 

باز در  اگه   .. .ا  ج  نی  ا  می  افتاد  ری  گ  ید  ج  ید  ج.   . .ا  بخد  نه   _
.ه شی  م  پا  به  مت  ای  ق  کنن  امون  دی  پ  جا  نی  ا  و  نشه 

:د ز  غر  آراز 

ید ر  کی  م  یط  غل  چه  بوم  پشت  رو  هی  همسا  دختر  با   _
ازتون رو  خونه  مگه  !و  ت  یت  هس  یر  خ  عجب  ا؟  قی  دق 

گرفتن؟

تیز ارا  پ 
۲  _۵ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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.د دا  قورت  را  ش  اه  خند  یت  سخ  به  بهزاد 

!یز با  دختر  بودم  اومده  انگار  یگ  یم  یر  جو  هی   _
.ت واس  کنم  فی  تعر  کن  باز  رو  یت  لعن  در  نی  ا  ای  ب  پاشو 

.د کر  فوت  ون  ری  ب  به  را  نفسش  حرص  با  آراز 

.م فت  وی  ب  راه  شم  حاضر  واستا  !ت  بشورن  تخته  سر   _

:د کر  زمزمه  یظ  خداحاف  از  قبل  بهزاد 

رو از  ارو  دی  کل  بزن  زنگ  هی  یدیس  ر  فقط  .م  گر  دمت   _
یایب ین  ک  باز  رو  نی  یا  پ  درو  تا  واست  بندازم  بوم  پشت 

ال.ال با 

.د دا  خاتمه  را  تماس  و  گفت  یا  باشه  آراز 

تا خوابش  حاالال  که  یق  سا  تماس  کردن  قطع  محض  به 
از رگه  دو  ی  یا  صد  و  تعجب  با  بود  ه  دی  پر  ید  حدو 

:دیس پر  خواب 

ه؟ گی  م  یچ  باز  بهزاد  نی  ا  آراز؟  شده  یچ   _
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و بلند  موهای  الالی  را  دستش  و  زد  ید  لبخن  آراز 

.د بر  فرو  او  یم  شی  ابر 

چه ونم  دی  نم  بوم  پشت  رو  رفته  .م  عشق  ت  سی  ن  یز  یچ   _
افتادن ری  گ  ی  یا  دوت  ه  یا  همس  دختر  با  بخوره  یه  گ 

.م بد  نجاتش  برم  دی  ا  ب.   . .ا  اونج 

.د ش  جا  به  جا  آراز  آغوش  در  یق  سا 
رن؟ ای  ب  سرت  بالالیی  نکنه  ؟ی  چ  بگه  دروغ  اگه   _

به او  تن  و  کرد  حلقه  او  دور  سفت  را  دستانش  آراز 

.د دا  فشار  خود 

همه نی  ا  چرا  ؟ی  ساق  ین  ک  یم  هی  چ  ود  خی  ب  یا  فکر  نی  ا   _
؟ین کی  م  تی  اذ  خودتو 

:د کر  زمزمه  آلود  بغض  یق  سا 
همش .د  ای  ب  سرت  بالالیی  رسم  تی  م.   . .ب  خ  رسم  تی  م   _

.م نگرانت 

.د کر  نوازش  را  او  کمر  محبت  با  آراز 
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تیذ ا  همه  نی  ا  رو  خودت  یک  ال  یک  ال  بگردم  دورت   _
م نی  بب  برم  من  بخواب  ری  بگ  برو  .م  ت  سی  ن  بچه  که  من  .ن  نک 

.ه کرد  ار  کی  چ  گوساله  نی  ا 

تر سفت  آراز  گردن  دور  را  دستانش  یه  حلق  یق  سا 
.د کر 

.م ای  م  منم   _

.د ز  او  یه  قی  شق  یو  ر  یا  بوسه  آراز 

منم .ب  بخوا  ری  بگ  برو  ؟  یای  م  کجا  تو  شب  موقع  نی  ا   _
.م رد  گی  برم  زود 

:د کر  اصرار  یق  سا 
.م ندار  بهزاد  به  یب  خو  حس  من  .م  ن  کی  م  خواهش   _

رد کی  م  حس  .د  آم  کوتاه  ناچار  و  دی  کش  یف  پو  آراز 

خارج خود  ید  عا  حالت  از  کم  کم  یق  سا  یا  ه  تی  حساس 

.د ون  شی  م 
.میر ب  شو  حاضر  رو  ب.   . .ب  خ  یل  یخ   _
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او آغوش  از  و  دی  بوس  را  آراز  یه  گون  تی  رضا  با  یق  سا 
.د آم  ون  ری  ب 

.م شی  م  حاضر  زود   _

به ن  دی  پوش  لباس  یا  بر  و  شد  بلند  شی  جا  از  هم  آراز 

.ت رف  مشترکشان  اتاق  به  یق  سا  دنبال 

نیج شلوار  با  را  شلوارکش  داشت  که  همانگونه 

:ت گف  رد  کی  م  عوض 

بوم؟ پشت  رو  افتاده  ری  گ  هیا  همس  دختر  با  گفت  بهزاد   _
باشه؟ تو  شاگرد  نی  هم  هی  همسا  دختر  نکنه 

.دیش پو  را  رش  وی  پل  یق  سا 
اهل دالالرام  د  ای  نم  بنظر  آخه  .م  نکن  فکر  دالالرام؟   _

.ه باش  پسرا  با  نت  طی  ش  و  یت  دوس 

.دید خن  آراز 

همه نی  ا  ردم  کی  نم  فکر  دمت  ید  بار  نی  اول  یت  وق  منم  آره   _
.. .ی  باش  دلبر 

.د کر  اشاره  خودش  به 
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  ی هو   و   ی ها   که   نترس   آن   از   گفتن   م ی قد   از   منتها _  

 . دارد 

 : داد   ادامه   و   گرفت   ی ساق   سمت   به   را   اش اشاره   انگشت 

 . دارد   تو   به   سر   که   بترس   آن   از _  

 

  دادن   جواب   ی بجا   و   کرد   نگاهش   چپ   چپ   ی ساق 

  آراز   سمت   به   محکم   و   برداشت   را   تخت   ی رو   بالشت 

  ن ی زم   ی رو   و   خورد   آراز   ی نه ی س   به   بالشت .  کرد   پرت 

 ! د ی چ ی پ   اتاق   در   آراز   بلند   ی قهقه   ی صدا   و   افتاد 
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کرده   سکته  ب  شی  د  ربات  ظاهرا  ها  بچه 

ک نی  ل  نی  ا  از  رو  تی  پاراز  یا  پارت  به  راجع  نظراتتون 

بفرس        نیت   برام  دی  جد 
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ک نی  ل  نی  ا  از  ا 
https://t.me/BChatBot?start=sc-236832-

rR5EEGe

تیز ارا  پ 
۲  _۶ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د ش  ه  ری  خ  بهزاد  به  شک  با  دالالرام 

بود چسبانده  گوشش  به  را  یش  گو  که  همانطور  بهزاد 

:ت گف  و  زد  ید  لبخن 

رو از  ارو  دی  کل  بزن  زنگ  هی  یدیس  ر  فقط  .م  گر  دمت   _
یایب ین  ک  باز  رو  نی  یا  پ  درو  تا  واست  بندازم  بوم  پشت 

ال.ال با 

با دالالرام  .د  دا  ن  ای  پا  را  تماس  و  کرده  یظ  خداحاف  آراز 

با

:دیس پر  دلهره 

شد؟ یچ   _
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.دیش ک  یا  زه  ای  خم  بهزاد 

گوشه هی  می  بر  ای  ب  .ن  بد  نجاتمون  ن  ای  م  دارن  یچ  یه   _
.م شد  خسته  من  .م  ین  یش  ب 

دالالرام کنار  از  و  گذاشت  دهانش  داخل  را  آبنبات 

به توجه  یب  بعد  و  گرفته  فاصله  او  از  یم  ک  .ت  گذش 

و نشست  نی  زم  یو  ر  شوند  یم  یک  خا  شی  ها  لباس  که  نی  ا 
.د دا  هی  تک  بام  پشت  کوتاه  ار  وی  د  به  را  پشتش 

.د کر  نگاه  بهزاد  به  تعجب  ید  حدو  تا  و  دی  ترد  با   
دالالرام

خوش سر  ید  ای  ز  !د  بو  ب  یر  غ  و  بی  عج  بهزاد  بنظرش 

افتاده ری  گ  آن  در  که  یت  یع  وض  با  هم  آن  .د  م  آی  م  بنظر 

.د بودن 

که نی  ا  بدون  و  داد  هول  لپش  گوشهی  به  را  آبنبات  بهزاد 

بود شده  عوض  یم  ک  که  ی  یا  صد  با  کند  نگاه  دالالرام   
به

:ت گف 
از دوره  آراز  یه  خون   . نیش  ب  ای  ب  کردن  نگاه  یا  ج   _

.ا اونج  ستا  نی  وا  پا  لنگه  هی  .ه  برس  تا  شه  کی  م  طول  جا  نی  ا 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                      

                

               

 

             

   

 

                

             

   

 

     

     

 

           

           

 

     

 

 

از فاصله  با  .د  ش  کی  نزد  او  به  قدم  چند  دی  ترد  با   
دالالرام

بیج داخل  را  دستش  آبنبات  .ت  نشس  نی  زم  یو  ر  او 

.دیش ک  آغوش  در  را  شی  بازوها  و  گذاشت  ش  ای  هود 

.د چرخان  او  سمت  به  را  سرش  بهزاد 

سردته؟  _

و کرد  جمع  شکمش  داخل  را  شی  زانوها  دالالرام 

:د کر  زمزمه  آرام  .ت  گذاش  شی  زانوها  یو  ر  را  ش  اه  چان 
.ه خوب  نه   _

.ت گف  یم  اوهو  بهزاد 

.ه سردم  من  یل  و   _

:دیس پر  بهزاد  و  کرد  سکوت  دالالرام 

بوم؟ پشت  ید  بو  اومده  یچ  یا  بر   _

.دیش ک  یه  آ  دالالرام 

.. .ی  جور  نی  هم   _
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آن به  یه  نگا  و  آورد  ون  ری  ب  دهانش  از  را  آبنبات  بهزاد 

.د کر 

مد وی  نم  خوابت  .د  نبو  خوب  حالت   .. .م  بزن  حدس  بذار   _
.ه بخور  هوا  مه  کل  بوم  پشت  برم  یت  گف 

.دیخ چر  سمتش  به  را  دالالرام  نگاه 

:د دا  ادامه  خونسرد  بهزاد 

دالالرام دی  ببخش   .. .ا  دی  مر  نداره  رو  ارزشش  کنکور   _
.م خان 

.د ش  موشکافانه  دالالرام  نگاه 

؟ هی  چ  منظورتون   _

.ت انداخ  باالال  شانه  بهزاد 

و ها  آرزو  به  ن  دی  رس  راه  هزاران  از  یک  ی  کنکور   _
ه جی  نت  به  روش  نی  ا  با  ای  لیخ  اونم  تازه  .ه  تی  موفق 

.ن س  ری  نم 
دیخ ر  چی  م  صورتش  یو  ر  که  دالالرام  جی  گ  نگاه  ن  دی  د  با 

.د ز  ید  لبخن 

!یت هس  یر  کنکو  پشت  است  نی  ا  سال  چهار  ونم  دی  م   _
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:دیس پر  تعجب  از  رفته  باالال  یا  ابروه  با  دالالرام 

؟ نی  ون  دی  م  کجا  از   _

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 

.م دی  شن  رو  پدرت  با  دعواهات  یا  صد   _
.د کر  جمع  را  صورتش 

بگن بهم  هی  بق  م  شی  م  خوشحال  البته  .م  فضول  م  کی  من   _
!و کنجکا 

تیز ارا  پ 
۲  _۷ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

به رو  به  را  نگاهش  و  د  یز  گ  لب  خجالت  با  دالالرام 

.ت دوخ  شی  رو 

.ه بود  مزاحمتون  صدامون  حتما  .د  یش  ببخ   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  بهزاد 

.. .ه  یگ  قشن  زی  چ  یل  یخ  انواده  خ.   . .ر  بب  لذت  تی  زندگ  از   _
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.د ز  یخ  تل  لبخند 

بابا مامان  با  خرد  و  زد  و  دعوا  واسه  دلش  آدم  یه  گا   _
.ه شی  م  تنگ  هم  شه  خانواد  یا  اعض  و 

به را  سرش  بار  نی  چندم  برای  و  ر  ای  اخت  یب  دالالرام 

.د چرخان  بهزاد  سمت 

؟ین کی  م  یگ  زند  تنها  شما   _

.د کر  اکتفا  سرش  دادن  تکان  به  بهزاد 

:د کر  زمزمه  لب  ری  ز  دالالرام 

.م بود  مستقل  منم  کاش   .. .ن  خوشبحالتو   _

.دید خن  بهزاد 

ون شی  دست  کنار  یگ  زند  حسرت  همه   .. .ه  ی  یا  ین  د  عجب   _
.. .م  ین  ک  عوض  رو  جاهامون  ای  ب  .ن  دار  رو 

.د بو  ممکن  یز  یچ  نی  چن  کاش  .د  ز  ید  لبخن  دالالرام 

:ت گف  آرام 
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قبول کنکور  نتونم  امسالم  .د  بو  ین  شد  واقعا  کاش   _
.. .م  ش 

.د کر  رها  تمام  ه  می  ن  را  ش  اه  جمل 
:د ز  لب  تی  جد  با  بهزاد 

که یس  ک  از  و  نی  ا.   . .ه  شی  نم  ی  زی  چ  یش  ن  قبول  امسالم   _
!و بشن  خونده  درس  رو  عمرش  طول  تمام  ا  بی  تقر 

:دیس پر  و  کرد  یث  مک 

؟ هی  چ  ته  رشت  حاالال   _

:د دا  جواب  دالالرام 

.. .ی  تجرب   _

را بدنش  سرما  .د  دا  بدنش  به  یس  قو  و  کش  بهزاد 

.د بو  کرده  کرخت 

؟یش دکتر  خانم  یا  و  خی  م  پس   _

بهزاد که  نی  ا  از  کنجکاو  و  او  سوال  به  توجه  یب   
دالالرام

است خوانده  درس  را  عمرش  طول  تمام  بود  گفته 
:دیس پر 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

     

 

       

                

         

       

       

 

       

           

 

               

           

 

     

             

 

             

             

 

؟ید دا  کنکور  شما   _

.د دا  تکان  سر  بهزاد 

،یض ای  ر  کنکور   .. .م  داد  هم  تا  چند  تا  ند  چ.   . .د  ای  ز  اوو   _
.. .ی  دکتر  کنکور  ارشد،  کنکور   .. .ن  زبا  کنکور 

:دیس پر  ان  جی  ه  با  دالالرام 

؟ نی  هست  یر  دکت  یو  دانشج  یا  و   _

.ت انداخ  باالال  ابرو  بهزاد 

.م بود  دانشجو  قبالال  .م  شما  یه  یا  همس  االالن   .. .ه  ن   
االالن  _

:د کر  زمزمه  خجالت  با  و  لب  ری  ز  دالالرام 

؟ نی  خوند  درس  دانشگاه  کدوم  بپرسم  ونم  تی  م   _

.د کر  نگاهش  بهزاد 

.م خوند  درس  فی  شر  من  .ه  ن  که  چرا  آره   _

.د کر  نگاهش  ان  جی  ه  و  یر  ناباو  با  دالالرام 

بود؟ چند  کنکورتون  یه  رتب  مگه  واقعا؟  یا  و   _
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.د افتا  خنده  به  دالالرام  صورت  یه  بامز  ک  می  م  از  بهزاد 

تک .م  داد  کنکور  قبل  ها  سال  من  خب   .. .ا  واقع   .. .ه  آر   _
یلیخ ردم  کی  م  فکر  زمان  اون   .. .م  رتبه  شد  هم  یم  رق 

فکر اشتباه  م  دی  فهم  جلوتر  رفتم  یچ  هر   .. .م  ای  خفن  آدم 
.م رد  کی  م 

.د ش  جا  به  جا  شی  جا  در  یم  ک  دالالرام 

؟ نی  وند  خی  م  درس  یر  چطو   _

دوران د  ای  .ت  انداخ  دستش  آبنبات  به  یه  نگا  بهزاد 

:ت گف  تی  جد  با  .د  افتا  ش  ای  یو  دانشج  و  ین  نوجوا 

!م ورد  خی  م  کتابارو  من   _

.د بخند  شد  باعث  دالالرام  سوال  عالالمت  از  پر  نگاه 

من نظر  از  یز  یچ  هر  تو  تی  موفق  .م  ن  کی  م  یخ  شو   _
میم تص  وم  د.   . .ی  کن  فکر  اول   .. .ه  دار  مرحله  چهار 

.یش ب  موفق  چهارم   .. .ین  ک  عمل  سوم   .. .ی  ری  بگ 

به اول  یه  مرحل  انجام  از  قبل  دیا  ب  .ه  مهم  یل  یخ  یم  چهار 

.یش با  داشته  ان  می  ا  آخر  یه  مرحل 
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 کرده   سکته   شب ی د   ربات   ظاهرا   ها   بچه 

  نک ی ل   ن ی ا   از   رو   ت ی پاراز   ی پارتا   به   راجع   نظراتتون 

         ن ی بفرست   برام   د ی جد 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

       

            

                    

ک نی  ل  نی  ا  از  ا 
https://t.me/BChatBot?start=sc-236832-

rR5EEGe

تیز ارا  پ 
۲  _۸ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د ز  محوی  لبخند  دالالرام 

همه ن  م.   . .ه  یر  شعا  حرفاتون  بنظرم  اما   ، دی  ببخش   _
به که  داشتم  ذوق  یل  ک.   . .ل  سا  چند  نی  ا  تو  کردم  و  می  سع 
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چیه.  . .د  نش  .م  شی  م  قبول  یک  پزش  و  سم  ری  م  آرزوم 

.. .د  نش  رقمه 

خواب تخت  یا  بر  دلش  .د  دا  ماساژ  را  گردنش  بهزاد 

.د بو  شده  تنگ  نرمش  و  گرم 

ردن کی  م  کار  یش  یا  آزم  هی  روی  دانشمند  یر  س  هی   _
یر س  هر  و  کردن  تکرار  رو  شی  آزما  بار  هزار  باالالی 

امتحان مختلف  یا  روش  اومدن   .. .ن  شد  خطا  دچار 

نشد بازم  ساختن  نو  از  و  ن  دی  کوب  رو  یچ  مه  ه.   . .ن  کرد 

دیا ب  شدن  متوجه  بار  نی  چندم  و  هزار  بعد   .. .د  نش  که 
تو کار  اشکال  وقتا  یه  گا  !ن  رد  کی  م  دستشون  دستکش 

از بودنش  ساده  بخاطر  که  یزیچ  .س  ساده  اتفاق  ه 

.ه بود  دور  ما  چشم 

باش مطمئن  یا  یم  بر  کنکور  پس  از  یش  با  مطمئن  اگه 
.ین و  تی  م 

یش گو  تماس  یا  صد  که  دی  بگو  یز  یچ  خواست  دالالرام 

کل به  هی  ثان  چند  یا  بر  انگار  .د  کر  متوقفش  بهزاد 

.د ن  اه  افتاد  ری  گ  بام  پشت  در  که  بود  کرده  فراموش 
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نی یا  پ  که  بود  آراز  .د  دا  جواب  را  تماس  عی  سر  بهزاد 

شیا بر  را  ها  دی  کل  بهزاد  بود  منتظر  و  تاده  سی  ا  ساختمان 

.د داز  نی  ب  نی  یا  پ 

ش بی  ج  داخل  از  را  ها  دی  کل  .د  ش  بلند  شی  جا  از  بهزاد 

سمت به  یم  ک  بام  پشت  ار  وید  یو  ر  از  و  دی  کش  ون  ری  ب 
تاده سی  ا  نی  یا  پ  در  که  د  نی  بب  را  آراز  توانست  .د  ش  خم  نی  یا  پ 

.د بو 

باالال را  دستش  و  شده  متوجه  آراز  که  داد  تکان  یت  دس 

.د آور 

یت سم  به  آراز  دی  د  یت  وق  و  کرد  پرت  را  ها  دی  کل  بهزاد 

.دیش ک  یا  آسوده  نفس  رفت  بودند  افتاده  ها  دی  کل  که 
.مید کر  ا  دی  پ  نجات  بخواد  خدا  خب   _

.د ز  گره  هم  در  را  دستانش  دالالرام 

.م کرد  درست  دردسر  من  .م  متاسف  امشب  بابت   _

.ت انداخ  باالال  شانه  بهزاد 
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شد یع  تنو  هی  .د  بو  رفته  سر  منم  یه  حوصل  ل  ای  خی  ب   _
.ن س  ری  م  االالن  در  جلو  می  بر  !م  واس 

ماندند منتظر  و  رفتند  در  سمت  به  ر  گی  د  کی  دوشادوش 

.د برس  راه  از  آراز  تا 

یه پل  راه  در  که  ی  یا  ه  قدم  آرام  یا  صد  بعد  یه  قی  دق  چند 
.د ن  دی  شن  را  دی  چی  پ  بام  پشت 

که آراز  یا  صد  و  در  قفل  شدن  باز  یا  صد  بالالفاصله 

.د باش  آرام  لحنش  رد  کی  م  یع  س 
بهزاد؟ ی  یا  ج  نی  ا   _

.د دا  را  جوابش  عی  سر  بهزاد 

.ن مردنمو  از  قبل  .ی  دی  رس  موقع  به  آره   _

یق سا  .د  ش  بام  پشت  وارد  و  کرد  باز  کامل  را  در  آراز 

.د آم  سرش  پشت  هم 
نکرد فرصت  اما  رفتند،  باالال  شیا  ابروه  دالالرام  ن   

دی د  با 
.د ز  صدا  را  دالالرام  متعجب  یق  سا  چون  دی  بگو  یز  ی 

.. .م  دالالرا   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

                    

                  

 

   

 

             

     

 

           

     

 

     

       

 

 

 

 

 

     

و یق  سا  ن  دی  د  از  هم  او  .د  یز  گ  لب  زده  خجالت   
دالالرام

احساسش نی  ا  به  خجالت  اما  بود،  شده  متعجب  آراز 

.دیب ر  چی  م 
.. .د  یش  بخ  ب.   . .ا  شم  یا  و   _

.د چرخان  ها  آن  نی  ب  را  نگاهش  بهزاد 

رو؟ ه  گی  همد  نی  ناس  شی  م   _

:د دا  جواب  ها  آن  یا  بج  آراز 

.. .ن  معلم  و  شاگرد   _

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

!ل حا  با  چه   .. .ی  تصادف  عجب   _

تیز ارا  پ 
۲  _۹ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د کر  اخم  آراز 
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  نجا ی ا   ی کشوند   مارو ... صبحه   سه   ساعت   حال؟   با   چه _  

  شرکت   ی ر ی م   من   ی جا   تو   صبحم   باحال؟   چه   ی گ ی م 

 گه؟ ی د 

 

  و   خجالت   با   دالرام   که   د ی بگو   ی ز ی چ   خواست   بهزاد 

 : کرد   زمزمه   شده   سرخ   ی صورت 

 .  کردم   درست   دردسر   من .  ندارن   ی ر ی تقص   شون ی ا _  

 

 . گرفت   را   دستش   و   رفته   کنارش   ی مهربان   با   ی ساق 

 زم؟ ی عز   ی کرد ی م   کار ی چ   بوم   پشت   تو _  

 

  ن یی پا   خجالت   با   را   سرش   که   دالرام   کمک   به   بهزاد 

 . شتافت   بود   انداخته 

  ر ی گ   پاش   بخوره   هوا   بوم   پشت   تو   بود   اومده   دالرام _  

  که   ون ی ز ی تلو ...  من   ی خونه   ی ماهواره   ش ی د   به   کرد 

  متاسفانه   که   چخبره؟   باال   ن ی ا   نم ی بب   اومدم   شد   خراب 

 . م ی افتاد   ر ی گ   بستن   درو   سرمون   پشت 

 : داد   ادامه   بعد   و   کرد   ی کوتاه   مکث 
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.م نداشت  مزاحمت  صد  ق.   . .م  خان  یق  سا  وام  خی  م  معذرت   _
نبود یس  ک  آراز  جز  .م  بزن  زنگ  شدم  مجبور  منتها 

.ه کن  کمکم 

.دیش ک  یف  پو  یق  سا 
.ین بک  ت  تی  وضع  نی  ا  یا  بر  یر  فک  هی  کاش  بهزاد  آقا   _

.د کر  یگ  زند  ه  شی  نم  که  یر  طو  نی  ا 

.ت گرف  را  یق  سا  یو  باز  آراز 

بود گرفته  او  سمت  به  را  بهزاد  یا  ه  دی  کل  ه  کی  حال  در 

:د کر  زمزمه 

بهتره .ت  سی  ن  حرفا  نی  ا  وقت  االالن  جان  یق  سا   _
.ن خونمو  می  برگرد 

دست و  ه  دی  کش  ون  ری  ب  آراز  دست  از  را  شی  بازو  یق  سا 
.ت گرف  را  دالالرام 

.م دالالرا  می  بر  ای  ب   _

به و  شده  خارج  بام  پشت  از  آراز  و  بهزاد  از  جلوتر 

.د رفتن  ها  پله  سمت 
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.ت گذاش  بهزاد  یه  شان  یو  ر  را  دستش  آراز 

برا منه  نگران  .ه  شد  حساس  .ت  نداش  یر  منظو  یق  سا   _
.ن همو 

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 

من مشکالالت  یط  قا  ه  گی  د  تو  هتره  ب.   . .ز  آرا  داره  حق   
_

.م ممنون  ازت  جاشم  نی  ا  تا  .ی  نش 

.د کر  نگاه  بهزاد  به  ید  ج  آراز 

دوست بحث  یا  سو  نم  کی  م  کمکت  اگه  من  بهزاد   _
وگرنه .م  دار  ز  ای  ن  بهت  متقابالال  که  ه  نی  ا  واسه  بودنمون 

.م ت  سی  ن  ابروت  و  چشم  عاشق 

.د کر  اخم  بهزاد 

خوردن بهم  ت  می  ق  به  ؟ی  ت  می  ق  چه  به  من  با  یر  همکا   _
.. .ز  آرا  کن  ول  .ت  یگ  زند 

.دیش ک  یف  پو  آراز 

ا زی  چ  نی  ا  نگران  تو  .ه  ن  کیم  درکم  .ه  یق  منط  یق  سا   _
.ش نبا 
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.میر ب  ای  ب 

پاگرد در  تنها  یق  سا  .د  شدن  ری  سراز  ها  پله  از  هم  همراه 

.د بو  تاده  سی  ا 
.ت رف  کنارش  آراز 

کو؟ دالالرام   _

.د کر  اشاره  ی  یو  ر  روبه  واحد  به  یق  سا 
.ن و  شه  خون  رفت   _

.ت گرف  را  او  دست  و  داد  تکان  سر  آراز 

.مید برگر  مام  هتره  ب.   . .ب  خ  یل  یخ   _

سمت به  و  کرد  خارج  آراز  دست  از  را  دستش  یق  سا 
.دیخ   چر  بود  ش  اه  خان  در  کردن  باز  مشغول  که  بهزاد 

.مین   بز  حرف  هم  با  بهتره  بهزاد  آقا   _

.د کر  اخم  آراز 

صبحه؟ سه  آخه؟  االالن  جان  یق  سا   _
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 . ستاد ی ا   کنار   و   کرد   باز   را   در   بهزاد 

 . داخل   د یی بفرما .  نداره   اشکال _  

 

 

   

 

                  

      

 

         

 

 

 

 

 

 

               

           

یا   ک  نی  ل  نی  ا  از  رو  تی  پاراز  یا  پارت  به  راجع  نظراتتون 

بفرس    نیت   برام  دی  جد 
https://t.me/Harfmanrobot?start=81637

  227
ک نی  ل  نی  ا  از  ای 

https://t.me/BChatBot?start=sc-236832-
  rR5EEGe

تیز ارا  پ 
۳  _۰ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.ت   دوخ  آراز  به  را  خواهشش  پر  نگاه  یق  سا 
.. .ط  فق  می  بزن  حرف  قه  یق  د  چند   .. .ز  آرا  لطفا   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

                 

     

 

             

 

 

                  

           

 

 

                      

               

             

 

         

     

 

                    

                 

.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  به  درهم  ی  یا  ه  اخم  با  آراز 

االالن؟ آخه   _

.د کر  آراز  انگشتان  بند  را  انگشتانش  یق  سا 
.ا لطف   _

در یع  س  که  یص  حر  با  .د  یش  ک  یف  پو  خشم  با  آراز 

.د کر  اشاره  در  به  داشت  کنترلش 

.دی یا  بفرم   _

داده هی  تک  در  به  که  بهزاد  کی  نزد  آراز  از  جلوتر  یق  سا 
.د ش  رد  کی  م  ان  شی  تماشا  خونسرد  ید  لبخن  با  و  بود 

.. .ا  ام  االالن،  ت  سی  ن  یب  خو  وقت  ونم  دی  م  دی  ببخش   _

.د دا  وسعت  لبخندش  به  بهزاد 

.. .ل  داخ  نی  یا  بفرم  .ت  سی  ن  یل  مشک   _

و زد  اجبار  سر  از  ید  لبخن  تشکر  یه  نشان  به  یق  سا 
.د ش  بهزاد  تجمالالت  از  یل  خا  و  ساده  یه  خان  وارد 
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یاه ری  دا  فرش  کی  ،ی  راحت  دست  کی  فقط  خانه  کل  در 

خانه وجود  نی  ا  با  داشت،  وجود  ن  وی  زی  تلو  کی  و  شکل 

صاحب اد  دی  م  نشان  ه  قی  سل  نی  ا  .د  بو  ه  قی  سل  با  و  زی  تم 
.ت اس  گرفته  خو  ید  مجر  یگ  زند  با  کامالال  خانه 

ها یت  راح  از  یک  ی  یو  ر  و  شد  خانه  داخل  یق  سا 
خانه وارد  یق  سا  دنبال  به  یگ  کالالف  با  هم  آراز  .ت  نشس 

.ت نداش  نشستن  به  یل  یم  حال  نی  ا  با  .د  ش 

آراز یه  شان  یو  ر  را  دستش  و  دی  رس  کنارش  بهزاد 

.ت گذاش 

اخم یر  طو  نی  ا  نگفته  یز  یچ  خدا  بنده   .. .ر  پس  ای  ب  کوتاه   _
!ید کر  تخم  و 

لب و  کرده  بسته  و  باز  یگ  خست  با  را  چشمانش  آراز 

:د ز 
.ه ر  ای  ب  در  منو  پدر  تنه  هی  داره  و  نی  ا  ی  یا  توان  خدا  بنده   _

.دید خن  بهزاد 
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.پیت خوش  داره  دردسر  یق  عاش   _

خانه داخل  تا  کرد  وارد  فشار  آراز  کمر  به  دست  با 
.ت رف  آشپزخانه  به  گذاشتن  یا  چ  یا  بر  خودش  و  شود 

:ت گف  او  گوش  ری  ز  .ت  نشس  یق  سا  کنار  و  رفت  آراز 

.ه دی  بع  تو  از  .ی  ساق  نبود  قشنگ  اصالال  کارت   _

.ت انداخ  نی  یا  پ  را  سرش  مغموم  یق  سا 
ون ری  ب  را  نفسش  یق  سا  ن  یگ  غم  صورت  ن  دی  د  با  آراز 

در بود  گذاشته  شی  پا  یو  ر  که  را  یق  سا  دست  و  داد 
را یق  سا  نی  غمگ  یه  چهر  ن  دی  د  طاقت  .ت  گرف  دست 

.ت نداش 

به حرفتو  که  االال  ح.   . .ن  ک  وا  اخماتو  حاالال...  خب  یل   
یخ  _

.م خان  حاج  ید  نشون  یس  کر 

.ت دوخ  آراز  به  را  لرزانش  نگاه  یق  سا 
درک کس  چی  ه.   . .ز  آرا  ین  کی  نم  درک  منو  ترس  تو   _
ون می  زندگ  و  تو  از  دندون  و  چنگ  با  دی  با  من  .ه  ن  کی  نم 

.م کن  محافظت 
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را ش  ای  جنگل  نگاه  و  داد  فشار  را  یق  سا  دست  آراز 

.ت دوخ  یق  سا  یل  عس  چشمان  به  قی  عم 
بهم قشنگ  خب؟  می  ن  زی  م  حرف  بهش  راجع  خونه  تو   _

همه نی  ا  شده  چت  .ه  ذر  گی  م  دلت  اون  تو  یچ  یگ  ی 

آخه؟ ین  نگرا 

ون ری  ب  آشپزخانه  از  یت  دس  شیپ  و  ه  وی  م  ظرف  با  بهزاد 

.د آم 
.دید خن  آراز 

خواستگارم واست  ید  زو  به  ید  ب  ادامه  یر  طو  نی  هم   _
.ه شی  م  ا  دی  پ 

یو ر  مقابلشان  را  ه  وی  م  ظرف  و  ها  یت  دس  شی  پ  بهزاد 

.د کر  تعارفشان  و  گذاشته  زی  م 
.ه بشنو  دهنت  از  خدا   _

غر خواست  و  کرد  نگاه  ه  وی  م  ظرف  به  لی  م  یب  آراز 

:ت گف  عی  سر  بهزاد  که  بزند 

.ط فق  بذار  ر  گی  ج  رو  دندون  م  کی  .م  گذاشت  یا  چ   _
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تیز ارا  پ 
۳  _۱ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د دا  تکان  سر  تی  رضا  با  آراز 

.ت از  م  ای  راض   _

:ت گف  یق  سا  به  ه  ری  خ  و  نشست  مقابلشان  بهزاد 

.م خدمت  در  من  .م  خان  یق  سا  نی  یا  بفرم   _

چگونه انست  دی  نم  .د  ز  گره  هم  در  را  دستانش  یق  سا 
حاالال و  بود  شده  حساس  .د  کن  کنترل  را  احساساتش  د   

با

دست از  را  تی  حساس  نی  ا  یو  ر  کنترلش  رد  کی  م  فکر 

.ت اس  داده 
صحبت محترمانه  و  محکم  تا  برد  بکار  را  تالالشش   

تمام

.د کن 
کمک آراز  و  من  به  یت  یع  وض  تو  شی  پ  سال  هی   _

سرمون بالالیی  چه  ونم  دی  نم  واقعا  نی  نبود  اگه  که  ن   
کرد

.. .د  م  وی  م 
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:د کر  زمزمه  خونسرد  و  زد  ید  لبخن  بهزاد 

از ابتش  ب.   . .ه  من  کار  نی  ا  .م  نکرد  لطف  حقتون  در  من   _
در که  یر  کا  یا  بر  .م  گرفت  پول  ن  وی  لی  م  صد  چند  آراز 

یر تشک  چی  ه  دادم  انجام  براتون  ه  نی  هز  پرداخت  برابر 

.نیت سی  ن  من  نی  د  ری  ز  شما  .ت  سی  ن  الالزم 

.دیش ک  یه  آ  یق  سا 
کمک ونم  دی  م  من  .ه  شی  نم  ه  دیج  سن  پول  با  یچ  همه   _

هم بعدا  ونم  دی  م  .د  نش  ختم  همونجا  به  آراز  به  شما  یا  ه 
یم مه  بخش  هی  آراز  هم  من  هم  .ن  ید  کر  کمکش  یل  ی 

.می یا  شم  ن  وی  مد  رو  ون  می  زندگ  از 

.ت انداخ  باالال  شانه  بهزاد 

االالن که  یه  ا  گی  جا  قی  الال  چون  کردم  کمک  آراز  به   
من  _

کمکش که  خواست  دلم  .د  بو  داره  شی  آرا  صنعت  تو 

خودتون خانم  یق  سا  .م  گرفت  د  ای  ازش  ام  زی  چ  یل  یخ  .م  کن 
که جاشم  نی  هم  تا  گفتم  آرازم  به  من  .ن  ین  نک  تی  اذ  رو 

بر خودم  پس  از  من  .ه  بود  ید  ایز  سرم  از  کرده  کمکم 

.م ای  م 
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.م براومد  خودم  پس  از  االالن  تا  که  یر  طو  نی  هم 

.دیر پ  حرفشان  ن  ای  م  آراز 

یع موضو  هی  .ن  ین  ک  تموم  رو  کردن  پاره  ه  کی  ت  عارف  ت 
شده حل  کامل  می  رد  کی  م  فکر  وز  ری  د  تا  شده  شروع 

کس چی  ه  پس  .م  ید  ر  کی  م  فکر  اشتباه  می  نی  بی  م  االالن   
بود،

دردسر تو  منم  .ه  کن  یل  خا  رو  یک  ی  اون  پشت  ونه  تی  نم 
.ه کن  کمکم  بهزاد  دارم  انتظار  فتم  وی  ب 

.ت انداخ  آراز  به  یه  کوتا  نگاه  یق  سا 
.. .ی  گی  م  درست  تو   _

.د چرخان  بهزاد  سمت  به  را  سرش 

تا ردم  کی  م  رو  تالالشم  تمام  داشتم  اولش  بگم  صادقانه   
_

م لی  دالال  .م  کن  منصرف  بهتون  کردن  کمک  از  رو  آراز 

که یب  ش  اون  هنوز  من  .د  بو  کننده  قانع  خودم  یا  بر 

دم ای  رو  گ  نی  پارک  تو  بزنن  صدمه  آراز  به  واستن  خی  م 
اگه .م  بود  خودخواه  یل  یخ  که  ونم  دی  م  االالن  اما  نرفته، 

از رو  آراز  که  نبود  نی  ا  یا  بر  می  بزن  حرف  امشب  گفتم 
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نیا م  گی  م  فقط  من   .. .ه  ن  .م  کن  منصرف  کردن  کمک 

.ت سی  ن  درست  زی  گر  و  بی  تعق  و  فرار 

.ت گرف  یز  با  به  را  دستانش  انگشتان 

ا دی  پ  ین  قانو  راه  هی  .ن  ین  ک  تیا  شک  نی  بر  ونم  دی  م  چه   _
.نیر دا  تی  امن  تر  شی  ب  خودتونم  یر  طو  نی  ا   .. .ن  ین  ک 

.ه بد  دستتون  کار  زا  یر  گ  و  بی  تعق  نی  ا  رسم  تی  م 

ین ز  کردن  درک  .د  ز  یق  سا  یگ  ساد  به  ید  لبخن  بهزاد 

سخت شی  برا  داشت  دوست  را  شوهرش  اندازه  یب  که 
که دی  س  ری  نم  بنظرش  یه  را  تی  موقع  آن  در  اما  نبود، 

.د کن  آرام  را  یق  سا 
:ت گف  صادقانه 

یجیپ نه   .. .ن  بهتو  بگم  رک  دیر  بذا  دی  نی  بب  خانم  یق  سا   _
شما به  که  ی  یا  کمک  یت  ح  نه  و  م  ای  افشاگر  نه  زدم  که 

ین قانو  کدوم  چی  ه  کردم  درست  که  جنجاالالیی  ای  کردم 

چون !ه  واضح  ش  لی  دل  ه  شی  نم  تیا  شک  ازم  اگه  .د  نبودن 

آب رو  تم  خی  ر  رو  ون  شه  پت  که  ی  یا  کس  همهی  یا  پ 
چون  .. .ه  ن  کی  نم  من  به  یک  کم  چی  ه  قانون  الالنم  ا.   . .ه  ر   

گ

!م مجرم  یع  نو  به  منم  خود 
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یا   ک  نی  ل  نی  ا  از  رو  تی  پاراز  یا  پارت  به  راجع  نظراتتون 

بفرس    نیت   برام  دی  جد 
https://t.me/Harfmanrobot?start=81637

  227
ک نی  ل  نی  ا  از  ای 

https://t.me/BChatBot?start=sc-236832-
  rR5EEGe

حرامه خودتون  برای  یت  ح  پارتا  فوروارد  و  یپ  ک 
.ا   لطف  نی  کن  تی  رعا  .ن  دوستا 

تیز ارا  پ 
۳  _۲ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

موضوع نی  ا  به  چرا  .د  ش  ترس  از  پر  ین  آ  به  یق  سا  نگاه 

راه   از  بهزاد  بود  کرده  فراموش  چرا  بود؟  ه  دی  شی  ند  ای  ن 
است؟   کرده  کمک  ها  آن  به  یر  گذا  تله  و  ین  قانو  ری  غ 
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دست شی  ها  ین  نگرا  نی  ا  چرا  ردند؟  کی  م  چه  دی  با  حاالال 

اشتند؟ دی  نم  بر  سرش  از 

را موضوع  نی  ا  هم  آراز  یت  ح  ه  کی  طور  .د  ش  مستاصل 

.د دا  فشار  و  گرفت  را  دستش  که  دی  فهم 
مین و  تی  نم  درسته  .ت  سی  ن  ی  یا  جن  هم  قدر  نی  ا  هی  قض  حاالال   _

بهمون بخوان  اگه  اما  م،  ین  ک  اقدام  ون  شه  یل  ع  ین  قانو 

ی یا  کار  هی  قانون  قی  طر  از  ه  شی  م  اونوقت  بزنن  بی  آس 

.د کر 

.د کر  را  آراز  ان  زی  آو  ی  یا  ه  لب  با  یق  سا 
مگه .ه  فت  وی  م  ری  گ  خودتون  یا  پ  که  اونوقت  ؟ی  چطور   _

بوده؟ ین  قانو  ری  غ  کارتون  نی  گی  نم 

:د دا  جواب  آراز  یا  بج  بهزاد 

یر کا  ونم  تی  م  من  .م  یر  دا  ه  ژیو  ز  ای  امت  هی  ما  جا  نی  ا  خب   _
االالنم البته  .ن  باش  نداشته  مه  یل  ع  یک  مدر  چی  ه  اونا  که   

کنم

.م کرد  کارو  نی  هم 

.د کر  نگاهش  کنجکاو  یق  سا 
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؟یر چطو   _

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  بهزاد 

جا یز  مجا  یا  فض  تو  خودم  از  ید  ر  چی  ه  من  خب   _
مربوط شده  پنهان  تی  پاراز  جی  پ  پشت  که  یت  یو  ه  .م  نذاشت 

تو مهاجر  ین  ا  ری  ا  هی  به  متعلق  .ت  سی  ن  یر  یم  ا  بهزاد  به 
!ت کاناداس 

.د ور  ای  ب  در  سر  موضوع  از  تا  شد  کنجکاو  هم  آراز 

؟یچ ین  عی   _

قدم آشپزخانه  سمت  به  و  برخاست  شی  جا  از  بهزاد 

.ت برداش 

.م گی  م  م  ای  م  االالن   _
.د بو  حاضر  بود  ه  دی  د  تدارک  ساز  یا  چ  در  که  ی  یا  چ 

ی یا  ری  پذ  به  و  ت  خی  ر  یا  چ  شی  ها  مهمان  و  خودش  یا  بر 

:د ز  غر  و  برداشت  را  ی  یا  چ  استکان  آراز  .ت  بازگش 

؟ نی  دی  م  پول  ساز  یا  چ  به  یچ  یا  بر   _

.دید خن  بهزاد 
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.ه گی  د  نزن  غر  .ه  صبح  سه   _

.ت نشس  شی  سرجا  و  کرد  تعارف  یا  چ  هم  یق  سا  به 

:ت گف  آراز 

؟ید کر  ار  کی  چ  م  نی  بب  بگو  جون  نابغه  خب   _

:د دا  جواب  ها  آن  یو  د  هر  به  ه  ری  خ  بهزاد 

لیمیا هی  ای  تلفن  شماره  هی  با  ستاگرام  نی  ا  جی  پ  هر   _
نه و  دارم  م  جی  پ  تو  که  ی  لیم  یا  نه  خب  .ه  شی  م  ساخته 

.ت سی  ن  خودم  اسم  به  تلفن  شماره 

.د ش  جا  به  جا  یل  صند  یو  ر  آراز 

؟ هی  ک  یا  بر  پس   _

:د دا  جواب  خونسرد  بهزاد 

یل و  .م  کرد  هکش  .م  ون  دیم  ن  قی  دق  که  رو  لی  می  ا   _
.س کانادا  ساکن  که  دوستامه  از  یک  ی  یا  بر  تلفن  شماره 

.د ش  گرد  یق  سا  چشمان 
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؟ نی  کرد  هک  یچ  ین  عی   _

.د خاران  را  سرش  بهزاد 

.ه قبلم  سال  یل  یخ  یا  ین  و  طیش  به  مربوطه  نی  ا  خب   _
الیی الی  می  ا  از  پره  یز  مجا  یا  فض  .ه  ندار  هم  ین  نگرا  ی   

ج

ین عی  .ن  نشد  هم  چک  یت  ح  که  ساله  چند  و  نی  چند  که 
دید ج  ید  یآ  هی  ه  ری  م  و  ه  ری  م  دش  ای  لی  می  ا  یه  سازند   

مثالال

.ت اوناس  از  یک  ی  م  نی  ا  .ش  خود  برا  ازه  سی  م 

.دید خن  آراز 

برات؟ ه  شی  نم  دردسر  ین  مطمئ  !ی  هست  یم  آد  عجب   _

.د دا  باالال  را  شی  ابروها  یف  من  یه  نشان  به  بهزاد 

.. .ه  لی  می  ا  قبله  سال  پونصد  مال  بابا  نه   _

تیز ارا  پ 
۳  _۳ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د دا  تکان  سر  آراز 
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بهت برسن  و  کنن  هک  رو  خودت  تم  سی  س  اگه  خب   _
ه؟ شی  م  ی 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

اطالالعات تمام  .م  بد  فشار  تاپمو  لپ  از  دکمه  هی  هی  کاف   
_

.ن ری  م  نی  ب  از  سوت  سه  تو  موجود 

.د ز  گره  هم  در  را  دستانش  یق  سا 
قابل یز  مجا  یا  فض  از  یت  اطالالعا  چی  ه  م  دی  شن  من  اما   

_

ونن تی  م  که  ه  نی  ا  منظورم  ین  عی  .ت  سی  ن  شدن  حذف 

.ن کن  یب  ای  باز  رو  اطالالعات 

:د کر  زمزمه  یم  اوهو  بهزاد 

وجود یا  مسئله  هی  جا  نی  ا  منتها  .ه  طور  نی  هم   .. .م  اوهو   _
طول چقدر  اطالالعات  یب  ا  یز  با  که  ه  نی  ا  اونم  .ه  دار 

یا بر  یز  مجا  تو  ه  دی  چی  پ  ری  مس  هی  از  یت  وق  شه؟  کی  م 
ه گی  د  ین  ک  فی  تعر  یص  مشخ  یا  کد  و  ین  ک  استفاده  کارت 

ممکنه بلکه  .ت  سی  ن  ها  یگ  ساد  نیا  به  اطالالعات  یب  ا   
باز

نیچ هم  یا  بر  .ه  بکش  طول  سال  چند  و  نی  چند 
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نن کی  نم  صرف  یت  وق  نی  همچ  وقت  چی  ه  هم  یع  موضو 

.ت هس  مه  گی  د  موضوع  هی  تازه  .ت  راح  لتون  ای  خ 

:د ن  دی  پرس  همزمان  آراز  و  یق  سا 
؟یچ  _

.د ش  سه  هر  یه  خند  باعث  ان  شه  جمل  شدن  همزمان  نی  ا 

:د دا  جواب  و  کرد  کنترل  را  ش  اه  خند  بهزاد 

نیح در  رو  مجرم  دی  با  جرائم  یض  بع  اثبات  یا  بر   _
اسم به  یر  پس  شه  نمون  .ن  کن  ری  دستگ  جرم  ارتکاب 

تیا س  وب  دارک  تو  که  یر  پس  !ت  کی  اولبر  راس 

یت وق  اگه  .ن  آنالالی  اونم  .ت  داش  مخدر  مواد  فروش 

ش تی  وبسا  تو  و  نبود  جلوش  تاپش  لپ  کردند  ش  ری  دستگ 

ثابت رو  جرمش  ونستن  تی  نم  رقمه  چی  ه  نبود  نی  آنالال 

ا قی  دق  یر  یگ  دست  موقع  بدش  بخت  از  خب  اما  .ن  کن 
!د ر  کی  م  فروش  و  دی  خر  تی  سا  تو  داشت 

کنکاش هم  تاپمو  لپ  .ن  ببر  ن  ری  بگ  منو  ن  ای  ب  االالن   
خب

یه صفح  اون  اصالال  و  ستم  ین  نی  آنالال  من  یت  وق  .ن  کن 
وان خی  م  یر  چطو  ندارم  تاپم  لپ  تو  هم  رو  ستاگرام  نی  ا 

منه؟ کار  ها  یر  خرابکا  که  کنن  اثبات 
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.د دا  قورت  را  دهانش  آب  یق  سا 
؟یچ بده  شهادت  ته  یل  ع  یس  ک  اگه   _

.د کر  فوت  ون  ری  ب  به  را  نفسش  بهزاد 

.ن باخبر  موضوع  نی  ا  از  ه  گید  نفر  دو  فقط  ما  بجز   _
که سابقمه  دختر  دوست  شم  یم  دو  .ه  همکارم  که  ون  شی  ک 

یت وق  باز  بدن  شهادتم  ین  ثا  در  .ه  ری  م  ان  ری  ا  از  داره 

.د کر  اثباتش  ه  شی  نم  نباشه  یک  مدر 

یق سا  سمت  به  بهزاد  ات  حیض  تو  از  تی  رضا  با  آراز 

.دیخ چر 

ون مه  نابغ  که  ین  یب  یم  شد؟  راحت  لت  ای  خ  حاالال  خب   _
از کنن  مون  تی  اذ  بخوان  اگه  .ه  کرد  جاشو  همه  فکر 

.میایم در  خجالتشون 

.د چرخان  ها  آن  نی  ب  را  نگاهش  دی  ترد  با  یق  سا 
پس .م  بود  من  کرد  آشنا  هم  با  نفرو  دو  شما  که  یس  ک   _

.نین نک  پنهان  من  از  رو  یز  یچ  لطفا  االالن 
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 : گفت   و   گرفت   دست   در   را   اش یی چا   استکان   بهزاد 

  به .  ندارم   االنم   ط ی شرا   با   ی مشکل   واقعا   من   خانم   ی ساق _  

.  ن ی باش   خودتون   فکر   به   شما   گم ی م   هم   شما   به   گفتم   آراز 

 .  ندارم   الزم   کمکم .  شه ی نم   م ی ز ی چ   من 

 

 : زد   لب   بهزاد   تواضع   از   شرمنده   ی ساق 

 .  رفتم   تند   اگه   متاسفم _  

 

 . د ی نوش   را   اش یی چا   از   ی ا جرعه   بهزاد 

  شما   ی ثان   در .  شدم ی م   نگران   بودم   شما   ی جا   منم _  

 . ن ی کن   ی خواه   عذر   بابتش   که   ن ی نکرد   ی کار 

  ساده   زبان   به   را   مسائل   توانست ی م   که   یی جا   تا   نکه ی ا   با 

  ن ی ا   با   ی ساق   ی نگران   کرد ی م   حس   اما   بود،   داده   ح ی توض 

 . شد   نخواهند   رفع   ی آسان   به   حات ی توض 

 

 ت ی پاراز # 

 ۳۴_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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خبر ها  آن  یق  عاش  و  عشق  ماجرای  از  ته  خی  گر  جسته 

تجربه را  مخالف  جنس  به  عشق  ش  ای  زندگ  در  .ت  داش 

را عشق  کالال  که  نبود  ین  مع  نیا  به  نی  ا  اما  بود،   
نکرده

.د باش  نکرده  تجربه 

و گوشت  با  هی  ثان  به  هی  ثان  او  که  بود  یز  یچ  ین  نگرا 

ین نگرا  که  بود  نی  ا  فرقش  منتها  .د  بو  ه  دی  چش  خونش 

و پدر  یا  بر  او  ین  نگرا  و  بود  همسرش  بابت  یق  سا 
.د نبودن  ر  گی  د  که  یر  ماد 

بستر در  مادرش  که  را  ی  یا  روزه  بود  دش  ای  هنوز 

که بود  نی  ا  نگران  هی  ثان  هر  او  و  رد  بی  م  سر  به  یر  ا  می  ب 
به ا  تی  نها  که  یس  تر  .د  ده  دست  از  را  مادرش  مبادا 

.د بو  شده  لی  تبد  تی  واقع 

قوت با  را  اتفاق  آن  ند  دیس  ر  تی  م  چه  هر  از  ها  آدم 
در دی  شا  انست  دی  م  چه  یس  ک  .د  ردن  کی  م  تجربه  یر  ت  شی  ب 

بودند ه  دی  د  را  ها  ترس  نی  ا  ین  کنو  یا  ین  د  از  قبل  یا  ین  د 
را امانشان  ین  نگرا  مسائل  یخ  بر  با  مواجه  در  حاالال   

که

که رد  کی  م  نجوا  درونشان  از  ی  یا  صد  انگار  و  دی  ر  بی  م 
.ت سی  ن  یم  دائ  ان  شی  خوشبخت  و  یل  خوشحا 
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برابر چند  شی  ها  ترس  داد  دست  از  که  را  مادرش 

و بود  آگاه  مادرش  به  نسبت  پدرش  یگ  وابست  از  .د  شدن 
از هم  ا  تی  نها  .د  ا  دی  م  وسعت  را  شی  ها  ترس  نی  هم 

نبود در  هم  پدرش  .د  آم  سرش  بر  دی  رس  تی  م  که  یز  ی 
.ت انداخ  پا  از  را  او  غصه  .د  ور  ای  ن  دوام  د  ای  ز  مادرش 

یق سا  درک  حاالال  یگ  زند  در  ش  ای  شخص  یا  ه  تجربه  با 
از یه  آگا  با  .د  نبو  سخت  شیا  بر  شی  ها  ین  نگرا  و 
وانست تی  م  حاالال  بود  دو  آن  راه  سر  بر  که  ی   

مشکالال

و آرامش  خوردن  برهم  از  یق  سا  که  بزند  حدس 

.د دار  هراس  ش  ای  فعل  یت  خوشبخ 

خاطرات و  افکارش  از  را  او  شیا  ج  از  آراز  برخاستن 

.د کر  پرت  حال  زمان  به  و  ساخته  جدا  گذشته 

.ت برخاس  جا  از  شی  ها  مهمان  از  بت  ای  ن  به  هم  او 

.د کر  دراز  سمتش  به  را  دستش  و  شده  ش  کی  نزد  آراز 

قرمز یگ  خست  و  یب  خوا  یب  شدت  از  چشمانش  ید  یف  س 
.د بودن  شده 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

  هم   قه ی دق   دو   گه ی د   من ...  ات ی ساز   شفاف   از   ی مرس _  

  در   کاسه   از   چشامو   داره   خواب .  کنم   تحمل   تونم ی نم 

 . اره ی م 

 

 : گفت   ی جد   و   فشرد   را   دستش   بهزاد 

 . کردم   رتون ی اس .  خوام ی م   معذرت   امشب   بابت _  

 

 : گفت   طنت ی ش   با   آراز 

  غافل   هم   خانم   دالرام   ن ی ا   از ...  قربان   م ی شد   ض ی مستف _  

  هم   ی تون ی م ... ه ی کنکور   پشت   دم ی شن   ی ساق   از .  نشو 

 . ی ا ی ب   در   یی تنها   از   هم   ی کن   کمکش   ی ش   معلمش 

 

 .  شد   بلند   ی ساق   اعتراض   ی صدا 

 آخه؟   ه ی شوخ   چه   ن ی ا   آراز _  

 

  پرپشت   و   فر   ی موها   و   گرد   صورت   ی ادآور ی   با   بهزاد 

 . د ی خند   دالرام 

 .  اندازه   ن ی ا   تا   اونم .  ی فکرم   به   که   ممنون _  
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  بهزاد   با .  گرفت   را   ی ساق   دست   و   د ی چرخ   آراز 

 . آمدند   رون ی ب   او   ی خانه   از   و   کردند   ی خداحافظ 

 : گفت   خنده   با   آراز 

!  همن   مکمل   مرد   و   زن   خب   خوشگله؟   ی زن ی م   چرا _  

  ی ک ی   اون   کنکور   پشت   ی ک ی   دوتا؟   ن ی ا   از   تر   مکمل 

 ! کنکور   معلم 

 

  رت ی ح   با   ی ساق   شدند ی م   آسانسور   سوار   که   همانطور 

 : د ی پرس 

 معلمه؟   بهزاد   مگه _  

 

 . داد   باال   را   ش ی ابرو   ی تا   ک ی   آراز 

 ! کنکوره   مدرس   ؟ ی دونست ی نم   مگه _  

 

 ت ی پاراز # 

 ۳۵_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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یت مد  یا  بر  .ت  نشس  یق  سا  یا  ه  لب  یه  گوش  ید  لبخن 

زمزمه و  سپرده  یش  فرامو  به  را  شی  ها  ین  نگرا  کوتاه 

:د کر 

درد به  یل  یخ  بار  نی  ا  تو  یخ  شو  نی  ا  کنم  فکر  آراز   _
.ه باش  بخور 

.د کر  نگاهش  تعجب  با  آراز 

؟یچ ین  عی   _

لبخند شد  نی  یا  پ  و  باالال  ذهنش  در  که  یر  فک  از  یق  سا 
ن ای  جر  در  هم  را  آراز  وقتش  به  .د  ز  یر  ت  قی  عم 

حرف دالالرام  خود  با  تا  فعالال  .ت  ذاش  گی  م  افکارش 

.دیو بگ  یز  یچ  یع  قط  وانست  تی  نم  د  زی  نم 

***

:د ز  غر  و  تاد  سی  ا  آشپزخانه  وسط  رفته  وا  یت  صور  با 
.م ای  نم  من  آخه؟  گرفته  ین  مهمو  یچ  برا   _

.دیخ چر  سمتش  به  مادرش 
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بفهمه بابات  .م  دالالرا  نکن  من  ر  گی  ج  به  خون  قدر  نی  ا   _
باز  ، ته  عم  ین  مهمو  ی  این  تا  اومدی  اصول  و  ادا 

.ش با  آدم  امشبو  هی  .ه  ن  کی  م  درست  قشقرش 

.دیل نا  دالالرام 

زور به  واد  خی  م  عمه  دونم  یم  من   .. .ا  توروخد  مامان   _
ونم دی  م  م  نی  ا  .ه  کن  رو  در  رو  هم  با  رو  نی  آرم  و  من 

چرا بزرگترا  شما  بابا  .ه  دیچ  هارو  نقشه  نی  ا  بابابزرگ 

ی اه  یآ  چه  به  ه  گی  د  .د  ای  نم  خوشمون  هم  از  ما  نی  هم  فی  نم 
االالن؟ ازدواجمه  سن  من  اصالال  ؟  می  بخور  قسم 

شده خشک  که  ی  یا  ه  ظرف  داشت  ه  کی  حال  در  ه  ری  من 
:د ز  غر  اد  دی  م  جا  ها  ت  نی  کاب  داخل  را  بودند 

.یت سی  ن  بچه  م  نی  همچ  .ن  نک  لوس  خودتو  !ه  خب  خبه   _
بغلم ل  ای  دان  بودم  تو  سن  هم  من  .ه  شد  سالت  سه  و  ت  سی  ب 
هم ما  واالال  بودم؟  شده  بابات  عاشق  من  مگه  بعدشم   .  

بو

منم خوبه  داوود  گفت  بابام  .میت  ناخ  شی  نم  رو  ه  گی  همد 
.ن االال  م  ای  راض  م  می  زندگ  از  .ه  بد  ش  ری  خ  خدا  .م  چش   

گفتم

.هیب خو  مرد  اما  بشه  یب  عص  زود  دی  شا  بابات 
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.دیش ک  یف  پو  دالالرام 

رفت شد  تموم  .د  بو  شما  زمان  شما  زمان  من  مادر   _
ه سی  مقا  خودت  با  منو  یا  و  خیم  چقدر  آخه  .ش  کار  ی 

کار سر  برم  بخونم  درس  دارم  دوست  من  بابا  ؟ی  کن 
.م کن  ازدواج  واد  خی  نم  دلم  .م  باش  مستقل 

دالالرام سمت  به  را  سرش  و  بست  را  ت  نی  کاب  در  ه  ر   
من

.د چرخان 

صاحب پدر  پدر   .. .ه  گی  د  ین  و  خی  م  یر  دا   .. .ا  بفرم   _
ه نی  بش  ه  ای  س  خاک  به  یا  .ر  کنکو  نی  ا  با  ید  آور  در  مارو 

شده ه  ای  س  ما  روزگار  .د  کر  اختراع  کنکورو  نی  ا  ه  کی  اون 

پسر ه  گی  د  ت  سی  ن  ته  کل  تو  عقل  .و  ت  خوندن  درس  نی  ا  با 
شو زنش  برو   .. .ت  آقاس  عاقله  .ه  خوب  وضعش  ته  عم 
دیا ب  تما  ح.   . .ش  بپو  بخور  بخر  .ه  گی  د  کن  یگ  زند  راحت 

ار وی  د  و  در  به  خودتو  سال  هزار  ی  یا  زی  چ  نی  هم  یا  بر 

.ه گی  د  کن  استفاده  .ن  گذاشت  جلوت  آماده  .ی  بزن 

در مادرش  شی  پ  سال  تا  .ت  برخاس  دالالرام  نهاد  از  آه 
بود معتقد  و  بود  موافق  نظراتش  با  .د  بو  او  یه  جبه 
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  واجبات   از   زن   ک ی   ی برا   ازدواج   از   قبل   شدن   مستقل 

 . است 

  خواستن   پول   بخاطر   هم   خودش   ی گاه   که   بخصوص 

  از   بعد   درست   رفتارش   اما   شد، ی م   ت ی اذ   همسرش   از 

  بود   کرده   شرکت   او   که   ی کنکور   ن ی آخر   ج ی نتا   اعالم 

 . شد   عوض 

  از   بود   شده   د ی ام   نا   هم   مادرش   انگار   ج ی نتا   اعالم   با 

  حاال .  د ی ا ی برب   کنکور   غول   پس   از   بتواند   دخترش   نکه ی ا 

  ی جبهه   به   بود   گرفته   شکل   وجودش   در   که   ی احساس   با 

  ن ی ا   دخترش   داد ی م   ح ی ترج   و   رفته   دالرام   مخالف 

 .  ندهد   دست   از   را   ازدواج   خوب   ت ی موقع 

 

  متوجه   اش خانواده .  بست   حلقه   دالرام   چشمان   در   اشک 

 . کند ی م   تحمل   را   ی فشار   چه   او   نبودند 

 

 

 

 

                  

      

یا   ک  نی  ل  نی  ا  از  رو  تی  پاراز  یا  پارت  به  راجع  نظراتتون 

بفرس    نیت   برام  دی  جد 
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https://t.me/Harfmanrobot?start=81637
  227

ک نی  ل  نی  ا  از  ای 
https://t.me/BChatBot?start=sc-236832-

  rR5EEGe

حرامه خودتون  برای  یت  ح  پارتا  فوروارد  و  یپ  ک 
.ا   لطف  نی  کن  تی  رعا  .ن  دوستا 

تیز ارا  پ 
۳  _۶ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

کنکور با  شدن  رو  در  رو  یا  بر  که  یک  وحشتنا  استرس 

نیا لی  تحم  از  که  یر  فشا  و  طرف  کی  از  داشت 

بود شده  باعث  ر  گی  د  طرف  از  رد  کی  م  احساس  ازدواج 

.د باش  یر  گی  د  زمان  هر  از  تر  شکننده 

.د بودن  شده  بسته  شی  رو  به  دیم  ا  یا  دره  تمام  انگار 

دوست ای  کنکور  تنها  نی  آرم  فتن  ری  نپذ  یا  بر  دردش 

.د نبو  داشتن 
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اما نداشت،  ی  اه  عالالق  نی  آرم  به  که  بود  درست 

شناخت و  ادند  دی  م  فرصت  خودشان  به  اگر  انست  دی  م 
یا ردپ  کم  کم  بود  ممکن  ردند  کی  م  ا  دی  پ  هم  از  یر  ت  شی  ب 

یلیخ نی  آرم  یت  وق  اما  شود،  ه  دید  نشان  ای  م  در  هم  عالالقه 

و ت  سی  ن  ازدواج  نی  ا  به  ل  یا  م  که  بود  گفته  او  به  حی  صر 

است آمده  کوتاه  یم  ک  ها  بزرگتر  یا  ه  یر  پافشا  اثر  در 

مخصمه نی  ا  از  دی  با  شده  طور  هر  که  بود  ه  دی  فهم 
.دیایب ون  ری  ب 

.ت بازگش  اتاقش  به  مادرش  یا  ه  یه  توج  یب  ن  دی  د  با 
یا بر  دلش  .د  بو  ته  خی  ر  بهم  ش  ای  زندگ  در  زی  چ  همه 

تنگ گذشته  ساله  چند  ل  ای  خیب  و  سرخوش  یا  روزه 

.د بو 

دستانش   ن  ای  م  را  سرش  و  نشست  ش  ری  تحر  زی  م  پشت 

لپ کنار  و  زی  م  یو  ر  که  یب  چو  آبنبات  ن  دی  د  با  .ت  گرف 

.د   کر  جدا  سرش  از  را  دستانش  بود  افتاده  تاپش 

او به  را  آبنبات  نی  ا  هی  همسا  پسر  .ت  برداش  را  آبنبات 

.د بو  داده 
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لب و  افتاد  بود  افتاده  ریگ  بام  پشت  در  که  یب  ش  د  ا 
و زبان  معلم  اگر  .د  بو  ه  دی  رس  دادش  به  خدا  .د  یز  گ 

بر بالالیی  چه  نبود  معلوم  ند  دی  س  ری  نم  راه  از   
همسرش

.د م  آی  م  سرش 

کنکور در  پسر  آن  واقعا  .د  چرخان  دستش  در  را  آبنبات 

فت؟ گی  م  دروغ  ای  بود  آورده  یم  رق  تک  یه  رتب 
.د ز  ید  پوزخن  بهزاد  یا  ه  حرف  یر  دآو  ای  با 

!یس بر  تا  بخواه   .. .ر  شعا  پشت  شعار  همش   .. .ه  ه   _
که وام  خی  م  خوب  استاد  هی  و  راهنما  هی  االالن  من  کو؟ 

خب .م  گرفت  یا  ه  جی  نت  هی  بلکه  کنم  ید  بن  جنع  کنه  کمکم 

رو یس  ک  چرا  کو  پس  وام  خی  م  که  رو  خواستنش  کو؟ 

!؟ نم  کی  نم  ا  دی  پ 
:دیل نا 

یک پزش  دانشکده  تو  بعد  سال  وام  خی  م  من  اصالال   _
پس؟ کو  .م  باش 

.دیب کو  زی  م  یو  ر  را  آبنبات 

.ه مفت  حرف  همش   _
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.دیش ک  و  برد  فرش  یا  موه  الالی  را  دستش 

یچیه چرا  .ه  ت  خی  ر  بهم  اعصابمو  هم  موها  نی  ا  اه   _
آخه؟ ت  سی  ن  وام  خی  م  که  اونطور 

.ت گرف  سقف  سمت  به  را  سرش 

؟یر دا  یز  یچ  یل  مشک  من  با  ای  خدا   _

یق سا  د  ای  .د  یش  ک  یض  فر  یا  ه  خط  زی  م  یو  ر  انگشت  با 
وانست تی  م  ای  بود  کرده  تعارف  زبانش  معلم  .د  افتا 

بنظرش .د  افتا  بهزاد  با  یق  سا  برخورد  د  ای  کند؟  کمکش 

.د بو  دی  بع  هم  ید  تن  از  ان  زیم  نی  ا  یت  ح  مهربان  یق  سا  از 

بود؟ چه  بود  گفته  بهزاد  به  که  یا  جمله  از  منظورش 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  و  ه  دیش  ک  را  شی  موها  مجدد 

و نی  ا  یگ  زند  به  داره  یت  بدبخ  و  یر  یگ  در  کم  خودت   _
.ن ک  فکر  اونم 

.د دا  جلو  به  را  شی  ها  لب 

شه رتب  واقعا  اگه  ؟ی  چ  باشه  گفته  راست  پسره  اگه   _
.. .ه  باش  بوده  یم  رق  تک 
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که بود  نی  ا  تی  واقع  .د  کن  دندان  با  را  ش  نی  ری  ز  لب  پوست 

انست دی  م  شعار  را  بهزاد  یا  ه  حرف  که  نی  ا  وجود  با 
یژ انر  ها  آن  ن  دی  شن  از  وجودش  از  یا  گوشه  کی  اما 

.د بو  گرفته 

.د بو  پنهان  شی  ها  حرف  الالی  مثبت  یژ  انر  کی  انگار 

تیز ارا  پ 
۳  _۷ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

رد بی  م  سر  به  یک  اسفنا  طیا  شر  نی  چن  در  که  او  یا  بر 

.د داشتن  را  آتش  یو  ر  آب  حکم  ها  حرف  نی  ا 
بودن کنکور  پشت  بابت  لی  فام  کل  که  بخصوص 

شکست هم  باز  او  بودند  معتقد  و  ردند  کی  م  ش  اه  مسخر 

.د خور  خواهد 

و نداشت  او  از  یت  شناخ  چ  یه  که  یا  ه  بی  غر  نی  ب  نی  ا  در 

است مانده  کنکور  پشت  سال  چهار  او  انست  دی  م  فقط 

از بود  پر  که  ین  لح  با  و  خونسرد  و  ید  عا  یل  ی 
وجود تمام  با  ت  سی  کاف  فقط  که  رد  کی  م  دی  تاک  ان  نی  اطم 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                  

       

 

         

           

 

                    

               

               

             

 

                    

            

 

 

                  

                  

                        

                      

       

به وقت  آن  .د  باش  داشته  ان  می  ا  ش  تی  موفق  به  و  بخواهد 

.دیس ری  م  واست  خی  م  که  یز  ی 

.ت نشس  شی  ها  لب  یو  ر  ید  لبخن 

.هیا همس  یا  آق  تو  مرام  به  باز   _

دور کاغذ  خواست  و  گرفت  دست  در  را  آبنبات  دوباره 

.د خور  زنگ  ش  ای  گوش  که  کند  باز  را  آن 

.ت برخاس  نهادش  از  آه  ش  اه  عم  یه  شمار  ن  دی  د  با 
ه؟ گی  د  واد  خی  م  یچ  عمه  !ر  الجعف  ابن  یس  مو  ای   _

قطع تماس  یا  صد  تا  داد  فشار  را  یش  گو  کنار  یه  دکم 
جواب ش  اه  عم  مشکوک  تماس  به  واست  خی  نم  .د  شو 

.د ده 

تر شی  ب  هی  ثان  چند  هنوز  .دی  کش  یف  پو  شد  قطع  که  تماس 

راحت ش  اه  عم  تماس  بابت  از  لش  ای  خ  که  بود  نگذشته 

یه اجاز  که  نی  ا  از  قبل  و  خورد  در  به  یا  تقه  که  بود  شده 
یش گو  و  کرد  باز  را  در  مادرش  کند  صادر  را  ورود 

.د آم  داخل  دست  به 
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:ت گف  یش  گو  پشت  مخاطب  به  خنده  با 
.ت جاس  نی  ا  .ن  جو  فروغ  آره   _

اخم دستش  در  یش  گو  ن  دی  د  با  و  کرد  نگاه  دالالرام  به 
.د کر 

.د بو  شی  ها  اخم  با  تناقض  در  لحنش 

م دی  م  االالن  .ه  دی  نشن  رو  شی  گوش  یا  صد  حتما  آره   _
.ن متو  نی  ب  یم  شب  فعالال.  .ی  بزن  حرف  باهاش 

:ت گف  آرام  ی  یا  صد  با  .ت  گرف  دالالرام  سمت  به  را  ی   
گو

.ه دار  کارت  .ه  ته  عم  ری  بگ   _

:دیل نا  لب  ری  ز  دالالرام 

.. .ن  ماما   _

.د چسبان  گوشش  به  را  یش  گو  ه  ری  من 
.ن نک  من  ر  گی  ج  به  خون  بزن  حرف  ری  بگ   .. .ن  ما  ای   _

.ت گرف  مادرش  دست  از  را  یش  گو  اکراه  با  دالالرام 

:د کر  زمزمه  زور  به 
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جون؟ عمه  بله   _

جواب ش  اه  زاد  برادر  یا  صد  ن  دی  شن  از  زده  ذوق  فروغ 

:د دا 
از حال  ین  زی  نم  زنگ  هی  .ه  بگرد  دورت  عمه   _

حاضر پاشو   .. .م  گل  عروس  پاشو   .. .ا  ه  یس  بپر  ته  عم 
شو بلند  .ه  س  ری  م  االالن  دنبالت  فرستادم  رو  نی  آرم  شو 

.. .ا  ج  نی  ا  بزرگتم  بابا  و  مامانبزرگ   .. .ا  یب  هی  بق  از  زودتر 

.. .م  زی  عز  پاشو  .و  ک  دالالرام  ن  گی  م  ی 

یه خان  به  هم  زودتر  بود  مانده  نی  هم  .ت  رف  وا  دالالرام 

.د برو  ش  اه  عم 
.د ور  ای  ب  بهانه  کرد  یع  س 

.م دار  درس  من  جون  عمه  آخه   _

:ت گف  عی  سر  فروغ 

نیم آر  با  ر  ای  ب  کتاباتو  .م  زی  عز  که  نداره  یل  اشکا   _
نیم آر  تازه  .ی  یا  دوت  ن  ین  و  خی  م  درس  اتاق  تو  یر  ی 

.ه ن  کی  م  کمکت 
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  نامزد   شنهاد ی پ   م ی مستق   ر ی غ   اش عمه .  شد   سرخ   دالرام 

 !  داد ی م   ی باز 

  همچنان   داشت   فروغش   عمه .  د ی بگو   چه   بود   مانده 

 : د ی نال .  دوخت ی م   و   د ی بر ی م   خودش   ی برا 

 ... آخه _  

 

 . د ی پر   حرفش   ان ی م   فروغ 

  نکن   معطل   راهه   تو   ن ی آرم !  آخه   ی ب   آخه   گه ی د _  

 . زم ی عز 

 

  به   ی برا   و   د ی بگو   ی گر ی د   ز ی چ   دالرام   نداد   فرصت 

  دالرام   اعتراض   راه   بستن   و   خود   حرف   نشاندن   ی کرس 

 ! داد   ان ی پا   را   تماس   ی کوتاه   ی خداحافظ   با 

 

 

                  

      

 

         

یا   ک  نی  ل  نی  ا  از  رو  تی  پاراز  یا  پارت  به  راجع  نظراتتون 

بفرس    نیت   برام  دی  جد 
https://t.me/Harfmanrobot?start=81637
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ک نی  ل  نی  ا  از  ای 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

 

                

     

 

 

 

 

 

                    

                   

                    

   

       

 

                  

       

             

   

https://t.me/BChatBot?start=sc-236832-
rR5EEGe

حرامه خودتون  برای  یت  ح  پارتا  فوروارد  و  یپ  ک 
.ا لطف  نی  کن  تی  رعا  .ن  دوستا 

تیز ارا  پ 
۳  _۸ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

گوشش از  را  آن  بوق  ممتد  یا  صد  ن  دی  شن  با  دالالرام 

.د کر  نگاه  آن  به  واج  و  هاج  و  داده  فاصله 

زیم یو  ر  حرص  با  را  یش  گو  آمد  که  خودش  به 
.دیب کو  ش  ری  تحر 

من؟ م  ری  می  نم  چرا   .. .ا  خد  یا   _

را مادرش  زی  م  یو  ر  تلفن  یش  گو  شدن  ه  دی  کوب  یا  صد 
.د کشان  اتاق  به  مجدد 

.د تا  سی  ا  سرش  باالالی  دست  به  ری  کفگ  ه  ری  من 
باز؟ چته   _
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:د دا  جواب  افتاده  ی  یا  ه  شانه  با  دالالرام 

رو نی  آرم  ه  گی  م  نه؟  کی  نم  ولم  شوهرت  خواهر  چرا   _
کنم؟ یط  غل  چه  من  .م  دنبال  فرستاده 

.د دا  تکان  افسوس  با  را  سرش  ه  ری  من 
با نن  کی  م  دوزک  بزک  قلم  هفت  تو  ساالالی  و  سن  هم 

_

خوش ون  ری  ب  ن  ری  م  پسرشون  دوست  ای  نامزد 

بکش دراز  شب  تا  صبح  یل  جنابعا  اونوقت  .ی  گذرون 

رو خودت  ماه  هی  اومد  کنکور  جیا  نت  تهشم  کتابا  نی  ا  رو 

.ن ک  ه  نی  قرنط  اتاق  تو 

بلند یل  صند  یو  ر  از  .د  کر  نگاه  ه  ری  من  به  ناباور   
دالالرام

:ت گف  بغض  با  و  شد 
.ش نپا  زخمم  رو  نمک  حداقل  یت  سی  ن  دردم  مرهم   _

.دیز گ  لب  او  دار  بغض  یا  صد  ن  دی  شن  با  ه  ری  من 
یت کوف  شدن  دکتر  کن  ول  من  جون  رو  تو  دالالرام   _

.ن ک  شی  آرا  برس  خودت  به  پاشو  .و  ر 
:د ز  غر 
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یدیپ چ  زنا  ری  پ  نی  ع  آخه  .ن  ک  رفتار  جوونا  مثل  م  کی   _
بشه؟ یچ  که  اتاق  نی  ا  تو 

.د بو  ه  دی  فا  یب  مادرش  با  زدن  حرف  .د  یش  ک  یف  پو   
دالالرام

.د آور  باالال  او  کردن  متوقف  یه  نشان  به  را  دستش 

نم کی  م  شی  آرا  قلم  هفت  االالن  خب  یل  یخ   .. .ب  خ  یل  یخ   
_

توروخدا فقط  ؟ی  شد  یض  را  .ا  نی  ا  عمه  یه  خون  م  ری  م 
نیم ز  یه  کر  یا  دختر  کل  با  من  کردن  ه  سی  مقا  از  دست 

!ر بردا  ش  شی  ا  دی  پ  بدو  از 

از غر  غر  با  و  داده  ین  تکا  هوا  در  را  ش  ری  کفگ  ه  ری  من 
.ت رف  ون  ری  ب  اتاق 

.ت انداخ  تختش  یو  ر  را  خودش  مادرش  رفتن  با 
اتاقش در  واست  خی  م  دلش  .د  شو  حاضر  واست  خی  نم 

.د بمان  همانجا  ای  دن  ته  تا  و  کرده  قفل  را 

زنگ یا  صد  مجدد  که  ماند  حالت  همان  به  ه  قی  دق  چند 
.ت برخاس  شی  جا  از  و  دی  کش  یف  پو  .د  ش  بلند  ش  ای  گوش 
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یه شمار  ن  دی  د  با  و  برداشت  زی  م  یو  ر  از  را  ش  ای  گوش 

:دیل نا  نی  آرم 

آخه؟ کنم  سرم  تو  یک  خا  چه   .. .ا  خد  یا   _

نیم آر  خشک  یا  صد  که  داد  جواب  را  تماس  اکراه  با 
.دیچیپ گوشش  در 

.ایب زود  .م  نی  یا  پ   _

یزیچ دالالرام  نماند  منتظر  یت  ح  که  نداد  سالالم  تنها  نه 
.د کر  قطع  را  تماس  و  دی  بگو 

.د ز  ید  پوزخن  دالالرام 

به برو  .م  شه  مرد  کشته  من  انگار  عور  شی  ب  یه  پسر   _
.ا باب  درک 

لباس کمد  .د  کر  پرت  تختش  روی  را  یش  گو  حرص  با 
آمد دستش  که  یل  شا  و  پالتو  نی  اول  و  کرده  باز  را  شی  ها 

.د کر  تن  به  و  ه  دی  کش  ون  ری  ب  را 
الالزم که  ی  یا  ه  کتاب  و  برداشت  را  ش  ای  پشت  کوله 

و یش  گو  برداشتن  از  بعد  و  ت  خی  ر  داخلشان  را  داشت 

.د آم  ون  ری  ب  اتاق  از  ش  ای  هندزفر 
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ظاهر شی  جلو  اتاق  در  شدن  ه  دی  کوب  یا  صد  با  مادرش 

چنگ صورتش  به  وضعش  و  سر  ن  دی  د  با  و  شد 
.ت انداخ 

تیز ارا  پ 
۳  _۹ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

هی مدرسه؟  یر  یم  یر  دا  مگه  ؟  هی  وضع  چه  نی  ا   _
.ل حداق  ید  یل  ا  می  م  کننده  مرطوب 

.د کر  جا  به  جا  دوش  یو  ر  را  ش  اه  کول  دالالرام 

.م نکرد  وقت  ه  نی  یا  پ  نی  آرم   _

.دیش ک  و  گرفت  را  شی  بازو  هول  با  ه  ری  من 
.ه قی  دق  هی  ای  ب   _

:دیل نا  معترض  دالالرام 

.ن ماما  کن  ولم   _
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:ت گف  بلند  و  کرد  رها  را  دستش  ه  ری  من 
.م ای  ب  تا  سی  وا   _

آمد ون  ری  ب  اتاق  از  لب  رژ  کی  با  همراه  بعد  ه  قی  دق  چند 
.ت گرف  دالالرام  سمت  به  را  رژ  و 

گور از  تی  م  انگار   .. .ت  لبا  به  بمال  نی  ا  از  م  کی  ای  ب   _
.یر ندا  رو  به  رنگ  .ه  شد  بلند 

فشار هم  یو  ر  را  شی  ها  دندان  خشم  شدت  از  دالالرام 

دور چند  و  گرفت  مادرش  از  را  رژ  حرص  با  .د  دا 
.دیش ک  شی  ها  لب  یو  ر 

اما کرد،  نگاهش  شده  گرد  ین  چشما  با  و  شوکه  ه  ری  من 
به و  داد  دستش  به  رژ  دهد  محلش  که  نی  ا  بدون   

دالالرام

.ت رف  خانه  در  سمت 

.د کر  دنبالش  هول  با  ه  ری  من 
ک ری  س  دلقک  هی  شب  .ن  ک  درست  رژتو  اون  دالالرام   _

.ش آخر  منو  ین  کی  م  آبرو  یب  .ی  شد 
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  مادرش   ی ها   حرف   به   توجه   ی ا ذره   نکه ی ا   بدون   دالرام 

 . زد   رون ی ب   خانه   از   باشه   داشته 

  در   کنار   ی دکمه   بار   چند   و   ستاد ی ا   آسانسور   مقابل 

  ی خبر   آسانسور   از   د ی د   ی وقت .  داد   فشار   را   آسانسور 

 .  رفت   ها   پله   راه   سمت   به   حرص   با   ست ی ن 

  ن یی پا   را   ها   پله   سرعت   با   و   انداخت   ن یی پا   را   سرش 

  و   د ی رس   سوم   ی طبقه   پاگرد   به   ی وقت   درست .  رفت 

  دهد   ر یی تغ   را   اش ه ی زاو   ها   پله   دن ی چرخ   با   خواست 

  از   را   تعادلش   و   کرده   برخورد   ی کس   ی نه ی س   به   محکم 

 . آمد   فرود   ها   پله   ی رو   ماتحتش   با   و   داد   دست 

  و   خورد   سرش   پشت   وار ی د   به   محکم   هم   مقابلش   فرد 

 . خت ی ر   ها   پله   ی رو   داشت   دست   در   له ی وس   چه   هر 

 

  و   خجالت   با   و   گذاشت   قلبش   ی رو   را   دستش   دالرام 

  ا ی   ه ی همسا   پسر   دن ی د   با .  برد   باال   را   سرش   ی شرمندگ 

  لب   ان ی م   از   ار ی اخت   ی ب   یی وا   بهزاد   دن ی د   با   د ی بگو   بهتر 

 ! داشت   کم   را   ن ی هم .  شد   خارج   ش ی ها 
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را نگاهش  بود  داده  ار  وی  د  به  هی  تک  که  همانطور  بهزاد 

بود ته  خی  ر  ها  پله  یو  ر  که  ی  یا  ه  یک  خورا  ن  ای  م 
را نگاهش  دالالرام  گفتن  یا  و  یا  صد  ن  دی  شن  با   .  

چرخان

.ت دوخ  او  صورت  به 
وار کی  اتومات  که  پله  راه  یا  ه  چراغ  و  برد  دست 

صورت ن  دی  د  با  .د  کر  روشن  را  بودند  شده  خاموش 

شالش ری  ز  از  که  دالالرام  فر  یا  موه  و  دی  سف  و  آشنا 

نگاهش که  بزند  ید  لبخن  خواست  بودند  ته  خی  ر  ون  ری  ب 
لب اطراف  در  یه  شد  پخش  لب  رژ  و  ها  لب  یو  ر 

.د مان  مات  او  یا  ه 
:دیس پر  و  رفتند  باالال  شی  ابروها 

؟ نی  رد  بی  م  فی  تشر  یس  عرو   _

به و  گرفته  پله  راه  ار  وی  د  به  را  دستش  .د  یز  گ  لب   
دالالرام

شدت از  کمرش  .د  دا  تکان  را  تپلش  ل  کی  ه  یت  سخ 

.د بو  گرفته  درد  ها  پله  با  برخورد 

شده ته  خی  ر  نی  زم  یو  ر  که  یلی  وسا  و  بهزاد  به  شرمنده 

:ت گف  و  کرد  یه  نگا  بودند 

.د نبو  حواسم  من  .د  یش  ببخ   _
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.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

.ه مشخص  لبت  رژ  از  .م  اوهو   _

که یل  یا  وس  تا  شد  خم  عی  سر  او  یه  جمل  از  جی  گ  دالالرام 

.د کن  جمع  را  بودند  ته  خی  ر  نی  زم  یو  ر 
آخر یه  لحظ  .ت  شتاف  کمکش  به  سکوت  در  هم  بهزاد 

.د ش  متوقف  س  پی  چ  پاکت  یو  ر  همزمان  دو  هر  دست 

.د آوردن  باالال  را  ان  شی  ها  سر  ر  ای  اخت  ی 

دالالرام که  نی  ا  از  قبل  و  شد  قفل  هم  در  ان  شی  ها  چشم 

:دیس پر  تی  جد  با  بهزاد  دیو  بگ  یز  یچ  کند  فرصت 

؟ید خور  لب  رژ  ناهار   _

تیز ارا  پ 
۴  _۰ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

اضافه بالالفاصله  و  دهد  نشان  یش  واکن  دالالرام  نداد   
مهلت

:د کر 

دور شن  کی  م  تر  یف  اضا  سانت  ت  سی  ب  که  مده؟  آهان   _
لب؟
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  اشاره   دالرام   ی ها   لب   دور   به   و   آورد   باال   را   انگشتش 

 . کرد 

 ! معوجه   و   کج .  ده ی جد   مد   کنم   فکر   ی ک ی   ن ی ا   البته _  

 

  با .  د ی کش   لبش   دور   و   آورد   باال   را   دستش   هول   با   دالرام 

  انگشتش   ی رو   لب   رژ   از   ی وحشتناک   حجم   دن ی د 

  لب   ی رو   را   دستش   کف   اضطراب   با   و   زده   خجالت 

 . گذاشت   ش ی ها 

  غش   غش   بعد   و   کرده   نگاهش   سکوت   در   ی کم   بهزاد 

 . زد   خنده   ر ی ز 

 دا؟ ی مر   بوده   ی ک   ستت ی آرت   کاپ ی م _  

 . کرد   صاف   را   قامتش 

 

  ش ی ها   لب   ی رو   را   دستش   ک ی   که   همانگونه   دالرام 

.  د ی کش   رون ی ب   بش ی ج   از   را   اش ی گوش   بود   گذاشته 

  نگاهش   که ی حال   در   و   کرد   روشن   را   آن   ی سلف   ن ی دورب 

  ش ی ها   لب   ی رو   از   را   دستش   آرام   بود   ن ی دورب   به 

 . برداشت 
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لب رژ  .د  یش  ک  ین  یه  نی  دورب  داخل  خودش  ن  دی  د  با 
مادرش یه  گفت  به  و  بود  شده  پخش  دهانش  اطراف 

.ت نداش  دلقک  کی  با  یق  فر 

آب پر  چشمانش  .د  کر  بغض  خجالت  و  شرم  شدت  از 

.د نکن  هی  گر  تا  کرد  مهار  را  خودش  یت  سخ  به  و  شدند 
.د بو  رفته  شی  آبرو 

چشمان ن  دی  د  با  .د  ش  قی  دق  دالالرام  صورت  یو  ر  بهزاد 

.د کر  هول  او  اشک  از  پر 

.م کن  ت  تی  اذ  واستم  خی  نم  من  .د  یش  ببخ   _

از را  ش  اه  کول  .ت  برداش  لبش  یو  ر  از  را  دستش   
دالالرام

و نشست  ها  پله  یو  ر  .د  آور  نی  یا  پ  دوشش  یو  ر 
یذ کاغ  دستمال  دنبال  ش  فیک  داخل  که  همانطور 

:د کر  زمزمه  بغض  با  شت  گی  م 
.ت سی  ن  مهم   _

ا دی  پ  دستمال  دالالرام  آنکه  از  زودتر  .د  ش  ش  کی  نزد   
بهزاد

را یذ  کاغ  دستمال  یه  جعب  شیا  ه  دی  خر  الالی  از  کند 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

  دالرام   سمت   به   را   آن   کردنش   باز   از   بعد   و   برداشت 

 . کرد   دراز 

 : د ی پرس   اط ی احت   با   آمد   باال   که   دالرام   نگاه 

   کرده؟   تت ی اذ   ی کس   خوبه؟   حالت _  

 

  ی رو   و   آورد   رون ی ب   دستمال   چند   جعبه   داخل   از   دالرام 

 . د ی کش   ش ی ها   لب 

 : کرد   نجوا   آرام 

 . ن ی زم   ختم ی ر   رو   هاتون   له ی وس   که   خوام ی م   معذرت _  

 

  را   سرش   و   گرفته   را   ها   پله   راه   کنار   ی نرده   بهزاد 

 . کرد   خم   دالرام   ی رو 

 . نگاه   منو .  ست ی ن   مهم   ال ی خ ی ب _  

 

 .  آورد   باال   را   سرش   تعجب   با   و   ار ی اخت   ی ب   دالرام 

 

 : د ی پرس   د ی ترد   با   بهزاد 

 باز؟   شده   دعوات   پدرت   با   اما   کنم،   ی فضول   خوام ی نم _  
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  که   انگار   کند   بهزاد   سوال   به   ی توجه   نکه ی ا   بدون   دالرام 

  لب   بود   رفته   فرو   ی گر ی د   عالم   در   کوتاه   ی لحظات   ی برا 

 : زد 

   کنکور؟   تو   ی آورد   ی رقم   تک   ی رتبه   واقعا _  

 

  پا   دو   ی رو .  کرد   ش ی تماشا   رت ی ح   ی اندک   با   بهزاد 

 : د ی پرس   اط ی احت   با   و   نشست 

 ؟ ی ر ی درگ   ت خانواده   با   کنکور   بخاطر _  

 

 : د ی پرس   ی قبل   لحن   با   هم   باز   دالرام 

   ؟ ی آورد   ی رقم   تک   ی رتبه   ی چطور _  

 

 . زد   ی لبخند   بهزاد 

 . ست ی ن   رممکنم ی غ   اما   ست، ی ن   راحت _  

 

 ت ی پاراز # 

 ۴۱_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

              

                

           

                      

     

 

                    

               

                

         

 

                    

           

 

                     

     

 

                 

   

 

سوال واست  خی  م  .د  کر  نگاهش  نزار  یل  حا  با  دالالرام 

دو هر  نگاه  .د  خور  زنگ  ش  ای  گوش  که  بپرسد  یر  گی  د 
.د ش  ثابت  یش  گو  یه  صفح  یو  ر  همزمان 

از و  داد  باالال  را  شی  ابروها  نیم  آر  اسم  ن  دی  د  با  بهزاد 

.ت برخاس  دالالرام  مقابل 

که کرد  وصل  را  تماس  رفته  وا  یت  صور  با  دالالرام 

.د کر  پر  را  گوشش  نی  آرم  زدن  غر  یا  صد 
فکر نکنه  پس؟  ی  یا  کج  .ا  ج  نی  ا  یت  کاش  ساعت  سه  منو   _

آژانست؟ ای  اسنپم  من  ید  کر 

یا صد  هم  بهزاد  بود  مطمئن  و  بود  بلند  یش  گو  یا  صد 
.دین ش  را  نی  آرم  یب  عص  زدن  غر 

:ت گف  و  شد  بلند  شی  جا  از  عجله  با  و  تند  دالالرام 

.م ای  م  االالن  دی  ببخش   _

.دین ش  را  بهزاد  متعجب  یا  صد  نکرده  قطع  را  تلفن 

!فیط ل  چه   _
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:د کر  زمزمه  ر  ای  اخت  یب  دالالرام 

؟یچ  _

.ت انداخ  باالال  شانه  بهزاد 

یا صد  یق  اتفا  که  ی  یا  اونج  از  اما  نداره،  یط  رب  من  به   _
حرف باهات  لحن  اون  با  .م  گی  م  م  دی  شن  رو  رو  ای  اون 

ازش؟ ین  کی  م  یه  خوا  عذر  تو  بعد  نه  زی  م 

.دیش ک  یف  پو  دالالرام 

.ه ور  خی  م  بهم  ازش  حالم   _

را یذ  کاغ  دستمال  یه  شد  باز  یه  جعب  و  شد  خم  بهزاد 

.ت انداخ  شی  ها  دی  خر  یه  سی  ک  داخل 

داداشته؟ ه؟  نی  ا  واکنشت  و  وره  خی  م  بهم  حالت   _

.د ز  یک  چشم  دی  د  که  را  دالالرام  متعجب  نگاه 

.و کنجکا  بگو  تو  البته   .. .ه  فضول  م  کی  ته  یا  همس   _

یف معر  او  به  را  نی  آرم  چرا  دیم  نفه  .د  ز  ید  لبخن  دالالرام 

.د کر 
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.م خواستگار  بگم  بهتر  ای  عممه  پسر   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  بهزاد 

ه؟ ری  گی  م  پاچه  یر  طو  نی  ا  و  خواستگاره   _
:ت گف  تی  جد  با  .ت  رف  ها  پله  سمت  به 

ه نی  بب  جماعت  پسر  .ر  دخت  بکش  حجله  دم  رو  گربه   _
بهم ازش  حالت  .ه  ن  کی  م  ش  تیذ  ا  تر  شی  ب  مظلومه  دختر 

.ه بد  جوابشو  خب  مگه؟  وره  خی  نم 

زدنش حرف  مدل  .د  افتا  خنده  به  بهزاد  لحن  از   
دالالرام

.دیس ری  م  بنظر  بامزه 

:دیس پر  یر  ناباو  با  و  ر  ای  اخت  ی 

؟ نی  آورد  یم  رق  تک  یه  رتب  واقعا   _

سمتش به  و  تاد  سی  ا  دالالرام  از  تر  باالال  پله  دو  بهزاد 

.دیخ چر 

هامو کارنامه  بوم  پشت  ای  ب  شب  نصف  یا  و  خی  م   _
مه ماهوار  شی  د  به  پات  باش  مراقب  فقط  رم؟  ای  ب  واست 
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!ه عالالقم  مورد  م  لی  ف  جذاب  قسمت  امشب  .ه  نکن  ری  گ 
!م نی  بی  م  تو  چشم  از  فته  وی  ب  تی  پاراز 

گاز را  ش  نی  ری  ز  لب  لبخند  با  و  زده  خجالت  دالالرام 

.ت گرف 

.ت انداخ  دوشش  یو  ر  و  برداشت  را  ش  اه  کول 

.هیا همس  خداحافظ   _

بودن خراب  از  غر  غر  با  و  داد  تکان  یر  س  بهزاد 

.ت رف  ش  اه  خان  سمت  به  آسانسور 

را ها  پله  سرعت  با  و  داد  حرکت  خودش  به  هم   
دالالرام

.ت رف  نی  یا  پ 
رنگ دی  سف  یا  سونات  توانست  گذاشت  کوچه  در  پا  یت  وق 

.د ده  صی  تشخ  را  نی  آرم 

باز را  در  .د  ش  کی  نزد  نی  ماش  به  اخم  با  و  دی  کش  یف  پو 

.د ش  سوار  و  کرد 

سالالم ندازد  ای  ب  نی  آرم  سمت  یه  نگا  می  ن  یت  ح  که  نی  ا   
بدون

:دیر غ  نی  آرم  که  داد 
بود؟ یا  عجله  چه  !ه  گی  د  نی  ورد  ای  م  فی  تشر  حاالال   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

  ی ها   حرف .  داد   فشار   دست   در   را   اش ی گوش   دالرام 

  ن ی آرم   که   نبود   بار   ن ی اول .  رفتند   رژه   سرش   در   بهزاد 

  حق   ه ی همسا   مرد .  کرد ی م   رفتار   مالحظه   ی ب   نگونه ی ا 

 . کند   ن ی توه   او   به   داد ی م   اجازه   ن ی آرم   به   د ی نبا .  داشت 

 

  محکم   لحن   با   و   چرخاند   ن ی آرم   سمت   به   تند   را   سرش 

 : د ی غر   ی ا سابقه   ی ب   و 

  سر   زدن   داد   ی بجا .  دنبالم   ی ا ی ب   نکردم   مجبورت   من _  

 ! ر ی بگ   رو   مامانت   ی جلو   و   باش   داشته   جرات   من 

 

 ت ی پاراز # 

 ۴۲_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  رخ   م ی ن   به   داشت   رت ی ح   رنگ   که   ی نگاه   با   ن ی آرم 

  بود   ده ی شن   دالرام   زبان   از   که   ی جواب .  شد   ره ی خ   دالرام 

 .  بود   انتظارش   از   دور 
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ه شی  هم  اما  د،  زی  م  غر  دخترک  جان  به  نبود  بار  نی  اول 

یل او  بار  .د  ر  کی  م  سکوت  و  انداخته  نی  یا  پ  را  سرش  او 

.د ا  دی  م  را  جوابش  حی  صر  که  بود 

که بود  مده  ای  ن  خوش  مذاقش  به  یب  جوا  حاضر  نی  ا 
.د ز  ید  پوزخن 

تو ین  زبو  بلبل  فقط  .د  ش  آراسته  هم  سبزه  به  بود  گل   _
.م داشت  کم  رو 

ده ای  پ  تا  برد  در  یه  ری  دستگ  سمت  به  را  دستش   
دالالرام

.د کر  قفل  را  نی  ماش  یا  دره  نی  آرم  که  شود 

.م ندار  یز  با  مسخره  یه  حوصل  من  دالالرام   _

را مقاومتش  کرد  یع  س  اما  ند،  دی  لرز  دالالرام  یا  ه  لب 

.د کن  حفظ 

:ت گف  لرزان  ی  یا  صد  با 
.م ندار  رو  مسخره  ین  مهمو  اون  و  تو  یه  حوصل  منم   _

فکر ای  د؟  ای  م  خوشم  تو  از  من  ین  کی  م  فکر  اصالال 

مه؟ لی  م  باب  طی  شرا  نی  ا  ین  کی  م 
.دیب کو  در  یو  ر  را  مشتش 
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بحث یه  حوصل  .م  ای  م  آژانس  با  .و  در  کن  باز  الال  ای   _
.م ندار 

یه خواست  به  یه  توج  نکه  یا  بدون  .د  یش  ک  یف  پو  نی  آرم 

.د کر  حرکت  باشد  داشته  دالالرام 

را چشمانش  و  داد  هی  تک  ه  شیش  به  را  سرش  دالالرام 

د؟ شی  م  رها  مخمصه  نی  ا  از  دی  با  چگونه  .ت  بس 

که ین  لح  با  رد  کی  م  یگ  رانند  داشت  که  همانگونه  نی  آرم 

:د کر  زمزمه  بود  قبل  از  تر  می  مالال 

یاه گی  د  یر  خواستگا  من  جز  تو  .م  ین  ک  یر  فک  هی  دی  با   _
.. .م  بدون  چه  ای  ین  ک  فکر  بهش  یا  بخو  یر  ندا 

هم یو  ر  را  شی  ها  دندان  داشت  که  یل  حا  در  دالالرام 

:دیر غ  و  کرده  قطع  را  او  یه  جمل  اد  دی  م  فشار 

.. .ه  گی  د  ید  ن  ادامه  بهتره   _

.دیب کو  فرمان  یو  ر  مشتش  خشم  با  نی  آرم 
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درد به  ما  ت  سی  ن  ون  شی  حال  چرا  .م  ید  افتا  یر  یگ  عجب   _
.میر و  خی  نم  هم 

.د ز  ید  پوزخن  دالالرام 

رو خدا  هم  تو  جاست  نی  ا  مشکل  منتها  .ن  هم  فی  م  اونا   _
!و خرمار  هم  یا  و  خی  م 

.د بو  مانده  دلش  یو  ر  که  بود  ها  مدت  حرف  نی  ا 

:د ز  غر  نی  آرم 

؟ هی  چ  منظورت   _

.د ش  براق  صورتش  روی  و  ه  دی  چرخ  سمتش  به   
دالالرام

مخالف اگه  تو  ؟  هی  چ  منظورم  ین  و  دی  نم  واقعا   _
یا چش  تو  ین  زی  نم  زل  صاف  یچ  یا  بر  ین  ازدواجمو 

رو یز  با  نی  ا  یر  دا  یه  چرا  .م  وا  خی  نم  یگ  ب  بزرگترا 

؟یدیم کش 

.دیش ک  درهم  را  شی  ها  اخم  نی  آرم 

نه بگو  تو  .ه  ش  یم  احترا  یب  یس  ک  به  وام  خی  نم  من   _
!ش کار  یپ  ه  ری  م  ه  شی  م  تموم  زی  چ  همه 
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.د بزن  پوزخند  تا  بود  دالالرام  نوبت  حاالال 

که هی  نی  زم  تو  جوابش  .ت  سین  نی  ا  من  سوال  جواب  نه   _
بهت رو  توش  ساز  و  ساخت  یه  اجاز  قراره  آقاجون 

.ین ک  یس  عرو  شی  پسر  یه  نو  با  که  یط  شر  به  منتها  .ه  بد 

:دیس پر  تی  عصبان  و  حرص  با  نی  آرم 

؟یگیم هی  چ  مزخرفات  نی  ا   _

:د دا  جواب  تی  جد  با  دالالرام 

ین و  دی  م  خودتم  .م  دی  شن  عمه  از  رو  مزخرفات  نی  ا   _
دیا ب  شدن  یب  عص  یا  ج  بود  اگه  .ت  سی  ن  مزخرف 

.یدید ن  خی  م 

تیز ارا  پ 
۴  _۳ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

خودش یو  ر  به  کرد  یع  س  اما  شد،  شوکه  نی  آرم 

:د کر  زمزمه  جانب  به  حق  ین  لح  با  .د  ور  ای  ن 
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مخالفت دی  با  چرا  باشه  تو  با  ازدواج  شرطش  اگه   _
کنم؟

.ت انداخ  باالال  شانه  دالالرام 

حال هر  به  .ی  دار  تی  زندگ  تو  رو  ه  گی  د  یک  ی  حتما   _
یا بر  مخالفت  اگه  ونم  دی  م  و  نیا  یل  و  .ت  سی  ن  مهم  برام 

ته خواست  به  باز  تو  باشه  من  طرف  از  ازدواج  نی  ا 
.یس ری  م 

:د دا  ادامه  و  کرده  یه  کوتا  مکث 

رو تو  م  گی  م  همه  به  قاطع  امشب  نی  هم  من  باشه   _
صد در  صد  مخالف  هم  تو  که  م  گی  م  م  نی  ا  اما  وام،  خی  نم 
اعالالم جمع  تو  رو  مخالفتم  یت  گف  بهم  و  یج  ازدوا  نی  ا 

.. .م  کن 

محکم را  شی  پا  نی  آرم  که  بود  نکرده  کامل  را  ش  اه  جمل 
.د دا  فشار  ترمز  یو  ر 

.د شدن  پرتاپ  جلو  به  دو  هر  ترمز  شدت  اثر  در 

اطراف یا  ه  نی  ماش  کی  رک  یا  ه  فحش  و  بوق  یا  صد 
.د ش  بلند 
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هی توجه  یب  نی  آرم  .د  کر  نگاه  نیم  آر  به  ه  دی  ترس  دالالرام 

:دیر غ  یب  عق  یا  ه  نی  ماش  اعتراض  یا  صد 
!ین کی  نم  یط  غل  نی  همچ  تو  دالالرام   _

.د ز  زل  نی  آرم  یا  قهوه  چشمان  در  دالالرام 

!م فت  گی  نم  مزخرف  ید  ید   _

شانس .د  کشان  بان  ای  خ  یه  گوش  به  را  نی  ماش  نی  آرم 

بود ممکن  وگرنه  نبود  شلوغ  چندان  بان  ای  خ  بود  آورده 

یک وحشتنا  تصادف  بود  کرده  که  یک  وحشتنا  ترمز  آن  با 
.د بکنن 

را چشمانش  و  داد  هی  تک  نی  ماش  یت  پش  به  را  سرش 

.ت بس 

.د شو  مسلط  خودش  بر  تا  رد  کی  م  را  تالالشش  داشت 

به بود  گرفته  پدربزرگش  از  را  قولش  که  ین  یم  ز  آن 

.ت داش  باالالیی  ت  می  ق  نی  زم  .ت  داش  تی  اهم  شی  برا  شدت 

چند آپارتمان  کی  آنجا  در  تا  بود  کرده  یز  یر  برنامه 

نیا از  ین  کالال  سود  .د  بگذار  فروش  یا  بر  و  ساخته  طبقه 
.د شی  م  ش  بی  نص  کار 
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ساز و  ساخت  یه  اجاز  که  نیا  یا  بر  بزرگش  پدر  شرط 

و بود  دالالرام  با  ازدواج  باشد  داشته  را  نی  زم  آن  در 

بعنوان وانست  تی  م  او  که  بود  یر  دخت  نی  آخر  دالالرام 

.د کن  تحمل  خود  کنار  همسر 

با دالالرام  اگر  .د  بو  درست  دالالرام  حدس  وجود  نی  ا   
با اما 

یاه بهان  پدربزرگش  گر  ید  رد  کی  م  مخالفت  وصلت  نی  ا 
.ت نداش 

نیا ری  ز  از  هم  .د  زی  م  نشان  دو  ری  ت  کی  با  وقت  آن 

که ین  ساختما  توانست  یم  هم  و  فت  ری  م  در  ازدواج 

.د بساز  رواند  پی  م  ذهن  در  را  ش  اه  نقش 

دالالرام سمت  به  را  سرش  و  کرده  باز  را  چشمانش 

میال ال  م  لحنش  تا  برد  کار  به  را  تالالشش  تی  نها  .د  چرخان 

.د باش 

که ونم  دی  م  م  نی  ا  .ه  گذاشت  فشارت  تحت  ی  یا  د  ونم  دی  م   _
راه هی  می  کن  فکر  بذار  .ی  بخون  درس  یر  دا  دوست 

و یم  رس  کن  یع  س  تو  فقط   . مین  ک  ا  دی  پ  درمون  و  درست 

به دلت  بفهمن  هی  بق  که  یر  جو  هی  .ی  کن  برخورد  خشک 

.ت سی  ن  یض  را  وصلت  نی  ا 
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به پنجره  از  و  داد  ون  ری  ب  مانند  آه  را  نفسش  دالالرام 

.د ش  ه  ری  خ  ون  ری  ب 
.د بجو  را  نی  آرم  یه  خرخر  وانست  تی  م  کاش 

:د کر  زمزمه  تی  جد  با  لب  ری  ز 
بکنم؟ تو  یا  ه  خواسته  یا  فد  خودمو  دی  با  چرا  من   _

دست کف  بذارم  رو  یچ  همه  برم  ونم  تی  م  االالنشم  ن   
هم

.گ بزر  بابا 
.د چرخان  نی  آرم  طرف  به  را  سرش  لبخند  با 

.م شی  م  راحت  یر  اجبا  ازدواج  نی  ا  شر  از  اونوقت   _
.ه ندار  یط  ارتبا  من  به  تو  مشکل 

تیز ارا  پ 
۴  _۴ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د ترسان  را  دالالرام  ش  اه  قهق  .د  ید  خن  کی  تر  سی  ه  نی  آرم 

.د ش  محو  شی  ها  لب  یو  ر  لبخند  که  یر  طو 

دالالرام سمت  به  را  نگاهش  شد  تمام  که  نی  آرم  یه  خند 
:ت گف  تی  جد  با  و  دوخت 
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اونوقت بده  انجام  رو  یت  گف  که  یر  کا  یر  دا  جرات   _
.م ن  کی  م  ار  کی  چ  من  نی  بب 

:دیس پر  دی  ترد  و  شک  با  دالالرام 

؟ین کی  م  ار  کی  چ  مثالال   _

.د ز  ین  ا  طی  ش  لبخند  نی  آرم 

گور م  گی  م  .م  شد  عاشقت  م  گیم  بابابزرگ  به  اونوقت   _
جرات منم  یه  خون  تو  .م  ن  کی  م  عقدت  و  یچ  همه  یا  باب 

و کوفت  و  کنکور  دنبال  و  ری  بگ  دست  کتاب  یر  دا 
!ش با  زهرمار 

.د ش  شوکه  دالالرام 

انجام یر  کا  نی  همچ  وقت  چیه  تو  ؟ی  ن  کی  م  یخ  شو   _
.یدیم ن 

:د دا  جواب  بود  ان  نی  اطم  سرتاسر  که  ین  لح  با  نی  آرم 

ه شی  م  یچ  نی  بب  کن  امتحان  .ه  رز  ای  م  امتحانش  به   _
.ش ته 
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پدر محبوب  یه  نو  نی  آرم  .د  کر  سکوت  اجبار  به   
دالالرام

داشت که  یت  س  ای  س  با  او  اگر  انست  دی  م  .د  بو  بزرگش 

او کار  اد  دی  م  ازدواج  نیا  به  تی  رضا  و  رفته  جلو 

.ه شی  هم  یا  بر  .د  بو  ساخته 

که بود  ری  دلگ  زمان  و  ن  یم  ز  از  یر  قد  به  .د  یش  ک  یه  آ 
.د زی  بگر  ر  گی  د  یه  ر  ای  س  کی  به  واست  خی  م 

موضعش از  یم  ک  دی  د  را  دالالرام  سکوت  که  نی  آرم 

.د آم  کوتاه 

تو از  من  که  همونطور  ونم  دیم  من  دالالرام  نی  بب   _
باش یب  خو  دختر  .ی  ندار  دوست  منو  هم  تو  د  ای  نم  خوشم 

.مین ک  ا  دی  پ  نجات  مخصمه  نی  ا  از  تا 

:دیل نا  دالالرام 

؟ هی  بق  جلو  بندازم  خودمو  یا  و  خی  م  من  از  ؟ی  چطور   _
.ت سه  تشن  مه  خون  به  بابام 

.دیش ک  یف  پو  نی  آرم 

تخمت و  اخم  به  فعالال  تو  .م  ن  کیم  یط  غل  هی  باالالخره   
_

!ه شی  م  یچ  می  نی  بب  تا  بده  ادامه 
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 ** 

  ن ی آرم   دن ی د   با .  د ی چرخ   عقب   به   اتاق   در   شدن   باز   با 

 . انداخت   باال   شانه   ن ی آرم   که   کرد   اخم 

  شام   واسه   کنم   صداتون   ام ی ب   دادن   دستور _  

 ! احضرت ی عل 

 

 . برخاست   دالرام   نهاد   از   آه 

 شه؟ ی نم   تموم   امشب   چرا   خدا   ی ا _  

 

 . انداخت   خوابش   تخت   ی رو   را   خودش   کالفه   ن ی آرم 

 .  م ی بر   کن   جمع   کتاباتو _  

 

  و   دفتر   کردن   جمع   مشغول   زان ی آو   ی صورت   با   دالرام 

 . شد   بود   خته ی ر   ن ی آرم   اتاق   کف   که   یی ها   کتاب 

  درس   ی بهانه   به   بود   ده ی رس   اش عمه   ی خانه   به   ی وقت   از 

 . بود   کرده   حبس   ن ی آرم   اتاق   در   را   خودش   خواندن 

  بودند   کرده   ش ی صدا   مادربزرگش   و   عمه   هم   چقدر   هر 

 . دارد   درس   بود   کرده   د ی تاک 
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را ت  سی  ز  یا  ه  فصل  از  یک  ی  و  کرده  را  تالالشش  ت   
نها

را کار  نی  ا  یا  بر  یف  کا  تمرکز  چند  هر  .د  بو  کرده  مرور 

.ت نداش 

مشغول توپرش  ل  کی  ه  با  که  دالالرام  به  یه  نگا  نی  آرم 

.د ز  ید  پوزخن  و  کرد  بود  شی  ها  کتاب  کردن  جمع 

.د بو  عاجز  دختر  نی  ا  درک  از  تا  قی  حق 
:د کر  نجوا  خودش  یا  بر  آرام  لب  ری  ز 

قبول دی  شا  ید  بو  قبل  سال  پنج  چهار  دالالرام  اگه   _
.یش زنم  که  ردم  کی  م 

بلند را  سرش  نی  آرم  یه  زمزم  یا  صد  ن  دی  شن  با   
دالالرام

.د کر  نگاه  او  به  و 
؟یت گف  یز  یچ   _

تیز ارا  پ 
۴  _۵ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

:ت گف  تمسخر  با  و  داد  هی  تک  تخت  تاج  به  نی  آرم 
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رو یت  لعن  کنکور  اون  کن  ول  بابا  .م  ار  دی  خر  حالتو   _
.ه گی  د 

؟ید آور  خودت  سر  بالالیی  چه  یه  متوج  خودت 

.د کر  اشاره  دالالرام  کل  یه  به  زی  آم  ری  تحق  یه  نگا  با 
بهم لت  کی  ه  .ط  فق  ید  کر  اضافه  وزن  و  لی  ک  ت  سی  دو   _

و ید  خور  و  خونه  تو  ید  مون  که  س  ب.   . .ه  ت  خی  ر 
.و بر  باشگاه  هی  کتابا  اون  به  زدن  زل  یا  ج  !ی  دی  خواب 

گوش .د  ش  خشک  شی  ها  کتاب  یو  ر  دالالرام  دستان 

نیم آر  .د  ر  کی  نم  باور  را  بود  ه  دی  شن  که  ی  یا  ه  زی  چ  شی  ها 
کند؟ ش  ری  تحق  گونه  نی  ا  بود  داده  اجازه  خودش  به  چگونه 

فشار را  شی  گلو  بغض  اما  دهد،  را  جوابش  خواست 

.د ش  مانعش  و  داده 

:د دا  ادامه  شی  ا  هه  طعن  به  سکوتش  ن  دی  د  با  نی  آرم 

ا قی  دق  االالن  .ی  بود  بهتر  و  تر  ل  کی  ه  خوش  یل  یخ  ا  می  قد   
_

!یاه افسرد  یه  سال  چهل  یا  زن  هی  شب 
.دیش ک  یا  زه  ای  خم 
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و خواب  یل  ک  االالن  .م  یر  ب  پاشو  الال  ای  اصالال.  کن   
ولش اه   _

.ن نی  بی  م  برامون  ل  ای  خ 
و شد  بلند  شی  جا  از  ش  اه  جمل  ن  ای  پا  از  بعد  بالالفاصله 

:د دا  ادامه 
.ر دکت  خانم  منتظرتم  اتاق  ون  ری  ب   _

ریق تح  و  تمسخر  سر  تا  سر  بود  گفته  که  یر  دکت  خانم 
اشک یا  قطره  و  شکست  دالالرام  بغض  ه  کی  طور  بود 

.دیک چ  ش  اه  گون  یو  ر 
شیا ج  از  و  بست  را  ش  اه  کول  پی  ز  سی  خ  های  گونه  با 

.د ش  بلند 

خودش ری  تصو  به  و  تاد  سی  ا  اتاق  ید  ق  یه  نی  یآ  مقابل 

.د ش  ه  ری  خ 
سال چهار  نی  ا  در  .د  یش  ک  شی  پهلوها  یو  ر  را  دستش 

.د بو  کرده  اضافه  وزن  و  لیک  پونزده  از  تر  شی  ب 
زمزمه بغض  با  و  گذاشت  شکمش  یو  ر  را  دستش 

:د کر 

.م هست  احمقم  و  نخور  درد  به  .م  قواره  بد  و  زشت  من   _
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تا داشت  یر  فرا  راه  کاش  .د  گرفتن  شدت  شی  ها  اشک 

اوضاع نی  ا  با  .د  زی  بگر  اطراف  یه  خف  یا  فض  آن  از 

با شانس  اما  برود،  هی  بق  شی  پ  واست  خی  نم  اصالال  ی   
رو

.د نبو  ر  ای  او 

زدن غر  یا  صد  بندش  پشت  و  خورد  در  به  یا  تقه 
.دین ش  را  نی  آرم 

.ن م  ندارم  حوصله  و  حال  .ا  خد  تورو  بجنب  دالالرام   _

یت دس  .د  کر  پاک  دست  پشت  با  را  شی  ها  اشک  دالالرام 

.دیش ک  ش  ای  معمول  یت  صور  ر  وی  پل  به 
بلندش و  فر  یا  موه  .د  کر  باز  را  شی  موها  س  پی  کل 
قاب را  ش  دی  سف  و  گرد  صورت  و  ت  خی  ر  دورش 

.د گرفتن 

اتاق از  و  دی  کش  یه  آ  .د  کر  نگاه  صورتش  به  غم  با 
.ت رف  ون  ری  ب 

نگاه او  به  سکوت  در  .د  بو  منتظرش  در  کنار  نی  آرم 

.د بو  پی  خوشت  .ت  انداخ  یق  یق  د  اما  کوتاه، 
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کی یا  موه  .ت  داش  تن  به  نیج  شلوار  و  یم  شی  ر  وی  پل 
ش شی  ر  ته  و  بود  کرده  شانه  باالال  به  را  ش  ای  مشک   

دست

.د بو  مرتب 

.دیچیپ ش  ای  نی  ب  ری  ز  دارش  مارک  ادکلن  یو  ب 

مد آی  نم  دش  ای  .د  کر  پنهان  شیا  ه  لب  پشت  را  پوزخندش 

از یل  یخ  نی  آرم  .د  بو  ده  یس  ر  خودش  به  یک  بار  نی  آخر 

برخالالف و  بود  آمده  بدش  خودش  از  .د  بو  تر  سر  او 

جواب بود  گفته  که  هی  همسا  مرد  ت  حی  نص  قبل  یت  ساعا 

حسرت فقط  .د  بو  کرده  فراموش  هم  را  بدهد  را  نی  آرم 

.د بو  شده  تلنبار  دلش  در  که  بود  غم  و 

.ت برداش  قدم  ی  یا  ری  پذ  سمت  به  او  به  توجه  یب  نی  آرم 

:دیل نا  لب  ری  ز  دالالرام 

هم هی  ثان  هی  ه  گی  د  .ن  ک  راحتم  بکش  منو  فقط  ای  خدا   _
.م کن  تحمل  رو  یم  جهن  یگ  زند  نی  ا  وام  خی  نم 

تیز ارا  پ 
۴  _۶ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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ا بی  تقر  که  بود  حوصله  یب  و  کسل  آنقدر  شام  زی  م  سر 

ش تی  وضع  به  یس  ک  اما  شدند،  بدش  حال  متوجه  همه 
شیا ره  هم  هی  ثان  کی  نی  آرم  یا  ه  حرف  .د  کر  یا  اشاره 

.د ردن  کی  نم 
عمه آمدند  هم  گرد  ی  یا  ر  یذ  پ  در  و  شد  تمام  شام  یت  وق 

ین نگرا  با  و  کند  سکوت  نتوانست  ر  گی  د  فروغش 

:دیس پر 

یب قدر  نی  ا  چرا  ؟ی  خورد  سرما  .ه  بگرد  دورت  عمه   _
؟یاه حوصل 

.ت گرف  یز  با  به  را  فرش  یا  موه  نوک  دالالرام 

بخوابم م  کی  .ط  فق  مه  خست  .ن  جو  عمه  ت  سی  ن  یز  یچ   _
.م شی  م  خوب 

که خانه  به  انست  دی  م  .د  بو  محض  دروغ  دروغش 

پشت به  دی  با  دوباره  .د  برو  خوابش  است  محال  برسند 

.د ر  بی  م  پناه  بام 
را شی  ها  کارنامه  شب  بود  گفته  !د  افتا  هی  همسا  مرد  ا 

.د نی  بب  بام  پشت  در  او  تا  ورد  آی  م 
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  راست   خواست   دلش   ته   بود؟   ی جد   ا ی   بود   گفته   دروغ 

  اش ی کنجکاو   که   بود   ی طور   جوان   پسر   آن .  باشد   گفته 

  شتر ی ب   او   با   داشت   دوست .  کرد ی م   خته ی برانگ   را 

 . بشناسد   را   او   شتر ی ب   و   کرده   معاشرت 

 

  حواس   و   شکست   را   جمع   سکوت   پدربزرگش   ی صدا 

 . کرد   پرت   هم   را   او 

  ن؟ ی بزن   حرف   جوون   دوتا   ن ی ا   به   راجع   ن ی خوا ی نم _  

 شد؟   ی چ   ی خواستگار   ی ه ی قض   پس 

 

  هر   کرد   حس .  شد   رها   ش ی موها   نوک   از   دالرام   دست 

  دهانش   به   است   نخورده   و   خورده   شام   ز ی م   سر   چه 

 . آورد   هجوم 

 .  داد   فشار   اش معده   ی رو   را   دستش   ار ی اخت   ی ب 

  و   هول   با   افتاد   سمتش   به   ی اتفاق   که   مادرش   نگاه 

 : گفت   ی نگران 

  گچ   ن ی ع   شده   چرا   رنگت   ؟ ی خوب   مادر؟   دالرام _  

 وار؟ ی د 
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ترک را  آنجا  تر  عی  سر  چه  هر  تا  ورد  آی  م  یا  بهانه  دی  با 
.د کنن 

نیم آر  عقد  به  را  او  امشب  نی  هم  بماند  اگر  دی  رس  تی  م 
.د درآورن 

حال یط  قا  یز  با  هم  یم  ک  عامدانه  اما  بود،  بد  حالش 

.د کر  خرابش 

حس یب  پام  و  دست  نم  کی  م  حس  .م  دار  تهوع  حالت   _
.د شدن 

با پا  و  دست  شدن  حس  یب  ربط  دی  نفهم  هم  خودش 

ت؟ سی  چ  تهوع  حالت 

.د ش  ه  ری  خ  داوود  به  ین  نگرا  با  ه  ری  من 
پاشو .ه  شی  م  وش  هی  ب  االالن  مه  بچ  .و  پاش  خان  داوود   _

.ر دکت  ش  می  ببر 

.ت دوخ  چشم  دالالرام  به  نگران  هم  داوود 

بده؟ یل  یخ  حالت  باباجان؟  آره   _

:د ز  غر  مادربزرگش  دهد  جواب  که  نی  ا  از  قبل 
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امشب می  واست  خی  م  شد؟  طوری  نی  ا  را  چ.   . .ا  باب  یا   _
.مین ک  روشن  رو  جوون  تا  دو  نی  ا  فی  تکل 

دلش ه  ری  من  .ت  دوخ  مادرش  به  را  ملتمسش  نگاه   
دالالرام

ش ای  گ  شی  هم  موضع  از  که  سوخت  او  نزار  حال  به 
.د آم  نی  یا  پ 

مورد نی  ا  در  زدن  حرف  واسه  فرصت  جون  مادر   _
.ه ندار  رو  به  رنگ  .ه  ری  م  دست  از  داره  مه  بچ  .ه  د  ای  ز 

.د کر  اشاره  نی  آرم  به  دالالرام  یه  عم  شوهر   ، دی  حم 
یم سر  هی  کی  نی  کل  ببر  رو  دالالرام  شو  بلند  نی  آرم   _

.ه شد  مسموم  کنم  فکر  .ن  کن  وصل  بهش  یز  ی 

دالالرام دی  بگو  یز  یچ  و  کند  فرصت  نی  آرم  که  نی  ا  از   
قبل

:ت گف  هول  با  و  عی  سر 

.ه ن   _

او امشب  مد  ای  ن  دلش  .د  بو  مادر  .د  یم  فه  را  او  درد  ه  ری  من 
.د بگذارن  فشار  تحت  نی  ا  از  شی  ب  را 
.ه ن  زی  م  شور  دلم  من  .د  یم  ح  آقا  نه   _
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.د ش  بلند  شی  جا  از 

.ش می  ر  بی  م  داوود  با   _

تیز ارا  پ 
۴  _۷ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

از که  نی  هم  .د  دا  حرکت  تنش  به  لی  م  یب  و  اخم  با  داوود 

.ت شکاف  را  فضا  پدرش  ید  ج  یا  صد  برخاست  شی  جا 
یه هفت  شنبهی  پنج  پس  .ه  ش  یم  ن  که  یر  طو  نی  ا  .ا  باب  یا   _

دوتا نی  ا  ت  سی  ن  خوب  .ا  م  یه  خون  نی  ای  ب  یگ  هم  بعد 
مراسم بهتره  .ن  بمون  فی  بالالتکل  نی  ا  از  تر  شی  ب  جوون 

.مین ک  برگزار  زودتر  ارو  نی  ا  و  ید  نامز 

.د ز  یک  زور  لبخند  ه  ری  من 
اصالال می  نی  بب  نی  بد  اجازه  اول   .. .ا  نی  ن  زی  م  حرفا  آقاجون   

_

.ه ن  ای  وان  خی  م  رو  ه  گی  همد  دوتا  نی  ا 

.د کر  اخم  خان  حشمت 
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از بهتر  نی  آرم  و  دالالرام  عروس؟  هی  حرف  چه  نی  ا   _
نن؟ کی  م  ا  دی  پ  کجا  ه  گی  همد 

.ت شتاف  پدرش  کمک  به  هم  داوود 

.مین زی  م  حرف  مفصل  بعد  یه  هفت  حاالال  .ا  ج  چی  ه   _

.د دا  تکان  سر  لی  م  یب  و  ان  زیو  آ  ی  یا  ه  لب  با  فروغ 

.ر دکت  ش  نی  ببر  زودتر  .ه  تر  مهم  دالالرام  یت  سالالم   .  
باش  _

م؟ ای  ب  منم  نی  وا  خی  م  اصالال 

:د دا  جواب  عی  سر  ه  ری  من 
؟ نی  ای  ب  کجا  شما  شب  وقت  نی  ا  .ن  جو  فروغ  بابا  نه   _

.ت گرف  را  دالالرام  دست 

.میر ب  بپوش  لباساتو  برو  پاشو  .ر  ماد  پاشو   _

عیر س  و  برخاست  شی  جا  از  خواسته  خدا  از  دالالرام 

و هی  ثان  از  یر  کس  در  .د  رسان  نی  آرم  اتاق  به  را  خودش 

در و  دی  پوش  لباس  ببرند  یپ  ش  شی  نما  به  که  نی  ا  از  قبل 

نشان ضی  مر  قبل  مثل  را  خودش  رد  کی  م  یع  س  ه  کی  حال 
.د ز  ون  ری  ب  اتاق  از  دهد 
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یه خان  آن  از  توانست  و  گرفت  ش  اه  نقش  باالالخره 

را نی  آرم  یه  زمزم  آخر  یه  لحظ  .د  بزن  ون  ری  ب  یم  جهن 
.دین ش 

از تر  رنگ  ز.   . .د  دار  یو  ه  و  یا  ه  که  نترس  آن  از   _
!یایم بنظر  که  یت  هس  یز  ی 

***

لپ از  را  بود  ساناز  یه  نام  ن  ای  پا  به  مربوط  که  یش  فل 
.د کر  جدا  تاپ 

.د بو  داده  انجام  را  الالزم  یا  ه  هی  اصالالح 

ساناز به  م  ای  پ  کی  با  و  داد  بدنش  به  یس  قو  و  کش 

.ت اس  شده  تمام  ش  اه  نام  ن  ایا  پ  کار  که  داد  اطالالع 

.د خور  زنگ  ش  ای  گوش  م  ای  پ  ارسال  از  بعد  بالالفاصله 

جواب را  تماس  رغبت  یب  و  دی  کش  یف  پو  .د  بو  ساناز 

.د دا 
بله؟  _

:ت گف  طعنه  با  ساناز 

؟یت ف  گی  م  جانم  قبالال   _
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.دیش ک  یف  پو  بهزاد 

!ید نبو  ه  گی  د  یک  ی  نامزد  قبالال   _

.د کر  عوض  را  بحث  ساناز 

ازت؟ م  ری  بگ  رو  فلش  م  ای  ب  یا  خونه  فردا   _

:ت گف  محکم  و  تی  جد  با  بهزاد 

هست داخلش  یچ  هر  .ش  فل  دنبال  یا  یب  نکرده  الالزم 

_

.م ن  کی  م  لی  می  ا  برات  رو 

:د ز  غر  ساناز 

.م دار  الالزم  رو  فلش  !د  و  خی  ب   _

.د ز  ساناز  ود  خی  ب  بهانهی  به  ید  پوزخن  بهزاد 

.ا ج  نی  ا  یا  یم  ن  .م  رست  فیم  برات  اسنپ  با  یک  او   _

:دیس پر  حرص  با  ساناز 

ا می  قد  بزنه؟  گولت  ون  طیش  اونجا  م  ای  ب  یس  ر  تی  م   _
؟ید ر  گی  م  ای  ک  با  .ی  نبود  زاهد  و  عابد  قدر  نی  ا 
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:ت گف  یب  جوا  حاضر  با  بهزاد 

یه ری  دا  از  رو  ای  بعض  فقط  .م  رد  گی  نم  یص  خا  کس  با   _
.م زد  خط  ارتباطم 

.یر ناباو  از  شد  پر  ساناز  لحن 

؟یت داش  دوستم  یر  طو  نی  ا  .د  بهزا  نم  کی  نم  باورت   _

:د ز  غر  حوصله  یب  بهزاد 

جمله نی  ا  صفحه  دو  برو  .د  ش  تموم  .ز  سانا  کن  بس   _
و من  نی  ب  یچ  هر  شه  تی  حال  تا  سی  بنو  خودت  برا  رو 

.د ش  تموم  بوده  تو 

.د کر  تکرار  شمرده  شمرده  و  تر  بلند 
!د ش  تموم   _

را تماس  بالالفاصله  .د  یو  بگ  یز  یچ  ساناز  نداد   
فرصت

با را  آن  ش  ای  گوش  کردن  خاموش  از  بعد  و  کرده  قطع 

.د کر  پرت  زی  م  یو  ر  حرص 

تیز ارا  پ 
۴  _۸ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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را ها  آن  محکم  و  برد  فرو  شی  موها  الالی  را  دستش 

.دیش ک 
که ی  یا  ه  دی  تهد  اگر  .د  ور  خیم  بهم  ماندن  خانه  از  حالش 

به ستاگرام  نی  ا  کت  ری  دا  و  آن  و  نی  ا  توسط  راست  و  چپ 

سفر یا  بر  را  یز  رو  چند  نبودند  دی  س  ری  نم  دستش 

یر ا  وی  د  چهار  نی  ا  از  را  خودش  و  اد  دی  م  اختصاص 

.د ر  کی  م  خالالص 

یا صد  که  بخورد  آب  و  رفته  آشپزخانه  به  تا  شد  بلند 
.د کر  متوقفش  خان  داوود 

ید ورو  در  سمت  به  و  داد  ری  مس  ری  یغ  ت  ر  ای  اخت  ی 

.ت رف 
.د چسبان  در  یو  ر  را  گوشش 

.د شدن  تر  واضح  صداها 

از ید  شی  م  تلف  یت  داش  بود  بد  حالت  ته  عم  یه  خون   _
؟ید ش  خوب  ون  ری  ب  می  زد  اونجا 

الیال پ  و  پخش  یا  ه  پازل  .د  کر  درهم  را  شی  ها  اخم 

دالالرام یه  عم  پسر  .د  یچ  هم  کنار  را  ذهنش 
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به دالالرام  با  تا  بود  منتظر  نی  یا  پ  و  بود  خواستگارش 

که ی  یا  ج  بزند  حدس  وانست  تی  م  حاالال  که  بروند  ی  ی   
ج

داوود که  بود  یا  عمه  یه  خان  همان  بروند  واستند  خی  م 
دالالرام مخاطبش  هم  شک  بدون  .د  زی  م  حرف  آن  از 

.د بو 

صدای شی  بجا  اما  بشنود،  را  دالالرام  یا  صد  بود   
منتظر

.دین ش  را  باشد  دالالرام  مادر  د  زی  م  حدس  که  ین  ز 
رو به  رنگ  بچه  .ت  سی  ن  وقتش  االالن  توروخدا  داوود   

_

.ه ندار 

بسته و  باز  یا  صد  بعد  و  گفت  یه  الل  االال  اله  الال   
داوود

.د آم  در  شدن 

.ت گرف  فاصله  در  از  بهزاد 

زبون ه  کی  مرت  .ه  افتاد  یری  گ  عجب  .ه  ار  چی  ب  دختر   _
!م نفه 

.دیش ک  یف  پو 

و کنم  پاک  م  نی  بش  که  دارم  کم  یز  سب  و  لی  ک  دو  فقط   _
.م کن  ت  بی  غ 
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  آشپزخانه   ی راه   آب   خوردن   ی برا   و   بست   را   چشمانش 

 . شد 

 * 

 ! دانست ی نم   را   داشت   بام   پشت   در   ی کار   چه   قا ی دق 

 .  کند   تحمل   را   اتاقش   ی فضا   تواند ی نم   دانست ی م   فقط 

  بود   کرده   ی سپر   اش عمه   ی خانه   در   که   ی مهمان 

 .  بود   افتضاح 

  قرن   ک ی   ی اندازه   به   او   ی برا   اش ه ی ثان   هر   که   ی ساعات 

 . بود   گذشته 

 

  تا   بودند   داده   هم   دست   به   دست   روز   آن   ها   بزرگتر   تمام 

  خانه   به   بازگشت   ر ی مس   طول   در .  دهند   سکته   را   او 

  پدرش   بود   کرده   مخالفت   درمانگاه   به   رفتن   ی برا   ی وقت 

  غر   و   است   کرده   ی باز   ش ی نما   ی الک   که   بود   ده ی فهم 

 . بود   گرفته   سر   از   را   ش ی ها   زدن 

 

  در   ه ی همسا   پسر .  شد   ره ی خ   بام   پشت   در   به   و   د ی کش   ی آه 

 بود؟   کرده   ی شوخ   ش ی ها   کارنامه   دادن   نشان   با   رابطه 
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هم آن  ه  بی  غر  مرد  کی  یا  بر  ماندن  منتظر  انست  دی  م 
یه شی  ر  انست  دی  م  اما  ت،  سیگ  ان  وی  د  نی  ع  بام  پشت  در 

.ت کجاس  از  یگ  ان  وی  د  نی  ا 
!شیا ه  کمبود  از 

دیم ا  یو  ب  شی  ها  حرف  .د  زی  م  حرف  قشنگ  پسر  آن 

حرف یر  شعا  بود  گفته  که  نیا  وجود  با  یت  ح  .د  ادن  دی  م 
.د بو  گرفته  ها  حرف  آن  از  ید  نیا  خوش  حس  باز  ند  زی  م 

.د بودن  کرده  نابود  را  بنفسش  اعتماد  سال  چند  نی  ا  در 

حرف او  با  تی  موفق  و  خوش  یا  ه  روز  از  کس  چی  ه 
.د بو  نزده 

به و  شود  شی  آرزوها  ل  ای  خی  ب  .د  وان  تی  نم  بودند  گفته  همه 
که بود  یس  ک  تنها  پسر  آن  .د  باش  خانواده  لی  تشک  دنبال 

.ت واس  خی  م  دلش  که  د  زی  م  ی  یا  ه  حرف 

آن   یه  صفح  به  و  آورده  باالال  را  ش  ای  گوش  .د  یش  ک   
یه آ 
خواب در  هی  همسا  مرد  حتما  .د  بو  شب  ه  می  ن  .د  ش  ه  ری  خ 

.دیدیم   را  پادشاه  هفت  خواب  و  بوده 

تیز ارا  پ 
۴  _۹ ارت  پ 
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امل ع_  ب  نی  ز 

د ای  کرد  احساس  که  ین  یگ  سن  با  .د  دا  حرکت  تنش  به 
.د افتا  شی  ها  هی  کنا  و  نی  آرم  یا  ه  حرف 

زشت رد  کی  م  احساس  چرا  بود؟  چاق  چرا  .د  کر  بغض 

است؟

از کرد  یع  س  مجدد  و  دی  چک  ش  اه  گون  یو  ر  یک  اش  قطره 

به تند  .د  خور  گوشش  به  ی  یا  صد  که  شود  بلند  شی  جا 
باز بام  پشت  در  .د  کر  نگاه  بود  ه  دی  شن  را  صدا  که  یت  سم 

.د ش 

ید هو  مرد  ن  دی  د  با  و  داد  قورت  را  دهانش  آب  شوکه 

یکیر تا  در  بلکه  تا  کرد  زیر  را  چشمانش  مقابلش  پوش 

.د نی  بب  بهتر  را  او 

یاهیا همس  مرد  همان  او  شود  مطمئن  که  نی  ا  از  قبل 

:ت گف  بهزاد  است  بوده  متتظرش  که  است 

.س نتر  .م  بهزاد   _

ار وی  د  به  دوباره  و  شد  منصرف  خانه  به  بازگشت  از 

واست؟ خی  نم  را  نی  هم  مگر  .د  دا  هی  تک  بام  پشت 
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.د ش  ش  کی  نزد  داشت  دست  به  یپ  تا  لپ  ه  کی  حال  در  بهزاد 

.د ز  ید  لبخن  و  تاد  سی  ا  مقابلش 

ا؟ دی  مر  یر  چطو   _

.د بو  ه  دی  شن  او  زبان  از  ر  گید  بار  چند  را  ا  دی  مر  یه  کلم 
!ت انس  دی  نم  را  ا  دی  مر  ین  مع 

:دیس پر  تعجب  با 
؟یچ ین  عی  ا  دی  مر   _

به و  نشست  یم  ک  یه  فاصل  با  کنارش  تعارف  یب  بهزاد 

را دالالرام  سوال  جواب  که  نیا  بدون  .د  ش  ه  ری  خ  او  رخ 

می ن 
:دیس پر  دهد 

!ه سی  خ  چشات  ؟ی  کرد  هی  گر   _

.دیش ک  چشمش  ری  ز  را  دستش  هول  با  دالالرام 

.ت سی  ن  یز  یچ  نه   _

باز از  بعد  و  گذاشت  شی  پاها  یو  ر  را  تاپش  لپ  بهزاد 

:ت گف  آن  یه  صفح  کردن 

.ه بود  ته  عم  خونهی  تو  بوده  یچ  هر   _
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.د کر  نگاهش  تعجب  با  دالالرام 

؟ین و  دی  م  کجا  از  تو   _

.د کر  روشن  را  تاپ  لپ  بهزاد 

؟ید کر  بحث  نی  آرم  با  .ه  باهوش  ته  یا  همس   _
.د چرخان  دالالرام  سمت  را  نگاهش 

؟ی داد  رو  جوابش   _
تاپ لپ  سمت  به  را  سرش  د  ید  را  دالالرام  سکوت  ی   

وق

.د چرخان 

داشت .م  کرد  دعوا  ساناز  با  .م  ت  سی  ن  راه  به  رو  منم   _
.ت خی  ری  م  بهم  اعصابمو 

.دیس پر  ر  ای  اخت  یب  دالالرام 

؟ هی  ک  ساناز   _

:د دا  جواب  خونسرد  بهزاد 

دوست نم  کی  م  اصالالح  دی  ببخش  وه  ا.   . .م  دختر  دوست   _
.ه دار  نامزد  ه  گی  د  االالن  .م  سابق  دختر 
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.د ش  ه  ری  خ  او  رخ  می  ن  به  دالالرام 

کرده؟ ولت   _
.د بودن  شده  مفرد  خود  ر  ای  اخت  از  خارج  افعالش 

.د دا  تکان  سر  ید  عا  بهزاد 

.د کر  ا  دی  پ  بهترشو  یک  ی  .ه  آر   _

.د کر  زمزمه  نی  غمگ  دالالرام 

.م متاسف   _

.د ز  لبخند  بهزاد 

.ه ش  خوب  حالمون  می  کن  ح  یر  تف  م  کی  ای  ب  بجاش  .ش  نبا   _
.ن ک  نگاه  هامو  کارنامه  ای  ب  اول  البته 

.د چرخان  دالالرام  سمت  به  را  تاپ  لپ  و  دی  خند 
:دیس پر  تاپ  لپ  یا  صفحه  به  ه  ری  خ  دالالرام 

.ه بد  یل  یخ  حالم  من  شه؟  خوب  حالمون  یر  چطو   _

:ت گف  نت  طی  ش  با  بهزاد 

م کی  ؟  می  کن  تی  اذ  م  کی  رو  خان  نی  آرم  یا  و  خی  م   _
حرفا؟ نی  ا  از  و  ش  می  بترسون 
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صورت یو  ر  تا  را  نگاهش  گرد  ین  چشما  با  دالالرام 

.د کشان  باالال  بهزاد 

؟یر چطو   _

.د ز  یک  چشم  بهزاد 

.ن م  به  بسپرش   _

تیز ارا  پ 
۵  _۰ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

:د کر  زمزمه  دی  ترد  با  دالالرام 

.سه کند  پوستم  بفهمه  نی  آرم  .ن  برامو  ه  شی  م  دردسر   _

لپ به  دهد  دالالرام  ین  نگرا  به  یش  واکن  که  نی  ا  بدون   
بهزاد

.د کر  اشاره  تاپ 

عکسشو .ه  می  کارشناس  کنکور  جواب  نی  ا  .ن  ک  نگاه   _
.م داشت  نگه 
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  او   ی رتبه   دن ی د   با .  شد   ق ی دق   تاپ   لپ   ی صفحه   به   دالرام 

  تک   اش رتبه   واقعا .  بود   نگفته   دروغ .  کرد   رت ی ح 

 !  قبل   سال   ازده ی   کنکور   هفت   ی رتبه .  بود   ی رقم 

 

  و   بود   ره ی خ   تاپ   لپ   به   بود   کرده   درشت   که   ی چشمان   با 

  را   بود   عکس   داخل   که   بهزاد   کوچک   ر ی تصو   داشت 

  خودش   سمت   به   را   تاپ   لپ   بهزاد   که   کرد ی م   ی بررس 

 . چرخاند 

 دا؟ ی مر   ی شد   مطمئن _  

 

 . برد   عقب   را   سرش   دالرام 

  اونوقت .  شم   قبول   تونستم ی م   منم   کاش .  خوشبحالت _  

 .  شد ی م   حل   مشکالتم   درصد   نود 

 

  آبنبات   دو .  برد   اش ی هود   ب ی ج   داخل   را   دستش   بهزاد 

 . داد   قرار   مخاطب   را   دالرام   و   د ی کش   رون ی ب   بش ی ج   از 

 پرتقال؟   ا ی   ی فرنگ   توت _  
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سالش یس  کی  نزد  دی  با  بهزاد  .ت  گرف  ش  اه  خند   
دالالرام

ها بچه  پسر  مثل  و  سرخوش  گونه  نی  ا  آنوقت  و  ود  بی  م 
.د کر  حسادت  او  یگ  آسود  به  .د  ور  خی  م  آبنبات 

:ت گف  آرام 

.یگ فرن  توت   _

به را  داشت  رنگ  یت  صور  کاغذ  که  یت  آبنبا  بهزاد 

.ت گرف  او  طرف 

مشکالالتت به  ه  گی  د  درصد  پنجاه  کنکور  از  بعد   _
.ر نخو  حسرت  یک  ال  پس  .ه  شی  م  اضافه 

.د دا  تکان  را  آبنبات 

.ش ری  بگ   _

ید برخور  بهزاد  دست  با  دستش  که  نی  ا  بدون  دالالرام 

.ت گرف  او  دست  از  را  آبنبات  باشد  داشته 

؟یر دا  دوست  آبنبات   _

باز را  داشت  دست  در  که  یت  آبنبا  دور  کاغذ  بهزاد 

.د کر 

.ه آخرم  و  اول  عشق  بابام  مامان  از  بعد   _
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.د ز  ید  لبخن  دالالرام 

یگ زند  تنها  چرا  پس  یت  بابا  مامان  عاشق  اگه   _
؟ین کی  م 

چشمانش به  و  گرفت  آبنبات  از  را  نگاهش  بهزاد 

.ت دوخ  دالالرام 

.د ز  ین  یگ  غم  لبخند 

.د شدن  فوت   _

از بود  ان  می  پش  .ت  گرف  دندان  به  را  ش  نی  ری  ز  لب   
دالالرام

.یل سوا  نی  چن  ن  دی  پرس 

:د ز  لب 

رحمتشون خدا  .م  کن  ناراحتت  واستم  خی  نم  .د  یش  ببخ   _
.ه کن 

.د کر  تکرار  را  لبخندش  بهزاد 

یا و  خی  م  حاالال  .ن  ک  ول  ارو  نی  ا  .م  ممنون  .ت  سی  ن  مهم   _
نه؟ ای  نی  آرم  سراغ  می  بر 
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.د دا  قورت  را  دهانش  آب  دالالرام 

؟ه آخ  یر  چطو   _

:ت گف  ان  نی  اطم  با  بهزاد 

.ه بد  رو  ش  لی  موبا  شماره   _

.د دا  تکان  یف  من  یه  نشان  به  را  سرش  ه  دی  ترس  دالالرام 

.ه شی  م  دردسر  ؟ی  بزن  زنگ  بهش  یا  و  خی  م  .ه  ن  یا  و   _

.د کر  نی  یا  پ  و  باالال  را  شی  ابروها  بهزاد 

شدم؟ ونه  وی  د  مگه  بابا  نه   _

:دیس پر  متعجب  دالالرام 

؟یچ پس   _

تیز ارا  پ 
۵  _۱ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

:د دا  جواب  ید  خونسر  با  بهزاد 
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.ش بترسونم  و  بذارم  کارش  سر  م  کی  وام  خی  م   _
.ه بد  رو  شه  شمار 

وارد و  گرفت  دست  در  را  ش  ای  گوش  شک  با  دالالرام 

آن و  کرد  ا  دی  پ  را  نی  آرم  یه  شمار  .د  ش  ش  نی  مخاطب  ت  سی  ل 
.د خوان  بهزاد  یا  بر  را 

بود ش  اه  عم  پسر  نی  آرم  .ت  اس  اشتباه  کارش  انست  دی  م 
پشت هفت  دستش  کنار  بی  غر  و  بی  عج  مرد  نی  ا  و 

است، کرده  اعتماد  او  به  چرا  انست  دی  نم  اصالال  .ه  ب   
غر

بدش فتاد  ای  م  ش  اه  ادبان  یب  رفتار  و  نی  آرم  د  ای  یت  وق  اما 
که هی  همسا  مرد  اگر  یت  ح  .د  ریگ  ب  را  حالش  مد  آی  نم 

عهده بر  را  تی  مسئول  نی  ا  بود  ه  بی  غر  پشت  هفت 

نیا با  یب  یج  ع  یت  راح  احساس  هم  یف  طر  از  .ت  رف  گی  م 
.دیم ه  فی  نم  را  ش  لی  دل  که  داشت  ه  بی  غر  مرد 

ه ری  خ  بود  ی  یا  ه  زی  چ  پی  تا  مشغول  که  بهزاد  به  شک  با 
:د کر  زمزمه  و  شد 

؟ین کی  م  یر  دا  ار  کی  چ   _

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
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تو م  ای  پ  یر  س  هی  فرستادن  با  نم  کی  م  یع  س  دارم   _
دیا ب  البته  .ه  باش  نی  آنالال  وارم  دی  ام  .م  کن  نفوذ  تمش  سی  س 

.ه کن  باز  رو  رستم  فی  م  براش  که  یک  نی  ل  تا  باشه  خنگم 

:د ز  لب  سردرگم  و  جی  گ  دالالرام 

هان؟  _
و عی  سر  که  را  بهزاد  های  حرف  از  هم  کلمه  کی  یت  ح 

.دیم نفه  را  بود  داده  حی  توض  مختصر 

بعد و  چرخاند  دهانش  داخل  دور  کی  را  آبنباتش  بهزاد 

از را  آبنبات  دی  چش  کامالال  را  آن  ترش  طعم  که  نی  ا  از 

:د دا  حی  توض  و  درآورد  دهانش 

ای تاپ  لپ  رو  اگه  که  هستن  ها  برنامه  یر  س  هی  نی  بب   _
اون که  یس  ک  ن  شی  م  باعث  بشن  نصب  آدم  یش  گو 

اطالالعاتت کل  به  کرده  نصب  تمت  سی  س  رو  رو   
برنامه

.ه باش  داشته  یس  دستر 

عیر س  و  تند  بود  تاپ  لپ  به  نگاهش  که  همانطور 

نت طی  ش  لبخند  ه  کی  حال  در  بعد  و  کرد  پی  تا  را  یز  ی 
اتش حی  توض  یه  ادام  به  بود  شی  ها  لب  یو  ر  یر  با 

.ت پرداخ 
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  زت ی عز   ی عمه پسر   ستم ی س   به   م ی مستق   که   من   خب _  

  ستمش ی س   تو   م ی مستق   ر ی غ   مجبورم   پس .  ندارم   ی دسترس 

 .  کنم   نفوذ 

 

 : د ی پرس   رت ی ح   با   دالرام 

 ؟ ی چطور _  

 

 : گفت   و   داد   فشار   را   تاپ   لپ   نتر ی ا   ی دکمه   بهزاد 

  که   ی ام ی پ   م ی کن   صبر   د ی با   حاال .  دکتر   خانم   ی نطور ی ا _  

 . شه   خونده   فرستادم   خان   ن ی آرم   واسه 

 

 : گفت   استرس   با .  د ی ترس   دالرام 

 بوده؟   ما   کار   بفهمه   نکنه   ؟ ی فرستاد   براش   ی چ   ی وا _  

 

 . د ی خند   بهزاد 

  س زننده   گول   غ ی تبل   ه ی .  نفرستادم   عاشقانه   ام ی پ   نترس _  

  نکه ی ل   رو   بزنه   و   شه   کنجکاو   اگه .  رش ی ز   نک ی ل   ه ی   با 

 داره؟ ی ب   بنظرت   فقط .  تمومه   کار 
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.د زی  م  تند  قلبش  .ت  گذاش  قلبش  یو  ر  را  دستش  دالالرام 

دیس ر  تی  م  .د  بو  هم  مضطرب  .د  بو  شده  زده  ان  جی  ه 
از که  شود  یز  یچ  از  بدتر  اوضاع  و  شده  متوجه  نی  آرم 

.ت اس  بوده  قبل 

:ت گف  کوتاه  بهزاد  سوال  جواب  در 

.م ون  دی  نم   _

بگذارد دهانش  داخل  را  آبنبات  که  نی  ا  از  قبل  بهزاد 

:دیس پر 

چطوره؟ زبانش   _

:د دا  جواب  دی  ترد  با  دالالرام 

ه گی  د  یل  و  .ه  ندار  خوندن  درس  به  ید  اعتقا  نی  آرم   _
.ه حد  چه  در  شی  سی  انگل  ونم  دی  نم 

تاپ لپ  سمت  به  دو  هر  سر  آمد  که  یگ  نی  د  یا  صد  با 
.دیخ چر 

یه خند  و  شده  ه  ری  خ  تاپ  لپ  یه  صفح  به  لذت  با  بهزاد 

.د کر  یه  کوتا 
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بجز م  گی  م  تی  قاطع  با  که  اره  دی  ب  تنها  نه  .م  خان  ا  دی  مر   _
.ت سی  ن  شی  حال  زبان  از  یچ  یه  نو  و  سی  و  هلو 

.د چرخان  دالالرام  سمت  به  را  سرش 

!ه دار  فی  تشر  خنگم  .م  گی  م  م  کی  تبر  بهت  تازه   _

تیز ارا  پ 
۵  _۲ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

:دیس پر  هول  با  دالالرام 

مگه؟ شد  یچ   _

.دیش ک  یه  کوتا  سوت  بهزاد 

!د ش  ک  نی  ل  وارد  .م  ید  کر  نفوذ  تمش  سی  س  تو  تی  موفق  با   _
جا هر  که  طماع  یا  آدم  واسه  بشه  عبرت  درس  م  نی  ا 

!هیر خب  نکنن  فکر  خورد  ون  شی  نی  ب  به  گوشت  یو  ب 
.دیل ما  بهم  را  دستانش 

رو وام  خی  م  که  یا  برنامه  مین  ک  صبر  دی  با  االالن   _
یس دستر  شی  زندگ  کل  به  اونوقت  .ه  ش  نصب  تمش  سی  س 

.مین کی  م  ا  دی  پ 
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.د کر  خم  بهزاد  تاپ  لپ  یو  ر  را  سرش  دالالرام 

؟یچ بعدش   _
ون ری  ب  ش  ای  هود  کالاله  ر  یز  از  فرش  یا  موه  از  ی   

طره

.ت گرف  را  بهزاد  دی  د  جلوی  و  آمد 
او یو  م  به  را  انگشتش  نوک  ط  ایت  اح  و  خنده  با  بهزاد 

.د نی  بب  را  تاپ  لپ  یه  صفح  آن  زدن  کنار  با  بتواند  تا  زد 
.دیش ک  عقب  خجالت  با  و  شد  متوجه  دالالرام 

.دیش ببخ  یا  و   _

و انداخت  او  یه  شد  سرخ  یا  ه  لپ  به  یه  نگا  بهزاد 

او یه  خوا  عذر  و  خجالت  متوجه  اصالال  انگار  ه  ک   
طور

:د دا  جواب  است  نشده 

یر کا  وای  خی  م  .ا  دی  مر  شماست  با  بعدش  به  جا  نی  ا  از   _
ا دی  پ  مدرک  یا  و  خی  م  بخوابه؟  نتونه  ترسش  از  شب  کنم 

!یا بخو  که  یچ  هر  ای  نجاتت؟  واسه  کنم 

:دیس پر  ر  ای  اخت  یب  دالالرام 

ه؟ شی  م  جفتش   _
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.دید خن  غش  غش  بهزاد 

.ا ه  پره  یب  حسا  دلت   _

:ت گف  فکرش  یب  یه  جمل  از  ان  می  پش  دالالرام 

ه؟ شی  نم  دردسر  برات   _

.ت انداخ  باالال  ابرو  بهزاد 

متوجه سالم  ت  سی  ب  تا  هوشش  نیا  با  .ه  ن  که  معلومه   _
!هیچ به  یچ  ه  شی  نم 

:د کر  زمزمه  دی  ترد  با  دالالرام 

؟ شی  بترسون  ین  و  تی  م  یر  چطو   _

.د ز  ی  یا  نم  دندان  لبخند  بهزاد 

اونم تاپش؟  لپ  تو  می  کن  یل  پ  بلند  آهنگ  هی  هی  چ  نظرت   _
!ه بترک  شه  زهر  تا  ی  یو  ه 

.د کر  نگاهش  ناباور  دالالرام 

ه؟ شی  م  مگه   _
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.د دا  تکان  سر  بهزاد 

.ه من  دست  تمش  سی  س  فرمون  .ه  شی  م  که  معلومه   _
شیگ زند  به  اجنه  کنه  فکر  که  کنم  یر  کا  هی  می  ون  تی  م 

.ن شد  ور  حمله 

.دید خن  دالالرام 

!ل باحا  چه   _

:ت گف  که  گذاشت  دی  یا  ت  یه  نشان  به  را  او  یه  خند  بهزاد 

.م ن  کی  م  ش  ای  اوک  االالن   _
.د آور  باالال  را  مشتش  بعد  و  شد  مشغول  تاپ  لپ  با  ی   

ک

چه به  کن  فکر  ه  نی  بش  دی  ترس  که  خوب  حاالال  .ه  نی  ا   _
.ن ن  کی  م  مجازاتش  دارن  یم  جر 

شد ان  می  پش  لحظه  کی  یا  بر  .د  ز  ین  یگ  غم  لبخند   
دالالرام

.د بودن  کرده  که  یر  کا  از 

دلم اما  دارم،  ید  گن  احساس  درسته  .ه  بد  یل  یخ  ترس   _
.ن کن  تجربه  هم  ران  گی  د  منو  گند  احساس  نی  ا  واد  خی  نم 

.دیش ک  یه  آ 
.ش ل  ای  خی  ب   _
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 . چرخاند   سمتش   به   را   سرش   بهزاد 

   کنکوره؟   بخاطر   ی زندگ   تو   ترست _  

 

 . شد   ره ی خ   ی نامعلوم   ی نقطه   به   دالرام 

  ی ن ی ب ی م   اما   ست، ی ن   ی مهم   اتفاق   ا ی ل ی خ   ذهن   تو   کنکور _  

 . کنکور   ن ی هم   به   خورده   گره   من   سرنوشت   کل   که 

 

 

               

 

 

 

 

 

                    

       

           

 

     

حرامه خودتون  برای  یت  ح  پارتا  یپ  ک  و  فوروارد 

تیز ارا  پ 
۵  _۳ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

را او  کند  یع  س  ای  کند  یت  حی  نص  که  نی  ا  بدون  بهزاد 

:د کر  زمزمه  دهد  یر  دلدا 
بودن؟ چند  تی  قبل  یا  ه  رتبه   _

.دیش ک  یف  پو  دالالرام 
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.د ش  د  صی  س  و  هزار  مه  رتب  دادم  کنکور  که  یل  او  سال   _
و نکردم  رشته  انتخاب  سال  اون  چرا  ونم  می  پش  هنوزم 

.م موند  کنکور  پشت  یک  پزش  عشق  به 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  بهزاد 

یه رشت  از  من  .ه  بود  خوب  یلیخ  که  د  صی  س  و  هزار   _
ه گی  د  شهر  یر  ب  یت  ونس  تی  نم  .م  ندار  یت  اطالالعا  چندان   

تو

؟ین بخو  یک  پزش 

:د دا  جواب  کرده  بغ  دالالرام 

.ه گی  د  شهر  برم  اشت  ذی  نم  بابام   _

تاپ لپ  با  یم  ک  بود  رفته  فرو  فکر  در  ه  کی  حال  در  بهزاد 

:دیس پر  بعد  و  شد  مشغول 

یت رف  اشتباه  رو  کجا  کجاست؟  کارت  اشکال  ید  یم  فه   _
شد؟ تر  خراب  ته  رتب  سال  هر  که 

.دیش ک  یف  پو  دالالرام 

هی برم  وام  خی  م  .م  خسته  ی  لیخ  .ه  دی  نم  قد  مغزم  ه  گی  د   _
ال.ال اص  نباشه  کس  چی  ه  که  ی  یا  ج 
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.دیش ک  یا  زه  ای  خم  بهزاد 

یل غو  هم  کنکور  .ن  ک  باور  .ت  سی  ن  یب  جال  زی  چ  ی  یا  تنه   _
اول بار  یت  وق  .ت  شکس  رو  شاخش  نشه  که  ت  سی  ن 

.یایب بر  پسش  از  ین  و  تیم  ین  عی  شده  خوب  ته  رتب 
:ت گف  بود  تاپش  لپ  در  که  یس  عک  به  ه  ری  خ 

یزیچ یل  یم  فا  نا  ای  اح  ؟  یس  نا  شی  م  دخترو  نی  ا  نی  بب   _
عکسش چون  باشه  نی  آرم  دیا  ب  شی  کنار  پسر  ت؟  سی  ن 

.پ تا  لپ  تو  ده  ای  ز 

با و  شد  ه  ری  خ  تاپ  لپ  یه  صفح  به  تعجب  با  دالالرام 

.د بو  شده  شوکه  .د  یش  ک  ین  یه  نی  آرم  عکس  ن  دی  د 
.د کر  دنبال  را  او  واکنش  لبخند  با  بهزاد 

رو؟ دختره  یت  شناخ   _

که بلند  یا  موه  با  یر  دخت  .د  ش  قی  دق  عکس  یو  ر   
دالالرام

از پر  ش  اه  دی  کش  چشمان  .ت  داش  تن  به  یه  کوتا  لباس 

.د ر  کی  م  نگاه  نی  دورب  به  لبخند  با  و  بود  شی  آرا 

یا فض  و  بود  شده  حلقه  کمرش  دور  نی  آرم  دست 

.د ن  ای  مهمان  کی  وسط  انگار  که  بود  یر  طو  اطرافشان 
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:ت گف  ا  تی  نها  و  شد  قی  دق  دختر  صورت  یو  ر  بار  چند 
دم ای  نم  زی  م  زور  یچ  هر  اما  آشناست،  شه  چهر  ته   _

!هیک د  ای  نم 

.د دا  تکان  سر  بهزاد 

با ه  جی  نت  در  .ت  سی  ن  لتون  یم  فا  که  نی  ا  ین  عی  جوابت  خب   _
با دوستن  حتما  دوتا  ن  یا  نی  ب  تی  می  صم  ان  زی  م  نی  ا 

.ه گی  همد 
بگذارد دهانش  داخل  را  دستش  آبنبات  که  نی  ا  از  قبل 

:د کر  زمزمه 

!ن دار  یا  ه  گی  د  عکس  م  نی  بب  بذار   _

یو ر  دالالرام  شد  سرگرم  تاپ  لپ  با  بهزاد  که  نی  هم 
.ت داش  یل  معمو  یا  قهوه  چشمان  .د  ش  قی  دق  او  یه  چهر 

ان شی  بلند  و  بودند  شده  کوتاه  ی  اه  خام  مدل  هم  شی  موها 

کوتاه را  شی  موها  که  است  ید  ایز  یت  مد  اد  دی  م  نشان 

.ت اس  نکرده 

مجذوب تی  شخص  با  تضاد  در  پسر  یل  معمو  یه  چهر 

.د بو  ش  اه  کنند 
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زدن حرف  به  داشت  دوست  دالالرام  که  بود  یل  مد 
ک

رفتارش در  یص  خا  یل  ای  خیب  کی  .د  ده  ادامه  او  با 
همان بجز  ای  دن  در  زی  چ  چیه  که  انگار  .د  بو  مشهود 

.د نبو  مهم  شی  برا  داشت  دهان  در  که  یت  آبنبا 

:دیس پر  بود  ه  ری  خ  او  رخ  می  ن  به  که  همانطور 

ی یا  جور  هی  ای  ؟ی  کن  خوب  حالمو  یر  دا  یع  س  چرا   _
؟ین ک  کمکم 

به که  نی  ا  بدون  .د  کر  خارج  دهانش  از  را  آبنبات  بهزاد 

:د دا  جواب  ید  ج  کند  نگاه  دالالرام 

خودش از  تر  فی  ضع  به  یک  ی  که  نی  ا  از  متنفرم  چون   _
!ه بگ  زور 

حرامه خودتون  برای  یت  ح  پارتا  یپ  ک  و  فوروارد 

تیز ارا  پ 
۵  _۴ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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.د چرخان  دالالرام  سمت  را  نگاهش 

تم؟ سی  ن  هود  نی  راب  هی  شب   _

و داشت  او  که  یط  یا  شر  با  .د  ز  ین  جا  یب  لبخند   
دالالرام

قیر تز  او  به  ه  قی  دق  چند  نیا  در  بهزاد  که  یب  خو  حال 

.د کن  دی  یا  ت  را  او  بودن  هود  نی  راب  وانست  تی  م  بود  کرده 

کی از  تر  شی  ب  .ت  انداخ  یه  نگا  ش  ای  مچ  ساعت  به 
د زی  م  حرف  او  با  و  نشسته  بهزاد  کنار  که  بود  ساعت 

.د کن  احساس  را  زمان  گذر  آنکه  ی 

از که  ین  زما  از  بهتر  حداقل  .د  بو  شده  بهتر  حالش 

.د بودن  بازگشته  ین  مهما 

را پشتش  خاک  و  گرد  و  شد  بلند  .د  دا  حرکت  تنش  به 
.د تکان 

.د ش  ش  اه  ری  خ  و  کرده  بلند  را  سرش  بهزاد 

؟یریم یر  دا   _

.د دا  تکان  سر  دالالرام 

.ه شی  م  شر  تم  سی  ن  خونه  همن  فی  م  .ه  وقت  ری  د  آره   _
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.د کر  اشاره  تاپ  لپ  به  بهزاد 

؟ می  کن  لی  تکم  رو  ته  عم  پسر  کردن  تی  اذ  وای  خی  نم   _
؟ید ب  لوش  می  کن  ا  دی  پ  عکس  دختراش  دوست  از  ا 

.د ز  یخ  تل  لبخند  دالالرام 

هیق ب  به  هم  دختراشو  دوست  با  عکساش  اگه  یت  ح   _
چه و  پسره  ن  گی  م  .ه  ن  کی  نم  یق  فر  باز  بدم  نشون 

دخترا واسه  یچ  همه  !ه  کن  نت  طی  ش  م  کی  داره  یل  اشکا 

.ه بد 

مکث دالالرام  صورت  یو  ر  یک  اند  سکوت  در  بهزاد 

مرد یه  جامع  در  !د  نبو  ربط  یب  هم  چندان  حرفش  .د  کر 

.د شی  م  ه  دی  د  وفور  به  ی  یا  ه  زی  چ  نی  چن  ساالالر 

.د ز  ید  لبخن  هی  ثان  چند  از  بعد 
!ا دی  مر  ری  بخ  شبت   _

یم مفهو  چه  ا  دی  مر  .د  دا  تکان  دست  او  یا  بر  آرام  دالالرام 

.د م  آی  م  خوشش  آن  آوای  از  اما  انست  دی  نم  را  داشت 

.د کن  قی  تحق  کلمه  نی  ا  به  راجع  که  اند  می  م  دش  ا 
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زمزمه لب  ری  ز  و  ماند  ره  یخ  دالالرام  رفتن  به  بهزاد 

:د کر 

دیا ش  .ا  روز  نی  ا  خلوته  سرش  ید  ای  ز  یر  یم  ا  جناب   _
اونوقت .م  آورد  ری  گ  خان  نیم  آر  نی  ا  از  یر  بزرگت  یو  آت 

!م شی  م  م  ری  بخ  عاقبت  تو  نجات  بخاطر 

**

بودن مطمئن  یا  بر  بعد  و  داد  تکان  را  ری  ش  ه  شی  ش  آراز 

لپش به  را  ه  شی  ش  ت  سی  ن  باالال  ری  ش  یا  دم  که  نی  ا  از 

.د چسبان 

.د ش  ه  ری  خ  او  به  خنده  با  هی  عط 

یر اونطو  دستت  رو  زی  بر  م  کی  ه؟  گی  د  مدله  چه  اون   _
.ن ک  امتحان 

دستش یو  ر  را  ری  ش  از  یم  ک  هی  عط  حرف  دنبال  به 
:د ز  غر  و  ت  خی  ر 

من ین  گذرو  خوش  یر  یم  زنت  با  تو  .د  احم  یک  بتر   _
کنم؟ یر  پرستا  ته  بچ  از  دی  با 
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.ت گرف  شی  بازو  از  ین  گو  شین  و  رفت  کنارش  هی  عط 

بچه نی  ا  به  دست  یس  ک  یر  ا  ذی  نم  .ه  اومد  بدت  که  نه   _
.ه بزن 

.د آور  باالال  را  ری  ش  ه  شی  ش  آراز 

یه که  ت  سی  ن  یز  با  اسباب  .ن  م  مادر  امانته  بچه   _
.مین ک  دستش  به  دست 

.د ز  ید  لبخن  هی  عط 

که یق  سا  تو؟  به  دادن  رو  بچه  زور  به  افروز  و  احمد   _
تو مادرش  شی  پ  ببره  رو  نوا  واست  خی  م  احمد  گفت 

.یت نذاش 

.د ز  ید  لبخن  آراز 

.د م  وی  ن  دلم  .ه  ری  پ  احمد  مادر   _

.ت گذاش  پسرش  قلب  یو  ر  را  دستش  .د  ید  خن  هی  عط 

مادر یر  یپ  .د  وا  خی  م  هم  بچه  دلت  یگ  ن  یگ  ب  نی  همچ   _
.سه بهان  احمد 
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 . کرد   ز ی ر   را   چشمانش   آراز 

  رو   مون بچه   ی ساق   ترسم ی م   منتها ... کم ی .  خب   آره _  

  کتم   تو   ی ک ی   ن ی ا .  باشه   داشته   دوست   من   از   شتر ی ب 

 . ره ی نم 

 

 . د ی خند   ه ی عط 

 . باش   مطمئن   نترس،   مورد   ه ی   ن ی ا   از _ 

 

 

               

 

 

 

 

 

             

             

 

                  

              

حرامه خودتون  برای  یت  ح  پارتا  یپ  ک  و  فوروارد 

تیز ارا  پ 
۵  _۵ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.ت گذاش  مادرش  یه  شان  یو  ر  را  دستش  آراز 

رم؟ ای  ب  نوه  واست  ین  ک  م  بیغ  تر  یا  و  خی  م  یر  جو  نی  ا   _

به عشق  با  .د  چسبان  آراز  گونهی  به  را  دستش  هی  عط 

که بود  خوشحال  چقدر  .ت  دوخ  چشم  او  صورت 
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یر سپ  همسرش  کنار  در  را  یب  خو  یگ  زند  پسرش 

حرف او  با  شوهرش  که  بود  خوشحال  چقدر  .د  ر  کی  م 
یق سا  .د  بو  بازگردانده  یق  سا  به  راجع  را  نظرش  و  زده 

ن ای  اطراف  تمام  زبانزد  شه  العاد  فوق  منش  و  رفتار  آن  با 
.د بو 

:ت گف  ین  مهربا  با 
و تو  یا  ه  بچه  که  ندارم  نیا  از  بزرگتر  ی  یو  آرز   _

برای نی  دار  وقت  هنوز  بنظرم  اما  م،  نی  بب  رو  خواهرت 

کاملش یگ  آماد  که  نی  ش  دار  بچه  یت  وق  .ن  شد  دار  بچه 

چرا که  نی  نخور  حسرت  بعدا  و  نی  باش  داشته  رو 

دار بچه  .ن  ید  ندا  ادامه  تر  شیب  رو  ون  ته  نفر  دو  یگ  زند 
آماده براش  جوره  همه  دی  با  .هینیگ  سن  تی  مسئول  شدن 

.یش با 

.دیس بو  را  مادرش  ین  ا  شی  پ  و  شد  خم  آراز 

یل و  .ی  ساق  حال  به  خوش  !ی  الالرج  شوهر  مادر  چه   _
ریم ا  با  که  نی  ا  از  ما  دی  فهم  حرفات  الالی  از  قشنگ  هی  عط 

مید بو  مزاحمت  ما  و  ین  بترکو  الالو  د  ای  ز  یت  نتونس 

.یت ناراح 
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با و  توجه  یب  آراز  و  کرد  نگاهش  چپ  چپ  هی  عط 

:د دا  ادامه  نت  طی  ش 
نکنه .ن  کرد  ازدواج  هاتون  بچه  .ن  ید  ش  تنها  که  االالن   

_

.. .و  ت  نه  کی  م  قصور  ری  ام 
:دیر غ  رد  کی  م  کنترل  یت  سخ  به  که  یا  خنده  با  هی  عط 

یچ همه  کنن  ولش   .. .ا  یح  یب  یه  پسر  .ن  و  ری  ب  برو   _
.ه گی  م 

.ت رف  آشپزخانه  در  سمت  به  خنده  با  آراز 

.ر دکت  رم  بی  م  و  ری  ام  یت  خواس   _

غش آراز  که  کرد  نثار  یر  گی  د  یا  یح  یب  بلند  هی  عط 

.دید خن  غش 

نشسته ری  ام  کنار  که  برگشت  یق  سا  کنار  و  ی  یا  ری  پذ  به 
آغوشش در  هم  را  نوا  زد  یم  حرف  او  با  ه  کی  حال  در  و 

.د ا  دی  م  تکان 

.ت گرف  یق  سا  دست  از  را  نوا  و  نشست  او  کنار 
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اون هی  شب  آخه؟  ین  زی  م  نق  قدر  چ.   . .ی  فسقل  م  نی  بب  ای  ب   _
.ی یو  غرغر  افروز 

آراز .د  ش  ه  ری  خ  آراز  به  تعجب  با  درشتش  چشمان  با  نوا 

.دید خن 
!ین کی  م  گرد  من  ساق ِی  نی  ع  که  چشاتم   _

.دیز گ  لب  شوهرش  پدر  حضور  از  زده  خجالت  یق  سا 
.د افتا  خنده  به  اما  ری  ام 

.ن خا  آراز  ید  ش  پرستار  که  م  نی  بی  م   _

.د کر  کی  نزد  نوا  کوچک  دهانش  به  را  ری  ش  ه  شی  ش  آراز 

افروز و  احمد  بذار  گفتم  .م  مهربون  دل  نی  ا  پدر  بسوزه   _
.ن بخور  یم  شا  هی  نفره  دو 

.د کر  اشاره  نوا  به 
.ه باش  مزاحمشون  فنچ  نی  ا  که  نی  ا  بدون   _

.د کر  لمس  را  نوا  کوچک  یا  پ  آرام  یق  سا 
خودشون با  رو  فنچ  نی  ا  .ه  زد  زنگ  بار  پنجاه  افروز   _

.ن بود  تر  راحت  ردن  بی  م 
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.دیش ک  یه  آ  ری  ام 
از سخته  چقدر  نی  بفهم  تا  نیش  دار  بچه  خودتون  دی  با   _

.ه خوار  ری  ش  بچهی  از  اونم  .ی  باش  دور  ته  بچ 

:د کر  زمزمه  غصه  با  ری  ام  یا  ه  حرف  دی  یا  ت  در  یق  سا 
اون از  ونه  تی  نم  هاش  بچه  بخاطر  منم  خواهر   _

ها بچه  با  یر  کا  هی  دی  نو  .ه  بکن  دل  ه  می  ن  و  نصفه  یگ  زند 
.ن شد  طلسم  انگار  که  کرده 

.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  به  تی  جد  با  آراز 

دیو ن  و  ه  ری  بگ  طالالق  اما  نم،  کی  نم  قضاوت  رو  سوسن   
_

بچه ره  ای  م  یت  دس  دو  دی  نو  خود  بعد  ماه  چند  کنه  ول  رو 

ه کی  مرت  اون  ید  کر  فکر  .ه  دی  م  ش  لی  تحو  هارو 

داره؟ کردن  بزرگ  بچه  یه  عرض 

:د ز  لب  غم  با  یق  سا 
سوسن کردن  دق  واسه  یگ  یم  که  یه  ما  چند  نی  هم   _

.ت هاس  بچه  یه  وابست  حد  از  شی  ب  .ه  یف  کا 
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حرامه خودتون  برای  یت  ح  پارتا  یپ  ک  و  فوروارد 

تیز ارا  پ 
۵  _۶ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.ت انداخ  عروسش  شانهی  دور  را  دستش  ری  ام 
یا بر  ونم  دی  م  من  .م  زی  عز  بخور  غصه  تر  کم   _
یا بر  قاطع  می  تصم  هی  دیا  ب  اما  سخته،  خواهرت 

االالن .ت  سی  ن  خوب  هم  د  ای  ز  یگ  وابست  .ه  ری  بگ  ش   
زندگ

کی تو  مجبورن  ها  بچه  یگ  وابست  همون  بخاطر 

ریث تا  ون  شه  د  نی  آ  رو  قطعا  .ن  ش  بزرگ  ملتهب  یا  فض 

.ه ار  ذی  نم  یب  خو 

ش اه  خند  شد  باعث  نوا  لبخند  .د  ز  نوا  به  یک  چشم  آراز 

.د بو  شده  او  نت  طی  ش  متوجه  انگار  .د  ری  بگ 

:د کر  زمزمه  داشت  لب  به  لبخند  که  همانگونه 

.ه شی  م  دی  یا  ت  فورا  دی  نو  تی  صالالح  عدم  م  گی  م  که  من   
_

.ا زی  چ  نی  ا  و  رشوه  .م  ین  کیم  خرج  پول  م  کی  تهش  بابا 
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.د کر  اخم  یق  سا 
!ت گف  باز   _

.دید خن  ری  ام 
درست پاپوش  و  رشوه  .ه  ند  حرص  منو  عروس   _

.ت سی  ن  راهکار  دی  نو  واسه  کردن 

.ت دوخ  پدرش  به  را  نگاهش  آراز 

.ه ندار  شکمش  تو  راست  یه  رود  هی  رو  ای  بابا  پاپوش؟   _
تازه .ر  کنا  بذاره  رو  ترس  دی  با  سوسن  ؟ی  چ  پاشوش 

هرت شهر  .م  یش  پشت  ما  یه  هم  .ت  سی  ن  تنها  که  االالنم 

.ه بکن  خواست  دلش  یط  غل  هر  دی  نو  که  ت  سی  ن 

گرفتن آغوش  در  یا  بر  را  دستانش  و  دی  کش  یه  آ  یق  سا 
.د کر  دراز  آراز  سمت  به  نوا 

بچه نی  ا  آخرش  که  یگ  یم  ناسزا  حرفات  نی  ب  اونقدر   _
.ه ری  گی  م  د  ا 

.ت گرف  یق  سا  سمت  به  را  نوا  آراز 
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یر و  خی  م  حرص   .. .ر  بخو  حرص  کم  بشم  قربونت   _
.. .ا  ه  نه  کی  م  ه  کی  ت  ه  کی  ت  منو  ری  ام 

.دیش ک  نشان  و  خط  آراز  یا  بر  چشمانش  با  یق  سا 
.دید خن  غش  غش  آراز  که  یر  طو 

هیق ب  مقابل  آراز  یا  ه  رفتن  صدقه  قربان  از  ه  شی  هم 
ن دی  کش  خجالت  به  یل  مح  آراز  اما   ، دی  ش  کی  م  خجالت 

.د ر  کی  م  را  خودش  کار  و  اد  دی  نم  او  یا  ه 

عشق با  را  نوا  و  داده  تکان  را  سرش  افسوس  با  یق  سا 
.دیش ک  آغوش  در 

:ت گف  یق  سا  رخ  می  ن  به  ه  ری  خ  آراز 

دیا ش  که  ناسم  شی  م  رو  یکی  یش  یم  ن  ناراحت  اگه   _
ارائه یا  بر  می  کن  ا  دی  پ  دی  نو  از  ی  یو  آت  هی  کنه  کمک  بتونه 

.ه دادگا  تو 

ا تی  نها  .د  کردن  نگاهش  کنجکاو  دو  هر  یق  سا  و  ری  ام 
.د آم  سر  زودتر  یق  سا  صبر 

؟یک  _
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 . کرد   ی ساق   ی ها   ی عسل   قفل   را   سبزش   چشمان   آراز 

...  ی عسل   چشم   اد ی نم   خوشت   ازش   اد ی ز   تو   که   ی ک ی _  

 . بهزاد 

 ***** 

 

  ف ی کث   ی ها   ظرف   داشت   بود   فکر   در   قا ی عم   که ی حال   در 

 .  شست ی م   را   شام 

  ی کوه   با   را   او   و   رفته   حمام   به   گرفتن   دوش   ی برا   آراز 

 . بود   گذاشته   تنها   مختلف   افکار   از 

 

.  بود   آراز   ی شنهاد ی پ   راهکار   و   سوسن   ر ی درگ   فکرش 

 . نبود   ی خود ی ب   شنهاد ی پ   شنهادش ی پ .  بود   باهوش   آراز 

  اش ی زندگ   در   ی اد ی ز   ی ها   ی خرابکار   د ی نو   دانست ی م   

  او   از   ی اد ی ز   ی ها   آتو   تواند ی م   بهزاد   دانست ی م .  دارد 

  از   اما   کند،   کمک   نکار ی ا   به   حداقل   ا ی .  اورد ی ب   بدست 

  ی قانون   بهزاد   کار   که   دانست ی م   هم   را   ن ی ا   ی طرف 

 .  ست ی ن 
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قرار اگر  و  بود  جرم  ران  گید  اطالالعات  کردن  هک 

کیر ش  هم  خودش  ین  عی  کند  قبول  را  آراز  نهاد  شی  پ  بود 

.د شی  م  محسوب  جرم  نی  ا 

آن و  داشت  وجود  هم  ر  گی  د  مشکل  کی  گذشته  آن  از 

.د بو  آراز  یا  بر  ش  اه  انداز  از  شی  ب  ین  نگرا 

ی یا  اب  یر  کا  چی  ه  انجام  از  .ت  داش  یش  سرک  یو  خ  آراز 

.د رسان  تی  م  را  او  نی  هم  و  نداشت 

.دیایب سرش  بر  بالالیی  بهزاد  با  ارتباطش  با  دی  رس  تی  م 
.د ر  کی  م  کار  هم  ین  قانو  ری  غ  بهزاد  که  بخصوص 

تیز ارا  پ 
۵  _۷ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

را احساسش  نی  ا  تا  برد  یم  کار  به  را  تالالشش  تمام 
.د کن  کنترل 

آراز به  ش  قی  عم  یگ  وابست  نیا  انست  دی  م  هم  خودش 

از یه  گا  اما  ورد،  آی  نم  خودش  یو  ر  به  .ت  سی  ن  درست 

نیا تمام  با  .د  م  آی  م  باالال  جانش  آراز  یا  بر  ین  نگرا  شدت 
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اصالال د  شی  م  هم  یه  گا  .د  نبو  خودش  دست  ها 
.د باش  داشته  احساساتش  نیا  یو  ر  یل  کنتر  وانست  تی  نم 

دستکش   ن  ای  م  از  ان  وی  ل  و  شد  هول  آراز  بلند  یا  صد  با 
ک نی  س  داخل  ید  ب  یا  صد  با  و  خورد  سر  ش  ای  کف  یا  ه 

!د   افتا 

به دو  با  و  درآورده  دستش  از  را  ها  دستکش  هول  با 
.ت رف  سی  سرو  سمت 

:ت گف  نگران  و  تاد  سی  ا  حمام  در  یو  جل 
اومده؟ سرت  بالالیی  آراز؟  شده  یچ   _

در و  بسته  را  آب  ری  ش  یق  سا  یا  صد  ن  دی  شن  با  آراز 

ون ری  ب  در  الالی  از  را  سش  یخ  یه  کل  .د  کر  باز  را   
حمام

.د کر  اخم  یق  سا  نگران  نگاه  ن  دی  د  با  .د  آور 

؟ید کر  هول  چرا  تو   _

.دیش ک  یف  پو  یق  سا 
.ه شد  تی  زی  چ  دی  شا  گفتم  ید  کر  صدام  بلند  آخه   _
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گذاشتن سر  به  سر  برای  و  کرد  نگاهش  اخم  با  آراز 

:ت گف  ید  ج  یق  سا 
!یش بک  ه  سی  ک  پشتمو  یا  یب  واستم  خی  م   _

.د کر  نگاهش  چپ  چپ  یق  سا 
؟ هی  شوخ  چه  نی  ا  آخه  !د  یک  تر  مه  زهر  آراز  که  واقعا   _

را او  و  گرفته  را  یق  سا  دست  خواست  نت  طی  ش  با  آراز 

.ت رف  عقب  عی  سر  یق  سا  که  بکشد  حمام  داخل 

.م دار  افتاده  عقب  کار  یل  ک   .. .ت  ن  طی  ش  بسه   .. .ا  آق  یه   _

:د ز  غر  آراز 

.. .ا  یش  یم  ن  ری  بخ  عاقبت  ین  کیم  ن  نی  تمک  خانم  حاج   _
شوهر؟ ای  تره  واجب  کار 

.دید خن  یق  سا 
؟ید بل  رو  نی  تمک  فقط  اسالالم  نی  د  از  تو   _

.د ز  یک  چشم  آراز 
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  رو   یی زناشو   مسائل   به   راجع   خوب   ث ی حد   تا   چند   نه _  

 . خوره ی م   دردم   به .  کردم   حفظ   هم 

 

  از   که   را   او   س ی خ   ی شانه   ی رو   را   دستش   خنده   با   ی ساق 

 : گفت   و   داد   فشار   بود   معلوم   در   پشت 

  یی چا   برم   منم .  ی خور ی م   سرما ...  ر ی بگ   دوشتو   برو _  

 .  ی ا ی ب   تا   بذارم 

 

 .  آورد   ف ی ک   سر   را   آراز   یی چا   اسم 

  همه   ن ی ا   که   کنم   بوست   ا ی ب .  بشم   قربونت   من   آخ _  

 . ی ا ده ی فهم 

 

 . کرد   اشاره   کف   ی ها   پارکت   به   ی ساق 

  موهات   آب   تو   برو !  ی د ی کش   گند   به   رو   خونه   آراز _  

 . پارکتا   رو   کرد   چکه 

 

 : زد   لب   ی تخس   با   آراز 

 . برم   بده   بوس _  
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تکان او  صورت  مقابل  وار  دید  ته  را  انگشتش  یق  سا 
.د دا 

.و ت  و  ونم  دی  م  من  وگرنه  این  کی  نم  م  سی  خ  فقط  باشه   _

.د دا  ادامه  نتش  طی  ش  به  آراز 

؟ین زی  م  یچ  با  منو  بشه  دعوامون  اگه  معلم  خانم   _

یم آرا  ی  اه  بوس  همسرش  یا  ه  نت  طی  ش  از  خنده  با  یق  سا 
.ت کاش  او  یا  ه  لب  یو  ر 

.د   کر  زمزمه  یق  سا  گوش  ریز  بوسه  نی  ا  از  مسخ  آراز 

هم دور  یا  یب  و  کنار  بذاری  رو  تعارف  د  شی  نم  حاالال 

_

؟ می  باش 

و افتاد  خنده  به  آراز  ه  کیر  طو  دی  کش  عقب  عی  سر  یق  سا 
:ت گف  ست  بی  م  را  حمام  در  که  همانطور 

!ه طرف  متجاوز  هی  با  نگار  ا.   . .ش  با  مارو  زن   _

.ت رف  عقب  دی  پ  تی  م  جان  یه  شدت  از  که  یب  قل  با  یق  سا 
را ها  هی  ثان  نی  بهتر  .د  یت  رس  پی  م  را  آراز  که  نبود  لی  دل  ی 
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یم دائ  یت  خوشبخ  نی  ا  کاش  .د  ذران  گی  م  آراز  کنار  در 

.د بو 

تیز ارا  پ 
۵  _۸ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

ظرف یه  یق  ب  .ت  بازگش  آشپزخانه  به  ان  جی  ه  همان  با 
.ت انداخ  راه  را  یا  چ  بساط  و  شست  را  فی  کث  یا  ه 

هم آراز  کرد  پر  را  ی  یا  چ  یا  ه  استکان  که  یت  وق  درست 

طبق و  بود  انداخته  گردنش  دور  یا  حوله  .د  یس  ر  راه  از 

.د بو  لخت  ش  اه  تن  باالال  معمول 

:د ز  غر  نش  دی  د  با  یق  سا 
یر طو  نی  ا  ت  سی  ن  تابستون  آراز  کو؟  هنت  ری  پ   _

.یر و  خی  م  سرما  .ا  ید  ر  گی  م 

:د کر  زمزمه  همسرش  ین  نگرا  از  لذت  با  آراز 

.ه شد  فی  ضع  مه  ین  ب  .م  نخور  سرما  تا  کن  م  تی  تقو   _
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.دید خن  و  برداشت  را  ین  یس  یق  سا 
.ت برا  م  ری  بم   _

.د کر  اخم  آراز 

.ت جون  از  دور   _
کاناپه یو  ر  هم  همراه  و  گرفت  یق  سا  دست  از  را  ین  ی 

.د نشستن 

:دیس پر  ر  ای  اخت  یب  یق  سا  نشستن  محض  به 
کنه؟ کمک  سوسن  به  ونه  تیم  بهزاد  واقعا  آراز   _

:د دا  ادامه  بالالفاصله  و  دهد  جواب  آراز  نداد  فرصت 

حرف باهاش  دالالرامم  بخاطر  واستم  خی  م  من  تازه   _
.م بزن 

.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  به  تعجب  با  آراز 

دالالرام؟  _

.د دا  تکان  سر  یق  سا 
یا بر  درساش  تو  کنه  کمک  ونست  تی  م  بهزاد  .م  اوهو   _

.ه بود  که  هم  کنکور  مدرس  .ر  کنکو 
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.د ز  ید  لبخن  بعد  و  رفت  فرو  فکر  در  کوتاه  آراز 

اون تو  دی  پوس  بچه  نی  ا  !یب  خو  فکر  چه   .. .ل  وی  ا   _
که کالالساشو  .ه  شی  م  خوب  بهزادم  واسه  اتفاقا  .ه  خون 

گرم خودشم  سر  بده  درس  دالالرام  به  .ه  کرد  کنسل   
فعالال

.ه شی  م 
.دیش نو  را  داغ  ی  یا  چ  از  یا  جرعه 

.م ن  زی  م  حرف  باهاش  فردا   _

:ت گف  عی  سر  یق  سا 
قبول اصالال  دی  شا  .م  بزن  حرف  دالالرام  با  دی  با  اول  بابا 

_

!د نکر 

.د کر  اخم  آراز 

کجا بهزاد  از  بهتر  یص  خصو  معلم  نکنه؟  قبول  چرا   _
فردا؟ چرا   .. .ن  ک  صبر  اصالال  د؟  ای  م  ش  ری  گ 

بلند شی  جا  از  دی  بگو  یز  یچ  یق  سا  که  نی  ا  از  قبل  و  عی  سر 

بود کرده  رها  کانتر  یو  ر  که  را  ش  ای  گوش  و  شد 
.ت برداش 
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.د کر  نگاهش  شده  گرد  ین  چشما  با  یق  سا 
؟ین کی  م  یر  دا  ار  کی  چ   _

.د کر  اشاره  ش  ای  گوش  به  آراز 

.م کرد  جور  کار  براش  بگم  بزنم  زنگ  بهزاد  به   _

:ت گف  زده  ت  ری  ح  یق  سا 
اصالال دی  شا  بابا  بود؟  کجا  کار  آراز؟  یگ  یم  یچ   _
شه خانواد  و  خواست  دی  شا  اصالال  .ت  نخواس  دالالرام 

بهزاد؟ به  ین  زی  م  زنگ  رو  یچ  یچ  .د  نذاشتن 

.ت نشس  یق  سا  کنار  مجدد  آراز 

قبول کله  با  مطمئنم  .ن  بز  حرف  دالالرام  با  اول  تو  پس 

_

.ه ن  کی  م 

شده ه  دی  کش  هی  حاش  به  سوسن  مسئلهی  .د  یش  ک  یف  پو  یق  سا 
.د بو 

دیس ر  تی  م  .ی  اه  مسئل  نی  چن  مطرح  از  بود  شده  ان  می  پش 

ظاهرا اما  شود،  درست  ان  شی  زندگ  در  یگ  بزر  دردسر 

را دستش  که  بود  نکرده  فراموش  هم  را  سوسن  آراز 
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او یا  موه  ن  دی  بوس  از  بعد  و  انداخت  یق  سا  یه  شان  دور 

:ت گف 
به .ا  ج  نی  ا  ن  ای  ب  کن  دعوت  شام  ارو  نی  ا  ته  عم  فردا   _

یر فک  هی  یع  جم  دسته  دی  با  بنظرم  .د  ای  ب  بده  خبر  سوسنم 

.مین بک  سوسن  تی  وضع  یا  بر 

:د کر  زمزمه  آراز  که  کرد  نگاهش  ین  دا  قدر  با  یق  سا 
یت خواس  اما  سوسنه،  طالالق  مخالف  پدرت  ونم  دی  م   _
هم رو  همسرش  و  پدرت  ین  ک  دعوت  ارو  نی  ا  ته  عم 

.ن ک  دعوت 

تیز ارا  پ 
۵  _۹ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

از بعد  که  بود  درست  .د  ز  اجبار  سر  از  ید  لبخن  یق  سا 
ا دی  پ  بهبود  یم  ک  پدرش  با  ارتباطش  آراز  با  ازدواجش 

در یت  یم  یم  ص  جی  ه  بود  هنوز  که  هنوز  اما  بود،  کرده 

زن پدرش  .ت  نداش  وجود  ها  آن  یر  دخت  و  پدر  یه  رابط 

همسرش با  علنا  بار  نی  ا  و  کرده  عقد  را  ش  ای  اه  غی  ص 
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بود شده  باعث  سلمان  حاج  ازدواج  .د  ر  کی  م  یگ  زند 
.د بزن  سر  ش  ای  پدر  یه  خان  به  کمتر 

هر یق  سا  اما  بود،  یم  آرا  و  خوب  زن  پدرش  همسر 

و گرفته  او  با  یب  خو  ارتباط  وانست  تی  نم  رد  کی  م  یر  کا 
.د شو  یم  یم  ص  او  با  ا 

تالالشش تمام  که  بود  همسرش  شدن  تی  اذ  متوجه   
آراز

همسر و  پدر  با  یق  سا  یه  رابط  تا  رد  بی  م  کار  به  را 
یش بخ  اثر  چندان  شی  کارها  اما  بخشد،  بهبود  را  پدرش 

.د نداشتن 

هم شی  ها  واکنش  از  اما  رد،  کی  نم  یت  مخالف  علنا  یق  سا 
.د ندار  ها  آن  با  ارتباط  به  یا  عالالقه  که  بود  معلوم 

نهادش شی  پ  همان  بخاطر  یر  اجبا  لبخند  آن  انست  دی  م 
.ت اس 

با ه  کی  حال  در  یق  سا  چون  درآمد  آب  از  درست  حدسش 

:ت گف  رد  کی  م  یز  با  انگشتانش 

باز د  ای  ب  بابا  حاج  اگه  بنظرم  اما  ،د  ای  ب  م  گی  م  ساعد  به   _
با دختر  معتقده  بابا  حاج  .ه  شی  م  درست  جدل  و  بحث 
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.ن و  ری  ب  د  ای  م  کفن  با  بخت  یه  خون  ه  ری  م  دی  سف  لباس 

.ه کن  تحمل  دی  با  کرده  انتخاب  خودش  سوسن  ه  گی  م 

انگشتانش ری  ز  آرام  را  یق  سا  یا  موه  از  یا  دسته  آراز 

.د دا  سر 

فاکتور را  همسرش  و  پدرت  و  ین  ک  دعوت  رو  همه   _
خب مخالفه؟  پدرت  .ی  ساق  ه  شی  م  زشت  یل  یخ  یر  یگ  ب 
پدرت به  یز  ای  ن  .ه  شد  مستقل  االالن  ماشالللل  سوسن   

.ه باش 

و چون  یب  ت  سی  ن  قرار  کنه  مخالفتم  بابات  .ه  ک  نداره 

.مید ب  گوش  حرفش  به  چرا 

.د ش  ه  ری  خ  دستانش  به  ان  زیو  آ  ی  یا  ه  لب  با  یق  سا 
از م  ری  گی  نم  یب  خو  حس  خب  .ت  سی  ن  خودم  دست   _

مرد هی  یگ  زند  وارد  چرا  هست  اگه  ؟  هی  خوب  زن  .ش  زن 
مامان یت  وق  بابا  حاج  یت  گف  خودت  بود؟  شده  متاهل 

.ه کرد  ه  غی  ص  زن  بود  زنده  مه  فاطم 

تحت را  یق  سا  واست  خی  نم   ، دیش  ک  یق  یم  ع  نفس  آراز 

:د کر  زمزمه  حال  نی  ا  با  اما  دهد،  قرار  فشار 
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رو احساست  ونم  تی  م.   . .ه  ن  .م  ند  حق  بهت  که  نه  یق  سا   _
به یب  خو  حس  بودم  تو  یا  ج  منم  اگه  دی  شا  .م  کن  درک 

هر پدرت   .. .ه  گی  د  شو  ل  ای  خیب  اما  نداشتم،  هی  قض  نی  ا 
چرا .ش  کار  یپ  رفته  شده  تموم  باشه  کرده  یه  اشتبا  کار 

قربون که  نگفتم  ؟ی  دی  م  آزار  رو  خودت  یر  دا 
میایب نی  یا  پ  می  بر  باالال  خب  اما  !و  بر  بابات  زن  یه  صدق 

کنارشون کالال  که  ه  شی  نم  .ن  ون  مه  خانواد  از  جزوی   
اونا

.ت گذاش 

که نداشت  یز  یچ  .د  کر  سکوت  و  دی  کش  یه  آ  یق  سا 
تیع وض  بخاطر  یه  گا  اما  بود،  همسرش  آراز  .د  یو  بگ 

انست دی  م  .د  یش  کی  م  خجالت  او  برابر  در  ش  اه  خانواد 

اما ند،  کی  م  سرزنشش  شود  هی  قض  نی  ا  متوجه  آراز  اگر 

.د ر  کی  نم  شی  رها  احساس  نی  ا  یه  گا 

.د دا  فشار  او  یه  شان  دور  را  دستش  آراز 

؟ می  کن  دعوتشون  ؟ی  گی  م  یچ  خب   _

و برد  ش  ای  یا  چ  استکان  سمت  به  را  دستش  یق  سا 
:د دا  جواب 
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حل دالالرامو  مشکل  .م  بزن  حرف  دالالرام  با  فردا   
بذار  _

هم فردا  .م  ن  کی  م  ین  مهمو  حال  به  یر  فک  هی  بعدا  .م  کن 
یا بر  ش  می  ار  ذی  م  .م  کن  آماده  شام  سم  ری  نم  دارم  کالالس 

.لیط تع  روز  ه 

اما بود،  داده  شنهاد  یپ  .د  دا  تکان  را  سرش  آراز 

متوجه کامالال  .د  کن  یر  کا  به  وادار  را  یق  سا  واست  خ   
نم

حال نی  ا  با  است،  کرده  ف  ید  ر  بهانه  یق  سا  که  بود  شده 
.د ور  ای  ن  خودش  یو  ر  به 

شدن گرد  باعث  که  گرفت  یق  سا  دست  از  را  ی  یا  چ 
.د ش  او  چشمان 

را دستانش  یق  سا  هوای  و  حال  کردن  عوض  یا  بر 

آغوش در  کودک  کی  مثل  را  او  و  برد  او  یا  پاه  ری  ز 
.ت گرف 

.دیش ک  یف  یف  خ  غی  ج  یق  سا 
؟ین کی  م  یر  دا  ار  کی  چ   _

.د کر  قفل  او  دور  محکم  را  دستانش  آراز 
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چند برات  کردم  حفظ  که  ی  ثید  احا  از  وام  خی  م  عشقم   _
.م بگ  تا 

از کارش  یه  جی  نت  از  یض  را  آراز  .د  افتا  خنده  به  یق  سا 
.د کر  بلند  دستانش  یو  ر  هم  را  یق  سا  و  شد  بلند  شی  جا 

!میس بر  مون  نی  تمک  دروس  به  م  کی  اتاق  تو  وقتشه   _
.د ش  گم  آراز  یا  ه  خنده  ن  ای  م  یق  سا  اعتراض  یا  صد 

تیز ارا  پ 
۶  _۰ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

را تاپش  لپ  فی  ک  .د  آم  ون  ریب  آسانسور  از  زنان  سوت 

بیج از  را  خانه  یا  ه  دی  کل  تا  کرد  جا  به  جا  دست  در 

.د ور  ای  ب  ون  ری  ب  شلوارش 

ید بلن  یا  صد  با  که  شد  خانه  در  کی  نزد  دست  به  دی  کل 
.د تا  سی  ا  شی  جا  سر 

"م شد  بدبخت  خدا  یا  و   "
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از صدا  معمول  طبق  .د  یخ  چر  سرش  پشت  به  شک  با 
.د بو  ی  یو  ر  به  رو  واحد 

.د ش  درهم  شی  ها  اخم 

؟ید کر  پا  به  یق  قشقر  چه  باز  خان  داوود   _

به قدم  چند  ر  ای  اخت  یب  و  شده  در  کردن  باز  ل  ای  خ  ی 

.د ش  کی  نزد  ی  یو  ر  روبه  واحد 

.دیس ری  م  گوش  به  خانه  داخل  از  یف  مختل  یا  ه  صدا 
یا صد  دوباره  که  ت  سی  چ  یا  صد  د  نی  بب  تا  کرد  زی  ت  گوش 

.د ش  بلند  زن  همان  بلند 
"مید ش  اره  چی  ب   .. .م  دالالرا  یا  و   "

یر ناگوا  اتفاق  نکند  .د  کر  نگاه  در  به  نگران  بهزاد 

بود؟ افتاده 
نگاه و  فر  یا  موه  یر  دآو  ای  و  دالالرام  اسم  ن  دی  شن 

خانه به  رفتن  از  شد  باعث  هیا  همس  دخترک  یت  خجال 

.د شو  منصرف 

حال در  خان  داوود  با  دعوا  بجز  یق  اتفا  رد  کی  م  حس 

گوش به  خانه  مرد  از  ی  یا  صد  چون  است  دادن  رخ 

.دیس ری  نم 
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.د دا  رش  گی  د  دست  به  دوباره  را  تاپش  لپ  فی  ک 
حال هر  به  اما  نه،  ای  ند  کیم  یت  درس  کار  انست  دی  نم 
ج ای  احت  کمکش  به  واقعا  بود  ممکن  و  بودند  هی  همسا 

.د باشن  داشته 

:د ز  لب  ر  ای  اخت  ی 

باشه؟ کرده  سکته  خان  داوود  نکنه   _

یق   با  قدم  چند  .ت  گذاش  کنار  را  شی  ها  دی  ترد  فکر  نی  ا  با 
کنار زنگ  یو  ر  را  دستش  و  کرد  یط  را  در  به  مانده 

.د   دا  فشار  در 

در که  بود  گذشته  زدنش  در  از  تر  شی  ب  هی  ثان  چند  هنوز 

حدس که  ساله  پنج  و  چهل  چهل،  ا  بی  تقر  ین  ز  و  شد  باز 

.د کر  باز  را  در  باشد  دالالرام  مادر  د  زی  م 
و بود  سی  خ  شی  پا  تا  سر  که  زن  به  شوکه  بهزاد 

بود انداخته  سرش  روی  یر  سرس  حالت  به  یر  روس 

.د ر  کی  م  چکه  آب  بلندش  دامن  از  .د  کر  نگاه 

لپ فی  ک  زن  که  دی  بگو  ی  زیچ  خواست  تعجب  همان  با 
.دیش ک  و  گرفت  را  تاپش 
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یک خا  چه  نی  بب  عی  سر  ای  ب  .م  پسر  بده  ت  ری  خ  خدا  یا  و   _
.ت برداش  آب  رو  می  زندگ  و  خونه  کل  .ه  شد  سرم  تو 

یت سخ  به  .د  ش  ه  دی  کش  او  دنبال  به  واج  هاج  بهزاد 

.د ور  ای  ب  در  را  شی  ها  کفش  توانست 

.. .ن  م  خانم   _

ا بی  تقر  را  بهزاد  و  دی  بگو  یز  یچ  او  نداد  اجازه  ه  ری  من 
.د دا  هول  آشپزخانه  داخل 

یو ر  بهزاد  یا  پ  .د  بو  آب  از  پر  آشپزخانه  کف 

کف بود  مانده  کم  و  خورد  سر  سی  خ  یا  ه  کی  سرام 

ت نی  کاب  یه  لب  به  را  دستش  که  شود  پا  کله  آشپزخانه 

کند حفظ  را  تعادلش  رد  کیم  یع  س  که  همزمان  و  گرفت 

.د کر  پر  را  شی  ها  گوش  زی  ن  یغ  یج  یا  صد 

شیا ه  لباس  کل  که  دالالرام  ن  دید  با  و  تاد  سی  ا  یت  سخ  به 
اما گرفت،  ش  اه  خند  هوا  در  شی  موها  و  بود  سی  خ 
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دالالرام مادر  چون  دهد  بروز  یش  واکن  نکرد  فرصت 

.د دا  هولش  جلو  به  مجدد 

؟ید واستا  یچ  یا  بر  .ه  گی  د  بجنب  آقا   _

ن دی  د  و  خودش  نابسامان  تی  وضع  از  شوکه  دالالرام 

بود گرفته  اشتباه  کش  لوله  با  را  او  مادرش  که  ید  بهزا 

:ت گف  عی  سر 

.ه شد  اشتباه   .. .ن  ماما  یا  و   _

:دیر غ  دالالرام  به  توجه  یب  ری  من 
بخت ه  ای  س  .ت  رف  نی  ب  از  م  یگ  زند  شده؟  اشتباه  یچ  یچ   _

.ه ری  من 

ی یو  ظرفش  ت  نی  کاب  داخل  که  ی  اه  لول  دالالرام  به  توجه 

ی

.د دا  نشان  بهزاد  به  را  بود  ه  دی  ترک 

.ت اونجاس   _

شیا بر  آبرو  .ت  گرف  گاز  خجالت  با  را  لبش  دالالرام 

!د بو  نمانده 
.د بزن  حرف  او  که  داد  یم  ن  مجال  مادرش  یف  طر  از 
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  را   او   ی بازو   گوشت   ره ی من   بجنبد   خودش   به   تا   نبار ی ا 

  ی آخ   ار ی اخت   ی ب .  چاند ی پ   درجه   هشتاد   و   صد   و   گرفت 

 . گفت 

 

 ت ی پاراز # 

 ۶۱_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

 . د ی غر   لب   ر ی ز   ره ی من 

  ی نذاشت   آبرو .  کن   سرت   ی ز ی چ   ه ی   برو   ا ی ب !  درد   و   آخ _  

 . برام 

  شود   قبل   از   آبروتر   ی ب   نکه ی ا   از   قبل   داد   ح ی ترج   دالرام 

 . زد ی بگر   اتاقش   به   لباس   ض ی تعو   ی برا 

 

  را   دالرام   ی بامزه   و   عجله   با   دن ی دو   نگاهش   با   بهزاد 

 . د ی پر   جا   از   ره ی من   تشر   با   که   کرد   دنبال 

 

 ! بده   انجام   رو   کارت   ؟ ی کن ی م   نگاه   ی چ   به   آقا _  
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فیک دهد  انجام  یر  کا  چه  دی  با  ا  قی  دق  که  نی  ا  از  جی  گ  بهزاد 

.ت گذاش  کانتر  یو  ر  را  تاپش  لپ 

و یر  ناچا  سر  از  و  رفت  ی  یو  ظرفش  ت  نی  کاب  سمت  به 
کف یو  ر  ود  شی  م  سی  خ  شلوارش  که  نی  ا  به  توجه  ی 

.د ز  زانو  آشپزخانه  سی  خ 
.ت س  بی  م  فلکه  از  را  آب  دی  با  اول 

داخل را  سرش  آب  یه  فلک  کردن  ا  دی  پ  برای  عی  سر 

و دی  پاش  صورت  و  سر  به  فشار  با  آب  که  برد  ت  نی  کاب 
.د ش  سی  خ  لش  کی  ه  کل  بار  نی  ا 

یت بدبخ  هر  با  و  کرد  بسته  و  باز  را  دهانش  یه  ما  نی  ع 
.ت بس  را  آن  و  کرده  ا  دی  پ  را  آب  یه  فلک  بود 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  شد  قطع  که  آب 

:دیس پر  شک  با  ه  ری  من 
شد؟ درست   _

.د ران  عقب  به  دست  با  را  ش  سی  خ  یا  موه  بهزاد 

.نین ک  عوضش  دی  با  ه  دی  ترک  لوله  .م  محتر  خانم  نه   _

:د ز  غر  ه  ری  من 
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خب ؟  نی  ای  ب  شما  می  زد  زنگ  یچ  یا  بر  پس  وا   _
.ه گی  د  نی  کن  عوضش 

دالالرام که  ت  سی  چ  ن  ای  جر  دهد  حی  توض  خواست  بهزاد 

.ت شتاف  کمکش  به  و  دی  رس  راه  از 

.ن ت  سی  ن  کش  لوله  ون  شی  ا  مامان   _

.ت دوخ  دالالرام  به  را  آلودش  اخم  نگاه  ه  ری  من 
؟ نی  ک  پس  تن  سی  ن  کش  لوله   _

شیا پاه  نوک  تا  سر  فرق  از  .د  تا  سی  ا  و  شد  بلند  بهزاد 

.د بو  آب  سی  خ 

به رو  .ت  انداخ  بهزاد  سمت  یاه  شرمند  نگاه  می  ن   
دالالرام

:د دا  جواب  آرام  مادرش 

یا اق  !ی  یو  ر  به  رو  واحد  .ن  ما  دی  جد  ی  هی  همسا  ون  شی  ا   _
.یریم ا 

آزمون جی  نتا  در  روز  آن  را  بهزاد  یل  یم  فا  که  بود  خوب 

د ای  به  را  آن  همچنان  و  بود  ه  دی  د  تاپ  لپ  در  کنکورش 

.ت داش 
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.دیب کو  صورتش  به  یگ  شرمند  و  خجالت  با  ه  ری  من 
.ه بد  مرگم  خدا  یا  و   _

که کند  یه  خوا  عذر  و  ده  یخ  چر  بهزاد  سمت  به  خواست 

:دیس پر  مشکوک  ی  زی  چ  یر  دآو  ای  با 
؟ نی  ناس  شی  م  رو  ه  گی  همد  شما  مگه   _

کردن می  ج  نی  س  از  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب  دالالرام 

.دیس ر  تی  م  مادرش  یا  ه 
.ه بل   _

.د چرخان  دو  آن  نی  ب  را  نگاهش  اخم  با  ه  ری  من 
؟ نی  دی  د  رو  ه  گی  همد  کجا   _

و تی  واقع  گفتن  قطعا  .د  کردن  نگاه  بهم  دالالرام  و  بهزاد 

مالالقات را  ر  گی  همد  بام  پشت  در  بار  نی  اول  یا  بر  که   
نی ا 

به همزمان  دو  هر  یت  وق  اما  نبود،  صالالح  به  ند  اه  کرد 

کردند آرزو  دادند  متفاوت  یا  ه  جواب  ه  ری  من  سوال 

!د فتن  گی  م  را  ت  قی  حق  کاش 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

         

 

         

 

                  

                      

                    

 

              

         

 

     

            

 

 

 

 

 

 

.میدید رو  ه  گی  همد  آسانسور  یو  ت   _

!میدید رو  ه  گی  همد  گ  نی  پارک  یو  ت   _

عیر س  بهزاد  که  دی  بگو  ی  زیچ  خواست  تعجب  با  ه  ری  من 
یا موه  که  دالالرام  به  لبخند  با  و  شد  مسلط  خودش  بر 

نگاه بودند  زده  ون  ری  ب  شال  ری  ز  از  لجاجت  با  فرش 

.د کر 

تو بار  نی  اول   .. .ا  حتم  رفته  دتون  ای  شما  .م  خان  نه   _
.مید کر  مالالقات  رو  ه  گی  همد  آسانسور 

.دید خن  یک  زور  دالالرام 

رو ه  گی  همد  گ  نی  پارک  تو  دوم  بار   .. .ه  آر   .. .ن  آها   _
!

تیز ارا  پ 
۶  _۲ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                        

                        

   

             

 

       

       

                  

             

 

                  

                     

         

 

             

              

                 

 

     

       

بعد هی  ثان  چند  .د  کر  نگاه  ها  آن  به  شک  با  هم  باز  ه  ری  من 
به رو  خجالت  با  و  کرد  رها  را  شی  ها  دی  ترد  و  شک 

:ت گف  بهزاد 

.ه اومد  کش  لوله  کردم  فکر  من  .م  پسر  شرمنده   _

.د کر  اشاره  دالالرام  به 
.. .ر  ای  ب  حوله  هی  برو   _

آوردن یا  بر  و  دی  کش  یگ  آسود  سر  از  یس  نف  دالالرام 

.ت گذاش  تنها  را  ها  آن  دوباره  حوله 

یه خوا  عذر  بهزاد  از  دوباره  ه  ری  من  رفت  دالالرام  یت  وق 
:ت گف  آب  از  سی  خ  فرش  به  اشاره  با  بعد  و  کرد 

کنم؟ ارش  کی  چ  و  نی  ا  حاالال   _

.ت انداخ  آشپزخانه  فرش  به  یه  کوتا  نگاه  بهزاد 

آب .ه  ش  خشک  بالکن  دازم  نیم  نم  کی  م  جمع  االالن   _
.ه باش  داشته  شستن  به  ز  ای  ن  نکنم  فکر  .ه  گی  د  بوده  زی  تم 

.د کر  استقبال  ه  ری  من 
.ه بد  ت  ری  خ  دا  خ 
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آن کردن  لوله  مشغول  و  گرفت  را  فرش  یه  گوش  بهزاد 

تکان با  و  بود  شده  نی  سنگ  شدن  سی  خ  اثر  در  فرش  .د  ش 
جا به  جا  کمرش  یا  ه  مهره  کرد  احساس  آن  دادن 

.د شدن 

.ت نداش  کردن  کمک  قصد  و  بود  تاده  سی  ا  هم  ه  ری  من 
حوله با  دالالرام  که  کرد  جا  به  جا  یم  ک  را  فرش  معذب 

.دیس ر  راه  از 

چشم بعد  و  شد  گرد  چشمانش  اول  بهزاد  ن  دی  د  با 
:ت گف  بهزاد  به  رو  و  رفت  مادرش  سمت  به  یا  غره 

.م کن  کمکتون  نی  بذار  یا  و   _

.د ز  ید  لبخن  زور  به  بهزاد 

.م ای  م  بر  پسش  از  خودم  نه   _

ی اه  لحظ  درست  و  انداخت  کانتر  یو  ر  را  حوله   
دالالرام

زنگ ان  شه  خان  تلفن  برود  بهزاد  کمک  به  خواست  که 
تنها را  ها  آن  تلفن  به  دادن  جواب  یا  بر  ه  ری  من  و  خورد 

.ت گذاش 
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زانو نی  زم  یو  ر  و  رفت  بهزاد  کنار  خجالت  با   
دالالرام

.د کن  کمک  فرش  کردن  لوله  در  او  به  تا  زد 

:ت گف  بهزاد  گذاشت  فرش  یو  ر  که  را  دستش 

.م ن  کی  م  جمع  خودم  .ی  شی  م  سی  خ  ل  ای  خی  ب   _

لب شرمنده  .ت  انداخ  او  یا  پ  سرتا  به  یه  نگا  دالالرام 

.دیز گ 
و تعارف  اهل  د  ای  ز  من  مامان   .. .ا  خد  تورو  دی  ببخش   _

.ت سی  ن  ا  زی  چ  نی  ا 

.دید خن  آرام  بهزاد 

.. .ه  ک  خوبه   _

خوشش دالالرام  فر  یا  موه  از  .د  کر  نگاه  دالالرام  به 
.د م  آی  م 

!یت هس  یت  خجال  یل  یخ  شما  خانم  ا  دی  مر   _

.دیز گ  لب  دالالرام 
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یو ر  را  آن  بهزاد  کردند  جمع  هم  کمک  به  که  را  فرش 

بود یت  بی  مص  هر  با  .د  بر  بالکن  به  و  انداخت  دوشش 

تا کردند  ان  زی  آو  تراس  از  دالالرام  کمک  به  را  فرش 

نی یا  پ  طبقات  یا  ه  تراس  یو  ر  فرش  آب  .د  شو  خشک 

.د کر  چکه 

:ت گف  دالالرام 

.. .ا  هو  نی  ا  تو  شه  خشک  نکنم  فکر  .ه  سرد  هوا   _

.د کر  اشاره  آشپزخانه  به  بهزاد 

تو نی  ار  ذی  م  نی  ر  ای  م  بعد  نی  کن  زی  تم  رو  آشپرخونه   _
.نیر ا  ذی  م  ا  زی  چ  نی  ا  و  لگن  ش  ری  ز  .ه  ش  خشک  خونه 

.م کی  بره  آبش  بذار  حاالال 

به را  چشمانش  و  زد  گره  هم  در  را  انگشتانش  دالالرام 

.د کر  قفل  بهزاد  یا  قهوه  چشمان 

.ت از  ممنونم   _

.دیش پا  صورتش  به  ید  لبخن  بهزاد 
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!ر دکت  خانم  نم  کی  م  واهش  خ 

کی به  شی  برا  شدن  دکتر  .د  ز  یخ  تل  لبخند  دالالرام 

.د بو  شده  لی  تبد  ین  فت  ای  ن  دست  یو  آرز 

از سی  خ  او  آمد  دش  ای  تازه  و  داد  بهزاد  به  را  حواسش 

قطع وضع  آن  با  ین  زمستا  یا  هو  نی  ا  در  و  است  آب 

.د خور  خواهد  سرما 

تیز ارا  پ 
۶  _۳ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د کر  اشاره  تراس  در  به  عجله  با 
.ین زی  م  خی  االالن  تو  برو  ای  ب  یا  و   _

نکرد یت  مخالف  .د  بو  شده  قرمز  سرما  از  بهزاد  صورت 

در گذاشتن  پا  محض  به  .ت  بازگش  خانه  به  عی  سر  و 
سرما نشان  کرد  حس  که  عطسه  نی  اول  خانه 

.د آم  سراغش  به  ت  سی  خوردگ 
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.دیب کو  صورتش  به  او  یه  عطس  یا  صد  ن  دی  شن  با  ه  ری  من 
.د دا  بهزاد  دست  به  و  برداشت  را  حوله  عی  سر 

مادر؟ ید  خور  سرما  .ه  بد  مرگم  خدا   _

شیا موه  یو  ر  و  گرفت  را  حوله  تشکر  با  بهزاد 

.ت انداخ 

.ت سی  ن  یم  مه  زی  چ  جونتون  از  دور   _

.د کر  اشاره  خانه  به  ه  ری  من 
.یش گرم  رم  ای  ب  ی  یا  چ  هی  برات  نی  بش  برو   _

.د کر  امتناع  بهزاد 

.م شی  نم  مزاحم  .ت  سی  ن  یز  ای  ن   _

.د کر  اصرار  ه  ری  من 
.نیش ب  برو  .م  پسر  هی  چ  مزاحم   _

.د کر  اشاره  دالالرام  به 
الال... ای  .ر  ای  ب  ی  یا  چ  هی  برو   _
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ی یا  ری  پذ  به  بهزاد  همراه  ه  رین  م  و  کرد  اطاعت   
دالالرام

ه ری  من  نشست  یت  راح  یو  ر  بهزاد  که  نی  هم  .د  رفتن 
:دیس پر 

؟ین کی  م  یگ  زند  تنها  تو  مادر   _

.د دا  تکان  سر  بهزاد 

.. .ه  بل   _

.ت نشس  مقابلش  ه  ری  من 
باب جوونا  االالن  هی  مد  چه  نی  ا  مادر؟  چرا  خب   _

پس؟ یت  سی  ن  بابات  مامان  شی  پ  چرا  کردن؟ 

.د ز  یخ  تل  لبخند  بهزاد 

.د شدن  فوت  من  مادر  و  پدر   _

.ت گرف  دندان  به  را  ش  نی  ری  ز  لبش  ه  ری  من 
.ه کن  رحمتشون  خدا   .. .ی  وا  یا   _

.د کر  یر  تشک  لب  ری  ز  بهزاد 
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:دیس پر  و  نشد  ل  ای  خی  ب  ه  ری  من 
ت؟ سی  ن  سختت  کردن  یگ  زند  ی  یا  تنه   _

نیا .د  افتا  خنده  به  ره  ین  م  کردن  یل  فضو  از  بهزاد 

کنترل را  خودش  یت  سخ  به  .د  بو  خودش  هی  شب   
اخالالقش

.د نزن  خنده  ری  ز  تا  کرد 

.ه گی  د  کردم  عادت   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  ه  ری  من 
.م کرد  عادت  یچ  ین  عی  .ت  خداس  مال  ی  یا  تنه  پسرم   _
لیک تش  خانواده  ری  بگ  زن  سالمه  تنت  ماشالللل  ،ی  جوون 

.. .ه  بد 

ه ری  من  یه  جمل  تا  شد  باعث  دالالرام  یض  اعترا  یا  صد 
.د بمان  ناقص 

.د بو  تاده  سی  ا  دو  آن  ن  ای  م  دست  به  چای  ین  ی 
آخه؟ نی  ن  زی  م  هی  چ  حرفا  نی  ا   .. .ن  ماما   _

.د کر  اخم  ه  ری  من 
گفتم؟ یچ  مگه  وا   _
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.د کر  اشاره  یا  چ  ین  یس  به 
.ن ک  تعارف  یا  چ   ... .ا  ست  نی  وا  مجسمه  نی  ع   _

بهزاد مقابل  را  ین  یس  و  زد  یک  زور  ید  لبخن  دالالرام 

.ت گرف 

چشمک اشت  دی  برم  را  یا  چ  ان  ویل  که  همانطور  بهزاد 

دالالرام فقط  ه  کی  طور  لب  ری  ز  و  آرام  و  زد  یز  ی 
:ت گف  بشنود  را  شی  صدا 

.ر نخو  رص  ح.   . .ل  ای  خی  ب   _

.ت نشس  مادرش  کنار  و  زد  ید  لبخن  اجبار  به  دالالرام 

ه ری  من  .ت  برخاس  نهادش  از  آه  مادرش  ید  بع  سوال  با 
.د نبو  کن  ول 

؟یش با  داشته  دوسش  که  ت  سی  ن  یس  ک   _

مد آی  نم  بدش  .ت  گرف  دستانش  ن  ای  م  را  یا  چ  ان  وی  ل  بهزاد 

او مادر  با  یر  فرف  مو  دخترک  گذاشتن  سر  به  سر  یا  بر 

.د شو  همراه 

.ت گرف  خود  به  یم  مظلو  حالت 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                  

       

 

                      

         

 

 

 

 

 

                  

     

                  

                  

 

 

              

                

                      

         

دوست هم  رو  یس  ک  فرض  بر  اصالال  آخه  واالال...  نه 
_

؟ شی  خواستگار  برم  یک  با  .م  داشت 

را خودش  زور  به  دی  د  که  را  دالالرام  یه  زد  ت  ری  ح   
نگاه

.د نزن  قهقه  تا  کرد  کنترل 

تیز ارا  پ 
۶  _۴ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

یت احساسا  ه  کی  حال  در  و  بهزاد  لحن  از  نی  غمگ  ه  ری  من 
:ت گف  بود  شده 

دوست رو  یک  هر  پسرم   .. .ن  م  ل  ای  دان  یا  ج  هم  تو   _
هم یر  خواستگا  برات  داوود  و  من  .و  بگ  من  به  یت  داش 

.

تصور .ت  نداش  شدن  منفجر  با  یا  فاصله  ر  گی  د  بهزاد 

یر خواستگا  به  پدر  بعنوان  ه  کی  حال  در  خان  داوود 

کند حس  تا  شد  باعث  بود  رفته  او  یه  عالالق  مورد   
دختر

.د کن  کنترل  را  ش  اه  خند  واند  تی  نم 
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  ه ی شب   که   دالرام   صورت   و   گرد   چشمان   که   البته 

  ر ی تاث   ی ب   حالتش   ن ی ا   در   هم   بود   شده   تعجب   عالمت 

 . نبود 

 

  در   او   ببرد   ی پ   ره ی من   و   شده   رها   اش خنده   د ی ترس ی م 

  با   و   ع ی سر   ن ی هم   ی برا   است   بوده   کردن   طنت ی ش   حال 

 . کرد   عوض   را   بحث   ی زرنگ 

 . دمشون ی ند   آخه   ن؟ ی دار   پسرم _  

 

 . شد   باران   ستاره   سوال   ن ی ا   با   ره ی من   چشمان 

  نمونه   ی ز ی چ   البته .  ی سرباز   رفته   الم ی دان ...  مادر   آره _  

 .  ش ی سرباز   شه ی م   تموم   د ی ع   تا   گه ی د 

 

 : زد   ی لبخند   بهزاد 

 . ی سالمت   به _  

 

 : د ی پرس   بالفاصله   ره ی من 

 ؟ ی نرفت   ی سرباز   تو   مادر؟   ی چ   تو _  
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  که   نگاهش .  دوخت   اش یی چا   وان ی ل   به   را   نگاهش   بهزاد 

  را   اش خنده   توانست ی نم   افتاد ی م   ره ی من   صورت   در 

 . کند   کنترل 

 .  گرفتم   ت ی معاف   من   راستش _  

  گفته   آراز   به   که   افتاد   ی دروغ   تا   شد   تمام   که   اش جمله 

  گذاشتن   سرپوش   و   آراز   گذاشتن   سر   به   سر   ی برا !  بود 

  خدمت   ان ی پا   کارت   که   بود   گفته   او   به   ش ی ها   کار   ی رو 

 !  ندارد 

 

 . کرد   ز ی ر   را   چشمانش   ره ی من 

   ؟ ی داشت   ی ز ی چ   ی مشکل   نکرده   یی خدا   پسرم؟   چرا _  

 

 . زد   ی تلخ   لبخند   تش ی معاف   ل ی دل   ی ادآور ی   با   بهزاد 

  شدم   مادرم   ل ی کف .  داشت   ی مادرزاد   مشکل   مادرم   نه، _  

 . خوردم   ت ی معاف   و 

 

 . کرد   نگاه   بهزاد   به   ی ناراحت   با   دالرام 

 . شاد   روحشون _  
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را یا  چ  ان  وی  ل  که  نی  ا  از  بعد  و  کرده  یر  تشک  بهزاد 

بود شده  سردش  .ت  برخاس  شی  جا  از  گذاشت  زی  م  یو  ر 
به هم  یگ  خورد  سرما  رد  کی  م  احساس  کم  کم  و 

.ت اس  آمده  سراغش 

.د کر  اشاره  یا  چ  به  عی  سر  ه  ری  من 
شام چرا  اصالال  که؟  ید  نخور  رو  تی  یا  چ  پسرم؟  کجا   

_

؟ین و  می  نم  ما  شی  پ 

از را  تاپش  لپ  فی  ک  و  رفت  کانتر  سمت  به  بهزاد 

.ت برداش  آن  یو  ر 
.م بد  انجام  دی  با  که  دارم  کار  تا  چند  هی  .ن  ممنو  یل  یخ   _

.م ش  مرخص  نی  بد  اجازه  اگه 

بدرقه را  بهزاد  یر  گی  د  تشکر  با  و  زد  ید  لبخن  ه  ری  من 
.د کر 

که نی  هم  و  رفت  خودش  واحد  سمت  به  عی  سر  بهزاد 

شدن باز  یا  صد  شد،  آپارتمانش  در  کردن  باز  مشغول 

.دین ش  را  آسانسور  در 
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  که   خان   داوود   دن ی د   با   و   د ی چرخ   عقب   به   ار ی اخت   ی ب 

  سالم   و   ستاد ی ا   صاف   بود   دستش   در   د ی خر   پاکت   چند 

 . داد 

 .  داوود   آقا   سالم _  

 

  انداخت   او   س ی خ   ی ها   لباس   به   ی نگاه   تعجب   با   داوود 

 : گفت   اخم   با   بعد   و 

 ن؟ ی آورد   ف ی تشر   استخر   از .  شد   عرض   سالم _  

 

 : داد   جواب   لب   به   لبخند   و   خونسرد   بهزاد 

 . اومدم   شما   ی خونه   از ...  نه _  

 

 . داد   فشار   هم   ی رو   را   ش ی ها   دندان   داوود 

 پسر؟   ندادن   اد ی   ادب   تو   به _  

 

 . داد   باال   را   ش ی ابروها   بهزاد 

 گفتم؟   ی چ   من   مگه _  
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  بهزاد   سوال   به   توجه   ی ب   و   کرد   ی ا قروچه   دندان   داوود 

  سرش   پشت   و   رفت   داخل   و   کرده   باز   را   شان خانه   در 

 . د ی کوب   بهم   را   در 

 

 ت ی پاراز # 

 ۶۵_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

 . داد   تکان   را   سرش   تاسف   با   بهزاد 

  چ ی ه   که   تشکر   تازه ...  خان   داوود   رفت   ادت ی   تشکر _  

 ! ی شد   بدهکار   بهم   هم   ی خواه   عذر   ه ی 

 

  وارد   زد ی م   غر   خودش   با   لب   ر ی ز   داشت   که   همانطور 

  ی بلند   ی عطسه   خانه   در   گذاشتن   پا   محض   به .  شد   خانه 

  خورده   سرما   که   بود   شده   مطمئن   گر ی د   نبار ی ا .  کرد 

  گرفتن   دوش   ال ی خ   ی ب   توانست ی نم   حال   ن ی ا   با .  است 

  رون ی ب   تن   از   را   سش ی خ   ی ها   لباس   نکه ی ا   از   بعد   و   شود 

 . انداخت   حمام   داخل   را   خودش   د ی کش 
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  گرم   آب   دوش   ر ی ز   ی طوالن   ی مدت   ی برا   حمام   در 

  ر ی سراز   تنش   به   ی خوب   حس   آب   ی گرما   آنقدر .  ستاد ی ا 

  دوش   از   کرد   قانع   را   خودش   ی سخت   به   که   بود   کرده 

  رون ی ب   حمام   از   نکه ی ا   محض   به   اما   بکند،   دل   گرفتن 

  بخاطر   بود   گرفته   گرم   آب   دوش   از   که   ی لذت   تمام   آمد 

 . رفت   هوا   به   و   شد   دود   افتاد   جانش   به   که   ی لرز 

 

  ها   شوفاژ   ی درجه .  د ی پوش   را   پوشش   تن   ی حوله   ع ی سر 

  بعد   و   شود   تر   گرم   خانه   ی فضا   تا   کرد   تر   اد ی ز   را 

 . رفت   آشپزخانه   به   ر ی ش   کردن   گرم   ی برا 

 

  ر ی ش   تا   بود   جوش   ر ی ش   به   چشمش   و   ستاده ی ا   گاز   ی باال   

  گوشش   به   یی رو   به   رو   واحد   از   یی صدا   که   نرود   سر 

  شده   یی رو   به   رو   واحد .  رفتند   باال   ش ی ابروها .  خورد 

 ! ش ی ها   طنت ی ش   و   ی فضول   ، ی دلخوش   ی برا   ی منبع   بود 

 

 دنش؟ ی دزد   نکنه   بده   مرگم   خدا !  ست ی ن   فرش   داوود _  

 .  زد ی م   حرف   هراس   با   و   بلند   که   بود   ره ی من   ی صدا 
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  گر ی د   طرف   از   و   طرف   ک ی   از   ها   واحد   بودن   ک ی نزد 

  از   شد ی م   باعث   یی رو   به   رو   واحد   ن ی ساکن   بلند   ی صدا 

 . باشد   خبر   با   ها   آن   ی زندگ   مسائل   کل 

 

  را   ها   آن   ی ها   حرف   هم   باز   بلکه   تا   کرد   ز ی ت   گوش 

 .  نخورد   گوشش   به   یی صدا   نبار ی ا   اما   د، ی شن 

  سر   بر   یی بال   چه !  بود   شده   جالب   ش ی برا   موضوع 

 .  د ی نال ی م   آن   نبودن   از   ه ی همسا   زن   که   بود   آمده   فرش 

 

  داشت   تن   به   که   ی ا حوله   همون   با .  نداد   امانش   ی فضول 

  هر   مدل .  کرد   باز   را   بود   آشپزخانه   داخل   که   بالکن   در 

  هم   از   ی کم   ی فاصله   ها   بالکن   و   بود   هم   ن ی ع   واحد   دو 

 . داشتند 

 

  همان   درست   و   کرد   نگاه   بالکن   به   در   ی ال   از   آرام 

  شان خانه   وارد   هول   با   داوود   و   ره ی من   که   د ی د   لحظه 

  ی نگاه   ها   آن   بالکن   به   چشم   با   و   شد   متعجب .  شدند 

 !  نبود   بالکن   در   فرش   واقعا .  انداخت 
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توجه یب  اما  بزند،  خی  شد  باعث  دی  ز  وی  م  که  ید  ید  ش  باد 
و دی  کش  ش  سی  خ  موهای  یو  ر  را  ش  اه  حول  کالاله  سرما   

به

انداخته تراس  در  که  یک  پالالست  یا  ه  ی  یا  دمپ  ن  دی  پوش   
با

.ت اس  قرار  چه  از  ماجرا  د  نی  بب  تا  رفت  تراس  به  بود 

یش فر  ن  دی  د  با  و  کرد  نگاه  آپارتمان  ط  ای  ح  به  تراس  از 

الیال و  گل  از  پر  یه  باغچ  داخل  پنجم  یه  طبق  از  که 
:د کر  زمزمه  ر  ای  اخت  یب  بود  افتاده 

.. .ی  وا  یا   _

با که  بودند  آمدن  کش  حال  در  ن  دی  خند  یا  بر  شی  ها  لب 

.دیر پ  جا  از  ید  بلن  نی  ه  یا  صد  ن  دی  شن 
که دالالرام  ن  دی  د  با  و  چرخاند  چشم  صدا  سمت  به  ع   

سر

را او  ت  ری  ح  با  و  ستاده  یا  بالکن  در  یر  روس  بدون 

:د ز  غر  رد  کی  م  تماشا 

!؟ چخبرته  !ا  دی  مر  م  دی  ترس   _

شده شوکه  او  ین  ناگها  ن  دی  د  از  دالالرام  بود  مشخص 

.ت اس 
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بهزاد ه  کی  طور  داشت  ادامه  شیو  ر  دالالرام  یه  ری  خ   
نگاه

عیر س  ش  اه  حول  ن  دی  د  با  و  انداخت  خودش  به  یه  نگا 

.د کر  جور  و  جمع  را  خودش 

.. .م  بود  آشپزخونه  تو  گرفتم  دوش   .. .ه  زی  چ  اومم   _
چخبره؟ م  نی  بب  اومدم  .م  دی  شن  رو  صداتون 

کالاله عی  سر  بود  شده  خارج  شوک  از  که  دالالرام 

نیا یو  ر  ش  اه  خانواد   . دیش  ک  سرش  روی  را  ش  ای  هود 

و ها  ین  مهما  در  .د  نبودن  حساس  آنچنان  ها  زی  چ 
اما باشد،  حجاب  یب  داشت  عادت  یل  یم  فا  یا  ه  یم  دوره 

!د ر  کی  م  فرق  هی  همسا  پسر 

یا ه  رفتار  بخاطر  هم  و  دی  ش  کی  م  خجالت  او  از  هم 
بودن معذب  نی  هم  و  بود  معذب  او  برابر  در  ش  اه  خانواد 

.د باش  مهم  شی  برا  ید  حدو  تا  زی  ن  حجابش  د  شی  م  باعث 

در هم  ظاهرش  و  فر  یا  موه  از  بودن  یض  نارا  که  البته 
نیا بر  که  نی  آرم  به  لعنت  .د  نبو  ری  تاث  یب  هی  قض  نی  ا 

.د بو  زده  دامن  یت  یا  نارض  احساس 

تیز ارا  پ 
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۶  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

نی یا  پ  به  ش  دی  سف  یه  حول  در  بهزاد  ن  دی  د  از  خجالت  با 
.د کر  اشاره 

ا نی  ا  مامان   .. .ش  انداختت  باد   .. .ه  باغچ  تو  افتاده  فرش   _
!ی یو  شی  قال  ببرتش  بابا  تا  کنن  جمعش  رفتن 

زمزمه خجالت  با  دالالرام  که  داد  تکان  را  سرش   
بهزاد

:د کر 

.. .د  بهزا  آقا   _

:د ز  لب  حواس  یب  بهزاد 

جانم؟  _

را دهانش  آب  بهزاد  یم  یم  ص  لحن  از  شوکه  دالالرام 

او یه  شد  قرمز  صورت  او  به  یت  سخ  به  .د  دا  قورت 

.د کر  اشاره 

.ه شد  قرمز  لبو  نی  ع  صورتت   .. .و  ت  برو   _
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لذت دالالرام  توجه  از  !د  ز  ید  گشا  و  گل  لبخند  بهزاد 

.د بو  برده 

اما شد،  آشپزخانه  وارد  و  داد  تکان  او  یا  بر  یت  دس 

.د آور  ون  ری  ب  در  الالی  از  را  سرش  عی  سر  آخر  یه  لحظ 

.. .ا  دی  مر   _

.د ش  ه  ری  خ  او  به  ر  ای  اخت  یب  دالالرام 

:د کر  زمزمه  نت  طی  ش  با  دی  د  را  او  یل  سوا  نگاه  که  بهزاد 

!ن ک  درست  سوپ  برام  .م  خورد  سرما   _

.دید خن  دی  د  که  را  دالالرام  یه  رفت  باالال  یا  ابروه 

دوست مگه  ؟ی  ن  کی  م  نگام  یر  اونطو  چرا  ؟  هی  چ   _
؟ می  ت  سی  ن 

که شد  خارج  دالالرام  یا  ه  لب  ن  ای  م  از  یر  ای  اخت  یب   
هان

یزیچ ر  گی  د  .د  ری  بگ  شدت  بهزاد  یه  خند  شد  باعث 

شیا ه  نت  طی  ش  از  اره  چی  ب  دختر  که  نی  ا  از  قبل  و  نگفت 

.دیش ک  را  پرده  و  بست  را  تراس  در  کند  یه  ت  قالب 
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واقعا وگرنه  بود،  کرده  یخ  شو  و  کرده  گل  نتش  طی  ش 
دردسرش پر  یه  یا  همس  دختر  از  یر  انتظا  نی  چن 

.ت نداش 

که یر  یش  ن  دی  د  با  که  بود  شی  ها  لب  یو  ر  لبخند  هنوز 

ن ای  م  از  یخ  آ  بود  کرده  فیث  ک  را  گاز  کل  و  رفته  سر 

.د ش  خارج  شی  ها  لب 

.د کر  خاموش  را  آن  ری  ز  و  رفته  گاز  سمت  به  عی  سر 

:دیر غ 
کار می  فضول  یه  دکم  !ن  خا  داوود  روحت  تو  تف   _

.د دا  دستم 

انست دی  م  اما  نداشت،  را  گاز  کردن  پاک  یه  حوصل 

کردنش پاک  بعدا  کند  رها  وضع  همان  به  را  آن  اگر 

از بعد  و  شد  کار  به  دست  نی  هم  یا  بر  ود،  شی  م  سخت 

اتاقش سمت  به  شد  تمام  گاز  کردن  زی  تم  کار  که  نی  ا 
.ت رف 

.دیش ک  سشوار  را  ش  سی  خ  یا  موه  و  دی  پوش  یم  گر  لباس 

و انداخت  ی  یو  لباسش  نی  ماش  داخل  را  ش  فی  کث  یا  ه  لباس 

را بود  مانده  جوش  ری  ش  داخل  که  یر  یش  یه  ماند  ته 
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یه کاناپ  یو  ر  را  خودش  و  ت  خی  ر  فنجان  کی  داخل 

.ت انداخ  ن  وی  زی  تلو  مقابل 

ش ری  ش  داشت  که  همانطور  و  دیش  ک  خودش  روی  ی  یو  پت 
.د ز  یخ  چر  ستا  نی  ا  در  ش  ای  گوش  با  ورد  خی  م  را 

و زی  ر  یا  ه  دی  تهد  از  بود  پر  تی  پاراز  جی  پ  کت  ری  دا 
.ف مختل  یا  ه  آدم  طرف  از  درشت 

.د ز  ید  لبخن  ها  دی  تهد  نی  ا  ن  دی  د  از  تی  رضا  با 
!ا شم  کردن  ولز  جلز  ن  دی  د  خوبه  چه   _

وقتش بنظرش  .ت  نداش  ت  یل  فعا  ش  جی  پ  که  د  شی  م  یت  مد 
یز با  یا  بر  دلش  .د  شو  کار  به  دست  دوباره  بود  ه  دی  رس 

.د بو  شده  تنگ  یز  مجا  یا  فض  در  شی  ها 

کی لذت  با  و  دی  نوش  هم  را  ش  ری  ش  آخر  یه  جرع 

که یه  کوتا  یه  جمل  .ت  گذاش  تیز  پارا  جی  پ  در  یر  استو 

.د ز  ید  لبخن  و  خواند  را  بود  نوشته 

موضوع هی  با  واد؟  خی  نم  دی  جد  پست  دلتون  رفقا   ""  
جذاب
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  از   شد   پر   نستاگرامش ی ا   رکت ی دا   که   د ی نکش   ه ی ثان   به 

 . مختلف   نظرات 

 

  دن ی د   با .  کرد   ن یی پا   و   باال   را   ش ی ها   رکت ی دا   از   تا   چند 

  با .  کرد   باز   را   او   ی ارسال   ام ی پ   ی دختر   ش ی آرا   پر   عکس 

 . د ی خند   متنش   دن ی د 

 

  کدوم   ا ی افشاگر   ن ی ا   پشت   نم ی بب   دم ی م   جون   دارم "  

  از   ی رخ   ه ی   ی دار   دوست   ی ک   هر   جون   هست؟   ی ا نابغه 

 "  بده   نشون   خودت 

 

  معلوم   چون   بدهد،   را   دختر   آن   جواب   نبود   صالح   به 

  چه   واقعا   فرستاده   ام ی پ   ش ی برا   که   ی اکانت   پشت   نبود 

 ! بود   نشسته   ی کس 

 

 ت ی پاراز # 

 ۶۷_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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نیا با  اما  بود،  جذاب  العاده  فوق  شی  برا  یز  مجا  یا  ین  د 
ران گی  د  ود  شی  م  راحت  که  فضا  نی  ا  در  انست  دی  م  حال 

.د کن  اعتماد  یس  ک  به  دی  نبا  داد  بی  فر  را 
ید مر  بود  ممکن  دختر  عکس  آن  با  اکانت  نی  هم  پشت 

!د ر  کی  م  ش  دی  تهد  راه  به  راه  که  باشد 

نیا آن  و  داشت  وجود  فضا  نی  ا  در  ر  گی  د  خطر  ک 

یا بر  و  کامل  بطور  د  شی  نم  را  ید  ر  چی  ه  که  بود 

.د کر  پاک  آنجا  از  ه  شی  هم 
یه استفاد  و  نبود  محتاط  آدم  اگر  بنظرش  نی  بنابرا 

ان جی  ه  و  گسترده  یا  فض  نی  ا  از  عاقالالنه  و  درست 

یا ه  دام  در  داشت  امکان  رفت  گی  نم  د  ای  را  زی  انگ 

که او  مثل  ید  فر  یا  بر  بخصوص  .د  فت  ای  ب  ری  گ  یف  مختل 

هم یر  دت  ای  ز  های  تله  و  رد  کیم  یز  با  ری  ش  دم  با  ا  بی  تقر 

.د بودن  راهش  سر  بر 

که ی  یا  ه  لب  با  و  خواند  ر  گی  د  بار  کی  را  دختر  م  ای  پ 
:د کر  زمزمه  بود  کرده  ان  زی  آو  یش  یا  نم  بصورت 

تو قرار  تا  حتما  بود  ه  گی  د  وقت  اگه  !م  مادا  یر  سا  اوه   _
برات بهتره  االالن  اما  فتم،  ری  م  شی  پ  باهات  ونم  ری  ب 

.م بمون  ناشناس 
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که نی  هم  و  کرد  چک  را  ر  گید  کت  ری  دا  و  کامنت  چند 
زنگ ش  ای  گوش  شود  خارج  ستاگرام  نی  ا  از  خواست 

.د خور 

لبخندی و  داد  باالال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  بهنام  نام  ن  دی  د 
با

.د ز 

در بهنام  یص  حر  یا  صد  که  کرد  وصل  را  تماس 

.دیچیپ گوشش 

اره؟ خی  م  تنت  ؟ی  ن  کی  م  یط  غل  چه  یر  دا  باز  بهزاد   _
؟یت گذاش  بود  یت  کوف  چه  یر  استو  اون 

:دیس پر  ل  ای  خی  ب  بهزاد 

یر ا  کی  ب  چخبر؟  .ش  رادمن  دکتر  شد  عرض  سالالم   _
ذره؟ گی  م  خوش 

:دیر غ  بهنام 
.مین بز  حرف  ته  خون  م  ایم  !ش  رادمن  و  زهرمار   _

.د ش  ید  ج  بهزاد 
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  بلکه   تا   م ی افتاد   ی زندگ   و   کار   از   بهنام؟   سرت   به   زده _  

  ی خونه   ی ا ی ب   ی پاش   ی خوا ی م   بعد   افتاد   اب ی آس   از   آبا 

  کار   ا ی خرابکار   که   زدن   حدس   ی دار   خبر   خوبه   من؟ 

 . ماست 

 

 : داد   جواب   ت ی عصبان   با   بهنام 

  اون   با   ی رفت   که   خره   توئه   ر ی تقص .  سرم   به   زده   آره _  

  االن   کرد ی نم   گل   معرفتت !  ی شد   دوست   معتمد   که ی مرت 

  ردمونو .  م ی کن   ی زندگ   ی فرار   ی قاتال   ن ی ع   م ی نبود   مجبور 

 . زدن   همونجا   از 

 

  ش ی ب   آراز   با   رابطه   در .  داشت   حق   بهنام   رابطه   ن ی ا   در 

  هم   خودش   را   لش ی دل   بود،   کرده   ی ز ی ناپره   حد   از 

 . د ی فهم ی نم 

  صعنت   در   را   آراز   ی ها   ت ی موفق   ی آوازه   ها   تر   قبل 

  باعث   که   ی ل ی دال   از   ی ک ی   د ی شا .  بود   ده ی شن   اد ی ز   ش ی آرا 

  او   با   و   شود   آراز   محکم   ت ی شخص   جذب   بود   شده 

 ! بود   ن ی هم   شود   ی م ی صم 
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.د بو  متنفر  ند  ری  بگ  را  دورش  فی  ضع  یا  ه  آدم  که  نی  ا  از 

رد کی  م  آمد  و  رفت  که  کس  هر  با  که  داشت  نی  قی  چون 

باور جمله  نی  ا  به  حد  از  شیب  .ت  ذاش  گی  م  ری  تاث  شی  رو 

:ت ف  گی  م  که  داشت 

رفت ها  آن  با  تر  شی  ب  که  وند  شیم  ین  کسا  هی  شب  ها  آدم   ""  
دارن برخاست  و  نشست  و  آمد  و 

.د کن  دفاع  آراز  از  تا  شد  باعث  فکر  نی  هم 
جفتمون االالن  نبود  معتمد  نی  هم  .م  بهنا  ببند  هنتو  د 

بهمون کم  معتمد  آراز  از  بعدشم  .م  ید  بو  زندون  یه  گوش 

!یدیدیم ن  یا  قلمبه  پول  نی  هم  خوابتم  تو  .ه  دی  نرس 

.د ز  ید  پوزخن  بهنام 
ه شی  نم  خونه  تو  می  موند  فقط  می  دار  قلمبه  پول  آره   _

.مین ک  استفاده  ازش 

.دید خن  بهزاد 

کم خونت  ین  گذرو  خوش  بگو   .. .ن  م  برادر  بگو  پس   _
هیا همس  هی  .ه  ذر  گی  م  خوش  داره  که  من  به  البته  .ه  شد 

بامزه دختر  هی   .. .ن  ن  دی  خند  و  کردن  سوژه  خوراک  دارم 
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سوپ برام  گفتم  بهش  قبل  ه  قی  دق  چند  نی  هم  که  هست  هم 
.ه کن  درست 

لب شی  دوقلو  برادر  ید  خونسر  از  زده  ت  ری  ح  بهنام 
:د ز 

؟یش خو  سر  همه  نی  ا  یت  رف  یک  به  تو  واقعا  بهزاد   _
دانشگاه از  اون  ؟ی  گرفت  ورت  هی  به  رو  ای  دن  یر  چطو 

.. .ر  کنکو  آموزشگاه  تو  مون  سیر  تد  از  اون   .. .ن  رفتنمو 

خوبه؟ حالت  یر  چطو  واقعا  .ن  و  می  فعل  وضع  از  م  نی  ا 

:د دا  جواب  ل  ای  خی  ب  عادتش  طبق  بهزاد 

که نی  ا  مگه  .م  خورد  سرما  .ت  سین  خوب  حالم  تو  جون   _
!م ش  خوب  بپزه  سوپ  هی  همسا  دختر 

تیز ارا  پ 
۶  _۸ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

:ت گف  افسوس  با  بهنام 
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جمع چرا   .. .ی  شی  نم  آدم  تو  .د  بهزا  یش  یم  ن  آدم   _
یچ واسه  .ی  گور  به  گور  مملکت  نی  ا  از  می  بر  ین  کی  نم 

آخه؟ می  موند 

:د دا  جواب  مطمئن  بهزاد 

که می  ری  م  یر  جو  هی  منتها   .. .ن  جو  داداش  می  ری  م   _
و یت  بدبخ  جا  نی  ا  مثل  نه  می  کن  یه  پادشا  آب  ور  اون 

.میش بک  فالالکت 

:دیس پر  دی  ناام  بهنام 
؟یر ب  ان  ری  ا  از  یا  و  خی  نم  یت  گف  ساناز  به  چرا  پس   _

:د کر  زمزمه  تی  جد  با  بهزاد 

عمرمو تی  خر  نی  بزرگتر  ساناز  بخاطر  من  بهنام   _
هک رو  دانشگاه  تی  سا  عواقبش  به  توجه  یب  و  کردم 

تو زدم  گند  ساناز  بخاطر   .. .ی  خرابکار  یل  ک  و  کردم 

دوبار مو  تی  خر  هی  ه  گی  د  .د  بو  حقم  که  یا  یر  دکت  مدرک 

کندم که  بود  یق  ل  دندون  همون  ساناز  .م  ن  کی  نم  تکرار 

دور انداختمش 
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 : زد   لب   آرام   بهنام 

  ی باز   وونه ی د   اونهمه !  ی دار   دوسش   کردم ی م   فکر _  

 بخاطرش؟   ی کرد 

 

 . رفت   فرو   خود   شوخ   قالب   در   بهزاد 

  مثل   من   قلب   بعدشم !  که   ومده ی ن   دختر   ی قحط _  

  کنن ی م   پرواز   ستن ی ن   ی دائم   ی ول   ان ی م   فرودگاهه 

  د ی جد   ی سا ی ک   ی برا   خودشو   شه ی هم   د ی با   آدم !  رن ی م 

 !  کنه   آماده 

 

 : گفت   ی جد   بهنام 

  رو   ساناز .  بهزاد   سگ   ن ی ع   ی گ ی م   دروغ   ی دار _  

  د ی با   نشناسم   قُلمو   من .  ی داشت   دوست   بدم !  ی داشت   دوست 

  چ ی ه   اما ...  دخترا   با   ی زد   ک ی ت .  رم ی بم   بذارم   سرمو 

 . نبودن   ساناز   برات   کدوم 

 

     

                

                

 

.دیش ک  یا  زه  ای  خم  بهزاد 

.م بود  خر  .ن  م  برادر  نداره  دم  و  شاخ  که  تی  خر   _
سیک هی  همسا  دختر  واالال  اصالال.  نبود  من  پی  ت   

ساناز

!هیر بهت 
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:دیس پر  مشکوک  بهنام 
!ین کی  م  هی  همسا  دختر  ه  یا  همس  دختر  یر  دا  ید  ای  ز   _

؟ هی  خبر  واقعا  نکنه 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

نیا تو   .. .ه  آکبند  یل  یخ  منتها   .. .ا  د  ای  نم  بدم  البته   .. .ا  باب  نه   _
کار دی  شا  حاالال   .. .ه  یر  کنکو  پشت  کالال.  ت  سی  ن   

فضاها

!؟ید نش  عاشق  روزه  چند  نی  ا  چخبر؟  تو  !ش  رو  کردم 

:د ز  غر  بهنام 
!یر دا  هی  همسا  دختر  یل  جنابعا  واالال...  نه   _
!ه غرغروئ  زن  ری  پ  هی  که  من  یه  صاحبخون 

.دید خن  بهزاد 

باز حساب  روش  ین  و  تی  نم  یم  ما  شوگر  بعنوان   _
؟ین ک 

:دیر غ  بهنام 
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حال به  یر  فک  هی  ین  پرو  مزه  یا  ج  !و  ش  خفه   _
هم رو  یت  کوف  یر  استو  اون  .ن  بک  االالنمون  ت   

وضع

.ن ک  پاک 

.دیش ک  یر  گی  د  یه  ز  ای  خم  بهزاد 

از می  ن  زی  م  ماه  آخر  .م  ین  ک  حی  تفر  م  کی  بذار  ل  ای  خی  ب   _
ماه آخر  تا  کن  یع  س   .. .ل  شما  می  ری  م  .ن  و  ری  ب  خونه 

.ه دی  نم  مزه  ی  یا  تنه  شمال  .ی  ش  عاشق 

.دیش ک  یف  پو  بهزاد  رفتار  شدن  اصالالح  از  دی  ناام  بهنام 
.ت ای  ل  ای  خی  ب  اون  با  ببرن  رو  تت  خی  ر  شور  مرده   _

.ظ خداحاف 

زه ای  خم  هم  باز  ه  کی  حال  در  و  بست  را  چشمانش  بهزاد 

:ت گف  دی  ش  کی  م 
!یل منگو  گل  شبت  .ش  دادا  دارم  دوستت  منم   _

*****

درد شی  گلو  .د  کر  باز  یت  سخ  به  را  شی  ها  پلک  الالی 

.د ر  کی  م 
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درد گلو  آن  با  وختند  سیم  که  دارش  تب  یا  ه  گونه 

.ت اس  خورده  سرما  واقعا  اد  دی  م  نشان  وحشتناک 

دیا ب  .د  ش  بلند  شی  جا  از  و  داده  حرکت  تنش  به  یت  سخ  به 
.د ور  خی  م  یز  یچ  یص  قر 

در زنگ  که  برداشت  قدم  آشپزخانه  سمت  به  حال  ی 

.د درآم  صدا  به  ش  اه  خان 

تیز ارا  پ 
۶  _۹ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

سرش .د  شدن  متوقف  آشپزخانه  ید  ورو  در  شی  ها  قدم 
.د بو  شب  نه  .د  چرخان  یر  ا  وی  د  ساعت  سمت  به  را 

به شک  با  و  برد  انش  شی  پر  یا  موه  الالی  را  دستش 

.د دا  ری  مس  ری  یغ  ت  ید  ورو  در  سمت 

بود؟ آمده  نش  دی  د  به  و  کرده  تی  خر  بهنام  نکند 

ن دی  د  با  کرد  نگاه  ون  ری  ب  به  یم  چش  از  و  تاد  سی  ا  در  پشت 

داشت دست  در  یک  کوچ  ی  نیس  که  یر  موفرف  دالالرام 
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ا بی  تقر  یه  کاس  کی  ین  یس  داخل  .د  رفتن  باالال  شی  ابروها 

.د بو  بزرگ 

:ت گف  دلش  در  ناباور 

"؟ برام  پخته  سوپ  اقعا  و 

شود مطمئن  تا  انداخت  ش  یا  ه  لباس  به  یه  نگا  شده  هول 

.ت اس  مرتب 

را در  یه  ری  دستگ  آرام  و  کرد  مرتب  را  سرش  یا  موه 

.د دا  نی  یا  پ 

شد قفل  درهم  چشمانشان  و  کرد  باز  را  در  که  نی  هم 
صیخ   تش  دالالرام  چشمان  در  را  ین  نگرا  رد   
توانست

.د   ده 

:دیس   پر  زده  ت  ری  ح   
دالالرام

اومده؟ سرت  بالالیی  چه 
_

یه کلم  که  نی  هم  اما  بزند،  حرف  تا  کرد  باز  لب  بهزاد 

شیا صد  .د  ش  شوکه  آمد  ون  ری  ب  شی  ها  لب  ن  ای  م  از  اول 

.د بو  کرده  متعجب  هم  را  خودش  که  بود  گرفته  ید  ح  به 
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که بود  یز  یچ  از  تر  دی  شد  ش  ایگ  سرماخورد  ظاهرا 

.دیشید ن  ای  م 

:ت گف  گرفته  ی  یا  صد  با  و  کرد  یم  آرا  یه  سرف 

.م بود  یر  طو  نی  ا  شدم  بلند  م  دی  خواب   _

.دیز گ  لب  دالالرام 

.دیش ببخ  شد  ما  ری  تقص   _

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

.م ن  کی  م  خواهش  بابا  نه   _

.ت گرف  سمتش  به  را  ین  یس  عی  سر  دالالرام 

.د ش  خوب  حالت  م  کی  دی  شا  بخور  و  نی  ا.   . .ن  ی  یا  بفرم   _

.د دا  باالال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  بهزاد 

؟یت پخ  سوپ  برام  یت  رف  واقعا   _

.د کر  نگاهش  متعجب  دالالرام 
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یه خون  فتن  ری  م  داشتن  .د  بو  پخته  مامان  نه   _
تو یا  بر  گفت  مامان  .م  نرفت  داشتم  درس  من  مامانبزرگم 

.م ر  ای  ب  هم 

ش اه  خند  دالالرام  صداقت  از  البته  .د  یب  خوا  بهزاد  باد 
.ت گرف 

:ت گف  و  خاراند  را  سرش 

.ه نکن  درد  مامانت  دست   _
.د کر  اشاره  داخل  به  و  رفته  کنار  در  مقابل  از 

.و ت  ای  ب   _

.د کر  ت  ری  ح  بهزاد  یت  راح  از  دالالرام 

.ن ممنو  یل  یخ  نه   _

.دیش ک  و  گرفت  را  ین  یس  یه  گوش  بهزاد 

ظرفتون خودت  زحمت  یب  .م  ندار  حال  من   .. .ا  باب  ای  ب   _
.ن ک  یل  خا  رو 

:ت گف  عی  سر  دالالرام 

.م ر  بی  م  م  ای  م  بعدا  .ت  سی  ن  مهم   _
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 . کرد   ز ی ر   را   چشمانش   بهزاد 

 من؟   از   ی ترس ی م   دا ی مر _  

 

 : داد   جواب   تند   دالرام 

  ذهنمو   که   هست   ک ی ز ی ف   سوال   ه ی ...  دارم   درس   نه _  

 . باشم   آروم   تونم ی نم   نکنم   حلش   تا .  کرده   مشغول 

 

 .  انداخت   باال   شانه   و   زده   ی تفاوت   ی ب   به   را   خودش   بهزاد 

  تا   ی ومد ی م   اگه   حال   هر   به   ی راحت   جور   هر   ی اوک _  

  سوال   فاصله   اون   تو   منم   د ی شا   ی کن   ی خال   رو   تون کاسه 

 . برات   کردم ی م   حل   رو   کت ی ز ی ف 

 

 . کرد   نگاه   بهزاد   به   شک   به   دو   دالرام 

 ... برگردن   نا ی ا   مامان   ترسم ی م   آخه _  

 

 .  زد   ی ژکوند   لبخند   اش ی زن   مخ   از   ی راض   بهزاد 

 !  دا ی مر   هست   حواسم _  
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شد خانه  وارد  عی  سر  شود  ان  می  پش  دالالرام  که  نی  ا  از  قبل 

.د ده  قرار  شده  انجام  عمل  در  را  او  تا 
هم ش  ای  ضی  مر  اوج  در  یت  ح  نبود،  خودش  دست 

بخصوص .د  شو  وجودش  نت  طیش  ل  ای  خی  ب  وانست  تی  نم 
!د بو  بامزه  حد  از  شی  ب  هی  همسا  دختر  بنظرش  که 

تیز ارا  پ 
۷  _۰ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

هم .د  ش  ه  ری  خ  بهزاد  رفتن  به  مردد  و  دل  دو  دالالرام 

با یت  ح  او  ید  مجر  یه  خان  به  شدن  وارد  انست  دی  م 
واست خی  م  دلش  هم  ست،  ین  خوب  زدنش  تعارف  وجود 

را او  نهادش  شی  پ  با  بهزاد  یف  طر  از  و  د  نی  بب  را  او  یه  خان 
.د بو  کرده  وسوسه  ید  ای  ز  حد  تا 

یم رق  تک  یه  رتب  یا  بر  کی  زی  ف  یه  مسال  کی  حل 

.د و  بی  م  سخت  دی  نبا  کنکور 

تا کرد  قانع  را  خودش  ا  تی  نها  و  کرد  پا  آن  و  پا  نی  ا  یم  ک 
به یه  کوتا  نگاه  شده  که  هم  کیزیف  مسئلهی  آن  بخاطر 
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دلش ته  چند  هر  !د  نداز  ای  ب  هی  همسا  مرد  یه  خان 
.ت اس  بوده  بهانه  سوال  آن  انست  دی  م 

کرده ا  دی  پ  ن  ای  جر  وجودش  در  که  یس  استر  و  ه  نی  طمان  با 
.ت گذاش  خانه  در  قدم  بود 

خانه .ت  انداخ  اطراف  به  یه  نگا  دقت  و  یو  کنجکا  با 
ه قی  سل  با  اندک  لی  وسا  همان  اما  نداشت،  ید  ای  ز  یه  لی  وس 

.د بودن  شده  ه  دی  چ  هم  کنار 

ید یس  که  ی  یا  ری  پذ  گوشهی  یه  کتابخان  یو  ر  نگاهش 

ینیئ تز  بصورت  آن  مختلف  یا  ه  قسمت  از  ی  یا  ه 
.د مان  ثابت  بود  شده  ان  زی  آو 

یه کاس  ن  دی  د  با  که  شود  کتابخانه  کی  نزد  خواست 

.دیز گ  لب  دستش  سوپ 

هیا همس  مرد  ن  دی  د  به  چه  یا  بر  بود  رفته  دش  ای  کل  به 
.ت اس  آمده 

یا ه  مدل  .ت  برداش  قدم  آشپزخانه  سمت  به  و  دی  چرخ 

ه بی  غر  خانه  یا  فض  با  د  شی  م  باعث  ان  شی  ها  خانه  مشابه 

.د نباش 
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بهزاد .ت  گذاش  کانتر  یو  ر  را  ینیس  و  تاد  سی  ا  کانتر  کنار 

ظرف دنبال  و  برده  ت  نی  کاب  کی  داخل  را  سرش 

.ت ش  گی  م 
و شد  هول  زد  صدا  را  اسمش  که  دالالرام  یا  صد  با 

.د کر  برخورد  ت  نی  کاب  در  به  سرش 

نت طی  ش  از  و  مانده  خانه  در  آنقدر  .ت  گرف  ش  اه  خند 
دختر کی  یا  صد  با  حاالال  که  بود  گرفته  فاصله  شی  ها 

.د شی  م  هول 

.د ش  ش  حی  تفر  باعث  دالالرام  نگران  یا  صد 
؟یب خو  شد؟  یچ  یا  و   _

شیا ج  از  دست  به  قابلمه  و  داد  ماساژ  را  سرش  بهزاد 

.ت برخاس 

را قابلمه  و  تاد  سی  ا  دالالرام  مقابل  و  کانتر  ر  گی  د  طرف   
در

.ت گذاش  سوپ  یه  کاس  کنار 

.م خوب  .د  نش  یز  یچ   _
.د ز  ید  لبخن 
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!ا دی  مر  ید  اوم  خوش  من  یه  خون  به   _

.د ز  محوی  لبخند  دالالرام 

ا؟ دی  مر  یگ  یم  من  به  چرا  ؟ی  چ  ین  عی  ا  دی  مر   _

.د ش  ه  ری  خ  دالالرام  صورت  به  یو  کنجکا  با  بهزاد 

نخورده؟ گوشت  به  حاالال  تا  ین  عی   _

راست و  چپ  به  یف  من  یه  نشان  به  را  سرش  دالالرام 

.د دا  تکان 

:دیس پر  لبخند  با  بهزاد 

!ب خ  بود  زشت  حرف  دی  شا  نت؟  تو  ید  نکر  سرچم   _
پسر هی  زبون  از  که  یچ  هر  به  راجع  دخترا  اصوالال 

.ن ن  کی  م  قی  تحق  بشنون 

:د کر  زمزمه  کوتاه  دالالرام 

.. .و  بگ  تو   _

.د کر  اشاره  سوپ  یه  کاس  به  بهزاد 

.م بد  حی  توض  بهت  یر  یو  تص  من  کن  یک  او  و  نی  ا   _
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از دهد  نشان  یل  العم  عکس  دالالرام  که  نی  ا  از  قبل 

.ت رف  ون  ری  ب  آشپزخانه 

برداشتن با  بعد  و  شد  ه  ری  خ  رفتنش  به  تعجب  با   
دالالرام

ک نی  س  کنار  کوچک  یه  قابلم  و  سوپ  یه  کاس 

.د تا  سی  ا  ی  یو  ظرفش 

را کاسه  و  ت  خی  ر  قابلمه  داخل  را  کاسه  ت  ای  محتو 

.ت شس 

در که  یت  تبل  با  بهزاد  که  بود  دستانش  شستن  مشغول 

.د تا  سی  ا  کنارش  داشت  دست 

.ت داش  نگه  دالالرام  صورت  مقابل  را  تبلت 

اما قرمزه  موهاش  رنگ  درسته  .ت  اس  دی  مر  ون  شی  ا   _
!ه توئ  موهای  هی  شب  موهاش  بازم 

تیز ارا  پ 
۷  _۱ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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هم قبالال  که  یر  فرف  مو  دخترک  یس  عک  به  ه  ری  خ   
دالالرام

به بهزاد  یه  اشار  از  خجالت  با  و  بود  ه  دی  د  را  آن 

:د کر  زمزمه  شی  موها 

.م ونست  دی  نم  اسمشو   .. .ش  م  دی  د   _
.د آور  باالال  را  سرش  تعجب  با 

؟ینیبیم ن  شی  می  ان   _

لب یو  ر  لبخند  با  تضاد  در  که  کرد  یز  یر  اخم  بهزاد 

.د بو  شی  ها 
داره؟ یب  یع   _

.ت گذش  کنارش  از  دالالرام 

!ه گی  د  یر  دا  دوست   .. .ی  بی  ع  چه  !ب  خ  نه   _
ینیس داخل  را  سی  خ  یه  کاس  و  تاد  سی  ا  کانتر  کنار 

.ت گذاش 

.م بر  دی  با  من   _

:ت گف  عی  سر  بهزاد 

پس؟ یچ  ت  کی  زی  ف  یه  مسئل   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

                    

   

     

 

                

                      

             

 

             

 

     

       

 

                    

             

 

                    

                    

 

بود شده  دوخته  سمتش  به  که  دالالرام  نگاه  ن  دی  د  با 
.ت رف  ش  کی  نزد 

دته؟ ای  مسئله  صورت   _

را سوال  یو  ر  بار  هزار  ت  سی  دو  کی  نزد  .د  بو  دش  ا 
و ببرد  یپ  آن  ین  پنها  یه  نکت  به  بلکه  تا  بود  خوانده 

.د بو  ه  دی  نرس  ی  اه  جی  نت  چی  ه  به  هم  ا  تی  نها 

.د دا  تکان  را  سرش  بهزاد  به  ه  ری  خ 

.د آم  کنارش  بهزاد 

.م نی  بب  بگو  ؟  هی  چ  خب   _

شمرده شمرده  و  آرام  و  داد  هیک  ت  کانتر  به  دالالرام 

.د کر  زمزمه  بهزاد  یا  بر  را  مسئله  صورت 

کنار از  و  گذاشت  کانتر  روی  را  تبلت  متفکر  بهزاد 

کاغذ و  خودکار  با  بعد  هین  ثا  چند  و  گذشت  دالالرام 

.ت بازگش 
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داده نوشتن  مشغول  و  گذاشت  کانتر  یو  ر  را  کاغذ 

چند از  بعد  و  شد  بود  کرده  زمزمه  دالالرام  که  ی  یا  ه 
:دیس پر  هی  ثان 

نه؟ مگه  ه  شی  م  سه  و  نود  زی  مم  سه  جواب   _

جواب بار  هزار  .د  بو  درست  .د  شدن  گرد  دالالرام   
چشمان

نیا به  چگونه  .د  بو  کرده  مرور  را  سوال  آن  یت  تس 

یو ر  یز  یچ  یت  ح  .د  بو  کرده  حل  را  مسئله  سرعت 

.د بو  ننوشته  کاغذ 

.ت اس  کرده  حساب  ین  ذه  بود  مطمئن 

.د ر  کی  م  درک  را  شدنش  یم  رق  تک  لی  دل  حاالال 

جواب یت  سرع  نی  چن  با  کنکور  سواالالت  به  کس  هر 

!د ور  آی  م  اضافه  را  آزمون  زمان  نصف  اد  دی  م 

:د دا  جواب  داشت  که  یت  ری  ح  همان  با 
؟ید کر  حلش  یر  چطو  یل  و  درسته  آره   _

:ت گف  بهزاد 

ید بن  طبقه  سخت  ا  بی  تقر  سواالالت  جزو  سوال  نی  ا   _
چند به  کل  در  چون  ت،  سی  ن  سخت  کردنش  حل  .ه  شی  م 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                    

                 

                    

   

       

 

                    

 

                 

 

                  

                    

 

                  

     

 

              

   

         

 

یه نکت  اما  زه،  ای  ن  می  تقس  و  ضرب  و  ساده  فرمول  تا 
.ه ن  کی  م  جی  گ  آدمو  سه  مسئل  صورت  تو  که  یز  یر  یل  ی 
به را  خودکار  و  چرخاند  دالالرام  سمت  به  را  کاغذ 

.ت گرف  سمتش 

.م بگ  بهت  تا  ری  بگ   _

ه ری  خ  او  به  منتظر  و  گرفت  را  خودکار  عی  سر  دالالرام 

.د ش 
.د ش  دادن  حی  توض  مشغول  شمرده  شمرده  و  قی  دق  بهزاد 

یت وق  و  سپرد  گوش  اتش  حیض  تو  به  دقت  با  دالالرام 

او بودن  مسلط  از  زده  رت  یح  شد  تمام  بهزاد  ات  حی  توض 

:دیس پر 

ده مال  دی  با  حداقل  مونده؟  دت  ای  ا  نی  ا  یه  هم  یر  چطو   _
!ه باش  قبل  سال 

خس خس  به  ش  اه  نی  س  .د  کر  یه  کوتا  یه  سرف  بهزاد 

.د بو  افتاده 
.ه بود  نی  ا  شغلم  من  ا  دی  مر   _
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.د کر  نگاهش  جی  گ  دالالرام 

؟یچ ین  عی   _

.د کر  اشاره  کتابخانه  به  بهزاد 

الیال تست  کتاب  و  کنکور  کتاب  یل  ک  .ن  یب  ب  اونجارو   _
متوجه کردم  فکر  کردی  نگاشون  یت  وق  .ت  هس  کتابا 

.م دار  کنکور  به  ی  یا  ربط  هی  من  که  یش  با  شده 

:د کر  زمزمه  دالالرام 

.م دی  دی  م  هارو  ید  یس  داشتم   _
.د ش  ه  ری  خ  بهزاد  به 

؟ی یا  ربط  چه   _

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

!یر فرف  مو  بودم  کنکور  مدرس  من   _

تیز ارا  پ 
۷  _۲ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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بهزاد گفتن  یر  موفرف  به  توجه  بدون  و  ان  جی  ه  با   
دالالرام

یو ر  را  دستانش  بود  شده  ن  ایب  تی  می  صم  کمال  در  که 
.ت گذاش  دهانش 

؟یگیم جدی  یا  و   _

ی اه  عطس  و  چرخاند  راستش  سمت  به  را  سرش  بهزاد 

.د کر 

!؟ هی  چ  دروغم   _

بداند، او  به  راجع  تر  شی  ب  داشت  دوست  دالالرام 

یه عطس  با  اما  بود،  کنکور  مدرس  او  که  بخصوص 

خجالت با  ندارد  تادن  سی  ا  یا  ن  او  که  نی  ا  ن  دی  د  و  بهزاد 

دداشت ای  شی  رو  زی  ر  یه  نکت  چند  بهزاد  که  یذ  کاغ 

:ت گف  و  برداشت  را  بود  کرده 

یر بخو  رو  سوپت  بهتره  .م  شد  مزاحمت  من  دی  ببخش   _
.ین ک  استراحت  و 

بماند پا  سر  آن  از  شی  ب  واند  تیم  ن  واقعا  دی  د  که  بهزاد 

:ت گف  کوتاه  فقط  و  نکرد  یت  مخالف 
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  ی ب .  ی بپرس   ازم   ی تون ی م   ی داشت   ی سوال   دا ی مر _  

 ! ی ست ی رودربا 

 

  برداشتن   از   بعد   و   کرد   ی آرام   تشکر   لبخند   با   دالرام 

  از   تا   گرفت   فاصله   بهزاد   از   سوپ   ی کاسه   و   ی ن ی س 

 . شود   خارج   خانه 

 . زد   ش ی صدا   بهزاد   د ی رس   ی ورود   در   کنار   ی وقت 

 . کن   صبر   دالرام _  

 

.  بود   کرده   تلفظ   آهنگ   خوش   را   اسمش   ه ی همسا   مرد 

  سرش   پشت   به   خجالت   با .  انداختند   گل   ش ی ها   لپ 

 . د ی چرخ 

 بله؟ _  

 

  که   ی ا کاسه   داخل   را   دستش   ی چوب   ی ها   آبنبات   بهزاد 

 . خت ی ر   بود   دالرام   دست   در 

 . کن   تشکر   مادرتم   از .  ممنون   سوپ   بخاطر _  
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.د دا  تکان  سر  یز  یر  لبخند  با  و  سکوت  در  دالالرام 

بیج ع  دی  شا  و  بامزه  بنظرش  بهزاد  خوردن  آبنبات 

.د بو  بی  غر 

تند داشت  قلبش  .د  آم  رون  یب  بهزاد  یه  خان  از  سکوت  در 

.ت انس  دی  نم  را  ش  لی  دل  و  د  زی  م 
چارچوب در  شود  ان  شه  خان  وارد  که  ین  زما  تا  بهزاد 

.د بو  تاده  سی  ا  خودش  واحد  در 

لبخند با  بهزاد  ببندد  ان  شه  خان  در  خواست  دالالرام  ی   
وق

:د کر  زمزمه  و  داد  تکان  شی  برا  یت  دس 

!ا دی  مر  ری  بخ  شب   _

کنار را  خودش  و  بست  را  در  یف  حر  چی  ه  یب  دالالرام 

گذاشت کانتر  یو  ر  را  دستش  یا  ه  ظرف  .د  رسان  کانتر 

از که  یذ  کاغ  با  همراه  را  کاسه  داخل  یا  ه  آبنبات  و 
اتاقش به  و  برداشت  بود  آورده  خودش  با  بهزاد  یه  خان 

.ت رف 

آبنبات به  ذوق  با  و  نشست  ش  ری  تحر  زی  م  یل  صند  یو  ر 
.دید خن  .د  کر  نگاه  کاغذ  و  ها 
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!و ت  یا  بامزه  چقدر   _

شوکه بود  گفته  که  یز  یچ  از  خودش  نشده  تمام  ش  اه  جمل 
!د ش 

.د دا  قورت  را  دهانش  آب 

؟یل د  شده  مرگت  چه   _
.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش 

با کنکور  مدرس  یه  گند  یه  پسر   .. .ه  گی  د  سه  بامز   _
!ا ه  بچه  نی  ع  وره  خی  م  آبنبات  ه  قی  دق  به  دم  مخش  اون 

ر گی  د  آبنبات  دو  .د  یچ  رش  یر  تح  زی  م  یو  ر  را  ها  آبنبات 

یو کش  از  هم  را  ها  آن  .د  بو  گرفته  بهزاد  از  قبالال  هم 
ها آبنبات  یه  یق  ب  کنار  و  برداشت  ش  ری  تحر  زی  م 

.ت گذاش 

:ت گف  یگ  ار  چی  ب  با  شی  ها  خنده  ن  ای  م  !د  ید  خن 
!م شد  ونه  وی  د   _

زیم   یو  ر  که  یگ  بزر  ماگ  .د  ش  لید  تب  لبخند  به  ش  اه  خند 
کی   از  یح  طر  ماگ  روی  .ت  برداش  را  بود  ش  ری  تحر 

خودکار   گاها  داشت  عادت  .ت  داش  وجود  یگ  رن  لبخند 
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یه استفاد  حاالال  اما  بگذارد،  ماگ  آن  داخل  را  شی  ها 
.د بو  کرده  ا  دی  پ  آن  یا  بر  ید  ید  ج 

ید جامدا  در  را  ماگ  داخل  یگ  رن  یا  ه  ار  کد  خو 

ماگ داخل  ه  قی  سل  با  را  ها  آبنبات  و  ت  خی  ر  ش  ای  اه  پارچ 

.د دا  قرار 

مرموز وجود  با  یت  ح  هی  همسا  مرد  از  که  نی  ا  اعتراف 

.د نبو  سخت  بود  آمده  خوشش  بودنش 

ذهنش به  یر  فک  ناگهان  که  بود  ها  آبنبات  به  ه  ری  خ 
!د کر  خطور 

شود واسطه  وانست  تی  م  موالالیی  یق  سا   .. .ش  زبان  ی   
مر

و کی  زی  ف  بخصوص  و  شی  ها  درس  در  هی  همسا  مرد  تا 
کند؟ کمکش  یض  ای  ر 

تیز ارا  پ 
۷  _۳ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

با واست  خی  م  .د  ز  ید  لبخن  و  کرده  ذوق  فکرش  از 

اما ند،  کی  م  کمکش  او  بود  مطمئن  د،  ری  بگ  تماس  یق  سا 
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بود بهتر  .د  ش  ان  می  پش  ساعت  ن  دی  د  با  آخر  یه  لحظ 

به را  یق  سا  با  زدن  حرف  و  کرده  کنترل  را  ذوقش 

کی .د  ر  کی  م  موکول  داشت  کالالس  او  با  که  یز  رو 

!یر حضو  مالالقات 

*********

دستانش بود  ه  دی  کش  دراز  تخت  یو  ر  که  همانطور  آراز 

.د کر  باز  هم  از  یق  سا  ن  دی  کش  آغوش  به  یا  بر  را 
.. .م  نی  بب  جا  نی  ا  ای  ب   _

کین تو  کی  ه  کی  حال  در  و  ان  زی  آو  یت  صور  با  یق  سا 
بود ه  دی  پوش  بود  شی  ها  ران  وسط  تا  اش  ید  بلن  که  بافت 

سیخ شی  موها  و  گرفته  دوش  تازه  .د  ش  آراز  کی  نزد 

.د بودن 

یا پ  یو  ر  را  یق  سا  و  شد  بلند  کش  دراز  حالت  از  آراز 

و گذاشت  او  ن  ای  عر  یا  پ  یو  ر  را  دستش  .د  نشان  خود 

.د کر  نوازشش 

خودت هم  سی  خ  یا  موه  اون  و  کوتاه  لباس  نی  ا  با   _
جا پروازم  از  و  ین  کی  م  اغفال  منو  هم  یر  و  خی  م  سرما 

.م ون  می  م 
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:د کر  زمزمه  ان  زی  آو  ی  یا  ه  لب  با  یق  سا 
!یت ف  ری  نم  کاش   _

.د کر  نوازش  را  یق  سا  یه  گون  آراز 

.م بذار  تنهات  واد  خی  نم  دلم  که  ین  و  دی  م  یل  عس  چشم   _
هی یل  جنابعا  مرغ  منتها  ببرم  خودم  با  تورو  زدم  زورمم 

یر دا  دوست  اگه  الالنم  ا.   . .م  دار  کالالس  یت  گف  و  داشت  پا 
ا دی  پ  طی  بل  حتما  فردا  واسه  نشد  امروزم   .. .و  بگ  بهم  یا  ی 

.م ن  کی  م 

.د ش  ه  ری  خ  آراز  سبز  چشمان  به  یق  سا 
هست ترمم  آخر   .. .ه  شد  اد  یز  کالالسام  حجم   .. .ه  شی  نم   

_

.و کالالسار  کنم  کنسل  ونم  تی  نم 

:د ز  غر  آراز 

.ه من  برا  اومدنت  عشوه  و  نکردن  کار  عاقبت  از  م  نی  ا   _
ت پی  خوشت  شوهر  راحت  ل  ایخ  با  االالن  ید  بو  شرکت   

تو

!ید ر  کی  م  یه  همرا  رو 
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.د کر  یز  با  انگشتانش  با  یق  سا 
یچ اون  .م  ین  بز  حرف  دالالرام  و  بهزاد  با  بود  قرار   _

پس؟ ه  شی  م 

:د دا  جواب  یق  سا  یا  ه  بهانه  از  متعجب  آراز 

.م ن  زی  م  حرف  بهزاد  با  حتما  برگردم   _
.ت گرف  قاب  را  یق  سا  صورت 

.ن ک  نگاه  منو   _

.د ش  ه  ری  خ  او  به  درشتش  یا  ه  یل  عس  با  یق  سا 
:دیس پر  شک  با  آراز 

سفر ؟  هی  چ  واسه  ین  و  شی  پر  همه  نی  ا  ؟ی  خوب  یق  سا   _
نکه  .. .س  هفته  هی  همش   .. .م  خوشگل  م  ری  نم  که  قندهار 

به خب  اما  نه،  بمونم،  دور  ازت  باشه  راحت  خودم  برا 

.م بر  مجبورم  حال  هر 

چه دی  هم  فی  نم  هم  خودش  .د  ز  ید  لبخن  زور  به  یق  سا 
.ت اس  شده  مرگش 

:ت گف  و  کرد  حلقه  آراز  گردن  دور  را  دستانش 

.ش با  خودت  مراقب  نم  کی  م  خواهش   _
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:ت گف  یخ  شو  به  .د  ید  خن  آراز 

م ری  نم   .. .ل  حا  و  عشق  هیک  تر  م  ری  م  دارم  یق  سا   _
!ه ک  جنگ  یه  جبه 

چپ و  برداشته  او  یه  شان  یو  ر  از  را  سرش  یق  سا 
.د کر  نگاهش  چپ 

اونجا ای   .. .ن  ک  خطا  پا  از  دست  یر  دا  جرات  آراز   _
.. .ن  ک  نت  طی  ش  من  چشم  از  دور 

:د کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 

؟ین کی  م  ارم  کی  چ  کنم  نت  طی  ش   _

با .ت  گرف  ش  اه  خند  بود  ذهنش  در  که  یب  جوا  از  یق  سا 
.د آور  زبان  بر  را  بود  ذهنش  در  که  یب  جوا  خنده  همان 

!ید مور  چی  ه  در  .ت  از  نم  کی  نم  نی  تمک   _

.دیش ک  را  او  دست  و  شد  بلند  و  کرد  اخم  آراز 

؟یچ ه  گی  د   .. .ن  روش  چشمم   _
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شیا آر  زی  م  مقابل  یل  صند  یو  ر  تا  کرد  مجبور  را  یق  سا 
.د نی  بنش 

که نی  ا  از  بعد  و  دی  کش  ون  ریب  کشو  داخل  از  را  سشوار 

:ت گف  زد  برق  به  را  آن 

یر دلب  مم  کی  کنم  خشک  موهاتو  ای  ب   .. .ی  عسل  چشم  ای  ب   _
!ین نک  مه  یب  تن  بسوزه  دلت  بعدا  تا  ازت  کنم 

تیز ارا  پ 
۷  _۴ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

جاشه؟ سر  نتات  طی  ش  که  ه  نی  ا  منظورت   _

او سر  یو  ر  وار  نوازش  را  دستش  ه  کی  حال  در  آراز 

:ت گف  دی  ش  کی  م 
!ه مردون  ول  ق.   . .ی  عسل  چشم  توئه  مال  آراز  یا  نت  طی  ش   _

بود ید  ب  احساس  با  تضاد  در  که  زد  یق  یم  ع  لبخند  یق  سا 
.ت داش  ن  ای  جر  درونش  در  که 
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و کرد  خاموش  را  سشوار  و  خشک  را  شی  موها  آراز 

:ت گف 
یایب تو  واد  خی  نم  .م  ری  م  آژانس  با  من  یق  سا   _

.یشیم بون  ای  خ  کوچه  ری  اس  یک  ال  .ه  فرودگا 

.د ش  بلند  شی  جا  از  تند  یق  سا 
.ش نبا  گرانم  ن.   . .ت  سونم  ری  م  خودم   .. .ه  ن   _

برابر در  یت  مخالف  و  د  یس  بو  را  ش  ای  ان  شی  پ  آراز 

.د نکر  او  یه  خواست 

.مین نک  ری  د  که  شو  حاضر  عی  سر  پس  .م  زی  عز  باشه   _

.دیش نک  طول  د  ای  ز  شدنشان  آماده 
آراز و  شدند  نی  ماش  سوار  .د  رفتن  گ  نی  پارک  به  هم  همراه 

را نی  ماش  فرمان  پشت  نشستنش  از  کردن  غر  غر  با 
.د بر  ون  ری  ب 

فرمان پشت  خودش  که  دهد  نهاد  شی  پ  خواست  یق  سا 
به کوچه  در  که  سپهر  ش  اه  عم  پسر  ن  دی  د  با  که  د  نی  بنش 
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شیا بج  و  برد  د  ای  از  را  حرفش  بود  داده  هی  تک  ش  نی  ماش 

:ت گف 
ت؟ سی  ن  سپهر  اون  آراز   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 

.ه خودش  چرا   _

:د ز  لب  نگران  یق  سا 
نه؟ کی  م  ار  کی  چ  جا  نی  ا  افتاده؟  یق  اتفا  عمه  واسه  کنه  ن 

.د کر  اخم  آراز 

بازه؟ بناگوش  تا  ش  شی  ن  ی  نیب  یم  ن   .. .م  ه  تو  بابا  نه   _

.د ش  راحت  ید  حدو  تا  یق  سا  ل  ای  خ  آراز  یه  جمل  با 
یق سا  همراه  و  کرد  پارک  کوچه  در  را  ش  نی  ماش  آراز 

.د آمدن  نی  یا  پ  نی  ماش  از 

باشند داشته  را  یل  سوا  ن  دی  پرس  فرصت  که  نی  ا  از  قبل 

از را  بزرگش  یب  آفتا  ک  نی  ع  یص  خا  ژست  با  سپهر 

:ت گف  و  برداشت  چشمانش  یو  ر 
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رو خان  ه  نی  سبز  تا  هستم  خدمتتون  در  .م  سپهر   _
عمه شی  پ  ببرم  رو  طالالیی  ساقه  و  فرودگاه  برسونم 

.ش خانم 

.د ز  یق  سا  به  یک  چشم 

خود تا  قراره  یگ  رانند  بخاطر  که  ونستم  دی  م  م  نی  ا  البته   _
نجاتت گفتم  نی  هم  واسه  .ت  جون  به  بزنه  غر  فرودگاه 

.م بد 

محکم و  گذاشت  سپهر  یه  شان  یو  ر  را  دستش  آراز 

.د دا  فشار 

جلف نی  ا  .ی  ن  زی  م  چشمک  من  زن  به  آخرته  بار   _
.. .ه  غرب  مال  ای  باز 

نگاه ها  آن  یا  ه  کلکل  و  ها  یخ  شو  به  افسوس  با  یق  سا 
.د کر 

. .ا  ین  و  می  م  جا  پروازت  از  آراز   .. .و  هم  نی  کن  ول   _

از را  چمدانش  و  رفته  خودش  نی  ماش  سمت  به  آراز 

.ت برداش  عقب  صندوق 
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!م ون  چی  پی  نم  رو  گوشش  تو  بخاطر  فقط   _
****

و کرد  پرت  یق  سا  سمت  به  را  دستش  بی  س  سپهر 

.د بپر  شی  جا  از  او  شد  باعث 

.د کر  نگاه  سپهر  به  اخم  با  یق  سا 
.ش بک  خجالت   _

.ت نشس  کنارش  تفاوت  یب  سپهر 

دوست شوهر  همه  نی  ا  تو  ه؟  یاه  ف  ای  ق  چه  نی  ا  یق  سا  یا  و   _
!یر کا  سفر  رفته  روز  دو  بابا  ؟  می  نداشت  خبر  ما  ید  بو 

خداروشکر .م  یت  برگش  فرودگاه  از  نشده  ساعت  می  ن 
ه دی  ناد  رو  بخت  دم  مجرد  پسر  هی  که  منو  هم  اونجا 

تو نی  چلوند  رو  ه  گی  همد  نی  ونست  تی  م  تا  و  نی  گرفت 

تو؟ چته  .ن  بغلتو 

.د ز  ید  لبخن  حال  یب  یق  سا 
.ه شد  تنگ  براش  دلم   _

.د کر  جمع  را  صورتش  سپهر 
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م نی  همچ  شوهرت  .ن  نز  بهم  حالمو  حاالال.  خب  یل  یخ   
_

.ت سی  ن  تحفه 

تیز ارا  پ 
۷  _۵ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د بزن  لبخند  تا  شد  باعث  آشپزخانه  از  مادرش  یا  صد 
.ن بز  حرف  مودبانه  من  قشنگ  داماد  به  راجع   _

.ی یو  ت  ت  سی  ن  تحفه  ه  کی  اون 

:ت گف  بلند  داشت  افسوس  که  ین  لح  با  سپهر 

رو یر  دا  که  ی  یا  نعمت  قدر  شما  خانم  سرور   _
مد؟ وی  م  ت  ری  گ  من  مثل  یر  پس  گل  کجا  !ی  ون  دی  نم 

:د دا  ادامه  بلندتر  و  دی  خند  خودش  بالالفاصله 

.م مرز  ای  خداب  یا  باب  بغل  تو  .م  ون  دی  م  خودم  نگو  نگو   _

ی یا  یح  یب  سرور  و  دی  گز  لب  سپهر  یخ  شو  از  یق  سا 
.د کر  نثارش 
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را بود  افتاده  نی  زم  یو  ر  که  یب  یس  خونسرد  سپهر 

:دیس پر  و  برداشت 

.ه نگا  منو  ؟ی  پکر  یچ  یا  بر  چته؟  یق  سا   _

.ت دوخ  سپهر  صورت  به  را  نگاهش  یق  سا 
.ر سپه  شدم  خاص  یر  ا  می  ب  هی  ری  درگ  نم  کی  م  حس   _

.د کر  نگاهش  نگران  سپهر 

نه؟ کی  م  درد  تی  یا  ج   _

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  یق  سا 
.ت سه  گی  د  زی  چ  موضوع  .ه  ن   _

.د ش  ش  کی  نزد  سپهر 

نکرده؟ ت  تی  اذ  که  آراز  ؟ی  چ   _

.د ز  یخ  تل  لبخند  یق  سا 
.ه زی  ت  آراز  .م  ن  کی  م  تی  اذ  رو  آراز  دارم  من  !س  برعک   _

روم به  اما  ه،  شی  م  غلطم  یا  رفتار  متوجه  ونم  دی  م 
.ه ر  ای  نم 
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.د کر  نگاه  ش  ای  یا  د  دختر  رخ  می  ن  به  دقت  با  سپهر 

؟ین کی  م  صحبت  یز  رم  چرا  ؟ی  ساق  یر  رفتا  چه   _

.دیش ک  یه  آ  یق  سا 
همش  .. .ز  آرا  یو  ر  فقط  اونم  سپهر  شدم  حساس   _

کار سر  ه  ری  م  صبح  .د  ای  ب  سرش  بالالیی  مبادا  نگرانم 

ه دی  م  جواب  ری  د  رو  شی  گوش  ه  قی  دق  هی  .م  نگرانش 

.ین نگرا  از  م  ری  بم  وان  خی  م 
:دیل نا  و  داد  قورت  را  بغضش 

آوردم بهانه  ها  بچه  مثل  چقدر  امروز  ه  شی  نم  باورت   _
.ه ش  سفرش  ل  ای  خی  ب  تا 

.د شدن  سی  خ  چشمانش  و  کند  کنترل  را  خودش  نتوانست 

.م کرد  ش  تی  اذ  یل  ک  .ن  م  به  لعنت   _

هر کند،  بهتر  را  یق  سا  حال  یخ  شو  با  کرد  یع  س  سپهر 

.د بو  یق  سا  نگران  بود  ه  دی  شن  که  ی  یا  ه  حرف  با  چند 
کرد تی  اذ  ه  شی  م  رو  گنده  خرس  اون  حاالال...  خب   _

مگه؟
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.د کر  پاک  را  چشمانش  یه  گوش  انگشت  نوک  با  یق  سا 
.م گی  م  ید  ج  کن  باور  نه   _

.د دا  ماساژ  را  گردنش  متفکر  سپهر 

که یس  ک  یا  بر  ین  نگرا   .. .ه  گی  د  یر  دا  دوسش   _
.هیعیب ط  یش  عاشق 

.د دا  تکان  یف  من  نشانهی  به  را  سرش  یق  سا 
.ت سی  ن  ید  عا  ه  گی  د  من  یا  تیس  حسا  نی  ا   .. .ر  سپه  نه   _
ین نگرا  شدت  از  .ه  چخبر  دلم  تو  االالن  یت  سی  ن  متوجه 

.م دار  تهوع  حالت 

باالال را  سرش  تا  شد  باعث  سرورش  عمه  یا  صد 
.د ور  ای  ب 

؟یر باردا  نکنه   _

.د رفتن  باالال  سپهر  یا  ابروه 

شمام داره؟  یگ  حامل  به  یط  رب  چه  ین  نگرا  من  مادر   _
به نی  دی  م  ربط  رو  شکم  باد  تا  گرفته  تهوع  حالت  از 

!یر باردا 
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.د کر  اخم  سرور 

حاالال؟ تا  ید  ش  باردار  تو   _

.د ز  ید  لبخن  سپهر 

و شی  یا  توان  من  نه  بوده  شه  ل  یس  و  نه  حاالال  تا  متاسفانه  نه 
_

.م داشت 

.د کر  نگاهش  چپ  چپ  سرور 

یلیخ زنا  یو  خ  و  خلق  یگ  حامل  تو  .ن  نز  حرف  پس   _
.ه شی  م  عوض 

.ت دوخ  بود  شده  مات  که  یق  سا  به  را  نگاهش 

آره؟  _

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  یق  سا 
!م ون  دی  نم   _

تیز ارا  پ 
۷  _۶ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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فتد، ای  ب  شک  به  بود  شده  باعث  ش  اه  عم  گمان  و  حدس 

به کی  نزد  یت  ح  و  کم  اش  یر  باردا  احتمال  چند  هر 

آرام یم  ک  تا  شد  ید  یم  ا  یه  روزن  نی  هم  اما  بود،  صفر 

یح رو  مشکل  کی  ری  درگ  که  نی  ا  اعتراف  .د  ری  بگ 

حیج تر  .د  بو  سخت  شی  برا  بود  شده  ای  فوب  و  ین  روا 

یر باردا  عوارض  ها  تی  حساس  نی  ا  کند  فکر  اد  دی  م 
.ت اس 

صورت و  بوده  خودش  زدن  گول  حال  در  انست  دی  م 
آرامش نی  ا  به  قلب  ته  از  اما  است،  کرده  پاک  را  مسئله 

.ت داش  ج  ای  احت 

.د کر  نگاه  ش  اه  زاد  برادر  صورت  به  دقت  با  سرور 

تست هی  .ه  گی  د  ممکنه  اما  ،یت  سی  ن  باردار  یا  زن  هی  شب   _
.ه بد 

.م دی  کش  یه  آ  یق  سا 
؟یچ نبودم  اگه   _

:د دا  ادامه  ان  زی  آو  یت  صور  با 
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دست از  رو  آراز  .ه  ش  خراب  میگ  زند  رسم  تی  م  عمه   _
.م بد 

.د کر  اخم  سرور 

ضیر م   .. .ه  گی  د  اده  زی  آدم  .ر  یگ  ب  گاز  رو  زبونت   _
.عیر س  یز  ببا  خودتو  که  دی  نبا  .ه  ن  کی  م  ا  دی  پ  مشکل  ه  شی  م 

:د کر  زمزمه  نی  غمگ  یق  سا 
به دم  که  باشم  ی  یا  زن  اون  از  ندارم  دوست  من  عمه   _

سر از  روز  هر  ندارم  دوست   . .ن  شوهرشون  دنبال  ه  قی  دق 
.م کن  شه  کالالف  و  بزنم  زنگ  آراز  به  بار  هزار  ین  نگرا 

باشه، داشته  یل  اعتدا  هی  می  زندگ  یچ  همه  واد  خی  م  دلم 
.م دی  م  دست  از  کنترلمو  یه  گا  اما 

.دیز ر  لی  م  شی  صدا  .د  دا  قورت  یت  سخ  به  را  بغضش 

حرف یر  چطو  بهزاد  دوستش  با  ه  شی  نم  باورتون   _
.م رفتار  از  م  دی  کش  خجالت  خودم  بعدا  !م  زد 

.دیر پ  شی  ها  صحبت  ن  ای  م  سپهر 

کرد؟ کمکتون  که  هی  همون  بهزاد   _
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.د دا  تکان  سر  یق  سا 
اون با  ارتباط  بخاطر  نکنه  بودم  نگران   .. .م  اوهو   _

.د ای  ب  شی  پ  براش  یل  مشک  پسر 

.ت نشس  کنارشان  متفکر  سرور 

میریم بود  یف  من  جوابش  اگه  بده،  یر  باردا  تست  هی   _
فشار خودت  به  کم  قط  ف.   . .ک  روانپزش  ای  مشاور  شی  پ 

.

.د دا  تکان  سر  سپهر 

.ین ک  سرزنش  رو  خودت  د  یا  نب  .ه  گی  م  درست  مامان   _
بعدشم .ن  ای  اراد  ری  غ  رفتارات  یگ  یم  یر  دا  خودت 

ید دا  ری  گ  کوچولو  هی  م  ری  گ  حاالال  .ه  نشد  یز  یچ  که  حاالال 

موقع مردا  .ه  یع  یب  ط  شه  ذر  هی  ه  گی  د  بابا   .. .ز  آرا  به 
ون شه  خون  خانم  ای  ری  گ  با  ممکنه  ونن  دی  م  ازدواج 

.. .ن  ش  مواجه 

:د ز  لب  ید  ج  سرور 

یه که  نی  ا.   . .د  ای  نم  خوشش  شدن  کنترل  از  کس  چی  ه   _
اگه اما  بترسونم،  رو  یق  سا  وام  خی  نم   .. .ه  کن  چکش  یک  ی 
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برداشت ممکنه  آراز  باشن  داشته  ادامه  رفتارا  نی  ا 
سرچشمه   اعتماد  عدم  از  کنه  فکر  و  بکنه  یا  ه  گی  د 

.ه   ری  گی  م 

.د دا  تکان  سر  نگران  یق  سا 
.ه نی  هم  منم  درد   _

و برداشت  زی  م  یو  ر  یه  و  یم  ظرف  از  یل  پرتقا  سپهر 

.د چرخان  دستش  در  را  آن 

دیا ب  !ی  دار  رو  آراز  دادن  دست  از  ترس  تو  بنظرم   _
که یز  یچ  نی  اول  .ی  کن  کار  بنفست  اعتماد  و  احساس  رو 

.ه داشتن  دوست  نی  هم  باشه  داشته  تعادل  یگ  زند  تو  دی  با 
پشت ره  ای  م  هم  ید  ای  ز  یگ  وابست  طبع  به  د  ای  ز  عشق 

همه اون  با  تو  یق  عاش  یه  نیش  یپ  به  توجه  با   .. .ش  سر 

با منم  .ی  ش  ها  ین  نگرا  نی  ا  دچار  هی  عی  طب  هم  چوله  چاله 
هی ای  مشاور  هی  شی  پ  برو  موافقم  جون  سرور 

.ه کن  کمکت  بتونه  که  متخصص 

وضع یا  بر  یس  اسا  فکر  دیا  ب  .د  دا  تکان  سر  یق  سا 
.د ا  دی  م  انجام  ش  ای  روح 
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 : د ی پرس   مردد   اش عمه   از 

 بگم؟   آراز   به   د ی با _   

 

 . کرد   مکث   ی کم   دادن   جواب   در   سرور 

  فعال   اما   ته، ی زندگ   ک ی شر   اون   حال   هر   به   ی بگ   د ی با _  

 . ن ی زن ی م   حرف   برگشت .  کن   صبر   مسافرته   تا 

 

  زمزمه   بالفاصله   و   دوخته   ی ساق   به   را   نگاهش   سپهر 

 : کرد 

.  مشاور   ه ی   ش ی پ   م ی ر ی م   برگرده   آراز   تا   فاصله   ن ی ا   تو _  

 .  شه   حل   زود   مشکلت   د ی شا 

 . زد   ی چشمک 

 ! ی باش   نشده   مامان   اگه   البته _  

 ******** 

 

 ت ی پاراز # 

 ۷۷_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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شیا پ  یو  ر  را  تاپ  لپ  و  داده  هی  تک  تخت  تاج  به  یق  سا 
.د کر  جا  به  جا 

کارت؟ از  چخبر   _

.د بر  شی  موها  الالی  را  دستش  آراز 

.م کرد  مالالقات  ضرغام  با  .ه  راه  به  رو  یچ  همه   _
.ه رفت  شی  پ  خوب  شراکتمون  خداروشکر 

.د ز  زل  یق  سا  چشمان  به  ور  تی  مان  پشت  از 

خب ؟ی  کرد  کنسل  چرا  رو  کالالست  ؟ی  چطور  تو   _
!ید م  وی  م  من  با  ین  ک  کنسل  یت  واس  خی  م  اگه 

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
م کی  داشتم  یر  کا  هی  .ن  جا  آراز  بود  امروز  نی  هم  فقط   _

بمونم رو  امروز  هی  گفتم  حال  یب  و  بودم  مضطرب 

.ه خون 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 

؟یچ یا  بر  اضطراب  مگه؟  یت  داش  ار  کی  چ   _

:د دا  جواب  آرام  یق  سا 
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داروخونه از  رفتم  !م  باش  باردار  دی  شا  که  داشتم  شک   _
.م دی  خر  چک  یب  ی 

رفته متخصص  کی  شی  پ  که  ماجرا  یه  یق  ب  فی  تعر  از 

مشاور کی  به  مختصص  همان  یف  معر  با  بعد  و 
آراز واست  خی  نم  .ت  گرف  فاکتور  را  بود  کرده  مراجعه 

وانست تی  م  شت  گی  م  باز  سفر  از  یت  وق  .د  کن  نگران  را 
.د کن  صحبت  او  با 

.د کر  نگاهش  ت  ری  ح  با  آراز 

؟یت نگف  بهم  رو  یز  یچ  نی  همچ  چرا   .. .ی  ساق   _

.دید خن  یق  سا 
... م  گی  م  دارم  االالن  ب  خ 

:دیس پر  تند  آراز 

؟یر باردا   _

.ت انداخ  باالال  ابرو  یق  سا 
.م نبود  .ه  ن   _

:د کر  زمزمه  مکث  با 
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؟یش پدر  یر  دا  دوست   _

ور تی  مان  پشت  از  یق  سا  .د  کر  نگاهش  نت  طی  ش  با  آراز 

.د ده  صی  تشخ  را  نگاهش  نت  طی  ش  وانست  تی  م  هم 
ن دی  نم  انجام  یر  یو  تص  چت  تو  بحثارو  نی  ا  عشقم   _
م نی  بب  بعد  کنم  بغلت  .ت  ش  یپ  م  ای  ب  یر  حضو  دی  با   .. .ه  ک 

!ه ن  ای  شم  بابا  وام  خی  م 

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
؟ین کی  م  فکر  بهش   .. .ی  شوخ  یب  حاالال  !و  ت  دست  از   _

ساعت وانست  تی  م  .د  کر  نگاه  همسرش  به  عشق  با  آراز 

زل یل  عس  درشت  چشمان  و  فی  ظر  صورت  آن  به  ها 
بدون دهد  گوش  او  مهربان  یا  صد  به  ها  ساعت  و  بزند 

.د کن  یگ  خست  احساس  یا  ذره  آنکه 

پدرسوخته م،  شی  م  ری  گ  جو  نم  کی  م  بغل  رو  نوا   _
خب اما  بروئه،  دل  تو  ی  لیخ  باباش  مامان  برخالالف 

داشتن دوست  فقط  شدن  دار  بچه  یا  بر  که  ه  نی  ا  تی  واقع 
هیط ع  .م  یش  با  آماده  تی  مسئول  نیا  یا  بر  دی  با  .ت  سی  ن  یف  کا 
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  وقت .  م ی کن   حال   و   عشق   یی دوتا   د ی با   فعال   گه ی م   راست 

 . اده ی ز   شدن   بابا   مامان   واسه 

 

  ی لعنت   ی ا ی فوب   ن ی ا   شد ی م   چه .  د ی کش   ی ق ی عم   نفس   ی ساق 

  ی خوشبخت   وجودش   تمام   با   گذاشت ی م   و   کرده   ش ی رها 

   کند؟   لمس   را   داشت   آراز   کنار   در   که 

 : کرد   نجوا   محبت   با   و   کرد   حفظ   را   صورتش   ک ی م ی م 

 .  شده   تنگ   برات   دلم   ی کل .  آراز   دارم   دوستت   ی ل ی خ _  

 

 . گذاشت   قلبش   ی رو   را   دستش   آراز 

  دلتم   ور   گه ی د   روز   چند   تا ...  واش ی .  خانم   حاج   واش ی _ 

 .  واست   شده   ذره   ه ی   دلم   منم .  خوشگله 

 : د ی پرس   د ی ترد   با   و   د ی بگو   ی ز ی چ   ی ساق   نداد   اجازه 

  ی ز ی چ   ی مشکل   که   نه ی ا   منظورم   ؟ ی ساق   خوبه   حالت _  

   ؟ ی ندار 

 

 . زد   ی ق ی عم   لبخند   ی ساق 

 .  آراز   نباش   من   نگران .  خوبم .  زدلم ی عز   آره _  
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زنگ یق  سا  یش  گو  که  دی  بگو  یز  یچ  خواست  آراز 

جدا تاپ  لپ  ور  تی  مان  از  را  نگاهش  شد  باعث  و  خورد 

.د کن 
یه شمار  ن  دی  د  با  و  کرد  نگاه  یش  گو  یه  صفح  به 

.د رفتن  باالال  شی  ابروها  ناشناس 

تماس ند  اه  زد  زنگ  اشتباه  د  ای  ز  احتمال  به  که  نی  ا  فکر  با 
دیچیپ گوشش  در  که  ی  یا  آشن  یا  صد  اما  داد،  جواب  را 

.د بزن  لبخند  تا  شد  باعث 

تیز ارا  پ 
۷  _۸ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

؟یت خود  جان  دالالرام  سالالم   _

.دین ش  را  دالالرام  معذب  یا  صد 
.م شد  مزاحم  دی  ببخش  .م  خودم  بله   .. .م  سالال   _

:د دا  جواب  محبت  با  یق  سا 
.یم مراح  دلم؟  زی  عز  هی  چ  حرفا  نی  ا   _
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:ت گف  خجالت  با  دالالرام 

رو وقتتون  از  ه  قی  دق  چند  ممکنه  اگه  واستم  خی  م   _
.م ری  بگ 

:د کر  زمزمه  ی  یو  ر  گشاده  با  یق  سا 
.. .د  یش  ببخ  لحظه  چند  هی  فقط  .م  گل  نم  کی  م  خواهش   _

:ت گف  آراز  به  رو  و  داد  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو 

بعدا کن  قطع  یا  و  خی  م  شاگردامه  از  یک  ی  جان  آراز   _
.مین زی  م  حرف 

.د کر  یچ  ن  آراز 

فعالال !م  ن  کی  م  نگات  من  ین  زی  م  حرف  تو  تا  نه   _
.م ار  کی  ب 

به را  یش  گو  دوباره  و  کرد  کنترل  را  ش  اه  خند  یق  سا 
.د چسبان  گوشش 

م؟ زی  عز  جانم   _
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:د کر  نجوا  آهسته  دالالرام 

که دارم  خواهش  هی  ازتون  من  راستش  جون  یق  سا   _
که یز  یچ  ممکنه  کردم  فکر  اما   ، هی  یو  پرر  واقعا  ونم  دی  م 

تو یب  خو  یه  جی  نت  امسال  تا  کنه  کمک  وام  خی  م  ازتون 

.م ری  بگ  کنکور 

:د کر  اضافه  مکث  با 
باهاتون یر  حضو  امروز  واستم  خی  م  راستش   _

.ه کنسل  کالالس  دادن  اطالالع  متاسفانه  اما  کنم،  صحبت 

.م ش  مزاحم  ین  تلف  شدم  مجبور  که  شد  نی  ا 

قربان اشاره  با  که  آراز  یا  ه  نت  طی  ش  به  یق  سا 
.ت دوخ  چشم  فت  ری  م  ش  اه  صدق 

باشه توانم  در  یک  کم  اگه  من  .م  زی  عز  باش  راحت   _
.م ن  کی  نم  غی  در 

.دین ش  را  آراز  یا  صد 
!مین کی  م  تعجب  ین  ک  غی  در   _

گوش دالالرام  به  و  کرده  نگاه  آراز  به  چپ  چپ  یق  سا 
.د سپر 
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.ت رف  مطلب  اصل  سر  مقدمه  یب  دالالرام 

نین ک  صحبت  یر  یم  ا  یا  آق  با  ممکنه  اگه  واستم  خی  م   _
راستش .ن  بد  درس  یص  خصو  من  به  تا  کنن  قبول 

تر شی  ب  من  اما  بگم،  بهشون  خواستم  کمک  گفتن  ون  شی  ا 
. .م  دار  ز  ای  ن  سوال  تا  چند  به  دادن  جواب  از 

:دیس پر  متعجب  یق  سا 
؟یریم ا  یا  آق   _

:د کر  زمزمه  دی  ترد  با  دالالرام 

بهزاد آقا   .. .ا  م  ی  یو  ر  روبه  یهیا  همس   ... .ه  گی  د  بله   _
.ن همسرتو  دوست   .. .ه  منظورم 

:دیر غ  آراز  .د  کر  گرد  را  چشمانش  یق  سا 
!و الالمصبار  اون  نکن  گرد   _

.د ش  دالالرام  ت  ری  ح  باعث  که  یا  خنده  .د  ید  خن  یق  سا 
!یف تصاد  عجب   _

:د ز  لب  تعجب  با  دالالرام 
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شده؟ یز  یچ   _

را آراز  صورت  و  برد  تاپ  لپ  سمت  را  دستش  یق  سا 
.د کر  نوازش  ور  تی  مان  ری  تصو  یو  ر  از 

:د ز  غر  آراز 

رو کی  اروت  یا  حرکت  ن  یا  ؟ی  ن  کی  م  ار  کی  چ  یر  دا   _
.م بود  کنارت  و  خونه  من  که  یت  وق  برا  بذار 

کنترل یت  سخ  به  که  یا  خنده  با  و  دی  گز  لب  یق  سا 
:ت گف  دالالرام  به  خطاب  رد  کی  م 

باهات موضوع  نی  ا  به  راجع  واستم  خی  م  منم  آخه   _
.م بزن  حرف 

تیز ارا  پ 
۷  _۹ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

:ت گف  زده  ذوق  دالالرام 

؟ نی  گی  م  ید  ج   _
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:د دا  جواب  ین  مهربا  با  یق  سا 
ون شی  ا  با  بدم  نهاد  شی  پ  خودم  واستم  خی  م  .م  زی  عز  آره   _

.ین ک  کار 

.د ش  لبخندش  گرفتن  عمق  باعث  دالالرام  ان  جی  ه 
راستش ؟  نی  ن  زی  م  حرف  ون  شی  ا  با  پس  جون  یق  سا   _

.م ش  کی  م  خجالت  خودم  من 

یس بو  آراز  یا  بر  و  کرد  غنچه  را  شی  ها  لب  یق  سا 
.د فرستا 

.ه رفت  یر  کا  مسافرت  هی  من  همسر  فقط  .م  زی  عز  آره   _
.مین کی  م  مطرح  بهزاد  آقا  با  برگرده 

را تماس  فراوان  تشکر  و  شوق  و  ذوق  با  دالالرام  ی   
وق

یم اخ  با  و  دوخت  آراز  به  را  نگاهش  یق  سا  کرد،  قطع 

:ت گف  یع  مصنو 

مونده کم  ؟ی  ن  کی  م  ین  طو  یش  همه  نی  ا  چرا  آراز  یا  و   _
.ه بر  آبروم  خنده  ری  ز  بزنم  بود 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 
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عشوه و  کردن  غنچه  لب  تو؟  ای  نم  کی  م  ین  و  طی  ش  من   _
رواست؟ سه  ری  نم  بهت  دستم  یت  وق  یر  طو  نی  ا  اومدن 

.ت برا  دارم  .ه  گی  د  مت  نیب  یم  ه  گی  د  روز  چند  تا  من 

نت طی  ش  از  لبخند  با  آراز  که  زد  یک  چشم  یق  سا 
:دیس پر  همسرش 

بهزاد؟ به  راجع  فت  گی  م  یچ  خانم  دالالرام  نی  ا  حاالال 

_

.د ز  زل  آراز  به  لبخند  با  یق  سا 
.مین ک  مطرح  باهاشون  میت  واس  خی  م  ما  که  ین  همو   _

.د دا  سرتکان  آراز 

.ه شی  م  باز  داره  بهزاد  بخت  ه  گی  م  بهم  یس  ح  هی   _

.د دا  باالال  را  شی  ابروها  یق  سا 
خواسته فقط  حاالال  .ا  باب  کن  ول  ؟ی  گی  م  دالالرامو   !  

و  _
.ه گی  د  شه  استادش 

.د ز  ش  اه  چان  ری  ز  را  دستش  آراز 
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بوم پشت  تو  شب  اون  دوتا  نیا  اونوقت   .. .ب  عج   _
وندن؟ خی  م  درس  ردن؟  کی  م  ار  کی  چ 

.د کر  اخم  یق  سا 
حرف نی  ب  یح  سط  یا  آدم  ن  یا  نی  ع  چرا  آراز  بابا  یا   _

.. .ا  اونج  کردن  ری  گ  ه  گید  اتفاقه  حاالال  ؟ی  ن  زی  م 

.د کر  یچ  ن  آراز 

دیف س  ب  ای  آس  تو  موهارو  نیا  من  خانم  حاج  !چ  ن   _
.مه تجرب  پا  تا  ر  س.   . .ه  ک  نکردم 

.ت رف  سمتش  به  یا  غره  چشم  یق  سا 
ضیف مست  نی  بگ  هاتون  تجربه  از  نی  یا  بفرم  جناب  بله   _

.

.د دا  جواب  خونسرد  آراز 

که شرکتم  تو  داشتم  کارمند  هی  من  بگه  برات  جونم   _
با که  رد  کی  م  دی  تاک  هم  مدام  بود  ری  ز  به  سر  یل  ی 

.م کن  صداش  شی  لی  فام 
.. .ت  داش  کراش  من  رو  خانم  نی  ا  بعد 
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:دیر پ  حرفش  ن  ای  م  یق  سا 
خانم؟ نی  ا  ت  سی  ن  آشنا  ید  ای  ز   _

.د دا  باالال  را  شی  ابروها  آراز 

.. .م  بود  کجا  .م  کن  فی  تعر  بذار  .م  حرف  وسط  نپر   _
د شی  نم  روش  یل  و  بود  شده  من  عاشق  خانم  نی  ا   .. .ن  آها 

.ه ن  کی  م  نگام  یم  چش  ری  ز  م  دی  دیم  گاها  اما  بهم  بگه 

.د کر  اخم  یق  سا 
دروغ چرا  کردم؟  نگات  یک  ری  ز  ری  ز  کجا  من   _

؟

.دید خن  آراز 

یک بعدشم  ؟ی  شی  م  یب  عص  چرا  حالالله  نظر  هی  حاالال   
_

زن کارمند  یل  ک  من  ؟ی  موالالی  ید  بو  تو  خانم  اون   
گفت

.م داشت 

:د ز  غر  یق  سا 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

  ی ک   من   بوده؟بجز   من   جز   ی کس   ی بگ   ی ندار   جرات _  

 مگه؟   بوده   عاشقت 

 

 . زد   ی چشمک   آراز 

 .  خانم   حاج   داشتم   اد ی ز   مرده   کشته   من _  

 

 .  داد   تکان   سر   ی ساق 

 . بودن   ت فته ی ش   همه   ات ی اخالق   خوش   اون   با   آره _  

 

 . کرد   اخم   آراز 

  داستانو   که   ی نذاشت   ؟ بود   تو   مال   فقط   م توجه   بده _  

  گه ی م   من   ات ی تجرب   خالصه !  خانم   حسود .  کنم   ف ی تعر 

  ه ی   برگردم   بذار .  دارن   هم   با   یی اتصاال   ه ی   دوتا   ن ی ا 

 ! کنه ی م   ثابت   هم   تو   به   نفره   چهار   ی دورهم 

 

 ت ی پاراز # 

 ۸۰_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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و بست  را  چشمانش  .د  یو  ج  را  لبش  پوست  استرس  با 
.د کر  باز  را  تست  کتاب  آخر  یه  صفح 

.د کر  باز  را  چشمانش  بعد  و  داد  ون  ری  ب  را  نفسش 

نی یا  پ  به  را  آن  بعد  و  گذاشت  اعداد  یو  ر  را  انگشتش 

.د ش  متوقف  سه  و  پنجاه  و  صد  عدد  یو  ر  و  داده  سر 

نیل او  ن  دی  د  با  و  داد  حرکت  عدد  امتداد  در  را  نگاهش 

که یب  جوا  .د  شدن  ان  زی  آو  شی  ها  لب  رنگ  ه  ای  س  لی  مستط 

.د بو  اشتباه  بود  آورده  در 

زنگوله ساعت  به  و  انداخت  کتاب  یو  ر  را  خودکار 

.ت انداخ  یه  نگا  زی  م  یو  ر  رنگ  یت  صور  دار 

.دیش ک  یا  زه  ای  خم  .د  ا  دیم  نشان  را  شب  هفت  ساعت 

ون ری  ب  اتاقش  از  خوردن  ناهار  یا  بر  بجز  صبح  از 

و بود  خوانده  درس  ساعت  ده  کی  نزد  .د  بو  نرفته 

.د دار  ز  ای  ن  استراحت  به  ا  قی  عم  که  رد  کی  م  احساس 

مرور را  بود  خوانده  که  ی  یا  ه  زی  چ  خواب  از  قبل 

.د ر  کی  م 

:دیل نا  .ت  انداخ  کی  زی  ف  کتاب  به  یه  نگا 

بودم؟ بلد  ت  سی  ز  مثل  هم  رو  تو  د  شی  م  یچ   _
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.دیش ک  یا  زه  ای  خم  و  برد  فرش  یا  موه  الالی  را  دستش 

با دارم  ز  ای  ن  واقعا  د؟  ای  م  یک  شوهرت  جون  یق  سا   _
.نین ک  صحبت  هی  همسا  یا  آق 

.د ش  باز  هوا  یب  اتاقش  در  که  بود  ه  ری  خ  اتاقش  سقف  به 

:ت گف  مادرش  ن  دی  د  با  .د  چرخان  در  طرف  به  را  سرش 

.ل حداق  بزن  در  اتاقم  یا  یم  خب  !ن  ماما   _

.د دا  باالال  را  شی  ابروها  ه  ری  من 
تو؟ نی  ا  ین  کی  م  ار  کی  چ  یر  دا  مگه   .. .ا  و   _

.د گردان  کاسه  داخل  را  چشمانش  دالالرام 

؟ین بز  در  که  کنم  یر  کا  د  یا  ب  حتما  ین  عی  ؟ی  چ  ین  عی   _

.د دا  تکان  هوا  در  را  دستش  ه  ری  من 
.زیم اون  پشت  از  پاشو   .. .ه  بچ  کن  ول   .. .ا  باب  یا   _

اون به  یت  دس  هی  شو  بلند  .د  ای  م  در  کاسه  از  داره  چشات 

مهمون .ن  ک  عوض  لباساتم  بکش  صورتت  و  سر 

.میر دا 
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.د ش  ه  ری  خ  مادرش  صورت  به  تعجب  با  دالالرام 

؟ین مهمو  چه   _

:د دا  جواب  ا  تی  نها  و  کرد  پا  آن  و  پا  نی  ا  یم  ک  ه  ری  من 
.ن ای  م  جون  خانوم  و  آقاجون  با  ا  نی  ا  ته  عم   _

.دیر پ  جا  از  ناباور  دالالرام 

یت نگف  چرا  اصالال  ن؟  ای  م  یچ  یا  بر  مامان؟  یچ  ین  عی   _
آره؟ ید  بو  کرده  دعوتشون  قبل  از  ن؟  ای  م  دارن 

.. .ن  ماما 

:دیر غ  ه  ری  من 
یر ای  م  در  یز  با  یل  کو  ونستم  دی  م  !ن  ما  ای  و  مامان   _

بخاطر .م  نگفت  همون  واسه  ه  شی  م  دعوا  بابات  با  باز 

گفتن .ن  و  شه  خون  می  بر  نشد  قبل  یه  هفت  آقاجون  یض  یر  م 
.ن کن  سره  هی  رو  نی  آرم  و  تو  فی  تکل  تا  ن  ای  م  امشب 

:ت گف  حرص  با  دالالرام 
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  و   گم   خودمو   رم ی م   اصال .  دوستم   ی خونه   رم ی م   من _  

 . کنم ی م   گور 

 

 . زد   چنگ   صورتش   به   ره ی من 

  جفتک   ی بخوا   بقران .  نکن   وونه ی د   منو   دالرام _  

  آخه   مرگته   چه .  کشه ی م   رو   جفتمون   بابات   ی بنداز 

 دختر؟ 

 

 . د ی نال   دالرام 

  بشم   ی کس   زن   برم   که   نه ی ا   از   بهتر   رم ی بم !  بکشه   بذار _  

 . خواد ی نم   منو   که 

 

 . کرد   اخم   ره ی من 

 خوادت؟ ی نم   ن ی آرم   گفته   ی ک _  

 . ختند ی ر   صورتش   ی رو   دالرام   ی ها   اشک 

 .  خودش _  

 

 . کرد   نگاهش   چپ   چپ   ره ی من 
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  بدبخت   پسر   ن ی ا .  کن   مردم   پسر   بند   دروغ   کم   دالرام _  

  آقاجونت   ی چ   هر   گفته .  نزده   ی حرف   کام   تا   الم   که 

 . بخواد 

 

  ش ی ها   لباس   کمد   به   و   د ی بگو   ی ز ی چ   دالرام   نماند   منتظر 

 . کرد   اشاره 

 . شو   حاضر   برو ...  کال ی آبار _  

 

 ت ی پاراز # 

 ۸۱_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

 . کرد   ترک   را   اتاق   اش جمله   ان ی پا   از   بعد   بالفاصله 

  ار   ن ی غمگ   و   خواندن   درس   ها   ساعت   از   خسته   دالرام 

  و   کرده   قفل   حرص   با   را   اتاق   در   مادرش   ی ها   رفتار 

 . انداخت   تخت   ی رو   را   خودش 

  رون ی ب   اتاق   از   باز   هم   شد ی م   پا   به   امت ی ق   اگر   ی حت 

 ! رفت ی نم 
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  و   د ی کش   دراز   تخت   ی رو   حالت   همان   به   ی ا قه ی دق   چند 

  خورده   سر   چشمانش   ی گوشه   از   صدا   ی ب   ش ی ها   اشک 

 .  ختند ی ر   بالش   ی رو   و 

  زنگ   ی صدا   که   بکشد   سرش   ی رو   را   پتو   خواست ی م 

 .  شد   بلند   اش ی گوش 

 

  ن ی هم   ی برا .  ن ی آرم   ا ی   است   فروغش   عمه   ا ی   بود   مطمئن 

 . د ی کش   سرش   ی رو   را   پتو   و   نداد   ی محل   هم 

 

  پشت   فرد   سماجت   ی وقت   اما   دهد،   جواب   خواست ی نم 

  ش ی جا   از   ی ا سابقه   ی ب   ت ی عصبان   با   د ی د   را   خط 

 . برخاست 

  قسم .  نداشت   ی ت ی اهم   ن ی آرم   چه   بود   اش عمه   چه 

 . کند   ی خال   سرشان   را   حرصش   خورد ی م 

  ترسانده   آن   از   را   او   مادرش   که   ی امت ی ق   داد ی م   ح ی ترج 

  رو   ش ی پ   کنکور   از   و   ه ی تنب   پدرش   توسط .  دهد   رخ   بود 

  با   که   بود   آن   از   بهتر   مراتب   به   هم   باز   شد ی م   محروم 

 . کند   ازدواج   ن ی آرم 
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و فه  ای  ق  به  راجع  او  زی  آم  ری  تحق  یا  ه  حرف  د  ای  یت  وق 
.د ری  بم  غصه  از  واست  خیم  دلش  فتاد  ای  م  لش  کی  ه 

زیم یو  ر  از  را  یش  گو  و  زد  جه  ری  ش  زی  م  سمت  به 
یس ک  چه  اسم  د  نی  بب  نکرد  نگاه  یت  ح  .ت  برداش  ری  تحر 

تین عصبا  با  و  است  بسته  نقش  یش  گو  یه  صفح  یو  ر 
:دیر غ  و  کرد  وصل  را  تماس 

بر سرم  از  دست  چرا  آخه؟  نیا  و  خی  م  جونم  از  یچ   _
؟ نی  ار  دی  نم 

!د شو  الالل  تا  شد  باعث  خط  پشت  خندان  یا  صد 
سرته رو  من  دست  مگه  !ن  ک  ه  نی  یآ  به  نگاه  هی  ا  دی  مر   _

دارم؟ برش  که 

باز داشت  شک  هم  بهزاد  یا  صد  ن  دی  شن  در  اگر  یت  ح 
ه دی  ناد  را  بود  ه  دی  شن  که  را  ا  دیر  م  یه  کلم  وانست  تی  نم  هم 

.د ری  بگ 

از بود  زده  ت  ری  ح  او  و  بود  خط  پشت  هی  همسا  مرد 

دارد؟ کجا  از  را  او  یه  شمار  که  نی  ا 
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به را  ش  اه  شمار  و  بود  کرده  صحبت  او  با  یق  سا  نکند 

بود؟ داده  او 

چه دی  با  انست  دی  نم  و  بود  رفته  فرو  شوک  در  همچنان 

را گوشش  یه  پرد  بهزاد  یا  صد  دوباره  که  دی  بگو 

.د لغزان 

؟یط خ  پشت  ا  دی  مر   _
.د افزو  یص  خا  لحن  و  مکث  با 

!ا هستم  شما  با  خانم؟  یل  د   _

با و  شرمنده  و  آرام  .ت  گرف  شی  پا  از  ین  گو  شی  ن   
دالالرام

:ت گف  گرفته  ی  یا  صد 
.ه نی  آرم  کردم  فکر  من  دی  ببخش   _

:دیس پر  کنجکاو  بهزاد 

چرا صدات  کرده؟  یر  کا  نی  آرم  مگه؟  شده  یچ   _
؟ سه  گرفت 

:ت گف  او  سوال  به  دادن  جواب  یا  بج  دالالرام 

؟ید کر  ا  دی  پ  کجا  از  منو  یه  شمار   _
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.دید خن  بهزاد 

برام که  یا  خوشمزه  سوپ  بخاطر  زدم  زنگ  مهمه؟   _
یب خو  به  خودتم  دستپخت  .ت  از  کنم  تشکر  ید  بو  آورده 

هست؟ مامانت  دستپخت 

یق سا  از  را  او  یه  شمار  بهزاد  بود  مطمئن  ر  گی  د  حاالال 

.د بو  نکرده  یق  سا  به  یا  اشاره  اصالال  چون  است   
نگرفته

:د کر  زمزمه  مصرانه 

؟ید کر  ا  دی  پ  کجا  از  و  مه  شمار  بگو  لطفا   _

:د دا  جواب  نت  طی  ش  با  بهزاد 

یب اما  ،ی  هست  یش  باهو  دختر  کجاست؟  دقتت  ا  دی  مر  ِا   _
.ه نی  هم  هم  کنکور  تو  زدنت  تست  مشکل  احتماالال  .ت  دق 

که د  شی  م  کالالفه  او  توسط  شدن  انده  چی  پ  از  داشت   
دالالرام

:د دا  ادامه  بهزاد 

؟ می  نکرد  نفوذ  خان  نی  آرم  تاپ  لپ  تو  شب  اون  مگه   _
ات دی  پ  تلگرامش  تو  .د  بو  نصب  تلگرام  تاپش  لپ  رو 
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.  خانم   ی دل   کنم   تشکر   ازت   ی تلفن   بزنم   زنگ   گفتم .  کردم 

 ؟ ی راه   به   رو   چخبرا؟   حاال 

 

 ت ی پاراز # 

 ۸۲_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  و   داده   فاصله   گوشش   از   را   ی گوش   زده   رت ی ح   دالرام 

  ی موجود   چه   گر ی د   پسر   ن ی ا   . شد   ره ی خ   آن   ی صفحه   به 

 بود؟ 

 کرد؟ ی م   ی شوخ   ا ی   گفت ی م   ی جد   داشت 

  دوباره   بهزاد   ی صدا   دن ی شن   با   که   داشت   ادامه   رتش ی ح 

 . چسباند   گوشش   به   را   ی گوش 

 

   شده؟   ی ز ی چ   دا ی مر _  

 

 : گفت   حواس   ی ب   دالرام 

 هان؟ _  
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او نام  تی  جد  با  و  گذاشت  کنار  را  یخ  شو  بار  نی  ا  بهزاد 

.د ز  صدا  را 
هیر گ  کردن؟  ت  تی  اذ  .م  ن  یب  ب  بزن  حرف   .. .م  دالالرا   _

؟ هی  طور  نی  ا  چرا  صدات  ؟ی  کرد 

هم هی  همسا  مرد  یت  ح  .د  ن  دیز  لر  مجدد  دالالرام  یا  ه  لب 

تازه بهزاد  سواالالت  با  انگار  .د  ر  کی  م  یز  دلسو  ش   
برا

بغض .ت  اس  کرده  ری  گ  یت  بیص  م  چه  در  بود  آمده  دش  ا 
:د دا  جواب  دار 

.ت سی  ن  یز  یچ   _

.دین ش  را  بهزاد  قی  عم  ن  دی  کش  نفس  یا  صد 
؟ می  ت  سی  ن  دوست  مگه  نی  بب   .. .ن  م  به  بده  گوش  یل  د   _

یچ م  نی  بب  بگو  .ه  گی  د  نن  کی  م  دل  و  درد  هم  با  دوستا 

کرده؟ ت  تی  اذ  یک  شده؟ 

را شی  ها  لب  که  ی  یا  ه  اشک  یر  شو  .د  یز  گ  لب   
دالالرام

.د کر  حس  دهانش  در  بودند  کرده  سی  خ 
.د ده  قورت  دهانش  آب  با  همراه  را  بغضش  کرد  یع  س 

.. .ی  ن  عی  .ه  نشد  یز  یچ   _
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مگر اد؟  دی  م  حی  توض  بهزاد  به  داشت  چرا  .د  کر  مکث 

قطع واست  خی  م  بود؟  به  یر  غ  کی  از  تر  شی  ب  یز  یچ  او 

.د بزن  حرف  تا  کرد  ش  بی  ترغ  بهزاد  یا  صد  اما  کند، 

اگه .ی  دار  یت  سخ  طی  شرا  نم  کی  م  درکت  من  ا  دی  مر   _
بگو نه  کی  م  کمک  بهت  من  با  زدن  حرف  ین  کی  م  فکر 

بدم انجام  براومد  دستم  از  یر  کا  هر  م  دی  م  قول  .م  به 
.ت برا 

گرفته ی  یا  صد  با  ش  تی  وضع  حیض  تو  از  قبل  دالالرام 

:دیس پر 

؟ین کی  م  کمکم  چرا   _

.دید خن  بهزاد  کرد  حس 

سوپ خودت  بار  نی  ا  تشکر  یا  بر  واد  خی  م  دلم  چون   _
!م برا  ین  ک  درست 

یب .د  نشان  شی  ها  لب  روی  محوی  لبخند  بهزاد  یخ  شو 

:د کر  زمزمه  حال 
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ی یا  جور  هی  .ا  ج  نی  ا  ن  ای  م  دارن  شه  خانواد  و  نی  آرم   _
.. .ا  حرف  نی  ا  و  یر  خواستگا 

:د کر  زمزمه  متعجب  بهزاد 

؟ید ر  کی  م  هی  گر  یت  داش  نی  ا  یا  بر   _

:دیل نا  دالالرام 

من برا  اما  سه،  ری  نم  بنظر  یص  خا  اتفاق  تو  یا  بر   _
.ه ش  عوض  سرنوشتم  کل  ممکنه  امشب   .. .ه  مهم  یل  ی 

.ه دانشگا  برم  وام  خی  م  .م  بد  کنکور  وام  خی  م  من 

:ت گف  ان  نی  اطم  با  بهزاد 

هیر گ  یک  ال  .ه  دانشگا  ی  ریم  هم  ید  یم  کنکور  هم  تو   _
.ن نک 

:دیل نا  هم  باز  دالالرام 

.. .و  بزنن  حرف  بزرگترا  امشب  اگه  ؟ی  چطور   _

:دیر پ  حرفش  ن  ای  م  بهزاد 
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؟ می  بساز  برات  ین  ماند  د  ایب  شب  هی  واد  خی  م  دلت   _
شه؟ شاد  روحت  ید  افتا  دش  ای  وقت  هر  ه  کی  طور 

:د ز  لب  تعجب  با  دالالرام 

؟یر چطو  ؟ی  چ  ین  عی   _

:د کر  نجوا  متفکر  مکث  یم  ک  از  بعد  .د  ید  خن  بهزاد 

.ا دی  مر  من  با  اونش   _

:دیس پر  تند  دالالرام 

؟ین ک  ار  کی  چ  یا  و  خی  م   _

:د دا  جواب  ان  نی  اطم  با  بهزاد 

و دست  شو  بلند  االالن   .. .ی  فرفر  مو  م  گی  م  بهت   _
مهمونات به  و  بپوش  لباس  مرتب  بشور  رو  صورتت 

حال .ش  با  داشته  بخندم  و  بگو  نی  همچ  .و  بگ  آمد  خوش 

.یب حسا  کن 

تیز ارا  پ 
۸  _۳ ارت  پ 
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 عامل _ نب ی ز # 

 

 : گفت   مضطرب   دالرام 

 ... که   شه ی نم   آخه   اما _  

 

 . بود   قاطع   بهزاد   لحن 

  ت عمه   پسر   برا   ی آش   ه ی ..  . ی دل   کن   اعتماد   من   به _  

  خونم   ختن ی ر   کرم .  باشه   روغن   وجب   ه ی   روش   که   بپزم 

  شده   حساب   پلن   ه ی   برم   من   تا   کن   قطع   تو .  ن یی پا   اومده 

 ... فقط .  نم ی بچ 

 

 . کرد   برابر   چند   را   دالرام   اضطراب   گفتنش   فقط 

 ؟ ی چ   فقط _  

 

 : کرد   زمزمه   محکم   و   شمرده   شمرده   بهزاد 

  برات   ی بد   اتفاق   امشب   ذارم ی نم   باش   مطمئن   دالرام _  

  خوش   برو .  باش   نداشته   استرس   اصال   پس   خب؟   وفته ی ب 

 . فعال .  بهت   زنم ی م   زنگ .  بگذرون 
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گوشش از  را  یش  گو  دی  شن  که  را  ممتد  یا  ه  بوق  یا  صد 
.د کر  جدا 

برسد؟ دادش  به  هی  همسا  مرد  بود  ممکن  ین  ع 

*

.ت گذاش  سفره  وسط  را  ساالالد  ظرف  و  شد  خم 
زمزمه و  آرام  .د  ین  ش  را  بود  کنارش  که  نی  آرم  یا  صد 

.د بشنو  او  فقط  تا  بود  زده  حرف  وار 

!م خان  بشکه  کنار  بکش   _

وسط را  ساالالد  ظرف  عی  سر  .د  ن  دی  لرز  دالالرام  دستان 

یا صد  بار  نی  ا  .ت  گرف  فاصله  او  از  و  کرد  رها  سفره 

.د کر  پر  را  گوشش  فروغش  عمه 
جان ه  ری  من  .ت  به  ماشالللل  .ه  عم  بره  باالالت  و  قد   

قربون  _
.ن ک  دود  قشنگم  عروس  واسه  اسپند  ه 

داخل را  خودش  بودند  شده  مشت  که  ین  دستا  با   
دالالرام

کجا بهزاد  پس  .د  شی  م  خفه  داشت  .ت  انداخ  آشپزخانه 

بود؟

او به  چگونه  بود  قرار  اصالال  د؟  شی  نم  او  از  یر  خب   
چرا

کند؟ کمک 
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را خورشت  ظرف  تا  کرد  یم  اشاره  که  مادرش  یا  صد 
داخل را  خودش  عی  سر  و  گرفت  ه  دی  ناد  ببرد،  سفره  سر 

را شی  بازوها  .ز  سو  پر  و  بود  سرد  هوا  .ت  انداخ  بالکن 

.ت گرف  آغوش  در 

یا ه  چراغ  .د  ش  ه  ری  خ  بهزاد  یه  خان  بالکن  به 
کرده فراموش  را  او  نکند  .د  بودن  خاموش  ش  اه  آشپزخان 

دیس ر  تی  م  .د  کن  شی  صدا  وانست  تی  نم  بود؟  ه  دی  خواب  و 
.د بشنو  را  شی  صدا  مادرش 

ن دی  د  با  و  چرخاند  تراس  داخل  را  نگاهش  نی  هم  یا  بر 

را آن  مادرش  و  بود  گل  بدون  که  یگ  بزر  گلدان 

.ت رف  آن  سمت  به  بود  گذاشته  تراس  یه  گوش 

تراس به  و  برداشت  گلدان  داخل  از  ه  زی  ر  سنگ  چند 
سنگ تا  کرد  را  تالالشش  تمام  .د  ش  کی  نزد  بهزاد  ی   

خان

بهزاد ان  شی  صدا  بلکه  تا  کنند  برخورد  ه  شی  ش  به  ها  ه  زی  ر 
یر خب  ماند  منتظر  چه  هر  اما  بکشاند،  ون  ری  ب  به  را 

.د نش 

.د کن  چه  دی  با  انست  دی  نم  .د  بزن  هی  گر  ری  ز  بود  مانده  کم 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                      

                 

                  

                  

   

 

                    

 

                   

 

           

              

               

 

                      

         

 

                  

               

که بزند  صدا  را  بهزاد  آرام  تا  کرد  باز  را  دهانش 

:د ز  غر  مادرش  و  شد  باز  تراسشان  در  ناگهان 

؟ین کی  م  ار  کی  چ  بالکن  تو  سرما  نی  ا  تو  معلومه  چی  ه   _
زده نن  کی  م  فکر  ا  نی  ا  ته  عم  االالن  .م  یر  بخو  شام  می  بر   

ای ب 
.ت سر  به 

شیا پ  ران  به  مشت  با  و  ه  دیخ  چر  مادرش  سمت  دالالرام 

.دیب کو 

.ت شماس  ری  تقص  که  شم  چل  و  خل  اگه  من  د   _

.د ز  صورتش  به  دست  با  ه  ری  من 
رو صدات  هی  همسا  پسر  ن  یا  االالن  .م  دالالرا  زشته   _
.و ت  برو  ای  ب  .ه  ند  دق  منو  .ن  م  برا  یت  نذاش  آبرو  .ه  نو  شی  م 

با و  دوخت  بهزاد  تراس  به  را  نگاهش  دی  ام  نا  دالالرام 

.د افتا  راه  مادرش  دنبال  اکراه 

کنارش تا  زد  شی  صدا  ش  اه  عم  ند  دی  رس  سفره  کنار  یت  وق 
.د بو  نی  آرم  یو  ر  به  رو  درست  که  ی  یا  ج  .د  نی  بنش 
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یت ح  .ت  داش  نفرت  احساس  نیم  آر  به  نسبت  ا  قی  عم  حاالال 

.د کن  نگاهش  وانست  تی  نم 
سفره اطراف  در  یر  گی  د  یا  ج  کردن  ا  دی  پ  دی  ام  به 
مادرش توسط  جا  نی  آخر  اما  چرخاند،  را  نگاهش 

.د ش  اشغال 

سمت به  یر  ناچا  سر  از  و  افتاده  فرو  یا  ه  شانه  با 
خواست که  یا  لحظه  درست  اما  برداشت،  قدم  ش  اه  عم 

یزیچ ن  دی  ترک  بلند  یا  صد  د  نیش  بن  او  کنار  و  شده  خم 
ی اه  نوشاب  ان  وی  ل  یت  ح  و  ند  دی  پر  جا  از  همه  ه  کی  طور  آمد 

!د ش  چپه  لباسش  یو  ر  کامل  بود  نی  آرم  دست  در  که 

:ت گف  زده  ت  ری  ح  و  کرد  صاف  را  قامتش 

بود؟ یچ  یا  صد   _

.ت گذاش  قلبش  یو  ر  را  دستش  بزرگش  مادر 

بود؟ یچ  ه  گی  د  نی  ا  .م  کرد  سکته  .ه  بد  مرگم  خدا  یا  و   _

.ت برخاس  شی  جا  از  داوود 

.د بو  یچ  یا  صد  م  نی  بب  نم  کی  م  نگاه  االالن   _
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  برق   کند   نگاه   پدرش   به   تا   چرخاند   را   سرش   که   ن ی هم 

  و   ی ز ی چ   شکستن   ی صدا   بعد   و   شدند   قطع   خانه   ی ها 

  را   خانه   سکوت   پدرش   بلند   آخ   ی صدا   آن   بند   پشت 

 . شکست 

 

 ت ی پاراز # 

 ۸۴_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  بغلش   ر ی ز   را   تاپش   لپ   که ی حال   در   و   گوش   به   هدفون 

  کوچک   ی کمر   ف ی ک   ک ی .  زد   رون ی ب   خانه   از   بود   زده 

  مورد   ل ی وسا   که   بود   بسته   کمرش   دور   ی هود   ی رو   از 

  کرده   ی ساز   جا   آن   در   را   امشب   ی ها   برنامه   ی برا   از ی ن 

 .  بود 

 

  به   رو   واحد   به   ی معنادار   لبخند   وبا   بست   را   خانه   در 

 . شد   ره ی خ   یی رو 

 .  امشب   کنه ی م   کار ی چ   بهزاد   باش   داشته   ی فرفر   مو _  
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سرش پشت  را  بام  پشت  در  .د  ش  بام  پشت  یه  را  عی  سر 

یه دفع  مثل  مبادا  تا  کرد  جمع  را  حواسش  بار  نی  ا  و  بست 

.د فت  وی  ب  ری  گ  آنجا  در  قبل 

از یب  چو  آبنبات  عادت  طبق  کارش  شروع  از  قبل 

کاغذ کردن  باز  از  بعد  و  آورد  ون  ری  ب  فی  ک  داخل 

را نگاهش  بعد  و  گذاشت  دهانش  داخل  را  آن  دورش، 

.د چرخان  بام  پشت  کل  در 

یم ک  بعد  برداشت،  بام  پشت  وسط  سمت  به  بلند  قدم  چند 
بام پشت  کف  را  شی  پا  .د  تا  سیا  و  دی  چرخ  چپ  سمت  به 

.ت انداخ  گردنش  دور  را  هدفونش  .د  یب  کو 

یه خون  ی  یا  ری  پذ  قسمت  نیا  ری  ز  نکنم  لط  غ.   . .ب  خ   _
!ه خان  داوود 

.د دا  باالال  متفکر  را  شی  ابرو  یا  ت  ک 

مراسم  .. .ا  قطع  ورن  خیم  جا  نی  ا  که  هم  رو  شام   _
نظر مورد  پلن   .. .ت  نجاس  یا  صحبتام  نی  ا  و  یر  خواستگا 

.ن خا  بهزاد  شه  اجرا  جا  نی  هم  از  دی  با 
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.د ز  ین  ا  طی  ش  لبخند  و  چرخاند  دهانش  داخل  را  آبنبات 

باز کمرش  دور  از  را  فی  ک  و  زد  چمباتمه  نی  زم  یو  ر 
به منفجره  مواد  مدل  چند  شامل  که  فی  ک  ت  ای  محتو  .د  کر 

چسب، کی  و  یگ  رن  کوچک  یا  ه  کپسول  صورت 

نیم ز  کف  را  بود  کوچک  فندک  و  ه  لی  تی  ف  و  یچ  ی 
:د کر  زمزمه  یا  اندازه  یب  نت  طی  ش  با  و  ت  خی  ر 

.ن خا  نی  آرم  کنه  رحمتت  خدا   _

ه لی  تی  ف  و  چسباند  بهم  چسب  با  را  کوچک  های  کپسول 

یه لی  تی  ف  کی  به  چسب  با  زی  ن  را  ها  آن  کوچک  یا  ه 
!د باش  ساخته  بمب  کی  که  انگار  .د  کر  وصل  تر  بزرگ 

رد کی  م  فکر  نی  ا  به  و  بود  ها  آن  به  نگاهش  ه  کی  حال  در 

آبنبات کرد  خواهند  دی  تول  صدا  چقدر  انفجار  از  بعد  که 
:د ز  لب  و  را  هول  لپش  یه  گوش  به  را 

.ت صلوا  نشه  خراب  ساختمون   _

ش فی  ک  داخل  را  ها  آن  شد  تمام  که  ها  کپسول  با  کارش 

را تاپش  لپ  ش  لی  وسا  کردن  جمع  از  بعد  و  انداخت 

.د کر  روشن 
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رخاند چی  م  شی  ها  لپ  یه  گوش  را  آبنبات  که  همانطور 

قسمت آن  در  را  نی  آرم  اطالالعات  که  یا  پوشه  وارد 

.د ش  بود  کرده  ه  ری  ذخ 

با و  چرخاند  را  نگاهش  ن  یم  آر  تلگرام  نی  مخاطب  نی  ب 
.د کر  مکث   "my love  " اسم  ن  دی  د 

.ن خا  نی  آرم  باش  داشته  و  نی  ا  حاالال   _

کرد یپ  ک  ش  ای  گوش  داخل  را  نیم  آر  دختر  دوست  ید  ی 
.د ش  بلند  شی  جا  از  و 

یه گوش  کی  در  فی  ک  همراه  را  آن  و  بست  را  تاپ  لپ 

.د کر  پنهان  بام  پشت 

یک مش  ماسک  و  دی  کش  سر  یو  ر  را  ش  ای  هود  کالاله 

و شده  خارج  بام  پشت  از  و  زد  دهانش  یو  ر  را  رنگش 

.د کر  قفل  را  آن  در 

راه از  منتظر  دی  با  .د  برو  نی  یا  پ  به  تا  شد  آسانسور  سوار 

عکس چند  به  .د  ان  می  م  ه  یا  همس  یا  ه  مهمان  ن  دی  رس 

.ت داش  ج  ای  احت 
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مارکت سوپر  به  نباشد  مشکوک  رفتارش  که  نی  ا  یا  بر 

نگاه ش  ای  مچ  ساعت  به   . دیر  خ  تنقالالت  یم  ک  و  رفته 
دیا ب  کم  کم  .د  بو  گذشته  شب  مین  و  هفت  از  ساعت  .د  کر 

.د ن  دی  س  ری  م  راه  از  ها  مهمان 

به .د  تا  سی  ا  منتظر  و  کرد  نی  کم  ساختمان  ار  وی  د  پشت 

و نی  ماش  بتواند  که  داشت  اطالالعات  نی  آرم  از  یر  قد 
صیخ تش  دور  از  ن  دی  د  محض  به  را  او  نی  ماش  مدل 

.د ده 

بیج از  را  ش  ای  گوش  و  زد  ید  لبخن  ماسک  ری  ز  از 

ده ای  پ  نی  ماش  از  ها  مهمان  تا  ماند  منتظر  و  دی  کش  ون  ری  ب 
.د شون 

دست در  یگ  بزر  گل  دسته  داشت  انتظار  که  همانگونه 

یر خواستگا  مناسبتش  ظاهرا  که  داشت  وجود  نی  آرم 

.د بو  دالالرام  از 

تیز ارا  پ 
۸  _۵ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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  ی جعبه   و   گل   دسته   ی ت ی نارضا   با   ن ی آرم   نکه ی ا   از   قبل 

  و   کرده   زوم   ش ی رو   بهزاد   دهد   مادرش   به   را   ی ن ی ر ی ش 

 .  گرفت   او   از   عکس   چند 

 

  تا   ماند   منتظر   ت ی رضا   با   شد   تمام   که   اش ی عکاس   کار 

 . شوند   ساختمان   وارد   ها   مهمان   اول 

  عکس   به   خنده   با   و   داد   ه ی تک   ی مان ی س   وار ی د   به   را   پشتش 

 . شد   ره ی خ   ن ی آرم   ت ی ف ی ک   با   ی ها 

  روز   رو   عشقت   یی کادو   پالتو   پسر   خوشگل _  

 ... بابا   گرم   دمت   ؟ ی د ی پوش   ت ی خواستگار 

 

  که   بود   ده ی د   را   تولدش   از   ی پ ی کل   ن ی آرم   تاپ   لپ   در   قبال 

  در   را   داشت   تن   در   که   یی پالتو   ن ی هم   دخترش   دوست 

 . بود   داده   ه ی هد   او   به   کافه 

  ساختمان   سمت   به   و   داد   سر   بش ی ج   داخل   را   ی گوش 

 . رفت 

 ! امشب   شود   ی شب   چه _  
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و برداشت  گردن  دور  از  رو  هدفون  .ت  بازگش  خانه  به 
متوجه که  نی  ا  محض  به  تا  کرد  نی  کم  .ت  انداخ  زی  م  یو  ر 

ت ای  عمل  هستند  خوردن  شام  حال  در  ها  مهمان  شد 
نگاه آن  از  قبل  اما  کند،  شروع  را  ش  ای  خرابکار 

ین زما  محاسبهی  کی  با  و  انداخت  ساعتش  به  یه  کوتا 

.د کن  اجرا  را  یل  اص  یه  نقش  تا  شد  بکار  دست  ذهنش  در 

ش ای  تقلب  یا  ه  اکانت  نی  ب  از  و  کرد  باز  را  تلگرامش 

بالالاستفاده ها  مدت  که  شاهکار  اسم  به  ها  آن  از  یک  ی 
.د کر  انتخاب  را  بود  مانده 

داخل بام  پشت  در  که  ید  یآ  و  شد  اکانتش  وارد 

و کرده  یپ  ک  تلگرام  داخل  را  بود  کرده  یپ  ک  ش  ای  گوش 

.د ش  نظرش  مورد  چت  یه  صفح  وارد 

عکس عی  سر  .د  بو  بهار  ش  ای  گوش  در  اکانت  اسم 

همان او  که  شود  مطمئن  تا  کرد  باز  را  دختر  لی  پروفا 

صیخ تش  که  نی  ا  از  بعد  .ت  اس  نی  آرم  دختر  دوست 

:د کر  زمزمه  نت  طی  ش  با  داد  تی  هو 

پسرت دوست  یر  خواستگا  یا  عکس  ه  فی  ح  خانم  بهار   _
.ید ب  دست  از  رو 
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یه صفح  کی  یل  معمو  چت  از  فرستادن  م  ای  پ  یا  بج 

را ها  عکس  جا  آن  از  و  ساخت  بهار  با  چت  سکرت 

.ت نوش  خباثت  با  ش  ری  ز  و  کرد  ارسال  بهار  یا  بر 

یه چهر  مد  وی  ن  دلم  باز  اما  ،ید  نش  من  مال  وقت  چی  ه   "
.. .ن  یب  ب  بفرما  .م  ند  نشون  بهت  رو  آشغال  نی  ا  یع  واق 

یت خواس  اگه  !ت  دل  محبوب  یر  خواستگا  یا  عکس 

االالن نی  هم  ین  و  تی  م  م  گی  م  درست  که  یش  مطمئن 

م سی  و  نی  م  برات  که  یس  آدر  نی  ا  به  رو  خودت 

".. .ی  برسون 

ون فی  آ  شماره  نوشتن  یا  بج  و  نوشت  را  ان  شه  خان  آدرس 

در تا  داد  را  خودش  یه  خان  ون  فیآ  شماره  داوود  یه  خان 
.د کن  باز  را  در  زدن  زنگ  صورت 

.د کر  پی  تا  یر  گی  د  م  ای  پ  آدرس  ارسال  از  بعد 
که یت  هس  باهوش  اونقدر  طمئنم  م.   . .م  ای  ک  نپرس   "

یر طو  نی  ا  رو  تو  که  هست  یک  ی  فقط  .م  ای  ک  ین  بدو 

"ه دار  دوست 
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.د کر  نجوا  تی  رضا  با  و  کرد  ارسال  را  م  ای  پ 
داشته درمون  و  درست  ب  یق  ر  هی  نی  آرم  وارم  دی  ام   _

.ه باش 

.م خان  بهار  یش  نی  آنالال  وقتشه  حاالال 

کانتر به  .د  تا  سی  ا  منتظر  و  انداخت  کانتر  یو  ر  را  یش  گو 

بسته بود  ه  دی  خر  که  ی  یا  ه  یک  خورا  الالی  از  و  داد  هی  تک 

که شد  خوردن  مشغول  خونسرد  و  آورد  ون  ری  ب  یس  پی  چ 
.ت اس  داده  را  جوابش  بهار  شد  متوجه 

.د خوان  را  بهار  م  ای  پ 
ا نی  ا  ه  شی  نم  باورم   .. .ی  وا  ؟یت  هس  یک  بگو  قرآن  تورو   "

فت گی  م  که  اون   .. .ل  آشغا  نیم  ر  آ.   . .ن  باش  راست 

" .ه  عاشقم 

.ت انداخ  کانتر  یو  ر  را  س  پیچ  پاکت  .د  ز  ید  لبخن  بهزاد 

خاموش را  یش  گو  .د  باش  نی  آنالال  که  نبود  یز  ای  ن  ر  گی  د 
.د ز  ون  ری  ب  خانه  از  آرام  و  کرد 
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در به  را  گوشش  و  شد  ی  یو  ر  به  رو  واحد  کی  نزد 

.د چسبان 

را ها  مهمان  که  دی  شن  را  خان  داوود  تعارف  یا  صد 
.د ز  ید  لبخن  .د  ر  کی  م  دعوت  سفره  دور  به  شام  یا  بر 

.د کن  یل  عم  را  شی  ها  نقشه  که  بود  ه  دی  رس  وقتش 

تیز ارا  پ 
۸  _۶ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

لپ و  فی  ک  .د  رسان  بام  پشت  به  را  خودش  سرعت  با 
را مختصاتش  قبالال  که  یت  سم  به  و  برداشت  را  تاپش 

فیک از  را  ها  کپسول  عی  سر  .ت  رف  بود  کرده  نی  یع  ت 
سرعت به  و  زد  آتش  را  ها  آن  یه  لی  تی  ف  و  آورد  ون  ری  ب 

.د ز  ون  ری  ب  بام  پشت  از  ش  لی  وسا  برداشتن  با 

کپسول و  سوخته  کامل  ه  لی  ت  یف  تا  دی  ش  کی  م  طول  هی  ثان  چند 
یا ه  پله  از  سرعت  نی  تر  شی  ب  با  .د  شون  منفجر  ها 
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  ی صدا   د ی رس   نگ ی پارک   به   ی وقت   و   د ی دو   ن یی پا   ساختمان 

 . د ی شن   را   انفجار 

 

  ی ها   وز ی ف   ی اصل   ی جعبه   به   را   خودش   ع ی سر   و   د ی خند 

 .  رساند   ساختمان 

  چشمش   ع ی سر   و   کرد   باز   را   جعبه   بزرگ   و   ی فلز   در 

 ! کرد   قطع   را   نظرش   مد   وز ی ف   سرعت   به   و   چرخاند   را 

 

  را   خودش   تر   تمام   چه   هر   سرعت   با   شد   تمام   که   کارش 

  پنج   ی طبقه   ی دکمه   ی خونسرد   با   و   رساند   آسانسور   به 

 . داد   فشار   را 

  به   را   مشتش   خنده   با   و   داد   رون ی ب   ق ی عم   را   نفسش 

 . آورد   باال   ی روز ی پ   ی نشانه 

 

  وارد   صدا   و   سر   ن ی کمتر   با   و   آمده   رون ی ب   آسانسور   از 

 . بست   سرش   پشت   را   در   و   شد   اش خانه 

 

 !  بود   شده   انجام   ت ی موفق   با   ات ی عمل 
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در کی  نزد  که  تلفن  زی  م  یو  ر  را  فی  ک  و  تاپ  لپ 

یم ک  .ت  رف  آشپزخانه  سمت  به  و  انداخت  بود  ید  ورو 

به عی  سر  بعد  و  دی  ای  ب  شیا  ج  سر  نفسش  تا  خورد  آب 

.د ش  ه  ری  خ  ون  ری  ب  به  یم  چش  از  و  بازگشت  در  سمت 

پشت از  توانست  که  بود  نگذشته  تر  شی  ب  هی  ثان  چند 
بعد و  آمد  ون  ری  ب  ان  شه  خان  از  .د  نی  بب  را  دالالرام  یم  چش 

ه ری  خ  او  یه  خان  در  به  آسانسور  در  به  کوتاه  نگاه  از 

.ت اس  تاده  سی  ا  در  پشت  او  بود  متوجه  که  انگار  .د  ش 
شال ری  ز  از  سماجت  با  که  او  فر  یا  موه  به  بهزاد 

بودند صی  تشخ  قابل  هم  ی  کیر  تا  در  یت  ح  و  زده  ون  ری  ب 
.د کر  نگاه 

!ه بامز  یر  فرف  مو   _

که برود  ون  ری  ب  و  داده  نی  یا  پ  را  در  یه  ری  دستگ  خواست 

.دین ش  ی  یا  صد  ناگهان 

را نی  آرم  یه  مردان  یا  صد  .د  چسبان  در  به  را  گوشش 

.د شدن  درهم  شی  ها  اخم  دی  شن  که 
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کالالس من  برا  هم  تو  که  ه  دی  رس  ی  یا  ج  به  کار   _
هیر خب  ید  کر  فکر  ای  داشته  برت  هوا  نکنه  ؟ی  ار  ذی  م 

واقعا؟

زیم یو  ر  از  اخم  با  را  ش  فی  ک  و  گرفت  فاصله  در  از 

آن از  یر  ت  کوچک  کپسول  .ت  برداش  تلفن  یب  چو 

یت بهداش  سی  سرو  در  صدا  یب  و  آرام  .د  آور  ون  ری  ب 
از بعد  و  کرد  باز  را  بود  ید  ورو  کنار  ا  قی  دق  که  خانه 

داخل را  آن  کپسول  کوچک  یه  لی  تی  ف  کردن  روشن 

.ت انداخ  ی  یو  دسش 

دوباره و  بست  را  ی  یو  دسش  در  انفجار  یه  لحظ  درست 

آنقدر نی  آرم  بود  مطمئن  .د  کر  نگاه  ون  ری  ب  به  یم  چش  از 

صدا دهد  صی  تشخ  بود  محال  که  بود  شده  هول  و  جی  گ 
.ت اس  بوده  او  یه  خان  از 

.ت نشس  شی  ها  لب  روی  ید  من  تی  رضا  لبخند 

.د ش  هی  تخل  ید  حدو  تا  می  انرژ  که  خوبه  چه   .. .ش  یخ  آ   _
در دوم  راند  که  برو  کوچولو  استراحت  هی  خان  نی  آرم 

!ه راه 
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.د شدن  پاگرد  وارد  هم  ر  گی  د  نفر  چند  که  شد  متوجه 

.د نش  ها  آن  یا  ه  حرف  متوجه 

شدن کی  نزد  با  که  رد  کی  م  نگاه  ها  آن  به  دقت  با  داشت 

.د رفتن  باالال  شی  ابروها  ش  اه  خان  در  به  خان  داوود 

یا صد  آن  بند  پشت  و  خورد  ش  اه  خان  در  به  یا  تقه 
.د بو  داده  قرار  مخاطب  را  همسرش  که  دی  شن  را  داوود 

هی .ه  ک  شه  خون  ین  مهمو  میر  ب  که  می  وا  خی  نم  خانم   _
رو شامتون  تو  نی  بر  شما  .م  بپرس  وام  خی  م  سوال 

... .ن  آقاجو  .ن  یر  بخو 

از هول  با  و  عی  سر  که  بود  نشده  کامل  داوود  یه  جمل 
و دی  کش  ون  ری  ب  تن  از  را  ش  ای  هود  .ت  گرف  فاصله  در 

تن به  و  برداشت  را  بود  انداخته  کاناپه  یو  ر  که  یر  وی  پل 
دیش پو  نی  ج  شلوار  یو  ر  از  را  ش  ای  راحت  شلوار  .د  کر 

را ها  آن  و  برده  شی  موها  الیال  را  دستش  ه  کی  حال  در  و 
و تاد  سی  ا  در  پشت  و  زد  یو  مح  لبخند  ت  خی  ری  م  بهم 

تنگ عامدانه  را  چشمانش  ه  کی  حال  در  و  در  آرام 

.د کر  باز  را  در  دی  ای  ب  بنظر  آلود  خواب  تا  رد  کی  م 
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****

تیز ارا  پ 
۸  _۷ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

بهم زی  چ  همه  هی  ثان  کی  در  چرا  دی  هم  فی  نم  شد  شوکه 

.د بو  خورده 

.دین ش  را  مادرش  نگران  یا  صد 
شد؟ چت  داوود  آقا   _

:دیس پر  ه  ری  من  بند  پشت  و  عی  سر  هم  فروغ 

شکست؟ یچ  ؟ی  خوب  داداش  خان   _

:د دا  جواب  کالالفه  داوود 

ر ای  ب  یز  یچ  یع  شم  هی  خانم  .م  دی  بر  پامو  کنم  فکر   _
شده؟ یچ  م  نی  بب  می  کن  روشن 

روشن را  ش  ای  گوش  یه  قو  چراغ  تند  ش  اه  عم  شوهر 

.ت گرف  داوود  سمت  به  و  کرد 
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چپه آب  پارچ  .ت  سی  ن  یز  یچ   .. .ن  خا  داوود  نترس   _
.ه سالم  پات  .ه  شکست  بشقاب  بشقاب،  رو  شده 

.د فرستا  یت  صلوا  بزرگش  پدر 

بخاطر برقا  نکنه  بود؟  یچ  یا  صد  صدا   .. .ر  اکب   
للاللاللا  _

شدند؟ قطع  اون 

.د ش  بلند  همه  نظرات  و  ها  پچ  پچ  یا  صد  کم  کم 
:ت گف  دالالرام  به  خطاب  داوود 

باشه داشته  داره؟  برق  آسانسور  نی  بب  برو  دخترم   _
!ن دی  پر  ما  یا  ز  وی  ف  ین  ع 

.دیر پ  پدرش  حرف  ن  ای  م  عی  سر  ش  اه  عم 
.ش با  خودت  مراقب   .. .ه  ک  یر  تا  هوا   ... .ه  عم  دالالرام   

_

!و بر  باهاش  پاشو  نی  آرم 

و بود  کی  تار  فضا  که  بود  خوب  .د  یش  ک  یف  پو   
دالالرام

.دیدیم ن  را  صورتش  یس  ک 
تا بعدشم  .ت  هس  می  گوش  قوه  چراغ  جون  عمه   _
نیم آر  آقا  واد  خی  نم  !؟  راهه  چقدر  مگه  آسانسور 

.ن بکش  زحمت 
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یه جمل  یف  تالال  در  و  داد  او  به  یر  ت  شی  ب  جرات  یک  یر  تا 
تمسخر پر  بود  گفته  سفره  کنار  که  نی  آرم  یه  ادبان  ی 

:د دا  ادامه 
ون شه  نوشاب  پا  تا  سر  ل  کیه  فکر  به  بهتره  ون  شی  ا   _

!ن باش 

به توجه  یب  و  زد  چنگ  کانتر  یو  ر  از  را  ش  ای  گوش 

.ت رف  آسانسور  سمت  به  هی  بق 
بهزاد یه  خان  در  به  را  نگاهش  .ت  داش  برق  آسانسور 

.ت دوخ 

ها کار  نی  ا  تمام  نکند  .د  ش  زده  ذهنش  در  یا  جرقه 

بودند؟ بهزاد  یه  نقش 

.د ز  یق  یم  ع  لبخند  و  شد  روشن  دلش  در  دی  ام  نور 

!ه ون  وی  د  یه  پسر   _

.دیر پ  جا  از  نی  آرم  یا  صد  با 
.ین زی  م  حرف  خودت  با  یر  دا  که  ی  یو  ت  ونه  وی  د  فعالال   _

.ت گذش  کنارش  از  و  گرفت  ه  دین  نش  را  او  یه  جمل   
دالالرام

نخواهد که  بود  آورده  فش  یک  سر  یر  قد  به  بهزاد  یه  نقش 
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بهم یض  را  خود  از  نی  آرم  با  کردن  بحث  با  را  حالش 

.د زی  بر 

.ت گرف  را  دستش  نی  آرم  که  بود  نشده  خانه  وارد  هنوز 

کالالس من  برا  هم  تو  که  ه  دی  رس  ی  یا  ج  به  کار   _
هیر خب  ید  کر  فکر  ای  داشته  برت  هوا  نکنه  ؟ی  ار  ذی  م 

واقعا؟

دنبال .د  فشر  را  شی  ها  دندان  تی  عصبان  با  دالالرام 

ش اه  خودخواهان  لحن  و  ن  یم  آر  قی  الال  که  بود  یت  کلما 
اتفاق دوم  بار  یا  بر  که  انفجار  بلند  یا  صد  اما  باشد، 

شیو باز  از  خود  به  خود  ن  یم  آر  دست  تا  شد  باعث  افتاد 
قیم ع  لبخند  بود  ه  دی  ترس  که  نیا  غم  ری  عل  او  و  شود  جدا 

.د ز  یر  ت 
درست مفصل  ناهار  کی  بهزاد  یا  بر  دی  با  حتما 

.د ر  کی  م 

.دین ش  را  نی  آرم  ن  دی  غر  یا  صد 
چخبره؟ شده  خراب  نی  ا  تو   _
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ید ورو  به  هول  با  را  خودشان  هم  خانه  افرا  یه  یق  ب 
.د رساندن  خانه 

:ت گف  عی  سر  نشان  دی  د  با  دالالرام 

.ه دار  برق  آسانسور   _

پاگرد داخل  را  خودش  و  زده  کنار  را  دالالرام  داوود 

رو واحد  به  و  گرفت  آسانسور  در  از  نگاهش  .ت  انداخ 

:ت گف  و  شد  کی  نزد  ی  یو  ر  به 
داره؟ برق  هی  همسا  م  نی  بب  بذار   _

تند ه  ری  من  و  دی  جو  استرس  با  را  لبش  پوست  دالالرام 

:ت گف 
.ه ن  کی  م  استراحت  داره  دی  شا  .ن  خا  داوود  زشته   _

تیز ارا  پ 
۸  _۸ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

.د ز  در  ل  ای  خی  ب  داوود 
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هی .ه  ک  شه  خون  ین  مهمو  میر  ب  که  می  وا  خی  نم  خانم   _
رو شامتون  تو  نی  بر  شما  .م  بپرس  وام  خی  م  سوال 

.ه سفر  یا  پ  نشستن  تنها  جون  خانم  و  آقاجون  .ن  یر  بخو 

:د ز  لب  فروغ 

غذا ه  شی  م  یک  یر  تا  نی  ا  تو  !ای  ن  زی  م  حرفا  داداش  خان   _
مگه؟ خورد 

.ت گرف  را  نی  آرم  یو  باز 

.ر ماد  ید  یم  یا  نوشابه  بوی  چه   _

احساسات .ت  گرف  دندان  به  را  ش  نی  ری  ز  لب  دالالرام 

استرس هم  .د  بودن  آورده  هجوم  سمتش  به  مختلف 

از هم  و  بود  یب  عص  نی  آرم  یا  ه  حرف  از  هم  داشت، 

.د بو  گرفته  ش  اه  خند  ش  اه  عم  یه  جمل 
به رو  واحد  در  که  بود  خود  مختلف  افکار  ری  درگ 

.د ش  باز  ی  یو  ر 
درشت را  چشمانش  و  داده  قورت  را  دهانش  آب   

دالالرام

صیخ تش  خوب  یک  یر  تا  در  را  بهزاد  بتواند  بلکه  تا  کرد 

.د ده 
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که داشت  تن  به  رنگ  کرم  گشاد  ر  وی  پل  کی  بهزاد 

اسپورت شلوار  کی  با  بود  شده  کوله  و  کج  ش  اه  ق 
چشمانش حالت  و  بودند  ان  شیر  پ  شی  موها  .ی  راحت 

.ت اس  شده  ار  دی  ب  خواب  از  تازه  انگار  که  بود  یر  طو 

بهزاد به  یط  رب  ها  انفجار  آن  نکند  .د  کر  ت  ری  ح   
دالالرام

نداشت؟

.د باش  کرده  یص  خا  کار  ن  دیب  خوا  جز  او  مد  آی  نم  بنظر 

.د ش  پرت  پدرش  یا  صد  با  حواسش 

شما بپرسم  که  بود  نی  ا  مزاحمت  از  غرض  سالالم   _
؟ نی  دار  برق 

به و  کرد  باز  کامل  را  در  .د  یش  ک  یا  زه  ای  خم  بهزاد 

به سماجت  با  ی  یا  دی  پذ  لوستر  نور  .د  دا  هی  تک  چارچوب 

.دیش ک  سرک  پاگرد 

.میر دا  که  ظاهرا   _

.د کر  اخم  داوود 

!ید بو  خواب  انگار  شدم  مزاحم  موقع  بد   _
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.ت گرف  چارچوب  از  را  ش  اه  یک  ت  بهزاد 

سرما م  کی  من  .ن  یر  دا  ر  ایت  اخ  نم  کی  م  خواهش  نه   _
حد از  زودتر  نی  هم  برا  خوردم  دارو  .م  دار  یگ  خورد 

.د بر  خوابم  معمول 

:د کر  زمزمه  یگ  شرمند  با  و  عی  سر  ه  ری  من 
آشپزخونه تو  روز  اون  .د  بهزا  آقا  شد  ما  ری  تقص   _

مرگ منو  خدا  .ی  خورد  سرما  نی  هم  برا  ید  ش  سی  خ 
دالالرام م  دی  م  نم  کی  م  درست  سوپ  برات  بازم  .ه  بد 

.ر ماد  ره  ای  ب  برات 

.د ز  یر  موق  لبخند  بهزاد 

درد دستتون  .ت  سی  ن  یم  مه  زی  چ  نه  .ن  جونتو  از  دور   _
.ه نکن 

.د ز  ش  اه  خان  یب  چو  در  به  نت  طی  ش  با 
یت سالالم  خدا  .ه  ندار  حرف  دستپختتون  تخته  به  بزنم   _

.ن بهتو  بده 
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 . شکفت   ره ی من   گل   از   گل 

 .  پسرم   ی ش   ر ی بخ   عاقبت _  

 

  ه ی همسا   مرد   و   همسرش   ی ها   صحبت   از   کالفه   داوود 

 . د ی پر   حرفشان   ان ی م 

  نم ی بب   برم   منم .  تو   ن ی ببر   ف ی تشر   شما .  خانم   خب   ی ل ی خ _  

 . اومده   برق   وز ی ف   سر   یی بال   چه 

 

 .  شدند   خانه   داخل   ی خداحافظ   با   ره ی من   بعد   و   فروغ   اول 

 

 : د ی پرس   بالفاصله   بهزاد 

 اد؟ ی م   بر   من   دست   از   ی کمک _  

 

 : د ی غر   با ی تقر   ن ی آرم 

 .  هستم   خودم ...  ر ی نخ _  

 

  چشم   با   داشت   که   دوخت   ن ی آرم   به   را   نگاهش   بهزاد 

 .  کرد ی م   نگاه   دالرام   به   غره 
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ش اه  ری  خ  که  چرخاند  دالالرام  یو  ر  نی  آرم  از  را   
نگاهش

، دی  پاش  دالالرام  یو  ر  به  ید  لبخن  توجه  جلب  بدون  .د  بو 

.دید را  لبخندش  نی  آرم  که  شد  مطمئن  اما 
پر دی  بگو  یز  یچ  تا  دهد  فرصت  نی  آرم  به  که  نی  ا  از  قبل 

:ت گف  تمسخر 

رو که  م  دی  ند  آخه  .س  مهند  یا  آق  وام  خی  م  عذر   _
.ر کا  برق  باشه  نوشته  ون  تی  ون  شی  پ 

تیز ارا  پ 
۸  _۹ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

اما گرفت،  ش  اه  خند  بهزاد  تمسخر  پر  یه  جمل  با   
دالالرام

:دیر غ  اخم  با  نی  آرم 

؟ین کی  م  نگاه  مارو  بر  و  بر  جا  نی  ا  ید  واستا  چرا  تو   _
.ه گی  د  تو  برو  هست؟  یز  یچ  یش  یا  نم 

نثار یر  دا  آب  فحش  آرام  ی  یا  صد  با  و  لب  ری  ز  بهزاد 

زدن تشر  مدل  از  داوود  تعجب  توانست  و  کرد  نی  آرم 

.د نی  بب  را  نی  آرم 
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شود متوجه  و  دی  ای  ب  خودش  به  مرد  نی  ا  بود  ممکن  ین  ع 

دخترش یا  بر  یر  همس  مناسب  اصالال  ش  اه  زاد   
خواهر

ت؟ سی  ن 

.د کر  نگاه  دالالرام  به  نی  آرم  رفتار  از  اخم  با  داوود 

.میایم هم  ما  .م  دختر  خونه  تو  برو   _

بهزاد نی  سنگ  نگاه  ری  ز  و  داد  تکان  سر  اکراه  با   
دالالرام

.ت برداش  قدم  خانه  سمت  به  نی  آرم  و 
اما بزند،  حرف  بهزاد  با  و  تاده  سی  ا  واست  خی  م  دلش 

.د بودن  مانعش  پدرش  و  نی  آرم 

در هم  بهزاد  که  دی  د  و  شد  خانه  داخل  آرام  ی  یا  ه  قدم  با 
.ت بس  را  ش  اه  خان 

به را  گوشش  و  تاد  سی  ا  در  پشت  ی  یا  ری  پذ  به  رفتن  یا  بج 

.د شو  مطمئن  پدرش  و  نی  آرم  رفتن  از  تا  چسباند  در 

، دی  شن  را  آسانسور  در  شدن  بسته  و  باز  یا  صد  یت  وق 
در لحظه  همان  در  درست  و  کرد  باز  را  خانه  در  آرام 

بهزاد چشمان  توانست  و  شده  باز  هم  ی  یو  ر  روبه  واحد 

.د نی  بب  د  شی  م  ه  دی  د  ها  آن  در  یق  یم  ع  نت  طی  ش  برق  که  را 
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نیج شلوار  ،ی  راحت  شلوار  بجای  حاالال  که  نی  ا  تر  جالب 

یر خب  هم  چشمانش  بودن  آلود  خواب  از  و  بود  تنش 

.د نبو 

که بپرسد  او  از  و  داده  تکان  را  شی  ها  لب  که  نی  ا  از  قبل 

است، کرده  عوض  را  شلوارش  سرعت  نی  ا  به  چگونه 

.د آور  جلو  به  پشتش  از  را  دستش  بهزاد 

قبل ه  قی  دق  چند  تا  که  یت  راح  شلوار  همان  ن  دی  د  با   
دالالرام

بهزاد ه  کی  طور  شد  گرد  چشمانش  بود  بهزاد  یا  پ  در 

:ت گف  و  دی  خند  زی  ر  زی  ر 
!ش م  دی  پوش  نی  ج  شلوار  رو  از  شدم  هول   _

:دیس پر  آرام  و  کرد  نگاهش  شک  با  دالالرام 

.. .ر  انفجا  یا  صد  اون   _

.ت گذاش  ناقص  را  ش  اه  جمل  بهزاد  چشمک 

.ن بگذرو  خوش  برو  بهت  گفتم   _

دهانش یو  ر  را  دستانش  ان  جیه  و  ت  ری  ح  با  دالالرام 

.ت گذاش 
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.. .ه  شی  نم  باورم  خدا  یا  و   _

.ت گذاش  ش  ای  نی  ب  روی  را  ش  اه  اشار  انگشت  بهزاد 

تا تو  برو  .ن  نو  شی  م  رو  صدات  االالن  آروم  سی  ه   _
.ن نکرد  شک 

به تا  دی  چرخ  شی  ها  لب  یو  ر  یگ  بزر  لبخند  با  دالالرام 

.د ز  شی  صدا  آرام  بهزاد  که  برود  خانه  سمت 

.. .ی  دل  یه   _

گونه نی  ا  چرا  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب  ان  جی  ه  با   
دالالرام

.د بو  افتاده  تپش  به  قلبش  د؟  زی  م  شی  صدا  ین  خواست 

یل سوا  و  چرخاند  بهزاد  طرف  به  را  سرش  آرام 

.د کر  نگاهش 

:د کر  نجوا  لبخند  با  بهزاد 

.ش با  منتظر   .. .ه  فت  وی  ب  ترم  جالب  اتفاق  هی  احتماالال   _

سرعت با  و  دی  بگو  یز  یچ  دالالرام  تا  نماند  منتظر  ر  گ   
د

.ت بس  را  در  آرام  و  شده  ش  اه  خان  وارد 
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.د بو  شده  داغ  صورتش  و  حبس  دالالرام  یه  نی  س  در   
نفس

را دستش  .د  دا  ون  ری  ب  را  نفسش  و  کرد  باز  را  دهانش 

.ت گذاش  قرارش  یب  قلب  یو  ر 
یه معجز  هی  همسا  مرد  است  قرار  رد  کی  م  حس 

.د باش  ش  ای  زندگ 

و پشت  رد  کی  م  حس  .د  ز  یق  یم  ع  لبخند  و  بست  را  در 

دلهره و  ترس  بدون  تواند  یم  که  است  کرده  ا  دی  پ  یه  پنا 
.د برو  جلو  به 

در درست  که  شد  خانه  وارد  لب  یو  ر  یق  یم  ع  لبخند  با 
بتواند که  نی  ا  از  قبل  و  آمدند  ها  برق  لحظه  همان 

هیق ب  متعجب  نگاه  متوجه  کند  جور  و  جمع  را  لبخندش 

.د ش  صورتش  یو  ر 

:دیس پر  تعجب  با  فروغش  عمه 
عمه؟ ندی  خی  م  یچ  به   _

تیز ارا  پ 
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۹  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د ش  هول  دالالرام 

.. .م  وم  ا.   . .ه  زی  چ   _
:د دا  ادامه  هوا  یب  و  اند  چیپ  هم  در  را  انگشتانش 

شده پا  خواب  از   .. .ه  یا  همس  مرد  یه  ف  ای  ق  و  شکل  به   _
.ت گرف  مه  خند  مش  دی  د  بود 

ماساژ را  شی  پا  بود  نشسته  سفره  کنار  که  بزرگش  مادر 

:د ز  غر  و  داد 
مه بچ  نی  آرم  .ی  ند  خی  م  ه  بیر  غ  مرد  به  نداره  تی  خوب   _

.ت وق  هی  ه  شی  م  ناراحت  جاست  نی  ا 

.د کر  کنترل  را  پوزخندش  دالالرام 

مگه؟ جرمه  ن  دی  خند  بزرگ  مامان  وا   _

بدهد را  جوابش  تخم  و  اخم  با  خواست  بزرگش  مادر 

.. .د  ن  دی  رس  راه  از  نی  آرم  و  پدرش  که 
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ذشت گی  م  کنارش  از  یت  وق  نی  آرم  یه  غر  چشم  متوجه 

پدرش یا  صد  چون  فت  ای  ن  را  آن  لی  تحل  فرصت  اما  شد، 
.د کر  پرت  را  حواسش 

.د بو  ه  دی  پر  ز  وی  ف   _

:دیس پر  ش  اه  عم  شوهر 

پس؟ بود  یچ  برای  بلند  یا  صد   _

.ت نشس  سفره  کنار  داوود 

پشت رو  انداخته  ترقه  یر  پد  یب  کدوم  ت  سی  ن  معلوم   _
.ه بود  اون  یا  صد  حتما  .م  بو 

بهزاد به  می  مستق  ری  غ  پدرش  که  نی  ا  از  .د  یز  گ  لب   
دالالرام

کرد یع  س  اما  شد،  ناراحت  بود  کرده  نی  توه 

.د کن  پنهان  را  ش  ای  ناراحت 

و نشستند  سفره  دور  یگ  هم  مجدد  ه  ری  من  تعارف  با 
.د شدن  شام  خوردن  مشغول 
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که بود  درست  .ت  بازگش  دالالرام  وجود  به  اضطراب 

انداخته قی  تعو  به  را  زی  چ  همه  کوتاه  یت  مد  یا  بر  بهزاد 

جمع شام  یه  سفر  دور  همه  دوباره  که  حاالال  اما  بود، 

نمانده یر  فرا  راه  ر  گی  د  که  دیس  ری  م  بنظر  بودند  شده 
.ت اس 

یا بر  را  او  و  فتد  ای  ب  بدی  اتفاق  که  نی  ا  از  داشت  واهمه 

.د کن  دور  شی  آرزوها  از  همه 
د ای  به  رد  کی  م  یز  با  شی  غذا  با  داشت  که  همانطور 

لبخند و  افتاد  کردنش  صدا  مدل  و  بهزاد  آخر  یه  جمل 
.د ز  یو  مح 

در بی  عج  اعتماد  کی  که  بود  کرده  یر  کا  بهزاد 

.دیش و  جی  م  او  به  نسبت  وجودش 

حماقت اندازه  یب  اعتماد  نیا  از  یه  گوش  انست  دی  م 
یلیل د  نه  و  ناخت  شی  م  را  بهزاد  نه  او  چون  بود،  محض 

نیم ه  با  اد  دی  م  حی  ترج  اما   ، دی  دی  م  او  یا  ه  کمک  یا  بر 

.ت داش  یب  خو  حس  چون  بزند  گول  را  خودش  حماقت 

یب ان  شی  ها  ی  یو  گ  زور  و  ران  گید  برابر  در  که  نی  ا  حس 

ین ک  دفاع  خودت  از  تا  تاده  سی  ا  پشتت  یس  ک  و  یت  سی  ن  پناه 
.د بو  یر  یظ  ن  یب  حس 
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  اجازه   ن ی آرم   اما   گرفت،   وسعت   لبخندش   فکر   ن ی ا   با 

 : گفت   زدنش   صدا   با   و   اورد ی ب   دوام   لبخند   ن ی ا   نداد 

 ؟ ی د ی م   رو   نمکدون   اون   زحمت   ی ب   دالرام _  

 

.  کرد   نگاه   ن ی آرم   به   اخم   با   و   آورد   باال   را   سرش   دالرام 

  شود   خم   بود   ی کاف   فقط .  بود   دستش   کنار   با ی تقر   نمکدان 

 . بردارد   را   آن   و 

 . کرد ی م   رفتار   نگونه ی ا   داشت   چه   ی برا   د ی فهم ی نم 

 

  روبه   که   ن ی آرم   سمت   به   و   برداشت   را   نمکدان   اخم   با 

  کرد   دراز   را   دستش   ن ی آرم .  گرفت   بود   نشسته   ش ی رو 

 . گرفت   را   نمکدان   او   دست   کردن   لمس   با   عمدا   و 

 . ممنونم _  

 

  رفتار   نگونه ی ا   چه   ی برا   ن ی آرم .  شد   شوکه   دالرام 

  با   ها   بزرگتر .  افت ی ن   ل ی تحل   و   ه ی تجز   فرصت   کرد؟ ی م 

  نگاهشان   ق ی عم   داشتند   ی معنادار   ی ها   لبخند   و   دقت 

 .  کردند ی م 
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با یز  با  مشغول  دوباره  و  برد  عقب  را  دستش  عی  سر 

ه دی  پر  نی  آرم  بی  عج  رفتار  با  خوبش  حس  .د  ش  شی  غذا 
بازگشته وجودش  به  یر  دت  ای  ز  شدت  با  ین  نگرا  و  بود 

و بودند  خورده  را  شامشان  همه  ا  بی  تقر  چون  .د  بو 

مطرح یر  خواستگا  صحبت  شام  از  بعد  بود  مطمئن 

.د ش  خواهد 

تیز ارا  پ 
۹  _۱ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

طول داشت  توان  در  که  ی  یا  ج  تا  را  شی  غذا  با  یز  با 
سرش همچنان  او  اما  شدند،  بلند  سفره  کنار  از  همه  .د  دا 
ت ای  محتو  به  ه  ری  خ  و  بود  کرده  خم  بشقابش  طرف  به  را 

.د ر  کی  م  فکر  بهزاد  به  آن 

.د ور  ای  ب  باالال  را  سرش  شد  باعث  مادرش  یا  صد 
؟ید نخور  یچ  یه  چرا  تو   _

:د دا  جواب  او  یا  بج  بالالفاصله  فروغش  عمه 
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روز خودم  من   .. .ه  گی  د  انه  جیه  از  ه  ری  من  بابا  یا   _
.د نبو  دلم  تو  دل  می  خواستگار 

ادامه رد  کی  م  نگاهش  واج  و  هاج  که  دالالرام  به  ه  ری  خ 
:د دا 

.ه بگرد  دورت  عمه   _

ال صی  است  سر  از  که  لبخندی  .د  ز  یک  زور  لبخند   
دالالرام

.د بو 

رد کی  م  جمع  را  ها  بشقاب  داشت  ه  کی  حال  در  ه  ری  من 
:ت گف 

.مین ک  جمع  رو  سفره  کنه  کمک  پاشو   .. .ر  ماد  دالالرام   _

.د ش  بلند  شی  جا  از  عی  سر  ش  اه  عم 
.ه نی  بش  دالالرام  بذار  .ش  دادا  زن  نم  کی  م  کمکت  من   _

بود یل  خا  که  نی  آرم  کنار  مبل  به  یم  چش  ری  ز  و  لبخند  با 
.د کر  اشاره 

:ت گف  و  شد  بلند  عی  سر  صحنه  نی  ا  ن  دی  د  با  دالالرام 

.م ن  کی  م  کمک  من   .. .ا  شم  نی  نی  ش  ب.   . .ه  عم  نه   _
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سمت به  او  و  گرفت  را  دستش  آمد  سمتش  به  فروغ 

به مجبور  را  دالالرام  زور  با  ا  بی  تقر  .د  کشان  نی  آرم 

خودش بعد  و  کرد  نی  آرم  یر  کنا  مبل  یو  ر  نشستن 

.ت رف  سفره  سراغ 

را مبل  یب  چو  یا  ه  دسته  .د  شدن  مشت  دالالرام  دستان 

دوخت پدرش  و  عمه  شوهر  به  را  نگاهش  و  داد  فشار 

گلدان بزرگش  پدر  .د  ردن  کیم  صحبت  ر  گی  د  کی  با  که 
داشت و  برداشته  کانتر  یو  ر  از  را  کوچک  کاکتوس 

یم چش  ری  ز  هم  مادربزرگش  و  رد  کی  م  ش  ای  بررس 

. .د  بو  ها  آن  به  حواسش 

که برود  اتاقش  به  بهانه  کی  با  و  شده  بلند  خواست 

گرفت نشود  متوجه  هی  بق  که  طوری  را  شی  بازو  نی  آرم 

.د دا  فشار  و 
:ت گف  و  برد  دالالرام  گوش  ری  ز  را  سرش 

.. .د  دار  یو  ه  و  یا  ه  که  نترس  آن  از  گفتن  می  قد  از   _

.د ش  ش  اه  ری  خ  زده  ت  ری  ح  دالالرام 
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؟ هی  چ  منظورت   _
:د دا  جواب  آرام  و  کرد  نگاهش  هی  سف  اندر  عاقل  نی  آرم 

بد !ی  بود  نخش  تو  م  دی  د  .سه  یا  همس  پسر  منظورم   _
.د بو  مده  وی  ن  بدش  انگار  اونم  .ی  رد  کی  م  نگاش  جور 

او دست  از  را  شی  بازو  خواست  حرص  با  دالالرام 

بازوی دور  انگشتانش  فشار  نی  آرم  اما  ورد،  ای  ب  ون  ری  ب 
.د کر  تر  شی  ب  را  او 

:دیر غ  دالالرام  گوش  ری  ز 
ین ک  یر  کا  و  یر  ای  ب  در  ادا  یا  بخو  بقران  دالالرام   _

زم پی  م  برات  یش  آ  هی  بپره  دستم  از  وام  خی  م  که  ین  یم  ز 
حاضر حال  در  .ه  باش  داشته  روغن  وجب  هی  روش  که 
دور یا  بخو  یش  یم  محسوب  من  نامزد  ی  یا  جور  هی  تو 

و ونم  دی  م  من  یش  ب  دوست  یاه  گی  د  پسر  با  من  چشم  از 

.و ت 

یلیخ .د  کر  ت  ری  ح  نی  آرم  یخ  گستا  حجم  نی  ا  از  دالالرام 

دوست با  او  یا  عکسه  که  دیو  بگ  او  به  واست  خی  م  دلش 

و گرفت  دندان  به  زبان  اما  است،  ه  دی  د  را  دخترش 

:دیر غ  شی  بجا 
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.م شی  نم  تو  نامزد  وقتم  چیه  .م  ت  سی  ن  تو  نامزد  من   _

یا صد  که  دی  بگو  ی  زی  چ  خواست  حرص  با  نی  آرم 

.ت ساخ  متوقفش  مادرش 

با را  ش  نی  ری  ز  لب  ه  کی  حال  در  و  تاده  سی  ا  مقابلشان  فروغ 

آن نی  ب  را  سرش  بود  گرفته  دندان  به  یر  معنادا  لبخند 

دور که  نی  آرم  دست  به  یه  کوتا  یه  اشار  با  و  برد  ها 
:د ز  لب  بود  دالالرام  یو  باز 

.نین بک  بزرگترارو  مراعات  م  کی  بگردم  دورتون   _
هی غی  ص  هی  روزا  نی  هم  اما  شده،  تموم  طاقتتون  ونم  دی  م 

و رفت  هم  با  راحت  تا  شه  یم  خونده  تون  نی  ب  تی  محرم 

.نین ک  آمد 
.د ش  ه  ری  خ  نی  آرم  به 

.ه ن  کی  م  یگ  زند  ما  با  د  ای  م  دالالرام  نی  شد  محرم  صالال   
ا

یت ناراح  با  دالالرام  و  کرد  رها  را  دالالرام  یو  باز  ن   
آرم

کنار از  عی  سر  رد  کی  م  تحمل  که  یر  فشا  از  خسته  و 
.د ش  بلند  نی  آرم 
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تیز ارا  پ 
۹  _۲ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

کرد حس  و  دی  شن  سرش  پشت  را  ش  اه  عم  یا  صد 
.د ور  ای  ب  باالال  واهد  خی  م 

.م بر  می  خجالت  عروس  قربون   _

در اجبار  به  و  پدرش  یه  اشار  با  .د  بو  گرفته  ش  اه  یر  گ 
.د کر  نگاه  دستانش  به  استرس  با  و  نشست  یا  گوشه 

با دی  رس  تی  م  .د  ان  می  م  آشپزخانه  در  ابد  تا  مادرش  کاش 

شروع داشت  واهمه  آنها  از  که  ی  یا  ه  صحبت  او  آمدن 

.د شون 

بر دی  رس  تی  م  آن  از  که  بالالیی  که  دی  نکش  طول  د  ای  ز 
و زد  صدا  را  مادرش  بلند  بزرگش  پدر  .د  آم  سرش 

:ت گف 
مادر سرت  ری  خ   .. .و  ر  آشپزخونه  اون  کن  ول  ه  ری  من   _

هیچ جوون  دوتا  نی  ا  فی  تکل  مین  یب  ب  می  نی  بش  ای  ب  .ی  عروس 

.ه باالالخر 
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:ت گف  هول  با  ه  ری  من 
.ن آقاجو  اومدم   _

لب ری  ز  بود  بلد  ذکر  چه  هر  .د  یر  پ  دالالرام  رخ  از   
رنگ

.د شو  یا  معجزه  بلکه  تا  خواند 

به هم  باز  بهزاد  کاش  .د  شی  م  کند  جا  از  داشت  قلبش 

.دیس ری  م  دادش 

دیم ا  نشست  کنارش  و  آمد  آشپزخانه  از  که  مادرش 

.دید رفته  دست  از  را  شی  ها 

:ت گف  ش  اه  عم  شوهر  مادرش،  نشستن  محض  به 
خوش دوست  سخن  می  بگذر  یچ  هر  از  ه  گی  د  خب   _
دختر که  ه  نی  ا  امشبمون  مزاحمت  از  غرض  واالال   .  

تر

.مین ک  یر  خواستگا  نی  آرم  یا  بر  رو  دالالرام  گلم 

.د بو  شده  تمام  زی  چ  همه  .د  ن  دی  لرز  دالالرام  یا  ه  لب 

روپوش ن  دی  پوش  یا  یو  ر   .. .ش  شدن  پزشک  یا  یو  ر 
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یایو ر   .. .ن  ارستا  می  ب  یا  ه  راهرو  در  زدن  قدم   .. .د  یف  س 
.ت داش  را  شی  آرزو  که  یا  دانشکده  یا  فض  در  ن  دی  چرخ 

پدر یت  وق  بزند  هی  گر  ری  ز  یا  ه  یا  ه  واست  خی  م 
:ت گف  بزرگش 

یه غی  ص  هی  م  گی  م  که  من   .. .ه  تعارف  همش  حرفا  نی  ا   _
راحت تا  شه  خونده  شون  نی  ب  امشب  نی  هم  تی  محرم 

و هی  مهر  و  عقد  به  راجع  م  ین  و  تی  م  مفصل  بعدا  باشن، 

.مین ک  صحبت  ا  زی  چ  نی  ا 

:ت گف  خانمش  پدر  به  خطاب  دی  حم 
شماست، حرف  حرف   .. .ی  یا  م  بزرگ  شما  آقاجون   _

تیم محر  از  قبل  نی  آرم  و  دالالرام  ت  سی  ن  بهتر  اما 
بکنن؟ وا  رو  سنگاشون 

:د دا  جواب  ش  اه  عم  بزرگش،  پدر  یا  بج 

.میت سی  ن  ه  بی  غر  که  ما   .. .ا  ین  زی  م  حرفا  جان  دی  حم   _
رو ه  گی  همد  دست  کف  نی  ع  نی  آرم  و  دالالرام 

یه غی  ص  هی  .م  موافق  آقاجون  با  منم   .. .ن  ناس  شی  م 
بعدش .ا  ه  بچه  باشن  راحت  تا  شون  نی  ب  بخونن  تی  محرم 

.ن بزن  حرف  خواستن  چقدر  هر 
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و سکوت  در  که  نی  آرم  و  دالالرام  نی  ب  را  نگاهش  د   
حم

باالال شانه  و  چرخاند  ردند  کیم  نگاه  ها  بزرگتر  به   
شوکه

.ت انداخ 

یض را  ها  بچه  اگه  .ن  ین  و  دی  م  صالالح  جور  هر  باشه   _
رو ه  غی  ص  ونه  تی  م  آقاجون  االالن  نی  هم  .ه  ن  که  چرا   

باشن

.ه کن  یر  جا 

داشت قلبش  .د  فتا  ای  م  پس  غصه  شدت  از  داشت   
دالالرام

د شی  م  پا  به  مت  ای  ق  اگر  یت  ح  ورد  خی  م  قسم  و  د  زی  م  تند 
طور هر  هم  باز  انداخت  یم  راه  ید  ب  یا  دعو  پدرش  و 

.ت رف  گی  م  را  اتفاق  نی  ا  یو  جل  شده 

.د آور  گوشش  ری  ز  را  سرش  مادرش 

کن باور   .. .ر  نخو  غصه  خدا  تورو  مادر  دالالرام   _
.هیب خو  پسر  یل  یخ  نی  آرم 

نیم آر  از  چه  او  .د  بزن  داد  مادرش  سر  واست  خی  م  دلش 

انست؟ دی  م 
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.د ش  پرت  مادرش  از  حواسش  بزرگش  پدر  یا  صد  با 
.د بو  نی  آرم  بزرگش  پدر  مخاطب 

؟ نی  ش  محرم  امشب  یق  مواف  تو  جان  نی  آرم   _

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  و  زد  یر  زو  لبخند  نی  آرم 

.ن آقاجو  نم  زی  نم  حرف  شما  حرف  رو  من   _

تا نی  زم  آن  ین  عی  .د  کر  نگاه  او  به  زده  ت  ری  ح  دالالرام 

کند؟ قمار  ش  اه  د  نی  آ  یو  ر  که  بود  مهم  اندازه  نی  ا 

.دیر پ  جا  از  گرفت  شی  بازو  از  ین  گو  شی  ن  مادرش  یت  وق 
هان؟  _

تیز ارا  پ 
۹  _۳ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

:ت گف  داوود 

.ت شماس  با  آقاجونت   _
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 . داد   قورت   را   دهانش   آب   دالرام 

 بله؟ _  

 

 . دوخت   چشمانش   به   را   اش ره ی خ   نگاه   بزرگش   پدر 

  ی راض   هم   تو   دم ی پرس   دخترم؟   کجاست   حواست _  

 براتون؟   بخونم   غه ی ص   ی هست 

 

  چشم   ش ی ها   لب   به   منتظر   همه .  افتاد   لرزه   به   تنش 

  ن ی ا   بار   ر ی ز   بود   محال .  دهد   جواب   او   تا   بودند   دوخته 

  ده ی د   ن ی آرم   از   که   یی ها   رفتار   با   هم   آن   برود   ازدواج 

  حس   نکه ی ا   با ...  بار   ک ی   هم   ون ی ش   بار   ک ی   مرگ .  بود 

  ن ی ا   با   اما   برود،   حال   از   است   ممکن   لحظه   هر   کرد ی م 

 . داد   تکان   را   ش ی ها   لب   وجود 

 ... من _  

 

 . د ی لرز ی م   شدت   به   ش ی صدا 

 ... ی نم   من _  
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یپ خانه  زنگ  که  بود  نکرده  شروع  را  ش  اه  جمل  هنوز 

در به  که  ی  یا  ه  مشت  بلند  یا  صد  و  شد  زده  یپ  در 

.دیس ر  گوش  به  د  شی  م  ه  دی  کوب 

و شدند  ه  ری  خ  بهم  بودند  ه  دین  ش  که  ی  یا  صد  از  شوکه  همه 
:ت گف  تعجب  با  داوود 

؟ هی  ک  ه  گی  د  نی  ا   _

دوباره چون  نکرد  ا  دی  پ  واکنش  فرصت  کس  چی  ه 
و د  شی  م  ه  دی  کوب  خانه  در  به  که  ی  یا  ه  مشت  یا  صد 

.دیس ر  گوش  به  زنگ  یا  صد 

.ت برخاس  شی  جا  از  اخم  با  داوود 

.هیک م  نی  بب  برم   _

یا صد  که  نی  ا  محض  به  که  بودند  منتظر  کنجکاو  همه 
.د ش  بلند  زن  کی  د  ای  فر  یا  صد  آمد  در  شدن  باز 

.. .ل  آشغا  ه  کی  مرت  .ن  و  ریب  د  ای  ب  نامرد  اون  نی  بگ   _

:ت گف  بلند  داوود 
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کنم فکر  .ی  اومد  اشتباه  ؟ی  گیم  یچ  خانم؟  چخبرته   _
!یر دا  کار  ی  یو  ر  به  رو  واحد  با 

:د ز  غی  ج  زن 

جا؟ نی  ا  ای  هی  خواستگار  ی  یو  ر  به  رو  واحد   _

اما ت،  سی  چ  ن  ای  جر  د  نی  بب  تا  شد  بلند  تعجب  با  دالالرام 

ناشناس زن  کی  بردارد  یم  قد  یت  خواس  که  نی  هم 
پدرش د  ای  فر  یا  صد  و  انداخت  ی  یا  ری  پذ  داخل  را  خودش 

.د ش  بلند 
خانم؟ کجا   _

دختر یت  وق  و  کردند  نگاه  جوان  دختر  به  تعجب  با  همه 
صورتش ن  دی  د  با  دالالرام  چرخاند  هی  بق  نی  ب  را  نگاهش 

نیم آر  دختر  دوست  دختر  نیا  بود  مطمئن  .د  کر  ت  ری  ح 
.ت داش  بخاطر  خوب  را  او  یا  ه  عکس  .ت  اس 

ان شه  خان  از  چگونه  دختر  نیا  که  نی  ا  ن  دی  فهم  نبود  سخت 

دلش .د  بو  بهزاد  کار  کار،  .ت  اس  آورده  در  سر 
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خودش یت  سخ  به  اما  بزند،  قهقه  دل  ته  از  واست  خی  م 
.ت اس  شده  متعجب  کرد  وانمود  و  کرد  کنترل  را 

چنان .د  نی  بب  را  او  واکنش  تا  شد  ه  ری  خ  نی  آرم  به  عمدا 
تکان شی  جا  از  توانست  یم  ن  یت  ح  که  بود  شده  شوکه 

با و  نداشت  یت  تفاو  وار  ید  دی  سف  گچ  با  رنگش  .د  بخور 

دوست به  داشت  بود  التماس  ها  آن  در  که  ین  چشما 

.د ر  کی  م  نگاه  دخترش 

:ت گف  بلند  و  نگذاشت  منتظر  د  ای  ز  را  هی  بق  دختر 

؟ نی  شد  شوکه  هی  چ   _

.ت دوخ  نی  آرم  به  را  نگاهش 

منو ساله  چهار  یر  چطو  بگو  ؟  می  ک  من  بگو  بهشون   _
.ید کر  استفاده  سوء  ازم  جور  همه  و  ید  دا  یز  با 

:د ز  لب  یت  بدبخ  با  نی  آرم 

... .م  ن  کی  م  خواهش  بهار   _

:د ز  غی  ج  بهار 
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  ی چطور   ؟ ی بود   نداده   ازدواج   قول   من   به   مگه   تو _  

   گه؟ ی د   ی ک ی   ی خواستگار   ی ا ی ب   شده   روت 

 

  زده   رت ی ح   دالرام   بجز   همه   شد   باعث   دخترک   ی جمله 

  شدت   از   اما   دالرام، .   شوند   ره ی خ   ن ی آرم   به   ناباور   و 

  گور   بهزاد   لطف   به .  کرد   مشت   را   دستانش   جان ی ه 

 ! بود   شده   کنده   ن ی آرم 

 ***** 

 

 ت ی پاراز # 

 ۹۴_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  به   اف   اف   تور ی مان   از   ساعت،   کردن   چک   از   بعد 

 . شدند   درهم   ش ی ها   اخم .  نبود   ی خبر   کرد   نگاه   رون ی ب 

  پسرت   دوست   پس؟   ی موند   کجا   رت ی غ   ی ب   بهار _  

 ... که   شد   دوماد 
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.ت رف  ید  ورو  در  سمت  به  و  گذشت  اف  اف  کنار  از 

بود، کی  تار  فضا  .د  کر  نگاه  ون  ری  ب  به  در  یم  چش  از 

.ت سی  ن  آنجا  یس  ک  که  دهد  صیخ  تش  وانست  تی  م  اما 
یش گو  و  سر  تا  کرد  باز  را  در  صدا  و  سر  یب  و  آرام 

.د ده  آب 

گوشش یل  فضو  با  و  رفت  ی  یو  ر  به  رو  واحد  سمت  به 
.د چسبان  در  به  را 

ها صدا  اما  بشنود،  را  ها  پچ  پچ  یا  صد  وانست  تی  م 
.د نی  و  گی  م  چه  دهد  صی  تشخ  که  نبودند  واضح  آنقدر 

خطر در  دالالرام  بود  ممکن  دی  س  ری  نم  راه  از  بهار   
اگر

ذارد گی  نم  بود  داده  ان  نی  اطم  او  به  که  بخصوص  .د  فت  ای  ب 
.د ده  رخ  شی  برا  ید  ب  اتفاق  امشب 

:ت گف  لب  ری  ز  و  کرد  اخم 

باعث یر  ا  کی  ب  !ی  ب  پلن  سراغ  می  ری  م  د  ای  ن  بهار   _
!یر موفرف  بسنجه  رو  جوانب  تمام  آدم  ه  شی  م 

خودش و  بود  ه  دی  چسب  ی  یو  ر  به  رو  واحد  در  به  هنوز 

آن در  را  او  یس  ک  و  د  شی  م  باز  در  اگر  انست  دی  نم  هم 
رد کی  م  یل  ما  ماست  را  هی  قض  دیا  ب  چگونه  دی  دی  م  حالت 
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با و  ه  دی  پر  جا  از  شد  باعث  ش  اه  خان  اف  اف  یا  صد  که 
.د برو  خانه  سمت  به  سرعت 

نگاه در  پشت  فرد  ری  تصو  به  ور  تی  مان  از  و  بست  را  در 

.دید خن  که  داد  صی  تشخ  را  بهار  یه  چهر  .د  کر 

خاک با  رو  طرف  ِای  پلن  همون  با  !ه  کنسل  یب  پلن   _
.مین کی  م  سان  ک 

بردارد را  اف  اف  یش  گو  که  نی  ا  بدون  و  خنده  همان  با 
.د تا  سی  ا  منتظر  و  رفت  در  پشت  دوباره  .د  کر  باز  را  در 

اما بود،  نوشته  را  خودش  واحد  ون  فی  آ  شماره  آدرس  در 

به .د  بو  داده  را  ی  یو  ر  به  رو  واحد  مختصات  و  پالالک 

وارد و  آمده  ون  ری  ب  آسانسور  از  بهار  که  نی  ا  محض 

:د ز  لب  شد  پاگرد 

!ن مازندرا  پلنگ  چپ  سمت  برو   _

را ی  یو  ر  به  رو  واحد  در  زنگ  بهار  شد  مطمئن  یت  وق 
.د دا  هی  تک  در  به  لب  به  لبخند  و  دی  چرخ  است  زده 

.. .ت  هف   .. .ت  هش   .. .ه  ن   ... ده   .. .س  معکو  شمارش   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                    

                 

 

 

                  

                    

                    

 

 

                        

                        

               

 

                    

                  

                      

                    

                  

   

بلند بهار  غی  ج  یا  صد  که  بود  نشده  تمام  شمارشش  هنوز 

.د آور  باالال  را  مشتش  لذت  با  بهزاد  و  شد 
!ب بوم   _

با را  ش  نی  ج  شلوار  .ت  گرف  فاصله  در  از  ید  خونسر  با 
ش نی  ج  شلوار  یو  ر  از  قبل  یم  ک  که  یت  راح  شلوار  همان 

ون ری  ب  خانه  از  ید  خونسر  با  و  کرد  عوض  بود  ه  دی  پوش 

.د ز 

بتواند که  بود  شده  یر  قد  به  ها  د  ای  فر  و  غی  ج  یا  صد   
حاالال

با   و  برود  ی  یو  ر  به  رو  واحد  به  ین  رسا  امداد  یه  بهان  به 
.د   کن  مشاهده  کی  نزد  از  را  کارش  هی  جی  نت  لذت 

ه کی  حال  در  و  گذاشت  باز  ه  می  ن  را  خودش  واحد  در 

ه دی  ترس  و  شده  هول  غی  ج  یا  صد  از  رد  کی  م  وانمود 

در به  یا  تقه  و  تاد  سی  ا  ی  یو  ر  به  رو  واحد  مقابل  است 

به را  شدنش  هول  تا  کرد  بلند  عمدا  را  شی  صدا  .د  ز 
را ش  اه  خند  داشت  زور  به  چند  هر  بگذارد،  شی  نما 

.د ر  کی  م  کنترل 
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شیپ یل  مشک  شده؟  یچ  .ن  ین  ک  باز  درو   .. .د  داوو  آقا   _
اومده؟

یا بج  .د  ش  باز  در  ناگهان  که  بود  در  یو  ر  مشتش 

بهزاد ن  دی  د  با  .ت  گش  ان  یا  نم  در  پشت  ه  ری  من  داوود 

.دیش ک  و  گرفت  را  او  ر  وی  پل  نی  آست 

.ه شی  م  پا  به  خون  االالن  دامنت  به  دستم  بهزاد  آقا  یا  و   
_

.ه س  ری  نم  زورم  من  کن  جدا  هم  از  مردارو  نی  ا  ای  ب 

وسط را  بهزاد  د  زی  م  حرف  داشت  که  همانطور 

.د ش  همراهش  خواسته  خدا  از  هم  بهزاد  .د  کشان  ی  یا  ری  پذ 

حال در  ا  بی  تقر  و  افتاده  نفر  چند  وسط  که  نی  آرم  ن  دی  د  با 
به را  ش  نی  ری  ز  لب  .د  افتا  خنده  به  بود  خوردن  کتک 

دنبال چشم  با  و  کند  مهار  را  ش  اه  خند  تا  گرفت  دندان 

.د نی  بب  هم  را  او  واکنش  تا  گشت  دالالرام 

کنار را  او  ه  ری  من  بخورد  دالالرام  به  چشمم  که  نی  ا  از   
قبل

.ت گرف  را  داوود  یو  باز  اجبار  به  او  و  داد  هول  داوود 
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ی یا  خد  نی  ن  کی  م  سکته  االالن   .. .نیش  با  آروم  خان  داوود 

_

.ه نکرد 

تیز ارا  پ 
۹  _۵ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

:د ز  نعره  شده  سرخ  یت  صور  با  داوود 

با واست  خی  م  بچه  الف  هی  .م  ش  کی  م  پسرو  نی  ا  من   _
سر از  دخترمو  من  مگه  .ه  کن  یز  با  من  دختر  یه  د  نی  آ 

آوردم؟ راه 

.د ش  ه  دی  شن  زور  به  ها  داد  و  غیج  الالی  از  نی  آرم  ی   
صد

.م دی  م  حی  توض  من  ی  یا  د   _

:دیر غ  پدرش 

!ین کی  م  غلط  تو   _

مشت به  تا  گرفت  شل  را  داوود  یو  باز  عمدا  بهزاد 

آنچنان .د  ده  ادامه  نی  آرم  یه  نی  س  و  سر  به  شی  ها  زدن 
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نیب آن  در  .د  بو  مده  ای  ن  بدش  او  خوردن  کتک  از  هم 
بهار یا  ه  شانه  داشت  که  کرد  شکار  را  دالالرام   

نگاهش

حالت .د  ا  دی  م  ماساژ  را  بود  یر  زا  و  هی  گر  مشغول  که 
هم و  بود  خوشحال  هم  که  دالالرام  یه  چهر  یا  بامزه 

خنده از  شی  ها  شانه  تا  شد  باعث  دی  س  ری  م  بنظر  درمانده 

مطمئن بود  پا  بر  خانه  در  که  یت  م  ای  ق  آن  با  البته  .د  بلرزن 

.ت اس  نشده  او  یا  ه  خنده  متوجه  یس  ک  بود 

پدرش د  ای  فر  یا  صد  با  و  افتاد  نفس  از  داوود  باالالخره 

:د ز  داد  .ت  انداخ  مبل  یو  ر  را  خودش  و  رفت  عقب 

زبون به  منو  دالالرام  اسم  .ن  و  ری  ب  نی  بر  من  یه  خون  از   
_

.ا شم  و  ونم  دی  م  من  نی  ر  ای  ب 

و کرد  ترک  را  خانه  تی  عصبان  با  بالالفاصله  نی   
آرم

دنبالش به  و  گذشت  دالالرام  مقابل  از  عی  سر  هم   
بهار

.ت   رف 

برقرار فضا  در  یب  نس  سکوت  بهار  و  نی  آرم  رفتن  با 
.ت نداش  ین  چندا  دوام  که  یت  کو  س.  شد 
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نگاه تا  شد  باعث  شی  ها  التماس  و  فروغ  یه  یر  گ  یا  صد 
.د بچرخ  او  سمت  به  همه 

نیا اهل  من  یه  بچ  بخدا   ... .ا  توروخد  داداش  خان   _
.ن زد  گولش  حتما  .د  نبو  کارا 

.د دا  باالال  را  شی  ابروها  بهزاد 

:دیر غ  ه  ری  من 
چهار پسرت  انگار   ... این  زی  م  حرفا  جون  فروغ   _

.مید بو  ما  خورده  گول  که  ین  او  !ه  سالش 

.ت گرف  را  فروغ  دست  شرمنده  دی  حم 
.میر ب  بهتره  جان  فروغ   _

.د کر  نگاه  داوود  به 
یه شرمند  بخصوص  .م  ون  ته  شرمند  واقعا  من  داوود   _

.نینیب ب  مارو  نی  نخوا  نی  دار  حق  بخدا  .م  دالالرا  دخترم 

یو ر  از  بود  قلبش  یو  ر  دستش  که  دالالرام  پدربزرگ 

.ت برخاس  مبل 
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تیب تر  که  یل  گ  دسته  نی  ا  با  نکنه  درد  دستت  فروغ   _
!ید کر 

.د کر  اشاره  زنش  به 
.میر ب  دی  با  .م  خان  شو  بلند   _

.ت گذاش  ش  اه  نی  س  روی  را  دستش  همسرش 

بده مرگم  خدا  یا  و  .م  کن  یم  سکته  االالن  من  آقا  حاج   
_

.. .ت  راس  حرفاش  ین  عی  گفت؟  که  بود  ای  چ  دختر  نی  ا 
.. .ن  یم  آر 

.ت گرف  گاز  را  دستش  کف 

.ه گی  د  نمونده  ای  ح  جوونا  تو  استغفرللاللاللا...  توبه،   _

سر ش  اه  حوصل  داشت  کم  کم  .د  یش  ک  یف  پو  بهزاد 

و نی  آرم  خوردن  کتک  ماجرا  جذاب  قسمت  .ت  ف  ری  م 
شده تمام  که  بود  دادند  یم  او  به  که  ی  یا  ه  فحش  ن  دی  شن 

.د بو 

و رفت  ید  ورو  در  سمت  به  توجه  جلب  بدون  و  آرام 

او به  یک  چشم  ذشت  گی  م  دالالرام  کنار  از  که   
همانطور

.د ز 
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به بود  تشکر  سر  تا  سر  که  یه  نگا  با  و  دی  گز  لب   
دالالرام

.د ش  ه  ری  خ  او 

به نگاه  با  و  ورد  ای  ن  تاب  گذشت  کنارش  از  بهزاد  یت  وق 
.ت رف  بهزاد  بدنبال  آرام  بودند  مشاجره  حال  در  که  هی  بق 

که دی  وش  پی  م  را  شی  ها  کفش  داشت  در  جلوی  بهزاد 

بهزاد خندان  صورت  به  ه  ریخ  .د  یس  ر  کنارش  دالالرام 

:د کر  زمزمه  آرام 

.م کن  تشکر  ازت  یر  چطو  ونم  دیم  ن   .. .ه  شی  نم  باورم   _

شالش ری  ز  از  که  او  فر  یا  موه  یو  ر  را  نگاهش  بهزاد 

.د چرخان  بود  زده  ون  ری  ب 
.ن ک  تشکر  چطوری  م  گی  م  بهت  من  ا  دی  مر   _

.دید خن  دی  د  که  را  دالالرام  یل  سوا  نگاه 

!م خان  یل  د  وقتش  به  باشه   _

تیز ارا  پ 
۹  _۶ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 
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:ت گف  هوا  یب  دالالرام 

؟ هی  ک  وقتش   _

به نت  طی  ش  با  و  کرده  حلقه  ه  نی  س  یو  ر  را  دستانش  بهزاد 

.د ش  ه  ری  خ  دالالرام 

؟ین ک  تشکر  ازم  یر  دا  عجله   _

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  دالالرام 

.. .ی  ن  عی   .. .ه  زی  چ  نه   _

:ت گف  عی  سر  بهزاد  ش  اه  عم  یا  صد  شدن  بلند  با 
.مین زی  م  حرف  بوم  پشت  ا  یب  می  ن  و  دوازده  .م  رفت  من   _

.د ز  ید  لبخن 

!ا دی  مر  باش  خودت  مراقب   _

و فروغ  عمه  شد  ش  اه  خان  وارد  بهزاد  که  نی  ا  محض  به 
خانه از  بزرگش  مادر  و  بزرگ  پدر  با  همراه  همسرش 

ه کی  حال  در  و  کردن  غر  غر  یل  ک  از  بعد  و  آمدند  ون  ری  ب 
.د کردن  ترک  را  ان  شه  خان  رد  کی  م  هی  گر  فروغش  عمه 
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کردن بدرقه  یا  بر  که  نداشت  یا  عالالقه  عنوان  چی  ه  به 
و ناراحت  حالت  نی  هم  یا  بر  برود  نی  یا  پ  به  ها  آن 

خانه وارد  یظ  خداحاف  بدون  و  گرفت  خود  به  یر  دلخو 

.د ش 

.د بو  بسته  را  چشمانش  و  نشسته  مبل  یو  ر  پدرش 

ین ا  وی  ل  و  رفت  آشپزخانه  به  .د  باش  تفاوت  یب  نتوانست 

.ت بازگش  کنارش  و  ت  خی  ر  او  یا  بر  آب 

را چشمانش  که  کرد  احساس  را  دالالرام  حضور   
داوود

.د گشو 

.ت گرف  سمتش  به  را  ان  وی  ل  دالالرام 

از یم  ک  و  گرفت  دخترش  دست  از  را  ان  وی  ل  آرام  داوود 

.دیش نو  آن 

:د کر  زمزمه  بغض  با  دالالرام  که  دی  بگو  یز  یچ   
خواست
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.. .ن  ید  کر  اصرار  یه  .م  کن  ازدواج  وام  خی  نم  گفتم   _
هزار اصالال  .م  برا  ت  سی  ن  مهم  .م  بد  کنکور  وام  خی  م   

گفتم

گوش .م  بکن  تالالشمو  وام  خیم  بازم   .. .ه  بکش  طول  سال 

.. .ن  ید  ندا 

:د ز  لب  شرمنده  داوود 

.م نی  بب  رو  تی  خوشبخت  واستم  خی  م  فقط   _

.د ز  ید  پوزخن  دالالرام 

چه به  بابا  کردنم؟  ناراحت  ت  می  ق  به  ؟ی  ت  می  ق  چه  به   _
زیچ هی  من  دل  یت  وق  یت  خوشبخ  اون  ورد  خی  م  درد 

واست؟ خی  م  ه  گی  د 

.د کر  نی  غمگ  را  داوود  دالالرام  لرزان  یا  صد  و  بغض 

او وقت  چی  ه  .ر  یز  به  سر  و  بود  آرام  ه  شی  هم  دخترکش 

و احترام  با  ه  شی  هم  .د  بو  نکرده  تی  اذ  را  مادرش  و 
.د ا  دی  م  گوش  حرفشان  به  و  کرده  رفتار  ها  آن  با  محبت 

ساخته نی  غمگ  گونه  نی  ا  را  تنش  یه  پار  دی  دی  م  یت  وق 
.د شی  م  شرمنده  است 
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رخ یت  اتفاقا  نی  چن  امشب  اگر  بود  مطمئن  که  بخصوص 

با او  ازدواج  یا  بر  اصرارش  به  هم  باز  ادند  دی  نم 
.د ا  دی  م  ادامه  نی  آرم 

از سی  خ  ین  چشما  با  دالالرام  که  دی  بگو  یز  یچ  خواست 

.ت رف  اتاقش  به  و  گذشته  مقابلش 

ش ری  تحر  زی  م  پشت  نی  غمگ  و  بست  را  اتاقش  در 

.ت نشس 

ختم زی  چ  همه  که  نی  ا  از  بود  خوشحال  تی  نها  یب  هم 
نیگ غم  مادرش  و  پدر  بد  حال  از  هم  بود  شده  ری  بخ 

.د بو 

شده کنده  سرش  از  ه  شی  هم  یا  بر  نی  آرم  شر  انست  دی  م 
را او  پدرش  و  اد  دی  م  رخ  یاه  معجز  که  نی  ا  مگر  بود 

.ت ف  ری  ذ  پی  م  مجدد 

بر حرفش  از  سخت  یل  یخ  .ت  ناخ  شی  م  خوب  را  پدرش 

را او  دختر  اسم  بود  گفته  تیع  قاط  با  که  حاالال  .ت  ش  گ   
م

.دیایب کوتاه  بود  محال  ر  گید  وردند  ای  ن  زبان  بر 

.د ش  ه  ری  خ  ماگ  داخل  یا  ه  آبنبات  به  و  دی  کش  یه  آ 
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بود؟ ش  ای  زندگ  معجزهی  واقعا  بهزاد  .د  ز  ید  لبخن 

داشت؟ را  انتظارش  که  یا  معجزه  همان 

شیا بر  آسمان  از  را  او  خدا  که  بود  یا  فرشته  انگار 

.د بو  فرستاده 

کتک موقع  را  او  یه  خند  .ت  گرف  وسعت  لبخندش 

ساله چند  بهزاد  انست  دی  نم  .د  بو  ه  دی  د  نی  آرم  خوردن 

تر شی  ب  سال  سه  او  درون  کودک  بنظرش  اما  است، 

!ت نداش 

دیع ب  او  ل  کی  ه  و  قد  به  ید  مر  از  نت  طی  ش  از  حجم  نی  ا 
.د بو 

تیز ارا  پ 
۹  _۷ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

و پت  د  ای  را  او  بود  کرده  یح  طرا  بهزاد  که  ی  یا  ه  نقشه 

.ت نداخ  ای  م  مت 

را آن  و  برداشت  ماگ  داخل  از  را  ها  آبنبات  از  یک  ی 
.د بخور  را  آن  مد  آی  نم  دلش  .د  چرخان  دستش  در 
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که دی  شی  اند  نی  ا  به  رد  کی  م  نگاه  آبنبات  به  که  همانگونه 

.ت گش  خواهد  باز  تی  مامور  از  یک  یق  سا  همسر 

با را  شی  ها  کالالس  یه  مسئل  بود  منتظر  صبرانه  ی 

واست خی  م  اگر  .ت  نداش  ید  ای  ز  وقت  .د  کن  مطرح  بهزاد 

درس فشرده  دی  با  د  ری  بگ  یب  خو  یه  جی  نت  بار  نی  ا 
.د وان  خی  م 

.د بو  کرده  اد  جی  ا  وجودش  در  یب  خو  ر  ای  بس  حس  بهزاد 

او کمک  به  هم  آن  نی  آرم  با  ازدواج  از  تنش  خی  گر  با 
احساس و  بود  زده  جوانه  دلش  در  دی  ام  یه  شکوف   

حاالال

ین عی  ش  ای  گ  شی  هم  یو  آرز  به  واند  تی  م  امسال  رد  کی  م 
.د بپوشان  عمل  یه  جام  یک  پزش  یه  دانشکد  به  ورود 

مادرش غی  ج  یا  صد  که  بود  خودش  افکار  در  غرق 

.د بپر  شی  جا  از  تا  شد  باعث 

.د ش  سرمون  تو  خاک  ای  ب  دالالرام   _

به و  کرد  پرت  زی  م  یو  ر  را  دستش  آبنبات  هول  با 
به شی  پا  که  کرد  هول  یر  قد  به  .ت  رف  در  سمت 

درد شدت  از  و  کرد  برخورد  ری  تحر  زی  م  یه  گوش 
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را شی  پا  و  شد  خم  .ت  بس  حلقه  چشمانش  در  اشک 

ورد خی  م  تلو  تلو  داشت  ه  کیل  حا  در  بعد  و  داد  ماساژ 

.ت انداخ  ی  یا  ری  پذ  داخل  را  خودش 

شده؟ یچ   _

.د ز  شی  صدا  تعجب  با  .د  نکر  ا  دی  پ  را  مادرش 

شده؟ یچ  مامان   .. .ن  ماما   _

تکان شی  برا  یت  سخ  به  را  دستش  که  پدرش  ن  دی  د  با 
پدرش دست  .ت  رف  سمتش  به  و  زده  یف  یف  خ  غی  ج  اد  دی  م 

.ت گرف  را 
خوبه؟ حالتون  بابا؟  شده  یچ  .ه  بد  مرگم  خدا   _

.د دا  تکان  را  شی  ها  لب  یت  سخ  به  پدرش 

.م ن  کی  م  سکته  االالن   .. .م  فشار   _

و هی  گر  با  .د  کن  چه  دی  با  انست  دی  نم  شد  هول  دالالرام 

:ت گف  احوال  ان  شی  پر 

.. .ا  باب  نکنه  خدا   _
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مادرش که  دی  رخ  چی  م  خودش  دور  داشت  شده  هول 

.د آمدن  کنارشان  بهزاد  همراه 

قرار ظاهرا  .د  ش  ه  ری  خ  بهزاد  به  زده  خجالت  دالالرام 

.د بگذار  راحت  را  او  مادرش  نبود 

را او  یو  باز  ری  ز  و  رفت  داوود  سمت  به  عی  سر  بهزاد 

.ت گرف 

.ن ارستا  می  ب  ش  می  ببر  دی  با  .مین  ک  بلندش  نی  کن  کمک   _
:د دا  ادامه  حواس  یب  و  کرد  نگاه  دالالرام  به 

.. .د  ای  ب  یز  یچ  یس  آژان  بزن  زنگ  یل  د   _

را خدا  .د  بو  داده  یت  سو  .ت  گرف  گاز  را  لبش   
بالالفاصله

.د نشدن  ش  ای  سوت  متوجه  داوود  و  ه  ری  من  که  شکر 

:ت گف  عی  سر  ه  ری  من  شی  بجا 

خودت ای  ب  .ت  هس  داوود  نیش  ما  چی  یو  س  بهزاد  آقا   _
.م ت  سی  ن  بلد  من  .ر  ماد  کن  یگ  رانند 

حبس خانه  در  را  خودش  .د  دا  تکان  سر  زور  به  بهزاد 

یا ج  به  رفتن  .د  نکن  دا  یپ  را  او  یس  ک  تا  بود  کرده 

نیا با  .د  یس  ری  م  بنظر  یگ  ان  وی  د  ارستان  می  ب  مثل  یغ  شلو 
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را دالالرام  ملتمس  چشمان  و  ه  رین  م  نزار  حال  یت  وق   
حال

.د آم  کوتاه  ناچار  دی  د 
بپوشم؟ لباس  من  تا  نی  یا  پ  ش  نی  ببر  نی  ون  تی  م   .. .ه  باش   _

یا بر  و  اجبار  به  بهزاد  و  داد  سرتکان  عی  سر  ه  ری  من 
.ت گش  باز  ش  اه  خان  به  ن  دی  پوش  لباس 

یک مش  کالاله  کی  و  دی  پوش  را  کاپشنش  و  نی  ج  شلوار 

بعد و  زد  صورتش  یو  ر  یک  ماس  .د  یش  ک  سرش  یو  ر 
خانه از  شی  ها  دی  کل  و  پول  فیک  ،ی  گوش  برداشتن  از 

.د ز  ون  ری  ب 
.د شو  تمام  ها  ید  زو  نی  ا  به  نبود  قرار  امشب  ظاهرا 

.د نده  رخ  ید  ب  اتفاق  بود  وار  دی  ام  فقط 

را گ  نی  پارک  به  مربوط  یه  دکم  و  شد  آسانسور  وارد 

.د دا  فشار 

ین و  تی  نم  نه  مونث  جنس  به  که  بهزاد  سرت  تو  خاک   _
!ه دی  م  باد  به  سرتو  ت  ای  باز  دختر  نی  هم  آخرش  !ی  بگ 

تیز ارا  پ 
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۹  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

به و  شده  خارج  آن  نی  کاب  از  تاد،  سی  ا  که  آسانسور 

.ت رف  گ  نی  پارک 

.د بودن  شده  نی  ماش  سوار  مادرش  و  پدر  همراه  دالالرام 

داوود کنار  پشت  در  ه  ری  من  و  بود  نشسته  جلو  دالالرام 

.د بو  همسرش  یا  ه  شانه  دادن  ماساژ  مشغول  و  نشسته 

شده هول  آنقدر  .د  کر  باز  را  نی  ماش  در  و  دی  کش  یف  پو 

حاالال کنند،  خبر  را  اورژانس  بود  رفته  دشان  ای  که   
بودند

.د بو  ری  د  اورژانس  کردن  خبر  یا  بر  هم 

را نگاهش  .د  ز  استارت  و  نشست  فرمان  پشت  اجبار  به 
.ت دوخ  سر  پشت  به  ه  نی  یآ  از 

خوبه؟ حالشون   _

.دیس ری  م  گوش  به  ناواضح  ماسک  ری  ز  از  شی  صدا 
را دستش  شود  کم  ها  آن  ین  نگرا  از  که  نی  ا  یا  بر  داوود 

.د دا  تکان 
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.ه رفت  باالال  فشارم   .. .م  خوب   _

:دیل نا  ه  ری  من 
.یر و  خی  م  حرص  که  بس   _
.د دا  قرار  مخاطب  را  بهزاد 

که بده  مرگ  منو  خدا  .ر  ماد  ینیب  ب  تی  جوون  از  ری  خ   _
سرما ونم  دی  م  .م  کرد  ریس  ا  تی  وضع  نی  ا  با  رو  تو 

.ین ک  استراحت  دی  با  و  ید  خور 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

؟ هی  چ  حرفا  نی  ا  بابا  نه   _

خواست دی  ن  شی  م  ناواضح  را  بهزاد  یا  صد  که  ه  ری  من 
او صورت  یو  ر  ماسک  ن  دی  د  با  که  دی  بگو  یز  ی 

.د کر  عوض  را  حرفش 

به تی  خوردگ  سرما  یب  مراق  قدر  نی  ا  که  تو  به   
ماشاللاللاللا  _

.ه نکن  تی  سرا  یس  ک 

رد کی  م  کنترل  را  ش  اه  خند  زور  به  ه  کی  حال  در  بهزاد 

.د آور  ون  ری  ب  گ  نی  پارک  از  را  نی  ماش  و  داد  سرتکان 
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  لو   را   او   اش خنده   زد ی م   حرف   اگر   چون   کرد   سکوت 

 . داد ی م 

 

  ت ی وضع   بنظرش .  داد   ادامه   ی رانندگ   به   سکوت   در 

.  باشد   مارستان ی ب   به   از ی ن   که   نبود   بد   ی قدر   به   داوود 

  سراغ   که   ی ک ی ن ی کل   ن ی تر   ک ی نزد   سمت   به   ن ی هم   ی برا 

  هم   دالرام   به   ی چشم   ر ی ز   ی رانندگ   ن ی ح .  راند   داشت 

  صورتش   ی رو   را   دستش   ی گاه   که   کرد ی م   نگاه 

 . د ی کش ی م 

 . است   کردن   ه ی گر   حال   در   بود   مشخص 

  کرد ی م   فکر .  بود   ب ی عج   ش ی برا   ی کم   دالرام   حالت 

  ظاهرا   اما   نباشد،   حسنه   چندان   پدرش   با   اش رابطه 

  اختالف   و   ها   ی دلخور   تمام   رغم ی عل   ی موفرفر   دخترک 

 . بود   وابسته   او   به   هم   باز   پدرش   با   ش ی ها 

  ی ت ی موقع   در   اما   دهد،   ی دلدار   را   او   خواست ی م   دلش 

 . دهد   انجام   را   کار   ن ی ا   بتواند   که   نبود 

  که   نبود   پرت   حواسشان   هم   آنچنان   داوود   و   ره ی من 

 . نشوند   ها   آن   متوجه 
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  را   ن ی ماش   و   زده   راهنما   دند ی رس   ک ی ن ی کل   مقابل   ی وقت 

 . کرد   پارک   ک ی ن ی کل   مقابل 

 . د ی چرخ   عقب   به 

  ی از ی ن   اگه   شن   نه ی معا   ک ی ن ی کل   تو   ن ی بذار   خانم   ره ی من _  

  راهشم   شلوغه   مارستان ی ب .  مارستان ی ب   مشون ی بر ی م   بود 

 . م ی برس   تا   شن   ت ی اذ   دم ی ترس   دوره 

 

 . داد   تکان   سر   ره ی من 

  م؟ ی کن   ش اده ی پ   ی کن ی م   کمک .  پسرم   نکنه   درد   دستت _  

 . مادر   رسه ی نم   زورم   یی تنها   من 

 

  اده ی پ   ن ی ماش   از   و   کرد   باز   را   کمربندش   ع ی سر   بهزاد 

 .  شد 

  او   بغل   ر ی ز .  شود   اده ی پ   ن ی ماش   از   داوود   تا   کرد   کمک 

 . رفتند   ک ی ن ی کل   به   دالرام   و   ره ی من   همراه   و   گرفت   را 

 

  باال   فشارش   فقط   بود   گفته   هم   داوود   خود   که   همانطور 

 .  بود 
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گرفت را  فشارش  و  کرد  ش  اه  نی  معا  دکتر  که  نی  ا  از  بعد 
دیا ب  حتما  که  گفت  و  کرد  زی  تجو  سرم  و  آمپول  چند 

.د شون  هی  ته  لحظه  همان 

دیر خ  یا  بر  و  گرفته  دکتر  از  را  نسخه  خواست  ه  ری  من 
کینیل ک  نی  یا  پ  یه  طبق  در  که  یاه  داروخان  به  ها  دارو 

داوود شی  پ  او  که  گفت  و  نگذاشت  بهزاد  که  برود  بود 

.د بمان 
دالالرام د  ری  بگ  ه  ری  من  از  را  نسخه  بتواند  که  نی  ا  از  قبل   

اما

ها دارو  دی  خر  یا  بر  خودش  که  گفت  و  گرفت  را  آن 

.د و  ری  م 

تیز ارا  پ 
۹  _۹ ارت  پ 

امل ع_  ب  نی  ز 

داوود و  ه  ری  من  حضور  به  توجه  یب  و  تی  جد  با  بهزاد 

تشکر نگاه  با  ه  ری  من  .د  ن  کیم  ش  ای  همراه  که  کرد  دی  تاک 
.د کر  ان  شه  بدرق  زی  آم 
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دراز آنجا  در  داوود  که  یق  اتا  از  هم  دوشادوش  یت  وق 
:ت گف  بهزاد  شدند  خارج  بود  ه  دی  کش 

که پدرت  همه؟  تو  اخمات  یچ  یا  بر  ا  دی  مر   _
.ه شد  حل  که  مشکلتم  .ه  ندار  یل  مشک  خداروشکر 

.د دا  قورت  را  بغضش  یت  سخ  به  دالالرام 

.. .د  م  وی  م  بابام  سر  بالالیی  اگه   _
یس ک  شد  مطمئن  یت  وق  و  کرد  اطراف  به  یه  نگا  بهزاد 

دالالرام یه  شان  یو  ر  را  دستش  آرام  ت  سی  ن  اطراف  آن 

.ت گذاش 

ل ای  خی  ب  !ه  امان  و  امن  در  یچ  همه  که  االالن  یر  فرف  مو   
_

؟ هی  چ  برا  ته  غص  ه  گی  د 

.دیخ چر  بهزاد  سمت  به  و  تاد  سی  ا  آسانسور  مقابل  دالالرام 

به و  برداشت  او  شانهی  یو  ر  از  را  دستش  بهزاد 

.د ش  ه  ری  خ  مدند  آی  م  بنظر  ا  بی  ز  ر  ای  بس  که  ش  سی  خ  چشمان 

فر یا  موه  و  سی  خ  چشمان   ، دی  سف  و  تپل  صورت 

دند شی  م  ه  دی  د  ش  ای  مشک  شال  ریز  از  که  ین  داشت  دوست 

.د بو  ساخته  بامزه  و  ین  داشت  دوست  یش  نقا  کی  او  از 

:د ز  لب  دالالرام 
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.ت می  انداخت  دردسر  تو   .. .م  متاسف   _

و کرد  باز  را  آسانسور  در  .د  دا  باالال  را  شی  ابروها   
بهزاد

:ت گف 
؟ین کی  م  یخ  شو  ؟ی  گی  م  منو  ؟  وی  ک   _

از بعد  و  شود  آسانسور  وارد  تا  کرد  اشاره  دالالرام  به 
به شد  آسانسور  نی  کاب  وارد  او  سر  پشت  خودش  که  نی  ا 

و دی  کش  نی  یا  پ  را  ماسکش  .د  کر  هی  تک  آن  براق  ار  وی  د 
:د دا  ادامه 

نیم آر  ید  ید  .د  ش  شاد  مه  یح  رو  ها  مدت  از  بعد  که  من   _
خورد؟ یک  کت  چه 

.دید خن  جان  یب  دالالرام 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

چقدر خنده  با  نی  بب  .ن  ک  نگاه  خودت  به  ه  نی  یآ  تو   .. .ه  نی  ا   _
.یشیم تر  خوشگل 

صورت از  را  نگاهش  .د  انداختن  گل  دالالرام  یا  ه  لپ 

چرخاند را  سرش  آرام  .ت  گرف  بهزاد  مردانهی  و  خندان 
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بدون و  ر  ای  اخت  یب  .د  ش  ه  ری  خ  خودش  به  ه  نی  یآ  در  و 
:د کر  زمزمه  باشد  حواسش  که  نی  ا 

.. .ر  نخو  بدرد   .. .م  چاق  .م  زشت  فت  گی  م  نی  آرم   _

.د بو  بازگشته  دالالرام  صدای  به  بغض  .د  کر  اخم  بهزاد 

:د ز  غر 

یا بر  .ت  سی  ن  آدمم  داخل  یت  ح  اون  .د  کر  غلط  نی  آرم   _
؟ی داد  گوش  حرفاش  به  اصالال  ی 

.ت انداخ  نی  یا  پ  را  سرش  یت  ناراح  با  دالالرام 

کنکور پشت  .د  نبودن  دروغ  دم  ای  ز  حرفاش  چون  دی  شا   _
.ه ت  خی  ر  بهم  منو  یگ  زند  بودن 

که دی  بگو  یز  یچ  خواست  و  داد  ون  ری  ب  را  نفسش  بهزاد 

.د تا  سی  ا  آسانسور 

او و  رفت  ون  ری  ب  آسانسور  از  بهزاد  از  جلوتر  دالالرام 

بر را  داشت  ذهن  در  که  ی  یا  ه  حرف  نکرد  فرصت 

و زد  دهانش  یو  ر  دوباره  را  ماسکش  .د  ور  ای  ب  زبان 

.د کر  ترک  را  آسانسور  دالالرام  سر  پشت 
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دالالرام دست  از  را  نسخه  شدند  داروخانه  وارد  یت  وق 
.د دا  داروخانه  ید  متص  به  و  دی  کش 

شدن آماده  تا  کرد  اشاره  خوان  شی  پ  پشت  مرد 

خوان شی  پ  مقابل  که  ی  یا  ه  یل  صند  یو  ر  ان  شی  داروها 

.د ن  نی  بنش  بودند  شده  ه  دی  چ 

:دیس پر  بهزاد  نشستند  که  هم  کنار 

ار کی  چ  گفت  بهت  رو  مزخرفات  او  نی  آرم  یت  وق   _
نه؟ ای  دهنش  تو  ید  ز  ؟ی  کرد 

.د ز  ید  پوزخن  دالالرام 

.. .ن  چو  نه   _

.د کر  قطع  را  حرفش  بهزاد 

تو چون  ین  کی  م  فکر  .ی  باخت  رو  بنفست  اعتماد  چون   _
به ای  دن  نشدی  قبول  رو  یت  واس  خی  م  که  یا  رشته  کنکور 

.ه دی  رس  آخر 

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا 
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.ه دار  ای  قشنگ  یل  یخ  یگ  زند  من  نظر  ب.   . .ی  دل  ل  ای  خی  ب   _
از دست  و  یش  با  داشته  دوست  خودتو  دی  با  همه  از  اول 

.یر بردا  خودت  کردن  سرزنش 

:دیس پر  آرام  دالالرام 

.. .ن  خندو  ه  شی  هم  ؟ی  هست  یژ  انر  پر  همه  نی  ا  یر  چطو   _
.. .ه  ک  نی  ا  با 

:د ز  زل  صورتش  به  بهزاد 

تنهام؟ و  مردن  بابامم  مامان  که  نی  ا  با   _

تیز ارا  پ 
۱۰  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د بو  زده  خال  وسط  درست  بهزاد  .د  ش  هول  دالالرام 

سوالش کرد  حس  اما   ، دی  بگو  واست  خی  م  را  نی  هم 
شرمنده نی  هم  یا  بر  .د  کر  خواهد  خاطر  آزرده  را  بهزاد 

:د ز  لب 

.. .ا  ام  برات،  سخته  ونم  دی  م   .. .م  متاسف   _
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.د کن  کامل  را  ش  اه  جمل  نتوانست 

و نشد  او  یه  جمل  لی  تکم  منتظر  هم  بهزاد  البته 
:ت گف  او  مکث  ن  دی  د  با  بالالفاصله 

بوده سخت  ین  بک  رو  فکرش  که  یز  یچ  از  تر  شی  ب   _
فوق یه  رابط  هی  بابام  مامان  و  من  یه  رابط  .ا  دی  مر 

تفاوت یل  یخ  هم  با  که  نی  ا  وجود  با  یت  ح  .د  بو  العاده 
ه، گی  د  یا  زی  چ  یل  یخ  و  باورامون  اعتقاداتمون،  .م  یت  داش 

وقت چی  ه  نبودند  هم  ید  باسوا  یا  آدم  که  نی  ا  با  اونا  اما 
به کنن  لی  تحم  رو  خودشون  اعتقادات  نکردن  یع  س 

.ن م  یت  ح  ،ی  کس 

:ت گف  ناراحت  دالالرام 

آره؟ .ی  دلتنگشون  حتما   _

یه کوتا  لبخند  بهزاد  تا  شد  باعث  دالالرام  ناراحت  لحن 

.د بزن 

.د دا  نی  یا  پ  را  ماسکش 

ناراحتم بابام  و  مامان  از  زدن  حرف  .ش  نبا  نگران   _
.میگ زند  تو  داشتم  العاده  فوق  آدم  دوتا  من  .ه  ن  کی  نم 
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داشته خوب  یا  روز  یل  ک  کنارشون  داشتم  م  نی  ا  فرصت 

االالنم نداشتم  دوست  م  گی  نم  .م  برد  لذتم  .م  ببر  لذت  و   
باشم

قبول و  نی  ا  اما  داشتم،  دوست  هم  یل  یخ  چرا  باشن،  کنارم 

از یت  قسم  هی  .ن  کرد  ترکم  ه  شیم  ه  یا  بر  اونا  که  کردم 

از رو  آدم  اون  ین  ک  قبول  که  نیا  .ه  گی  د  ه  نی  هم  هم  سوگ 

قبول .د  یس  ر  آرامش  به  ه  شی  م  یر  طو  نی  ا  .ی  داد  دست 

حسرت کردم  یع  س  و  فتم  ری  پذ  رو  م  طی  شرا  کردم، 

و کنم  حذف  می  زندگ  از  ونم  تی  م  ه  کی  یا  ج  تا  رو  خوردن 

توشون که  ی  یا  روز  از  دارم،  که  ی  یا  فرصت  از  بجاش 

خوشحال و  خوب  و  ببرم  بهره  بهتر  شم  کی  م  نفس 

.م کن  یگ  زند 

.ت دوخ  دالالرام  به  را  ش  ای  سوال  نگاه 

ت؟ سی  ن  بهتر  یر  طو  نی  ا  بنظرت   _

:دیس پر  او  سوال  به  دادن  جواب  یا  بج  دالالرام 

نخورد؟ حسرت  ه  شی  م  یر  چطو   _

دستانش و  داده  هی  تک  زانوانش  به  را  شی  ها  آرنج  بهزاد 

.د ز  گره  هم  در  را 
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از ،ی  باش  داشته  دوست  خودتو  یر  یگ  ب  د  ای  یت  وق   _
یر دا  که  ی  یا  ه  ی  یا  توان  از  و  یر  بب  لذت  هات  لحظه 

.ین بک  رو  استفاده  تی  نها 
.د آور  باالال  را  ش  اه  اشار  انگشت 

.ین نک  ه  سی  مقا  ران  گی  د  با  رو  خودت   .. .ر  مهمت  همه  از   _
.د ز  یم  آرا  بشکن 

.ت برا  بزنم  زنده  مثال  هی  بذار   _

دقت از  بهزاد  .ت  دوخ  چشم  او  دهان  به  دقت  با  دالالرام 

و کرده  کنترل  را  خودش  اما  افتاد،  خنده  به  دالالرام 

.د دا  حی  توض  را  مثالش 

.میگیا همس  تو  دارم  خانم  ا  دی  مر  هی  االالن  من  مثالال  نی  بب   _
ازش مثبت  یژ  انر  یل  ک  ونم  تیم  که  خوب  ی  هی  همسا  ه 

لذت یا  هی  همسا  نی  همچ  داشتن  از  دی  با  چرا  خب  .م  ری  بگ 

نبرم؟

.د افتا  خنده  به  او  نت  طی  ش  از  دالالرام 

.ه بود  دردسر  برات  فقط  ا  دی  مر   _

.د کر  اخم  بهزاد 
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خوش یل  ک  که  نی  ا  از  جدا  !ه  توئ  غلط  تفکر  نی  ا  خب   _
هم یا  ه  گی  د  زی  چ  هی  نی  آرم  چزوندن  با  بهم  گذشت 

.ت هس 

:د دا  ادامه  تر  ید  ج 
اصالال  .. .ی  لطف  کم  یل  یخ  خودت  به  نسبت  تو  دالالرام   

_

یژ انر  یل  ک  من   .. .ی  نی  بیم  ن  رو  مثبتت  یا  ه  یگ  ژی  و 
ه شی  م  راحت  رو  آدما  یب  قل  خوش  .م  ری  گی  م  ازت  مثبت 

کار بی  فر  و  رو  دو  همه  که  یا  دوره  تو  .د  دا  صی  تشخ 

.ین ک  افتخار  خودت  به  دی  با  تو  شدن 

ی یا  ه  حرف  نی  چن  داشت  از  ین  چقدر  .د  کر  بغض   
دالالرام

.د بشنو  را 
نشسته کنارش  یس  ک  واست  خیم  دلش  که  بود  ها  مدت 

یب ند  کی  م  فکر  خودش  که  هم  ها  آنقدر  دی  بگو  او  به  و 
.ت سی  ن  نخور  درد  به  و  پا  و  دست 

از واند  تی  م  که  دهد  دی  ام  او  به  یس  ک  واست  خی  م  دلش 

.دیایب بر  بود  راهش  سر  که  یت  مشکالال  پس 

یگ زند  به  گونه  نی  ا  تا  دیش  کی  م  را  یس  ک  هر  انتظار 

.هیا همس  یه  بی  غر  مرد  بجز  کند  وارش  دی  ام 
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  به   هم   و   بود   برده   لذت   هم   بهزاد   ی ها   حرف   از   نکه ی ا   با 

  حرف   دن ی شن   به   ازش ی ن   اما   بود،   زده   خجالت   شدت 

 : کند   زمزمه   آرام   تا   کرد   مجابش   شتر ی ب   ی زش ی انگ   ی ها 

 . دارم   هم   ی بد   و   ضعف   ی کل   بجاش   اما   د، ی شا _  
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تیز ارا  پ 
۱۰  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دیش ک  بال  را  ماسکش  بهزاد 
ای باشه؟  یب  خو  پا  تا  سر  که  یس  نا  شی  م  رو  یس  ک   _

باشه؟ نداشته  یف  ضع 

:دیل نا  دلرام 
.. .ا  ام  خب،  نه   _

را ان  شی  داروها  تا  زد  ان  شیا  صد  که  خوان  شی  پ  پشت  مرد 
.د بمان  ناقص  ان  شه  مکالم  تا  شد  باعث  ند  ری  بگ  لی  تحو 
خواست یت  وق  دلرام  و  شدند  بلند  ان  شی  جا  از  دو  هر 
پولش فی  ک  آمد  دش  ای  تازه  کند  حساب  را  داروها 

.ت سی  ن  همراهش 

را فرصتش  که  نی  ا  از  قبل  اما   ، دی  بگو  یز  یچ  خواست 
و کرده  پرداخت  را  ها  دارو  هی  نی  هز  بهزاد  باشد  داشته 

.د گردن  باز  کی  نی  کل  به  تا  کرد  اشاره  دلرام  به 
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اشت دی  م  بر  قدم  کنارش  داشت  که  همانگونه  دلرام 
:ت گف 

.. .ه  خون  می  بر  .د  نبو  همراهم  پول  فی  ک  دی  ببخش   _

.د کر  قطع  را  حرفش  بهزاد 
م ری  گی  م  بعدا  .ی  نکرد  که  فرار  .ا  باب  سرت  یا  فد   _

.ت از 

از کردنش  یر  دو  و  بهزاد  رفتار  .د  ز  ید  لبخن  دلرام 
یر ت  شی  ب  یت  راح  احساس  تا  شد  باعث  معمول  تعارفات 

.د باش  داشته  او  با 

تا شد  باعث  مادرش  حضور  بازگشتند  بال  به  یت  وق 
کینیل ک  در  یم  ک  بودند  مجبور  .د  نیش  بن  بهزاد  کنار  نتواند 

.د شو  بهتر  یم  ک  پدرش  تی  وضع  تا  بمانند 

به ه  ری  خ  ه  کی  حال  در  و  نشست  کنارش  خسته  ه  ری  من 
:ت گف  رد  کی  م  یز  با  ش  ای  گوش  با  که  بود  بهزاد 

تخته به  بزنم  .م  ید  کر  ریس  ا  هم  رو  پسر  نی  ا  طفلک   _
رحمت خدا  .ه  روئ  و  بر  خوش  و  اخالالق  خوش   

چقدرم
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نیا مثل  نه  کی  م  تی  ترب  بچه  یک  ی  .و  ر  باباش  مامان  کنه 
یب و  عور  شی  ب  پسر  اون  با  فروغ  ه  شی  م  هم  یک  ی  پسر 

!ش ای  ح 

.د ش  ه  ری  خ  مادرش  به  گشاد  ین  چشما  با  دلرام 
.د بو  مبر  غی  پ  پسر  نی  آرم  وز  ری  د  تا  خوبه  حال   _

.ت رف  سمتش  به  یا  غره  چشم  ه  ری  من 
نیا ونستم  دی  م  کجا  از  من  !ا  ین  زی  م  حرفا  مادر  وا   _

داره؟ زن  ای  ح  یب  یه  پسر 
.ت گرف  گاز  را  زبانش  و  کرد  یچ  ن  یچ  ن 

.ر بدو  بالال   _

.دیش ک  یف  پو  دلرام 
.د بو  دخترش  دوست  که  نبود  زنش   _

باشد کرده  یم  مه  کشف  که  انگار  و  گونه  پچ  پچ  ه  ری  من 
:د ز  لب  دلرام  گوش  ری  ز 

یدید ن  !ی  اه  بست  گوش  و  چشم  !ی  اه  ساد  تو  مادر   _
نیا و  مه  خون  اومده  کرده،  استفاده  سوء  ازم  گفت  دختره 
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آره ین  عی  که  بوده  نی  ا  منظورش  مادر  خب  حرفا؟ 
خدا  .. .ن  نکرد  شی  شرع  .ه  بود  زنش  ین  عی   .. .ه  گی  د 

.ه ببخش  خودش 

.د دا  تکان  را  سرش  افسوس  با  دلرام 
!ش دست  نی  نداد  منو  پس  کرد  رحم  بهتون  خدا   _

.د دا  تکان  سر  ه  ری  من 
ین قربو  دی  با  .ن  بهمو  کرد  رحم  خدا  .ر  خداروشک  آره   _

.مید ب  یز  ی 

راحت و  النش  طی  شرا  .ت  نگف  یز  یچ  ر  گی  د  دلرام 
پسر ن  وی  مد  فقط  و  فقط  را  نی  آرم  با  ازدواج  از  شدن 

به دقت  با  و  ها  آن  به  توجه  یب  که  بود  مقابلش 

.د بو  شده  ه  ری  خ  ش  ای  گوش 
.ت دوخ  سقف  به  و  گرفته  بهزاد  از  را  نگاهش 

.ت بس  را  چشمانش 

به واست  خی  م  دلش  .ت  داش  ید  ید  ش  یگ  خست  احساس 

.د بخواب  و  بازگشته  خانه 
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مانده حالت  همان  به  ه  قی  دق  چند  و  بودند  بسته  چشمانش 

:ت گف  و  زد  صدا  را  مادرش  یر  پرستا  که  بود 
.نیر بب  رو  همسرتون  نی  ون  تیم   .. .ن  یر  ای  ب  فی  تشر  انم  خ 

.ت رف  پرستار  دنبال  و  شد  بلند  شی  جا  از  عی  سر  ه  ری  من 
و او  تا  ماند  منتظر  و  برخاست  شی  جا  از  هم  بهزاد 

م ای  پ  دلرام  یا  بر  حال  همان  در  برسند،  راه  از  داوود 
.د فرستا 

.سه خست  خانم  یل  د  .ه  کنسل  بوم  پشت  تو  امشب  قراره   "
"مین زی  م  حرف  بعدا  .ه  کن  استراحت  بره  بهتره 

پالتواش بی  ج  از  را  آن  یش  گو  گ  نی  د  یا  صد  با  دلرام 
.د خوان  را  بهزاد  را  م  ای  پ  و  ه  دی  کش  ون  ری  ب 

تشکر از  بود  پر  که  یه  نگا  با  و  برد  بال  را  سرش 

ه ری  خ  هم  در  ان  شی  ها  نگاه   . دیش  پا  بهزاد  یو  ر  به  ید  لبخن 
.د ش  پاره  اتصال  نی  ا  ه  ری  من  یا  صد  با  که  بود 

.د بو  ه  دی  رس  فرا  خانه  به  بازگشت  وقت 
*****
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تیز ارا  پ 
۱۰  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.ت گرف  یق  سا  دست  از  را  گلدان  ری  ام 
منم شه  تموم  کارم  .ی  خور  یم  سرما  .ن  باباجا  تو  برو   _

.م ای  م 

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
کاکتوس .ت  سی  ن  سردم  .ه  تنم  گرم  لباس   .. .ن  پدرجو  نه   _

.میر ب  هم  با  نی  بکار  رو 

ت خی  ری  م  خاک  گلدان  داخل  که  همانطور  دی  خند  ری  ام 
:ت گف 

تیا سر  که  هم  تو  به  آراز  یا  نکردن  گوش  حرف   _
شازده؟ رده  گی  م  بر  یک  .ه  کرد 

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
.ه س  ری  م  فردا  گفت  .م  زد  حرف  باهاش  صبح   _
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  جدا   گر ی د   گلدان   ک ی   از   که   را   کوچک   کاکتوس   ر ی ام 

 . گذاشت   خاک   داخل   بود   کرده 

  اد ی م   غر   ی کل   با .  برسه   دادت   به   خدا   فردا   از   پس   خب _  

 . ی گذاشت   تنهاش   چرا   که   شت ی پ 

 

  اما   شناخت، ی م   خوب   را   پسرش   ر ی ام .  د ی خند   ی ساق 

.  است   آراز   ی ها   غر   غر   دلتنگ   چقدر   او   دانست ی نم 

  لب   ی رو   لبخند   که   یی ها   طنت ی ش   و   آغوشش   دلتنگ 

  بود   آن   از   ز ی ت   ر ی ام   اما   نگفت،   ی ز ی چ .  آورد ی م   ش ی ها 

 . کرد ی م   فکر   ی ساق   که 

 آره؟   ی دلتنگش _  

 

 . د ی کش   ی آه   ار ی اخت   ی ب   ی ساق 

 ... ی ل ی خ _  

  لب   و   ده ی کش   خجالت   بود   داده   که   ی جواب   از   بالفاصله 

 . د ی گز 

 . گرفت   را   ی ساق   دست   و   گذاشت   ی کنار   را   گلدان   ر ی ام 

 . آمد   بال   ی ساق   نگاه 
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زیچ اصالال  ته  عالالق  ای  یگ  دلتن  به  اعتراف  جان  یق  سا   
_

پسرمم مطمئنم  .ی  بکش  خجالت  ازش  دی  نبا  .ت  سی  ن  ید  ب 
.ه دلتنگت  قدر  نی  هم 

بلند هم  او  کرد  کمک  یق  سا  دست  ن  دی  کش  با  و  شد  بلند 
.د شو 

یب حسا  که  من  .م  ون  دی  نم  تورو  .ن  جا  بابا  می  بر   _
.ه گرسنم 

باز خانه  به  ری  ام  دست  در  دست  و  زد  ید  لبخن  یق  سا 
.د گشتن 

آشپزخانه به  شست  را  صورتش  و  دست  که  نی  ا  از  بعد 
.د کن  کمک  ان  سی  آ  و  هی  عط  به  تا  رفت 
.د کردن  آماده  بخند  و  بگو  با  را  غذا 

را هی  بق  و  دی  چ  را  ناهار  زی  م  ان  سی  آ  کمک  به  یق  سا 
.د نی  ای  ب  زی  م  سر  تا  کردند  دعوت 

از داشت  رضا  وردند  خی  م  ناهار  که  همانطور 
.د ر  کی  م  فی  تعر  آراز  نبود  در  شرکت  تی  وضع 

حرفش تا  شد  باعث  آمد  ط  ای  ح  از  که  یر  موتو  یا  صد 
:دیو بگ  تعجب  با  و  بماند  کاره  ه  می  ن 
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.ه موتور  یا  صد  انگار  ؟  هی  چ  یا  صد   _
.د کر  نگاه  یق  سا  به 

برگشته؟ آراز  مگه   _

:د دا  جواب  متعجب  یق  سا 
.د ای  م  فردا  گفت  نه   _

باشد گذاشته  کارش  سر  آراز  است  ممکن  که  نی  ا  فکر  با 
.د ش  بلند  زی  م  پشت  از  عی  سر 

؟ هی  ک  م  نی  بب  م  ری  م   _

:ت گف  خندان  ان  سی  آ  و  زد  لبخند  هی  عط 
.ه آخ  ن  ای  م  بهم  دوتا  نی  ا  چقدر  خدا  یا   _

ش اه  قی  شق  و  انداخت  سان  یآ  گردن  دور  را  دستش  ری  ام 
.دیس بو  را 

به ان  جی  ه  با  اما  زد  ید  لبخن  .دین  ش  را  هی  بق  یا  صد  یق  سا 
ط ای  ح  به  را  خودش  عی  سر  و  دیش  بخ  سرعت  شی  ها  قدم 

.د رسان 
.د گرفتن  شدت  قلبش  یا  ه  تپش 
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دل ته  از  آراز  موتور  ن  دید  با  دی  رس  ط  ای  ح  به  یت  وق 
.د ز  لبخند 

!د نشناس  را  پوش  ه  ای  س  مرد  نی  ا  د  شی  م  مگر 
سرش از  بود  یق  سا  یو  کاد  که  را  کاسکتش  کالاله   

آراز

.د ش  ده  ای  پ  موتور  از  لبخند  با  و  آورد  در 

بود تاده  سی  ا  مقابلش  حال  سر  و  سالم  که  او  ن  دی  د  با  یق  سا 
.د شدن  سی  خ  چشمانش  ذوق  شدت  از  و  زد  ید  لبخن 

تیز ارا  پ 
۱۰  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

پشت که  یک  سا  .ت  گذاش  موتور  یو  ر  را  کالاله  آراز 
انداخت دوشش  یو  ر  و  برداشت  را  بود  گذاشته  موتور 

پله از  .د  رسان  یق  سا  به  را  خودش  بلند  یا  ه  قدم  با  و 
آغوش در  را  همسرش  محکم  و  رفت  بال  ید  ورو  یا  ه 

.دیش ک 
من عشق  .م  بش  قربونت  .م  استقبال  اومده  یک  نی  بب   _

چطوره؟
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.د کر  حلقه  آراز  کمر  دور  را  دستانش  یق  سا 
.س پ  یت  گف  دروغ  صبح   _

.دید خن  آراز 
منم؟ ید  یم  فه  کجا  از  ؟ی  ش  کی  م  بو  ا  خی  زل  نی  ع   _

.یش زده  خجالت  کنم  بغلت  همه  جلو  م  ای  ب  واستم  خی  م 

.د چسبان  او  یه  نی  س  به  را  سرش  یق  سا 
؟یدیس ر  یک   .. .ت  موتور  یا  صد  از   _

را او  یه  گون  و  شد  خم  .د  کر  جدا  تنش  از  را  او  آراز 
.دیس بو 

گفتم بعد  گرفتم  دوش  خونه  رفتم  .ه  شی  م  یت  ساع  چند   _
گفتم .ا  ج  نی  ا  یا  یم  یت  گف  وز  ری  د  .ا  شم  خدمت  برسم 

.م کن  ت  زی  سورپرا 
.د کر  پاک  را  یق  سا  یا  ه  اشک  و  برد  دست 

قدر نی  ا  دختر  ؟ی  ن  کی  م  ه  یر  گ  یچ  واسه  لوس  یه  دختر   _
آخه؟ دوست  شوهر 
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.د کر  نگاهش  چپ  چپ  یق  سا 
.دید خن  آراز 

.ر ناها  می  بر  .ی  ساق  گشنمه   _

آراز که  برود  خانه  به  تا  دی  چرخ  و  داد  تکان  سر  یق  سا 
:د کر  زمزمه  تی  جد  با  .ت  گرف  را  کمرش 

تو می  ری  م  یش  یم  بلند  ع  یر  س  می  خورد  که  رو  ناهار   _
.و ت  و  ونم  دی  م  من  ین  ک  زشت  زشت   .. .ا  می  واب  خی  م  اتاقم 

.م دی  نخواب  یب  حسا  و  درست  سه  هفت  ه 

.دید خن  بلند  یق  سا 
.این کی  م  شروع  غرغراتو  ه  دی  نرس  گفت  جون  پدر   _

ا بی  تقر  که  بود  هفته  کی  ا  قی  دق  هم  خودش  نگفت  ر  گی  د 
.ه کوتا  یا  ه  چرت  بجز  .د  بو  ه  دی  نخواب 

.د کر  یچ  ن  نچ  آراز 
م نی  بش  دی  با  .ه  ن  کی  م  ین  ز  آب  ری  ز  یل  یخ  ری  ام  ا  دی  جد   _
سر پشت  قدر  نی  ا  ه  دی  م  ین  مع  چه  .م  بزن  حرف  باهاش 

نه؟ کی  م  ت  بی  غ  من 
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.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
جون مادر  .م  یر  بخو  ناهار  می  بر  ای  ب  .ن  بز  غر  کم   _
!ته عالالق  مورد  یا  غذ  .ه  کرد  درست  یز  سب  قورمه 

:د ز  غر  حرص  با  آراز 
رضا نی  ا  الدنگش؟  دوماد  ای  من  یه  موردعالالق  یا  غذ   

_

همه نی  ا  رو  مردک  نی  ا  شه  یم  ن  باورم  .ن  م  جون  بالالی   
شد

مهر نی  ا  از  بودم  خونه  ن  یا  پسر  منم  وال  .ن  ن  کی  م  لوس 

.م دی  ند  محبتا  و 

:ت گف  دار  کش  یق  سا  .د  شدن  که  ی  یا  ری  پذ  وارد 
.ز آرا  ید  حسو  یل  یخ   _

ه کی  حال  در  و  شد  بلند  زی  م  پشت  از  نشان  دی  د  با  هی  عط 
بود کرده  باز  آراز  ن  دی  کش  آغوش  به  یا  بر  را  دستانش 

.د آم  سمتشان  به 
:ت گف  و  گرفت  آغوش  در  را  پسرش 

ته عالالق  مورد  یا  غذ  که  ایب  .م  زی  عز  ید  اوم  خوش   _
.م پخت  رو 
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هیق ب  که  یر  طو  بلند  و  مجدد  آراز  و  افتاد  خنده  به  یق  سا 
:ت گف  بشنوند  را  شی  صدا  هم 

مال یز  سب  قورمه  .م  ه  می  ق  هالالک  من  هی  عط   _
.ن نک  خرج  ست  ای  س  یک  ال   .. .ه  دومادت 

.ت گرف  شی  بازو  از  ین  گو  شی  ن  هی  عط 
.ش بک  خجالت  لت  کی  ه  از   _

:ت گف  لبخند  با  ری  ام 
.ید کر  شروع  رو  دعوا  باز  مده  وی  ن   _

.د کر  اخم  ان  سی  آ 
.ه دار  فی  تشر  حسود  که  بس   _

بال را  دستانش  و  انداخت  نیم  ز  یو  ر  را  ساک  آراز 
.د بر 

نین ک  صبر  .م  هست  هم  خسته   .. .ه  گشنم   .. .ن  ین  ک  استپ   _
.ن براتو  دارم  کنم  قوا  دی  تجد 

تیز ارا  پ 
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 ۱۰۴_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  با .  د ی کش   ی ا ازه ی خم   بود   داده   ه ی تک   مبل   به   که   همانطور   

 . کرد   اشاره   ی ساق   به   ابرو   و   چشم 

 .  اد ی م   خوابم   من _  

 

  نگاهش   چپ   چپ   آراز   و   د ی گز   لب   ار ی اخت   ی ب   ی ساق 

 .  کرد 

 . زد   ی لبخند   بود   ون ی ز ی تلو   به   نگاهش   که   همانطور   ر ی ام 

  ی صفحه   از   را   نگاهش   تا   شد   باعث   همسرش   ی صدا 

 . کند   جدا   ون ی ز ی تلو 

 

 خونه؟   وسط   ی انداخت   ه ی چ   ساک   ن ی ا   آراز _  

 . برداشت   را   رنگ   ی مشک   بزرگ   ساک   و   شد   خم 

 

 . گرفت   مبل   از   ه ی تک   آراز 

 . دم ی خر   شما   واسه .  پرته   و   خرت   کم ی .  رفت   ادم ی   پاک _  
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از را  ساک  و  شد  بلند  ش  یا  ج  از  زده  ان  جی  ه  ان  سی  آ 
.ت گرف  مادرش  دست 

گرفته؟ یچ  م  نی  بب  بده  یا  و   _

.د چرخان  پسرش  سمت  را  سرش  ری  ام 
.د نبو  ز  ای  ن  یر  کا  سفر  ید  بو  رفته   _

.دیش ک  یر  گی  د  یه  ز  ای  خم  عمدا  آراز 
خوابم و  مه  خست  چقدر  که  یا  و  .ن  ت  سی  ن  تحفه  م  نی  همچ   _

.د ای  م 

:ت گف  نت  طی  ش  با  و  دی  خند  رضا 

زه ای  خم  یر  جو  هی  و  ین  ک  باز  دهنتو  که  نی  ا  یا  ج   _
.ب بخوا  برو  پاشو  خب  باشه  معلوم  حلقت  ته  که  یش  بک 

.د ز  لب  رضا  به  رو  صدا  یب  .د  کر  اخم  آراز 
!و ش  خفه   _

طرف به  را  سرش  خنده  با  .د  ن  دی  لرز  رضا  یا  ه  شانه 
.د چرخان  دی  ند  خی  م  غش  غش  که  ان  سی  آ 
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 ؟ ی خند ی م   ی چ   به _  

 

  و   چهارخانه   راهن ی پ   شده   سرخ   ی صورت   با   سان ی آ 

  بال   را   بود   ده ی کش   رون ی ب   ساک   داخل   از   که   ی ا بدقواره 

 : د ی پرس   ش ی ها   خنده   ان ی م   ی سخت   به .  گرفت 

 ه؟ ی ک   واسه   گه؟ ی د   ه ی چ   ن ی ا   آراز _  

 

 : زد   غر   آراز 

  دومادمون   واسه .  شوهرته   تن   قالب   رهن ی پ   اون _  

 .  دم ی خر 

 

  کرد،   نگاهش   چپ   چپ   د ی خند ی م   که   همانطور   سان ی آ 

 . برخاست   ش ی جا   از   نگاهش   و   او   به   توجه   ی ب   آراز   اما 

 . گه ی د   رم ی م ی م   دارم   من _  

  رفت   ی ساق   سمت   به .  د ی بگو   ی ز ی چ   ی کس   نداد   فرصت 

 . گرفت   را   او   دست   و 

 .  دارم   کارت   ا ی ب   قه ی دق   ه ی   ی ساق _  
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.د ش  بلند  شی  جا  از  شده  سرخ  یت  صور  با  یق  سا 
و بود  ساک  آن  یپ  در  هی  بق  حواس  که  خداروشکر 

.د نبودن  ها  آن  متوجه 
غر گرفتند  فاصله  هی  بق  از  یت  وق  .د  ش  ه  دی  کش  آراز  دنبال 

:د ز 
یت اش  ذی  م  .ب  خ  کن  تی  رعا  م  کی   .. .ا  خد  تورو  آراز   _

.د بع  دند  شی  م  بلند  هم  هی  بق 

:ت گف  ید  ج  و  دی  چرخ  یق  سا  سمت  .د  تا  سی  ا  آراز 
کنم؟ ار  کی  چ  وام  خی  م  ین  و  دی  م   _

.د ش  ه  ری  خ  او  جدی  صورت  به  تعجب  با  یق  سا 
ار؟ کی  چ   _

یا پاه  دور  را  دستانش  شد  خم  ین  ناگها  کامالال  آراز 
.ت انداخ  دوشش  یو  ر  و  کرده  بلنده  را  او  و  قفل  یق  سا 

پشت به  مشت  با  .د  یش  ک  ی  فیف  خ  غی  ج  زده  ت  ری  ح  یق  سا 
باشد آرام  رد  کی  م  یع  س  که  ی  یا  صد  با  و  دی  کوب  آراز 

:ت گف 
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ونه؟ وی  د  ین  کی  م  ار  کی  چ   _

:د دا  جواب  خونسرد  آراز 
گوش حرفم  به  متشخص  خاتم  هی  مثل  یت  واس  خی  م   _

.ین نز  غر  قدر  نی  ا  و  ید  ب 
بست را  در  و  شد  ش  ای  مجرد  دوران  اتاق  وارد  عی  سر 

.د کر  قفل  و 

:دیر غ  یق  سا 
؟ین کی  م  قفل  چرا  درو   _

.ت گذاش  نی  زم  یو  ر  را  او  آراز 
چرا؟ ین  و  دی  نم  تو  ین  عی   _

تیز ارا  پ 
۱۰  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:د دا  ادامه  غر  با 
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وسط ن  ای  ب  پا  جفت  رضا  و  ان  سی  آ  یا  و  خی  م  نکنه   _
هامون؟ عاشقانه 

.د کر  گرد  را  چشمانش  یق  سا 
؟یچ یه  عاشقان   _

ش ای  رکاب  و  ر  وی  پل  و  برد  دست  ژکوند  ید  لبخن  با  آراز 
.دیش ک  ون  ری  ب  تن  از  را 

.م دی  م  نشونت  یل  عم  الن   _

را او  کمر  آراز  که  برود  عقب  عقب  خواست  یق  سا 
.ت گرف 

.ت گذاش  او  ن  ای  عر  یه  نی  س  یو  ر  را  دستانش  استرس  با 
.ن نک  ین  و  طی  ش  جا  نی  ا  .م  ن  کی  م  خواهش  آراز   _

تالالشش و  رد  کی  م  کنترلش  یت  سخ  به  که  یا  خنده  با   
آراز

و برد  جلو  را  سرش  دی  ا  یب  بنظر  ید  ج  تا  رد  کی  م  را 
لحنش تا  کرد  را  ش  ای  سع  ت  یا  نه  .د  یس  بو  را  او  ین  ا  شی  پ 

.د باش  ید  ج 
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مید مجر  یا  ه  یز  فانت  از  یک  ی  ه  شی  نم  باورت  یق  سا   _
.ه خون  رم  ای  ب  دختر  ری  ام  و  هی  عط  جلو  بود  نی  ا 

.د ز  ید  لبخن 
.م اتاق  تو  ه  ژی  و  به   _

.د کر  اخم  یق  سا 
.. .ا  یح  یب   _

.د بر  یق  سا  گوش  ری  ز  را  سرش  توجه  یب  آراز 
دستت از  م  کی  اما  بدم،  قورتت  درسته  وام  خی  م   _

.م دلخور 

دیش ک  را  یق  سا  دست  .د  کر  تر  شل  یم  ک  را  دستانش  گره 
.د بکش  دراز  تخت  یو  ر  آغوشش  در  کرد  مجبورش  و 

یگ دلتن  با  را  یق  سا  صورت  و  دی  کش  ان  شی  رو  را  پتو 
.د کر  بوسه  غرق 

دید تر  با  او  که  بود  یق  سا  یا  موه  نوازش  حال  در 
:دیس پر 

؟یر دلخو  چرا   _
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.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  یل  عس  چشمان  به  آراز 
.یت نگف  بهم  رو  مشکلت  چون   _

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  یق  سا 
؟یل مشک  چه   _

پتو ری  ز  را  دستش  بود  ده  یش  ک  دراز  که  همانطور  آراز 
ون ری  ب  یص  قر  ورق  شلوارش  بی  ج  داخل  از  و  برد 

.دیش ک 

یو جل  را  قرص  و  کرد  خارج  پتو  ری  ز  از  را  دستش 

.د دا  تکان  یق  سا  صورت 
تو اسم  که  یک  پزش  نسخه  هی  با  .د  بو  کانتر  رو  نی  ا   _

.د بو  شده  نوشته  روش  ضی  مر  بعنوان 

از را  قرص  ورق  .د  ز  اجبار  سر  از  ید  لبخن  یق  سا 
سبد داخل  را  آن  بود  رفته  دش  ای  .د  یش  ک  آراز  دست 

.د نداز  ای  ب  ها  دارو  کوچک 
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کاهش یا  بر   .. .ه  پروپرانولول  که  ت  سی  ن  یز  یچ   _
.م ور  خی  م  اضطرابم 

.د کر  اخم  آراز 
.هیچ قرص  نی  ا  ونم  دی  م  .م  ت  سی  ن  بچه  که  من  یق  سا   _

یزیچ نی  همچ  دکتر  یت  رف  که  یر  دا  یل  مشک  چه  تو  یل  و 
؟یت نگف  من  به  اونوقت  و  کرده  زی  تجو  برات 

.دیس بو  را  او  یه  گون  آرام  یق  سا 
.م کن  نگرانت  واستم  خیم  ن  .ت  سی  ن  یص  خا  مشکل   _

.م بگ  بهت  تا  ید  برگر  بودم  منتظر 

تن و  تی  عصبان  با  .ت  نشس  تخت  یو  ر  و  شد  بلند  آراز 
:دیر غ  باشد  آرام  رد  کی  م  یع  س  که  ی  یا  صد 

یگیم که  یچ  ین  عی  ؟ی  چ  ین  عی  حرفت  نی  ا  یق  سا   _
؟ین ک  نگرانم  یت  واس  خی  نم 

حالت از  او  مثل  آراز  یت  ناراح  از  مضطرب  یق  سا 
خواست و  گرفت  را  شی  بازو  .د  ش  بلند  کش  دراز 
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و کرد  ش  اه  چان  بند  را  انگشتانش  آراز  که  دهد  حی  توض 

.د بزن  زل  چشمانش  در  کرد  مجبورش 

دارم انتظار  .م  ت  نی  تر  کی  نزد  خدا  از  بعد  .م  شوهرت  من   _
پسر و  عمه  نه  یگ  ب  خودم  به  اول  یت  داش  یل  مشک 

داشتم؟ یر  کا  سفر  دکتر؟  ببره  رو  تو  دی  با  سپهر  .ت  عمه 
شرکت اون  ای  ی  یو  ت  یگ  زند  تو  من  تی  اولو  !ک  در  به 

شده؟ خراب 

تیز ارا  پ 
۱۰  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دید دز  او  چشمان  از  را  نگاهش  شرمنده  یق  سا 
.م دار  مشکل  کنم  باور  واستم  خی  نم  من  آراز   _

خراب یچ  همه  رسم  تی  م  .م  رس  تی  م  النم  .م  دی  رس  تی  م 
.ه ش 

را دستش  و  برداشت  او  یه  چان  ری  ز  از  را  دستش  آراز 
.ت گرف 

بگردم؟ دورت  یس  ر  تی  م  یچ  از   _
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.د کر  بغض  یق  سا 
. .م  باش  فی  ضع  همه  نی  ا   .. .م  وا  خی  نم   _

او سر  آراز  .د  بزن  حرف  تا  نداد  اجازه  بغضش  ن  دی  ترک 
.دیش ک  آغوش  در  را 

احساس یه  گا  هممون  می  رس  تی  م  یه  گا  هممون   _
نیا هم  با  ما  .ن  نک  تی  اذ  رو  خودت  .م  ین  کی  م  ضعف 

یچ از  بگو  بهم  حال  .ب  خ  می  ن  کی  م  حل  رو  مشکل 
؟یس ر  تی  م 

وانست تی  م  .د  چسبان  آراز  یه  نی  س  یو  ر  را  دستش  یق  سا 
.د کن  حس  دستش  ری  ز  را  او  قلب  ضربان 

برات ید  ب  اتفاق  ترسم  یم  .م  توا  نگران  فقط  من   _
.م مضطرب  همش  .ه  فت  وی  ب 
.د شدن  سی  خ  شی  ها  گونه 

و پرس  با  مدام  واستم  خی  نم  .م  کن  ت  تی  اذ  واستم  خی  نم   _
ته کالالف  ای  بشم،  مزاحمت  بهت  زدن  زنگ  ای  ازت  جو 

حالت م  نی  بب  تا  کنم  چکت  مدام  واست  خی  نم  دلم  .م  کن 
.یت رف  گی  م  کارم  از  ید  ب  حس  مطمئنم  چون  چطوره 
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.د دا  گوش  او  یا  ه  دل  و  درد  به  سکوت  در  آراز 
یا ه  صحبت  تا  ماند  منتظر  و  کرد  نوازش  را  شی  موها 

.د شو  تمام  یق  سا 

باور واستم  خی  نم  چون  .ر  دکت  برم  برام  بود  سخت   _
شد تر  شی  ب  رفته  رفته  هام  تیس  حسا  اما  .م  دار  مشکل  کنم 

.ه بهتر  کنم  اقدام  زودتر  چقدر  هر  کردم  فکر  و 

او یا  ه  اشک  و  گرفت  قاب  را  همسرش  صورت  آراز 
.د کر  پاک  را 

ونه تی  م  ها  یت  ناراح  و  ها  تی  حساس  نی  ا  یه  هم  یق  سا   _
.مید کر  تحمل  که  باشه  یر  فشا  و  قبل  یل  سا  بخاطر 

تو آدما  از  یل  یخ  ترس  داری  تو  که  یس  تر  نی  ا  از  گذشته 
ها ای  فوب  نی  ا  از  من  ین  کیم  فکر  .ه  یک  خا  یه  کر  نی  ا 

دوسشون که  ی  یا  آدم  رسم  تیم  وقتا  یل  یخ  منم  ندارم؟ 
.م بد  دست  از  رو  دارم 
.دیس بو  را  یق  سا  ین  ا  شی  پ 

یک تی  بعد  یه  مشاور  وقت  .م  ین  کی  م  حلش  هم  با   _
هست؟
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:د دا  جواب  و  دی  کش  دراز  تخت  یو  ر  آرام  یق  سا 
.ه گی  د  هفتهی  دو   _

.دیخ چر  طرفش  به  و  دی  کش  دراز  او  مثل  هم  آراز 
دیا ب  هفته  دو  نی  ا  .م  ای  م  همراهت  خودم  بعد  یه  دفع   _
هین نگرا  یچ  هر  که  می  کن  گرم  خودمونو  سر  اونقدر 

.ه بر  دمون  ا 
.د ز  یک  چشم 

شرکت؟ ید  برگر  تو  چطوره  مثالال   _

.دید خن  گرفته  یا  صد  با  یق  سا 
من شد  قرار  ؟ی  ری  گی  م  یه  ما  آلود  گل  آب  از  یر  دا   _

.م نباش  شرکت  تو  ه  گی  د 

غر و  کرده  فرو  او  گردن  ید  گو  در  را  سرش  آراز 
:د ز 

گذاشته؟ یر  قرا  نی  همچ  یر  خ  کدوم   _

.د بر  فرو  او  یا  موه  یل  را  دستش  یق  سا 
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؟یت هس  یم  سرگر  دنبال   _

.ت گرف  او  گردن  از  یم  آرا  گاز  آراز 
.م اوهو   _

.د کن  نگاهش  کرد  مجبورش  یق  سا 
.م دار  برات  خوب  یم  سرگر  هی  من   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 
؟یچ  _

.د کر  اخم  یق  سا 
.ین کی  م  حلش  ید  برگر  سفر  از  یت  گف  رفته؟  دت  ای   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 
سوسن؟ ن  ای  جر  همون  منظورته؟  بهزاد   _

.ت انداخ  بال  ابرو  یق  سا 
کنم کمک  دلرام  به  من  بود  قرار  .م  دلرا  و  بهزاد  نه   _
ا دی  پ  کار  ین  ک  کمک  بهزاد  یا  بر  هم  تو  شه  قبول  کنکور 

.ین ک 
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تیز ارا  پ 
۱۰  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

نتواند آراز  تا  شد  باعث  خورد  در  به  که  یا  ضربه 
:د ز  غر  .د  ده  را  یق  سا  جواب 

بله؟  _

.د ش  بلند  ان  سی  آ  زی  آم  نت  طی  ش  یا  صد 
؟ید کر  قفل  درو  باز   _

:دیر غ  آراز 
.نین بز  در  نی  ت  سی  ن  بلد  شوهرت  اون  و  تو  چون  بله   _

.د کر  یچ  ن  نچ  ان  سی  آ 
عمو یه  خون  می  بر  نی  دار  حال  عصر  .ب  اد  یب   _

نکنم؟ ارتون  دی  ب  ای  ری  اردش 

.دیش ک  یف  پو  آراز 
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موهاتو م  ای  ب  که  نی  ا  از  قبل  بری  یر  بذا  کاش  ان  سی  آ   _
.م بکش 

:د دا  ادامه  غر  با  آراز  و  دی  خند  زی  ر  زی  ر  یق  سا 
.م نی  نازن  خواب  وسط  ید  یر  پ  پا  جفت   _

.دید خن  ان  سی  آ 
باشه ؟ی  بخواب  و  ین  یب  ب  رو  یق  سا  تو  .ت  عمه  جون  آره   _
ارتون دی  ب  من  .س  بر  خوابت  یهیق  ب  به  یگ  یم  راست  تو 

.نیایم خودتون  نی  خواست  .م  ن  کی  نم 

.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  به  آراز  رفت  که  ان  سی  آ 
آدم دوتا  نی  ا  .م  ن  کی  م  قفل  درو  چرا  ید  یم  فه  حال   _

.ن شی  نم 
.دیو بگ  یز  یچ  یق  سا  نداد  اجازه 

شاگردت به  .د  بهزا  یه  خون  می  شیم  پالالس  ناهار  فردا   
_

.ن ک  دعوتش  بزن  زنگ 

:د دا  ادامه  نت  طی  ش  با 
.ه کن  دعوت  خودش  گفتم  بهزاد  به  م  دی  شا   _

.ت گرف  ه  دی  ناد  را  یق  سا  چپ  چپ  نگاه 
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الن من  .ت  هس  یز  یچ  هی  تا  دو  نی  ا  نی  ب  کن  باور   _
.م بو  پشت  بکشونم  ونم  تی  نم  یم  زن  که  تورو 

.د کر  نگاهش  افسوس  با  یق  سا 
.ا دوت  نی  ا  به  ید  دا  ری  گ  هم  تو   _

.د ز  ید  لبخن  آراز 
راحت لت  ای  خ  هم  حال  .ه  باش  تنها  بهزاد  د  ای  نم  دلم   _

باشه یق  اتفا  بوم  پشت  یه  یض  ق  تو  بقول  اگه  یت  ح  .ه  باش 
شدن عاشق  فرصت  ید  شاگر  و  استاد  تی  موقع  تو  بازم 

.ت هس 

:ت گف  خنده  با  یق  سا 
.م دلرا  یر  خواستگا  می  ریم  گل  دسته  با  تهش  آراز   _

.ید بهزا  یا  باب  انگار 

.دیش ک  ان  شی  رو  را  پتو  آراز 
دوماد یا  باب  حاضر  حال  در  یل  و  طوره  نی  هم   _

.ه بخواب  واد  خی  م 
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*****

.د کر  دی  تاک  مجدد  ه  ری  من 
قورمه  .. .ا  ین  ک  خاموش  گازو  ری  ز  نره  دت  ای  دلرام   _

.ه ری  گی  م  ته  یز  سب 
:د دا  ادامه  شک  با 

؟یایب ما  با  وای  خی  نم  ین  مطمئ  حال   _

:دیل نا  خسته  دلرام 
فروغم عمه  ممکنه  یت  نگف  مگه  .ه  گی  د  کن  ول  مامان   _

.ا لطف  برو  .ن  مشو  نی  بب  وام  خی  نم  .ه  باش  اونجا 

.د دا  تکان  سر  ه  ری  من 
حاضره ه  گی  د  ساعت  می  ن  تا  غذات  .ب  خ  یل  یخ   _

پاشو حداقل  ید  نخور  که  یب  حسا  و  درست  صبحونهی 
.زیم اون  پشت  ید  ش  کور  .ر  بخو  ناهار 

.د کر  نگاه  مادرش  به  کالالفه  دلرام 
.د مون  تستام  بخدا  .م  دیم  فه  .ه  گی  د  برو  مامان   _
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.د ز  ون  ری  ب  اتاق  از  غر  غر  با  ه  ری  من 
ساله چهار  .ن  ببر  تستارو  نی  ا  طراح  ور  شه  مرد   _
.ر زهرما  و  کوفت  کنکور  تست،  شده  ون  می  زندگ 

.ت گذاش  شی  ها  گوش  یو  ر  را  دستانش  دلرام 
خانه مادرش  بلکه  تا  شمرد  ده  تا  و  بست  را  چشمانش 

.دین نش  را  او  یا  ه  غر  ر  گی  د  و  کرد  ترک  را 

تیز ارا  پ 
۱۰  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

و دی  کش  یف  پو  شد  مطمئن  مادرش  رفتن  از  یت  وق 
بهم تمرکزش  .ت  برداش  گوشش  یو  ر  از  را  دستانش 

.د بو  ته  خی  ر 
به و  دوخت  چشم  مقابلش  قطور  کتاب  به  یگ  خست  با 

حل گرم  دوباره  و  کم  کم  .د  دا  پاسخ  هم  ر  گی  د  تست  چند 
تر شی  ب  به  یت  وق  که  شه  یم  ه  مثل  و  شد  ها  تست  کردن 
کارش به  تر  یژ  انر  پر  اد  دیم  پاسخ  درست  ها  تست 
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از زمان  ه  کی  طور  داد  ادامه  زدن  تست  به  اد  دی  م  ادامه 
.ت رف  در  دستش 

.ت نشس  شی  ها  لب  یو  ر  ید  لبخن  زد  که  را  تست  نی  آخر 
.د بو  ش  اه  گرسن  .د  یش  ک  شکمش  یو  ر  یت  دس 

د ری  بگ  غذا  خوردن  به  می  تصم  که  نی  ا  از  قبل  تا  انگار 
محض به  چون  .د  بو  افتاده  کار  از  ش  ای  یا  یو  ب  حس 

یگ سوخت  بوی  دی  کش  شکمش  یو  ر  را  دستش  که  نی  ا 
اتاقش از  ید  تن  به  شد  باعث  و  دی  چی  پ  ش  ای  نی  ب  ری  ز 

.د کن  پرت  آشپزخانه  داخل  را  خودش  و  ه  دی  دو  ون  ری  ب 

ایب لو  چند  جز  یز  یچ  ای  یر  تق  محبوبش  یز  سب  قورمه  از 
.د بو  نمانده  یق  با  بود  سوخته  نصفش  که  یت  گوش  تکه  و 

.د بزن  هی  گر  ری  ز  که  داشت  را  آن  لی  پتانس 
زدن تست  از  بعد  که  بود  زده  صابون  را  دلش  چقدر 

.د کن  جان  نوش  یل  مفص  ناهار  واند  تی  م 

به   توجه  یب  و  یت  ناراح  با  و  کرد  خاموش  را  گاز  ری  ز 
از یگ  سوخت  یو  ب  تا  کرد  باز  را  بالکن  در  هوا  ید  سر 

.د   برو  ون  ری  ب  خانه 
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مدند آی  م  فرود  آرام  که  برف  یا  ه  دانه  ن  دی  د  با 
از قبل  اما  زد،  ید  لبخن  و  کرد  فراموش  را  ش  ای  ناراحت 
.د خور  زنگ  خانه  یش  گو  برود  بالکن  به  بتواند  آنکه 

مطمئن تا  بود  زده  زنگ  که  است  مادرش  بود  مطمئن 
.ت اس  خورده  را  ناهارش  او  شود 

از .د  یش  ک  برف  یا  ه  دانه  به  کردن  نگاه  از  دست 
حدسش .د  دا  جواب  تماس  به  و  رفت  ون  ری  ب  آشپزخانه 

.د بو  درست 

:دیس پر  ش  اه  مادران  ین  نگرا  دل  با  ه  ری  من 
؟ید خور  یز  یچ  مادر   _

شت گی  م  بر  یت  وق  مادرش  حال  هر  به  .د  یز  گ  لب  دلرام 
نیم ه  یا  بر  است  سوزانده  را  غذا  که  د  شی  م  متوجه 

.د نکر  یر  کا  پنهان 
گازو ری  ز  رفت  دم  ای  .م  شد  زدن  تست  گرم  من  مامان   _

.م کن  خاموش 

:د ز  غر  ه  ری  من 
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رو؟ غذا  ید  سوزون  باز   _

.د کر  اخم  دلرام 
مرغ هی  قبل  سال  صد  بار  هی  حال  خانم  مامان   _

.ه می  گ  شی  هم  کار  انگار  بازم  یگ  یم  یر  جو  هی  سوزوندم 

.دیش ک  یف  پو  ه  ری  من 
غذا هات  بچه  و  شوهر  واسه  قراره  یر  چطو  تو   _
.ت سر  یا  فد  .ه  ندار  بی  ع  حال  .د  دان  خدا  ین  ک  درست 
ای ری  بگ  یز  یچ  هی  ون  ری  ب  از  برو  بپوش  لباس  پاشو 

مرغ تخم  یر  ن  دوباره  .ن  ر  ایب  غذا  برات  بزن  زنگ 

.ن خورد  مرغ  تخم  شده  کارت  شب  تا  صبح   .. .ا  یر  بخو 

زنگ دهد  را  مادرش  جواب  بتواند  که  نی  ا  از  قبل 
.د درآم  صدا  به  ان  شه  خان 

شارژ گرفتن  یا  بر  نی  یا  پ  یه  طبق  هی  همسا  یر  مه  احتمال 
به یه  نگا  که  نی  ا  بدون  نی  هم  یا  بر  بود  آمده  نه  ای  ماه 

مادرش با  داشت  که  همانطور  و  ندازد  ای  ب  شی  ها  لباس 

.د کر  باز  را  آن  و  رفت  در  سمت  به  د  زی  م  حرف 
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چه مادرش  دی  نشن  اصالال  و  شد  شوکه  بهزاد  ن  دی  د  با 
.ت گف 

را ها  آن  از  یف  نص  که  دلرام  یا  موه  به  یه  نگا  بهزاد 
قلمبه و  گرد  صورت  به  سرش  یل  با  مو  کش  کی  با 
یه نگا  بودند  پراکنده  دورش  شی  موها  هی  بق  و  بود  بسته 

.ت انداخ 
.د نزن  لبخند  نتوانست  که  بود  بامزه  دختر  ری  تصو  آنقدر 

.د دا  سالالم  لبخند  با 
.ر دکت  خانم  شد  عرض  سالالم   _

:ت گف  مادرش  به  خطاب  تند  دلرام 
برسون سالالم  نم  کی  م  شی  کار  هی   ... حله  .ن  ماما  باشه 

_

.ظ خداحاف  بزرگ  مامان  به 

قطع را  تماس  عی  سر  و  بزند  یف  حر  ه  ری  من  نداد  اجازه 
.د کر 

تیز ارا  پ 
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۱۰  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

ممکن که  نبود  حواسش  هم  باز  .د  ش  ه  ری  خ  بهزاد  به 
.د نباشن  مناسب  شی  ها  لباس  است 

شده؟ یز  یچ   .. .م  سالال   _

.دیش ک  بو  بهزاد 
شیت آ  رو  خونه  ؟  هی  چ  برا  یگ  سوخت  یو  ب  نی  ا  ا  دی  مر   _

؟ید ز 

.د خاران  را  ش  اه  کل  دلرام 
ریز رفت  دم  ای  وندم  خی  م  درس  داشتم   .. .ه  ن   .. .ن  ها   _

.م کن  خاموش  رو  غذا 

.د کر  حلقه  هم  در  ه  نی  س  یو  ر  را  دستانش  بهزاد 
ه؟ گی  د  یر  ندا  ناهار  پس  خب   _
.د ده  جواب  دلرام  نداد  فرصت 

.ر بخو  ناهار  ما  با  می  بر  پس   .. .ب  خو  چه   _
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.د رفتن  بال  دلرام  یا  ابروه 
.ن ر  ای  ب  برام  یز  یچ  هی  نم  زی  م  زنگ  .ن  ممنو  یل  یخ  نه   _

؟یت داش  یر  کا  تو 

.د دا  هی  تک  در  چارچوب  به  بهزاد 
ناهار باهم  کنم  دعوت  تورو  بودم  اومده   .. .ه  آر   _

.میر بخو 

بهزاد کالالم  صراحت  از  .د  رفتن  بال  دلرام  یا  ابروه 
.د بو  شده  متعجب 

.و بگ  رو  کارت  نکن  تی  اذ  لطفا   _

.د کر  یز  یر  اخم  بهزاد 
.. .ه  گی  د  گفتم  کارمو   _

:دیس پر  شک  با  دلرام 
نه؟ رفتن  ا  نی  ا  مامان  ید  ید   _

.د دا  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  بهزاد 
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تادم سی  می  وا  کس  لی  ر  یر  طو  نیا  بودم  ه  دی  ند  بنظرت   _
ناهار؟ برا  ردم  کی  م  دعوت  تورو  ون  ته  خون  در  جلو 

درهم را  انگشتانش  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب  دلرام 
.د ز  گره 

.. .و  ت  یه  خون  م  ای  ب  من  ت  سی  ن  درست   _
:د دا  ادامه  دی  ترد  با 

.ی یا  تنه  مرد  هی  تو  حال  هر  به   _

:دیس پر  زی  آم  نت  طی  ش  ید  لبخن  با  بهزاد 
تنهام؟ من  گفت  یک   _

.د کر  نگاهش  جی  گ  دلرام 
؟یچ ین  عی   _

.ت گرف  در  چارچوب  از  هی  تک  بهزاد 
ارادت بهش  یل  یخ  تو  ونم  دی  م  که  دارم  مهمون  هی   _
خودش تا  نه  زی  م  زنگ  بهت  داره  صبح  از  .ی  دار 

.ه بود  خاموش  تی  گوش  ظاهرا  اما  کنه  دعوتت 
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.د کر  گرد  را  چشمانش  دلرام 
یل و  .م  وند  خی  م  درس  داشتم  بود  خاموش  می  گوش   _

؟ هی  ک  تو  منظور 

.ت رف  خودش  واحد  در  سمت  به  بهزاد 
.د ای  ب  کنم  صداش  واستا   _

ه قی  دق  چند  و  زد  خشکش  ش  یا  ج  سر  همانگونه  دلرام 
آمد ون  ری  ب  بهزاد  یه  خان  از  که  دی  د  را  یق  سا  یت  وق  بعد 

.دید خن  ناباور 
؟ نی  یا  ج  نی  ا  ه  شی  نم  باورم  .ن  جو  یق  سا   _

.ت گرف  را  دستش  و  شد  ش  کی  نزد  لبخند  با  یق  سا 
.ه ک  ید  ندا  جواب  زدم  زنگ  یچ  هر  دختر؟  ی  یا  کج   _
کمکت تا  می  کن  صحبت  ته  یا  همس  با  نبود  قرار  مگه 

.ه کن 

.د فشر  را  یق  سا  دست  زده  ان  جی  ه  دلرام 
باورم ؟  نی  اومد  هی  قض  نیا  بخاطر  جدا  خدا  یا  و   _

.ه شی  نم 
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.دیش ک  او  یا  موه  به  یت  دس  لبخند  با  یق  سا 
یر دا  یگ  قشن  یا  موه  چه  .ه  نگا  رو  خانم  خوشگل   _

.م دلرا 
.د ش  ه  ری  خ  دلرام  چشمان  به 

.مید اوم  موضوع  نی  هم  بخاطر  .م  زی  عز  شه  باورت   _
و می  بخور  هم  کنار  رو  ناهار  ایب  ممکنه  برات  اگه  حال 

.مین بز  حرف 

به یه  نگا  کرد  فرصت  دلرام  یق  سا  یه  جمل  با  تازه 
.د نداز  ای  ب  شی  ها  لباس 

تیز ارا  پ 
۱۱  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

کی آن  یو  ر  از  که  داشت  تن  به  ید  یف  س  تاپ 
گشاد شلوار  کی  .د  بو  ده  یش  پو  رنگ  یل  پاست  رت  شی  یو  س 

.ت داش  پا  به  هم  ت  خی  ر  بد  و 
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نیر بدت  به  ه  شی  هم  .د  ش  یص  حر  خودش  یت  پر  حواس  از 
.د شی  م  ظاهر  بهزاد  مقابل  شکل 

.د کر  نگاه  یق  سا  به  داغانش  یا  ه  لباس  از  زده  خجالت 
از بعد  نی  وا  خی  م  م؟  ای  ب  ت  سی  ن  زشت  جون  یق  سا   _

.م ای  ب  ناهار 

.د نشان  ش  ای  ان  شی  پ  یو  ر  یع  مصنو  اخم  یق  سا 
میا و  خی  م  .ه  گی  د  می  دوست  ؟یچ  یا  بر  زشت  م  زی  عز   _

.مین بز  حرف  و  می  بخور  ناهار 

.د دا  تکان  سر  خجالت  با  دلرام 
بعد کنم  عوض  لباس  من  ن  ید  ب  اجازه  اگه  پس  باشه   _

.م ای  ب 

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
.م منتظرت  جا  نی  هم  من  .م  زی  عز  باشه   _

:ت گف  عی  سر  دلرام 
من نی  شی  م  خسته  نی  ست  نی  وا  جا  نی  ا  شما  .ن  جو  یق  سا  نه   _

.م ای  م  خودم 
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شیا ه  لباس  .ت  بازگش  داخل  به  یق  سا  دادن  تکان  سر  با 
ران وسط  تا  که  ید  بلن  ر  ویل  پ  و  نی  ج  شلوار  کی  با  را 

.د کن  عوض  بود  شی  ها 
خود ین  ا  شی  پ  بر  ه  نی  یآ  در  شیا  موه  تی  وضع  ن  دی  د  با 

.دیب کو 
.م شد  ید  هن  بادوم  درخت  هی  شب  یا  و   _

محکم دوباره  را  شی  موها  و  کرد  باز  را  شی  موها  کش 

برداشتن از  بعد  و  انداخت  سرش  یو  ر  یل  شا  .ت  بس 
.د ز  ون  ری  ب  خانه  از  شی  ها  دی  کل  و  یش  گو 

.د ز  در  و  تاد  سی  ا  بهزاد  یه  خان  در  مقابل  مضطرب 

خندان را  بهزاد  توانست  و  شد  باز  در  بعد  هی  ثان  چند 
.د ده  صی  تشخ  در  پشت 

!ید ز  هم  یپ  یت  چه  .م  خان  یل  د  به  به   _
به می  مستق  ری  غ  بهزاد  رد  کیم  حس  .د  ش  سرخ  دلرام 

.د بو  زده  طعنه  قبلش  ه  قی  دق  چند  تی  وضع 

.د آم  خودش  به  بهزاد  یا  صد  با 
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.نی یا  بفرم   _
وارد دلرام  بود  منتظر  و  رفته  کنار  در  مقابل  از  بهزاد 

.د شو  خانه 

آرام .د  ش  خانه  وارد  و  داد  ون  ری  ب  آرام  را  نفسش  دلرام 
که همسرش  و  یق  سا  ن  دی  د  با  و  گذاشت  ی  یا  ری  پذ  در  قدم 

یس داشت  و  تاده  سی  ا  بهزاد  یه  بامز  یه  کتابخان  مقابل 
یس برر  را  بودند  ان  زی  آو  کتابخانه  از  که  ی  یا  ه  ی 

.د دا  سالالم  رد  کی  م 

.دیخ چر  سمتش  به  آراز  و  داد  را  جوابش  لبخند  با  یق  سا 
خانم؟ دلرام  چطوره  حالتون   _

.د کر  نگاه  آراز  به  خجالت  با  دلرام 
.م ممنون  یل  یخ   _

کنار .ت  رف  یق  سا  سمت  به  و  زد  یه  کوتا  لبخند  آراز 
.ت نشس  یق  سا 
.ید اوم  خوش   _
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:ت گف  نت  طی  ش  با  و  دی  کش  شکمش  یو  ر  یت  دس 
ل ای  شد  لی  تکم  مهمونات  بهزاد  .ه  گشنش  دوماد  یا  باب   _

.نیچ ب  رو  سفره 

که یا  خنده  با  و  برد  آراز  یو  باز  ری  ز  را  دستش  یق  سا 
.ت گرف  او  یو  باز  از  ین  گو  شی  ن  رد  کی  م  کنترل  یت  سخ  به 

.. .ا  خد  تورو  آراز   _

.د ز  یک  چشم  و  چرخاند  یق  سا  سمت  به  را  سرش  آراز 
ی یا  اب  او  رفت  گی  نم  را  آراز  یو  جل  اگر  انست  دی  م  یق  سا 
بهزاد و  دلرام  خود  با  را  تش  ای  فرض  که  نی  ا  از  نداشت 
تا کرد  تعارف  دلرام  به  اول  نی  هم  یا  بر  کند  مطرح 

:ت گف  آراز  به  بعد  و  د  نی  بنش  کنارش 

.ه نی  بچ  و  زی  م  کن  کمک  بهزاد  آقا  به  پاشو   _

:د ز  غر  آراز 
!ا مهمونم  من  یت  ناسالالم  ؟ی  چ  ین  عی   _

.د کر  نگاهش  چپ  چپ  یق  سا 
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.ه کرد  دعوت  خودشو  خودش  که  ین  مهمو   _

تیز ارا  پ 
۱۱  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د فشر  را  آراز  یو  باز 
.نیر آف  پاشو   _

.د ش  بلند  شی  جا  از  غر  غر  با  آراز 
!یر ندا  لزم  کمک  بگو  من  خانم  به  بهزاد   _

:ت گف  ید  خونسر  کمال  در  بهزاد 
غذا من  تا  نی  بچ  بشقابارو  نی  ا  ای  ب  زحمت  یب  چرا   _

.م کن  گرم  هارو 

.د بخند  زی  ر  دلرام  تا  شد  باعث  آراز  جواب 

!ن ستو  و  هی  یش  ن  دار  بچه  فشار  همه  نی  ا  بار  ری  ز   _
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.د دا  تکان  را  سرش  افسوس  و  خنده  با  یق  سا 
کالال .و  نش  ناراحت  کردن  یخ  شو  باهات  اگه  دلرام   _

.ن شوخ  ید  ای  ز 

.د ز  یر  موق  لبخند  دلرام 
.م ت  سی  ن  جنبه  یب  اونقدرام  .ت  راح  لتون  ای  خ  نه   _

.د کر  اشاره  آشپزخانه  به  یق  سا 
نن، کی  م  دعوا  ه  دی  نرس  ه  قی  دق  دو  به  الن  بده  گوش   _

اموراتش نزنه  غر  کالال  ناسم  شی  م  همسرمو  من  البته 
.ه ذر  گی  نم 

بهزاد یا  صد  یق  سا  یه  جمل  شدن  تمام  از  بعد   
بالالفاصله

.د ش  بلند 
ید کر  فی  کث  و  زی  م  کل  .ه  تن  خیر  ماست  وضع  چه  نی  ا   _

؟ین کی  م  کار  یر  طو  نی  ا  ونم  ته  خون  تو  !ه  ک 

:د دا  جواب  خونسرد  آراز 
رشته سر  آشپزخونه  قسمت  تو  من  تن  شی  ان  جناب   _
.م ور  شی  م  خوب  رو  ی  یو  دسش  و  حموم  اما  ندارم، 
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.دیش ک  یف  پو  یق  سا 
کمک؟ م  ای  ب   _

.د رسان  کانتر  لب  را  خودش  آراز 
ه ری  بگ  د  ای  دی  با  نابغه  نیا  .ش  با  راحت  م  زی  عز  نه   _

گرفت زن  فردا  پس  فردا  .ه  کن  یر  دا  مهمون  یر  چطو 
.ه شی  م  لزمش 

.ر ناها  نی  ای  ب  نی  پاش 

را آن  تازه  بهزاد  که  آشپزخانه  وسط  کوچک  زی  م  دور 
.د شدن  ناهار  خوردن  مشغول  و  نشستند  بود  کرده  هی  ته 

دلرام که  بود  راحت  و  ی  میم  ص  یر  قد  به  نشان  ای  م  جو 
ناهار .د  سپر  یش  فرامو  به  کل  به  را  نش  دی  کش  خجالت 
خوردند بهزاد  و  آراز  یا  ه  خنده  و  ها  یخ  شو  ن  ای  م  را 
بالالفاصله آراز  نشستند  هم  دور  ی  یا  ری  پذ  در  یت  وق  و 

:ت گف 
بعد من  اما  کنم،  شروع  صحبتو  دارم  دوست  یل  یخ   _

.ن ن  کی  نم  کار  می  مغز  یل  سلو  نخورم  ی  یا  چ  غذا  از 
.د کر  اشاره  بهزاد  به 
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میر کت  تو  قشنگ  .ر  بذا  ی  یا  چ  پاشو  .ن  خا  بهزاد  پاشو   _
پا برق  به  ین  بز  رو  خودت  یب  از  سی  چا  اون  .ر  بذا  یا  چ 

.م ری  م  م  شی  م 

.د ش  بلند  شی  جا  از  خنده  با  بهزاد 
حاضر ی  یا  چ  تا  یا  و  خی  م  .ای  نکن  تعارف  جان  آراز   _

.ن م  اتاق  تو  بزن  چرتم  هی  ه  شی  م 

.ت گرف  ه  دی  ناد  عمدا  را  بهزاد  یه  طعن  آراز 
ار، گی  س  ،ی  چا  .ه  سب  چی  م  ز  یچ  تا  سه  غذا  از  بعد  اتفاقا   _

.ب خوا 
.م ت  سی  ن  اهلش  که  هم  رو  یم  دو  .ت  سی  ن  حاضر  که  یل  او 

هی مثل  و  کنم  فراموش  نم  کی  م  یع  س  هم  رو  یم  سو 
.م کن  رفتار  متشخص  مهمون 

آماده را  یا  چ  بساط  تا  شد  آشپزخانه  وارد  خنده  با  بهزاد 
.د کن 

:دیس پر  اخم  با  یق  سا  بهزاد  رفتن  محض  به 
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  بعد   ی دون ی م   کجا   از   ی ست ی ن   گار ی س   اهل   اگه   ی جنابعال _  

 چسبه؟ ی م   غذا   از 

 

 . زد   ی لبخند   آراز 

  اهل   ی آدما   اده ی ز   من   بر   و   دور   که   ی ز ی چ   خانم   حاج _  

 .  ر ی اردش   ش نمونه .   دلن 

 . زد   ی چشمک 

  جوابت   کارانه   محافظه   شاگردت   ی جلو   دارم   تازه _  

  بود   شرکتم   تو   هم   ی خانم   ه ی   گفتم ی م   وگرنه   دم ی م   رو 

  از   بعد   و   ی کار   ی مهمون   به   ه ی   بود   اومده   همراهم   که 

 . د ی کش   گار ی س   باهام   باغ   ته   اومد   شام 

 

  توانست ی م   چگونه   مرد   ن ی ا .  رفتند   بال   دلرام   ی ابروها 

 کند؟   ف ی تعر   همسرش   ی برا   را   ی ا خاطره   ن ی چن 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۱۲_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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  تعجب   عالمت   شکل   که   دلرام   صورت   دن ی د   با   ی ساق 

  او   از   آراز   که   ی زن   آن .  گرفت   اش خنده   بود   شده 

  ن ی ا   از   دلرام   اما   بود،   خودش   کرد ی م   صحبت 

  رت ی ح   آراز   ی خونسرد   از   که   نداشت   خبر   موضوع 

 .  بود   شده   زده 

  بتواند   نکه ی ا   از   قبل   اما   داد،   تکان   را   سرش   خنده   با 

  انشان ی م   بهزاد   ی صدا   اورد ی ب   در   اشتباه   از   را   دلرام 

 . د ی چ ی پ 

 

 !  ی گفت   لفافه   تو   چقدرم   ماشاللا _  

  ز ی م   ی رو   را   دستش   ی وه ی م   ظرف   و   ها   ی دست   ش ی پ 

 . گذاشت 

 

 : گفت   لبخند   با   آراز 

  ف ی تعر   ن ی ا   از   تر   واضح   تونستم ی نم !  شرمنده   گه ی د _  

 . کنم 

 

 : زد   ی لبخند   بهزاد 
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که من  اما  کرده،  تعجب  و  ونه  دی  نم  که  دلرام  حال   _
یر طو  نی  ا  وگرنه  .ه  بود  خودت  همسر  خانم  اون  ونم  دی  م 

.ید زی  نم  حرف  بهش  راجع  کس  لی  ر 

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  آراز 
.یش باهو   .. .ه  ک  ید  نش  نابغه  یک  ال   _
.د کر  اشاره  دستش  کنار  یت  راح  به 

.م دار  کارت  نی  بش  ای  ب  اما  ،ی  نداد  ی  یا  چ  درسته  ال  ح 

.ت نشس  دلرام  مقابل  یت  راح  یو  ر  و  آراز  کنار  بهزاد 
نیدیم ن  پس  نم  کدومتون  چی  ه  .م  کنجکاو  خودمم  اتفاقا   _

.ا ج  نی  ا  نی  ای  م  ناهار  نی  گفت  یت  وق  شدم  شوکه  .ه  یچ  ن  ای  جر 

.د چرخان  بهزاد  سمت  به  را  سرش  آراز 
یر خاکست  یل  سلو  به  فشار  هی  تن  شی  ان  یا  آق  خب   _

چرا خانم  دلرام  ه  ژی  بو  و  ما  یدیم  فه  دی  شا  ر  ای  ب  مغزت 
.می یا  ج  نی  ا 

.د ش  ه  ری  خ  دلرام  به  و  کرد  زیر  را  چشمانش  بهزاد 
ه؟ می  همسا  به  مربوط  موضوع   _
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.د کر  نگاهش  هی  سف  اندر  عاقل  آراز 
نشه خسته  مغزت  .ه  من  یه  عم  به  راجع  پ  ن  پ   _

داداش؟

و دهد  ادامه  شی  ها  نت  طی  ش  به  آراز  نداد  اجازه  یق  سا 
.ت گرف  دست  در  را  صحبت  یه  رشت  سر 

:ت گف  نی  مت  و  آرام 
.هیر کنکو  پشت  دلرام  بهزاد  آقا   _

.ت دوخ  یق  سا  به  را  نگاهش  بهزاد 
.م ون  دی  م  بله   _

.د ور  ای  ن  خودش  یو  ر  به  اما  شد،  متعجب  یم  ک  یق  سا 
نیا و  کنکور  یا  بر  داره  استرس  یل  یخ  راستش   _

ه گی  د  ظاهرا  هم  استاداش  از  یک  ی  که  بخصوص  .ا  حرف 
.ه کرد  تر  سخت  رو  کارش  خالالصه  و  نه  کی  نم  س   

تدر

دلرام به  کوتاه  و  گرفته  یق  سا  از  را  نگاهش  بهزاد 
.د کر  نگاه 
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خب؟  _

:د دا  جواب  یق  سا  یا  بج  آراز  بار  نی  ا 
که تو  می  دی  د  .م  ید  کر  فکر  میت  نشس  ما   .. .ت  جمال  به  خب   _

تهیا همس  .ی  ندار  یص  خا  کار  ت  طی  شرا  بخاطر  فعالال 
خب؟  .. .ه  کن  کمکش  تا  داره  ز  ای  ن  تو  مثل  یک  ی  به  که  هم 
هی با  می  دار  یر  کنکو  پشت  شاگرد  هی  ه؟  شی  م  یچ  حال 

یگ زند  هم  جوار  در  که  کنکور  یه  بازنشست  مدرس 

.ن ن  کی  م 

.د ز  هوا  در  ین  بشک 
.نیگ ب  شما  رو  شه  یق  ب   _

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
تا نی  کن  کمک  دلرام  به  ن  ین  و  تی  م  شما  کردم  فکر  من   _

.ه ش  قبول  کنکور  تو  امسال 

.ت گرف  را  یق  سا  حرف  یه  ادام  آراز 
در یگ  بازنشست  از  هم  تو  یر  طو  نی  ا  کردم  فکر  منم  و   _

.یشیم سرگرم  ید  حدو  تا  شه  حل  مشکلت  تا  .ی  ای  م 
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  کردن   مطرح   ی برا .  داد   بال   را   ش ی ابرو   ی تا   ک ی   بهزاد 

.  ند ی ا ی ب   اش خانه   به   ی ساق   و   آراز   نبود   ی از ی ن   شنهاد ی پ   ن ی ا 

 . کند   ی درخواست   ن ی چن   او   از   توانست ی م   هم   دلرام   خود 

 

 : د ی پرس   دلرام   به   رو   و   کند   پنهان   را   تعجبش   نتوانست 

  خودم   به   چرا   کنم   کمکت   کنکور   تو   ی خواست ی م   خب _  

 ؟ ی نگفت 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۱۳_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

.  شد   شوکه   بهزاد   راحت   و   ی م ی صم   لحن   از   ی ساق 

  ار ی اخت   ی ب .  کرد ی نم   فکر   اشتباه   هم   چندان   آراز   ظاهرا 

  و   زد   ی چشمک   او   که   چرخاند   آراز   سمت   را   نگاهش 

 :  گفت   بشنود   ی ساق   فقط   که ی طور   لب   ر ی ز 

 ! گفتم   ی د ی د _  
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تا شد  باعث  دلرام  یه  زد  خجالت  و  آرام  یا  صد 
.د ده  او  به  را  حواسش 

مشغول ه  کی  حال  در  و  انداخته  نی  یا  پ  را  سرش  دلرام 
:د دا  جواب  زده  خجالت  بود  انگشتانش  با  یز  با 

یه انداز  به  می  شد  هی  همسا  یت  وق  از  .م  دی  کش  خجالت   _
ت سی  ن  درست  کردم  فکر  .ت  برا  می  داشت  دردسر  یف  کا 

.. .ا  ام  بکنم،  یت  درخواس  نی  همچ 
ش ای  قبل  یه  جمل  دادن  ادامه  یا  بج  و  آورد  بال  را  سرش 

:ت گف 
اگه اما  ،ی  کن  کمکم  اجبار  سر  از  وام  خی  نم  النم   _

.م شی  م  ممنونت  ین  بتو 

.ت گذاش  بهزاد  یه  شان  یو  ر  را  دستش  آراز 
کمک ته  یا  همس  به  ین  و  تی  م  اگه  ؟ی  گی  م  یچ  خب   _
صحبت هم  خانم  دلرام  یه  خانواد  با  یق  سا  و  من  ین  ک 

.ن بهشو  می  بد  حی  توض  رو  ن  ای  جر  و  می  کن 

.د کر  نگاه  دلرام  به  بهزاد 
خوندنت؟ درس  با  دارن  مشکل  ته  خانواد  مگه   _
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.دیش ک  یه  آ  آرام 
همه ا  بی  تقر  .م  کنکور  پشت  که  هی  سال  نی  چندم  من  خب   _

بابام و  مامان  ممکنه  ن  یم  ه  یا  بر  .ن  شد  دی  ناام  ازم 
.م کن  کار  یس  ک  با  ای  برم  یس  کالال  من  نخوان 

:د کر  زمزمه  ان  نی  اطم  با  یق  سا 
من کنن  قبول  بهزاد  آقا  اگه  .م  زی  عز  نباش  نگران   _

یط شر  به  منتها  .م  ن  کی  م  صحبت  پدرت  و  مادر  با  خودم 
.یر بب  بکار  رو  توانت  تمام  امسال  ید  ب  قول  که 

او یا  بر  ش  اه  خانواد  به  راجع  بسته  سر  و  کوتاه  دلرام 
سخت شی  برا  دلرام  کردن  درک  .د  بو  کرده  فی  تعر 
دانشگاه، در  گذاشتن  پا  یا  بر  یر  روزگا  یز  رو  .د  نبو 

یض را  تا  بود  کرده  را  پدرش  التماس  یز  رو  شبانه 
بود سخت  دلرام  یا  بر  چقدر  بفهمد  وانست  تی  م  .د  شو 
.د کن  صحبت  ش  اه  خانواد  با  موضوع  نی  ا  به  راجع  که 

و پدر  ماندن  کنکور  پشت  بخاطر  که  بخصوص 

.د بودن  کرده  دی  ام  قطع  او  از  ا  بی  تقر  مادرش 

:دیس پر  آراز  ا  تی  نها  و  دوختند  چشم  بهزاد  به  منتظر  همه 
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؟یگیم یچ  استاد  خب   _

.د ش  بلند  شی  جا  از  یگ  رن  کم  لبخند  با  بهزاد 
.ن بهتو  بگم  رم  ای  ب  ی  یا  چ   _

تعجب با  و  آرام  آراز  رفت  آشپزخانه  به  بهزاد  یت  وق 
:دیس پر 

شد؟ چش  نی  ا   _

بال شانه  که  بود  شده  متعجب  بهزاد  رفتار  از  هم  یق  سا 
:د کر  زمزمه  یت  ناراح  با  دلرام  اما  انداخت، 

.د ش  ناراحت  من  دست  از  کنم  فکر   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 
چرا؟  _

:د کر  زمزمه  لب  ری  ز  دلرام 
مدت نی  ا  تو  .ه  کرد  کمک  من  به  یل  یخ  بهزاد  آقا  خب   _

منو یگ  زند  بگم  ونم  تی  م  شده  ون  مه  یا  همس  که  یم  ک 
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به می  مستق  چرا  که  برخورده  بهش  احتمال  .ه  داد  نجات 
.ه کن  کمک  بهم  کنکور  تو  وام  خی  م  نگفتم  خودش 

چشمانش د  شی  م  متعجب  یت  وق  که  عادتش  طبق  یق  سا 
:دیس پر  و  کرده  گرد  را  چشمانش  رد  کی  م  گرد  را 
داده؟ نجات  رو  تی  زندگ  یر  چطو  بهزاد  آقا   _

.ت دوخ  یق  سا  به  را  نگاهش  .د  یز  گ  لب  دلرام 
اصرار یل  یخ  مادرم  و  پدر  .د  ز  بهم  و  می  خواستگار   _
بهم یچ  همه  اما  کنم،  ازدواج  مه  عم  پسر  با  ردند  کی  م 

.د خور 

.د کر  یا  خنده  تک  ناباور  آراز 
شروع جاها  نی  هم  از  یچ  همه  اصالال  !ه  ک  شد  الب 

ج

.ه شی  م 

ا قی  دق  یق  سا  اما   ، دی  نفهم  را  او  یه  جمل  ین  مع  دلرام 
نگذشته ید  ای  ز  مدت  .ت  سیچ  آراز  منظور  انست  دی  م 

عقد کی  از  را  او  معتمد  آراز  که  یز  رو  از  بود 
!ج ازدوا  محضر  از  هم  آن  .د  بو  داده  نجات  یر  اجبا 
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تیز ارا  پ 
۱۱  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:دیس پر  یق  سا  به  یه  کوتا  نگاه  با  آراز  و  زد  ید  لبخن 
کرد؟ یر  کا  نی  همچ  یر  چطو   _

آورده نی  آرم  سر  بهزاد  که  ی  یا  بالاله  یر  دآو  ای  با   
دلرام

لبخند با  و  کرد  کنترل  را  ش  اه  خند  .ت  گرف  ش  اه  خند  بود 
:د دا  جواب 

نیچ هم  هی  .د  کر  هک  رو  نی  آرم  تاپ  لپ  کنم  فکر   _
!یر کا 

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  لبخند  با  آراز 
بهزاد از  هم  سوسن  کردن  خالالص  یا  بر  دی  با  بنظرم 

_

.میریگ ب  کمک 

.د ز  ش  اه  چان  ری  ز  را  دستش  کالالفه  یق  سا 
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ید دز  .ن  کن  تی  شکا  ازش  ونن  تی  م  بفهمن  اگه   _
.. .ه  ین  قانو  ری  غ  ران  گی  د  اطالالعات 

.دیش ک  یف  پو  آراز 
تو واسه  هی  قض  نی  ا  ش  ری  پذ  ممکنه  ونم  دی  م  یق  سا   _
ین قانو  رو  زی  چ  همه  شه  یم  ن  یه  گا  اما  باشه،  سخت 
یر پس  نی  هم  از  گرفتن  آتو  بجز  بهزاد  الن  .د  بر  شی  پ 
گرفتن آتو  از  ری  بخ   .. .ن  یم  آر   .. .ت  گف  خانم  دلرام  که 

کنه؟ کمکش  ونست  تی  م  یر  چطو 

و شد  خم  آراز  مقابل  .د  آم  کنارشان  یا  چ  ین  یس  با  بهزاد 
.د کر  تعارف  یا  چ  او  به  اول 

!ر جو  چی  ه   _

.ت برداش  را  یا  چ  یا  ه  استکان  از  یک  ی  لبخند  با  آراز 
!ر پس  می  بخور  رو  تی  خواستگار  ی  یا  چ  شاللاللاللا  ان   _

.د تا  سی  ا  صاف  بهزاد 
تعارفتون ی  یا  چ  تا  د  ای  ب  خواستگار  واسم  که  نی  ا  مگه   _

.م کن 
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تید ج  با  و  گذاشت  مقابلش  زی  م  یو  ر  را  استکان  آراز 
:ت گف 

از یق  سا  رد  کی  م  رو  فکرش  یک  مثالال  .ش  نبا  دی  ام  نا   
_

کنه؟ یر  خواستگا  من 

رد کی  م  تعارف  چای  یق  سا  به  که  همانطور  بهزاد 
دلرام و  کرد  نگاه  همسرش  به  چپ  چپ  یق  سا   ، دی  خند 

:دیس پر  زده  ت  ری  ح 
واقعا؟  _

.د تا  سی  ا  دلرام  مقابل  بهزاد 
تو که  بس  دراومده  پدرش  .ه  گی  م  مزخرف  داره   _

.ه نگرفت  اون  و  داده  نخ  خانمش  به  شرکت 

:د ز  غر  آراز 
استاد حال  خب  .ه  د  نی  آ  در  می  نیبیم  هم  رو  تو  تی  وضع   _

؟ین ک  کمک  ته  یا  همس  به  یر  حاض  ؟ی  نداد  جواب 
!ن واسمو  ین  کی  م  ناز  یر  دا  که  ا  می  مد  وی  ن  یر  خواستگا 
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.ت نشس  دلرام  مقابل  بهزاد 
هی فقط  .ه  گی  د  موافقم  ین  عی  آوردم  ی  یا  چ  یت  وق   _

.. .ی  زی  چ 

.د ش  ه  ری  خ  دلرام  صورت  به 
؟ین بخو  درس  من  با  ن  دی  م  اجازه  مادرت  و  پدر   _

:د دا  جواب  دی  ترد  با  دلرام 
.م کن  ون  شی  راض  نم  کی  م  یع  س   _

:د کر  زمزمه  ان  نی  اطم  با  یق  سا 
.ت راح  لت  ای  خ  .م  ن  زی  م  حرف  باهاشون  من   _

یب و  برداشت  را  ش  ای  یا  چ  استکان  طاقت  یب  آراز 
.دیش نو  را  آن  از  یم  ک  بودنش  داغ  به  توجه 

... .ه  مشکالالت  حالالل  من  خانم   _

بلند دلرام  یش  گو  یا  صد  که  بود  نشده  تمام  ش  اه  جمل 
.د ش 
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ن دی  د  با  و  برداشت  کنارش  از  را  ش  ای  گوش  دلرام 
.دیش ک  ین  یه  ان  شه  خان  یه  شمار 

:دیس پر  متعجب  بهزاد 
شده؟ یچ   _

:د دا  جواب  مضطرب  دلرام 
.ر انگا  برگشته  مامانم  .ن  زد  زنگ  خونمون  از   _

.د کر  اشاره  دلرام  به  یق  سا 
.ب خ  بده  رو  جوابش   _

تیز ارا  پ 
۱۱  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د دا  جواب  را  تماس  و  داده  تکان  سر  مضطرب  دلرام 
.دیچیپ گوشش  در  مادرش  نگران  یا  صد  بالالفاصله 

؟یت سی  ن  خونه  چرا  ؟ی  یا  کج  دلرام   _
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.د ش  بلند  شی  جا  از  دلرام 
.ه خون  ردم  گی  م  بر  الن   _

.د لغزان  را  گوشش  یه  پرد  ه  ری  من  ناباور  یا  صد 
یا ه  ی  یا  دمپ  اون  ؟  هی  همسا  مرد  یه  خون  یت  رف   _

مرگم خدا  .د  بو  تو  مال  شه  خون  در  جلو  رنگ  یت  صور 
؟ین کی  م  یط  غل  چه  تنها  مرد  هی  یه  خون  تو  .م  دلرا  بده 

ل ای  .ه  فت  وی  م  راه  قشقرق  بال  د  ایب  الن  ه  نی  یا  پ  بابات  یا  و 
.و ت  دست  از  بکشه  منو  خدا  .ه  خون  برگرد 

سمت به  کند  یظ  خداحاف  که  نی  ا  بدون  و  هول  با  دلرام 
دنبالش و  شد  بلند  شی  جا  از  شوکه  بهزاد  .ت  رف  خانه  در 

.د کر 

شد؟ یچ  دلرام   _

:د ز  غی  ج  که  دی  شن  را  بهزاد  یا  صد  ه  ری  من 
؟ید ش  دوست  باهاش  .ه  بد  مرگم  خدا  یا  و   _

.ت نشس  در  یه  ری  دستگ  یو  ر  دلرام  دست 
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.ه خون  برسم  کن  صبر  آخه؟  هی  حرف  چه  نی  ا  مامان  نه   _
.م دی  م  حی  توض 

به تا  کرد  باز  را  در  عی  سر  و  کرده  قطع  را  تماس 

.د ز  شی  صدا  مجدد  بهزاد  کند،  فرار  ان  شه  خان 
.. .ر  دل   _

با و  آمده  ون  ری  ب  آسانسور  از  تازه  که  داوود  ن  دی  د  با  اما 
.دیس ما  دهانش  در  حرف  رد  کیم  نگاه  ها  آن  به  خشم 

.د دا  قورت  را  دهانش  آب 
.ن خا  داوود  سالالم   _

.د لغزان  را  ساختمان  کل  داوود  د  ای  فر  یا  صد 
.زیچ همه  یب  یه  پسر  زهرمار  و  سالالم   _

.ت گرف  را  او  یه  قی  و  برد  رش  وی  بهزاد  سمت  به 
نیت داش  نه؟  کی  م  یط  غل  چه  تو  یه  خون  تو  من  دختر   _

لندهور؟ ه  کی  مرت  نی  ورد  خی  م  یه  گ  چه 

.ت گرف  را  پدرش  یو  باز  وحشت  با  دلرام 
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که یر  اونطو  اصالال  .ن  ک  ولش   .. .ا  توروخد  بابا  یا  و   _
.ت سی  ن  نی  ن  کی  م  فکر  شما 

.دیش ک  د  ای  فر  داوود 
هم رو  تو  حساب  م  ای  م  خونه  برو  شو  گم  .و  ش  خفه  تو   _

.م س  ری  م 

با آمد  ون  ری  ب  خانه  از  شوهرش  داد  یا  صد  با  ه  ری  من 
.دیب کو  صورتش  یو  ر  دست  با  مقابلش  یه  صحن  ن  دی  د 

.ن بقرا  زشته   .. .ا  خد  تورو  داوود   _

.دیش ک  عربده  داوود 
نیا از  گورشو  امروز  نیم  ه  دی  با  ه  کی  مرت  نی  ا   _

.ن و  ری  ب  کنه  گم  ساختمون 

و یق  سا  که  بود  بلند  یر  قد  به  داوود  یا  ه  د  ای  فر  یا  صد 
.د بکشان  ون  ری  ب  هم  را  آراز 

که بهزاد  از  را  او  و  گرفت  را  داوود  دستان  اخم  با  آراز 
.د کر  جدا  رد  کی  م  نگاه  داوود  به  فقط  سکوت  در 
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ن ای  جر  نی  بب  کن  صبر  اول  چخبرته؟  یب  حسا  مرد   _
.ه بد  جر  ه  قی  بعد  هی  چ 

عقب بود  شده  شوکه  آراز  و  یق  سا  ن  دی  د  از  که  داوود 
.ت رف 

؟ نی  هست  یک  شما   _

.د کر  اخم  یق  سا 
رو ساختمون  چخبرتونه  .م  دخترتون  زبان  یب  مر  من   _

سرتون؟ رو  نی  گذاشت 

.دیز گ  لب  ه  ری  من 
!ید بر  آبرومونو   _

هیر گ  و  انداخته  نی  یا  پ  را  سرش  شرمنده  که  دلرام  به 
.د کر  نگاه  رد  کی  م 

ین مو  لل  .ن  بز  حرف  خب  دلرام؟  چخبره  جا  نی  ا   _
؟یت گرف 

تیز ارا  پ 
۱۱  _۶ ارت  پ 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 https://t.me/darkhaste_romanh 

   

 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  آرام   ی چهره   به   که   نگاهش .  آورد   بال   را   سرش   دلرام 

  رسما .  شد   برابر   چند   اش ی شرمندگ   خورد   گره   بهزاد 

 . بود   نمانده   ش ی برا   یی آبرو 

 : د ی لرز   ش ی صدا 

 ... خواستم   جون   ی ساق   از   من _  

 

 . د ی کش   آغوش   در   را   او .  د ی رس   دادش   به   ی ساق 

 .  دم ی م   ح ی توض   بهتون   من   ن ی بد   اجازه   خانم _  

 

 . چرخاند   داوود   سمت   را   نگاهش 

 ! بدن   اجازه   همسرتون   اگه   البته _  

 ****** 

 . برداشت   ظرف   داخل   از   پرتقال   ک ی   تشکر   با   آراز 

  ح ی توض   من   تا .  خانم   ره ی من   ن ی ن ی بش   لطفا .  ممنون   ی ل ی خ _  

 ! ه ی چ   به   ی چ   بدم 
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گره .ت  گذاش  زی  م  یو  ر  را  ه  وی  م  ظرف  ه  ری  من 
همسرش کنار  و  کرد  سفت  یم  ک  را  ش  ای  روسر 

.ت نشس 
.نی یا  بفرم   _

.د کر  اشاره  یق  سا  به  آراز 
.ه باش  بهتر  ید  ب  حی  توض  شما  کنم  فکر  جان  یق  سا   _

نشسته کنارش  که  را  دلرام  دست  .د  دا  تکان  سر  یق  سا 
با و  آرام  .د  نباش  مضطرب  او  تا  فشرد  و  گرفت  در  بود 
به شروع  رد  کی  م  نگاه  داوود  به  ه  کی  حال  در  و  متانت 

.د کر  دادن  حی  توض 

هم با  زبان  یا  کالالس  تو  دلرام  و  من  ید  احم  یا  آق   _
سر بود  مرتب  و  منظم  اونقدر  دخترتون  .م  ید  ش  آشنا 
م دی  د  رو  شی  حوصلگ  یب  بار  هی  یت  وق  که  کالالسام 
متوجه و  می  زد  حرف  هم  با  .م  باش  تفاوت  یب  نتونستم 

.ه ری  درگ  کنکور  بخاطر  شدم 
:د دا  ادامه  و  کرد  نگاه  بهزاد  به  کوتاه 
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کمک که  بوده  نی  ا  بخاطر  فقط  و  فقط  جام  نی  ا  اگه  من   _
رو واد  خی  م  که  یا  رشته  کنکور  تو  بار  نی  ا  دلرام  می  کن 

.ه ش  قبول  شهر  نی  هم  تو 

.د ش  جا  به  جا  شی  جا  در  ذوق  با  ه  ری  من 
چقدرم تخته  به  بزنم  ماشاءللاللاللا  .ه  آخ  بشم  قربونتون   

_

چطوری نی  بگ  ه  شی  م  م  زی  عز  .نیم  خان  و  خوشگل  شما 
هیح رو  از  مه  بچ  وال  ؟  نی  کن  کمک  دلرام  به  نی  وا  خی  م 

.ر کنکو  بخاطر  افتاده 

لحن بخاطر  که  ش  اه  خند  تا  دوخت  نی  یا  پ  را  سرش  آراز 
هم بهزاد  .د  نشو  مشخص  بود  ه  ری  من  یه  زد  ذوق  و  بامزه 
اما کند،  کنترل  را  خودش  تا  داد  فشار  را  مبل  یه  دست 

فیر تع  بابت  تشکر  از  بعد  و  زد  یق  یم  ع  لبخند  یق  سا 
:د دا  حی  توض  مودبانه  ه  ری  من  یا  ه 

ها سال  که  خوب  استاد  هی  کردم  فکر  من  خانم  ه  ری  من   _
به ونه  تی  م  یل  یخ  کرده  کار  ا  زیچ  نی  ا  و  کنکور  ه  نی  زم  تو 
جو و  پرس  .ه  کن  کار  ضعفاش  رو  و  کنه  کمک  دلرام 
وسط نی  ا  که  کنه  کمکم  خواستم  همسرم  از  و  کردم 
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نیا تو  ها  مدت  همسرم  دوست  بهزاد  آقا  اومد  دمون  ا 
.ن دار  تجربه  و  کردن  سی  تدر  ه  نی  زم 

اضافه رفته  بال  ی  یا  ابروه  با  و  کرد  یه  کوتا  مکث 
:د کر 

واحد ی  هی  همسا  ون  شی  ا  م  یدی  فهم  یت  وق  هم  ما  راستش   _
نیا خب  اما   ، می  شد  شوکه  یلی  خ  هستن  شما  ی  یو  ر  روبه 
تا جا  نی  ا  می  اومد  و  می  گرفت  کی  ن  فال  به  رو  موضوع 

.م ه  با  می  کن  صحبت  هی  قض  نی  ا  به  راجع 

:دیس پر  اخم  با  داوود 
و کار  از  سه  بی  غر  هی  که  من  دختر  بخاطر  شما  ین  عی   _

حل رو  مشکل  نی  ا  تا  نجا  یا  نی  اومد  و  نی  زد  یگ  زند 
؟ نی  کن 

یق سا  که  بدهد  را  داوود  جواب  زی  ت  و  تند  خواست  آراز 
.د ندا  اجازه  و  آورد  بال  را  دستش 

ای نی  کن  تعجب  م  دی  م  حق  بهتون  من  ید  احم  یا  آق   _
یب اونقدر  ما  جامعهی  تو  متاسفانه  .ن  ین  نک  باور 

هی تی  مسئول  احساس  هی  عی  طب  که  داره  وجود  یت  یل  مسئو 
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چه اما  باشه،  بی  عج  شما  یا  بر  شاگردش  به  نسبت  معلم 
.میت نداش  یف  هد  نی  ا  جز  ما  نه  چه  نی  کن  باور  نی  بخوا 

.د کر  اشاره  بهزاد  به  دست  با 
یکی نشستن  جلوتون  که  ی  یا  آق  نی  ا  اما   ، نی  ندون  دی  شا   _

کمک جان  دلرام  به  شدن  یض  را  .ه  کشورمون  نوابغ  از 
یا آق  نی  نکن  غی  در  دخترتون  از  رو  فرصت  نی  ا  .ن  کن 

.ید احم 
.د چرخان  داوود  و  ه  ری  من  نی  ب  را  نگاهش 

یایو ر  نی  بزرگتر  یک  پزش  تو  یل  قبو  نی  ون  دی  م  شما   _
تا کنه  کمک  ونه  تی  م  که  هست  یک  ی  حال  .ه  دخترتون 

بجز یز  یچ  مگه  .ه  برس  آرزوش  به  دخترتون 
؟ نی  وا  خی  م  دلرام  یل  خوشحا 

تیز ارا  پ 
۱۱  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

بهزاد به  بود  شده  شوکه  یق  سا  یا  ه  حرف  از  که  ه  ری  من 
.د ش  ه  ری  خ 
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   ؟ ی دانشمند   واقعا   تو   مادر _  

 

  مادرش   از   را   بودن   بامزه   دلرام   قطعا .  د ی گز   لب   بهزاد 

 .  بود   برده   ارث   به 

  تک   ی ها   رتبه   جزو   من .  گفت   شه ی نم   که   دانشمند _  

  و   خوندم   درس   ف ی شر   دانشگاه .  بودم   کنکور   ی رقم 

  اما   کردم،   سم ی تدر   خوندن   درس   کنار .  گرفتم   ی دکتر 

  واسه   که   ی م ی تصم   و   مشکالتم   بخاطر   فعال   خب 

 .  کردم   کم   رو   تم ی فعال   کم ی   دارم   مهاجرت 

 . کرد   نگاه   داوود   به   د ی ترد   با 

  خانم   دلرام   به   بتونم   د ی شا   ن ی باش   موافق   شما   اگه _  

 .  بدن   رو   کنکورشون   ن ی آخر   امسال   کنم   کمک 

 

 : گفت   ع ی سر   و   جان ی ه   با   ره ی من 

.  فرستاده   ما   ی برا   آسمون   از   رو   تو   خدا ...  ا ی خدا   ی وا _  

   ن؟ ی ا   از   بهتر   ی چ 

 . شد   ره ی خ   همسرش   به 

 داوود؟   آقا   نه   مگه _  
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در و  انداخت  نی  یا  پ  را  سرش  درهم  ی  یا  ه  اخم  با  داوود 
.ت رف  فرو  فکر 

تضرع با  دلرام  که  بود  حالت  همان  به  هی  ثان  چند 
.د ز  شی  صدا 

.م ن  کی  م  خواهش   .. .ا  باب   _

به کردن  نگاه  یا  بج  اما  آورد،  بال  را  سرش  داوود 
.د ش  ه  ری  خ  بهزاد  به  دلرام 

بدم اجازه  ونم  تی  نم  من  دخترم؟  به  ید  یم  درس  کجا   _
!نیش با  جا  هی  تنها  جفتتون 

:ت گف  عی  سر  ه  ری  من  که  دهد  جواب  خواست  بهزاد 
مرد استاد  یل  ک  دلرام  !ا  ین  زی  م  حرفا  خان  داوود  وا   _

دم که  جا  نی  ا  .ه  رفت  هم  یص  خصو  یا  کالالس  یت  ح  .ه  داشت 
.ت هس  گوشمونم 

.د چرخان  همسرش  سمت  را  آلودش  اخم  نگاه  داوود 
.ن ت  سی  ن  تنها  شاگرد  و  استاد   .. .ه  آموزشگاه  اونجا  خانم   _

.. .ت  هس  یز  یچ  یش  من  هست  یر  ید  م  ه 
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ه ری  خ  مادرش  به  التماس  با  .ت  برخاس  دلرام  نهاد  از  آه 
:د کر  زمزمه  همسرش  به  خطاب  تی  جد  با  ه  ری  من  که  شد 
خودم .ی  منش  همون  من  اصالال  .م  نمرد  که  خودم   _

.م هست  کنارشون 

:ت گف  خودش  خاص  ست  ای  س  با  آراز 
.ه ری  نم  انتظار  م  نی  ا  جز  شما  مثل  یر  ماد  و  پدر  از   _
رو دخترتون  که  بعدا  رو  یر  همکا  نی  ا  لذت  مطمئنم 

.نینیبیم نی  کرد  صدا  دکتر  خانم 

.د کر  نگاه  دلرام  به  شک  با  داوود 
ه گی  د  وام  خی  نم  من  ؟ی  شی  م  موفق  بار  نی  ا  که  ین  مطمئ   _
یش قبول  بار  نی  ا  که  ید  ن  قول  اگه  .م  نی  بب  رو  ت  ای  ناراحت 

.ن جا  بابا  ت  سی  ن  کنکور  همش  که  یگ  زند  .م  دی  نم  اجازه 

آن از  بعد  .د  کر  نگاه  پدرش  به  شک  و  بغض  با  دلرام 
ان نی  اطم  وانست  تی  م  چگونه  یپ  در  یپ  یا  ه  شکست 
نیر ت  سخت  پدرش  ود؟  شی  م  موفق  حتما  بار  نی  ا  که  دهد 

و کند  باز  لب  خواست  .د  بو  ه  دی  پرس  او  از  را  ای  دن  سوال 
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با اما  ت،  سی  ن  یع  قط  زی  چ  چیه  که  دهد  حی  توض  پدرش  به 
.د ده  دست  از  را  فرصت  نیا  واند  تی  نم  وجود  نی  ا 

بهزاد که  دهد  تکان  را  شیا  ه  لب  واست  خی  م  یت  سخ  به 
او از  حال  به  تا  که  یم  محک  لحن  و  سابقه  یب  یت  ید  ج  با 

:ت گف  تی  قاطع  با  بود  ه  دی  ند 
.م دی  م  قول  بهتون  خانم  دلرام  یا  بج  من  خان  داوود   _

یک پزش  دانشکده  تو  بعد  سال  دخترتون  م  دی  م  قول 
.ه بش  خوندن  درس  مشغول  شهر  نی  هم 

چگونه .د  رفتن  بال  بهزاد  تی  قاطع  از  داوود  یا  ابروه 
بزند؟ حرف  مطمئن  اندازه  نی  ا  تا  وانست  تی  م 

؟ین مطمئ  همه  نی  ا  کجا  از   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  بهزاد 
که ی  یا  ج  تا  .ه  داد  کنکور  بار  چهار  شما  دختر   _

چهار نی  ا  تمام  خانم  دلرام  م  دی  فهم  من  و  می  کرد  صحبت 
هم یب  خو  یا  ه  رتبه  .ه  خوند  درس  توانش  تمام  با  سال 

آرزوی ها  رتبه  نی  ا  اما  ندن،  قد  یک  پزش  به  دی  شا  .ه  آورد 
دختر یا  ه  رتبه  با  که  هست  یس  ک  کمتر  .ن  بود  ها  یل  ی 
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پر موندن  کنکور  پشت  چون  .ه  بمون  کنکور  پشت  شما 
.ه ک  سی  ر  از 

تیز ارا  پ 
۱۱  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

انش نی  اطم  پر  لحن  همان  با  بعد  و  دی  کش  یق  یم  ع  نفس 

:د دا  ادامه 
نشون دخترتون  خوندن  درس  و  ها  رتبه  تی  وضع   _

کنکور تو  ونه  تی  م  رتبه  ن  یر  بهت  با  و  راحت  یل  یخ  ه  دی  م 
مین ک  یع  س  و  می  کن  ا  دی  پ  رو  ضعفاش  هی  کاف  فقط  شه  قبول 

یلیخ ون  شی  درس  ی  هی  پا  وگرنه  .م  ین  ک  کار  ضعفا  رو 
.هیو ق 

.دیش ک  ش  لی  بی  س  به  یت  دس  داوود 
؟ هی  چ  ت  نی  تضم   _

بهزاد با  یر  طو  کی  .د  کر  نگاه  پدرش  به  ناباور  دلرام 
او برابر  در  یت  یل  مسئو  بهزاد  که  انگار  د  زی  م  حرف 
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ش تی  مسئول  پس  از  که  اد  دی  م  ان  نی  اطم  او  به  دی  با  و  داشت 
و رد  کی  م  باز  دهان  نی  زم  واست  خی  م  دلش  .د  یآ  یم  بر 

.دیع ل  بی  م  را  او 
:د ز  صدا  را  پدرش  معترض 

.. .ا  باب   _

را او  حرف  ش  اه  جمل  با  و  بزند  یف  حر  نگذاشت  بهزاد 
.د کر  قطع 

سیر التد  حق  من  نشد  قبول  یک  پزش  دخترتون  اگه   _
.ن ازتو  م  ری  گی  نم 

:ت گف  ناباور  ه  ری  من  .د  شدن  ه  ری  خ  بهزاد  به  متعجب  همه 
ه شی  م  یچ  زحمتات  پس  !ه  شی  نم  که  یر  جو  نی  ا  اما   _

وسط؟ نی  ا 

.د ز  ید  لبخن  آرامش  با  بهزاد 
اگه ه،  شی  م  قبول  دخترتون  مطمئنم  من  خانم  ه  ری  من   _
سیر التد  حق  ت  قی  حق  در  .م  د  زیم  ن  یف  حر  نی  همچ  نبودم 

.ت راح  لتون  ای  خ  محفوظه  من 
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.د کر  نگاه  داوود  به 
؟ نی  گی  م  یچ   _

خنده با  فاصله  نی  ا  در  آراز  و  رفت  فرو  فکر  در  داوود 
:ت گف 

.م بد  کنکور  خواست  دلم  منم  خود  طی  شرا  نی  ا  با  وال   _
کنکور تو  یل  قبو  برای  که  ه  شیم  ا  دی  پ  ید  استا  کدوم 

به من  چند  هر  ان؟  نی  اطم  با  یر  طو  نی  ا  اونم  بده؟  نی  تضم 

بگه یت  وق  .م  دی  د  رو  نبوغش  .م  دار  ان  می  ا  بهزاد  کار 
.ه ون  تی  م  ین  عی  ونه  تی  م 

یزیچ و  برد  همسرش  گوش  ری  ز  را  سرش  ه  ری  من 
.د کر  زمزمه 

داوود بالخره  .د  ش  ه  ری  خ  ش  نی  والد  به  استرس  با  دلرام 
.د ش  ه  ری  خ  او  به  و  آورده  بال  را  نگاهش 

؟ین بک  رو  تالالشت  ید  یم  قول   _

.د دا  تکان  سر  دلرام 
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  ی آرزو   به   ن ی کن   کمک ...  بابا   ن ی کن   کمکم .  دم ی م   قول _  

 . برسم   م ی شگ ی هم 

 

 . فرستاد   رون ی ب   ی ق ی عم   بازدم   با   را   نفسش   داوود 

 . قبوله .  باشه _  

 

  جان ی ه   با   ره ی من   و   د ی خند   ذوق   با   و   زده   رت ی ح   دلرام 

  از   ت ی رضا   با   ی ساق   و   آراز .  رفت   اش صدقه   قربان 

  داوود   ی جد   نگاه   اما   زدند،   لبخند   بودند   کرده   که   ی کمک 

  را   لبخندشان   همه   تا   شد   باعث   اش جمله   و   بهزاد   به 

 .  کند   فراموش 

  ن ی خون ی م   درس   ما   ی جلو   و   خونه   ن ی هم   تو   ن ی ا ی م   ا ی _  

  ره ی من   ن ی باش   داشته   کالس   تو   ی خونه   باشه   قرار   اگه   ا ی 

 . حتما   اد ی ب   د ی با   هم 

 

  بلند   ش ی جا   از   و   داد   تکان   سر   تعلل   ی ا ذره   بدون   بهزاد 

 . شد 

 .  ست ی ن   ی مشکل _  
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شیب پدرش  .ت  انداخ  نی  یا  پ  را  نگاهش  شرمنده  دلرام 
در هم  آن  .د  ر  کی  م  برخورد  بهزاد  با  خصمانه  حد  از 

به ن  دی  رس  و  کردن  کمک  جز  بهزاد  که  یت  صور 
.د بو  نداده  انجام  یر  گی  د  کار  دادشان 

ه ری  من  به  رو  و  زد  ید  لبخن  ه  شیم  ه  معمول  طبق  بهزاد 
:ت گف 

.م خان  ه  ری  من  ون  تی  یا  ری  پذ  بخاطر  ممنون   _

:ت گف  لبخند  با  و  برخاست  شی  جا  از  ه  ری  من 
.م پسر  کنه  حفظت  خدا   _

ترک را  آنجا  تا  شدند  بلند  ان  شی  جا  از  هم  آراز  و  یق  سا 
شوند خارج  خانه  از  بتوانند  که  نی  ا  از  قبل  اما  کنند، 
شیا ج  از  شی  ها  مهمان  یه  بدرق  یا  بر  که  داوود  یا  صد 
.د بو  بهزاد  مخاطبش  .د  کر  متوقفشان  بود  شده  بلند 

قضاوت زود  .م  متاسف  قبل  ه  قی  دق  چند  برخورد  بخاطر   _
.م کرد 

.د دا  تکان  یر  س  بهزاد 
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 . اد ی م   ش ی پ .  خان   داوود   ست ی ن   ی مشکل _  

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۱۹_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  ز ی م   ی رو   از   را   ی گوش   بار   ن ی هزارم   ی برا   و   دل   دو 

  وارد   شود   مان ی پش   نکه ی ا   از   قبل   نبار ی ا   اما   زد،   چنگ 

 .  شد   نش ی مخاطب   ست ی ل 

  که   ی چشمان   و   بودند   شده   نامنظم   ش ی ها   تپش   که   ی قلب   با 

  نش ی مخاطب   ی ها   اسم   ی ل   را   نگاهش   زدند ی م   دو   دو 

  ی مخاطب   ام ی پ   ی صفحه   لرزانش   انگشت   با   و   چرخاند 

 . کرد   باز   بود   کرده   و ی س   آبنبات   را   نامش   که 

 

 : نوشت   مضطرب   و   د ی کش   ی ق ی عم   نفس 

  حرف   بوم   پشت   تو   ی ا ی ب   شه ی م   ؟ ی دار ی ب ...  سالم "  

 " م؟ ی بزن 
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را م  ای  پ  آن  که  بود  محال  رد  کی  م  صبر  اگر  انست  دی  م 
حس با  و  بست  را  چشمانش  نی  هم  یا  بر  کند،  ارسال 

.د کر  لمس  را  م  ای  پ  ارسال  یه  نی  گز  ششمش 

است شده  ارسال  م  ای  پ  شد  مطمئن  که  نی  ا  محض  به 
قلبش یو  ر  را  دستش  و  انداخت  زی  م  یو  ر  را  یش  گو 

.ت گذاش 

بود ش  ری  تحر  زی  م  یو  ر  که  یب  آ  پارچ  داخل  از  عی  سر 
.دیش ک  سر  را  آن  نفس  کی  و  کرد  پر  را  آبش  ان  وی  ل 

بنظر فرسا  طاقت  هی  همسا  مرد  یا  بر  ماندن  منتظر 
.دیس ری  م 

که دی  شی  اند  نی  ا  به  و  گذاشت  زی  م  یو  ر  را  یل  خا  ان  وی  ل 
تخت به  واست  خی  م  .د  باش  خواب  در  بهزاد  است  ممکن 

و روشن  ش  ای  گوش  یه  صفح  که  گردد  باز  خوابش 

.د ش  خاموش 

شیا ه  لب  یو  ر  بود  ارش  یت  اخ  از  خارج  که  ید  لبخن 
.ت بس  نقش 

.د کر  باز  را  م  ای  پ  و  برداشت  را  یش  گو 
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یهیا   همس  هی   .. .ب  خ  اما  دلخورم،  دستت  از  که  نی  ا  با   "
تو ه  گی  د  یه  قی  دق  ده  .م  ای  م   .. .ه  ک  ندارم  تر  شی  ب  یر  موفرف 

" !م  ون  می  فرمانده  مقر 

هیق ب  ش  اه  زد  ان  جی  ه  یه  خند  یا  صد  تا  دی  گز  لب  دلرام 
.د نکن  ار  دی  ب  را 

.ت رف  کمدش  سراغ  و  گذاشت  زیم  یو  ر  را  یش  گو  آرام 
را کالالهش  و  ه  دی  پوش  را  رنگش  یت  صور  بلند  کاپشن 

.دیش ک  سرش  یو  ر 

نگاه با  و  برداشت  زی  م  یو  ر  از  را  شی  ها  دی  کل  و  یش  گو 
داشت امکان  .د  ز  یق  یم  ع  لبخند  آبنباتش  از  پر  ماگ  به 

کند؟ مهمانش  آبنبات  کی  هم  امشب  بهزاد 

شیا ره  ته  و  سر  یب  افکار  نی  ا  تا  داد  تکان  را  سرش 

.د کنن 
با بود  کرده  پر  را  وجودش  کل  ان  جی  ه  ه  کی  حال  در 

بام پشت  به  و  زد  ون  ری  ب  خانه  از  صدا  و  سر  نی  کمتر 
.ت رف 
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گذاشت بام  پشت  در  پا  یت  وق  و  بود  سرد  شدت  به  هوا 
احساس وجودش  در  که  ین  ا  جی  ه  اما   ، دی  لرز  خود  بر 
خورده شکست  ذهنش  در  سرما  تا  شد  باعث  رد  کی  م 

!دیایب بنظر 

در یم  ک  بود  ه  دی  کش  آغوش  در  را  شی  بازوها  ه  کی  درحال 
باعث اول  بهزاد  گرم  یا  صد  که  نی  ا  تا  زد  قدم  بام  پشت 
لبخندش و  شده  سرخ  یا  ه  لپ  بعد  و  شی  ها  قدم  توقف 

.د ش 

.ه سرد  چقدر   _

.دیخ چر  او  سمت  به  آهسته  دلرام 
و بود  ه  دی  کش  سرش  یو  ر  یگ  رن  یک  مش  یه  ساد  کالاله 
که همانطور  .ت  داش  تن  به  زی  ن  یگ  رن  ین  و  تی  ز  کاپشن 

:دیس پر  شود  گرم  تا  دی  ال  می  م  بهم  را  دستانش  داشت 
ت؟ سی  ن  سردت  تو  ا  دی  مر   _

:د کر  زمزمه  زده  خجالت  دلرام 
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.. .ه  سردت  یل  یخ  اگه  .ا  ج  نیا  یا  یب  گفتم  که  دی  ببخش   _

گره بهزاد  لبخند  در  که  نگاهش  .د  ش  ش  کی  نزد  بهزاد 
نیا تا  چه  یا  بر  .د  کر  فراموش  را  ش  اه  جمل  خورد 

بود؟ اخالالق  خوش  و  صبور  اندازه 

.د ده  قورت  را  دهانش  آب  تا  شد  باعث  بهزاد  یا  صد 
من؟ به  ید  یم  رو  کاپشنت  ؟یچ  سردمه  یل  یخ  اگه   _
رو کتش  پسره  که  عاشقونه  یا  م  لی  ف  ای  ها  قصه  نی  ا  مثل 

دختره؟ به  ه  دی  م 

د زی  م  جی  گ  ه  کی  حال  در  و  او  نت  طی  ش  از  مات  دلرام 
:د دا  جواب 

.. .ه  ن   .. .ن  ها   _

.دید خن  بهزاد 
؟یدیم ن  رو  کاپشنت  پس   _

.د کر  یز  یر  اخم  شی  ها  خنده  ن  ای  م 
!ه ک  مدی  وی  م  بنظر  تر  مهربون  یل  د 
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تیز ارا  پ 
۱۲  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دیش ک  یف  پو  دلرام 
کالالس سر  فردا  ش  می  بذار  مین  و  تی  م  بگم  واستم  خی  م   _

.ش به  راجع  می  بزن  حرف 

.د دا  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  بهزاد 
الن یت  گف  چرا  پس  می  بزن  حرف  فردا  می  ونست  تی  م  اگه   _

م؟ ای  ب 

دست دی  د  که  را  دلرام  عاجز  نگاه  و  رفته  وا  صورت 
به که  نی  ا  وجود  با  هم  آن  .ت  برداش  او  کردن  تی  اذ  از 

!د ر  بی  م  لذت  او  کردن  تی  اذ  از  شدت 
درس یا  ج  کالالس  .ی  بزن  حرفتو  اشتم  ذی  نم  فردا   _
فردا از  ید  احم  دکتر  خانم  .ه  متفرق  یا  حرف  نه  خوندنه 

.سه کند  پوستت 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد  کردن  صدا  مدل  از  ذوق  با  دلرام 
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.. .ه  ک  نی  ا  و  ممنونم  ازت  یچ  همه  بابت   _

:د بپرس  مصرانه  بهزاد  تا  شد  باعث  مکثش 

؟یچ که  نی  ا  و   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  دلرام 
.م متاسف   _

ه ری  خ  چشمانش  در  و  شده  خم  او  سمت  به  یم  ک  بهزاد 
.د ش 

بابت؟  _

:ت گف  لب  ری  ز  دلرام 
.. .ن  م   .. .م  پدر  رفتار  بابت   _

از را  حرفش  شد  ه  دی  چی  پ  شیو  باز  دور  که  بهزاد  دست 
.د بر  د  ا 

:ت گف  و  دی  کش  را  دستش  بهزاد 
.ط وس  نی  ا  می  بست  لی  قند  .می  نی  بش  اونجا  می  بر  ای  ب   _
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حال در  قلبش  رد  کی  م  حس  ه  کیل  حا  در  و  ر  ای  اخت  ی 
.د ش  ه  دی  کش  بهزاد  دنبال  است  ش  اه  نی  س  کردن  پاره 

ات زی  تجه  به  مربوط  که  یک  اتاق  ار  وی  د  کنار  بهزاد 
را او  دلرام  دست  ن  دی  کش  با  و  گرفت  پناه  بود  آسانسور 

.د نی  بنش  کنارش  کرد  مجبور  زی  ن 
سوز و  هوا  یا  سرم  از  و  رفت  گیم  را  باد  جلوی  ار  وی  د 

.ت اس  کی  م  آن 

:ت گف  تی  جد  با  نشست  کنارش  دلرام  یت  وق 
یا بخو  که  نکرده  یه  اشتبا  کار  پدرت  ا  دی  مر   _

یا ج  یس  ک  هر  .ی  کن  یه  خوا  عذر  من  از  بخاطرش 

از دلخورم  اگه  من  .د  شی  م  تفاهم  سوء  دچار  بود  پدرت 
معذرت خودت  طرف  از  .ت  پدر  نه  !ه  توئ  دست 

.ن ک  یه  خوا 

.د کر  نگاه  دستانش  به  دلرام 
ی یو  پرر  .م  بخوا  ازت  م  یق  مست  م  دی  کش  خجالت  خب   _

.ید کر  بهم  که  یک  کم  اونهمه  از  بعد  !د  بو 
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.د کر  اخم  بهزاد 
یریخ به  دانشگاه  تو  .ه  ر  یخ  کار  تو  دستم  کالال  من  یل  د   _

کنم کمکت  ید  کر  مجبورم  مگه  اصالال!  بودم  معروف 

خجالت چرا  اصالال  بعد  ازم؟  یش  کی  م  خجالت  که 
باشن زده  خجالت  بدشون  یا  کار  از  دی  با  آدما  ؟ی  ش  کی  م 

!ه گی  د  زی  چ  نه 

ر ای  اخت  یب  دلرام  تا  شد  باعث  بهزاد  یق  اخالال  یه  فلسف 
.د ری  بگ  ش  اه  خند 

.د کر  نگاهش  چپ  چپ  بهزاد 
؟ی ند  خی  م  یچ  به   _

یت سخ  به  .ت  گذاش  دهانش  یو  ر  را  دستش  دلرام 
.د دا  قورت  را  ش  اه  خند 

آدمه؟ خود  دست  شدن  زده  خجالت  مگه  خب   _

.د دا  را  جوابش  غر  با  بهزاد 
!سهیا همس  پسر  دست  پ  ن  پ   _
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یو زان  به  شی  زانو  یه  گوش  با  بود  نشسته  که  همانگونه 
.د ز  دلرام 

یلیخ دی  با  یش  با  من  شاگرد  یا  بخو  اگه   .. .ی  دل  ل  ای  خی  ب   _
دادم فحش  بهت  من  ید  ید  و  هی  چون  یش  با  کلفت  پوست 
کالالس وسط  از  یت  ح  ای  سمتت  کردم  پرت  کی  ماژ 
بر پسم  از  ین  و  تی  نم  یش  بک  خجالت  .ن  و  ری  ب  انداختمت 

.

.د کر  گرد  را  چشمانش  دلرام 
جنگه؟ مگه   _

.د ز  ید  ژکون  لبخند  بهزاد 
مون تی  وضع  دادم  بابات  به  من  که  یل  قو  اون  با   .. .ه  بل   _

.ه ندار  جنگ  با  یق  فر 

تیز ارا  پ 
۱۲  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 
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.د ش  دلرام  اضطراب  باعث  بهزاد  خونسردانه  یه  جمل 
؟یچ می  نتون  اگه  ؟ی  داد  بابا  به  یل  قو  نی  همچ  چرا   _

.د کر  اخم  بهزاد 
.نی یا  پ  نم  کی  م  پرتت  بوم  پشت  نی  هم  از  که  ین  نتو   _

کجا از  رو  ه  شی  نم  و  ونم  تی  نم  و  نتونم  نی  ا  اصالال 

؟یر ای  م 
.دیو بگ  یز  یچ  دلرام  نداد  فرصت 

؟ تی  موفق  از  ان  نی  اطم  رفته؟  دت  ای  چهار  یه  مرحل   _

:د ز  غر  دی  د  که  را  دلرام  جی  گ  نگاه 
.سه ساخت  کارمون  بره  دت  ای  قلم  هی  نی  ا  ا  دی  مر   _

.. .ا  واست 

یر خودکا  ش  بی  ج  داخل  از  و  کرد  باز  را  کاپشنش  پی  ز 
.دیش ک  ون  ری  ب 

با بهزاد  یت  وق  اما  رد،  کیم  نگاهش  تعجب  با  دلرام 
مشغول دستش  کف  در  و  گرفت  را  دستش  ید  خونسر 

.ت گرف  گر  تنش  و  شدند  داغ  یا  ه  لپ  شد  نوشتن 
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یب دستش  کرد  حس  و  گرفتند  شدت  قلبش  یا  ه  تپش 

.ت اس  شده  حس 

کف از  را  نگاهش  کرد  تمام  را  نوشتنش  کار  که  بهزاد 
کف یه  نوشت  تا  کرد  اشاره  او  به  و  گرفت  دلرام  دست 

.د بخوان  را  دستش 

.ش بخون   _

بهزاد اما  کرد،  نگاه  دستش  یو  ر  نوشتهی  به  دلرام 
:ت گف  آمرانه 

.. .ش  بخون  بلند   _

:د خوان  دی  ترد  با  دلرام 
.م بتون  دی  با   _

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
.ن بخو  تر  مطمئن  .م  ندار  دوست  رو  لحنت  تو  دی  ترد   _

:د خوان  مجدد  دلرام 
.م بتون  دی  با   _
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 : زد   غر   بهزاد 

 . شتر ی ب   ت ی جد   با   تر،   محکم _  

 

 : گفت   بلند   ار ی اخت   ی ب   دلرام 

 . بتونم   د ی با _  

 

 . د ی خند   غش   غش   بهزاد   نشده   تمام   اش جمله 

  م ی د ی فهم .  نزن   داد .  شدن   دار ی ب   ها   ه ی همسا   خب   ی ل ی خ _  

 . ی تون ی م 

 

  حرص   با   بعد   ه ی ثان   چند   و   رفتند   بال   دلرام   ی ابروها 

 : گفت 

 ... من   چقدر   ؟ ی کرد   م مسخره   ساعته   سه _  

 . کند   تمام   را   اش جمله   نتوانست 

 

 . کرد   نگاهش   بهزاد 

   ؟ ی خنگ   چقدر _  
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و برداشته  یخ  شو  از  دست  دی  د  که  را  دلرام  یا  ه  اخم 
.د کر  اشاره  او  دست  به 

با روز  هر  رو  نوشته  نی  ا  .ه  ون  وی  د  نکردم  ته  مسخر   _
خواست وقت  هر  .ت  دست  رو  کن  رنگ  پر  خودکار 

کنکور روز  تا  بذار  .س  یو  بن  روش  از  دوباره  شه  پاک 

.ه باش  چشمت  جلو 
.د ش  ه  ری  خ  مقابلش  به  و  گرفت  دلرام  از  را  نگاهش 

تیم اه  یم  بفه  تا  .م  کن  ف  یر  تع  برات  قصه  هی  وام  خی  م   _
خوب .ه  د  ای  ز  چقدر  نوشتم  دستت  رو  که  ی  اه  جمل  اون 

.ه بد  گوش 

مد آی  م  بنظر  ید  ج  کامالال  که  بهزاد  رخ  می  ن  به  دلرام 
.د ش  ه  ری  خ 

:د کر  زمزمه  او  نگاه  ینی  سنگ  احساس  با  بهزاد 
آوردم ید  ید  تج  درس  تا  سه  تو  ستان  ری  دب  سوم  سال   _

که بابام  .ن  بود  زده  ای  ده  همشون  هامم  نمره  یه  یق  ب 
نیا با  من  گفت  .د  خور  غصه  یلیخ  دی  د  رو  مه  کارنام 

بابام یا  حرف  .م  دی  م  دق  مامانمو  آخرش  م  ای  یا  هو  به  سر 
رفتم بدم  بهش  یت  یم  اه  که  نیا  بدون  برام،  نبودن  مهم 
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و بود  شده  مه  تشن  یل  یخ  که  یت  وق  شب  اما  کارم،  دنبال 
زدن حرف  یا  صد  بخورم،  آب  برم  تا  م  دی  پر  خواب  از 

.م دی  شن  رو  بابام  و  مامان 
.دیش ک  یه  آ 

اما بماند،  م  دی  شن  یچ  من  و  گفتن  یچ  اونا  شب  اون   _
هی شدم  پا  خواب  از  که  صبح  شد  باعث  بود  که  یچ  هر 

.م ش  ه  گی  د  بهزاد 

:د بپرس  لب  ری  ز  دلرام  تا  شد  باعث  سکوتش 

؟ید ش  یر  چطو   _

تیز ارا  پ 
۱۲  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د چرخان  دلرام  سمت  را  سرش  بهزاد 
یا عکس  از  گفتم  نت  یف  کا  رفتم  شب  همون  صبح   _
برام بخونم  درس  اونجا  واستم  خی  م  که  یا  دانشکده 

.ن ری  بگ  ت  نی  پر  عکس 

!س کالال  هی  و  دانشکده  دانشگاه،  عکس 
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:دیس پر  متعجب  دلرام 
؟یچ یا  بر   _

کردن فی  تعر  به  دادن  جواب  یا  بج  .د  ز  ید  لبخن  بهزاد 
.ت پرداخ  ش  اه  خاطر  یه  ادام 

که یس  عک  یو  ر  .م  اتاق  ار  وید  رو  چسبوندم  عکسارو   _
دور و  زدم  ضربدر  هی  بود  درس  کالالس  به  مربوط 

م دی  کش  کی  ماژ  با  بزرگ  یه  ری  دا  هی  ها  یل  صند  از  یک  ی 
!ه دانشگاه  تو  من  یل  صند  نی  ا  "م  نوشت  بزرگ  کنارش  و 

" !ه  بهزاد  مال  فقط  و  فقط  یل  صند  نی  ا 

لبخند با  بهزاد  و  کرد  نگاه  او  به  زده  ت  ری  ح  دلرام 
:د دا  ادامه 

همون یو  ر  و  دانشکده  همون  تو  بعدش  سال  هی   _
.م بود  نشسته  واستم  خی  م  که  یل  صند 

.د ش  ه  ری  خ  دلرام  یه  زد  ت  ری  ح  چشمان  به 
ین و  تی  م  هم  تو  .م  تونست  بندش  پشت  خواستم  اگه  من   _
.. .ه  نی  ا  ون  مه  برنام  .ر  دو  یز  یر  ب  هارو  بهانه  دی  با  فقط 

:د دا  حی  توض  یا  سابقه  یب  تی  جد  با 
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یش   گو  .م  بگ  من  که  یت  وق  تا  لی  تعط  ین  مهمو  فردا  ز  ا_ 
واتساپ   بجز  .ه  بش  خاموش  دی  با  م  گی  م  که  یت  ساعا  تو 

.ن   شی  م  پاک  تی  گوش  از  ها  برنامه  یه  یق  ب 

:ت گف  دی  تاک  با  و  آورد  بال  را  ش  اه  اشار  انگشت 
هشت تو  یل  و  می  ن  کی  م  شروع  زده  ای  ساعت  از  صبح   _

ده ای  پ  یر  یم  ه  قی  دق  چهل  و  هشت  تا  ،ی  شی  م  ار  دی  ب 
،یر سوا  دوچرخه  یر  ندا  دوست  یو  ر  ده  ای  پ  ،ی  رو 

یه دوچرخ  با  دارم  من  !ل  یط  تع  بهانه  ؟ی  ندار  دوچرخه 
تو !ه  تر  مهم  روز  کل  از  ه  قی  دق  چهل  نی  ا  !ی  ری  م  من 
ت سی  ل  !ی  دی  م  گوش  شاد  آهنگ  فقط  ه  قی  دق  چهل  نی  ا 

درد به  ا  نی  ا  و  مانکن  یس  سا  .م  ن  کی  م  انتخاب  من  آهنگارم 
آهنگارو .م  یر  یگ  ب  کمک  د  یا  ب  یر  قاد  عباس  از  وره  خی  نم 

!ت برا  رستم  فی  م  واتساپ  از 

دلرام که  د  زی  م  را  ها  حرف  نی  ا  ید  ج  چنان 
مسخره حال  در  هم  باز  ای  است  ید  ج  واقعا  انست  دی  نم 
اتش حی  توض  ن  ای  م  .د  کن  سکوت  نتوانست  .ت  اوس  کردن 

:دیر پ 
؟ین کی  م  یخ  شو  یر  دا   _
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.د کر  یظ  یل  غ  اخم  بهزاد 
که معلومه  ؟ی  فرفر  مو  دارم  یخ  شو  تو  با  من   _

.ه بد  گوش  شه  یق  ب  به  ل  ای  !م  ای  جد 
.د ز  تشر 

!ت از  رسم  پی  م  سر  آخر  بده  گوش  خوب   _

صحبت یه  ادام  به  دلرام  گرد  چشمان  به  توجه  ی 
.ت پرداخ  شی  ها 

آهنگ و  ین  کی  م  ورزش  فقط  ه  قی  دق  چهل  نی  ا  تو   _
نه ین  کی  م  فکر  کنکور  به  نه  .ن  یم  ه  !ی  دی  م  گوش 

تموم ورزشت  .ه  گی  د  زهرمار  و  کوفت  چی  ه  نه  یک  پزش 
مفصل صبحونهی  هی  بعد  و  یر  یگ  یم  دوش  شد 

چه ندارمو  دوست  صبحونه  و  ندارم  لی  م  .ی  ور  خی  م 
.میر ندا  رو  ای  باز  لوس  ن  یا  و  شه  کی  نم  اشتهام  بدونم 

.ت گرف  یه  کوتا  نفس 

کی یه  برنام  یا  یم  ید  خور  که  رو  ته  صبحون   _
.یدیم انجام  زده  ای  تا  رو  دادم  بهت  که  ه  می  ن  و  ساعت 

هر روز  اون  کالالس  سر  یا  یب  برنامه  اون  بدون  یل  د 
کی سر  دی  با  هم  یر  یم  ب  .م  ن  کیم  کنسل  رو  می  دار  ی 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 https://t.me/darkhaste_romanh 

   

 

  ی بر   شب .  ی بد   انجامش   گفتم   بهت   که   ی م ی ن   و   ساعت 

  تا   م ی ن   و   نه   از   فقط .  هم   تو   ره ی م   کالمون   بازم   سراغش 

 ؟ ی د ی فهم !  صبح   ازده ی 

 

  و   داده   قورت   را   دهانش   آب   او   ت ی جد   از   شوکه   دلرام 

 . کرد   ن یی پا   و   بال   را   سرش 

 . دم ی فهم _  

 

 . داد   بال   را   ش ی ابرو   ی تا   ک ی   بهزاد 

  درس   ساعت .  ی خودم   ش ی پ   بعد   به   ازده ی .  خوبه _  

  هر   ی درسا   حجم   به   داره   ی بستگ   هم   خوندنمون 

  از   بعد   و   شد   تموم   که   مون روزانه   ی برنامه .  روزمون 

  ی گوش   و   بسته   کتابا   استراحت،   ی ر ی م   کالسم   اتمام 

  خواب   ه ی   بندش   پشت   و   رقص   و   شاد   آهنگ   روشن، 

 . جا   به   و   د ی مف 

 . زد   ی لبخند 

  و   کوفت   و   کنکور   به   کردن   فکر   مم ی تا   ن ی ا   تو _  

 !  ممنوع   زهرمار 
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برد ش  بی  ج  داخل  را  دستش  مجدد  و  ه  دی  کش  یق  یم  ع  نفس 

آن از  یک  ی  و  آورد  ون  ری  ب  ش  بی  ج  از  یب  چو  آبنبات  دو  و 
.ت گرف  بود  برده  ماتش  که  دلرام  سمت  به  را  ها 
یو ر  اون  فردا  از   .. .ر  کنا  می  بذار  رو  ای  دلخور  ای  ب   _

.ش با  آماده  !ا  دی  مر  ین  یب  یم  رو  بهزاد 

و شد  بلند  شی  جا  از  بهزاد  گرفت  را  آبنبات  که  دلرام 
.دیش ک  یا  زه  ای  خم 

ده ای  پ  هشت  تو  یل  و  یل  د  وابم  خی  م  زده  ای  فردا  تا  من   _
هم رو  ته  زد  ای  تا  می  ن  و  نه  برنامه  .ی  دار  یو  ر 

رو گفتم  که  ی  یا  زی  چ  ه  گید  سوخت  دلم  .م  رست  فی  م 
!ه وقت  ری  د  .م  رس  پی  نم 

.د آور  بال  یظ  خداحاف  یه  نشان  به  را  دستش 

.ریخ ب  شب  .م  واب  خی  م  م  ری  م  باشم  تو  یا  ج  من   _
:ت گف  بلند  فت  ری  م  بام  پشت  در  سمت  به  که  همانطور 

!یس کابو  چه  !ح  صب  هشت   _

را نگاهش  ت  ری  ح  و  سکوت  در  توانست  فقط  دلرام 
!د بچرخان  آبنبات  و  او  نی  ب 
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تیز ارا  پ 
۱۲  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د دا  فشار  زنگ  یو  ر  را  دستش  دوم  بار  یا  بر  آراز 
ت سی  ن  تر  شی  ب  متر  چهل  شه  خون  یا  بن  ری  ز  خوبه   _

.ه کرد  ری  گ  ری  مس  تو  می  رد  کی  م  فکر  وگرنه 

کمربند بستن  مشغول  که  یل  درحا  ری  اردش  و  شد  باز  در 
.د ش  ظاهر  مقابلشان  بود  شلوارش 

مرتب ردم  کی  م  عوض  لباس  داشتم  تی  شخص  یب   _
.م باش 

ادامه ید  خونسر  با  ری  اردش  و  داد  سالالم  لبخند  با  یق  سا 
:د دا 

.ن عموجو  ماهت  یو  ر  به  سالالم   _
.د کر  نگاه  آراز  به 

یق سا  خب  اما  نم،  کی  نم  حساب  آدم  تورو  من  که  البته   _
یت دس  دو  تورو  تا  می  ر  ای  ب  بدست  رو  دلش  دی  با  .ه  دار  فرق 

.ن خودمو  به  برنگردونه 
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  وارد   و   گذاشته   ر ی اردش   ی شانه   ی رو   را   دستش   آراز 

 . شد   خانه 

  حس ...  بردار   من   کردن   ر ی تحق   از   دست ...  خب   ی ل ی خ _  

 . داد   دست   بهم   خانمان   ی ب   ی آدما 

 

 : زد   غر   و   شد   خانه   وارد   ها   آن   از   جلوتر 

 اد؟ ی نم   بوش   چرا   ؟ ی گذاشت   ی چ   شام   ر ی اردش _  

 

  از   بعد   و   شود   داخل   تا   کرد   تعارف   ی ساق   به   ر ی اردش 

 : گفت   بلند   بست   سرشان   پشت   را   در   نکه ی ا 

 !  کوفت _  

 

  ی رو   کوتاه   پرش   ک ی   با   ها   بچه   ن ی ع   و   اخم   با   آراز 

 . نشست   کانتر 

  ساعت   از !  ی ذاشت ی م   شام   ما   واسه   زدن   پ ی ت   ی جا _  

  سلطان   خب .  ن ی ا ی ب   زود   که   ی زد   زنگ   بار   ست ی دو   سه 

  وضع   چه   ن ی ا   م؟ ی کن   تماشا   تورو   گل   ی رو   م ی اومد 

 کردنه؟   دعوت   مهمون 
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آراز سمت  به  .ت  گذاش  یت  راح  یو  ر  را  ش  فی  ک  یق  سا 
:ت گف  شده  گرد  ین  چشما  با  و  دی  چرخ 

یه موند  یق  با  یت  نشس  اومدن  از  قبل  الن  نی  هم  تو   _
گشنته؟ باز  .ی  خورد  ظهرو  یا  غذ 

یب و  دی  کش  نشان  و  خط  یق  سا  یا  بر  نگاهش  با  آراز 
:د ز  لب  صدا 
!ا ورمت  خی  م   _

:ت گف  بلند  آراز  بار  نی  ا  و  دیز  گ  لب  زده  خجالت  یق  سا 
ته اومدن  از  قبل  م  نی  هم  برا  .م  ناس  شی  م  رو  عموم  من   _

.م نکن  ضعف  کردم  ید  بن 

:ت گف  بلند  آشپزخانه  از  ری  اردش 
نیا یه  معد  پشت  .ن  ک  ول  رو  اژدها  نی  ا  جان  یق  سا   _
با بود  شازده  نی  ا  یا  ج  یک  هر  وال  .س  خرابه  شازده 
هاضمه سوء  الن  خوراک  و  خورد  تی  وضع  نی  ا 

.د بو  گرفته 

.ت نشس  مبل  یو  ر  ها  آن  یا  ه  یخ  شو  از  خنده  با  یق  سا 
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.ه گی  د  خوراکه  خوش  جون  عمو   _

.ت گذاش  قلبش  یو  ر  را  دستش  آراز 
ه دی  پسند  دی  سند  پی  م  منو  دیا  ب  که  ین  او  خان  ری  اردش   _

.نین ک  ری  تحق  منو  یه  تو  حال 

اخم با  .د  آم  ون  ری  ب  آشپزخانه  از  یا  چ  ین  یس  با  ری  اردش 
.د کر  نگاه  آراز  به 

باز بناگوش  تا  ت  شی  ن  خوراک  خوش  ه  گی  م  یق  سا   _
ترک کانتر  الن  .ی  نرمال  ین  کی  م  باور  ه  شی  م 

.نی یا  پ  ای  ب  .ه  ور  خی  م 

.دیر پ  نی  یا  پ  خنده  با  آراز 
اسبق یو  عم  زن  .ی  ت  سی  ن  راه  به  رو  خان  ری  اردش   _
عسل من  هی  با  یب  حسا  مرد  باهاتون؟  گرفته  تماس 

.ت خوردت  ه  شی  نم 

.ت گذاش  یق  سا  مقابل  را  یا  چ  ین  یس  ری  اردش 
.یر و  خی  م  عسلم  یب  مارو  یه  هم  کنن  ول  تورو   _
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عشق از  پر  و  لبخند  با  آراز  و  دی  خند  غش  غش  یق  سا 
.د کر  نگاه  او  به 

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  و  نشست  یق  سا  کنار 
یچ واسه  م  نی  بب  بگو  .م  یت  نخواس  شام  حال  خب   _

؟ینیب ب  مارو  یت  واس  خی  م 

.ت گرف  ضرب  نی  زم  یو  ر  شی  پا  با  ری  اردش 
کردم فکر  منتها  .م  کرد  دعوت  مهمون  هی  راستش   _

.د شی  م  معذب  دی  شا  ی  یا  تنه  .ن  یش  با  شمام  بهتره 

.د دا  بال  را  شی  ابروها  آراز 
؟ین مهمو  چه   _

تیز ارا  پ 
۱۲  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د چرخان  ها  آن  ن  ای  م  را  نگاهش  ری  اردش 
.ر سپه   _
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:دیس پر  متعجب  یق  سا 
من؟ یه  عم  پسر   _

.د دا  تکان  سر  ری  اردش 

ریش ارد  چشمان  به  بود  دی  ترد  از  پر  که  ید  لبخن  با  آراز 
.د ش  ه  ری  خ 

.ه بود  سپهر  بخاطر  ید  نز  پی  ت  ما  واسه  پس   _

:ت گف  متعجب  یق  سا 
افتاده؟ یق  اتفا  ؟  نی  کرد  دعوت  یچ  واسه  سپهرو   _

کالالفه بعد  و  انداخت  آراز  به  یه  کوتا  نگاه  ری  اردش 
.دیش ک  صورتش  به  یت  دس 

.ت سی  ن  ید  ب  اتفاق   _

.دید خن  که  رفت  فرحزاد  تا  ه  دی  نشن  را  ف  آراز 
مزه یب  و  لوس  یل  یخ  عمه  شوهر  منصب  در  تو   _
.ت سر  پشت  کنم  ته  مسخر  من  چقدر  .ر  یش  ارد  یش  ی 

.ین ک  فی  تعر  جوک  برامون  جمع  تو  کن  فکر 
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.د چرخان  آراز  سمت  را  نگاهش  یق  سا 
تو؟ یگ  یم  یچ  ؟ی  چ  ین  عی   _

هیف س  اندر  عاقل  .د  چرخان  یق  سا  سمت  به  را  سرش  آراز 
.د کر  نگاهش 

یو عم  با  سپهر  بنظرت  ه؟  یچ  ن  ای  جر  ید  یم  نفه  بابا   _
در سرورت  عمه  یا  پ  که  نیا  بجز  داره؟  ار  کی  چ  من 

.ه ن  وی  م 

حال .د  دا  ری  یغ  ت  را  سرش  یه  یو  زا  .د  کر  ت  ری  ح  یق  سا 
.د بو  ری  اردش  یو  ر  می  مستق  نگاهش 

جون؟ عمو  نی  ن  کی  م  یخ  شو   _

و رفت  کانتر  سمت  به  .د  ش  بلند  شی  جا  از  کالالفه  ر   
اردش

.ت برداش  را  فندکش  و  ار  گیس  پاکت  کانتر  یه  گوش  از 
.دیخ چر  یق  سا  سمت  به  و  زده  آتش  یر  ا  گی  س 

.یق سا  ین  ک  برخورد  تر  می  مالال  ردم  کی  م  فکر   _

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  یق  سا 
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سپهر م  دی  نفهم  و  زی  چ  هی  اما  ،م  شد  شوکه  آخه  خب   _
جا؟ نی  ا  د  ای  م  یچ  واسه 

.ت نشس  شی  جا  سر  دوباره  ری  اردش 
.د نش  یض  را  .ه  سخت  سر  یل  یخ  ُسرور   _

نگاهش چپ  چپ  ری  اردش  .د  افتا  خنده  به  دوباره  آراز 
.د کر 

.ر زهرما   _

:دیس پر  خنده  با  ری  اردش  تی  عصبان  به  توجه  یب  آراز 
زانو جلوش  نکنه  ؟ی  کرد  یر  خواستگا  ازش  ی  یا  خد   _

؟ید ز 

.د ش  زی  خ  می  ن  شی  جا  سر  ری  اردش 
برو .ا  نم  زی  م  کتکت  ری  س  دل  هی  م  شی  م  پا  آراز   _

.تیب تر  یب  کن  مسخره  رو  خودت 

:د ز  لب  ها  آن  بحث  و  جر  به  توجه  یب  یق  سا 
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یر خواستگا  سرور  عمه  از  واقعا  شما  جون  عمو   _
؟ نی  کرد 

ار گی  س  پاکت  داخل  را  ارش  گی  س  خاکستر  ری  اردش 
.د تکان 

عمه .د  ندا  مهلت  .م  بکن  یر  خواستگا  واستم  خی  م   _
هیچ م  تی  ن  دی  فهم  اولش  همون  .ه  باهوش  یل  یخ  سرورت 

.م نزن  حرفشم  ه  گی  د  گفت  .د  کر  پهنم  و  شست 

زمزمه بود  داده  قورت  را  ش  اه  خند  یت  سخ  به  که  آراز 
:د کر 

اگه کنه،  ناز  واست  که  ت  سی  ن  ساله  ت  سی  ب  دختر  خب   _
.ه گی  د  نه  ین  عی  نه  گفته 

.د کر  نگاه  آراز  به  دی  ناام  ری  اردش 
یر چطو  موندم  زنا  یه  یح  رو  از  اطالالعاتت  نی  ا  با   _
نسال ای  م  زن  مگه  !ی  کن  یم  اداره  رو  مشترک  یگ  زند 

؟ه دار  یص  خا  سن  کردن  ناز  ای  کنه؟  ناز  ونه  تی  نم 
ه گی  د  ونم  دی  م  من  اما  نگفت،  یچ  یه  سرور  بعدشم 

.ه سپهر  دردش 
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.ت دوخ  مقابلش  زی  م  به  را  ش  اه  آوار  نگاه  یق  سا 
؟ نی  بگ  یچ  سپهر  به  نی  وا  خی  م  عمو   _

:د دا  ادامه  را  یق  سا  سوال  آراز 
یا و  خی  م  ید  کر  فکر  کردنش  دعوت  از  قبل  ی  یا  خد   _

ه شی  م  شر  بابا  ؟ی  بگ  بهش  رو  موضوع  نی  ا  یر  چطو 
.ایب کوتاه  !ر  یش  ارد 

تیز ارا  پ 
۱۲  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:د کر  زمزمه  متفکر  یق  سا 
!هیض ق  نی  ا  با  کنه  برخورد  بد  سپهر  نکنم  فکر   _

.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  به  دی  ترد  با  ری  اردش 
چطور؟  _

.د ز  ید  لبخن  و  کرده  نگاه  ری  اردش  به  یق  سا 
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مثل یل  مسائ  نی  چن  رو  ناسم  شیم  سپهرو  که  ی  یا  ج  تا   _
باشه یض  را  عمه  اگه  نداره،  گارد  پسرا  از  یل  ی 

.ه ن  کی  م  استقبالم  سپهر  مطمئنم 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 
دعوت پسرو  برداشته  بابا  ؟یچ  نکرد  استقبال  اگه   _
!ه کن  یر  خواستگا  ازش  رو  مادرش  تا  شه  خون  کرده 

.دیر پ  آراز  حرف  ن  ای  م  .د  کر  اخم  ری  اردش 
.م کن  فکر  م  نی  بش  ونستم  تیم  ن  مگه؟  کردم  شرع  خالالف   

_

.م کرد  عمل  یت  ضرب  .م  ش  ون  می  پش  بود  ممکن 

:دیس پر  کنجکاو  آراز 
؟یچ یت  گف  ؟ی  کرد  دعوتش  یر  چطو  ید  ز  زنگ   _

.د کر  خاموش  پاکت  داخل  را  ارش  گی  س  ری  اردش 
.م بزن  حرف  وام  خی  م  دوتا  شما  به  راجع  گفتم   _

.د کر  قفل  سرش  پشت  را  دستانش  آراز 
.ت مل  یا  گش  مشکل  لی  آج  می  شد  زنم  و  من   _
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:د ز  غر  ری  اردش 
.یق سا  بگو  .د  نبن  جمع  .ه  ن  که  تو   _

.دید خن  یق  سا 
نگران .د  ای  ب  شی  پ  یل  مشک  ونم  دی  م  دی  بع  که  من   _

.ت سی  ن  یب  متعص  آدم  سپهر  .ن  یش  نبا 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  ری  اردش 
.م وار  دی  ام   _

:ت گف  و  برداشت  را  یا  چ  یا  ه  استکان  از  یک  ی  آراز 
و ور  نی  آ  با  .د  کر  یر  کا  هی  ه  شی  م  اونو   .. .ه  بزرگ  سپهر   _
باهاشون؟ ید  ز  حرف  ؟ی  کن  ار  کی  چ  وای  خی  م  اورهان 

.ن ای  ب  کنار  مسئله  نی  ا  با  که  مهمه  یل  ی 

.د دا  تکان  سر  ری  اردش 
بعد باشه  راحت  لم  ای  خ  سرور  جانب  از  اول  وام  خی  م   _
در شه  یف  منت  یچ  همه  ممکنه  .م  کن  صحبت  ها  بچه  با 
.ه ش  ری  درگ  یک  ال  ها  بچه  فکر  وام  خی  نم  صورت  نی  ا 
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.دیش نو  را  ش  ای  یا  چ  از  یا  جرعه  آراز 
به ور  نی  آ  .ی  بخور  مشکل  به  اورهان  با  کنم  فکر   _

.ه باش  یک  او  د  ای  ز  احتمال 

.د ز  یخ  تل  لبخند  ری  اردش 
.مین کی  م  فکر  که  هی  اون  از  ر  ته  دی  چی  پ  ها  بچه  رفتار   _

.ه دار  یر  ت  شی  ب  یگ  وابست  من  به  یح  رو  لحاظ  از  ور  نی  آ 
من ازدواج  از  که  کنه  یم  وانمود  ظاهر  تو  یت  وق 

یب خو  حس  من  به  واد  خی  م  احتمال  ه  شی  م  خوشحال 
از هام  بچه  دی  با  حتما  کنم  ازدواج  بخوام  اگه  من  اما  بده، 

به مادرشون  و  من  طالالق  .ن  باش  آماده  نظر  همه 
اوضاع وام  خی  نم  .ه  زد  ضربه  بهشون  یف  کا  یه  انداز 

.م بکن  هست  که  ین  یا  از  بدتر  رو 

.د کر  نگاه  ری  اردش  به  ان  نیم  اط  از  پر  یه  نگا  با  آراز 
ت، سی  ن  ین  شد  فتم  گی  م  بود  سرور  عمه  جز  یس  ک  هر   _

.ه مهربون  و  عاقل  العاده  فوق  سرور  عمه  اما 
.د ز  یک  چشم 
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  عاشقش   خودت   مثل   هم   اورهان   و   نور ی آ   مطمئنم _  

 . شن ی م 

 ******** 

  مودبانه   سپهر .  گرفت   سپهر   مقابل   را   وه ی م   ظرف   ی ساق 

 .  کرد   تشکر   ی ساق   از   لبخند   با   و   برداشت   ی ب ی س 

 

 : د ی پرس   ی نگران   با   نشست   ی ساق   ی وقت 

 ؟ ی راه   به   رو _  

 

 . داد   تکان   سر   ی ساق 

 

 : گفت   متعجب   سپهر 

  ام ی ب   امشب   داشتن   د ی تاک   ی ل ی خ   خان   ر ی اردش   آخه _  

 . باشه   اومده   ش ی پ   ی مشکل   دم ی ترس 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۲۶_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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کنار بود  درآمده  یت  بهداش  سی  سرو  از  تازه  که  آراز 
.ت نشس  سپهر 

.ه امان  و  امن  یچ  همه  .ت  تخ  لت  ای  خ   _

.د رفتن  بال  سپهر  یا  ابروه 
خوبتون حال  بخاطر  جا  نی  ا  شدم  دعوت  من  پس   _

کنم؟ ین  شادما 

.د ز  ید  لبخن  ری  اردش 
.ت به  م  گی  م  جان  سپهر  نکن  عجله   _

.د کر  نگاه  ری  اردش  به  شک  با  سپهر 
نه؟ مگه  ت  سی  ن  آراز  و  یق  سا  به  مربوط  هی  قض   _

راست و  چپ  به  را  سرش  یه  کوتا  مکث  با  ری  اردش 
.د دا  تکان 

.م کن  مطرحش  یر  چطو  ونستم  دی  نم  تلفن  پشت   _
.ت به  بگم  دروغ  شدم  مجبور 

.د دا  تکان  سر  سپهر 
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 .  شد   جالب _  

 

  را   فضا   نکه ی ا   ی برا   آراز .  بود   شده   ن ی سنگ   ی کم   جو 

 : د ی پرس   ت ی م ی صم   با   سپهر   به   رو   کند   عوض 

   خوبه؟   عمه   چخبر؟ _ 

 

  و   گذاشت   ش ی پا   ی رو   را   مقابلش   ی دست   ش ی پ   سپهر 

 . شد   بش ی س   کندن   پوست   مشغول 

 . خداروشکر   خوبه _  

 

  بود   مضطرب   ی کم   که   ی ساق   به   ی کوتاه   نگاه   آراز 

 . کرد 

  دسته   رو   الت ی تعط   م ی ن ی بچ   برنامه   ه ی   که ی نزد   د ی ع _  

 . مسافرت   م ی بر   ی جمع 

 

 . زد   ی لبخند   و   کرده   نگاه   آراز   به   سپهر 

  ی ول   ی کن   گرم   فضارو   ی زن ی م   زور   ی دار   ی ل ی خ _  

 . م ی ر ی م   مسافرتم   باشه 
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.د بو  یش  باهو  پسر  سپهر  .د  خاران  را  سرش  آراز 
و بی  عج  ید  ح  به  ری  اردش  یه  خان  در  حضورش 

حال در  او  شود  متوجه  که  مد  آی  م  نظر  به  نامتعارف 

.ت اس  بحث  اندن  چی  پ 
م کی  که  ه  نی  ا  ن  ای  جر  بگم  صادقانه  بخوام  اگه  راستش   _
رو موضوع  نی  ا  دی  با  یر  چطو  که  نی  ا  یا  بر  می  مضطرب 

.میگ ب  بهت 

.ت گذاش  زی  م  یو  ر  مجدد  را  بشقاب  .د  ز  ید  لبخن  سپهر 
هیعیب ط  نم  زی  م  حدس  که  باشه  یز  یچ  اون  اگه   _

.نیش با  مضطرب 

.ت دوخ  چشم  او  به  یل  سوا  آراز 
واقعا؟ می  باش  مضطرب  د  یا  ب  الن  که  ه  نی  ا  منظورت   _

.ت انداخ  بال  شانه  سپهر 
حدسم دی  شا  .ه  یچ  موضوع  بفهمم  دی  با  اول  .م  ون  دی  نم   _

ال.ال اص  باشه  اشتباه 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  ری  اردش 
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ما .ه  باش  بوده  اشتباه  حدست  نکنم  فکر  جان  سپهر   _
هی بجز  .م  باه  می  ندار  یک  اشترا  نقطه  آراز  و  یق  سا  بجز 

.. .ر  نف 

.د ش  ه  ری  خ  ری  اردش  به  خونسرد  سپهر 
.ه من  مادر  اون  و   _

.ت انداخ  نی  یا  پ  را  سرش  دی  د  که  را  ری  اردش  دی  یا  ت 
.د بو  حوصله  یب  و  پکر  امروز  شما  بخاطر  پس   _

:د ز  لب  شرمنده  ری  اردش 
.م متاسف  .ه  بد  نشون  واکنش  یر  طو  نی  ا  ردم  کی  نم  فکر   _

.د ش  ه  ری  خ  ری  اردش  به  سابقه  یب  یت  ید  ج  با  سپهر 
بهش؟ نی  گفت  یچ   _

:د دا  جواب  یت  سی  با  رودر  یب  ری  اردش 
.میش با  هم  کنار  رو  عمرمون  یه  یق  ب  می  بتون  دی  شا  گفتم   _
هم من  هم  .ه  داشت  د  ای  ز  یخ  تل  دوتامون  هر  یه  گذشت 
.میر دا  ج  ای  احت  ون  می  زندگ  برای  کی  شر  هی  به  مادرت 
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.د دا  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  سپهر 
هی به  صرفا  چون  نی  کرد  انتخاب  رو  من  مادر   _

دست اون  از  ای  ؟  نی  دار  ز  این  ون  تی  زندگ  واسه  کی  شر 
و سن  از  یق  عاش  و  عشق  نی  ن  کی  م  فکر  که  نی  هست  آدما 

گذشته؟ سالتون 

.د شدن  ه  ری  خ  بهم  یر  ناباو  و  ت  ری  ح  با  یق  سا  و  آراز 
را ان  شی  دو  هر  ش  اه  جسوران  سوالت  و  سپهر  تی  جد 

.د بو  کرده  شوکه 

تیز ارا  پ 
۱۲  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د ش  ه  ری  خ  سپهر  ید  ج  صورت  به  ری  اردش 
؟یگیم یچ  آره  بگم  اگه   _

:د دا  جواب  اخم  با  .د  ش  خم  جلو  به  سپهر 
درد به  من  مادر  .ه  اشتباه  انتخابتون  م  گی  م  اونوقت   _

تر نی  وا  خی  م  رو  یک  ی  شما  .ه  ور  خی  نم  باهاتون  شراکت 
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درست شام  و  ناهار  کنه،  زیم  ت  خونه  .ه  کن  خشکتون  و 
زنگ نی  ون  تی  م  یت  شراک  ن  یچ  هم  یا  ر  ب.   . .ن  براتو  کنه 

!یت خدما  شرکت  نی  بزن 

از بعد  .د  ز  ید  لبخن  و  انداخت  نی  یا  پ  را  سرش  ری  اردش 
:د کر  زمرمه  سکوت  هی  ثان  چند 

.ن بود  بچه  ور  نی  آ  و  اورهان  شدم  جدا  زنم  از  یت  وق   _
دنبال اگه  .م  ن  کی  م  یگ  زند  تنها  که  ساله  ده  از  تر  شی  ب  من 
کرده ازدواج  بار  هزار  الن  تا  بودم  یر  طو  نی  ا  شراکت 
و یق  عش  .م  ت  سی  ن  کی  شر  هی  دنبال  صرفا  من  نه؛  .م  بود 
و سن  عشق  چون  .ه  نگذشت  سالم  و  سن  از  هم  یق  عاش 

از زدن  حرف  اما  من،  نظر  از  ناسه  شی  نم  سال 
هست مه  موردعالالق  خانم  پسر  که  یس  ک  یو  جل   

احساسم

.ه راحت  برام  نه  و  د  ای  م  بنظر  عاقالالنه  نه  ظاهرا 

:دیس پر  و  داد  تکان  سر  سپهر 
من؟ مادر  چرا   _

زمزمه آرام  یق  سا  دهد  یب  جوا  ری  اردش  که  نی  ا  از  قبل 
:د کر 
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؟ نی  کن  صحبت  راحت  تا  می  بر  ما  نی  وا  خی  م   _

.د بر  یق  سا  گوش  ری  ز  را  سرش  بالالفاصله  آراز 
.میر ن  .م  ری  می  م  یل  فضو  از  من   _

ها آن  به  رو  لبخند  با  سپهر  و  نخندد  تا  دی  گز  لب  یق  سا 
:ت گف 

که ه  بی  غر   .. .ل  ای  خی  ب  .ه  ر  بی  نم  خوابش  شب  آراز   _
ریش ارد  اگه  البته  .ه  گی  د  مین  زی  م  حرف  می  دار  .م  یت  سی  ن 

.ن باش  نداشته  یل  مشک  خان 

خونسرد ری  اردش  .د  یخ  چر  ریش  ارد  سمت  همه  نگاه 
:د کر  زمزمه 

زن تو  مادر  چون  .ه  بود  سرور  انتخابم  چرا  یت  گف   _
ها یگ  ژی  و  نی  ا   .. .ی  ام  ح.   . .ن  هربو  م.   . .ی  قو  .ه  یا  العاده  فوق 
همسرم واست  خی  م  دلم  که  هستن  ی  یا  زی  چ  اون  یه  هم 
نداشته مادرت  ازدواج  با  یت  مخالف  تو  اگه  .ه  باش  داشته 

ت قی  حق  در  .م  بزن  حرف  باهاش  مجدد  واد  خی  م  دلم  یش  با 
.م بدون  رو  نظرت  واست  خی  م  دلم 
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.د دا  تکان  سر  سپهر 
بالغ و  عاقل  زن  هی  .ه  کن  انتخاب  دی  با  خودش  من  مادر   _
.م نی  بی  نم  مادرم  ازدواج  یا  بر  یع  مان  چی  ه  من  .ه  مستقل  و 
من وقف  پدرم  فوت  از  بعد  رو  شی  زندگ  همهی  اون 

من بخاطر  رو  هاش  ز  ای  ن  و  عواطف  تمام  .ه  کرد 
من ه  ری  بگ  شی  زندگ  یا  بر  یم  یم  تص  هر  .ه  کرد  سرکوب 

.م ن  کی  م  ش  تی  حما  احترام  با 

:ت گف  نت  طی  ش  با  آراز  .د  ز  ید  لبخن  یق  سا 
صدام عمو  پسر  دی  با  زودی  به  سپهر   .. .ه  گی  د  مبارکه   _

.ین ک 

.د کر  نگاه  سپهر  به  ین  قدردا  با  ری  اردش 
.م ممنون   _

.د ش  بلند  شی  جا  از  سپهر 
که د  ای  م  شی  پ  کم  یل  یخ  .ن  یش  نبا  خوشحال  د  ای  ز  فقط   _
م، گی  م  و  نی  ا  که  متاسفم  .ه  برگرد  اتش  می  تصم  از  سرور 
مادر .م  کن  کمکتون  ونم  تیم  ن  کردنش  یض  را  یا  بر  اما 
.ه دار  شما  به  یگ  بست  م  نی  ا  .ه  کن  انتخاب  خودش  دی  با  من 
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بهش و  نی  کن  تی  ری  مد  رو  طیا  شر  خوب  اونقدر  دی  با 
.ه برگرد  نظرش  که  نی  بد  تی  امن  احساس 

.ه ون  می  م  خودمون  نی  ب  هم  مکالمه  نی  ا 
.د دا  تکان  یق  سا  و  آراز  یا  بر  یت  دس 

.ریخ ب  شبتون   _
اصرار یس  ک  اما  بود،  کوتاه  ر  ای  بس  حضورش  و  مکالمه 

.د نکر  تر  شی  ب  ماندن  به 

و آراز  به  .ت  برخاس  شی  جا  از  سپهر  بدرقه  یا  بر  یق  سا 
.د کن  صحبت  سپهر  با  واهد  خی  م  که  کرد  اشاره  ری  اردش 

که شود  متوجه  سپهر  ید  ج  حالت  از  وانست  تی  م 
.د ندار  را  یگ  شی  هم  آرامش 

یق سا  کند  یظ  خداحاف  خواست  سپهر  در  مقابل  یت  وق 
:ت گف  آرام 

؟ می  بزن  حرف  م  کی  ه  شی  م   _

.د کر  نگاهش  ین  مهربا  با  سپهر 
.م خوب  من  یق  سا   _
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.د کر  نگاهش  یق  سا 
.مین ک  دل  و  درد   _

.د کر  بسته  و  باز  مثبت  یه  نشان  به  را  چشمانش  سپهر 
.س پ  نی  ماش  تو  می  بر  پس  ی  یا  د  دختر  اشه  ب 

تیز ارا  پ 
۱۲  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

میظ تن  را  آن  یا  دم  و  کرده  روشن  را  نی  ماش  یر  بخا 
:د ز  لب  آرام  بود  مشغول  که  همانگونه  .د  کر 

سرور ازدواج  از  ممکنه  اما   ، هی  ونگ  وی  د  ونم  دی  م   _
.م بخور  غصه 

یلیخ ونم  دی  م  .ه  بود  من  یا  بر  ه  شی  هم  سرور 
خودم کنار  ای  دن  ته  تا  دارم  دوست  اما   ، هی  خودخواه 

.ه باش 

:ت گف  آرام  یق  سا 
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از فراتر  یل  یخ  عمه  و  تو  یه  رابط   .. .ر  سپه  همم  فی  م   _
!هیر پس  و  مادر  یه  رابط 

.د دا  تکان  سر  سپهر 
.. .م  بد  و  خوب  یا  روز  قی  رف  .ه  دوستم  نی  بهتر  سرور   _

:ت گف  لبخند  با  یق  سا 
همچنان .ه  ش  عوض  یز  یچ  ازدواجش  با  ت  سی  ن  قرار   _

.ه ون  می  م  یق  با  تو  قی  رف  و  مادر 

به را  نگاهش  .د  دا  هی  تک  ش  ایل  صند  یت  پش  به  سپهر 
.ت دوخ  مقابلش  یه  زد  خی  بان  ای  خ 

ازدواج .ه  شی  م  عوض  یچ  همه  میا  نخو  می  بخوا  یق  سا   _
ریش ارد  امان  م.   . .ه  ن  کی  م  ا  دی  پ  دی  جد  یا  ه  تی  مسئول  کنه 
.م ن  کی  م  ید  حسو  .ه  ن  کی  م  ش  نیس  تح  .ه  دار  دوست  رو 

شدت از  دی  با  .م  ای  ب  کنار  خودم  با  دی  با   .. .ه  اشتباه  ونم  دی  م 
جفتمون برا  یر  دو  م  کی  د  یا  ش  .م  کن  کم  یگ  وابست  نی  ا 

یر چطو  ونم  دی  نم  .م  برا  سخته  اما  باشه،  خوب 
.م کن  مطرحش 
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.د کر  نگاه  او  رخ  می  ن  به  متعجب  یق  سا 
سپهر؟ یگ  یم  یچ  ؟ی  ن  زی  م  حرف  یر  دو  چه  از   _

.د کر  نگاه  یق  سا  به  .د  یش  ک  یف  پو  سپهر 
حدس .ه  یچ  ن  ای  جر  م  دی  فهم  زد  زنگ  ری  اردش  یت  وق   _

ز ای  ن  مامان  و  من  یق  سا  .م  شد  دعوت  یچ  یا  بر  دم  زی  م 
هی وام  خی  م  .م  ین  ک  یگ  زند  هم  از  دور  مدت  هی  می  دار 

میم تص  دی  شا  یر  طو  نی  ا  .ن  ماما  بدون  .م  بر  ان  ری  ا  از  مدت 
.م ش  تی  اذ  کمتر  منم  .ه  ش  تر  راحت  مادرم  برا  یر  ی 

:ت گف  او  می  تصم  از  زده  ت  ری  ح  یق  سا 
.یر ب  اره  ذی  نم  عمه   .. .ت  سی  ن  راهش  نی  ا   _

.دیش ک  یه  آ  سپهر 
یا بر  م  کی  وقتشه  اما  وره،  خی  م  غصه  ونم  دی  م   _

ونن تی  م   .. .ه  یم  محتر  مرد  ری  اردش  .ه  کن  یگ  زند  خودش 

نم کی  م  فرصت  منم  .ن  باش  داشته  هم  کنار  یب  خو  یا  روز 
.م ای  ب  کنار  بهتر  هی  قض  نی  ا  با 

.د کر  اخم  یق  سا 
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چون .ه  ر  بی  نم  ازدواج  نی  ا  از  یت  لذ  چی  ه  عمه  اونوقت   _
موافق نظرت  با  اصالال  سپهر  .ه  توئ  شی  پ  فکرش  مدام 
ها بچه  ما  واسه  ی  یا  ارتباط  نین  چ  هضم  همم  فی  م  .م  ت  سی  ن 
راهش اما  مدم،  وی  ن  کنار  بابا  حاج  ازدواج  با  منم  .ه  سخت 
جا نی  هم  .ی  کن  آمد  و  رفت  دی  با  اتفاقا  .ت  سی  ن  گرفتن  فاصله 

.ن ک  جدا  رو  ته  خون  یش  جدا  یا  و  خی  م  اگه  بمون، 
برسه شی  زندگ  به  راحت  ل  ایخ  با  ونه  تی  م  یت  وق  مادرت 

رو خودت  یر  دو  .ه  باش  داشته  کنارش  هم  تورو  که 
.ه ن  کی  م  تی  اذ  بدتر 

.د چسبان  فرمان  به  را  ش  اه  قی  شق  کالالفه  سپهر 
؟ین کی  م  فکر  طور  نی  ا   _

.د دا  تکان  سر  یق  سا 

؟یچ شه  خودش  ل  ای  خی  ب  شه  باعث  من  بودن  اگه   _
.ه ن  کی  م  رد  و  ری  اردش  شی  باطن  لی  م  غم  ری  عل  مطمئنم 

:د دا  جواب  مکث  یم  ک  با  یق  سا 
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که ین  ک  مجابش  .ی  بزن  حرف  باهاش  که  ه  نی  ا  راهش   _
کنارت عمه  ت  سی  ن  ز  ای  ن  ه  گی  د  که  ید  ش  بزرگ  یر  قد  به 

.ه باش 
.د ز  ید  لبخن 

لش ای  خ  تا  یر  ای  ب  براش  ی  زیچ  یس  عرو  هی  دی  با  م  دی  شا   _
.ه ش  راحت 

.د ز  یک  چشم  حال  یب  سپهر 
روشن؟ فی  م  عروسا  نی  ا  از  کجا   _

:د دا  جواب  ین  مهربا  با  یق  سا 
لو که  ما  به  .ت  اونجاس  جوابش  .ن  ک  رجوع  دلت  به   _

!یدیم ن 

شد باعث  خورد  نی  ماش  یه  شی  ش  به  که  یا  تقه 
.د برس  ن  ای  پا  به  ان  شه  مکالم 

به و  داده  هی  تک  ه  شی  ش  به  را  ش  ای  ان  شی  پ  که  بود  آراز 
.دید خن  سپهر  .د  ر  کی  م  نگاه  یق  سا 

!یل فضو  از  مرد  شوهرت  .ی  ساق  شو  ده  ای  پ   _
*****
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تیز ارا  پ 
۱۲  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د کن  یل  پ  را  ید  بع  آهنگ  تا  تاد  سی  ا  ید  تنومن  درخت  کنار 
حس که  بود  ه  دی  خند  و  زده  لبخند  آنقدر  صبح  از  امروز 
را سابق  حالت  به  بازگشت  ی  یا  توان  شی  ها  لب  رد  کی  م 

!د ندارن 
پر و  شاد  اندازه  نی  ا  تا  یک  بار  نی  آخر  مد  آی  نم  دش  ا 

.د بو  ن  وی  مد  بهزاد  به  را  ها  نی  ا  تمام  .ت  اس  بوده  یژ  انر 
و کرده  یل  پ  را  آن  بکند  آهنگ  اسم  به  یه  نگا  آنکه  بدون 
جونم ین  جو  آهنگ  پخش  با  .د  دا  ادامه  را  ش  ای  و  ره  د  ای  پ 

.دید خن  غش  غش  دوباره  فروهر  ال  الی  ل  از 
ش اه  روزان  یو  ر  ده  ای  پ  یا  بر  بهزاد  که  ی  یا  ه  آهنگ  تمام 
ده ای  پ  نی  ح  را  ها  آن  تک  تک  بود  کرده  دی  تاک  و  فرستاده 
و یم  ید  ق  ر  ای  بس  یا  ه  آهنگ  از  یگ  هم  دهد  گوش  یو  ر 
را یو  ر  ده  ای  پ  یا  بر  لزم  یژ  انر  تنها  نه  که  بودند  شاد 
و بخندد  فقط  دند  شی  م  باعث  بلکه  که  ردند  کی  م  فراهم 
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به رو  بود  شده  خراب  بود  ها  مدت  که  یل  احوا  و  یل  حا 
.د برو  ید  بهبو 

چند بجز  که  یک  پار  از  لبخند  با  و  زد  را  آخر  دور 
ون ری  ب  ورد  خی  نم  چشم  به  آنجا  یس  ک  مرد  ری  پ  و  زن  ری  پ 

.ت گش  باز  ان  شه  خان  به  و  زد 
رد کی  م  باز  دی  کل  با  را  ان  شه  خان  در  داشت  که  همانطور 
لب .ت  انداخ  بهزاد  واحد  در  به  یه  کوتا  نگاه  و  دی  چرخ 

.د آمدن  کش  بار  نی  هزارم  یا  بر  شی  ها 

.د ش  خانه  وارد  یژ  انر  با  و  کند  پا  از  را  شی  ها  کفش 

.د ا  دی  م  نشان  را  صبح  نه  به  مانده  ربع  کی  ساعت 
خواب از  تازه  که  پدرش  و  بود  آشپزخانه  در  مادرش 

یه شبک  از  که  یه  صبحگا  یه  برنام  به  بود  شده  ار  دی  ب 
قوس و  کش  بدنش  به  و  کرده  نگاه  د  شی  م  پخش  سه 

.د ا  دی  م 

.د دا  سالالم  یژ  انر  پر 
.ریخ ب  صبحتون   .. .م  سالال   _
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حرکت چند  و  کرد  قفل  هم  در  را  دستانش  داوود 
.د دا  انجام  یش  کش 

؟ید بو  کجا  .ن  جا  بابا  سالالم   _

.د کر  باز  را  کاپشنش  پی  ز  دلرام 
.. .ن  باباجو  یو  ر  ده  ای  پ  بودم  رفته   _

.د دا  بال  را  شی  ابروها  داوود 
سرد؟ یا  هو  نی  ا  تو   _

.دیش ک  ون  ری  ب  تن  از  را  کاپشنش  ذوق  با  دلرام 
.م ری  م  روز  هر  فردا  از  .ا  باب  گذشت  خوش  اونقدر   _

.د آم  ون  ری  ب  آشپزخانه  از  تیا  رض  و  لبخند  با  ه  ری  من 
سر و  شاد  اندازه  نی  ا  تا  را  دخترش  که  بود  ها  مدت 

.د بو  ه  دی  ند  حال 
:ت گف  دلرام  به  رو  شوق  با 

خودت به  و  یر  ب  ون  ری  ب  خونه  از  م  کی  گفتم  ید  ید   _
که یچ  همه  .ه  شی  م  عوض  هوات  و  حال  یس  بر 

.ر ماد  ت  سی  ن  کنکور 
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قربان ه  ری  من  .د  دا  تکان  را  سرش  لبخند  با  دلرام 
.ت رف  ش  اه  صدق 

.ر بخو  م  زی  بر  ی  یا  چ  برات  ای  ب  .م  بگرد  دورت  یه  ال   _

بود کرده  می  تنظ  شی  برا  بهزاد  که  یا  برنامه  د  ای  دلرام 
:د دا  جواب  تند  و  افتاد 

.م ای  ب  و  م  ری  بگ  دوش  هی  عی  سر   _

را ش  اه  حول  تا  رفت  اتاقش  سمت  به  ذوق  با  یت  وق 
ابرو و  چشم  و  دی  چرخ  ره  ین  م  سمت  به  داوود  بردارد 

.د دا  تکان 
چشه؟ بچه  نی  ا   _

.د کر  اخم  ه  ری  من 
خوبه حالش  مه  بچ  ؟ی  حساب  مرد  چشه  یچ  ین  عی  .ا  و   _
بهزاد آقا  نی  هم  استادش،  .ه  ک  یش  با  خوشحال  دی  با  .ه  گی  د 
بره شی  انرژ  تا  کنه  ورزش  صبحا  حتما  دی  با  گفته  بهش 

روح .ه  فرستاد  برامون  آسمون  از  پسرو  نی  ا  خدا  .ل  با 
للاللا.للا ا  شن  ا  باشه  شاد  پدرش  و  مادر 
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.د کر  اخم  داوود 
خودمونم .ه  جوون  پسره  .ه  باش  بهشون  حواست  ه  ری  من   _
سر سال  و  سن  نی  ا  تو  دخترا  و  پسر  .م  ید  ید  می  بود  جوون 

شون نی  ب  یق  اتفا  نکرده  ی  یا  خد  .ه  نب  جی  م  گوششون  و 
.ه فت  وی  ن 

.دیز گ  لب  انداخته  گل  یا  ه  لپ  و  لبخند  با  ه  ری  من 
.ن بهشو  هست  حواسم  .ن  خا  داوود  ه  شی  نم  یز  یچ   _

چشمک همسرش  به  نه  ای  ناش  و  آورد  نی  یا  پ  را  شی  صدا 
.د ز 

همش .ی  نکرد  یز  با  نامزد  کم  خودت  تو  ماشاءللاللاللا 

_

!ید ا  دی  م  حرص  منو  مرز  ای  خداب  یا  باب 

تیز ارا  پ 
۱۳  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دید خن  و  داد  تکان  را  سرش  داوود 
.. .ر  یخ  ب  دت  ای   .. .ی  جوون  یه   _
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فوت داوود  سمت  به  و  خواند  ی  یا  دع  لب  ری  ز  ه  ری  من 
.د کر 

.ه نکن  کم  هام  بچه  و  من  سر  از  رو  ته  یا  س  خدا   _
.ن م  برا  ین  جوو  هنوزم 

تیا کف  یا  اندازه  به  همسرش  برای  شی  ها  یر  دلب 
که حال  و  شده  یش  کش  حرکات  ل  ای  خی  ب  او  که  رد  کی  م 

به دادن  جواب  یا  بر  تمام  یت  راح  با  نبود  دلرام 
!د برو  آشپزخانه  به  همسرش 

*****

یلیا ف  کردن  باز  با  داشت  که  ی  یا  ه  لبخند  و  یژ  انر  تمام 
بود کرده  دی  تاک  و  کرده  ارسال  شی  برا  ب  شی  د  بهزاد  که 
نکند باز  را  آن  صبح  قهی  یق  د  ت  سی  ب  و  و  نه  از  قبل  تا  که 

.ت رف  باد  بر 
دیا ب  و  بود  نشسته  کنکور  جلسهی  وسط  انگار  ا  بی  تقر 
پنج و  یت  تس  سوال  هشتاد  به  ساعت  می  ن  و  کی  ی 

شیا بر  بهزاد  که  مختلف  یا  ه  درس  از  یح  یر  تش  سوال 
.د ا  دی  م  پاسخ  بود  کرده  ارسال 
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بود ات  حی  توض  عنوانش  که  هم  ر  گی  د  ورد  لی  فا  ک 

را ات  حی  توض  دی  با  اول  .د  بو  کرده  ارسال  سوالت  ری  ز 
باز را  ورد  لی  فا  و  بست  را  سوالت  لی  فا  .د  وان  خی  م 
بهزاد که  انگار  لی  فا  یه  جمل  نی  اول  خواندن  با  .د  کر 

د زی  م  حرف  شی  برا  داشت  و  نشسته  کنارش  خودش 

.ت گرف  یژ  انر  مجدد 
رو ات  حی  توض  نی  ا  یر  دا  که  الن   .. .م  خان  ا  دی  مر  سالالم 

"

دوش یش  با  کرده  یو  ر  ده  ایپ  دی  با  قاعدتا  ین  و  خی  م 
فرق از  و  یش  با  خورده  رو  ته  صبحون  یش  با  گرفته 

پس خب  .ن  باش  یژ  انر  از  پر  پات  یا  انگشت  نوک  تا  سر 
.. .م  یر  ب  بزن 

خواب دارم  من  ین  و  خی  م  و  نیا  یر  دا  تو  که  الن  البته 
"ید بع  یه  صفح  برو  بزن  !م  نی  بیم  رو  پادشاه  نی  هفتم 

.د کر  باز  را  ورد  ید  بع  یه  صفح  و  دی  خند  دلرام 
یل ک  سطح  نی  یع  ت  یا  بر  سوال  نیا  ید  احم  دکتر  خانم   "
دیا ب  رو  تمرکزم  بفهمم  تا  نه  کی  م  کمک  من  به  و  توئه 

مهمه یل  یخ  پس  بذارم  تو  ضعف  کدوم  دادن  بهبود  رو 
.ین ک  تی  رعا  رو  م  گی  م  که  یت  نکا 
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  بهشون   شده   مشخص   که   ی زمان   تو   د ی با   حتما :  اول 

  ه ی   پس .  نشه   ور   اون   ور   ن ی ا   قه ی دق   ک ی .  ی بد   جواب 

 . نره   در   دستت   از   زمان   تا   بذار   دستت   کنار   ساعت 

 

  سرچ .  ی ر ی گ ی نم   کمک   ی ا جزوه   ا ی   کتاب   چ ی ه   از :  دوم 

  منو   ی بتون   د ی شا   ی کن   تقلب .  ممنوع   هم   گوگل   تو   کردن 

  ی جه ی نت   تا ی نها   و   ی تون ی نم   رو   خودت   اما   ی بزن   گول 

 . شه ی م   خراب   کارمون 

  دانشگاه،   و   مدرسه   تو   کردم   اد ی ز   تقلب   خودم   من   درسته 

  تو   و   بعد   سال   واسه   بذار   رو   کردنات   تقلب   خب   اما 

 . " ی پزشک   ی دانشکده 

 

 . رفت   او   ی بعد   نکات   خواندن   سراغ   و   د ی خند   دلرام 

 

  ی صفحه   ک ی   تو   رو   ی تست   ی سوال   جواب :  سوم " 

  که   رو   ی سوال   هر .  س ی بنو   هم   ر ی ز   و   مرتب   آچهار 

  بذار   ره ی ت   خط   ه ی   جلوش   و   بزن   شماره   ی نداد   جواب 

 . ی نداد   جواب   سوال   اون   به   ی عن ی 
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دقت و  تی  جد  با  .ت  سی  ن  یخ  شو  آزمون  نی  ا  :م  چهار 
.ه بد  پاسخ  بهش  یف  کا 

و ببند  چشاتو  اول  ین  ک  شروع  که  نی  ا  از  قبل  :م  پنج 
کن فکر  مثالال  .ن  ک  تصور  دی  سف  روپوش  تو  رو   

خودت

ضیر م  لل  زبونم  باشم  من  که  مهربونت  یه  یا  همس 
!ین ک  ش  تی  زی  و  تا  ت  شی  پ  اومده  و  شده 

پس از  هم  .ی  ای  م  بر  پسش  از  که  بگو  خودت  به  ا  تی  نها  و 
!ه روت  جلو  الن  که  یر  کنکو  هم  من  درمان 

کی .ن  ک  شروع  و  نشو  من  خواب  مزاحم  هم  حال 
.ت م  نی  بی  م  ه  گی  د  می  ن  و  ساعت 

!ا  " دی  مر  یش  با  موفق 

احساس وجودش  کل  در  که  ین  ا  جی  ه  و  ذوق  با  دلرام 
و بست  را  چشمانش  .ت  گذاش  کنار  را  یش  گو  رد  کی  م 
روپوش در  را  خودش  بود  گفته  بهزاد  که  همانطور 

خوش ی  هی  همسا  همان  مقابل  .د  کر  تصور  دی  سف 
کرد خواهد  کمک  فت  گی  م  احساسش  که  ید  برخور 

.د برس  ش  اه  نی  ری  د  یو  آرز  به  امسال 
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به چشمانش  کردن  باز  از  بعد  و  دی  کش  یق  یم  ع  نفس 

.ت دوخ  چشم  زی  م  یو  ر  کوچک  ساعت 
تاپش لپ  عی  سر  .د  بو  یق  با  می  ن  و  نه  ساعت  به  ه  قی  دق  سه 

را سوالت  لی  فا  ه  قی  دق  سه  آن  در  و  کرد  روشن  را 
.د کر  باز  تاپش  لپ  داخل 

ا قی  دق  ساعت  یت  وق  و  گذاشت  دستش  کنار  یر  آچها  کاغذ 
به   شروع  و  دی  کش  که  یق  یم  ع  نفس  داد  نشان  را  می  ن  و  نه 

.د   کر  سوال  نی  اول  خواندن 

تیز ارا  پ 
۱۳  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

.ت انداخ  بهزاد  یه  خان  به  یه  نگا  یو  کنجکا  با  ه  ری  من 
:ت گف  دلرام  به  لب  ری  ز 

.د وا  خی  م  یس  اسا  یر  یگ  گرد  هی  جا  نی  ا   _
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.دیز گ  لب  دلرام 
ار کی  چ  مردم  یه  خون  به  تو  .ه  زشت  توروخدا  مامان   _

آخه؟ یر  دا 

به یر  ت  شی  ب  یو  کنجکا  با  مجدد  دلرام  به  توجه  یب  ه  ری  من 
.د کر  نگاه  خانه 

نیا تو  یر  چطو  ی  یا  تنه  شب  تا  صبح  معصوم  طفل   _
معلومه ت  سی  ن  بلد  هم  یر  یگ  گرد  ونه؟  می  م  یر  ا  وی  چهارد 

و جمع  یک  ال  رو  از  فقط  چون  شه  خون  تی  وضع  از 
.ه کرد  جور 

واست خی  م  دلش  .د  کر  نگاه  ه  ری  من  به  حرص  با  دلرام 
خواندن درس  نی  ح  مادرش  اگر  نبود  معلوم  .د  کن  هی  گر 
را او  که  د  زی  م  ی  یا  ه  حرف  چه  شست  نی  م  کنارشان 

مادرش از  خواست  .د  ردن  کیم  زده  خجالت  بهزاد  شی  پ 
اما زند،  ها  حرف  نی  ا  از  بهزاد  یو  جل  که  کند  خواهش 

ه کی  حال  در  بهزاد  و  شد  باز  اتاق  در  چون  .ت  ف  ای  ن  یل  مجا 
.د آم  ون  ری  ب  اتاق  از  بود  کرده  عوض  را  شی  ها  لباس 
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  از   زدن   در   ی صدا   با   و   بود   مانده   خواب   صبح   بهزاد   

  نامناسب   متوجه   در   کردن   باز   موقع .  بود   ده ی پر   خواب 

  خانه   به   را   ش ی ها   مهمان   که   بود   شده   ش ی ها   لباس   بودن 

  اتاق   به   لباس   ض ی تعو   ی برا   خودش   و   کرده   دعوت 

 . بود   رفته 

  ها   آن   به   و   ستاد ی ا   ره ی من   و   دلرام   مقابل   لبخند   با 

 . گفت   خوشامد 

.  دم ی خواب   صبح   ی کا ی نزد   من   د ی ببخش .  ن ی اومد   خوش _  

 خانم؟   ره ی من   ن ی هست   خوب .  موندم   خواب   که   نه ی ا 

 

  بود   اطراف   به   نگاهش   همچنان   که ی حال   در   ره ی من 

 : داد   جواب 

 م؟ ی ا ی ب   بعد   کم ی   م ی بر   ما   ی خوا ی م   مادر .  ی باش   سالمت _  

 

  کالس   شروع   ی برا .  شد   ره ی خ   مادرش   به   اخم   با   دلرام 

  هم   گر ی د   ی قه ی دق   ک ی   ی حت   خواست ی نم   داشت،   جان ی ه 

 . کند   صبر 
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اطراف در  که  ه  ری  من  کنجکاو  نگاه  ن  دی  د  با  بهزاد 
کنترل را  خودش  یت  سخ  به  .د  افتا  خنده  به  دی  رخ  چی  م 

:ت گف  و  کرد 
رید یف  کا  یه  انداز  به  النشم  نیم  ه  تا  .م  خان  ه  ری  من  نه   _

.ه شد 

ی یا  ری  پذ  اندک  لی  وسا  به  کردن  نگاه  از  دست  ه  ری  من 
.ت برداش 

ما؟ یه  خون  نی  ای  م  ای  نی  ار  ذی  م  کالالس  جا  نی  ا   _

.ت انداخ  دلرام  سمت  یه  کوتا  نگاه  بهزاد 
نید ب  اجازه  اگه  اما  نداره،  ین  چندا  فرق  که  من  یا  بر   _

یل ک  و  برد  تی  وا  تخته  به  ز  این  من  .م  ین  بخو  درس  جا  نی  هم 
سخته، م  کی  ها  ه  لی  وس  نی  ا  کردن  جا  به  جا  دارم،  کتاب 
ه لی  وس  من  نداره  بی  ع  هست  یل  مشک  نی  دی  د  اگه  باز 

.ا شم  یه  خون  رم  ای  م  نم  کی  م  جمع  هامو 

:ت گف  ید  خونسر  با  بعد  و  کرد  زی  ر  را  چشمانش  ه  ری  من 
درس همونجا  نی  راحت  که  جا  هر   .. .ی  اشکال  چه  نه   _
کتاب از  پر  منم  یگ  زند  خونه  یر  طو  نی  ا  اتفاقا  .ن  ین  بخو 
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جا هر  .ن  کرد  جمع  از  شدم  خسته  وال  .ه  شی  نم  کاغذ  و 
.ه دلرام  دفتر  و  مداد  یر  ی 

.د ش  ه  ری  خ  مادرش  به  زده  ت  ری  ح  دلرام 
.. .ن  ماما   _

.د کر  نگاهش  ه  ری  من 
م؟ گی  م  دروغ  مگه  ؟  هی  چ   _

بهزاد دی  بگو  یز  یچ  که  نی  ا  از  قبل  اما   ، دی  کش  یف  پو  دلرام 
:ت گف  خنده  با 

سال از  بخواد  خدا  عوضش  .م  خان  ه  ری  من  نداره  اشکال   _
رو یک  پزش  یا  کتاب  و  جزوه  کنکور  کتاب  یا  بج  ه  گی  د 
دخترتون هم  ه  گی  د  سال  چند  هی  .ن  ین  کی  م  جور  و  جمع 
بهش یل  ک  نی  ون  تی  م  و  شده  یر  دکت  خانم  خودش  یا  بر 

.نین ک  افتخار 

.د ش  زده  ان  جی  ه  بهزاد  قاطع  لحن  از  ه  ری  من 
.ه بشنو  دهنت  از  خدا   _

.ت برخاس  یت  راح  یو  ر  از  عی  سر 
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غذام به  سرم  هی  دی  با  دارم  کار  خونه  تو  من  پسرم  فقط   _
اون نم  زی  م  سر  بهتون  م  ای  م  منم  نی  کن  شروع  شما  .م  بزن 
.م نش  مزاحمتون  و  نزنم  در  یه  که  نی  نبند  درو  .ا  وسط 

.ت گذاش  هم  یو  ر  را  چشمانش  تی  رضا  با  بهزاد 
.ه باش  راحت  لتون  ای  خ  .م  چش  یو  ر  به   _

تیز ارا  پ 
۱۳  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

فوت بهزاد  سمت  به  و  خواند  ی  یا  دع  لب  ری  ز  ه  ری  من 
.د کر 

بهت یا  و  خی  م  یچ  هر  خدا  .م  پسر  کنه  حفظت  خدا   _
.ه بد 

.د چرخان  دلرام  سمت  به  را  سرش 
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باشه جمع  حواست  .م  سپرد  رو  یچ  همه  که  هم  تو  به   _
.ر ماد 

.ت رف  در  سمت  به  و  گذشت  دلرام  کنار  از 
.نیش با  درس  فکر  به  فقط  شما  .ن  براتو  رم  ای  م  ناهارم   _

دلرام کنار  مجدد  و  کرد  بدرقه  را  ه  ری  من  خندان  بهزاد 
و کش  و  دی  کش  یا  زه  ای  خم  .ت  بازگش  بود  نشسته  که 

.د دا  بدنش  به  یس  قو 
خانم؟ ا  دی  مر  یر  چطو   _

.د ز  ید  لبخن  دلرام 
.م خوب  ید  فرستا  برام  که  ی  یا  آهنگ  لطف  به  یس  مر   _

:ت گف  دلرام  که  دی  کش  یر  گی  د  یه  ز  ای  خم  بهزاد 
ز ای  ن  یه  صبحگا  یه  برنام  اون  به  خودتم  کنم  فکر   _

!یر دا 

.دید خن  بهزاد 
!ن بپرو  ه  کی  ت  یه  می  نکرد  شروع  رو  درس  تا  حال   _
یا بی  ز  خانم  نهاد  شی  پ  از  من  خب  یل  و  .ه  ندار  اشکال 
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پارک یو  جل  صبح  هشت  فردا  .م  ن  کی  م  استقبال  مقابلم 
.میریم هم  با  .م  منتظرت 

را ش  ای  گل  گل  یا  ه  لپ  و  دلرام  یه  شد  گرد  چشمان 
.ت رف  اتاق  سمت  به  و  گرفت  دی  ند 

من برا  یز  یچ  ی  یا  چ  یا  قهوه  هی  زحمت  یب  یل  د   _
تو رم  ای  ب  رو  لزم  دستک  دفتر  و  زی  م  منم  تا  کن  درست 

.دیر پ  سرم  از  خواب  بلکه  بخورم  قهوه  .ی  یا  ری  پذ 

آشپزخانه به  و  شد  بلند  ش  یا  ج  از  دلرام  بهزاد  رفتن  با 
خطاب ا  بی  ز  را  او  که  بهزاد  میق  مست  فی  تعر  از  .ت  رف 
انداخته گل  شی  ها  لپ  و  شده  ذوق  از  پر  بود  کرده 

در فت  ای  ن  ین  چندا  دوام  خوب  حال  نی  ا  چند  هر  .د  بودن 
را یر  کت  تا  رد  کی  م  روشن  را  گاز  ری  ز  داشت  ه  کی  حال 
به راجع  نی  آرم  یا  ه  حرف  د  ای  به  بگذارد  آن  یو  ر 

از بهزاد  قطعا  .د  یب  خوا  بادش  و  افتاد  ش  اه  ف  ای  ق  و  ل  کی  ه 
.د بو  زده  را  ها  حرف  آن  تعارف  سر 

صبحانه بهزاد  که  نی  ا  فکر  با  و  ان  زی  آو  یت  صور  با 
.د کر  باز  را  او  چال  خی  در  است  نخورده 
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.د شی  م  ا  دی  پ  زی  چ  همه  چال  خی  در  شکر  را  خدا 
از بعد  و  دی  چ  زی  م  یو  ر  یر  جو  و  جمع  یه  صبحان 
.د کر  دم  ی  یا  چ  دی  جوش  یر  کت  داخل  کم  آب  که  نی  ا 
تر عی  سر  تا  بود  ته  خی  ر  کم  را  یر  کت  آب  قصد  از 

.د بجوش 

را بهزاد  تا  بازگشت  ی  یا  ری  پذ  به  شد  تمام  که  کارش 

یک کوچ  ری  تحر  زی  م  کنار  که  او  ن  دی  د  با  که  کند  صدا 
متوقف رد  کی  م  جا  به  جا  را  کتاب  چند  متفکر  و  تاده  سی  ا 

.د ش 
یا موه  و  روزه  چند  شی  ر  ته  به  .د  کر  نگاه  او  به  ه  ری  خ 
خورده سر  ش  ای  ان  شی  پ  روی  ها  آن  از  یم  ک  که  او 

.د بودن 
یلیم فا  و  دوست  چی  ه  بود؟  شده  شی  ا  دی  پ  کجا  از  مرد  نی  ا 
کس یق  سا  و  آراز  بجز  بود  ه  دید  ن  حال  به  تا  نداشت؟ 

.د کن  آمد  و  رفت  او  یه  خان  به  یر  گی  د 
.د بودن  بی  غر  و  بی  عج  ش  یا  بر  شی  ها  رفتار  و  بهزاد 

و بی  غر  و  بی  عج  نبوغ   .. .و  ا  یا  ه  نت  طی  ش  و  یل  ای  خی  ب 
که د  شی  م  مطمئن  دی  با  !ش  تر  بی  غر  و  بی  عج  یگ  زند 

است؟ فتاده  ای  ن  نی  زم  روی  آسمان  از  او 
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و سرنوشت  در  او  که  بود  خوشحال  بود  که  چه  هر 
عنوان چی  ه  به  چند  هر  .ت  اس  گذاشته  قدم  ش  ای  زندگ 
که ش  طی  شرا  با  چگونه  او  که  کند  درک  وانست  تی  نم 

بود مرموز  که  ش  ای  یا  تنه  نی  ا  با  و  مد  آی  م  بنظر  سخت 
به راجع  تر  شی  ب  و  تر  شی  ب  داشت  دوست  .ت  اخ  سی  م 

.د بدان  بهزاد 

.د بپر  جا  از  شد  باعث  بهزاد  یا  صد 
زده؟ خشکت  چرا  گرفتتت؟  برق  ا  دی  مر   _

.د کر  یت  مصلح  یه  سرف  دلرام 
.زیم رو  م  دی  چ  صبحونه  برات   _

به و  انداخت  زی  م  روی  را  دستش  یا  ه  کتاب  بهزاد 
.د ش  کی  نزد  دلرام 

صبحونه یک  بار  نی  آخر  .ه  نکن  درد  گلت  دست   _
!د ای  نم  دم  ای  خوردم 

.د دا  بال  را  شی  ابروها  دلرام 
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  فکر   ی نوشت   من   ی برا   که   ی ق ی دق   ی برنامه   اون   با _  

 . ته ی زندگ   ی نشدن   جدا   جزء   صبحونه   و   ورزش   کردم 

 

 . زد   ی چشمک   بهزاد 

  گار ی س   و   سالم   ی غذا   که   یی دکترا   نصف   ی فرفر   مو _  

  ی غذا   عاشق   هم   ان ی گار ی س   هم   کنن ی م   ز ی تجو   دن ی نکش 

 ! ناسالم 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۳۳_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  خودتون   ی برا   ی حت   پارتا   ی ره ی ذخ   و   فوروارد   و   ی کپ 

 . شد   نخواهد   ل ی فا   رمان   ن ی ا .  حرامه 

 

  او   از   که   ی طنت ی ش   با   و   زد   او   مثال   به   ی لبخند   دلرام 

 : زد   لب   د ی رس ی م   بنظر   د ی بع 

 ! ی ست ی ن   دکتر   که   تو   ی ول _  
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قفل دلرام  چشمان  در  را  نگاهش  هی  ثان  چند  یا  بر  بهزاد 
.د بو  ید  ج  لحنش  .د  کر 

!م دی  چی  پ  یگ  زند  تو  ارو  یلی  خ  ی  نسخه  اما   .. .د  یا  ش 

و گذاشت  جا  را  او  بهزاد  اما  کرد،  نگاهش  جی  گ  دلرام 
زیم روی  که  یا  صبحانه  ن  دید  با  .ت  رف  آشپزخانه  به 

.د ز  ید  لبخن  بود  شده  ه  دی  چ 
یب حسا  یز  یر  ب  برام  هم  ی  یا  چ  هی  .م  خان  یل  د  گرم  دمت   _

.ین کی  م  م  ری  گ  نمک 

ان وی  ل  کی  .د  ش  آشپزخانه  وارد  آرام  ی  یا  ه  قدم  با  دلرام 
.د تا  سی  ا  زی  م  کنار  فی  بالالتکل  و  ت  خی  ر  بهزاد  یا  بر  یا  چ 

.د کر  نگاهش  بهزاد 
.. .ب  خ  نی  بش   _

.ت نشس  زی  م  پشت  دی  ترد  با  دلرام 
یچ ید  یچ  یپ  رو  ای  لی  خ  یه  نسخ  که  نی  ا  از  منظورت   _

بود؟
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سمت به  را  دستش  یه  لقم  بعد  و  کرد  مکث  یم  ک  بهزاد 
یه پرد  پشت  از  دلرام  واست  خی  نم  .ت  گرف  دلرام 

یا ه  آدم  چه  بفهمد  او  واست  خی  نم  .د  شو  آگاه  ش  ای  زندگ 
دلرام .د  ان  شده  پا  کله  او  یا  ه  یر  افشاگ  با  یا  گنده  کله 

.د ز  ید  لبخن  گرفت  را  لقمه  تشکر  و  خجالت  با  که 
کنکور معلم  رفته  دت  ای   .. .ه  گید  شاگردامه  منظورم   _

بودم؟

آن .د  کن  یو  کنجکا  آن  از  تر  شی  ب  دلرام  واست  خی  نم 
نام تی  پاراز  جی  پ  همان  در  که  ش  ای  زندگ  از  قسمت 

.د ان  می  م  پنهان  ه  شی  هم  یا  بر  دیا  ب  ذشت  گی  م  ستاگرام  نی  ا 
یه لقم  د  ری  بگ  را  دلرام  سوالت  جلوی  که  نی  ا  یا  بر 

را ش  ای  یا  چ  ان  وی  ل  .د  کر  درست  خودش  یا  بر  یگ  بزر 
ندازد ای  ب  تا  و  تک  از  را  خودش  که  نی  ا  بدون  و  برداشت 

.د ش  بلند  شی  جا  از 
.مید کر  تلف  وقت  یل  ک  که  پاشو   .. .ی  دل  پاشو   _

.د کر  اشاره  زی  م  به  دلرام 
نکنم؟ جمعش   _

.ت انداخ  بال  ابرو  بهزاد 
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  تا   ز ی م   پشت   ن ی بش   برو   ا ی ب .  کنم ی م   جمع   ام ی م   خودم   نه _  

 ه؟ ی چ   امروزمون   ی برنامه   بگم 

 

  از   بود   شده   ق ی تزر   وجودش   به   که   ی جان ی ه   با   دلرام 

  کنار   بهزاد   که   ی ز ی م   پشت .  شد   خارج   آشپزخانه 

  او   تا   ماند   منتظر   و   نشست   بود   گذاشته   اش کتابخانه 

 .  کند   شروع   را   شان برنامه 

 

 : د ی پرس   و   گذاشت   ز ی م   ی رو   را   اش یی چا   وان ی ل   بهزاد 

.  ی بد   جواب   فرستادم   برات   که   یی سوال   به   بود   قرار _  

 جوابا؟   کو 

  ی راحت   ی رو   که   ی آچهار   و   شود   بلند   خواست   دلرام 

  مانعش   بهزاد   اما   اورد، ی ب   بهزاد   ی برا   را   بود   مانده   جا 

 . شد 

 .  ن ی بش   تو .  دارم ی م   برش   خودم   کجاست   بگو _  

 

 . کرد   اشاره   ی راحت   به   انگشت   با   دلرام 

 .  بودم   نشسته   که   همونجا _  
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و ری  پن  و  نان  یه  لقم  به  یز  گا  .د  دا  تکان  سر  بهزاد 
دیو جی  م  را  لقمه  داشت  ه  کیل  حا  در  و  زد  دستش  یو  گرد 

.ت برداش  را  ت  سی  ز  یر  کنکو  یا  ه  کتاب  از  یک  ی 
سمت به  را  کتاب  و  کرد  باز  را  نظرش  مورد  یه  صفح 

:ت گف  دلرام  به  رو  تی  جد  با  .د  چرخان  دلرام 
با که  ی  یا  قسمت  جلوتر  صفحه  ت  سی  ب  تا  جا  نی  ا  از   _

.ین و  خی  م  رو  شدن  تی  الال  یا  ه  زرد  و  یج  نارن  کی  ماژ 
وام خی  م  .ی  الک  ین  ک  حفظ  وام  خی  نم  .ه  ن  هم  یر  سرس 
نیا از  کتاب  یه  ند  سی  نو  منظور  یگ  ب  بهم  م  دی  پرس  یت  وق 
نیا و  نوشته  رو  یز  یچ  ن  یچ  هم  چرا  .ه  بود  یچ  نکته 

ت سی  ز  .ه  ور  خی  م  درد  به  ی  یل  سوا  چه  حل  یا  بر  نکته 
بابت از  لم  ای  خ  اگه  .ه  مهم  یل  یخ  یب  تجر  کنکور  تو 

.ه راحت  درسا  یه  یق  ب  کردن  یک  او  شه  مطمئن  تت  سی  ز 
.د کر  اشاره  کتاب  به 
.ن ک  شروع  ل  ای   _

دلرام که  یت  راح  سمت  به  برداشت  را  ش  ای  یا  چ  ان  وی  ل 
یو ر  که  یر  آچها  کاغذ  .ت  رف  بود  داده  را  آدرسش 

داشت که  همانطور  .ت  نشس  و  برداشت  را  بود  یت  راح 
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زمزمه واند  خی  م  را  بود  نوشته  دلرام  که  ی  یا  ه  جواب 
:د کر 

سال چهار  نی  ا  تو  هم  رو  کنکورت  یا  درس  درصد   _
.م برا  رشون  ای  ب  فردا  .م  وا  خی  م 

تیز ارا  پ 
۱۳  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

.د آور  بال  کتاب  از  را  نگاهش  دلرام 
.. .ط  فق  .ه  باش   _

.د کر  اشاره  بهزاد  دست  کاغذ  به 
سوال خود  بدون  شده  نوشته  شماره  فقط  کاغذ  اون  تو   _

؟ین ک  اصالالحشون  وای  خی  م  یر  چطو 

.د کر  نگاهش  اخم  با  بهزاد 
.ه باش  خودت  کار  به  حواست  خواستم؟  یک  کم  تو  از   _
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.د دا  دستش  کاغذ  به  را  نگاهش  مجدد 
.ن نک  تعجب  عالالمت  شکل  من  واسه  هم  رو  ته  ف  ای  ق   _

!یر ندا  وقت  تر  شی  ب  ه  قی  دق  ت  سی  ب 

.د کر  اعتراض  زده  ت  ری  ح  دلرام 
.ه کم  یل  یخ  نکته  صفحه  ت  سی  ب  واسه  ه  قی  دق  ت  سی  ب   _

.. .ه  آخ 

:دیر غ  حوصله  یب  بهزاد 
جا نی  ا  از  ت  فی  تشر  بگم  الن  نی  هم  تا  بگو  ه  گی  د  کلمه  هی   _

.یش کنکور  ل  ای  خی  ب  و  یر  بب 

چند بهزاد  همان  نی  ا  .د  مان  باز  تعجب  از  دلرام  دهان 
زمان نی  ا  در  ات  ری  یغ  ت  از  حجم  نی  ا  مگر  بود؟  قبل  ه  قی  دق 

فکر که  بود  شده  جدی  آنقدر  بهزاد  بود؟  ممکن  کم 
وانست تی  نم  اصالال  .ت  اس  کردن  یخ  شو  حال  در  رد   

کی م 
درست کامالال  بام  پشت  در  او  یا  ه  حرف  آن  کند  باور 

.د ن  اه  بود 

.د کر  جلب  او  سمت  به  را  حواسش  بهزاد  یا  صد 
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  هارو   نکته   من   به   کردن   نگاه   ی بجا .  ببند   دهنتو _  

  تا   سه   از   شتر ی ب .  برات   نموند   شتر ی ب   قه ی دق   هفده .  بخون 

  کشه ی نم   اعصابم   دادن   جواب   موقع   ی باش   داشته   غلط 

 .  بدم   ادامه 

 : زد   غر   تنگ   ی خلق   با   ادامه   در 

  و   کنار   ی بذار   رو   ات ی باز   خنگ   کم ی   اگه   ی ثان   در _  

  از   ی بعض   ی ن ی ب ی م   ی بزن   ورق   رو   مونده   وا   کتاب   اون 

 . نشدن   ت ی ال ی ها   خط   چند   از   شتر ی ب   صفحات 

 

  کتاب   به   را   نگاهش   و   داد   قورت   را   دهانش   آب   دلرام 

  شروع   بود   افته ی   راه   وجودش   به   که   ی استرس   با .  دوخت 

  بهزاد   با   خواندن   درس   ظاهرا .  کرد   ها   نکته   خواندن   به 

 . کرد ی م   را   فکرش   که   بود   ی ز ی چ   از   تر   سخت 

  را   استرسش   مطالعه   در   شدن   غرق   با   آرام   آرام 

 .  کرد   فراموش 

  کتاب   بهزاد   که   خواند ی م   را   آخر   ی صفحه   نکات   داشت 

 . د ی کش   دستش   ر ی ز   از   را 

 ... تمومه   وقتت _  
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.دیر پ  جا  از  که  دی  ترس  او  ین  ناگها  حضور  از  دلرام 
.د بو  آمده  کنارش  یک  بهزاد  بود  نشده  متوجه  اصالال 

یه برگ  آن  اصالالح  حال  در  بهزاد  از  ش  ری  تصو  نی  آخر 
که یت  تس  سوالت  جواب  به  مربوط  که  بود  آچهار 

.د شی  م  بود  کرده  حل  را  ها  آن  صبح 
:دیل نا 

.ه موند  سطر  دو  فقط   .. .ا  خد  تورو   _

به و  گذاشته  ت  سی  ز  کتاب  یو  ر  را  دستش  کی  بهزاد 
.د ش  خم  دلرام  سمت 

یگ ب  مراقب  به  یا  و  خی  م  شد  تموم  وقتت  کنکورم  تو   _
مونده؟ سوالم  تا  دو  فقط  تا  سی  وا  توروخدا 

.د کر  نگاهش  ان  زی  آو  یت  صور  با  دلرام 
؟ید ش  اخالالق  بد  همه  نی  ا  چرا   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  و  ه  دی  کش  عقب  را  سرش  بهزاد 
نه می  شاگرد  و  استاد  لحظه  نی  ا  تو  الن  ما  دلرام   _
باشم؟ یر  چطو  یر  دا  انتظار  .ت  دوس  نه  می  اه  یا  همس 

.د ز  کمرش  به  را  دستانش 
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باهات؟ ردن  کی  م  رفتار  یر  چطو  استادات  مگه   _

حق بهزاد  .ت  انداخ  نی  یا  پ  را  سرش  سکوت  در  دلرام 
یا ه  تی  موقع  با  را  بهزاد  یل  فع  رفتار  دی  نبا  او  .ت  داش 

.دیج ن  سی  م  یر  گی  د 

:د کر  عوض  را  بحث  دی  د  را  دلرام  سکوت  که  بهزاد 
بوده؟ یک  ت  کی  زی  ف  استاد   _

:د دا  جواب  بود  نی  یا  پ  سرش  که  همانطور  دلرام 
اما سال،  چهار  نی  ا  تو  داشتم  کی  زی  ف  استاد  تا  سه   _

!د بو  رادمنش  دکتر  شی  آخر 

.د رفتن  بال  بهزاد  یا  ابروه 
رادمنش؟ بهنام   _

تیز ارا  پ 
۱۳  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 
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خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

.د دا  تکان  مثبت  یه  نشان  به  را  سرش  دلرام 
؟ شی  ناس  شی  م  .م  اوهو   _

ید بر  تی  وا  سمت  به  و  کرد  کنترل  را  لبخندش  بهزاد 
.د کر  جا  به  جا  را  آن  یم  ک  و  رفت  بود  زی  م  کنار  که 
د نی  بی  نم  را  صورتش  دلرام  که  شد  مطمئن  یت  وق 

جواب ید  ج  ی  یا  صد  تن  با  اما  کرد،  رها  را  لبخندش 

:د دا 
ای رو  کی  زی  ف  یل  سوا  شتر  یب  که  ه  نی  هم  بخاطر  .ه  آر   _
کل در  رادمنش  .ی  داد  جواب  غلط  ای  ید  ندا  جواب 

.هیف مزخر  استاد 

.د خاران  را  سرش  شک  با  دلرام 
خوب اتفاقا  .م  بود  یض  را  ازش  ن  م.   . .ا  ت  سی  ن  م  ای  طور  نی  ا   _

فیر تش  تی  مسئول  یب  م  کی  فقط  .ن  رد  کی  م  سی  تدر 
.ن ای  نم  ه  گی  د  دادن  اطالالع  و  هی  کالالسا  وسط  داشتن، 
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.د نزن  قهقه  تا  گرفت  دندان  به  را  ش  نی  ری  ز  لب  بهزاد 
قل سابقش،  کی  زی  ف  استاد  نداشت  خبر  که  دلرام 

تنها .ت  نداش  او  به  یص  خا  شباهت  چی  ه  که  یل  ق  !ت  اوس 
کنار که  برادرند  ها  آن  که  شد  متوجه  د  شی  م  ین  زما 
ان شی  ها  صورت  ت  ای  جزئ  از  وقت  آن  .د  بودن  ر  گی  د  ک 

که دی  فهم  د  شی  م  ان  شی  ابروها  فرم  دی  شا  و  مو  رنگ  مثل 
پوست رنگ  یت  ح  وگرنه  .د  دارن  باهم  ی  یا  ه  نسبت 

ه ری  ت  یم  ک  بهنام  پوست  .ت  داش  تفاوت  هم  با  هم  ان  شی  ها 
.د بو  او  از  تر 

.د بو  آسمان  و  نی  زم  نی  ع  هم  ان  شی  اخالالق  ت  ا   
خصوص

برادر به  که  ین  کسا  تا  د  شی  م  باعث  هم  موضوع  نی  هم 
.د شون  دی  ترد  و  شک  دچار  ردند  بی  م  یپ  ها  آن  بودن 

!د دا  ادامه  را  آن  که  بود  برده  لذت  یز  با  نی  ا  از  بهزاد 
بهتون؟ نگفتن  یز  یچ  مد؟  وی  ن  چرا   _

ن ای  م  را  آن  و  برداشت  ز  یم  یو  ر  از  یر  خودکا  دلرام 
.ت گرف  یز  با  به  انگشتانش 

داشته یق  اخالال  مورد  گفت  یک  ی  وال؟  بگم  یچ   _
از یک  ی  با  واد  خی  م  گفت  یک  ی  .ن  کرد  اخراجش 
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هم یک  ی  .ه  ن  کی  نم  سی  تدر  ه  گید  و  کنه  ازدواج  شاگرداش 

آلمان بره  واد  خی  م  که  گفته  رادمنش  دکتر  خود  گفت 
.ش برادر  شی  پ 

ش اه  خند  کنترل  یا  بر  بود،  افتاده  خنده  به  که  بهزاد 
ین آلما  انست  دی  م  اگر  دلرام  .د  کر  یت  مصلح  یه  سرف 

درست داشت  را  آنجا  به  رفتن  قصد  رادمنش  دکتر  که 
که بود  ی  یا  ج  ا  قی  دق  و  ها  آن  یه  خان  ی  یو  ر  روبه  واحد 
ورد، آی  م  در  شاخ  داشت  قرار  آنجا  در  او  خود  اکنون 
.ت نداش  راز  نی  ا  کردن  آشکار  یا  بر  ید  قص  او  خب  اما 

تیز پارا  جی  پ  خطرناک  یز  با  وارد  او  نهاد  شی  پ  به  بهنام 
یا پ  نداشت  دوست  اد  دی  م  رخ  یل  مشک  اگر  .د  بو  شده 

ی یا  ه  آدم  اد  دی  م  حی  ترج  هم  نیم  ه  یا  بر  .د  باش  ری  گ  بهنام 
او یو  دوقل  برادر  وجود  از  بودند  شده  آشنا  او  با  تازه  که 

.د نشون  خبر  با 
جزو ها  آن  چرا  که  خورد  یم  حسرت  ه  شی  هم  ها  تر  قبل 
نیع اگر  .د  نبودن  همند  شکل  ا  قیق  د  که  همسان  یا  ه  دوقلو 
تجربه را  یر  ت  شی  ب  یا  ه  نت  طی  ش  وانست  تی  م  بودند  هم 

در بود  گرفته  قرار  آن  در  که  یتیع  موق  با  حال  یل  و  کند، 
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.د بو  خوشحال  شباهتشان  عدم  و  موضوع  نی  ا  با  رابطه 
یئ جز  نت  طی  ش  که  کند  انکار  وانست  تی  نم  هم  باز  اما 

.د بو  او  وجود  از  ین  نشد  جدا 
.ت نوش  برد  تی  وا  روی  کی  زی  ف  فرمول  چند 

تر شی  ب  اول  مورد  همون  ناسمش  شی  م  من  که  ی  یا  ج  تا   _
.د ای  م  بهش 

.د دا  بال  را  شی  ابروها  دلرام 
؟ هی  اخالالق  مورد  منظورت   _

د زی  م  حرف  .د  کر  اکتفا  سرش  دادن  تکان  به  بهزاد 
بود، د  ای  ز  کند  مشکوک  را  دلرام  و  بخندد  که  نی  ا  احتمال 
کنجکاو را  دلرام  سرش  دادن  تکان  همان  با  خب  اما 

.د بو  کرده  تر 

و ری  ز  به  سر  یل  یخ  رادمنش  دکتر  ی  یا  خد  .م  نکن  فکر   _
؟یگیم یز  یچ  نی  همچ  کجا  از  تو  .د  بو  آروم 

سوال کی  یا  ه  داده  که  عدد  چند  ید  خونسر  با  بهزاد 
.ت نوش  برد  تی  وا  یو  ر  را  بودند 
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هر به   .. .ه  تی  مسئول  یب  یت  گف  که  نشون  همون  به  نشون   _
.ش ناسم  شی  م  دورادور   .. .ه  گی  د  همکارمه  رادمنش  حال 
!ش برادر  شی  پ  آلمان  رفته  که  بهتر  همون  هی  چرت  استاد 

.ه بد  صبر  داداشش  به  خدا 

.د افتا  خنده  به  او  لحن  از  دلرام 
خودشه؟ از  بهتر  داداشش  ین  و  دی  م  کجا  از  حال   _

تیز ارا  پ 
۱۳  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

فشار بهم  را  شی  ها  لب  و  بست  را  کی  ماژ  در  بهزاد 
جدی کامالال  و  دی  چرخ  دلرام  سمت  به  بعد  هی  ثان  چند   

.د دا 
:ت گف 

گل یا  پسر  اون  از  .م  ناخت  شی  م  داداششم  چون   _
یل ک   .. .ت  معرف  با  صفا،  با  باهوش،  .د  بو  روزگار 
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کرده ی  یا  غلط  هی  داداشش  بفهمه  .م  کرد  رفاقت  باهاش 

ناراحت یل  یخ  ون  ری  ب  کردن  پرتش  آموزشگاه  از  که 
.ه شی  م 

.د ش  زده  ت  ری  ح  دلرام 
داداش ردم  کی  نم  فکرشم  اصالال  .ب  یج  ع  چقدر  یا  و   

_

.ه باش  ت  قی  رف  رادمنش 

.د دا  ون  ری  ب  یق  یم  ع  بازدم  با  را  نفسش  بهزاد 
خانم ه  کی  کوچ  یل  یخ  ای  دن   .. .ه  گید  ست  ای  جور  نی  ا  ه  گی  د   _
با رو  کی  زی  ف   .. .ش  رادمن  نی  ا  ل  ای  خی  ب  حال  خب  !ر  دکت 

.هیل باحا  درس  چقدر  نی  بب  بخون  یر  یم  ا  دکتر 
.د کر  اشاره  برد  تی  وا  به 
.ن م  به  بده  رو  حواست   _

ت سی  ز  کتاب  و  او  نی  ب  را  نگاهش  دی  ترد  با  دلرام 
.د چرخان 

!یس بپر  یا  و  خی  م  یت  گف  ه؟  شی  م  یچ  ت  سی  ز  پس   _

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
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.م رس  پی  م  کالالسمون  آخر   _

.دیو ج  را  لبش  پوست  دلرام 
.ه بر  دم  ای  ممکنه  آخه  خب   _

با و  بست  هی  ثان  چند  یا  بر  را  چشمانش  کالالفه  بهزاد 
بعد لحظه  چند  .د  ز  برد  ت  یا  و  به  بار  چند  دستش  کی  ماژ 

.د ش  ه  ری  خ  دلرام  به  تی  جد  با  و  دی  چرخ 
با رو  سنگامون  ه  شی  هم  یا  بر  بار  هی  بذار  دلرام  نی  بب   _
باعث دی  نبا  یچ  یه  نم  کی  م  د  یک  تا   .. .ی  چی  ه  .م  ین  بک  وا  هم 
زمان نه  استرس،  نه  .ه  بر  دت  ای  ید  خون  که  یز  یچ  شه 
.میر ندا  ید  ای  ز  وقت  کنکور  تا   .. .ی  اه  گی  د  زی  چ  چی  ه  نه 
نیا تو  که  ی  یا  زی  چ  رو  مدت  نیا  تو  وام  خی  م  فقط  من 

برم کردم  وقت  ا  تی  نها  اگه  و  کنم  کار  ید  خون  سال  چند 
.ن تر  مهم  خودم  بنظر  که  ی  الیال  فص  سر  و  نکات  سراغ 

.د آور  بال  را  ش  اه  اشار  انگشت 
تا سهله  که  الن  یم  بفه  قی  عم  رو  مطلب  هی  اگه   _

تو رو  کردن  حفظ  پس  .ه  ر  یم  ن  دت  ای  مه  گی  د  سال  ت  سی  ب 
که قسمتا  یض  بع  بجز  دور  بنداز  ت  سی  ز  مثل  ی  یا  درس 
یریگ ب  رو  مطلب  اگه  .ه  ون  می  نم  برات  نی  ا  جز  یا  چاره 
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.ه ندار  یر  کا  کردنش  حفظ  شه  تی  تثب  ذهنت  تو  و 
از نی  ا  .ی  کن  حفظ  اونو  خودت  ید  بن  جمله  با  ین  و  تی  م 
.. .ر  دو  زی  بر  هارو  بهانه  که  نی  ا  ید  بع  یه  نکت   .. .ن  ی 
کالال و  نم  کی  نم  وقت   ... هستمو  خسته   .. .و  دارم   

استرس

از قدم  نصف  هی  یت  ح  ه  شی  م  باعث  که  یز  یچ  هر 
نیا به  کنکور  تا  دی  با   .. .ر  دو  زی  بر  رو  یش  دور  هدفت 
ت سی  ن  عشق  سر  از  هم  یچ  همه  .ی  کن  عادت  روال 

هدفش به  ن  دی  رس  واسه  که  یر  ورزشکا  مطمئن   .. .ه  ک 
نه کی  م  وحشتناک  یا  نی  تمر  و  ه  ری  گی  م  سخت  یا  می  رژ 
نیا خب  اما  نبوده،  ی  یا  زیچ  نی  همچ  عاشق  هم  ه  شی  هم 

.ت ماجراس  حساس  قسمت  ا  قی  دق 
.د ش  کی  نزد  دلرام  به  قدم  ک 

یه جی  نت  قراره  نه  کی  م  نی  یع  ت  ید  آور  کم  که  ی  یا  می  تا   _
تیل حا  یب  و  یگ  خست  رغم  یل  ع  اگه  !ه  باش  یچ  کنکورت 
ممکن، شکل  نی  تر  آروم  به  یت  ح  ید  دا  ادامه  باز 

ین ک  شروع  یژ  انر  یل  ک  با  یر  کا  اول  اگه  اما  ،ی  ر  بی  م 
ل، ای  خی  ب  یگ  ب  و  شه  فراموشت  یچ  همه  راه  وسط  و 
یه پل  سر  ید  ر  گی  م  بر  دوباره  و  ه  شی  م  خراب  کار 

هات ی  یا  توان  و  خودت  ین  و  تی  م  که  ی  یا  ج  تا  پس  .ت  اول 
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ادامه تهش  تا  خودت  به  ان  نی  اطم  با  و  کن  تی  ری  مد  رو 
.ه بد 

سال نی  ا  در  نبودند،  ی  اه  تاز  سخنان  بهزاد  یا  ه  حرف 

بار نی  ا  اما  بود،  ه  دی  شن  را  جمالالت  نی  ا  ها  بار  و  ها  بار   
ها

گوش ها  حرف  نی  ا  به  یر  ت  شیب  دقت  با  اد  دی  م  حی  ترج 
.د ده 

آرام تادند  سی  ا  خوردن  تکان  از  بهزاد  یا  ه  لب  یت  وق 
:د کر  زمزمه 

هارو حرف  نی  ا  که  یت  هس  یس  ک  تنها  تو  سال  نی  ا  تو   _
.. .ن  کرد  م  ری  تحق  همه   .. .ی  ن  زی  م 

به را  دستش  کی  ماژ  ین  ناگها  حرکت  کی  در  بهزاد 
در را  کی  ماژ  اما  شد،  هول  دلرام  .د  کر  پرت  او  سمت 

.ت گرف  هوا 

:ت گف  خونسرد  بهزاد 
سمتت به  کی  ماژ  نی  ا  شدن  پرت  مثل  ا  قی  دق  یگ  زند   _
یم زخ  کنه  کمکت  ونه  تی  م  که  نفره  هی  فقط  .ه  ون  می  م 
عیر س  که  جمعت  حواس  و  آگاه  خود  خودت،  .ی  نش 
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هوا تو  و  کی  ماژ  و  نه  کی  م  جور  و  جمع  رو  خودش 

... .ه  ری  گی  م 
.د بودن  تر  قاطع  ش  ای  بعد  جمالالت 

،ین ک  هی  تک  من  یش  آموز  یا  ه  ی  یا  توان  به  ت  سی  ن  رار  ق 
تا و  نی  ا  .ی  کن  هی  تک  خودت  یری  دگ  ای  ی  یا  توان  به  قراره 
ین بز  حرف  کلمه  هی  که  نی  ا  بدون  النم  .ه  نر  دت  ای  تهش 

!ه تموم  تام  حی  نص  .ن  ک  درسمون  جمع  حواستو 

تیز ارا  پ 
۱۳  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

ن دی  کش  مشغول  و  گرفت  دستش  از  را  آراز  بشقاب 
.د ش  وا  یا  بر  برنج 

بس وقت  هر  .ت  برا  بکشم  چقدر  نی  بب  کن  نگاه  آراز   _
!و بگ  بود 
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رفته رفته  یق  سا  .د  ش  ره  یخ  یق  سا  به  حی  تفر  با  آراز 
.د ر  کی  م  کم  ری  کفگ  داخل  یا  ه  برنج  حجم  از  داشت 

از را  سرش  دی  آی  نم  در  شی  صدا  آراز  دی  د  یت  وق  ا  تی  نها 
.د کر  نگاه  او  به  و  کرده  جدا  پلو  سی  د 

بسه؟ یگ  یم  ن  چرا   _

برداشت مقابلش  یش  تر  ظرف  داخل  از  یم  کل  گل  آراز 
:د دا  جواب  بگذارد  دهانش  داخل  را  آن  که  نی  ا  از  قبل  و 

.. .ا  باب  گشنمه  .ت  سی  ن  بس  چون  خب   _

.دیش ک  یف  پو  یق  سا 
.یشیم ضی  ر  م.   . .ه  شب  آراز   _

.ت انداخ  بال  ابرو  و  داده  قورت  را  کلم  گل  آراز 
وزنمم .م  ری  م  که  باشگاهم  تازه  .ه  شی  نم  یز  یچ  !چ  ن   _
!یر نذا  یز  سب  قورمه  شام  یت  واس  خی  م  بعدشم  .ه  شد  کم 

و کرد  اضافه  او  بشقاب  به  برنج  ر  گی  د  یک  اند  یق  سا 
.دید خن 

محبوبته؟ یا  غذ  یز  سب  قورمه  حتما   _
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تکان را  سرش  و  گرفت  یق  سا  دست  از  را  بشقاب  آراز 
.د دا 

.ت هس   _

.دیش ک  خودش  یا  بر  برنج  یک  اند  یق  سا 
وزن یر  چطو  موندم  .ی  گ  یم  و  نی  ا  ها  غذا  یه  هم  سر   _

!ید کر  کم 

برخورد یا  صد  با  که  بدهد  را  جوابش  خواست  آراز 
جا از  دو  هر  ی  یا  ری  پذ  یه  پنجر  به  شئ  کی  محکم 

.د ن  دی  پر 
.د چرخان  ی  یا  ری  پذ  سمت  به  را  سرش  دلهره  با  یق  سا 

بود؟ یچ   _

.د ش  بلند  زی  م  پشت  از  و  د  یش  ک  درهم  را  شی  ها  اخم  آراز 
.م کن  نگاه  بذار   _

اف که  بود  نگذاشته  ون  ری  ب  آشپزخانه  از  را  شی  پا  هنوز 
!ه وقف  یب  و  هم  سر  پشت  .د  آم  در  صدا  به  ان  شه  خان  اف 
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گذاشته زنگ  یو  ر  را  دستش  ضی  مر  ید  فر  که  انگار 
.د باش  آن  دادن  فشار  حال  در  سته  وی  پ  و 

در که  اف  اف  سمت  به  و  داد  ری  یغ  ت  را  ش  ری  مس  آراز 
.ت رف  بود  ید  ورو  در  کنار 

آشپزخانه از  بود  ه  دی  ترس  و  شده  مضطرب  که  هم  یق  سا 
.ت رف  آراز  سمت  به  دلهره  با  و  آمده  ون  ری  ب 

آراز؟ هی  ک   _

اف اف  ر  وی  مانت  در  .ت  برداش  را  اف  اف  یش  گو  آراز 
.د ده  صی  تشخ  را  یس  ک  وانست  تی  نم 

؟ هی  ک   _

.د خور  چی  پ  گوشش  در  یح  ناواض  یا  صد 
.مین کی  م  ته  ار  چی  ب   _

.دیس نر  گوش  به  ی  یا  صد  ر  گی  د  نی  هم 
بدون و  دی  کوب  اف  اف  یو  ر  را  یش  گو  خشم  با  آراز 

با کاپشنش  برداشتن  بدون  و  دهد  یق  سا  به  یب  جوا  که  نی  ا 
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یق سا  به  دی  تاک  با  رفتن  ن  یح  .د  ز  ون  ری  ب  خانه  از  سرعت 
:ت گف 

.ق اتا  تو  برو  .م  برگرد  تا  خونه  بمون   _

.د کر  دنبالش  نگران  یق  سا 
بود؟ یک  آراز؟  شده  یچ   _

:دیر غ  آراز 
.م رد  گی  م  بر  الن  .و  ت  برو  گفتم  بهت   _

به ید  تن  به  دهد  گوش  حرفش  به  که  نی  ا  بدون  یق  سا 
و برداشت  را  شالش  و  پالتو  .د  کر  تند  پا  اتاق  سمت 

به را  ها  آن  دی  و  دی  م  آراز  دنبال  به  داشت  که  همانطور 
.د کر  تن 

آسانسور ل  ای  خ  یب  هم  او  بود،  شده  یه  را  ها  پله  از  آراز 
.دیو د  ها  پله  سمت  به  سرعت  و  هول  با  و  شد 

تیز ارا  پ 
۱۳  _۸ ارت  پ 
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امل ع_  ب  نی  ز 

از بود  مانده  کم  بار  چند  که  بود  د  ای  ز  سرعتش  یر  قد  به 
کرد حفظ  را  تعادلش  یت  سخ  به  .د  شو  پرت  ها  پله  یو  ر 

.د رسان  نی  یا  پ  به  را  خودش  بود  یت  بی  مص  هر  با  و 
کوچه سمت  به  که  نکرد  ا  دیپ  گ  نی  پارک  در  را  آراز 

.دیو د 
تندی ا  بی  تقر  باد  .د  یر  ا  بیم  برف  و  بود  سرد  شدت  به  هوا 

جا به  جا  سرعت  با  را  برف  یا  ه  دانه  دی  ز  وی  م  که 
و سر  با  برف  یا  ه  دانه  نی  هم  برخورد  و  رد  کی  م 
د شی  م  باعث  و  وزاند  سی  م  را  آدم  پوست  صورت، 

.د ده  دست  آدم  به  ید  ید  ش  یگ  زد  خی  احساس 

ش تی  اذ  سرما  تا  گرفت  را  دهانش  یو  جل  دست  با  یق  سا 
به اد  دی  نم  اجازه  دی  شد  باد  و  شده  فی  کث  کش  نی  ع  .د  نکن 

اطراف به  بود  یت  بی  مص  هر  با  .د  نی  بب  را  اطرافش  یب  خو 
.ت خی  ر  فرو  قلبش  دی  ند  را  آراز  یت  وق  .د  کر  نگاه 

.د بو  گرفته  ش  اه  یر  گ 
کلماتش تک  تک  در  که  ین  نگرا  و  دلهره  و  بغض  با 

.د کر  صدا  را  آراز  بود 
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.. .ز  آرا   .. .ز  آرا   _
و دی  چرخ  خودش  دور  بود  آمده  سراغش  که  ین  جنو  با 

.د کر  صدا  را  آراز  تر  بلند  بار  نی  ا 
.. .ز  آرا   _

که ین  بورا  و  برف  لی  از  و  دور  از  چشمانش  یت  وق 
صیخ تش  را  آراز  توانستند  رفت،  گی  م  شدت  لحظه  هر 
سمتش به  داشت  تن  به  که  یک  ناز  ر  وی  پل  با  که  دهند 
هیر گ  به  را  شی  جا  و  باخته  رنگ  شی  ها  دلهره  مد  آی  م 

.د دادن 
دستانش با  و  برداشت  چشمانش  یو  ر  از  را  کش  نی  ع 

.ت گرف  قاب  را  صورتش 

.د دا  سرعت  شی  ها  قدم  به  یق  سا  ن  دی  د  با  دور  از  آراز 
:دیر غ  شد  که  ش  کی  نزد 

ون؟ ری  ب  یا  یب  گفت  تو  به  یک   _
است کردن  هی  گر  حال  در  یق  سا  که  نی  ا  صی  تشخ  با 

انگشتانش و  رساند  صفر  به  را  شان  نی  ب  اندک  یه  فاصل 

روی از  را  او  دستان  و  اند  چی  پ  یق  سا  دستان  مچ  دور  را 
.د کر  جدا  صورتش 
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م؟ نی  بب  کن  نگام  ؟ی  ساق  شده  یچ   _
دید را  یق  سا  سی  خ  چشمان  و  شده  قرمز  صورت  یت  وق 
دور را  دستش  .د  ش  یر  گی  د  سوال  هر  ن  دی  پرس  ل  ای  خی  ب 
ساختمان داخل  به  را  او  و  کرد  حلقه  یق  سا  یا  ه  شانه 

.د بازگردان 

و بست  سرشان  پشت  را  در  .د  شدن  ان  شه  خان  وارد  یت  وق 
.دیش ک  آغوش  در  را  یق  سا 

؟ین کی  م  هی  گر  یچ  یا  بر  م؟  زی  عز  شد  یچ   _

.د آم  ون  ری  ب  آغوشش  از  یق  سا 
آراز؟ بود  یک   _

.د بو  گرفته  شی  صدا 

.د بر  شی  موها  یل  را  دستش  کالالفه  آراز 
.م مزاح  ضی  مر  هی  بابا  یچ  یه   _

شیا ه  اشک  و  ه  دی  کش  شی  ها  گونه  یو  ر  را  دستش  یق  سا 
.د ز  پس  را 

؟ نی  یا  پ  ی  دی  دو  اونطوری  که  گفت  یچ   _
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  حفظ   را   اش ی خونسرد   کرد ی م   ی سع   که ی حال   در   آراز 

  ی اندازه   به   ی ساق .  د ی پاش   ی ساق   ی رو   به   ی لبخند   کند 

  گفتن   با   که   د ی د ی نم   ی از ی ن   گر ی د .  بود   خته ی ر   بهم   ی کاف 

  دش ی تهد   عده   ک ی   قبل   سال   مثل   دوباره   نکه ی ا   و   قت ی حق 

 . کند   بدتر   را   حالش   کردند ی م 

  اعصابم   بود   داشته   نگه   زنگ   ی رو   رو   دستش   خب _  

 . شن ی م   مردم   مزاحم   ی چ   ی عن ی .  خت ی ر   بهم   رو 

.  است   نکرده   باور   را   حرفش   ی ساق   بود   مطمئن 

 . شد   هم   نطور ی هم 

 : د ی پرس   ی ناراحت   با   و   درآورد   تنش   از   را   ش ی پالتو   ی ساق 

   آراز؟   ی گ ی م   دروغ   ی دار   چرا _  

 

  در   را   او   ی ساق   ل ی م   رغم ی عل .  شد   کش ی نزد   مجدد   آراز 

 . د ی کش   آغوش 

  بجز   شب   وقت   ن ی ا   مثال   وونه؟ ی د   بگم   دروغ   د ی با   چرا _  

  ال ی خ ی ب   باشه؟   تونست ی م   ی ک   مزاحم   ض ی مر   آدم   ه ی 

 . کرد   خ ی   مون ی سبز   قورمه .  م ی بخور   شام   م ی بر ...  اصال 
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و نشست  کاناپه  روی  .د  ز  پس  را  او  هم  باز  یق  سا 
.ت گرف  دستانش  ن  ای  م  را  سرش 

.م ندار  لی  م  من  بخور  برو  تو   _

.ت نشس  یق  سا  کنار  .د  یش  ک  یف  پو  کالالفه  آراز 
.ن ک  باور  نشده  یز  یچ   _

.د ز  ید  پوزخن  یق  سا 
.م از  ین  کی  م  یف  مخ  یر  دا  تو  منتها  .ه  شد  ا  زی  چ  یل  یخ   _

تیز ارا  پ 
۱۳  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

و ه  دی  کش  یق  سا  یم  شی  ابر  و  بلند  یا  موه  به  یت  دس  آراز 
کرده کی  نزد  او  تن  به  را  تنش  .د  ز  کنار  را  ها  آن  آرام 
یق سا  انست  دی  م  .ت  گرف  آغوشش  در  را  او  نوازش  با  و 
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  دلش   باطن   در   ی ول   زد ی م   پس   را   او   ظاهر   در 

 . باشد   آغوشش   در   خواست ی م 

  چقدر   هر   که   داشت   خاطر   به   اش ی مجرد   زمان 

  حضور   زد ی م   پس   را   پدرش   ی ناراحت   زمان   مادرش 

 .  بود   پررنگ   او   کنار   در   اندازه   همان   به   پدرش 

 . د ی کش   ی ق ی عم   نفس   و   برده   ی ساق   ی موها   ی ل   را   سرش 

  که   ست ی ن   ی خاص   ز ی چ   واقعا ...  آراز   ی عسل   چشم _  

  کله   ی با ی رق   ی وقت   ی کار   هر   تو   عشقم .  باشم   نگفته   بهت 

  قول .  ده ی م   رخ   اتفاقا   ن ی ا   از   جلو   ی بزن   رو   ت گنده 

   م؟ ی بخور   شام   م ی بر   حال .  وفته ی ن   ی اتفاق   چ ی ه   دم ی م 

 

  پاک   را   ش ی ها   اشک   آرام .  د ی کش   ی کوتاه   نفس   ی ساق 

 : گفت   وار   زمزمه   و   کرده 

 . کشه ی نم   لم ی م   من ...  بخور   برو   تو _  

 

  نقطه   ی رو   دست   عمدا   و   داد   رون ی ب   را   نفسش   آراز 

 . گذاشت   ی ساق   ضعف 

 . م ی بخواب   م ی بر .  خورم ی نم   منم   پس   باشه _  
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چشمان و  کرده  جدا  آراز  هی  نی  س  از  را  سرش  یق  سا 
.ت دوخ  او  صورت  به  را  ش  اه  شد  قرمز 

.ب نخوا  گرسنه   .. .ه  ن   _

.ت انداخ  بال  شانه  عمدا  آراز 
.د ای  نم  خوشم  ی  یا  تنه  خوردن  غذا  از  من  .م  وا  خی  نم   _

سیخ چشمان  آن  با  و  ش  ای  ذات  ین  مهربا  با  یق  سا 
.د ز  آراز  یه  گون  یو  ر  یم  آرا  یه  بوس 

.میر بخو  شام  هم  با  می  بر  باشه   _
که ید  تن  رفتار  و  ر  ای  اخت  یب  یهیر  گ  از  .د  بو  ان  می  پش 
دستش کار  داشت  وسواس  نی  ا  .د  بو  ان  می  پش  داشت 

بود افتاده  جانش  به  که  یس  وسوا  نی  ا  خود  اصالال  .د  ا   
دی م 

باعث و  کرده  نگرانش  تر  شیب  ش  ای  زندگ  با  رابطه  در 
کی در  که  انگار  .د  شی  م  بدش  احساسات  دی  تشد 
که نی  ا  یا  بر  .ت  اس  افتاده  ری  گ  ب  وی  مع  یه  چرخ 
یو ر  یر  گی  د  یه  بوس  بد  ای  بهبود  یم  ک  احوالتش 

.ق عش  از  سرتاسر  یا  بوسه  .د  نشان  آراز  یه  گون 

.ت گرف  گاز  آرام  را  او  لپ  یق  سا  جواب  در  آراز 
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بوسه از  نه؟  اتاق  می  بر  شام  یا  بج  وای  خی  م  ظاهرا   _
!ت اس  دی  پ  طور  نی  ا  که  هات 

از تی  رضا  با  دی  شن  که  را  یق  سا  کوتاه  یه  خند  یا  صد 
.د ش  بلند  شی  جا 

:ت گف  بود  گرفته  یم  ک  که  ی  یا  صد  با  و  آرام  یق  سا 
.میر بخو  شام  می  بر   _

.د دا  تکان  را  سرش 

.م زی  عز  باشه   _
.د بو  گرفته  شدت  یق  سا  یح  رو  تی  وضع  از  ش  ای  نگران 
وگرنه رد  کی  م  کنترل  را  خودش  یت  سخ  به  داشت  یق  سا 
ه ری  خ  با  د  شی  م  که  بود  د  ایز  آنقدر  ترسش  و  اضطراب 

.د ش  موضوع  نی  ا  متوجه  هم  چشمانش  در  شدن 
او با  و  دی  دی  م  کی  نزد  از  را  یق  سا  مشاور  دی  با  حتما 

همسرش تی  وضع  ن  ای  جر  در  بهتر  تا  رد  کی  م  صحبت 
.د ری  گ  قرار 

شده کور  شی  اشتها  ا  بی  تقر  نشستند  شام  زی  م  سر  یت  وق 
یق سا  یا  ه  ترس  به  ش  ای  نگران  واست  خی  نم  اما  بود، 

اشتها با  وانست  تی  م  که  ی  یا  ج  تا  نی  هم  یا  بر  بزند  دامن 
.د رسان  ن  ای  پا  به  را  شامش 
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*****

بود افتاده  شام  سر  که  یق  اتفا  .د  بو  شده  نامنظم  خوابش 

ر گی  د  طرف  از  همسرش  احوالت  و  طرف  کی  از 
سر آنقدر  .د  کن  تجربه  را  آسوده  یب  خوا  اد  دی  نم  اجازه 
ن دی  خواب  ل  ای  خی  ب  و  می  تسل  ا  تی  نها  که  بود  زده  غلت  شی  جا 

.د بو  شده 
هم با  یق  سا  کنار  خواب  قبل  ها  وقت  بعض  که  یب  کتا 
داشت آرام  آباژور  نور  ر  یز  و  برداشته  را  واندند  خی  م 
چشمانش به  مجدد  خواب  بلکه  تا  رد  کی  م  مطالعه  را  آن 
.ت نداش  یا  ه  دی  فا  ر  گی  د  آمد  یم  هم  خوابش  البته  .د  بازگرد 

.د بو  صبح  ا  بی  تقر 
و نداشت  ین  چندا  تمرکز  واند  خی  م  که  یب  مطال  یو  ر 

متوجه یت  وق  هم  تی  نها  در  .د  بو  یق  سا  یپ  در  حواسش 

کتاب شد  یق  سا  آرام  نا  یا  ه  نفس  و  کرده  عرق  ین  ا  شی  پ 
.ت گذاش  کنار  را  دستش 

.د کر  لمس  را  ش  اه  گون  و  دی  خز  او  طرف  به  آرام 
.. .م  زی  عز  ،ی  ساق   _

یق سا  که  نی  ا  تا  زد  شی  صدا  آرام  بی  ترت  نی  هم  به  بار  چند 
یا ه  دانه  وانست  تی  م  .د  گشو  را  شی  ها  پلک  یل  آرام 
.د نی  بب  بودند  پوشانده  را  یق  سا  ین  ا  شی  پ  که  یق  عر  زی  ر 
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؟یدید بد  خواب  خوبه؟  حالت   _

حال یب  آراز  کمک  با  و  داد  حرکت  تنش  به  آرام  یق  سا 
.ت نشس  تخت  یو  ر 

تیز ارا  پ 
۱۴  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

چه هر  اما  واضح،  نا  و  بود  درهم  بود  ه  دی  د  که  یس  کابو 
با .د  ببلع  را  ش  ای  خوشبخت  تا  بود  آمده  انگار  بود  که 

:د کر  زمزمه  لب  ری  ز  غصه 

آراز؟ شده  چم  من   _

.د کر  روشن  را  اتاق  چراغ  و  شده  بلند  شی  جا  از  آراز 
تا شد  باعث  کرد  برخورد  یق  سا  چشمان  در  که  یر  نو 

.دد ببن  را  چشمانش 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                    

           

                  

            

       

         

                  

                

                    

 

 

       

       

 

       

                

                

           

 

         

https://t.me/darkhaste_romanh

یق سا  سمت  به  و  داد  ماساژ  را  چشمانش  یه  گوش 
:ت گف  و  گرفت  را  او  دست  .ت  رف 

سرت از  خواب  ری  بگ  دوش  هی  برو  پاشو  .و  ش  بلند   _
بد خواب  همه  .ه  گی  د  ید  ید  خواب  .ه  نشد  تی  چی  ه  .ه  بپر 

؟ی یو  ت  فقط  مگه  .ی  گاه  ن  نی  بی  م 
.دیس بو  را  او  یا  موه  یو  ر 

میر بخو  نم  کی  م  حاضر  ی  زیچ  هی  منم  ری  بگ  دوش  تو   _
زنگ .ه  شی  م  روشن  هوا  کم  کم  الن  .ن  و  ری  ب  می  بر  بعد 

خوش م  کی  می  بر  بودن  هی  پا  اگه  ا  نی  ا  مامان  به  نم  زی  م 
.مین بگذرو 

.د تا  سی  ا  مقابلش  متعجب  یق  سا 
سرد؟ یا  هو  نی  ا  تو   _

.دیش ک  را  لپش  آراز 
برف و  زمستون  !ه  ن  کرد؟  یک  اس  ه  شی  م  تابستون  تو   _

یلیخ ان  سی  آ  و  رضا  .ه  ور  خی  م  ا  زی  چ  نی  ا  درد  به 
.م انداخت  گوش  پشت  من  یل  و  فتن  گی  م 

.د ز  ید  لبخن  آلود  خواب  یق  سا 
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من احوال  و  حال  کردن  عوض  واسه  که  یس  مر   _
.ا واقع  ت  سی  ن  لزم  یل  و  .ی  ن  کی  م  چاخان  یع  ه 

عادت طبق  .د  ید  خن  بود  شده  رو  دستش  که  نی  ا  از  آراز 
:ت گف  و  چسباند  یق  سا  ین  ا  شی  پ  به  را  ش  ای  ان  شی  پ 

نه باشه؟  مشکل  بدون  که  یر  دا  سراغ  یگ  زند   _
میر دا  اصالال  .ه  دار  گور  و  ری  گ  همه  یگ  زند   .. .م  زی  عز 
حل م  نی  ا  .م  ین  ک  باز  هارو  گره  نی  ا  که  می  ن  کی  م  یگ  زند 

.مید ن  خی  م  روزام  نی  ا  به  ه  گی  د  روز  چهار  .ه  شی  م 

را او  لخت  یو  باز  .د  یش  پا  آراز  یو  ر  به  ید  لبخن  یق  سا 
تا رفت  آراز  یا  ه  نت  طی  ش  برابر  در  و  دی  بوس  کوتاه 

.د ری  بگ  دوش 

و شست  را  صورتش  و  دست  .د  آم  ون  ری  ب  اتاق  از  آراز 
ورد آی  م  ون  ری  ب  نان  زی  فر  داخل  از  داشت  که  همانطور 
.ت گرف  تماس  رضا  یه  شمار  با  بگذارد  تستر  داخل  تا 
زنگ یا  بر  یب  خو  ساعت  صبح  وقت  نی  ا  انست  دی  م 
به هم  خودش  رد  کی  م  احساس  واقعا  اما  نبود،  زدن 

به راجع  که  یر  فک  همان  دی  شا  .د  دار  ج  ای  احت  یر  او  کی  ر 
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  ک ی   توانست ی م   داشت   ی باز   برف   و   ی اسک   ست ی پ 

 . باشد   بخش   ی انرژ   شان ی برا   امروز 

  اول   بوق   اما   شود،   داده   پاسخ   ر ی د   تماسش   داشت   انتظار 

 . د ی چ ی پ   خط   پشت   سان ی آ   ی صدا   ده ی نرس   دوم   به 

 . داد   بال   را   ش ی ابروها   متعجب   آراز 

 ... سالم _  

 

  برابر   چند   تعجبش   تا   شد   باعث   سان ی آ   نگران   ی صدا 

 . رود   درهم   ش ی ها   اخم   و   شده 

  صبح   وقت   ن ی ا   ی چ   ی برا   شده؟   ی ز ی چ   آراز   سالم _  

 ؟ ی زد   زنگ 

 

 . نداد   جواب   را   او   سوال   آراز 

  ؟ ی دار ی ب   صبح   وقت   ن ی ا   ی چ   ی برا   شده؟   ی چ   بگو   تو _  

  ی شاک   من   گرفتن   تماس   وقت   ن ی ا   بخاطر   د ی با   الن 

 کنه؟ ی م   کار ی چ   تو   دست   رضا   ی گوش   شده؟   ی چ .  ی باش 

 

 . د ی چ ی پ   ی گوش   در   سان ی آ   ق ی عم   نفس   ی صدا 
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.ن   بهمو  کرده  رحم  خدا  کنم  فکر  ین  عی  ت  سی  ن  یز  یچ   _
زنگ تو  به  نذاشت  مامان  .ه  کرد  تصادف  رضا  ب  شی  د 

.نیشیم   نگران  گفت  .م  ین  بز 

نیا نکند  .د  بر  شی  موها  لی  را  دستش  شوکه  آراز 
بود؟ ناشناس  افراد  آن  های  تی  اذ  از  یئ  جز  هم  تصادف 

وصل بهزاد  به  ماجرا  ن  یا  یه  گوش  هی  که  نداشت  شک 

اند دی  م  را  بهزاد  یا  ج  او  انست  دی  م  بود  که  هر  .د  شی  م 
یا بر  هم  یف  کا  لی  دل  .د  کن  ا  دی  پ  را  او  تا  رد  کی  م  تالالش  و 
ستاگرام نی  ا  جی  پ  آن  پشت  همچنان  بهزاد  .د  داشتن  کار  نی  ا 
چند نی  هم  .د  ا  دی  م  ادامه  شی  کارها  به  داشت  و  نشسته 

ین کمپا  چند  از  ین  زا  یر  برگ  اطالالعات  قبل  وقت 
که نی  ا  جالب  .د  بو  کرده  پست  ش  جی  پ  یو  ر  مشهور 

کم چون  .د  ا  دی  م  هم  گسترش  را  کارش  داشت  ظاهرا 
یت بهداش  یش  یا  آر  های  ین  کمپا  و  ها  شرکت  بجز  کم 
کار مثل  .د  بو  رفته  هم  ر  گی  د  یا  ه  شرکت  سراغ 

.ی یا  غذ  مواد  ات  جه  خان 
که تر  بی  عج  و  رد  کی  م  یز  با  ری  ش  دم  با  داشت  رسما 
را سرش  یت  ح  است  ممکن  که  نبود  هم  لش  ای  خ  نی  ع 
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  ن ی ا .  داد ی م   ادامه   کارش   به   خونسرد   و   کنند   آب   ر ی ز 

 ! بود   ی ب ی عج   موجود   پسر 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۴۱_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  خودتون   ی برا   ی حت   پارتا   ی ره ی ذخ   و   فوروارد   و   ی کپ 

 . شد   نخواهد   ل ی فا   رمان   ن ی ا .  حرامه 

 

  کرده   سکوت   و   رفته   فرو   فکر   در   حد   از   ش ی ب   ظاهرا 

 : د ی پرس   سان ی آ   چون   بود 

 ؟ ی هست   آراز _  

 

 . د ی کش   را   ش ی موها   کالفه   آراز 

 ؟ ی مارستان ی ب   ن؟ یی کجا   الن   چطوره؟   حالش _  

 

 . د ی کش   ی ا ازه ی خم   سان ی آ 
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کرده باد  و  خورده  ضربه  سرش  م  کی  .ه  نشد  یز  یچ   _
شب هی  و  ت  سی  ن  یص  خا  یل  مشک  گفت  دکتر  اونم  که 

.هیف کا  باشه  نظر  تحت 

:د دا  ادامه  و  گفت  یم  اوهو  آراز 
؟یر ندا  لزم  کمک  ش؟  شی  پ  ید  مون  تو  .ر  خداروشک   _

.ا اونج  م  ای  م  خودم  الن 

.دیر پ  حرفش  ن  ای  م  عی  سر  ان  سی  آ 
تا کنه  شه  نی  معا  د  ای  ب  دکتر  منتظرم  .د  وا  خی  نم  آراز  نه   _
ایب ین  ک  مالالقاتش  وای  خی  م  .ا  نیا  مامان  خونهی  می  بر 
زنگ ید  زو  نی  ا  به  صبح  ناغافل  چرا  تو  حال  .ا  اونج 

؟ید ز 

:د دا  جواب  ان  سی  آ  یه  خواست  به  توجه  بدون  آراز 
حوصله اگه  بودم  زده  زنگ  من  .ن  ارستا  می  ب  م  ای  م   _

.. .ا  کار  نی  ا  و  یز  با  برف  واسه  اطراف  نی  ا  می  بر  نی  داشت 
یزیچ الیی  الی  و  ،ی  اه  خون  هی  امشب  .س  جمعه  که  فردا 

بر شب  فردا  می  وند  می  م  هم  دور  می  رفت  گی  م  اطراف  نی  ا 
.میت ش  گی  م 
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رد را  نهادش  شی  پ  ان  سی  آ  رد  کیم  فکر  که  نی  ا  برخالالف 

.ت ف  ری  پذ  ذوق  با  کند 
ی یا  ج  هم  با  وقته  یل  یخ  .یب  خو  فکر  چه  آراز  یا  و   _
هم دور  اونجا  ا  نی  ا  مامان  یه  خون  نی  ای  ب  شما  .م  یت  نرف 

.م گی  م  م  ری  اردش  عمو  به  من  .م  یر  یگ  ب  می  تصم 

:د کر  زمزمه  ان  سی  آ  ذوق  از  متعجب  آراز 
برگزار برنامه  یر  دا  ارستانه  می  ب  تخت  رو  شوهرت   _
وقت هی  واسه  بمونه  م؟  ین  ک  ار  کی  چ  رضارو  ؟ی  ن  کی  م 

.ه گی  د 

:ت گف  عی  سر  ان  سی  آ 
به بم  شی  د  .ه  نخورد  که  ریت  .ه  تر  سالم  من  از  رضا   _
.د نبو  شی  زی  چ  وگرنه  ارستان  می  ب  اومد  مامان  زور 
و حال  .ه  خوب  هممون  واسه  یم  دوره  نی  ا  بعدشم 
زمستون نی  ا  تو  که  بس  .ه  شی  م  عوض  احوالمون 
دلمون خونه  تو  می  دی  چپ  هی  افسردگ  فصل  که  یت  لعن 

.نیت شرک  اون  فکر  به  فقط  که  شمام  .د  یس  پو 
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.د ز  ید  لبخن  آراز 
بذار .ه  باش  .ن  جا  خواهر  ها  شده  باز  دلت  و  درد  سر   _

ریش ارد  به  تو  حال  .م  ین  کیم  ار  کی  چ  م  نی  بب  شم  حاضر 

.. .و  بگ 

.دید خن  ان  سی  آ 
هم .ن  ای  ب  بگو  سپهرم  پسرش  و  خانم  سرور  به  بنظرم   _
عمو به  هم  طوری  نی  ا  ذره  گی  م  خوش  تر  شی  ب  یق  سا  به 

.ریش ارد 

البته مد  آی  نم  بنظر  هم  ید  ب  فکر  .د  کر  یا  خنده  تک  آراز 
اجازه داشت  ن  ای  جر  وجودش  در  که  ی  یا  ه  ین  نگرا  اگر 

با بعد  و  داد  ون  ری  ب  را  نفسش  .د  کن  تمرکز  تا  اد  دی  م 
.د کر  یظ  خداحاف  ان  سی  آ 

تن به  یه  کوتا  یه  حول  که  یق  سا  یا  صد  که  بود  فکر  در 
تا شد  باعث  بود  تاده  سی  ا  آشپزخانه  درگاه  در  و  کرده 

.د شو  جمع  حواسش 

.ت سوخ  نونا  کنم  فکر  جان  آراز   _
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.د ش  بلند  شی  جا  از  هول  آراز 
که شوهرته  خواهر  نی  ا  ریص  تق  .م  کرد  فراموش  آخ   _

.ه ن  زی  م  حرف  همه  نی  ا 
دیش ک  ون  ری  ب  تستر  از  دست  با  را  سوخته  یا  ه  تست  نان 
ها آن  دستش  انگشتان  نوک  در  سوزش  احساس  با  که 

.د کر  پرت  ی  یو  ظرفش  ک  نی  س  داخل  را 

.دید خن  یق  سا 
.یش کی  م  شی  آت  به  رو  آشپزخونه  الن   _

یه خند  باعث  که  ی  یا  ه  نان  سوختن  از  یض  را  آراز 
چشم ه  کی  حال  در  و  کرد  نگاه  او  به  بودند  شده  همسرش 

:ت گف  کشدار  رد  کی  م  ین  چرا 
یر نخو  سرما  وقت  هی  .ن  قربو  رو  ت  پی  ت  .ن  جو   _

خوشگله؟

:د دا  جواب  بود  آمده  حال  سر  کوتاه  دوش  با  که  یق  سا 
یلیخ .ا  چر  صبحونه  اما  بخورم،  وام  خی  نم  سرما   _

.ه گشنم 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

 

 

 

                  

         

 

             

            

                    

                

         

 

                      

     

       

 

                

                    

https://t.me/darkhaste_romanh

تیز ارا  پ 
۱۴  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

.دیس بو  و  گرفت  را  او  دست  آراز 
از .ن  یش  ب  ای  ب  .ی  نخورد  یچی  ه  ب  شی  د  که  نی  ا  بخاطر   _
رم بی  م  رو  لذت  تی  نها  پت  یت  نی  ا  از  بنده  که  ی  یا  اونج 
و روح  و  یر  بخو  صبحونه  یر  طو  نی  هم  م  دی  م  اجازه 

.یریگ ب  یز  با  به  منو  روان 

که ورد  ای  ب  در  نان  مجدد  ز  یر  ف  از  خواست  لبخند  با  یق  سا 
.د ندا  اجازه  آراز 

.م ن  کی  م  حاضر  من  .و  ت  نی  بش   _

ی یا  ه  روز  عاشق  .ت  نشس  زیم  پشت  مخالفت  یب  یق  سا 
و رد  کی  م  آماده  صبحانه  ش  یا  بر  حوصله  با  آراز  که  بود 
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دور چندان  نه  ین  زما  ری  تصاو  نی  ا  .د  یش  کی  م  را  نازش 

!د بو  خی  مر  یه  کر  به  سفر  از  تر  یل  ای  خ  شی  برا 
بهش؟ ید  ز  زنگ  صبح  وقت  نی  ا  نداد  فحش  رضا   _

:د دا  جواب  خونسرد  آراز 
.د بو  ار  دی  ب  .م  زد  حرف  ان  سی  آ  با   _

.دیخ چر  یق  سا  سمت  به  و  گذاشته  نان  تستر  داخل  مجدد 
.ن ارستان  می  ب  داشته  یئ  جز  تصادف  هی  ب  شی  د  رضا   _

.ین نگرا  از  شد  پر  یق  سا  نگاه  رنگ 

نشده؟ که  شی  زی  چ   .. .ا  خد  یا  و   _

.ت انداخ  بال  ابرو  آراز 
دل هی  من  خواهر  نی  ا  .ت  راح  لت  ای  خ  بابا  نه   _

میر ب  وام  خی  م  دی  فهم  یت  وق  نگو  که  داره  یا  خجسته 
استقبال یل  ک  هی  زخم  رضا  بگه  که  نی  ا  یا  ج  گذار  و  گشت 

!م شوهر  یا  باب  گور  گفت  کرد 
ل ای  خی  ب  او  اما  کرد،  نگاه  آراز  به  چپ  چپ  یق  سا 

:دیس پر 
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نیا با  من؟  به  نسبت  یر  ندا  ارادت  طوری  نی  ا  که  تو   _
برخاست و  نشست  د  ای  ز  افروز  دوستت  اون  و  ان  سی  آ 

برخورد دی  زی  نی  ع  شوهراشون  با  دوتا  نی  ا  .ن  نک 
.ه ار  ذی  م  بد  ری  تاث  ته  یح  رو  تو  نن  کی  م 

حال سر  و  شاداب  رد  کی  م  را  ش  ای  سع  تی  نها  که  یق  سا 
را بود  ه  دی  د  که  یس  کابو  و  ب  شی  د  اتفاقات  و  دی  ای  ب  بنظر 

.دید خن  کوتاه  کند  فراموش 

.ن بگ  آقامون  یچ  هر  .م  چش   _

آورد ون  ری  ب  تستر  از  بودند  شده  گرم  که  را  ها  نان  آراز 
.ت نشس  زی  م  پشت  چای  استکان  دو  تن  خی  ر  از  بعد  و 

خانمت عمه  بزن  زنگ  حال  پس  .ب  خو  دختر  نی  آفر   _
.حیر تف  می  بر  می  وا  خی  م  بگو 

.د کر  گرد  را  چشمانش  یق  سا 
.د ای  م  م  ری  اردش  نکنه  ؟ی  دار  ار  کی  چ  من  یه  عم  با  آراز   _

.د کر  یا  خنده  تک  آراز 
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  ی کردنا   ناز   و   ر ی اردش   ی دادنا   نخ   بدون   ی اسک   ست ی پ _  

  به   خوام ی م   شد   ی اوک   اگه   تازه   ده؟ ی م   حال   سرور   عمه 

  نداشته   ی مشکل   نوا   بخاطر   اگه .  بگم   افروزم   و   احمد 

 . ان ی ب   اونام   باشن 

 

 . شد   زده   جان ی ه   آراز   ی برنامه   از   ی ساق 

 . گذره ی م   خوش   ی ل ی خ   ان ی ب   اگه   ی وا _  

 

 . گذاشت   مقابلش   را   ی ساق   یی چا   استکان   آراز 

  حال .  عشقم   ان ی م   همه   ان؟ ی ن   دارن   جرات   مگه _  

  طفل   داماد   ن ی ا   م ی بر   م ی پاش   بخور   رو   ت صبحونه 

  هم   ه ی بق   به   بعد   م ی کن   مرخص   مارستان ی ب   از   رو   معصوم 

  تو .  کن   کنسلش   امروز   ی داشت   کالس   هم   تو .  م ی بد   خبر 

 .  خودمون   برا   بردار   نا ی ا   لباس   ساکم   ه ی 

 

 . داشت   د ی ترد   لحنش   اما   زد،   ی ق ی عم   لبخند   ی ساق 

  ی چ   شرکت .  ح ی تفر   و   گردش   ن ی ا ی ب   رضا   و   تو   اگه _  

 پس؟   شه ی م 
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لب از  را  بود  برده  دهانش  کی  نزد  تا  که  یا  لقمه  آراز 
.د دا  فاصله  شی  ها 

که ی  یا  کواله  طرف  از  ی  میظ  ع  ین  شک  کار  با  یچ  یه   _
هی بذار  .ت  سی  ن  مهم  یل  و  م  شی  م  مواجه  کردم  استخدام 

ظهر تا  امروز  بهشون  م  گیم  .ن  باش  خوش  اونا  روزم 
.ن کن  لی  تعط  زود  هم  رو  شرکت  و  بمونن 

یو ر  و  کرد  جدا  را  تست  نان  از  یک  کوچ  یه  تک  یق  سا 
.دیل ما  کره  آن 

.ت کارمندا  خوشبحال  پس   _

:ت   گف  ته  فی  خودش  و  داده  قورت  را  دهانش  یه  لقم  آراز 
هی   عمالال  .ه  ارتباط  در  من  با  که  یس  ک  هر  خوشبحال 
_

.م   شی  م  محسوب  همتون  یگ  زند  تو  بزرگ  نعمت 

ن ای  جر  در  شان  نی  ب  که  یب  خو  حال  از  تی  رضا  با  یق  سا 
.د ز  ید  لبخن  بود 

!ا آق  حاج  طوره  نی  هم   _

.د کر  نگاه  او  به  نت  طی  ش  با  آراز 
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اتاقمون به  سر  هی  رفتن  از  قبل  یا  و  خی  م  یق  سا  م  گی  م   _
؟ می  بزن 

.ه شد  دلبره  ید  ای  ز  ت  پی  ت 

.د دا  حرکت  تنش  به  یق  سا 
.م بخور  صبحونه  بعد  بپوشم  لباس  بهتره  کنم  فکر   _

.د دا  تکان  سر  آراز 
!د ش  کوفتم  من  یه  صبحون  چون  .ه  یب  خو  فکر  اوهوم   _

!سه گی  د  یا  ج  هی  دلم  همش 

یا صد  .د  ز  ید  لبخن  کرد  پر  را  گوشش  که  یق  سا  یه  خند 
ش ای  زندگ  ید  ملو  نی  بهتر  همسرش  دل  ته  از  یا  ه  خنده 

.د بو 

تیز ارا  پ 
۱۴  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 
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یا ه  کار  .ت  نشس  ان  سی  آ  کنار  و  پشت  یل  صند  در  یق  سا 
اول تا  بودند  حاضر  یگ  هم  و  شده  انجام  رضا  صی  ترخ 
که ید  مقص  یه  را  آنجا  از  و  رفته  آراز  یر  پد  یه  خان  به 

.د شون  کجاست  نبود  مشخص  قی  دق  کامالال 

.ت انداخ  یق  سا  به  یه  نگا  جلو  یه  نی  یآ  از  آراز 
یه خون  یو  جل  ن  ای  ب  یت  گف  ؟ی  زد  زنگ  سرور  عمه  به   _

ا؟ نی  ا  بابا 

.د کر  مرتب  را  شالش  یق  سا 
ها بچه  و  سوسن  گفت  سرور  عمه  اما  زدم،  زنگ   _

.د ای  ب  ونه  تی  نم  .ن  ش  شی  پ 

:د دا  جواب  متعجب  و  زد  استارت  آراز 
من که  ه  دی  نو  مشکل  اگه  .ن  ای  ب  هام  بچه  و  سوسن  خب   _

.م ن  کی  م  حلش 

یو ر  را  دستش  رضا  دی  بگو  یز  یچ  یق  سا  که  نی  ا  از  قبل 
.دید خن  و  گذاشت  سرش 
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ازت یچ  نی  ع  دی  نو  !ل  وا  نوبره  تو  مثل  یق  باجنا   _
!ه ر  بی  م  حساب 

و انداخت  رضا  سمت  به  یه  نگا  می  ن  .د  کر  حرکت  آراز 
:ت گف 

برادر منصب  در  من  .ن  ک  جمع  رو  حواست  خوب   _
.م هست  ترم  ترسناک  زن 

:ت گف  ذوق  با  ان  سی  آ  و  زد  آراز  یخ  شو  به  ید  لبخن  یق  سا 
د ای  ز  تعدادمون  یچ  هر  .ن  ای  ب  هام  بچه  و  سوسن  خب   _

.ه ذر  گی  م  خوش  تر  شی  ب  باشه 

.د کر  دی  یا  ت  را  خواهرش  حرف  آراز 
زدم زنگ  احمدم  به  .ن  ای  ب  دیا  ب  همه  .ن  یش  نبا  نگران   _
بتونه احتمال  .ه  ش  هماهنگ  شرکتشون  با  دی  با  گفت 

تا .ه  بکش  طول  م  کی  ممکنه  گفت  فقط  .ه  ری  بگ  یص  مرخ 
رو خانم  سرور  می  ری  م  هم  ما  شن  حاضر  ام  نی  ا  احمد 

بخاطر و  ت  سه  بهان  سوسن  ونم  دی  م  که  من  .م  ین  ک  یض  را 
.ه گی  م  نه  داره  ری  اردش 
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.د چرخان  آراز  سمت  به  را  سرش  رضا 

راحت دی  شا  ؟  نی  دار  خدا  بنده  به  ار  کی  چ  بابا  خب   _
.ا واقع  ت  سی  ن 

.د تا  سی  ا  قرمز  چراغ  پشت  آراز 
و ری  اردش  نی  هم  عشق  به  که  یک  ی  من   .. .ا  باب  ل  ای  خی  ب   _

ریش ارد  کردن  ولز  و  جلز  .م  ریم  دارم  خانم  سرور 
.ه دار  ن  دی  د 

زده خجالت  یق  سا  و  ند  دید  خن  غش  غش  ان  سی  آ  و  رضا 

:ت گف  او  یخ  شو  از 
.ایگ ن  یر  طو  نی  ا  عمو  و  عمه  جلو   .. .ز  آرا  زشته   _

ی یا  راهنم  چراغ  به  را  نگاهش  ه  کی  حال  در  آراز 
:د دا  جواب  بود  دوخته  یگ  رانند 

ما یت  وق  که  هی  همون  نی  ا  .م  گی  م  حتما  که  ری  اردش  جلو   _
.ت اش  ذی  م  سرمون  به  سر  یل  ک  می  بود  نامزد 

:ت گف  شی  ها  خنده  ن  ای  م  ان  سی  آ 
.ه بد  نخ  خانم  سرور  به  همه  جلو  عمو  کن  فکر  یا  و   _
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 : کرد   زمزمه   لب   به   لبخند   رضا 

.  گه ی د   مجردن   آدم   تا   دو   خب ...  بابا   داره   ی اشکال   چه _  

 جووناس؟   مختص   طنت ی ش   مگه .  کنن   ازدواج   خوان ی م 

 

 . داد   قرار   مخاطب   را   سان ی آ   و   کرد   حرکت   آراز 

.  شده   لرج   ی ل ی خ .  باش   شوهرت   ن ی ا   مراقب   سان ی آ _  

 . زد   سرش   به   فراش   د ی تجد   هوس   ی ر ی پ   سر   ی د ی د   هو ی 

 

 : زد   غر   سان ی آ 

  تو   مراقب   تا   بکنم   ی ساق   به   د ی با   من   رو   ه ی توص   ن ی ا _  

 . باشه 

 

 . کرد   ی نچ   نچ   آراز 

.  نه ی ب ی نم   رو   گه ی د   ی جا   چشام   دم ی د   زنمو   ی وقت   از   من _  

 .  راحت   الت ی خ 

 

 . داد   تکان   سر   لبخند   با   رضا 
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.ه   نی  هم  باشه  زده  شی  زندگ  تو  راست  حرف  هی  ی  یا  خد   _
.د   ر  کی  م  مسخره  یق  عاش  و  عشق  بخاطر  مارو  عمر  هی 

.د   افتا  عشق  دام  تو  همه  از  بدتر  خودش  شکر  خدارو 

.د   ز  یک  چشم  و  کرده  نگاه  یق  سا  به  لبخند  با  ان  سی  آ 
داداش   جونت  نوش   .. .ا  دام  و  تله  نی  ا  از  باشه  تا   _
!م   جون 

.ت داش  یپ  در  را  هی  بق  لبخند  ش  اه  جمل 
******

تیز ارا  پ 
۱۴  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

را او  یه  گون  محکم  و  دی  کش  آغوش  در  را  نورا  آراز 
.دیس بو 
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.م نی  بب  بده  بوسمو  جواب  ل  ای   _

یه گون  به  و  کرده  غنچه  را  کوچکش  یا  ه  لب  نورا 
.د چسبان  آراز 

.ت رف  ش  اه  صدق  قربان  آراز 
پس؟ کو  دادشت  .د  یب  چس  چقدر  .ن  م  بگردم  دورت  آخ   _

نیریش با  .د  کر  حلقه  آراز  گردن  دور  را  دستانش  نورا 
:د دا  جواب  ین  زبا 

من چون  ه  شی  م  عمو  .ه  واب  خی  م  همش  ن  ای  نو  .ه  خواب   _
؟یریگ ب  شکالالت  برام  شدم  پا  خواب  از  زود 

.د ز  او  ست  ای  س  به  ید  لبخن  آراز 
.ه خوشگل  خانم  ه  شی  م  که  بله   _

.د آم  ون  ری  ب  آشپزخانه  از  یا  چ  ین  یس  با  سوسن 
عمو .ه  گی  د  ید  ش  بزرگ  .ن  ی  یا  پ  ای  ب  عمو  بغل  از  نورا   _

.ه شی  م  خسته 
.د کر  نگاه  آراز  به 
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 . کن   لوس   رو   دوتا   ن ی ا   کم   آراز _  

 

  زان ی آو   گردنش   از   تر   محکم   که   نورا   به   ی لبخند   آراز 

 . زد   شد 

   کجاست؟   عمه ...  دوتا   ن ی ا   منن   ی عشقا _  

 

 . گذاشت   کاناپه   مقابل   ز ی م   ی رو   را   ی چا   ی ن ی س   سوسن 

  هوس .  اره ی ب   ی ترش   خانم   ن ی ا   واسه   ن ی زم   ر ی ز   رفت _  

 .  کرده   ی ترش   و   مرو ی ن 

 

 . د ی خند   آراز 

  شوهر   به   ده ی کش   بودن   شکمو   لحاظ   از   خداروشکر _  

 .  ش خاله 

  و   نورا   به   ی خوا ی م   اگه .  منتظرن   در   دم   ها   بچه   سوسن 

 . م ی بر   د ی با .  پس   بجنب   ی بد   صبحونه   ان ی نو 

 

 . کرد   نگاهش   متعجب   سوسن 

 کنم؟   کار ی چ   رو   د ی نو   م؟ ی بر   کجا _  
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شیا پ  یو  ر  هم  را  نورا  و  نشست  کاناپه  یو  ر  آراز 
.د نشان 

هارم بچه  شو  حاضر  فقط  تو  .م  زد  زنگ  دی  نو  به   _
از راهت  سر  می  ری  م  یت  داش  لزم  یز  یچ  اگه  کن  آماده 

.یر بردا  خونه 

متعجب و  کرد  سفت  را  اش  یر  روس  گره  سوسن 
:دیس پر 

کجا ؟ی  نگفت  تو؟  ومد  ین  چرا  خب  دره؟  دم  یق  سا   _
؟ می  ری  م 

.دیر پ  نی  یا  پ  و  بال  آراز  آغوش  در  نورا 
.میر ب  ز  ای  آ  عمو  با   .. .ا  خد  تورو   .. .ن  ماما  می  بر   _

:ت گف  سوسن  جواب  در  و  دی  خند  آراز 
رو خانم  عمه  فقط  اومدم  .ن  هست  رضام  و  ان  سی  آ   _
م کی  .م  ین  بز  یت  گش  هی  اطراف  نی  ا  م  ری  م  .م  کن  یض  را 

.ه ش  راه  به  رو  اوضاعمون  و  حال  می  باش  هم  دور 
کجاست؟ سپهر  یت  راس 
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نورا اما  برود،  کنارش  کرد  اشاره  نورا  به  سوسن 
.د نکر  یه  توج 

کار گفته  ون  ری  ب  رفته  زود  صبح  گفت  عمه  وال   _
.م دار 

ه کی  حال  در  سرور  چون  دهد  یب  جوا  نکرد  فرصت  آراز 
.د ش  ی  یا  ری  پذ  وارد  داشت  دست  در  یش  تر  کاسهی  ک 

.ت برخاس  شی  جا  از  احترامش  به  آراز 
.م خان  عمه  شد  عرض  سالالم   _

.د ز  ید  لبخن  سرور 
.ش با  راحت  نی  بش  .ن  جا  آراز  ید  اوم  خوش  .م  سالال   _

پس؟ کو  یق  سا 

یش تر  کوچک  یه  کاس  و  شد  کی  نزد  سرور  به  سوسن 
.ت گرف  او  دست  از  را 

منتظره .ه  در  دم  یق  سا   ! یدی  کش  د  ای  ز  چقدر  عمه  یا  و   _
.میر ب  باهاشون  تا  می  ش  آماده  ما 

.د کر  نگاه  آراز  به  چپ  چپ  سرور 
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.ه ک  گفتم  تلفن  پشت  یق  سا  به  .م  ندار  حوصله  من  آراز   _
منو .ن  ین  بگذرو  خوش  ن  یر  ب  خودتون  نی  جوون  شما 

ار؟ کی  چ  نی  وا  خی  م 

:د دا  جواب  نت  طی  ش  با  آراز 
و وره  خی  نم  بهم  شما  و  ما  سن  که  نی  ا  منظورتون  اگه   _

لتون ای  خ  بگم  دی  با  نی  بگذرون  خوش  د  ای  ز  نی  ون  تی  نم 
پشت ضمن  در  .د  ای  م  م  ری  اردش  عمو  و  بابا  مامان  راحت 
.د ای  م  سوسنم  خود  الن  نی  ایم  ن  سوسن  بخاطر  یت  گف  تلفن 

.نیر ندا  بهانه  پس 

.د دا  تکان  افسوس  با  را  سرش  سرور 
!و ت  زبون  نی  ا  دست  از   _

تیز ارا  پ 
۱۴  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د ز  ید  لبخن  آراز 
.ن منتظر  در  دم  ها  بچه  .ن  یش  حاضر  پس  خب   _
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:ت گف  سوسن  به  و  دی  کش  یف  پو  ُرور 
.ه بد  رو  بچه  نی  ا  یه  صبحون  سوسن   _

.د کر  نگاه  نورا  به 
ایب .ه  ن  کی  نم  فرار  آرازت  عمو  نترس  .ن  جو  عمه  ای  ب   _

.ر بخو  رو  ته  صبحون  برو 

:ت گف  و  دی  بوس  را  نورا  موهای  یو  ر  آراز 
.م خوشگل  بخور  رو  ته  صبحون  برو   _

.د کر  نگاه  آراز  به  درشتش  چشمان  با  نورا 
.ت شی  پ  م  ای  م  بخورم  و  مه  صبحون   .. .ا  یر  ن  ز  ای  آ  عمو   _

نورا زبان  از  اسمش  نی  ر  یش  اما  غلط،  تلفظ  به  آراز 
.دید خن 

رو ته  صبحون  برو  بدو  ونه  میم  منتظرت  ز  ای  آ  عمو   _
.ر بخو 

سمت به  سرور  رفتند  آشپزخانه  به  که  نورا  و  سوسن 
.ت نشس  او  مقابل  و  برداشت  قدم  آراز 
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.و ت  د  ای  ب  بزن  زنگ  دره  دم  یق  سا  اگه   _

.د دا  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  آراز 
؟ می  بر  نشد  قرار  مگه   _

.د کر  صدا  را  نامش  معترض  سرور 
.. .ز  آرا   _

.د ش  ه  ری  خ  سرور  به  لبخند  با  آراز 
نه؟ مگه  نی  ای  ب  نی  وا  خی  نم  ری  اردش  بخاطر   _

.د کر  اخم  سرور 
.و ر  نت  طی  ش  کن  بس   _

سرور کی  نزد  مبل  یو  ر  و  شد  بلند  شی  جا  از  آراز 
.ت نشس 

؟ نی  کن  فکر  من  یو  عم  به  اگه  هی  چ  اشکالش   _

.دیش ک  یف  پو  سرور 
.ن م  نظر  از  اشکاله  پا  تا  سر  موضوع  نی  ا   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

       

                  

 

 

                 

            

              

                

              

       

 

                   

         

 

   

                 

                    

   

             

https://t.me/darkhaste_romanh

.ت انداخ  بال  شانه  آراز 
لیم یب  ری  اردش  به  نسبت  ونم  دی  م  من  یل  و  دی  شا   _

.نیت سی  ن 

:ت گف  ل  ای  خی  ب  آراز  اما  کرد،  نگاهش  چپ  چپ  سرور 
خوب خودتونم  .ن  ین  نک  نگام  یر  طو  نی  ا  جون  عمه   _

مشکل ونم  دی  نم  من  .ت  سی  ن  غلط  چندان  حرفم  نی  ون  دی  م 
شمارو یس  ک  نی  باش  مطمئن  اما  کجاست،  ن  ای  جر  نی  ا 

نیا از  دی  نبا  .ه  ن  کی  نم  سرزنش  موضوع  نی  ا  بخاطر 
.نیش با  داشته  واهمه  هی  قض 

.د کر  نگاه  آراز  به  ین  ا  شیپ  روی  یز  یر  اخم  با  سرور 
.ین کی  م  ت  حی  نص  خوب  عموت  بخاطر   _

.دید خن  آراز 
.م باش  داشته  هواشو  دی  با  .ه  دار  گل  و  آب  حق  ری  اردش   _
بدهد را  یز  یچ  گفتن  فرصت  سرور  به  که  نی  ا  از  قبل 

:د کر  زمزمه 
.ه نباش  برتون  و  دور  ری  اردش  م  دی  م  قول   _
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.دید خن  افسوس  با  سرور 
ریش ارد  و  من  انگار  تو؟  دست  از  شه  کی  م  یچ  یق  سا   _
و من  از  تو  نکرده  لزم   . میت  هس  یا  مدرسه  بچه  خان 

.ین ک  مراقبت  عموت 

ادامه ان  شه  مکالم  نداد  اجازه  آراز  یش  گو  تماس  یا  صد 
.د کن  ا  دی  پ 

از ش  ای  گوش  یه  صفح  یو  ر  ریش  ارد  نام  ن  دی  د  با  آراز 
.دید خن  دل  ته 

ندم بی  م  شرط  خانم  عمه  .س  زاده  حالالل  چقدرم   _
.ه گی  د  نی  نشکون  رو  دلمون  .م  به  زده  زنگ  شما  بخاطر 

در رو  هم  با  قراره  که  باز  نی  کن  رد  منم  یو  عم  اگه  حال 
؟یچ روزا  یه  یق  ب  نی  مد  وی  ن  رو  امروز  .ن  یش  رو 

.د کر  اشاره  ش  ای  گوش  به  سرور 
.ه بد  جواب  من  ت  حی  نص  یا  بج  .ت  کش  رو  خودش   _

.د ز  یر  معنادا  لبخند  آراز 
.م چش  به  یا   _
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.د چسبان  گوشش  به  را  یش  گو  و  کرده  وصل  را  تماس 

خان؟ عمو  جونم   _

:دیس پر  تی  جد  با  ری  اردش 
زدن زنگ  صبح  دونه  دونه  ری  ام  و  ان  سی  آ  ؟ی  یا  کج   _

چخبره؟ .ی  دی  چ  یح  یر  تف  یه  برنام  که 

خودتون یا  بر  یت  ح  پارتا  یه  ریخ  ذ  و  فوروارد  و  یپ  ک 
.د ش  نخواهد  لی  فا  رمان  نی  ا  .ه  حرام 

تیز ارا  پ 
۱۴  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:د دا  جواب  حی  تفر  با  آراز 
.ه ش  عوض  هوامون  و  حال  ون  ری  ب  می  بر  م  کی  گفتم  ره  آ 
.ن ارستا  می  ب  از  کنم  مرخص  رضارو  رفتم  .م  ون  ری  ب  من 

.میریم نجا  وا  از  می  ش  یم  جمع  .ر  یم  ا  یه  خون  برو 
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 : گفت   د ی ترد   با   ر ی اردش 

 ان؟ ی م   ا ی ک _  

 

 . کرد   گل   آراز   طنت ی ش 

 ! گه ی د   خودمون   خب .  شرکت   ی ها   بچه _  

 

 . کرد   ی مصلحت   ی سرفه   ر ی اردش 

!  ی کرد ی م   دعوت   نارم ی ا   سپهر   و   زنت   خواهر   خب _  

 ! که   ی مرد ی نم 

 

 . نزند   قهقه   تا   گرفت   دندان   به   را   لبش   آراز 

  رو   سرور   عمه   تو   که   کنم؟   دعوتشون   ی چ   واسه _  

   ؟ ی کن   معذب 

 

 : زد   غر   ر ی اردش 

  پل   از   خرت .  نباش   رو   و   چشم   ی ب   نقدر ی ا ...  زهرمار _  

  که   حال .  شده   اد ی ز   روت   بغلت   م ی داد   رو   ی ساق   گذشته 

 . ام ی نم   من   ه ی نطور ی ا 
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غش غش  .د  کن  کنترل  را  خودش  نتوانست  بار  نی  ا  آراز 
کنارش ُسرور  باشد  مهم  شیا  بر  که  نی  ا  بدون  و  دی  خند 

:ت گف  خونسرد  شی  ها  خنده  ن  ای  م  است  نشسته 
بهت حواسم  چشم  .ن  ن  کی  م  دق  این  شمعدو  که  یا  ین  تو   _
.م ن  کی  م  دعوت  هم  رو  سرور  عمه  .و  عم  خان  هست 

؟یر ندا  یر  کا 

:د دا  جواب  خونسرد  ری  اردش 
نیایب زود  .م  ری  ام  یه  خون  من  بگم  خواستم  نه   _

.ت رف  سر  ون  مه  حوصل 

.د کر  یظ  خداحاف  نت  طی  ش  با  آراز 
ال.ال فع  .ه  حل  .گ  زرن  یا   _

:ت گف  خنده  با  و  شد  ه  ری  خ  سرور  به 
تیذ ا  رو  معصوم  طفل  نی  ا  ت  سی  ن  روا  بخدا  عمه   _

.ه شی  م  پر  پر  داره  .ی  ن  کی  م 
آراز بار  نی  ا  و  زد  یو  مح  لبخند  آراز  نت  طی  ش  از  سرور 

:د کر  زمزمه  تی  جد  با 
.م دی  چ  یق  سا  بخاطر  رو  یم  دوره  نی  ا  یخ  شو  از  دور   _
.نیر دا  خبر  روزاش  نی  ا  استرس  پر  تی  وضع  از  حتما 
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نیایب هم  شما  .ه  ش  عوض  هوامون  و  حال  م  کی  وام  خی  م 
.ه ذر  گی  م  خوش  تر  شی  ب  بهمون 

.د کر  سکوت  و  شده  ه  ری  خ  دستانش  به  متفکر  سرور 
در بخصوص  بود  سخت  شی  برا  ری  اردش  با  برخورد 
بر بود  مطمئن  .ت  ناخ  شیم  را  پسرش  .ر  سپه  کنار 
و زده  گول  را  خودش  واست  خی  م  که  نی  ا  خالالف 

از او  ت  سی  ن  یز  یچ  متوجه  سپهر  که  بقبولند  بخودش 

.د بو  باخبر  زی  چ  همه 
.ه ن  ای  د  ری  بپذ  را  آراز  نهاد  شی  پ  که  بود  مردد 

دو هر  نگاه  شد  باعث  سپهر  یه  بامز  گفتن  للاللاللا  ا 
یا صد 

.د بچرخ  در  سمت  به 
وارد رضا  و  ان  سی  آ  و  یق  سا  سرش  پشت  و  سپهر  ابتدا 

.د شدن 
:ت گف  آراز  به  رو  و  داد  ی  یل  با  و  بلند  سالالم  سپهر 

تعارف هی  در  دم  یت  گذاش  منتظر  خداهارو  بنده  نی  ا   _
؟ین کی  م  مذاکره  ید  دا  لم  خودت  بعد  تو  ن  ای  ب  ین  کی  نم 

کرده فی  تعر  او  یا  بر  را  ن  ای  جر  یق  سا  بود  مشخص 

.ت اس 
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.د کر  اشاره  سرور  به  آراز 
.ه شی  نم  یض  را  که  مادرته  ری  تقص   _

مخالفت لی  دل  انست  دی  م  .د  ش  ه  ری  خ  مادرش  به  سپهر 
یل ع  یه  کوچ  به  را  خودش  عامدانه  اما  ت،  سی  چ  مادرش 

.د ز  چپ 
کار من  از  کوزت  نی  ع  سه  هفت  هی  جون  سرور   _

به اونم  هی  گذرون  خوش  و  حی  تفر  یا  پ  که  حال  ید  یش  ک 
سفر هی  من  !ن  ز  ای  ب  کوتاه  نه؟  یگ  یم  دامادمون  حساب 

.م دی  نم  دست  از  رو  ین  مجا  و  مفت 

شیا ه  مهمان  به  تا  بود  شده  بلند  شی  جا  از  که  سرور 
.د کر  نگاه  سپهر  به  دی  بگو  خوشامد 

.و بر  تو  خب   _

.د کر  اخم  سپهر 
لوس یا  پسر  اون  از  .م  ری  نم  ی  یا  ج  مامانم  بدون  من   _

.م ننر 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

             

               

 

         

     

       

                 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                    

     

                   

       

                 

https://t.me/darkhaste_romanh

.ت گرف  را  ش  اه  عم  یو  باز  لبخند  با  یق  سا 
.ه گی  د  می  بر  .ن  اومد  شما  بخاطر  آدم  همه  نی  ا  جون  عمه   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  سرور 
.ا شم  دست  از   _
:د دا  ادامه  مکث  با 

.ه بخور  صبحونه  کنه  ار  دیب  رو  ن  ای  نو  برو  پس  باشه   _

.د دوان  همه  نگاه  در  را  یل  خوشحا  برق  سرور  تی  رضا 

****

تیز ارا  پ 
۱۴  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

روی یم  آرا  یه  بوس  و  شد  خم  نوا  صورت  یو  ر  آراز 
.د ز  او  یه  گون 

.دید خن  و  داد  تکان  را  کوچکش  یا  پاه  و  دست  نوا 
.ت رف  ش  اه  صدق  قربان  آراز 

!یت رف  خودم  به  یق  اخالال  خوش  تو  که  بگردم  دورت   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

                        

                  

                        

     

         

 

     

               

                      

                  

                

                    

                      

       

                  

                 

 

           

https://t.me/darkhaste_romanh

ها آن  به  بود  شی  پا  روی  که  یپ  تا  لپ  یل  با  از  احمد 
یش خرگو  ری  ش  ه  شی  ش  با  افروز  .د  ز  لبخند  و  کرد  نگاه 

به تا  گرفت  آغوش  در  را  او  و  نشست  نوا  کنار  شکل 
.د ده  ری  ش  او 

!؟یگیم کفر  چرا  .ر  یگ  ب  گاز  زبونتو   _

.د کر  اخم  آراز 
.م گی  نم  بهت  یز  یچ  شده  د  ایز  ات  تی  مسئول  ید  ش  مادر   _
رد کی  م  نگاه  او  به  دهان  به  ری  ش  ه  شی  ش  که  نوا  یا  بر 

تکان از  لبخندش  .د  ز  لبخند  دوباره  نوا  .د  آم  ابرو  و  چشم 
رنگش یت  صور  و  کوچک  یا  ه  لب  یه  گوش  خوردن 
با احمد  .د  بو  مشخص  بود  ا  دیپ  ری  ش  ه  شی  ش  ری  ز  از  که 

با آراز  و  گفت  یر  دا  کش  جانم  کوچکش  دختر  به  نگاه 
:دیس پر  متعجب  و  لبخند 

سه هفت  دو  همش  نشده؟  عوض  یلیخ  بچه  نی  ا  افروز   _
!ه آخ  داشته  رشد  ماه  سه  قد  هفته  دو  تو   .. .ش  م  دی  ند 

:د ز  غر  افروز  و  دی  خند  احمد 
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راه سر  بود  یچ  نی  ا  ای  دا  خ.   . .ه  تخت  به  بزن  احمد   _
؟ید کر  سبز  من  بدبخت  دوست 

:د دا  ادامه  لب  ری  ز 
شرکت اون  یر  چطو  معلوماتش  نی  ا  با  ت  سی  ن  معلوم   _

.ه ردون  گی  م  رو 

:ت گف  خنده  با  احمد 
و شکل  روز  هر   .. .ه  ید  صعو  رشدش  لی  اوا  بچه   _

.ه شی  م  عوض  ش  لی  شما 

.د دا  تکان  سر  آراز 
از لمون  ای  خ  .ه  شی  م  تو  شکل  داره  احمد  خداروشکر   _

.ه راحت  شه  د  نی  آ  بابت 

.د کر  ی  زی  ر  اخم  یخ  شو  به  احمد 
.ن نک  تی  اذ  منو  خانم  .ه  یق  ب  شیپ  برو  پاشو   .. .و  پاش   _

:ت گف  خنده  با  آراز 
.ن کرد  خلوت  جفتشون  با  باغ  تو  همه  برم؟  یک  شی  پ   _

سوسن .ن  رفت  کش  ن  ای  نو  و  نورا  که  خودمم  جفت 
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ون شی  ساق  خاله  با  دی  با  حتما  گفتن  نشد  شون  فی  حر 
.ن بخواب 

.دیچیپ نشان  ای  م  سپهر  یا  صد 
.م خود  شی  پ  ای  ب  .ت  برا  م  ری  بم   _

:دیر غ  آراز 
!م نشد  بدبخت  اونقدر  هنوز   _

دیل ا  می  م  بهم  را  ش  اه  شد  قرمز  دستان  ه  کی  حال  در  سپهر 
از را  شالش  .ت  نشس  ه  نی  شوم  کید  نز  و  آمده  ها  آن  کنار 
.د کر  کی  نزد  آتش  به  را  دستانش  و  باز  گردنش  دور 

.ه سرد  چقدر   _
.د ش  ه  ری  خ  آراز  به 

عموت و  بابا  به  برو  پاشو  شی  آت  کنار  دادن  لم  یا  ج   _
.ن کن  درست  کبابارو  کن  کمک 

:ت گف  سپهر  حرف  دی  یا  ت  در  افروز 
.. .ر  سپه  یت  گف  یآ   _
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همراه .د  کن  کامل  را  ش  اه  جمل  تا  شد  مانع  یق  سا  یا  صد 
خوابانده بود  یت  بی  مص  هر  با  را  ن  ای  نو  و  نورا  سوسن 

.د بودن 
؟ نی  دار  ار  کی  چ  من  همسر  با   _

.دیش ک  یه  آ  آراز 
بهم همه  زور  مظلومم  چون  بشم؟  قربونت  ین  یب  یم   _

.ه رب  چی  م 

.د ش  ه  ری  خ  آراز  به  هی  سف  اندر  عاقل  افروز 
نا؟ ای  اح  یت  نداش  نقش  عاشورا  یه  واقع  تو   _

و شد  ه  ری  خ  نوا  به  ها  آن  یا  ه  کل  کل  از  خنده  با  یق  سا 
:دیس پر 

هنوز؟ اره  دی  ب  چرا  یل  فسق  نی  ا   _

:دیل نا  افروز 
رید یل  یخ  شبا  .ی  ساق  آورده  در  رو  پدرمون   _

کنم؟ ارش  کی  چ  ونم  دی  نم  .ه  واب  خی  م 
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پس لی  م  یب  را  ری  ش  ه  شی  ش  که  را  نوا  ین  مهربا  با  یق  سا 
.ت گرف  آغوش  در  د  زی  م 
.ش وابونم  خی  م  من  بده   _

خسته .د  سپر  یق  سا  آغوش  به  را  نوا  تعارف  یب  افروز 
.د بو 

کو؟ سوسن   _

تیز ارا  پ 
۱۴  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.ت گرف  آغوش  در  آرام  را  نوا  یق  سا 
.ه ش  نی  سنگ  ها  قلو  دو  خواب  تا  مونده  .د  ای  م  الن   _

او یا  بر  و  رد  کی  م  نوازش  را  نوا  پشت  ه  کی  حال  در  آرام 
کرده اجاره  آراز  که  الیی  الیو  سالن  در  واند  خی  م  ی  ی   

ل

آرامش حس  نوا  تن  بوی  .د  کر  زدن  قدم  به  شروع  بود 
وانست تی  م  کاش  .د  ر  کی  م  قی  تزر  وجودش  به  یب  یج  ع 
به یر  خب  یب  و  آرام  یا  ین  د  در  آغوشش  در  کودک  مثل 

.د ببر  سر 
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ال الی  و  بزرگ  سالن  در  را  نوا  که  یق  سا  به  عشق  با   
آراز

.د ش  ه  ری  خ  رخاند  چی  م 
و شد  هی  بق  توجه  جلب  باعث  یق  سا  یو  ر  ش  اه  ری  خ  نگاه 
.د زدن  لبخند  بود  دو  آن  ن  یب  که  یا  عالالقه  و  عشق  به   

همه

از خواست  اد  دی  م  تکان  را  نوا  داشت  ه  کی  حال  در  یق  سا 
دو آن  حضور  و  در  شدن  باز  که  بپرسد  ان  سی  آ  و  رضا 

.د کن  زمزمه  خودش  با  لب  ری  ز  شد  باعث 
!ه زاد  حالالل  چه   _

ن دی  د  با  آراز  شد  متوجه  که  بود  ها  آن  سمت  به  حواسش 

.ت رف  او  سمت  به  و  شد  بلند  شی  جا  از  عی  سر  رضا 

تکان با  رضا  و  کرد  زمزمه  رضا  گوش  ری  ز  یز  ی 
.د کر  دی  یا  ت  را  او  حرف  سرش  دادن 

قیق د  ها  آن  یو  ر  ر  ای  اخت  یب  و  شد  پرت  نوا  از  حواسش 

که ان  سی  آ  به  را  بودند  کرده  که  ی  یا  ه  دی  خر  رضا  .د  ش 
کی از  بعد  و  سپرد  برود  آشپزخانه  به  واست  خی  م 
سالن از  او  از  زودتر  که  آراز  دنبال  به  یر  سرس   

سالالم

.ت رف  ون  ری  ب  بود  زده  ون  ری  ب 
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فرا را  وجودش  ترس  همان  و  اضطراب  همان  هم  باز 
صحبت یص  خصو  رضا  با  واست  خی  م  آراز  .ت  گرف 

یا ماجر  و  او  تصادف  به  ها  حرف  نی  ا  نکند  .د  کن 
د؟ شی  م  مربوط  ب  شی  د  مزاحم 

بهبود یا  بر  آراز  که  یت  زحم  تمام  انگار  .د  ش  بد  حالش 

.ت رف  هوا  به  و  شده  دود  جا  کی  بود  داده  انجام  او  حال 
احساس خودش  درون  در  صبح  از  که  یب  خو  حال  تمام 
.د شدن  نابود  ش  ضی  مر  و  گونه  وسواس  افکار  با  رد  کی  م 
د شی  نم  مداوا  یر  ا  می  ب  ن  یا  اگر  .د  کر  بغض  و  دی  گز  لب 
فکر نی  ا  با  .د  یش  ا  پی  م  فرو  و  د  شی  م  نابود  ش  ای  زندگ 

.د ش  برابر  چند  ش  اه  دلهر 
که بود  شده  قلبش  تپش  و  دلهره  نی  ا  متوجه  نوا  انگار 

.د کر  کردن  هی  گر  به  شروع 

غم ری  عل  فرزندش  یه  یر  گ  یا  صد  ن  دی  شن  با  افروز 
از را  نوا  تا  رفت  یق  سا  سمت  به  .د  یر  پ  جا  از  یگ  خست 
از تر  شی  ب  یق  سا  یه  دی  پر  رنگ  ن  دی  د  با  اما  د،  ری  بگ  او 

.د ش  او  نگران  شود  دخترکش  نگران  که  نی  ا 
:دیس پر  ناباور 

شد؟ دی  سف  گچ  نی  ع  رنگت  چرا  شده؟  چت  تو  یق  سا   _
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 : زد   لب   ج ی گ   ی ساق 

 هان؟ _  

 

  زدن   صدا   با   و   کرد   جدا   ی ساق   آغوش   از   را   نوا   افروز 

  دن ی د   از   هم   احمد   ی حت .  سپرد   او   به   را   نوا   احمد 

  بلند   که   شد   متعجب   ی ساق   ی ده ی پر   رنگ   صورت 

 : د ی پرس 

 ن؟ ی خوب   خانم   ی ساق _  

 

  جلب   ها   آن   سمت   به   را   سپهر   حواسش   احمد   سوال 

  د ی فهم   بالفاصله   ی ساق   ی رفته   وا   صورت   دن ی د   با .  کرد 

 . برخاست   ش ی جا   از   ع ی سر   و   است   قرار   چه   از   ان ی جر 

 . کرد   صدا   را   او   و   ستاد ی ا   افروز   کنار 

 ؟ ی خوب ...  ی ساق _  

 

 : گفت   متعجب   افروز 

 ! که   ی بود   خوب   هو؟ ی   شد   چت _  
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ید لبخن  با  یق  سا  و  شد  ره  یخ  یق  سا  به  ین  نگرا  با  سپهر 
:د دا  جواب  یع  مصنو 

یز با  برف  که  عصر  کنم  فکر  .م  خوب  .ت  سی  ن  می  زی  چ   _
.م خورد  سرما  می  کرد 

کرد مجبورش  و  گرفت  را  او  کی  تون  نی  آست  سپهر 
اما کرد،  نگاه  ها  آن  به  متعجب  افروز  .د  برو  دنبالش 

در .د  کن  نگاه  و  تد  سی  با  شیا  ج  سر  نداد  مجال  ین  نگرا 
.د کر  دنبال  را  ها  آن  احمد  متعجب  چشمان  برابر 

حرف و  تاده  سی  ا  آنجا  یق  سا  و  سپهر  که  ی  یو  راهر  وارد 
نم چشمان  و  سپهر  یا  صد  ن  دی  شن  با  و  شد  دند  زی  م 

.ت رف  ها  آن  کی  نزد  سرعت  به  یق  سا  یه  زد 
؟ید کر  مسخره  یا  فکر  تو  باز   _

.د دا  تکان  و  گرفت  را  یق  سا  یو  باز  متعجب  افروز 
ونه؟ وی  د  مرگته  چه   _

تیز ارا  پ 
۱۴  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 
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.د پوشان  دست  با  را  صورتش  یق  سا 
.ط فق  گرفتم  قلب  تپش  م  کی  .ز  افرو  ت  سی  ن  یز  یچ   _

سپهر به  شود  قانع  او  جواب  از  که  نی  ا  بدون  افروز 
.د کر  اشاره 

؟ هی  چ  مسخره  فکرای  ه؟  گی  م  یچ  سپهر  پس   _

با و  نداشت  را  آن  کنترل  توان  عمالال  که  یض  بغ  با  ی   
سا

:ت گف  افروز  سوال  به  ربط  یب  ترس  از  پر  ین  لح 
.ه شی  م  نابود  یچ  همه  .ه  شی  م  خراب  می  زندگ   _

.د کر  اخم  سپهر 
ونه؟ وی  د  سرت  به  زده   _

.د ز  زار  یق  سا 
نیا آراز  ونم  دی  م  من   ... سپهر  تم  سی  ن  بچه  من   _

نیا تا  جا  نی  ا  آورده  منو  .ه  دیچ  من  یا  بر  رو  یم  دوره 
اما شه،  خوب  حالم  تا  شم،  ل  ایخیب  رو  یت  لعن  وسواس 
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ونه وی  د  دارم  .ه  س  ری  نم  ل  ای  خ  و  فکر  نی  ا  به  زورم  من 
.د ای  م  بال  داره  جونم  ترس  و  استرس  شدت  از  .م  شی  م 

.د چرخان  دو  آن  نی  ب  را  نگاهش  جی  گ  افروز 
شده؟ یچ  ه؟  گی  م  یچ  ونه  وی  د  نی  ا  سپهر   _

از تر  مهم  یق  سا  کردن  آرام  .د  دا  ون  ری  ب  را  نفسش  سپهر 
.د بو  افروز  شمار  یب  سوالت  به  دادن  جواب 

.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  چشمان  در  ان  نی  اطم  با  و  محکم 
و بی  عج  یر  ا  می  ب  .ه  یح  رو  یر  ا  می  ب  هی  نی  ا  یق  سا   _

سخت طی  شرا  و  استرس  پر  روزای  تو  .ت  سی  ن  می  بی  غر 
ی یا  حالت  نی  همچ  ری  درگ  ا  یلی  خ  ممکنه  زمونه  دوره  نی  ا 
من .ه  دار  ین  درما  هی  ی  ضیر  م  هر  کن  باور  اما  بشن، 
.یش خوب  خوب  ه  گی  د  مدت  هی  م  دی  م  قول  بهت  جا  نی  هم 

باشد ه  دی  نشن  را  سپهر  های  حرف  اصالال  که  انگار  ی   
سا

:د کر  زمزمه 
.. .ه  اگ  ؟ی  چ  شد  خسته  دستم  از  آراز  موقع  اون  تا  اگه   _

.د کر  نگاهش  چپ  چپ  سپهر 
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هرته؟ شهر  مگه  .ه  ن  کی  م  غلط  آراز   _

در سپهر  شد  باعث  و  دی  چی  پ  نشان  ای  م  آراز  ید  ج  یا  صد 
.د ری  بگ  فاصله  یق  سا  از  اراند  خی  م  را  سرش  ه  کی  حال 

چخبره؟ جا  نی  ا   _
با .د  تا  سی  ا  یق  سا  مقابل  و  کرده  نگاه  سپهر  به  چپ  چپ 

را زی  چ  همه  یق  سا  یه  دی  پر  رنگ  صورت  ن  دی  د 
.د کر  فراموش 

شده؟ یچ   _

زیچ همه  کرد  وانمود  و  زده  یع  مصنو  ید  لبخن  یق  سا 
.ت اس  راه  به  رو 

.ه گرسنم  نشد؟  حاضر  شام  .ه  نشد  یچ  یه   _

رو و  کرد  اخم  او  یه  ن  ای  ناش  بحث  ضی  تعو  بخاطر  آراز 
:ت گف  سپهر  و  افروز  به 
.ا لطف  نی  بذار  تنها  مارو   _

آن هم  دوشادوش  دو  هر  و  کرد  اشاره  افروز  به  سپهر 
.د کردن  ترک  را  ها 
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  طرف   دو   را   دستانش   آراز   شدند   تنها   دو   آن   ی وقت 

 . زد   مه ی خ   او   ی رو   و   چسباند   وار ی د   به   ی ساق   صورت 

   زم؟ ی عز   شده   ی چ _  

 

  صحبت   او   با   ضعفش   از   د ی د ی نم   خود   توان   در   ی ساق 

  خونسرد   آراز   چون   د ی بگو   ی ز ی چ   نبود   ی از ی ن   اما   کند، 

 : کرد   زمزمه 

  و   فکر   ی کل   ی نشست   رون ی ب   رفتم   رضا   با   من   ی د ی د _  

   آره؟   ی کرد   ال ی خ 

 

 . د ی گز   لب   ی ساق 

 ؟ ی زد   حرف   رضا   تصادف   به   راجع _  

 

  دروغ   خواست ی نم .  د ی بوس   را   او   ی شان ی پ   ق ی عم   آراز 

 . د ی بگو 

.  کرده   تصادف   ی چطور   دم ی فهم ی م   د ی با .  اوهوم _  

 .... نه   ا ی   کرده   فرار   طرف 

 : داد   ادامه   که   خواند   را   ی ساق   نگاه   سوال 
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احتمال .ه  باش  مربوط  بهزاد  به  هی  قض  دادم  احتمال   _
مطمئن دی  با  .د  بهزا  به  برسن  من  قی  طر  از  وان  خی  م 

.ه   باش  جمع  حواسش  بدم  هشدار  بهش  تا  دم  شی  م 

تیز ارا  پ 
۱۵  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:د کر  زمزمه  وحشت  با  یق  سا 
مون بی  تعق  بهزاد  یه  خون  م  یت  ف  ری  م  می  داشت  یت  وق  ممکنه   _

باشن؟ کرده 

هیک ت  یق  سا  مقابل  ار  وی  د  به  و  گرفت  فاصله  او  از  آراز 
.د دا 

باشه یر  طو  نی  ا  اگه  خب  اما  ممکنه،   .. .ی  ساق  ونم  دی  نم   _
.م بنظر  ت  سی  ن  ین  نگرا  یا  ج  چندان  هم 

:دیس پر  تند  یق  سا 
چطور؟  _
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 . کرد   جمع   نه ی س   ی رو   را   دستانش   آراز 

  م ی رسوند   رو   دلرام   بار   ه ی   ما   باشه   ادت ی   اگه _  

  اون   حتما   باشه   کرده   ب ی تعق   منو   ی کس   اگه .  ش خونه 

  اگه   پس .  ده ی د   رو   صحنه   ن ی ا   و   بوده   دنبالمون   روز 

  ی برا   دن ی م   احتمال   اونجا   م ی باش   رفته   م گه ی د   ی ها   دفعه 

  ظاهر   لحاظ   از   که   هم   رو   بهزاد .  م ی رفت   دلرام   دن ی د 

 .  ست ی ن   ی مشکل   پس .  اد ی ز   احتمال   به   شناسن ی نم 

 

  الش ی خ   ی حدود   تا   ر ی تفس   ن ی ا .  د ی کش   ی ا آسوده   نفس   ی ساق 

 : داد   ادامه   نان ی اطم   با   آراز .  کرد   راحت   را 

  منو   داره   که ی اون .  ست ی ن   من   دنبال   ی کس   ی ساق _  

  ی ل ی خ   بهزادم .  برسه   بهزاد   به   خواد ی م   ترسونه ی م 

  بر   خودش   پس   از .  ستم ی ن   نگرانش .  زرنگه   و   باهوش 

.  س هوده ی ب   ات ی نگران   و   ها   دلهره   ن ی ا   کن   باور .  اد ی م 

 . بگردم   دورت   وفته ی ب   برام   ی اتفاق   ست ی ن   قرار 

 

 . انداخت   ن یی پا   را   سرش   ی شرمندگ   با   ی ساق 

 . دونم ی م .  کنم ی م   تت ی اذ   دارم _  
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را دستش  .د  کر  پر  را  نشان  ای  م  یه  فاصل  اخم  با  آراز 
تا کرد  مجبور  را  او  و  برده  همسرش  یه  چان  ری  ز 

کارمند فقط  یق  سا  که  ی  یا  ه  روز  د  ای  به  .د  کن  نگاهش 

که نی  ا  یا  بر  و  د  شی  م  محسوب  ش  ری  ز  به  سر  و  یت  خجال 
به ته  خی  آم  یت  ید  ج  با  کند  عوض  یم  ک  را  او  یا  هو  و  حال 

:ت گف  نت  طی  ش 
منو نی  زم  یا  ج  ین  زی  م  حرف  یر  دا  یت  وق  ی  یل  مو   _
ار وی  د  و  در  با  دارم  نم  کیم  حس  یر  طو  نی  ا  .ن  ک  نگاه 

.م ن  زی  م  حرف 

که گذشته  نی  ری  ش  یا  ه  روز  به  را  یق  سا  آراز  یه  جمل 
نگاهش .د  بزن  لبخند  تا  شد  باعث  و  برده  بود  هم  دردناک 

.ت دوخ  آراز  به  را 
.ت سی  ن  خودم  دست  حالتا  ن  یا  که  ین  بدو  وام  خی  م  آراز   _

.. .ا  ام  نکنم،  فکر  بهش  واد  خی  م  دلم  ین  ع 

.د چسبان  او  یا  ه  لب  به  را  ش  اه  اشار  انگشت  آراز 
با .ت  سی  ن  عور  شی  ب  اونقدرام  شوهرت  بخدا   .. .م  هم  فی  م   _
.. .ا  ین  کی  م  نی  توه  من  به  یر  دا  ودت  خی  ب  گناه  احساس  نی  ا 
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که است  کردن  یخ  شو  حال  در  آراز  انست  دی  م  یق  سا 
.د ز  لبخند 

مثل نبود  بلد  کس  چی  ه  .ش  یا  ه  درد  درمان  بود  شده  آراز 
.د کن  آرامش  او 
.م دار  دوستت   _

را او  تا  کرد  یق  سا  صورت  کید  نز  را  صورتش  آراز 
عقب شد  باعث  مادرش  یه  سرف  یا  صد  که  ببوسد 

.د کن  نگاه  او  به  متعجب  و  ه  دی  کش 

که ید  لبخن  با  و  گرفت  دندان  به  را  ش  نی  ری  ز  لب  هی  عط 
:ت گف  رد  کی  م  کنترل  یت  سخ  به 

.. .م  ونست  دی  نم  من  دی  ببخش   .. .ه  حاضر  شام   _

از یق  سا  یا  ه  لپ  ش  اه  جمل  با  و  دی  خند  خونسرد  آراز 
.د انداختن  گل  و  شده  قرمز  خجالت  شدت 

.م وس  بی  م  رو  عروست  دارم  من  یت  ونس  دی  نم   _

.ت گرف  گون  شی  ن  او  یو  باز  از  خجالت  با  یق  سا 
.دید خن  هی  عط 
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یب نی  ا  یا  رفتار  به  دارم  عادت  من   .. .ی  ساق  کن  ولش   _
.

و داد  ماساژ  تی  رضا  با  را  یق  سا  گون  شی  ن  یا  ج  آراز 
دست

.د شدن  یه  را  هی  عط  دنبال  به  و  گرفت  را  او 
پسرت ین  بخو  شکر  نماز  الن  دی  با  شما  خانم  هی  عط   _

.ه عروست  یا  دی  ش  و  عاشق  همه  نی  ا 

:ت گف  آرام  خنده،  با  هی  عط 
داره ت  ری  اردش  عمو  الن  رو  یع  واق  یق  عاش  و  عشق   _
دست از  هی  ثان  کی  .م  خان  سرور  طفلک  .ه  ن  کی  م  تجربه 

.ه ندار  شی  آسا  بشر  نی  ا 

.دید خن  غش  غش  آراز 
یق سا  و  من  شام  زی  م  سر  کن  میظ  تن  جوری  هی  هی  عط   _

هیض ق  فان  .م  ین  یش  ب  سرور  عمه  و  ری  اردش  یو  جل 
ال.ال اص  ه  ری  اردش 

:ت گف  لب  ری  ز  و  داد  فشار  را  آراز  دست  یق  سا 
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.ه ن  کی  م  رو  ته  کل  عمه   _

تیز ارا  پ 
۱۵  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

بلکه که  یق  سا  و  آراز  حواس  تنها  نه  شام  زی  م  دور 
.د بو  سرور  و  ری  اردش  یپ  در  همه  حواس 

نشان توجه  سرور  به  یح  واض  کامالال  طرز  به  ر   
اردش

سرور دست  کنار  یل  صند  یو  ر  یک  ری  ز  با  .د  ا  دی  م 
همه بود  شده  باعث  او  به  شام  تعارف  با  و  نشسته 
زیر زی  ر  بودند  خوردن  غذا  مشغول  که  همانطور 

.د بخندن 
کالالفه سرور  بود  کوک  فش  یک  که  ری  اردش  خالالف   

بر اما 
طرف آن  که  سوسن  به  را  نگاهش  ه  کی  طور  .د  بو  شده 

:دیس پر  و  دوخت  بود  نشسته  زی  م 
ن؟ دی  خواب  گرسنه  ن  ای  نو  و  نورا   _

.د ز  ش  اه  عم  ین  نگرا  به  ید  لبخن  سوسن 
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چند زور  به  .ن  براشو  کردم  گرم  ظهر  یا  غذ  از  نه   _
.د بر  خوابشون  زود  بودن  خسته  یل  یخ  .ن  خورد  لقمه 

.د ش  بلند  شی  جا  از  بهانه  با  سرور 
.م بزن  سر  بهشون  م  ری  م   _

مشخص کامالال  .د  ش  زوم  سرور  یو  ر  همه  متعجب   
نگاه

بلند ری  اردش  کنار  از  تا  است  بوده  یا  بهانه  دنبال  او  بود 
.د شو 

.د ش  ه  ری  خ  سرور  به  رفته  وا  ری  اردش 
.. .ن  ید  ور  خی  م  رو  شامتون   _

.د ز  اجبار  سر  از  ید  لبخن  سرور 
سوسنم .ن  رس  تی  م  و  هی  رن  پی  م  خواب  از  ها  بچه   _

.م رد  گی  برم  بهشون  بزنم  سر  هی  .س  خسته 

سپهر چون  د  ری  بگ  فاصله  زی  م  از  نکرد  فرصت 

:ت گف  ید  عا  و  برخاست  شی  جا  از  بالالفاصله 

رو امت  ش.  بهشون  نم  زی  م  سر  من  .ن  جا  مامان  نی  بش   _
.ر بخو 
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سرش پشت  حرف  هزاران  سپهر  حرکت  و  جمله  نی  ا 
.ت داش 

که نی  ا  از  اصالال  او  که  داشت  را  مفهوم  نی  ا  ش  نی  تر   
مهم

او اتفاقا  و  ت  سی  ن  ناراحت  نشسته  ری  اردش  کنار  مادرش 

خوردن به  ری  اردش  کنار  در  تا  رد  کی  م  بی  ترغ  را 
ریش ارد  ارتباط  تی  کل  در  ین  عی  نی  ا  و  دهد  ادامه  شامش 

.ت نداش  یل  مشک  مادرش  و 
یض اعترا  بتواند  مادرش  که  نی  ا  از  قبل  و  عی  سر  سپهر 

سرور و  گرفت  فاصله  زی  م  از  ورد  ای  ب  یا  بهانه  ای  کرده 
.ت نشس  شی  جا  سر  اجبار  به 

ریز و  آرام  و  انداخت  نی  یا  پ  را  سرش  لب  به  لبخند  آراز 
:د کر  زمزمه  لب 
.ر پس  گرم  دمت   _

تیا سر  هم  هی  بق  به  که  بود  یر  مس  انگار  آراز  لبخند 
رفتار پشت  در  شده  پنهان  ین  مع  متوجه  همه  .د  کر 

.د بودن  شده  سپهر 
زمزمه و  کند  کنترل  را  خودش  نتوانست  ا  تی  نها  ری  ام 

:د کر 
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.. .ه  یا  العاده  فوق  مرد  سپهر   _
.د کر  اضافه  خنده  با 

.م خان  سرور  ندارم  یا  ه  گی  د  دختر  که  فی  ح   _

:ت گف  همسرش  حرف  دی  یا  ت  در  هی  عط 
ریم ا  .ن  جا  سرور  کنه  حفظ  برات  رو  جان  سپهر  خدا   _

.ه گی  م  درست 

.د کر  نگاهشان  زی  آم  تشکر  یه  نگا  با  سرور 
خدا که  هی  نعمت  نی  بزرگتر  سپهر  .ا  شم  نی  دار  لطف   _

.ه داد  بهم 

:د ز  لب  ط  ای  احت  با  ری  ام 
موجود بچه  نم،  کی  م  درکتون  کامالال  من  .ه  درست   _
تمام انگار  ه  شی  م  دار  بچه  آدم  که  نی  ا  از  بعد  .ه  بی  عج 

ه نی  ا  ت  قی  حق  خب  اما  شه،  یم  ری  یغ  ت  دستخوش  شی  زندگ 
هر به  .ت  سی  ن  خوب  هم  ها  بچه  به  د  ای  ز  یگ  وابست  که 
خودمون فکر  به  هامون  بچه  از  فارغ  دی  با  ماها  حال 

.میش با 
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.دید خن  آرام  و  متانت  با  سرور 
تون شی  فرما  .ن  خا  ری  ام  نیت  هس  یت  س  ای  س  با  مرد  شما   _

.. .ه  حی  صح 

سرور جمالالت  با  .ت  گذاش  ناقص  را  ش  اه  جمل  عامدانه 
بازگشت با  .د  ش  برقرار  سکوت  نشان  ای  م  و  نی  سنگ  فضا 

به یق  یم  ع  خواب  در  ن  ای  نو  و  نورا  که  نی  ا  گفتن  و  سپهر 
اما شکست،  موقت  بطور  را  سکوت  نی  ا  رند  بی  م  سر 

ان شه  هم  که  نی  ا  تا  شدند  شام  خوردن  مشغول  همه  هم  باز 
زیم ان  شی  غذا  کردن  تمام  از  بعد  کی  به  کی  و  کم  کم 

زیم پشت  از  هی  بق  از  زودتر  سرور  .د  کردن  ترک  را  شام 
.ت خاس 

بلند بود  کرده  تمام  را  شیا  غذ  نصف  یت  سخ  به  که  یق  سا 
:ت گف  ری  اردش  که  کند  جمع  را  شام  زی  م  تا  شد 

.. .ن  جا  یق  سا   _

.د آور  بال  را  نگاهش  یق  سا 
جان؟ عمو  جانم   _

تیز ارا  پ 
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۱۵  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د ز  لبخند  ری  اردش 
.ن ن  کی  م  جمع  هی  بق  .ن  ک  ول  و  زیم  .و  عم  سالالمت  جانت   

_

.مین بز  حرف  کلمه  چند  وام  خی  م 

.ت گرف  یق  سا  دست  از  را  فی  کث  یا  ه  بشقاب  آراز 
ون شی  ا  .ه  بد  گوش  عاشقم  یو  عم  دل  و  درد  به  برو   _

.ه تر  واجب 

دور را  دستش  .ت  رف  یق  سا  سمت  به  و  دی  خند  ری  ام 
.د کر  حلقه  یق  سا  یه  شان 

ید نخور  شام  بود  بهت  حواسم  خوبه؟  حالت  جان  بابا   _
.د ای  ز 

.د ش  ه  ری  خ  ری  ام  به  محبت  با  یق  سا 
.م نداشت  اشتها  د  ای  ز  .ن  جو  پدر  خوبم   _

.د نشان  او  سر  یو  ر  یا  بوسه  محبت  با  ری  ام 
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.م دختر  باش  تی  سالالمت  مراقب   _

:د ز  غر  کالالفه  ری  اردش 
هیص تو  .م  دار  کارش  کن  ول  رو  یق  سا  ه  قی  دق  دو  ری  ام   _

.د بع  برا  بذار  رو  هات 

:ت گف  آراز  و  دی  خند  ری  ام 
.ن ک  فرار  نه  کی  م  رو  ته  کل  الن  ری  ام   _

.ت برداش  سفره  یو  ر  از  ف  یث  ک  ظرف  چند  خنده  با  ری  ام 
.ن کن  جمع  رو  سفره  می  کن  کمک  ای  ب   .. .ر  پس  ای  ب   _

آن یا  ه  صحبت  یه  یق  ب  و  رفت  ری  اردش  طرف  به  یق  سا 
.دین نش  را  ها 

:دیس پر  او  دی  رس  که  ری  اردش  کنار 
ون؟ ری  ب  می  بر  م  کی  خوبه  حالت   _

ریش ارد  همراه  و  دی  پوش  را  ش  او  پالت  .د  دا  تکان  سر  یق  سا 
.د گذاشتن  قدم  برف  از  ه  دی  پوش  باغ  در 
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یق سا  .د  بو  سرد  شدت  به  هوا  اما   ، دی  ار  بی  نم  برف 

نفس یا  گرم  با  تا  کرده  ک  ید  نز  دهانش  به  را  دستانش 

.د کن  گرم  را  ها  آن  شی  ها 
که ال  الی  و  ید  ورو  یا  ه  پله  یو  ر  تا  کرد  اشاره  ری  اردش 
در برف  بارش  از  سرشان  یل  با  برنزت  سقف  بخاطر 

.د ن  نی  بنش  بود  مانده  امان 
زدن حرف  به  شروع  بالالفاصله  ری  اردش  نشستند  ی   

وق

.د کر 
قبل سال  چند  مثل  شدم  آشنا  هی  ترک  تو  همسرم  با  یت  وق   _

تیع موق  هی  به  برسه  تا  بود  پله  دنبال  فقط  که  بودم  آراز 
وسط تو  که  بود  شانس  خوش  یل  یخ  آراز  .ر  بالت 

.ید دا  نجاتش  و  شدی  ا  دی  پ  شی  زندگ 
.د آور  ون  ری  ب  را  ارش  گی  س  پاکت  ش  بی  ج  داخل  از 

.ت گرف  را  شی  ها  صحبت  ادامه  و  زد  آتش  یر  ا  گی  س 
اون یم  جهن  یا  روز  و  سابق  زن  به  راجع  وام  خی  نم   _
.د ب  و  خوب   .. .ن  شد  تموم  ها  گذشته  .م  بزن  حرف  روزا 
کنم، تبرئه  خودمو  وام  خی  نم  یت  ح  .م  ت  سی  ن  مقصرم  دنبال 

.. .ا  ام 
به دقت  با  که  یق  سا  به  و  زده  ارش  گی  س  به  یق  یم  ع  پک 

.د ش  ه  ری  خ  رد  کی  م  گوش  او  یا  ه  حرف 
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یه انداز  به  .م  کن  یگ  زند  یر  طو  نی  ا  ه  گی  د  وام  خی  نم   _
شیپ هام  بچه  کردم  قبول  یت  ح  .م  بود  تنها  یف  کا 

از اما  داشتن،  دوست  طوری  نیا  چون  بمونن  مادرشون 
هی ونم  تی  م  نم  کی  م  حس  .م  شد  آشنا  سرور  با  یت  وق 

.م باش  داشته  کنارش  خوب  یگ  زند 

.د ز  لبخند  یق  سا 
د؟ ای  برم  من  دست  از  یر  کا  چه   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  ری  اردش 
.م کن  خراب  سرور  یا  بر  رو  یم  دوره  نی  ا  وام  خی  نم   _

هی امروز  ردم  کی  م  فکر  .ه  بگذرون  خوش  وام  خی  م 
اشتباه ظاهرا  اما  زدن،  حرف  برا  هی  خوب  فرصت 

ت سی  ن  قرارم  یل  و  باشه،  معذب  وام  خی  نم  .م  رد  کی  م 
حس یب  بهم  نسبت  سرور  ونم  دی  م  من  .م  ای  ب  کوتاه 

... .ت  سی  ن 
.د ری  بگ  نفس  تا  کرد  مکث 

ازش که  ناسم  شی  نم  بهش  تو  از  تر  کی  نزد  رو  یس  ک   _
اگه .ه  کن  صحبت  باهاش  موضوع  نی  ا  به  راجع  بخوام 

.ن ک  صحبت  باهاش  می  برگشت  یت  وق  ممکنه 
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.د دا  تکان  سر  یق  سا 
عمه با  حتما  من  نی  بخوا  شما  اگه  .ن  عموجو  چشم   _

.م ن  زی  م  حرف  جون 
.دیل ما  بهم  را  دستانش 

صحبت و  ما  یه  خون  نی  ای  ب  دوتاتون  هر  نی  وا  خی  م   _
؟ نی  کن 

یا ه  یش  کا  یو  ر  را  ش  اه  سوخت  ه  می  ن  ار  گی  س  ری  اردش 
.د کر  خاموش  دستش  کنار 

نیا می  ش  مطمئن  اول  که  یط  شر  به  اما   ، هی  خوب  فکر   _
اجبار و  زور  به  وام  خی  نم  .ه  ن  کی  نم  ناراحتش   

مالالقات

.م کن  یر  کا 

.د ش  ه  ری  خ  د  شی  م  خارج  دهانش  از  که  یر  بخا  به  یق  سا 
سخت سرور  عمه  کردن  یض  را  .ت  راح  لتون  ای  خ   _

.ت سی  ن  ممکن  ری  غ  اما  هست، 
*****

تیز ارا  پ 
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۱۵  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

یو ر  که  ش  ای  گوش  لرزش  یا  صد  با  ش  قی  عم  خواب 
.د ش  مختل  بود  انداخته  ی  یا  ریذ  پ  داخل  یه  کاناپ  مقابل  زی  م 
نت لی  سا  را  یش  گو  چرا  که  بود  یک  شا  خودش  دست  از 
و گرم  بالش  یا  ه  لبه  .د  بو  گذاشته  ره  بی  و  یو  ر  و  نکرده 
تا داد  فشار  شی  ها  گوش  یو  ر  طرف  دو  از  را  نرمش 

ادامهی به  توانست  او  و  شده  ل  ایخیب  نده  ری  گ  تماس  بلکه 
یا بر  یش  گو  یا  صد  .د  بو  ده  یا  ف  یب  اما  بپردازد،  خوابش 

زنگ به  شروع  مجدد  و  شده  قطع  کوتاه  هی  ثان  چند 
.د کر  خوردن 
:دیر غ  خوابالود 

!ن ت  پنج  حق  به  شه  قسمتت  جهنم  عذاب   _
زد کنار  را  شی  رو  گرم  یو  پت  .د  ش  جا  به  جا  شی  جا  در 

یه چوب  یا  پ  اگر  .د  آم  نی  یا  پ  تخت  یو  ر  از  لی  م  یب  و 
!د نبو  آور  عذاب  اندازه  نیا  تا  شاندنش  کی  م  دار 

و بود  داشته  نگه  باز  زور  به  را  چشمانش  ه  کی  حال  در 
یع س  اطراف  روشن  و  کی  تار  یا  هو  در  یت  سخ  به 

ن دی  د  با  .د  آم  ون  ری  ب  اتاق  از  برود  صدا  سمت  به  رد  کی  م 
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آن مقابل  کاناپه  یو  ر  را  خودش  زی  م  یو  ر  یش  گو 
اخم آراز  شماره  ن  دی  د  با  .ت  برداش  را  یش  گو  و  انداخت 

.دیش ک  درهم  را  شی  ها 
رم ای  م  رو  شرکتت  تم  سی  س  کل  روز  هی  معتمد  آراز   _

!ت مزاحمت  نی  ا  بخاطر  نی  یا  پ 

که نی  ا  از  تمام  یل  ای  خی  ب  با  و  حوصله  یب  و  دی  کش  یف  پو 
را تماس  است  زده  زنگ  صبح  وقت  نی  ا  آراز  چرا 

.د دا  جواب 

.ت گرف  ش  اه  خند  دی  شن  که  را  آراز  حرص  پر  یا  صد 
.د بو  خودش  از  تر  طلبکار  او  ظاهرا 

؟یدیم ن  جواب  که  ید  مر   _

.دیش ک  یا  زه  ای  خم  بهزاد 
زنگ یچ  واسه  سحر  یه  کل  .ن  ک  ولم  جدت  سر  بابا   _

؟ید ز 

:دیس پر  ت  ری  ح  پر  آراز 
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هی ممکنه  زدم  زنگ  ساعت  نیا  که  من  یگ  یم  ن  نا  ای  اح   _
باشم؟ داشته  برات  ید  ب  خبر  هی  وقت 

:د دا  جواب  تمام  یل  ای  خی  ب  با  بهزاد 
اصالال خوابالود  !ب  خ  بده  بعد  به  زده  ای  بذار  بدو  خبر   

_

.یگیم یچ  همم  فی  نم 

.دین ش  را  آراز  قی  عم  نفس  یا  صد 
رو تی  زندگ  خوبه  .ش  دادا  یا  خجسته  یل  یخ  ه  گی  د  تو   _

.یس ک  لی  ر  یر  طو  نی  ا  و  هواست 

.دید خن  بهزاد 
در .ن  یت  گرف  ید  ج  یل  یخ  رو  این  د  شماها  .ا  باب  ل  ای  خی  ب   _
بهت نن  زی  م  آمپول  که  یت  وق  مثل  دی  با  ای  دن  با  برخورد 

!یش با  نداشته  درد  تا  ین  ک  برخورد 
.دید خن 

!ین ک  شل  دی  با  اصطالالح  به   _

.دید خن  افسوس  با  آراز 
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  ی کس   کردم ی م   فکر   قبل   ی قه ی دق   دو   تا   اگه   من   ی عن ی _  

  ی کس   عمرا   مطمئنم   الن   بشه،   تو   ف ی حر   ممکنه 

  ه ی بق   از   چ ی ه   سه   ی ال ی خ ی ب   ن ی ا   با   تو .  ست ی ن   فت ی حر 

 . ی جلوتر 

 

  را   چشمانش   ی گوشه   و   ده ی کش   ی گر ی د   ی ازه ی خم   بهزاد 

 . د ی مال 

  از   ی برا   ی ز ی چ   که   ه ی کس   ا ی دن   تو   آدم   ن ی تر   قدرتمند _  

 . باشه   ادت ی   نو ی ا .  باشه   نداشته   دادن   دست 

  فش ی ضع   که   داشت   ا ی دن   در   ی وابستگ   ک ی   فقط   خودش 

  ن ی ا   از   ی کس   نبود   قرار   اما   بهنام، ...  قلش .  کرد ی م 

 . شود   باخبر   ضعف 

 

 . کرد   جمع   را   حواسش   آراز   ی صدا 

  که   یی اونا .  باشه   برت   و   دور   به   حواست   سوپرمن _  

  ی خونه   دم   هم .  رضا   و   من   د ی تهد   کار   تو   زدن   دنبالتن 

  فرار   و   رضا   ن ی ماش   به   زدن   پشت   از   هم   اومدن   من 

 . شن   المون ی خ ی ب   تا   م ی بگ   جاتو   که   گذاشتن   امم ی پ .  کردن 
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خطر یب  و  ید  عا  یه  مسئل  کی  با  کامالال  که  انگار   
بهزاد

:ت گف  است  طرف 

!و بگ  جامو  نن  کی  م  تون  تی  اذ  یل  یخ  ید  ید  اگه   _

:دیس پر  ناباور  آراز 
سرت؟ به  زده   _

.د ش  ه  ری  خ  سقف  به  خونسرد  بهزاد 
از که  کنم  ارشون  کی  چ  بلدم  من  .م  گی  م  ید  ج  نه   _

.ت راح  لت  ای  خ  .ن  فت  وی  ب  کردنم  دنبال  صرافت 

تیز ارا  پ 
۱۵  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:د کر  زمزمه  ید  ج  آراز 
ید ب  اتفاق  واد  خی  نم  دلم  .ش  با  خودت  مراقب  بهزاد   _
یل عم  با  بنظرت  که  یر  دا  یر  فک  اگه  .ه  فت  وی  ب  برات 
گوشش پشت  ارن  دی  م  بر  سرت  از  دست  کردنش 
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آب ری  ز  سرتو  تا  .ن  دار  جونتو  قصد  جماعت  نی  ا  .ز  نندا 
.ن ن  کی  نم  ولت  نکنن 

.ت دوخ  مقابلش  یر  ا  وی  د  ساعت  به  را  نگاهش  بهزاد 
.د بو  صبح  می  ن  و  هفت 

م، ری  بگ  پولمو  و  کنم  کمک  بهت  بود  قرار  من  آراز   _
کمک .م  کن  عوض  خونه  ید  کر  کمکم  بعدش  تو  اما 

ازدواج تازه  .ه  یف  کا  جاش  نی  هم  تا  .م  کن  گم  ردمو  ید  کر 
من بخاطر  .ه  دار  حقم   .. .ه  نگرانت  همسرت   .. .ی  کرد 

نن کی  م  ت  تی  اذ  یل  یخ  ید  ید  اگه  .ز  نندا  دردسر  تو  خودتو 
ونه تی  نم  یس  ک  .ه  بد  نشونشون  منو  یا  ج  راحت  ل  ای  خ  با 
هزار بکنن  کارو  نی  ا  بخوان  چون  .ه  بزن  بی  آس  من  به 

!د ای  م  خودشون  سر  بدترش  برابر 
او .ت  سی  ن  تنها  یز  با  ن  یا  در  او  نداشت  خبر  آراز 
کید نز  او  به  و  کرده  جرات  یس  ک  اگر  انست  دی  نم 

در داشت  محرمانه  اطالالعات  چه  هر  بهنام  د  شی  م 
باد به  را  ها  آن  دودمان  و  کرده  پخش  یز  مجا  یا  ین  د 

.د بو  یز  با  نی  ا  پنهان  بعد  بهنام  .د  ا  دی  م 

.د رسان  ن  ای  پا  به  را  مکالمه  ش  اه  جمل  با  آراز 
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یس ک  یا  ج  من  .ه  کن  دی  تهد  منو  نه  کی  نم  جرات  یس  ک   _
که بدم  خبر  بهت  تا  زدم  زنگ  فقط  .م  دی  نم  لو  رو 

کرده بی  تعق  منو  ممکنه  .ه  باش  گوشت  خی  ب  خطر  ممکنه 
دلرام وجود  فقط  .ن  باش  ه  دی  د  هم  تورو  و  باشن 

با آپارتمانت  یو  جل  ما  چون  .ه  ن  کی  م  سردرگمشون 
.مید کر  مالالقات  دلرامم 

ریگ در  دی  نبا  دلرام  .د  کر  نگرانش  ید  حدو  تا  دلرام  اسم 
کرد فوت  ون  ری  ب  به  را  نفس  .د  شی  م  یت  موضوعا  نی  چن 

:ت گف  و 
.ید دا  اطالالع  که  ممنون  .ز  آرا  هست  حواسم   _

.د کر  زمزمه  کوتاه  آراز 
.ب بخوا  برو  حال   _

بدنش به  یس  قو  و  کش  کرد  قطع  که  را  تماس  بهزاد 
قهوه و  جوش  آب  مخلوط  با  قهوه  ری  ش  کی  عی  سر  .د  دا 

.دیش نو  را  آن  از  یم  ک  و  کرد  درست  داغ  ری  ش  و 
مانع دلرام  یر  دآو  ای  اما  داشت،  خواب  به  لی  م  همچنان 

و بود  هشت  کی  نزد  ساعت  .د  ش  مجددش  خواب  از 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                  

              

                    

                     

                    

                  

                      

       

 

                  

                

 

                  

 

                        

              

                      

                    

 

https://t.me/darkhaste_romanh

کید نز  پارک  به  یو  ر  اده  یپ  یا  بر  دی  با  دلرام  قطعا 
یو ر  ده  ای  پ  از  هم  که  نی  ا  یا  بر  .ت  ف  ری  م  آپارتمانشان 

اطراف و  محله  تی  وضع  هم  و  شود  مطمئن  او  کردن 
.د برو  پارک  به  تا  کرد  عوض  را  شی  ها  لباس  بسنجد  را 
به یب  آفتا  ک  نی  ع  و  زده  ماسک  ه  شی  هم  مثل  که  نی  ا  یا  بج 
گردن شال  کی  و  گذاشت  سرش  یه  کالال  بزند  چشم 
چندان صبح  وقت  آن  و  پارک  در  تا  بست  دهانش  دور 

.د نکن  جلوه  ید  عا  ری  غ 

لعنت خودش  بر  گذاشت  کوچه  در  را  شی  پا  یت  وق 
نوشته دلرام  یا  بر  یا  برنامه  نی  چن  چرا  که  فرستاد 

!ت اس 
بنظر حماقت  یع  نو  بندان  خی  یا  هو  نی  ا  در  یو  ر  ده  ای  پ 

.دیس ری  م 
بودند آب  پر  که  ی  یا  ه  چاله  و  بسته  خی  آب  یا  ه  یو  ج 

یت ح  .د  بو  پوشانده  خی  نازک  یه  یل  کی  ان  شی  رو 
کفش اگر  و  بود  بسته  خی  هم  آسفالت  یا  ه  قسمت  یض  بع 

نیم ز  و  خورده  سر  بود  ممکن  یت  نداش  پا  به  مناسب 
.یر بخو 
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یت ح  پارک  تی  وضع  شد  متوجه  شد  پارک  وارد  یت  وق 
در دلرام  نکرده  ی  یا  خد  اگر  .ت  اس  ان  شه  کوچ  از  بدتر 
خورده نی  زم  نکرده  ی  یا  خد  ای  ورد  خی  م  سرما  هوا  نی  ا 
ان شی  ها  یز  یر  برنامه  تمام  مد  آی  م  سرش  بر  بالالیی  و 

.د ور  خی  م  بهم 
.دیش ک  یف  پو  کالالفه 
!ر پس  ید  ز  گند   _

.د   دن  شی  م  آسوده  دی  س  ری  م  ن  ایا  پ  به  زمستان  آخر  ماه 
کنکور   زمان  به  شدن  کی  نزد  با  بود  متوجه  چند  هر 
.ت   رف  گی  م  شدت  هم  دلرام  استرس 

آن سمت  به  پارک  ید  ورو  در  کت  می  ن  نی  اول  ن  دی  د  با 
هین ثا  کی  یا  بر  که  نی  هم  اما  د  نی  بنش  آن  یو  ر  تا  رفت 

فرا سرما  را  وجودش  کل  کرد  احساس  نشست  آن  یو  ر 
چنان کت  می  ن  یز  فل  سطح  .د  یز  لر  خودش  بر  .ت  گرف 

به دستت  ید  زی  م  دست  سطحش  به  یت  وق  که  بود  سرد 
.دیب س  چی  م  آن 

که نی  ا  از  قبل  اما  برخاست  شی  جا  از  و  دی  کش  یف  پو 
مانعش دلرام  یا  صد  دهد  ادامه  ش  ای  رو  ده  ای  پ  به  بتواند 

.د ش 
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!؟ استاد   _

ن دی  د  با  .د  یخ  چر  صدا  سمت  به  رفته  بال  ی  یا  ابروه  با 
کالاله و  گردن  شال  و  ید  با  و  بلند  کاپشن  کی  در   

دلرام

پوشانده آن  با  را  صورتش  و  سر  که  یگ  رن  قرمز  تپل 
:ت گف  خنده  با  .ت  گرف  ش  اه  خند  بود 

!ه کالالس  سر  انگار  !ت  کوف  و  استاد   _

تیز ارا  پ 
۱۵  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

تا داد  سرعت  شی  ها  قدم  به  زده  ان  جی  ه  و  دی  خند  دلرام 
:د ز  تشر  تی  جد  با  بهزاد  که  شود  کی  نزد  بهزاد  به 

سر زده  خی  نی  زم  .ر  بردا  قدم  آروم  .ش  با  مراقب  یل  د   _
.یر و  خی  م 

او کنار  یر  ت  شی  ب  ط  ای  احت  با  بار  نی  ا  و  کرده  اطاعت  دلرام 
که بود  شی  پ  روز  چند  نی  هم  .ت  داش  حق  بهزاد  .ت  رف 
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مقابل .د  شو  ملق  کله  بود  مانده  کم  و  سرخورده  شی  پا 
.د تا  سی  ا  بهزاد 

؟ین کی  م  ار  کی  چ  جا  نی  ا   _

.د دا  نی  یا  پ  یم  ک  را  گردنش  شال  بهزاد 
و یگ  یم  یک  ال  ای  یا  یم  ورزش  برا  واقعا  م  نی  بب  اومدم   _

؟ین و  چی  پی  م  صبحارو 

.د ز  بغل  ری  ز  را  دستانش  دلرام 
بهم؟ یت  داش  شک   _

.د کر  اخم 
.د پندار  خود  شی  ک  به  را  همه  کافر   _

را چشمانش  تا  دی  کش  بال  را  او  کالاله  و  برد  دست   
بهزاد

یا موه  تا  بود  یف  کا  تپلش  کالاله  دادن  تکان  .د  نی  بب  بهتر 
با .د  نی  ای  ب  ون  ری  ب  کالاله  کنار  و  گوشه  از  سماجت  با   

فرش

که یف  حر  دلرام  درشت  چشمان  و  فر  یا  موه  ن  دی  د 
برد دست  ر  ای  اخت  یب  .د  کر  فراموش  را  بزند  واست  خی  م 
و گرفت  انگشتانش  ن  ای  م  را  او  فر  یا  موه  از  یا  تکه  و 

.د کر  نوازش 
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که فرت  یا  موه  نی  ا  مثل  د  یا  ب  ها  برنامه  به  عمل  تو   _
سماجت بکشن  رخ  به  خودشو  سماجت  با  دارن  دوست 

.ی ای  ن  کوتاه  و  ید  ب  خرج  به 

نیا .د  زی  م  تند  قلبش  .د  ش  حبس  دلرام  یه  نی  س  در  نفس 

و ری  ز  را  حالش  بهزاد  توسط  شی  موها  لمس  و  یک  ید  نز 
.دیش ک  عقب  توجه  جلب  بدن  و  آرام  .د  بو  کرده  رو 

گونه و  فته  ای  ری  یغ  ت  احوال  متوجه  بهزاد  واست  خی  نم 
.د بشو  ش  اه  انداخت  گل  یا  ه 

از .د  آم  خودش  به  بهزاد  دلرام  می  مالال  ن  دی  کش  عقب  با 
اما ،د  بو  برده  لذت  دلرام  فی  لط  اما  فر  یو  م  لمس 

که بود  کرده  شوکه  را  دلرام  کارش  نی  ا  ظاهرا 
یو ر  ده  ای  ز  که  دی  فهم  .د  بو  شده  دور  او  از  نامحسوس 

و کرده  یت  مصلح  یه  سرف  جو  ری  یغ  ت  یا  بر  .ت  اس  کرده 
د ای  از  او  فر  یو  م  لمس  موقع  که  یف  حر  یر  دآو  ای  با 

:ت گف  یخ  شو  به  بود  برده 
استادت با   .. .ا  ه  یر  یز  به  سر  یل  یخ  کالالس  سر  ا  دی  مر 

_

؟یچ ین  عی  صحبتا  نی  ا  و  کافر  .ن  بز  حرف  درست 
کنم؟ یف  تالال  کالالس  سر  یس  ر  تی  نم 
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 . شد   بهزاد   ی شوخ   ر ی درگ   ساده   ی ل ی خ   دلرام 

 ... ا ی   ی استاد   الن   دم ی نفهم   که   من _  

 . کرد   کامل   را   اش جمله   مکث   با 

 دوستم؟   ا ی _  

 

 . کنند   ی رو   اده ی پ   تا   کرد   اشاره   مقابلشان   راه   به   بهزاد 

 . دار   نگه   احتراممو   منتها ...  بهزادم   الن _  

 

 . د ی خند   زده   رت ی ح   دلرام 

 آخه؟   کردم   ی احترام   ی ب   بهت   ی ک   من _  

 

 . رفت   دنبالش   دلرام   و   کرد   زدن   قدم   به   شروع   بهزاد 

 . بکنم   رو   پوستت   کالس   سر   تا   م بهانه   دنبال   دا ی مر _  

 

 . د ی کش   ی آه   دلرام 

  ک ی نزد   د ی ع   به   ی چ   هر .  گذرن ی م   ع ی سر   ی ل ی خ   روزا _  

 . ترسم ی م   شتر ی ب   م ی ش ی م   تر 
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را اطراف  یم  چش  ری  ز  داشت  که  همانگونه  بهزاد 
نه ای  دارد  وجود  یک  مشکو  مورد  د  نی  بب  تا  دی  یا  پی  م 

:دیس پر 
همه نی  ا  رو  ای  دن  شده  باعث  یچ  اصالال  ؟ی  چ  استرس   _

؟یریگ ب  ید  ج 

.د ش  ه  ری  خ  او  رخ  می  ن  به  لبخند  با  و  متعجب  دلرام 
همه نی  ا  شد  باعث  یچ  !ه  توئ  سوال  برعکس  من  سوال   _

؟ین ک  یگ  زند  راحت  و  ل  ای  خی  ب 

قدم او  از  تی  تبع  به  شد  مجبور  هم  دلرام  .د  تا  سی  ا  بهزاد 
و دی  چرخ  بلند  قدم  کی  با  بهزاد  .د  کن  متوقف  را  شی  ها 

.د تا  سی  ا  دلرام  مقابل 
از ه  شی  هم  یا  بر  رو  حادثه  وقوع  از  قبل  یر  عزادا   _

.ن ک  حذف  تی  زندگ 

.د کر  نگاهش  جی  گ  دلرام 
؟یچ ین  عی   _

تیز ارا  پ 
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۱۵  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

و کرده  دراز  دلرام  دست  سمت  به  را  دستش  بهزاد 
:دیس پر  و  آورده  بال  را  دلرام  دست  .ت  گرف  را  او  مچ 

نه؟ کی  م  درد  دستت   _

.ت انداخ  بال  ابرو  متعجب  دلرام 
.ه ن   _

شست انگشت  ین  ناگها  کامالال  و  داد  تکان  سر  بهزاد 
و گفت  یخ  آ  ر  ای  اخت  یب  دلرام  .د  دا  فشار  را  دلرام 

.د کر  رها  را  او  دست  بهزاد 
،ین ک  هی  گر  انگشتت  درد  بخاطر  ین  یش  ب  ین  و  تی  م  الن   _

!یت ونس  تی  نم  قبلش  اما 
در ه  ری  خ  .د  کر  قفل  درهم  ه  نی  س  یو  ر  را  دستانش 

:د دا  ادامه  دلرام  چشمان 
الن .ه  کن  یگ  زند  حالش  تو  که  برده  یگ  زند  تو  یس  ک   _
درس موقع  ببر،  لذت  تی  رو  ده  ای  پ  از  فقط  لحظه  نی  ا  و 
فکرت خوردن  غذا  موقع  و  بخون  درس  فقط  خوندن 
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تو نه  من  نه  .ه  باش  غذات  یه  مز  و  طعم  به  فقط 
.. .ه  ن  ای  می  هست  ای  دن  نی  ا  تو  ه  گید  ساعت  می  ن  که  می  ون  دی  نم 
.د کر  اشاره  پارک  کی  نزد  بان  ای  خ  به  اشاره  انگشت  با 

.نیب ب  اونجارو   _
:د دا  ادامه  بهزاد  و  دی  چرخ  بان  ای  خ  سمت  به  دلرام  نگاه 

هی و  بون  ای  خ  اون  تو  بذارم  پا  الن  نی  هم  ممکنه   _
یگ زند  ن  ای  پا  !م  تما  و  ه  ریگ  ب  م  ری  ز  سرعت  با  نی  ماش 

.سه ساد  قدر  نی  هم 
.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش 

.. .ی  دل   _

مثال از  .ت  دوخ  او  سمت  به  را  نگاهش  مجدد  دلرام 
.د بو  مده  ای  ن  خوشش  خودش  مرگ  با  رابطه  در  بهزاد 

.دیش پا  شی  رو  به  ید  لبخن  بهزاد 
یع س  من  .ی  آدم  هر  یا  بر  فرصته  و  نعمت  هی  یگ  ند  ز 
هر شروع  موقع  فقط  .م  نکن  فکر  ده  نی  آ  به  د  ای  ز  نم  کی  م 
اون از  و  ونم  تی  م  م  گی  م  خودم  به  محکم  بار  هی  یر  کا 
که یت  لحظا  تو  ه  شی  م  جمع  تمرکزم  تمام  بعد  به  لحظه 
وجود راه  هی  فقط  .م  ای  ز  یر  برنامه  تو  و  نم  کی  م  یر  سپ 
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به عمل  .ه  را  هی  فقط  .ه  بد  جواب  یز  یر  برنامه  که  داره 
دیا ب  بود  نشسته  جلوت  لی  یا  عزر  اگه  یت  ح  .ه  برنام  اون 
تو ،ی  عشق  شکست  تو  ،ی  ضی  مر  تو  .ی  کن  عمل  بهش 

یزیچ هر  تو  که  کنکور  به  راجع  نه   .. .ت  سخ  یا  روز 
به تورو  استمرارش  و  برنامه  به  عمل  .ی  وا  خی  م  که 

.ن نک  شک  هم  ذره  هی  یت  ح  .ه  سون  ری  م  هدفت 
.دیش ک  یف  پو 

کردن یگ  زند  راحت  چون  نم  کی  م  یگ  زند  راحت  من   _
ش نی  تمر  هی  ثان  هر  و  روز  هر  چون  .م  گرفت  د  ای  رو 

از کنارش  و  فتم  ری  پذ  رو  رنجام  و  ضعفا  نقصا،  .م  کرد 
.م ر  بی  م  لذت  هام  ی  یا  توان 

سر تا  سر  ید  لبخن  .د  یش  پا  دلرام  یو  ر  به  ید  لبخن 
.ن ا  نی  اطم 

درس نی  ا  از  .ی  دی  م  کنکور  که  هی  سال  نی  آخر  امسال   _
همون مثل   .. .ر  بب  لذت  باشه  رنج  پر  اگه  یت  ح  خوندنا، 

بعد عضالالتش  درد  و  تن  خیر  عرق  از  که  ی   
ورزشکا

نشون درد  نی  ا  چون  .ه  ر  بیم  لذت  نی  سنگ  ورزش  هی  از 
شدت از  ید  ید  وقت  هر  .ه  بود  درست  کارش  ه  دی  م 
بدون اونوقت  هی  گر  ری  ز  ین  بز  یا  و  خی  م  روت  فشار 

!یت رف  درست  راهو 
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.د کر  زمزمه  او  یا  ه  حرف  در  غرق  دلرام 
.ه سخت  کردنشون  یل  عم  اما   ، نه  ساد  حرفات   _

لبخند و  کرد  نگاه  سرش  یل  با  صاف  آسمان  به  بهزاد 
.د ز 

روز هی  ما  یه  هم   .. .ن  ر  یمی  م  روز  هی  آدما  یه  هم   _
.مید نبو  اصالال  که  انگار  خاک  مشت  هی  به  می  شی  م  لی  تبد 

یه قص  ته  .م  یر  ندا  دادن  دست  از  یا  بر  یز  یچ  ماها 
!ه جور  هی  هممون 

.ت دوخ  دلرام  به  و  گرفت  آسمان  از  را  نگاهش 

مشکالالتش ه  شی  م  تر  بزرگ  که  چقدر  هر  آدم  ا  دی  مر   
_

نه کی  م  نگاه  ه  نی  شی  م  اونوقت  ن  شی  م  د  ای  ز  و  بزرگ  هم 
هم اونقدرا  گذاشته  سر  پشت  که  یت  مشکالال  ه  نی  بی  م 
این د  نی  ا  تو  یت  سخ  زی  چ  چ  یه  کن  باور   .. .د  نبودن  سخت 

مامانم .م  ین  کی  م  سختش  خودمون  وقتا  یل  یخ  نداره  وجود 
نگاه خوب  چه  ذرن  گی  م  که  یت  لحظا  به  فت  گی  م  ه  شی  هم 

.. .ن  ذر  گی  م  بالخره  بد  چه  ین  ک 
را یگ  دلتن  مادرش  خاطرات  یر  دآو  ای  .د  کر  مکث 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  .د  بو  آورده  ارمغان  به  شی  برا 
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ه شی  م  تموم  زمستون  نخوای  چه  یا  بخو  چه   .. .ل  ای  خی  ب 
.د ای  م  بهار  و 
.د ز  یک  چشم 

لذت و  بردار  قدم  ید  کر  انتخاب  که  یر  یس  م  تو  فقط   _
و نی  ا  فقط  .م  ندار  باور  یش  ید  ان  مثبت  به  چندان  من  .ر  بب 

از ساعت  می  ن  اگه  یت  ح  و  می  ر  یذ  بپ  دردهارو  دی  با  ونم  دی  م 
مین ک  یگ  زند  رو  ساعت  می  ن  اون  باشه  مونده  عمرمون 
.ا خد  طرف  از  سه  ید  ه  هی  ساعتم  می  ن  نی  ا  یت  ح  چون 
به تی  انتخاب  ری  مس  ته  یر  ب  شی  پ  یر  طو  نی  ا  کن  باور 

.یا و  خی  م  قلب  ته  از  که  یس  ری  م  یز  یچ  همون 
.د کر  ید  بلن  یه  خند  تک 

همچنان واد  خی  م  دلم  نم  زیم  حرف  خوب  اونقدر   _
!م بمون  منبر  یل  با 

.دید خن  دلرام 
!ید ون  خی  م  یس  روانشنا  ای  فلسفه  دی  با   _

:دیس پر  آرام  و  کرد  مکث 
بزنم؟ حرف  باهات  آوردم  کم  وقت  هر  ونم  تی  م   _

تیز ارا  پ 
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۱۵  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

نگه دلرام  صورت  یو  جل  و  آورد  بال  را  مشتش  بهزاد 
.ت داش 

یز رو  هی  اگه  یت  ح  !ا  د  یر  م  عمرت  آخر  تا  الن  از   _
.م به  ین  بز  زنگ  ین  و  تی  م  مید  ید  ن  رو  ه  گی  همد  که  اومد 

رفتنش از  که  بود  یس  ک  هی  همسا  مرد  .د  یز  لر  دلرام  قلب 
حس دی  دی  نم  را  بهزاد  یز  رو  اگر  قطعا  .د  شی  م  دلتنگ 

یگ وابست  .ت  اس  کرده  گم  یگ  زند  در  را  یز  یچ  رد  کی  م 
بنظر خطرناک  کوتاه  مدت  نی  ا  در  او  به  ش  دی  شد 

.د ش  ه  ری  خ  او  به  دلهره  با  .د  م  آی  م 
؟یر ب  یا  و  خی  م   _

.د ز  یک  چشم  بهزاد 
.یش دکتر  خانم  تو  که  نی  ا  از  قبل  تا  نه   _

:دیس پر  او  نت  طی  ش  به  توجه  یب  دلرام 
؟یچ بعدش   _
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یا بر  .د  کر  نگاه  دلرام  به  یگ  رن  کم  تعجب  با  بهزاد 
بود؟ مهم  رفتنش  ای  ماندن  دلرام 

مهمه؟ برات  ته  یا  همس  رفتن  ای  موندن   _

ن دی  ند  فکر  از  .ت  اس  کرده  بغض  کرد  احساس  دلرام 
دوست .د  نبو  هی  همسا  کی  فقط  شی  برا  بهزاد  !د  بهزا 
که بود  یم  آد  .د  بو  لعاده  اق  خار  یژ  انر  منبع  کی  .د  بو 

ز ای  ن  ید  فر  نی  چن  حضور  به  یگ  زند  در  یس  ک  هر  انگار 
در .د  بزن  حرف  احساساتش  از  بود  سختش  .ت  داش 

به دختر  کی  که  نی  ا  رد  کی  م  یگ  زند  آن  در  که  یا  جامعه 
یو تاب  کند  اعتراف  پسر  کی  مقابل  در  احساساتش 

عشق احساس  آن  اگر  یت  ح  .د  شی  م  محسوب  یگ  بزر 
.د شی  م  ین  داشت  دوست  رفاقت  کی  به  مربوط  و  نبود 
کند؟ یگ  زند  لحظه  در  بود  نگفته  بهزاد  خود  مگر  اما 
در ر  گی  د  ساعت  می  ن  تا  که  ت  سی  ن  معلوم  بود  نگفته  مگر 

نه؟ ای  می  باش  یک  خا  یه  کر  نی  ا 
:د ز  لب  بغض  با  و  زدند  نم  چشمانش 

یلیخ من  .م  نداشت  تو  یب  خو  به  یت  دوس  که  وقته  یل  یخ   _
.یم دوست  .ی  ت  سی  ن  هی  همسا  هی  فقط  تو  .م  بود  تنها 
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.د کن  حفظ  چشمانش  می  حر  در  را  شی  ها  اشک  نتوانست 
شال یا  ه  پود  و  تار  یل  و  تند  خی  ر  فرو  شی  ها  اشک 

.د شدن  حل  گردنش 

سیخ چشمان  .د  ش  ه  ری  خ  چشمانش  به  صامت  بهزاد 
پر جمالالت  البته  و  بود  داده  قرار  ش  ری  تاث  تحت   

دلرام

.ش صداقت  از 
را دستش  .ت  نشس  شی  ها  لب  یو  ر  لبخند  آرام  آرام 

.د آور  ون  ری  ب  یب  چو  آبنبات  و  برد  کاپشنش  بی  ج  داخل 
.ت داش  نگه  دلرام  صورت  مقابل  را  آبنبات 

یت هس  یا  العاده  فوق  دوست  هم  و  ت.   . .ر  طو  نی  هم  منم   _
.یل د 

.د لبخن  و  اشک  ن  ای  م  .ت  گرف  را  آبنبات  دلرام 
.م نکرد  یر  کا  چی  ه  تو  یا  بر  من  یل  و   _

سیخ گونهی  به  آرام  را  انگشتش  نوک  لبخند  با  بهزاد 
.د ش  ه  ری  خ  او  به  شوکه  و  خورد  جا  دلرام  .د  ز  دلرام 
چشمانش مقابل  را  ش  اه  شد  سیخ  انگشت  نوک  بهزاد 

.د کر  نگاه  آن  به  و  داشت  نگه 
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که خوبن  اونقدر  ها  یض  بع   .. .ی  کن  یر  کا  ت  سی  ن  لزم   _
فقط و  فقط   .. .ی  حرف  چی  ه  یب  یر  کا  چی  ه  ی 

اون از  تو  .ه  کن  خوب  رو  حالت  ونه  تی  م  حضورشون 

بهم یم  شی  پ  یت  وق  که  یا  بامزه  یر  موفرف  یا  عروسک 
نگاه نی  یا  پ  به  بال  از  آدما  به  یت  سی  ن  بلد  .ه  ذر  گی  م  خوش 

.ا دی  مر  یا  ه  لی  پ  ه  لی  ش  یب  .ی  کن 
.د آور  نی  یا  پ  را  دستش 

.ه شفاف  روحت  مثل  اشکاتم   _

را یر  یذ  ناپ  وصف  لذت  او  یا  ه  حرف  ن  دی  شن  با  دلرام 
د شی  م  ا  دی  پ  ای  دن  در  نفر  کی  .د  کر  احساس  وجودش  در 

ریق تح  وزنش  اضافه  بخاطر  را  او  نی  آرم  مثل  که 
بلد انگار  که  بود  بهزاد  مثل  یم  آد  مقابل  در  و  رد  کی  م 

.د نی  بب  را  ها  آدم  نقص  نبود 
مثل ی  یا  ه  آدم  وجود  لی  دل  به  قطعا  بود  قشنگ  اگر  ای  دن 
احساس او  یا  ه  دی  تمج  و  فی  تعر  از  که  نی  ا  با  .د  بو  بهزاد 

همچنان وجودش  از  بخش  کی  اما  رد،  کی  م  نشاط 
.د بو  نگرفته  را  سوالش  جواب  که  یش  بخ  .د  بو  نی  غمگ 

را سوالش  کند؟  کوچ  خانه  آن  از  بود  قرار  بهزاد 
.د کر  تکرار 
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؟یر ب  خونه  نی  ا  از  یا  و  خی  م   _

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  بهزاد 
خونه نی  ا  تو  هم  ه  شی  هم  !ی  دل  ندارم  تعلق  جا  هی  به  من   _

کنم، سفر  واد  خی  م  دلم  .م  ری  م  روز  هی  .م  ون  می  نم 
.م ش  آشنا  مختلف  یا  آدم  با  و  کنم  یگ  زند  مختلف  یا  جاه 

.د ز  یک  چشم 
تیو تق  آدم  تو  رو  یگ  زند  به  دیم  ا  که  تو  شکل  ی  یا  آدم   _

.ن ن  کی  م 

واقعا نکند  .ت  اس  شده  نیگ  سن  قلبش  کرد  حس  دلرام 
شده ا  دی  پ  ش  ای  زندگ  در  کوتاه  که  بود  ید  موجو  بهزاد 
یگ زند  به  دی  ام  تا  شود؟  حل  مشکلش  کند  کمک  تا  بود 
شد تمام  کارش  که  بعد  و  کند؟  تی  تقو  او  در  را  کردن 

بزند؟ ش  بی  غ 
.د شی  م  افسرده  و  نی  غمگ  او  رفتن  فکر  از 

؟یر ب  یا  و  خی  م  کجا   _

تیز ارا  پ 
۱۵  _۸ ارت  پ 
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امل ع_  ب  نی  ز 

نیا یو  ر  دلرام  بود  ه  دی  فهم  .ت  گرف  را  او  یو  باز  بهزاد 
بخاطر دلرام  احتمال  .ت  اس  شده  حساس  موضوع 

برنامه و  برود  او  که  نی  ا  از  واهمه  .ت  داش  واهمه  کنکور 
و ه  دی  کش  را  او  یو  باز  .د  بمان  ناقص  ان  شی  ها  یز  ی 

.د برون  راه  کرد  مجبورش 

.ا می  نکرد  یو  ر  ده  ای  پ  یل  د   _

:ت گف  مصرانه  و  لجبازی  با  کودک  هی  نی  ع  دلرام 
؟یر ب  کجا  یا  و  خی  م  یگ  یم  ن   _

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
من رفتن  از  الن  .م  شما  دل  ور   .. .ا  ج  چی  ه  فعالال   _
زیچ هی  وقوع  از  قبل  دادم  د  ای  بهت  خوبه  ؟ی  ناراحت 

.ین نک  یر  عزادا  واسش 

حد از  شی  ب  .د  دا  ون  ری  ب  قی  عم  را  نفسش  دلرام 
داخل را  بود  داده  بهزاد  که  یت  آبنبا  .د  بو  شده  یت  احساسا 

شد مجبور  بهزاد  حرکت،  نی  ا  با  و  گذاشت  ش  بی  ج 
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در و  کرد  پاک  را  شی  ها  اشک  .د  کن  رها  را  شی  بازو 
ریز وانست  تی  م  .د  دا  ادامه  رفتنش  راه  به  سکوت 

نگاه اطراف  به  یو  کنجکا  با  که  د  نی  بب  را  بهزاد  یم  چش 
ه دی  ند  پارک  کی  نزد  از  حال  به  تا  که  انگار  رد  کی  م 

انگار که  بودند  یا  بگونه  او  یا  ه  رفتار  از  یض  بع  .د  باش 
!ت اس  آمده  فضا  از  واقعا 

ناگهان که  بودند  زدن  قدم  مشغول  سکوت  در  همانطور 
گل درخت  کی  کنار  از  و  شد  خم  .د  تا  سی  ا  بهزاد 

دلرام سمت  به  و  کند  را  بود  کرده  رشد  که  یک  قاصد 

.ت گرف 
.ن ک  آرزو  هی  ای  ب   _

را چشمانش  .ت  گرف  را  قاصدک  یو  مح  لبخند  با  دلرام 
یو رز  آ.   . .ن  شد  پزشک   . دیش  ید  ان  شی  آرزو  به  و  بست 

اما کند،  فوت  را  قاصدک  واست  خی  م.   .. ش  ای  گ  شی  هم 
دلش در  ر  گی  د  یو  آرز  کی  .ت  داش  نگه  دست  عی  سر 
از تر  شی  ب  را  خودش  انگار  که  د  شی  م  نی  یا  پ  و  بال 

مرد کرد  آرزو  .د  یش  کی  م  رخ  به  ش  ای  گ  شی  هم  یو  آرز 
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شک یا  ذره  بدون  و  نکند  ترکش  هرگز  هی  همسا 
.د کر  فوت  را  قاصدک 

پرواز به  و  شده  تکه  چند  هوا  در  که  یک  قاصد  و  هوا  به 
.د ز  لبخند  و  شد  ه  ری  خ  درآمد 

:ت گف  بلند  و  کرد  حرکت  خنده  با  بهزاد 
از قاصدکا  یه  هم  ید  ید  .ه  شی  م  براورده  آرزوت  نی  ا   _

!یر دکت  خانم  ه  گی  د  سال  .ن  شد  جدا  شاخه 

یک پزش  بود  کرده  فکر  هم  او  .د  افتا  راه  بهزاد  دنبال  به 
بهزاد کاش  .ت  گرف  عمق  لبخندش  !ت  اس  کرده  آرزو  را 
او کاش  .د  شی  م  برآورده  شیو  آرز  و  فت  گی  م  درست 

.د ان  می  م  کنارش  دوستش  بعنوان  ه  شی  هم 

را دستش  بهزاد  .د  بودن  ه  دیس  ر  کوچک  پارک  یا  انته  به 
.د کر  اشاره  ش  ای  مچ  ساعت  به  و  آورد  بال 

.ه خون  می  برگرد  دی  با  .ه  تموم  یو  ر  ده  ای  پ  می  تا   _

.د دا  تکان  سر  حرفش  دی  یا  ت  در  دلرام 
.ید اوم  امروز  که  یس  مر   _
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  باز   از   بعد   و   درآورد   بش ی ج   داخل   از   ی آبنبات   بهزاد 

.  افتاد   راه   مجدد .  گذاشت   دهانش   داخل   را   آن   کردنش 

  طعم   از   داشت   که   همانطور .  خانه   سمت   به   نبار ی ا 

 : گفت   برد ی م   لذت   آبنباتش 

 !  ت ی رو   اده ی پ   تو   زدم   گند .  بود   بارم   ن ی آخر   و   ن ی اول _  

 . کرد   نگاه   داشت ی م   بر   قدم   کنارش   که   دلرام   به 

  پارک   ی ا ی ب   سختته   و   سرده   هوا   اگه   ی دل   گم ی م _  

 . کن   ورزش   خونه   تو   ی خوا ی م 

 

 . انداخت   بال   ابرو   دلرام 

  عوض   هوام   و   حال   رون ی ب   ام ی م   صبحا   ی وقت   نه _  

 . شه ی م 

 

 . گفت   ی اوهوم   بهزاد 

 ...  ی نخور   سرما   باش   مراقب   فقط ...  اوهوم _  

 . کرد   اشاره   ن ی زم   به 

 .  باش   رفتنتم   راه   مراقب _  
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.د بودن  ه  دی  رس  آپارتمانشان  یو  جل  .ت  نگف  یز  یچ  دلرام 
شد باعث  پدرش  یا  صد  که  داشتند  فاصله  در  با  قدم  چند 

.د شو  متوقف  ان  شی  ها  قدم 

.م دلرا   _

چند ه  کی  حال  در  داوود  .د  ن  دی  چرخ  داوود  سمت  به  دو  هر 
بهزاد .د  ش  ه  ری  خ  ها  آن  به  اخم  با  داشت  دست  در  یر  برب 
رق و  شق  آورده،  ون  ری  ب  دهانش  از  را  آبنبات  عی  سر 

.د دا  سالالم  و  تاد  سی  ا 

:ت گف  دلرام  به  نگاه  با  جواب  در  داوود 
؟ی بود  کجا  .م  سالال  کی  عل   _
.د بو  دلرام  سوالش  مخاطب 

.دیز گ  لب  مضطرب  دلرام 
.یو ر  ده  ای  پ   _

تیز ارا  پ 
۱۵  _۹ ارت  پ 
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امل ع_  ب  نی  ز 

.د کر  اخم  داوود 
؟یو ر  ده  ای  پ  نی  بود  رفته  هم  با   _

بهزاد دی  بگو  یز  یچ  کند  فرصت  دلرام  که  نی  ا  از  قبل 
:ت گف 

دلرام یق  اتفا  داشتم  کار  ون  ریب  من   .. .ن  خا  داوود  نه   _
.م دی  د  رو  خانم 

داوود و  کرد  نگاه  بهزاد  رخ  مین  به  ر  ای  اخت  یب  دلرام 
.د چرخان  ها  آن  ن  ای  م  را  نگاهش  شک  با  هم 

.ت شکس  را  شان  نی  ب  سکوت  مضطرب  دلرام 
.ه شی  م  ری  د  هام  برنامه  .ه  گی  د  تو  برم  من   _

و شد  ساختمان  وارد  جلوتر  دلرام  .د  دا  تکان  سر  داوود 
ساختمان وارد  او  از  جلوتر  داوود  تا  ماند  منتظر  بهزاد 

:دیس پر  اخم  با  و  تاد  سی  ا  بهزاد  کنار  داوود  اما  شود، 
واجبه؟ دلرام  یا  بر  یو  ر  ده  ای  پ  نی  ا   _
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.د دا  تکان  سر  بهزاد 
لزم یژ  انر  ه  شی  م  باعث  ورزش  و  یو  ر  ده  ای  پ   _

خوندن درس  از  زودم  .ه  باش  داشته  روز  طول  یا  بر 
.ه گی  د  ه  حی  تفر  یر  جو  هی  .ه  شی  نم  خسته 

.د کر  نگاه  بهزاد  به  متفکر  داوود 
ونه؟ خی  م  درس  خوب  چطوره؟  ش  تی  وضع   _

.د بو  ان  نی  اطم  از  پر  بهزاد  لحن 
یه رتب  هی  م  دی  م  قول  بده  ادامه  یر  طو  نی  هم  اگه   _

.ه ر  ای  ب  خوب  یل  ی 

بهزاد سمت  به  را  دستش  های  یر  برب  از  یک  ی  داوود 
.د کر  دراز 

.ه سب  چی  م  صبحونه  واسه  .س  تازه  نون  .ن  جوو  ای  ب   _
.نیر بخ  نون  نی  بر  صبح  نیر  ندا  حال  که  جوونا  شما 

را یر  برب  داشت  کنترلش  در  یع  س  که  ید  لبخن  با  بهزاد 
وارد و  داد  تکان  سر  داوود  .د  کر  یر  تشک  و  گرفت 

.د ش  ساختمان 
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.ت گذاش  دهانش  داخل  و  کند  را  یر  برب  از  یا  تکه  بهزاد 
کرده چسبناک  را  دستش  که  یگ  رن  یت  صور  آبنبات  به 

:د کر  زمزمه  خود  با  و  انداخت  یه  نگا  بود 
.میش با  داشته  مهمون  کالالس  سر  امروز  م  دی  م  قول   _

*****

که بود  دلرام  به  سوال  کی  دادن  حی  توض  مشغول 
.د کر  پرت  را  حواسش  ه  ری  من  یا  صد 

نیا خاک  و  گرد  یر  ندا  ی  زیچ  یل  دستما  بهزاد  آقا   _
نشسته خاک  هی  ل  هی  مادر  کنم؟  پاک  رو  ته  کتابخون 

!یشیم ضی  مر  .ا  ج  نی  ا 

کاغذ از  را  نگاهش  بود  شده  پرت  حواسش  که  دلرام 
ه ری  خ  مادرش  به  زده  ت  ریح  و  کرده  جدا  دستش  ری  ز 

.د ش 
.د ش  پرت  واسم  ح.   . .ا  توروخد  مامان   _

را ش  اه  خند  بهزاد  و  کرد  نگاه  دلرام  به  چپ  چپ  ه  ری  من 
هم کنار  را  دلرام  و  او  داوود  یت  وق  صبح  .د  خور  فرو 
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ها آن  کنار  ه  ری  من  امروز  بود  مطمئن  ا  بی  تقر  بود  ه  دی  د 
.د دا  خواهد  کی  کش 

دلرام همراه  ه  ری  من  .د  بو  درآمده  آب  از  درست  حدسش 

کار به  یگ  دی  رس  یا  بر  کالالس  وسط  یر  با  چند  .د  بو   
آمده

چند از  بعد  و  دوباره  اما  بود،  رفته  ان  شه  خان  به  شی  ها 
.د بو  بازگشته  ها  آن  کنار  ه  قی  دق 

او به  توجه  یب  .د  کن  نگاه  او  به  شد  باعث  ه  ری  من  یا  صد 
.د زی  م  غر  دلرام  جان  به 

.م سر  ته  خی  ر  کار  یل  ک  .م  ایل  جنابعا  ری  اس  منم  وال   _

:دیل نا  دلرام 
یر طو  نی  ا  .ه  بد  انجام  رو  کارات  خونه  برو  خوب   _

.ین کی  نم  پرت  مارم  حواس 

.د کر  اخم  ه  ری  من 
.نین بخو  رو  درستون  دارم؟  ار  کی  چ  شما  به  من   _

پشت از  یر  دخت  و  مادر  بحث  و  جر  به  توجه  یب  بهزاد 
یکی داخل  از  و  رفت  آشپزخانه  سمت  به  .د  ش  بلند  زی  م 
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  با .  آورد   رون ی ب   دستمال   ک ی   آشپرخانه   ی کشوها   از 

  دست   به   را   دستمال   و   بازگشت   یی را ی پذ   به   دوباره   خنده 

 . داد   ره ی من 

  براتون   رفته   سر   تون حوصله   چون   خانم   ره ی من _  

 . کنم ی نم   جسارت   وگرنه   آوردما   دستمال 

 

  ی لبخند   بعد   و   رفته   دلرام   سمت   به   ی ا غره   چشم   ره ی من 

 ! د ی پاش   بهزاد   ی رو   به 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۶۰_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  وقت   هر ...  که   کنم ی نم   ی کار .  پسرم   ه ی چ   حرفا   ن ی ا _  

 . ی الم ی دان   ن ی ع   هم   تو .  بهم   بگو   ی داشت   کار 

 

 . نشست   ز ی م   پشت   مجدد   بهزاد 

 .  نکنه   کم   ما   سر   رو   از   رو   تون ه ی سا   خدا _  
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  سراغ   دوباره   و   زده   ت ی رضا   سر   از   ی لبخند   ره ی من 

 . رفت   کتابخانه 

 . شد   دادن   درس   مشغول   مجدد   بهزاد 

  بودند   ی اض ی ر   ی مسئله   ک ی   حل   غرق   دلرام   با   همراه 

  باعث   مجدد   ره ی من   ی لب   ر ی ز   ی ها   غرغر   ی صدا   که 

 .  شد   حواسشان   شدن   پرت 

  ره ی من   سمت   به   را   نگاهشان   ار ی اخت   ی ب   دو   هر 

  را   ها   قفسه   ی ها   کتاب   تمام   که   او   دن ی د   با   و   چرخاندند 

  آن   کردن   ز ی تم   مشغول   غر   غر   با   و   خته ی ر   ن ی زم   ی رو 

 .  رفت   بال   شان ی ابروها   بود   ها 

 

 : کرد   زمزمه   ناباور   دلرام 

 ؟ ی کن ی م   کار ی چ   ی دار   مامان _  

 . زد ی م   ه ی گر   ر ی ز   کردند ی م   ولش 

 

 . آورد   بال   ها   کتاب   ی رو   از   را   سرش   ره ی من 

.  رم ی گ ی م   کتابارو   خاک   و   گرد   دارم   ؟ ی ن ی ب ی نم   مگه _  

 . شده   گور   و   گم   خاک   و   گرد   ر ی ز   جلدشون 
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پا با  زی  م  ری  ز  از  بهزاد  که  دی  بگو  یز  یچ  خواست  دلرام 
.د ز  دلرام  یا  پ  به 

و کرد  نگاه  بهزاد  به  رفته  وا  یت  صور  با  دلرام 
:د ز  لب  بشنود  را  شی  صدا  بهزاد  فقط  ه  کی  طور 

.م کن  تمرکز  ونم  تی  نم   _
دلرام اما   ، دی  بگو  یز  یچ  خواست  و  دی  کش  یف  پو  بهزاد 
سمت به  و  شد  بلند  شی  جا  از  ین  ناگها  می  تصم  کی  در 

:ت گف  و  گرفت  را  او  یو  باز  .ت  رف  مادرش 

.م دار  کارت  ای  ب  ه  قی  دق  هی  مامان   _

.د کر  دنبال  را  دلرام  و  شد  بلند  شی  جا  از  متعجب  ه  ری  من 
.دیخ چر  او  سمت  به  و  تاد  سی  ا  ید  ورو  در  دلرام 

درمون و  درست  یت  نذاش  صبح  از   .. .ا  توروخد  مامان   _
برو خدا  تورو  .ه  ارزش  با  من  برا  هی  ثان  هر  .م  کن  تمرکز 

هی نی  ا  حداقل  بذار  .ه  نموند  تر  شی  ب  ساعت  هی  .ه  خون 
.م کن  مرور  آدم  مثل  رو  امروز  یا  درس  آخر  ساعت 

:د ز  غر  ه  ری  من 
کردم؟ ارتون  کی  چ  من  مگه   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                    

 

                    

                    

                

                 

               

                  

                      

       

 

                        

   

                  

                    

                    

 

 

       

https://t.me/darkhaste_romanh

یقیم ع  نفس  و  پوشاند  را  صورتش  دست  دو  با  دلرام 
.دیش ک 

پاشو .ه  گی  د  زی  چ  نه  منه  استاد  پسر  نی  ا  خدا  به  مامان   _
جارو نی  ا  هم  هی  ثان  هی  اصالال  من  کنه  درازتر  ش  می  گل  از 
مگه .ه  ند  ین  نگهبا  ما  از  یک  ال  خدا  تورو  .م  ن  کی  نم  تحمل 

دارم؟ مرد  استاد  هی  من  که  باره  نی  اول 
.د ندا  اجازه  دلرام  که  دیو  بگ  یز  یچ  خواست  ه  ری  من 

صبح .ی  کن  مراقبت  ما  از  گفته  بابا  ونم  دی  م  من  مامان   _
بخدا اما   ، هی  خبر  کرده  فکر  ه  دی  د  هم  با  در  دم  مارو 

.میدید همو  یق  اتفا  .ت  سی  ن  یچ  ی 

باز هم  از  را  شی  ها  اخم  بود  شده  قانع  انگار  که  ه  ری  من 
:ت گف  آرام  .د  کر 

اعتماد تو  به  من  مگه  وگرنه  نه  کی  نم  ولم  بابات   _
به سر  یل  یخ  .م  معصو  طفل  پسر  نی  ا  نه  تو  اصالال   

ندارم؟

بال دستکش  دفتر  از  رو  سرش  م  دید  ن  هم  ه  قی  دق  هی  .ه  ری  ز 
.ه ر  ای  ب 

.د ز  یک  زور  ید  لبخن  دلرام 
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تیذ ا  رو  خودت  هم  یچ  واسه  ین  و  دی  م  ارو  نی  ا  خب   _
؟ین کی  م  پرت  مارو  حواس  هم  ین  کی  م 

:د دا  ادامه  کند  رفتن  به  قانع  کامالال  را  او  که  نی  ا  یا  بر 
بنده نی  ا  یا  بر  .ن  ک  درست  شام  برو  .ه  گرسنم  یل  یخ   _
ش سی  التدر  حق  بابت  که  ی  زیچ  یل  پو  .ر  ای  ب  شام  هم  خدا 

.ا م  بخاطر  افتاده  یگ  زند  و  کار  از  .ن  ید  یم  ن 

:دیز گ  لب  ه  ری  من 
اما گفتم،  بهش  بار  هزار  .ه  گید  باباته  ه  ری  تقص   _
ین و  دی  نم  .ه  نذاشت  برامون  آبرو  .ه  دار  پا  هی  مرغش 

.م دلرا  ه  دی  م  حرصم  چقدر  وقتا  یض  بع 

شده تازه  مادرش  دل  و  درد  .ت  گرف  ش  اه  خند  دلرام 
به را  او  فت  ری  م  ش  اه  صدق  قربان  ه  کی  حال  در  .د  بو 

.د دا  هول  ون  ری  ب 
کن درست  شام  حداقل  برو  .ن  ماما  من  بگردم  دورت   _

.ش از  شم  کی  م  خجالت  بخدا  .ش  برا 

.ت رف  ون  ری  ب  خانه  از  بود  شده  یض  را  که  ه  ری  من 
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کتلت .ت  سه  آماد  منم  شام  .ه  ش  تموم  شما  درس  تا   _
.م ن  کی  م  درست 

تیز ارا  پ 
۱۶  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

یگ آسود  با  را  نفسش  شد  مطمئن  که  مادرش  رفتن  از 
با بهزاد  .ت  بازگش  بهزاد  کنار  دوباره  و  داد  ون  ری  ب 

احساس را  دلرام  حضور  اما  بود،  مشغول  ش  ای  گوش 
نگاه او  به  لبخند  با  و  گذاشته  کنار  را  یش  گو  که  کرد 

.د کر 
ه؟ ای  س  نخود  دنبال  ید  فرستا  رو  مادرت  بالخره   _

زیم ر  گی  د  طرف  در  او  مقابل  یگ  شرمند  با  دلرام 
.ت نشس 

.د کر  ت  تی  اذ  یل  یخ  امروز  مامان   .. .ا  توروخد  دی  ببخش   _

.د دا  بال  را  شی  ابروها  بهزاد 
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ما کار  به  یر  کا  مادرت  طفلک  .ی  کرد  م  تی  اذ  تو   _
.ت نداش 

.د کر  درشت  را  چشمانش  دلرام 
کردم؟ ار  کی  چ  من  مگه   _

نیم ز  یو  ر  ه  ری  من  که  ها  کتاب  از  یه  کو  به  بالالفاصله 

.د کر  اشاره  بود  ته  خی  ر 
.ه ت  خی  ر  بهم  جارو  همه  نی  بب   _

.د ز  ین  بشک  بهزاد 
.. .ه  امتحان  مدل  هی  م  نی  ا   _

:د دا  حی  توض  دلرام  جی  گ  نگاه  به  ه  ری  خ 
سرت بال  مراقب  هی  کنکور  یه  جلس  سر  کن  فکر   _

با و  بره  راه  مدام  شی  صندل  یو  ر  نشستن  یا  بج  که  باشه 
بخاطر یا  و  خی  م  اونوقت  خب  .ه  کن  پچ  پچ  ه  گی  د  مراقب 

؟ین بمو  کنکور  پشت  مه  گی  د  سال  هی  یت  پر  حواس 

.د دا  ون  ری  ب  یق  یم  ع  بازدم  با  را  نفسش  دلرام 
.. .ی  ول   .. .ب  خ  نه   _
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.د کر  نگاهش  ید  ج  بهزاد 
؟یچ یل  و   _

.د مان  ه  ری  خ  او  یا  موه  درشت  یا  ه  فر  یو  ر  نگاهش 

.. .ی  چی  ه  .ه  کن  پرت  رو  حواست  دی  نبا  یچ  یه   _
درشت فر  کوتاه  و  برده  جلو  را  دستش  تعارف  ی 

.د کر  لمس  را  دلرام  یو  م 
اگه نم،  کی  م  اعتراف  ی  زیچ  هی  به  تعارف  یب  یل  و   _

پرت حواسم  حتما  ید  بو  تو  مراقبم  کنکور  جلسهی  سر 
!د شی  م  یم  رق  شش  پنج  م  مه  رتب  احتمال  .د  شی  م 

بهزاد یه  پرد  یب  و  راحت  یه  جمل  از  شوکه  دلرام 
:د ز  لب  آرام  که  بشنود  تر  شیب  داشت  دوست  .د  ش  سرخ 

؟ هی  چ  منظورت   _

و کش  او  به  ه  ری  خ  و  داده  هیک  ت  ش  ای  صندل  به  بهزاد 
.د دا  بدنش  به  یس  قو 

!یل خوشگ  که  ه  نی  ا  منظورم   _
.د بخند  تا  شد  باعث  دلرام  انداخته  گل  یا  ه  لپ 

!ا ه  نداده  کی  کش  هم  یک  ال  یک  ال  مادرت   _
:د کر  اضافه  یخ  شو  به  و  زده  یک  چشم 
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!ه نب  جی  م  گوشش  و  سر  استادت   _

یاه عالالق  ر  گی  د  .ت  اس  آورده  کم  نفس  کرد  حس  دلرام 
قلبش .ت  نداش  ها  صحبت  ن  یا  دادن  ادامه  و  ن  دی  شن  به 
با بدنش  در  خون  پمپاژ  انگار  و  دی  وب  کی  م  وار  انه  وی  د 
و د  شی  م  انجام  معمول  حد  از  یر  ت  شی  ب  سرعت  و  فشار 
.د شون  یز  یر  آبرو  باعث  شیا  ه  حالت  داشت  واهمه  او 
بود پر  که  مقابلش  یه  جزو  به  و  انداخته  نی  یا  پ  را  سرش 

.ت دوخ  چشم  برهم  و  درهم  اعداد  از 
؟ می  کن  مرور   _

بهزاد بود  یف  کا  لرزش  نی  هم  .د  یز  ر  لی  م  شی  صدا 
ش ای  شوخ  از  .د  شو  اوضاع  بودن  ان  زی  نام  متوجه 

کرده فکر  احمقانه  .د  بو  کرده  یو  ره  د  ای  ز  .د  ش  ان  می  پش 
با دانشگاه  در  که  است  ین  دخترا  دسته  آن  از  دلرام  بود 
و بودند  راحت  ها  یخ  شو  نی  ا  با  و  بود  دوست  ها  آن 

.ت داش  فرق  دلرام  .د  ر  کی  م  اشتباه  اما  نداشتند،  یل  مشک 
مثل .د  بو  آرام  .ت  داش  فرق  بود  ه  دی  د  که  ین  دخترا  تمام  با 
دلرام بنفس  اعتماد  .م  مظلو  دی  شا  و  بود  تودار  .ش  اسم 
سال چند  دی  شا  .د  بودن  کرده  ش  ای  منزو  .د  بودن  کشته  را 
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و حال  سر  و  شاد  بود  یر  دخت  دیدیم  دلرام  اگر  قبل 
.. .ل  حا  اما  ،ی  شوخ  یه  یا  پ 

نیم ه  یا  بر  شود  سلب  او  از  دلرام  اعتماد  واست  خی  نم 
:ت گف 

.. .ه  نگا  منو  خانم  یل  د   _

.د نکر  نگاه  بهزاد  به  اما  آورد،  بال  را  سرش  دلرام 
بله؟  _

و کرد  جا  به  جا  یم  ک  را  سرش  تادن  سی  ا  یه  یو  زا  بهزاد 
.د ز  زل  دلرام  چشمان  در  می  مستق 

.م کرد  یخ  شو  حرفم؟  از  ید  ش  ناراحت   _

تیز ارا  پ 
۱۶  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  یت  سخ  به  دلرام 
.. .ه  ن   _

.د ندا  اجازه  بهزاد  که  کند  اشاره  جزوه  به  خواست 
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ین ک  مرورش  ه  قی  دق  ده  .ت  برا  نوشتم  رو  مهم  نکات   _
.هیف کا 

.ت انداخ  یه  نگا  ساعتش  به  و  آورد  بال  را  دستش  مچ 
؟ می  بزن  حرف  مونده  یق  با  می  تا  تو  یر  دا  دوست   _

.د بو  ش  اه  جزو  خی  م  دلرام  نگاه 
؟یف حر  چه   _

با و  کرد  حلقه  درهم  ز  یم  یو  ر  را  دستانش  بهزاد 
به نی  یا  پ  از  و  گذاشت  دستانش  یو  ر  را  سرش  نت  طی  ش 

.د ش  ه  ری  خ  دلرام  چشمان 
ای ؟ی  دی  م  گوش  .م  کن  دل  و  درد  برات  دارم  دوست   _

؟یر ب  یر  دا  عجله 

هم .د  ان  چی  پ  هم  در  را  انگشتانش  مردد  دلرام 
گردنش به  یر  قد  به  بهزاد  اما  نه،  هم  بماند  واست  خی  م 
سر آهسته  .د  کن  رد  را  نهادش  شی  پ  نتواند  که  داشت  حق 

:د دا  تکان 
.م دی  م  گوش   _
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پشت از  و  برداشت  دستانش  یو  ر  از  را  سرش  بهزاد 
نیم ز  یو  ر  ه  ری  من  که  ی  یا  ه  کتاب  سمت  به  .د  ش  بلند  زی  م 
ها کتاب  یل  از  یو  مثن  جلد  کی  و  رفت  بود  ته  خی  ر 

و دی  کش  ون  ری  ب  کتاب  داخل  از  را  یس  عک  .د  آور  ون  ری  ب 
دلرام مقابل  را  عکس  .ت  بازگش  دلرام  سمت  به 

.ت گذاش 
هی که  م  می  دست  بغل  اون   .. .ه  من  یا  یگ  بچ  .ن  یب  ب  و  نی  ا   _

سمتم به  ه  ری  م  غره  چشم  داره  و  شونمه  رو  دستش 

.ه مرزم  ای  ب  خدا  یا  باب 

یه پسربچ  ن  دی  د  .د  ش  ره  یخ  عکس  به  کنجکاو  دلرام 
ورد آی  م  در  شکلک  طنت  یش  با  که  ری  تصو  داخل  کچل 
است درآورده  را  دستش  کنار  مرد  حرص  بود  معلوم  و 

.د ش  ش  اه  خند  باعث 

:ت گف  دی  د  که  را  دلرام  یا  ه  لب  آمدن  کش  بهزاد 
چطورم؟  _

نگه صورتش  مقابل  و  برداشت  را  عکس  دلرام 
.ت داش 
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؟یت زش  جا  نی  ا  بگم  اگه  یش  یم  ن  ناراحت   _

.د کر  یا  خنده  تک  بهزاد 
و خرابکار  .ب  د  ای  ب  و  شلوغ  و  دراز  زبون  و  زشت   _

.م بود  هم  پررو 

.د ش  ثابت  عکس  داخل  بهزاد  پدر  یو  ر  دلرام  نگاه 
.هیک شا  دستت  از  یل  یخ  پدرت   _

.دیش ک  یه  آ  بهزاد 
.م دست  از  بود  یک  شا  مرگشم  لحظهی  تا  دی  شا   .. .م  اوهو   _
برات بگم  داستان  هی  وام  خی  م  .م  بود  ون  طی  ش  یل  یخ  من 

؟ید ب  گوش  یر  دا  حوصله 

بهزاد .د  دا  تکان  سر  و  شد  ه  ریخ  او  به  کنجکاو  دلرام 
با آن  به  ه  ری  خ  و  گرفته  دلرام  دست  از  را  عکس 

:ت گف  حسرت 
دیا ش  اما  ،ی  دی  شن  یل  یخ  حتما  رو  پاره  شی  آت  یه  کلم   _

شین مع  .ی  ندون  دی  با  که  اونطور  رو  ش  قی  دق  ین  مع 
به م  ای  بچگ  تو  من  .ه  نشست  وت  ره  بو  ر  که  هی  پسر  یا  یگ  بچ 

بال راست  ار  وی  د  از  .م  بود  پاره  شی  آت  کلمه  ین  مع 
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هیا همس  از  یک  ی  یه  خون  هی  شی  ش  روز  هر  .م  فت  ری  م 
ها هی  همسا  که  نبود  یز  رو  و  کوندم  شی  م  هارو 

به دستم  از  خداها  بنده  .ن  نبر  مامانم  و  بابا  شی  پ  مو  تی  شکا 
.ن بود  اومده  ستوه 

.ت گرف  یه  کوتا  نفس 

خندان و  خوشحال  بابام  و  شدم  ساله  هفت  که  نی  ا  تا   _
حجم از  که  دی  ام  نی  ا  به  کرد  نام  ثبت  مدرسه  برد  منو 

.ن کن  ا  دی  پ  آرامش  م  کی  و  شه  کم  نتام  طی  ش 
دست یو  ر  و  داشته  نگه  صورتش  یو  جل  را  عکس 

.دیس بو  را  بود  ا  دی  پ  زور  به  عکس  در  که  پدرش 

همه قراره  رفتنم  مدرسه  با  ونست  دی  نم  پدرم  اره  چی  ب   _
.ه ش  بدتر  ی 

:د بپرس  کنجکاو  دلرام  شد  باعث  بهزاد  سکوت 
شد؟ یچ  رفتنت  مدرسه  از  بعد  مگه   _

.ت گذاش  زی  م  یو  ر  را  عکس  خنده  با  بهزاد 
رید م  و  ناظم  معلم،  تی  شکا  ا،  هه  یا  همس  از  تی  شکا  به   _

.د ش  اضافه  مم  ای  کالالس  هم  یهیق  ب  نی  والد  البته  و 
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.دید خن  ناباور  دلرام 
مدرسه؟ تو  ید  ر  کی  م  ار  کی  چ  مگه   _

.د کر  سی  خ  زبان  با  را  ش  اه  شد  خشک  یا  ه  لب  بهزاد 
و گچ  کردن  پرت  تا  مدرسه  رید  م  کت  زدن  شی  آت  از   _
تخته یا  پ  داشتن  یت  وق  معلما  سمت  به  یذ  کاغ  موشک 

م ای  کالالس  هم  یا  کتاب  کردن  پاره  تا  ری  بگ  ادن  دی  م  درس 

ا نی  ا  از  کدوم  چی  ه  ش  نی  تر  مهم  اما  ه  گی  د  یا  کار  یل  یخ   ..  .
.ن نبود 

تیز ارا  پ 
۱۶  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دید خن  زده  ت  ری  ح  دلرام 
؟ید کر  کارو  نی  ا  یر  چطو  ؟  ری  مد  کت  زدن  شی  آت   _

آخرت یه  جمل  رو  ونم  تی  نم  که  شده  سوال  واسم  اونقدر 
.م کن  تمرکز 

.دید خن  و  برده  فرو  ش  یا  موه  یل  را  دستش  بهزاد 
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از یک  ی  تو  بود  گذاشته  رو  کتش   .. .و  ارد  تو   _
ش شی  آت  ا  هه  بچ  با  بعد  رفتم  کش  رو  کتش  فتم  ر.   . .ا  قی  آلچ 

.میدیر پ  روش  از  می  زد 

و ت  ری  ح  با  داشت  لب  یو  ر  لبخند  ه  کی  حال  در  دلرام 
:دیس پر  شده  گرد  ین  چشما 
؟ دی  نفهم  تون  ری  مد   _

در را  ید  در  که  انگار  .د  کر  جمع  را  صورتش  بهزاد 
.د باش  کرده  احساس  تنش 

شیت آ  دور  که  ما  ن  دی  د  محض  به  .د  یم  فه  که  معلومه   _
از که  رو  کتش  نی  آست  .ن  سمتمو  دی  یو  د  می  بود  شده  جمع 

بعد زد  خشکش  اول  و  دی  د  بود  مشخص  شی  آت  تو 
زد داد  ون  ری  ب  د  زی  م  دود  گوشاش  از  که  همونطور 

!ه توئ  کار  کار  مطمئنم  توئه،  کار  یر  یم  ا 

.ت گذاش  دهانش  یو  ر  را  دستش  دلرام 
؟ید خور  کتک  کرد؟  ته  یب  تن   _

.ت انداخ  بال  ابرو  بهزاد 
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.م فت  ری  نم  بار  ری  ز  عنوان  چیه  به  من  چون  نزد  کتک   _
نشده شروع  من  یر  کا  ن  یری  ش  بخاطر  اردو  خب  یل  و 
.ه مدرس  می  برگشت  اومد  اتوبوس  زد  زنگ  !د  ش  تموم 

.دید خن 
باعث چون  .ه  مدرس  تو  واسم  شد  جور  دشمن  یل  ک   _

.م بود  شده  اردو  یل  کنس 

باشد داشته  ش  اه  خند  یو  ر  یل  کنتر  که  نی  ا  بدون  دلرام 
:د کر  زمزمه 

!ی بود  ون  طی  ش  چقدر  من  یا  خد   _
نیر ت  مهم  بود  گفته  که  بهزاد  جملهی  یر  دآو  ای  با 

:دیس پر  بالالفاصله  ت  سی  ن  موضوع  نی  ا  ش  ای  خرابکار 
بود؟ یچ  مهمت  یر  خرابکا  اون   _

هر گذشته  خاطرات  دآوری  ای  دیش  ک  یق  یم  ع  نفس  بهزاد 
.د بودن  نی  ری  ش  اما  ردند،  کی  م  دلتنگش  چند 

باعث نتام  طی  ش  .م  بود  ساخته  که  بود  یپ  یک  ا  من  خالالف   
_

یه آگ  ه  جی  نت  در  .د  ای  ب  خوششون  ها  بچه  از  یض  بع  شد 
پیک ا  هی  .م  ین  ک  درست  پی  اک  م  او  خی  م  که  مدرسه  تو  دادم 
درس و  ون  طی  ش  و  شر  بچهی  یچ  هر  .ی  خرابکار 
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.م نبود  تنها  ه  گی  د  حال  .م  دور  شدن  جمع  بود  نخون 
یا هه  بچ  نصف  .م  ید  ر  کی  م  بی  تخر  رو  مدرسه  یپ  یک  ا 

.د بو  شده  پونزده  ری  ز  انضباطشون  من  بخاطر  مدرسه 

.د کر  نگاهش  شوکه  دلرام 
؟یزیچ نی  همچ  ه  شی  م  مگه   _

.ت انداخ  بال  شانه  بهزاد 
رید م  ن  ای  مرب  و  ء  ای  اول  یه  جلس  تو  .د  بو  شده  متاسفانه   _
خب و  منه  سر  ری  ز  یچ  همه  کرد  اعالالم  واضح   

مدرسه

اخراج منو  که  شد  نی  ا  بر  میم  تص  نی  والد  اعتراض  با 
!ن کن 

.دیش ک  ین  یه  دلرام 
کردن؟ اخراجت  مدرسه  از   _

.دیش ک  یه  آ  بهزاد 
و ری  مد  التماس  اونقدر  من  بخاطر  بابام  مرز  ای  خداب  نه   _
به فرصت  هی  شدن  یض  را  بالخره  که  کرد  رو  ناظم 

.ن داشت  شرط  منتها  .ن  بد  من 
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.د بو  کنجکاو  دلرام  لحن 
؟یط شر  چه   _

رید م  شرط  .د  کر  سکوت  یم  ک  دادن  جواب  در  بهزاد 
.د بو  ربوده  او  از  را  بنفس  اعتماد  که  بود  یز  یچ  مدرسه 
شرط از  یم  یظ  ع  بخش  کی  پس  از  بود  نتوانسته  چون 

!د ای  برب  ری  مد 

.م کن  نت  طی  ش  دی  نبا  عنوان  چیه  به  که  گذاشتن  شرط   _
که نی  ا  و  کالالس  وسط  معلم  از  گرفتن  اجازه  حد  در  ی   

ح

دفتر دی  با  ونستم  تی  نم  اگه  .م  د  شی  م  اول  شاگرد  دی  با 
.میت رف  که  برو  د  و  ردم  کی  م  جمع  رو  دستکم 

.د ز  لبخند  دلرام 
موندگار مدرسه  اون  تو  و  ید  بر  رو  شرط  مطمئنم   _

!ید ش 

تیز ارا  پ 
۱۶  _۴ ارت  پ 
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امل ع_  ب  نی  ز 

.ت داش  یخ  تل  از  ید  ر  بهزاد  لبخند  بار  نی  ا 
مربوط که  شرط  مهم  بخش  اتفاقا  .م  نبرد   .. .ا  دی  مر  نه   _
نه فقط  من  .م  باخت  رو  خوندن  درس  خوب  به  د  شی  م 
برام یط  شرو  و  شرط  نی  همچ  که  ی  ری  مد  و  بود  سالم 
منو تی  شخص  داره  می  مستق  ریغ  ونست  دی  نم  اشت  ذی  م 

.ه ن  کی  م  یش  متالال 
:د دا  حی  توض  و  گرفته  یس  نف 

هی یت  ح  موقع  اون  تا  من  .م  بود  شده  مضطرب  من   _
و هی  حال  و  نبودم  حفظ  هم  رو  ضرب  جدول  از  ستون 
بابام یا  ه  تشر  با  .س  کالال  اول  شاگرد  دم  شی  م  دی  با 
.د م  وی  نم  طرفم  یس  ک  مدرسه  تو  ه  گی  د  .د  ش  کم  نتم  طی  ش 
از شه  دوست  من  با  کس  هر  بود  شده  پخش  ه  عی  شا 

رس د.   . .ر  یگ  گوشه  .م  شد  یو  منز  .ه  شی  م  اخراج  مدرسه 
اجازه ترس  چون  رفتم  گی  نم  د  ای  یچ  یه  اما  وندم  خی  م 

.د ا  دی  نم 

:دیر پ  حرفش  ن  ای  م  دلرام 
ون؟ ری  ب  انداختنت  مدرسه  از   _
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.د دا  تکان  یف  من  نشانهی  به  را  سرش  بهزاد 
شده آزار  یب  و  ری  ز  به  سر  اونقدر  ه  گی  د  چون   .. .ه  ن   _

ردن کی  م  فکر  .ه  کن  اخراجم  دید  یم  ن  یل  یل  د  ری  مد  که  بودم 
و ترس  اون  که  نی  ا  از  غافل  شدم  راه  به  سر  کامالال  من 

.د بو  کرده  فلج  منو  اضطراب 

:د دا  ادامه  مکث  با 
از اگه  ردم  کی  م  فکر  .د  یس  ری  نم  عقلم  موقع  اون  ب  خ 
و نن  کی  م  دق  غصه  از  بابام  مامان  شم  اخراج  مدرسه 

.د بو  فشار  روم  یل  یخ  .ه  س  ری  م  آخر  به  ای  دن 
.دید خن 

شیت آ  م  ری  مد  شلوار  داشتم  رو  الن  عقل  اگه  وگرنه   _
.م د  زی  م 

کی   حماقت  بخاطر  که  بود  یک  کود  ری  درگ  دلرام  فکر 
ه   دی  د  بی  آس  انست  دی  م  کل  یا  دان  را  خودش  که  بزرگتر 
بخندد بهزاد  یخ  شو  به  که  نداد  اجازه  افکار  نی  هم  .د  بو 

.د   بزن  لبخند  یت  ح  ای 
شد؟ یچ  بعدش   _
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یو ر  به  ید  لبخن  .ت  برداش  را  زی  م  یو  ر  عکس  بهزاد 
.دیش پا  بود  جوان  عکس  در  که  پدرش  صورت 

پسر هی  .د  ش  ه  دی  کش  هم  خونه  داخل  به  انزوا  نی  ا  بعدش   _
خوب ونست  تی  نم  ترس  و  اضطراب  شدت  از  ساله  نه 
جاش وقتا  یه  گا  یت  ح  و  دی  دیم  کابوس  شبا  .ه  بخور  غذا 

.د ر  کی  م  سی  خ  رو 
حس کم  کم  .د  بودن  کرده  نابود  منو  بنفس  اعتماد 

رفته رفته  .ن  ن  کی  م  مه  مسخر  مدرسه  یا  ه  بچه  ردم  کی  م 
معدلم اما  ت  سی  ب  شد  انضباطم  .م  شد  تر  ساکت  و  ساکت 
ادن دی  م  کارنامه  که  ی  یا  روز  از  نگم  .د  کر  افت  باز 
هیر گ  هی  بق  چشم  از  دور  و  گوشه  هی  فتم  ری  م  .ن  دستمو 
.م نداشت  دوست  خودمو  .د  م  وی  م  بدم  خودم  از  .م  رد  کی  م 

ت سی  ن  یغ  بال  مرد  همان  بچه  آن  که  انگار  نگران  دلرام 
:دیس پر  است  نشسته  مقابلش  حال  سر  و  سالم  که 

؟ید ش  خوب   _

و پر  یا  ه  لپ  .د  کر  نگاه  او  یه  بامز  یه  چهر  به  بهزاد 
جان ش  اه  چهر  نگران  و  بامزه  حالت  نی  ا  با  او  تپل 

!یریگ ب  گازشان  تا  ادند  دی  م 
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از حجم  نی  ا  با  جا  نی  ا  الن  بودم  نشده  خوب  یل  د   _
یه د  نی  آ  یا  دکتر  از  یک  ی  تو  فتم  گی  نم  بنفس  اعتماد 

!یت مملک 

:ت گف  عی  سر  دلرام 
.. .ه  آخ  .م  بدون  دارم  دوست  ؟ی  شد  خوب  یر  چطو   _

.د کر  قطع  را  حرفش 

.ت سی  چ  او  یه  جمل  یه  ادام  انست  دی  م  خوب  بهزاد 
فرو هم  او  بنفس  اعتماد  .د  بو  شده  یو  منز  هم  دلرام 

نیب اشتراک  وجه  بود  توانسته  حال  و  بود  ته  خی  ر 
نیا به  که  نی  ا  بدون  .د  کن  ا  دی  پ  را  کوچک  بهزاد  و  خودش 

:د دا  جواب  کند  اشاره  موضوع 

از لی  اوا  دی  شا  .ن  کرد  نگران  رو  بابام  مامان  رفتارام   _
نیا اما  بودن،  خوشحال  بودم  شده  آروم  من  که  نی  ا 

متوجه کم  کم  .د  یش  نک  طول  تر  شی  ب  روز  چند  یل  خوشحا 
بلکه .م  ش  آروم  دی  با  که  م  دیم  فه  چون  نشدم  آروم  من  شدن 

.هیر ا  می  ب  هی  از  یش  نا  من  بودن  آروم  نی  ا 
.د کر  نوازش  را  پدرش  صورت 
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از که  بار  هر  مثل  نه  منتها  مدرسه  اومد  بابام  بار  نی  ا   _
.د شی  م  فرستاده  نامه  دعوت  واسش  ری  مد  طرف 

ببره و  ه  ری  بگ  رو  مه  پروند  خودش  تا  اومد  .د  اوم  خودش 

کرده ت  ری  ح  مون  ری  مد  .ه  کن  نامم  ثبت  ه  گی  د  مدرسه  ه 
اون تو  من  که  بود  کرده  التماس  خودش  بابام  .د  بو 

اومده خودش  یا  پ  با  خودش  حال  اما  بمونم،  مدرسه 
مدرسه نی  ا  تو  پسرم  وام  خی  نم  ه  گی  د  فت  گی  م  و  بود 

!ه بخون  درس 

تیز ارا  پ 
۱۶  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د ز  ش  اه  چان  ری  ز  را  دستش 

ه گی  د  یا  وقت  یل  یخ  ن  ای  جر  نیا  از  بعد   .. .ی  دل  ین  و  دی  م   _
روز اون  اما  ون  ری  ح  و  بود  یک  شا  دستم  از  بابام  که  بود 

قهرمان نی  بزرگتر  شد  مدرسه  اون  از  من  بردن  با 
مامان م  دی  رس  تی  نم  ه  گی  د  .م  بود  شده  آزاد  من  .ن  م  یگ  زند 
بنفس اعتماد  کم  کم  و  بود  شده  آزاد  روحم  .ن  کن  دق  بابام 

و برگشتن  م  ای  ون  طی  ش.  .م  کرد  ا  دی  پ  رو  مه  رفت  دست  از 
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باهام بابام  کردم  عوض  و  مه  مدرس  که  یز  رو  همون 
قبل داد  د  ای  بهم  بوده  یچ  ترسم  دی  فهم  یت  وق  و  زد  حرف 

مشکالالتم با  دی  با  گفت  .م  نکن  یر  عزادا  حادثه  وقوع  از 
.ن ازشو  کنم  فرار  که  نه  شم  رو  به  رو 

:ت گف  لب  ری  ز  دلرام 
.ه کن  رحمتشون  خدا   _

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  بهزاد 
یشیم حاضر  کنکور  یه  جلس  تو  یت  وق  دارم  دوست   _

.ید ب  انجام  کارو  نی  ا  کامل  بنفس  اعتماد  با 

:د کر  زمزمه  نی  غمگ  دلرام 
داشته دوست  خودمو  چطوری  رفته  دم  ای  وقته  یل  یخ   _

یر پد  تو  .م  باش  داشته  بنفس  اعتماد  یر  چطو  .م  باش 
یس ک  من   .. .ن  قهرما  هی  .ه  بود  بهت  حواسش  که  یت  داش 

.م ندار  رو 

.د ش  تعجبش  باعث  بهزاد  یا  صد 
.. .ی  دل  ونم  دی  م   _
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.د ش  ه  ری  خ  چشمانش  به  متعجب  دلرام 
کجا؟ از   _

:د دا  جواب  بهزاد 
اطرافت یا  آدم  یه  هم  .ش  با  خودت  قهرمان  خودت   _
خودت فقط  .ن  کن  ترکت  مختلف  لی  دل  به  بنا  ممکنه 

نگاهت تو  رو  ترس  من   . ین  و  می  م  یق  با  خودت  یا  بر 
درک رو  ید  ش  دچارش  که  ی  یا  انزو  من   .. .م  ون  خی  م 

نه یو  کوچول  بهزاد  هی  شب  .م  فت  ویم  می  سالگ  نه  د  ای  .م  ن  کی  م 
درست .م  ناس  شی  م  رو  ترس  نیا  نگاهو  نی  ا  .ی  شد  ساله 

.ت سی  ن  حال   .. .ن  یب  ب  اما  بود،  قهرمانم  پدرم  یگ  ی 

.ت گرف  یز  با  به  را  انگشتانش  دلرام 
چرا .م  ن  کی  نم  درکت  من  ؟ی  ن  کی  م  کمک  بهم  چرا   _

؟ید ب  هول  جلو  به  منو  یر  دا  یع  س 

چرا دی  هم  فی  نم  هم  خودش  .د  ش  بلند  زی  م  پشت  از  بهزاد 
سوال دلرام  .د  ا  دی  م  تی  اهم  دلرام  به  اندازه  نی  ا  تا 

.د بو  ه  دی  پرس  یت  سخ 
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.م دی  م  رو  جوابت  کنکور  از  بعد   _
نیا زمان  آن  تا  بود  مطمئن  چون  داد  را  جواب  نی  ا 

.د و  شی  م  پاک  دلرام  ذهن  از  سوال 
ید لبخن  تی  رضا  با  درآمد  صدا  به  که  خانه  در  زنگ 

.د بو  ه  ری  من  هم  باز  حتما  .د  ز 

:دیر پ  جا  از  دلرام 
.ه آورد  شام  حتما   .. .ه  مامان   _

تاد سی  ا  راه  وسط  اما  کند،  باز  را  در  تا  رفت  در  سمت  به 
.دیخ چر  بهزاد  سمت  به  و 

کنم؟ تی  تقو  بنفسمو  اعتماد  ین  کی  م  کمکم   _

بود ته  خی  ر  نی  زم  یو  ر  ه  ری  من  که  ی  یا  ه  کتاب  کنار  بهزاد 
.ت گرف  دست  در  کتاب  چند  و  نشست 

یه رانند  یت  وق  .ن  ک  تی  ر  ید  م  رو  ترسات  همه  از  اول   _
.یس نتر  نشستن  فرمون  پشت  از  که  یش  یم  یب  خو 

دلرام نداد  اجازه  و  درآمد  صدا  به  دوباره  در  زنگ 

.د بپرس  یر  ت  شی  ب  سوال 
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اجازه دی  نبا  بود  شده  که  طور  هر  فردا  .د  یش  ک  یف  پو 
مادرش حضور  با  واقعا  .د  یای  ب  کنارشان  مادرش  اد  دی  م 

یو ر  دستش  یت  وق  .د  بخوان  درس  خوب  وانست  تی  نم 
کرده دی  تاک  بهزاد  که  آورد  د  ای  به  نشست  در  یه  ری  دستگ 
.د ش  کالالفه  و  کند  پرت  را  حواسش  یز  یچ  دی  نبا  بود 

دختر ن  دی  د  با  اما  کرد،  باز  را  در  یگ  کالالف  همان  با 
تمام بود  شی  آرا  در  غرق  صورتش  که  در  پشت  جوان 

.د ن  دی  کش  پر  سرش  از  افکار 
نیا که  رد  کی  م  تکرار  را  سوال  نی  ا  مدام  داشت  مغزش 

اخم با  دختر  که  دارد  بهزاد  با  یت  نسب  چه  و  ت  سی  ک  دختر 
از را  سوال  نی  هم  هم  او  ظاهرا  .د  دا  تکان  را  شی  ها  لب 

.ت داش  دلرام 

تیز ارا  پ 
۱۶  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

؟یت هس  یک  تو   _
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و بلند  قد  دختر  حرص  پر  لحن  .د  ش  دستپاچه  دلرام 
سوالش دختر  .د  بو  شده  ش  اه  دلهر  باعث  مقابلش  یا  بی  ز 

.د کر  تکرار  را 
.یر ت  شی  ب  تخم  و  اخم  با  بار  نی  ا 

؟یر ک  توام؟  با   _

نشان ای  م  بهزاد  یا  صد  دهد  جواب  دلرام  که  نی  ا  از  قبل 
.

؟یت رف  دلرام   _

دلرام او  یم  یم  ص  لحن  و  بهزاد  یا  صد  ن  دی  شن  با  ساناز 
.د ش  خانه  وارد  و  زد  کنار  دست  با  را 

را در  ساناز  نه  ای  وحش  رفتار  از  زده  ت  ری  ح  دلرام 
اجازه دلش  اما  کند،  ترک  را  آنجا  فت  گی  م  عقلش  .ت  بس 

!د ندا 

.د کر  ت  ری  ح  ساناز  ن  دی  د  با  بهزاد 
شب؟ موقع  نی  ا  اونم  ؟  ین  کی  م  ار  کی  چ  جا  نی  ا  تو   _

.د ز  ید  پوزخن  ساناز 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                  

     

               

         

 

                  

         

              

                   

 

       

         

                      

                  

   

 

                      

               

     

 

https://t.me/darkhaste_romanh

مرد هی  یه  خون  به  اومدن  شب  وقت  نی  ا   .. .ا  باب  عجب   _
؟ هی  زشت  کار  مجرد 

.د کر  برانداز  را  دلرام  ری  تحق  با  .د  یخ  چر  عقب  به 
اونوقت؟ نداره  اشکال  نی  ا  حضور   _

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  ناباور  بهزاد 
.د ز  کمر  به  را  دستانش 

جا؟ نی  ا  کرده  دعوتت  یک  اصالال  .ا  بخد  یض  یر  م  تو   _
بدم؟ پس  جواب  تو  به  روابطم  واسه  دی  با  من  نکنه 

.د ن  دی  لرز  ساناز  یا  ه  لب 
؟ید کر  دعوت  رو  نی  ا  پس   _

و عقب  به  دست  با  بچرخد  عقب  به  که  نی  ا  بدون  بار  نی  ا 
رد کی  م  نگاهشان  ترس  با  و  تاده  سی  ا  دلرام  که  ی  یا  ج 

.د کر  اشاره 

درهم ندرت  به  که  ی  یا  ه  اخم  با  بهزاد  که  نی  ا  از  قبل 
.د کر  باز  زبان  دلرام  بدهد  را  جوابش  دند  شی  م 

... .ب  اشت  کنم  فکر   _
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.دیر پ  حرفش  ن  ای  م  بهزاد 
.. .ا  ج  نی  ا  ای  ب  یل  د   _

ش کی  نزد  شک  با  دلرام  که  بود  ید  ج  یر  قد  به  نگاهش 

.د ش 
.د بودن  ساناز  مقابل  و  هم  کنار  دو  هر  حال 

:ت گف  ساناز  به  رو  اخم  با  بهزاد 
؟ شی  فرما  حال   _

.د کر  مشت  را  دستش  ساناز 
.ه گی  د  ت  سی  ن  مهم   _

.ت دوخ  دلرام  به  را  ش  زی  آم  ری  تحق  نگاه 
.ه کرد  افت  م  ته  قی  سل   _

.د کر  اشاره  دلرام  یا  پ  تا  سر  به  دست  با 
؟یش دوست  باهاش  نبود  ک  به  گند  نی  ا  از  بهتر   _

فک و  زد  خشکش  ساناز  یه  ان  حیق  و  یه  جمل  از  دلرام 
.د ش  منقبض  حرص  شدت  از  بهزاد 

:دیر غ  و  گرفت  را  دلرام  دست  دی  ترد  یا  ذره  بدون 
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تو مثل  یر  عو  شی  ب  آدم  با  که  بودم  ه  قی  سل  کج  قبالال   _
حرف یر  چطو  ت  سی  ن  بلد  یت  ح  که  یم  آد  .م  داشت  رابطه 
داف تا  صد  با  رو  دلرام  یه  دی  گند  یو  م  تار  هی  .ه  بزن 
الن خداروشکر  .م  کن  یم  ن  عوض  تو  مثل  یر  عو  شی  ب 

.م رد  گی  م  ای  حساب  آدم  با  .م  شد  عاقل 

.د بکش  ون  ری  ب  بهزاد  دست  از  را  دستش  خواست  دلرام 
اما کند  ترک  را  آنجا  واست  خی  م  .د  نبو  خوب  حالش 

.ت گرف  را  او  دست  تر  سفت  و  نگذاشت  بهزاد 

به که  یت  ین  عصبا  و  بهزاد  رفتار  از  زده  ت  ری  ح  ساناز 
:د ز  لب  است  ه  دی  د  او  از  یک  بار  نی  آخر  نداشت  د  ا 

.. .د  بهزا  ی  یو  ر  و  شم  چی  ب  یل  یخ   _

.د بو  بسته  رو  از  را  ری  شمش  بهزاد 
؟یر ندا  نامزد  مگه  تو  اصالال  تر؟  شی  ب  هم  تو  از   _

من؟ یه  خون  یا  یم  یش  کی  نم  خجالت 

.د ش  ه  ری  خ  بهزاد  به  سی  خ  ین  چشما  با  ساناز 
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من .م  ن  زی  م  بهم  رو  یچ  همه  یا  بخو  اگه  بگم  اومدم   _
اصالال .م  ون  دی  م  .ی  دار  دوستم  هم  تو  .م  دار  دوستت 
دانشگاه از  من  بخاطر  ونه  دی  م  ت  دی  جد  دختر  دوست 

؟ید ش  اخراج 

.دید خن  تمسخر  پر  بهزاد 
.ت سر  به  زده  .ز  سانا  ون  ری  ب  برو   _

تیز ارا  پ 
۱۶  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:دیل نا  قبل  ه  قی  دق  چند  برخالالف  ساناز  بار  نی  ا 
.ن نک  خراب  رو  یچ  همه  بهزاد   _

تر شی  ب  بود؟  مرگش  چه  ساناز  .دیش  ک  یف  پو  کالالفه   
بهزاد

بدون .د  کن  بحث  او  با  دلرام  یو  جل  واست  خی  نم  آن  از 
دلرام سمت  به  را  سرش  بدهد  را  ساناز  جواب  که  نی  ا 

.د   چرخان 
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تنها مارو  اتاق  تو  یر  ب  لحظه  چند  ه  شی  م  یل  د   _
؟یر بذا 

.د دا  تکان  را  شی  ا  هب  ل  یت  سخ  به  دلرام 
.ن و  مه  خون  م  ری  م   _

.د دا  فشار  را  دستش  بهزاد 
.م ن  کی  م  خواهش  .م  دار  کارت  .ق  اتا  تو  برو  لطفا   _

به که  ت  خی  ر  بهم  را  اعصابش  ساناز  دار  صدا  پوزخند 
به را  او  و  گذاشته  دلرام  کمر  یو  ر  را  دستش  اجبار 

.د کر  تی  هدا  اتاقش  سمت 
:ت گف  آرام  ببندد  را  اتاق  در  که  نی  ا  از  قبل 

الن .ت  از  وام  خی  م  عذر  نفهم  اون  طرف  از  من   _
.م رد  گی  برم 

یا بر  بگذارد  منتظر  را  ساناز  آن  از  تر  شی  ب  وانست  تی  نم 
ن ای  گر  ین  چشما  با  که  او  سمت  به  و  بست  را  در  نی  هم 
در را  ساناز  یو  باز  .ت  رف  بود  تاده  سی  ا  ی  یا  ری  پذ  وسط 
که ر  تی  جد  ین  لح  و  ید  ج  ین  چشما  با  و  گرفت  دست 

:د کر  زمزمه  داشت  سراغ  او  از  یس  ک  ر  تم  ک 
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.م بدون  وامم  خی  نم  .ا  ج  نی  ا  یت  برگش  یچ  واسه  ونم  دی  نم   _
نشناخته طوری  نی  ا  چون  .م  داشت  دوستت  ین  زما  ه 
برا دلت  ید  بو  رابطه  تو  من  با  ه  کی  درحال  .ت  بودم 

چون باشه  گفتم  .م  ین  ک  تموم  یت  گف  و  رفت  پولش  و  هوتن 
.ت داش  نگه  زور  به  ه  شی  نم  آدمارو  گرفتم  د  ای  من 

ادامه شی  ها  حرف  به  اما  کرد،  رها  را  ساناز  یو  باز 
.د دا 

یت وق  چه  .م  نکرد  یم  حترا  ای  ب  بهت  حال  تا  من  ساناز   _
با یت  وق  چه  و  می  شد  دوست  یت  وق  چه   ، می  بود  یس  کالال   

هم

رفتار باهات  آدم  هی  مثل  .می  شد  جدا  هم  از  و  یت  رف  هوتن 
هم رابطه  هی  کردن  تموم  تو  یت  ح  بنظرم  چون  .م  کرد 
و حد  هی  منم  تی  ظرف  اما  مهمه،  یل  یخ  احترام  حفظ 

تموم الن  نی  هم  رو  یز  با  مسخره  نی  ا  .ه  دار  یا  اندازه 
نیب از  نی  ا  از  تر  شی  ب  مون  نیب  حرمت  که  نی  ا  از  قبل  و  کن 
به ون  ری  ب  دازمت  نی  نم  خودمم  اگه  .و  بر  جا  نی  ا  از  بره 
خرابش تو  پس  .ه  بود  ساله  چند  یت  دوس  همون  حرمت 

.ن نک 

که بود  او  بار  نی  ا  و  زد  پس  را  شی  ا  هک  اش  عی  سر  ساناز 
.ت گرف  را  بهزاد  یو  باز 
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.م کن  یگ  زند  هوتن  با  تونم  یم  ن  من  .م  کرد  اشتباه  بهزاد   _
بعدش .م  ن  کی  م  تموم  رو  یچ  همه  من  آره  بگو  فقط  تو 

.ه باش  .م  ین  بمو  ران  یا  یا  و  خی  م  .ی  بگ  تو  یچ  هر 
.مین و  می  م 

شده انه  وی  د  رسما  ساناز  .ت  بس  را  چشمانش  کالالفه   
بهزاد

تین عصبا  از  پر  نگاهش  کرد  باز  که  را  چشمانش  .د  بو 
یم حترا  ای  ب  او  به  ساناز  اگر  نبود،  آنجا  دلرام  اگر  .د  بو 

حفظ را  آرامشش  ه  شی  هم  مثل  وانست  تی  م  دی  شا  رد  کی  نم 
از را  شی  بازو  .ه  ن  تی  وضع  نیا  با  و  حال  اما  کند، 

.دیش ک  ون  ری  ب  ساناز  دست 
که اومده  شی  پ  نامزدت  و  تو  نی  ب  یچ  ونم  دی  نم  من   _
تو ری  بگ  د  ای  و  نی  ا  فقط  .م  برا  ت  سی  ن  مهمم  ،ی  شد  ون  می  پش 
.ه اشتباه  نی  آخر  اشتباه  نی  اول  وقتا  یض  بع  که  یگ  زند 

.د کر  اضافه  شمرده  شمرده 
هی اگه  و  ین  بز  دوراتو  یر  ب  که  تم  سی  ن  ید  مر  اون  من   _

ید برگر  دوباره  نگرفت  رو  چشمت  بهتر  سی  ک 
.ش سروقت 

.د کر  اشاره  یج  خرو  به  دست  با 
.ر ای  ن  منو  اسم  هم  ه  گی  د  .ل  حا  نی  هم   .. .ن  و  ری  ب  برو   _
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:د ز  زار  ساناز 
.د بهزا  خدا  تورو   _

:دیر غ  قاطع  و  بست  را  چشمانش  بهزاد 
.ن و  ری  ب   _

.د ور  ای  ن  خودش  یو  ر  به  ساناز 
؟یر دا  دوسش   _

:د دا  ادامه  حرص  با 
.ت سی  ن  تو  سطح  در  هم  یر  ظاه  لحاظ  از  یت  ح   _

.د کر  یا  خنده  تک  تمسخر  با  بهزاد 
کدوم هر  بهتره  .م  ور  خی  نم  تو  به  یل  ما  لحاظ  از  منم   _

.ن خودمو  سطح  هم  دنبال  می  بر 

.د کر  مشت  را  دستانش  ساناز 
.یشیم ون  می  پش  ید  ز  پسم  که  نی  ا  از  روز  هی   _

.د دا  سرتکان  بهزاد 
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.ه کن  کمکم  مشاور  شی  پ  م  ریم  شدم  ون  می  پش  اگه  باشه   _
.ظ خداحاف  .ش  نبا  نگرانم  تو 

تیز ارا  پ 
۱۶  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

را آنجا  رفته  فرو  یا  هه  شان  با  و  دی  چرخ  اکراه  با  ساناز 
یق اتا  سمت  به  بهزاد  ساناز  رفتن  محض  به  .د  کر  ترک 

کرد باز  که  را  در  .د  کر  تند  پا  بود  آنجا  دلرام  که 
با و  نشسته  خوابش  تخت  یه  لب  دلرام  شد  متوجه 

.د و  جی  م  را  لبش  پوست  یت  ناراح 

بال را  سرش  دلرام  شد  باعث  در  شدن  باز  یا  صد 
را آنجا  تا  شد  بلند  شی  جا  از  تند  بهزاد  ن  دی  د  با  .د  ور  ای  ب 
بود نزده  هی  گر  ری  ز  لحظه  آن  تا  که  نی  هم  کند،  ترک 

.د بو  کرده  شاهکار  ین  ع 
یا صد  خودش  یت  ح  ه  کی  طور  کرد  یب  ل  ری  ز  یظ  خداحاف 

.دین نش  را  خودش 
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را شی  بازو  بهزاد  که  برود  ون  ری  ب  اتاق  از  خواست 
.ت گرف 

.م متاسف  یل  یخ  من   .. .ا  ت  سی  وا  نم  کی  م  خواهش  یل  د   _

.دیش ک  ون  ری  ب  او  دست  از  را  شی  بازو  دلرام 
شاگردتم؟ من  یت  نگف  بهش  چرا   _

.ت نداش  دلرام  سوال  یا  بر  یب  جوا  .د  یش  ک  یف  پو  بهزاد 
زمزمه لرزان  ی  یا  صد  با  دلرام  تا  شد  باعث  سکوتش 

:د کن 
مثل .ی  ن  زی  م  حرف  فقط  اما  ،ی  ن  زی  م  حرف  قشنگ   _

.

را شی  جلو  و  کرد  دنبالش  بهزاد  .د  آم  ون  ری  ب  اتاق  از 
.ت گرف 

.م کرد  سوءاستفاده  ازت  ین  ک  فکر  وام  خی  نم   _

.د بزن  حرف  وانست  تی  نم  اصالال  .ت  نگف  یز  یچ  دلرام 
نیم آر  که  یب  ش  همان  مثل  هم  باز  .د  بو  گرفته  بغضش 

و ظاهر  از  همه  چرا  .د  بو  بد  حالش  بود  کرده  ش  ری  تحق 
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خودش از  هم  باز  ردند؟  کی  م  قضاوتش  وزن  اضافه 

.د بو  شده  منزجر 
دنبالش بهزاد  بار  نی  ا  و  گذشت  بهزاد  کنار  از  حرف  ی 

.ت نرف 
را واحد  دو  کوتاه  یه  فاصل  و  زد  ون  ری  ب  او  یه  خان  از 

یه خان  وارد  و  کرد  باز  را  در  دی  کل  با  و  کرد  ی 
.د ش  خودشان 

از که  دی  رس  مادرش  گوش  به  در  شدن  باز  یا  صد 
:ت گف  بلند  آشپزخانه 

.د بهزا  آقا  واسه  ببر  رو  ینی  س  نی  ا  ای  ب  مادر  دلرام   _
.ه نکن  درد  دستت 

اتاقش سمت  به  مادرش  یه  خواست  به  وجه  تی  ب  دلرام 
کنترل را  لرزشش  یت  سخ  به  که  ی  یا  صد  با  و  رفته 

:د کر  زمزمه  رد  کی  م 
من .ر  بب  خودت  حمت  زی  ب  .ن  ماما  مه  خست  یل  یخ  من   _

.م بخواب  رفتم 
تا بست  سرش  پشت  را  در  و  شد  اتاقش  وارد  عی  سر 

.د بردار  سرش  از  دست  مادرش 
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را خودش  .ت  رف  تختش  سمت  به  در  بستن  محض  به 
در را  سرش  که  همانطور  و  انداخت  تخت  یو  ر 
هیر گ  ری  ز  نرود  ون  ری  ب  شیا  صد  تا  کرد  فرو  بالشتش 

.د ز  هق  .د  ور  خی  م  بهم  ش  اه  ف  ایق  و  خودش  از  حالش  .د  ز 
در ش  ای  یا  بی  ز  با  رابطه  در  .د  بو  گفته  دروغ  بهزاد 

حرف نی  ا  با  داشت  قصد  فقط  .ش  یا  استعداده  با  رابطه 
نه او  وگرنه  .د  ده  هول  جلو  به  را  او  گونه  شعار  یا  ه 
بود نخور  رد  ده  ب  آدم  کی  .ت  داش  ید  استعدا  نه  بود  ا  بی  ز 
با .د  ا  دی  م  هدر  به  کی  به  کی  را  شی  ها  روز  فقط  که 

.د گرفتن  شدت  شی  ها  اشک  افکار  نی  ا 

.د ز  اتاقش  در  به  ی  اه  تق  ه  ری  من 
؟ی ور  خی  نم  شام   .. .ر  ماد  دلرام   _

:د دا  جواب  یت  سخ  به  دلرام 
.م ندار  لی  م  نه   _

:ت گف  متعجب  ه  ری  من 
از یر  یم  یم  یر  دا  یت  گف  شی  پ  ساعت  می  ن  نی  هم  وا   _

پس؟ شد  یچ  .ی  گشنگ 
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:دیل نا  دلرام 
.م بخواب  وام  خی  م  برو  خدا  تورو  مامان   _

.د ور  آی  نم  در  سر  ها  جوان  کار  از  .د  یش  ک  یف  پو  ه  ری  من 
یو ر  از  را  بود  کرده  آماده  بهزاد  یا  بر  که  ی  یا  غذ  ین  ی 
که نی  هم  .ت  رف  او  خانهی  سمت  به  و  برداشت  کانتر 
.د ش  باز  در  بالالفاصله  درآورد  صدا  به  را  در  زنگ 

.د بو  ه  دی  خواب  در  پشت  بهزاد  که  انگار 
.د رفتن  بال  ه  ری  من  یا  ابروه 

مادر؟ ید  بو  یس  ک  منتظر   _

.د ز  یک  زور  لبخند  بهزاد 
.ه ن  هان؟   _

.د دا  ری  یغ  ت  را  بحث  و  کرد  اشاره  ین  یس  به 
درست یز  یچ  هی  خودم  آخه؟  نی  دی  کش  زحمت  چرا   _

.م رد  کی  م 

.د دا  دستش  به  را  ین  یس  لبخند  با  ه  ری  من 
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من .ی  ش  کی  م  زحمت  یل  ک  .م  پسر  جونت  نوش   _
.ا بخد  م  ته  شرمند 

.ت گرف  را  ین  یس  بهزاد 
.م خان  ه  ری  من  نی  یا  نفرم   _

تیز ارا  پ 
۱۶  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:دیس پر  و  زد  بهزاد  تواضع  از  ید  لبخن  ه  ری  من 
شده؟ شی  زی  چ  دلرام  پسرم  م  گی  م   _

کرد یع  س  چند  هر  .د  یو  د  بهزاد  چشمان  به  ین  نگرا 
.د باش  ید  عا  لحنش 

چطور؟ نه   _

.ت انداخ  بال  شانه  ه  ری  من 
در سر  جوونا  شما  کار  از  که  من  .م  بگ  یچ  وال   _
.یر ون  او  ه  قی  دق  هی  نی  هست  یر  و  نی  ا  ه  قی  دق  کی  .م  ر  ای  نم 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 https://t.me/darkhaste_romanh 

   

 

  از   رم ی م ی م   دارم   گفت ی م   داشت   ش ی پ   ساعت   م ی ن 

 . ندارم   ل ی م   گفت   بخور   شام   ا ی ب   گفتم   الن .  ی گرسنگ 

 

  شده   دلخور   دلرام   نکه ی ا   از   ناراحت   و   زور   به   بهزاد 

 : گفت   بود 

  کم ی .  شده   خسته   حتما .  ن ی نش   نگران .  ست ی ن   ی ز ی چ _  

 . شه ی م   درست .  بالس   استرسش 

 

 : د ی پرس   شک   با   ره ی من 

  امسالم   ترسم ی م   هست؟   ش ی قبول   به   ی د ی ام   نبار ی ا   واقعا _  

  دق   ا ی   اره ی ب   خودش   سر   یی بال   ه ی   ا ی   لل   زبونم   نشه   قبول 

 . غصه   از   کنه 

 

 . کرد   ی ز ی ر   اخم   بهزاد 

  ن ی آخر   ن ی ا .  راحت   التون ی خ .  خانم   ره ی من   نکنه   خدا _  

 .  ده ی م   کنکور   که   ه ی بار 

 

 . برد   بال   دعا   حالت   به   را   دستانش   ره ی من 
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از ری  خ  .ه  باش  یگ  یم  که  طور  نی  هم  اءللاللاللا  شن  ا   _
بخور رو  شامت  برو   .. .و  ت  برو  .ر  ماد  ین  یب  ب  تی  جوون 

.م شی  نم  مزاحمت  ه  گی  د  من 

ینیس و  بازگشت  خانه  به  کالالفه  بهزاد  رفت  که  ه  ری  من 
یبیج ع  طرز  به  .ت  گذاش  کاناپه  زی  م  یو  ر  را  دستش 

تماس او  با  و  برداشت  را  ش  ای  گوش  .د  بو  دلرام  نگران 
فت گی  م  که  دی  شن  را  اپراتور  زن  یا  صد  یت  وق  گرفت 
پرت کاناپه  یو  ر  را  یش  گو  است  خاموش  او  یش  گو 

:دیر غ  و  کرد 
!ین روا  دخترهی  !ز  سانا  کنه  لعنتت  خدا   _

که یل  مفص  شام  ین  یس  یو  ر  نگاهش  و  دی  کش  یف  پو 
یا بر  ی  یا  اشته  ر  گی  د  .د  مان  ثابت  بود  آورده  شی  برا  ه  ری  من 

.ت نداش  شام  خوردن 
.د بو  ته  خی  ر  بهم  را  زی  چ  همه  ساناز 

*****

حس که  بود  کرده  هی  گر  آنقدر  .د  وختن  سی  م  چشمانش 

.د ن  اه  افتاد  کار  از  ش  ای  اشک  غدد  رد  کی  م 
شده یر  فرا  چشمانش  از  خواب  .د  ز  غلت  شی  جا  در 

.د دا  حرکت  تنش  به  و  کرده  جدا  بالش  از  را  سرش  .د  بو 
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  را   بود   شده   شل   که   ش ی موها   کش .  نشست   تخت   ی رو 

  لمس   از   ی حت .  بست   مجدد   را   ش ی موها   و   کرد   باز 

  اش ی زندگ   ز ی چ   همه   از .  آمد ی م   بدش   هم   فرش   ی موها 

 . بود   شده   متنفر 

  ی ز ی چ   خواست ی نم .  کرد   لج   خودش   با   اما   بود،   گرسنه 

  ی ک ی تار   به   چشمانش .  شد   بلند   تخت   ی رو   از .  بخورد 

  ساعت   ی راحت   به   توانست   که   بودند   کرده   عادت   ط ی مح 

  نگاه   ساعت   به .  دهد   ص ی تشخ   را   رش ی تحر   ز ی م   ی رو 

  زمان   صبح   تا   و   است   شب   مه ی ن   نکه ی ا   دن ی د   با   و   کرد 

  ی هوا   دلش   و   آمد ی نم   خوابش .  د ی کش   ی آه   مانده   ی ار ی بس 

 .  خواست ی م   آزاد 

.  بود   توانش   از   خارج   اتاق   خفقان   ی فضا   کردن   تحمل 

  و   د ی پوش   و   برداشت   در   پشت   ز ی آو   از   را   کاپشنش 

  عادتش   طبق .  د ی کش   سرش   ی رو   را   کالهش 

 .  ببرد   پناه   بام   پشت   به   خواست ی م 

  آنقدر .  شد   ها   پله   راه   وارد   و   زد   رون ی ب   خانه   از   آرام 

  باز   بام   پشت   در   د ی نفهم   ی حت   که   بود   پرت   حواسش 

 . باشد   بام   پشت   در   ی کس   است   ممکن   و   است 
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برخالالف هوا  .د  ش  بام  پشت  وارد  و  کرد  باز  را  در 
آرام آرام  .ف  صا   ، کی  تار  آسمان  و  بود  آرام  ه  شی  هم 

.دیس ری  م  راه  از  بهار  یو  ب 
.ت رف  جلوتر  آرام  آرام  و  شد  ه  ری  خ  ماه  به 

.د کر  برخورد  بام  پشت  کوتاه  ار  وی  د  به  که  تاد  سی  ا  یت  وق 
از نگاهش  شد  باعث  وار  ید  به  آرامش  برخورد  نی  هم 

.د شو  جدا  ماه 
نگاه نی  یا  پ  به  بال  آن  از  و  آورد  نی  یا  پ  را  سرش  آهسته 

.د ده  صی  تشخ  را  کوچه  آسفالت  وانست  تی  م  .د  کر 
د؟ شی  م  چه  دی  ر  پی  م  نی  یا  پ  و  فت  ری  م  ار  وی  د  یو  ر  اگر 
غصه همه  نی  ا  از  بتواند  دیا  ش  که  کرد  عبور  ذهنش  از 

.د شو  خالالص  غم  احساس  و 
.. .ر  ت  شی  ب  و  تر  شی  ب  .د  ش  خم  و  زد  چنگ  ار  وی  د  یه  لب  به 
کالاله می  مالال  باد  .د  یب  چس  ار  وی  د  یه  لب  به  شکمش  که   

آنقدر

ریز از  فرش  موهای  و  کرد  باز  سرش  از  را  کاپشنش 

یب عص  .د  کردن  برخورد  ش  اه  گون  با  و  زده  ون  ری  ب   
کالاله

از را  شی  پا  کی  د  زی  م  نفس  نفس  که  همانگونه  .د  ش 
بتواند که  نی  ا  از  قبل  بار  نی  ا  اما  کرد،  جدا  نی  زم  یو  ر 

.دیس ر  گوش  به  ی  یا  پ  یا  صد  شود  خم  آن  از  تر  شی  ب 
:دیر غ  و  زد  چنگ  کاپشنش  به  یس  ک 
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؟ید ش  ونه  وی  د  ؟ی  ن  کی  م  یط  غل  چه  یر  دا   _

تازه او  یا  صد  با  انگار  .د  بهزا  یا  صد  .د  بو  آشنا  صدا 
بام پشت  ارتفاع  توانست  درست  و  شد  ار  دی  ب  خواب  از 

.د نی  بب  را  نی  زم  از 

تیز ارا  پ 
۱۷  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

وجودش به  قدرت  تمام  با  ترس  .د  ر  کی  م  چه  داشت 
ریز ناباور  و  گذاشت  دهانش  یو  ر  را  دستش  و  تاخت 

.د ز  هی  گر 
*****

و بال  را  ماهواره  یا  هه  شبک  و  شده  ا  جه  با  ج  کاناپه  یو  ر 
پخش را  محبوبش  ل  ای  سر  ا  هه  شبک  از  یک  ی  .د  کر  نی  یا  پ 
حفظ از  را  م  لی  ف  یا  هه  صحن  تک  تک  که  نی  ا  با  .د  ر  کی  م 
و کاناپه  مقابل  زی  م  یو  ر  را  کنترل  تی  رضا  با  اما  بود، 

.د کر  رها  نخورده  دست  یا  غذ  ین  یس  کنار 
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فکرش اما  بود،  ن  وی  زی  تلو  یه  صفح  به  ه  ری  خ  نگاهش 

دلرام فکر  وانست  تی  نم  .د  ر  کی  م  ری  س  یر  گی  د  یا  ج  در 
یع موضو  دی  شا  که  نی  ا  جالب  کند،  ون  ری  ب  ذهنش  از  را 
کی او  اما  بود،  تر  جالب  بود  کرده  مطرح  ساناز  که 

چه هر  .د  بو  ه  دی  شی  ند  ای  ن  ش  یا  ه  حرف  و  ساناز  به  هم  هی  ثان 
یه انبو  ن  ای  م  که  بود  ساده  و  آرام  صورت  کی  بود  که 

.د بو  شده  ری  اس  کننده  ه  ری  خ  و  فر  یا  موه  از 
کل شود  او  به  کردن  فکر  و  دلرام  ل  ای  خی  ب  که  نی  ا  یا  بر 
کرده مرتب  را  بود  ته  خی  ر  بهم  ه  ری  من  که  ی  اه  کتابخان 

عرض در  و  رفته  ها  اتاق  سراغ  که  نداشت  ه  دی  فا  .د  بو 
اما بود،  داده  انجام  یس  اسا  ین  تکا  خانه  کی  ساعت  چند 
نیر آخ  اصالال  .د  بو  نشده  پاک  ذهنش  از  دلرام  هم  باز 
او به  و  داده  تی  اهم  اندازه  نی  ا  تا  نفر  کی  به  که  بار 

مد؟ آی  نم  دش  ای  چرا  بود؟  یک  بود   کرده  فکر 
مثل ذهنش  در  را  دلرام  یه  چهر  بار  نی  هزارم  یا  بر 
ش اه  چهر  و  دلرام  یر  دآو  ای  با  .د  یچ  هم  کنار  پازل  ک 

.د ز  لبخند  ر  ای  اخت  ی 

در که  انگار  .د  یش  نک  طول  تر  شیب  هی  ثان  چند  شی  ها  حالت 
:د ز  لب  و  آمد  خودش  به  .د  ر  کی  م  ری  س  هپروت 
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نم؟ کی  م  فکر  تو  به  دارم  مدام  چرا  من  یل  د  شده؟  چم   _
و درشت  جواب  به  واست  خیم  ن  .د  ز  چنگ  شی  موها  به 

.د کن  فکر  بود  شده  هک  ذهنش  در  که  یح  واض 

به که  ید  کم  داخل  از  و  رفت  اتاق  به  .د  ش  بلند  شی  جا  از 
.دیش ک  ون  ری  ب  را  ش  ای  هود  بود  شده  مرتب  دلرام  لطف 

.ت برداش  را  تاپش  لپ  و  کرد  تن  به  را  ش  ای  هود 
همان ا  ب.  بخورد  غذا  آنجا  واست  خی  نم  اما  بود،  گرسنه 
کی داخل  را  ا  هن  آ  و  گرفت  لقمه  چند  سرد  یا  ه  کتلت 

لپ و  کرد  خاموش  را  ن  وی  ز  یو  تل  .ت  گذاش  ر  زی  فر  ه  سی  ک 
.د رسان  بام  پشت  به  را  خودش  بغل  به  تاپ 

انتظار انگار  .د  ش  دی  ناام  بام  پشت  یه  بست  در  ن  دی  د  با 
از یب  عص  و  کرد  باز  را  در  .د  باش  آنجا  دلرام  داشت 

:دیر غ  خودش 

وازتم شی  پ  جا  نی  ا  یر  دا  انتظار  یچ  همه  تو  ید  ز  گند   _
د؟ ای  ب 

را خودش  .د  ش  بام  پشت  وارد  خودش  دست  از  یب  عص 

روی اتاقک  ار  وی  د  کنار  و  رساند  آسانسور  اتاقک  کنار 
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شیا پاه  .ت  گذاش  نی  زم  یو  ر  را  ا  هه  لقم  .ت  نشس  نی  زم 
را تاپ  لپ  و  کرد  دراز  را 

.د کر  روشن  را  آن  و  گذاشته  شی  پاها  یو  ر 
و حال  یز  مجا  یا  ین  د  در  گذار  و  گشت  یک  اند  دی  شا 

.د ر  کی  م  عوض  را  احوالش 

در غرق  کوتاه  یه  قی  دق  چند  عرض  در  ه  شی  هم  مثل 
.د ش  جدا  زمان  و  نی  زم  از  و  شده  یز  مجا  یا  ین  د 

محصولت دی  تول  کارخانه  کی  از  یت  اطالالعا  داشت 
خود یا  بر  یا  آوازه  و  اسم  یه  کوتا  مدت  در  که  ین  لب 
ناگهان که  رد  کی  م  جو  وت  جس  بود  کرده  پا  و  دست 

.دین ش  ی  یا  پ  یا  صد 
.د ر  کی  نم  اشتباه  .د  م  آی  م  پا  یا  صد  واقعا  .د  کر  زی  ت  گوش 

نیم ز  یو  ر  را  شی  پاها  یس  ک  انگار  که  بود  یر  طو  صدا 
!د ش  کی  م 

لپ و  کرده  ه  ری  ذخ  عی  سر  را  آورده  دست  به  اطالالعات 
ار وی  د  پشت  از  و  شد  بلند  شی  جا  از  .ت  بس  را  تاپ 

.د آم  ون  ری  ب  اتاقک 

و بود  آسمان  سمت  به  سرش  که  دلرام  ن  دی  د  با 
سر ر  ای  خت  ای  ب  و  شد  متعجب  فت  ری  م  جلو  به  همانگونه 
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ه ری  خ  بود  یر  گی  د  عالم  در  انگار  که  او  به  .د  تا  سی  ا  شی  جا 
.د ش 

یر طو  دلرام  .د  تا  سی  ا  و  د  یس  ر  بام  پشت  ار  وی  د  به  دلرام 
!ت اس  خواب  در  انگار  که  فت  ری  م  راه 

بهزاد شد  خم  بام  پشت  کوتاه  نسبتا  ار  وی  د  یو  ر  او  یت  وق 
.دیس تر 

دیس ر  تی  م  .د  ش  ان  می  پش  اما  بدود،  او  سمت  به  واست  خی  م 
سرش بر  بالالیی  و  ترسانده  را  دلرام  شی  پا  یا  صد 

.

کاپشن کالاله  باد  .د  ش  کی  نزد  او  به  پا  نوک  یو  ر  و   
آرام

که نی  ا  غم  ری  عل  بلندش  یا  موه  و  زد  کنار  سرش  از  را  او 
.د شدن  پخش  هوا  در  بود  بسته  یب  اس  دم  را  ا  هن  آ 

از دخترک  یا  موه  .د  دا  ون  ری  ب  کوتاه  را  نفسش  بهزاد 
داد، ادامه  آرامش  یا  هم  قد  به  .د  بو  کننده  ه  ری  خ  نظرش 

یو ر  از  را  شی  پا  کی  دلرام  شد  متوجه  یت  وق  اما 
و کند  کنترل  را  خودش  نتوانست  ر  گی  د  کرد  جدا  نی  زم 

.دیو د  قدرت  تمام  با  را  ری  مس  یه  ماند  یق  با 
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تین عصبا  با  و  زده  چنگ  او  کاپشن  به  پشت  از  عی  سر 
:دیر غ 

؟ید ش  ونه  وی  د  ؟ی  ن  کی  م  یط  غل  چه  یر  دا   _
گونه نی  ا  که  بود  ا  هل  سا  که  بخورد  قسم  وانست  تی  م 

آنجا اگر  .د  یب  و  کی  م  امان  یب  داشت  قلبش  .د  بو  ه  دی  نترس 
بالالیی چه  دلرام  ؟  دی  ن  شی  نم  را  او  یا  پ  یا  صد  اگر   

نبود،

ورد؟ آی  م  خودش  سر  بر 

تیز ارا  پ 
۱۷  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

دلهره با  .د  چرخان  خودش  سمت  به  شدت  با  را  دلرام 
.د ز  شی  صدا 
.. .م  دلرا   _

دید که  را  دلرام  پناه  یب  و  ه  دیس  تر  نگاه  و  سی  خ  چشمان 
را او  و  داد  دست  از  را  کنترلش  .د  ن  کی  م  چه  دی  نفهم 

!دیش ک  آغوش  در  سفت 
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به را  سرش  که  یا  ه  نی  س  نبود  متوجه  هم  دلرام  انگار 
کی نه  دارد  تعلق  هی  همسا  مرد  به  است  داده  هی  تک  آن 

او یه  نی  س  در  را  سرش  بکشد  عقب  که  نی  ا  بدون  که  آشنا 
.ت سی  گر  یا  ه  یا  ه  و  کرد  پنهان 

:د کر  نجوا  آرام  گوشش  ری  ز  بهزاد 
.. .ش  با  روم  آ.   . .ی  دل   _

.د نبو  آرام  خودش  چون  .د  کن  کامل  را  ش  اه  جمل  نتوانست 
تنش یا  هل  سلو  تک  تک  در  ترس  هم  هنوز  چون 

.دیب و  کی  م  قلبش  هم  هنوز  و  داشت  ن  ای  جر 
یه شان  یل  با  از  بود  آغوشش  در  دلرام  که  همانطور 
ارتفاع نی  ا  از  یس  ک  بود  محال  .د  کر  نگاه  کوچه  به  او 

که نی  ا  مگر  ببرد  در  به  سالم  جان  و  کند  سقوط 
با کند  شی  رها  که  نی  ا  یا  بج  ترس  .د  شی  م  یا  معجزه 
هیا س  شی  رو  و  شد  ر  وه  حمل  سمتش  به  یر  ت  شی  ب  شدت 

.ت انداخ 
اگر چه؟  رد  کی  م  تکرار  را  کار  نی  ا  دوباره  دلرام  اگر 
دل در  چه؟  د  ری  بگ  را  شی  جلو  نبود  یس  ک  بار  نی  ا  مثل 

بنفس اعتماد  که  کرد  لعنت  را  ساناز  بار  کی  و  هزار 
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د شی  نم  باورش  .د  بو  رفته  نشانه  را  دلرام  یه  نداشت 
را ان  شه  دانشکد  تی  سا  یتی  شخص  نی  چن  بخاطر  یز  رو 

!د باش  کرده  هک 

هم او  خود  که  اد  دی  م  نشان  آغوشش  در  دلرام  لرزش 

یتیع موق  چه  در  نبود  متوجه  انگار  .ت  اس  ه  دی  ترس  ا  دی  شد 
.ت اس 

تنش از  را  او  و  کرده  نوازش  را  شی  موها  آرام  بهزاد 
.د کر  جدا 

تیا سر  لحنش  به  بود  وجودش  در  که  یس  تر  کرد  یع  س 
.د نکن 

.. .ه  نگا  نو  م.   . .ی  دل   _

هیر گ  همچنان  و  بوده  ه  ری  خ  نامعلوم  یا  نقطه  به  دلرام 
را او  و  گرفت  را  دستش  بهزاد  .د  یز  ر  لی  م  و  رد  کی  م 

نیم ز  به  انگار  دلرام  یا  پاه  .د  یش  ک  خودش  دنبال 
بهزاد .د  بخور  تکان  وانست  تی  نم  که  بودند  ه  دی  چسب 

.د کر  حلقه  کمرش  دور  را  دستش 

چت م  نی  بب  نی  بش  ای  ب   ... این  رسو  تی  م  منو  یر  دا  یل  د   _
.م ن  کی  م  خواهش  شده؟ 
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خود همراه  را  او  .د  برو  راه  کرد  مجبورش  بهزاد  بار  نی  ا 
کرده رها  آنجا  را  تاپش  لپ  که  آسانسور  اتاقک  کنار  تا 
دلرام یت  وق  .د  نی  بنش  تا  کرد  مجابش  بعد  و  کشاند  بود 
در را  شی  زانوها  ه  کی  درحال  و  نشست  نی  زم  یو  ر 

مقابلش هم  بهزاد  داد  ه  یک  ت  ار  وی  د  به  رفت  گی  م  آغوش 

.د ش  خم  او  سمت  به  و  نشسته  شی  زانوها  یو  ر 
دلرام؟ یب  خو   _

.د چسبان  شی  زانوها  نوک  به  را  ش  ای  ان  شی  پ  دلرام 
.م بزن  حرف  باهات  وام  خی  نم   _

را آن  یت  سخ  به  بهزاد  که  بود  آرام  یر  قد  به  شی  صدا 
یو ر  را  دستش  .د  بگذار  تنها  را  او  بود  محال  اما   ، دی  شن 

.ت گذاش  دلرام  یه  شان 
تورو دی  نبا  .م  وا  خی  م  معذرت  اتفاق  اون  بابت  یل  د   _

.دیش ببخ  .م  رد  کی  م  ماجرا  نی  ا  یط  قا 
ش اه  شان  به  فشار  با  دی  و  گیم  ن  یز  یچ  دلرام  دی  د  یت  وق 
.د کن  نگاه  او  به  و  آورده  بال  را  سرش  کرد  مجبورش 
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.دیز لر  دلش  شد  قفل  نگاهش  در  دلرام  سی  خ  نگاه  یت  وق 
:د کر  زمزمه  شک  با 

اون از  ین  ک  پرت  رو  خودت  یت  واس  خی  نم  که  تو   _
بال؟

.د کر  اخم  دلرام 
.م واست  خی  م  چرا   _

.د کر  نگاهش  ناباور  بهزاد 
.. .ی  فتاد  وی  م  بال  اون  از  سرت؟  به  زده   _

با دلرام  اما  کند،  لی  تکم  را  ش  اه  جمل  نکرد  جرات 
.د کر  کامل  را  او  یه  جمل  لرزان  ی  یا  صد 

.. .م  رد  می  م   _

:دیر غ  بهزاد 
خل اونجا؟  از  ید  بو  شده  ون  زیو  آ  و  یت  ونس  دی  م  و  نی  ا   _

؟ید ش 

.د ندا  اجازه  بهزاد  که  شود  بلند  شی  جا  از  خواست  دلرام 
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نیا بابت  یب  حسا  و  درست  درس  هی  اول  .م  نی  بب  نی  بش   _
حال .ه  خون  ید  ر  گی  مر  ب  بعد  یر  یگ  یم  تی  کار  نی  ری  ش 
یت حماق  نی  همچ  به  دست  یچ  یا  بر  .ه  بد  جوابمو  زود 

؟ید ز 

تیز ارا  پ 
۱۷  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:دیل نا  یگ  ار  چی  ب  با  توام  یت  ین  عصبا  با  دلرام 
دیا ش  مردن  .م  ندار  دوست  رو  نکبتم  یگ  زند  چون   _

.ه من  یگ  زند  از  بهتر  قطعا  اما  باشه،  سخت 

:د ز  ید  پوزخن  بهزاد 
یگ زند  نکبت  یگ  زند  از  تو  فیر  تع  نکبت؟  یگ  زند   _

خودته؟

:دیر غ  دلرام  بار  نی  ا 
من که  نی  ا  .م  بشنو  رو  ته  مسخر  یا  ت  حی  نص  وام  خی  نم   _

.ت مزخرفا  نی  ا  و  م  ای  عال  و  خوبم 
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  حرص   با   و   گرفت   را   او   ی بازو   ی عصب   بهزاد 

  از   متعجب   و   اجبار   به   دلرام .  شود   بلند   کرد   مجبورش 

  به   آرام   بهزاد .  ستاد ی ا   او   ی ناگهان   ت ی عصبان   و   رفتار 

 . داد   هولش   بام   پشت   وار ی د   سمت 

  رو   جلوت   اگه ...  حال   کن   پرت   خودتو   برو ...  برو _  

 ... گرفتم 

 

 . کرد   نگاه   او   به   ت ی عصبان   با   دلرام 

 ! ی کن ی نم   درک   منو   تو _  

 

 . کرد   نگاهش   تمسخر   با   بهزاد 

  کس   چ ی ه   ی زندگ   ن یی فرما ی م   درست   شما ...  خانم   بله _  

  حق ...  ن ی دار   مشکل   ی جنابعال   فقط ...  نداره   مشکل 

 . ن ی کن   ز ی آو   حلق   رو   خودتون   ن ی دار 

 

 . داد   ه ی تک   سرش   پشت   وار ی د   به   بغض   با   دلرام 

 . نزن   حرف   ی نطور ی ا   من   با _  
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سر یل  با  را  دستش  کی  و  شد  ش  کی  نزد  اخم  با  بهزاد 
.د ش  خم  او  سمت  به  و  گذاشته  ار  وی  د  یو  ر  او 

خودت خودت  که  ی  یو  ت  هان؟  بزنم؟  حرف  یر  چطو   _
نن کی  م  نی  توه  بهت  یت  وق  که  ی  یو  ت  ؟ی  ندار  باور  رو 

؟ین کی  م  تماشا  و  یت  سی  می  وا  احمق  هی  نی  ع 
.د دا  فشار  هم  یو  ر  را  شی  ا  هن  دندا 

تورو ید  یم  ن  رو  شعور  یب  احمق  هی  جواب  که  نی  ا   _
هی از  جمله  هی  که  نی  ا  .ن  نک  اشتباه   .. .ه  ن  ا  هه  ن  کی  نم  احمق 

یا و  خی  م  که  نه  کی  م  روت  و  ری  ز  چنان  احمق  آدم 
اون از  تر  احمق  یت  ح  نه  کیم  احمق  تورو  نی  ا  یر  یم  ب 

.ه گفت  مزخرف  که  یق  احم  آدم 

.دیز گ  لب  دلرام 
!ه بود  دخترت  دوست  عور  شی  ب  احمق  اون   _

ماساژ را  چشمانش  یه  گوش  کالالفه  و  رفت  عقب   
بهزاد

.د دا 
ین زما  هی  منم  .م  زی  عز  نداره  دم  و  شاخ  که  حماقت   _
میگ زند  وارد  رو  ای  ع  تمام  عور  شی  ب  هی  که  بودم  احمق 
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تو ظاهرا  اما  کردم،  تموم  حماقتو  نی  ا  من  منتها  .م  کرد 
.و راه  نی  ا  ید  ب  ادامه  یر  دا  دوست 

و خورد  سر  ه  دی  چسب  وار  ید  به  که  همانطور  دلرام 
.ت نشس  نی  زم  یو  ر  مجدد 

.ین بز  حرف  مورد  نی  ا  در  ساده  یر  طو  نی  ا  یر  دا  حق   _
رو بده  بنفس  اعتماد  بهت  یگ  زند  تو  که  یز  یچ  هر  تو 

تو خوب  یه  رتب   .. .ل  با  هوش   .. .ن  قهرما  پدر  هی  !ی  داشت 
.. .ب  خو  دانشگاه   .. .ر  کنکو 

و برد  فرو  ش  ای  هود  بی  ج  داخل  را  دستانش  بهزاد 
سکوت دلرام  یت  وق  شود  تمام  او  یه  جمل  تا  ماند  منتظر 

:دیس پر  کرد 
از ین  و  دی  م  یچ  ه  گی  د  گفتم  خودم  که  ی  یا  نی  ا  جز   _

؟ می  زندگ 

:د ز  ید  پوزخن  دلرام 
مهمه؟  _

.ت نشس  فاصله  با  شی  جلو  بهزاد 
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یل جنابعا  م  دی  د  تو  یگ  زند  از  من  که  یز  یچ  با  دلرام   _
یا ج  منتها  یر  ندا  منم  ی  ایت  بدبخ  و  مشکالالت  دهم  ک 

و خوب  یه  خانواد  ،ی  سالالمت  مثل  یر  دا  که  ی  یا  زی  چ   
تمام

حق .ی  نی  بی  م  رو  ات  هه  نداشت  ه  گی  د  یا  زی  چ  یل  یخ  و  رفاه 
و ت  سی  ب  اگه  منم  .ه  بزن  سرت  به  یش  خودک  فکر  یر  دا 
.م ن  کی  م  دق  کنم  فکر  ندارم  که  ی  یا  زی  چ  به  ساعت  چهار 

.ت سی  ک  مقابلش  فرد  نبود  مهم  ر  گی  د  .د  یش  ک  یه  آ  دلرام 
.د ز  ای  در  به  را  دل  .د  بزن  حرف  داشت  دوست 

!م ندار  هم  یب  خو  ظاهر  یت  ح  من   _

به پشت  از  را  دستانش  و  کرد  دراز  را  شی  پاها  بهزاد 
:دیس پر  خونسرد  و  داده  هی  تک  نی  زم 

صاف؟ ای  یر  دا  دوست  فر  یو  م   _

تیز ارا  پ 
۱۷  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:د کر  زمزمه  وصله  حی  ب  دلرام 
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؟یس ر  پی  م  هی  سوال  چه  نی  ا  گرفته؟  تی  باز   _

:ت گف  مصر  بهزاد 
صاف ای  فر  یو  م   .. .ل  ای  بده  جواب  .ه  گرفت  می  باز  آره   _

لخت؟ و 

.د پوشان  را  صورتش  کالالفه  دلرام 
.ت لخ  و  صاف  کن  فکر  تو   _

.د دا  تکان  را  سرش  بهزاد 
؟یک مش  ای  یگ  رن  چشم   _

:دیل نا  دلرام  بار  نی  ا 
.ن ک  ولم  خدا  تورو   _

.د آم  کوتاه  بهزاد 
بهت وام  خی  م  رسم  پی  م  ازت  سوالرو  نی  ا  اگه   _

آدم هی  از  تو  ممکنه  .ه  یب  نس  زیچ  هی  یل  خوشگ  بفهمونم 
بهش و  د  ای  ب  خوشت  کوتاه  مو  و  یگ  رن  و  چشم  و  لغر 
ابرو و  چشم  آدم  هی  ه  شی  نم  لی  دل  نی  ا  یل  و  خوشگل  یگ  ب 
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چیه ی  یا  بی  ز  .ه  باش  زشت  بلند  مو  و  تپل  و  یک  مش 
ید استاندار  و  ر  ای  مع  چیه  .ه  ندار  یص  مشخ  فی  تعر 

موضوع نی  ا  به  هست  نگاه  نوع  ردها  ای  لی  م  چون  .ه  ندار 
م؟ گی  م  یچ  ه  تی  حال  .ف  یر  تع  هزار  هزاران  و 

.د شو  ه  ری  خ  آسمان  به  تا  شد  باعث  دلرام  سکوت 
.سه گی  د  زی  چ  هی  مشکلت  .ت  سی  ن  ته  ف  ای  ق  تو  مشکل   _

:دیس پر  آرام  دلرام 
؟یچ  _

کرد کم  نشان  ای  م  یه  فاصل  از  .د  دا  حرکت  تنش  به  بهزاد 
:د دا  جواب  او  یه  شد  قرمز  چشمان  به  ه  ری  خ  و 

.یس نا  شی  نم  رو  خودت   _
.د ز  ید  پوزخن 

هم شناختمت  مدت  نی  ا  تو  من  که  یا  اندازه  به  یت  ح   _
که هی  چ  ضعفات  ین  و  دی  م  نه  .ی  ناس  شی  نم  رو  خودت 
ات هی  یا  توان  ین  و  تی  م  نه  یش  با  کردنشون  خوب  دنبال 

.ین ک  استفاده  ازشون  که  هی  چ 
.د چسبان  دلرام  ین  کتا  نوک  به  را  ش  ای  کتان  نوک 
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مخارجم و  خرج  نی  تام  یا  بر  یگ  سال  ت  سی  ب  از  من   _
یل ک  با  .م  شد  مواجه  یف  مختل  یا  آدم  با  .م  کرد  سی  تدر 

از بعد  .د  بو  تر  شی  ب  خودم  از  سنشون  یه  گا  که  شاگرد 
صیخ تش  ونم  تی  م  راحت  یل  یخ  ه  گی  د  سی  تدر  سال  همه  نی  ا 

چه در  درس  هی  تو  دانشجو  ای  آموز  دانش  هی  سطح  بدم 
از بودنش،  زی  ت  از   ، شه  مسئل  حل  مدل  از  .ه  ید  ح 

هوا رو  ین  کی  م  فکر  .ه  گی  د  یا  رفتار  یل  یخ  و  شه  زی  انگ 
فکر ؟ی  شی  م  قبول  امسال  دادم  ان  نی  اطم  پدرت  به 

نیچ هم  بار  ری  ز  یس  ک  هر  بخاطر  که  م  ای  آدم  من  ید  کر 
برم؟ یت  یل  مسئو 

!د کر  لگد  را  دلرام  پای  و  برد  بال  را  ش  ای  کتان  نوک 

جلب سمتش  به  قبل  از  تر  شیب  دلرام  توجه  ه  کی  طور 
.د ش 

حرفارو اون  پدرت  به  روز  اون  اگه  من  جون  احمق   _
رو تی  موفق  نی  ا  لی  پتانس  تو  بودم  مطمئن  چون  زدم 
یلیخ یا  تی  موفق  لی  پتانس  تو  سهله  که  تی  موفق  نی  ا  !ی  دار 

کار باهم  روز  چند  نی  ا  تو  که  یل  مسائ  .ی  دار  رو  بالتر 
از یض  بع  ه  کی  حال  در  یت  گرف  د  ای  هی  ثان  چند  تو  رو  می  کرد 
تو بار  ت  سی  دو  من  که  بودن  سخت  یر  قد  به  سوال  نی  ا 
سوال یل  به  ل  .ه  دی  نفهم  یس  ک  و  دادم  حی  توض  کالالسام 
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پسش از  تو  و  چپوندم  هم  یه  دانشگا  سوالت  از 
.ید براوم 

.د کر  د  ای  ز  را  شی  پا  فشار 
!ه کن  ادا  رو  مطلب  حق  که  کنم  صدات  یچ  موندم   _

:د دا  ادامه  یا  هی  ثان  چند  مکث  با 
تا هزار  از  یک  ی  تی  یا  ریگ  و  هوشت  نی  ا  خدا  نگ  خ 

.م ک  مدت  نی  هم  تو  اونم  .م  ناس  شی  م  من  که  خوبته  یگ  ژی  و 
.ت ناسم  شی  نم  کامل  هنوز  که  ین  م  اونم 

.د کر  اخم 
تناقض !ط  فق  یم  ه  فی  نم  نو  یا  چرا  هوشت  نی  ا  با  موندم   _

!هیبیج ع 

یا هف  حر  از  ه  شی  هم  مثل  .د  بو  آمده  خوشش  دلرام 
واست خی  م  دلش  ه  شی  هم  مثل  .د  بو  برده  لذت  بهزاد 
دوست شی  برا  هم  او  یا  تشره  یت  ح  .د  بشنو  تر  شی  ب 

ذهنش، کی  تار  بخش  کرد  یم  کمک  چون  .د  بو  ین  داشت 
سرکوب و  سرزنش  را  خودش  فقط  انگار  که  یش  بخ 

ا دی  پ  دی  ام  یم  ک  .د  نی  بب  اطرافش  در  ی  یا  روشن  یم  ک  رد  کی  م 
.د کن  آرامش  احساس  یم  ک  .د  کن 
.د دا  تکان  دی  ترد  با  را  شی  ا  هب  ل 
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.م به  نن  زی  م  سرکوفت  همه   .. .ه  چشم  تو  وزنم  اضافه   _
.. .و  ت  دختر  دوست  یت  ح   ، نی  آرم 

تیز ارا  پ 
۱۷  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

را صورتش  باشد  ه  دی  د  یش  چند  زی  چ  که  انگار  بهزاد 
.د کر  جمع 

که کالالهبردارته  یه  م  عر  پس  همون  منظورت  ؟  نی  آرم 
_

بود اومده  هم  داشت  دختر  دوست  هم  همزمان 
تو؟ یر  خواستگا 

.ت گرف  خود  به  متعجب  یت  حال 
وجود با  که  هی  زن  همون  منظورت  دخترم؟  دوست   _
رد؟ کی  م  عالالقه  ابراز  من  به  بود  اومده  داشتن  نامزد 

.. .و  عور  شی  ب  آدم  دوتا  منظورت 
.د دا  تکان  هوا  در  را  دستش 

رو یس  ک  بد  .م  نکن  ت  بی  غ  کرده  تیص  و  بابام   .. .ل  ای  خی  ب   _
تفاله دلرام  ؟  هی  یا  چ  یه  تفال  دوتا  نی  ا  منظورت  .م  نگ  هم 
یا هه  تفال  شما  نکنه   .. .ل  آشغا  سطل  تو  ن  زی  ری  م  هارو 
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تفاله دوتا  حرف  ون؟  ته  خون  تو  نی  ن  کی  م  جمع  رو  یا  چ 
مهمه؟ برات 

را ها  حرف  نی  ا  یت  وق  چرا  .ت  رف  فرو  فکر  در  دلرام 
نیا به  بود  نتوانسته  بود  ه  دی  شن  ساناز  و  نی  آرم  از 

ها آن  بزرگ  بی  ع  و  نقص  چرا  کند؟  فکر  موضوعات 

نیم ه  با  رد  کی  م  احساس  حال  چرا  بود؟  ه  دی  ند  را 
بودن زشت  احساس  آن  از  یک  اند  بهزاد  ات  حی  توض 

سن سال  دو  و  ت  سی  ب  با  د  شی  نم  باورش  .د  بو  رفته  کنار 
.ت ف  گی  م  قصه  شی  برا  بهزاد  و  بود  نشسته  ا  هه  بچ  نی  ع 
ز ای  ن  آن  به  واقعا  اما  بود،  نامتعارف  تی  وضع  نی  ا  دی  شا 

.دیو بگ  یز  یچ  نتوانست  اما  زد،  زل  بهزاد  به  .ت  داش 

.دیش ک  یف  پو  دی  د  را  او  نگاه  که  بهزاد 
ت بی  غ  م  کی  بذار  .ه  باش  دور  بابام  مرز  ای  ب  خدا  چشم   _

.ت برا  بکنم  رو  ساناز 

لب چند  هر  .د  افتا  خنده  به  او  یه  بامز  حالت  از  دلرام 
که شد  متوجه  بهزاد  اما  نخوردند،  ین  چندا  تکان  شی  ها 

.ت انداخ  بال  شانه  .ت  اس  شده  بهتر  یم  ک  او  حال 
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بخش لذت  کار  یچ  هر  خدا  چرا  م  دی  نفهم  وقت  چی  ه   _
.. .ت  بی  غ  نی  هم  شه  نمون  !ه  کرد  ممنوع  رو  هست 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش 

هی از  بعد  .د  بو  من  دختر  دوست  ساناز  بگم  که  نی  ا  اول   _
پولدارتر که  یک  ی  سراغ  رفت  یت  دوس  ین  طول  مدت 
پاک .م  گل  نی  س  گل  نی  س  بنده  الن  .ت  سالالم  به  گفتم  منم   

بود

گفت که  نی  ا  از  ساناز  منظور  ین  بدو  یا  و  خی  م  دوم  !ک  پا 
بوده؟ یچ  شدم  اخراج  دانشگاه  از  اون  بخاطر 

:دیس پر  متعجب  دادن  جواب  یا  بج  دلرام 
؟ید ش  اخراج  بخاطرش  واقعا   _

.د دا  سرتکان  بهزاد 
حماقت بخاطر   .. .ز  سانا  بخاطر  نه  منتها  .م  شد  اخراج   _

.م خود 
.د خاران  را  سرش 

!ت ف  ری  م  سر  دانشگاه  تو  مه  حوصل  .د  نش  بدم  البته   _

!ت اس  ید  ج  ای  ند  کی  م  یخ  شو  نشد  متوجه  دلرام 
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 : داد   ادامه   بهزاد 

  ش ی پ   برگشته   که   سقفش   به   اعتماد   ن ی ا   با   ساناز   ن ی هم _  

  سمتش   به   کنم ی م   پرواز   شنهادش ی پ   با   کنه ی م   فکر   و   من 

  که   بودم   تر   خنگ   منم .  نبود   شتر ی ب   خنگ   ه ی   دانشگاه   تو 

  بدون   رون ی ب   نکنن   پرتش   دانشگاه   از   نکه ی ا   بخاطر 

  نه   ا ی   ممکنه   کار   ن ی ا   اصال   باشم   مطمئن   کامال   نکه ی ا 

 ! دانشکده   ت ی سا   تو   بردم   دست 

 . د ی خند   ال ی خ ی ب 

  اخراج   خودم   ساناز   ی بجا   منتها .  داد   جواب   کارم _  

 . دراومد   گندش   و   زمان   اون   بودم   ی ناش   چون !  شدم 

 

  بهزاد .  شد   ره ی خ   او   ی ال ی خ ی ب   حجم   ن ی ا   به   ناباور   دلرام 

  عقلش   سالمت   به   آدم   گاها   که   کرد ی م   رفتار   ی طور 

 !  کرد ی م   شک 

 : د ی پرس   د ی ترد   با 

  آوردن   دست   به   کردم ی م   فکر   ؟ ی هکر   ه ی   تو _  

  ی افزار   نرم   اطالعات   کم ی   فقط   ن ی آرم   اطالعات 

 . خواسته ی م 
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کنار که  بود  درست  .ت  رف  کنار  بهزاد  یا  ه  لب  از  خنده 
دلرام

ینین چ  نی  ا  مسائل  و  هک  از  که  بود  داده  نشان  کامالال 
پنهان بعد  آن  نداشت  قصد  اما  ورد،  آی  م  در  سر 

.د کن  آشکار  او  یا  بر  را  ش  ای  زندگ 
بچه نم  کی  م  من  که  ی  یا  کار  نیا   .. .ر  دخت  ل  ای  خی  ب  هکر؟   _

.نیم ه  .ه  حی  تفر  هی  .ه  یز  با 

.دیش ک  یه  آ  .د  کر  باور  را  حرفش  یت  راح  به  دلرام 
م دی  نفهم  بهم  کردن  نی  توه  ساناز  و  نی  آرم  یت  وق  چرا   _

ضعفن؟ و  نقص  از  پر  اونا  خود 

:د دا  جواب  مطمئن  بهزاد 
آدمارو که  لعادته  اق  فو  یا  هی  گ  ژی  و  از  یک  ی  م  نی  ا  چون   _

!ین کی  نم  قضاوت  نقصاشون  با 

تیز ارا  پ 
۱۷  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 
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  و   داده   ر یی تغ   را   نشستنش   ی جا   شد   باعث   دلرام   سکوت 

  کرد   برخورد   باهم   شان ی بازوها   ی وقت .  ند ی بنش   او   کنار 

  کل   به   انگار .  شدند   ی ا ه ی ثان   چند   شوک   ک ی   دچار   دو   هر 

  در   را   گر ی همد   قبل   قه ی دق   چند   که   بود   رفته   ادشان ی 

  که   یی گرما   و   کوتاه   برخورد   ن ی ا .  بودند   ده ی کش   آغوش 

  ی ادآور ی   را   ی آغوش   هم   آن   بود   شده   بدل   و   رد   انشان ی م 

  آن   به   کردن   اشاره   جرات   کدام   چ ی ه   انگار   اما   کرد، 

  ی کوچه   به   را   خودشان   عامدانه   که   نداشتند   را   لحظه 

 .  زدند   چپ   ی عل 

  و   تاپ لپ   برداشتن   با   بهزاد   و   کرد   سکوت   دلرام 

  بود   تاپ   لپ   کنار   زر ی فر   سه ی ک   داخل   که   یی ها لقمه 

 : د ی پرس 

 ؟ ی نخورد   شام _  

 

  اما   خواست، ی م   خوردن   غذا   دلش .  د ی کش   ی آه   دلرام 

  از   داشت   وجدان   عذاب   داد ی م   قورت   که   ی ا لقمه   هر 

 .  است   شده   چاق   نکه ی ا 

 . ندارم   ل ی م _  
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دلرام نفهمد  که  بود  آن  از  تر  باهوش  .د  کر  اخم  بهزاد 
از یک  ی  .ت  اس  کرده  مکث  دادن  جواب  در  یر  فک  چه  با 
.ت گرف  او  سمت  به  و  آورده  ون  ریب  ون  لی  نا  از  را  ا  هه  لقم 

.ه مامانت  یا  کتلت  از  ری  بگ   _

.ت نگرف  را  لقمه  ش  ای  گرسنگ  غم  ری  عل  دلرام 
.م ور  خی  نم   _

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
و یق  چا  یل  یخ  ین  کی  م  فکر  الن  ونم  دی  م  نی  بب  دلرام   _
درست راه  غذا  اعتصاب  اما  ،ی  ش  لغر  یر  دا  دوست 
و کنار  بذار  رو  یل  خوشگ  پارامتر  .ت  سی  ن  گرفتن  می  رژ 
از و  تی  سالالمت  بخاطر  یش  لغر  یت  خواس  روز  هی   

اگه

.د خو  سر  نه  .ر  یگ  ب  می  رژ  درستش  راه 
.د کر  باز  را  تاپ  لپ 

یا هه  ده  تو  یل  خوشگ  می  نی  بب  مین  ک  یچ  سر  هی  ای  ب  اصالال   _
ین نوجوو  عکس  م  دی  م  قول  .ه  بود  یل  شک  چه  مختلف 

.د ای  ب  دستت  تر  شی  ب  ی  یا  بی  ز  ر  ایع  م  تا  بدم  نشونت  خودمم 
دلرام دست  بود  تم  سی  س  آمدن  بال  منتظر  که  همانطور 

.د کر  رها  او  انگشتان  ن  ایم  را  لقمه  و  گرفت  را 
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.. .ر  بخو  ری  بگ   _

به را  اول  گاز  یت  وق  اما  گرفت،  را  لقمه  لی  می  ب  دلرام 
را لقمه  .ت  اس  بود  گرسنه  چقدر  دی  فهم  تازه  زد  آن 

.د دا  قورت 
نکنه که  دارم  وجدان  عذاب  خوردن  غذا  موقع   _

که دارم  وجدان  عذاب  خوندن  درس  موقع  .م  ش  ر  تق  چا 
اصالال .م  باش  شده  رد  یر  سرس  قسمتا  یض  بع  از  نکنه 

.م ش  رها  حالتا  نی  ا  از  ونم  تیم  ن  باز  نم  کی  م  یر  هرکا 

طعم از  لذت  با  و  کرد  پی  تا  اپ  تپ  ل  در  یز  یچ  بهزاد 
:ت گف  کتلت  یه  العاد  فوق 

.ن ک  حذف  رو  هوله  له  ه.   . .ر  بخو  سالم  یا  غذاه   _
که یر  مقدا  همون  با  .ش  بجا  بخور  ه  وی  م  و  ات  جی  سبز 
وجدان عذاب  وقت  هر  یر  طو  نی  ا  .ی  ورد  خی  م  قبالال 

مبحث .م  کرد  یر  خو  سالم  بگو  خودت  به  اومد  سراغت 
اونم .ت  کنکور  از  بعد  و  ه  گی  د  سال  واسه  بذار  م  می  رژ 
دوست رو  خودت  یز  یا  س  هر  تو  یت  گرف  د  ای  یت  وق 
.تیت سالالم  یا  بر  ین  ک  تالالش  فقط  و  یش  با  داشته 
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سمت به  را  تاپ  لپ  .د  ز  خنده  ریز  که  شد  تمام  ش  اه  جمل 
.د چرخان  دلرام 

.. .ل  خوشگ  فتن  گی  م  ای  ک  به  قاجار  زمان  نی  بب  ای  ب  بفرما   _

ر ای  خت  ای  ب  اپ  تپ  ل  یه  صفح  یو  ر  عکس  ن  دی  د  با  دلرام 
.دید خن 

و شت  پر  پ  ی  یا  ابروه  با  چاق  ر  ای  بس  یر  دخت  عکس 

و بی  عج  شی  آرا  با  ی  یا  موه  .ه  ست  وی  پ  بهم  ی  یا  ابروه 
از و  ورد  خی  م  چشم  به  ر  یو  تص  در  دار  خنده  و  بی  غر 

یا ه  لب  پشت  پرپشت  یا  ه  لی  سب  تر  دار  خنده  همه 
!د بو  دختر 

:ت گف  او  یه  خند  از  تی  رضا  با  بهزاد 
.ن بود  زمان  اون  ی  یا  بی  ز  نماد  بعنوان  ون  شی  ا.   . .ا  بفرم   _

؟یچ الن 
سرعت با  یر  گی  د  متن  جو  وت  جس  قسمت  در  دوباره 

.د کر  پی  تا 

عیر س  چنان  .د  کر  ت  ری  ح  او  پی  تا  سرعت  از  دلرام 
با وانست  تی  نم  او  یت  ح  که  اد  دی  م  انجام  را  کار  نی  ا 
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دنبال را  او  یه  مردان  و  ه  دیش  ک  انگشتان  حرکت  نگاهش 

.د کن 

.د کر  جلب  را  ش  اه  توج  بهزاد  یا  صد 
مامان ین  جوو  زمون  تو  ی  یا  بی  ز  مالالک  م  نی  ا   _

.ن باباهامو 

با جوان  ید  مر  ری  تصو  بار  نی  ا  .د  ید  خن  هم  باز  دلرام 
لیط مست  شکل  به  و  بلند  ان  شی  انتها  که  ی  یا  موه  پشت 

و ل  بی  سب  با  فر  ا  بی  تقر  موهای  جلو  بود،  شده  داده  حالت 
چشم به  ری  تصو  در  بی  عج  و  گشاد  یا  ه  لباس 

تن به  گشاد  پاچه  شلوار  که  ید  مر  ری  تصو  .د  ور  خی  م 
!ت داش 

تیز ارا  پ 
۱۷  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:ت گف  ید  ج  اما  کرد،  یا  خنده  تک  بهزاد 
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.ه ن  کی  م  ری  یغ  ت  سال  هر  بودن  جذاب  و  ی  یا  بی  ز  مالالک   _
روز هی  .ی  لغر  زمان  هی  بوده  مد  یق  چا  زمان  ه 

مربوط نی  ا  تازه  .ک  ناز  یو  ابر  روز  هی  مده  پهن  یو  ابر 
یس بپر  آدما  تک  تک  از  یر  ب  .ه  مختلف  یا  هه  ده  به 

مهم .ه  ندار  یت  ثاب  فی  تعر  واقعا  یل  خوشگ  ر  ای  مع  ین  یب  ی 
.ه باش  داشته  تی  رضا  خودش  از  خودش  آدم  ه  نی  ا 

م؟ گی  م  یچ  که  یر  یگ  ی 

.د دا  تکان  سر  دلرام 
بازم فردا  .ه  کوتاه  رشون  یث  تا  حرفا  نی  ا  منتها  .ه  آر   _

.م زی  ری  م  بهم  چاقم  کنه  اشاره  بهم  یک  ی 

.د کر  نگاهش  هی  سف  اندر  عاقل  بهزاد 
ه؟ بی  ع  مگه  یق  چا  .ه  بگ  خب   _

:د ز  لب  دلرام 
ت؟ سی  ن   _

:د دا  جواب  مطمئن  بهزاد 
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که یل  مشک  .ه  باش  مشکل  هی  ممکنه  .ه  ن  که  معلومه   _
بیع اما  بده،  هراس  آدم  به  یت  سالالم  تو  ش  ری  تاث  بخاطر 

یکی .ن  حل  قابل  هم  یح  رو  یم  جس  مشکالالی  .ت  سی  ن 
اضافه هم  یک  ی  ه  فی  ضع  چشمش  یک  ی  خرابه،  دندونش 

هم صفت  و  یگ  ژی  و  آدما  تو  یت  ح  ا  نی  ا  .ه  دار  وزن 
!ن شی  نم  محسوب 
.د ز  هوا  در  ین  بشک 

لت کی  ه  به  راجع  ه  دی  م  اجازه  خودش  به  که  یم  آد   _
یت وق  آدم  هی  .ه  ند  راه  برت  و  دور  اصالال  رو  بده  نظر 

تو خود  که  بده  نظر  ظاهرت  و  تو  به  راجع  داره  اجازه 
.یش با  کرده  صادر  رو  مجوزش 

.د ز  ید  لبخن 
!ت جداس  بحثش  حرفا  نی  ا  و  دادن  نخ  یه  یض  ق  البته   _

!ن ت  سی  ن  ته  اجاز  دنبال  موقع  اون  چون 
را نظرش  مورد  عکس  اپ  تپ  ل  در  داشت  که  همانطور 

:د دا  ادامه  رد  کی  م  جو  و  جست 
بنفس اعتماد  نه  کی  م  ا  بیز  آدمارو  که  یز  یچ  یل  د   _

.ه برخوردشون  قدرت  و  غرور 
.د کر  اضافه  یخ  شو  با  ش  اید  ج  یا  ه  حرف  ن  ای  م  مجدد 

!ن بروا  دل  تو  ذاتا  تو  و  من  مثل  م  ای  بعض  البته   _
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.د ز  ین  ا  جی  ب  لبخند  دلرام 
کنم؟ تی  تقو  رو  بنفسم  اعتماد  یر  چطو   _

.د چرخان  دلرام  سمت  به  را  تاپ  لپ  دوباره  بهزاد 
صورتش که  نوجوان  پسر  کی  عکس  ن  دی  د  با  دلرام 
مد آی  م  بنظر  وصله  حی  ب  و  لغر  و  جوش  از  بود  پر 

.د بر  د  ای  از  را  ش  ای  قبل  سوال 
؟ی یو  ت  نی  ا   _

.د کر  نگاهش  چپ  چپ  بهزاد 
زشتم؟  _

.ت گرف  گاز  را  لبش  دلرام 
.. .ی  ن  عی  .ه  ن   _

:ت گف  ل  ای  خی  ب  بهزاد 
.ین ک  انکار  واد  خی  نم  .ه  ن  زی  م  داد  داره  چشات   _

:د کر  نجوا  لبخند  با  دلرام 
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.یاه بامز  .ی  ت  سی  ن  زشت   _

.ت انداخ  بال  شانه  بهزاد 
واقعا اما  باشه،  زشت  ام  یلی  خ  دی  د  از  ممکنه  عکس  نی  ا   _
وارد تازه  وضع  نی  ا  با  موقع  اون  من  داره؟  یت  یم  اه  چه 
اعتماد با  چنان  .ی  رقم  تک  یه  رتب  با  .م  بود  شده  دانشگاه 
تو ه  گی  د  تنها  نه  که  اشتم  دیم  بر  قدم  دانشکده  تو  بنفس 

چقدر کن  نگاش  فتن  گی  م  بلکه  نبود  مهم  مه  ف  ای  ق  هی  بق  نگاه 
.ه خفن 

.دیش ک  یه  آ 
داشت یک  وحشتنا  یا  ترس  موقع  اون  بهزاد  خب  اما   _
رو می  زندگ  کل  سهله  که  بنفس  اعتماد  که  یگ  زند  تو 

.د بو  داده  قرار  ری  تاث  تحت 
قصد فعالال  اما  کرد،  خواهد  یو  کنجکا  دلرام  انست   

دی م 
را تاپ  لپ  .د  کن  فی  تعر  ها  روز  آن  از  یز  یچ  نداشت 

.ت بس 
بهزاد به  بده  ظاهرت  ین  ک  فکر  یت  خواس  وقت  هر   _
یک وحشتنا  کار  هر  که  نی  ا  از  قبل  .ن  ک  فکر  قبل  سال  چند 

.ه بزن  سر  ازت 
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خودش یا  بر  که  ین  لح  با  و  شد  ه  ری  خ  دلرام  خ  رم  ین  به 
آن دلرام  با  صحبت  در  بود  بار  نی  اول  و  بود  بی  عج  هم 

:ت گف  رد  بی  م  بکار  را 
سال همون  یه  انداز  به  درست  لحظه  هی  تو  امشب   _

.م دی  ترس 
و دلرام  پرپشت  یا  هه  مژ  به  ه  ری  خ  .د  کر  مکث 

:د دا  ادامه  خمار  ان  شی  یا  بی  ز 
.یت نشس  کنارم  سالم  که  وشحالم  خ 

تیز ارا  پ 
۱۷  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

در درست  که  یگ  بزر  یو  تابل  به  و  شد  ساختمان  وارد 
ک نی  ع  .د  کر  نگاه  بود  شده  نصب  ید  ورو  قسمت 

به که  ی  اه  نسخ  و  برداشت  چشم  یو  ر  از  را  ش  ای  آفتاب 
ش نی  ج  شلوار  یت  پش  بی  ج  از  را  بود  آورده  همراه 

پزشک نام  دنبال  به  و  کرد  باز  را  برگه  .د  یش  ک  ون  ری  ب 
از را  نگاهش  نی  راست  دی  جمش  نام  ن  دی  د  با  .ت  گش  معالج 
نام ن  دی  د  با  .د  ش  ه  ری  خ  تابلو  به  مجدد  و  کرد  جدا  برگه 
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بود شده  نوشته  اسمش  یو  جل  که  ی  یا  سه  یه  طبق  و  دکتر 
دور از  که  آسانسوری  سمت  به  و  گذشت  ید  ورو  از 

.ت رف  بود  دی  د  در 
ساعت نی  ا  در  تا  عی  طب  و  بود  ظهر  .د  بو  خلوت  ساختمان 
بودند مده  ای  ن  داشتند  مطب  ساختمان  در  که  ین  پزشکا  ا 
فقط .د  بو  شدن  تمام  حال  در  ان  شی  کار  ساعت  ای  و 

.د کن  مالالقات  او  با  بتواند  و  باشد  نرفته  دکتر  بود  وار  د   
ام

شیا ه  قدم  به  شد  متوقف  سوم  یه  طبق  در  که  آسانسور 
نگاه و  آمده  ون  ری  ب  آسانسور  از  .د  دار  یر  ت  شی  ب  شتاب 
مقابلش رنگ  یا  قهوه  در  .ت  انداخ  اطراف  به  ی  یا  گذر 
حک شی  رو  نی  راست  دی  جمش  نام  که  یک  کوچ  یو  تابل  با 

.ت اس  آمده  درست  را  آدرس  اد  دی  م  نشان  بود  شده 
و داده  فشار  نی  یا  پ  به  را  ره  گی  دست  و  رفت  در  سمت  به 

.د ش  مطب  وارد 

یزیچ کردن  پی  تا  حال  در  ش  زی  م  پشت  که  یش  من  زن 
بال را  سرش  در  یا  صد  دن  ین  ش  با  بود  ش  ای  گوش  داخل 

:د ز  غر  دادن  سالالم  بدون  .د  آور 
.نید آور  فی  تشر  ری  د  .ه  شد  تموم  تی  زی  و  وقت   _
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.ت رف  جلوتر  اخم  با  آراز 
هست؟ دکتر   _

.د کر  اخم  متقابالال  هم  یش  من 
.ه تموم  تی  زی  و  وقت  که  کردم  عرض   _

را چشمانش  و  گذاشت  زی  م  یو  ر  را  دستش  دو  آراز 
.د کر  ثابت  زی  م  پشت  یه  جث  زی  ر  دختر  یو  ر 

تموم ای  شده  شروع  تی  ز  یو  می  تا  م  دی  پرس  تو  از  من   _
شیپ پنجم  یه  طبق  برو  داره  مشکل  تی  یا  شنو  شده؟ 

!ینیب و  حلق  و  گوش  متخصص 

با ت  ری  مغا  در  که  آراز  زیت  نگاه  به  ت  ری  ح  با  یش  من 
آب و  دی  ترس  یم  ک  .د  ش  ه  ری  خ  بود  خونسردش  لحن 
مطب نی  مراجع  از  یخ  بر  .د  دا  قورت  را  دهانش 

اران می  ب  از  یخ  بر  با  شد  یم  ن  !د  نبودن  بردار  یخ  شو 
یب جال  یه  جی  نت  چون  کرد  بحث  و  گذاشت  دهان  به  دهان 
مقابلش یگ  رن  چشم  مرد  ن  یا  بود  ممکن  .ت  نداش  یپ  در 

یش من  هنوز  او  ه  کی  زمان  .د  باش  دکتر  یل  قب  اران  می  ب  از 
.د کر  یت  مصلح  یه  سرف  .د  بو  نشده 
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یا آق  بگم  دی  با  نی  ت  سی  ن  اگه  ؟  نی  ون  شی  ا  یل  قب  یا  ار  می  ب  از   _
تیزیو دی  جد  ار  می  ب  شلوغه  یل  یخ  سرشون  دکتر 

لیک تش  م  دی  جد  یه  پروند  .ه  گی  د  ماه  چند  تا  نن  کی  نم 
.میدیم ن 

ذهن کند  مقابلش  دختر  کرد  حس  .د  یش  ک  یف  پو  آراز 
ه نی  س  یو  ر  را  دستانش  و  گرفت  فاصله  زی  م  از  .ت  اس 

.د ز  گره  درهم 
کمکت دی  شا  قی  دق  کن  گوش  منو  سوال  ه  گی  د  بار  هی   _
رفتن؟ ای  اتاقشونن  تو  الن  نیت  راس  دی  جمش  دکتر  !ه  کن 

اتاق در  دهد  یب  جوا  بتواند  یش  من  که  نی  ا  از  قبل  بار  نی  ا 
کی یا  موه  با  ال  سن  ای  م  ید  مر  و  شد  باز  مجاورشان 

از یژ  پرانر  و  جوان  نسبتا  یت  صور  اما   ، دی  سف  دست 
با داشت  تن  به  مرتب  یر  شلوا  و  کت  .د  آم  ون  ری  ب  اتاق 
با یش  من  .ت  دس  در  یک  کوچ  رنگ  یک  مش  چرم  فی  ک 

.د ش  بلند  شی  جا  از  عی  سر  دکتر  ن  دی  د 
.ر دکت  یا  آق  سالالم   _

.دید خن  یع  طب  خوش  با  دکتر 
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!ظ خداحاف  یگ  ب  دی  با  ان  جش  بهنو  م  ری  م  دارم   _
.د کر  اضافه  خنده  همان  با 

که هم  یت  وق  ان  جی  یا  د  یگ  یم  دکتر  یگ  ب  دی  با  که  یت  وق   _
!ر دکت  یگ  یم  ی  یا  د  یگ  ب  دی  با 

ش ای  منش  از  ر  تش  سرخو  دکتر  ظاهرا  .د  یش  ک  یف  پو  آراز 
جوان یش  من  اگر  ان  شی  ا  هت  صحب  به  توجه  با  البته  .د  بو 

بودن سرخوش  نی  ا  بود  ش  اه  زاد  حالالل  یه  زاد  خواهر 
.د بو  یع  یب  ط 

!نه زاد  حالالل  ماشاءللاللاللا   _

جلب سمتش  به  دکتر  توجه  شد  باعث  آراز  یا  صد 
بود شی  ا  هب  ل  یو  ر  همچنان  که  ید  لبخن  با  دکتر  .د  شو 

:ت گف 
؟ پی  خوشت  وردم  ای  ن  بجا   .. .م  سالال   _

:ت گف  عی  سر  بهنوش 

شما دنبال  اومدن  ون  شی  ا  ون  جی  یا  د  ین  عی   .. .ر  دکت  یا  آق   _
!نین کی  نم  تی  زی  و  دی  جد  ضیر  م  گفتم  بهشون  شتن  گی  م 
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شهر   نی  ا  کل  در  .د  دا  ون  ریب  حرص  با  را  نفسش  آراز 
بود؟ کرده  ا  دی  پ  سپهر  که  نبود  نی  ا  از  بهتر  یس  روانشنا 

.دیر   غ  دل  در 
!ه  " خودش  مثل  کترشم  د 

تیز ارا  پ 
۱۷  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

ادامه شی  ا  هی  یو  گه  د  ای  ز  به  یش  من  که  نی  ا  از  قبل  بار  نی  ا 
:ت گف  عی  سر  دهد 

باهاتون دی  با  .م  هست  تون  نی  مراجع  از  یک  ی  همسر  من   _
.م کن  صحبت 

:د ز  غر  بهنوش 

!؟یگیم ن  و  نی  ا  اول  از  چرا  خب   _

بهنوش که  کرد  نگاهش  ره  غم  چش  با  چنان  آراز 
.ت نشس  شی  سرجا  رف  حی  ب 
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 : د ی پرس   لبخند   با   دکتر 

  ی پ ی خوشت   به   ی همسر   من   ن ی مراجع   از   ک ی   کدوم _  

 داره؟   شما 

 

  با   و   برد   فرد   شلوارش   ب ی ج   داخل   را   دستانش   آراز 

 : گفت   ت ی جد 

  تا   کندم   جون   ی کل   همسرم   بخاطر   من   دکتر   ی آقا _  

  ممنون .  زدن   حرف   ی برا   شتون ی پ   ام ی ب   کنم   آزاد   وقتمو 

  حق .  من   به   ن ی بد   رو   وقتتون   قه ی دق   چند   ه ی   شم ی م 

 . کنم ی م   پرداخت   باشه   چقدر   هر   تشم ی ز ی و 

 

.  برد   بال   را   ش ی ابرو   ی تا   ک ی   آراز   ت ی جد   از   دکتر 

  چند   ن ی هم   که   ی اتاق   در .  داد   ت ی جد   به   را   ش ی جا   لبخندش 

 . کرد   باز   را   بود   آمده   رون ی ب   آن   از   قبل   لحظه 

 . داخل   ن یی بفرما ...  البته _  

 . کرد   نگاه   بهنوش   به 

 . ار ی ب   ما   ی برا   یی چا   دوتا   زحمت ی ب   جان بهنوش _  

 .  آمد   رون ی ب   ز ی م   پشت   از   و   کرد   زمزمه   ی چشم   بهنوش 
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آراز بار  نی  ا  و  شود  اتاق  داخل  آراز  تا  تاد  سی  ا  کنار  دکتر 
.د ش  اتاق  وارد  بلند  و  محکم  ی  یا  هم  قد  و  تی  رضا  با 

چیه که  رنگ  و  آب  خوش  اتاق  به  یل  اجما  و  یل  ک  نگاه 
.ت انداخ  نداشت  مطب  به  یت  شباه 

ار، وی  د  یو  ر  روح  و  رنگ  از  پر  یش  نقا  تابلوی  چند 
رنگارنگ، یا  هب  کتا  از  پر  بزرگ  نسبتا  ی  اه  کتابخان 
هم مقابل  که  تپل  نسبتا  و  رنگ  ی  یو  می  ل  یت  راح  چهار 
و داشت  قرار  وسطشان  ید  گر  زی  م  و  شده  داده  قرار 

گوشه در  که  ا  بی  ز  و  عطر  خوش  ی  یا  هل  گ  با  گلدان  چند 
.د ور  خی  م  چشم  به  اتاق  در  بودند  گذاشته  کنار  و 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس 

.ر دکت  نی  دار  یگ  قشن  اتاق   _

داده قرار  پنجره  مقابل  که  یک  کوچ  زی  م  سمت  به  دکتر 
گذاشت زی  م  یو  ر  را  دستش  کوچک  فی  ک  .ت  رف  بودند 

.د آور  ون  ری  ب  تنش  از  را  رنگش  ه  ری  ت  یا  قهوه  کت  و 
.یت گف  بهم  و  نی  ا  که  یت  س  ین  نفری  نی  اول  باش  مطمئن   _
آراز سمت  به  و  گذاشته  فی  ک  کنار  مرتب  را  کتش 

.دیخ چر 
؟ینیشیم ن  چرا   _
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.ت رف  رنگ  ی  یو  می  ل  یا  ه  یت  راح  از  یک  ی  سمت  به  آراز 
:د کر  زمزمه  دکتر  د  نی  بنش  که  نی  ا  از  قبل 

.ه گرم  جا  نی  ا  یا  هو  .ر  ای  ب  در  رو  کاپشنت   _

پا و  نشست  یت  راح  روی  او  یه  جمل  به  وجه  تی  ب  آراز 
.ت انداخ  پا  یو  ر 

.م راحت   _

شد کی  نزد  آراز  به  .د  ز  یر  معنادا  لبخند  نی  راست  دکتر 
.ت نشس  مقابلش  یت  راح  یو  ر  و 

د؟ ای  برم  من  دست  از  یک  کم  چه  خان  آراز  خب   _

.د کر  نگاهش  زده  شگفت  آراز 
؟ نی  ناس  شی  م  منو   _

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  و  داد  هی  تک  یت  راح  به  دکتر 
یا چشم  همسرشون  من  نی  مراجع  از  درصد  چند   _

رفتارشون تو  یص  خا  غرور  و  ابهت  هی  و  دارن  سبز 
ه؟ شی  م  ه  دی  د 
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.د دا  سرتکان  آراز 
.ه زد  حرف  باهاتون  بهم  راجع  یق  سا  پس   _

.د کر  تکرار  را  معنادارش  لبخند  دکتر 
.ه باش  گفته  برام  خودش  از  که  یز  یچ  از  تر  شی  ب  یل  یخ   _
از یر  جو  نی  ا  که،  ی  یا  آدم  کمن  .ی  هست  یس  ان  شش  خو  آدم 

.ن شی  م  داشته  دوست  آدم  هی  طرف 

.د نبو  هت  جی  ب  ش  ای  یا  چ  سفارش  پس  .د  ز  ید  لبخن  آراز 
.ت ناخ  شی  م  خوب  را  او 

همسرم بگم  دی  با  اما  ستم،  ین  یب  مذه  آدم  که  نی  ا  غم  ری  عل   _
.م گرفت  خدا  از  که  هی  اه  ید  ه  نی  بزرگتر 

.ت انداخ  بال  شانه 
نیچ هم  که  کردم  یب  خو  ی  لیخ  کار  هی  ی  یا  ج  هی  حتما   _

.ه شد  م  بی  نص  یش  پادا 

تیز ارا  پ 
۱۷  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 
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.د کر  مکث  آراز  صورت  یو  ر  دکتر 
.ه ذرون  گی  م  رو  یت  سخ  ا  بی  تقر  یا  روز  داره  هی  هد  نی  ا   _
خودش بجز  که  یت  هس  یس  ک  تنها  تو  .ش  با  مراقبش 

.ه کن  کمکش  ونه  تی  م 

.د ز  پل  آراز  صورت  به  ین  نگرا 
ه؟ شی  م  خوب  دکتر؟  یا  آق  هی  چ  من  همسر  مشکل   _

رد کی  م  فکر  داشت  انگار  .د  کر  مکث  یم  ک  دکتر 
بعد هی  ثان  چند  .د  بده  را  آراز  سوال  جواب  دی  با  چگونه 

:ت گف 
.و بگ  خودتون  به  راجع  م  کی  .م  بپرس  تو  از  من  بذار   _
به ی  یا  آشن  نی  ا  یر  چطو  ؟ید  ش  آشنا  یق  سا  با  یر  چطو 

شد؟ ختم  ازدواج 

:دیس پر  سوالش  ماندن  اسخ  پی  ب  از  کالالفه  آراز 
براتون ارو  نی  ا  یق  سا  مگه  بدم؟  رو  جوابتون  لزمه   _

نکرده؟ فی  تعر 
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.د ده  حی  توض  تا  کرد  قانعش  دکتر  جواب 
تو .ه  کرد  فی  تعر  خودش  تی  ذهن  و  دی  د  از  یق  سا   _

.ین ک  فی  تعر  خودت  دی  د  هی  زاو  از  قراره 

:د ز  لب  تمسخر  با  دادن  حی  توض  از  قبل  آراز 
.نین ک  ه  دی  چی  پ  رو  یچ  همه  عادتونه  روانشناسا  شما   _

.د ز  یک  چشم  او  پرتمسخر  لحن  به  توجه  بدون  دکتر 
.ن درآورد  پول  واسه  مائه  شگرد  م  نی  ا  حال  هر  به   _

نسال ای  م  مرد  .د  بو  آمده  خوشش  .د  کر  یا  خنده  تک  آراز 
.د ر  کی  م  را  فکرش  که  بود  یزی  چ  از  ر  تش  باهو  مقابلش 

که بودند  یر  طو  ا  هی  راحت  .د  ش  ا  جه  با  ج  یت  راح  یو  ر 
.د بزن  حرف  و  د  نی  بنش  همانجا  واست  خی  م  دلش  آدم 

!د بو  ان  شی  راحت  یه  برازند  اسمشان 
هی تو  قبالال  البته  .م  دی  د  شرکتم  تو  بار  نی  اول  رو  یق  سا   _
قیق د  رو  ین  مهمو  اون  من  خب  اما   ، می  بود  هم  ین  مهمو 

.د ای  نم  دم  ا 

.دیر پ  اتش  حی  توض  ن  ای  م  دکتر 
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؟یک ین  مهمو   _

.د بو  شده  سوال  نی  ا  از  او  منظور  متوجه  .د  کر  اخم  آراز 
مهمه؟ مگه   _

.د دا  تکان  سر  نی  راست  دکتر 
ین مهمو  همون  از  نفر  دو  شما  اتصال  چون  .ه  مهم   _
اون تو  تورو  یق  سا  اگه  بسا  چه  .ت  شرکت  نه  بوده 

یط رو  ه  گی  د  ری  مس  هی  شی  زندگ  الن  دی  دی  نم  ین  مهمو 
.. .و  بود  کرده  ازدواج  یاه  گی  د  کس  با  .د  ر  کی  م 

:د ز  غر  آراز 
نیا یه  یق  ب  ن  دی  شن  به  یا  عالالقه  .ن  دکترجو  نده  ادامه   _

.م ندار  وی  سنار 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  دکتر 
.ا ماجر  نی  ا  ن  دی  شن  از  یس  ر  تی  م  چون  دی  شا   _

.د ش  ه  ری  خ  او  به  جی  گ  و  کالالفه  آراز 
؟ نی  ن  زی  م  حرف  یط  قس  چرا  ؟  هی  چ  منظورتون   _
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به حد  از  شی  ب  یر  انتظا  با  که  آراز  .د  خور  در  به  یا  تقه 
با دهد  جواب  او  تا  بود  دوخته  چشم  دکتر  یا  هب  ل 

ینیس با  که  بهنوش  ن  دی  د  بندش  پشت  و  در  یه  تق  یا  صد 
.د ش  یب  عص  شد  اتاق  وارد  یا  چ 

ش ای  یا  د  به  رو  و  گذاشت  زی  م  یو  ر  را  ین  یس  بهنوش 

:ت گف 
؟ نی  ندار  من  با  یر  کا  جون  ی  یا  د   _

.د ز  ید  لبخن  دی  جمش 
نیا با  م  کی  منم  .ی  بر  ین  و  تیم  تو  .م  دل  زی  عز  نه   _

.م ای  م  بزنم  گپ  دوستمون 

خنده به  را  دی  جمش  که  گفت  یشیا  و  کرد  یم  اخ  بهنوش 

.ت انداخ 
را اتاق  خواست  او  از  و  کرده  کنترل  را  خودش  اما 
:ت گف  اخم  با  آراز  بهنوش  رفتن  محض  به  .د  کن  ترک 

.ت سی  ن  یب  خو  کار  یز  ا  بی  پارت  دکتر   _
.د بو  بهنوش  یر  گی  منش  به  ش  اه  اشار 
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مقابل را  یا  چ  یا  هن  فنجا  از  یک  ی  ید  خونسر  با  دی  جمش 
.د بو  شده  او  منظور  متوجه  .ت  گذاش  آراز 

رو یک  ی  یت  وق  بخصوص  .ت  سی  ن  یب  خو  کار  قضاوتم   _
.یس نا  شی  نم 

.د کر  اشاره  یا  چ  به 
عشق و  بوده  یا  چ  اولت  عشق  ه  گی  م  ه  شی  هم  یق  سا   _

!ن او  دومت 

تیز ارا  پ 
۱۸  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د کر  یر  تشک  آراز 
بود؟ یچ  ترس  از  منظورتون   _

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  دی  جمش 
و بدم  بهت  همسرت  مشکل  از  یل  ک  دی  د  هی  واستم  خی  م   _

که هی  زی  چ  شه  ری  درگ  همسرت  که  یح  رو  بی  آس  بگم 
.میش ب  ش  ری  درگ  هم  تو  و  من  ممکنه 
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:د ز  لب  دی  ترد  با  آراز 
مهمه؟ چقدر  بی  آس  نی  ا   _

.د ش  قی  دق  آراز  چشمان  در  دی  جمش 
.ن ای  ن  چشم  به  دی  شا  یح  رو  مشکالالت  آرازجان  نی  بب   _

نشن درمان  موقع  به  اگه  خب  اما  نشن،  ه  دی  د  دی  شا 
برابر هزار  .ن  بزن  آدم  هی  به  رو  بی  آس  نی  بدتر  ممکنه 

.ین جسما  ای  هب  یس  آ  از  بدتر 

:دیس پر  تند  آراز 
هست؟ نی  گی  م  که  یک  خطرنا  نی  هم  به  یق  سا  مشکل   _

:د دا  جواب  تی  جد  با  دکتر 
کمک بهش  که  یط  شر  به  ت  سی  ن  ین  نگرا  یا  ج  نه   _

.ت هس  یو  ق  دختر  یق  سا  .ه  بگذرون  رو  دوره  نی  ا  تا  می  کن 
امن و  آروم  یا  فض  هی  لزمه  فقط  .د  ای  برم  پسش  از 

اتفاق ت  سی  ن  قرار  ه  ری  بپذ  آروم  آروم  تا  می  کن  ای  مه  براش 

افتاد هم  ید  ب  اتفاق  اگه  یت  ح  ای  فته،  وی  ب  ید  نی  ناخوشا 
.ه دار  رو  باهاش  مقابله  قدرت  که  باشه  داشته  باور  بتونه 
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.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  آراز 
دکتر؟ هی  چ  یر  ا  می  ب  نی  ا   _

.ت برداش  را  ش  ای  یا  چ  فنجان  دکتر 
بود هراس  اختالالل  و  کی  پان  حمالالت  م  صی  تشخ   

اولش  _
یچ هر  اما  ره،  ای  م  هجوم  اضطراب  آدم  به  ی  یو  هی  که 
کردم احساس  تر  شی  ب  زدم  حرف  همسرت  با  تر  شی  ب 
فرد عموما  کی  پان  حمالالت  تو  .ه  شد  وسواس  دچار 
اما مرگ،  احساس  مثل  ه  نی  بی  م  خطر  تو  رو  خودش 

که نی  ا  از  تر  شی  ب  اضطرابش  و  همسرت  ین  نگرا  خب 
یق سا  بگم  م  نی  ا  البته  .ه  توئ  متوجه  باشه  خودش  متوجه 

موضوعات تی  روا  تو  .ه  دار  یط  محتا  تی  شخص  ذاتا 
سوال هی  ازت  لزمه  پس  .ه  دی  م  خرج  به  ط  ای  احت 

.م بپرس 

.د ش  ش  اه  ری  خ  منتظر  و  رار  قی  ب  آراز  .د  کر  مکث 
؟یچ  _

:د کر  باز  لب  تی  جد  با  دی  جمش 
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چقدر هست  برات  که  یر  کا  یا  دی  تهد  نی  ا  ن  ای  جر   _
ای ل  ای  خ  کی  با  یق  سا  که  شم  مطمئن  وام  خی  م  ؟  هی  جد 
هی واقعا  ای  ه  شی  م  اضطراب  دچار  ین  ذه  یر  یگ  در 

نیا جواب  هست؟  اضطرابش  نیا  یا  بر  یج  خار  عامل 
.ن جا  آراز  مهمه  یل  یخ  سوال 

.د ش  ه  ری  خ  آراز  نگران  چشمان  در 
ن شی  م  کی  پان  ای  ترس  حمالالت  دچار  که  ی  یا  آدم   _
باشه م  لی  دخ  .ت  سی  ن  لی  دخ  ترسشون  در  یج  خار  عامل 
.ه ندار  ین  و  خم  ه  ترس  اد  جی  ا  عامل  با  ترس  نی  ا  سطح 
بدون و  ی  یو  هی  آدم  اون  ین  عی  بگم  بخوام  ر  تح  واض 

و ترس  یه  حمل  دچار  کننده  قانع  لی  دل  کی  وجود 
شما یگ  زند  که  سواله  جای  من  برا  حال  .ه  شی  م  وحشت 
مضطرب نی  هم  یا  بر  همسرت  و  ه  دی  تهد  معرض  در 
داره؟ یا  ه  گی  د  یه  شی  ر  اضطراب  از  حجم  نی  ا  ای  شده 

یو ر  سماجت  با  که  انش  شیر  پ  یا  موه  کالالفه  آراز 
نیا عاشق  یق  سا  .د  ز  عقب  را  بودند  نشسته  ش  ای  ان  شی  پ 

!د بو  ان  شی  پر  و  سمج  یا  موه 
بعد .ت  انس  دی  نم  قی  دق  هم  خودش  را  دکتر  سوال  جواب 
کرده درست  شی  ا  هب  یق  ر  برای  که  یت  مشکالال  تمام  از 
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از یب  جوا  روز  کی  بالخره  که  انست  دی  م  دلش  ته  بود 
یر طو  طی  شرا  واقعا  اما  گرفت،  خواهد  ا  هن  آ  طرف 

ش دی  تهد  اه  ری  ب  و  راه  که  ی  یا  هم  آد  دی  هم  فی  نم  که  بود 
.د بهزا  ای  هستند  او  دنبال  نند  کی  م 

از پر  لحنش  .د  ش  ه  ری  خ  دکتر  به  و  آورد  بال  را  سرش 

.د بو  دی  ترد  و  شک 

یق سا  نم  زی  م  بهتون  که  ی  یا  حرف  از  نی  دی  م  قول   _
نفهمه؟ یز  ی 

.د ز  ید  لبخن  ان  نی  اطم  با  دی  جمش 
از یق  سا  .م  هست  ام  هه  کنند  مراجعه  اسرار  محرم  من   _
واستم خی  م  خودمم  اتفاقا  .ه  هم  فی  نم  یز  یچ  مالالقاتمون 

یزیچ مالالقات  نی  ا  به  راجع  بهش  اگه  که  کنم  دی  تاک 
نیا ن  دی  فهم  با  ممکنه  چون  نگو  یز  یچ  بازم  یت  نگف 

زده دامن  اضطرابش  به  یش  نگران  تو  که  نی  ا  و  هی  قض 

.ه ش 
.ت گرف  یه  کوتا  نفس 

.م منتظر  خب   _
.د کر  تکرار  را  سوالش 

ن؟ ای  واقع  چقدر  ا  دی  تهد  نی  ا   _
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تیز ارا  پ 
۱۸  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:ت گف  ا  تی  نها  اما  کرد،  مکث  دادن  جواب  در 
ید ج  د  ای  ز  اول  خودم  راستش  .م  ون  دی  نم   _

.هید ج  هی  قض  نم  کی  م  احساس  حال  اما  رفتمشون،  گی  نم 

فکر در  و  زده  گره  هم  در  را  دستانش  نی  راست  دکتر 
یا چ  ین  یس  به  دی  بگو  یز  یچ  که  نی  ا  از  قبل  .ت  رف  فرو 

.د کر  اشاره 
.د ش  سرد  تی  یا  چ   _

را ش  ای  یا  چ  فنجان  لی  میب  ه  شی  هم  برخالالف  آراز 
نداد اجازه  اضطراب  .د  کر  زه  مه  مز  را  آن  و  برداشت 
داخل را  فنجان  دوباره  و  ببرد  لذت  یا  چ  ن  دی  نوش  از 

.ت گذاش  ین  ی 
؟ هی  چ  تون  صی  تشخ  حال   _
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صورتش کی  می  م  .ت  انداخ  پا  یو  ر  پا  نی  راست  دکتر 
خبر منتظر  دی  نبا  کرد  احساس  آراز  که  بود  یر  طو 

.د باش  یش  خو 
.ت نگذاش  منتظرش  آن  از  شی  ب  دکتر 

و ترس  ناخواسته  تو  .ه  شد  ه  دیچیپ  م  کی  ن  ای  جر  نی  ا   _
.ید کر  دی  تشد  رو  یق  سا  ین  نگرا 

.د کر  نگاهش  جی  گ  آراز 
رو یق  سا  کردم  یع  س  مدام  من  دکتر؟  یا  آق  یچ  ین  عی   _

ید ب  اتفاق  ت  سی  ن  قرار  که  بقبولونم  بهش  و  کنم  آروم 
.م شی  نم  منظورتون  متوجه  .ه  فت  وی  ب 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  دکتر 
یلیخ مباحث  یض  بع  .ن  نک  سرزنش  رو  خودت   _
هی با  کنن،  مطالعه  دی  با  آدما  .ن  هست  یص  تخص 

کارشون اشتباه  بشن  متوجه  تا  کنن  صحبت  متخصص 

.ت کجاس 

.دیر پ  حرفش  ن  ای  م  به  سردرگم  آراز 
.م هم  فی  نم  بازم  من   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

         

                  

                  

                    

   

               

                  

                

              

                  

              

                  

                  

                  

                  

   

 

             

https://t.me/darkhaste_romanh

:د دا  حی  توض  ر  تح  واض  بار  نی  ا  دکتر 
یچ هر  که  هستن  مشکالالت  از  یض  بع  آرازجان  نی  بب   

_

یا بج  ین  نک  فکر  بهشون  ای  ین  ک  کنترلشون  ین  ک  یع  س 
و کی  نزد  بهش  بدتر  ی  ری  بگ  فاصله  رنج  اون  از  که  نی  ا 

.یشیم ر  تک  ید  نز 
:د دا  ادامه  بعد  و  کرد  مکث  هی  ثان  چند 

که می  دار  اختالالل  نوع  هی  .م  بزن  برات  مثال  هی  بذار   _
نیه تو  مقدسات  به  ید  ارا  ریغ  یل  یخ  ذهنشون  تو  افراد 
به مقدسات  به  راجع  بد  یا  هف  حر  مدام  .ن  ن  کی  م 
وجدان عذاب  دچار  رو  افراد  نی  ا  و  د  ای  م  ذهنشون 

احساس و  نن  کی  م  سرزنش  رو  خودشون  مدام  .ه  ن  کی  م 
اختالالله هی  نی  ا  باشن  داشته  خبر  که  نی  ا  بدون  .ن  دار   

ید ب 
یع س  داره  یه  آگا  که  یم  آد  .ت  هس  هم  درمان  قابل  که 

چون ه  ری  بگ  کنترل  تحت  مدام  رو  اختالالل  نی  ا  نه  کی  نم 
ی یا  جور  هی  اختالالل  نی  ا  کنه  کنترلش  کنه  یع  س   

هرچقدر

.ه ری  گی  م  شدت 

.د دا  ون  ری  ب  یق  یم  ع  بازدم  با  را  نفسش 
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ون تی  زندگ  ید  ج  خطر  چی  ه  که  نیا  تکرار  با  مدام  تو   _
باور نی  ا  به  رو  یق  سا  آروم  آروم  نه  کی  نم  دی  تهد  رو 
از فرار  وقتا  یل  یخ  !ه  شد  توهم  دچار  که  ید  رسون 

یق سا  .د  ید  ج  مشکل  کی  به  ه  شی  م  لی  تبد  خودش  تی  واقع 
مورد در  که  یس  وسوا  .ه  شد  وسواس  هی  ری  درگ 

که شده  القا  بهش  اونقدر  اما  داره،  تو  بابت  شی  نگران 
نه کی  م  یع  س  داره  مدام  تن  سی  ن  یع  واق  نات  ای  جر  نی  ا 

یا هر  فک  نه  کی  م  تالالش  یپ  ر  دی  پ  .ه  کن  کنترل  رو  خودش 

کار نی  هم  اما  کنه،  رون  یب  سرش  از  رو  کننده  نگران 
نه زی  م  ضربه  بهش  بدتر  بهش  کردن  کمک  یا  بج 

چرا؟ ین  و  دی  م 
را خودش  سوال  جواب  خودش  دی  د  که  را  آراز  سکوت 

:د دا 
یع س  یت  وق  .ه  دار  دوستت  اندازه  و  د  حی  ب  یق  سا  چون   _
اضطراب و  ین  نگرا  نی  ا  داره  اش  هی  نگران  کنترل  در 

پسش از  نتونه  نکنه  که  ه  شی  م  اضافه  وجودش  به 
.ه ش  خراب  عاشقشه  که  ید  مر  با  شی  زندگ  و  د  ای  برب 

که یا  هی  زاو  .د  کر  ت  ری  ح  دکتر  ات  حی  توض  از  آراز 
بود کرده  نگاه  یق  سا  مشکل  به  آن  از  نی  راست  دکتر 
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  با   مطابق   و   ی منطق   البته   صد   و   بود   متفاوت   کامال 

  دستش   دکتر   که   د ی بگو   ی ز ی چ   خواست .  ی ساق   ات ی روح 

 . نداد   اجازه   و   آورد   بال   را 

 

  ه ی بق   فکر   به   ی کن   رو   فکرش   که   ی ز ی چ   از   ش ی ب   ی ساق _  

  همسرت .  کنه ی م   رو   ه ی بق   حال   ت ی رعا   و   هست 

.  بزنه   زنگ   بهت   مدام   اش ی نگران   بخاطر   ترسه ی م 

  و   کالفه   رو   تو   مداومش   ی ها ی ر ی گ ی پ   با   ترسه ی م 

  و   ی ش   خسته   دستش   از   ترسه ی م .  کنه   ی عصب 

 . گه ی د   ی ترسا   ی ل ی خ   و   بخوره   بهم   تون رابطه 

 

  وارد   ی ساق   به   که   ی اضطراب   از   کالفه   و   ناباور   آراز 

 . گرفت   دستانش   ان ی م   را   سرش   بود   کرده 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۸۲_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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ا هه  ما  او  حماقت  دی  شا  و  یه  آگا  عدم  لی  دل  به  همسرش 

بود کرده  او  که  یر  کا  تنها  و  دی  ش  کی  م  عذاب  که  بود 
!ش نبا  نگران  کند  تکرار  یط  طو  نی  ع  مدام  که  بود  نی  ا 
فتن ای  سراغ  به  ا  هن  یا  از  زودتر  که  بود  احمق  چقدر 

.د نبو  او  مشکل  یل  اص  لی  دل 

:ت گف  تی  جد  با  که  شد  آراز  بد  حال  متوجه  دکتر 
به اونقدر  که  ین  ک  افتخار  خودت  به  دی  با  تو  آرازجان   _

برای و  یت  گذاش  وقت  که  ید  یم  تی  اهم  همسرت 
هم ه  ژی  و  به  و  ا  هج  زو  از  یلی  خ  .ی  اومد  من  مالالقات 

و مشاور  به  اصالال  که  هستن  خودمون  یا  جنس 
که ن  شی  م  نی  ا  از  مانع  تازه  و  ندارن  اعتقاد  روانشناس 

ی یا  هب  مط  و  مراکز  نی  چن  به  پارتنرشون  ای  همسر 
.ن کن  مراجعه 

زمزمه شود  اد  جی  ا  حالش  در  یر  ی  یغ  ت  که  نی  ا  بدون  آراز 
:د کر 

یر طو  نی  ا  ردم  کی  م  فکر  سرم  ریخ   .. .ر  دکت  زدم  گند   _
.م کرد  خراب  رو  یچ  همه  بدتر  .م  ن  کی  م  آرومش 
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.د ز  ید  لبخن  دکتر 
تا می  ن  کی  م  کار  هم  با  بعد  .ه  من  نشد  ری  د  .ی  نزد  گند   _

.ش سابق  روال  به  برگرده  یچ  همه 

.د ش  ه  ری  خ  او  به  شک  با  آراز 
کنم؟ حساب  اتون  هی  یا  راهنم  رو  ونم  تی  م   _

.د دا  تکان  سر  لبخند  با  نی  راست  دکتر 
اختالالل دچار  من  درآوردن  پول  ین  نک  کارو  نی  ا   _

.ه شی  م 

.د کر  ین  ا  جی  ب  یه  خند  آراز 
.م ممنون   _

اشاره او  سر  پشت  به  ش  اه  اشار  انگشت  با  انگشت  دکتر 
.د کر 

موقع جا  نی  ا  د  ای  م  وقت  هر  .ه  گلدون  اون  عاشق  یق  سا   _
که م  دی  د  هم  یر  با  چند  هی  .ش  به  نه  زی  م  زل  زدن  حرف 

.ه کرد  نوازش  رو  گلبرگاش  و  شده  خم  گلدون  یو  جل 
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گلدان به  و  چرخاند  سرش  پشت  به  را  سرش  آراز 
ن دی  د  از  یق  سا  ذوق  یر  دآو  ای  با  .د  ش  ه  ری  خ  سف  وی  حسن 

.د ز  ید  لبخن  گلدان  و  گل 
.ه ه  ای  گ  و  گل  عاشق  یق  سا   _

.د چرخان  دکتر  سمت  به  را  نگاهش  دی  ترد  با 
بخرم؟ براش  گلدون  نی  ا  از   _

.د دا  تکان  سر  گلدان  به  ه  ری  خ  دکتر 
.ه ن  که  چرا   _

.دیش ک  صورتش  به  یت  دس  آراز 
.ه باهوش  یل  یخ  .م  بود  جا  نی  ا  بفهمه  رسم  تی  م   _

.دید خن  دکتر 
چند هر  .ی  بود  نگرانش   . ید  نکر  که  تی  جنا  هم  بفهمه   _
هستم مالالقات  نی  ا  موندن  پنهان  موافق  خودم  من  اگه 

دچار یق  سا  وقت  هی  نکرده  ی  یا  خد  که  ه  نی  ا  بخاطر 
اشاره که  ش  ای  نگران  به  راجع  .ه  نش  مضاعف  استرس 

.ه ش  تر  یس  استر  ممکنه  یش  نگران  تو  بفهمه  .م  کرد 
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  براش   گه ی د   گلدون   ه ی   ی تون ی م   نشو   ر ی درگ   حالم 

 . ی بخر 

 

 . د ی کش   ی پوف   آراز 

 بکنم؟   د ی با   کار ی چ   دکتر؟   ه ی چ   اول   قدم _  

 

 . داد   ه ی تک   ی راحت   به   دکتر 

  ی زندگ   ه ی   ک ی شر   ی ساق   و   تو .  صداقته   اول   قدم _  

  آروم .  شه   م ی تقس   نتون ی ب   د ی با   ا ی شاد   و   مشکالت .  ن ی هست 

  ی کن ی م   احساس    بگو   بهش   و   بزن   حرف   باهاش   آروم 

 . کارت   تو   ی باش   تر   محتاط   ی کم   د ی با   که 

 

 : د ی پرس   نگران   آراز 

 هو؟ ی   نشه   بدتر   ت ی وضع _  

 

 : داد   جواب   نان ی اطم   با   دکتر 

  جهت   چند   از   شه   بدتر   جهتم   ه ی   از   اگه   باش   مطمئن _  

 . شه ی م   بهتر   گه ی د 
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نصفه ش  ای  گوش  یا  صد  شدن  بلند  با  آراز  ید  بع  سوال 
.د مان 

ن دی  د  با  .د  آور  ون  ری  ب  ش  بیج  از  را  ش  ای  گوش  ناچار  به 
با و  انداخت  چنگ  جانش  به  استرس  بهزاد  یه  شمار 
جواب را  تماس  نی  راست  دکتر  از  یه  کوتا  یه  عذرخوا 

.د دا 
بهزاد؟ شده  یچ  الالم  س 

و کرد  جلب  سمتش  به  را  دکتر  توجه  نگرانش  لحن 
بود شده  ن  ای  ب  عجله  و  اضطراب  با  که  بهزاد  جواب 

روی ای  دن  کند  احساس  یه  کوتا  یه  لحظ  یا  بر  شد  باعث 
.ت اس  شده  آوار  سرش 

.. .ن  ارستا  می  ب  برسون  رو  خودت  عی  سر  آراز   _

تیز ارا  پ 
۱۸  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

یو ر  از  که  آورد  هجوم  سمتش  به  یر  قد  به  اضطراب 

.د ش  بلند  یت  راح 
ارستانه؟ می  ب  یک  بهزاد؟  شده  یچ   _
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.د کر  تعلل  یک  اند  دادن  جواب  در  بهزاد 
.. .ه  خوب  حالش  .ش  نبا  نگران   _

:دیر غ  آراز 
.د بهزا  بکن  جون   _

:د کر  زمزمه  آرام  بهزاد 
زده هی  وتور  م.   . .ن  زد  رو  خانم  یق  سا  فی  ک   _

.. .م  بد  خبر  تو  به  من  به  زد  زنگ  شه  شی  پ  لرام  د.   . .ش  به 
.. .ن  برد  ش  فی  ک  تو  رو  همسرت  یش  گو 

وحشت و  ترس  .د  یو  گی  م  چه  بهزاد  دی  نشن  ر  گی  د 
.ت برگرف  در  را  شی  ا  هل  سلو  ک  تک  ت 

آراز کنار  و  شد  بلند  ش  یا  ج  از  عی  سر  نی  راست  دکتر 
.ت گذاش  او  یه  شان  یو  ر  را  دستش  .ت  رف 

شده؟ یچ   _

.د کر  تند  پا  در  سمت  به  آراز 
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.م بر  دی  با  کرده  تصادف  یق  سا   _
*******

ها آن  از  و  دی  شا  پ  شاگردانش  یو  ر  به  ید  لبخن  یق  سا 
رد کی  م  یر  سپ  که  یت  لحظا  نی  بهتر  .د  کر  یظ  خداحاف 

از هنوز  .د  بو  کالالس  در  شاگردانش  با  که  بود  که  یق   
یا دق 

سرعت با  دلرام  که  بود  نرفته  ون  ری  ب  کامل  کالالس 

.د رسان  کنارش  را  خودش 

.. .ن  و  جی  ساق   _

دید که  را  دلرام  .د  تا  سی  ا  در  کنار  کالالس  ون  ری  ب  یق  سا 
.د ز  ید  لبخن 

.یل خوشحا  یل  یخ  ترمه  روز  نی  آخر  که  نی  ا  از  معلومه   _

.دید خن  دلرام 
.ن متو  نی  بب  ون  ری  ب  بشه  کاش  .ه  شی  م  تنگ  براتون  دلم   _

.ت گرف  را  او  دست  یق  سا 
باش راحت  .م  بزرگتر  ازت  سال  چند  فقط  من  دلرام   _
.م به  ین  بز  زنگ  ین  و  تی  م  خواست  دلت  وقت  هر  .م  باها 

.میریم ونم  ری  ب 
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ه ری  خ  یق  سا  به  ین  قدردا  از  سرشار  یه  نگا  با  دلرام 
.د ش 

راجع منظورم  .م  کن  تشکر  ازتون  یر  چطو  ونم  دی  نم   _
.م نجات  یه  فرشت  شده   .. .د  بهزا  به 

:دیس پر  کنجکاو  یق  سا 
ه؟ ری  م  شی  پ  خوب  کالالساتون   _

.د دا  تکان  سر  دلرام 
درس فقط  من  مشکل  .م  گرفت  دم  ای  ازش  ا  زی  چ  یل  یخ   _

.د نبو 

.دیش ک  یه  آ  یق  سا 
یلیخ من  مشکالالت  چند  هر   .. .ی  من  هی  شب  تو  دلرام   _
یو ت  تو  و  من  وجود  نی  ا  با  اما  بود،  کنکور  از  فراتر 

.میهیب ش  مسائل  یل  ی 
.دیش ک  را  دلرام  دست 

.مین کی  م  دلم  و  درد  راه  تو  سونمت  ری  م  .م  زی  عز  ای  ب   _
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:ت گف  زده  خجالت  دلرام 
بابت واستم  خی  م  قط  ف.   . .م  شی  نم  مزاحم  .ن  و  جی  ساق  نه   _
شما، از  هم  .ن  ازتو  کنم  تشکر  نی  کرد  حقم  در  که  یف  لط 

.ن همسرتو  از  هم 

.د کر  اخم  یق  سا 
میر ب  ای  ب   .. .ا  خانوم  خانوم  کنار  بذار  رو  تعارف  ه  گی  د   _

.یاه ار  کی  چ  می  نی  بب  بگو  ت  تی  وضع  از  راه  تو 

هم دوشادوش  و  فته  ری  پذ  را  او  نهاد  شی  پ  خجالت  با  دلرام 
.د زدن  ون  ری  ب  آموزشگاه  از 

کنار یع  فر  یه  کوچ  به  یق  سا  آموزشگاه  ون  ری  ب 
پارک آنجا  ش  نی  ماش  که  گفت  و  کرد  اشاره  آموزشگاه 

.ت اس 
.د ش  کوچه  وارد  او  دنبال  به  و  داد  جهت  ری  یغ  ت  دلرام 

دستش یق  سا  .د  نداشتن  ین  چندا  یه  فاصل  یق  سا  نی  ماش  با 
ش فی  ک  از  را  نی  ماش  وت  میر  تا  برد  ش  فی  ک  داخل  را 
از سرعت  با  یر  موتو  ین  ناگها  که  ورد  ای  ب  ون  ری  ب 

یو ر  از  و  گرفت  را  یق  سا  فیک  بند  و  گذشت  کنارشان 
.دیش ک  دوشش 
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ار وی  د  به  ترس  از  و  زد  غی  ج  صحنه  نی  ا  ن  دی  د  با  دلرام 
.دیب چس 

تیز ارا  پ 
۱۸  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

شده شوکه  که  یق  سا  .د  کر  ریگ  یق  سا  شانهی  به  فی  ک  بند 
آن تا  کند  آزاد  ش  اه  شان  یو  ر  از  را  فی  ک  کرد  یع  س  بود 
از قبل  اما  بردارند،  سرش  از  دست  ها  سوار  موتور 
را فی  ک  ر  تم  محک  مرد  باشد  داشته  یف  کا  فرصت  که  نی  ا 
تا داد  گاز  بود  نشسته  جلوتر  که  یر  گی  د  مرد  و  دی  کش 
ه دی  کش  شدت  به  یق  سا  شد  باعث  کار  نی  هم  کنند  فرار 
ه دی  کش  اثر  در  او  اما  شد،  جدا  دوشش  از  فی  ک  .د  شو 
و خورد  نی  زم  محکم  .د  دا  دست  از  را  تعادلش  شدن 
نیم ز  کف  آسفالت  به  چنان  شیا  زانوه  و  دست  آرنج 

از جان  کرد  احساس  هی  ثان  کی  یا  بر  که  کرد  برخورد 
.ت اس  رفته  ون  ری  ب  تنش 
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را او  هول  با  .ت  رف  یق  سا  کنار  دلهره  و  ترس  با  دلرام 
.د کر  صدا 

خوبه؟ حالتون  ون  جی  ساق   _

حرف وانست  تی  نم  یت  ح  که  داشت  درد  چنان  یق  سا 
.د بزن 

تپش به  قلبش  .د  ش  او  م  یخ  و  تی  وضع  متوجه  دلرام 
را او  دی  رس  تی  م  هم  باز  وجود  نیا  با  اما  بود،  افتاده 

.د ده  تکان 
:ت گف  هول  با 

.. .س  اورژان  نم  زی  م  زنگ  الن   _

شدن وش  هی  ب  با  یا  فاصله  درد  شدت  از  ه  کی  درحال  یق  سا 
غرق صورتش  .د  یخ  چر  پهلو  یو  ر  یت  سخ  به  نداشت 

.ت نداش  تن  در  ین  جا  واقعا  و  بود  شده  عرق 

اورژانس با  عی  سر  بود  یق  سا  بد  حال  متوجه  که  دلرام 
و آورد  نی  یا  پ  دوشش  از  را  ش  اه  کول  .ت  گرف  تماس 

به کرد  یع  س  .د  آور  رون  یب  آن  از  را  ین  معد  آب  یر  بط 
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آب به  قادر  او  .ت  نداش  ه  دی  فا  اما  بدهد،  آب  یق  سا 
.د ز  او  صورت  به  آب  یم  ک  کرده  هول  .د  نبو  خوردن 

دورشان ردند  کی  م  عبور  کوچه  از  که  ین  رهگذرا  م  کم  ک 
که ین  زما  مگر  نگرفت  آرام  دلرام  قلب  اما  شدند،  جمع 

.دیچیپ گوشش  در  آمبولنس  ری  آژ  یا  صد 
******

.د ر  کی  م  چه  ش  ری  پذ  یا  هر  کا  یا  بر  دی  با  انست  دی  نم 
یتیع موق  نی  چن  حال  به  تا   .. .د  نبو  بلد  .د  بو  شده  سردرگم 

.د کن  چه  انست  دی  نم  واقعا  حال  و  بود  نکرده  تجربه  را 
با تا  نداشت  یا  شماره  چی  ه  .د  بودن  برده  را  یق  سا  فی  ک 

.د ری  بگ  تماس  او  همسر 
دیخ ر  چی  م  خودش  دور  سردرگم  داشت  که  همانطور 

.د زی  م  حرف  بهزاد  با  دی  با  .د  ز  ذهنش  به  یر  فک  ناگهان 

یه محوط  به  .ت  گرف  را  بهزاد  یه  شمار  عی  سر 
یت وق  .د  نکن  ش  تی  اذ  اطراف  یا  صد  تا  رفت  ارستان  می  ب 

.ت شکس  بغضش  دی  شن  را  بهزاد  یا  صد 

خانم؟ یل  د  جانم   _
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.د ز  صدا  را  او  ر  ای  خت  ایب  و  آلود  بغض  ی  یا  صد  با 
.. .د  بهزا   _

:دیس پر  تند  او  دار  بغض  یا  صد  از  نگران  بهزاد 
؟ین کی  م  هی  گر  یچ  یا  بر  ؟ی  یا  کج  شده؟  یچ  ؟ی  دل   _

سیخ انگشتانش  .د  یش  ک  چشمانش  ری  ز  را  دستش  دلرام 
.د شدن 

:د دا  حی  توض  ه  دی  بر  ه  دی  بر 
هیر موتو   .. .ی  ساق  با   .. .ن  و  ریب  اومدم  آموزشگاه  از   _

.نیم ز  ورد  خ.   . .د  ز  رو  ش  فی  ک 
.ت گرف  شدت  ش  اه  یر  گ  تصادف  یه  صحن  یر  دآو  ای  با 

به بزن  زنگ  توروخدا   .. .ن  ارستا  می  ب  می  اومد   _
.م کن  ار  کی  چ  ونم  دی  نم  .م  رس  تی  م  یل  یخ  من  .ش  همسر 

:دیس پر  تند  دلرام  یا  صد  ن  دین  ش  از  زده  ت  ری  ح  بهزاد 
فتاده؟ ای  ن  که  یق  اتفا  چطوره؟  حالش   _

:د ز  لب  دلرام 
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 . داشت   درد   ی ل ی خ ...  ده ی د   ب ی آس   دستش   کنم   فکر _  

 

 : گفت   ع ی سر   بهزاد 

  خودم   الن   کن   قطع .  بدم   خبر   آراز   به   کن   قطع   ی دل _  

 . زنم ی م   زنگ 

 

.  کرد   قطع   را   تماس   اکراه   با   و   گفت   ی ا باشه   دلرام 

  دلش .  کرد ی م   آرامش   ار ی اخت ی ب   بهزاد   ی صدا 

 . نداشت   ی ا چاره   اما   کند،   قطع   را   تماس   خواست ی نم 

  ی صندل   ی رو   مارستان ی ب   ی راهرو   از   گوشه   ک ی   در 

  به   قه ی دق   چند .  گرفت   دستانش   ان ی م   را   سرش   و   نشست 

  با .  درآمد   صدا   به   اش ی گوش   که   ماند   حالت   همان 

  دن ی د   با .  زد   زل   ی گوش   ی صفحه   به    س ی خ   ی صورت 

 . د ی تاب   دلش   به   ی د ی ام   نور   ر ی تصو   داخل   ی ها آبنبات 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۸۵_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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وصل محض  به  .د  دا  جواب  را  تماس  عجله  با  و  عی  سر 
چیپ گوشش  در  بهزاد  مضطرب  یا  صد  تماس  شدن 

.د خور 
.. .م  دلرا   _

:دیل نا 
؟ید ز  زنگ   _

.د کن  آرامش  کرد  یع  س  بهزاد 
یر کا  واد  خی  نم  تو  .د  ای  م  آراز  الن  .ن  ا  جی  دل  آره   _

خوبه؟ خودت  حال  .ی  کن 

:د دا  جواب  صادقانه  دلرام 
.  .. ه  دی  د  صدمه  یل  یخ  یق  سا  .م  دیس  تر  .م  ت  سی  ن  خوب  .ه  ن   _

پشت بود  مطمئن  .د  کر  سکوت  یم  ک  خط  پشت  بهزاد 
کارشان .د  شتن  گی  م  او  دنبال  که  بودند  ین  کسا  هی  قض  نی  ا 

را ان  شی  ها  دی  تهد  داشتند  .د  بو  گذشته  کردن  دی  تهد  از 
.د بودن  خطر  در  نش  ای  اطراف  و  آراز  .د  ردن  کی  م  یل  عم 

.د ن  نی  بب  یب  یس  آ  آن  از  تر  شی  ب  اد  دی  م  اجازه  دی  نبا 
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است خط  پشت  او  شود  مطمئن  تا  گفت  الو  دلرام  یت  وق 
.ت شکس  را  سکوتش 

شده؟ یچ  م  نی  بب  کن  فی  تعر  ا  قی  دق  دلرام   _

د ای  به  تا  کرد  تمرکز  یت  سخ  به  .د  کر  مکث  یم  ک  دلرام 
دادن حی  توض  به  شروع  آرام  .ت  اس  شده  چه  ورد  ای  ب 

:د کر 
حرف راه  تو  تا  خونه  سونه  ریم  منو  گفت  ون  جی  ساق   _

هیر موتو  هی  که  می  بود  ده  یس  ر  ش  نی  ماش  کی  نزد  .م  ین  بز 
که کنه  فرار  تا  داد  گاز  و  دی  کش  رو  فی  ک  .د  ز  رو  ش  فی  ک 

.. .ا  آسفالت  رو  شد  پرت  محکم  ون  جی  ساق 

:دیس پر  عی  سر  بهزاد 
؟یدید رو  ون  شه  ف  ای  ق   _

داده رخ  هی  ثان  چند  در  ان  شه  هم  که  یت  اتفاقا  به  دلرام 
موتور یه  ف  ای  ق  مد  آی  نم  دش  ای  که  یز  یچ  تنها  .د  یش  ید  ان  بود 

.د بو  سوارها 
.د بو  سرشون  کالاله   .  .. نه   _
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.دین ش  را  بهزاد  قی  عم  نفس  یا  صد  بعد  هی  ثان  چند 
برگرد ری  بگ  یس  تاک  دی  رس  آراز   .. .ی  دل  باش  آروم   _

خب؟ .م  ین  بز  حرف  بوم  پشت  م  ای  م  شب  .ه  خون 

:دیس پر  دی  ترد  با  دلرام 
ارستان؟ می  ب  یا  یم  ن  تو   _

خودش واست  خی  م  وجود  تمام  با  .د  کر  سکوت  بهزاد 
هم  .. .ه  هم  نگران  .د  بو  نگران  .د  برسان  ارستان  می  ب  به  را 

کار نی  ا  انست  دی  م  اما  دلرام،  هم  و  آراز  هم  ،ی  ساق 
آن دی  شی  ند  ای  م  که  همانطور  اگر  .ت  اس  محض  تی  خر 
دید ته  را  آراز  که  بودند  ین  کسا  همان  ا  هر  موتورسوا 
آنصورت در  ین  با  ای  خ  دزد  کی  نه  و  بودند  کرده 

ریز را  نش  ای  اطراف  و  آراز  ارستان  می  ب  در  بود  مطمئن 
دیس ری  م  ارستان  می  ب  به  ش  یا  پ  اگر  .ت  گرف  خواهند  نظر 
بدون کرد  یع  س  .د  شو  تمام  جانش  ت  می  ق  به  بود  ممکن 

:د ده  حی  توض  او  به  د  زی  برانگ  را  دلرام  شک  که  نی  ا 
.ا اونج  م  ای  ب  ونم  تی  نم  که  هستم  ی  یا  ج  من  دلرام  نی  بب   _
این ارستان  می  ب  ساختمون  از  .ه  بد  گوش  خوب  حرفام  به 

هی به  بزن  زنگ  دی  رس  آراز  .ه  برس  آراز  تا  ون  ری  ب 
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در یو  جل  درست  .ت  دنبال  ارستان  می  ب  از  د  ای  ب  تا  آژانس 

خب؟ ه  گی  د  یا  ج  نه  شو  ده  ای  پ  خونه 

:دیس پر  او  یا  هه  یص  تو  از  متعجب  دلرام 
یس ک  مگه  مگه؟  شده  یچ  ؟  یز  با  سی  پل  همه  نی  ا  چرا   _

منه؟ دنبال 

و واضح  را  ت  قی  حق  اما  بود،  زده  گند  .د  یش  ک  یف  پو  بهزاد 
.د شو  رفع  دلرام  شک  تا  کرد  ن  ای  ب  یت  سی  رودربا  بدون 

.ت داش  ن  ای  جر  دلش  در  که  یت  قی  حق 
و دنبالت  م  ای  ب  ونم  تی  نم  خودم  حاضر  حال  در  چون   _
م گی  م  چرا  ید  یم  فه  حال   .. .م  نگرانت  هم  یل  یخ  .م  نگرانت 

در جلو  و  شو  یس  تاک  سوار  ارستان  می  ب  در  جلو 
ده؟ ای  پ  ون  ته  خون 

نیا بنظرش  چرا  .د  ش  حبس  دلرام  یه  نی  س  در  نفس 

تند قلبش  چرا  بود؟  ری  گ  نفس  حد  از  شی  ب  حی  توض 

یا صد  ن  دی  شن  غم  ری  عل  رد  کیم  احساس  چرا  د؟  زی  م 
صداست؟ آن  صاحب  دلتنگ  خط  پشت 
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.د ز  شی  صدا  بهزاد 
؟ید کر  قطع  ای  یت  هس  یل  د   _

:د کر  نجوا  آهسته  دلرام 
.ه باش   _

.د بزن  حرف  آن  از  شی  ب  نبود  قادر  ر  گی  د 

تیز ارا  پ 
۱۸  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د ش  راحت  دلرام  کوتاه  جواب  با  بهزاد  ل  ای  خ 
.م به  بزن  زنگ  ید  یس  ر  !ی  موفرفر  نی  آفر   _

**

لحظات از  کدام  چی  ه  در  را  یل  حا  نی  چن  حال  به  تا 
وحشت نی  ا  ترس،  نی  ا  .د  بو  نکرده  تجربه  ش  ای  زندگ 

مان ای  ب  قلبش  .ت  ذاش  گی  م  قلبش  در  پا  که  بود  بار  نی  اول 
ه کی  روز  یت  ح  .د  بو  آمده  بند  نفسش  و  دی  وب  کی  م  ه  نی  س  به 
نین چ  بود  کرده  فرار  یس  عرو  روز  در  سابقش  نامزد 
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کی در  را  مرگ  انگار  .د  بو  نکرده  تجربه  را  ید  ب  حال 
.دیدیم ش  ای  قدم 

.دیو د  سرعت  تمام  با  شد  که  ارستان  می  ب  یو  راهر  وارد 
یه چهر  ن  دی  د  با  اما  برود،  ش  ری  پذ  سمت  به  واست  خی  م 
ار وی  د  به  و  تاده  سی  ا  راهرو  در  مغموم  که  دلرام  یا  آشن 
دلرام مقابل  .د  کر  عوض  را  ش  ری  مس  بود  داده  هی  تک 

.د تا  سی  ا 
کو؟ یق  سا   _

وحشت که  آراز  ن  دی  د  با  .د  آور  بال  را  سرش  دلرام 
صورتش یا  اجز  تک  تک  از  یگ  ت  خی  ر  بهم  و  بود  زده 

:ت گف  عی  سر  معلوم 
بخش تو  .م  بد  انجام  رو  شش  ری  پذ  یا  کار  م  ای  ب  گفتن   _

.د ر  کی  م  شه  نی  معا  داشت  دکتر  بود  اورژانس 

.د کر  اضافه  قبل  از  تندتر 
.ه خوب  حالش  .ن  یش  نبا  نگران   _

.د باش  درست  چندان  آخرش  یه  جمل  نبود  مطمئن 

.د کر  اشاره  مقابشان  خلوت  یو  راهر  به  آراز 
.ه شد  خراب  اورژانس  نی  ا  کجاست  م  نی  بب  بده  نشون   _
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یت وق  .د  دا  حرکت  شی  ها  قدم  به  و  داد  تکان  سر  دلرام 
قادر ین  نگرا  شدت  از  و  است  نگران  شدت  به  آراز  دی  د 
.د دا  سرعت  شی  ها  قدم  به  کند  ا  دی  پ  را  ری  مس  یت  ح  ت  سی  ن 

از مانع  ال  سن  ای  م  ید  مر  ند  دیس  ر  که  اورژانس  یو  جل 
.د ش  بخش  آن  به  ورودشان 

.. .ن  ین  بمو  ون  ری  ب   .. .ه  لوغ  ش.   . .و  ت  نی  بر  نی  ندار  حق   _

را مرد  واست  خی  م  دلش  .د  دا  فشار  را  شی  ا  هن  دندا  آراز 
تیع وض  متوجه  که  دلرام  اما  دهد،  هول  عقب  به 

.ت شتاف  دادش  به  بود  شده  نابسامانش 

.ه ندار  همراه  مون  ضی  مر   _

.دیش ک  یف  پو  .د  آم  کوتاه  مرد 
.و ت  بره  ون  تی  کی  فقط  .ب  خ  یل  یخ   _

که یگ  رن  دی  سف  در  سرعت  به  آراز  رفت  کنار  که  نی  هم 
و کرد  باز  را  داشت  کوچک  یا  هه  پنجر  طرفش  دو  در 

.د کر  رو  و  ری  ز  را  اورژانس  کل  یق  سا  دنبال  به 
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شده جدا  هم  از  یب  آ  ی  یا  هه  پرد  با  اورژانس  یا  هت  تخ 
با و  د  زی  م  کنار  را  ا  هه  پرد  کی  به  کی  هراسان  .د  بودن 
اصالال .د  شی  م  قبل  از  ر  تد  یم  ناا  ناآشنا  یا  هه  چهر  ن  دی  د 
را یق  سا  چگونه  .د  کن  چکار  انست  دی  نم  .ت  نداش  تمرکز 

.د بو  افتاده  کار  از  مغزش  .د  ب  ای  ب  تی  جمع  آنهمه  نی  ب 

را مقابلش  .ت  شتاف  دادش  به  جوان  یر  پرستا  سر  آخر 
:ت گف  و  گرفت 

.ت کجاس  بگم  من  نی  بگ  رو  تون  ضی  مر  مشخصات   _

بدون .ت  دوخ  جوان  دختر  به  را  التماسش  پر  نگاه  آراز 
:د دا  حی  توض  یف  کا  تمرکز 

۲۷ جوون  خانم  هی   .. .ی  یل  مو  یق  سا   .. .م  همسر   _
.ت هس  هم  یک  نی  ع.   . .ی  عسل  شم  چ.   . .ه  سال 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  کردن  فکر  یه  نشان  به  پرستار 
کردن؟ تصادف  موتور  با  که  یم  خان  همون   _

.د دا  تکان  را  سرش  تند  آراز 
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اورژانس بزرگ  سالن  از  یاه  گوش  به  دست  با  پرستار 
.د کر  اشاره 

شش ری  پذ  یا  کار  عی  سر   .. .ر  چ  لی  و  اون  کنار   .. .ن  اونجا   _
یح جرا  به  ز  ای  ن  شکسته  دستش  .ن  ید  ب  انجام  رو 
یلیخ  .. .ه  ش  آروم  دردش  م  کی  می  زد  سکن  م.   . .ه  دار 
رو ارستان  می  ب  درد  اون  با  بود  یک  هر  صبوره 

.. .ش  سر  رو  اشت  ذی  م 

بشنود را  پرستار  ات  حی  توض  یه  یق  ب  تا  نماند  ر  گی  د  آراز 
.ت داش  سراغ  خودش  از  که  یت  سرع  تمام  با  .د  یو  د 

بود داده  را  آدرسش  پرستار  که  یر  چ  لی  و  کنار  یت  وق 
.د ز  کنار  را  پرده  و  تاد  سی  ا  دی  رس 

و یم  زخ  فک  کبود،  ین  شا  یپ  با  یق  سا  ری  تصو  ن  دی  د  با 
تنش از  جان  لحظه  کی  یا  بر  کرد  حس  بسته  چشمان 

.ت رف  ون  ری  ب 

تیز ارا  پ 
۱۸  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 
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  ی ساق   که   ی رنج   وجود   تمام   با   لحظه   ن ی ا   در   و   حال 

  ی معن   د ی فهم ی م   حال .  کرد ی م   درک   را   بود   شده   متحمل 

  از   آرامش   دن ی کش   پر   د ی فهم ی م   حال ...  چه   ی عن ی   ی نگران 

 ... چه   ی عن ی   آدم   وجود 

  ی ساق   ی کنون   ت ی وضع   حال   مسبب .  شد   متنفر   خودش   از 

 . بود   او 

  که   بود   او .  بود   نگرفته   ی جد   را   دها ی تهد   که   بود   او 

 .  بود   گرفته   نظر   در   ت ی حساس   را   ی ساق   ی نگران 

  در   معدود   دفعات   ی برا   که   ی چشمان   و   خراب   ی حال   با 

.  شد   ک ی نزد   ی ساق   به   بودند   شده   اشک   از   پر   اش ی زندگ 

  او   ی شان ی پ   انگشت   نوک   با   و   آورد   بال   آرام   را   دستش 

  ی اشک   قطره   و   شکسته   ش ی ها اشک   سد .  کرد   لمس   را 

  ی ساق   که   ی کوچک   بالشت   ی رو   م ی مستق   چشمش   از 

 .  د ی چک   بود   گذاشته   آن   ی رو   را   سرش 

.  باشد   تفاوت ی ب   و   ده ی د   را   همسرش   رنج   بود   نتوانسته 

  که   ی بغض   با   و   آرام .  بود   او   ی ساق   دن ی کش   درد   مقصر 

 : زد   ش ی صدا   داشت   را   کردنش   خفه   قصد 

 ... ی ساق _  
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چه اطرافش  در  دی  هم  فی  نم  ا  قی  دق  .د  بو  جی  گ  یق  سا 
.د بو  نداده  دست  از  کامل  را  ش  ای  ر  ای  هوش  اما  ذرد،  گی  م 

.د بشنو  را  اطرافش  یا  صداه  وانست  تی  م 

ت بی  مص  با  هد  دی  نم  جواب  یق  سا  دی  د  یت  وق  آراز 
به دی  با  .د  آور  ون  ری  ب  کاپشنش  بی  ج  از  را  ش  ای  گوش 

واست خی  نم  اصالال  .د  بو  بد  حالش  .د  ا  دی  م  خبر  پدرش 

دیا ب  ری  ام  .د  بگذار  تنها  را  یق  سا  هم  هی  ثان  کی  یت  ح 
نیا توان  او  .د  ده  انجام  را  ارستان  می  ب  یا  کاره  تا  مد  آی  م 

.دیدیم ن  خود  در  را  کار 

ریم ا  .ت  گرف  را  پدرش  یه  شمار  خراب  یل  حا  با  و  جی  گ 
.د دا  را  جوابش  زود  یل  ی 

جان؟ بابا  جانم   _

:ت گف  مختصر  گرفته  ی  یا  صد  با  آراز 
.ا لطف  ای  ب  زود   .. .ن  ارستا  میب  برسون  رو  خودت  بابا   _

.د ش  نگران  ری  ام 
؟یچ برا  ارستان  می  ب  آراز؟  شده  یچ   _
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 : داد   جواب   حال ی ب   آراز 

  ا ی ب   لطفا .  بذارم   تنهاش   تونم ی نم .  کرده   تصادف   ی ساق _  

 .  ست ی ن   خوب   حالم   من   بده   انجام   رو   رشش ی پذ   ی کارا 

 

 : د ی پرس   ناباور   ر ی ام 

  تونم ی م   چطوره؟   حالش   کرده؟   تصادف   کجا ...  اخدا ی _  

 بزنم؟   حرف   باهاش 

 

  دل   ته   از   خواست ی م   دلش .  گرفت   گاز   را   لبش   آراز 

  حرف   موقع   پسرش   بغض   متوجه   ر ی ام .  بزند   ه ی گر   ر ی ز 

 . شد   زدن 

  بزنم   حرف   تونم ی نم ...  حالش   ست ی ن   ی ف ی تعر   چندان _  

 ... بابا 

 

 : گفت   ع ی سر   ر ی ام 

  شه ی م   درست ...  رسم ی م .  افتادم   راه ...  باباجان   باشه _  

 . نباشه   غمت .  پسرم   ی چ   همه 
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خودش به  .د  کر  قطع  را  تماس  یر  گی  د  حرف  یب  آراز 
یق سا  سر  یر  بدت  بالالی  اگر  .د  بو  سی  خ  صورتش  آمد   

که

.. .ه  نکرد  ی  یا  خد  اگر  مد؟  آی  م 
.د ردن  کی  م  ش  اه  ان  وی  د  فکرها  نی  ا  .د  دا  تکان  را  سرش 

.د کر  خم  یق  سا  یه  شکنند  صورت  یو  ر  را  سرش 

.. .ه  من  ری  تقص   .  .. متاسفم   _

حرف نی  ر  تت  مف  ند؟  کی  نم  هیر  گ  مرد  بود  گفته  یس  ک  چه 
!د بو  نی  هم  ای  دن 

که ی  یا  هک  اش  تا  و  دی  کش  چشمانش  یو  ر  را  دستش 

:د ز  لب  .د  بزن  کنار  بودند  کرده  تار  را  ش  دی  د 
.م ن  کی  م  دق  یش  ن  خوب  .و  ش  خوب  زود  یق  سا   _

*********

در مغزش  که  بود  کرده  فکر  آنقدر  .د  یش  ک  را  شی  موها 
هم یت  درس  هی  جی  نت  به  که  ی  یا  فکره  .د  بو  انفجار  حال 

.د بودن  نشده  ختم 
نیا در  ماندن  .ت  انس  دی  م  خوب  را  نی  ا  .ت  ف  ری  م  دی  با 

به ذاشت  گی  نم  زی  چ  کی  اما  بود،  محض  تی  خر  مکان 
ن ای  م  گرد  یت  صور  .د  ری  بپذ  را  می  تصم  نی  ا  یت  راح 

!ر ف  موهای  از  یه  انبو 
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.د کن  تعلل  کردن  فرار  در  رد  کی  م  وادارش  که  یت  صور 
داده قول  ه  ری  من  و  داوود  به  .د  بو  داده  قول  دلرام  به  او 

.د کر  خواهد  کمک  دخترشان  به  که  بود 
رد؟ کی  م  ترک  را  آنجا  و  زده  قولش  ری  ز  دی  با  چگونه 
نیا ترک  قصد  اگر  .ت  انداخ  کاناپه  یو  ر  را  خودش 

.د شی  م  کار  به  دست  حال  نیم  ه  دی  با  داشت  را  مکان 
.ت ذاش  گی  م  دست  یو  ر  دست  دی  نبا 

تیز ارا  پ 
۱۸  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:دیر غ  لب  ری  ز 
و جا  نی  ا  ین  بمو   .. .ی  دار  برنامه  یل  ک   .. .و  نش  خر  بهزاد   _

.ه ری  م  باد  به  یچ  همه  کنن  ات  دی  پ 
بام پشت  در  را  او  امشب  است  گفته  دلرام  به  آمد  دش  ا 

و بست  تی  عصبان  با  را  چشمانش  .د  کر  خواهد   
مالالقات

:دیل نا 
.و هم  می  نی  ب  دوباره  بعدا  م  دیم  ول  ق.   . .م  دلرا  ببخش   _
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عیر س  و  زد  کنار  را  شی  ا  هد  ید  تر  و  شک  بالخره 
:ت گف  عی  سر  نداده  سالالم  بهنام  .ت  گرف  را  بهنام  ی   

شمار

کید نز  م  دی  شا  ونم  دی  نم  .ن  کرد  ا  دی  پ  جامو  کنم  فکر   _
.ن باش 

.دیر پ  حرفش  ن  ای  م  دلهره  با  بهنام 
؟ین ک  ار  کی  چ  یا  و  خی  م   _

:ت گف  عی  سر  بهزاد 
تورو یس  ک  .ی  ون  می  م  جا  نیم  ه  تو  .م  بهنا  کن  گوش   _

آراز زن  به  .م  شی  م  گور  و  گم  مدت  هی  من  .ه  ناس  شی  نم 
یق سا  یش  گو  رسم  تی  م  .ن  زد  رو  ش  فی  ک  کردن  حمله 
میس نی  ا  .ن  کن  ام  دی  پ  قی  طر  اون  از  و  دستشون  فته  وی  ب 
.ت به  نم  زی  م  زنگ  خودم  .م  داز  نی  م  دور  رو  کارت 

:دیس پر  تی  جد  با  بهنام 
.ت باها  م  ای  م  منم  ؟ی  ری  م  کجا   _

:دیر غ  بهزاد 
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هر نن  کی  م  ا  دی  پ  یش  با  من  کنار  .ی  ن  کی  م  ا  جی  ب  تو   _
.ه بهتر  اندازه  همون  هم  از  می  باش  دور  چقدر 

.دیش ک  د  ای  فر  بهنام  بار  نی  ا 
یز با  گربه  و  موش  جماعت  نیا  با  وای  خی  م  یک  تا   _

؟ین ک 

.ت بس  را  چشمانش  بهزاد 
!ه مذاکر  زی  م  یا  پ  برم  بخوان  ازم  محترمانه  یت  وق  تا   _

تو پات  رد  که  تو  .ن  نکن  ید  دز  آدم  و  عالم  از  ه  کی  زمان  تا 
خودمو راه  منم  .ن  بک  تو  یگ  زند  .ت  سی  ن  نات  ای  جر  نی  ا 

.م ری  م 

:ت گف  زده  ت  ری  ح  بهنام 
که تماشا  به  م  نی  بش  و  بکنم  و  می  زندگ  یم  داداش  تو  بهزاد   _

رن؟ بی  م  نی  ب  از  داداشمو  یر  چطو 

:د دا  جواب  تی  جد  با  بهزاد 
.ه بزن  بی  آس  من  به  ونه  تی  نم  یس  ک   _

:د کر  اضافه  عی  سر  و  دی  بگو  یزیچ  بهنام  نداد  اجازه 
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.م کن  جمع  امو  هه  لی  وس  دیا  ب  .م  ندار  وقت  بهنام   _

.د بو  نگران  بهنام  یا  صد 
؟یریم کجا  یگ  ب  وای  خی  نم   _

:د دا  جواب  کوتاه  بهزاد 
دید ج  کارت  می  س  با  .ظ  خداحاف  .ه  بهتر  ین  ندو  فعالال   _

.ت به  نم  زی  م  زنگ 

ش ای  گوش  از  را  ارت  کم  یس  کرد  قطع  عی  سر  را  تماس 

سمت به  تند  .د  کر  خاموش  را  یش  گو  و  آورده  ون  ری  ب 
چند با  یش  گو  و  فلش  نی  چند  اپ  تپ  ل  دو  .د  یو  د  اتاق 
که بود  ی  یا  هز  یچ  تنها  پول  یر  مقدا  و  لباس  دست 

.ت برداش 
که یا  کوله  و  دست  در  ساک  کی  با  و  شد  آماده  عی  سر 

.د ز  ون  ری  ب  خانه  از  بود  انداخته  دوشش  یو  ر 
یر دآو  ای  با  اما  برود،  آسانسور  سمت  به  واست  خی  م 

.ت گش  بام  پشت  یه  را  و  شد  ان  می  پش  دلرام 
نگاه .د  رسان  آسانسور  اتاقک  ار  وی  د  کنار  را  خودش 

که بود  ین  مکا  نی  اول  .ت  انداخ  اطراف  به  ی  یا  گذر 
خواهد دلتنگش  آنجا  از  شدن  دور  با  رد  کی  م  احساس 
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به رد  کی  م  احساس  حال  اما  نبود،  یگ  وابست  اهل  .د  ش 
ید ای  ز  حد  تا  ی  یو  ره  روب  واحد  یه  یا  همس  و  مکان  نی  ا 

.ت اس  شده  وابسته 
دگار ای  به  دلش  یو  ر  یق  یم  ع  یگ  دلتن  احساس  فکرها  نی  ا 

ر گی  د  بار  کی  را  دلرام  رفتن  از  قبل  کاش  .ت  گذاش 
واند تی  م  او  ن  دی  د  انست  دی  م  خوب  اما   ، دی  دی  م 

.د ده  قرار  ری  تاث  تحت  را  ش  می  تصم 

نی یا  پ  دوش  یو  ر  از  را  ش  اه  کول  .ت  نشس  نی  زم  یو  ر 
و دی  کش  ون  ری  ب  فی  ک  داخل  از  یر  خودکا  و  کاغذ  .د  آور 

.د ش  نوشتن  مشغول 
کی یا  ج  .ت  انداخ  آن  به  یه  نگا  شد  تمام  که  نوشتنش 

یا ج  رفتن  دم  که  همانطور  .د  بو  یل  خا  برگه  یو  ر  زی  چ 
یاهیث ار  تنها  .د  ر  کی  م  احساس  قلبش  در  را  یز  یچ  یل  خا 

بودن جسور  بود  ه  دی  رس  او  به  مرزش  ای  ب  خدا  پدر  از  که 
جسارت ش  ای  زندگ  در  مد  آیم  ن  دش  ای  .د  بو  شجاعت  و 

رد کی  م  فکر  حال  اما  باشد،  نداشته  را  یر  کا  انجام 
از را  برگه  آن  ری  ز  احساسش  نوشتن  یا  بر  جسارتش 

.ت اس  داده  دست 
نوشت ر  گی  د  خط  کی  و  داد  حرکت  را  دستش  بالخره 
یو ر  ار  وی  د  کنار  و  کرده  تا  را  کاغذ  شد  تمام  که  کارش 
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  گزند   از   تا   داد   قرار   کاغذ   ی رو   ی سنگ .  گذاشت   ن ی زم 

 . بماند   امان   در   باد 

  بنظر   نامعلوم   که   ی مقصد   به ...  رفت ی م   د ی با   گر ی د   حال 

 . آمد ی م 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۸۹_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

.  ستاد ی ا   بعد   قدم   چند   اما   رفت،   عقب   عقب   کاغذ   به   ره ی خ 

  ی چوب   آبنبات   دو   و   برد   کاپشنش   ب ی ج   داخل   را   دستش 

  کاغذ   ی رو   را   ها آبنبات   و   رفت   جلو .  آورد   رون ی ب   آن   از 

 : کرد   نجوا   لب   ر ی ز .  گذاشت 

  دوارم ی ام ...  نموندم   قولم   سر   که   متاسفم ...  ی دل   متاسفم _  

 .  م ی ن ی بب   رو گه ی همد   بازم 

 

  ع ی سر   چه   هر   د ی با ...  رفت ی م   د ی با ...  نماند   گر ی د   نبار ی ا 

 . کرد ی م   ترک   را   آنجا   تر 
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ون ری  ب  ساختمان  از  عی  سر  .د  آم  ون  ری  ب  ام  بت  پش  از  دو  با 
یا بر  دربست  نی  ماش  کی  کوچه  سر  آژانس  از  و  زد 

.ت گرف  خود 
گذاشت دستش  کنار  را  ساکش  و  شد  آژانس  سوار  یت  وق 

:دیس پر  و  کرد  نگاهش  ه  نی  یآ  از  راننده  مرد 
.ه دور  راهتون  گفتن  کجاست؟  مقصدتون   _

یه پنجر  از  را  نگاهش  .د  دا  ون  ری  ب  را  نفسش  بهزاد 
یگ دلتن  با  و  دوخت  ساختمانشان  پنجم  یه  طبق  به  نی  ماش 

:د کر  زمزمه  ی  اه  ابق  سی  ب 
!ن ملکا   _

**********

.د کر  نگاهش  ین  ا  جی  ب  لبخند  با  ان  سی  آ 
دیش ببخ  .ی  دی  کش  زحمت  ی  لیخ   .. .ن  ا  جم  دلرا  یس  مر   _
خوب حالشون  .م  بمون  آراز  و  مامان  شی  پ  مجبورم 

.ت سوندم  ری  م  خودم  وگرنه  .ت  سی  ن 

.د کر  ا  جه  با  ج  دوشش  یو  ر  را  ش  اه  کول  دلرام 
زود زود  ون  جی  ساق  اءللاللاللا  شن  ا  .م  ن  کی  م  خواهش  ه   

ن

.ن ش  خوب 
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و یق  سا  تی  وضع  یر  دآو  ای  .د  کر  بغض  ر  ای  خت  ای  ب  ان  سی  آ 
سر یت  سخ  به  .د  بو  دردآور  شیا  بر  آراز  خراب  حال 

.د دا  تکان 
للاللا.للا اء  شن  ا   _

ون ری  ب  ارستان  می  ب  از  و  کرد  یه  کوتا  یظ  خداحاف  دلرام 
شود خارج  ارستان  می  ب  یه  محوط  از  واست  خی  م  .د  آم 

یج خرو  در  یو  جل  .د  افتا  بهزاد  ید  ج  تذکر  د  ای  که 
ون ری  ب  ش  فی  ک  از  را  ش  ای  گوش  اول  ه  دی  نرس  ارستان  می  ب 

.د کر  خبر  خود  یا  بر  یپ  اسن  بعد  و  آورد 
ش ای  گوش  تا  ماند  منتظر  ارستان  می  ب  ط  ای  ح  در  ه  قی  دق  چند 

از اسنپ  راننده  یه  شمار  ن  دی  د  با  و  خورد  زنگ 

.د ز  ون  ری  ب  محوطه 
کرد حرکت  راننده  یت  وق  و  شد  رنگ  دی  سف  دی  پرا  سوار 

.د ز  زنگ  مادرش  به 

در ه  ری  من  نگران  یا  صد  ه  ین  ثا  چند  از  بعد  بالالفاصله 

.د خور  چی  پ  گوشش 

خوبه؟ معلمت  حال  شد؟  یچ  مادر؟  دلرام   _
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.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  دلرام 
.م راه  تو  .م  ین  زی  م  حرف  خونه  تو  م  ای  م  ان  جن  ماما   _

.ش نبا  نگران  .م  رد  گی  برم  دارم  بدم  خبر  که  زدم  زنگ 

کرد دی  تاک  بار  چند  که  نی  ا  از  بعد  و  گفت  یا  باشه  ه  ری  من 
.د کر  قطع  را  تماس  باشد  خودش  مراقب 

روز .ت  داش  نگه  صورتش  یو  جل  را  یش  گو  دلرام 
دلش .د  بو  گذرانده  سر  از  را  یش  تن  پر  و  سخت  ر  ای  بس 

از بعد  و  د  ری  بگ  دوش  برود؛  خانه  به  عی  سر  واست  خی  م 
واست خی  م  .د  برسان  بام  پشت  به  را  خودش  شام  خوردن 
از که  یز  یچ  آن  یه  هم  جان  یه  با  و  نشسته  بهزاد  کنار 

.د کن  فی  تعر  او  یا  بر  را  بود  گذرانده  سر 
و کند  تحمل  نتوانست  که  بود  د  ای  ز  ان  جی  ه  نی  ا  آنقدر 

دنبال .د  بزن  زنگ  بهزاد  به  خانه  به  ن  دی  رس  تا  خواست 
بهزاد به  واند  تی  م  که  خودش  کردن  قانع  با  و  بود  بهانه 
او با  است  راه  در  حال  و  کرده  عمل  حرفش  به  دی  بگو 
گوشش در  اپراتور  زن  یا  صد  یت  وق  اما  گرفت،  تماس 

کرده خاموش  را  ش  ای  گوش  بهزاد  کرد  اعالالم  که  دی   
چی پ 
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کرده کنترل  را  انش  جی  ه  دی  با  ظاهرا  .د  یب  خوا  بادش  است 
.د ر  کی  م  موکول  بام  پشت  و  ب  شه  می  ن  به  را  زی  چ  همه  و 

*********

.د کر  پر  را  دلرام  بشقاب  ه  ری  من 
اون  .. .ت  معلم  نی  ا  بود  خانم  چقدرم  واسش  م  ری  بم   _
.م شد  ش  تی  شخص  و  ادب  عاشق  ون  مه  خون  تو  روز 

.د دا  تکان  سر  یت  ناراح  با  دلرام 
نگران و  ه  دی  ترس  اونقدر   .. .شه  خانواد  و  شوهر  یل  طف   _

.د ش  بد  حالم  مشون  دی  د  یت  وق  که  بودند 

:د ز  غر  ه  ری  من 
دوره نی  ا  یا  وون  ج.   . .و  ر  شین  با  و  باعث  کنه  لی  ذل  خدا   _
شبه هی  وان  خی  م   .. .ه  ک  ندارن  کردن  کار  حال  زمونه 

.ن ش  ردر  ای  لی  م 

:د کر  زمزمه  دلرام  به  رو  تی  جد  با  داوود 
تو .ه  باش  خودت  به  حواست  یریم  کالالس  باباجان   _
د ای  ز  هم  یش  گو  دزد  ا  دی  جد  .ر  یگ  ن  دستت  یش  گو  بون  ای  خ 
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سرت بالالیی  نکرده  ی  یا  خد  درک؛  به  یش  گو  .ه  شد 
.ن ر  ای  م 

تیز ارا  پ 
۱۹  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:د کر  اخم  ه  ری  من 
نیا  .. .ه  گی  م  درست  بابات  دلرام  یل  و   .. .ه  نکن  خدا   _

یل نورع  ه  گی  د   .. .ه  شهر  شلوغ  یا  ج  تو  هم  تو  یا  کالالس 
.ر نو 

.د دا  قورت  را  دهانش  یه  لقم  دلرام 
آخر یه  جلس  امروز  .د  شدن  تموم  که  من  یا  کالالس   _
.. .ه  نی  آنالال  اونم  که  مونده  الم  نیا  ف  هی  فقط  .د  بو  زبانم   

کالالس

.هی یو  ره  روب  واحد  کالالسش  که  درسامم  یه  یق  ب 

.د ز  ید  لبخن  ه  ری  من 
.. .ه  فرستاد  ما  برا  آسمون  از  رو  بهزاد  آقا  نی  ا  خدا   _

.ت آقاس  یل  یخ  تخته  به  بزنم 
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.د کر  یه  کوتا  یه  سرف  داوود 
هستن؟ دی  مف  اصالال  چخبر؟  کالالساتون  از   _

.د دا  تکان  سر  زده  ذوق  دلرام 
یض بع  اصالال   .. .ه  سواد  با  چقدر  ه  شی  نم  باورتون  بابا   _
باز آدم  دهن  که  نه  کی  م  حل  یر  جو  هی  ارو  هه  مسئل  از 
اما مونده،  کمتر  ماه  پنج  کنکور  به  درسته   .. .ه  ون  می  م 

وار دی  ام  خودمم 
امسال بخواد  خدا  می  بر  شی  پ  یر  و  طن  یم  ه  اگه  .م  شد 

.م قبول 

یگ ن  رم  ک  لبخند  دخترش  ان  جیه  از  تی  رضا  با  داوود 
.د ز 

صدات دکتر  خانم  دی  با  ه  گی  د  سال   .. .ن  باباجا  اءللاللاللا 

شن ا   _
.مین بز 

فوت دلرام  سمت  به  و  خوانده  لب  ری  ز  ی  یا  دع  ه  ری  من 
.د کر 
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از یب  حسا  دی  با  ید  ش  قبول  یل  و   .. .ر  ماد  اءللاللاللا  شن  ا   
_

بمونه فروغتم  عمه  نی  ا  .می  ای  ب  در  پسر  نی  ا  خجالت 
دست از  رو  تو  مثل  یل  گ  دسته  که  همش  بخوره  حسرت 

!ن داد 

.د کر  اخم  داوود 
فروغ به  کرده  یط  غل  هی  ن  یم  آر  خانم؟  هی  حرف  چه  نی  ا   _

داره؟ یط  رب  چه 

.د م  ای  ن  کوتاه  ه  ری  من 
تورو  .. .ه  گی  د  باباشه  مامان  یه  پرورد  دست  م  نی  آرم   _

.ن نک  دفاع  ته  زاد  خواهر  و  خواهر  نی  ا  از  خدا 

گوش یه  حوصل  .د  چرخان  ا  هن  آ  نی  ب  را  نگاهش  دلرام 
مراسم یت  وق  از  .ت  نداش  را  ا  هن  آ  بحث  و  جر  به  سپردن 

نیا از  بود  ته  خی  ر  بهم  بهزاد  یر  ای  به  ش  ای  خواستگار 
.د بو  د  ای  ز  ان  شه  خان  در  ا  هث  بح  لی  قب 

با و  داد  هل  عقب  به  را  ش  یا  غذ  یه  خورد  ه  می  ن  بشقاب 
اتاقش به  و  شده  بلند  جا  از  مادرش  از  یه  کوتا  تشکر 

.ت خی  گر 
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متوجه اصالال  که  بود  بحث  ر  یگ  در  آنقدر  ه  ری  من  خدا   
شکر

بود محال  وگرنه  نشد،  او  یه  ورد  خه  می  ن  یا  غذ  بشقاب 
.د کن  شی  رها 

ساعتش به  و  انداخت  تخت  یو  ر  را  خودش  دلرام 
به انست  دی  م  .د  بو  گذشته  شب  ده  از  .د  کر  یه  نگا 

او اما  وند،  شی  م  ن  دی  خواب  یه  آماد  پدرش  و  مادر  ید  زو 
کند صبر  ب  شه  می  ن  دوازده  ساعت  تا  حداقل  بود  مجبور 

.د شو  قی  عم  پدرش  و  مادر  خواب  تا 
عاشق .ت  داش  ان  جی  ه  ر  ای  خت  ای  ب  بهزاد  با  مالالقات  ی   

بر

نفس .د  بو  ام  بت  پش  در  ان  شیا  هن  زد  حرف  و  ا  هت  مالالقا 
بگذرد سرعت  به  زمان  که  یه  را  تنها  .د  یش  ک  یق  یم  ع 

.د کن  یر  کا  مشغول  را  خودش  که  بود  نی  ا 
و نشست  ش  ری  تحر  زی  م  پشت  .د  ش  بلند  تخت  یو  ر  از 
در .د  بر  پناه  تست  یا  هب  کتا  به  شدنش  سرگرم  یا  بر 
دوست دل  و  جان  با  را  ت  سی  ز  درس  ا  هس  در  ن  ای  م 

.د زی  م  تست  و  واند  خی  م  ت  سی  ز  وجود  تمام  با  و  داشت 
.د بو  یب  خو  انتخاب  لحظه  نی  ا  یا  بر  بنظرش 

مقابلش دی  سف  یه  برگ  کی  و  کرد  باز  شی  جلو  را  کتاب 
یل سوا  چی  ه  کتاب  یو  ر  بود  کرده  دی  تاک  بهزاد  گذاشت 
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هر .د  سی  بنو  برگه  داخل  را  ا  هب  جوا  و  ندهد  جواب  را 
اما انست،  دی  م  قبل  از  را  موضوع  نی  ا  خودش  چند 

ر تی  جد  هی  قض  نی  ا  با  رابطه  در  شده  باعث  بهزاد  دی  تاک 
.د کن  عمل  گذشته  از 

یو ر  نگاهش  بخواند  را  سوال  نی  اول  خواست  که  نی  هم 
یو ر  لبخند  .د  ش  قفل  زی  م  یو  ر  ماگ  داخل  یا  هت  آبنبا 

و کرد  دراز  ماگ  سمت  به  را  دستش  .ت  نشس  شی  ا  هب  ل 
ا هت  آبنبا  شمردن  مشغول  .دیش  ک  خود  طرف  به  را  آن 

بود، چپانده  ماگ  داخل  زور  به  را  آبنبات  عدد  هفده  .د  ش 
به اه  ری  ب  و  راه  بهزاد  که  ی  یا  هت  آبنبا  یه  هم  ا  هن  یا  اما 

او وقت  هر  استثناء  بالال  اش  هیا  همس  .د  نبودن  بود  داده  او 
به تا  او  اما  اد،  دی  م  او  به  آبنبات  دو  ای  کی  دی  دی  م  را 

و کرده  باز  را  آبنبات  بهزاد  خود  که  بار  کی  بجز  حال 
نکرده مزه  را  ا  هت  آبنبا  از  کدام  چی  ه  بود  داده  دستش  به 

.د بو 
داخل که  ی  یا  هت  آبنبا  ی  هیق  ب  و  کرد  باز  را  زی  م  یو  کش 
از ی  اه  گوش  دی  شا  .ت  خ  یر  زی  م  یو  ر  را  بودند  کشو 

رنگارنگ یا  هت  آبنبا  کردن  مرتب  صرف  را  وقتش 

!د ر  کی  م 
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تیز ارا  پ 
۱۹  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

یل قف  .د  بو  شده  قفل  مشخص  عدد  کی  یو  ر  انگار  زمان 
یر سپ  لحظات  .ت  نداش  شدن  شکسته  قصد  انگار  که 
وقت بود  منتظر  شدت  به  او  ه  کی  حال  در  دند  شی  نم 

کالالفه .د  زی  بگر  ام  بت  پش  به  او  و  ه  دی  رس  راه  از  مناسب 
بود ش  ای  گوش  مار  شه  قی  دق  به  فقط  چشمش  ه  کی  درحال  .د  ش 

.د کر  یط  بار  چند  و  نی  چند  را  اتاقش  عرض  و  طول 
و ای  رو  آن  ید  بو  یز  یچ  دنبال  اگر  .د  بو  نی  هم  ه  شی  هم 

!ت خی  ر  گی  م  دستت  از  قدرت  با  خواسته 
به زمان  اد  دی  م  حی  ترج  که  بود  یر  کا  مشغول  اگر  حال 
از و  داده  مسابقه  هم  با  ساعت  یا  هه  عقرب  بگذرد  ید  کن 

!د رفتن  گی  م  یش  یپ  هم 
خواب یا  بر  پدرش  و  مادر  .د  ور  ای  ن  طاقت  بالخره 

خواب تا  کند  صبر  توانست  یم  ن  ر  گی  د  اما  بودند،  رفته 
و ر  سی  ب  و  آرام  تا  رد  کی  م  تالالش  .د  شو  نی  سنگ  ها  آن 

.د کن  ترک  را  خانه  صدا 
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  را   اش ی گوش   و   د ی کل   و   کرد   تن   به   را   اش ی هود 

  اتاقش   از   ممکن   حالت   ن ی تر سروصدا ی ب   با   و   برداشت 

  او   پدرش   ا ی   مادر   اگر .  بود   شده   مضطرب .  رفت   رون ی ب 

  درست   دردسر   قطعا   دند ی د ی م   کرده   کاله   و   شال   را 

 .  د ی ا ی ب   کوتاه   نداشت   قصد   حال ن ی ا   با .  شد ی م 

  به .  زد   رون ی ب   خانه   از   و   کرد   باز   آرام   را   ی ورود   در 

  را   بام پشت   تا   ر ی مس   ی ه ی بق   خانه   از   رفتن   رون ی ب   محض 

  باشد   بام پشت   در   بهزاد   کرد ی م   دعادعا .  د ی دو   جان ی ه   با 

  ف ی تعر   ی برا   که   ی جان ی ه   ن ی ا   با   نشود   مجبور   تا 

 . بماند   منتظر   داشت   امروز   ی ها ماجرا 

  بادش   د ی د   را   او   ی خال   ی جا   و   د ی رس   بام پشت   به   ی وقت 

 .  د ی خواب 

  ی شماره   اش ی گوش   با   و   ستاد ی ا   ف ی بالتکل   بام پشت   وسط 

  بهزاد   ی گوش   که   شد   متوجه   ی وقت .  گرفت   را   بهزاد 

  را   نش ی ر ی ز   لب .  شد   زده   رت ی ح   است   خاموش   همچنان 

  ار ی اخت ی ب   اپراتور   زن   ی صدا   دن ی شن   با .  گرفت   دندان   به 

 . بود   گرفته   دلهره 

 بود؟   آمده   ش ی پ   بهزاد   ی برا   ی مشکل   نکند 
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او ید  بلن  نسبتا  یا  صد  که  بود  خودش  افکار  در  غرق 
.د پران  جا  از  را 

؟ین کی  م  ار  کی  چ  جا  نی  ا  سرت؟  به  زده  دلرام   _

ن دی  د  با  و  دی  چرخ  سرش  پشت  به  زده  وحشت  دلرام 
.د کر  گم  را  شی  پا  و  دست  مادرش 

؟یدیب خوا  ن.   . .ن  ماما   _

.ت رف  جلو  اخم  با  ه  ری  من 
یت رف  یت  بس  درو  تو  م  دی  د  بخورم  آب  فتم  ری  م  داشتم   _

؟یر دا  ار  کی  چ  جا  نی  ا  .ن  و  ری  ب 

فشار مغزش  به  و  داده  قورت  را  دهانش  آب  دلرام 
آن با  مادرش  که  یغ  درو  .د  کن  سرهم  یغ  درو  تا  آورد 

.د شو  قانع 
.د م  وی  نم  خوابم   _

چپ چپ  و  کرده  سفت  را  ش  ای  روسر  گره  ه  ری  من 
.د ش  ش  اه  ری  خ 

وم؟ بت  پش  یا  یب  دی  با  د  ای  ن  خوابت   _
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ام بت  پش  انست  دی  م  چه  مادرش  .د  یش  ک  یف  پو  دلرام 
و سرد  یا  هب  ش  در  هی  همسا  مرد  و  او  یگ  شی  هم  پاتوق 

!د بو  زمستان  ین  طول 
.م بزن  قدم  و  بخورم  هوا  واست  خی  م  دلم  خب   _

!ید ر  گن  بو  ای  خ  برم  شب  از  ساعت  نی  ا  که  ونستم  تی  نم 

.ت انداخ  یه  نگا  اطراف  به  یو  کنجکا  با  ه  ری  من 
.میب بخوا  می  بر  ای  ب   .. .ی  ن  زی  م  خی  سرده   _

:ت گف  عی  سر  بود  بهزاد  منتظر  برانه  صی  ب  که  دلرام 
بخدا .م  ای  م  بعد  ونم  می  م  م  کی  من   .. .ن  یر  ب  شما  مامان   _

.د ای  نم  خوابم  شدم  ونه  وی  د 

.د ز  دستش  پشت  به  محکم  ه  ری  من 
یدیس تر  امروز  یا  ماجر  بخاطر  نکنه  .م  سر  به  خاک   _

حاج شی  پ  ببرمت  بگو  ید  یس  تر  اگه  ؟ی  بخواب  ین  و  تی  نم 
!ه کن  ردت  نی  س  ای  یه  حلق  از  یر  رهب  خانم 

.د کر  نگاهش  شده  گرد  ین  چشما  با  دلرام 
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آخه؟ هی  چ  ترس  .ن  و  جن  ماما  نه   _
.دیش ک  یه  آ 

دوست دختر  یل  یخ  .د  بو  بد  حالش  .م  ون  جی  ساق  نگران   _
.ش برا  ناراحتم  .ه  ین  مهربو  و  ین  داشت 

ین ا  شی  پ  یو  ر  یا  بوسه  و  برد  جلو  را  سرش  ه  ری  من 
.د ز  دخترش 

غصه .ی  دی  کش  خودم  به   .. .ه  نازک  دلت  .م  بش  قربونت   _
پا سر  زود  اءللاللاللا  شن  ا   .. .ش  برا  نم  کی  م  دعا  .ر  ماد   

نخور

.ه شی  م 

تیز ارا  پ 
۱۹  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

از و  زده  مادرش  ین  مهربا  و  یگ  ساد  به  ید  لبخن  دلرام 
ان می  پش  بود  گفته  دروغ  او  به  ناچار  به  یل  و  عمدا  که  نی  ا 

.د ش 
.م ای  م  ه  گی  د  م  کی  منم  .ب  بخوا  برو  .م  بش  قربونت   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 https://t.me/darkhaste_romanh 

   

 

 . داد   تکان   را   سرش   ره ی من 

  اگه .  ی خور ی م   سرما .  نجا ی ا   نمون   اد ی ز   فقط .  باشه _  

  خچال ی   تو .  بخور   ر ی ش   وان ی ل   ه ی   بره ی نم   خوابت   ی د ی د 

 . هست 

 

  تا   رفت   ره ی من   دنبال   به   استرس   با   و   گفت   ی ا باشه   دلرام 

  در   رو   بهزاد   با   رش ی مس   در   د ی ترس ی م .  کند   اش بدرقه 

  بود   مطمئن   نکه ی ا   با .  د ی ا ی ب   بال   ی د ی جد   گند   و   شده   رو 

  ی اتفاق   ن ی چن   بروز   صورت   در   و   است   زرنگ   بهزاد 

.  داشت   استرس   هم   باز   اما   کند، ی م   سرهم   یی ماجرا 

  راحت   ال ی خ   با   او   و   دارد   د ی کل   که   گفت   مادرش   به   ی وقت 

  در   شدن   بسته   و   باز   ی صدا   ی وقت   و   بازگردد   خانه   به 

 .  د ی کش   ی ا آسوده   نفس   د ی شن   را   شان خانه 

  فکر   ن ی ا   با !  رود   لو   شان ی فرمانده   مقر   بود   مانده   کم 

  بهزاد   آمدن   تا   گرفت   م ی تصم   و   زد   ی مضطرب   لبخند 

  از   تا   نشستند ی م   شه ی هم   یی جا   و   آسانسور   اتاقک   کنار 

  بزنند   گپ   راحت   و   مانده   امان   در   سرما   و   باد   گزند 

 . ند ی بنش 
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ار وی  د  به  هی  تک  یت  وق  و  شد  کی  نزد  ار  وی  د  سمت  به  آرام 
یگ سن  که  کاغذ  کی  ن  دی  د  با  د  نی  بنش  خواست  و  داده 

که کاغذ  یو  ر  یب  چو  یا  هت  آبنبا  و  بودند  گذاشته  شی  رو 
فرد از  ید  نما  بهزاد  بجز  وانستند  تی  نم  ت  قی  حق  در 

ین چندا  دوام  تعجب  نی  ا  البته  .د  کر  تعجب  باشند  یر  گی  د 
و بی  عج  یه  دلهر  کی  به  را  شی  جا  سرعت  به  و  فته  ای  ن 

.د دا  بی  غر 
شد خم  و  داده  قورت  را  دهانش  آب  ین  نگرا  و  ترس  با 
دست در  را  ا  هت  آبنبا  و  کاغذ  سنگ  زدن  کنار  از  بعد  و 
کف با  .د  بو  شده  خاک  و  گرد  از  پر  کاغذ  یو  ر  .ت  گرف 

.د گشو  را  آن  یل  و  کرده  زی  تم  را  آن  یو  ر  دستش 

.ت شناخ  را  بهزاد  خط  دست  نخوانده  را  کاغذ 
.د بو  آمده  سراغش  به  دلهره  و  ین  نگرا  چرا  انست  دی  نم 
کاغذ یو  ر  یا  هه  نوشت  خواندن  به  شروع  دلهره  همان  با 

:د کر 

.. .م  سالال  خانم  ا  دی  مر  ین"  و  خی  م  رو  کاغذ  نی  ا  یا  هه  نوشت 
یر دا  که  الن 

متاسفم یل  د   .. .م  ای  ب  من  تا  یر  منتظ  وم  بت  پش  تو  احتمال 
".. .م  ین  یب  ب  رو  ه  گی  همد  ت  سی  ن  قرار  امشب  یل  و 
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  احساس   سطر   چند   ن ی هم   خواندن   با .  کرد   مکث   دلرام 

  خواندن   به   ی ا عالقه   و   ده ی ترس .  بود   کرده   دا ی پ   ی بد 

  نداشت،   آمد ی نم   بنظر   ند ی خوشا   چندان   که   ی ا نامه   ی ه ی بق 

  باعث   و   کرد   غلبه   احساساتش   گر ی د   بر   ی کنجکاو   اما 

 . دهد   سر   تر ن یی پا   خطوط   ی رو   را   نگاهش   شد 

 

  ممکنه   نده ی آ   ی روزا   تو   دونم ی نم   بگم   صادقانه   دا ی مر "  

  خم   و   چ ی پرپ   ی زندگ   ی قصه ...  نه   ا ی   م ی ن ی بب   رو   گه ی همد 

  جبر   وقتا   ی ل ی خ   اما   ست، ی ن   ف ی تعر   قابل   که   ه ی طور   من 

  که   امروز   مثل ...  کنم   کوچ   شه ی م   باعث   ی زندگ   ن ی هم 

  کجا   بدونم   خودمم   نکه ی ا   بدون   و   خبر ی ب   بودم   مجبور 

  ی موفرفر   ی ه ی همسا   و   ی زندگ   خونه   برم   خوام ی م 

  به   رو   ی سفر   اجبار   به   و   کنم   ترک   رو   م ی داشتن   دوست 

 . کنم   شروع   تر نامعلوم   سرنوشت   و   نامعلوم   ی مقصد 

  برات   رو   نامه   ن ی ا   دارم   که   الن   ن ی هم   حال ن ی ا   با 

  قبل   کاش .  هستم   دلتنگت   ا ی دن   کل   ی اندازه   به   سم ی نو ی م 

 ..." اما   داشتم،   رو   ت دوباره   دن ی د   فرصت   رفتن 
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محال  .. .د  یک  چ  کاغذ  یو  ر  اشکش  قطره  نی  اول 
کردن فوت  موقع  او  .ت  نداش  امکان  یز  یچ  نی  ن  چ.   .. .د  بو 
کناش ه  شی  هم  هی  همسا  مرد  بود  کرده  آرزو  قاصدک  آن 

نخوانده قلبش  از  را  شی  آرزو  خدا  بود  محال  .د  بمان 
کرده ترکش  یگ  ساد  نی  هم  به  بهزاد  بود  محال  .د  باش 
ام بت  پش  سخت  و  سفت  کف  یو  ر   .. .د  خور  سر  .د  باش 

.. .د  آم  فرود 
ش اه  یق  ب  و  کرده  پاره  را  دستش  کاغذ  وانست  تی  م  کاش 

و دی  س  ری  م  سر  حال  نی  هم  بهزاد  کاش  .د  نخوان  را 
.. .ت  اس  گذاشته  سرکار  را  او  ه  شی  هم  مثل  فت  گی  م 

شد یر  خب  بهزاد  از  نه  اما  ماند،  حال  همان  به  ه  قی  دق  چند 
.د کن  پاره  را  دستش  یه  نام  توانست  او  نه  و 

یهیق ب  تا  دوخت  کاغذ  به  را  ش  سی  خ  چشمان  اجبار  به 
به شی  برا  تمام  یم  ح  ری  ب  با  بهزاد  که  یا  کشنده  کلمات 
مملوء یب  قل  با  لب  ری  ز  و  بخواند  را  بود  گذاشته  دگار  ا 

:د کر  زمزمه  درد  از 
.. .ی  نامرد  یل  یخ   .. .ی  نامرد  یل  یخ   _

یو ر  را  دستش  یا  هت  آبنبا  تی  عصبان  با  و  زد  زار 
.د کر  پرت  نی  زم 

.. .د  ای  م  بدم  ازت   _
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تیز ارا  پ 
۱۹  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

تا دی  کش  ش  سی  خ  چشمان  یو  ر  را  دستش  پشت  هی  گر  با 
.د نی  بب  تر  واضح  را  کلمات 

روز هی  .ه  ین  یب  شی  پ  قابل  ری  غ  اتفاقات  از  پره  یگ  زند  اما   "
زده که  ین  یب  یم  یر  موفرف  دختر  هی  بوم  پشت  تو  یق  اتفا 

ه شی  م  که  یر  دخت  ترکونده؛  رو  ته  ماهوار  شی  د 
ریخ ا  سال  چند  تو  که  یت  دوس  و  صحبت  هم  نی  بهتر 

.. .م  روز  هی  و  یت  داش 
دارم دوست   .. .م  دی  د  می  زندگ  تو  ید  ای  ز  یا  آدم  من  یل  د 

که ید  بو  ی  یا  آدم  نی  ر  تب  قل  خوش  از  یک  ی  تو  که  ین  بدو 
ین کی  م  هی  گر  یر  دا  اگه  لطفا  .ی  گذاشت  می  زندگ  تو  پا 
م گی  م  که  ی  یا  حرف  به  خوب  و  کن  پاک  رو  اشکات 
هنوز اما  باشم،  شده  دور  ازت  دی  شا  چون  بده  گوش 

" .ه  نشد  تموم  هم  با  امون  هه  برنام 
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واست خی  نم  هم  هنوز  .د  یش  ک  بال  را  ش  ای  نی  ب  دلرام 
عیط م  حال  نی  ا  با  اما  است،  کرده  ترکش  بهزاد  کند  باور 
انگار .د  کر  عمل  بود  نوشته  نامه  در  او  که  یت  جمالال   

به

به داشت  و  نشسته  کنارش  ان  شیا  هس  کالال  مثل  بهزاد   
که

به دوباره  و  کرد  پاک  را  شیا  هک  اش  .د  ا  دی  م  تذکر  او 
.د ش  ه  ری  خ  نامه 

.ه باش  کنکور  یو  ر  دی  با  فقط  تمرکزت  یر  موفرف  تو"  ی   
قبو یا  بر  تو  چون  کنه  ت  فی  ضع  دی  نبا  من  نبودن 

خودت به  گفتم  بهت  قبالال  .یر  ندا  ز  ای  ن  من  به  کنکور 
.. .م  ساخت  برات  لی  می  ا  هی   .. .ت  ا  هی  یا  توان  به  کن  هی  تک 
که یچ  هر  .ن  ک  بازش   .. .سه  برگ  نی  ا  نی  یا  پ  رمزش 

که یا  جزوه  هر  و  یر  دا  لزم  کنکور  تو  یل  قبو  یا  بر 
شهیق ب  .ت  برا  رستم  فی  م  ل  یمی  ا  اون  از  خوبه  کردم  فکر 
میت داش  که  یا  برنامه  به  .ه  خودت  یا  دست  تو  فقط  و  فقط 

ت تی  موفق  عامل  نی  ر  تم  مه  .ه  نر  دت  ای  ورزش  .ش  با  ند  بی  پا 
بجنگ نفست  نی  آخر  تا  .ی  ای  ب  کوتاه  دی  با  ن.   . .ه  استمرار 

.ه دستت  ری  ز  کنکور  یل  سوا  که  یاهین  ثا  نی  آخر  تا   .. .ی  دل 
" .ی  موفرفر  شم  بدقول  داوودخان  شی  پ  من  نذار 
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.د کر  لمس  را  شی  موها  و  آورد  بال  را  دستش  ر  ای  خت  ای  ب 
.دیدیم کی  نزد  از  را  بهزاد  هم  ر  گی  د  ار  بک  ی  کاش 

ای یل  د  ا،  دی  مر  ه  کی  زمان  را  او  یا  صد  ر  گی  د  ار  بک  ی  کاش 

ر گی  د  ار  بک  ی  کاش  .د  ین  ش  یم  رد  کی  م  خطابش  یر  موفرف 
.د کن  دل  و  درد  او  با  و  نشسته  کنارش  وانست  تی  م  هم 

ا دی  پ  را  خودشان  راه  مجدد  شی  ا  هک  اش  .د  ش  ار  کش  فرامو 
.د کر  تمام  را  نامه  خواندن  یت  سخ  به  و  کردند 

مواجه در  اما  ه،  شی  هم  بودم  یر  جسو  آدم  من  دلرام   "
میدید رو  ه  گی  همد  ده  نی  آ  تو  روز  هی  اگه  .م  یر  بگذ   .. .و  ت  با 
کاغذ نی  ا  رو  نتونستم  امروز  که  یا  جمله  بنداز  دم  ا 
دوست .ر  دکت  خانم  برات  کنم  لی  تکم  رو  کنم  لی  تکم 
خوب یه  رتب  هی  با  که  می  ن  کیم  مالالقات  همو  یت  وق   

دارم

به افتخار  با  من  و  یش  با  شده  قبول  یک  پزش  رشتهی  تو 
.م کن  نگاه  می  خواستن  و  مهربون  یه  یا  همس 

ان جی  موفرفر  دتم  ای  به  ه  شی  هم 
" بهزاد  :و  ت  یگ  شی  هم  قی  رف  و  هی  همسا 

رمز قطعا  که  عدد  چند  و  لیم  یا  کی  هم  نامه  یا  انته 
.د بو  شده  نوشته  بود  لی  می  ا 
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بار هر  و  خواند  باره  چند  و  نی  چند  را  آخر  خطوط 
.دیر با  قبل  از  تر  شی  ب  و  کرده  بغض  قبل  از  تر  شی  ب 

با دی  شا  و  داشته  فرق  نامه  کل  با  انگار  که  یط  خطو 
تر خط  بد  گاه  و  معوج  و  کج  که  بودند  شده  نوشته  عجله 

.د مدن  آی  م  بنظر  ر  گی  د  خطوط  از 

کی .د  دا  فشار  محکم  قلبش  یو  ر  و  کرد  تا  را  نامه 
تمام وسعت  به  یا  حفره  .د  بو  شده  اد  جی  ا  دلش  در  حفره 

.ش ای  زندگ  یا  هه  نداشت 
نبودش با  حال  و  بود  داده  یت  آش  یگ  زند  با  را  او  بهزاد 

.ت نداش  زی  چچ  یه  او  انگار 
.د ز  زار  و  کرد  جمع  شکمش  داخل  را  شی  پاها 

و شده  خار  بهزاد  یل  خا  یا  ج  .د  نبو  کنکور  فقط  او  درد 
نداشت، خبر  که  بهزاد  .د  بو  رفته  فرو  چشمش  در 

خبر .د  نی  بی  م  زمندش  ای  ن  را  خودش  چقدر  او  انست  دی  نم 
به و  شست  نی  م  ا  هه  وان  وی  د  نی  ع  که  ی  یا  هت  وق  از  نداشت 
نداشت خبر  .د  زی  م  لبخند  او  د  ای  با  و  زده  زل  ا  هت  آبنبا 
او یا  هف  حر  و  جمالالت  تک  تک  به  که  ی  یا  هت  ساع   

از

.ت وش  نی  م  کاغذ  یو  ر  را  ا  هن  آ  گاها  یت  ح  و  دی  شی  ند  ای  م 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 https://t.me/darkhaste_romanh 

   

 

  ن ی ا   از   اما   دانست، ی نم   را   احساس   ن ی ا   اسم   هم   خودش 

  ی ز ی چ   ش ی برا   بهزاد   که   بود   مطمئن   کامال   موضوع 

 . است   کنکور   مدرس   ک ی   ا ی   و   ه ی همسا   ک ی   از   شتر ی ب 

 

 ت ی پاراز # 

 ۱۹۴_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  بود   کرده   پرت   ن ی زم   ی رو   که   یی ها آبنبات   به   نگاهش 

  ز ی لبر   ی قلب   و   آشفته   و   س ی خ   ی صورت   با .  کرد   برخورد 

  ن ی زم   ی رو   را   ها آبنبات   نکه ی ا   از   مان ی پش   و   درد   از 

  به   ی نگاه .  برداشت   را   ها آن   و   شد   خم   بود   کرده   پرت 

  شان ی ن ی ر ی ش   با   توانستند ی م   ها آبنبات   ن ی ا .  انداخت   ها آن 

.  توانستند ی نم   قطعا   ببرند؟   ن ی ب   از   را   بهزاد   رفتن   ی تلخ 

  حالش .  کرد ی نم   خوب   را   حالش   نقطه   ن ی ا   در   ز ی چ   چ ی ه 

  ی برا   را   زانش ی عز   از   ی ک ی   انگار   که   بود   ی طور 

  در   ی مالقات   گر ی د   د ی ترس ی م .  بود   داده   دست   از   شه ی هم 

 . ند ی نب   را   بهزاد   هرگز   گر ی د   د ی ترس ی م .  نباشد   کار 
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قبول یک  پزش  در  که  ورد  خی  م  قسم  .د  ر  کی  م  تالالش 

قت ون  آ  چه؟  دی  دی  نم  وقت  چیه  را  بهزاد  اگر  اما  شود، 
د؟ شی  م  پر  چگونه  خالالء  نی  ا 

چیه نامه  در  چرا  بود؟  رفته  چرا  بهزاد  اصالال 

یه جمل  چند  بجز  بود  ننوشته  رفتنش  یا  بر  یح  یض  تو 
نامفهوم؟

را نامه  آن  باره  چند  و  ن  ید  چن  دارد  ز  ای  ن  رد  کی  م  حس 

آن در  که  ین  یر  یش  یا  یو  ر  رد  کی  م  احساس  .د  بخوان 
.ت اس  ه  دی  رس  ن  ای  پا  به  تلخ  کابوس  کی  با  بود  ر  وه  غوط 
خواب داشت  نکند  بود؟  ا  یو  ر  کی  بهزاد  واقعا  نکند 
همان با  باز  رد  کی  م  باز  چشم  یت  وق  صبح  و  دی  دی  م 
و عمه  یه  خانواد  با  که  د  شی  م  رو  به  رو  یم  دلرا 

منفورترش یا  هه  خواست  و  نی  آرم  منفور  یر  خواستگا 
بود؟ ری  درگ 

بود ای  رو  کی  بهزاد  حضور  اگر  یت  ح  .د  ز  ید  پوزخن 
قسمت نی  ا  .د  ببر  د  ای  از  را  او  بتواند  بود  محال  هم  باز 

خواب از  هم  بار  هزاران  اگر  یت  ح  ش  ای  زندگ  از 
از ه  شی  هم  یا  بر  هم  را  ش  اه  حافظ  اگر  یت  ح   ، دی  ر  پی  م 

.د نبودن  ین  رفت  نی  ب  از  اد  دی  م  دست 
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ن ای  م  در  را  دی  ام  ش  ای  زندگ  یا  روزه  نی  بدتر  در  بهزاد 
نیر تت  سخ  در  او  .د  بو  گذاشته  دگار  ای  به  او  دستان 

را دستش  .د  بو  شده  پناهش  و  ه  دی  رس  دادش  به  طی  شرا 
ون ری  ب  فالالکت  و  ید  یم  ناا  ورطهی  از  را  او  و  گرفته 
.د شو  فراموشش  هی  همسا  مرد  بود  محال  .د  بو  کشانده 

عقلش در  که  ی  یا  ه  ای  رو  ان  یم  در  نه  را  شی  پا  یا  ج  بهزاد 
قلبش نامنظم  یا  هش  تپ  ن  ایم  در  بلکه  دند  زی  م  پرسه 

با نه  فت  ری  م  نی  ب  از  نه  او  یل  خا  یا  ج  .د  بو  کرده  محکم 
.د شی  م  پر  یر  گی  د  کس  حضور 

شود، آدم  یگ  زند  وارد  یس  ک  نبود  انصاف  .د  نبو  انصاف 

برود ین  ناگها  چنان  بعد  و  کند  وار  دی  ام  تن  سی  ز  به  را  او 
.د نباش  بند  ی  یا  ج  به  آدم  دست  که 

حق رفتنش  با  اما  بود،  داده  د  ای  ا  هز  یچ  یل  یخ  او  به  بهزاد 
!د بو  گرفته  او  از  هم  را  نرمال  یگ  زند  ک 

و اره  به  س  دوباره،  .د  کر  باز  را  بود  کرده  تا  که  یا  نامه 
بار هزار  هر  نی  ع  و  خواند  را  آن  باره  هزار  یت  ح 

.دید نی  زم  روی  آدم  نی  ر  تن  یگ  غم  را  خودش 
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  را   جانش ی ب   ی پاها .  شد   بلند   ن ی زم   ی رو   از   ی چارگ ی ب   با 

  وجب   به   وجب   ی دلتنگ   با   و   د ی کش   بام پشت   کف   ی رو 

  که   بام پشت   ی لبه   به   نگاهش .  گذراند   نظر   از   را   آنجا 

 . زد   هق   کرد   ر ی گ 

  یی جا .  بود   ده ی کش   آغوشش   در   بهزاد   که   بود   یی جا   آنجا 

  ه ی همسا   مرد    قلب   ی ها تپش   ی صدا   بود   توانسته   او   که 

 .  بشنود   بود   ی نگران   سر   از   که   را 

  ی ها ی ها   و   گذاشت   صورتش   ی رو   را   دستانش 

 .  ست ی گر 

  خانه   به   خواب   ی برا   ی وقت .  بود   ده ی کش   خجالت   شب   آن 

  ده ی گز لب   مدام .  بود   نبرده   خوابش   صبح   تا   بود   بازگشته 

  سر   از   شدن   گرفته   آغوش   در   آن   از   بود   زده   خجالت   و 

  به   زمان   خواست ی م   دلش .  بود   مان ی پش   حال   اما   جبر، 

  مکث   آغوش   آن   در   شتر ی ب   ی کم   او   و   گشت ی بازم   عقب 

  آغوش   آن   صاحب   قلب   ی صدا   به   شتر ی ب   ی کم .  کرد ی م 

  صورت   به   شتر ی ب   ی کم   خواست ی م   دلش .  داد ی م   گوش 

  شتر ی ب   ی کم .  شد ی م   ره ی خ   طانش ی ش   و   شر   نگاه   و   بهزاد 

 . د ی خند ی م   کنارش   شتر ی ب   ی کم   و   گرفت ی م   اد ی   او   از 
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نیر ت  محبوب  شی  پ  ه  قی  دق  چند  نی  هم  تا  ام  بت  پش  نی  ا 
و ا  هه  کاف  تمام  از  تر  محبوب  .د  بو  ش  ای  زندگ  پاتوق 
زیگ ن  ام  غ  شی  برا  حال  اما  شهر،  ین  ای  اع  یا  هن  رستورا 
کید نز  سمتش  به  کوتاه  یا  اره  وی  د  همان  .د  م  آی  م  بنظر 

بدون .د  داشتن  را  کردنش  خفه  قصد  و  شده  ر  تک  ید  نز  و 
یا هو  از  وانست  تی  نم  یت  ح  ر  گی  د  هی  همسا  مرد  حضور 

.د ببر  لذت  اطرافش 

نیا در  صبح  تا  را  امشب  .د  دا  فشار  دستش  در  را  نامه 
از و  اند  می  م  دی  ام  نی  م  یه  فرماند  مقر  بهزاد  که  یق  پاتو 

پا یگ  دلتن  رفع  یا  بر  که  خوردن  هوا  یا  بر  نه  دی  شا  فردا 
.ت ذاش  گی  م  مکان  نی  ا  به 

******

تیز ارا  پ 
۱۹  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

هرگز ند  کی  نم  جرات  انسان  که  یق  عش  ،ی  پنهان  عشق   _
ورد، ای  ب  زبان  به  کند،  گو  و  گفت  ٓان  درباره  کس  چی  ه  با 
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از ،ی  اجتماع  د  وی  ق  لحاظ  از  ؛  دی  بخواه  که  یل  یل  د  هر  به 
و ند  کی  نم  ادراک  معشوق  که  نیا  سبب  به  ،ی  طبقات  نظر 
را ٓادم  درون  که  است  عشق  ٓان  یر  گی  د  علت  هر  به 
گذاخته نقره  مانند  ٓاخرش  و  وزاند  سی  م  و  ورد  خی  م 

.د و  شی  م  یل  قی  ص  و  شفاف 

دیایب در  شی  صدا  که  نی  ا  بدون  ر  گی  د  ار  بک  ی  و  کرد  مکث 
قیم ع  جمالالت  یو  ر  .د  خوان  چشم  با  را  کتاب  جمالالت 
در یق  سا  که  یق  عش  درک  از  هم  او  کرد  احساس  و  شد 

.د بو  عاجز  داشت  او  به  نسبت  قلبش 

ادراکش عدم  نی  ا  نکند  که  دیس  ر  تی  م   ، دی  رس  تی  م  او  اما 
در یو  عل  بزرگ  که  همانگونه  دهد،  آزار  را  یق  سا 

.د بو  نوشته  آن  از  شی  ا  هم  چش  کتاب 

.د کر  پرت  را  حواسش  یق  سا  یا  صد 
؟ین و  خی  نم  رو  شه  یق  ب  چرا   _

کتاب یو  ر  یا  هم  چش  به  یه  نگا  .ت  بس  را  کتاب  آراز 
و انداخت  بود  شده  یش  نقا  رنگ  یم  کر  جلد  کی  در  که 

:د کر  زمزمه 
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 ... ی ساق   متاسفم _  

 

  آراز   ی ناگهان   ی عذرخواه .  داد   بال   را   ش ی ابروها   ی ساق 

  کتاب   داشتند   که   ی وقت   هم   آن   مانش ی پش   لحن   آن   با 

  دست   به   ی فشار   نکه ی ا   بدون .  بود   ب ی عج   خواندند ی م 

  ی کم   و   شد   جا به جا   کاناپه   ی رو   اورد ی ب   اش ده ی د   ب ی آس 

 . د ی کش   بالتر   را   خود 

 ؟ ی متاسف   ی چ   ی برا   شده؟   ی چ _  

 

  در   و   کرده   جدا   کتاب   ی رو   چشمان   از   را   نگاهش   آراز 

 . کرد   قفل   ی ساق   ی عسل   چشمان 

  عشق   از   که   ام ی معشوق   همون   مثل   منم   نکه ی ا   ی برا _  

  که   کردم   وانمود   من .  نداشتم   ی درست   درک   مقابلم   طرف 

 . دونستم ی نم   ی ز ی چ   وگرنه   ی دار   دوستم   تو   فهمم ی م 

 

 . کرد   نگاهش   مهر   با   ی ساق 

  رو   ب ی عج   ی حرفا   ن ی ا   چرا   شم ی نم   متوجه   من   آراز _  

 ! ی زن ی م 
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کاناپه یه  لب  یو  ر  و  شده  بلند  نی  زم  یو  ر  از  آراز 
و کرد  رها  مقابلشان  زی  م  یو  ر  را  دستش  کتاب  .ت  نشس 

.د کر  نوازش  را  یق  سا  یا  موه  آرام  دستش  با 
ازت .م  بزن  حرف  کردم  یع  س  یل  یخ  مدت  نی  ا   _

اونقدر بودم  شوک  تو  اونقدر  اما  کنم،  یه  عذرخوا 
انگار که  بود  افتاده  برات  که  یق  اتفا  بابت  بودم  ه  دی  ترس 

.د بو  گرفته  زبونم 

.د کر  نگاهش  جی  گ  یق  سا 
؟یا بخو  عذر  یچ  یا  بر   _

دست در  را  او  یا  موه  از  یاه  طر  که  همانطور  آراز 
:د دا  جواب  ندامت  با  لب  ری  ز  داشت 

.د افتا  برات  که  یق  اتفا  یا  بر   _

.د کر  نوازش  را  او  صورت  سالمش  دست  با  یق  سا 
.د نبو  تو  ری  تقص  نی  ا   _

.د ش  ش  اه  ری  خ  آراز 
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  وانمود   من .  نگرفتم   ی جد   تورو   من ...  ی ساق   چرا _  

  ی ل ی خ   من ...  تته ی حساس   سر   از   تو   ی ا ی نگران   کردم 

  از   بودم   ده ی د   ب ی آس   قبال   نکه ی ا   با .  کردم   رفتار   احمقانه 

  د ی نبا .  بود   تو   با   حق .  نگرفتمشون   ی جد   بازم   دا ی تهد   ن ی ا 

  تو   به   هم   حماقتم   با .  دادم ی م   ادامه   بهزاد   با   ارتباطمو 

  بهزادو   رد   اد ی ز   احتمال   به   شدم   باعث   هم   و   زدم   ب ی آس 

 . کنن   دا ی پ 

 

 : کرد   نجوا   ی ساق 

 . نکن   سرزنش   رو   خودت _  

 

 . گرفت   او   از   را   نگاهش   و   د ی کش   ی پوف   آراز 

  جلو   مرگو   روزا   ن ی ا .  کنم   سرزنش   خودمو   د ی با   چرا؛ _  

  ی جلو   ی ل ی خ .  کنه   م خفه   خواست ی م   ر ی ام .  دم ی د   چشمم 

  رو   عروسش   دن ی د   ب ی آس   اونم   اتفاقا .  گرفت   رو   خودش 

 .  د ی د ی م   من   چشم   از 

 

 . د ی کش   ی ق ی عم   نفس   آراز 
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که خوشحالم  اتفاقا   .. .ز  آرا  نبودم  خودم  نگران  من   _
ونستم   تی  نم  .ه  تر  راحت  یر  طو  نی  ا  .م  دی  د  بی  آس  خودم 

.ه   بش  تی  زی  چ  تو  کنم  تحمل 

مگر .د  یس  بو  قی  عم  را  یق  سا  ین  ا  شی  پ  و  شد  خم  آراز 
درد شود  یض  را  که  نی  ا  بود؟  نی  ا  از  ری  غ  یز  یچ  عشق 
دوستش که  یس  ک  سر  بالالیی  اما  ،ی  نی  بب  بی  آس  ،ی  بکش 

.دیاین یر  دا 

تیز ارا  پ 
۱۹  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

چرا نبود؟  یق  سا  داشتن  دوست  از  حجم  نی  ا  متوجه  چرا 
به همسرش  توسط  شدن  داشته  دوست  بود  داده  اجازه 

از حجم  نی  ا  قدردان  چرا  شود؟  لی  تبد  شی  برا  عادت  ک 

بهتر را  او  حال  بود  نکرده  یع  س  و  نبوده  یق  سا  محبت 
بفهمد؟

برد فرو  شی  ا  هه  یر  در  را  یق  سا  عطر  که  همانطور 
:ت گف 
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.ن م  واسه  خواستن  عذاب  ین  عی  نیا   .  .. یر  طو  نی  ا  نگو   _

.د بر  فرو  آراز  ان  شی  پر  یا  موه  یل  را  دستش  یق  سا 
نکن فکر  .م  ین  نز  حرف  بهش  راجع  ه  گی  د  ه  شی  م   _

.ش به 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  آراز 
ازدواج ردم  کی  م  فکر  ازدواج  از  قبل  تا  من  یق  سا   _
.ف سق  هی  ری  ز  یر  ب  ین  ک  عقد  یک  ی  با  که  نی  هم  ین  ع 
چه که  هم  یش  با  داشت  دوست  رو  طرفت  اگه  حال 

شدن رابطه  هی  وارد  یر  نطو  یا  بگم  ونم  تی  م  ا  بی  تقر  !ر  بهت 
!ی یا  معن  تمام  به  احمق  هی  تو  ین  ع 

:د ز  صدا  را  نامش  معترض  یق  سا 
.. .ز  آرا   _

:د دا  ادامه  او  اعتراض  به  وجه  تی  ب  آراز 
.م رد  کی  م  فکر  اشتباه  .م  شناخت  رو  تو  ردم  کی  م  فکر   _

نیا .ت  گذاش  وقت  یل  یخ  دیا  ب  آدم  هی  شناخت  یا  بر 
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که نی  ا  .ه  گرفت  نشات  شناختم  عدم  نی  هم  از  حماقتمم 
.م نکرد  درک  رو  بجات  یا  هین  نگرا  و  تورو  احساسات 
.ت اس  گرفته  کمک  نی  راست  دکتر  از  که  نکرد  یا  اشاره 
باز ت  قی  حق  یو  ر  به  چشامو  تازه  انگار  اتفاق  نی  ا   _

.د کر 

.د بو  مغرور  آراز  .د  کر  نگاهش  محبت  با  یق  سا 
اشتباهاتش به  نداشت  دوست  وقت  چی  ه  او  انست  دی  م 

نیا به  او  واست  خی  نم  دلش  .د  کن  اعتراف  می  مستق 
از اما  دهد،  ادامه  دهند  آزارش  بود  ممکن  که  ا  هف  حر 

یلیخ تصادف  آن  با  نکه  یا  با  و  بود  خوشحال  درون 
جانب از  ا  هف  حر  نی  ا  ن  دی  شن  با  حال  اما  بود،  ه  دی  ترس 
شیا هی  نگران  بود  شده  مطمئن  هم  خودش  که  نی  ا  و  آراز 
یا هت  یس  حسا  ای  یح  رو  یر  ا  می  ب  بخاطر  و  هت  جی  ب 

.د ر  کی  م  یک  سب  احساس  نبود  حد  از  شی  ب 
منتظر فقط  که  بود  خوب  یر  قد  به  یت  راح  احساس  نی  ا 

.د شو  بهتر  دستش  تی  وضع  و  گذشته  ماه  چند  بود 
بار نی  ا  .د  ده  بی  ترت  ین  مهما  کی  واست  خی  م  قت  ون  آ 

پدرش همسر  و  پدر  که  بود  کرده  فکر  خودش  با  یت  ح 
همسر بود  ارستان  می  ب  که  یت  مد  در  .د  کن  دعوت  هم  را 
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بنظر آرام  ین  ز  .د  بو  آمده  نش  دی  د  به  بار  چند  پدرش 

چرا که  کند  هضم  توانست  یم  ن  هم  باز  چند  هر  .د  م  آی  م 
یگ زند  می  حر  در  پا  زن  آن  بود  زنده  مادرش  یت  وق 

.د بو  گذاشته  پدرش 

که بود  مده  ای  ن  کنار  موضوع  نی  ا  با  هم  ساعد  برادرش 

جدا ا  هن  آ  از  را  ش  ای  زندگ  و  خانه  پدرشان  لی  م  غم  ری  عل 
سر هم  ساعد  کاش  که  کرد  یم  آرزو  یق  سا  و  بود  کرده 

.د ری  بگ  ین  ساما  و 
.د ده  ری  یغ  ت  را  بحث  کرد  یع  س 

کامل که  یم  آد  چی  ه   .. .و  حرفار  نی  ا  کن  ول  آراز   _
شوهر و  زن  .ه  دار  نی  یا  پ  و  بال  مشترک  یگ  زند  .ت  سی  ن 

.ن شی  م  آگاه  ه  گی  همد  به  راجع  تر  شی  ب  وز  ره  بز  رو 
ریش ارد  عمو  از  ای  ب  جاش  ب.   . .ا  زیچ  نی  ا  ل  ای  خی  ب  .ه  یع  یب  ط 
.د بو  شده  عمه  کی  نزد  ست  ای  س  با  که  می  بزن  حرف 

.دید خن  آراز 
سرور عمه  آخرش   .. .ه  یا  پدرسوخته  کی  ری  اردش  نی  ا   _

.م دار  ان  می  ا  عموم  یا  هی  یا  توان  به  من  .ه  ری  گی  م  رو 

:ت گف  لبخند  با  یق  سا 
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.ش برا  کنم  جور  مالالقات  قرار  هی  ازم  بود  گرفته  قول   
_

.م شد  قول  بد  .ه  بش  که  نشد  افتاد  اتفاق  نی  ا 

.د کر  یز  یر  اخم  آراز 
یه بهان  به  ه  قی  دق  به  دم  که  ون  شی  ا  ؟ی  شد  بدقول  کجا   _

یت وق  از  .م  خان  عمه  دل  ور  و  بود  ارستان  می  ب  تو  مالالقات 
!ه پالالس  ما  خونه  تو  هم  ید  ش  مرخص  تو 

.د ز  یک  چشم 
.. .ه  زرنگ  .ه  باش  زده  هم  رو  ته  عم  مخ  کنم  فکر  اتفاقا   _

.ش ناسم  شی  م 

.د دا  تکان  سر  یق  سا 
.ن ای  م  بهم  یل  یخ  .ن  کن  ازدواج  باهم  دارم  دوست  من   _

تیز ارا  پ 
۱۹  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:ت گف  ل  ای  خ  یگ  آسود  با  آراز 
.. .ع  جم  خاطرت  نن  کی  م  ازدواج   _
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:د دا  ادامه  باشد  آمده  دش  ای  یز  یچ  که  انگار 
یلیخ هم  شه  خانواد  و  شاگردت  نی  ا  یت  راس  آهان   _

یر انتظا  ه  گی  د  نه  بی  غر   . نین  مهربو  و  خوب  یه  خانواد 
اومدن که  گرم  دمشون  حال  نی  ا  با   .. .ت  ف  ری  نم  ازشون 

.. .ت  مالالقات 

:دیس پر  آراز  یه  جمل  به  بط  ری  ب  و  شک  با  یق  سا 
نشد؟ یر  خب  بهزاد  از  آراز   _

رفته فرو  نی  زم  در  و  شده  آب  بهزاد  .د  یش  ک  یف  پو  آراز 
کردنش ا  دی  پ  یا  بر  داشت  توان  در  که  ی  یا  ج  تا  .د  بو 
.د بودن  مانده  ه  جی  نت  یب  ش  یا  هش  تالال  اما  بود،  کرده   

تالالش

شیا هی  نگران  اما  باشد،  آمده  سرش  بر  بالالیی  دی  رس  تی  م 
است گفته  او  به  گفت  دلرام  که  ند  دی  رس  ن  ای  پا  به  یت  وق 

.ت رف  خواهد  ی  یا  ج  به  بر  خی  ب  یت  مد  که 
.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش 

.ه شد  بی  غ   .. .ی  چی  ه  نه   _

.دیش ک  یه  آ  یق  سا 
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داشت برنامه  یل  ک  .د  بو  دپرس  یل  یخ   .. .م  دلرا  طفلک   _
.ش کنکور  یا  بر 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  آراز 
.. .ی  ساق  ای  ب  کوتاه  ؟  می  بخور  دلرامم  یه  غص  دی  با  الن   _

.ه ش  قبول  و  بخونه  درس  ونه  تی  م  النشم  شاگردت 

.د دا  تکان  را  سرش  یق  سا 
.ه بود  درس  از  تر  شی  ب  موضوع  یر  انگا  خب  یل  و  آره   _

کنم فکر  .د  ر  کی  م  بغض  دلرام  مد  وی  م  بهزاد  اسم 
.ن شو  نی  ب  بوده  ی  یا  خبر 

.د کر  نگاهش  هی  سف  اندر  عاقل  آراز 
نیب گفتم  اول  روز  از  بنده  خانم  حاج  ؟ی  ن  کی  م  فکر   _
نیا و  وم  بت  پش  ن  ای  جر  همون  .ت  هس  یز  یچ  هی  ا  نی  ا 

.ا حرف 

:د کر  زمزمه  ناراحت  یق  سا 
ایریگ در  نی  ا   .. .ه  نزن  لطمه  کنکورش  به  وارم  دی  ام   _

.ن ن  کی  م  یص  عا  آدمو 
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.د ز  یک  چشم  آراز 
!م معل  خانم  ا  هی  اه  تجرب  صاحب  معلومه   _

.ت رف  غره  چشم  سمتش  به  یق  سا 
قا؟ آج  حا  نی  نداشت  ا  هه  تجرب  نی  ا  از  شما  ین  عی   _

.د بر  بال  را  دستش  آراز 
.مه تجرب  یا  خد  که  من   . .و  او   _

.ت گرف  ه  دی  ناد  را  یق  سا  پ  چپ  چ  نگاه 
برو بخور  رو  شامت   .. .ی  بخور  رم  ای  ب  یز  یچ  هی  پاشم   _

یل ک  .م  بساب  رو  خونه  ن  یا  کوزت  نی  ع  منم  .ب  بخوا 
تو بذارم  دی  با  که  هست  آشپزخونه  تو  فی  کث  ظرف 

.ی یو  ظرفش  نی  ماش 

.دید خن  یق  سا 
به روز  .ی  شی  م  بامزه  یل  یخ  خونه  کار  انجام  موقع   _

یچیه من  آراز  فقط  .ی  ن  کی  م  رفت  شی  پ  یر  دا  روزم 
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به یک  خورا  و  ه  وی  مب  آ  یر  قد  به  صبح  از  .م  ور  خی  نم 
.ه شی  نم  مه  گرسن  هفته  هی  تا  که  ید  دا  من  خورد 
یل ک  شوهرش  مادر  یت  ح  و  سوسن  سرور،  عمه 
از شدن  مرخص  از  بعد  که  بودند  کرده  اصرار 

چیه او  اما  برود،  ا  هن  آ  از  یک  ی  یه  خان  به  ارستان  می  ب 
خودش یه  خان  مثل  جا  چی  ه  در  .د  بو  مده  ای  ن  کوتاه  رقمه 
اکثر ا  بی  تقر  که  د  شی  م  آراز  ممنون  دی  با  و  نبود  راحت 
تیذ ا  او  تا  رد  کی  م  خانه  یا  هر  کا  و  او  صرف  را  وقتش 

.د نشو 

.د ش  بلند  شی  جا  از  او  به  وجه  تی  ب  آراز 
خوب زود  دی  با   .. .ی  بخواب  گرسنه  بدم  اجازه  عمرا   _

.

بلند شی  جا  از  و  زد  کنار  را  شیا  پاه  یو  ر  پتوی  یق  سا 
.د کر  اعتراض  آراز  .د  ش 

؟ید ش  بلند  کجا   _

:د ز  غر  یق  سا 
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چهار و  ت  سی  ب  .م  شی  م  ضی  مر  بدتر  یر  جو  نی  ا  آراز   _
یق چا   .. .م  ور  خی  م  غذا  دارم  که  فقطم  .م  درازکش  ساعته 
تو وام  خی  م  اصالال  .م  شی  م  تی  اذ  حال  کنار  به  ا  نی  ا  و 

.. .ی  نزن  گند  تا  م  نی  بش  کنارت  آشپزخونه 

.د ز  ید  پوزخن  آراز 
وسواس هی  عط  درسته  ؟ی  کرد  فکر  یچ  من؟  یک   _
لیل د  اما   ، می  بش  شه  آشپزخون  وارد  ما  اشت  ذی  نم  داشت 

.م نباش  فی  حر  ن  فه  هم  من  ه  شی  نم 

.دید خن  یق  سا 
.د بو  معلوم  بت  شی  د  یا  کتلت  از  اوهوم   _

.ت نرف  رو  از  آراز 
!ت رف  وا  نبود  خوب  گوشتش   _

.د تا  سی  ا  کنارش  خنده  با  یق  سا 
.. .ز  آرا  یز  یچ  هی  فقط   .. .یگیم  راست  تو  باشه   _

.د چرخان  او  سمت  به  را  سرش  آراز 
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.م جون   _

.دیز گ  لب  یق  سا 
.م بگ  دلرام  به  بگو  کردی  ا  دیپ  یر  خب  بهزاد  از  اگه   _

.د دا  سرتکان  ان  نی  اطم  با  آراز 
سرور و  ری  اردش  از  بعد   ... مید  ز  ین  شادما  بنگاه  که  ما   _
فکر عمرا  .م  ین  کی  م  وصل  بهم  هم  عشقو  مرغ  دوتا  نی  ا 

!م بش  ری  خ  کار  ین  با  حد  نی  ا  تا  روز  هی  ردم  کی  نم 
مشغول دقت  با  و  راحت  ل  ای  خ  با  یق  سا  ن  دی  خند  با 

.د ش  شی  ا  هر  کا 
******

تیز ارا  پ 
۱۹  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د درآور  صدا  به  را  در  کنار  یم  ید  ق  و  یل  بلب  زنگ 

آن به  آدرس  نی  ا  از  که  بس  .د  یش  ک  شی  موها  یل  یت  دس 
یگ گرسن  احساس  .د  بو  ان  جیب  و  خسته  بود  رفته  آدرس 
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قیم ع  یت  ساع  چند  واست  خی  م  دلش  و  رد  کی  م  ید  ید  ش 
ا بی  تقر  یز  یچ  نی  چن  خانه  ن  یا  در  انست  دی  م  اما  بخوابد، 

.ت اس  محال 
ط ای  ح  به  دی  با  در  کردن  باز  یا  بر   .. .د  ش  باز  در  بالخره 

در کردن  باز  یا  بر  که  یل  معمو  تم  سی  س  !د  مدن  آی  م 
نیا در  د  شی  م  ا  دی  پ  ا  هه  خان  اکثر  در  و  شده  یح  طرا 

.ت نداش  وجود  اطرافش  یا  هه  خان  و  خانه 
پدربزرگش به  متعلق  که  دار  ط  ای  ح  یم  ید  ق  خانهی  ک 

نکرده ین  چندا  ری  یغ  ت  اندک  یا  هی  بازساز  بجز  و  بود 
.د بو 

نش دی  د  با  بود  آمده  در  کردن  باز  یا  بر  که  اسراء 
.د ز  ید  لبخن 

.. .ن  ی  یا  بفرم   .. .ی  یا  پسرد  نی  اومد  خوش   .. .م  سالال   _

ان شی  ادا  که  یت  کلما  ن  ایم  در  یک  تر  رنگ  کم  یه  لهج 
ط ای  ح  وارد  و  زده  ید  لبخن  بهزاد  .د  شی  م  ه  دی  د  رد  کی  م 

.د ش 
که ه  بی  غر  من؟  با  یر  دا  تعارف  همه  نی  ا  چرا  اسراء   _
سر ید  بو  بچه  یت  وق  که  ین  همو   .. .ا  باب  بهزادم  .م  ت  سی  ن 
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ید ش  بزرگ  نکنه  .م  ید  ر  کی  م  دعوا  بهنام  با  کردنت  بغل 
برام؟ یر  یگ  یم  خودتو  ید  ش  مهندس  خانم 

.دید خن  اسراء 
ه بی  عج  م  کی   .. .م  ید  ید  ن  رو  ه  گی  همد  وقته  یل  یخ  خب   _
خدا .د  نبو  ازتون  یر  خب  ی  یا  د  فوت  از  بعد   .. .م  برا 
کید نز  از  واست  خی  م  چقدر  بزرگ  مامان  ونه  دی  م 

.د م  وی  م  بهنامم  آقا  کاش  .ن  تتو  نی  بب 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  بهزاد 
.ه نکرد  ترور  منو  عمه  تا  تو  میر  ب   .. .د  ای  م  بهنامم   _

.د کن  حرکت  او  از  جلوتر  اسراء  تا  کرد  اشاره  دست  با 
از بعد  که  یا  عمه  .د  بو  ش  اه  عم  بزرگ  یه  نو  اسراء 

که یت  یع  وض  از  فرار  یا  بر  که  نش  دی  د  یا  بر  نه  ا  هل  سا 
.د بو  آورده  پناه  او  به  بود  افتاده  ری  گ  آن  در 

عموها یه  گا  که  ش  تی  جمع  پر  یه  خانواد  با  یر  مه  عمه 
رسما دند  شی  م  اضافه  جمع  آن  به  هم  شی  ا  هه  زاد  عمو  و 

!د مدن  آی  م  حساب  به  شهر  کی  خودشان  یا  بر 
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رفتن داخل  یا  بر  آن  از  شی  ب  نداد  مجال  یگ  گرسن 
اگر البته   .. .د  بو  وصله  حی  ب  یم  ک  .د  کن  معطل 

یلیخ فت  گی  م  دی  با  کند  اعتراف  صداقت  با  واست  خی  م 
در داشت  دوست  که  ه  شی  هم  برخالالف  .د  بو  وصله   

حی ب 
در واست  خی  م  دلش  نبار  یا  باشد  یژ  پرانر  یا  هع  جم 

چیه به  که  نفر  کی  به  و  ه  دی  کش  دراز  آرام  یط  یح  م 
.د شی  ند  ای  ب  فت  ری  نم  کنار  افکارش  از  عنوان 

با و  درآورد  ید  ورو  جلوی  و  ط  ای  ح  در  را  شی  ها  کفش 

تا گفت  یه  الل  ای  ش  ای  پدر  یگ  خانواد  رسوم  به  احترام 
.د شو  صادر  ورودش  یه  اجاز 

گوش به  قبراقش  و  سرحال  اما   ، ری  پ  یه  عم  یا  صد 
.دیس ر 

ید خ  وی  کس  هش  سورا  ازوموزدن  بالم  ر  وی  بو   _
.. .ه  عم  نی  دولنس  باشوا  یده  دی  زرزم  یم  هام   .. .ه  اود 

.ن س  ری  اس  سحردن   .. .ن  رولدو  و 
.. .ه  خون  تو  ت  سی  ن  یس  ک  خودمون  جز  .م  پسر  بفرما   (
.ید ش  خسته   ... .ه  عم  بگرده  دورت  .ن  نی  زم  ری  ز  تو  همه 

(یریگ در  صبح  از 
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را ش  اه  عم  جمالالت  و  داد  گوش  قی  دق  را  کلمات  بهزاد 
یک تر  اوقات  اکثر  پدرش  .د  کر  ترجمه  خود  یا  بر 

زبان نی  ا  از  یز  یچ  جمله  چند  بجر  او  اما  د،  زی  م  حرف 

ین مع  متوجه  وانست  تی  م  حال  نیا  با  .د  نبو  بلد  نی  ری  ش 
.د ا  دی  م  گوش  خوب  که  یط  شر  به  البته  بشود،  جمالالت 

پنجره کنار  ش  اه  عم  .د  دا  سالالم  و  شد  ی  یا  ری  پذ  وارد 
یه لب  که  ی  یا  هن  گلدا  به  داشت  و  نشسته  یل  صند  یو  ر 
با و  زد  ید  لبخن  .د  ا  دی  م  آب  بودند  شده  ه  دی  چ  پنجره 

:دیس پر  شکسته  پا  و  دست  یک  تر 
نجورسن؟ .ا  رلم  وی  ان  جه  عم   _

(؟یر چطو  .ی  نباش  خسته  ون  جه  عم   (

تیز ارا  پ 
۱۹  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د چرخان  طرفش  به  را  سرش  یر  مه 
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فقط  .. .م  یج  خ  ای  ه  دن  م  .م  بال  گوزل  رولما  وی  ه  دن  اوزو   _
.. .ا  د  ام  شی  گوجالم   .. .یریر  آغ  می  بل  از  ری  ب 

م کی  فقط  .م  خوب  .م  قشنگ  پسر  یش  نبا  خسته  خودتم   (
).. .ه  گی  د  شدم  ری  پ  .ه  ن  کی  م  درد  کمرم 

.ت رف  کنارش  بهزاد 
.. .ن  یل  خوشگ  باز  نی  باش  شده  م  ری  پ   _

.دید خن  آرام  ش  اه  عم 
نخبر؟ .ن  ازسا  بل  ید  یا  ت  باباووا  خی  رحمتد   _

(؟ بر  خه  چ  .ی  باز  زبون  مرزت  ای  خداب  یا  باب  مثل   (

.دیش ک  شکمش  به  یت  دس  بهزاد 
.. .ی  گرسنگ  از  م  شی  م  تلف  دارم  که  نی  ا  خبر   _

یو ر  از  بود  دی  بع  سنش  از  که  یز  فر  با  عی  سر  ش  اه  عم 
.د ش  بلند  ش  ای  صندل 

.. .ن  گدو  زی  سه  صبحان  ده  سحر   .. .ی  دی  اول  نه  عم   _
(یت رف  صبحونه  خوردن  بدون  صبحم   .. .ه  ری  بم  ته  عم   (
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بلند ش  اه  عم  و  کرد  زمزمه  یا"ه  نکن  دا  خ"  بهزاد 
:ت گف  ش  اه  نو  به  خطاب 

رید زی  گ  غذا  اوغلووا  ی  یا  د  هارداسان؟  می  زی  گ  اسراء   _
) .م  یز  یگ  اغول  سی  آ  .ی  گت 

.ن ک  گرم  غذا  تی  یا  پسرد  یا  بر  ؟ی  یا  کج  دخترم  اسراء   (
(م دختر  الال  کی  بار 

.ت گذاش  ش  اه  عم  یه  شان  یو  ر  را  دستش  عی  سر  بهزاد 
که بچه  نم  کی  م  گرم  خودم  ؟ی  دار  ارش  کی  چ  عمه   _

.م ت  سی  ن 

ی یو  پت  یو  ر  کرد  مجبورش  و  گرفت  را  دستش  ش  اه  عم 
و نشسته  بود  شده  پهن  یز  یر  تب  دستبافت  فرش  یو  ر  که 

.د ده  هی  تک  رنگ  یم  ید  ق  یا  هی  پشت  به 
چوخ فقط  .ر  ری  گت  اسراء  یت  او  .ن  رولمسا  وی  سن   _
.. .ا  رم  وی  دو  یو  اوز  .ر  وا  زی  گونام  شاما  گجه   .. .ه  م 

) !ر  ل  لی  ری  شی  پ  غذا  گوره  شاما  ه  دی  لر  زرزم  زی  گ 
.ر نخو  د  ای  ز  فقط   .. .ه  ار  یم  اسراء  نی  بش  یا  خسته  تو   (

دخترا .ن  نک  ری  س  خودتو  .می  دار  مهمون  شام  یا  بر  شب 
) .ن  ز  پی  م  شام  شب  یا  بر  نی  زم  ری  ز  تو  دارن 
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اسراء از  یب  جوا  که  ش  اه  عم  و  داد  تکان  سر  بهزاد 
:ت گف  دی  نشن 

ید نی  ا  .ی  ورمد  َسس   .. .ه  یم  زرز  بی  گد  دا  زی  گ  بو  ری  الب   _
.م ری  حاضرل  اوزوم 

الن .د  ندا  جواب  .ن  یم  رز  یز  رفته  دخترم  نی  ا  یر  انگا   (
(م ن  کی  م  حاضر  خودم 

.د ندا  اجازه  و  شد  بلند  شی  جا  از  تند  بهزاد 
فوت بعد  .م  ت  سی  ن  بچه  که  من  بگردم  دورت  عمه   _
گرم خودم  .م  ن  کی  م  خودم  کارامو  همه  ه  گی  د  مامان 

.نیس بر  گلدوناتون  به  شما  .و  غذار  نم  کی  م 

.دیش ک  یه  آ  یر  مه  عمه 
مهربان چوخ  .ن  یس  ال  رحمت  مامانووا  للاللاللا   _

تعارف .ن  س  راحت  نجور  .م  بال  یج  خ  ای  .ی  دی  می  خان 
.یدن اوو  اوز  بورا  .ه  الم 

.د بو  ین  مهربو  زن  یل  یخ  .ه  مرز  ای  ب  رو  مادرت  خدا   (
جا نی  ا  .ن  نک  تعارف  .ی  راحت  طور  هر  .م  پسر  باشه 

) .ه  خودت  یه  خون 
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.د ش  آشپزخانه  یه  را  و  زد  یخ  تل  لبخند  بهزاد 
پسرانش و  دختران  توسط  ش  اه  عم  یم  ید  ق  آشپرخانهی 
بودند مراقبش  و  ه  دی  رس  مادرشان  به  حد  از  شی  ب  که 
و گاز  اما  بودند،  یم  ید  ق  ا  هت  نیب  کا  .د  بو  شده  زی  تجه 

.ز رو  به  ا  هه  لی  وس  یه  یق  ب 
را گاز  یو  ر  بزرگ  یه  قابلم  در  و  رفت  گاز  سمت  به 
.د ز  ید  لبخن  قابلمه  داخل  یا  هه  کوفت  ن  دی  د  با  .ت  برداش 

.د بو  غذا  نی  ا  عاشق  پدرش 

که نی  ا  بدون  و  کرد  نصف  قاشق  با  را  ا  هه  کوفت  از  یک  ی 
زیم یو  ر  را  آن  و  گذاشته  بشقاب  داخل  کند  گرم  را  آن 
را یر  مه  عمه  زور  به  فت  گی  م  اسراء  که  یب  چو 
آشپزخانه در  را  آن  دهد  اجازه  تا  ند  اه  کرد  یض  را 
زیم نی  ا  داشت  اعتقاد  یر  مه  عمه  .د  دا  قرار  بگذارند 

کردن کار  ر  گی  د  و  ند  کی  م  اشغال  را  آشپزخانه  یا  فض 

به یم  ید  ق  یه  آشپزخان  اما  ت،  سی  ن  راحت  آشپزخانه  در 
!دیاین شی  پ  یل  مشک  که  بود  بزرگ  یر  قد 

تیز ارا  پ 
۲۰  _۰ ارت  پ 
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امل ع_  ب  نی  ز 

دیف س  یه  پارچ  کی  داخل  که  ین  نا  چال  خی  داخل  از 
پر که  یک  کوچ  آبکش  با  همراه  را  بود  شده  ه  دی  چی  پ  رنگ 

زیم یو  ر  و  برداشت  را  بود  تازه  خوردن  یز  سب  از 
.

ط ای  ح  به  آشپزخانه  یه  پنجر  از  بتواند  که  نشست  یر  طو 
باران داشت  م  کم  ک  و  بود  یر  اب  هوا  .د  باش  داشته  دی  د 

.د شی  م  شروع 
شده تمام  که  بود  روز  دو  سال  آخر  یر  سو  چهارشنبه 

.د م  آی  م  ترقه  یا  صد  ون  ریب  از  همچنان  اما  بود، 

ط ای  ح  به  یگ  دلتن  با  و  گرفت  خود  یا  بر  یک  کوچ  یه  لقم 
نیا و  جمع  نی  ا  نی  ب  در  مادرش  و  پدر  یا  ج  .د  کر  نگاه 
یو د  هر  ید  زو  نی  ا  به  چرا  .د  بو  یل  خا  شدت  به  ط  ای  ح 

بود؟ داده  دست  از  را  ا  هن  آ 

.د دا  قورت  خوشمزه  لقمهی  با  همراه  را  بغضش 

پنج او  که  نی  ا  با   .. .ی  کودک  خاطرات  از  بود  پر  ط  ای  ح  نی  ا 
ترک را  شهرستان  نی  ا  که  نداشت  تر  شی  ب  سال  شش 
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در ه  کی  زمان  نی  ری  ش  خاطرات  هم  هنوز  اما  بودند،  کرده 
خاطرات و  بود  خاطرش  در  ردند  کی  م  یگ  زند  جا  نی  ا 

آنجا به  لی  فام  و  فک  ن  دی  د  یا  بر  که  یت  ال  الی  تعط  و  ا  ه   
رو

.د شتن  گی  م  باز 
اکثر جلوی  بود  شده  عوض  ش  ایگ  زند  ری  مس  یت  وق  از 

با ای  است  کار  و  س  کی  ب  رد  کی  م  وانمود  ا  هم  آد 
او ه  کی  حال  در  .د  ندار  یب  خو  یه  رابط  ان  شی  ا  هل  یم  فا 

.ت داش  را  ای  دن  یا  هل  یم  فا  نی  تر  خونگرم 

یر چاد  ه  کی  حال  در  که  کرد  تصور  ط  ای  ح  در  را  مادرش 

در که  را  ین  مهما  برنج  داشت  بود  بسته  کمرش  دور 
شده آبکش  بودند  یر  یص  ح  مدل  که  یم  ید  ق  یا  هش  آبک 

.ت خی  ری  م  بزرگ  گی  د  داخل  را  بودند 

نیا حال  اما  رد،  کی  م  فکر  پدرش  و  مادر  به  ه  شی  هم 
چه اتفاق  نی  ا  لی  دل  دانست  یم  .د  بودن  گرفته  شدت  ا  هر  فک 
با یر  دخت  از  .د  کن  منحرف  را  ذهنش  واست  خی  م  .د  بو 

شیا صد  ا  دی  مر  که  یر  دخت  از   .. .ش  اسم  مثل  آرام  نگاه 
شوکه هم  خودش  که  بود  دلرام  دلتنگ  ید  ح  به  .د  زی  م 

.د بو  شده 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

              

                  

       

 

                      

                  

                      

                

              

 

                

                      

                  

                  

                 

 

                  

                  

                    

             

https://t.me/darkhaste_romanh

احساس داشت  که  ی  اه  حرف  از  قت  وچ  یه  .د  بو  بی  عج 
یگ دلتن  که  دفعه  کی  نی  هم  بجز  بود  نکرده  ندامت 

.د بو  ه  دی  بر  را  امانش 

کنار را  بشقاب  و  داد  قورت  یت  سخ  به  را  دوم  یه  لقم 
اما بود،  ارتباط  در  لی  میا  قی  طر  از  دلرام  با  .د  ز 

چند هم  آن  بود  درس  به  راجع  فقط  و  فقط  ارتباطشان 
را رد  کی  م  ارسال  شی  برا  که  یف  یل  تکا  او   .. .ر  ا  بک  ی  روز 

هم سوال  یت  ح  .د  ا  دی  م  ش  لی  تحو  کاست  و  م  کی  ب 
.دیس ر  پی  نم 

از بود  شده  باعث  دلرام  نیگ  سرسن  رفتار  نی  هم 
با کند  فرصت  که  نی  ا  از  قبل  تا  و  شده  آگاه  ش  ای  ناراحت 
را خودش  یا  هل  یم  یا  نی  ا  د  ریگ  ب  می  تصم  د  ری  بگ  تماس  او 

دیا ب  .د  کن  ارسال  او  یا  بر  یس  در  محتوای  با  فقط  زی  ن 
.د زی  م  حرف  او  با  و  ه  دی  شن  را  او  یا  صد 

ر گی  د  و  ذشت  گی  م  ملکان  به  آمدنش  از  روز  ده 
با .د  ری  بگ  تماس  هم  بهنام  با  آسوده  یل  ای  خ  با  وانست  تی  م 
بهنام به  یت  وق  بود  کرده  یض  را  را  یر  مه  عمه  ت  بی  مص 

.دیو نگ  یز  یچ  او  به  راجع  د  زی  م  زنگ 
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  را   بهنام   مکانش   دادن   لو   با   و   کرده   سک ی ر   توانست ی نم 

  بود   شده   مطمئن   کم کم   حال   اما   بکشاند،   نجا ی ا   به   هم 

 . ست ی ن   دنبالش   شهرستان   ن ی ا   در   ی کس 

 

  دهانش   داخل   و   برداشت   ظرف   از   را   حان ی ر   برگ   ک ی 

  ی ورود   سمت   به   را   سرش   اسراء   ی صدا   با   که   گذاشت 

 . چرخاند 

  دم ی نشن   ن ی رزم ی ز   رفتم   د ی ببخش   ؟ ی کرد   گرم   غذا _  

 . کرده   صدام   بزرگ مامان 

 

  پر   که   اسراء   دست   بشقاب   ات ی محتو   ی رو   بهزاد   نگاه 

  ی لبخند   ار ی اخت ی ب   و   ماند   ثابت   مرغ   گردن   و   بال   از   بود 

 . بود   برجا پا   اش نه ی ر ی د   عادت   ن ی ا   هنوز .  زد 
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تیز ارا  پ 
۲۰  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.نیم ه  کردم  نصف  کوفته  هی  .م  نکند  که  کوه   _
.د کر  اشاره  دستش  کنار  یل  صند  به  دست  با 

.نیش ب  ای  ب  ؟ی  تاد  سی  وا  چرا   _

به ه  ری  خ  بهزاد  .ت  نشس  کنارش  و  کرد  اطاعت  اسرا 
.دید خن  او  بشقاب  ت  ای  محتو 

یاین مهمو  تو  مرغ  بال  سر  بهنام  و  من  که  یر  اونقد   _
دفاع سال  هشت  تو  عراق  و  ان  ریا  می  دی  جنگ  ین  خودمو 

.ن دی  نجنگ  مقدس 

.دید خن  اسرا 
همه ن  ای  ب  اگه  ا  نی  ا  دی  ام  .می  ن  کی  م  دعوا  هنوزم  که  ما   _

داشتن کار  امروز   .. .ا  دعو  و  نی  زم  ری  ز  تو  می  شی  م  جمع 
.م دی  رس  ه  جی  نت  به  رقابت  بدون  من 

.د دا  هول  بهزاد  سمت  به  را  بشقاب 
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از ه  شی  هم  زرگ  بن  ماما  .نی  رفت  جا  نی  ا  از  شد  فی  ح   _
که هم  ی  یا  زند  و  ی  یا  د  فوت  بعد  .د  یل  ا  نی  م  نبودتون 

براتون؟ نبود  سخت  ی  یا  تنه  .ا  ج  نی  ا  نی  ای  ب  نی  نشد  حاضر 

یا هغ  مر  بال  به  یل  یم  یب  نگاه  ه  شی  هم  برخالالف  بهزاد 
:د دا  جواب  و  انداخت  بشقاب  داخل 

قشنگ جمع  نی  ا  من   .. .ه  دار  یت  تبعا  هی  یم  یم  تص  هر   _
ید ای  ز  دی  جد  یا  آدم  با  اش  جه  ب  یل  و  دادم،  دست  از  رو 

.. .ا  دی  مر  شه  نمون  .م  شد  آشنا 

.د دا  بال  را  شی  ابروها  اسرا 
یر موفرف  ن  شی  می  ان  هی  ت  یص  شخ  اسم  ا  دی  مر  ا؟  دی  مر   _

.م ن  شی  می  ان  نی  ا  عاشق  من  اتفاقا  مگه؟  ت  سی  ن 

.د دا  تکان  سر  بهزاد 
.. .م  عاشقش  منم   _

.د ش  متمرکز  بود  داده  که  یب  جوا  یو  ر  .د  کر  مکث 
که یر  دخت  ای  بود  ا  دی  مر  عاشق  بود؟  چه  منظورش 

د؟ زی  م  شی  صدا  ا  دی  مر  خودش 
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حواسش اسرا  یا  صد  .د  یش  ک  شیا  موه  یل  یت  دس   
کالالفه

.د کر  پرت  را 
شده؟ یز  یچ   _

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش 

.ه ن   _

.د ز  ید  لبخن  اسرا 
نه؟ .ت  سی  ن  گفتم  من  که  ی  یا  دی  مر  همون  ا  دی  مر  نی  ا   _

داره دوست  .ه  شی  م  خوشحال  یلیخ  بفهمه  زرگ  بن  ماما 
.نیریگ ب  سروسامون 

.د دا  بال  را  شی  ابروها  بهزاد 
یت سو  وقت  هی  .ت  سی  ن  یز  یچ  نی  همچ   .. .ا  اسر  ل  ای  خی  ب   _

اونوقت بشنوه  یز  یچ  نی  همچ  هی  هی  کاف   .. .ه  عم  شی  پ  ید  ن 
.ن ک  بار  یل  باقا  ر  ای  ب  خر 

یه کوتا  یه  باش  که  نی  ا  از  بعد  و  دی  خند  زی  ر  زی  ر  اسرا 
.د ش  بلند  زی  م  پشت  از  بهزاد  کرد  زمزمه 

.م نابود  .م  بخواب  ذره  هی  ونم  تی  م  م  نی  بب  برم   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

         

 

 

     

       

 

     

       

               

 

                    

               

                

              

                 

                

             

 

 

https://t.me/darkhaste_romanh

.د کر  اشاره  بشقاب  به  اسرا 
؟یر و  خی  نم   _

:ت گف  کوتاه  بهزاد 
.ه گی  د  ندارم  لی  م  نه   _

.د دا  سرتکان  اسرا 
.م ن  کی  م  ارت  دی  ب  شام  یا  بر   _

.ت س  بی  نم  جمع  را  شی  ا  هل  فع  ر  گی  د  بهزاد  خواست  به 

یق اتا  به  سروصدا  یب  و  زد  ون  ریب  آشپزخانه  از  بهزاد 
.ت رف  بود  ه  دی  د  تدارک  شی  برا  ش  ای  مهر  عمه  که 

با اول  گرفت  می  تصم  .د  م  آیم  ن  خوابش  اما  بود،  خسته 
دراز نی  زم  یو  ر  اتاق  یه  گوش  .د  ری  بگ  تماس  بهنام 
.ت گرف  تماس  بهنام  با  ش  دی  جد  ارت  کم  یس  با  و  دی  کش 

یا صد  که  بود  نخورده  تر  شی  ب  بوق  چند  هنوز 
.دیچیپ گوشش  در  بهنام  یب  عص  و  وصله  حی  ب 

.نی یا  بفرم   .. .ه  بل   _
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.د بو  قلش  دلتنگ  .د  ز  ید  لبخن  بهزاد 
.د بو  ندارم  حوصله  بنال  هی  شب  تر  شی  ب  نی  یا  بفرم  بله  نی  ا   _

بهنام شدن  شوکه  از  نشان  خط  پشت  یه  ین  چندثا  سکوت 
.ت شکس  یر  آبدا  فحش  با  را  آن  که  یت  سکو  .ت  داش 

تیز ارا  پ 
۲۰  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د کر  یچ  نچ  ن  بهزاد 
داده دت  ای  یک  فحشارو  نیا  .ی  شد  تی  رب  تی  ب  چقدر   _

ه؟ کی  مرت 

:دیر غ  بهنام 
.و شه  خف   .. .د  بهزا  و  شه  خف   _

:د کر  زمزمه  ل  ای  خی  ب  بهزاد 
کدومش؟ ؟  می  بزن  حرف  ای  م  شه  خف   _
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:دیس پر  حرص  پر  بهنام 
چقدر ین  و  دی  م  ؟ی  هست  ین  قبرستو  کدوم  معلومه  چی  ه   _

گشتم؟ دنبالت 

.د ش  ه  ری  خ  سقف  به  بهزاد 
.م ت  سی  ن  مدت  هی  گفتم  بهت  که  من  مردک   _

:د ز  غر  بهنام 
؟ید ش  می  قا  یا  ده  شب  خرا  کدوم  تو  حال   .. .ب  خ  یل  یخ   _

.دیب خوا  شکم  یو  ر  و  دی  چرخ  بهزاد 
.. .ن  بز  حدس   _

از ر  تی  عصب  بهنام  داشت  را  انتظارش  که  همانطور 
.د ش  قبل 

.. .ا  ندارم  تورو  یا  یز  ا  به  مسخر  یه  حوصل  بهزاد   _
.ه گوسال  یه  کی  مرت  فحش  رگبار  به  ندمت  بی  م 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
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نکن ترش  رو  .ی  داشت  کالالم  عفت  یل  یخ  الن  تا  که  نه 
_

؟ی یا  کج  ؟ی  اه  ار  کی  چ  م  نی  بب  بگو  اول   .. .ا  باب 

:د دا  جواب  شمرده  شمرده  بهنام 
اصالال .م  ن  کی  م  قطع  ی  یا  کج  ندی  جواب  !ی  خورد  گه   

_

!ن بک  واد  خی  م  دلت  یط  غل  هر  .ک  در  به 

.د دا  بال  را  شی  ابروها  بهزاد 
؟ید نخبر   .. .و  عام  ر  تش  وا  ای   _

:د کر  زمزمه  زده  ت  ری  ح  بهنام 
؟یاه عم  شی  پ   _

.د بو  باهوش  بهنام  .د  ز  ید  لبخن  بهزاد 
کار که  اونجا   .. .ا  ج  نی  ا  ایب  هم  تو  کن  جمع   .. .م  اوهو   _

.ت سی  ن  بد  می  بمون  نجا  یا  مدت  هی  .م  یر  ندا  یص  خا 

:دیس پر  تی  عصبان  با  بهنام 
تو و  من  یگ  زند  کل  بابا  جدا؟  ؟  می  ندار  یر  کا  جا  نی  ا   _

یک تا  اصالال  ؟  می  ندار  یر  کا  جا  نی  ا  یچ  ین  عی  .ت  جاس  نی  هم 
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یت هس  متوجه  بهزاد  عمه؟  خونهی  تو  یپ  بچ  یا  و  خی  م 
ون؟ می  زندگ  تو  ید  ی 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  بهزاد 
بعدش جا  نی  ا  ای  ب  و  دی  ع  چته؟  ؟ی  چسبوند  آمپر  باز   _

اولم از  .ه  ندار  یر  کا  تو  با  یس  ک  ید  ر  گی  م  بر  یت  خواس 
حال؟ چته  .ی  باش  یز  با  نی  ا  تو  یت  خواس  خودت 

:ت گف  دهد  ش  تی  عصبان  در  یری  یغ  ت  که  نی  ا  بدون  بهنام 
چقدر دنبالتن  که  ی  یا  آدم  نی  ا  یه  متوج  اصالال  تو   _

خطرناکن؟

؟ تی  خر  به  ید  ز  خودتو  ای  یت  سی  ن  متوجه 

:د کر  نجوا  خونسرد  بهزاد 
.ن بکن  ونن  تی  نم  یط  غل  چی  ه   _

.دیش ک  د  ای  فر  بهنام  بار  نی  ا 
آراز زن  دست  زدن  الغ   .. .ق  احم   .. .د  بهزا  یق  احم   _
هی که  یز  آرا   .. .ت  کلف  گردن  آراز  .ن  شکوند  رو  معتمد 
زورشون ابله   .. .ه  دار  نفوذ  اونهمه  .ه  فی  حر  رو  همه  تنه 
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  فکر   که   ی هست   ی ک   تو   آخه .  ده ی رس   آراز   مثل   ی آدم   به 

  ن ی ا   ا ی ب   توروخدا   ارن؟ ی ب   سرت   یی بال   تونن ی نم   ی کن ی م 

  که   پول .  ند ی بب   جو ی پ   اون .  کن   تموم   رو   مسخره   ی باز 

  که ی وقت   تا   م ی نداز ی م   راه   نت م ی گ   ه ی   یی دوتا   م ی دار 

  ن ی ا   از   گورمونو   و   م ی کن   جمع   پول   و   شه   جور   کارامون 

 .  م ی کن   گم   مملکت 

 

  ی کس   از   اصال   بود   ی عصب   بهنام   ی وقت   دانست ی م   بهزاد 

 : گفت   کوتاه   ن ی هم   ی برا .  نداشت   ی شنو   حرف 

 . ک ی نزد   از   م ی زن ی م   حرف .  نجا ی ا   ا ی ب   تو ...  باشه _  

 

 ت ی پاراز # 

 ۲۰۳_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  ز ی ن   برعکسش   شناخت ی م   را   بهنام   بهزاد   هرچقدر 

 . بود   صادق 

 شم؟   خفه   که   نه ی ا   منظورت _  
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بار نی  ا  بهنام  ظاهرا  .ت  نشس  شی  سرجا  و  شد  بلند  بهزاد 
از ر  تی  عصب  .د  بو  یر  گی  د  زمان  هر  از  ر  تی  عصب 

.د کر  آرامش  دی  وع  و  وعده  با  بشود  که  یز  ی 
یا زی  و  درخواست  با  ین  و  تی  م  منم  بدون  تو  بهنام   _

.م زد  گند  ی  یو  دانشج  دوران  تو  من  .ر  اونو  یر  ب  یر  کا 
دنبال برو  .م  من  کنه  جور  پول  رفتن  واسه  دی  با  ه  کی  اون 
من یه  وابست  و  تی  زندگ  .ه  بد  درخواست   .. .ت  اقامت  یا  کار 

.ن نک 

:دیر غ  بهنام 
تا می  گفت   .. .م  باه  می  گذاشت  قرار  ما  ؟ی  ببند  دهنتو  ه  شی  م   _
کمکمون جی  پ  نی  ا  گفتم   .. .م  اومد  کوتاه  من  .م  یم  ه  با  تهش 

گندش داره  روز  به  روز  ماجرا  نی  ا  بهزاد  اما  نه،  کی  م 
حرف و  م  ای  پ  حد  در  دی  تهد  اول   .. .د  ای  درم  قبل  از  تر  شی  ب 

.. .ا  یب  کوتاه  .ن  کرد  ته  آوار  یگ  زند  و  خونه  از  الن  بود، 

.ت داش  حق  بهنام  مورد  کی  نی  ا  در  .د  یش  ک  یف  پو  بهزاد 
یا هم  آد  بود  کرده  شروع  را  یر  کا  نی  چن  که  یز  رو 

از یر  بردا  پرده  .د  نبودن  یس  سرشنا  افراد  هدفش  مورد 
بدنبال ید  ج  ات  دی  تهد  زی  ن  ی  یا  ه  آدم  نی  چن  یا  هی  ار  کد  گن 
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وجود نی  ا  با  .د  بو  کرده  فرق  زیچ  همه  حال  اما  نداشت، 
برعکس و  نداشت  کار  نی  ا  یه  ادام  از  یس  تر  چی  ه  او 

برادرش وانست  تی  نم  یل  و  .ن  داد  ادامه  به  بود  ر  تق  مشتا 
بهم را  ا  هن  آ  مادرشان  و  پدر  مرگ  .د  ری  بگ  ه  دی  ناد  هم  را 
اد دی  م  حی  ترج  که  بود  یس  ک  بهنام  و  بود  کرده  ر  ته  وابست 
ن ای  جر  نی  ا  دی  با  رد  کی  م  فکر  یل  و  .د  یا  یب  راه  او  سر  پشت 

جدا او  از  دی  با  بهنام  .د  ا  دیم  خاتمه  جا  نی  هم  تا  را 
:دیش ک  یف  پو  .د  شی  م 

فت گی  م  بهم  ه  شی  هم  بابا   . ید  بو  من  از  ر  تل  عاق  ه  شی  هم   _
.. .ر  یگ  ب  د  ای  داداشت  از 

.دیش ک  یه  آ  بهنام 
اعتماد تر  شی  ب  تو  به  .ت  داش  دوست  تر  شی  ب  تورو   _

.ت داش 

را بحث  عامدانه  .د  دا  هی  تک  ار  وی  د  به  و  دی  چرخ  بهزاد 
.د کر  عوض 

قبلش اما  ،ی  یا  دوت  می  ری  گیم  یم  یم  تص  هی  .ن  ملکا  ای  ب   _
.م وا  خی  م  یز  یچ  هی  ازت 
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ن ای  ب  را  ش  اه  خواست  او  تا  کرد  سکوت  دی  ترد  با  بهنام 
:ت گف  او  یا  هس  نف  یا  صد  ن  دی  شن  با  بهزاد  .د  کن 

هارد هی  آپارتمانم  تو  بری  .ی  بکن  برام  یر  کا  هی  دی  با   _
فقط .ه  رفت  دم  ای  داشتم  عجله  اومدن  موقع  .ی  ر  ای  ب  برام 

یت رف  پس  باشه  نظر  تحت  ممکنه  من  یه  خون  بهنام 
از یک  ی  زنگ  و  ببر  یز  یچ  ین  یریش  جعبه  هی  اونجا 

.یر دا  کار  ان  خد  داوو  با  بگو  بزن  رو  ا  هه  خون 
.ن نک  باز  درو  خودت  .ن  ن  کیم  باز  برات  درو  یر  طو  نی  ا 
که داوودخان  خود  یه  خون  در  زنگ  فقط  .ن  ن  کی  م  شک 

رو هست  من  یه  خون  ی  یو  ره  روب  واحد  و  پنج  یه  طبق 
.م کن  هم  سر  دی  جد  داستان  هی  دیا  ب  و  ه  شی  م  شر  که  نزن 
تو یم  ک  .ن  ک  ا  دی  پ  رو  هارد  بال  یت  رف  یر  دا  که  امم  دی  کل 
تو م  کی  .ن  و  ری  ب  بزن  ید  عا  بعد  و  باش  منتظر  خونه 

.. .ا  ج  نی  ا  ای  ب  فرداشم  خودت  یه  خون  برو  بعد  بچرخ  شهر 

:دیل نا  بهنام 
؟یز با  سی  پل  همه  نی  ا  چرا   _

.د کر  اخم  بهزاد 
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یلیخ ین  کی  م  فکر  .ه  بر  لو  من  تی  هو  هی  کاف  فقط   _
.ن ک  رفتار  محتاط  دارم؟  قل  هی  بفهمن  سخته 

:د کر  اضافه  تند  بهزاد  که  گفت  یه  کوتا  یه  باش  بهنام 
یس ک  ی  یو  ره  روب  واحد  از  نذار   .. .ه  گی  د  زی  چ  هی   _

.ت د  نی  بب 

.د ش  تر  شی  ب  بهنام  تعجب  بار  نی  ا 
چرا؟  _

.د خاران  را  ش  اه  کل  بهزاد 
یس ک  نا  ای  اح   .. .ی  داداشم  همن  فی  م  نن  کی  م  ت  چی  پ  سوال   _

دیل ک  من  ز  ا.   . .ی  م  قی  رف  بگو  دی  پرس  یز  یچ  و  تت  دی  د 
.ین بز  مه  خون  به  سر  هی  نبودم  تو  یت  گرف 

مو به  مو  را  شی  ا  هه  خواست  داد  ان  نی  اطم  او  به  که  بهنام 
و داده  ن  ای  پا  را  تماس  بالخره  کرد  خواهد  اجرا 

.د کردن  یظ  خداحاف 
تر شی  ب  را  ش  ای  دلتنگ  داوودخان  و  خانه  از  صحبت 

خود با  !ی  فرفر  مو  دختر  .د  یشی  اند  دلرام  به  .د  بو  کرده 
:د کر  زمزمه 
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من؟ با  ید  کر  ار  کی  چ  یل  د   _

تیز ارا  پ 
۲۰  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د بمان  بر  خی  ب  دلرام  از  که  ورد  ای  ن  طاقت  آن  ز  اش  ی 
.مین بز  حرف  م  کی  وقتشه  کنم  فکر  یر  موفرف   _

یت وق  اما  گرفت،  تماس  دلرام  لی  موبا  شماره  با  اول 
گرفت می  تصم  است  خاموش  او  یش  گو  که  شد  متوجه 

.د کن  امتحان  را  لی  می  ا 
کردن روشن  از  بعد  و  گذاشت  شی  پا  یو  ر  را  اپش  تپ  ل 
باکس وارد  ش  ای  گوش  ترنت  نی  ا  به  شدن  وصل  و  آن 

بود گرفته  دلرام  از  که  یل  یمی  ا  نی  آخر  .د  ش  شی  ا  هل  یم  ی 
یه می  ضم  عکس  کی  در  که  بود  ی  یا  هت  تس  همان  پاسخ 
دلرام سکوت  نی  ا  از  وانست  تی  م  .د  بو  شده  ش  لی  می  ا 

.د شو  ش  ای  دلخور  متوجه 
کند؟ پی  تا  او  یا  بر  چه  بود  مانده 
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  ی رو   را   انگشتانش   و   داده   رون ی ب   را   نفسش   کالفه 

 . لغزاند   تاپش لپ   بورد ی ک 

 " م؟ ی بزن   حرف   کم ی   شه ی م ...  ی نباش   خسته "  

 

  ی جواب   ی زود   ن ی ا   به   دانست ی م .  کرد   ارسال   را   ل ی م ی ا 

  ی صفحه   به   ها احمق   ن ی ع   اما   کرد،   نخواهد   افت ی در 

  تا   ماند   منتظر   داشت   که   ی اندک   د ی ام   با   و   زده   زل   تاپ لپ 

 .  دهد   جواب   دلرام 

  دست   از   هم   را   رنگ   کم   د ی ام   ن ی ا   داشت   که   همانطور 

  ی صدا   بندش   پشت   و   خورد   اتاق   در   به   ی ا تقه   داد ی م 

  که   یی صدا .  د ی رس   گوش   به   ش ی عمو   ی مردانه 

 . ببندد   را   تاپش لپ   ی ل ی م ی ب   با   کرد   مجبورش 

 

 ( ؟ ی د ی خواب   بهزاد )    سان؟ ی اتم ی   بهزاد _  

 

 . د ی کش   ش ی ها لباس   به   ی دست   بهزاد 

 . ن یی بفرما .  دارم ی ب   عموجان   نه _  
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شیا ج  از  عی  سر  بهزاد  .د  آم  داخل  شی  عمو  و  شد  باز  در 
شیو ر  به  ید  لبخن  شی  عمو  .د  دا  سالالم  مودبانه  و  شد  بلند 

.دیش پا 
یل م  ری  اولند  دا  .ا  ان  سی  اولم  یشیک  گوره  اوزوه   

ماشاللاللاللا  _
!یدن وختو 

زن وقت  ه  گی  د  .ا  ید  ش  ید  مر  خودت  یا  بر  اشاللاللاللا   
م

) !ه  دادنت 

.دید خن  بهزاد 
.م دار  د  ای  ز  وقت  هنوز  ن  م.   . .ه  خان  دی  ام  نوبت  اول   _

نشستند یت  وق  .د  کر  دعوت  نشستن  به  را  او  شی  عمو 
:ت گف  شی  عمو 

بوردا نی  ت  سی  ا  .ن  ا  جی  سی  دال  او  ن  سی  گتم  ید  ری  د  یج  با   _
گالسان؟

یا و  خی  م  .ه  خون  دنبال  ید  بو  رفته  فت  گی  م  خواهر   (
(؟ین بمو  جا  نی  ا 

پدرش به  ید  ای  ز  شباهت  که  شیو  عم  خ  رم  ین  به  بهزاد 
.د ش  ه  ری  خ  داشت 
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.م بمون  یه  ما  چند  هی  احتمال  اما   .. .ه  ن  که  ه  شی  هم  یا  بر   _
.م ش  عمه  مزاحم  نی  ا  از  تر  شی  ب  وام  خی  نم 

.ت گذاش  ش  اه  شان  یو  ر  را  دستش  شی  عمو 
واغا هر  .ن  سا  زی  بالم  اوز  سن  اوغالالن؟  یت  مزاحم  ه   

ن

زیمیر گوزل  قدمون  گالسان  بوردا  تسون  سی  ا  جان 
.ه اوست 

وقت هر  تا  .ی  خودمون  یه  بچ  تو  پسر؟  یت  مزاحم  چه   (
(م چش  سر  قدمت  ین  بمو  جا  نی  ا  یا  بخو 

.د ش  ه  ری  خ  شی  عمو  به  قدردان  یه  نگا  با  بهزاد 
یر طو  نی  ا  یل  و  .ن  عموجا  نی  دار  لطف  شما   _

میریگ ب  خونه  هم  با  ی  یا  دوت  د  ای  م  بهنامم  .م  ر  تت  راح 
یر مه  عمه  به  روز  هر  ا  هه  دخترعم  حال  هر  به  .ه  بهتر 
یا ج  که  هم  ما  .ن  شی  م  ت  یذ  ا  ما  حضور  با  نن  زی  م  سر 
.ه گی  د  می  ن  کی  م  آمد  و  رفت   . میف  اطرا  نی  هم  می  نرفت  یر  دو 

و درک  از  .د  ز  او  به  رو  یر  معنادا  لبخند  شی  عمو 
یو ر  لبخندی  که  بود  برده  لذت  داشت  بهزاد  که  یم  فه 

.ت نشس  شی  ا  هب  ل 
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(؟ د  ای  م  یک  بهنام   ( ؟ی  ری  گل  هاواخ  بهنام   _

:د دا  جواب  فکر  یم  ک  با  بهزاد 
.ه گی  د  جاست  نی  ا  لی  تحو  سال  تا   _

و برده  کمرش  پشت  را  دستش  .د  دا  تکان  سر  شی  عمو 
از را  بود  ان  زی  آو  شلوارش  بند  از  که  ی  دی  کل  دسته 

به و  کرده  جدا  ید  یل  ک  ها  دیل  ک  یل  از  .د  کر  جدا  کمرش 

.ت گرف  بهزاد  سمت 
نیا .د  ش  ه  ری  خ  شی  عمو  دست  دیل  ک  به  متعجب  بهزاد 

بود؟ چه  ر  گی  د 

تیز ارا  پ 
۲۰  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

را آن  تا  داد  تکان  صورتش  یو  جل  را  دی  کل  شی  عمو 
کند اطاعت  او  حرف  از  نکه  یا  از  قبل  بهزاد  اما  د،  ری  بگ 

:دیس پر 
عمو؟ کجاست  دی  کل  نی  ا   _
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دستش کف  را  دی  کل  و  گرفته  را  او  دست  شی  عمو 
.ت گذاش 

خونه دنبال  !ی  )  آچار  بودا  ؟  هی  م  آختارموردون  ِاو   _
) !ش  دی  کل  م  نی  ا  مگه؟  ید  نبو 

.ت گرف  شی  عمو  سمت  به  را  دی  کل  شد  شوکه  بهزاد 
.م ن  کی  م  ا  دی  پ  خونه  خودم  ردم  گی  م  من   .. .ن  عموجو  نه   _

.ن محبتتو  از  ممنون 

دستش د  ری  بگ  او  دست  از  را  دی  کل  که  نی  ا  یا  بج  شی  عمو 
دیل ک  .د  کن  مشت  را  آن  کرد  مجبورش  و  داده  فشار  را 

.د افتا  ری  گ  مشتش  در 
یک عمواوغلووا  ساخالالموشوخ   .. .ی  بوشد  ِاو  بو   _
سننن جان  نی  ال  ازدواج  دی  ام  هله   .. .ا  اور  نی  گتس  اولننده 
.. .ه  ال  نداز  اس  پ  پولالالرووی   .. .ا  بورد  گالون  بهنام 
یس اوزگ  منده  .ه  د  نی  آ  وار  اتفاق  انا  دن  یم   .. .ن  ا  سن  جوا 

.ه الم  تعارف  !م  عموجانوا  یک     مر 
تا پسرعموت  یا  بر  می  داشت  نگهش  .ه  یل  خا  خونه  نی  ا   (

بهنام و  تو  کنه  ازدواج  دی  ام  تا  .ا  اونج  بره  ازدواج  موقع 
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هزارتا .ی  جوون  .ن  ک  نداز  اس  پ  پولتو  .ن  یش  ساکنش 

.م عموجونت  تم  سی  ن  ه  بی  غر  که  منم  .ه  روت  شی  پ  اتفاق 
(ن نک  تعارف 

دستش دی  کل  به  یه  نگا  و  کرده  باز  را  مشتش  بهزاد 
.ت انداخ 

پس از  ونم  تی  م  من  .ت  سی  ن  تعارف  بحث  عموجون   _
.. .ن  یا  به  یز  ای  ن  واقعا  .م  ای  برب  خودم 

که نی  ا  ین  عی  گذاشت  شی  ا  هب  ل  یو  ر  را  دستش  شی  عمو 
و گرفته  زانو  به  را  دستش  .د  نزن  یف  حر  حرفش  یو  ر 

.د ش  بلند  نی  زم  یو  ر  از 
.. .ا  ن  ای  نی  اوشاخالالر  رم  ید  گ  من  .م  یم  تی  اش  اد  سی  ه  دا   _

.ل گ  ه  دن  س 
(ایب هم  تو  ا  هه  بچ  شی  پ  رفتم  من  .م  نشنو  یز  یچ  ه  گی  د   (

سرشار یه  نگا  با  .ت  برخاس  شیا  ج  از  عی  سر  هم  بهزاد 
.د ز  ید  لبخن  و  شده  ره  یخ  شی  عمو  به  ین  قدردا  از 

(و عم  یش  با  زنده  .ن  )  عموجا  ن  سی  ش  ای   _
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.د افتا  خنده  به  او  یه  بامز  لهجهی  از  شی  عمو 
ین آپارتما  گدون  ن  نی  دیم  ا  سورا  ان  دم  شا  گجه   _

یر آچا  نی  سی  قاپ  هی  اش  آپارتمان  .ه  وو  لی  ب  نی  گورستس 
.یده د  دی  ام 

.ه بد  نشونت  آپارتمانو  تا  نی  بر  دی  ام  با  شام  از  بعد  شب   (
.ه  ( دی  ام  دست  آپارتمانم  یل  اص  در  دی  کل 

گفت یم  چش  و  داده  تکان  را  سرش  لبخند  با  که  بهزاد 
از یک  تر  به  یش  با  سالالمت  کردن  زمزمه  با  شی  عمو 

.ت رف  ون  ری  ب  اتاق 

ید لبخن  و  داشت  نگه  چشمانش  یو  جل  را  دستش  دی  کل 
شیو عم  توجه  و  تی  حما  از  .ت  داش  یب  خو  حس  .د  ز 

مهم .د  نبو  مهم  خانه  .د  بو  شده  خوب  حال  کی  غرق 
در او  به  دادن  تی  اهم  با  شیو  عم  که  بود  یب  خو  احساس 

.د بو  کرده  یر  جا  وجودش 

نیم ه  مثل  کوچک  یا  هز  یچ  .د  نبو  واه  خه  د  ای  ز  یگ  زند  در 
وانستند تی  م  هم  ن  ای  اطراف  درشت  و  زی  ر  یا  هه  توج 
.د کنن  خوب  را  حالش  و  بوده  بخش  یژ  انر  شی  برا 
.د بو  کوچک  یا  هی  خوشبخت  نی  هم  ن  دی  د  یگ  زند 
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یت وق  بودند  بزرگ  یا  هی  خوشبخت  منتظر  که  ی  یا  هم  آد 
و بودن  شاد  یا  هت  فرص  تمام  که  ردند  کی  م  باز  چشم 

.د بودن  داده  دست  از  را  تن  سی  ز  خوب 
سر شلوارش  بی  ج  داخل  را  دی  کل  تی  رضا  و  لبخند  با 

:د کر  زمزمه  و  داد 
ساخته روزم  یش  با  داده  مو  لی  میا  جواب  هم  تو  اگه  یل  د   _

.ه شی  م 
شیا هل  یم  یا  باکس  وارد  و  کرد  روشن  را  اپ  تپ  ل  عی  سر 

توان .ت  برخاس  نهادش  از  آه  دید  ن  یم  ای  پ  چی  ه  یت  وق  .د  ش 
دلرام با  واست  خی  م  واقعا  .ت  نداش  کردن  صبر 

اتاق در  آن  از  تر  شی  ب  وانست  تی  نم  اما  کند،  صحبت 
دلرام برای  ید  ید  ج  لی  می  ا  یر  ناچا  سر  از  .د  بمان  منتظر 

.د فرستا 
م تی  گوش  .ه  بد  جواب  ید  ید  رو  م  لی  می  ا  لطفا  دلرام   "

" .ت  به  نم  زی  م  زنگ  کن  روشن 

را ش  اه  خان  یت  وق  .د  کر  ارسال  را  لی  می  ا  و  ه  دی  کش  یف  پو 
دلتنگ اندازه  نی  ا  تا  رد  کیم  ن  فکر  اصالال  بود  کرده   

ترک

.د شو  رار  قی  ب  و 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

 

 

 

                  

            

              

              

            

                 

     

                  

                

 

          

                  

                  

              

                

     

https://t.me/darkhaste_romanh

تیز ارا  پ 
۲۰  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

به نسبت  ید  ای  ز  حد  تا  .د  نبو  موضوع  نی  ا  فقط  البته 
یو ر  نبودنش  دی  رس  تی  م  .ت  داش  هم  ین  نگرا  دلرام 

یت سخ  تی  وضع  دلرام  .د  بگذار  ری  تاث  او  خواندن  درس 

ر گی  د  سال  کی  او  خواست  یم  ن  نوان  عچ  یه  به  .ت  داش 
کامالال ان  شی  ا  هف  حر  یل  لبه  .د  بمان  کنکور  پشت  هم 

.ت اس  شده  تمام  او  تی  ظرف  که  بود  شده  متوجه 
.دیش ک  یق  یم  ع  نفس 

همو ید  ای  ز  مدت  ممکنه  نوشتم  نامه  اون  تو  من   _
گذاشتن روزا  نی  هم  واسه  کردمو  غلط  خب  ؟  می  نی  نب 

!ا ظاهر 
وانست تی  نم  .د  نبو  یا  چاره  .ت  بس  را  اپ  تپ  ل  کالالفه 

راه از  ش  اه  عم  یا  هن  مهما  .د  بمان  اتاق  در  آن  از  تر  شی  ب 
فقط .ت  س  وی  پی  م  ا  هن  آ  جمع  به  دی  با  او  و  بودند  ه  دی  رس 

جواب شت  گی  مز  با  اتاق  به  یت  وق  بود  وار  دی  ام 
نرم یا  صد  وانست  تی  م  و  بود  گرفته  را  شی  ا  هل  یم  ی 

.د بشنو  را  دلرام 
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*******

در .د  کر  رها  دورش  بود  ه  دیش  ک  سشوار  که  را  شی  موها 
مثل فرش  یا  موه  ن  دی  د  با  و  شد  ه  ری  خ  خودش  به  ه  نی  ی 
ذشت گی  م  هی  همسا  مرد  نبودن  از  که  یز  رو  چند  تمام 

و شکست  عی  سر  یل  یخ  که  یض  بغ  .د  کر  بغض 

روز چند  نی  ا  تمام  مثل  هم  باز  .د  ش  سی  خ  صورتش 

.. .ر  یخ  ا 
یه انداز  به  دی  شا   .. .ت  ناخ  شی  م  را  بهزاد  که  بود  ماه  چند 
از یه  گا  که  بود  شده  وابسته  او  به  چنان  اما  فصل،  ک 

.د بو  واضح  ش  لی  دل  .د  یس  ر  تیم  شی  رفتارها  و  خودش 

گذاشته قدم  ش  ای  زندگ  در  سختش  یا  روزه  در  بهزاد 
پاک خاطراتش  و  روزها  نی  ا  از  شی  ردپا  و  بود 

.د دن  شی  نم 

نشسته یز  رو  دی  ام  به  فقط  .د  کر  پاک  را  شی  ا  هک  اش 
آنجا را  هی  همسا  مرد  و  رفته  ام  بت  پش  به  دوباره  که  بود 

.د نی  بب 

یا هف  حر  وانست  تی  م  تا  .د  بو  ند  بی  پا  شی  ا  هه  برنام  به 
خسته جا  هر  .د  ر  کی  م  یر  دآو  ای  خودش  یا  بر  را  بهزاد 
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نو از  و  واند  خی  م  را  او  یه  نام  ورد  آی  م  کم  و  د  شی  م 
کند، جور  وع  جم  را  خودش  بود  توانسته  .د  ر  کی  م  شروع 

یر دآو  ای  ر  گی  د  دی  رس  تی  م  .د  ور  ای  ب  کم  که  دی  رس  تی  م  اما 
.د نباش  کارساز  ش  اه  نام  خواندن  و  ا  هف  حر 

جواب زدن  لی  می  ا  موقع  بود  خواسته  بار  چند 
کجاست؟ که  بپرسد  رستاد  فیم  شی  برا  او  که  ی  یا  هل  سوا 
جز یم  ای  پ  چی  ه  او  دی  دی  م  یت  وق  اما  نه،  ای  ردد  گی  برم  که 

از .د  شی  م  ان  می  پش  درجا  رسد  پی  نم  ا  هل  سوا  همان 
بود کرده  ا  دی  پ  معلمش  به  نسبت  که  یق  یم  ع  احساس 

با احساسش  از  که  نی  ا  جرات  انست  دی  م  .د  یس  ر  تی  م 
به دادن  م  ای  پ  با  واست  خی  نم  .د  ندار  را  بزند  حرف  بهزاد 

.د بزن  دامن  یگ  وابست  نی  ا  به  او 

زیم پشت  ید  دلسر  با  و  د  یش  ک  یه  آ  .ت  بس  را  شی  موها 
رفت گی  نم  ه  جی  نت  هم  کنکور  در  اگر  .ت  نشس  ش  ری  تحر 

!ت نداش  کردن  یگ  زند  یا  بر  یل  یل  د  ر  گی  د  عمالال 

یا بر  که  یت  قسم  از  و  کرد  باز  شی  جلو  را  شی  ا  هب  کتا 
سطر چند  هنوز  .د  کر  شروع  بود  شده  نی  یع  ت  روز  آن 
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در که  بود  نشده  مطالعه  گرم  کامل  و  نخوانده  تر  شی  ب 
.د درآم  صدا  به  اتاقش 

؟ید م  وی  ن  صبحونه  یا  بر  چرا   .. .ر  ماد  لرام  د 

یر د  ن  دی  د  با  مادرش  .د  ش  نی  یا  پ  و  بال  در  یه  ری  دستگ 
.د ش  مضطرب  یم  ک  بود  شده  قفل  که 

صدامو؟ یو  ن  شی  م   .. .م  دلرا   _

:د دا  جواب  وصله  حی  ب  دلرام 
.و بر  لطفا  .م  بخون  درس  وام  خیم  .م  ندار  لی  م  مامان   _

.د م  ای  ن  کوتاه  مادرش 

ته صبحون  نگفته  بهزاد  آقا  مگه  ندارم؟  لی  م  یچ  یچ   _
نه کی  نم  کار  مغزت  صبحونه  بدون  ؟ی  بخور  حتما  رو 

.نیر آف  .ا  یب  پاشو  .ر  ماد  که 

.د کر  اخم  دلرام 
نیع ت  سی  ن  قرار  منم  .ت  سین  که  بهزاد  آقا  مامان   _

.ن ک  ولم  .م  کن  یو  ری  پ  ازش  ربات 
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 ت ی پاراز # 

 ۲۰۷_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

.  بودند   ی ناراحت   و   ت ی عصبان   ی رو   از   تماما   ش ی ها حرف 

.  کند   ی خال   را   خودش   شده   که   هرطور   خواست ی م   دلش 

  در   بزند،   ه ی گر   ر ی ز   بلند   توانست ی نم   که   ه ی بق   ی جلو 

 . گذاشت ی م   ش ی نما   به   نگونه ی ا   را   بدش   حال   جه ی نت 

 

 . نشد   الش ی خ ی ب   مادرش 

  بعد   بخور   لقمه   تا   چند   ه ی .  رون ی ب   ا ی ب   گفتم   بهت   دلرام _  

 . برو 

 

 . زد   زار   دلرام 

  پرت   حواسمو   ی دار   بابا .  کن   ولم   توروخدا   مامان _  

 . ی کن ی م 

 

 : کرد   زمزمه   بلند   و   سماجت   با   مادرش 
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بعد بخور  و  ته  صبحون  ون  ریب  ای  ب  کنم  ولت  یا  و  خی  م   _
اون تو  بکن  سرتو  خواست  دلت  که  وقت  هر  تا  برو 

.ا کتاب 
.دیو بگ  یز  یچ  دلرام  نداد  اجازه 

.د کر  اختراع  رو  کنکور  نی  ا  که  یس  ک  پدر  به  لعنت   _
.ه بر  نی  ب  از  کتاب  چهارتا  بخاطر  مه  بچ  وام  خی  نم  من 

.دیب کو  در  به  هم  باز 
.ل ای  ون  ری  ب  ای  ب   _

شیا موه  به  یگ  کالالف  و  تی  عصبان  شدت  از  دلرام 
از واست  خی  م  دلش  یه  گا  .د  یش  ک  را  ا  هن  آ  و  زد  چنگ 

تا انست  دی  م  .د  بکوب  ار  وی  د  به  را  سرش  مادرش  دست 
او نخورد  صبحانه  و  نرفته  ون  ری  ب  اتاق  از  ه  کی  زمان 

از اکراه  با  و  لی  می  ب  نی  هم  یا  بر  کرد  نخواهد  شی  رها 
و سر  به  یه  نگا  اتاقش  ه  نی  یآ  در  اول  .د  ش  بلند  شی  جا 

.د نباش  چشمانش  در  هی  گر  از  یر  اث  تا  انداخت  صورتش 

تمام تا  است  کرده  هی  گر  که  دی  هم  فی  م  اگر  مادرش 

شیا ره  دی  ش  کی  نم  ون  ری  ب  زبانش  ری  ز  از  را  ماجرا 
او بفهمند  ش  نی  والد  که  بود  مانده  نی  هم  .د  ر  کی  نم 

!ت اس  شده  هی  همسا  مرد  یه  دلبست 
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اتاقش از  و  زد  صورتش  به  آرام  یه  ضرب  چند  دست  با 
جان به  تا  دی  چرخ  و  بست  را  اتاق  در  .د  آم  ون  ری  ب 

لبخند که  ل  ای  دان  برادرش  ن  دی  د  با  اما  بزند،  غر  مادرش 

یل خوشحا  سر  از  یغ  یج  ناباور  رد  کی  م  نگاهش  لب  به 
.دیو د  او  سمت  به  و  دی  کش 

از او  ن  دی  کش  آغوش  به  یا  بر  را  دستانش  خنده  با  ل  ای  دان 
.د کر  باز  هم 

!یر موفرف  م  نی  بب  جا  نی  ا  ای  ب   _

برادرش آغوش  در  یت  وق  شد  باعث  آشنا  یه  کلم  نی  هم 
بار کی  که  یش  آغو  یا  بر  یگ  دلتن  و  شدت  با  شد  ری  جاگ 

.د بزن  هی  گر  ری  ز  بود  ه  دیش  چ  را  طعمش  بام  پشت  در 

:ت گف  جا  همه  از  بر  خی  ب  و  کرد  نگاهش  خنده  با  ه  ری  من 
.ید خور  غصه  داداشت  یر  دو  از  که  برات  م  ری  بم   _
بکشونمت اتاق  از  یر  زو  چه  با  ه  گی  د  بودم  مونده 

.ن و  ری  ب 
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و کرده  نگاه  جوانش  دختر  و  پسر  به  عشق  با  داوود 
.دید خن 

.ه شد  تموم  داداشت  یز  سربا  ؟ی  چ  یا  بر  هی  گر  دلرام   _
.یش با  خوشحال  دی  با 

.د دا  فشار  خودش  به  سخت  را  او  ل  ای  دان 
نه؟ مگه  .ه  گی  د  داداششه  لوس   _

اعتراف یه  اشتبا  آدم  به  و  بود  یر  گی  د  کس  دلتنگ 

.د کر 
.د بو  شده  تنگ  برات  دلم  یل  یخ   _

ل ای  دان  .د  یش  ک  خجالت  صداقتش  عدم  بخاطر  خودش  از 
خانه در  ش  ای  خال  یا  ج  .ت  داش  دوستش  .د  بو  برادرش 

خواستگار ماندن،  کنکور  پشت  اما  د،  شی  م  ه  دی  د  ه  شی  هم 
شده باعث  داشت  که  یر  دردس  کی  و  هزار  و  نی  آرم 

شده دلتنگش  هم  اگر  ه  جی  نت  در  .د  کن  فکر  او  به  کمتر  بود 
هم بهزاد  یا  بر  ش  ای  دلتنگ  زارم  هک  ی  یگ  دلتن  نی  ا  بود 

.د نبو 

.ت رف  ش  اه  صدق  قربان  ل  ای  دان 
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.م اد  دی  م  جون  خونه  یا  بر  داشتم  یا  و  .م  دلرا  منم   _

خوب .د  ش  جدا  آغوشش  از  سی  خ  یت  صور  با  دلرام 
.د بو  شده  جور  یف  کا  یه  بهان  ش  اه  یر  گ  یا  بر  حال  که  بود 

.م دی  ند  من  چرا  ؟ی  برگشت  یک   _

.دید خن  ه  ری  من 
تو یت  وق  صبح  .و  نگ  که  هی  کاه  ری  ز  آب  هی  داداشت  نی  ا   _

میت گف  کو  دلرام  گفت  .د  اوم  ورزش  برا  ید  بو  رفته 
وام خی  م  نی  ر  ای  درن  صداتونو  گفت  ورزش  رفته 

تو یت  گرف  دوش  و  ید  اوم  تو  که  بعدشم  .م  کن  ش  ری  غافلگ 
!ن ال  تا  بود  ما  اتاق 

تیز ارا  پ 
۲۰  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دیر پ  مادرش  حرف  ن  ای  م  ل  ای  دان 
قبالال !ی  ن  کی  م  ورزش  .م  خان  یج  آب  ید  ش  زرنگ   _

.مین ک  جدات  خواب  تخت  از  د  شی  نم 
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.دیو بگ  یز  یچ  دلرام  نداد  فرصت  ه  ری  من 
به دست  یه  ال  .ه  نکن  کمش  یگ  بزر  از  پسرو  نی  ا  خدا   _

.ه بش  طالال  نه  زی  م  خاک 

.د رفتن  بال  ل  ای  دان  یا  ابروه 
شده خبری  نکنه  ؟  هی  ک  پسره  مامان؟  یگ  یم  رو  یک   _

؟ نی  نگفت  من  به 

:د کر  فی  تعر  ذوق  با  ه  ری  من  و  دی  گز  لب  دلرام 
.ه شد  مون  بی  نص  یب  خو  هی  یا  همس  چه  که  ین  و  دی  نم  تو   _
کشوره یا  هه  نابغ  نی  ا  از  .و  ت  سال  و  سن  هم  پسره  ه 
.ه ن  کی  م  کمک  خواهرت  به  کنکور  تو  داره   .. .ر  ماد 

هی به  ه  ری  م  گفته  دلرام  به  که  فی  ح  ه  گی  د  فی  ح 
دعوتش امروز  بود  اگه  وگرنه  ،ی  ضرور  مسافرت 

اونوقت .ی  ش  آشنا  باهاش  تا  ناهار  برا  ردم  کی  م 
!هینیت م  و  خوب  جوون  چه  ید  ید  ی 

تاب و  آب  با  داشت  ید  ای  ز  همسرش  .د  یش  ک  یف  پو  داوود 
.د ر  کی  م  فی  تعر  بهزاد  از 
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از می  مرد  .ن  یچ  ب  رو  صبحونه  یه  سفر  برو  ای  ب  خانم   _
.یگ گشن 

.ت رف  آشپزخانه  سمت  به  عجله  با  ه  ری  من 
اصالال شدم  زده  ذوق  م  دی  د  رو  ل  ای  دان  .ه  بد  مرگم  خدا   

_

.ه رفت  دم  ای  صبحونه 

.دید خن  ل  ای  دان 
م کی  دلرام  با  من  ین  یچ  یم  و  ره  صبحون  تو  تا  مامان   _

.میایم .م  بزن  حرف 

اتاقش به  ل  ای  دان  همراه  دلرام  و  گفت  یا  باشه  ه  ری  من 
:دیس پر  و  انداخت  او  ای  هب  کتا  به  یه  نگا  ل  ای  دان  .د  رفتن 

؟یفید ر  درسات؟  از  چخبر   _

.ت انداخ  بال  شانه  دلرام 
.ه شی  م  یچ  می  نی  بب  تا   .. .ا  برخد  توکل  .ه  گی  د  ونم  خی  م   _

لبخند .ت  گذاش  او  ای  هه  شان  یو  ر  را  دستانش  ل  ای  دان 
.دیش پا  صورتش  به  ین  مهربا 
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  ی نشد   قبولم ...  سرتا   فدا   دختر؟   ی دپرس   نقدر ی ا   چرا _  

 . ست ی ن   مهم 

 

 : د ی نال   دلرام 

  اگه   بخدا .  حرفارو   ن ی ا   نگو   ال ی دان   توروخدا   ی وا _  

 . ارم ی م   خودم   سر   یی بال   ه ی   نشم   قبول 

 

  که   ی دوسال   مدت   در .  شد   ره ی خ   او   به   زده   رت ی ح   ال ی دان 

  خواهرش   با   ی چندان   ارتباط   و   رفته   ی سرباز   ی برا 

  ی اد ی ز   اتفاقات   انگار   بود   ده ی د   را   او   کم   ی ل ی خ   و   نداشت 

  کرده   رنجور   هم   را   دلرام   که   ی اتفاقات .  بودند   داده   رخ 

 . بودند 

   وونه؟ ی د   ه ی حرف   چه   ن ی ا _  

 

  شده   باز   دردودلش   سر .  نشست   تختش   ی رو   دلرام 

 . بود 

 . اورد ی م   سرم   یی بال   چه   داشت   بابا   ی ن ی بب   ی نبود   که   تو _  

 . افتند ی   راه   گونه   ی رو   ش ی ها اشک   دوباره 
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  دور   را   دستش .  نشست   کنارش   هول   و   تعجب   با   ال ی دان 

 . کرد   حلقه   او   ی ها شانه 

 مگه؟   کرده   کار ی چ   بابا _  

 

 : داد   جواب   ه ی گر   با   دلرام 

  داشتم .  کنم   ازدواج   ن ی آرم   با   کنه   مجبورم   خواست ی م _  

 .  ال ی دان   مردم ی م 

 

 . رفتند   درهم   ال ی دان   ی ها اخم 

  زنگ   که   ی موقع   چرا   ؟ ی گ ی م   ی دار   الن   نارو ی ا   چرا _  

  ن ی آرم   او   پوست   که   دونستم ی م   ؟ ی نگفت   ی ز ی چ   زدم ی م 

 . کندم ی م   زنده زنده   رو 

 

 : زد   هق   دلرام 

.  سخته   طت ی شرا   گفت ی م   همش   مامان .  ومد ی ن   دلم _  

 . برات   بشم   قوزبالقوز   خواستم ی نم 

 

 . د ی بوس   را   سرش   ال ی دان 
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زور به  که  بودم  مرده  من  مگه  بشم  قربونت   _
قجره عهد  .م  ند  کی  م  همشونو  پوست  بدن؟  شوهرت 

مگه؟

:دیل نا  دلرام 
همه نی  ا  و  یز  سربا  یت  رف  یم  یگ  سال  هجده  همون  اگه   _

.ید بو  م  شی  پ  سختم  یا  روز  یت  داخ  نی  نم  گوش  پشت 
.ل ای  دان  بودم  تنها  یل  ی 

تیز ارا  پ 
۲۰  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دیچیپ او  یا  هه  شان  دور  ار  وک  چی  پ  را  دستانش  ل  ای  دان 
یر دا  دوست  که  یر  کا  جز  یچ  یه  به  .م  هست  الن   _
.ر نخو  هم  و  ری  زی  چ  یه  غص  .ن  نک  فکر  ید  ب  انجام 

.یت سی  ن  تنها  ه  گی  د 
اشک انگشت  نوک  با  و  دی  بوس  را  دلرام  یا  موه  یو  ر 
بزند حدس  وانست  تی  م  .د  کر  پاک  را  او  یا  هه  گون  یو  ر 
.ت اس  کرده  تحمل  را  یر  فشا  چه  مدت  نی  ا  در  دلرام 
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یمیم تص  کی  یت  وق  .ت  ناخ  شی  م  خوب  را  پدرش  اخالالق 
نیر بهت  انگار  که  رد  کیم  رفتار  یر  طو  رفت  گی  م 

که بود  نی  ا  بود  بی  عج  که  یزیچ  .ت  س  ای  دن  می  تصم 

از حرف  ر  گی  د  چرا  پدرش  وجود  با  انست  دی  نم 
:دیس پر  شک  با  نبود؟  یر  خواستگا 

اگه ؟ی  کن  ازدواج  نی  آرم  با  تو  واد  خی  م  النم   _
دیا ب  .ن  نک  فکرشو  هم  ذره  هی  که  ه  نی  ا  بخاطر  ات  هه  یر  گ 
عمه عروس  تو  بذارم  تا  شن  رد  من  یه  جناز  رو  از 

کردن جفت  ل  ای  خی  ب  گفتم  بهشون  بار  هزار  !ی  ش  فروغ 
گوششون تو  مگه  .ن  ش  هم  با  لی  فام  یا  دختر  و  پسر 

.ه ری  م 

عمه عروس  بسا  چه  نبود  بهزاد  اگر  .د  یش  ک  یه  آ  دلرام 
یت ح  زی  چ  همه  انگار  و  بود  دلتنگ  !د  بو  شده  فروغ 

افتاده بهزاد  د  ای  د  شی  م  باعث  هم  برادرش  یه  ساد  سوال 
.د شو  د  ای  ز  شی  ا  هه  غص  و 

شیا هک  اش  هم  باز  باشد  داشته  یر  ای  اخت  که  نی  ا  بدون 
که داد  را  ل  ای  دان  جواب  یت  وق  .د  ن  دی  چک  گونه  یو  ر 

.د بو  گرفته  کامالال  شی  صدا 
.ه ندار  ین  نگرا  یا  ج  ه  گی  د  !د  خور  بهم  یچ  همه   .. .ه  ن   _
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ین ا  شی  پ  .د  رفتن  بال  ل  ای  دان  یه  دی  کش  و  پرپشت  یا  ابروه 
.د خور  نی  چ  بلندش 

تو؟ زد؟  بهمش  یک   _

.د ز  ید  پوزخن  دلرام 
جرات ید  کر  فکر  من؟  به  راجع  ید  کر  فکر  یچ   _

دارم؟ و  ری  کار  نی  همچ 

او و  کرده  کامل  را  ش  اه  جمل  دلرام  نداد  اجازه  ل  ای  دان 
او حرف  ن  ای  م  اخم  با  .د  برسان  سوالش  جواب  به  را 

.دیر پ 
رو جراتش  دی  با  .ن  م  خواهر  ین  کی  م  اشتباه  خب   _

آدم هی  با  قراره  تو   .. .ی  کن  شوهر  قراره  تو  .ی  باش  داشته 
مهم بابا  و  مامان  نظر  م  گیم  ن  .ف  سق  هی  ری  ز  یر  ب 

منو اصالال  .ه  ر  تم  مه  تو  نظر  منتها  .ت  هس  چرا  ت،  سی  ن 
.م نی  بب  کن  نگاه 

به را  او  صورت  و  برده  دلرام  یه  چان  ری  ز  را  دستش 

:دیس پر  او  چشمان  در  ه  ری  خ  .د  چرخان  سمتش 
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باهات ا  نی  ا  بابا  تهش  د؟  شی  م  یچ  ید  ر  کی  م  مخالفت   _
.م باه  نی  رد  کی  م  قهر  روزم  دو  یک  ی  ردن  کی  م  دعوا 

مجبور که  بود  نی  ا  از  بهتر  یر  دلخو  نی  ا  ین  کی  نم  فکر 
؟ین ک  ازدواج  شی  وا  خی  نم  که  یس  ک  با  ی 

.د ز  یخ  تل  لبخنر  دلرام 
بابا .م  هست  هنوزم  .م  بود  فشار  تحت  یل  یخ  من  ل  ای  دان   _

پشتم که  نی  ا  یا  ج  نن  کی  م  تم  یا  حم  بگن  بهم  که  نی  ا  یا  ج  ا  نی  ا 
بدن بنفس  اعتماد  بهم  و  نباشم  نگران  بگن  و  تن  سی  وا 

.ن گرفت  ازم  بنفسمم  اعتماد  یه  موند  ته  همون 
.د نزن  حرف  بهزاد  از  وانست  تی  نم  .د  کر  یث  مک 

چه ونم  دی  نم   .. .د  نبو  کمکاش  و  هی  همسا  مرد  اگه   _
.د م  وی  م  سرم  بالالیی 

مرد نی  ا  یه  قص  .د  دا  بال  را  شیو  ابر  یا  ت  کی  ل  ای  دان 
چندان مادرش  ظاهرا  .د  بو  شده  جالب  شدت  به  هی  همسا 

یا بج  اما  بود،  نکرده  یو  ره  د  ای  ز  او  فی  توص  در  هم 
را ش  ای  قبل  سوال  متفکر  بپرسد  او  به  راجع  که  نی  ا 

.د کر  تکرار 
خورد؟ بهم  یر  چطو  یر  خواستگا  یت  نگف   _
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آدم ل  ای  دان  .د  کر  تعلل  یم  ک  دادن  جواب  در  دلرام 
رد؛ کی  م  عمل  و  فکر  یق  منط  ه  شی  هم  .د  نبو  یب  متعص 

فیر تع  او  یا  بر  و  مه  بو  م  را  زی  چ  همه  واست  خی  م  دلش 

هیا همس  مرد  هم  را  شب  آن  نقشهی  تمام  که  دی  بگو  .د  کن 
با دی  رس  تی  م  .د  ش  ان  می  پش  اما  بود،  شده  ش  ای  ناج  و  ه  دی  چ 
از و  بروند  لو  احساساتش  بهزاد  از  زدن  حرف  د  ای  ز 
نیا به  ل  ای  دان  واکنش  بزند  حدس  وانست  تی  نم  یف  طر 
:د دا  جواب  کوتاه  نی  هم  یا  بر  بود  خواهد  چه  ماجرا 

که کرد  پا  به  قشقرق  .د  یس  ر  راه  از  دخترش  دوست   _
بهم یچ  همه  خالالصه  و  داده  ازدواج  قول  بهش  ن   

آرم

.د خور 

تیز ارا  پ 
۲۱  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

شد یب  عص  و  شوکه  خواهرش  جواب  ن  دی  شن  از  ل  ای  دان 
:دیر غ  لب  ری  ز  که 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

            

                  

                

   

 

                    

             

 

 

     

                    

              

                  

                    

              

                  

                  

               

   

https://t.me/darkhaste_romanh

معلوم .م  ناس  شی  م  رو  شغال  نیا  من   .. .ی  عوض  آشغال   _
حال .ه  داد  یل  شک  نی  ا  قول  مه  گی  د  نفر  چند  به  سی  ن 

اومده که  بود  ه  دی  فهم  کجا  از  دخترش  دوست 
تو؟ یر  خواستگا 

وضوح به  را  سوال  نی  ا  جواب  که  نی  ا  با  دلرام 
.ت انداخ  بال  شانه  ندانستن  یه  نشان  به  انست  دی  م 

.م ون  دی  نم   _

.دیش ک  یف  پو  ل  ای  دان 
کردن رو  ه  کی  مرت  نی  ا  فی  تعر  بابا  و  مامان  بار  هر   _

که هم  یر  اونطو  .ن  ن  کی  م  یو  ره  د  ای  ز  دارن  گفتم  بهشون 
فکر بنده  پدر  منتها  .ت  سی  ن  مظلوم  رو  ای  نی  ا  نن  کی  م  فکر 

و یز  با  یت  پار  با  که  نی  آرم  تی  موقع  به  دارم  کرده 
البته .م  ن  کی  م  حسادت  آورده  بدستش  دغل  و  دروغ 

و رو  دو  .ه  شد  یه  گ  جای  ای  دن   .. .ا  ت  سی  ن  ام  نی  ا  بابا  ری  تقص 

هر که  ت  سی  ن  یک  ال  .ی  س  ری  نم  ی  یا  ج  به  یش  نبا  باز  دغل 
!ا بالباله  اون  نشسته  داره  رو  ا  هی  گ  ژی  و  نی  ا  ی 

.دیش ک  یف  پو 
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.ت دی  جد  استاد  نی  ا  از   .. .و  بگ  خودت  از   .. .ل  ای  خی  ب   _
؟ هی  همسا  یا  آق 

لبخند ل  ای  دان  زبان  از  هی  همسا  یا  آق  لغت  ن  دی  شن  با  دلرام 
اتاقش در  که  بدهد  را  او  جواب  خواست  و  زد  یگ  ن  رم  ک 

.د ش  وارد  مادرشان  و  شده  باز  وا  هی  ب 
.ه صبحون  نی  ای  ب  نی  پاش  .م  بگرد  دورتون  من  یه  ال   _

.ت هس  د  ای  ز  وقت  فعالال  اما   ، نیر  دا  د  ای  ز  حرف  ونم  دی  م 

انگار .د  ش  ه  ری  خ  مادرش  به  شده  گرد  ین  چشما  با  ل  ای  دان 
را او  خانواده  از  ش  ای  یا  جد  و  یز  سربا  سال  دو  نی  ا 

د ای  به  را  مادرش  یا  هت  عاد  که  بود  کرده  ار  کش  فرامو 
.ت نداش 

میر دا  دی  شا  .ن  ین  بز  در  اومدن  از  قبل  خب  من  مادر   _
!مین زی  م  یر  براد  خواهر  یا  حرف 

که بود  خوشحال  پسرش  تک  ن  دی  د  از  آنقدر  ه  ری  من 
را ل  ای  دان  شی  ره  ت  .د  نکر  هی  قض  اصل  به  یه  توج   

اصالال

زد که  یا  ه  می  ن  و  نصف  چشمک  با  و  کرد  نوازش 

:دیس پر  معنادار 
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نه؟ ما  به  یگ  یم  خواهرت  به  که  هی  خبر  نکنه   _

شیا ج  از  بعد  و  شد  ه  ری  خ  مادرش  به  زده  ت  ری  ح  ل  ای  دان 
.ت برخاس 

.ر دو  زی  بر  رو  ذهنت  یا  فکر  جدت  سر  مامان   _
باز دنبال  نی  نی  بش  شوهری  و  زن  امروز  از  احتمال 

.ا توروخد  نی  کن  ول  .ن  یش  با  من  بخت  کردن 

.دید خن  ل  ای  خی  ب  ه  ری  من 
فورا بزنه  غر  طوری  نی  ا  آدم  وقت  هر  کن  باور  ل  ای  دان   _

یر دا  سر  ری  ز  رو  یس  ک  حال  .ه  شی  م  جور  ازدواجش 

.. .ن  بهمو  بگو 

.ت خی  گر  مهلکه  از  عی  سر  ل  ای  دان 
صبحونه رفتم  .ش  بدو  یگ  یم  شما  نره  م  گی  م  من   _

.م بخور 

داشت که  همانطور  بعد  و  کرده  ش  اه  بدرق  لبخند  با  ه  ری  من 
:ت گف  دلرام  به  خطاب  د  شی  م  خارج  اتاق  از 

.میر بخو  صبحونه  ای  ب  پاشو   .. .ر  ماد  پاشو   _
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انداخته هی  سا  دخترش  چشمان  در  که  یت  حسر  و  رفت 
ن ای  م  که  رد  کی  م  یگ  زند  یا  جامعه  در  چرا  .د  ید  ن  را  بود 
ل ای  دان  از  داشت؟  وجود  فرق  اندازه  نی  ا  تا  دختر  و  پسر 

را او  قت  ون  آ  و  دارد  سر  ری  ز  را  یس  ک  ند  دی  رس  پی  م 
جواب ش  اه  پسرعم  یر  خواستگا  به  ردند  کی  م  مجبور 
نیا هم  بار  کی  مادرش  کاش  .د  ش  نی  غمگ  .د  ده  مثبت 
را یس  ک  او  که  دی  رس  پی  م  .دی  رس  پی  م  او  از  را  سوال 

اسب بر  سوار  ید  مر  شی  ها  ایو  ر  در  نه؟  ای  دارد  دوست 
نیا با  دی  شا  قت  ون  آ  نه؟  ای  شد  کی  م  را  انتظارش  دی  سف 

باز مادرش  شی  پ  را  دلش  یه  سفر  وانست  تی  م  سوال 
کاش .د  شو  قضاوت  آنکه  بدون  بزند  حرف  .د  کن 

مادرش با  داشت  بهزاد  به  که  یس  احسا  از  وانست  تی  م 
بزند حدس  وانست  تی  نم  که  فیح  صد  اما  کند،  صحبت 
منتظر دی  با  رد  بی  م  مادرش  شی  پ  را  ها  حرف  نی  ا  اگر 

با دی  رس  تی  م  .د  ان  می  م  او  جانب  از  یش  واکن  چه 
یل خا  یا  بج  و  کرده  قبل  از  بدتر  را  طی  شرا  شی  ا  هف  حر 

.د شو  قضاوت  زی  ن  مادرش  طرف  از  دلش،  شدن 

تیز ارا  پ 
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 ۲۱۱_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  و   داد ی م   جولن   سرش   در   که   ی ن ی غمگ   ی ها فکر   با 

.  رفت   رون ی ب   اتاقش   از   صبحانه   خوردن   ی برا   ل ی م ی ب 

  که   البته .  خوردند   آرام   یی فضا   در   را   شان صبحانه 

  و   او   ی برا   فقط   خودش   ی برا   گرفتن   لقمه   ی بجا   مادرش 

  پدرشان   شد   تمام   صبحانه   ی وقت .  گرفت ی م   لقمه   ال ی دان 

  به   ال ی دان   همراه   او   و   کرد   ترک   را   خانه   ع ی سر 

  ی وقت .  کند   جمع   را   سفره   تا   کردند   کمک   مادرشان 

 : گفت   ی خستگ   با   ال ی دان   شد   تمام   کارشان 

  زنگ   م ی گوش   اگه .  خوابم ی م .  مامان   م خسته   ی ل ی خ   من _  

 .  خوابه   ن ی بگ   ن ی بد   جواب   لطفا   خورد 

 

 : گفت   ع ی سر   ره ی من 

  ست ی ل   ه ی   خوام ی م   ی شد   دار ی ب   بعدش   کن   استراحت _  

  دعوت   مهمون   خوام ی م .  المون ی فام   از   باهم   م ی س ی بنو 

 .  کنم 
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  با   ی ک ی نزد   ی رابطه .  زد   مادرش   ذوق   به   ی لبخند   ال ی دان 

  ی ذوق   جه ی نت   در   و   نداشته   اش ی مادر   و   پدر   ی ها ل ی فام 

  اما   د، ی د ی نم   خود   در   هم   ی مهمان   ن ی ا   در   شرکت   ی برا 

 . بشکند   را   مادرش   دل   امد ی ن   دلش 

 . م ی کن ی م   ه ی ته   ستم ی ل   شم   دار ی ب .  باشه _  

 

 . رفت   اش صدقه قربان   ره ی من 

  کنم   درست   رشته   آش   ناهار   خوام ی م .  بشم   قربونت _  

  ی پاشد   مادر   فقط .  کنم ی م   دارت ی ب   خودم   بخواب .  برات 

 . بخر   کشک   برو 

 

 . داد   جواب   ال ی دان   ی بجا   دلرام 

 . کنه   استراحت   داداش   بذار .  الن   خرم ی م   رم ی م   من _  

 

 . زد   ی لبخند   ال ی دان 

 . رم ی م   خودم   بزنم   چرت   ه ی .  درست   سراغ   برو   تو _  

 

 . انداخت   بال   ابرو   دلرام 
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درسم به  نترس  .ه  ک  کشه  یم  ن  طول  تر  شی  ب  ه  قی  دق  ده   _
دعواهامون   تا  فعالال  نی  د  یس  ر  تازه  یل  جنابعا  .م  س   
ری م 

.م   کن  لوست  م  کی  ونم  تی  م  شه  شروع 

.د ز  یک  چشم  ل  ای  دان 
.م واب  خی  م  من  پس  ین  کی  م  اصرار  که  حال   _

و خودش  یه  مکالم  از  مادرش  ذوق  ن  دی  د  با  دلرام 
.ت رف  سمتش  به  .ت  گرف  ش  اه  خند  ل  ای  دان 

؟یدیم پول  مامان   _

و برداشت  کانتر  یو  ر  از  را  پولش  فی  ک  عی  سر  ه  ری  من 
به و  آورده  ون  ری  ب  آن  از  ین  توما  زار  هه  د  اسکانس  چند 

.د دا  دلرام  دست 
م کی  حداقل  یر  و  خی  نم  که  ه  ویم  .م  بش  قربونت  ای  ب   _

خوندن درس  موقع  بخر  ی  زیچ  یت  تنقالال  خودت  ی   
بر

.. .ر  بخ  داداشتم  برای  !ه  نر  سر  ته  حوصل 

نگاه ا  هن  آ  به  و  بود  باز  چشمانش  هنوز  که  ل  ای  دان 
.دید خن  ش  غش  غ  رد  کی  م 
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یل زی  گر  خرس  قد  ه  گی  د  ات  هه  بچ  بگردم  دورت   _
نره؟ سر  ون  مه  حوصل  برامون  یر  خی  م  تنقالالت   .  

شد

.دید خن  ه  ری  من 
سن به  ا  زی  چ  نی  ا  مگه  تازه  .ن  یاه  بچ  هنوزم  من  واسه   _
یچ .ه  دستش  آبنبات  ه  شی  هم  هی  همسا  پسر  نی  هم  ساله؟  و 

.ه فعال  درونش  کودک   .. .ن  آها  روانشناسا؟  ن  گی  م 

.ت بس  را  چشمانش  ل  ای  دان 
فقط ید  کر  فی  تعر  هی  همسا  پسر  نی  ا  از  اونقدر   _
.م ش  آشنا  باهاش  تا  مسافرت  از  برگرده  منتظرم 

یگ دلتن  .د  بشنو  را  ا  هن  آ  یا  هف  حر  تا  نماند  ر  گی  د  دلرام 
در یف  حر  هر  و  رد  کی  م  ش  اه  ان  وی  د  داشت  بهزاد  یا  بر 
.د ردن  کی  م  دی  تشد  را  احساسش  نی  ا  دی  ن  شی  م  او  مورد 
خانه از  دی  خر  یا  بر  و  کرد  عوض  را  شی  ا  هس  لبا 

اما بود،  رفته  یو  ره  د  ای  پ  یا  بر  صبح  که  نی  ا  با  .د  ز  ون  ری  ب 
.ت واس  خی  م  آزاد  یا  هو  دلش  باز 

عاشق نبود  یت  لعن  کنکور  ریگ  در  یت  وق  رها  تل  قب 
که مادرش  یا  هی  کان  ته  خان  عاشق  .د  بو  اسفندماه 
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ا هی  کار  زی  تم  نی  ا  یک  دی  هم  فیم  ن  اصالال  بود  یل  چندسا 
از  .. .ن  کرد  دی  خر  عاشق  .د  ون  شی  م  تمام  یک  و  شروع 

یزیر برنامه  عاشق  و  یل  گ  یه  ما  تا  گرفته  نو  لباس 

.دید ج  سال  یا  بر 

تیز ارا  پ 
۲۱  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

یا بج  دی  ع  شدن  کی  نزد  با  که  بود  یل  سا  چند  حال  اما 
امسال و  د  شی  م  ناراحت  و  مضطرب  شدن  خوشحال 
.د بو  کرده  هم  دی  تشد  را  بد  حال  نی  ا  بهزاد  یل  خا  یا  ج 
چه که  دی  نفهم  که  بود  افکارش  در  غرق  یر  قد  به 

.د کر  دی  خر  و  شده  کوچه  سر  سوپرمارکت  وارد  ین  زما 
ش ای  کی  پالالست  یه  سی  ک  ته  که  آمد  ون  ری  ب  مغازه  از  ی   

وق

!د ور  خی  م  چشم  به  یب  چو  آبنبات  چند 
!د ر  کی  م  می  تقس  او  با  را  ا  هت  آبنبا  بود  بهزاد  اگر 

.د کر  یط  را  خانه  به  بازگشت  ری  مس  و  دی  کش  یه  آ 
ساختمانشان وارد  که  دی  د  را  ید  مر  ان  شه  خان  یک  ید  نز 
ر گی  د  و  برساند  او  به  را  خودش  تا  کرد  تند  قدم  .د  ش 
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مرد و  کرد  ری  د  اما  ندازد،  ای  ن  دی  کل  در  کردن  باز  یا  بر 
از را  شی  ا  هد  یل  ک  و  دی  کش  یف  پو  .ت  بس  سرش  پشت  را  در 

.د آور  ون  ری  ب  بلندش  هودی  بی  ج 
به وصله  حی  ب  .د  ش  ساختمان  وارد  و  کرد  باز  را  در 
کی که  ی  یا  هه  شمار  به  و  داد  هی  تک  آسانسور  کنار  ار  وی  د 

.ت دوخ  چشم  د  شی  م  افزوده  ا  هن  آ  به  کی  به 
چهار یه  طبق  در  دی  با  آسانسور  ش  اه  محاسب  طبق 

و ا  هن  آ  یه  خان  به  متعلق  پنج  یه  طبق  چون  تاد  سی  ای  م 
پنج یو  ر  آسانسور  مار  شه  طبق  عدد  یت  وق  اما  بود،  بهزاد 

.ت گرف  هی  تک  ار  وی  د  از  زده  ت  ری  ح  دلرام  تاد  سی  ا 
ل ای  دان  .د  بو  کار  سر  که  پدرش   .. .د  آور  فشار  ذهنش  به 
بود رفته  پنج  یه  طبق  به  که  یس  ک  .د  بو  ه  دی  خواب  که  هم 
که ی  یا  ج  تا   .. .د  بهزا  .د  باش  وانست  تی  م  نفر  کی  فقط 
.ت نداش  آمد  و  رفت  بهزاد  یه  خان  به  یس  ک  انست  دی  م 

بهزاد که  شود  مطمئن  با  یر  تق  شد  باعث  موضوع  نی  هم 
.دید خن  ان  جی  ه  با  و  است  برگشته 

.د نمان  آسانسور  منتظر  ر  گید  که  داشت  ذوق  آنقدر 
و ین  نکرد  باور  یت  سرع  با  و  دیو  د  ا  هه  پل  سمت  به  عی  سر 

.دیو د  بال  سمت  به  را  طبقه  پنج  وقفه  بدون 
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نیا به  خودش  با  ا  هه  پل  از  رفتن  بال  مدت  طول  تمام  در 
که ی  یا  هت  آبنبا  واند  تی  م  حال  که  دی  شی  ند  ای  م  موضوع 

!د کن  می  تقس  بهزاد  با  را  بود  ه  دی  خر 
نمانده شی  برا  یس  نف  رسما  که  دی  رس  پنج  یه  طبق  به  یت  وق 
.ت وخ  سی  م  ش  اه  نی  س  و  رد  کیم  درد  شی  پاها  ساق  .د  بو 
نفس چند  و  تاد  سی  ا  واحد  دو  نی  ب  یا  فض  در  ناچار  به 

.دیش ک  قی  عم 
کرد نگاه  بهزاد  یه  خان  ید  ورو  در  یو  جل  به  ان  جی  ه  با 

با ید  ورو  در  مردانه  کفش  جفت  کی  ن  دی  د  با  و 
اناتش جی  ه  بر  عی  سر  اما   ، دیر  پ  نی  یا  پ  و  بال  یل  خوشحا 

.د بو  برگشته  بهزاد  .د  بو  درست  حدسش  .د  آم  فائق 
در به  و  کرد  ا  جه  با  ج  دستش  در  را  شی  ها  دی  خر  یه  سی  ک 

جا شی  ا  هب  ل  یو  ر  که  یق  یم  ع  لبخند  با  .د  ش  کی  نزد 
منتظر و  داد  فشار  را  در  کنار  زنگ  بود  کرده  خوش 

.د کن  باز  شی  برا  را  در  بهزاد  تا  ماند 
دوباره نشد  یر  خب  دی  د  یت  وق  .د  بو  شده  طاق  طاقتش 

نی یا  پ  و  بال  یا  صد  بالخره  که  داد  فشار  را  در  زنگ 

.دین ش  را  در  یه  ر  گی  دست  شدن 
نشان ای  م  سد  بود  منتظر  فقط  .د  ش  حبس  ش  اه  نی  س  در  نفس 

د، نی  بب  را  بهزاد  او  و  برود  کنار  بود  یب  چو  در  همان  که 
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متعلق که  ی  یا  آشن  یه  چهر  با  او  و  شد  باز  در  یت  وق  اما 
و رفته  باد  به  ذوقش  تمام  شد  و  ره  بو  ر  نبود  بهزاد  به 

.د دا  تعجب  و  ت  ری  ح  به  را  شی  جا 
ید استا  همان  !ش  کی  زی  ف  سابق  استاد  !د  بو  رادمنش  دکتر 

را نگاهش  .ت  سی  ن  یت  درس  آدم  بود  گفته  بهزاد  که 
او بالخره  که  نی  ا  تا  چرخاند  او  صورت  یو  ر  رف  حی  ب 

.د کر  باز  لب 

د؟ ای  م  بر  من  دست  از  یک  کم  ؟  نی  یا  بفرم   _

استاد بود  مطمئن  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب  دلرام 
هم آن  از  شی  ب  یر  انتظا  .ت  اس  نشناخته  را  او  سابقش 

و آرام  یس  در  یا  هس  کالال  سر  آنقدر  .ت  نداش 
چشم در  و  ها  کالالس  از  ی  لیخ  در  که  بود  روصدا  سی  ب 

یا صد  .د  م  آی  م  بنظر  یئ  نامر  شی  ا  هم  معل  از  یر  ای  بس 
!دیایب خودش  به  شد  باعث  بهنام 

آشنا بنظرش  ش  اه  ف  ای  ق  که  مقابلش  دختر  به  متعجب  بهنام 
دخترک   .ت  نشس  ش  ای  ان  شی  پ  یو  ر  اخم  .د  کر  یه  نگا  بود 
.د   بو  زده  خشکش  که  بود  ه  دی  د  جن  انگار 
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؟ نی  داشت  یر  کا  کردم  عرض   _

.د ش  هول  دلرام 
!د استا  سالالم   _

!د بودن  یف  کا  بهنام  یا  ابروه  رفتن  بال  یا  بر  جمله  نی  هم 

تیز ارا  پ 
۲۱  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دیز گ  لب  بهنام  یه  رفت  بال  یا  ابروه  ن  دی  د  با  دلرام 
رفع درصدد  .د  بو  زده  گند  زدن  صدا  مدل  نی  ا  با  رسما 

.د برآم  رجوع  و 
.. .د  ای  نم  دتون  ای  منو  شما   _

او حرف  ن  ای  م  و  برده  ش  یا  موه  یل  را  دستش  بهنام 
.دیر پ 

.ت آشناس  برام  ته  ف  ای  ق   _
.د کر  زی  ر  را  چشمانش 
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 ؟ ی بود   شاگردام   از   نکنه _  

 

 . داد   رون ی ب   را   نفسش   دلرام 

 بپرسم؟   ی ز ی چ   ه ی   شه ی م ...  استاد   بله _  

 

 : د ی پرس   شوکه .  نکرد   توجه   او   ی خواسته   به   اصال   بهنام 

  که   ی همون   منظورم   ی عن ی   ؟ ی بهزاد   ی ه ی همسا   تو _  

 براش؟   کنه ی م   س ی تدر   گفت ی م 

 

  ذهنش   در   ز ی چ   ک ی .  داد   تکان   سر   تعجب   با   دلرام 

  ف ی تعر   رادمنش   دکتر   برادر   از   بهزاد .  آمد ی نم   در   جور 

  خود   توانست ی م   تا   و   است   ق ی رف   او   با   بود   گفته   و   کرده 

  ی بجا   حال   چرا   پس   بود،   کرده   نقد   را   رادمنش   دکتر 

  نجا ی ا   خودش   بود   ده ی ند   را   او   که   رادمنش   دکتر   برادر 

 بود؟ 

 : گفت   بود   سوالش   جواب   منتظر   که   بهنام   به   رو 

  متوجه   رو   ی ز ی چ   ه ی   من   فقط .  گفتن   درست   بله _  

 . شم ی نم 
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دید ج  دختر  دوست  ن  دی  د  .د  دا  هی  تک  چارچوب  به  بهنام 
باعث بود  هم  خودش  سابق  شاگرد  که  برادرش 

ش دی  جد  یه  یا  همس  داشتن  از  بهزاد  .د  بو  شده  ش  حی  تفر 
پشت یا  هف  حر  از  را  نی  ا  .د  بو  سرخوش  حد  از  شی  ب 
حال در  دختر  نی  ا  اگر  یت  ح  .د  بو  شده  متوجه  تلفنش 

یل احتما  نی  چن  ده  نی  آ  در  .د  نبو  دخترش  دوست  حاضر 

!ت داش  وجود 
؟یشیم ن  متوجه  رو  یچ   _

:د کر  زمزمه  دی  ترد  با  دلرام 
ه شی  م  .ن  قی  رف  شما  برادر  با  که  م  دی  شن  بهزاد  آقا  از  من   _
هی بهزاد  آقا  خود  آقا  ؟  نی  ن  کی  م  ار  کی  چ  جا  نی  ا  شما  بپرسم 

؟ نی  دار  ازشون  خبری  .ن  ت  سی  ن  مدته 

.دیش ک  درهم  را  شی  ا  هم  اخ  بهنام 
.ه رفت  دم  ای  بود؟  یچ  اسمت   _

.د دا  جواب  کوتاه  و  کالالفه  دلرام 
.. .م  دلرا   _
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.د ز  هوا  در  ین  بشک  بهزاد 
کالالسا سر  که  همون   .. .ی  احمد  دلرام  .د  اوم  دم  ای   _

.ه گوش  هی  شست  نی  م  ته  اون  همش 

:دیس پر  هی  ثان  چند  از  بعد  و  کرد  مکث 
گفته؟ یچ  بهت  من  به  راجع  بهزاد  دلرام   _

:دیس پر  آرام  بهنام  و  د  ید  دز  او  از  را  نگاهش  دلرام 
نه؟ م  ای  ناجور  آدم  من  گفته   _

با رابطه  در  بهزاد  که  ی  یا  هف  حر  نداشت  دوست  دلرام 
انکار کرد  یع  س  ناچار  به  .د  کن  بازگو  را  بود  زده  او 

.د کن 
از  .. .ن  نگفت  ید  ای  ز  زی  چ  که  شما  از   .. .ه  زی  چ  ین  عی  نه   _

آدم یل  یخ  گفتن  و  کردن  فی  تعر  یل  یخ  برادرتون 
.ن هست  یا  لعاده  اق  فو 

.د ش  ه  ری  خ  او  به  هی  سف  اندر  عاقل  بهنام 
پس؟ کرده  فی  تعر  من  برادر  از   .. .ب  عج   _

.د دا  تکان  سر  دلرام 
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شما هستن؟  کجا  یر  یم  ا  دکتر  نی  بگ  ه  شی  م  حال  بله   _
؟ نی  دار  خبر 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  بهنام 
من رو  آدم  نی  ا   .. .ا  ین  نک  اعتماد  رو  ای  نی  ا  به  دلرام   _

.ه ار  دل  مشک  ذاتا  ناسم  شی  م 

.د کر  نگاهش  شده  گرد  ین  چشما  با  دلرام 
؟یچ ین  عی   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  بهنام 
نه زی  م  دهنده  هی  روح  و  بخش  یژ  انر  یا  حرف  ت  شی  پ   _
!ه گفت  اه  ری  ب  و  بد  یل  ک  منم  سر  پشت  مطمئنم  نه؟  مگه 

!هیم آد  چطور  ون  شی  ا  بگم  منم  تا  بگو  بهم  نترس 

که یز  یچ  تنها  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب  دلرام 
خوب را  بهزاد  واقعا  او  که  بود  نی  ا  انست  دی  م 

بود جذاب  شی  برا  ید  ح  به  بهنام  نهاد  شی  پ  .ت  ناخ  شی  نم 
:د دا  جواب  دی  ترد  با  که 

.نیت سی  ن  ید  اعتما  قابل  آدم  شما  گفتن  ونم  شی  ا  خب   _
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تیز ارا  پ 
۲۱  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د کر  یچ  نچ  ن  بهنام 
کالال .ه  کن  خرد  رو  اش  بی  رق  عادتشه  .م  ونست  دی  م   _

.ه ن  زی  م  گول  یر  طو  نی  ا  دخترارو 

.د کر  اخم  دلرام 
اصالال ون  شی  ا  .ن  ین  کی  م  اشتباه  نی  دار  شما  نم  کی  م  فکر   

_

.ن ت  سی  ن  نی  گی  م  که  یر  طو  نی  ا 
.د افزو  حرص  با 

نید اوم  شما  چرا  ت  سی  ن  یت  درس  آدم  اگه  اصالال   _
؟ شه  خون 

.دیش ک  یف  پو  بهنام 
یلیخ حقم  در  مرحومش  پدر  .ه  شی  م  سرم  رفاقت  من   _
رو بذارم  پا  ونم  تی  نم  که  ونه  شی  ا  بخاطر  .ه  کرد  یب  خو 
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مجبور .ش  دست  برسونم  ه  لی  وس  هی  گفته  النم  .ن  رفاقتمو 
.ه برنگرد  کن  دعا  نی  بش  برو  یو  ن  شی  م  من  از  .م  ای  ب  بودم 

.د کر  مشت  را  دستانش  دلرام 
ون شی  ا  .ن  ین  کی  م  ا  جی  ب  قضاوت  نی  دار  شما  بنظرم   _

.ن کرد  کمک  من  به  یل  ی 

بهزاد یه  نداز  ای  ب  یا  هت  ن  طی  ش  جبران  درصدد  که  بهنام 
:ت گف  بود 

کردنت دفاع  مدل  نی  ا  از  .ه  کرد  کار  مخت  رو  خوب   _
نگفته من  سر  پشت  بهزاد  آقا  نیم  ه  م  نی  بب  بگو  .م  هم  فی  م 

نین چ  من  شاگرد  بعنوان  تو  نبه؟  جی  م  گوشش  و  سر 
آدمارو داره  عادت  شون  یا  یل  و  .ه  ن  ؟ی  دی  د  ازم  یز  ی 
.ه بد  جلوه  خوب  و  بزرگ  رو  خودش  و  کنه  بی  تخر 

بهنام زبان  از  یر  گی  د  نقد  ن  دی  شن  تحمل  ر  گی  د  دلرام 
با یل  مشک  چه  دو  آن  دی  فهم  یم  ن  .ت  نداش  بهزاد  به  راجع 

حیج تر  اما  فتند،  گی  م  بد  هم  سر  پشت  که  داشتند  هم 
رادمنش دکتر  حرف  تا  کند  باور  را  بهزاد  حرف  اد  دی  م 
بهزاد اگر  .د  بو  تر  شی  ب  بهزاد  با  ارتباطش  هرحال  به  !ا  ر 
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را رادمنش  دکتر  فت  گی  م  دی  با  ناخت  شی  نم  خوب  را 
:ت گف  اخم  با  !ت  ناخ  شی  نم  اصالال 

؟ نی  دار  خبر  ون  شی  ا  از  شما   .. .ا  حرف  نی  ا  ل  ای  خی  ب   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  بهنام 
.ه گی  د  بدشه  یا  عادت  از  نم  یا  نه؟  مگه  رفته  گذاشته  و  هی   _

.ه دار  کار  آشناهاش  از  یک  ی  شی  پ  رفته 

:دیس پر  دی  ترد  با  دلرام 
د؟ ای  م  یک  نی  ون  دی  نم   _

.ت انداخ  بال  شانه  بهنام 
ره ای  درم  سر  خودش  یک  ی  استادت  نی  ا  یا  کار  از   _

.. .ا  خد  هم  یک  ی 
.ه رد  گی  برم  یک  ونم  دی  نم 

یلیل د  ر  گی  د  .ت  انداخ  ری  ز  به  را  نگاهش  دی  ناام  دلرام 
که بود  نشده  خوب  تنها  نه  حالش  .د  ید  یم  ن  ماندن  یا  بر 
ات فی  توص  با  بخصوص  .د  بو  شده  تر  دلسرد  و  تر  دی  ناام 

نکند .د  بو  انداخته  چنگ  جانش  به  هم  شک  بهنام 
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  را   ش ی ها دندان .  بودند   درست   رادمنش   دکتر   ی ها حرف 

  د ی نبا .  بود   کرده   کمکش   ی کل   بهزاد .  فشرد   هم   ی رو 

  خواست   حرص   با .  کرد ی م   فکر   او   به   راجع   نگونه ی ا 

  خودشان   واحد   در   شدن   باز   ی صدا   که   کند   ی خداحافظ 

 . د ی شن   را   مادرش   ی صدا   بندش   پشت   و 

 ؟ ی زن ی م   حرف   ی دار   ی ک   با   مادر   دلرام _  

 

  سمت   به   دلرام   و   شد   ره ی خ   ره ی من   به   کنجکاو   بهنام 

  نظر   ر ی ز   در   ی چشم   از   را   او   ی مدت   مطمئنا   که   مادرش 

 . د ی چرخ   داشت 

.  من   سابق   استاد ...  مامان   رادمنشن   دکتر   شون ی ا _  

 . بهزاد   آقا   دوست 

 

 . زد   ی لبخند   ره ی من 

  نگهش   دور   بد   چشم   از   خدا ...  پسر   ن ی ا   به   ماشاللا _  

.  آقان   و   باسواد   خودش   مثل   دوستاشم   ماشاءللا .  داره 

 ... ماشاءللا   ی ال   و   دکتر   که   همشونم 
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کرده چه  خانواده  نی  ا  با  بهزاد  !د  ش  گرد  بهنام  چشمان 
و زده  ید  لبخن  زور  به  بودند؟  شده  ش  اه  ت  فی  ش  که  بود 

:ت گف  ی  یو  رش  خو  با  ه  ری  من  که  داد  سالالم 
وان خی  نم  کجان؟  بهزاد  آقا  نی  ا  پسرم؟  یب  خو   _

برگردن؟

بال شانه  ه  ری  من  یه  ان  می  صم  رفتار  از  ت  ری  ح  با  بهنام 
.ت انداخ 

.م ندار  یت  درس  اطالالع  منم  وال   _

.د ز  لبخند  ه  ری  من 
دلتنگ بگو  .ن  برسو  بهش  مارو  سالالم  شی  دی  د   _

.مین و  مه  یا  همس 

تیز ارا  پ 
۲۱  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

واقعا .د  ش  ه  ری  خ  مادرش  به  گرد  ین  چشما  با  دلرام 
باز جا  مادرش  دل  در  گونه  نی  ا  بهزاد  چرا  دی  هم  فی  نم 
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هم خودش  !د  نبو  هم  مادرش  تنها  البته  !د  بو  کرده 
.د بو  شده  هی  همسا  مرد  ری  درگ 

سر بود  ا  دی  هو  صورتش  کل  در  که  یب  تعج  با  بهنام 
.د دا  تکان 

.. .ا  حتم  .م  چش   _

.د کر  اشاره  ان  شه  خان  به  ه  ری  من 
آقا یا  دوست  .م  یش  با  خدمتتون  در  داخل  نی  یا  بفرم   _

.ن من  خود  یا  هه  بچ  نی  ع  بهزادم 

در و  ه  شی  هم  بهزاد  .ت  گرف  ش  اه  خند  واقعا  بار  نی  ا  بهنام 
نیا اما  داشت،  قرار  توجه  مرکز  در  ا  هع  جم  یه  هم 

با را  ا  هن  آ  انگار  که  بود  یر  طو  ش  اه  یا  همس  برخورد 
.ت اس  کرده  جادو  خاص  ید  ترفن 

بد چرا  که  رد  کی  م  درک  قبل  از  تر  شی  ب  یک  اند  دی  شا  حال 
به !د  بو  کرده  یب  عص  را  دلرام  بهزاد  سر  پشت  گفتن 

.د کر  کنترل  را  ش  اه  خند  یت  سخ 
اءللاللاللا شن  ا  .م  بر  دی  با  دارم  عجله  .ن  ازتو  ممنون  یل   

یخ  _
.ه گی  د  وقت  ه 
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.د دا  تکان  سر  ه  ری  من 
آقا به  مارو  سالالم  نره  دت  ای  .م  پسر  همراهت  به  خدا   _

!این برسو  بهزاد 

را خودش  نتوانست  ر  گی  د  ه  رین  م  دی  تاک  ان  زی  م  از  بهنام 
ان شه  خان  داخل  ه  ری  من  .د  ز  یق  یم  ع  لبخند  و  کند  کنترل 

به تا  کرد  یه  کوتا  یظ  خداحاف  هم  دلرام  و  رفت 
:دیس پر  دی  ترد  با  بهنام  که  برود  ان  شه  خان 

بگم؟ بهزاد  به  که  ین  بز  ی  زی  چ  یف  حر  وای  خی  نم   _

گوش به  تا  داشت  حرف  ای  دن  کی  .د  کر  بغض  دلرام 
که بهنام  را  ا  هف  حر  نی  ا  واست  خیم  ن  اما  برساند،  بهزاد 
یا بر  .د  بشنو  نداشت  بهزاد  با  هم  یب  خو  یه  رابط  ظاهرا 

ی یا  صد  با  و  داده  تکان  یف  من  نشانهی  به  را  سرش  نی  هم 
:ت گف  لرزان 

.م ندار  یف  حر   .. .ه  ن   _

هم باز  که  افتاد  راه  به  ان  شه  خان  سمت  به  و  دی  چرخ 
.ت ساخ  متوقفش  بهنام  یا  صد 
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 ...  دلرام _  

 

  لحظه   ک ی   ی برا !  شد   شوکه   ه ی ثان   چند   ی برا   دلرام 

  ادا   را   نامش   که   یی صدا   تن   و   لحن   ن ی ا   کرد   احساس 

 . است   بهزاد   به   متعلق   بود   کرده 

  هم   را   او   ی حت   و   ده ی چرخ   بهنام   سمت   به   ع ی سر   که ی طور 

  بهنام   تعجب   دن ی د   با .  بود   زده   توهم   رسما .  کرد   شوکه 

 : د ی پرس   دستپاچه 

 ن؟ ی بگ   ن ی خواست ی م   ی ز ی چ _  

 

 . داد   تکان   سر   بهنام 

  ی سوال   اگه   کن   ادداشت ی   رو   تلفنم   شماره .  اوهوم _  

  ست ی ن   که   بهزاد .  بپرس   ازم   درسات   تو   ی داشت   ی ز ی چ 

 . ی مون ی م   لنگ 

 

 .  زد   گره   درهم   را   دستانش   خجالت   با   دلرام 

.  باهام   ارتباطن   در   ل ی م ی ا   با   بهزاد   آقا .  ممنون   ی ل ی خ   نه _  

 . کنن ی م   کمکم   همچنان 
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که نی  ا  از  بود  شده  شوکه  .د  ن  دیر  پ  بال  بهنام  یا  ابروه 
فکر به  همچنان  ش  طی  شرا  و  اوضاع  نی  ا  در  بهزاد 

.د بو  ش  اه  یا  همس  دختر 
به شدن  وابسته  اهل  ناخت  شی  م  را  بهزاد  که  ی  یا  ج  تا 

بالالیی چه  نداشت  تی  اهم  شیا  بر  هم  چندان  .د  نبو  یس  ک 
که بود  شده  چه  حال  .د  یآ  یم  شی  شاگردها  سر  بر 

بهزاد دی  با  بود؟  دلرام  فکر  به  بودنش  یر  فرا  غم  ری  عل 
مفصل رابطه  نی  ا  در  او  با  و  ه  دی  د  کی  نزد  از  را 

.د ر  کی  م  صحبت 
فقط و  نکرد  ش  اه  شمار  دادن  یا  بر  یر  اصرا  ر  گی  د 
.د کر  یظ  خداحاف  بعد  و  گفت  او  به  را  ش  لی  می  ا  آدرس 

.ت بازگش  ان  شه  خان  به  افتاده  فرو  یا  هه  شان  با  دلرام 
یو ر  صدا  و  سر  نی  کمتر  با  را  بود  کرده  که  ی  یا  ه  دی  خر 

.ت رف  اتاقش  به  و  گذاشت  کانتر 
کردن چک  به  که  دی  دی  نم  خود  در  ین  توا  ر  گی  د 
بر هی  تک  با  و  کرده  اکتفا  بهزاد  یس  در  یا  هل  یم  ی 

ین ناگها  و  یظ  خداحاف  بدون  رفتن  مدل  از  ش  ای  ناراحت 
.د نزن  حرف  او  با  ش  ای  ناراحت  و  یگ  دلتن  با  رابطه  در  او 
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تیز ارا  پ 
۲۱  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

ن دی  شن  با  و  ورد  آی  م  فشار  قلبش  به  حد  از  شی  ب  یگ  دلتن 
حرف بهزاد  با  دی  دی  م  واجب  ر  گی  د  بهنام  یا  هف  حر 

.د بزن 
وارد .د  کر  باز  را  اپش  تپ  ل  و  کنده  تن  از  را  ش  ای  هود 

.د ش  شی  ا  هل  یم  یا  باکس 

و زده  پوزخندی  .ت  داش  بهزاد  طرف  از  نخوانده  یم  ای  پ 
:ت گف  حرص  با  لب  ری  ز 

همه نی  ا  استاد  !ی  فرستاد  سوال  یر  س  هی  باز   _
!؟ ری  ذ  پت  یل  مسئو 

شیا بر  یم  ای  پ  و  نکند  باز  را  مش  ای  پ  واست  خی  م  اول 
باز را  لی  می  ا  وصله  حی  ب  و  شد  می  تسل  ا  تی  نها  اما  د،  سی  بنو 

.د کر 
.د رفتن  بال  شی  ابروها  بهزاد  م  ای  پ  ن  دی  د  با 

"؟ می  بزن  حرف  م  کی  ه  شی  م   .. .ی  نباش  خسته   "
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شیا هب  ل  یو  ر  یع  واق  ید  لبخن  روز  چند  از  بعد 
!ت نشس 

.د دا  را  او  لی  می  ا  جواب  عی  سر 
"؟ می  بزن  حرف  یچ  به  راجع  .ی  مرس   "

یا بر  اد  دی  م  جان  داشت  وگرنه  بود  گذاشته  بال  طاقچه 
صحبت یا  بر  یع  موضو  اگر  یت  ح  او  با  زدن  حرف 

!د نداشتن  هم 

بهزاد ظاهرا  اما  برسد،  رید  مش  ای  پ  پاسخ  رد  کی  م  فکر 
.د دا  را  جوابش  بالالفاصله  که  بود  نشسته  اپش  تپ  ل  پشت 

خاموشش یک  بار  هی  .ن  ک  روشن  رو  تی  گوش  ل  ای  بار"   
هزار .ی  دار  یز  یچ  یش  گو  اصالال  رفته  دت  ای  ید  کر 

"ت به  زدم  زنگ 

.ت   گش  ش  ای  گوش  دنبال  به  و  شد  بلند  زی  م  پشت  از  عی  سر 
بار   نی  اول  یا  بر  که  بود  وصله  حی  ب  روزها  نی  ا  در  آنقدر 
کرده   پرت  کجا  را  ش  ای  گوش  انست  دی  نم  ش  ای  زندگ  در 
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در را  آن  اتاق  در  گشتن  یل  ک  از  بعد  هم  ا  تی  نها  .ت  اس 
.د کر  ا  دی  پ  تخت  ری  ز 

سر تخت  ری  ز  از  چگونه  ش  ای  گوش  انست  دی  نم   
اصالال

!د بو  درآورده 
تا ماند  منتظر  و  داده  فشار  را  آن  کنار  یه  دکم 

شدن روشن  از  هی  ثان  چند  هنوز  .د  شو  روشن  ش  ای  گوش 
خوردن زنگ  به  شروع  که  بود  نگذشته  ش  ای  گوش 
و ت  سی  ک  یا  بر  شماره  ند  یب  ب  نکرد  نگاه  اصالال  .د  کر 

.د دا  جواب  عی  سر 
بله؟  _

داشت که  یض  بغ  بر  عالالوه  دی  شن  که  را  بهزاد  یا  صد 
تختش یو  ر  و  نشسته  شی  ا  هب  ل  روی  قی  عم  ید  لبخن 

.د آم  فرود 

یلیخ سرتون  ظاهرا  !ه  یا  همس  خانم  شد  عرض  سالالم   _
!ا هه  بود  شلوغ 

لب آرام  .د  رفتن  بال  او  کالالم  یه  طعن  از  دلرام  ی   
ابروه

:د ز 
چطور؟  .. .م  سالال   _
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.دین ش  را  بهزاد  قی  عم  نفس  یا  صد 
چکش تازه  امروز  فرستادم  لی  می  ا  برات  وز  ری  د   _

بوده؟ گرم  کجا  سرت  !ی  کرد 

.د فرستا  گوشش  پشت  را  شی  موها  دلرام 
.د نش  اومد  ل  ای  دان  .م  کن  چک  واستم  خی  م  صبح   _

با بود  سپرده  یش  فرامو  به  را  او  برادر  اسم  که  بهزاد 
:دیس پر  ابقه  سی  ب  یت  یس  حسا 

؟ید ز  رل  یت  رف  روز  چند  ن  یا  تو  نکنه  ؟  هی  ک  ل  ای  دان   _

.د شدن  گرد  دلرام  چشمان 
بار هزار  مامان  خوبه   .. .ا  باب  ل  ای  دان  ؟ی  گی  م  یچ   _
تموم شی  سرباز  ل  ای  دان  .ه  گفت  ت  شی  پ  داداشم  به  راجع 

.ه برگشت  .ه  شد 

.دیش ک  یا  آسوده  نفس  وضوح  به  بهزاد 
.ن روش  دلت  و  چشم   .. .ی  سالالمت  به   _
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:دیس پر  ر  ای  خت  ای  ب  دلرام 
شده؟ یز  یچ  ؟  می  بزن  حرف  یت  گف   _

:د دا  جواب  خونسرد  بهزاد 
بدجورم .د  بو  شده  تنگ  مهی  همسا  دختر  یا  بر  دلم   _
؟ید کر  فکر  من  به  اصالال  تو  ؟ی  چ  تو  .د  بو  شده  تنگ 

احساس قلبش  به  را  مختلف  احساسات  هجوم  دلرام 
و ید  شا  باعث  هم  ش  ای  دلتنگ  به  بهزاد  اعتراف  .د  کر 

ن ای  م  نی  ا  در  .ش  بغض  ن  دی  ترک  باعث  هم  و  بود  انش  جی  ه 
از و  خورده  غبطه  احساساتش  ن  ای  ب  در  او  یت  راح  به 

!د بو  شده  یص  حر  زی  ن  وردش  می  ب  سوال 

تیز ارا  پ 
۲۱  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دیز لر  حرص  و  بغض  از  شی  صدا 
؟ین کی  م  کارو  نی  هم  همه  با   _
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.د ش  متعجب  او  یص  حر  لحن  از  بهزاد 
.م شی  نم  منظورت  متوجه  ؟ی  کار  چه   _

.دیش ک  ش  سی  خ  چشمان  ری  ز  را  دستش  دلرام 
؟یر کا  چه  ین  و  دی  نم  ؟ی  کار  چه   _

.د ده  ادامه  را  شی  ا  هه  گل  تا  کرد  مجابش  بهزاد  سکوت 
یا بر  یر  ب  یر  بذا  بر  خی  ب  یر  طو  نی  ا  بود  قرار  اگه   _

یت انداخ  راه  موعظه  چرا  ؟ید  کر  کمک  بهم  اصالال   
ی

وار دی  ام  خوب  یا  روز  و  یگ  زند  نی  ا  به  منو  چرا  برام؟ 
؟ید کر 

تالالش غم  ری  عل  .د  یو  بگ  یز  یچ  ر  گی  د  نتوانست 
سیخ صورتش  بازهم  نکردن  هی  گر  یا  بر  ش  اه  نداز  ای  ب 
چشمانش و  گرفتند  سبقت  هم  از  اشک  یا  هه  دان  .د  ش 

.د سوختن 

د زی  م  حرف  یت  وق  .د  ش  کردنش  هی  گر  متوجه  بهزاد 
قلب به  انگار  که  یش  لرز  .د  یز  ر  لی  م  شدت  به  شی  صدا 

ت قی  حق  وانست  تی  م  کاش  .د  بو  کرده  تی  سرا  هم  او 
او به  وانست  تی  م  کاش  .د  یو  بگ  دلرام  به  را  ش  ای  زندگ 
از فارغ  کامالال  که  دارد  یگ  زند  کی  او  که  دهد  ح   

توض
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  د ی بگو   توانست ی م   کاش .  است   کنکور   ی برا   س ی تدر 

  ی ه ی همسا   بود   محال   وگرنه   اند کرده   د ی تهد   را   جانش 

  آرام   ی برا   تالشش   تمام .  کند   رها   را   اش ی داشتن   دوست 

!  ی حرف   سه   اسم   ک ی   در   شد   خالصه   دلرام   کردن 

 . کرد   زمزمه   قلبش   اعماق   از   و   وجود   تمام   با   که   ی اسم 

 ... ی دل _  

  از   بود   پر .  داشت   پشتش   حرف   ی ل ی خ   گفتن   ی دل   ن ی ا 

  تلنبار   دلش   در   که   یی ها حرف   و   مهر   به   سر   ی ها راز 

 . بودند   شده 

 

  شدت   قلبش   ی ها تپش .  شد   مات   او   خاص   لحن   با   دلرام 

  تحمل .  است   شده   داغ   صورتش   کرد   حس   و   گرفته 

 : زد   زار .  شد ی م   یی هوا   بدتر .  نداشت   را   ی لحن   ن ی چن 

 . نزن   صدا   ی نطور ی ا   منو _  

 

 . امد ی ن   کوتاه   بهزاد 

.  ازم   نباش   دلخور   ی نطور ی ا .  کنم ی م   خواهش   ی دل _  

 . نکن   ه ی گر   بهزاد   جون 
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تا دی  کش  طول  .ت  گذاش  دهانش  یو  ر  را  دستش  دلرام 
.د کر  کنترل  را  خودش 

مهمه؟ برام  ید  کر  فکر  ؟ید  یم  قسم  رو  جونت  چرا   _

لبخند کرد  احساس  که  بود  یر  طو  بهزاد  آرام  یا  صد 
.ت اس  کرده  خوش  جا  شی  ا  هب  ل  یو  ر 

یه غص  فقط  .م  باها  باش  روراست  یر  موفرف  تم؟  سی  ن   _
ممکنه که  ین  یا  ناراحت  ؟یر  و  خی  م  رو  کتابت  و  دفتر 

؟یر بخو  خط  ده  نی  آ  یا  دکتر  ت  سی  ل  از  من  نبود  با 

چه بهزاد  .د  ز  چنگ  شی  پا  ران  به  دلرام 
کند؟ اعتراف  زی  چ  چه  به  او  واست  خی  واست؟م  خی  م 
او به  شده  که  هم  حرص  یو  ر  از  شده  تا  کرد  تالالش 

که نی  ا  یا  بج  زبانش  انگار  اما   ، دی  بگو  محکم  یه  بل  ک 

.د بو  دلش  فرمان  تحت  باشد؛  عقلش  فرمان  تحت 
.م ون  دی  نم   _

.دین ش  را  بهزاد  قی  عم  نفس  یا  صد 
روز هر  آخه  اما   .. .ی  دل  ونم  دی  نم  ردم  کی  م  فکر  منم   _
کدوم واسه  من  رسم  پی  م  خودم  از  توئه  شی  پ  فکرم  که 
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شاگردام از  کی  کدوم  به  شدم؟  دلتنگ  همه  نی  ا  شاگردم 
ردم گی  م  یه  کردم؟  فکر  همه  نی  ا  می  زندگ  تو  آدم  کدوم  ا 
یس ک  قسم  بابام  مامان  روح  به   .. .م  خاطرات  لی  ذهنم  تو 

!م حالتا  هی  عی  طب  گفتم  یم  وگرنه  .م  ن  کی  نم  ا  دی  پ  رو 
ای کنم  فکر  ونم  تی  نم  ه  گید  الن  م؟  گی  م  یچ  یر  یگ  ی 

!هیچ دردم  ونم  دی  نم  که  بزنم  گول  خودمو 

ت ری  ح  .ت  گرف  شی  پا  ران  از  یت  سخ  گون  شی  ن  دلرام 
.دیه جی  م  ون  ری  ب  ش  اه  ن  یس  از  داشت  قلبش  .د  بو  زده 

چرا .د  ر  کی  م  انه  وی  د  را  او  شیا  هف  حر  با  داشت  بهزاد 
رد؟ کی  م  یز  با  کلمات  با  چرا  فت؟  گی  نم  واضح 

!یگیم یچ  همم  فی  نم  من   _

.د کر  پر  را  گوشش  بهزاد  نرم  یا  صد 
.. .ی  دل  یم  ه  فی  م   _

تیز ارا  پ 
۲۱  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 
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را مکالمه  نی  ا  یه  ادام  تحمل  و  تاب  کرد  حس  دلرام 
و نشسته  سکوت  در  ا  هت  ساع  واست  خی  م  دلش  .د  ندار 
خود با  را  او  جمالالت  .د  کن  فکر  بهزاد  یا  هف  حر  به 
او کلمات  پشت  مفهوم  و  معنا  کند  تالالش  و  کرده   

مرور

ن دی  کش  سر  از  ر  تن  یر  یش  ا  هف  حر  نی  ا  ن  دی  شن  .د  ب  ای  در  را 
نشان یش  واکن  چه  دی  با  انست  دی  نم  اما  بود،  عسل  جام 

یت سخ  به  هم  نی  هم  یا  بر  بود  جی  گ  یف  طر  از  و  دهد 
.د کن  عوض  را  بحث  کرد  تالالش 

؟یت رف  بر  خی  ب  یچ  یا  بر   _

.دید خن  بهزاد 
باز نی  ا  از  تر  شی  ب  فعالال  و  ری  احساس  بحث  یر  فرف  مو   

_

برا ش  می  بذار  .م  کن  مشغول  رو  ذهنت  وام  خی  نم  نم،  کی  نم 
واضح ام  زی  چ  یل  یخ  قطعا  اونموقع  تا  .ت  کنکور  از  بعد 

؟یک اُ  .ن  برامو  ه  شی  م 

بهزاد واقعا  .ت  گذاش  قلبش  یو  ر  را  دستش  بار  نی  ا  دلرام 
واقعا رد؟  کی  م  صحبت  او  با  احساساتش  از  داشت 

ان جی  ه  با  را  دهانش  آب  داشت؟  عالالقه  او  به  نسبت 
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سرتاسر یب  قل  و  اشک  از  سیخ  یت  صور  با  .د  دا  قورت 
!ت داش  هم  ن  دی  خند  به  لی  م  ان  جی  ه 

ادعا فقط  او  انگار  !د  ر  کی  م  اعتراف  راحت  چه 
را چشمانش  !د  کن  یگ  زند  لحظه  در  بود  بلد  رد  کی  نم 
ار وک  چی  پ  مختلفش  احساسات  .د  کر  بسته  و  باز  کوتاه 

.د بودن  خورده  گره  درهم 
.ه باش   _

:ت گف  نت  طی  ش  با  بهزاد 
یش قبول  یک  پزش  نکنه   .. .م  دلرا  یز  یچ  هی  فقط   _

من بگو  هی  طور  نی  ا  اگه  !ا  برام  یر  بذا  بال  طاقچه  بعدش 

!م بد  ری  یغ  ت  رو  تی  درس  یه  برنام 

.دیش کی  م  خجالت  .د  آمدن  کش  لبخند  به  دلرام  یا  هب  ل 
درست و  ی  یا  آشن  ماه  چند  از  بعد  د  شی  نم  باورش   

اصالال

بهزاد بود  برده  یپ  خودش  احساسات  به  که  ین  زما  در 
یگ زند  .د  باش  کرده  مطرح  او  با  را  یع  موضو  نی  چن 
او به  را  خوشش  روی  لحظه  نی  ا  در  ا  هل  سا  از  بعد 
دیم ناا  که  ی  یا  هل  سا  طول  تمام  در  اگر  .د  بو  داده  نشان 

که آمد  خواهد  یز  رو  انست  دی  م  بود  مانده  کنکور  پشت 
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تحمل قطعا  کند  تجربه  را  یریظ  نی  ب  احساس  نی  چن 
اعتماد کمبود  .د  شی  م  راحت  شی  برا  سخت  یا  هز  رو 
یه گوش  ه  شی  هم  که  بود  رسانده  یا  درجه  به  را  او  بنفس 

از و  ماند  خواهد  تنها  ابد  تا  که  رد  کی  م  تصور  ذهنش 

... .ل  حا  اما  شد،  نخواهد  داشته  دوست  یس  ک  طرف 

کوتاه لب  ری  ز  فقط  بهزاد  یا  هت  ن  طی  ش  تمام  جواب  در 
:د کر  نجوا 

!ه ن   _

.د دا  را  جوابش  تی  رضا  با  بهزاد 
آخر راند  م  ری  م  پس  .د  ش  راحت  لم  ای  خ  پس  خب   _

فقط .م  کن  یز  یر  برنامه  رو  کنکور  تا  خوندنت  درس 

.د وا  خی  م  توپ  یه  برنام  هی  هم  دی  ع  وسط  نی  ا 

به فقط  و  کرده  سکوت  داشت  دوست  .د  ز  لبخند  دلرام 
یل سوا  اما  دهد،  گوش  بهزاد  شور  و  شر  پر  یا  صد 

ن ای  جر  از  بعد  .د  بو  کرده  مشغول  شدت  به  را  ذهنش 

شک به  بهزاد  ین  ناگها  شدن  دی  ناپد  و  یق  سا  تصادف 

.د باش  ماجرا  دو  نی  ا  ن  ای  م  یط  ارتبا  نکند  که  بود  افتاده 
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  ان ی پا   را   تماس   سوال   ن ی ا   گرفتن   ده ی ناد   با   توانست ی نم 

 : گفت   آرام   ن ی بنابرا   دهد 

 ازت؟   بپرسم   سوال   ه ی   شه ی م _  

 

 ! زد   سوت   بهزاد 

 . بپرس   تا   دو   شما ...  ی موفرفر   بله _  

 

.  برد   ش ی موها   سمت   به   را   دستش   ار ی اخت ی ب   دلرام 

  ی موفرفر   بهزاد   ی وقت .  کردند ی م   معجزه   کلمات   ی گاه 

  ی موها   از   هم   آنچنان   کرد ی م   احساس   زد ی م   ش ی صدا 

  که   کرد   ی سوال   معطوف   را   فکرش .  د ی آ ی نم   بدش   فر 

 . بپرسد   او   از   خواست ی م 

  چرا   هست؟   ی ربط   تو   رفتن   و   ی ساق   تصادف   ن ی ب _  

  باشم؟   خودم   مراقب   ی ل ی خ   ی گفت   تلفن   پشت   روز   اون 

 اد؟ ی م   ادت ی   بود   مضطرب   ی ل ی خ   لحنت 

 

 .  د ی کش   ی پوف   بهزاد 

 ... نپرس   سوال   گفتم ی م   کاش _  
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  را   او   نام   معترض   کند   فکر   نکه ی ا   بدون   و   هوا ی ب   دلرام 

 . زد   صدا 

 ... بهزاد _  

 

 ت ی پاراز # 

 ۲۱۹_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

 : گفت   بهزاد   بعد   و   شد   سکوت   ه ی ثان   چند   ی برا   نشان ی ب 

  به   د ی با   که   ی زن ی م   صدا   آدمو   ی نطور ی ا   خب   جونم؟ _  

 ! شت ی پ   کنم   اعتراف   م نکرده   و   کرده   ی ها کار   ی همه 

 

  ی ظ ی غل   جانم   از .  گرفت   دندان   به   را   نش ی ر ی ز   لب   دلرام 

 . شد   داغ   صورتش   بود   گفته   جوابش   در   بهزاد   که 

 ؟ ی بد   جواب   ی خوا ی نم _  

 . بود   آرام   ش ی صدا 

 

 . شد   ی جد   بهزاد   لحن 
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به من  مسافرت  نی  ا  آره  .م  دی  م  کوتاه  رو  جوابت   _
ازم رو  چراش  فعالال  یل  د  یل  و  داره،  ربط  یق  سا   

تصادف

خب؟ نپرس 

:د ز  لب  ین  نگرا  با  البته  و  متعجب  دلرام 
.. .ه  آخ   _

:دیر پ  حرفش  ن  ای  م  عی  سر  بهزاد 
از  .. .ا  ماجر  نی  ا  ل  ای  خی  ب   .. .ا  دی  مر  نداره  آخه  ه  گی  د   _
یریم .ه  شد  تنگ  وم  بت  پش  واسه  دلم  .و  بگ  برام  خودت 

وم؟ بت  پش 

.دیش ک  یه  آ  دلرام 
؟ی یا  کج  یگ  ب  وای  خی  نم  تو  .م  ریم  شب  هر   .. .م  اوهو   _
عیر س  دهد  جواب  تا  دهد  فرصت  بهزاد  به  که  نی  ا  از  قبل 

:د کر  اضافه 

!م شد  شوکه  یل  یخ  که  دم  ید  رو  یک  ی  امروز  یت  راس   _

:دیس پر  و  شده  او  سوال  به  دادن  جواب  ل  ای  خی  ب  بهزاد 
؟یک  _
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:د دا  جواب  اخم  با  دلرام 
آدم یت  گف  که  همون  .م  سابق  استاد   .. .ش  رادمن  دکتر   _

.ت سی  ن  یت  درس 

.د شو  متعجب  تا  بود  بهزاد  نوبت  حال 
بهنام؟  _

متوجه دلرام  واست  خی  نم  فعالال  .د  کر  یه  کوتا  ی   
سرف

بهنام تی  امن  از  ه  کی  زمان  تا  حداقل  .د  شو  بهنام  با  نسبتش 

.د شی  م  مطمئن 
نگفت؟ که  یز  یچ   _

سوال به  دادن  جواب  بجای  بعد  و  کرد  من  و  من  دلرام 
:دیس پر  او 

؟ نی  دار  یص  خا  مشکل  هم  با  شما   _

:د ز  لب  بهزاد 
چطور؟  _

.د خاران  را  سرش  دلرام 
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اون ر  ست  پش  تو  که  ی  یا  حرف  همون  ا  قی  دق  آخه   _
!ت ف  گی  م  تو  سر  پشت  اونم  یت  ف  گی  م 

:د کر  زمزمه  عی  سر  بهزاد 
بهت؟ گفته  یچ  بهنام  م  نی  بب  بگو  واضح  یل  د   _

:د دا  جواب  دی  ترد  با  دلرام 
.م نکن  اعتماد  بهت  .ی  بزن  گولم  یا  و  خی  م  تو  گفت   _

!ین بز  وب  خب  خو  یا  حرف  نی  ا  از  همه  با  عادته 

.دید خن  حرص  با  بهزاد 
مفت حرف  من  سر  پشت  کرد  غلط  رادمنش  دکتر   _

.د ز 

.ت گرف  ش  اه  خند  او  حرص  از  دلرام 
حرفارو نی  هم  سرش  پشت  که  هم  تو  خود  خب   _

با و  د  ای  م  بدتون  هم  از  چطوری  .م  هم  فی  نم  که  من  !ی  زد 
ه تی  می  صم  قی  رف  که  برادرش  از  چرا  خب  !؟  نی  قی  رف  هم 

برات؟ ره  ای  ب  رو  زت  ای  ن  مورد  هی  لی  وس  یت  نخواس 
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 : گفت   ل ی م ی ب   بهزاد 

  ن ی ا   از   شدم   مجبور .  نبود   دسترس   در   داداشش _  

.  داره   مشکل   ی روان   لحاظ   از .  بخوام   کمک   که ی مرت 

 . ی شد   راحت   شرش   از   که   خوشحالم   چقدر 

 

  بود   داده   او   به   بهنام   که   ی ل ی م ی ا   آدرس   ی ادآور ی   با   دلرام 

 . چرخاند   حدقه   در   را   چشمانش 

  ی سوال   ا ی   خواستم   کمک   تا   بهم   داد   رو   لش ی م ی ا   آدرس _  

 . بپرسم   ازش   داشتم 

 

 : زد   غر   بهزاد 

  بخواد   اسکل   ن ی ا   که   مردم   من   مگه !  کرده   غلط _  

 کنه؟   کمکت 

 

 ت ی پاراز # 

 ۲۲۰_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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بهزاد طرف  از  که  یه  توج  از  لذت  با  بار  نی  ا  دلرام 
اعتراض باعث  ه  کی  طور  دید  خن  زی  ر  بود  شده  ش  بی  نص 

.د ش  بهزاد 
!و ت  و  ونم  دی  م  من  ید  ب  لی  می  ا  بهش  یر  فرف  مو   _

نجوا لب  ری  ز  و  آرام  او  خوردن  حرص  از  لذت  با 
:د کر 

در تو  با  گفتم  من  .ه  بد  رو  شه  شمار  واست  خی  م  تازه   _
.م ارتباط 

.د بخند  قبل  از  بلندتر  شد  باعث  بهزاد  زدن  غر 
.ه کرد  ود  خی  ب   .. .ا  غلط  چه   _

:ت گف  تی  جد  با  دی  شن  را  دلرام  یه  خند 
آب دلت  تو  قند  ؟ی  دی  م  حرص  منو  د  ای  م  خوشت   _

!ا بدم  حرصت  که  سه  ری  م  منم  نوبت  ه؟  شی  م 

ش ری  تحر  زی  م  یو  ر  یا  هت  آبنبا  به  را  نگاهش  دلرام 
.ت دوخ 

پشت و  نی  دوست  هم  با  چرا  نم  کی  نم  درک  واقعا  آخه   _
!نیگیم بد  هم  سر 
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با بفهمد  دلرام  که  نی  ا  بدون  بود  ید  ج  کامالال  بهزاد   
لحن

اد دی  م  جولن  او  ذهن  در  که  یل  سوا  به  تمام  نت  طی  ش 
.ت اس  داده  جواب 

تحملش اون  بخاطر  .ه  ین  ین  ناز  مرد  یل  یخ  برادرش   _
پدر .ه  دار  ین  روا  مشکل  یل  ک  نی  ا  بعد  .ه  گی  د  نم  کی  م 

تحمل معصوم  طفل  اون  یل  و  .ه  درآورد  رو  برادرش 

.ه ن  کی  م 

.د رفتن  بال  دلرام  یا  ابروه 
یل مشک  رادمنش  دکتر  د  ایم  ن  بنظر  آخه  ؟ی  مطمئن   _

!ه باش  داشته 
یت وق  که  امروز  بجز  البته  .د  ر  کی  م  رفتار  ید  عا  ه  شی  هم 
!ن گفت  یر  و  یر  د  به  کرد  شروع  یم  استاد  تو  دی  فهم 
شده قطع  تماس  کند  فکر  تا  شد  باعث  بهزاد  سکوت 

.ت اس 
شد؟ قطع   .. .و  ال   _

زمزمه بود  ا  دی  پ  کلماتش  ک  تک  ت  از  که  یت  لذ  با  بهزاد 
:د کر 
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که یر  دا  اعتماد  بهم  اونقدر  که  خوشحالم  چقدر  ا  دی  مر   _
حال هی  اصالال  .ی  نکرد  باور  رو  مردک  نی  ا   

مزخرفات

.د ش  ساخته  روزم  .م  کرد  ا  دی  پ  یب  خو 

جا از  دلرام  شد  باعث  اتاق  در  وای  هی  ب  شدن  باز 
فرصت اما  شدند،  گرد  چشمانش  مادرش  ن  دی  د  با  .د  بپر 
ین نگرا  با  و  عی  سر  ه  ری  من  چون  دهد  نشان  یش  واکن  نکرد 

.د آم  ش  کی  نزد 
شده؟ قرمز  چرا  چشات  ؟ین  زی  م  حرف  یر  دا  یک  با   _

؟ید کر  هی  گر 

از را  یش  گو  مضطرب  ید  حدو  تا  و  اکراه  با  دلرام 
حرص پر  اما  آرام،  ی  یا  صد  با  .د  دا  فاصله  گوشش 

:ت گف 
تو؟ یا  یم  زدن  در  بدون  چرا   .. .ا  توروخد  مامان   _

.د کر  اشاره  یش  گو  به  اخم  با  ه  ری  من 
؟ید زی  م  حرف  یک  با  یت  داش  مگه   _

.د رفتن  بال  دلرام  یا  ابروه 
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.ایب بعد  بزن  در  م  گی  م  داره؟  یط  رب  چه  مامان   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  ه  ری  من 
هیر گ  یچ  برا  تو  اصالال  ؟  هی  ک  تلفن  پشت  یگ  یم  ن   _

؟ید کر 

آن از  تر  شی  ب  را  بهزاد  وانست  تی  نم  .د  یش  ک  یف  پو  دلرام 
انست دی  م  یف  طر  از  .د  دار  نگه  معطل  تلفن  پشت 

کرد نخواهد  شی  رها  ت  سی  ک  تلفن  پشت  نفهمد  تا  مادرش 

:ت گف  آرام  نی  هم  یا  بر 
درسم به  راجع  زده  زنگ   .. .د  بهزا  آقا   .. .ه  استادم   _

!ه بپرس 
تنها .د  ش  وجدان  عذاب  دچار  ش  اه  جمل  آخر  دروغ  از 
نکرده صحبت  آن  به  راجع  بهزاد  با  که  یع  موضو 

!د بو  درس  بودند 

دلرام سمت  به  را  دستش  .ت  شکاف  مادرش  گل  ز  ال  گ 
.د کر  دراز 

.ش باها  کنم  کی  عل  و  سالالم  بده  رو  یش  گو   _
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دیم ه  فی  نم  اصالال  .د  کر  نگاهش  زده  ت  ری  ح  دلرام 
هم را  نی  ا  .د  بو  آمده  اتاقش  به  چه  یا  بر  مادرش 

!د بو  خوب  اندازه  نی  ا  تا  بهزاد  با  چرا  دی  هم  فی  نم 

چون بپرسد  را  آنجا  به  آمدنش  لی  دل  نکرد  فرصت 

ن ای  م  از  را  ش  ای  گوش  و  کرده  دراز  دست  مادرش 

.ت گذاش  واج  و  هاج  را  او  و  دیش  ک  ون  ری  ب  انگشتانش 

یت رف  بر  خی  ب  یت  گذاش  و  هی  کجا  ؟ی  چطور  پسرم  سالالم   _
مادر؟

ن دی  شن  با  بود  دلرام  ف  یر  ظ  یا  صد  منتظر  که  بهزاد 
و جمع  را  خودش  و  شده  شوکه  ه  ری  من  یژ  پرانر  یا  صد 

.د کر  جور 
من .ه  چطور  احوالتون  و  حال  .م  خان  ه  ری  من  سالالم   _

.م ممنون  خوبم 

.ت گرف  ه  دی  ناد  را  دلرام  ن  دیز  گ  لب  و  زده  ید  لبخن  ه  ری  من 
مادر؟ ذره  گی  م  خوش  سفر  .ر  خداروشک   _

تیز ارا  پ 
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۲۲  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د کر  کنترل  را  ش  اه  خند  بهزاد 
که آدم  .م  خونه  دلتنگ  بدجور  انم  خه  ری  من  راستش   _

سختش رفتنم  سفر  باشه  داشته  شما  یب  خو  به  یا  هی  همسا 
!ه شی  م 

کل نه  دلرام  دلتنگ  اما  بود،  دلتنگ  .د  بو  نگفته  دروغ 
!ن داوودخا  ه  ژی  بو  و  خانواده 

.دید خن  لذت  با  ه  ری  من 
سالالمت به  اءللاللاللا  شن  ا  .م  پسر  خودته  از  یب  خو   _

ازت یل  حا  فقط  گفتم  .م  شی  نم  مزاحمت  .ی  برگرد 
.ش با  خودت  مراقب  .م  بپرس 

:ت گف  و  کرد  یر  تشک  بهزاد 
کردن قطع  از  قبل  حمت  زیب  انم  خه  ری  من  ممنون   _
یه نکت  تا  چند  انم؟  خم  دلرا  دست  نی  دی  م  رو  یش  گو 

!م بگ  بهش  دی  با  یس  در 
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:د دا  جواب  عی  سر  ه  ری  من 
!ظ خداحاف  من  از   .. .ا  حتم  حتما   _

شیا تماش  زده  ت  ری  ح  که  دلرام  سمت  به  را  یش  گو 
.ت گرف  رد  کی  م 

بهت یس  در  یه  نکت  واد  خی  م  .ه  دار  کارت  مادر  ری  بگ   _
!ه بگ 

به و  گرفته  مادرش  از  را  یش  گو  متعجب  دلرام 
.د چسبان  گوشش 

و تاده  سی  ا  او  اما  کند،  ترک  را  اتاق  مادرش  بود  منتظر 
مادرش با  نداشت  فرصت  .د  ر  کی  م  نگاهش  کنجکاو 
را او  شک  واست  خی  نم  هم  یف  طر  از  و  کند  بحث 

:د ز  لب  کوتاه  نی  هم  یا  بر  .د  زی  برانگ 
بله؟  _

:ت گف  نت  طی  ش  و  خنده  با  بهزاد 
الن مطمئنم  .ی  موفرفر  ه  دی  رس  من  کردن  تی  اذ  وقت   _
کنم تکرار  دوباره  لزمه  خب  .ت  به  زده  زل  مامانت 

کرده؟ هواتو  دلم 
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با اما  افتاد،  خنده  به  بهزاد  یه  نداز  ای  ب  نت  طی  ش  از  دلرام 
را خودش  و  گرفته  گاز  را  لبش  بود  که  یت  بی  مص  هر 

.د کر  کنترل 
:ت گف  فاجعه  آمدن  بار  از  قبل  و  عی  سر 

انجام رو  نی  گفت  که  یف  یل  تکا  حتما  .د  استا  ممنون   _
.م دی  م 

.د کر  یچ  نچ  ن  بهزاد 
خوب فی  تکال  یگ  زرن  شاگرد  مه  هن  یا  ونستم  دی  م   _
مید ندا  داد  به  رو  سرت  تا  خب  !م  وشت  نی  م  برات  خوبم 

خاموش رو  تی  گوش  یل  د  فقط   .. .ی  خداحافظ  یا  بر  می  بر 
بخون خوب  درساتم  .ت  به  نم  زی  م  زنگ  باز  .ن  نک 

!و ت  با  ونم  دی  م  من  وگرنه 

منتظر مادرش  انگار  و  کرد  یه  کوتا  یظ  خداحاف  دلرام 
رفت ون  ری  ب  اتاق  از  لبخند  با  که  بود  یظ  خداحاف  نی  هم 
مادرش بود  ه  دی  نفهم  اصالال  که  دلرام  متعجب  نگاه  و 
.د کشان  خود  دنبال  به  را  است  آمده  اتاقش  به  چه  یا  بر 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 https://t.me/darkhaste_romanh 

   

 

  ن ی ع   و   د ی کش   دراز   تختش   ی رو   لذت   با   رفت   که   مادرش 

  ی برا   لزم   ی انرژ   حال .  د ی خند   دل   ته   از   ها ووانه ی د 

 ! داشت   هم   را   گر ی د   سال   هزار   تا   خواندن   درس 

 ******* 

  تا   ماند   منتظر   و   چرخاند   دهانش   داخل   را   آبنبات 

  ی کپ   نظرش   مورد   ی پوشه   داخل   بود   افته ی   که   یی ها داده 

  که   د ی کش ی م   انتظار   تاپ لپ   ی صفحه   به   ره ی خ .  شوند 

 . درآمد   صدا   به   خانه   اف اف 

  که   ی روز   چند   مدت   در   اصول .  رفتند   بال   ش ی ابروها 

  و   نجا ی ا   به   ی کس   بود   شده   ساکن   ش ی عمو   آپارتمان   در 

  زنگ   او   به   دنش ی د   ی برا .  بود   امده ی ن   مالقاتش   ی برا 

  شانه .  رفت ی م   اش ی مهر   عمه   ی خانه   به   او   و   زدند ی م 

 . باشد   د ی ام   داد   احتمال ...  انداخت   بال 

  در   شد   مطمئن   ی وقت   و   انداخت   تاپ لپ   به   ی گر ی د   نگاه 

  که   ی کس   ی برا   ی ز ی برانگ   شک   ز ی چ   تاپش لپ   ی صفحه 

  پشت   از   ست ی ن   آورد ی درنم   سر   ها کار   ن ی ا   از   چندان 

  بود   ی ورود   قسمت   ی رو   به   رو   که   کاناپه   مقابل   ز ی م 

 . رفت   اف اف   سمت   به   و   شد   بلند 
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.دید خن  ف  اف  ا  ور  تی  مان  داخل  بهنام  ری  تصو  ن  دی  د  با 
اما بود،  داده  او  به  را  ش  یو  عم  آپارتمان  آدرس  خودش 

.ز امرو  نه  دی  ش  کی  م  را  او  آمدن  انتظار  فردا 
.ت برا  دارم  !ط  خ  هفت  یه  کی  مرت   _

به .د  کر  باز  را  در  دهد  را  بهنام  جواب  که  نی  ا  بدون 
در پشت  کردنش  باز  از  بعد  و  رفت  ید  ورو  در  سمت 
را در  یس  ک  اگر  که  بود  تاده  سیا  ی  یا  ج  در  .ت  گرف  پناه 

!دیدیم ن  را  او  رد  کی  م  باز  کامل 

تیز ارا  پ 
۲۲  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د ز  لب  ش  اه  نقش  از  ان  جی  ه  با 
م دی  م  ته  سکت  ؟ی  ر  بی  م  منو  آبروی  یل  د  شی  پ   _

!ه کی  مرت 

شد   ه  ری  خ  آن  مار  شه  ین  ثا  یه  عقرب  و  کرد  نگاه  ساعتش  به 
او یا  بر  قی  دق  و  درست  را  آدرس  .د  برس  راه  از  بهنام  تا 

را   خانه  یگ  ساد  به  بهنام  نیم  ه  یا  بر  .د  بو  کرده  ارسال 
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تا بود  نگرفته  تماس  ن  دی  رس  از  قبل  برادرش  .د  بو  فته  ا 
.د شی  م  ری  غافلگ  خودش  قطعا  اما  کند،  ری  غافلگ  را  او 

را او  یا  هم  قد  یا  صد  تا  چسباند  در  به  را  گوشش 

زنگ یا  صد  بندش  پشت  و  آمد  پا  یا  صد  یت  وق  .د  بشنو 
.د ش  جمع  خود  در  و  کرده  منقبض  را  عضالالتش  در 

:د ز  شی  صدا  بهنام 
نه؟ مگه  ه  گی  د  ید  کر  باز  درو  تو   .. .و  ال  ؟ی  هست  بهزاد   _
را در  زنگ  دوباره  خواست  دی  آیم  ن  ی  یا  صد  دی  د  یت  وق 

.د ش  در  بودن  باز  متوجه  که  دهد  فشار 
؟ی یو  دسش  تو  ید  کر  ری  گ  یت  وس  بی  باز   _

خانه وارد  و  داد  هول  را  در  خودش  یه  جمل  از  خنده  با 
.د کر  ری  گ  ار  وی  د  و  در  یل  بهزاد  ه  کی  طور  .د  ش 

.. .د  بهزا   _
با که  یز  یم  یو  ر  برادرش  معروف  اپ  تپ  ل  ن  دی  د  با 

آدرس که  شد  مطمئن  داشت  قرار  مقابلش  در  و  فاصله 

مد ای  ن  ی  یا  صد  هم  باز  دی  د  یت  وق  .ت  اس  آمده  درست  را 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                      

                      

                      

                  

                      

 

       

 

                      

             

   

 

                

       

     

 

                    

                  

                  

https://t.me/darkhaste_romanh

در پشت  از  ین  ناگها  بهزاد  که  ببنند  را  در  تا  دی  چرخ 
ترساند چنان  را  بهنام  بلندش  دادن  سالالم  با  و  آمد  ون   

ری ب 
خواست و  کرد  پرت  نی  زم  یو  ر  را  دستش  ساک  او  که 

یت وق  .د  تا  سی  ا  بهزاد  یه  خند  بلند  یا  صد  با  که  کند  فرار 
رش وی  او  سمت  به  است  بوده  قرار  چه  از  هی  قض  دی  فهم 

.د بر 
.. .ه  گوسال  روحت  تو  یا   _

از را  او  ید  هو  کالاله  بهنام  اما  ت  خی  گر  دستش  از   
بهزاد

.دیب کو  گردنش  به  محکم  و  گرفت  پشت 
.. .ر  خ  یه  کی  مرت   _

ن ای  م  .د  دا  ادامه  ش  اه  خند  به  بلند  و  ل  ای  خی  ب  بهزاد 
:ت گف  یت  سخ  به  شی  ا  هه  خند 
پررو؟ بچه  یر  چطو   _

قلش بلند  یه  خند  از  .د  دا  تکان  را  سرش  تاسف  با  بهنام 
با دی  چرخ  سمتش  به  بهزاد  یت  وق  .د  بو  افتاده  خنده  به 

است، بوده  دلتنگش  چقدر  دی  فهم  تازه  او  صورت  ن  دی  د 
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به که  بود  بهزاد  نی  ا  کند  یت  حرک  که  نی  ا  از  قبل  اما 
.ت گرف  آغوش  در  را  او  و  رفت  سمتش 

.دیب کو  او  شکم  در  مشت  با  و  نکرده  ید  نامر  هم  بهنام 
!ق احم   _

.د ش  جدا  او  آغوش  از  خنده  با  و  ل  ای  خی  ب  بهزاد 
ایب بعد  کن  عوض  رو  ته  شد  ی  اه  قهو  شلوار  برو  اول   _

.مین بز  حرف 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  بهنام 
ونه؟ خی  م  خروس  کبکت  چته؟   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  لبخند  با  بهزاد 
شیپ منو  آب  ری  ز  تو  .ه  حقت  ؟ی  شد  کنف  چته؟  شما   _

.ش با  ید  بع  یا  بالاله  منتظر  ؟ی  ن  زی  م  یل  د 

دلرام به  که  ی  یا  هف  حر  از  تی  رضا  و  لبخند  با  بهنام 
.د آور  ون  ری  ب  تن  از  را  کتش  بود  زده 

.م گی  م  بهش  م  ته  گی  د  یا  گند  از  مش  نی  بب  بعد  یه  دفع   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                  

                  

   

     

 

     

                

         

 

         

             

 

 

 

 

 

           

                  

                  

   

https://t.me/darkhaste_romanh

انداخت کانتر  جلوی  ای  هی  راحت  از  یک  ی  یو  ر  را  کت 
او سمت  به  ش  اه  اشار  انگشت  .دیخ  چر  بهزاد  سمت  به  و 

.ت گرف  نشانه 
.ید کر  شروع  خودت   _

.د ز  یک  چشم  بهزاد 
دکتر دکتر  ید  ای  ز  .ه  کن  فیر  تع  ازت  که  مد  وی  ن  خوشم   _

.م کن  نقدت  م  کی  گفتم  رد  کی  م 

.د ز  یک  چشم  متقابالال  هم  بهنام 
.. .ر  د  اون  به  نی  ا  !ت  برا  کردم  جبران  منم   _

تیز ارا  پ 
۲۲  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د دا  فشار  را  او  یه  شان  بهزاد 
کیر تب  بهت  رو  دی  جد  سال  ن  دیس  ر  فرا  فعالال  بذار   _

چه شامل  ین  ز  آب  ری  ز  نی  ا  بخاطر  یم  ه  فی  م  بعدا  .م  بگ 
.یشیم ی  یا  مجازات 
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.د کر  نگاه  بهزاد  به  معنادار  و  نشست  کاناپه  یو  ر  بهنام 
م کی   .. .ا  ید  زی  نم  منو  آب  ری  ز  جماعت  دختر  سر   _

؟ هی  یا  خبر  .ی  شد  مشکوک 

.ت انداخ  او  مقابل  یت  راح  یو  ر  را  خودش  بهزاد 
بعد سال  تا  دی  شا  ید  ید  چه  خدارو  وب  خب  خو  یا  خبر   _

.. .ن  کرد  صدات  دنبالت  افتادن  ام  هه  بچ  !ی  شد  عمو 
.د کر  بچگانه  را  شی  صدا 

!میش سوارت  شو  اسب  یه  ب  عمو   . .ی  به  عمو   _

دستش کنار  کوسن  و  کرده  نگاه  او  به  افسوس  با  بهنام 
.د کر  پرت  او  سمت  به  را 

،ین کی  م  یخ  شو  یر  دا  که  کنم  فکر  وام  خی  م  بهزاد   _
که یض  یر  م  البته  صد  و  ین  ی  بشی  پ  قابل  ری  غ  یر  قد  به  اما 

!م باش  شده  عمو  النشم  نی  هم  رسم  تی  م 

.ت گرف  دندان  به  را  ش  نی  ری  ز  لب  بهزاد 
خاک !م  دار  انحراف  انگار  ضی  مر  یگ  یم  یر  جو  هی   _
باشه، منحرفانه  یا  کار  یه  جی  نت  دی  شا  شدن  پدر  سرت  تو 
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ه شی  م  محسوب  پدر  که  ید  فر  ه  شیم  ن  لی  دل  الزاما  اما 
.ه باش  منحرف 

.د دا  سرتکان  دی  د  که  را  بهنام  پ  چپ  چ  نگاه 
نگاه بهش  جانبه  همه  دی  با  .ا  واقع  سه  دی  چی  پ  همم  فی  م   _

!ین ک 

:ت گف  تی  جد  با  بهنام 
م ته  دردون  ی  هی  همسا  نی  ا  .م  اید  ج  .د  بهزا  نزن  زر   _

ته؟ دی  جد  حی  تفر 

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  بهزاد 
دیع ب  ین  عی  .م  ون  دی  نم  الن  بود  حی  تفر  هی  شب  اولش   _

.ه باش  حی  تفر  ونم  دی  م 

.د کر  نگاهش  زده  ت  ری  ح  بهنام 
ه؟ شی  م  یچ  رفتنمون  پس  ؟ی  کن  ازدواج  یا  و  خی  م   _

.دیش و  جی  م  وجودش  در  نت  طی  ش  .د  ز  ید  لبخن  بهزاد 
.د بو  ه  دی  د  را  بهنام  ا  هت  مد  از  بعد  که  بخصوص 

.میر بی  م  زنمم  خب   _
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.د کر  اخم  بهنام 
چه یر  دا  واقعا  هرته؟  شهر  مگه  .د  بهزا  شو  خفه   _

؟ین کی  م  یط  غل 

بهنام .د  دا  ون  ری  ب  را  ش  اه  نی  س  در  شده  حبس  نفس  بهزاد 
.د بو  ید  ج  حد  از  شی  ب  مهاجرت  یه  یض  ق  با  رابطه  در 

!یر ب  ی  یا  تنه  ین  و  تی  م  تو  بهنام   _

.دید خن  ناباور  بهنام 
برم کنم  ولت  ؟ی  شد  داش  یش  و  عاشق  حد  نی  ا  تا  ین  عی   _
ین بشو  ه  ای  س  خاک  به  که  ؟  ید  ب  باد  به  رو  سرت  جا  نی  ا  که 

خودتو؟

.د بر  فرو  شی  موها  یل  را  دستش  کالالفه  بهزاد 
تازه .ت  سی  ن  حرفا  نی  ا  وقت  الن   .. .م  بهنا  ل  ای  خی  ب   _
ریگ ب  دوش  پاشو  اصالال   .. .و  بگ  خودت  از  .ی  دی  رس 

.ه عم  شی  پ  می  بر  بعدش  کن  استراحت 

.د ش  یب  عص  بهنام 
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  ی خودکش   ی خوا ی م   تو .  وقتشه   الن   ن ی هم   اتفاقا   چرا _  

 .  هست   هم   ی بهتر   ی راها   خب   ی کن 

 : داد   ادامه   د ی ترد   با   بهنام   و   کرد   سکوت   بهزاد 

  م ی بمون   باشه   قرار   اگه   ی حت .  م ی کن   تمومش   بود   قرار _  

  بهزاد .  ی کن   ی باز   خودت   جون   با   دم ی نم   اجازه   گه ی د 

  اون   و   ن ی ا   دست   از   ی تون ی نم   عمرت   آخر   تا   که   بفهم 

  باباش   ی کرد   فکر   ؟ ی دار   دوست   رو   دلرام .  ی کن   فرار 

  ی فضا   تو   کردنش   افشا   و   اطالعات   ی دزد   کارت   بفهمه 

  ذاره ی نم   آرازه   مثل   یی آدما   از   کردن   ی اخاذ   و   ی مجاز 

  ست ی ن   سختت   جهنم   به   نا ی ا   اصال   ؟ ی ش   دخترش   ک ی نزد 

  ن ی هم   از   ؟ ی بمون   دور   ی دار   دوسشون   که   یی آدما   از 

 دلرام؟ 

  بال   را   دستش   بهنام   که   د ی بگو   ی ز ی چ   خواست   بهزاد 

 . شد   مانع   و   آورد 

 

 ت ی پاراز # 

 ۲۲۴_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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.  ارم ی درنم   سر   تو   ی کارا   از ...  بهزاد   نگو   ی ز ی چ _  

  دلرام   بفهمم   تونم ی نم .  ست ی ن   معلوم   ت ی جد   و   ی شوخ 

  اما   ، ی ار ی م   در   ی باز   مسخره   ی دار   فقط   ا ی   ه ی جد   برات 

.  داره   دوستت   ت ه ی همسا   دختر .  دونم ی م   خوب   زو ی چ   ه ی 

  زدم   سرت   پشت   که   ی چرت   ی حرفا   همون   بخاطر 

  بدجور .  ره ی بگ   لگد   و   مشت   بار   ر ی ز   منو   خواست ی م 

.  ه یی خبرا   شونم ی ا   دل   تو   ی عن ی   ن ی ا .  کرد ی م   دفاع   ازت 

 ! ا ی ب   کوتاه   دختر   ن ی ا   بخاطر 

 

  تر دلتنگ   دلرام   ی برا   قلبش   و   آمدند   کش   بهزاد   ی ها لب 

 . شد   قبل   از 

 ازم؟   کرد   دفاع   ی چطور   گفت؟   ی چ _  

 

 . شد   ره ی خ   او   به   ه ی سف   اندر   عاقل   بهنام 

  احمق .  ی باخت   رو   دلت   هم   تو   واقعا   نکه ی ا   مثل   نه _  

 . کنم ی م   حتت ی نص   دارم   شعور ی ب 

 

 . د ی خند   بهزاد 
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رو دلم  که  باشه  خداتم  از  دیا  ب  عور  شی  ب  احمق  خب   _
تات حی  نص  به  ممکنه  یر  طو  نی  ا  فقط  چون  .م  باش  باخته 

!م بد  گوش 

.د کر  دراز  کاناپه  مقابل  زی  م  یو  ر  را  شی  پاها  بهنام 
!و ت  یش  یم  ن  آدم   _

:دیس پر  بهنام  زی  آم  نی  توه  یه  جمل  به  وجه  تی  ب  بهزاد 
فت؟ گی  م  یچ  یت  نگف   _

.دیش ک  یا  زه  ای  خم  بهنام 
از و  نته  وی  مد  و  ید  کر  کمکش  یل  ک  که  نی  ا  .م  بدون  چه   _

ت لی  تحو  خودش  از  بدتر  که  مادرشم  .ا  حرف  نی  ا 
.ه ری  گی  م 

.دید خن  ش  غش  غ  ه  ری  من  یر  دآو  ای  با  بهزاد 
.م خود  باهاش  زدم  حرف   .. .ه  یل  عا  که  خانم  ه  ری  من   _

.د کر  نگاهش  مشکوک  بهنام 
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ید ای  ز  ؟ی  شد  ا  هل  د  محبوب  همه  نی  ا  که  ید  کر  ار  کی  چ   _
.ن ری  گی  م  ت  لی  تحو 

.د دا  جواب  خونسرد  بهزاد 
بفهمه احتمال  البته  .م  پروند  رو  دخترش  خواستگار   _
.م باش  مراقب  دی  با  .ه  ری  نگ  م  لی  تحو  ه  گی  د  بوده  من  کار 

.ه کن  محرومم  ممکنه  خوبه  یل  یخ  دستپختش 

:دیس پر  جی  گ  بهنام 
؟ید پرون  رو  خواستگارش  یچ  ین  عی   _

.د ز  یک  چشم  بهزاد 
منم .د  بو  یض  عو  هی  هم  پسره  .ت  نداش  دوسش  دلرام   _
ون ری  ب  و  دخترش  دوست  اطالالعات  و  کردم  هکش 

.. .ش  بعد  و  م  دی  کش 
.د کر  باز  هوا  در  را  مشتش 

.ش ترکوندم   .. .ب  بوم   _

:د ز  لب  او  حی  توض  از  زده  ت  ری  ح  بهنام 
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هک رو  همه  اه  ری  ب  و  راه  یت  لعن  ؟ی  هست  ید  ج  بهزاد   _
بس دانشگاه  از  اخراجت  !ه  جرم  ا  نی  ا  لمصب  .ی  ن  کی  م 

جرم هزارتا  .ن  ن  کی  م  رو  پوستت  نت  ری  بگ  نبود؟ 
.ت به  سبونن  چی  م  مه  گی  د  یر  بی  سا 

دیایب بنظر  نادم  کرد  یم  یع  س  که  یت  صور  با  بهزاد 
:ت گف 

م دی  م  قول  یل  و  .م  شد  مجبور  بود  ناراحت  یل  یخ  یل  د   _
.م نکن  کارا  نی  ا  از  ه  گی  د 

:د ز  غر  بهنام 
.ت نکب  وره  خی  م  ته  عم  درد  به  قولتم   _

:د ز  یک  چشم  بهزاد 
بهش چقدر  بفهمه  ه  شی  م  خوشحال  یر  مه  عمه   _

!یر دا  ته  اراد 

.د ز  یگ  ن  رم  ک  لبخند  بهنام 
.ش ن  دی  د  می  بر  م  ری  بگ  دوش  هی  .ه  شد  تنگ  براش  دلم   _

!م بگ  بهت  رفت  دم  ای  رو  یز  یچ  هی  یت  راس 
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.د کر  نگاهش  کنجکاو  بهزاد 
؟یچ  _

.دیش ک  یف  پو  بهنام 
گوش تو  خوندن  نی  س  ای  ماجرام  نی  ا  گفتن  چند  هر   _

.م گی  م  خب  اما  خره، 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
!ن م  به  یر  دا  لطف   _

تیز ارا  پ 
۲۲  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

:د دا  حی  توض  دی  د  را  بهزاد  منتظر  نگاه  که  بهنام 
.ت رف  گی  م  و  رت  سراغ  .د  بو  زده  زنگ  مهراب  دکتر   _

.میر بذا  مالالقات  قرار  هی  گفت  یت  سی  ن  گفتم 

.د کر  اخم  بهزاد 
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نش؟ دی  د  یت  رف  هم  تو   _

.د دا  سرتکان  بهنام 
.ا باب  نبود  کن  ول  داشتم؟  یا  ه  گی  د  یه  چار   _

:دیس پر  شک  با  بهزاد 
بگو بهزاد  به  فت  گی  م  حتما  فت؟  گی  م  یچ  باز   _

یک پا  آب  دی  با  کنم؟  درست  رو  کارش  دانشگاه  برگرده 
مدرک اون  به  ه  گی  د  من  .ش  دست  رو  یت  خی  ری  م  رو 

.م ندار  ز  ای  ن  یت  کوف 

.دیش ک  یر  گی  د  یه  ز  ای  خم  بهنام 
رو سراغت  و  د  شی  م  دی  ناام  بود  نی  ا  یا  ج  یک  هر   _
بعد و  داد  بهت  آبدار  فحش  هی  که  بماند  .ت  رف  گی  نم 

گفت !ن  دومو  هر  !م  ین  ک  سی  تدر  دانشگاه  تو  داد  نهاد  شی  پ 
.مین ک  قبول  هی  کاف  فقط  نه  کیم  یک  او  خودش  رو  شه  یق  ب 

.دید خن  .ت  شکف  بهزاد  گل  از  گل 
؟یت گف  یچ  تو  !ه  خوب  یل  یخ  که  نی  ا   _
.د ده  جواب  بهنام  نداد  فرصت 

.. .ا  ین  ک  رد  یش  ن  خر  وقت  هی   _
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.د کر  نگاهش  شک  با  بهنام 
قبول تو  یل  و  ندارم  یل  مشک  خودم  گفتم  بهش   _

.ین کی  نم 
.د کر  یه  کوتا  مکث 

ه گی  د  دانشگاه  تو  سی  تدر  بهزاد؟  برامون  نشه  شر   _
شد درست  یل  مشک  که  ست  ین  اموزشگاه  سی  تدر  مثل 

خودم یا  بر  وام  خی  م  .م  کن  ولش  خوردن  آب  نی  ع 
.م کن  درست  رزومه 

.د کر  نگاهش  ان  نی  اطم  با  بهزاد 
به ه  شی  هم  مثل  ما  رادمنش  یر  یم  ا  یت  قسم  دو  یل  یم  فا   _

دکتر تو  یر  یم  ا  دکتر  م  شی  م  من  .ه  س  ری  م  دادمون 
بخاطر و  مه  کل  به  زد  دی  شا  اصالال  بعدشم  !ش  رادمن 
کار هی  دنبال  رفتم  منم  و  زدم  کارارو  نی  ا  دی  ق  دلرام 

!ه شرافتمندان 

عمه واست  خی  م  برانه  صی  ب  .د  ش  بلند  شی  جا  از  بهنام 
از قبل  اما  رفت،  گی  م  دوش  دی  با  و  د  نی  بب  را  ش  ای  مهر 
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یو ر  اپ  تپ  ل  به  بپرسد  بهزاد  از  را  حمام  آدرس  که  نی  ا 
.د کر  اشاره  کاناپه  مقابل  زی  م 

یت داش  مطمئنم  .ی  ش  آدم  ا  ید  زو  نی  ا  به  ونم  دی  م  دی  بع   _
!ید زی  م  شخم  رو  یک  ی  اطالالعات 

ا هق  اتا  از  یک  ی  داخل  که  حمام  سمت  به  دست  با  بهزاد 
.د کر  اشاره  بود 

ونه تی  م  عشق   .. .ه  نر  دت  ای  م  نی  ا  !پ  یت  خوش  حموم   _
.ه کن  معجزه 

.ت رف  حمام  سمت  به  و  دی  خند  بهنام 
خل آدم  چه  ری  اس  ونه  دی  نم  .ن  م  مظلوم  شاگرد  طفلک   _

.ه شد  یل  چ  و 
شد باعث  سرش  پشت  در  بستن  و  اتاق  به  شدنش  وارد 

.د ده  را  جوابش  نتواند  بهزاد 

.د ش  بلند  شی  جا  از  بهزاد  حمام  به  بهنام  رفتن  محض  به 
نیا در  دلرام  با  گرفتن  تماس  انست  دی  م  که  نی  ا  با 

درس در  ش  ای  رت  پس  حوا  باعث  است  ممکن  ساعت 
با رابطه  در  بهنام  یا  هف  حر  از  آنقدر  اما  شود،  خواندن 
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که بود  گرفته  یژ  انر  خودش  از  دلرام  دفاع 
خودش از  می  مستق  و  گرفته  تماس  او  با  واست  خی  م 

دفاع او  از  رادمنش  دکتر  برابر  در  چگونه  که  بپرسد 
و کردن  نت  طی  ش  یا  بر  که  ی  لیا  تم  که  البته  !ت  اس  کرده 
یا بر  را  او  بود  وجودش  در  گذاشتن  دلرام  سر  به  سر 
زدن گول  با  ه  جی  نت  در  .د  ر  کی  م  ر  تم  مصم  گرفتن  تماس 

به زد  خواهد  حرف  او  با  ه  قیق  د  چند  فقط  که  خودش 

.د کر  پرواز  ش  ای  گوش  سمت 
********

و حساب  به  و  دی  کش  شی  موها  یل  یت  دس  خسته 
.ت انداخ  یه  نگا  دستش  ریز  یه  شد  مرتب  یا  هب  کتا 

ن دی  شی  اند  اما  بود،  گذرانده  را  یت  سخ  و  مشغله  پر  روز 
رفته ش  ای  پدر  یه  خان  به  واند  تی  م  کار  از  بعد  که  نی  ا  به 
با شد  باعث  بگذراند  ش  اه  خانواد  کنار  را  شب  یه  یق  ب  و 
تمرکز شی  کارها  کردن  تمام  یو  ر  یف  مضاع  یژ  انر 

.د کن 
دید ج  محصول  یا  هه  جعب  یح  طرا  به  یه  نگا  دی  با  فقط 

وانست تی  م  قت  ون  آ  .ت  نوش  یم  را  آن  ادات  ری  ا  و  انداخته 
.د بزن  ون  ری  ب  شرکت  از 
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تیز ارا  پ 
۲۲  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

اما ت،  خی  ر  بهم  را  تمرکزش  ش  ای  گوش  خوردن  زنگ 

یش گو  صفحهی  یو  ر  یق  سا  یه  شمار  ن  دی  د  با  شی  ا  هم  اخ 
.د شدن  باز  هم  از 

وصل از  بعد  و  زد  چنگ  زی  م  یو  ر  از  را  یش  گو 
.د دا  هی  تک  ستش  ای  ر  یل  صند  به  تماس  کردن 

خوشگله؟ خانم  جونم   _

هم یو  ر  خنده  با  را  چشمانش  شد  باعث  ری  اردش  یا  صد 
.د بذار 

یر دا  راه  سر  .م  جذابت  یو  عم  .م  ت  سی  ن  خوشگله  خانم   _
.ر بخ  ماست  یا  ی 

:د ز  غر  یش  یا  نم  آراز 
دیا ب  حتما  ؟ی  بزن  زنگ  خونه  تو  از  ید  یک  ر  تی  م  حال   _

؟یت رف  گی  م  تماس  یق  سا  یش  گو  با 
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:ت گف  حرص  با  ری  اردش 
!ن همو  برا  بودم  ته  عاشقان  جمالالت  ن  دی  شن  مشتاق   _
گفتم گرفته  تماس  یق  سا  م  دی  د  بهت  دم  زی  م  زنگ  داشتم 

حالم .م  کن  شروع  رو  مکالمه  من  بده  رو  یش  گو 
!ته خوشگل  خانم  دست  م  دی  م  و  ری  گوش 

.دید خن  آراز 
ما سر  رو  حرصت  چرا  ه  دی  نم  محلت  سرورجون   _

؟ین کی  م  یل  خا 

.دیش ک  یف  پو  ری  اردش 
!ر مزدو  دهنتو  او  ببند   _

در یق  سا  فی  ظر  یا  صد  یت  وق  و  زد  خنده  ری  ز  بلند  آراز 
:ت گف  ار  دش  ک  شی  ا  هه  خند  ن  ای  م  دی  چی  پ  گوشش 

شده؟ دلتنگم  یل  عس  چشم  دلم؟  جون   _

یا   بر  یق  سا  د  زی  م  حدس  .د  ش  برقرار  سکوت  هی  ثان  چند 
چند از  بعد  .ت  اس  ته  خی  گر  خلوت  ی  یا  فض  به  زدن  حرف 

.دین   ش  را  متعجبش  یا  صد  هی  ثان 
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تلفن؟ پشت  یت  گف  یچ  عمو  به   _

یه پنجر  سمت  به  دارش  چرخ  یل  صند  با  همراه  آراز 
.دیخ چر  سرش  پشت 

تازه .ه  خوشگل  خانم  گفتم  ی  یو  ت  کردم  فکر  یچ  یه   _
به واستم  خی  م  وگرنه  م  دی  شن  رو  صداش  شد  خوب 

.م کن  اشاره  بم  شی  د  یا  رخداد 

.د کن  تصور  را  یق  سا  ن  دی  گز  لب  وانست  تی  م  هم  ه  دی  ند 
.ه ری  م  آبرومون  .ن  ک  مراعات  آراز   .. .ی  وا  یا   _

ساده یل  یخ  ا  هت  وق  یه  گا  .د  ز  لبخند  او  یگ  ساد  به 
.د ر  کی  م  یق  تل  ید  ج  را  او  یا  هی  شوخ 

؟یت داش  یر  کا  بگردم؟  دورت  شده  یچ   _

:د دا  جواب  نرم  یق  سا 
نیایب زود  کوچولو  هی  ن  ین  و  تی  م  اگه  بگم  خواستم   _

آماده رضا  دی  با  ارو  هه  دی  کوب  نی  ا  ه  گی  م  پدرجون  .ه  گی  د 
.ه کن 
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:د دا  ماساژ  را  گردنش  آراز 
سوءاستفاده دومادش  از  داره  خوب  پدرجونت   _

.. .م  گی  م  رضا  به  الن  باشه   .. .ا  هه  ن  کی  م 

باز وا  هی  ب  اتاق  در  که  بود  نشده  کامل  ش  اه  جمل  هنوز 
شیا هم  اخ  آراز  .ت  گش  اتاق  وارد  ه  می  سراس  رضا  و  شد 

.دیش ک  درهم  را 
.د آور  فی  تشر  زاده  حالالل   _

.د کر  اشاره  در  به 
پنجاه ه  کی  مرت  .ر  د  ن  گیم  احب  صی  ب  اون  به  رضا   _

؟یت نگرف  د  ای  و  نی  ا  شد  سالت 

را اپش  تپ  ل  آراز  زدن  غر  به  وجه  تی  ب  و  نگران  رضا 

.ت گذاش  زی  م  یو  ر  او  یو  جل 
کار کن  قطع  ه  قی  دق  هی  ؟ین  زی  م  حرف  یر  دا  یک  با   _

.. .و  بد  .م  دار  واجب 

.د ش  ه  ری  خ  او  یه  د  زب  شتا  یا  هر  رفتا  به  متعجب  آراز 
شده؟ یچ   _

.یق سا  مشابه  سوال  با  شد  مصادف  سوالش 
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آراز؟ شده  یچ   _

.د کر  اشاره  ش  ای  گوش  به  رضا 

بهم فروشمون  تی  سا  کل  .و  اون  کن  قطع  ه  قی  دق  هی   _
.ه ت  خی  ر 

اپ تپ  ل  یه  صفح  به  ه  دی  چی  پ  درهم  ی  یا  ابروه  با  آراز 
.د کر  نگاه  رضا 

خب؟ می  ن  زی  م  حرف  خونه  م  ای  م  ان  جی  ساق   _

تیز ارا  پ 
۲۲  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د ش  نگران  یق  سا 
شده؟ یز  یچ   _

.د فرستا  ون  ری  ب  را  نفسش  آراز 
م ای  م  .ه  گی  م  یچ  رضا  م  نی  بب  بذار  .م  ون  دی  نم  منم  فعالال 

_

.مین زی  م  حرف  خونه 
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قطع را  تماس  و  گفته  ی  اه  باش  لیمیب  و  ین  نگرا  با  یق  سا 
به را  نگاهش  آراز  تماس،  شدن  قطع  محض  به  .د  کر 

.ت دوخ  رضا  مضطرب  صورت 
شده؟ یچ  م  نی  بب  بگو  قی  دق   _

.د کر  اشاره  اپ  تپ  ل  به  کالالفه  رضا 

میت داش  تماس  یل  ک  .ن  ی  یا  پ  اومده  مون  تی  سا   .. .ن  ک  نگاه   _
یر خرابکا  یل  ک   .. .ه  دی  رس  اشتباه  سفارشاشون  که 

هی .ت  یا  س  ه  دی  نم  نشون  درست  ارو  هی  موجود   .. .ه  گی  د 
ه کی  حال  در  نداره  ید  موجو  ه  گی  م  ین  زی  م  رو  محصول 

.. .ش  برعکس  و  پره  انبارمون 

تیا س  به  یه  نگا  و  دی  کش  مقابلش  را  اپ  تپ  ل  آراز 
.ت انداخ 

باهامون تی  سا  نی  هم  از  مون  ای  مشتر  نصف  رضا   _
شده؟ یر  طو  نی  ا  یک  از  .ن  دار  ارتباط 

.د ش  خم  اپ  تپ  ل  یو  ر  رضا 
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تماس یل  ک  ی  یو  هی   .. .ن  داد  اطالالع  ن  دی  فهم  تازه  ا  هه  بچ   
_

.ه دار  مشکل  تی  سا  ن  دی  د  کردن  یس  برر  رفتن  می  داشت 

زیم یو  ر  را  مشتش  تی  عصبان  و  یگ  خست  با  آراز 
.دیب کو 

بدبخت نشه  جور  و  جمع  گند  نیا  ضا  ر.   . .ت  به  لعنت   _
.ل سوا  ری  ز  ه  ری  م  اعتبارمون  کل  .م  یش  ی 

.دیش ک  شی  موها  یل  را  دستش 

محصول براشون  که  ی  یا  کس  یه  هم  آدرس  تلفن  با   _
با همراه  رو  سفارشاشون   .. .ر  یگ  ب  رو  شده  ارسال  اشتباه 

دیا ب  م  نی  بب  تا  کن  لی  تعط  م  تیا  س  .ن  براشو  بفرست  هی  هد  ه 
.میزیر ب  سرمون  تو  یک  خا  چه 

:ت گف  دی  ترد  با  و  داد  تکان  سر  رضا 

که ا  هه  بچ  از  یک  ی  .ه  شد  یر  ا  کت  دس  تی  سا  نی  ا  آراز   _
شده هک  احتمال  گفت  ره  ای  م  در  سر  ا  زی  چ  نی  ا  از 
ازش ین  و  تی  نم   .. .د  بهزا  .د  بو  پسره  نی  ا  .ن  مو  تی  سا 

کنه؟ کمکمون  یا  بخو 

:ت گف  لب  ری  ز  بعد  هی  ثان  چند  .ت  رف  فرو  فکر  در  آراز 
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.ش از  ندارم  خبر  .ه  شد  گور  و  گم  بهزاد   _
:د دا  ادامه  ر  تم  آرا  و  کرده  یه  کوتا  مکث 

که هی  یا  همون  کار  م  تی  سا  تیع  وض  نی  ا  نم  کی  م  فکر   _
میریگ ب  کمک  ازش  سه  عاقالالن  ونم  دی  نم  .ن  بهزاد  دنبال 

نه؟ ا 

:دیس پر  مضطرب  رضا 

حساب طرف  ین  و  دی  م  اصالال  ؟ین  ک  ار  کی  چ  یا  و  خی  م 
_

ت؟ سی  ن  که  روامهر  ؟  هی  ک  آدم  نی  ا 

.ت انداخ  بال  ابرو  آراز 
بدجور .ه  ندار  رو  یر  کا  نیچ  هم  جرات  روامهر   _

.ت سی  ن  آشنا  هی  ک  هر  نی  ا   .. .ه  خورد  و  شی  قبل  یا  کار  چوب 

:د ز  غر  رضا 

قطع چرا  سازه  دردسر  پسر  نی  ا  یت  ونس  دی  م  اگه   _
باهاش؟ ید  نکر  ارتباط 

.د کر  نگاه  رضا  به  زده  ت  ری  ح  آراز 
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.م ت  سی  ن  فروش  آدم  باشم  یه  گ  هر  من  چون   _
فتم گی  م  کرد  بهم  که  یک  کم  همه  اون  از  بعد  یت  واس  خی  م 

؟یر ه  برو 

.د کر  اخم  رضا 

کمک .ت  از  گرفته  پول  ن  ویل  یم  صد  چند  رو  ای  بابا   _
.. .ه  ک  نکرده  کمکت  خدا  یا  رض  سر  از  و  مفت  ؟ی  چ 

.د کر  اخم  او  از  بدتر  آراز 
به بهزاد  کمک  بحث  .ه  بود  حقش  چون  گرفته  پول   _
.م ت  سی  ن  گوره  گربه  من  .ا  رض  نشد  ختم  جا  نی  هم  به  من 

.د کر  کمکم  یل  یخ  هم  ید  مه  کردن  ا  دی  پ  ن  ای  جر  تو  بهزاد 
حروم نی  ا  لی  تحو  ببرمش  یت  دس  دو  که  یر  ندا  انتظار 

بدمش؟ ا  هه  زاد 

.د ش  خم  و  چسبانده  زی  م  یو  ر  را  دستانش  رضا 

یا و  خی  م  یر  چطو  آراز؟  می  کن  ار  کی  چ  یگ  یم  پس   _
؟یت سی  وا  نی  ک  تن  سی  ن  معلوم  که  آدما  نی  ا  یو  جل 

تیز ارا  پ 
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۲۲  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

فکرش شدت  به  .د  کر  اتاق  در  زدن  قدم  به  شروع  آراز 
مشکل نی  ا  یا  بر  یل  ح  راه  دیا  ب  .د  بو  شده  مشغول 

حاضر حال  در  بهزاد  به  یس  دستر  انست  دی  م  .ت  ف  ای  ی 
او با  وانست  تی  م  اگر  د  شیم  خوب  وگرنه  ت  سی  ن  ممکن 

.د کن  مشورت 
تاد سی  ا  اتاق  عرض  و  طول  کردن  یط  بار  چند  از  بعد 

.دیخ چر  رضا  سمت  به  و 
پشت بفهمم  دی  با  اول  .م  ن  کیم  تی  شکا  فتا  م  ری  م  فردا   _

؟ هی  ک  هی  قض  نی  ا 

:ت گف  متفکر  آراز  و  داد  تکان  سر  رضا 

ی یا  آشن  نی  بب  بپرس  دوستات  ای  شرکت  یا  هه  بچ  از   _
تیا شک  اگه  وام  خی  م  .م  یر  ندا  وقت  .ن  ندار  فتا  تو  یز  ی 

.ه ش  یگ  دی  رس  پرونده  به  زودتر  کردم 

.د ش  ش  کی  نزد  رضا 

.. .ی  زی  چ  هی  فقط  .م  رس  پی  م  باشه   _
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.د کر  نگاهش  یل  سوا  آراز 
؟یچ  _

:ت گف  دی  ترد  با  رضا 

نشد ختم  شرکت  تو  یر  خرابکا  و  جا  نی  هم  به  اگه   _
مشخص هنوز  .ی  باش  محتاط  یلیخ  دی  با  تو  آراز  ؟ی  چ 
خودتم اما  بوده،  یک  زده  یق  سا  به  که  هی  موتور  نشده 

.. .ه  مربوط  ماجرا  نی  هم  به  د  ایز  احتمال  به  که  ین  و  دی  م 

شیا هف  حر  .ت  داش  حق  رضا  .د  ش  قبل  از  ر  ته  کالالف  آراز 
ه دی  شی  اند  ی  یا  هق  اتفا  نی  چن  به  بارها  .د  نبودن  ذهن  از  دور 

و یق  سا  ن  دی  د  بی  آس  ترس  که  نبود  ی  اه  ین  ثا  .د  بو 
چه انست  دی  نم  واقعا  اما  باشد،  نداشته  را  ش  اه  خانواد 
.ت ناخ  شی  نم  هم  را  یل  اص  دشمن  چون  .د  ر  کی  م  دی  با 

او با  باشد  دسترس  در  بهزاد  است  ممکن  که  نی  ا  دی  ام  به 
همچنان او  د  زی  م  حدس  که  همانگونه  اما  گرفت،  تماس 

.د نبو  دسترس  در 
ماجرا نی  ا  یو  ر  خوب  و  داده  فرصت  خودش  به  دی  با 
سازمان یا  هی  ری  گی  پ  قی  طر  از  دی  شا  .د  ر  کی  م  تمرکز 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                    

   

                  

                

       

 

                 

                

         

 

                    

           

                  

                

         

                       

                  

            

                    

       

https://t.me/darkhaste_romanh

رضا به  فکر  نی  ا  با  برسد  یخ  سرن  به  وانست  تی  م  فتا 
.د ش  ه  ری  خ 

چند هی  تی  سا  کن  اعالالم  فقط  تو  .م  خود  نم  کی  م  حلش   
_

رو م  دی  م  .ن  کن  درستش  بگم  تا  نه  کی  نم  کار  یز  رو 
.ن کن  کار  م  تی  سا  تی  امن 

.د دا  تنش  به  یس  قو  و  کش  یگ  خست  با  رضا 

کن جمع  هم  تو  .ت  یا  س  از  ن  ری  نگ  سفارش  م  گی  م   _
.ه زد  زنگ  بار  ت  سی  ب  ان  سی  آ   .. .م  یر  ب 

با هم  رضا  .ت  رف  ش  زی  م  سمت  به  و  داد  سرتکان  آراز 
.د ش  خارج  اتاق  از  درهم  یت  صور 

شیا هر  کا  کردن  لی  تکم  یا  بر  یا  حوصله  و  حال  ر  گی  د 
ش لی  وسا  و  گذاشت  خانه  یا  بر  را  کارها  یه  یق  ب  .ت  نداش 

.د بو  مشغول  ذهنش  .د  کر  جمع  را 
.د کر  قفل  را  در  و  آمده  ون  ری  ب  اتاقش  از  فکر  در  غرق 

که دی  د  را  رضا  دی  رس  ش  ای  منش  زی  م  کنار  یت  وق 
ون ری  ب  شرکت  ساختمان  از  .ت  اس  تاده  سی  ا  منتظرش 

با شرکت  ید  ورو  در  گذاشتن  پا  محض  به  اما  آمدند، 
.د شدن  مواجه  کاغذ  ک 
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بود افتاده  نی  زم  یو  ر  که  شده  تا  کاغذ  یو  ر  دو  هر  نگاه 
:د ز  غر  وصله  حی  ب  و  یب  عص  رضا  و  شد  جلب 

نیز نندا  یت  ا  غی  تبل  کاغذ  گفتم  بار  هزار  ه؟  گی  د  هی  چ  نی  ا   _
!ه دی  م  گوش  یک   .. .ا  جاه  نی  ا 

کاغذ سمت  به  قدم  کی  او  زدن  غر  به  وجه  تی  ب  آراز 
.ت برداش  نی  زم  یو  ر  از  را  آن  و  شد  خم  و  برداشته 

.ت سی  ن  یت  ا  غی  تبل   _
یو ر  را  اسمش  که  شد  لی  تبد  نی  قی  به  حدسش  یت  وق 

.دید کاغذ 
.د کن  باز  را  کاغذ  یل  شد  باعث  رضا  سوال 

؟ هی  چ  پس   _

حرکت کاغذ  در  شده  نوشته  کلمات  یو  ر  را  چشمانش 

.د خوان  را  ا  هن  آ  بلند  و  داد 
تلنگر هی  دی  شا  کردم  فکر  .م  متاسف  تون  تی  سا  بابت   "

حتما خسارتتون  البته  .ن  و  تیر  همکا  یا  بر  باشه  یب  خو 
هم با  یر  حضو  مالالقات  هی  که  یط  شر  به  .ه  شی  م   

لحاظ

لیمیا شرکتتون  ید  یآ  به  رو  آدرس  .م  یش  با  داشته 
"م هست  جوابتون  منتظر  .م  ن  کی  م 
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تیز ارا  پ 
۲۲  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

بود خوانده  آراز  که  یت  جمالال  از  زده  ت  ری  ح  رضا 

:دیس پر 
؟ هی  ک  ه  گی  د  نی  ا  !ی  یا  جن  یا  م  لیف  هی  شب  شده  ون  می  زندگ   _

که نی  ا  از  .د  کر  مچاله  دستش  در  را  کاغذ  حرص  با  آراز 
چند هر  .د  بو  یب  عص  بود  شده  ران  گی  د  دست  یه  چی  باز 
حسابش طرف  بفهمد  مد  آی  نم  هم  بدش  جهت  کی  از 
از و  فته  ای  را  شان  تی  سا  خرابکار  بود  قرار  اگر  .ت  سی  ک 
یا بر  می  مستق  راه  کی  حال  برسد  جواب  به  آن  قی  طر 
.د بو  شی  پا  جلوی  ت  سی  ک  حسابش  طرف  بفهمد  که  نی  ا 
.ت گذاش  شلوارش  بی  ج  داخل  را  شده  مچاله  کاغذ 

!هیک همم  فی  م  قرار  سر  رفتم   _

.د کر  نگاهش  شده  گرد  ین  چشما  با  رضا 
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به سرتو  که  قرار  سر  یر  ب  یا  و  خی  م  سرت؟  به  زده   _
!ه حالالج  مرده  چند  طرفت  یت  ح  ین  و  دی  نم  بابا  ؟ی  بد  باد 

.د ز  یق  یم  ع  پوزخند  آراز 
نهاد شی  پ  .س  نده  گه  کل  ید  ای  ز  هی  ک  هر  حسابم  طرف   _

عمالال تی  سا  خسارت  به  راجع  کردن  حساب  هی  تسو 
دارم دوست  .م  یش  یم  محسوب  حی  تفر  براش  ما  ین  ع 

!هیک بدونم 

.ت گرف  را  شی  بازو  تی  عصبان  با  رضا 

؟ید ب  کشتن  به  خودتو  که  قرار  سر  یر  ب   _

.د ش  ه  ری  خ  رضا  به  هی  سف  اندر  عاقل  آراز 
خدا خنگ  نه؟  مگه  ین  یب  یم  د  ای  ز  ی  یا  جن  م  لی  ف  رضا   _

قرار شهر  از  خارج  متروکه  سولهی  هی  تو  که  واد  خی  نم 
خودش که  داره  بنفس  اعتماد  اونقدر  هی  ک  هر  نی  ا  !ه  بذار 

.ه کرد  اعتراف  جرمش  به  اومده 

.دیش ک  یف  پو  رضا 
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از که  هست  گنده  کله  قدری  به  که  ری  بگ  نظر  در  م  نی  ا   _
وگرنه .ه  رس  تی  نم  ی  یا  ماجر  نیچ  هم  بخاطر  افتادن  ری  گ 

خسارت سرم  فدا  تون  تی  سا  تو  زدم  تر  بگه  مد  وی  نم 
.م دی  م 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  آراز 
م نی  بب  می  ری  م  مام   .. .ه  باش   .. .س  معامله  اهل  هی  ک  هر   _
احتمال به  البته   .. .ه  یچ  دردش  .ه  یچ  شه  معامل  طی  شرا 

.ن بهزاد  دنبال  درصد  نه  و  نود 

.د کر  ا  جه  با  ج  دستش  در  را  ش  فی  ک  رضا 

با که  اره  خی  م  تنش   .. .ا  هه  کم  شه  تخت  هی  پسر  نی  ا   _
فته؟ وی  م  در  ی  یا  هه  ند  گه  کل  نی  همچ 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد  یر  دآو  ای  با  آراز 
این د  یط  غل  یا  یف  جغرا  تو  فی  ح  سه  نابغ  هی  پسر  اون   _

احتمال داره  یغ  نبو  چه  بفهمن  بخوان  تا   .. .ه  اومد 
.ه ش  تموم  عمرش 

.د دا  تکان  هوا  در  را  دستش  رضا 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

              

                    

   

 

         

         

 

                  

                  

 

                

     

 

                

       

                

                

         

 

         

https://t.me/darkhaste_romanh

تا .ز  رو  هی  ه  ری  م  اره  ذی  م  م  نی  ا   .. .ا  ت  سی  ن  خوش  حالت   _
به هم  یل  عم  رو  نبوغش  اونور  کنن  کشفش  بخوان  جا  نی  ا 

.ن ر  بی  م  کار 

.ت رف  آسانسور  سمت  به  آراز 
.ه بمون  زنده  بذارن  ر  ون  یا  اگه   _

رفتند نی  یا  پ  یه  طبق  به  آراز  همراه  .د  دا  تکان  سر  رضا 

کمربندش بستن  نی  ح  در  رضا  شدند  نی  ماش  سوار  یت  وق 
:ت گف 

تت ری  نگ  جو  .ن  ک  مشورت  ریش  ارد  و  ری  ام  با  آراز   _
.ر قرا  سر  یر  ب 

یر بها  خنک  یا  هو  .د  دا  نی  یا  پ  را  نی  ماش  یه  شی  ش  آراز 
.د کر  نوازش  را  صورتش 

.ه بس  پشتم  هفت  واسه  یق  سا  از  می  کار  یف  مخ  همون   _
نگو ردم  کی  م  کم  رو  شی  نگران  داشتم  سرم  ری  خ 

.و حالش  نم  کی  م  بدتر  دارم  می  مستق  ری  غ 

.د کر  د  ای  ز  را  سرعتش  رضا 
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ماجرارو نی  ا  .ه  شد  بهتر  حالش  الن  خداروشکر  حال   _
.ن نک  یف  مخ  ازش  هم 

.د بر  ون  ری  ب  پنجره  از  را  دستش  آراز 
.م کرد  داغ  دستمو  پشت  ه  گی  د  نه   _

*****

تیز ارا  پ 
۲۳  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

دست به  و  برداشت  را  یا  چ  یا  هن  استکا  از  یک  ی  ری  ام 
.د دا  بود  نشسته  کنارش  که  آراز 

رفتار زی  م  آت  مسالم  نی  دار  ید  ای  ز  دوتا؟  شما  چتونه   _
امشب؟ نی  ن  کی  م 

توجه شد  باعث  سوالش  .د  بو  او  و  رضا  به  منظورش 

حرف دی  یا  ت  در  ری  اردش  .د  شو  جمع  ا  هن  آ  سمت  به  هی  بق 
:ت گف  برادرش 

.م کرد  تعجب  منم   _
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که نی  ا  بدون  را  یا  چ  استکان  .د  ید  خن  کالالفه  آراز 
.ت گذاش  مقابلش  زی  م  یو  ر  را  بنوشد  آن  از  یا  جرعه 

شما می  کن  رفتار  متمدن  میا  و  خی  م  ما  بارم  هی   _
.نیر ا  ذی  نم 

یر کا  یف  مخ  هم  باز  آراز  دی  رس  تی  م  .د  کر  اخم  رضا 

استفاده ا  هر  بزرگت  یه  تجرب  از  داشتند  ز  ای  ن  یه  گا  .د  کن 
عمل و  تی  موقع  آن  در  گرفتن  قرار  با  که  نی  ا  بدون  .د  کنن 

ید ب  یه  تجرب  سخت  طی  شرا  در  مشورت  بدون  کردن 
.د ورن  ای  ب  بدست 

شده؟ یچ  یگ  یم  ن  چرا  آراز   _

یق سا  ا  تی  نها  و  شد  متمرکز  رضا  یو  ر  همه  نگاه  بار  نی  ا 
.د کر  باز  لب  نگران 

مگه؟ شده  یچ  .ن  یگ  ب  شما   _

:د دا  حی  توض  آراز  یا  هم  اخ  به  وجه  تی  ب  رضا 

.ه کرد  یر  دستکا  رو  شرکت  فروش  تی  سا  یک  ی   _
.ه ت  خی  ر  بهم  رو  تم  سی  س 
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 . داد   بال   را   ش ی ابرو   ی تا   ک ی   سان ی آ 

  تونه ی م .  ستن ی ن   ذهن   از   دور   که   اتفاقات   ن ی ا   بابا _  

 ن؟ ی کرد   ش گنده   چرا .  باشه   ی فن   مشکل 

 

 : زد   غر   ه ی عط 

  ذره   ه ی ...  وللا   ما   جون   ی بال   شده   شرکت   ن ی ا _  

 . اد ی م   سرمون   د ی جد   ی بال   ه ی   م ی بکش   نفس   م ی خوا ی م 

 

 . دوخت   آراز   به   و   گرفته   ه ی عط   از   را   نگاهش   ی ساق 

 ؟ ی خت ی ر   بهم   همه ن ی ا   ت ی سا   بخاطر _  

 

 . زد   ی لبخند   آراز 

  واسه .  مشغوله   فکرم   کم ی .  زم ی عز   ستم ی ن   خته ی ر   بهم _  

 آخه؟   ن ی د ی م   جو   ی چ 

 

 . گذاشت   آراز   ی پا   ی رو   را   دستش   ر ی ام 

  جواب   ی همفکر   د ی شا   رو   مشکلت   کن   مطرحش   خب _  

 . داد 
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حرص پر  یا  صد  .د  یو  بگ  یز  یچ  نکرد  فرصت  آراز 
.دیچیپ جمع  در  رضا 

.ه بد  هی  بق  نشون  رو  کاغذ  .ش  به  م  گی  م  و  نی  هم  منم   _

:دیس پر  کنجکاو  ری  اردش 
؟یذ کاغ  چه   _

کاغذ که  دی  ند  ت  قی  حق  گفتن  جز  یا  چاره  ر  گی  د  آراز 
سمت به  را  آن  و  دی  کش  ون  ریب  ش  بی  ج  از  را  شده  مچاله 

.ت گرف  ری  اردش 
.. .ش  بخون   _

و گرفت  آراز  دست  از  را  کاغذ  و  شد  خم  ری  اردش 
محض   به  .ت  انداخ  آن  یو  ر  یا  هه  نوشت  به  یه  نگا 
:دیس   پر  کاغذ  خواندن 

بهزادن؟ دنبال   _

:ت گف  هول  با  یق  سا 
؟ می  بشنو  مام  نی  بخون  بلند  لطفا  ه  شی  م  عموجون   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                      

 

            

                  

 

 

     

         

 

         

                 

 

             

         

 

                  

 

              

                

     

https://t.me/darkhaste_romanh

را دستش  و  کرده  دراز  او  سمت  به  را  دستش  آراز 
.ت گرف 

و تی  سا  که  ین  همو  .م  بگرد  دورت  ت  سی  ن  یز  یچ   _
باشه داشته  مالالقات  قرار  هی  گذاشته  م  ای  پ  کرده  ی   

دستکا

.. .م  باه 

:دیر غ  عی  سر  هی  عط 
؟یر ب  یا  و  خی  م  هم  تو  حتما   _

.ت دوخ  چشم  مادرش  به  آراز 
نه؟ ای  چخبره  م  نی  بب  برم  دی  با  شم  فدات  خب   _

.د ش  ه  ری  خ  او  به  ین  نگرا  با  یق  سا 
؟یچ اومد  شی  پ  یل  مشک  اگه   _

زمزمه قاطع  ین  لح  با  عروس  خاطر  آرامش  یا  بر  ری  ام 
:د کر 

اول پس؟  می  اه  ار  کی  چ  نجا  یا  ما  .ش  نبا  نگران  دخترم   _
خودم بشه  لزم  بعد  .ه  یچ  موضوع  اصالال  می  نی  بب  ن   

بذار

.ر قرا  سر  م  ری  م 
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ارازیت پ 
۲۳  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

ریم ا  حضور  .د  یش  پا  ر  یم  ا  یو  ر  به  ید  لبخن  یق  سا 
.د شی  م  محسوب  شی  برا  یگ  بزر  یم  دلگر 

.ه راحت  لم  ای  خ  نی  باش  شما   _

:ت گف  یر  آشکا  حسادت  با  و  کرده  یچ  نچ  ن  آراز 
.ن نک  عالالقه  ابراز  ری  ام  به  یت  پوس  ری  ز  من  یو  جل   _

.د افتا  خنده  به  او  لحن  از  ری  ام 
!لیخ ب   _

شانه پدرش  ی  اه  کلم  تک  فیص  تو  به  فاوت  تی  ب  آراز 
بود اردشیر  تنها  .د  ش  بقیه  يه  خند  باعث  که  انداخت  بال 
را سرش  هم  نهایتا  .د  بو  شده  خیره  كاغذ  به  متفكر  كه 

:د پرسی  آراز  به  رو  و  آورد  بال 
برات؟ كرده  ایمیل  رو  آدرس   _
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.د كر  نگاه  عمویش  به  آراز 
.م نکرد  چک   _

.د کر  زمزمه  عی  سر  ری  اردش 
برات؟ اومده  یل  یم  یا  نی  بب  کن  چک   _

.د ش  بلند  شی  جا  از  عی  سر  یق  سا 
.م ر  ای  ب  اپمو  تپ  ل  م  ری  م   _

.د ش  مانع  و  گرفته  را  شی  بازو  آراز 
.م ن  کی  م  چک  می  گوش  با  .ن  یش  ب  واد  خی  نم   _

مقابلش زی  م  یو  ر  از  را  ش  ای  گوش  نشست  که  یق  سا 
.د ش  شرکت  ای  هل  یم  یا  باکس  وارد  و  برداشت 

.د کر  باز  را  بود  شده  ارسال  شیا  بر  که  یل  یم  یا  نی  آخر 
معروف یا  هن  رستورا  از  یک  ی  آدرس  فقط  و  فقط 

.د بو  شهر  مرکز 
.ت هس  می  شلوغ  یا  ج  !ه  رستوران  آدرس  و  اسم  فقط   _

:دیس پر  تند  ری  اردش 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

         

 

                 

         

 

           

       

 

           

       

 

           

           

 

               

               

 

         

             

 

https://t.me/darkhaste_romanh

نداره؟ یز  یچ  یم  اس  ش  لی  می  ا  ید  یآ   _

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  آراز 
!ه فهوم  می  ب  عدد  و  حرف  چندتا  .ه  ن   _

.د ش  ه  ری  خ  آراز  خ  رم  ین  به  یق  سا 
گذاشته؟ قرار  یک  یا  بر   _

.ت انداخ  لی  می  ا  به  یر  گی  د  نگاه  آراز 
.ه ننوشت  یز  یچ  آدرس  بجز   _

.د کر  یا  خنده  تک  حرص  پر  ری  اردش 
!ت به  داده  انتخابم  حق  !ه  مالالحظ  با  چه   _

.د ران  عقب  به  را  ش  ای  ان  شی  پ  روی  یا  موه  آراز 
بذارم؟ قرار  یت  ساع  و  روز  چه  حال  خب   _

:د کر  زمزمه  دی  ترد  با  ری  ام 
؟ین ک  مشورت  بهزاد  خود  با  ت  سی  ن  بهتر   _
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.دیش ک  یف  پو  آراز 
وگرنه .ه  شد  ور  گو  گم  یق  سا  تصادف  از  بعد  .ت  سی  ن   _
اون دی  شا  .م  د  زی  م  حرف  باهاش  اگه  د  شی  م  خوب 

!هیک حسابم  طرف  بشناسه 

که یر  فک  با  یق  سا  که  نی  ا  تا  شد  برقرار  سکوت  یک  اند 
.د کر  زمزمه  بود  کرده  خطور  ذهنش  در 
.مین ک  اش  دی  پ  دی  با  یر  چطو  بدونم  کنم  فکر   _

:ت گف  کنجکاو  رضا  .د  یخ  چر  یق  سا  سمت  به  همه  نگاه 
؟یر چطو  بهزادو؟   _

.د ش  بلند  شی  جا  از  عی  سر  یق  سا 
.م رد  گی  برم  الن   _

یت وق  .د  یش  نک  طول  تر  شی  ب  هین  ثا  چند  گشتنش  باز  و  رفتن 
نگاهش کنجکاو  که  آراز  مقابل  ست  ده  ب  یش  گو  بازگشت 

:ت گف  و  تاد  سی  ا  رد  کی  م 
.مین ک  اش  دی  پ  کنه  کمکمون  بتونه  دی  شا  دلرام   _
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.دید خن  او  فکر  از  یض  را  آراز 
.د نبو  دم  ای  دلرام  اصالال   .. .ل  وی  ا   _

:دیس پر  هی  بق  از  زودتر  هی  عط 
؟ هی  ک  دلرام   _

.د ز  ید  گشا  و  گل  لبخند  آراز 
شاگرد روزگار  یا  قض  از  که  بهزاد  ختر  دت  دوس   _

.ت هس  هم  یق  سا 

.د دا  بال  را  شی  ابروها  ان  سی  آ 
!م به  ه  دی  چی  پ  یچ  همه  چقدر   _

ش نی  مخاطب  ت  سی  ل  در  را  دلرام  یه  شمار  یق  سا 
.د کر  جو  وت  جس 

ارازیت پ 
۲۳  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 
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.د ش  یج  فر  دی  شا  بهش  بزنم  زنگ  نی  بذار   _
تماس دلرام  یه  شمار  با  کند  فرصت  که  نی  ا  از  قبل 

:ت گف  عی  سر  آراز  د  ری  بگ 
ا زی  چ  نی  ا  و  هک  از  .ن  نز  زنگ  خودت  یش  گو  با   _

هم رو  تی  گوش  که  نی  ا  به  توجه  با  اما  رم،  ای  سردرنم  د  ای  ز 
.ه ش  دردسر  ممکنه  ن  دی  دزد 

و رفت  شرکت  به  که  می  بزن  زنگ  یک  ی  یش  گو  با  دی  با 
ط ای  احت  .ی  زی  چ  یر  اعتبا  ارت  کمیس  هی  با  ای  .ه  ندار  آمد 

!ه عقل  شرط 

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  ری  ام 
.ه باش  یر  اعتبا  ارت  کم  یس  خونه  تو  ونم  دی  م  دی  بع   _

نگاه بعد  و  رفتند  فرو  فکر  در  یگ  هم  هی  ثان  چند  یا  بر 
.دیخ چر  هی  عط  سمت  به  همه 

شرکت به  ید  آم  و  رفت  چی  ه  ا  بی  تقر  که  یس  ک  تنها 
.د بو  هی  عط  نداشت 

و شد  بلند  که  شد  منظورشان  متوجه  هی  بق  نگاه  از  هی  عط 
.د دا  یق  سا  دست  به  را  ش  ای  گوش 
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شرکت نی  ا  با  رو  عاقبتمون  و  آخر  خدا   .. .ر  ماد  ای  ب   _
!ه کن  ری  بخ 

با و  نشست  آراز  کنار  .د  ز  یب  مضطر  لبخند  یق  سا 
یو   ر  را  تماس  .د  ز  زنگ  دلرام  به  هی  عط  یش  گو 
.ت   گذاش  بلندگو 

.د   دا  جواب  عی  سر  یل  یخ  دلرام 
؟ی   یو  ت  بهزاد   .. .م  سالال 
_

با رابطه  در  آراز  ظاهرا  !د  شدن  گرد  یق  سا  چشمان 
.د بو  نکرده  اشتباه  ا  هن  آ  ارتباط 

.د گذران  نظر  از  کوتاه  را  هی  بق  کنجکاو  نگاه 
.. .ی  ساق  منم  .ن  ا  جم  دلرا  سالالم   _

.د م  ای  ن  ط  خت  پش  از  ی  یا  صد  هی  ثان  چند  یا  بر 
الو که  نی  هم  اما  است،  شده  قطع  تماس  کرد  فکر  اول 

یا صد  است  خط  پشت  دلرام  شود  مطمئن  تا  گفت 
.د ش  لبخندش  باعث  او  یه  د  زت  خجال 

خوبه؟ حالتون  !د  ش  اشتباه  دیش  ببخ  .ن  و  جی  ساق  سالالم 
_
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باخبر بهزاد  از  دلرام  بود  شده  مطمئن  ا  بی  تقر  که  یق  سا 
.د آم  کش  لبخندش  است 

مزاحمت موقع  نی  ا  ببخش  ؟ی  خوب  تو  م  زی  عز  یس  مر   _
.م شد 

:دیس پر  نگران  دلرام 
جون؟ یق  سا  شده  یز  یچ   _

.ت رف  مطلب  اصل  سر  می  مستق  یق  سا 
.م دلرا  دارم  ج  ای  احت  کمکت  به   _

از یک  کم  چه  شب  وقت  نی  ا  یق  سا  .د  ش  متعجب  دلرام 
واست؟ خی  م  او 

؟یک کم  چه   _

.د دا  ون  ری  ب  صدا  پر  را  نفسش  یق  سا 
اما  ، می  دار  واجب  یل  یخ  کار  بهزاد  آقا  با  ما  دلرام   _

کجاست؟ ین  و  دي  م  تو  .م  كنی  اش  دی  پ  می  ون  تی  نم 
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:د دا  جواب  دی  ترد  با  دلرام 
!ه ن   _

یش گو  بود  کرده  سکوت  یت  سخ  به  لحظه  آن  تا  که  آراز 
.دیش ک  ون  ری  ب  یق  سا  دست  از  را 

؟ نی  خوب  .م  خان  دلرام  سالالم   _

سالالم خط  پشت  فرد  یا  صد  شدن  عوض  از  جی  گ   
دلرام

.د دا 

:ت گف  عی  سر  داد  صی  تشخ  را  او  جی  گ  لحن  که  آراز 
!یق سا  همسر  .م  خان  دلرام  آرازم   _

:د ز  لب  زده  خجالت  دلرام 
.. .م  ورد  ای  ن  بجا  که  دی  ببخش   _

.دیر پ  او  معمول  تعارفات  ن  ای  م  آراز 
نیگ ب  لطفا  .م  دار  بهزاد  با  واجب  کار  من  خانم  دلرام   _

.ت کجاس 
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:د دا  جواب  آهسته  دلرام 
!ه رفت  کجا  ونم  دی  نم  من   _

.د کر  اخم  آراز 
بهزاده؟ نی  کرد  فکر  دادن  جواب  موقع  چرا  پس   _
و نداد  اجازه  آراز  اما  دهد،  حی  توض  خواست  دلرام 

:ت گف  عی  سر 
یه مسئل  .ه  واجب  یل  یخ  یل  یخ  بهزاد  با  کارم  دی  نی  بب   _

کجاست نی  دار  خبر  اگر  !ه  ن  وی  م  در  یگ  زند  و  مرگ 

.م بزن  حرف  باهاش  دی  با  من  .م  از  نی  نکن  یف  مخ 

ارازیت پ 
۲۳  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

زمزمه آراز  تند  نسبتا  و  ید  ج  لحن  از  متعجب  دلرام 
:د کر 

باهاشون فقط  .ن  رفت  کجا  ونم  دی  نم  من  نی  کن  باور   _
.م ن  زی  م  حرف  ین  تلف 
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:ت گف  بشنود  دلرام  ه  کی  طور  بلند  یق  سا 
؟ید ب  رو  شه  شمار  ین  کی  م  لطف   _

.د کر  مقابله  یق  سا  با  عی  سر  آراز 
.ن ک  صبر  نه   _

.د کر  ر  تک  ید  نز  صورتش  به  را  یش  گو 
دیا ب  گفت  آراز  بگو  بهزاد  به  بزن  زنگ  .ن  ک  یف  لط  هی   _
که یا  شماره  نی  هم  به  لطفا  بعدش  .م  کن  صحبت  باهات 

!ت گف  یچ  بگو  بزن  زنگ  باهاش  می  زد  زنگ  الن 
از بعد  اما  بودند،  شده  حساس  حد  از  شی  ب  دی  شا 

ر گی  د  بود  آمده  شی  پ  فروش  تیا  س  برای  که  یت  یع  وض 

.د کن  عمل  کر  فی  ب  واست  خی  نم 

:دیس پر  متعجب  دلرام 
نیا و  خی  م  بهش؟  نی  ن  زی  نم  زنگ  خودتون  چرا   _

.ه گی  د  بدم  رو  شه  شمار 

به فکر  در  غرق  یت  صور  با  .ت  رف  فرو  فکر  در  آراز 
یگ زند  از  چقدر  دلرام  انست  دی  نم  .د  کر  نگاه  یق  سا 
در انست  دی  نم  ا  قی  دق  نی  هم  یا  بر  و  داشت  اطالالع   

بهزاد
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نخواهد دلش  بهزاد  بود  ممکن  .د  یو  بگ  چه  دلرام  جواب 
ش ای  زندگ  از  بخش  نی  ا  با  رابطه  در  یز  یچ  دلرام 

.د بدان 

یا بر  بود  ه  دی  فهم  را  آراز  سکوت  لی  دل  که  یق  سا 
در و  گرفته  دستش  از  را  یش  گو  او  کردن  خالالص 

:ت گف  دلرام  جواب 
ممکنه اگه  فقط  .م  دی  م  ح  یض  تو  بهت  بعدا  من  دلرام   _
بهزاد آقا  نی  بب  .ه  بد  انجام  میت  خواس  که  رو  یر  کا  عی  سر 

ن؟ ری  بگ  تماس  ما  با  ونن  تی  م 

یق سا  .د  کر  زمزمه  یا  باشه  سوال  از  پر  ین  ذه  با  دلرام 
.د ز  ید  لبخن 

.م زی  عز  می  هست  تماست  منتظر  ما   _
****

یش گو  متعجب  دی  چی  پ  گوشش  در  که  اشغال  بوق  یا  صد 
رفتار چرا  .د  ش  ه  ری  خ  آن  به  و  داده  فاصله  گوشش  از  را 
بودند؟ بی  غر  و  بی  عج  اندازه  نی  ا  تا  همسرش  و  یق  سا 
اصالال بودند؟  نگرفته  تماس  بهزاد  با  خودشان  چرا 

نداشتند؟ بهزاد  از  یا  شماره  و  خبر  چی  ه  که  بود  چگونه 
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شب از  موقع  نی  ا  در  که  بود  چه  بهزاد  با  واجبشان  کار 
بودند؟ گرفته  تماس 

که بودند  یت  سوال  از  یک  کوچ  بخش  سوالت  نی  ا 
را جوابش  که  آراز  و  یق  سا  .د  بو  کرده  احاطه  را  ذهنش 

.د بده  را  سوالتش  جواب  بهزاد  بود  وار  دی  ام  بودند  نداده 
اتاقش در  سمت  به  آرام  و  شد  بلند  تختش  یو  ر  از 
قفل را  در  و  چرخانده  قفل  داخل  آرام  را  دی  کل  .ت  رف 

و شده  اتاق  وارد  نزده  در  یس  ک  دی  رس  تی  م  .د  کر 
.د بشنو  را  بهزاد  و  او  یه  مکالم 

که را  بهزاد  دی  جد  یه  شمار  و  نشست  تخت  یو  ر  دوباره 
جو وت  جس  بود  کرده  ه  ری  ذخ  ش  نی  مخاطب  ت  سی  ل  داخل 

که بود  نشده  کامل  اول  بوق  .ت  گرف  تماس  او  با  و  کرد 
شد باعث  و  ه  دی  چی  پ  گوشش  در  بهزاد  یژ  پرانر  یا  صد 

.د بزن  لبخند 

جونم؟  .. .ا  یش  یم  دلتنگم  زود  به  زود  ا  دی  جد  یل  د   _

.ت گرف  دندان  به  را  لبش  شده  سرخ  ی  یا  هه  گون  با  دلرام 
قیر ط  از  ا  هن  آ  و  رفته  بهزاد  که  بود  ماه  دو  کی  نزد 
زمان ماه  دو  که  نی  ا  با  .د  بودن  ارتباط  در  م  ای  پ  و  تلفن 
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با شدت  به  کوتاه  مدت  ن  یم  ه  در  اما  نبود،  ید  ای  ز 
با راحت  اول  از  که  بهزاد  .د  بودن  شده  یم  یم  ص  ر  گی  د  ک 
او بود  شده  باعث  تی  می  صم  نی  ا  اما  رد،  کی  م  صحبت  او 

.د باش  راحت  هم 
.م دار  کارت  .و  نش  لوس   _

.دید خن  بهزاد 
من دکتر  خانم  بفرما  !ا  کار  نی  ا  از  باشه  تا  !ا  باب  جون   _

.م خدمت  در 

که نی  ا  از  قبل  بود  افتاده  جانش  در  که  یک  ش  با  دلرام 
برای کند  فی  تعر  را  یق  سا  و  آراز  کردن  تلفن  یا  ماجر 

:دیس پر  بهزاد  از  بار  نی  هزارم 
؟ی یا  کج  واقعا  بهزاد   _

ارازیت پ 
۲۳  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:د دا  جواب  نت  طی  ش  و  ین  مهربا  با  بهزاد 
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  البته .  که ی تار   الن   که   ی آب   آسمون   ن ی ا   ر ی ز   یی جا   ه ی _  

 . شماست   ش ی پ   دلم 

 

 . شد   دلخور   ی اندک   او   ی سربال   جواب   از   دلرام 

 ؟ ی بد   جواب   ی خوا ی نم   شه ی هم   مثل _  

 

 . د ی کش   ی آه   بهزاد 

  داره؟   حالت   به   ی فرق   چه   کجام   ی بفهم   خانم   ی دل _  

 .  شم ی پ   ی ا ی ب   که   ی تون ی نم 

 

 . آورد   زبان   به   را   بود   ذهنش   در   که   ی فکر   دلرام 

 نه؟   مگه   ی کرد   فرار _  

 . دهد   ادامه   شد   باعث   بهزاد   سکوت 

  دوست   ی گ ی م   مدام .  به ی عج   ی ل ی خ   شدنت   ب ی غ   ن ی ا _  

  ی دار   رو   ی چ .  ی ار ی م   بهانه   ی ه   اما   ، ی برگرد   ی دار 

 ؟ ی کن ی م   ی مخف 

 

 : داد   جواب   کالفه   بهزاد 
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سوال لطفا  .ت  به  بدم  یب  جوا  ونم  تی  نم  الن  یل  د   _
زنگ بود  یچ  کارت  .م  بگ  دروغ  وام  خی  نم  .س  نپر 

؟ید ز 

.د ز  ید  پوزخن  دلرام 
.. .ن  بدون  رو  سفرت  نی  ا  لیل  د  یق  سا  و  آراز  کنم  فکر   _

وان خی  م  گفتن  .ن  شت  گی  م  دنبالت  .ن  بود  زده  زنگ 

.ن بزن  حرف  باهات 

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
بهشون؟ ید  ندا  که  و  مه  شمار   _

:ت گف  سوالتش  ماندن  واب  جی  ب  از  یر  دلخو  با  دلرام 
از .ی  بد  خبر  بدونم  چه  و  ین  بز  زنگ  خودت  گفتن  نه   _

.ن بود  گرفته  تماس  هم  ه  گی  د  یه  شمار  ه 

و آراز  یه  مسئل  به  بط  ری  ب  .د  کر  مکث  هی  ثان  چند  بهزاد 
:دیس پر  یق  سا 

!ه گی  م  و  نی  ا  صدات  دستم؟  از  یر  دلخو   _
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را شی  پاها  بود  نشسته  تخت  یو  ر  که  همانطور  دلرام 
.د کر  جمع  شکمش  داخل 

.ید ب  حی  توض  بهم  که  یت  سی  ن  مجبور  .م  ت  سی  ن  دلخور  نه   _

.دیچیپ گوشش  در  بهزاد  گونه  نوازش  یا  صد 
که نی  ا  جز  سوالت  جواب  دلرام  نی  بب  !ی  دلخور  پس   _

ین ک  تمرکز  درست  رو  نذاره  و  کنه  مشغول  فکرتو 
یزیچ ه  گی  د  که  کنکورت  به  .ه  ندار  یا  ه  گی  د  یه  جی  نت 

فقط و  فقط  .ه  مهم  یل  یخ  یل  یخ  آخر  ماه  دو  نی  ا  .ه  نموند 
قول بهت  .م  داد  بهت  که  ی  یا  نی  تمر  رو  بذار  رو  تمرکزت 
باهم ا  زی  چ  یل  یخ  به  راجع  شد  تموم  که  کنکورت  م  دی  م 

باشه؟ می  بزن  حرف 

دلرام ت  سی  باق  کنکور  به  ماه  دو  تنها  که  نی  ا  یر  دآو  ا 
آرامش یا  هف  حر  و  بهزاد  اگر  .د  کر  مضطرب  را 

قطعا ماندش  کنکور  پشت  سال  نی  چندم  در  نبود  بخشش 

.د م  آی  م  سرش  بر  بالالیی  استرس  شدت  از 
.. .ا  ید  دا  قول   _

.د کر  زمزمه  تی  رضا  با  بهزاد 
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که یا  شماره  لطفا  ه  شی  م  حال  .ی  موفرفر  قول  قول   _
بهم؟ ید  ب  رو  بود  زده  زنگ  بهت  اون  با  آراز 

.د ز  ید  لبخن  دلرام 
.ه باش   _

:دیس پر  ر  ای  خت  ای  ب 
ه بی  عج  آخه  ؟ی  نکرد  فرار  آراز  دست  از  که  تو   _

!ن رد  گی  م  دنبالت  دارن  یر  طو  نی  ا 

.د ز  خنده  ری  ز  بلند  بهزاد 
.ن کن  فرار  من  دست  از  د  یا  ب  معصوما  طفل  نی  ا  نه   _

نیا مشکالالت  بخاطر  .ه  قم  یف  ر  آراز  .ی  دل  راحت  لت  ای  خ 
زنگ خودم  الن  .م  نداد  بهش  مو  دی  جد  یه  شمار  مدت 

.مین زی  م  حرف  .ش  به  نم  زی  م 

به بعد  و  شود  تمام  او  جمالالت  تا  ماند  منتظر  دلرام 
:دیس پر  یم  آرا 

؟ید ر  گی  م  بر  یک   _
نشان سکوت  نی  ا  .د  بو  دهنده  آزار  شی  برا  بهزاد  سکوت 

.ت سی  ن  مطلع  بازگشتش  زمان  از  هم  او  خود  اد  دی  م 
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ارازیت پ 
۲۳  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:د دا  ادامه  بهزاد  سکوت  از  غصه  با 
نه؟ ین  و  دی  نم  خودتم   _

:د دا  جواب  ان  نی  اطم  با  بهزاد 
سر ببرمت  خودم  م  دی  م  قول  .م  ای  م  کنکورت  روز  تا   _
.و اخمار  اون  م  نی  بب  کن  باز  حال  خب؟  کنکور  یه  جلس 

.م ای  ب  تونستم  زودترم  دی  شا  اصالال 

:د ز  لب  دلهره  با  دلرام 
.یش با  جا  نی  ا  کنکور  کی  نزد  یا  روز  بده  قول   _

در حاکم  تی  وضع  از  .د  دا  ون  ریب  آرام  را  نفسش  بهزاد 
یف طر  از  و  نداشت  ین  چندا  اطالالع  ش  اه  خان  اطراف 

رد گوشش  خی  ب  از  خطر  دی  بگو  وانست  تی  نم  هم  هنوز 
دردسر درد  است  ممکن  بازگشتش  با  همچنان  ای  شده 
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نیا و  بود  دلرام  دلتنگ  ی  بیج  ع  طرز  به  هم  اما  فتد،  ای  ب 
نظر از  ا  هز  رو  نی  ا  در  دلرام  که  انست  دی  م  هم  را 
شیا بر  و  بوده  او  یم  حا  تا  داشت  ز  ای  ن  یس  ک  به  یح  رو 
غم ری  عل  تا  بود  یف  کا  ل  یل  د  دو  نی  هم  .د  شو  قلب  قوت 

:دیو بگ  او  به  محکم  عقلش  یا  هر  هشدا 
جلسه وم  بت  پش  تو  می  ری  م  بازم  .ی  موفرفر  م  دی  م  قول   _

.مین کی  م  برگزار 

.د بزن  آرامش  سر  از  ید  لبخن  توانست  دلرام  بالخره 
؟یر ندا  یر  کا  .م  رست  فی  م  برات  و  ره  شمار   _

:ت گف  بعد  و  داد  گوش  او  یا  صد  به  شوق  با  بهزاد 
.م ندار  تو  به  کردن  فکر  جز  یر  کا  نه   _

به را  ش  نی  ری  ز  لبش  شده  سرخ  ی  یا  هه  گون  با  دلرام 
.ت گرف  دندان 

.م ن  کی  م  قطع  فعالال  من  .ه  منتظرت  آراز   _

.دید خن  یژ  انر  با  بهزاد 
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.ن ک  قطع  یر  موفرف  باشه  !ن  دی  کش  خجالت  خانم  ا  دی  مر   _
زنگ بهت  خودم  باشه  درسات  رو  تمرکزت  فردا 

.م ن  زی  م 

سقف به  را  نگاهش  .د  یش  ک  دراز  تختش  یو  ر  دلرام 
.ت دوخ 

باش خودت  مراقب  یل  یخ  .م  ن  کی  م  مک  ای  پ  و  ره  شمار   _
.ریخ بب  ش 

******

مراقب بود  کرده  دی  تاک  گونه  نی  ا  یس  ک  چه  بار  نی  آخر 
از ید  یک  تا   .. .ی  سرسر  یه  جمل  کی  نه  باشد؟  خودش 

با که  یا  مکالمه  هر  آخر  جمالالت  .ن  داشت  دوست  سر 
!یاه کلم  سه  یه  جمل  نی  ا  به  د  شی  م  ختم  داشت  دلرام 
.د باش  خودش  مراقب  واست  خی  م  او  از  که  یا  جمله 

دلرام اگر  یت  ح  که  د  شی  م  لذت  غرق  دی  تاک  نی  ا  با  آنقدر 
یت لذ  نی  چن  دارد  دوستش  که  رد  کی  م  اعتراف  می  مستق 

.د ر  بی  نم 
یو ر  همچنان  لبخند  .د  دا  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو 

.د بو  شی  ا  هب  ل 
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دختر که  م  شی  م  مطمئن  تر  شی  ب  ذره  گی  م  که  روز  هر   _
فعال ازدواجت  یا  هه  ند  ری  گ  !ه  ید  ج  برات  ید  ای  ز  هی  همسا 

!ن شد 

او به  و  آورده  بال  را  سرش  شد  باعث  بهنام  یا  صد 
.د کن  نگاه 

چخبر؟ تو  یا  هه  ند  ری  گ  از   _

دستش به  را  نسکافه  یو  حا  یا  هن  ا  وی  ل  از  یک  ی  بهنام 
.د دا 

.م ندار  دردسر  یه  حوصل  من   _

از یک  ی  د  ای  .د  یش  نو  را  داغ  یه  نسکاف  از  یا  جرعه  بهزاد 
.ت گرف  ش  اه  خند  .د  افتا  دانشگاهش  یا  هی  الالس  کم  ه 

.م افتاد  ی  یح  ی  د  ای   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  بهنام 
!و ش  خفه   _

:ت گف  او  به  وجه  تی  ب  بهزاد 
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ت حی  نص  داشتن  دختر  دوست  بخاطر  مارو  چقدر   _
یا بر  ازدواج  رد  کی  م  دی  تاک  هم  تاش  حی  نص  ته  .د  ر  کی  م 
خوندن درس  رو  دی  با  فقط  تمرکزمون  !ه  بعد  به  ی 

.ه باش 
.د ز  بهنام  به  یک  چشم 

مراقب هم  تو  !ه  مدرس  ه  ری  م  امسال  اولش  یه  بچ   _
آدم که  آدم  سراغ  د  ای  م  یت  وق  دردسر  اصول  چون  !ش  با 

!ه ندار  رو  شه  حوصل 

ناقص بحثشان  شد  باعث  ش  ای  گوش  م  ای  پ  گ  نی  د  یا  صد 
.د بمان 

.ت گذاش  اپش  تپ  ل  کنار  و  زیم  یو  ر  را  نسکافه  ان  وی  ل 
را نگاهش  .د  کن  پنهان  را  یزی  چ  بهنام  از  وانست  تی  نم 

.ت دوخ  دلرام  با  چتش  یه  صفح  به 
.ا ظاهر  افتاده  دردسر  تو  آراز   _

ارازیت پ 
۲۳  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 
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.د ز  ید  پوزخن  بهنام 
؟یش یج  نا  ه  شی  هم  مثل  یا  و  خی  م  هم  تو  حتما   _

برادرش به  و  کرده  جدا  یش  گو  از  را  نگاهش  بهزاد 
.ت دوخ  چشم 

من دنبال  دارن  .ه  افتاد  دردسر  تو  من  بخاطر   _
.ش سراغ  رفتن  که  ردن  گی  م 

.ت گذاش  زی  م  یو  ر  را  انش  وی  ل  و  شد  خم  بهنام 
یر ب  بار  نی  اول  برای  یت  خواس  که  یز  رو  اون   _
کمک یک  ی  به  بفهمن  گفتم  .ن  نک  کارو  نی  ا  گفتم   

مالالقاتش

حال .ن  کن  ات  دی  پ  تا  ارن  دی  برنم  سرش  از  دست  ید  کر 
خودتو تا  ؟ی  کن  کمک  آراز  به  وای  خی  م  یر  چطو 

.ن ن  کی  نم  ولش  ندی  نشون 

.د کر  نگاه  ش  ای  گوش  یه  صفح  به  دوباره  بهزاد 
.ن کن  ولش  نم  کی  م  یر  کا  هی   _

تین عصبا  بعد  هی  ثان  چند  و  کرد  نگاهش  دی  ترد  با  بهنام 
.د آور  هجوم  سمتش  به 
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مغزت اون  تو  یچ  بهزاد  ؟ی  کن  ار  کی  چ  یا  و  خی  م   _
ذره؟ گی  م 

:ت گف  دهد  را  او  سوال  جواب  که  نی  ا  بدون  بهزاد 
.ه بد  و  تی  گوش  .م  بزن  زنگ  بهش  ونم  تی  نم  شماره  نی  ا  با   _

یاه چار  ین  عی  اد  دی  نم  جواب  یت  وق  .د  یش  ک  یف  پو  بهنام 
که ش  ای  می  قد  یش  گو  .د  ان  می  م  منتظر  دی  با  و  نداشت 

ون ری  ب  شلوارش  بی  ج  داخل  از  را  بود  ین  سو  مارک 

.د کر  پرت  بهزاد  سمت  به  و  آورد 
دلرام که  یا  شماره  با  و  گرفته  هوا  در  را  یش  گو  بهزاد 
تر عی  سر  یل  یخ  .ت  گرف  تماس  بود  کرده  مک  ای  پ  شی  برا 

گوشش در  آراز  یا  صد  رد  کی  م  فکر  که  یز  یچ  از 
.

.. .و  ال   _

.ت دوخ  چشم  زی  م  یو  ر  یه  نسکاف  ان  وی  ل  به  بهزاد 
.م بهزاد   _

.دین ش  را  آراز  یه  آسود  ن  دی  کش  نفس  یا  صد 
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زده؟ ت  بی  غ  کجا  معلومه  چی  ه   _

.د ده  پاسخ  آراز  سوال  به  نداشت  قصد 

چطوره؟ خانمت  حال   _

:د دا  جواب  تند  آراز 
تیا س  یک  ی  .ت  سه  گی  د  زی  چ  هی  بحثم  فعالال   .. .ه  خوب   _
لیمیا برام  بعدش  و  آورده  نی  یا  پ  رو  شرکت  فروش 

داره هی  ک  هر  نم  زی  م  حدس  !ش  مالالقات  برم  که   
گذاشته

.ه رد  گی  م  تو  دنبال 

.ت رف  فرو  فکر  در  بهزاد 
؟ هی  چ  ش  لی  می  ا  آدرس   _

آدرس بعد  و  کند  صبر  لحظه  چند  خواست  او  از  آراز 
.د خوان  او  یا  بر  ش  ای  گوش  یو  ر  از  را  لی  می  ا 

.د ز  ید  پوزخن  آدرس  ن  دی  شن  با  بهزاد 
.ه من  دنبال  .ی  زد  حدس  درست   _

:دیس پر  او  ید  خونسر  از  زده  ت  ری  ح  آراز 
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لوازم دی  تول  صنعت  تو  هست؟  یک  ؟  شی  ناس  شی  م   _
ه؟ شی  آرا 

نیا یا  بر  یل  حه  را  دنبال  به  داشت  ه  کی  حال  در  بهزاد 
:د دا  جواب  شت  گی  م  مشکل 

.ی یا  غذ  مواد  ات  دی  تول  به  مربوطه  ش  فی  شر  شغل   .. .ه  ن   _

:ت گف  جی  گ  آراز 
بذارم قرار  کنم؟  ار  کی  چ  کرده؟  ا  دی  پ  کجا  از  منو   _

باهاش؟

.د کر  مکث  دادن  جواب  در  یم  ک  بهزاد 
قرار باهاش  خودم  .ه  بد  رو  شرکت  لی  می  ا  پسوورد   _

.م ار  ذی  م 

.د ش  شوکه  آراز 
؟ید ش  ونه  وی  د  قرار؟  سر  یر  ب  وای  خی  م  خودت   _

.د ز  ید  لبخن  چه  می  ن  بهزاد 
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دنبال کجاهارو  ته  خون  بزنه  دزد  هی  ین  و  دی  م  آراز   _
رده؟ گی  نم  طالال  و  پول 

:دیر غ  آراز 
؟یف ا  بی  م  داستان   _

:د کر  زمزمه  او  تی  عصبان  به  وجه  تی  ب  بهزاد 
وسط یر  بذا  رو  تی  زندگ  کل   .. .و  ر  چشم  یو  جل   _

نه زی  م  ته  خون  از  درازتر  پا  از  دست  دزده  آقا  خونه 
!ن و  ری  ب 

ارازیت پ 
۲۳  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:دیس پر  شک  با  او  بی  عج  جمالالت  از  منگ  و  جی  گ  آراز 
!؟ درسته  ذهنمه  تو  که  ین  او  نگو  لطفا   _

.د ز  لبخند  دی  ترد  یا  ذره  بدون  بهزاد 
.د ای  م  خوشم  !ی  ری  گی  م  زود  رو  مطلب   _
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.دیو بگ  یز  یچ  آراز  نداد  مجال 
مجبورم ای  ید  یم  رو  شرکتت  لی  می  ا  پسوورد   _

شم؟ بکار  دست  خودم  ین  کی  م 

.د ندا  را  نتش  طی  ش  از  پر  سوال  جواب  آراز 
یخ شو  و  یل  ای  خی  ب  نهمه  یا  یر  چطو  تی  موقع  نی  ا  تو   _

بشناسنت اگه  ین  و  دی  م  ؟ی  د  ید  د  ای  ز  ی  یا  جن  م  لی  ف  ؟ی  ن  کی  م 
ه؟ شی  م  ی 

:ت گف  خونسرد  بهزاد 
ایز با  نی  ا  از  رو  شرکتت  و  یگ  زند  .ن  م  به  بسپرش   _

.ه بد  نجات 
طرف از  را  یض  اعترا  گونه  هر  جلوی  که  نی  ا  یا  بر 

.د کر  اضافه  محکم  د  ری  بگ  آراز 
ار کی  چ  دی  با  م  گی  م  بهت  .ن  ک  مک  ای  پ  رو  پسوورد   _
شیپ طی  شرا  بابت  .ن  برسو  سالالم  خانمم  یق  سا  به  .ی  کن 

.ن ک  یه  خوا  عذر  من  طرف  از  هم  اومده 
قطع را  تماس  و  کند  یظ  خداحاف  آراز  یت  ح  نگذاشت 
احساس خودش  یو  ر  را  بهنام  نی  سنگ  نگاه  .د  کر 

ان وی  ل  و  شد  خم  .د  ور  ای  ن  خودش  یو  ر  به  اما  رد،  کی  م 
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  که   همانطور .  برداشت   ز ی م   ی رو   از   را   اش نسکافه 

 . کند   سکوت   نتوانست   بهنام   داشت   انتظار 

 

 . بهزاد   ی کن ی نم   ی کار   ن ی همچ   تو _  

 

 . زد   زل   بهنام   چشمان   در   ت ی جد   با   و   م ی مستق 

  دانشگاه   تو   ست ی تدر   که   مهر   تا .  ملکان   ی مون ی م _  

 .  شه   شروع 

 

 : د ی پرس   او   ی دستور   ی جمله   به   توجه ی ب   بهنام 

 ؟ یی غذا   مواد   ی کارخونه   کدوم _  

 

  رفتار .  کرد   دراز   ز ی م   ی رو   را   ش ی پاها   بهزاد 

  وا   شک   به   را   بهنام   که   بود   ی طور   اش خونسردانه 

 . کند ی م   فکر   اشتباه   نکند   که   انداخت ی م 

 . نداره   ی معروف   برند .  پاست   تازه _  

 

 . زد   لب   چشمانش   در   ره ی خ   بهنام 
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.. .ی  دی  چ  ارو  هه  برنام  ن  یا  تمام  !ی  گی  م  دروغ  یر  دا   _
اشتباه دارم  که  بگو  فقط   .. .ل  جنجا  همه  نی  ا  جی  پ  اون 

نم؟ کی  م 

بود شده  خنک  نسبتا  که  را  ش  اه  نسکاف  از  یم  ک  بهزاد 
.دیش نو 

ذره؟ گی  م  یچ  ذهنت  تو  بدونم  کجا  از  من   _

.د ز  ید  پوزخن  بهنام 
خوبم م  گی  م  یچ  ین  و  دی  م  .د  بهزا  تم  سی  ن  احمق  من   _

پسش از  بگم  م  نی  ا  بذار  اما  زدم،  حدس  درست  !ی  ون  دی  م 
.ه قدر  یل  یخ  ت  فی  حر  !ی  ای  نم  بر 

.د ز  یق  یم  ع  لبخند  بهزاد 
تا .ه  شی  م  م  نی  ا  از  بدتر  .ه  افتاد  خوردن  گه  به  که  فعالال   

_

.م ن  کی  نم  ولش  می  نش  برابر  یت  وق 

در   یع  س  ر  گی  د  یت  ح  که  بهزاد  جمالالت  از  ناباور   
بهنام

.د   دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  نداشت  هم  انکار 
.م   رفت  گی  م  رو  جلوت  دی  با  !؟  م  دی  نفهم  اولش  از  چرا   _
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.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  بهزاد 
واستم خی  نم  چون  .ی  بفهم  نخواستم  چون  ی  دی  نفهم   _
کار چون  .ت  سی  ن  مهم  گه  ید  الن  یل  و  .ی  ری  بگ  جلومو 
.م ندار  برگشت  راه  .م  ا  یز  با  وسط  من  .ه  گذشت  کار  از 

.م کن  تمومش  دی  با 

.ت گرف  دستانش  ن  ای  م  را  سرش  بهنام 
نه؟ مگه  ه؟  شی  م  یر  طو  نی  ا  یت  ونس  دی  م  اول  از   _
و نشناسن؟  رو  ته  ف  ای  ق  که  بود  نی  ا  بخاطر  فرارت 
یر افشاگ  همه  اون  یز  مجا  یا  فض  تو  جنجال  اونهمه 

بود؟ تظاهر  فقط 

و سقف  به  .د  دا  هی  تک  کاناپه  یت  پش  به  را  سرش  بهزاد 
.د ش  ه  ری  خ  بود  ان  زی  آو  آن  از  که  یک  کوچ  لوستر 

نابود و  رن  بی  م  و  نن  زی  م  که   .. .ر  قلد  آدم  همه  نی  ا  نی  ب   _
.ه ت  سی  وا  مظلوم  یا  آدم  کنار  که  باشه  دی  با  یک  ی  .ن  ن  کی  م 
.م دار  دوست  رو  نم  کی  م  دنبال  که  یف  هد  .د  نبو  تظاهر 

و آواره  و  فتن  وی  ب  کردن  غلط  به  آشغال  آدم  عده  هی  که  نی  ا 
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به خوش  خواب  هی  حسرت  که  نی  ا   .. .ن  ش  سرگردون 
.. .ه  بمون  دلشون 

.د ز  لبخند  و  کرده  سکوت 
که نه  کی  م  وارم  دی  ام  !ه  ن  کیم  خوب  حالمو  ا  نی  ا  یه  هم   _

.ش دنبال  ید  بگر  دی  با  فقط  .ت  هس  عدالت  ای  دن  نی  ا  تو 

ارازیت پ 
۲۳  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د کر  نگاه  قلش  به  دلهره  با  بهنام 
!ن رسون  تی  م  منو  حرفات   _

ه ری  خ  بهنام  به  و  کرد  جدا  سقف  از  را  نگاهش  بهزاد 
.د ش 

رن؟ ای  ب  سرم  بالالیی  که  نی  ا  از  ؟ی  رس  تی  م  یچ  از   _
.ن ون  تی  نم  م  دی  م  قول  بهت  .م  بهنا  ونن  تی  نم 

:دیس پر  آرام  بهنام 
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نیا به  داره  ربط  ماجراست؟  نی  ا  یا  کج  دلرام   _
؟ هی  چ  کارت  ونه  دی  م  اصالال  ؟  هی  قض 

.د کر  درهم  را  شی  ا  هم  اخ  بهزاد 
ه گی  د  ماه  دو  .ه  بفهم  یز  یچ  هی  قض  نی  ا  از  دی  نبا  دلرام   _

.د ای  ب  شی  پ  براش  یل  مشک  واد  خی  نم  دلم  .ه  دار  کنکور 
:د دا  ادامه  ید  ج  یع  موضو  یر  دآو  ای  با 

.ت سی  ن  مهم  منه،  جی  پ  تی  پاراز  یت  گف  ساناز  به  بهنام   _
رفتن، ان  ری  ا  از  نامزدش  با  دارم  خبر  که  ی  یا  ج  تا  چون 

دیا نب  دلرام  بخصوص  یاه  گی  د  کس  چی  ه  ه  گی  د  اما 
شهیق ب  .ن  و  ری  ب  بکش  ماجرا  نی  ا  از  پاتو  خودتم  .ن  بفهم 

.م دی  م  ادامه  خودم  ی  یا  تنه  رو 

.د کر  نگاهش  یب  عص  و  شوکه  بهنام 
.ر کنا  بکشم  نداره  امکان   _

:ت گف  وار  دی  تاک  بهزاد 
م دی  شن  عمو  از  .ش  رادمن  دکتر  جا  نی  هم  ین  بمو  دی  با   _
.ه داغ  بدجور  جا  نی  ا  تو  ملک  فروش  و  دی  خر  بازار 

به نم  زی  م  پول  للاللا...  للام  بس  ؟ی  کن  جمع  پول  یا  و  خ   
م
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کار تو  بزن  .م  یر  دا  جفتمون  که  یچ  هر   .. .ت  حساب 
ن وی  لی  م  صد  چند  ین  و  تی  م  مهر  تا  .ش  فرو  و  دی  خر 

ین کی  م  سی  تدر  دانشگاه  تو  مدت  هی  بعدشم  .ی  ش  کاسب 
.ید ن  بی  م  رو  بارت  و 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  بهنام 
؟یل دل  کار  تو  بزنم   _

.د ز  لبخند  ل  ای  خی  ب  بهزاد 
!؟ ت  سی  ن   ، هی  اخاذ  که  من  شغل  از  بهتر   _

.د بو  گرفته  آراز  از  که  بود  یل  پو  به  ش  اه  اشار 
.د کر  جمع  را  لبخندش 

صد چند  ماه  چند  تو  ه  شی  م  ه  گید  کار  با  ید  کر  فکر   _
کن؛ شه  محترمان  دلل  نگو  کرد؟  جور  پول  ن  وی  لی  م 
بخر ارزون  .ز  بندا  کار  به  رو  مغزت  !ک  امالال   

مشاور

یل پو  با  .ت  سی  ن  گرون  ملک  جا  نی  ا  .ش  بفرو  خوب  ت  می  ق 
مشورت دی  ام  با  .ی  بخر  ی  یا  ت  چند  ین  و  تی  م  می  دار  که 

.ر کا  نی  ا  تو  وارده  .ن  ک 

.د کر  نگاهش  دی  ترد  با  بهنام 
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؟ین کی  م  ار  کی  چ  تو   _

به را  حواسش  بهزاد  شد  باعث  یش  گو  مک  ای  پ  یا  صد 
.د ده  آن 

و لبخند  با  واند  خی  م  را  آراز  م  ای  پ  داشت  که  همانطور 
:د دا  جواب  لذت 

.م دلرا  شی  پ  ردم  گی  برم   _

.د خوان  خودش  یا  بر  لب  ری  ز  را  آراز  م  ای  پ 
فکر م  نی  شی  م  !م  ش  کی  شر  تو  حماقت  تو  وام  خی  نم  من   "

از دست  بهتره  هم  تو  .د  کر  دی  با  ار  کی  چ  م  نی  بب  نم  کی  م 
" !ی  بردار  د  ای  م  ذهنت  به  که  یت  مزخرفا 

.د کر  یز  یر  اخم  یت  یا  نارض  با  شد  تمام  که  م  ای  پ  خواندن 
؟ می  بد  انجام  دی  مف  کار  م  کی  یر  دا  حال   _

چشم بهنام  یا  هب  ل  به  منتظر  و  آورد  بال  را  سرش 

.ت دوخ 

.د کر  اشاره  یش  گو  به  بهنام 
نه؟ نداد  رو  پسوورد   _
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.ت انداخ  بال  ابرو  جوابش  در  بهزاد 

.دیش ک  شی  موها  یل  یت  دس  بهنام 
یش خودک  مثل  که  یت  حماق  نیا  تو  دارم  چرا  همم  فی  نم   _

نم؟ کی  م  کمکت  ونه  می  م 

:د کر  زمزمه  ید  ج  بهزاد 
دلت هم  تو  چون   .. .ه  دت  ای  یچ  همه  چون  .م  ون  دی  م  من   _

.د وا  خی  م  من  دل  که  واد  خی  م  یز  یچ  همون 
.د کر  اشاره  زی  م  یو  ر  اپ  تپ  ل  به 

؟ می  بد  آراز  به  یس  اسا  حال  هی  یا  هی  پا   _

.د کر  یا  خنده  تک  بهنام 
.ه ن  کی  م  وسوسه  منو  ه  شی  هم  نهادات  شی  پ   _

.د ز  یک  چشم  بهزاد 
!ر دکت  کارش  تو  می  بر  بزن  پس   _

ارازیت پ 
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۲۳  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

در رفته  فرو  شهر  به  نی  ماش  یه  شی  ش  از  که  همانطور 
:دیس پر  راننده  از  بود  ه  ری  خ  یک  یر  تا 

باشه؟ باز  که  هست  یش  رو  فل  گ  الن  بنظرتون   _

که ین  جوا  پسر  به  جلو  یه  نی  یآ  از  را  نگاهش  راننده 
.ت دوخ  بود  نشسته  عقب  یل  صند  یو  ر 
ار؟ کی  چ  یا  و  خی  م  گل  شب  وقت  نی  ا   _

باران از  سی  خ  یا  هن  با  ای  خ  به  ه  ری  خ  که  همانطور  بهزاد 
:د دا  جواب  بود 

مدته هی  .م  بود  تی  مامور  .م  وا  خی  م  خانمم  یا  بر   _
.م نگش  تل  د  مش  دی  ند 

.دیش ک  یه  آ  راننده 
از عمرمون  تو  بارم  هی  که  ما   .. .ا  جوون  شما  دست  از   _

دامادم که  م  نی  بی  م  رو  خودم  دختر  .م  ید  نکر  کارا  نی  ا 
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  ی برا   اره ی م   گل   براش   خونمون   اد ی م   هروقت   ی چطور 

 .  شم ی م   ناراحت   زنم 

 

  راننده   رخ م ی ن   به   و   گرفته   ابان ی خ   از   را   نگاهش   بهزاد 

 . دوخت 

 کنن؟ ی م   حسادت   چرا؟ _  

 

 . د ی خند   مرد 

  من   از   ی کار   ن ی همچ   انتظار   اصال   چاره ی ب   بابا   نه _  

  ی حساب   و   درست   تولد   براش   م ی زندگ   تو   نه .  نداره 

  روش   کادو   اسم   بشه   که   یی کادو   نه   ی گل   دسته   نه   گرفتم، 

 . کرده   عادت   زا ی چ   ن ی ا   نبود   به   گه ی د   خدا   بنده .  گذاشت 

 

  ی خاک نم   ی بو   و   داده   ن یی پا   ی کم   را   عقب   ی شه ی ش   بهزاد 

  داخل   وجود   تمام   با   را   د ی رس ی م   مشام   به   رون ی ب   از   که 

 . د ی کش   ش ی ها ه ی ر 

  شده   ر ی د   ن ی کرد   فکر   نکنه .  ن ی بخر   براش   امشب   خب _  

 گذشته؟   سالتون   و   سن   از   کارا   ن ی ا   ا ی 
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بنظر ین  اشت  دت  دوس  بهزاد  برای  که  یت  خجال  با  راننده 
:د کر  زمزمه  مد  آی  م 

روم .م  ش  کی  م  خجالت  جلوشون  .ن  شد  بزرگ  ام  هه  بچ   _
.ه شی  نم 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
از دی  با  آدم  .ه  ندار  دن  یش  ک  خجالت  که  کردن  محبت   _
اتون هه  بچ  دی  شا  .ه  بکش  خجالت  دعوا  و  یم  حترا  ای  ب 

کارتون نی  ا  با  نی  باش  مطمئن  اما  بخندن،  و  کنن  یخ  شو 
از نن  کی  م  تی  امن  احساس  و  ن  شی  م  خوشحال  یل  ی 
.ه محکم  و  خوب  مادرشون  و  پدر  یه  رابط  که  نی  ا 

.دیش ک  صورتش  به  یت  دس  راننده  مرد 
نه می  ری  بگ  د  ای  تا  می  دی  د  ارو  زی  چ  نی  ا  یگ  بچ  موقع  نه   _

.ن داد  دمون  ای  گرفتن  زن  موقع 
.د بو  حسرت  پر  شد  خارج  شیو  گل  از  که  یه  آ  بار  نی  ا 

تو که  خداروشکر  البته  .د  ش  تموم  ون  می  جوون  که  ما   _
همو قدر  و  می  داشت  نگه  رو  هم  حرمت  سال  نی  ا 

گرفتنا گل  نی  ا  کنار  هم  جوونا  شما  کاش  .م  یت  دونس 
.نیر دا  نگه  همو  احترام 
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.د دا  سرتکان  بهزاد 
مهم  .. .ه  دار  یب  یع  هی  یل  نس  هر  حال  هر  به   .. .م  اوهو   _

.میریگ ب  د  ای  ه  گی  همد  از  که  ه  نی  ا 
.دیش ک  یه  آ 

برادرم و  من  یت  وق  اما  نبود،  ا  زی  چ  نی  ا  اهل  منم  یا  باب   _
برا کارو  نی  ا  بخره  گل  مامانمون  یا  بر  گاها  می  گفت  بهش 

.. .ت  عاد  هی  مثل  بود  کرده  خودش 

.د ز  ید  لبخن  راننده 
.ه کن  حفظشون  خدا   _

فت گی  م  راننده  به  اگر  ه  دی  فا  چه  .د  بو  تلخ  بهزاد  لبخند 
هم هی  ثان  کی  یا  بر  دی  با  چرا  تند؟  سی  ن  زنده  پدرش  و  مادر 

کردن تشکر  یا  بج  رد؟  کیم  ناراحت  را  او  شده  که 
:دیس پر  او  یه  جمل  بابت 

؟ نی  دار  سراغ  یش  فرو  گل  حال   _

.ت انداخ  بال  شانه  مرد 
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منم و  بود  باز  دی  شا  می  بر  .م  ناس  شی  م  رو  ی  یا  ج  هی   _
جوونا شما  بقول  سال  همه  نی  ا  از  بعد  رو  خانمم  امشب 

.م کرد  زی  سورپرا 

.د دا  سرتکان  لبخند  و  تی  رضا  با  بهزاد 
گل شده  که  هم  شما  می  تصم  بخاطر  م  دی  م  قول   _

.ه باش  باز  هی  فروش 
*****

.د کر  اشاره  ساختمان  به  راننده 
جاست؟ نی  ا   _

.ت انداخ  ساختمان  به  یه  نگا  یگ  دلتن  با  بهزاد 
.ه نکن  درد  دستتون  بله   _

ارازیت پ 
۲۴  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.دید خن  مرد 
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یل گه  دست  نی  ا  با  .ه  منتظرت  خانمت  که  شو  ده  ای  پ  زود   _
تا ید  آور  سرشوق  منم  ید  کر  انتخاب  من  برا  که  هم 

چشم خانمم  .ن  و  مه  خون  برسونم  خودمو  زودتر 
.ه واب  خی  نم  خونه  نرسم  من  تا  .ه  انتظارم 

.د دا  تکان  سر  بهزاد 
.ه ش  خوشحال  یب  حسا  خانمتون  وارم  دی  ام  .م  چش   _

ساک برداشتن  از  بعد  و  کرد  حساب  را  هی  کرا  لبخند  با 
از هم  را  کوچک  یا  هل  گه  دست  از  یک  ی  ش  ای  شت  په  کول  و 

.د آم  نی  یا  پ  نی  ماش  از  و  گرفت  راننده  دست 
به .د  ش  آسانسور  سوار  و  کرد  باز  را  ساختمان  در 

.د کر  نگاه  دستش  ل  گه  دست 
خودت یا  پ  با  خودت  امشب  نم  کی  م  خواهش  ا  دی  مر   _

.م برگشت  بگم  بزنم  زنگ  وام  خی  نم  .م  و  بت  پش  ای  ب 
ون ری  ب  آن  از  آرام  تاد  سی  ا  آسانسور  یت  وق  و  زد  ید  لبخن 

.د ز 
زیت گوش  .ت  انداخ  هی  همسا  یه  خان  در  به  یق  ذو  پر  نگاه 

.دین نش  ا  هن  آ  واحد  از  ی  یا  صد  اما  کرد، 
.ه امان  و  مان  ای  چ  همه  ظاهرا   _
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ید ورو  در  را  شی  ا  هش  کف  .ت  رف  خودش  واحد  سمت  به 
سر نی  ر  تم  ک  با  بعد  و  گذاشت  یش  جاکف  داخل  و  درآورد 

.د ش  خانه  داخل  و  کرد  باز  را  واحدش  در  صدا  و 

دیل ک  و  گذاشت  نی  زم  یو  ر  را  ش  ای  شت  په  کول  و  ساک 

.د ز  را  برق 
و انداخت  بود  رفتنش  زمان  مثل  که  خانه  به  یه  نگا 
نیش ما  در  نشستن  .د  دا  ش  اه  خست  تن  به  یس  قو  و  کش 

.د بو  کرده  ش  اه  خست  ساعت  چند  یا  بر 
!ه شی  نم  آدم  یه  خون  ا  جچ  یه   _

را ل  گه  دست  .ت  رف  آشپزخانه  سمت  به  و  گفت  را  نی  ا 
را آشپزخانه  چراغ  نکه  یا  بدون  و  گذاشت  کانتر  یو  ر 
در آرام  شود  حضورش  متوجه  هی  همسا  تا  کند  روشن 
ون ری  ب  به  و  کرد  باز  را  بود  آشپزخانه  از  که  بالکن 

.دیش ک  سرک 

اد دی  م  نشان  بود  افتاده  هیا  همس  تراس  داخل  که  یر  نو 
.د کر  اخم  یت  یا  نارض  با  .د  ارن  دی  ب  هنوز 

!ا هه  وقت  ری  د  !ه  گی  د  نیب  بخوا  نی  ری  بگ  نی  بر   _
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خاموش آشپزخانه  یا  هغ  چرا  نشده  کامل  ش  اه  جمل 
.دید خن  .د  شدن 

!هیف کا  بمونه  ار  دی  ب  یل  د  !س  لل  وقت  الال!  کی  آبار   _

از بعد  ه  شی  هم  دلرام  انست  دی  م  .ت  بس  را  تراس  در 
با نی  هم  یا  بر  .ت  ف  ری  م  ام  بت  پش  به  خانه  یل  اها  ن  دی  خواب 
ست کی  و  کرده  عوض  را  شی  ا  هس  لبا  آسوده  یل  ای  خ 

یت وق  اما   ، دی  پوش  نگ  رم  کر  یش  ورز  گرمکن 
در آن  از  تر  شی  ب  نتوانست  کرد  عوض  را  شی  ا  هس  لبا 
از ل  گه  دست  و  دی  کل  و  یش  گو  برداشتن  با  و  بماند  خانه 

.ت رف  ام  بت  پش  به  و  زده  ون  ری  ب  خانه 
چون اما  بست،  سرش  پشت  را  بام  پشت  در 

به دلرام  اگر  که  کرد  دعا  کند  قفل  را  آن  وانست  تی  نم 
!د باش  پرت  ه  شی  هم  مثل  حواسش  آمد  بام  پشت 

.دیس ری  م  مشام  به  هم  بام  پشت  از  اک  خم  ن  خوش  یو  ب 
به .د  یش  ک  یق  یم  ع  نفس  و  کرده  باز  هم  از  را  دستانش 

ار وی  د  کنار  ه  شی  هم  مثل  و  رفت  آسانسور  اتاقک  سمت 
نداد یت  یم  اه  حال  نی  ا  با  اما  بود،  سی  خ  نی  زم  .ت  گرف  پناه 

نیم ز  یو  ر  کنارش  را  ل  گه  دست  .ت  نشس  نی  زم  یو  ر  و 
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و داده  هی  تک  ین  ا  می  س  ار  وید  به  را  سرش  .ت  گذاش 
.ت بس  را  چشمانش 

چشمانش بجبند  خودش  به  تا  که  بود  خسته  یر  قد  به 
یب نامناس  مکان  وجود  با  یت  ح  .د  بودن  شده  خواب  گرم 

.ت داش  قرار  آن  در  که 
*****

و پا  یا  صد  اول  که  بود  یر  ا  دی  ب  و  خواب  ن  ای  م 
شد باعث  یس  ک  زدن  حرف  زمزمه  یا  صد  ندش  بت  پش 

اطرافش به  زده  ت  ری  ح  .د  کن  باز  را  شی  ا  هک  پل  ی 
با .ت  کجاس  بفهمد  تا  آورد  فشار  مغزش  به  و  کرده  نگاه 
ام بت  پش  در  آمد  دش  ای  تازه  اطراف  کی  تار  یا  هو  ن  دی  د 
به خواست  و  داد  ماساژ  را  چشمانش  یه  گوش  .ت  اس 
که ی  یا  شن  آا  ن  یه  مردان  ی  یا  صد  که  دهد  حرکت  تنش 

خشکش شی  سرجا  شد  باعث  د  زی  م  صدا  را  دلرام 
.د بزن 

ارازیت پ 
۲۴  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 
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م؟ زی  عز  ین  کی  م  ار  کی  چ  جا  نی  ا   .. .م  دلرا   _

ریث تا  تحت  را  حالش  چنان  مرد  یه  جمل  آخر  م  زی  عز 
وقت نی  ا  .د  ش  بلند  شی  جا  از  عی  سر  که  داد  قرار  خود 

خطاب مش  زی  عز  را  دلرام  یس  ک  چه  ام  بت  پش  در  شب 
و اد  دی  م  دست  از  را  کنترلش  داشت  عمالال  رد؟  کی  م 
ذهنش به  نداشتند  هم  یق  منط  چی  ه  که  یف  مختل  یا  هر  فک 
با را  نفسش  شد  باعث  دلرام  جواب  که  رد  کی  م  خطور 

.د بفرست  ون  ری  ب  به  یگ  آسود 

خوابم یر  هواخو  اومدم  .م  دی  ترس  ل؟  ای  دان  ی  یو  ت   _
.د م  وی  نم 

یع س  که  همانطور  و  دی  کش  هم  در  را  شی  ا  هم  اخ  بهزاد 
خود یا  بر  آرام  لب  ری  ز  بماند  پنهان  ار  وی  د  پشت  رد  کی  م 

:د ز  غر 
نیا ید  بگر  رو  خی  تار  کل  یر  ب  !ت  کوف  و  م  زی  عز   _

ه گی  م  خواهرش  به  بزرگه  داداش  هی  که  باره  نی  اول 
.م زی  عز 

.ت گذاش  قلبش  یو  ر  را  دستش 
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!س پراحسا  مردک  .م  بد  باد  به  و  مه  کل  بود  مونده  کم   _
که شد  گل  دسته  متوجه  ناگهان  که  بود  ری  درگ  خودش  با 

و خورده  آن  به  دستش  زدنش  چرت  موقع  احتمال 
پشت از  ل  گه  دست  دی  رس  تی  م  .د  شو  ا  جه  با  ج  بود  شد  باعث 

را شی  پا  ط  ای  احت  با  نی  هم  یا  بر  باشد  مشخص  ار  وی  د 
ار وی  د  کنار  را  آن  بود  که  یت  بیص  م  هر  با  و  کرده  دراز 
له آن  دور  ین  ی  یز  ت  ای  هگ  بر  از  برگ  چند  که  کشاند 

.د کر  نگاه  افتاده  ت  خیر  از  ل  گه  دست  به  .د  شدن 
.م ای  باز  کی  رمانت  وسط  ید  یر  پ  پا  جفت  !ل  ای  دان  یک  بتر   _

.د فتا  وی  ن  راه  یس  نامو  یا  دعو  خوبه 

و ه  دی  چسب  ار  وی  د  به  تر  شیب  شد  باعث  ل  ای  دان  یا  صد 
.د کن  منقبض  را  عضالالتش 

یر هواخو  یا  بر  فقط  ین  مطمئ  دلرام؟  شده  یز  یچ   _
؟یت سی  ن  ناراحت  یز  یچ  از  و  ید  اوم 

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
!ن و  زی  آو  !ب  بخوا  برو  .ه  گی  د  ای  ب  کوتاه   _

و خونسرد  کامالال  قبل  هی  ثان  چند  تی  عصبان  برخالالف 

گرفته پناه  ار  وی  د  پشت  که  بود  درست  .د  بو  ل  ای  خی  ب 
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  بام پشت   در   را   او   ال ی دان   اگر !  نداشت   ی استرس   اما   بود، 

  بودنش   و   کرده   جور   ی ا بهانه   چه   د ی با   دانست ی نم   د ی د ی م 

  هم   باز   وجود   ن ی ا   با   اما   کرد، ی م   ه ی توج   را   آنجا   در 

  ی سک ی ر   پر   ی کارها   آنقدر !  نداشت   ی استرس   گونه چ ی ه 

  ن ی چن   در   گرفتن   قرار   که   بود   داده   انجام   اش ی زندگ   در 

  ی صدا .  داشت   را   ح ی تفر   حکم   ش ی برا   شتر ی ب   ی ت ی موقع 

  ز ی ت   گوش .  کند   جمع   را   حواسش   تا   شد   باعث   دلرام 

  را   او   ف ی ضع   ی صدا   ی سخت   به   حال ن ی ا   با .  کرد 

 . داد   ص ی تشخ 

 

  کنکوره   ک ی نزد   ی روزا   استرس ...  ال ی دان   خوبم _  

 . رم ی م   راه   کم ی   نجا ی ا   ام ی م   نبره   خوابم   وقت   هر .  گه ی د 

 

 . آورد   صورتش   به   اخم   دلرام   جمالت 

 ! ی دار   کنکور   استرس   که   مردم   من   مگه _  

 

  باعث   او   ی جمله   بندش پشت   و   ال ی دان   ی ازه ی خم   ی صدا 

 . بروند   بال   ش ی ابروها   تا   شد 
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رو یچ  استرس  .ر  کنکو  یا  باب  گور   .. .ر  دخت  ای  ب  کوتاه   _
یزیچ نی  همچ  استرس  تو  مردم  من  مگه  اصالال  ؟ی  دار 

؟یش با  داشته 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش 

یز ای  پ  سر  تو  !ش  ادا  دن  خا  نکن  دخالت  من  یا  کار  تو   _
تهش؟ ا 
.دیش ک  یف  پو 

ه گی  د  حال  !ن  یر  آف  .د  اوم  خوشم  شعورت  از  یل  و   _
.و بر 

!د کر  تکرار  را  او  حرف  دلرام 
.م ای  م  منم  بخواب  برو  .م  بش  قربونت   _

یاه باش  ل  ای  دان  و  کرده  زمزمه  یا  "ه  نکن  خدا   " بهزاد 
دلرام حرف  به  که  داد  نشان  شی  ا  هم  قد  یا  صد  و  گفته 

.ت آنجاس  کردن  ترک  حال  در  و  داده  گوش 

پشت ه  قی  دق  چند  یا  بر  همچنان  بهزاد  ل  ای  دان  رفتن  از  بعد 
ار وی  د 
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از چشمش  یت  وق  .د  شو  مطمئن  او  رفتن  از  تا  تاد  سی  ا 
ام بت  پش  یه  لب  به  که  کرد  برخورد  دلرام  به  سر  پشت 
را نفسش  برداشت  سر  از  را  کالالهش  و  شد  کی  نزد 
دورش که  او  یا  دلرب  یا  موه  به  ه  ری  خ  و  کرده  رها 

با که  بود  مطمئن  ر  گی  د  حال  .د  ز  ید  لبخن  بود  شده  پخش 

و شد  خم  لب  به  لبخند  .ت  تنهاس  ام  بت  پش  در  دلرام 
به یت  دس  .ت  برداش  نی  زم  یو  ر  از  را  ل  گه  دست 

را آن  دور  یه  شد  له  یا  هگ  بر  و  دی  کش  آن  یا  هگ  گلبر 
.دیایب بنظر  ر  تز  یم  ت  ل  گه  دست  تا  کرد  جدا 

ارازیت پ 
۲۴  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

دلرام به  آرام  ی  یا  هم  قد  با  و  تکاند  را  شلوارش  پشت 
انست دی  نم  اما  بترساند،  را  او  واست  خی  نم  .د  ش  کی  نزد 
دلرام که  بخصوص  .د  نترس  که  کند  صدا  را  او  چگونه 

یم ک  موضوع  نی  ا  و  بود  تاده  سی  ا  هم  ام  بت  پش  یه  لب 
.د ر  کی  م  نگرانش 
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پشت به  ین  ناگها  کامالال  دلرام  که  بود  ری  درگ  خودش   
با

شیو ره  روب  قامت  ن  دی  د  از  ر  ای  خت  ای  ب  و  دی  چرخ  سرش 

.دیش ک  یغ  ی 
ن دی  چرخ  با  دلرام  اما  کند،  ری  غافلگ  را  دلرام  بود  آمده 
برخودش عی  سر  .د  کر  ری  غافلگ  را  او  ش  غی  ج  و  ین  ناگها 
.د چسبان  شی  ا  هب  ل  به  را  ش  اه  اشار  انگشت  و  شده  مسلط 
پرتم د  ای  م  داداشت  الن   .. .ی  دل  منم  .ش  با  آروم  سی  ه   _

.نی یا  پ  نه  کی  م 

باورش .د  ش  ه  ری  خ  بهزاد  به  ناباور  و  زده  ت  ری  ح  دلرام 
رد کی  م  فکر  .د  باش  بهزاد  شیو  ره  روب  مرد  د  شی  نم 

به یت  دس  منگ  و  جی  گ  .ت  اس  شده  یت  ل  ای  خ  ای  ه  دی  د  خواب 
.دیش ک  چشمانش 

خنده به  را  بهزاد  که  بود  بامزه  یر  قد  به  حالتش 

.ت انداخ 
؟ین زی  م  جی  گ  چرا  .م  بهزاد   .. .م  دلرا  منم   _

.د افتا  هی  گر  به  بهزاد  جملهی  ن  دی  شن  با  بالالفاصله   
دلرام

با .د  بو  رفته  نی  ب  از  بود  شده  دچارش  که  یک  شو  انگار 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

              

                

              

 

 

                    

                

                    

             

   

 

                  

                        

           

     

 

              

                          

         

           

https://t.me/darkhaste_romanh

نیا تا  د  شی  نم  باورش  .د  پوشان  را  صورتش  دستانش 

او بازگشت  از  چقدر  .د  باش  بوده  بهزاد  دلتنگ  اندازه 
کنترل را  شی  ا  هک  اش  وانست  تیم  ن  اما  بود،  خوشحال 

.د کن 

دستانش با  و  کرده  هی  گر  که  دلرام  ن  دی  د  با  بهزاد 
دست .د  ش  ر  تک  ید  نز  او  به  بود  پوشانده  را  صورتش 

.د کر  لمس  را  دلرام  دستان  آرام  و  برده  بال  را  آزادش 

.د ز  صدا  را  او  نام  گونه  نوازش 

.. .م  خان  یل  د   _

که رش  گی  د  دست  هد  دی  نم  را  جوابش  دلرام  دی  د  یت  وق 
دستان و  برد  بال  هم  را  بود  گرفته  آن  با  را  ل  گه  دست 

.د کر  جدا  صورتش  از  را  دلرام 
.. .ه  نگا  منو  یر  موفرف   _

مقاومتش بهزاد  .د  ش  ش  اه  ری  خ  یک  اش  چشمان  با  دلرام 
او و  کرده  حلقه  او  دور  را  دستانش  و  داد  دست  از  را 

.ت گرف  آغوش  در  سخت  را 
.ا دی  مر  بود  شده  تنگ  برات  دلم   _
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به را  خودش  محکم  داشت  قلبش  .د  ش  زده  ان  جی  ه  دلرام 
چقدر انست  دی  م  خدا  .د  یب  و  کیم  ش  اه  نی  س  ار  وی  د  و  در 
نیا دلش  اندازه  چه  تا  انست  دی  م  خدا  .د  بو  بهزاد  دلتنگ 

نیا یو  ر  را  سرش  لش  ای  خ  در  و  خواسته  را  آغوش 

.د بو  گذاشته  ه  نی  س 
زده خجالت  بهزاد  حرکت  از  شدت  به  وجود  نی  ا  با 
داشت دوست  که  نی  ا  رغم  یل  ع  شد  باعث  هم  نی  هم  .د  بو 
تنش به  هی  ثان  چند  از  بعد  بماند  او  آغوش  در  همچنان 

.دیایب ون  ری  ب  او  آغوش  از  و  داده  حرکت 

به .د  کر  باز  او  دور  از  را  دستانش  لی  می  ب  بهزاد 
.د ش  ه  ری  خ  او  سی  خ  چشمان 

؟یب خو   _

.ت گرف  دندان  به  را  ش  نی  ری  ز  لب  دلرام 
؟یت برگش  یک   _

به ی  یا  گذر  نگاه  و  چرخانده  عقب  به  را  سرش  بهزاد 
شد مطمئن  که  اطراف  سکوت  از  .ت  انداخ  اطراف 
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سمت به  خود  دنبال  به  را  او  و  گرفت  را  دلرام  دست 
ل ای  دان  بود  ممکن  .د  کشان  آسانسور  اتاق  کنار  ار  وی  د 

.د ر  کی  م  ک  سی  ر  دی  نبا  بازگردد 

دست در  که  یا  بامزه  گل  دسته  یو  ر  دلرام  نگاه 
بود؟ او  یا  بر  گل  نی  ا  .د  ز  ید  لبخن  .د  ش  ه  دی  کش  بود  بهزاد 

؟ هی  ک  یا  بر  ل  گه  دست  اون   _

پر لحنش  .د  کر  نگاه  او  به  و  تاد  سی  ا  ار  وی  د  کنار  بهزاد 
.د بو  نت  طی  ش  سرتاسر  و  یژ  انر  از 

.ی یا  آشن  جهت  !م  گرفت  داداشت  یا  بر   _
.ت گرف  او  سمت  به  را  ل  گه  دست  دی  د  که  را  دلرام  لبخند 
بود مونده  کم   .. .ا  ج  نی  ا  رسوندمش  سالم  یت  بدبخ  با   _

.ه نی  بب  رو  ل  گه  دست  داداشت 

نگاهش و  گرفته  او  دست  از  لذت  با  را  ل  گه  دست  دلرام 
از را  نگاهش  آمد  ذهنش  به  که  یز  یچ  با  ناگهان  .د  کر 

.د کر  بلند  را  سرش  و  گرفته  ا  هل  گ 
؟یم و  بت  پش  تو  یک  از   _
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.د دا  جواب  خونسرد  بهزاد 
!ه شی  م  یا  ه  قی  دق  چهل  ساعت  می  ن  هی   _

ارازیت پ 
۲۴  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.دیش ک  یر  ناباو  و  ترس  سر  از  ین  یه  دلرام 
؟یدید رو  ل  ای  دان   _

.د دا  تکان  سر  ل  ای  خی  ب  بهزاد 
!س احسا  با  البته  و  یر  دا  یپ  یت  خوش  داداش   _

:ت گف  شوکه  دلرام 
.. .ا  یا  خد  یا  و  د؟  شی  م  یچ  تت  دی  دی  م  بوم  پشت  تو  اگه   _

؟یل ای  خی  ب  همه  نی  ا  یر  چطو 

او براق  و  فر  موهای  و  برده  دست  لب  به  لبخند  بهزاد 
.د کر  نوازش  را 
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خراب رو  مه  ماهوار  شی  د  هی  همسا  دختر  فتم  گی  م   _
.م کن  درست  رو  شی  د  اومدم  کرده 

یش واکن  او  یه  جمل  به  کند  فرصت  دلرام  که  نی  ا  از  قبل 
:د ز  لب  دهد  نشان 

.د بو  شده  تنگ  ت  ای  فرفر  یا  بر  دلم   _

نیا د  شی  نم  باورش  .ت  خ  یر  فرو  دلرام  دل  در  یز  ی 
عمق اندازه  نی  ا  تا  ارتباطشان  شود  باعث  یر  دو 

رخ عی  سر  زی  چ  همه  آنقدر  اما  بود،  خوشحال  .د  ری  بگ 
البته و  مد  آی  م  بنظر  هم  جی  گ  یل  خوشحا  کنار  که  بود  داده 

.ت داش  وجود  ذهنش  در  هم  ید  ای  ز  سوالت  و  دی  ترد 
.. .ا  واقع  تو   _

.ت نتوانس  اما  دارد،  دوستش  واقعا  او  بپرسد  واست  خی  م 
به که  حال  .د  بو  ر  تت  راح  زدن  حرف  تلفن  پشت 

خجالت بود  تاده  سی  ا  مقابلش  بهزاد  و  ه  دی  رس  ش  اه  خواست 
.د نبو  داشت  تلفن  پشت  که  یت  راح  آن  و  دی  ش  کی  م 

.دیش پا  شی  رو  به  ین  مهربا  لبخند  بهزاد 
؟یچ واقعا  من   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                   

                  

   

         

 

                    

                  

 

     

 

             

            

           

 

             

                  

   

                

     

               

https://t.me/darkhaste_romanh

.ت گرف  دندان  به  را  لبش  انداخته  گل  ی  یا  هپ  ل  با  دلرام 
شیا هب  ل  به  چشم  با  .د  ش  ه  ری  خ  او  یا  هب  ل  به  بهزاد 

.د کر  اشاره 
.یب ش  نصف  ین  کی  م  یک  خطرنا  کار   _

و عی  سر  شد  منظورش  متوجه  او  یه  اشار  با  که  دلرام 
خنده به  بهزاد  ه  کی  طور  کرد  رها  را  لبش  مضطرب 

.د افتا 
!ر دخت  باش  آروم   _

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  مضطرب  دلرام 
هنوز  .. .ه  زی  چ  آخه  .ن  نک  م  تیذ  ا  ؟ی  نکن  یخ  شو  ه  شی  م   _

.ت سی  ن  راحت  برام  ا  زی  چ  یض  بع  هضم 

.د ز  یک  چشم  او  یه  خواست  به  وجه  تی  ب  بهزاد 
قرار کنکورت  استاد  با  وم  بت  پش  تو  ین  ک  هضم  سخته   _

؟یت گذاش 
با که  شد  ش  حی  تفر  باعث  دلرام  درشت  چشمان 

:د دا  ادامه  یس  بدجن 
شه؟ راحت  برات  هضمش  که  کنم  یر  کا  یا  و  خی  م   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

             

 

                    

                

                  

       

 

                      

   

                  

 

                 

                  

                  

           

 

                

              

           

https://t.me/darkhaste_romanh

.دیب کو  او  بازوی  به  یت  مش  ر  ای  خت  ای  ب  دلرام 
!ب د  ای  ب   _

نیم ز  یو  ر  ان  شی  گ  شی  هم  یا  ج  در  و  گذشت  او  کنار  از 
با و  کرده  جمع  شمکش  داخل  را  شی  پاها  .ت  نشس 

به بهزاد  حضور  از  خوشحال  و  دی  ند  خی  م  که  ین  چشما 
.ت دوخ  چشم  گل  دسته 

زانوی به  شی  زانو  با  و  نشست  او  کنار  نت  طی  ش  با  بهزاد 
.دیب کو  او 

یت گف  بهم  که  گذشت  یچ  ذهنت  تو  بگو  راستشو   _
دب؟ ای  ب 

.ت انداخ  بال  شانه  دی  د  که  را  دلرام  پ  چپ  چ  نگاه 
تا بدم  حی  توض  بهت  ونم  تیم  که  بود  نی  ا  منظورم   _

استادم هی  من  حال  هر  به  .ین  ک  درک  بهتر  ونو  مه  رابط 
.م دار  تبحر  مسائل  حی  توض  تو  و 

او رفت  گی  نم  را  او  یو  جل  اگر  انست  دی  م  دلرام 
یا بر  اد  دی  م  ادامه  ش  اه  نداز  ای  ب  یا  هی  شوخ  به  همچنان 

.د کر  عوض  را  بحث  عامدانه  نی  هم 
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 ؟ ی برگشت   ی ک _  

 

  شد   او   جانب   از   بحث   ی عمد   دادن   ر یی تغ   متوجه   بهزاد 

 . برداشت   کردنش   ت ی اذ   از   دست   که 

  اومدم   دن ی رس   محض   به   البته ...  نا ی ا   ساعت   ه ی _  

 . نمت ی بب   تا   بوم پشت 

 

 پارازیت # 

 ۲۴۴_ پارت # 

 عامل _ زینب # 

 

 : کرد   زمزمه   آهسته   دلرام 

 بوم؟ پشت   ام ی م   ی دونست ی م   کجا   از _  

 

  صورت   به   و   گذاشته   ش ی زانوها   ی رو   را   سرش   بهزاد 

 . شد   ره ی خ   دلرام 

  بودم   دلتنگت   من .  داره   راه   دل   به   دل   که یی اونجا   از _  

 ! مون ی فرمانده   مقر   ی ومد ی م   ی شد ی م   دلتنگم   هم   تو   حتما 
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اما بود،  ه  دی  کش  خجالت  .د  ز  یو  مح  لبخند  بار  نی  ا  دلرام 
.ت نگرف  چشم  او  از 

گذشت؟ خوش  مسافرت   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  بهزاد 
.یل د  بود  نرفته  حی  تفر  یا  بر   _

:د ز  لب  دی  ترد  با  دلرام 
؟یت رف  چرا  یگ  ب  وای  خی  نم   _

.د کر  بلند  شی  زانوها  یو  ر  از  را  سرش  بهزاد 
.ه بهتر  ین  ندو   _

یه آ  و  دوخت  کی  تار  آسمان  به  را  نگاهش  دلرام 
.دیش ک 

هضم رو  ارتباطمون  ونم  تیم  ن  م  گی  م  که  ه  نی  هم  یا  بر   _
کجا از  تو  ونم  دی  م  نه  من  !ه  بی  عج  یل  یخ  یچ  همه  !م  کن 
ونم دی  م  نه  و  شد  ا  دی  پ  ی  یو  هی  چرا  ونم  دی  م  نه  .ی  اومد 

.ین کی  م  ار  کی  چ  یر  دا 
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:ت گف  تی  جد  با  بهزاد  کرد  سکوت  که  دلرام 
هضم منو  احساس  ه  شی  نم  لیل  د  ا  نی  ا  از  کدوم  چی  ه   _
کم مدت  نی  ا  تو  چطوری  نکردم  هضم  منم  .ی  نکن 
یلیخ احساس  نی  ا  اما  .م  شد  ند  مه  عالالق  بهت  یر  طو  نی  ا 

.ه قشنگ  برام 

:دیس پر  دی  رخش  دی  م  آسمان  در  که  یه  ما  به  ه  ری  خ  دلرام 
قشنگ اونم  به  احساست   .. .ز  سانا   .. .ر  دخت  اون  به   _

بود؟

از بعد  .د  ش  ه  ری  خ  دلرام  خ  رم  ین  به  زده  ت  ری  ح  بهزاد 
یل سوا  نی  چن  انتظار  ش  ای  ناگهان  ار  دی  د  و  یر  دو  ماه  چند 

.ت نداش  او  جانب  از  را 
بحثمون به  یط  رب  چه  ساناز  الن  دلرام؟  یچ  ین  عی   _

داره؟

اره بک  ی  به  ش  ای  خوشحال  .د  دا  قورت  را  بغضش  دلرام 
او .د  بو  برافراشته  قامت  منطقش  و  عقل  و  ه  دی  کش  پر 
نیا واست  خی  م  چگونه  !ت  انس  دی  نم  بهزاد  از  زی  چ  چی  ه 

نبود؟ حماقت  دهد؟  ادامه  را  ارتباط 
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.م بد  ادامه  یر  طو  نی  ا  ونم  تی  نم  من   .. .د  یش  ببخ   _

.د کر  نگاهش  جی  گ  بهزاد 
؟یگیم یچ  همم  فی  نم   _

بهزاد یا  پ  کنار  را  داشت  دست  در  که  یل  گه  دست  دلرام 
.ت گذاش  نی  زم  یو  ر 

مون نی  ب  ید  ج  زی  چ  که  بزنم  گول  خودمو  ندارم  دوست   _
.ت هس 

.د ز  شی  صدا  زده  ت  ری  ح  بهزاد 
.. .م  دلرا   _

.ت دوخ  او  چشمان  به  را  نگاهش  دلرام 
نیا .ه  دی  م  آزارم  سوال  همه  نی  ا  و  یر  ا  کی  مخف  نی  ا   _
بدون رابطه  هی  و  ین  ک  اعتماد  بهم  ین  و  تی  نم  ین  ع 

.. .ه  ناگفت  یا  حرف  یل  ک  و  اعتماد 
جان هر  با  اما  دهد،  ادامه  که  دی  دی  نم  خود  توان  در 

:د کر  اضافه  بغض  با  و  بود  که  ین  کند 
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فیع ض  یل  یخ  منو  سال  نی  ا  تو  کنکور  تو  شکست   _
توانم در  ه  گی  د  یط  ارتبا  نیچ  هم  تو  شکست  .ه  کرد 

.ت سی  ن 

خ رم  ین  به  و  داده  هی  تک  ار  وید  به  را  سرش  کالالفه  بهزاد 
.د کر  نگاه  ش  اه  افتاد  صورت  و  او  نی  غمگ 

.م کن  ت  تی  اذ  ندارم  دوست  من  دلرام   _

ش اه  گون  یو  ر  آرام  یک  اش  قطره  .ت  شکس  دلرام  بغض 

.د خور  سر 
.م ون  دی  م   _

نوازش را  او  یو  باز  آرام  و  ه  دی  کش  یق  یم  ع  نفس  بهزاد 
بنظر ر  تم  آرا  و  بهتر  تلفن  پشت  از  زی  چ  همه  .د  کر 
مدام دند  زی  م  حرف  یش  گو  پشت  یت  وق  .د  یس  ری  م 
با رابطه  در  دلرام  که  بود  زده  گول  را  خودش 

با وانند  تی  م  و  کرد  نخواهد  بحث  او  با  ذهنش  سوالت 
بود او  کنار  که  حال  اما  باشند،  هم  کنار  یر  کمت  استرس 

مدت تمام  دی  هم  فی  م  تازه  دین  شی  م  را  او  یا  هف  حر  و 
!ت اس  زده  حماقت  به  را  خودش 
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ارازیت پ 
۲۴  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

داشته یس  احسا  نی  چن  که  دهد  حق  او  به  وانست  تی  م 
را آن  یگ  ساد  به  بتواند  که  نبود  ی  زی  چ  ت  قی  حق  .د  باش 
حق هم  او  به  وجود  نی  ا  با  .د  کن  بازگو  دلرام  یا  بر 
به بعدا  دی  با  دی  شا  .ت  داش  ن  دیس  پر  حق  دلرام  .د  ا  دی  م 
حال دی  شا  .د  ا  دی  م  را  دلرام  با  بودن  فرصت  خودش 

سر و  ذاشت  گی  م  نقطه  کی  ارتباطشان  نی  ا  یو  جل  دی  با 
به ندادنش  حی  توض  واست  خی  نم  دلش  اما  فت،  ری  م  خط 
به نظرش  در  دلرام  .د  کن  وارد  او  به  یا  لطمه  دلرام 

نداشت دوست  که  بود  ین  داشت  دوست  و  معصوم  یر  قد 
که یر  گی  د  ین  نگرا  یف  طر  از  و  شود  شه  متوج  یب  یس  آ 
با .د  بده  دست  از  را  دلرام  دی  رس  تی  م  که  بود  نی  ا  داشت 
وانست تی  نم  .ت  گذاش  کنار  را  یه  خودخوا  وجود  نی  ا 
به آن  از  تر  شی  ب  را  دلرام  خودش  احساسات  بخاطر 
انست دی  نم  را  سرانجامش  هم  خودش  که  یا  رابطه 

.د کن  دلگرم 
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از و  یش  با  خوشحال  وام  خی  م  فقط  من  دلرام   _
.یر بب  لذت  تی  زندگ 

.ت گرف  را  او  دست  آرام 
که نه  کی  نم  آرومت  تنها  نه  ا  زیچ  یض  بع  ن  دی  فهم  نی  بب   _

.ن مهم  یل  یخ  روزا  نی  ا   . یشی  م  کالالفه  و  سردرگم   
بدتر

و ه  زی  بر  بهم  تمرکزت  کنکورت  کی  نزد  وام  خی  نم 
.ه بمون  ه  جی  ت  نی  ب  تالالشات 

.د چرخان  او  سمت  به  آهسته  را  ش  سی  خ  نگاه  دلرام 
؟یگ ب  یز  یچ  یا  و  خی  نم  پس   _

نه بهزاد  جواب  اگر  .د  بپرس  را  سوال  نی  ا  تا  کند  جان 
شده تمام  را  نشده  شروع  رابطهی  نی  ا  دی  با  ین  عی  بود 

ش تی  اذ  موضوع  نی  ا  چقدر  انست  دی  م  خدا  و  انست  دی  م 
.د ر  کی  م 

.د دا  فشار  را  دستش  بهزاد 
.ن ک  باور  .ه  خودت  بخاطر   _

یقیم ع  اما  کوتاه،  نفس  شد  باعث  دلرام  لرزان  نگاه 
.ت گش  ار  دی  پد  نظرش  در  ید  ید  ج  حل  راه  .د  بکش 
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کنکورت از  بعد  تا  حداقل   .. .ب  خ  کن  اعتماد  بهم   _
خوب من  .م  ین  بز  حرف  می  ون  تی  م  بعدش  .ن  ک  صبر 
ه گی  د  می  باش  داشته  ارتباط  باهم  می  بخوا  اگه  ونم  دی  م 

.م کن  یف  مخ  ازت  رو  یز  یچ  ونم  تی  نم 

که بود  درست  .د  ز  ید  لبخن  شیا  هک  اش  ن  ای  م  دلرام 
آب اما  بود،  نکرده  فی  تعر  شیا  بر  را  ن  ای  جر  بهزاد 
باعث نی  هم  .د  بو  خته  یر  ن  دستش  یو  ر  هم  را  یک  پا 
یا هل  سا  در  که  بود  یس  ک  ن  یل  او  بهزاد  .د  بو  آرامشش 

را او  و  گرفته  ارتباط  او  با  ماندن  کنکور  پشت  سخت 
دلش قلبا  .د  بو  ه  دی  کش  ون  ریب  شی  ا  هی  یا  تنه  یه  لی  پ  از 
نیا انگار  و  شود  خراب  ارتباطشان  واست  خی  نم 
شیا بر  یگ  بزر  دی  ام  یه  روزن  کی  بهزاد  یه  جمل 

.د شی  م  محسوب 

فرصت که  کرد  آسوده  را  بهزاد  ل  ای  خ  دلرام  لبخند 
یل حه  را  شان  نی  ب  یا  هه  ناگفت  و  ماجرا  حل  یا  بر  تا  دارد 

و دلرام  نگران  حد  از  شی  ب  ر  گید  یف  طر  از  و  د  شی  ند  ای  ب 
.د نباش  کنکورش  تی  وضع 
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برد دست  و  زد  ید  لبخن  دلرام  یک  اش  چشمان  به  ه  ری  خ 
.د کر  پاک  را  او  یا  هک  اش  ونه  گش  نواز  و  آرام  و 

خونده؟ درس  خوب  مدت  نی  ا  یر  موفرف   _

از را  نگاهش  دخترانه  یم  شر  و  خجالت  با  دلرام 
.ت گرف  بهزاد 

ه گی  د  کردم  فکر  کردم  دا  یپ  جا  نی  ا  رو  ته  نام  یت  وق   _
.ت م  نی  بی  نم 

همه نداشت  انتظار  هم  خودش  .د  خاران  را  سرش  بهزاد 
ید زو  نی  ا  به  که  برود  شی  پ  سرعت  با  چنان  زی  چ 

انتظارش که  یز  یچ  از  زودتر  یل  یخ  طعمه  !د  بازگرد 
.د بو  افتاده  دام  در  دی  ش  کی  م  را 

خوب تم  ای  ادب  اولش  از  نه؟  بود  یس  احسا  ید  ای  ز  مه  نام   _
.یل د  بود 

.د ش  ش  اه  خند  باعث  دلرام  پ  چپ  چ  نگاه 
نه؟ ای  ید  خون  درس  .ر  دکت  خانم  ون  چی  نپ  رو  بحث   _

:دیس پر  ابقه  سی  ب  یت  ن  طی  ش  با  دلرام 
ه؟ شی  م  یچ  نه  بگم   _
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:د ز  غر  بهزاد 
میا ت  ی  هی  بق  .ن  پهلوو  قوت  خدا  م  گی  م  م  شی  نم  یچ  یه   _

!ه سی  سرو  دهنت  کنکور  تا  مونده  یق  با 
.دیز گ  لب  نت  طی  ش  با  درآمد  دهانش  از  که  آخر  یه  کلم 

!یب د  ای  ب  معلم  چه   _

ارازیت پ 
۲۴  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.دید خن  دا  صی  ب  دلرام 
یش فرامو  م  کی  د  شی  م  باعث  که  یز  یچ  تنها  .م  خوند   _

.د بو  خوندن  درس  م  ری  بگ 

.دیب کو  شی  زانو  به  زانو  با  عادت  طبق  بهزاد 
یا هه  بچ  د  ای  آدمو  ته  جمل  درسته  ید  احم  دکتر  خانم   _
خب اما  دازه،  نی  م  کالالس  نی  ری  ش  خود  و  خرخون 
.م ار  دی  م  نگهش  ذهنم  تو  پشتش  قشنگ  ین  مع  بخاطر 

.د نمان  دور  دلرام  دی  د  از  که  زد  یک  چشم 
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شده تنگ  برام  دلت  کردی  یم  اعتراف  می  مستق  البته   _
.م رد  بی  م  لذت  تر  شی  ب  بود 

میق مست  کرد  یع  س  .د  یچ  یپ  درهم  را  انگشتانش  دلرام 
شیا بج  و  نتوانست  اما  است،  شده  دلتنگش  دی  بگو 

:د کر  زمزمه 
.یت برگش  که  شد  راحت  لم  ای  خ   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  بهزاد 
!یا و  خی  م  کنکور  یا  بر  فقط  منو  که  یس  مر   _

:ت گف  بلند  نسبتا  و  وا  هی  ب  دلرام 
.. .ه  ک  ه  نی  ا  منظورم  نه   _

را منظورش  دی  با  چگونه  !ت  گذاش  ناقص  را  ش  اه  جمل 
از دی  بگو  بهزاد  به  دی  دی  نم  خود  توان  در  واقعا  فت؟  گی  م 

!ر کنکو  نه  است  زده  را  حرف  آن  ش  اه  عالالق  سر 

:دیس پر  ش  ای  گ  شی  هم  نت  طی  ش  با  بهزاد 
بود؟ یچ  منظورت   _
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یقیم ع  بازدم  با  و  ده  زن  ا  جیه  را  داغش  نفس  دلرام 
.د فرستا  ون  ری  ب 

.ت سی  ن  مهم  ل  ای  خی  ب   _

.دید خن  بهزاد 
.ر دکت  خانم  مهمه  من  برا   _

:د ز  لب  بهزاد  گفتن  دکتر  خانم  از  لذت  غرق  دلرام 
.ه گی  د  نکن  م  تی  اذ   _

.د بر  بال  می  تسل  یه  نشان  به  را  دستش  دو  بهزاد 
ت تی  اذ  بخوام  بکنم  غلط  من  داداشت  یا  رعن  قد  اون  با   _

.م کن 

بلندتر بعد  و  کرده  زمزمه  ین  جا  از  دور  لب  ری  ز  دلرام 
:د دا  ادامه 

.یاه خست  یل  یخ  حتما   . ین  ک  استراحت  یر  ب  بهتره   _
متعجب او  که  گرفت  بهزاد  سمت  به  را  ل  گه  دست 

.د کر  نگاهش 
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.ه خون  ببرم  ونم  تی  نم  و  نیا  .ن  نک  نگام  طوری  نی  ا   _
ممنونم .ت  از  م  ری  گی  م  بعدا  برام  ار  ده  نگ  کن  خشکش 

.ه قشنگ  یل  ی 

.ت گرف  او  از  را  ل  گه  دست  و  داد  تکان  سر  بهزاد 
فرهنگ یه  ت  فی  ش  جوونا  ه  شیم  باعث  ا  تی  محدود  نی  هم   _

.ن بش  ی  یا  اروپ 

بعد و  دی  خند  او  نت  طی  ش  پر  جمالالت  به  زی  ر  زی  ر  دلرام 
به استراحت  یا  بر  تا  کند  مجاب  را  بهزاد  که  نی  ا  یا  بر 

را شلوارش  پشت  و  شد  بلند  شی  جا  از  بازگردد  ش  اه  خان 
.د تکان 

.میب بخوا  می  بر  بهتره   _

.ت برخاس  شی  جا  از  یت  یا  نارض  با  بهزاد 
د ای  م  خوابت  خودت  !ا  بود  ه  دی  پر  خوابم  م  دی  د  تورو  من   _

.ن م  گردن  ننداز 

.د کر  پاک  را  چشمانش  ری  ز  دلرام 
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؟ می  ندار  کالالس  صبح  مگه  بعدشم  .ی  شی  م  ضی  مر   _
.مین و  می  م  خواب 

متوجه داشت  فردا  یا  بر  که  یر  قرا  یر  دآو  ای  با  بهزاد 
یت مد  تا  دارد  امکان  که  دیو  بگ  دلرام  به  دی  با  که  شد 
ممکن انست  دی  م  .د  کن  برگزار  را  ان  شی  ا  هس  کالال   

نتواند

نفسش .ت  نداش  یا  چاره  اما  شود،  دلخور  دلرام  است 
.د فرستا  ون  ری  ب  را 

کالالس بتونم  نکنم  فکر  .م  دار  کار  مدت  هی  من  یل  د   _
اما نم،  کی  م  می  تنظ  رو  دت  ید  ج  یه  برنام  .ت  برا  بذارم 

.م باش  کنارت  اشکال  رفع  یا  بر  م  دی  م  قول 

.ت دوخ  چشم  او  به  ین  نگرا  و  دی  ترد  با  دلرام 
ین و  تی  نم  که  ی  یا  زی  چ  همون  به  ه  شی  م  مربوط  کارت   _

؟یگ ب 

.د دا  تکان  سر  ناچار  به  بهزاد 
.. .م  اوهو   _

ارازیت پ 
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۲۴  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د ز  زل  او  چشمان  به  دلرام 
؟ید ب  بهم  یل  قو  هی  ه  شی  م   _

.د کر  نگاهش  یل  سوا  بهزاد 
؟یچ  _

:د کر  زمزمه  ین  نگرا  با  دلرام 
احساس چرا  ونم  دی  نم  .ی  باش  خودت  مراقب  بده  قول   _

.ن خطرناک  یل  یخ  ین  کی  م  که  ی  یا  کار  نم  کی  م 

بود یر  جا  دلرام  لحن  در  که  ین  نگرا  از  لذت  با  بهزاد 
:دیس پر 

؟یم نگران   _

.د دا  تکان  سر  یت  خجال  ونه  گچ  یه  بدون  بار  نی  ا  دلرام 
ید ب  اتفاق  نکرده  ی  یا  خد  واد  خیم  ن  دلم  .م  نگرانت  یل  یخ   _

.ه فت  وی  ب  برات 
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.د مان  ه  ری  خ  بهزاد  یا  هم  چش  مردمک  در  و  کرده  مکث 
؟یدیم قول  حال   _

به دی  با  چگونه  .د  کر  سکوت  هین  ثا  چند  یا  بر  بهزاد 
انست دی  م  هم  خودش  یت  وق  اد  دی  م  یل  قو  نی  چن  دلرام 

در نبود  مطمئن  و  است  گذاشته  قدم  یک  خطرنا  یز  با  در 
بماند؟ سالم  یز  با  نی  ا 

.د بو  گفته  دروغ  .د  نبو  یق  صاد  آدم  ه  شی  هم  ش  ای  زندگ  در 
هم آنچنان  نی  قوان  از  یچ  یپ  سر  .د  بو  زده  دور  را  نی  قوان 
دلرام برابر  در  حال  اما  مد،  آی  نم  بنظر  سخت  شی  برا 
دروغ دلرام  به  نداشت  دوست  .د  بو  شده  دی  ترد  دچار 
را نی  ا  اما  بزند،  گول  را  او  واست  خی  نم  دلش  .د  یو  بگ 
را او  یر  خط  دی  هم  فی  م  دلرام  اگر  که  انست  دی  م  هم 

نیا با  .د  شی  م  آشوب  دچار  ش  ای  زندگ  ند  کی  م  دی  تهد 
و شده  زی  چ  همه  متوجه  کامالال  ر  گی  د  او  یا  هت  صحب 

.ت اس  طرفه  دو  احساساتشان  که  بود  مطمئن 

:ت گف  او  سکوت  از  یض  نارا  دلرام 
؟یدیم ن  جواب  چرا   _
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در شی  برا  دلرام  آرامش  .ت  گرف  را  ش  می  تصم  بهزاد 
.د ز  یش  بخ  ان  نی  اطم  لبخند  .د  بو  تی  اولو 

.ت هس  خودم  به  حواسم   .. .ا  دیر  م  نباش  من  نگران   _

.دیش ک  یگ  آسود  سر  از  یس  نف  دلرام 
.یت برگش  که  یس  مر   _

به واست  خی  نم  دلش  .د  بر  او  کی  نزد  را  سرش  بهزاد 
نیم ه  مهم  .د  شی  ند  ای  ب  بود  داده  او  به  که  یل  قو  عواقب 

.دیس بو  قی  عم  را  دلرام  ین  ا  شی  پ  .د  بو  لحظه 
!ید ش  مه  یا  همس  که  ممنون   _

******

.یت گرف  یا  اچه  په  کل  عجب  ری  ام  گرم  دمت   _

.ت گذاش  او  یه  شان  یو  ر  را  دستش  ری  ام 
.ه شازد  جونت  نوش   _

.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  به 
تو شکمش  بخاطر  ای  بچگ  آراز  ین  و  دی  م  بابا  یق  سا   _

داخت؟ نی  م  راه  جنگ  خونه 
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.د بو  واضح  همه  یا  بر  آراز  بودن  شکمو  .د  ید  خن  یق  سا 
.ن پدرجو  هی  طور  نی  هم  النم   _

:د ز  غر  ری  ام  به  رو  .د  دا  قورت  را  دهانش  یه  لقم  آراز 
رد رو  دعوتت  یح  صب  سر  اصالال  اشتهام؟  خوش  بده   

_

بهت ی  یا  تنه  پاچه  کله  نی  ا  مدم  وی  نم  و  ردم  کی  م 
؟ دی  سب  چی  م 

.ت گذاش  دستش  کنار  را  یا  چ  استکان  هی  عط 
.ه ن  کی  م  یخ  شو  داره  پدرت  .ت  جون  نوش  مادر  بخور   _

.د کر  نگاه  یق  سا  به  آراز 
ه دی  بع  یق  سا  از  .م  دار  عادت  که  ری  ام  یا  هی  شوخ  به   _

!ا رفتار  نی  ا 

.د کر  گرد  را  چشمانش  یق  سا 
گفتم؟ یچ  من  مگه  وا   _

.د کر  اخم  آراز 
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یز آشپ  تو  چقدر  بگو  چشات  کردن  درشت  یا  ج   _
.م ن  کی  م  کمک  بهت 

.د چرخان  ری  ام  سمت  به  را  سرش 

کار یز  سب  قورمه  پخت  دستور  رو  دارم  فعالال   _
!م ن  کی  م 

ارازیت پ 
۲۴  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.دید خن  ش  غش  غ  ان  سی  آ 
یا غذاه  ت  سی  ل  از  یز  سب  قورمه  کن  یر  کا  هی   _

.ه ش  حذف  ای  ان  ری  ا  محبوب 

.ت رف  سمتش  به  یا  ره  غم  چش  آراز 
.هیفیر تع  یل  یخ  یل  جنابعا  دستپخت  که  نی  ا  نه  ماشاءللاللاللا   

_

.د درآم  ان  سی  آ  از  یر  طرفدا  به  رضا 

.ه خوب  هم  یل  یخ  ان  سی  آ  دستپخت  اتفاقا   _
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.دیش نو  را  ش  ای  یا  چ  از  یا  جرعه  آراز 
دورت زنت  اقوام  یه  هم  اره؟  چی  ب  یگ  ب  یچ  یگ  ن  و  نی  ا   _

!ه بد  دستپختش  یگ  ب  ین  و  تی  م  مگه  گرفتن  رو 

.دید خن  ری  ام 
سقف از  جا  نی  هم  یگ  ب  بد  دخترم  دستپخت  از  رضا   _

.مین کی  م  ونت  زی  آو  آشپزخونه 

زنگ یا  صد  که  دی  بگو  یز  یچ  خواست  و  دی  خند  رضا 

داخل از  را  یش  گو  آراز  .د  ش  مانع  آراز  یش  گو  خوردن 
یو ر  ناشناس  یه  شمار  ن  دید  با  و  دی  کش  ون  ری  ب  ش  بی  ج 

.د رفتن  بال  شی  ابروها  آن  یه  صفح 
گفتن الو  یا  صد  ن  دی  چی  پ  با  .د  دا  جواب  را  تماس  متعجب 

:د کر  زمزمه  گوشش  در  بهزاد 
؟ی یو  ت  بهزاد   _

آراز یو  ر  همه  نگاه  شد  باعث  بهزاد  نام  آوردن 
.د شو  متمرکز 

!د دا  را  آراز  جواب  خوابالود  بهزاد 
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م دی  د  ازم  یر  یگ  ب  خبر  خودت  بودم  منتظر  .م  خودم   _
!یت سی  ن  باغ  تو  ظاهرا 

:دیس پر  متعجب  آراز 
؟ید ز  زنگ  یر  ا  دی  ب  و  خواب  تو  تو؟  یگ  یم  یچ   _

.دیش ک  یر  گی  د  یه  ز  ای  خم  بهزاد 
کنم یر  دآو  ای  رو  امروز  قرار  بزنم  زنگ  گفتم  اوهوم   _

.ت برا 

.د کر  اخم  آراز 
؟یر قرا  چه   _

:د دا  جواب  افسوس  با  بهزاد 
که گفتم  مگه؟  ید  نکر  چک  رو  شرکت  لی  می  ا   _

.م گذاشت  قرار  طرف  با  .م  ن  کی  م  هکت  ید  ن  پسوورد 
.ر ناها  یا  بر  دو  ساعت  امروز 

:دیر غ  زده  ت  ری  ح  آراز 
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م لی  می  ا  شدن  هک  بخاطر  ه  کی  مرت  ؟ی  کرد  یط  غل  چه   _
.م ن  کی  م  تی  شکا  ازت 

.دید خن  بهزاد 
اگه و  قرار  سر  برو  فقط  تو  !ر  یگ  ب  آروم  بابا؟  چته   _
تا ید  ید  ن  کی  نزد  از  منو  بگو  کجام  من  ن  دی  پرس  ازت 
.ید بو  ارتباط  در  باهام  یز  مجا  یا  فض  از  فقط  و  حال 

.د ش  بلند  زی  م  پشت  از  تی  عصبان  با  آراز 
؟ین کی  م  یط  غل  چه  یل  جنابعا  اونوقت   _

:د دا  جواب  ل  ای  خی  ب  و  خونسرد  بهزاد 
یش شوکه  ید  ید  منو  بده  قول  فقط  .ر  قرا  سر  م  ای  م  منم   _

.ریگ ب  م  لی  تحو  هم  یل  ک  .ی  کن  ذوق  و 

.د بر  شی  موها  یل  را  دستش  آراز 
نه؟ مگه  ه  گی  د  ین  کی  م  یخ  شو  یر  دا  بهزاد   _

زهرمار آراز  ه  کی  طور  د  یش  ک  یر  گی  د  یه  ز  ای  خم  بهزاد 
.د ندا  یل  مح  او  چند  هر  !د  کر  زمزمه  یظ  یل  غ 
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نیم مط  تا  ین  کی  نم  چک  رو  ت  لی  می  ا  چرا  پی  خوشت   _
هی فقط  .ه  گی  د  گذاشتم  قرار  باهاش  تو  لی  می  ا  با  ؟ی  ش 

.. .ی  زی  چ 

:دیر غ  آراز 
؟یچ  _

:ت گف  خنده  با  بهزاد 
ذهنت تو  ین  و  تی  م  .م  کرد  عوض  رو  ت  لی  می  ا  پسوورد   _

برات؟ کنم  س  ام  اس  ا  ای  یر  دا  نگه 

.دیش ک  یف  پو  او  یل  ای  خی  ب  از  کالالفه  و  زده  ت  ری  ح  آراز 
یش با  چشمم  جلو  اگه  که  گمشو  فقط   .. .د  بهزا  گمشو   _

!م زی  ری  م  رو  خونت  خودم 

ارازیت پ 
۲۴  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:د کر  زمزمه  خونسرد  بهزاد 
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هی برم  من  ؟ی  ندار  یر  کا  !ر  پس  یز  یا  تی  ا  کی  ت   _
پسوورد .م  خسته  م  دی  خواب  ری  د  شب  .م  بخواب  ه  گی  د  چرت 

.ت برا  نم  کی  م  مک  ای  پ  رو 

و ید  خونسر  از  حجم  نی  ا  و  او  درک  از  عاجز  آراز 
:دیس پر  ش  ای  ل  ای  خی  ب 

یا و  خی  م  ؟ی  سالم  ین  روا  لحاظ  از  تو  بهزاد   _
نم؟ کی  نم  درکت  چرا  ؟ی  کن  یش  خودک 

خود در  زدن  حرف  توان  یگ  خست  شدت  از  که  بهزاد 
:د کر  زمزمه  خوابالود  دی  دی  نم 

.ظ خداحاف  فعالال  .م  شی  م  ه  نی  معا  دکتر  می  ری  م  بعدا   _

اشغال بوق  یا  صد  دی  بگو  یز  یچ  کند  فرصت  آراز  تا 
از را  یش  گو  ت  ری  ح  و  یر  ناباو  با  .د  یچ  یپ  گوشش  در 

ر گی  د  حال  .د  کر  نگاه  آن  به  و  داد  فاصله  گوشش 

لیل د  وگرنه  .ت  اس  کاسه  مین  ری  ز  یا  کاسه  بود  مطمئن 
ریش دهان  داخل  را  خودش  رسما  بهزاد  نداشت 

فروش تی  سا  بهزاد  فتن  ای  بخاطر  که  یس  ک  .د  نداز  ای  ب 
.د بو  تشنه  خونش  به  قطعا  بود  آورده  نی  یا  پ  را  شرکتش 
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که بود  نی  ا  آن  و  داشت  وجود  ر  گی  د  حدس  کی  نی  ا  بجز 
شدن رو  در  رو  .ت  ناخ  شی  م  او  که  نبود  یس  ک  آن  بهزاد 

در نتکار  ای  خ  ای  هم  آد  ن  دی  د  و  مختلف  یا  هم  آد  با 
بدگمان مواقع  از  یل  یخ  در  بود  شده  باعث  ش  ای  زندگ 
به ین  بدگما  نی  ا  بهزاد  ال  یخی  ب  رفتار  نی  ا  با  حال  .د  باش 
یاه برنام  ا  هن  یا  تمام  بود  ممکن  .د  بو  ه  دی  رس  خود  اوج 
سوال از  خودش  !؟  باشد  او  ن  دی  کش  ری  ز  به  یا  بر 

نظر به  محال  ا  بی  تقر  ی  زیچ  نی  چن  !د  ش  متعجب  خودش 

.ه گذشت  اتفاقات  وجود  با  هم  آن  .د  یس  ری  م 

و سر  یب  یا  هر  فک  از  دست  شد  باعث  رضا  یا  صد 
.د کن  نگاه  او  به  و  برداشته  ش  اه  ت 

فت؟ گی  م  یچ  بود؟  بهزاد   _

رضا از  را  نگاهش  .د  دا  ماساژ  را  گردنش  کالالفه   
آراز

یت وق  .د  کر  باز  را  شی  ا  هلی  می  ا  باکس  عی  سر  و  گرفت 
ان نی  اطم  کامالال  شد  ش  لی  میا  پسوورد  شدن  عوض   

متوجه

لیمیا واقعا  و  است  نگفته  دروغ  بهزاد  که  کرد  ا  دی  پ 
قرار مرموز  آدم  همان  با  و  کرده  هک  را  شرکت 
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نگاه .ت  نشس  زی  م  پشت  یب  عص  و  کالالفه  .ت  اس   
گذاشته

.د ش  ه  ری  خ  او  یو  ر  همه  نگران 

:د کر  تکرار  ر  گی  د  یه  وی  ش  با  را  رضا  سوال  ری  ام  بار  نی  ا 
شده؟ یچ  یگ  یم  ن  چرا  آراز   _

.ت انداخ  زی  م  یو  ر  را  ش  ای  گوش  آراز 
.ه گذاشت  قرار  رو  ای  نی  ا  با  بهزاد   _

یر ناباو  با  یق  سا  .ت  گرف  ت  ری  ح  رنگ  همه  نگاه 
:دیس پر 

بهش؟ ید  دا  رو  طرف  لی  می  ا  مگه  ؟ی  چطور   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  آراز 
قرار سر  برم  دو  ساعت  گفت  !و  م  لی  می  ا  کرده  هک   _

.د ای  م  خودشم 

:د کر  زمزمه  متعجب  ری  ام 
به رو  خودش  یت  دس  یت  دس  واد  خی  م  مگه  ؟ی  چ  ین  عی   _

بده؟ کشتن 
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 . کرد   نگاه   ر ی ام   رخ م ی ن   به   آراز 

  اد ی ب   باشه   داشته   اصرار   د ی با   چرا .  فهمم ی نم   نو ی هم   منم _  

 خطرناکه؟   ی ل ی خ   کار   ن ی ا   دونه ی نم   مگه   قرار؟   سر 

 

 . کرد   ز ی ر   را   چشمانش   سان ی آ 

 نداد؟   ی ح ی توض   نگفت؟   ی ز ی چ   خودش _  

 

  ی ها حرف   ی ادآور ی   با .  خاراند   را   اش ی شان ی پ   آراز 

 : کرد   زمزمه   بهزاد   ب ی عج 

  ی خونه   اد ی ب   دزد   اگه   نکه ی ا   به   راجع   گفت   یی زا ی چ   ه ی _  

  اونارو   باشن   چشمش   جلو   باارزش   ی ها له ی وس   و   آدم 

  ن ی ا   منظورش .  ن ی ا   مثل   خزعبل   مشت   ک ی   و   نه ی ب ی نم 

 . کنم ی نم   دام ی پ   باشم   چشمشون   جلو   اگه   ی عن ی   که   بود 

 

 . داد   بال   را   ش ی ابروها   رضا 

  کار   ن ی همچ   داره   نشناسنش   نکه ی ا   بخاطر   ی عن ی _  

 کنه؟ ی م   ی خطرناک 
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  با   ر ی ام   دهد   را   رضا   جواب   بتواند   آراز   نکه ی ا   از   قبل 

 : کرد   زمزمه   اندازه ی ب   ی ت ی جد 

 . نداره   امکان _  

 

 پارازیت # 

 ۲۵۰_ پارت # 

 عامل _ زینب # 

 

 . دوخت   چشم   ر ی ام   به   کنجکاو   ه ی عط 

 ر؟ ی ام   نداره   امکان   ی چ _  

 

  ی لحن   با   او   جواب   در   و   شد   ره ی خ   همسرش   به   ر ی ام 

 : گفت   قاطع 

  نکه ی ا   ی برا   بهزاد   ی باهوش   به   ی پسر   نداره   امکان _  

 . بزنه   ی سک ی ر   کار   ن ی همچ   به   دست   نکنن   داش ی پ 

 

 : زد   لب   د ی ترد   با   و   ج ی گ   آراز 

 ه؟ ی چ   لش ی دل   کنه؟ ی م   ی کار   ن ی همچ   داره   چرا   پس _  
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نیا بنظرش  .د  بو  شده  نگران  هم  او  .د  یش  ک  یف  پو  ری  ام 
.دیس ری  م  بنظر  خطرناک  داستان 

لیل د  هی  پسر  نی  ا  هست  که  یچ  هر  اما  ونم،  دی  نم   _
یمیم تص  نی  همچ  هوا  رو  .ه  دار  کارش  نی  ا  یا  بر  محکم 

.ه نگرفت 

.د ش  ه  ری  خ  پدرشوهرش  به  ین  نگرا  با  یق  سا 
سر بره  دی  با  آراز  پدرجون؟  می  کن  ار  کی  چ  دی  با  الن   _

قرار؟

انست دی  نم  هم  خودش  .د  یش  ک  صورتش  به  یت  دس  ری  ام 
ن ای  م  نی  ا  در  ید  ای  ز  یا  معماه  .ت  سی  چ  درست  کار 

تین از  یه  آگا  عدم  و  معماها  نی  هم  .ت  داش  وجود 
یت درس  می  تصم  نتواند  دند  شی  م  باعث  هم  بهزاد  یع  واق 
.د باش  نگران  یق  سا  واست  خی  نم  وجود  نی  ا  با  .د  ری  بگ 

رنگ که  بود  یم  ک  مدت  تازه  پسرش  و  عروس  یگ  زند 
صورت به  ان  نی  اطم  با  .د  بو  گرفته  آرامش  یو  ر  و 

.د ز  زل  یق  سا 
م ری  م  خودم  امروز  شه  لزم  .ن  باباجا  نباش  نگران   _

.ر قرا  سر 
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:دیل نا  هی  عط 
نازل سرمون  بر  که  بود  یت  بدبخ  چه  نی  ا   .. .ا  خد  یا   _
شیر همکا  و  یج  خار  شرکت  نیا  صحبت  یت  وق  از  .د  ش 
آرامش رنگ  زبونا  سر  افتاد  خودمون  شرکت  با 

.میدید ن 

.دیش پا  همسرش  یو  ر  به  ید  لبخن  ری  ام 
.ن شی  م  تموم  روزام  نی  ا  .م  زی  عز  ه  شی  م  درست   _

.نیش با  نگران  واد  خی  نم 

بالخره بود  ه  ری  خ  زی  م  یو  ر  یه  سفر  به  متفکر  که  آراز 
:د کر  باز  لب 

سر ماجرا  نی  ا  از  دی  با  .ر  قرا  سر  م  ری  م  خودم   _
.م ر  ای  درب 

با کند  کنترل  را  خودش  رد  کی  م  یع  س  ه  کی  حال  در  یق  سا 
:دیس پر  دلهره 

؟یچ فته  وی  ب  یق  اتفا  و  باشه  خطرناک  اگه   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                

           

              

                  

                  

   

 

           

     

 

   

            

              

                

         

           

                

                      

   

 

https://t.me/darkhaste_romanh

ید لبخن  با  .د  چرخان  او  سمت  به  را  نگاهش  آراز 
.ت دوخ  چشم  او  یا  هی  عسل  به  مهربان 

و معروف  رستوران  هی  وسط   .. .ی  ساق  نباش  نگران   _
ونه تی  م  یچ  یغ  شلو  اون  تو  اونم  شهر  وسط  بزرگ 

تم سی  ن  من  آدم  نی  ا  حساب  طرف  بعدشم  فته؟  وی  ب  اتفاق 
.ن بهزاد  دنبال  اصالال. 

.د دا  قرار  مخاطب  را  آراز  رضا 

.م ای  م  همراهت  من   _

.دید خن  آراز 
؟ می  بر  یع  جم  دسته  می  ریگ  ب  اتوبوس  نی  وا  خی  م   _

کرده مشغول  ذهنمو  که  ی  زیچ   .. .ا  باب  نی  کن  کس  لی  ر 
مشخصه که  آدم  نی  ا  فی  تکل  .ت  سی  ن  رو  ای  نی  ا  اصالال 

.. .س  ه  گی  د  یا  ج  من  سوال  .ه  بهزاد  دنبال  کامالال. 
:د دا  ادامه  متفکر  بعد  کردو  مکث 

ونم تی  نم  بابا  بقول  ؟  هی  چ  دنبال  بهزاد  جاست  نی  ا  سوال   _
کار نی  همچ  ین  ک  گم  رد  یا  بر  که  کنم  فکر  نی  ا  به 

.ه ن  کی  م  یک  سی  پرر 
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یز با  دستش  نان  یه  تک  با  داشت  که  همانطور  ان  سی  آ 
:د کر  زمزمه  رد  کی  م 

از د  ای  ب  آدم  هی  دی  با  چرا  .ه  بی  عج  کاراشم  آخه   _
معروف یا  برند  و  بزرگ  یا  شرکت  یا  یر  خرابکا 

داره؟ براش  یچ  دردسر  جز  کنه؟  یر  افشاگ 

.د چرخان  ا  هن  آ  نی  ب  را  نگاهش  نگران  هی  عط 
.م رس  تی  م  پسر  نی  ا  از  دارم  م  کم  ک  من  وال   _

.دید خن  همسرش  ین  نگرا  به  ری  ام 
به یل  ک  پسر  نی  ا  .ن  ا  جه  یط  ع  که  ت  سی  ن  ی  یا  جن  داستان   _
باشه داشته  هم  یل  مشک  .ه  کرد  کمک  آراز  و  شرکت 

.میت سی  ن  ما  حسابش  طرف 

ارازیت پ 
۲۵  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

اما کند،  دور  همسرش  از  را  ین  نگرا  بود  کرده  یع  س 
.ت نداش  باور  بود  زده  که  یف  حر  به  چندان  هم  خودش 
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شده خطرناک  و  ه  دی  چی  پ  یف  کا  یه  انداز  به  موضوع  اتفاقا 
هک ،ی  ساق  ن  دی  د  بی  آس  .د  شو  یق  تل  ی  یا  جن  یت  ح  که  بود 

یزیچ کم  بهزاد  شدن  یر  فرا  و  شرکت  تی  سا  شدن 
ممکن که  کند  حس  تا  بود  یف  کا  اتفاقات  نی  هم  .د  نبودن 

اما شود،  هم  بدتر  و  ر  ته  دی  چی  پ  اوضاع  است 
به را  بودنش  مضطرب  و  ین  نگرا  احساس  واست  خی  نم 

.د کن  منتقل  عروسش  و  همسر  ه  ژی  و  به  و  خانواده 

.دیش پا  پدرشوهرش  یو  ر  به  یق  یم  ع  لبخند  یق  سا 
.ه راحت  من  ل  ای  خ  هستن  پدرجون  تا   _

را ری  ام  چقدر  ش  اه  ساد  یه  جمل  نی  هم  دی  نفهم  یق  سا 
ش تی  مسئول  بار  به  انگار  .د  کر  قبل  از  ر  تب  مضطر 

شکل نی  تر  یا  حرفه  به  ال  حن  یا  با  .د  بو  شده  اضافه 

کامالال که  ید  لبخن  و  کرده  کنترل  را  خودش  ممکن 
به را  چشمانش  و  نشاند  لب  یو  ر  مد  آی  م  بنظر  یع  واق 

.د کر  بسته  و  باز  او  حرف  دی  یا  ت  یه  نشان 

با و  داده  تنش  به  یس  قو  و  کش  جو  ری  یغ  ت  یا  بر  آراز 
:ت گف  ید  خونسر  و  یل  ای  خی  ب 
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حالالل ی  یا  چ   .. .ه  بد  ی  یا  چ  هی  پاشه  ون  تی  کی  گل  یا  خانم   
_

هی شه  خراب  تی  گوش  که  ونه  میم  نی  ا  نی  ع  !ه  مشکالالت 
نیم ه  هم  ی  یا  چ  .ه  ش  درست  و  ین  ک  روشن  خاموش  بار 

.ه دار  آدما  رو  اثرو 
که اد  دی  م  نشان  هی  بق  یه  خند  یا  صد  .د  بو  شده  موفق 

.ت اس  شده  پرت  حواسشان  یه  کوتا  می  تا  یا  بر  شده  یت  ح 
******

بال را  دستش  مچ  .د  چرخان  یا  چ  داخل  را  نبات  کالالفه 
دو از  ه  قی  دق  پنج  .ت  انداخ  یه  نگا  ساعتش  به  و  آورده 
را رستوران  تا  د  شی  م  حاضر  م  کم  ک  او  و  بود  گذشته 
.دیایب مالالقاتش  به  یس  ک  نبود  قرار  ظاهرا  .د  کن  ترک 

انتظار ه  قی  دق  پنج  نی  ا  از  تر  شی  ب  نداشت  قصد  اصالال 

پشت از  خواست  که  نی  هم  اما  شد،  بلند  شی  جا  از  .د  بکش 
کفش جفت  کی  برخورد  یا  صد  اول  دی  ای  ب  ون  ری  ب  زی  م 
بعد و  رستوران  کف  یا  هک  یم  سرا  با  زنانه  بلند  پاشنه 
سمت به  را  نگاهش  شد  باعث  یا  زنانه  فی  ظر  یا  صد 

.د بچرخان  صدا 

.د معتم  یا  آق  سالالم   _
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زن به  یه  نگا  و  داد  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  آراز 
گفته بهزاد  که  یس  ک  همان  .د  بو  خودش  .ت  انداخ  مقابلش 

که رنگ  یا  قهوه  پهن  یه  شد  یر  دستکا  یا  ابروه  .د  بو 
یا هب  ل  .د  بو  شالش  از  زده  ون  ری  ب  یا  موه  همرنگ 

یک ناز  چشم  خط  فقط  که  ین  چشما  و  زده  رژ  و  درشت 
تر شی  ب  که  داشت  تن  به  کوتاه  یر  شلوا  و  کت  .د  داشتن 

.ن رستورا  تا  بود  ین  مهما  مناسب 
.ت دوخ  او  چشمان  به  را  نگاهش 

.نی یا  بفرم   _

به را  دستش  و  زد  بنفس  اعتماد  از  پر  ید  لبخن  زن 
.د کر  دراز  آراز  سمت 

قرار باهم  امروز  .م  هست  عمادپور  آتوسا  .م  خوشبخت   _
.میت داش  مالالقات 

بدون و  شد  ه  ری  خ  مقابلش  زن  دست  به  پوزخند  با  آراز 
که نی  ا  با  زن  .ت  نشس  زی  م  پشت  دهد  او  به  یت  یم  اه  که  نی  ا 
اعتماد با  و  ورد  ای  ن  خودش  روی  به  اما  بود،  شده  کنف 

.دیش ک  ون  ری  ب  را  آراز  مقابل  یل  صند  بنفس 
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در قن  یا  ونستم  دی  نم  اما   ، هی  مذهب  همسرتون  م  دی  شن   _
.نیر بی  م  حساب  ازش 

.دیش ک  درهم  را  شی  ا  هم  اخ  آراز 
یمیم ص  زود  و  نشناسن  وقت  که  ی  یا  آدم  از  ن  م 

.نین بدو  رو  خودتون  حدود  و  حد  .د  ای  نم  خوشم  ن  شی  م 
آرزو براتون  باهام  مالالقات  که  نم  کی  م  یر  کا  وگرنه 

.ه بش 

سرسخت ر  ای  بس  معتمد  آراز  بود  ه  دی  شن  .د  ش  شوکه  آتوسا 
برخورد نی  چن  ن  دی  د  اما  دارد،  یز  یت  و  تند  زبان  و  بوده 

یو ر  به  کرد  یع  س  .د  بو  انتظارش  از  خارج  ید  تن 
.د ش  وارد  قدرت  موضع  از  .د  ور  ای  ن  خودش 

تون تی  سا  شدن  هک  بخاطر  اگه  شما  معتمد  جناب   _
وانمود جوری  هی  پس  .ن  ید  نبو  جا  نی  ا  الن  نی  بود  ه  دی  نترس 

مه کارخون  و  من  از  بالتر  یل  یخ  انگار  نی  نکن 
.نید تا  سی  وا 

.د کر  نگاهش  پرتمسخر  آراز 
ه؟ گی  د  پدربزرگتونه  کارخونهی  منظورتون   _
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ارازیت پ 
۲۵  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

و عمادپور  آتوسا  اطالالعات  کامل  و  جامع  بهزاد 
اگر .د  بو  آورده  در  را  شان  یمی  قد  یه  کارخان  یه  چ  خی  تار 

کی حسابش  طرف  که  نی  ا  ن  دید  از  دی  ن  شی  نم  بهزاد  از 
برخودش کامالال  حال  اما  د،  شی  م  شوکه  یم  ک  است   

زن

بود مقابلش  زن  بود  شده  شوکه  که  یس  ک  و  بود  مسلط 
حال نی  ا  با  .ت  نداش  او  از  یت  اطالالعا  نی  چن  انتظار  که 

ید عا  و  خونسرد  تا  برد  یم  کار  به  را  تالالشش  تمام 
.دیایب بنظر 

.د ز  ید  پوزخن  آتوسا 
رو پدرتون  شرکت  نی  دار  که  خودتونم   _

؟ می  هست  یو  مسا  نی  ن  کی  نم  فکر  .ن  ین  رخو  چی  م 

.د ز  هم  یر  پرتمسخ  لبخند  نگاهش  بر  عالالوه  بار  نی  ا   
آراز

جا؟ نی  ا  نی  اومد  خودتون  و  من  ه  سی  مقا  یا  بر   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 https://t.me/darkhaste_romanh 

   

 

  لبخندش   شد   مشت   ز ی م   ی رو   آتوسا   دست   نکه ی ا   دن ی د   با 

 .  گرفت   وسعت 

 

  نگاه   اما   باشد،   مسلط   خودش   بر   کرد ی م   ی سع   آتوسا 

 . شناخت ی نم   را   آراز   ن ی زب ی ت 

  پاکت   فش ی ک   داخل   از   د ی ا ی ب   بنظر   ی عاد   نکه ی ا   ی برا 

 . گرفت   آراز   سمت   به   را   آن   و   د ی کش   رون ی ب   ی گار ی س 

 

 . زد   گره   درهم   نه ی س   ی رو   را   دستانش   آراز 

  مکان   تو   دونم ی م   نم ی ا   دو .  ستم ی ن   ی گار ی س   ک ی _  

 . کشن ی نم   گار ی س   رستوران   مثل   یی جا   اونم   ی عموم 

 

  و   ده ی کش   رون ی ب   پاکت   از   ی نخ   آراز   به   توجه ی ب   آتوسا 

 . گذاشت   لبش   ی گوشه 

 . ستم ی ن   آداب   ی مباد   شما   مثل   من _  

 . زد   آن   به   ی پک   و   کرد   روشن   را   گارش ی س 

  آدرس   دنبال   . ومدم ی ن   نجا ی ا   خودمونم   ی سه ی مقا   ی برا _  

 . داده   بهتون   منو   اطالعات   که   م ی آدم   اون 
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نگاه .د  ش  ه  ری  خ  آتوسا  چشمان  به  خونسرد  آراز 
شک د  شی  نم  هم  درصد  کی  که  بود  یر  طو  ش  می  مستق 

.دیو گی  م  دروغ  که  کرد 
از ری  ش  متولد  ساله  شش  و  ت  سیب  اده  زب  رج  احسان   _
کار خودمون  شرکت  تو  .ت  ارتباطا  علوم  انس  سی  لق  فو 
.م بد  هم  رو  ش  لی  موبا  شماره  نیر  دا  دوست  اگه  .ه  ن  کی  م 

بود شده  یژ  ر  که  ارش  گی  س  تر  لی  ف  به  یه  نگا  آتوسا 
.ت انداخ 

ین همو  من  .م  وا  خی  م  من  که  ت  سی  ن  ین  او  آدم  نی  ا   .. .ه  ن   _
.د کر  رو  براتون  روامهرو  دست  که  وام  خی  م  رو 

.تیز پارا  .ف  معرو  ین  وی  لی  م  جی  پ  همون  صاحب 

.د کر  نگاهش  هی  ندرسف  ال  عاق  آراز 
یریگیپ فتا  قی  طر  از  ای  !ن  ید  ب  م  ای  پ  خودش  به  خب   _

از رو  آدم  اون  آدرس  که  دهم  جی  ه  و  صد  من  مگه  .ن  ین  ک 
؟ نی  وا  خی  م  من 

.د کر  یز  یر  اخم  آراز  ید  خونسر  از  یض  نارا  آتوسا 
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  باشم   شما   ی جا .  معتمد   جناب   ن ی ند   ی باز   منو _  

 . کنم ی نم   هست   که   ی ن ی ا   از   تر سخت   رو ه ی قض 

 

 . داد   بال   را   ش ی ابرو   ی تا ک ی   آراز 

  د ی تهد   ن ی ا .  خانم   سرکار   شم ی نم   منظورتون   متوجه _  

 الن؟   بود 

 

.  تکاند   مقابلش   وان ی ل   داخل   را   گارش ی س   خاکستر   آتوسا 

  ی خدمت ش ی پ   دهد   را   آراز   جواب   خواست   که   ن ی هم 

 : گفت   مودبانه   و   آرام   گوشش   ر ی ز   و   شد   کش ی نزد 

  رو   گارتون ی س   ممکنه   اگه .  خانم   خوام ی م   عذر _  

 .  شن ی م   ت ی اذ   زا ی م   ی ه ی بق .  ن ی کن   خاموش 

 

  قبل   از   تر کنف   آتوسا   که   زد   ی دار   صدا   پوزخند   آراز 

  خدمت ش ی پ   ی برا   ی سر   ی ت ی نارضا   و   اخم   با   و   شده 

 .  انداخت   وان ی ل   داخل   را   گار ی س   و   داده   تکان 

 . کرد   ی کوتاه   تشکر   خدمت   ش ی پ 

 ن؟ ی د ی نم   سفارش   ممنونم _  
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که دمت  خش  یپ  به  رو  تی  باجد  و  متکبرانه  آتوسا 
:ت گف  بود  گذاشته  ناقص  را  بحثشان 

.. .ر  بذا  تنهامون   _

به یه  کوتا  نگاه  که  شد  شوکه  او  تند  لحن  از  جوان  پسر 
و زد  او  به  یک  چشم  آراز  .ت  انداخ  آراز  سمت 
با بود  شده  قبل  از  ر  تب  متعج  که  دمت  خش  ی 
.ت گذاش  تنها  را  ا  هن  آ  یه  کوتا  یه  عذرخوا 

ارازیت پ 
۲۵  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

به رو  ید  ج  کامالال  یه  نگا  با  آتوسا  رفت  که  خدمت  ش   
پ

:ت گف  آراز 
شده می  قا  شما  پشت  که  یم  آد  نی  ا  معتمد  جناب  نی  نی  بب   _
.ه کرد  جور  خودش  برا  دشمن  یل  ک  نده  گه  کل  یا  آدم  نی  ماب 
اش دی  پ  خورده  قسم  روامهر  یا  آق  تون  بی  رق  نی  هم  م  دی  شن 
دنبال که  آدمه  یل  ک  از  نمونه  هی  نی  ا  .ه  نذار  شه  زند  کنه 

تیا حم  ازش  یت  وق  .ن  هست  ون  مه  خوشمز  دوست  نی  ا 
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ی یا  آدم  یه  هم  با  نی  دار  ین  عی  نی  دی  نم  لوش  و  نی  ن  کی  م 
که؟ نی  هست  متوجه  .ن  ین  کی  م  ین  دشم  دنبالش  که 

سرد لحظه  آن  به  تا  قطعا  که  ش  ای  یا  چ  استکان  به  آراز 
و برداشت  را  استکان  .د  ندا  یت  یم  اه  .د  کر  نگاه  بود  شده 

گذاشته انتظار  در  را  مقابلش  زن  که  نی  ا  به  وجه  تی  ب 
تا را  ش  اه  شد  سرد  ی  یا  چ  آرامش  و  ید  خونسر  با  اشت 
شد تمام  ش  ای  یا  چ  که  یت  وق  .د  یش  نو  رعه  جه  جرع  انتها 
کامالال و  گذاشت  زی  م  یو  ر  را  کی  بار  کمر  استکان 
او رفتار  از  بود  مشخص  کامالال  که  آتوسا  به  رو  ی   

عا

:ت گف  است  شده  کالالفه  و  یب  عص 

.م نشد  متوجه  !ه  متاسفان  نه   _

.د کر  نگاهش  شوکه  آتوسا 
؟یچ ین  عی   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 
از من  گفته  یک  شده؟  می  قا  من  پشت  آدم  نی  ا  گفته  یک   _

کردم؟ تی  حما  ناسم  شی  نم  که  یم  آد 
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.د ز  یر  پرتمسخ  لبخند  آتوسا 
سر و  تی  موفق  نباشه  یچ  هر  ؟  نین  ک  تی  حما  دی  نبا  چرا   _

نیا یا  کمک  ن  وی  مد  رو  تون  دید  ج  برند  کردن  صدا  و 
نیم ز  رو  تون  بی  رق  شرکت  یک  نبود  فرد  نی  ا  اگه  .ن  یم  آد 

د؟ زی  م 

.د کر  یه  کوتا  یه  خند  آراز 
و من  از  ی  یا  زی  چ  هی  .ن  ید  کر  قیق  تح  عمادپور  خانم   _

من الن  تی  موفق  !ی  یا  زی  چ  هی  فقط  اما   ، نی  ون  دی  م  شرکتم 
هی نه  تنه  خی  ر  طرح  و  ی  زیر  برنامه  سال  ده  حاصل 

.ت سی  ن  معلوم  شم  تی  هو  یت  ح  که  یم  آد 
بال را  دستش  آراز  که  د  یو  بگ  یز  یچ  خواست  آتوسا 

.د ش  مانعش  و  آورده 
شما حرف  که  می  ری  بگ  نی  ا  بر  رو  فرض  اگه  اما   _
نیچ هم  تو  الن  آدم  نی  ا  وجود  لطف  به  من  و  راسته 

و شما  به  رو  آدم  نی  ا  دی  با  چرا  نی  بگ  شما  هستم  یت  یع  موق 
بدم؟ لو  دنبالشن  که  شما  امثال 

.د ز  زل  آراز  ید  زمر  چشمان  در  می  مستق  آتوسا 
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نوان عچ  یه  به  چون  .ن  یت  هس  یب  طل  جاه  آدم  شما  چون   _
یه ا  گی  جا  و  شه  درست  دردسر  براتون  نی  ت  سی  ن  حاضر 

.نید ب  دست  از  رو  نی  دار  الن  که 
:د دا  ادامه  و  زد  یز  مرمو  لبخند 

همسرتون عاشق  شما  ن  گی  م  ای  لی  خ  یف  طر  از  و   _
داشتن تصادف  هی  قبل  وقت  چند  م  دی  شن  .ن  یت  هس 
یگ زند  یا  بر  واد  خی  نم  دلتون  قطعا  .ن  همسرتو 

نه؟ مگه  د  ای  ب  شی  پ  یل  مشک  مشترکتون 

قدرت یر  قد  به  ش  ای  شخص  یگ  زند  و  یق  سا  از  صحبت 
با .د  کن  ش  ای  عصب  و  گرفته  را  ش  ای  خونسرد  که  داشت 

یتید ج  با  و  زد  زل  آتوسا  به  نشسته  خون  به  ین  چشما 
:ت گف  شمرده  شمرده  رساند  تیم  کامالال  را  آتوسا  که 
نیت داش  دست  تصادف  اون  تو  شم  مطمئن  هی  کاف  فقط   _
و کسب  در  ه  دی  نکش  هفته  به  که  نم  کی  م  یر  کا  اونوقت 
عاشقم ید  ای  ز  من  نی  دی  شن  یت  وق  .ن  کن  تخته  رو  کارتون 
نه؟ .م  دار  فی  تشر  ونه  وی  د  یم  کی  که  نی  دی  شن  م  نی  ا  حتما 

.د آور  بال  را  دستش  کی  آتوسا 
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یک کار  تصادف  اون  ونم  دیم  ن  من   .. .ن  یش  با  آروم   _
هشدار بهتون  دارم  و  م  دین  ش  بهش  راجع  فقط  .ه  بود 

به نی  ا  از  تر  شی  ب  ممکنه  آدم  نی  ا  کردن  یف  مخ  که  م  دی  م 
.ه بزن  بی  آس  ون  ته  خانواد  و  خودتون 

.د کر  کج  یم  ک  را  سرش 

.د معتم  جناب  وام  خی  نم  ازتون  ید  ای  ز  زی  چ  که  من   _
آسوده و  راحت  شما  تا  هی  کاف  نیم  ه  !ل  یم  فا  و  اسم  هی  فقط 
دنبال می  ری  م  هم  ما  .ن  یش  مشغول  ون  تی  زندگ  و  کار  به 

.ن خودمو  کار 

ارازیت پ 
۲۵  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:ت گف  تی  جد  همان  با  آراز 
.م ری  گی  م  دی  ند  رو  تون  دی  تهد  نی  ا   _

مرد یا  صد  با  که  بدهد  را  جوابش  خواست  آتوسا 
را ش  اه  جمل  داد  قرار  مخاطب  را  آراز  که  ین  جوا 

.د   کر  فراموش 
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.. .ل  یه  س  یه  ستار  .ت  جاس  نیا  یک  نی  بب  اوه  اوه   _
پسر؟ چطوره  حالت  !د  معتم  آرازخان 

جوان و  پوش  خوش  پسر  یو  ر  را  ش  قی  دق  نگاه  آتوسا 
و شلوار  و  کت  .د  چرخان  بود  آراز  مخاطبش  که  مقابلش 

گران که  یص  خا  عطر  .ی  ن  ویل  یم  ار  دک  مار  کراوات 
بود معلوم  زی  ن  ش  ظی  غل  و  خاص  یو  ب  همان  از  بودنش 

و کت  همان  با  متناسب  ا  قی  دق  که  یم  چر  ای  هش  کف  و 
.د کر  زی  ر  را  چشمانش  .د  بودن  شلوار 

.د بودن  شده  آراسته  مرتب  و  کی  ش  کامالال  ی  یا  موه 
ینیب و  فک  با  نت  طی  ش  از  پر  و  روشن  ین  چشما 

او از  یب  جذا  ری  تصو  رفته  هم  روی  که  ین  استخوا 
تیو ه  از  سر  تا  کرد  نگاه  و  دن  آ  به  دقت  با  .د  بو  ساخته 

.د ور  ای  درب  بود  کرده  جلب  را  ش  اه  توج  که  ناشناس  مرد 

موفق چندان  اما  کند،  پنهان  را  تش  ری  ح  کرد  یع  س  آراز 
او .د  باش  آمده  واقعا  بهزاد  د  شی  نم  باورش  .د  نبو 

!ت داش  سراغ  ش  ای  زندگ  در  که  بود  ید  فر  نی  ر  ته  ان  وی  د 
بهزاد ت  می  قن  گرا  و  خاص  یا  هس  لبا  یو  ر  را  نگاهش 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 https://t.me/darkhaste_romanh 

   

 

  ن ی چن   با   را   او   حال   به   تا   آمد ی نم   ادش ی .  چرخاند 

  اد ی   از   کال   را   زدن   حرف .  باشد   ده ی د   ی فاخر   ی ها لباس 

 . بود   برده 

 

  و   زد   ی لبخند   شد   آراز   شدن   شوکه   متوجه   که   بهزاد   

  قبل   اما   رد، ی بگ   دست   در   را   اوضاع   کنترل   کرد   ی سع 

  ی چشمک   آتوسا   چشم   از   دور   شود   بکار   دست   نکه ی ا   از 

 . زد   آراز   به 

  ن ی آخر ...  آرازخان   اد ی ب   بند   دنم ی د   از   زبونت   دم ی با _  

 ... واقعا   ی تصادف   چه .  بود   ش ی پ   سال   م ی د ی د   همو   که   ی بار 

 

  بار   ن ی اول   ی برا .  کرد   مشت   ز ی م   ر ی ز   را   دستش   آراز 

  چه   د ی با   دانست ی نم   و   بود   آورده   کم   اش ی زندگ   در 

 . کرد   اشاره   بهزاد   پ ی ت   به   ار ی اخت ی ب .  دهد   نشان   ی واکنش 

  ن ی زد   پ ی ت   ی اد ی ز .  مهندس   ی آقا   سالم   ک ی عل _  

 . متون ی نشناخت 

 

 . د ی خند   آراز   واکنش   از   ی راض   بهزاد 
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بود مهم  .م  داشت  یر  کا  قرار  هی  ؟ی  ن  کی  م  یر  کا  چوب   _
که یر  دا  خبر  وگرنه  شم  ظاهر  یم  رس  بودم  مجبور 

.ت سی  ن  خوب  چندان  شلوار  و  کت  با  مه  ن  وی  م 
.د چرخان  آتوسا  سمت  به  را  سرش 

.ا ظاهر  شدم  مزاحم  .م  خان  دی  ببخش   _

.د ز  یم  نر  لبخند  آتوسا 
که نی  کن  یر  کا  نی  تونست  شما  دیا  ش  .م  ن  کی  م  خواهش  نه   _

.ن کن  یر  همکا  باهامون  معتمد  یا  آق 

.د دا  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  خونسرد  بهزاد 
م؟ نی  بش  ونم  تی  م   _

:د ز  غر  آراز 
راحت خب  یل  و  یت  هس  که  مزاحم  ؟ی  ری  م  نه  می  بگ   _

.ش با 

.ت نشس  دو  آن  نی  ب  یل  صند  یو  ر  تی  رضا  با  بهزاد 
.ن آرازجا  دارم  عادت  ته  لعاد  اق  فو  اخالالق  به  من   _
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را دستش  .د  چرخان  آتوسا  سمت  به  را  نگاهش  دوباره 
.د کر  دراز  او  سمت  به 

دارم؟ رو  یک  با  ی  یا  آشن  افتخار   .. .م  بهزاد   _

.ت گرف  را  بهزاد  دست  غرور  با  آتوسا 
.ر عمادپو  آتوسا   _

.د ز  زل  آتوسا  چشمان  به  بهزاد 
.د ای  م  بهتون  !ی  اه  برازند  اسم  چه   _

:د کر  زمزمه  کوتاه  آتوسا 
.ن ممنو   _

.د آور  ون  ری  ب  بهزاد  دست  از  را  دستش  و 

و آراز  نی  ب  را  نگاهش  و  داد  هیک  ت  ش  ای  صندل  به  بهزاد 
.د چرخان  آتوسا 

خانم نی  دار  ج  ای  احت  کمک  به  که  هی  چ  موضوع  خب   _
عمادپور؟

ارازیت پ 
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۲۵  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

تمسخر با  آراز  بدهد  یب  جوا  بتواند  آتوسا  که  نی  ا  از  قبل 
:ت گف 

.نیم ه  .ن  کن  دی  تهد  منو  آوردن  فی  تشر  ون  شی  ا   _

.د کر  نگاه  آراز  به  داد  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  بهزاد 
کنه؟ دی  تهد  تورو  داره  جرات  هم  یس  ک  ؟  دی  تهد   _

؟ید نش  سوءتفاهم  دچار  ین  مطمئ 
به رو  زی  آم  نت  طی  ش  یه  نگا  با  و  چرخاند  را  سرش 

:ت گف  آتوسا 
خانما شناختن  چقدر  !ن  یش  با  دید  ته  اهل  د  ای  نم  شما  به   _

.ه سخت 

از که  ید  ید  ج  مرد  با  زدن  حرف  رد  کی  م  فکر  که  آتوسا 
.د کر  نگاه  بهزاد  به  باشد  ر  تت  راح  بود  ه  دی  رس  راه 

خب یل  و  .ن  م  جانب  از  حداقل  .د  نبو  کار  در  ید  ید  ته   _
گنده کله  آدم  یل  ک  با  مخالفتشون  با  دارن  ون  شی  ا 

.ن فت  وی  درم 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

           

     

 

                      

                  

               

                    

         

 

           

              

            

              

           

 

                

                

       

https://t.me/darkhaste_romanh

.د ز  ن  دی  نفهم  به  را  خودش  بهزاد 
؟ نی  دی  م  حی  توض  ر  تح  واض   _

داشت کنترلش  در  یع  س  که  یس  استر  و  دقت  با  که  آراز 
همه که  نی  ا  یا  بر  بود  سپرده  گوش  ا  هن  آ  یه  مکالم  به 

.دیش ک  درهم  را  شی  ا  هم  اخ  دیایب  بنظر  ید  عا  زی  چ 
که تهش  ای  یز  ای  پ  سر  الن؟  ی  یا  ماجر  نی  ا  یا  کج  تو   _

؟ هی  چ  ن  ای  جر  یم  بفه  قی  دق  یا  و  خی  م 

.د کر  نگاه  آراز  به  پ  چپ  چ  بهزاد 
یا و  خی  نم  هی  جنابعال  یای  شق  کله  از  صحبت  ید  ید   _

رو یچ  یه  .ی  بود  نی  هم  ه  شیم  ه  !؟  هی  چ  ن  ای  جر  بفهمم 
اون به  یه  کالال  روامهر  م  نی  هم  سر  .ی  ری  گی  نم  ید  ج 

!ش بعد  یا  اتفاق  و  کرد  سرت  ید  گشا 

از خشمش  .د  دا  فشار  هم  یو  ر  را  شی  ا  هن  دندا  آراز 
.د بو  یع  واق  کامالال  بش  یر  غ  و  بی  عج  حماقت  و  بهزاد 

.د ر  کی  نم  یز  با  نقش  بار  نی  ا 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                

     

 

                

 

                 

                

                

                 

 

                  

         

              

       

 

             

                

           

 

   

https://t.me/darkhaste_romanh

تو کم  خودت  !ی  کن  ت  حی  نص  منو  تو  مونده  نی  هم   _
.ید ز  گند  تی  زندگ 

قطع را  ان  شه  مکالم  ها  نآ  بحث  از  وصله  حی  ب  آتوسا 
.د کر 

هی نی  بذار  رو  اختالالفتون  ندارم،  وقت  من  ن  وی  آقا   _
.م وا  خی  م  اسم  هی  ازتون  فقط  من  .ن  ین  ک  حل  ه  گی  د  وقت 
دردسر تو  نی  وا  خی  م  اگه  ؟  هیک  تی  پاراز  جی  پ  صاحب 

.نین نک  یف  مخ  آدمو  نی  ا  ت  یو  ه  نی  ا  از  تر  شی  ب  نی  فت  وی  ن 

بال ی  یا  ابروه  با  .ت  اس  شده  شوکه  که  کرد  وانمود  بهزاد 
.د ش  ه  ری  خ  آتوسا  به  رفته 

صاحبش که  هی  جی  پ  همون  منظورتون  نکنه  ؟  تی  پاراز   _
.ه درآورد  مارو  امثال  پدر 

.د کر  نگاه  بهزاد  به  هی  اندرسف  عاقل  آتوسا 
معتمد یا  آق  به  که  هی  جیپ  همون  صاحب  منظورم   _

.ه بنداز  ری  گ  روامهرو  تا  کرد  کمک 

.دید خن  بهزاد 
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و پولدارا  یه  هم  با  یض  عو  آدم  نی  ا  !س  شان  خر  آراز   _
یس ک  تنها  آراز  کنم  فکر  .ه  دار  مشکل  ارا  ده  کارخون 

اونم !ه  کرد  کمکش  یز  یر  آبرو  یا  ج  که  بوده 
!ش خودجو 

:د دا  ادامه  شده  زی  ر  ین  چشما  با  و  کرده  یث  مک 
خدا یا  رض  محض  رو  ای  ن  یا  مطمئنم  که  من  لبته  ا 

.. .ه  زرنگ  هم  ید  ای  ز   .. .ه  زرنگ  .ه  نگرفت  موش 

.د کر  اخم  آتوسا 
؟ هی  چ  منظورتون   _

.د کر  جمع  ش  اه  نی  س  یو  ر  را  دستانش  بهزاد 
ظاهر به  نداشته،  آراز  از  ی  یو  آت  ت؟  سی  ن  معلوم   _
قیف ر  نی  ا  با  همه  کرده  یر  کا  علنا  اما  کرده،  کمکش 

.ن ش  دشمن  من  گلستان  گرمابه 
.د کر  جمع  را  صورتش 

.ضیر م  بدبخت   _

.دیش ک  یف  پو  کالالفه  آراز 
.د بهزا  ببند  دهنتو   _
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:ت گف  شک  با  آتوسا 
د ای  نم  بنظر  .ه  ن  کی  م  دفاع  ازش  یل  یخ  که  تون  قی  رف   _

.ه باش  درست  شما  یه  یض  فر 

شوکه او  شد  باعث  که  زد  آتوسا  به  یک  چشم  بهزاد 
.د شو 

ارازیت پ 
۲۵  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

آراز واقعا  اگه  .م  گی  م  نو  یا  که  دی  ببخش  عمادپور  خانم   _
که یز  یچ  به  که  هی  عی  طب  نی  باش  کرده  دی  تهد  رو 

.نیس نر  نی  وا  خی  م 

.دیش ک  یف  پو  آتوسا 
معتمد یا  آق  و  من  نی  ب  یب  خو  یه  واسط  شما  ظاهرا   _

.نیت هس 
.د کر  اشاره  آراز  به  دست  با 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

              

 

 

                  

   

   

                

                

           

 

     

                

               

 

           

                

                     

 

                      

   

https://t.me/darkhaste_romanh

ونن دی  م  یز  یچ  اگه  نی  کن  ون  شیض  را  شما  نی  یا  بفرم   _
.ن بگ 

سکوت در  و  چرخاند  آراز  سمت  را  نگاهش  بهزاد 
.د کر  نگاهش 

:دیر غ  آراز 
گذاشته ش  جی  پ  تو  پستارو  اون  یت  وق  از  ین  و  دی  م   _
هیک ونستم  دی  م  اگه  ین  کیم  فکر  شدم؟  دی  تهد  چقدر 

اشتم؟ ذی  م  شه  زند  حقه  نی  ا  بخاطر 

.د ش  جی  گ  آتوسا 
نیا عمدا  خودش  ین  عی  ؟ی  چ  ین  عی  همم  فی  نم  من   _

؟ نی  بخوا  یک  کم  ازش  شما  که  نی  ا  بدون  گذاشته؟  پستارو 
۰

:دیر غ  بهزاد  و  کرد  سکوت  آراز 
واد خی  م  فقط  که  ه  ضی  مر  یا  عقده  هی  آدم  نی  ا   .. .ت  کثاف   _

.ه بخند  شون  شی  ر  به  و  هم  جون  به  بندازه  رو  عده  ه 

شیا ج  از  نداشت  را  فضا  آن  تحمل  واقعا  ر  گی  د  که  آراز 
.د ش  بلند 
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  خبر   من   به   حتما   ن ی کرد   داش ی پ .  ن ی گرفت   رو   جوابتون _  

 . ن ی بد 

 

 : د ی پرس   تند   آتوسا 

 کنم؟   باور   رو   حرفتون   د ی با   چرا _  

 

 . زد   ی پوزخند   آراز 

  ی مجاز   انگل   ه ی   بخاطر   که   طلبم جاه   اونقدر   من   چون _  

  تا .  م ساله   چند   و   ن ی چند   زحمات   کل   به   زنم ی نم   گند 

  درست   برام   دردسر   ی کل .  شدم   د ی تهد   ی کل   النشم   ن ی هم 

 . شده   حمله   همسرم   به   ی حت   و   کردن 

 . دوخت   بهزاد   به   را   سختش   و   سفت   نگاه 

  ت ی حما   آشغال   ی عوض   آدم   ن ی ا   از   ندارم   ی ل ی دل   من _  

 نه؟   مگه   کنم 

 

  به   بود   گرفته   اش خنده   او   واضح   ن ی توه   از   که   بهزاد 

 . کرد   کنترل   را   خودش   ی سخت 

 ! ی باش   خورده   خر   مغز   نکه ی ا   مگه _  
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ترکشان و  د  نی  بگو  یز  یچ  ا  هن  آ  نماند  منتظر  ر  گی  د  آراز 
.د کر 

از را  منو  بعد  و  شد  ه  ری  خ  آراز  رفتن  به  خونسرد  بهزاد 
.ت برداش  زی  م  یو  ر 
؟ نی  خورد  ناهار   _

هی .د  کن  مشاهده  را  آتوسا  یگ  کالالف  وانست  تی  م  هم  ه  دی  ند 
با آتوسا  .د  نزن  لبخند  تا  کرد  کنترل  را  خودش  یت  سخ 

:دیر غ  ته  خی  ر  بهم  یب  اعصا 

.م ار  ذی  نم  شه  زند  برسه  بهش  دستم   _

.ت گذاش  زی  م  روی  را  منو  بهزاد 
جیپ اون  تو  گذاشته  یز  یچ  کارتونم  وب  کس  و  شما  از   _

؟ شه  مسخر 

.د دا  تکان  سر  آتوسا 
.. .ه  زرنگ  کرده  فکر   _

.دیش ک  یه  آ  یش  یا  نم  بهزاد 
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مدام .ه  ن  کی  م  سوءاستفاده  آدما  یگ  ساد  از  داره  آدم  نی  ا   _
.ه ن  کی  م  ی  یا  رونم  ین  قانو  ری  غ  یا  کار  از  داره 

.د ز  ید  پوزخن 
نیر بزرگت  ماها  انگار  نه  کی  م  وانمود  یر  جو  هی   _

.میم بو  و  مرز  نی  ا  یا  شکن  قانون 

.د کر  نگاه  بهزاد  به  کنجکاو  آتوسا 
کرده؟ رو  یز  یچ  شمام  کار  از  ؟  نی  اه  ار  کی  چ  شما   _

:ت گف  موردنظرش  بحث  شدن  باز  از  یض  را  بهزاد 
حواسم دی  با  خب  اما  ت،  سین  ان  ری  ا  می  اصل  کار  من   _

آراز منتها   ، می  بذار  تله  براش  گفتم  آراز  به  .ه  باش  جمع 
شه خانواد  رسه  تی  م  .ه  تیر  معذو  تو  همسرش  بخاطر 

.ه نی  بب  بی  آس  تر  شی  ب 

.د ش  قبل  از  کنجکاوتر  آتوسا 
؟یاه تل  چه  تله؟   _

.د کر  اشاره  منو  به  سر  با  بهزاد 
؟ می  بخور  ناهار  هم  با  نی  دار  وقت   _
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ارازیت پ 
۲۵  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د ش  ه  ری  خ  او  به  مشکوک  یه  نگا  با  آتوسا 
ناسمش شی  نم  که  یس  ک  با  تا  باشم  داشته  وقت  دی  با  چرا   _

بخورم؟ ناهار 

:د دا  جواب  اغواکننده  ین  لح  با  و  خونسرد  بهزاد 
نن کی  م  معاشرت  .ن  خور  یم  ناهار  هم  با  آدما  خب   _

ه؟ نی  ا  از  ری  غ  .ن  شی  م  آشنا  هم  با  یر  طو  نی  ا  بعد 

کنترل بهزاد  یب  جوا  حاضر  برابر  در  را  لبخندش  آتوسا 
.د دا  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  و  کرده 

ا؟ قی  دق  هی  چ  شما  یه  حرف   _

:ت گف  نت  طی  ش  با  بهزاد 
میش ب  آشنا  هم  با  تر  شی  ب  و  میر  بخو  ناهار  قراره  اگه   _

.م بد  جواب 
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رها را  لبخندش  او  یگ  خوشمز  بخاطر  بار  نی  ا  آتوسا 
.د کر 

آشنا یر  طو  نی  ا  ای  لی  خ  با  ون  تی  زندگ  تو  نم  کی  م  فکر   _
نه؟ .ن  ید  ش 

.د ز  گره  درهم  زی  م  یو  ر  را  دستانش  بهزاد 
یع اجتما  من  هی  اخالالق  بارز  ت  ای  خصوص  از  خب   _

.ه بودنم 
.د ز  یر  معنادا  لبخند 

کنجکاوم که  ی  یا  آدم  با  شدن  آشنا  و  خوردن  ناهار  از   _
.د ای  م  خوشم  هم  نن  کی  م 

.د دا  هی  تک  ش  ای  صندل  به  غرور  با  آتوسا 
من با  رابطه  در  نی  گی  م  نی  دار  می  مستق  ری  غ   _

؟ نی  کنجکاو 

:د دا  جواب  خونسرد  بهزاد 
.ه بل  م  گی  م  می  مستق  ؟  می  مستق  ری  غ  چرا   _
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.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آتوسا 
اونوقت؟ چرا   _

.د خاران  را  شی  ابرو  یه  گوش  چپش  دست  با  بهزاد 
.د بو  کرده  را  ار  کن  یا  عمدا  دی  ار  خی  نم  شی  ابرو 

جیپ توجه  که  نی  هست  ی  یا  کس  ت  سی  ل  تو  شمام  چون   _
.ه کرد  جلب  خودش  به  رو  تی  پاراز 

با وانست  تی  م  .د  ش  قفل  او  یچ  م  ساعت  یو  ر  آتوسا  نگاه 
مقابلش مرد  دست  مچ  دور  که  یت  ساع  دی  بگو  ان  نی  اطم 
به ش  اه  توج  !ت  داش  ت  می  ق  ن  ویلیم  هشتاد  یل  با  بود 
بود شده  ند  مه  عالالق  هم  خودش  و  بود  شده  جلب  او   

سمت

بخورد ناهار  او  با  داشت  اصرار  که  ید  مر  بفهمد 
یب خو  وضع  که  بود  ا  دی  پ  ظاهرش  از  .ت  سی  چ  شغلش 

.ت داش 
.نیگ ب  ر  تح  واض   _

ساعت یو  ر  آتوسا  یه  ر  یخ  نگاه  متوجه  که  بهزاد 
نیا رد  کی  م  تالالش  ه  کی  درحال  و  تی  رضا  با  شد  ش  ای  مچ 
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شانه برسد  بنظر  تفاوت  یب  و  کرده  پنهان  را  تی  رضا 

.ت انداخ  بال 
جیپ تو  که  ی  یا  آدم  یل  لبه  ردم  کی  نم  فکر  خب   _

.ه جالب  برام  .ه  باش  خانم  هی  د  ای  م  ن  وی  م  به  صحبت  ازشون 

.د ز  ید  پوزخن  آتوسا 
فکر که  نی  هست  ی  یا  آدم  اون  از  هم  شما  نکنه  ؟  هی  چ   _

کنن؟ بزرگ  بچه  و  خونه  تو  بمونن  دی  با  خانما  نی  ن  کی  م 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
که ی  یا  خانم  از  که  آدمام  از  دسته  اون  از  من  اتفاقا  نه   _

.د ای  م  خوشم  تر  شی  ب  خودشون  یا  پ  رو  و  مستقلن 
.د کر  اضافه  نت  طی  ش  با  عامدانه 

.م بخور  ناهار  باهاشون  دارم  دوست  ترم  شی  ب   _

.د کر  اشاره  منو  به  سر  با  آتوسا 
.نید ب  سفارش  پس   .. .ب  خ  یل  یخ   _

کرد صدا  را  خدمت  شی  پ  و  زده  لبخند  تی  رضا  با  بهزاد 
را او  یا  رفتاره  یو  کنجکا  با  آتوسا  .د  دهن  سفارش  تا 
اما نداشت،  اعتماد  معتمد  آراز  به  .ت  گرف  نظر  ری  ز 
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میق مست  ری  غ  که  ش  قی  رف  نی  هم  قیر  ط  از  وانست  تی  م  دی  شا 
ا دی  پ  دست  یر  بخو  درد  به  اطالالعات  به  اد  دی  م  نخ  او   

به

و شده  دم  قش  یپ  دادند  سفارش  که  را  ان  شی  غذا  .د  کن 
.د کر  باز  را  صحبت  سر  خودش 

؟ هی  چ  شغلتون  .ن  یت  نگف  خب   _

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  بهزاد 
ر؟ ون  او  ای  ر  ون  یا   _

خوشش غرورش  پر  سوال  و  او  اعتمادبنفس  از  آتوسا 
.د آم 

.نیگ ب  برام  ر  ون  یم  ه  از  فعالال  شما   _

ارازیت پ 
۲۵  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
.م خاص  ای  نی  ماش  واردات  کار  تو   _
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.د کر  نگاهش  یل  سوا  آتوسا 
خاص؟ یا  نی  ماش   _

.د دا  تکان  سر  بهزاد 
یه گا  شی  نما  هر  تو  نی  تون  یم  ن  که  ی  یا  نی  ماش  .م  اوهو   _

.. .و  پورشه  ،ی  مازرات  ،ی  فرار  .ن  ین  ک  اشون  دی  پ 

.د ز  یر  پرتمسخ  لبخند  آتوسا 
ا دی  پ  گاها  شی  نما  از  یل  یخ  تو  الن  نی  گفت  که  ی  یا  نی  ا   _

.ن شی  م 

.ت انداخ  بال  ابرو  بهزاد 
ی یا  اون  .ا  چر  ر  تن  ی  یا  پ  یل  مد   .. .ه  ن  روزشون  به  یل  مد   _

ما با  دارن  ا  نی  ماش  نی  ا  از  گاهشون  شی  نما  تو  که  هم 
.ن ن  کی  م  معامله 

تکان را  سرش  و  داده  جلو  به  یک  اند  را  شی  ا  هب  ل  آتوسا 
.د دا 

هی .م  ن  زی  م  سر  .ن  ید  ب  رو  گاهتون  شی  نما  آدرس   _
.م کن  عوضش  دی  شا  .م  دار  سی  جنس 
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:ت گف  تی  جد  و  غرور  با  بهزاد 
واردات کار  تو  من  یل  و  نم  کی  نم  جسارت  البته   _
همکارامو از  یک  ی  گاه  شی  نما  نی  خواست  اگه  .م  نی  ماش 

.هین مطمئ  یا  ج  .ن  بهتو  نم  کی  م  یف  معر 
یتیزیو کارت  و  برده  بش  یج  داخل  را  دستش  بالالفاصله 

.ت گرف  آتوسا  سمت  به  و  آورده  ون  ری  ب  ش  بی  ج  داخل  از 
تماس نی  کن  عوض  رو  تون  نی  ماش  نی  خواست  اگه   _
.م ن  کی  م  ون  تی  یا  راهنم  .ر  عمادپو  خانم  باهام  نی  ری  بگ 

و اسم  به  یه  نگا  .ت  گرف  او  دست  از  را  کارت  آتوسا 
.ت انداخ  او  لی  فام 

جناب بشم  مزاحمتون  د  ایز  احتمال  به  .ن  ممنو   _
.یریم ا 

ه دی  کش  سمتش  به  آتوسا  نگاه  .د  ش  بلند  شی  جا  از  بهزاد 
یل صند  یو  ر  و  آورده  در  را  کتش  خونسرد  بهزاد  .د  ش 

.ت گذاش  دستش  کنار 
.نین ک  صدام  بهزاد  .ن  یش  با  راحت   _
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نیا که  نی  ا  فکر  با  و  او  ت  می  صم  از  یض  را  آتوسا 
:دیس پر  است  نفعش  به  یک  ید  نز 

؟ هی  چ  رتون  ون  او  کار  بهزادخان  خب   _

:د کر  زمزمه  نت  طی  ش  با  و  نشست  شی  سرجا  بهزاد 
.نیگ ب  خودتون  از  م  کی  شماست  نوبت  خانم  آتوسا   _

کوچک اسم  با  که  نی  ا  از  که  انگار  ید  عا  کامالال   
آتوسا

:د دا  جواب  ندارد  حالش  به  یق  فر  است  شده  خطاب 
.م ا  وی  ه  یه  کارخون  عامل  ری  مد  من   _

.د دا  نشان  شوکه  را  خودش  یش  یا  نم  بهزاد 
معروف؟ یه  کارخون  همون  ه؟  گی  د  نی  ن  کی  م  یخ  شو   _

با را  او  سوال  بهزاد  شدن  شوکه  از  تی  رضا  با  آتوسا 
:د دا  جواب  سوالش 

د؟ ای  نم  بهم  ؟  هی  چ   _

.د باش  کنجکاو  کامالال  نگاهش  و  لحن  کرد  یع  س  بهزاد 
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جزو .ه  دار  ید  ای  ز  یل  یخ  قدمت  کارخونه  نی  ا   _
فکر .ه  کشور  ی  یا  موادغذ  یا  هه  کارخون  نی  ر  تم  مه 

د ای  نم  بنظر  .ه  باش  جوون  خانم  هی  عاملش  ری  مد  ردم  کی  نم 
.نیش با  داشته  سن  سال  پنج  و  ت  سی  ب  از  تر  شی  ب 

.دید خن  او  فی  تعر  از  یض  را  آتوسا 
بود؟ یس  چاپلو  الن  نی  ا   _

ر تی  می  صم  را  لحنش  .د  ش  خم  او  سمت  به  یم  ک  بهزاد 
.د کر 

.د ای  نم  بهت  تره؟  شی  ب  سنت  یگ  ب  یا  و  خی  م  ین  عی   _

.د کر  یز  یر  اخم  داشت  لب  به  لبخند  که  همانگونه  آتوسا 
.ا هه  شد  یم  ید  ق  م  کی  ی  یا  آشن  یا  بر  روش  نی  ا   _

.دید خن  بهزاد 
تابلو ممکنه  .م  ای  ناش  یلی  خ  مسائل  نی  ا  تو  من  خب   _

.دیش ببخ  .م  باش 

.د ش  ه  ری  خ  او  چشمان  به  آتوسا 
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است کنجکاو  آتوسا  بود  شده  متوجه  کامالال  که  بهزاد 
داخل آب  از  یا  جرعه  بداند  او  نهادات  شی  پ  به  راجع 

:د دا  جواب  خونسرد  و  دی  نوش  را  ان  وی  ل 
تنها زدن  گول  بنظر  خب  اما  نکردم،  فکر  بهش  د  ای  ز   _
اون با  آدم  نی  ا  .م  ین  ک  داش  یپ  رو  آدم  نی  ا  ه  شی  م  که  هی  راه 

و کسب  هر  ونه  تی  م  داره  که  یاه  کنند  دنبال  ان  زی  م 
یا فض  ری  درگ  الن  مردم  .ا  رسم  بخوابونه  رو  یر  کا 

جلو ت  قی  حق  از  زودتر  رم  یز  مجا  یا  دروغ  .ن  ای  مجاز 
یلیخ آدم  نی  ا  یا  یر  افشاگ  و  نقد  .ن  ن  کی  م  باور  چشمشون 

اسناد نی  ا  که  ه  نی  ا  داره  وجود  که  هم  ید  ب  هی  .ه  گذار  ری  تاث 
یز مجا  یز  فضا  تو  صفحه  به  صفحه  مدارک  و 

ستا نی  ا  بجز  مه  گی  د  یا  ن  شیک  یل  اپ  به  یت  ح  و  رخه  چی  م 
یریگه هم  نی  ا  اونوقت   . یل  داخ  یا  هپ  ا  یت  ح  .ه  س  ری  م 

.یاه حرف  هر  یا  بر  بزرگ  یه  ضرب  هی  ه  شی  م 
.د سپر  گوش  بهزاد  یق  منط  یا  هف  حر  به  متفکر  آتوسا 
هم خواب  در  آتوسا  .د  یش  نو  آب  یر  گی  د  یه  جرع  بهزاد 

.ت اس  نشسته  مقابلش  ت  یز  پارا  جی  پ  صاحب  دی  دی  نم 
نیا متوجه  یت  وق  را  او  حال  داشت  دوست  یل  ی 

و دختر  نی  ا  یا  بر  ا  هه  برنام  .د  نی  بب  د  شی  م  موضوع 

اما نبود،  آتوسا  حسابش  طرف  البته  .ت  داش  ش  اه  کارخان 
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دیا ب  مد  آی  م  ن  ای  م  به  که  عدالت  و  حساب  هی  تسو  صحبت 
قدرت پول  .د  ر  کی  م  استفاده  خود  توان  حداکثر  از 
هم با  وانستند  تی  م  بهتر  دیا  ش  قدرتمندان  و  ورد  آی  م 

از دی  با  نداشت  یت  امکانا  نین  چ  که  او  اما  کنند،  مقابله 
یبیس آ  آتوسا  به  واست  خیم  ن  .د  ر  بی  م  بهره  هوشش 

که یز  یچ  به  او  قی  طر  از  واست  خی  م  فقط  .د  برسان 
و بود  غلط  کارش  نفس  .د  شو  کی  نزد  واست  خی  م 

وجود یت  برگش  راه  ر  گی  د  اما  دختر،  آن  از  سوءاستفاده 
نین چ  یو  آرز  در  را  گذشته  یا  روزه  تمام  .ت  نداش 
یزیچ یم  قد  چند  در  که  حال  و  بود  گذرانده  یت  یع  موق 

اخالالق یا  فد  را  اهدافش  وانست  تی  نم  بود  واست  خی  م   
که

.د کن 
هر و  اد  دی  م  آزارش  شدت  به  وسط  نی  ا  زی  چ  کی  اما 
و د  شی  م  ر  تی  طولن  آتوسا  با  ان  شه  مکالم  که  چقدر 

نیا رد  کی  م  ا  دی  پ  سوق  ت  یمی  صم  سمت  به  ان  شی  ا  هف  حر 
مرز تا  را  او  و  د  شی  م  پررنگ  مغزش  در  هم  ری  تصو 

باموهای که  آرام  یه  چهر  کی  ری  تصو  .د  ر  بی  م  ین  ا  می  پش 
در ی  یا  ج  دلرام  .د  بو  شده  گرفته  قاب  فر  یغ  پرکالال 
بود، شده  ش  ای  زندگ  وارد  وا  هیب  .ت  نداش  شی  ا  هه  برنام 

نیب وانست  تی  نم  که  بود  نی  ا  داشت  که  یل  مشک  اما 
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یه پروند  بود  وار  دی  ام  .د  کن  انتخاب  را  یک  ی  او  و  هدفش 

و د  شی  م  بسته  واست  خی  م  دلش  که  ور  طن  آ  ماجرا  نی  ا 
تمام را  ماجراها  نی  ا  تمام  راحت  یل  ای  خ  با  وانست  تی  م 
ش ای  عاد  یگ  زند  به  و  بسته  را  تی  پاراز  جی  پ  کرده؛ 

.د بپرداز  دلرام  کنار 

.دیایب ون  ری  ب  فکر  از  شد  باعث  آتوسا  یا  صد 
شده؟ یز  یچ  !ی  فکر  تو  ید  ای  ز   _

وجود نی  ا  با  .د  ش  یب  عص  ش  اه  دی  نسنج  رفتار  از  بهزاد 
بنظر خونسرد  و  آرام  تا  برد  کار  به  را  تالالشش  تی  نها 

.د ز  ید  لبخن  .د  یا  ی 
.م بر  دی  با  که  دارم  یا  برنامه  هی  آره   _

و بی  عج  یگ  دلتن  و  دلرام  فکر  .د  زی  م  گند  اند  می  م  اگر 
کرده مشغولش  چنان  بود  شده  ا  دی  پ  وسط  نی  ا  که  یب  یر  غ 
همه آتوسا  کنار  آن  از  شی  ب  ماندن  با  دی  رس  تی  م  که  بود 

هم نی  ا  از  شی  ب  تی  می  صم  یف  طر  از  .د  کن  خراب  را  زی  چ 
آتوسا اد  دی  م  حی  ترج  .د  کن  مشکوک  را  آتوسا  بود  ممکن 

.دیایب دنبالش  و  شده  کنجکاو  ش  اه  دربار  خودش 

.ت برداش  را  کتش  و  کرد  دراز  دست 
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مهم کار  هی  .م  بر  دی  با  مهندس  خانم  وام  خی  م  عذر   _
.م دار 

.ت انداخ  ین  تا  و  تک  از  را  خودش  آتوسا 
.ت سی  ن  یل  مشک  .م  بر  دی  با  دارم  کار  منم   _

کنار به  دست  با  و  شده  بلند  شی  جا  از  لب  به  لبخند  بهزاد 
.د کر  اشاره  دستش 

.نی یا  بفرم  پس   _

ارازیت پ 
۲۶  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د ش  بلند  شی  جا  از  و  برداشته  را  ش  فی  ک  غرور  با  آتوسا 
از بعد  و  رفت  صندوق  سمت  به  او  از  جلوتر  بهزاد 
همراه تا  تاد  سی  ا  منتظر  ناهار  یه  نی  هز  کردن  حساب 
وارد هم  همراه  .د  برون  ون  ریب  رستوران  از  آتوسا 

:دیس پر  بهزاد  که  شدند  آسانسور 
گ؟ نی  پارک  ای  ف  کم  ه   _
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:د دا  جواب  کوتاه  آتوسا 
.گ نی  پارک   _

و بی  عی  ب  یه  برنام  از  تی  رضا  با  و  زده  ید  لبخن  بهزاد 
که آسانسور  .د  دا  فشار  را  گ  نی  پارک  یه  دکم  نقصش 

کرده ا  جه  با  ج  دوشش  روی  را  ش  فی  ک  آتوسا  کرد  حرکت 
:دیس پر  و 

بنظرم نداره؟  خبر  آدم  ن  یا  از  معتمد  جناب  ین  مطمئ   _
ممکنه دوستت  .ی  ش  مطمئن  موضوع  نی  ا  به  راجع  دی  با 

.ت از  کنه  یر  کا  یف  مخ 

آتوسا یه  جمل  نی  هم  .د  کر  کنترل  را  پوزخندش  بهزاد 
در خوردن  غذا  موقع  .د  بخوان  را  او  ذهن  تا  بود  یف  کا 
زن رد  کی  م  فکر  .د  بو  شده  عجله  دچار  آتوسا  قضاوت 

زن رد  کی  م  تظاهر  آن  به  که  یزیچ  برخالالف  مقابلش 

سوالش نی  ا  با  حال  اما  بود،  ی  یا  پ  و  ست  دی  ب  و  ساده 
تیمیم ص  از  عمادپور  آتوسا  که  بود  ه  دی  فهم  کامالال 

قیر ط  از  واست  خی  م  .ت  داش  لیل  د  او  با  زودهنگامش 

زن .د  کن  شکارش  و  شده  کی  نزد  ش  اه  طعم  به  او 
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او اگر  و  دهد  یز  با  را  او  واست  خی  م  کانه  ری  ز  مقابلش 

وانمود دی  با  شود  روز  یپ  رقابت  نی  ا  در  واست  خی  م 
کرده زی  ر  را  چشمانش  .ت  اس  خورده  یز  با  که  رد  کی  م 

.ت اس  رفته  فرو  فکر  در  که  کرد  تظاهر  و 
دستم کف  نی  ع  رو  آراز  بگم  وام  خی  نم  .م  ون  دی  نم   _

رو فکرش  تو  و  من  ه  کی  اون  از  تر  شی  ب  آراز  .م  ناس  شی  م 
اون به  قرارداد  م  شی  زرنگ  نیم  ه  با  .ه  زرنگ  می  بکن 

.ه شد  کی  شر  ضرغام  با  و  ه  دیپ  قا  اش  بی  رق  از  رو  یگ  بزر 
متوجه کامالال  بهزاد  ه  کی  طور  .د  زدن  برق  آتوسا   

چشمان

به تی  رضا  با  و  شد  او  چشمان  در  یز  و  ری  پ  حس  نی  ا 
:د دا  ادامه  کردنش  یز  با  نقش 

.م کن  جو  وس  پر  دی  با   _

قبل از  تر  شی  ب  را  او  تا  برد  کار  به  را  تالالشش  تمام   
آتوسا

.د کن  بی  ترغ  کار  نی  ا  به 
رو آدم  نی  ا  یو  جل   .. .ی  گفت  رو  یچ  همه  خودت  نی  بب   _
.ه شی  م  دردسر  ون  مه  هم  یا  بر  فردا  پس  فردا  می  ری  نگ 

در فقط  حرفش  انگار  که  کرد  وانمود  یر  طو  یک  ری  ز  با 
.ت اس  نهاد  شی  پ  کی  حد 
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نیا از  واقعا  معتمد  آراز  یم  بفه  دی  با  اول  بنظرم   _
که منفعتشه  بخاطر  دی  شا  .ه  ن  ای  برده  ید  سو  ن  ای  جر 

.ه ن  زی  نم  حرف 

.د دا  سرتکان  بهزاد 
نکنم فکر  .م  شی  م  ش  ری  گی  پ  شه  خلوت  سرم  م  کی   _

.ه باش  سخت  ن  ای  جر  نی  ا  ن  دی  فهم 

.د ز  یه  کوتا  اما   ، قی  عم  لبخند  تی  رضا  با  آتوسا 
تنها نه  اما  بود،  مانده  جه  یت  نی  ب  معتمد  آراز  با   

مالالقاتش

سر از  داشت  کامل  تی  رضا  با  بلکه  که  نبود  ناراحت 
مرد قی  طر  از  بود  مطمئن  .ت  ش  گی  م  باز  قرار  نی  ا 

.دیس ر  خواهد  یب  خو  ج  یا  نت  به  مقابلش  وش  پش  خو 
یا آو  کی  کرد  زمزمه  بهزاد  جواب  در  که  یز  یچ  تنها 

.د بو  او  حرف  دی  یا  ت  یا  بر  کوتاه 
.م اوهو   _

گ نی  پارک  وارد  و  شده  اده  یپ  ا  هن  آ  و  تاد  سی  ا  آسانسور 
.دیخ چر  او  سمت  به  بهزاد  .د  شدن 

.تی یا  آشن  از  شدم  خوشحال   _
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.د کر  دراز  بهزاد  سمت  به  را  دستش  اغواگرانه  آتوسا 
.ت داش  ج  ای  احت  اهدافش  رد  بش  یپ  یا  بر  مرد  نی  ا  به  هنوز 

.ر طو  نی  هم  منم   _

که ین  جدا  وب  عذا  کی  با  اما  خونسرد،  ظاهر  به  بهزاد 
را او  فی  ظر  دست  بود  چه  ش  اه  شی  ر  انست  دی  م  خوب 

.د دا  فشار  کوتاه  و  گرفته  دست  در 
در اگه  م  شی  م  خوشحال  .س  مهند  خانم  ار  دی  د  دی  ام  به   _

.ین بز  زنگ  بهم  یت  داش  یر  کا  نی  ماش  دی  خر  با  رابطه 

ارازیت پ 
۲۶  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.دیش ک  عقب  را  دستش  ید  لون  با  و  آرام  آتوسا 
.ا حتم   _

شیا بر  یظ  خداحاف  نشانهی  به  یت  دس  رف  حی  ب  بهزاد 
همان در  که  اس  نی  کا  پورشه  سمت  به  و  داد  تکان 
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  ن ی ماش   بژ   رنگ .  رفت   بود   کرده   پارک   ی ک ی نزد 

  بهزاد   هدف .  کرد ی م   توجه جلب   شدت   به   که   بود   ی طور 

  حساب   ی حرکات   با .  کردن   توجه   جلب .  بود   ن ی هم   هم 

  هم   و   بگذارد   ش ی نما   به   را   غرورش   هم   که   آرام   و   شده 

  پشت   بزند   د ی د   تر کامل   و   بهتر   را   او   کند   فرصت   آتوسا 

  از   آرام   ی ل ی خ   و   بست   را   کمربندش   نشست؛   فرمان 

  از .  نداد   نشان   آتوسا   به   ی توجه   گر ی د .  آمد   رون ی ب   پارک 

  مجتمع   ک ی   آخر   ی طبقه   در   رستوران   نگ ی پارک 

  و   شد   خارج   بود   پرتجمل   و   بزرگ   ی ح ی تفر   ی تجار 

  ی جلو   ی نه یی آ   از .  زد   چشم   به   را   اش ی آفتاب   نک ی ع 

  پشت   در   درست   که   ند ی بب   را   آتوسا   توانست ی م   ن ی ماش 

 . زد   ی پوزخند .  آمد ی م   داشت   او   سر 

  که   خور   مفت   ی پولدارا   شما ...  ا ی ب   کوچولو   خانم   ا ی ب _  

  که   ن ی احمق   مشت   ه ی   همتون   ن ی بست   رو   بارتون   شبه   ه ی 

  ی زندگ   برق   و   زرق   باز   ن ی باش   داشته   پول   چقدرم   هر 

 .  ره ی گ ی م   رو   چشمتون   ه ی بق 

  باهاتون   بکنم   ی کار   ه ی .  شناسمتون ی م   خوب   ی ل ی خ   من 

 . ن ی وفت ی ب   التماس   به   که 
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با را  ش  اه  فاصل  و  داده  فشار  گاز  پدال  یو  ر  را  شی  پا 
که نبود  دی  بع  دختر  نی  ا  از  .د  کر  د  ای  ز  آتوسا  نی  ماش 
.د بو  ه  دی  چ  برنامه  هم  ه  یض  ق  نی  ا  برای  .د  کن  ش  بی  تعق 

تماس بهنام  با  رد  کی  م  یگ  رانند  داشت  که  همانطور 
و داده  را  جوابش  بهنام  نشده  کامل  اول  بوق  .ت  گرف 

.دیچیپ نی  ماش  در  شی  صدا 
مالالقات؟ یت  رف  بهزاد؟  یب  خو   _

.دید خن  بهزاد 
هول چرا  جنگ؟  ون  دی  م  رفتم  مگه  مردک؟  چته   _

داشته؟ برت 

:دیر غ  بهنام 
شدت از  مونده  کم  صبح  از  !د  بهزا  سی  سرو  دهنت   _

حال؟ شد  یچ  .م  ر  ای  ب  بال  استرس 

.د ز  یز  و  ری  پ  سر  از  ید  لبخن  بهزاد 
مالالقات رو  عمادپور  آتوسا  .ه  بش  یت  واس  خی  م  یچ   

_

.م زد  رو  مخش  هم  یگ  ن  یگ  ب  نی  همچ  .م  کرد 
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.د ش  هول  بهنام 
؟یجیپ صاحب  تو  که  دی  نفهم   _

:د دا  جواب  غرور  با  بهزاد 
بفهمه؟ واد  خی  م  کجا  از  ؟ی  شد  بچه   _

و برد  دست  و  انداخته  نی  ماش  فرمان  به  یه  کوتا  نگاه 
.د کر  شل  را  کراواتش  گره 

خودم برا  کردم  درست  یگ  زند  هی  .م  بهنا  یل  خا  جات   _
البته .ی  داشت  رو  آرزوش  ه  شیم  ه  که  یگ  زند  اون  شکل 

.میک بان  حساب  به  زدم  گند  رفتم  دختره  نی  ا  لطف  به 

:د ز  لب  زده  ت  ری  ح  بهنام 
؟یل حا  خجسته  همه  نی  ا  یر  چطو  م  دی  نفهم  قت  وچ  یه   _

جهات یل  یخ  از  مغزت  اون  .ه  کم  ته  تخت  هی  تو  بقران 
!ه لی  تعط 

:ت گف  ل  ای  خی  ب  بهزاد 
.ر بدجو  شدم  پی  خوشت  یه  ب  عمو   _

.دیش ک  شی  موها  یل  یت  دس 
!ت بی  ه  نی  ا  با  بذارم  قرار  هی  دلرام  با  ونم  تی  م  م  نی  بب   _
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.دیش ک  یف  پو  بهنام 
؟یش دوست  آتوسا  با  یا  و  خی  م   _

.د ش  کالالفه  سوال  نی  ا  با  بهزاد 
.ه ن  که  معلومه  ؟ی  رس  پی  م  هی  سوال  چه  نی  ا  وام؟  خی  م   _
یه را  هی  وام  خی  م  .ه  ش  جلب  بهم  شه  توج  وام  خی  م  فقط 
دیا ب  که  هست  ی  یا  زی  چ  هی   .. .ن  و  شه  کارخون  برم  کنم  ا  دی  پ 
لیو تح  با  که  دارم  لزم  یک  مدار  هی  .م  نی  بب  کی  نزد  از 

.ه کن  دفاع  ازشون  نتونه  ی  لیک  و  چی  ه  دادگاه  به  دادنشون 
روزگار که  ی  یا  همون  .ه  ش  تخته  دی  با  کارخونه  اون  در 
ونم دی  م  .ه  ش  ه  ای  س  دی  با  روزگارشون  کردن  ه  ای  س  مارو 

!م کن  ار  کی  چ  باهاشون 

ارازیت پ 
۲۶  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:د کر  زمزمه  دی  ترد  با  بهنام 
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؟یت نرف  ان  ری  ا  از  ساناز  با  که  بود  نی  هم  بخاطر   _
نبود؟ مهم  برات  دانشگاه  از  شدن  اخراج  نی  هم  بخاطر 

؟یش آروم  قراره  تهش  ین  مطمئ  نه؟ 

آرام یه  دربار  .د  یش  ک  صورتش  به  یت  دس  کالالفه  بهزاد 
.د نبو  مطمئن  اصالال  باره  نی  ا  در  .د  نبو  مطمئن  شدنش 

آدما نی  ا  .ر  کا  نی  ا  سراغ  نرفتم  آرامش  یا  بر  من  بهنام   _
ا نی  ا  .ت  مل  از  نن  کی  م  ید  دز  دارن  .ن  ن  کی  م  تی  جنا  دارن 

.ن کرد  خراب  رو  بدبخت  کارگر  تا  هزار  یگ  زند 
.ن دی  کش  شی  آت  به  ونو  شی  زندگ 

.ه ندار  ه  دی  فا  .ن  نک  تم  حی  نص  .ن  بد  کاراشونو  تاوان  دی  با 
.ه برس  یز  رو  نی  همچ  تا  کردم  یگ  زند  م  دی  کش  نفس  من 

خودش با  کامالال  بهزاد  فی  تکل  ظاهرا  .د  آم  کوتاه  بهنام 
:ت گف  تی  جد  با  یل  و  آرام  فقط  .د  بو  روشن 

برام که  یت  هس  یس  ک  تنها  تو  .ش  با  خودت  مراقب   _
.ه موند 

عوض عامدانه  را  بحث  و  ه  دی  کش  یق  یم  ع  نفس  بهزاد 
.د بو  خطرناک  ر  ای  بس  بود  کرده  شروع  که  یر  کا  .د  کر 
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.د بده  دست  از  هم  را  جانش  بود  ممکن  فت  ری  م  لو  اگر 
هر .د  ده  قول  بهنام  به  هت  جیب  و  ود  خی  ب  واست  خی  نم 

.د بو  داده  دلرام  به  را  قول  نی  ا  که  چند 
ه؟ فی  رد  یچ  همه  شد؟  یچ  واستم  خی  م  که  یت  یا  وبس   _

.دیش ک  یف  پو  بهنام 
.یچت واردا  یا  آق  کنن  سرچ  رو  اسمت  هی  کاف   _

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
ی یا  ج  عمو  با  چخبر؟  بار  و  کار  از  .م  گر  دمت  .ه  خوب   _

؟یت رف 

:د دا  جواب  وصله  حی  ب  بهنام 
رو تی  وضع  دارم  فعالال  .م  دید  خونه  تا  چند   .. .ه  آر   _

.م ن  کی  م  خبرت  .م  نج  سی  م 

.د دا  ن  ای  پا  را  مکالمه  بهزاد 
ال.ال فع  .ی  به  عمو  حله   _

داد اطراف  به  را  حواسش  کرد  قطع  که  قطع  را  تماس 

را یس  ک  که  نی  ا  با  .د  ن  کی  نم  ش  بیق  تع  یس  ک  شود  مطمئن  تا 
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که یا  محله  سمت  به  ان  نی  اطم  یا  بر  اما   ، دی  ند 
فرصت .د  ران  است  ش  اه  خان  کند  وانمود  واست  خی  م 
فید ر  را  زی  چ  همه  کم  فرصت  آن  در  اما  داشت،  یم  ک 
و بارها  قبالال  که  بود  نی  ا  عملش  سرعت  لی  دل  .د  بو   

کرده

یا بر  ذهنش  در  را  ین  ین  چ  نیا  یه  نقش  مدل  هزار  بارها 
آنقدر .د  بو  رسانده  سرانجام  به  را  ا  هن  آ  و  ه  دی  چ  خودش 

کرده مرور  خودش  یا  بر  را  ا  هر  فک  نی  ا  و  نقشه  نی  ا 
.د بو  حفظ  از  را  شی  ا  هه  چول  چاله  و  ری  مس  یه  هم  که  بود 

یه محل  کی  در  مجلل  آپارتمان  کی  یو  جل  را  نی  ماش 
از ید  خونسر  با  .د  کر  پارک  زی  تم  و  درخت  و  دار  پر 
طالالیی یا  نم  که  آپارتمان  سمت  به  .د  آم  نی  یا  پ  نی  ماش 

یک کوچ  دی  کل  دسته  ش  بی  ج  از  .ت  رف  داشت  یگ  رن 
.د ش  آپارتمان  یب  ل  وارد  و  کرده  باز  را  در  وارد  ون  ری  ب 

.د ش  بلند  شی  جا  از  عی  سر  نش  دی  د  با  نگهبان 
چطوره؟ حالتون  دکتر  یا  آق  سالالم   _

.د دا  تکان  نگهبان  برای  یر  س  و  زده  ید  لبخن  بهزاد 
؟ نی  خوب  شما  .ن  ممنو   .. .ا  آق  زی  عز  سالالم   _
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:ت گف  و  دی  خند  یس  چاپلو  با  زی  عز 
و تواضع  همه  نی  ا  به  ماشاءللاللاللا   .. .ن  بهتو   

ماشاءللاللاللا  _
اتون هه  یا  همس  .ر  دکت  یا  آق  بمونه  خودمون  نی  ب  .ب  اد 
و ن  ای  اه  افاد  که  بس  .ن  بد  آدم  به  سالالم  هی  ن  دی  نم   

افتخار

نه کی  م  فی  ک  آدم  .ن  ن  کی  م  نگاه  آدم  به  نی  یا  پ  به  و  بال  از 
.ا شم  با  کردن  صحبت  از 

نداشت شک  .د  کر  کنترل  یت  سخ  به  را  ش  اه  خند  بهزاد 
و بارها  هم  نی  ساکن  یه  یق  ب  یا  بر  را  ا  هف  حر  نی  ا  زی  عز 
یر س  و  زد  یر  معنادا  لبخند  .ت  اس  کرده  تکرار  بارها 

.د دا  تکان  او  یا  بر 
من نی  ندار  یر  کا  .ا  آق  زی  عز  نی  دار  لطف  شما   _

شم؟ مرخص 

.د ش  خم  شی  برا  کمر  تا  م  زی  عز 
.نی یا  بفرم   .. .ر  دکت  یا  آق  نم  کی  م  خواهش   _

از پر  ستون  کنار  از  .ت  گذش  او  مقابل  از  لبخند  با  بهزاد 
به   لی  می  ب  و  گذشت  خاص  یا  هی  ر  بچ  گ  و  ها  یر  ا  که  کند 
.ت   رف  آسانسور  سمت 
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ارازیت پ 
۲۶  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

چند اوس  هت  پن  آن  در  پا  نداشت  عالالقه  نوان  عچ  یه  به 
آن با  خودش  کوچک  یه  خان  .د  بگذار  یر  مت  صد 
کنار در  هم  آن  ،ی  داشتن  دوست  و  دلباز  ام  بت  پش 

مجبور اما  اد،  دی  م  حی  ترج  را  ش  ای  موفرفر  یه  یا  همس 
.د بمان  آنجا  شده  که  هم  کوتاه  یت  ساعا  یا  بر  بود 
یگ زند  او  بود  یت  تجمالال  ن  ین  چ  عاشق  که  بهنام   

برخالالف

به صبح  که  نی  ا  .ت  نداش  دوست  را  ا  هگ  فن  و  دنگ  نی  ا  با 
کند، تن  به  شلوار  و  کت  کار  سر  رفتن  موقع  صبح 
به بپوشد،  زده  واکس  یا  هش  کف  و  بزند  کراوات 

را تالالشش  تمام  و  دهد  گوش  خانه  نگهبان  یا  ه   
چاپلوس

ش تی  شخص  مبادا  تا  نزند  لبخندی  او  یو  جل  که  بکند 
کتاب و  حساب  یا  رفتاره  از  یل  یخ  و  برود  سوال  ری  ز 
یگ زند  نی  چن  اهل  او  !ر  گی  د  خاص  آداب  یو  ر  و  شده 

.د نبو 
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یص خا  یه  لی  وس  که  نی  ا  بدون  .د  باش  رها  اد  دی  م  حی  ترج 
یگ زند  در  و  کند  یگ  زند  راحت  .د  کن  سفر  کند  جمع 

اما داشت،  دوست  پول  .د  باش  داشته  را  دغدغه  نی  ر  تم  ک 
شیا بر  که  یا  اندازه  به  نه  داشت  ز  ای  ن  که  یا  اندازه  به 

!د شو  دردسر 

یه طبق  به  کرد  اعالالم  که  ین  ز  فی  ظر  یا  صد 
خارج فکر  از  شد  باعث  است  ه  دی  رس  موردنظرش 

خارج آسانسور  از  و  داده  ون  ریب  کالالفه  را  نفسش   .  
شو

.د ش  خانه  وارد  و  انداخت  دی  کل  .د  ش 
:د ز  غر  و  داده  فشار  را  برق  دی  کل 

خونه؟ ای  سه  موز  جا  نی  ا  !د  فرب  بهت  لعنت   _
همانطور و  کرد  باز  گردنش  دور  از  را  کراوات   

کالالفه

یو جل  بزرگ  و  رنگ  یس  طو  یه  کاناپ  سمت  به  که 
:د ز  غر  هم  باز  فت  ری  م  خانه  بزرگ  گر  شی  نما  ست 
مراقب دی  با  همش  !ه  خون  شده  یر  گذا  نی  م  انگار   _
هی نکرده  ی  یا  خد  و  نخوره  ی  یا  ج  هی  به  پات  که  یش  با 

.د ای  ن  بار  به  یت  خسار 
!د کر  نقره  لی  وسا  از  پر  یه  بوف  به  یم  اخ 
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  ه ی   د ی با   تو   ی بجا !  ؟ ی خور ی م   ی درد   چه   به   تو   الن _  

 . ذاشتن ی م   کتاب   ی قفسه 

 

  به   کاناپه   ی جا   به   کرده   عوض   را   رش ی مس .  د ی کش   ی آه 

  اما   خت، ی ر   خود   ی برا   ی آب   وان ی ل .  رفت   آشپزخانه   سمت 

  که   بود   نکرده   ک ی نزد   ش ی ها لب   به   را   وان ی ل   هنوز 

  ن ی ا !  رفتند   بال   ش ی ابروها .  آمد   در   صدا   به   خانه   زنگ 

  بخورد   آب   از   نکه ی ا   بدون   و   ی کنجکاو   با   بود؟   که   گر ی د 

  رون ی ب   آشپزخانه   از   و   کرده   رها   نک ی س   داخل   را   وان ی ل 

  رون ی ب   به   ی چشم   از   و   ستاد ی ا   در   مقابل   که   ن ی هم .  آمد 

  کامال   ش ی ها اخم   که   آراز   ی افه ی ق   دن ی د   با   کرد   نگاه 

 . رفتند   بال   ش ی ابروها   بود   واضح 

 کنه؟ ی م   کار ی چ   نجا ی ا   ن ی ا !  برگام _  

  باز   محض   به .  کرد   باز   را   در   ناچار   و   د ی کش   ی پوف 

  ی سع   اما   شد،   مواجه   آراز   ی عصب   صورت   با   در   کردن 

 . اورد ی ن   خودش   ی رو   به   کرد 

 ... نجا ی ا   سالم _  
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شیا   هش  کف  .د  شو  کامل  ش  اه  جمل  نداد  فرصت  یت  ح  آراز 
گذاشته بهزاد  یه  شان  یو  ر  را  دستش  .د  درآور  پاد  از  را 

.د   ش  خانه  وارد  و  داد  هولش  عقب  به  محکم  و 

:ت گف  زده  ت  ری  ح  بهزاد 
!ه بد  در  دم  !و  ت  نی  یا  بفرم   _

که یا  خانه  .د  کر  نگاه  اطرافش  به  او  به  وجه  تی  ب  آراز 
و ا  هو  تابل  ا،  هش  فر  از  بود  پر  داشت  قرار  آن  در 

و خاص  نی  ا  زی  د  کی  با  بزرگ  سالن   .. .ت  ا  جه  قی  عت 
ی یا  فض  .د  بو  شده  می  تقس  متفاوت  یا  فض  دو  به  ری  چشمگ 

ین ما  دی  چ  یر  گی  د  طرف  و  کی  کالالس  مان  دی  چ  با 
بهزاد سمت  به  کرد  نگاه  اطراف  به  که  خوب  .ت  اسپور 

یو جل  وار  دی  تهد  را  ش  اه  اشار  انگشت  و  ه  دی  چرخ 
.د دا  تکان  او  صورت 

.ه بد  سوالمو  جواب  کنار  بذار  رو  ت  ای  از  به  خوشمز   _
مرگته؟ چه 

.د دا  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  بهزاد 
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تا ید  کر  م  بی  تعق  که  مرگته  چه  تو  مرگمه؟  چه  من   _
جا؟ نی  ا 

.د ز  ید  پوزخن  آراز 
به دروغ  پشت  دروغ  که  همونطور  م  نی  بب  واستم  خی  م   _
خورد به  دروغ  چقدر  ید  ا  دیم  عمادپور  آتوسا  خورد 

!یدید خن  م  شی  ر  به  کردنم  فرض  خر  با  و  ید  دا  من 

.د کر  یا  خنده  تک  شوکه  بهزاد 
چته؟ آراز؟  یگ  یم  یچ   _

ارازیت پ 
۲۶  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:دیر غ  آراز 
چته؟ تو  چمه؟  من   _

بر عالالوه  لحنش  .د  کر  اشاره  اطراف  به  تی  عصبان   
با

.د بو  تمسخر  سرتاسر  تی  عصبان 
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بهم من  امثال  و  من  از  یذ  اخا  با  رو  دستگاه  و  دم  نی  ا   _
؟ید ز 

را شی  ا  هم  اخ  و  کرده  فراموش  را  ش  ای  خونسرد  بهزاد 
.دیش ک  درهم 

حیج تر  ؟ی  کرد  که  ی  اه  نی  هز  بخاطر  یت  ناراح  چته؟   _
که باشم  یل  پو  لنگ  و  پا  و  ست  دی  ب  آدم  هی  من  ید  ا  دی  م 

؟یت ناخ  شی  م  قبالال 
.د ز  ید  پوزخن 

اون در  دی  با  الن  نبودم  من   .. .د  نش  بد  که  تو  یا  بر   _
!ن رد  کی  م  تخته  رو  شرکتت 

.د کر  نگاه  او  به  شوکه  و  ناباور  یت  لحظا  یا  بر  آراز 
تکرار خودش  یا  بر  را  بهزاد  جمالالت  داشت  انگار 
نیل او  نی  ا  .د  کن  هضم  را  ا  هن  آ  توانست  بلکه  تا  رد  کی  م 
به !د  ید  یم  بهزاد  از  ید  تن  برخورد  نی  چن  که  بود  بار 

بهزاد یه  قی  خشم  با  شد  خارج  بهت  از  و  آمد  که  خودش 

.ت گرف  را 
یر دا  انتظار  نی  فرد  جناب  ؟  تی  خر  به  ید  ز  خودتو   _
بندازم مدال  مدتت  نی  ا  یا  رفتار  و  دروغا  بخاطر 
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یچ یت  ف  گی  م  آتوسا  به  که  یت  مزخرفا  اون  گردنت؟ 
بودن؟

.د کر  اشاره  خانه  به  سر  با 
.. .ی  رد  ای  لی  م  نی  ماش  و  خونه  نی  ا   _

.د آور  بال  را  اهنش  ری  پ  یه  ق 
اشون دی  پ  کجا  از  شبه  هی  ین  وی  لیم  مارک  یا  لباس  نی  ا   _

و بود  یع  واق  حرفات  نکنه  ؟ی  هست  یک  تو  شده؟ 
!؟یز بندا  در  نفهم  زبون  آدم  عده  هی  با  منو  یت  خواس 

هان؟

ا هن  آ  و  گرفته  را  آراز  قدرمند  دستان  مچ  کالالفه  بهزاد 
.د کر  جدا  ش  اه  قی  از  را 

مشت هی  حرفا  اون  ین  دو  یم  خودتم   .. .ز  آرا  کن  بس   _
.ه ش  پرت  آتوسا  حواس  تا  بود  مزخرف 

!د ز  ید  پوزخن  آراز 
رو حرفت  دی  با  چرا  !ن  ید  ش  یم  یم  ص  زودم  چه  !ا  آتوس   _

کنم؟ باور 
.ت گرف  را  بهزاد  یو  باز 
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یش با  چشم  تو  یا  و  خی  م  که  نیا  به  راجع  حرفات  تموم   _
نیا از  ری  غ  .د  بو  مزخرف  مشت  هی  کنن  ات  دی  پ  نتونن  تا 
تم سی  ن  خر  من  .د  نبو  آتوسا  برات  الن  دختره  اون  بود 
هی به  تا  ید  ز  و  ره  دختر  اون  مخ  عمدا  ونم  دی  م  بهزاد 

و دم  نی  ا  سرته؟  تو  یچ  بگو  راستشو  .ی  برس  ی  یا  زی  چ 
شده؟ اشون  دی  پ  کجا  از  دستگاه 

کنارش از  و  آورد  ون  ری  ب  او  دست  از  را  شی  بازو  بهزاد 
.ت گذش 

نیا از  پاتو  .ز  آرا  نداره  یط  ارتبا  تو  به  قصه  نی  ا   _
.ن و  ری  ب  بکش  ن  ای  جر 

.دیخ چر  آراز  سمت  به  و  تاد  سیا  ی  یا  ری  پذ  سالن  وسط 
.د کر  باز  هم  از  را  دستانش 

خودت به  د  ای  ز  .ت  سی  ن  من  برا  دستگاهم  و  دم  نی  ا   _
.ر ای  ن  فشار 

.د دا  فشار  هم  یو  ر  را  شی  ا  هن  دندا  آراز 
ید کر  غلط  پس  نداشت  یط  ارتبا  من  به  ماجرا  نی  ا   _

.ید کر  باز  ه  کی  زن  اون  با  قرار  و  ن  ای  جر  نی  ا  به  منو  یا  پ 
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نه زی  م  زل  چشام  تو  صاف  که  نداره  ربط  نداره؟  ربط 
نه؟ کی  م  م  دی  تهد  و 

.د بر  شی  موها  یل  را  دستش  کالالفه  بهزاد 
تو به  بخواد  .د  زی  م  مفت  زر  داشت   .. .ز  آرا  ای  ب  کوتاه   _

یط غل  چی  ه  .ه  طرف  من  با  بزنه  بی  آس  ته  خانواد  و 
بدتر ممکنه  کنه  یر  کا  هر  ونه  دی  م  .ه  بکن  ونه  تی  نم 

.ه بر  یز  مجا  یا  فض  تو  آبروش 

.د کر  تکرار  را  سوالش  شمرده  شمرده  آراز 
؟یت هس  یچ  دنبال  تو  سرته؟  تو  یچ  بهزاد   _

.د دا  ماساژ  را  چشمانش  یه  گوش  حرص  با  بهزاد 
.د ز  زل  آراز  چشمان  در  صاف 

.م کن  تخته  رو  ا  وی  ه  یه  کارخون  در  وام  خی  م   _
.د دا  تکان  هوا  در  را  دستش 

؟ید ش  راحت  یت  گرف  رو  جوابت  که  حال   _

ارازیت پ 
۲۶  _۵ ارت  پ 
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امل ع_  ینب  ز 

.د تا  سی  ا  ش  ای  قدم  چند  در  .د  ش  ش  کی  نزد  آراز 
چرا؟  _

:د دا  جواب  ل  ای  خی  ب  بهزاد 
هی از  و  بازار  ه  دی  م  تی  فیک  یب  محصول  داره  چون   _

!ه ن  کی  م  ید  دز  ملت  از  طرفم 

.د کر  نگاهش  هی  ندرسف  ال  عاق  آراز 
قانع لی  دل  چه  !د  و  هن  یب  را  درازه  خودت  یا  گوش   _
؟یت هس  یز  یچ  ین  ید  فر  شده  باورت  !ا  واقع  یا  کننده 

.ت انداخ  بال  شانه  بهزاد 
خودت به  نه  ای  ین  ک  باور  که  نی  ا  .م  گفت  ارو  هی  گفتن  من   _

.ه مربوط 

:د ز  داد  تی  عصبان  با  آراز 
.ا دزد  نی  ا  از  پره  کشور  .م  ن  کی  نم  باور  که  معلومه   _

با تی  فی  کی  ب  محصول  که  هستن  کارخونه  و  شرکت  یل  ک 
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فکر ؟ی  نرفت  اونا  سراغ  چرا  .ر  بازا  ن  دی  م  بال  ت  می  ق 
؟ مه  بچ  من  ید  کر 

.د ز  زل  بهزاد  روشن  چشمان  در  صاف 

نه؟ مگه  باهاشون  یر  دا  یص  شخ  حساب  هی  تسو   _

آراز چشمان  به  بود  شده  سخت  که  یت  صور  با  بهزاد 
باهوش آراز  .د  بزن  دور  را  آراز  وانست  تی  نم  .د  کر  نگاه 
ال حن  یا  با  .د  کن  باور  را  او  یا  هغ  درو  بود  محال  .د  بو 
سر .د  ده  رابطه  نی  ا  در  یحی  توض  او  به  نداشت  قصد 

:ت گف  کوتاه  و  داد  تکان 
.ه آر   _

و دی  چرخ  خود  دور  کالالفه  او  جواب  ن  دی  شن  با  آراز 
.د بر  فرو  شی  موها  یل  را  دستش 

؟ هی  ک  برا  یگ  زند  خونه  نی  ا   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  بهزاد 
دیل ک  .ن  ا  ری  ا  د  ای  م  بار  چند  یل  سا  .ت  سی  ن  ان  ری  ا  که  م  قی  رف   _

!ه اون  برا  م  نی  ماش  .ه  داد  بهم  شی  پ  وقت  یل  یخ  جارو  نی  ا 
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.دیخ چر  سمتش  به  شک  با  آراز 
بسپره و  شی  چ  همه  که  باشه  خر  اونقدر  دی  با  چرا   _

سوءاستفاده ثروتش  از  یر  دا  ونه  دی  م  اصالال  دستت؟ 
!؟یل بما  ه  ری  ش  رو  عده  هی  سر  تا  ین  کی  م 

.د بو  فته  ای  شدت  ش  ای  تشنگ  .د  ز  ید  پوزخن  بهزاد 
از یز  یم  ت  ان  وی  ل  .ت  رف  آشپزخانه  به  آراز  به  وجه  تی  ب 

آب یر  بط  چال  خی  داخل  از  و  آورد  ون  ری  ب  ت  نی  کاب  داخل 
ید خونسر  با  و  کرده  پر  را  انش  وی  ل  و  آورده  ون  ری  ب  را 

.د ش  نش  دی  نوش  مشغول 

:دیر غ  آراز 
توام؟ با   _

بعد و  دی  کش  سر  نفس  کی  را  ان  وی  ل  داخل  آب  بهزاد 
.ت گذاش  ک  نی  س  داخل  یل  قب  ان  ویل  کنار  را  یل  خا  ان  وی  ل 

هی !ه  من  ن  وی  مد  رو  مونده  براش  یچ  هر  مم  قی  رف   _
جبران داره  .م  کرد  براش  زی  ر  خرده  یا  کار  یر  س 

.م برا  نه  کی  م 
.د ش  ه  ری  خ  آراز  به  تمسخر  با 
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با یر  دا  مشکل  تو  ظاهرا  یل  و  نداره،  یل  مشک  اون   _
کارش؟ نی  ا 

.د ش  آشپزخانه  وارد  و  کرده  عبور  کانتر  کنار  از  آراز 
:د دا  جواب  تی  جد  با 

خودت از  ر  تق  احم  دوست  .م  دار  مشکل  که  معلومه   _
؟ین کی  م  یط  غل  چه  یر  دا  تو  داره  خبر 

:د دا  جواب  خونسرد  بهزاد 
؟یچ که  !ه  ون  دی  م  ی  یا  زی  چ  هی   _

.د کر  نگاهش  ناباور  آراز 
؟یم ه  فی  م  .ر  یش  دهن  تو  یت  انداخ  خودتو  رسما  بهزاد   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  کالالفه  بهزاد 
تو از  بهتر  من  .ر  بردا  کردن  موعظه  از  دست  آراز   _

یتیم اه  .ه  خطرناک  چقدر  نم  کی  م  که  یر  کا  ونم  دی  م 
لزم .م  دی  مال  تنم  به  رو  یچ  همه  یپ  من  .م  برا  نداره 

.ه باش  نگرانم  یس  ک  ت  سی  ن 
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یا بر  را  یض  اعترا  هر  راه  که  زد  حرف  قطع  چنان 
که دی  فهم  کامالال  او  یه  قاطعان  لحن  از  آراز  .ت  بس  آراز 

تذکر و  ا  هف  حر  با  و  است  ید  ج  ش  می  تصم  در  او 
.دیش ک  نخواهد  عقب  او  یا  هن  داد 

؟یر دا  باهاشون  یب  حسا  هی  تسو  چه   _

ارازیت پ 
۲۶  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

زمزمه ا  تی  نها  و  کرد  مکث  یم  ک  دادن  جواب  در  بهزاد 
:د کر 

ندارم دوست  .ه  یص  شخ  یل  یخ  موضوع  نی  ا  آراز   _
بوده، بهم  حواست  که  یس  مر  .م  بزن  حرف  بهش  راجع 

.ین ک  جدا  من  از  راهتو  ه  گی  د  بهتره  اما 
او یه  شان  یو  ر  را  دستش  و  رفته  آراز  سمت  به 

.ت گذاش 
یر کا  .ه  ن  کی  نم  دی  تهد  رو  تیگ  زند  و  تو  یر  خط  چی  ه   _

راحت ل  ای  خ  با  تو  .ه  ش  جلب  من  سمت  هی  بق  توجه  نم  کی  م 
.س بر  تی  زندگ  و  کار  به 
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.د دا  فشار  و  گذاشته  بهزاد  دست  یو  ر  را  دستش  آراز 
م گی  م  بهت  یز  یچ  هی  اما  تم،  سین  ت  حی  نص  اهل  آدم  من   _

و احساسات  از  یض  بع  .ه  بمون  ذهنت  تو  ه  شی  هم 
کار بزنن  بی  آس  بهش  نکه  یا  جز  آدم  یا  هی  واه  خه  د  ای  ز 
شرکتم تو  که  ی  یا  بالاله  تمام  مقصر  .ن  ن  کی  نم  یا  ه  گی  د 

بخاطر .د  نبو  هی  بق  ای  روامهر  بخاطر  اومد  سرم 
نیا ونم  دی  نم  .د  بو  خودم  ی  ای  خواه  ده  ای  ز  و  یب  ل  طه  جا 

حس ته  م  دی  م  قول  بهت  اما   ، هیچ  برای  حساب  هی  تسو 
که یت  لذ  و  آرامش  چی  ه  هست  چشات  تو  که  یم  انتقا 

.ت سی  ن  یت  هس  دنبالش 

چند هر  .د  نبو  انتقام  فقط  او  هدف  .د  ز  یخ  تل  لبخند  بهزاد 
آن یه  هم  نه  اما  بود،  هدفش  از  یش  بخ  هم  نی  ا  دی  شا 

.ت واس  خی  م  که  یز  ی 
.م عدالت  یا  اجر  دنبال  من  .ز  آرا  تم  سی  ن  انتقام  دنبال  من   _

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  و  انداخته  نی  یا  پ  را  سرش 

.. .ط  فق  .ه  ند  کش  نی  ا  از  تر  شیب  رو  بحث   .. .ل  ای  خی  ب   _
.د آور  بال  را  سرش 

نکرد؟ ت  بی  تعق  یس  ک  ید  اوم  جا  نی  ا   _
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 . داد   رون ی ب   را   نفسش   افسوس   با   آراز 

 . بود   حواسم   نه _  

 

 . د ی کش   ی آسودگ   سر   از   ی نفس   بهزاد 

  و   کنه   دنبالت   آتوسا   طرف   از   ی کس   دم ی ترس   خوبه _  

  ماست   بعدا   شد ی م   م ی نطور ی ا   چند   هر .  بهمون   کنن   شک 

 . کردم ی م   ش ی مال 

 

 . زد   عقب   را   اش ی شان ی پ   ی رو   شان ی پر   ی موها   آراز 

  چه   ی دار   دونم ی نم .  بگو   بهم   براومد   ازم   ی کمک   اگه _  

 . نگرانم   برات   واقعا   اما   ، ی کن ی م   ی غلط 

 

 . داد   تکان   سر   لب   به   لبخند   بهزاد 

 .  معتمد   جناب   س شده   ثابت   برام   معرفتت _  

 

  حرف   گفتن   بدون   و   کرد   ی کوتاه   ی خداحافظ   آراز 

 . زد   رون ی ب   آنجا   از   ی گر ی د 
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سالن به  بعد  و  کرد  بدرقه  را  او  سکوت  در  بهزاد 
به .ت  انداخ  کاناپه  یو  ر  را  خودش  و  برگشته  ی  یا  ری  پذ 
یا صد  دلش  .د  بو  مشغول  ذهنش  و  بود  شده  خسته  شدت 
روانش و  روح  تا  خواست  یم  را  هی  همسا  دختر  فی  ظر 
را یش  گو  و  داده  تنش  به  یس  قو  و  کش  .د  شو  یر  او  کی  ر 

را دلرام  یه  شمار  .د  آور  ون  ری  ب  شلوارش  بی  ج  از 
بوق چند  از  بعد  .د  چسبان  گوشش  به  را  یش  گو  و  گرفته 

.دیچیپ گوشش  در  دلرام  نرم  یا  صد 
.. .م  سالال   _

گوش او  یا  صد  به  لبخند  با  و  بست  را  چشمانش  بهزاد 
.د دا 

.م خان  ا  دی  مر  شد  عرض  سالالم   _

.دید خن  بهزاد  یا  صد  دادن  صی  تشخ  با  دلرام 
؟یر دا  ارت  کم  یس  چندتا  ؟ی  یو  ت   _

کاناپه یو  ر  و  شده  بلند  کش  دراز  حالت  از  بهزاد 
.د کر  دراز  زی  م  یو  ر  را  شی  پاها  .ت  نشس 
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  اج ی احت   ی مختلف   ی ها شماره   طنتام ی ش   ی برا ...  اد ی ز _  

 . داشتم 

 

  تلفن   پشت   از   ز ی ن   را   دلرام   درهم   ی ها اخم   توانست 

 . دهد   ص ی تشخ 

 ؟ یی طنتا ی ش   چه   ؟ ی چ   ی عن ی _  

 

 . د ی خند   او   ی سادگ   به   بهزاد 

 . گه ی د   خوب   خوب   ی طتنتا ی ش _  

 

  در   که   ی نگران   و   ت ی جد   با   او   ی شوخ   به   توجه ی ب   دلرام 

 : د ی پرس   بود   لحنش 

 خوبه؟   حالت _  

 

 پارازیت # 

 ۲۶۷_ پارت # 

 عامل _ زینب # 
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داشت ای  بود  خوب  .د  فرستا  ون  ری  ب  را  نفسش  بهزاد 
از که  بود  یز  یچ  نی  ا  رد؟  کی  م  بودن  خوب  به  وانمود 

.دیس پر  خودش 

.م شی  م  خوب  بزنم  حرف  تو  با   _
و بست  مجدد  بود  کرده  باز  تازه  که  را  چشمانش 

.د کر  تصور  ذهنش  در  را  دلرام  یل  گل  گ  یا  هپ  ل 
شد باعث  داشت  خجالتش  از  نشان  که  او  آرام  یا  صد 

.د ری  بگ  قوت  ذهنش  ری  تصو 

؟ی یا  کج   _

.د کر  باز  را  چشمانش  یل  بهزاد 
شده؟ تنگ  برام  دلت   _

ادامه در  شد  باعث  دلرام  ین  طول  نسبتا  سکوت 
:د بپرس 

؟ید خون  رو  درسات  یل  د 

زمزمه سوالش  ماندن  واب  جیب  از  یض  نارا  دلرام 
:د کر 

.م ون  خی  م  دارم   _
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یه گوش  یه  تاد  سی  ا  و  یب  چو  ساعت  به  یه  نگا  بهزاد 
بود لزم  ساعت  ن  دی  فهم  یا  بر  واقعا  .ت  انداخ  خانه 
بچپانند؟ خانه  داخل  را  یاه  دی  نخراش  یه  لی  وس  نی  چن 
از یخ  بر  یه  یو  ری  ب  تجمالالت  بود  نتوانسته  هرگز 

یو ر  را  چشمانش  !د  کن  درک  را  پولدار  یا  هم  آد 
و ا  هی  ار  که  کند  یر  قد  به  .د  چرخان  ساعت  یا  هه  عقرب 

ساعت خواندن  یت  ح  که  بود  چشم  در  ساعت   
تجمالالت

اطالالع منظور  به  ه  لی  وس  ن  یا  انگار  !د  م  آی  م  بنظر   
سخت

صرفا و  بود  نشده  ساخته  زمان  مورد  در  ین  رسا 
ن دی  کش  رخ  به  یه  جنب  هم  د  یا  ش  ای  داشت  ین  ی  یز  ت  یه  جنب 

!ن داد  پز  و  پول 
دور ساعت  به  .د  آور  بال  را  دستش  مچ  و  دی  کش  یف  پو 
آن بابت  که  یت  هنگف  ت  میق  .ت  نداش  عادت  هم  مچش 

را حواسش  .د  م  آی  نم  او  یگ  زند  به  بود  کرده  پرداخت 
:ت گف  ساعت  خواندن  با  و  کرد  جمع 

!ه گی  د  ین  ک  تموم  دی  با  النا   _

:دیس پر  متعجب  دلرام 
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چند ای  کنم  تموم  الن  که  داره  برات  یق  فر  چه  حال   _
ه؟ گی  د  ساعت 

.د کر  جمع  زی  م  یو  ر  از  را  شی  پاها  بهزاد 
و درشت  یا  چش  و  فر  یا  موه  دلتنگ  من  مثل  اگه   _
چه ید  یم  ه  فی  م  اونوقت  ید  بو  ته  یا  همس  یل  گل  گ  یا  لپ 

.ه دار  یق  فر 
برای و  کند  سکوت  حد  از  شی  ب  دلرام  نداد  اجازه  بار  نی  ا 

:ت گف  او  درآوردن  حرف  به  و  کردن  کنجکاو 
اسنپ با  کن  جور  بهونه  هی  بعدشم  و  شو  حاضر  پاشو   _

خب؟ .م  رست  فی  م  برات  که  یس  آدر  به  ای  ب 

.ت برداش  سکوت  از  دست  دلرام  .ت  گرف  ش  اه  نقش 
؟یچ درسام  پس  م؟  ای  ب  کجا   _

.د خاران  را  ش  اه  کل  بهزاد 
به ای  ب  خب  اما   ، هی  حساس  تیع  موق  ونم  دی  م  یل  د   _

فردا من  بخاطر  یر  حاض  .ز  امرو  می  بد  ارفاق  خودمون 
که یس  آدر  به  یا  یب  امروز  اما  ین  بخو  درس  تر  شی  ب  م  ک 

م؟ گی  م 
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:د ز  لب  دی  ترد  با  دلرام 
واجبه؟ کارت  کجا؟  یگ  یم  ن   _

:د دا  جواب  بهزاد 
میر ب  م  کی  وام  خی  م  .ه  گی  د  یم  ه  فی  م  بفرستم  رو  آدرس   _
هم .م  یر  دا  ز  ای  ن  من  هم  تو  هم  بنظرم  .م  ین  ک  حی  تفر  ون  ری  ب 
من هم  ید  ش  خسته  و  ید  خون  درس  یل  یخ  مدت  نی  ا  تو 

استراحت ساعت  چند  هی  .م  بود  ا  نی  ا  و  کار  ری  درگ 
نه؟ مگه  حقمونه 

که ین  ا  جی  ه  و  ذوق  با  و  او  نهاد  شی  پ  از  تی  رضا  با  دلرام 
:دیس پر  کند  پنهانش  وانست  تی  نم 

بگم؟ یچ  ا  نی  ا  مامان  به  فقط  باشه   _

.دید خن  بهزاد 
بالت هوش  با  ین  بتو  دی  با  شما  ده  نی  آ  دکتر  خانم   _

.ا هی  ون  چی  بپ  و  ره  خانواد 
.د ش  بلند  کاناپه  یو  ر  از 

!و بگ  راستشو  .ی  ون  چی  بپ  ت  سی  ن  لزم  بار  نی  ا  یل  و   _
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متعجب دلرام  دی  ش  کی  م  را  انتظارش  که  همانطور 
:ت گف 

؟ حی  تفر  م  ری  م  تو  با  بگم  سرت؟  به  زده   _

ارازیت پ 
۲۶  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

وجود خانه  در  که  یق  اتا  چهار  از  یک  ی  سمت  به  بهزاد 
که یگ  بزر  ید  ق  ه  نی  یآ  یو  جل  اتاق  داخل  و  رفت  داشت 
سر به  یه  نگا  .د  تا  سی  ا  بود  ه  دیب  چس  ها  ار  وی  د  از  یک  ی  به 

:دیس پر  حی  تفر  با  و  انداخت  شی  رو  و 
م؟ شی  م  تو  هی  ک  من  یل  د   _

داد قورت  را  دهانش  آب  که  دلرام  یا  صد  توانست 
.د بشنو 

!یم استاد  خب   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  بهزاد 
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همه نی  ا  استاداتم  یه  یق  ب  با  تو  استادتم؟  فقط  من   _
؟یت داش  یا  شبکه  داخل  یه  مکالم 

.د کر  نت  طی  ش  او  یا  په  با  پ  دلرام 
!یت هس  ونم  مه  یا  همس  خب   _

:د کر  زمزمه  دلرام  کردن  نت  طی  ش  از  یض  را  بهزاد 
هیا همس  یا  آق  با  داری  بگو  مامانت  به  پس  خب   _
.م دار  بهتر  نهاد  شی  پ  هی  من  البته  !ن  و  ری  ب  یر  ی 

:ت گف  عی  سر  دلرام 
؟یچ  _

تنش از  را  شده  چروک  اهن  ری  پ  و  برد  دست  بهزاد 
.د آور  ون  ری  ب 

درس همه  نی  ا  از  بعد  .ن  و  ری  ب  م  ری  م  دوستم  با  بگو   _
استقبالم باش  مطمئن  .م  کن  حی  تفر  وام  خی  م  خوندن 

.ن ن  کی  م 

.دید خن  دلرام 
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نکن فکر  .ه  گفتن  دروغ  مدل  هی  م  نی  ا  خب  اما  باشه،   _
.ه ن  کی  م  ری  یغ  ت  موضوع  ذات  ید  کر  عوض  رو  مدلش 

.د کر  مرتب  را  ا  هن  آ  و  ده  یش  ک  شی  موها  به  یت  دس  بهزاد 
یا و  خی  م  .ن  گفت  راست  از  رسم  تی  نم  که  من  خانم  یل  د   _
با وام  خی  م  بگم  خانم  ه  ری  من  به  ون  ته  خون  به  بزنم  زنگ 

؟م بد  حی  توض  بهش  م  ری  چ  همه  و  ون  ری  ب  برم  دلرام 
.م ن  زی  م  زنگ  الن  نی  هم  ندارم  یل  مشک  یا  بخو 

.ت گرف  یق  یم  ع  نفس  دلرام 
یچیه کنکورم  فی  تکل  شدن  معلوم  تا  .م  وا  خی  نم  نه   _

.م وا  خی  نم 

.دیر پ  حرفش  ن  ای  م  بهزاد 
منو؟ یت  ح   _

:د ز  غر  سکوت  یا  بج  بار  نی  ا  دلرام 
.یر بی  م  لذت  کردنم  تی  اذ  از  نم  کی  م  حس  .ن  نک  م  تی  اذ   _

:د دا  جواب  خنده  با  بهزاد 
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ته ف  ای  ق  یت  وق  تلفن  پشت  از  کردن  تی  اذ  اصالال  .ه  باش   _
که ی  یا  ج  ای  ب  شو  حاضر  پاشو  .ه  دی  نم  حال  م  نی  بی  نم  رو 
بهم چقدر  نکنم  ت  تی  اذ  نکه  یا  یا  بر  م  نی  بب  اونوقت  م  گی  م 

!یدیم باج 
نم کی  م  مک  ای  پ  رو  آدرس  .ن  نک  تلف  وقت  ه  گی  د  برو 

.ت برا 
*****

بلندش نی  ج  زی  شوم  .ت  انداخ  شکلش  و  سر  به  یه  نگا 
که یس  آدر  یا  بر  لباس  نی  ر  تب  مناس  بود  ران  وسط  تا  که 
هم زی  شوم  .د  م  آی  م  بنظر  بود  کرده  ارسال  شی  برا  بهزاد 
سبک شال  .ت  رف  گی  نم  را  شیا  پ  و  دست  هم  و  بود  کوتاه 
نگاه از  بعد  و  انداخته  سرش  روی  را  جورش  و  جمع  و 
با ا  هت  مد  از  بعد  هم  آن  نگش  رم  ک  و  می  مالال  شی  آرا  به 

.د آم  ون  ری  ب  اتاق  از  ش  فی  ک  برداشتن 
در که  دی  د  را  ل  ای  دان  گذاشت  ی  یا  ری  پذ  در  قدم  که  نی  هم 
از رعه  جه  جرع  داشت  بود  داده  هی  تک  کانتر  به  ه  کی  حال 
همان در  و  دی  وش  نی  م  بود  کرد  آماده  مادرش  که  یت  شرب 

.د ا  دی  م  ماساژ  حوله  با  را  ش  سی  خ  یا  موه  حال 
.د کر  مضطربش  یک  اند  ال  ین  دا  ن  دی  د  چرا  انست  دی  نم 
اطالالع مادرش  به  که  نی  ا  یا  بر  و  دی  کش  شالش  به  ی   

دس
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یه آماد  .د  ش  کی  نزد  آشپزخانه  به  ود  ری  م  ون  ری  ب  دهد 
و حاضر  که  او  ن  دی  د  با  مادرش  که  بود  زدن  حرف 

:دیس پر  و  داد  بال  را  شی  ابروها  بود  آماده 
؟ید کر  کالاله  و  شال  مادر؟  کجا   _

.د بچرخ  سمتش  به  هم  ل  ای  دان  نگاه  تا  بود  یف  کا  سوالش 

.د ز  گره  هم  در  را  انگشتانش 

.م کی  بگردم  برم  دوستم  با  وام  خی  م   _

استقبال رفتنش  ون  ری  ب  از  دی  بگو  داشت  حق  بهزاد 
گلش از  گل  او  جملهی  ن  دی  شن  با  مادرش  نند  کی  م 

.ت شکف 
!ید کن  دل  کتابات  و  اتاق  اون  از  تو  عجب  چه   _

ارازیت پ 
۲۶  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

شده دچارش  ر  ای  خت  ای  ب  که  یب  اضطرا  همان  با  دلرام 
:د دا  جواب  کوتاه  بود 
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 .  بزنم   رون ی ب   به   ی سر   ه ی   گفتم   شد   تموم   درسام   آره _  

 

 . رفت   اش صدقه قربان   ت ی رضا   با   ره ی من 

  ی خوب   کار .  بهت   بگذره   خوش   برو ...  مادر   برو _  

  که   ی زندگ   وال   اتاق؟   اون   تو   ی د ی چپ   ه ی چ .  ی کن ی م 

  حم ی تفر   ساعت   چند   با .  ست ی ن   کتاب   و   درس   همش 

 ... ا ی ر ی نگ   استرس   ی الک .  شه ی نم   ی ز ی چ 

 

 .  زد   مادرش   ی ها ه ی توص   به   ی لبخند   دلرام 

 . راحت   الت ی خ   نه _  

 

 . کرد   هم   را   آخر   ی ها ه ی توص   ره ی من 

 . ی نکن   ر ی د   شب .  مادر   باش   خودت   مراقب _  

 

  ی خداحافظ   ها آن   از   خواست   و   داد   تکان   ی سر   دلرام 

  با   بود   کرده   سکوت   لحظه   آن   تا   که   ال ی دان   که   کند 

 : د ی پرس   ی کنجکاو 

 ؟ ی ر ی م   کجا   حال _  
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، دی  بگو  دروغ  نبود  بلد  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب  دلرام 
بر هم  را  بود  کرده  ارسال  شیا  بر  بهزاد  که  یس  آدر  اما 

.د ور  ای  ن  زبان 
.. .م  ون  دی  نم  که  فعالال  وال   _

هرطور کرد  یع  س  دی  ای  ب  بال  ش  اه  جمل  گند  که  نی  ا  از  قبل 
.د کن  اصالالح  را  آن  شده 

.. .ی  سوار  دوچرخه  ت  سی  پ  میت  رف  دی  شا   .. .ه  زی  چ  ین  عی   _
!ن دی  م  نهاد  شی  پ  یچ  ا  هه  بچ  م  نی  بب  تا 

.د ش  ه  ری  خ  او  مضطرب  صورت  به  مشکوک  ل  ای  دان 
داشت یر  جو  کی  .د  بو  شده  بی  غر  و  بی  عج  دلرام 
پنهان را  یز  یچ  خواست  یم  انگار  که  اد  دی  م  جواب 
:ت گف  یخ  شو  با  اما  ورد،  این  خودش  یو  ر  به  .د  کن 

همراهت باشه  من  مناسب  که  یر  ندا  یز  یچ  یت  دوس   _
م؟ ای  ب 

یا صد  با  ه  ری  من  چون  دهد  جواب  نکرد  فرصت  دلرام 
.دید خن  بلند 

بغل نامزدت  دی  با  الن  تو   .. .ه  آخ  من  بشم  قربونت   _
.د بو  دستت 
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اگر .د  ز  یک  زور  لبخندی  مادرش  برخالالف  دلرام 
گونه نی  ا  یل  مسائ  نی  چن  با  رابطه  در  هم  او  با  مادرش 

به .د  کن  یر  کا  یف  مخ  نداشت  ز  ای  ن  حال  بود  راحت 
.ت دوخ  چشم  ل  ای  دان  به  یت  سخ 

.. .م  نکن  فکر  نه   _

.دیر پ  حرفش  ن  ای  م  مادرش 

.. .م  اس  بود  یچ   .. .ی  داشت  یت  دوس  هی  مادر  دلرام   _
.د چسبان  ش  ای  یل  با  لب  یو  ر  را  ش  اه  اشار  انگشت 

.. .ا  خد  بود  یچ   .. .ا  هه  زبونم  توک  نی  همچ   _
.ت رف  بال  شی  صدا  تن  ناگاه  به 

موهاش .د  بو  یگ  رن  چشم  دختر  همون   .. .ه  ید  ه  آهان   _
اون  .. .ه  ری  بگ  جزوه  بود  اومده  بار  هی  .گ  قشن  و  لخت 

.. .ا  بود  خوب 

به شده  گرد  ین  چشما  با  دو  هر  ل  ای  دان  و  دلرام 
جواب در  تا  شد  دم  قش  یپ  ال  ین  دا  .د  کردن  نگاه  مادرشان 
یزیچ مد  آی  م  بنظر  ید  ج  هم  کامالال  که  مادرش  یه  جمل 

.دیو بگ 
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ید ج  چرا  ردم  کی  م  یخ  شو  داشتم  بابا  ؟ی  خوب  مامان   _
حال؟ یت  گرف 

.د کر  اخم  ه  ری  من 
یلیخ هی  هد   .. .ه  گرفتنت  زن  وقت  ه؟  گی  د  هی  چ  یخ  شو   _

.. .ش  ین  یب  ب   .. .ل  ای  دان  بود  خوشگل 

مادرش بی  غر  و  بی  عج  ای  هه  نقش  از  کالالفه  دلرام 
.دیر پ  او  حرف  ن  ای  م 

برا یر  دا  یر  طو  نی  هم  .ه  دار  نامزد  هی  هد  من  مادر   _
!یز و  دی  م  یر  بی  م  خودت 

.دیش ک  یف  پو 
نیر ا  ذی  م  شده  م  ری  د  !ا  ون  ریب  برم  ساعت  می  ن  خواستم   _

؟ نی  بد  زن  رو  ل  ای  دان  نی  وا  خی  م  فعالال  ای  برم 

حق دلرام  به  رابطه  نی  ا  در  .د  یز  گ  لب  عی  سر  ه  ری  من 
.د بزن  غر  که  اد  دی  م 

یس بر  تا   .. .ا  ست  نی  وا  برو   .. .ر  ماد  برو   .. .ه  بد  مرگم  خدا   _
هوا شه  عوض  ته  یح  رو  و  ین  بگذرو  خوش  م  کی  و 

!ه شد  کی  تار 
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ارازیت پ 
۲۷  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

به .د  کر  رها  بود  ان  جی  ه  با  همراه  که  را  لبخندش  دلرام 
در .ت  داش  ان  جی  ه  بهزاد  با  گذراندن  وقت  یا  بر  شدت 

حال و  نداشت  یر  مذک  دوست  هرگز  ش  ای  زندگ 
دوست به  راجع  یت  وق  شی  ا  هی  کالالس  هم  چرا  دی  هم  فی  م 
.د بودن  ان  جی  ه  و  شور  از  پر  دند  زی  م  حرف  ان  شی  پسرها 

را ها  آن  حال  و  حس  وانست  تی  م  بهتر  انگار  حال 
اما کند،  یظ  خداحاف  خواست  لب  به  لبخند  .د  کن  درک 

واست خی  نم  ل  ای  دان  و  نبود  هت  جی  ب  اضطرابش  ظاهرا 
.د کن  شی  رها 

.ت سونم  ری  م   .. .ه  نی  یا  پ  بابا  نی  ماش  .م  دلرا  تا  سی  وا   _

.د ش  هول  دلرام 
.. .ه  ن   _
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  بخاطر   را   ال ی دان   و   مادرش   تعجب   ی وقت   و   کرد   مکث 

  رجوع   و   رفع   در   ی سع   د ی د   بود   گفته   که   ی قاطع   ی نه 

 . برآمد 

  من   ی برگشت   کار   سر   از   ی ا خسته   تو   گم ی م   ی عن ی _  

 . رم ی م   خودم 

 

 . زد   ی لبخند   ال ی دان 

  که   فعال .  کندم   کوه   انگار   کار   سر   ی گ ی م   ن ی همچ _  

.  رسونمت ی م   ستم ی ن   خسته .  ستن ی ن   ادم ی ز   م ی کار   ی ساعتا 

 . ی ش ی م   ر ی اس   ی بر   اسنپ   و   ی تاکس   با 

 

  گفت ی م   گفت؟ ی م   د ی با   چه .  زد   ی زورک   ی لبخند   دلرام 

  را   او   تو   خواهد ی نم   دلم   و   دارم   قرار   ه ی همسا   مرد   با 

   ؟ ی ن ی بب 

  و   مت ی مال   با   کرد   ی سع   نبار ی ا   و   گرفته   دندان   به   را   لبش 

 . کند   رد   را   او   شنهاد ی پ   تعارف 

  ی برا ...  که   ست ی ن   اتوبوس .  ست ی ن   سخت   که   ی تاکس _    

 ! گه ی د   رم ی م   خودم   ؟ ی ش   من   ر ی اس   راه   نهمه ی ا   ی چ 
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شده کی  نزد  دلرام  به  .د  نش  ل  ایخ  یب  ل  ای  دان  .ت  نداش  ه  دی  فا 
.دیش ک  را  لپش  و 

.و خودت  نکن  لوس  جوجه؟  ین  کی  م  تعارف   _
به و  برداشته  را  پدرش  ن  یش  ما  چی  یو  س  کانتر  یو  ر  از 

.د دا  دلرام  دست 
منم .م  ای  ب  شم  حاضر  ید  جل  منم  نی  ماش  تو  نی  بش  برو   _

.ه ور  خی  م  هوا  مه  کل  رفته  سر  مه  حوصل 

هم باز  اگر  .د  ید  ن  اطالالعت  جز  یا  چاره  دلرام  بار  نی  ا 
رد کی  م  شک  رفتارش  به  ال  ین  دا  قطعا  رد  کی  م  مقاومت 

.د دا  تکان  سر  اکراه  با  و  لی  می  ب  نی  هم  یا  بر 
محض به  .ت  گذش  کنارش  از  و  زد  یک  چشم  ل  ای  دان 

:ت گف  لبخند  با  ه  ری  من  رفتنش 

رو ه  گی  همد  قدر  !ه  دار  هواتو  چقدر  داداشت  نی  بب   _
.نین بدو 

مادرش حرف  دی  یا  ت  در  زدن  لبخند  جز  یا  چاره  دلرام 
یظ خداحاف  مادرش  با  دست  به  چی  یو  س  و  اجبار  به  .د  ید  ن 
خودش عجله  با  .د  ز  رون  یب  خانه  از  سرعت  با  و  کرد 
هول با  .ت  نشس  نی  ماش  داخل  و  رساند  کوچه  به  را 
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با واست  خی  م  .د  آور  ون  ری  ب  ش  بی  ج  از  را  ش  ای  گوش 
را او  ل  ای  دان  که  دی  بگو  او  به  و  گرفته  تماس  بهزاد 

!دیاین سمتش  به  نش  دی  د  با  او  و  ساند  ری  م 
د شی  م  اضافه  تماس  یا  هق  بو  تعداد  بر  که  چقدر  هر 

شدت از  ه  کی  طور  .ت  رف  یم  بال  هم  دلرام  اضطراب 

نیر آخ  با  !د  ش  ناخنش  ن  دی  جو  مشغول  اضطراب 

بود افتاده  ش  ای  گوش  یو  ر  که  بهزاد  یس  تما  یه  شمار 
.د ده  را  پاسخش  یس  ک  نبود  مطمئن  و  بود  گرفته  تماس 

ارت کم  یس  مه  هن  یا  به  یز  ای  ن  چه  بهزاد  دی  هم  فی  نم  واقعا 
پنج با  حداقل  بود  رفته  مسافرت  به  که  یت  وق  از  .ت  داش 

.د بو  گرفته  تماس  او  با  مختلف  یه  شمار 
ش اه  نی  س  و  سر  به  را  خودش  مان  ای  ب  داشت  قلبش 

داشت م  کم  ک  .د  بو  ه  دی  بر  را  امانش  استرس  و  دی  وب  کی  م 
او بشاش  یا  صد  که  د  شی  م  د  یم  ناا  بهزاد  دادن  جواب  از 

.دیچیپ گوشش  در 

خانم؟ یل  د  جونم   _

را ل  ای  دان  یر  اجبا  یه  همرا  حرص  ر  ای  خت  ای  ب  دلرام 
.د کر  یل  خا  او  سر 
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؟یدیم ن  جواب  ی  یا  کج   _

!د ش  تعجب  از  پر  بهزاد  لحن 
؟یت هس  یب  عص  همه  نی  ا  چرا  دلرام؟  شده  یچ   _

ارازیت پ 
۲۷  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

از که  رش  ای  خت  ای  ب  واکنش  از  ده  زت  خجال  دلرام 
:د دا  جواب  د  شی  م  یش  نا  اضطرابش 

.ید ن  جواب  داشتم  استرس  آخه  دی  ببخش   _

:د کر  زمزمه  نگران  بهزاد 
افتاده؟ یق  اتفا  چرا؟  استرس   _

شلوارش یو  ر  را  ش  اه  کرد  عرق  دست  کف  دلرام 
شود مطمئن  تا  کرد  نگاه  ن  یش  ما  بغل  یه  نی  یآ  از  و  دی  کش 

.ت اس  مده  ای  ن  ل  ای  دان 
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.ت نذاش  ل  ای  دان  که  م  ای  ب  و  م  ری  بگ  اسنپ  واستم  خی  م   _
تت نی  بب  اونجا  ی  یو  هی  دم  یس  تر  .م  سونت  ری  م  خودش  گفت 

.م کن  خبرت  گفتم  شه  دردسر 

.دید خن  ل  ای  خی  ب  بهزاد 
بر اصالال  .ر  دخت  ین  کی  م  شی  یا  جن  چقدر  !ی  دل  ای  ب  کوتاه 

_

یف تصاد  چه  ِا  فتم  گی  م  تهشم  .د  ید  یم  منو  فرض 

!م بگذرون  خوش  را  ون  یا  بودم  اومده  منم   .. .ه  یا  همس 

.دیش ک  یف  پو  دلرام 
و ل  ای  خی  ب  همه  نی  ا  مواقع  یه  هم  در  که  خوشبحالت   _

.یس ک  لی  ر 

:د کر  زمزمه  نت  طی  ش  با  بهزاد 
د ای  باهام  کن  رفاقت  خب  م  ایب  خو  پسر  همه  نی  ا  ین  یب  یم   _

!م دار  مه  گی  د  مثبت  یگ  ژی  و  یل  ک  تازه  !ی  ری  بگ 

در ش  ری  تصو  که  ل  ای  دان  دن  ید  با  اما  زد،  ید  لبخن  دلرام 
عیر س  و  دی  ماس  لبش  یو  ر  لبخند  افتاد  نی  ماش  یه  نی  ی 

.د کر  جور  و  جمع  را  خودش 
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!د اوم  ل  ای  دان  کنم  قطع  دی  با   _

.دین ش  را  بهزاد  شوخ  یا  صد  کردن  قطع  از  قبل 
!س بر  سالم  .ا  یش  ن  آب  استرس  و  خجالت  از   _

عیر س  .ت  نداش  را  بهزاد  یخ  شو  به  دادن  جواب  فرصت 

کوچک فی  ک  داخل  را  یش  گو  و  کرده  قطع  را  تماس 

.ت انداخ  ش  ای  دوش 
هم ل  ای  دان  بست  را  ش  فی  ک  پی  ز  سرعت  با  که  نی  هم 

.ت نشس  نی  ماش  فرمان  پشت  زنان  سوت 
کجاست؟ مقصد  خانم  یج  آب  خب   _

.ت دوخ  و  ره  بو  ر  به  را  نگاهش  دلرام 
نشونت برو  تو  .ت  هس  یر  سوا  دوچرخه  ت  سی  پ  هی   _

.م دی  م 

.د درآور  حرکت  به  را  نی  ماش  و  زده  استارت  ل  ای  دان 
همون منظورته؟  نا  وی  یر  وا  سه  دوچرخ  ت  سی  پ   _

داره؟ ام  زی  چ  نی  ا  و  گ  نی  بول  سالن  ه  کی  یا  ج 
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 . داد   قورت   سروصدا ی ب   را   دهانش   آب   دلرام 

 ؟ ی رفت _  

 

 . داد   تکان   سر   ال ی دان 

  و   ی مرخص   اومدم   من   وقت   هر .  رفتم   اد ی ز   بابا   آره _  

  بار   چند   اتفاقا . بود   کتابات   تو   تو   سر   بودم   خونه 

  دستکت   دفتر   غرق   منتها   ی ا ی ب   همرام   هم   تو   خواستم ی م 

 .  ی بود 

 . داد   ن یی پا   را   خودش   سمت   ی شه ی ش 

   ن؟ ی ر ی م   ی نفر   چند   حال _  

 

  دروغ   نبود   بلد   واقعا .  زد   چنگ   ی صندل   تشک   به   دلرام 

  زبان   بر   را   قت ی حق   توانست ی نم   که   حال   و   د ی بگو 

 . بود   افتاده   مخمصه   در   اورد ی ب 

 . ده ی چ   ها بچه   از   ی ک ی   رو برنامه .  دونم ی نم _  

 

  ی تا   ک ی   بود   رو روبه   به   نگاهش   که   همانگونه   ال ی دان 

 . داد   بال   را   ش ی ابرو 
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تا چند  به  منم  باشن  نداشته  یل  مشک  دوستات  اگه  گفتم   _
.میر ب  هم  دور  ن  ای  ب  بگم  خواهراشون  و  دوستام  از 

.ه ذر  گی  م  خوش  تر  شی  ب 

:ت گف  بلند  و  کر  فی  ب  هم  باز  دلرام 
.. .ه  شی  نم   .. .ه  ن   _

.ت انداخ  سمتش  به  یه  گا  نم  ین  شده  زی  ر  چشمان  با  ل  ای  دان 
یر دا  یب  یج  ع  جور  هی   .. .ای  ن  زی  م  مشکوک  دلرام   _

؟یگیم ن  که  شده  یز  یچ  !ی  ن  کی  م  مخالفت 

.دید خن  یع  مصنو  دلرام 
یا و  خی  م  که  یز  یچ  م  گی  م  دارم  !ه  مگ  شده  یچ  !ا  و   _
احساس من  یا  دوست  ن  ای  ب  تو  یا  قی  رف  .ه  گی  د  ه  شی  نم 

.ه ک  نن  کی  نم  یت  راح 

ارازیت پ 
۲۷  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 
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:د ز  لب  متعجب  ل  ای  دان 
حال تا  ون  شی  زندگ  کل  تو  تو  یا  دوست  ین  عی  !ب  عج   _

ن؟ دی  ند  جماعت  پسر 

.د باش  ید  عا  لحنش  کرد  یع  س  دلرام 
ون شی  کی   .. .ه  نی  ا  فرهنگشون  خب  بابا؟  داره  یط  رب  چه   _

ا زی  چ  نی  ا  رو  اصالال  .ه  یب  مذه  ید  ای  ز  شه  خانواد  که 
.ن حساس 

.ت نداش  آمدن  کوتاه  قصد  قمه  رچ  یه  انگار  ل  ای  دان 
؟ هی  چ  اسمش   _

.د ش  هول  مجدد  دلرام 
؟یک اسم   _

وانست تی  نم  اصالال  .د  یش  ک  صورتش  به  یت  دس  ل  ای  دان 
دلرام یا  رفتاره  در  کامالال  که  ین  نگرا  و  اضطراب 

ریز یا  کاسه  بود  مطمئن  .د  کن  هضم  را  بود  مشهود 
.ت داش  ذهنش  در  هم  ی  یا  هس  حد  یت  ح  و  است  اسه  کم  ی 

.. .ه  گی  د  تی  مذهب  دوست  نی  هم  اسم   _
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د حی  ب  اضطراب  انگار  .د  ش  قفل  هی  ثان  چند  یا  بر  دلرام 
را دوستانش  اسم  تنها  نه  که  بود  شده  باعث  ش  اه  انداز  و 
به یض  فر  اسم  کی  نتواند  یت  ح  بلکه  که  کند  فراموش 

با که  ورد  آی  م  فشار  مغزش  به  داشت  .د  ور  ای  ب  زبان 
زبان عی  سر  مد  آی  م  بنظر  لود  آم  اخ  که  ل  ای  دان  خ  رم  ین  ن  دی  د 

:ت گف  وا  هی  ب  و  کرد  باز 
!یق سا   _

هم خودش  شد  یر  جا  زبانش  یو  ر  یق  سا  اسم  که  نی  هم 
یب مر  ،ی  ساق  فقط  چرا  دوستانش  تمام  ن  ای  م  !د  ش  شوکه 
به را  ش  اه  کل  داشت  دوست  بود؟  آمده  دش  ای  زبانش 

یر ت  شی  ب  تعجب  با  ل  ای  دان  یت  وق  بکوبد  نی  ماش  یه  شی  ش 
:د کر  زمزمه 

یب مذه  یا  آدم  به  یق  سا  !ه  یب  مذه  دوستت  نی  ا  ین  مطمئ   _
!ا هه  ور  خی  نم 

سر را  موضوع  ته  و  سر  کرد  یع  س  .د  بو  ه  دی  یا  ز  گاوش 

.د ور  ای  ب  هم 
دخترشون اسم  اومده  خوششون  .م  بدون  چه  من  ه  گی  د   _

.م ه  تو  یس  ر  پی  م  ی  یا  ز  یچ  عجب  !ی  ساق  گذاشتن  رو 
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.د ز  ید  لبخن  ل  ای  دان 
؟ین زی  م  غر  چرا  حال  !ا  باب  خب   _

:د دا  ادامه  یخ  شو  با 
مجرده؟ خانم  یق  سا   _

واست خی  م  دلش  واقعا  .د  یش  ک  درهم  را  شی  ا  هم  اخ  دلرام 
!د بزن  را  ل  ای  دان 

دختر دوست  دنبال  .م  ه  تو  ه  گی  د  کن  ول  ل  ای  دان   _
.ت سی  ن  مجرد  یق  سا  ری  نخ  ؟ی  رد  گی  م 

.ت برداش  سرش  از  دست  بالخره  ل  ای  دان 
خوش یر  یم  یر  دا  .ن  نک  ترش  رو  خب  یل  یخ   _

بلکه ردم  کی  م  یخ  شو  داشتم  منم  وال  مثالال.  ین  بگذرو 
.د کر  عمل  برعکس  ظاهرا  شد  باز  اخمات 

.ت گرف  گاز  را  ش  نی  ری  ز  لب  دلرام 
مونده کم  یل  یخ  کنکور  به  که  نه  آخه   .. .ل  ای  دان  دی  ببخش   _

.م دار  استرس  وحشتناک  یل  ی 
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 . کرد   اخم   ال ی دان 

.  بده   آزار   کنکور   ن ی ا   با   خودتو   کم ...  دلرام   توروخدا _  

  ن ی ا   رو   ی کرد   د ی کل   اونقدر   ی خودت   مقصر   اصال 

  شن   حساس   هم   بابا   ی حت   همه   ی شد   باعث   که   موضوع 

  که   ا ی دن   تو   آدم   نهمه ی ا .  دختر   ا ی ب   کوتاه .  ه ی قض   ن ی ا   رو 

 ده؟ ی رس   آخر   به   شون ی زندگ   ندادن   کنکور   اصال 

 

 . د ی کش   ی آه   دلرام 

  ن ی ا   به   وابسته   من   هدف ...  ال ی دان   دارم   فرق   من _  

 ... آرزوهام ...  کنکوره 

 

  او   ی بازو   ی رو   را   بود   دنده   ی رو   که   دستش   ال ی دان 

 . کرد   قطع   را   حرفش   دلرام .  گذاشت 

  ن یی پا   و   بال   ی کل   ش ی زندگ   روز   ن ی آخر   تا   آدم   دلرام _  

  از   ی ک ی   به   اگه   ی حت ...  کنه ی م   تجربه   ش ی زندگ   تو 

  کردن   ی زندگ   از   دست   د ی نبا   ی د ی نرس   آرزوهاتم 

 ! ی بردار 

 . برد   بال   و   کرده   جدا   او   ی بازو   از   را   دستش 
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با ین  و  تی  م  که  ی  یا  ج  تا  و  برو   .. .ه  گی  د  بسه  النم   _
یا باب  گور  بگو  دل  ته  از  و  بگذرون  خوش  دوستات 

!ش متعلقات  همهی  و  ای  دن 

ارازیت پ 
۲۷  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

مقصد به  ن  دی  رس  تا  ر  گی  د  و  زد  یه  کوتا  لبخند  دلرام 
انش جی  ه  و  اضطراب  .د  نش  بدل  و  رد  نشان  ای  م  یف  حر 

روی یز  تمرک  که  بود  د  ای  ز  یر  قد  به  بهزاد  ن  دی  د  یا  بر 
.ت نداش  زدن  حرف 

یه کوتا  یظ  خداحاف  با  و  عیر  س  ند  دی  رس  مقصد  به  یت  وق 
همانطور و  گرفت  فاصله  ن  یش  ما  از  .د  ش  جدا  ل  ای  دان  از 
دید چشم  یه  گوش  از  فت  ریم  ت  سی  پ  سمت  به  داشت  که 
.ت اس  کرده  ترک  را  آنجا  ل  این  دا  شود  مطمئن  تا  زد 

ش ای  گوش  عی  سر  شد  راحت  که  ل  ای  دان  رفتن  از  لش  ای  خ 
.ت گرف  تماس  بهزاد  با  و  آورده  ون  ری  ب  ش  بی  ج  از  را 

دور مردانه  یت  دس  که  بود  نشده  کامل  اول  بوق  هنوز 
اما  ، دی  پر  جا  از  ه  دی  ترس  و  خورد  جا  اول  .د  یچ  یپ  شی  بازو 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                    

             

   

                

 

 

           

                 

 

              

     

              

         

 

                    

   

              

               

 

         

https://t.me/darkhaste_romanh

ترسش دی  د  سرش  پشت  را  بهزاد  و  چرخاند  سر  یت  وق 
.د کر  عوض  ان  جی  ه  با  را  خود  یا  ج 

.. .ی  یو  ت  یا  و   _
بهزاد اسپورت  پی  ت  و  آراسته  یا  موه  یو  ر  نگاهش 

.دیخ چر 

.دیش پا  شی  رو  به  ین  مهربا  لبخند  بهزاد 
؟یت نداش  قرار  من  با  مگه  پس؟  باشه  یک  یت  واس  خی  م   _

را ش  ای  گوش  .د  کر  نگاه  اطرافش  به  مضطرب  دلرام 
.ت انداخ  ش  فی  ک  داخل 

نرفته هنوز  ل  ای  دان  رسم  تی  م  ؟ی  بکش  دستتو  ه  شی  م   _
.ه شی  م  شر  ه  نی  بب  یر  طو  نی  ا  مارو  .ه  باش 

به یه  نگا  کند  رها  را  او  یو  باز  که  نی  ا  بدون  بهزاد 
.ت انداخ  اطراف 

پدرت نی  ماش  با  داداشت  مگه  .ا  دی  مر  نباش  نگران   _
.ت رف  کرد  ده  ای  پ  که  تورو  .ه  گی  د  متون  دی  د  بود؟  مده  وی  ن 

.د کر  نگاهش  دی  ترد  با  دلرام 
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؟ین مطمئ   _

و داده  سر  نی  یا  پ  به  او  یو  باز  از  را  دستش  بهزاد 
:دیس پر  او  سوال  به  توجه  یب  .ت  گرف  محکم  را  دستش 

؟ می  یو  بد   _

.د کر  نگاهش  متعجب  دلرام 
؟یچ  _

را او  و  کرده  ن  دی  یو  د  به  شروع  بهزاد  دی  ای  ب  خودش  به  تا 
م کم  ک  اما  بود،  شده  شوکه  اول  .د  کشان  خودش  دنبال  هم 
یا هی  انگ  وی  د  ن  دی  د  با  و  کرد  ن  دی  دو  به  شروع  او  همراه 

.د ز  خنده  ری  ز  دل  ته  از  بهزاد 
در و  بلند  یا  صد  تن  با  .د  ید  خن  بلند  همراهش  بهزاد 
پر مد  آی  درم  زور  به  دن  یو  د  بخاطر  نفسش  ه  کی  حال 

:ت گف  یژ  انر 
.د بخن  بلند  ین  و  تی  م  که  ی  یا  ج  تا  .د  بخن  .م  خان  یل  د  ه  نی  ا   _

.ن ک  کم  رو  حسود  یا  ین  د  نی  ا  یو  ر 

:د ز  لب  یت  سخ  به  شی  ا  هه  خند  ن  ای  م  دلرام 
!ه ون  وی  د   _
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یه اجار  مخصوص  که  یت  قسم  سمت  به  را  او  بهزاد 
نبستا ری  مس  کی  در  ن  دی  دو  از  بعد  .د  کشان  بود  دوچرخه 
زدن فس  نس  نف  حال  در  دو  هر  تادند  سی  ا  یت  وق  ین  طول 

یو ر  و  کرد  رها  را  دلرام  دست  بهزاد  .د  بودن 
اما وخت،  سی  م  یم  ک  ش  اه  نی  س  .د  ش  خم  شی  زانوها 

.د دا  ون  ری  ب  صدا  پر  را  نفسش  .د  ندا  یت  یم  اه 
بلده؟ یر  سوا  دوچرخه  که  خانم  ا  دی  مر   _

روی را  دستش  بودند  انداخته  گل  که  ی  یا  هپ  ل  با  دلرام 
.ت گذاش  قلبش 

الن اما  کردم،  یر  سوا  دوچرخه  یل  یخ  بودم  که  بچه   _
!ه ن  ای  بتونم  ونم  دی  نم  .م  نروند  دوچرخه  که  ساله  چند 

.د تا  سی  ا  صاف  بهزاد 
اون از  یک  ی  سواری  دوچرخه  !ی  ون  تی  م  که  معلومه   _
.ه شی  نم  فراموشت  ه  گی  د  ی  ریگ  ب  د  ای  اگه  که  هی  یا  مهارت 

کنم اجاره  دوچرخه  من  تا  د  ایب  جا  نفست  جا  نی  هم  تا  سی  وا 
.م برگرد 
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اطرافش به  ذوق  با  .د  دا  تکان  سر  لب  به  لبخند  دلرام 
کنار و  گوشه  در  جوان  یا  پسره  و  دختر  .د  کر  نگاه 
نیر آخ  مد  آی  نم  دش  ای  .د  بودن  سواری  دوچرخه  مشغول 

.د بو  ین  زما  چه  بود  پرداخته  حی  تفر  به  دل  ته  از  که  بار 
و فکر  تمام  و  کرده  فراموش  را  خودش  که  بود  ا  هت  مد 

پشت که  بود  نی  ا  تی  واقع  .ر  کنکو  بود  شده  ذکرش 

یک اند  یا  هت  دوس  یت  ح  تا  بود  شده  باعث  ماندن  کنکور 
کم ا  هن  آ  با  ارتباطش  ای  بدهد  دست  از  هم  را  داشت  که 
ای بودند  کرده  ازدواج  ای  دوستانش  تمام  .د  شو  رنگ 

خودشان یا  بر  ید  ید  ج  دوستان  و  شده  دانشگاه  وارد 
.د بودن  کرده  ا  دی  پ 

ارازیت پ 
۲۷  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

و بود  ربوده  را  بنفسش  اعتماد  تمام  ماندن  کنکور  پشت 
نیا تمام  به  بود  کرده  دا  یپ  مدت  نی  ا  در  که  ین  وز  اضافه 

.د زی  م  دامن  بنفس  اعتماد  با  رابطه  در  شی  ا  هد  کمبو 
ری یغ  ت  نی  ا  ا  هی  لی  خ  که  بود  نی  ا  ماجرا  بد  قسمت 
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.د ردن  کی  م  ش  تی  اذ  و  آورده  شی  رو  به  را  ش  ای  ظاهر 
!نیم آر  ش  اه  نمون 

.ت داش  فرق  برش  و  دور  یا  هم  آد  تمام  با  بهزاد  اما 
رخش به  را  وزنش  اضافه  .د  ر  کی  نم  ش  ری  تحق  بهزاد 
مجبورش یژ  انر  با  و  رفت  گی  م  را  دستش  .د  یش  کی  نم 
را او  و  دی  ند  خی  م  دل  ته  از  .د  بدو  همراهش  رد  کی  م 

خوب را  حالش  و  اد  دی  م  دی  ام  .د  ا  دی  م  یژ  انر  .د  ندان  خی  م 
و ا  هف  حر  یا  پ  یر  گی  د  کس  هر  از  بهتر  .د  ر  کی  م 

بود یا  گونه  به  بهزاد  .ت  شس  نی  م  شی  غرها  و  دردودل 
ز ای  ن  او  مثل  یس  ک  به  ش  ای  زندگ  در  یم  آد  هر  انگار  که 
ش ای  خستگ  و  تنش  پر  لحظات  در  که  یس  ک  به  .ت  داش 

و اضطراب  از  ی  یا  ین  د  وسط  از  را  او  .د  ری  بگ  را  دستش 

یر سوا  دوچرخه  ت  سی  پ  به  و  کشانده  ون  ری  ب  وحشت 
همراهش کند  مجبورش  و  گرفته  را  دستش  .ش  ورد  ای  ب 
در که  بود  یم  آد  نی  بهتر  بهزاد  .د  بخند  بلند  بلند  و  ه  دی  دو 
بهزاد به  نسبت  احساساتش  .د  بو  شناخته  ش  ای  زندگ 
به که  شفاف  یا  اندازه  به  .د  بودن  شفاف  اندازه  ز  اش  ی 
.ت اس  شده  عاشق  کند  اعتراف  وانست  تی  م  یگ  ساد 
.ش ای  انرژ  پر  و  جوان  استاد  و  هی  همسا  مرد  عاشق 
یلیخ  .. .ا  معم  و  سوال  از  بود  پر  ذهنش  که  بود  درست 
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نیا از  دام  کچ  یه  اما  انست،  دی  نم  بهزاد  به  راجع  ها  زی  چ 
ای کند  خطر  احساس  بودند  نشده  باعث  ا  هن  ندانست 

در احساساتش  .د  شو  عوض  او  با  رابطه  در  نظرش 

.د بو  صادقانه  و  قاطع  اندازه  از  شی  ب  او  با  رابطه 
احساساتش به  و  کرده  فکر  او  به  راجع  تر  شی  ب  چه  هر 
از تر  رنگ  پر  شی  ا  هب  ل  یو  ر  لبخند  دی  شی  ند  ای  م  تر  شی  ب 

.د شی  م  قبل 
یه رشت  بهزاد  یا  صد  که  بود  خودش  افکار  در  غرق 

.ت خی  گس  هم  از  را  فکرها  نی  ا 

.م خان  یل  د  ای  ب  بدو   _

یه دوچرخ  دو  ن  دی  د  با  .د  خور  ین  تکا  شی  جا  در  دلرام 
ذوق با  .د  زدن  برق  چشمانش  ر  گی  همد  کنار  رنگ  قرمز 

.د رسان  ا  هه  دوچرخ  از  یک  ی  به  را  خودش 

!ن قشنگ  چقدر   _

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
.و ت  مثل   _
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او فی  ک  بند  و  برد  دست  خنده  با  بهزاد  .د  یز  گ  لب  دلرام 
او فی  ک  دارد  یر  کا  چه  قصد  بفهمد  دلرام  تا  .ت  گرف  را 

گردنش دور  را  فی  ک  بند  و  کرد  جدا  دوشش  از  را 
.ت انداخ 

.م ار  دی  م  نگهش  من  .ه  ن  کی  م  ت  تی  اذ  فی  ک   _

دوچرخه سوار  ان  جی  ه  با  او  توجه  از  لذت  غرق  دلرام 
.د ش 

.سه گند  ید  ای  ز  دوچرخه  نی  ا   _

را حواسش  و  نشسته  یر  کنا  یه  دوچرخ  یو  ر  بهزاد 
.د کر  دلرام  جمع 

ین بز  رکاب  بار  چند  .ه  نخور  بهم  تعادلت  باش  مراقب   _
.هیک ا 

به را  سرش  و  داده  قورت  را  دهانش  آب  دلرام 
را دوچرخه  فرمان  .د  کر  نی  یا  پ  و  بال  دی  یا  ت  یه  نشان 
میظ تن  دوچرخه  پدال  یو  ر  را  شی  پاها  .ت  گرف  سفت 
دوچرخه که  نی  هم  .د  بزن  رکاب  کرد  یع  س  و  کرده 

خودش عی  سر  اما  خورد،  بهم  تعادلش  یم  ک  کرد  حرکت 
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حالت به  زی  چ  همه  آرام  آرام  و  کرد  جور  و  جمع  را 
دل ته  از  رفت  را  ری  مس  از  یم  ک  یت  وق  .د  درآم  تعادل 
اندازه نی  ا  تا  یر  سوا  دوچرخه  د  شی  نم  باورش  .د  ید  خن 

.د کن  سرحالش 

.د رسان  کنارش  را  خودش  بهزاد 
ذره؟ گی  م  خوش   _

.د چرخان  بهزاد  سمت  به  را  سرش  دلرام 
.م ای  ب  یت  گف  که  یس  مر  یل  یخ   _

.د ز  یک  چشم  تی  رضا  با  بهزاد 
خانم؟ یل  د  می  بد  مسابقه   _

.دید خن  دلرام 
.. .م  ر  بی  م  من   _

.د افزو  سرعتش  بر  او  ل  کل  ک  از  خشنود  بهزاد 
.س پ  بده  نشونم   _
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ارازیت پ 
۲۷  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

سمت به  و  کرده  باز  را  ه  وی  مب  آ  یر  بط  در  بهزاد 
.ت گرف  دلرام 

.ه بر  در  تی  خستگ  بخور   .. .ی  موفرفر  بفرما   _

او دست  از  را  ی  اه  شی  ش  یر  بط  یه  کوتا  تشکر  با  دلرام 
.ت گرف 

دم ای  کردم  یر  سوا  دوچرخه  همه  نی  ا  یک  بار  نی  آخر   _
.ت گذش  خوش  بهم  یل  یخ  .د  ای  نم 

.ت دوخ  بهزاد  خ  رم  ین  به  را  نگاهش 

.ت از  ممنونم   _

.د دا  فشار  و  گرفت  را  او  آزاد  دست  آرام  بهزاد 
.ه خوب  یل  یخ  تو  کنار  من  حال  دلرام   _

شیا هب  ل  یو  ر  لبخند  دلرام  یه  انداخت  گل  یا  هپ  ل 
در دی  خورش  .ت  گرف  آسمان  سمت  به  را  سرش  .د  نشان 
سر ین  فراوا  مشکالالت  که  نیا  با  .د  بو  کردن  غروب   

حال
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  پر   روز   صبح   از   نکه ی ا   وجود   با   داشت،   وجود   راهش 

  دلرام   کنار   در   و   حال   اما   بود،   گذرانده   را   ی استرس 

  مادر   فوت   از   بعد   که   ی آرامش .  کرد ی م   آرامش   احساس 

  رخ   اش ی زندگ   در   که   بود   بار ن ی اول   انگار   پدرش   و 

  راحت   بود   کرده   ی سع   شه ی هم   نکه ی ا   با .  داد ی م   نشان 

  ز ی چ چ ی ه   ی وابسته   را   خودش   دغدغه،   ی ب   و   کند   ی زندگ 

  ن ی چن   وقت   چ ی ه   وجود ن ی ا   با   اما   نکند،   کس چ ی ه   و 

 .  بود   نکرده   تجربه   را   ی ق ی عم   و   خوب   احساس 

  ی زده   خجالت   رخ م ی ن   به   و   گرفته   آسمان   از   را   نگاهش 

  ی رو   دخترک   بلند   ی ها مژه .  دوخت   چشم   دلرام 

 .  بودند   انداخته   ه ی سا   صورتش 

 م؟ ی بخور   شام   م ی بر   ی ا ی ب   باهام   ی تون ی م _  

 

  شده   مضطرب .  چرخاند   او   سمت   به   را   نگاهش   دلرام 

 . بود 

 . بگم   مامان   به   د ی با ...  آخه   وقته   ر ی د   دونم ی نم _  

 : د ی پرس   بعد   و   کرد   مکث 

 ؟ خونه   ی ا ی م   شب   تو _  
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در یت  مد  یا  بر  بود  مجبور  .د  دا  ون  ری  ب  را  نفسش  بهزاد 
.د بمان  فربد  اوس  هت  پن 

.ه بکش  طول  ماه  چند  ممکنه  .م  دار  کار  مدت  هی   .. .ه  ن   _
.م سون  ری  م  تورو  اما  برگردم،  ونم  تی  نم  فعالال 

:د ز  لب  دی  ترد  با  دلرام 
؟ هی  چ  کارت  یگ  ب  وای  خی  نم  هنوزم   _

.ت گرف  او  از  را  نگاهش  دید  را  بهزاد  سکوت  یت  وق 
.ه بد  ین  مهمو  هی  ل  ای  دان  بخاطر  واد  خی  م  مامان   _
.ه کن  دعوتت  واست  خی  م  .ت  رف  گی  م  رو  سراغت 

.ت گرف  را  او  یه  شان  بهزاد 
نین ک  دعوتم  خب  .ی  کرد  هم  تو  رو  اخمات  چرا  حال   _

.م ای  م 

.د چرخان  او  سمت  به  را  سرش  تند  دلرام 
؟یایم واقعا   _

.د دا  تکان  سر  بهزاد 
؟یر موفرف  م  ای  ن  چرا   _
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.د ز  ید  لبخن  دلرام 
.یت برگش  م  گی  م  مامان  به  پس  باشه   _

.دید خن  بهزاد 
.ه شد  تنگ  دستپختش  و  خانم  ه  ری  من  یا  بر  دلم   _

.د کر  حلقه  شی  زانوها  دور  را  دستانش  دلرام 
ید ر  گی  نم  بر  یر  شه  نی  ا  تو  یت  وق  چرا  ونم  دی  نم   _

.ت خود  یه  خون 
.د دا  هی  تک  شی  زانوها  به  را  ش  اه  چان 
.م ون  دی  نم  بهت  راجع  یچ  یه  من   _
.د چرخان  بهزاد  سمت  را  نگاهش 

چه  .. .ی  زی  چ   .. .ی  لی  فام  ؟ی  ندار  رو  یس  ک  چی  ه  تو   _
کس چی  ه  از  قتم  وچ  یه  .ی  ای  م  بنظر  تنها  یل  یخ  .م  ون  دی  م 

.ین ز  یم  ن  یف  حر 

.ت انداخ  نی  یا  پ  را  سرش  بهزاد 
کار یا  بر  پدرم  .م  شد  تنها  پدرم  و  مادر  فوت  از  بعد   _
.میت نداش  رو  یس  ک  چی  ه  نجا  یا   .. .ر  شه  نی  ا  تو  بود  اومده 
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:دیس پر  یت  ناراح  با  دلرام 
؟یر ندا  یر  براد  و  خواهر  چی  ه  چرا   _

ارازیت پ 
۲۷  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د کر  نگاهش  نت  طی  ش  با  بهزاد 
.ن ت  سی  ن  متاسفانه  که  یس  بپر  بابام  مامان  از  دی  با  و  نی  ا   _

.د ندا  او  یخ  شو  به  یت  یم  اه  دلرام 
ی یا  تنه  همم  فی  م  من  .ی  داشت  برادر  ای  خواهر  هی  کاش   _
تالالش مدام  اگه  یت  ح  .ه  باش  دهنده  آزار  ونه  تی  م  چقدر 
احساس آدم  جاها  یل  یخ  بازم  ین  ک  هی  تک  خودت  به  ین  ک 

.ه ن  کی  م  ضعف 

بخاطر واقعا  دلرام  .د  کر  نگاه  او  به  محبت  با  بهزاد 
دیو بگ  او  به  وانست  تی  م  کاش  .د  بو  ناراحت  او  ی  یا  تنه 
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اوست، برادر  د  زی  م  حرف  او  از  که  یش  رادمن  دکتر 
.د کن  سکوت  بود  مجبور  فعالال  اما 

.دیش پا  دلرام  یو  ر  به  ید  لبخن 
یت هس  تو  تم  سی  ن  تنها  که  الن  ؟  هی  چ  یا  بر  ته  غص   _

.ه گی  د 

.دیچیپ درهم  را  انگشتانش  دلرام 
پر رو  برادرت  ای  خواهر  یا  ج  ونم  تی  نم  که  من  آخه   _

.م کن 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  بهزاد 
یا ج  !ی  دل  ین  ک  پر  رو  یس  ک  یا  ج  ت  سی  ن  قرار  تو   _

.یر دا  رو  خودت 

و کرده  ا  جه  با  ج  دستش  در  را  ه  وی  مب  آ  یه  شی  ش  دلرام 
:د کر  زمزمه  آهسته 

ه نی  ا  منظورم  ین  عی  .م  یش  نبا  هم  کنار  ه  شی  هم  ممکنه   _
.. .ه  ک 

:د کر  نجوا  قاطع  و  وا  هی  ب  .د  کر  قطع  را  حرفش  بهزاد 
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.م دار  دوستت  من  دلرام   _
تید ج  با  دی  چرخ  سمتش  به  که  دلرام  تعجب  پر  نگاه 

:ت گف 
بلد .م  کن  سختش  تم  سی  ن  بلد  من  .ن  نک  نگام  طوری  نی  ا   _
باشم ت  شی  پ  که  نی  ا  از  من  .م  کن  پنهون  احساسمو  تم  سی  ن 
در برام  یچ  سرنوشت  و  ده  نیآ  ونم  دی  نم  .م  ر  بی  م  لذت 

ممکنه که  نی  ا  به  کردن  فکر  با  وام  خی  نم  اما  گرفته،  نظر 
.م بد  آزار  خودمو  می  ش  جدا  هم  از  که  برسه  یز  رو 

برداشت را  بود  گذاشته  دستش  کنار  که  ه  وی  م  آب  یر  بط 
:ت گف  ید  خونسر  و  لبخند  با  آن  به  ه  ری  خ  و 
!یر دا  دوسم  ونم  دی  م  اما  ،ی  نگ  تو  دی  شا   _

در که  ی  اه  شی  ش  یر  بط  به  آرام  را  ش  ای  بطر  نت  طی  ش  با 
.د ز  بود  دلرام  دست 

تر شی  ب  یا  و  خی  م  تو  .م  ین  بگذرو  وقت  هم  با  تر  شی  ب  ای  ب   _
خودم به  راجع  تر  شی  ب  من  باشه  ؟ی  بدون  بهم  راجع 
.ن و  ری  ب  یا  یب  باهام  شام  که  یط  شر  به  فقط  .م  گی  م 

.د دا  تکان  سر  دلرام 
.م دی  م  خبر  مامان  به  راه  تو   .. .م  یر  ب  .ه  باش   _

.د برو  شی  پ  ا  هه  قص  مثل  ز  یچ  همه  نبود  قرار  که  ه  شی  هم 
یلیخ که  دند  شی  م  ا  دی  پ  هم  بهزاد  مثل  ی  یا  هم  آد  یه  گا 
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به را  غرورشان  یا  پ  نکه  یا  بدون  کنند  اعتراف  ساده 
.د بکشن  ن  ای  م 

دلرام سمت  به  را  دستش  و  شد  بلند  شی  جا  از  بهزاد 
.د کر  دراز 

؟یدیل نی  دی  م  افتخار   _

بهزاد دست  داخل  را  دستش  آرام  و  دی  گز  لب  دلرام 
.ت گذاش 

یج خرو  سمت  به  آرام  ی  یا  هم  قد  با  و  هم  دست  در  دست 
شده خارج  ت  سی  پ  از  بود  منتظر  دلرام  .د  کردن  حرکت 
به خونسرد  او  اما  کند،  دا  یپ  یس  آژان  ای  یس  تاک  بهزاد  و 
گ نی  پارک  وارد  یت  وق  .ت  رف  ت  سی  پ  گ  نی  پارک  سمت 

:دیس پر  متعجب  دلرام  شدند  بزرگ  یه  دی  سرپوش 
؟یر دا  نی  ماش   _

.دید خن  بهزاد 
باشم؟ داشته  نی  ماش  د  ای  نم  بهم  هی  چ   _

.ت انداخ  بال  شانه  دلرام 
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.  کردم   تعجب   دم ی ند   رو   نت ی ماش   چون !  نه   که   چرا _  

 ؟ ی د ی خر   تازه 

 

 . انداخت   بال   ابرو   بهزاد 

 . دارمش   وقته   ی ل ی خ   نه _  

  با .  برد   پورشه   کنار   را   او   و   گرفت   را   دلرام   دست 

  کردن   باز   از   بعد   و   کرد   باز   را   ن ی ماش   ی درها   موت ی ر 

 . شود   سوار   دلرام   تا   ستاد ی ا   کنار   شاگرد   سمت   در 

 . ن یی بفرما _  

 

 پارازیت # 

 ۲۷۷_ پارت # 

 عامل _ زینب # 

 

  بهزاد   که   ی ارد ی ل ی م   ن ی ماش   به   گشاد   ی چشمان   با   دلرام 

  هم   خواب   در   . شد   ره ی خ   بود   کرده   باز   ش ی برا   را   درش 

 . د ی د ی نم   را   ی ز ی چ   ن ی چن 

 توئه؟   برا   واقعا   ن ی ا _  
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تا داد  اشاره  دهد  جواب  سوالش  به  که  نی  ا  بدون  بهزاد 
بهزاد یت  وق  .د  کر  اطاعت  ناچار  به  دلرام  و  شود  سوار 

.دیخ چر  او  سمت  به  کامل  نشست  فرمان  پشت 
خودته؟ برا  واقعا  نی  ماش  نی  ا  ؟ی  دی  نم  جوابمو  چرا   _

.د درآم  پارک  از  ید  خونسر  با  و  زد  استارت  بهزاد 
پولداره؟ داره  دوستت  که  ید  مر  که  یت  سی  ن  خوشحال   _

.ت ذاش  گی  م  او  سر  به  سر  داشت 

:دیر غ  دلرام 
همه نی  ا  مقابلم  طرف  که  تم  سی  ن  خوشحال  اصالال  نه   _

.م از  کرده  یر  ا  کن  پنها 

به دلرام  .د  سپر  گوش  او  تین  عصبا  به  لذت  با  بهزاد 
ن دی  د  که  بود  مالالحظه  با  و  آرام  ه  شی  هم  یر  قد 

.د م  آی  م  جالب  او  نظر  به  هم  ش  تی  عصبان 

!ایشیم ر  تل  خوشگ  یش  یم  یب  عص  ا  دی  مر   _

بکشد خجالت  ای  شود  دی  سف  و  سرخ  که  نی  ا  بدون  دلرام 
.دیش ک  درهم  را  شی  ا  هم  اخ 
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دست و  آمد  کوتاه  سکوتش  و  او  یا  هم  اخ  ن  دی  د  با  بهزاد 
.ت برداش  کردنش  تی  اذ  از 

من یگ  زند  .ت  سی  ن  خودم  ن  یش  ما  .ن  نک  قهر  خانم  یل  د   _
باهاش م  کی  گفتم  .ه  یض  قر  م  نی  ماش  نی  ا  .ه  یل  معمو  یل  ی 

.مین بگذرو  خوش  و  می  بچرخ  ون  ری  ب 

.د کر  نگاهش  ت  ری  ح  با  دلرام 
هی نکرده  ی  یا  خد  اگه  ین  و  دی  م  سرت؟  به  زده   _

قدر نی  ا  ؟ی  بد  خسارت  دی  با  چقدر  ین  بک  کی  کوچ  تصادف 

؟ین ک  قرض  نی  ماش  بود  واجب 

.د ز  لبخند  بهزاد 
آس آدم  هی  من  ت  سی  ن  مهم  ت؟  سین  مهم  برات  پول  یل  د   _

راهت سر  پولدارتر  آدم  هی  یت  نداش  دوست  پاسم؟  و 
رفت؟ گی  م  قرار 

.د ز  ید  پوزخن  دلرام 
.م واست  خی  نم  نه  ؟  نی  آرم  مثل  یک  ی   _

.ت دوخ  چشم  بهزاد  خ  رم  ین  به 
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حالالل پول  زمونه  و  دوره  نیا  تو   .. .ه  مهم  برام  پول   _
یت ح  یش  با  یت  داش  که  پول   .. .ه  مشکالالت  از  یل  ی 

هستن وسط  نی  ا  اما  ،ی  بخر  هم  و  ره  یق  ب  احترام  ین  و  تی  م 
یا بر  که  ی  یا  زی  چ  .ن  ت  سی  ن  ین  دیر  خ  پول  با  که  ی  یا  زی  چ 

.ن دار  تی  اولو  من 

:دیس پر  متفکر  بهزاد 
مثالال؟ عشق  ؟ی  چ   _

.ت دوخ  ون  ری  ب  به  پنجره  از  را  نگاهش  دلرام 
.. .ی  نباش  آدم  اما  ،ی  باش  داشته  یچ  همه  !ن  بود  آدم   _

.ه سخت  یل  یخ  موجودی  نی  همچ  با  کردن  یگ  زند 
.د بر  ر  تن  ی  یا  پ  را  شی  صدا 

.ت سی  ن  دی  خر  قابل  پول  با  که  یر  دا  یگ  ژی  و  یل  یخ  تو   _
.تی یو  خوشر  نی  هم  مثل 

در یس  ک  .د  دا  ون  ری  ب  را  نفسش  و  زد  یق  یم  ع  لبخند  بهزاد 
آن شدن  دی  تمج  و  فی  تعر  از  که  داشت  وجود  ای  دن  نی  ا 
؟ دی  ای  ن  خوشش  داشت  دوستش  که  یس  ک  طرف  از  هم 

قلبش به  را  خوب  حس  و  لذت  از  یم  یظ  ع  موج  دلرام 
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شده فراموشش  صبح  اتفاقات  یخ  تل  .د  بو  کرده  ری  سراز 
.د بو 

.. .ا  شد  ری  د  خانم  یل  د   _

.د کر  نگاهش  جی  گ  دلرام 
شد؟ ری  د  یچ   _

.د کر  اشاره  ش  فی  ک  به  بهزاد 
شام هم  با  تا  کنن  صادر  اجازه  دی  با  خانم  ه  ری  من   _

.میر بخو 

و بهزاد  کنار  خوردن  شام  .د  دا  ون  ری  ب  را  نفسش  دلرام 
جا به  شی  برا  یب  خو  یه  خاطر  قطعا  شی  ا  هی  شوخ 

مادرش از  را  ش  اه  اجاز  شده  که  هرطور  .ت  ذاش  گی  م 
.ت رف  گی  م 

********

ارازیت پ 
۲۷  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 
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  دست   در   را   باقلوا   و   ی چا   ی ن ی س   که   همانطور   ی ساق 

  قفل   آراز   ی رو   نگاهش .  آمد   رون ی ب   آشپزخانه   از   داشت 

  ی رو   را   ش ی پاها   نشسته،   کاناپه   ی رو   متفکر   که   بود 

  فوتبال   ی باز   به   هدف ی ب   و   کرده   دراز   مقابلش   ز ی م 

  با   که   شناخت ی م   را   آراز   ی قدر   به .  بود   ره ی خ   مقابلش 

  کرده   مشغول   خود   به   را   او   ذهن   ی فکر   د ی بگو   ت ی قاطع 

 .  است 

  گذاشت   او   ی پاها   کنار   و   ز ی م   ی رو   که   را   ی چا   ی ن ی س 

  ش ی پاها   به   اخم   با   ی ساق .  د ی چرخ   سمتش   به   آراز   نگاه 

 . کرد   اشاره 

 ! کارت   ن ی ا   زشته _  

 

  د ی کش   را   دستش   ی ساق   کوتاه   زدن   غر   به   توجه ی ب   آراز 

  لخت   ی پاها   ی رو   را   نگاهش .  نشاند   خود   کنار   را   او   و 

 . داد   سر   او 

  عاشق !  ه ی خوب   ی فصال   تابستون   و   بهار   ن ی ا   چقدر _  

 ! آخه   زمستون   و   ز یی پا   ه ی چ !  فصلم   دو   ن ی ا   پوشش 
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  اش صدقه   قربان   آراز .  د ی خند   او   ی ها طنت ی ش   به   ی ساق 

 . رفت 

 ! ی عسل   چشم   جونم _  

 

  ی رو   را   سرش   و   ده ی خز   او   گرم   آغوش   در   ی ساق 

 . گذاشت   اش نه ی س 

  پاها   ی جا .  دم ی نفهم   نگو   ی کرد   عوض   رو   بحث _  

 آخه؟   اونجاست 

 

 . د ی بوس   را   او   ی شم ی ابر   ی موها   ی رو   آراز 

  ن ی ا   به   ی داد ی نم   ر ی گ .  ا ی بود   تر مهربون   ما ی قد   ی ساق _  

 ؟ ی ندار   دوستم   گه ی د .  زا ی چ 

 

  و   کرد   بلند   را   سرش   اخم   همان   با   اما   کرد،   اخم   ی ساق 

 . چسباند   آراز   زبر   ی گونه   به   را   ش ی ها لب 

 . کردن   دراز   پا   ن ی ا   ی قصه   ال ی خ ی ب .  نکن   لوس   خودتو _  

 . داد   سر   آراز   ی موها   داخل   را   انگشتانش 

 شده؟   ی ز ی چ   ؟ ی فکر   تو   چرا _  
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که یت  صحب  از  بعد  .د  ش  ره  یخ  او  یل  عس  چشمان  به  آراز 
از را  یز  یچ  ر  گی  د  اد  دی  م  حیج  تر  داشت  یق  سا  دکتر  با 

.ت رف  مطلب  اصل  سر  قدمه  می  ب  .د  نکن  پنهان  او 
.ه خورد  گره  بهزاد  سرنوشت  با  ما  سرنوشت  ظاهرا   _

.ت گرف  ین  نگرا  رنگ  یک  اند  یق  سا  نگاه 
شده؟ یچ  باز   _

.د کر  نوازشش  آرام  و  گرفت  را  یق  سا  دست  آراز 
.. .ی  ساق  نه  کی  م  ی  یا  کار  هی  داره  بهزاد   _

آراز تا  بود  کرده  کنترل  را  خودش  صبح  از  که  یق  سا 
بالخره کند  فی  تعر  را  ز  یچ  همه  خودش  و  آمده  خانه  به 
تر شی  ب  تا  رد  کی  م  نی  تمر  داشت  .د  دا  دست  از  را  صبرش 

.د باش  داشته  کنترل  شی  ا  هر  رفتا  یو  ر 
قرار؟ سر  یت  رف   _

.د دا  تکان  سر  آراز 
ما که  یم  آد  اون  انگار  بهزاد   .. .ی  ساق  ه  نی  هم  قصه   _

.ت سی  ن  می  رد  کی  م  فکر 
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.د کر  نگاهش  جی  گ  یق  سا 
؟یچ ین  عی   _

.د ز  عقب  را  ش  ای  ان  شی  پ  یو  ر  ان  شی  پر  یا  موه  آراز 
ون طی  ش  آدم  هی  پسر  نی  ا  می  رد  کیم  فکر  ما  که  نی  ا  ین  عی   _

پول بخاطر  م  دی  شا  و  ح  یر  تف  سر  از  که  له  ای  خی  ب  و 
ا جه  جاب  اطالالعات  سری  هی  و  اپ  تپ  ل  پشت  ه  نی  شی  م 

هیب ش  اصالال  م  دی  د  امروز  من  که  ید  بهزا  اون  اما  نه،  کی  م 
.د نبو  ناختم  شی  م  که  یر  پس  اون  به 

:د کر  زمزمه  ناباور  یق  سا 
قرار؟ سر  اومد  واقعا   _

.د دا  سرتکان  آراز 
یف معر  اسمش  با  خودشم  که  قرار  سر  اومد  تنها  نه   _

.د کر 

انتظار .د  بو  شده  شوکه  .د  ش  جدا  آراز  آغوش  از  یق  سا 
.ت نداش  را  ی  زی  چ  نی  چن  ن  دی  شن 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

             

 

       

                    

             

       

                

 

 

 

 

 

 

       

              

 

 

               

                

                

https://t.me/darkhaste_romanh

بکنه؟ یر  کا  نی  همچ  دی  با  چرا  ؟ی  چ  ین  عی   _

.ت انداخ  بال  شانه  آراز 
نیا با  بهزاد  نم  کی  م  فکر  اما  بگم،  ونم  تی  نم  تی  قطع  با   _

.ه دار  یص  شخ  حساب  هی  تسو  آدماش  و  کارخونه 
.د کر  زی  ر  را  چشمانش 

ونه تی  نم  نی  ا  جز  یچ  یه   . ین  ک  فکر  یا  بخو  هم  یق  منط   _
.ه باش 

ارازیت پ 
۲۷  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:د کر  زمزمه  نامطمئن  یق  سا 
انتقام واد  خی  م  ی  یا  جور  هی  یگ  ب  یا  و  خی  م  ین  عی   _

ه؟ ری  بگ 

.د دا  هی  تک  کاناپه  یت  پش  به  را  سرش  آراز 
اما ناسم،  شی  م  رو  بهزاد  ردم  کی  م  فکر  من  یق  سا   _
.ه مرموز  و  بی  عج  چقدر  آدم  نیا  همم  فی  م  تازه  انگار 
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از بعد  .ه  ندار  رو  یس  ک  گفت  زدم  حرف  باهاش  یت  وق 
حس   چرا  ونم  دی  نم  اما  تنهاست،  پدرش  و  مادر  فوت 

!ه   گفت  دروغ  هم  هی  قض  نی  ا  به  راجع  نم  کی  م 

.د کر  گرد  را  چشمانش  یق  سا 
بگه؟ دروغ  دی  با  چرا  وا   _

:د کر  زمزمه  اخم  با  آراز 
نقش یر  جو  هی   .. .م  دی  د  امروز  من  که  یم  آد  اون   _
که هی  همون  بود  شده  باورم  خودمم  که  رد  کی  م  یز  با 

.ت هس  ه  گی  م 
.د کر  زی  ر  را  چشمانش 

.. .ش  کفشا   .. .ش  دست  ساعت   .. .ش  شلوار  و  کت   _
.د چرخان  یق  سا  سمت  به  را  سرش 

تشون می  ق  ن  وی  لی  م  صد  چند  که  بخورم  قسم  ونم  تی  م   _
.د بو 

:د دا  ادامه  متفکر 
.. .ی  ساق  ونم  دی  م  خوب  م  زی  چ  هی  یل  و   _

.د کر  نگاهش  کنجکاو  یق  سا 
؟یچ  _
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:ت گف  تی  قطع  با  آراز 
نیا تو  می  نکن  کمکش  ای  م  یری  نگ  رو  بهزاد  جلوی  اگه   _
کامالال م  گی  م  که  یز  یچ  .ه  دی  م  باد  به  رو  سرش  ن  ا   

جر

خودشو رسما  بهزاد  .ت  س  ین  ا  نی  ا  و  یخ  شو  اصالال  ه   
جد

ریش دم  با  کردن  یز  با  از  کار  .ر  یش  دهن  تو  انداخته 
.ه گذشت 

.د کر  نگاهش  دی  ترد  با  یق  سا 
؟یریگ ب  جلوشو  یا  و  خی  م  !ن  دار  بو  حرفات   _

.د فرستا  ون  ری  ب  را  ش  اه  نی  س  در  شده  حبس  نفس  آراز 
باشه جمع  بهش  حواسم  نه  کی  م  وادارم  یس  ح  هی   _

چرا؟ ین  و  دی  م 
آراز و  داد  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  یق  سا 

:د دا  حی  توض 

.ه داد  انجام  می  زندگ  تو  مهم  یل  یخ  کار  هی  بهزاد  چون   _
به مربوط  هی  قض  .ی  ساق  ت  سی  ن  شرکت  به  مربوط  بحث 

!ه توئ 
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را او  .د  بخند  تا  شد  باعث  یق  سا  درشت  یا  هی  عسل 
.د کر  ارانش  به  بوس  و  گرفته  آغوش  در  سفت 

درشت چشارو  نی  ا  ید  ج  بحث  وسط  گفتم  صدبار   _
در دستم  از  صحبت  یه  رشت  اصالال  .ن  م  واسه  نکن 

.ه ری  م 
شدت به  بود  کنارش  سرحال  و  سالم  یق  سا  که  نی  ا  از 
اگر بود،  بهزاد  ن  وی  مد  را  یق  سا  بودن  .د  بو  خوشحال 
چه رد  کی  نم  حل  را  شرکتش  مشکل  گذشته  در  بهزاد 
اتفاقات داشت  یق  سا  به  که  یک  ش  با  زمان  آن  در  بسا 

در که  یب  خو  یگ  زند  حال  بود  ممکن  و  اد  دی  م  رخ  ید  ب 
یا هک  کم  .د  نکن  تجربه  هرگز  را  داشت  همسرش  کنار 

تین ذه  و  شده  حل  معماها  بود  شده  باعث  بهزاد 
روی را  دستش  .د  شو  درست  یق  سا  به  راجع  اشتباهش 

.دید خن  دل  ته  از  یق  سا  که  دی  کش  یق  سا  شکم 

چه نی  ا  ید  ج  بحث  وسط  آخه   .. .ه  ند  قلقلکم  یا  و   _
؟ هی  کار 

.د ش  ید  ج  .ت  برداش  او  کردن  تی  اذ  از  دست  آراز 
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ن وی  مد  بهزاد  به  خودمو  تو  بخاطر  من  یق  سا   _
د ای   .. .م  فت  وی  م  پرتنش  یا  روز  اون  د  ای  یت  وق  .م  ون  دی  م 

و آب  یب  یا  ج  اون  وسط  کشوندمت  زور  به  که  یت  وق 
.. .ت  بترسونم  خواستم  و  علف 

بود کرده  آرامش  که  یس  ک  هم  روز  آن  .د  کر  مکث 
باز ماجرا  به  را  بهزاد  یا  پ  یق  سا  هوش  .د  بو  یق  سا 

.د بو  شده  مشکل  حالالل  و  کرده 
.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  چشمان  در 

کمکش وام  خی  م  .م  ون  دی  م  بهزاد  ن  وی  مد  خودمو  من   _
دیا ب  .م  بد  انجام  کارو  نی  ا  دی  با  یر  چطو  ونم  دی  نم  .م  کن 

که یز  با  تو  ای  نکنه  احمقانه  کار  تا  م  ری  بگ  رو  جلوش 

.م ون  دی  نم  ارو  زی  چ  نی  ا  فعالال  .م  کن  شرکت  انداخته  راه 
.ه نی  بب  یب  یس  آ  پسر  نی  ا  ندارم  دوست  که  ونم  دی  م  و  نی  ا  فقط 

ارازیت پ 
۲۸  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

آراز شدن  وارد  .د  کن  حفظ  را  آرامشش  کرد  یع  س  یق  سا 
بنظر خطرناک  بود  انداخته  راه  بهزاد  که  یز  با  به 
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اما رد،  کی  م  دی  تهد  را  ان  شیگ  زند  دی  شا  و  مد  آی  م 
ش اه  سرسختان  و  ین  عل  مخالفت  با  واست  خی  نم 
شیا نم  معرض  در  را  خود  مار  شی  ب  یا  هی  نگران 

د شی  م  اصالال  انست  دی  نم  هم  را  نی  ا  یف  طر  از   .  
بگذار

آراز بقول  که  یت  وق  هم  آن  !ه  ن  ای  کرد  متوقف  را  بهزاد 
!د نداشتن  او  از  یت  شناخ  دی  با  که  آنچنان 

حلقه آراز  گردن  دور  را  دستانش  که  همانگونه  یق  سا 
:د کر  زمزمه  بود  کرده  خشک  جا  او  آغوش  در  و  کرده 

!هیک واقعا  بهزاد  یم  بفه  دی  با  اول   _

.د چسبان  او  ین  ا  شی  پ  به  را  ش  ای  ان  شی  پ  آراز 
.م دار  ج  ای  احت  کمکت  به   _

:دیس پر  مردد  یق  سا 
شرکت؟ برگردم  یا  و  خی  م   _

.دیه ج  آراز  چشمان  در  یق  بر 
تو که  ی  یا  وقت  واقعا  اما  ،یق  سا  کنم  زورت  وام  خی  نم   _

.ت داش  انضباط  و  نظم  کارا  از  یل  یخ  ید  بو  شرکت 
اما ،ی  کن  کمکمون  ین  ک  یم  یع  س  خونه  تو  از  ونم  دی  م 
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وقت یل  یخ  وسط  نی  ا  کنم  کمک  بهزاد  به  بخوام  اگه 
بفهمم و  کنم  قی  تحق  بهش  راجع  دی  با  تو  بقول  .م  دار  لزم 
شرکت تو  ا  می  تا  از  یل  یخ  ممکنه  .ه  یچ  ن  ای  جر  و  بوده  ی 

.م نباش 
.دیش ک  یف  پو 

از ساعت  دو  من  هی  کاف   .. .یس  نا  شی  م  که  کارمندارم   _
برا کنن  برگزار  ین  مهمو  تا  ون  ری  ب  برم  شرکت 

هم تو  اگه  .د  ای  برنم  پسشون  از  ی  یا  تنه  رضا  .ن  خودشو 
.ه شی  م  راحت  لم  ای  خ  ین  ک  کمکش  و  یش  با 

.د دا  بال  را  مرتبش  یا  ابروه  یق  سا 
من م؟  ای  م  بر  کارمندات  پس  از  من  ین  کی  م  فکر  چرا   _
خرس رضا  مثل  !م  کن  تخم  و  اخم  تم  سی  ن  بلد  تو  مثل  که 

.م مهربون 

.د کر  نگاهش  هی  سف  اندر  عاقل  آراز 
.. .ت  برا  م  ری  بم   .. .ه  آخ  تو  یم  مظلو  چقدر   _

اخم با  آراز  و  کرد  کنترل  یت  سخ  به  را  ش  اه  خند  یق  سا 
:د ز  غر 
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سرجام ید  شون  نی  م  رو  بنده  چنان  وقتش  به  یل  جنابعا   _
کن بس  !ت  خی  ری  م  پرام  ته  پسرعم  اون  بقول  که 

یت هس  آروم  .ه  بد  کار  به  دل  .م  خان  حاج  رو  ی  یا  نم  مظلوم 
کل پس  از  ین  و  تی  م  دونم  یم  خوب  اما  ،ی  هست  مهربون 

!یایب بر  آدما  اون 

.ت رف  فرو  فکر  در  یق  سا 
یا کالالس  به  شرکت  م  ای  ب  اگه  کنم؟  ار  کی  چ  شاگردامو   _

.م س  ری  نم  زبانم 
.د کر  اشاره  ان  شه  خان  به  دست  با 

.م نرس  احتمال  هم  خونه  یا  کار  به   _

.ت انداخ  مرتبشان  و  ز  یم  ت  یه  خان  به  یه  نگا  آراز 
یا هه  بچ  تا  فعالال  .ه  مرتب  و  زی  تم  ه  شی  هم  که  ون  مه  خون   _

یر ا  ده  خون  مسائل  تو  یل  مشک  ن  ای  ب  قدمون  می  ن  و  قد 
و ره  خون  واد  خی  م  یک  می  شرکت  شب  تا  صبح  .م  یر  ندا 
میس تق  رو  فی  وظا  نم  کی  م  کمک  بنده  شبام  کنه؟  فی  کث 

.مین کی  م 
.د کر  زی  ر  را  چشمانش 
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شرکت یا  یب  دی  با  تو  .ن  ت  سی  ن  مهم  که  ا  نی  ا  بعدش   _
و سر  ین  یب  ب  تا  من  به  ید  ب  رو  حواست  یم  چهارچش 

!ه ن  ای  نبه  جی  م  گوشم 

.د کر  اخم  یق  سا 
!ه بجنب  گوشت  و  سر  یر  ندا  جرات  یل  جنابعا   _

.ت انداخ  بال  شانه  آراز 
زمونه دوره  که  نم  کی  م  تت  حیص  ن  دارم  من  بالخره   _
تر شی  ب  قدرشو  .ه  باش  شوهرت  به  حواست  .ه  شد  خراب 

.ن بدو 

.ت گذاش  آراز  یه  شان  یو  ر  را  سرش  لبخند  با  یق  سا 
نه؟ مگه  ن  شی  م  حل  راهمونم  سر  مشکالالت  نی  ا   _

.دیس بو  را  او  موهای  یو  ر  آراز 
یگ زند  .م  یر  دا  رو  ه  گی  همد  تو  و  من  نشن  ای  بشن  حل   _
یب خو  لی  دل  ما  که  ه  نی  ا  مهم  باشه  مشکل  از  پر  قراره 

.میش رو  به  رو  مشکالال  نی  ا  با  هم  با  تا  می  هست  هم  یا  بر 
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نیر بهت  نی  ا  .ت  گرف  عمق  یق  سا  یا  هب  ل  روی  لبخند 
.د بشنو  وانست  تی  م  که  بود  یب  جوا 

******

ارازیت پ 
۲۸  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.ت گذاش  قلبش  یو  ر  را  دستش  یق  سا 
.م دار  استرس  آراز  یا  و   _

.د چرخان  او  سمت  به  را  نگاهش  آراز 
جنگ؟ می  ری  م  می  دار  مگه  ؟ی  چ  یا  بر  استرس   _

.د افتا  خنده  به  او  سوال  از  یق  سا 
تو اصالال  ن؟  ری  گی  م  استرس  جنگ  تو  فقط  مگه   

_

؟یدیش ک  استرس  تی  زندگ 

.ت گرف  را  او  دست  لبخند  با  آراز 
برات؟ نکردم  فی  تعر  رو  دادنم  کنکور  یه  قص   _
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او خ  رم  ین  به  را  کنجکاوش  نگاه  یق  سا  که  همانطور 
.د شدن  شرکت  برج  وارد  هم  دست  در  دست  بود  دوخته 

؟یت داش  استرس  !ه  ن   _

:د کر  فی  تعر  بامزه  آراز 
ه دی  نخواب  صبح  تا  شب   .. .م  رد  می  م  داشتم  استرس؟   _
مراقبم اتاقم  دم  بودن  زده  چادر  هی  عط  و  ری  ام  .م  بود 

.م ر  ای  ن  خودم  سر  بالالیی  بودن 

با اد  دی  م  گوش  او  یا  هف  حر  به  داشت  دقت  با  که  یق  سا 
تمام که  نی  ا  ن  دی  فهم  و  او  جمالالت  آخر  قسمت  ن  دی  شن 

به مشت  با  .د  ید  خن  ش  غش  غ  ند  اه  بود  یخ  شو  شی  ا  هف  حر 
.دیب کو  او  یو  باز 

؟یت گذاش  سرکار  منو  بدجنس   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  آراز 
رو شوهرت  یر  دا  همکارا  جلو  و  شرکت  تو   _

.ر نب  سوال  ری  ز  منو  ابهت  ؟ی  ن  زی  م 
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:دیس پر  ان  جی  ه  با  او  یا  هن  زد  غر  به  وجه  تی  ب  یق  سا 
؟یت نداش  استرس  کنکور  برا  جدا   _

خود دنبال  را  او  سوالش  به  دادن  جواب  یا  بج  آراز 
.دیش ک 

ور ای  عمو  شی  پ  کنم  مهمونت  ی  یا  چ  هی  می  بر  اول  ای  ب   _
شیپ م  ای  م  که  روز  هر  .د  بو  یر  چطو  کنکورم  بگم  بعد 

به نه  زی  م  غر  هم  یل  ک  ره  یگی  م  رو  سراغت  ور  ای  عمو 
.ت سی  ن  یر  خب  یق  سا  از  چرا  که  جونم 

.ت گرف  دندان  به  را  ش  نی  ری  ز  لب  یق  سا 
به داره  حق  .ر  و  ای  عمو  از  شم  کی  م  خجالت  من  یا  و   _

.ن نشو  دی  د  به  م  ای  ب  حداقل  بود  مه  فی  وظ  .ه  کن  گله  خدا 

.د دا  فشار  را  همسرش  دست  آراز 
.ید نبو  یک  ا  د  ای  ز  مدت  ن  یا  .ن  نک  ناراحت  رو  خودت   _
.م نگفت  یز  یچ  ور  ای  عمو  به  هم  تصادفت  به  راجع  من 

.ه بنداز  زحمت  تو  رو  خودش  و  شه  نگران  واستم  خی  نم 
.ت جون  به  د  زی  نم  غر  همه  نی  ا  ونست  دی  م  اگه 
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.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
.م ر  ای  درم  دلش  از  نداره  بیع  .ی  کرد  یب  خو  کار   _

.ن و  مه  خون  ن  ای  ب  هفته  نی  هم  تو  شب  هی  نم  کی  م  دعوتشون 

.د دا  تکان  را  سرش  موافقت  یه  نشان  به  آراز 
!ط فق  بپز  هم  ه  می  ق   _

.دید خن  یق  سا 
شکمت فکر  به  قدر  نی  هم  هم  یت  داش  کنکور  که  یع  موق   _

؟ید بو 

آراز تا  نداد  اجازه  ور  ای  عمو  یه  کاف  به  شدنشان  وارد 
یه زنگول  کردند  باز  را  در  که  نی  هم  .د  بده  را  جوابش 

:ت گف  بلند  آراز  و  درآمد  صدا  به  در  یل  با 
؟یا و  خی  نم  مهمون  مرد  ری  پ   _

دست در  یگ  رن  قرمز  یر  قو  ه  کی  حال  در  ور  ای  عمو 
.د ز  ون  ری  ب  کافه  کوچک  یه  آشپزخان  از  داشت 

.. .ر  پس  یا  کافه  صاحب  که  تو   _
.د کر  فراموش  را  حرفش  یق  سا  ن  دی  د  با 
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... .ن  ا  جی  ساق   _

او به  و  آورده  ون  ری  ب  آراز  دست  از  را  دستش  یق  سا 
.د ش  کی  نزد 

خوبه؟ حالتون   .. .ر  و  ای  عمو  سالالم   _

در که  ی  یو  خوشر  با  اما  کرد،  یز  یر  اخم  ور  ای  عمو 
:د دا  جواب  بود  شی  ا  هم  اخ  با  تضاد 

از یب  حسا  اما  خوبم،  .م  دختر  ماهت  یو  ر  به  سالالم 
_

.ه دار  خبر  آراز  .م  یک  شا  دستت 

ارازیت پ 
۲۸  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.ت گذاش  دهانش  یو  ر  را  دستش  شرمنده  یق  سا 
.مه شرمند  من  .ا  بخد  نی  دار  حق  نی  بگ  یچ  هر   _

.د کر  نگاهش  محبت  با  ور  ای  عمو 
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دلتنگ .م  بود  دلتنگت  .ن  باباجا  باشه  شرمنده  دشمنت   _
.مید ر  کی  م  دل  و  درد  و  هم  کنار  می  شست  نی  م  که  ی  یا  وقت 

گفتم بهش  .ت  رف  گی  م  رو  سراغت  یل  یخ  هم  بانو  نرگس 

.ه کرد  فراموش  مارو  گه  ید  کرده  ا  دی  پ  رو  آراز  یق  سا 

:د ز  غر  آراز  و  دی  گز  لب  زده  خجالت  یق  سا 
بهم !؟  یز  دا  نی  م  راه  اغتشاش  چرا  مرد  ری  پ   _

ینیش ب  نشده  حال  تا  جا  نی  ا  م  ای  م  روز  هر  من   .. .ا  برخورد 
.ه گی  د  نم  کی  م  حسادت  دارم  .ی  کن  دل  و  درد  من  با 

.دید خن  و  انداخت  نی  یا  پ  را  سرش  ور  ای  عمو 
بتونه و  باشه  عاشق  که  ن  گیم  یس  ک  به  رو  دل  حرف   _

تورو ت  بی  غ  یق  سا  و  من  زمونا  اون  .ه  بد  گوش 

.ی نبود  باغ  تو  یل  جنابعا  .م  ید  ر  کی  م 
.د کر  اشاره  ها  زی  م  از  یک  ی  به  دست  با 
.ن براتو  کنم  دم  ی  یا  چ  م  ری  م  !ن  ین  یش  ب   _

در که  یز  یم  سمت  به  لب  به  لبخند  دو  هر  آراز  و  یق  سا 
نیا .د  برداشتن  قدم  شستند  نی  م  آن  دور  مواقع  اکثر 

روی لبخند  زی  م  آن  سمت  به  رفتن  در  یگ  هماهن 
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به یس  قو  و  کش  آراز  نشستند  یت  وق  .د  نشان  ان  شی  ا  هب  ل 
:ت گف  لذت  با  و  داده  تنش 

یت وق  هنوزم  اما   ، می  هم  ش  یپ  و  می  کرد  ازدواج  درسته   _
عمو با  بهم  راجع  جا  نی  ا  و  ید  بو  عاشقم  قبلنا  نوم  شی  م 

.م ن  کی  م  ذوق  یل  یخ  ید  زی  م  حرف  ور  ا 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  یق  سا 
که یس  ک  .ن  ید  بو  ون  تی  زندگ  مشغول  راحت  که  شما  بله   _

.م بود  من  نداشت  شب  و  روز 
.دیش ک  یه  آ 

.ن وجدا  عذاب  از  پر  و   _

.د ز  ش  اه  چان  ری  ز  را  دستش  آراز 
یلیخ بودم؟  خودم  مرد  اون  م  دی  نفهم  وقت  چی  ه  چرا   _
فرار اون  م  دی  هم  فی  م  دی  با  .یق  سا  ید  بو  کاه  ری  ز  آب 

یص خا  لی  دل  شدنا  دی  سف  و  سرخ  و  نا  دی  کش  خجالت  کردنا 
.ه دار 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش 

از ردم  کی  م  فکر  .م  ورد  خی  م  حرص  دستت  از  یه  گا   _
.ین کی  م  فرار  که  یس  ر  تی  م  من 
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.د آور  بخاطر  را  گذشته  یا  روزه  .د  یش  ک  یه  آ  یق  سا 
شیا بر  آراز  عشق  .د  بو  گذشته  سخت  که  ی  یا  روزه 
عذاب احساس  روزها  آن  اما  بود،  یگ  بزر  نعمت 

داده سوق  ید  نابو  سمت  به  را  او  داشت  که  ین  وجدا 
.د بو 

.. .م  دی  رس  تی  م   _
:د کر  نجوا  دی  د  که  را  آراز  یه  رفت  بال  یا  ابروه 

بود، شده  متولد  من  با  انگار  داشتم  تو  به  که  یق  عش   _
به کردن  فکر  .ی  نداشت  تعلق  من  به  تو  زمان  اون  اما 
ازت  .. .م  دی  رس  تی  م  .د  بو  ممنوع  داشتنت  دوست  تو، 
حسم د  شی  م  باعث  نت  دی  د  روز  هر  چون  م  دی  رس  تی  م 
.م ش  خواستنت  غرق  تر  شی  ب  و  شه  ر  تی  قو  و  ر  تی  قو 

.د بو  ممنوع  که  ین  خواست 

.د ش  ه  ری  خ  او  به  عشق  با  آراز 
.. .م  رد  کی  م  ار  کی  چ  بودم  تو  جای  اگه  ونم  دی  نم  یق  سا   _

.. .و  بودم  شده  عاشقت  اگه 
.د دا  فشار  هم  یو  ر  را  چشمانش 
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عاقل تو  مثل  من  .م  نبود  جات  من  که  خداروشکر   _
سر بالالیی  هی  ای  احتمال  یتی  موقع  نی  همچ  تو  .م  ت  سی  ن 

.م مقابل  طرف  ای  وردم  ای  م  خودم 
.د ز  یز  یر  چشمک 

بازم اما  ،ی  شد  تی  اذ  یل  یخ  ونم  دی  م   .  .. یق  سا  هی  بدجنس   _
!ی یا  ماجر  نی  همچ  وجود  از  نکنم  فی  ک  ه  شی  نم  باعث 

.دیچیپ نشان  ای  م  ور  ای  عمو  یا  صد 
.م ن  کی  نم  دل  و  درد  باهات  که  خباثتته  نی  هم  بخاطر   _

ارازیت پ 
۲۸  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د بخند  دل  ته  از  یق  سا  شد  باعث  ور  ای  عمو  یه  جمل 
.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  آراز 

.ه اومد  خوششم  چه   _

.د کر  کنترل  را  ش  اه  خند  یق  سا 
نه؟ ای  باشه  من  طرفدار  دی  با  یک  ی  بالخره   _
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کنارشان ا  هن  آ  تی  می  صم  ن  دی  د  از  لبخند  با  ور  ای  عمو 
.ت گذاش  زی  م  یو  ر  را  یا  چ  ین  یس  و  نشست 

ان؟ جی  ساق  طرفا  نی  ا  از   _

:د دا  جواب  لذت  با  آراز  یق  سا  یا  بج 
.مین ک  یر  همکا  نو  از  قراره   _

نگاه یق  سا  به  .د  دا  بال  را  شیو  ابر  یا  ت  کی  ور  ای  عمو 
.د کر 

آراز یگ  دلتن  که  اءللاللاللا  شن  ا   .. .ن  باباجا  یت  سالالم   
به  _

.. .ت  مشکالال  نه  جا  نی  ا  کشونده  تورو 

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
بود لزم  کمک  آراز  .ن  هست  ه  شی  هم  که  مشکالالت   _
دلتنگ خودمم  یف  طر  از   .. .ش  کار  تو  رم  ای  ب  نه  نتونستم 

بخاطر رفتم  شرکت  از  مدت  نیا  اگه  .م  بود  جا  نی  ا 
تو طی  شرا  نی  ا  با  ردم  کیم  حس  .د  بو  ازدواجمون 

.م شی  م  معذب  شرکت 
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.د دا  تکان  سر  ور  ای  عمو 
تو ای  نگران   .. .ه  گی  د  یت  هس  ما  نج  سه  نکت  یق  سا   _

نسبتشون پز  بودن  تو  جای  اگه  ایلیخ  چند  هر   .. .م  هم  فی  م 
.ن اد  دی  م  هم  رو  سی  یر  با 

:د کر  زمزمه  نت  طی  ش  با  و  انداخت  آراز  به  یه  کوتا  نگاه 
!یت هس  یل  عاق  دختر  تو  یل  و   _

.ت انداخ  خنده  به  را  ان  شیو  د  هر  آراز  زدن  غر  یا  صد 
گوشه هی  اره  چی  ب  م ِن  ؟  نی  کرد  برپا  منو  ری  تحق  یه  جلس   _

من کار  به  ار  کی  چ   .. .ه  گ  ید  ورم  خی  م  ماستمو  نشستم 
؟ نی  دار 

:ت گف  محبت  با  و  کرد  کنترل  را  ش  اه  خند  ور  ای  عمو 
هم کنار  حالتون  م  نی  بی  م  که  نی  ا  از  خوشحالم  چقدر   _

.نیت خوشبخ  هم  کنار  که  خوشحالم  .ه  خوب 
مقابل و  برداشته  ین  یس  داخل  از  را  یا  چ  یا  هن  استکا 

.ت گذاش  ا  هن  آ 
خودتون به  تا   .. .ه  کوتاه  یگ  زند  .ن  ین  بدو  همو  قدر   _

تا  .. .ط  خ  ته  به  نی  شد  کی  نزد  من  مثل  نی  نی  بی  م  نی  بجنب 
.نید بخن  بلند  هم  کنار  نی  ون  تی  م 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

                

                

             

       

 

           

         

 

         

              

   

 

       

 

 

                    

                  

             

https://t.me/darkhaste_romanh

و خود  ین  جوا  م  ای  ا  د  ای  که  انگار   .. .د  یش  ک  یه  آ 
را دستش  .د  بو  افتاده  بود  کرده  تجربه  که  ی  یا  هه  عاشقان 

.ت برخاس  شی  جا  از  و  گرفته  کمرش  به 
.ه شی  م  سرد  .ن  یر  بخو  رو  ون  تی  یا  چ   _

:ت گف  یق  سا  و  کرد  یر  تشک  آراز 
.نین برسو  سالالم  بانو  نرگس  به   _

.د کر  یز  یر  اخم  ور  ای  عمو 
سالالم کی  نزد  از  خونه  نیر  ای  م  فی  تشر  خودتون   _

.ش به  نی  دی  م 

.د ز  یل  خج  لبخند  یق  سا 
.م چش   _

از لبخند  با  و  کرد  زمزمه  ی  اه  باش  سالالمت  ور  ای   
عمو

شد ه  ری  خ  ور  ای  عمو  رفتن  به  آراز  .ت  گرف  فاصله  ا  هن  آ 
:د کر  زمزمه  ش  ای  یا  چ  استکان  برداشتن  با  و 
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کی تا  ونم  دی  م  من   .. .ل  با  می  بر  بخور  رو  تی  یا  چ  بدو   _
.. .ه  راه  به  بشتون  و  خوش  و  ت  بی  غ  ساعت 

.ت گرف  دست  در  را  یا  چ  استکان  ذوق  با  یق  سا 
.ه شد  تنگ  ا  هه  بچ  واسه  دلم   .. .م  دار  ذوق  چقدر   _

.ه ان  حی  ر  و  سنا  بخصوص 

.دیش نو  را  ش  ای  یا  چ  از  یا  جرعه  آراز 
جمع ین  و  تی  نم  بعدا  .ه  ند  بروز  جلوشون  رو  تی  دلتنگ   _
دیا ب  من  که  ین  ای  جر  در  !سی  یر  خانم  ین  ک  جورشون  و 

.. .ا  رض  و  تو  و  شرکته  هی   .. .ه  گی  د  کار  یل  ک  دنبال  فتم  وی  ب 

مد آی  نم  بنظر  .د  فرستا  ون  ری  ب  را  نفسش  یق  سا 
تیل مسئو  ظاهرا  !د  باشن  یخ  شو  آراز  یا  هت  صحب 

.د بو  گرفته  قرار  دوشش  یو  ر  ین  یگ  سن 
*****

ارازیت پ 
۲۸  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 
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ت سی  ل  و  بروشورها  از  یه  کو  به  خسته  و  جی  گ 
گرفته قرار  دی  تول  خط  در  تازه  که  یت  پوس  محصولت 

یا هت  ساع  ا  هن  آ  تمام  دادن  سامان  و  سر  .د  ش  ه  ری  خ  بود 
کار ین  یگ  سن  از  داشت  حق  آراز  .ت  داش  لزم  ین  طول 
یو ر  از  را  بروشورها  از  یک  ی  .د  کن  صحبت  شرکت 
که نی  ا  محض  به  .د  کر  باز  را  آن  تای  و  برداشت  زی  م 

از پر  یت  دس  شی  پ  افتاد  بروشور  اول  خط  یو  ر  نگاهش 

یق سا  .ت  گرف  قرار  زی  م  یو  ر  ی  اه  خام  یا  هت  رول 
:دیس پر  سنا  ن  دی  د  با  و  آورد  بال  را  سرش  متعجب 

مناسبت؟ چه  به  ین  یر  یش   _

.دید خن  زی  ر  زی  ر  انه  حی  ر 
.ه گی  د  تو  برگشت  مناسبت  به   _

.د کر  اخم  یع  مصنو  یق  سا 
.نیش با  ید  ج   _

.د دا  هی  تک  زی  م  به  سنا 
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یت برگش  ه  شی  نم  باورم  .د  بو  شده  تنگ  برات  دلمون   _
.ت شرک 

.د ز  یر  معنادا  لبخند 
چطوره؟ مشترک  یگ  زند   _

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
مگه؟ ت  سی  ن  کار  وقت  دخترا   .. .ه  خوب   _

:ت گف  یش  یا  انه  حی  ر 
خانم ری  نخ  .ه  کرد  تی  سرا  ونم  شی  ا  به  سی  یر  یا  اخالالق   _

که نی  بود  کار  مشغول  اونقدر  .ه  ناهار  وقت  مهندس 

.ه رفت  در  دستتون  از  ساعت 

کرد نگاه  ش  ای  مچ  ساعت  به  شده  گرد  ین  چشما  با  یق  سا 
است ناهار  وقت  و  گفته  درست  انه  حی  ر  که  نی  ا  ن  دی  د  با  و 

.دیز گ  لب 
انجام دی  با  که  ی  یا  کار  هزارم  کی   .. .ن  م  یا  خد  یا  و   _

.م نداد  انجام  هم  رو  بدم 

.دید خن  سنا 
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تیت پار  ه  گی  د  که  تو  ؟ی  مضطرب  همه  نی  ا  چرا  حال   _
.. .ه  کلفت 

.د دا  بدنش  به  یس  قو  و  کش  یق  سا 
.نیت نشناخ  دی  با  که  اونطور  رو  تون  سی  یر  هنوز  پس   _

و کار  و  کاره  .ت  سی  ن  یز  با  یت  پار  از  یر  خب  شرکت 
.. .ر  کا 

.د خور  در  به  یا  تقه  که  دی  بگو  ی  زی  چ  خواست  سنا 
ین ا  شی  پ  یو  ر  اخم  که  آراز  ن  دید  با  و  چرخاند  را  سرش 

.ت گرف  زی  م  از  هی  تک  هول  با  داشت 
.د دا  سالالم  و  تاده  سی  ا  شی  جا  سر  ه  نی  س  به  دست  هم  انه  ح   

ر

یت سخ  به  و  دی  گز  لب  یق  سا  که  بود  یر  طو  شان  تی  وضع 

.د نشو  رها  ش  اه  خند  تا  کرد  تالالش 

:ت گف  سنا  به  رو  و  شد  اتاق  وارد  اخم  با  آراز 
خبر ما  شده  آشپزخونه  دا  ید  ج  ای  ؟  سه  آشپزخون  جا  نی  ا   _

؟ می  ندار 

.د ز  اجبار  سر  از  ید  لبخن  سنا 
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وقته یل  یخ  رو  ان  جی  ساق  که  نه  مهندس  یا  آق  نه   _
.. .ش  باها  بزنم  گپ  م  کی  گفتم  بودم  تنگ  دل  .م  دی  ند 

که یق  سا  به  و  داده  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  آراز 
را ش  اه  خند  یو  جل  یت  سخ  به  و  انداخته  نی  یا  پ  را  سرش 

.د کر  نگاه  بود  گرفته 
؟ نی  یا  شم  مقصر  پس   _

از پر  و  سبز  چشمان  به  و  آورده  بال  را  سرش  یق  سا 
.ت دوخ  چشم  او  نت  طی  ش 

استراحت وقت  مگه  کجاست؟  مشکلش  مهندس  یا  آق   _
.میر بخو  ناهار  می  ندار  لی  م  ما  اصالال  دی  شا  ت؟  سی  ن 

یا بر  شده  زی  ر  چشمان  با  .د  کر  زی  ر  را  چشمانش  آراز 
.دیش ک  نشان  و  خط  یق  سا 

!ب عج   _

دلش که  آراز  و  انداخت  بال  شانه  نامحسوس  یق  سا 
و سنا  حضور  به  وجه  تی  ب  کند  تی  اذ  را  او  واست  خی  م 
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عقب متعجب  سنا  ه  کی  طور  .د  ش  کی  نزد  او  به  انه  حی  ر 
.دیش ک 

پشت از  عی  سر  دارد  یت  ین  چه  آراز  بود  ه  دی  فهم  که  یق  سا 
.د ش  بلند  زی  م 

!ر ناها  یا  بر  می  ری  م  ما  مهندس  یا  آق   _
زیم یو  ر  از  هم  را  ا  هی  ن  یری  ش  یت  دس  شی  پ  و  برد  دست 

.ت برداش 

ارازیت پ 
۲۸  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.ت گرف  را  مقابلش  دی  فهم  را  یق  سا  تی  ن  که  آراز 
.م دار  کارت  کن  صبر  لحظه  چند   _

.د شون  متوقف  یق  سا  تا  بود  یف  کا  ش  ای  جد  نگاه  و  لحن 
در و  انداختند  هم  به  یر  معنادا  نگاه  سنا  و  انه  حی  ر 

ون ری  ب  اتاق  از  داشتند  لب  یو  ر  یو  مح  لبخند  ه  کی  حال 
.د کر  نظاره  را  ا  هن  آ  رفتن  افسوس  با  آراز  .د  رفتن 

.. .ا  توروخد  ارو  نی  ا   _
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.دیخ چر  یق  سا  سمت  به  و  دی  کش  یف  پو 
؟ید ش  خسته  شدن  قرمز  چشات   _

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
.م کن  تموم  کارامو  ردم  گی  م  بر  بخورم  ناهار  .م  خوب  نه   _

و برد  دست  .د  دا  هی  تک  زی  م  به  .د  ش  کی  نزد  او  به  آراز 
مشغول و  برداشت  چشمش  یو  ر  از  را  یق  سا  ک  نی  ع 

.د ش  آن  یا  هه  شی  ش  کردن  پاک 

یا آشناه  از  یک  ی  شی  پ  م  ری  م  ناهار  از  بعد  من   _
وام خی  م  .ه  ن  کی  م  کار  فی  شر  دانشگاه  تو  که  دورمون 

.ه ر  ای  ب  در  برام  یت  اطالالعا  بهزاد  از  ونه  تی  م  م  نی  بب 
چک و  داشت  نگه  صورتش  از  فاصله  با  را  ک  نی  ع 

.ت اس  نمانده  آن  روی  یاه  لک  شود  مطمئن  تا  کرد 
کارات یه  یق  ب  من  اتاق  تو  برو  ید  خور  رو  ناهارت   _
.ین ک  استراحت  اتاق  تو  ین  و  تی  م  ید  ش  خسته  .ن  بک  رو 

.ه خون  می  بر  تا  شرکت  ردم  گی  م  بر  شه  تموم  کارم 
دست ری  اس  را  یق  سا  کمر  و  گرفت  زی  م  از  را  ش  اه  یک  ت 

.د کر  قدرتمندش  و  مردانه 
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.د ش  هول  یق  سا 
.. .ه  باز  در  آراز   _

با بعد  و  ه  دی  بوس  را  او  یا  هم  چش  یو  ر  ل  ای  خی  ب  آراز 
شیا هم  چش  یو  ر  را  کش  نی  ع  ید  خونسر  و  آرامش 

.ت گذاش 
!م ن  کی  نم  که  شرع  خالالف  کار   _

.د دا  قورت  را  لبخندش  یق  سا 
.ت هس  که  شرکت  نی  قوان  خالالف  کارت   _

:د کر  زمزمه  جانب  به  حق  آراز 
!ه آزاد  کامالال  یس  احسا  روابط  من  شرکت  تو   _

دست تی  رضا  با  و  زد  ید  لبخن  دی  د  که  را  یق  سا  یه  خند 
به ناهار  خوردن  یا  بر  هم  دوشادوش  و  دی  کش  را  او 

.د رفتن  آشپزخانه 
*******

نم چشمانش  دی  شن  که  را  یپ  ر  دی  پ  یا  ه  چکش  یا  صد 
متوجه اصالال  و  بود  کار  مشغول  خواهرش  .د  زدن 
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خودش عمدا  سوسن  انست  دی  م  .د  بو  نشده  او  حضور 

را ش  ری  اخ  مشکالالت  تا  است  کرده  کار  غرق  را 
.د کن  فراموش 

به فاصله  همان  از  و  آمد  نی  یا  پ  هم  پله  نی  آخر  یو  ر  از 
درهم یا  هم  اخ  و  بود  قرمز  صورتش  .د  ش  ه  ری  خ  سوسن 

ریس یر  گی  د  یا  ج  در  ذهنش  که  اد  دی  م  نشان  ش  اه  رفت 
دهد تذکر  او  به  واست  خی  م  که  یا  لحظه  درست  .د  ن  کی  م 
از که  یق  اتفا  باشد  دستش  مراقب  چکش  با  کار  موقع  که 
شد باعث  سوسن  بلند  آخ  یا  صد  و  داد  رخ  دی  رس  تی  م  آن 
از پر  لحنش  .د  برسان  او  کنار  را  خودش  بلند  ی  یا  هم  قد  با 

.د بو  ین  نگرا  و  هراس 

شد؟ یچ   _

شیا ابروه  .د  دا  فشار  را  ش  اه  دی  د  بی  آس  انگشت  سوسن 
.دیش ک  هم  در  را 

؟ید اوم  یک   .. .ت  سی  ن  یز  یچ   _

کرد مجبورش  یق  سا  .ت  داش  ن  ای  جر  زی  ن  لحنش  در  درد 
ناخن ری  ز  که  یگ  مرد  خون  .د  ده  نشانش  را  انگشتش 

یه انداز  به  ضربه  اد  دی  م  نشان  د  شی  م  ه  دی  د  انگشتش 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                

                

 

   

 

       

     

 

                  

                    

              

 

             

 

 

 

 

 

                

       

https://t.me/darkhaste_romanh

وانمود سوسن  آنکه  برخالالف  و  داشته  قدرت  یف  کا 
غر یق  سا  .د  بو  آمده  دردش  کامالال  ت  سی  ن  یز  یچ  رد   

کی م 
:د ز 

کجاست؟ حواست   _

.د ز  یک  زور  لبخند  سوسن 
.. .ه  ک  نشده  یز  یچ   _

کار زی  م  از  فاصله  با  که  یک  یت  پالالس  یل  صند  یق  سا 
او یل  صند  کنار  و  برداشت  را  بود  گرفته  قرار  سوسن 
را سوسن  یا  هه  شان  و  نشست  یل  صند  یو  ر  .ت  گذاش 

.ت گرف 
خودت؟ با  ین  کی  م  ار  کی  چ  یر  دا   .. .م  جون  به  دردت   _

ارازیت پ 
۲۸  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د بو  تلنگر  و  جمله  کی  نیم  ه  منتظر  سوسن  انگار 
.د ن  دی  چک  شی  ا  هه  گون  یو  ر  شی  ا  هک  اش 
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ین روا  نکنم  کار   .. .ه  ن  کی  م  مه  ون  وی  د  داره  ل  ای  خ  و  فکر   _
.م شی  م 
:د ز  هق 

.ت گرف  ازم  امو  هه  بچ   _

.ت گرف  آغوش  در  را  او  یق  سا 
هرته؟ شهر  مگه   .. .ه  کرد  غلط   _

:دیل نا  یق  سا  یه  زمزم  به  توجه  به  سوسن 
.. .م  ری  می  م  من  یق  سا  ؟ی  چ  م  نی  بب  امو  هه  بچ  نذاره  اگه   _

.د کر  نوازش  را  او  پشت  یق  سا 
دست مگه  آخه؟  ین  کی  م  ه  یچ  فکرا  نی  ا  بگردم  دورت   _

؟ینیب ب  ارو  هه  بچ  نذاره  خودشه 

.د چسبان  یق  سا  یه  شان  به  را  ش  ای  ان  شی  پ  سوسن 
رو ون  وی  ح  نی  ا  تو   .. .ی  ناس  شیم  ن  رو  دی  نو  تو  یق  سا   _

.. .د  ای  برم  ازش  یر  کا  هر   .. .ی  ناس  شی  نم 
یه نقط  بود  گرفته  می  تصم  یت  وق  .د  گرفتن  اوج  شی  ا  هه  یر  گ 
فکر بگذارد  دی  نو  با  مشترکش  یگ  زند  مقابل  ین  ای  پا 
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د زی  م  حدس  .د  شو  سخت  اندازه  نی  ا  تا  طی  شرا  رد  کی  نم 
اما بماند،  دور  شی  ا  هه  بچ  از  یت  مد  شود  مجبور  دی  شا 
.د شو  تمام  جانش  ت  می  ق  به  یر  دو  نی  ا  رد  کی  نم  تصور 

.د نبو  یق  تواف  طالالق  به  حاضر  عنوان  چی  ه  به  دی  نو 
به خشد  بی  م  هم  را  ش  اه  یر  مه  بود  گفته  یت  ح  سوسن 

هم د  ری  بم  بود  گفته  دی  نو  اما  کند،  رها  را  او  که  یط  شر 
را ش  ای  زندگ  و  خانه  نکه  یا  از  قبل  .د  ه  دی  نم  طالالقش 

در دعوا  و  جنگ  فقط  یل  متوا  روز  چند  یا  بر  کند  ترک 

ستوه به  همسرش  یا  رفتاره  از  .ت  داش  ن  ای  جر  خانه 
تحمل را  او  عنوان  چی  ه  به  وانست  تی  نم  ر  گی  د  .د  بو  آمده 
لید تب  می  عظ  یت  نفر  به  قبل  سال  چند  نی  آتش  عشق  آن  .د  کن 

.د بو  شده 
.. .ز  یچ  مه  هی  ب  آشغال   .. .م  متنفر  ازش   _

.د کر  تنگ  او  دور  را  دستانش  یه  حلق  یق  سا 
ونم دی  م   .. .ه  سخت  دونم  یم   .. .ن  ک  تحمل  م  کی  سوسن   _
م دی  نو   .. .ر  ای  ب  طاقت  م  کی  اما  ،ی  ن  ای  نو  و  نورا  دلتنگ 

دوباره و  شه  تموم  طاقتت  که   .. .د  وا  خی  م  و  نی  هم 
.ه کن  شروع  نو  از  رو  ش  ای  گندکار  تا  ون  ته  خون  ید  برگر 
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گذاشته دست  .ی  اه  وابست  ن  ایو  ن  و  نورا  به  چقدر  ونه  دی  م 
.. .ت  ضعف  نقطه  رو 

.د نکر  آرام  را  سوسن  هم  ذره  کی  یق  سا  یا  هف  حر 
هیر گ.   . .ن  یل  حا  چه  تو  ام  هه  بچ  الن  ونم  دی  نم  یق  سا   _

کنم تحمل  یر  چطو  ونه؟  شه  تشن  ونه؟  شه  گرسن  نن؟  کی  م 
؟یق سا 

ن ای  نو  و  نورا  نگران  هم  او  خود  .د  یک  تر  هم  یق  سا  بغض 

او ین  نگرا  نی  هم  و  نبود  ری  ذ  پت  یل  مسئو  چندان  دی  نو  .د  بو 
نیا از  سوسن  واست  خی  نم  اما  رد،  کی  م  دی  تشد  را 

لرزش کرد  یع  س  نی  هم  یا  بر  شود،  باخبر  ش  ای  نگران 
.د کن  پنهان  را  شی  صدا 

باش مطمئن   .. .ه  ن  ای  نو  و  نورا  پدر  دی  نو  سوسن   _
شیپ برده  ارو  هه  بچ  حتما  بعدشم  .ت  هس  مراقبشون 

دوست دوقلوهارو  مادرشوهرت   .. .ه  گی  د  مادرش 

.ن ش  تی  اذ  اره  ذی  نم   .. .ه  دار 

کرد آرام  را  سوسن  یم  ک  یق  سا  یا  هف  حر  نی  ا  انگار 
:دیس پر  دی  ترد  با  که 
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؟یق سا  یگ  یم  راست   _

.دیس بو  را  او  یه  شان  یق  سا 
.ه باش  راحت  ا  هه  بچ  بابت  از  لت  ای  خ  .م  زی  عز  آره   _
.ت گرف  را  دستش  و  کرد  جدا  آغوشش  از  آرام  را  او 

داره؟ درد  انگشتت   _

.دیش ک  یه  آ  سوسن 
.م قلب  یه  انداز  به  نه   _

.ت گرف  قاب  دستانش  با  را  او  صورت  یق  سا 
حرف باهام   .. .ه  بمون  دلت  رو  یز  یچ  نذار  سوسن   _

.ن بز 

:دیس پر  غم  با  سوسن 
ن؟ شی  م  تموم  یک  ه  ای  س  یا  روز  نی  ا   _

.دیش ک  یه  آ  یق  سا 
عمر فت  گی  م  فت؟  گی  م  یچ  فاطمه  مامان  دته  ای   _

.. .ه  کوتاه  ه  ای  س  و  تلخ  یا  روز 
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ارازیت پ 
۲۸  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د ز  ین  محزو  لبخند  سوسن 
یگ زند  ونست  دی  م  .د  بو  خون  پر  دلش  مه  ار  چی  ب  مادر   _
اش هه  بچ  تا  رد  کی  م  تکرار  و  نی  ا   .. .ه  حم  ری  ب  چقدر 

.ه شی  هم  باشن  وار  دی  ام 

دستانش ن  ای  م  را  سوسن  یه  زد  خی  و  سرد  دستان  یق  سا 
.د فشر  و  گرفته 

رو احساساتت  یب  حسا  و  درست  دی  شا  من  سوسن   _
غصه دارم  تو  یا  پ  به  پا  باش  مطمئن  اما  نکنم،  درک 

.. .ه  سخت  ونم  دی  م  .ت  همرا  شم  کی  م  درد  و  ورم  خی  م 
به اما  کرده،  ارت  ده  غص  ات  هه  بچ  از  یر  دو  ونم  دی  م 
یر بهت  یگ  زند  ین  و  تی  م  ین  ک  تحمل  اگه  که  کن  فکر  نی  ا 

.یز بسا  براشون 

:ت گف  لرزان  یا  چانه  با  سوسن 
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؟یچ برنگردونه  ارو  هه  بچ  اگه   _

.د ز  زل  او  چشمان  در  ان  نی  اطم  با  یق  سا 
روز چند  تا  ین  کی  م  فکر   .. .ن  سوس  ه  ری  پ  دی  نو  مادر   _

از دی  نو  د؟  ای  برب  ا  هه  بچ  یر  نگهدا  پس  از  ونه  تی  م 
کرده کارو  نی  ا  عمدا  .ه  دار  خبر  دوقلوها  به  تو  یگ  وابست 
آقا و  تی  زندگ  و  خونه  سر  ی  نیش  ب  تو  تا  .ه  کن  ونت  می  پش  تا 

.ه بد  ادامه  ش  ای  گندگار  به  تمام  وقاحت  با 
.د دا  فشار  را  سوسن  دست 

نمونده براش  یا  چاره  ه  نیب  ب  دی  نو  و  ین  ک  تحمل  اگه   _
بهت ارو  هه  بچ  یت  دس  دو  خودش  باش  مطمئن 

.ن ک  تحمل  م  کی  فقط  .ه  ردون  گی  برم 
.د کر  پاک  شی  ا  هه  گون  از  را  او  یا  هک  اش  و  برد  دست 
ای .ن  بمو  ما  یه  خون  تو  روز  چند  هی  و  ای  ب  اصالال   _

مسافرت؟ ای  دی  خر  می  بر  یا  و  خی  م 

یت ح  که  دی  کش  آه  دل  ته  از  آنقدر  .د  یش  ک  یظ  یل  غ  آه  سوسن 
ار وه  نال  .د  آم  درد  به  دلش  غصه  حجم  نی  ا  از  هم  یق  سا 

:د کر  زمزمه 
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نگو .ن  نک  تکرار  منو  اشتباه  !ی  ساق  نشو  ار  ده  بچ  زود   _
از سال  چند  بذار   .. .ه  عاشقت  و  ت  سه  لعاد  اق  فو  آراز 
ه شی  م  بودن  سقف  هی  ری  ز  با  فقط  .ه  بگذر  ون  تی  زندگ 

به و  ره  بچ  هی  یا  پ  یت  وق  .ت  شناخ  درست  آدمارو 
کیر ش  بودن  آدم  از  شدی  مطمئن  که  کن  باز  تی  زندگ 
این بد  که  یا  بچه  .ن  نک  تکرار  منو  اشتباه  .ت  یگ  زند 

.ا بخد  داره  گناه  یر  ای  م 

یت سخ  به  و  گرفت  دندان  به  را  ش  نی  ری  ز  لب  یق  سا 
.د نزن  هی  گر  ری  ز  تا  کرد  کنترل  را  خودش 

باردار که  ین  زما  .ن  نک  سرزنش  رو  خودت  سوسن   _
ن ای  نو  و  نورا  .ی  بود  تجربه  کم  .د  بو  کم  سنت  ید  ش 
بزرگ پس  از  تو  .ا  خد  طرف  از  ن  ای  بزرگ  نعمت 

بخاطر بشن  بزرگ  یت  وق  مطمئنم   .. .ی  ای  برم  کردنشون 
.ن ال  بی  م  خودشون  به  تو  مثل  یر  ماد  داشتن 

:د دا  ادامه  دهد  قلب  قوت  سوسن  به  که  نی  ا  یا  بر 
من .ی  ت  سی  ن  تنها  تو  که  نکن  فراموش  هم  و  نی  ا  سوسن   _
بار نی  ا  مطمئنم  .ن  هست  سپهر  و  آراز  هست  عمه  هستم 

.ین ک  حساب  ساعدم  و  بابا  حاج  رو  ین  و  تی  م 
.د کر  کنترل  را  پوزخندش 
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همسرش .ت  سی  ن  قبلنا  مثل  هم  بابا  حاج  که  یر  دا  خبر   _
!ا ظاهر  داشته  یب  خو  ات  ری  تاث  روش 

.د کر  رها  را  پوزخندش  یق  سا  برخالالف  سوسن 
بخش هی  مقصر  تادم  سی  وا  جا  نی  ا  من  امروز  اگه   _
نیچ هم  بخوام  الن  چند  هر  !ه  ابامون  بج  حا  بزرگش 

!ید کر  انتخاب  خودت  ه  گی  م  بگم  روش  تو  رو  یز  ی 
مثل یر  پس  خام  دخترش  که  شده  یچ  نه  کی  نم  فکر  ه  گی  د 

.ه شد  دی  نو 

وانست تی  م  چه  .ت  انداخ  نی  یا  پ  را  سرش  غم  با  یق  سا 
.د بو  یم  مه  نهاد  خانواده  .ت  داش  حق  سوسن  ؟  دی  بگو 
تحت کامالال  را  فرزندان  سرنوشت  وانست  تی  م   

خانواده

سوسن که  نبود  نی  ا  فقط  صحبت  .د  ده  قرار  خود  ری  تاث 
یه شی  ر  مسئله  نی  ا  .د  بو  کرده  انتخاب  را  دی  نو  خودش 

به پرداختن  ر  گی  د  حال  که  ی  اه  شی  ر  .ت  داش  یر  تق  یم  ع 
آب .د  بو  گذشته  کار  از  کار  .ت  نداش  یا  ه  دی  فا  چی  ه  آن 
خواست .ت  ش  گی  نم  باز  جوی  به  ر  گی  د  شده  ته  خی  ر 

به را  سرش  ان  شه  عم  یا  صد  ن  دین  ش  با  که  دی  بگو  یز  ی 
.د چرخان  عقب  سمت 
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ارازیت پ 
۲۸  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

؟ نی  کرد  خلوت  خواهر  دوتا   _

دست در  که  یک  خورا  از  پر  ین  یس  ن  دی  د  با  یق  سا 
رفته او  طرف  به  .د  ش  بلند  شی  جا  از  عی  سر  بود  ش  اه  عم 

.ت گرف  دستش  از  را  ین  یس  و 
ون؟ جه  عم  نی  دی  کش  زحمت  چرا   _

.د ز  ید  لبخن  سرور 
ت بی  غ  نی  داشت  م  نی  بب  می  ن  یش  ب  می  بر  م؟  زی  عز  هی  چ  زحمت   _

؟ نی  رد  کی  م  رو  ای  ک 

سمت به  سرور  همراه  و  زده  ین  ا  جی  ب  لبخند  یق  سا 
بار نی  ا  .د  رفتن  بود  رفته  فرو  فکر  در  دوباره  که  سوسن 
بود نشسته  یق  سا  قبل  یت  لحظا  که  یل  صند  یو  ر  سرور 

.د ش  ه  ری  خ  سوسن  به  و  نشست 
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.ن و  جه  عم  فکر  تو  یت  رف  که  باز   _
:د کر  زمزمه  مطمئن  و  گرفت  را  سوسن  دست 

یچ همه  ه  گی  د  ماه  چند  تا  دادم  قول  بهت  من  دختر   _
.ن ک  اعتماد  بهم  شه  درست 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش 

خود بخاطر  ن  ای  نو  و  نورا  بجز  تی  ناراحت  که  نی  ا  مگه   _
.ه باش  هم  دی  نو 

.د ز  یم  آرا  لبخند  دی  د  که  را  سوسن  یه  زد  شوک  نگاه 
.م شد  جدا  بودم  عاشقش  که  ید  مر  از  منم  سوسن   _

یق اتفا  نی  ر  تخ  تل  همسرم  مرگ   .. .ل  شک  نی  بدتر  به  منتها 
.. .ه  سخت  ه  شی  هم  ی  یا  جد  .م  کرد  تجربه  یگ  زند  تو  که  بود 

ای بخند  م  گی  نم  .گ  مر  چه  باشه  طالالق  ش  لی  دل  چه 
ناراحت یر  دا  حق   .. .ق  اتفا  نی  ا  از  باش  خوشحال 

نکن یع  س  .ر  یذ  بپ  رو  غمت   .. .ن  بمو  یو  ق  اما  ،ی  باش 
قبل از  بدتر  حالت  یر  طو  نیا  چون  ین  ک  فرار  ازش 

.ن بمو  ت  می  تصم  یا  پ  و  باش  محکم  .ه  شی  م 
.ت گذاش  سوسن  یه  شان  یو  ر  را  دستش 

و لی  دل  عشق  .ن  سوس  نباش  ون  می  پش  ته  گذشت  از   _
آدم عاشق  که  یت  سی  ن  ن  یا  مقصر  تو  .ه  ندار  منطق 

ببخشش، .ش  نبا  هم  دی  نو  از  انتقام  دنبال  .ی  شد  یه  اشتبا 
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تا آدما  چون  .ه  ند  بهش  ین  جبرا  فرصت  چی  ه  ه  گی  د  اما 
.ن ن  کی  نم  ری  یغ  ت  نخوان  وجودشون  تمام  با  خودشون 
باش مطمئن  .ت  هس  ین  ی  بیم  که  یم  آد  نی  هم  م  دی  نو 

.ه کن  عوضش  ونه  تی  نم  یچ  ی 
او سمت  به  را  سرش  شد  باعث  یق  سا  سکوت 

.د بچرخان 
اونجا؟ ید  واستا  خی  س  نی  ع  چرا  تو   _

.د ز  لبخند  یق  سا 
.نیت هس  مون  شی  پ  شما  که  خداروشکر   _

.د کر  نگاه  ا  هن  آ  به  محبت  با  سرور 
.م بش  قربونتون   _

خواهرش کار  زی  م  یو  ر  یق  سا  که  ین  یس  داخل  از 
سوسن سمت  به  و  برداشته  یا  ید  زی  کی  ک  بود  گذاشته 

.ت گرف 
غمش نه   .. .ه  گی  د  ه  نی  هم  ا  ین  د   .. .ن  و  جه  عم  بخور  ای  ب   _

.شیش خو  نه  هی  دائم 

.ت گرف  ش  اه  عم  دست  از  را  کی  ک  لی  می  ب  سوسن 
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رو تحملش  من  .ه  عم  شن  تموم  زود  روزا  نی  ا  کاش   _
.م ندار 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  سرور 
نیا .ه  ش  تموم  زود  عمرشون  دارن  عجله  همش  آدما   _

یل سا  و  د  ای  م  بعدم  سال  .ن  شی  م  تموم  روزام 
امروز که  نی  ا  از  بعد  سال  باش  مطمئن   .. .ش  ر  تد  بع 
.یت هس  یض  را  و  خوشحال  یت  گرف  یم  یم  تص  نی  همچ 

.ت نشس  کنارشان  یق  سا 
.ه شی  م  یر  طو  نی  هم  مطمئنم  منم   _

.د چرخان  او  سمت  به  را  نگاهش  سرور 
جا نی  ا  د  ای  ب  رو  شام  بگو  بزن  زنگ  آراز  به  برو  پاشو   _

.میش با  هم  دور 

.د کر  نگاه  سرور  به  دی  ترد  با  یق  سا 
رو عمو  .ن  داشت  کار  کارخونه  رفتن  ری  اردش  عمو  با   _

کنم؟ دعوت  هم 
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.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  به  پ  چپ  چ  سرور 
برداره؟ من  سر  از  دست  واد  خی  نم  تو  شوهر  نی  ا   _

ارازیت پ 
۲۸  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

به طی  شرا  آن  در  را  ری  اردش  حرف  که  بود  مردد  یق  سا 
که بود  یر  طو  سوسن  تی  وضع  .ه  ن  ای  ورد  ای  ب  ن  ای  م 
ان شی  برا  را  موضوع  نی  ا  به  پرداخت  یه  حوصل 

برابر در  کند  فرصت  که  نی  ا  از  قبل  اما  بود،  نگذاشته 
که بود  سوسن  خود  نی  ا  دی  بگو  یز  یچ  ش  اه  عم  حرف 

.دیش ک  ن  ای  م  به  را  ری  اردش  ن  ای  جر 
ردش که  هی  چ  خان  ری  اردش  با  مشکلتون  ون  جه  عم   _

با که  سپهرم  .د  ای  م  بنظر  یص  متشخ  مرد  یل  یخ  ؟  نی  ن  کی  م 
.ه ندار  یل  مشک  ازدواجتون 

.د کر  اخم  سرور 
.ت سی  ن  حرفا  نی  ا  وقت  الن   _
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:ت گف  عی  سر  یق  سا 
نیا مخالف  چرا  شما  همم  فی  نم  منم  ون؟  جه  عم  چرا   _

!یج ازدوا 

.دیش ک  یه  آ  سرور 
.. .ا  دختر  گذشته  من  سن  از  ازدواج   _

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  یق  سا 
؟ نی  ن  زی  م  که  هی  حرف  چه  ن  یا   .. .ا  توروخد  ون  جه  عم   _
ریش ارد  عمو  کرد  رد  یا  بر  محکمتون  لی  دل  که  نی  نگ 

خوشتون ری  اردش  عمو  از  ونم  دی  م  من  عمه  ه؟  نی  هم  فقط 
؟ نی  ت  سی  ن  وصلت  نی  ا  به  یض  را  چرا  واقعا  .د  ای  م 

.دیش پا  یق  سا  یو  ر  به  ین  یگ  غم  لبخند  سرور 
در رو  خودم  من  اما   ، هی  متشخص  مرد  خان  ری  اردش   _

.م ش  یش  چال  نی  چن  وارد  که  م  نی  بی  نم  یت  یع  موق 

سکوت سوسن  .د  کردن  نگاه  او  به  جی  گ  سوسن  و  یق  سا 
.ت شکس  را 

؟یش چال  چه  ؟ی  چ  ین  عی   _
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.د چرخان  سوسن  سمت  را  سرش  سرور 
شیب کما  رو  مادرشون   .. .ن  نوجوون  ری  اردش  یا  هه  بچ   _
که نی  ا  به  باشه  ید  یم  ا  هی  ا  هه  بچ  دل  ته  دی  شا  و  ن  نی  بی  م 

است دی  پ  که  طور  نی  ا  .ن  کن  یت  آش  دوباره  مادرشون  و  پدر 
.. .ه  نکرد  اد  جی  ا  اش  هه  بچ  تو  یگ  آماد  چی  ه  ا  هه  بچ  پدر 

.د کر  یه  کوتا  مکث 
رو عمرم  یا  روز  نی  بدتر  سپهر  پدر  فوت  از  بعد   _
و بود  پسرم  رد  کی  م  آرومم  که  یز  یچ  تنها  .م  گذروند 

مختصات نی  هم  با  رو  النم  یگ  زند  .ش  ن  دی  کش  قد  ن  دی  د 
با م  نی  بی  نم  خودم  توان  در  که  ه  نی  ا  تی  واقع  .م  دار  دوست 
رو حسرتشون  ای  غم  .م  شد  رو  در  رو  ری  اردش  یا  هه  بچ 
تو من  حضور  با  معصوما  طفل  اون  وام  خی  نم  .م  نی  بب 
به قرار  اگر  .ن  کن  ی  دی  ناام  احساس  پدرشون  یگ  زند 
یض را  یض  را  ا  هه  بچ  اون  خود  دی  با  باشه  یت  وصل 

مجبور پدرشون  و  من  ازدواج  از  بعد  که  نی  ا  نه  .ن  باش 
.ن کن  قبول  رو  تی  واقع  نی  ا  شن 

ه دی  شن  ش  اه  عم  زبان  از  که  یل  یل  د  از  زده  ت  ری  ح  یق  سا 
:د کر  زمزمه  بود 
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شه مطمئن  شما  جانب  از  واست  خی  م  عمو  ون  جه  عم   _
.ه بزن  حرف  اش  هه  بچ  با  بعدش  تا 

.د ز  یم  آرا  لبخند  سرور 
.ه ن  زی  م  گول  رو  خودش  داره  تر  شی  ب  عموت  یق  سا   _

:د ز  لب  یق  سا 
؟یچ ین  عی   _

:د دا  جواب  تی  قاطع  با  سرور 
رو مسئله  نی  ا  عمدا  داره  .م  زد  حرف  ری  اردش  با  من   _
بسته دی  ام  هی  قض  نی  ا  به  که  انگار  .ه  داز  نی  م  گوش  پشت 
همه و  ن  ری  بگ  ارتباط  سپهر  و  من  با  بتونن  اش  هه  بچ  که 
نظر از  هی  غلط  روش  روش  نیا  متاسفانه  .ه  ش  حل  ی 

نیا از  باشن  داشته  ه  نی  زم  شیپ  هی  دی  با  اش  هه  بچ  .ن  م 
نیا کردن  مطرح  یگ  آماد  فعالال  ری  اردش  اما  موضوع، 

.ه ندار  اش  هه  بچ  با  رو  ن  ای  جر 
.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش 

.م بد  انجام  ارو  هه  بچ  اون  پدر  یه  فی  وظ  ونم  تی  نم  من   _
و من  نی  ب  که  یز  یچ  .ه  باش  اونا  خود  نی  ب  دی  با  ارتباط  نی  ا 
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موافقت هی  قض  نی  ا  با  راحت  یل  یخ  سپهر  و  هست  پسرم 
.ه کرد 

.د چسبان  یق  سا  یو  باز  به  را  دستش 

ارازیت پ 
۲۹  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

ید کر  دعوت  عموشم  .ن  بز  زنگ  آراز  به  برو  پاشو   _
و دادن  ید  نها  شی  پ  هی  شون  یا  حال  هر  به  .ت  سی  ن  یا  مسئله 

نیا بخاطر  ت  سی  ن  قرار  .م  کرد  رد  احترام  کمال  در  من 
.مین ک  ارتباط  قطع  موضوع 

آراز به  زدن  زنگ  یا  بر  و  داد  تکان  سر  دی  ترد  با  یق  سا 
که یل  سوا  با  اما  برود،  خانه  به  تا  گرفت  فاصله  ا  هن  آ  از 

.دیخ چر  عقب  به  و  تاد  سی  ا  بود  ذهنش  در 
نیا با  اونا  و  کنه  صحبت  اش  هه  بچ  با  ری  اردش  اگه   _

؟ نی  ندار  یل  مشک  شما  ن  ای  ب  کنار  موضوع 

.د ش  ه  ری  خ  سرور  چشمان  به 
باهاش؟ نی  کن  ازدواج  نی  ن  کی  م  قبول   _
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.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  سرور 
شوهر نگران  بختم  دم  دختر  انگار   .. .ر  دخت  برو   _

!ه من  کردن 

.دید خن  هم  سوسن  یت  ح  !د  ز  ید  گشا  و  گل  لبخند  یق  سا 
اعالالم مدل  کی  خودش  نوع  در  سربال  جواب  نی  ا 

داشت یپ  در  را  یق  سا  شوق  که  یت  یا  رض  .د  بو  تی  رضا 

در سوسن  مشکالالت  بخاطر  که  یخ  تل  حس  از  یک  اند   
و

.د بو  شده  کاسته  رد  کی  م  احساس  وجودش 

پوستش ری  ز  ش  اه  عم  یل  سربا  جواب  از  که  یق  ذو  با 
سرور .د  ری  بگ  تماس  آراز  با  تا  رفت  خانه  به  بود  ه  دی  دو 
که نی  ا  فکر  و  بودند  ارزشمند  شیا  بر  تی  ها  نی  ب  ری  اردش  و 

کنند آغاز  را  یک  مشتر  یگ  زند  هم  کنار  ا  هن  آ 
آن واست  خی  م  دلش  که  ین  ا  جیه  .د  ر  کی  م  ش  اه  د  زن  ا  جی  ه 

!د کن  منتقل  هم  آراز  به  را 
*****

.د تکان  دستش  پاکت  داخل  را  ارش  گی  س  خاکستر  ری  اردش 
؟یق سا  نه  کی  نم  ت  تی  اذ  که  ار  گی  س  دود   _
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:د ز  غر  آراز  دهد  جواب  یق  سا  که  نی  ا  از  قبل 
!ک کش  وسط  نی  ا  که  منم   _

.د کر  اخم  ری  اردش 
درصد هی  !ه  یل  ک  کنم  تی  همراه  دادم  افتخار  که  نی  هم   _

.م کن  محدود  تو  بخاطر  رو  نم  دی  کش  ار  گی  س  کن  فکر 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  آراز 
سرور که  هم  رو  شامت  ون؟  ته  خون  یر  بی  م  فی  تشر   _

.ت برا  کرد  آماده  جون 

بود نشسته  پشت  در  که  یق  سا  به  جلو  هی  نی  یآ  از  ری  اردش 
جلو یل  صند  یو  ر  یق  سا  بود  کرده  یر  کا  هر  .د  ش  ه  ری  خ 

.د بو  ننشسته 
حساب به  می  بخور  ین  بست  می  بر  یر  دا  حوصله  یق  سا   _

آراز؟

.دید خن  یق  سا 
به راجع  دی  شا  اتفاقا   .. .ا  حتم  .ن  عموجو  نه  که  چرا   _

.م گفت  بهتون  ی  یا  زی  چ  هی  سرورم  عمه 
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.د شدن  زی  ت  سرور  نام  ن  دین  ش  با  ری  اردش  یا  هش  گو 
؟ی یا  زی  چ  چه   _

:دیس پر  دی  ترد  با  یق  سا 
سقف هی  ری  ز  سرور  عمه  با  نی  دار  دوست  واقعا  عمو   _

؟ نی  کن  یگ  زند 

.د دا  تکان  سر  لبخند  با  ری  اردش 
.م بود  متنفر  زنه  یچ  هر  از  همسرم  از  ی  یا  جد  از  بعد   _

زیم ت  رو  مه  خون  م  ری  بگ  خدمتکار  نبودم  حاضر  یت  ح 
.ن رستاد  فی  م  خانم  یت  خدما  یا  شرکت  اکثر  چون  کنن 

.دیش ک  یه  کوتا  نفس 

قرار م  دی  فهم  م  دی  د  رو  خانمت  عمه  بار  نی  اول  یت  وق   _
خانمت عمه  منتها  .م  کن  فراموشش  ای  سادگ  نی  ا  به  ت  سی  ن 

.. .ن  ش  بنده  همسر  که  ن  دی  نم  افتخار 

.د ز  ید  گشا  و  گل  لبخند  آراز 
.ه ن  کی  م  یر  کا  خوب   _
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:دیر غ  ری  اردش 
بدبخت مجرد  هی  خودت  الن  نبودم  من  .د  ببن  دهنتو   _

.ید بو 

از ط  ای  احت  با  و  ه  دی  پر  ا  هن  آ  بحث  ن  ای  م  لبخند  با  یق  سا 
:دیس پر  ری  اردش 

هی ونم  تی  م  اما  نشه،  یب  د  ای  ب  بر  حمل  عموجون   _
بپرسم؟ ازتون  یز  ی 

ارازیت پ 
۲۹  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:د ز  لب  ین  مهربا  با  ری  اردش 
.م زی  عز  بپرس   _

:د کر  زمزمه  آرام  یق  سا 
همسر با  دوباره  که  نی  کرد  فکر  نی  ا  به  قت  وچ  یه   _

؟ نی  کن  یت  آش  سابقتون 
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عقب به  را  سرش  تند  یق  سا  سوال  از  شوکه  ری  اردش 
.د ش  ه  ری  خ  او  به  ه  نی  یآ  از  متعجب  هم  آراز  یت  ح  .د  چرخان 

ان؟ جی  ساق  یس  ر  پی  م  یز  یچ  نی  همچ  چرا   _

شک با  آراز  بدهد  را  ری  اردش  پاسخ  یق  سا  که  نی  ا  از  قبل 
:د کر  زمزمه 

گفته؟ یز  یچ  سرور  عمه   _

.ت انداخ  بال  شانه  یق  سا 
.م بدون  بودم  کنجکاو  فقط  نه   _
.ت دوخ  ری  اردش  به  را  نگاهش 

نیا بخو  که  نشده  قت  وچ  یه  ور  نی  آ  و  اورهان  خاطر  ب 
؟ نی  برگرد  سابقتون  همسر  شی  پ 

.د دا  ون  ری  ب  ه  نی  س  از  را  آهش  ری  اردش 
.م گرفت  طالالق  ور  نی  آ  و  اورهان  بخاطر  من  یق  سا   _

به و  زده  یخ  تل  لبخند  دی  د  که  را  یق  سا  متعجب  نگاهش 

.د ش  ه  ری  خ  شی  و  ره  روب 
له همسرسابقم  و  من  دعواهای  وسط  داشتن  ام  هه  بچ   _
سوسن خواهرت  ونم  تی  م  امروز  من  ین  و  دی  م  .ن  د  شی  م 
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بخاطر البته   .. .و  رش  ا  ین  نگرا  .م  کن  درک  کامالال  رو 
.م قائل  احترام  براش  تی  ها  نیب  هم  ی  یا  جد  به  ش  می  تصم 

در رو  لطف  نی  بهتر  ه  شی  م  متوجه  بگذره  که  سال  چند 
بهتر مراتب  به  بودن  طالالق  فرزند  .ه  کرد  اش  هه  بچ   

حق

دعوا و  نفرت  از  پر  که  ین  ک  رشد  یط  یح  م  تو  که  ه  نی  ا  از 
.هیم حترا  ای  ب  و 

:د کر  زمزمه  کنجکاو  آراز 
؟یگیم ن  برامون  ازدواجت  از  چرا  ری  اردش   _

:د ز  غر  ری  اردش 
نیا بخاطر  بودم  ری  ام  یا  ج  من  !و  عم  و  نه  ری  اردش   _
.. .ت  دست  ادم  دی  م  وردم  ای  درم  رو  چشات  ت  تی  می  صم 

.د ز  او  یخ  شو  به  ید  لبخن  آراز 
احساس تا  نم  کی  م  صدات  ری  اردش  دارم  اره  چی  ب   _

دست از  و  رن  سرورجو  و  ین  ک  طراوات  و  ین  جوو 
!ید ن 

.د ش  ید  ج  و  کرد  یه  کوتا  مکث 
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یچ سابقت  زن  با  مشکلت   .. .ی  شوخ  از  دور  حال   _
داشت؟ ید  ا  ری  ا  و  بی  ع  چه  بود؟ 

:د دا  جواب  مقابلش  بان  ای  خ  به  ه  ری  خ  ری  اردش 
طرف که  ت  سی  ن  ین  مع  نی  ا  به  الزاما  تفاهم  عدم   _

ت ای  خصوص  با  آدم  تا  دو  یه  گا  .ه  دار  مشکل  مقابلت 
تفاوت  .. .ن  ور  خی  م  مشکل  به  و  ازن  سی  نم  باهم  خوب 
و تفاوتا  نی  ا  یه  هم  درسته   .. .ا  هه  گا  دی  د  تفاوت  ه،  قی  سل 

یگ زند  تو  اگه  اما  نه،  کیم  قشنگ  رو  ای  دن  تضادا 

مشکل به  نی  طرف  شن  د  ای  ز  یل  یخ  تفاوتا  نی  ا  مشترک 

.ن ور  خی  م 
.د دا  نی  یا  پ  را  شاگرد  سمت  یه  شی  ش  از  یم  ک 

یع س  همه  .ه  ری  گی  نم  گردن  س  کچیه  که  هی  زی  چ  اشتباه   _
و کنن  تبرئه  رو  خودشون  حی  توض  و  هی  توج  با  نن  کی  م 

.ن بد  جلوه  قص  نی  ب  رو  خودشون 
.د ز  ید  پوزخن 

رد کی  م  قبول  خودشو  راد  یا  و  بی  ع  کس  هر  اگه  البته   _
کنه رفع  رو  ادش  ری  ا  و  ب  یع  که  بود  نی  ا  یا  بر  شی  سع  و 

،یزیرن خو  و  خون  نه  شد  یم  جنگ  همه  نی  ا  نه  ای  دن  تو 
.. .ی  زی  چ  نه 
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.د چرخان  بود  متفکر  که  آراز  سمت  به  را  نگاهش 

تو رو  مختلف  حس  یل  ک  که  نیا  نی  ع  در  طالالقم  از  بعد   
_

بیج ع  نفرت  و  ه  نی  ک  حس  هی  ردم  کی  م  احساس  وجودم 
یه هم  آدما  از  یل  یخ  مثل  منم  .م  داشت  م  بی  غر  و 

با واستم  خی  م  مدام  و  زنم  گردن  بودم  انداخته  ارو  ری  تقص 

یگ زند  تو  من  که  بقبولونم  خودم  به  حرفا  نی  ا  تکرار 
.م نشد  مرتکب  یه  اشتبا  چی  ه  مشترکم 

ید ش  یه  گنا  مرتکب  ای  ید  کر  اشتباه  که  نی  ا  قبول 
.م نداشت  من  که  ی  زی  چ  .د  وا  خی  م  ی  یل  با  شجاعت 

ارازیت پ 
۲۹  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د ز  یخ  تل  لبخند 
و یو  ق  پدر  هی  ام  هه  بچ  ذهن  تو  کردم  یع  س  ه  شی  هم  من   _

فیع ض  یل  یخ  که  ه  نی  ا  تی  واقع  خب  اما  باشم،  شجاع 
.ه ر  ای  درب  ارو  ری  ش  یا  اد  بلده  فقط  که  گربه  هی  .م  بود 

:د کر  زمزمه  نشان  ای  م  ن  یگ  سن  جو  ری  یغ  ت  یا  بر  آراز 
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.ن عموجو  نوم  شی  م  دی  جد  یا  حرف   _

:دیر غ  اخم  با  ری  اردش 
و درد  باهات  ه  شی  نم  که  کمته  تی  ظرف  نی  هم  بخاطر   _

.د کر  دل 

ا هن  آ  ل  کل  ک  .د  نشو  رها  ش  اه  خند  تا  دی  گز  لب  یق  سا 
.ت داش  سراغ  که  بود  یل  کل  ک  نی  ر  ته  بامز 

.. .ن  عموجو  نی  فت  گی  م  نی  داشت   _

ن دی  شن  یا  بر  یق  سا  یو  کنجکا  به  ید  لبخن  ری  اردش 
.د ز  ماجرا  یه  ادام 

من یت  وق  .م  ید  ش  آشنا  هم  با  هی  ترک  تو  یل  بار  و  من   _
.د ا  دی  م  یز  سب  قورمه  یو  ب  سرم  و  بودم  جوون  یل  ی 

چون دهد  شرح  را  ازدواجشان  یا  ماجر  واست  خی  نم 
هیب ش  ا  قی  دق  بود  شده  مرتکب  ین  جوا  در  که  یه  اشتبا 

با شانس  اگر  و  شده  آن  ری  درگ  هم  آراز  که  بود  یه  اشتبا 
سقوط چاه  نی  ا  یه  نقط  ن  یر  ت  قی  عم  در  نبود  ر  ای  او 

انست دی  م  خوب  او  و  باهوش  و  بود  زی  ت  یق  سا  .د  ر  کی  م 
بالالفاصله یق  سا  یل  بار  با  ازدواجش  ماجرای  فی  تعر   

با
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و آراز  ید  نامز  یا  ماجر  با  وصلت  نی  ا  شباهت  متوجه 
یا بر  .د  شو  نی  غمگ  است  ممکن  و  شد  خواهد  می  نس 

سربسته و  گرفت  فاکتور  ها  ماجرا  آن  یم  تما  از  نی  هم 
:د دا  حی  توض 

به م  دی  فهم  گذشت  ون  می  یا  آشن  از  که  مدت  هی  از  بعد   _
خودمو کردم  یع  س  حماقت  با  اما   ، می  ور  خی  نم  هم  درد 
ره ای  م  تفاهم  داشتن  دوست  که  حرفا  نی  ا  با   .. .م  بزن  گول 

... و  ه  ری  گی  م  شکل  خودش  احترام  و 
.دیش ک  یق  یم  ع  نفس 

دیا نب  که  یق  اتفا  اون  و  حماقت  به  زدم  خودمو  خالالصه   
_

.د نبو  می  زندگ  حماقت  تنها  نیا  اما  افتاد،  فتاد  وی  م 
حیض تو  خودش  و  بپرسند  ی  زیچ  ا  هن  آ  تا  نماند  منتظر 

:د دا 
دومم اشتباه  ازدواج  از  بعد  بالالفاصله  شدن  ار  ده  بچ   _

دارمشون که  نی  ا  از  و  امم  هه  بچ  عاشق  که  نی  ا  با  .د  بو 
ونم دی  م  م  نی  ا  اما  نم،  کی  م  خداروشکر  بار  هزار  یز  رو 

با که  نی  ا  ن  دی  د  با  و  تی  موقع  اون  تو  شدنم  ار  ده  بچ 
.د بو  می  زندگ  اشتباه  نی  بزرگتر  می  دار  اختالالف  همسرم 
نیا به  رو  ناه  گی  ب  موجود  دوتا  یا  پ  همسرسابقم  و  من 
بهتر روابطمون  دی  شا  که  دیم  ا  نی  ا  به  می  کرد  باز  ای  دن 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                    

   

           

                  

                      

 

 

                 

              

                  

             

 

                    

               

                

              

                    

                  

            

https://t.me/darkhaste_romanh

هزار مشکالالتمون  که  نشد  بهتر  یچ  یه  تنها  نه  اما   
شد،

.ن شد  برابر 
.ت گرف  غم  یو  ب  و  رنگ  لحنش 

اختالالف دخترم  و  پسر  شدم  باعث  که  نی  ا  از  ه  شی  هم   _
بدم خودم  از  بخورن  غصه  و  ن  نی  بب  رو  مادرشون  و  من 

.د ای  م 

:د کر  زمزمه  محبت  با  او  دادن  نی  تسک  یا  بر  یق  سا 
.ن ن  کی  م  افتخار  شما  مثل  یر  پد  داشتن  به  اتون  هه  بچ   _

شما که  ه  نی  ا  مهم  .ن  دار  اشتباه  ون  شی  زندگ  تو  آدما  یه  هم 
.نید ب  بهبود  رو  شون  یگ  زند  طی  شرا  نی  کرد  یع  س 

با و  برد  ون  ری  ب  نی  ماش  یه  پنجر  از  را  دستش  ری  اردش 
.د کر  لمس  را  دی  ز  وی  م  که  یم  مالالی  می  نس  دست 

قت وچ  یه  که  هستن  ا  هء  خالال  از  یض  بع  یق  سا  ین  و  دی  م 
_

دوست دی  شا  که   .. .ن  م  یا  هه  بچ  خالالء  مثل  .ن  شی  نم  پر 
، می  کن  یگ  زند  هم  کنار  صلح  با  مادرشون  و  من  داشتن 

یو آرز  نی  ا  که  ونستم  دیم  شدم  جدا  یت  وق  من  اما 
از یت  وق  من  .ه  شی  نم  برآورده  قت  وچ  یه  ام  هه  بچ 
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براشون یب  خو  پدر  ونستم  تیم  بودم  جدا  مادرشون 
.م باش 

.د چرخان  یق  سا  سمت  به  را  سرش 

شدم جدا  یت  وق  .م  بد  واضح  رو  جوابت  بذار  نی  بنابرا   _
جدا از  بعد  .م  واست  خی  م  رو  ی  یا  جد  نی  ا  وجود  تمام  با 
.م نکرد  فکر  یگ  زند  اون  به  برگشت  به  قت  وچ  یه  شدنم 

:د ز  ید  لبخن 
مجدد ازدواج  یا  بر  ید  قص  هم  سرور  ن  دی  د  از  قبل  تا   _

.م نداشت 

ارازیت پ 
۲۹  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:دیس پر  دی  ترد  با  او  چشمان  در  ه  ری  خ  یق  سا 
؟ هی  چ  یا  بر  سرور  عمه  مخالفت  لی  دل  نی  ون  دی  م   _

:د دا  جواب  خنده  با  آراز  ری  اردش  یا  بج 
.ه دی  نم  لو  سه  گی  د  یک  ی  عاشق  جون  سرور  دی  شا   _
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:دیر غ  ری  اردش 
من یه  برادرزاد  بودن  نمکدون  حجم  نی  ا  با  تو  یق  سا   _

؟یایم کنار  یر  چطو 

بان ای  خ  یه  گوش  را  نی  ماش  و  زده  راهنما  خنده  با  آراز 
.د کر  پارک 

م ری  بگ  ای  می  بخور  ین  بست  کافه  خود  تو  نی  ر  ای  م  فی  تشر   _
؟ نی  ماش  تو  رم  ای  ب 

که یا  کافه  به  و  گرفته  یق  سا  از  را  نگاهش  ری  اردش 
.ت دوخ  بود  کرده  پارک  مقابلش  آراز 

.م ندار  یغ  شلو  یه  حوصل  مه  خست  من   .. .ه  شلوغ  کافه   _
گپ م  کی  زاحمتت  می  ب  هم  ما  یر  یگ  ب  ین  بست  یر  یم  تو  تا 

.م ه  با  می  بزن 

:د ز  غر  آراز 
حساب به  ین  بست   .. .ا  آق  ذهاب  ب  ای  ا  سی  سرو  می  شد  ما   _

ه؟ گی  د  شماست 

:د دا  جواب  کوتاه  ری  اردش 
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.نی یا  پ  برو  نه   _

.د ش  ده  ای  پ  نی  ماش  از  غرغر  با  آراز 
.ه دی  نم  محلت  سرورجون  که  اخالالقته  نی  هم  بخاطر   _

!سیس خ 

آراز به  که  یق  عش  .د  ش  ه  ری  خ  او  رفتن  به  لبخند  با  یق  سا 
.. .ی  می  قد  نه  و  بود  شده  یر  تکرا  شی  برا  نه  داشت 

ا هت  ساع  و  شده  ه  ری  خ  آراز  به  وانست  تی  م  هم  همچنان 
رخ اتفاق  نی  هم  هم  حال  .د  شو  غرق  خود  یا  ه  ای  رو  در 
حواسش انگار  و  بود  آراز  به  ه  ری  خ  همچنان  .د  بو  داده 
یر معنادا  لبخند  با  و  ده  یخ  چر  سمتش  به  ری  اردش  نبود 

شد خارج  شان  دی  د  از  آراز  یت  وق  .ت  اس  شده  ش  اه  ری  خ 
و شده  پرت  ون  ری  ب  به  شی  ها  ای  رو  از  تازه  یق  سا  انگار 

احساس خودش  یو  ر  را  ری  اردش  نگاه  ین  یگ  سن  توانست 
ن دی  د  با  و  چرخانده  ری  اردش  سمت  به  را  سرش  .د  کن 
.د انداختن  گل  شی  ا  هپ  ل  کرد  حس  او  معنادار  لبخند 

مهربان یق  سا  یه  زد  خجالت  صورت  ن  دی  د  با  ری  اردش 
.د کر  نگاهش 
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و اورهان  نم  کی  م  دعا  م  نیب  یم  رو  آراز  و  تو  یت  وق   _
.ن کن  تجربه  شمارو  عشق  مثل  یق  عش  ورم  نی  آ 

خواهد معذب  بحث  نی  ا  دادن  ادامه  از  یق  سا  انست  دی  م 
بالالفاصله و  دی  بگو  یز  یچ  او  نداد  فرصت  نی  بنابرا   

شد

:د کر  اضافه 

؟ هی  چ  مخالفتش  لی  دل   .. .یت  ف  گی  م  سرور  از  یت  داش   _

شده گرفته  سر  از  دوباره  که  یث  بح  از  خوشحال  یق  سا 
:د کر  زمزمه  بود 

یا صحبت  یل  از  جون؟  عمو  نی  ن  کی  م  فکر  یچ  شما   _
؟ نی  نشد  متوجه  یز  یچ  عمه 

.د بر  فرو  ش  ای  جوگندم  یا  موه  یل  را  دستش  ری  اردش 
تعلق احساس  مرزش  ای  ب  خدا  همسر  به  همچنان  دی  شا   _
همسرش عاشق  .ه  داشت  یت  سخ  یگ  زند  سرور  .ه  دار 

اما نبوده،  ین  طول  د  ای  ز  مشترکشون  یگ  زند  دی  شا  .ه  بود 
کردن یع  س  رو  کوتاه  مدت  همون  و  بودن  هم  عاشق 
نیا با  ونه  تی  نم  هنوز  سرور  دی  شا  .ن  کن  یر  سپ  یل  عا 

.د ای  ب  کنار  موضوع 
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ش اه  عم  ین  عی  .د  ش  متعجب  ریش  ارد  جواب  از  یق  سا 
گفته ای  بود؟  نگفته  ری  اردش  به  واضح  را  مخالفتش  لی  دل 

که بود  خودش  زدن  گول  حال  در  ری  اردش  و  بود 
با زدن  حرف  ین  عی  ت؟  سی  ر  گی  د  زی  چ  موضوع 

مرد ری  اردش  بود؟  سخت  اندازه  نی  ا  تا  شی  ا  هه  بچ 
لیل د  زی  ن  ش  اه  عم  اگر  یت  ح  بود  مطمئن  .د  بو  یش  باهو 

هم باز  بود  نداده  حی  توض  او  یا  بر  می  مستق  را  مخالفتش 

نیا خودش  او  یا  هت  صحب  یل  از  وانست  تی  م  او 
.د شو  متوجه  را  موضوع 

عموجون؟ حدستونه  تنها  نی  ا   _

.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  صورت  به  کنجکاو  ری  اردش 
جان؟ یق  سا  چطور   _

:د کر  نجوا  متانت  با  یق  سا 
عمه با  نی  دار  دوست  واقعا  شما  کردم  حس  من   _

.نین ک  ازدواج  سرور 

ارازیت پ 
۲۹  _۴ ارت  پ 
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امل ع_  ینب  ز 

.د ز  زل  او  چشمان  به  ان  نی  اطم  با  ری  اردش 
با واد  خی  م  دلم  واقعا  من  .ی  کرد  فکر  درست   _

.م کن  ازدواج  سرورجان 

.د دا  ون  ری  ب  کوتاه  را  نفسش  یق  سا 
موضوع نی  ا  به  راجع  عمه  با  امروز  راستش   _

برخالالف عمه  چرا  بود  بی  عج  برام  .م  کرد  صحبت 
بنظر یف  طر  از  و  هی  راض  وصلت  نی  ا  به  سپهرم  که  نی  ا 
مخالفت بازم  اما  اتفاق  ن  یا  به  ت  سی  ن  لی  می  ب  خودشم  د  ای  م 

.ه ن  کی  م 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  ری  اردش 
شد؟ یچ  ه  جی  نت  خب؟   _

.ت انداخ  بال  شانه  یق  سا 
.د کر  قانعم  عمه  ات  حی  توض   _
.د ش  ه  ری  خ  ری  اردش  چشمان  به 
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رو مخالفتش  لی  دل  شما  ردم  کی  م  فکر  راستش   _
.نین و  دی  م 

:دیس پر  دی  ترد  با  ری  اردش 
نزدم؟ حدس  درست   _

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  یق  سا 
همسر به  یط  رب  اصالال  عمه  مشکل   .. .ه  ن   _
و شما  به  ه  شی  م  مربوط  .ه  ندار  مرزش  ای  خداب 

.ن اتو  هه  بچ 

.د ز  ید  لبخن  کالالفه  ری  اردش 
حد از  شی  ب  و  ره  مسئل  نی  ا  سرور  بنظرم  جان  یق  سا   _
نیا با  بالخره  ا  هه  بچ  ازدواجمون  از  بعد  .ه  کرد  بولد 

.ن ای  م  کنار  مسئله 

را زی  چ  همه  ری  اردش  پس  .د  ز  یخ  تل  لبخند  یق  سا 
.د بو  زده  چپ  یل  ع  کوچهی  به  را  خودش  .ت  انس  دی  م 

.. .و  عم  مدم  وی  ن  کنار  پدرم  مجدد  ازدواج  با  من   _
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 . د ی کش   ی پوف   ر ی اردش 

 ... جان ی ساق _  

 

 . د ی بگو   ی ز ی چ   او   نداد   اجازه   ی ساق 

  ح ی توض   بهمون   ذاشت ی م   وقت   بابا حاج   اگه   عمو _  

  کنه   آماده   اتفاق   ن ی ا   ی برا   مارو   کرد ی م   ی سع   ا ی   داد ی م 

 . باهاشون   کردم ی نم   ی ب ی غر   احساس   نهمه ی ا   الن 

 . کرد   بسته   و   باز   کوتاه   غم   با   را   چشمانش 

  ن ی ا   بستر   اگه   د ی شا .  شه ی نم   صاف   پدرم   با   دلم   قتا ی حق _  

  و   خواهر   و   من   کرد ی م   فراهم   برامون   رو   موضوع 

 .... م ی ومد ی م   کنار   ان ی جر   ن ی ا   با   تر راحت   برادرم 

 

  با   آراز   دن ی رس   راه   از   و   راننده   سمت   در   شدن   باز 

  قطع   را   شان ی ها صحبت   ی بستن   بزرگ   نسبتا   ی ها ظرف 

 .  کرد 

 : د ی پرس   و   کرده   تعارف   را   ها ی بستن   آراز 

 دن؟ ی رس   کجا   به   مذاکرات   خب _  
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برداشت را  ین  بست  یا  هف  ظر  از  یک  ی  متفکر  ری  اردش 
جواب یق  سا  .د  بر  فرو  دهانش  داخل  را  ین  بست  قاشق  و 

:د دا 
فعالال !ی  برگشت  تند  چقدرم  !ی  رفت  ه  قی  دق  دو  همش   _

!

.د کر  زمزمه  و  داده  قورت  را  دهانش  ین  بست  ری  اردش 
.م بگ  بهشون  دی  با  یر  چطو  ونم  دی  نم  راستش   _

:دیس پر  جی  گ  نبود  بحث  ن  ای  جر  در  که  آراز 
؟یگ ب  یک  به  رو  یچ   _

آراز سوال  و  داده  قرار  مخاطب  را  ری  اردش  یق  سا 
.د مان  واب  جی  ب 

بنظرم اما  ن،  ری  بگ  جبهه  اتون  هه  بچ  نی  رس  تی  م  شما   _
نیا صادقانه  دی  با  فقط  .ن  ن  کی  م  درک  شمارو  طی  شرا  اونا 

.نین ک  مطرح  باهاشون  رو  موضوع 

.د دا  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  آراز 
است؟ هه  بچ  بخاطر  عمه  مخالفت   _
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.د دا  را  آراز  سوال  جواب  بار  نی  ا  یق  سا 
بنظرم .ت  اس  هه  بچ  یع  طالال  ای  ب  بخاطر  عمه  مخالفت   

_

نیا از  دی  با  اورهان  و  ور  نی  آ  .ه  دار  حق  هی  قض  نی  ا  تو 
تیا رض  پدرشون  ازدواج  به  قلبا  و  شن  باخبر  ن  ای  جر 

.ن باش  داشته 

.دیش ک  یت  سو  آراز 
من که  وری  نی  آ  اما  واد،  خیم  کردن  کار  م  کی  اورهان   _

فردا از  ه  ری  بگ  زن  خواد  یم  باباش  بفهمه  ناسم  شی  م 
!یس عرو  برا  لباس  دنبال  فته  وی  م 

ارازیت پ 
۲۹  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.ت گذاش  داشبورد  یو  ر  را  ین  بست  ظرف  ری  اردش 
.ه کن  مخالفت  ورم  نی  آ  ممکنه  .ت  سی  ن  م  ای  سادگ  نی  ا  به   _

.ه ن  کی  م  فرق  هم  آدما  واکنش  ه  شی  م  ید  ج  هی  قض  یت  وق 
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:ت گف  ش  ای  بستن  یو  ر  شکالالت  به  ه  ری  خ  یق  سا 
دارن حق  بازم  باشن  مخالف  اگه  یت  ح  حال  هر  به   _

رسما پدرشون  که  نی  ا  از  قبل  .ن  بدون  هی  قض  نی  ا  به  راجع 
.یر خواستگا  یا  بر  بره 

:د کر  زمزمه  همسرش  یا  هف  حر  دی  یا  ت  در  آراز 
ور نی  آ  و  اورهان  به  رو  موضوع  نی  ا  ونم  تی  م  من   _
حرف باهاشون  خودت  اول  بهتره  بنظرم  اما  بگم، 
کمکت هم  ما  اونوقت  بود  یل  مشک  اگه  بعد  و  ین  بز 

.مین کی  م 

:د ش  متعرف  بالخره  ری  اردش 
حق سرور  .م  د  زی  م  گول  خودمو  داشتم  اولش  از   _

.ت داش 

.د ز  شی  عمو  یه  شان  به  یت  دس  آراز 
!ن خا  ری  اردش  داره  ن  دی  جنگ  ارزش  سرورجون   _

.ت داش  یپ  در  را  ری  اردش  و  یق  سا  لبخند  آراز  نت  طی  ش 
******
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یاه ام  نخ  پاس  با  داشت  همزمان  و  بود  اپ  تپ  ل  به  نگاهش 

فرستاده را  دلرام  که  ی  یا  هب  جوا  داشت  دست  ری  ز  که 
لیمیب .د  خور  زنگ  اش  یش  گو  که  رد  کی  م  چک  را  بود 

کردن نگاه  بدون  و  برداشت  اپش  تپ  ل  کنار  از  را  یش  گو 
.د دا  پاسخ  را  تماس  آن  یه  صفح  به 

!نی یا  بفرم  بله   _

تا شد  باعث  یش  گو  پشت  یه  زنان  و  فی  ظر  یا  صد 
.د کن  جدا  اپ  تپ  ل  از  را  نگاهش 

.. .ی  ری  ام  یا  آق  سالالم   _
که ت  سی  ک  او  بفهمد  تا  آورد  فشار  مغزش  به  بهزاد 

.د ش  بلند  مجدد  زن  یا  صد 
؟یت نشناخ   _

:ت گف  کوتاه  بهزاد 
.ت آشناس  یل  یخ  صدات   _

.دید خن  زن 
.م آتوسا  .ی  باش  ا  نی  ا  از  ر  تش  باهو  مد  وی  م  بنظر   _
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ش اه  تل  در  طعمه  .د  خوردن  نی  چ  بهزاد  چشمان  یه  گوش 
!د بو  افتاده 

چطوره؟ احوالتون  عمادپور  خانم  شد  عرض  سالالم   
_

:د دا  جواب  ناز  با  آتوسا 
نگرفتم؟ تماس  که  بدموقع  .م  ممنون   _

:ت گف  آمده  شی  پ  یه  مکالم  از  تی  رضا  با  بهزاد 
دوست فقط  .ی  زد  زنگ  موقع  به  هم  یل  یخ  اتفاقا  نه   _
ما از  ید  ای  مهندس  خانم  شده  باعث  یچ  بدونم  دارم 

کنن؟

واست خی  م  دلش  .د  بو  کرده  یم  یم  ص  را  لحنش  عمدا 
یه کارخان  به  شی  پا  اگر  برود  شی  پ  عی  سر  زی  چ  همه 

که یک  مدار  وانست  تی  م  و  د  شیم  باز  آتوسا  ید  اجدا 
در که  یز  یچ  آن  تمام  به  ورد  ای  ب  بدست  را  واست  خی  م 

.دیس ری  م  بود  دنبالش  ا  هل  سا  نی  ا  تمام 

بود مده  ای  ن  بدش  بهزاد  تی  میم  ص  نی  ا  از  انگار  هم  آتوسا 
:د دا  جواب  ین  خودما  کامالال  که 
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بودی گفته   .. .ن  و  ری  ب  می  بر  می  بذار  قرار  هی  واستم  خی  م   _
خوب یه  مشاور  هی  نی  ماش  دیر  خ  با  رابطه  در  ین  و  تی  م 

.ید ب  بهم 
.یر دا  رو  وقتش  اگه  البته 

.د دا  هی  تک  ش  ای  صندل  به  بهزاد 
.م دار  شما  یا  بر  باشم  نداشته  وقت  هم  یس  ک  هر  یا  بر   _

؟ می  نی  بب  رو  ه  گی  همد  کجا  و  ی 
:د کر  اضافه  بالالفاصله 

م؟ ای  ب  دی  با  کجا  بگو   .. .ت  دنبال  م  ای  م   _

.د کر  یه  کوتا  مکث  دادن  جواب  در  آتوسا 
.یر دا  عجله  من  از  تر  شی  ب  که  تو   _

:ت گف  چاپلوسانه  و  کرد  کنترل  را  پوزخندش  بهزاد 
.ت داش  عجله  م  دی  با  ا  بی  ز  ید  یل  هی  با  مالالقات  یا  بر   _

.دید خن  آتوسا 
!یز با  زبون  یل  یخ   _
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ارازیت پ 
۲۹  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د ز  ید  خن  شی  ن  بهزاد 
دنبالت؟ م  ای  ب  کجا  یت  نگف  !م  هست  مهربونم   _

:د دا  جواب  غرور  با  آتوسا 
بنظرت اگه  .ه  شی  م  ری  د  خونه  برم  اگه  .م  کارخونه   _
؟یس نا  شی  م  رو  آدرس  .ا  ج  نیا  ای  ب  ه  شی  نم  ین  طول  راهت 

:ت گف  ین  زبا  چرب  با  بهزاد 
خانم !م  بزن  کوتاه  سرچ  هی  گوگل  تو  هی  کاف  نشناسمم   _
.نیت هس  حرفا  نی  ا  از  ر  تف  معرو  کارتون  و  کسب  و  شما 

.دین ش  را  آتوسا  نرم  یا  صد 
.م منتظرت  .م  ممنون  .س  پ  باشه   _

.د شی  م  رفتن  یه  آماد  دی  با  .د  ش  بلند  زی  م  پشت  از  بهزاد 
ال!ال فع  .م  س  ری  م  ه  گی  د  ساعت  هی  تا   _
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اپ تپ  ل  به  یه  نگا  یگ  کالالف  با  کرد  قطع  که  را  تماس 

تیع وض  با  رابطه  در  که  یب  خو  حال  و  حس  .ت  انداخ 
دو به  ش  ای  زندگ  .د  بو  ده  یر  پ  داشت  دلرام  خوب  یس  در 

کی در  انگار  که  یش  بخ  دو  .د  بو  شده  لی  تبد  بخش 

کی ر  گی  د  طرف  در  و  بود  ش  ای  واقع  خود  آن  طرف 

زود را  ش  ای  زندگ  کی  تار  بخش  واست  خی  م  فقط  !د  ای  ش 
.د بردار  کردن  یز  با  نقش  از  دست  و  رسانده  ن  ای  پا  به 
به که  بماند  یق  با  ساده  معلم  کی  فقط  واست  خی  م  دلش 

یزیچ نه  .د  ن  کی  م  کمک  کنکور  در  هی  همسا  دختر 
یزیچ آن  از  تر  شی  ب  دلرام  به  ماه  چند  نی  ا  در   .. .ر  ت  شی  ب 

ته از  را  او  .د  بو  شده  کید  نز  رد  کی  م  را  فکرش  که 
تا بود  گذاشته  را  ش  ای  انرژ  تمام  و  داشت  دوست  قلبش 

را داشت  فرصت  کنکور  تا  که  ین  ای  پا  ی  یا  روزه  دلرام 
دلرام به  کردن  فکر  با  .د  کن  یر  سپ  شکل  نی  بهتر  به 

.د شی  م  لی  زا  داشت  آتوسا  گرفتن  تماس  از  که  یت  یا  رض 

به را  تالالشش  تمام  و  کرد  بسته  و  باز  کوتاه  را   
چشمانش

که یه  کوتا  مدت  یا  بر  را  دلرام  تا  برد  کار 
.د بسپار  یش  فرامو  به  کند  یر  سپ  آتوسا  کنار  واست  خی  م 

.د شی  م  تمام  مشخص  ن  ای  پا  کی  با  دی  با  ماجرا  نی  ا 
.د ر  کی  نم  رها  ه  می  ن  و  نصفه  را  کارش 
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******

خوب .ت  کاس  سرعتش  از  کارخانه  به  شدن  کی  نزد  با 
داشت قرار  آن  در  کارخانه  که  ی  یا  فض  کنار  و  گوشه  به 
چند و  نی  چند  قبالال  که  یگ  بزر  ر  ای  بس  یا  فض  .د  کر  نگاه 
آنجا که  یر  با  نی  آخر  از  بار  نیا  اما  بود،  آمده  آنجا  به  بار 
.د ور  خی  م  چشم  به  یه  توج  قابل  ات  ری  یغ  ت  بود  ه  دی  د  را 

اگر یت  ح  گسترده  و  بزرگ  یا  فض  نی  ا  در  .د  یش  ک  یف  پو 
آن دی  با  چگونه  کند  ا  دی  پ  داخل  به  یه  را  وانست  تی  م 
ا قی  دق  ماجرا  سخت  قسمت  رد؟  کی  م  ا  دی  پ  را  مدارک 

.د بو  قسمت  نی  هم 
به بعد  و  زده  کارخانه  اطراف  در  یخ  چر  نی  ماش  با 

.ت رف  ید  ورو  بزرگ  در  طرف 

ون ری  ب  کوچکش  اتاقک  از  را  سرش  نش  دی  د  با  نگهبان 
:دیس پر  اخم  با  و  آورد 

؟ شی  فرما   _

:د دا  جواب  ی  یو  خوشر  با  او  برخالالف  بهزاد 
.م دار  قرار  عمادپور  مهندس  خانم  با   _
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 .  کرد   ز ی ر   را   چشمانش   جثه   ر ی ر   رمرد ی پ 

 ن؟ ی هست   شما   ی ر ی ام   جناب _  

 

 . داد   تکان   سر   بهزاد 

 . ی ر ی ام   بهزاد   خودمم _  

 

 . کرد   باز   ش ی برا   را   راه   نگهبان 

 . منتظرتونن   مهندس   خانم   دادن   خبر   ن یی بفرما _  

 

 . کرد   ی کوتاه   تشکر   بهزاد 

 برم؟   د ی با   ساختمون   کدوم _  

 

 . کرد   اشاره   نامعلوم   ی ا نقطه   به   انگشت   با   نگهبان 

  کارگرا   از .  راست   سمت   ن ی چ ی بپ   بعد   ن ی بر   م ی مستق _  

 . دن ی م   نشونتون   کجاست   ی اصل   ساختمون   ن ی بپرس 

 

  حرکت   به   را   نش ی ماش   و   داد   تکان   ی سر   لبخند   با   بهزاد 

 . درآورد 
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.د ش  شوکه  شی  رو  شی  پ  ات  جه  کارخان  عظمت  ن  دی  د  با 
در که  ی  یا  هس  عک  با  کی  نزد  از  داخل  یا  فض  ن  دی  د 
.ت داش  فرق  کامالال  بود  کرده  جو  وت  جس  ترنت  نی  ا 

ارازیت پ 
۲۹  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

از و  سو  کی  از  شی  و  ره  روب  ت  قیق  ح  با  ا  هس  عک  تفاوت 
از شی  ب  شی  رو  شی  پ  مکان  بودن  عظمت  با  ر  گی  د  یو  س 
همانطور .د  افزو  استرسش  بر  رد  کی  م  تصور  که  آنچه 
ی یا  راهنم  نگهبان  که  یت  سم  به  یم  آرا  به  نی  ماش  با  که 

ه ژی  و  به  و  اطراف  به  چشم  با  فت  ری  م  بود  کرده 
.د کر  نگاه  اطراف  یه  مداربست  یا  هن  یب  دور 

از آوردن  در  اطالالعات  و  ا  هنیب  دور  نی  ا  کردن  هک 

کی خودش  مکات  نی  ا  یا  هه  سنب  سوراخ  ک  تک  ت 
نیا واست  خی  نم  ه  کی  یا  آنج  از  !د  بو  ین  طول  یه  پروژ 

نداشت فرصت  ه  جی  درنت  شود  ین  طول  آن  ز  اش  یب  یز  با 
.د بکش  ون  ری  ب  را  فضا  نی  ا  اطالالعات  تمام 
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یکی زدن  بوق  با  و  داد  نی  یا  پ  را  نی  ماش  یه  شی  ش  متفکر 
داشت تن  به  یا  سرمه  سرتاپا  لباس  که  ی  یا  کارگره  از 

بر دی  فهم  که  را  آدرس  .د  فراخوان  خود  سمت  به  را 
خبر قطعا  .ت  رف  سمت  آن  به  و  افزود  سرعتش 

نیش ما  .د  بو  ه  دی  رس  آتوسا  گوش  به  الن  به  تا  نش  دی  رس 
کارخانه یر  ادا  ساختمان  که  یدیف  س  ساختمان  مقابل  را 
به متصل  شرکت  که  البته  .د  کر  پارک  د  شی  م  محسوب 
کرد پارک  را  نی  ماش  !د  بو  شهر  مرکز  در  کارخانه  نی  ا 
یه طبق  سه  ساختمان  .د  افتا  راه  به  ساختمان  سمت  به  و 
دنبال به  دی  با  طبقه  کدام  در  !د  کر  ش  جی  گ  یم  ک  مقابلش 

شت؟ گی  م  آتوسا 
یه طبق  به  شد  باعث  اول  یه  طبق  بودن  کور  و  سوت 

به بود  آنجا  در  که  یچ  آبدار  ی  یا  راهنم  با  و  برود  دوم 
.د ش  یه  را  آخر  یه  طبق 

نیا زی  د  ن  دی  د  و  آخر  یه  طبق  در  گذاشتن  پا  محض  به 
و یس  طو  یا  هگ  رن  از  یب  یک  تر  که  آنجا  کی  ش  و  خاص 

.ت آتوساس  کار  محل  آنجا  شد  مطمئن  کامالال  بود  دی  سف 
ن دی  د  با  که  بود  یل  سا  و  سن  کم  و  جوان  دختر  یش  من 

.د ش  بلند  شی  جا  از  بهزاد 
؟یریم ا  یا  آق   _
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.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
هستن؟ مهندس  خانم   _

.د کر  اشاره  رنگ  دی  سف  بزرگ  در  به  دست  با  دختر 
.ن منتظرتون  نی  یا  بفرم   _

تاد سی  ا  در  مقابل  !د  ش  ک  ید  نز  در  به  تشکر  با  بهزاد 
به تا  بود  منتظر  که  یم  مادا  و  زد  در  به  یه  کوتا  یه  تق 
کنار یه  درخچ  یا  هگ  بر  انگشت  با  شود  تعارف  داخل 
به بود  گرفته  قرار  بزرگ  گلدان  کی  داخل  که  را  در 

یس ک  دنبال  قفه  وی  ب  عمادپور  آتوسا  .ت  گرف  یز  با 
دستگاه و  دم  وارد  خودش  یا  پ  با  خودش  که  شت  گی  م 

.د بو  شده  او 
ا هگ  بر  از  را  دستش  شد  باعث  آتوسا  فی  ظر  یا  صد 

با و  نشانده  شی  ا  هب  ل  یو  ر  یع  مصنو  ید  لبخن  کرده  جدا 
.د کن  باز  را  در  بود  نفرت  و  ه  نی  ک  سرتاسر  که  یب  قل 

آتوسا وضع  و  سر  ن  دی  د  با  اتاق  در  گذاشتن  پا  محض  به 
یه کوتا  باز  جلو  یو  مانت  .د  دا  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  ک 
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ه دی  پوش  بود  مشخص  ش  ری  ز  از  رنگش  ی  یو  می  ل  تاپ  که 
یو ر  و  گرفت  او  ناف  نگ  یس  ری  پ  از  را  نگاهش  .د  بو 
شیا موه  و  نداشت  یر  روس  ای  شال  .د  چرخان  صورتش 

یر با  نی  آخر  از  شی  موها  رنگ  .د  بو  ته  خی  ر  دورش  را 
.د بو  شده  عوض  بود  کرده  مالالقات  را  او  که 

؟ین ک  سالالم  وای  خی  نم   _

.د ده  کش  تر  شی  ب  را  شی  ا  هب  ل  تا  شد  باعث  آتوسا  یا  صد 
.س مهند  خانم  شد  عرض  سالالم   _

.د ش  کی  نزد  او  به  و  زده  ید  لبخن  آتوسا 
ای یر  و  خی  م  قهوه  .د  یش  ک  طول  م  کی  کارام  دی  ببخش   _

.ت هس  منو  تو  هم  ین  بست  و  ه  وی  آبم  ؟ی  چا 

.د بر  فرو  ش  نی  ج  شلوار  ب  یج  داخل  را  دستانش  بهزاد 
؟ می  ری  نم  مگه   _

.د کر  اشاره  وضعش  و  سر  به  دست  با  آتوسا 
.م شی  م  حاضر  منم  ین  ک  ی  یا  ریذ  پ  خودت  از  تو  تا   _
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.د ش  کی  نزد  رنگ  یس  طو  و  گرد  یا  هی  راحت  به  بهزاد 
.م دی  م  حی  ترج  رو  شربت  ان  وی  ل  هی  من  !ل  یم  کمال  با   _

زیم رو  یش  گو  برداشتن  با  و  داد  تکان  سر  آتوسا 
.د دا  را  خودش  یا  بر  قهوه  فنجان  کی  و  بهزاد  سفارش 

؟یدیس ر  راحت   _

ارازیت پ 
۲۹  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

.د   کر  نگاه  بود  شی  موها  بستن  مشغول  که  او  به  بهزاد 
کار اتاق  کردن  ا  دی  پ  .د  بو  راحت  کارخونه  یو  جل  تا   _

.د   بو  سخت  شهرک  نی  ا  تو  مهندس  خانم 

بود گفته  قبل  لحظه  چند  نی  هم  که  انگار  نه  انگار  آتوسا 
.ت نشس  بهزاد  مقابل  و  آمد  شود  آماده  واهد  خی  م 

ازم؟ ین  کی  م  فی  تعر  یر  دا  الن   _
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.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  بهزاد 
!م ن  کی  م  ید  حسو  بهت  ت  تی  موفق  بخاطر  دارم  م  دی  شا   _

.دید خن  آتوسا 
.یایم ن  بنظر  ید  حسو  آدم   _
.د کر  زی  ر  را  چشمانش 

شاهد که  من  .ی  باش  ر  تق  موف  کم  تو  د  ای  نم  بنظر  بعدشم   _
!م بود  رستوران  تو  مهمت  یا  قرار  از  یک  ی 

.د کر  اشاره  اطراف  به  بهزاد 
ی یا  تنه  خودت  رو  دستگاه  و  دم  نی  ا  تمام   _

؟ین رخو  چی  م 

.د دا  لم  یت  راح  به  آتوسا 
از ین  کی  م  فکر  زنم  چون  نکنه  د؟  ای  نم  بهم  ؟  هی  چ   _

م؟ ای  برنم  پسش 

.ت انداخ  بال  ابرو  بهزاد 
نیچ هم  یه  ادار  کنم؟  یر  فک  نی  همچ  قجره  عهد  مگه   _

نیم ه  یا  بر  .ه  سخت  یل  یخ  ی  یا  تنه  به  یگ  بزر  تم  سی  س 
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د ای  یا  بر  م  دی  م  حی  ترج  که  بخصوص  .ه  ن  کی  م  کنجکاوم 
.م کن  معاشرت  باهات  تر  شی  ب  مهارتات  گرفتن 

.د ز  یر  معنادا  لبخند  آتوسا 
.یق منط  البته  و  هی  خوب  یه  بهان   _

یه خند  یش  یا  نم  و  انداخت  نی  یا  پ  را  سرش  بهزاد 
.د کر  یه  کوتا 

رو مقابلم  خانم  هوش  که  بوده  من  از  اشتباه  رفتم؟  لو   _
.م دی  نسنج  خوب 

.د ز  چانه  ری  ز  را  دستش  او  فیر  تع  از  لذت  با  آتوسا 
.ین ک  قانعم  معاشرت  یا  بر  یت  تونس  اما  ،ی  رفت  که  لو   _

.د بو  کانه  ری  ز  و  دی  جد  ید  ای  ز  روش  نی  ا 

.د ش  ه  ری  خ  او  چشمان  در  بهزاد 
موفق یا  آدم  با  دارم  دوست  من   .. .ی  شوخ  از  دور   _
آدما ن  گی  م  یچ  روانشناسا  که  ید  ین  ش  .م  کن  معاشرت 

باهاش همه  از  تر  شی  ب  که  ن  شی  م  یر  نف  پنج  هی  شب 
.ن ارتباط  در  و  دارن  معاشرت 
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 : د ی پرس   داشت   چانه   ر ی ز   دست   که   همانطور   آتوسا 

 باشم؟   اطرافت   نفر   پنج   اون   از   ی ک ی   من   ی دار   دوست _ 

 

 . زد   ی ژکوند   لبخند   بهزاد 

 آتوساجان؟   شما   از   بهتر   ی ک _  

 

 . انداخت   پا   ی رو   پا   ی خاص   ی لوند   با   آتوسا 

  من   کار   الت ی تشک   ن ی ا   ی همه   ی اداره   ی بفهم   اگه   و _  

  جزو   من   ی خوا ی م   بازم   اونصورت   در   ؟ ی چ   ست ی ن 

 باشم؟   نفر   پنج   اون 

 

 . زد   ی ز ی ر   چشمک   بهزاد 

  ی ا گه ی د   ی العاده   فوق   ی ها ی ژگ ی و   تو   قطعا   نه   که   چرا _  

 ! ی دار 

 

 . داد   بال   را   ش ی ابرو   ی تا   ک ی   آتوسا 

 ؟ ی چ   مثال _  
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در به  که  یا  تقه  با  که  بدهد  را  جوابش  خواست  بهزاد 
ورود یه  اجاز  که  آتوسا  .ت  گرف  دندان  به  زبان  خورد 
یش من  زی  م  پشت  که  جوان  دختر  همان  کرد  صادر  را 
از بعد  و  شد  اتاق  وارد  یک  کوچ  ین  یس  با  بود  نشسته 

چرخاند بهزاد  و  آتوسا  نی  ب  که  یه  کوتا  نگاه 
آتوسا سمت  به  .ت  گذاش  ز  یم  روی  را  ا  هن  آ  یا  هش  سفار 

.دیخ چر 
مهندس؟ خانم  نی  ندار  یر  ام   _

:د دا  جواب  تی  جد  با  آتوسا 
به و  برو  .ه  تموم  امروزت  کار  .ی  بر  ین  و  تی  م  نه   _
.ه نش  مزاحممون  یس  ک  دارم  مهمون  بگو  ید  مرا  یا  آق 

دهد نشان  یص  خا  واکنش  که  نی  ا  بدون  جوان  دختر 
بود ید  عا  شی  برا  کامالال  رفتارها  نی  ا  تمام  که  انگار 

.د کر  ترک  را  اتاق  و  گفت  یم  چش 
بهزاد به  را  شربت  ان  وی  ل  اول  آتوسا  یش  من  رفتن  با 

:ت گف  بعد  و  کرد  تعارف 

دارم یت  مثب  یا  هی  گ  ژی  و  چه  من  !ی  فت  گی  م  یت  داش  خب   _
نفر؟ پنج  اون  ت  سی  ل  تو  رفتم  که 
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ارازیت پ 
۲۹  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ینب  ز 

:دیس پر  او  سوال  به  دادن  جواب  یا  بج  بهزاد 
مالالقات باهام  نی  ماش  دی  خر  بخاطر  یت  واس  خی  م  واقعا   

_

؟ین ک 
.د ز  ش  اه  جمل  ن  ای  پا  از  بعد  یر  معنادا  لبخند 

:د دا  جواب  نت  طی  ش  با  آتوسا 
تو برده  منو  که  ی  یا  هی  ژگ  یو  م  نی  بب  واستم  خی  م  م  دی  شا   _

.هیچ نفر  پنج  اون  ت  سی  ل 

.د ش  ه  ری  خ  او  چشمان  در  بهزاد 
یر بی  م  شی  پ  یر  طو  رو  بحث   .. .ت  اخالالق  نی  هم  مثالال 

_

مقابلت طرف  که  یر  طو  نه   .. .د  وا  خی  م  دلت  که 
یچ یا  بر  من  .ی  نگفت  ید  ج  ید  ج  حال  .د  وا  خی  م 

جام؟ نی  ا 
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راست کی  .ت  رف  کنار  آتوسا  یا  هب  ل  یو  ر  از  لبخند 
را تر  شی  ب  ین  یچ  مقدمه  وقت  .ت  رف  مطلب  اصل  سر 
شدت به  که  مقابلش  مرد  برابر  در  هم  آن  .ت  نداش 

.دیس ری  م  بنظر  باهوش 

یر همکا  که  ت  قی  رف   .. .م  جی  پ  اون  صاحب  دنبال  من   _
.م دار  ج  ای  احت  تو  کمک  به  .د  نکر 

از ر  تع  یر  س  یل  یخ  آتوسا  .د  ش  ا  جه  با  ج  شی  جا  در  بهزاد 
رفته ماجرا  اصل  سراغ  رد  کی  م  را  فکرش  که  یز  ی 

تا کرد  یع  س  نرسد  بنظر  مشکوک  که  نی  ا  یا  بر  اما  .د  بو 
فاوت تی  ب  هی  قض  نی  ا  به  نسبت  را  خودش  ممکن  حد 

یا بر  ی  یا  راهنم  یه  مسئل  انگار  که  یا  بگونه  .د  ده  نشان 
.ت اس  بوده  شی  برا  ری  تب  جذا  یه  مسئل  نی  ماش  دی  خر 

کنسله؟ نی  ماش  دی  خر  یه  قص  پس   _

:د کر  زمزمه  آرام  آتوسا 
یه زی  انگ  و  حوصله  دی  شا  مشکل  نی  ا  حل  از  بعد   _

راحت لت  ای  خ  .م  باش  داشته  نی  ماش  دی  خر  یا  بر  یر  ت  شی  ب 
لت حه  را  دارم  دوست  .ی  نکن  ضرر  وسط  نی  ا  م  دی  م  قول 

.م بشنو  مورد  نی  ا  در  رو 
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ید ج  حالت  در  و  کرد  جور  و  جمع  را  لبخندش  بهزاد 
یش نق  تا  رد  بی  م  کار  به  را  تالالشش  تمام  دی  با  .ت  رف  فرو 

.د باش  نقص  یب  رد  کی  م  یز  با  که 
ه نی  زم  نی  ا  توی  تو  به  کردن  کمک  ه  گی  د  ین  و  دی  م   _

؟ ری  ش  دم  با  کردن  یز  با  ین  ع 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  آتوسا 
هدف .ت  سی  ن  من  به  کردن  کمک  فقط  موضوع  نی  ا   _
زودتر چه  هر   .. .ه  توئ  و  من  امثال  یا  عقده  یا  آدم  نی  ا 
.ه بهتر  خودت  یا  بر  هم  اندازه  همون  به  شه  کنده  شرش 

داشت آتوسا  .د  کن  کنترل  را  پوزخندش  کرد  یع  س  بهزاد 
.د ردان  گی  م  باز  خودش  به  را  خودش  یا  هف  حر 
داره آدم  نی  ا   .. .م  ه  با  میش  با  صادق  م  کی  ای  ب   _

بهت که  ی  یا  اتهام  یگ  یم  ین  عی  .ه  ن  کی  م  رو  رو  ای  گندکار 
اساسن؟ و  هی  پا  یب  همشون  یز  مجا  یا  فض  تو  زده 

.د کر  نگاهش  زی  ت  آتوسا 
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؟یت نرف  یب  آ  ری  ز  کارت  تو  تو  یگ  ب  یا  و  خی  م  ین  عی   _
همه که  یس  نا  شی  م  کشور  ن  یا  تو  من  ر  ای  ع  هم  آدم  چندتا 

؟ هی  قانون  کامالال  کاراشون 

او به  داشت  کردنش  پنهان  در  یع  س  که  یت  نفر  با  بهزاد 
.د ش  ه  ری  خ 

ین قانو  ری  غ  کار  ای  ل  یخ  چون  یگ  یم  یر  دا  ین  عی   _
ه؟ نی  زم  نی  ا  تو  ید  آزا  هم  تو  نن  کی  م 

.ت انداخ  بال  ابرو  آتوسا 
فقط ین  قانو  یا  روش  با  کشور  نی  ا  تو  م  ری  م  دارم   _

جاه اگه  .د  یس  ر  تی  موفق  از  ید  حدو  و  حد  هی  به  ه  شی  م 
.ین بز  نبر  ای  م  دی  با  یه  گا  یش  با  طلب 

.د کر  زی  ر  را  چشمانش 

تو تو  نکنه  ؟ی  ن  کی  م  چی  پ  سوال  منو  همه  نی  ا  چرا  حال   _
بدت م  دی  شا  ای  ؟ی  نکرد  ین  قانو  ری  غ  کار  حال  تا  تی  زندگ 

.ه بزن  نی  زم  منو  امثال  آدم  اون  د  ای  نم 

زمزمه اغواگرانه  ین  لح  با  و  شد  خم  جلو  به  یم  ک  بهزاد 
:د کر 
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  براش   ساختن   تله   فکر   به   بود   ی نطور ی ا   اگه _  

 .  وفتادم ی نم 

 

  ان ی جر   ن ی ا   سراغ   خودش   او   نکه ی ا   از   ی راض   آتوسا 

 : د ی پرس   بود   رفته 

   هست؟   ی چ   ی گ ی م   که   ی ا تله   ن ی ا _ 

 

.  داد   ه ی تک   ی راحت   به   و   د ی کش   عقب   به   را   تنش   بهزاد 

  ی برا   عطش   و   ی کنجکاو   از   بودند   پر   آتوسا   چشمان 

  ن ی ا   در   بود   مطمئن .  برسد   هدفش   به   که   ی راه   افتن ی 

  تا   است   کرده   ر ی اج   را   ی کس   و   کرده   ب ی تعق   را   او   مدت 

  به   نداشت   امکان   وگرنه .  اورد ی ب   بدست   اطالعات   او   از 

  با   رابطه   ن ی ا   در   و   کشانده   دفترش   به   را   او   ی سادگ   ن ی ا 

 . کند   صحبت   او 

 

 پارازیت # 

 ۳۰۰_ پارت # 

 عامل _ زینب # 
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هم موضوع  نی  ا  اما  انست،  دی  م  را  ماجراها  نی  ا  تمام 
یاه گون  به  تا  بود  کردنش  یز  با  نقش  از  یا  گوشه 

کرده تعجب  او  ین  ناگها  اعتماد  از  انگار  که  کند  وانمود 
.ت اس  شده  مشکوک  او  به  نسبت  و 

جواب من  که  نی  ا  از  بعد  م  ین  زی  م  حرف  م  نی  ا  به  راجع   _
.م گرفت  سوالمو 

.د کر  نگاهش  وصله  حی  ب  آتوسا 
؟یل سوا  چه   _

:د ز  لب  تی  جد  با  بهزاد 
ه جی  نت  نی  ا  به  ساعته  چند  مالالقات  هی  با  یر  چطو   _
کمک ازم  و  ین  ک  اعتماد  بهم  ین  و  تی  م  که  ید  یس  ر 

از  .. .ن  بود  دروغ  حرفام  تمام  من  دی  شا  اصالال  ؟   
بخوا

!ا ماجراه  یه  یق  ب  تا  گرفته  می  زندگ  و  کار 
.دیو بگ  یز  یچ  آتوسا  نداد  مجال 

؟ید کر  م  بی  تعق   _

.د کر  نگاهش  خونسرد  آتوسا 
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تر شی  ب  م  شی  نم  مجبور  چون  د  ایم  خوشم   .. .ی  باهوش   _
.م کرد  ت  بی  تعق  .ی  کرد  فکر  درست  .م  بد  حی  توض 

.د ز  ید  پوزخن  بهزاد 
پشت برم  و  بربخوره  بهم  ممکنه  اعترافت  نی  ا  با   _

.م نکن  نگاه  سرمم 

به را  بهزاد  نگاه  و  دی  کش  شیا  موه  به  یت  دس  آتوسا 
.د کشان  دنبالش 

و حل  عی  سر  دی  با   .. .ه  یت  ا  یح  یل  یخ  من  یا  بر  هی  قض  نی  ا   _
من یا  ج  اگه   .. .ن  م  یا  ج  بذار  رو  خودت  .م  کن  فصلش 

طرف ین  یب  ب  یت  وق  اونم  ؟  ین  ک  قی  تحق  یت  ف  ری  نم  ید  بو 
معتمده؟ آراز  گلستان  و  گرمابه  قی  رف  مقابلت 

.د م  ای  ن  کوتاه  موضعش  از  بهزاد 
کردن کار  یا  بر  کنم؟  اعتماد  تو  به  یر  چطو  من  حال   _

بفهمم کجا  از  نه؟  مگه  گه  ید  زه  ای  ن  نی  طرف  اعتماد  به 
؟ هی  چ  تی  واقع  تی  ن 

.د دا  بال  را  شی  ابرو  یا  ت  کی  آتوسا 
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راه   جلو  اول  که  ید  بو  تو  نی  ا   .. .ر  پس  نکن  سختش   _
ونم تی  م  یت  ین  چه  من  نرفته؟  که  دت  ای  !ی  شد  سبز  من 

باشم؟ داشته  تو  مورد  در 

.د م  ای  ن  کوتاه  موضعش  از  بهزاد 
در رو  یص  خا  تی  ن  و  یگ  یم  درست  تو  می  کن  فرض   _

دیا ب  چرا  من  .ی  ن  کی  نم  دنبال  ماجرا  نی  ا  تو  من  مورد 
چرا .ه  ک  نداده  قرار  هدف  منو  آدم  اون  کنم؟  کمک  بهت 

بندازم؟ هچل  تو  خودمو  دی  با 

طرف از  یت  مقاوم  نی  چن  انتظار  .د  ش  شوکه  یک  اند  آتوسا 
در را  او  روز  آن  یت  وق  .ت  نداش  را  مقابلش  مرد 

بود کرده  یف  موشکا  را  برخوردش  و  ه  دی  د  رستوران 
به ن  دی  رس  یا  بر  او  از  واند  تیم  یگ  ساد  به  رد  کی  م  فکر 
روز آن  ظاهرا  اما  کند،  استفاده  واست  خی  م  که  یز  ی 
مقابلش حال  که  ید  مر  چون  .د  بو  شده  اشتباه  دچار 
در که  ید  مر  آن  به  یت  شباه  چیه  انگار  بود  نشسته 

.ت نداش  بود  ه  دی  د  رستوران 
یاه گی  د  یا  حرف  رستوران  تو  روز  اون   .. .ه  جالب   _

؟ید دا  موضع  ری  یغ  ت  همه  نی  ا  یر  چطو  !ی  د  زی  م 
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:د دا  جواب  خونسردانه  کامالال  بهزاد 
.. .ا  ماجراه  اون  گفتن  از  داشتم  یف  هد  هی  روز  اون   _

.د کر  نگاهش  یل  سوا  آتوسا 
؟یف هد  چه  هدف؟   _

:د دا  جواب  ید  خونسر  همان  با  همچنان  بهزاد 
!و ت  توجه  جلب  دی  شا   _

نیا تی  واقع  .د  نی  بب  آتوسا  نگاه  در  را  یج  یگ  وانست  تی  م 
را آتوسا  نهاد  شی  پ  که  بود  نی  ا  راه  نی  ر  ته  ساد  که  بود 

اما ،د  برسان  ن  ای  پا  به  را  ماجرا  نی  ا  عی  سر  یل  یخ  و  د  ری  بپذ 
.د بو  ده  نی  آ  یا  هز  رو  فکر  به  .ت  داش  لی  دل  کردنش  ناز 

به یس  ک  ای  فتاد  ای  م  ری  گ  ای  فت  ری  م  لو  یل  یل  د  هر  به  اگر 
نیا یا  هت  صحب  و  رفتارها  نی  هم  رد  کی  م  شک  او 

.د زی  بگر  مهلکه  از  تا  ند  دی  ر  خی  م  وقت  شی  برا  لحظه 
یا هت  صحب  یا  پ  رد  کی  م  شک  او  به  یس  ک  اگر  قطعا 

ناز نی  هم  دی  شا  وقت  آن  و  دیس  ری  م  ن  ای  م  به  هم  امروز 
وقت شی  برا  و  شده  هی  بق  شک  باعث  النش  یا  هن  کرد 

.دیر خی  م 
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 . کرد   جمع   را   حواسش   آتوسا   ی صدا 

 ؟ ی چ   ماجرا   ن ی ا   تو   ی کن   منعفت   اگه _  
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ارازيت پ 
۳۰  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

منتظرش لحظه  آن  تا  که  یل  سوا  از  تي  رضا  با  بهزاد 
:دیس پر  بود 

؟ین ک  معامله  یا  و  خی  م   _

.د دا  را  جوابش  جدی  آتوسا 
یچ حال  .ه  مهم  یل  یخ  برام  موضوع  ني  ا   .. .ه  ک  گفتم   _

؟

به آتوسا  بود  مشخص  کامل  .د  کر  مکث  یک  اند  بهزاد 
که بود  نمانده  شي  برا  ی  اه  چار  .ت  اس  ه  دی  رس  ست  بن  ب 

ن دی  کش  شی  پ  با  یت  ح  شده  که  طور  هر  بود  شده  حاضر 

.ديو بگ  را  ش  اه  نقش  تا  کند  یض  را  را  او  معامله  ن  اي  جر 
تحت ه  کی  يا  ج  از  و  بود  نمانده  شيا  بر  یل  حه  را  چی  ه  انگار 

تنها به  کند  فصل  و  حل  را  هیض  ق  ني  ا  تا  بود  فشار 
آرام حال  .د  بو  زده  چنگ  بود  دستش  دم  که  ین  ما  سي  ر 

.ديایب کوتاه  موضعش  از  وانست  تی  م  آرام 
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تو شه  حل  مشکل  ني  ا  اگه  مطمئنم  !ه  قبول  معامله   _
یت وق  مثل  درست  .ی  ر  بی  م  ماجرا  ني  ا  از  ید  اي  ز  منفعت 
نيا تو  منم  .د  بو  نکرده  درست  جنجالرو  ني  ا  آدم  ني  ا  که 

.ن ک  کي  شر  منفعت 

.د ز  ید  پوزخن  آتوسا 
؟ید بو  مه  توج  جلب  دنبال  م  نی  هم  بخاطر   _

.ت انداخ  بال  شانه  بهزاد 
ید نکشون  منو  یب  طل  منفعت  بخاطر  تو  خود  مگه   _
.میت هس  یو  مسا  کامل  اد  یم  بنظر  که  طور  ني  ا  جا؟  ني  ا 

ر گي  د  .ت  برداش  ماجرا  نيا  دادن  کش  از  دست  آتوسا 
شه توج  جلب  یپ  در  چه  یا  بر  بهزاد  نبود  مهم  شي  برا 
نيا فتن  اي  ن  اي  پا  خواست  یم  که  یز  یچ  تنها  .ت  اس  بوده 

.د بو  ماجرا 
بهش راجع  که  یا  تله  بگو  حال  !ه  محفوظ  سهمت   _

بود؟ یچ  ید  زی  م  حرف 
.د ز  ید  پوزخن 
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بود یف  حر  هي  اونم  اي  بود  ید  ج  یت  گف  که  یز  یچ  اصل   _
من؟ توجه  جلب  جهت  یا  بر 

.ديد خن  بهزاد 
که .م  بود  داده  ید  نها  شی  پ  نی  همچ  آراز  به  واقعا  نه   _

وسط اون  ین  قربا  هي  مي  بنداز  ریگ  آدمو  اون  که  ني  ا  یا  بر 
.مین ک  درست 

.د ش  کنجکاو  آتوسا 
؟ین قربا   _

کرد وانمود  یر  طو  و  شده  ا  جه  با  ج  یت  راح  یو  ر  بهزاد 
مدنظر که  یا  تله  به  راجع  است  مشتاق  واقعا  انگار  که 

.د بزن  حرف  او  با  داشت 
ریخ کار  خودش  ذهن  تو  داره  آدم  ني  ا  معلوم  قرار  از   _

!ه ن  کی  م 
.. .س  اره  چی  ب  بدبخت  یا  آدم  یم  حا  ین  عي  ؟ی  چ  ین  ع 

.د ز  هوا  در  ین  بشک 
؟یچ ین  عي  ني  ا  خب   .  .. مردمه  یم  حا   .. .م  بگ  ر  تح  واض   _
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.د کر  نگاهش  جی  گ  آتوسا 
؟یچ ین  عي   _

یه تل  در  آتوسا  انگار  که  نيا  از  خوشحال  بهزاد 
را او  که  یص  خا  لحن  با  است  افتاده  شي  ا  هف  حر 

:د دا  ادامه  کند  قبل  از  کنجکاوتر 
که شه  ا  دی  پ  یت  شرک  هي  اي  آدم  هي  وسط  ني  ا  اگه  نی  بب   _
بهش اي  گفتن  زور  بهش  ا  هه  گند  کله  طرف  از  انگار 
ازش تا  آدم  ني  ا  سراغ  بره  ونه  تی  م  رسوندن  بی  آس 

آدم ني  ا  مطمئنم  شه  بولد  م  کي  هیض  ق  اگه   .. .د  بخوا  کمک 

اون به  نه  کی  م  یع  س  شده  که  ترشم  شی  ب  شدن  ه  دي  د  یا  بر 
.. .ه  راحت  یل  یخ  ه  گي  د  شه  یق  ب  .ه  کن  کمک  آدم 

.د ز  یض  ير  ع  لبخند  آتوسا 
داره رو  ین  قربا  نقش  که  آدم  اون  به  کردن  کمک  با   _

.. .ه  یک  واقعا  ه  شی  م  معلوم 
.د ش  خنده  به  لي  تبد  لبخندش 

واقعا کار  ني  ا  .د  بو  ه  دیس  نر  خودم  فکر  به  چرا   _
.. .ه  ین  شد 
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.د دا  تکان  سر  بهزاد 
یتین هر  به  حال  کنه  کمک  آراز  به  کرده  یع  س  یت  وق   _

.ه ن  کی  م  کمک  مه  گي  د  یک  ي  به  باش  مطمئن 

.دیه ج  آتوسا  چشمان  در  ید  یم  ا  نور 
.. .ه  بش  اگه   _

ارازيت پ 
۳۰  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

آن انداختن  ری  گ  یا  يو  ر  در  هین  ثا  چند  یا  بر  انگار 
است نشسته  مقابلش  در  درست  انست  دی  نم  که  یم  مزاح 

هین ثا  چند  از  بعد  .د  مان  ناقص  ش  اه  جمل  که  شد  غرق 
:د کر  زمزمه  یب  ل  ري  ز  ه  نی  ک  با  سکوت 

واد خی  م  دلم   .. .ه  یک  آدم  نيا  بدونم  واد  خی  م  دلم  فقط   _
.م نی  بب  چشم  به  رو  حقارتش 

و طعنه  از  پر  لحنش  .د  کر  کنترل  را  پوزخندش  بهزاد 
.د نش  آن  متوجه  اصل  آتوسا  اما  بود،  هي  کنا 
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!ینیبیم حقارتشم  !ی  نی  بی  م   _

مقابلش که  یل  حه  را  ن  دی  شن  از  ید  شا  غرق  اگر  آتوسا 
بهزاد تمسخر  پر  لحن  متوجه  قطعا  نبود  بودند  گذاشته 

.د شی  م 
را بحث  آتوسا  خود  تا  ماند  منتظر  سکوت  در  بهزاد 

آتوسا چون  .د  دا  جواب  انتظارش  و  سکوت  .د  ده  ادامه 
.د ش  ه  ری  خ  بهزاد  به  ان  جیه  با  هی  ثان  چند  از  بعد 

یک که  ني  ا  ؟ی  دار  هم  هی  قض  نيا  به  راجع  یا  نقشه   _
کنه؟ بازی  رو  مظلوم  ین  قربا  ني  ا  نقش 

نيا از  چقدر  .د  ز  او  کردن  عجله  به  ید  لبخن  بهزاد 
ی يا  هم  آد  ثروت  وارث  او  .د  ر  بیم  لذت  آتوسا  یگ  ار  چی  ب 
جمله از  بودند،  نشانده  ه  ایس  خاک  به  را  ها  یل  یخ  که  بود 
اد دی  م  ادامه  را  ی  يا  هم  آد  راه  داشت  آتوسا   .. .ا  ر  او  پدر 

را خودشان  منفعت  بجز  یز  یچ  ای  دن  در  که 
یگ زند  که  نبود  یس  ک  همان  آتوسا  دي  شا  .د  واستن  خی  نم 

کوتاه ملقات  نی  هم  اما  بود،  کشانده  یه  تبا  به  را  ا  هن  آ 
.ت اس  قماش  نی  هم  از  زی  ن  زن  ني  ا  که  بود  فهمانده  او  به 
جماعت ني  ا  .د  ن  نی  بب  رحم  تا  بودند  نکرده  رحم  که  یش  قما 
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ین نوجوا  و  یک  کود  محقرانهی  و  ساده  یگ  زند  به  یت  ح 
و داشتند  چه  هر  و  بودند  نکرده  رحم  ش  اه  خانواد  و  او 
کند یر  کا  ورد  خی  م  قسم  .د  بودن  کرده  نابود  را  نداشتند 
تمام در  .د  بکش  پر  شان  یگ  زند  از  آرامش  و  یش  خو  که 
را خودش  دی  چی  م  را  نقشه  ني  ا  که  ی  اه  گذشت  یا  روزه 

حال !د  کن  حق  یا  یح  ا  واهد  خی  م  که  بود  زده  گول 
و بوده  انتقام  فقط  ش  ای  اصل  تی  ن  و  هدف  که  دی  هم  فی  م 
بخاطر را  مادرش  یا  صد  یب  یا  هه  ير  گ  هم  هنوز  !س  ب 
سر از  که  او  چشم  از  دور  و  شبانه  یا  هه  ير  گ  داشت 
چشمان در  که  یگ  شرمند  هم  هنوز  .د  بو  یگ  ار  چی  ب 
هم هنوز  .ت  داش  بخاطر  را  د  زی  م  موج  پدرش 

بود ان  شه  خانواد  فقر  و  نداری  سر  از  که  بهنام  یا  هه  ير  گ 
.ت داش  د  اي  به  را 

بودند، ساخته  را  ان  شی  زندگ  برادر  دو  بعدها  چند  هر 
استقبال به  یگ  ار  چی  ب  و  فقر  در  مادرشان  و  پدر  اما 
در را  یت  راح  بودند  نتوانسته  هرگز  و  رفته  مرگ 

.د کنن  تجربه  یگ  زند 
نین چ  به  که  بود  یر  کارگ  چند  از  یک  ي  فقط  پدرش 

.د بو  شده  دچار  یت  عاقب 
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فکر در  را  ید  اي  ز  مدت  د  یم  فه  کرد  شي  صدا  که  آتوسا 
سوال ورد  ای  ب  د  اي  به  کرد  یع  س  و  زد  ید  لبخن  .ت  اس  بوده 
آتوسا جواب  در  که  کرد  عمل  موفق  ذهنش  .د  بو  چه  او 

:د کر  زمزمه  اعتمادبنفس  با 
.. .ه  راحت  یل  یخ  ماجرا  ن  يا  یا  بر  داستان  هي  ساختن   _

طرف حق  انگار  که  د  ای  ب  بنظر  یر  طو  موضوع  هی  کاف 
!ن خورد  رو 

سمت به  و  برداشته  را  شربت  ان  وی  ل  و  شد  خم  آتوسا 
.ت گرف  بهزاد 

کنه؟ یز  با  رو  ین  قربا  ن  يا  نقش  یک  اما  آره  که  ني  ا   _

.ت گرف  او  دست  از  را  ان  وی  ل  بهزاد 
و ره  ای  درب  آب  از  خوب  رو  نقشش  بتونه  هم  که  یک  ي   _
اطلعات آدم  اون  از  بتونه  که  باشه  زرنگ  اونقدر  هم 

.ه کن  جمع 
.د خور  را  ش  ای  ن  دی  نوش  از  یا  جرعه 

خوب همه  باشه  پول  صحبت  یت  وق   .. .ش  نبا  نگران   _
.ن کن  یز  با  نقش  ونن  تی  م 
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.د مان  ناقص  بهزاد  یش  گو  تماس  یا  صد  با  آتوسا  یه  جمل 
گرد زی  م  یو  ر  را  شربت  ان  وی  ل  یه  عذرخوا  با  بهزاد 

با .د  یش  ک  ون  ری  ب  بی  ج  از  را  ش  ایش  گو  و  گذاشته  مقابلش 

یلیخ بود  قرار  .د  کر  یز  ير  اخم  بهنام  یه  شمار  ن  دي  د 
را او  واقعا  آتوسا  اگر  .د  ری  بگ  تماس  ا  هن  يا  از  زودتر 
د اي  ز  احتمال  به  شاند  کی  م  ون  ری  ب  به  نی  ماش  دي  خر  یا  بر 
ه دی  کش  جا  ني  ا  به  آمدن  از  قبل  که  یا  نقشه  از  قسمت  ني  ا 

.ت ف  ری  م  باد  بر  بود 

ارازيت پ 
۳۰  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:د دا  جواب  را  تماس  اخم  با 
.. .و  بگ  سلم   _

:د ز  غر  بهنام 
ه؟ کی  مرت  ین  زی  م  حرف  نوکرت  با  یر  دا  مگه   _

.د ز  یک  زور  ید  لبخن  بهزاد 
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؟ید کر  ري  د   _

.دیش ک  یف  پو  بهنام 
که اون  جلو  .م  ین  یب  ب  واحد  هي  مي  بود  رفته  عمو  با   _

خودمو بهونه  تا  هزار  و  یت  بدبخ  با  .م  بزن  زنگ  د  شی  نم 
؟ هی  اک  طي  شرا  الن  .ه  خون  رسوندم 

را چشمانش  .د  ر  کی  م  حس  را  آتوسا  نگاه  ین  یگ  سن  بهزاد 
اجرا را  بود  کرده  یز  ير  برنامه  که  ی  اه  نقش  و  کرد  زي  ر 

.د کر 
کنم؟ چک  کجا  از  من  الن  الن؟   _

.ت اس  کرده  شروع  را  یز  با  قلش  که  شد  متوجه  بهنام 
ی يا  تنه  خودت  !ه  گي  د  نزنم  حرف  من  مهندس  خب   _

چخبر؟ دلرام  از  یت  راس  .ه  بد  ادامه 

اسم ن  دی  شن  با  چند  هر  .د  دا  قورت  را  ش  اه  خند  بهزاد 
ه دي  دو  پوستش  ري  ز  وجدان  عذاب  احساس  کي  دلرام 

.د بو 
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  که   شمه ی پ   فلش   بدوش؟   ی گ ی م   تو   نره   گم ی م   من _  

  کنم؟   باز   رو   فلش   ارم ی ب   تاپ لپ   کجا   از   الن .  هست 

 . اونه   تو   برات   بفرستم   ی خوا ی م   که   يی عکسا 

 

 . کرد   ی نچ نچ   بهنام 

  شاهزاده   تا   م ی کن   صبر   چقدر   حال !  ت عمه   ارواح   آره _  

 ؟ ی کن   استفاده   شون ي ا   تاپ لپ   از   بدن   شنهاد ی پ   خانم 

 

 : زد   غر   بهزاد 

  مرد   ؟ ی طلبکار   هم   ی نزد   زنگ   وقت   سر   هم   ن ي شرو _  

  باز   ی چ   با   رو   فلش .  ستم ی ن   خونه   گم ی م   دارم   ی حساب 

 پام؟   با   کنم؟ 

 

 : داد   جواب   دن ي خند   ان ی م   بهنام 

  بهمن !  بهمن   ی گفت ی م   حال؟   چرا   ن ي شرو ...  اه   اه _  

  باز   انگشتت   با   نکن   باز   پات   با .  دارم   دوست   شتر ی ب 

 ! کنن 
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ش اه  خند  کنترل  .د  فرستا  بهنام  به  یت  لعن  دل  در  بهزاد 
آتوسا یه  اشار  با  که  د  شیم  ر  تت  سخ  و  ر  تت  سخ  داشت 
.د دا  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو  .د  کر  یگ  آسود  احساس 

جان؟  _

به و  چرخاند  سرش  پشت  به  را  سرش  آتوسا 
اشاره داشت  قرار  کارش  زی  م  یو  ر  که  تری  وی  کامپ 

.د کر 
ازش ین  و  تی  م  فته  وی  م  راه  کارت  تر  وی  کامپ  با  اگه   _

؟ین ک  استفاده 

.د کر  درشت  را  چشمانش  بهزاد 
واقعا؟  _

.د دا  تکان  سر  آتوسا 
.ت سی  ن  یل  مشک  .ش  با  راحت  آره   _

نداشت خبر  آتوسا  .د  ز  ید  گشا  و  گل  لبخند  بهزاد 
.ت اس  سپرده  گربه  دست  را  گوشت 
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مشکلت یر  دا  شانس  .م  بگ  بهت   .. .ن  ک  صبر  ني  شرو   _
.. .و  عکسار  بفرستم  کن  قطع  .د  ش  حل 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  بهنام 
.م ن  کی  م  دق  تو  دست  از  آخرش   _

و شده  بلند  شي  جا  از  عي  سر  کرد  قطع  که  را  تماس  بهزاد 
و گفته  یا  اجازه  با  .ت  نشس  آتوسا  کار  زی  م  پشت 

.د کر  روشن  را  تر  وی  کامپ 
کي که  را  یش  فل  تر  وی  کامپ  شد  روشن  محض  به 

.د کر  وصل  سی  ک  به  بود  ته  خي  ر  شي  رو  خاص  یه  برنام 
اگر یت  ح  بود  داده  انجام  که  یص  خا  یس  يو  ن  برنامه  با 
متوجه که  ني  ا  احتمال  تاد  سيایم  سرش  بالی  آتوسا 

یم ک  وجود  ني  ا  با  اما  بود،  کم  یل  یخ  شود  ن  اي  جر 
که یا  برنامه  مدت  کوتاه  در  دي  با  .د  بو  مضطرب 

در .د  ر  کی  م  نصب  تر  وی  کامپ  یو  ر  را  بود  مدنظرش 

به وانست  تی  م  هم  بود  خانه  در  یت  وق  آنصورت 

که بود  وار  دی  ام  البته  .د  ب  اي  دست  ید  یف  م  اطلعات 
.د باش  تر  وی  کامپ  آن  در  بخور  درد  به  یت  اطلعا 
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ارازيت پ 
۳۰  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

تر وی  کامپ  یو  ر  تا  کرد  م  یظ  تن  را  برنامه  عي  سر  یل  ی 
که ین  یش  ما  عکس  چند  بلفاصله  بعد  و  شود  نصب 

مشغول را  خودش  تا  کرد  باز  را  بود  ته  خي  ر  فلش  داخل 
خود د  شی  م  یپ  ک  تر  وی  کامپ  یو  ر  اگر  برنامه  .د  ده  نشان 

خاص کار  چی  ه  به  ز  ای  ن  ر  گي  د  و  شده  نصب  خود  به 
.د نبو  یر  گي  د 

آمده سمتش  به  کنجکاو  آتوسا  که  بود  مشغول  همانگونه 
.د تا  سي  ا  سرش  پشت  و 
؟ین کی  م  ار  کی  چ  یر  دا   _

ه ری  خ  بودند  شده  گرفته  یش  گو  با  که  ا  هن  یش  ما  عکس  به 
.د ش 

.د باش  ید  عا  لحنش  کرد  تلش  بهزاد 
که کفش  هي  تو  کرده  پاشو  م  ير  دا  یر  مشت   .. .ا  باب  یچ  یه   _
بودن فلش  تو  عکسا  .ش  برا  بفرستم  ارو  نی  ماش  عکس 
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ارسال تا  می  گوش  تو  فرستم  یم  تر  وی  کامپ  بلوتوث  با  دارم 
.ش برا  کنم 

یا هف  حر  وسط  که  او  کار  از  وصله  حی  ب  آتوسا 
:ت گف  بود  آمده  شی  پ  مهمشان 

.د مون  ناقص  حرفامون  .ه  آورد  ری  گ  وقت  م  تي  مشتر   _

ديد تر  وی  کامپ  یه  صفح  نی  يا  پ  در  که  یز  ير  م  ای  پ  با  بهزاد 
نیم ه  یا  بر  .ت  اس  شده  نصب  برنامه  که  شد  مطمئن 
ون ری  ب  سی  ک  از  را  فلش  تي  رضا  با  و  زده  ید  لبخن 

.دیش ک 
.. .ه  تموم   _

تر وی  کامپ  زی  م  یو  ر  و  کرده  روشن  که  هم  را  ش  ای  گوش 
.د ش  بلند  شي  جا  از  و  برداشت  بود  گذاشته 

موضوع ني  ا  به  راجع  تر  شیب  تا  یو  کنجکا  ونم  دی  م   _
.م دار  کار  برم  دي  با  فعل  من  خب  اما   ، می  بزن  حرف 

بحث روش  ید  ج  و  مي  ار  ذی  م  ه  گيد  قرار  هي  بعد  یه  هفت 
.مین کی  م 

.د کر  نگاهش  یت  يا  نارض  با  آتوسا 
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حل زودتر  چه  هر  دي  با  ه  یض  ق  ني  ا  .م  دار  عجله  من   _
.ه ش 

که بهزاد  یه  شان  یو  ر  اغواگرانه  و  آورد  بال  را  دستش 

.ت گذاش  بود  تاده  سي  ا  مقابلش 

تو یر  بذا  یر  کا  ني  ا  بهتره  محفوظه  تو  سهم   _
.. .ت  ا  تي  اولو 

لیم .د  چرخان  او  دست  سمت  به  را  نگاهش  بهزاد 
را خودش  یت  سخ  به  .ت  داش  زدنش  پس  یا  بر  یب  یج  ع 

.د ت  سي  با  شي  جا  سر  تا  کرد  کنترل 
از من  .ت  راح  لتون  ای  خ  مهندس  خانم  هست  حواسم   _

.م ذر  گی  نم  خودم  سود 
از آتوسا  دست  ه  کي  طور  رفت  کنار  آتوسا  مقابل  از 

به در  مقابل  و  رفت  در  سمت  به  .د  افتا  ش  اه  شان  یو  ر 
.دیخ چر  آتوسا  سمت 

.د دا  تکان  او  یا  بر  یت  دس 
!ل فع   _

.د دا  را  جوابش  لی  م  یب  آتوسا 
********
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ريز کاغذ  یو  ر  شده  نوشته  ارقام  و  اعداد  ری  درگ 
آورده بال  را  سرش  .د  خور  در  به  یا  تقه  که  بود  دستش 

.د ش  ه  ری  خ  اتاقش  در  به  و 
.. .د  ی  يا  بفرم   _

.د زی  نم  در  هرگز  رضا  !د  نبو  رضا  در  پشت  که  قطعا 
باز با  اما  باشد،  در  پشت  کارمندها  از  یک  ي  داد  احتمال 
از که  پدرش  یم  يد  ق  دوستان  از  یک  ي  ن  دي  د  و  در  شدن 
میم تص  اتفاقا  و  د  شی  م  محسوب  زی  ن  دورشان  یا  آشناه 
د ری  بگ  تماس  او  با  دوباره  فردا  و  امروز  نی  هم  داشت 

.د ش  بلند  شي  جا  از  عي  سر  .د  ن  دي  پر  بال  شي  ابروها 
اتفاقا یف  تصاد  چه  چطوره؟  حالتون   .. .ش  رام  جناب   _

.م ری  بگ  تماس  باهاتون  واستم  خی  م 

به و  بود  خودش  پدر  سال  و  ن  سم  ه  ا  قی  دق  که  رامش 

.د ش  ش  کي  نزد  لبخند  با  ا  میس  خوش  و  وش  پش  خو  شدت 
.ن خا  آراز  شد  عرض  سلم   _

.ت رف  او  سمت  به  و  آمده  ون  ری  ب  زی  م  پشت  از  آراز 
.د کر  دراز  او  سمت  به  را  دستش 
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  احوالتون   و   حال .  دکتر   ی آقا   ماست   از   سلم _  

 چطوره؟ 

 

 . فشرد   را   دستش   محکم   رامش 

  ر ی ام .  اوردم ی درن   سر   نجا ي ا   از   ی اتفاق .  پسرم   خوبم _  

.  ی گشت ی م   دنبالم   قبل   روز   چند   گفت .  بود   زده   زنگ 

 . نمت ی بب   ام ی ب   گفتم 

 

 پارازيت # 

 ۳۰۵_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

  وقت   هر .  گرفت   عمق   پدرش   نام   دن ی شن   با   آراز   لبخند 

  به   حواسش   و   ستاده ي ا   پشتش   پدرش   که   کرد ی م   احساس 

   هست   او 

  که   ی ت ی امن .  کرد ی م   احساس   دل   در   ی ا العاده   فوق   ت ی امن   

  بود   ش ي رو   که   ی کار   فشار   و   ی خستگ   حس   از 

 .  کاست ی م 
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هي یا  بر  بودم  شده  مزاحم  بله  .م  گر  خان  ری  ام  دم   _
دانشگاه یا  دانشجوه  از  یک  ي  به  د  شی  م  مربوط  .ی  کار 

.ن براتو  شد  زحمت  .ف  ير  ش 

.د ز  ید  لبخن  رامش 

بهزاد به  مربوطه  کارت   .. .ی  زحمت  چه  پسرم  نه   _
آره؟ ؟ی  ری  ام 

.د ن  دي  پر  بال  آراز  یا  ابروه 
باهاتون؟ زده  حرف  موضوعم  ني  ا  به  راجع  بابا   _

.د دا  تکان  سر  رامش 

.د کر  ر  تت  راح  رو  کارت   _

نيا است  قرار  ظاهرا  که  نيا  از  ان  جی  ه  با  آراز 
مقابل یا  هل  مب  از  یک  ي  به  باشد  بخش  ه  جی  نت  ا  هت  صحب 

.د کر  اشاره  ستش  اي  ر  یل  صند 
.ن ر  ای  ب  براتون  یز  یچ  ی  يا  چ  هي  بگم  نی  نی  بش  نی  يا  بفرم   _

.ت نشس  عارف  تی  ب  رامش 
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؟یت هس  ی  يا  چ  اهل  ا  مي  قد  مثل  هنوزم   _

سفارش تا  رفت  ش  زی  م  یو  ر  یش  گو  سمت  به  آراز 
.د ده  یا  چ 

.ر بدجو   .. .ه  مرض  موجب  عادت  ترک   _

.ديد خن  رامش 

منو وقت  هر  بود  تر  شی  ب  ری  ام  با  آمدم  و  رفت  که  ا  مي  قد   _
.ه دی  کش  تو  به  ی  يا  چ  به  دش  ایت  اع  تو  آراز  فت  گی  م  دي  دی  م 

ش ای  منش  سنا  به  را  یا  چ  سفارش  عي  سر  و  دي  خند  آراز 
رامش مقابل  و  آمد  تلفن  کردن  قطع  از  بعد  و  داده 

.ت نشس 
چطور روزگارتون  خودتون؟  از  چخبر  خب   _

ذره؟ گی  م 

.د ز  ید  لبخن  رامش 

یت ا  قی  تحق  تي  مامور  یه  ج  یت  ن  یم  بفه  ت  سی  ن  دلت  تو  دل   _
از صحبت  مه  متوج  .ه  بود  یچ  سپرده  بهم  پدرت  که 

.د بع  مي  تا  هي  یا  بر  مي  ار  ذی  م  روزگارو 
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.د دا  تکان  سر  تي  رضا  با  آراز 
با رابطه  در  چقدر  زنن  یم  داد  دارن  چشام  ظاهرا   _

بپرسم ازتوت  ه  شی  م  حال  خب  .م  کنجکاو  موضوع  ني  ا 
نه؟ اي  بوده  في  شر  دانشگاه  تو  یم  نا  یر  یم  ا  بهزاد  واقعا 

.ت انداخ  پا  یو  ر  پا  و  دی  کش  کتش  به  یت  دس  رامش 

واست خی  م  .م  شد  شوکه  گفت  رو  اسمش  یت  وق  ری  ام   _
هم نکرده  قی  تحق  اما  کنم،  قیق  تح  اسم  ني  ا  به  راجع 

.هیک پسر  ني  ا  ونستم  دی  م 

.د ش  شوکه  آراز 
بوده؟ دانشگاه  تو  ؟ی  چ  ین  عي   _

.د ز  زل  آراز  چشمان  در  رامش 

تو ین  نشد  تکرار  یه  نابغ  هي  یر  یم  ا  بهزاد  جان  آراز   _
تو که  هست  في  شر  تو  ید  استا  کمتر  .د  بو  ما  دانشگاه 

باشه بوده  دانشگاه  تو  بوده  دانشجو  پسر  ني  ا  که  یا  دوره 
ید ورو  هم  یا  هو  دانشج  یت  ح  .ه  نشناس  پسرو  ني  ا  و 
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تو بود  یل  جنجا  پر  آدم  .ن  آشنا  باهاش  یگ  هم  خودشم 
.ش خود  یه  دور 

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  آراز 
شد؟ اخراج  دانشگاه  از  واقعا   _

.د دا  تکان  سر  رامش 

بهم دانشگاه  یا  تم  سی  س  کل  که  بود  کرده  یر  کا  هي   _
اخراجش واستن  خی  نم  نبوغش  بخاطر  .ن  بود  ته  خي  ر 

.. .ن  کن 
.د کر  مکث 

ول رو  دانشگاه  تا  بود  بهانه  دنبال  خودش  انگار  اما   _
بود یت  سخ  هر  به  داداشش  اما  رفت  خودش  .ه  کن 

.ت گرف  رو  شی  دکتر 

.د ش  ه  ری  خ  رامش  به  زده  ت  ری  ح  آراز 
داره؟ برادر  مگه  داداشش؟   _

.د دا  بال  را  شي  ابرو  یا  ت  کي  رامش 

؟یت ونس  دی  نم   _
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ارازيت پ 
۳۰  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  آراز 
!ه ن   _

بتواند آراز  که  شد  آن  از  مانع  خورد  در  به  که  یا  تقه 
بود داده  سفارش  که  ی  يا  هیا  چ  .د  بپرس  یر  ت  شی  ب  سوال 

.د بودن  ه  دی  رس 
یچ آبدار  و  گذاشت  رامش  مقابل  را  یا  چ  فنجان  یت  وق 

:دیس پر  عي  سر  رفت  شرکت 
بوده؟ برادرش  نی  مطمئن   _

.ديد خن  رامش 

بهنامم .م  بهنا  و  بهزاد  .ن  هست  قلو  دو  چون  د  اي  ز  یل  یخ   _
.ش قل  یه  انداز  به  نه  اما  بود،  یگ  زرن  پسر 

.د دا  هی  تک  مبل  به  ناباور  آراز 
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.ه ندار  ای  دن  ني  ا  تو  رو  س  کچ  یه  گفت  من  به   _
.د ز  ید  پوزخن 

ید خونسر  حجم  اون  از  .ه  گیم  دروغ  م  دی  هم  فی  م  دي  با   _
.. .ش  یل  ای  خی  ب  و 

.د کر  نگاهش  تي  جد  با  رامش 

تو زمان  اون  .د  بو  بهزاد  با  اول  از  یل  ای  خی  ب  ني  ا   _
پخش ازش  یر  خرابکا  هي  خبر  روز  هر  دانشگاه 

نن کی  م  اخراجش  که  بهش  ادن  دی  م  تذکر  مدام  .د  شی  م 
.د ر  کی  م  رو  خودش  کار  .ت  نداش  یت  یم  اه  براش  اما 

.د ش  کلفه  آراز 
که هست  یز  یچ  یا  شماره  ؟  سه  ار  کی  چ  برادرش   _

کنم؟ اش  دی  پ  بتونم 

.د ش  ا  جه  با  ج  شي  جا  در  رامش 

فارغ که  ه  شی  م  یل  سا  چند  بهنام  که  ه  ني  ا  تی  واقع  وال   _
رو قبلش  سال  چند  تلفن  شماره  و  آدرس  .ه  شد  لی  التحص 

و پرس  دانشگاه  تو  همکارام  از  .م  کن  ا  دی  پ  برات  ونم  تی  م 
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ظاهرا .م  ندار  یع  اطل  بهنامم  کار  مورد  در  .م  ن  کی  م  جو 
.د بو  کار  به  مشغول  کنکور  معلم  بعنوان  مدت  ه 

زمزمه خود  یا  بر  لب  ر  يز  .ت  رف  فرو  فکر  در  آراز 
:د کر 

.. .م  کن  اش  دی  پ  دي  با   _

.د کر  نگاهش  رامش 

؟یش دنبال  چرا  بهنامه؟  منظورت   _

تيز پارا  جی  پ  از  توانست  یم  ن  .د  کر  نگاه  رامش  به  آراز 
جان دی  رس  تی  م  .د  کن  صحبت  او  با  بهزاد  یا  کاره  و 

کرده شروع  یک  خطرنا  یز  با  او  .د  فت  ای  ب  خطر  در  بهزاد 
شود تمام  جانش  ت  می  ق  به  وانست  تی  م  عواقبش  و  بود 
یا هم  آد  با  او  که  موضوع  ني  ا  دي  با  امکان  حد  تا  ني  بنابرا 

.د ان  می  م  پنهان  رد  کی  م  نرم  پنجه  و  دست  گنده  کله 
.. .ه  کار  به  مربوط  موضوع   _

.د کن  سرهم  یغ  درو  تا  آورد  فشار  ذهنش  به 
ن شی  کی  اپل  هي  من  برای  قل  نيا  از  یک  ي  بود  قرار   _

از .د  ز  ش  بی  غ  و  هي  یل  و   .. .ا  نيد  آ  برند  برای  .ه  کن  یح  طرا 
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نيا تو  رو  یس  ک  و  تنهاست  بود  گفته  بهزاد  ه  کی  يا  اوج 
اش دی  پ  ونم  تی  م  شما  قي  طر  از  م  نیب  ب  خواستم  نداره  ای  دن 

.م کن 

.ديد خن  رامش 

.م نشد  شوکه  .ت  سی  ن  یب  یج  ع  زی  چ  بهزاد  شدن  بی  غ   _
اما ه،  شی  نم  بند  جا  هي  که  هير  طو  اخلقش  ذاتا  پسر  ني  ا 
آدم شی  پ   .. .ی  گفت  که  یا  برنامه  یح  طرا  با  رابطه  در 

.. .س  خبره  شدت  به  کارا  ن  يا  تو  بهزاد   .. .ی  رفت  یت  درس 
یه برنام  تا  چند  که  بودم  ه  دی  شن  هم  شی  يو  دانشج  زمان 
رو کارت  اگه  مطمئنم  .ه  کرد  یح  طرا  مهم  و  خوب 

.یشیم ن  ون  می  پش  دستش  یر  بسپ 

با است  بوده  باور  قابل  دروغش  که  ني  ا  از  یض  را  آراز 
را ش  ای  يا  چ  فنجان  و  شد  خم  یئ  جز  ین  وجدا  عذاب 

.ت برداش 
تا است  دی  پ  که  طور  ني  ا  .م  کن  اش  دی  پ  بتونم  اگه  البته   _
.د ای  برنم  من  دست  از  یر  کا  شه  اش  دی  پ  نخواد  خودش 

هي بخوام  اون  از  و  کنم  ا  دیپ  رو  برادرش  که  ني  ا  مگه 
.ه بکن  برام  یر  کا 
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.ت گرف  دست  در  را  ش  ای  يا  چ  فنجان  هم  رامش 

.م کن  ا  دی  پ  برات  رو  بهنام  یه  شمار  نم  کی  م  یع  س  من   _
که یر  کا  بتونه  خودش  دي  شا   .. .ه  خوب  کارش  بهنامم  خود 

.ه بد  انجام  برات  رو  یت  خواس  بهزاد  از 

ارازيت پ 
۳۰  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  نگاهش  تشکر  با  آراز 
.ن ازتو  ممنونم   _

.دیش نو  را  ش  ای  يا  چ  از  یا  جرعه  رامش 

من گردن  به  یل  یخ  پدرت  .م  پسر  ت  سی  ن  تشکر  به  ز  ای  ن   _
.ه ش  حل  مشکلت  وارم  دی  ام  .ه  دار  حق 

داشت یع  س  اما  رد،  کی  م  احساس  که  یگ  کلف  با  آراز 
دلش یل  یخ  .د  ش  ه  ری  خ  رامش  به  کند  پنهان  را  آن 
مشکلش حل  یا  بر  رامش  مثل  هم  او  واست  خی  م 
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شیپ یا  يا  قض  که  بود  ني  ا  موضوع  اما  باشد،  وار  دی  ام 
از د  شی  م  باعث  هم  نی  هم  .د  بودن  ه  دی  چی  پ  شدت  به  شي  رو 
انست دی  م  حال  ني  ا  با  .د  شو  کاسته  ش  ای  وار  دی  ام  ان  زی  م 
کند کمکش  و  گرفته  را  بهزاد  یو  جل  واست  خی  م  اگر 
به را  توانش  تمام  و  کرده  حفظ  را  ش  ای  وار  دی  ام  دي  با 

بهنام شده  که  طور  هر  دي  با  اول  یه  وهل  در  .د  ر  بی  م  کار 
.د ش  ه  ری  خ  رامش  چشمان  در  تي  جد  با  .د  ر  کی  م  ا  دی  پ  را 

رو بهنام  آدرس  و  تماس  شماره  م  شی  م  ممنون   _
.نین برسو  دستم  به  ر  تع  ير  س 

.د دا  تکان  سر  قاطع  رامش 

.م ری  گی  م  تماس  باهات  فردا  تا   _
*****

.د کر  نگاه  بود  گرفته  بغل  در  غم  یو  زان  که  سوسن  به 
ت؟ سی  ن  ته  گرسن   _

.د آور  بال  را  سرش  سوسن 
.ر بخو  رو  ناهارت  برو  پاشو  تو   _

.د کر  اخم 
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یگ زند  و  کار  از  رو  خودت  یچ  یا  بر  اصل   _
من؟ به  ید  یب  چس  ید  اوم  و  یت  انداخ 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  یق  سا 
و کار  از  منظورت  .ی  خواهرم  تو  ؟  هی  حرف  چه  ني  ا   _
دو  .. .ه  رخ  چی  نم  من  با  که  شرکت  اصل؟  هی  چ  یگ  زند 
.ه شی  نم  یز  یچ  کار  سر  برم  ور  اون  ور  ني  ا  روز  سه 

.ش نبا  من  کار  نگران  شو  خوب  تو 

به خواهر  دو  نگاه  شد  باعث  خورد  در  به  که  یا  تقه 
.د ش  بلند  سپهر  یا  صد  .د  بچرخ  در  سمت 

.. .ر  ناها  دخترا   _

:ت گف  بشنود  سپهر  که  ير  طو  بلند  یا  صد  با  یق  سا 
.ميایم مام  برو  تو   _

سرش سپهر  .د  ش  باز  در  و  رفت  نی  يا  پ  در  یه  ری  دستگ 
.د بر  داخل  در  یل  از  را 

تو؟ م  ای  ب   _
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.د ز  یل  ا  حی  ب  لبخند  یق  سا 
!یر دا  في  تشر  اتاق  تو  ا  بي  تقر  النشم   _

.د کر  نگاه  اطراف  به  بامزه  سپهر 
.. .ه  درست   _

سوسن به  یه  نگا  .د  ش  اتاق  وارد  و  کرد  باز  را  در 
.ت انداخ 

.. .م  خان  سوسن   _
نگاهش یل  سوا  و  چرخاند  سمتش  به  را  سرش  سوسن 

.د کر 
:د دا  ادامه  سپهر 

.. .ی  عسل  چشم   .. .ن  کمو  ابرو   _
:دیس پر  ین  مهربا  با  سپهر  که  زد  یو  مح  لبخند  سوسن 

؟یب خو   _

.د ز  یخ  تل  لبخند  سوسن 
ت؟ سی  ن  معلوم   _

او چشمان  به  و  نشست  ن  یم  ز  یو  ر  یق  سا  کنار  سپهر 
.د ش  ه  ری  خ 
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دختر ون  ری  ب  زي  بر  ؟ی  ن  کی  م  فکر  یچ  به  یر  دا   _
.. .ی  يا  د 

برای بود  گوش  دو  دنبال  روزها  ني  ا  .د  یش  ک  یه  آ  سوسن 
.ن کرد  دل  و  درد 

رو دي  نو  بار  نی  اول  که  ی  يا  روز  به   .. .ا  زی  چ  یل  یخ  به   _
.م شد  حرفاش  خام  یر  چطو  که  ني  ا  به  م  دي  د 

.دیک چ  چشمش  یه  گوش  از  یک  اش  قطره 
.م تاد  سي  وا  پدرم  یو  ر  تو  بخاطرش  یر  چطو   _

ارازيت پ 
۳۰  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

کند سرزنش  فکرها  ني  ا  بخاطر  را  او  که  ني  ا  بدون  سپهر 
:ت گف  محبت  با 

؟ین ک  في  تعر  برامون  یا  و  خی  م   _
.د چرخان  یق  سا  سمت  را  سرش 

تا داره؟  خبر  ماجراها  نيا  از  ی  يل  ط  ساقه  ني  ا  اصل   _
؟ ني  زد  حرف  ه  گي  همد  با  بهش  راجع  حال 
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.د ز  یخ  تل  لبخند  سوسن 
یه خون  تو  من  صحبت  دي  نو  با  کردنم  فرار  از  بعد   _

.د بو  ممنوع  بابا  حاج 
.د ز  ید  پوزخن 

اون و  کنم  دل  و  درد  یق  سا  با  من  دی  رس  تی  م  بابا  حاج   _
.ن م  مثل  یک  ي  بشه  حرفام  ری  تاث  تحت 

یم ک  که  ني  ا  یا  بر  اما   ، دیم  ه  فی  م  را  او  یه  غص  سپهر 
اشاره یق  سا  به  خنده  با  کند  عوض  را  او  یا  هو  و  حال 

.د کر 
آراز  .. .ه  بود  ري  زه  سرب  خواهرت  ني  ا  چقدرم   

ماشاءللاللاللا  _
!ه کرد  تور  من  یه  عم  هم  رو 

.د کر  نگاه  یق  سا  به  سوسن 
من سرنوشت  مثل  یق  سا  سرنوشت  که  خوشحالم   _

.د نش 

.د کر  اخم  سپهر 
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یب حسا  آدم  شوهرت  دختر؟  چشه  تو  سرنوشت   _
یا اتفاق   .. .ه  سخت  ی  يا  جد   .. .ی  شی  م  جدا   .. .ت  سی  ن 

تحمل که  یر  فشا  مطمئنم   .. .ت  هس  ای  دن  ني  ا  تو  رم  تت  سخ 
موقع مامانم  که  ت  سی  ن  یر  فشا  و  غم  از  تر  شی  ب  ین  کی  م 

س کچ  یه  اونجا  ما  .د  ر  کی  م  احساس  غربت  تو  بابام  فوت 
یچه هم  زمان  گذر   .. .ل  حا  کن  نگامون  اما   ، می  نداشت  رو 

هي .ت  شی  پ  ردن  گی  م  بر  ات  هه  بچ  .ن  سوس  نه  کی  م  حل  رو 
دوباره .ی  از  سی  م  خودت  برای  مستقل  یگ  زند  خونه 
ار ده  بچ  بازم  دي  ا  ش.   .. ین  کی  م  ازدواج  ،ی  شی  م  عاشق 

.. .ر  دخت  باش  داشته  دی  ام  ید  ش 

.د شدن  سی  خ  سوسن  یا  هه  گون 
.م وا  خی  م  امو  هه  بچ  فقط  ای  دن  ني  ا  از  من   _

.د کر  نگاهش  تي  جد  با  سپهر 
.ت شی  پ  برگردن  ن  اي  نو  و  نورا  م  دی  م  قول  بهت  من   _

.ط فق  کن  تحمل  م  ک 
.د ز  صدا  را  سوسن  بعد  و  کرده  مکث 

.. .ن  سوس   _
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.د کر  نگاهش  یل  سوا  سوسن 

:د کر  زمزمه  تي  جد  با  سپهر 
ز ای  ن  یو  ق  مادر  هي  به  شت  یپ  برگردن  یت  وق  ات  هه  بچ   _
.ش با  یو  ق  .ن  کن  هی  تک  بهش  بتونن  که  یس  ک  به  .ن  دار 

ونه تی  نم  س  کچ  یه  الن  ونم  دیم   .. .ه  سخت  یگ  زند  ونم  دی  م 
به شده  که  زورم  به   .. .ن  بک  رو  تی  سع  اما  کنه،  درکت 
ديو ن  .ن  ک  ورزش   .. .ر  بخو  غذا  خوب   .. .س  بر  خودت 
همون تو  همه  فی  م   .. .ه  شی  م  دی  ناام  خوبه  حالت  ه  نی  بب 
یگ زند  ني  ا  عمر  ه  گي  د  همه  فی  م   .. .ی  ت  سی  ن  قبل  سوسن 
.. .ه  برگردون  تورو  ونه  تیم  ن  زور  با  و  شده  تموم 

اگه اما  کنه،  تمومش  دي  با  .د  ای  ب  کوتاه  دي  با  که  همه  فی  م 
ازش ی  يا  جد  از  بفهمه   .. .ی  شد  فی  ضع  بفهمه 

.. .ی  ناراحت 
.د دا  ون  ری  ب  قی  عم  را  نفسش 

و جمع  ین  و  تی  نم  .ن  سوس  تمومه  کارت  ه  گي  د  اونوقت   _
هي دي  با  ت  شی  پ  برگشتن  یت  وق  ات  هه  بچ  .ی  کن  جورش 

ناراحت یر  ندا  حق  م  گی  نم   .. .ن  نی  بب  یو  ق  و  شاد  مادر 
طيا شر  ني  ا  تو  اما   ، هی  زندگ  از  یئ  جز  یت  ناراح  .ی  باش 
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یو ق  دي  با  یس  بر  یا  خو  یم  که  یز  یچ  به  یا  بخو  اگه 
.ین بمو 

.د کر  دی  يا  ت  را  سپهر  یا  هف  حر  یق  سا 
.ن سوس  ه  گی  م  درست  سپهر   _

.د ز  چانه  ري  ز  را  دستش 

همون از  برامون؟  یگ  ب  ا  هه  گذشت  از  م  کي  یا  و  خی  م   _
کرده؟ مشغول  رو  ذهنت  که  ی  يا  زی  چ 

.د خاران  را  سرش  سپهر 
یو لی  بی  س  دختر  هي  زمانا  اون  سوسن  که  من  بنظر   _
محل پسرا  به  مدرسه  راه  تو  که  بود  ین  ستا  ری  دب 

.. .ه  اد  دی  نم 

ارازيت پ 
۳۰  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ديد خن  شي  ا  هه  ير  گ  ن  ای  م  سوسن  بالخره 
.. .ه  مسخر   _
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.ت نرف  رو  از  سپهر 
یش کی  م  خجالت  که  بوده  یر  طو  نی  هم  ورم  خی  م  قسم   _

.ن برامو  ین  ک  في  تعر 

کنار شي  ا  هب  ل  یو  ر  از  عي  سر  یل  یخ  سوسن  یه  خند 
و دار  پر  کوچهی  و  بود  شده  پرت  گذشته  به  .ت  رف 

.نیت م  دخترانهی  ستان  ری  دب  کنار  درخت 
محدودمون دخترونه  عالم  تو  و  یگ  بچ  تو  اونقدر   _
تنها  .. .ن  نز  حرف  بلند   .. .د  نخن  گفتن  اونقدر   .. .ن  کرد 
که کردن  ته  کي  د  اونقدر   .. .ی  دختر  چون  نرو  ی  يا  ج 

بال رو  سرت  نامحرم  جلو  کن  سرت  چادر 
.ميد ش  یا  عقده  تا  گفتن  و  گفتن  ونقدر  ا.   . .ر  ای  ن 

.د چسبان  ش  اه  گون  به  را  دستش  کف 
شون ای  ون  طی  ش  و  رفتنا  ون  ری  ب  از  مدرسه  تو  دخترا   _

.م اد  دی  م  گوش  یک  ري  ز  ري  ز  من  فتن  گی  م 
.د ز  ید  پوزخن 

یت ح  ردم  کی  م  فکر  که  م  دی  رس  تیم  بابام  از  یر  جو  هي   _
قشقرق و  همه  فی  م  پدرم  بازم  بدم  گوش  حرفا  ني  ا  به  اگه 
که ه  دی  رس  بلوغ  به  تازه  ون  طیش  یا  دختر  .ه  شی  م  پا  به 
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  من   کردن ی م   پسر   ه ي   با   زدن   حرف   ی تلفن   از   صحبت 

  کردن   بدل   و   رد   نامه   صحبت .  گرفتم ی م   استرس 

  اما   جاشون،   به   دم ی ترس ی م   من   کردن ی م   رو   نشون ی ب 

  دوست .  بودن   شده   ن ي ر ی ش   برام   حرفا   ن ي ا   انگار   کم کم 

  و   اد ی ب   نشست ی م   من   کنار   ی صندل   تو   که   ی دختر   داشتم 

  برام   ش پسرخاله   با   ش شبونه   ی زدنا حرف   ی تلفن   از 

  ه ی شب   که   ی ز ی چ   هر ...  نفهم   و   بودم   بچه .  کنه   ف ي تعر 

  هجده .  بود   جذاب   برام   نبود   خودمون   ی بسته   ی زندگ 

  ی مصطف   حاج   پسر   ی دانشگاه   ش ی پ   ی دوره   شد   که   سالم 

 . م ي خواستگار   اومد   پدرم   دوست 

 . د ی کش   ی آه 

  ذاشتم ی م   شه ی هم   مثل   و   شدم ی م   لل   موقع   اون   کاش _  

 . ره ی بگ   م ی تصم   برام   بابام 

 

 . کرد   اخم   سپهر 

  تو   مگه .  ی کرد   مخالفت   که   ی کرد   ی کار   خوب   اتفاقا _  

  مشکلت   بخاطر   ی ندار   حق   ؟ ی بود   برده   خونه   اون 

 .  ی کن   سرزنش   زمونارو   اون   سوسن   النت 
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آرامش سپهر  یا  هف  حر  .د  دا  ماساژ  را  شي  بازو  سوسن 
.د ردن  کی  م 

مدرسه کنار  یه  کوچ  تو  رو  دي  نو  که  بود  روزا  همون   _
کوچه اون  تو  روز  هر  .ا  اونج  مد  وی  م  دوستش  با  .م  دي  د 
ون مه  خون  یه  را  و  د  شی  م  لیط  تع  مدرسه  وقت  هر  .د  بو 

.ش م  دي  دی  م  کوچه  اون  تو  مي  د  شی  م 
.د ز  ید  پوزخن 

.م پا  جلو  داخت  نی  م  شماره   .. .م  برا  د  زی  م  چشمک   _
.م بزن  حرف  باهاش  خواست  یم  ازم  مدام  و  مد  وی  م  دنبالم 
یت لحظا  و  وزها  رن  آ  یر  دآو  اي  .دیش  ک  چشمانش  به  یت  دس 
را یم  یظ  ع  غم  بود  ان  جی  ه  سرتاپا  دي  نو  ن  دي  د  یا  بر  که 

.د ر  کی  م  ري  سراز  دلش  به 

یا هه  توج  از  اما  م،  دی  رس  تیم  درسته   .. .د  م  وی  م  خوشم   _
و فتاد  وی  م  راه  کنارم  که  ني  ا  از  .د  م  وی  م  خوشم  دي  نو 

نگاش رد  کی  م  التماسم  نکه  يا  از   .. .ه  دار  دوستم  فت  گی  م 
صحبت .د  زی  م  حرف  ده  ني  آ  یا  روز  از  که  ني  ا  از  .م  کن 

.دیش کی  م  وسط  رو  ازدواج 

.د چرخان  یق  سا  و  سپهر  نی  ب  را  نگاهش 
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دروغ داره  ردم  کی  نم  فکرشم   .. .ه  گي  د  بودم  بچه   _
من که  د  زی  م  رو  ی  يا  حرف  دي  نو   .. .د  م  وی  م  خوشم   .. .ه  گی  م 

آدم هي  یا  بر  که  ني  ا  از  .م  داشت  رو  نشون  دی  شن  یه  عقد 
.. .ه  دار  دوستم  بود  نگفته  بهم  قت  وچ  یه  پدرم   .. .م  مهم 
یه عقد  من   .. .م  باهوش   .. .م  خوشگل  بود  نگفته  قت  وچ  ی 

.م داشت  حرفارو  ني  ا  ن  دی  شن 
.دیک تر  بغضش  دوباره 

رد کی  م  صدام  یت  وق  ه  گي  د  حال  .م  اومد  کوتاه  بالخره   _
.م رد  کی  م  نگاش  کن  نگام  فت  گیم  یت  وق  .م  تاد  سی  مي  وا 

!م دي  ند  خی  م  فت  ری  م  مه  صدق  قربون  یت  وق 
.د ش  اشک  از  سی  خ  صورتش  ین  آ  به 

ارازيت پ 
۳۱  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

سپهر زی  ت  نگاه  با  که  ديو  بگ  یز  یچ  خواست  یق  سا 
شدن بدل  و  رد  با  دی  ترس  یم  سپهر  انگار  .د  کر  سکوت 
روزها آن  داستان  دادن  ادامه  از  سوسن  یف  حر  هر 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                        

 

 

                

                   

                    

                  

                

              

           

   

        

          

                  

            

              

              

                

              

 

https://t.me/darkhaste_romanh

انبار دلش  در  را  غم  حجم  آن  تمام  و  کند  نظر  صرف 
.د کن 

ی يا  هف  حر  یه  یق  ب  بود  خاطراتش  در  غرق  که  سوسن 
.ت گرف  سر  از  را  بودند  شده  انبار  دلش  در  که 

ه گي  د  حال  .د  ش  تر  شی  ب  کردنا  نگاه  و  ا  هه  خند  ني  ا  کم  کم   _
از .م  بود  منتظرش  کوچه  اون  تو  اشتم  ذی  م  پا  وقت  هر 
چشم از  دور  ا  حي  تفر  زنگ  .ن  و  ری  ب  دم  زی  م  زود  مدرسه 
و برنامه  فوق  یا  کلس  یت  وق   .. .ش  م  نی  بب  فتم  ری  م  ناظما 

.. .م  د  زی  م  می  ج  کلسا  از  می  داشت  یت  يو  تق 
.دیش ک  یه  آ 

.. .د  بو  م  دي  شا   .. .ه  عاشقم  دي  نو  ردم  کی  م  فکر   _
.د کر  یط  قا  دارم  خواستگار  دیم  فه  یت  وق   .. .م  ون  دی  نم 

رو .م  کن  ازدواج  خودش  جز  یس  ک  با  من  اره  ذی  نم  گفت 
نیم ز  یو  ر  دختر  ني  ر  تت  خوشبخ  خودمو  .م  بود  ابرا 
و ار  کی  ب  دي  نو  م  دي  دی  نم  بودم  شده  کور  .م  دي  دی  م 
یگ زند  هي  کردن  اداره  پس  از  م  دي  دی  نم  .ه  ار  عی  ب 

با که  مي  بود  خودمون  م  دي  د  یم  که  یز  یچ  تنها   .. .د  ای  برنم 
نیع .م  يد  ر  کی  م  یگ  زند  خونه  هي  تو  می  داشت  عشق 

.. .ا  رمان 
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یگ خف  احساس  .ت  گذاش  شي  گلو  یو  ر  را  دستش 

.د ر  کی  م 
.ت سی  ن  ا  هه  قص  هی  شب  یچ  یه   .. .ه  حم  ری  ب  یل  یخ  یگ  زند   _
بعد و  ن  شی  م  شروع  یز  لجبا  و  دعوا  با  که  ی  يا  هه  قص 

یا داشتن  دوست  و  عشق  به   .. .یت  خوشبخ  به  ن  شی  م  ختم 
ته .ن  ور  خی  م  رو  حسرتش  آدما  که  بي  غر  و  بی  عج 
من یز  لجبا  و  لج  و  دعوا  .د  نش  رمانا  هی  شب  منم  یه  قص 

ختم کنم  ازدواج  دي  نو  با  واستم  خی  م  که  ني  ا  یا  بر  پدرم  با 
.م الن  روز  و  حال  به  شد 

ین ناگها  شدن  باز  بندش  پشت  و  خورد  در  به  که  یا  تقه 
بچرخد در  سمت  به  همزمان  سه  هر  نگاه  شد  باعث  در 

شان نی  ب  را  نگاهش  سرور  .د  بمان  مام  ته  می  ن  بحثشان  و 
.د چرخان 

؟ ني  ور  خی  نم  ناهار  ت؟  بی  غ  به  جا  ني  ا  نی  نشست   _

.ديز گ  لب  یق  سا 
.نيد مون  تنها  دست  ون  جه  عم  دی  ببخش  یا  و   _

.د کر  اشاره  سپهر  به  سرور 
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  رو   ی چ   همه   سپهر   زدم ی م   حرف   دوستم   با   داشتم   من _  

 . شد   موندگار   خودشم   کنه   صدا   شمارو   اومد   اما   ده، ی چ 

 

 : زد   غر   سپهر 

  واسم   د ي با .  ی کش ی م   کار   من   از   خونه   ن ي ا   تو   ی چ   ن ی ع _  

 وضعشه؟   چه   ن ي ا ...  کنه   کار   اد ی ب   عروست   ی ر ی بگ   زن 

 

  که   دهد   را   سپهر   جواب   خواست   و   زد   ی لبخند   سرور 

  که .  دند ي پر   بال   ش ي ابروها .  درآمد   صدا   به   خانه   اف اف 

 بود؟ 

 آرازه؟   ی ساق _  

 

 . شد   بلند   ش ي جا   از   ی ساق 

  نگفت   آراز   اما   نجام، ي ا   ناهار   بودم   گفته .  دونم ی نم _  

 .  اد ی م 

 

 . شد   بلند   ش ي جا   از   هم   سپهر 

 . ه ی ک   نم ی بب   برم _  
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یا صد  مجدد  که  بود  نگذاشته  ون  ری  ب  اتاق  از  پا  هنوز 
.دیب کو  در  به  محکم  پا  با  یس  ک  انگار  و  شد  بلند  ف  اف  ا 

.دير پ  جا  از  سوسن 
ه؟ دي  نو  نکنه   _

.دیش ک  هم  در  را  شي  ا  هم  اخ  سپهر 
.هیک م  نی  بب  برم  جا  ني  ا  نی  نی  بش   _

به که  ني  ا  بدون  هی  بق  اما  آمد،  ون  ری  ب  اتاق  از  عي  سر 
قدم یت  وق  .د  کردن  دنبالش  بلفاصله  دهند  گوش  حرفش 

یا صد  توانستند  یگ  ساد  به  یگ  هم  گذاشتند  ط  ای  ح  در 
.د بشنو  را  دي  نو  یا  هه  عربد 

.ش م  نی  بب  وام  خی  م  .ت  جاس  ني  ا  من  زن  .ن  ین  ک  باز  درو   _

:دير غ  لب  ري  ز  سپهر 
.د جو  وی  ب  کثافت   _

در یق  سا  و  تاد  سي  ا  استرس  با  ط  ای  ح  وسط  سوسن 
.ت گرف  آغوشش 

.ن سوس  باش  آروم   _
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فت ری  م  در  سمت  به  که  را  سپهر  یو  باز  سرور 
.ت گرف 

.م ن  کی  م  باز  درو  خودم  دخترا  شی  پ  تا  سي  وا  تو   _

ارازيت پ 
۳۱  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

را بود  انداخته  سرش  یو  ر  یر  سرس  که  یر  روس 
در مقابل  یت  وق  درست  .ت  رف  در  سمت  به  و  کرد  مرتب 
شيا هم  اخ  سرور  .د  خور  در  به  یر  گي  د  محکم  لگد  دی  رس 

.دیش ک  درهم  را 
چخبرته؟  _

را شي  صدا  تن  یک  اند  دی  شن  که  را  سرور  یا  صد  دي  نو 
.د آور  نی  يا  پ 

.م نی  بب  زنمو  وام  خی  م  من   _

.د ز  ید  پوزخن  سرور 
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زنت؟  _
و سرور  ن  دي  د  با  دي  نو  .د  کر  باز  تی  عصبان  با  را  در 
.د کر  جور  و  جمع  را  خودش  یم  ک  ش  ای  جد  نگاه 

کجاست؟ سوسن   _

:دير غ  درهم  ی  يا  هم  اخ  با  سرور 
رو سوسن  یت  انداخ  راه  یزي  آبرور  جا  ني  ا  ید  اوم   _

!شینیبیم دادگاه  تو  ؟ی  نی  بب 

.دی يا  س  هم  روی  را  شي  ا  هن  دندا  دي  نو 
قت وچ  یه  سوسن  .ن  يد  کر  بدر  راه  از  شما  رو  من  زن   _
ون ته  هم  از  .ه  بر  کرد  یم  ن  ول  رو  اش  هه  بچ  و  شوهر 

.م ن  کی  م  تي  شکا 

.د ز  ید  پوزخن  سرور 
بهش .م  د  زی  م  زنمو  بگو  برو  .ن  ک  تي  شکا  برو   _

.. .و  بر   .. .ا  ست  ني  وا  ل  اي  .ه  رفت  گذاشته  ردم  کی  م  نت  ای  خ 

سرور یو  ر  یر  یث  تا  چی  ه  ش  ایظ  لف  دي  تهد  دي  د  که  دي  نو 
.د بر  بال  را  شي  صدا  دوباره  ندارد 
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.. .ن  و  ری  ب  ای  ب   .. .ن  سوس   _
.د ش  ه  ری  خ  سرور  به 

.ش م  نی  بب  وام  خی  م  کنار  برو   _

.د تا  سي  ا  شي  جا  سر  تی  قاطع  با  سرور 
.. .ت  ت  نی  بب  واد  خی  نم  سوسن   _

.د ش  براق  سرور  چشمان  در  دي  نو 
یاه عم  چطور  ؟ی  هست  یر  تگ  بزر  چطور  تو   _

با رو  ته  برادرزاد  یگ  زند  یت  س  دی  دست  یر  دا  ؟ی  هست 
؟ین زی  م  بهم  بچه  دوتا 

.د ز  ید  پوزخن  سرور 
یگ زند  که  نم  کی  م  کمکش  دارم   .. .س  برعک  اتفاقا   _

.ه باش  داشته  یر  بهت 

کنار به  و  گذاشته  سرور  یه  شان  یو  ر  را  دستش  دي  نو 
.د دا  هول 

.. .ر  کنا  برو   _
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درد ش  اه  شان  .د  کن  مقاومت  او  یو  جل  نتوانست  سرور 
.د بو  گرفته 

آن تا  که  سپهر  و  شدن  اط  یح  داخل  تی  عصبان  با  دي  نو 
تاده سي  ا  یق  سا  و  سوسن  کنار  مادرش  خواست  به  لحظه 
و شد  ط  ای  ح  وارد  که  دي  نو  ن  ديد  با  رد  کی  نم  مداخله  و  بود 
بود کرده  ش  اه  شان  بند  را  دستش  که  مادرش  بندش  پشت 
.د رسان  دي  نو  مقابل  را  خودش  و  گذشت  دخترها  کنار  از 

تو؟ ید  اوم  نی  يا  پ  یت  انداخ  سرتو  گاو  نی  ع  چته   _

.د ز  سپهر  یه  نی  س  به  مشت  با  محکم  دي  نو 
.. .ر  کنا  گمشو   _

.دیش ک  غی  ج  سوسن 
؟یا و  خی  م  جونمون  از  یچ   _

را شي  جلو  سپهر  .ت  دوخ  سوسن  به  را  نگاهش  دي  نو 
.د برو  او  سمت  به  واست  خی  م  وگرنه  بود  گرفته 

نشستن ا  ني  ا   .. .و  نش  خر  .تی  زندگ  و  خونه  سر  برگرد   _
؟یم ه  فی  نم  چرا  .ن  زي  بر  بهم  مارو  یگ  زند  تا  پات  ري  ز 
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:د ز  داد  سوسن 
یایگ زند  ؟ی  ن  زی  م  حرف  یگ  زند  و  خونه  کدوم  از   _

؟ید کر  نابودش  که 

سمت به  و  داده  هول  عقب  به  را  سپهر  خواست  دي  نو 
.د ندا  اجازه  او  اما  برود،  سوسن 

.م ن  کی  م  درستش   _

.د ز  زل  او  چشمان  در  دي  ترد  یا  ذره  بدون  سوسن 
.ین و  تی  نم   _

:دير غ  دي  نو 
نتونم؟ چرا   _

ارازيت پ 
۳۱  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت گذاش  سوسن  ضعف  نقطه  یو  ر  دست  عامدانه 
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که یت  هس  یر  ماد  چطور  ؟ی  هست  یر  ماد  چطور  تو   _
خدا؟ امان  به  ید  کر  ول  اتو  هه  بچ  سه  هفت  چند 

شدت با  سپهر  دي  بگو  یز  یچ  بتواند  سوسن  که  ني  ا  از  قبل 
.د دا  هول  عقب  به  را  او 

ا هه  بچ  بخاطر  ید  کر  فکر  .یض  عو  آشغال  و  شه  خف   _
؟ید ب  عذابش  تو  تا  رده  گی  برم 

دست از  را  تعادلش  عقب  به  دادن  هول  اثر  در  که  دي  نو 
به و  کرد  جور  و  جمع  را  خودش  یت  سخ  به  بود  داده 
.ت گرف  مشت  در  را  او  یه  قي  .د  بر  رش  وي  سپهر  سمت 
تو به  من  یگ  زند  ه؟  کی  مرت  وسط  ني  ا  یگ  یم  یچ  تو   _

داره؟ یط  رب  چه 
:ت گف  انه  حی  وق  و  زده  زل  سوسن  چشمان  در 

ديد ج  یگ  زند  لی  تشک  فکر  به  نگرفته  طلق  نکنه   _
؟ید افتا 

که ني  ا  بدون  که  کرد  یب  عص  را  سپهر  چنان  حرفش  ني  ا 
به را  ش  نی  سنگ  مشت  باشد  داشته  رفتارش  یو  ر  یل  کنتر 

.د آور  فرود  او  فک  یو  ر  شدت 
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.. .ف  ر  شی  ب   _
نیم ز  و  کند  حفظ  را  تعادلش  نتوانست  بار  ني  ا  دي  نو 

.د خور 

باشد ناراحت  سپهر  رفتار  از  یا  ذره  که  ني  ا  بدون  سرور 
یو جل  وار  دي  تهد  را  انگشتش  و  شده  کي  نزد  دي  نو  به 

.د دا  تکان  او  صورت 
زنگ ون  ری  ب  یر  ن  من  یه  خون  از  الن  نی  هم  اگه   _

.سیل پ  نم  زی  م 
سوسن بذارم  که  ر  ای  ب  ون  ریب  گوشت  از  هم  و  ره  پنب  ني  ا 

یا دختر  همون  شی  پ  برگرد  .و  ت  شی  پ  برگرده  دوباره 
.ید کر  نت  ای  خ  سوسن  به  باهاشون  که  یگ  وارن  و  رنگ 

بلند قامت  في  حر  دانست  یم  .د  ش  بلند  شي  جا  از  دي  نو 
خاص روش  و  شده  دعوا  ل  ای  خیب  ني  بنابرا  ت  سی  ن  سپهر 
به خطاب  سرور  به  وجه  تیب  .ت  گرف  شی  پ  در  را  خود 

:ت گف  دي  تهد  به  ته  خی  آم  تي  جد  با  سوسن 
یت وق  .م  ری  گی  م  زنم  م  ریم  چی  ه  که  م  دی  نم  طلقت   _

ماست من  هي  یم  ه  فی  م  ات  هه  بچ  سر  بال  اومد  یر  ناماد 
.ه دار  کره  چقدر 
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و داده  فشار  را  شي  بازو  یق  سا  .د  ش  پاره  سوسن  دل  بند 
.د کر  زمزمه  سوسن  گوش  ري  ز  آرام 

سر از   .. .ه  گی  م  مزخرف  داره   .. .و  حرفاش  نکن  باور   _
.. .ت  بترسونت  و  کنه  ناراحت  تورو  واد  خی  م  .ه  حرصش 

.د ز  داد  دوباره  دي  نو 
.ن سوس  ارم  ذی  م  دلت  به  ارو  هه  بچ  ن  دي  د  حسرت   _

چقدر هر  بود  بس  .د  کر  مشت  را  دستانش  سوسن 
سکوت .د  بو  آمده  کوتاه  ش  يا  دوقلوه  بخاطر  و  ه  دی  ترس 

دست از  تی  عصبان  با  را  ش  يو  باز  .د  بو  بس  ر  گي  د  کردن 
یق سا  که  کرد  را  کار  ني  ا  طوری  .د  آور  ون  ری  ب  یق  سا 

.د کر  رها  را  دستش  یف  حر  چی  هی  ب 
ديو ن  چشمان  به  محکم  و  رساند  دي  نو  مقابل  را  خودش 

.د ز  زل 
اسم شم  مجبور  اگه  یت  ح   .. .ی  ند  طلقم  اگه  یت  ح   _
یت ح  .م  کن  تحمل  مه  شناسنام  تو  عمر  آخر  تا  رو  نحست 

تو تو  اسم  با  که  یت  کثاف  ل  ای  خی  ب  شم  مجبور  اگه 
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از عمرم  آخر  تا  شم  مجبور  اي  بشم  شده  زده  مه  شناسنام 
.. .م  بمون  جدا  ام  هه  رگوش  گی  ج 

و گرفت  دست  در  را  دي  نو  رت  شی  ت  یه  قي  و  برد  دست 
:د دا  ادامه  شمرده  شمرده 

.ت شی  پ  ردم  گی  نم  بر  بازم   _
.دیش ک  را  ش  اه  ق 

مرد ني  بهتر  ید  ش   .. .ی  شد  عوض  تو  بگن  اگه  یت  ح   _
بازم امون  هه  بچ  بخاطر  یت  ح   .. .ن  یم  ز  یه  کر  یو  ر 

.ر ا  زن  لج  اون  تو  ردم  گی  برنم 

یش واکن  وانست  تی  نم  یت  ح  که  بود  شوکه  چنان  دي  نو 
ه نی  ک  از  حجم  ني  ا  با  زن  ن  يا  د  شی  نم  باورش  .د  ده  نشان 

تیم مظلو  به  بود  کرده  عادت  .ت  اس  سوسن  اقتدار  و 
را ش  اه  زنند  یا  رفتاره  تمام  سوسن  که  ني  ا  به  .ن  سوس 

یديد ج  آدم  انگار  حال  .دي  نگو  یز  یچ  و  کرده  تحمل 
.د نبو  سوسن  که  ین  ز  .د  بو  تاده  سي  ا  شي  جلو 

ترسش باعث  بود  سوسن  کلم  و  نگاه  در  که  یت  يد  ج 
.د بو  شده 

از دي  با  چگونه  چه؟  رفت  گی  م  طلق  سوسن  واقعا  اگر 
رد؟ کی  م  مراقبت  شي  ا  هه  بچ 
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ارازيت پ 
۳۱  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

بود گفته  او  به  بار  هزاران  مادرش  هفته  چند  نی  هم  در 
مدام .د  باش  انش  طی  ش  و  شر  یا  دوقلوه  مراقب  واند  تی  نم 
یا بر  .د  برو  دوقلوها  دنبال  به  تا  رفت  گی  م  تماس  او  با 
ش تی  عصبان  از  و  کند  آرام  یک  اند  را  مادرش  که  ني  ا 

ا هن  آ  یت  ساع  چند  .ت  ف  ری  م  ن  اي  نو  و  نورا  دنبال  بکاهد 
د شی  م  خسته  که  بعد  و  رداند  گیم  بان  ای  خ  و  کوچه  در  را 
باز مادرش  شی  پ  را  ا  هن  آ  بهانه  کي  و  هزار  با  دوباره 
یت ح  .و  ن  از  یز  رو  و  نو  از  روز  دوباره  و  رداند  گی  م 
ش دي  تهد  او  و  بود  ه  دی  کش  دعوا  به  مادرش  با  کارشان 
با خودش  نکند  دوقلوها  حال  به  یر  فک  اگر  بود  کرده 
ا هه  بچ  دنبال  واهد  خی  م  او  از  و  گرفته  تماس  سوسن 
شيا هه  برنام  مادرش  که  ني  ا  ترس  از  و  بود  ه  دی  ترس  .د  يا  ی 
بلکه تا  بود  آمده  سوسن  سراغ  خودش  د  زي  بر  بهم  را 
چون .د  بازگردان  ان  شی  زندگ  و  خانه  سر  را  او  دوباره 

جدا دي  ای  ب  کوتاه  سوسن  رد  کی  م  فکر  که  یه  را  تنها 
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  سوسن   با   حال   اما   بود،   او   از   ان ي نو   و   نورا   کردن 

  هر   از   شتر ی ب   را   او   که   ی سوسن !  بود   شده   مواجه   ی د ي جد 

 .  ترساند   ی م   ی ا لحظه 

 : داد   تکان   ی سخت   به   را   ش ي ها لب 

 ... ی کن ی م   اشتباه   ی دار   بخدا   سوسن _  

 : کرد   اغواگرانه   د ي شا   و   آرام   را   لحنش   عمدا 

 .  ی کن   ی زندگ   ها بچه   و   من   بدون   ی تون ی نم   تو _  

 . کرد   اشاره   خودش   به   دست   با 

 ! دارم   دوستت   منم   ؟ ی ست ی ن   عاشقم   تو   مگه _  

 

  سپهر   د ي بگو   ی ز ی چ   کند   فرصت   سوسن   نکه ي ا   از   قبل 

 : د ي غر 

  کن   ولش   سوسن .  رون ی ب   گمشو ...  تو   ی ح ی وق   چقدر _  

 ... بره   بذار 

 

  د ي نو   اما   کرد،   جدا   د ي نو   ی قه ي   از   را   دستش   سوسن 

 . گرفت   را   دستش   بلفاصله 

 ... سوسن   ی دار   دوستم   تو _  
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ون ری  ب  او  دست  از  را  دستش  تی  عصبان  با  سوسن 
.د کن  یر  عزادا  و  کرده  ه  ير  گ  داشت  فرصت  بعدا  .د  یش  ک 
فقط  .. .م  متنفر  ازت  من  .ن  و  وی  ح  نزن  دست  من  به   _
.ه گي  د  م  نی  بب  تتو  خي  ر  وام  خیم  ن   .. .م  ش  جدا  ازت  وام  خی  م 

بود گفته  سوسن  .د  شی  م  قبل  از  ر  ته  شوک  هی  ثان  هر  دي  نو 
در سوسن  !د  نبو  ممکن  یز  یچ  نی  چن  است؟  متنفر  او  از 

نین چ  هم  بود  داده  رخ  نشان  ای  م  که  ی  يا  دعواه  ني  بدتر 
حرص از  فکش  .د  بو  ورده  ای  ن  زبان  بر  را  یز  ی 

.ديز لر 
کرده؟ پر  همه  ني  ا  رو  تو  یک   _

و او  ن  ای  م  را  خودش  دي  د  را  سوسن  لرزش  که  یق  سا 
کردن سکته  حال  در  سوسن  رد  کی  م  حس  .ت  انداخ  دي  نو 

.ت اس 
!ن و  ری  ب  گمشو  ؟ی  دی  نشن  مگه؟  یر  ک   _

:د ز  داد  دي  نو 
شوهر اون  به  پشتت  من؟  برا  ید  درآور  زبون  هم  تو   _

گرمه؟ ت  زی  چ  مه  هی  ب 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

                

                  

                    

                    

                    

                    

               

     

 

                    

                    

               

        

 

                     

           

 

                       

           

https://t.me/darkhaste_romanh

ن دي  د  دی  نفهم  .د  ش  چه  دی  نفهم  هی  ثان  کي  یا  بر  یق  سا 
جنون و  تی  عصبان  اوج  به  را  او  سوسن  یت  ناراح 

و ین  ناگها  کامل  .د  کر  آراز  به  دي  نو  که  ین  یه  تو  اي  رساند 
چنان و  برد  بال  را  دستش  رفتارش  یو  ر  کنترل  بدون 
هین ثا  چند  یا  بر  که  آورد  فرود  دي  نو  گونهی  یو  ر  محکم 
یق سا  که  یل  یس  از  همه  .ت  گرف  فرا  سکوت  را  جا  همه 

:دير غ  محکم  یق  سا  .د  بودن  شوکه  بود  زده  دي  نو  به 
.ن ک  گم  و  رت  گور   _

با سپهر  که  ورد  ای  ب  رش  وي  یق  سا  سمت  به  خواست  دي  نو 
با و  گرفت  را  را  راهنش  یپ  یه  قي  پشت  از  تی  عصبان 

.د دا  هول  در  سمت  به  را  او  قدرت 
.. .ی  ه  ر   ... ون  ری  ب  گمشو  ای  ب   _

:د کر  اد  دی  ب  و  داد  بود  خورده  که  یل  یس  از  یب  عص  دي  نو 
.م ر  ای  م  در  پدرتونو   .. .م  ن  کی  م  تي  شکا  ون  ته  هم  از   _

.د دا  هول  ون  ری  ب  به  را  او  و  کرده  باز  را  در  سپهر 
.ر بخو  واد  خی  م  دلت  یه  گ  هر  برو   _
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با .د  یخ  چر  هی  بق  سمت  به  و  دیب  کو  او  یو  ر  به  را  در 
رفته حال  از  مادرش  آغوش  در  ا  بي  تقر  که  سوسن  ن  دي  د 

.د رسان  ا  هن  آ  کنار  را  خودش  عجله  با  بود 
.. .ن  سوس  شد؟  یچ   _

ارازيت پ 
۳۱  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

نگران هم  و  بود  سوسن  یل  ا  حیب  نگران  هم  که  سرور 
:ت گف  سپهر  به  رو  تند  یق  سا  بد  حال 

.ه درمانگا  مي  بر  دي  با   .. .ط  ای  ح  تو  ر  ای  ب  رو  ت  نی  ماش  ل  اي   _
*

آرام نداشت  یم  تما  که  یض  بغ  و  سی  خ  ین  چشما  با 
بود گفته  دکتر  .د  کر  نوازش  را  سوسن  یه  گون 
در دي  با  و  شده  یب  عص  شوک  دچار  خواهرش 

.د باش  مطلق  استراحت 
.. .ی  خواهر  بگردم  دورت   _
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شيا ابروه  .د  ز  زل  ش  اه  بست  چشمان  و  او  صورت  به 
شده ه  ای  س  شي  موها  یه  ش  ير  و  نامرتب  ه  شی  هم  برخلف 

.د بودن 
ن دي  د  با  .د  کر  نوازش  را  او  یا  موه  بار  ني  ا  و  برد  دست 
برابر هزار  غمش  او  یا  موه  ن  ای  م  دی  سف  یو  م  تار  چند 
دیف س  شي  موها  که  داشت  سال  چند  خواهرش  مگر  .د  ش 

بودند؟ شده 
!م جون  به  دردت   _

.د ش  بلند  شي  جا  از  دی  شن  که  را  آراز  یا  آشن  یا  صد 
؟ی يا  اونج  جان  یق  سا   _

یه پرد  یو  ر  که  او  ی  هي  سا  ن  ديد  با  و  دی  چرخ  پشت  به 
.ت گرف  شدت  بغضش  بود  افتاده  رنگ  یب  آ  لک  از  پر 
از !ت  اس  ه  دي  ا  فی  ب  شي  ا  هک  اش  کردن  پاک  انست  دی  م 

بود زدن  زار  حال  در  بود  کرده  پا  به  قشقرق  دي  نو  یت  وق 
.ت رف  پرده  سمت  به  گرفته  ی  يا  صد  با  .ن  ال  به  تا 

.م جا  ني  ا   _
.د ز  کنار  را  پرده 

.. .م  سل   _
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یه آشفت  صورت  و  سرخ  چشمان  به  زده  ت  ری  ح  آراز 
.د کر  نگاه  او 

خودت؟ با  ید  کر  ار  کی  چ   _

شده باعث  آراز  سوال  .ت  گرف  گاز  را  لبش  یق  سا 
پر را  شان  نی  ب  یه  فاصل  آراز  .ديایب  در  اشکش  دوباره 
از دست  به  سرم  که  یر  پرستا  به  وجه  تی  ب  و  کرد 

.ت گرف  آغوش  در  سخت  را  همسرش  گذشت  کنارشان 
؟یش بک  رو  خودت  یا  و  خی  م  بشم  قربونت   _

آراز از  .د  کر  پنهان  او  یه  نی  س  در  را  سرش  یق  سا 
ش اه  خانواد  نابسامان  یگ  زند  که  ني  ا  از  .د  بو  شرمنده 
یگ زند  .د  بو  شرمنده  بود  کرده  ری  درگ  را  همسرش 

شروع رو  شی  پ  مشکلت  از  یر  با  کوله  با  مشترکشان 
.د بو  شده 

جا؟ ني  ا  ید  اوم  چرا   _

.د دا  فشار  خودش  به  را  او  آراز 
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جواب   تی  گوش  زدم  زنگ  یل  ک  ؟  هی  سوال  چه  ني  ا   _
گفت سپهر  زدم  زنگ  ین  نگرا  یل  ک  با  تهش  ید  ندا 

.ه   درمانگا  ني  اومد  رفته  حال  از  سوسن 

:د کر  نجوا  آرام  یق  سا 
.. .د  یش  ببخ   _

.د کر  جدا  آغوشش  از  را  او  اخم  با  آراز 
.. .م  نی  بب  کن  نگاه  منو   _

و روح  بودند  سی  خ  که  یق  سا  درشت  و  یل  عس  چشمان 
.ت خي  ر  بهم  را  روانش 

یا فکر  اون  دور  زي  بر  خوبه؟  من  یل  عس  چشم   _
.. .ی  ساق  مي  اه  خانواد  هي  ما   .. .ه  ذهنت  تو  که  یا  مسخره 

خب؟ .م  یم  ه  پشت  جا  همه  و  ه  شی  هم 

ه ری  خ  آراز  به  ین  قدردا  از  پر  یه  نگا  و  عشق  با  یق  سا 
دلش حرف  وانست  تی  م  آراز  که  بود  خوب  چقدر  .د  ش 

.د بخوان  نگاهش  از  را 
.. .م  دار  دوستت   _
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.د ز  ید  لبخن  آراز 
ببوسمت؟  _

.ديد خن  شي  ا  هه  ير  گ  ن  ای  م  یق  سا 
.ن ک  ین  و  طی  ش  کم   .. .ه  زشت   _

.د ز  یک  چشم  آراز 
!ت ببوسم  زود  م  دی  م  قول   _

و   کرد  خم  را  سرش  دي  بگو  یز  یچ  کند  فرصت  یق  سا  تا 
قیم   ع  اما  کوتاه  را  او  ای  هب  ل  عشق  پر  و  ید  خونسر  با 

!دیس   بو 

ارازيت پ 
۳۱  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

دستش ر  ای  خت  ای  ب  آراز  ین  ناگها  حرکت  از  شوکه  یق  سا 
شدت به  قلبش  .ت  گذاش  او  یه  شان  یو  ر  و  آورده  بال  را 
او قلب  درآوردن  لرزه  به  متخصص  آراز  .د  یب  و  کی  م 
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ازدواجشان از  سال  کي  کيد  نز  گذشت  از  بعد  .د  بو 
از بود  پر  ید  زمر  چشم  مرد  ني  ا  کنار  در  همچنان 
:ديز لر  شي  صدا  .ن  خواست  عطش  از  بود  پر  و  ان  جی  ه 

.م ن  کی  م  خواهش  آراز   _

سپهر یا  صد  چون  فت  ای  ن  دادن  جواب  فرصت  آراز 
.دیچیپ نشان  ای  م 

کنترل رو  خودت  می  ن  کی  م  خواهش  ازت  هم  ما  آراز   _
!ین ک 

آغوش از  زده  خجالت  سپهر  یا  صد  ن  دی  شن  با  یق  سا 
!د بودن  انداخته  گل  ش  يا  هپ  ل  .د  آم  ون  ری  ب  آراز 

ساعد .د  یخ  چر  سپهر  سمت  به  خونسرد  و  ل  ای  خی  ب  آراز 
.د چرخان  ا  هن  آ  ن  ای  م  را  نگاهش  !د  بو  کنارش  هم 

؟ نی  ن  زی  م  چوب  منو  اه  یس  زاغ  نی  ش  کی  نم  خجالت   _

:د ز  غر  و  کرده  اشاره  ساعد  به  دست  با  سپهر 
بخت ني  ا  خواهر  و  من  ی  يا  دخترد  داره  ملعام  تو   _
مجرد تازه  !؟  یت  هس  طلبکارم  یس  و  بی  م  رو  برگشته 

!یریگیم ن  نظر  در  مارو  بودن 
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.ت انداخ  بال  شانه  یس  تخ  با  آراز 
!ه چ  من  به  ني  ری  بگ  زن   _

عوض را  بحث  و  زده  ین  ا  جی  ب  و  خسته  لبخند  ساعد 
.د کر 

چطوره؟ سوسن   _

.دیش ک  چشمانش  ري  ز  به  یت  دس  یق  سا 
!ه خوب   _

.د کر  اخم  سپهر 
یا ج  !م  ین  ک  یر  بست  تورو  ديا  ب  هم  شد  خوب  سوسن   _
برو درمانگاه  یو  راهر  وسط  یر  برس  خاک  یا  کار 

.ب بخوا  م  کي  خونه 

به چند  هر  .ت  گرف  ه  دي  ناد  را  او  یخ  شو  یت  بدبخ  با  یق  سا 
سرخ لبش  که  بود  گرفته  گاز  را  ش  ني  ري  ز  لب  یر  قد 

.د بو  شده  سرخ 
.ه ش  ار  دی  ب  سوسن  نم  کی  م  صبر   _
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.ت گرف  را  او  دست  و  شده  یق  سا  کي  نزد  ساعد 
اومده کار  سر  از  آراز   .. .ی  ساق  ون  ته  خون  برو   _
.ت هس  سوسن  به  حواسم  هستم  من   .. .س  خسته 

یق سا  یت  سلم  نگران  .د  کر  نگاه  ساعد  به  تشکر  با  آراز 
به را  او  شده  ی  اه  بهان  هر  به  واست  خی  م  و  بود 

حلقه همسرش  یه  شان  دور  را  دستش  .د  ببر  ان  شه  خان 
.د کر 

بهتره .م  زي  عز  مه  خست  منم   .. .ه  گی  م  راست  ساعد   _
.ن سوس  شی  پ  یا  یم  صبح  .ن  و  مه  خون  مي  برگرد 

.د چرخان  ا  هن  آ  ن  ای  م  را  ش  اه  خست  و  مظلوم  نگاه  یق  سا 
ا تي  نها  بودند  گرفته  را  دورش  که  ید  مر  سه  مصمم  نگاه 

.د شو  می  تسل  تا  شد  باعث 
*

را دستش  و  گذاشته  زی  م  یه  گوش  را  یا  چ  ین  یس  آراز 
.د بر  یق  سا  یم  شي  ابر  موهای  ی 

حرف یل  عس  چشم  .ی  کرد  خشک  موهاتو  که  ني  آفر   _
.م کن  گوش 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

       

              

     

 

           

               

 

                      

                

 

                  

 

 

           

 

 

                        

 

       

https://t.me/darkhaste_romanh

.د ز  یل  ا  حی  ب  لبخند  یق  سا 
موهامو تا  سراغم  ید  وم  یم  خودت  م  دی  ش  کی  نم  سشوار   _

.د م  وی  ن  دلم   .. .ی  اه  خست  .ی  کن  خشک 

.دیس بو  محکم  را  او  یه  گون  آراز 
بره؟ در  کل  ت  ای  خستگ  بدم  راهکار  هي  یق  سا   _

دراز زی  م  یو  ر  را  شي  پاها  ديد  که  را  یق  سا  یل  سوا  نگاه 
اشاره شي  پاها  به  نت  طی  ش  با  یق  سا  یا  هم  اخ  مقابل  .د  کر 

.د کر 
پر تنت  از  هی  خستگ  یچ  هر  ین  عي  نی  بب   .. .ن  ک  امتحان   _

!ه ش  کی  م 

.د ز  صدا  را  نامش  معترض  یق  سا 
.. .ز  آرا   _

او یا  پاه  ري  ز  را  دستش  و  شد  خم  او  به  وجه  تی  ب  آراز 
.د بر 

.ن ک  امتحان  آراز  جون   _
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قلقلکش شي  پاها  با  آراز  دست  برخورد  از  که  یق  سا 
:ت گف  خنده  با  بود  آمده 

!ه ون  وي  د  نده  قسم  جونتو   _

زیم یو  ر  و  آورد  بال  را  او  یا  پاه  وجه  تی  ب  آراز 
.د کر  نگاه  شاهکارش  به  لبخند  با  .ت  گذاش 

نشستن مدل  ني  ا  به  کنم  دعا  خدا  درگاه  به  دي  با  الن   _
.یش معتاد 

ارازيت پ 
۳۱  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

به و  برداشته  را  یا  چ  یا  هن  ا  وی  ل  از  یک  ي  و  شد  خم 
پر نصفه  که  هم  را  خودش  یا  چ  ان  وی  ل  .د  دا  یق  سا  دست 
دراز زی  م  یو  ر  را  شي  پاها  مجدد  و  برداشت  بود  کرده 

.د کر 
!نیم ه  ین  عي  یگ  زند  !ش  یخ  آ   _
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را ش  ای  يا  چ  از  یا  جرعه  .د  کر  نگاه  ان  شي  پاها  به  یق  سا 
.د دا  هی  تک  آراز  یه  شان  به  را  سرش  لبخند  با  و  دی  نوش 
کردن زی  تم  هم   .. .م  شا  بابت  هم   .. .ه  نکن  درد  دستت   _

!ر عط  خوش  یا  چ  ني  ا  هم  و  آشپزخونه 

.د چسبان  او  یه  قی  شق  به  را  شي  ا  هب  ل  آراز 
یل عم  بخور  رو  تی  يا  چ  .م  ريذ  پی  نم  یر  طو  ني  ا  تشکر   _

!ش با  ممنونم  هم  نشستنمون  مدل  بخاطر  .م  از  کن  تشکر 
.م به  ید  ندا  ری  گ  بعدا  دي  شا 

نيا ن  دی  بوس  به  ید  يد  ش  لی  م  .د  آور  بال  را  نگاهش  یق  سا 
همسرش زبر  یه  گون  به  را  شي  ا  هب  ل  .ت  داش  مرد 

.د چسبان 
.. .ز  آرا  یم  شی  پ  سخت  یا  روز  ني  ا  تو  خوبه  چقدر   _

و یق  سا  یا  هف  ير  تع  از  شه  یم  ه  .د  ز  یق  یم  ع  لبخند  آراز 
.د شی  م  خوب  حال  و  یژ  انر  غرق  شي  ا  هت  محب 

!ید کر  غوغا  امروز  م  دی  شن   _
.ديد خن 

!؟ید ز  رو  دي  نو   _
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.ديز گ  لب  یق  سا 
دیش ک  وسط  که  تورو  اسم  .ت  گف  پرت  و  چرت  یل  ک   _

.م کن  کنترل  خودمو  نتونستم 
.د ش  ا  جه  جاب  شي  جا  در  ین  نگرا  با 
کنه؟ تي  شکا  بره  واقعا  نکنه   _

.ديد خن  آراز 
ید کر  یب  خو  کار  اتفاقا   .. .ک  در  به  !ه  کن  تي  شکا  بره   _

.م ن  کی  م  افتخار  زنم  به  .ش  يد  ز 

.د ش  ه  ری  خ  او  خ  رم  ین  به  یق  سا 
.. .د  زی  م  منو  م  دي  نو  اگه   _

.د کر  قطع  را  او  حرف  اخم  با  آراز 
زنده زنده  رو  پوستش  ادم  دیم  .د  ر  کی  م  غلط  دي  نو   _

!ق احم  یه  کی  مرت  !ن  بکن 

بودند کرده  یر  سپ  که  یت  سخ  روز  یر  دآو  اي  با  یق  سا 
.دیش ک  یه  آ 
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.ت ف  گی  م  یت  مزخرفا  چه  امروز  ین  و  دی  نم   _

.د ز  ید  پوزخن  آراز 
و بگه  ا  هه  بچ  از  اومده   .. .م  ون  دی  م  خوبم  !م  ندون  چرا   _

و خونه  سر  برگرده  تا  کنه  کي  تحر  رو  سوسن 
.شیگ زند 

.د ش  ه  ری  خ  ش  ای  يا  چ  ان  وی  ل  به  یق  سا 
یلیخ یل  یخ  .ه  برگرد  محاله  سوسن  ه  گي  د  بار  ني  ا   _

.ه مصمم 

.د دا  فشار  را  او  یه  شان  آراز 
د ای  ب  یگ  زند  اون  از  زودتر  یچ  هر   .. .ر  بهت  چه   _

!ه نفعش  به  ون  ری  ب 

.د کر  بغض  یق  سا 
و شی  زندگ  قراره  یر  چطو  .م  نگرانش  من  آراز   _

ونه تی  م  د؟  ای  ب  بر  ا  هه  بچ  پس  از  دي  با  یر  چطو  بچرخونه؟ 
شه؟ عاشق  دوباره  کنه؟  ازدواج  دوباره 
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:د کر  زمزمه  ان  نی  اطم  با  آراز 
کار داره  النشم  نی  هم  سوسن  عشقم؟  نتونه  چرا   _
.میت هس  ش  شی  پ  ون  مه  هم  .ت  سین  که  تنها  بعدشم  .ه  ن  کی  م 

بعدشم کودک  مهد  ن  ری  م  م  کم  ک  ا  هه  بچ  .م  ین  کی  م  کمکش 

یس ک  با  بار  ني  ا  منتها  نه  کیم  ازدواج  سوسن   .. .ه  مدرس 
ون شی  زندگ  سوسن  از  بدتر  ط  يا  شر  با  آدم  یل  ک   .. .ه  آدم  که 

نتونه؟ خواهرت  چرا  .ن  ساخت  رو 

:د ز  لب  نی  غمگ  یق  سا 
.. .ر  کنا  ه  دی  کش  رو  خودش  کامل  بابا  حاج   .. .ی  نی  بی  م   _

.ه دخترش  سوسن  که  انگار  نه  انگار 

یا هی  دلخور  .د  کر  نوازش  را  او  یا  موه  محبت  با  آراز 
نير بزرگت  از  .د  ر  کی  م  درک  کامل  را  همسرش  قی  عم 
ديا ب  که  یر  پد  حال  و  بود  پدرش  دختر  کي  ای  هه  پشتوان 
رد کی  م  تي  حما  ا  هن  آ  از  و  داده  یم  دلگر  دخترانش  به 
کامل را  ا  هن  آ  آبرو  عنوان  تحت  یا  واژه  حفظ  یا  بر 

!ت رف  گی  م  ه  دي  ناد 

ارازيت پ 
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۳۱  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

کاش .د  کن  عوض  را  سلمان  حاج  نظر  وانست  تی  م  کاش 

تا دخترانش  که  دي  بگو  و  زده  حرف  او  با  وانست  تی  م 
س کچ  یه  .د  دارن  ز  ای  ن  شي  ا  هت  يا  حم  و  او  به  اندازه  چه 
اما رد،  کی  نم  پر  سوسن  و  یق  سا  یا  بر  را  پدر  یا  ج 
به .د  نبو  ن  اي  جر  ني  ا  متوجه  سلمان  حاج  که  افسوس 

ناراحت هی  قض  ني  ا  از  هم  او  که  ورد  ای  ن  خودش  یو  ر 
را یق  سا  و  گذاشت  زی  م  یو  ر  را  ش  ای  يا  چ  ان  وی  ل  .ت  اس 

.د نشان  آغوشش  در  و  کرده  بلند  کودک  کي  نی  ع 
یت گف  مي  بود  شده  آشنا  هم  با  که  یل  او  یا  روز  دمه  اي   _
عوض و  هي  طور  ني  ا  پدرت  اخلق  که  ید  کر  قبول 

.ه شی  نم 
گوشش پشت  را  همسرش  یا  موه  گونه  نوازش 

.د فرستا 
.ه گي  د  جوره  هي  ای  دن  ن  يا  تو  یک  هر  .ن  نک  فکر  بهش   _

یو ر  را  سرش  و  گرفته  دستانش  ن  ای  م  را  ان  وی  ل  یق  سا 
.ت گذاش  آراز  یه  شان 
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.. .ی  گی  م  درست   .. .م  اوهو   _
.د کن  عوض  را  بحث  تا  کرد  تلش 

مین بز  حرف  مي  نکرد  فرصت  اصل  چخبر؟  کارت  از   _
؟ی کرد  ا  دی  پ  بهزاد  از  یز  یچ  .م  ه  با 

.د دا  هی  تک  او  سر  به  را  ش  ای  ان  شی  پ  آراز 
!ه زي  ری  م  برگات  م  دی  فهم  یچ  یم  بفه   _

.ديد خن  ال  حی  ب  یق  سا 
؟یدیم فه  یچ  مگه   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  آراز 
!ه دار  دوقلو  داداش  هي  نابغه  یا  آق   _

بلفاصله که  شد  شوکه  جمله  نيا  ن  دی  شن  از  چنان  یق  سا 
زل   او  چشمان  به  و  برداشته  آراز  یه  شان  از  را  سرش 

.د   ز 
؟ین   مطمئ  ؟ی  چ   _

.د دا  سرتکان  آراز 
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.ن بود  دانشگاه  هي  تو  داداشا  جفت  !د  اي  ز  یل  یخ   _

:د کر  نجوا  لب  ري  ز  و  کرده  زي  ر  را  چشمانش  یق  سا 
نگفته؟ یز  یچ  داداشش  از  چرا   _

ديو بگ  حرفش  ني  ا  جواب  در  یز  یچ  آراز  که  ني  ا  از  قبل 
:د دا  ادامه  ار  وه  زمزم  خودش 

.ه ش  ماجراها  ني  ا  یط  قا  داداشش  واسته  خی  نم  دي  شا   _
.د ز  زل  آراز  چشمان  در  نگران 

؟ین ک  ار  کی  چ  یا  و  خی  م   _

.دیش ک  یف  پو  و  داد  هی  تک  کاناپه  یت  پش  به  را  سرش  آراز 
یه خون  آدرس   .. .ی  ساق  بفهمم  یر  ت  شی  ب  یا  زی  چ  دي  با   _
اون تو  هی  چ  دنبال  بفهمم  ديا  ب  .م  کرد  ا  دی  پ  رو  شي  پدر 

رو جلوش  اي  کنم  کمکش  بتونم  ديا  ش  اونوقت  .ه  کارخون 
.م ری  بگ 

.د بر  فرو  او  یا  موه  ان  یم  را  دستش  لبخند  با  یق  سا 
شرکت یا  کار  نگران  .م  هست  من  یت  خواس  یک  کم   _

.ت هس  حواسم  من  .ش  نبا 
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وجود .د  ش  ه  ری  خ  او  یل  عس  چشمان  به  عشق  با  آراز 
هم آن  شي  ا  هن  داد  یم  دلگر  .ی  مهربان  از  بود  پر  یق  سا 
و سوسن  نگران  شدت  به  انست  دی  م  که  یت  یع  موق  در 
چگونه .ت  داش  ارزش  يی  این  د  شي  برا  است  ش  تی  وضع 

عشق از  دست  شده  که  هم  ی  اهی  ثان  یا  بر  وانست  تی  م 
بردارد؟ او  به  ن  دي  ورز 

وام؟ خی  م  یچ  الن  من  ین  و  دی  م   _

یا چ  ان  وی  ل  ید  خونسر  با  ديد  که  را  یق  سا  منتظر  نگاه 
را دستش  .ت  گذاش  زی  م  یو  ر  و  گرفته  او  دست  از  را 

آغوش در  را  او  که  همانطور  و  برده  یق  سا  یا  پاه  ري  ز 
.د ش  بلند  شي  جا  از  داشت 

!یل عس  چشم  بدم  قورتت  درسته  وام  خی  م   _

.د کر  حلقه  او  گردن  دور  را  دستانش  لبخند  با  یق  سا 
چه .ت  داش  ز  ای  ن  یش  غو  آم  ه  نيا  به  شدت  به  هم  خودش 

یز با  عشق  ني  ا  آغازگر  خودش  اگر  داشت  ید  ا  ري  ا 
و ان  جی  ه  از  که  یب  قل  با  و  بسته  را  چشمانش  د؟  شی  م 
همسرش یا  هب  ل  یو  ر  را  شي  ا  هب  ل  دی  پ  تی  م  عشق 

.دیس بو  را  او  حرارت  با  و  گذاشته 
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.د بو  ری  ظ  نی  ب  یق  سا   .. .د  آم  آراز  یا  هب  لت  پش  تا  لبخند 
مشغول و  گرفته  آغوش  در  را  او  که  همانگونه 

نيا قطعا  .ت  رف  خوابشان  اتاق  سمت  به  بود  نش  دی  بوس 
!ت س  شی  م  را  ان  شي  دو  هر  یگ  خست  یز  ا  بق  عش 

*********

ارازيت پ 
۳۱  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:د کر  پي  تا  دي  رز  لی  م  که  ین  دستا  با 
ا دی  پ  وقت  مامانم   .. .م  ندار  ین  مهمو  یه  حوصل  اصل   "

واسه گذاشت  رو  یچ  همه  کرد  صبر  کرد  صبر  .ه  کرد 
هي صبح  از   .. .ه  موند  کنکور  به  هفته  دو  همش  که  الن 

.م  " ن  کی  م  سکته  دارم   .. .ا  بخد  نخوندم  هم  کلمه 
هین ثا  چند  هنوز  .د  کر  لمس  را  ارسال  یه  دکم  مضطرب 

زنگ ش  ای  گوش  که  بود  نگذشته  مش  ای  پ  ارسال  از 
که شد  متوجه  ش  ای  گوش  یه  صفح  به  نگاه  با  .د  خور 
ان جی  ه  از  قلبش  .ت  اس  گرفته  یر  يو  تص  تماس  بهزاد 
بعد و  باشد  قفل  اتاقش  در  تا  شد  مطمئن  اول  .د  يز  لر 
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به که  بهزاد  خندان  ري  تصو  ن  ديد  با  .د  دا  جواب  را  تماس 

.د ز  ید  لبخن  بود  ه  دی  رس  خودش  به  شدت 
!د استا  ید  ز  یپ  یت  چه   _

چه هر  .د  بودن  شده  قبل  از  ر  تی  می  صم  که  د  شی  م  یت  مد 
ر ته  وابست  هم  به  و  گرفت  یم  قوت  ارتباطشان  ذشت  گی  م 

.د دن  شی  م 

شانه بال  به  مرتب  که  شي  موها  به  ابرو  و  چشم  با  بهزاد 
.د کر  اشاره  بود  زده 

شده؟ خوب   _

.د دا  تکان  سر  شده  سرخ  ی  يا  هپ  ل  با  دلرام 
!د ای  م  بهت  مدلش   _

.د ش  شل  بهزاد  شی  ن 
یت وق  یر  ندا  ین  مهمو  یه  حوصل  یگ  ب  د  ای  م  دلت  یل  د   _

دعوته؟ من  مثل  یپ  یت  خوش 
شد، تار  یم  ک  ش  ري  تصو  .د  کر  زي  ر  را  چشمانش 

حال ني  ا  با  اما  بود،  ف  یع  ض  معمول  طبق  ترنت  ني  ا 
!د شو  اخمش  متوجه  توانست  دلرام 
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نشده؟ تنگ  من  برا  دلش  ا  دي  مر  م  نی  بب  کن  صبر  اصل   _
از رو  هي  همسا  دختر  منتظرم  همش  چرا  من  پس 

بغلم؟ تو  بچلونمش  ری  س  دل  هي  و  م  نی  بب  کي  نزد 

او با  رده  پی  ب  و  راحت  یل  یخ  بهزاد  !د  يز  گ  لب  دلرام 
که او  برخلف  .ت  ف  گی  م  احساساتش  از  و  زده  حرف 
ه شی  هم  مثل  د  شی  م  احساسات  از  صحبت  یا  پ  یت  وق 

.دیش کی  م  خجالت 
!م مضطرب  یل  یخ  یل  و  هستم  که  دلتنگ   _

.د کر  اخم  بهزاد 
دختر !د  کر  اختراع  کنکورو  ني  ا  که  ین  او  بترکه  یا   _

که بس  ببندم  شرط  تو  یل  قبو  رو  ونم  تی  م  الن  من 
که یش  يا  آزم  کنکور  ني  آخر  یه  جی  نت  مگه   .. .ی  مسلط 
؟ید بو  ترکونده  نرفته  که  دت  اي  شده؟  فراموشت  ید  دا 

:د ز  لب  دي  ترد  با  دلرام 
.د بو  کم  ش  نی  داوطلب  تعداد   .. .ه  دار  فرق  اون  آخه  خب   _

:د ز  غر  بهزاد 
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من به  ارو  زی  چ  ني  ا  واد  خی  نم  ه  گي  د   .. .ا  یب  کوتاه  یل  د   _
بودن یل  عا  ترازات  .م  داد  قورت  کنکورو  من  !ی  بگ 

!هيد و  خی  ب  کامل  استرست   .. .ر  دخت 
.د بو  کند  ري  تصو  در  حرکاتش  سرعت  .د  ز  یک  چشم 

!د مان  بسته  چشمش  هی  ثان  چند  یا  بر  ه  کي  طور 
اونم !ی  ندار  غم  یر  دا  من  مثل  ید  استا  تا  بعدشم   _

!ت شی  پ  ه  ری  گ  دلش  که  ید  استا 

مثل بهزاد  .د  کر  نگاه  او  ري  تصو  به  محبت  با  دلرام 
نه؟ مگر  بود  معجزه  ک 

گفته مامان  که  بس  !ا  نخوندم  یچ  یه  صبح  از  امروز   _
.ن بک  کارو  اون  بکن  کارو  ني  ا 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  بهزاد 
یش ن  قبول  نخوندن  درس  روز  هي  بخاطر  قراره  اگه   _

حرص منو  کم  !ی  بمون  کنکور  پشت  باز  که  بهتر  همون 
!ه بد 

.ديد خن  دلرام 
؟یس ری  م  یک   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

           

                 

     

         

 

 

 

 

 

              

                

                  

                    

                  

                

              

                      

                  

                    

https://t.me/darkhaste_romanh

.ت انداخ  ش  ای  مچ  ساعت  به  یه  نگا  بهزاد 
.م اونجا  ه  گي  د  یه  قی  دق  چهل  تا  تي  نها  من  یر  فرف  مو   _

:دیس پر  نت  طی  ش  با 
بوم؟ پشت  تو  مي  بذار  قرار   _

ارازيت پ 
۳۱  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

مفهوم شي  برا  ام  بت  پش  حال  .ت  گرف  اوج  دلرام  ان  جی  ه 
فت، ری  م  ام  بت  پش  به  د  اي  ز  هم  ها  ر  تل  قب  !ت  داش  یص  خا 
شب هر  .د  بودن  منظوردار  آمدها  و  رفت  ني  ا  حال  اما 
یه را  خاص  هدف  کي  با  خانه  یل  اها  خواب  از  بعد 

که البته  !د  بو  هي  همسا  مرد  ملقات  آن  و  د  شی  م  ام  بت  پش 
منتظر ام  بت  پش  در  وده  هی  ب  ا  هب  ش  بود  وقت  یل  ی 

یر کا  چه  انجام  حال  در  بهزاد  انست  دی  نم  .د  تا  سي  ای  م 
آن بود  نگشته  باز  ش  اه  خان  به  که  د  شی  م  یت  مد  اما  بود، 
نيا .ت  اس  ساکن  شهر  همان  در  بود  مشخص  یت  وق  هم 
باعث دي  شا  و  رساند  تی  م  و  کرده  جی  گ  را  او  موضوع 
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بخاطر را  او  و  افتاده  کار  به  منطقش  د  شی  م 
دوام د  اي  ز  افکار  ني  ا  اما  کند،  مواخذه  شي  ا  هی  لبات  می  ب 
ان دی  م  ني  ا  وز  ری  پ  قلبش  مواقع  اکثر  در  چون  نداشتند 

به کنکور  تا  که  د  زی  م  گول  را  خودش  طور  ني  ا  و  شده 
از لش  ای  خ  که  ني  ا  از  بعد  و  داد  خواهد  ادامه  منوال  نی  هم 

تلش شد  آزاد  فکرش  و  شده  راحت  کنکور  بابت 
!د بفهم  را  ت  قی  حق  تا  کرد  خواهد 

.ديایب ون  ری  ب  فکر  از  شد  باعث  بهزاد  یا  صد 
مير بذا  قرار  شب  ؟  دی  کش  پر  کجا  حواست  خانم  یل  د   _

مقرمون؟

اتاقش در  به  ی  اه  تق  که  دهد  را  جوابش  خواست  دلرام 
.د ش  بلند  مادرش  یا  صد  و  خورده 

.. .و  کتابات  اون  کن  ول  امروز  هي  جدت  سر  دلرام   _
م کم  ک  مهمونا  .ن  ک  کمک  ای  ب   .. .م  برا  نمونده  کمر  بخدا 

.. .ش  با  داداشت  دست  کمک  ای  ب  .ن  س  ری  م  دارن 

رو باشد  آرام  رد  کی  م  یع  س  که  ی  يا  صد  و  هول  با  دلرام 
:ت گف  بهزاد  به 
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.ت م  نی  بی  م  .م  بر  دي  با   _
را تماس  باشد  بهزاد  یظ  خداحاف  منتظر  که  ني  ا  بدون 

.د کر  قطع 
:د دا  قرار  مخاطب  را  مادرش  بلند  یا  صد  با 

.م ای  م  منم  ني  بر  شما   _

.دیش ک  یف  پو  ه  ری  من 
!ه زشت  جمع  تو  ای  ن  ای  غربت  نیع  .م  کي  برس  خودت  به   _

را بهزاد  روز  چند  از  بعد  بود  قرار  که  ني  ا  فکر  با  دلرام 
.د ز  ید  لبخن  کند  ملقات  کي  نزد  از 

.م چش   _

به دوباره  حتما  .د  ین  نش  را  مادرش  یا  صد  ر  گي  د 
آپارتمان گ  نی  پارک  در  ین  مهما  !د  بو  گشته  باز  گ  نی  پارک 
گ نی  پارک  .د  بودن  دعوت  ها  هيا  همس  تمام  .د  شی  م  برگزار 
آن در  را  یا  اجاره  یا  ه  یل  صند  و  زی  م  بعد  و  شسته  را 
یز سربا  خدمت  ن  اي  پا  ین  مهما  نيا  مناسبت  .د  بودن  ه  دی  چ 

.د بو  ل  ای  دان 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                

                

                

                  

                  

                

                

            

                

                

                  

              

                  

                  

                

                    

                    

                  

                

   

https://t.me/darkhaste_romanh

نير بهت  شلوار  و  کت  .ت  رف  شيا  هس  لبا  کمد  سمت  به 
و دی  پوش  را  شي  ا  هس  لبا  .د  بو  ین  مهما  ني  ا  یا  بر  انتخاب 
یا هل  سا  .د  کر  کردن  شي  آرا  به  شروع  ا  هت  مد  از  بعد 

شاداب و  سرزنده  دلرام  از  ماندن  کنکور  پشت  سخت 
و یو  منز  یر  دخت  دی  س  ری  م  خودش  به  ه  شی  هم  که  گذشته 
هيا همس  مرد  حضور  با  که  یر  دخت  .د  بو  ساخته  ال  حی  ب 

دلش .د  ر  کی  م  یت  آش  یگ  زند  و  خودش  با  داشت  رام  آم  آرا 
.د باش  ني  اتر  بي  ز  بهزاد  چشم  در  امشب  واست  خی  م 

ممکن حالت  ني  ر  تق  یم  ع  در  هي  همسا  مرد  به  احساساتش 

ید مر  عاشق  .د  بو  شده  بهزاد  عاشق  کلم  کي  در  .د  بو 
از یا  هی  شاد  و  بنفس  اعتماد  از  یک  کوچ  گوشهی  که 
یا هش  ورز  .د  بو  بازگردانده  او  به  را  ش  اه  رفت  دست 

نجات یگ  افسرد  از  را  او  .د  بودن  کارساز  شدت  به  صبح 
تعجب کمال  در  و  ه  دی  بخش  هیح  رو  او  به  .د  بودن  داده 

زيا س  یک  اند  .د  بودن  گذاشته  ری  تاث  زی  ن  جسمش  یو  ر  یت  ح 
هم باز  تاد  سي  ای  م  ه  نی  يآ  مقابل  یت  وق  که  ني  ا  با  .د  بو  کرده  کم 
کامل خودش  از  و  گذاشته  اد  ري  ا  و  بی  ع  خودش  یو  ر 

گذشته یا  روزه  به  نسبت  هم  باز  اما  نبود،  یض  را 
ن وي  مد  را  آن  که  یس  احسا  .ت  داش  یر  بهت  یل  یخ  احساس 

.د بو  بهزاد 
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دورش و  کرده  باز  را  فرش  یا  موه  .د  کر  شي  آرا 
سرش یو  ر  آزاد  را  ید  یف  س  ري  حر  شال  و  ت  خي  ر 
یس اي  شلوار  و  کت  .د  ز  ید  لبخن  خودش  به  .ت  انداخ 

.د بو  کرده  جذابش  ش  مي  مل  و  حی  مل  شي  آرا  آن  با  رنگ 

را او  حال  به  تا  بهزاد  .ت  داش  ان  جی  ه  بهزاد  ن  دي  د  یا  بر 
.د بو  ه  دي  ند  یم  رس  یا  هس  لبا  و  ین  ین  چ  ني  ا  شي  آرا  با 

.د بسنج  نش  دي  د  با  را  او  واکنش  داشت  دوست 

ارازيت پ 
۳۲  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت داش  ز  ای  ن  ین  مهما  ني  ا  به  هم  خودش  یح  رو  لحاظ  از 
دند، شی  نم  دعوت  ش  اه  عم  یه  خانواد  که  یط  شر  به  فقط 
باعث زمان  گذر  .د  بودن  دعوت  زی  ن  ا  هن  آ  متاسفانه  اما 
یر خواستگا  یا  ماجر  و  گذشته  یا  هی  دلخور  بود  شده 

طرف از  و  شود  ر  تگ  ن  رم  ک  یک  اند  بود  خورده  بهم  که 
شده باعث  مادربزرگش  و  پدربزرگ  ین  ای  پادرم  ر  گي  د 
ین مهما  ني  ا  به  زی  ن  را  ا  هن  آ  تا  شود  مجبور  مادرش  بود 

.د کنن  فراموش  را  ا  هت  کدور  تا  کند  دعوت 
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.ت انداخ  ه  نی  يآ  به  را  آخرش  نگاه 
ین مهمو  اي  خدا  !د  ای  ن  عورشون  شی  ب  پسر  اون  وارم  دی  ام   _

.ا لطف  نشه  کوفتم 
یه را  و  آمده  ون  ری  ب  اتاق  از  یب  ل  ري  ز  یه  زمزم  همان  با 
ید ورو  قسمت  در  گذاشتن  پا  محض  به  .د  ش  گ  نی  پارک 
تمام ا  بي  تقر  که  دی  فهم  ت  یع  جم  انبوه  ن  دي  د  و  گ  نی  پارک 
بوده آخر  نفرات  جزو  او  و  ند  اه  دی  رس  راه  از  ا  هن  مهما 
و کرد  بش  و  خوش  هي  همسا  زنان  از  نفر  چند  با  .ت  اس 
کمکش به  و  کرده  ا  دی  پ  را  مادرش  تا  چرخاند  چشم  بعد 

.د ش  مانع  فروغش  عمه  یا  صد  که  برود 

.. .م  دلرا   _

فروغش عمه  .د  یخ  چر  صدا  سمت  به  اکراه  با  دلرام 
نیم آر  بخاطر  حال  ني  ا  با  بود،  ین  مهربا  زن 

.د باش  داشته  یب  خو  احساس  او  به  نسبت  وانست  تی  نم 
او به  را  پسرش  که  بود  ن  يا  دنبال  مدام  ش  اه  عم  چون 

!د بچسبان 
!نيد اوم  خوش  .ن  و  جه  عم  سلم   _
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به داشتند  حسرت  و  اشک  برق  که  ین  چشما  با  فروغ 
.د فشر  آغوش  در  را  او  و  شده  کي  نزد  دلرام 

.د بو  شده  تنگ  برات  دلم  چقدر  .م  بش  قربونت  یه  ال   _
فوت دلرام  یه  شان  یو  ر  و  خوانده  لب  ري  ز  ید  ور 

.د کر 
!ر دو  بد  چشم  !ه  عم  ید  ش  خوشگل  چقدر   

ماشاءللاللاللا  _

ن دی  شن  به  یل  يا  تم  نه  !د  کر  منقبض  را  عضلتش  دلرام 
!و ا  آغوش  در  ماندن  نه  و  داشت  ش  اه  عم  یا  هف  حر 

.د کشان  ون  ری  ب  او  آغوش  از  را  خودش  لی  می  ب 
!نینیش ب  نی  يا  بفرم   _

.ت گرف  او  سمت  به  را  ش  فی  ک  فروغ 
ون؟ ته  خون  بال  یر  بذا  یر  بب  و  ني  ا  ین  و  تی  م  ون  جه  عم   _

م؟ نی  بب  رو  ل  ای  دان  برم  منم 

.ت   گرف  او  از  را  فی  ک  و  داده  تکان  سر  اچار  نه  ب  دلرام 
فیک   بال  رفتم  که  نی  بگ  ني  ديد  مامانو  لطفا  فقط  چشم   _
.ت   واس  خی  م  کمک  .ه  خون  تو  بذارم  شمارو 
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.ت رف  او  یه  دق  صن  قربا  فروغ 
نيا تو  .م  ن  کی  م  کمک  ه  رین  م  به  من  شه  فدات  عمه   _
!ین ک  یر  کا  واد  خی  نم  .م  شا  برگرد  بال  بذار  و  فی  ک 

را فی  ک  بند  .د  دا  تکان  سر  یل  ا  حی  ب  لبخند  با  دلرام 
آسانسور سمت  به  دوباره  و  انداخت  دوشش  یو  ر 

نبود، یض  را  ین  مهما  آن  در  ش  اه  عم  حضور  از  .ت  رف 
نیم ه  و  نداشت  حضور  جمع  آن  در  نی  آرم  حداقلش  اما 

به نسبت  ش  ای  تي  نارضا  ان  زی  م  از  یم  ک  موضوع 

.ت اس  کی  م  ین  مهما  آن  در  فروغ  حضور 

بود خودش  به  کردن  نگاه  مشغول  آسانسور  یه  نی  يآ  در 
یه طبق  به  کرد  اعلم  که  ین  ز  یا  صد  با  که 

از و  گرفته  ه  نی  يآ  از  چشم  است  ه  دی  رس  موردنظرش 

سمت به  خواست  که  نی  هم  .د  آم  ون  ری  ب  آسانسور  اتاقک 

در کنار  ار  وي  د  به  که  نی  آرم  ن  دي  د  با  برود  ان  شه  خان 
متوقف شي  ا  هم  قد  و  زده  خشکش  بود  داده  هی  تک  خانه 

فیک که  ني  ا  ن  دی  فهم  با  رد؟  کیم  چه  جا  ني  ا  او  !د  شدن 
آمده بال  او  تا  است  بوده  ش  اه  عم  یه  نقش  و  بهانه  یع  نو 

و دی  کش  درهم  را  شي  ا  هم  اخ  کند  ملقات  نی  آرم  با  و 
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فروغش عمه  واست  خی  م  ا  قی  عم  .د  کر  مشت  را  دستش 

!د ری  بگ  لگد  و  مشت  ري  ز  را 
نیم آر  نی  سنگ  و  ه  ری  خ  نگاه  ريز  دهد  سلم  که  ني  ا  بدون 
که کند  باز  را  در  تا  انداخت  دی  کل  .ت  رف  در  سمت  به 

.د بشکن  را  نشان  ای  م  سکوت  تا  شد  دم  قش  یپ  نی  آرم 
.. .م  سل   _

شاخه و  آورد  بال  کنارش  از  را  چپش  دست  بلفاصله 

دلرام سمت  به  را  داشت  دست  در  که  یز  ر  گل 
.ت گرف 

!م بدهکار  بهت  یه  خوا  معذرت  هي  من   _

ارازيت پ 
۳۲  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

با نی  آرم  !د  کر  نگاه  ل  گه  شاخ  به  ت  ری  ح  با  دلرام 
ل گه  شاخ  کي  با  واند  تی  م  که  بود؟  کرده  فکر  چه  خودش 

او د  اي  از  را  ها  ری  تحق  آن  تمام  ساده  یه  خوا  عذر  کي  و 
در باشد  داشته  یه  توج  او  به  که  ني  ا  بدون  ببرد؟ 

.د کر  باز  را  ان  شه  خان 
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!ید ش  خوشگل   _

با را  چشمانش  و  دی  يا  س  هم  یو  ر  را  شي  ا  هن  دندا  دلرام 
نشود، کلم  هم  او  با  اصل  اد  دی  م  حی  ترج  .ت  بس  حرص 

را در  که  ني  ا  محض  به  .د  نبو  کنش  ول  نی  آرم  ظاهرا  اما 
:ت گف  کرد  باز 

؟یگ ب  ی  زی  چ  وای  خی  نم   _

در را  ش  اه  عم  فی  ک  و  شد  خانه  وارد  وجه  تی  ب  دلرام 
.ت انداخ  نی  زم  روی  تی  عصبان  با  ید  ورو  همان 

واست خی  م  فقط  .د  ش  خارج  خانه  از  مجدد  و  برگشت 
نوان عچ  یه  به  .د  بازگرد  گ  نیک  پار  به  تر  عي  سر  چه  هر 
از دست  چه  یا  بر  .د  کن  درک  را  ش  اه  عم  وانست  تی  نم 

اشت؟ دی  نم  بر  سرش 

که برود  آسانسور  سمت  به  خواست  و  کرد  قفل  را  در 
سمت به  تی  عصبان  با  .د  ش  ری  اس  پشت  از  شي  بازو 

.دیخ چر  نی  آرم 
!ن نز  دست  من  به   _

.د کر  رها  را  شي  بازو  نی  آرم 
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!م دلرا  کردم  اشتباه  من  .م  ین  بز  حرف  وام  خی  م  فقط   _

.د ز  ید  پوزخن  دلرام 
د اي  ت  لی  ف  دوباره  شدن  آب  بر  نقش  ات  هه  نقش  ؟  هی  چ   _
تی يا  هو  آپارتمان  و  نی  زم  فکر  باز  کرده؟  هندوستان 

کرده؟

.دیش ک  یف  پو  نی  آرم 
.ه بد  بهم  ه  گي  د  فرصت  هي  دلرام   _

.دیش ک  درهم  را  شي  ا  هم  اخ  دلرام 
سراغ برو  .ی  کن  تمومش  بهتره  !و  بگ  مزخرف  کم   _
.م ت  سی  ن  تو  شدن  پولدار  یه  لی  وس  من   .. .ه  دختر  همون 

که یم  محک  لحن  .د  کر  نگاه  او  به  تعجب  یک  اند  با  نی  آرم 
نداشت د  اي  به  .د  بو  بی  عج  شيا  بر  بود  برده  بکار  دلرام 

.د باش  کرده  صحبت  گونه  ني  ا  حال  به  تا  دلرام 
یت ا  ری  یغ  ت  .د  نی  بب  را  او  توجه  قابل  ات  ری  یغ  ت  وانست  تی  م 

.د ن  نی  نش  دل  رد  کی  م  اعتراف  که 
.ت سی  ن  می  زندگ  تو  یس  ک  !م  يد  ز  بهم   _
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.ت انداخ  بال  شانه  دلرام 
!یر دا  رو  استعدادش  قطعا  .ن  ک  ا  دی  پ  شو  دي  جد  هي  برو   _

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  نی  آرم 
؟ید نکر  ا  دی  پ  رو  یس  ک  تو  نا  ای  اح   _

.د ز  زل  دلرام  چشمان  در 
سکوت یت  داش  عادت  قبل  !ی  شد  زبون  بلبل  ید  اي  ز   _

!یگ ن  یز  یچ  و  ین  ک 

مرد همان  .د  بو  آدم  همان  نیم  آر  .د  ز  ید  پوزخن  دلرام 
ریق تح  را  ران  گي  د  کرد  یم  تلش  که  دب  ای  ب  و  گستاخ 
یزیچ و  کرده  بحث  او  با  نداشت  حوصله  یت  ح  .د  کن 
یا صد  .ت  رف  آسانسور  سمت  به  و  دی  چرخ  .د  يو  بگ 

.ت ساخ  متوقفش  نی  آرم 

داره؟ خبر  ی  يا  د  !ی  کرد  ا  دی  پ  پس   _
.د ز  ی  يا  صد  پر  پوزخند 

نکنه !د  بع  ید  شی  م  قبول  کنکور  یت  اش  ذی  م  حداقل   _
؟ین بمو  کنکور  پشت  هم  ه  گيد  ساله  شی  ش  پنج  یا  و  خی  م 
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پر لحن  از  حالش  .د  کر  مشت  را  دستانش  دلرام 
.د ور  خی  م  بهم  نی  آرم  تمسخر 

.ه ندار  یط  رب  تو  به   _
.د دا  فشار  را  آسانسور  کنار  یه  دکم  حرص  با 

.د ش  ش  کي  نزد  پشت  از  نی  آرم 
ناز و  اداها  ني  ا  از  دست  بهتره  !ن  نز  بختت  به  لگد   _

.ت هس  خودتم  نفع  به  ازدواج  ني  ا  !ی  بردار  کردنا 

.د نزن  غی  ج  تا  داد  فشار  هم  یو  ر  را  شي  ا  هب  ل  دلرام 
لگد و  مشت  ري  ز  را  نی  آرم  واست  خی  م  دلش  واقعا 

.د ری  بگ 

وارد خواست  حرص  با  و  کرد  باز  را  آسانسور  در 
سخت جسم  کي  به  برخورد  با  که  شود  آن  اتاقک 

.د دا  دست  از  را  تعادلش 

ارازيت پ 
۳۲  _۲ ارت  پ 
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امل ع_  ينب  ز 

گرفته را  شي  بازو  یت  دس  که  بخورد  نی  زم  بود  مانده  کم 
.د ش  مانع  و 

دختر؟ چخبرته   _

.د ور  ای  ب  بال  را  سرش  شد  باعث  بهزاد  یا  صد 
موقع به  چقدر  .د  دا  جان  یه  به  را  خود  یا  ج  ش  تی  عصبان 

.د بو  ه  دی  رس  راه  از 
.. .م  سل   _

دلش .د  کر  برانداز  را  او  دقت  با  .د  ز  ید  لبخن  بهزاد 
.د بو  شده  تنگ  شدت  به  ش  ایر  موفرف  یه  يا  همس  یا  بر 

؟ید کر  انقلب  ا؟  دي  مر  یت  خود   _

عير س  دهد  رخ  یق  اتفا  که  نيا  از  قبل  .د  يز  گ  لب  دلرام 
نیم آر  حضور  متوجه  بهزاد  بود  معلوم  .د  یش  ک  عقب 

اعلم نی  آرم  خود  که  دي  بگو  یزیچ  خواست  .ت  اس  نشده 
کامل و  محکم  را  آسانسور  باز  ه  می  ن  در  .د  کر  حضور 

.د کر  باز 
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تو؟ اون  هی  ک   _

.د دا  بال  را  شي  ابرو  یا  ت  کي  نیم  آر  ن  دي  د  با  بهزاد 
.د کر  برانداز  را  نی  آرم  یا  سرتاپ 

!ر مکا  خواستگار  ه  به  ب   _

وانست تی  م  چگونه  .د  کر  نگاه  او  به  ت  ری  ح  با  دلرام 
باشد؟ ل  ای  خی  ب  همه  ني  ا 

:دير غ  نی  آرم 
؟یت هس  یر  خ  کدوم  ه  گي  د  تو   _

دنبالش دلرام  .د  آم  رون  یب  آسانسور  از  اخم  با  بهزاد 
.د کر 

!ب د  ای  ب  چقدر   _
ادامه تمسخر  و  ید  خونسر  با  و  آورد  بال  را  دستش 

:د دا 
راتو !د  ای  نم  خوشم  دب  ایب  یا  آدم  با  زدن  حرف  از   _

.و بر  بکش 
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دستش ل  گه  شاخ  او  تمسخر  پر  لحن  از  یص  حر  نی  آرم 
.ت گرف  را  بهزاد  یه  قي  و  انداخته  نی  زم  یو  ر  را 

نه؟ شده  زبون  بلبل  همه  ني  ا  تو  بخاطر   _
سمت را  متعجبش  نگاه  بهزاد  .د  بو  دلرام  منظور 

منظور دی  فهم  او  یه  دی  ترس  چشمان  از  .د  چرخان  دلرام 
از نی  آرم  که  ني  ا  از  نداشت  ی  يا  اب  چی  ه  .ت  سی  چ  نی  آرم 
دلرام کنکور  ه  کی  يا  آنج  از  اما  شود،  آگاه  ارتباطشان 
تیم اه  شدت  به  مدت  ني  ا  در  او  آرامش  و  بود  کي  نزد 
.ت اس  نشده  نی  آرم  منظور  متوجه  کرد  وانمود  داشت 

تو؟ یگ  یم  یچ   _
اد جي  ا  دلرام  یا  بر  یل  مشک  واست  خی  نم  عنوان  چی  ه  به 

.د شو 

:دير غ  دلرام  به  اشاره  با  نی  آرم 
؟ ني  دار  ارتباط  ه  گي  همد  با   _

ه ری  خ  نی  آرم  یب  عص  چشمان  در  هی  سف  اندر  عاقل  بهزاد 
.د کر  زمزمه  شمرده  شمرده  و  آرامش  با  .د  ش 

!نی يا  پ  ر  ای  ب  رو  دستات   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                    

 

             

     

 

     

                      

                  

              

         

 

                  

       

       

 

                  

     

            

                  

https://t.me/darkhaste_romanh

عقب حرص  با  نی  آرم  که  بود  لحنش  در  یت  يد  ج  چنان 
.دیش ک 

.د کر  نگاه  بود  مضطرب  که  دلرام  به 
داره؟ خبر  ی  يا  د   _

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
از بعد  که  رو  هي  همسا  مرد  بگو  !ه  بد  خبر  برو  تو  نه   _
آسانسور تو  دخترت  با  رو  شه  خون  برگشته  ماه  چند 

روانشناسم از  وقت  هي  !ه  ند  خیم  بهت  چقدر  نی  بب  !ی  دي  د 
!ه خوب  توهمت  برا  !ر  یگ  ب  خودت  برا 

سماجت با  .ت  انداخ  شک  به  را  نی  آرم  بهزاد  ید  ج  لحن 
.د کر  نگاه  دلرام  به 

ت؟ سی  ن  تون  نی  ب  یچ  یه  ین  عي   _

به افسوس  با  و  کرده  کنترل  را  اضطرابش  دلرام 
.د ش  ه  ری  خ  نی  آرم 

برو !ی  ن  کی  م  یر  کا  خوب  اتفاقا  !م  متاسف  برات  ا  قی  عم   _
با .ه  یچ  واکنشش  نی  بب  کن  باز  رو  دهنت  بابام  شی  پ 
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استقبال حرفات  و  خودت  از  حتما  قبل  ماه  چند  شاهکار 
.ه ن  کی  م 

او شک  دی  رس  تی  م  دهد  را  جوابش  نی  آرم  تا  نکرد  صبر 
.ديایب وجود  به  یل  مشک  وسط  نيا  و  شده  لي  تبد  نی  قي  به 
کي که  همانطور  و  شده  آسانسور  اتاقک  وارد  عي  سر 

را گ  نی  پارک  یه  دکم  بود  گذاشته  قلبش  یو  ر  را  دستش 

.د دا  فشار 

ارازيت پ 
۳۲  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

سمت را  سرش  بعد  و  شد  ره  یخ  دلرام  رفتن  به  بهزاد 
دعوا اهل  .د  بو  ید  خونسر  آدم  ذاتا  .د  چرخان  نی  آرم 
را خودش  روش  و  راه  دادن  جواب  یا  بر  و  نبوده 

بودند، یک  شا  ش  ای  خونسرد  و  یل  ای  خی  ب  از  همه  .ت  داش 
دلش ش  ای  زندگ  در  بار  نی  اول  یا  بر  حال  اما 

تا و  گرفته  مشت  در  را  نی  آرم  یه  قي  واست  خی  م 
و کرده  نگاه  نی  آرم  به  پ  چپ  چ  .د  بزن  را  او  وانست  تی  م 
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شيا هم  قد  نی  آرم  یب  عص  یا  صد  که  گذشت  او  کنار  از 
.ت ساخ  متوقف  ش  اه  خان  در  یو  جل  را 

؟ید ش  فهم  ری  ش  !ی  شی  نم  من  نامزد  کي  نزد   _

بروز اما  بود،  یب  عص  .د  کر  مشت  را  دستش  بهزاد 
نیم آر  سمت  به  و  داده  بال  را  شي  ابرو  یا  تک  ي  .د  ندا 

.د کر  براندازش  تمسخر  با  .د  یخ  چر 
نامزد؟  _

.د بو  بدتر  نی  آرم  یا  بر  فحش  هزار  از  لبخندش 

؟ید ش  نامزد  دخترش  با  داره  خبر  جونتون  ی  يا  د   _

.ت رف  در  کوره  از  نی  آرم 
!ن بدو  رو  خودت  یه  انداز  و  حد   _

.د ز  ید  پوزخن  بهزاد 
یر کا  ونم  تی  م  النشم  نی  هم  ؟ین  کی  م  ار  کی  چ  ندونم   _

.ن و  ری  ب  بندازنت  ساختمون  از  کنم 
.دیخ چر  در  سمت  به  بعد  و  کرد  مکث  هی  ثان  چند  یا  بر 
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نيا تو  من  که  ین  داوودخا  .ن  نک  ولز  جلز  قدرم  ني  ا   _
رو دخترشم  یه  جناز  ید  ز  که  ید  گن  با  شناختم  مدت 

.ه داز  نی  نم  تو  دوش 

شد خانه  وارد  بهزاد  اما   ، دي  بگو  یز  یچ  خواست  نی  آرم 
.د ز  را  ش  اه  خان  برق  دی  کل  .ت  بس  را  در  او  به  وجه  تی  ب  و 

.. .ل  آشغا  کثافت   _
یه نگا  بود  نگذاشته  پا  آن  در  بود  ا  هت  مد  که  یا  خانه  به 

.ت انداخ 
ی يل  ب  چه  بار  ني  ا  نی  بب  ار  یب  ه  گي  د  بار  هي  دلرامو  اسم   _

.م ر  ای  م  سرت 

نبود، ته  خي  ر  بهم  خانه  .د  رسان  ی  يا  ري  پذ  داخل  را  خودش 

و ساده  یه  خان  یا  بر  دلش  .ک  خا  و  گرد  از  بود  پر  اما 
نيا در  که  یت  راح  .د  بو  شده  تنگ  تجملتش  از  دور  به 
البته و  رد  کی  نم  ا  دی  پ  ر  گي  د  یا  ج  در  را  داشت  خانه 
.ت نداش  یا  چاره  اما  را،  هي  همسا  یر  موفرف  دخترک 

طول چقدر  نبود  مشخص  که  یت  مد  تا  وانست  تی  نم 
.ت رف  آشپزخانه  به  کلفه  .د  بمان  آنجا  در  دی  کش  خواهد 
سرک ون  ری  ب  به  تراس  از  بعد  و  دی  نوش  آب  ین  ا  وی  ل 
.دیس ری  م  گوش  به  گ  نی  پارک  از  همهمه  یا  صد  .د  یش  ک 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                

                      

                  

                  

                      

 

            

              

   

                  

                

                    

                      

   

                  

                    

                

                    

     

           

https://t.me/darkhaste_romanh

دخترک دلش  بخواهد  ین  مهما  دلش  آنکه  از  تر  شی  ب 
و نشسته  آن  در  که  یم  با  پشت  و  واست  خی  م  را  هي  همسا 
بعد و  درآورده  ش  بی  ج  داخل  از  یب  چو  آبنبات  .د  بزنن  گپ 
.ت گذاش  دهانش  داخل  را  آن  دورش  کاغذ  کردن  باز  از 
ون ری  ب  دهانش  داخل  از  را  آبنبات  دی  چش  که  را  آن  طعم 

.د آور 
.ه سب  چی  م  تر  شی  ب  تو  شی  پ  خوردن  آبنبات  یر  موفرف   _
آخر یت  پار  ی  يا  ري  پذ  نم  يا  !ب  ش  آخر  یا  بر  ارمش  ذی  م 

.ا م  شب 
و کت  به  یت  دس  .ت  انداخ  آشغال  سطل  داخل  را  آبنبات 
هم .د  برو  گ  نی  پارک  به  گرفت  می  تصم  و  دی  کش  شلوارش 

واست خی  م  هم  و  بود  شده  تنگ  خانم  ه  ری  من  یا  بر  دلش 

جذابش شلوار  و  کت  آن  در  را  دلرام  ری  س  دل  ک 

.د کن  تماشا 
گ نی  پارک  در  پا  که  نی  هم  .ت  رف  نی  يا  پ  به  آسانسور  با 
ر گي  د  زن  کي  کنار  در  که  را  ه  ری  من  توانست  گذاشت 
هنگام .د  ده  صی  تشخ  را  د  زی  م  حرف  و  بود  تاده  سي  ا 

او ه  ری  من  و  بود  زده  سر  ش  اه  خان  به  است  رک  ي  ن  دی  رس 
.د بو  ه  دي  ند  را 

.د دا  سلم  و  شد  ه  ری  من  کي  نزد 
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.م خان  ه  ری  من  سلم   _

و چرخاند  بود  ه  دی  شن  که  ی  يا  صد  سمت  را  نگاهش  ه  ری  من 
.ت شکف  گلش  از  گل  بهزاد  ن  دي  د  با 

؟یت خود  بهزاد  آقا   _

از زن  ني  ا  .د  افتا  خنده  به  او  ان  جی  ه  پر  لحن  از  بهزاد 
!د بو  یژ  انر  بمب  نظرش 

؟ ني  کرد  فراموشم  نکنه  .م  من  که  ظاهرا   _

ارازيت پ 
۳۲  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د خوان  لب  ري  ز  یز  یچ  ه  ری  من 
و کت  ني  ا  چقدر  ماشاءللاللاللا  هزار   .. .ر  ماد   

ماشاءللاللاللا  _
.تيد دوما  اءللاللاللا  شن  ا  .د  ای  م  بهت  شلوار 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
.نير دا  لطف  ممنونم   _
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.د کر  زي  ر  را  چشمانش  ه  ری  من 
تنگ دلمون  مادر؟  ید  بو  رفته  کجا  وقت  همه  ني  ا   _

.ت برا  بود  شده 
او سمت  به  دو  هر  نگاه  شد  باعث  دلرام  حضور 

:د ز  لب  مادرش  سوال  از  ده  زت  خجال  دلرام  .د  بچرخ 
!ن بد  جواب  باشن  نداشته  دوست  ون  شي  ا  دي  شا  مامان   _

.د کر  کنترل  را  لبخندش  بهزاد 
.. .ا  ني  ا  عموم  و  مه  عم  شی  پ  .م  بود  ملکان  من   .. .ا  چر  نه   _
.ز با  نباشم  ممکنه  که  دستمه  یر  کا  یه  پروژ  هي  مدتم  ه 

آن اد  دی  نم  را  او  جواب  .د  ش  ه  ری  خ  او  به  شوکه  دلرام 
مادرش به  مسافرتش  به  راجع  یگ  ساد  نی  هم  به  وقت 
لیل د  متوجه  بهزاد  .د  ش  اخم  به  لي  تبد  تعجبش  !د  بو  گفته 
از از  یک  ي  به  که  ه  ری  من  چشم  از  دور  که  شد  او  اخم 
چشمک نامحسوس  فت  گی  م  خوشامد  شي  ا  هن  مهما 
.د چرخان  بهزاد  سمت  به  را  سرش  ه  ری  من  .د  ز  یز  ي 

گرم سرت  ه  شی  هم  اءللاللاللا  شن  ا  .م  پسر  خداروشکر   
_

.یش ن  غصه  و  یض  ير  م  یه  خست  .ه  باش  کار  و  مسافرت 
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و برده  ش  بی  ج  داخل  را  دستش  قدردان  یه  نگا  با  بهزاد 
بود داخلش  طل  یه  سک  کي  که  یک  کوچ  ی  يل  ط  پاکت 

.ت گرف  ه  ری  من  سمت  به  و  آورد  ون  ری  ب  ش  بی  ج  از  را 
ريد متاسفانه  مدم  وی  م  گل  دسته  با  دي  با   .. .د  یش  ببخ  ناقابله   _

باشن سالم  ه  شی  هم  پسرتون  اءللاللاللا  شن  ا  .م  نتونست  ه  گ   
د شد 

.ن داوودخا  و  شما  یه  يا  س  ري  ز  و 

.د ش  ه  ری  خ  بهزاد  به  یگ  شرمند  با  ه  ری  من 
پسرم؟ هی  چ  کارا  ني  ا   _

.د آور  نی  يا  پ  را  شي  صدا  تن 
یه انداز  به  .م  يد  ندا  هم  تورو  سي  لتدر  اق  ح  هنوز  ما   _

.میت هس  ته  شرمند  یف  کا 

.د کر  اشاره  پاکت  به  بهزاد 
.م شی  م  ناراحت  نی  نکن  قبول  .م  خان  ه  ری  من  نی  نگ   _

.ت انداخ  دلرام  به  یه  کوتا  نگاه 
من سي  لتدر  اق  ح  انگار  شه  قبول  کنکور  تو  دلرام   _

.ه شد  پرداخت  وو  خه  خودب 
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.ت واس  خی  م  که  بود  یز  یچ  همان  دلرام  عشق  پر  نگاه 
.ین قدردا  و  داشتن  دوست  و  محبت  از  پر  یه  نگا 

.ت گرف  بهزاد  دست  از  را  پاکت  یگ  شرمند  با  ه  ری  من 
.ا بخد  ید  کر  ون  مه  شرمند   _

.د ده  را  ه  ری  من  جواب  بهزاد  نداد  اجازه  داوود  یا  صد 
.. .ا  آشن  امسال  دوست  پارسال   .. .ر  دکت  یا  آق  ه  به  ب   _

روزا؟ ني  ا  ت  سی  ن  ازت  یر  خب 

او دست  و  کرده  دراز  داوود  سمت  به  را  دستش  بهزاد 
.د فشر  را 

خودتون .ن  بهتو  م  گی  م  کي  تبر  .ت  ماس  از  سلم   _
؟ نی  خوب 

جواب لبخند  و  ی  يو  ره  گشاد  با  ه  شی  هم  برخلف  داوود 
.د دا  را  بهزاد 

.ید اوم  خوش  یل  یخ  .ن  ممنو   _
.ت گرف  را  بهزاد  دست 

.م کن  تی  معرف  پسرم  به  ای  ب   _
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را ل  ای  دان  داوود  شد،  کي  نزد  داوود  به  ناچار  به  بهزاد 
به دست  با  دی  رس  ل  ای  دان  یت  وق  .ديایب  کنارشان  تا  زد  صدا 

.د کر  اشاره  بهزاد 
و دلرام  استاد  .ن  هست  خان  بهزاد  ون  شي  ا  ل  ای  دان   _

.ن و  می  يو  ره  روب  واحد  یه  يا  همس 

.ت دوخ  بهزاد  به  و  گرفته  پدرش  از  را  نگاهش  ل  ای  دان 
زده ید  لبخن  بعد  و  کرده  مکث  او  صورت  یو  ر  یک  اند 

.د کر  دراز  بهزاد  سمت  به  را  دستش  و 
.م ل  ای  دان  من  ون  تی  يا  آشن  از  خوشبختم   _

ارازيت پ 
۳۲  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

نکند .د  کر  مشکوک  را  بهزاد  ل  ای  دان  ی  اه  ین  ثا  چند  مکث 
لبخند بود؟  ه  دي  د  بام  پشت  در  را  او  شب  آن 
.د فشر  را  ل  ای  دان  دست  و  زد  یا  خونسردانه 

.نین همچ   _
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یو ر  و  کرده  جدا  بهزاد  دست  از  را  دستش  ل  ای  دان 
.ت گذاش  او  یه  شان 

.نین نک  یب  ير  غ  .ر  دکت  یا  آق  نی  يا  بفرم   _

او تی  می  صم  از  .د  کر  نگاه  ل  این  دا  به  متعجب  دلرام 
یر تک  خش  و  یم  رس  برخورد  انتظار  .د  بو  کرده  تعجب 
خود یو  ر  به  اما  بود،  کرده  تعجب  که  ني  ا  با  .ت  داش 

نگاه ا  هن  آ  به  بود  تاده  سي  ا  که  ی  يا  جن  هما  از  به  و  ورد  ای  ن 
.د کر 

.ت نشس  ا  هی  صندل  از  یک  ي  یو  ر  ل  ای  دان  تعارف  با  بهزاد 
گفتن مد  آش  خو  مشغول  که  ه  قیق  د  چند  از  بعد  هم  ل  ای  دان 

بهزاد کنار  یت  وق  .د  آم  کنارش  بود  شي  ا  هن  مهما  به 
:د کر  زمزمه  شد  ری  جاگ 

.م بود  نتون  دي  د  مشتاق  .م  دی  شن  یل  یخ  شمارو  في  تعر   _

:د دا  جواب  لبخند  با  و  انداخته  پا  یو  پار  بهزاد 
.م ت  سی  ن  راحت  جمع  یل  فع  با  .م  باها  باش  راحت   _
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.د دا  تکان  سر  ل  ای  دان 
که مدت  ني  ا  تو  منتها  ه  گی  م  تو  از  مدام  مامان   _

!ید نبو  ظاهرا  برگشتم  پادگان  از  و  شد  تموم  مي  سرباز 

ه ری  خ  ل  ای  دان  خ  رم  ین  به  و  داده  حرکت  گردنش  به  بهزاد 
.د ش 

.ه شلوغ  سرم  .ه  بود  پرکار  یل  یخ  برام  دي  جد  سال   _

.د نی  بب  بهتر  را  بهزاد  تا  شد  ا  جه  با  ج  شي  جا  در  ل  ای  دان 
!یر دا  هم  ه  گي  د  شغل  کنکور  یا  بر  سي  تدر  بجز  پس   _

.ديد خن 
نعمت بودن  شغله  دو  ید  اقتصا  اوضاع  ني  ا  تو   _
یکين او  بپرسم  ونم  تی  م  اما  نباشه،  جسارت  .ه  یگ  بزر 

؟ هی  چ  شغلت 

:د کر  زمزمه  خونسرد  بهزاد 
هر  .. .ک  مل   ، نی  ماش  فروش  و  دي  خر  !ی  کار  هر   _
بلکه .ه  کن  کمک  بهم  یل  ما  لحاظ  از  بتونه  که  یز  ی 

.م بخر  خونه  هي  تونستم 
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.د دا  بال  را  شي  ابرو  یا  ت  کي  ل  ای  دان 
.. .ا  ي  ید  مجر  خونه   _

بير غ  و  بی  عج  یم  ک  ل  ای  دان  .د  کر  مکث  یک  اند  بهزاد 
یه رابط  از  ل  ای  دان  گفت  یم  او  به  یس  ح  .د  ر  کی  م  رفتار 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  .ت  اس  باخبر  دلرام  و  او 
.م شد  خسته  ی  يا  تنه  از   _

.د کر  یخ  تل  یه  خند 
ید مجر  خونه  دنبال  بعد  ی  يا  ج  کي  از  جوونا  یه  هم   _
پدرم و  مادر  فوت  از  بعد  .ه  ن  من  اما  هستن،  ی  يا  تنه  و 

یت لذ  برام  ی  يا  تنه  ه  گي  د  .م  بود  تنها  یف  کا  یه  انداز  به 
.م کن  ازدواج  دارم  دوست  .ه  ندار 

.ت انداخ  بال  شانه 
.ت سی  ن  یگ  ساد  ني  ا  به  ازدواج  خب  اما   _

:ت گف  خنده  با  ل  ای  دان 
هم رو  مادرت  و  پدر  خدا  !م  ین  ک  تلش  یل  یخ  دي  با   _

.ه مرز  ای  ب 

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  بهزاد 
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ازدواج قصد  پسرش  ونه  دیم  خانم  ه  ری  من  .ن  ممنو   _
داره؟

.ت انداخ  بال  ابرو  ل  ای  دان 
!ید بو  دعوت  عقدم  مراسم  برا  الن  ونست  دی  م  اگه   _

ت سی  ن  یر  طو  ش  تی  وضع  خانواده  فعل  .ش  شی  پ  نده  یت  سو 
.م کن  مطرح  رو  موضوع  ني  ا  که 

.د کر  یه  کوتا  مکث 
یت دول  دانشگاه  اگه  .ه  ر  تم  مه  برام  دلرام  تی  وضع   _
ش می  بفرست  تا  کنم  یض  را  بابارو  وام  خی  م  نشد  قبول 

.د آزا  دانشگاه 

یو ر  و  داده  گوش  ل  ای  دان  یا  هف  حر  به  دقت  با  بهزاد 
دروغ شي  ا  هف  حر  مد  آی  نم  بنظر  .د  ش  قی  دق  او  لحن 

لمس قابل  داشت  ن  اي  جر  لحنش  در  که  یت  صداق  .د  باشن 
.ر وا  دی  ام  و  کرد  خوشحالش  ل  ای  دان  یا  هف  حر  .د  بو 

حواسش که  بود  یس  ک  دلرام  یر  پد  یه  خان  در  که  ني  ا 
ن اي  پا  از  پس  یا  هی  ثان  چند  مکث  از  بعد  .د  باش  او  به  کامل 

:د کر  زمزمه  ان  نی  اطم  با  ل  ای  دان  یا  هف  حر 
.ه شی  م  قبول  صد  در  صد   _
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ارازيت پ 
۳۲  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  ت  ری  ح  او  ان  نی  اطم  سرتاسر  لحن  از  ل  ای  دان 
؟ین مطمئ  اندازه  ني  ا  تا   _

.د دا  تکان  سر  شک  یا  ذره  بدون  بهزاد 
.ت نداش  درساش  تو  ضعف  به  یط  رب  دلرام  مشکل   _
خوندناش درس  و  تلشا  غم  ری  عل  سال  ني  ا  تمام  اگه 

.ه بود  ه  گي  د  یا  ج  از  مشکل  نشده  قبول 

.د ش  کنجکاو  ل  ای  دان 
بوده؟ یچ  مشکل   _

ید اي  ز  شباهت  که  ل  ای  دان  صورت  به  را  نگاهش  بهزاد 
:د دا  جواب  تي  جد  با  و  دوخت  داشت  دلرام  به 

!س بنف  اعتماد   _
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.د بو  شده  جی  گ  .د  کر  زي  ر  را  چشمانش  ل  ای  دان 
؟یچ ین  عي   _

از چقدر  دلرام  که  ني  ا  یر  دآو  اي  با  .د  یش  ک  یف  پو  بهزاد 
آزرده است  بوده  فشار  تحت  ن  ایف  اطرا  و  خانواده  طرف 

.د کر  یز  ير  اخم  و  شده  خاطر 
به  .. .ش  ا  هه  دانست  به  .ت  نداش  اعتماد  خودش  به  دلرام   _

م نی  هم  بخاطر  .د  ای  برب  کنکور  پس  از  ونه  تی  م  که  ني  ا 
درس یل  یخ  داده  که  یر  کنکو  هر  سر  که  ني  ا  غم  ری  عل 

نتونه د  شی  م  باعث  اعتمادش  عدم  همون  اما  بود  خونده 
فقط کنکور  .ه  کن  تي  ري  مد  رو  زمان  کنکور  جلسهی  سر 

ین بتو  دي  با  .ت  سی  ن  في  تعر  و  فرمول  چندتا  کردن  حفظ 
.ین ک  تي  ري  مد  رو  زمان  روته  که  یر  فشا  همه  اون  ري  ز 

رو تمرکزت  ین  ک  یع  س  و  ین  ک  جمع  رو  حواست  خوب 
.ید ن  دست  از 

.ت انداخ  یه  نگا  دلرام  به  بود  نشسته  که  ی  يا  جن  هما  از 
.د بو  رفته  فرو  فکر  در  و  نشسته  ساکت  یا  گوشه 

پشت که  ی  يا  آدم  رو  زدم  حرف  ازش  که  یر  فشا  ني  ا   _
رو خواهرت  خودت  حال   .. .ه  برابر  ده  موندن  کنکور 
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سال چهار  که  سال  دو  نه  سال  هي  نه  که  کن  تصور 

.ه بود  کنکور  پشت 
:د دا  ادامه  باشد  داشته  شک  یا  ذره  که  ني  ا  بدون 

اتفاقا اون  و  یر  خواستگا  یه  یض  ق  بلبشو  ني  ا  تو  تازه   _
.د افتا  هم 

.د ز  زل  ل  ای  دان  چشمان  در  عمدا 
که؟ یر  دا  خبر   _

:د کر  زمزمه  و  ه  دی  کش  یر  با  حسرت  آه  ل  ای  دان 
.ن فت  وی  ب  اتفاقا  ني  ا  ادم  دیم  ن  اجازه  بودم  اگه   _

.د کر  جدا  ل  ای  دان  از  را  نگاهش  بهزاد 
یط و  ری  مس  ني  ا  دي  با  دن  یس  ر  بلوغ  به  یا  بر  دلرام   _

.د ر  کی  م 
حرف خودش  با  داشت  که  انگار  و  رفته  فرو  فکر  در 

:د دا  ادامه  د  زی  م 
.ه دی  م  بها  جور  هي  شدن  بزرگ  یا  بر  یس  ک  هر   _

یزیچ خواست  او  یه  جمل  ن  دی  شن  از  متعجب  ل  ای  دان 
از لی  می  ب  شد  باعث  زد  شي  صدا  که  مادرش  اما   ، دي  بگو 
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کنار ا  هن  مهما  از  ی  يا  ري  پذ  یا  بر  و  شده  بلند  بهزاد  کنار 
.د کن  کمک  او  به  و  رفته  مادرش 

دلرام سمت  را  نگاهش  دوباره  بهزاد  ل  ای  دان  رفتن  با 
را نگاهش  .د  بو  کردن  کمک  مشغول  هم  او  .د  چرخان 
ش ای  موفرفر  یه  يا  همس  .د  چرخان  او  یو  ر  ر  تق  یق  د 

خود خاص  یگ  ساد  همان  با  چشمانش  برابر  در  امشب 
که ني  ا  بدون  بود  محال  .د  ر  کیم  یر  دلب  شدت  به  داشت 
کند شي  تماشا  ری  س  دل  کي  و  زده  حرف  او  با  امشب 
.د آور  ون  ری  ب  بی  ج  از  را  ش  ای  گوش  .د  کن  ترک  را  آنجا 

:د کر  پي  تا  و  شده  شي  ا  هک  م  ای  پ  باکس  وارد 
که حال  اي  امشب  ید  ر  کی  م  خوشگل  همه  ني  ا  دي  نبا  اي   "

بعد .ی  بذار  باهام  قرار  هي  دي  با  ید  یس  ر  خودت  به  همه  ني  ا 
" .م  منتظرت  وم  بت  پش  تو  ین  مهمو  از 

*******

رد، کی  م  احساس  خودش  یو  ر  را  نی  آرم  نی  خشمگ  نگاه 
یه ژي  و  توجه  امشب  ظاهرا  .ت  نداش  یت  یم  اه  شي  برا  اما 

چزانده را  نی  آرم  یب  حسا  او  به  نسبت  دلرام  یه  خانواد 
بهتر .د  بو  یض  را  شی  پ  از  شی  ب  طي  شرا  ني  ا  از  اتفاقا  .د  بو 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 https://t.me/darkhaste_romanh 

   

 

  سمت   آن   در   گر ي د   و   ده ی کش   را   راهش   نافهم   مردک   بود 

 .  شد ی نم   ش ي دا ی پ   سو   و 

 

 . کرد   جمع   خود   به   را   حواسش   داوودخان   ی صدا 

 ! دکتر   ی آقا   ن ي د ی کش   زحمت _  

 

 پارازيت # 

 ۳۲۷_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

  اغراق   ی اندک   البته   و   مانه ی صم   لحن   از   ی راض   بهزاد 

 . زد   ی لبخند   داوود   ز ی آم 

 . ن ي کرد   دعوتم   که   ممنون .  کنم ی م   خواهش _  

 . چرخاند   ال ی دان   سمت   را   سرش 

 . خان   ال ی دان   شدم   خوشوقت   باهات   يی آشنا   از _  

 

 . داد   تکان   سر   احترام   با   ال ی دان 

 . ن ی چن هم   به .  ممنون _  
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اما کنند،  ترک  را  آنجا  ش  اه  خانواد  و  نی  آرم  بود  منتظر 
به که  ني  ا  جز  دي  ند  یا  چاره  معمول  تعارفات  از  بعد 

.د بازگرد  خانه  به  و  رفته  آسانسور  سمت 
به را  گوشش  تاد،  سي  ا  در  پشت  شد  ش  اه  خان  وارد  یت  وق 
و دلرام  بازگشت  یا  صد  تا  ماند  منتظر  و  چسباند  در 
رفتن از  یف  طر  از  و  بشنود  را  خانه  به  ش  اه  خانواد 

بعد یت  وق  اما  کند،  حاصل  ان  نی  اطم  ش  اه  خانواد  و  نی  آرم 
در که  ا  هی  ان  ري  ا  معمول  تعارفات  یا  صد  ه  قی  دق  چند  از 
ردند بی  م  کار  به  را  جملت  آن  ی  يا  ج  به  شدن  وارد 
ن دي  د  با  .د  کر  نگاه  ون  ریب  به  یم  چش  داخل  از  دی  شن 

شدند ی  يو  ره  روب  واحد  وارد  که  ش  اه  خانواد  و  نی  آرم 
:د ز  غر  لب  ري  ز  و  ه  دی  کش  درهم  را  شي  ا  هم  اخ 

!ا باب  چاک  به  نی  بزن  ؟  نیت  سی  ن  کن  ول  شب  وقت  ني  ا   _
به وصله  حی  ب  و  گرفت  فاصله  در  از  .د  ش  کسل 

دلرام وانست  تی  نم  هم  یل  فع  طيا  شر  با  .ت  رف  آشپزخانه 
واحد در  نی  آرم  حضور  از  هم  و  د  نی  بب  زودتر  را 
خطر احساس  هم  دي  شا  .د  بو  یض  نارا  ی  يو  ره  روب 

گوش به  ی  يو  ره  بو  ر  واحد  از  ی  يا  صد  چی  ه  .د  ر  کی  م 
در سمت  آن  در  زی  چ  همه  اد  دی  م  نشان  ني  ا  و  دی  س  ری  نم 
او یت  يا  نارض  باعث  که  ین  بود  امن  .ت  اس  امان  و  امن 
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  قشقرق   ی خواستگار   شب   آن   مثل   داد ی م   ح ی ترج .  بود 

 ! شود   برپا 

  کاناپه   ی رو   را   ها آن   و   درآورده   را   کراواتش   و   کت 

  و   کرده   باز   را   راهنش ی پ   ی بال   ی دکمه   دو .  کرد   پرت 

  واحد   در   بفهمد   نکه ي ا   د ی ام   به   و   ی کنجکاو   سر   از 

 . رفت   تراس   به   است   چخبر   يی رو به رو 

  واحد   تراس   به   ممکن   حالت   ن ي تر ک ي نزد   در   تراس   در 

  آن   د ی فهم   بلکه   تا   بود   کرده   ز ی ت   گوش   و   ستاده ي ا   ه ي همسا 

  مانده   حالت   همان   به   قه ی دق   چند   ی برا .  است   چخبر   سمت 

  واحد   تراس   در   ناگهان   که   داد   ادامه   ش ي ها تلش   به   و 

  زدن   حرف   مشغول   که ی حال   در   ال ی دان   و   شد   باز   ه ي همسا 

 .  شد   بالکن   وارد   بود   ی گوش   با 

  کند،   جور   و   جمع   را   خودش   خواست   و   شد   هول   بهزاد 

  ت ی وضع   بودن   رنرمال ی غ   متوجه   ال ی دان   ظاهرا   اما 

  خطش   پشت   مخاطب   از   که   بود   شده   او   ستادن ي ا 

  گوشش   از   را   ی گوش   بعد   و   کند   صبر   ی اندک   تا   خواست 

 : د ی پرس   بهزاد   از   متعجب   و   داده   فاصله 

 شده؟   ی ز ی چ _  
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!ديد خن  زور  به  بود  یک  شا  خودش  دست  از  که  بهزاد 
.د بو  حرص  سر  از  تر  شی  ب  که  یا  خنده 

!ط فق  بخورم  هوا  اومدم  نه   _

تاده سي  ا  او  که  ی  يا  ج  به  و  داد  بال  را  شي  ابروها  ل  ای  دان 
که دی  فهم  گرفت  که  را  او  نگاه  رد  بهزاد  .د  کر  نگاه  بود 
:د دا  ادامه  نی  هم  یا  بر  کند  قانع  را  ل  ای  دان  است  نتوانسته 
اومدم  .. .ا  خد  امون  به  کردم  ول  و  ره  خون  هی  ماه  چند   _

.م بنداز  را  ون  يا  هم  یه  نگا  ه 

.د کر  اشاره  ش  ای  گوش  به  و  داده  تکان  سر  ل  ای  دان 
.م شی  نم  مزاحم  برس  کارت  به   _

.د چسبان  گوشش  به  را  یش  گو 
.. .م  دل  زي  عز  دی  ببخش   _

بهزاد ه  کي  طور  رفت  خودشان  تراس  ر  گي  د  سمت  به 
.د بشنو  را  ش  اه  مکالم  یه  یق  ب  نتوانست 

مخاطب بود  مشخص  .د  کر  نگاه  او  به  پشت  از  بهزاد 
و برداشته  یو  کنجکا  از  دست  !ت  اس  زن  کي  ل  ای  دان 
زيا ج  تراس  در  تر  شی  ب  ماندن  !د  بو  زده  گند  .د  یش  ک  یف  پو 
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هم شي  جا  نی  هم  تا  .د  بو  یز  یت  مرد  شدت  به  ل  ای  دان  .د  نبو 
هم اگر  اي  !ت  اس  باخبر  ز  یچ  همه  از  او  رد  کی  م  احساس 

شک دلرام  و  او  رابطهی  به  بود  ممکن  نبود  باخبر 
شيا هن  داد  یت  سو  با  قطعا  اند  میم  اگر  اما  باشد،  داشته 

!د ر  کی  م  لي  تبد  نی  قي  به  را  او  شک 

*******

ارازيت پ 
۳۲  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

تخم وم  اخ  با  و  کند  عوض  را  شيا  هس  لبا  که  ني  ا  بدون 
ین مهما  .ت  نشس  هی  بق  از  فاصله  با  ا  هل  مب  از  یک  ي  یو  ر 
یه خانواد  حضور  اگر  البته  بود،  شده  یر  سپ  خوب 

با بود  یز  ای  ن  چه  واقعا  .ت  رف  گی  م  ه  دي  ناد  را  ش  اه  عم 
نه ین  مهما  از  بعد  باشند؟  ارتباط  در  ش  اه  عم  یه  خانواد 
که یف  یک  یه  بهان  به  فروغش  عمه  که  بودند  نرفته  تنها 

را پسرش  و  همسر  بگذارد  خانه  در  تا  بود  سپرده  او  به 
مادربزرگ حداقل  که  بود  خوب  .د  بو  کشانده  بال  به  هم 
ان شه  خان  به  زود  یل  یخ  یگ  خست  بخاطر  پدربزرگش  و 
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نيا ا  هن  آ  حضور  با  بود  ممکن  وگرنه  بودند  بازگشته 
یر خواستگا  مراسم  کي  به  لي  تبد  کننده  کسل  یم  دوره 

!د شو  دي  جد 
جدا دستانش  از  را  نگاهش  شد  باعث  ش  اه  عم  یا  صد 

.د کن 

؟ مي  اه  بي  غر  ما  ؟ی  نشست  اونجا  چرا   .. .ه  عم  دلرام   _

بود؟ زده  یم  نفه  به  را  خودش  اي  دی  هم  فی  نم  ش  اه  عم 
و داده  آب  به  نی  آرم  که  یل  گه  دست  از  بعد  داشت  انتظار 
برود؟ ان  شه  صدق  قربان  او  ش  ای  زي  آبرور  آن  از  بعد 

معمول طبق  خواست  .د  دا  فشار  هم  یو  ر  را  شي  ا  هب  ل 
با که  ورد  ای  ب  زبان  بر  زیم  آ  تعارف  یه  جمل  مشت  ک 

.د شدن  گرد  چشمانش  ل  ای  دان  یه  جمل 

گل یر  خواستگا  جذاب  داستان  اون  با  ون  جه  عم   _
کنه؟ برخورد  یر  چطو  دلرام  یر  دا  انتظار  پسرت 
ه دی  حم  همسرش  .د  ير  پ  فروغش  عمه  یو  ر  از  رنگ 

یتيا نارض  با  نی  آرم  و  انداخت  نی  يا  پ  را  سرش  شرمنده 
.دیش ک  درهم  را  شي  ا  هم  اخ 
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  از   که   پدرش   و   مادر   صورت   از   را   نگاهش   ال ی دان 

  سمت   به   دند ی رس ی م   بنظر   ی راض   کامل   او   جواب 

  نگاه   در   ی قدردان   و   رت ی ح   از   ی ب ی ترک .  چرخاند   دلرام 

  ی ها حرف .  زد   ی آرام   لبخند .  زد ی م   موج   خواهرش 

  از   شتر ی ب   ی ل ی خ   د ي با   بود   ده ی فهم   بود   ده ی شن   که   را   بهزاد 

  عنوان چ ی ه   به .  باشد   داشته   را   خواهرش   ی هوا   قبل 

  اتفاق   کنکور   به   مانده   ی باق   کم   مدت   ن ي ا   در   خواست ی نم 

.  دهد   باد   به   را   او   زحمات   دوباره   و   داده   رخ   ی ناگوار 

  در   حتما   او   بود   گفته   ت ی قاطع   با   بهزاد   که   ی وقت   هم   آن 

 .  شود ی م   قبول   کنکور 

 

 . نشاند   ش ي ها لب   ی رو   ی زورک   ی لبخند   فروغش   عمه 

  اون   بخدا   اما   م، ی دلرام   ی شرمنده   واقعا   ما   جون عمه _  

 ! بندازه   ن ی آرم   به   رو   خودش   خواست ی م   زور   به   دختر 

 

 ! زد   ی پوزخند   داوود 

  کرده   دا ی پ   تورو   ی شازده   کوچه   از   ی نطور ی هم   ی عن ي _  

 بود؟ 
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از را  خودش  تا  برد  کار  به  را  تلشش  تي  نها  فروغ 
.د نداز  ای  ن  تا  و  تک 

.ن ن  کی  م  اشتباه  جوونن  .ه  گيد  ني  ای  ب  کوتاه  داداش  خان   _
کدورتارو و  ه  نی  ک  تا  می  ش  جمع  هم  دور  امشب  گفتم  من 

.مین ک  رفع 

همراه همسرش  و  پسر  با  دخترش  از  تي  حما  به  ه  ری  من 
.د ش 

یا ج  اگه  اما   ، نی  مت  شما  حرف  جون  فروغ   _
نیت ف  گی  م  بازم  د  شی  م  عوض  من  دلرام  و  ان  خن  یم  آر 

نن؟ کی  م  اشتباه  جوونن 

یو ر  یگ  بزر  لبخند  ه  ری  من  زی  ت  و  تند  و  رک  سوال 
نی يا  پ  با  کرد  یع  س  که  ید  لبخن  .د  نشان  دلرام  یا  هب  ل 

تيا حم  انست  دی  م  خدا  .د  کن  پنهان  را  آن  سرش  انداختن 
احساس .ت  داش  یت  لذ  چه  آدم  از  خانواده  یع  جم  دسته 

نیم آر  بود  مطمئن  ر  گي  د  حال  .د  ر  کی  م  قدرت 
از واست  خی  م  دلش  .د  ببر  شی  پ  از  یر  کا  وانست  تی  نم 
.د ر  کی  م  باران  بوسه  را  او  و  شده  ان  زي  آو  ل  ای  دان  گردن 
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  ی لبخند   به   که   خورد   جا   ره ی من   سوال   از   چنان   فروغ 

  به   ن ی آرم   نبار ي ا .  نگفت   ی ز ی چ   و   کرده   اکتفا   ی اجبار 

 . گشود   لب   از   لب   ی ناراض   و   اجبار 

  بخصوص   و   شما   ی همه   به   ی خواه   عذر   ه ي   من _  

 . بدهکارم   دلرام 

 

 ! زد   ی واضح   پوزخند   ال ی دان 

 !  پسرعمه   ساده   ی عذرخواه   ه ي   از   شتر ی ب _  

 

.  د ی کش   نشان   و   خط   ال ی دان   ی برا   چشمانش   با   ن ی آرم 

  ی شرمندگ   با   پدرش   د ي بگو   ی ز ی چ   خواست   که   ن ی هم 

 : کرد   زمزمه 

  ه ي   با   ن ی آرم   اشتباه .  جان   ال ی دان   توئه   با   حق _  

 ! شه ی نم   رجوع   و   رفع   ساده   ی عذرخواه 

 

 پارازيت # 

 ۳۲۹_ پارت # 

 عامل _ زينب # 
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.د ش  شوهرش  به  ش  اه  عم  ی  اه  غر  چشم  متوجه  ل  ای  دان 
خوشش همسرش  واکنش  از  چندان  ش  اه  عم  ظاهرا 
که بود  یک  شا  پدرش  دست  از  هم  نی  آرم  .د  بو  مده  ای  ن 

یت سخ  به  ل  ای  دان  .د  شدن  قبل  از  ر  تق  یم  ع  شي  ا  هم  اخ 
دلرام اگر  یت  ح  .د  نزن  پوزخند  تا  کرد  کنترل  را  خودش 

اد دی  نم  اجازه  هم  باز  بود  نی  آرم  عاشق  وجود  تمام  با 
!د ری  بگ  سر  وصلت  ني  ا 

داد قرار  مخاطب  را  ش  اه  عم  شوهر  که  پدرش  یا  صد 
.د ده  او  به  را  نگاهش  شد  باعث 

نيایب نی  خواست  وقت  هر  چشم  سر  قدمتون  جان  دی  م  ح 
گذشته یا  بحث  ه  گي  د  اما   ، نير  دا  جا  ما  سر  رو  ما  یه  خون 

.نیش نک  شی  پ  رو 

ديو بگ  یز  یچ  همسرش  که  ني  ا  از  قبل  و  عي  سر  فروغ 
:ت گف 

تا دو  ني  ا  .و  حرف  ني  ا  نی  نگ  بشم  قربونتون  داداش  خان   _
یگ بچ  نی  آرم  حال  ،ن  دار  دوست  و  ره  گي  همد  جوون 
ه گي  همد  از  که  دي  نبا  .ه  داد  انجام  یه  اشتبا  هي  کرده 

!مین ک  جداشون 
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هر !د  دادن  بال  را  ان  شي  ابروها  همزمان  ه  ری  من  و  داوود 
نيا به  یا  علقه  دخترشان  که  انستند  دی  م  خوب  دو 

با بار  چند  و  ني  چند  هی  قض  نيا  سر  و  نداشت  ازدواج 
نيا به  راجع  خواست  ه  ری  من  .د  بودن  کرده  دعوا  ر  گي  همد 
چشمانش .د  ندا  مجال  ال  ین  دا  اما  بزند،  حرف  موضوع 

:دیس پر  تي  جد  با  و  دوخت  خواهرش  صورت  به  را 
؟یر دا  دوست  رو  نی  آرم  تو  !م  دلرا  آره   _

دلرام سمت  به  همه  نگاه  شد  باعث  ل  ای  دان  سوال 
دلرام .د  دوختن  چشم  او  یا  هب  ل  به  منتظر  همه  .د  بچرخ 

ید حدو  تا  که  نی  آرم  و  ش  اه  عم  نی  ب  را  نگاهش 

وانست تی  م  کاش  .د  چرخان  مدند  آی  م  بنظر  مضطرب 

.د ده  ش  اه  عم  به  ین  ک  شن  دندا  جواب 

.د ز  شي  صدا  ل  ای  دان 
.. .م  دلرا   _

ین مهربا  با  ل  ای  دان  و  دوخت  ل  این  دا  به  را  نگاهش  دلرام 
:ت گف 

.ه بد  جواب  .م  دلرا  نکش  خجالت   _
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  زنگ   ی صدا   که   دهد   تکان   را   ش ي ها لب   خواست   دلرام 

  ب ی ج   از   را   اش ی گوش   ال ی دان .  شد   مانعش   ال ی دان   ی گوش 

  دن ي د   با .  انداخت   آن   به   ی نگاه   و   آورده   رون ی ب   کتش 

  را   جوابش   جمع   در   نداشت   ی ل ي تما   که   يی آشنا   ی شماره 

.  رفت   تراس   به   ی کوتاه   ی عذرخواه   با   و   شد   بلند   دهد 

  ال ی دان   ممنون   چقدر .  شد   ره ی خ   برادرش   رفتن   به   دلرام 

  تش ي حما   و   داده   بنفس   اعتماد   او   به   جمع   در   که   بود 

 .  بود   کرده 

  که   ی سوال   او   خواست ی نم   ی کس   انگار   رفت   که   ال ی دان 

  همه   ظاهرا .  دهد   جواب   را   بود   ده ی پرس   او   از   برادرش 

  از   م ی مستق   نکه ي ا   وجود   با   ی حت !  بودند   آگاه   او   جواب   از 

 .  بودند   ده ی نشن   دلرام   زبان 

 

 . شمرد   مت ی غن   را   ال ی دان   ی خال   ی جا   فروغ 

  اتفاقه   بابا .  ره ی م   تند   داره   کم ي   ال ی دان   داداش   خان _  

  بهم   رو   ی چ   همه   که   اتفاق   ه ي   بخاطر .  اد ی م   ش ی پ   گه ي د 

 ! زن ي ر ی نم 
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چقدر هر  بود  بس  .د  يو  بگ  یز  یچ  دي  با  کرد  حس  دلرام 
.د بو  کرده  سکوت 

اتفاق؟  _

بود کرده  ن  ای  ب  یل  سوا  لحن  با  که  ی  اه  کلم  تک  نی  هم 
دیف س  و  سرخ  بعد  و  کرده  تعجب  اول  ش  اه  عم  شد  باعث 

.د شو 
.د کر  یه  وا  خت  معذر  که  نیم  آر  بگرده  دورت  عمه   _

.د ز  زل  ش  اه  عم  چشمان  در  صاف  دلرام 
.م نکرد  فراموشم  .م  دی  نبخش  من   _

و خشک  لحن  آن  کنار  در  ش  اه  رد  پی  ب  و  رک  جواب 
یا بر  ش  اه  عم  که  کرد  زده  ت  ریح  را  هی  بق  چنان  ید  ج 
یت ح  .د  کر  شي  تماشا  واج  و  هاج  سکوت  در  هی  ثان  چند 

انتظار س  کچ  یه  .د  بودن  کرده  ت  ری  ح  هم  مادرش  و  پدر 
و بود  ري  ز  به  سر  ه  شی  هم  که  یر  دخت  دلرام  نداشت 
.د ده  را  ش  اه  عم  جواب  نی  چن  ني  ا  رد  کی  م  سکوت 

جواب از  .د  ز  ید  لبخن  و  انداخت  نی  يا  پ  را  سرش  ه  ری  من 
.د بو  آمده  خوشش  دخترش 
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.د ز  یک  زور  ید  لبخن  ره  ین  م  یه  چهر  ن  دي  د  با  فروغ 
نگاه دلرام  به  .ت  نباخ  را  خودش  اما  بود،  شده  یص  حر 

.د کر 
و ین  کی  م  فراموش  کنه  ار  کی  چ  نی  آرم  عمه   _

؟ شی  خش  بی  م 

ارازيت پ 
۳۳  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د دا  فشار  مبل  یه  دست  یو  ر  را  دستش  دلرام 
کجا از  را  جسارت  از  حجم  آن  اره  بک  ي  به  انست  دی  نم 
شدند مرور  ذهنش  در  بهزاد  ای  هف  حر  دي  شا  .د  کر  ا  دی  پ 
از آن  بند  پشت  و  ل  ای  دان  جانب  از  که  یت  يا  حم  هم  دي  شا  و 

یا بر  لزم  جسارت  او  به  بود  ه  دي  د  پدرش  و  مادر 
در می  مستق  و  شد  بلند  شيا  ج  از  .د  دا  را  زدن  حرف 

.د ز  زل  ش  اه  عم  چشمان 
برام احترامتون  .م  دار  دوستتون  یل  یخ  من  ون  جه  عم   _

.نیش ب  ماجرا  ني  ا  ل  ای  خی  ب  وام  خی  م  ازتون  اما  واجبه، 
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.ن شی  نم  پاک  وره  جچ  یه  من  ذهن  از  پسرتون  یا  رفتار 
.ن باهاشو  ازدواج  نه  و  دارم  ون  شي  ا  به  یا  علقه  نه 

ی يا  دخترد  و  عمه  پسر  ه  شی  هم  تا  نسبتمون  بهتره  بنظرم 
.ر کمت  نه  و  تر  شی  ب  نه  .ه  بمون 

.د ندا  یت  یم  اه  اما  د،  يد  را  ش  اه  عم  یه  دي  پر  رنگ 

.ه موند  درسامم  از  مقدار  هي  .م  خسته  یل  یخ  من  دی  ببخش   _
.ریخ ب  شب  .م  اتاق  م  ری  م  ون  ته  اجاز  با 

.د کر  نگاه  دلرام  به  یض  را  داوود 
نيا .ه  نموند  یز  یچ  کنکورت  به  .ن  باباجو  برو   _

.ین ک  تلش  تر  شی  ب  دي  با  آخر  یا  روز 

برابر در  و  داده  تکان  سر  ین  قدردا  و  لبخند  با  دلرام 
نگاه و  نی  آرم  و  ش  اه  عم  یه  د  زت  ری  ح  چشمان 

را اتاق  در  .ت  رف  اتاقش  به  ش  اه  شوهرعم  یه  شرمند 
.د ز  یق  یم  ع  لبخند  و  بست  سرش  پشت 

تيا رض  احساس  خودش  به  نسبت  ا  هت  مد  از  بعد 
حفظ غرورش  رد  کی  م  فکر  و  بود  خوب  حالش  .ت  داش 
یک اند  بنفسش  اعتماد  اگر  انست  دی  م  خوب  .ت  اس  شده 

یر دآو  اي  با  .د  بو  بهزاد  ن  ويد  م  را  تمامش  بود  شده  تي  تقو 
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  نتوانسته   جمع   در .  شد   زده   جان ی ه   امشبش   پ ی ت   و   بهزاد 

  اعتراف   خودش   به   اما   کند،   تماشا   را   او   اد ي ز   بود 

  شده   ی خواستن   ش ي برا   شدت   به   امشب   بهزاد   که   کرد ی م 

 .  بود 

  ده ي د .  نشست   آن   ی رو   و   رفته   تختش   سمت   به   ذوق   با 

  فقط .  است   رفته   اش خانه   به   امشب   بهزاد   که   بود 

  بام پشت   به   او   دن ي د   ی برا   تا   شود   شب   مه ی ن   خواست ی م 

  تماس   او   با   جان ی ه   با   و   برداشته   را   اش ی گوش .  برود 

  گوشش   در   بهزاد   ی صدا   نشده   کامل   اول   بوق .  گرفت 

 . د ی چ ی پ 

 

 چخبره؟   تون خونه   ی دل _  

 

 . رفتند   بال   بهزاد   سوال   از   دلرام   ی ابروها 

 شده؟   ی چ   سلم _  

 

 . د ی شن   را   بهزاد   ق ی عم   نفس   ی صدا 

 دارن؟   کار ی چ   اونجا   نا ي ا   ت عمه _  
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در نت  طی  ش  .ت  گرف  گاز  را  ش  ني  ري  ز  لب  دلرام 
امشب خوب  حال  و  حس  احتمال  .د  یش  جو  وجودش 

را بهزاد  یم  ک  خواست  دلش  .د  بو  نت  طی  ش  ني  ا  باعث 
.د کن  تي  اذ 

.ن بزن  حرف  نی  آرم  و  من  به  راجع  واستن  خی  م   _

ن دی  شن  با  .د  بو  ه  دي  ند  حال  به  تا  را  بهزاد  تی  عصبان 

.د ش  شوکه  او  یب  عص  یا  صد 
بابات همم  فی  نم  من  بزنن؟  حرف  ون  تی  چ  به  راجع   _

ه؟ دی  م  راه  شه  خون  تو  و  ره  کی  مرت  ني  ا  یر  چطو 

به را  شي  جا  دلرام  تعجب  شد  باعث  بهزاد  تی  حساس 
آب دلش  در  که  بود  قند  و  لی  وک  لیک  .د  ده  قی  عم  لبخند  ک 

.د شی  م 
.. .ی  خواستگار  به  راجع   _

.د کر  قطع  را  ش  اه  جمل  حرص  با  بهزاد 
بود زده  پسرشون  که  ید  گن  ؟یچ  ین  عي  !ن  کرد  غلط   _

مگه؟ ن  دي  ند  رو 
:د دا  ادامه  عي  سر  کرد  خطور  ذهنش  به  که  یر  فک  با 
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رو بذارن  رو  دمشون  کنم  یر  کا  هي  یا  و  خی  م   _
برن؟ پاشن  رو  کولشون 

.ديد خن  .د  کن  ش  تي  اذ  آن  ز  اشیب  مد  ای  ن  دلش  دلرام 
!ن ا  جد  بهزا  باش  آروم   _

.د ش  او  ناز  پر  یا  صد  محو  هی  ثان  چند  یا  بر  بهزاد 
؟یر ا  ذی  م  تو  مگه   _

ارازيت پ 
۳۳  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

کل به  ان  جی  ه  .ت  گذاش  قلبش  یو  ر  را  دستش  دلرام 
را بهزاد  منظور  .د  بو  شده  قي  تزر  تنش  یا  هل  سلو 
یه کوچ  به  را  خودش  عامدانه  اما  انست،  دی  م  خوب 

!د ز  چپ  یل  ع 
چرا؟ من  من؟   _

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
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  ی خانواده   ن ي ا   برو   فعل !  چرا   گم ی م   بوم   پشت   تو _  

  و   ی فضول   از   مرز   ور ن ي ا   من   تا   کن   دک   نارو ي ا   ت عمه 

 . نکردم   سکته   حرص 

 

 . نشود   رها   اش خنده   تا   گرفت   دندان   به   را   لبش   دلرام 

  شب   نصفه   تونستم   کنم ی م   قطع   فعل !  جونت   از   دور _  

 ! بوم   پشت   ام ی م 

 

 : زد   غر   بهزاد 

  دو   ن ي ا   ی برنامه   ی ا ی ن !  ؟ ی دل   ی چ   ی عن ي   تونستم _  

  نکات   به   راجع   خوام ی م   اصل !  بهت   دم ی نم   رو هفته 

  باهات   شه ی م   مربوط   هفته   دو   ن ي ا   به   که   ی کنکور 

  دم ی م   زه ي جا   آبنباتم   ی باش   ی خوب   دختر .  بزنم   حرف 

 ! بهت 

 

  ی صدا   کرد   ی سع .  افتاد   خنده   به   او   طنت ی ش   از   دلرام 

 . کند   کنترل   را   اش خنده 

 . فعل .  باشه !  واقعا   ی مرس _  
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و دوخته  یش  گو  به  را  نگاهش  کرد  قطع  که  را  تماس 

سرعت ني  ا  به  ای  دن  ای  هق  عاش  تمام  !د  ز  یق  یم  ع  لبخند 
هر چرا  دند؟  شی  م  مقابلشان  طرف  یه  ان  وي  د  و  ا  دی  ش 

باز جا  دلش  در  تر  شی  ب  هي  همسا  مرد  ذشت  گی  م  که  هی  ثان 
سر بهزاد  که  فت  گی  م  شکر  را  خدا  دي  با  چقدر  رد؟  کی  م 

ش ای  فعل  خوب  حال  .ت  اس  شده  سبز  ش  ای  زندگ  راه 
را بود  مانده  کنکور  به  هفته  دو  فقط  که  ني  ا  وجود  با  یت  ح 
به داشت  آرام  آرام  که  یس  بنف  اعتماد  .د  بو  بهزاد  ن  وي  مد 

و بود  ن  وي  مد  بهزاد  به  را  شت  گی  م  باز  وجودش 

.ت داش  کنکور  یا  بر  که  یگ  آماد  نی  همچن 
.د کر  باز  را  آن  یو  کش  و  نشسته  ش  اه  مطالع  زی  م  پشت 
آن داخل  از  را  رنگ  سبز  یه  شد  چی  کادوپ  یه  جعب 

با را  کادو  ني  ا  .ت  انداخ  آن  به  یه  نگا  و  ه  دی  کش  ون  ری  ب 
هم .د  بو  گرفته  بهزاد  یا  بر  داشت  که  یز  ندا  اس  پ  تمام 

کي بعنوان  هم  و  او  زحمات  از  تشکر  بعنوان 
ان جی  ه  .د  بده  بهزاد  به  را  آن  تا  داشت  ان  جی  ه  .ی  دگار  ا 
شد باعث  خورد  در  به  که  ی  اه  تق   .. .ا  ر  او  واکنش  ن  دي  د 
ش زی  م  یو  کش  داخل  عي  سر  را  کادو  یه  جعب  و  شده  هول 
بست را  کشو  .د  زی  م  شي  صدا  که  بود  ل  ای  دان  .د  بازگردان 
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باز را  آن  و  رفت  در  طرف  به  .د  ش  بلند  شي  جا  از  و 
.د ش  ه  ری  خ  ل  ای  دان  چشمان  در  .د  کر 

جانم؟  _

.د ز  یک  چشم  ل  ای  دان 
خواب یه  بهان  به  گفت  مامان  !ت  لونه  از  ون  ری  ب  ای  ب   _
عمه راحت  لت  ای  خ  .د  ای  نم  خوابت  ونم  دی  م  !ت  اتاق  یت  رف 

.ن رفت  ا  ني  ا 

.د دا  بال  را  شي  ابروها  دلرام 
واقعا؟  _

یا صد  اصل  که  بود  بهزاد  ری  درگ  فکرش  یر  قد  به 
.د بو  ه  دی  نشن  را  ان  شي  ا  هن  مهما  رفتن 

.د کر  نگاهش  مشکوک  ل  ای  دان 
ون می  خداحافظ  یا  صد  که  ین  کی  م  ری  س  ای  دن  کدوم  تو   _

؟یدین نش  رو 

.د ز  یع  مصنو  ید  لبخن  دلرام 
.م نشد  متوجه  بود  تستام  شی  پ  فکرم   _
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باور را  خواهرش  حرف  .د  کر  نگاهش  معنادار  ل  ای  دان 
.د نش  او  معنادار  نگاه  متوجه  دلرام  اما  بود،  نکرده 

.ت گرف  را  او  یو  باز  و  برداشته  کردنش  تي  اذ  از  دست 
یش کش  یپ  اسب  یا  دندون  شمردن  و  ت  بی  غ  مراسم  ای  ب   _

.مير دا  رو 

.ديد خن  دل  ته  از  دلرام 
داره جلوش  گذاشته  دفتر  و  خودکار  هي  مامان  حتما   _

!ه داد  هي  هد  یچ  یک  نه  کی  م  دداشت  ا 

.ديد خن  هم  ل  ای  دان 
.ن ک  حي  تفر  تر  شی  ب  نی  بب  کي  نزد  از  ای  ب   _

ارازيت پ 
۳۳  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

ن دي  د  با  .د  ش  همراه  ل  ای  دان  با  و  داده  تکان  سر  دلرام 
همراه و  گذاشته  کنارش  را  کادو  یا  هت  پاک  که  مادرش 
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ید   لبخن  بودند  ا  هن  آ  ک  ته  بک  ت  کردن  باز  مشغول  پدرش 

مبل   یو  ر  دو  هر  و  کرده  سکوت  ل  ای  دان  یه  اشار  با  .د  ز 
.د   شدن  ه  ری  خ  ا  هن  آ  به  و  نشسته  پدرشان  و  مادر  کي  نزد 

بلند و  برداشت  را  دستش  کنار  یا  هت  پاک  از  یک  ي  ه  ری  من 
.د خوان  را  آن  یو  ر 
!یدیع س  سارا  یم  يد  تق   _

.د ز  همسرش  یو  باز  به 
کرده؟ ون  مه  شرمند  یر  چطو  ته  ال  خر  دخت  م  نی  بب  بذار   _

هزار پنجاه  تراول  کي  ن  دي  د  با  کردن  باز  را  پاکت 
.دیش ک  درهم  را  شي  ا  هم  اخ  آن  داخل  ین  توم 

تولد سر  گفتم  بهت  بار  هزار  داوودخان   .. .ا  بفرم   _
!ن نز  شی  آت  و  آب  به  خودتو  ته  ال  خر  دخت  ني  ا  یه  بچ 
از م  ني  ا   .. .ا  بفرم  .م  یت  گرف  طل  پلک  شه  بچ  برا  دته  ا 

!ن و  شي  ا  یو  کاد 

.دیش ک  درهم  را  شي  ا  هم  اخ  داوود 
ه ری  م  خودش  سارا  پسر  فردا  و  امروز  خانم   _

طل پلک  ما  که  زمان  اون  ؟یت  سی  ن  کن  ول  تو  یز  سربا 
.د بو  ارزون  طل  می  گرفت 
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.د کر  غرغر  ه  ری  من 
مکه از  شی  پ  سال  نی  هم  ته  خال  که  نه   

ماشاءللاللاللا  _
کرده جبران  گذاشتم  تموم  سنگ  براش  بود  برگشته 

!ش دختر  از  بدتر  اونم  !م  برا 
و مادر  یه  بامز  جدل  و  بحث  به  که  دلرام  و  ل  ای  دان 
را خودشان  نتوانستند  ر  گيد  ردند  کی  م  نگاه  پدرشان 
ه ری  من  .د  زدن  خنده  ري  ز  بلند  همزمان  و  کنند  کنترل 

.د کر  نگاهشان  پ  چپ  چ 
؟ ني  ند  خی  م  یچ  به   _

.د دا  تکان  سر  افسوس  با  ل  ای  دان 
مگه ؟ی  انداخت  راه  هی  بحث  چه  ني  ا  آخه  من  مادر   _

؟ین ک  جمع  کادو  که  ید  دا  ین  مهمو 

:ت گف  عي  سر  ل  ای  دان  حرف  از  یض  را  داوود 
!و بگ  و  نی  هم   _

:د ز  تشر  ا  هن  آ  یو  د  هر  به  رو  حرص  با  ه  ری  من 
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  ی آدما   ی ادا   من   واسه   پسر   و   پدر   خواد ی نم   ُخبه   ُخبه _  

  اروپاس   نجا ي ا !  ن ي ار ی ب   در   رو   فرهنگ   با   و   کلس   با 

  منم   وال .  داره   خودشو   رسوم   و   فرهنگ   ی ک   هر   مگه؟ 

  ل ی فام .  واسم   ارن ی ب   کادو   نه   ببرم   کادو   نه   بود   خدام   از 

.  کنن   ک ی کوچ   همه   جلو   آدمو   دارن   عادت   من   شوهر 

  چقدر   امشب   دونه ی م   خدا   آخ !  ی د ي ند   فروغو   ن ی هم 

  سکته   داد ی نم   جوابشونو   دلرام   اگه .  خوردم   حرص 

 ! کردم ی م 

  ی ز ی چ   که   دند ي د   ده ي فا ی ب   را   بحث   ن ي ا   ال ی دان   و   داوود 

  کارش   ی ادامه   به   دادند   اجازه   ره ی من   به   و   نگفتند 

  و   برداشت   را   کوچک   پاکت   ک ي   ره ی من .  بپردازد 

 . انداخت   آن   به   ی نگاه 

 نداره؟   اسم   داد؟   ی ک   نو ي ا _  

 

  اد ي   به   خوب .  کرد   نگاه   مادرش   دست   پاکت   به   دلرام 

  داده   مادرش   به   بهزاد   را   کوچک   پاکت   آن   که   داشت 

 . زد   ی لبخند .  بود 

 . بهت   داد   بهزاد   آقا   رو   پاکت   ن ي ا   کنم   فکر   مامان _  

 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                      

                        

     

                

                

                    

               

                  

                

     

 

                

 

                

           

 

                    

     

     

 

https://t.me/darkhaste_romanh

انگار هی  ثان  چند  از  بعد  و  کرد  زي  ر  را  چشمانش  ه  ری  من 
گل لبخند  آورد  د  اي  به  را  بهزاد  دادن  کادو  هم  خودش  که 

.د ز  ید  گشا  و 
نداشتم انتظار  من  وال  .ه  آخ  آقاست  پسر  ني  ا  چقدر   _

چند الن  .م  يد  دا  زحمت  اره  چیب  پسر  به  یل  ک  .ه  ر  ای  ب  کادو 
تو نه  کی  م  کمک  دلرام  به  ین  مجا  و  مفت  داره  ماهه 
!ش از  ن  ری  بگ  د  اي  دي  با  داوود  لی  فام  و  فک   .. .ش  درسا 
را پاکت  رد  کی  م  في  تعر  بهزاد  از  داشت  که  همزمان 
پاکت داخل  یل  ط  یه  سک  ن  دي  د  محض  به  .د  کر  باز 

.د شدن  گرد  چشمانش 

ت سی  چ  بهزاد  یو  کاد  بداند  بود  کنجکاو  که  ل  ای  دان 
:دیس پر 

؟ هی  چ  تی  چشم  نور  یو  کاد  مامان؟  ید  کر  هنگ  چرا   _
پاکت؟ تو  گذاشته  ه  دي  بر  سر  نکنه 

یو جل  و  آورد  ون  ری  ب  پاکت  داخل  از  را  سکه  ه  ری  من 
.ت گرف  همسرش  صورت 
طلست؟ ني  ا  داوود   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 https://t.me/darkhaste_romanh 

   

 

  ره ی من   دست   از   را   سکه   رت ی ح   و   تعجب   با   داوود 

 . گرفت 

   آورده؟   طل   ی سکه   ی مهمون   ن ی همچ   ی برا _  

 . شد   ره ی خ   ال ی دان   به 

 ! چنده؟   الن   سکه   مت ی ق   ن ی بب   بزن   نترنت ي ا   تو   پسر _  

 

 پارازيت # 

 ۳۳۳_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

  تا   چرخاند   دلرام   سمت   را   تاسفش   پر   نگاه   ال ی دان 

  اخم   که   او   به   کوتاه   نگاه   از   بعد   و   ند ی بب   را   او   واکنش 

 : گفت   پدرش   به   رو   داشت   ی شان ی پ   ی رو   ی ز ي ر 

 کار؟ ی چ   ن ي خوا ی م   رو   سکه   مت ی ق _  

 . کرد   اخم 

  بعنوان   ی گرون   ز ی چ   ن ی همچ   د ي با   چرا   ه ي همسا   اصل _  
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به که  یل  یس  یا  صد  .د  ز  صورتش  به  دست  با  ه  ری  من 
یو ر  هی  بق  یه  ری  خ  نگاه  و  ت  ری  ح  باعث  زد  خودش 

.د ش  خودش 

نگاه پسر  ني  ا  یو  ر  تو  یر  چطو  .ه  بد  مرگ  منو  خدا   _
من؟ کنم 

.د دا  بال  را  شي  ابروها  ل  ای  دان 
مگه؟ شده  یچ   _

:ت گف  حرص  با  ه  ری  من 
ديا ب  نی  زم  وال  شده؟  یچ  یس  ر  پی  م  تازه  شده؟  یچ   _
و مفت  معصوم  طفل  ني  ا  !ه  ببلع  مارو  کنه  باز  دهن 

.ه دی  م  درس  خواهرت  به  داره  ین  مجا 
.د کر  اشاره  داوود  به  دست  با 

نيا پول  م  گی  م  یچ  هر  !م  عال  ل  ای  خی  ب  که  باباتم  ني  ا   _
یکي من  برا  آبرو  بخدا  .ر  انگا  نه  انگار  بده  پسرو 

ونم دی  نم  ه  گي  د  گرون  یو  کاد  ني  ا  با  تازه  .ه  نموند 
.م کن  نگاش  م  ری  بگ  بال  سرمو  یر  چطو 

:د ز  غر  داوود 
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یل قبو  از  بعد  رو  ش  سي  لتدر  اق  ح  گفت  خودش  خانم   _
.ه ری  گی  م  کنکور  تو  دلرام 

.د کر  نگاه  همسرش  به  پ  چپ  چ  ه  ری  من 
ید ز  هوا  رو  هم  تو  ماشاءللاللاللا  گفت،  یز  یچ  هي   

خودش  _
طفل ني  ا  پول  دي  با  یل  جنابعا  .ه  کرد  تعارف  دي  شا  !ه  گي  د 

!؟یر بخو  معصومو 

.دیش ک  هم  در  را  شي  ا  هم  اخ  داوود 
خورده؟ رو  جوون  ني  ا  پول  یک  خانم؟  هی  حرف  چه  ني  ا   _
.م ن  کی  م  زي  وار  براش  جا  هي  رو  پولش  کل  ه  گي  د  هفته  دو 

!ش حرف  و  مرده 

:دير غ  ه  ری  من 
دخترت .د  ای  ب  کنکورت  جيا  نت  کن  صبر  یا  و  خی  م  نه   _
بگو بعدشم  .ا  و  نی  ب  پسر  نيا  گردن  بنداز  نشدم  قبول 

!ش حرف  و  مرده 

را پدرش  و  مادر  بحث  شده  گرد  ین  چشما  با  که  ل  ای  دان 
.د کن  آرامشان  تا  کرد  تلش  رد  کی  م  دنبال 
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هي که  آدم  ني  ا  اصل  می  نی  بب  نی  باش  آروم  چخبرتونه؟   _
یه سک  ساده  ین  مهمو  هي  واسه  یچ  یا  بر  ه  دي  ند  منو  بارم 

ه؟ دي  خر  طل 

.د چرخان  ل  ای  دان  سمت  به  را  سرش  ه  ری  من 
نيا ونه  دی  م  خدا  .ه  شی  م  سرش  نمک  و  نون  چون   _
پدرم و  مادر  طفلک  .ه  نشست  من  دل  به  چقدر  پسر 
غذا براش  .ه  بود  بهش  حواسم  مدت  ني  ا  من  .ه  ندار 

رو شه  خون  دلرام  خوندن  درس  موقع  .م  کرد  درست 
کنه جبران  یر  طو  ني  ا  خواسته  حتما  .م  کرد  مرتب 

.ه باش  حللش  مرزش  ای  خداب  مادر  ری  ش  .ه  گي  د  برامون 
.ه مرز  ای  ب  رو  پدرش  و  مادر  خدا 

گوش مادرش  یا  هف  حر  به  سکوت  در  که  دلرام 
د اي  به  بهزاد  یه  خان  یر  کا  زیم  ت  یا  ماجر  ن  دی  شن  با  اد  دی  م 

یه بهان  به  را  او  یه  کتابخان  مادرش  که  افتاد  یز  رو 
!د بو  ته  خي  ر  بهم  یر  یگ  گرد 

اما انستند،  دی  نم  را  ال  ین  دا  سوال  جواب  هی  بق  دي  شا 
نین چ  گرفتن  یا  بر  بهزاد  لی  دل  انست  دی  م  خوب  خودش 

یع نو  به  واست  خی  م  که  نداشت  شک  !د  بو  چه  یا  هي  هد 
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وجود ني  ا  با  .د  کن  جلب  خودش  به  را  او  توجه 
یز دلبا  و  دست  ني  ا  از  که  د  يو  بگ  تی  قاطع  با  وانست  تی  م 
او یگ  زند  وضع  و  سر  از  .د  بو  مده  ای  ن  خوشش  بهزاد 

ی يل  با  سطح  در  چندان  یل  ما  لحاظ  از  که  بود  مشخص 

پول ن  وی  لی  م  چند  چرا  که  ني  ا  از  بود  یب  عص  .د  نبو 
اگر !ت  اس  کرده  ساده  ین  مهما  کي  خرج  را  بان  زی  ب 

او به  و  گرفته  مادرش  از  را  سکه  داشت  را  ش  طي  شرا 
.د ردان  گی  م  باز 

:ت گف  که  خواند  را  او  ذهن  پدرش  انگار 
.ن برگردو  رو  سکه  محترمانه  یل  یخ  بنظرم  خانم   _

.ه گرفت  یز  یچ  نی  همچ  یت  سي  رودربا  تو  دي  شا 

نگاه دستش  کف  یه  سک  به  که  داوود  به  تعجب  با  ه  ری  من 
.د ش  ه  ری  خ  رد  کی  م 

ارازيت پ 
۳۳  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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بگم بزنم  رو  شه  خون  زنگ  برم  !ی  حساب  مرد  زشته   _
!؟ید آور  که  ی  يو  کاد  م  ني  ا  !ا  بفرم 

.د کر  باز  زبان  بود  کرده  سکوت  لحظه  آن  تا  که  دلرام 
!ه گرون  ید  اي  ز  کادو  ني  ا  .ن  ماما  موافقم  بابا  با  منم   _

.د کر  اخم  ه  ری  من 
دو !ن  يد  ب  راهکار  من  به  دختر  و  پدر  نکرده  لزم   _

ون مه  خون  نم  کی  م  دعوتش  کنکورت  از  بعد  ه  گي  د  هفته 
هم مي  ری  گی  م  براش  ین  وی  اع  و  خوب  یو  کاد  هي  هم 

.ميدیم رو  مدتش  ني  ا  حقوق 

.د ز  هوا  در  ین  بشک  ل  ای  دان 
ت سی  ن  جالب  منم  بنظر  .م  ر  تق  مواف  نهاد  شی  پ  ني  ا  با  من   _

.نيد ب  پس  رو  هي  هد 
.د ز  یز  یم  آ  نت  طی  ش  چشمک 

!و من  یا  هه  يد  ه  بخصوص   _
وسط فرش  یو  ر  ه  ری  من  کنار  و  شد  بلند  مبل  یو  ر  از 
حلقه ه  ری  من  یه  شان  دور  را  دستش  .ت  نشس  ی  يا  ري  پذ 

.د کر 
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شدم؟ کاسب  چقدر  م  نی  بب  بگو  بگردم  دورت  خب   _

باز گردنش  دور  از  را  ل  ای  دان  دست  ید  خونسر  با  ه  ری  من 
دست از  را  سکه  و  کرده  دراز  دست  بلفاصله  .د  کر 

.ت برداش  داوود 
!نیش نک  نقشه  چندرغاز  ني  ا  واسه   .. .ب  عق  ني  بر   _

ميریگ ب  یت  راح  دست  هي  اندازم  پس  رو  بذارم  وام  خی  م 
!م برا  نمونده  آبرو  عوره  و  لخت  خونه  !ه  خون  واسه 

.د کر  یع  مصنو  یم  اخ  ل  ای  دان 
یت راح  ته  خون  برا  تا  ید  کر  سوءاستفاده  من  از   _

؟یریگ ب 

که نی  زم  یو  ر  یا  هت  پاک  از  یک  ي  و  برد  دست  ه  ری  من 
اسم داشت  که  همانطور  .ت  برداش  را  بود  نشده  باز 

دفتر داخل  را  آن  و  واند  خیم  را  پاکت  یو  ر  شده  نوشته 
:ت گف  جانب  به  حق  رد  کی  م  دداشت  اي  مقابلش 

نيا تو  ید  آور  عروس  فردا  پس  فردا  وام  خی  م  بده   _
؟یش نک  خجالت  خونه 

.د کر  نگاه  دلرام  به  لبخند  با  و  آورد  بال  را  سرش 
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یا آق  هي  با  ه  شی  م  دکتر  خانم  خواهرت  فردا  پس  فردا   _
عروسم و  دوماد  جلو  بتونم  دي  با  نه  کی  م  ازدواج  دکتر 

م؟ ری  بگ  بال  سرمو 
.ت گرف  وسعت  لبخندش  دامادش  و  عروس  تصور  با 
ین مو  سی  س  ام  هه  نو  برا  بمونم  زنده  !ن  م  بشم  قربونتون   _

.م ری  بگ 

.ديد خن  ش  غش  غ  ل  ای  دان 
.د ش  مشخص  که  دلرام  و  من  سهم   _

.د کر  اشاره  پدرش  به  دست  با 
ه؟ شی  م  یچ  وامون  نی  ب  یا  باب  ني  ا  سهم   _

تيا رض  با  داوود  .د  يز  گ  لب  برادرش  نت  طی  ش  از  دلرام 
پسرشان جواب  همسرش  تا  ماند  منتظر  و  زد  ید  لبخن 

.د بده  را 

ین گرد  پس  و  ه  دی  کش  پاکت  کردن  باز  از  دست  ه  ری  من 
.د ز  ل  ای  دان  به  یم  محک 

تو به  ه  شی  م  یچ  بابات  سهم  که  ني  ا  .ش  با  داشته  ای  ح   _
.ه ندار  یط  رب 
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.د کر  غرغر  یخ  شو  به  داوود 
خونه ني  ا  تو  ه  شی  هم  من  .ر  پس  نکن  بحث  مادرت  با   _

.م شد  واقع  مظلوم 

.ديد خن  دی  ال  می  م  را  گردنش  داشت  که  همانطور  ل  ای  دان 

و کرده  باز  را  دستش  پاکت  همسرش  به  وجه  تی  ب  ه  ری  من 
.د شمر  و  آورده  ون  ری  ب  را  آن  داخل  یا  هس  اسکان 

.د دا  تکان  داوود  یو  جل  را  ین  هزارتوما  ده  یا  هس  اسکان 
هشتاد !ت  ین  و  جن  جو  یه  عم  یو  کاد  از  م  ني  ا   .. .ا  بفرم   _

هي ش  دي  جد  یه  خون  بخاطر  قبل  یر  س  !ن  توم  هزار 
و ت  سي  دو  کمش  کم  الن  .م  برد  تال  سي  کر  وری  خل  یج  آ 

.ه تش  می  ق  تومن  هزار  پنجاه 
:د کر  زي  ر  را  چشمانش 

تازه؟ یا  و  خی  م  همم  س 

ی يا  ري  پذ  کف  و  گذاشته  دلش  یو  ر  را  دستش  ل  ای  دان 
.دیش ک  دراز 

.م عاشقت  خانم  ه  ری  من   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

 

 

 

 

                   

                  

           

 

           

                  

     

                    

                   

 

                  

                    

                      

               

           

https://t.me/darkhaste_romanh

ارازيت پ 
۳۳  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:د ز  غر  لب  ري  ز  ل  ای  دان  به  وجه  تی  ب  و  ه  دی  کش  یف  پو  ه  ری  من 
فردا پس  فردا  .ا  ني  ا  واسه  ببرم  کادو  اگه  بشکنه  دستم   _

!ن ر  بی  م  دومادمم  و  عروس  جلو  آبرومو 

.د کر  غرغر  خودش  یا  بر  لب  ري  ز  داوود 
یلیخ خودش  لی  فام  و  فک  و  خانواده  انگار  حال   _

!ن دلباز  و  دست 
صدای که  بود  کادوها  یه  یق  ب  کردن  باز  در  غرق  ه  ری  من 
.د فتا  ای  م  راه  ید  يد  ج  بحث  و  دعوا  وگرنه  دی  نشن  را  او 

چه هر  واست  خی  م  دلش  .د  ش  بلند  شي  جا  از  دلرام 
اما برود،  ام  بت  پش  به  بتواند  او  تا  بخوابند  هی  بق  ر  تع  ير  س 
راه که  یط  بسا  و  بند  ني  ا  تا  نداشت  قصد  مادرش  ظاهرا 

.د کن  جمع  ید  زو  ني  ا  به  را  بود  انداخته 
؟یت وش  نی  م  صبح  ارو  ني  ا  د  شی  نم  حال  مامان   _
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تا شمرد  را  بود  نوشته  کاغذ  یو  ر  که  ی  يا  صفره  ه  ری  من 
.د شو  مطمئن  بودنشان  درست  از 

خودمو کار  دارم  دارم؟  ار  کیچ  شما  به  من  مادر  وا   _
!ه گي  د  نم  کی  م 

.د آور  بهانه  دلرام 
.م گی  م  همون  برا  یا  خسته  ید  بو  سرپا  صبح  از  خب   _

.ت دوخ  دلرام  به  و  کرده  جدا  دفتر  از  را  نگاهش  ه  ری  من 
از امروزم  .ی  ر  ته  خست  تو  بشم  ماهت  شکل  قربون   _
کن عوض  لباساتو  برو   .. .ت  انداختم  خوندن  درس 

.ب بخوا 
آمد دش  اي  تازه  انگار  کرد  نگاه  که  دخترش  یا  هس  لبا  به 

یو ر  را  دستش  خودکار  .ت  اس  گذشته  چه  ین  مهما  در 
:د کر  في  تعر  ذوق  با  و  انداخت  دفتر 

دور به  بد  چشم  .م  کن  دود  اسپند  داداشت  و  تو  برا  دي  با   _
هي .ی  بود  شده  خوشگل  چقدر  امشب  ماشاءللاللاللا  .ه  باش 
پسرش برا  داشت  کنم  فکر  .د  بو  تو  به  یم  قوا  خانم  چشم 

.دیش کی  م  نقشه 
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ن دی  شن  به  یل  يا  تم  چی  ه  .د  یش  ک  درهم  را  شي  ا  هم  اخ  دلرام 
.ت نداش  ماجرا  ني  ا  یه  ادام 

.ز نسا  داستان  خودت  برا  .ن  ک  بس  توروخدا  مامان   _

.د ز  یک  چشم  نه  ای  ناش  ه  ری  من 
در فردا  و  امروز  اگه   .. .ه  گي  د  کن  تماشا  نی  بش  حال   _

.م ت  سی  ن  ه  ری  من  ه  گي  د  من  نزدن  رو  خونه  ني  ا 

تا و  رفته  اتاقش  به  اد  دی  م  حی  ترج  .د  یش  ک  یف  پو  دلرام 
چه مادرش  .د  بمان  منتظر  همانجا  هی  بق  ن  دی  خواب 

وصله حی  ب  .ت  اس  ری  گ  یر  گيد  یا  ج  دلش  او  انست  دی  م 
یا بر  یت  دس  مادرش  ان  جیه  پر  یا  هف  حر  ن  دی  شن  از 

.د دا  تکان  ا  هن  آ 
.م بخواب  م  ری  م  من  !ر  یخ  ب  شبتون   _

******

نيا در  دلرام  نی  قي  به  قطع  .د  کر  یه  نگا  ساعتش  به 
را یت  ساع  کي  دي  با  فعل  .د  يای  ب  بال  وانست  تی  نم  ساعت 
نرود سر  ش  اه  حوصل  که  ني  ا  یا  بر  .د  ان  می  م  او  منتظر 
.د بو  آورده  بام  پشت  به  خودش  همراه  هم  را  اپش  تپ  ل 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                

       

                

                  

   

                

              

                  

              

   

                

                  

   

                 

                

             

                  

                    

     

https://t.me/darkhaste_romanh

اطلعات ن  ای  م  در  یم  ک  وانست  تی  م  مدت  ني  ا  در 
.د بزن  پرسه  آتوسا  تر  وی  کامپ 

و نشست  آسانسور  اتاقک  ار  وي  د  کنار  ه  شی  هم  مثل 
و گذاشته  شي  پا  یو  ر  را  اپ  تپ  ل  .د  کر  دراز  را  شي  پاها 

.د کر  روشنش 

نصب آتوسا  تر  وی  کامپ  یو  ر  که  یا  برنامه  کمک  به 
کل به  .د  بکن  ید  اي  ز  یا  کاره  وانست  تی  م  بود  کرده 

کمک به  وانست  تی  م  یت  ح  و  داشت  یس  دستر  او  تم  سی  س 
!د کن  خاموش  و  روشن  را  او  تر  وی  کامپ  اپش  تپ  ل 

.د ز  ید  خن  شی  ن 
ترت وی  کامپ  ید  يد  یم  و  ید  بو  کارخونه  تو  اگه  الن   _
کجا نظر  مورد  جن  ین  یب  ب  یت  ش  گی  م  شد  روشن  ی  يو  ه 

.ه شد  مي  قا 
.د ش  ه  ری  خ  اپش  تپ  ل  یه  صفح  یو  ر  ارقام  و  اعداد  به 

حال تو  اما   ، ای  کي  نزد  نی  هم  !س  مهند  خانم  جام  ني  ا  من   _
.م بخوا  خودم  ه  کی  وقت  تا  نه   .. .ی  ن  کی  نم  ام  دی  پ  حالها 

شد ظاهر  چشمانش  یو  ر  شی  پ  که  ید  يد  ج  یه  صفح  به 
آن و  کرده  انتخاب  یس  شان  را  ا  هل  يا  ف  از  یک  ي  .د  کر  نگاه 

.د کر  باز  را 
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بال را  شي  ابروها  آن  در  یص  شخ  یا  هس  عک  ن  دي  د  با 
.د دا 

یس یپ  رو  یز  ير  یم  رو  تی  شخص  اطلعات   _
!ا واقع  یر  يد  م  چه  !ت  ير  کا 

ارازيت پ 
۳۳  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  باز  را  بود  لي  فا  داخل  که  ی  يا  هس  عک  از  یک  ي 
.د بو  تاده  سي  ا  مسن  مرد  کي  کنار  تنگ  یس  لبا  با  آتوسا 
.د نشناس  را  او  بهزاد  که  بود  یز  یچ  از  ر  تا  آشن  مرد 

نشانده ه  ای  س  خاک  به  را  ا  هن  آ  یگ  زند  که  یس  ک  همان 
.ر گي  د  یه  ار  چی  ب  کارگر  نيد  چن  و  ا  هن  آ  یگ  زند  .د  بو 

.د ز  یک  ير  ت  سی  ه  لبخند 
یتير خ  نی  همچ  چطوری  !ر  عمادپو  جناب  ه  به  ب   _

چه؟ بر  دخت  ني  ا  دست  دادی  رو  کارخونه  اون  و  ید  کر 
.نیب ب  و  ای  ب  دخترت  و  خودت  برا  پختم  یش  آ  ه 

عکس سراغ  .ت  نداش  را  مرد  آن  یه  ف  ای  ق  ن  دي  د  تحمل 
یزیم پشت  .د  بو  خودش  آتوسا  بار  ني  ا  .ت  رف  ید  بع 
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به .ت  داش  قرار  شي  رو  تولدش  کی  ک  که  شده  نی  يز  ت 
ه ری  خ  داشت  لب  یو  ر  یر  پرغرو  لبخند  که  او  ري  تصو 

.د ش 
.م بزن  یب  یس  آ  بهت  واستم  خی  نم   _

.د ز  ید  پوزخن 
صير ح  همونقدر  !ی  آشغالت  یا  باب  یه  لنگ  هم  تو  منتها   _

!یض را  خود  از  و  طماع  و 

.د پران  جا  از  را  او  دلرام  تعجب  سرتاسر  یا  صد 
؟ین زی  م  حرف  یر  دا  یک  با  باباشه؟  یه  لنگ  یک   _

یت سو  ظاهرا  .ت  بس  را  اپ  تپ  ل  شده  هول  بهزاد 
را اپ  تپ  ل  .د  شون  تمام  نبود  قرار  شب  ني  ا  در  شي  ا  هن  داد 
و شد  بلند  شي  جا  از  .د  بو  آمده  زود  دلرام  .ت  گذاش  کنار 

.د ش  ه  ری  خ  بود  ش  اه  ری  خ  تعجب  با  که  او  به 
!ید اوم  زود   _

:د ز  لب  دلرام 
باباشه؟ یه  لنگ  یک  یت  نگف   _
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.د ز  یع  مصنو  ید  لبخن  بهزاد 
داشتم بود  رفته  سر  مه  حوصل  .ه  آشناهامون  از  یک  ي   _
رو اي  ني  ا  به  خورد  چشمم  .م  دي  دی  م  رو  می  مي  قد  یا  عکس 

.م شد  یب  عص 

.د کر  عوض  را  بحث  عي  سر  یل  ی 
ن؟ دی  خواب  ا  ني  ا  مامانت   _

بود، مشکوک  بهزاد  یا  رفتاره  .د  ش  ش  کي  نزد  دلرام 
ان جی  ه  او  با  زدن  حرف  و  ن  ديد  یا  بر  یر  قد  به  اما 

از پر  و  بي  غر  و  بی  عج  یه  جمل  عي  سر  یل  یخ  که  داشت 
.د کر  فراموش  را  بهزاد  نفرت 

تر شی  ب  نتونستم  یل  و  .ن  دی  خواب  قبل  ه  قی  دق  ت  سی  ب  ربع  هي   _
.م کن  صبر 

.دیش ک  او  چشمان  یو  ر  را  نگاهش  بهزاد 
؟ید بو  استادت  دلتنگ   _

پر را  نشان  ای  م  یه  فاصل  ديد  که  را  دلرام  ن  دي  گز  لب 
آغوش در  را  او  یگ  دلتن  با  همراه  ید  خونسر  با  و  کرده 

راحت یل  یخ  بود  شده  باعث  دلرام  حضور  .ت  گرف 
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یل را  صورتش  .د  کن  فراموش  را  پدرش  و  آتوسا 
یو ب  .د  یش  ک  یق  یم  ع  نفس  و  برد  فرو  دلرام  فر  یا  موه 

یا موه  .د  یچ  یپ  ش  ای  نی  ب  ري  ز  یگ  فرن  توت  خوش 

دستانش یه  حلق  .د  ادن  دی  م  یگ  فرن  توت  یو  ب  ش  اه  يا  همس 
.د کر  ر  تگ  تن  را 

.ب امش  ید  بو  شده  خوشگل  چقدر   _
شده باعث  ی  يا  تنه  ا  هل  سا  .د  بر  او  یا  موه  یل  را  دستش 

زن کي  حضور  به  یر  گي  د  وقت  هر  ز  اش  یب  حال  بود 
دلرام وانست  تی  م  کاش  .د  باش  داشته  ز  ای  ن  ش  ای  زندگ  در 
شدن تمام  منتطر  صبرانه  یب  .د  ببر  خودش  همراه  را 
ید ج  می  تصم  آن  از  بعد  تا  بود  آتوسا  یا  بر  ش  اه  برنام 

و سرگردان  واست  خی  نم  ر  گيد  .د  ری  بگ  ش  ای  زندگ  یا  بر 
با واست  خی  م  دي  جد  یگ  زند  کي  .د  کن  یگ  زند  رنامه  بی  ب 
دختر بخ  آن  از  یش  بخ  که  ی  يا  ه  اي  رو  .د  يد  ج  یا  ه  اي  رو 
وجود از  یب  یج  ع  آرامش  کي  .د  شی  م  مربوط  هي  همسا 

.م دلرا  !د  بو  اسمش  مثل  درست  .ت  رف  گی  م  دلرام 

گوشش ري  ز  دلرام  یه  د  زت  خجال  و  فی  ضع  یا  صد 
.

.د م  وی  م  بهت  شلوارت  و  کت   _
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.ديد خن  بهزاد 
.م ه  تو  شلوار  و  کت   _

.د کن  جدا  آغوشش  از  را  او  نداشت  یل  يا  تم  چی  ه 
پشت د  ای  ب  و  شه  ار  دی  ب  خواب  از  الن  بابات  اگه  یل  د   _

ه؟ شی  م  یچ  بنظرت  بوم 

از استرس  با  دلرام  شد  باعث  نتش  طی  ش  از  پر  سوال 
:د کر  زمزمه  ر  تب  مضطر  .د  يا  یب  ون  ری  ب  آغوشش 

.ن باش  ه  دی  نخواب  ممکنه  .م  اومد  زود  یل  یخ  یا  و   _

ارازيت پ 
۳۳  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

دست با  و  گرفته  را  او  دست  دست  کي  با  بهزاد 
.ديد خن  .د  کر  لمس  را  او  فر  یا  موه  رش  گي  د 

تهش می  ش  ری  دستگ  جا  ني  ا  اگه  .ش  با  نداشته  استرس   _
!ن ن  کی  م  عقدمون  رنمون  بی  م 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

              

                  

                    

              

                

                  

              

                      

     

               

     

 

             

       

 

           

     

 

             

       

https://t.me/darkhaste_romanh

بهزاد یخ  شو  .د  دا  بال  را  شي  ابروها  متعجب  دلرام 
آب دلش  در  قند  چند  هر  .د  م  آی  م  بنظر  بی  عج  یم  ک 

نین چ  با  رابطه  در  او  رد  کی  نم  فکر  اما  بود،  کرده 
ه شی  هم  .د  کن  صحبت  پروا  یب  اندازه  ني  ا  تا  ی  يا  هز  ی 

یس ک  جلوی  را  ی  يا  هی  شوخ  نی  چن  پسرها  رد  کی  م  فکر 
مقابل طرف  با  ان  شه  رابط  در  که  وردند  آی  م  زبان  بر 
دیشيد ن  ای  نم  ني  ا  به  وقت  چیه  .د  ردن  کی  م  فکر  ید  ج  کامل 
کند فکر  او  با  دي  جد  یگ  زند  کي  لی  تشک  به  بهزاد  که 

!یخ شو  به  یت  ح 
.دیش ک  ون  ری  ب  بهزاد  دست  از  را  دستش  آرام 

!م برگرد  کن  صبر   _

.د ش  سردرگم  دلرام  رفتار  از  یم  ک  بهزاد 
؟ید ش  ناراحت  می  شوخ  از   _

.ت برداش  عقب  به  قدم  کي  دلرام 
.م کرد  تعجب  نه   _

.د دا  بال  را  شي  ابرو  یا  ت  کي  بهزاد 
مگه؟ گفتم  یچ  چرا؟   _
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.د فرستا  گوشش  پشت  را  شي  موها  دلرام 
.م برگرد  رم  ای  ب  یز  یچ  هي  برم   _

.د کر  یز  ير  اخم  بهزاد 
!ا ه  یا  یب  زود   _

.د ش  خارج  بام  پشت  از  و  دی  چرخ  ان  جی  ه  با  دلرام 
ام بت  پش  در  کنار  را  بود  ه  دير  خ  بهزاد  یا  بر  که  ی  يو  کاد 
در او  بودن  از  که  ني  ا  از  بعد  واست  خی  م  .د  بو  گذاشته 

را کادو  یه  جعب  .د  کن  زش  يا  سورپر  شد  مطمئن  ام  بت  پش 
آن از  بهزاد  بود  دوار  یم  ا  .د  ز  ید  لبخن  و  برداشت 

بودند فته  اي  شدت  شي  ا  هش  تپ  که  یب  قل  با  .د  يا  یب  خوشش 

ش ای  قبل  یا  همانج  بهزاد  .د  ش  ام  بت  پش  وارد  دوباره 
مقابلش و  شده  کي  نزد  او  به  لبخند  با  .د  بو  تاده  سي  ا 

.ت گرف  او  سمت  به  را  شکل  یع  مرب  یه  جعب  .د  تا  سي  ا 
!ه توئ  یا  بر   _

:دیس پر  متعجب  و  لبخند  با  بهزاد 
مناسبت؟ چه  به   _
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.د ز  زل  او  چشمان  در  دلرام 
.م کن  تشکر  ازت  واستم  خی  م   _

دلرام دست  از  را  جعبه  .د  زدن  برق  بهزاد  چشمان 
دلرام دست  مچ  کند  باز  را  آن  که  ني  ا  از  قبل  اما  گرفت، 

.د کشان  خودش  دنبال  را  او  و  گرفته  را 
.یر موفرف  می  نی  بش  ای  ب   _

در بهزاد  .د  نشستن  نی  زم  یو  ر  آسانسور  اتاقک  کنار 
خورد چشمش  به  که  یز  یچ  نیل  او  .ت  برداش  را  جعبه 

روی و  جعبه  داخل  که  بودند  یب  چو  آبنبات  چند 
.ديد خن  .د  بودن  گرفته  قرار  یگ  رن  یا  هذ  کاغ 

ضعفمه؟ نقطه  یب  چو  آبنبات  یت  ونس  دی  م  ا  دي  مر   _

.ديد خن  دلرام 
؟یر دا  دوست  آبنبات  همه  ني  ا  چرا   _

ون   ری  ب  را  جعبه  داخل  چرم  دستبند  و  برد  دست  بهزاد 
اسمش طل  با  آن  ی  يو  ر  قسمت  در  که  ید  دستبن  .د  آور 

.د   بودن  نوشته  را 
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:ت گف  دهد  را  دلرام  سوال  جواب  که  ني  ا  بدون 
یلیخ هي  هد  ني  ا  ؟ی  دي  خر  یزیچ  نی  همچ  چرا  یل  د   _

!ه گرون 

.د کر  اخم  دلرام 
تو؟ یو  کاد  از  تر  گرون   _

دلرام اما  چرخاند،  او  سمت  به  را  نگاهش  بهزاد 
.ديو بگ  یز  یچ  او  تا  نداد  فرصت 

ی يو  کاد  نی  همچ  ساده  ین  مهمو  هي  بخاطر  چرا   _
؟یت گرف 

.د ش  ه  ری  خ  دلرام  چشمان  در  خونسرد  بهزاد 
.م کن  یر  دلب  ته  خانواد  از  واستم  خی  م   _

اشاره دستش  مچ  به  و  گرفته  دلرام  سمت  به  را  دستبند 
.د کر 

برام؟ شي  ند  بی  م   _

ارازيت پ 
۳۳  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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باز را  آن  بند  و  گرفته  بهزاد  دست  از  را  دستبند  دلرام 
بند و  انداخته  بهزاد  یه  مردان  مچ  دور  را  آن  .د  کر 
.د ز  ید  لبخن  .د  کر  سفت  مچش  دور  را  ش  ای  چرم 

محبتات از  یک  یچ  کو  بخش  هي  وارم  دی  ام  .د  ای  م  بهت   _
.ن ممنو  امشبم  بابت  .ه  کن  جبران  رو 

چشمان یو  ر  و  گرفته  مچش  از  را  نگاهش  بهزاد 
چه انجام  قصد  او  بفهمد  دلرام  تا  .د  کشان  دلرام  درشت 
را او  یه  گون  نرم  و  برده  نی  يا  پ  را  سرش  دارد  را  یر  کا 

.دیس بو 
.ه قشنگ  یل  یخ  !ی  دل  یس  مر   _

اگر .د  ش  دستپاچه  و  گرفت  گر  تنش  .د  ش  سرخ  دلرام 
خجالت ید  ح  به  .د  ر  کی  م  فرار  و  د  شی  م  بلند  وانست  تی  م 
.د ا  دی  م  نشان  یش  واکن  چه  ديا  ب  انست  دی  نم  که  بود  زده 

سرخ یا  هه  گون  ن  دي  د  با  دیش  ک  عقب  را  سرش  که  بهزاد 
یع س  نی  هم  یا  بر  کند  ش  تي  اذ  مد  آی  نم  دلش  .د  يد  خن  او 

.د ده  ری  یغ  ت  را  بحث  یع  نو  به  کرد 
دارم؟ دوست  د  اي  ز  آبنبات  چرا  بگم  حال   _
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شرم از  بهزاد  .د  دا  تکان  سر  زده  خجالت  دلرام 
دوباره لذت  همان  با  .د  ش  لذت  غرق  او  یه  دختران 

.د کر  لمس  را  او  فر  یا  موه 
آبنبات بده  ه  زي  جا  بهم  واست  خی  م  وقت  هر  مامانم   _

.م برا  دي  ر  خی  م  یب  چو 
.د ز  ید  لبخن 

مون کی  کوچ  ط  ای  ح  تو  هم  کنار  .د  ير  خی  م  خودشم  برا   _
.ميد ور  خی  م  آبنبات  یر  پس  و  مادر  و  می  شست  نی  م 
.ت دوخ  جعبه  داخل  یا  هت  آبنبا  به  را  نگاهش 

نیم ه  مونده  برام  مادرم  و  پدر  از  که  یز  یچ  تنها   _
.م شی  م  دلتنگشون  یل  یخ  یلی  خ  یه  گا  .ه  زي  ر  خاطرات 
باز را  آن  دور  کاغذ  و  برداشت  را  ا  هت  آبنبا  از  یک  ي 

.د دا  دلرام  دست  به  و  کرده 
دوست آبنبات  خودم  مثل  که  م  نی  بی  م  رو  یک  ي  یت  وق   _

.م فت  وی  م  مامانم  د  اي  داره 

.ت گرف  او  دست  از  را  آبنبات  دلرام 
.ه کن  رحمتش  خدا   _

.د کر  باز  خودش  برای  یر  گي  د  آبنبات  بهزاد 
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.ه ری  گی  م  ازت  آدمارو  یض  بع  وقتا  یض  بع  خدا   _
.ت انداخ  دلرام  به  یر  مه  پر  نگاه 

باز تی  زندگ  به  رو  یا  ه  گي  د  یا  آدم  یا  پ  بجاش   _
.ه ن  کی  م 

را طعمش  .د  چرخان  و  گذاشت  دهانش  داخل  را  آبنبات 
.د آور  ون  ری  ب  دهانش  از  را  آن  دی  چش  که 

.ه داد  رو  خانم  یل  د  من  به  مثل   _

خجالت شدت  از  شدن  آب  حال  در  رد  کی  م  حس  دلرام 
.د ده  ادامه  را  بحث  ني  ا  وانست  تی  نم  واقعا  .ت  اس 

.د کر  یت  مصلح  یه  سرف 
نشد؟ تموم  کارت   _

.دیش ک  یف  پو  و  انداخته  دستش  آبنبات  به  یه  نگا  بهزاد 
منم کار  احتمال  د  ای  ب  کنکورت  جي  نتا  تا  .ه  موند  کم   _

.ه شد  تموم 

دلرام آن  به  مانده  یق  با  اندک  زمان  مدت  و  کنکور  اسم 
.د کر  مضطرب  را 

.ه موند  هفته  دو  فقط  ه  شی  نم  باورم   _
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.د کر  زمزمه  یل  ای  خی  ب  با  بهزاد 
.ه هفت  دو  از  کمتر  !ی  موفرفر  روز  ده  زی  س   _

.د کر  جمع  شکمش  داخل  را  شي  زانوها  دلرام 
م؟ ای  برم  پسش  از  بار  ني  ا  ین  عي   _

.د ش  ه  ری  خ  او  خ  رم  ین  به  بهزاد 
؟یر دا  شک   _

.د دا  قورت  را  دهانش  بزاق  آب  دلرام 
.م دار  استرس   _

.د دا  تکان  سر  بهزاد 
.یر دا  استرس  که  یت  سی  ن  تو  فقط  .ا  دي  مر  هی  عی  طب   _

یب حسا  و  درست  یه  جی  نت  هي  وان  خی  م  که  ی  يا  کس  یه  هم 
نيا از  .ن  ال  دارن  استرس  رن  ای  ب  بدست  کنکور  تو 

.ه سان  کي  یگ  هم  یا  بر  طي  شرا  جهت 

ارازيت پ 
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۳۳  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

بود گرفته  دست  در  را  آبنباتش  که  همانطور  دلرام 
ا هی  لی  خ  که  ني  ا  ن  دی  فهم  یت  ح  .د  ز  گره  درهم  را  انگشتانش 

استرسش از  د  شی  نم  باعث  داشتند  را  او  مشابه  طي  شرا 
.د شو  کاسته 

بازم درصد  هي  احتمال  به  اگه  نم  کی  م  فکر  دارم  فقط   _
رو مه  خانواد  واکنش  ونم  تی  نم  ه؟  شی  م  یچ  نشم  قبول 

.م کن  تصور 

راست دست  با  و  داده  چپش  دستش  به  را  آبنباتش  بهزاد 
.ت گرف  را  او  یو  باز 

یه جی  نت  درصد  دهم  کي  احتمال  به  اگه  یت  ح   _
اول .ی  باش  یز  یچ  نگران  ديا  نب  یت  نگرف  رو  دلخواهت 
مشخصه که  ل  ای  دان  داداشت  هم  و  هستم  من  هم  که  ني  ا 
جز یز  یچ  ته  خانواد  که  نيا  دوم  .ت  هس  بهت  حواسش 

نیم آر  بخاطر  قبل  اگه  .ن  وا  خی  نم  تورو  یل  خوشحا 
کارو ني  ا  ه  گي  د  بار  ني  ا  باش  مطمئن  گذاشتن  فشارت  تحت 

.ه باش  راحت  لت  ای  خ  پس  .ن  ن  کی  نم 
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ی يا  هن  زما  نی  چن  در  قبل  یا  هل  سا  .د  ز  ید  لبخن  دلرام 
را یس  ک  حس  .ت  داش  مرگ  حس  کنکور  به  کي  نزد 

اعدامش حکم  یا  اجر  وقت  بود  منتظر  انگار  که  داشت 
یه چوب  یا  پ  و  آورده  رون  یب  سلولش  از  را  او  و  ه  دی  رس 
کنکور پشت  یا  هل  سا  تمام  با  امسال  اما  !د  ببرن  دار 

از بنفس  اعتماد  ید  حدو  تا  امسال  .ت  داش  فرق  ماندنش 

با تا  بود  کرده  تلش  .د  بو  فته  اي  باز  را  ش  اه  رفت  دست 
به قبل  از  تر  شی  ب  .د  بخوان  درس  یر  بهت  تی  فی  ک  و  نظم 

که یر  فشا  و  استرس  حجم  از  و  داشت  ان  نی  اطم  خودش 

نيا تمام  .د  بو  شده  کاسته  ید  اي  ز  حد  تا  هم  بود  شي  رو 
بهزاد ن  وي  مد  را  فته  اي  بهبود  طي  شرا  و  خوب  احوالت 
د شی  نم  باورش  یه  گا  رد  کی  م  فکر  خوب  یت  وق  .د  بو 

احتمال درصد  چند  !د  باش  یع  واق  بهزاد  ین  ناگها  حضور 

هکر کي  و  کنکور  مدرس  شان  دي  جد  یه  يا  همس  داشت 
و کند  کمک  او  به  کنکور  بحث  در  هم  که  باشد  ماهر 

معجزه دهد؟  نجات  ش  اه  عم  و  نی  آرم  دست  از  را  او  هم 
با یف  تصاد  نی  چن  که  ني  ا  از  ری  غ  بود؟  ني  ا  از  ری  غ  یز  ی 
آخر تا  اگر  بود؟  داده  رخ  شيا  بر  یل  حداق  احتمال  نی  چن 

باز ورد  آی  م  یا  ج  بر  شکر  یه  سجد  هم  عمر 
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قدردان ش  ای  زندگ  در  بهزاد  حضور  بابت  وانست  تی  نم 
.د بو  شده  نجاتش  یه  فرشت  واقعا  بهزاد  .د  باش  خداوند 

به کمک  یا  بر  خدا  طرف  از  واقعا  انگار  که  یا  فرشته 
.د بو  شده  نازل  او 

هم باز  ورد  خی  م  شکست  کنکور  در  هم  باز  اگر  یت  ح 
که ی  يا  ه  زی  چ  .د  بو  آموخته  ید  ايز  یا  ه  زی  چ  او  به  بهزاد 

آرام آرام  .د  بودن  قي  تفر  و  جمع  و  کنکور  از  فراتر 
رفت گی  م  د  اي  داشت  .د  ر  کی  م  یت  آش  خودش  با  داشت 
به خوب  احساس  ني  ا  .د  باش  داشته  دوست  را  خودش 

کرد یع  س  .د  شی  نم  معاوضه  یر  گيد  زی  چ  با  نوان  عچ  ی 
به را  خوبش  احساس  و  کرده  مرتب  را  ذهنش  کلمات 

.د کن  منتقل  هم  بهزاد 
واست خی  م  دلم  کنکور  به  مونده  هفته  دو  ه  شی  هم   _

!م ری  بم 
یاه قهو  چشمان  در  .د  چرخان  بهزاد  سمت  به  را  سرش 

او یا  بر  اما  بود،  یل  معمو  ا  هی  لی  خ  یا  بر  دي  شا  که  او 
.د ش  ه  ری  خ  دند  شی  م  محسوب  این  د  چشمان  ني  اتر  بي  ز 

وام خی  م  فقط  .م  بزن  حرف  روزا  اون  از  وام  خی  نم   _
واد خی  م  دلم  یا  ه  گي  د  وقت  هر  از  تر  شی  ب  امسال  ین  بدو 

.م کن  یگ  زند  و  بکشم  نفس 
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.د ده  ادامه  تا  شد  بی  ترغ  ديد  که  را  بهزاد  لبخند 
.د ش  ات  دی  پ  کجا  از  ی  يو  هي  ونم  دی  نم   _

.ديز گ  لب  زده  خجالت 
با که  بود  ني  ا  موندن  کنکور  پشت  ني  ا  حکمت  دي  شا   _

.د بهزا  گرفتم  د  اي  ازت  ا  زی  چ  یل  یخ  من  .م  بش  آشنا  تو 
.م کن  یگ  زند  خوب  .م  کن  نگاه  خوب  یر  چطو  که  ني  ا 
ین طول  د  اي  ز  مي  شد  آشنا  هم  با  که  ین  زما  مدت  درسته 

بنظر بي  غر  و  بی  عج  حرفام  نيا  دي  شا  که  درسته  .ه  نبود 
مدت ني  کمتر  یو  ت  تو  ین  بدو  وام  خی  م  اما  برسن، 

.یت گذاش  من  یو  ر  و  ری  تاث  ني  تر  شی  ب 
صورت در  را  شي  ا  هف  حر  ر  یث  تا  تا  کرد  یه  کوتا  مکث 
ديد او  چشمان  در  را  یل  خوشحا  برق  یت  وق  .د  نی  بب  بهزاد 

:د کر  نجوا  وجودش  تمام  با 
تا که  هی  کس  یر  یم  ا  بهزاد   .. .ی  چه  هم  بخاطر  یس  مر   _

.م ن  کی  نم  فراموشش  عمر  آخر 

ارازيت پ 
۳۴  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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را سرش  .د  کر  جدا  دلرام  از  را  نگاهش  لی  می  ب  بهزاد 
و کي  تار  آسمان  به  را  نگاهش  و  داده  هی  تک  ار  وي  د  به 

کار رفت  گی  نم  او  از  را  نگاهش  اگر  .ت  دوخ  پرستاره 
و برده  دهانش  داخل  را  آبنباتش  !د  ا  دی  م  خودشان  دست 
.د چرخان  دهانش  در  را  آن  سکوت  در  هی  ثان  چند  یا  بر 

آبنبات است  شده  مسلط  خودش  بر  یم  ک  کرد  حس  یت  وق 
:د کر  زمزمه  و  ه  دی  کش  ون  ری  ب  دهانش  از  را 

!یت نداش  رو  جراتش   _
که را  دلرام  جی  گ  نگاه  .د  چرخان  دلرام  سمت  را  سرش 

.د ز  یک  چشم  دي  د 
بهزاد که  یت  نداش  رو  جراتش  هم  یت  واس  خی  م   _

.ین ک  فراموش  و  ری  ری  ام 

.ديد خن  دلرام 
یاهیص تو  روز  ده  زی  س  نيا  یا  بر  یر  یم  ا  استاد   _

؟یر ندا 

.د ش  بلند  شي  جا  از  و  داده  هیک  ت  نی  زم  به  را  دستش  بهزاد 
حالت از  بحثشان  بود  بهتر  .د  تا  سي  ا  دلرام  مقابل 

.د شو  خارج  ش  ای  احساس 
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هي روز  ده  .ی  ن  کی  م  کم  آروم  آروم  رو  درسات  حجم   _
یریم فقط  آخر  روز  سه  و  داشت  می  خواه  کوتاه  مرور 
یزیچ اصل  انگار  ه  کي  طور  خودت  حال  و  عشق  ی 

.ه ندار  وجود  کنکور  اسم  به 

.د ش  مضطرب  هم  باز  دلرام 
ت؟ سی  ن  د  اي  ز  روز  سه  آخه  یل  و   _

.د کر  اخم  بهزاد 
!ز رو  هفت  نمش  کی  م  ین  ک  اعتراض   _

.دیش ک  یف  پو  دلرام 
کنم؟ پرت  حواسمو  روز  سه  ني  ا  تو  دي  با  یر  چطو   _

.. .ی  ول  ه  شی  م  کم  استرسم  از  ونم  خی  م  درس  یت  وق  آخه 

.د کر  قطع  را  حرفش  بهزاد 
هي روز  سه  ني  ا  .م  خان  یل  د  یر  ندا  غم  یر  دا  منو  تا   _

خانمم ه  ری  من  به  .م  نی  چیم  برات  مفرح  یه  برنام 
.ین نک  تقلب  وقت  هي  تا  باشه  حواست  پارم  سی  م 
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 . د ي خند   دلرام 

  ف ي تعر   تو   از   اد ی م   راست   ره ی م   چپ   مامان   ی وا _  

 ؟ ی نطور ي ا   ی کرد   باز   جا   دلش   تو   ی چطور .  کنه ی م 

 

  ی ن ی ب   و   شد   خم   و   گرفته   زانو   به   را   دستش   ک ي   بهزاد 

 . داد   فشار   انگشتش   دو   ن ی ماب   را   دلرام 

 . بردم   رو   دخترش   دل   که   همونطور _  

 . زد   ی چشمک 

 نه؟   مگه _  

 . زد   ی لبخند   د ي د   که   را   دلرام   سرخ   ی ها لپ 

  دوستم   نهمه ي ا   دخترم دوست   مادر   که   من   خوشبحال _  

 .  داره 

 . شد   ل ي تبد   خنده   به   لبخندش 

  بوم پشت   تو   رو   دخترش   من   بفهمه   اگه   دونم ی نم   فقط _  

 . کنه ی م   کارم ی چ   دم ی بوس 

 

 . پوشاند   دستانش   با   را   صورتش   ها بچه   مثل   دلرام 

 . کنم   فکر   بهش   خوام ی نم ...  نگو   ی وا _  
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برخورد یا  صد  با  که  د  يو  بگ  یز  یچ  خواست  بهزاد 
دلرام از  و  برده  د  اي  از  را  حرفش  نی  زم  کف  با  یز  ی 

با که  دی  شن  را  صدا  هم  دلرام  یت  ح  .ت  گرف  فاصله 

.د ش  بلند  شي  جا  از  دلهره 
.. .ه  نکن  بود؟  یچ  یا  صد  یا  و   _

یو ر  سکوت  یه  نشان  به  را  ش  اه  اشار  انگشت  بهزاد 
.ت گذاش  ش  ای  نی  ب 

.م برگرد  جا  ني  ا  تا  سي  وا   .. .س  یه   _

ناخن ن  دي  جو  به  شروع  استرس  شدت  از  که  دلرام  از 
در به  و  گرفت  فاصله  بود  کرده  شستش  انگشت 

و تاد  سي  ا  در  از  فاصله  با  اول  .د  ش  کي  نزد  ام  بت  پش 
ديد یت  وق  اما   ، دی  شن  ی  يا  صد  مجدد  بلکه  تا  کرد  زی  ت  گوش 

ا جن  آ  یز  یچ  .د  یش  ک  سرک  در  یل  از  ت  سی  ن  یر  خب 
با .د  نبو  یس  ک  .د  کر  نگاه  هم  ا  هه  ل  په  را  به  یت  ح  .د  نبو 

ا هن  آ  یس  ک  که  داشت  نی  قي  اما  بود،  ه  دي  ند  را  یس  ک  که  ني  ا 
ام بت  پش  در  آن  از  شی  ب  دي  نبا  .ت  اس  گرفته  نظر  ري  ز  را 

.د اندن  می  م 
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ارازيت پ 
۳۴  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

معلوم چون  نداشت  دلرام  با  یظ  خداحاف  به  یا  علقه 
اد دی  م  حی  ترج  اما  د،  نی  بب  را  او  یک  ر  گي  د  بار  نبود 

ديا ب  روز  ده  زی  س  ني  ا  .د  بگذار  کنار  را  ش  ای  خودخواه 
از ان  شه  هم  ل  ای  خ  و  ذشت  گی  م  یر  یگ  در  و  تنش  بدون 
که دلرام  کنار  عي  سر  .د  شی  م  راحت  او  کنکور  بابت 
بود او  بازگشت  منتظر  و  تاده  سي  ا  شي  سرجا  مضطرب 

:ت گف  و  برگشت 
.ه خون  مي  برگرد  دي  با   _

:دیس پر  دلهره  با  دلرام 
بود؟ یک   _

گوشش پشت  را  فرش  یا  موه  و  برد  دست  بهزاد 
.د فرستا 

یق اتفا  تا  مي  بر  بهتره  اما  م،  دي  ند  رو  یس  ک  .م  ون  دی  نم   _
.ه فتاد  وی  ن 
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:ت گف  کنند  یظ  خداحاف  دي  با  که  ني  ا  از  یض  نارا  دلرام 
مت؟ نی  بی  نم  کنکورم  تا   _

سوال ني  ا  جواب  هم  خودش  .د  یش  ک  یق  یم  ع  نفس  بهزاد 
و فضا  ني  ا  به  .د  برو  نداشت  دوست  .ت  انس  دی  نم  را 

اما برود،  واست  خی  نم  .د  بو  کرده  عادت  دلرام  حضور 

مدت ني  ا  در  نبود  مطمئن  که  نيا  با  .ت  نداش  یا  چاره 
:ت گف  حال  ني  ا  با  اما   ، دي  ایب  او  ملقات  یا  بر  بتواند 
ین تلف  نبودم  اگه  یل  و  م  ای  ب  مدت  ني  ا  نم  کی  م  یع  س   _

.ت راح  لت  ای  خ  اراتباطم  در  باهات 
ش ای  ان  شی  پ  و  گرفته  قاب  دستانش  با  را  دلرام  صورت 

.دیس بو  را 
.م باش  ت  شی  پ  کنکورت  روز  م  دی  م  قول   _

یا بر  یب  خو  یر  دگا  اي  .د  کر  یه  نگا  دستش  دستبند  به 
قسمت و  آورد  بال  را  دستش  مچ  .د  بو  یگ  دلتن  رفع 

.دیس بو  را  بود  اسمش  که  دستبند  ی  يل  ط 
.ه کرد  جذابم  ید  اي  ز  .ن  ممنو  کادوت  بخاطر  مجدد   _

.ت رف  کنار  دلرام  مقابل  از 
.و بر  اول  تو   _
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را خودش  .د  دا  حرکت  شي  ا  هم  قد  به  اجبار  به  دلرام 
.دیخ چر  بهزاد  سمت  به  .د  رسان  ام  بت  پش  در  مقابل 

!یایب کنکور  روز  بده  قول   _

.د بو  نامطمئن  یک  اند  چند  هر  .د  دا  سرتکان  بهزاد 
!یر موفرف  م  دی  م  قول   _

********

به و  کرد  حلقه  اورهان  گردن  دور  را  دستش  آراز 
.د آور  فشار  او  گردن 

.ن ک  وا  اخماتو   _

.د کر  باز  گردنش  دور  از  را  آراز  دست  اخم  با  اورهان 
.م ندار  و  ته  حوصل   _

که یق  سا  یه  اشار  با  که  ديو  بگ  یز  یچ  خواست  آراز 
.د کر  سکوت  بود  نشسته  مقابلش 

شان نی  ب  رد  کی  م  صدا  را  اورهان  که  ری  اردش  یا  صد 
.

.ر بب  رو  یا  چ  ین  یس  ني  ا  ای  ب  ورهان  ا 
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.د ش  بلند  شي  جا  از  پدرش  یا  صد  به  وجه  تی  ب  اورهان 
.ر ای  ب  خودت  .م  بخواب  م  ری  م  مه  خست  من   _

حق سرور  ظاهرا  .د  یش  ک  درهم  را  شي  ا  هم  اخ  آراز 
او تا  بگذارد  شرط  ری  اردش  با  ازدواجش  یا  بر  داشت 

موضوع ني  ا  .د  بکن  وا  شي  ا  هه  بچ  با  را  شي  ا  هگ  سن  اول 
از .د  ردن  کی  م  فکر  ا  هن  آ  که  بود  یز  یچ  از  ر  تم  مه  یل  ی 

کشانده ان  ري  ا  به  یز  رو  چند  را  ا  هه  بچ  ری  اردش  که  یت  وق 
اصل اورهان  بود  کرده  مطرح  را  یع  موضو  نی  چن  و 
هم س  کچ  یه  با  و  داشت  اخم  مدام  .د  زی  نم  حرف  یس  ک  با 
انگار اما  .ت  داش  یر  بهت  تی  وضع  ور  ني  آ  .د  شی  نم  کلم 
رفتن به  .د  یس  ر  تی  م  ه  یض  ق  ني  ا  شدن  ید  ج  از  هم  او 

بجز در  محکم  شدن  بسته  یا  صد  .د  کر  نگاه  اورهان 
نيا است  شده  اتاق  وارد  شي  پسرعمو  فهماند  او  به  که  ني  ا 
در ا  هن  آ  بودن  از  او  که  کرد  می  تفه  او  به  را  موضوع 

.ت سی  ن  یض  را  ان  شه  خان 
به را  سرش  نشست  کنارش  که  یق  سا  کردن  احساس  با 

.د چرخان  او  سمت 
ت؟ سی  ن  دي  شد  ید  اي  ز  واکنشش   _
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.ت انداخ  بال  ابرو  یق  سا 
.م داشت  رو  انتظارش   .. .ه  ن   _

ارازيت پ 
۳۴  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

زیم یو  ر  را  ین  یس  .د  آم  کنارشان  یا  چ  ین  یس  با  ری  اردش 
.ت گذاش 

!ر و  ني  آ  به  رحمت  صد   _

.د کر  نگاه  ری  اردش  به  یق  سا 
د؟ ای  م  یک  ور  ني  آ   _

ون ری  ب  ش  بی  ج  از  را  ارش  گی  س  پاکت  کلفه  ری  اردش 
.د ز  آتش  یر  ا  گی  س  و  آورد 

شام رفتن  حتما  .ه  دار  دي  خر  گفت  .ه  ان  سي  آ  با  .م  ون  دی  نم   _
.ن بخور 
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.د کر  نگاه  ری  اردش  درهم  یه  چهر  به  یق  سا 
عموجون؟ نی  خوب   _

.د ز  ارش  گی  س  به  یق  یم  ع  پک  ری  اردش 
ت؟ سی  ن  معلوم   _

.د دا  ون  ری  ب  یق  یم  ع  بازدم  با  را  ارش  گی  س  دود 
که اورهان  !ن  باهاشو  بزنم  حرف  یر  چطو  ونم  دی  نم   _

چندان اما  نه  ه  گی  نم  زبونا  ورم  ني  آ  .ه  معلوم  ش  فی  تکل 
.ت سی  ن  مشتاق 

.د دا  بال  را  شي  ابرو  یا  ت  کي  آراز 
!د بو  دادنت  زن  دنبال  که  اون  !؟  چرا  ور  ني  آ   _

.ت انداخ  بال  شانه  وصله  حی  ب  ری  اردش 
.م بدون  چه   _

:ت گف  ان  نی  اطم  با  یق  سا 
تا .ن  يد  ب  فرصت  بهشون  د  يا  ب   .. .و  عم  ره  بی  م  زمان   _

.ه ش  کی  م  طول  کنن  هضم  و  ره  یض  ق  ني  ا 
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.ديد خن  آراز 
هي ه  گي  د  شده  ری  پ  داره  حقم  .ه  دار  عجله  جونمون  عمو   _

.ه روز  هي  روزم 
پ چپ  چ  ری  اردش  و  زده  صدا  را  او  نام  معترض  یق  سا 

.د کر  نگاهش 

!ه باش  حواست  !ا  کونم  شی  م  رو  گردنت  م  شی  م  پا   _

.ديد خن  آراز 
ته شازد  با  برم  عموجون؟  یش  خوب  کنم  ار  کی  چ   _

بزنم؟ حرف 

.د ش  ه  ری  خ  ارش  گی  س  دود  به  ری  اردش 
نیش ب  .م  شی  م  ممنونت  من  ین  نک  یر  خرابکا  تو   _

.ت سرجا 

ریگ ید  ب  طي  شرا  در  ری  اردش  واقعا  که  شد  متوجه  یق  سا 
به .د  بو  یت  بامعرف  آدم  شدت  به  ری  اردش  .ت  اس  افتاده 

را او  نداشت  دوست  .ت  داش  حق  ا  هن  آ  یو  د  هر  گردن 
.د نی  بب  ال  حی  ب  و  خسته  گونه  ني  ا 

بزنم؟ حرف  اورهان  با  من  نيدیم  اجازه  عموجون   _
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.د کر  نگاه  یق  سا  به  شک  با  ری  اردش 
.ه بخور  بر  غرورش  به  رسم  تی  م   _

کنارش که  یر  ا  گی  س  ري  ز  داخل  را  ارش  گی  س  خاکستر 
.د تکان  بود  گذاشته  یت  راح  یو  ر 

.ه گي  د  جوونه   _

:د کر  زمزمه  مطمئن  یق  سا 
ارم ذی  نم  هست  حواسم  .ن  عموجو  راحت  لتون  ای  خ   _

.د ای  ب  شی  پ  یل  مشک 

.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  به  دي  ترد  با  ری  اردش 
کنه یت  رم  حی  ب  وام  خی  نم   .. .ت  باها  زد  حرف  تند  اگه   _

.ت به 

در که  ید  يد  تر  یه  شي  ر  که  شد  متوجه  بلفاصله  یق  سا 
.د ش  بلند  شي  جا  از  که  بود  کجا  از  داشت  ن  اي  جر  او  لحن 

و آروم  پسر  اورهان  .ن  عموجو  راحت  لتون  ای  خ   _
حرف هم  با  صلح  تو  می  تون  یم  نی  باش  مطمئن  .ه  یب  مود 

.مین بز 
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.د کر  نگاه  یق  سا  به  یک  اند  یر  وا  دی  ام  با  ری  اردش 
.ین ک  نرمش  یم  ک  ین  بتو  وارم  دی  ام   _

برداشت زی  م  یو  ر  یه  وی  م  ظرف  داخل  از  یب  یس  آراز 
.د ز  آن  به  یز  گا  و 

تو کودن  پسر  .ه  زد  منو  مثل  یاه  نابغ  مخ  یل  عس  چشم   _
.ه ندار  یر  کا  براش  ه  گي  د 

:ت گف  تمسخر  با  .د  کر  اخم  ری  اردش 
جا ني  ا  به  ما  تو  نبوغ  با  !ا  نی  س  ابن  یگ  یم  راست  تو  آره   _

!ل حا  ین  نک  کشفمون  .م  يد  یس  ر 

ارازيت پ 
۳۴  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

شيا هم  قد  به  ا  هن  آ  یگ  شی  هم  جروبحث  از  لبخند  با  یق  سا 
در مقابل  .د  ش  کي  نزد  اورهان  اتاق  به  و  داده  حرکت 

یه اجاز  تا  تاد  سي  ا  و  زد  در  به  یا  تقه  دی  رس  که  اتاق 
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یا صد  بعد  هی  ثان  چند  .د  شو  صادر  ورودش 

.د خور  گوشش  به  اورهان  یه  وصل  حی  ب 
.ه ند  ری  گ  لطفا  .م  ندار  حوصله  من  بابا   _

:د ز  لب  آرام  یق  سا 
؟ می  بزن  حرف  ه  شی  م  .م  ا  یق  سا  .ن  ا  جن  اورها  منم   _

او که  فهماند  یق  سا  به  شد  برقرار  که  ین  طول  سکوت 
و دی  کش  یه  آ  .د  ندار  یت  صحب  هم  ني  ا  به  یا  علقه 

یا صد  که  کند  ترک  را  آنجا  و  کرده  رد  گب  عق  خواست 
.دین ش  را  اورهان 

.و ت  ای  ب   _

اتاق وارد  و  داده  نی  يا  پ  را  در  یه  ری  دستگ  آرام  یق  سا 
.د ش 

از بودند  پر  ارها  وي  د  .د  چرخان  اتاق  در  را  نگاهش 

و نی  آلپاچ  از  بزرگ  پوستر  کي  و  یل  فوتبا  یا  هر  پوست 
ه دی  کش  دراز  تخت  یو  ر  که  اورهان  خواب  تخت  یل  با 

.د ور  خی  م  چشم  به  بود 
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.  نشست   تخت   ی رو   و   شد   بلند   ی ساق   دن ي د   با   اورهان 

 . شد   کش ي نزد   ی ساق 

 شدم؟   مزاحمت _  

 

 . انداخت   ن يی پا   را   سرش   کلفه   اورهان 

 ؟ ی بزن   حرف   بابام   ازدواج   به   راجع   ی خوا ی م _  

  مقدمه   چگونه   کرد ی م   فکر   داشت   نگفت   ی ز ی چ   ی ساق 

  پشت   گردان   ی صندل   به   دستش   با   اورهان   که   کند   ی ن ی چ 

 . کرد   اشاره   ر ي تحر   ز ی م 

 . ن ی بش _  

 

 . نشست   ی صندل   ی رو   آرام   ی ساق 

 ست؟ ی ن   خوب   حالت _  

 

 . داد   ه ی تک   ش ي زانوها   به   را   ش ي ها آرنج   اورهان 

 . مادرم   ش ی پ .  ه ی ترک   برگردم   خوام ی م _  

 . انداخت   بال   شانه 

 . شم   مستقل   گه ي د   وقتشه .  گرفتم   خونه   خودم   برا   دم ي شا _  
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که بود  درست  .د  کر  نگاه  او  صورت  یا  اجز  به  یق  سا 
اما نداشت،  آراز  به  یت  شباه  چی  ه  اورهان  چشمان  رنگ 

.ديد آراز  و  او  نی  ب  ی  يا  هت  شباه  د  شی  م  وجود  ني  ا  با 
کم د  شی  م  قی  دق  او  صورت  یو  ر  یت  وق  که  ی  يا  هت  شباه 

.د نبودن  هم 
د؟ ای  نم  خوشت  ان  ري  ا  از   _

.د ز  ید  پوزخن  اورهان 
.م ش  ان  ري  ا  یه  وابست  بخاطرش  که  ندارم  یز  یچ   _

:د ز  لب  آرام  یق  سا 
.. .ت  پدر   _

.دير پ  حرفش  ن  ای  م  اورهان 
.ه باش  داشته  خودشو  یگ  زند  واد  خی  م  ری  اردش   _

.م ش  مزاحمش  وام  خی  نم 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  یق  سا 
.. .ن  ین  پدرتو  زی  چ  همه  خواهرت  و  تو  ین  و  دی  م  خودتم   _

.د کر  مکث 
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ازدواج سال  همه  ني  ا  از  بعد  بخواد  ید  یم  ن  حق  بهش   _
کنه؟

.د کر  اخم  اورهان 
آواره ور  ني  آ  و  من  یچ  هر  نبود  بس  !م  دی  نم  حق  نه   _

؟ مي  بود 
.د دا  تکان  را  سرش 

تو .م  بزن  حرف  یر  شعا  تم  سین  بلد  من  .ی  ساق  ل  ای  خی  ب   _
!ید نبو  من  یا  ج  .ی  ن  کی  نم  درک  منو  طي  شرا  هم 

.ت انداخ  نی  يا  پ  را  سرش  یق  سا 
تجربه تورو  از  بدتر  ط  يا  شر  اما  نبودم،  تو  یا  ج   _

ه ني  ا  تو  پدر  با  فرقش  منتها  .ه  گرفت  زن  منم  پدر  .م  کرد 
.هیچ اش  هه  بچ  نظر  نبود  مهم  براش  که 

یه خانواد  کل  به  .ت  بس  کوتاه  را  چشمانش  اورهان 
.د بو  کرده  فراموش  را  یق  سا 

؟یش کی  م  شی  پ  حرفارو  ني  ا  یر  دا  ته  عم  بخاطر   _

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  یق  سا 
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شیگ زند  یا  بر  داره  حق  بنظرم  .ت  پدر  بخاطر   _
.ه باش  داشته  کي  شر 

را سرش  یق  سا  .د  ش  بلند  شي  جا  از  حرص  با  اورهان 
اما داشت،  یا  ه  دی  کش  و  لغر  ل  کی  ه  اورهان  .ت  رف  بال 

.د ا  دی  م  نشان  بزرگتر  را  او  صورتش  شي  ر  ته 

ارازيت پ 
۳۴  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

یت وق  از  آوردن؟  ای  بدن  مارو  چرا  اصل  ؟  هی  چ  ما  حق   _
تازه .ا  دعو  و  جنگ  از  بوده  پر  ون  می  زندگ  دمه  اي  که 

افتاده دش  اي  بابام  که  می  ن  کیم  یگ  زند  آدم  مثل  مي  دار  تازه 
.شه خون  تو  ره  ای  ب  زن  یر  یپ  سر 

اد دی  م  نشان  اورهان  ای  هف  حر  .د  ز  یخ  تل  لبخند  یق  سا 
را موضوع  ني  ا  فتن  ري  پذ  یا  بر  لزم  یگ  آماد  اصل 

اورهان که  کند  ترک  را  اتاق  گرفت  می  تصم  .د  ندار 
:دير غ 
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نه؟ کی  نم  فکر  مامانم  با  مجدد  ازدواج  به  چرا  اصل   _
گذشته مثل  یچ  یه  ه  گي  د  .ه  شد  عوض  یچ  همه  الن 

.ن کن  یگ  زند  هم  با  ونن  تی  م  .ت  سی  ن 

واضح شي  برا  ن  اي  جر  حال  .د  ن  دير  پ  بال  یق  سا  یا  ابروه 
فکر !د  بو  مادرش  اورهان  مخالفت  لی  دل  .د  بو  شده 
یگ زند  هم  با  مجدد  وانند  تیم  مادرش  و  پدر  رد  کی  م 

.د کنن 
ونن تی  م  بابات  و  مامان  ین  ک  فکر  شده  باعث  یچ   _

برگردن؟ هم  شی  پ  مشکل  بدون 

.دیخ چر  سمتش  به  داشت  یق  سا  به  پشت  که  اورهان 
هي .ت  سی  ن  یل  قب  آدم  اون  ه  گيد  .ه  شد  عوض  مامانم   _

ا هه  گذشت  مثل  .ه  بود  ست  یپ  ترا  نظر  تحت  ین  طول  مدت 
بابام با  ونه  تی  م  مطمئنم  .ه  ری  نم  در  کوره  از  زود 

.ه کن  یگ  زند 
.د ز  زل  یق  سا  چشمان  در  می  مستق 

حرفاش یل  از  و  ني  ا  .ه  دار  دوست  بابامو  مامانم   _
.م هم  فی  م 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

              

                  

                      

                

                    

                

                  

                

                

                

       

                          

                    

 

                  

           

 

     

     

 

https://t.me/darkhaste_romanh

یگ زند  مشکل  انست  دی  نم  درست  .د  ش  جی  گ  یم  ک  یق  سا 
مد آی  م  بنظر  اما  بود،  چه  سابقش  همسر  و  ری  اردش 

و ه  دی  چ  همه  کنار  را  زی  چ  همه  خودش  ذهن  در  اورهان 
.ت داش  برنامه  هم  مادرش  و  پدر  یه  د  ني  آ  یا  بر  یت  ح 

و سفت  مخالف  او  بود  شده  باعث  هم  موضوع  نی  هم 
او نظر  بتواند  انست  دی  م  دی  بع  .د  باش  وصلت  ني  ا  سخت 
از بعد  بخصوص  .د  ده  ری  یغ  ت  کوتاه  یه  جمل  چند  با  را 

نيا یا  بر  دي  با  ری  اردش  خود  .و  ا  مطمئن  لحن  ن  دی  شن 
هماند فی  م  اورهان  به  حداقل  اي  فت،  اي  یم  یا  چاره  مشکل 
مشترکش یگ  زند  به  او  بازگشت  یا  بر  ش  ای  وار  دی  ام  که 

.ت اس  وده  هی  ب  مادرش  با 
اما کند،  ترک  را  اتاق  تا  شد  بلند  شي  جا  از  و  دی  کش  یف  پو 
زمزمه و  شده  ه  ری  خ  اورهان  چشمان  در  رفتن  از  قبل 

:د کر 
ونن تی  نم  خوبم  آدم  تا  دو  وقتا  یه  گا  جان  اورهان   _

.ن باش  داشته  یب  خو  یگ  زند  هم  کنار 

.د کر  اخم  اورهان 
؟ین ک  م  دی  ناام  یا  و  خی  م   _
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.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  یق  سا 
کن فکر  خودت  با  نی  بش   . یش  با  نی  ب  واقع  وام  خی  م   _
از گذشته؟  مادرت  و  پدر  ی  يا  جد  از  سال  چند  نی  بب 

با دوباره  نخواستن  مدت  ني  ا  تو  چرا  ید  یس  پر  خودت 
کنن؟ ازدواج  هم 

بال را  دستش  یق  سا  که  د  يو  بگ  یز  یچ  خواست  اورهان 
.د آور 

ونم دی  م  سوالرو  ني  ا  جواب  من  .ه  ند  جواب  من  به   _
.ید ب  رو  خودت  جواب  انه  نی  ب  واقع  دي  با  .ن  اورها 

.ت رف  در  سمت  به 
.ریخ ب  شب   _

تین ذه  به  راجع  دي  با  دی  س  ریم  بنظر  .د  ز  ون  ری  ب  اتاق  از 
اورهان حضور  با  اما  کند،  صحبت  پدرش  با  اورهان 
پسر و  پدر  دي  با  فعل  .د  يد  ن  کار  ني  ا  مناسب  را  وقت  آن 

.د ذاشتن  گی  م  تنها  را 
که ني  ا  ن  دي  د  از  آراز  و  ری  اردش  برگشت  که  ی  يا  ري  پذ  به 

.د شدن  شوکه  بود  بازگشته  عي  سر  یل  یخ  او 

:دیس پر  اخم  با  او  به  ه  ری  خ  آراز 
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.د کر  ناراحتت   _

.د کر  گرد  را  چشمانش  یق  سا 
؟یت ناراح  چه  !ه  ن   _

:د کر  زمزمه  مشکوک  ری  اردش 
!د ش  تموم  زود  یل  یخ  زدنتون  حرف   _

.د ز  گره  درهم  را  دستانش  یق  سا 
.مین زی  م  حرف  هی  قض  ني  ا  به  راجع  بعدا  عموجون   _

.ن و  مه  خون  مي  برگرد  ما  بهتره  فعل 
.د کر  اضافه  عي  سر  دي  د  که  را  ری  اردش  یا  هم  اخ 

.مین زی  م  حرف  بعدا  .ه  نشد  یز  یچ  راحت  لتون  ای  خ   _
.د آور  ر  تن  ی  يا  پ  را  شي  صدا 

تو باشه  تنها  ني  بذار  .ن  یگ  ن  یز  یچ  اورهان  به  لطفا   _
.ش اتاق 

از یق  سا  یه  اشار  با  آراز  و  داد  تکان  سر  کلفه  ری  اردش 
ریش ارد  یه  خان  از  یظ  خداحاف  از  بعد  و  شد  بلند  شي  جا 
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آراز نشستند  نی  ماش  داخل  هم  کنار  یت  وق  .د  زدن  ون  ری  ب 
:دیس پر  عي  سر 

اتاق؟ تو  شد  یچ   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  یق  سا 
مادرش بخاطر  اورهان  مخالفت  مي  د  زی  م  حدس  دته  اي   _

باشه؟ بوده 

.د دا  تکان  سر  آراز 
مگه؟ شده  یچ  آره   _

:د کر  زمزمه  ان  زي  آو  ی  يا  هب  ل  با  یق  سا 
اورهان اما  بگم،  ری  اردش  به  نتونستم  اورهان  بخاطر   _
.ه وار  دی  ام  پدرش  و  مادر  یه  رابط  بهبود  به  یل  یخ  واقعا 
که ه  ني  ا  مشکلش  .ت  سی  ن  ریش  ارد  ازدواج  با  مشکلش 

خودش برا  یه  اشتبا  ذهنش  تو  که  یت  فرص  رسه  تی  م 
پدر ممکنه  که  تی  ذهن  ني  ا  اگه  دي  شا  .ه  بر  نی  ب  از  ساخته 
با نداشت  رو  کنن  یگ  زند  هم  با  دوباره  بتونن  مادرش  و 

.د م  وی  م  کنار  ساده  یل  یخ  ری  اردش  ازدواج 
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ارازيت پ 
۳۴  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ن خودتو  یا  بر  یت  ح  حرامه  پارتا  فورارد  و  یپ  ک 

چشمان .د  ز  استارت  و  داده  ون  ری  ب  را  نفسش  آراز 
.د چرخان  یق  سا  سمت  را  ش  ای  زمرد 

از دم  زی  م  حدس  رو  موضوع  نيا  خودمم  که  ني  ا  با   _
عمه از  اورهان  کنم  فکر  ادم  دی  م  حی  ترج  اما  اول، 

!ه مخالف  که  د  ای  نم  خوشش  سرور 
حرکت نی  ماش  که  برداشت  ترمز  یو  ر  از  را  شي  پا 

.د کر 
.ه دی  يا  ز  ری  اردش  گاو  یت  عبار  به   _

.د دا  تکان  سر  ان  زي  آو  ی  يا  هب  ل  با  یق  سا 
نيا به  .ت  هس  یا  ه  شي  ر  ی  لیخ  موضوع  ني  ا  .م  اوهو   _

.د کر  عوض  رو  اورهان  نظر  ه  شی  نم  یگ  ساد 

.د کر  نگاه  مقابلشان  بان  ای  خ  به  متفکر  آراز 
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صحبت سابقش  همسر  با  ه  نیش  ب  ری  اردش  که  ني  ا  مگه   _
ون ری  ب  اشتباه  ني  ا  از  اورهان  تا  کنه  کمکش  بخواد  و  کنه 

!د ای  ب 
.دیش ک  یف  پو 

م ری  اردش  کنن  پرواز  تونستن  گاوا  وقت  هر  اونم  که   _
د ای  م  زن  ني  ا  اسم  !ه  ن  زی  م  حرف  سابقش  زن  با  ه  نی  شی  م 
تش نی  بب  بخواد  که  ني  ا  به  رسه  چه  ه  شی  م  یش  یت  آ  ری  اردش 

.ه بزن  حرفم  باهاش  و 

.ت بس  را  کمربندش  و  برد  دست  یق  سا 
بخواد !د  کش  هندوستان  جور  خواهد  طاوس  که  هر   _

اش هه  بچ  دي  با  من  سرور  عمه  با  اونم  کنه  ازدواج 
ظاهرا هم  اش  هه  بچ  شدن  یض  را  یا  بر  .ن  باش  یض  را 

.ت هس  یت  گف  که  یه  را  هي  نی  هم 

.د دا  تکان  را  سرش  نت  طی  ش  با  آراز 
مه خانواد  و  من  پوست  قراره  ته  خانواد  و  تو  ی  يل  مو   _

کنم؟ ته  یب  تن  خونه  ببرمت  نه؟  نی  بکن  رو 

.ديد خن  یق  سا 
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؟ین کی  م  دي  تهد  سرت  به  زده  ه  گي  د  یا  هوس  ؟  هی  تنب   _

رک یق  سا  که  بود  ی  يا  ه  زمان  عاشق  .د  يد  خن  بلند  آراز 
.د زی  م  حرف  او  با  رده  پی  ب  و 

!ی يل  مو  ته  خي  ر  خجالتت  که  م  نی  بی  م   _

آدم مشکلت  ا  هز  رو  ني  ا  .د  ز  ید  لبخن  یگ  خست  با  یق  سا 
تمام ری  درگ  زی  ن  او  و  بود  د  ايز  شدت  به  اطرافش  یا  ه 
نعمت آراز  حضور  وجود  نيا  با  اما  ا،  هش  ک  مش  ک  ني  ا 

حل خود  در  را  شي  ا  هی  خستگ  تمام  که  بود  یگ  بزر 
.د ر  کی  م 

با روز  دو  هی  کاف  فت  گی  م  مه  فاطم  مامان  مرز  ای  ب  خدا   _
که ه  زي  ری  م  خجالتت  تنها  نه  اونوقت  ید  بگر  پسر  ه 

.یریگیم د  اي  سازمان  بر  اضافه  مه  گي  د  یا  زی  چ  یل  ک 

.د بو  ر  تد  بلن  بار  ني  ا  آراز  یه  خند 
تو البته  .ه  گفت  درست  کامل  رو  مادرت  مرزه  ای  خداب   _

.و همش  من  گردن  ننداز  ید  بو  کاه  ري  ز  آب  اولش  از 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  یق  سا 
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بودم؟ کاه  ري  ز  آب  من   _

.د دا  سرتکان  ید  خونسر  با  آراز 
.م به  ید  ا  دی  م  نخ  اه  ری  ب  و  راه  یت  داش  نظر  ت  سی  ير  به   _

.د کر  نازک  را  شي  صدا 
.نین ک  صدام  ی  يل  مو  م  دیم  حی  ترج  مهندس  یا  آق   _

به مشت  با  .د  کن  کنترل  را  ش  اه  خند  نتوانست  یق  سا 
.دیب کو  او  یو  باز 

؟ هي  طور  ني  ا  صدام  من  !ت  کوف   _

.ت انداخ  سمتش  به  یه  کوتا  نگاه  آراز 
!ر بدت  یت  ح   _

.ت گرف  رو  اخم  با  یق  سا 
!س بدجن   _

.ت گرف  او  لپ  از  ین  گو  شی  ن  و  برد  دست  آراز 
بوست خونه  مي  ری  م  الن  کرد؟  قهر  یل  عس  چشم   _

خب؟ می  کن  یت  آش  نم  کی  م  نازت  نم  کی  م 
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.ت رف  سمتش  به  یا  غره  چشم  یق  سا 
وقت؟ هي  ی  يا  نچ   _

.د کر  یچ  نچ  ن  آراز 
.ه دی  بع  شما  از  ت  ای  ادب  ني  ا  معلم  خانم   _

ارازيت پ 
۳۴  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

ریش ارد  سمت  به  فکرش  .د  دا  ون  ری  ب  را  نفسش  یق  سا 
.د دا  ری  یغ  ت  را  صحبت  موضوع  و  شد  ه  دی  کش 

حرف زنش  با  عموت  که  ني  ا  جز  حال  مودب  یا  آق   _
؟ه س  ری  نم  ذهنت  به  یا  ه  گي  د  ل  حه  را  بزنه 

ریگ در  حد  از  شی  ب  یق  سا  معمول  طبق  .د  کر  اخم  آراز 
داشت یع  س  نرمال  حد  از  شیب  و  شده  اطرافش  مسائل 

:د کر  زمزمه  تي  جد  با  .د  کن  کمک  نش  ای  اطراف  به 
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لطفا .ا  م  نه  کنه  حل  دي  با  ری  اردش  خود  رو  مشکل  ني  ا   _
.ن ک  اون  و  ني  ا  مسائل  ری  درگ  رو  ذهنت  کمتر 

ديد یق  سا  رخ  می  ن  در  را  یت  ناراح  و  رنجش  کرد  حس 

.د بو  داده  را  تذکرش  .د  دا  ری  یغ  ت  یخ  شو  به  را  بحث  که 
هم تو  یر  طو  ني  ا  !ن  م  شدن  پدر  کار  تو  مي  بر  بنظرم   _
پدر یا  نو  .ی  ندار  هی  بق  یگ  زند  به  کردن  فکر  برا  وقت 

یح رو  لحاظ  از  .ه  ن  کی  م  یر  دلب  داره  ید  اي  ز  سوخته 
ید حسو  احمد  به  یچ  هر  بسه  .م  ش  پدر  خودم  دارم  ز  ای  ن 

.م کرد 

چشمانش و  ه  دی  چرخ  او  سمت  به  کامل  ت  ری  ح  با  یق  سا 
.د کر  گرد  را 
؟یت هس  ید  ج   _

.ت انداخ  بال  شانه  آراز 
شم؟ پدر  زوده  بنظرت  .ه  سالم  شش  و  یس  بنده  عشقم   _

پرت حواسم  فرمون  پشت  چشارو  اون  نکن  گرد 
.ه شی  م 

.د ش  متمرکز  او  اول  جملهی  یو  ر  یق  سا 
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؟یش پدر  یر  دا  دوست  جدا   _

.د کر  فکر  یک  اند  .د  کر  مکث  دادن  جواب  در  آراز 
حاصل که  یک  کوچ  ید  موجو  ن  دی  کش  آغوش  در  تصور 

.د آور  وجد  به  را  او  بود  یق  سا  و  خودش  عشق 
ازمون هامونو  دونفره  بچه  ن  گی  م  اما  دارم،  دوست   _

.م هست  یک  ي  ني  ا  نگران  !ه  ری  گی  م 
.د چرخان  یق  سا  سمت  را  سرش 

من از  تر  شی  ب  رو  دخترمون  تو  رسم  تی  م  ورم  هي  از   _
!یش با  داشته  دوست 

.ديد خن  یق  سا 
دخترمون؟  _

.د دا  تکان  سر  یس  تخ  با  آراز 
.م وا  خی  م  دختر  من  بله   _

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  یق  سا 
؟یچ شد  پسر  اگه  اونوقت   _
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:د دا  جواب  خونسرد  آراز 
شدن دار  بچه  یه  پروس  !ب  خ  میشیم  دار  بچه  بازم   _

!ه من  یه  موردعلق  یا  کار  جزو  که 
.د ز  یک  چشم 

!ه ک  یر  دا  خبر  .ش  تو  هستم  هم  یا  حرفه   _

.ن خودتو  یا  بر  یت  ح  حرامه  پارتا  فورارد  و  یپ  ک 

که ني  ا  از  بود  عاجز  واقعا  یه  گا  .د  یش  ک  یف  پو  یق  سا 
.د ده  صی  تشخ  هم  از  را  آراز  ید  ج  و  یخ  شو  حرف 
شيو ره  روب  بان  ای  خ  به  و  داده  هی  تک  ش  ای  صندل  به  کامل 

او که  کرد  تصور  ذهنش  در  را  یا  بچه  دختر  .د  ش  ه  ری  خ 
نگ رم  ه  چشمان  با  یا  بچه  دختر  .د  ن  کی  م  صدا  مامان  را 
تر شی  ب  اول  یه  بچ  بود  ده  ین  ش  !ز  آرا  چشمان  شکل  هم  و 
شيا هب  ل  یو  ر  ید  لبخن  ناخودآگاه  !د  و  شی  م  پدرش  هی  شب 
.د بو  ی  يا  دلرب  ري  تصو  ذهنش  ري  تصو  .د  کر  خوش  جا 
ديا ش  .د  بو  گذشته  مشترکشان  یگ  زند  از  سال  کي  فقط 
حال ني  ا  با  اما  باشند،  بچه  آوردن  فکر  به  بود  زود 

همانطور .د  یس  ری  م  بنظر  ني  ریش  هم  اتفاق  ني  ا  تصور 

:د دا  تکان  را  شي  ا  هب  ل  بود  فکر  در  غرق  که 
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.مین بز  حرف  ید  ج  بهش  راجع  خونه  تو  ای  ب   _

.د بو  یخ  شو  فقط  او  قصد  .د  دا  بال  را  شي  ابروها  آراز 
را شدن  پدر  حس  مد  آی  نم  بدش  هم  خودش  چند  هر 
یق سا  رد  کی  نم  فکر  هم  باز  حال  ني  ا  با  اما  .د  کن  تجربه 

.د کن  استقبال  ش  ای  شوخ  از 
بچه؟ به  راجع   _

.د دا  تکان  سر  تي  جد  با  یق  سا 
آوردن طي  شرا  می  نی  بب  م  ین  بز  حرف  !ه  ن  که  چرا  آره   _

.ه ن  اي  مي  دار  حاضر  حال  در  رو  بچه 

.د ز  ید  گشا  و  گل  لبخند  آراز 
دختر قربون  !م  یش  متمرکز  می  ون  تی  م  که  مقدماتش  رو   _

!یه ال  برم  خوشگلم 

ارازيت پ 
۳۴  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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ن اي  پا  به  تر  شی  ب  ه  قی  دق  چند  .د  کر  نگاه  ش  ای  مچ  ساعت  به 
روز هر  که  مدت  ني  ا  در  .د  بو  نمانده  یق  با  ش  ای  و  ره  د  ای  پ 

یو ر  را  آن  ری  تاث  وانست  تیم  مد  آی  م  یو  ره  د  ای  پ  یا  بر 
شدت به  را  او  یو  ره  د  ای  پ  .د  کن  حس  ش  ای  زندگ  یه  یق  ب 
با .د  یش  خ  بی  م  او  به  یف  مضاع  یژ  انر  و  آورده  سرحال 
نيا یت  ح  بهزاد  چرا  که  کند  درک  وانست  تی  نم  حال  ني  ا 
مجبورش هم  را  کنکور  به  مانده  یق  با  آخر  یا  روزه 

که ی  يا  روزه  .د  ده  انجام  را  صبحش  یو  ره  د  ای  پ  رد  کی  م 
درس تا  کند  ین  ذرا  گش  خو  تر  شی  ب  بود  کرده  دی  تاک 

چون بخوابد  تری  شی  ب  مي  تا  اد  دی  م  حی  ترج  او  و  خواندن 
کمبود ماندن  کنکور  پشت  یا  هل  سا  ني  ا  تمام  یه  نداز  اه  ب 
ش ای  و  ره  د  ای  پ  بود  گفته  بهزاد  ال  حن  يا  با  .ت  داش  خواب 

:د ز  غر  لب  ري  ز  .د  ده  انجام  شده  که  طور  هر  را 
!ه غد  که  بس   _

؟یک  _

پشت به  سرعت  به  .د  ش  هول  دی  شن  که  ی  يا  آشن  یا  صد  با 
.د شدن  گرد  چشمانش  نی  آرم  ن  دي  د  با  .د  یخ  چر  سرش 

؟ین کی  م  ار  کی  چ  جا  ني  ا  تو   _
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:دیس پر  مصرانه  نی  آرم 
غده؟ یک   _

.دیش ک  درهم  را  شي  ا  هم  اخ  دلرام 
جا؟ ني  ا  ید  اوم  یچ  یا  بر  !ت  سی  ن  مربوط  تو  به   _

.د ش  کي  نزد  او  به  قدم  کي  نی  آرم 
.م ه  با  می  بزن  حرف  وام  خی  م   _

نیم آر  شد  باعث  که  یر  طو  رفت  عقب  قدم  چند  دلرام 
.د کن  اخم  خودش  مثل  هم 
.مير ندا  یف  حر  تو  و  من   _

.د م  ای  ن  کوتاه  نی  آرم 
.ميد ب  خودمون  به  ه  گي  د  فرصت  هي  بهتره  دلرام   _

.د کر  نگاهش  زده  ت  ری  ح  دلرام 
؟یت فرص  چه  سرت؟  به  زده  م  ديا  ش  اي  خوبه؟  حالت   _

:د ز  ید  پوزخن 
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.ن نز  صابون  رو  دلت  .ر  پ  مفت  پول  و  نی  زم   _

:دير غ  نی  آرم 
!یر بی  م  سود  خودتم  وسط  ني  ا  احمق   _

.د کر  نگاهش  یب  عص  دلرام 
زنگ تا  یر  ب  جا  ني  ا  از  بهتره  .م  وا  خی  نم  ید  سو  من   _

.د ای  ب  ل  ای  دان  نزدم 

.د کر  براندازش  تمسخر  با  نی  آرم 
اون  .. .ت  خان  داداش  !ی  دار  د  اي  ز  یم  حا  روزا  ني  ا   _

!یض عو  یه  کی  مرت 
.د کر  درشت  یم  ک  را  چشمانش 

.م گی  م  رو  تون  دي  جد  ی  هي  همسا   _

.د ش  یب  عص  بود  شده  بهزاد  به  که  ین  یه  تو  از  دلرام 
.یش با  زدنت  حرف  مراقب  بهتره   _

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  نی  آرم 
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.ت هس  دونفر  شما  نی  ب  یز  یچ  هي  .م  نزد  حدس  اشتباه   _
قبل وگرنه  !ی  ر  ای  درب  زبون  شده  باعث  آدم  نی  هم  اصل 

.یت نداش  جراتا  ني  ا  از 

نیم آر  .د  ی  يا  س  هم  یو  ر  را  شي  ا  هن  دندا  دلرام 
رها خودش  حال  به  را  او  که  بود  یز  یچ  از  ر  تب  ل  طه  جا 

و دراز  و  دور  یا  ه  اي  رو  در  غرق  چنان  .د  کن 
را او  یا  هف  حر  اصل  انگار  که  بود  خود  یه  لبان  طه  جا 
دیم فه  او  نگاه  از  دلرام  .د  بو  شده  کر  انگار  .د  ین  شی  نم 

دهد حی  توض  چقدر  هر  دی  فهم  .سه  دي  ا  فی  ب  او  با  بحث  که 
او که  ني  ا  از  قبل  حال  ني  ا  با  .د  ش  نخواهد  متوجه  نی  آرم 

:ت گف  تي  جد  با  کند  ترک  را 
ولم ه  می  زندگ  تو  ه  گي  د  ی  کي  که  ني  ا  ن  دی  فهم  با  اگه   _

!ت هس  آره  بگم  دي  با  ین  کی  م 

.د کر  نگاهش  ناباور  نی  آرم 
داره؟ خبر  ی  يا  د   _

.د ش  یب  عص  دلرام 
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واد خی  م  دلت  یچ  هر  برو  .ن  نک  ی  يا  د  ی  يا  د  قدر  ني  ا   _
.ر بردا  منم  کردن  دي  تهد  از  دست  .و  بگ  بهش 

ارازيت پ 
۳۴  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

شيا ره  نی  آرم  رد  کی  م  تعلل  یا  ذره  اگر  انست  دی  م 
و گذشت  او  کنار  از  بلند  ی  يا  هم  قد  با  ني  بنابرا  رد  کی  نم 

.د کر  ن  دي  دو  به  شروع  ند  کیم  شي  صدا  او  که  دی  شن  یت  وق 
د اي  ز  شود  رو  به  رو  آشنا  کي  با  که  ني  ا  احتمال  پارک  در 

.د نی  بب  طي  شرا  آن  در  را  ا  هن  آ  یس  ک  واست  خی  نم  .د  بو 
حضور با  بود  گرفته  یو  ره  د  ایپ  از  که  یب  خو  حال  تمام 
نش زم  به  حال  و  یر  تکرا  یا  هف  حر  و  نی  آرم  نابهنگام 
که نداشت  یب  خو  حس  تنها  نه  حال  .د  بو  رفته  نی  ب  از 
حاصل نی  آرم  گستاخانه  یا  رفتاره  .د  بو  یب  عص  بلکه 
آنقدر .د  بو  گذشته  در  ضعفش  پر  یر  رفتا  و  او  سکوت 
او حال  که  بود  آمده  کوتاه  شي  ا  هی  گستاخ  و  او  برابر  در 
نشان خودش  از  یر  رفتا  هر  اد  دی  م  جرات  خودش  به 

یم عمو  مکان  کي  در  و  پارک  وسط  یت  ح  .د  ده 
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  ن ي ا   د ي با   چگونه .  کند   دش ي تهد   و   گرفته   را   ش ي جلو 

  شر   د ي با   چگونه   کرد؟ ی م   فصل   و   حل   را   موضوع 

  با   کند؟ ی م   اش ی زندگ   و   خودش   سر   از   را   ن ی آرم 

  خانه   به   درهم   يی ها اخم   و   خته ي ر   بهم   ی اعصاب 

  نکه ي ا   بدون   و   کند   ی ورود   در   را   ش ي ها ی کتان .  بازگشت 

  را   ش ي ها جوراب   و   گذاشته   ی کفش   جا   ی رو   را   ها آن 

  خواست ی م .  شد   خانه   وارد   اخم   با   همانگونه   اورد ی درب 

  در   ال ی دان   لحظه   همان   در   درست   که   برود   اتاقش   سمت 

  قوس   و   کش   بدنش   به   داشت   و   بود   خوابالود   که ی حال 

  اتاقش   از   دهد   ی فرار   چشمانش   از   را   خواب   تا   داد ی م 

 . آمد   رون ی ب 

 : گفت   ر ی بخ صبح   و   د ی کش   ی ا ازه ی خم 

 .  خانم   ی آبج   ر ی بخ   صبح _  

 

  او   جواب   يی خوشرو   با   و   بزند   لبخند   کرد   ی سع   دلرام 

 . نتوانست   اما   بدهد،   را 

 . ر ی بخ   صبح _  
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  شد   باعث   اش ی عصب   صورت   و   دلرام   درهم   ی ها اخم 

  با   و   شده   دلرام   ک ي نزد .  بپرد   ال ی دان   سر   از   خواب 

 : د ی پرس   ی کنجکاو 

 همه؟   تو   چرا   اخمات   ؟ ی صبح   سر   شده   ی چ _  

 

  ره ی من   بدهد   را   ال ی دان   سوال   جواب   دلرام   نکه ي ا   از   قبل 

 . زد   شان ي صدا 

  ر ی بگ   دوش   برو   شده؟   دار ی ب   داداشت   ؟ ی اومد   دلرام _  

 . ن ي بخور   صبحونه   ن ي ا ی ب 

 

 . داد   را   مادرشان   جواب   ال ی دان 

  هم   ما   اد ی ب   بذار .  ومده ی ن   يی نونوا   از   بابا   که   هنوز _  

 . م ي ا ی م 

 . کشاند   خودش   دنبال   و   گرفته   را   دلرام   دست 

 . تو   شده   چت   م ی ن ی بب   ا ی ب _  

  سرشان   پشت   را   در   و   برده   اتاقش   داخل   را   دلرام 

 . د ی چرخ   او   سمت   به .  بست 

   شده؟   ی چ _  
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  د ي با   نبود   مطمئن .  زد   گره   درهم   را   انگشتانش   دلرام 

  بالخره   اما   نه،   ا ي   کرد ی م   ف ي تعر   او   ی برا   را   ان ي جر 

  ی برا   را   ماجرا   گرفت   م ی تصم   و   زده   ا ي در   به   را   دل 

  را   قت ی حق   تمام   اش خانواده   اگر .  کند   ف ي تعر   ال ی دان 

  مزاحمش   توانست ی نم   گر ي د   ن ی آرم   قطعا   دانستند ی م 

 . اوست   پشت   برادرش   بود   مطمئن   گر ي د   حال .  شود 

.  نشست   ال ی دان   تخت   ی رو   و   داده   رون ی ب   را   نفسش 

 . کند   بازگو   گذشته   از   را   ماجرا   گرفت   م ی تصم 

  اد ی ب   قراره   ن ی آرم   گفت   مامان   قبل   سال   دو   ی وقت _  

  واقعا .  سرم   بال   اومد   ل يی عزرا   انگار   م ي خواستگار 

.  دانشگاه   برم   خواست ی م   دلم .  کنم   ازدواج   خواستم ی نم 

  مستقل .  شم   شاغل .  بخونم   رو   م علقه   مورد   ی رشته 

  بابا   و   مامان   به .  نبودم   ازدواج   ن ي ا   به   ی راض   اصل .  شم 

  روز   اون .  ی سرباز   ی بود   رفته   تازه   تو   موقع   اون .  گفتم 

  نکه ي ا   با   راحتم   طور   هر   گفت .  نگفت   ی ز ی چ   بابا 

  دوار ی ام   احتمال   ی ول .  ازدواج   ن ي ا   به   ه ی راض   دونستم ی م 

  که   ی دکتر   خانم   بشم   و   شم   قبول   کنکور   من   بود 

 .  بود   منتظرش 
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ریغ بود  کرده  تحمل  سال  آن  در  که  یر  فشا  .د  یش  ک  یه  آ 
هر که  بود  ه  دی  رس  ی  يا  ج  به  ر  گي  د  .د  بو  فی  توص  قابل 

.ت داش  مرگ  یو  آرز  هی  ثان 

.ت گرف  را  دستش  و  نشسته  کنارش  ل  ای  دان 
ازم مدت  همه  ني  ا  چرا  ونم  دی  نم  !ی  فت  گی  م  بهم  کاش   _

بودم؟ برات  ید  ب  برادر  .ی  کرد  پنهونش 

ارازيت پ 
۳۴  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  نگاه  او  به  دلرام 
از .ی  ذرون  گی  م  رو  یت  سخ  یا  روز  هم  تو  ونستم  دی  م   _
یب جال  یا  ج  ین  کی  م  خدمت  که  ی  يا  ج  بودم  ه  دی  شن  مامان 

.م ش  دي  جد  دردسر  برات  واستم  خی  نم  .ت  سی  ن 
.دیش ک  یه  آ 

دوباره ا  ني  اه  عم  و  شم  قبول  کنکور  تو  نتونستم  یت  وق   _
.د ش  عوض  ام  ني  ا  بابا  نظر  انگار  یر  خواستگا  اومدن 

به یا  علقه  که  ني  ا  با  من  و  کنم  قبول  داشتن  لي  تما  بار  ني  ا 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                    

             

   

                

              

                

              

                    

              

   

                  

                      

       

 

               

     

 

                

   

https://t.me/darkhaste_romanh

و نی  آرم  که  یق  ای  اشت  با  کردم  فکر  اما  نداشتم،  نی  آرم 
.د دا  بهش  فرصت  هي  ه  شی  م  دارن  شه  خانواد 

.د ز  ید  پوزخن 
و داره  دوستم  نی  آرم  ردم  کی  م  فکر  احمقا  نی  ع   _

خودم با  .س  علقه  ني  ا  بخاطر  ازدواج  یا  بر  اصرارش 

با .م  ن  زی  م  محکش  مه  د  ني  آ  همسر  بعنوان  بار  ني  ا  خب  گفتم 
حرفا ني  ا  با  خودمو  .م  ش  یم  آشنا  تر  شی  ب  تش  ای  خصوص 

و شن  عاشق  ت  سی  ن  قرار  که  همه  که  ردم  کی  م  آروم 
شون کي  شر  به  ازدواج  از  بعد  م  ای  بعض  .ن  کن  ازدواج 

.ن شی  م  ند  مه  علق 
از ا  هن  آ  تمام  در  که  افتاد  یت  خاطرا  د  اي  .د  کر  سکوت 

او از  که  یت  مثب  تی  ذهن  تمام  و  شده  ری  تحق  نی  آرم  طرف 
.د بو  ته  خي  ر  فرو  داشت 

.د ده  فشار  را  دستش  ل  ای  دان  شد  باعث  سکوتش 

شد؟ یچ  پس   _

او چشمان  در  .د  چرخان  ل  ای  دان  سمت  را  سرش  دلرام 
.د ز  زل 
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به یا  علقه  چی  ه  نی  آرم  .ل  این  دا  ردم  کی  م  فکر  اشتباه   _
بابابزرگ که  ین  یم  ز  طمع  بخاطر  .ت  نداش  من 

ازدواج من  با  واست  خی  م  بود  داده  بهش  رو  نهادش  شی  پ 
.ه کن 

.د ن  دي  پر  بال  ل  ای  دان  یا  ابروه 
؟ نی  زم   _

.د دا  تکان  سر  دلرام 
داده ا  زی  چ  ني  ا  و  نی  زم  یه  وعد  بابابزرگ  ظاهرا  آره   _

.ش به 

.د ش  بلند  شي  جا  از  یر  ناباو  و  تی  عصبان  با  ل  ای  دان 
چشونه؟ ما  یا  بزرگتر  ني  ا  ؟ی  چ  ین  عي   _

.دیش ک  را  شي  موها  حرص  با 
نن؟ کی  م  معامله  ه  لی  وس  دارن  مگه   _

.د ش  قی  دق  دلرام  یو  ر 
؟یت نگف  ا  ني  ا  بابا  به  چرا   _

:دیل نا  دلرام 
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اون من  .ل  ای  دان  بودم  ده  یس  تر  .د  کر  م  دي  تهد  نی  آرم   _
طرف همه  از  .م  بود  رنجور  و  فی  ضع  یل  یخ  روزا 
.م کن  ار  کی  چ  دي  با  ونستم  دیم  ن  واقعا  .د  بو  فشار  روم 

.د کر  بسته  و  باز  را  چشمانش  حرص  با  ل  ای  دان 
.. .م  کن  ار  کی  چ  طماع  ه  کیت  مر  ني  ا  با  ونم  دی  م  من   _

د اي  انگار  که  د  زی  م  حرف  خودش  با  داشت  لب  ري  ز 
.د ش  کي  نزد  دلرام  به  عي  سر  .د  افتا  یز  ی 

.. .ی  صبح  سر  نکنه  .د  بو  هم  تو  اخمات  چرا   _

.د کر  کامل  را  او  یه  جمل  دلهره  با  دلرام 
تکرار داره  مدام   .. .ک  پار  بود  اومده  یح  صب  سر   _

.مین بز  حرف  تا  بهش  بدم  فرصت  هي  که  نه  کی  م 

.د کر  اخم  ل  ای  دان 
نم کی  م  یر  کا  هي  خودم  .ه  ند  سگش  محل  .ه  کرد  ود  خی  ب   _

.ه کن  ور  گو  گم  رو  خودش  دی  شن  رو  اسمت  تا  که 

.د کر  نگاهش  مضطرب  دلرام 
.. .ا  ین  ک  دعوا  یر  ن  ل  ای  دان   _
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ای هه  شان  یو  ر  را  دستانش  و  شده  کي  نزد  او  به  ل  ای  دان 
.ت گذاش  او 

بخواد م  گی  م  بهش  خوش  زبون  با  ؟ی  چ  یا  بر  دعوا   _
تيا شک  مزاحمت  جرم  به  ازش  یم  نفه  به  بزنه  خودشو 

.م ن  کی  م 

.د ش  ه  ری  خ  او  چشمان  در  دلرام 
.ن ش  موضوعات  ني  ا  ری  درگ  ا  نيا  بابا  وام  خی  نم  ل  ای  دان   _
.ن خورد  غصه  مدت  ني  ا  تو  من  بخاطر  چقدر  ونم  دی  م 

ارازيت پ 
۳۵  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  اخم  ل  ای  دان 
یچ ین  عي  .ن  هم  فی  م  هم  بابا  و  مامان  باشه  لزم   _

تو ین  دخترشو  تو  شن؟  ماجراها  ني  ا  ری  درگ  یا  و  خی  نم 
نيا باشن؟  کنارت  یک  پس  نباشن  کنارت  مشکلت 

.ه مادر  و  پدر  في  وظا  جزو  تي  حما 
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 . انداخت   فاصله   انشان ی م   مادرشان   ی صدا 

 ... ال ی دان ...  دلرام _  

 

  بودند   منتظر .  دوختند   چشم   اتاق   در   به   ار ی اخت ی ب   دو   هر 

  چند .  د ی نکش   طول   اد ي ز   انتظارشان .  شود   باز   اتاق   در 

 . گشت   ان ي نما   در   چارچوب   ان ی م   ره ی من   قامت   بعد   ه ی ثان 

  ن ي ا ی ب   ن ی پاش   ن؟ ی کن ی م   پچ پچ   هم   گوش   تو   ن ي دار   ی چ _  

 . ده ي خر   تازه   نون   باباتون 

 . شد   ق ی دق   دلرام   ی ها لباس   ی رو 

 ! ی نگرفت   دوشم   هنوز   که   تو _  

  متوجه   تازه   انگار   دهد   را   جوابش   دلرام   نداد   مهلت 

 . شد   اتاق   وارد   ی نگران   با .  بود   شده   او   درهم   صورت 

 همه؟   تو   اخمات   ی چ   برا   مادر؟   شده   چت _  

 . کرد   نگاه   ال ی دان   به   بلفاصله 

 ؟ ی هست   ی عصب   چرا   تو _  

 . کرد   ز ي ر   را   چشمانش 

 ن؟ ي کرد   دعوا   نکنه _  
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.د افتا  خنده  به  مادرش  هم  سر  پشت  یا  هل  سوا  از  ل  ای  دان 
.د کر  حلقه  او  گردن  دور  را  دستش 

؟ مي  بد  جواب  ما  یر  ا  ذی  م  اصل  بشم  قربونت   _

.دیش ک  یف  پو  ه  ری  من 
و اخم  با  آدم  نی  بفهم  که  ن  يد  نش  مادر  .م  ش  نگرانتون   _

.ه شی  م  بد  حالش  هم  شه  بچ  تخم 

.د ش  بلند  شي  جا  از  دلرام 
استرس یل  یخ  روزا  ني  ا  من  فقط  .ن  ماما  ت  سی  ن  یز  یچ   _

.م شد  هم  خسته  .م  دار 
اما کرد،  احساس  خودش  یو  ر  را  ل  ای  دان  پ  چپ  چ  نگاه 

.د ندا  یت  یم  اه 
نفس هي  شه  تموم  یت  لعن  کنکور  ني  ا  واد  خی  م  دلم   _

.م بکش  راحت 

.د ش  ه  ری  خ  او  صورت  به  مطمئن  یه  نگا  با  ه  ری  من 
.. .ه  ک  ت  سی  ن  یس  ک  کم  استادت   .. .ی  قبول  یر  س  ني  ا   _
تازه ؟  سه  نابغ  گفتن  شوهرش  و  زبانت  معلم  ید  ین  نش 

.ید خون  درس  یل  ک  مدت  ني  ا 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

           

              

         

 

           

              

                  

     

 

         

                

     

 

                    

 

                  

              

             

 

https://t.me/darkhaste_romanh

:د کر  زمزمه  یگ  ساخت  یت  حساد  با  ل  ای  دان 
.. .ا  هست  بهزادخان  ني  ا  به  حواست  ید  اي  ز  خانم  مامان   _

.ه شی  م  مي  حسود  داره  ه  گي  د  .م  نگفت  یگ  ن 

.ت گرف  او  یو  باز  از  ین  گو  شی  ن  ه  ری  من 
؟ین کی  م  حسادت  هي  همسا  مرد  به  .ن  نک  لوس  خودتو   _
یا ج  ونه  تی  نم  ه  گي  د  اما   ، هی  خوب  یه  بچ  یل  یخ  بچه  ني  ا 

.ه ک  ه  ری  بگ  امو  هه  بچ 

:د ز  لب  نت  طی  ش  با  ل  ای  دان 
نیچ هم  یر  دا  دوست  نن  زیم  داد  دارن  چشات  وال   _

.یش با  داشته  ید  داما 

ه ری  من  و  داد  قورت  را  دهانش  آب  زده  ت  ری  ح  دلرام 
.ديد خن 

که کار  .ر  پس  ني  ا  داره  کم  یچ  .ه  بشنو  دهنت  از  خدا   _
.ه ت  سی  ب  رفتارشم  و  اخلق  .ه  دار  که  می  حساب  سواد  نه  کی  م 

؟ شه  د  ني  آ  داماد  از  واد  خی  م  یچ  آدم  مگه 
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.د کر  نگاه  دلرام  به  یر  معنادا  لبخند  با  ل  ای  دان 
.د ای  ب  ني  ری  ش  یز  ب  دهن  به  دي  با  علف  البته   _

ها زی  چ  یل  یخ  از  ل  ای  دان  رد  کیم  حس  .د  ش  شوکه  دلرام 
.د بکن  یخ  شو  نی  چن  نداشت  یل  یل  د  وگرنه  است  باخبر 

.د کن  عوض  را  بحث  کرد  یع  س 
.مير بخو  صبحونه  مي  بر  ن؟  یت  انداخ  راه  نی  چ  بحثا  ني  ا   _

.د کر  نگاهش  عشق  با  ه  ری  من 
.ه بر  ت  ای  ح  و  حجب  قربون  مادر   _

لب   فت  ری  م  ون  ری  ب  اتاق  از  داشت  که  همانطور  دلرام 
در شي  ای  ح  و  حجب  با  دختر  نداشت  خبر  مادرش  .د  يز  گ 
نداشته که  یا  عاشقانه  قرار  چه  هي  همسا  مرد  با  بام  پشت 

!ت   اس 

ارازيت پ 
۳۵  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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  خجالتش   به   را   آن   که   دلرام   فرار   از   ی لبخند   با   ره ی من 

  پشت   خواستند   متفکر   ی صورت   با   ال ی دان   دادو ی م   ربط 

  ال ی دان   آخر   ی لحظه   اما   شوند،   خارج   اتاق   از   او   سر 

 . گرفت   را   مادرش   ی بازو   و   شده   مان ی پش 

 .  دارم   کارت ...  قه ی دق   ه ي   مامان _  

 

 . کرد   نگاهش   متعجب   ی صورت   با   ره ی من 

 شده؟   ی چ _  

 

 . شد   ق ی دق   مادرش   صورت   ی رو   ی کنجکاو   با   ال ی دان 

  کرده   ی کش   اسباب   وقته   چند   خان   بهزاد   ن ي ا   مامان _  

   نجا؟ ي ا 

 

 . کرد   ز ي ر   را   چشمانش   ره ی من 

  سال   زمستون   ا ي   ز يی پا   نکنم   اشتباه .  شه ی م   ی ماه   چند _  

 مگه؟   چطور .  بود   قبل 

 

 . نکرد   او   سوال   به   ی توجه   ال ی دان 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

            

                  

       

 

                  

               

                

              

   

 

                

       

     

 

              

                

                      

              

                      

 

https://t.me/darkhaste_romanh

ون تی  گي  همسا  بود  اومده  بهزاد  که  یع  موق   _
یش ک  اسباب  از  قبل  اي  خورد  بهم  نی  آرم  یر  خواستگا 

بود؟ پسر  ني  ا 

در که  ید  يد  تر  با  .د  کر  نگاه  ل  ای  دان  به  مشکوک  ه  ری  من 
.د دا  را  او  جواب  بود  کرده  جاخوش  لحنش 

حال شب  اون  .د  بو  دي  جد  یهي  همسا  اومدن  از  بعد   _
خدا .ه  درمانگا  بردتش  بهزاد  آقا  نی  هم  .د  ش  بد  بابات 

.ه بد  ش  ری  خ 

مادرش شد  باعث  سکوتش  .ت  رف  فرو  فکر  در  ل  ای  دان 
.د ری  بگ  را  او  یو  باز 
مادر؟ شده  یچ   _

گاها مادرش  .د  کر  نگاه  مادرش  چشمان  در  ل  ای  دان 
با رابطه  در  دي  با  نبود  مطمئن  .د  ر  کی  م  عمل  ین  ا  جی  ه 

نه، اي  د  زی  م  حرف  او  با  داشت  ذهن  در  که  یع  موضو 

یا بر  .د  شی  م  مطرح  دي  با  موضوع  ني  ا  بنظرش  اما 
و زده  اي  در  به  را  دلش  داشت  که  ید  يد  تر  غم  ری  عل  نی  هم 

:دیس پر 
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یس ک  که  نی  بپرس  دلرام  از  شده  حال  تا  مامان  م  گی  م   _
نه؟ اي  داره  دوست  رو 

.د شدن  گرد  ه  ری  من  چشمان 
بهت؟ گفته  یز  یچ  خواهرت   _

و گذاشته  مادرش  یه  شان  یو  ر  را  چپش  دست  ل  ای  دان 
سکوت یه  نشان  به  را  راستش  دست  یه  اشار  انگشت 

.د چسبان  شي  ا  هب  ل  یو  ر 
.ن بشنو  هی  بق  وام  خی  نم   .. .ش  ا  وي  سی  ه   _

.د کر  نگاه  زی  ت  مادرش  چشمان  در 
نیم آر  چون  فقط  .ه  نگفت  من  به  یچ  یه  دلرام   _

یش با  نشسته  مادر  بعنوان  ديا  ش  گفتم  بوده  خواستگارش 

و داشته  دوست  رو  یا  گه  يد  مرد  بلکه  .ش  حرفا  یا  پ 
.ه گفت  نه  نی  آرم  به  نی  هم  یا  بر 

.ت انداخ  بال  ابرو  مطمئن  و  بنفس  اعتماد  با  ه  ری  من 
دم اي  من  که  یت  وق  از  تو  خواهر   .. .ر  ماد  ا  هه  خوش  دلت   _
رفته؟ ی  يا  ج  اصل   .. .ش  کتاب  و  دفتر  ني  ا  به  ه  دی  چسب  د  ای  م 

باشه؟ داشته  دوسش  بخواد  که  ه  دي  د  ید  مر 
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مادرش احتمال  .د  ز  مادرش  یگ  ساد  به  ید  لبخن  ل  ای  دان 
باشد داشته  یت  دوس  دخترش  که  ني  ا  یا  بر  رد  کی  م  فکر 
بان ای  خ  و  کوچه  و  ین  مهما  در  مدام  است  لزم  حتما 

.د فرستا  ون  ری  ب  را  نفسش  .د  باش 
.. .س  پ  خب  یل  یخ   _

.د دا  فشار  را  مادرش  یه  شان 
به .م  دی  پرس  یز  یچ  نی  همچ  ای  نگ  یز  یچ  روش  جلو   _
به یر  کا  مدت  ني  ا  .ه  نموند  تر  شی  ب  روز  چند  کنکورش 

.ه فشار  تحت  یل  یخ  طفلک  .نیش  با  نداشته  کارش 

.د دا  تکان  سر  ه  ری  من 
.م دار  بچه  ني  ا  به  ار  کی  چ  من  مادر   _
.د بر  بال  دعا  حالت  به  را  دستانش 

راحت نفس  هي  و  ه  شی  م  قبول  امسال  انشاءللاللاللا   _
.ه ش  کی  م 

ه دی  چسب  سقف  به  خدا  انگار  .ت  دوخ  سقف  به  را  نگاهش 

.د بشنو  را  شي  دعاها  تا  رد  کیم  نگاه  او  به  منتظر  و 
پشت بخصوص  جوونا  یه  هم  به  بشم  قربونت  اي  خدا   _
که خودت   .. .ا  اون  نی  ب  منم  دختر  ني  ا  کن  کمک  اي  کنکور 
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  و   شب   ساله   چند   ن ي ا .  م بچه   ده ی کش   زحمت   چقدر   ی شاهد 

 . نداشته   روز 

 

 پارازيت # 

 ۳۵۲_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

 . زد   مادرش   مهر   پر   ی دعاها   به   ی لبخند   ال ی دان 

 ... خوام ی م   ازت   ی ز ی چ   ه ي   مامان   فقط .  ن ی آم   ی اله _  

 : گفت   د ي د   که   را   مادرش   ی سوال   نگاه 

  ی کس   ن ی بب .  بزن   حرف   دلرام   با   ن ی بش   کنکور   از   بعد _  

  بدون   ن ي نکرد   ی خوب   کار .  نه   ا ي   داره   ش ی زندگ   تو   رو 

  اد ی ب   ن ی آرم   ن ي داد   اجازه   ن ی بدون   رو   ی ز ی چ   ن ی همچ   نکه ي ا 

  و   دختر .  مامان   ست ی ن   گذشته   مثل   الن .  ی خواستگار 

  دوست   رو   گه ي همد   بشناسن   رو   گه ي همد   خوب   د ي با   پسر 

.  کنن   ی زندگ   سقف   ه ي   ر ي ز   هم   با   بتونن   که   باشن   داشته 

  مثل   ی سنت   کامل   ی ازدواجا .  شده   عوض   زمونه   دوره 

 . دن ی نم   جواب   گه ي د   ما ي قد 
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را جوانش  پسر  غرور  و  عشق  غرق  ین  چشما  با  ه  ری  من 
.د کر  برانداز 

!ی يا  آق  و  ه  دی  فهم  همه  نيا  که  بگرده  دورت  مادر   _
جوانه لحنش  در  که  یت  طن  یش  با  و  کرد  زي  ر  را  چشمانش 

:دیس پر  بود  زده 
بخاطر و  یر  دا  سر  ري  ز  رو  یس  ک  خودت  نکنه  مادر   _
.. .ا  یش  نک  خجالت  ؟ی  کش  یم  شی  پ  رو  دلرام  یا  پ  خودت 

.م به  بگو  هست  یس  ک  نی  همچ  اگه 

.ديد خن  ل  ای  دان 
ا زی  چ  ني  ا  تو  من  .ت  راح  لت  ای  خ  خانم  مامان  نه   _

از یر  دا  که  همونطوری  بهتره  یل  و  .م  ش  کی  نم  خجالت 
و دختره  دلرام  نگو  .ی  بپرس  دخترتم  از  یس  ر  پی  م  من 
!ه گذشت  خي  تار  یا  حرف  ني  ا  ونم  دی  م  چه  و  بی  ع  ا  زی  چ  ني  ا 
باهات می  مستق  خودش  بکشه  خجالت  و  باشه  یس  ک  دي  شا 

.ه بذار  ن  وی  م  در 

.ت گرف  ل  ای  دان  یو  باز  از  ین  گو  شی  ن  ان  جی  ه  با  ه  ری  من 
یلیخ آخه  گفته؟  تو  به  زی  یچ  خواهرت  م  نی  بب  بگو  ل  اي   _

.ین زی  م  حرف  مشکوک 
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:د دا  جواب  تي  جد  با  ل  ای  دان 
نیم آر  یر  خواستگا  یا  ماجر  از  فقط  نگفته  یز  یچ  نه   _

.ه بود  ناراحت 

.د کر  اخم  ه  ری  من 
عمه ني  ا  .ه  شوهر  قوم  نيا  دست  از  شم  کی  م  یچ  هر   _
رو بابات  و  من  پدر  بخدا  .د  ر  کی  م  ولمون  مگه  فروغت 

.ش پسر  اون  با  درآورده 

.دیش ک  یف  پو  ل  ای  دان 
ارو ری  تقص  همه  .ن  ير  مقص  هی  قض  ني  ا  تو  شمام   _

.ه عم  گردن  ني  ننداز 

.د کر  اخم  ه  ری  من 
انگار .ر  یگ  ب  رو  بابابزرگت  و  بابا  هی  قي  برو   _

یلیم فا  ازدواج  با  وان  خی  م  ن  ای  زی  چ  یگ  زپلن  و 
.ه بمون  خالص  شون  کی  ژنت 

.د افتا  خنده  به  ل  ای  دان 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

         

 

       

                

         

                      

                      

             

 

                  

                

                

                  

       

                  

                

 

 

         

https://t.me/darkhaste_romanh

.م خان  ه  ری  من  ین  کی  م  یم  عل  بحث   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  ه  ری  من 
مون سي  ر  آسمون  جا  ني  ا  یت  داش  نگه  منو  ساعته  سه   _

.ن موند  صبحونه  بدون  ا  ني  ا  بابات  .ی  اف  بی  م 
که ني  ا  از  یض  را  هم  ل  ای  دان  و  شد  خارج  اتاق  از  عي  سر 
از ید  ب  واکنش  با  بود  لزم  که  ی  يا  هف  حر  گفتن  از  بعد 

.د کر  دنبالش  است  نشده  مواجه  مادرش  جانب 

مادرش که  یا  سفره  دور  ی  يا  ريذ  پ  در  دلرام  و  پدرش 

صبحانه خوردن  مشغول  بود  کرده  پهن  نی  زم  یو  ر 
بعد ه  قی  دق  چند  .ت  نشس  ا  هن  آ  کنار  و  کرد  یم  سل  .د  بودن 
کنار را  ین  یس  .ت  س  وی  پ  ا  هن  آ  به  یا  چ  ین  یس  با  ه  ری  من 

:ت گف  و  گذاشت  سفره 
جمع شد  تموم  داد  رو  کنکورش  دلرام  داوود  م  گی  م   _
نيا تو  دی  پوس  دلمون  .ت  هس  که  لم  ای  دان  .ل  شما  مي  بر  می  کن 

.یر ا  وي  چهارد 

.ت گرف  خود  یا  بر  یا  لقمه  ل  ای  دان 
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  خدمت   ان ي پا   مشکل   الن   ه؟ ی ترک   م ي بر   ه ی چ   نظرتون _  

 ... ما ي بر   کوتاه   سفر   ه ي   م ی تون ی م .  شده   حل   من 

 

 . گذاشت   او   مقابل   را   ی چا   ی ها وان ی ل   از   ی ک ي   ره ی من 

  فشار   بابات   به ...  مادر   خواد ی م   پول   رفتن   ه ی ترک _  

 . اد ی م 

 

 پارازيت # 

 ۳۵۳_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

 . کرد   نگاه   همسرش   به   داوود 

  باز   م ی نباش   پولدارم   خداروشکر   ؟ ی فشار   چه   نه _  

  رو   لذتش   که   م ی کن ی م   کار   م ي دار .  م ی ست ی ن   ی کس   محتاج 

  ش ي کار   ه ي   من   ن ی باش   داشته   دوست   اگه .  گه ي د   م ي ببر 

 .  مرز   از   م ي ر ی م   ی ن ی زم   تهش .  کنم ی م 

 

 . شد   زده   ذوق   ره ی من 
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یر فخ  چه  استانبول  بود  رفته  خواهرت  ني  ا  یا  و   _
یا بر  وان  مي  بر  می  تون  یم  داوود  م  گی  م  .ت  روخ  فی  م 

.دير خ 

در که  دلرام  به  .د  افتا  خنده  به  ه  ری  من  ذوق  از  داوود 
فرو فکر  در  و  ورد  خی  م  را  ش  اه  صبحان  داشت  سکوت 

.د کر  نگاه  بود  رفته 
نيا بخو  جا  هر  بده  رو  کنکورش  دلرام  بذار   _

.ن رمتو  بی  م 
.د دا  قرار  مخاطب  را  دلرام 

؟ مي  بر  کجا  داری  دوست  تو  دخترم   _

را پدرش  یا  صد  اصل  که  بود  فکر  در  چنان  دلرام 
.د ز  ش  اه  شان  به  دست  با  ه  رین  م  ه  کي  طور  .د  ین  نش 

.. .ا  هه  توئ  با  بابات  دلرام   _

:د ز  لب  شد  هول  دلرام 
شده؟ یچ  هان   _

.د کر  نگاه  او  به  متعجب  ه  ری  من 
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؟یو ن  شی  نم  رو  س  کچ  یه  یا  صد  یت  هس  یچ  فکر  تو   _
مسافرت؟ مي  بر  کجا  کنکورت  از  بعد  ه  گی  م  بابات 

.د کر  نگاه  پدرش  به  یک  زور  ید  لبخن  با  دلرام 
با کنکور  یه  جلس  از  که  ن  یم  ه  .ن  م  برا  نداره  یق  فر   _

.ه سفر  و  حي  تفر  من  یا  بر  ون  ری  ب  م  ای  ب  تي  رضا 

.دیش پا  شي  رو  به  ید  لبخن  داوود 
گفته که  استادت  .ا  باب  نده  استرس  خودت  به  قدر  ني  ا   _

.یل قبو  صد  در  صد 
.د کر  لی  تکم  را  پدرش  یه  جمل  ل  ای  دان 

و درس  فقط  یگ  زند  .ت  سر  یا  فد  ید  نش  قبولم   _
.ت سی  ن  دانشگاه 

.د ز  ید  لبخن  دلرام 
.م ندار  یا  غصه  و  غم  نی  پشتم  شما  یت  وق  تا   _

که ل  ای  دان  و  نشاند  یگ  هم  یا  هب  ل  یو  ر  لبخند  ش  اه  جمل 
بکشد شی  پ  را  موردنظرش  بحث  تا  بود  فرصت  منتظر 

:ت گف  و  دی  نوش  را  ش  ای  يا  چ  از  یا  جرعه 
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یزیچ بابابزرگ  نی  زم  به  راجع  تو  بابا  یت  راس   _
؟یدین ش 

.د کر  نگاه  ل  ای  دان  به  زی  ت  داوود 
؟ نی  زم  کدوم   _

ل ای  دان  احتمال  .د  ش  مضطرب  ل  ای  دان  سوال  با  دلرام 
مادر یا  بر  نی  آرم  با  رابطه  در  را  زی  چ  همه  واست  خی  م 

با ل  ای  دان  انست  دی  م  ني  ا  با  کند،  في  تعر  پدرشان  و 
بالخره داشت  موضوع  ن  يا  با  رابطه  در  که  یت  يد  ج 

چرا انست  دی  نم  اما  کرد،  خواهد  را  خود  کار 
نبود یر  جو  تی  وضع  وجود  ني  ا  با  .د  بو  شده  مضطرب 

.د کن  دعوت  سکوت  به  را  ل  ای  دان  بتواند  که 

.د کر  نگاه  ه  ری  خ  پدرش  چشمان  در  ل  ای  دان 
اومده نی  آرم  که  یل  یل  د  چون   .. .ا  حتم  نی  بدون  دي  با  شما   _

.ه نی  زم  نی  هم  دخترت  یر  خواستگا 

:دیس پر  زده  ت  ری  ح  داوود 
؟یچ ین  عي   _
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.ت دوخ  دلرام  به  را  نگاهش  ل  ای  دان 
چه نی  آرم  به  بگو  ؟ی  گی  نم  بهشون  رو  یچ  همه  چرا   _

.تير خواستگا  د  ای  ب  شده  حاضر  که  دادن  ید  یع  و  وعده 

:دیل نا  دلرام 
.. .ل  ای  دان   _

:ت گف  اخم  با  داوود 
؟ینیم ز  چه  دلرام؟  ه  گی  م  یچ  داداشت   _

منتظر و  کرد  نگاه  دلرام  به  یو  کنجکا  با  هم  ه  ری  من 
.د بزن  حرف  او  تا  تاد  سي  ا 

.ت انداخ  بال  شانه  مضطرب  دلرام 
هي فقط  .ا  باب  هی  چ  ن  اي  جر  ونم  دی  نم  قی  دق  و  درست  من   _

.م دی  شن  نی  آرم  زبون  از  ی  يا  زی  چ 

ارازيت پ 
۳۵  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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.دیش ک  درهم  را  شي  ا  هم  اخ  داوود 
رو ید  ین  ش  و  ین  و  دی  م  که  ی  يا  زی  چ  همون  خب   _

.ن ک  في  تعر 

.د ان  چی  پ  هم  در  را  انگشتانش  دلرام 
کنه ازدواج  من  با  نی  آرم  اگه  گفته  بابابزرگ  ظاهرا   _
و ساخت  داره  بالشهر  تو  که  ین  یم  ز  تو  ه  دی  م  اجازه 

.. .ه  کن  ساز 

.د شدن  گرد  داوود  چشمان 
؟یچ  _

:د ز  لب  حرص  با  و  زده  ت  ری  ح  ه  ری  من 
جماعت زن  به  تو  بابای  ن  يا  گفتم  داوودخان  بفرما   _

.ه دی  نم  ارزش 

.د کر  نگاه  ا  هن  آ  به  جی  گ  ل  ای  دان 
خبر ا  زی  چ  ني  ا  از  شما  ین  عي  .م  نی  بب  نی  کن  صبر   _

؟ نی  نداشت 
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.ديو ج  را  ش  لی  سب  داوود 
دلرام؟ نگفته  دروغ  بهت  نی  آرم  ین  مطمئ   _

:د کر  زمزمه  سردرگم  دلرام 
دنبال نی  آرم  که  ه  ني  ا  ونم  دی  م  که  یز  یچ  تنها  من  بابا   _

.ن م  با  ازدواج  نه  ه  نی  زم  اون 

.د دا  فشار  هم  یو  ر  را  شي  ها  دندان  داوود 
از ه  کی  ت  هي  نی  کن  ازدواج  اگه  بود  گفته  من  به  آقاجون   _
نه .ن  جفتتو  اسم  به  نه  زی  م  هي  هد  بعنوان  رو  نی  زم  اون 
تو با  ازدواج  به  مجبور  رو  نی  آرم  وعده  ني  ا  با  که  ني  ا 

.ه بکن 

.د ز  شي  پا  یو  ر  ه  ری  من 
بهم یت  کوف  مراسم  ني  ا  بلکه  .ه  بد  مرگ  منو  خدا   _

.د ور  خی  نم 
.د ش  ه  ری  خ  داوود  به 

کنه؟ بدبخت  منو  یه  بچ  یت  دس  دو  واسته  خی  م  بابات   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                  

               

              

              

                

 

 

             

         

 

                  

                  

       

                

 

   

                  

                    

               

       

https://t.me/darkhaste_romanh

.د کن  آرام  را  جو  کرد  یع  س  و  ه  دی  کش  یف  پو  ل  ای  دان 
.د فت  ای  ب  راه  دعوا  مادرش  و  پدر  ن  ای  م  دی  رس  تی  م 

اتفاقا خودش  تی  ذهن  با  آقاجون  .ن  ماما  نکن  شلوغش   _
فکر .ت  بدبخ  نه  رده  کی  م  خوشبخت  رو  دلرام  داشته 

ازش یر  انتظا  چه  .ه  موند  قبل  سال  پنجاه  تو  اون 
؟ ني  دار 

.د چرخان  دلرام  سمت  به  را  سرش  ه  ری  من 
؟یت نگف  بهمون  یز  یچ  چرا  تو   _

در یت  ناراح  .د  ش  بلند  سفره  کنار  از  یر  دلخو  با  دلرام 
در .د  کن  گله  ا  هن  آ  از  داشت  دوست  .د  بو  شده  انبار  دلش 

:د ز  زل  مادرش  چشمان 
گوش من  حرف  به  اصل  مامان؟  رفته  دتون  اي   _

؟ ني  اد  دی  م 
.دیک تر  بغضش 

شدت از  موندنم  کنکور  پشت  بخاطر  که  ی  يا  روز  تو   _
از نی  باش  پشتم  که  ني  ا  یا  ج  هم  شما  رد  بی  نم  خوابم  غصه 

فتم؟ گی  م  دي  با  یچ  .ن  يد  بو  گذاشته  فشارم  تحت  طرف  ه 
.د ن  دی  غلت  گونه  یو  ر  شي  ا  هک  اش 
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پسر نی  آرم  نی  فت  گی  م  فقط  بهم؟  ني  اد  دی  م  گوش  اصل   _
.ه ن  کی  م  خوشبختت  هی  خوب 

شيا هک  اش  نی  آرم  زی  رآم  یق  تح  یا  هف  حر  یر  دآو  اي  با 
.د گرفتن  شدت 

نيد ر  کی  م  في  تعر  ازش  مدام  که  یر  پس  ین  و  دی  م   _
فمو، ای  ق  رد؟  کی  م  مه  مسخر  چقدر  مي  د  شی  م  تنها  یت  وق 

موندنمو؟ کنکور  پشت  لمو،  کی  ه 
.دیش ک  ش  سی  خ  یا  هه  گون  یو  ر  را  دستش  پشت 

روزا اون  من  .م  کن  شوهر  من  نی  واست  خی  م  فقط  شما   _
یر خواستگا  شب  اگه  .ن  ي  دین  نش  شما  گفتم  ا  زی  چ  یل  ی 

النم مد  وی  نم  دختر  اون  و  د  شی  نم  یز  ير  آبرو  یر  اونطو 
.نيد ر  کی  م  في  تعر  نی  آرم  از  نی  داشت 

نگاه دلرام  به  یت  ناراح  و  ین  ا  می  پش  با  داوود  و  ه  ری  من 
گفتن یا  بر  یز  یچ  کدام  چیه  .د  کردن  سکوت  و  کرده 

و باشد  ناراحت  داشت  حق  .ت  داش  حق  دلرام  .د  نداشتن 
اشتباه کار  به  اعتراف  ا  هگ  بزر  آدم  یا  بر  .د  کن  گله 
در که  انستند  دی  م  خوب  هم  خودشان  اما  بود،  سخت 
شده مرتکب  را  اشتباه  ني  بزرگتر  دخترشان  با  رابطه 
که ردند  کی  م  شکر  مرتبه  هزار  را  خدا  دي  با  .د  بودن 
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ی يل  ب  بود  دلرام  یو  ر  که  ی  يل  با  ر  ای  بس  فشار  غم  ری  عل 
.د بو  مده  ای  ن  سرش  بر 

ارازيت پ 
۳۵  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

تحمل را  دلرام  دل  ته  از  یا  هه  ير  گ  نتوانست  ل  ای  دان 
.ت گرف  را  دستش  .ت  رف  او  کنار  و  شد  بلند  .د  کن 

.م دلرا  باش  آروم   _

.د کر  نگاه  دخترش  به  ندامت  با  داوود 
ريز فروغ  اونقدر  .م  کرد  اشتباه  من   .. .ی  دار  حق   _

داره روز  و  شب  و  داره  دوستت  نی  آرم  که  گفت  گوشم 
از بهتر  یچ  گفتم  خودم  با  که  نه  زی  م  حرف  تو  به  راجع 

ونستم دی  م  .م  داشت  خبر  که  نیم  آر  بار  و  کار  از  ؟  ني  ا 
بکشه آب  از  رو  خودش  م  یل  گ  ونه  تی  م  هی  زرنگ  پسر 
فروغ اونم  که  تو  به  شه  علق  فقط  وند  می  م  .ن  و  ری  ب 

.د ر  کی  م  ش  دی  يا  ت 
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:د کر  زمزمه  غم  به  ته  خی  آم  ین  ا  می  پش  و  یر  ناباو  با  ه  ری  من 
باشه؟ داشته  خبر  پسرش  تی  ن  از  فروغ  نکنه   _

.د دا  را  خودش  جواب  خودش 

رد کی  م  اصرار  اونهمه  دي  با  چرا  وگرنه  .ت  سی  ن  م  دی  بع   _
وصلت؟ ني  ا  به 

.د دا  تکان  را  سرش  افسوس  با  ل  ای  دان 
یلیخ بهتره  بنظرم  .ن  نک  قضاوت  عي  سر  مامان   _

نه ه  گي  د  نی  بگ  و  نی  کن  صحبت  باهاشون  محترمانه 
رو یر  خواستگا  یه  یض  ق  ني  ا  پسرشون  نه  خودشون 

.ن نکش  شی  پ 

و شدند  قی  دق  او  صورت  یو  ر  همزمان  داوود  و  ه  ری  من 
:دیس پر  داوود 

شده؟ یر  خواستگا  صحبت  بازم  مگه   _

.د فرستا  ون  ری  ب  یق  یم  ع  بازدم  با  را  نفسش  ل  ای  دان 
نیم آر  مذاق  به  ید  اي  ز  بابابزرگ  نهاد  شی  پ  ظاهرا   _
تا دلرام  دنبال  پارک  اومده  صبح  .ه  اومد  خودش 

.ه کن  شی  راض  و  بزنه  حرف  باهاش 
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 : د ي پر   جا   از   داوود 

  دختر   مزاحم   که   ده ی رس   يی جا   به   کارش .  کرده   غلط _  

 شه؟ ی م   من 

 . برداشت   قدم   خانه   ی ورود   در   سمت   به   ت ی عصبان   با 

  از   د ي با   بشنوه   رو   دلرام   اسم   بعد   من .  کنم ی م   آدمش _  

 . کنه   س ی خ   خودشو   ترس 

 

  رد ی بگ   را   شوهرش   ی جلو   تا   د ي پر   جا   از   دلهره   با   ره ی من 

 . کرد   نگاه   ها آن   به   ی نگران   با   دلرام   و 

  از   ی کن ی م   سکته   الن   داوود؟   ی ر ی م   کجا _  

 . ت ی عصبان 

 

 : د ي غر   خشم   با   داوود 

 . دستش   کف   بذارم   پسرو   ن ي ا   حساب   رم ی م _  

 

  سرعت   با .  رد ی بگ   را   پدرش   ی جلو   تا   کرد   مداخله   ال ی دان 

 . شد   داوود   راه   سد   و   رساند   در   ی جلو   را   خودش 
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یگ بچ  نفهمه  نی  آرم  ؟ی  ریم  کجا  تی  عصبان  ني  ا  با   _
یا بر  یس  اسا  فکر  هي  و  یش  با  خونسرد  دي  با  که  تو  .ه  کرد 

ه؟ شی  م  حل  یز  یچ  دعوا  با  مگه  .ی  کن  مشکل  ني  ا 
.د ز  زل  پدرش  چشمان  در  صاف 

یر کا  هر  بعدش  بخوابه  حرصت  کن  صبر  اول   _
بهش بده  تذکر  بزن  حرف  ن  یم  آر  با  برو  .ن  بک  یت  خواس 
سراغش یر  ب  حرص  ني  ا  با  .ه  نش  دخترت  کي  نزد  که 

.ن او  اي  یر  ای  م  خودت  سر  ی  يل  ب  هي  ا 

.د برآم  پسرش  از  تي  حما  به  هم  ه  ری  من 
.ش با  مسلط  اعصابت  به  .د  داوو  ه  گی  م  راست  ل  ای  دان   _

.ت گرف  را  پدرش  یو  باز  و  شده  ا  هن  آ  کي  نزد  دلرام 
به حواست  توروخدا  .ن  نک  تي  اذ  رو  خودت  بابا   _
ضير م  لل  زبون  شب  اون  مثل  .ه  باش  خودت  یت  سلم 

.

با .د  افزو  داوود  یگ  شرمند  بر  دلرام  مهربان  لحن 
به داشت  کردنش  پنهان  در  یع  س  که  یت  خجال  احساس 

.د کر  نگاه  دخترش 
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به اصل  .ن  ک  تمرکز  کنکورت  رو  فقط  تو  باباجان   _
.مین کی  م  حلش  خودمون  .ن  نک  فکر  ا  زی  چ  ني  ا 

.د کر  پر  تي  جد  را  نگاهش 

رد م  تی  فرسخ  صد  از  م  دی  م  قول  .ش  نبا  م  نی  آرم  نگران   _
.ه گي  د  نشه 

سال چند  پدرش  اگر  د  شی  م  چه  .د  ز  یخ  تل  لبخند  دلرام 
رد؟ کی  م  تي  حما  او  از  گونه  ني  ا  قبل 

ارازيت پ 
۳۵  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

از بود  پر  او  وجود  که  ی  يا  هل  سا  آن  در  اگر  د  شی  م  چه 
چه تاد؟  سي  ای  م  پشتش  گونه  نيا  یت  ناراح  و  اضطراب 

احساس او  جانب  از  امروز  که  یت  يا  حم  اگر  د  شی  م 
رد؟ کی  م  احساس  سخت  یا  هز  رو  آن  در  را  رد  کی  م 
قبول هم  کنکور  در  د  اي  ز  احتمال  به  بود  گونه  ني  ا  اگر 
یا هت  شکس  از  یش  بخ  .د  بو  گفته  درست  بهزاد  .د  شی  م 

که خواندن  درس  در  مشکل  نه  کنکور  با  رابطه  در  او 
.د شی  م  مربوط  خانواده  طی  مح  در  مشکلتش  به 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                  

              

                  

            

               

             

 

                  

              

             

              

           

 

           

     

 

         

                  

 

 

https://t.me/darkhaste_romanh

اما کند،  گله  مادرش  و  پدر  از  ا  هت  ساع  وانست  تی  م 
.ت نداش  یا  ه  دي  فا  چی  ه  کردن  گله  که  انست  دی  م  خوب 
به جز  روزها  آن  دآوری  اي  و  بودند  گذشته  ا  هه  گذشت 
یه جی  نت  ان  شی  همگ  یا  بر  یت  ناراح  آوردن  ارمغان 

.دیش پا  پدرش  یو  ر  به  ید  لبخن  .ت  نداش  یپ  در  یر  گي  د 
.م شما  یت  سلم  نگران  فقط  .م  ت  سی  ن  یچ  یه  نگران  من   _

کوتاه بودنش  یب  عص  موضع  از  و  دی  کش  یف  پو  داوود 
یم ک  پدرش  تی  عصبان  که  نيا  از  یض  را  ل  ای  دان  .د  آم 

.د برگردان  ی  يا  ري  پذ  به  را  او  است  ه  دی  خواب 
خودتونو که  یط  شر  به  .ه  شی  م  درست  یچ  همه   _

.نيریگ ب  می  تصم  درست  و  نی  کن  کنترل 

.د کر  نگاه  دلرام  به  تي  جد  با 
ده؟ اي  ز  درست  امروز   _

.د دا  بال  را  شي  ابروها  دلرام 
ساعت دو  یک  ي  از  تر  شی  ب  آخر  یا  روز  ني  ا  نه   _

.م ون  خی  نم 
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.د ز  ید  لبخن  تي  رضا  با  ل  ای  دان 
.ن و  ری  ب  مي  بر  هم  با  بپوش  لباس  کن  یف  لط  هي  پس   _

:دیس پر  یو  کنجکا  با  ه  ری  من 
مادر؟ ني  بر  ني  وا  خی  م  کجا   _

یا هو  و  حال  کردن  عوض  یا  بر  داشت  قصد  که  ل  ای  دان 
:د دا  جواب  ببرد  رون  یب  خانه  از  را  او  خواهرش 

ميد بگر  م  کي  بعدشم  .م  بخر  لباس  دست  چند  وام  خی  م   _
هم شما  .ن  و  ری  ب  مي  ری  م  ناهارم  .ی  برادر  و  خواهر 

.یب حسا  نی  کن  خلوت 

لبخند بود  آمده  خوشش  ل  این  دا  نت  طی  ش  از  که  ه  ری  من 
او که  یه  توج  از  پسرش  نت  طی  ش  از  تر  شی  ب  .د  ز  یو  مح 

.د بو  خوشحال  داشت  خواهرش  به 
آقا یل  یخ  ماشاءللاللاللا   .. .ا  هه  ساخت  بهت  یز  سربا  ل  ا   

دان  _
.ه ش  مرد  تا  یز  سربا  بره  دي  با  پسر  ن  گی  م  .ی  شد 

نيا در  یت  اتفاقا  .ت  داش  حق  مادرش  .د  ز  ید  لبخن  ل  ای  دان 
باعث که  بود  گذرانده  سر  از  خانواده  از  یر  دو  سال  دو 
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و بداند  تر  شی  ب  را  ش  اه  خانواد  قدر  .د  کن  ری  یغ  ت  بودند  شده 
لبخند با  .د  نداز  ای  ب  دور  را  خود  یل  قب  افکار  از  یر  ای  بس 

.د نکر  نگاه  دلرام  به 
؟یش حاضر  وای  خی  نم   _

هم آن  نی  آرم  ن  دي  د  از  بعد  .د  ز  محوی  لبخند  دلرام 
و نداشت  تمرکز  .د  بو  ته  خير  بهم  اعصابش  سحر  یه  کل 

در هم  را  خواندن  درس  یه  حوصل  واقعا  یف  طر  از 
یا بج  را  شي  ا  هس  در  ر  گي  د  بهزاد  بقول  .د  يد  یم  ن  خود 

!د بو  خورده  خواندن 
.م ش  حاضر  م  ری  م  چرا   _

را شي  ا  هس  لبا  عي  سر  .د  کر  تند  قدم  اتاقش  سمت  به 
کي با  ین  روش  رنگ  اسپورت  مانتو  کرد  عوض 

ون ری  ب  اتاق  از  و  برداشت  را  ش  فی  ک  .د  یش  پو  نی  ج  شلوار 
منتظرش و  کرده  عوض  را  شيا  هس  لبا  هم  ل  ای  دان  .د  ز 

.د ز  یک  چشم  دلرام  ن  دي  د  با  .د  بو 
!مير ب  بزن   _

.د چرخان  پدرش  سمت  را  سرش 

.ه امانت  ما  دست  امروز  ت  نی  ماش  بابا   _
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 . د ي بگو   ی ز ی چ   داوود   نداد   فرصت   ره ی من 

  ن ی هم   به   خودتون   شاءللا ان .  بشه   قربونتون   مادر _  

 . ن ی ش ی م   ن ی ماش   صاحب   ا ي زود 

  از   بعد   و   خواند   لب   ر ي ز   يی دعا   عادت   طبق   و   ع ي سر 

 . کرد   فوت   ها آن   سمت   به   صلوات   چند   فرستادن 

 . ن ی باش   خودتون   مراقب _  

 

 . گرفت   را   دلرام   دست   ال ی دان 

 . خانم   مامان   م ي شد   بزرگ _  

 

 . رفت   دنبالشان   بدرقه   ی برا   ره ی من 

 . ن ي ا بچه   من   برا   بازم   بشه   تونم ساله   صد _  

 ***** 

 

 پارازيت # 

 ۳۵۷_ پارت # 

 عامل _ زينب # 
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به رستوران  بزرگ  یا  هه  شیش  از  که  همانگونه  دلرام 
نگاه بود  کرده  ن  دي  بار  به  شروع  وا  هی  ب  که  ین  بارا  م  نم  ن 

:د ز  لب  رد  کی  م 
.. .ل  ای  دان  ممنونم   _

.ت دوخ  ل  ای  دان  چشمان  به  و  گرفته  ه  شی  ش  از  را  نگاهش 

.ه شد  قبل  از  بهتر  یچ  همه  یت  برگش  یت  وق  از   _

.د ز  ید  لبخن  ل  ای  دان 
نشدم؟ بي  غر  و  بی  عج  بنظرت   _

.د ز  چانه  ري  ز  را  دستش  دلرام 
یز سربا  از  قبل  ت  سی  ن  دت  اي  خودت   .. .ا  چر  راستش   _
یا هه  پروژ  ری  درگ  تو  بود؟  یل  شک  چه  ون  مه  رابط  رفتن 

دوستات با  رو  وقتت  هم  اي  .ی  بود  دانشگاهت 
لم کم  ه  هم  با  د  اي  ز  خونه  تو  کل  !ی  ذروند  گی  م 

.ميد شی  نم 
.د ز  یم  آرا  لبخند 

.ل ای  دان  ید  ش  عوض  یل  یخ   _

.د دا  تکان  سر  او  یه  جمل  دی  يا  ت  در  ل  ای  دان 
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همه بودم  حاضر  .د  بو  عذاب  برام  رفتن  یز  سربا   _
که خوشحالم  یل  یخ  حال  اما  شم،  معاف  تا  بدم  و  می  زندگ 
.م کرد  یا  تجربه  نی  همچ  صرف  و  می  زندگ  از  سال  دو 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش 

من مثل  همه  چون  .م  ای  انس  شش  خو  آدم  من  بگم  دي  با   _
تلف وقت  رفتن  یز  سربا  معتقدن  ای  لی  خ  .ن  ن  کی  نم  فکر 

.ه کردن 

:دیس پر  یو  کنجکا  با  دلرام 
شه؟ زي  متما  تو  نظر  شده  باعث  یچ   _

:د دا  جواب  تي  جد  با  ل  ای  دان 
ن شی  م  باعث  وقتا  یه  گا  ن  ایم  تی  زندگ  تو  که  ی  يا  آدم   _

یز سربا  تو  ابوالفضل  با  شدن  آشنا  .ی  کن  رشد  یل  ی 
.د بو  می  زندگ  یا  شانس  ني  بزرگتر  از  یک  ي 

.د دا  بال  را  شي  ابروها  دلرام 
ابوالفضل؟  _

.د کر  نی  يا  پ  و  بال  را  سرش  لبخند  با  ل  ای  دان 
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  بگم   د ي با   دم ي شا .  م ي سرباز   دوران   دوست .  اوهوم _  

 . م ی زندگ   ق ی رف   ن ي بهتر 

 

 . داد   بال   را   ش ي ابرو   ی تا   ک ي   دلرام 

  مگه   ؟ ی چطور   ؟ ی ش   عوض   شده   باعث   ابوالفضل _  

 کرده؟   کار ی چ 

 

 . زد   گره   هم   در   ز ی م   ی رو   را   دستانش   ال ی دان 

  رفتنشونم   راه   با   آدما   از   ی بعض .  نکرده   ی خاص   کار _  

  خواهر   من   مثل   ابوالفضلم .  دن ی م   درس   گران ي د   به 

  سالش   هجده   فقط   نکه ي ا   با ...  تا   سه   ی ک ي   نه   منتها .  داشت 

  بزرگ   آدم   و   معلم   چ ی ه   از   خورم ی م   قسم   اما   بود، 

 .  نگرفتم   اد ي   پسر   ن ي ا   ی اندازه   به   ی ا گه ي د 

 . زد   زل   دلرام   چشمان   در 

  با   عشق   با   ی چطور   پسر   ن ي ا   شه ی نم   باورت   دلرام _  

  مراقبشون   دور   راه   از   چقدر .  زد ی م   حرف   ش خانواده 

 .  بود 

 . گرفت   عمق   ش ي ها لب   ی رو   محو   لبخند 
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متوجه تازه  انگار  ید  زیم  حرف  پسر  ني  ا  با  یت  وق   _
اطرافت یا  آدم  و  ات  هه  داشت  به  نسبت  چقدر  ید  شی  م 

.یه وج  تی  ب 

:دیس پر  ان  جی  ه  با  دلرام 
؟ید بو  ه  دي  د  رو  شه  خانواد   _

.د دا  تکان  سر  ل  ای  دان 
.د بو  دور  راهشون  .ش  ن  دي  د  اومدن  بار  دو   .. .م  اوهو   _

.ن ای  ب  ونستن  تی  نم  د  اي  ز 
.د کر  نگاه  دلرام  به  معنادار 

.د بو  اومده  م  شی  وسط  خواهر   _

با را  جمله  ني  ا  ل  ای  دان  .د  کر  نگاهش  تعجب  با  دلرام 
آن گفتن  از  یر  منظو  که  انگار  .د  بو  گفته  یص  خا  مدل 
ذهنش در  که  یس  حد  با  بعد  اما  شد،  جی  گ  اول  .ت  داش 

در که  ی  يا  هم  آد  ه  کي  طور  دیش  ک  یف  یف  خ  غی  ج  گرفت  شکل 
نگاهشان متعجب  بودند  نشسته  شان  کي  نزد  یا  ه  زی  م 

.د افتا  خنده  به  او  ذوق  از  ل  ای  دان  و  کردند 
:دیس پر  رد  کی  م  کنترلش  یت  سخ  به  که  ین  ا  جی  ه  با  دلرام 
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؟ید ش  ابوالفضل  یط  وس  خواهر  عاشق   _

چند مکث  از  بعد  .د  بر  ش  يا  موه  یل  را  دستش  ل  ای  دان 
:ت گف  یا  هی  ثان 
!ر بدجو   _

ارازيت پ 
۳۵  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د نکش  غی  ج  تا  گرفت  گاز  محکم  را  ش  ني  ري  ز  لب  دلرام 
که ني  ا  ن  دی  شن  با  یز  رو  رد  کی  نم  فکر  وقت  چی  ه 

ذوق نی  چن  ني  ا  است  شده  دختر  کي  عاشق  برادرش 

.د کن  کنترل  را  لبخندش  وانست  تی  نم  عنوان  چی  ه  به  .د  کن 
؟یر دا  عکسشو  .م  رک  تی  م  ذوق  از  دارم  ل  ای  دان  یا  و   _
یگ زند  کجا  اصل  ؟ی  دار  دوسش  داره  خبر  خودش 

.. .ن  ماما  یت  راس  مش؟  نی  بب  ه  شی  م  نن؟  کی  م 

.دير پ  او  حرف  ن  ای  م  خنده  با  ل  ای  دان 
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تو رو  سوالت  جواب  بده  مهلت  !ی  کي  یک  ي  دلرام   _
.م کن  ا  دی  پ  مغزم 

.د کر  نگاه  برادرش  به  عشق  با  دلرام 
؟ هی  چ  اسمش  بگو  اول  پس  .ت  برا  خوشحالم  یل  یخ   _

سالشه؟ چند 

.ت برداش  زی  م  یو  ر  از  را  ش  ای  گوش  ل  ای  دان 
.ه سالش  کي  و  ت  سی  ب  .ت  سه  اله  اسمش   _

توقف عکس  کي  یو  ر  و  شده  ش  ای  گوش  یر  گال  وارد 
عشق پر  ین  چشما  و  لبخند  با  خودش  که  ني  ا  از  بعد  .د  کر 
.ت گرف  دلرام  سمت  به  را  یش  گو  گرد  نگاه  عکس  به 

.. .ا  یب   _

دقت با  .ت  گرف  او  دست  از  را  یش  گو  ان  جی  ه  با  دلرام 
و جثه  زي  ر  یر  دخت  .د  ش  ه  ری  خ  عکس  داخل  ري  تصو  به 
یک بانم  اما  ،ی  معمول  یه  ف  ایق  که  حی  مل  ید  لبخن  با  سبزه 

داشت تن  به  یز  سربا  لباس  که  پسر  کي  کنار  و  داشت 
.د بو  تاده  سي  ا 

ابوالفضله؟ پسر  ني  ا   _
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.ديد خن  ل  ای  دان 
نیب دور  تی  فی  ک  بخاطر  که  بودم  شانس  خوش  یل  یخ   _

و م  ری  بگ  عکس  ازشون  خواست  ازم  ابوالفضل  می  گوش 
.م بفرست  براشون  بعدا 

.د کر  نگاه  عکس  به  دوباره  دلرام 
.. .ل  ای  دان  بانمکه  یل  یخ   _

.د آور  بال  را  سرش 

خواهرش عاشق  دل  صد  نه  دل  هي  ونه  دی  م  داداشش   _
؟ید ش 

.دیش ک  ش  ای  ان  شی  پ  به  یت  دس  ل  ای  دان 
.ه ورد  ای  ن  روم  به  می  مستق  حال  تا  خب  اما  ونه،  دی  م   _

.د کر  نگاه  الهه  عکس  به  دوباره  دلرام 
؟یت نگف  مامان  به  ؟ی  ش  دوماد  قراره  ید  زو  به  پس   _

:د دا  جواب  عي  سر  ل  ای  دان 
.ه برس  وقتش  تا  یگ  ن  هم  تو  وام  خی  م  ازت  .ه  ن  فعل   _
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.د کر  نگاهش  دلرام 
.ل ای  دان  ه  شی  م  خوشحال  مامان  چرا؟   _

.ت نداش  یک  ش  مادرش  یل  خوشحا  در  .د  یش  ک  یف  پو  ل  ای  دان 
تا که  مطمئنم  م  ني  ا  از  اما  ه،  شی  م  خوشحال  مطمئنم   _

.ه ن  کی  نم  ول  برام  یر  خواستگا  نره 

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  دلرام 
؟ین ک  ازدواج  الهه  با  وای  خی  نم  خودت  مگه   _

:د دا  جواب  تي  جد  با  ل  ای  دان 
با ازدواج  یا  ه  گي  د  زی  چ  هر  از  تر  شی  ب.   . .م  دلرا  چرا   _
ازدواج قراره  اگه   .. .ش  وقت  به  اما  وام،  خی  م  رو  الهه 
فعل .م  بذار  الهه  یت  خوشبخ  برا  زورمو  همه  دي  با  کنم 

.. .ل  فع  کنم  کار  دي  با  .م  ندار  رو  ش  طي  شرا 

:د کر  زمزمه  ین  مهربا  با  دلرام 
؟یت هس  یچ  نگران  بهت  نن  کی  م  کمک  ا  ني  ا  بابا   _
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.د دا  هی  تک  ش  ای  صندل  به  ل  ای  دان 
ديا ب  فعل  اما  .م  ن  کی  م  ا  دی  پ  ز  این  هم  بابا  کمک  به  قطعا   _

.م کن  جور  و  جمع  خودمو  ید  ح  هي  تا 

حق ل  ای  دان  به  ید  اي  ز  حدود  تا  .د  دا  تکان  سر  دلرام 
برادرش .د  نبو  یا  ساده  یه  مسئل  کردن  ازدواج  .د  ا  دی  م 

.د شی  م  آماده  یق  اتفا  ن  ین  چ  یا  بر  لحاظ  همه  از  دي  با 
یلیخ .و  بگ  شه  خانواد  و  الهه  به  راجع  تر  شی  ب  م  کي   _

.ن بهشو  راجع  کنجکاوم 

ارازيت پ 
۳۵  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت برداش  را  زی  م  یو  ر  یو  من  ل  ای  دان 
ار کی  ب  تا  مي  بد  سفارش  م  کی  ک  و  قهوه  هي  بذار  پس   _

.میش نبا 

.دیش ک  شکمش  به  یت  دس  دلرام 
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و چاق  یل  یخ  .م  ری  بگ  مي  رژ  دي  با  حتما  کنکور  از  بعد   _
.م شد  زشت 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  ل  ای  دان 
.ن نز  حرف  یر  طو  ني  ا  خودت  به  راجع  قت  وچ  یه   _

و داده  تکان  خدمت  شی  پ  یا  بر  یت  دس  نشده  تمام  ش  اه  جمل 
از یم  ک  ان  جی  ه  با  بعد  و  داد  کی  ک  و  قهوه  سفارش 

.د کر  في  تعر  دلرام  برای  الهه  و  ابوالفضل  یه  خانواد 
پدرشان یه  حرف  و  کار  نند،  کی  م  یگ  زند  کجا  که  ني  ا 

او از  که  بود  فهمانده  الهه  به  چگونه  ار  بن  یل  او  و  ت  سی  چ 
به شد  تمام  شي  ا  هف  حر  یت  وق  .د  يآ  یم  خوشش 

.د کر  نگاه  دلرام  به  لبخند  با  و  داده  هی  تک  ش  ای  صندل 
خانم؟ یج  آب  یچ  تو   _

.د کر  نگاهش  یل  سوا  دلرام 
؟یچ من   _

:دیس پر  ط  ای  احت  با  و  مي  مل  ل  ای  دان 
؟ تی  زندگ  تو  یر  ندا  رو  یس  ک  تو   _
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یه خند  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب  مضطرب  دلرام 
.د بو  شده  دستپاچه  .د  کر  یک  زور 

؟یس ر  پی  م  ی  زی  چ  نی  همچ  یچ  یا  بر   .. .ه  ن   _

.ت انداخ  بال  شانه  ل  ای  دان 
یکي به  دلتو  من  مثل  هم  تو  ديا  ش  گفتم   .. .ی  جور  نی  هم   _

.یش با  باخته 
که ني  ا  با  .ت  نگذاش  فشار  تحت  آن  از  شی  ب  را  دلرام 
تا بود  کرده  مطرح  را  الهه  و  خودش  یا  ماجر  عمدا 
مرد با  ش  ای  عاطف  ارتباط  از  پرده  هم  دلرام  بلکه 

ن ای  م  انست  دی  م  که  بود  وقت  یلیخ  .ت  برداش  هي  همسا 
از واست  خی  م  .د  ذر  گی  م  چه  هيا  همس  مرد  و  خواهرش 

ه کی  يا  آنج  از  اما  بشنود،  را  موضوع  ني  ا  هم  دلرام  زبان 
قرار ش  ای  زندگ  از  یس  حسا  یا  روزه  در  او  انست  دی  م 
استرس او  به  گذاشتنش  فشار  تحت  با  واست  خی  نم  دارد 
دلرام بود  شده  متوجه  کامل  که  بخصوص  .د  کن  وارد 
ديا ب  فعل  .د  و  ری  م  طفره  موضوع  ني  ا  کردن  مطرح  از 
سراغ به  داشت  قصد  کنکور  از  بعد  .د  ر  کی  م  صبر 
هيا همس  مرد  که  د  شی  م  مطمئن  دي  با  .د  برو  بهزاد  خود 

رابطه در  و  نداشته  را  خواهرش  از  سوءاستفاده  قصد 
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قیق تح  بهزاد  به  راجع  قطعا  .ت  اس  ید  ج  احساساتش  با 
نین چ  ني  ا  ناختند  شی  م  را  او  که  یا  پسرعمه  .د  ر  کی  م  هم 
یاه بي  غر  حال  به  یا  و  .د  بو  درآمده  آب  از  کاه  ري  ز  آب 
یقیم ع  بازدم  با  را  نفسش  .د  نداشتن  او  از  یت  شناخ  که 

.د دا  ون  ری  ب 
که هستم  من  ین  بز  حرف  یت  خواس  وقت  هر  دلرام   _

.م بد  گوش  دلت  و  درد  به 
سس با  که  مقابلش  یت  شکل  کی  ک  به  را  نگاهش  دلرام 

.ت دوخ  بود  شده  نی  يز  ت  شکلت 
!ه کنکور  رو  تمرکزم  کل  فعل  .ن  ممنو   _

هم ل  ای  دان  و  داده  خاتمه  را  بحث  ني  ا  جمله  نی  هم  با 
.د ش  همراه  او  با  عامدانه 

********

ا هت  ساع  .د  ش  ه  ری  خ  اپ  تپ  ل  صفحهی  یو  ر  یه  نقش  به 
یمیظ ع  اطلعات  داشت  و  نشسته  تم  سی  س  پشت  که  بود 
باورش .د  ر  کی  م  مطالعه  را  بود  فته  اي  دست  آن  به  که 
اما کند،  ا  دی  پ  دست  زی  چ  همه  به  یگ  ساد  ني  ا  به  د  شی  نم 
در را  واست  خی  م  که  یز  یچ  آن  یه  هم  ا  بي  تقر  حال 
یه صفح  در  که  کارخانه  یه  نقش  به  .ت  داش  دست 

یه نقش  کي  .د  ش  ه  ری  خ  بود  آمده  در  شي  نما  به  اپ  تپ  ل 
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هر دي  با  .ه  کارخان  یا  هه  سنب  سوراخ  ک  تک  ت  از  کامل 
داشت حتم  .د  پر  سی  م  بخاطر  را  نقشه  ني  ا  شده  که  طور 
شت گی  م  یش  بخ  دنبال  دي  با  .د  ور  خی  م  دردش  به  بعدا  که 
مطمئن .د  دن  شی  م  یر  نگهدا  یم  يد  ق  یا  هه  پروند  آن  در  که 

کارخانه داخل  بود  دنبالش  که  ی  يا  هه  پروند  تمام  بود 
قت ون  آ  .د  ر  کی  م  ا  دی  پ  را  مکانشان  دي  با  فقط  .د  بودن 

.د کن  طرح  ا  هن  آ  به  یب  ای  دست  یا  بر  ی  اه  نقش  وانست  تی  م 
با .د  خور  زنگ  ش  ای  گوش  که  بود  نقشه  ری  درگ  همچنان 
را تماس  .د  ش  بلند  اپ  تپ  ل  پشت  از  بهنام  یه  شمار  ن  دي  د 
در بهنام  یا  صد  .ت  رف  آشپرخانه  سمت  به  و  داده  جواب 

.دیچیپ گوشش 

ارازيت پ 
۳۶  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

بهزاد؟ چطوری   .. .م  سل   _

را ش  ري  ز  و  گذاشته  گاز  روی  را  آب  یر  کت  بهزاد 
.د کر  روشن 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

       

 

         

             

 

         

 

 

     

             

 

                  

       

             

 

     

                

               

 

       

https://t.me/darkhaste_romanh

چخبر؟ ؟ی  چطور  تو  خوبم   .. .م  سل   _

:د دا  جواب  تي  جد  با  بهنام 
.ت به  بدم  خبر  هي  زدم  زنگ  .م  ت  سی  ن  بد   _

.د دا  هی  تک  ت  نی  کاب  به  بهزاد 
؟یر چخب   _

.دیش ک  یف  پو  بهنام 
.ت ش  گی  م  دنبالت  اشت  د.   . .م  به  زد  زنگ  ساناز  صبح   _

بهزاد کند  کامل  را  حاتش  یض  تو  بتواند  که  ني  ا  از  قبل 
:دير پ  حرفش  ن  ای  م  کنجکاو 

انه؟ ري  ا  مگه  ساناز  شت؟  گی  م  من  دنبال   _

:د ز  غر  بهنام 
بهزاد  .. .م  گی  م  دارم  ر  یگ  ب  دهن  به  زبون  ه  قی  دق  دو   _

.ه نرفت  هوتن  با  ساناز  .ن  شد  جدا  ساناز  و  هوتن 

.د ش  گرد  بهزاد  چشمان 
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؟ین مطمئ  ؟ی  چ   _

:ت گف  ان  نی  اطم  با  بهنام 
یه خون  دم  رفته  .م  مطمئن  که  معلومه   .. .ا  باب  آره   _

کجاست؟ بهزاد  که  من  به  زده  زنگ  .ی  نبود   .. .ت  یل  قب 
ت؟ سی  ن  دسترس  در  شی  گوش  چرا 

.ت بس  را  چشمانش  حرص  با  بهزاد 
سال چند  خوبه  ه؟  شی  نم  من  ل  ایخیب  چرا  دختره  ني  ا   _

.. .ه  وگرن  مي  زد  بهم  خودش  خواست  با  قبل 

.د کر  قطع  را  او  جملهی  بهنام 
ساناز ني  ا  رسم  تی  م  .ن  ک  ول  حرفارو  ني  ا  بهزاد   _

.ت برا  شه  دردسر 
:دیل نا 

خبر تي  پاراز  جی  پ  از  بدبختانه  که  ین  و  دی  م  خودتم   _
.ه دار 

.دیش ک  درهم  را  شي  ا  هم  اخ  بهزاد 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                

             

 

         

                    

          

       

              

                    

   

 

             

   

 

         

                    

                  

       

 

         

https://t.me/darkhaste_romanh

یتير خ  نی  همچ  یب  حسا  چه  رو  ه  شی  نم  باورم  هنوزم   _
؟یت گف  بهش  رو  یچ  همه  و  ید  کر 

:د ز  لب  ندامت  با  بهنام 
م ای  پ  د  زی  م  زنگ  که  بس  بود  کرده  تی  لی  ت  مخمو  بابا   _

یل  .. .م  خونه  اومد  پررو  پررو  تهشم  .د  ا  دی  م 
.دير پ  دهنم  از  صحبتامون 

نه کی  نم  یر  کا  قت  وچ  یه   .. .ه  عاشقت  ساناز  گفتم  خودم  با 
د اي  ز  حال  اما  باشه،  ضررت  به  که  نه  زی  نم  یف  حر  ا 

.م ت  سی  ن  مطمئن 

.د کر  فرو  شي  موها  یل  را  دستش  بهزاد 
؟ هی  چ  منظورت   _

:د دا  جواب  حرص  با  بهنام 
تو عقل  ؟ی  گفت  بهش  دلرام  به  راجع  یچ  برا  ه  کی  مرت   _

یا بر  کمه  شه  تخت  هي  ساناز  ني  ا  یگ  یم  ن  ت؟  سی  ن  سرت 
نه؟ کی  م  یر  کا  هي  یف  تل 

.د ش  یص  حر  هم  بهزاد  بار  ني  ا 
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!یت ف  گی  نم  جی  پ  به  راجع  بود  سرت  تو  عقل  تو   _
.د دا  ون  ری  ب  کلفه  را  نفسش 

از یچ  یا  بر  ساناز  شده؟  یچ  م  نی  بب  بنال  آدم  نی  ع  هنام  ب 
تو که  گفته  دلرام  و  من  به  راجع  یچ  شده؟  جدا  هوتن 

؟یگیم پرت  و  چرت  همه  ني  ا 

:د کر  زمزمه  اکراه  با  بهنام 
ین عي  .ه  شد  جدا  هوتن  از  تو  بخاطر  ساناز  بهزاد   _

!ه گی  م  یر  طو  ني  ا  که  خودش 

.دی يا  س  هم  یو  ر  را  شي  ا  هن  دندا  بهزاد 
جدا من  از  هوتن  بخاطر  مگه  .ه  ن  کی  م  غلط  خودش   _

آدمن؟ ني  ا  یه  مسخر  ملت  نشد؟ 
.د ز  ید  پوزخن 

برا دستش  که  آورده  بال  ید  گن  چه  ت  سی  ن  معلوم   _
باور رو  حرفاش  که  یق  احم  اونقدر  .ه  شد  رو  هوتن 

؟ید کر 

ارازيت پ 
۳۶  _۱ ارت  پ 
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امل ع_  ينب  ز 

.دیش ک  یف  پو  بهنام 
نيا م  گی  م  دارم  .ت  سی  ن  مهم  ا  زی  چ  ني  ا  الن  بهزاد   _
هي کل  یر  دا  که  خبرم   .. .ه  دنبالت  ونه  وي  د  یه  دختر 

دردسر برات  ین  نک  حالش  به  یر  فک  هي   .. .ه  کم  شه  تخت 
.ه شی  م 

سکوت برادرش  ید  ج  یا  هر  تذک  ن  دی  شن  از  کلفه  بهزاد 
انست دی  نم  اما  فت،  گی  نم  اه  ریب  هم  چندان  بهنام  .د  کر 
ت ای  خصوص  ساناز  .د  یش  يد  ن  ایم  یل  حه  را  چه  به  دي  با 

تا انست  دی  م  .د  بو  لجباز  شدت  به  .ت  داش  را  خود  خاص 

وقت او  اما  د،  شی  نم  لش  ای  خیب  دي  دی  نم  کي  نزد  از  را  او 
یزیچ .ت  نداش  را  ساناز  با  جدل  و  بحث  و  ملقات 

.د کن  ا  دی  پ  دست  بود  دنبالش  که  یک  مدار  به  تا  بود  نمانده 
ديا ب  .د  شو  یر  گي  د  موضوع  پرت  حواسش  واست  خی  نم 
تا .د  ر  کی  م  سره  کي  را  آتوسا  کار  تر  عي  سر  چه  هر 

کرده یر  کا  یف  مخ  دلرام  از  حد  از  شی  ب  هم  ا  جن  یم  ه 
آتوسا د  اي  به  وقت  هر  و  داشت  وجدان  عذاب  .د  بو 
زن او  بفهمد  دلرام  اگر  دیس  ر  پی  م  خود  از  فتاد  ای  م 
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گرفته یز  با  به  اهدافش  به  ن  دی  رس  یا  بر  را  یر  گي  د 
افکار رد  کی  م  یع  س  .د  ا  دیم  نشان  یش  واکن  چه  است 
اگر .د  نبو  موفق  چندان  اما  کند،  دور  خود  از  را  یف  من 

رد کی  م  تمام  را  ان  شه  رابط  ن  اي  جر  ني  ا  ن  دی  فهم  با  دلرام 
.دیش ک  محکم  را  شي  موها  .د  ش  قبل  از  ر  ته  کلف  چه؟ 

رفتم بگو  بدونم  چه   .. .ر  بذا  سرکارش  م  کي  بهنام   _
ساناز اوضاع  ني  ا  تو  ونم  دیم  ن  الن   .. .ی  يا  ج  یا  هی  ترک 

.م بذار  دلم  یا  کج  رو 

:ت گف  تي  جد  با  بهنام 
.م بذار  کارش  سر  هفته  هي  بتونم  تهش  من  بهزاد   _

کم هفته  کي  .د  دا  ماساژ  را  چشمانش  یه  گوش  بهزاد 
یاه چار  حال  ني  ا  با  .ت  داش  ز  این  یر  ت  شی  ب  وقت  او  .د  بو 

چانه بهنام  با  موضوع  ني  ا  سر  وانست  تی  نم   .. .ت  نداش 
.د بزن 

کارام .ن  ک  سرش  به  دست  ین  و  تی  م  که  ی  يا  ج  تا  فعل   _
کف ارم  ذی  م  حسابشو  باهاش  ارم  ذی  م  قرار  هي  شه  یک  ا 

!ین روا  یه  کی  زن  .ش  دست 
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.د کر  فوت  یش  گو  داخل  را  نفسش  بهنام 
؟ین ک  ا  دی  پ  یز  یچ  یت  تونس  ه؟  دی  رس  کجا  به  کارات   _

با و  وصله  حی  ب  .د  ز  ون  ریب  آشپزخانه  از  بهزاد 
.ت انداخ  کاناپه  روی  را  خودش  خراب  یب  اعصا 

ردم گی  م  دارم  .م  کرد  دا  یپ  رو  کارخونه  کل  یه  نقش   _
یا پرت  و  خرت  و  ا  هه  پروند  که  ی  زی  چ  یر  انبا  دنبال 

.ن ار  دی  م  نگه  اونجا  رو  یم  يد  ق 
.د خاران  را  ش  ای  ان  شی  پ 

یق صندو  گاو  .م  بگرد  آتوسا  اتاق  تو  دي  با  م  دي  شا   _
!

:دیس پر  دي  ترد  با  بهنام 
بهزاد؟ نی  چ  ا  قی  دق  یت  هس  دنبالش  که  یک  مدار   _

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
از بابا  همراه  که  نواست  یب  کارگر  تا  چند  یه  پروند   _

ديا ب  مه  گي  د  یا  زی  چ  یر  س  هي  .ن  شد  اخراج  کارخونه 
یر ا  کت  دس  محصولت  یو  ر  ید  ن  به  بست  یا  خي  تار  .ه  باش 

ارو هه  پروند  اون  نتونم  اگه  یت  ح  .د  اي  ز  احتمال  به  ه  شی  م 
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  به   دوباره   رو   قبل   سال   چند   ی ماجرا   اون   و   کنم   دا ی پ 

  ن ي ا   بتونم   تا   کنم   جور   ی مدرک   ه ي   د ي با   بندازم   ان ي جر 

 .  کنم   ثابت   ماجرارو 

 

 : زد   لب   ی نگران   با   بهنام 

  ی رفت   بهزاد   ؟ ی وفت ی ب   ر ی گ   اگه   ؟ ی کن   ثابت   ی نتون   اگه _  

 ؟ ی دار   خبر   ر ی ش   دهن   تو 

 

 : داد   جواب   مطمئن   و   بست   را   چشمانش   بهزاد 

  گه ي د   الن .  کردم   شروع   وقته   ی ل ی خ   راهو   ن ي ا   من _  

 ... باداباد   چه   هر ...  تهشم ...  بهنام   ستم ی ن   راه   وسط 

 

 . د ی کش   ی آه   بهنام 

 داره؟   خبر   انات ي جر   ن ي ا   از   چقدر   دلرام _  

 

 . شدند   باز   بلفاصله   بهزاد   چشمان 

  ی ز ی چ   هم   تو .  دونه ی نم   ه ی قض   ن ي ا   از   ی ز ی چ   ی دل _  

 . ی گ ی نم   بهش 
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ت سی  ن  دی  بع  .ه  باش  ساناز  به  حواست  بهتره  اما  باشه،   _
از شده  که  هم  تو  کردن  خراب  یا  بر  و  دلرام  شی  پ  بره 

دردسر تو  ممکنه  اونوقت  .ه  بگ  براش  تي  پاراز  جی  پ 
.یت ف  وی  ب 

ارازيت پ 
۳۶  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  یه  کوتا  مکث 
.هيد ج  یل  یخ  برات  هي  همسا  دختر  ني  ا  نم  کی  م  فکر   _

.ت نشس  شي  سرجا  و  شده  بلند  بهزاد  بهنام  ید  ج  تذکر  با 
دیع ب  یر  کا  نی  چن  ساناز  از  .ت  ف  گی  م  درست  برادرش 

سراغ حال  به  تا  بود  ممکن  یت  ح  .ت  گرف  استرس  .د  نبو 
دلرام حتما  بود  گونه  ني  ا  اگر  اما  باشد،  رفته  هم  دلرام 
حال ني  ا  با  .د  ر  کی  م  اشاره  آن  به  ان  شي  ا  هت  صحب  ن  ای  م 
احتمال که  ني  ا  از  قبل  دي  با  حتما  .د  ر  کی  م  ک  سي  ر  دي  نبا 
ليد تب  تی  واقع  به  ساناز  یا  رفتاره  با  رابطه  در  شي  ها 
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با تماسش  فکر  ني  ا  با  .د  زیم  حرف  دلرام  با  دند  شی  م 
.د دا  ن  اي  پا  را  بهنام 

ساناز که  ني  ا  از  قبل  بزنم  زنگ  دلرام  به  برم  بهتره   _
؟یر ندا  یر  کا  .ه  بزن  دي  جد  گند  ه 

:د دا  جواب  ین  نگرا  با  بهنام 
خودت مراقب  توروخدا  فقط  بکن  ین  کی  م  یر  کا  هر   _

.ش با 

.د دا  را  جوابش  کوتاه  بهزاد 
.ل فع  .م  هست   _

.د کر  قطع  را  تماس  و  داده  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو 
د شی  م  ش  اه  حق  متوجه  آتوسا  اگر  .د  بو  یر  سرس  قولش 

ینیم تض  چی  ه  .د  يا  یب  سرش  بر  ی  يل  ب  هر  بود  ممکن 
هم نی  هم  یا  بر  .د  نرو  لو  ش  اه  نقش  که  نداشت  وجود 

اما بود،  کرده  آماده  یق  اتفا  هر  یا  بر  را  خودش 

شيا ج  از  .د  ببر  ی  يو  ب  ماجرا  نيا  از  بهنام  واست  خی  نم 
.د کر  عوض  را  شي  ها  لباس  کلفه  و  شد  بلند 

در که  ین  گوناگو  یا  فکره  .د  بمان  خانه  در  واست  خی  نم 
.د کنن  ش  اه  ان  وي  د  بود  ممکن  وردند  خی  م  چرخ  سرش 
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حرف او  با  دي  با  هم  .د  برو  دلرام  ن  دي  د  به  گرفت  می  تصم 

قطعا ش  ای  موفرفر  ی  هي  همسا  با  ملقات  هم  و  د  زی  م 
.د ر  کی  م  عوض  را  شي  هوا  و  حال 

*****

.د کر  نگاه  بهزاد  به  ت  ری  ح  با  دلرام 
؟ می  کن  ید  کوهنور  یا  و  خی  م  واقعا   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  بهزاد 
!ت اورس  مي  اومد  انگار  ید  کوهنور  یگ  یم  نی  همچ   _

ه شی  م  داره  بی  ش  م  کي  که  آسفالت  یه  جاد  تو  رفتن  راه 
؟ید کوهنور 

در چی  پ  و  ار  دب  یش  ری  مس  به  ان  زي  آو  ی  يا  هب  ل  با  دلرام 
.د کر  نگاه  مقابلشان  چی  پ 
داره؟ بی  ش  م  کي  فقط   _

دستش .د  يد  خن  او  ان  زي  آو  یا  هب  ل  ن  دي  د  با  بهزاد  بار  ني  ا 
.د کن  حرکت  کرد  مجبورش  نش  دی  کش  با  و  گرفت  را 

د ای  نم  بهت  ا  دي  مر  ؟ی  ن  کی  م  رفتار  کوالها  هی  شب  چرا   _
.یش با  تنبل  همه  ني  ا 
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.د کر  اخم  دلرام 
!یو ر  ده  ای  پ  رفتم  صبح  من  خب   _

.ت گرف  تر  محکم  را  او  دست  بهزاد 
.. .ه  کرد  شرکت  ماراتن  یو  د  انگار   .. .ت  برا  م  ری  بم   _

.م نی  بب  ل  ا 

.د دا  سرعت  شي  ا  هم  قد  به  یک  اند  ناچار  به  دلرام 
حوصله نی  هم  برا  م  کي  مضطربم  کنکور  بخاطر   _

.م ندار 

.د ز  غر  بهزاد 
شه دي  ا  طراح  و  کنکور  به  تهش  .د  کر  شروع  باز   _

رو تلشت  مدت  ني  ا  تو  .ه  گيد  کن  ول  بابا  .م  دی  م  فحش 

نه تست  نه  یر  یم  کتاب  سراغ  نه  ه  گي  د  .ه  بس  ید  کر 
.. .ه  جزو 

.ديد خن 
شرکت استقامت  یو  د   .. .ین  کی  م  ید  کوهنور  بجاش   _

... و  ین  کی  م 
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حرفش زد  شي  بازو  به  دلرام  که  یم  محک  مشت  با 
.ت گرف  شدت  ش  اه  خند  و  ماند  ناقص 

خوبه .ی  ورزشکار  خودت  نکه  !ن  ک  مسخره  خودتو   _
!یدیب وا  خی  م  ظهر  لنگ  تا 

.د کر  روانه  سمتش  به  یک  چشم  بهزاد 
.مین ک  نام  ثبت  باشگاه  مي  بر  ید  دا  رو  کنکورت   _

متوقف را  شي  ا  هم  قد  متعجب  هم  بهزاد  .د  تا  سي  ا  دلرام 
:دیس پر  دي  ترد  با  دلرام  .ت  دوخ  چشم  او  به  و  کرده 

د؟ ای  م  بدت  چاقم  من  که  ني  ا  از   _

ارازيت پ 
۳۶  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

و اخم  به  را  شي  جا  بعد  و  گرفته  شدت  بهزاد  تعجب 
.د دا  تی  عصبان 

؟یس ر  پی  م  که  هي  اه  مسخر  سوال  چه  ني  ا   _
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:د ز  لب  آرام  .ت  انداخ  نی  يا  پ  را  سرش  دلرام 
.ه مهم  ا  زی  چ  ني  ا  ای  لی  خ  برا  الن  خب   _

:د ز  لب  بعد  و  کند  حرکت  کرد  مجبورش  دوباره  بهزاد 
یر فک  نی  همچ  باشگاه  م  ير  ب  گفتم  که  ني  ا  بخاطر   _

؟ید کر 
.د کر  نگاه  او  خ  رم  ین  به  پ  چپ  چ 

؟ی اه  ون  وي  د   _
.د دا  فشار  را  دلرام  دست 

من که  ني  ا  از  ممکنه  مثل  !ه  مهم  تو  برا  م  دي  شا  اي   _
.د ای  ب  بدت  ندارم  پک  س  کی  س  مثل  و  لغرم 

:ت گف  وصله  حی  ب  دلرام 
احساس که  وقته  یل  یخ  یل  و  .ت  سی  ن  مهم  من  برا  نه   _

.م ندار  ظاهرم  به  یب  خو 

:د کر  زمزمه  ان  نی  اطم  با  بهزاد 
ره بی  م  زمان  بنفس  اعتماد  برگشتن  .ه  شی  م  درست   _

.ی صبور  و  واد  خی  م  ني  تمر  .ی  دل 
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نتوانست ني  بنابرا  بود  آتوسا  و  ساناز  ری  درگ  فکرش 

نیل او  به  .د  کن  مکث  موضوع  ني  ا  یو  ر  د  اي  ز  یل  ی 
.د کر  اشاره  بود  راهشان  سر  که  یت  ک  می  ن 

؟ می  نی  بش   _

.ديد خن  دلرام 
.ید ش  خسته  زودتر  که  تو   _

.د ز  یک  زور  ید  لبخن  بهزاد 
.ت باها  بزنم  حرف  یع  موضو  هي  به  راجع  وام  خی  م   _

کرد، نگاهش  کنجکاو  دلرام  نشستند  که  کت  می  ن  یو  ر 
:ت گف  عي  سر  دي  بگو  یز  یچ  بهزاد  که  ني  ا  از  قبل  اما 

؟یر ب  یا  و  خی  م  بازم   _

یه جمل  نی  هم  .د  چرخان  او  سمت  به  را  سرش  بهزاد 
.د بو  ها  زی  چ  یل  یخ  یا  يو  گ  دلرام  ترس  از  پر  و  وا  هی  ب 
ديا ب  او  و  بود  شده  وابسته  او  به  ش  ای  موفرفر  یه  يا  همس 
ر ای  خت  ای  ب  .د  ر  کی  م  ان  شه  رابط  جمع  تر  شی  ب  را  حواسش 

.د آم  سراغش  به  اضطراب  .د  دا  فشار  را  دلرام  دست 
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یا بر  یق  اتفا  چه  قت  ون  آ  مد  آی  م  سرش  بر  ی  يل  ب  اگر 
حد تا  را  اضطرابش  کرد  یع  س  اد؟  دی  م  رخ  دلرام 

.د ز  پس  را  یف  من  افکار  .د  کن  پنهان  توان 
.م بر  ی  يا  ج  ت  سی  ن  قرار  !ی  موفرفر  نه   _

:م داد  ادامه  مطمئن 
.ميریم هم  با  بار  ني  ا  برم  ی  يا  ج  بخوامم   _

یا معن  بهزاد  یه  جمل  .د  کر  کنترل  را  لبخندش  دلرام 
شدن ید  ج  به  او  بود  ممکن  .ت  داش  خود  پشت  یق  یم  ع 

باشد؟ ه  دی  شي  اند  ان  شه  رابط 
؟ین بز  حرف  یچ  به  راجع  یا  و  خی  م  پس   _

از انست  دی  نم  .د  یش  ک  شي  موها  به  یت  دس  کلفه  بهزاد 
انست دی  م  اما  فت،  گی  م  چه  و  رد  کی  م  شروع  دي  با  کجا 

همه فت  ری  م  دلرام  سراغ  ساناز  اگر  د  زی  م  حرف  دي  با 
.د ور  خی  م  بهم  زی  چ 
.ه ساناز  به  راجع   _

:د دا  حی  توض  بلفاصله 

اومد قبل  ماه  چند  که  ین  همو   .. .م  سابق  دختر  دوست   _
.ديد هم  با  مارو  و  مه  خون 
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آمده سراغش  به  ین  نگرا  .د  رفتن  بال  دلرام  یا  ابروه 
.د بو 

دختر دوست  به  که  یگ  ب  وای  خی  م  یچ  شده؟  یچ   _
مربوطه؟ سابقت 

و گرفته  دلرام  از  را  نگاهش  .دیش  ک  یق  یم  ع  نفس  بهزاد 
سوال به  دادن  جواب  یا  بج  .ت  دوخ  رو  به  رو  به 

:د کر  زمزمه  دلرام 
.د ش  عوض  هوتن  با  ی  يا  آشن  از  بعد  ساناز  یا  رفتار   _
هي تو  .ب  خو  یل  یخ  یل  ما  وضع  با  بود  پسر  هي  هوتن 

کیت ساناز  با  اول  همون  از  .م  يديد  رو  ه  گي  همد  ین  مهمو 
.د زی  م 

.د ز  ید  پوزخن 
.دیس ر  واست  خی  م  که  یز  یچ  به  تهشم   _

ارازيت پ 
۳۶  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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.ت انداخ  بال  شانه 
.. .ی  لی  دل  هر  به  حال  باشه؛  اون  با  واست  خی  م  ساناز   _

یتیم اه  برام  .م  کن  لی  تحم  بهش  خودمو  نخواستم  منم 
که بودم  مطمئن  ني  ا  از  فقط  .ن  فت  گی  م  یچ  هی  بق  نداشت 
ساناز .م  دار  نگه  خودم  کنار  زور  به  رو  یس  ک  ونم  تی  نم 
ارتباطم دادن  ادامه  گه  يد  .د  بو  گرفته  رو  هوتن  چشمش 

.د شی  م  محسوب  تي  خر  باهاش 

.د دا  هی  تک  زانوانش  به  را  شي  ا  هج  آرن 
.. .ت  هس  هم  یز  یچ  هي  البته   _

.د کر  لي  متما  دلرام  سمت  به  یک  اند  را  سرش 

.م نداشت  دوست  رو  ساناز  دي  با  که  اونقدر  م  دي  شا   _
.دیش ک  گردنش  به  یت  دس  کلفه 

بهزاد حال  به  تا  .د  ر  کی  م  شي  تماشا  سکوت  در  دلرام 
را یگ  درماند  وانست  تی  م  .د  بو  ه  دي  ند  کلفه  گونه  ني  ا  را 
از .د  ده  صی  تشخ  زدن  حرف  موقع  ش  اه  چهر  یو  ر  از 

برخلف و  دي  ر  پی  م  ر  گي  د  یه  شاخ  به  شاخه  ک 

درهم را  شي  ا  هم  اخ  ش  ای  گ  شی  هم  خندان  صورت 
لب ري  ز  .د  نی  بب  گونه  ني  ا  را  او  نداشت  دوست  .د  یش  کی  م 

:د کر  نجوا 
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بهزاد؟ یب  خو   _

از را  شي  ا  هف  حر  یه  یق  ب  دوباره  و  داد  تکان  سر  بهزاد 
.ت گرف  سر 

دارم دوست  رو  ساناز  ردم  کی  م  فکر  که  یع  موق   _
بود جذاب  برام  ظاهرش   .. .ش  ناختم  شی  نم  که  بود  یت  وق 

بهم مارو  یر  کا  اول  م  تیب  جذا  نی  هم  طبع  به  خب  و 
درد به  م  دی  فهم  زمان  گذشت  با  رفته  رفته  .د  کر  کي  نزد 

.مير و  خی  نم  هم 
.د بو  رفته  فرو  فکر  در  که  انگار  .د  کر  یه  کوتا  مکث 

با کردم  قبول  راحت  یل  یخ  که  بود  نی  هم  بخاطر  دي  شا   _
.. .ه  بر  هوتن 

.د کر  نگاه  بود  ه  دي  خر  ش  يا  بر  دلرام  که  ید  دستبن  به 
قت وچ  یه  ید  بو  تو  ساناز  یا  ج  اگه  نم  کی  م  فکر  دارم   _

.م کن  رفتار  متمدانه  همه  ني  ا  ونستم  تی  نم 

.د ش  ا  جه  با  ج  کت  می  ن  یو  ر  دلرام 
اگه .ی  ت  سی  ن  یض  را  حرفا  نيا  گفتن  از  ه  گی  م  ته  ف  ای  ق   _

.. .ه  سختت 
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تیع قاط  با  و  چرخانده  او  سمت  به  را  سرش  بهزاد 
.دير پ  او  حرف  ن  ای  م 

.م بگ  دي  با   .. .م  دلرا  نه   _
در و  داده  تکان  سر  دلرام  تا  شد  باعث  ش  تی  قاطع 

.د نی  بنش  او  یا  هف  حر  یه  یق  ب  انتظار  به  سکوت 

شده تموم  من  یا  بر  یچ  همه  شد  نامزد  هوتن  با  یت  وق   _
همه هم  ساناز  یا  بر  ردم  کی  م  فکر  .د  م  وی  م  حساب  به 

.. .ا  ام  شده،  تموم  ی 

.د کر  لی  تکم  دلرام  را  ش  اه  جمل 
.د بو  نشده  تموم  اون  برا  اما   _

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  بهزاد 
اما نشده،  تموم  النم  نی  هم  ظاهرا  .د  بو  نشده  تموم  نه   _

لباس آدما  که  ه  ني  ا  نگرفته  د  اي  هنوز  ساناز  که  یز  ی 
که بعدا  و  کمد  ته  یز  بندا  زد  رو  دلت  یت  وق  که  تن  سی  ن 

.ش سراغ  یر  ب  شد  تنگ  براش  دلت 
نيا تمام  .د  بو  ه  دی  رس  ماجرا  اصل  به  .د  یش  ک  یف  پو 

که کند  مطمئن  را  دلرام  تا  بود  کرده  را  ا  هی  نی  چه  مقدم 
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وجود ساناز  به  ید  تعه  و  احساس  چی  ه  او  جانب  از 
.د برو  ماجرا  اصل  سراغ  به  بعد  تا  ندارد 

!ه شد  جدا  هوتن  از  ساناز  گفت  دوستام  از  یک  ي   _

.د رفتن  بال  دلرام  یا  ابروه 
؟یچ یا  بر   _

:د دا  جواب  افسوس  با  بهزاد 
از کنم  فکر  .ه  کرد  هندوستان  د  اي  ش  لی  ف  دوباره  ظاهرا   _
.ت سی  ن  یل  نرما  آدم  کل  که  ید  یم  فه  شي  سر  اون  برخورد 

:دیس پر  دي  ترد  با  دلرام 
نات اي  جر  ني  ا  ین  عي  ؟ی  گ  یم  من  به  ارو  ني  ا  یر  دا  چرا   _

دارن؟ یط  ارتبا  چه  من  به 

.د دا  هی  تک  کت  می  ن  به  بهزاد 
.ت سراغ  د  ای  ب  ساناز  نم  زی  م  حدس   _

.د رفتن  بال  دلرام  یا  ابروه 
؟یچ یا  بر  من؟  سراغ   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

 

       

                   

 

 

 

 

 

                  

           

                

                  

                    

               

 

            

                  

                

 

     

https://t.me/darkhaste_romanh

:د دا  جواب  کلفه  بهزاد 
.ه بزن  بهم  رو  ون  مه  رابط  که  بکنه  رو  شی  سع  تمام  تا   _

ارازيت پ 
۳۶  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

که یب  جوا  برابر  در  یا  هی  چندثان  یث  مک  از  بعد  دلرام 
:د کر  زمزمه  داد  سوالش  به  بهزاد 

تین ذه  حرفاش  با  تونه  یم  ساناز  ین  کی  م  فکر  اگه   _
.ه اشتباه  فکرت  بگم  دي  با  کنه  خراب  تو  به  نسبت  منو 
تو یا  حرف  به  که  یش  با  ه  دی  فهم  و  ني  ا  دي  با  ه  گي  د  حداقل 
.. .ا  ام  دارم،  اعتماد  ناسمش  شی  نم  که  یس  ک  از  تر  شی  ب 

را شي  ا  هی  ند  به  جمل  ذهنش  در  داشت  .د  کر  سکوت 
کند، ن  ای  ب  درست  را  منظورش  بتواند  تا  رد  کی  م  درست 

عجله او  یا  هف  حر  یه  یق  ب  ن  دین  ش  یا  بر  بهزاد  اما 
.ت داش 

دلرام؟ یچ  اما   _
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.ت دوخ  انگشتانش  به  را  نگاهش  دلرام 
.م شی  م  جی  گ  من  ون  مه  رابط  یگ  یم  یت  وق  بهزاد   _
.ت دوخ  او  به  و  کرده  جدا  دستانش  از  را  نگاهش 

ا؟ قی  دق  هی  چ  هم  با  ما  یه  رابط  الن   _

.د کر  نگاهش  دی  ناام  بهزاد 
.. .ن  م  یل  د   _

.دير پ  حرفش  ن  ای  م  دلرام 
حرف ون  مه  رابط  از  یت  وق  همم  فی  نم  واقعا  من   _

اي ید  شاگر  استاد  رابطهی  ؟  هی  چ  منظورت  ین  زی  م 
هست؟ مون  نی  ب  که  یل  معمو  یت  دوس 

.ت دوخ  چشم  او  به  زده  ت  ری  ح  بهزاد 
؟یل معمو  یت  دوس   _
.د ز  ید  پوزخن 

دوست که  یت  هس  ی  يا  دختر  دست  اون  از  هم  تو  نکنه   _
!؟ ن  نی  بی  م  برادر  چشم  به  رو  پسرشون 
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.د ز  او  حرص  پر  لحن  به  ید  لبخن  دلرام 
م؟ گی  م  دروغ  مگه  ؟ی  شی  م  یب  عص  چرا   _

.دیش ک  پر  شي  ا  هب  ل  یو  ر  از  لبخند 
نه .ه  یچ  شغلت  ونم  دی  م  نه  .م  ون  دی  نم  تو  از  یچ  یه  من   _

نه .ی  داد  دست  از  رو  مادرت  و  پدر  چرا  ونم  دی  م 
.. .ه  ن  اي  یر  دا  یل  یم  فا  ونم  دی  م 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش 

به راجع  تر  شی  ب  هم  یل  معمو  یا  دوست  یت  ح  بهزاد   _
راجع من  که  یز  یچ  از  شتر  یب  یل  یخ  .ن  ون  دی  م  ه  گي  همد 

.م ون  دی  م  تو  به 

:ت گف  قاطع  بهزاد 
.. .ی  دل  دارم  دوستت  من   _

.د کر  قطع  را  ش  اه  جمل  دلرام 
.ت سی  ن  یف  کا  داشتن  دوست  بهزاد   _

بال را  دستش  ني  بنابرا  اد  دیم  حق  او  به  کامل  بهزاد 
.د آور 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

              

              

                

 

   

                  

     

                 

            

            

                  

                 

 

         

               

 

                      

         

                

               

https://t.me/darkhaste_romanh

.م گفت  بهت  که  قبل  من  یل  و   .. .ه  توئ  با  حق   .. .ی  اک   _
حرف می  نی  شی  م  کنکورت  از  بعد  .م  دار  لزم  فرصت 

جواب یش  با  داشته  یل  سوا  هر  م  دی  م  قول  منم  .م  ین  زی  م 
.م بد 

.د کر  اخم 
انگار که  نکن  وانمود  یر  جو  هي  لطفا  دلرام  فقط   _

.ت سی  ن  مون  نی  ب  یز  ی 
.دیخ چر  دلرام  سمت  به  و  داده  حرکت  تنش  به 
از اره  ذی  نم  غرورشون  که  ای  لی  خ  برخلف   _

من .م  ت  سی  ن  یر  طو  ني  ا  من  بزنن  حرف  احساسشون 
ی يا  آشن  و  ن  دي  د  از  بعد   ... یل  د  کردم  یگ  زند  تنها  ا  هل  سا 
.ن نک  م  دی  ناام  .م  ای  درب  ی  يا  تنه  از  که  وارم  دی  ام  یل  یخ  تو  با 

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  دلرام 
؟یا و  خی  م  ت  ای  يا  تنه  کردن  پر  یا  بر  فقط  منو  ین  عي   _

شالش ري  ز  از  سماجت  با  که  او  فر  یا  موه  به  بهزاد 
.د ش  ه  ری  خ  بودند  زده  ون  ری  ب 

و بی  عج  احساس  هي  ت  شی  پ  چون  وام  خی  م  تورو   _
.ه ش  پر  ونست  تی  م  ای  لی  خ  با  م  ای  يا  تنه  وگرنه  .م  دار  خوب 
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پر و  ساده  یا  هف  اعترا  .د  يد  دز  او  از  را  نگاهش  دلرام 
یر جا  را  یم  گر  حس  درونش  در  بهزاد  حس 

را او  یا  هم  غ  تمام  وانست  تی  م  که  یس  احسا  .ت  اخ  سی  م 
.د بسپار  یش  فرامو  باد  به 

فقط؟ می  نی  بب  رو  ه  گي  همد  یت  گف  ساناز  بخاطر  فقط   _

ارازيت پ 
۳۶  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت انداخ  بال  ابرو  بهزاد 
ینیبشیپ قابل  واقعا  ساناز  .م  ین  نگرا  و  می  دلتنگ  بخاطر   _

.ین ک  باور  که  ببافه  بهم  یت  مزخرفا  هي  م  دی  ترس  .ت  سی  ن 

.د ز  زل  او  چشمان  در  و  د  یخ  چر  بهزاد  سمت  به  دلرام 
م دی  پرس  ازت  یل  سوا  هر  کنکور  از  بعد  ید  یم  قول   _

؟ید ب  جوابمو  درست  و  صاف 

.ت گرف  گاز  داخل  از  را  لپش  بهزاد 
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کنکور؟ شدن  تموم  از  بعد  درست   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  دلرام 
؟یگیم دروغ  صورت  ني  ا  در  .ه  آر  که  فرض  بر   _

.مین زی  م  حرف  کنکورم  از  بعد  یت  گف  خودت  الن  خوبه 

همه وانست  تی  م  یت  وق  .د  ش  بلند  شي  جا  از  کلفه  بهزاد 
با کارش  که  دهد  حی  توض  دلرام  یا  بر  قی  دق  را  زی  چ 

طول یک  تا  ماجرا  ني  ا  انست  دی  نم  بود،  شده  تمام  آتوسا 
به دادن  قول  با  خواست  یم  ن  نی  هم  یا  بر   ، دی  ش  کی  م 
.د ببر  نی  ب  از  را  او  اعتماد  نکردنش  عمل  و  دلرام 
یل و  می  ن  زی  م  حرف  قطعا  کنکورت  از  بعد  دلرام   _

فرصت م  کي   .. .ش  بعد  بلفاصله  درست  بگم  وام  خی  نم 
.م وا  خی  م 

کي و  نشست  چمباتمه  حالت  به  دلرام  یا  پ  مقابل 
.ت گذاش  او  یو  زان  یو  ر  را  دستش 

همه کنم  جور  و  جمع  کارامو   .. .م  به  بده  فرصت  م  کي   _
.ه شی  م  یک  ا  بندش  پشت  ی 

شده بسته  دورش  دلرام  ی  يا  اهد  دستبند  که  دستش  مچ 
.دیس بو  را  اسمش  یو  ر  و  آورد  بال  را  بود 
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قبول؟ .م  دی  م  قول  رو  یک  ي  ني  ا   _
.د ز  یک  چشم 

!یر کلنت  به  شه  کی  م  کارمون  ببوسمت  بخوام  جا  ني  ا   _
.ه ن  کی  م  کمکم  دستبند  ني  ا 

.د ز  ید  لبخن  انداخته  گل  یا  هپ  ل  با  دلرام 
!م دار  استرس  بابتش  واقعا  اما   ، هی  چ  کارت  ونم  دی  نم   _

ش ای  گوش  دي  بگو  یز  یچ  بتواند  بهزاد  که  ني  ا  از  قبل 
را ش  ای  گوش  و  شد  بلند  ش  يا  ج  از  لی  می  ب  .د  خور  زنگ 

یو ر  آتوسا  نام  ن  دي  د  با  .د  آور  ون  ری  ب  ش  بی  ج  از 
قول دلرام  به  .د  رفتن  بال  شيا  ابروه  یش  گو  یه  صفح 

.ديو بگ  او  به  خودش  به  راجع  را  زی  چ  همه  بود  داده 
آتوسا با  که  یز  با  از  وانست  تی  م  چه؟  آتوسا  به  راجع 
قبل یت  مد  بزند؟  حرف  دلرام  با  هم  بود  انداخته  راه 
آتوسا دادن  یز  با  یا  بر  یص  خا  وجدن  عذاب  چی  ه 

او که  بودند  ی  يل  ب  هر  مستحق  ا  هن  آ  بنظرش  .ت  نداش 
نام ن  دي  د  با  حال  اما  کند،  نازل  سرشان  بر  وانست  تی  م 
.ت داش  ید  ب  احساس  ش  ای  گوش  یه  صفح  روی  آتوسا 

و دلرام  به  کردن  نت  ای  خ  حال  در  رد  کی  م  حس 
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را ماجرا  ني  ا  دلرام  اگر  .ت  اس  خود  احساسات 
غرق چه؟  ورد  خی  م  بهم  نشان  ایم  زی  چ  همه  و  دی  هم  فی  م 
حال در  دستش  ن  ای  م  که  یش  گو  یه  صفح  به  فکر  در 

دلرام یا  صد  که  رد  کی  م  نگاه  ه  ری  خ  بود  خوردن  زنگ 

.د آور  ون  ری  ب  فکر  از  را  او 

؟یدیم ن  جواب   _

هم خودش  .د  نشان  لب  یو  ر  یک  زور  ید  لبخن  بهزاد 
تشر با  بالخره  اما  !ه  ن  اي  اد  دیم  جواب  دي  با  انست  دی  نم 

.د آم  خودش  به  دلرام 
نه کی  م  یش  خودک  داره  ت  یش  گو  شد؟  چت  و  هي  بهزاد   _

.ه بد  جواب  خب 

به را  یش  گو  و  کرده  وصل  را  تماس  کلفه  بهزاد 
.د بو  زده  گند  یف  کا  یه  انداز  به  .د  چسبان  گوشش 

آن از  شی  ب  را  دلرام  ندادن  جواب  با  واست  خی  نم 
و دی  چی  پ  گوشش  در  آتوسا  ناز  پر  یا  صد  .د  کن  مشکوک 

از نه  تهوع  .د  يا  یب  سراغش  به  تهوع  احساس  شد  باعث 
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رسما رد  کی  م  که  کاری  ن  يا  با  .ش  خود  از  که  آتوسا 
.د بو  کرده  خودش  دست  یه  چيز  با  هم  را  دلرام  انگار 

؟یب خو  جان  بهزاد  سلم   _

ریث تا  شي  صدا  یو  ر  ش  ای  درون  بد  حال  کرد  یع  س  بهزاد 
.د نگذار 

؟ید ز  زنگ  شده  ی  زی  چ  ؟ی  خوب  تو  یس  مر  .م  سل   _

ارازيت پ 
۳۶  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

برخورد انتظار  .د  ام  ین  خوشش  او  سوال  از  آتوسا 
.ت داش  یر  تم  گر 

!م شد  مزاحمت  که  ني  ا  مثل   _

مشت را  دستش  بهزاد  تا  شد  باعث  ش  اه  يا  پرکن  لحن 
آتوسا از  دلرام  یو  جل  که  !ت  داش  کم  را  نی  هم  .د  کن 
دی يا  ت  را  او  حرف  همانجا  نبود  مجبور  اگر  .د  کن  یر  دلب 
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در .ت  اس  کرده  فکر  درست  که  فت  گی  م  .د  ر  کی  م 
یاه چار  اما  است،  شده  مزاحمش  ممکن  زمان  ني  بدتر 

.د کن  مي  مل  را  لحنش  که  ني  ا  جز  نداشت 
هم افتخار  اصول  .م  شد  شوکه  ؟  هی  حرف  چه  ني  ا  نه   _

.یدیم ن  یت  صحب 

.ديد خن  بود  ه  دی  شن  که  یا  جمله  از  یض  را  آتوسا 
تنگ برام  زود  زود  دلت  معلومه  یر  یم  ا  جناب   _

.ت برا  دارم  خوش  خبر  خب  !ا  هه  شی  م 

سلول به  سلول  در  که  یت  ین  عصبا  با  و  کلفه  بهزاد 
نگاه تا  کرد  پشت  دلرام  به  رد  کی  م  احساس  وجودش 

جان .د  نی  نب  آتوسا  با  کردن  صحبت  موقع  را  او  معصوم 

.د ده  ادامه  را  مکالمه  تا  کند 
؟یر خب  چه   _

.د ش  بلندتر  آتوسا  یه  خند 
یلیخ قبل  ؟ی  ن  زی  م  بش  و  شی  ش  چرا  پسر؟  یت  مس   _

.. .ه  ک  ید  بو  باهوش 
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فاصله دلرام  از  تا  داد  حرکت  شي  ا  هم  قد  به  عمدا  بهزاد 
آورده ری  گ  وقت  یز  با  خوشمزه  برای  آتوسا  .د  ری  بگ 

.د آور  نی  يا  پ  را  شي  صدا  امکان  حد  تا  !د  بو 
.. .ن  یم  ه  برا  مه  معامل  هي  سر   _

.ت برداش  سرش  از  دست  آتوسا  بلکه  تا  بود  گفته  دروغ 
تمام به  واند  تی  م  امروز  که  د  شی  م  مطمئن  اگر  یت  ح 
حاضر هم  باز  کند  ا  دی  پ  دست  بود  دنبالش  که  یک  مدار 

.د کن  خراب  را  دلرام  با  ملقاتش  قرار  نبود 

.ت برداش  کردن  یخ  شو  از  دست  آتوسا 
باهام یت  صحب  هم  افتخار  که  بود  ني  ا  خوشم  خبر   _

.ه شد  جور  برات 

.د کر  یک  زور  یه  خند  .د  نده  فحش  تا  دي  گز  لب  بهزاد 
یع موق  بد  افتخار  ني  ا  که  فیح  فقط  !ی  سعادت  چه   _

.ه شد  م  بی  نص 

.دی يا  س  هم  یو  ر  را  شي  ها  دندان 
افتخار ني  ا  بازم  م  ری  بگ  تماس  خودم  ه  گي  د  ساعت  چند   _

ه؟ شی  م  م  بی  نص 
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آن متوجه  آتوسا  اما  بود،  هيا  کن  و  طعنه  از  پر  لحنش 

که گذاشت  یخ  شو  یا  پ  به  را  او  یا  هف  حر  و  نشد 
شيا هه  خند  یا  صد  بداند  آنکه  بدون  دي  خند  دوباره 

.ت اس  گرفته  نشانه  را  بهزاد  اعصاب 

دستت رو  یز  با  زبون  تو  ماشاءللاللاللا   .. .ی  ری  ام  یا  آق 
بله  _
.ه مد  وی  ن 

.د کر  کوتاه  را  مکالمه  بهزاد 
.ش با  تماسم  منتظر   _

:ت گف  قاطع  آتوسا 
جناب باشه  سود  پر  .س  بر  ته  معامل  به  برو  .م  هست   _

.ل فع  .ی  ری  ام 

و داد  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو  تی  عصبان  با  بهزاد 
.د کر  قطع  را  تماس  کند  یظ  خداحاف  یت  ح  که  ني  ا  بدون 
تا ماند  دلرام  به  پشت  و  حالت  همان  به  ه  قی  دق  چند 

دلرام .د  ب  ای  ب  بهبود  داشت  که  ید  ب  حال  و  تی  عصبان 

.د ز  شي  صدا 
.. .د  بهزا   _
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  اکراه   با   و   نشاند   ش ي ها لب   ی رو   ی زورک   ی لبخند   بهزاد 

 . د ی چرخ   او   سمت   به 

 جانم؟ _  

 

 . کرد   نگاه   او   صورت   به   کنجکاو   دلرام 

   شده؟   ی ز ی چ _  

 

 . داد   تکان   راست   و   چپ   به   را   سرش   بهزاد 

 شه؟   ی چ   ی خواست ی م   ی موفرفر   نه _  

 

 پارازيت # 

 ۳۶۸_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

 . انداخت   بال   شانه   دلرام 

  که   گفتن   ی ز ی چ   ه ي   تلفن   پشت   کردم   حس   آخه _  

 . کرد   ت ی عصب 
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.د کر  یش  يا  نم  یه  خند  او  ز  یت  نگاه  از  زده  ت  ری  ح  بهزاد 
مجبورش و  گرفته  را  او  دست  .د  ش  کي  نزد  دلرام  به 

.د شو  بلند  شي  جا  از  کرد 
.ه ن  شم؟  یب  عص  و  باشم  ا  دي  مر  شی  پ  من  ه  شی  م   _

.د کر  اشاره  مقابلشان  ی  يل  سربا  ری  مس  به 
.مین ک  یو  ره  د  ای  پ  وقتشه   _

یا بر  .د  کر  ش  ای  همراه  زدن  غر  بدون  بار  ني  ا  دلرام 
در سخت  بهزاد  .د  ش  برقرار  سکوت  شان  نی  ب  کوتاه  یت  مد 

ن دي  د  از  که  یش  خو  حس  تمام  .د  بو  رفته  فرو  فکر 
دود آتوسا  تماس  با  بود  دوانده  ه  شي  ر  وجودش  در  دلرام 
از همه  از  تر  شی  ب  .د  بو  یب  عص  .د  بو  رفته  هوا  به  و  شده 
را خدا  هم  که  بود  یس  ک  ت  يا  حک  ش  تي  حکا  .ش  خود  دست 

ریخ از  وانست  تی  م  نه  .ا  ر  خرما  هم  و  واست  خی  م 
راه آتوسا  با  که  یز  با  ریخ  از  نه  و  بگذرد  دلرام 

.د بو  انداخته 
رفته فرو  فکر  در  یر  قد  به  اما   ، دی  شن  را  دلرام  یا  صد 

:د ز  لب  ر  ای  خت  ای  ب  و  گفت  چه  او  دی  نفهم  که  بود 
هان؟  _
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  چه   او   به   تلفن   پشت .  کرد   نگاه   او   به   متعجب   دلرام 

  ر ی درگ   ذهنش   بود؟   خته ي ر   بهم   نگونه ي ا   که   بودند   گفته 

 : د ی پرس   او   که   بود   بهزاد   ی رفتار   ی معما   حل 

 . د ی ببخش   نبود   حواسم   ؟ ی گفت   ی چ _  

 

 : داد   جواب   او   رفتار   از   متعجب   دلرام 

 ؟ ی ا ی م   باهام   جمعه   دم ی پرس   ی چ ی ه _  

 

 . کرد   نگاهش   ی پرت حواس   با   بهزاد 

 کجا؟ _  

 

 . گرفت   شدت   دلرام   تعجب 

 ؟ ی خوب   بهزاد _  

 

  ی لبخند .  دهد   نشان   ی عاد   را   ز ی چ   همه   کرد   ی سع   بهزاد 

 . زد 

  که   ی بر   کجا   قراره   جمعه .  خوبم   که   معلومه   آره _  

 ام؟ ی ب   همراهت   من   ی خوا ی م 
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  ی ه ي زاو   ع ي سر   بعد   و   داد   سرعت   ش ي ها قدم   به   دلرام 

  بهزاد   مقابل   دنش ی چرخ   با   و   داده   ر یی تغ   را   ستادنش ي ا 

 . شد   او   راه   سد   و   ستاده ي ا 

  هم   تو ...  نا ي ا   ن ی آرم   ی خونه   م ي بر   قراره   جمعه _  

 ! ی دعوت 

 . د ي خند   د ي د   که   را   بهزاد   ی ها اخم 

  بش   و   ش ی ش   چرا .  باشه   خوب   حالت   دونم ی م   د ی بع _  

 استاد؟   ی زن ی م 

  ن ی هم   قا ی دق   هم   آتوسا .  شدند   تر ق ی عم   بهزاد   ی ها اخم 

 : زد   غر .  بود   گفته   تلفن   پشت   را   جمله 

  چه   جمعه   بگو   کلمه   ه ي   خب !  ؟ ی دل   ی چون ی پ ی م   چرا _  

 خبره؟ 

 

 . کرد   باز   هم   از   را   دستانش   دلرام 

 ! کنکور _  

 . زد   ی ناباور   لبخند 

  خبر !  بار   ن ی پنجم   ی برا   بدم   کنکور   قراره   جمعه _  

 . ست ی ن   ی خاص 
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را دستش  ش  ای  پرت  حواس  از  یب  عص  و  کلفه  بهزاد 
در یگ  کلف  ني  ا  کرد  یع  س  اما  برد،  شي  موها  ی 

.د نباش  مشهود  لحنش 

م ای  ب  باهات  منم  جمعه  یا  و  خیم  نکنه  خانم  یل  د  خب   _
کنکور؟ جلسهی  سر 

رد کی  م  فکر  .د  کر  نگاهش  ان  زيو  آ  ی  يا  هب  ل  با  دلرام 
به شدت  به  .د  بو  خواهد  کنارش  را  روز  آن  بهزاد 

بود داده  زحمت  او  به  آنقدر  اما  داشت،  ز  ای  ن  او  حضور 

او از  را  یز  یچ  نی  چن  م  یق  مست  دی  ش  کی  م  خجالت  که 
.د بخواه 

ین امتحا  یه  حوز  در  دم  تا  ديا  ش  کردم  فکر  یل  و   .. .ه  ن   _
.م باها  یا  ی 

.ت گذاش  او  ای  هه  شان  یو  ر  را  دستانش  بهزاد 
خود از  جا  ني  ا   .. .ا  ین  ک  نگام  مظلوم  یر  طو  ني  ا  م  نی  نب   _
.م دی  م  خودت  و  خودمو  دست  کار  م  شی  م  ود  خی  ب 

یا بج  دي  با  رو  شب  یت  منکرا  یا  رفتار  لی  دل  به  اونوقت 
!میب بخوا  بازداشتگاه  تو  خونه 
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ارازيت پ 
۳۶  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

همچنان .د  ز  او  یخ  شو  به  ین  ا  جی  ب  لبخند  دلرام 
را کنکور  روز  که  بخواهد  او  از  می  مستق  وانست  تی  نم 

دهد ادامه  راهش  به  و  ده  یخ  چر  خواست  .د  باش  همراهش 

.دیش پا  شي  رو  به  ین  مهربا  لبخند  بهزاد  که 
رو تلشم  تمام  بنده  جمعه  روز  ید  احم  دکتر  خانم   _

امر .م  باش  شما  خدمت  در  شب  تا  صبح  که  کرد  خواهم 
.نيا بخو  جون  شما  ه؟  گي  د 

حضور .د  ز  یق  یم  ع  لبخند  شده  سرخ  ی  يا  هپ  ل  با  دلرام 
.ت اس  کی  م  او  استرس  از  یس  محسو  طرز  به  بهزاد 

!م ممنون   _
!ن م  یر  موفرف  نم  کی  م  خواهش   _

********

شيا هب  ل  از  را  یا  چ  استکان  خورد  در  به  که  یا  تقه  با 
.د دا  فاصله 

.نی يا  بفرم   _
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یق سا  قامت  ن  دي  د  و  در  شدن  باز  با  .ت  دوخ  چشم  در  به 
ش ای  ان  شی  پ  یو  ر  یع  مصنو  یم  اخ  چارچوب  ن  ای  م 

.د نشان 
کرده صدات  سی  رئ  اومده  دت  اي  !ی  يل  مو  عجب  چه   _

.د بو 

او زدن  غر  به  ید  لبخن  و  بسته  سرش  پشت  را  در  یق  سا 
.د ز 

رو ید  بو  داده  بهم  که  يی  ليا  ف  گفتم  .م  داشت  کار  خب   _
.م ای  ب  بعد  کنم  مرتب 

دستانش .ت  گذاش  زی  م  یو  ر  را  ش  ای  يا  چ  استکان  آراز 
به را  ارش  دخ  چر  یل  صند  و  داده  فشار  زی  م  یه  لب  به  را 

یق سا  از  .د  ز  شي  پا  یو  ر  دست  با  .د  دا  هول  عقب 
.د نی  بنش  شي  پا  یو  ر  واست  خی  م 

ریخ تا  هی  ثان  یس  از  شتر  یب  ید  ر  کی  نم  جرات  ا  مي  قد   _
.یش با  داشته 

همسرش یا  پ  یو  ر  نشستن  یا  ج  به  .د  ش  ش  کي  نزد  یق  سا 
:ت گف  خونسرد  .د  دا  هی  تک  زی  م  به  او  کنار 
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.د نبو  شوهرم  شرکت  سی  رئ  ا  مي  قد   _

شيا پ  یو  ر  کرد  مجبورش  .ت  گرف  را  او  دست  آراز 
.د نی  بنش 

.ید ر  بی  م  حساب  ازم  تر  شی  ب  ا  مي  قد   _

.د ش  ا  جه  جاب  او  یا  پ  یو  ر  یق  سا 
نيا مارو  کارمندات  از  یک  ي  روز  هي  بخدا  آراز   _

.ه ری  م  آبرومون  ن  نی  بی  م  یل  شک 

:د ز  غر  آراز 
یا کار  مي  دار  انگار  ره  یم  آبرومون  یگ  یم  یر  جو  هي   _

.مین کی  م  یر  س  بر  خاک 

.د کن  نت  طی  ش  تر  شی  ب  شد  باعث  یق  سا  پ  چپ  چ  نگاه 
فضا ني  ا  تو  یر  س  بر  خاک  یا  کار  هم  تو  بنظر  م  گی  م   _

بالست؟ انش  جی  ه 

.د کر  گرد  را  چشمانش  یق  سا 
کارت اتاق  تو  رو  یز  یچ  نیچ  هم  مي  مد  وی  ن  که  بگو   _

.مین ک  امتحان 
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نت طی  ش  لبخند  و  کرد  حلقه  او  کمر  دور  را  دستش  آراز 
.د ز  یر  با 

ابتکار با  و  مستعد  یل  یخ  یر  طو  ني  ا  ون  مه  بچ  بنظرم   _
!د ای  م  بار 

.د ز  یک  چشم 
!ه رز  ای  م  امتحانش  به   _

رها ش  اه  خند  تا  گرفت  گاز  داخل  از  را  لپش  یق  سا 
بخواهد ش  اه  خند  ن  دي  د  از  بعد  آراز  که  نبود  دی  بع  .د  نشو 
.د کر  حفظ  را  ش  تي  جد  یت  سخ  به  .د  کن  یل  عم  را  شي  ا  هه  دي  ا 

؟یت داش  ارم  کی  چ  آراز   _

.ديد خن  یق  سا  ید  ج  و  شمرده  یه  جمل  به  آراز 
تو ترکوندنمون  لو  یا  هه  برنام  .م  یل  تس  بابا  خب  یل  یخ   _
سوسن از  م  نی  بب  بگو  اول  .د  بع  یا  بر  ارم  ذی  م  رو  شرکت 

چخبر؟

و ه  دی  کش  یظ  یل  غ  آه  .د  ش  بلند  او  یا  پ  یو  ر  از  یق  سا 
.د کر  بغل  را  شي  بازوها 
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.  ی کرد   ی معرف   تو   که   ی ل ی وک   ش ی پ   بود   رفته   امروز _  

  کنه ی م   ی سع   گفته   له ی وک .  رفته   ش ی پ   خوب   ظاهرا 

 . ره ی بگ   هارو بچه   حضانت 

 

 . داد   تکان   سر   آراز 

  بابا   ی برا   ی حقوق   کار   قبل   له ی وک   ن ي ا ...  تخت   الت ی خ _  

 . بلده   خوب   کارشو .  داده   انجام 

 

 پارازيت # 

 ۳۷۰_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

 . شد   ره ی خ   او   سبز   چشمان   به   ی ساق 

  ی چ   همه   نبار ي ا   مطمئنم .  ستم ی ن   سوسن   طلق   نگران _  

  ت ی مسئول   د ي نو   که   مطمئنم   نم ي ا   از .  شه ی م   تموم 

  خود   ی برا   من   ی نگران .  کنه ی نم   قبول   هارو بچه 

  کنم   کار ی چ   دونم ی نم   واقعا .  شده   ف ی ضع   ی ل ی خ ...  سوسنه 

 . شه   بهتر   حالش   کم ي   که 

 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

                    

           

              

                

              

              

              

                  

 

 

         

                

                  

       

 

             

                  

            

               

 

https://t.me/darkhaste_romanh

با .د  ش  خم  جلو  به  و  شده  ا  جه  جاب  یل  صند  یو  ر  آراز 
.د ز  زل  یق  سا  چشمان  در  تي  جد 

سوسن .ی  رد  کی  م  تعجب  دي  با  بود  ني  ا  از  ری  غ   _
یگ زند  هي  یو  جل  بذاره  ن  ايا  پ  نقطه  هي  واد  خی  م 

اون از  داره  خاطره  یل  ک  .ت  سی  ن  یت  راح  کار   .. .ک  مشتر 
یچ همه  م  کم  ک  م  دی  م  قول  بهت  اما   .. .ه  سخت   .. .ی  زندگ 

کنه فراموش  ارو  زی  چ  یل  یخ  نتونه  دي  شا   .. .ه  شی  م  بهتر 
نگ رم  ک  براش  ا  زی  چ  یل  یخ  زمان  گذر  با  قطعا  اما 

.ن شی  م 

.د کر  جمع  را  صورتش  یق  سا 
ونه دی  م  همه  از  بهتر  خودش  ه  کیت  مر  .م  متنفر  دي  نو  از   _
کاراش با  داره  عمدا  اما   ، هی  قطع  بار  ني  ا  سوسن  می  تصم 

.ه ضي  مر  .ه  ن  کی  م  تي  اذ  رو  سوسن 

:د کر  زمزمه  دي  نو  یا  رفتاره  یر  دآو  اي  با  آراز 
تو اون  از  یر  یم  ب  تو  ني  ا  گه  يد  ه  دی  فهم  .ه  دی  ترس  بدجور   _

کارو ني  ا  سوسن  نداشته  انتظارشو  .ت  سی  ن  ها  یر  یم  ب 
.ه افتاد  کردن  غلط  به  رسما  حال  و  بکنه 
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.د کر  اخم  یق  سا 
.ه ری  بم  بره  بهتره  .ه  کرد  ود  خی  ب   _

بهم را  روانش  و  روح  دي  نو  به  کردن  فکر  .د  یش  ک  یف  پو 
.د کن  عوض  را  بحث  کرد  یع  س  .ت  خي  ری  م 

؟یت داش  ارم  کی  چ  یت  نگف  خب   _

او یه  گون  یو  ر  یا  بوسه  .د  ش  بلند  شي  جا  از  آراز 
.ت کاش 

لیط تع  که  ني  ا  دوم  و  بوده  یگ  دلتن  رفع  جهت  که  اولش   _
.مير دا  قرار  که  ی  يا  ج  مي  بر  می  کن 

.د کر  نگاه  ساعتش  به  و  آورده  بال  را  دستش  مچ 
به که  مي  بر  زود  م  کي  بهتره  یل  و  شامه  یا  بر  قرارمون   _

.مير نخو  کی  تراف 

:دیس پر  متعجب  یق  سا 
؟یر قرا  چه   _

که یس  لبا  زي  آو  سمت  به  .ت  گرف  فاصله  یق  سا  از  آراز 
.ت برداش  را  کتش  و  رفته  داشت  قرار  اتاق  یه  گوش 
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به راجع  که  بود  زده  زنگ   .. .ا  باب  یا  دوست  از  یک  ي   _
.ه دی  فهم  ی  يا  زی  چ  هي  بهزاد 

.د ش  کتش  ن  دی  پوش  مشغول  و  ه  دی  چرخ  یق  سا  سمت  به 
.ه کرد  ا  دی  پ  بهزادم  برادر  آدرس  و  شماره  کنم  فکر   _

.م بزن  حرف  کي  نزد  از  شازده  ني  ا  قل  با  دي  با 

.د ش  کي  نزد  همسرش  به  و  گرفته  فاصله  زی  م  از  یق  سا 
؟ می  بکن  یر  کا  می  ون  تی  م  بنظرت   _

.د دا  تکان  سر  آراز 
قبل رسم  تی  م   .. .ه  زمان  مهم   .. .م  ین  و  تی  م  که  تونستنش   _
مردک ني  ا  سر  ی  يل  ب  هي  می  بجنب  خودمون  به  که  ني  ا  از 

.ن ر  ای  ب 
.ديد خن 

ن ای  ناج  بذارم  کنم  عوض  ا  نيد  آ  از  دي  با  رو  شرکت  اسم   _
از نفرو  چند  یگ  زند  مي  دار  همزمان   .. .ف  ير  ح  فن  همه 

.ميدیم نجات  یه  تبا 

او یا  هه  شان  یو  ر  را  دستانش  و  شده  ش  کي  نزد  یق  سا 
:ت گف  لبخند  با  و  او  چشمان  در  ه  ری  خ  .ت  گذاش 
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!ه معرفت  با  همسرم  که  بس   _

.د ز  ید  گشا  و  گل  لبخند  آراز 
مقدمات می  ن  کی  نم  فرصت  که  است  زی  چ  نی  هم  بخاطر   _

.مین ک  ای  مه  رو  شدنمون  بابا  مامان 

.د کر  نگاهش  افسوس  با  یق  سا 
!یم مظلو  تو  چقدر  .ت  برا  م  ری  بم   _

.د کر  اخم  آراز 
هي امشب  .ش  نبا  ا  زی  چ  ني  ا  نگران   .. .ر  یگ  ب  گاز  زبونتو   _

یر آو  فرزند  یا  بر  بعد  سال  تا  جلوم  ارم  ذی  م  دفتر 
!م ن  کی  م  یز  ير  برنامه 

.د ز  یک  چشم 
.. .ر  بهت  یگ  زند  تر  شی  ب  فرزند   _

و کند  کنترل  را  خودش  نتوانست  یق  سا  ر  گي  د  بار  ني  ا 
.د ش  رها  ش  اه  خند 

ارازيت پ 
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۳۷  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  نگاه  یق  سا  به  لبخند  با  رامش 

فير تع  عروسش  از  ری  ام  که  طور  همون  درست   _
.ن مهربو  و  خانم  .د  بو  کرده 

مودبانه یق  سا  و  کرده  نگاه  همسرش  به  غرور  با  آراز 
.د کر  تشکر 

.د چرخان  دو  آن  ن  ای  م  را  نگاهش  رامش 

تون خسته  معلومه   .. .ه  گي  د  ني  کرد  صبر  ید  اي  ز   _
.ع موضو  اصل  سر  مي  بر  بهتره  .م  کرد 

بود، جمله  نی  هم  منتظر  قا  یق  د  .د  یش  ک  یا  آسوده  نفس  آراز 
کند کردن  صحبت  به  شروع  رامش  که  ني  ا  از  قبل  اما 

:د کر  زمزمه 
بابا .م  کن  تشکر  ازتون  د  يا  ب  یر  چطو  ونم  دی  نم  واقعا   _

.نيد بو  ماجرا  ني  ا  ری  گی  پ  چقدر  گفت 

.دیش ک  یه  آ  رامش 

.ه خطر  تو  پسر  ني  ا  یت  ف  گی  م  اول  از  دي  با   _
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.دیش ک  ش  شي  ر  ته  به  یت  دس  آراز 
یلیخ ماجرا  ني  ا  النشم  نیم  ه  .د  بو  یس  حسا  تی  موقع   _

دهن به  دهن  یچ  همه  م  دی  ترس  چرا  دروغ  .ه  کرد  درز 
گند بدتر  کنم  کمک  بهش  م  ای  ب  که  ني  ا  یا  بج  و  بچرخه 

.یچ همه  تو  بزنم 

.د دا  تکان  سر  رامش 

یت وق  نه،  اي  بگه  بود  مردد  م  ریم  ا  .ی  کرد  یت  درس  کار   _
کنم قی  تحق  پسر  ني  ا  گذشتهی  به  راجع  تر  شی  ب  خواست 

.ه بد  جوابمو  شد  مجبور  تهش  .م  کرد  ش  چی  پ  سوال 

از و  بشنود  را  موضوع  اصل  داشت  عجله  که  آراز 
:دیس پر  عي  سر  ند  ری  بگ  فاصله  یا  هی  حاش  یا  هت  صحب 

؟ ني  کرد  ا  دی  پ  بخوری  بدرد  زی  چ  خب   _

.د کر  بسته  و  باز  مثبت  یه  نشان  به  را  شي  ا  هک  پل  رامش 

و درست  از  که  ني  ا  یا  بر  اما  م  دی  فهم  ا  زی  چ  یل  یخ   _
برادر .م  بهنا  شی  پ  یر  ب  دي  با  یش  مطمئن  غلطشون 

.د بهزا 
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.د کر  نگاه  او  به  سردرگم  آراز 
کنم؟ ا  دی  پ  کجا  از  رو  بهنام   _

را آن  و  آورد  ون  ری  ب  کتش  بی  ج  از  یذ  کاغ  رامش 

.ت گذاش  آراز  یو  جل 
زدم زنگ  بهانه  هي  به  من  .ه  ش  دي  جد  تلفن  شماره  ني  ا   _

.ش دوستا  ندادن  یک  ال  یه  شمار  شم  مطمئن  تا  بهش 

شک .ش  به  بزن  زنگ  .ه  مسافرت  گفت  .د  بو  خودش 

.ه ناس  شی  م  دست  کف  مثل  رو  تو  ندارم 

راند، عقب  به  را  ش  ای  شان  یپ  یو  ر  ان  شي  پر  یا  موه  آراز 
او ذهن  که  انگار  یق  سا  دي  بگو  یز  یچ  که  ني  ا  از  قبل  اما 

:دیس پر  رامش  از  بود  خواند  را 
؟یچ بود  کاراش  کي  شر  داداششم  اگه   _

.ت گرف  خود  به  یر  متفک  حالت  رامش 

یر کا  هر  بهزاد  ه  شی  هم  که  بود  یر  طو  ا  ني  ا  یه  رابط   _
که یر  طو  نی  هم  ت  سی  ن  دی  بع  .د  بو  پشتش  بهنامم  رد  کی  م 
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هست وسط  ني  ا  که  ی  زی  چ  هي  اما  ،ه  باش  نی  ن  کی  م  فکر 
.ه قلش  از  تر  ري  ز  به  سر  و  تر  آروم  یل  یخ  بهنام  که  ه  ني  ا 

.د کر  حی  تصح  را  او  یه  جمل  آراز 
هي رسما  بهزاد  چون  قلشه  از  ر  تل  عاق  نی  بگ  دي  با   _

.ه کم  شه  تخت 

.دیش ک  یظ  یل  غ  یه  آ  رامش 

تو ونم  دی  م  اما  داره،  کارش  برا  یم  محک  لی  دل  بهزاد   _
نیم ه  یا  بر  .ه  نی  بب  بی  آس  بد  یل  یخ  ممکنه  ری  مس  ني  ا 

تا بدم  انجام  د  ای  برب  دستم  از  که  یک  کم  هر  وام  خی  م 
جوون ني  ا  استعداد  و  نبوغ  ه  فی  ح  .ن  ین  ک  منصرفش 

اگه اما  .ه  بکن  کارا  یل  یخ  ونه  تی  م   .. .ه  ش  تلف  یر  طو  نی  هم 
تباه شه  د  ني  آ  بده  ادامه  کرده  شروع  که  یه  را  به  بخواد 

.ه شی  م 

:د کر  زمزمه  کنجکاو  آراز 
و کارخونه  ني  ا  با  یچ  یا  بر  بهزاد  ؟  هی  چ  ن  اي  جر   _

افتاده؟ لج  صاحباش 
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.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  رامش 

ا وی  ه  یه  کارخون  تو  ساده  کارگر  هي  بهنام  و  بهزاد  پدر   _
کارخونه عامل  ري  مد  عمادپور  نی  حس  که  ین  زما  .ه  بود 
بوده هم  یم  محتر  و  آروم  آدم  .ه  رد  کی  م  کار  اونجا  بود 
کارخونه از  یق  اتفا  یل  یخ  اما  نداشته،  یس  ک  کار  به  کار 

.ن کرد  اخراجش 

ارازيت پ 
۳۷  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:دیس پر  متعجب  یق  سا 
بوده؟ شده  مرتکب  یه  اشتبا  چرا   _

.دیش ک  یف  پو  رامش 

تو قبل  که  ی  يا  آدم  از  .م  کرد  جو  و  پرس  نفر  چند  از   _
.ن شد  بازنشسته  الن  و  ردن  کیم  کار  ا  وی  ه  یه  کارخون 

ین داستا  هي  یک  هر  .ه  کلغ  چهل  کلغ  کي  تي  حکا 
کارخونه حسابدار  با  گفت  یک  ي  .م  برا  کرد  في  تعر 
یکي .ن  کرد  ید  دز  کارخونه  از  و  کردن  یک  ي  به  دست 
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اختلف کارخونه  عامل  ري  مد  با  بهزاد  پدر  گفت 
ر تی  منطق  حرفاش  که  بود  نفر  هي  اما  داشتن،  یص  شخ 

.د وم  ای  م  بنظر 
.د ش  ه  ری  خ  آراز  چشمان  در 

بهزاد پدر  ظاهرا  .ه  قبل  سال  چند  مال  ن  اي  جر  ني  ا   _
که ی  يا  پفک  یا  پاکت  تو  قرص  یر  س  هي  ی  يا  ج  جابه  متوجه 

نه کی  م  فکر  و  ه  شی  م  ده  شی  م  دی  تول  زمان  اون 
.ه بر  خی  ب  اون  از  کارخونه  عامل  ري  مد 

که ی  يا  هف  حر  داشت  یع  س  .د  کر  زي  ر  را  چشمانش 

.د کن  بازگو  قی  دق  را  بود  ه  دی  شن 
چقدر و  داره  ت  قی  حق  چقدرش  ماجرا  ني  ا  ونم  دی  نم  من   _
با یل  یخ  زدم  حرف  باهاش  که  یس  ک  اون  اما  دروغه، 
خبر یچ  همه  از  عاملشون  ريد  م  که  گفت  ان  نی  اطم 

عامل ري  مد  با  رو  موضوع  ن  يا  بهزاد  پدر  یت  وق  .ه  داشت 
.هیچ ن  اي  جر  همه  فی  م  تازه  اره  ذی  م  ن  وی  درم 

خ رم  ین  به  بود  کرده  ت  ری  ح  ماجرا  ن  دی  شن  از  که  یق  سا 
:ت گف  و  کرده  یه  نگا  آراز 

اخراج ن  اي  جر  ني  ا  بخاطر  رو  بهزاد  پدر  ین  عي   _
کردن؟
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.د دا  سرتکان  رامش 

ن اي  جر  ني  ا  از  عامل  ري  مد  ه  شیم  متوجه  یت  وق  ظاهرا   _
.. .ا  ام  ه،  ری  بگ  رو  جلوش  نه  کی  م  یع  س  داره  خبر 

.د دا  تکان  و  آورده  بال  را  دستانش 

!سه برند  یک  می  ون  دی  م  نات  اي  جر  ني  ا  تو  اما   _

:د ز  لب  متفکر  آراز 
.ه دار  تری  شی  ب  قدرت  و  پول  که  یس  ک   _

.د ز  ید  پوزخن 
چطوری ت  سی  ن  شی  حام  هم  یس  ک  که  ساده  کارگر  هي   _

ه؟ ری  بگ  رو  یز  یچ  نی  همچ  یو  جل  ونسته  تی  م 

.د دا  تکان  سر  رامش 

اونم و  شدن  لل  ترسشون  از  همه  که  بخصوص   _
.ه کن  ثابت  ه  دي  د  که  رو  یز  یچ  ونسته  تی  نم 

:دیس پر  کنجکاو  یق  سا 
ه؟ شی  م  اخراج  ن  اي  جر  نی  هم  بخاطر   _
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.د چرخان  یق  سا  سمت  را  نگاهش  رامش 

یا ج  نتونه  که  کردن  یر  کا  ظاهرا  .ت  سی  ن  ني  ا  فقط   _
.ه ش  استخدام  ه  گي  د 

.د ش  زده  ت  ری  ح  آراز 
یگ زند  دارن  آدم  اسم  به  ای  دن  تو  ی  يا  ون  وی  ح  چه   _

.ن ن  کی  م 

.دیش ک  یه  آ  تاسف  با  رامش 

که یر  کارگ  چندتا  و  شه  خانواد  و  بهزاد  پدر  یگ  زند   _
.ه اش  پی  م  هم  از  داشتن  خبر  ن  اي  جر  ني  ا  از 

.د ز  ش  اه  چان  ري  ز  را  دستش 

مادر اما  افتادن،  وسط  ني  ا  ی  يا  اتفاق  چه  ونم  دی  نم  ا  قی  دق   _
حس .ه  شد  فوت  ن  اي  جر  ن  يا  از  بعد  مدت  هي  بهزادم 

.ن مربوط  بهم  ا  ني  ا  یه  هم  نم  کی  م 

:د کر  زمزمه  یت  ناراح  با  یق  سا 
مربوط قصه  ني  ا  به  مادرشم  فوت  اگه   .. .ن  م  یا  خد   _
اون در  که  ني  ا  یا  بر  مدت  تمام  چرا  دی  فهم  ه  شی  م  باشه 

.ه کرد  یز  ير  برنامه  همه  ني  ا  کنه  تخته  و  ره  کارخون 
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.دیش ک  یف  پو  آراز 
هم ما  خود  احتمال  که  باشن  داشته  تی  واقع  ا  ني  ا  اگه   _

.ميریگ ب  رو  جلوش  که  ني  ا  یا  ج  می  کن  کمکش 

.د ز  یم  آرا  لبخند  رامش 

تهیب تن  بود  ممکن  دی  ن  شیم  ازت  رو  حرف  ني  ا  ری  ام   _
.ه کن 

ارازيت پ 
۳۷  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د ش  ید  ج 
معلوم .ن  خطرناک  بودن  گنده  کله  بر  علوه  آدما  ني  ا   _
انجام هم  یا  ه  گي  د  یا  کار  چه  اتفاق  اون  از  بعد  ت  سی  ن 
.ه گرم  ی  يا  ج  خوب  به  پشتشون  مشخصه  یل  و  .ن  داد 
نيا .ن  جا  آراز  ین  ک  جمع  خوب  رو  حواست  بهتره 

.ت سی  ن  بردار  یخ  شو  هی  قض 
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.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  و  داده  هیک  ت  ش  ای  صندل  به  آراز 
رو سی  پل  یا  پ  بود  ین  درمو  و  درست  مدرک  اگه   _

.. .ط  وس  م  دی  ش  کی  م 
نگاه بود  ا  دی  پ  صورتش  ک  میم  از  ین  نگرا  که  یق  سا  به 

.د کر 
اگه  .. .چ  یه  که  ت  سی  ن  یب  حسا  و  درست  مدرک  اما   _
تو بهزاد  همه  از  تر  شی  ب  ممکنه  وسط  د  ای  ب  سی  پل  یا  پ 

.ه فت  وی  ب  دردسر 

.د کر  دی  يا  ت  را  او  حرف  رامش 

.ن ک  صحبت  بهنام  برادرش  با  اول  نوی  شی  م  من  از   _
ناسه، شی  م  ما  از  بهتر  رو  بهزاد  هم  اون  نباشه  یچ  هر 
گذشته تو  ی  يا  اتفاق  چه  بگه  بهت  ا  قی  دق  ونه  تی  م  که  ني  ا  هم 

.هیچ قصدش  واقعا  بهزاد  و  افتادن  و 

:دیش پا  رامش  یو  ر  به  ید  لبخن  .د  دا  تکان  سر  آراز 
.ميد دا  زحمت  بهتون  یل  یخ  مدت  ني  ا  .ن  ازتو  ممنونم   _

:ت گف  تي  جد  با  و  تعارف  بدون  رامش 
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  بهم   تعارف   ی ب   ی خواست   من   از   ی کمک   هر   آرازجان _  

  کمکش   دارم   دوست .  برام   ه ی محترم   مرد   بهزاد .  بگو 

 .  کنم 

 

 . گذاشت   هم   ی رو   را   چشمانش   آراز 

 . م ی ش ی م   مزاحمتون   بود   لزم   ی کمک .  چشم _  

 

 . شد   بلند   ش ي جا   از   رامش 

.  ن ی باش   خودتون   مراقب   بهتره   فقط .  ن ی ست ی ن   مزاحم _  

  خودتون   و   ن ی کن   منصرف   رو   بهزاد   ن ی کن   ی سع   حا ی ترج 

 . ن ی نش   ماجرا   ن ي ا   ی قاط 

 

  با   تا   شد   بلند   ش ي جا   از   متفکر   آراز   و   د ی کش   ی آه   ی ساق 

  کمک   بهزاد   از   که   ی زمان .  کند   ی خداحافظ   رامش 

  ی برا   که   برسد   ی روز   شد ی نم   باورشان   بودند   خواسته 

  خود   مشترک   ی زندگ   ن ی چن   ن ي ا   بهزاد   به   کردن   کمک 

 . کنند   ر ی درگ   را 

 **** 
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با که  آراز  به  و  زده  کمرش  به  را  دستانش  یق  سا 
ه ری  خ  رد  کی  م  نگاهش  و  داده  لم  کاناپه  یو  ر  نت  طی  ش 

.د ش 
.ه ند  انجام  یر  کا  ی  يا  تنه  کن  لطف  آراز   _

.دیچ بر  لب 
.م نگران  واقعا   _

:دير غ  دي  د  که  را  آراز  ز  یم  آ  نت  طی  ش  و  ل  ای  خی  ب  نگاه 
نت طی  ش  از  دست  م  تی  موقع  ني  ا  تو  ین  و  تی  م  یر  چطو   _

؟یر ندا  بر 

.د ز  یک  چشم  آراز 
.س بابا  قند  .ه  ک  تن  سی  ن  هیق  ب  و  بهزاد  من  تي  اولو   _

.دیش ک  یف  پو  یق  سا 
حرف هی  قض  ني  ا  به  راجع  ید  ج  یل  یخ  دي  با  آراز   _
ی يل  ب  هي  لل  زبونم  نکرده  ی  يا  خد  رسم  تی  م  .م  ین  بز 

!د ای  ب  سرت 

تشک یو  ر  دست  با  .د  ش  ا  جه  با  ج  کاناپه  یو  ر  آراز 
.د نی  بنش  کنارش  یق  سا  تا  زد  کنارش 
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سر ی  يل  ب  نترس  که  ین  نگرا  بچه  با  رابطه  در  اگه   _
.م بلد  کارمو  .د  ای  نم  من 

همان با  .د  ده  بروز  را  ش  تی  عصبان  یق  سا  نگذاشت 
:د دا  ادامه  بود  کلمش  طنز  با  تضاد  در  یت  يد  ج 

.ش نبا  بگم  دي  با  بازم  ین  نگرا  بهزاد  با  رابطه  در  اگه   _
. تن  سی  ن  اش  هه  گند  کله  و  ا  ویه  شرکت  من  حساب  طرف 

بلکه تا  رم  ای  سردرب  کاراش  از  واستم  خی  م  .ه  بهزاد 
.م ری  بگ  رو  جلوش  تونستم 

را دستش  و  شده  ه  ری  خ  یق  سا  چشمان  در  ان  نی  اطم  با 
.د کر  حلقه  نشست  کنارش  که  او  یه  شان  دور 

هي که  الن  .م  کن  یز  با  ني  فرد  وام  خی  نم  واقعا  یق  سا   _
تا نم  کی  م  صحبت  داداشش  و  بهزاد  با  م  دی  فهم  ی  يا  زی  چ 
واقعا صورت  ني  ا  ری  غ  در  .ن  شد  ماجرا  ني  ا  ل  ای  خی  ب  بلکه 

کار .م  کن  متوقفشون  که  د  ایم  برن  من  دست  از  یر  کا 
.ه بزن  بی  آس  ون  می  زندگ  به  که  نم  کی  نم  هم  یا  احمقانه 

ارازيت پ 
۳۷  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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:د کر  زمزمه  بود  شده  آرام  یک  اند  که  یق  سا 
و یش  بک  عقب  یا  و  خی  م   .. .یه  را  دو  تو  ونه  می  م  آدم   _

.. .ت  سراغ  د  ای  م  وجدان  عذاب  نم  کی  نم  دخالت  یگ  ب 
.ینیب ب  بی  آس  خودت  یس  ر  تی  م  ین  ک  کمک  یا  و  خی  م 

.دیس بو  را  او  موهای  یو  ر  آراز 
نيا  .. .ی  راه  دو  تو  ین  و  می  م  تو  بشم  قربونت   _

هر .م  شد  ری  خ  کل  گذاشته  ریث  تا  منم  رو  ت  ای  مهربون 
اش وي  چه  من  به  که  ني  ا  گفتن  با  بود  ما  یا  ج  یس  ک 
.ش خود  یگ  زند  یپ  فت  ری  م  رد  کی  م  رد  گب  عق 

ش ای  ذات  معرفت  بخاطر  آراز  خود  .د  ز  ید  لبخن  یق  سا 
.د باش  نش  ای  اطراف  ل  ای  خی  ب  وانست  تی  نم 

به هست  حواست  ه  شی  هم  تو  .ت  سی  ن  من  ری  تاث   _
.ت ن  ای  اطراف 

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش 

داداش ني  ا  به  ین  بز  زنگ  یا  و  خی  نم  حال  خب   _
دوقلو؟
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برداشت کاناپه  مقابل  زیم  یو  ر  از  را  ش  ای  گوش  آراز 
یه شمار  و  اسم  به  .د  ش  ش  نی  مخاطب  ت  سی  ل  وارد  و 

.د کر  نگاه  بود  کرده  وی  س  که  ید  يد  ج 
.ه نباش  خر  کله  بهزاد  مثل  وارم  دی  ام   _

یو ر  آن  کردن  می  تنظ  از  بعد  و  کرده  برقرار  را  تماس 

بعد .د  ر  کی  م  نگاهش  دلهره  با  یق  سا  .د  مان  منتظر  بلندگو 
دو هر  که  ین  جوا  مرد  یا  صد  بالخره  هی  ثان  چند  از 

.دیچیپ نشان  ای  م  است  بهنام  همان  دند  زی  م  حدس 

.. .ن  ی  يا  بفرم   _

شيا صد  تا  کرد  کي  نزد  دهانش  به  را  یش  گو  آراز 
.د باش  واضح 

بهنام؟ آقا  یب  خو   .. .م  سل   _
.. .ه  ن  اي  است  بهنام  که  بود  نکرده  سوال  او  از  عمدا 
در هم  او  حتما  .د  کن  انکار  را  ش  تي  هو  او  دی  رس  تی  م 

در بود  ممکن  و  داشت  دست  قلش  یا  کاره  از  یش  بخ 
.د ده  خرج  به  ط  ای  احت  ا  هه  بي  غر  با  زدن  حرف 

:دیس پر  متعجب  بهنام 
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شما؟  _

نگه صورتش  یو  جل  را  یش  گو  که  همانطور  آراز 
ین عي  او  گفتن  شما  نی  هم  .د  دا  هیک  ت  کاناپه  به  بود  داشته 
.د بو  داده  جواب  کلکش  !یر  یم  ا  بهنام  .د  بو  خودش 

راجع وام  خی  م  .د  معتم  آراز  .م  آراز  من   .. .ت  م  نی  بب  دي  با   _
.ت باها  بزنم  حرف  بهزاد  دوقلوت  داداش  به 

رابطه در  هرگز  بهزاد  که  داشت  نی  قي  .د  ش  شوکه  بهنام 
جیپ بهزاد  یت  وق  از  .د  بو  نگفته  یز  یچ  آراز  به  او  با 

و کارها  بخاطر  بود  ساخته  ستاگرام  ني  ا  در  را  تي  پاراز 
را او  تي  هو  رد  کی  م  یع  س  خطرناکش  یا  هی  افشاگر 
دوقلو غم  ری  عل  هم  به  شباهتشان  عدم  .د  دار  نگه  یف  مخ 

یلیم فا  از  بودند  توانسته  و  شتافته  دادشان  به  بودنشان 
او یگ  خانواد  نام  .د  ببرن  را  استفاده  تي  نها  ان  شی  بخش  دو 

!یریم ا  بهزاد  یل  یم  فا  و  رادمنش  بود  شده 
را ن  اي  جر  ني  ا  کجا  از  معتمد  آراز  انست  دی  نم  .د  ش  جی  گ 

جواب نداد  اجازه  هم  شدن  جیگ  نی  هم  .د  بو  ه  دی  فهم 
.د بده  آراز  به  یت  درس 

.نیت گرف  اشتباه   _
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:دير غ  وصله  حی  ب  آراز 
یا کردن  یز  با  م  لی  ف  یه  حوصل  من   .. .و  خودت  نکن  لوس   _
.ه بس  پشتم  هفت  برا  داداشت  همون  .م  ندار  رو  یک  ي  تو 
.ت م  نی  بب  ونم  تی  م  کجا  بگو  مهمه  برات  بهزاد  جون  اگه 

.د ش  شوکه  بهنام 
افتاده؟ بهزاد  برا  یق  اتفا  چه   _

:د ز  ید  پوزخن  آراز 
.م بود  گرفته  اشتباه  که  قبل  یه  ین  ثا  دو  تا   _

.دیش ک  یف  پو  بهنام 
شده؟ چش  بهزاد   _

:د دا  جواب  تي  جد  با  آراز 
رو جلوش  و  می  نجبون  دست  اگه  اما  ،ی  چی  ه  فعل   _

.ه دی  م  باد  به  رو  سرش  مي  ری  نگ 

ارازيت پ 
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۳۷  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

نفس بود  سالم  لحظه  آن  در  برادرش  که  ني  ا  از  بهنام 
.دیش ک  یا  آسوده 

؟یگ ب  یا  و  خی  م  یچ   _

.د دا  هی  تک  بود  نشسته  ش  يو  ر  که  یا  کاناپه  به  آراز 
ديا ب  .ه  شی  نم  تلفن  پشت  از  بگم  وام  خی  م  که  یز  یچ   _
اي موافقت  که  ني  ا  از  قبل  اما   ، می  کن  ملقات  رو  ه  گي  همد 
جبران بخاطر  دارم  فقط  ین  بدو  دي  با  ین  ک  مخالفت 
نيا درخواست  داده  انجام  برام  داداشت  که  یت  محب 

ماجرا ني  ا  ری  گی  پ  هم  ی  این  اگر  .م  ن  کی  م  رو  ملقات 
.د ای  برنم  دستم  از  یر  کا  ی  يا  تنه  چون  .م  شی  نم 

:ت گف  خشک  بهنام 
.ت م  نی  بب  یر  حضو  ونم  تی  نم  .م  مسافرت  من   _

.د دا  دست  از  را  کنترلش  آراز 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


  

   

 

              

               

         

                      

            

                

                

                  

                      

                    

          

 

                    

   

 

           

       

 

             

                 

https://t.me/darkhaste_romanh

یش خودک  از  دست  برادرت  کنم  کمک  وام  خی  م   _
؟یر ا  ذی  م  بال  طاقچه  برام  یر  دا  اونوقت  بکشه 

.ديو بگ  یز  یچ  بهنام  نداد  مهلت 
تو که  م  دی  شن  استادات  از  چون  زدم  زنگ  تو  به  اگه   _
برادرت .ی  هست  رابت  خه  کل  داداش  اون  از  ر  تل  عاق 
.ه ببر  در  به  سالم  جون  ونه  تی  نم  باز  ه  ری  بگ  انتقامشم 
تا ین  ک  کمکش  داری  علقه  اگه  !ی  دان  خود  ه  گي  د 

بذار رو  مسافرتت  و  ین  گذرو  خوش  مي  ری  بگ  رو  جلوش 

نیش ب  ه  گي  د  روز  چهار  که  هم  نه  اگه  .ه  گي  د  وقت  هي  برا 
هم با  که  یا  احمقانه  هی  ديا  بخاطر  خودت  سر  تو  بزن 
.یس نا  شی  م  حتما  .م  شرکت  ا  یب  ین  یب  ب  منو  یت  خواس  .ن  يد  ی 

.ل فع 
را تماس  و  داده  فاصله  ش  يا  هب  ل  از  را  یش  گو  بلفاصله 

.د کر  قطع 

.د ش  ش  اه  ری  خ  واج  و  هاج  یق  سا 
؟ید ز  حرف  یر  طو  ني  ا  چرا   _

.ت انداخ  زی  م  یو  ر  را  یش  گو  خونسرد  آراز 
.ا ج  ني  ا  کشوندتش  د  شی  م  که  بود  یه  را  تنها  ني  ا  چون   _
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.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  به 
دارن رو  ه  گي  همد  فقط  داداش  دوتا  ني  ا  که  ی  يا  اونج  از   _

.ه د  اي  ز  ه  گي  د  بهم  ونم  شی  وابستگ  هستن  هم  دوقلو  تازه  و 
.د کر  زي  ر  را  چشمانش 

باشه ر  تل  عاق  قل  ني  ا  رامش  دکتر  یه  گفت  طبق  اگه   _
.د ای  م  حتما  پس 

تلفن درآمدن  صدا  به  با  که  ديو  بگ  یز  یچ  خواست  یق  سا 
و شد  بلند  آراز  از  جلوتر  .د  بر  د  اي  از  را  حرفش  خانه 
بدون .ت  برداش  تلفن  ز  یم  یو  ر  از  را  می  سی  ب  یش  گو 

به .د  دا  جواب  را  تماس  ندازد  ایب  یه  نگا  شماره  به  که  ني  ا 
گوشش در  سپهر  بشاش  صدای  گفتنش  الو  محض 

.

.م خان  ساقه  سلم   _

در زی  چ  همه  اد  دی  م  نشان  شادش  یا  صد  .د  ز  ید  لبخن 
.ت اس  ید  عا  حالت 

؟یر چطو  .ن  سپهرجا  سلم   _

:د دا  جواب  نت  طی  ش  با  سپهر 
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زدم کارم  محل  تو  دخترو  پی  اک  هي  مخ  !ی  عال   _
.یم عل  گردش  مي  بر  یع  جم  دسته  هفته  آخر  وام  خی  م 

.د کر  کشدار  را  لحنش 

به .ی  ای  ب  باهامون  هم  تو  یا  و  خی  م   .. .ه  بش  یش  گرد  چه   _
.ه شی  م  اضافه  ات  هه  دانست 

.ديد خن  یق  سا 
قراره تی  سالگ  چند  تا  که  سواله  یا  ج  برام  ه  شی  هم   _

؟ین ک  حفظ  رو  تی  طبع  شوخ  ني  ا 

.ديد خن  سپهر 
م فی  ک  منم  باشن  راه  به  یم  عل  یا  گردش  ني  ا  یت  وق  تا   _

.ه باش  شده  سالم  هفتاد  اگه  یت  ح  .ه  کوک 
.د خور  گوشش  به  سرورش  عمه  یا  صد 

.ن گشت  ول  بسه  .م  دی  م  زنت  ده  ني  آ  ماه  تا  !ی  کرد  غلط   _

.د دا  را  مادرش  جواب  تي  جد  با  سپهر 
فردا ن  شی  م  باعث  یم  عل  یا  گردش  ني  ا  سرورجون   _
حوادث دستخوس  عروست  و  من  یگ  زند  فردا  پس 
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نه نم  کی  م  شرکت  یر  یگ  د  اي  جهت  مه  عم  جون  به  .ه  نش 
!ین چرو  چشم 

ارازيت پ 
۳۷  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت نشس  کنارش  و  بازگشته  آراز  شی  پ  یق  سا 
شده؟ یچ  سپهرجان  ونه  خی  م  خروس  کبکت   _

:د دا  جواب  یژ  انر  با  سپهر 
و یز  شهربا  مي  بر  مي  وا  خی  م  نی  ش  حاضر  نی  پاش   _

نیش ما  تم  سی  ن  یض  را  بگو  آراز  به  !ا  صحبت  ني  ا  و  ین  بست 
.ميریم ما  یث  مورو  ان  کی  پ  با  یر  ای  ب 

ش غش  غ  رنگ  قرمز  ان  کی  پ  آن  یر  دآو  اي  با  یق  سا 
آراز دي  بگو  سپهر  جواب  در  یز  یچ  که  ني  ا  از  قبل  .د  يد  خن 

:د ز  غر  بود  ه  دی  شن  تلفن  پشت  از  را  او  یا  صد  که 
.مير دا  برنامه  ما  ار؟  کی  چ  وام  خی  م  یز  شهربا   _
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بعد و  داد  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو  شده  سرخ  یق  سا 
:دیس پر  آرام 

؟یچ یه  برنام  ؟ی  گی  م  یچ   _

.د ز  ژکوندی  لبخند  آراز 
بنگاه و  می  يا  خد  خلق  خدمت  در  که  شب  تا  صبح   _

و ده  ني  آ  فکر  به  دي  با  شب  .م  ین  کی  م  اداره  رو  ون  می  شادمان 
نه؟ اي  می  باش  امون  هه  بچ 

.ت گرف  او  بازوی  از  ین  گو  شی  ن  خنده  با  یق  سا 
شدن ار  ده  بچ  به  گفتم  تو  شیپ  کردم  ی  يا  خط  عجب   _
شهرو کل  ت  اي  زي  ره  برنام  یه  آواز  رسم  تی  م  .م  ین  ک  فکر 

.ه بردار 

.د ز  یک  چشم  آراز 
یزيره برنام  ني  تر  زی  انگ  ان  جی  ه  ني  ا  عمرم  کل  تو   _

.م داد  انجام  که  بوده 
یو ر  ساعت  به  و  گرفته  یق  سا  از  را  نگاهش  لبخند  با 
یا هه  می  ن  تا  وانستند  تی  م  .د  بو  شب  ده  .د  کر  نگاه  ار  وي  د 
به ز  ای  ن  خودشان  هم  .د  بگذرانن  خوش  هم  کنار  شب 
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ذهنش به  یر  فک  ناگهان  .ن  سوس  هم  و  داشتند  حي  تفر 
دست از  را  یش  گو  و  شد  خم  نی  هم  یا  بر  .د  کر  خطور 

.ت گرف  یق  سا 
مهندس؟ یر  چطو   _

:د دا  جواب  سپهر 
.م شی  م  بهتر  ین  ک  دعوتم  یز  یچ  یک  یک  به  اگه   _

.د ز  ید  لبخن  آراز 
و؟ ره  گي  همد  می  نی  بب  کجا   _

:ت گف  ید  ج  سپهر 
.ن دنبالتو  م  ای  م   _

.د کر  رد  را  نهادش  شی  پ  تند  آراز 
دنبالمون یا  یب  .م  يا  یم  هم  ما  یز  شهربا  یو  جل  ني  بر  نه   _

.ه شی  م  ري  د 
.د کر  قطع  را  تماس  داد  انجام  که  را  لزم  یا  هی  هماهنگ 

.د ش  بلند  شي  جا  از  عي  سر 
.م دار  برنامه  هي  که  شو  حاضر  پاشو   _
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.د کر  نگاهش  متعجب  یق  سا 
؟.  . .ز  با  نکنه  برنامه؟   _

.ديد خن  بلند  آراز  کرد  قطع  که  را  حرفش 

ايزير برنامه  اون  از  امشب  هي  استثناء  بطور  نه   _
ریش ارد  راه  سر  .م  کي  می  کن  حير  تف  مي  بر  مي  وا  خی  م  .ت  سی  ن 

.مير بردا  ارم  هه  بچ  و 

.د کر  نگاهش  دي  ترد  با  یق  سا 
ناراحت ور  ني  آ  و  اورهان  رسم  تی  م  آراز؟  نشه  شر   _

.ن ش 

:د دا  جواب  قاطعانه  آراز 
میق مست  سرور  عمه  با  نکه  يا  خب  اما  ده،  اي  ز  احتمالش   _
.ه ار  ذی  م  ری  تاث  ذهنشون  رو  قطعا  باشن  داشته  برخورد 

.ديد خن 
مير دا  صبح  از  که  ما  .ه  دار  گناه  بدبختم  ری  اردش  ني  ا   _

روح ته  عم  به  بده  نخ  م  کي  م  ير  بب  م  ني  ا  می  ن  کی  م  ری  خ  کار 
.ه ش  شاد  روانش  و 
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هر از  فارغ  .د  ش  بلند  ش  يا  ج  از  یر  گي  د  رف  حی  ب  یق  سا 
ز ای  ن  یم  دوره  و  حي  تفر  ني  ا  به  خودش  یع  موضو 

یا فض  نی  چن  به  هم  سوسن  انست  دی  م  یف  طر  از  .ت  داش 
نيا سوسن  بخاطر  سپهر  احتمال  .د  دار  ز  ای  ن  ید  شا 

تا .د  بو  سوسن  نگران  حد  از  شی  ب  .د  بو  ه  دی  چ  را  برنامه 
دور شي  ا  هه  بچ  از  و  شده  دادگاه  ری  اس  بود  قرار  ی 

بماند؟

ارازيت پ 
۳۷  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.دیش   ک  آغوش  در  د  زی  م  غر  که  را  ن  اي  نو  خنده  با  آراز 
بغل   ای  ب  بخور  وارو  نی  ب  سوسن  مخ  کم  .ن  ا  خل  تنب  یا   _
.ن   م 

.د ش  ان  زي  آو  آراز  گردن  از  خواسته  خدا  از  ن  اي  نو 
:ت گف  بود  ه  ری  خ  ن  اي  نو  به  عشق  با  که  همانطور  سوسن 

.نی يا  پ  ای  ب  .ه  شی  م  خسته  عمو  ن  اي  نو   _
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بال ابرو  یس  تخ  با  .د  ده  جواب  آراز  نداد  فرصت  ن  اي  نو 
را مخالفت  یا  بر  انداختن  بال  ابرو  مدل  ني  ا  .ت  انداخ 
با و  کرده  درشت  را  چشمانش  !د  بو  گرفته  د  اي  تازه  هم 
ورد آی  م  صورتش  عضلت  به  که  یر  حداکث  فشار 

.د ده  بال  را  نازکش  یا  ابروه  رد  کی  م  یع  س 
.م دال  دوس  بلنده  قدش  ز  اي  آ   _

لب سوسن  .د  افتا  خنده  به  او  ین  زبا  ني  ری  ش  از  آراز 
.ديز گ 

.ز آرا  عمو  !؟  ن  اي  نو  هی  چ  آراز   _

را ن  اي  نو  في  ظر  و  کودکانه  یو  باز  آرام  خنده  با  آراز 
.ت گرف  گاز 

.میقیف ر  ن  اي  نو  و  من  !ی  دار  ارش  کی  چ  .ن  سوس  کن  ول   _
.د کر  نگاه  ن  اي  نو  به 

نه؟ مگه   _

.د دا  تکان  سر  ذوق  با  ن  اي  نو 
!م وا  خی  م  شکلت   _
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.ت رف  ش  اه  صدق  قربان  سوسن 
.ن جا  مامان  رم  خی  م   _

و نورا  خودش  دي  نو  کند  باور  وانست  تی  نم  هم  هنوز 
.د بو  داده  ش  لي  تحو  و  آورده  ش  اه  عم  خانهی  به  را  ن  اي  نو 
ديد دي  نو  واکنش  ني  ا  به  س  کچ  یه  .د  بو  خواب  در  انگار 

ديو ن  ردند  کی  م  فکر  بلاستثناء  همه  نداشت،  یت  مثب 
نيا از  کدام  چی  ه  اما  دارد،  کارش  ني  ا  پشت  یا  نقشه 

دلتنگ ید  ح  به  .ت  نداش  تیم  اه  سوسن  یا  بر  تفکرات 
بتواند تا  بدهد  را  جانش  بود  حاضر  که  بود  شي  دوقلوها 
.د ری  بگ  آغوش  در  را  ا  هن  آ  هین  ثا  کي  یا  بر  شده  یت  ح 

.د بو  خوشحال  ا  قی  عم  یگ  دلتن  و  یت  ناراح  ا  هت  مد  از  بعد 
باخبر دوقلوها  بازگشت  از  را  خواهرش  که  ني  ا  از  قبل 
.د کنن  ری  غافلگ  را  یق  سا  تا  بود  داده  نهاد  شی  پ  سپهر  سازد 
هم تا  بود  ه  دی  چ  برنامه  یز  شهربا  یا  بر  هم  نی  هم  یا  بر 

ا هن  آ  ن  دي  د  با  یق  سا  هم  و  کنند  حي  تفر  ن  اي  نو  و  نورا 
خود از  تر  شی  ب  یق  سا  .د  بو  شده  هم  موفق  .د  شو  ری  غافلگ 
را ن  اي  نو  یو  باز  .د  بو  شده  خوشحال  دوقلوها  ن  دي  د  از  او 

.د کر  نوازش 

؟ نی  يا  پ  یا  یم  ن  عمو  بغل  از   _
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.د ش  ه  ری  خ  سوسن  به  ین  مهربا  با  آراز 
.ه خوب  حالت  که  خوشحالم   _

.د دا  را  نگاهش  جواب  ین  قدردا  با  سوسن 
ازت یر  چطو  ونم  دی  نم  واقعا   .. .ت  مد  ني  ا  بابت  آراز   _

.ید بو  پشتم  برادر  هي  مثل  که  یس  مر  .م  کن  تشکر 

.د ز  ید  لبخن  آراز 
.م برا  یر  ندا  یق  فر  ان  سي  آ  با  تو  .ن  نز  حرفشم   _

یه اشار  انگشت  با  و  شد  خم  ش  اه  شان  یو  ر  ن  اي  نو 
کيد نز  حال  در  بغل  به  نورا  که  سپهر  به  کوچکش 

.د کر  اشاره  بود  ا  هن  آ  به  شدن 
.. .ی  بستن  منم   _

آغوش در  را  نورا  که  سپهر  ن  دي  د  با  و  دی  چرخ  آراز 
:ت گف  داشت 

شکلت بالخره   .. .ر  س  په  شا  کن  روشن  مارو  فی  تکل   _
؟ین بست  اي  یا  و  خی  م 
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.د ز  یز  یم  آت  ن  طی  ش  لبخند  ن  اي  نو 
.. .م  جفتش   _

جواب آراز  نداد  مهلت  و  دی  رس  کنارشان  سپهر 
اهن ری  پ  ن  دي  د  با  سوسن  .د  ده  را  ن  اي  نو  ین  با  زن  ير  ی 
.ديز گ  لب  بود  شده  فی  کث  نورا  ین  بست  با  که  سپهر 

کرده فی  کث  لباستم   .. .ا  خد  تورو  دی  ببخش  سپهر  یا  و   _
.ه ک 

.دیس بو  را  نورا  یه  گون  عشق  با  سپهر 
.ش سر  یا  فد  .ه  کرد  که  کرده   _

:د ز  غر  آراز 
کو؟ ما  ین  بست  پس   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  سپهر 
؟ می  باش  تو  مهمون  نبود  قرار  مگه   _

ارازيت پ 
۳۷  _۸ ارت  پ 
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 عامل _ زينب # 

 

 . داد   تکان   سر   آراز 

  ی ساق   باشه !  ی د ی ترک ی نم   ی زد ی م   تعارف   ه ي   حال _  

 .  م ی ن ی بش   جا   ه ي   م ي بر   کن   صدا   نارو ي ا 

 

  و   زد   نق   نورا .  گذاشت   ن ی زم   ی رو   آرام   را   نورا   سپهر 

 : گفت   زد   او   ی ن ی ب   ی رو   که   ی ز ي ر   ی بوسه   با   سپهر 

  س ي سرو   برم   من   بره   مامانش   با   خانم   پرنسس _  

 خب؟   ام ی ب   کنم   ز ی تم   رهنمو ی پ   ی بهداشت 

 

  گفت   ی کوتاه   ی باشه   ی ت ي نارضا   با   و   داد   تکان   سر   نورا 

  به   د ي د   مادرش   با   را   خواهرش   شدن   همراه   که   ان ي نو   و 

  دست   با   سپهر .  آمد   ن يی پا   آراز   آغوش   از   ی بستن   هوس 

 . کرد   اشاره   بود   شان ی ک ي نزد   در   که   ی ا کافه   به 

  هم   ما   ن ي بر   شما .  اونجان   ی ساق   و   مامان   سوسن، _  

 . م ي ا ی ب 
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محبت با  را  دوقلوها  دست  و  داد  تکان  سر  سوسن 
با بلفاصله  .د  برون  ش  اه  عم  و  یق  سا  کنار  تا  گرفت 

:د کر  زمزمه  دي  ترد  با  آراز  سوسن  رفتن 
.م ندار  دي  نو  کار  ني  ا  به  یب  خو  حس  چرا  ونم  دی  نم   _

آورد ون  ری  ب  ش  بی  ج  از  که  یذ  کاغ  دستمال  با  سپهر 
یه لک  .د  کر  پاک  را  اهنش  ری  پ  یه  شد  فی  کث  یه  ق 

.د مان  یق  با  آن  از  یگ  ن  رم  ک 
خوشحاله یل  یخ  سوسن  اما  ندارم،  یب  خو  حس  منم   _
یتیم اه  براش  .ی  بزن  حرفا  نيا  از  د  اي  ز  ش  شی  پ  ه  شی  نم 

.ه ندار 

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  آراز 
من .ه  ش  جدا  راحت  سوسن  اره  ذی  نم  ه  کی  مرت  ني  ا   _

دل یر  طو  ني  ا  واد  خی  م  حتما  .م  ناس  شی  م  خرابشو  جنس 

برگرده کنه  شی  راض  دوباره  ره  ای  ب  بدست  رو  سوسن 
.شیگ زند  و  خونه  سر 

.د کر  یظ  یل  غ  اخم  سپهر 
.ش آباد  و  جد  هفت  با  نه  کی  م  غلط   _
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.د بر  فرو  شلوارش  بی  ج  داخل  را  دستانش  متفکر  آراز 
یق سا  شی  پ  اگه  ونم  دی  م  منتها  د  ای  م  ذهنم  به  یر  فک  هي   _
یل و   .. .ا  حرف  ني  ا  و  ت  سی  ن  یق  اخل  کار  ني  ا  ه  گی  م  بگم 

بشه یل  عم  اگه  .ه  کارساز  دي  نو  یو  ر  بی  عج  ه  گی  م  حسم 
خلص ه  کی  مرت  ني  ا  دست  از  سوسن  ه  دی  نکش  ماه  به 

.ه شی  م 

:دیس پر  کنجکاو  و  دی  چرخ  او  طرف  به  متعجب  سپهر 
؟یاه دي  ا  چه   _

.د ران  عقب  به  را  شانش  ير  پ  یا  موه  و  برد  دست  آراز 
سپهر با  را  مسئله  ني  ا  د  يا  ب  که  نبود  مطمئن  چندان 

اگر که  انست  دی  م  خوب  را  ني  ا  اما  نه،  اي  کند  مطرح 
نيا یا  اجر  یا  بر  او  رد  کی  م  استقبال  ش  اه  دي  ا  از  سپهر 

بوده فکر  در  همچنان  .د  شیم  قبل  از  ر  تم  مصم  ش  اه  نقش 
.ت گرف  را  شي  بازو  سپهر  که  بود  کرده  سکوت  و 

ه؟ ني  سبز  مغزته  تو  یچ   _

.د کر  نگاهش  آراز 
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 ! وسط   ن ي ا   لزمه   ی سوم   نفر   ه ي _  

 

 . کرد   نگاهش   ج ی گ   سپهر 

 ؟ ی چ   ی عن ي _  

 

 . انداخت   بال   شانه   آراز 

  دوماد .  م ي ببر   بهره   آدم   ن ي ا   ضعف   نقطه   از   م ي مجبور _  

 . ست ی ن   ر ی س   دل   و   چشم   اد ي ز   سلمان   حاج   ارشد 

 

  منظور   متوجه   با ي تقر .  کرد   ز ي ر   را   چشمانش   سپهر 

 .  بود   شده   آراز 

 ... که   ی گ ی م   ی عن ي _  

 .  کند   کامل   را   اش جمله   آراز   تا   کرد   سکوت 

 

 . داد   تکان   سر   آراز 

 !  لزمه   زن   ه ي _  

 . زد   سپهر   به   رو   ی چشمک 

 .  ببره   دو ي نو   دل   که   ی ک ي _  
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آمده خوشش  آراز  شنهاد  یپ  از  .د  کر  یا  خنده  تک  سپهر 
به دست  با  .د  ش  لي  تبد  ممتد  یا  خنده  به  ش  اه  خند  تک  .د  بو 

.د ز  آراز  یه  شان 
هفت آدم  دست  رو  مظلوممون  یق  سا  ه  شی  نم  باورم   _

.ميد سپر  تو  مثل  یط  خ 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  آراز 
.. .ا  ام  ت  سی  ن  یق  اخل  کار  کار  ني  ا  ونم  دی  م   _

ارازيت پ 
۳۷  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

به دی  ن  شی  م  را  ید  نها  شی  پ  نی  چن  یق  سا  اگر  .د  کر  مکث 
ريو تص  کرد  یع  س  .د  شی  م  ناراحت  د  اي  ز  احتمال 

.د کن  دور  ذهنش  از  را  یق  سا  ناراحت 
به ین  قانو  راه  با  سوسن   . هيد  نامر  ی  ای  دن  ای  دن  سپهر   _

و دادگاه  ری  اس  سال  چند  دي  با  احتمال  اما  سه،  ری  م  جواب 
.م ناس  شی  م  خوب  رو  دي  نو  .ه  باش  یش  کت  يا  شک  و  تي  شکا 
.. .ه  زرنگ  سوسن  برا  نباشه  زرنگ  هم  یک  هر  یا  بر 
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.د دا  ری  یغ  ت  را  تادنش  سي  ا  یه  يو  زا  کامل  طور  به  سپهر 
تا داشت  ید  يد  ش  لي  تما  .د  بو  آراز  مقابل  درست  حال 
.د کر  نگاهش  ید  ج  .د  بدان  آراز  یه  دي  ا  به  راجع  تر  شی  ب 
هي  .. .ن  بز  حرف  ر  تق  یق  د   .. .و  ار  هه  یش  حا  کن  ول  آراز   _
از تا  کنه  یض  را  رو  دي  نو  ونه  تی  م  یر  چطو  ه  بي  غر  زن 

بگذره؟ سوسن  ری  خ 

سپهر یا  قهوه  چشمان  در  را  سبزش  چشمان  آراز 
.ت دوخ 

به رو  دي  نو  ونه  تی  نم  قمه  رچ  یه  یل  معمو  زن  هي   _
.. .ر  پولدا  زن  هي  اما  کنه،  یض  را  یر  کا  نی  همچ 

.د ز  ید  ژکون  لبخند 
که ید  يو  ن  بگم  دي  با  و  فتن  ویم  دام  تو  زود  طماع  یا  آدم   _

.ه ذر  گی  نم  م  ای  تومن  هزار  هي  از  ناسم  شی  م  من 

.دیش ک  شي  ا  هب  ل  یو  ر  را  زبانش  سپهر 
؟ می  کن  ا  دی  پ  کجا  از  پولدار  زن   _

.د کر  مرتب  را  او  یه  قي  و  برد  بال  را  دستش  آراز 
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ظاهرا که  زن  هي  کردن  دا  یپ  .ه  چشمشون  به  مردم  عقل   _
.ت سی  ن  یت  سخ  کار  پولداره 

چگونه عمادپور  آتوسا  با  ملقات  در  که  افتاد  بهزاد  د  ا 
بود کرده  دست  به  دار  مارک  ساعت  و  فاخر  یا  هس  لبا 
را او  یه  ند  بي  فر  و  کی  ش  ظاهرا  گول  یگ  ساد  به  آتوسا  و 

.د بو  خورده 
و دار  مارک  لباس  دست  چند  با  واد  خی  م  نی  ماش  هي   _

.س لوک  یا  ج  هي  تو  خونه  هي  آدرس 

.د ز  ید  خن  شی  ن 
لیک و  یه  ني  هز  از  ا  ني  ا  یه  هم  یه  ني  هز  بهت  م  دی  م  قول   _

.د ای  درب  کمتر  ه  ری  غ  و 

لب ري  ز  متفکر  همانطور  و  رفت  فرو  فکر  در  سپهر 
:د کر  نجوا 

.ت سی  ن  سرجاش  اعصابش  و  ه  ری  درگ  که  مرد  هي   _
پولدار و  جذاب  زن  هي  ی  يو  هي  و  واد  خی  م  طلق  زنش 

... و  ه  شی  م  شه  ت  فی  ش 

.د کر  کامل  را  او  یه  جمل  تي  رضا  با  آراز 
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رو زنش  مرده  اون  که  ه  نيا  ازدواج  برا  شرطشم   _
به بده  کمال  و  تمام  اشم  هه  بچ  حضانت  و  بده  طلق 

.ن مادرشو 

.د ز  ید  گشا  و  گل  لبخند  سپهر 
ختم ازدواج  به  واقعا  رابطه  ني  ا  اگه  ه  شی  م  خوب  چه   _
کله هي  که  م  نی  بب  یل  حا  در  و  دي  نو  دارم  دوست  یل  یخ  .ه  ش 

.ه رفت  سرش  گشاد 

.د کر  نگاهش  دي  ترد  با  آراز 
؟یق مواف  ین  عي  ني  ا   _

.د دا  تکان  سر  خونسرد  سپهر 
ديو ن  مثل  یم  آد  یو  جل  ه  شیم  باعث  یچ  !ه  ن  که  چرا   _

؟ می  کن  رفتار  ین  قانو  و  یق  اخل  کامل  مي  بخوا 

.ت انداخ  بال  شانه  آراز 
.یچیه من  نظر  از   _

.دیچیپ شان  نی  ب  یق  سا  یا  صد 
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؟یچیه یچ   _

عير س  یل  و  .د  ش  دستپاچه  یم  ک  یق  سا  ن  دي  د  با  آراز 
جواب ید  خونسر  با  و  کرد  جور  و  جمع  را  خودش 

:د دا 
رو جلوش  ونه  تی  م  یچ  د  یس  ر  پی  م  داشت  ته  پسرعم   _
برا کنه  ا  دی  پ  دختر  دوست  امشب  نی  هم  نخواد  که  ه  ری  بگ 

!یچیه گفتم  منم  .ش  خود 

ریگ غافل  و  سپهر  ن  وي  مد  را  آن  تر  شی  ب  که  ید  شا  با  یق  سا 
و رساند  صفر  به  ا  هن  آ  با  را  ش  اه  فاصل  بود  کردنش 

و مد  آی  م  بنظر  متفکر  که  سپهر  چشمان  در  ه  ری  خ 
:دیس پر  جا  همه  از  بر  خی  ب 

گرفته؟ رو  چشمت  یس  ک   _

در و  گرفته  آراز  صورت  از  را  معنادارش  نگاه  سپهر 
:ت گف  یق  سا  جواب 

ارازيت پ 
۳۸  _۰ ارت  پ 
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امل ع_  ينب  ز 

یک شون  نی  ب  موندم  .ن  گرفت  چشممو  نفر  چهار  جا  ني  ا  تا   _
.م کن  انتخاب  رو 

.دیش ک  را  آراز  یو  باز  و  کرده  نگاهش  پ  چپ  چ  یق  سا 
.ت سی  ن  بشو  درست  ني  ا   .. .ز  آرا  مي  بر  ای  ب   _

در که  ی  يا  هف  حر  که  فهماند  سپهر  به  نگاهش  با  آراز 
دستش بعد  و  بماند  خودشان  نیب  دي  با  زدند  دي  نو  با  رابطه 

.د کر  حلقه  یق  سا  یه  شان  دور  را 
آخه؟ ه  دی  م  زن  انسل  ري  ا  دکل  ني  ا  به  یک  دلم  زي  عز   _

را یق  سا  که  ني  ا  یا  بر  اما  بود،  شده  مشغول  ذهنش  سپهر 
.ت رف  ا  هن  آ  دنبال  ندازد  ای  ن  شک  به 

یو ت  به  یت  وق  ه  گي  د   .. .ن  آرازجا  ندارم  ین  نگرا  من   _
ميد دا  رو  یل  گ  دسته  ني  ا  به  یر  دخت  چنار  درخت 

.ه ون  می  نم  له  کی  ب  من  سر  مشخصا 

.ديد خن  دادند  نسبت  ر  گي  همد  به  ا  هن  آ  که  یب  القا  به  یق  سا 
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چنار؟ درخت  اي  می  انسل  ريا  دکل  مهمون  امشب  حال   _

او گوش  ري  ز  را  سرش  .د  دا  فشار  را  او  یه  شان  آراز 
.د بر 

با رابطه  در  لزمه  آره؟  ه  گي  د  چنار  درخت   _
بدم؟ اطلع  هم  هی  بق  به  مون  اي  زي  ره  برنام 

آرام خنده  با  .ت  گرف  او  سفت  پهلوی  از  ین  گو  شی  ن  یق  سا 
:د کر  زمزمه 

یدیم باد  به  رو  دودمانمون  ت  ايزيره  برنام  ني  ا  با  تو   _
.ز آرا 

یو ر  را  دستش  و  تاده  سي  ا  آراز  ر  گي  د  طرف  در  سپهر 
.ت گذاش  او  یه  شان 

دعوت هم  یص  اختصا  شام  هي  به  دي  با  منو  چنارخان   _
ن وي  مد  رو  عشقش  به  زنت  کردن  اعتراف  هنوز  .ی  کن 

.ید نکر  جبران  لطفمو  .ی  من 

:دير غ  و  کرده  اخم  آراز 
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کم بخاطرش  که  ه  ته  احمقان  یه  دي  ا  همون  منظورت   _
از م  نی  ماش  با   .. .ه  بر  و  کنه  ولم  کل  یق  سا  بود  مونده 

.. .ر  ای  ب  بجا  شکر  یه  سجد  برو  نشدم  رد  روت 

و خودش  یه  جمل  تا  شد  باعث  ش  ای  گوش  زنگ  یا  صد 
شانهی دور  از  را  دستش  .د  بمان  ناقص  یق  سا  یا  هه  خند 
با .د  یش  ک  ون  ری  ب  ش  بی  ج  از  را  یش  گو  و  کرد  باز  یق  سا 

بال شي  ابروها  یش  گو  یه  صفح  یو  ر  ری  اردش  نام  ن  دي  د 
بود گفته  و  داده  رفتن  ون  ری  ب  نهاد  شی  پ  او  به  یت  وق  .د  رفتن 
مواجه اورهان  مخالفت  با  است  کنارشان  هم  سرور 
.ت سی  چ  یا  بر  شي  عمو  تماس  دی  هم  فی  نم  حال  بود،  شده 

.د کر  وصل  را  تماس  کنجکاو 
!ا ق  آج  حا  شد  عرض  سلم   _

:ت گف  کوتاه  ری  اردش 
ا؟ قی  دق  نی  يا  کج  .م  سل   _

.د دا  بال  را  شي  ابروها  آراز 
؟ید ون  چی  پ  ارو  هه  بچ  ؟ی  اومد   _
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:د ز  غر  ری  اردش 
اتون دی  پ   .. .ه  گي  د  رسم  پیم  آدرس  دارم  که  اومدم   _

ا؟ قی  دق  ی  يا  کج  .م  ن  کی  نم 

نیم ه  برای  تنهاست  که  کرد  حس  او  مفرد  فعل  با  آراز 
:د دا  جواب 

پره جلوش   .. .ی  شهرباز  کنار  هست  کافه  هي   _
.م منتظرت  ای  ب  .م  ی  يا  اونج  .ه  رنگارنگ  یا  بادکنک 

یق سا  .د  کر  قطع  را  تماس  آراز  و  گفت  یا  باشه  ری  اردش 
.د ش  ه  ری  خ  خش  رم  ین  به  کنجکاو 

بود؟ یک   _

.د چرخان  سپهر  سمت  به  را  سرش  آراز 
.د بو  ری  اردش   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  سپهر 
؟ید کر  دعوتش  تو   _

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  آراز 
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!یت نداش  یل  مشک  که  قبل  ؟ی  شد  یت  ری  غ   _

.دیش ک  یف  پو  سپهر 
!م ناخت  شی  نم  یب  حسا  و  درست  رو  عموت  قبل   _

ارازيت پ 
۳۸  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

سپهر یه  پرد  یب  و  می  مستق  یه  طعن  از  آراز  یا  ابروه 
آراز ني  ا  یل  و  .د  ش  متعجب  هم  یق  سا  یت  ح  .د  رفتن  بال 

.د کن  پنهان  را  ش  ای  کنجکاو  نتوانست  که  بود 
کرده؟ یر  کا  ری  اردش  سپهر؟  شده  یز  یچ   _

صورت ک  می  م  ني  ا  .ت  انداخ  بال  شانه  فاوت  تی  ب  سپهر 
شوخ و  شاد  ه  شی  هم  سپهر  به  اصل  رفتارها  ني  ا  و 

.د م  آی  نم 
مسائل تو  شی  فعل  تي  ري  مد  از  اما  !ه  نشد  یز  یچ  نه   _
.ه دی  پاش  هم  از  شی  يو  زناش  یگ  زند  چرا  بفهمم  ونم  تی  م 
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برداشتن با  و  نماند  یق  سا  و  آراز  کنار  آن  از  تر  شی  ب 
.ت گرف  فاصله  ا  هن  آ  از  بلند  ی  يا  هم  قد 

ین و  تی  نم  آرازخان  .ن  يا  یب  زود  شمام  .ه  منتظرم  نورا   _
.یر ب  در  ین  مهمو  ني  ا  ري  ز  از 

:د کر  زمزمه  سپهر  رفتار  از  جی  گ  آراز 
چشه؟ ني  ا   _

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  یق  سا 
باهاش؟ کرده  ملقات  ری  اردش  نکنه   _

.د کر  نگاه  او  خ  رم  ین  به  آراز 
بهم ری  اردش  بود  یز  یچ  ن  یچ  هم  اگه  یل  و  !م  بدون  چه   _

.ت ف  گی  م 

با و  کرده  باز  ش  اه  شان  دور  از  را  آراز  دست  یق  سا 
:ت گف  اضطراب  یم  ک 

شون نی  ب  رسم  تی  م  .د  ای  ب  یت  ف  گی  نم  ری  اردش  به  کاش   _
.ه بد  رخ  تنش 
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.د فشر  و  گرفت  را  او  دست  آراز 
ارم ذی  نم  .ش  نبا  مضطرب  .م  عشق  تن  سی  ن  که  بچه   _

.ه بش  یز  ی 
ا هه  بچ  باز  .ت  سی  ن  ین  نگرا  یا  ج  .س  تنها  ری  اردش  تازه 

.یزیچ هي  بودن 

ر گي  د  کي  همراه  و  داد  تکان  سر  یق  سا  آراز  حرف  ني  ا  با 
کافه مقابل  .د  برداشتن  قدم  بود  مدنظرشان  که  یا  کافه  به 

:ت گف  آراز  ند  دی  رس  که 
.مير ب  هم  با  د  ای  ب  ری  اردش  می  کن  صبر   _

.د ز  ید  خن  شی  ن 
.ه بکش  خجالت  ی  يا  تنه  رسم  تی  م   _

آراز دست  همانگونه  و  زد  ید  لبخن  او  نت  طی  ش  به  یق  سا 
.د برس  راه  از  ری  اردش  تا  ماندند  منتظر  بودند  گرفته  را 

ناگهان که  دند  شی  م  دی  ناام  ریش  ارد  آمدن  از  داشتند  م  کم  ک 
داد تکان  دست  ان  شي  برا  دور  از  که  ور  ني  آ  ن  دي  د  با 

.د ش  گرد  چشمانش  و  رفته  بال  یق  سا  یا  ابروه 
!د ای  م  تنها  عموجون  یت  گف  که  تو   _
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.د ش  قفل  ور  ني  آ  یو  ر  هم  آراز  نگاه 
یر چطو  !ت  هس  که  اورهانم  !ه  کن  ری  بخ  خدا   _

کرده؟ ون  شی  راض 

بحثشان به  نتوانند  تا  شد  باعث  کنارشان  ور  ني  آ  ن  دی  رس 
با و  شد  کي  نزد  یق  سا  به  ذوق  با  ور  ني  آ  .د  دهن  ادامه 

آغوش در  را  او  ش  ای  ذات  یم  خونگر  و  ین  مهربا  همان 
:ت گف  دادن  سلم  از  بعد  .ت  گرف 

جون؟ یق  سا  یر  چطو   _

.د کر  جدا  یق  سا  از  را  او  و  گرفته  را  شي  بازو  آراز 
.د ای  نم  خوشم  .و  نش  ون  زي  آو  من  زن  از   _

.د آور  ون  ری  ب  را  زبانش  نت  طی  ش  با  ور  ني  آ 
؟ مي  دی  نم  محل  تورو  ه  شی  م  تي  حسود   _

.ديد خن  یق  سا 
ه؟ شی  هم  ني  دار  جنگ  سر  هم  با  چرا  شما   _

.د ز  ید  لبخن  ور  ني  آ 
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تحملش یر  چطو  ت  سی  ن  معلوم  .ه  گي  د  آرازه  ری  تقص   _
.ین کی  م 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  آراز 
تحمل رو  داداشت  و  تو  ری  اردش  که  یر  همونطو   _

.ه ن  کی  م 

.د کر  یز  ير  اخم  یق  سا 
!ز آرا   _

.ت انداخ  بال  شانه  یس  تخ  با  آراز 
نه؟ اي  ه  ری  بگ  جوابشو  دي  با  دازه  نی  م  ه  کی  ت  !ب  خ  هی  چ   _

ارازيت پ 
۳۸  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت گرف  را  یق  سا  یو  باز  ور  ني  آ 
مردا .ن  و  جی  ساق  نکن  خرسش  قد  ل  کی  ه  به  نگاه   _

!نه بچ  همشون 
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ما را  ش  ای  نی  ب  و  کرده  خم  او  سمت  به  را  سرش  آراز 
.د فشر  انگشت  دو  نی  ب 

آخه؟ توئه  دهن  یه  انداز  حرفا  ني  ا  بچه   _

.ت انداخ  فاصله  شان  نی  ب  ری  اردش  یا  صد 
شروع بحث  و  جر  ني  دي  د  رو  ه  گيد  هم  تا  دو  شما  باز   _

شد؟

.د کر  نگاه  آراز  به  غره  چشم  با 
رو ته  بچ  سن  ور  ني  آ  ؟ی  ش  کی  نم  خجالت  لت  کی  ه  از   _

!یب قط  خرس  داره 

سر از  یا  هه  خند  و  ری  اردش  زدن  غر  به  وجه  تی  ب  آراز 
که اورهان  گردن  دور  را  دستش  ور  ني  آ  یز  و  ری  پ 
.ت انداخ  بود  درهم  شي  ا  هم  اخ  خواهرش  برخلف 

بهتره لوس  دختر  و  پدر  شما   .. .ه  اورهان  من  قی  رف   _
.ه گي  همد  با  ني  بر 

بلکه تا  بود  رفته  اورهان  سراغ  خاصش  ست  ای  س  با 
.د ر  کی  م  فکر  اشتباه  اما  شد،  باز  او  یا  هم  اخ  از  یک  اند 

با ش  اه  شان  دور  از  را  آراز  دست  اورهان  یت  وق 
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نيا به  اورهان  که  شد  متوجه  او  کرد  باز  یت  يا  نارض 

بود بی  عج  شي  برا  هم  باز  فقط  .د  ش  نخواهد  نرم  یگ  ساد 
.ديایب ری  اردش  همراه  امشب  بود  شده  حاضر  چگونه  که 

را طي  شرا  کرد  یع  س  دي  د  را  اورهان  یا  هم  اخ  که  یق  سا 
به رو  و  گرفت  را  ور  ني  آ  دست  ین  مهربا  با  .د  کن  تي  ري  مد 

:د کر  زمزمه  اورهان 
.ن جا  اورهان  مي  بر  ني  ای  ب   _

و داده  تکان  سر  ین  ا  شی  پ  یو  ر  یا  هم  اخ  همان  با  اورهان 
بلفاصله شدند  کافه  وارد  یت  وق  .د  ش  همراه  یق  سا  با 
هیق ب  و  دوقلوها  و  سوسن  توسط  که  یز  یم  توانستند 
یا هت  ن  طی  ش  لطف  به  .د  کنن  ا  دی  پ  را  بود  شده  احاطه 

.د بودن  توجهات  مرکز  در  دوقلوها 
تر شی  ب  اورهان  یا  هم  اخ  دند  شی  م  کي  نزد  زی  م  به  چه  هر 

هم ور  ني  آ  کرد  احساس  یق  سا  یت  ح  .ت  ف  ری  م  درهم 
:د کر  زمزمه  آرام  نی  هم  یا  بر  است  شده  مضطرب 

.ه فت  وی  ب  یق  اتفا  ت  سی  ن  قرار  ا  هه  بچ   _
.دیش ک  شي  ا  هب  ل  یو  ر  را  زبانش 

.. .م  ین  و  تی  م  نی  شی  م  تي  اذ  نی  ن  کی  م  حس  اگه   _
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 . شود   ل ی تکم   ی ساق   ی جمله   نگذاشت   نور ي آ 

 . کنم   ملقات   سپهرو   و   سرورجون   دارم   دوست   من _  

 . زد   ی لبخند 

  هم   با   ی کل   تو   ی عروس   تو   تازه .  س بامزه   ی ل ی خ   سپهر _  

 .  م ي د ی رقص 

 . شد   تر آرام   ش ي صدا 

  شه ی م   سپهر   کنن   ازدواج   باباهامون   مامان   اگه _  

 . داداشم 

 

 : د ي غر   اورهان 

 .  ندارم   لزم   د ي جد   داداش   من _  

 

 . شد   ره ی خ   او   ی عصب   رخ م ی ن   به   ی ساق 

 ؟ ی چ   د ي جد   ق ی رف _  

 : داد   ادامه   ی ساق .  چرخاند   سمتش   به   را   سرش   اورهان 

  از   اون   بنظرتون .  ه ی خوب   ی ل ی خ   ق ی رف   و   دوست   سپهر _  

   ه؟ ی راض   کنه   ازدواج   مامانش   نکه ي ا 
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  منتظرشان   و   نشسته   آن   دور   ه ی بق   که   ی ز ی م   ک ي نزد 

  که   نداد   ی ت ی اهم   اورهان   حال   ن ي ا   با   اما   بودند،   شده   بودند 

 . بشنوند   ه ی بق   را   ش ي صدا   است   ممکن 

 .  س زنده   من   مامان .  مرده   اون   ی بابا _  

 

  و   ده ی شن   را   اورهان   ی صدا   ه ی بق   از   زودتر   که   سپهر 

  او   از   که   ی ن ی غمگ   لبخند   با   بود   شده   او   منظور   متوجه 

  به   نگران   سرور .  شد   بلند   ش ي جا   از   آمد ی م   بنظر   د ی بع 

 . دوخت   چشم   پسرش 

  در   درست   حال   که   اورهان   سمت   به   را   دستش   سپهر 

  دراز   بود   ستاده ي ا   مقابلش   و   کافه   گرد   ز ی م   گر ي د   طرف 

  همان   با   بعد   و   کرد   نگاه   او   به   شک   با   اورهان .  کرد 

  داخل   را   دستش   و   آورد   بال   را   دستش   اکراه   با   و   د ي ترد 

 . فشرد   را   او   دست   سپهر .  گذاشت   سپهر   دست 

 

 پارازيت # 

 ۳۸۳_ پارت # 

 عامل _ زينب # 
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مادرمو یا  هو  دادم  قول  بهش  .د  بو  م  قی  رف  ني  بهتر  ابام  ب 
.م باش  داشته  ه  شی  هم 

قرار بود  سپهر  لحن  در  که  یم  غ  ری  تاث  تحت  همه 
چند هر  .د  ش  سی  خ  سرور  چشمان  یه  گوش  و  گرفتند 

چیهیب اورهان  .د  شون  متوجه  ران  گي  د  نداد  اجازه 
از یک  ي  و  آورده  ون  ری  ب  او  دست  از  را  دستش  یف  حر 

.ت نشس  و  دی  کش  ون  ری  ب  را  ا  هی  صندل 
برخورد اون  با  قبل  .د  ش  ه  ریخ  سرور  به  ر  ای  خت  ای  ب 

اما است  ین  مهربا  زن  سرور  انست  دی  م  خوب  .ت  داش 
بود؟ .د  نبو  که  مادرش 

جو بود  شده  باعث  شي  ا  هه  بچ  و  ری  اردش  حضور 

:د کر  زمزمه  لب  ري  ز  ور  نيآ  .د  شو  نی  سنگ  نشان  ای  م 
.یت داش  دوست  یل  یخ  رو  پدرت  حتما  .م  متاسف   _

.دیش پا  او  یو  ر  به  ین  مهربا  لبخند  سپهر 
پر برام  اونو  یا  ج  ونه  تی  نم  س  کچیه  مطمئنا   .. .م  اوهو   _

.ه کن 
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ه ژي  و  به  و  همه  شد  باعث  مفهومش  و  معنا  پر  یه  جمل 
و رفته  بال  اورهان  ابروهای  .د  شون  متعجب  اورهان 

موافق او  رد  کی  م  فکر  .د  کر  نگاه  سپهر  به  ه  ری  خ 
که یا  جمله  با  حال  اما  است،  پدرشان  و  مادر  ازدواج 
به یا  علقه  هم  او  دی  س  ری  م  بنظر  بود  آورده  زبان  بر 

و اخمو  آمدن  موقع  که  چقدر  هر  .د  ندار  مادرش  ازدواج 
بهتر حالش  جمله  ني  ا  ن  دین  ش  با  حال  بود  حوصله  ی 

او یه  جبه  در  که  بود  شده  ا  دی  پ  یس  ک  بالخره  .د  بو  شده 
.د باش 

.د ز  ید  خن  شی  ن 
مادرمو یا  ج  ونه  تی  نم  یس  ک  که  من  مثل   .. .ه  درست   _

.ه کن  پر  برام 

سمت به  و  کرد  قفل  درهم  زیم  یو  ر  را  دستانش  سپهر 
.د ش  خم  اورهان 

!ین بدو  رو  مادرت  قدر  بهتره   _

بود وار  دی  ام  آراز  .د  بودن  جی  گ  سپهر  یا  رفتاره  از  همه 
از یک  اند  اورهان  بلکه  تا  شود  یا  بهانه  یم  دوره  ني  ا 
نه سپهر  یا  رفتاره  با  حال  اما   ، دي  ای  ب  نی  يا  پ  موضعش 
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کار که  دی  شي  ند  ای  م  ني  ا  به  بلکه  که  بود  کرده  ت  ری  ح  تنها 
حیج تر  .ت  اس  شده  قبل  از  ر  تت  سخ  برابر  هزار  ری  اردش 
را بحث  شود  قبل  از  بدتر  زیچ  همه  که  ني  ا  از  قبل  داد 

واست خی  م  ین  بست  که  ان  يو  ن  یا  ه  زدن  غر  .د  کن  عوض 

که یز  یم  وسط  را  کافه  یو  من  و  شتافت  کمکش  به 
.د کر  باز  بودند  نشسته  دورش  یگ  هم 

.نین ک  انتخاب  .م  خدمتتون  در  ن  وي  آقا  و  خانما  خب   _
.نین م  مهمون  یگ  هم  امشب 

منو زدن  دي  د  مشغول  اورهان  ه  ژي  و  به  و  همه  یت  وق 
ريز را  سرش  بود  نشسته  آراز  کنار  که  ری  اردش  شدند 

.د بر  او  گوش 

شده؟ چش  سپهر   _

:د دا  جواب  لب  ري  ز  آراز 
!ید ز  گند  کجا  نی  بب  کن  سرچ  خاطراتت  تو  دور  هي   _

عشقت یه  پروند  امشب  دم  يد  ارو  ني  ا  من  که  یر  طو  ني  ا 
.ه شی  م  بسته 

.د ز  او  یا  پ  به  یم  محک  نسبتا  لگد  زی  م  ري  ز  از  ری  اردش 
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 وسط؟   ن ي ا   ی خور ی م   ی درد   چه   به   تو   پس _  

 

 . داد   تکان   سر   نامحسوس   آراز 

 .  کردم   باز   ه ي ر ی خ   بنگاه   من   نبود   ادم ي   درسته _  

 . چسباند   ر ی اردش   ی شانه   به   را   اش شانه 

  پرسم ی م .  م ی کن ی م   ی غلط   ه ي   بخورن   شونو ی بستن   بذار _  

 . ه ی چ   سپهر   درد   نم ی بب 

 

  ط ي شرا   از   آمد ی م   بنظر   که   اورهان   به   ی نگاه   ر ی اردش 

 : زد   لب   و   انداخت   است   ی راض   کامل   آمده   ش ی پ 

 . شد   آب   خش ي   شازده _  

 

 . زد   ی لبخند   آراز 

 ! جلوئه   چ ی ه   ک ي   فعل   ت شازده _  

 

  را   شان مکالمه   گرفتنش   سفارش   و   شخدمت ی پ   حضور 

  ع ي سر   بودن   اد ي ز   رغم ی عل   سفارشتشان .  گذاشت   ناقص 

 .  شدند   حاضر 
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ور ني  آ  به  یز  شهربا  به  رفتن  یا  بر  ن  اي  نو  و  نورا  ذوق 
از ش  ای  بستن  کردن  تمام  محض  به  که  کرد  تي  سرا  هم 

.د ش  بلند  شي  جا 
.یز شهربا  مي  بر  پاشو  آراز   _

.د کر  اشاره  ش  اه  می  ن  و  نصف  ین  بست  نی  دوم  به  آراز 
!ب خ  کنم  تموم  و  ني  ا  واستا   _

ارازيت پ 
۳۸  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:د ز  غر  ور  ني  آ 
!ه آخ  ی  يو  شکم  تو  چقدر   _

.د ش  ه  ری  خ  یق  سا  به 
؟ین کی  م  تي  ري  مد  منو  یو  پسرعم  شکم  یر  چطو   _

داشت دست  در  که  یذ  کاغ  دستمال  با  و  دي  خند  سپهر 
.د کر  پاک  را  دهانش  دور 
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شرم شدت  از  که  ني  ا  عوض  شي  خواستگار  روز   _
و لی  دوک  نشست  کنه  پاک  رو  شی  ون  شی  پ  رو  عرق 

انداخت پا  رو  پا  کس  لي  ر  بعدشم  خورد  ی  يا  چ  با  باقلوارو 
.ت گرف  من  ی  يا  دخترد  از  رو  بله  و 

زمزمه بنفس  اعتماد  با  آراز  و  دي  خند  غش  غش  ور  ني  آ 
:د کر 

خوش ن  گی  م  یگ  ژي  و  ني  ا  به  من  لغت  فرهنگ  تو   _
.ن بود  اشتها 

.د ش  بلند  شي  جا  از  سپهر 
.ه ندار  مطابقت  استاندارا  با  تو  لغت  فرهنگ   _

کردن زی  تم  مشغول  که  سرور  طرف  به  را  سرش 

.د چرخان  بود  نورا  یا  هت  دس 
لک دلم  که  من  ؟ی  شهرباز  نيا  یم  ن  شما  قشنگم  سرور   _

.م ش  ی  يا  هو  ترن  سوار  زده 

و ه  دی  کش  یغ  یج  ذوق  با  نورا  شد  باعث  یز  شهربا  اسم 
آغوش در  را  او  تا  کند  دراز  سپهر  سمت  به  را  دستانش 
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تا کرد  کمک  و  گرفت  را  نورا  دست  سرور  .د  ری  بگ 
.د کن  بغل  را  او  سپهر 

خداروشکر .م  ای  م  منم  .ن  ير  ب  جلوتر  ني  دار  عجله  شما   _
یل معمو  قطار  .م  ش  ی  يا  هو  ترن  سوار  ندارم  قصد  من 

.ه دی  م  جواب  هم 

.ديد خن  سپهر 
واد خی  م  یس  ک  مي  ری  م  جلوتر  دوقلوها  و  من  پس  خب   _

.ل با  ره  ای  ب  دستشو  د  ای  ب  ما  با 

.د کر  نگاه  ری  اردش  به  زده  ان  جی  ه  ور  ني  آ 
برم؟ سپهر  با  ونم  تی  م  من  بابا   _

برابر در  لحظه  همان  درست  و  داد  تکان  سر  ری  اردش 
شيا ج  از  هم  اورهان  هی  بق  یه  زد  ت  ری  ح  چشمان 

.ت برخاس 
.م ری  م  ا  ني  ا  ور  ني  آ  با  منم   _

ن دي  د  .د  چرخان  ا  هن  آ  ان  یم  را  ش  دي  ترد  پر  نگاه  آراز 
خوش جا  سپهر  یا  هب  ل  یه  گوش  که  یر  معنادا  لبخند 
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  سر   در   ی فکر   چه   پسر   ن ي ا .  کرد   جش ی گ   بود   کرده 

  که   سوسن   و   سپهر   همراه   اورهان   و   نور ي آ   ی وقت .  داشت 

  را   ی بستن   قاشق   آراز   شدند   دور   بود   همراهشان   دوقلوها 

 . کرد   رها   ظرفش   داخل 

 !  الخالق   جلل _  

 

  سرور   داد ی م   ح ی ترج .  شد   بلند   ش ي جا   از   عامدانه   ی ساق 

 . بگذارند   تنها   را   ر ی اردش   و 

   ه؟ ی بق   ش ی پ   م ي بر   ع ي سر   هم   ما   شه ی م   آرازجان _  

 

 . اورد ی ن   خودش   ی رو   به   اما   شد،   او   ت ی ن   متوجه   آراز 

 ؟ يی هوا   ترن   ا ي   خواد ی م   وحشت   تونل   دلش   يی مول _  

  ش ي جا   از   تر ع ي سر   تا   کرد   لگد   محکم   را   او   ی پا   ر ی اردش 

  او   لگد   جبران   ی برا   و   افتاد   خنده   به   آراز .  شود   بلند 

  ی خونسرد   با   شد ی م   بلند   ش ي جا   از   داشت   که   همانطور 

 : گفت 

 . گه ي د   رم ی م   دارم   خب   ر؟ ی اردش   ی زن ی م   لگد   چرا _  
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لب یق  سا  که  آورد  زبان  بر  را  حرف  ني  ا  بامزه  چنان 
.د ز  یو  مح  لبخند  سرور  و  نشود  رها  ش  اه  خند  تا  دي  گز 

.ت رف  سمتش  به  یا  ره  غم  چش  ری  اردش 
هم ما  ني  بر  شما  .ت  گرف  لگد  و  مشت  ري  ز  دي  با  رو  تو   _

.ميایم سرتون  پشت 

یق سا  دهد  ادامه  شي  ا  هت  ن  طی  ش  به  آراز  که  ني  ا  از  قبل 
فاصله زی  م  از  کرد  مجبورش  و  گرفت  را  او  یو  باز 
با آراز  که  بودند  نشده  دور  زیم  از  قدم  چند  .د  ن  ری  بگ 

:ت گف  خنده 
عاشق ری  اردش  گردن  فته  وی  ب  حساب  مي  بر  در  یق  سا   _

ه؟ شی  پ 

.ت گرف  شي  بازو  از  ین  گو  شی  ن  لبخند  با  یق  سا 
.ه ر  تت  سخ  نم  اي  نو  و  نورا  از  تو  کنترل  بخدا   _

.د کر  حلقه  او  کمر  دور  را  دستش  یگ  ت  فی  ش  با  آراز 
خواب بچه  هي  مثل  رو  معتمد  آراز  ید  بل  خوب  که  تو   _

.ین ک 
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ارازيت پ 
۳۸  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:دیس پر  دي  د  که  را  یق  سا  لبخند 
مقابل می  ت  تو  رفته  که  چشه  ته  پسرعم  م  نی  بب  بگو  حال   _

؟ ری  اردش 

ش ای  نی  ب  یه  غی  ت  یو  ر  را  کش  نی  ع  و  برد  دست  یق  سا 
.د کر  ا  جه  جاب 

اورهانه؟ با  حرفاش  به  منظورت  ؟ی  چ  ین  عي   _

.د دا  تکان  سر  آراز 
.ید نش  ون  شه  متوج  که  نگو   _

زمزمه بعد  و  کرد  مکث  دادن  جواب  در  یم  ک  یق  سا 
:د کر 

حتما اما  باشه،  ری  اردش  مخالف  یه  جبه  تو  نکنم  فکر   _
.ه داشت  کارش  ني  ا  یا  بر  یل  یل  د  ه 

.ت انداخ  بال  شانه 
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.یر طو  ني  ا  شه  دوست  اورهان  با  واد  خی  م  دي  شا   _

.د دا  بال  را  شي  ابروها  آراز 
.م ر  ای  درم  شاخ  یک  ي  من  که  باشه  یر  طو  ني  ا  اگه   _

.د کر  نگاهش  شده  گرد  ین  چشما  با  یق  سا 
چرا؟  _

.د کر  باز  او  یه  شان  دور  از  را  دستش  آراز 
کنه تلش  پسر  هي  که  ني  ا  .ه  بی  عج  برام  راستش  خب   _

.ه ری  بگ  سر  مادرش  ازدواج 
.ت گرف  را  یق  سا  دست 

.یایب کنار  پدرت  ازدواج  با  یت  نتونس  هم  تو  خود   _
ت؟ سی  ن  سخت  سپهر  یا  بر 

.دیش ک  یه  آ  یق  سا 
تو آدم  نه  کی  م  وانمود  بهش  که  یز  یچ  برخلف  سپهر   _

و مشکلت  از  یس  ک  اره  ذی  نم  وقت  چی  ه  .ه  ير  دا 
مدت ني  ا  تو  که  هي  زی  چ  ني  ا  .ه  بش  باخبر  ش  ای  ناراحت 
هي نه  کی  م  وانمود  که  یز  یچ  برخلف  م  دي  شا  .م  دی  فهم 
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اتفاق ني  ا  از  ور  ني  آ  و  اورهان  مثل  وجودش  از  گوشه 
.ه ر  ای  نم  روش  به  که  سه  عم  عاشق  اونقدر  اما  ناراحته، 

.د دا  تکان  سر  متفکر  آراز 
برا هم  ی  يا  ج  هي  ون  می  شادمان  بنگاه  ني  ا  تو  دي  با  دي  شا   _

.مین ک  باز  سپهر 

.ديد خن  یق  سا 
.د ای  برم  خودش  پس  از  سپهر  .ه  باش  ز  ای  ن  نکنم  فکر   _

.د دا  فشار  را  او  دست  آراز 
چشم وره  خی  نم  بر  ی  يا  ج  به  کردن  دل  و  درد  م  کي   _

دلم ید  ش  زنم  یت  وق  از  ا  هه  توئ  بخاطر  همش  ا  ني  ا  .ی  عسل 
.م کن  کمک  م  دي  د  یک  هر  به  واد  خی  م 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  یق  سا 
م؟ ای  طور  ني  ا  من   _

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  آراز 
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یچ ون  می  نی  يا  پ  طبقهی  زن  ری  پ  ني  ا  پس  ؟ی  ت  سی  ن   _
فت؟ گی  م 

.د کر  نگاهش  یل  سوا  یق  سا 
مگه؟ فت  گی  م  یچ   _

.ت انداخ  بال  شانه  آراز 
جلومو گ  نی  پارک  تو  فتم  ریم  داشتم  یت  وق  صبح   _

و کرد  في  تعر  تو  از  جمله  پونصد  و  هزار  یو  ت  .ت  گرف 
براش تنها  نه  بود  ضي  مر  که  یا  هفته  هي  ني  ا  تو  گفت 

تو یل  گ  به  و  یت  گرف  داروهاشم  یت  رف  که  ید  ر  بی  م  غذا 
!ید دا  آب  م  شه  خون 

.ديز گ  لب  یق  سا 
تير مامو  که  پسرشم  .س  تنها  .ت  داش  گناه  زن  ری  پ  خب   _

.م باش  کرده  یک  کم  هي  گفتم  .د  بو  یر  کا 

.د ز  ید  لبخن  آراز 
تيا سر  منم  به  ت  ای  مهربون  م  گی  م  ه  نی  هم  برا  خب   _

احساس هم  هي  همسا  یا  گلدون  برابر  در  تو  .ه  گي  د  کرده 
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بعنوان رو  اسممون  ه  گي  د  سال  چهار  !ی  ن  کی  م  ه  فی  وظ 
یر مج  ني  ا  بعدشم  ای  درس  کتاب  تو  نن  زی  م  ری  خ  زوج 

.. .ه  ر  ای  م  در  رو  ملت  اشک  که  همون   .. .ش  اسم  بود  ی 
.د آور  فشار  یم  ک  مغزش  به 

مصاحبه باهامون  د  ای  م   .. .ین  ا  خی  عل  احسان   .. .ن  آها   _
یز رو  همون  !ا  قی  دق  شد  یچ  روز  اون  نی  بگ  که  نه  کی  م 

.نيد ب  نجات  رو  اطرافتون  یا  آدم  دي  با  ني  دی  فهم  که 

ارازيت پ 
۳۸  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ديد خن  ش  غش  غ  یق  سا 
!ین ا  خی  عل  احسان  عسل  ماه  برم  تو  با  من  مونده  نی  هم   _

.ت انداخ  خنده  به  هم  را  آراز  ش  اه  خند 
****

ش ای  صوت  یا  تاره  رد  کی  م  حس  که  بود  زده  غی  ج  آنقدر 
.دیش ک  را  شي  بازو  ور  نيآ  .د  ن  اه  شد  بی  آس  دچار 

یت کش  اون  مي  بر  ای  ب  اصل  ؟  مي  بر  ه  گي  د  دور  هي  یق  سا   _
.میش سوار  سبارو 
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.د کر  اشاره  یت  کش  به  دست  با 

چند ان  جی  ه  حاصل  که  شده  قرمز  یت  صور  با  یق  سا 
یت کش  سمت  به  را  سرش  بود  ی  يا  هو  ترن  در  قبل  ه  قی  دق 
که ورد  خی  م  تاب  چنان  .د  چرخان  بود  اژدها  هی  شب  که 

دارد احتمال  لحظه  هر  رد  کی  م  احساس  یق  سا 
سوار توان  و  تاب  .د  شون  پرتاپ  ون  ری  ب  به  انش  نی  سرنش 

.ت نداش  را  یز  یچ  نی  چن  به  شدن 
.. .ه  گي  د  تم  سی  ن  من  ور  ني  آ   _

.ديد خن  اورهان 
؟یدیس تر   _

یق بدقل  از  دست  اورهان  که  ني  ا  از  یض  را  یق  سا 
.د کر  نگاهش  بود  کردن  حير  تف  حال  در  و  برداشته 

.ن جا  اورهان  کن  فکر  طور  ني  ا  شما   _

را اورهان  گوش  و  شده  شان  کيد  نز  سر  پشت  از  آراز 
.ت گرف 

!ه ته  عم  ترسو  !ی  داز  نی  م  ه  کیت  من  زن  به  آخرته  بار   _
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.د ز  پس  را  او  دست  خنده  با  اورهان 
.ن زنا  حقوق  یم  حا  خب  یل  یخ   _

یق سا  از  که  یت  درخواس  و  رفته  آراز  سمت  به  ور  ني  آ 
.د کر  تکرار  او  یا  بر  دوباره  را  داشت 

.. .ا  توروخد  .م  یش  سوار  یت  کش  مي  بر  آراز   _

.ت گرف  را  ور  ني  آ  دست  آراز 
.م ای  م  شرط  هي  به   _

:ت گف  عي  سر  ور  ني  آ 
.ه قبول  باشه  یط  شر  هر   _

.ت انداخ  اورهان  گردن  دور  را  آزادش  دست  آراز 
اي می  بزن  غی  ج  مي  ندار  حقم  .میشیم  سوار  ی  يا  ت  سه   _

که یر  کا  دي  با  د  ای  درب  صداش  کس  هر  .م  يد  ببن  چشامونو 
.ه بد  انجام  رو  واد  خی  م  برنده  فرد 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  یق  سا 
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خودتون سر  ی  يل  ب  هي  یا  و  خی  م  ؟  هی  شرط  چه  ني  ا   _
؟یر ای  ب 

.د ز  یک  چشم  آراز 
نيا با  !ن  ری  شمش  مثل  ن  ری  ش  معتمدا  یل  عس  چشم   _

.ه شی  نم  یز  یچ  اي  باز  سوسول 

.د نبو  آراز  یا  هت  ن  طی  ش  في  حر  .د  یش  ک  یف  پو  یق  سا 
.هیق ب  شی  پ  م  ری  م  من  .ن  ير  ب  شما  پس  باشه   _

هیق ب  که  ی  يو  سک  سمت  به  و  داد  تکان  ا  هن  آ  یا  بر  یت  دس 
تنها سپهر  که  ني  ا  ن  دي  د  با  .ت  رف  بودند  نشسته  آن  یو  ر 

نگاه اطرافش  به  داشت  سکوت  در  و  نشسته  آنجا 
.د ش  ش  کي  نزد  .د  ش  متعجب  رد  کی  م 

کجان؟ هی  بق  ؟ی  يا  تنه  چرا   _

.د ز  ید  لبخن  سپهر 
.ه بکن  یق  بر  نی  ماش  سوار  برد  قلوهارو  دو  سوسن   _

نخواستم .ن  د  زی  م  قدم  داشتن  م  ری  اردش  و  مامان 
.م باش  مزاحمشون 
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.د کر  اشاره  کنارش  به  یق  سا 
تم؟ سی  ن  مزاحم  که  من   _

.ديد خن  سپهر 
.ه شی  هم  مراحمه  خانم  ساقه   _

.ت نشس  سکو  یو  ر  او  از  یم  ک  یه  فاصل  با  و  آرام  یق  سا 
و مقابلش  کوچک  و  بزرگ  یا  ه  آدم  و  ا  هه  لی  وس  به 
.د ش  ه  ری  خ  بود  پخش  فضا  در  که  یگ  رنگارن  یا  نوره 

سپهر؟ یب  خو   _

.ت داش  تعجب  سپهر  لحن 
؟یس ر  پی  م  چرا   _

:د دا  جواب  آرام  یق  سا 
پدرت صحبت   .. .د  اوم  اورهان  که  یع  موق  کافه  تو   _

.ید ش  ناراحت  کردم  حس  .د  ش 

ارازيت پ 
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۳۸  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

او از  که  زد  ین  یگ  غم  لبخند  و  ه  دی  کش  یه  کوتا  آه  سپهر 
.د م  آی  م  بنظر  دی  بع 

تا دو  نی  ع  بابام  با  که  افتادم  ی  يا  روز  د  اي  لحظه  هي   _
.ن و  ری  ب  می  فت  ری  م  قی  رف 

.ت گرف  فرا  یگ  دلتن  را  لحنش  .د  کر  یه  کوتا  مکث 
.. .ه  لعاد  اق  فو  یل  یخ  .د  بو  یا  لعاده  اق  فو  مرد  بابام   _

.د ش  ه  ری  خ  او  خ  رم  ین  به  یق  سا 
از .ی  ن  زی  نم  حرف  خودت  از  قت  وچ  یه  تو  سپهر   _

.. .ت  احساس 

یل عس  چشمان  در  .د  چرخان  او  سمت  به  را  سرش  سپهر 
.د ش  ه  ری  خ  یق  سا 

؟یچ به  راجع  احساسم   _

.ت انداخ  بال  شانه  یق  سا 
کنه؟ ازدواج  عمه  یر  ندا  دوست   _
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 . کرد   حلقه   نه ی س   ی رو   را   دستانش   سپهر 

  قرار   اما   م، ی ش   دور   هم   از   شه ی م   باعث   ازدواجش _  

 . باشم   خودخواه   ست ی ن 

  ی طولن   سکوت   ن ي ا   نداد   اجازه   ی ساق   اما   کرد،   سکوت 

 . شود 

  درد   به   تو   شه ی هم .  ی بزن   حرف   باهام   ی تون ی م   سپهر _  

 . باشم   ی خوب   ی شنونده   دم ی م   قول   ی داد   گوش   دلم   و 

 

  او   به   رو   کامل   و   چرخانده   او   سمت   به   را   تنش   سپهر 

 . نشست 

 ؟ ی کرد   ول   کجا   رو   نه ي سبز _  

 

 . د ي خند   ی ساق 

  نورا   از   شتر ی ب ... فعاله   ش ی ب   من   شوهر   که   ی دار   خبر _  

 . گذره ی م   خوش   داره   آراز   به   ان ي نو   و 

 

 . داد   تکان   سر   خنده   با   سپهر 
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.ید ش  آراز  مثل  ید  مر  عاشق  که  خوشحالم   _
ان ري  ا  یت  وق  .ی  کرد  ازدواج  باهاش  که  رم  تل  خوشحا 

.م بود  ته  د  ني  آ  نگران  یل  یخ  مي  رد  کی  م  چت  هم  با  و  نبودم 

.ت دوخ  او  صورت  به  را  چشمانش  یق  سا 
خودت از   .. .ر  سپه  می  بزن  حرف  من  از  ت  سی  ن  قرار   _

!و بگ 

یا بر  و  برده  بال  آسمان  سمت  به  را  سرش  سپهر 
دند زی  م  چشمک  که  ی  يا  هه  ستار  به  کوتاه  ی  يا  هه  ین  ثا 

.ت دوخ  چشم 
بهش یل  یخ  .م  برا  سخته  یل  یخ  بابا  از  زدن  حرف   _

.م بود  وابسته 
.دیش ک  یف  پو  و  آورد  نی  يا  پ  را  سرش 

د اي  ز  بهم  ون  می  وابستگ  انگار  می  رفت  ان  ري  ا  از  یت  وق   _
دنبال مدام  .ه  سخت  یل  یخ  غربت  تو  کردن  یگ  زند  .د  ش 
باعث م  نی  هم  انگار  .ه  باش  زبونت  هم  که  یت  هس  یس  ک 
و مامان  .ه  ش  دتر  اي  ز  ه  گي  همد  به  ون  می  وابستگ  بود  شده 
یچیه ردم  کی  م  فکر  ه  شی  هم  من  و  بودن  هم  عاشق  بابام 
که نه  .ه  ری  بگ  ازمون  رو  یت  خوشبخ  ني  ا  ونه  تی  نم 
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هم شی  پ  حالمون  اما   ، می  داشت   .. .م  یش  با  نداشته  مشکلت 
.د بو  خوب 

و درد  ني  ا  به  هم  خودش  انگار  .ت  انداخ  نی  يا  پ  را  سرش 

تا کرد  مجابش  یق  سا  سکوت  .ت  داش  ز  ای  ن  کردن  دل 
.د ده  ادامه 

خوبمون یا  روز  تموم  انگار  کرد  فوت  بابام  یت  وق   _
مامان .د  بو  برامون  یگ  بزر  اه  گه  یک  ت  بابا  .ن  شد  محو 

فت ری  م  در  بابا  برا  جونش  .ت  باخ  رو  خودش 

.ه کن  قبول  رو  نبودش  ونست  تی  نم 
.دیش ک  شي  موها  یل  یت  دس 

دست از  .د  بودن  می  زندگ  یا  روز  ني  بدتر  روزا  اون   _
شمع مثل  داشت  که  مامان  ن  دي  د  طرف  هي  از  بابا  دادن 

ردم کی  م  فکر  داشتم  .ه  گي  د  طرف  هي  از  د  شی  م  آب 
مامان دادن  دست  از  ترس  .م  دیم  دست  از  هم  مامانو 
برامون خدا  اما  د،  شی  م  تر  شیب  وجودم  تو  هی  ثان  به  هی  ثان 

.د کر  معجزه 

:دیس پر  کنجکاو  یق  سا 
؟یاه معجز  چه   _
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.د ز  ید  لبخن  سپهر 
هي از  انگار  .د  اوم  کنار  بابام  فوت  با  م  کم  ک  مامان   _

.م هست  منم  دی  فهم  تازه  و  پاشد  خواب 
.د دا  ون  ری  ب  یق  یم  ع  بازدم  با  را  نفسش 

وابسته بهم  هم  بابام  فوت  از  قبل  ما  .ن  بک  فکرشو   _
.د ش  برابر  هزار  یگ  وابست  نيا  بابا  از  بعد  ه  گي  د  مي  بود 

:د کر  زمزمه  آرام  یق  سا 
کرده؟ ارت  ده  غص  یگ  وابست  نی  هم   _

ارازيت پ 
۳۸  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د دا  تکان  یف  من  یه  نشان  به  را  سرش  سپهر 
نیل او  ری  اردش  نکن  فکر   .. .یق  سا  تم  سی  ن  ار  ده  غص   _
یر نف  چند  .ه  بود  بابام  فوت  از  بعد  مامان  خواستگار 
پس لی  دل  .ه  نذاشت  یل  و  شن  کي  نزد  بهش  خواستن 

.ن م  هم  بوده  خودش  یه  علق  عدم  هم  زدنشم 
.د دا  هی  تک  سکو  ین  ا  می  س  کف  به  را  دستانش 
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  و   ران ي ا   م ی برگشت   ما   هم ...  کنه ی م   فرق   ت ی وضع   الن _  

  هم   ست ی ن   ب ي غر   و   ب ی عج   غربت   اون   از   ی خبر   گه ي د 

.  کنم   احساس   ر ی اردش   به   رو   مامان   ل ي تما   تونم ی م   نکه ي ا 

  مامانمو   احساسات   که   ه ی کس   ن ی اول   ر ی اردش   بابا   از   بعد 

 . داده   قلقلک 

 . کرد   نگاه   ی ساق   به   و   کرده   مکث 

  سرور   مامان !  دلتنگم   ستم ی ن   دار   غصه   ماجرا   ن ي ا   از _  

 . کنم   ی زندگ   کنارش   تونم ی نم   گه ي د   کنه   ازدواج 

 . شد   مانع   سپهر   که   د ي بگو   ی ز ی چ   خواست   ی ساق 

  و   سن   ن ي ا   با   من !  رو ذهنته   تو   که   ی حرف   نگو   ی ساق _  

  بچسبم   مامانمم   ازدواج   از   بعد   تونم ی نم   گه ي د   سال 

  ن ی ب   آمد   و   رفت   حال   در   که   اورهانم   و   نور ي آ !  بهش 

  ر ی اردش   کنار   ست ی ن   قرار   مشخصه .  رانن ي ا   و   ه ی ترک 

 .  باشن 

 . د ي خند 

 ! کنم   ی زندگ   باهاشون   برم   من   کن   فکر   حال _  

 

 . زد   ی لبخند   ی ساق 
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تو د  ای  م  یک  ي  بالخره  .ی  بمون  تنها  ت  سی  ن  قرار  سپهر   _
بچه خودت  ین  کی  م  ازدواج  یش  یم  عاشق  .ت  یگ  زند 

.یشیم دار 
:د بپرس  تا  باعث  سپهر  سکوت 

اورهان جلو  ید  کر  وانمود  یر  جو  هي  زی  م  سر  چرا   _
؟یج ازدوا  ني  ا  مخالف  انگار  که 

.ت انداخ  بال  شانه  سپهر 
مامان مجدد  ازدواج  .م  کن  درک  رو  اورهان  ونم  تی  م   _
زنده منم  یا  باب  اگه  دي  شا  .ت  سی  ن  یا  ساده  اتفاق  آدم  یا  باب 
.م اد  دی  م  نشون  واکنش  اون  از  بدتر  برابر  هزار  من  بود 

.ن کن  یگ  زند  یر  طو  ني  ا  ت  سین  حقشون  ا  هه  بچ  ني  ا 
.ت گرف  یه  کوتا  نفس 

من مثل  کس  چی  ه  .م  گفت  اورهان  به  و  می  واقع  حس   _
به من  با  شدنش  یم  یم  ص  قطعا  و  کنه  درکش  ونه  تی  نم 

.ه مامان  و  ری  اردش  نفع 

.د دا  بال  را  شي  ابروها  یق  سا 
مادرت ازدواج  راهه  سد  که  یت  مشکل  یا  و  خی  م  پس   _

!؟ین ک  حل  رو  هست 
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.د دا  سرتکان  ید  خونسر  با  سپهر 
آدم پسر  .ه  باش  داشته  کير  ش  هي  داره  حق  من  مادر   _

آدم همدم  ونه  تی  نم  .ه  باش  لحظاتش  همه  کي  شر  ونه  تی  نم 
و یل  خوشحا  یا  بر  قطعا  .ه  کن  ازدواج  داره  ز  ای  ن  .ه  باش 

.م ن  کی  م  یر  کا  همه  مامانم  خوب  حال 

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
به خودتم  مطمئنم  .ی  ن  کی  م  فکر  طور  ني  ا  که  خوشحالم   _

.یریگیم سامون  و  سر  ید  زو 

:دیس پر  آرام  سپهر 
ديا ش  .ی  آراز  عاشق  تو  ؟  هي  چطور  شدن  عاشق  یق  سا   _

.. .ی  کن  ش  في  تعر  برام  ین  بتو  تو 

.د دا  بال  را  شي  ابروها  یق  سا 
؟ هي  خبر   _

.ديد خن  سپهر 
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شد یر  خب  نا  ای  اح  اگه  وام  خی  م  یل  و  .ت  سی  ن  یر  خب  نه   _
.م بقاپ  رو  تی  موقع  هوا  رو  و  نزنم  جی  گ 

ه کی  حال  در  و  آرام  شد  تمام  که  ش  اه  خند  .د  يد  خن  هم  یق  سا 
بود ساخته  مجسم  ذهنش  در  را  آراز  چشمان  ري  تصو 

:د کر  نجوا 
عشق ونه  تی  نم  یا  کلمه  چی  ه   .. .ر  سپه  ندارم  یف  ير  تع   _
سلول به  سلول  بگم  .ه  بد  ش  حیض  تو  اي  کنه  في  تعر  رو 
هزارم کي  ونم  تی  نم  بازم  رسته  پی  م  رو  آراز  وجودم 

.ت به  بدم  حی  توض  رو  دارم  بهش  که  یس  احسا 

ارازيت پ 
۳۸  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  فوت  ون  ری  ب  به  را  نفسش 

رو عشق  ت  سی  ن  ز  ای  ن  !ن  سپهرجا  ین  ک  شه  تجرب  دي  با   _
.ه شی  م  ساخته  ذهنت  تو  ش  ین  مع  د  ای  ب  یت  وق  .ی  بشناس 
دیل تو  عشق  ین  مع  فی  توص  در  دي  جد  لغت  هي  انگار 

خوب رو  شی  معن  خودت  که  یت  لغ  !ت  ذهن  تو  ه  شی  م 
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ین و  تی  م  نه  شي  ر  ای  ب  زبون  به  ین  و  تی  م  نه  اما  یم  ه  فی  م 
!یس ک  به  ید  ب  ش  حی  توض 

عشق .د  ز  زل  مقابلش  به  متفکر  و  سکوت  در  سپهر 
هر حال  .ت  اش  دی  م  نگه  گر  يد  کي  کنار  را  ا  هم  آد  که  بود 

.ت داش  که  یف  ير  تع 
******

یه هم  .ت  انداخ  ش  اه  دي  پر  رنگ  به  یه  نگا  ه  نی  يآ  در 
هم هی  ثان  کي  یت  ح  او  اما  بودند،  خواب  در  خانه  یل  اها 

تک داشت  استرس  .د  بگذار  هم  یو  ر  چشم  بود  نتوانسته 
ش اه  ير  گ  .د  اشان  پی  م  هم  از  را  بدنش  یا  هل  سلو  تک 

سرنوشت لحظات  با  ر  گي  د  ساعت  چند  فقط  .د  بو  گرفته 
طلوع که  دی  خورش  .ت  داش  فاصله  ش  ای  زندگ  ساز 

تن به  را  رزمش  یه  جام  پنجم  بار  یا  بر  دي  با  رد  کی  م 
یر کنکو  .ر  کنکو  جنگ  به  .ت  ف  ری  م  مبارزه  به  و  کرد 
در یک  اش  غدد  و  بود  بد  حالش  .د  بو  شده  کابوسش  که 

هير گ  اگر  مد  آی  نم  بال  نفسش  .د  بودن  شدن  فعال  حال 
.د آم  ون  ری  ب  یت  بهداش  سي  سرو  از  .د  ا  دی  م  جان  رد  کی  نم 
و سوت  و  خفه  یا  فض  وانست  تیم  ن  هم  هی  ثان  کي  یت  ح 

و مثبت  یا  هف  حر  تمام  .د  کن  تحمل  را  خانه  کور 
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یا اعض  ک  تک  ت  زبان  از  سرشب  که  یژ  انر  سرتاسر 
.د بودن  رفته  هوا  به  و  شده  دود  بود  ه  دی  شن  ش  اه  خانواد 

هم هی  ثان  کي  بود  کرده  دی  تاک  ل  ای  دان  که  انگار  نه  انگار 
یا هف  حر  .د  باش  نداشته  هراس  یز  با  ني  ا  در  باخت  از 

از یه  توج  قابل  بخش  که  زین  پدرش  و  مادر  محبت  پر 
.د بو  کرده  فراموش  هم  بود  ل  ای  دان  ن  وي  مد  را  ا  هن  آ 

یو ر  یل  کنتر  چی  ه  واقعا  و  بود  رفته  بال  قلبش  ضربان 
در و  اشک  از  سی  خ  ی  يا  هه  گون  با  .ت  نداش  اضطرابش 

نداشت تنش  گشاد  شلوار  و  بلوز  به  یه  توج  چی  ه  ه  کی  حال 
به و  زد  ون  ری  ب  خانه  از  کند  سر  یر  روس  که  ني  ا  بدون  و 

شيا هک  اش  شد  باعث  خلوت  بام  پشت  .ت  رف  ام  بت  پش 
با کردن  هي  گر  از  ی  يا  اب  چ  یه  ر  گي  د  جا  ني  ا  .د  ن  ری  بگ  شدت 

را ش  ای  گوش  بود  رفته  دش  اي  .ت  نداش  بلند  یا  صد 
روز آن  در  هزارم  بار  یا  بر  وگرنه  ورد  ای  ب  همراهش 

ن دی  شن  با  بلکه  تا  د  ری  بگ  تماس  بهزاد  با  تا  رد  کی  م  تلش 

شيا بر  .د  شو  کاسته  ش  يا  هه  دلهر  از  یم  ک  شي  صدا 
شب ه  می  ن  ني  ا  در  بهزاد  بود  ممکن  نداشت  یت  یم  اه 

یا صد  واست  خی  م  فقط  ببرد  سر  به  خواب  در  کي  تار 
اما بشنود،  را  شي  ا  هن  داد  قلب  قوت  و  هي  همسا  مرد 
خودش .د  نبو  دسترس  در  که  بود  یز  رو  چند  بهزاد 
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دلرام اما  نباشد،  یت  مد  است  ممکن  بود  داده  اطلع 
بود یب  عص  او  ت  بی  غ  ني  ا  از  کنکور  به  مانده  روز  ک 

شده باعث  داشت  که  یس  استر  و  تی  عصبان  بی  ترک  و 
بام پشت  در  .د  بده  دست  از  را  شي  رفتارها  کنترل  بود 
و طول  بار  چند  و  ني  چند  .د  ز  قدم  و  دی  چرخ  دف  هی  ب 
به که  ی  يا  پاه  با  ا  تي  نها  و  کرد  یط  را  بام  پشت  عرض 

بام پشت  کوتاه  ار  وي  د  کنار  بودند  افتاده  التماس  و  ناله 
.ت گرف  آغوش  در  را  شي  زانوها  و  نشست  نی  زم  یو  ر 

:دیل نا  و  داد  هی  تک  شي  زانوها  به  را  ش  ای  ان  شی  پ 
؟یچ کنم  خراب  سال  چهار  نيا  مثل  فردام  اگه  اي  خدا   _

کنم؟ سرم  تو  یک  خا  چه  قراره  اونوقت 
ديد ش  شي  ا  هه  ير  گ  تا  شد  باعث  یب  ل  ري  ز  یه  زمزم  نی  هم 

از بعد  اما  نداشتند،  آمدن  بند  قصد  که  ی  يا  هه  ير  گ  .د  شون 
یا بر  شده  تا  کرد  مجابش  بهزاد  آشنای  یا  صد  یت  مد 

سرش و  برداشته  کردن  ه  ير  گ  از  دست  کوتاه  یت  لحظا 
آمده ام  بت  پش  به  که  ید  مر  شود  مطمئن  تا  ورد  ای  ب  بال  را 

.د ش  کی  م  را  انتظارش  که  است  یس  ک  همان 

شده؟ چت   .. .م  دلرا   _
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دلرام تا  بود  یف  کا  محرک  بهزاد  کوتاه  یه  جمل  نی  هم 
با که  بهزاد  مقابل  را  خودش  دو  با  و  شده  بلند  شي  جا  از 
ه دی  رس  که  او  مقابل  .د  برسان  مد  آی  م  سمتش  به  تعجب 
ريز و  کرده  حلقه  او  گردن  دور  را  دستانش  ر  ای  خت  ای  ب 

در شد  او  می  وخ  حال  متوجه  که  بهزاد  .د  ز  هي  گر 
:د کر  نجوا  گوشش  ري  ز  و  گرفت  آغوشش 

شده؟ چش  من  یا  دي  مر   _

ارازيت پ 
۳۹  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

با اما  گرفت،  یز  با  به  را  قلبش  بهزاد  مهربان  لحن 
:دير غ  تی  عصبان  با  و  هي  گر  از  گرفته  ی  يا  صد 

؟ید ندا  جواب  زدم  زنگ  یچ  هر  چرا  ؟ی  بود  کجا   _

.د کر  نوازش  را  او  یا  موه  بهزاد 
کار روز  چند  هي  بود  داده  خبر  که  من  یر  موفرف   _

م ای  پ  برات  یل  ک  بعد  به  شب  زده  اي  ساعت  از  بعدشم  .م  دار 
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.یدیب خوا  کردم  فکر  ید  ندا  جواب  .ت  م  نی  بب  که  گذاشتم 
.م ش  مطمئن  تا  بزنم  سر  بوم  پشت  به  اومدم 

:دیل نا  دلرام 
بخوابم؟ ونم  تی  م  یر  چطو  بخوابم؟   _

چشمان به  و  کرده  جدا  آغوشش  از  را  او  لبخند  با  بهزاد 
.د ش  ه  ری  خ  ش  اه  شد  قرمز  و  سی  خ 

کن فکر  من  به  بعد  ببند  چشاتو  وابن؟  خی  م  یر  چطو   _
.. .ل  ل  بعدشم  و 

.دیش ک  یف  پو  .د  يا  یب  کوتاه  تا  شد  باعث  دلرام  سکوت 
بابام مامان  دادن  دست  از  موقع  من  چته؟  یل  د   _

دختر؟ شده  یچ  .م  نزد  زار  یر  طو  ني  ا 

:د ز  هق  دلرام 
ه؟ شی  م  یچ   .. .م  کن  خراب  فردا  اگه   _

.ت گرف  قاب  دستانش  با  را  او  صورت  و  دي  خند  بهزاد 
.. .ه  فت  وی  ب  اتفاقا  یل  یخ  ممکنه  خب   _

.ت گرف  خود  به  یر  متفک  حالت  و  کرده  یه  کوتا  مکث 
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برسه تی  زندگ  ممکنه  اي   .. .ن  کن  اعدامت  ممکنه  مثل   _
.. .ی  ش  طرد  لی  فام  و  خانواده  از  داره  امکان  اي   .. .ط  خ  ته 

یخ شو  از  دست  تا  کرد  مجابش  دلرام  لرزان  یه  چان 
آغوش در  را  او  مجدد  .د  بو  بد  واقعا  او  حال  .د  بردار 

.ل قب  از  ر  تم  محک  بار  ني  ا  .ت  گرف 
آزار رو  خودت  یر  نطو  يا  یچ  یا  بر  بشم  قربونت   _

؟یر دا  اعتماد  من  به  م  نی  بب  بگو  اصل  ؟ی  دی  م 

.د کر  خارج  شي  ا  هب  ل  ن  ای  م  از  را  ی  يا  آو  دلرام 
.. .م  اوهو   _

:ت گف  تی  قاطع  با  بهزاد 
یلیخ یا  یم  بر  پسش  از  فردا  .ه  یف  کا  نی  هم  خب   _

.ت به  م  دی  م  قول   .. .ت  راح 
به قی  دق  بار  ني  ا  و  کرده  جدا  تنش  از  را  دلرام  دوباره 
یت س  شلوار  و  یز  بلو  .ت  انداخ  یه  نگا  او  شکل  و  سر 

پخش دورش  شي  موها  و  ه  دی  پوش  داشت  خرس  طرح  که 
.د بزن  لبخند  تا  شد  باعث  دلرام  یه  بامز  ري  تصو  .د  بودن 

!ش با  مارو  دکتر  خانم  پی  ت   _
.د ز  یک  چشم 
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دم شی  م  دکتر  حتما  بودم  دختر  اگه  من  دلرام   _
چرا؟ ین  و  دی  م 

.د کر  نگاه  او  نت  طی  ش  از  پر  صورت  به  یل  سوا  دلرام 
چرا؟ نه   _

:د دا  جواب  خنده  با  بهزاد 
و بپوشم  یت  سان  ده  پاشنه  کفش  واست  خی  م  دلم  چون   _

یديد .م  کن  آمد  و  رفت  یه  ارستان  می  ب  یا  راهروه  تو 
دارن؟ یل  باحا  تق  تق  یا  صد  چه  کفشا  ني  ا 

.د ز  او  نت  طی  ش  به  ین  ا  جی  ب  لبخند  دلرام 
.م باش  خونسرد  تو  مثل  ونستم  تی  م  کاش   _

.د کشان  خود  دنبال  به  را  او  و  گرفته  را  دستش  بهزاد 
که بعد  کجاست  مشکل  می  نیب  ب  می  بزن  حرف  ای  ب  اول   _

جلسه سر  ت  سی  ن  خوب   .. .ب  بخوا  برو  شده  حل  مشکلت 
.یش با  خوابالود 

:د کر  ناله  دلرام 
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 .  بذارم   هم   رو   چشامو   تونم ی نم   هم   ه ی ثان   ه ي   اصل _  

 

  ی وقت .  نند ی بنش   بام   پشت   وار ي د   کنار   کرد   مجبور   بهزاد 

  رون ی ب   آبنبات   دو   داشت   تن   به   که   ی کت   ب ی ج   از   نشستند 

  به   و   کرده   باز   را   ها   آبنبات   از   ی ک ي   دور   کاغذ .  آورد 

 . گرفت   دلرام   سمت 

.  برات   گرفتم   آبنباتا   ن ي ا   از   ی کل ...  بخور   نو ي ا   اول   ا ی ب _  

  مشغول   نام ي ا   با   سوال   دادن   جواب   ن ی ح   جلسه   سر   ببر 

 ... خودت   واسه   کن   عشق   شو 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh
https://t.me/darkhaste_romanh


 

       

   

                       

               

         

  

♡ رمان  عاشقان  ♡چنل 

https://t.me/ 

و ممنوعه  و  یش  فرو  رمانهای  نی  تر  دی  جد  از  پر  یل  چن 
شی          ه م  گذاشته  ان  گی  را  صورت  به  که  یپ  چا 

♡ رمان  درخواست  گپ  ک  نی  ♡ل 
https://t.me/darkhaste_romanh
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ارازيت پ 
۳۹  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت گرف  او  دست  از  را  آبنبات  دی  ناام  دالالرام 
.م ن  زی  م  گند  فردا   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  بهزاد 
از ی  يا  ج  ؟ی  دار  نخونده  درس  اونوقت؟  چرا   _

فکر یب  حسا  چه  رو  ؟ی  چ  اي  نگه؟  لی  م  من  یا  هش  آموز 
؟ین زی  م  گند  ین  کی  م 

.د ش  ه  ری  خ  دستش  آبنبات  به  ان  زي  آو  ی  يا  هب  ل  با  دالالرام 
خودم نظر  از  بدم  کنکور  بار  نیل  او  واستم  خی  م  یت  وق   _

.ديد ش  اونقدر  نه  یل  و  داشتم  استرس  .م  بود  آماده  یل  ی 
.دیش ک  یه  آ 

.د ش  خواهم  قبول  که  ني  ا  از  داشتم  احمقانه  ان  نی  اطم  هي   _
.د کر  نگاه  بهزاد  خ  رم  ین  به 

به نتونم  که  نه  ین  عي  .د  ش  خراب  یچ  همه  جلسه  سر   _
یت وق  .م  کن  تي  ري  مد  رو  وقت  نتونستم  .م  بد  جواب  سواالال 
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از کل  به  تمرکزمو  مي  دار  وقت  ساعت  می  ن  گفت  مراقب 
!یچ همه  تو  خورد  گند  و  شد  پرت  حواسم  .م  داد  دست 

.ت گذاش  او  یه  شان  یو  ر  را  دستش  بهزاد 
پسش از  خوب  یل  یخ  و  ید  نز  گند  که  ني  ا  اول   _

.. .ی  اپزشک  ری  پ  و  نه  یک  پزش  منتها  .ی  شد  قبولم  ید  براوم 
مجبورت دندان  و  یک  پزش  عشق  واقعا؟  یچ  که  خب 
قرار که  ني  ا  دوم   .. .ی  بمون  کنکور  پشت  دوباره  کرد 
نيا سوم  .ه  ش  تکرار  افتاده  برات  که  یق  اتفا  هر  ت  سی  ن 

ذهنت .ر  دو  زي  بر  گرفته  رو  وجودت  که  یف  من  احساس 

یش با  مطمئن  خودت  به  اگه  که  نه  کی  م  القا  بهت  داره 
بهت من  اما  ه،  شی  م  تکرار  گذشته  اتفاق  همون  بارم  ني  ا 

.ه ذهنت  یه  تل  فقط  و  فقط  ني  ا  م  دی  م  قول 
و داده  سر  نی  يا  پ  به  دالالرام  یه  شان  یو  ر  از  را  دستش 

.د دا  فشار  و  گرفت  را  او  دست  مچ 
و ید  کر  تالالش  یل  عا  .ی  بود  العاده  فوق  مدت  ني  ا  تو   

_

ید خون  که  یز  یچ  یه  انداز  به  ا  قی  دق  .ی  مسلط  کامالال 
.ت گرف  یه  خوا  ه  جی  نت 

.د ز  ید  لبخن 
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نیم تخ  هم  رو  کنکورت  یه  رتب  ونم  تی  م  یت  ح  من   _
.م بزن 

حال در  مد  آی  نم  بنظر  .د  کر  نگاه  او  به  جی  گ  دالالرام 
.د باش  بوده  کردن  یخ  شو 

؟یت هس  ید  ج   _

.د دا  تکان  سر  ید  خونسر  با  بهزاد 
خطا درصد  دهم  دو  یک  ي  امروز  به  تا  ام  نی  تخم   _

.م ناس  شی  م  خوب  شاگردامو  .ن  داشت 

صدا و  سر  پر  و  اضطراب  با  را  دهانش  آب   
دالالرام

.د دا  قورت 
ه؟ شی  م  چند  مه  رتب  بنظرت  خب   _

.د ز  یک  چشم  بهزاد 
ت بی  ج  تو  بذار  کن  تاش  کاغذ  رو  م  سي  بنو  یا  و  خی  م   _
آدم چقدر  یم  بفه  تا  ین  ک  ه  سي  مقا  اومد  جوابا  که  بعد 

م؟ ای  خفن 
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:د کر  زمزمه  اصرار  با  دالالرام 
؟ین زی  م  حدس  یچ   .. .ه  گي  د  بگو   _

.د ز  زل  او  چشمان  در  تی  قاطع  و  ان  نی  اطم  با  بهزاد 
؟یگیم یچ  ته  رتب  ه  شی  م  یم  رق  دو  بگم   _

.د کر  اخم  دالالرام 
!ین کی  م  مه  مسخر  یر  دا  م  گی  م   _

.ديد خن  بهزاد 
.ه شی  م   ۹۵ تا   ۶۵ نی  ب  ته  رتب   _

.د کر  نگاهش  شده  گرد  ین  چشما  با  دالالرام 
؟ین کی  م  مه  مسخر  یر  دا   _

.د کر  اخم  بهزاد 
گوشت واد  خی  م  دلم  .ی  د  یم  حرصم  یل  یخ  یه  گا  یل  د   _

.ش ونم  چی  بپ  و  م  ری  بگ  رو 

:دیس پر  مظلوم  دالالرام 
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آخه؟ چرا   _

ارازيت پ 
۳۹  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
.یر ندا  اعتماد  خودت  به  اصالال  چون   _

.د تا  سي  ا  او  مقابل  و  شد  بلند 
دروس االالن  ین  و  تی  م  خودت  که  بلدی  ید  ح  در  تو   _

م؟ گی  م  یچ  یم  ه  فی  م  !ی  کن  سي  تدر  رو  کنکور 
.د ش  خم  او  سمت  به 

متوجه کامالال  گرفتم  سطح  نی  یع  ت  ازت  که  یز  رو   _
اون تمام  .ت  سی  ن  خوندن  درس  تو  مشکلت  اصالال  بودم 
ساعت تو  که  ني  ا  داشتم،  که  یت  ساع  یا  هی  زي  ره  برنام 
یص مشخ  مي  تا  که  ني  ا   .. .ید  ب  جواب  سواالالرو  مشخص 

رو بود  ني  ا  می  سع  تمام   .. .ین  بخو  درس  ،ی  بزن  تست 
شده رفع  مطمئنم  که  یف  ضع  .م  کن  کار  یت  داش  که  یف  ضع 
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ید دا  که  یش  يا  آزم  کنکور  یا  تراز  و  ه  جی  نت  مگه  حاالال.  تا 
رفته؟ دت  اي  رو 

.د کر  نگاه  او  به  و  آورده  باالال  را  سرش  دالالرام 
!ن ری  م  نی  ب  از  زحماتت  تمام  کنم  خراب  اگه   _

.د ش  زدن  قدم  مشغول  و  گرفته  فاصله  او  از  بهزاد 
چنان او  .ت  نداش  ه  دي  فا  دالالرام  با  زدن  حرف  ظاهرا 
د شی  نم  یگ  ساد  به  که  بود  شده  ذهنش  یا  هه  تل  ری  اس 

خواهد متفاوت  قبل  ای  هل  سا  با  بار  ني  ا  که  کرد  قانعش 

شيا موه  الالی  را  دستش  د  زیم  قدم  که  همانطور  .د  بو 
و زدن  حرف  یا  بر  یل  ح  راه  تا  دیشيد  ان  کالالفه  و  برده 
.د کر  شي  صدا  آهسته  دالالرام  که  دي  ای  ب  او  کردن  آرام 

.. .د  بهزا   _
.د کن  صدا  را  اسمش  هي  همسا  دخترک  مد  آی  م  شی  پ  کم 

.ت رف  گی  م  یر  موفرف  دخترک  آرام  لحن  از  یب  خو  حس 

زمزمه را  او  نام  قلبش  اعماق  از  دالالرام  که  انگار 
و تاد  سي  ا  داشت  فاصله  او  از  که  همانطور  .د  ر  کی  م 

.د کر  نگاهش 
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جونم؟  _

:د کر  نجوا  او  به  ه  ری  خ  دالالرام 
نه؟ مگه  کردم  ت  تي  اذ  یل  یخ   _

.د ش  ش  کي  نزد  آرام  بهزاد 
خودتو؟ اي  منو   _

.ت انداخ  نی  يا  پ  را  سرش  و  ه  دی  کش  یه  آ  دالالرام 
پسش از  بار  ني  ا  کنم  باور  ونم  تی  نم  .ت  سی  ن  خودم  دست   _

همش من  اما  ه،  شی  م  یم  رق  دو  مه  رتب  یت  گف  .م  ای  برم 
.ین کی  م  یخ  شو  یر  دا  نم  کی  م  احساس 

او یم  قد  چند  به  یت  وق  .د  ش  کي  نزد  او  به  هم  باز  بهزاد 
.ت نشس  نی  زم  یو  ر  دی  رس 

یچ فردا  بنظرت  .م  بپرس  ازت  یر  طو  ني  ا  بذار  خب   _
؟ین بز  گند  که  ه  شی  م  باعث 

ن ای  م  یب  چو  آبنبات  .د  ز  گره  درهم  را  دستانش 

.د افتا  ری  گ  انگشتانش 
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ضعف بخش  کدوم  تو  بنظرت  .ه  بد  جواب  قی  دق   _
درسا   تو  ؟ی  کنکور  نکات  زمان؟  تي  ري  مد  .ی  دار 

؟یچ   اي  یر  ندا  تمرکز  ؟ی  دار  مشکل 

.د چرخان  بهزاد  و  دستش  آبنبات  ن  ای  م  را  نگاهش   
دالالرام

در بهزاد  .ت  کجاس  مشکل  دیم  ه  فی  نم  ا  قی  دق  هم  خودش 

وانست تی  م  که  بود  کرده  کار  او  با  یر  طو  مدت  ني  ا 
یل اشکا  بود  گفته  که  ی  يا  هش  بخ  از  کدام  چی  ه  در  دي  بگو 
تمرکز و  سرعت  با  قبل  یا  هل  سا  به  نسبت  نداشت، 

گرفته د  اي  ین  ز  تست  حقهی  یل  ک  .د  زی  م  تست  یر  ت  شی  ب 
فقط که  بود  درست  .د  بو  برده  باالال  را  اطالالعاتش  و   

بود

ش اه  يا  همس  مرد  اما  بود،  کرده  کار  بهزاد  با  ماه  چند 
نير بهت  کوتاه  فرصت  ني  ا  از  چنان  و  بود  قی  دق  چنان 
ديو بگ  تی  قاطع  با  وانست  تیم  که  بود  برده  را  استفاده 

که نبود  خودش  دست  اما  است،  ین  زما  هر  از  ر  ته  آماد 
.د ر  کی  نم  شي  رها  ترس 

:دیل نا 
درد .م  ندار  مشکل  یت  گف  که  ی  يا  ني  ا  از  کدوم  چی  ه  تو   _

.ت اس  زی  چ  ني  ا  برعکس  ا  قی  دق  من 
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.د کر  نگاهش  یل  سوا  بهزاد 
؟ هی  چ  مشکلت  بگو  خب   _

.. .ن  دوستا  سالالم 
حاالال و  برگشتم  گذروندم  که  یت  سخ  هفتهی  کي  از  بعد 
پارتا کنار  هم  رو  نی  يا  پ  متن  ني  ا  لطفا  وام  خی  م  ازتون 

.ه مهم  یل  یخ  برام  ون  چ.   . .ن  ین  بخو 

ارازيت پ 
۳۹  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

انگار .د  کر  مکث  دادن  جواب  در  هی  چندثان  یا  بر   
دالالرام

به .د  شو  قی  دق  احساساتش  یو  ر  تر  شی  ب  واست  خی  م  که 
را ترس  ني  ا  یه  شي  ر  واست  خیم  .د  آور  فشار  مغزش 

را شي  ا  هب  ل  که  بود  ه  دی  رس  جواب  به  ظاهرا  .د  کن  ا  دی  پ 
:د دا  تکان 

ا قی  دق  من  ترس   .. .م  ندار  اعتماد  خودم  به  من  یگ  یم  تو   _
.. .ه  نی  هم 

.د ش  ه  ری  خ  بهزاد  چشمان  به 
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خوب شه  جی  نت  .م  داشت  اعتماد  خودم  به  قبلم  سال  چند   _
ونم دی  م  که  ني  ا  با   ، مه  آماد  ونم  دی  م  که  ني  ا  با  االالن  .د  نبو 

ذهنم تو  اول  سال  همون  مدام  اما  کردم،  رو  م  ای  سع  همه 
.د ای  م 

و شده  ر  تک  يد  نز  دالالرام  به  .د  دا  حرکت  تنش  به  بهزاد 
.ت گرف  را  دالالرام  دست 

حلش االالن  می  بتون  که  ت  سین  یز  یچ  مشکل  ني  ا  یل  د   _
ا هل  سا  به  ما  یا  ضعف  و  احساسات  از  یض  بع  .م  ین  ک 

.ن ش  می  ترم  تا  دارن  ز  ای  ن  زمان 
.د دا  فشار  را  او  دست 

به ین  ک  تالالش  چقدر  هر  چون  .ن  نک  فکر  بهش  م  گی  نم 
_

رخ برعکسش  ا  قی  دق  ین  نک  فکر  کنکورت  اول  سال 
در من  به  بگم  بهت  که  ونه  میم  ني  ا  مثل   .. .ه  دی  م 
.. .ی  نکن  فکر  کردم  رنگ  زرد  موهامو  ه  کی  حال 

با بهزاد  تصور  با  بعد  و  شد  ه  ریخ  او  لبخند  به   
دالالرام

بهزاد   .د  ز  خنده  ري  ز  او  یه  بامز  مثال  و  زرد  یا  موه 
.د   دا  عمق  را  لبخندش  او  یه  خند  از  یض  را 
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.. .ی  نکن  فکر  بهش  نکن  یع  س  نه؟  بود  کارساز  مثالم   _
.د ای  ب  بذار  ذهنت؟  اد  یم  کنکورت  اول  سال  مدام 

اما باهاش،  شو  قی  رف   .. .ن  نز  پس  رو  ترست  ؟ی  رس  تی  م 
به  .. .ن  ک  فکر  م  مي  گذروند  هم  با  که  ی  يا  روز  به 

.. .ت  تالالشا 
نشست دالالرام  کنار  .د  کر  عوض  را  نشستنش   

مختصات

:د کر  زمزمه  و  گرفته  مجدد  را  او  دست  و 
!ن ک  فکر  زرد  مو  بهزاد  به  و  ببند  چشاتو   _

و بهزاد  که  رد  کی  نم  فکر  اشتباه  !د  يد  خن  دوباره  دالالرام 
کند ادعا  واست  خی  نم  .ت  اس  بخش  نجات  شي  راهکارها 

.د بو  شده  آرام  اما  است،  کرده  شي  رها  ترس  که 
زرد یا  موه  به  ن  دی  شي  اند  یا  بج  اما  بست،  را  چشمانش 

او یل  قب  یا  هف  حر  به  بود  نشسته  کنارش  که  ید  مر 
ذهنش در  را  بهزاد  جمالالت  تر  شی  ب  چه  هر  .د  یش  يد  ان 
.د آور  ان  مي  ا  ا  هن  آ  بودن  درست  به  تر  شی  ب  کرد  مرور 

به تا  بود  کرده  تالالش  فقط  و  فقط  صبح  از  .د  بو  او  با   
حق

روزها آن  فکر  تالالش  ني  ا  با  و  نکند  فکر  ی  يا  کذ  سال   
آن

.د بو  آورده  هجوم  ش  ای  مغز  یا  هل  سلو  سمت  به  تر  شی  ب 
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.د بو  داده  عکس  جواب  ا  قی  دق  فرارش  که  انگار 
:د ز  لب  بود  بسته  را  چشمانش  که  همانگونه 

برخالالف .م  بود  آماده   .. .م  داشت  ان  جی  ه  یل  یخ  روز  اون 
_

فکر شب  اون  استرسم  و  یت  ناراح  از  پر  که  امشب 
ممکن شکل  ني  بهتر  به  رو  کنکور  قراره  ردم  کی  م 

.. .م  بد 

.د زی  م  پرسه  خاطراتش  ن  ایم  تر  شی  ب  داشت  .د  کر  مکث 
ادامه دالالرام  واست  خی  م  .ت  بس  را  چشمانش  هم   

بهزاد

.د ده 
شد؟ یچ  ؟ی  چ  شه  یق  ب   _

بود داده  کنکور  که  باری  نی  اول  روز  صبح  به  دالالرام 
.د ش  پرت 

و خوند  دعا  یل  ک  مامان   .. .ه  جلس  سر  رسوندتم  بابا   _
من چون  .ن  بود  خوشحال  جفتشونم   .. .د  کر  فوت  سمتم 

.. .م  شی  م  قبول  که  بودم  داده  ان  نی  اطم  بهشون 
.دیش ک  یه  آ 

داشتم  ... .د  بو  خوب  یچ  همه   .. .ه  جلس  سر  م  دی  رس   _
داشت لحظه  به  لحظه  انم  جیه  و  فتم  ری  م  شی  پ  خوب 
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  بود   آرزوم   که   ی ت ی موقع   تو   شتر ی ب   خودمو .  شد ی م   شتر ی ب 

  شدم   ی اض ي ر   ی سواال   حل   مشغول   ی وقت ...  دم ي د ی م 

...  سخت   اما   دادم، ی م   جواب ...  برگشت   ورق   انگار 

  حواسم   مسائل   حل   غرق   من   و   گذشت ی م   داشت   زمان 

  خراب   ی چ   همه   که   اومدم   خودم   به   ی وقت .  بود   شده   پرت 

  زمان   نبودم   بلد   منم   و   بود   کم   ی ل ی خ   فرصت ...  بود   شده 

 ... کنم   ت ي ر ي مد   رو 

 . شد   دار بغض   لحنش 

 

 پارازيت # 

 ۳۹۴_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

  جاش   جان ی ه   و   ذوق   اون   ی همه   بعدش   به   اونجا   از _  

 ... ی چارگ ی ب   و   استرس   و   غصه   به   داد   رو 

 . د ی چک   چشمش   ی گوشه   از   ی اشک   قطره 

  آرزوهام   تمام .  نداشتم   جان ی ه ...  نبودم   خوشحال   گه ي د _  

 .  شد   آوار   سرم   تو 
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  ی ها ستاره   با   نگاهش .  گشود   را   ش ي ها پلک   ی ال 

  با   اشک .  خورد   گره   ک ي تار   آسمان   ان ی م   درخشان 

 . کرد   س ی خ   را   ش ي ها گونه   ی شتر ی ب   شدت 

  اعتماد   خودم   به   ترسم ی م ...  ترسم ی م   ن ی هم   ی برا _  

 .  کنم 

 

  آرام   بعد   و   دوخته   او   ان ي گر   رخ   م ی ن   به   را   نگاهش   بهزاد 

 . کرد   ک ي نزد   او   گوش   به   را   سرش 

   باشه؟ ...  دا ي مر   کن   اعتماد   من   به   ی سر   ن ي ا   پس _  

 

  بهزاد .  چرخاند   او   سمت   به   را   انش ي گر   نگاه   دالرام 

 .  د ی کش   عقب   را   سرش   ی کم 

.  ی نکرد   د ی ناام   منو   وقت چ ی ه   ماه   چند   ن ي ا   تو   تو _  

 . کنم   اعتماد   بهت   تونم ی م 

 

 . زد   ی چشمک   لب   به   لبخند   بهزاد 

  ت ي اذ   خودتو .  م ي بخور   آبنبات   مون ی سالمت   به   ا ی ب   پس _  

 .  خانم   ی دل   بگذرد   ز ی ن   ن ي ا .  نکن 

 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                    

                

                    

       

                  

 

                

       

               

 

                    

                    

   

                

             

                    

                

              

         

 

به بهزاد  که  یت  آبنبا  و  زده  لبخند  شي  ا  هه  ير  گ  ن  ای  م   
دالالرام

خوردن مشغول  بهزاد  .د  آور  باالال  را  بود  داده  دستش 

لپش یه  گوش  به  را  آبنبات  ه  کیل  حا  در  و  شد  آبنباتش 

:د کر  زمزمه  اد  دی  م  هول 
من یه  خون  تو  مي  بر  ای  ب  بگم  واد  خی  م  دلم  یل  یخ   _

!میب بخوا 
یا هپ  ل  و  زده  ت  ری  ح  صورت  وانست  تی  م  هم  ه  دي  ند 

.د نی  بب  را  دالالرام  سرخ 
.ه ر  بی  م  خوابت  زود  قطعا  بخونم  الالالاليی  برات  من   _

.ديد خن 
که بماند  .ه  بست  رو  پام  و  دست  شرع  و  عرف  یل  و   _
به چماق  داوودخانم  و  ل  این  دا  شرع  و  عرف  ني  ا  کنار 

.ن تاد  سي  وا  دست 
.د کر  نگاه  دالالرام  به  .د  آور  ون  ری  ب  دهانش  از  را  آبنبات 

.د بو  ه  دی  کش  خجالت  د  زی  م  حدس  که  همانگونه 
تو اما   ، می  بزن  حرف  و  نجا  يا  می  نی  بش  صبح  تا  ونم  تی  م   _
هي  .. .ت  ساع  چند  شده  یت  ح  ین  ک  استراحت  دي  با  امشب 
.. .ب  بخوا  ساعت  چند  و  بخور  استرس  ضد  قرص 

.ه ری  گی  م  خوابت  جلسه  سر  وگرنه 
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.ت گرف  گاز  را  ش  ني  ري  ز  لب  دالالرام 
باهام؟ یا  یم   .. .ا  فرد   _

.ت گرف  انگشتانش  ان  یم  را  او  فر  یا  موه  بهزاد 
خودم بده  اجازه  بابات   .. .م  ای  م  .م  قشنگ  یر  موفرف  آره   _

خوبه؟ .ه  جلس  سر  رمت  بی  م 

.د کر  نگاهش  ین  قدردا  با  دالالرام 
.م کن  تشکر  ازت  یر  چطو  ونم  دی  نم   _

:ت گف  نت  طی  ش  با  بهزاد 
تیع موق  ني  ا  تو  رسم  تی  م  منتها  .ی  چطور  ونم  دی  م  من   _

یا جاه  به  کار  تا  بهتره  پس   .. .م  یش  ی  يا  هو  حساس 

.میب بخوا  مي  بر  ه  دی  نکش  کي  بار 
.د کر  اشاره  ام  بت  پش  در  به 

برم؟ من  اي  یر  بی  م  في  تشر  اول  شما   _

از بود  فته  اي  بهبود  یک  اند  که  یل  حا  و  حس  با  دالالرام 
بهزاد یا  صد  تجسم  با  دي  شا  .ت  برخاس  شي  جا 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

          

               

                

 

 

                    

              

              

         

     

 

               

     

 

     

     

 

   

   

.ت رف  عقب  عقب  .د  کن  استراحت  یک  اند  وانست  تی  م 
:ت گف  بعد  و  گرفت  فاصله  بهزاد  از  یک  اند 

حرف کنکورم  از  بعد  یت  گف  .ه  نر  دت  اي  قولت  یت  راس   _
.مین زی  م 

دالالرام .د  ش  بلند  شي  جا  از  او  مثل  و  ه  دی  کش  یف  پو   
بهزاد

.د بو  کرده  اشاره  او  یگ  زند  موضوع  ني  ر  تت  سخ  به 
را دستانش  .ت  انداخ  ام  بت  پش  گوشهی  را  دستش  آبنبات 

.د بر  فرو  شلوارش  بی  ج  داخل 
.مین زی  م  حرف  .ه  ری  نم  دم  اي   .. .م  اوهو   _

.ت رف  ام  بت  پش  در  سمت  به  زنان  لبخند  دالالرام 
.. .د  استا  ری  بخ  شب   _

.دیش ک  یه  آ  بهزاد 
.ا دي  مر  ری  بخ  شب   _

تيز پارا 
)۹۵ ارت  پ 
عامل ب  ني  ز 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                

                  

                    

                      

                        

                  

                  

                    

                    

                  

                

                  

              

                        

                      

                      

   

                  

                    

                

.ت انداخ  نگاهر  ساعت  به  و  دیش  رورسرک  را  فر  مقنعه 
نیش ما  با  .د  نبو  ر  اي  ز  چندان  رامهانر  موزه  به  امر  فاصد 

مضطرب چنان  اما   ، دی  مررس  آنجا  به  ربع  کي  تا  ا  تي  نها 
کنکور شروع  وقت  به  مانده  می  ن  و  ساعت  کي  که  بور 
لباس بلکه  که  بود  کرده  آماده  را  شر  زی  چ  همه  تنها  نه 
از بعد  .د  کن  مرکت  درخواست  و  ه  دی  پوش  هم  را  یا  ه 

بلس همراهگرت  کسر  ر  گير  کنکور  روم  و  اول  سال 
که فر  بفمو  دانست  نمر  را  امسال  فی  تکل  مرا  راهننمرا 
ربر ه  دي  فر  هم  رافت،  صفور  خانه  در  هم  ل  ای  دان  امسال 

موزه تا  را  او  نفواهد  کسر  هم  امسال  درخواست 
بود ني  ا  خواستار  ني  ا  لی  دل  .د  کن  همراهر  کنکور  راهانر 
.د برو  کنکور  جلسه  سر  بهزاد  با  خواست  در  شي  ر  که 
دوباره .ت  دورانهاف  دور  ضربدر  و  برداشت  را  ر  فی  ک 
کن پاک  و  تراش  و  مرار  انبوه  تا  کرد  باز  را  کن  پي  ز 
ز ای  ن  که  لوازم  همه  بودن  از  قتر  و  .د  کن  چک  را  شي  ها 

با و  بست  مجهر  چکرا  کو  فی  ک  پي  ز  شه  مطمئن  رافت 
گوشراشد برداشتن 

.د ز  ون  ری  ب  قطر  تا  امروز  مانتو  بی  ج  در  آن  انداختن 
با هاربور  کردن  دم  مشغول  خانه  آشپز  در  که  ه  ری  من 

کنجکاو و  گذاشت  رورسماور  قورررا  در  صدا  ن  دی  شن 
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و حاضر  کو  دالالرام  خي  ر  با  .د  ز  ون  ری  ب  ین  فا  زی  کن  از 
.د شدن  گشاد  چشمان  بود  آماده 

هير تر  شی  ب  تعجب  با  دالالرام  مادر؟  کردر  کالاله  و  قال   
كما

.د ش  مادرفرفیره 

بوهمه تراز  و  .د  کن  یم  ری  یه  اروپانان  در  و  مراد  انبوه 
بکثرا کو  فی  ک  پي  ز  شد  مطمئن  داشت  ز  ای  ن  لوازمردم 

گوشراشد برداشتن  با  و  بست  مبرر 
.د ز  ون  ری  ب  قعر  تا  امروز  مانتو  بی  ج  در  کن  انداخت 
با هاربور  کردن  رم  مشغول  آشپزخانه  در  که  ه  ری  من 

از کنجکاو  و  گذاشت  روراور  را  قور  در  صدار  ن  دی  شن 
آماده و  حاضر  کو  درام  خ  ير  با  .د  ز  ون  ری  ب  فان  زی  کن 

.د شدن  چشماندگار  بود 
ہير تر  شی  ب  تعجب  با  دالالرام  مادر؟  کردر  کالاله  و  قال   

كما

.د ش  ه  ری  شرض  مادر 
ه ری  من  !م  دار  کنکور  سرم  ریغ  مامان؟  می  سوال  چه  ني  ا 
بودگردان تاده  سي  ا  ین  فا  زین  را  آستانه  در  که  همانطور 

نقاهر ري  ا  ري  پذ  ار  وي  ر  مرور  ساعت  به  و  دی  کش 
| .ت  اندراف 
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فروع هشت  ساعت  ني  ا  مهم  .ه  نشر  هفتم  ساعت  درام 
بسترون راهنر  موزه  در  مرر؟  رهرر  کجا  من  نمرف؟ 

:ر را  بصواب  اضطراب  با  دالالرام 
سرنوع است  قدرت  از  .م  کن  صبر  نمرتونم  مامان 

او سمت  به  نگران  جمده  ن  يا  ن  دی  شن  با  ه  ری  من  .م  گرفت 
زدن غر  همزمان  و  رفت 

و کنکور  یا  برفبرکه  ضره  از  کرم  فون  نے  ںي  ارز 
یه ب  تم  تو  جون  .ه  کرد  دی  تول 

... بیفور 
.د ز  زل  او  چشمان  به  و  ری  پرخ  رارام  سمت  به 

بدون .م  يعنرهرنمرضور  پر؟  رفتر  حال  از  استان  وسط 
ساعته؟ چند  اسمان  اونم  دار؟  امتهان  مرقم  مکہ  مبهونه 

.ریش بوفرک  دالالرام 
فرفورم گرسنم  مرد  تی  يو  ک  سی  ب  اي  کی  ک  جلسے  سر 

.د نش  قانع  ه  ری  من 
کیک سرفرکہ  استان  ری  درگ  اونقدر  اونم  که  ني  ا  اول 

در م  تی  يو  ک  سی  ب  و  کی  ک  روما  مرره،  دت  اي  خوردن 
کہ هر  بر  مادرشره  خواستصواب  دالالرام  صبعون؟ 

.د کر  نگاهش  متعجب  ره  ین  م  .د  خور  گوفرامرزنگ 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                    

     

 

 

                      

                  

                    

               

                

                   

                

       

                  

     

         

     

   

                

   

   

راض از  گوشراشره  و  برر  دست  دالالرام  ؟ی  ک  بهر   
مر

.دیش ک  ون  ری  ب  ش  بی  ج 
تيز را  ا 

و کنکور  ني  ا  رک  برفبر  ضده  از  کرم  اون  فر  ںي  ارز 
ر زده  خي  استان  .ه  نمون  بهم  تع  تو  جون  .ه  کرد  دی  تول 
مار ار  م»  با  و  گرفت  گرمش  دستان  ن  ای  م  را  درهم 

.د ش  قبل  از  تر  نگران  شر  دفتر  است 
مرفوار يف؟  قدر  ني  ا  چرا  دستات   .. .م  هاش  بنر  قمر  يا 

.د دا  فشار  شرا  مادر  دوستان  درام  بدر؟  کشتن  بہ  فورتو 
ه ری  من  .م  سردار  است  در  یف  ت  سی  ن  کم  خودم  دست  مامان 

.دیش ک  را  او  دست 
درست ات  ري  نوشر  دم  بہ  فون  اشپز  تو  مي  بر  ای  ب   .. .ا  ی 

لقمہ ہي   .. .ر  ماد  ای  ب  .م  کن 
نرفر رو  به  رنگ   .. .ر  بفو  صبعون 

.. .ا  متم  تاره  ف»  فهرتم 
:دیل نا  دالالرام 

نمرتونم اصالال  دهرم  تهوع  مالت  بابا  .م  ندار  لی  م   
مامان

رفورم زی  چ 
:ر غري  ه  ری  من 
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... یفور  ب 

تيز پارا 
۴۹  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

ر ای  براست  گوشر  ر  رصفه  رو  هزار  در  شماره  ني  ر  با 
.د بو  شده  زده  ان  جی  ه   | .ت  گرف  تهران  به  را  ش  ني  ري  ز  لب 
بود شده  ار  دی  ب  خواب  از  زود  دو  بفاطر  بازار  که  ني  ا  از 
در غرق  رگوفرو  ہی  صف  بہ  ضیره  .ت  رف  سوبر  امسافر 

.د کر  تکرار  واشره  متعجب  ه  ری  من  که  بود  فکر 
جواب چرا  ؟  هی  ک  م  دی  پرس  رختر؟  بره  ماتت  چهره  وا 

گفتا موارهانر  ری  ش  مادر  صرار  ن  دی  شن  با  درام  نمرد؟ 
در .د  کر  نگاه  مادرش  به  و  ضورشرامد  به  یص  بالالفا 

.د کن  کار  پنهان  بتواند  که  نبود  ر  تی  وضع 

!م ستار  ا 
.ر رو  باالال  را  شي  ابروها  ه  ری  من 
بهزوره؟ منظورت  استارت؟ 

از قبل  و  داره  تکان  مثبت  پر  نشانہ  به  را  سرش  درام 
ہیف ص  رور  رنگ  سبز  ون  کي  آ  فور  طع  تمار  که  ني  ا 
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و کشانده  راست  سمت  به  دست  انگشت  با  را  رگوهر 
گوفرره

منظور استارت؟ 
بهزوره؟

که ني  ا  از  قبل  و  داده  تکان  ثبت  نشانه  به  را  سرش  درهم 
را گوفر  ر  رورصفه  رنگ  سبز  ون  کي  آ  شود  قطع  تمار 
به گوفرره  و  کشانده  راست  سمت  به  دست  انگشت  با 

چسباند گوش 

:دیس پر  دارن  صواب  بار  بهزار   | .. .م  سالال 
.م ره  جواب  دالالرام  وقت  نگر  بود؟  خواب 

:د کر  زمزمه  هسته  دالالرام  .م  زد  زنگ  شد  خوب 
.م مرزد  صرف  مامان  با  داشتم  ارم  دی  ب  استار  نے 

.دير فن  بهزار 
رور؟ کي  معذور  و  ته  شی  پ  فانم  ه  ری  من  هانا 

.ر را  جواب  کوتاه  دالالرام 
:ت گف  خونسرد  بهزاد 

.ر رو  جواب  کوتاه  دالالرام 
:ت گف  فونسرد  بہزار 
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.ت مادر  به  بره  رو  گوفر 
.د رفتن  باالال  ابروهاررارهم 

رفره؟ زی  چ 
.د کر  نچر  نچ  بهزار 

فانم ه  ری  من  بره  رو  گوشر  بشم،  مرضواتر  پر  نہ 
گوفعرف از  را  گوشر  شک  با  دالالرام  .م  دار  کارشون 

. شرگرفت  مادر  سمت  به  را  آن  و  راده  صدر 
رفتہ باالال  ري  ابروها  با  ه  ری  من  .ت  به  بدم  رو  گفتگوفر 
با .د  چسبان  گوقع  به  و  گرفته  ررهام  دست  از  را  گودر 

.ت گرف  از  گل  معمول  طبق  بهزاد  صرار  ن  دی  شن 
دالالرام زمستار  با  رم؟  سي  ر  چطور  .ت  ماس  از  سالالم 

سمع؟

رور جواب  ین  قوربا  بهزار 
ہي ازتون  تا  شدم  مزاحم  راست  .م  فان  ه  ری  من  یر  دا  ر  ای  اخت 

:د کر  زمزمه  کنجکاو  ه  ری  من  .م  بکن  ضواهش 

باشر راحت  .م  پسر  بگو 

:ر رو  جواب  موربان  بهزار 
ازتون تا  شدم  روزام  راستش  .م  فان  ه  ری  من  خي  دار  ر  ای  اخت 

:د کر  زمزمه  کنجکاو  ه  ری  من  .م  بکن  فواحشر  ہ 
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باشر راست  .م  پسر  بگو 
:دیس پر  فونسرد  بہزار 

رامانر؟ موزه  برسونم  مع  رو  درام  ني  بر  اجازه  مرور 
درخواستكردهفته به  واکنش  بتواند  منیره  که  ني  ا  از  قبل 

:ر دا  عی  توض  عمده  با  باقر 
برسونمرتا معن  ني  بد  اجازه  اگر   .. .ی  فطر  ری  غ  درام 

قد کروم  بلکه  تا  کنم  صحبت  باهاش  م  کي  راه  سر 
.ت رف  او  نهار  شی  پ  استقبال  به  ه  ری  من 

پر مرغ  عین  بهتره  ني  ا  از  هر  .م  پسر  بده  ت  ری  غ  نفره 
هم مترصبعون  بره،  سر  نی  يا  پ  و  باالال  داره  کنره 

. بره  برصبهونه  مرفوار  .ه  نفورر 
:د کر  زمزمه  ناراضر  بهزاد 

خونه از  برونصبهونه  ني  ندر  اجازه  اصالال  فانم  ه  ر   
من

منم نی  مرکن  حاضر  صبعون  براثر  شما  تا  ون  ری  ب  ر  ای  ب 
.د رو  باالال  ه  ري  ابروها  ره  ین  م  برسونمتر  تا  مردم   

حاضر

ريو ر  به  رو  وامه  پسرم؟  برگشتر  که  رور  والال  وهو 
االالن؟

ارازيت پ 
۳۹  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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تا باشد  لحنش  در  کرد  یع  س  که  یص  خا  متانت  با  بهزاد 
:د دا  جواب  د  زی  نگ  ای  برن  را  ه  ری  من  شک  چندان 

بود یز  رو  چند  .م  اومد  دالالرام  بخاطر  راستش   .. .ه  بل   
_

کنکور روز  گفتم  بودم  شده  ونش  زی  نام  حال  متوجه  که 
.ه باش  بهش  حواسم 

بهزاد تصور  برخالالف  .د  ز  ید  گشا  و  گل  لبخند  ه  ری  من 
مبادا تا  بود  کرده  مطرح  را  موضوع  ني  ا  ط  ای  احت  با  که 
و تي  رضا  با  شود  خاطر  آزرده  و  کرده  ید  ب  فکر  او 

:د کر  زمزمه  او  یه  جمل  از  استقبال 
کن یر  کا  هي  اصالال   .. .ر  ماد  ینیب  ب  تی  جوون  از  ری  خ   _
دالالرام في  حر  که  من   .. .ر  بخو  صبحونه  ما  با  ای  ب   .  

پسر

صبحونه لقمه  هي  ین  ک  شی  راض  یت  تونس  تو  دي  شا  .م  ت  سی  ن 
.ه دی  م  گوش  تر  شی  ب  استادش  یا  حرف  به  .ه  بخور 
ریگ غافل  ه  ری  من  یا  رفتاره  از  که  ه  شی  هم  مثل  بهزاد 

:دیس پر  دي  ترد  با  و  شده  ری  غافلگ  د  شی  م 
داوودخان ین  عي  م  گی  م  خانم؟  ه  ری  من  نباشه  زشت   _

صبح وقت  ني  ا  اونم  ون  ته  خون  تو  من  حضور  از  ممکنه 
.ن ش  ناراحت 
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صورت بهزاد  که  انگار  .د  کر  زي  ر  را  چشمانش  ه  ری  من 
.ديدیم را  او 

یدیش ک  زحمت  همه  ني  ا  پسرم؟  هی  حرف  چه  ني  ا  وا   _
ناراحت یچ  یا  بر  داوود  .ا  ج  نيا  ید  اوم  دالالرام   

بخاطر

شه؟

رابطه ني  ا  در  را  نظرش  اي  جواب  بهزاد  نداد  مجال 
.د بده 

ال.ال فع  .م  نی  بچ  سفره  رفتم  منم   .. .ر  ماد  ای  ب  زود  پاشو   _
کردن قطع  از  بعد  و  داد  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو 
به را  آن  دالالرام  یه  شد  گرد  چشمان  برابر  در  تماس 

.ت گرف  او  سمت 
.م زي  بر  ی  يا  چ  واست  نی  بش  برو  مادر  ای  ب   _

.ت گرف  مادرش  دست  از  را  یش  گو  متعجب  دالالرام 
جا؟ ني  ا  د  ای  ب  ید  کر  دعوتش  ید  جی  جد  مامان   _

.ت رف  آشپزخانه  داخل  چال  خي  سمت  به  و  دی  چرخ  ه  ری  من 
حاالال ه  دی  کش  زحمت  نهمه  يا  مردم  پسر  ؟  هی  چ  ادش  ري  ا   

_

نیم ز  به  خدا  آسمون  بخوره  کنارمون  صبحونه  ه 
د؟ ای  م 

.د کر  باز  را  چال  خي  در 
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دلم به  جوون  ني  ا  مهر  که  هیت  حکم  چه  ونم  دی  نم   _
.ه خودم  ل  ای  دان  انگار  نم  کی  م  نگاش  .ه  نشست 

یا هف  ير  تع  از  که  چقدر  هر  .د  ز  محوی  لبخند  دالالرام 
از اندازه  همان  به  مد  آی  م  بدش  نی  آرم  به  راجع  مادرش 

یا صد  .د  ر  بی  م  لذت  بهزاد  با  رابطه  در  او  یا  هف  ير  تع 
.دیش ک  ون  ری  ب  شي  فکرها  از  را  او  مادرش 

آقا زشته  .ن  ک  ار  دی  ب  باباتم  و  داداش  برو  مادر  دالالرام   
_

.ه سفر  سر  باشن  تنها  بهزاد 
.د کر  غرغر  لب  ري  ز  ش  اه  جمل  ن  اي  پا  از  بعد  بالالفاصله 

.. .ا  ارن  دی  ب  خون  خروس  صبح  از  روز  هر  خوبه  حاالال 
_

تا پسر  و  پدر  دي  با  داره  کنکور  بچه  ني  ا  که  امشب  ه 
.ن بخواب  ن  ری  بگ  تخت  ظهر  لنگ 

ل ای  دان  خواب  اتاق  سمت  به  مضطرب  ید  لبخن  با   
دالالرام

.د کن  ار  دی  ب  را  او  اول  تا  رفت 
*****

.ت دوخ  دالالرام  به  و  گرفته  بهزاد  از  را  نگاهش  ل  ای  دان 
م؟ ای  ب  همراهت  یا  و  خی  نم  ین  مطمئ   _
.د باش  ید  عا  لحنش  کرد  یع  س  دالالرام 

ریس ا  اونجا  ساعت  چند  اصالال؟  یا  یب  یچ  یا  بر  آره   _
.ط فق  یش  ی 
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.د دا  باالال  را  شي  ابرو  یا  ت  کي  ل  ای  دان 
نداره؟ یل  اشکا  شن  ری  اس  بهزاد  آقا   _

ل ای  دان  بود  شده  مطمئن  با  ير  تق  .د  ز  یک  زور  لبخند  بهزاد 
.ت اس  باخبر  دالالرام  و  او  نیب  اتفاقات  تمام  از 

گرفتن ه  جی  نت  .ن  جا  ل  ای  دان  تم  سی  ن  جا  ني  ا  اجبار  به  من   _
تيذ ا  چی  ه  .ه  مهم  یل  یخ  منم  یا  بر  کنکور  تو  دالالرام 

.ت راح  لتون  ای  خ  .ت  سی  ن  کار  در  ین  شد 
.ت دوخ  او  یه  چهر  به  را  معنادارش  نگاه  ل  ای  دان 

.میش با  شما  ممنون  یل  یخ  دي  با   _
.د ز  طعنه 

ديا ب  .ه  شی  نم  ا  دی  پ  شما  مثل  یم  معل  زمونه  دوره  ني  ا  تو   _
.مین ک  شکر  خدارو  یل  ی 

ارازيت پ 
۳۹  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

دالالرام چون  دي  بگو  یز  یچ  نکرد  فرصت  بهزاد 
:ت گف  مضطرب 
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ه شی  م  .س  استر  از  م  ری  می  م  دارم   .. .ه  شد  م  ري  د  یا  و   _
بعد؟ یا  بر  ني  بذار  حرفاتونو 

.ت انداخ  یه  نگا  دالالرام  مضطرب  خ  رم  ین  به  بهزاد 
که بود  مضطرب  یا  اندازه  به  واقعا  .ت  ف  گی  نم  دروغ 
یلیخ .د  بو  نشده  برادرش  کالالم  یه  طعن  متوجه  یت  ح 

اما کند،  صحبت  او  با  ل  این  دا  به  راجع  داشت  دوست 
نگاهش .د  ر  کی  م  تحمل  د  يا  ب  هم  را  امروز  کي  ظاهرا 

.د دا  ل  ای  دان  به  و  گرفته  دالالرام  از  را 
.میشیم مرخص  ما  ون  ته  اجاز  با   _

منتظرشان که  یس  آژان  به  بهزاد  داد  تکان  سر  که  ل  ای  دان 
نهاد شی  پ  غم  ری  عل  .د  شو  سوار  دالالرام  تا  کرد  اشاره  بود 
است بهتر  که  بود  گفته  رساندنشان  بر  ین  مب  داوودخان 
در ر  تت  راح  یک  اند  راه  در  تا  بروند  جلسه  سر  آژانس  با 
محتاطش لحن  .د  کنن  صحبت  دالالرام  استرس  با  رابطه 

داوودخان تا  بود  شده  باعث  موضوع  ني  ا  ن  ای  ب  در 
رنگ زرد  سمند  سوار  خواست  دالالرام  .د  نکن  یت  مخالف 
دست به  قرآن  که  مادرش  یه  زد  هول  یا  صد  که  شود 

.د ش  مانعش  داشت 
.. .ر  ماد  تا  سي  وا   _

.د رسان  دالالرام  کنار  را  خودش  عجله  با 
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ريز از  رفت  دم  اي  خونه  تو  که  ید  کر  هول  اونقدر   _
.م کن  ردت  قرآن 

.د بر  باالالتر  را  دستش  قرآن 
شو رد  قرآن  ري  ز  از  ای  ب  بگردم  دورت  .م  دختر  ای  ب   _

.ه شی  م  تموم  یش  خو  و  ری  خ  به  یچ  همه  که  اءللاللاللا   
شن ا 

.د زي  نر  شي  ا  هک  اش  تا  دي  گز  لب  اما  کرد،  بغض  دالالرام 
شد رد  آن  ري  ز  از  که  ني  ا  از  بعد  و  دی  بوس  را  قرآن  یه  لب 
بهزاد .ت  گش  سوارش  و  رساند  نی  ماش  کنار  را  خودش 

یو ر  و  داده  تکان  ل  ای  دان  و  ه  ری  من  یا  بر  یت  دس  هم 
.د ش  ری  جاگ  دالالرام  کنار  و  پشت  یل  صند 

یسیخ انگشت  نوک  با  دالالرام  کرد  حرکت  نی  ماش  یت  وق 
به بهزاد  توجه  کار  ني  ا  با  .د  کر  پاک  را  چشمش  یه  گوش 

.د ش  جلب  او  سمت 
.یش با  آروم  کن  یع  س  و  بکش  قی  عم  نفس  تا  چند   _

سرهم پشت  قی  عم  نفس  چند  .د  دا  تکان  سر  دالالرام 
.ت نداش  استرسش  یو  ر  ین  چندا  ری  تاث  اما   ، دی  کش 

لحظه هر  نم  کی  م  حس  .م  ورد  خی  نم  صبحونه  کاش   _
.م ر  ای  ب  باالال  ممکنه 

.د دا  فشار  و  گرفته  را  او  دست  بهزاد 
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قد دار  یه  چوب  یا  پ  ه  ری  م  که  یم  آد   .. .ش  با  آروم  یل  د   _
.ه ندار  استرس  تو 

.ت دوخ  او  صورت  به  را  مظلومش  نگاه  دالالرام 
نه؟ مگه  م  شی  م  قبول   _

بدش حال  هم  چشمانش  .د  ش  ه  ریخ  او  چشمان  در  بهزاد 
.د دن  زی  م  د  اي  فر  را 

؟یر دا  اعتماد  من  به  چقدر   _
.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  ر  ای  خت  ای  ب  دالالرام 

.. .د  اي  ز   _
.د ز  ید  لبخن  بهزاد 

دکتر خانم  یش  یم  صد  در  صد  ه  گي  د  کنکور  از  بعد   _
.ید احم 

با یت  آبنبا  .د  بر  ش  ای  بهار  کت  بی  ج  داخل  را  دستش 

باز و  گرفت  را  دالالرام  مشت  .د  آور  ون  ری  ب  پرتقال   
طعم

.ت گذاش  دستش  داخل  را  آبنبات  .د  کر 
یا فکر  وقت  هر  !ی  بخور  و  ني  ا  نره  دت  اي  جلسه  سر   _
در و  کن  باز  رو  آبنبات  ني  ا  سرت  تو  اومد  مزخرف 

من یا  حرف  به  یر  و  خی  م  آبنبات  یر  دا  کس  لي  ر  ه  کی  حال 
.ن ک  فکر 
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داشت نظر  ري  ز  را  ا  هن  آ  ه  نی  يآ  از  که  آژانس  یه  رانند 
:دیس پر  کنجکاو 

دخترم؟ یر  دا  کنکور   _
.د دا  جواب  او  یا  بج  بهزاد 

.. .ه  بل   _
.ديد خن  راننده 

ایب کوتاه  ؟ی  افتاد  روز  و  حال  ني  ا  به  کنکور  بخاطر   _
ید ش  اولم  نفر  کشور  ني  ا  تو  ید  کر  فکر  حاالال  .م  دختر 

؟ هي  خبر 

ارازيت پ 
۳۹  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:ت گف  راننده  به  رو  خنده  با  بهزاد  و  دی  کش  یف  پو  دالالرام 
هي خودشون  واقعا  دي  با  انگار  .ن  یب  یج  ع  موجودات  آدما   _
اون تو  که  ی  يا  کس  حرف  متوجه  تا  کنن  تجربه  و  زی  چ 

.ن بش  دارن  تجربه  ه  نی  زم 
.د دا  دالالرام  به  دوباره  را  نگاهش 

.یشیم ما  یا  حرف  متوجه  ه  گي  د  سال  چهار  سه   _
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.د ز  ید  لبخن  راننده 
فردا مي  دار  خبر  کدوممون   .. .ه  کوتاه  یگ  زند  دخترم   _

.ریگ ن  ید  ج  د  اي  ز  رو  ای  دن   .. .ه  ن  اي  می  نی  بی  م  رو 

.د دا  هی  تک  یل  صند  یت  پش  به  و  بست  را  چشمانش  دالالرام 
نین چ  در  اما  فتند،  گی  م  درست  بهزاد  و  راننده  مرد 

با .د  بو  یت  سخ  کار  واقعا  استرسش  کنترل  یت  یع  وض 

را راننده  مرد  آخر  یه  جمل  و  بهزاد  یا  هف  حر  ال  حن  ي 
.د کر  نجوا  ب  لر  يز  و  کرد  مرور  ذهنش  در 

.م ن  کی  م  و  می  سع   _

بتواند دالالرام  تا  کرد  سکوت  اما  شد،  ه  ری  خ  او  به   
بهزاد

کنترل توانست  بلکه  تا  شود  متمرکز  احساساتس  یو  ر 
هم یو  ر  چشم  ني  ا  انگار  .د  ری  گ  دست  در  را  استرسش 

یاه قی  دق  چند  استراحت  کي  کردن  سکوت  و  گذاشتن 
که ني  ا  لی  دل  به  اما  بود،  کرده  مهمان  را  مغزش  که  بود 
نبود نی  سنگ  کی  تراف  دي  با  که  آنچنان  هنوز  و  بود  صبح 
یا صد  با  اجبار  به  سکوت  نيا  و  ند  دی  رس  مقصد  به  زود 
از راننده  از  یظ  خداحاف  از  بعد  .د  ش  شکسته  راننده 
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بود شلوغ  ین  امتحا  یه  حوز  یو  جل  .د  شدن  ده  ای  پ  نی  ماش 
که چقدر  هر  .د  کنن  یط  اده  یپ  را  یر  یس  م  بودند  مجبور  و 

ر تک  يد  نز  حوزه  درب  مقابل  کرده  تجمع  تی  جمع  به 
دالالرام دست  لرزش  وانست  تی  م  تر  شی  ب  بهزاد  دند  شی  م 
اضطراب ني  ا  .د  کن  احساس  را  بود  گرفته  دستش  در  که 
و ترسانده  هم  را  او  دالالرام  ید  عا  ری  غ  و  حد  از  شی  ب 

کار استرس  ني  ا  دی  رس  تی  م  .د  بو  کرده  مضطربش 

از جلسه  سر  دی  رس  تی  م  یت  ح  اوضاع  ني  ا  با  .د  ده  دستش 

یف حر  د  شی  م  جدا  او  از  که  نيا  از  قبل  دي  با  .د  برو  حال 
کمک دالالرام  به  یک  اند  بلکه  تا  رد  کی  م  یر  کا  اي  د  زی  م 
قبل و  تاد  سي  ا  که  بودند  ده  یس  نر  تی  جمع  کنار  هنوز  .د  کن 
به را  ش  ری  مس  بپرسد  را  توقفش  لی  دل  دالالرام  که  ني  ا  از 
او دالالرام  دست  ن  دی  کش  با  و  داده  ری  یغ  ت  راستش  سمت 
.د کن  سکوت  نتوانست  دالالرام  .د  کشان  خودش  دنبال  را 

؟ مي  ری  م  مي  دار  کجا   _

کارش ني  ا  به  آنقدر  .د  دا  ادامه  راهش  به  رف  حی  ب  بهزاد 
یه توج  قابل  یه  فاصل  حوزه  در  از  یت  وق  که  داد  ادامه 
از را  دستش  کرد  یع  س  و  تاد  سي  ا  دالالرام  کردند  ا  دی  پ 

.د ور  ای  ب  ون  ری  ب  بهزاد  دست 
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؟ین کی  م  ار  کی  چ  داری   .. .ا  توروخد  بهزاد   _

.د کر  نگاهش  بهزاد 
.م بگ  تا  ار  وي  د  او  پشت  مي  بر   _

بود یک  يد  نز  آن  در  که  یگ  تن  یه  کوچ  کي  ار  وي  د  به 
.دیش ک  و  گرفت  را  دالالرام  دست  دوباره  و  کرده  اشاره 
و ه  دی  چرخ  دالالرام  سمت  به  شدند  کوچه  وارد  یت  وق 
پشتش ار  وي  د  به  را  او  تن  و  گرفت  را  او  یا  هه  شان 

.د چسبان 
ه؟ دي  آفر  یچ  برای  رو  استرس  خدا  ین  و  دی  م   _

.د کر  نگاهش  جی  گ  دالالرام 
؟یچ ین  عي   _

:ت گف  خونسرد  بهزاد 
هیچ جهت  در  اصالال  استرس  ین  و  دی  م  م  نی  بب  وام  خی  م   _

ه؟ دی  م  رخ  آدم  وجود  تو  چرا  و 

:دیل نا  دالالرام 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 ؟ ی خوا ی م   ی چ   ت ی موقع   ن ي ا   تو ...  توروخدا   بهزاد _  

 

 . شد   ره ی خ   او   چشمان   به   ی جد   بهزاد 

 نه؟   ا ي   ی دون ی م ...  بده   جوابمو _  

 

 . شد   ی عصب   دالرام 

 . دونم ی نم   نه _  

 

 پارازيت # 

 ۴۰۰_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

 . زد   او   نادر   ت ی عصبان   به   ی لبخند   بهزاد 

  ی تا ی موقع   تو   استرس ...  دا ي مر   گم ی م   بهت   من _  

  شکل   ما   وجود   تو   ناگوار   ط ي شرا   ا ي   سخت   ا ي   خطرناک 

  ت ي ر ي مد   رو   ط ي شرا   او   کنه   کمک   بهمون   تا   ره ی گ ی م 

 . م ی کن 

 : دهد   ح ی توض   تا   شد   باعث   دالرام   ج ی گ   نگاه 
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یر جو  ني  ا  داره  انگار  بدنت   .. .س  نتر  استرس  ني  ا  از   _
غلبه یر  دا  االالن  که  یت  یع  موق  به  تا  نه  کی  م  د  اي  ز  و  ت   

انرژ

خب؟ .ی  کن 
فشار را  شي  ا  هه  شان  بهزاد  .د  کر  نگاهش  صامت   

دالالرام

.د دا 
پرت حواست  م  کي  که  کنم  یر  کا  هي  وام  خی  م  من  یل  و   _

جا نی  هم  ی  يو  هي  تي  انرژ  کل  وام  خی  نم  چون  !ی  دل  شه 
.ه شی  م  الالزمت  جلسه  سر  .ه  بر  نی  ب  از  و  کنه  فوران 

.د ز  یز  یم  آ  نت  طی  ش  لبخند 
باشه، یح  افتضا  می  تصم  ممکنه  ونم،  دی  م  هی  يا  ج  بد   _

!ميد بو  یر  بهت  طي  شرا  تو  کاش  یگ  ب  بعدا  م  دي  شا 

:دیس پر  جی  گ  دالالرام 
همم؟ فی  نم  رو  منظورت  چرا  بهزاد؟  یگ  یم  یچ   _

و چرخاند  راست  بعد  و  چپ  به  اول  را  سرش  بهزاد 
همزمان .د  نباش  اطراف  آن  یس  ک  تا  کرد  نگاه  خوب 

:د دا  جواب 
.م گی  م  بهت  االالن   _
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چشمان به  شد  مطمئن  اطرافش  بودن  خلوت  از  یت  وق 
سرش ین  ناگها  کامالال  و  هی  ثان  کي  در  و  شد  ه  ری  خ   

دالالرام

قیم ع  ت  سی  چ  ن  اي  جر  بفهمد  دالالرام  تا  و  برد  نی  يا  پ  را 
.دیس بو  را  او  یا  هب  ل 

در قلبش  ضربان  .د  ش  حبس  دالالرام  یه  نی  س  در  نفس 

لحظه هر  کرد  احساس  و  شد  برابر  چند  هی  ثان  ک 

یر جا  وجودش  در  که  یس  احسا  شدت  از  است  ممکن 
به که  همانطور  ر  ای  اخت  یب  .د  شو  نی  زم  پهن  بود  شده 

چسباند ار  وي  د  به  هم  را  دستانش  کف  بود  ه  دی  چسب  ار  وي  د 
به را  شي  جا  استرس  آن  تمام  .د  بخور  نی  زم  مبادا  تا 

.د بو  داده  ین  ناشد  وصف  یس  احسا  و  ان  جی  ه 

از را  شي  ا  هب  ل  اکراه  با  بهزاد  هین  ثا  چند  از  بعد   
باالالخره

او صورت  یو  ر  را  نگاهش  و  داد  فاصله  او  یا  هب  ل 
.د چرخان 

؟یر موفرف  یر  چطو  حاالال   _

نيا .د  بو  بسته  را  چشمانش  ان  جی  ه  شدت  از  دالالرام 
!د بو  مرد  کي  طرف  از  شدنش  ه  دی  بوس  یه  تجرب  نی  اول 

نتوانست .ه  کنند  شوکه  و  ین  ناگها  صورت  ني  ا  به  هم  آن 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                

                    

       

              

               

     

 

                  

                        

 

           

       

             

 

                      

     

       

                    

                 

 

سرخ یه  چهر  ن  دي  د  از  بهزاد  .د  ده  را  بهزاد  جواب 
نداشت را  کردنشان  باز  قصد  که  ین  چشما  و  او  یه  شد 

.دیش ک  عقب  .د  افتا  خنده  به 
.ت ببوسم  دوباره  و  دوباره  و  دوباره  وام  خی  م  یل  د   _

مناسبه ن  شی  لوک  نه   .. .ت  سین  جالب  مون  تی  موقع  که  فی  ح 
.. .ط  يا  شر  نه  و 

.ت انداخ  نی  يا  پ  را  سرش  و  کرد  باز  را  چشمانش   
دالالرام

د شی  م  ه  دی  شن  زور  به  که  آرام  ی  يا  صد  تن  با  و  یت  سخ  به 
:ت گف 

.ه شی  م  م  ري  د   .. .ه  جلس  سر  برم  دي  با  من   _
:ت گف  نت  طی  ش  با  بهزاد 

.. .ه  حوز  در  جلو  تا  باهات  م  ای  م  منم   _

کنارش از  دو  با  کند  نگاه  او  به  که  ني  ا  بدون  دالالرام 
:د کر  زمزمه  تند  .ت  گذش 
.و بر  برگرد  تو   .. .ه  ن  نه   _

خجالت و  شده  زده  ان  جی  ه  ین  ناگها  یه  بوس  ني  ا  از  آنقدر 
.د کن  فرار  قدرتش  تمام  با  اد  دی  م  حی  ترج  که  دی  ش  کی  م 
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یت دس  .د  کر  دنبالش  لبخند  با  هم  بهزاد  دالالرام  رفتن  با 
.ديد خن  و  دی  کش  شي  ا  هب  ل  یو  ر 

.ن بهزادخا  داد  جواب  یل  و  !ه  بی  عج   _
.د ش  دي  شد  ش  اه  خند 

استرس یر  طو  ني  ا  ه  شی  هم  ا  دي  مر  کاش  !د  یب  چس  چقدرم   _
.م کن  آرومش  من  ه  ری  بگ 

ش اه  خند  شد  تر  شی  ب  خودش  با  دالالرام  یه  فاصل  دي  د  ی   
وق

.د دا  سرعت  شي  ا  هم  قد  به  و  شده  قبل  از  ر  تد  يد  ش 
.. .ر  دخت  نی  زم  یر  و  خی  م   .. .ی  دل  آروم   _

او حرف  به  یه  توج  اما  د،  ین  ش  را  بهزاد  یا  صد   
دالالرام

دیس ر  تی  م  که  بود  یر  طو  ش  تی  وضع  صبح  از  .د  نکر 
فقط قبل  ساعات  برعکس  حاالال  اما  برود،  سرجلسه 

به را  خودش  و  شده  ین  امتحا  یه  حوز  وارد  واست  خی  م 
شده چسبانده  آن  یو  ر  اش  یب  داوطل  یه  شمار  که  یل  صند 

.د برسان  بود 

ارازيت پ 
۴۰  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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شيا هب  ل  یو  ر  را  دستانش  دي  و  دی  م  که  همانطور 
خنده به  لبخند  ني  ا  یت  وق  و  زد  لبخند  ر  ای  خت  ای  ب  .ت  گذاش 

نیع و  چسباند  شي  ا  هب  ل  به  را  دستش  کف  شد  لي  تبد 
داخل و  گذشته  تی  جمع  الالی  از  .د  يد  خن  ها  انه  وي  د 

فرصت ا  هت  ساع  کنکور  از  بعد  .د  ش  ین  امتحا  یه  حوز 
کرده تجربه  که  ین  ا  جی  ه  از  پر  یا  هه  ین  ثا  آن  به  داشت 

.د شي  ند  ای  ب  بود 
****

یه نگا  ساعتش  به  و  آورده  ون  ری  ب  ش  بی  ج  از  را  یش  گو 
و بود  گذشته  کنکور  زمان  از  ساعت  کي  .ت  انداخ 

طرز به  .د  بو  یق  با  ید  اي  ز  ق  يا  دق  امتحان  ن  اي  پا  تا  هنوز 
ز ای  ن  یح  رو  لحاظ  از  حاالال  .د  بو  مضطرب  یر  ا  ده  خند 

نگران .د  کن  آرامش  و  برگشته  کنارش  دالالرام  تا   
داشت

.ديایب بر  کنکور  پس  از  او  رد  کیم  دعا  دعا  .د  بو  دالالرام 
مسلط خودش  بر  یک  اند  بلکه  تا  دی  کش  یق  یم  ع  نفسش 

با .د  کر  خوردن  زنگ  به  شروع  دستش  یش  گو  که  شود 
را شي  ا  هم  اخ  یش  گو  یه  صفح  یو  ر  آتوسا  اسم  ن  دي  د 

.دیش ک  درهم 
.م داشت  کم  تورو  فقط   _
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را آتوسا  سماجت  یت  وق  اما  دهد،  جواب  واست  خی  نم 
به را  یش  گو  و  کرده  وصل  را  تماس  ناچار  به  دي  د 

.د چسبان  گوشش 

.. .م  سالال   _
:د دا  را  جوابش  آتوسا 

چطوره؟ حالت  .ی  ری  ام  یا  آق  ماست  از  سالالم   _
.دیش ک  ش  ای  ان  شی  پ  به  یت  دس  بهزاد 

؟یت داش  یر  کا  ؟ی  چطور  تو  .م  ت  سی  ن  بد   _
:ت گف  یت  يا  نارض  با  آتوسا 

راجع بود  قرار  رفته؟  دت  اي  .م  یت  داش  هم  با  قرار  هي  ما   _
یچ پس  .م  ير  یگ  ب  یس  اسا  میم  تص  هي  جی  پ  او  صاحب  به 

شد؟

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
.ه د  اي  ز  ام  هه  مشغل  م  کي  روزا  ني  ا  فقط   .. .ه  دم  اي   _

:د ز  غر  آتوسا 
ه گي  همد  یر  حضو  کنم  دعوتت  االالن  اگه  ین  عي  پس   _

؟ین کی  م  رد  می  نی  بب  رو 
.د کر  نگاه  ین  امتحا  یه  حوز  در  به  ر  ای  خت  ای  ب  بهزاد 

فرزندشان منتظر  که  ی  يا  هه  خانواد  از  بود  پر  در  یو  جل 
با ا  هی  بعض  ه،  دی  رس  بنظر  مضطرب  ا  هی  بعض  .د  بودن 
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خواندن مشغول  ا  هی  بعض  و  دند  زی  م  حرف  ر  گي  د  ک 
کوتاه مالالقات  کي  دي  شا  کرد  فکر  خودش  با  .د  بودن   

دعا

منتظر دي  با  که  یم  يا  ت  ی  هیق  ب  تا  شود  باعث  آتوسا  با 
.د بگذر  ر  تع  ير  س  شود  تمام  کنکورش  تا  اند  می  م  دالالرام 

:د دا  را  آتوسا  جواب  کوتاه  یث  مک  با 
؟ می  نی  بب  و  ره  گي  همد  کجا  .م  ن  کی  نم  رد  نه   _

.ديد خن  یض  را  آتوسا 
ام اس  رو  آدرس  !ه  ک  ین  ک  رد  منو  نهاد  شی  پ  د  ای  نم  دلت   _

.ت برا  نم  کی  م  اس 

*******

باالال... ا  هه  ام  نخ  پاس   _
نير آخ  تا  که  سواالالتش  یه  نام  پاسخ  به  یه  نگا  دالالرام 
ان جی  ه  از  ماالالمال  قلبش  .د  کر  نگاه  بودند  شده  پر   

سوال

کنارش مراقب  تا  ماند  منتظر  و  برد  باالال  را  برگه   .  
بو

از که  مراقب  .د  ری  بگ  دستش  از  را  برگه  و  ه  دی  رس 
یض را  و  خندان  ی  يا  هب  ل  اما  یگ  خست  با  گذشت  کنارش 

یک اند  .د  دا  هی  تک  ش  ای  صندل  به  بود  داده  که  ین  امتحا  از 
ین خندا  یا  صد  ن  دی  شن  با  که  ماند  حالت  همان  به 

.د گشو  را  چشمانش 
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ید دا  خوب  یل  یخ  امتحانو  اي  نداره  تر  شی  ب  حالت  دو   _
یب حسا  هم  اي  ید  ن  خی  م  و  ید  دا  لم  کس  لي  ر  یر  طو  ني  ا  که 

.یر ندا  ی  دی  ام  و  ید  ز  گند 
.د کر  نگاهش  لبخند  با  دالالرام 

.ه باش  نشده  اشتباه  کنه  خدا  هی  اول  نم  کی  م  فکر  که  من   _
تکان و  برداشت  را  یل  صند  دستهی  یو  ر  کی  ک  دختر 

.د دا 
.ه شکممون  به  کردن  خدمت  وقت  حاالال   _

ارازيت پ 
۴۰  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

شاداب دختر  اسم  که  ني  ا  از  بعد  و  دي  خند  هم  دالالرام 
کنکور به  راجع  او  با  یک  اند  و  دی  پرس  را  کنارش 

.د ش  بلند  شي  جا  از  و  خورد  را  ش  کی  ک  کردند  صحبت 
.د آم  ون  ری  ب  بود  آن  در  که  یس  کالال  از  و  کرد  ی   

خداحاف

از ون  ری  ب  همچنان  بهزاد  است  ممکن  که  ني  ا  فکر  با 
و شد  زده  ان  جی  ه  باشد  منتظرش  بان  ای  خ  در  و  حوزه 
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گل شي  ا  هپ  ل  .د  آور  د  اي  به  را  قبل  ساعت  چند  یه  بوس 
.د انداختن 

از را  کوچکش  فی  ک  و  رساند  ون  ری  ب  به  را  خودش 

با و  برداشت  بود  کرده  پنهانش  که  ی  يا  هه  بوت  پشت 
ون ری  ب  محض  به  کرد  حرکت  ون  ری  ب  سمت  به  ان  جی  ه 

:دیس پر  یر  چاد  ین  ز  حوزه،  از  آمدن 
سواالال؟ بودن  چطور  دخترم   _

.د ز  ید  لبخن  دالالرام 
ونست تی  م  بود  خونده  خوب  یس  ک  اگه  اما  بود،  سخت   _

.ه بد  جواب 
.د دا  تکان  یر  س  زن 

.ه داد  جواب  خوب  منم  یا  اسم  که  اءللاللاللا  شن  ا   _
ذوق با  .ت  گذش  زن  کنار  از  و  گفت  یه  اءالل  شن  ا   

دالالرام

اطراف در  را  نگاهش  خجالت  البته  و  ان  جی  ه  و 
بهزاد کردن  ا  دی  پ  دي  د  یت  وق  .د  کن  ا  دی  پ  را  بهزاد  تا  چرخاند 
او با  گرفت  می  تصم  است  یر  دشوا  کار  تی  جمع  آن  در 
و آورد  ون  ری  ب  ش  فی  ک  از  را  ش  ای  گوش  .د  ری  بگ  تماس 

باعث ی  يا  آشن  یا  صد  که  شد  آن  کردن  روشن  مشغول 
.د ور  ای  ب  باالال  سرش  تا  شد 

بود؟ چطور  امتحانت   .. .م  سالال   _
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گشاد چشمانش  بود  ستاده  يا  مقابلش  که  نی  آرم  ن  دي  د  با 
.د دا  اخم  به  را  شي  جا  عي  سر  یلی  خ  تعجب  ني  ا  البته  .د  شدن 

کنارش از  خواست  او  سوال  به  دادن  جواب  بدون 
.د ش  راهش  سد  نی  آرم  که  بگذرد 

.مین بز  حرف  دي  با  دالالرام   _
.د دا  فشار  انگشتانش  ن  ای  م  را  یش  گو  دالالرام 

مگه ؟ی  ن  کی  نم  ولم  چرا  ؟ی  وا  خی  م  جونم  از  یچ   _
خورد؟ بهم  یچ  همه  ید  يد  ن 

.د آور  باالال  او  کردن  آرام  یا  بر  را  دستانش  نی  آرم 
قرار اصالال  .م  وا  خی  م  وقت  ه  قیق  د  چند  فقط  دالالرام   _
.م بزن  حرف  باهات  ازدواجمون  و  خودم  به  راجع  ت  سی  ن 

:دير غ  دالالرام 
.مین بز  هم  با  مي  ندار  یف  حر  چی  ه  تو  و  من   _

دنبالش نی  آرم  که  گذشت  او  مقابل  از  فرز  و  عي  سر 
را شي  ا  هم  قد  تا  کرد  مجابش  گفت  که  ی  اه  جمل  با  و  ه  دي  دو 

.د کن  متوقف 

ی يا  زی  چ  هي  بهزاد  به  راجع  وام  خی  م  بگم  اگه  یت  ح   _
بگم؟ بهت 

.دیخ چر  نی  آرم  سمت  به  .د  شدن  مشت  دالالرام  دستان 
؟یر بردا  من  سر  از  دست  ه  شی  م   _
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:ت گف  عي  سر  و  کرد  استفاده  دالالرام  تادن  سي  ا  از  نی  آرم 
!ه کالالهبردار  هي  ید  ش  دوست  باهاش  که  یم  آد   _

ید کر  فکر  واقعا  نکنه  !ه  ن  اصالال؟  سه  ار  کی  چ  ین  و  دی  م 
کنکوره؟ معلم 

.د ز  زل  نی  آرم  چشمان  در  خشم  با  دالالرام 
چه؟ تو  به   _

.د ش  شوکه  نی  آرم 
.. .م  دالالرا   _

.د ز  او  یه  نی  س  یو  ر  محکم  مشتش  با  دالالرام 
یل فضو  من  یگ  زند  تو  چرا  من؟  دنبال  ید  افتا  چرا  تو   _

؟ سه  ار  کی  چ  بهزاد  که  مربوط  چه  تو  به  ؟ی  ن  کی  م 
.د ز  ید  پوزخن  نی  آرم 

رو اي  .ن  کن  سوءاستفاده  سادگست  از  وام  خی  نم  احمق   _
داشته برت  توهم  واقعا  نکنه  .ه  گذاشت  کارت  سر  رسما 

داره؟ دوستت  که 
.د ن  دي  لرز  دالالرام  یا  هب  ل 

.. .و  ش  خفه   _
.د م  ای  ن  کوتاه  نی  آرم 

سوت مخت  نه  کی  م  ارا  کی  چ  ستا  ني  ا  تو  ین  بدو  اگه   _
!ی يا  د  دختر  شه  کی  م 
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ارازيت پ 
۴۰  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

سر ماجرا  ني  ا  از  تا  بود  شده  کنجکاو  که  ني  ا  با  دالالرام 
و او  به  نکند  فکر  نی  آرم  که  ني  ا  یا  بر  اما  ورد،  ای  درب 

دوباره و  کرد  کج  را  رش  یس  م  دارد  باور  شي  ا  هف  حر 
را شي  جلو  نی  آرم  بار  ني  ا  .د  دا  ادامه  رفتنش  راه  به 
تا کرد  مجابش  گفت  که  یاه  جمل  با  بلکه  .ت  نگرف 

.د کن  متوقف  را  شي  ا  هم  قد  خودش 

نیم ه  دختر  دوست  ؟ی  ناس  شی  م  که  رو  ساناز   _
.. .ه  دي  د  رو  اي  ني  ا  یه  خون  تو  تورو  گفت  بهم   .. .ه  کی  مرت 
؟یچ رو  ساناز  یا  حرف  باشه،  یر  ندا  باور  منو  یا  حرف 

.د برو  کنارش  تا  داد  جرات  نی  آرم  به  دالالرام  تادن  سي  ا 
یلیخ .ه  بود  دوست  بهزاد  با  سال  چند  ساناز  دالالرام   _

.. .ش  ناست  شی  م  خوب  یل  ی 
.د تا  سي  ا  مقابلش  و  زد  دور  را  دالالرام 

چشمت به  ستاگرام  ني  ا  تو  تيز  پارا  یه  صفح  اسم   _
خورده؟
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از را  ش  ای  گوش  عي  سر  .د  يو  بگ  یزیچ  دالالرام  نداد   
مهلت

جیپ .د  ش  ستاگرامش  ني  ا  وارد  و  آورده  ون  ری  ب  ش  بی  ج 
صورت مقابل  را  یش  گو  و  کرد  باز  را  مدنظرش 

.ت داش  نگه  دالالرام 
نيا ید  کر  فکر   .. .ن  ک  نگاش   .. .ه  جی  پ  ني  ا  منظورم   _

؟ هی  ک  مال  صفحه 
یو کنجکا  .د  کر  نگاه  یش  گو  به  ش  لی  م  برخالالف   

دالالرام

به ه  ری  خ  .د  بو  کرده  غلبه  ش  ای  قلب  یا  هه  خواست  تمام  بر 
:د دا  جواب  نی  آرم  یش  گو  یه  صفح 

؟یچ که  خب  !ه  بهزاد  صاحبش  که  ه  ني  ا  منظورت   _
تعجب ن  اي  جر  ني  ا  ن  دی  شن  از  که  رد  کی  م  وانمود  داشت 

ک تک  ت  در  تعجب  و  ت  ری  ح  وگرنه  .ت  اس  نکرده 
.د بو  فته  اي  ن  اي  جر  شي  ا  هل  سلو 

.د ش  شوکه  او  ید  خونسر  از  نی  آرم 
؟یت داش  خبر  ین  عي  ؟ی  چ  که  خب   _

را تش  ری  ح  واست  خی  نم  اصالال  .د  یش  ک  یف  پو  دالالرام 
ستا ني  ا  در  تي  پاراز  جی  پ  به  راجع  قبالال  .د  ده  بروز 
:د دا  جواب  ا  هه  دانست  همان  با  .د  بو  ه  دی  شن  ی  يا  ه  زی  چ 
!ه کشت  آدم  انگار  ه  چی  پ  صاحب  یگ  یم  یر  جو  هي   _

.د ز  ید  پوزخن  نی  آرم 
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پولدار یا  آدم  از  رسما  جش  یپ  ني  ا  با  اما  نکشته  آدم  نه   _
.ه ن  کی  م  یذ  اخا 

.د کر  زي  ر  را  چشمانش 

یر دا  دوسش  که  ید  مر  که  نداره  تی  اهم  برات  نکنه   _
کالالهبرداره؟ ه 

.د کر  مشت  را  دستانش  دالالرام 
هر بهزاد  .ر  کنا  برو  می  زندگ  و  من  راه  سر  از  نی  آرم   _

.ه ندار  یط  رب  تو  به  بازم  باشه  هم  ی 
:د دا  ادامه  یر  ت  شی  ب  حرص  با 

راه هي  بگرد  یت  هس  بزرگت  بابا  یا  نی  زم  دنبال  اگه   _
به وگرنه  .ه  نش  مربوط  من  به  که  یه  را  .ن  ک  ا  دی  پ  دي  جد 

مزاحمم مدام  م  گی  م  ل  ای  دان  و  بابا  به  بار  ني  ا  قسم  خدا 
.

:دير غ  نی  آرم 
ده ني  آ  تو  ین  زی  م  گند  یر  دا  کالالهبردار  هي  بخاطر   _

!ن جفتمو 
.د ش  براق  او  صورت  یو  ر  دالالرام 

مثل یر  درستکا  آدم  تا  هزار  به  کالالهبردارو  اون  من 
_

.م دی  م  حی  ترج  تو 
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نیم آر  کنار  از  سرعت  با  و  داد  حرکت  شي  ا  هم  قد  به 
.د بگرد  بهزاد  دنبال  واست  خیم  ن  یت  ح  بار  ني  ا  .ت  گذش 
یگ خست  .د  کن  فرار  خلوت  ی  يا  ج  به  واست  خی  م  فقط 

که ی  يا  هف  حر  یگ  خست  نرفته  ون  ری  ب  جانش  از  کنکور 
.د ر  کی  م  ین  یگ  سن  تنش  یو  ر  بود  ه  دی  شن  نی  آرم  زبان  از 

*

چشمانش کرد  رد  را  بهزاد  تماس  سوم  بار  یا  بر  یت  وق 
درست نی  آرم  یا  هف  حر  د  شی  نم  باورش  .د  شدن  سی  خ 
د؟ زی  م  یر  کا  نی  چن  به  دست  دي  با  چرا  بهزاد  .د  باشن 

وانست تی  نم  تی  عصبان  ن  يا  با  و  بود  یب  عص  و  ناراحت 
جور و  جمع  را  افکارش  دي  با  اول  .د  بزن  حرف  بهزاد  با 

.د ر  کی  م 

ارازيت پ 
۴۰  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

دف هی  ب  بان  ای  خ  و  کوچه  در  که  بود  ساعت  چند  ا  قی  دق 
بود گفته  و  داده  جواب  را  مادرش  تماس  فقط  .د  بو  آواره 
به ناهار  یا  بر  دوستانش  با  و  داده  خوب  را  امتحان  که 
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در کنکور  از  بعد  که  یق  ذو  تمام  .د  ن  اه  رفت  ون  ری  ب 
و غصه  به  را  شي  جا  بود  کرده  احساس  وجودش 

نیم آر  با  و  رد  کی  نم  یز  لجبا  کاش  .د  بو  داده  ید  یم  ناا 
اصالال .د  زی  م  حرف  موضوع  ني  ا  به  راجع  ر  تل  مفص 

نيا چگونه  ناخت؟  شی  م  کجا  از  را  ساناز  نی  آرم 
یسیخ بود؟  زده  الالف  نکند  بود؟  ه  دی  فهم  را  موضوعات 

نيا تمام  در  بهزاد  ین  عي  .د  کر  پاک  را  چشمانش  ري  ز 
از جی  پ  آن  با  واقعا  ین  عي  بود؟  گفته  دروغ  او  به  مدت 
یا بر  نداشت  دوستش  اگر  اما  رد؟  کی  م  یذ  اخا  ران  گي  د 
مدت ني  ا  تمام  در  چه  یا  بر  بود؟  کرده  کمکش  چه 

اصالال دارد؟  دوستش  بود  گفته  چرا   .. .ت  داش  را  ش   
هوا

مدت ین  طوالال  ت  بی  غ  د  اي  د؟  شیم  چه  بوسه  آن  فی  تکل 
شيا هک  اش  دوباره  بود؟  چه  او  کار  واقعا  .د  افتا  بهزاد 

مده ای  ن  او  به  یگ  آسود  انگار  .د  فتن  اي  راه  شي  ا  هه  گون  یو  ر 
رد کی  م  هي  گر  کنکور  از  بعد  هم  سر  پشت  سال  چند  .د  بو 

اشک حاالال  و  بود  نداده  خوب  را  امتحان  چون 
کنکور آزمون  دادن  خوب  که  یس  ک  بخاطر  ت  خي  ری  م 

.د بو  شي  ا  هی  يا  راهنم  و  او  ن  وي  مد  کمال  و  تمام  را 
دستش یش  گو  .د  آور  خود  به  را  او  مش  ای  پ  گ  ني  د  یا  صد 
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از که  یم  ای  پ  یش  گو  صفحهی  به  ه  ری  خ  و  آورده  باالال  را 
.د کر  باز  را  بود  بهزاد  جانب 

دختر؟ ید  یم  ن  جواب  چرا  .م  ن  کیم  سکته  دارم  دالالرام 
"

"؟ی يا  کج 
صدا کامل  را  او  نام  بود  یب  عص  و  نگران  که  ی  يا  هت  وق 

نامش شدن  پي  تا  مدل  ني  ا  از  وانست  تی  م  .د  زی  م 
جواب با  مد  ای  ن  دلش  .د  کن  حس  را  کالالمش  صداقت 
که ین  انگشتا  با  .د  کن  نگران  قبل  از  تر  شی  ب  را  او  ندادن 
یش گو  صفحهی  یو  ر  را  اشتباه  حروف  اکثرا  و  ه  دي  لرز 
:ت نوش  یت  سخ  به  ردند  کیم  پي  تا  غلط  و  کرده  لمس 

" .ی  چ  همه  بابت  ممنون  .م  داد  خوب  کنکورو   "
که بود  نگذشته  مش  ای  پ  ارسال  از  تر  شی  ب  هی  ثان  چند 

یه صفح  به  .د  کر  خوردن  زنگ  به  شروع  ش  ای  گوش 
.ت انداخ  یه  نگا  یش  گو 

تماس بار  ني  ا  اما  دهد،  جواب  واست  خی  نم  .د  بو  بهزاد 
یه صفح  یو  ر  بهزاد  دي  جد  م  ایپ  بالالفاصله  و  شد  قطع 

.د ز  چشمک  یش  گو 
نم زی  م  زنگ  توروخدا  اما  شده،  یچ  ونم  دی  نم  دالالرام   

"

" .د  بهزا  جون  .ه  بد  جواب 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                  

                

                  

           

 

       

              

   

       

       

          

              

                  

            

                    

                

               

   

               

             

زنگ دالالرام  یش  گو  دوباره  ه  قی  دق  کي  حدود  از  بعد 
یش گو  صفحهی  به  یت  ناراح  و  ید  یم  ناا  با  دالالرام  .د  خور 
کنترل را  خودش  نتوانست  تي  نها  در  و  انداخت  یه  نگا 

.د دا  را  تماس  جواب  و  کرده 
.. .ه  بل   _

:ت گف  هول  با  بهزاد 
جواب چرا   .. .ر  دخت  شدم  جون  نصف  ؟ی  يا  کج  دالالرام   

_

؟یدیم ن  تماسامو 
:د کر  زمزمه  آرام  دالالرام 

.م نکرد  ات  دی  پ  ون  ری  ب  اومدم   _
:د دا  حی  توض  یگ  شرمند  با  بهزاد 

.م بر  شدم  مجبور  .م  برا  اومد  شی  پ  یر  فو  قرار  هي   _
جلو ای  لی  خ  هنوز  اما  بود،  شده  تموم  کنکور  برگشتم 

.د نش  ات  دی  پ  تادم  سي  وا  چقدر  هر  .ن  بود  ین  امتحا  یه  حوز 
نم زی  م  زنگ  دارم  و  دنبالتم  بونا  ای  خ  تو  هم  ساعته  چند 
ه ری  من  به  بزنم  زنگ  ه  گي  د  شدم  مجبور  .ی  دی  نم  جواب 

.ن و  ری  ب  ناهار  یت  رف  دوستات  با  گفت  که  خانم 
.د کر  مکث 

شده؟ یچ  ؟ی  گفت  دروغ  مادرت  به  چرا  دالالرام   _
.د بزن  پس  را  بغضش  کرد  یع  س  دالالرام 
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.. .م  نگفت  دروغ   _
.د ز  شي  صدا  بهزاد 

بگردم؟ دورت  شده  یچ   .. .م  دالالرا   _
:دیس پر  بالالفاصله 

کن باور  ؟ی  ناراحت  کنکور  از  قبل  اتفاق  اون  از  نکنه   _
.م کن  ت  تي  اذ  واستم  خی  نم 

.د دا  قورت  یت  سخ  به  را  دهانش  آب  دالالرام 
ا؟ قی  دق  یا  اره  کی  چ  تو   _

ارازيت پ 
۴۰  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د ش  جی  گ  وا  ناراحت  لحن  و  بط  ری  ب  سوال  از  بهزاد 
ه گی  م  یچ  من  شغل  ؟ی  چ  ین  عي  دالالرام؟  یگ  یم  یچ   

_

وسط؟ ني  ا 
نيا حل  به  شروع  مغزش  تا  شد  باعث  دالالرام  سکوت 

شد ساخته  ذهنش  در  که  یا  هی  فرض  با  و  کند  معما 
.د کن  مالالقات  کي  نزد  از  را  دالالرام  تا  گشت  مصمم 

.ت شی  پ  م  ای  ب  تا  ی  يا  کج  بگو  بهزاد  جون  دالالرام   _
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:د کر  نجوا  دار  بغض  دالالرام 
.. .ه  خون  سونم  ری  م  خودمو  یل  و   .. .م  کجا  ونم  دی  نم   _
.ا اونج  ای  ب  یت  خواس  .م  بو  پشت  م  ری  م  .م  خسته  یل  ی 

را تماس  و  داد  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو 
وانست تی  نم  که  را  خودش  .د  کر  قطع  یظ  داحاف  خی  ب 
اگر .د  بو  دلخور  هم  یل  یخ  .د  بو  دلخور  .د  بزن  گول 
ت قی  حق  بود  کرده  صحبت  آن  از  نی  آرم  که  ین  اي  جر 

.. .د  بهزا  واقعا  اگر  رد؟  کیم  چه  دي  با  آنوقت  چه؟  داشت 
و عي  سر  .د  ری  بگ  جان  ذهنش  در  فکر  ني  ا  نگذاشت 

.د کنن  شي  رها  مزاحم  افکار  تا  داد  تکان  را  سرش  محکم 
احساس یت  وق  و  دی  کش  هم  سر  پشت  قی  عم  نفس  چند 
نگاه اطرافش  به  است  شده  قبل  از  ر  تم  آرا  یک  اند  کرد 
انست دی  نم  واقعا  .د  بو  نگفته  دروغ  بهزاد  به  .د  کر 

.د دا  قرار  روز  از  یت  ساع  چه  در  اصالال  و  کجاست 
کامالال اطرافش  طی  مح  دي  د  یت  وق  و  دی  چرخ  اطرافش   

در

نير تن  آسا  با  تا  شد  اسنپ  دامن  به  دست  شناست  آا  ن 
.د بازگرد  خانه  به  داشت  سراغ  که  یه  را 

******

مادرش انست  دی  م  .ت  انداخ  یه  نگا  واحدشان  در  به 
به بود  ني  ا  از  ری  غ  یط  يا  شر  هر  در  .ت  اس  منتظرش 
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به شوق  و  ذوق  با  بار  ني  ا  و  کرده  پرواز  ان  شه  خان  سمت 
یل متوا  سال  چند  از  بعد  باالالخره  که  اد  دی  م  خبر  مادرش 

اما باشند،  وار  دی  ام  کنکور  جيا  نت  به  وانند  تی  م  امسال 
مادرش به  خبر  ني  ا  اعالالم  یا  بر  یق  ذو  چی  ه  حاالال 

سر ید  مر  دي  دی  نم  هم  خوابش  در  قبل  ماه  چند  .ت  نداش 
او به  نسبت  احساسش  که  د  ریگ  ب  قرار  ش  ای  زندگ  راه  و 
ا دی  پ  تي  اولو  داشت  کنکور  با  که  یل  جدا  و  اهدافش  بر 

.د کن 
و گرفت  ان  شه  خان  ید  ورو  در  از  را  نگاهش  غصه  با 
کنکور از  بعد  یل  خوشحا  ظاهرا  .د  ش  بام  پشت  یه  را 

.د بو  شده  طلسم  او  یا  بر 
دند شی  م  یه  منت  ام  بت  پش  به  که  ی  يا  هه  پل  آرام  ی  يا  هم  قد  با 
یت ح  که  بود  رفته  فرو  فکر  در  یر  قد  به  .ت  رف  باالال  را 
و داد  هول  را  در  .د  نش  بام  پشت  در  بودن  باز  متوجه 
و نبود  اطراف  به  حواسش  .ت  گذاش  بام  پشت  در  قدم 

آنجا قبل  ساعت  می  ن  از  که  بهزاد  اما  نشد،  بهزاد  متوجه 
دو با  .د  کر  پرواز  سمتش  به  نش  دي  د  با  بود  منتظرش 

را او  یا  هه  شان  و  رسانده  دالالرام  مقابل  را  خودش 

.ت گرف 
.. .ی  دل   _
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او و  دهد  نشان  حرفش  به  یش  واکن  دالالرام  نداد   
فرصت

.دیش ک  آغوش  در  را 
تا بود  ه  دی  شن  تلفن  پشت  را  دالالرام  یا  صد  یت  وق  از 
هزار برساند  قرارشان  محل  به  را  خودش  ه  کی  زمان 

بود ه  دی  رس  ه  جی  نت  ني  ا  به  ا  تيا  نه  و  کرده  ل  ای  خ  و  فکر  مدل 
از و  خورده  مشکل  به  کنکور  یه  جلس  سر  دالالرام  که 
بر تلفن  پشت  را  نامفهوم  یا  هف  حر  آن  یت  ناراح  سر 
چرخ ذهنش  در  فکرها  ني  ا  هم  باز  .ت  اس  آورده  زبان 
.د کر  ر  تگ  تن  او  دور  را  دستانش  حلقهی  که  خوردند 
این د  .ی  کرد  خراب  اگه  سرت  یا  فد   .. .ک  در  به  یل  د   _

.م دل  زي  عز  ه  دی  نرس  آخر  به  که 
داخل را  بهزاد  تن  عطر  و  ه  دی  کش  یق  یم  ع  نفس  دالالرام 

.دیش ک  شي  ا  هه  ي 
کردم؟ خراب  کنکورو  ین  کی  م  فکر   _

اگر .د  شو  متعجب  بهزاد  تا  شد  باعث  دالالرام  سوال 
که بود  شده  باعث  یز  یچ  چه  پس  نبود  کنکور  موضوع 

جدا آغوشش  از  را  او  لی  م  یب  د؟  زي  بر  بهم  گونه  ني  ا  او 
.د کر 

مگه؟ هست  هم  یا  ه  گي  د  زی  چ   _
.د کر  نگاه  او  صورت  به  و  آورده  باالال  را  سرش   

دالالرام

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

     

 

 

 

 

 

     

     

                      

              

                    

                  

            

       

   

           

                

           

     

!یگ ب  دي  با  تو   _

ارازيت پ 
۴۰  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د ش  جی  گ  بهزاد 
.م بگ  دي  با  یچ   _

سمت به  بهزاد  به  وجه  تی  ب  و  گرفت  فاصله  او  از   
دالالرام

کنار .د  کر  حرکت  ام  بت  پش  کوتاه  یا  اره  وي  د  از  یک  ي 
چند .د  دا  هی  تک  آن  یه  لب  به  را  دستانش  و  تاد  سي  ا  ار  وي  د 
را خودش  متعجب  بهزاد  که  دی  نکش  طول  تر  شی  ب  هی  ثان 
یا رفتاره  وانست  تی  نم  نوان  عچ  یه  به  .د  رسان  او  کنار 

.د کن  درک  را  دالالرام 
.. .م  خان  یل  د   _

:ديو بگ  تا  شد  باعث  دالالرام  سکوت 
مشکل همم  فی  نم  واقعا  من  شده؟  یچ  یگ  ب  ه  شی  م   _
بود؟ خوب  شد؟  یچ  کنکورت  اصالال  .ت  کجاس 

.دیش ک  یه  آ  دالالرام 
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شهیق ب  به  سوال  تا  چند  بجز  یت  وق  د  شی  نم  باورم   _
.م داد  جواب 

.د ز  یخ  تل  لبخند 
جيا نت  به  .د  ای  درب  درست  مه  رتب  به  راجع  حدست  دي  شا   _

.م وار  دی  ام  یل  یخ  امسال 
.ديد خن  زده  ذوق  بهزاد 

و بزنم  یس  حد  هي  من  ه  شی  م  مگه  اصالال   .. .م  ونست  دی  م 
_

؟د ای  ب  در  آب  از  غلط 
:دیس پر  ان  جی  ه  با 

چند تت  سي  ز  بنظرت  ؟  هی  چ  درصدات  رو  نظرت   _
ه؟ شی  م  درصد 

.ت انداخ  باالال  شانه  دالالرام 
.م ون  دی  نم   .. .د  نو  باالالی  بنظرم   .. .م  ون  دی  نم   _

خم سمتش  به  بهزاد  تا  شد  باعث  ناراحتش  و  آرام  لحن 
.ت گرف  را  دالالرام  یو  باز  .د  شو 

؟ سه  بوس  اون  بخاطر  همه؟  تو  ات  هه  سگرم  چرا   _
:د دا  ادامه  بهزاد  و  دي  گز  لب  دالالرام 

.م دار  دوستت  من  .م  دالالرا  تم  سی  ن  ون  می  پش  من   _
مگه؟ داره  یل  اشکا  چه  نت  دی  بوس 
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خود توان  در  واقعا  .د  ش  حبس  دالالرام  یه  نی  س  در   
نفس

صحبت العاده  فوق  لحظات  آن  یه  بار  در  تا  دي  دی  نم 
پر را  وجودش  کل  داشت  که  یم  شر  و  خجالت  .د  کن 

:د کر  زمزمه  لب  ري  ز  یت  سخ  به  .د  بو  کرده 
.ت سی  ن  ني  ا  موضوع   _

.د م  ای  ن  کوتاه  بهزاد 
نيا جز  اصالال   .. .ه  نی  هم  موضوع  بنظرم  اتفاقا  چرا   _

باشه؟ ونه  تی  م  ی 
:ت گف  سوالش  به  دادن  جواب  یا  بج  دالالرام 

؟یت گف  دروغ  من  به  حاالال  تا   _
.د ش  شوکه  بهزاد 
.. .م  دالالرا   _

نگاه او  صورت  به  و  گذاشته  کنار  را  خجالتش   
دالالرام

.د کر 
بهم؟ یت  گف  دروغ   _

.د شون  درهم  بهزاد  یا  هم  اخ  شد  باعث  سوالش  تکرار 
بگم؟ دروغ  بهت  دي  با  چرا   _

.د کر  قفل  او  چشمان  یو  ر  را  نگاهش  دالالرام 
.ت سی  ن  سوالم  جواب  ني  ا   _

.د ش  کالالفه  بهزاد 
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شده؟ یچ  یگ  یم  ن  ین  یس  ح  و  راست  چرا  دالالرام   _
.دیش ک  ش  اه  مقنع  به  یت  دس  دالالرام 
.ه ش  دعوا  مون  نی  ب  رسم  تی  م   _

قیم ع  یق  عش  با  بهزاد  تا  شد  باعث  ش  اه  صادقان  لحن 
.د کن  نگاهش 

کنه؟ دعوا  منو  یل  د  ه  شی  م  باعث  یچ   _
.د دا  جلو  به  را  شي  ا  هب  ل 

.م کن  دعوا  ا  دي  مر  با  د  ای  نم  دلم  که  من   _
.د دا  قورت  را  دهانش  آب  دالالرام 

؟یت نگف  دروغ  بهم  امروز  به  تا  واقعا   _
:د ز  غر  کالالفه  و  برداشته  نت  طی  ش  از  دست  بهزاد 

؟یچ به  راجع   _

ارازيت پ 
۴۰  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت داش  دنبال  به  را  دالالرام  یر  دلخو  بهزاد  سوال   
ني ا 

!یت گف  پس   _
.د بر  فرو  شي  موها  الالی  را  دستش  بهزاد 
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به یچ  بفهمم  تا  ین  بز  حرف  واضح  کاش  دالالرام   _
!

اصل سر  عي  سر  یل  یخ  بار  نيا  .د  دا  تکان  سر  دالالرام 
:دیس پر  قدمه  می  ب  .ت  رف  مطلب 

توئه؟ مال  ستاگرام  ني  ا  تو  تي  پاراز  جی  پ   _
تا شد  ه  ری  خ  بهزاد  چشمان  در  سوالش  از  بعد   

بالالفاصله

پررنگ یر  قد  به  بهزاد  نگاه  ت  ری  ح  .د  نی  بب  را  او  واکنش 

نیم ه  از  را  جوابش  .د  نمان  دور  او  چشم  از  که  بود 
.د بو  گرفته  بهزاد  شدن  شوکه 

!ه توئ  یا  بر  پس   _
انکار رد  کی  م  حس  .ت  برداش  عقب  به  قدم  چند  بهزاد 

.د ندار  یا  ه  دي  فا  چی  ه  موضوع  ني  ا 
گفته؟ یز  یچ  نی  همچ  بهت  یک   _

.د ندا  را  جوابش  دالالرام 
مدت؟ ني  ا  تو  یت  نگف  بهم  چرا   _

.د دا  تکان  هوا  در  و  برده  باالال  را  دستش 

چه به  ؟ی  باش  داشته  یج  یپ  نی  همچ  دي  با  چرا  اصالال   _
یزير ب  رو  ران  گي  د  یه  پت  دي  با  چرا  وره؟  خی  م  دردت 

آب؟ رو 
.ت گرف  فرا  دي  ترد  را  لحنش 
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کار؟ ني  ا  بخاطر  یر  یگ  یم  پول   _
به را  نگاهش  و  برده  گردنش  پشت  را  دستانش  بهزاد 

:دیس پر  شمرده  شمرده  و  تيد  ج  با  .ت  دوخ  آسمان 
؟یدیم فه  کجا  از  رو  هی  قض  ني  ا  تو  دالالرام   _

:ت گف  حرص  با  دالالرام 
مهمه؟  _

:دير غ  سابقه  یب  یت  ین  عصبا  با  و  کرده  نگاهش  تند  بهزاد 
اي چخبره  برم  و  دور  بفهمم  دي  با   .. .م  رس  پی  م  که  مهمه   _

نه؟

.د کر  بغض  او  یب  عص  لحن  از  شوکه  دالالرام 
؟ین کی  م  یر  کا  نی  همچ  چرا   _

پس را  آن  که  خورد  سر  ش  اه  گون  یو  ر  یک  اش  قطره 
.د ز 

م؟ دی  شن  یک  از  رو  ن  اي  جر  ني  ا  ین  بدو  یا  و  خی  م   _
:د دا  ادامه  بالالفاصله 

شتم گی  م  دنبالت  داشتم  ون  ری  ب  اومدم  که  جلسه  سر  از   _
گفت  .. .ت  گف  بهم  نی  آرم  .د  ش  سبز  راهم  سر  نی  آرم  که 

.. .ه  دی  شن  سابقت  دخترت  دوست  از 
.د گرفتن  شدت  شي  ا  هک  اش 
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نيا تمام  .ن  بود  دروغ  ید  ز  بهم  که  ی  يا  حرف  همه  گفت   _
.. .ی  گذاشت  سرکارم  مدت 

اوج در  ش  تی  عصبان  حاالال  .دي  پر  او  حرف  ن  ای  م  بهزاد 
.ت داش  قرار  خود 

.ه خورد  گه  نی  آرم   _
.ت گرف  را  شي  بازو  و  شده  دالالرام  کي  نزد 
رو؟ نی  آرم  اي  یر  دا  باور  منو  حرف  تو   _

:د دا  جواب  مظلومانه  دالالرام 
خودم از  مدام  اما  کنم،  باور  تورو  حرف  وام  خی  م   _

اون ؟ی  کرد  یف  مخ  ازم  رو  موضوع  ني  ا  چرا  رسم  پی  م 
ه شی  م  ت  قی  حق  در  .ه  دار  کننده  دنبال  ن  وی  لی  م  چند  جی  پ 

.. .ه  جی  پ  اون  یه  ادار  .ت  سی  ن  یم  معل  تی  اصل  شغل  گفت 
:د دا  ادامه  یت  سخ  به  ه  ین  ثا  چند  از  بعد  و  کرد  مکث 
نیچ هم  دي  با  چرا  هست  مون  نیب  ی  زی  چ  واقعا  اگه   _

؟ین ک  یف  مخ  ازم  رو  یز  ی 
ساناز باالالخره  .ت  بس  تی  عصبان  با  را  چشمانش  بهزاد 

او دست  از  یر  قد  به  .د  بو  ته  خي  ر  را  خودش  زهر 
تکه تکه  را  او  بود  چشمانش  مقابل  اگر  که  بود  یب  عص 

ختم ش  ای  دلخور  و  دالالرام  به  فقط  موضوع  .د  ر  کی  م 
ین عي  موضوع  ني  ا  از  ن  یم  آر  شدن  باخبر  .د  شی  نم 
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و د  چی  بپ  شهر  سطح  در  خبر  نيا  ید  زو  به  بود  ممکن 
رخ شي  برا  بود  ممکن  که  بود  یق  اتفا  ني  ر  تک  خطرنا  ني  ا 
رد کی  م  جمع  دالالرام  روی  را  تمرکزش  دي  با  فعالال   .  

ده

تا فت  ری  م  آنوقت  شد  راحت  او  بابت  از  لش  ای  خ  یت  وق  و 
.د کن  بود  آمده  باالال  که  ید  گن  حال  به  یر  فک 

ارازيت پ 
۴۰  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

ش اه  شان  یو  ر  را  دستش  و  کرده  رها  را  دالالرام  ی   
باز

.ت گذاش 
ازت .م  نگفت  دروغ  بهت  مورد  ني  ا  در  من  دالالرام   _

!ینیب ب  بی  آس  واستم  خی  نم  چون  کردم  یف  مخ 
.د کر  نگاهش  جی  گ  دالالرام 

م؟ نی  بب  بی  آس  دي  با  چرا  م؟  نی  بب  بی  آس   _
.د دا  فشار  را  او  یه  شان  ر  ای  خت  ای  ب  بهزاد 

؟یديد رو  جی  پ  محتوای   _
.د دا  تکان  یف  من  یه  نشان  به  را  سرش  دالالرام 
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م دی  شن  ی  يا  زی  چ  هي  محتواش  تی  کل  به  راجع   .. .د  اي  ز  نه   _
.ط فق 

کنار به  بعد  و  کرده  بسته  و  باز  را  چشمانش  بهزاد 
.د کر  اشاره  بام  پشت  ار  وي  د 

.ت برا  بدم  حی  توض  ر  تح  واض  خودم  تا  نی  بش  پس   _
کنار و  کرده  اطالالعت  او  حرف  از  بالالفاصله   

دالالرام

واست خی  م  .ت  نشس  نی  زم  یو  ر  و  ام  بت  پش  کوتاه  ار  وي  د 
هم بهزاد  .د  ور  ای  سردرب  ماجرا  ني  ا  از  عي  سر  یل  ی 

ون ری  ب  ش  بی  ج  از  را  اش  یش  گو  و  شده  ری  جاگ  کنارش 

یش گو  و  کرد  باز  ش  ای  گوش  در  را  تي  پاراز  جی  پ  .د  آور 
.د کر  دراز  دالالرام  سمت  به  را 
.ن بک  پستا  به  یه  نگا  هي  و  ری  بگ   _

.ت گرف  بهزاد  دست  از  را  یش  گو  دي  ترد  با  دالالرام 
بشه؟ یچ  که   _

:ت گف  تي  جد  با  بهزاد 
جیپ ني  ا  به  راجع  نی  آرم  بزنم  حدس  ونم  تی  م  دالالرام   _
یذ اخا  راه  ني  ا  از  دارم  من  گفته  احتماالال  !ت  به  گفته  ی 

!م ن  کی  م 
.دیش ک  یف  پو 
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  پول   اتفاقا ...  چرا .  اوردم ی درن   پول   ج ی پ   ن ي ا   از   گم ی نم _  

 !  نبودن   ی اخاذ   کدوم   چ ی ه   اما   شدم،   کاسب   هم   ی خوب 

 . کرد   اشاره   ی گوش   ی صفحه   به 

  ا ی چ   به   راجع   ن ی بب   کن   نگاه   و   بزن   ورق   پستارو _  

  جمع   مدرک   چقدر   حرفم   هر   ی برا   ن ی بب .  زدم   حرف 

  ی برند   ا ي   شرکت   هر   شدن   رسوا   ی جه ی نت   ن ی بب   و   کردم 

 .  بوده   ی چ   کردم   نقد   که 

  ی گوش   ی صفحه   به   و   گرفته   بهزاد   از   را   نگاهش   دالرام 

  يی ها پست   از   ی ک ي   ی رو   را   دستش   ار ی اخت ی ب .  دوخت 

.  کرد   باز   را   آن   و   زده   بود   شده   آپلود   صفحه   آن   در   که 

.  رفتند   باال   ش ي ابروها   عکس   حات ی توض   ی مطالعه   با 

 .  بود   کارخانه   ک ي   ت ی ف ی ک ی ب   ه ی اول   مواد   از   ی اطالعات 

  و   پست   آن   دقت   با   دالرام   تا   ماند   منتظر   بهزاد 

  دالرام   شد   مطمئن   ی وقت   و   کند   مطالعه   را   حاتش ی توض 

  را   دستش   است   خوانده   را   بود   نوشته   که   ی حات ی توض   کل 

.  کند   نگاهش   تا   کرد   مجبورش   و   برده   و ا   ی چانه   ر ي ز 

  شد   قفل   چشمانش   در   دالرام   ی خسته   و   س ی خ   نگاه   ی وقت 

 : کرد   زمزمه   ت ي جد   با 
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به راجع  من  یر  کا  یف  مخ  یل  و  دارم  رو  جی  پ  ني  ا  من   _
بهت یک  ال  که  ت  سی  ن  ین  مع  ني  ا  به  اصالال  موضوع  ن   

ا

.م کرد  عالالقه  ابراز 
.دیش ک  یق  یم  ع  نفس 

.م دار  دوست  یب  یج  ع  طرز  به  تورو  من  دالالرام   _
کمک به  خواسته  که  ه  دی  فهم   .. .ه  دی  فهم  و  ني  ا  سانازم 

تو چشم  تو  منو  موضوع  ن  يا  کردن  مطرح  با  و  نی  آرم 
.ه کن  خراب 

.د ز  ید  پوزخن  و  کرده  جدا  دالالرام  یه  چان  از  را   
دستش

.ه کرد  ا  دی  پ  رو  نی  آرم  یر  چطو  ونم  دی  نم  فقط   _
را بهزاد  یو  باز  و  گذاشته  کنار  را  یش  گو  دالالرام 

.ت گرف 
نیچ هم  پول  بخاطر  برات؟  ت  سی  ن  خطرناک  جی  پ  ني  ا   _

؟ید ز  یج  ی 
:د دا  جواب  مقابلش  یا  فض  به  ه  ری  خ  بهزاد 

.یش با  باخبر  ازش  تو  نخواستم  که  هست  خطرناک   _
ونه دی  نم  .ه  شد  لی  تعط  مخش  .ه  ندار  عقل  احمق  ساناز 
داره جی  پ  ني  ا  صاحب  از  یت  اطالالعا  که  بفهمن  اگه 

.ن ر  ای  ب  سرش  بالاليی  چه  ممکنه 
:دیس تر  دالالرام 
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یاه صفح  نی  همچ  و  یت  ونس  دیم  ارو  ني  ا  تو  ؟ی  چ  ین  عي   _
؟ید کر  باز  خودت  یا  بر 

ارازيت پ 
۴۰  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

نيا دادن  حی  توض  .د  یخ  چر  دالالرام  طرف  به  بهزاد 
و گرفت  را  او  دست  اما  بود،  سخت  شي  برا  ن  اي  جر 

.د کن  آرام  را  او  یک  اند  کرد  یع  س 
.م بگ  دروغ  بهت  وام  خی  نم  خطرناکه،  من  کار  دالالرام   

_

، نه  ند  گه  کل  یا  آدم  حسابم  طرف  چون  خطرناکه  کارم 
که ت  سی  ن  یک  مدر  چی  ه  چون  ت،  سی  ن  ین  نگرا  یا  ج  اما 

!ه من  مال  جی  پ  اون  کنه  اثبات 
.د کر  نگاهش  ن  اي  گر  ین  چشما  با  دالالرام 

جون با  یر  دا  چرا  ؟ی  ن  کیم  کارو  ني  ا  یر  دا  چرا   _
؟ین کی  م  یز  با  خودت 

.د ندا  اجازه  دالالرام  که  بزند  یف  حر  خواست  بهزاد 
کنن ثابت  تا  ندارن  یک  مدر  یگیم   .. .و  نگ  یز  یچ  نه   _

توئه؟ برا  جی  پ  ني  ا 
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.د ز  یص  حر  پر  پوزخند 
باشن مدرک  دنبال  که  ن  سی  پل  دنبالتن  که  ی  يا  آدم  مگه   _

رن؟ ای  ب  سرت  بالاليی  تا 
.ديد دز  او  از  را  نگاهش  بهزاد 

.ه س  ری  نم  من  به  س  کچ  یه  دست  نترس   _
یو ر  یر  یث  تا  چی  ه  ش  اه  خونسردان  ظاهر  به  یه  جمل 

.ت نداش  دالالرام 
یر چطو  ؟  هی  چ  کارا  ني  ا  از  هدفت  یگ  یم  ن  چرا   _

یگ زند  یل  مسائ  نی  چن  وجود  با  عمرت  آخر  تا  یا  و  خی  م 
؟ین ک 

شيا ج  از  و  داده  هی  تک  نی  زم  به  را  دستش  بهزاد 
.ت نداش  حساب  و  حد  که  بود  کالالفه  آنقدر  .ت  برخاس 
را موضوع  ني  ا  هم  خودش  .د  بو  گوشش  خی  ب  خطر 
مسائل ني  ا  به  ر  تع  ير  س  چه  هر  دي  با  .ت  انس  دی  م  خوب 
انست دی  م  خوب  هم  خودش  وگرنه  اد  دی  م  خاتمه 

در بود  زده  دالالرام  به  که  ی  يا  هف  حر  تمام   
برخالالف

در که  یع  موضو  توانست  یم  ن  .د  فتا  ای  م  یگ  بزر  هچل 
فعالال .د  کن  بازگو  دالالرام  یا  بر  را  بود  داده  رخ   

گذشته

به ین  ناگها  می  تصم  کي  در  نیم  ه  یا  بر  نبود  فرصتش 

:ت گف  تي  جد  با  و  دی  چرخ  او  سمت 
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تمومش که  ني  ا  از  بعد  .م  دار  موم  ته  می  ن  کار  هي  دالالرام   _
بزنمو رو  جی  پ  ني  ا  شده  باعث  که  یچ  هر  و  م  ای  م  کردم 

.م دی  م  حی  توض  برات 
.د ش  ه  ری  خ  او  به  التماس  با 

به یل  و  .م  بگ  بهت  یز  یچ  نخواه  االالن  نم  کی  م  خواهش   
_

.م دی  م  حی  توض  بهت  رو  یچ  همه  قسم  بابام  مامان  روح 
و شده  کي  نزد  بهزاد  به  .د  ش  بلند  شي  جا  از  هم  دالالرام 

:دیل نا  او  یه  کالالف  صورت  به  ه  ری  خ  .د  تا  سي  ا  مقابلش 

نه؟ ه  گي  د  یت  هس  خودت  مراقب   _
قاب دستانش  با  را  او  صورت  .د  ندا  را  جوابش  بهزاد 

.ت گرف 
یچ همه  و  برگردم  شد  تموم  کارم  تا  ین  و  می  م  منتظر   _

بگم؟ بهت  رو 
:د کر  نجوا  غصه  با  دالالرام 

.د بهزا  رن  ای  ب  سرت  بالاليی  رسم  تی  م   _
.د کن  پنهان  را  موضوع  ن  يا  از  ترسش  کرد  یع  س  بهزاد 
همه برسه  من  به  یس  ک  دست  که  ني  ا  از  قبل  م  دی  م  قول   _

.ه ش  تموم  ی 
.د کر  یه  کوتا  مکث 
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قول .م  ن  کی  م  پاک  هم  رو  جی  پ  اون  تو  بخاطر  یت  ح   _
.م دالالرا  م  دی  م 

را او  ین  ا  شی  پ  و  شد  خم  بهزاد  داد  تکان  سر  که   
دالالرام

.دیس بو  قی  عم 
ید برگر  بهتره  .م  بر  دي  با   .. .ی  دل  ندارم  ید  اي  ز  وقت   _
خوش و  ین  ک  استراحت  جي  نتا  اعالالم  تا  و  خونه 

.ین بگذرو 
.د ز  ید  لبخن 

عوض هوات  و  حال  هم  تا  برو  مسافرتم  هي  یت  تونس   _
.ه بر  ون  ری  ب  تنت  از  یگ  خست  هم  شه 

.د کر  نگاه  بهزاد  چشمان  به  کرده  بغ  دالالرام 
.. .د  بهزا  نگرانتم   _

.د ده  خاطر  ان  نی  اطم  او  به  یک  اند  کرد  یع  س  بهزاد 
همه ه  گي  د  روز  چند  تا  م  دی  م  قول  .ه  شی  نم  یز  یچ   _

.ه ش  تموم  ی 

ارازيت پ 
۴۱  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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.د نکر  باور  را  او  حرف  هم  ذره  کي  دالالرام 
.ه ن  زی  م  شور  یل  یخ  دلم   _

.ید کر  یف  من  یا  فکر  که  بس   _
.د ز  یک  چشم 

ه في  رد  یچ  همه  که  بگو  مامانت  به  اول  .ه  خون  برگرد   _
.ه شی  م  حل  شه  هم  .ن  نک  هم  یف  اضا  ل  ای  خ  و  فکر  و 

.د کر  نگاهش  دي  ترد  با  دالالرام 
شه؟ کی  م  طول  یک  تا  کارت   _

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  بهزاد 
.م ندار  هم  ید  اي  ز  فرصت  ه  گي  د   .. .د  زو  یل  یخ   _

طرف به  را  او  و  گذاشت  دالالرام  کمر  یو  ر  را   
دستش

.د دا  هول  ام  بت  پش  در 
تا منتظره  صبح  از  .ه  دار  گناه  مادرت   .. .ی  دل  برو   _

.ه خون  ید  برگر 
.ت انداخ  یه  نگا  بهزاد  به  و  چرخاند  را  سرش  دالالرام 

اتفاقات رد  کی  م  حس  .ت  نداش  یب  خو  حس  ابدا  و   
اصالال

حاالال و  بود  هکر  کي  بهزاد  .د  هستن  راه  در  ید  ب 
انجام یک  خطرنا  یا  کاره  که  بود  شده  متوجه  سربسته 
تا او  کردن  نگران  و  ترساندن  یا  بر  نی  هم  .ت  اس  داده 
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دستش از  یر  کا  چه  اما  بود،  یف  کا  مرگ  حد  سر 
مد؟ آی  برم 

فکر ني  ا  با  باشد؟  مالالقاتشان  ني  آخر  ني  ا  بود  ممکن 
بهزاد گردن  دور  را  دستانش  وا  هی  ب  و  دی  چرخ  کامل 
ت ری  ح  ني  ا  اما  تاد،  سي  ا  و  شد  شوکه  بهزاد  .د  کر  حلقه 
ريز بغض  با  دالالرام  که  دی  رس  خود  اوج  به  ین  زما 

:د کر  اعتراف  گوشش 

یت تونس  که  ید  بو  یس  ک  تنها  تو  ساالال  ني  ا  همهی  تو   _
یگ زند  به  ید  ش  باعث  و  ید  کر  کمکم   .. .ی  کن  درکم 

نامه او  گذاشتن  با  و  بر  خی  ب  یت  وق  بار  اون  .م  ش  وار  دی  ام 
.م داشت  مرگ  حس  واقعا  یت  رف 

و گرم  یا  هس  نف  وانست  تی  م  .د  ز  چنگ  بهزاد  اهن  ری  پ  به 
اير د  به  را  دلش  .د  کن  احساس  را  او  قلب  منظم  یا  هش  تپ 

.د ز 
تموم زود  رو  کارت  لطفا   .. .د  بهزا  دارم  دوستت  منم   _
منتظرت وم  بت  پش  نی  هم  تو  من  .م  شی  پ  برگرد  سالم  و  کن 

.م ون  می  م 
و شود  مسلط  شي  رفتارها  بر  تا  کرد  مکث  یم  ک  بهزاد 
قلبش .د  کر  باز  تنش  دور  از  را  دالالرام  دستان  آرام   

بعد

را دالالرام  بغض  تحمل  .د  بو  گذاشته  یر  ناسازگا  یا  بن 
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حرف او  داشتن  دوست  از  داشت  یت  وق  هم  آن  نداشت، 
.د زی  م 

شده که  هم  تو  بخاطر   .. .ی  موفرفر  ردم  گی  برم   _
که ید  بو  یس  ک  تنها  تو  بابام  و  مامان  از  بعد  .م  رد  گی  برم 

.م شد  وابسته  بهش  همه  ني  ا 
اما بزند،  حرف  احساساتش  از  تر  شی  ب  واست  خی  م  دلش 

و نشود  یل  عم  بود  داده  دالالرام  به  که  یل  قو  دی  رس  تی  م   
هم

بود مدت  کوتاه  اگر  یت  ح  شدنشان  جدا  واست  خی  نم  هم 
کرد عوض  را  بحث  نی  هم  یا  بر  .د  شو  ر  تت  سخ  ني  ا  از 

.د بر  بام  پشت  در  کنار  تا  را  دالالرام  بار  ني  ا  و 
.ن منتظرت  ا  ني  ا  مامانت   .. .ا  دي  مر  خونه  برگرد   _

.ت دوخ  او  صورت  به  را  آخرش  نگاه  یگ  دلتن  با   
دالالرام

.د برگر  زود   _
.د بو  دا  صی  ب  ش  اه  زمزم  .د  دا  سرتکان  بار  ني  ا  بهزاد 

.ه باش   _
******

نگاه رفت  ون  ری  ب  شرکت  از  که  ین  ز  به  متعجب  یق  سا 
اتاق از  داشت  هم  یظ  یل  غ  شي  آرا  که  جوان  زن  .د  کر 

.د بو  رفته  ون  ری  ب  آراز 
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یب تعج  همان  با  .د  بو  ده  يد  ن  شرکت  در  را  او  حال  به  تا 
سنا .د  تا  سي  ا  او  مقابل  و  شد  کيد  نز  سنا  زی  م  به  داشت  که 

:دیس پر  یو  کنجکا  با  آورد  باالال  را  سرش  که 
بود؟ یک  ني  ا  سنا   _

.ت انداخ  باالال  شانه  سنا 
.ت داش  قرار  معتمد  مهندس  با  .س  ناسم  شی  نم  منم  واالال   

_

!ا ج  ني  ا  د  ای  م  که  هي  بار  نی  دوم  ني  ا 
.د رفتن  باالال  یق  سا  یا  ابروه 

ته؟ سی  آرت  اپ  کی  م   _
:د کر  زمزمه  متفکر  سنا 

معتمد مهندس  آخه  .م  نکن  فکر  .ش  ناسم  شی  نم  که  من   _
!ه ن  کی  نم  مالالقات  یر  طو  نيا  تا  سی  آرت  اپ  کی  م  با  که 

ارازيت پ 
۴۱  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

زمزمه بود  رفته  فرو  فکر  در  ه  کی  حال  در  و  جی  گ  یق  سا 
:د کر 

؟یچ ین  عي   _
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.د نش  یق  سا  بودن  جی  گ  متوجه  سنا 
تا .ی  ناس  شی  م  رو  شوهرت  خوبه  !ه  ندار  یچ  ین  عي   _
مالالقات یص  خصو  ت  سی  آرت  اپ  کی  م  هي  با  ید  يد   

حاالال

.ه دی  نم  رو  قشر  ني  ا  به  اصالال  کنه؟ 
.ديد خن 

بازم تاس  سی  آرت  اپ  کی  م  ن  یم  ه  ری  گ  کارش   .. .ا  هه  بی  عج   _
.د ای  نم  کوتاه 

فکر در  قبل  از  تر  شی  ب  سنا  یا  هف  حر  ن  دی  شن  با  یق  سا 
مربوط او  کار  اگر  بود؟  که  ه  بي  غر  زن  ني  ا  .ت  رف  فرو 

ن اي  جر  در  هم  را  او  آراز  قطعا  بود  شرکت  به 
آراز کار  و  شرکت  به  کارش  اگر  اما  ذاشت،  گی  م 

و مرموز  زن  ني  ا  رد؟  کی  م  چه  آنجا  پس  د  شی  نم  مربوط 
را ش  لی  دل  او  و  بود  ته  خی  برانگ  را  ش  ای  کنجکاو  شنا  آا  ن 

.ت نداش  ماجرا  ني  ا  به  یب  خو  حس  اما  انست،  دی  نم 
.د دا  تکان  سنا  یا  بر  را  سرش  واس  حی  ب 

.یس مر   _
.د کر  نگاه  او  به  متعجب  سنا 

؟یب خو  یق  سا   _
.دیش ک  ش  اه  مقنع  به  یت  دس  یق  سا 

.. .م  اوهو   _
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.د کر  اشاره  مقابلش  به  دست  با 
.م کار  دنبال  برم   _
.د دا  تکان  سر  سنا 

.ه شی  م  تموم  االالن  مي  کار  مي  تا  .م  زي  عز  برو   _
.د دا  تنش  به  یس  قو  و  کش  و  ه  دی  کش  یا  زه  ای  خم 

.یگ خست  از  هالالکم   _
سمت به  و  زده  سنا  به  یر  سرس  ید  لبخن  یق  سا 

تا .د  کر  حرکت  داشت  قرار  آن  در  اتاقش  که  ی  يو  راهر 
کار یا  اد  فقط  و  نشست  ش  زیم  پشت  یر  کا  وقت  ن  اي  پا 
و بود  ناشناس  زن  همان  مشغول  ذهنش  .د  درآور  کردن 

آنقدر .ت  نداش  رش  گي  د  یا  کاره  روی  یز  تمرک  چی  ه 
انه حي  ر  یظ  خداحاف  متوجه  یت  ح  که  بود  فکر  در  غرق 
را انگشتانش  داشت  دف  هیب  .د  نش  هم  داشت  عجله  که 
با که  رد  کی  م  نی  يا  پ  و  باالال  اپش  تپ  ل  یه  صفح  یو  ر 

:دير پ  جا  از  آراز  یا  صد  ن  دی  شن 
؟یش هو  به  یق  سا   _

.د کر  نگاهش  شده  هول  یق  سا 
شده؟ یچ  هان؟   _

هیک ت  یق  سا  کار  زی  م  به  .د  ش  ش  کي  نزد  تعجب  با  آراز 
.د کر  کي  نزد  او  صورت  به  را  سرش  و  داده 
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؟یب خو   _
.د دا  تکان  سر  یق  سا 

؟یت واس  خی  م  یز  یچ  .م  اوهو   _
.د ش  تر  شی  ب  آراز  تعجب 

الالزم یژ  انر  بهم  ید  ب  بوس  هي  اومدم  کارم  وسط  آره   
_

باشم؟ داشته  رو  کار  یه  یق  ب  یا  بر 
.د چرخان  انه  حي  ر  زی  م  سمت  به  را  سرش  عجله  با  یق  سا 

.. .ت  زش   _
به .د  یس  ما  دهانش  در  حرف  انه  حي  ر  یل  خا  یا  ج  ن  دي  د  با 

.ت اس  کرده  یظ  خداحاف  انه  حي  ر  بود  رفته  دش  اي  کل 
چنده؟ ساعت   _

.د کر  تکرار  را  ش  ای  قبل  سوال  آراز 
؟یب خو  ین  مطمئ  یق  سا   _

.ت برخاس  ش  زی  م  پشت  از  یق  سا 
.نیم ه  بود  مشغول  فکرم  م  کي   _

داده هی  تک  زی  م  به  همچنان  .د  کر  زي  ر  را  چشمانش  آراز 
.د بو 

؟یچ مشغول   _
:دیس پر  وا  هی  ب  .د  ش  ره  یخ  او  سبز  چشمان  به  یق  سا 

بود؟ یک  زن  اون   _
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ارازيت پ 
۴۱  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

است، زن  کدام  او  منظور  شد  متوجه  ساده  یل  یخ  آراز 
.د ز  چپ  یل  ع  یه  کوچ  به  را  خودش  عمدا  اما 

زن؟ کدوم   _
.د کر  اخم  یق  سا 

؟ید کر  مالالقات  رو  زن  تا  چند  امروز   _
:د دا  جواب  خونسرد  آراز 
.. .ا  ت  ت  سی  ب  ده  حداقل   _

.د شمر  و  کرده  باز  کي  به  کي  را  انگشتانش 

.. .م  یش  من   _
.د کر  اشاره  دستشان  کنار  زی  م  به 

.. .ی  ری  ام  انم  خ.   . .ت  دوست  انه  حي  ر  نی  هم   _
.د کر  زي  ر  را  چشمانش 

.. .ن  ماما  صبح   _
.د کر  قطع  را  حرفش  ره  غم  چش  با  یق  سا 

.. .ش  با  ید  ج  آراز   _
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.ت انداخ  باالال  شانه  آراز 
.م عشق  م  ای  جد   _
.د کر  اخم  یق  سا 

حرف زن  کدوم  از  یم  بفه  که  یت  هس  زی  ت  اونقدر   _
.م ن  زی  م 

.د شدن  ر  تق  یم  ع  شي  ا  هم  اخ 
آخر یا  ساعت  که  یس  ناشنا  و  شيا  آر  سرتاپا  زن  همون   _

.ن و  ری  ب  زد  اتاقت  از  یر  کا 
خودش سمت  به  را  او  و  گرفت  را  یق  سا  دست  آراز 

.د کشان 
دن؟ زی  م  چوب  منو  ه  ای  س  زاغ  خانم  حاج   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  یق  سا 
بیق تع  و  می  زندگ  کي  شر  که  تم  سی  ن  تو  مثل  من  ری  نخ   _

!ش م  دي  د  یق  اتفا  .م  کن 
:د ز  غر  آراز 

؟یل عس  چشم  کردم  بی  تعق  تورو  یک  من   _
باالال را  دستش  دو  او  سوال  به  دادن  جواب  یا  بج  ی   

سا

:دیس پر  و  کرد  حلقه  او  گردن  دور  و  برده 
بود؟ یک  زن  اون   _

:د دا  جواب  خونسرد  آراز 
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باشه؟ یت  واس  خی  م  یک   .. .ا  ت  سی  آرت  اپ  کی  م  ني  ا  از   _
.د ز  زل  او  چشمان  در  یق  سا 

ت؟ سی  آرت  اپ  کی  م   _
.د بمان  خود  موضع  در  تا  کرد  تالالش  آراز 

باشه؟ یک  یت  واس  خی  م  !ه  بل   _
.ت انداخ  باالال  شانه  یق  سا 
!ه بی  عج  آخه   .. .م  بدون  چه   _

ه؟ بی  عج  یچ   _
او دار  شي  ر  ته  یه  گون  یو  ر  را  راستش  دست  یق  سا 

.ت گذاش 
!ین ک  مالالقات  یص  خصو  تا  سی  آرت  اپ  کی  م  با  م  دي  ند   _
.د کر  حلقه  او  کمر  دور  محکم  را  دستش  کي  آراز 

نن؟ کی  نم  که  ید  حسو  خانم  حاج   _
.دیش ک  یف  پو  یق  سا 

کنم؟ ید  حسو  دي  با  چرا  ؟ی  چ  ین  عي   _
.د ز  ید  لبخن  آراز 

گرفته هم  ید  گار  چه  .م  ن  کیم  یخ  شو  دارم  بابا  یچ  یه   _
!ن م  واسه 

.دیس بو  را  یق  سا  ین  یب  نوک  و  برد  جلو  را  سرش 
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تا جا  ني  ا  بود  اومده  .د  بو  شي  ریس  یا  گر  شي  آرا  ني  ا  از   _
.ه کن  یر  همکا  باهامون 

بخاطر خوب  را  زن  یه  اف  یق  .ت  رف  فرو  فکر  در  یق  سا 
دو یا  هم  چش  خط  دي  بگو  وانست  تی  م  یت  ح  .ت  داش 

گر شي  آرا  کي  کار  ش  شي  آرا  !د  نبودن  ه  ني  قر  زی  ن  چشمش 

و نه  ای  ناش  اما  بود،  کرده  شي  آرا  ظی  غل  .د  نبو  یا  حرفه 
!ب نامرت  یک  اند 

.ن ک  رد  رو  نهادش  شی  پ   _
.د رفتن  باالال  آراز  یا  ابروه 

چرا؟  _

ارازيت پ 
۴۱  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت انداخ  باالال  شانه  یق  سا 
.ت سی  ن  یر  بخو  درد  به  ت  سی  آرت  اپ  کی  م  چون   _

.د کر  نگاهش  یل  سوا  آراز 
؟ین و  دی  م  کجا  از  تو   _

:ت گف  و  کرد  برانداز  را  او  مشکوک  یق  سا 
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  به   لنگه   ی چشما   خط   از .  نبود   سخت   که   دنش ی فهم _  

  ست ی ن   بلد   خودشو .  ست ی ن   کاره   ن ي ا   بود   معلوم   ش لنگه 

  چطور   تو   موندم   منتها !  ملت   به   رسه   چه   کنه   ش ي آرا 

  از   مو   ه ي   من   که   يی تو !  ی نشد   ان ي جر   ن ي ا   متوجه 

 ! ی زن ی م   هوا   رو   بردارم،   رابروهام ي ز 

  اعتراف   ی گاه .  شد   زده   شگفت   او   جواب   از   آراز 

  هم   ی ساق   ی ن ی زب ی ت   هزارم   ک ي   اش ی ن ی زب ی ت   که   کرد ی م 

  وگرنه   بود   نکرده   توجه   ی ز ی چ   ن ی چن   به   اصال .  ست ی ن 

  اما   اورد، ی ب   زبان   بر   ی باورتر   قابل   دروغ   کرد ی م   ی سع 

  دروغ   اگر .  بود   شده   ر ي د   حرفش   ر یی تغ   ی برا   حاال 

  شک   آورد ی م   زبان   بر   زن   آن   کار   با   رابطه   در   ی گر ي د 

  ن ی ق ي   به   دارد   کاسه م ی ن   ر ي ز   ی ا کاسه   او   نکه ي ا   از   ی ساق 

  همان   از   کرد   ی سع   هم   ن ی هم   ی برا .  شد ی م   ل ي تبد 

  نکه ي ا   ی برا .  برود   ش ی پ   بود   کرده   انتخاب   که   ی ر ی مس 

 . کرد   کالمش   ی قاط   را   طنت ی ش   د ي ا ی ب   بنظر   ی عاد 

  حاج   خانم   حاج   تو !  ی عسل   چشم   ی دار   فرق   ه ی بق   با   تو _  

 ! يی آقا 

 . کرد   اشاره   خودش   به   دست   با 
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  قورت   چشام   با   رو   تو   صورت   وجب   به   وجب   من _  

  که   کنم   نگاه   اونقدر   به ي غر   زن   ه ي   به   د ي با   چرا   اما   دم، ی م 

 هان؟   بشم؟   چشمش   خط   بودن   لنگه   به   لنگه   متوجه 

...  ز ی ت   و   بود   رک ي ز   آراز .  شد   ق ی دق   او   چشمان   در   ی ساق 

  انگار .  بود   نکرده   قانعش   بود   داده   که   ی جواب 

.  کند   باز   سرش   از   را   او   حرف   ن ي ا   با   خواست ی م 

  اما   کند،   تمام   را   بحث   ن ي ا   و   د ي ا ی ب   کوتاه   خواست ی م 

  او   به   را   اجازه   ن ي ا   زن   آن   با   رابطه   در   اش ی کنجکاو 

 .  داد ی نم 

 . حرفاست   ن ي ا   از   زتر ی ت   شناسم ی م   من   که   ی آراز _  

  در   را   او   و   د ی چ ی پ   او   ی ها شانه   دور   را   دستانش   آراز 

  او   به   و   بوده   ی ساق   چشم   در   چشم   نکه ي ا .  گرفت   آغوش 

 .  بود   سخت   ش ي برا   د ي بگو   دروغ 

  عشقش   صورت   رو   فقط   ی شناس ی م   تو   که   ی آراز _  

  ا ي   خوبه   شش ي آرا   بده   ص ی تشخ   که   شه ی م   ق ی دق   نهمه ي ا 

 ! به ي غر   نه   زنمه   واسه   باشه   هم   ی ز ی ت !  نه 

  ن ی هم .  نگفت   ی ز ی چ   گر ي د   اما   نشد،   قانع   هم   باز   ی ساق 

 : د ي بگو   آراز   تا   شد   باعث   سکوتش 
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به راجع  یت  صحب  هي  برج  ري  مد  با  م  ری  م  من   _
کن جمع  رو  ت  لي  وسا  هم  تو  .م  بکن  ها  پله  راه  تی  وضع 

.مير ب  تا  یب  الال  ای  ب 
.د آم  ون  ری  ب  او  آغوش  از  یق  سا 

.ه باش   _
.ت رف  در  سمت  به  و  گرفته  فاصله  او  از  آراز 

یو ر  ارم  ذی  م  امو  دی  کل  .ن  ک  قفل  شرکتم  در  حمت  زی  ب   _
.ا سن  زی  م 

ون ری  ب  اتاق  از  عي  سر  و  نماند  یق  سا  اطاعت  منتظر 
را خودش  .د  ش  خارج  شرکت  ساختمان  از  بعد  و  رفت 
.ت گرف  را  سپهر  یه  شمار  عي  سر  و  رسانده  یب  الال  به 
در سپهر  یا  صد  که  بود  نشده  کامل  اول  بوق  هنوز 

.دیچیپ گوشش 

شد؟ یچ   _
.د دا  ماساژ  را  گردنش  کالالفه  آراز 

گند شازده  ني  ا  بخاطر  رسم  تیم  .د  يو  ن  ني  ا  ه  ری  بم   _
.میگ زند  تو  بخوره 
:د ز  غر  سپهر 

؟یت ف  گی  م  بهش  دي  با   _
.دیش ک  یف  پو  آراز 
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با بار  هي  !ت  ا  هه  نقش  اون  با  شو  خفه  توروخدا  سپهر   _
!هیف کا  می  زندگ  به  ید  ز  گند  نبوغت  سرتاسر  یه  نقش  اون 
آمد یق  سا  اگر  تا  دی  چرخ  آسانسور  سمت  به  یب  الال   

وسط

.د شو  متوجه 
زن هي  کمک  به  مي  وا  خی  م  فتم  گی  م  فتم؟  گی  م  بهش  یچ   _
کنه؟ ا  دی  پ  نجات  سوسن  تا  مین  ک  فعال  رو  دي  نو  یا  حسگر 

ارازيت پ 
۴۱  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

یا ج  در  انگار  .د  کر  مکث  یک  اند  دادن  جواب  در  سپهر 
.د ا  دی  م  ری  یغ  ت  را  بود  آن  در  که  ین  مکا  داشت  و  بود  ید  ب 

.ه بود  من  نقشهی  یت  ف  گی  م   _
.د ز  ید  پوزخن  آراز 

رو یق  سا  که  ني  ا  مثل  تو  بعدشم  !د  ر  کی  م  باور  اونم   _
.ه بر  بذاره  ممکنه  کردم  یط  غل  چه  بفهمه  .ی  ناس  شی  نم 
کالالم کي  بوده؟  یک  یه  نقش  مهمه  براش  ید  کر  فکر 

!ه بود  ین  انسا  ری  غ  و  یق  اخالال  ری  غ  کارمون  ه  گی  م 
.دیش ک  یف  پو 
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!ه گی  نم  اهم  ری  ب  نی  همچ  که   _
!د بزن  پوزخند  تا  بود  سپهر  نوبت  بار  ني  ا 

هم ماده  یه  پش  هي  از  آشغال  یه  کی  مرت  ؟ی  انسان  ری  غ   _
هر نه  کی  نم  تموم  رو  یچ  همه  آدم  نی  ع  یت  وق  !ه  ذر  گی  نم 

.. .ه  خونش  کلفت  سوسن  انگار  !ه  حقش  د  ای  ب  سرش   
بالاليی

بره آقام  ني  ا  و  داره  نگه  اشو  هه  بچ  بپزه؛  بسابه  بشوره 
.ه بد  انجام  خواست  دلش  یط  غل  هر 

!د ش  ید  ج  م  دي  شا  حاالال   _
.د ش  متعجب  سپهر 

؟یچ  _
:د کر  زمزمه  متفکر  آراز 

بدش هم  یل  یخ  دي  نو  از  یر  انگا  .ه  زن  یه  یض  ق  نی  هم   _
بهتر یک  .ه  بش  ونش  زي  آو  که  هست  یک  ي  دنبال  .ه  مد  وی  ن 

.ديو ن  از 
.د ش  کنجکاو  سپهر 
گفت؟ یز  یچ   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  آراز 
اش هه  خند  و  حرفا  از  خب  اما   .. .ه  ن  که  می  مستق   _
.ه مد  وی  ن  بدش  یز  با  ني  ا  از  م  نی  همچ  بود  مشخص 

:دیس پر  را  ش  ای  بعد  سوال  سرعت  به  سپهر 
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نگفت؟ یز  یچ  دي  نو  از   _
.د ز  ید  پوزخن  آراز 

فکرشو که  هي  زی  چ  از  ر  تل  ش  یل  یخ  گفت  !ا  چر   _
.ه داد  وا  بنگاه  تو  اشاره  دوتا  و  چشمک  هي  با  .د  ر  کی  م 

:دير غ  سپهر 
سال چند  ني  ا  که  سوسن  فی  ح  .م  کن  سرش  تو  خاک   _

.ه بود  لقمه  حروم  ني  ا  زن 
.د کر  نگاه  ه  ری  خ  شد  باز  که  آسانسور  در  به  آراز 

من .ه  یق  سا  م  زی  چ  همه  اما  ،ه  زيز  ع  برام  سوسن  سپهر   _
و حال  تا  کردم  مطرح  رو  یق  اخالال  ری  غ  یه  نقش  ني  ا 

اولمم تي  اولو  .ه  برس  یش  آرام  هي  به  ون  مه  خانواد  یا  هو 
یق اتفا  ماجرا  ني  ا  بخاطر  وام  خی  نم  .ت  هس  و  بوده  یق  سا 

.ه فت  وی  ب  مشترکم  یگ  زند  برا 
:ت گف  ان  نی  اطم  با  سپهر 

همه بگو   .. .ن  م  یا  پ  بزن  بشه  یچ  هر  .ت  راح  لت  ای  خ   _
!ه سپهر  گردن  ی 

سمتش به  و  شده  خارج  آسانسور  از  که  یق  سا  به  آراز 
.د کر  نگاه  آمد 

نيا که  می  بش  ني  ا  از  مانع  دي  با  می  بتون  که  ی  يا  ج  تا   _
!ه بر  لو  ن  اي  جر 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                    

   

     

                      

                  

       

 

         

       

           

              

 

         

         

 

 

 

 

 

           

عير س  دی  رس  متر  چند  به  او  با  یق  سا  یه  فاصل  یت  وق 
:د کر  اضافه 

!ظ خداحاف  اومد  یق  سا   _
تماس و  داده  فاصله  گوشش  از  را  تلفن  که  ني  ا  محض  به 
داخل را  یش  گو  .د  یس  ر  کنارش  هم  یق  سا  کرد  قطع  را 

.د دا  سر  کتش  بی  ج 
؟ مي  بر   _

.د کر  نگاه  اطرافشان  به  یق  سا 
کو؟ ساختمون  ري  مد  پس   _

.د نشان  ابروانش  ن  ای  م  یع  مصنو  یم  اخ  آراز 
ت سی  ن  معلوم  خودش  جا  ني  ا  کاشته  منو  مردک   _

!ت کجاس 
.د کر  گرد  را  چشمانش  یق  سا 

جا؟ ني  ا  ید  بو  تاده  سي  وا  ار  کی  ب  ین  عي   _

ارازيت پ 
۴۱  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د دا  تکان  سر  اجبار  به  آراز 
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تادم سي  وا  ت  سی  ن  یس  ک  م  دي  د  یب  الال  تو  اومدم  !ه  گي  د  آره   
_

.مير ب  تا  یا  یب  تو 
.د کر  ا  جه  جاب  دوشش  یو  ر  را  ش  فی  ک  یق  سا 

؟ید زی  م  حرف  ین  تلف  یک  با   _
.ديد خن  آراز 

؟ هي  کالالنتر  جا  ني  ا  یق  سا   _
.ت انداخ  باالال  شانه  ديد  که  را  یق  سا  جی  گ  نگاه 

اتاق کردم  فکر  !ب  خ  ین  کی  م  ی  يو  بازج  یر  دا   _
!هيزیچ ی  يو  بازج 

.د کر  اخم  یق  سا 
.م دی  پرس  سوال  دوتا  .م  نکرد  ی  يو  بازج   _

.ت گذش  آراز  کنار  از  اخم  همان  با 
!ب خ  نده  جواب  یر  ندا  دوست   _

دنبالش او  قهر  ن  دي  د  از  رفته  باالال  ی  يا  ابروه  با  آراز 
.ت گرف  را  شي  بازو  و  کرده 

.م کرد  یخ  شو  ؟ی  کرد  قهر   _
:ت گف  کوتاه  یق  سا 

کنم؟ قهر  یچ  برا  نه   _
او از  را  یز  یچ  داشت  آراز  .د  بو  دلخور  نبود،  قهر 

کرده احساس  را  ن  اي  جر  ن  يا  کامالال  او  و  رد  کی  م  ی   
مخ
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یزیچ چه  که  بود  ني  ا  دی  هم  فیم  ن  که  یز  یچ  فقط  .د  بو 
یر کا  یف  مخ  زمند  ای  ن  که  داشت  وجود  زن  آن  و  او  نی  ب 
را آراز  که  یت  مد  طول  در  !د  بو  گفتن  دروغ  دي  شا  و 
شک او  به  هرگز  بود  کرده  ازدواج  او  با  و  شناخته 
او به  یس  احسا  نی  چن  هم  حاالال  نی  هم  یت  ح  .ت  نداش 

شدت به  او  با  شي  ا  هت  تفاو  تمام  غم  ری  عل  آراز  .ت  نداش 
و نبوده  یب  مذه  فرد  که  ني  ا  با  .د  بو  ید  اعتما  قابل  مرد 
را مرزها  و  حد  ه  شی  هم  اما  داشت،  یت  راح  تی  شخص 

چارچوب از  او  که  بود  ه  دي  ند  هرگز  .د  ر  کی  م  حفظ 
مسئله .د  کن  یو  ر  شی  پ  داشت  شي  رفتارها  یا  بر  که  ین  یع  م 
چه هر  .د  شی  م  مربوط  بهزاد  به  دي  شا  .د  بو  یر  گي  د  زی  چ 
قرار هی  قض  ني  ا  ن  اي  جر  در  او  واست  خی  م  آراز  بود  که 

.د ری  نگ 
؟ین کی  نم  نگام  چرا  پس  یت  سی  ن  قهر   _
.د چرخان  او  سمت  به  را  سرش  یق  سا 

.م کن  نگاه  پامو  جلو  د  يا  ب  و  م  ری  م  راه  دارم  چون   _
.د کر  حلقه  او  یه  شان  دور  را  دستش  لبخند  با  آراز 

.م معل  خانم  شدم  قانع   _
.د دا  ری  یغ  ت  را  بحث  وا  هی  ب  یق  سا 

بهزاد؟ از  چخبر   _
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.د دا  باالال  را  شي  ابرو  یا  تک  ي  آراز 
؟ید افتا  بهزاد  د  اي  ی  يو  هي  شد  یچ   _
.د ز  یت  فاو  تی  ب  به  را  خودش  یق  سا 

.ین بز  حرف  داداشش  با  قراره  یت  گف  !ی  طور  نی  هم   _
برج گ  نی  پارک  یا  بج  شان  نیش  ما  .د  زدن  ون  ری  ب  برج  از 

.د بو  شده  پارک  ون  ری  ب  یه  محوط  در 
حرف ای  ب  بگم  م  ری  بگ  رو  شه  قي  برم  ونم  تی  نم  که  من   _

!د م  وی  م  خودش  بود  مهم  براش  بهزاد  اگه  .م  ین  بز 
ه بي  غر  کي  یا  صد  با  که  ديو  بگ  یز  یچ  خواست  یق  سا 

.د تا  سي  ا  هم  آراز  .د  ش  متوقف 

.. .م  سالال   _
آراز .د  ن  دی  چرخ  سرشان  پشت  به  همزمان  دو  هر 

.د کر  زي  ر  را  چشمانش 

شما؟  _
.دیش ک  ارش  ده  لب  کالاله  به  یت  دس  جوان  مرد 

تا شم  کی  م  کی  کش  جا  ني  ا  صبح  از  که  مهمه  برام  بهزاد   _
.ت م  نی  بب 

چقدر که  گذشت  ذهنش  از  .د  شدن  گرد  یق  سا  چشمان 
.ت اس  زاده  حالالل  طرف 

؟ ني  بهزاد  آقا  یو  دوقل  برادر  شما   _
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دراز آراز  سمت  به  را  دستش  و  داده  تکان  سر  بهنام 
.د کر 

.م بهنام  من   _
.د گذران  نظر  از  را  او  صورت  دقت  با  آراز 

؟ید بهزا  یو  دوقل  داداش  ین  مطمئ   _

ارازيت پ 
۴۱  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د ش  متعجب  او  ید  ج  سوال  از  بهنام 
چطور؟  _

:د دا  جواب  نعطاف  ای  ب  آراز 
!و ت  تا  بهزادم  داداش  شکل  تر  شی  ب  من   _

عقب را  بود  کرده  دراز  آراز  مقابل  که  یت  دس  بهنام 
اعتماد ا  هم  آد  به  یگ  ساد  به  معتمد  آراز  بود  ه  دی  شن  !د  یش  ک 
را او  جانب  از  یش  واکن  نی  چن  انتظار  ر  گي  د  اما  ند،  کی  نم 

!ت نداش 
.م ت  سی  ن  قلم  هی  شب  که  ت  سی  ن  من  ری  تقص   _
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پولش فی  ک  و  کرد  فرو  شلوارش  بی  ج  داخل  را  دستش 

دیش ک  ون  ری  ب  فی  ک  از  را  ش  اه  ام  نی  گواه  .د  آور  ون  ری  ب  را 
.ت گرف  آراز  صورت  مقابل  و 

بخوام نداره  وجود  یل  یل  د  چند  هر  !ی  يا  شناس  کارت   _
.م بگ  دروغ 

که همانطور  و  گرفت  او  دست  از  را  امه  نی  گواه  آراز 
:ت گف  رد  کی  م  نگاهش  داشت 

ط ای  احت  .ن  برس  بهزاد  به  تا  دارن  نظر  ري  ز  منو  ای  لی  خ   _
.ه عقل  شرط 

.د ش  ه  ری  خ  امه  نی  گواه  یو  ر  اسم  به 
!ش رادمن  یر  یم  ا  بهنام   .. .م  اوم   _

.د آور  باالال  را  سرش 

نابغه؟ یا  آق  برادر  ید  یس  ر  یک   _
.دیش ک  یف  پو  بهنام 

.م دی  رس  شی  پ  ه  قی  دق  چند  نی  هم   _
.د کر  دراز  او  سمت  به  را  امه  نی  گواه  کارت  آراز 

؟ی مد  وی  ن  باالال  چرا   _
.ت گرف  را  کارت  بهنام 

جا نی  هم  بود  بهتر  .ه  ش  درست  دردسر  م  دی  ترس   _
.م وند  می  م  منتظرت 
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.د کر  زي  ر  را  چشمانش  آراز 
.م به  ید  زی  م  زنگ  خب   _

.دیش ک  یف  پو  بهنام 
م ری  بگ  تماس  بخوام  که  ید  یس  ر  یز  یچ  از  زودتر   _

.م داشت  رو  قصدش  وگرنه  .ت  باها 
.ت انداخ  اطراف  به  یه  نگا  و  داده  تکان  سر  آراز 
.میش سوار  مي  بر  بهتره  .ه  بون  ای  خ  ور  اون  نی  ماش   _

ید عا  رفتن  راه  از  آدم  که  انداخته  راه  یز  با  هي  داداشت 
.ه رس  تی  م  بونم  ای  خ  تو 

آراز که  یت  سم  به  و  داده  حرکت  ان  شي  ا  هم  قد  به  سه  هر 
:دیس پر  بهنام  .د  رفتن  بود  کرده  اشاره 

!ه خطر  تو  بهزاد  یت  گف   _
.د دا  تکان  سر  آراز 

سرش بالاليی  هر  ممکنه  یر  یگ  ن  جلوشو  .م  گی  م   
االالنم  _

رو یس  ک  هر  سر  ونن  تی  م  راحت  یل  یخ  آدما  ني  ا  .د  ای  ب 
.ه نبر  بو  کس  چی  ه  که  یر  طو  کنن  آب  ري  ز 

.د کر  باز  را  نی  ماش  یا  دره  وت  مي  ر  با 
.مین زی  م  حرف  خونه  تو  مي  ری  م  .ن  یش  سوار   _

****
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تشکر بهنام  .ت  گرف  بهنام  مقابل  را  یا  چ  ین  یس  یق  سا 
.د کر 

.م ور  خی  نم  ممنون   _
.د ش  ش  اه  ری  خ  اخم  با  آراز 

!ن نک  رد  رو  ی  يا  چ  وقت  چی  ه   _
از را  ین  یس  لبخند  با  آراز  و  کرد  نگاهش  جی  گ  بهنام 

.ت گرف  یق  سا  دست 
.ه نکن  درد  دستت   _

آراز منظور  ن  دی  فهم  ل  ای  خیب  بهنام  نشست  یق  سا  یت  وق 
:دیس پر  و  شده  ش  اه  جمل  آن  گفتن  از 

نذاشته؟ ن  اي  جر  تو  منو  که  کرده  ارا  کی  چ  بهزاد  خب   _
ینیس داخل  از  را  ش  ای  يا  چ  مخصوص  استکان  آراز 
یص اختصا  طور  به  یق  سا  را  استکان  ني  ا  .ت  برداش 

.د بو  کرده  هی  ته  او  یا  بر 
ديا ب  تو  اول  بدم  رو  سوالت  جواب  من  که  ني  ا  از  قبل   _
!ل کام  و  قی  دق  .ی  کن  في  تعر  برامون  رو  یچ  همه 

ارازيت پ 
۴۱  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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.د ش  ا  جه  جاب  شي  جا  در  یم  ک  بهنام 
؟ین و  دی  نم  یز  یچ  یگ  ب  یا  و  خی  م  ین  عي   _

فکر یق  سا  .ت  انداخ  دستش  گرد  استکان  به  یه  نگا  آراز 
استکان بزرگ  و  گرد  یه  دهان  .د  بو  کرده  را  زی  چ  همه 
هيد ه  ني  ا  .د  شو  خنک  تر  عير  س  ش  ای  يا  چ  د  شی  م  باعث 
شیب که  ین  دي  ورز  عشق  .د  بو  ن  دي  ورز  عشق  یع  نو  هم 

از را  حواسش  .د  بو  ین  داشت  دوست  آراز  یا  بر  حد  از 
.د دا  بهنام  به  و  گرفته  دستش  استکان 

پدرت بخاطر  بهزاد  که  ني  ا  .م  ن  ود  یم  ی  يا  زی  چ  هي  چرا   _
ی يا  ماجر  از  چقدر  ونم  دی  نم  اما  شده،  ماجرا  ني  ا  ری  درگ 
.ه بود  قی  دق  و  درست  دم  ین  ش  رامش  دکتر  زبون  از  که 

.د کر  متعجب  را  بهنام  رامش  نام 
رامش؟ دکتر   _

.د دا  تکان  سر  آراز 
رو دانشگاهتون  یل  ک  رفتم  داداش  تا  دو  شما  بخاطر   _
شما شد  ا  دی  پ  یز  یچ  ی  يا  آشن  هي  بلکه  تا  کردم  رو  و  ري  ز 

!ه بشناس  رو  ی  اه  افسان  یا  دوقلوه 
شده کالالفه  .د  دا  هی  تک  زانوانش  به  را  شي  ا  هج  آرن  بهنام 

یا بر  یا  نقشه  چه  بهزاد  بود  ه  دی  فهم  یت  وق  از  .د  بو 
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مثل وقت  چی  ه  .د  بو  شک  به  دو  دارد  ا  وی  ه  یه  کارخان 
یت شباه  چی  ه  شي  رفتارها  در  بهزاد  .د  نبو  جسور  بهزاد 

با ان  شي  ا  هه  ف  ای  ق  مثل  درست  دو  آن  اخالالق  .ت  نداش  او   
به

میم تص  بهزاد  رد  کی  م  فکر  ه  شیم  ه  .د  بودن  متفاوت  هم 
کردن احساس  با  و  حاالال  اما  است،  یر  بهت  یه  ند  ری  گ 

رد کی  م  دي  تهد  را  بهزاد  جان  همه  از  تر  شی  ب  که  یت  خطرا 
یو جل  دي  با  گذشته  در  و  است  کرده  اشتباه  دی  هم  فی  م 

.ت رف  گی  م  را  بهزاد 
بهتون؟ گفته  ای  چ  رامش  دکتر   _

از قبل  اما  گذاشت،  ین  یس  داخل  را  دستش  استکان  آراز 
.د دا  را  بهنام  جواب  مختصر  یق  سا  دي  بگو  یز  یچ  که  ني  ا 
تو قرص  یر  س  هي  ی  يا  جه  جاب  متوجه  پدرتون  که  ني  ا   _
دردسر تو  ن  اي  جر  ني  ا  سر  و  ه  شی  م  ا  وی  ه  یه  کارخون 

.ه فت  وی  م 
.د ز  یخ  تل  پوزخند  بهنام 

.ن و  می  زندگ  کل  به  زد  ش  یت  آ  عمادپور  !؟  دردسر   _
به و  داده  هی  تک  یت  راح  به  ین  زما  هر  از  کنجکاوتر  آراز 

.دیخ چر  او  سمت 
درستن؟ قرصا  یه  یض  ق   _

.دیش ک  یه  آ  بهنام 
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.. .م  اوهو   _
ت قی  حق  ا  هن  آ  به  ه  ری  خ  و  زده  گره  درهم  را  دستانش 

زبان بر  را  بود  گذرانده  سر  از  ش  اه  خانواد  که  یخ  تل 
.د ران 

کارش .د  بو  ا  وی  ه  یه  کارخون  تو  ساده  کارگر  هي  پدرم   _
کارخونه خود  تو  اولش  ین  عي  .د  بو  نقل  و  حمل  بخش  تو 
شه سابق  که  بعدا  و  اد  دی  م  انجام  ا  ني  ا  و  ید  بن  بسته  یا  کار 
حقوقش که  ا  ني  ا  و  نقل  و  حمل  بخش  تو  رفت  شد  تر  شی  ب 

.د بو  بهتر  م  ک 
.دیش ک  یه  آ 

از تر  شی  ب  ماه  چند  .د  شی  نم  منتقل  وقت  چی  ه  کاش  اما   _
نیم ه  متوجه  که  بود  نگذشته  دي  جد  بخش  به  انتقالش 

هي ه  نی  بی  م  که  بوده  کارخونه  انبار  تو  .ه  شی  م  نات  اي  جر 
.ن هست  بي  غر  و  بی  عج  یا  کار  یر  س  هي  مشغول  عده 
د اي  را  او  ورد  آی  م  زبان  بر  که  یا  کلمه  هر  .د  کر  مکث 
یت سخ  یا  روزه  .ت  نداخ  ایم  ان  شی  زندگ  سخت  یا  روز 
فقر .د  بودن  شده  بان  ای  خ  و  کوچه  یه  آوار  و  در  به  در  که 

پدرش یا  هه  شان  یو  ر  یر  گي  د  زمان  هر  از  تر  شی  ب 
که یر  فشا  بار  ري  ز  داشتند  ا  هن  آ  و  رد  کی  م  ین  یگ  سن 
.د خور  فرو  را  بغضش  .د  دن  شی  م  له  بود  ان  شي  رو 
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  کنه ی م   فکر   من   ی ساده   ی بابا ...  کنم ی م   کوتاهش _  

  ی برا .  ست ی ن   باخبر   ان ي جر   ن ي ا   از   کارخونه   رعامل ي مد 

  نکه ي ا ...  گه ی م   بهش   رو   موضوع   ن ي ا   و   ره ی م   نم ی هم 

  شده   د ی تول   محصوالت   از   ی بعض   ی بند   بسته   تو   دارن 

  طرف   از   که   ی واکنش   خب   اما   کنن، ی م   جا جابه   قرص 

  رو   انتظارش   که   ست ی ن   ی ز ی چ   نه ی ب ی م   رعامل ي مد 

 . ده ی کش ی م 

 

 پارازيت # 

 ۴۱۸_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

  تاسف   احساس   با   و   بود   شده   هم   در   که   يی ها اخم   با   آراز 

  بهنام   به   داشت   بهزاد   ی خانواده   که   ی سرنوشت   بابت   از 

 . شد   ره ی خ 

  استخدام   يی جا   رو   پدرت   که   بود   کرده   ی کار   واقعا _  

 نکنن؟ 

 . کرد   فرو   اش يی خرما   ی موها   ی ال   را   دستش   بهنام 
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دغل با  رو  ون  می  زندگ  یه  هم  !د  بو  نی  هم  فقط  کاش   _
.. .ن  و  ری  ب  کرد  پرتمون  صابخونه  .ت  گرف  ازمون  یز  با 

.ميد ش  بون  ای  خ  و  کوچه  یه  آوار  ه  لی  وس  خونه  هي  با 
.ت گذاش  دهانش  یو  ر  را  دستش  یق  سا 

.. .ن  م  یا  خد   _
:دیس پر  دي  ترد  با 

چرا؟ .ن  شد  فوت  گفتن  رامش  دکتر   .. .ن  مادرتو   _
در مادرش  که  یر  زج  .د  یش  ک  یق  یم  ع  نفس  بهنام 

مقابل از  اه  گچ  یه  بود  ه  دیش  ک  ش  ای  زندگ  آخر  یا  روزه 
.ت ف  ری  نم  کنار  چشمانش 

ین درما  یم  یش  با  می  داشت  د  یم  ا   .. .ت  داش  سرطان  مادرم   _
اومد پدرم  سر  که  بالاليی  با  اما  شه،  بهتر  م  کي  حالش 

درمان به  رسه  چه  می  نداشت  خوراکمونم  و  خورد  خرج 
.م مادر 

نيا یت  وق  .د  نشکن  بغضش  تا  داد  قورت  را  دهانش  آب 
که دی  ش  کی  م  ری  ت  چنان  قلبش  ورد  آی  م  د  اي  به  را  خاطرات 

نيا به  را  او  ش  اه  نی  ک  و  انتقام  آتش  اد  دی  م  حق  بهزاد  به 
و فتاد  ای  م  کار  از  منطقش  لحظه  آن  در  .د  برسان  نقطه 
بر بالاليی  چه  است  ممکن  نبود  مهم  شي  برا  ر  گي  د 

بود ممکن  که  رد  کی  م  فراموش  هم  دي  شا  .د  يا  یب  سرشان 
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بهزاد بخصوص  و  خودشان  ریگ  دامن  انتقام  ني  ا  آتش 

.د شو  زی  ن 
که ین  روا  و  یح  رو  فشار  با  درمانش  پول  نداشتن   _

مامانم تا  شد  باعث  بود  م  ني  والد  بخصوص  هممون  یو  ر 
شدن ار  کی  ب  از  تر  شی  ب  ماه  چند  .ه  ر  ای  ن  دووم  ني  ا  از  تر  شی  ب 

.د ش  فوت  مادرم  که  بود  نگذشته  بابام 
.د کر  پاک  را  چشمانش  یه  د  زم  ن  یه  گوش  نی  غمگ  یق  سا 

.د شا  روحشون   .. .م  متاسف   _
.د دا  تکان  سر  بهنام 

.. .ن  ممنو   _
:ت گف  تی  تسل  هم  آراز 

.. .ه  کن  رحمتشون  خدا   _
.دیش ک  یق  یم  ع  نفس 

.م گفت  دروغ  نم  کی  م  درک  رو  احساستون  بگم  اگه   _
و تو  قی  عم  یه  نی  ک  اون  و  حال  و  حس  بتونم  که  ني  ا  یا  بر 
یگ زند  نفر  دو  شما  یا  ج  قا  یق  د  دي  با  کنم  درک  رو  بهزاد 
رو ی  يا  زی  چ  گود  ون  ری  ب  از  من  اما  ونم،  دی  م  و  ني  ا  کنم 

و ه  نی  ک  ني  ا  .ت  سی  ن  ون  شه  متوج  اصالال  بهزاد  که  م  نی  ب   
م

.ه نی  بب  رو  تی  واقع  اره  ذی  نم  نفرت 
.د ش  ا  جه  جاب  شي  جا  سر 
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ین عي  فتاده  وی  ن  ری  گ  امروز  به  تا  عمادپور  یت  وق  بهنام   _
بسته راحت  یل  یخ  یگ  بزر  نيا  به  یه  پروند  یت  وق  ؟ی  چ 
.. .ه  گرم  گنده  کله  یا  آدم  به  پشتش  ین  عي  ؟ی  چ  ین  عي  شده 

.. .ه  راحت  لش  ای  خ 
زور تو  و  من  .م  ین  ک  نگاه  هیض  ق  به  یت  احساسا  ه  شی  نم 

.مير ندا  عمادپورارو  امثال  با  مقابله 
.دیش ک  یف  پو 

واد خی  م  که  یز  یچ  به  تنها  نه  بهزاد  رسم  تی  م  من   _
.د ای  ب  خودش  سر  هم  بالاليی  هي  وسط  ني  ا  بلکه  که  نرسه 

.ه د  اي  ز  یل  یخ  اتفاق  نيا  احتمال  م  گی  م  بهت  رک 

.د کر  نگاه  آراز  به  یگ  ار  چی  ب  با  بهنام 
یض را  خودمم  دل  یل  و  م  ری  بگ  رو  جلوش  یر  چطو   _

ت؟ سی  ن  کار  ني  ا  به 
:دير غ  آراز 

که کردم  تجربه  رو  یت  یع  موق  منم   .. .ر  پس  باش  عاقل   _
با تی  عصبان  و  خشم  همم  فی  م  !م  ری  بگ  انتقام  خواسته  دلم 
تو که  کن  فکر  ني  ا  به  هی  ثان  هي  اما  نه،  کی  م  ار  کی  چ  آدم 

؟یچ اونوقت  !د  ای  ب  بهزاد  سر  بالاليی  هي  ماجرا  ني  ا 
؟ین ک  ار  کی  چ  یا  و  خی  م  اونوقت 
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آخر تا  دي  با  بشه  ی  زی  چ  نیچ  هم  نکرده  ی  يا  خد  اگه 
اگه یت  ح  اونوقت  .ت  خود  سر  تو  ین  بز  عمرت 

!ه ندار  یت  لذ  چی  ه  برات  شه  نابودم  ا  وی  ه  یه  کارخون 

ارازيت پ 
۴۱  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

بهنام که  بود  دهنده  آزار  چنان  بهزاد  دادن  دست  از  فکر 
.ت بس  را  چشمانش  ر  ای  خت  ای  ب 

کنم؟ ار  کی  چ  دي  با   _

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  آراز 
.. .ن  زد  حرف  با   _

.د کر  قطع  را  حرفش  بهنام 
.. .ه  ندار  ه  دي  فا   _

.د ش  ه  ری  خ  آراز  به  و  کرده  باز  را  چشمانش 

باهاش؛ زدم  حرفم  .م  نبود  موافق  برنامه  ني  ا  با  لي  اوا   _
.د بو  ه  دي  ا  فی  ب 
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 . گرفت   فرا   م ی عظ   ی غم   را   لحنش 

  مادر   که   ی طون ی ش   و   شر   ی بچه .  بود   فعال   ش ی ب   بهزاد _  

  قُلم   ه ی شب   من   چرا   نکه ي ا .  بودن   ی عاص   دستش   از   پدرم   و 

  ب ی عج   جزو   د ي شا   ماها .  دونم ی نم   رو   ستم ی ن   و   نبودم 

  نم ي ا   د ي شا   خب   اما   م، ی باش   ا ی دن   ن ي ا   ی دوقلوها   ن ي تر 

  من   خالف   بر   و   يی تنها   به   بهزاد   چون   بوده   خدا   حکمت 

  از   بابام   مامان   که   بود   هوا   به   سر   و   طون ی ش   ی قدر   به 

 . اومدن ی برنم   کنترلش   پس 

 . د ی کش   ی آه 

.  خوردن   مشکل   به   ی ل ی خ   هم   مسائل   ن ی هم   سر _  

  به   نسبت   ناخواسته   بهزاد   که   بود   ن ي ا   لش ی دل   دونم ی نم 

  وجدان   عذاب   ش ناخواسته   ی تا ي اذ   بابت   بابامون   مامان 

.  بود   وابسته   بهشون   اد ي ز   ی ل ی خ   که   ی چ   ا ي   شه ی هم   داشت 

  کنترل   رفتارش   رو   کرد   ی سع   و   شد   بالغ   ی وقت   از 

  مامان   به   داد   رو   حواسش   تمام   باشه   داشته   ی شتر ی ب 

  کار   اونا   عشق   به   خوند ی م   درس   اونا   عشق   به .  بابامون 

 ...  کرد ی م 

 . چرخاند   ی ساق   و   آراز   ن ی ب   را   نگاهش 
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وام خی  م  که  ه  ني  ا  بخاطر  نم  زی  م  حرفارو  ني  ا  دارم  اگه   _
در ه  نی  ک  ني  ا  .ن  یم  بفه  رو  م  نيد  وال  به  بهزاد  یه  عالالق   

عمق

.ه اومد  بوجود  عالالقه  همون  با  تقابل 
.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش 

.ه ذر  گی  نم  عمادپور  کارخونهی  از  وقت  چی  ه  بهزاد   _
هي دي  با  .س  ه  دي  ا  فی  ب  باهاش  زدن  حرف  م  گی  م  نی  هم  برا 

.مین ک  ا  دی  پ  ه  گي  د  راه 

:د کر  زمزمه  متفکر  یق  سا 
؟ نی  کن  حذف  رو  تي  پاراز  جی  پ  نی  ون  تی  م   _
:د دا  حی  توض  دي  د  که  را  آراز  متعجب  نگاه 

از هست  بهزاد  آقا  جون  یا  بر  که  ید  يد  ته  تر  شی  ب   _
صداها و  سر  م  کي  شه  حذف  اگه  .ه  جی  پ  نی  هم  طرف 

موقت حل  راه  هي  یل  و  ست  ین  یع  قط  حل  راه  .ه  واب  خی  م 
.ه بخر  وقت  برامون  تا  باشه  ونه  تی  م 

.د رفتن  فرو  فکر  در  بهنام  هم  و  آراز  هم  یق  سا  نهاد  شی  پ  با 
دادن قرار  مخاطب  با  را  شان  نی  ب  سکوت  آراز  ا  تي  نها 

.ت شکس  بهنام 
؟ هی  شدن   _
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:د دا  جواب  کالالفه  بهنام 
هي ا  هه  نی  زم  ني  ا  تو  بهزاد  .ت  باالالس  یل  یخ  ش  جی  پ  تی  امن   

_

.ه ممکن  ری  غ  ش  جی  پ  حذف  .ت  سه  نابغ 

:ت گف  تي  جد  با  آراز 
نقطعه .ی  شد  بزرگ  نابغه  ني  ا  با  تی  بچگ  از  تو   _

از حتما  هم  رو  قوتش  نقاط   .. .ی  ون  دی  م  رو  ضعفاش 

و درس  نی  هم  هم  تو  یل  و  قبول  زرنگه؛  بهزاد   .. .ی  حفظ 
.ین ک  متوقفش  یش  با  بلد  دي  با  ید  خون  رو  رشته 

یا هل  سلو  .ت  گرف  دندان  به  را  ش  ني  ري  ز  لب  بهنام 
.د افتادن  تکاپو  به  یل  ح  راه  دنبال  به  ش  ای  مغز 

مطمئنم یل  و   .. .م  کن  هک  موقت  رو  ش  جی  پ  ونم  تی  م   _
.. .ه  ن  کی  م  ا  دی  پ  مو  تي  هو  زود  یل  یخ  بهزاد 

:ت گف  عي  سر  .د  کر  خطور  ذهنش  به  یر  فک  .د  کر  مکث 
.. .ت  هس  یه  را  هي  اما   _

.د کر  نگاهش  کنجکاو  آراز 
؟یچ  _
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:د دا  جواب  بود  آمده  سراغش  به  که  ین  ا  جی  ه  با  بهنام 
بتونه دي  شا  که  هست  بهزاد  یگ  زند  تو  دختر  هي   _

.ه کن  کمکمون 

ارازيت پ 
۴۲  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

نگاه یق  سا  به  کوتاه  و  کرده  زي  ر  را  چشمانش  آراز 
.د کر 

دختر؟  _

.د دا  تکان  سر  بهنام 
دختر  .. .ه  شد  دوست  دختر  هي  با  ا  دي  جد   .. .م  اوهو   _

کمک بهش  کنکور  تو   .. .ه  شی  يو  ره  روب  واحد  یه  يا  همس 
.. .د  ر  کی  م 

.د کر  یز  ير  مکث 
که ني  ا  جالب   .. .ی  احمد  دالالرام   .. .ه  دالالرام  اسمشم   _

.ه بود  خودمم  شاگرد  کنکور  یا  کالالس  تو  قبالال   
دالالرام
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که بزند  یف  حر  خواست  یق  سا  .ت  رف  باالال  آراز  ی   
ابروه

.د ش  مانع  دستش  آوردن  باالال  با  آراز 
بکنه؟ بهمون  ونه  تی  م  یک  کم  چه  دختر  ني  ا   _

:د دا  جواب  دي  ترد  با  بهنام 
نیل او  دالالرام   .. .ه  ین  و  طی  ش  پسر  ذاتا  بهزاد   .. .م  ون  دی  نم   _

حس حرفاش  الی  اله  الالب  از  اما  ت،  سی  ن  دخترش   
دوست

کردم فکر  .ه  يد  ج  سی  ک  هي  براش  دختر  ني  ا  که  کردم 
.ه کن  کمکمون  بتونه  دي  شا 

:دیس پر  را  ش  ای  بعد  سوال  آراز 
؟ هي  جد  براش  دالالرام  ید  یم  فه  حرفاش  کدوم  الالی  از   

_

یا هل  سوا  ني  ا  لی  دل  .د  ش  ه  ری  خ  آراز  به  متعجب  بهنام 
.ت انداخ  باالال  شانه  .د  ش  یم  ن  متوجه  را  او  درشت  و  زي  ر 
ازدواج حرف  بود  دختراش  دوست  بحث  یت  وق  قبالال   

_

.. .ی  سر  ني  ا  اما  آورد،  یم  ن  ن  وی  م  به  شدن  ار  ده  بچ  و 
.د کر  ی  اه  خند  تک 

!ن کن  صدات  یه  ب  عمو  قراره  ام  هه  بچ  فت  گی  م   _
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در شد  تمام  ش  اه  خند  یت  وق  .ه  کوتا  و  قی  عم  .د  يد  خن  آراز 
لبخند که  یق  سا  به  بهنام  متعجب  چشمان  برابر 
:ت گف  و  کرد  نگاه  داشت  لب  یو  ر  یر  معنادا 

همون .د  بو  تابلو  !ه  ير  خب  دوتا  ني  ا  نی  ب  گفتم  ید  يد   _
هي م  دی  فهم  بودند  کرده  ر  یگ  وم  بت  پش  تو  هم  با  که  موقع 

.ت هس  ی  يا  خبر 

.د کن  سکوت  آن  از  شی  ب  نتوانست  بهنام 
؟ نی  ناس  شی  م  رو  دالالرام  شما  مگه  ؟  هی  چ  منظورت   _

:د دا  حی  توض  یق  سا  آراز  یا  بج 
زبان یا  شاگرد  از  دالالرام   .. .س  ه  دی  چی  پ  م  کي  شه  یض  ق   

_

آقا دي  جد  یه  خون  یه  يا  همس  ميد  ش  متوجه  یق  اتفا  .د  بو  من 
.. .ه  بهزاد 

.د کر  زي  ر  را  چشمانش 

استاد فت  گی  م  .ت  داش  ید  ب  طي  شرا  دالالرام  روزا  اون   
_

.. .ه  خالالص  ت  سی  ن  دم  اي  قیق  د   .. .ی  ض  اي  ر  اي  کي  زی  ف 
و ه  گي  د  د  ای  نم  سي  تدر  یا  بر  استاداش  از  یک  ي  فت  گی  م 

.د بو  مضطرب  یل  ی 
.د کر  اشاره  آراز  به 
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.ه کن  کمکش  مي  کرد  خواهش  بهزاد  آقا  از  آراز  و  من   _

.د کر  نگاه  زی  م  روی  ین  یس  به  آراز 
دالالرام استاد  اون  بدونم  کنم  فکر  .د  ش  ین  داستا  عجب   

_

!ه بود  یک  کرده  کنسل  رو  کالالساش  که 

:د کر  نجوا  ت  ری  ح  با  بهنام 
!ش رادمن  بهنام   _

.د کر  نگاه  ا  هن  آ  به  جی  گ  یق  سا 
؟ ني  بهزاد  آقا  یو  دوقل  برادر  شما  ونه  دی  م  دالالرام   _

گرفته یا  چ  ین  یس  از  را  نگاهش  هم  آراز  یق  سا  سوال  با 
راست و  چپ  به  را  سرش  بهنام  .د  کر  نگاه  بهنام  به  و 

.د دا  تکان 
.. .ش  به  نگم  گفت  بهزاد   .. .ه  ن   _

.د کر  اخم  آراز 
؟ دی  نفهم  خودش  دالالرام   .. .ن  تو  ای  لی  فام   _
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.ت انداخ  باالال  ابرو  بهنام 
به معروف  بهزاد  .م  رادمنش  بهنام  به  معروف  من   _
استفاده کاملمون  یل  یم  فا  از  قت  وی  ه   .. .ی  ری  ام  بهزاد 

.ميد نکر 
.د ز  ید  پوزخن 

روزا ني  ا  واسه  شی  پ  وقت  یل  یخ  از  بهزاد  انگار   _
میس تق  اول  همون  از  هم  رو  ون  میلیم  فا  که  داشت  برنامه 

یه نقش  هم  ه  گي  همد  به  شباهتمون  عدم  ني  ا  .د  کر 
ناسن شی  نم  مارو  که  ی  يا  کس  .د  کر  لی  تکم  رو  قصش  نی  ب 
رسه چه  !م  ير  براد  بزنن  حدس  اول  نگاه  تو  بتونن  عمرا 

!و دوقل  برادر  به 

ارازيت پ 
۴۲  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:د کر  زمزمه  تي  جد  با  آراز 
ه گی  م  شده  حساب  یه  برنام  ني  ا   .. .م  بهنا  نه  انگار   _
.د ای  ب  شی  پ  یت  یع  موق  نی  همچ  تا  کرده  یگ  زند  بهزاد 

.د دا  تکان  را  سرش  ناباور 
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بهزاد تی  شخص  به  اصالال  رفتارا  ني  ا   .. .ه  بی  عج  فقط   _
.. .ش  ون  طی  ش  و  شوخ  تی  شخص  به  بخصوص  .د  ای  نم 

.دیش ک  یف  پو 
.د کر  قضاوت  ظاهر  از  دي  نبا  آدمارو  ن  گی  م   _

.د کر  قفل  هم  در  را  دستانش  یق  سا 
تا می  نی  بچ  یب  حسا  و  درست  یه  برنام  هي  دي  با  حاالال   _

.ميریگ ب  رو  جلوش 

.د دا  بهنام  به  و  گرفته  آراز  از  را  نگاهش 

کنه؟ کمکمون  ونه  تی  م  دالالرام  بنظرتون   _

:د دا  جواب  کالالفه  بهنام 
اما بگم،  ونم  تی  نم  که  یع  قط  زی  چ  چی  ه   .. .م  ون  دی  نم   _
که یز  یچ  هر  از  دي  با  که  می  هست  یت  یع  وض  تو  االالن 

دالالرامم .م  ین  ک  استفاده  کنه  کمکمون  ممکنه  بنظرمون 
.ت اس  هه  ني  گز  ني  ا  از  یک  ي 

.د   کر  نگاه  مقابلش  ار  وي  د  یو  ر  ساعت  به  ر  ای  خت  ای  ب  آراز 
از   تا  ت  سی  ن  فرصت  االالن  منتها   .. .ه  گی  م  درست  بهنام 
_

  .. .ا  ج  ني  ا  د  ای  ب  مي  بخوا   
دالالرام
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 : گفت   تند   ی ساق 

 . نجا ي ا   اد ی ب   کنم ی م   دعوتش   و   زنم ی م   زنگ   بهش   فردا _  

 

 . داد   تکان   سر   آراز 

  ی کار   پنهون   دن ی فهم   با   ممکنه   منتها .  ه ی خوب   فکر _  

 ... شه   مشکل   دچار   شون رابطه   بهزاد 

 . انداخت   باال   شانه 

 . ته ي اولو   در   بهزاد   جون .  ست ی ن   مهم   فعال   اونم   که _  

 . داد   قرار   مخاطب   را   بهنام 

 ؟ ی کن   حمله   ت ی گرام   داداش   ج ی پ   به   ی تون ی م   امشب _  

 

 . کرد   نگاه   آراز   به   د ي ترد   با   بهنام 

 .  داره   فنگ   و   دنگ   کم ي _  

 

 . کرد   زمزمه   ی جد   آراز 

  دست   امشب   ن ی هم   از   د ي با   باشه   داشته   هم   ی مشکل   اگه _  

 . شه   ی خنث   د ي با   شدن   منفجر   از   قبل   بمبه   ن ي ا .  ی ش   کار   به 
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را بهزاد  دي  با  .ت  ف  گی  م  درست  آراز  .د  دا  تکان  سر  بهنام 
سر که  بالاليی  بابت  اگر  یت  ح  .د  ر  کی  م  متوقف 

سر دي  نبا  هم  باز  بود  ه  نی  ک  سرتاسر  بود  آمده  ش  اه  خانواد 
که بود  یس  ک  تنها  بهزاد  .د  ر  کی  م  ک  سي  ر  بهزاد  یگ  زند 
با .د  ا  دی  نم  دستش  از  .د  بو  مانده  یق  با  شي  برا  ای  دن  ني  ا  در 

.ت برخاس  شي  جا  از  فکرها  ني  ا 
.م ن  کی  م  شروع  امشب  از   _

*****

.ت گذاش  دالالرام  ري  تحر  ز  یم  یو  ر  را  ه  وی  م  بشقاب  ه  ر   
من

.. .ر  ماد  دالالرام   _

.د ش  زی  خم  ین  تختش  یو  ر  وصله  حی  ب  دالالرام 
جونم؟  _

.ت نشس  تخت  یو  ر  کنارش  و  رفته  ش  کي  نزد  ه  ری  من 
بگردم؟ دورت  یب  خو   _

را دستش  ه  ری  من  که  داد  تکان  سر  سکوت  در  دالالرام 
.ت گرف 
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.ید دا  خوب  یل  یخ  رو  کنکورت  یت  نگف  مگه  دالالرام   _
ناراحت ؟ی  فکر  تو  همش  روز  چند  ني  ا  چته  مادر  پس 

.یایم بنظر 

.دیش ک  یه  آ  دالالرام 
.ه گي  د  مه  خست   .. .ن  ماما  ت  سی  ن  یز  یچ   _

.د کر  اخم  ه  ری  من 
در تی  خستگ  تا  مسافرت  مير  ب  ید  نکر  قبول  چرا  پس   _

بره؟

.د آور  بهانه  دالالرام 
ت سی  ن  یا  عجله  مي  ری  م  حاالال   .. .ه  شلوغ  جا  همه  االالن   

_

.ه ک 

.د دا  فشار  را  دستش  ه  ری  من 
شام کنم  دعوتش  امشب  اومده  هنوز؟  مده  وی  ن  بهزاد  آقا   _

.ا ج  ني  ا  د  ای  ب 

:د دا  جواب  غم  با  دالالرام 
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 . اد ی ب   ی ک   ست ی ن   معلوم ...  هنوز   نه _  

 

 پارازيت # 

 ۴۲۲_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

  او   ی موها   محبت   با   و   کرده   رها   را   دالرام   دست   ره ی من 

 . کرد   نوازش   را 

 مادر؟   ی دلتنگ _  

 

 . نشد   او   منظور   متوجه   اول   دالرام 

 ؟ ی ک   دلتنگ _  

 

 . زد   ی آرام   لبخند   ره ی من 

 ! ی استادت   دلتنگ   گم ی م   که   من .  ی بگ   د ي با   تو   که   نو ي ا _  

 

 . کرد   رت ی ح   دالرام 

 ... مامان _  
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کيد نز  او  به  را  تنش  و  شده  ا  جه  جاب  شي  جا  در  ه  ری  من 
.د کر 

.. .م  دالالرا  باهام  بزن  حرف   _

.ت گرف  تختش  یم  چر  تاج  از  هی  تک  دالالرام 
.ت سی  ن  ین  کی  م  فکر  که  اونطور  بخدا  مامان   _

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  ه  ری  من 
؟یر ندا  دوسش  ین  عي   _

.د زدن  نم  دالالرام  چشمان 
.ن ماما  ه  شی  م  یر  طو  ني  ا  ونستم  دی  نم  من   _

را دستانش  .د  آور  درد  به  را  ه  ری  من  دل  شي  صدا  بغض 

آغوش در  را  او  و  کرده  حلقه  دخترش  یا  هه  شان  دور 
.ت گرف 

بهت حواسم  .م  دختر  ببخش  منو   .. .ی  اله  برات  م  ری  بم   _
.ت برا  گذاشتم  کم  .ه  نبود 

.دیش ک  دالالرام  یا  موه  یو  ر  نوازش  دست 
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طرف از  اما  بودم،  کرده  حس  ی  يا  زی  چ  هي  راستش   _
.یش با  داشته  عالالقه  بهش  هم  تو  ردم  کی  نم  فکر  .د  بهزا 

نير بهت  در  مادرش  .د  مان  مادرش  آغوش  در  دالالرام 
در درست  .د  بو  کرده  مطرح  را  موضوع  ني  ا  فرصت 

ز ای  ن  کردن  دل  و  درد  به  که  ین  زما  و  او  یگ  دلتن  اوج 
دلش .د  کن  انکار  را  موضوع  ني  ا  واست  خی  نم  .ت  داش 
:د کر  نجوا  آرام  ی  يا  صد  با  .ت  واس  خی  م  زدن  حرف 

؟یدیم فه  کجا  از   _

.د ز  ید  لبخن  ه  ری  من 
.ه دی  فهم  زرنگت  داداش   _

.ت بس  را  چشمانش  و  گفته  یخ  آ  دالالرام 
.ت رف  آبروم   _

.د بو  زده  ت  ری  ح  مادرش  برخورد  از 
.نین کی  م  دعوام  نی  بفهم  ردم  کی  م  فکر   _

.ديز گ  لب  ه  ری  من 
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یاه گي  د  کس  هر  .ه  نشست  دلم  به  بدجور  پسر  ني  ا  مهر   _
.. .ت  کتاب  و  درس  یا  پ  ن  یش  ب  و  کن  ولش  فتم  گی  م  بود 

او سی  خ  چشمان  به  و  کرده  جدا  آغوشش  از  را   
دالالرام

.د ش  ه  ری  خ 
.ت آقاس  یل  یخ  بهزاد  تخته  به  بزنم  اما   _

.ديد دز  چشم  دالالرام 
.ت از  شم  کی  م  خجالت  من  مامان   _

.ديد خن  زي  ر  ه  ری  من 
نيا از  منم  خب  یل  و  ها  یش  پررو  م  گی  نم  ارو  ني  ا  حاالال   _

.ر ماد  ه  گي  د  داشتم  روزا 
.د کر  زي  ر  را  چشمانش 

که بچه   .. .م  کم  ک  دم  شی  م  نگرانت  داشتم  من  تازه   _
درس .د  بو  بغلم  ل  ای  دان  بودم  تو  سن  هم  من   .. .ی  ت  سی  ن 

!د خو  یا  ج  ازدواجم  خود  یا  ج 

.د ش  زده  ت  ری  ح  دالالرام 
به ی  دی  رس  که  یت  دوخ  و  ید  ير  ب  یر  چطو  مامان   _

ازدواج؟
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 . کرد   اخم   ره ی من 

  د ي با .  شه ی نم   که   ی خال   و   خشک   داشتن   دوست   مادر _  

 چشه؟   ازدواج   مگه   بعدشم .  نه   ا ي   کرد   ی اساس   فکر   ه ي 

 

 . کرد   پاک   را   ش ي ها اشک   دالرام 

  ی ا گه ي د   کس   جلو   حرفارو   ن ي ا   توروخدا   مامان _  

 ... ها ی نگ 

 

 پارازيت # 

 ۴۲۳_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

  را   بحث   بکشد   ک ي بار   ی جاها   به   کار   نکه ي ا   از   قبل 

 . داد   ر یی تغ 

 ده؟ ی فهم   کجا   از   ال ی دان   اصال _  

 

 : داد   جواب   غرور   با   ره ی من 
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همون از  ه  گی  م  .ه  باهوش  و  زی  ت  یل  یخ  داداشت   _
همه از  ه  گي  همد  به  نگاهاتون  و  گ  نی  پارک  تو  ین  مهمو 

.ه برد  بو  ی 
.د ز  یر  معنادا  لبخند 

.ه آورد  کادو  تو  بخاطر  هم  طالالرو  یه  سک  اون  نگو   _
.د ش  لي  تبد  خنده  به  لبخندش 

!سه دی  فهم  و  آقا  پسر  ني  ا  چقدر   _
.د دا  ادامه  یر  ت  شی  ب  ذوق  با 

اصالال سی  خس  مرد  مادر  بخدا  .ت  هس  دلبازم  و  دست   
_

.ه ور  خی  نم  یگ  زند  درد  به 

ه دی  يا  ز  گاوش  عمالال  .د  کر  نگاه  مادرش  به  ناباور   
دالالرام

واهمه زی  ن  بهزاد  با  مادرش  مالالقات  از  ر  گي  د  حاالال   
.د بو 

ديدیم کي  نزد  از  را  بهزاد  مادرش  اگر  احتماالال  .ت  داش 
در .د  ر  کی  م  مطرح  او  با  را  ازدواج  موضوع  خودش 

ها اي  رو  ني  ا  از  را  مادرش  چگونه  که  بود  ني  ا  فکر 
یه مسئل  به  کردن  فکر  که  بفهماند  او  به  و  کرده  خارج 

با .د  خور  زنگ  ش  ای  گوش  که  است  زود  یل  یخ  ازدواج 
ش ای  گوش  دی  ش  کی  م  سوت  مادرش  یا  هه  گفت  از  که  یخ  م 
.د کر  نگاه  آن  یه  صفح  به  جیگ  و  برداشته  کنارش  از  را 
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یت ح  که  بود  کننده  شوکه  چنان  ه  ری  من  یا  هف  حر 
نيا از  هم  ل  ای  دان  که  موضوع  ني  ا  روی  بود  نتوانسته 
یه صفح  به  ه  ری  خ  .د  کن  تمرکز  است  باخبر  ن  اي  جر 

که رد  کی  م  ری  س  ر  گي  د  ی  يا  ین  د  در  ذهنش  اما  بود،  یش  گو 
:دیس پر  ه  ری  من 

؟ی دی  نم  جواب  چرا  مادر؟  هی  ک   _

بر بسته  نقش  اسم  یو  ر  تا  شد  باعث  مادرش  سوال 
اسم ن  دي  د  با  .د  شو  متمرکز  ش  ای  گوش  یه  صفح 

.د دا  باالال  را  شي  ابروها  ان  جی  ساق 
!ه زبانم  معلم   _

:دیس پر  متفکر  ه  ری  من 
شوهرش با  که  خوشگلت  و  یل  عس  چشم  معلم  همون   _

خونمون؟ بودن  اومده 
.د ز  تخت  کنار  چوب  به  یه  بالالفاصل 

.د بو  رو  برو  خوش  یل  یخ  شوهرشم  ماشاءللاللاللا   _

.د دا  تکان  سر  و  ه  دی  کش  یف  پو  دالالرام 
.م اوهو   _
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گوشش به  را  یش  گو  و  کرده  وصل  را  تماس  کنجکاو 
ه ری  خ  صورتش  یو  ر  که  مادرش  کنجکاو  نگاه  .د  چسبان 
یا صد  ن  دی  شن  با  اما  بزند،  یو  مح  لبخند  تا  شد  باعث  بود 

.د کر  او  یا  صد  جمع  را  حواسش  یق  سا 

؟یب خو  جان  دالالرام  سالالم   _

وجود به  را  یب  خو  حس  یق  سا  مهربان  و  آرام  یا  صد 
.د کر  قي  تزر  دالالرام 

؟ نی  خوب  شما  .م  بش  قربونتون  .ن  جو  یق  سا  سالالم   _

:د دا  جواب  یق  سا 
چخبر؟ خودت  از  .ر  خداروشک  خوبم  .م  زي  عز  یس  مر   _

بود؟ چطور  کنکورت 

.د ش  ه  ری  خ  مادرش  کنجکاو  چشمان  به  دالالرام 
قبولم امسال  د  اي  ز  احتمال  به   .. .ر  خداروشک  بود  خوب   _

.ه گي  د 
.ديد خن  کوتاه  و  تي  رضا  با  یق  سا 
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  ی راض   استادت   کار   از   پس .  زم ي عز   خداروشکر _  

 گه؟ ي د   ی بود 

 

 . شد   غم   از   پر   دالرام   لحن   و   نگاه 

  بعدش   و   خدا   ون ي مد   اول   ارم ی ب   دست   به   ی ت ی موفق   هر _  

 . بهزادم   آقا   و   شما   ون ي مد 

 

 : کرد   نجوا   تواضع   با   ی ساق 

  زحمات   و   تالشا   ون ي مد   زم؟ ي عز   چرا   ما   ون ي مد _  

  ی راض   امتحانت   از   امسال   که   خوشحالم   ی ل ی خ .  ی خودت 

 . ی هست 

 . کرد   ی کوتاه   مکث 

  باهات   داشتم   واجب   کار   ه ي   مزاحمت   از   غرض _  

 . دالرام 

 

 پارازيت # 

 ۴۲۴_ پارت # 

 عامل _ زينب # 
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داشت سوال  یا  ج  شي  برا  .د  رفتن  باالال  دالالرام  ی   
ابروه

داشته او  با  واند  تی  م  یب  واج  کار  چه  زبانش  معلم  که 
.د باش 

جون؟ یق  سا  شده  یز  یچ   _

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  یق  سا 
هم با  مهم  یل  یخ  موضوع  هي  به  راجع  الالزمه   

دالالرام  _
.مین بز  حرف 

.د ش  تر  شی  ب  دالالرام  یو  کنجکا 
؟یچ  _

.د بمان  واب  جی  ب  او  یو  کنجکا  نگذاشت  یق  سا 
.ت استاد   .. .د  بهزا  آقا  به  راجع   _

.ت انداخ  چنگ  دالالرام  قلب  به  ین  نگرا 
شده؟ یز  یچ   _

هم ه  ری  من  تا  شد  باعث  ش  این  نگرا  سرتاسر  یه  جمل 
.د آم  ابرو  و  چشم  .د  شو  نگران 
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 ... مادر   شده   ی چ _  

 

  کرد   ی سع   بودند   شده   جمع   که   يی ابروها   با   دالرام 

 . کند   جمع   ی ساق   ی صدا   ی رو   را   تمرکزش 

  ی چ   همه   تا   م ی بجنب   د ي با   اما   وفتاده، ی ن   ی اتفاق   که   فعال _  

 ...  نشده   خراب 

 . کرد   ی مکث 

  و   نمت ی بب   ی حضور   د ي با .  تونم ی نم   تلفن   پشت   دالرام _  

 ؟ ی دار   وقت   امروز .  م ی بزن   حرف 

 

  تختش   ی رو   از   و   شد   جا به جا   ش ي جا   در   ع ي سر   دالرام 

 . برخاست 

 ام؟ ی ب   د ي با   کجا .  نه   که   چرا   آره _  

 

 : گفت   تفکر   ی اندک   از   بعد   ی ساق 

  هست   نفرم   ه ي   چون .  همسرم   شرکت   ا ی ب   ی تون ی م   اگه _  

  راحت   ممکنه   کافه   م ي بر .  کنه   مالقاتت   خواد ی م   که 

 . م ی نباش 
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مالالقاتش واست  خی  م  یس  ک  چه  .د  ش  مضطرب   
دالالرام

ابهام نی  هم  و  بودند  مبهم  یق  سا  یا  هف  حر  کند؟ 
هم .د  ب  اي  راه  وجودش  به  ترس  تا  د  شی  م  باعث  سخنانش 

تلفن پشت  که  بود  کرده  مطمئنش  یق  سا  قاطع  یه  جمل 
مادرش حضور  هم  و  ورد  ای  درب  سر  هی  قض  از  واند  تی  نم 

آن از  شی  ب  را  ش  ای  کنجکاو  که  د  شی  م  آن  از  مانع 
.د ش  می  تسل  هم  نی  هم  یا  بر  .د  ده  بروز 

کجاست؟ آدرس   _

.م زي  عز  نم  کی  م  مک  ای  پ  برات   _

ال.ال فع  .م  منتظر  یس  مر  باشه   _

.د کر  قطع  را  تماس  و  داده  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو 
:دیس پر  مادرش  بالالفاصله 

دالالرام؟ شده  یچ   _

.د ز  یب  مضطر  لبخند  دالالرام 
یر حضو  ممکنه  اگه  گفت  یق  سا  .ت  سی  ن  یز  یچ   _

.مینیب ب  و  ره  گي  همد 
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.د کر  زي  ر  را  چشمانش  ه  ری  من 
؟یچ یا  بر   _

.ت انداخ  باالال  شانه  دالالرام 
باهام بهزاد  به  راجع  واد  خی  م  گفت  .م  ندار  خبر   _

یا کالالس  یه  ني  هز  به  راجع  واد  خی  م  دي  شا  .ه  بزن  حرف 

.ه بگ  یز  یچ  مدت  ني  ا 

و تاده  سي  ا  دالالرام  مقابل  .د  ش  بلند  شي  جا  از  ه  ری  من 
.د ز  یر  معنادا  لبخند  .ت  گرف  را  او  یا  هه  شان 

!هياه گي  د  زی  چ  موضوع  م  دي  شا   _

.د کر  تعجب  دالالرام 
؟یچ مثالال   _

.د دا  یز  ير  تکان  را  راستش  یه  شان  ه  ری  من 
.ه کن  اعتراف  واد  خی  م  دي  شا   _

.ت گرف  ه  دي  ناد  را  دالالرام  گشاد  چشمان 
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  از   ن ی هم   بخاطر   د ي شا ...  نداره   مادر   که   م چاره ی ب   پسر _  

 . خواسته   کمک   زبانت   معلم 

 

  مادر .  شد   ره ی خ   مادرش   به   واج   و   هاج   دالرام 

  به   اعتراف   از   ها آن   کار   که   نداشت   خبر   اش چاره ی ب 

  و   گرم   ی بوسه   آن   ی ادآور ي .  بود   گذشته   داشتن   دوست 

 . رد ی بگ   گر   صورتش   تا   شد   باعث   ی ناگهان 

 

 پارازيت # 

 ۴۲۵_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

  ی ها حرف   برابر   در   مخالفت ...  گذشت   مادرش   کنار   از 

 . نکرد   ی ا اشاره   موضوع   آن   به   ن ي بنابرا   نداشت   ر ی تاث   او 

 چخبره؟   نم ی بب   اونجا   برم   فعال ...  ه ی چ   ه ی قض   دونم ی نم _  

 

 . د ی چرخ   سمتش   به   ره ی من 

 ...  برس   خودت   به _  
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از قبل  از  تر  شی  ب  هی  ثان  هر  .د  رفتن  باالال  دالالرام  ی   
ابروه

برادرش دی  هم  فی  نم  واقعا  .د  شی  م  شوکه  مادرش  سمت 
و نرمش  با  گونه  ني  ا  که  بود  زده  حرف  او  با  چگونه 
آرام .د  ر  کی  م  برخورد  هی  قض  نيا  با  رابطه  در  ت  م   

مالال

که ني  ا  از  یض  را  ه  ری  من  و  داد  تکان  سر  و  دی  کش  یف  پو 
.د کر  ترک  را  اتاق  داد  خواهد  گوش  سخنانش  به   

دالالرام

*****

یو تابل  یو  ر  ا  ني  آد  نام  .د  کر  نگاه  در  کنار  یو  تابل  به 
.ت اس  مده  ای  ن  اشتباه  که  کرد  مطمئن  را  او  رنگ   

طالاليی

وارد و  داد  هول  عقب  به  را  از  به  می  ن  در  و  رفته  جلوتر 
چشم شرکت  داخل  یا  فض  در  که  نی  هم  .د  ش  شرکت 

به آرام  ی  يا  هم  قد  با  .د  نی  بب  را  یش  من  زی  م  توانست  چرخاند 
را سرش  زی  م  پشت  دختر  .د  دا  سالالم  و  شد  کي  نزد  ز   

م

.د آور  باالال  مقابلش  تر  وی  کامپ  از 
.دی يا  بفرم   _

.د ش  دستپاچه  یم  ک  دالالرام 
.م داشت  کار  ان  جی  ساق  با  من   _

:د کر  اضافه  شده  هول 
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!هی موالالي  خانم  منظورم   _

نيا با  رابطه  در  ی  زی  چ  .د  دا  باالال  را  شي  ابروها  سنا 
.د بودن  نگفته  او  به  مالالقات 

.. .ه  ک  ني  ا  اي  ني  دار  یر  ادا  کار   _

.د مان  ناقص  شرکت  در  مجدد  شدن  باز  با  ش  اه  جمل 
و د  نی  بب  را  بود  شده  شرکت  وارد  که  یس  ک  تا  دی  کش  گردن 
به ر  ای  خت  ای  ب  هم  دالالرام  نگاه  تا  شد  باعث  حرکتش  ن   

هم

دکتر ن  دي  د  با  .د  بچرخ  رد  کیم  نگاه  آن  به  سنا  که  یت  سم 
:د کر  زمزمه  ر  ای  خت  ای  ب  .د  شدن  گرد  چشمانش  رادمنش 

.. .د  استا   _

.د ش  کي  نزد  دالالرام  به  و  داده  ون  ری  ب  را  نفسش  بهنام 
؟یب خو   .. .م  سالال   _

.د دا  جواب  متعجب  دالالرام 
.ن منو  م.   . .م  سالال   _

:د افزو  عي  سر 
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 ن؟ ی کن ی م   کار ی چ   نجا ي ا   شما _  

 

  ی گشاد   و   گل   لبخند   با   سنا   دهد   جواب   بهنام   نکه ي ا   از   قبل 

 : زد   لب   بهنام   به   رو 

 .  منتظرتونن   معتمد   جناب   ن؟ ی هست   رادمنش   ی آقا   شما _  

 

  تکان   سر   و   انداخته   سنا   سمت   به   ی کوتاه   نگاه   بهنام 

 . داد 

 . مچکرم _  

 

 . چرخاند   دالرام   سمت   به   را   نگاهش   دوباره 

 . منتظره   آراز ...  م ي بر _  

 

 . شد   شوکه   دالرام 

 ... ی ساق   م؟ ي بر   کجا _  

 

 . کرد   قطع   را   اش جمله   بهنام 

 . بهت   دم ی م   ح ی توض   م ي بر .  دالرام   انم ي جر   در _  
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که کرد  مجبور  را  دالالرام  کار  ني  ا  با  و  رفت  جلوتر 
.د ش  مات  ان  شي  رو  هم  سنا  متعجب  نگاه  .د  برو  دنبالش 

با دالالرام  تادند  سي  ا  شرکت  سی  ير  اتاق  در  مقابل  یت  وق 
:دیس پر  دي  ترد 

.. .د  بهزا  بخاطر  شما   _
.ديز گ  لب  عي  سر 

؟ نی  يا  ج  ني  ا  ون  شي  ا  بخاطر  !هي  ری  ام  دکتر  منظورم  ین  عي   _

.د ز  آراز  اتاق  در  به  ی  اه  تق  بهنام 
.م اوهو   _

که ني  ا  از  قبل  اما  شد،  کالالفه  او  یط  قس  جواب  از   
دالالرام

به در  پشت  از  ید  ی  يا  بفرم  یا  صد  کند  یض  اعترا  بتواند 
به را  در  یه  ری  دستگ  بهنام  شد  باعث  و  دی  رس  گوش 

.د ده  فشار  نی  يا  پ 

ارازيت پ 
۴۲  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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تا کرد  تعارف  و  تاد  سي  ا  کنار  و  کرد  باز  را  در  بهنام 
وارد و  کرده  یر  تشک  دالالرام  .د  شو  داخل  اول   

دالالرام

و مبهم  زی  چ  همه  .د  بو  مضطرب  یک  اند  .د  ش  اتاق 
و ا  هم  آد  وانست  تی  نم  و  مد  آیم  بنظر  بي  غر  و  بی  عج 
.د ده  ربط  بهم  یت  درس  به  را  امونش  ری  پ  موضوعات 

دستانش .د  زی  م  دامن  اضطرابش  به  موضوع  نی  هم 
بیج یو  ر  را  دستش  کف  ار  یت  خ  ای  ب  .د  بودن  کرده  عرق 

یق سا  آرام  یا  صد  که  داد  فشار  کوتاهش  یو  مانت 
.د کر  جلب  را  توجهش 

.م زي  عز  ید  اوم  خوش   .. .م  دالالرا   _

.د تا  سي  ا  یق  سا  و  آراز  مقابل  متانت  با 
.م سالال   _

و داد  را  سالالمش  جواب  کوتاه  و  زده  ید  لبخن  آراز 
با هم  یق  سا  .ت  رف  بهنام  سمت  به  بعد  و  گفت  خوشامد 
آغوش در  را  او  و  شد  کي  نزد  دالالرام  به  ی  يو  خوشر 

.ت گرف 
خوبه؟ حالت   _
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.د ز  یل  خج  لبخند  دالالرام 
.م ممنون   _

زمزمه ین  مهربا  با  و  کرده  جدا  آغوشش  از  را  او  یق  سا 
:د کر 

.. .ا  هه  کرد  ت  تي  اذ  یب  حسا  کنکور   _
حیض تو  شود  ار  ده  ادام  دالالرام  یل  سوا  نگاه  که  ني  ا  از  قبل 

:د دا 
.ید ش  الالغر  یب  حسا   _

مادرش .ت  بس  نقش  دالالرام  یا  هب  ل  یو  ر  یق  یم  ع   
لبخند

است، شده  الالغر  یک  اند  که  بود  گفته  او  به  بار  چند  هم 
احساس و  نبود  هی  قض  ني  ا  متوجه  چندان  خودش  اما 
اغراق او  به  دادن  هی  روح  یا  بر  مادرش  رد  کی  م 

که نبود  معنا  ني  ا  به  یر  الالغ  نيا  که  بود  درست  .د  ن  ک   
م

وجود ني  ا  با  اما  ند،  اه  شد  آب  کل  به  شي  پهلوها  و  شکم 
تعارف با  .د  بو  شده  قي  تزر  وجودش  به  یب  خو  حس 

ست اي  ر  زی  م  مقابل  هم  دور  نفر  چهار  هر  آراز  و  یق  سا 
شروع که  یس  ک  .د  نشستن  یم  چر  یا  هل  مب  یو  ر  آراز 

.د بو  آراز  خود  شد  بحث  یه  کنند 
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جمع تو  ما  اشتراک  وجه  که  نيا  ن  دی  فهم  بنظرم  خب   _
.ه نباش  سخت  هی  چ  هممون  دور  شدن 

را آراز  یه  جمل  و  ه  دی  کش  یاه  کالالف  و  قی  عم  نفس   
بهنام

.د کر  لی  تکم 
.. .د  بهزا   _

و حرف  هر  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب  نگران   
دالالرام

نگران را  او  د  شی  م  مربوط  بهزاد  به  که  یا  جمله 
نشده جدا  هم  از  یب  خو  تی  وضع  با  اصالال  .د  ر  کی  م 

.د کن  کنترل  را  خودش  نتوانست  .د  بودن 
شده؟ یز  یچ   _

.د کر  اشاره  بهنام  به  دالالرام  به  ه  ری  خ  .د  یش  ک  یف  پو   
آراز

؟ هی  ک  بهنام  نی  ون  دی  م  شما  خانم  دالالرام   _

.د دا  تکان  سر  متعجب  دالالرام 
.. .گ  آموزش  تو  بودند  من  استاد  ون  شي  ا   _

.د کر  رها  ناقص  را  حرفش 

؟ هی  چ  منظورتون   _
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:ت گف  دي  ترد  با  آراز 
ارتباط نی  ون  دی  م  شما  که  بود  ني  ا  من  منظور  نه   _

؟ هی  چ  هم  با  بهنام  و  بهزاد 

اما بود،  شده  جی  گ  سوال  ني  ا  از  دالالرام  که  ني  ا  با 
:د دا  جواب  مطمئن  و  خونسرد 

.. .م  ه  با  همکارن  بله   _
.د کر  زي  ر  را  چشمانش 

دوست رادمنش  دکتر  داداش  دمه  اي  که  ی  يا  ج  تا   _
!ن هست  یر  یم  ا  دکتر  یم  یم  ص 

یت پش  به  را  سرش  و  بست  را  چشمانش  کالالفه  بهنام 
.د دا  هی  تک  بود  نشسته  آن  یو  ر  که  یل  مب 

.. .د  بهزا   .. .د  بهزا   _

یق سا  یا  صد  که  کرد  نگاه  او  به  متعجب  دالالرام 
.د کر  جمع  خود  به  را  حواسش 

همکارن؟ بهنام  آقا  با  که  گفتن  بهزاد  آقا  خود  دالالرام 
_
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.د دا  تکان  سر  متعجب  دالالرام 
گفته؟ دروغ  مگه   .. .م  اوهو   _

ارازيت پ 
۴۲  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.دیش ک  یف  پو  آراز 
!ه همکار  بهنام  با  واقعا  نگفته  دروغ  نه   _

.د کر  نگاهشان  جانب  به  حق  دالالرام 
رو یز  یچ  هي  یل  و  .م  ونست  دی  م  منم  خود  که  و  ني  ا  خب   _

جا؟ ني  ا  م  ای  ب  من  نی  گفت  یچ  یا  بر  همم  فی  نم 

.د دا  ماساژ  را  چشمانش  یه  گوش  آراز 
.م دار  شما  از  یص  شخ  سوال  هي  من  خانم  دالالرام   _

.نيد ب  جواب  لطفا  مهمه  یل  ی 
:دیس پر  دي  د  که  را  دالالرام  منتظر  نگاه 
ا؟ قی  دق  هست  یچ  بهزاد  و  شما  نی  ب   _
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.د کر  لی  تکم  را  آراز  سوال  بهنام 
؟ هي  جد  باهم  ارتباطتون  واقعا   _

دکتر یه  رابط  انست  دی  م  که  ی  يا  ج  تا  .د  ش  شوکه   
دالالرام

از او  چگونه  پس  .د  نبو  حسنه  چندان  بهزاد  با  رادمنش 

واج و  هاج  داشت؟  خبر  بهزاد  و  خودش  نی  ب  ارتباط 
ه کی  حال  در  و  چرخاند  بهنام  و  آراز  نی  ب  را  نگاهش 

و سوال  ني  ا  ورد  آی  نم  در  سر  و  بود  هم  گران  نل  د 
:ت گف  بهنام  به  رو  ت  سی  چ  یا  بر  ا  هب  جوا 

؟ ني  دار  خبر  ی  يا  زی  چ  نی  همچ  از  کجا  از  شما   _
.د دا  نی  چ  را  ش  ای  ان  شی  پ 

.. .ی  ری  ام  دکتر  یا  حرف  از  من   _
صدا دکتر  ر  گي  د  رد  کی  م  حس  .د  کر  قطع  را  ش  اه  جمل 
از ان  شی  همگ  ظاهرا  که  یع  جم  در  هم  آن  بهزاد  زدن 

.ت اس  مضحک  بودند  آگاه  بهزاد  و  او  روابط 
با شه  رابط  که  م  دی  فهم  حرفاش  از   .. .ه  بهزاد  منظورم   _

.ت سی  ن  خوب  چندان  شما 

:د کر  زمزمه  ید  ج  بهنام 
.ه گفت  دروغ  بهت  !م  دالالرا  گذاشته  کارت  سر   _
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مقابل گونه  ني  ا  را  ت  قی  حق  دي  نبا  دي  شا  .د  يز  گ  لب  یق  سا 
جواب و  دالالرام  سوال  اما  ردند،  کی  م  بازگو  دالالرام 
ت قی  حق  ن  ای  ب  روش  با  یت  مخالف  او  نداد  فرصت  بهنام 

:دیس پر  دي  ترد  با  دالالرام  .د  باش  داشته  بهنام 
گفته؟ دروغ  رو  یچ  ؟ی  چ  ین  عي   _

.د کر  اشاره  خودش  به  دست  با  بهنام 
.ه گفت  دروغ  بهت  من  با  شه  رابط  مورد  در   _

را چشمانش  و  فرستاد  رون  یب  یق  یم  ع  بازدم  با  را  نفسش 

.د کر  بسته  و  باز  کوتاه 
دوستشم  .. .ت  درس  هستم  بهزاد  همکار  من  دالالرام   _

.ت سی  ن  بهزاد  و  منو  نی  ب  ارتباط  تنها  ني  ا  اما  هستم، 
.د ز  زل  دالالرام  چشمان  در 
!ه من  یو  دوقل  داداش  بهزاد   _

یو ر  یه  هم  نگاه  .د  ش  برقرار  سکوت  هی  ثان  چند  یا  بر 
نيا به  یص  خا  واکنش  چی  ه  دالالرام  .د  ش  ه  ری  خ  دالالرام 

نگاه بهنام  به  سکوت  در  فقط  و  نداده  نشان  جمله 
چشم به  نگاهش  در  یت  ر  یح  گونه  چی  ه  یت  ح  .د  ر  کی  م 
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که شد  ین  طوالال  یر  قد  به  شان  نی  ب  سکوت  .د  ور  خی  نم 
:ت گف  نگران  یق  سا 
؟یب خو  دالالرام   _

.ت دوخ  یق  سا  به  را  نگاهش  دالالرام 
حرفا ني  ا  !ا  ج  ني  ا  ني  کرد  دعوت  چرا  منو  همم  فی  نم  من   _

؟ه دی  م  ین  مع  چه 

.دیش ک  جلو  به  را  تنش  و  شده  جا  به  جا  شي  جا  سر  بهنام 
گفتم؟ یچ  من  ید  ش  متوجه  دالالرام   _

.د کر  اشاره  خودش  به 
؟یت هس  متوجه  بهزادم  داداش  من   _

.ت داش  تمسخر  لحنش  .د  کر  اخم  دالالرام 
!و دوقل  داداش  اونم   _

یا بر  که  یت  ین  عصبا  با  .د  يد  خن  داد  تکان  سر  که  بهنام 
:ت گف  بود  بی  عج  هم  خودش 

بهزاد با  ؟  ني  رد  کی  م  باور  نيد  بو  من  یا  ج  خودتون   _
و ني  ندار  بهم  یت  شباه  چ  یه  ه  کی  وقت  اونم  نی  يو  دوقل 

!ه متفاوت  تونم  ای  لی  فام 
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قبل اط  را  دالالرام  واکنش  ن  يا  .د  یش  ک  یا  کالالفه  نفس   
بهنام

.د بو  زده  حدس 

ارازيت پ 
۴۲  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

یک کوچ  پول  فی  ک  و  برده  کتش  بی  ج  داخل  را  دستش 

هیق ب  کنجکاو  چشمان  مقابل  را  فی  ک  .د  آور  ون  ری  ب  آن  از 
ون ری  ب  آن  داخل  از  را  ش  ای  يا  شناس  کارت  و  کرده  باز 

خودش نی  ب  یه  فاصل  قدم  چند  و  شد  بلند  شي  جا  از  .د  یش  ک 
.ت گرف  او  سمت  به  را  کارت  و  کرده  پر  را  دالالرام  و 

!ید کر  باور  دي  شا  .ن  یب  ب  و  ني  ا  پس   _

یت وق  .ت  گرف  او  دست  از  را  کارت  دي  ترد  با  دالالرام 
اسم !د  ز  خشکش  داشت  نگه  چشمانش  مقابل  را  کارت 
.د کر  مرور  ذهنش  در  چندبار  و  ني  چند  را  کارت  یو  ر 

" .ش  رادمن  یر  یم  ا  هنام  ب 
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  رت ی ح   و   شوکه   ی ل ی فام   و   اسم   ن ي ا   دن ي د   ن ي ا   از   آنقدر 

  انگار   . د ی مال   را   چشمانش   ی گوشه   که   بود   زده 

 .  اند ده ي د   درست   چشمانش   که   کند   باور   توانست ی نم 

 ؟ ی چ   که   خب _  

 

 . داد   باال   را   ش ي ابروها   بهنام 

 ه؟ ي ر ی ام   منم   ی ل ی فام   ی ن ی ب ی نم   مگه   ؟ ی چ   که   ی چ   ی عن ي _  

 

  ن ي ا   به   نداشت   قصد .  داد   قورت   را   دهانش   آب   دالرام 

 . کند   باور   را   ماجرا   ن ي ا   ی سادگ 

  اسمش   اونجا ...  دم ي د   کارنامه   ه ي   بهزاد   تاپ   لپ   تو   من _  

 . نداشت   رادمنش   اصال .  بود   ی ر ی ام   بهزاد 

 

 . برد   فرو   ش ي موها   داخل   را   دستش   و   ده ی کش   ی پوف   بهنام 

  کلمه   ه ي   کردن   پاک   ی کرد   فکر !  هکره   بهزاد   دالرام _  

   از 

 کشه؟ ی م   طول   براش   ه ی ثان   چند   ساده   ل ي فا   ه ي 

 . د ي بگو   ی ز ی چ   دالرام   نداد   فرصت 
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دروغ موضوع  ني  ا  به  راجع  دي  با  چرا  من  بعدشم   _
به یچ  دوقلومه  داداش  بهزاد  که  ني  ا  گفتن  با  اصالال   

بگم؟

سه؟ ری  م  من 

مدت ني  ا  تمام  در  که  ني  ا  باور  .د  ن  دي  لرز  دالالرام  یا  ه   
ل

.د ر  کی  م  نابودش  بود  گفته  دروغ  او  به  بهزاد 
.د کن  باور  را  موضوع  ني  ا  واست  خی  نم 

... .ه  نگفت  دروغ  من  به  بهزاد   _

.د ش  بحث  وارد  عي  سر  یق  سا 
که ت  سی  ن  ني  ا  بخاطر  بهزاد  دروغ  جان  دالالرام   _

.سه گي  د  زی  چ  هي  موضوع  .ه  نداشت  دوستت 

.د کر  لی  تکم  را  همسرش  یه  جمل  آراز 
نیم ه  به  راجع  تا  جا  ني  ا  ميد  کر  دعوت  تورو  ما  اصالال   _
تو .م  يد  بهزا  نگران  چون  .م  ین  بز  حرف  باهات  ن  اي  جر 

.ین ک  کمکمون  دي  با 

کارت به  که  یه  نگا  و  دي  رز  لی  م  که  یا  چانه  با   
دالالرام

:د ز  لب  بود  ه  ری  خ  دستش 
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اومده؟ سرش  بالاليی  شده؟  شي  زی  چ   _
هم سر  پشت  شي  ا  هک  اش  بود  شده  ري  د  اما   ، دي  گز  لب 

.د ن  دی  چک  شي  ا  هه  گون  یو  ر 
بکنم؟ ونم  تی  م  یک  کم  چه  من  اصالال   _

شيا هب  ل  ن  ای  م  از  که  یت  کلما  د  شی  م  باعث  بغضش 

.د باشن  نامفهوم  دند  شی  م  خارج 
اصالال؟ ني  وا  خی  م  کمک  من  از  چرا   _

.د ش  خم  دالالرام  مقابل  بهنام 
گفته دروغ  بهت  ا  زی  چ  یض  بع  به  راجع  بهزاد  دالالرام   

_

حیض تو  بهت  االالن  دروغاشم  ني  ا  لی  دل  که   .. .ت  درس 
.ه دار  دوستت  واقعا  که  یش  مطمئن  وام  خی  م  اما  م،  دی  م 

.د ز  یخ  تل  پوزخند  شي  ا  هک  اش  ن  ای  م  دالالرام 
ازم؟ کرده  پنهون  رو  دوقلوش  داداش  و  داره  دوستم   _

.د کر  پاک  را  شي  ا  هه  گون  یس  یخ  و  برد  دست 
!د ای  برب  دستم  از  یک  کم  نکنم  فکر   _

تا نباشد  کنجکاو  که  ني  ا  نه  .د  نباش  بهزاد  نگران  که  ني  ا  نه 
نگران هم   .. .ت  اس  بوده  چه  ها  دروغ  ني  ا  لی  دل  بفهمد 
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.د بو  ناراحت  ا  هن  يا  تمام  کنار  در  اما  کنجکاو،  هم  و  بود 
.د ر  کی  م  احساس  وجودش  در  را  یق  یم  ع  و  نی  سنگ  یم  غ 
تمام با  او  .ت  اس  برداشته  خش  اعتمادش  رد  کی  م  حس 

اصالال .ت  داش  اعتماد  بهزاد  به  بدنش  یا  هل  سلو 
کنار بهزاد  مدت  ني  ا  تمام  در  که  کند  هضم  وانست  تی  نم 

.د ن  اه  بود  دروغ  کامالال  که  بود  زده  ی  يا  هف  حر  او 

ارازيت پ 
۴۲  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

یا ج  عي  سر  که  شد  دالالرام  میخ  و  حال  متوجه  یق  سا 
و رساند  دالالرام  کنار  را  خودش  .د  دا  ری  یغ  ت  را   

نشستنش

:ت گف 
دروغش ني  ا  یا  بر  بهزاد   .. .هیت  سخ  طي  شرا  دالالرام   _

زبون از  دي  با  بازم  حال  ني  ا  با  اما  داشته،  کننده  قانع  لی  دل 
.. .ی  ول   .. .ی  دی  ن  شی  م  خودش 

.د کر  قطع  را  یق  سا  یه  جمل  دالالرام 
بگه؟ یز  یچ  بهم  بود  قرار  نی  مطمئن  خودش؟  از   _
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قبل از  ر  تم  آرا  شي  صدا  تن  .د  ان  چی  پ  هم  در  را  انگشتانش 

.د بو  شده 
آدم ني  ا  اصالال  من  م  نی  بی  م  نم  کی  م  فکر  تر  شی  ب  یچ  هر   

_

من به  کاراش  از  کدوم  چ  یه  به  راجع  .م  ناس  شی  نم  رو 
.ه نگفت  یز  ی 

اوج یک  اند  دوباره  شي  صدا  .د  دا  تکان  هوا  در  را  دستش 

.ت گرف 
.. .ش  اسم  بود  یچ   .. .ش  جی  پ  ني  ا  به  راجع  یت  ح   _

.دیش ک  درهم  را  شي  ا  هم  اخ 
.ه چخبر  گفت  بهم  ه  گي  د  یک  ي  م  ني  ا  به  راجع   .. .ت  يز  پارا   _

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  نگران  بهنام 
؟یک  _

هم یق  سا  یت  ح  که  بود  مهم  یر  قد  به  دالالرام  یه  جمل 
.ت اس  بوده  او  به  دادن  یر  دلدا  حال  در  که  کند  فراموش 

یدین نش  بهزاد  از  تي  پاراز  جیپ  به  راجع  اگه  دالالرام   _
؟ی دی  شن  یک  از  پس 

:دیس پر  هول  با  آراز 
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؟یدین ش  یک  از   .. .ه  بد  جواب   _

لحن با  که  ا  هن  آ  یپ  در  یپ  یا  هل  سوا  از  متعجب   
دالالرام

جانش به  که  ید  يد  تر  با  و  بود  شده  ن  ای  ب  هم  نگران 
:د ز  لب  بود  انداخته  چنگ 

.. .ن  یم  آر   _

.د ز  گره  هم  در  و  برد  گردنش  پشت  را  دستانش  بهنام 
.د بو  کرده  رخنه  جانش  به  استرس 

؟ هی  ک  نی  آرم   _

:د دا  جواب  کوتاه  دالالرام 
.مه پسرعم   _

با و  شد  بلند  شي  جا  از  .ت  رف  در  کوره  از  آراز  بار  ني  ا 
:د کر  زمزمه  تي  جد 

پسر ؟  هی  چ  ن  اي  جر  می  نی  بب  بگو  کامل  و  واضح  دختر   _
باشه؟ داشته  خبر  یز  یچ  نیچ  هم  از  دي  با  چرا  تو  یه  عم 

رو ن  اي  جر  ني  ا  کجا  از  هست؟  یک  تو  یه  عم  پسر   
اصالال

ه؟ دی  فهم 
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یا بر  یق  اتفا  که  بود  مطمئن  ر  گي  د  حاالال   .. .د  یس  تر   
دالالرام

با واست  خی  م  قبل  ه  قی  دق  چند  تا  .ت  اس  داده  رخ  بهزاد 
نظرش حاالال  اما  کند،  ترک  را  آنجا  یر  دلخو  و   

حرص

خودش بر  واست  خی  م  برعکس  حاالال  .د  بو  شده   
عوض

نيا بفهمد  ا  هن  آ  سواالالت  به  دادن  جواب  با  و  شده  مسلط 
جواب اگر  ظاهرا  .ت  سی  چ  یا  بر  ا  قی  دق  مالالقات  قرار 
یت درس  پاسخ  وانست  تی  نم  اد  دی  نم  را  ا  هن  آ  سواالالت 
و شده  ه  ری  خ  آراز  به  .د  ب  ای  ب  خودش  سواالالت  یا  بر 

:د دا  حی  توض  مضطرب 

سابق دختر  دوست  از  کنم  فکر  یل  و.   . .م  ون  دی  نم  قی  دق   _
.د بو  ساناز  دختره  اسم   .. .ه  دی  شن  بهزاد 

.دير پ  بهنام  رخ  از  رنگ 

هم با  یط  ارتبا  چه  ساناز  و  تو  یه  پسرعم  ساناز؟   _
دارن؟

دالالرام جواب  منتظر   . دیش  ک  را  شي  موها  و  برد  دست 
یط ارتبا  اگر  .د  بشنو  را  او  پاسخ  دی  رس  تی  م  انگار  .د  نمان 

.. .ت  داش  وجود  دالالرام  یه  پسرعم  و  ساناز  نی  ب 
.ت بس  کوتاه  را  چشمانش 
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درهم قدر  ني  ا  یچ  همه  چرا   .. .ا  خد  م  شی  م  ونه  وي  د  دارم   _
شده؟ برهم 

آراز سمت  به  و  گشوده  عي  سر  را  ش  اه  بست  چشمان 
.دیخ چر 

به دهن  ه  تي  پاراز  جی  پ  صاحب  بهزاد  که  هی  قض  ني  ا  اگه   _
.. .ه  بچرخ  دهن 

قورت را  دهانش  آب  دي  ترد  با  و  کرده  قطع  را  ش  اه  جمل 
.د دا 

بهش کس  چی  ه  دست  که  ی  يا  ج  میت  بفرس  رو  بهزاد  دي  با   _
.ه نرس 

ین نگرا  با  .د  کن  کنترل  را  خودش  نتوانست  ر  گي  د  دالالرام 
شيا ج  از  نداشت  کردنش  خفه  با  یا  فاصله  ر  گي  د  که 

.ت برخاس 
چه کجاست؟  بهزاد  چخبره؟  بگه  یک  ي  خدا  تورو   _

اومده؟ سرش  بالاليی 

ارازيت پ 
۴۳  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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به ا  هن  آ  یه  س  هر  تا  شد  باعث  دالالرام  نگران  لحن 
د شی  م  داوطلب  نفر  کي  دي  با  باالالخره  .د  کنن  نگاه  ر  گي  د 

ک

او از  و  داده  حی  توض  دالالرام  یا  بر  را  زی  چ  همه  تا 
آراز .د  کن  تالالش  بهزاد  کردن  منصرف  یا  بر  تا   

بخواهد

که دهد  انجام  را  کار  ني  ا  تا  بخواهد  یق  سا  از  خواست 
.د کن  صبر  او  تا  شد  باعث  آمدنش  حرف  به  با  بهنام 
؟ ني  بذار  تنها  رو  دالالرام  و  من  ه  قی  دق  چند  ه  شی  م   _

دو آن  به  یه  نگا  دي  ترد  با  یق  سا  و  داد  تکان  سر  آراز 
یت داش  دوستش  که  یس  ک  از  دروغ  ن  دی  شن  .ت  انداخ 

تمام است  ممکن  انست  دی  م  .د  بو  ممکن  اتفاق  ني  بدتر 
ان شه  رابط  و  بپاشد  فرو  بهزاد  به  نسبت  دالالرام  اعتماد 
در بهزاد  جان  فعالال  اما  شود،  خراب  کامل  طور  به 
و ترس  تمام  غم  ری  عل  هم  نیم  ه  یا  بر  بود،  تي  اولو 

از اطاعت  در  و  داد  ون  ریب  را  نفسش  داشت  که  یک  ش 
ون ری  ب  اتاق  از  و  کرده  دنبال  را  آراز  بهنام  یه  خواست 

.د ز 
*****
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و افتاده  دستش  پوست  یو  ر  که  یک  اش  قطره  به   
دالالرام

یا هه  داد  و  اطالالعات  .د  کر  نگاه  مد  آی  م  بنظر  گونه  شبنم 
دور و  د  اي  ز  یر  قد  به  شده  اضافه  مغزش  به  که  ید  يد  ج 
ی يا  توان  ش  ای  مغز  یا  هل  سلو  انگار  که  بودند  باورش  از 
چطور .د  بودن  داده  دست  از  را  مسائل  لی  تحل  و  پردازش 

که بود  ین  داستا  بهزاد  یگ  زند  بود؟  ممکن  یز  یچ  نی  چن 
شده اقتباس  ین  ا  جی  ه  م  لی  ف  کي  یه  نام  م  لی  ف  یو  ر  از  انگار 

و انتقام  مثل  ی  يا  هث  بح  رد  کی  م  فکر  ه  شی  هم  !د  بو 
فراموش انگار  .ت  اس  هن  رما  و  ا  هه  قص  یا  بر  یز  و  ته  نی  ک 
در یو  نح  به  کدام  هر  ای  دن  یا  هن  داستا  تمام  که  بود  کرده 

زین شان  ني  ر  تی  لی  تخ  یت  ح   .. .د  ن  اه  شد  یگ  زند  یع  واق  یا  ین  د 
حاالال... و  باشد  تی  واقع  به  کيد  نز  که  داشت  ی  يا  ه   

بخ

.د بو  ماجرا  بخش  کي  فقط  ني  ا  .ت  بس  را  چشمانش 

زیچ بود  ه  دی  شن  بهنام  زبان  از  که  ی  يا  هف  حر  مهم  قسمت 
بهنام بودن  برادر  بود  نتوانسته  که  همچنان  .د  بو  یر  گي  د 
برداشته پرده  ی  يا  رازه  از  بهنام  کند  درک  را  بهزاد  و 

در و  نکرده  ا  هن  آ  به  یا  اشاره  چی  ه  بهزاد  که  بود 
.د بو  گفته  هم  دروغ  یت  ح  موارد  یض  بع 

یژ انر  و  لبخند  به  یس  ک  هر  و  زی  چ  هر  از  تر  شی  ب  او 
ن ای  م  از  خوب  حال  کي  با  که  ی  يا  هف  حر  و  بهزاد 
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تمام حاالال  اما  داشت،  ان  ميا  دند  شی  م  خارج  او  یا  هب  ل 
را یس  ک  حس  .د  بودن  ته  خی  گس  هم  از  خوب  یا  باوره  ني  ا 

وانست تی  نم  .د  بو  شده  نت  ایخ  احساسش  به  که  داشت 
دوست او  با  که  همزمان  چگونه  بهزاد  که  کند  هضم 

هدفش به  تا  رد  کی  م  یز  با  نقش  یر  گي  د  زن  یا  بر  بود 
در حرکاتش  که  رد  کی  م  باور  ديا  ب  چگونه  حاالال  .د  برس 
است؟ نبوده  کار  در  یش  نق  و  بوده  یع  واق  او  خود  مقابل 

با رابطه  در  او  سخنان  صداقت  از  دي  با  چگونه 
بهنام یا  صد  رد؟  کی  م  حاصل  ان  نی  اطم  احساساتش 

.د ور  ای  ب  باالال  را  سرش  تا  شد  باعث 
من که  نبود  ی  يا  حرف  ا  ني  ا  ونم  دی  م   .. .م  متاسف  من  دالالرام 

_

.م بود  مجبور  اما  بزنم  بهت 

یگ خورد  سر  احساس  .د  دا  تکان  سر  غم  با  دالالرام 
را یس  ک  احساس   .. .ی  گر  يد  زمان  هر  از  شی  ب  .ت  داش 
احساسش .د  بو  خورده  یز  با  شکل  ني  بدتر  به  که  داشت 

با نی  آرم  که  بود  ین  زما  از  بدتر  برابر  هزار 
را ش  تی  شخص  و  گرفته  نشانه  را  غرورش  شي  ا  هف  حر 
.د کن  درک  وانست  تی  م  را  نیم  آر  .د  بو  برده  سوال  ري  ز 

.د بو  نکرده  عالالقه  ابراز  .ت  نداش  دوستش  نی  آرم 
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دهد، ربط  ا  هن  یم  ه  به  را  بدش  یا  هش  واکن  وانست  تی  م 
ریس تف  چگونه  را  بهزاد  یا  رفتاره  چه؟  بهزاد  اما 
.. .د  دار  دوستش  بود  یع  مد  که  ید  بهزا  رد؟  کی  م 

بود توانسته  چگونه   .. .د  بو  ه  دی  بوس  را  او  که  ید  بهزا 
یز با  به  را  یر  گي  د  زن  ش  اه  خواست  به  ن  دی  رس  یا  بر 
و ثی  خب  گونه  ني  ا  را  بهزاد  وانست  تی  نم  چرا  د؟  ری  بگ 

در بهزاد  شنگول  و  شاد  ريو  تص  کند؟  تصور  حم  ری  ب 
نيا متن  به  اصالال  بود  لپش  یه  گوش  یت  آبنبا  ه  کی  حال 

سمت به  یه  کوتا  نگاه  ار  یت  خ  ای  ب  !د  ور  خی  نم  وي  سنار 
هم هی  ثان  چند  همان  در  !ه  ین  ثا  چند  حد  در  .ت  انداخ  بهنام 
به تر  شی  ب  بهنام  که  برسد  ه  جیت  ن  به  خودش  با  توانست 
جیگ همچنان  .د  ور  خی  م  قصه  نيا  یو  جم  انتقا  تی  شخص 

.ت شکس  را  نشان  ای  م  سکوت  دوباره  بهنام  که  بود 

ارازيت پ 
۴۳  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

؟یگ ب  ی  زی  چ  وای  خی  نم   _
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.د کر  نگاه  ش  دی  سف  و  تپل  انگشتان  به  دالالرام 
مثالال؟ بگم  یچ   _

.د ز  یخ  تل  لبخند 
خوردم؟ یز  با  که  ني  ا  از  خوشحالم  بگم   _

.د کر  قطع  را  او  حرف  عي  سر  بهنام 
دوستت واقعا   .. .ه  نداد  یز  با  تورو  بهزاد  دالالرام   _

.. .ه  دار 

.د ش  ه  ری  خ  بهنام  به  زی  ت  دالالرام 
عالالقه ابراز  بهم  که  همزمان  که  داره  دوستم  اوهوم 

_

.ه بود  ه  گي  د  زن  هي  دادن  یز  با  حال  در  کرده 
.د بو  بغض  سرتاسر  که  زد  ید  پوزخن 

!ا واقع  یا  عالالقه  و  عشق  چه   _
.ت نداش  ه  دي  فا  اما  نکند،  هي  گر  کرد  یع  س  یل  ی 

داداش یم  ه  فی  م  تو  براش؟  بزنم  بال  بال  دي  با  االالن   
_

کارش؟ ني  ا  با  داده  یز  با  منم  دوقلوت 

.د ش  ا  جه  جاب  شي  جا  در  بهنام 
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و من  سر  که  ی  يا  بالاله  و  اتفاقات  ني  ا  تمام   
دالالرام  _
آشنا تو  با  بهزاد  که  بود  نيا  از  قبل  اومده  مه  خانواد 

.. .د  يد  یم  تورو  اول  از  اگه  دي  شا   .. .ه  ش 

.د کر  قطع  را  حرفش  دالالرام 
.ه بزن  حرف  باهام  ونست  تیم  !ه  گناه  از  بدتر  عذرت   _

.م باها  کنه  دل  و  درد  اصالال   .. .ه  بگ  رو  مشکلش 

.د کر  نگاهش  قاطع  بهنام 
همونطور .ه  ش  باز  ن  اي  جر  نيا  به  تو  پای  واسته  خی  نم   _
نگه دور  ماجرا  ني  ا  از  منم  کرده  یع  س  امروز  به  تا  که 

بیس آ  ن  اي  جر  ني  ا  تو  یس  ک  چی  ه  واد  خی  نم  چون  داره 
.ه نی  بب 

.ت گرف  فرا  التماس  را  لحنش 

االالن ونم  دی  م  من  .م  دار  ازت  یش  خواه  هي  دالالرام  ن   
بب  _

نيا فرصت  االالن  که  دونم  یم  م  ني  ا  .ی  دلخور  و  ناراحت 
یاه گي  د  راه  من  خب  اما  بخوام،  یز  یچ  ازت  که  ت  سی  ن 
دوستت دم  اي  ز   .. .ه  دار  دوست  تورو  بهزاد   .. .م  نی  بی  نم 
د ای  ب  سرش  بالاليی  که  ني  ا  از  قبل  ین  و  تی  م   .. .ه  دار 
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رو تالالشت  حداقل  خوام  یم  ازت  ین  عي  .ی  کن   
منصرفش

.ین بک 

ین چندا  یه  دي  فا  چند  هر  کرد  پاک  را  شي  ا  هک  اش  دالالرام 
.د ش  سی  خ  صورتش  مجدد  بعد  هین  ثا  چند  چون  نداشت 

انتخاب کار  ني  ا  یا  بر  رو  یت  درس  آدم  ین  مطمئ   _
؟ ني  کرد 

.د بو  ی  اه  ین  ثا  چند  مکثش 

خودت چرا  ه  دی  م  حی  ترج  من  به  رو  داداشش  قطعا   _
؟یریگیم ن  رو  جلوش 

.دیش ک  یف  پو  کالالفه  بهنام 
نيا از  خودمم  چون  ستم  ین  کار  ني  ا  مناسب  آدم  من   _
هیض ق  ني  ا  به  راجع  بهزاد  یت  وق  .م  خورد  زخم  اتفاقات 
مه وسوس  نه،  کی  م  قانعم  عير  س  یل  یخ  نه  زی  م  حرف 

که کنم  قانع  اونو  ونم  تیم  ن  من  برعکس  اي  نه،  کی  م 
.ه ش  هی  قض  ني  ا  ل  ای  خی  ب 

تر شی  ب  شي  ا  هف  حر  ری  تاث  تا  زد  زل  دالالرام  چشمان  در 
.د شو 
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ین زبو  با  ین  و  تی  م  تو   .. .م  دالالرا  یر  دا  فرق  تو  اما   _
.م ت  سی  ن  بلدش  من  که  ین  بز  حرف  باهاش 

با یز  با  حال  در  قبل  لحظات  مثل  که  همانگونه   
دالالرام

مد آی  م  در  چاه  ته  از  که  ی  يا  صد  با  بود  انگشتانش 

:دیس پر 
خطره؟ در  جونش  واقعا   _

.د دا  تکان  سر  یت  ناراح  با  بهنام 
نيا به  راجع  عاقالالنه  چرا  که  ني  ا  از  ونم  می  پش   .. .م  اوهو   _
یت مد  تمام  .م  شد  ش  کي  شر  منم  چرا  .م  نکرد  فکر  هی  قض 

نقشه ا  وی  ه  یه  کارخون  کردن  نابود  یا  بر  داشت  که 
احمق من  اما  م،  نی  نب  بی  آس  که  بود  بهم  حواسش  دی  ش  کی  م 
ذهنم تو  یچ  همه  .م  کرد  یم  ن  فکر  ا  زی  چ  ني  ا  به  اصالال 

اوج حماقتم  اونقدر  .د  م  ویم  بنظر  آسون  و  ساده  یل  ی 
اگه .م  گفت  ساناز  به  تي  پاراز  جی  پ  به  راجع  که  گرفت 

من .م  زد  گند  من  .م  من  مقصرش  د  ای  ب  بهزاد  سر  بالاليی 
ه نی  ک  و  تی  عصبان  چون  نگرفتم  رو  جلوش  که  بودم 

.د بو  کرده  کورم 
.ت گرف  خود  به  التماس  از  ید  ر  لحنش 
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 پارازيت # 

 ۴۳۲_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

  دونم ی م .  ی دار   دوست   رو   بهزاد   تو   دونم ی م   دالرام _  

  ی ول   ازش   ی دلخور ...  وفته ی ب   براش   ی اتفاق   ی خوا ی نم 

  ی دون ی نم ...  رو ی چ   همه   کنه   جبران   خودش   دم ی م   قول 

...  زنه ی م   حرف   برام   تو   از   ی ذوق   و   عشق   چه   با   شه ی هم 

 . ازت   کنم ی م   خواهش .  کن   کمکم 

 

  آن   در   که   ی مبل   ی رو   از   بود   که   ی سخت   هر   با   دالرام 

  بهنام   ی ها حرف   تمام   به   ربط ی ب .  شد   بلند   بود   نشسته 

 : د ی پرس 

 کجاست؟   ی بهداشت   س ي سرو _  

 

 . کرد   نگاهش   د ی ناام   بهنام 

 ... دالرام _  
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در طرف  به  .د  نمان  او  یه  جمل  یه  ادام  منتظر  دالالرام 
درست آراز  و  یق  سا  .د  کر  باز  را  آن  و  رفت  یج  خرو 
با .د  بودن  منتظرشان  و  داده  هی  تک  ار  وي  د  به  در  مقابل 

.د ش  جدا  ار  وي  د  از  آراز  از  تر  فرز  یق  سا  دالالرام  ن  دي  د 
؟یب خو  دالالرام   _

.د کر  تکرار  را  بود  ه  دی  پرس  بهنام  از  که  یل  سوا  دالالرام 
کجاست؟ یت  بهداش  سي  سرو   _

.ت گرف  را  دستش  عي  سر  یق  سا 
.م زي  عز  ای  ب   _

راه یق  سا  دنبال  به  و  کرده  اطاعت  یف  حر  چی  ه  بدون 
که را  شرکت  یت  بهداش  سي  سرو  در  یق  سا  یت  وق  .د  افتا 
از را  دستش  دالالرام  داد  نشان  بود  ا  هم  خان  مخصوص 

سيو سر  داخل  را  خودش  و  آورد  ون  ری  ب  او  دست 
یت بهداش  سي  سرو  یه  نی  يآ  در  را  ش  اه  ف  ای  ق  یت  وق  .ت  انداخ 

فرد آراز  و  یق  سا  بجز  که  کرد  شکر  را  خدا  دي  د 
ه دي  ند  لي  شما  و  شکل  ني  ا  با  را  او  شرکت  در  یر  گي  د 
آب ري  ز  را  شي  ا  هت  مش  و  کرد  باز  را  آب  ری  ش  .ت  اس 
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زد صورتش  به  را  آب  مشت  نی  اول  که  نی  هم  .ت  گرف 
.دیک تر  دوباره  بغضش 

نی يا  پ  را  سرش  داد؛  هی  تک  ی  يو  روش  لبهی  به  را  دستانش 

باورش .د  شی  نم  باورش  .د  کر  هير  گ  دل  ته  از  و  انداخته 
یف مخ  او  از  را  ماجراها  نيا  تمام  بهزاد  که  د  شی  نم 

در یر  گي  د  زن  یا  پ  که  د  ري  بپذ  وانست  تی  نم  .د  باش  کرده 
و نداشته  او  به  یا  عالالقه  بهزاد  اگر  یت  ح  .ت  اس  ن  ای  م 
بود غصه  از  پر  دلش  .د  ر  کیم  یز  با  نقش  شي  برا  فقط 
چرا دی  هم  فی  م  حاالال  .د  ر  کی  م  دي  با  چه  انست  دی  نم  واقعا 

و

کنکور از  بعد  را  زی  چ  همه  که  داشت  اصرار  بهزاد 
اگر که  انست  دی  م  خوب  خودش  .د  ده  حی  توض  یا  بر 
زحمت تمام  د  شی  م  برمالال  یق  يا  حق  نی  چن  کنکور  قبل 
.ت ف  ری  م  هدر  به  بودند  ه  دیش  ک  کنکورش  یا  بر  که  ی  يا  ه 
بود بغض  سرتاسر  و  مد  آی  درم  چاه  ته  از  که  ی  يا  صد  با 

:دیل نا 
باهام؟ ید  کر  نی  همچ  چرا   _

که کرد  هي  گر  و  ماند  بود  تاده  سيا  که  ی  يا  همانج  در  آنقدر 
فهماند او  به  یق  سا  نگران  یا  صد  .د  خور  در  به  یا  تقه 

معمول حد  از  شی  ب  یت  بهداش  سي  سرو  در  حضورش  که 
از هی  تک  بود  که  یت  بی  مص  هر  با  .ت  اس  ه  دی  کش  طول 
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چیه که  دی  پاش  صورتش  به  آب  یت  مش  و  گرفته  ی  يو  روش 
بست را  آب  ری  ش  .ت  نداش  چشمانش  یز  قرم  در  یر  یث  تا 

سيو سر  از  ی  يو  روش  هی  نی  يآ  به  آخر  یه  نگا  با  و 
چشمان ن  دي  د  با  یق  سا  صورت  .د  آم  ون  ری  ب  یت  بهداش 

.ت رف  درهم  او  سی  خ 
؟یب خو  دالالرام   _

.د ز  یخ  تل  لبخند  دالالرام 
مونده؟ بودنم  خوب  یا  بر  یل  یل  د   _

.ت گرف  را  دستش  یق  سا 
یه هم  تو  مشکالالت  ني  ا  از  .م  زي  عز  ه  شی  م  درست   _

.ت هس  ا  هه  رابط 

.د کر  نگاه  یق  سا  یل  عس  چشمان  به  دالالرام 
هست؟ دروغ  همه  یه  رابط  تو   _

.د دا  قورت  را  بغضش 

.سه خوند  ا  هه  رابط  یه  هم  یه  فاتح  که  صورت  ني  ا  در   _

.دیش ک  یه  آ  یق  سا 
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از بهش  ید  ب  فرصت  قطعا  .ه  بد  وقت  بهزاد  به  دالالرام 
_

بهت یز  یچ  اگه  ندارم  شک  من  .ه  ن  کی  م  دفاع  خودش 

.ینیب ن  بی  آس  که  بوده  ني  ا  برا  نگفته 

ارازيت پ 
۴۳  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  نگاه  یق  سا  به  دی  ناام  دالالرام 
ت؟ سی  ن  طور  ني  ا  .م  دي  د  بی  آس  تر  شی  ب  که  االالن   _

در که  نداشت  یز  یچ  .ت  انداخ  نی  يا  پ  را  سرش  یق  سا 
:د کر  زمزمه  آرام  اما   ، ديو  بگ  بهزاد  از  دفاع 

که م  گی  نم  یت  ح  .م  ن  کی  نم  دی  يا  ت  رو  بهزاد  کار  دالالرام   _
حرف باهاش  دي  با  اما   ، ید  ب  جبران  فرصت  بهش  دي  با 
باعث بهزاد  یا  حرف  دي  شا  .ی  بشنو  رو  حرفاش  و  ین  بز 

.ه ش  کم  یر  دا  االالن  که  ید  ب  حس  ني  ا  از  یم  ک  شن 

نيا در  یر  یص  تق  چی  ه  یق  سا  .د  دا  تکان  سر  دالالرام 
در آن  از  شی  ب  وانست  تی  نم  واقعا  و  نداشت  اي  قضا 
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نيا بنابر  .د  کن  بحث  یق  سا  با  موضوع  ني  ا  با  رابطه 
:دیس پر  کوتاه 

بکنم؟ دي  با  ار  کی  چ   _
.ت انداخ  باالال  شانه 

یر کا  هر  کرده  بهم  کنکور  تو  که  یک  کم  بخاطر   _
.ش زحمات  جبران  یا  بر  باشه  م  ني  ا  .م  ن  کی  م  براش  نی  بگ 

.د ش  ه  ری  خ  شي  ا  هش  کف  به 
مین و  تی  م  می  باش  هم  ني  د  ر  يز  که  ني  ا  بدون  اون  از  بعد   _

.میش جدا  ه  گي  د  هم  از 

.د ز  شي  صدا  ناراحت  یق  سا 
.. .م  دالالرا   _

و شده  او  کي  نزد  تا  شد  باعث  دالالرام  لرزان  یه  چان 
را او  دالالرام  تی  مظلوم  .د  کن  حلقه  او  دور  را  دستانش 

هم او  .ت  نداخ  ای  م  خود  دور  چندان  نه  یه  گذشت  د  ا 
او که  قی  عم  و  سخت  یق  عش  .د  بو  کرده  تجربه  را  عشق 
در .د  بو  داده  قرار  یر  ته  دیچ  یپ  و  ر  تت  سخ  طي  شرا  در  را 

درک را  او  حس  وانست  تی  م  اما  نبود،  دالالرام  ت   
موقع

.د کن 
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درست یچ  همه  .ه  بد  فرصت  خودتون  به  دالالرام   _
.ه شی  م 

.دین ش  زور  به  را  دالالرام  یا  صد 
پنهونش من  از  که  یر  کا  کنم  باور  ونم  تی  نم  هنوزم   _

.ه باش  بوده  یز  یچ  نی  همچ  رد  کی  م 
هزارم بار  یا  بر  تا  کرد  تالالش  و  داد  ون  ری  ب  را  نفسش 

.د آم  ون  ری  ب  یق  سا  آغوش  از  .د  نزن  هي  گر  ري  ز 
کنم؟ ار  کی  چ  دي  با   _

.ت گرف  را  دستش  یق  سا 
ونن دی  م  اونا  قطعا   .. .م  بهنا  و  آراز  شی  پ  مي  بر   _

.یریگ ب  جلوشو  دي  با  یر  چطو 

داده فشار  را  او  دست  یق  سا  تا  شد  باعث  دالالرام   
سکوت

شدند اتاق  وارد  یت  وق  .د  شون  آراز  اتاق  یه  را  مجدد  و 
.د ش  بلند  شي  جا  از  عي  سر  نشان  دي  د  با  بهنام 

؟یب خو  دالالرام   _

.د آور  ون  ری  ب  یق  سا  دست  از  را  دستش  دالالرام 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                  

       

 

                

                

                    

                 

               

 

           

              

   

 

       

                

 

 

                  

           

       

نيا وام  خی  م  د؟  ای  برم  من  دست  از  یر  کا  چه  نی  بگ   _
.ه ش  تموم  زودتر  ماجرا 

یق سا  یه  اشار  با  که  د  يو  بگ  یز  یچ  خواست  بهنام 
دفاع برادرش  از  تا  نبود  یب  مناس  وقت  .د  کر  سکوت 

هین ثا  چند  از  بعد  و  دی  کش  ش  يا  موه  الالی  یت  دس  کالالفه   .  
کن

.د ش  ه  ری  خ  دالالرام  نی  غمگ  و  ان  زي  آو  صورت  به  دوباره 
.. .ی  دار  خبر  یچ  همه  از  بگو   .. .ش  به  بزن  زنگ   _

.د کر  قطع  را  بهنام  حرف  دالالرام 
تو دارم  ازش  که  ی  يا  هه  شمار  .ه  دی  نم  جواب  تماسامو   _

.ن ت  سی  ن  دسترس 

.د دا  تکان  سر  بهنام 
بزن زنگ  من  یش  گو  با  .ه  دی  م  جواب  منو  تماس   _

.ش به 

و تاد  سي  ا  او  مقابل  .ت  برداش  قدم  بهنام  سمت  به  دالالرام 
.د کر  دراز  سمتش  به  را  دستش 

.نيد ب  رو  ون  تی  گوش  پس   _
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.دير پ  ا  هن  آ  یه  مکالم  ن  ای  م  نگران  آراز 
بمونه بهتره  ت  سی  ن  خوب  حالتون  اگه  خانم  دالالرام   _

.. .ا  ي  فردا  یا  بر 

:ت گف  تی  قاطع  با  دالالرام 
حرف وام  خی  م  .ش  به  نی  بزن  زنگ  .ه  خوب  من  حال   _

.ش باها  بزنم 

ارازيت پ 
۴۳  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

و انداخته  دالالرام  صورت  به  یه  نگا  دي  ترد  با  بهنام 
یه شمار  .د  آور  ن  ور  یب  کتش  بی  ج  از  را  ش  ای  گوش 

با .ت  گرف  دالالرام  سمت  به  را  یش  گو  و  گرفته  را   
بهزاد

مکالمه ني  ا  یه  شنوند  داشتند  دوست  سه  هر  که  ني  ا 
دالالرام طي  شرا  که  دانستند  یم  هم  را  ني  ا  انگار  اما   

باشند،

به نی  هم  یا  بر  بمانند  اتاق  در  که  ت  سی  ن  یط  يا  شر 
و گرفته  بهنام  دست  از  را  یش  گو  دالالرام  که  ني  ا  محض 
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.د کردن  ترک  را  اتاق  آرام  سه  هر  چسباند  گوشش  به 
خود ني  ا  ر  گي  د  حاالال  .د  بودن  گفته  دالالرام  به  را  ا  ه   

گفتن

دالالرام .د  ر  کی  م  تي  ري  مد  را  طي  شرا  دي  با  که  بود   
دالالرام

انش جی  ب  تن  رفتنشان  از  بعد  و  شد  ه  ری  خ  ا  هن  آ  رفتن  به 
شد همزمان  نشستنش  .ت  انداخ  ا  هل  مب  از  یک  ي  یو  ر  را 

.ش گوش  در  بهزاد  یا  صد  ن  دی  چی  پ  با 

.ن نز  زنگ  روز  چند  هي  گفتم  خوبه  بهنام؟  هی  چ   _
.ت دست  از  م  شی  م  ونه  وي  د  آخرش 

.دیک تر  دالالرام  بغض 

.م سالال   _

.د ش  قطع  خط  پشت  یا  صد  ین  طوالال  ی  يا  هه  ین  ثا  یا  بر 
و شده  شوکه  .ت  نداش  اعتماد  شيا  هش  گو  به  بهزاد  انگار 
پشت سکوت  .د  بو  داده  دست  از  را  زدن  حرف  ی  يا  توان 

تکان را  شي  ا  هب  ل  دوباره  تا  کرد  وادار  را  دالالرام   
خط،

.د ده 
؟ید کر  طع  ق 
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.د کر  پر  را  گوشش  بهزاد  ناباور  یا  صد  باالالخره 
... .م  دالالرا   _

******

ه کی  حال  در  .د  کر  نگاه  مقابلش  یه  صفح  ارقام  و  اعداد  به 
با را  انگشتانش  بود  اپ  تپ  ل  یه  صفح  به  نگاهش 

چند از  بعد  .د  درآور  حرکت  به  ورد  بی  ک  یو  ر  سرعت 
.ت نشس  شي  ا  هب  ل  یو  ر  یگ  بزر  لبخند  هی  ثان 

... .ن  يا  از  م  ني  ا   _
مداربستهی یا  هن  یب  دور  به  مربوط  تم  سی  س  بود  توانسته 
.د بو  دشوار  کارش  یک  اند  .د  کن  هک  را  ا  وی  ه  یه  کارخان 
داشتند، یب  خو  نسبتا  یت  ین  ام  تم  سی  س  کارخانه  یا  هن  یب  دور 

که داشت  یف  ضع  نقاط  ی  اه  برنام  هر  او  دي  د  از  اما 
بود ز  ای  ن  که  یت  اطالالعا  هر  به  ا  هن  آ  از  استفاده  با  د  ش   

م

نفوذ با  بود  شده  موفق  که  حاالال  مثل  .د  کر  ا  دی  پ  ی   
دستر

به مربوط  شده  ه  ری  ذخ  یا  هم  لی  ف  کل  به  تم  سی  س  ني  ا  در 
هم یم  مه  اطالالعات  یو  حا  بود  ممکن  که  ا  هن  یب  دور 

.د باش  داشته  یس  دستر  باشند 
یر دا  الالزم  تخمه  کاسه  هي  حاالال   .. .د  بهزا  آقا  نی  اک  ما  لی  ف   

_

!ین ک  تماشا  م  لی  ف  صبح  تا  و  یش  بک  دراز  تا 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

  ند ی بب   را   ها لم ی ف   نکه ي ا   از   قبل   . داد   بدنش   به   ی قوس   و   کش 

  خود   ی برا   وه ی م   بشقاب   ک ي   خچال ي   داخل   از   و   شد   بلند 

  مخصوص   ی جعبه   از   هم   کانتر   ی رو   از .  آورد 

  به   نبار ي ا   و   برداشت   ی چوب   آبنبات   چند   ش ي ها شکالت 

  از   ی ک ي   و   شده   ولو   کاناپه   ی رو   ز ی م   پشت   نشستن   ی جا 

  را   پشتش   بالش .  گذاشت   دهانش   داخل   ز ی ن   را   ها آبنبات 

  مشغول   و   کرده   باز   را   لم ی ف   ن ی اول   و   کرد   مرتب 

  با   را   ها لم ی ف   تمام   بخواهد   اگر   دانست ی م .  شد   ش ي تماشا 

  ساعته   ۲۴  ها لم ی ف .  آورد ی م   کم   فرصت   کند   تماشا   دقت 

  ثبت   ز ی ن   کارخانه   مختلف   نقاط   از   ی طرف   از   و   بودند 

  و   گذاشت   تند   دور   ی رو   را   لم ی ف   اجبار   به .  بودند   شده 

  ک ي   ک ي نزد .  شد   ره ی خ   تاپش لپ   ی صفحه   به   ل ی م ی ب 

  کرد   حس   که   بود   دن ي د   مشغول   همانگونه   ساعت 

  و   کرد   استپ   را   لم ی ف   ناچار   به .  اند گرفته   درد   چشمانش 

 .  د ی کش   ی ا ازه ی خم 

 .  س ده ي فا ی ب   ی نطور ي ا _  

 

 : کرد   زمزمه   خود   ی برا   متفکر 
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پخش ا  هی  ند  به  بست  تو  یزی  چ  یص  قر  همچنان  اگه   _
حذف و  ره  کارخون  یا  قسمت  از  یض  بع  یا  م  لی  ف  دي  با  کنن 

.م کن 

وارد دوباره  .ت  نشس  و  شد  بلند  کش  دراز  حالت  از 
.د ش  ش  اه  کرد  ه  ری  ذخ  یا  هم  لی  ف  ت  سی  ل 

.م کن  چک  رو  بعد  به  ید  ن  به  بست  قسمت  دي  با   _

برود یر  گي  د  یه  پوش  سراغ  خواست  فکرش  از  یض  را 
از را  یش  گو  که  ني  ا  بدون  .د  خور  زنگ  ش  ای  گوش  که 
نگاه آن  یه  صفح  به  بردارد  کاناپه  مقابل  زی  م  یو  ر 

!د بو  بهنام  .د  کر 

ارازيت پ 
۴۳  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.دیش ک  یف  پو  کالالفه 
یش با  نداشته  واجب  کار  اگه  قسم  خدا  به  بهنام   _

.ن نز  زنگ  یت  نداش  واجب  کار  گفتم  خوبه  .ت  شم  کی  م 
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من انگار  نه  زی  م  زنگ  بار  هي  ساعت  هي  هر  ه  کی  مرت 
.م نامزدش 

ش ای  ب  لر  يز  یا  غرغره  با  و  گذاشت  کنار  را  اپ  تپ  ل 
کرده وصل  را  تماس  .ت  برداش  زی  م  یو  ر  از  را  یش  گو 
بهنام به  که  ني  ا  از  قبل  .د  چسبان  گوشش  به  را  یش  گو  و 

:دير غ  کند  سالالم  که  دهد  یت  فرص 

.ن نز  زنگ  روز  چند  هي  گفتم  خوبه  بهنام؟  هی  چ   _
.ت دست  از  م  شی  م  ونه  وي  د  آخرش 

آن یا  بج  اما  بود،  بهنام  طلبکار  یا  صد  ن  دی  شن  منتظر 
شيا بر  شدت  به  که  ین  ز  ار  دض  بغ  و  في  ظر  یا  صد 

.د خور  چی  پ  گوشش  در  بود  آشنا 
.. .م  سالال   _

گوشش از  را  یش  گو  که  شد  شوکه  آنقدر  .د  ش  شوکه 
شود مطمئن  تا  کرد  نگاه  آن  یه  صفح  به  و  داد  فاصله 

.د بو  ه  دي  ند  اشتباه  ش  ای  گوش  یه  صفح  یو  ر  را  بهنام  اسم 
خشکش ش  ای  گوش  صفحهی  یو  ر  بهنام  اسم  به  ه  ری  خ 
دالالرام یا  صد  که  ماند  حال  همان  به  هی  ثان  چند  .د  ز 

.ت انداخ  نی  طن  گوشش  در  مجدد 
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؟ید کر  قطع   _

دالالرام به  فقط  آرام  یا  صد  نيا  .د  بو  دالالرام  .د  بو   
خودش

یش گو  اما  داشت،  تعلق  ش  ای  داشتن  دوست  یه  يا  همس 
بود؟ افتاده  یق  اتفا  نکند  رد؟  کی  م  چه  او  دست  در  بهنام 

ذهنش در  و  آمده  سراغش  به  فکرها  ني  تر  مسموم 
زبان بر  را  ا  هن  آ  از  دام  کچ  یه  نتوانست  اما  شدند،  في  رد 

.د کر  صدا  را  دالالرام  فقط  ر  ای  خت  ای  ب  و  ورد  ای  ب 
.. .م  دالالرا   _

آوار سرش  یو  ر  ای  دن  تا  شد  باعث  دالالرام  دلخور   
لحن

.ت اس  داده  رخ  یق  اتفا  بود  مطمئن  .د  شو 
باشم؟ من  یت  نداش  انتظار  ؟ی  شد  شوکه   _

.د بو  ر  تی  کار  ش  ای  بعد  یه  ضرب 
نه؟ .ی  بشنو  رو  رادمنش  دکتر  یا  صد  ید  بو  منتظر   _
.م گی  م  رو  دوقلوت  داداش  ؟  هیک  منظورم  که  ین  و  دی  م 

خي تنش  .ت  خي  ر  فرو  قلبش  در  یز  یچ  کرد  حس  بهزاد 
باخبر موضوع  ني  ا  از  دالالرام  د  شی  نم  باورش  .ت  بس 

.د بو  کرده  شروع  قدمه  می  ب  .د  باش  شده 
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؟ی يا  کج  دالالرام   _
که یت  جمالال  یو  ر  کرد  یع  س  و  بست  را  چشمانش 

.د کن  تمرکز  ورد  ای  ب  زبان  بر  واست  خی  م 
بهت دي  با  که  هست  ا  زی  چ  یل  یخ  .م  ین  بز  حرف  دي  با  نی  بب   _

محکم لی  دل  قسم  بابام  مامان  روح  به   .. .م  بد  حی  توض 

.مير کا  پنهون  برا  داشتم 

:دیل نا  دالالرام 
.. .م  به  یت  گف  دروغ  .ی  نکرد  یر  کا  پنهون  تو  بهزاد   _

:د ز  هق 
.ید کر  فرضم  احمق  .ی  کرد  سوءاستفاده  اعتمادم  از   _

انست دی  نم  .د  ش  بلند  شي  جا  از  سردرگم  و  کالالفه   
بهزاد

آرام یک  اند  را  دالالرام  که  فت  گی  م  چه  دي  با  طي  شرا  آن   
در

.د ر  کی  م 
.ت به  م  دی  م  حی  توض  دالالرام   _
.د بر  شي  موها  الالی  را  دستش 

.م بگ  دروغ  بهت  خواستم  یم  ن   .. .م  عاشقت  من  بخدا   _
.م شد  مجبور 

.دیخ چر  خودش  دور  و  داد  قورت  را  دهانش  آب 
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بهزاد جون  ؟ی  شی  م  آروم  م  کي  کردم  غلط  بگم  اصالال 

_

.ن نک  هي  گر 

زمزمه او  ین  ا  می  پش  از  پر  جمالالت  به  وجه  تی  ب   
دالالرام

:د کر 
نکنم؟ هي  گر  مهمه  برات  مگه   _

:د دا  جواب  تي  جد  با  و  عي  سر  بهزاد 
مگه  .. .ی  م  زی  چ  همه  تو  دالالرام   .. .ت  هس  که  معلومه   _

تو؟ بجز  دارم  رو  یک  ای  دن  ني  ا  تو  من 

بغض یا  صد  با  همراه  که  دالالرام  دار  صدا  پوزخند 
.د آور  درد  به  را  قلبش  بود  شده  مخلوط  آلودش 

من که  ی  يا  ج  تا   .. .ت  هس  دوقلوت  داداش  من؟  بجز   _
.یر دا  هم  آشنا  و  دوست  یل  ک  م  دی  فهم 

ارازيت پ 
۴۳  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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:دیل نا  بهزاد 
اون کار  باز  نکنه  گفته؟  ارو  زی  چ  ني  ا  بهت  یک  دالالرام   

_

بهنام یش  گو   .. .م  نی  بب  واستا  اصالال  ه؟  تی  عوض  ی   
پسرعم

نه؟ کی  م  ار  کی  چ  تو  دست 

:د کر  نجوا  لرزان  ی  يا  صد  با  دالالرام 
هم یل  آشغا  هر  نی  آرم  ین  و  دیم  ؟  می  عوض  یه  پسرعم   _
برام رو  عاشق  یا  آدم  ادای  .د  ر  کی  نم  یز  با  نقش  بود  که 
با رو  واست  خی  م  که  یچ  هر  .د  بو  خودش  .د  ور  آی  درنم 

که ی  يا  زی  چ  اگه  یت  ح  .د  ور  آی  م  زبون  به  صداقت 
نه بود،  شی  واه  خه  د  اي  ز  و  یب  طل  جاه  سر  از  واست  خی  م 
رو دلخسته  و  عاشق  آدم  هي  نقش  مدت  تمام  که  تو  مثل 

.ید کر  یز  با  برام 

:دير غ  یب  عص  .ت  رف  در  کوره  از  بهزاد 
دالالرام ؟ی  ببر  سوال  ري  ز  و  مه  عالالق  ین  و  تی  م  ی   

چطو  _
یر طو  ني  ا  یو  بشن  حرفامو  که  نيا  از  قبل  م  دی  نم  حق  بهت 

که دادم  انجام  کار  یر  س  هي  من  آره  .ی  کن  قضاوتم 

لیل د  ون  شه  هم  برا  اما  بودن،  یط  غل  یا  کار  ظاهرا 
.م بد  حی  توض  بهت  یر  بذا  دي  با  .م  داشت 
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.د کن  صاف  را  شي  صدا  کرد  یع  س  دالالرام 
حیض تو  و  ین  یب  ب  منو  یر  دا  فرصت  امروز  خب   _

!ید ب 

.د ش  قبل  از  ر  ته  کالالف  بهزاد 
.. .ز  امرو  دالالرام   _

.د کر  قطع  را  او  یه  جمل  تي  جد  با  دالالرام 
اي  .. .ت  م  نی  بب  م  ای  ب  ید  یم  رو  یت  هس  که  ی  يا  ج  آدرس  اي   _

.یديد تی  زندگ  تو  منو  ین  کی  م  فراموش  کالال  ه  گي  د 

دالالرام .د  ز  شي  صدا  دالالرام  یه  جمل  از  ناباور  بهزاد 
:ت گف  او  نزار  لحن  به  وجه  تی  ب 

چند تا  .م  خود  یه  شمار  به  کن  مک  ای  پ  رو  آدرس   _
قسم .ی  نی  بی  نم  منو  ه  گي  د  یت  هس  کجا  یگ  ن  ه  گي  د  یه  قی  دق 

.م ور  خی  م 

تا کرد  قطع  را  تماس  ش  اه  جمل  ن  اي  پا  از  بعد  بالالفاصله 

مشتش در  را  یش  گو  .د  ببند  را  بهزاد  اعتراض  راه 
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.ت گش  ش  فی  ک  دنبال  به  اتاق  در  واس  حی  ب  .د  دا  فشار 
کار اتاق  از  زد  چنگ  مبل  یو  ر  از  را  ش  فی  ک  یت  وق 
بهنام و  یق  سا  آراز،  اتاق  ون  ری  ب  .د  ش  خارج  آراز 

به .د  ني  بگو  یز  یچ  ا  هن  آ  نداد  فرصت  .د  بودن  منتظرش 

دراز سمتش  به  را  دستش  یش  گو  و  شد  کي  نزد  بهنام 
.د کر 

.ش م  نی  بب  کي  نزد  از  م  ری  م   _

.ت گرف  را  یش  گو  بهنام 
.ت سی  ن  خوب  حالت  .ت  سونم  ری  م   _

.د کر  مخالفت  دالالرام 
یس ک  وام  خی  نم  .م  ری  م  ی  يا  تنه  خودم  .د  وا  خی  نم  نه   _

.د ای  ب  باهام 
نهاد شی  پ  تا  کرد  مجاب  زی  ن  را  یق  سا  قاطعش  لحن 

یظ خداحاف  ه  کی  زمان  .د  ور  ای  ن  زبان  بر  را  ش  ای  همراه 
طيا شر  تا  خواست  خدا  از  فقط  دی  شن  را  دالالرام  ان  جی  ب 

.د ب  اي  بهبود  زودتر  چه  هر  دالالرام  و  بهزاد 
*****
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چه خانه  ني  ا  .ت  دوخ  چشم  مقابلش  یه  طبق  چند  برج  به 
را ت  ای  کل  بهنام  .د  باش  داشته  بهزاد  به  وانست  تی  م  یط  رب 

نیش ما  و  خانه  ني  ا  ظاهرا  .د  بو  کرده  في  تعر  شي  برا 
ن اي  جر  خودش  بود  بهزاد  یا  پ  ريز  قبالال  که  یت  می  ق   

گران

طبق .د  ش  برج  یب  الال  وارد  .ت  داش  را  خود  خاص 

آخر یه  طبق  به  دي  با  بود  فرستاده  بهزاد  که  یس  آدر 
برود آسانسور  سمت  به  خواست  که  نی  هم  .ت  ف  ری  م 

.د کر  متوقفش  ی  يا  صد 
؟ ني  ر  بی  م  في  تشر  کجا  .ن  ین  ک  صبر  خانم   _

مقابلش ال  سن  ای  م  ید  مر  .دی  چرخ  صدا  سمت  به   
دالالرام

.د بو 
!ر آخ  یه  طبق   _

.د کر  زي  ر  را  چشمانش  مرد 
؟ ني  دار  کار  یک  با   _

:د دا  جواب  وصله  حی  ب  دالالرام 
!یریم ا  یا  آق   _
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:دیس پر  یو  کنجکا  با  مرد 
منظورتونه؟ دکتر  یا  آق   _

ارازيت پ 
۴۳  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

و قی  عم  لبخند  دي  د  که  را  دالالرام  دادن  تکان  سر 
.د ز  یر  معنادا 

.نير دکت  یا  آق  مهمون  نیت  ف  گی  م  اول  از  خانم  خب   _

.د کر  اشاره  آسانسور  به 
.م کرد  معطلتون  که  وام  خیم  عذر  .ن  ی  يا  بفرم   _

آسانسور وارد  یف  حر  گفتن  بدون  و  وصله  حی  ب   
دالالرام

به ه  کی  حال  در  و  داده  فشار  را  موردنظرش  یه  دکم  .د  ش 
.ت بس  را  چشمانش  بود  داد  هیک  ت  آسانسور  نی  کاب  ار  وي  د 

یر خب  یت  ح  !د  بودن  چه  شي  ها  لباس  مد  آی  نم  دش  اي  اصالال 

چشمانش دي  شا  .ت  نداش  زین  صورتش  لي  شما  و  شکل  از 
مهم شي  برا  .ه  ن  هم  دي  شا  بودند  شده  قرمز  هي  گر  اثر  در 
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  کرد ی م   اعالم   که   ی زن   ناز   پر   و   ف ي ظر   ی صدا   با .  نبود 

  را   چشمانش   است   ده ی رس   نظرش   مورد   ی طبقه   به 

  به   و   آمد   رون ی ب   آن   از   شد   باز   که   آسانسور   در .  گشود 

.  دوخت   چشم   بود   نگاهش   ررس ی ت   در   که   ی در   تنها 

  پرنده   دو   شکل .  زد ی م   برق   که   رنگ   ی ا قهوه   ی در 

  ی مت ی ق   گلدان   ک ي   و   بود   شده   ی کار   کنده   در   ی باال 

  دالرام   ی ها لب   ی رو   ی پوزخند .  بود   آن   کنار   هم   بزرگ 

  واحد   در   بهزاد   که   يی ها   زمان .  کرد   خوش   جا 

!  گذراند ی م   وقت   ی ا خانه   ن ی چن   در   نبود   شان يی رو روبه 

  در   کنار   زنگ   مکث   ه ی ثان   ک ي   بدون   و   شد   در   ک ي نزد 

  بهزاد   قامت   و   شد   باز   در   بعد   ه ی ثان   چند .  داد   فشار   را 

  را   بهزاد   نگران   نگاه   توانست .  گشت   ان ي نما   مقابلش 

 .  کند   احساس   خودش   ی رو 

 ؟ ی خوب ...  دالرام _  

 

  تا   شد   باعث   بود   بهزاد   لحن   در   که   ی د ي ترد   و   شک 

 . کند   خوش   جا   او   ی ها لب   ی گوشه   ی پوزخند 

 ! ام ی عال   تو   لطف   به _  
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دالالرام .ت  رف  کنار  در  مقابل  از  یگ  شرمند  با  بهزاد 
و آورده  در  را  شي  ا  هش  کف  .د  نمان  او  تعارف  منتظر 
.د مان  باز  دهانش  خانه  تجمالالت  ن  دي  د  با  .د  ش  خانه   

وارد

.د چرخان  خانه  ت  می  ق  گران  مبلمان  یو  ر  را  نگاهش 

!یت ساخ  خودت  برا  یگ  زند  خوب   _

تا آورد  باالال  را  دستش  .د  کر  ش  کي  نزد  پشت  از  بهزاد 
.د ش  ان  می  پش  آخر  یه  ین  ثا  در  اما  کند،  لمس  را  او  یه  شان 

.ه دوستم  برا  شه  یث  اثا  اسباب  و  خونه   _

فاصله بهزاد  از  و  برداشته  جلو  به  قدم  چند  دالالرام 
.ت گرف 

اي دستت  سپرده  رو  خونه  ني  ا  که  ناستت  شی  م  خوب   _
ناستت؟ شی  م  که  نه  کی  م  فکر  من  مثل 

او چشمان  در  .د  رسان  دالالرام  مقابل  را  خودش  بهزاد 
.د ش  ه  ری  خ 

.ه بش  یر  طو  ني  ا  واستم  خی  نم   .. .ی  دل  وام  خی  م  معذرت   _
.م بگ  بهت  رو  یچ  همه  واستم  خی  م  کن  باور 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

             

         

                  

                 

                

                

                      

   

 

              

                  

             

 

           

                 

 

     

                    

   

 

.د دا  را  نگاهش  جواب  ید  یم  ناا  با  دالالرام 
؟ید ب  حی  توض  یت  واس  خی  م  یر  چطو  ؟ی  ک   _

ر ای  خت  ای  ب  .ت  گرف  را  بهزاد  یه  قي  و  آورده  باالال  را   
دستش

.د آور  زبان  بر  را  دلش  یو  ر  شده  تلنبار  یا  هف  حر 
یا و  خی  م  یر  چطو  االالن  ن  یم  ه  که  سواله  برام  اصالال   

_

یگ ب  یا  و  خی  م  یر  چطو  ؟  ید  ب  حی  توض  رو  ن  اي  جر  ني  ا 
به رو  دودمانش  تا  یت  خي  ر  یت  دوس  طرح  دختر  هي  با  که 

؟ید ب  باد 
:دیل نا 

یر چطو  .م  بود  کرده  اعتماد  تو  به  من  بهزاد   _
اصالال ؟ی  بزن  حرفارو  ني  ا  و  یت  سي  وا  روم  تو  یا  و  خ   

م

؟ین ک  دفاع  خودت  از  وای  خی  م  یر  چطو 

.ت دوخ  سقف  به  را  نگاهش  بهزاد 
.م نی  بب  تورو  که  بود  ن  يا  از  قبل  ماجراها  ني  ا   _

.د ز  ید  پوزخن  دالالرام 
رابطه ني  ا  در  ندارم  حق  من  که  ه  ني  ا  منظورت  آهان   _

کنم؟ اعتراض 
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.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
بذار ه  قی  دق  چند  یا  بر  رو  ت  تین  عصبا  لطفا  دالالرام   _

.ر کنا 
.ت گرف  را  او  دست 
.ا لطف  نی  بش  ای  ب   _

ین جا  .د  کر  اطاعت  او  حرف  از  سکوت  در  دالالرام 
بهزاد نشست  کاناپه  یو  ر  یت  وق  .ت  نداش  تادن  سي  ا  یا  بر 

:ت گف 
تم؟ خي  ر  یت  دوس  طرح  دختر  اون  با  من  گفته  یک   _
به هم  هی  ثان  هي  من  قسم  بابام  مامان  روح  به  دالالرام 

.م نکرد  نت  ای  خ  داشتم  بهت  که  یا  عالالقه 

ارازيت پ 
۴۳  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  بغض  دالالرام 
!یر دا  نت  ای  خ  از  رو  خودت  خاص  في  تعر  تو  پس   _
هي با  من  ید  یم  فه  االالن  کن  فکر   .. .ن  م  یا  ج  بذار   

خودتو
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با خودت  که  ید  ح  نی  هم  در  .م  داشت  ارتباط  ه  گي  د  مرد 
؟ هی  چ  حست  بگو  بهم  حاالال  خب  !ی  دار  ارتباط  زن   

اون

نتوانست .د  یش  ک  و  برد  ش  يا  موه  الالی  را  دستش  بهزاد 
از یک  ي  یو  ر  را  خودش  .د  ت  سي  با  پا  سر  آن  از  شی  ب 

دستانش ن  ای  م  را  سرش  و  انداخته  نفره  تک  یا  هی  راحت 
.ت گرف 

و سراغت  م  ای  م  .م  شی  م  ناراحت  م  شی  م  یب  عص   _
.م بنداز  راه  اد  دی  ب  و  داد  یل  ک  ممکنه 

.ه نبود  بد  اونقدرام  من  نش  کا  و  پس   _

:دیل نا  و  شده  ه  ری  خ  او  صورت  به  ر  ای  خت  ای  ب  بهزاد 
همه .ن  گفت  بهت  ارم  ني  ا  حتما  .ن  کرد  نابودم  اونا  دالالرام 

_

.. .و  مه  خانواد   .. .و  بابام  مامانمو  .ن  گرفت  ازم  مو  زی  چ 
ردم؟ کی  م  تماشا  دي  با  چقدر   .. .و  ر  مون  کی  کوچ  یه  خون 

ذهنش در  ید  اي  ز  سواالالت  هنوز  .د  یک  تر  دالالرام   
بغض

حرف ت  ای  کل  در  اما  بودند،  مانده  پاسخ  یب  که  بودند 
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یگ زند  یا  بر  که  یت  اتفاقا  به  راجع  ی  يا  ه  زی  چ  بهنام  یا  ه 
.د بو  ه  دی  فهم  بود  داده  رخ  ا  هن  آ 

؟یشیم آروم  ه؟  شی  م  یچ  گرفتن  انتقام  با   _

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  بهزاد 
کار ني  ا  با  .م  انتقا  ذارم  یم  ن  و  ني  ا  اسم  شما  برخالالف  من 

_

ما مثل  کارخونه  اون  تو  یم  آد  چی  ه  ه  گي  د  وام  خی  م 
چه شده  خراب  اون  تو  یر  ندا  خبر  تو  .ه  نش  بدبخت 

.هی يا  خبر 

رو هی  بق  که  ني  ا  یا  بر  دستت  کف  یت  گذاش  رو  جونت   _
؟ید ب  نجات 

:ت گف  قاطع  بهزاد 
!ه فت  وی  نم  من  برا  یق  اتفا   _

:دير غ  دالالرام 
؟یچ افتاد  اگه   _

.. .م  دالالرا   _
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.ت انداخ  باالال  شانه  دالالرام 
.ه دی  رس  سر  به  ارتباطمون  عمر  نم  کی  م  فکر   _

:دير پ  جا  از  بهزاد 
؟ هی  چ  منظورت   _

فرو را  بغضش  و  داده  قورت  را  دهانش  آب  دالالرام 
.د خور 

چقدرم هر  .م  هم  فی  م  حاالال  .مي  دار  فرق  باهم  یل  یخ  ما   
_

ست بن  ب  به  ون  مه  رابط  د  ای  ب  خوشمون  ه  گي  همد  از 
.ه ور  خی  م 

.د کر  نگاهش  ناباورانه  بهزاد 
اصالال من  تو  برعکس  .م  دالالرا  نگو  مزخرف   _

.م ن  کی  نم  فکر  یر  طو  ني  ا 
.د آور  باالال  را  دستانش 

کن باور   .. .ی  ناراحت  دستم  از  ونم  دی  م   .. .م  متاسف   _
کارامه، بابت  تي  دلخور  از  حرفا  ني  ا  یه  شي  ر  همم  فی  م 
من دالالرام  .م  ین  ک  خراب  رو  یچ  همه  ت  سی  ن  قرار  اما 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                

                    

        

                

                      

             

       

                      

   

 

         

                  

       

 

 

 

         

     

       

نيا فقط  .م  نگفت  دروغ  بهت  داشتنم  دوست  به  راجع 
چون کردم  یف  مخ  ازت  رو  یت  لعن  جی  پ  اون  و  اي  قضا 

ریگ در  واستم  خی  نم   . ینی  بب  بی  آس  واستم  خی  نم 
.ن بزن  لطمه  کنکورت  به  بود  ممکن  که  یش  ی  يا  ماجراه 
و قی  دق  خودم  روزا  نی  هم  تو  تا  بودم  فرصت  هي  منتظر 

.م بد  حی  توض  بهت  رو  یچ  همه  کامل 
.د کر  مشت  را  دستانش 

تو زده  گند  و  ه  دی  کش  رو  زحمتش  بهنام  آقا  اونم  که   _
!یچ همه 

.د کر  نگاهش  یگ  خست  با  دالالرام 
همه ؟ی  نی  بی  نم  یل  اشکا  ن  يا  ماجراها  ني  ا  تو  ین  عي  پس   _

؟ هی  اک  نظرت  از  ی 

.. .ی  دل   _

.د آور  باالال  را  دستش  دالالرام 
.د بهزا  نگو  یچ  یه   _
.د ش  بلند  شي  جا  از 
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حیج تر  اصالال  یم  نفه  به  ید  ز  خودتو  که  یت  وق  تا   _
.م نزن  حرف  باهات  م  دی  م 

ارازيت پ 
۴۳  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

شيا سرج  همچنان  .د  نکر  باور  را  او  رفتن  اول  بهزاد 
سمت به  تی  قاطع  با  دالالرام  که  ديد  یت  وق  اما  بود،   

نشسته

.دير پ  جا  از  رفت  خانه  در 
.. .ا  توروخد  دالالرام   _

.ت گرف  پشت  از  را  او  یو  باز 
؟ین کی  م  ار  کی  چ  یر  دا   _

ته خي  ر  فرو  شي  ها  اي  رو  .ت  بس  کوتاه  را  چشمانش   
دالالرام

اي ناخت،  شی  نم  را  بهزاد  ن  يا  .د  بو  شده  سردرگم  .د  بودن 
کالال که  رد  کی  م  اعتراف  ديا  ب  فت  گی  م  ر  تت  درس  اگر 

خود موضع  سر  قاطع  که  ید  بهزا  .د  ناس  شی  نم  را  بهزاد 
به را  ا  هم  آد  آن  شده  طور  هر  واست  خی  م  و  تاده  سي  ا 
او به  ه  شی  هم  که  ید  بهزا  با  برساند  اعمالشان  یا  سز 
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یگ زند  لحظه  در  و  د  ری  نگ  سخت  را  یگ  زند  فت  گی  م 
آدم هي  همسا  مرد  انگار  .ت  داش  فرق  مرتبه  هزاران  کند 

ریس ا  را  شي  بازو  حاالال  که  ید  مر  ني  ا  و  بود  یر  گي  د 
به را  او  یه  چهر  ماسک  فقط  بود  کرده  ش  اه  مردان  دست 
که ید  مر  یا  هه  سي  مقا  تمام  از  دی  ناام  .د  بو  زده  صورت 

به هي  همسا  ین  داشت  دوست  مرد  و  تاده  سي  ا  کنارش 

.دیخ چر  طرفش 

فکر وز  ري  د  تا  !ت  ناسم  شیم  ن  نم  کی  م  حس  من  بهزاد   _
ه گي  د  یک  ي  انگار  حاالال...  اما  ناسمت،  شی  م  کم  ردم  کی  م 

!یت هس 

.ت گرف  را  او  یا  هه  شان  بهزاد 
کارم یا  کج  بگو  بهم   .. .یل  د  من  یا  ج  بذار  خودتو   _

بالاليی نکرده  ی  يا  خد  اگه  ،ید  بو  من  یا  ج  اگه  اشتباهه؟ 
اگه مد؛  وی  م  شما  سر  اومد  مه  خانواد  و  من  سر  که 

و گوشه  هي  یت  سي  وا  یت  ونس  تیم  د؛  شی  م  نابود  ته  خانواد 
؟ین ک  تماشا  فقط 

.د ش  ه  ری  خ  چشمانش  به  دالالرام 
.. .ه  دار  قانون  مملکت  .م  فت  ریم  ن  هم  تورو  راه  یل  و  نه   _
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.ت گذاش  مام  ته  می  ن  را  او  حرف  بهزاد  پوزخند 
.. .ه  ه  !ن  قانو   _

عقب و  کرده  جدا  دالالرام  یا  هه  شان  یو  ر  از  را   
دستانش

.ت رف 
همون دي  با  آدما  ني  ا  داشت  وجود  ین  قانو  اگه  دالالرام   _

.ن د  شی  م  مجازات  مي  بود  آواره  ما  که  ساالاليی 
.د دا  تکان  هوا  در  و  آورد  باالال  را  دستانش 

خرده یا  خالالف  برا  منتها  .ت  هس  قانون   .. .ی  ون  دی  م   _
ن ری  م  یگ  گشن  سر  از  که  بدبخت  یا  آدم  یا  بر   .. .ز  ي 

ن دی  قاپ  فی  ک  که  ید  دز  تا  هزار  حاالال  تا  .ن  ن  کی  م  ید  دز 
رد ای  لی  م  و  کرده  اختالالس  که  آدم  هي  اما  گرفتن،  رو 
به و  شه  ری  دستگ  که  نبوده  ه  دیش  ک  باالال  پول  رد  ای  لی  م 
ه شی  م  آدما  ني  ا  مجازات  اوج  .ه  برس  عملش  یا  سز 

مواد یق  سا  تا  هزار  !ا  کاناد  تو  حال  و  عشق  و  غربت 
هي اما  وسن،  پی  م  دارن  زندون  یه  گوش  که  هست 
نيا الالی  باشه  دسته  سر  که  مواد  بزرگ  یچ  قاچاق 

.ین کی  نم  ا  دی  پ  یت  گف  که  ین  قانو 
.ديد خن  حرص  با 

.دير خ  هم  رو  قانون  یت  ح  ه  شیم  پول  با  ؟ی  نی  بی  م   _
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.د کر  نگاهش  خسته  دالالرام 
تنه هي  ین  و  تی  م  یر  چطو  پس  هي  طور  ني  ا  اگه   _

؟یت سی  مي  وا  آدما  ني  ا  جلوی  یر  چطو  ؟ی  کن  متوقفشون 

.د کر  فرو  شلوارش  بی  ج  داخل  را  دستانش  بهزاد 
یل اص  قدرت  .م  دالالرا  ت  سی  ن  پول  تو  یل  اص  قدرت   _
اما قدرتمند  چقدر  هر  قانون  و  دولت  .ه  ملت  !ن  آدما 

قدرتشون چون   .. .ن  کن  خم  سر  مجبورن  ملت  هي  یو  جل 
.ن ری  گی  م  آدما  نی  هم  از  رو 

راه بهزاد  که  یت  کلما  یز  با  از  .د  کر  نگاهش  جی  گ   
دالالرام

.د بو  خسته  بود  انداخته 
بهزاد؟ یگ  یم  یچ   _

:د دا  حی  توض  تي  جد  با  بهزاد 
.م کن  ون  شه  یل  ع  مردمو  وام  خی  م   _

:دیل نا  دالالرام 
؟یر چطو   _
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 . نه ی ک   سر   از   ی لبخند .  زد   ی لبخند   بهزاد 

 !  رسانه   با _  

 . گرفت   عمق   لبخندش 

  يی ا ي کار کثافت   چه   کارخونه   ن ي ا   پشت   بفهمن   ملت _  

 ! من   طرف   اد ی م   قانونم   کنن ی م 

 

 پارازيت # 

 ۴۴۰_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

 : د ی پرس   ترس   با   و   کوتاه   دالرام 

 ؟ ی چ   اونوقت   نده؟   جواب   اگه   و _  

 

  را   کارش   ی جه ی نت   که   انگار   مطمئن   و   قاطع   بهزاد 

 : داد   جواب   ند ی ب ی م   چشمانش   مقابل 

  نکنم   تخته   رو کارخونه   اون   در   من .  ده ی م   جواب _  

 . ستم ی ن   بهزاد 
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.ت نداش  او  یا  هف  حر  به  ین  ا  نی  اطم  چی  ه  دالالرام 
.د بو  دلخور  بهزاد  دست  از  .د  کن  ک  سي  ر  وانست  تی  نم 
ید بهزا  که  بود  متوجه  کامالال  اما  نداشت،  یب  خو  حس 

.ت سی  ن  یگ  شی  هم  مرد  است  تاده  سي  ا  مقابلش  که 
کلمات ک  تک  ت  پشت  در  شده  پنهان  نفرت  وانست  تی  م 
حس را  رد  کی  م  صحبت  کارخانه  آن  از  که  یت  وق  او 

یر گي  د  زمان  هر  از  شی  ب  را  او  نفرت  نی  هم  .د  کن 
بخاطر دی  رس  تی  م  .د  بو  بهزاد  جان  نگران  .د  رسان  تی  م 

عالم یا  هی  دلخور  تمام  .د  کن  قمار  جانش  سر  نفرت  ني  ا 
ن دي  د  بی  آس  وانست  تی  نم  باز  دند  شی  م  جمع  دلش  در  هم 
او شده  طور  هر  دي  با  .ت  داش  حق  بهنام  .د  کن  تحمل  را  او 

مقابل را  خودش  .ت  رف  جلوتر  .د  ردن  کی  م  متوقف  را 
باالال را  سرش  و  تاد  سي  ا  او  یم  قد  کي  در  .د  رسان  بهزاد 

بهزاد دي  بگو  یز  یچ  کند  فرصت  که  ني  ا  از  قبل  .د  بر 
که ني  ا  فکر  با  و  گرفته  قاب  دستانش  با  را  صورتش 

.ديد خن  است  آمده  کوتاه  دالالرام 
.ه شی  م  حل  یچ  همه  ا  دي  مر   _

:د دا  ادامه  تي  جد  و  ذوق  با  دالالرام  چشمان  در  ه  ری  خ 
.. .ا  ج  ني  ا  د  ای  ب  نم  زی  م  حرف  یر  مه  عمه  با  ید  زو  به   _

.د ش  قی  عم  ید  لبخن  به  لي  تبد  ش  اه  خند 
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قول !ی  خواستگار  یا  بر  ون  ته  خون  م  ای  ب  وام  خی  م   _
.. .م  دی  م 

تا شد  باعث  حرکتش  ني  ا  .د  بر  عقب  را  سرش   
دالالرام

.د شو  رها  ناقص  ش  اه  جمل  و  فتند  ای  ب  نی  يا  پ  بهزاد  دستان 
.د ش  ه  ری  خ  بهزاد  چشمان  در 

؟یر دا  دوستم   _

:د دا  جواب  قاطع  بهزاد 
بخاطر همم  فی  م  دالالرام  .م  دار  دوستت  که  معلومه   _
نيا به  یط  رب  ني  ا  کن  باور  اما  ،ی  دلخور  مي  کار  پنهان 

.. .و  ت  خواستم  فقط  من  نداره،  ا  زی  چ 

یا هف  حر  او  دهد  اجازه  که  ني  ا  بدون  دالالرام 
:ت گف  ورد  ای  ب  زبان  بر  را  ش  ای  تکرار 

.و ش  ماجرا  ني  ا  ل  ای  خی  ب  یر  دا  دوستم  اگه   _

.د کر  نگاهش  ناباور  و  شوکه  بهزاد 
.. .م  دالالرا   _
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.د کر  تکرار  را  حرفش  دالالرام 
.ن بز  کارو  ني  ا  دی  ق  مهمم  برات  من  اگه   _

.د ش  یب  عص  بهزاد 
خودت به  نسبت  من  یه  عالالق  از  یر  دا  تو   _

!ین کی  م  سوءاستفاده 

:د کر  نجوا  بغض  با  دالالرام 
یو جل  تا  ارم  ذی  م  هي  ما  مون  نیب  یه  عالالق  از  دارم  من   _

.م ری  بگ  رو  بدتر  اتفاقات 

:د ز  غر  و  کرده  پشت  دالالرام  به  بهزاد 
همه کتاب  و  حساب  من  که  گفتم  مثالال؟  ید  ب  اتفاق  چه 

_

.م کرد  رو  ی 

.ت گرف  را  شي  بازو  پشت  از  دالالرام 
به راجع  نی  آرم  که  ید  بو  کرده  م  ني  ا  کتاب  و  حساب   _

کنه؟ خبردار  رو  ای  دن  هي  و  بفهمه  جی  پ  اون 

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
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مه نقش  من  کنه  یر  کا  بخواد  احمقت  یه  پسرعم  تا   _
هي ضمن  در  .م  دی  رس  وام  خیم  که  یز  یچ  به  و  شده  تموم 

کنه ید  اي  ز  غلط  بخواد  که  فرستادم  براش  لی  مي  ا 
.م دی  م  باد  به  رو  دودمانش 

:دیش ک  غی  ج  .د  دا  دست  از  را  کنترلش  دالالرام 
بترسه؟ ات  دي  تهد  و  تو  از  دي  با  چرا  نی  آرم   _

او یا  هه  شان  بار  ني  ا  .د  یخ  چر  دالالرام  سمت  به  کامل   
بهزاد

.ت گرف  را 
رو یچ  همه  فکر  من   .. .م  قشنگ   .. .م  زي  عز   .. .م  دالالرا   _
اتفاقا .ه  من  دست  ته  پسرعم  یگ  زند  بم  و  ري  ز  .م  کرد 
.م من  اونم  باشه  ه  دی  ترس  شیگ  زند  تو  نفر  هي  از  نی  آرم 

ارازيت پ 
۴۴  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:دیس پر  سماجت  با  دالالرام 
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مثل منم  ل  ای  خ  تا  بگو  .و  بگ  منم  به  چراشو  چرا؟  خب   _
.ه فت  وی  نم  یق  اتفا  که  باشه  راحت  تو 

در را  دالالرام  و  آورد  او  یا  هه  شان  به  یر  فشا  بهزاد 
.د بو  نگرانش  واقعا  ه  يا  همس  دخترک  .د  یش  ک  آغوش 

راه یا  ج  ني  ا  تا  یت  وق  اما  برنجاند،  را  دالالرام  واست  خ   
نم

ادامه شده  هرطور  زی  ن  را  ری  مس  ی  هی  بق  بود  آمده  را 
شيو آرز  ني  بزرگتر  به  ن  دیس  ر  تا  یا  فاصله  .د  ا  دی  م 
.د بکش  پس  پا  بود  محال  طي  شرا  ني  ا  در  و  نداشت 

.د کر  نوازش  را  دالالرام  کمر 

با که  ني  ا  .م  درآورد  رو  نیم  آر  یگ  زند  بم  و  ري  ز  من   _
.ه وش  پی  م  و  وره  خی  م  ای  چ  شه،  کی  م  ای  چ  رده،  گی  م  ای  ک 
دارن یط  بسا  چه  ا  هه  هفت  آخر  اش  قی  رف  با  بفهمه  باباش 

پس .ش  باها  ندارم  یخ  شو  ونه  دی  م  خودشم  .ش  شت  کی  م 
.ت سی  ن  من  برا  ی  دي  تهد  چیه  نی  آرم  .ش  نبا  نگران 

که یق  ای  اشت  و  مدنش  ای  ن  کوتاه  بهزاد،  زدن  حرف  قاطع 
چشم به  یز  با  ني  ا  دادن  ادامه  یا  بر  کلماتش  ک  تک  ت  در 

چیه تحت  او  که  کرد  مطمئن  را  دالالرام  ورد  خی  م 
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  از   ی د ی ناام   با .  د ی کش   نخواهد   کنار   ی باز   ن ي ا   از   ی ط ي شرا 

  ی وقت   ماند ی م   چه   ی برا .  آمد   رون ی ب   بهزاد   آغوش 

  قصد   نداشت؟   بهزاد   ی رو   ی ر ی تاث   چ ی ه   ش ي ها حرف 

  او   و   د ی کش   را   دستش   بهزاد   اما   کند،   ترک   آنجا   داشت 

 .  ند ی بنش   کاناپه   ی رو   تا   کرد   مجبور   را 

  کارم   کل   از   بگم   بعد   ارم ی ب   ی ز ی چ   يی چا   ه ي   برات   بذار _  

 .  مونده   ی چ 

 

  ی کم   دالرام   تا   بود   ی خوب   ل ی دل   اش نقشه   دادن   ح ی توض 

  بود   آشپزخانه   در   قه ی دق   چند   بهزاد .  کند   ی صبور   شتر ی ب 

  از   مختلف   ی ها ی خوراک   ی حاو   ی بزرگ   ی ن ی س   با   بعد   و 

  ی پا   به   را   سکوتش   و   دالرام   آرامش .  آمد   رون ی ب   آنجا 

  خ ی ب   از   خطر   و   کرده   درکش   او   که   گذاشت ی م   ن ي ا 

  آرامش   نداشت   خبر   اما   است،   شده   رد   شان رابطه   گوش 

  ز ی م   ی رو   را   ی ن ی س .  بود   طوفان   از   قبل   آرامش   دالرام 

  از   را   تاپ لپ .  نشست   دالرام   کنار   خودش   و   گذاشت 

 . گذاشت   ش ي پا   ی رو   و   برداشت   ز ی م   ی رو 

 . خانم   دا ي مر   کن   نگاه _  
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یکي بهزاد  .د  ش  جلب  اپ  تپ  ل  یه  صفح  به  دالالرام  توجه 
بعد هی  ثان  چند  و  کرد  یل  پ  را  بسته  مدار  یا  هم  لی  ف  از 

:ت گف 
وام خی  م  که  یز  یچ  مطمئنم  .م  کن  چک  ارو  ني  ا  هی  کاف   _
هي یک  خورا  اسم  به  ا  ني  ا  دالالرام  .ه  شی  م  ا  دی  پ  ما  لی  ف  ني  ا   

الالی

قرصا ني  ا  درسته  .ن  ن  کی  م  پخش  دارن  قرص  یر  س 
یت محصوالال  یط  قا  و  داره  رو  خودش  خاص  یر  مشت 
از یز  یچ  بازم  خب  اما  تن،  سی  ن  ن  شی  م  بازار  وارد  که 

.ه ن  کی  نم  کم  خالالفشون  کار  و  گناه 
را شي  ا  هف  حر  ری  تاث  تا  شد  ه  ری  خ  دالالرام  رخ  می  ن  به 

.د نی  بب 
؟ مه  یض  ق  ني  ا  ری  گی  پ  قدر  ني  ا  چرا  یه  متوج   _

خود پای  یو  ر  و  گرفته  را  اپ  تپ  ل  سکوت  در  دالالرام 
.ت گذاش 

؟ نه  کارخون  یه  مداربست  یا  نیب  دور  یا  م  لی  ف  ا  ني  ا   _

.د دا  تکان  سر  بهزاد 
.م کرد  هکشون  !م  اوهو   _
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 . کرد   ز ي ر   را   چشمانش   دالرام 

 باشه؟   لما ی ف   ن ي ا   ی ال   ی دنبالش   که   ی ز ی چ   د ي با   چرا _  

 

 . شد   ج ی گ   بهزاد 

  تمام   از !  ن کارخونه   داخل   ی لما ی ف   نا ي ا   خب   ؟ ی چ   ی عن ي _  

 ... ا ي زوا 

  دالرام   چشمان   به   را   اش ی سوال   نگاه ...  کرد   مکث 

 . دوخت 

 ه؟ ی چ   منظورت _  

 

 . د ی کش   ی پوف   دالرام 

  که   کارخونه   از   ی بخش   د ي با   چرا !  واضحه   منظورم _  

  داشته   مداربسته   ن ی دورب   توش   کنن ی م   ی رقانون ی غ   کار 

 باشه؟ 

  صورت   به   و   گرفته   تاپ لپ   ی صفحه   از   را   نگاهش 

 . دوخت   بهزاد 

  انجام   يی کارا   ن ی همچ   ن ی دورب   جلو   که   احمقن   مگه _  

 بدن؟ 
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کامالال دالالرام  حرف  .د  کر  سکوت  هی  ثان  چند  یا  بر   
بهزاد

:د کر  نجوا  لب  ري  ز  ر  ای  خت  ای  ب  .د  بو  یق  منط 
نیب دور  ا  جه  هم  !م  گشت  و  ره  کارخون  اون  کل  من   _

.. .ت  داش 

ارازيت پ 
۴۴  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د ز  جرقه  ذهنش  در  یر  فک  ین  ناگها 
!هین شد   _

.د کر  نگاهش  متعجب  دالالرام 
؟یچ  _

.ت دوخ  دالالرام  به  را  ش  اه  ت  فیش  نگاه  .د  يد  خن  بهزاد 
خانم؟ یل  د  دی  نرس  خودم  فکر  به  چرا   _

.د کر  اخم  بار  ني  ا  دالالرام 
؟یگیم یچ   _
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که انگار  بدهد  را  او  سوال  جواب  که  ني  ا  از  قبل  بهزاد 
حل را  ش  ای  زندگ  یا  معم  ني  بزرگتر  ناخودآگاه  دالالرام 

.دیس بو  محکم  را  او  یه  گون  و  شد  خم  است  کرده 
عاشقتم؟ تنه  هي  من  یت  ونس  دی  م  دالالرام   _
.ت برداش  دالالرام  یا  پ  یو  ر  از  را  اپ  تپ  ل 
.م عشق  یش  یم  رق  تک  کنکور  تو  دي  با  تو   _

.ت رف  در  کوره  از  دالالرام 
اومدم چرا  من  مهمه  برات  اصالال  بهزاد؟  یگ  یم  یچ   

_

جا؟ ني  ا 

مشغول لپتاپش  با  وسواس  و  دقت  با  که  همانگونه  بهزاد 
:د دا  جواب  بود 

!ه مهم  که  معلومه  .م  بش  قربونت   _
:د دا  ادامه  نت  طی  ش  با 

نقشه تو  با  اول  از  واردی  همه  ني  ا  ونستم  دی  م  اصالال   _
.م دی  چی  م 

.د کر  نگاهش  ناباور  دالالرام 
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.. .د  بهزا   _

به ه  ری  خ  و  کند  کامل  را  ش  اه  جمل  نداد  اجازه  بهزاد 
:د دا  جواب  اپش  تپ  ل 

.یت انداخ  جلو  هفته  هي  حداقل  منو  کار  تو  دالالرام   _
.ه باتوئ  حق  اما  م،  نی  بب  ک  تک  ت  مارو  لی  ف  واستم  خی  م 

.ت سی  ن  ما  لی  ف  ني  ا  الالی  دنبالشم  من  که  یز  ی 

.د شو  متوجه  قی  دق  را  او  منظور  نتوانست  هم  باز   
دالالرام

؟یل خوشحا  چرا  پس   .. .م  هم  فی  نم   _

.د کر  جدا  لپتاپ  از  را  نگاهش  بار  ني  ا  بهزاد 
نیب دور  یو  جل  رو  ین  قانو  ریغ  کار  یت  گف  تو  نی  بب   _

تمام من  ورم  ني  ا  از  اما  درسته،  کامالال  !ن  دی  نم  انجام 
همه مطمئنم  و  گشتم  و  ره  کارخون  اون  یا  هه  سنب  سوراخ 

چک و  ا  نی  دورب  ات  می  تنظ  از  یت  ح  داره،  نی  دورب  جا 
کامالال مورد  ني  ا  کارخونه  یه  نقش  با  کردنشون 

!ه مشخص 

.د ز  هوا  در  ین  بشک 
ونه؟ می  م  یچ  پس   _
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؟یچ  _

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
نن کی  م  یر  کا  گند  دارن  که  ی  يا  ج  !ه  گي  د  معلومه   _
!ن انداخت  کار  از  رو  ناش  یب  دور  منتها  داره  نی  دورب 

.د ش  ر  تق  یم  ع  لبخندش 

یا هه  ني  گز  کردن  حذف  با  ونم  تی  م  راحت  یل  یخ  حاالال   _
ی يا  جاه  به  برسم  دارن  ن  یب  دور  که  ی  يا  مکان  و  زی  م  رو 

حل معما  یر  طو  ني  ا  !ه  افتاد  کار  از  شون  نی  دورب  که 
.ه شی  م 

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  دالالرام 
هم مکانارو  ني  ا  یت  تونس  و  توئه  با  حق  می  کن  فرض   _
؟ین ک  ار  کی  چ  یا  و  خی  م  بعدش  ؟ی  چ  بعدش  !ی  کن  ا  دی  پ 

:د ز  داد  بار  ني  ا  .د  ش  بلند  شي  جا  از  تی  عصبان  با 
تو یر  یگ  ب  م  لی  ف  کي  نزد  از  یر  ب  یا  و  خی  م  حتما   _

مهم برات  هی  بق  و  من  اصالال  نه؟  ؟ی  کن  پخش  ستاگرام 
ني ا 

نه؟ اي  می  هست 
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هم باز  و  گذاشت  زی  م  یو  ر  مجدد  را  اپ  تپ  ل  بهزاد 
.د نی  بنش  تا  کرد  مجبور  را  دالالرام 

یتير خ  نی  همچ  قراره  گفتم  یک  من  !ی  دل  باش  آروم   _
کنم؟

:دیس پر  باشد  داشته  او  به  ین  ا  نیم  اط  که  ني  ا  بدون  دالالرام 
؟ین ک  ار  کی  چ  یا  و  خی  م  پس   _

.دیش ک  شي  ا  هب  ل  یو  ر  را  زبانش  بهزاد 
!م کن  درست  رو  شده  خراب  یا  نی  دورب  هی  کاف   _

ارازيت پ 
۴۴  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

متوجه اصالال  .د  ز  زل  او  چشمان  در  می  مستق   
دالالرام

.د شی  نم  او  منظور 
؟یر چطو   _

:د دا  حی  توض  بهزاد 
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  ن ي ا   ی ستما ی س   کل .  گه ي د   ه ي افزار نرم   مشکالت _  

  ی همه   به   من   ی عن ي   ؟ ی چ   ی عن ي .  شدن   هک   نا ی دورب 

 . کنم   درستشون   تونم ی م .  دارم   ی دسترس   ماتشون ی تنظ 

 

 : د ی نال   دالرام 

  ی خوا ی م   اونوقت   ؟ ی چ   نبود   ی افزار   نرم   مشکل   اگه _  

 ؟ ی کن   کار ی چ 

 

 . د ی کش   ی پوف   بهزاد 

  ن ي ا   احتمال .  دم ي ند   نا ی دورب   ی ال   خراب   ن ی دورب   من _  

 .  کمه   نه ي گز 

 

 .  بست   ی د ی ناام   با   را   چشمانش   دالرام 

 ! گم ی م   ی چ   من   ی فهم ی نم   کال   تو   بهزاد _  

 

  که   يی ها مژه   و   او   ی بسته   چشمان   ر ي تصو   به   بهزاد 

 .  کرد   نگاه   بودند   انداخته   ه ي سا   صورتش   ی رو 

 ! ا ي د ی م   دستمون   کار   ی نشست   من   جلو   ی نطور ي ا _  
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به و  کرده  باز  را  شي  ا  هک  پل  الیال  .د  ز  ید  پوزخن   
دالالرام

.ت دوخ  چشم  بهزاد  یا  قهوه  چشمان 
.ید دا  رابطه  ني  ا  دست  کار  وقته  یل  یخ  تو  بهزاد   _

.د ش  بلند  شي  جا  از  و  دی  کش  یه  آ 
.. .ه  باش   _

.د کر  اشاره  او  لپتاپ  به  دست  با 
تو ه  گي  د  من  .ن  ک  تموم  رو  یت  انداخ  راه  که  یز  با   _

.م ن  کی  نم  دخالت  کارات  و  یگ  زند 

.د کر  نگاهش  گنگ  بهزاد 
؟یچ ین  عي  ني  ا  اونوقت   _

او طرف  به  و  رساند  ی  يا  ريذ  پ  وسط  را  خودش   
دالالرام

.دیخ چر 
.ه تموم  ین  عي   _

:د دا  حی  توض  ر  تح  واض 

.ه تموم  ه  گي  د  بود  مون  نی  ب  یچ  هر   _
.د باش  محکم  تا  برد  کار  به  را  توانش  تمام 

که ی  يا  کمک  یه  هم  بخاطر  .ت  مد  ني  ا  بابت  ممنون   _
.ه ن  کی  م  هي  تسو  باهات  کالالسارو  یه  ني  هز  بابام  .ی  کرد 
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.د کر  نگاهش  هی  ندرسف  ال  عاق  بهزاد 
نه؟ مگه  !ه  گي  د  ین  کی  م  یخ  شو  یر  دا   _

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  دالالرام 
.ت سی  ن  کار  در  یخ  شو  .د  بهزا  نه   _

.د کر  نگاه  زی  م  یو  ر  اپ  تپ  ل  به 
.م کن  یگ  زند  شغلت  ني  ا  با  ونم  تی  نم  من   _

.د ش  بلند  شي  جا  از  بهزاد 
کنار شی  چ  با  .ه  سي  تدر  من  یه  حرف  و  شغل  شغلم؟   _

؟یایم ن 

.د ز  ید  پوزخن  دالالرام 
سير تد  !ی  دی  م  انجامش  یر  دا  که  هی  نی  هم  تو  شغل   _
بود ران  گي  د  زدن  گول  یا  بر  و  تظاهر  کردنت 

.

.د ز  بغل  ري  ز  را  دستانش  یب  عص  بهزاد 
عالالقه یچ  هر  به  ین  زی  م  پا  پشت  یت  راح  نی  هم  به 

_

بود؟ مون  نی  ب  که 
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 ! او   از   بدتر .  شد   ی عصب   هم   دالرام 

 ؟ ی بگ   ی دار   نو ی هم   فقط   ؟ ی راحت   ن ی هم   به _  

 . زد   غ ی ج 

  رابطه   ه ي   ی کرد   فکر   ؟ ی هست   اشتباهات   متوجه   اصال _  

  چه   تو   دارمه؟   دوستت   وار ی طوط   کردن   زمزمه 

 ؟ ی قائل   من   برا   رابطه   ن ي ا   تو   ی احترام 

 . د ي بگو   ی ز ی چ   بهزاد   نداد   فرصت 

  خرابش   بدتر   ی گ ی م   ی چ   هر ...  بهزاد   نگو   ی چ ی ه _  

 . م ی ش   جدا   هم   از   احترام   با   دم ی م   ح ی ترج .  ی کن ی م 

  ی ها اشک   تا   د ی کش   چشمانش   ر ي ز   حرص   با   را   دستش 

 . کند   پاک   را   مزاحمش 

  ی چ   ی عن ي   کلمه   ن ي ا   ی بفهم   تو   دونم ی م   د ی بع   چند   هر _  

 ! اصال 

 

 پارازيت # 

 ۴۴۴_ پارت # 

 عامل _ زينب # 
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در بود  شده  آرام  یب  یج  ع  طرز  به  که  ین  لح  با  بهزاد 
:د کر  زمزمه  دالالرام  یا  هف  حر  تمام  جواب 

ونم دی  م  من  .ه  شی  م  سرم  احترام  من  دالالرام   _
که ني  ا  از  فارغ  اما  بود،  یط  غل  کار  مي  ار  کن  پنها 

رو واکنشت  ني  ا  د  ای  ب  شی  پ  برات  یل  مشک  واستم  خی  نم 
نیم ه  برا  .ی  کن  مخالفت  باهام  یا  بخو  که  م  دی  نج  سی  م  هم 

.م نگفت  یز  ی 
.دیش ک  یق  یم  ع  نفس 

و تو  یا  بر  شو  لش  ای  خی  ب  که  ني  ا  گفتن  !ی  دار  حق   _
یت مد  تمام  تو  که  همونطور  ین  و  دی  م  .ه  راحت  ران  گي  د 
که ني  ا  مثل  ی  يا  حرف  دن  ین  ش  از  ید  بو  کنکور  پشت  که 

حرص شو  لش  ای  خی  ب  اي  ار،  کی  چ  یا  و  خی  م  درس 

آدما اون  ل  ای  خی  ب  بگن  که  جمله  ني  ا  از  منم  ید  ور  خی  م 
.م ور  خی  م  حرص  شو 

قلبش به  گذشته  خاطرات  یخ  تل  .د  شدن  مشت  دستانش 

.د دن  زی  م  شی  ن 
تورو کفش  چون  یش  ل  ای  خی  ب  فتن  گی  م  بهت  همه   _

.. .ن  نداشت  تورو  یا  اه  يو  ر  .د  بودن  نکرده  پاشون 
.دیش ک  یه  آ 
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ین و  دی  نم  و  یت  نرف  راه  من  کفش  با  که  تو  مثل  درست   _
.م دار  یس  احسا  چه 

سرش .د  ده  ادامه  تر  شی  ب  تا  کرد  ش  بی  ترغ  دالالرام   
سکوت

.ت دوخ  چشم  شي  ا  هش  کف  به  و  انداخته  نی  يا  پ  را 
بود یس  ک  کنم  نابودش  دارم  یع  س  که  یم  آد  ني  ا  دالالرام   

_

رفتم خوندم  درس  من  .د  کر  نابود  منو  یا  آرزوه  تمام  که 
از بعد  پدرم  و  مادر  واستم  خیم  چون  في  شر  دانشگاه 

افتخار بهم  ن  دی  کش  کردنم  بزرگ  یا  بر  که  ی  يا  یت  سخ  تمام 
از رو  یت  ناراح  و  یگ  خست  داشتم  دوست  .ن  کن 

.ن براشو  بسازم  خوب  یگ  زند  هي  .م  کن  پاک  وجودشون 
.ت بس  را  چشمانش 

که یز  یچ  هر  .ن  شد  نابود  ام  هه  خواست  یه  هم  اما   _
گود ون  ری  ب  از  ین  و  دی  م  .ت  رف  نی  ب  از  واستم  خی  م 

همه و  می  زندگ  من  .ه  راحت  یل  یخ  کردن  تماشا  و  نشستن 
.م داد  دست  از  داشتمو  که  ی  يا  زی  چ 

.د ز  زل  دالالرام  چشمان  در  و  آورد  باالال  را  سرش 

آخرم نفر  من  ممکنه  که  جاست  ني  ا  بدترش  قسمت   _
نيا دوباره  که  باشه  گه  يد  یه  بچ  هي  ممکنه  .م  نباش 

.د ش  تکرار  براش  سرنوشت 
.د ز  ش  اه  نی  س  به  اشاره  انگشت  نوک  با 
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.م ار  ذی  نم  بار  ني  ا  .م  ار  ذی  نم  من  اما   _

:دیل نا  دالالرام 
.ه ش  نابود  دارم  که  یز  یچ  همه  بذارم  وام  خی  نم  منم   _

لرزان ی  يا  صد  با  تا  شد  باعث  بهزاد  یل  سوا  نگاه 
:د ده  حی  توض 

تو یت  گذاش  قدم  عمرم  یا  روز  ني  بدتر  یو  ت  تو   _
بهت همه  ني  ا  که  حاالال  ین  کی  م  جرات  چطور  .م  یگ  زند 

؟یریگ ب  ه  دي  ناد  منو  شدم  دلبسته 

.. .م  دالالرا  م  ری  گی  نم  ته  دي  ناد  من   _

.د کر  قطع  را  حرفش  دالالرام 
درست .ی  گذاشت  خطر  معرض  تو  خودتو  تو  بهزاد   _
رو گذشته  تو  اما  کنم،  درکت  کامل  ونم  تی  نم  من  یگ  ی 

تيو اول  برات  من  ین  عي  نيا  .ی  دی  م  حی  ترج  حالت  به 
.م ندار 

.د آور  باالال  را  دستانش 

.. .ه  سخت  من  یا  بر  ني  ا  هضم   _
.ديز گ  لب 
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ردم کی  م  فکر  که  منه  از  اشتباه  دي  شا   .. .م  ون  دی  نم   _
.م مهم  برات 

:ت گف  قاطع  بهزاد 
اما ت،  سی  ن  یک  ش  چی  ه  یم  مه  برام  که  ني  ا  در  دالالرام   _
قدم توش  که  یه  را  از  من  ه  شیم  ن  باعث  یچ  یه  بگم  دي  با 
آرامش ای  دن  ني  ا  تو  من  پدر  و  مادر  .م  بکش  عقب  گذاشتم 

یگ زند  آرامش  با  ای  دن  اون  تو  دارن  حق  اما  نداشتن، 
.ه ش  ال  مي  پا  خونشون  ارم  ذی  نم  .ن  کن 

در زدن  زل  ی  يا  توان  ر  گي  د  بار  ني  ا  .ت  بس  را  چشمانش 

.ت نداش  را  دالالرام  چشمان 
قبول هستم  که  یر  طو  ني  ا  منو  کنم  مجبورت  ونم  تی  نم   _

!ین ک 

ارازيت پ 
۴۴  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د کر  نگاهش  دي  ترد  با  دالالرام 
.. .ه  ک  ه  ني  ا  منظورت   _
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ظاهر در  .د  بو  یب  عص  .د  کن  کامل  را  ش  اه  جمل  نتوانست 
یه هم  اما  کنند،  تمام  را  ان  شه  رابط  دي  با  که  بود  گفته 
ن دي  ند  و  نداشتن  عمل  در  .د  بو  ظاهر  در  فقط  ا  هن  ي 

حداقل !د  يا  یب  بر  آن  پس  از  بتواند  که  نبود  یز  یچ  بهزاد 
.ت نداش  ی  يا  توان  نی  چن  ش  ای  زندگ  از  خاص  زمان  آن  در 
واهمه آن  از  که  یز  یچ  نتوانست  که  بود  ناتوان  آنقدر 
تمام یم  ح  ری  ب  با  بهزاد  اما  ورد،  ای  ب  زبان  بر  را  داشت 

:د کر  زمزمه 
.م دالالرا  واضحه  منظورم   _
.د کر  اشاره  خودش  به  دست  با 

یگ زند  مادرم  و  پدر  از  بعد  .م  هست  که  م  ای  نی  هم  من   _
مه عالالق  یت  ح  متاسفم  .ی  روز  نی  همچ  واسه  فقط  کردم 

بگن بهم  اگه  یت  ح  .ه  کن  منصرفم  ونه  تی  نم  هم  بهت 
یا و  خی  م  اگه  .م  ری  م  تهش  تا  باز  ه  شی  م  نابود  می  زندگ 

.. .ه  وگرن  ین  ک  قبول  یر  مجبو  یش  با  م  شی  پ 
.د فرستا  ون  ری  ب  یق  یم  ع  بازدم  با  را  نفسش 

با رابطه  در  ین  کی  م  مجبورم  م  لی  م  برخالالف  وگرنه   _
.م باش  نظر  هم  باهات  ون  مه  رابط  ن  اي  پا 
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سمت به  عي  سر  .د  کر  او  به  را  پشتش  و  دی  چرخ  دالالرام 
تزلزل دچار  برادرش  شناخت  در  چقدر  بهنام  .ت  رف  در 
دادن قرار  زي  و  آت  دس  با  واند  تی  م  او  رد  کی  م  فکر  که  بود 
به بهزاد  یا  بر  زی  چچ  یه  .د  کن  منصرفش  ان  شه  عالالق 
بود مطمئن  ر  گي  د  حاالال  .ت  نداش  تی  اهم  هدفش  ی   

انداز

.د ش  نخواهد  منصرف  یط  يا  شر  چی  ه  تحت  او 
بهزاد یا  صد  اما  کند،  ترک  را  آنجا  تا  کرد  باز  را  در 

:د کر  متوقفش 

من یا  بر  ین  نگرا  سر  از  اگه  .ن  نک  خرابش  دالالرام   _
چیه م  دی  م  قول  بهت  هم  قصه  ني  ا  ل  ای  خی  ب  یا  و  خی  م 

.ط فق  بمون  منتظرم  مم  کي  .ه  فت  وی  ن  یق  اتفا 

در از  سی  خ  یا  هه  گون  با  و  یف  حر  گفتن  بدون  دالالرام 
بهزاد کاش  .ت  بس  سرش  پشت  را  آن  و  رفته  ون  ری  ب 
ن اي  پا  یا  بر  یت  درس  راه  دادن  قول  که  د  شی  م  متوجه 

!د نبو  عاشق  دل  کي  قی  عم  یا  هی  نگران  به  دادن 
*****

شيو پهل  یو  ر  خسته  دالالرام  .د  خور  اتاقش  در  به  یا  تقه 
دراز تختش  یو  ر  بود  ه  دی  رس  خانه  به  یت  وق  از  .د  یخ  چر 

.د بو  شده  پهلو  به  پهلو  فقط  و  ه  دی  کش 
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.و ت  ای  ب   _

.ت گش  ن  اي  نما  چارچوب  ان  یم  ل  ای  دان  قامت  و  شد  باز  در 
.ه حاضر  شام   _

.دیش ک  یف  پو  دالالرام 
.ن جونتو  نوش  ني  بخور  شما  .م  ندار  لی  م  من   _

.د کر  نگاهش  و  گذاشته  اتاق  داخل  قدم  دي  ترد  با  ل  ای  دان 
؟یه را  به  رو   _

.د دا  تکان  سر  دالالرام 
!م خورد  سرما  م  کي  کنم  فکر  .م  اوهو   _

.د افتا  خنده  به  او  یه  ن  ای  ناش  دروغ  از  ل  ای  دان 
گرما؟ ني  ا  تو  تابستون  وسط   _

.ديد دز  نگاه  دالالرام 
.ه گي  د  شده  حاالال   _
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.د ش  ش  کي  نزد  ل  ای  دان 
خودت؟ اي  خورده  سرما  دلت   _

.ت نشس  تخت  یو  ر  و  شد  بلند  دالالرام 
؟ هی  چ  منظورت   _

.ت انداخ  باالال  شانه  و  تاد  سي  ا  مقابلش  ل  ای  دان 
یگ وصل  حی  ب  ني  ا  دي  شا  گفتم  .م  دی  پرس  یر  طو  نی  هم   _

.ه باش  یز  یچ  یگ  دلتن  عوارض 

.د شدن  زي  ر  چشمانش  بالالفاصله 

زیچ بحث  بحث  و  باشم  کرده  اشتباه  که  ني  ا  مگه   _
.ه باش  یا  ه  گي  د 

.د پوشان  را  ش  اه  چهر  اخم 
؟یت لعن  کنکور  ني  ا  بازم   _

ارازيت پ 
۴۴  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.دیش ک  یف  پو  وصله  حی  ب  دالالرام 
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رو کنکور  من  که  بارم  هي  ؟د  ین  کی  نم  ول  چرا  بابا   _
!نین ک  قبول  ني  وا  خی  نم  شما  دادم  خوب 

.ت نشس  تخت  یو  ر  کنارش  ل  ای  دان 
قبول می  ون  تی  نم  که  توئه  یا  رفتار  از  مشکل  دي  شا   _

!مین ک 

.د کر  نگاهش  متعجب  دالالرام 
؟یچ ین  عي   _

.د ز  ید  پوزخن  ل  ای  دان 
نيا از  بعد  ؟ی  هست  رفتارات  متوجه  اصالال  دالالرام   _
خودت بقول  رو  کنکورت  که  حاالال  تالالش  سال   

همه

.یش با  آسمونا  تو  دي  با  ید  دا  خوب 
.د کر  اخم 

که ني  ا  یا  ج  یت  لعن  کنکور  اون  بعد  از  چرا  چته؟  پس   _
شده؟ بدتر  باشه  خوب  حالت 

.ت گرف  آغوش  در  را  شي  زانوها  دالالرام 
!هیگ خست  مال  .ت  سی  ن  یز  یچ   _
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.د کر  نگاهش  دی  ناام  ل  ای  دان 
.م دالالرا  یت  سی  ن  هم  یب  خو  یو  دروغگ  یت  بدبخ   _

.د ش  می  تسل  دالالرام 
اصالال اما  شده،  مي  زی  چ  هي  یگ  یم  درست   .. .ب  خ  یل  ی 

_

.م به  ني  بد  وقت  م  کي  .م  بزن  حرف  بهش  راجع  وام  خی  نم 
.م دار  الالزم  فرصت 

او به  ش  اه  جمل  ني  ا  با  دالالرام  .د  دا  تکان  سر  ل  ای  دان 
به وانست  تی  م  .د  يو  بگ  یز  یچ  ندارد  قصد  که  بود  فهمانده 
و هي  همسا  مرد  به  مربوط  ماجرا  که  بزند  حدس  یگ  ساد 
دالالرام که  حاالال  .ت  اس  خواهرش  راز  و  رمز  پر   

استاد

سر ماجرا  ني  ا  از  خودش  رد  کی  م  یع  س  د  زی  نم  حرف 

.د ش  بلند  تخت  یو  ر  از  .د  ور  ای  درب 
؟یر و  خی  نم  شام   _

:د دا  جواب  صادقانه  دالالرام 
.م ندار  حوصله  .ه  سفر  سر  ه  دیم  ری  گ  مامان  ل  ای  دان   _

.م ور  خی  م  بعدا 
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:د ز  غر  ل  ای  دان 
هي .ه  ن  کی  نم  ولت  بدتر  ید  خور  سرما  بگم  بهش   _

شو مشغول  کن  باز  م  لی  ف  هي  اي  ریگ  ب  دستت  یز  یچ  ین  رما 
.ت برا  کنم  جور  بهانه 

ل ای  دان  یت  وق  .د  دا  تکان  سر  قدردان  یه  نگا  با  دالالرام 
چشمش .د  بردار  را  اپش  تپ  ل  تا  شد  بلند  شي  جا  از  رفت 
ا هن  آ  یگ  هم  که  ی  يا  هی  چوب  آبنبات  ماگ  به  زی  م  یو  ر 
در اشک  .د  کر  برخورد  بود  گرفته  ه  زي  جا  بهزاد  از  را 
امروزشان یظ  خداحاف  انست  دی  نم  .د  ز  حلقه  چشمانش 

بود؟ خورده  بهم  زی  چ  همه  ین  عي  د؟  سي  بنو  چه  یا  پ  به  را 
منتظر بود  ساکن  آن  در  بهزاد  که  یا  خانه  ترک  از  بعد 
همه که  دي  بگو  او  به  و  گرفته  تماس  اي  دهد  م  ای  پ  او  بود 

.د نبو  او  از  یر  خب  اما  شد،  خواهد  درست  زی  چ 

ش ري  تحر  زی  م  پشت  بردارد  را  اپش  تپ  ل  که  ني  ا  یا  بج 
نم ین  چشما  با  و  برداشت  را  ا  هت  آبنبا  از  یک  ي  .ت  نشس 
دهانش داخل  را  آبنبات  .د  کر  باز  را  آن  دور  کاغذ  زده 
.ت گرف  فرا  را  دهانش  کل  پرتقال  مطبوع  طعم  .ت  گذاش 
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را یز  رو  نی  چن  حسرت  بهزاد  با  ی  يا  آشن  از  قبل 
سر پشت  تی  موفق  با  را  کنکور  که  یز  رو  .د  ور  خی  م 
یا ه  برنامه  ن  دی  چ  فکر  در  آسوده  یل  ای  خ  با  و  گذاشته 

درست که  ني  ا  با  حاالال  اما  باشد،  خودش  یا  بر  یح  ير  تف 
دلش بود  تاده  سي  ا  شي  آرزوها  از  نقطه  همان  در 

فکر که  ی  يا  روزه  به  رد  گب  عق  .ت  واس  خی  م  رد  گب  عق 
به تر  شی  ب  االالنش  روز  و  حال  !د  بودن  یم  جهن  رد  کی  م 
به .د  بازگرد  عقب  به  واست  خیم  دلش  .د  ور  خی  م  جهنم 
قرار به  .د  بو  فته  اي  را  بهزاد  که  یس  استر  پر  یا  روزه 
یب ش  همان  به  .م  با  پشت  در  ان  شی  شب  آخر  یا  هت  مالالقا 

با و  خورده  او  یه  خان  یه  ماهوار  شي  د  به  شي  پا  که 
بام پشت  به  را  بهزاد  بود  کرده  اد  جي  ا  که  ید  بلن  یا  صد 
و کرده  ری  گ  ام  بت  پش  در  که  یب  ش  همان  به  .د  بو  کشانده 

.د بودن  شتافته  دادشان  به  آراز  و  یق  سا 
پشت دلتنگ  .د  بو  دلتنگ  .د  گرفتن  شدت  شي  ا  هک  اش 
فرو چشمش  در  را  هي  همسا  مرد  یل  خا  یا  ج  که  یم  با 
بود؛ ور  آب  عذا  بهزاد  بدون  بام  پشت  به  رفتن  !د  ر  کی  م 
.د ا  دی  م  نی  تسک  را  شي  ا  هی  دلتنگ  از  یا  گوشه  دي  شا  اما 
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 پارازيت # 

 ۴۴۷_ پارت # 

 عامل _ زينب # 

 

  ی باز   ان ي پا   به   باالخره .  بود   شده   تمام !  نبود   ی کردن   باور 

  انجام   د ي با   که   ی کار   تنها .  بود   ده ی رس   بود   انداخته   راه   که 

  ی برا   را   داشت   دست   در   که   ی لم ی ف   که   بود   ن ي ا   داد ی م 

  ارسال   شناخت ی م   که   ی جنجال   پر   و   معروف   خبرنگار 

  ی قاض   چ ی ه   گر ي د   که   بودند   واضح   چنان   ها لم ی ف .  کند 

  که   کند   صادر   ی حکم   و   کرده   ی تخط   توانست ی نم 

  کار .  زند ي بگر   مجازاتشان   از   بتوانند   ن ی مجرم 

 . د ي خند .  بود   تمام   عمادپور   خاندان   و   وا ی ه   ی کارخانه 

 ... ستم ی ن   خواب _  

 . شد   تر بلند   اش خنده 

  راحت   خواب   ه ي   تونم ی م   حاال !  پسر   گرم   دمت   بهزاد _  

 . باشم   داشته 

 : زد   داد   بلند   و   بست   را   چشمانش   ها وانه ي د   ن ی ع 

 .  دالرام   عاشقتم _  
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ین ناگها  و  بزرگ  کمک  ماجرا  قسمت  ني  ر  تب  یج  ع 
به را  او  و  کرده  حل  را  قصه  ني  ا  یا  معم  که  بود   

دالالرام

.د بو  رسانده  واست  خی  م  که  یز  ی 
.مین داشت  دوست  یا  دي  مر  رم  ای  م  در  دلت  از   _

در آنقدر   .. .د  کر  یپ  ک  را  م  لی  ف  داشت  که  یر  شو  و  ذوق  با 
کرد ه  ری  ذخ  و  یپ  ک  را  آن  مختلف  یا  هی  گوش  و  تم  سی  س 
ت سی  ل  شد  تمام  که  کارش  .د  نباش  ین  رفت  نی  ب  از  ر  گي  د  که 

تا کرد  باز  را  ش  ای  گوش  یه  شد  یه  ری  ذخ  یا  هس  تما 
حال در  .د  کن  ا  دی  پ  را  معروف  خبرنگار  همان  یه  شمار 
برای یش  گو  یه  صفح  که  بود  شيا  هه  شمار  ن  ای  م  گشتن 

یه صفح  یو  ر  بهنام  نام  بعد  و  شده  کي  تار  هی  ثان  ک 

قبل و  داده  جواب  را  تماس  ذوق  با  .د  ز  چشمک  یش  گو 
:ت گف  دي  بگو  یز  یچ  بهنام  تا  دهد  فرصت  که  ني  ا  از 

شده جور  معتبر  مدرک   ! یر  خب  چه  دارم  خبر  بهنام   _
.. .ر  پس 

خوشه حالم  !ی  م  لی  ف  چه  اونم  ازشون  آوردم  ری  گ  م  لی  ف 
سيو سر  دهنتو  دالالرام  به  هیض  ق  دادن  لو  بخاطر  وگرنه 

!یه ب  عمو  بعد  برا  ارم  ذی  م  و  ني  ا  .م  رد  کی  م 
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را او  سکوت  یت  وق  اما  شود،  خوشحال  بهنام  بود  منتظر 
.د کر  تعجب  دي  د 

.. .م  بهنا   _

.د آم  حرف  به  بهنام  باالالخره 
!ميد ش  بدبخت  بهزاد   _

.د رفتن  باالال  بهزاد  یا  ابروه 
شده؟ یچ   _

:دیل نا  بهنام 
ر تع  ير  س  یچ  هر  دي  با   .. .ه  دراومد  ماجرا  گند  بهزاد   _

خودشو کار  ساناز  یق  ل  دهن  .ن  ا  ري  ا  از  یر  ب  ین  ک  جمع 
رفته تي  پاراز  جی  پ  صاحب  و  هکر  بعنوان  اسمت  .د  کر 
همه و  ستا  ني  ا  تو  سه  ری  م  هیض  ق  ید  زو  به  .ت  يا  س  هي  تو 

!فير ش  یه  نابغ  یو  دانشج  اسم  از  ه  شی  م  پر  م  کم  ک  جا 

.د ش  شوکه  بهزاد 
؟یچ  _
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 : گفت   دادن   ح ی توض   ی بجا   بهنام 

  ک ی پ   دم ی م .  گرفتم   استانبول   مقصد   به   ط ی بل   ه ي   برات _  

  د ي با   کن   دا ی پ   جاتو   نکه ي ا   از   قبل .  اره ی ب   برات   ی موتور 

 . کنن ی م   ت که ی ت که ی ت   برسه   بهت   دستشون !  ی بر   در 

 

  افتن ي   دست   از   که   ی خوش   تمام .  شد   بلند   ش ي جا   از   بهزاد 

 . بود   ده ي پر   داشت   ها لم ی ف   آن   به 

  ی پسرعمه ...  احمق   ی پسره   اون   ا ي   سانازه   کار _  

 دالرام؟ 

 

 : زد   داد   بهنام 

 ! ی بر   ی بذار   د ي با   کنه ی م   ی فرق   چه   االن _  

 

 . د يی سا   هم   ی رو   را   ش ي ها دندان   بهزاد 

  که   نداره   ی اطالعات   چ ی ه   ج ی پ   اون .  رم ی نم   يی جا   من _  

  بهت   کن   صبر   بهنام   نکن   هول .  منه   ی برا   کنه   ثابت 

 ؟ ی کن   کار ی چ   گم ی م 

 . بود   قبل   از   تر بلند   نبار ي ا   بهنام   اد ي فر 
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یه گ  چه  .ه  وسط  جونت  یا  پ   .. .و  ش  خفه  بهزاد   _
ته زند  برسه  بهت  دستشون  ؟ی  بخور  یا  و  خی  م 

.ن ار  ذی  نم 

:د کر  زمزمه  او  به  وجه  تی  ب  بهزاد 
.ه امن  خونه  ني  ا  تو  جام  من  .ت  نفرس  من  یا  بر  یچ  یه   _
دارم مدارک  یچ  هر  و  لم  یف  اون  من   .. .ا  ین  ورا  ني  ا 

.م رست  فی  م  معروف  خبرنگار  همون  رهبر  دی  رش  یا  بر 
تا وسط  بکش  رو  سی  پل  یا  پ  فقط  تو  من  با  م  لی  ف  پخش 

.ن کن  پلمپ  رو  ون  شه  کارخون 

ارازيت پ 
۴۴  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

زمزمه شمرده  شمرده  او  یز  لجبا  از  یص  حر  بهنام 
:د کر 

گند م  گی  م  دارم  م؟  گی  م  یچ  یو  ن  شی  م  اصالال  بهزاد   _
فکر یت  هس  یک  تو  بفهمه  آتوسا  االالن  .ه  دراومد  هی  قض 

!ق احم  شنت  کی  م  ه؟  شی  م  یچ  ین  کی  م 
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.د ش  یب  عص  بهزاد 
پا بعدش  که  اومدم  جا  ني  ا  تا  من  ید  کر  فکر   .. .م  جهن  به   _
رو آتوسا  یه  ف  ای  ق  دارم  دوست  یل  یخ  اتفاقا  بکشم؟  پس 

!میک من  و  هی  چ  ن  اي  جر  همه  فی  م  یت  وق  م  نی  بب 

.د کن  یض  اعترا  بهنام  نداد  مهلت 
یه کارخون  اون  در  کردن  تخته  یم  قد  هي  تو  من  بهنام   _
با و  ین  کی  م  جمع  اي   .. .ی  دار  راه  تا  دو  .م  شده  خراب 

یریم خودت  ید  ير  خ  من  برا  که  یط  یل  ب  همون 
در .ی  ن  کی  م  کمکم  و  ین  مو  یم  تهش  تا  اي   .. .ل  استانبو 

م ری  م  قصه  ني  ا  ته  تا  من  چون  نداره  یق  فر  صورت  هر 
نيا یط  قا  رو  دالالرام  .ه  ش  تموم  جونم  ت  می  ق  به  اگه  یت  ح 

مه رابط  تو  ني  زد  گند  .م  نگفت  یز  یچ  ني  کرد  ماجرا 
اما ؛ی  دار  حق  ید  بو  نگرانم  گفتم  .م  کرد  سکوت  باهاش 

یا بر  الالزم  مدارک  همه  من  .ه  دار  فرق  ه  گي  د  حاالال 
حاالال .م  دار  رو  یت  لعن  عمادپور  اون  کردن  محکوم 

.ه ری  بگ  جلومو  ونه  تی  نم  س  کچ  ی 
نه؟ اي  یت  هس 
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:دیل نا  بهنام 
.م توا  نگران  من   _

.دیش ک  عربده  بهزاد 
باش خودت  ت  ری  غ  نگران  نباش  من  نگران   .. .ش  نبا   _
.ین ک  فرار  یا  و  خی  م  و  رفته  هدر  بابات  مامان  خون  که 

:دير غ  بهنام 
.د بهزا  شو  خفه   _

:دیس پر  وجه  تی  ب  بهزاد 
؟ین زی  م  جا  اي  یت  هس  یر  کا  آخر  ني  ا   _

که بود  شده  ین  آ  از  ر  تی  جد  هیض  ق  .د  کر  مکث  بهنام 
لحن اما  داشت،  را  بهزاد  جان  ترس  .د  ر  کی  م  را  فکرش 

چیه که  بود  فهمانده  او  به  کامالال  بهزاد  خشک  و  ید  ج 
را جانش  که  ید  يد  تر  و  شک  با  .ت  سی  ن  جلودارش  یس  ک 

:د دا  جواب  بود  گرفته  فرا 
.م هست   _
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کل استرس  .د  یش  ک  یق  یم  ع  نفس  تي  رضا  با  بهزاد 
یس حسا  طي  شرا  در  حاالال  .د  بو  گرفته  فرا  را  وجودش 

.د زی  م  آب  به  دار  گی  ب  دي  نبا  و  داشتند  قرار 
ار کی  چ  م  گی  م  نم  زی  م  زنگ  بهت  خودم  کن  قطع  بهنام   _

.ین ک 

.د کر  قطع  را  تماس  و  دي  بگو  یز  یچ  بهنام  نماند  منتظر 
مشغول اد  دی  م  فشار  دستش  در  را  یش  گو  که  همانطور 
تا که  نداشت  شک  .د  ش  سالن  عرض  و  طول  کردن  ی 
دیس ر  تی  م  .د  شی  م  ا  دی  پ  آتوسا  یه  کل  و  سر  ر  گي  د  یت  ساعا 
که ی  يا  هی  ار  کد  گن  تمام  و  شده  باخبر  زی  چ  همه  از  آتوسا 

یلیخ دي  با  .د  کن  جور  و  جمع  را  بود  ان  شه  کارخان  در 
زیچ همه  که  ني  ا  از  قبل  تا  رد  کی  م  عمل  فرز  و  عي  سر 

.د نداز  ای  ب  ری  گ  را  ا  هن  آ  شود  یز  پاکسا 
.دیب کو  شي  پا  ران  به  را  مشتش 

.. .ن  ک  فکر   .. .ن  ک  فکر  بهزاد   _

معروف خبرنگار  همان  با  دي  با  یز  یچ  هر  از  قبل 
را ش  ای  گوش  عي  سر  یل  یخ  نی  هم  یا  بر  .د  زی  م  حرف 

یه برنام  وارد  .د  کر  دا  یپ  را  ش  اه  شمار  و  کرده  روشن 
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گذشته از  که  یک  مدار  و  اطالالعات  تمام  و  شده   
واتساپ

مداربسته یا  هن  یب  دور  م  لیف  با  همراه  بود  کرده  جمع 
کامالال آن  در  و  نوشت  ین  مت  بعد  و  کرد  ارسال  او  ی   

بر

که کارش  .ت  اس  قرار  چه  از  ن  اي  جر  که  داد  حی  توض 

را آراز  یه  شمار  ین  ناگها  می  تصم  کي  در  شد  تمام 
پر و  یب  عص  یا  صد  ه  دی  نرس  دوم  به  اول  بوق  .ت  گرف 

.د کر  پر  را  گوشش  آراز  یه  طعن 

!نی يا  بفرم  !د  معتم  ین  شادما  بنگاه   _

ارازيت پ 
۴۴  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

یه طعن  با  قاعدتا  .ت  گرف  ش  اه  خند  تی  وضع  آن  در  بهزاد 
اما رد،  کی  م  قطع  را  تماس  و  ه  دی  کش  خجالت  دي  با  آراز 

.ت نداش  یت  فرص  نی  چن  فعالال 
؟ین کی  م  برام  یر  کا  هي  آراز   _

:ت گف  قاطع  آراز 
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 !  نه _  

 

 . برد   ش ي موها   ی ال   را   دستش   بهزاد 

 ...  ی کن   منصرفم   ی زد   زور   ی ل ی خ   دونم ی م _  

 

 : د ي غر   حوصله ی ب   آراز 

  و   تعارف   و   تشکر   اهل   اد ی نم   بهت .  بهزاد   ببند   دهنتو _  

 .  ی باش   ا ي باز مسخره   ن ي ا 

 

 ازت؟   خوام ی م   ی چ   ی ن ی بب   ی بد   گوش   ی خوا ی نم   ی عن ي _  

 

 . د ی کش   ی پوف   آراز 

  چقدر .  دم ی م   باد   به   سرمو   آخرش   تو   بخاطر   من   بخدا _  

 ! آخه   ی هست   ی شعور ی ب   آدم 

 . کرد   ی ز ي ر   مکث 

 !  بنال _  

 

 : گفت   ع ي سر   بهزاد 
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تخلف   هي  گزارش  و  ین  ک  مالالقات  خبرنگار  هي  با  دي  با 
_

وام خی  نم  منتها  .ن  کن  یر  یگی  پ  عي  سر  تا  سی  پل  به  ید  ب  رو 
!یر   ب  خودت 

:دیس   پر  پرتمسخر  آراز 
سون؟ ره  نام  کبوتر  با  .م  بکن  کارارو  ني  ا  یر  چطو  پس   _

:ت گف  واضح  بهزاد 
تو که  یس  ک  .ت  بفرس  انت  یف  اطرا  از  ه  گي  د  نفر  هي   _
بتونه عمادپور  آتوسا  وام  خی  نم  .ه  نکن  کار  شرکتت 

.ه نکرد  ی  يا  خد  بزنه  ردشو 

:دیس پر  حرص  با  و  کنجکاو  آراز 
چخبره؟ م  نی  بب  بزن  حرف  واضح  بهزاد؟  شده  یچ   _

اون در  شدن  تخته  یا  بر  مستند  و  الالزم  مدارک   _
.م آورد  یس  بدشان  م  کي  منتها  .م  کرد  ا  دی  پ  و  ره  کارخون 

هي تو  باشم  من  که  تي  پاراز  جی  پ  صاحب  تي  هو  ظاهرا 
.ا جه  هم  ه  شی  م  پخش  م  کم  ک  ماجرا  ني  ا  .ه  رفت  لو  تي  سا 
م کم  ک  ندارم  شک  .م  بر  راه  عصا  به  دست  مجبورم 
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.ه خون  اطراف  ن  زي  بر  ممکنه  .ن  شی  م  شروع  ا  دي  تهد 
.م بر  ی  يا  ج  ونم  تی  نم  فعالال  خودم 

.یر ناباو  و  بود  ت  ری  ح  سرتاسر  آراز  لحن 
یچ که  شده  خراب  اون  تو  موندی  خطره  تو  جونت   _

؟ی خبرنگار  و  سی  پل  فکر  به  بشه؟ 
:د دا  ادامه  ش  ای  قبل  جملهی  به  بط  ری  ب 

نکرد منصرفت  چرا  کرد؟  ار  کیچ  دالالرام  ني  ا   
اصالال  _

پس؟

.د رفتن  درهم  بهزاد  یا  هم  اخ 
؟ید بو  بهنام  کي  شر  هم  تو   _

.د ندا  را  جوابش  آراز 
االالن  .. .ی  رفت  تهش  تا  کردی  یتير  خ  هي  تو  بهزاد  نی  بب 

_

انتقامتم .م  گر  دمت  حله  خب  نه؟  مگه  ه  گي  د  یش  ته 
نیم ه  و  کن  جمع  رو  بساطت  و  بند  پاشو  .ی  گرفت 

با شه  یق  ب   .. .ه  گي  د  شهر  هي  کن  گم  رو  گورت  امروز 
.ن م 
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.د کر  مخالفت  بهزاد 
جا چی  ه  نشه  راحت  هی  قض  ن  يا  از  لم  ای  خ  تا   .. .ا  عمر   _
.یش ماجرا  ني  ا  یط  قا  دي  نبا  اصالال  تو  ین  ثا  در  .م  ری  نم 
کردم تي  خر  هم  آتوسا  با  مالالقات  ن  اي  جر  همون  سر 

ید ب  اتفاق  هم  شما  برا  رسم  تی  م  .م  کرد  یط  قا  تورو 
مالالقات یر  ب  می  مستق  خودت  وام  خی  نم  نی  هم  برا  .ه  فت 

وی ب 
.ر خبرنگا  اون 

.ت ناخ  شی  م  خوب  را  بهزاد  چون  .د  آم  کوتاه  آراز 
کار بازم  نم  ود  یم  !ر  انگا  سه  دي  ا  فی  ب  باهات  بحث   _

.ین کی  م  رو  خودت 

؟ید ب  انجام  رو  گفتم  که  یر  کا  ین  و  تی  م   _

برا که  یا  مسخره  تی  وضع  ني  ا  کنه  کمکت  اگه   _
هي و  سوخت  دلم  دي  شا  شه  تموم  ید  کر  درست  خودت 

.م کرد  ی  يا  کار 

:د کر  دی  تاک  بهزاد 
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نيا سر  خودت  دي  نبا  عنوان  چیه  به  اما  نه،  کی  م  کمک   _
.یر ب  قرار 

ارازيت پ 
۴۵  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د ز  هم  را  خورشتش  لبخند  با  یق  سا 
با تا  هی  ترک  رفته  شده  پا  شما  بخاطر  ون  جه  عم   _
یض را  اش  هه  بچ  واد  خی  م  .ه  کن  صحبت  همسرش 

.ه گي  د  ني  ای  ب  کوتاه  ؟  هی  چ  پس  ت  سی  ن  عاشق  .ن  باش  یض  را 
.ه دار  گناه  ری  اردش  عمو  بخدا 

.دیش ک  یف  پو  سرور 
.یش با  ون  شي  ا  فکر  به  مه  هني  ا  ت  سی  ن  الالزم  حاالال!  خب   _

جا کامالال  خورشتش  .د  کر  خاموش  را  گاز  ري  ز  یق  سا 
.د بو  افتاده 

هنوزم .ه  ش  لی  تکم  مون  ای  خوشحال  ني  بذار  خانم  عمه   _
سرش دي  نو  .ه  شی  م  خالالص  داره  سوسن  ه  شی  نم   

باورم
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بده طالالق  شده  یض  را  یر  چطو  .ا  حتم  خورده  ی  يا  ج 
دردسر؟ یب  و  یق  تواف  اونم 

.د کر  دی  يا  ت  را  یق  سا  یا  هف  حر  سرور 
کنار به  ا  ني  ا  یه  هم  تازه  .ه  بی  عج  منم  یا  بر  .ه  درست   _

خود .ه  ر  تب  یج  ع  سوسن  به  بده  ارو  هه  بچ  حضانت  که  ني  ا 
.ه شد  شوکه  سوسنم 

.ت داش  دي  ترد  لحنش  .ت  نشس  آشپزخانه  زی  م  پشت  یق  سا 
باشه؟ شه  اس  کم  ین  ري  ز  یا  کاسه  نکنه   _

مثالال؟ یچ   _

شانه دي  دی  م  را  او  تلفن  پشت  از  ش  اه  عم  که  انگار  یق  سا 
.ت انداخ  باالال 

چند عرض  در  آدم  هي  که  ني  ا  واقعا  اما  .ه  عم  ونم  دی  نم   _
.ه بی  عج  یل  یخ  بده  ه  دی  عق  ری  یغ  ت  همه  ني  ا  ماه 

.دیش ک  یف  پو  سرور 
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اد جي  ا  سوسن  نظر  تو  یق  فر  اصرارش  با  ه  دی  فهم  دي  شا   _
.ه شی  نم 

.د کر  اخم  یق  سا 
از اصالال  هی  ضي  مر  آدم  دي  نو   .. .ن  و  جه  عم  ونم  دی  م  دی  بع 

_

و کنه  فکر  ه  نی  بش  یق  منط  که  ت  سی  ن  آدما  دسته  اون 
.ه ری  بگ  می  تصم 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس 

؟ هی  چ  سپهر  نظر   _

:ت گف  ید  عا  سرور 
دست شما  چرا  له  ای  خی  ب  اون  که  حاالال  .ن  يد  ن  ری  گ  ه  گی  م 

_

تموم هفته  نی  هم  تو  رن  یگی  م  طالالق  .ن  ير  ا  دی  نم  بر 
.ه گي  د  ه  شی  م 

برابر در  سپهر  که  ني  ا  .د  کر  زي  ر  را  چشمانش  یق  سا 
دهد نشان  واکنش  ید  عا  گونه  نيا  دي  نو  ید  عا  ری  غ  رفتار 
نیب ني  ا  یز  یچ  کي  .د  بو  ذهن  از  دور  و  بی  عج  شي  برا 
موضوع ني  ا  یه  بار  در  هم  آراز  با  دي  با  .د  نبو  درست 
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باز یا  صد  بود  فکر  در  که  همانگونه  .د  ر  کی  م  صحبت 
یظ خداحاف  ش  اه  عم  با  ع  ير  س  .د  ین  ش  را  خانه  در  شدن 

همسرش استقبال  یا  بر  و  دیش  ک  شي  موها  به  یت  دس  .د  کر 
درآوردن حال  در  آراز  .ت  رف  ون  ری  ب  آشپزخانه  از 

.ت گرف  او  دست  از  را  کت  و  رفت  سمتش  به  .د  بو  کتش 

.یش نبا  خسته   .. .م  سالال   _

حصار در  را  یق  سا  و  گرفته  را  او  یو  باز  آراز 
.د کر  ری  اس  دستانش 

.د بو  شده  تنگ  برات  دلم  چقدر  .م  نی  بب  جا  ني  ا  ای  ب   _

.ديد خن  یق  سا 
ه کی  ت  شرکت  از  اومدن  زود  بخاطر  ه؟  دي  جد  مدل   _

.م اومد  زودتر  ساعت  چند  همش  ؟ی  داز  نی  م 

.ت گرف  او  یو  باز  از  یز  ير  گاز  آراز 
االالن .م  کن  اعتراض  بهت  میق  مست  ونستم  تی  م  قبالال   _
نیم ه  یا  بر  ین  ک  م  مي  تحر  خواب  اتاق  تو  رسم  تی  م  یم  زن 

.م ن  کی  م  نقدت  عاشقانه  کلمات  با 
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.ت گرف  او  یو  باز  از  ین  گو  شی  ن  یق  سا 
!د کر  مي  تحر  تورو  ه  شی  م  که  چقدرم   _

آشپزخانه سمت  به  و  کرده  جدا  تنش  از  را  او  آراز 
.ت رف 

.د بو  یگ  قشن  اعتراف   _

.ت رف  دنبالش  یق  سا 
اعتراف؟  _

.ت برداش  را  خورشت  یه  قابلم  در  آراز 
شوهرت یا  تی  جذاب  برابر  در  ین  و  تی  نم  که  ني  ا  .م  اوهو   _

.ین ک  ش  مي  تحر  و  ین  ک  مقاومت 

ارازيت پ 
۴۵  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د دا  تکان  سر  افسوس  با  و  کرده  نگاهش  لبخند  با  یق  سا 
غذا؟ سر  یت  رف  نشسته  رو  دستات   _
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!ین و  چی  پ  یم  رو  بحث  قشنگ  چه   _

.د کر  شي  صدا  معترض  یق  سا 
.. .ز  آرا   _

داخل قاشق  که  بود  او  یا  هن  زد  ناخنک  به  اعتراضش 

مزه قصد  و  برداشته  را  خورشت  یه  قابلم  کنار  بشقاب 
معترضش یا  صد  .ت  داش  سر  در  را  خورشت  کردن 

.د کشان  سمتش  به  را  آراز  زی  م  آت  ن  طی  ش  نگاه 
که من  یا  تی  جذاب  به  اعتراف  یل  عس  چشم  خب  جونم؟   _

.ه ندار  هوار  و  داد 

.دیش ک  دستش  از  را  قاشق  و  رفته  کنارش  اخم  با  یق  سا 
دست با  .ر  بشو  رو  صورتت  و  دست  برو  .و  نش  لوس   _

بشه؟ یچ  که  قابلمه  سر  ید  اوم  فی  کث  یو  ر  و 

.د کر  مظلوم  را  نگاهش  آراز 
دارن چشام  خونه  تو  ه  دی  چیپ  بوش  خب  !ط  فق  قاشق  هي   _

د؟ ای  م  دلت  .م  دار  گناه  .ن  شی  م  چپ 
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یا هی  يا  م  نم  مظلو  و  ا  هت  ن  طیش  می  تسل  ه  شی  هم  مثل  یق  سا 
و رنگ  خوش  خورشت  با  را  قاشق  خودش  .د  ش  او 
نگه او  یا  هب  ل  مقابل  و  کرده  پر  بود  پخته  که  یب  لعا 

و برده  فرو  دهانش  داخل  را  قاشق  لذت  با  آراز  .ت  داش 
:ت گف  آن  دادن  قورت  از  بعد  بالالفاصله 

؟ینیچ ب  و  زی  م  ه  شی  م   _

.د کر  گرد  را  چشمانش  یق  سا 
از .ی  اومد  کار  سر  از  زود  !ه  نشد  م  کي  تار  هوا  آراز   _

؟یر بخو  شام  یا  و  خی  م  االالن 

درشت و  شده  گرد  چشمان  یو  ر  را  سبزش  نگاه  آراز 
.د چرخان  یق  سا 

برگزار راند  دو  تو  رو  امشب  شام  که  نداره  یل  اشکا   _
خوردن غذا  .م  ير  و  خی  م  شام  نه  ساعت  بارم  هي  .م  ین  کی  م 

!م ر  ای  ب  نه  که  نداره  یت  سخ  ه  گي  د 

آشپزخانه از  ون  ری  ب  به  و  گرفت  را  او  یو  باز  یق  سا 
.د دا  هول 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                  

             

 

         

           

 

       

                

            

           

 

   

                

   

 

                

 

 

                  

   

شام قبل  .ر  بشو  رو  صورتت  و  دست  برو  ای  ب  فعالال   
_

.م بد  بهت  خوب  خبر  هي  وام  خی  م  خوردن 

.د دا  حرکت  تنش  به  آراز 
داده؟ جواب  یک  رو  ون  می  شادمان  بنگاه   _

.د ندا  را  جوابش  یق  سا 
رخت سبد  تو  بنداز  جوراباتم  .م  بگ  بهت  ای  ب  برو   _

زمان ه  گی  م  مامانت  .ق  اتا  وسط  نکن  ولشون  .ا  چرک 
.یت نداش  اي  باز  شلخته  ني  ا  از  تي  مجرد 

.ديد خن  آراز 
االالن .ه  کن  لوسم  و  بکشه  نازمو  نبود  یس  ک  اونموقع   

_

!م شد  سرتق 

عوض باهات  رو  ارتباطم  یه  وی  ش  نکن  یر  کا  هي   _
.م کن 

یا صد  تن  با  شان  نی  ب  شده  اد  جيا  یه  فاصل  بخاطر  آراز 
:دیس پر  ید  بلن 
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؟ین زی  م  یچ  با  منو  بشه  دعوامون  یق  سا   _

ا هن  استکا  .د  ش  آشپزخانه  وارد  و  دي  خند  ش  غش  غ  یق  سا 
بلند .د  نی  بب  یا  چ  تدارک  او  یا  بر  تا  دی  چ  ین  یس  داخل  را 

:د دا  جواب 
ت مي  تحر  خوراک  و  خورد  نظر  از  نمت  زی  نم   _

.م ن  کی  م 
را او  جواب  آراز  آب  یا  صد  بخاطر  رد  کی  نم  فکر 

آراز یا  صد  و  قطع  آب  یا  صد  یت  وق  اما  باشد،  ه  دی  شن 
.ت اس  کرده  اشتباه  دی  فهم  شد  بلند 

بعد به  ني  ا  از  .ن  گذاشت  روزا  نی  هم  برا  کردمو  غلط   _
.ن م  با  لباسا  شستن 

پر یا  چ  با  را  ا  هن  استکا  او  جواب  از  لبخند  با  یق  سا 
بعد ه  قی  دق  کي  .ت  رف  ی  يا  ريذ  پ  به  ین  یس  همراه  و  کرد 

به بود  کرده  عوض  را  شي  ا  هس  لبا  ه  کی  حال  در  هم  آراز 
را دستش  ه  کی  حال  در  و  نشست  یق  سا  کنار  .ت  س  وی  پ  او 

:دیس پر  نداخت  ای  م  او  گردن  دور 
زود شده  کم  خونم  خوب  خبر  ؟  هی  چ  خوبت  خبر  خب   _

.و بگ 
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.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
!ز آرا  هی  نکردن  باور   _

ارازيت پ 
۴۵  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

شده؟ یچ  مگه   _

.ديایب ون  ری  ب  آراز  آغوش  از  یق  سا  تا  شد  باعث  ان  جی  ه 
با و  شد  ه  ری  خ  آراز  به  ش  ای  عسل  و  درشت  چشمان  با 

:ت گف  ذوق 
.میش جدا  یق  تواف  ای  ب  گفته  سوسن  به  دي  نو   _

یر ت  شی  ب  ان  جی  ه  با  یق  سا  .د  ن  دير  پ  باالال  آراز  یا  ابروه 
:د دا  ادامه 

سوسن یا  بر  خوشحالم  ی  لیخ  .م  شد  شوکه  یل  یخ  من   _
به بده  ارم  هه  بچ  حضانت  واد  خی  م  انگار  که  بخصوص 

.ن سوس 
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 . داد   د ي ترد   به   را   ش ي جا   جانش ی ه   باره   ک ي   به 

  آخه   نه؟   مگه !  داره   کفش   به   ی گ ي ر   کنم   فکر   آراز   اما _  

 . اد ی درنم   جور   عقل   با ...  بگه   ی ز ی چ   ن ی همچ   اد ی ب   يی هو ي 

 

  ی ساق   اگر .  برداشت   را   اش يی چا   استکان   و   شد   خم   آراز 

  جور   عقلش   با   آنوقت   است   کرده   چه   او   شد ی م   باخبر 

  ده ی عق   ر یی تغ   درجه   هشتاد   و   صد   د ي نو   چرا   که   آمد ی درم 

  رسم   به   را   سوز   لب   يی چا   از   ی ا جرعه .  است   داده 

 . د ی نوش   د ی نوش ی م   داغ   ی چا   که   اش ی شگ ی هم   عادت 

  بشر   ن ي ا .  م ی زن ی م   حرف   د ي نو   از   م ي دار   عشقم   عقل؟ _  

 کرد؟ ی م   ش ی زندگ   با   ی کار   ن ی همچ   بود   ش کله   تو   عقل 

 

  آراز   نکردن   تعجب .  کرد   نگاه   آراز   به   شک   با   ی ساق 

 ! بود   ب ی عج   ش ي برا 

 ؟ ی نشد   شوکه   تو   ی عن ي _  

 

 . انداخت   باال   شانه   آراز 
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کتاب و  حساب  بشر  ني  ا  یا  کار  .م  کرد  تعجب  چرا   _
بهتر سوسنه  نفع  به  یچ  همه  که  فعالال  خب  اما  که،   

نداره

.ه ش  کنده  هی  قض  قال 

.د کر  نگاهش  ناباور  یق  سا 
.م نداشت  رو  واکنش  ني  ا  انتظار   _

.د چرخان  او  سمت  به  را  سرش  آراز 
؟یش واکن  چه   _

.ت انداخ  باالال  شانه  یق  سا 
فکر !ی  قی  دق  یل  یخ  یل  مسائ  نی  همچ  یو  ت  تو  خب   _

کفش به  یگ  ير  دي  نو  ین  ک  فکر  من  مثل  االالن  ردم  کی  م 
.ه بی  عج  برام  هی  قض  ني  ا  به  تی  نیب  خوش  همه  ني  ا  .ه  دار 

خراب .د  کن  حفظ  را  ش  ای  خونسرد  کرد  یع  س  آراز 
قیق د  و  خوب  چقدر  یق  سا  بود  کرده  فراموش  .د  بو  کرده 
وجود ني  ا  با  ناسد،  شی  م  را  او  یا  رفتاره  زء  جه  جزءب 

.د باش  ید  عا  او  به  دادن  جواب  موقع  کرد  یع  س 
باشه؟ کفشش  به  ونه  تی  م  یگ  ير  چه  آخه   _
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.دیش نو  را  ش  ای  يا  چ  از  ر  گي  د  یا  جرعه 
رو سوسن  طالالق  که  ني  ا  از  بعد  نی  بب  کن  فکر  خودت   

_

یط غل  چه  مادرشون  دست  سپرد  هم  ارو  هه  بچ  و  داد 
رو فرصت  باشم  سوسن  یا  ج  من  ه؟  گي  د  بکنه  ونه  تی  م 

.د چسبون  دي  با  داغه  تنور  تا  .م  دی  نم  دست  از 

.ت کاس  یق  سا  یا  ه  دي  ترد  و  شک  از  یک  اند  آراز  حی  توض 

با .م  ین  ک  جمع  حواسمونو  ديا  ب  بازم  یل  و  توئه  با  حق   _
ديا ش  .ه  باش  آدم  ني  ا  به  حواسش  تا  نم  زی  م  حرف  سپهر 

.د بو  شه  اس  کم  ین  ري  ز  یا  کاسه 

بازگرداند ین  یس  داخل  دوباره  را  ش  ای  يا  چ  استکان  آراز 
.ت گرف  آغوش  در  را  یق  سا  و 

ماجرا ني  ا  ری  گی  پ  .م  مخلصت  هستم  خودم  چرا؟  سپهر   _
.هیچ ن  اي  جر  م  نی  بب  تا  م  شی  م  هم 

.ت کاش  او  یه  گون  یو  ر  یا  بوسه  یق  سا 
.ی بود  ماجرا  ني  ا  ری  درگ  یف  کا  یه  انداز  به   .. .ه  ن   _

به اصالال  .ش  بخاطر  ین  ک  ت  يذ  ا  خودتو  ه  گي  د  وام  خی  نم 
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چه ه  نی  بب  باشه  دي  نو  دنبال  م  گیم  ساعد  به  م  گی  نم  سپهرم 
.ه ن  کی  م  یط  غل 

.د فرستا  گوشش  پشت  را  یق  سا  یا  موه  آراز 
یا دي  رما  فی  م  شاعر  اصالال  .م  خان  یر  دا  ر  ای  اخت  ؟  تي  اذ   _

.ت اس  خوش  د  اي  فر  تو  آتش  در  عشق 

قصد آراز  .د  کر  نگاه  آراز  به  محبت  با  و  دي  خند  یق  سا 
جواب یا  بوسه  با  را  یق  سا  یه  عاشقان  نگاه  تا  کردن 

به تا  شد  باعث  ش  ای  گوش  تماس  یا  صد  که  دهد 
.د کن  ین  یش  نب  عق  ه  دی  نرس  دلش  خواست 

ارازيت پ 
۴۵  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

نداره چش  هی  ک  هر  ني  ا  !ت  لعن  معرکه  مگس  خر  بر   _
.ه نی  بب  منو  کردن  حال  و  عشق 

کتش بی  ج  داخل  از  را  ش  ایش  گو  و  شد  بلند  غرغر  با 
:دير غ  حرص  با  بهزاد  یه  شمار  ن  دي  د  با  .د  آور  ون  ری  ب 
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همون جونم  بالالی  بشه  قراره  ني  ا  ونستم  دی  م  من   _
!ش دم  زی  م  ری  ت  با  ی  يا  آشن  موقع 

:دیس پر  متعجب  یق  سا 
؟ هی  ک   _

جواب را  تماس  یق  سا  سوال  به  دادن  جواب  یا  بج  آراز 
.د چسبان  گوشش  به  را  یش  گو  و  داده 
!نی يا  بفرم  !د  معتم  ین  شادما  بنگاه   _

****

.د کر  نگاهش  زده  ت  ری  ح  یق  سا 
رفته؟ لو  واقعا  !ه  شی  نم  باورم   _

.دیش ک  یف  پو  آراز 
ریخ ب  خدا  .د  کر  خودشو  کار  باالالخره  احمق  یه  پسر   _

.ه بگذرون 

:دیس پر  دي  ترد  با  یق  سا 
؟ید ب  انجام  خواسته  که  رو  یر  کا  یا  و  خی  م   _
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.د ز  عقب  را  ش  ای  ان  شی  پ  یو  ر  ان  شي  پر  یا  موه  آراز 
تمام می  کن  یل  خا  رو  پشتش  .ه  رفت  راهو  یا  ج  ني  ا  تا  .ه  آر   _

.ا هو  ن  ری  م  ن  شی  م  دود  ناش  دی  کش  نقشه  و  زحمتا 
.ت انداخ  باالال  شانه 

ت سی  ن  ین  مع  ني  ا  به  اما  بودم،  کاراش  مخالف  درسته   _
بهزاد به  دلم  ته  راستش  .ن  بد  تاوان  آدما  اون  د  ای  م  بدم  که 

یر کا  کم  .ه  باش  انتقام  دنبال  یر  طو  ني  ا  ادم  دی  م  حق 
ازش رو  شی  زندگ  کل  و  باباش  مامان   .. .ه  ک  نکردن 

.ن گرفت 

.د دا  تکان  سر  یق  سا 
؟یت بفرس  یا  و  خی  م  وی  ک   _

:د کر  زمزمه  متفکر  آراز 
وگرنه ه  شی  نم  شرکت  یا  هه  بچ  از  .م  ون  دی  نم   _

.م رستاد  فی  م  رضارو 

ادامه نکند  ری  درگ  آن  از  شیب  را  یق  سا  فکر  که  ني  ا  یا  بر 
:د دا 
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بخورم شام  .ه  ن  کی  نم  کار  مخم  گرسنمه  یت  وق  تا  من   _
.م کرد  ا  دی  پ  هم  و  ری  گرفتار  ني  ا  حل  راه 

.د کر  اشاره  ار  وي  د  یو  ر  شده  نصب  ساعت  به 
.ن نک  م  تي  اذ  پس  ه  گي  د  ه  شیم  محسوب  شام  که  االالنم   _

.د نی  بچ  را  شام  زی  م  تا  شد  بلند  شي  جا  از  لبخند  با  یق  سا 
نير بزرگت  از  کند  تي  اذ  را  آراز  بتواند  یس  ک  که  ني  ا 

!د م  آی  م  حساب  به  روزگار  یا  طنزه 
****

؟یایم بر  پسش  از  ین  مطمئ   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  سپهر 
تا چهار  !ا  فض  تو  کنم  پرتاپ  موشک  وام  خی  م  مگه   _

!ه گي  د  ه  حی  توض  هي  و  مدارک 

:د ز  غر  آراز 
وقت ارزش  خبر  ني  ا  که  ین  ک  قانع  طرفو  دي  با  بابا   _
یچ یچ  .ه  کن  ین  رسا  اطالالع  ديا  ب  رو  اي  .ه  دار  رو   

گذاشتن

؟ سه  ساد  حی  توض  هي  رو 
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:دیس پر  جانب  به  حق  سپهر 
هست؟ ت  سی  ن  که  دختر  هي  مخ  زدن  از  ر  تت  سخ   _

.د کر  غرغر  دوباره  آراز 
.س شکوفا  استعدادت  یس  امو  نی  ب  مسائل  یه  نی  زم  تو   _

.م ون  دی  م  دی  بع  کارا  ني  ا  تو 

.د ش  متعجب  سپهر 
؟یت ناراح  یز  یچ  از   _

ی دی  شن  رو  سوسن  یق  تواف  طالالق  خبر  یت  وق  ید  ر  می  م 
_

؟ید ر  کی  م  یس  یل  پ  رو  جو  م  ک 

گند رابطه  ني  ا  در  زی  ن  خودش  که  نکرد  اشاره  ر  گي  د 
یا غرغره  به  وجه  تی  ب  و  ان  جیه  با  سپهر  .ت  اس  زده 

:ت گف  آراز 
پاک ید  ز  حرف  پسر  ني  ا  از  اونقدر  آراز  یا  و   _

باورم هنوزم  .م  گر  دمت  پسر  .د  بو  رفته  دم  اي  سوسن 
.ه باش  داده  جواب  راهکارت  ه  شی  نم 
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ارازيت پ 
۴۵  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:ت گف  تشر  با  آراز 
گفتم؟ یچ  ید  ین  ش  اصالال   _

.ت دوخ  چشم  او  به  رفته  باالال  یا  ابروه  با  سپهر 
یک ا  یچ  همه  که  ما  یه  خون  تو  مگه؟  شده  یز  یچ   _
.ن ماما  هم  بود  شنگول  و  شاد  یل  یخ  سوسن  هم  .د  بو 

.د دا  ماساژ  را  چشمش  یه  گوش  یه  کالالف  آراز 
یه .ت  سی  ن  ید  عا  وسط  ني  ا  ی  يا  زیچ  هي  بوده  بو  یق  سا   _

.ه داد  ه  دی  عق  ری  یغ  ت  همه  ني  ا  دي  نو  که  شده  یچ  ه  گی  م 

.د خاران  را  ش  اه  کل  سپهر 
؟ه شی  م  ناراحت  می  بگ  بهش  رو  ت  قی  حق   _

.د کر  نگاهش  هی  ندرسف  ال  عاق  آراز 
.ه ن  کی  م  مون  قي  تشو  ته  سی  مي  وا  نه   _
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.د ز  آراز  شانهی  به  یگ  آسود  با  سپهر 
(ر براد   brother مخفف   (  bro راحت  لت  ای  خ   _
گردن ارو  ری  تقص  و  نم  کی  م  ین  فشا  جان  من  تهش 

به من  بود  یر  غ  هر  هی  بق  شه  راحت  سوسن  .م  ری  گی  م 
.م ر  خی  م  جون 

به که  یا  تقه  با  را  حرفش  که  بزند  غر  خواست  آراز 
یه شی  ش  سپهر  .د  بر  د  اي  از  خورد  سپهر  سمت  یه  شی  ش 

.د دا  نی  يا  پ  را  خودش  سمت 
جونم؟  _

طلبکار یت  صور  با  بود  زده  ه  شی  ش  به  که  جوان  دختر 
:ت گف 

م ای  ب  پارک  از  ونم  تی  نم  کردنه؟  پارک  وضع  چه  ني  ا   _
!ر انگا  نه  انگار  نم  زی  م  بوقم  !ن  و  ری  ب 

نگاه سرشان  پشت  به  همزمان  و  متعجب  سپهر  و  آراز 
.د چرخان  دختر  سمت  به  را  نگاهش  آراز  .د  کردن 

ون؟ ری  ب  ني  ای  ب  نی  ون  تی  نم  اونجا  از   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

                      

                  

     

              

     

 

                      

                 

              

               

                    

 

                  

     

 

                 

     

 

               

جلو و  عقب  کي  با  که  بود  یل  نرما  یا  فض  به  ش  اه  اشار 
ون ری  ب  پارک  از  د  شی  م  یت  راح  به  نی  ماش  یه  ساد  کردن 

:دير غ  یب  عص  دخترک  .د  آم 
گرفتم امه  نی  گواه  تازه  اصالال  .م  ون  تی  نم  اونجا  از  بله   _

؟ ني  دار  یل  مشک  شما 

به رو  شوخ  ین  لح  با  و  داد  قورت  را  ش  اه  خند  سپهر 
:ت گف  رد  کی  م  نگاه  آراز  به  خشم  با  که  دختر 

بلد !ه  گاو  م  کي  من  داداش  .م  وا  خی  م  عذر  من  م  زي  عز   _
.ه کن  صحبت  چطوری  محترم  خانم  هي  با  ت  سی  ن 

ادامه تي  جد  با  و  نکرد  آراز  گشاد  چشمان  به  یه  توج 
:د دا 

کر پا  از  خانم  جلو  برو  م  کي  .ه  زد  خشکت  یچ  واسه   _
.ن ش  خارج  ر  تت  راح 

.د دا  حرکت  را  نی  ماش  و  کرد  یا  قروچه  دندان  آراز 
!ه گوسال  یا  آق  چشم   _

.ديد خن  ش  غش  غ  سپهر  گرفتند  فاصله  که  دختر  از 
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؟یم بابا  تو  ین  عي  گوساله  من  یش  با  گاو  تو   _

.د کر  باز  را  در  و  شد  خم  حرص  با  آراز 
خود از  ید  يد  دختر  هي  باز  .ر  سپه  نی  يا  پ  گمشو   _

!ید ش  ود  خی  ب 
!ه ن  اي  ید  ب  انجام  ین  و  تی  م  م  نیب  ب  مي  سپرد  بهت  کار  ه 

:ت گف  یگ  لود  با  سپهر 
نجات رو  ت  قی  رف  م  ری  م  دارم  وسط  گذاشتم  جونمو   _
دم ني  ا  حداقل  بهم  شد  یز  اندا  ری  ت  وسط  ني  ا  بلکه  .م  بد 

.م باش  زده  حرف  موجه  خانم  هي  با  آخر 

یخ شو  آن  از  شی  ب  تا  کرد  مجابش  آراز  لود  آم  اخ  نگاه 
آراز .د  شو  ده  ای  پ  نی  ماش  از  ش  فی  ک  برداشتن  با  و  نکرده 
بهزاد که  یس  ک  کار  دفتر  سمت  به  او  تا  ماند  منتظر 
به اول  سپهر  اما  کند،  حرکت  بود  داده  را  آدرسش 

.د ش  او  با  صحبت  مشغول  و  رفت  دختر  همان  سمت 
.د کر  نگاه  او  به  ه  نی  يآ  از  افسوس  با  آراز 

ید اي  ز  .م  ین  بک  برات  یر  فک  هي  دي  با  ید  جی  جد  نه   _
!ت سر  به  زده  ید  مون  گل  نی  س 
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با کردن  بش  و  خوش  ه  قی  دق  چند  از  بعد  سپهر  باالالخره 
در زی  ن  یخ  فرس  چند  فاصلهی  از  که  ید  لبخن  و  نت  طی  ش 
کرده یظ  خداحاف  جوان  دختر  با  بود  مشخص  صورتش 

به آراز  .ت  رف  بود  مقابلش  که  ین  ساختما  سمت  به  و 
منتظر نی  ماش  داخل  دي  با  فقط  حاالال  .د  ش  ه  ری  خ  او  رفتن 
نحو به  را  کارش  که  رد  کی  م  دعا  و  اند  می  م  او  بازگشت 

.د ده  انجام  احسن 

ارازيت پ 
۴۵  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

" !ن  شد  پلمپ  یه  آستان  در  ا  ویه  معروف  یه  کارخان   "

گذاشته ستاگرام  ني  ا  داخل  که  یت  پس  دي  جد  ر  تی  ت  به  لذت  با 
حاالال و  بود  ه  دی  ترک  بمب  کي  مثل  خبر  .د  کر  نگاه  بود 

تیع قاط  با  وانست  تی  م  پست  ني  ا  گذاشتن  با  خودش 

ان شی  مي  قد  یه  کارخان  و  عمادپور  خاندان  کار  که  دي  بگو 
اما بود،  کارگرها  شدن  ار  کی  ب  نگران  !ت  اس  تمام 
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دادن ان  نی  اطم  با  بود  کرده  صحبت  او  با  که  یر  خبرنگا 
اشخاص به  سهام  یر  واگذا  شرط  با  کارخانه  که  ني  ا  به 
از یه  توج  قابل  بخش  هد  دیم  ادامه  کارش  به  دي  جد 

تمام و  عمادپور  حاالال  .د  ر  کی  م  رفع  را  او  یا  هی  نگران 
آخر تا  دي  با  داشتند  دست  یت  ن  ای  خ  نی  چن  در  که  ین  کسا 

در چنان  مسئله  .د  اندن  می  م  زندان  و  دادگاه  ری  درگ  عمر 
بود آورده  وجد  به  را  مردم  و  شده  پخش  یز  مجا  یا  فض 

.د بو  آمده  دستشان  حساب  قطعا  کار  ني  ا  نی  عامل  که 
ند زي  بگر  ماجرا  ني  ا  عواقب  از  وانند  تی  نم  که  انستند  دی  م 

کارش یا  سز  به  کارخانه  آن  صاحب  ني  بنابرا  و 
آرامش یا  بر  د  شی  م  یا  مقدمه  ني  ا  دي  شا  و  دی  س  ری  م 

.و ا  روان  و  روح 
.د بو  کرده  کمکش  که  د  شی  م  آراز  ممنون  دي  با 

صحبت مدنظرش  خبرنگار  با  آراز  خود  انست  دی  م 
چنان بود  کرده  صحبت  که  یس  ک  هر  اما  بود،  نکرده 
یلیخ اتفاقات  ی  هی  بق  که  بود  برآمده  کارش  پس  از  خوب 
سیل پ  دست  به  خبر  سرعت  به  .د  بودن  داده  رخ  عي  سر 

صحت دی  يا  ت  و  یس  بازر  یا  بر  ني  مامور  بعد  و  ه  دی  رس 
ريز سرا  کارخانه  به  بود  ه  دیس  ر  دستشان  به  یک  مدار 
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بود منتظرش  ا  هل  سا  که  یق  اتفا  باالالخره  و  بودند  شده 
.د بو  داده  رخ 

مربوط یا  هم  لی  ف  کردن  پست  از  تر  شی  ب  هی  ثان  چند  هنوز 
که بود  نگذشته  ش  دي  جد  یا  هی  افشاگر  و  کارخانه  به 
به مربوط  سواالالت  از  .د  ش  ريز  سرا  شي  برا  م  ای  پ   

هزاران

با رابطه  در  که  سوال  کي  و  هزار  تا  گرفته  کارخانه 
.د بودن  ه  دی  پرس  ش  تي  هو 

به ی  يو  گ  پاسخ  یا  بر  ید  قص  که  ني  ا  بدون  و  لذت  با 
نی يا  پ  و  باالال  را  ا  هم  ای  پ  باشد  داشته  مار  شی  ب  یا  هت  کامن 
از که  دهد  اطالالع  و  د  ری  بگ  تماس  بهنام  بود  منتظر   .  

کر

آمدن در  صدا  به  با  اما  است،  شده  آگاه  زی  چ  همه 
.د ن  دي  پر  باالال  شي  ابروها  ف  اف  ا  یپ  ر  دی  پ 

وجودش در  که  یف  شع  و  شور  با  و  شد  بلند  شي  جا  از 
ريو تص  ن  دي  د  با  .ت  رف  ون  في  آ  سمت  به  رد  کی  م  احساس 

خودش قبالال  .د  ز  لبخندی  ور  تین  ما  ري  تصو  در  آتوسا 
و ید  خونسر  با  .د  بو  داده  آتوسا  به  را  ش  اه  خان  آدرس 

.د کر  باز  را  در  باشد  داشته  دلهره  یا  ذره  که  ني  ا  بدون 
!س مهند  خانم  بودم  منتظرت  ا  ني  ا  از  زودتر   _
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سالن به  خونسردی  با  بعد  و  کرد  باز  زی  ن  را  ید  ورو  در 
شيا هت  آبنبا  یه  جعب  داخل  و  کانتر  یو  ر  از  .ت  بازگش 
پرتقال ین  عي  محبوبش  طعم  با  یب  چو  آبنبات  ک 

آبنبات لذت  با  .ت  گذاش  دهانش  داخل  را  آن  و  برداشت 
انگار بود  خوشحال  یت  وق  آدم  .د  چرخان  دهانش  داخل  را 
در شدن  ه  دی  کوب  با  .د  شی  م  بهتر  هم  ا  هی  خوراک  یه  مز 

.د درآور  دهانش  از  را  آبنبات 
!ین بز  در  آدم  مثل  ندادن  د  اي  بهت   _

آنقدر .د  رسان  او  مقابل  به  را  خودش  یر  ناباو  با  آتوسا 
بود گذرانده  سر  از  که  یت  اتفاقا  هضم  آنقدر  بود،  شوکه 
و آمده  جا  ني  ا  چه  یا  بر  د  یم  ه  فی  نم  اصالال  که  بود  سخت 
یگ ساد  به  ماه  چند  دانست  یم  فقط  .د  يو  بگ  چه  واهد  خی  م 

.د بو  شده  ه  چي  باز  حماقت  با  و 
.د کر  اشاره  آتوسا  یا  هش  کف  به  اخم  با  بهزاد 

ونم خی  م  نماز  جا  ني  ا  من  د  يا  ش  !ی  دی  کش  گند  به  و  ره  خون   _
وضعشه؟ چه  ني  ا 

.د بر  رش  وي  سمتش  به  آتوسا 
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.یض عو  ون  وی  ح  شو  خفه   _

بهزاد صورت  و  سر  یو  ر  یا  هت  مش  که  ني  ا  از  قبل 
کرده پرت  زی  م  یو  ر  را  دستش  آبنبات  بهزاد  دي  آ  فرود 

.ت گرف  محکم  را  او  دست  دو  هر  مچ  و 
!ر تم  آرو  !س  مهند  خانم  اد  یم  ن  شما  به  اي  باز  یش  وح  ني  ا   _
زندون تو  دي  نبا  االالن  تو  مگه  م  نی  بب  کن  صبر  اصالال 

؟یش با 

.ديز لر  آتوسا  یه  چان 
.. .ج  یپ  او  صاحب  !ی  بود  خودت   _

ارازيت پ 
۴۵  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
سابقم دختر  دوست  .د  گرد  آسان  شود  حل  چون  معما   _

نبوغت اون  با  سالم  هزار  تا  وگرنه  کرد  یر  عو  شی  ب 
!یدیم ه  فی  نم 
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.د ز  غی  ج  آتوسا 
باهامون؟ ید  کر  یر  کا  نی  همچ  یچ  واسه  چرا؟   _

.د ش  ه  ری  خ  او  به  ناباور  بهزاد 
.نین کی  م  ا  جه  جاب  قرص  ني  دار  رسما  ون  ته  کارخون  تو   _

مردم با  کارو  ني  ا  چرا  شما  کردم؟  باهاتون  کارو  ني  ا  چرا 
؟ ني  کرد 

:د دا  ادامه  بود  کرده  درشت  که  ین  چشما  با  و  دي  خند 
قبحش م  کم  ک  ین  بک  یه  گنا  هي  یت  وق  بودم  ه  دی  شن  من   _
کيد نز  از  ه  گي  د  اما  ه،  شیم  ید  عا  و  ه  زي  ری  م  برات 
.. .ا  بخد  ني  دار  ل  وي  ا  بابا  .م  بود  ه  دي  ند  ماجرارو  ني  ا 

هول عقب  به  را  او  و  کرده  رها  را  آتوسا  دستان  مچ 
.د دا 

ار کی  چ  ورت  خم  حرو  یا  باب  یت  سین  متوجه  واقعا  تو   _
محصوالالتتون آشغال  تی  ف  یک  از  من  حاالال  نه؟  کی  م   

داره

.م ری  گی  م  فاکتور 

:د ز  لب  نفرت  با  آتوسا 
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!م ن  کی  م  نابودت   _

.د ش  ه  ری  خ  او  به  خونسرد  بهزاد 
؟ نی  برس  جا  ني  ا  به  ید  کر  یم  ن  فکر  نه؟  ید  ش  ناراحت   _
که یا  خانواده  تا  هزار  از  یک  ي  باالالخره  ید  ر  کی  نم   

فکر

دستت؟ کف  بذاره  حقتونو  بخواد  ني  کرد  ون  شه  ار  چی  ب 

ش زی  آم  ری  تحق  نگاه  که  همانگونه  و  دی  چرخ  آتوسا  دور 
:ت گف  اد  دی  م  امتداد  او  یو  ر  را 

فقط؟ م  تي  پاراز  جی  پ  صاحب  من  ین  کی  م  فکر   _

.د ز  یر  صدادا  پوزخند 
فير تع  برات  و  مه  قص  تا  کن  صبر  کوچولو  دختر   _

.ه باش  کرده  في  تعر  برات  باباجونت  ونم  دی  م  دی  بع  .م  کن 

کردن نگاه  یا  بر  شد  مجبور  او  و  تاد  سي  ا  آتوسا  ر  ست  پش 
در نگاهشان  یت  وق  .د  بچرخ  سرش  پشت  به  بهزاد  به 
در زده  زبانه  نفرت  از  .د  ش  قفل  ر  گي  د  کي  چشمان 
اصالال نفرت  ني  ا  .د  کر  ت  ری  ح  او  یا  هک  مردم 

جهت در  فقط  که  باشد  یر  پس  به  مربوط  وانست  تی  نم 
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انداخته راه  را  ساز  دردسر  جیپ  آن  یذ  اخا  و  یش  و  گي  باز 
:ت گف  ه  نی  ک  با  بهزاد  که  شد  مطمئن  یت  وق  .د  بو 

است هل  سا  .م  نی  چی  م  نقشه  براتون  دارم  است  هل  سا   _
نم ای  اطراف  یا  بر  رو  خوب  و  مهربون  پسر  نقش  دارم 

آدم هي  .ن  یت  ساخ  ازم  الاليی  ویه  چه  نفهمن  تا  نم  کی  م  ی   
با

براتون یر  بدت  یا  بالاله  .ص  حر  و  نفرت  و  ه  نی  ک  از  پر 
عوض نظرمو  می  زندگ  تو  نفر  هي  .م  بود  ه  دي  د  بی  ترت 
شیت آ  چشماتون  جلو  رو  ندارتون  و  دارو  وگرنه  .د  کر 
نیچ هم  مه  خانواد  و  من  با  پدرت  که  همونطور  دم  زی  م 
ه ای  س  خاک  به  مارو  بابات  که  همونطور  .د  کر  یر  کا 

.د نشون 

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  ترس  با  آتوسا 
یا هی  مشتر  قرصا  اون  ؟ی  ن  زی  م  حرف  یچ  از   _

شهر سطح  تو  ید  کر  فکر  نکنه  .ه  دار  خودشونو  خاص 

یر س  هي  .ن  ت  سی  ن  گردانم  روان  قرص  .ن  شی  م  پخش 

.ه خاص  یو  دار 

ادامه را  ش  اه  قص  شي  ا  هف  حر  و  او  به  وجه  تی  ب  بهزاد 
:د دا 
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با خودمو  کندم  جون  همه  اون   .. .م  ساخت  رو  جی  پ  اون   _
کف گرفتم  جونمو  .م  انداخت  در  نده  گه  کل  آدم  کي  و  هزار 
.م نی  بب  چشم  به  رو  پدرت  ید  نابو  که  ني  ا  بخاطر  فقط  دستم 

:دیل نا  آتوسا 
کرده؟ ار  کی  چ  ته  خانواد  با  بابام   _

.. .و  پدرم  هم  مادرمو  هم   .. .ت  کش   _

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  آتوسا 
.ت سی  ن  قاتل  من  یا  باب   .. .ی  گی  م  دروغ   _

.د ز  داد  بهزاد 
قاتل فقط  که  یس  ک   .. .ه  فطرت  پست  هي  تو  یا  باب   _

.سه گي  د  آدم  تا  هزار  قاتل  .ت  سی  ن  من  یه  خانواد 

.د دا  فشار  را  او  یو  باز  و  شد  کي  نزد  آتوسا  به 
.نيد ب  رو  تون  اي  ار  کت  کثاف  همهی  تاوان  وقتشه  حاالال   _
.م نی  بب  چشم  با  رو  شدنتون  در  به  در  دارم  دوست  یل  ی 
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مه خانواد  و  من  یا  باب  با  بابات  ا  قی  دق  که  یر  کا  همون 
.د کر 

ارازيت پ 
۴۵  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

دير ا  بی  م  ش  اه  چهر  یا  اعض  ک  تک  ت  از  که  یم  خش  با 
:د دا  ادامه 

پدر قلب  تو  بکنه  می  مستق  برنداشت  چاقو  بابات  آره   _
آورد پدرم  سر  بالاليی  هي  .د  کر  ارش  کی  ب  کار  از  اما   

من،

کارگر هي  من  پدر  .ه  ر  ای  ب  ری  گ  کار  ا  جچ  یه  نتونست  که 
.د ش  تو  پدر  بودن  صفت  ون  وی  ح  ین  قربا  که  بود  في  شر 
.. .ا  ون  وی  ح  به  ه  نی  توه  وون  یح  با  بابات  یه  سي  مقا  که  البته 
آخه .ه  ش  فوت  مادرمم  شد  باعث  کرد  که  یر  کا  با  بابات 

درمانش یا  هه  ني  هز  پس  از  نتونست  یر  ا  کی  ب  با  بابام 
.. .د  ای  برب 
:د ز  داد 

برات تر  شی  ب  اي  شده  قاتل  هي  یر  چطو  بابات  ید  یم  فه   _
بدم؟ حی  توض 
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.د نکر  تحمل  ر  گي  د  دي  د  که  را  آتوسا  لرزان  یه  چان 
دنبال را  او  داشت  دست  در  را  او  یو  باز  همانگونه 

کرد پرت  خانه  از  ون  ری  ب  به  را  او  ا  بي  تقر  و  دی  کش  خود 
را چشمانش  و  داد  هی  تک  بسته  در  به  .ت  بس  را  در  و 

بهم را  روانش  و  روح  گذشته  مرور  .ت  گذاش  هم  یو  ر 
:دیل نا  غم  با  لب  ري  ز  .د  بو  ته  خي  ر 

.ن االال  بخوابن  راحت  ونن  تی  م  بابام  مامان   _
*****

ر گي  د  روز  دو  .د  ز  غلت  وابش  خت  تخ  یو  ر  وصله  حی  ب 
یس احسا  چی  ه  او  اما  دند  شی  م  اعالالم  کنکور  جي  نتا 

یت ح  نه  و  بود  خوشحال  نه  داشت  استرس  نه  .ت  نداش 
.د بو  افتاده  ری  گ  می  عظ  خالالء  کي  در  انگار  .ت  ناراح 

.د نداشتن  بهزاد  به  ن  دی  ش  يد  ان  بجز  یر  کا  که  ذهنش  و  فکر 
.د ر  کی  م  یر  همکا  ا  هن  آ  با  زی  ن  قلبش 

تماس منتظر  .د  بزن  گول  وانست  تی  نم  که  را  خودش 

زیچ چی  ه  که  انست  دی  م  خوب  هم  را  ني  ا  اما  بود،  بهزاد 
.د بو  برداشته  ترک  ان  شه  رابط  .د  شی  نم  سابق  مثل 
نین چ  که  ید  مر  .د  بو  شده  سست  بهزاد  به  اعتمادش 
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  هم   باز   توانست ی م   بود   کرده   پنهان   او   از   که   يی زها ی چ 

  ی کل   حالت   در   د؟ ي بگو   دروغ   و   کرده   ی کار   پنهان 

  گفت ی م   دروغ   بار ک ي   که   ی کس !  بله .  بود   ساده   جواب 

  اما   بکند،   ی کار   ن ی چن   توانست ی م   ز ی ن   دوم   بار   ی برا 

  ی برا   لش ي دال   که   ی مرد .  بود   بهزاد   او   حساب   طرف 

  را   خودش .  دند ی رس ی م   بنظر   ی منطق   ی اندک   ی کار   پنهان 

  خودش   است   ممکن   د ي د ی م   گذاشت ی م   بهزاد   ی جا   که 

 . کند   ی کار   پنهان   ز ی ن 

 

  که   بود   ی طور   بهزاد   به   اش عالقه   گر ي د   طرف   از   

  اشتباهات   شده   که   طور   هر   کرد ی م   مجبور   را   ذهنش 

  بود   واضح   ز ی چ   ک ي   وسط   ن ي ا   اما   کند،   ه ی توج   را   بهزاد 

  که   تعارف .  بود   ه ي همسا   مرد   از   دش ي شد   ی دلخور   آن   و 

  د ی ق   شود   حاضر   او   بخاطر   بهزاد   کرد ی م   فکر   نداشت 

  بود   کرده   ردش   بهزاد   ی وقت   بزند،   را   ش ي ها نقشه 

  او   به   بهنام   که   بخصوص .  بود   کرده   دا ی پ   ی بد   احساس 

.  کند   منصرف   را   بهزاد   نکه ي ا   به   دوار ی ام .  بود   دوار ی ام 

 . است   شده   ر ی تحق   هم   بهنام   برابر   در   کرد ی م   حس 
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یف من  افکار  بلکه  تا  زد  ش  این  ا  شی  پ  به  دست  کف  با 
به .ت  نشس  تختش  یو  ر  و  د  یش  ک  یف  پو  .د  کردن  شي  رها 

و برداشت  را  ش  ای  گوش  و  داده  هی  تک  تختش  تاج 
.د کر  ن  دی  چرخ  به  شروع  ستاگرام  ني  ا  در  دف  هی  ب 

مختلف یا  هس  عک  و  ا  هپ  یل  ک  ن  دي  د  مشغول  همانگونه 
درشت چشمانش  ا  هت  پس  از  یک  ي  ر  تی  ت  ن  دي  د  با  که  بود 

.د شدن 
" .د  ش  افشا  تي  پاراز  جی  پ  صاحب  تي  هو   "

پست ري  ز  یه  شد  نوشته  متن  خواندن  مشغول  عي  سر 
.د کر 

.. .د  ش  مشخص  یز  مجا  ود  هن  یب  را  تي  هو   "
نگه یف  مخ  با  في  شر  دانشگاه  یج  اخرا  یو  دانشج 

پشت فی  کث  قي  حقا  افشای  به  اقدام  خود  تي  هو  داشتن 
"د کر  بزرگ  یا  هه  کارخان  یه  پرد 

به ین  نگرا  و  استرس  .د  ش  حبس  دالالرام  یه  نی  س  در   
نفس

تيو ه  رفتن  لو  .ت  ف  اي  راه  وجودش  کل  به  سرعت 
در داشت  خبر  .ش  جان  افتادن  خطر  به  با  یو  مسا  بهزاد 

بود؟ خبر  چه  یز  مجا  یا  فض 
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اما د،  ری  بگ  تماس  او  با  گرفت  می  تصم  لحظه  کي  در 
از بود  محال  .ت  داش  خبر  حتما  .د  ش  ان  می  پش  بالالفاصله 

به اما  داشت  استرس  .د  باش  بوده  بر  خی  ب  ن  اي  جر  ني  ا 
راه هم  اتفاق  ني  ا  یا  بر  بهزاد  که  داد  دی  ام  خودش 

.ت اس  ه  دی  شي  اند  یا  چاره 

ارازيت پ 
۴۵  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

شروع که  آورد  فشار  روانش  و  روح  به  استرس  آنقدر 
روشن را  یش  گو  بار  هزار  .د  کر  اتاق  در  رفتن  راه  به 
از که  ی  يا  هه  شمار  و  شد  ش  نی  مخاطب  ت  سی  ل  وارد  کرد 

اما کرد  مکث  ا  هه  شمار  یو  ر  کرد،  ا  دی  پ  را  داشت  بهزاد 
یاه گوش  به  را  یش  گو  دوباره  د  ری  بگ  تماس  آنکه  بدون 

بود کرده  یط  را  اتاق  عرض  و  طول  آنقدر  .ت  انداخ 
.د بو  گرفته  ش  اه  ير  گ  .د  ردن  کی  م  ق  ذق  ذ  شي  پاها  مچ  که 
را بهزاد  .د  بمان  فاوت  تی  ب  بهزاد  به  نسبت  وانست  تی  نم 
از مانع  او  به  نسبت  ش  قیم  ع  احساس  .ت  داش  دوست 

.د شی  م  ش  ای  فاوت  تی  ب 
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  ران   به   ی مشت   حرص   با   و   ستاده ي ا   اتاقش   وسط   تا ي نها 

 . زد   ش ي پا 

  گه ي د   خوبه   حالش   شم   مطمئن ...  باره   ه ي   ن ی هم   فقط _  

 . زنم ی نم   زنگ 

 

  خواست   ی وقت   نبار ي ا .  کرد   قانع   را   خودش   جمله   ن ي ا   با 

  که   ن ی هم   اما .  نبود   دلش   در   ی شک   برود   ی گوش   سمت   به 

  خوردن   زنگ   به   شروع   ی گوش   بردارد   را   آن   خواست 

  چشمک   ی گوش   ی صفحه   در   که   ی ا شماره   دن ي د   با .  کرد 

  زمان   چه .  بود   بهزاد .  برداشت   را   آن   سرعت   با .  زد ی م 

  وصل   را   تماس   نکه ي ا   از   قبل .  بود   گرفته   تماس   ی مناسب 

  را   تماس   بعد   و   د ی کش   هم   سر   پشت   ق ی عم   نفس   چند   کند 

 . د ی چ ی پ   گوشش   در   بهزاد   آرام   ی صدا .  داد   جواب 

 ...  سالم _  

 

  قبل   ه ی ثان   چند   ن ی هم   که   اورد ی ن   خودش   ی رو   به   دالرام 

 . رد ی بگ   تماس   او   با   داشت   قصد   خودش 

 . د يی بفرما _  
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وم بت  پش  یا  یب  ه  شی  م  اما  ،ی  دل  یر  دلخو  ونم  دی  م   _
مت؟ نی  بب 

در او  که  ني  ا  از  ش  ای  خوشحال  غم  ری  عل  دالالرام 
.د تا  سي  ا  خود  موضع  در  بود  ش  ای  کي  نزد 

نشد؟ تموم  مون  نی  ب  یچ  همه  مگه  م؟  ای  ب  دي  با  چرا   _

مگه !ی  اد  دی  نم  جواب  تماسمو  بود  شده  تموم  اگه  یل  د   _
نه؟

.د کر  اعتراف  دالالرام  باالالخره 
زنگ بهت  واستم  خی  م   .. .م  دي  د  یر  خب  هي  ستا  ني  ا  تو   _

.. .م  بزن 

.د کر  قطع  را  حرفش  بهزاد 
.ید بو  نگرانم   _

نشده تموم  مون  نی  ب  یچ  همه  که  ه  شی  نم  لی  دل  یل  و  آره   _
.ه باش 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

   

   

 

   

 

       

 

 

 

         

   

 

           

 

 

                  

                      

              

                    

            

:دیل نا  بهزاد 
.. .ا  لطف  دالالرام   _

؟یچ لطفا   _

.. .م  ین  بز  حرف   .. .م  و  بت  پش  ای  ب  لطفا   _

.. .د  بهزا   _

.د کر  قطع  را  حرفش  بهزاد 
.. .د  بهزا  جون   _

.د بو  شده  می  تسل  .د  یش  ک  یف  پو  یش  يا  نم  دالالرام 
.ه باش   _

کردنش ناز  .د  ش  آماده  عير  س  کرد  قطع  که  را  تماس 

از را  او  که  دی  ش  کی  م  پر  دلش  وگرنه  بود  بهزاد  یا  بر 
خانه در  مادرش  .د  ز  رون  یب  اتاقش  از  .د  نی  بب  کي  نزد 
ه دي  د  ین  زما  چه  روز  آن  را  او  اصالال  نبود  دش  اي   .  

نبو

خانه از  عي  سر  .د  بگرد  دنبالش  نداشت  وقت  .ت  اس 
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اما رفت،  باالال  ام  بت  پش  به  یه  منت  یا  هه  پل  از  و  شد   
خارج

.د کر  توقف  در  پشت  شود  ام  بت  پش  وارد  که  ني  ا  از  قبل 
با دي  با  چگونه  انست  دی  نم  .د  بو  رفته  باالال  قلبش   

ضربان

واضح شي  برا  که  یز  یچ  تنها  .د  ر  کی  م  برخورد  بهزاد 
پشت یک  اند  .د  بو  او  یا  بر  ش  این  نگرا  و  یر  دلخو  بود 
درست بهزاد  .د  ش  بام  پشت  وارد  بعد  و  کرد  مکث  در 
با .د  بو  داده  هی  تک  ام  بت  پش  کوتاه  ار  وي  د  به  مقابلش  در 

تند پا  او  سمت  به  و  گرفت  ار  وي  د  از  هی  تک  دالالرام  ن  د   
د

اما د،  ری  بگ  آغوش  در  را  او  واست  خی  م  .د  کر 
اول ني  بنابرا  بدهد،  ید  ب  حس  دالالرام  به  واست  خی  نم 
یه کوتا  نگاه  دالالرام  چشمان  به  و  کرده  یه  کوتا  توقف 

او چشمان  از  را  یگ  دلتن  که  انگار  بعد  .ت  انداخ 
دالالرام .د  یش  ک  آغوشش  دد  را  او  آرام  باشد  داده  ص   

تشخ

:ت گف  بغض  با 
؟ین کی  م  کارو  ني  ا  چرا   _

.د کر  نوازش  را  کمرش  بهزاد 
.م دالالرا  متاسفم   _

ارازيت پ 
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۴۵  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د نمان  او  آغوش  در  آن  از  شی  ب  دالالرام 
وم؟ بت  پش  م  ای  ب  یت  گف  چرا   _

به را  دستانش  و  برداشت  عقب  به  قدم  کي  بهزاد 
.د بر  باالال  می  تسل  یه  نشان 

نظر در  برام  یه  یب  تن  هر  حاالال   .. .م  می  تسل  من  نی  بب   _
.م چش  م  گی  م  یر  یگ  ب 

شالش ري  ز  از  که  دالالرام  فر  یا  موه  یو  ر  را   
نگاهش

.د چرخان  بود  زده  ون  ری  ب 
عذر کنم،  جبران  رو  روزم  اون  یا  رفتار  اومدم   _

.ت از  کنم  یه  خوا 

.ت دوخ  شي  ا  هی  کتان  به  را  نگاهش  دالالرام 
.ه باش  عمد  ری  غ  که  هي  رفتار  یا  بر  یه  عذرخوا   _

.ت بازگش  جلو  به  دوباره  را  رفته  عقب  قدم  کي  بهزاد 
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تو اما  کنم،  درک  رو  تي  دلخور  ونم  تی  م  من  دالالرام   _
شروع که  رو  یر  کا  بود  مهم  برام  چرا  یم  بفه  دي  با  هم 

.م کن  تموم  کردم 

.دیش ک  یه  آ  دالالرام 
لش ای  خی  ب  یش  یم  حاضر  من  بخاطر  ردم  کی  م  فکر   _

!

.د بو  آورده  زبان  بر  را  دلش  حرف 

هم یو  ر  را  چشمانش  کوتاه  یه  ین  ثا  چند  یا  بر  بهزاد 
.ت گذاش 

من که  بود  ني  ا  مثل  یت  خواس  من  از  که  یز  یچ  دالالرام 
_

.م بذار  کنار  رو  می  زندگ  هدف  ني  بزرگتر 
کرد مجبورش  و  برده  دالالرام  یه  چان  ري  ز  را  دستش 

.د کن  نگاهش 

و کنکور  دی  ق  ید  بو  حاضر  من  بخاطر   .. .ه  نگا  منو   _
؟ین بز  رو  دانشگاهت 

.دیش ک  عقب  دالالرام 
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با تو  .م  بود  نگرانت  من  .ن  ت  سین  هم  هی  شب  ا  ني  ا  بهزاد   _
االالنشم نی  هم  .ی  رد  کی  م  یش  خودک  یت  داش  رسما   

کارات

.یش با  داشته  تی  امن  تم  سی  ن  مطمئن  اصالال 

.د خاران  را  ش  ای  ان  شی  پ  بهزاد 
د اي  ز  داغشو  ز  ای  پ  آراز  و  بهنام  .ت  سی  ن  هم  طوری  ني  ا   _

مگه؟ جنگم  وسط  .ن  کرد 

.د کر  نگاهش  دی  ناام  دالالرام 
ی اه  خون  نی  چهارم  جا  ني  ا  !ی  گیم  دروغ  یر  دا  هنوزم   _
حال در  مدام  چون  .ی  کرد  عوض  می  ن  و  سال  هي  تو  که 

.یت هس  یک  بفهمن  که  ید  بو  نگران  چون  .ی  بود  فرار 

.د بر  باالال  را  شي  صدا 
که ی  يا  آدم  اون  یه  هم   .. .ه  رفت  لو  ت  تي  هو  حاالال...   _

و یت  ساخ  پرونده  براشون  و  آب  تو  یت  خي  ر  رو  ون  شه  پت 
ونن دی  م  .ی  هست  یک  ونن  دی  م  ید  کر  ون  شه  ار  چی  ب 

.ن کن  ات  دی  پ  یر  چطو 
:دیل نا  بهزاد  چشمان  در  ه  ری  خ 
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یا و  خی  م  یر  چطو  ؟ی  کن  فرار  یا  و  خی  م  کجا  حاالال   _
نن؟ کی  م  ولت  ین  کی  م  فکر  ؟ی  کن  یگ  زند 

.م دالالرا  ه  شی  نم  یز  یچ   _

:ت گف  حرص  با  دالالرام 
.ه کن  آروم  منو  که  ت  سی  ن  یز  یچ  جمله  ني  ا   _

؟یچ کنم  حلش  اگه   _

.د دا  تکان  هوا  در  را  دستانش  دالالرام 
؟ین ک  طرح  دي  جد  یه  نقش  یا  و  خی  م  بهزاد؟  یر  چطو   _

خودت برا  دشمن  یل  ک  ؟ی  کن  حلش  وای  خی  م  یر  چطو 
اصالال اما   .. .ی  شد  موفق   .. .یت  گرف  انتقام  .ی  کرد   

درست

سر بالاليی  چه  فته  وی  ب  برات  یق  اتفا  نبود  مهم  برات 
.د ای  م  نت  ای  اطراف 

ام بت  پش  ار  وي  د  سمت  به  و  کرد  دالالرام  به  پشت  بهزاد 
.ت رف 

.ه ن  کی  نم  درک  منو  یس  ک  دالالرام   _
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؟ین کی  م  درک  رو  هی  بق  ین  نگرا  تو  مگه   _

.د دا  هی  تک  ار  وي  د  یه  لب  به  را  دستانش  بهزاد 
.م کن  یگ  زند  ونستم  تی  نم  یل  د   _

.د ز  یخ  تل  لبخند 
؟یس نا  شی  م  منو  ین  کی  م  فکر   _

.د ز  ید  پوزخن 
ظاهر ني  ا  پشت  نی  ون  دی  نم  .ه  ناس  شی  نم  منو  س  کچ  یه   _
.ه ن  کی  م  یگ  زند  داره  ین  داغو  آدم  چه  بشاش  و  خندون 

ارازيت پ 
۴۶  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:د کر  نجوا  غم  به  آغشته  ین  لح  با  دالالرام 
.ید زی  م  حرف  باهام  دي  با   _

.دیخ چر  سمتش  به  بهزاد 
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چیه .ن  االال  مثل  درست  .م  دالالرا  ید  ا  دی  نم  حق  بهم   _
ون شه  تجرب  می  زندگ  تو  من  که  ید  گن  لحظات  کدومتون 

دوقلوم داداش  که  بهنامم  یت  ح  .ن  يد  نکر  تجربه  رو  کردم 
.ت نداش  رو  داشتم  من  که  یس  احسا  اون  قت  وچ  یه  بود 

از رو  کسمون  همه  بي  غر  شهر  تو  بهنام  و  من   
دالالرام

.م مظلوم  پدر   .. .م  اره  چیب  مادر  .م  يد  دا  دست 

.د بر  شي  موها  الالی  را  دستش 

م ای  دن  انگار  کردن  خاک  چشمم  جلو  رو  بابام  یت  وق   _
نيا تو  برادرم  و  خودم  یس  کیب  به  یت  وق  .د  ش  تار  و  ه  ری  ت 

تو که  فتم  ای  م  مامانم  د  اي  یت  وق  نم،  کی  م  فکر  شهر 
ريز بعد  و  رد  کی  م  تنمون  همرنگ  یا  لباس  ون  می  بچگ 

تنتتون ید  دوما  شلوار  و  کت  اءللاللاللا  شن  ا  فت  گی  م   
لب

تن شب  هر  یر  چطو  که  فتم  ایم  بابام  د  اي  یت  وق  کنم، 
نبود حقشون   .. .ه  خون  تو  داخت  نی  م  رو  شه  خست 
.ن بر  ای  دن  از  یر  طو  ني  ا  نبود  حقشون   .. .م  دالالرا 

:د ز  لب  سی  خ  ین  چشما  با  دالالرام 
.م متاسف   _
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.د ز  پس  را  شي  ا  هک  اش 
امروز تو  یت  ف  گی  م  ه  شی  هم  که  ی  يا  حرف  اون  پس   _

.. .م  ین  ک  یگ  زند 

.د ز  یم  مالالي  لبخند  بهزاد 
یا حرف  ني  ا  به  تو  چون  بود  یو  ره  د  اي  ز  شی  بخش  هي   _
هي و  یت  داش  ز  ای  ن  کنکور  استاد  هي  از  تر  شی  ب  مثبت 

حال تو  دم  زی  نم  زور  اگه  من  .د  بو  تی  واقع  هم  شی  بخش 
منتها .د  بو  شده  تموم  شی  پ  وقت  یل  یخ  کارم  کنم  یگ  زند 

اون تو  نذارم  که  ني  ا  .م  داشت  برنامه  روزم  هر  یا  بر 
.ه ش  خودم  یه  خانواد  شکل  یا  خانواده  چی  ه  کارخونه 

کرد سکوت  ین  طوالال  یت  مد  یا  بر  شد  تمام  که   
جمالالتش

:دیس پر  شک  با  بعد  و 
نه؟ مگه  منو  یش  خ  بی  م   _

ديا ش  او  از  شي  ا  هی  دلخور  .د  يد  دز  چشم  او  از  دالالرام 
پابرجا ان  شي  سرجا  هنوز  اما  بودند،  اخته  بگ  رن  یم  ک 

ران گي  د  بود  بلد  .د  بزن  حرف  خوب  بود  بلد  بهزاد  .د  بودن 
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کوتاه ید  زو  ني  ا  به  نداشت  قصد  او  اما  کند،  قانع  را 
.د بو  او  یا  هی  ق  شه  کل  نگران  هنوز  .د  يا  ی 

ونم تی  نم  بازم  باشن،  درست  حرفات  که  چقدر  هر   _
نت ای  اطراف  یا  تذکر  به  وجه  تی  ب  که  کنم  قانع  خودمو 
به .ی  انداخت  یر  دردس  ن  یچ  هم  تو  خودتو  ساده  یل  ی 
تیم اه  یل  مسئو  برابرشون  در  که  ی  يا  آدم  و  دوستات 

.ید ندا 

.دیش ک  چشمانش  ري  ز  را  دستش 

منو ني  ا  و  مي  دار  فرق  یل  یخ  تو  و  من  بهزاد  ین  و  دی  م   _
.ه رسون  تی  م 

.د کر  اشاره  خودش  به 
تو برعکس  .م  بود  محتاط  میگ  زند  تو  ه  شی  هم  من   _
قت وچ  یه   .. .م  نرفت  خطرناک  یا  کار  دنبال  قت  وچ  ی 

باشن داشته  بی  آس  احتمال  که  یل  مسائ  ری  درگ  خودمو 
.ه رسون  تی  م  منو  تفاوتا  ني  ا  .م  نکرد 

با و  نداد  یت  یم  اه  اما  رد،  کی  نم  شي  رها  بغض  .د  يز  گ  لب 
:د دا  ادامه  لرزانش  یا  صد 
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قطب دو  نی  ع  تو  و  من   .. .ن  رسون  تی  م  منو  ا  ني  ا   _
.. .م  ی  يا  آهنرب  هي  مخالف 

.د کر  اخم  بهزاد 
دوست رو  ه  گي  همد  ه  شی  م  باعث  نی  هم  ا  قی  دق  خب   _

.میش با  داشته 

:د کر  نجوا  دالالرام 
.ت سی  ن  یف  کا  داشتن  دوست   _

.ت برداش  قدم  سمتش  به  بهزاد 
.ه شکست  دلت  و  یر  دلخو  ازم  بگو  خدا  تورو  یل  د   _

که هی  يا  زی  چ  از  ر  تت  راح  برام  حرفا  ني  ا  هضم  کن  باور 
.یگیم یر  دا  االالن 

ارازيت پ 
۴۶  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.د تا  سي  ا  دالالرام  یم  قد  چند  در 
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یلیخ حرفا  ني  ا  .ت  سی  ن  انصاف  نه؟  مگه  ه  گي  د  هی  تنب   _
... .ه  تحملم  از  تر  شی  ب 

.. .د  بهزا  م  ای  جد  من   _

:ت گف  ید  ج  بهزاد 
.یر دا  حق  تو  آره  .ی  باش  ید  ج  ندارم  دوست  من   _

که ید  يد  رو  زوج  کدوم  اما  ت،  سی  ن  یف  کا  داشتن  دوست 
هم هی  شب  دستت  هي  یا  انگشت  اصالال  باشن؟  هم  نی  ع  ا  ق   

دق

باشن؟ هی  شب  آدما  که  هستن 

.ت برداش  عقب  به  قدم  کي  دالالرام 
با ارتباط  یا  بر  ی  يا  شباهت  حداقل  هي  دي  با  آدما  یل  و  ه  ن 

.ن باش  داشته  هم 

.د کر  نگاهش  ناباور  بهزاد 
شباهته مشکلت  اگه  ؟ی  چ  ین  عي  حرفا  ني  ا  االالن   

دالالرام  _
نیب تفاهم  و  شباهت  یل  ک  فردا  تا  ونم  تی  م  من  که 

.م کن  ا  دی  پ  خودمون 
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.د دا  تکان  هوا  در  را  دستش  یگ  کالالف  با  دالالرام 
.م زد  حرفامو  من  بهزاد   _

.د ش  مانعش  بهزاد  یب  عص  یا  صد  که  برود  خواست 
.ت حرفا  از  کنم  یر  یگ  ه  جی  نت  نتونستم  من  اما   _

معلومه؛ یگ  یم  که  یت  کلما  ک  تک  ت  از  .ی  نگرانم 
؟ مي  ندار  تفاهم  یگ  یم  ورم  ني  ا  از  اونوقت 

یا و  خی  م  اگه  آره  .ن  ندار  بهم  یط  رب  دوتا  ني  ا  بهزاد   _
بله که  بگم  دي  با  دارم  دوستت  که  یر  یگ  ب  اعتراف  ازم 
.م ون  دی  م  اشتباه  هم  رو  ارتباطمون  دادن  ادامه  اما  دارم، 
فته وی  ب  بدتری  یا  اتفاق  که  بهتره  یل  یخ  بشم  جدا  ازت   

االالن

.میش جدا  هم  از  و 

آخه؟ فته  وی  ب  قراره  یق  اتفا  چه   _
.ت گرف  را  دالالرام  یو  جل 

و ین  بز  حرفاتو  ین  و  تی  نم  .ه  دار  طرف  دو  رابطه  هي   _
.یر ب  بذاری  یر  طو  نی  هم 

.د ش  ه  ری  خ  او  چشمان  در  دالالرام 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                    

           

 

               

                  

       

 

       

                  

            

              

                  

                  

            

                    

                

   

 

              

        

یر زو  یا  بخو  که  یت  سی  ن  ی  يا  آدم  از  دسته  اون  از  تو   _
.یر دا  نگه  تی  زندگ  تو  رو  یس  ک 

.د ز  زل  او  یا  ه  مردمک  در  هم  بهزاد 
که یس  ک  داشتن  یا  بر  که  ت  سی  ن  مي  طور  ني  ا  یل  و  آره   _

.م نکن  تالالش  شدم  عاشقش 

.د کر  زي  ر  را  چشمانش 

و سرتق  پسر  هي  تو  جلوی  من  .ید  کر  اشتباه  اصالال   _
یا حرف  از  بدم؟  یر  روشنفک  تز  یک  ال  .م  نطق  می  ب 

کنم؟ یگ  زند  یر  چطو  یر  ب  بزنم؟  برات  یس  روانشنا 
زودتر یت  لعن  ن  اي  جر  ن  يا  تا  زدم  زورمو  یه  هم  من 

باشم داشته  خودم  کنار  تورو  واستم  خی  م  چون  شه  تموم 
.ه باش  می  زندگ  تو  یا  ه  گيد  یه  دغدغ  که  ني  ا  بدون 

نم کی  م  فکر  که  یس  ک  تنها  به  راحت  ل  ای  خ  با  واستم  خی  م 
بگم تمومه  یت  گف  تو  یر  دا  انتظار  یر  چطو  .ی  باش  تو 

باشه؟

ديا ب  .د  ور  آی  م  کم  داشت  .د  کر  مشت  را  دستانش  دالالرام 
.د باش  ان  دی  م  ني  ا  یه  بازند  واست  خی  نم  .ت  خي  ر  گی  م 
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که یز  یچ  به  یگ  ساد  نی  هم  به  بهزاد  واست  خی  نم 
.ت رف  قب  عب  عق  هم  باز  .د  کن  ا  دی  پ  دست  واست  خی  م 

.م ندار  انتظار  یس  ک  از  که  وقته  یل  یخ  من   _

.د دا  سرعت  شي  ا  هم  قد  به  و  دی  چرخ 
.د کر  شي  صدا  بهزاد 

.م دالالرا   _

.د ش  خارج  بام  پشت  از  او  به  وجه  تی  ب  دالالرام 
یک اند  چند  هر  .د  ش  ه  ری  خ  دالالرام  رفتن  به  کالالفه  بهزاد 

.د بو  یق  با  دلش  در  دی  ام 
.. .ی  موفرفر  ین  کی  م  ناز  یر  دا  ونم  دی  م  که  من   _

.د بودن  یب  لر  يز  شي  ا  هه  زمزم 
زدم گند  خودم  نرم  دندم  کور  چشمم   .. .م  عشق  حله   _

.م ن  کی  م  درستش  خودمم 
.دیش ک  یف  پو 

یزيرح طر  یر  دلب  برا  نقشه  هي  م  نی  بش  دي  با  کنم  فکر   _
.م کن 

مادر .د  ز  ید  لبخن  .د  یش  ک  پر  خانم  ه  ری  من  سمت  به  لش  ای  خ 
!د کن  کمکش  وانست  تی  م  دالالرام 
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ارازيت پ 
۴۶  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

به در  یم  چش  از  بار  نی  هزارم  برای  که  همانطور 
.دیش ک  یا  زه  ای  خم  رد  کی  م  نگاه  ون  ری  ب 

؟یت رف  کجا  ساعته  چند  جونم  به  دردت  خانم  ه  ری  من   _
.. .ا  شد  خشک  کمرم  بمونم؟  منتظرت  چقدر 

ش اه  نقش  شدن  ی  يا  اجر  از  ه  کیل  حا  در  و  زه  ای  خم  همان  با 
برای یز  یچ  تا  رفت  آشپزخانه  سمت  به  بود  شده  دی  ناام 

نان یه  بست  و  کرد  باز  را  چال  خي  .د  کن  ا  دی  پ  خوردن 
از را  بود  ه  دي  خر  نبودش  در  بهنام  احتماالال  که  یت  تس 

چال خي  داخل  یک  خورا  تنها  .ه  آورد  ون  ری  ب  چال  خي  داخل 
.دیش ک  یف  پو  نان  یو  ر  کپک  ن  دي  د  با  .د  بو 

!ه گرفتنم  زن  وقت   _
.د کر  اخم 

!ه خدمتکار  و  آشپز  زن  انگار  حاالال   _
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.ت انداخ  ک  نی  س  داخل  را  نان  بستهی  ان  زي  آو  ی  يا  هب  ل  با 
هي .ه  ش  دکتر  خانم  بخونه  درس  دي  با  من  یا  دي  مر   _

یا زی  چ  تا  داره  ز  ای  ن  دکتر  کي  به  تر  شی  ب  ضي  مر  شوهر 
!ه گي  د 

زمزمه خودش  با  بط  ری  ب  و  ربط  داشت  که  همانگونه 
بلکه تا  کرد  باز  را  چال  خي  کنار  ت  نی  کاب  در  رد  کی  م 
س پی  چ  یه  بست  ن  دي  د  با  که  کرد  ا  دی  پ  یر  گي  د  یک  خورا 
تا کرد  دراز  دست  که  نی  هم  اما  زدند،  برق  چشمانش 

در شدن  بسته  و  باز  یا  صد  بردارد  را  س  پی  چ  یه  بست 
ل ای  خی  ب  تا  بود  یف  کا  صدا  نی  هم  .د  ین  ش  را  آسانسور 

خود از  که  یت  سرع  ني  تر  شیب  با  و  شده  س  پی  چ  یه  بست 
کرد عجله  آنقدر  .د  يا  یب  ون  ری  ب  آشپزخانه  از  داشت  سراغ 
مقابل زی  م  به  محکم  راستش  یا  پ  کوچک  انگشت  که 
.دیچیپ وجودش  کل  در  یک  وحشتنا  درد  و  خورد  کاناپه 

!د دا  فحش  زی  م  به  لب  ري  ز 
!ت لعن  پدرت  بر   _

رد کی  م  ق  ذق  ذ  درد  از  همچنان  که  ی  يا  پ  همان  با  و 
چک یم  چش  از  که  ني  ا  بدون  و  رساند  در  به  را  خودش 
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آمده ون  ری  ب  آسانسور  از  که  یس  ک  شود  مطمئن  تا  کند 
شدت با  را  ش  اه  خان  ورودی  در  نه  اي  است  خانم  ه  ری  من 
پر سبد  و  دي  خر  پاکت  چند  با  که  ه  ری  من  ن  دي  د  با  .د  کر  باز 
ه دی  رس  درشان  یو  جل  داشت  دست  در  که  یت  ا  جي  سبر  از 

که بود  شده  مواجه  یس  ک  با  حداقل  .د  ز  ید  لبخن  بود 
ر تل  تحم  قابل  شي  پا  درد  گونه  نيا  .د  یش  کی  م  را  انتظارش 

.د بو 
به ه  ری  من  لحظه  همان  درست  و  دی  کش  شي  موها  به  یت  دس 

.ت شکف  گلش  از  گل  بهزاد  ن  دي  د  با  .د  یخ  چر  سمتش 

.. .ن  بهزادجا   _

.د ز  یل  يو  ط  و  ضي  عر  لبخند  بهزاد 
شده تنگ  براتون  دلم  چقدر  ؟  نیب  خو  خانم  ه  ری  من  سالالم   

_

.د بو 

پاکت بود  زده  ذوق  بهزاد  ن  ديد  از  شدت  به  که  ه  ری  من 
.ت رف  او  سمت  به  و  گذاشت  در  یو  جل  را  شي  ا  هد  ير  خ 

اي سه  زند  ه  ری  من  ني  ا  ین  یب  ب  که  یر  یگ  یم  ن  خبر  هي  مادر   _
نه؟

.د بو  یل  خا  جات  یب  حسا 
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خوب  .. .ا  توروخد  دی  ببخش  .ه  بود  من  از  یه  کوتا   _
؟ نی  هست 

.د کر  برانداز  را  او  یا  سرتاپ  محبت  با  ه  ری  من 
.. .م  خوب  بذارن  ا  هه  بچ  ني  ا  اگه   _

.د کر  اشاره  بهزاد  یا  سرتاپ  به 
ید ش  الالغر  ؟ی  نخورد  غذا  خوب  که  ید  بو  کجا   _

.یب حسا 

کنترل را  خودش  اما  افتاد،  خنده  به  او  اغراق  از  بهزاد 
:ت گف  یس  لو  نسبتا  لحن  با  و  کرد 

.. .م  نداشت  یز  آشپ  فرصت   .. .ی  يا  تنه  و  کاره  ه  گي  د   _
.ه از  سی  نم  مه  معد  با  د  اي  ز  ونم  ری  ب  یا  غذ 

.دیش ک  یف  پو  اخم  با  ه  ری  من 
به تو  مثل  یر  پس  واالال   .. .ه  گيد  هی  يا  تنه  عوارض  ام  ني  ا   

_

ید بو  کرده  ازدواج   .. .ی  بمون  تنها  دي  با  چرا  کماالالت  ني  ا 
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و خورد  به  اد  دی  م  حواسشو  بود  کنارت  زنت 
.ت خوراک 

.د کر  لوس  تر  شی  ب  را  خودش  بهزاد 
خانم؟ ه  ری  من  بده  زن  من  به  که  هی  ک   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  ه  ری  من 
بزنم جوون،  .ه  باش  خداشونم  از  ؟  هی  حرف  چه  ني  ا   .. .ا  و   _

که سالمم  و  راه  به  سر   .. .و  ر  و  بر  خوش  تخته  به 
وان؟ خی  م  یچ  ه  گي  د   .. .ی  هست 

ارازيت پ 
۴۶  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

:ت گف  یخ  شو  به  بهزاد 
.. .ه  تاز  تم  سی  ن  ام  زی  چ  ني  ا  و  ار  گی  س  اهل   _

.ت گرف  ید  ج  را  او  یخ  شو  ه  ری  من 
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ال.ال اص  گذاشت  ت  می  ق  ه  شیم  ن  روش  ه  گي  د  که  م  ني  ا   _
پسر دومادشون  باشه  آرزوشونم  خانواده  هي  واالال  ه  گي  د 

.ه باش  تو  مثل  یل  گ  دسته 

را ش  اه  خند  کرد  یع  س  و  انداخت  نی  يا  پ  را  سرش  بهزاد 
یا پ  به  را  بهزاد  حرکت  ن  يا  خانم  ه  ری  من  .د  ده  قورت 

.ت نوش  خجالتش 

خجالت که  گرفتن  سامون  و  سر   .. .ر  ماد  بشم  قربونت   _
برات داوود  و  خودم  بگو  مدنظرته  یس  ک  اگه   .. .ه  ندار 

.مین زی  م  باالال  نی  آست 

است کرده  کنترل  را  ش  اه  خند  شد  مطمئن  یت  وق  بهزاد 
.د آور  باالال  را  نگاهش 

.ه نکن  کم  اتون  هه  بچ  و  من  سر  از  رو  ون  ته  يا  س  خدا   _
.د دا  ری  یغ  ت  یک  ري  ز  با  را  بحث 

یت سالالم  به  ل  ای  دان  آقا  ا؟  هه  بچ  چطورن؟  همسرتون   _
ه؟ گي  د  شدن  کار  مشغول 

.دیش ک  یظ  یل  غ  آه  ه  ری  من 
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چه تو  از  ت  سی  ن  پنهون  که  خدا  از  پسرم  واالال   _
زده جن  انگار  که  دالالرام  نيا  بجز  خوبن  همه   ..  .  

پنهو

.ه شد 

.ت اس  کرده  تعجب  کرد  وانمود  بهزاد 
به که  خانم  دالالرام  شده؟  یز  یچ  نکرده  ی  يا  خد  چرا   _

دادن؟ خوب  رو  کنکورشون  گفتن  من 

ین چشما  با  بهزاد  سوال  به  دادن  جواب  یا  ج  به  ه  ری  من 
:دیس پر  شده  زي  ر 

نه ین  عي  م  گی  م  نباشه؟  کنکور  از  بعد  یگ  افسرد  مادر   _
بالاليی هي  الالل  زبونم   .. .د  بو  حساس  کنکور  رو  یل  ی 

که

.ه باش  اومده  سرش  یز  ی 

زن مادر  ني  بهتر  ه  ری  من  .د  کر  یه  کوتا  یه  سرف  بهزاد 
با شود  خسته  که  ني  ا  بدون  ا  هت  ساع  وانست  تی  م  .د  بو  ای  دن 

.د بزن  حرف  او 
ا؟ قی  دق  شده  یچ  م  نی  بب  نی  بگ  حالتاش  از   _

.ت گرف  گاز  را  لبش  ه  ری  من 
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دراز فقط  اتاقشم  تو   .. .د  ایم  ن  ون  ری  ب  که  اتاقش  اون  از   _
ی يا  ج  دوستاش  با  نه   .. .ف  سق  به  نه  زی  م  زل  شه  کی  م 

نيا و  رفتن  مسافرت  فکر  به  اصالال  نه   .. .ه  ری  م 
.. .ر  انگا  نه  انگار   .. .س  ا  زی  چ 

ا هف  حر  ني  ا  ن  دی  شن  با  قبل  یقيا  دق  برخالالف  بهزاد 
.د بو  او  دالالرام  روز  و  حال  ني  ا  مقصر  .د  ش  ناراحت 

:ت گف  او  که  بود  ه  ری  خ  ه  ری  من  به  ناراحت 
هي اما  مدت،  ني  ا  مي  داد  دردسرت  یل  یخ  ونم  دی  م  پسرم   _

حرف تو  از  ؟ی  بزن  حرف  باهاش  ین  کی  م  یت  محب 
.ه دار  یو  شن 

.د دا  تکان  سر  بود  یک  زور  بار  ني  ا  که  ید  لبخن  با  بهزاد 
.ه شی  م  درست  اءللاللاللا  شن  ا  .نی  نباش  نگران   .. .م  چش   _

.ت دوخ  او  صورت  به  را  قدردانش  نگاه  ه  ری  من 
.. .ر  ماد  ین  یب  ب  تی  جوون  از  ری  خ   _

به محکم  باشد  آمده  دش  اي  ید  يد  ج  زی  چ  که  انگار  بعد 
.دیب کو  صورتش 
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حرف به  یت  ف  ری  م  ی  يا  ج  یت  داش  بده  مرگم  خدا  یا  و   _
گرفتمت؟

:د دا  جواب  عي  سر  بهزاد 
یزیچ خونه  تو  بود  مه  گرسن  .د  نبو  یم  مه  زی  چ  نه   _

.م بخر  ا  ني  ا  و  تنقالالت  م  کي  برم  گفتم  مي  ندار 

.د کر  اخم  ه  ری  من 
مادر؟ هی  چ  تنقالالت   _

.د کر  اشاره  ان  شه  خان  در  به 
شامم .م  کن  درست  عصرونه  برات  ما  یه  خون  ای  ب   _
.م کن  دعوتت  بود  گفته  داوودخانم  تازه  .ش  با  ما  کنار 

.ت م  دي  د  امروز  که  شد  خوب  هم  یل  ی 

.د کر  تعارف  به  شروع  بود  ه  دیس  ر  هدفش  به  که  بهزاد 
.م خان  ه  ری  من  م  شی  نم  مزاحم   _

.یم خود  ل  ای  دان  مثل  تو  .م  پسر  هی  چ  مزاحم   _
.د بر  ر  تن  ی  يا  پ  را  شي  صدا 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                

         

 

 

 

 

 

                   

       

 

           

              

 

 

       

              

                    

                

       

 

آخرش بخدا  .ن  ک  ت  حی  نص  دخترو  ني  ا  مم  کي  ای  ب  مادر   _
.ش کارا  دست  از  نم  کی  م  دق 

ارازيت پ 
۴۶  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت گذاش  کنار  را  تعارف  بود  ه  دی  رس  هدفش  به  که  بهزاد 
وقت؟ هي  نشه  ناراحت   _

.د ز  ید  گشا  و  گل  لبخند  ه  ری  من 
احترام برات  یل  یخ  اتفاقا  ؟یچ  یا  بر  ناراحت   .. .ه  ن   _

.ه قائل 

.د ز  ی  اه  محجوبان  ید  لبخن  بهزاد 
بشم، مزاحمتون  واد  خی  نم  دلم  م  گی  م  عارف  تی  ب  واالال   

_

که دارن  ز  ای  ن  خانم  دالالرام  نی  ن  کی  م  فکر  واقعا  اگه  اما 
رو که  باشم  یک  من   .. .م  چش  بزنم  حرف  باهاشون 

بزنم؟ حرف  شما  حرف 
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 . کرد   اشاره   شان خانه   به   ت ي رضا   با   ره ی من 

  خوب   خانم   ه ي   شاءللا ان ...  مادر   ی ش   ر ی بخ   عاقبت _  

 . ی ا ی درب   يی تنها   از   شه   قسمتت 

 

  به .  کرد   زمزمه   ی شاءالله ان   شده   شل   ش ی ن   با   بهزاد 

  سبد   برداشتن   از   بعد   و   رفته   اش ه ي همسا   کمک 

 .  شد   ها آن   ی خانه   وارد   ره ی من   سر   پشت   جات ي سبز 

  فضا   در   ل ی وان   خوش   عطر   و   بود   مرتب   و   ز ی تم   خانه 

  بعد   و   ند ی بنش   او   تا   کرد   تعارف   ره ی من .  بود   ده ی چ ی پ 

 : گفت   ناراحت 

...  اتاقش   تو   ده ی چپ   رفته   باز ...  توروخدا   ی ن ی ب ی م _  

 . بهش   بسته   ل ی دخ   که   داره   ی ز ی چ   ی ح ي ضر   اونجا   انگار 

 

  ی رو   بعد   و   گذاشت   کانتر   ی رو   را   دستش   سبد   بهزاد 

  آرام   را   ره ی من   کرد   ی سع   و   نشست   مبل   ن ي تر ک ي نزد 

 . کند 

  فشار   بخاطر   حتما ...  خانم   ره ی من   ن ي ر ی نگ   سخت _  

 . زمان   مرور   به   شه ی م   درست .  مدته   ن ي ا   ی درس 
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.ت نداش  ین  چندا  اعتماد  ش  اه  جمل  آخر  قسمت  به 
او دست  از  شدت  به  بود  ده  يد  ام  بت  پش  در  که  ی   

دالالرا

گذشت با  یت  ح  ش  ای  دلخور  بود  ممکن  و  بود  دلخور 
ديا ب  او  حال  هر  به  اما  نشود،  کمرنگ  هم  زمان  مرور 
.د ا  دی  م  انجام  رابطه  نيا  می  ترم  یا  بر  را  تالالشش 

.د آور  خود  به  را  او  ه  ری  من  یا  صد 
.ه بشنو  دهنت  از  خدا  واالال...  بگم  یچ   _

.د کر  اشاره  دالالرام  اتاق  در  به  دي  ترد  با  بهزاد 
.. .ش  اتاق  تو  برم  ني  دی  م  اجازه   _

.د کر  اضافه  عي  سر 
.ت راح  لتون  ای  خ   .. .م  ن  زی  م  در  اول   _

.د دا  تکان  سر  ه  ری  من 
.. .ی  ن  کی  م  لطف   _

:د کر  اضافه  ر  تم  آرا 
مادرت حال  به  دلت  بگو   .. .ن  ک  تش  حی  نص  م  کي   _

ل ای  خ  و  فکر  که  بس  مدت  ن  يا  تو  شده  ری  پ   .. .ه  بسوز 
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حرف باهاش  یر  طو  هي  ین  عي  م  گی  م  خالالصه  .ه  کرد 
.د اوم  خودش  به  ر  تع  ير  س  بلکه  که  بزن 

.د ش  بلند  شي  جا  از  بهزاد 
.. .س  پ  ون  ته  اجاز  با   .. .م  چش  بله   _

هي برات  منم  ین  کی  م  ت  حی  نص  دخترو  ني  ا  تو  تا   _
.ه ری  بگ  دلتو  ته  شام  تا  نم  کی  م  حاضر  یز  ی 

.د کر  مخالفت  بهراد 
.م ت  سی  ن  گشنه  اونقدرام  حاالال  .م  خان  ه  ری  من  واد  خی  نم   _

.م بخور  اشتها  با  رو  شام  تا  نم  کی  م  صبر 

.ت رف  آشپزخانه  به  غرغر  با  و  او  به  توجه  بدون  ه  ری  من 
.. .ن  ير  یگ  یم  معده  زخم  که  نین  کی  م  کارارو  نی  هم   _

.د رسان  دالالرام  اتاق  در  به  را  خودش  عجله  با  بهزاد 
را دوم  تقهی  یت  وق  .د  ین  نش  ی  يا  صد  اما  زد،  در  به  یا  تقه 
.د کر  پر  را  گوشش  دالالرام  فیع  ض  یا  صد  باالالخره   

زد

.م ای  م  بزنم  چرت  هي  بذار   .. .د  ای  م  خوابم  مامان   _
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ه ری  من  یت  وق  و  انداخت  آشپزخانه  به  یه  کوتا  نگاه  بهزاد 
و داده  نی  يا  پ  را  در  رهی  یگ  دست  دي  د  کار  به  مشغول  را 
با و  اجبار  به  البته  .د  ش  دالالرام  اتاق  وارد  عي  سر  یل  ی 

.ت گذاش  باز  ه  می  ن  را  اتاق  در  اکراه 

وا هی  ب  معمول  طبق  مادرش  رد  کی  م  فکر  که  دالالرام 
ريز را  سرش  که  همانطور  است  شده  اتاقش  وارد 

:د ز  غر  کند  پنهان  را  سش  یخ  چشمان  تا  بود  برده  لحاف 

.. .د  ای  م  خوابم  که  گفتم  مامان   _

ارازيت پ 
۴۶  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ت انداخ  یه  نگا  اطرافش  به  و  تاد  سي  ا  شي  جا  سر  بهزاد 
؟یب وا  خی  م  یر  طو  نی  هم  ه  شی  هم   _

آبنبات از  پر  ماگ  و  دالالرام  ري  تحر  زی  م  یو  ر  نگاهش 

.د مان  ه  ری  خ 
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لحاف؟ ري  ز  یر  بی  م  سرتو  ه  شیم  ه  که  ه  ني  ا  منظورم   _

را نگاهش  دی  شن  را  دالالرام  یه  زد  ت  ری  ح  یا  صد  ی   
وق

و گرفت  دند  زی  م  چشمک  سمتش  به  که  ی  يا  هت  آبنبا  از 
.ت دوخ  او  به 

؟ین کی  م  ار  کی  چ  جا  ني  ا  تو   _

ه کی  حال  در  دالالرام  و  داد  هی  تک  ري  تحر  زی  م  به  بهزاد 
:د دا  ادامه  د  شی  م  بلند  تختش  یو  ر  از  او  ن  دي  د  از  شوکه 

تو؟ ید  اوم  یر  چطو  اصالال   _

قاب ش  ای  فرفر  یا  موه  توسط  که  او  صورت  به  بهزاد 
.د کر  نگاه  بود  شده 

.. .م  دالالرا   _

نگه آرام  را  شي  صدا  کرد  یم  یع  س  ه  کی  حال  در   
دالالرام

.د کر  قطع  را  او  حرف  دارد 
؟ مي  نزد  حرف  شی  پ  ساعت  چند  نی  هم  مگه  ؟  هی  چ   _

ار؟ کی  چ  جا  ني  ا  ید  اوم 
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.ت گذاش  شي  ها  لب  روی  را  ش  اه  اشار  انگشت  بهزاد 
و دوباره  دي  با  بنظرم  .ه  نو  شی  م  مامانت   .. .ش  با  آروم   _

.مین بز  حرف  ر  تق  یق  د  بار  ني  ا 

جا؟ ني  ا  کرده  دعوتت  مامانم   _

.د کر  زي  ر  را  چشمانش 

کنه؟ دعوتت  که  یت  گرف  راهشو  جلو  عمدا   _

.د ش  کي  نزد  دالالرام  به  قدم  چند  بهزاد 
ین بتو  که  کنم  ار  کی  چ  بگو  اصالال  .ه  بد  بهم  فرصت  هي   

_

؟ین ک  فکر  نم  دی  بخش  به 

.ت خود  یه  خون  یر  ب  بهتره   _

.د م  ای  ن  کوتاه  بهزاد 
.. .ه  نگرانت  مامانت   _

:ت گف  ر  تم  آرا 
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،یت ناراح   .. .ی  خودت  تو  فقط  کنکور  بعد  از  ه  گی  م   _
.ن دار  ربط  من  به  همش  نا  يا  دالالرام   .. .ی  اه  وصل  حی  ب 

.ت م  نی  بب  یر  طو  ني  ا  وام  خی  نم 

کامل اتاق  از  به  می  ن  در  که  دي  بگو  یز  یچ  خواست   
دالالرام

.د ش  باز 
یگ بزر  ین  یس  با  ه  ری  من  .ت  رف  عقب  به  قدم  چند  یز  ير  غ 

شيا هس  لبا  و  دالالرام  به  یه  نگا  اول  .د  ش  اتاق  وارد 
گشاد یگ  خان  شلوار  و  زی  شوم  در  را  او  یت  وق  و  انداخت 
بشنود خودش  فقط  که  یر  طو  لب  ري  ز  .د  يز  گ  لب  دي  د 

:د ز  غر 
.د بر  برومو  آ.   . .ن  ک  نگاه  لباساشو  خدا  تورو   _

قرار مخاطب  را  بهزاد  و  گذاشته  زی  م  یو  ر  را  ین  ی 
:د دا 

.. .ه  سی  خ  کی  ک  .ر  بخو  ه  کی  ک  ني  ا  از  ای  ب  .م  پسر  بفرما   _
.م پخت  خودم 

.ه داد  دم  اي  دالالرام  ین  ع 

.د ز  ید  لبخن  و  کرده  یر  تشک  بهزاد 
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.ن ن  کی  م  هم  یز  آشپ  خانم  دالالرام  پس   _

:ت گف  تاب  و  آب  با  ه  ری  من 
ریگ در  مه  بچ  منتها   .. .ه  خوب  دستپختش  هم  یل  یخ  بله   _

بکنه یز  آشپ  رد  کی  نم  وقت  ه  گي  د  بود  کنکور  و  درس 

:د ز  غر  کالالفه  دالالرام 
یزیچ یز  سرآشپ  انگار  نی  گیم  یر  جو  هي  مامان   _

!ش هم  بلدم  کی  ک  مدل  هي  .م  هست 

ه ری  من  اما  انست  دی  م  خوب  را  زدن  غر  ني  ا  لی  دل  بهزاد 
.ت رف  او  سمت  به  یا  غره  چشم  جا  همه  از  بر  خی  ب 

ارازيت پ 
۴۶  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

از یه  تن  سی  ن  بلد  یچ  یه  مردم   .. .ا  توروخد  ین  یب  یم   _
اونوقت ن  ای  ب  چشم  به  تا  نن  کی  م  في  تعر  خودشون 

.. .ن  م  یا  هه  بچ 
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:ت گف  ر  ای  خت  ای  ب  بهزاد 
رفتارشون .ن  ندار  في  تعر  به  ز  ای  ن  که  خانم  دالالرام   _

.ت هس  بودنشون  العاده  فوق  یا  يو  گ 

را نگاهش  تاسف  با  دالالرام  .ت  شکف  ه  ری  من  گل  از  گل 
در مادرش  نبود  معلوم  .د  چرخان  مادرش  و  بهزاد  نی  ب 
د شی  نم  باورش  .د  بو  نبافته  که  ی  يا  ه  اي  رو  چه  ذهنش 

به را  بهزاد  دي  بگو  او  به  که  ني  ا  بدون  و  ساده  یل  ی 
.د باش  کرده  دعوت  ان  شه  خان 

ی يا  ري  پذ  من  اتاق  از  ون  ری  ب  بهزاد  آقا  از  لطفا  مامان   _
!ن ک 

:ت گف  عي  سر  بهزاد  اما  کرد،  نگاهش  پ  چپ  چ  ه  ری  من 
.ی يا  ري  پذ  م  ری  م  من  خانم  ه  ری  من   _

ه ری  من  به  ابرو  و  چشم  با  بود  پرت  حواسش  دالالرام  ی   
وق

که هم  ه  ری  من  .د  باش  نداشته  او  به  یر  کا  که  کرد  اشاره 
بدون رد  کی  م  اطاعت  بهزاد  حرف  از  چرا  و  ون  چی  ب 
.ت رف  ون  ری  ب  دالالرام  اتاق  از  او  همراه  یت  مخالف  چی  ه 
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ی يا  ري  پذ  در  را  بود  گرفته  دست  در  دوباره  که  ین  ی 
خودش و  گذاشت  بود  بهزاد  مقابل  که  یز  یم  یو  ر 

.ت نشس  کنارش 

چشه؟ ید  یم  فه  مادر   _

.د ز  یک  زور  ید  لبخن  بهزاد 
باشه کنکور  جي  نتا  استرس  از  ممکنه  .ن  یش  نبا  نگران   _
شده قبول  ه  نی  بب  اگه   .. .د  ایم  فردا  پس  فردا  جوابا  .ی  حت 

.ه ش  بهتر  شه  یح  رو  م  کي  دي  شا 

ین نگرا  با  رد  بی  م  ر  تن  ی  يا  پ  را  شي  صدا  ه  کی  حال  در  ه  ری  من 
:دیس پر 

بالاليی هي  الالل  زبونم  نکنه   .. .د  نش  قبول  و  مي  اومد   
مادر  _

ره؟ ای  ب  خودش  سر 

.د ز  ید  لبخن  بهزاد 
قبول صد  در  صد  بگم  دي  با  نير  دا  اعتماد  من  به  اگه   _

.ه شی  م 

.ه بشنو  دهنت  از  خدا   _
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دست به  و  برداشته  ین  یس  یو  ر  از  را  کی  ک  بشقاب 
.د دا  بهزاد 

.ت جون  نوش   .. .ر  ماد  بخور   _

از را  بشقاب  یب  ل  ري  ز  یر  تشک  از  بعد  و  اشتها  یب  بهزاد 
کردن تست  یا  بر  ی  يا  اشته  چیه  .ت  گرف  ه  ری  من  دست 

متمرکز موضوع  کي  یو  ر  فقط  ذهنش  .ت  نداش  کی  ک 
را دالالرام  و  خودش  نی  ب  روابط  دي  با  چگونه  که  ني  ا   .  

بو

بشقاب نتوانست  ه  ری  من  نی  سنگ  نگاه  ري  ز  رد؟  کی  م  می  ترم 
.د بگذار  زی  م  یو  ر  آن  داخل  کی  ک  کردن  تست  بدون  را 
کرد حس  و  برد  دهانش  داخل  را  آن  از  کوچک  یا  تکه 
ه ری  من  یه  ری  خ  نگاه  .ت  اس  مجاز  حد  از  شی  ب  ش  ای  ني  ری  ش 

انگار که  بود  یر  طو  بود  قفل  صورتش  یو  ر  که 
.د کن  في  تعر  دستپختش  از  او  تا  دی  ش  کی  م  انتظار 
.د بگذار  منتظر  را  مشتاق  نگاه  ني  ا  نتوانست 
.ت سه  خوشمز  یل  یخ  .ه  نکن  درد  دستتون   _

.د ز  ید  لبخن  ه  ری  من 
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کردم امتحان  خودم  .ی  داشت  دوست  که  خداروشکر   _
همه خوبه  انگار  اما  شده،  د  اي  ز  شکرش  کردم  حس 

.. .ش  زی  چ 

.د ش  بلند  شي  جا  از  .د  يو  بگ  یزیچ  بهزاد  نداد  مجال 
.ه سب  چی  م  تر  شی  ب  ی  يا  چ  با  .ت  برا  رم  ای  ب  ی  يا  چ  هي  برم   _

تحمل قابل  را  کی  ک  ین  ير  یش  یا  چ  .د  نکر  یت  مخالف  بهزاد 
.د ر  کی  م  تر 

.ه نکن  درد  دستتون   _

دالالرام یه  کل  و  سر  رفت  آشپزخانه  به  ه  ری  من  که  نی  هم 
عوض شلوار  و  زی  شوم  کي  با  را  شي  ا  هس  لبا  که  هم 

.د ش  ا  دی  پ  بود  کرده 
به سر  با  و  گذاشت  زی  م  یو  ر  را  دستش  بشقاب  بهزاد 

.د کر  اشاره  دستش  کنار 
.. .ا  ج  ني  ا  ای  ب   _

نير دورت  دهد  نشان  او  به  یه  توج  که  ني  ا  بدون  دالالرام 
یه حوصل  .د  کر  انتخاب  نشستن  یا  بر  را  او  از  مبل 
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شک که  ني  ا  یا  بر  فقط  نداشت  را  جمع  آن  در  نشستن 
دوست .د  بو  آمده  کنارشان  د  زی  نگ  ای  برن  را  مادرش 

.د شو  باخبر  نشان  ای  م  اتفاقات  از  مادرش  نداشت 

ارازيت پ 
۴۶  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

نيا هم  ا  تي  نها  .د  ا  دی  نم  نشان  یه  توج  بهزاد  یا  هه  اشار  به 
و کرده  عوض  ط  ای  احت  با  را  شيا  ج  که  بود  بهزاد  خود 
را خودش  نتوانست  دالالرام  اما  نشست،  او  به  کي  نزد 

چیه به  بهزاد  دي  د  یت  وق  .د  کن  سکوت  و  کرده  کنترل 
:ت گف  ندارد  آمدن  کوتاه  قصد  عنوان 

.م بزن  حرف  باهات  خوام  یم  ن  االالن  .ه  بد  فرصت  بهم   _
ر تم  آرو  م  کي  که  ه  گي  د  یه  هفت  چند  اي  روز  چند  یا  بر  بذار 

.م شد 

:دیس پر  دي  ترد  با  بهزاد 
ه؟ گي  د  کنسله  زدنمون  بهم  یه  یض  ق   _
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  متوجه   را   بهزاد   درهمش   ی ها اخم   با   دالرام   سکوت 

 : کرد   زمزمه   ی مان ی پش   با   که   کرد   ش ي نابجا   ی جمله 

 .  م ی کن ی م   رو   ی بخوا   تو   که   ی کار   هر   باشه ...  د ی ببخش _  

 

  نشان ی ب   سکوت   و   نشد   بدل   و   رد   انشان ی م   ی حرف   ی گر ي د 

 .  کرد   دا ی پ   ادامه   ی چا   ی ن ی س   با   ره ی من   دن ی رس   راه   از   تا 

 

  ی بهزاد   و   دو   آن   ن ی ب   ی فاصله   به   ی معنادار   نگاه   ره ی من 

  به   بعد   و   انداخت   بود   داده   ر یی تغ   را   نشستنش   ی جا   که 

  از   ی ک ي   اکراه   با   بهزاد .  کرد   تعارف   ی چا   بهزاد 

  بخاطر   که ی حال   در   و   برداشت   را   ی چا   ی ها وان ی ل 

  ی خوب   احساس   خانه   آن   در   ماندن   از   دالرام   ی ها حالت 

 .  کرد   ی لب   ر ي ز   تشکر   نداشت 

 

  واقعا   اما   کند،   خاطر   آزرده   را   ره ی من   خواست ی نم   دلش 

  بش ی ج   از   را   اش ی گوش .   بماند   آنجا   خواست ی نم   گر ي د 

  تماس   او   با   که   داد   ام ی پ   بهنام   به   ع ي سر   و   آورد   رون ی ب 

 .  رد ی بگ 
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ن دی  نوش  مشغول  او  که  یل  حا  در  بعد  یه  قی  دق  چند 
ن دي  د  با  بهزاد  .د  خور  زنگ  ش  ای  گوش  بود  ش  ای  يا  چ 

.د دا  جواب  را  تماس  برادرش  یه  شمار 
جانم؟  _

.د کر  تعجب  بهنام 
؟ هی  چ  برا  جانمت  ني  ا  .م  بزن  زنگ  یت  گف  چته؟   _

:ت گف  او  به  وجه  تی  ب  بهزاد 
؟ نی  کن  شي  کار  هي  نی  ون  تی  نم  خودتون  حاالال   .. .ا  باب  یا   

_

:دير غ  بهنام 
رد روت  از  یل  ير  ت  با  خواد  یم  دلم  یا  و   .. .د  بهزا  یا  و   _

؟ین کی  م  یط  غل  چه  یر  دا  باز  .م  ش 

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
ساعت می  ن  .ه  گي  د  م  ای  م  که  ت  سی  ن  یا  چاره   .. .ه  باش  خب   _

خوبه؟ باشم  اونجا  ه  گي  د 

:د ز  غر  بهنام 
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؟ین کی  م  یز  با  نقش  یت  بدبخ  کدوم  برا  یر  دا  باز   _

.د دا  ن  اي  پا  کوتاهش  یه  جمل  با  را  تماس  بهزاد 
ال.ال فع  .م  اونجا  ه  گي  د  ساعت  می  ن   _

چشمان توانست  همزمان  کرد  قطع  که  را  تماس 

.د کن  مجسم  خود  ذهن  در  زی  ن  را  بهنام  یب  عص 

.د ش  بلند  شي  جا  از  و  گذاشت  ش  بی  ج  داخل  را  ش  ای  گوش 
شیپ یر  فو  کار  هي  من  برا  .م  خان  ه  ری  من  شرمنده   _

.م بر  عي  سر  دي  با  .ه  اومد 

.د کر  اشاره  کی  ک  و  یا  چ  ین  یس  به 
.ن و  تی  يا  ري  پذ  از  یس  مر   _

.ت برخاس  یت  يا  نارض  با  هم  ه  ری  من 
مادر؟ ه  گي  د  یا  یم  شام  برا   _

که دالالرام  معطوف  را  حواسش  تمام  ه  کی  حال  در   
بهزاد

:د دا  جواب  بود  کرده  بود  ین  نگرا  از  پر  نگاهش 
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هست یر  کا  مورد  هي  .م  برس  نکنم  فکر  .م  ان  خه  ری  من  نه   _
.ه ش  کی  م  طول  م  کي  کردنش  حل  که 

در دالالرام  .د  چرخان  دالالرام  یو  ر  را  نگاهش  عمدا 
به را  تالالشش  تي  نها  رد  کی  م  یز  با  انگشتانش  با  ه  ک   

حال

نگاه بهزاد  به  و  کرده  پنهان  را  استرسش  تا  رد  بی  م  کار 
داشت کردنش  پنهان  در  یع  س  که  ین  نگرا  نی  هم  .د  نکن 
او حضورش  با  واست  خی  نم  دلش  .د  ا  دی  م  دی  ام  بهزاد  به 

طول را  رفتن  آن  از  شتر  یب  نی  هم  یا  بر  کند  تي  اذ  را 
به که  ني  ا  از  بعد  و  کرد  جدا  دالالرام  از  را  نگاهش  نداد 
ا هن  آ  کنار  شام  یا  بر  حتما  شب  کي  که  داد  قول  ه  ری  من 

حق دالالرام  .د  کر  ترک  را  آنجا  عي  سر  یل  یخ  بود   
خواهد

فرصت او  به  دي  با  انشان  یم  اختالالفات  حل  یا  بر  داشت 
هيا همس  یر  موفرف  دخترک  ر  گيد  واست  خی  نم  .د  ا  دی  م 

.د بگذار  فشار  تحت  را 

ارازيت پ 
۴۶  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 
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.دیس بو  را  سوسن  یه  گون  ذوق  با  یق  سا 
تا اصالال...  کردم  کپ   .. .ن  سوس  ه  شی  نم  باورم  هنوزم   

_

از سالم  چند  تا  می  نداشت  دیم  ا  اصالال  شی  پ  ماه  چند  نی  هم 
.ه شد  تموم  یچ  همه  حاالال  اما  ،ی  ش  خالالص  دي  نو   

دست

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  و  بست  را  چشمانش  سوسن 
احساس چقدر  ین  ک  تصور  ین  و  تی  نم  یق  سا  یا  و   _

رو از  رو  ی  يو  لی  ک  ت  سي  دو  بار  هي  انگار  .م  دار  یک  سب 
.ن برداشت  ام  هه  شون 

.د کر  نگاهش  دي  ترد  با  یق  سا 
.م بود  نگرانت  یل  یخ  راستش   .. .ن  سوس  خداروشکر   _

.یش افسرده  ی  يا  جد  ني  ا  بخاطر  م  دی  رس  تی  م 

در که  یع  موق  .د  کر  باز  را  شي  ا  هک  پل  الالی  سوسن 
تمام بود  کرده  امضاء  را  نامه  طالالق  یا  پ  محضر 

او یه  خان  از  که  یز  رو  تا  ديو  ن  با  ش  ای  يا  آشن  یا  روزه 
.د بودن  درآمده  رقص  به  چشمانش  مقابل  بود  آمده  ون  ری  ب 
با ش  ای  عاشق  و  عشق  عمر  طول  که  بود  ني  ا  تی  واقع 

انبوه ن  ای  م  خاطراتش  که  بود  کوتاه  یر  قد  به  دي  نو 
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تا بود  گشته  چه  هر  .د  بو  شده  دفن  بدشان  خاطرات 
کند ا  دی  پ  ش  ای  يا  جد  می  تصم  بودن  اشتباه  یا  بر  یل  یل  د 
نير بهت  که  رد  کی  م  آرامش  نی  هم  و  بود  فته  ای  ن  یز  ی 

داشته شي  دوقلوها  و  خود  یگ  زند  یا  بر  را  انتخاب 
.ت اس 

افسرده .ش  نبا  نگران  اما   .. .ی  ساق  هستم  ناراحت   _
ام هه  بچ  که  خداروشکر  .م  دار  رو  ن  اي  نو  و  نورا  .م  شی  نم 

.ن ون  می  م  خودم  کنار 

.دیش ک  یه  آ  یق  سا 
؟یر دا  دوسش  هنوزم   _

:د کر  نجوا  دهد  جواب  سوسن  که  ني  ا  از  قبل 
ون می  زندگ  که  کنه  یر  کا  آراز  اگه  نم  کی  م  فکر  یه  گا   _

دوسش ه  گي  د  اي  شم  متنفر  ازش  ممکنه  بخوره  بهم 
نبودم، یت  یع  موق  نی  همچ  تو  درسته  راستش  باشم؟  نداشته 
آراز نداشتن  دوست  کنم  تصور  نتونستم  قت  وچ  یه  اما 

.. .ی  بود  دي  نو  عاشق  ین  زما  هي  هم  تو  .ه  ير  چطو 
.. .م  هنوز 
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.د کر  کامل  را  او  ناقص  یه  جمل  سوسن 
هي یق  سا  .م  ن  کی  م  فکر  قبل  سال  چند  دي  نو  به  هنوزم   _

ا دی  پ  تعلق  خاطرات  ني  ا  به  ه  شی  هم  یا  بر  قلبم  از  یا  گوشه 
مشترک یگ  زند  هي  اساس  ین  و  دی  م  اما  نه،  کی  م 

هم آدما  یه  عالالق  یت  ح  برن  ن  یب  از  که  حرمتا   ..  .  
احترام

مون نی  ب  یت  حرم  چی  ه  دي  نو   .. .ن  ن  کی  م  ا  دی  پ  یت  زش  ري  تصو 

یر دآو  اي  با  مه  گذشت  احساس  به  کردن  فکر  .ت  نذاش  یق  با 
نير تت  درس  من  .ه  دی  نم  آزارم  یل  یخ  ه  گي  د  کاراش 

.م گرفت  رو  می  تصم 

.د دا  تکان  سر  یق  سا 
روزا ني  ا  ونم  دی  م   .. .ن  سوس  برات  خوشحالم  یل  یخ   _
نيا باالالخره  اما  باشه،  نی  سنگ  و  سخت  برات  ممکنه 

.ن ذر  گی  م  سختم  یا  روز 

.دیش پا  رش  تک  کوچ  خواهر  یو  ر  به  ید  لبخن  سوسن 
اشت ذی  نم  دي  نو  که  ی  يا  روز  از  ر  تت  سخ  روزا  ني  ا   _
من یگ  زند  ری  درگ  فکرتو  قدر  ني  ا  .ت  سی  ن  م  نی  بب  امو  هه  بچ 

.ن نک 
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:د افزو  یگ  شرمند  با 
.م داد  دردسر  آراز  و  تو  به  یلیخ  جاشم  نی  هم  تا  من   _

شده یت  وق  از  خدا  بنده  .م  ش  کی  م  خجالت  آراز  از  واقعا 
.ه شد  من  مشکالالت  ری  درگ  خواهرم  شوهر 

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  یق  سا 
داشته همو  یا  هو  دي  با  .م  ي  اه  خانواد  هي  ما  خودش  بقول   _

.میش با 

.د ز  ید  لبخن  سوسن 
.م گذاشت  یز  سب  قورمه  براش  که  دارم  هواشو   _

.ديد خن  یق  سا 
.ت سی  ن  براش  ني  ا  از  باالالتر  تشکر  و  ري  تقد   _

.ديد خن  هم  سوسن 
.ه شی  نم  چاق  خوبه  حاالال   _

:ت گف  خنده  با  یق  سا 
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شبا ه  گي  د  بشنوه  و  ني  ا   .. .و  نگ  جلوش  و  ني  ا  توروخدا   _
!ا غذ  با  نه  کی  م  خفه  خودشو 

ارازيت پ 
۴۶  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

.ديد خن  هم  سوسن 
و نورا  االالن  موندن؟  کجا  نی  بب  بزن  زنگ  پاشو   

حاالال  _
.ن ر  ای  درم  پدرشونو  ن  اي  نو 

.د برو  ون  ری  ب  اتاق  از  تا  شد  بلند  لبخند  با  یق  سا 
هي برو  تو  .د  ای  برم  پسشون  از  سپهر  .ش  نبا  نگران   _

ام ني  ا  آراز  .م  بکن  عمه  به  یک  کم  هي  برم  منم  ری  بگ  دوش 

.م کم  ک  سن  ری  م 

اتاق از  خوب  یل  حا  با  یق  سا  داد  تکان  سر  که  سوسن 
با یق  سا  .د  بو  مشغول  آشپزخانه  در  ش  اه  عم  .د  آم  ون  ری  ب 

.د رسان  او  کنار  را  خودش  یگ  شرمند 
.نيد مون  تنها  دست  دی  ببخش  ون  جه  عم   _
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 . کرد   ی ز ي ر   اخم   سرور 

  ک ی ک   ه ي   همش   پزم؟ ی م   ی عروس   شام   دارم   مگه _  

  سپهر .  داره   دوست   که   آراز   بخاطر   اونم .  کردم   درست 

  که   م ي سبز   قورمه .  رن ی گ ی م   رون ی ب   از   شامو   گفت 

 . شوهرت   برا   گذاشته   بار   ی اختصاص   سوسن 

 

 . زد   ی لبخند   ی ساق 

 . نا ي کرد   لوس   ی حساب   رو   آراز _  

 

  آشپزخانه   ز ی م   پشت   و   خته ي ر   ی چا   وان ی ل   دو   سرور 

 . ند ی بنش   کنارش   که   کرد   اشاره   هم   ی ساق   به   نشست 

  ن ي ا   بهش   م ي داد   زحمت   ی کل .  کرده   لوس   مارو   آراز _  

 . مدت 

 

 . ن ی نزن   حرفو   ن ي ا   گه ي د   شما   جون عمه _  

 

 . ی ساق   گفتم   تعارف   ی ب _  
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آرام و  گرفت  دستانش  ان  یم  را  ش  ای  يا  چ  ان  وی  ل  یق  سا 
:دیس پر 

چخبر؟ ری  اردش  عمو  از   _

.د کر  نگاهش  پ  چپ  چ  سرور 
؟یس ر  پی  م  من  از  .ت  شماس  ری  اردش  عمو   _

.د ش  ه  ری  خ  ش  اه  عم  به  دي  ترد  با  یق  سا 
نه؟ مگه  ازتون  گرفته  رو  بله  ه  گي  د  بار  ني  ا   _

.دیش ک  یف  پو  سرور 
.. .ی  ساق   _

گفت ه  شی  نم  ین  عي   .. .ه  یک  تر  رفت  شما  بخاطر  عمه   _
یر خواستگا  ن  اي  جر  خب  اما  بوده،  شما  بخاطر  شه  هم 
راجع سابقش  همسر  با  تا  هیک  تر  بره  شد  باعث  شما  از 

.. .و  بزنه  حرف  اش  هه  بچ  به 

.د ر  کی  م  قبل  وقت  یل  یخ  دي  با  کارو  ني  ا   _
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عمه؟ یچ  ین  عي   _

:ديو بگ  سرور  تا  شد  باعث  ف  اف  ا  یا  صد 
.ن ک  باز  درو  پاشو  ین  عي   _

.د ش  بلند  یر  معنادا  لبخند  با  یق  سا 
.ن موافقتتو  حساب  به  ارم  ذی  م  رو  رفتن  طفره  ني  ا  من   _

ف اف  ا  سمت  به  و  نکرد  سرور  یا  غره  چشم  به  یه  توج 
.ت انداخ  سرش  یو  ر  یل  شا  بعد  و  کرد  باز  را  در  .ت  رف 
در سوسن  و  او  بخاطر  انست  دیم  .ت  داش  دی  کل  سپهر 

.د بودن  زده 
خانه وارد  صدا  و  سر  پر  آراز  و  سپهر  بعد  هی  ثان  چند 
ن اي  نو  و  نورا  دست  و  بود  همراهشان  هم  ساعد  .د  شدن 

.د ش  خانه  وارد  ا  هن  آ  سر  پشت  و  گرفته  را 
آراز .ت  گرف  دستش  از  را  آراز  کت  و  داد  سالالم  یق  سا 

.د فرستا  شي  برا  یس  نامحسو  بوس 

عشقم؟ یر  چطو   _

.د کر  اعتراض  سپهر 
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.م دي  د  که  من   _

و کرده  یز  ير  یه  خند  و  انداخت  نی  يا  پ  را  سرش  ساعد 
:دير غ  آراز 

!ن روش  دلمون  و  چشم   _

.ن ک  مراعات  م  کي   .. .ه  روشن  دلم  و  چشم   _

ارازيت پ 
۴۷  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ينب  ز 

سرور یا  صد  شود  شروع  لشان  کل  ک  که  ني  ا  از  قبل 
.د ش  مانعشان 

نير بشو  رو  صورتتون  و  دست   .. .م  پخت  کی  ک   _
.م ر  ای  ب  براتون 

.نین ک  صلح  فعالال 

:دیس پر  ساعد 
کجاست؟ سوسن   _
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:د دا  جواب  یق  سا 
.. .ه  اتاق  تو   _

.د کر  نگاه  همسرش  به  دي  ترد  با  آراز 
چطوره؟ حالش   _

کاناپه یو  ر  هم  با  و  گرفت  را  آراز  دست  یق  سا 
.د نشستن 

نيا نتونسته  ما  مثل  سوسنم  فقط  .ن  یش  نبا  نگران  خوبه   _
.ه کن  هضم  رو  اتفاق 

.د ده  ری  یغ  ت  را  بحث  کرد  یع  س  آراز 
کیک و  ی  يا  چ  االالن  .ن  يا  یب  کوتاه  شده  حل  که  حاالال   _

.ه سب  چی  م  ز  په  عم 

.د کر  دی  يا  ت  را  حرفش  سپهر 
.م موافق  ه  ني  سبز  با  منم  مورد  هي  ني  ا  تو   _

.د چرخان  ا  هن  آ  نی  ب  را  مشکوکش  نگاه  یق  سا 
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.م ندار  هی  قض  ني  ا  به  یب  خو  حس   _

:ت گف  قاطع  آراز 
ونه تی  نم  ه  گي  د  بخوادم  دي  نو  .ه  شد  تموم  یچ  همه   _

.ه بکن  یط  غل 

.د م  ای  ن  کوتاه  یق  سا 
چند به  نه  .ه  ندار  ین  و  خم  ه  هم  با  ماجرا  ني  ا  یا  ج  چی  ه   _
اد دی  ب  و  داد  جا  ني  ا  در  جلو  مد  ویم  ه  قی  دق  به  دم  که  قبل  ماه 

!شیق تواف  طالالق  ني  ا  به  نه  داخت  نی  م  راه 

.د ز  ید  پوزخن  ساعد 
.ه باش  افتاده  یق  اتفا  هي  که  ني  ا  مگه   _

.دیخ چر  او  یو  ر  همه  یل  سوا  نگاه 
؟یچ  _

:د دا  جواب  اخم  با  ساعد  .د  کر  سوال  که  بود  سپهر 
چرب لقمهی  احتماالال  .ه  شد  بلند  سرش  ري  ز  باز  حتما   

_

.ه شد  سوسن  ل  ای  خی  ب  که  اومده  ش  ری  گ  یل  یچ  و 
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.د کر  زي  ر  را  چشمانش  یق  سا 
اول روز  از  که  بود  یز  یچ  نی  همچ  اگه  ه؟  شی  م  مگه   _

.د ا  دی  م  کش  ماجرارو  ني  ا  دي  نبا 

:ت گف  وا  هی  ب  سپهر 
.ه اومد  شی  زندگ  تو  یس  ک  ای  تازگ  دي  شا   _

.د نمان  دور  یق  سا  دي  د  از  سپهر  به  آراز  یا  ره  غم  چش 
گرفته فرا  را  دلش  یگ  بزر  ديد  تر  و  شک  که  بود  یت  مد 
بزرگتر دي  ترد  ني  ا  فت  ریم  شی  پ  چه  هر  حاالال  و  بود 

.د شی  م 
مدت هي  تو  که  یر  اونقد  نه  اما  هست  احمق  دي  نو   _
یلیخ شه  حاضر  که  بشه  زن  هي  یه  ت  فی  ش  قدر  ني  ا  کوتاه 

ارم هه  بچ  و  بده  طالالق  رو  سوسن  فکر  یب  و  عي  سر 
!ش دست  بسپره 

.د ز  یا  کوله  و  کج  لبخند  سپهر 
.ه کاربلد  طرف  دي  شا   _
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.د شدن  درهم  یق  سا  یا  هم  اخ 
که ین  کی  م  دی  تاک  هی  قض  ني  ا  رو  یر  جو  هي  چرا  تو   _

؟یر باخب  یچ  همه  از  انگار 

.د کر  درشت  را  چشمانش  سپهر 
چه؟ من  به   .. .ا  و   _

:د ز  غر 
نيا ؟ی  ن  زی  م  غر  بند  هي  که  امروز  چته  تو  اصالال   _

چرا؟ یت  سی  ن  کن  ول  تو  رفته  کرده  ول  ه  کی  مرت 

.د چرخان  آراز  و  او  نی  ب  را  نگاهش  یق  سا 
.نین زی  م  مشکوک  یل  یخ  دوتا  شما  چون   _

:ت گف  آراز  به  رو  و  کرده  نگاهش  پ  چپ  چ  سپهر 
.ه فرشت  ظاهر  در  بوده  یو  يد  که  ني  ا   .. .ی  اله  بگردم   _
که ه  شی  م  ا  دی  پ  یک  خا  یه  کر  نيا  تو  تر  معصوم  ما  از 

نه؟ زی  م  تهمت  بهمون 

تيز ارا  پ 
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 ۴۷۱_ پارت # 

 عامل _ نب ي ز # 

 

  کنارش   در   که   سپهر   فقط   که   ی طور   لب ر ي ز   آرام   آراز 

 : زد   لب   بشنود   بود   نشسته 

 ! سپهر   ی ببند   دهنتو   کاش _  

 

  ی ساق   اما   کرد،   سکوت   و   است   زده   گند   که   د ی فهم   سپهر 

 . شود   ماجرا   ن ي ا   ال ی خ ی ب   نداشت   قصد 

  د ي نو   ن ي د ی شن   ی وقت .  برام   به ی عج   ی ل ی خ   شما   واکنش _  

  نه   ن ي شد   شوکه   ما   مثل   نه   شده   ی توافق   طالق   به   حاضر 

.  ن ي بود   ی اتفاق   ن ی همچ   منتظر   که   انگار .  ن ي کرد   تعجب 

 م؟ ي خبر ی ب   ازش   ما   وسط   ن ي ا   که   هست   ی ز ی چ   انا ی اح 

 

  با   بود   وسته ی پ   ها آن   جمع   به   ک ی ک   ظرف   با   که   سرور 

 : گفت   د ي ترد 

  راست   ی ساق   نم ی ب ی م   کنم ی م   فکر   ق ی دق   که   حاال _  

 ن؟ ی کن ی م   پنهون   ن ي دار   رو   ی ز ی چ .  گه ی م 
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به گفتن  دروغ  .د  کر  نگاه  سرور  به  جانب  به  حق  آراز 
یل عس  و  درشت  چشمان  در  میق  مست  یت  وق  م  هن  آ  یق  سا 
.ت ف  ری  م  شمار  به  ای  دن  کار  ني  ر  تت  سخ  بود  ه  ری  خ  او 
.د باش  سرور  عمه  مخاطبش  داد  حی  ترج  نی  هم  یا  بر 

همم فی  نم  من  آخه؟  می  کن  پنهون  که  مي  دار  یچ  ان  جه  عم   _
نيا خداروشکر  ه؟  دی  م  ین  مع  چه  ا  ثي  حد  و  حرف  ني  ا 
کوتاه یل  یل  د  چه  به  دي  نو  حاالال  .د  ش  ری  خ  به  ختم   

موضوع

داره؟ یق  فر  مگه  اومده 

.د دا  تکان  سر  اجبار  به  اما  بود،  نشده  قانع  سرور 
فشار تحت  بود  مهمانش  که  را  آراز  وانست  تی  نم 

سوال را  سپهر  ا  هن  مهما  رفتن  از  بعد  قطعا  اما  بگذارد، 
.د ر  کی  م  چی  پ 

برای شد  جدا  سوسن  که  نی  هم  .ن  آرازجا  توئه  با  حق   _
.میس بر  کی  ک  ني  ا  خدمت  دي  با  فعالال  .ه  یف  کا  ما 

به یب  یج  ع  طرز  به  که  آراز  سمت  به  یق  یم  ع  نگاه  یق  سا 
شيا ج  از  و  انداخت  بود  ه  ری  خ  او  مخالف  سمت 

.د برو  آشپزخانه  به  یت  س  دشی  پ  آوردن  یا  بر  تا  برخاست 
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یاهین ثا  یا  بر  برداشت  آراز  یو  ر  از  را  نگاهش  یت  وق 
یاه کاس  .د  کر  نگاهش  و  دی  چرخ  او  سر  که  کرد  حس 

اد، دی  م  جوالالن  ذهنش  در  ی  يا  هس  حد  .د  بو  اسه  کم  ین  ر   
ز

را ها  یت  دس  شی  پ  .د  نکن  یت  صحب  جمع  در  داد  حی  ترج  اما 
بازگشت هی  بق  کنار  و  برداشت  چنگال  و  کار  با  همراه 
را کی  ک  تا  گذاشت  ش  اه  عم  دست  کنار  را  ا  هب  بشقا 

:ت گف  آرام  و  ببرد 
.م نی  بچ  رو  شام  زی  م  م  ری  م   _

:ت گف  وا  هی  ب  سپهر 
.. .ه  ک  زوده   _

.ت رف  آشپزخانه  سمت  به  و  نکرد  یه  توج  یق  سا 
.ه ش  آماده  تا  م  نی  چی  م  زو  یم  فعالال   .. .م  ش  کی  نم  رو  شام   _

.ن باش  گرسنه  ممکنه  ن  اي  نو  و  نورا 

یت ناراح  از  یم  ک  رد  متوجه  آراز  و  داد  تکان  سر  سپهر 
یق سا  یت  ناراح  دانست  یم  ن  قی  دق  .د  ش  یق  سا  لحن  در 

نیم ه  به  او  که  دهد  اجازه  بود  محال  اما  بود،  چه  یا  بر 
.د بمان  روز  و  حال 
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شيا ج  از  و  گذاشت  دهانش  داخل  را  کی  ک  از  یا  تکه 
.د ش  بلند 

هر م  زي  بر  ی  يا  چ  م  ری  م  سبه؟  چی  نم  ی  يا  چ  بدون  کی  ک   _
ال.ال با  ببره  دستشو  واد  خی  م  ی 

.د ش  ا  جه  با  ج  شي  جا  در  سرور 
.م ر  ای  م  من  نی  بش  تو   _

.د دا  فاصله  شي  ا  هب  ل  از  را  چنگال  سپهر 
ه ری  م  داره  سه  بهان  ی  يا  چ  .ن  م  یه  ساد  مادر  نی  بش   _

.ه آشپزخون  تو  کنه  در  شو  ای  خستگ 

محل یا  ذره  سپهر  اما  کرد،  نگاهش  پ  چپ  چ  سرور 
.د ندا 

.دیش ک  یف  پو  آراز 
اوضاع .ن  یش  با  پسرتون  دادن  زن  فکر  به  عمه   _

.هین بحرا  یل  یخ  شی  روان  یح  رو 

تيز ارا  پ 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

 

 

               

       

 

                      

 

                    

           

 

                    

              

                  

             

       

 

             

       

 

۴۷  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

.د ز  ا  هن  آ  بحث  و  جر  به  ید  لبخن  سرور 
.ت به  نه  کی  م  حسادت  داره   _

را سپهر  زدن  غر  و  رفت  آشپزخانه  به  لبخند  با  آراز 
.دین ش 

نيا خون  شب  تا  صبح  دختره  ني  ا  ؟  شی  چ  به  حسادت   _
!ه شی  ش  تو  کرده  رو  معصوم  طفل 

و شده  خم  گاز  کي  نزد  ت  نی  کاب  کنار  آشپرخانه  در  یق  سا 
.د بو  ت  نی  کاب  نی  يا  پ  یه  طبق  از  بشقاب  برداشتن  مشغول 
یو ر  .ت  رف  او  کنار  که  ديد  مناسب  را  فرصت  آراز 

.ت گرف  را  او  یو  باز  و  نشست  نی  زم 
.یل عس  چشم  مت  نی  بب  نی  بش   _

.د کر  نگاهش  شده  گرد  ین  چشما  با  یق  سا 
ار؟ کی  چ  جا  ني  ا  ید  اوم   _
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تا کرد  مجبورش  آورد  ش  يو  باز  به  آراز  که  یر  فشا 
.دیس بو  را  او  لپ  و  شد  خم  آراز  .د  نی  بنش  او  کنار 

یز با  به  منو  ون  مي  ا  و  دل  .ی  ن  کی  م  گرد  چشارو  ني  ا   _
.ه ن  کی  م  مامانت  چشا  نی  هم  تهش  یر  یگ  ی 

.دیش ک  یف  پو  یق  سا 
نه؟ مگه  سه  دي  ا  فی  ب  نکن  نت  طی  ش  بگم   _

.د کر  لمس  را  او  شال  یه  گوش  آراز 
کرده؟ ناراحتت  یچ   _

.م ت  سی  ن  ناراحت   _

ناسم؟ شی  نم  رو  زنم  من  ین  عي   _

.ت انداخ  باالال  شانه  یق  سا 
.ه کرد  ناراحتم  یچ  ین  بدو  دي  با  پس  یس  بشنا  اگه   _

.د کر  رها  را  او  شال  آراز 
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از وقت  هر  که  بود  ني  ا  قرارمون  .د  نبو  ني  ا  قرارمون   _
.مین بز  حرف  مي  بود  ناراحت  هم 

.د کر  نگاهش  ه  دی  رنج  یق  سا 
حس دارم  منتها  .م  ه  با  می  داشت  قرارا  یل  یخ  ما  آراز   _
.یر ا  ذی  م  پا  ري  ز  رو  اصول  نيا  یر  دا  خودت  نم  کی  م 

.د آور  باالال  را  دستش  یق  سا  که  کند  باز  لب  خواست   
آراز

مير ب  .ت  سی  ن  وقتش  جا  ني  ا  و  االالن   .. .ز  آرا  نگو  یز  یچ   _
.مین زی  م  حرف  بهش  راجع  خونه 

به یق  سا  که  نداشت  شک  .د  دا  تکان  سر  اجبار  به  آراز 
از چرا  که  بود  ان  می  پش  حاالال  .د  بو  کرده  شک  ی  يا  ه  ز   

چ

.ت اس  نگذاشته  ن  ای  م  در  او  با  را  ن  اي  جر  ني  ا  ابتدا  همان 
نین چ  اهل  یق  سا  .د  بو  او  مخالفت  بخاطر  ش  لی  دل  که  البته 

آن رد  کی  نم  استقبال  او  یه  نقش  از  قطعا  و  نبود  ی  يا  کاره 
ش اه  خواست  به  ن  دی  رس  یا  بر  ا  هل  سا  دي  با  سوسن  وقت 

یق سا  از  ت  قی  حق  کردن  پنهان  از  که  ني  ا  با  .د  يو  دی  م 
کرده یل  عم  را  یا  نقشه  نی  چن  که  ني  ا  از  اما  بود  ان  می  پش 

.ت نداش  ین  ا  می  پش  بود 
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.ش نبا  ناراحت  االالن  فقط  .ه  باش   _

.دیچیپ شان  نی  ب  سپهر  بلند  یا  صد 
پس؟ شد  یچ  ی  يا  چ  آراز   _

.د ش  بلند  شي  جا  از  آراز 
!ت لعن  معرکه  مگس  خر  بر   _

چرا پس  گرفتن  نخ  و  دادن  نخ  برا  آشپزخونه  تو  رفته   _
؟ین کی  م  یر  یگ  یا  ر  آوردن  یا  چ  یا  بر 

؟یا و  خی  م  یا  چ   _

.ن م  مال  باشه  پررنگ  .ه  آر   _

.ت رف  ون  ری  ب  آشپزخانه  از  آراز 
.د ش  تموم  من  دادن  نخ  .س  پ  ر  ای  ب  پاشو   _

تيز ارا  پ 
۴۷  _۳ ارت  پ 
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امل ع_  ب  ني  ز 

که ني  ا  از  قبل  اما  کرد  باز  را  ش  زی  شوم  یا  هه  دکم  یق  سا 
با .د  ش  اتاق  وارد  آراز  ورد  ای  ب  ون  ری  ب  تن  از  را  آن 

.د کر  نگاهش  نت  طی  ش 
.م اومد  زود  هی  ثان  چند  انگار   _

یق سا  به  .د  بو  او  لباس  باز  یا  هه  دکم  به  ش  اه  اشار 
از قبل  اما  گرفت،  را  او  زی  شوم  هی  قي  و  شد  کي  نزد 

را دستش  مچ  یق  سا  ورد  ای  ب  در  یق  سا  تن  از  را  آن  که  ني  ا 
.د ش  مانع  و  گرفت 

آراز؟ ین  کی  م  ار  کی  چ   _

در و  زده  کنار  را  او  یه  قي  کرد  آزاد  را  دستش  مچ  آراز 
یت حرار  پر  یه  بوس  بود  گرفته  را  یق  سا  کمر  ه  کی  حال 

.د ز  یق  سا  لخت  یه  شان  یو  ر 
.ه شدنم  بابا  مقدمات   _

.د مان  آغوشش  در  یق  سا 
.م ری  بگ  دوش  وام  خی  م   _
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.ميریگیم دوش  هم  با  خب   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  یق  سا 
؟یر ب  طفره  یا  و  خی  م  طوری  ني  ا   _

.د کر  متوقف  را  او  کمر  یو  ر  دستانش  حرکت  آراز 
فت ری  م  طفره  داشت  .د  بو  زده  حدس  درست  یق  سا 
را یق  سا  ت  قی  حق  شدن  برمالال  با  واست  خی  نم  چون 

.د کن  اد  جي  ا  خدشه  ان  شه  رابط  در  و  کرده  ناراحت 
.یریگیم سخت  یر  دا  یق  سا   _

از را  زی  شوم  .د  دا  تکان  سر  ش  ای  ذات  آرامش  با  یق  سا 
.د کر  خارج  تنش 

دوش وام  خی  م  .م  ال  حی  ب  م  کي  امشب  آراز  دی  ببخش   _
.م ری  بگ 

.ت گرف  را  شي  بازو  آراز  که  برود  حمام  سمت  خواست 
.م زي  عز  می  ن  زی  م  حرف   _
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کنارش کرد  مجبور  را  یق  سا  و  نشست  تخت  یو  ر 
.د نی  بنش 

.س بپر  یر  دا  یل  سوا  هر   _

.د ش  ه  ری  خ  او  سبز  چشمان  به  شک  با  یق  سا 
؟یگ ب  رو  راستش  ید  یم  قول   _

.د دا  تکان  سر  آراز 
.م دی  م  قول   _

.ت گرف  را  آراز  یو  باز   . دیخ  چر  او  سمت  به  کامل  یق  سا 
نه؟ مگه  ید  کر  پنهوون  ازم  ی  يا  زی  چ  هي   _

:ت گف  کالالفه  آراز 
بگم اگه  ونستم  دی  م  .م  کرد  کارو  ني  ا  خودت  بخاطر   _

از رد  کی  نم  قبول  وجدانت   .. .خ  برز  تو  ارمت  ذی  م  بهت 
.ید شی  م  وسوسه  سوسن  بخاطر  طرف  اون 

بود بهتر  .ی  ار  کن  پنها  بود  بس  .د  فرستا  ون  ری  ب  را  نفسش 

.د ر  کی  م  في  تعر  یق  سا  برای  را  زی  چ  همه 
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االالنشم .د  نبو  سخت  من  برا  میم  تص  ني  ا  گرفتن  اما   _
.م ت  سی  ن  ون  می  پش 

:دیس پر  دي  ترد  با  یق  سا 
؟ می  تصم   _

ديد ز  دی  م  چشم  او  از  که  آراز  یه  گون  یو  ر  را  دستش 

.ت گذاش 
مگه؟ ید  کر  ار  کی  چ  ؟  هی  چ  می  تصم  از  منظورت   _

ه ری  خ  او  مهربان  و  یل  عس  چشمان  در  زحمت  با  آراز 
.د ش 

؟ین زی  م  حدس  یچ  خودت   _

.د ز  یک  زور  ید  لبخن  یق  سا 
حرف یچ  به  راجع  مي  دار  همم  فی  نم  اصالال  من  آراز 

_

.مین زی  م 

تيز ارا  پ 
۴۷  _۴ ارت  پ 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

 

             

                  

              

       

 

       

         

 

                   

                      

                    

                

            

               

 

               

       

 

امل ع_  ب  ني  ز 

.ت گذاش  او  دست  یو  ر  را  دستش  آراز 
و ی  يو  هي  ن  دی  کش  کنار  و  دي  نو  به  راجع  مي  دار   _

بابت من  یا  نکردن  تعجب  از  .مین  زی  م  حرف  نطقش  می  ب 
.مین زی  م  حرف  اتفاق  ني  ا 

.ديز لر  یق  سا  یا  هم  چش  مردمک 

آراز؟ ید  کر  ار  کی  چ  تو  مگه   _

.د کر  جدا  یق  سا  دي  ترد  پر  چشمان  از  را  نگاهش  آراز 
کن ول  یگ  ساد  ني  ا  به  و  شده  یغ  اي  دي  نو  م  دي  د  یت  وق   _
نظر م  نی  بب  سپهر  به  بدم  نهاد  شی  پ  هي  گفتم  ت  سی  ن  سوسن 
معطلش ه  گي  د  منم  .د  کر  قبول  درجا  اونم  که  .ه  یچ  اون 
سوسن ل  ای  خی  ب  قمه  رچ  یه  د  يو  ن  ونستم  دی  م  چون  .م  نکرد 

.ت پدر  اث  ری  م  و  ارث  به  بود  دوخته  چشم  .ه  شی  نم 

.د کر  بسته  و  باز  کوتاه  را  چشمانش  یق  سا 
؟ید نها  شی  پ  چه   .. .ز  آرا  همم  فی  نم  من   _
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.د کر  خالالص  را  خودش  و  دی  کش  یق  یم  ع  نفس  آراز 
.ش برا  می  گذاشت  طعمه   _

.د ش  بلند  تخت  یو  ر  از  یق  سا 
نه؟ مگه  بود  زن  هي  طعمه   _

زده ت  ری  ح  بعد  هی  ثان  چند  یق  سا  و  کرد  سکوت  آراز 
:د کر  زمزمه 

اپ کی  م  یت  گف   .. .ت  شرک  بود  اومده  که  ین  ز  اون   _
نه؟ مگه  بود  همون   .. .ه  ت  سی  آرت 

.د دا  تکان  سر  دي  زد  دی  م  چشم  او  از  ه  کی  حال  در  آراز 
.د کر  نگاهش  زده  ت  ری  ح  یق  سا 

آراز؟ ید  کر  ار  کی  چ   _

.دیش ک  شي  موها  الالی  یت  دس  کالالفه  آراز 
همه ای  دن  ني  ا  تو  نه  چه  ین  ک  قبول  یا  بخو  چه  یق  سا   _

.ه شی  نم  حل  ت  ای  اخالالق  با  کارا 

.د ش  بلند  شي  جا  از  هم  او 
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.د کر  نگاه  تو  یه  ساد  نگاه  یه  چير  د  از  ای  دن  به  ه  شی  نم   _

.دیش ک  صورتش  به  یت  دس  یق  سا 
بهش؟ ید  دا  پول  شده؟  یض  را  یر  چطو  زنه   _

.دیش ک  یف  پو  آراز 
رو دي  نو  یف  کا  یه  انداز  به  زنه  .ی  ساق  ت  سی  ن  مهم  ا  ني  ا   _

.ه زد  غی  ت 

.د کر  نگاه  آراز  به  ناراحت  یق  سا 
کرده؟ خام  رو  دي  نو  یر  چطو  اصالال   .. .ه  مهم  من  برا   

_

در نداد  اجازه  او  اما  شد،  کي  نزد  یق  سا  به  آراز 
.د ری  بگ  آغوشش 

.د کر  اخم  یت  يا  نارض  با  آراز 
که باز  هوس  آدم  هي  .ه  ندار  یر  کا  که  دي  نو  کردن  خام   _
باالال مدل  نی  ماش  هي  با  زن  ن  يا  بود  یف  کا  .ه  مفت  پول   

دنبال

گفته دي  نو  به  و  کرده  خامش  .ه  ش  یب  آفتا  ه  کی  مرت  ني  ا  جلو 
کير ش  اشو  هی  يا  دار  و  ه  شی  م  زنش  یت  صور  در 
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اشم هه  بچ  و  بده  طالالق  زنشو  دي  نو  که  باهاش  ه  شی  م 
.ه ش  ل  ای  خی  ب 

.د کر  یر  تمسخ  پر  یه  خند 
.ن کرد  عقد  م  دي  شا  اي  شده  شه  غیص  هم  واقعا  کنم  فکر   _
از ر  تر  خ  یک  .د  بو  شوهر  دنبال  ید  ج  ید  ج  انگار  زنه 

.ديو ن 

.دیش ک  هم  در  را  شي  ا  هم  اخ  یق  سا 
محال بود  اگه  .ت  سی  ن  پولدار  خودش  زنه  که  قطعا   _
ن اي  جر  بده  حی  توض  پس  خب  .ه  بکن  یر  کا  نی  همچ  بود 
رو دي  نو  یر  چطو  بدونم  دارم  دوست  یل  یخ  چون  هی  چ 

کرده؟ خر 

.. .ی  ساق   _

تيز ارا  پ 
۴۷  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 
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.دير پ  او  حرف  ن  ای  م  تي  جد  با  یق  سا 
.و راستش  اونم  .ی  دی  م  جواب  بپرسم  یچ  هر  یت  گف   _

.دیش ک  شي  موها  الالی  یت  دس  آراز 
نيا من  .ی  ساق  ین  و  دی  م  خودت  رو  جوابش   _
.م ساخت  دي  نو  یا  بر  و  ره  زنند  گول  یا  ري  تصو 

:دیل نا  یق  سا 
خودت با  تو  ؟ی  کرد  یر  کا  نی  همچ  یر  چطو  آراز   _

واقعا؟ ید  کر  فکر  ی 

.ت رف  در  کوره  از  آراز 
هر .م  کرد  کارو  ني  ا  خواهرت  و  تو  بخاطر  من  یق  سا   _
خودت سوسن  یا  بر  ل  ای  خ  و  فکر  با  یت  داش  هی  ثان  و  ه  قی  دق 

.د بو  مشخص  که  سوسنم  فی  تکل  .ی  اد  دی  م  زجر  رو 
ید ر  کی  م  فکر  ردم؟  کی  م  تماشا  و  ستم  شی  م  دي  با  چقدر 

بود؟ ماجرا  کن  ول  دي  نو 

.د دا  تکان  سر  یق  سا 
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مشکالالت که  ردم  کی  م  یر  کا  دي  نبا  من  .ی  دار  حق   _
.ه ش  ون  می  شخص  مسائل  یط  قا  خواهرم 

.د ش  شوکه  آراز 
.د نبو  ني  ا  من  منظور  ؟ی  گی  م  یر  دا  یچ   _

ه؟ شی  م  یچ  بگه  دي  نو  به  رو  یچ  همه  زن  اون  اگه   _

:دير غ  آراز 
جون تورو  .د  اب  تا  بخوره  ونه  تی  نم  یه  گ  چی  ه  که  دي  نو   _

مسخره یا  زی  چ  ني  ا  بخاطر  یر  دا  دوست  یک  هر 
.ه ند  زجر  خودتو 

.د دا  تکان  هوا  در  را  دستش  یق  سا 
.ز آرا  نم  کی  نم  باور   _

رو؟ یچ   _

:ت گف  یت  ناراح  با  یق  سا 
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  کجا   از   زنو   اون .  ی ترسون ی م   کارات   با   منو   ی گاه _  

  ن ي ا .  ی باش   ی شکل   ن ي ا   ندارم   دوست   آراز ...  ی کرد   دا ی پ 

 ...  رفتارا 

 

 . کرد   ز ي ر   را   چشمانش   آراز 

   ه؟ ی چ   منظورت _  

 

 . زد   ی پوزخند 

  شک   من   به   نکنه .  خب   بگو   واضح   ؟ ی چون ی پ ی م   چرا _  

 ؟ ی دار 

 

 . شد   ی عصب   ی ساق 

  بدتر   ام ی م   کوتاه   برابرت   در   ی چ   هر .  نگو   مزخرف _  

  حق   اما   ، ی داد   نجات   خواهرمو   که   ی مرس .  ی کن ی م 

 .  ی کن   رفتار   جانب   به   حق   ی نطور ي ا   ی ندار 

 

  زل   او   سبز   چشمان   در   و   شده   ک ي نزد   آراز   به   قدم   ک ي 

 . زد 
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ديا   ب  سپهر  با  مشورت  یا  بج  .د  بو  سوسن  یگ  زند  ني  ا   _
یگ   زند  نه  فت  گی  م  اگه  .ید  زی  م  حرف  سوسن  خود  با 

.. .ر  کنا  ید  یش  کی  م  دي  با  بود  خودش 

:د دا  ادامه  یر  ت  شی  ب  حرص  با 
د ای  نم  خوشم  گفتم  بهت  رک  ندارم،  شک  بهت  من   _

اصالال که  ین  ز  سراغ  بره  اش  هه  نقش  بخاطر  شوهرم 
معامله یا  پ  باهاش  و  سه  ار  کی  چ  و  هی  ک  ت  سی  ن  معلوم 
من و  شده  عوض  جاهامون  کن  فکر  ه  قی  دق  هي  .ه  نی  بش 

خودت اونوقت  .م  کرد  مرد  هي  با  رو  یا  معامله  نی  همچ 
د؟ ای  م  خوشت  نی  بب  کن  یض  قا  رو  کالالهت 

آوردن باالال  با  یق  سا  که  دي  بگو  یز  یچ  خواست  آراز 
.د ش  مانع  دستش 

نداشتم، اشتباه  مشترکمون  یگ  زند  تو  م  گی  نم  من  آراز   _
!یت سی  ن  شتباه  ای  ب  هم  تو  کن  قبول  و  ای  ب  اما 

تيز ارا  پ 
۴۷  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 
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.د بر  شي  موها  الالی  را  دوستش  دو  هر  کالالفه  آراز 
خاص مورد  هي  ني  ا  تو  یل  و  .م  ندار  اشتباه  نگفتم  من   _

.م ت  سی  ن  ون  می  پش  کردم  که  یر  کا  از  اصالال 

:د ده  ادامه  تا  شد  باعث  یق  سا  ناباور  نگاه 
انجام جرات  سوسن  و  تو   . یق  سا  نکن  نگام  اونطوری   _

.نیت ف  ری  م  طفره  همش   . نیت  نداش  رو  یر  کا  نی  همچ 
خالالص ای  سادگ  نی  هم  به  سوسن  ین  کی  م  فکر  اونوقت 

د؟ شی  م 

.د کر  یص  حر  پر  یه  خند  یق  سا 
ونم تی  نم  که  ببخش  اما  ،یم  تشکر  منتظر  ونم  دی  م   _

.ت از  کنم  ین  قدردا  تي  باز  قهرمان  بابت 

:د دا  ادامه  تي  جد  با 
نير بهت  ني  ا  اگه  یت  ح   .. .ز  آرا  می  عصب  دستت  از   _

در رو  سوسن  خود  دي  با  باز  باشه  بوده  هم  ای  دن  می  تصم 

.. .م  جهن  به  من  .ی  اشت  ذی  م  ن  اي  جر 
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ینیب شی  پ  قبل  از  را  یق  سا  رفتار  ني  ا  که  ني  ا  با  آراز 
آرام تا  رد  کی  م  را  تالالشش  تيا  نه  داشت  و  بود   

کرده

.د نش  موفق  هم  باز  بماند 
و در  به  خودمو  تو  آرامش  یا  بر  دارم  من  یق  سا   _
مهم برات  کارم  یه  وجه  نيا  چطور  .م  ن  زی  م  ار  وي  د 

ت؟ سی  ن 

.د کر  اشاره  خودش  به  یق  سا 
یر انتظا  چه  من  از  یت  یع  موق  نی  همچ  یو  ت  تو  آراز   _
م ني  ا  .م  دار  دوستت  اندازه  و  د  حی  ب  ین  و  دی  م  ؟ی  دار 

آرامش اما  قائلم،  احترام  برات  تي  ها  نی  ب  که  ین  و  دی  م 
در تو  که  مربوطه  ني  ا  به  یز  یچ  هر  از  قبل  من 

میم تص  یت  وق  و  ین  بدو  رازت  محرم  منو  اول  یه  درج 
مطرحش باهام  حداقل  یر  دا  یر  کا  نی  همچ  انجام  به 

!ین ک 

:د ز  غر  حرص  با  آراز 
که د  ای  م  در  جور  خانم  ات  یق  اخالال  با  ا  زی  چ  ني  ا  مگه   

_

باهات؟ کنم  مشورت  بخوام 
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:دیس پر  آرام  و  کرد  نگاهش  اطر  خه  دی  رنج  یق  سا 
ین ک  ازدواج  باهام  یت  خواس  که  یز  رو  مگه  آرازجان   _

بخاطر مگه  ؟ی  نبود  باخبر  من  یق  اخالال  ت  ای  خصوص   
از

؟یت نداش  رو  داشتنم  دوست  یا  ادع  ت  ای  خصوص  نی  هم 
ن؟ دی  م  آزارت  اخالالقام  نيا  االالن  که  شده  چطور 

اثر در  .د  کر  نگاه  یق  سا  دلخور  چشمان  به  ان  می  پش  آراز 
.د آور  باالال  را  دستش  .د  بو  زده  حرف  بد  تی  عصبان 

.م کن  ناراحتت  واستم  خی  نم  .م  زد  حرف  بد   .. .د  یش  ببخ   _

.د خور  فرو  را  بغضش  یق  سا 
هي که  ت  سی  ن  اولتم  بار  ني  ا   .. .ز  آرا  ید  کر  ناراحتم  اما   _
نیم ه  بهزادم  ن  اي  جر  تو   . ین  کی  م  پنهوون  ازم  رو  یز  ی 

حل مشکل  ني  ا  موقع  اون  ردم  کی  م  فکر  .ی  کرد  کارو 
نيا اما  نباشه،  مون  نی  ب  یز  را  ه  گي  د  ردم  کی  م  فکر   .. .د  ش 

.م رد  کی  م  فکر  اشتباه  کرد  ثابت  بهم  ن  اي  جر 

.د فرستا  گوشش  پشت  را  شي  موها  و  برد  دست 
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ممکن تم  ای  اخالالق  بخاطر  من  یگ  یم  درست  تو  آره   _
کي و  هزار  ونستم  تی  م  که  باشم  هی  قض  ني  ا  مخالف  بود 
یر کا  اصل  اما  بگم،  بهت  مخالفتم  ني  ا  یا  بر  م  لی  دل 

ه گي  د  من  نظر  رد  کی  م  قبول  سوسن  اگه  .د  بو  سوسن 
که ني  ا  بدون  و  خود  سر  سپهر  و  تو  اما  نداشت،  یت  یم  اه 
.نيد ز  یر  کا  نی  همچ  به  دست  نی  کن  مشورت  سوسن  با 

تيز ارا  پ 
۴۷  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

.د کر  یه  کوتا  مکث 
باور ني  ا  به  منو  ت  اي  کار  پنهوون  کنار  به  ا  ني  ا  یه  هم   _
برام اونقدر  نه  و  یر  دا  اعتماد  بهم  نه  که  سونه  ری  م 
.ین ک  مشورت  باهام  کارات  تو  یا  بخو  که  یل  قائ  احترام 

.د ز  یخ  تل  لبخند 
تمام اگه  یت  ح   .. .ن  آرازجا  م  ری  گی  نم  یب  خو  حس   _
انتخاب که  یش  رو  باشه  من  آرامش  یا  بر  تالالشت 
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بدتر ا  ني  ا  خود   .. .ت  اي  کار  یف  مخ  ني  ا  کنار  در  ید  کر 
.ه ن  کی  م  سلب  من  از  رو  آرامش 

:ت گف  قاطع  آراز 
.. .م  دار  اعتماد  بهت  معلومه   .. .ی  م  زی  چ  همه  تو  یق  سا   _
.. .م  کن  مشورت  باهات  کارام  تو  دارم  دوست  که  معلومه 

نبوده یک  ي  حرفش  با  عملش  یت  وق  .د  ده  ادامه  نتوانست 
جمالالت آن  دادن  ادامه  تناقض  از  بود  پر  شي  رفتارها   

و

او که  دی  فهم  هم  یق  سا  انگار  .د  یس  ری  م  بنظر  مضحک 

که ني  ا  بدون  که  ندارد  را  جمالالتش  دادن  ادامه  ی  يا  توان 
:ت گف  آرام  ورد  ای  ب  شي  رو  به  را  ین  ناتوا  ني  ا  اي  زده  غر 

.م ری  بگ  دوش  م  ری  م   _

.د ش  حمام  وارد  آرام  بزند  یر  گي  د  حرف  که  ني  ا  بدون  و 

ه کی  حال  در  و  کالالفه  بعد  و  کرد  تماشا  را  او  رفتن  آراز 
خوابشان اتاق  از  بود  یب  عص  خودش  دست  از  شدت  به 

.د آم  ون  ری  ب 
.. .ز  آرا  بزنن  گندت   _
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  ان ی م   در   ی حت   زدنش   حرف   محترمانه   و   ی ساق   آرامش 

  با .  بود   کرده   شرمنده   ش ی پ   از   ش ی ب   را   او   بحثشان   و   جر 

  ی گوش   که   رساند   يی را ي پذ   به   را   خودش   ی شان ي پر 

 . خورد   زنگ   شان خانه 

  ی شماره   دن ي د   با   و   برداشت   را   م ی س ی ب   تلفن   حوصله ی ب 

 . داد   جواب   تماس   به   اجبار   به   اش ی پدر   ی خانه 

 . سالم _  

 

 . د ی چ ی پ   گوشش   در   ر ی ام   پدرش   مهربان   ی صدا 

 پنچره؟   چرا   صدات   شده؟   ی چ .  سالم   ک ی عل _  

 

 . داد   رون ی ب   را   نفسش   آراز 

 ن؟ ي کرد   ما   اد ي   چخبر؟   شما .  خوبم _  

 

  لحن   نکه ي ا   با .  نگذاشت   فشار   تحت   را   او   ر ی ام 

  دوست   اما   بود،   کرده   نگرانش   آراز   ی حوصله ی ب 

 . کند   زدن   حرف   به   مجبور   را   او   نداشت 
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جا ني  ا  ني  ای  ب  صبحونه  فردا  کنم  دعوتتون  واستم  خی  م   _
عروسم .ن  یت  هس  هی  عط  مهمون  که  شامم   .. .ن  ین  م  مهمون 

کنم؟ دعوتش  خودم  بده  اصالال؟  کجاست 

.. .ه  ری  گی  م  دوش  داره   _

:دیس پر  یه  کوتا  مکث  با  ری  ام 
باباجان؟ می  باش  منتظرتون  صبح   _

:د ز  صدا  را  پدرش  وا  هی  ب  آراز 
.. .ا  باب   _

.د کن  پنهان  را  ش  ای  نگران  کرد  یع  س  ری  ام 
جونم؟  _

.م زد  ید  گن  هي  من   _

:دیس پر  آرام  و  محتاط  ری  ام 
شده؟ دعواتون   _
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.د ز  ید  خن  شی  ن  آراز 
دعوا اصالال  یق  سا   .. .ه  ن  که  دعوا  !ی  دی  فهم  زودم  چه 

_

ناراحتش یل  یخ  کنم  فکر  خب  اما  ت،  سی  ن  بلد  کردن 
.م کرد 

:د کر  زمزمه  قاطع  ری  ام 
!ن پسرجو  سه  کند  پوستت  پس   _

تيز ارا  پ 
۴۷  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

.د ش  قبل  از  ر  ته  کالالف  آراز 
راستش ؟  می  بزن  حرف  و  ی  يا  ج  هي  مي  بر  ه  شی  م  بابا   _

.. .م  الالزم  مشورت  .ه  کرد  قفل  مخم 

:دیس پر  متعجب  ری  ام 
االالن؟  _

:د دا  جواب  کر  فی  ب  آراز 
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.. .ه  گي  د  آره   _

:ت گف  قاطع  ری  ام 
!ه ن  که  معلومه   _

.د کن  تعجب  تا  بود  آراز  نوبت 
چرا؟ نه؟   _

.د کر  یه  کوتا  مکث  ری  ام 
همسرت با  .ت  سی  ن  خوب  حالت  واقعا  که  ني  ا  مثل  آراز   _

خونه از  یا  و  خی  م   .. .ی  لیل  د  هر  به  حاالال  شده  بحثت 
اي ؟ی  کن  نگرانش  و  ناراحت  تر  شی  ب  که  ون  ری  ب  ین  بز 
مشکالالت یر  دا  قصد  یگ  ب  بهش  یر  ب  یا  و  خی  م 

از که  ین  ک  مطرح  بابات  با  امشب  نی  هم  رو  تی  زندگ 
ون؟ ری  ب  ین  زی  م  خونه 

:ت گف  جی  گ  آراز 
؟ین عي  ت  شی  پ  م  ای  ن   _

.د ش  قاطع  ری  ام  لحن 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                

                    

                

                    

                

                 

 

                    

                      

                    

                  

                      

                

             

 

                

 

 

   

           

اصالال .ه  ش  وا  مغزت  قفل  بذار  اول  !ه  ن  که  معلومه   _
ون می  پش  یت  گف  من  به  رو  مشکلتون  که  ني  ا  از  بعدا  دي  شا 
مشورت بازم  اگه  .ن  ک  فکر  درست  و  شو  آروم  .ی  ش 

کردن مطرح  از  یق  سا  که  ید  ش  مطمئن  و  ید  بو  الالزم 
.م خدمت  در  من  اونوقت  شه  یم  ن  ناراحت  من  با  مشکلتون 

.. .ت  به  نم  کی  م  کمک  باشم  بلد  که  ی  يا  ج  هر  تا 

حساس و  نی  ب  نکته  اندازه  نيا  تا  پدرش  .د  یش  ک  یه  آ  آراز 
کردن مطرح  با  رابطه  در  یق  سا  نظر  به  یت  ح  که  بود 

رابطه در  او  قت  ون  آ  و  داد  یم  تی  اهم  او  با   
مشکالالتشان

.د بو  نخواسته  نظر  هم  خودش  از  یت  ح  سوسن  مشکل  با 
ز ای  ن  هم  باز  اما  بود،  ه  دی  رس  جواب  به  ا  بي  تقر  که  ني  ا  با 
بشنود، را  پدرش  یا  هی  يا  راهنم  و  ا  هف  حر  که  داشت 

.د شی  م  سرزنش  او  طرف  از  اگر  یت  ح 

د اي  زی  چ  یل  ک  کوتاهت  حی  توض  نیم  ه  تو   .. .ا  باب  یس  مر   _
.م گرفت 

.ديد خن  ری  ام 
.ید نبو  ت  حی  نص  مشتاق  همه  ني  ا  قبالال   _
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.م از  باشه  ناراحت  یق  سا  ندارم  دوست  .ه  آخ  زدم  گند   _

:د کر  زمزمه  ین  مهربا  با  ری  ام 
برو فعالال   .. .و  ر  در  رو  م  ین  بز  حرف  می  ون  تی  م  فردا   _
موقع ندارن  دوست  مردا  ما  برخالالف  زنا  .ت  خانم 

شی پ 
شیت ناراح  به  یش  نبا  ش  شی  پ  اگه  .ن  باش  تنها  یت  ناراح 

یت ناراح  شی  ناراحت  از  که  کن  شه  متوج  .ی  ن  زی  م  دامن 
یر طو  ني  ا  .ه  باش  بوده  تو  با  حق  بحثتون  تو  اگه  یت  ح 

.یدیم خاطر  تی  امن  بهش 

.د فرستا  ون  ری  ب  را  نفسش  آراز 
احتماالال  .. .ر  یم  ا  یش  ب  خانواده  مشاور  یت  ونس  تی  م   _
ریخ ب  ختم  تو  لطف  به  طالالق  یا  هه  پروند  تر  شی  ب  نصف 

.ن د  شی  م 

یکيزیف مت  دي  د  فردا  احتماالال   .. .ه  بچ  نکن  یس  چاپلو   _
.یدیش چ  و  مه  دی  کش  طعم  که  قبالال  .م  کن  تت  حی  نص 

.د ز  ین  ا  جی  ب  لبخند  آراز 
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رو یق  سا  شما  اطالالع  بدون  یدیم  فه  یت  وق  اوهوم   _
.ه دم  اي  !م  کرد  ه  غی  ص 

هي با  کار  نبود  یق  سا  عروسم  اگه  البته  .ه  دت  اي  که  خوبه   _
ت حی  نص  م  نی  بب  هم  فردا  .د  شی  نم  ری  بخ  ختم  ه  دی  کش 

سالالم عروسم  شی  پ  برو  فعالال   .. .ی  چ  اي  یم  الالز   
یک يز  ی 

.ن برسو  بهش  منم 
.ریخ ب  شب  .ه  نر  دتون  اي  فردام  صبحونهی 

.. .ر  یخ  ب  شب   _

تيز ارا  پ 
۴۷  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

.ت گذاش  یا  گوشه  را  تلفن  کرد  قطع  که  را  تماس 

اما نه،  اي  بود  شده  تمام  یق  سا  گرفتن  دوش  انست  دی  نم 
او کنار  و  کرده  عمل  پدرش  ت  حی  نص  به  واست  خی  م 

یا هس  لبا  رفت  خوابشان  اتاق  به  نی  هم  یا  بر  .د  باش 
لخت یه  ن  تم  ین  با  و  کرد  عوض  شلوارک  کي  با  را  تنش 
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ش ای  گوش  با  را  خودش  و  دی  کش  دراز  تختشان  یو  ر 
.د شو  تمام  یق  سا  گرفتن  دوش  تا  کرد  مشغول 

از داشت  تن  به  حوله  ه  کی  حال  در  یق  سا  بعد  ه  قی  دق  چند 
آرام اتاق  در  آراز  ن  دي  د  با  .د  آم  ون  ری  ب  حمام  رختکن 

:ت گف 
.م کن  خاموش  چراغارو  ؟ی  بخواب  یا  و  خی  م   _

اوج در  یق  سا  که  ني  ا  .د  کر  نگاهش  یگ  شرمند  با  آراز 
حرف او  با  احترام  با  هم  شيا  هی  دلخور  و  ا  هی  ناراحت 
ارزشمند ی  يا  دار  ني  بزرگتر  رد  کی  نم  قهر  و  د  زی  م 

.د بو  ان  شی  يو  زناش  یه  رابط 
؟یب وا  خی  نم  تو   _

.د کر  باز  را  شي  ا  هس  لبا  دراور  یو  کش  یق  سا 
تو .م  کن  خشک  موهامو  و  بپوشم  لباس  دي  با  من   _

.ب بخوا 

خاموش را  ها  چراغ  خواست  و  برداست  را  شي  ا  هس  لبا 
:دیس پر  ط  ای  احت  با  آراز  که  برود  ون  ری  ب  اتاق  از  و  کرده 
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موهاتو؟ کنم  خشک  من   _

در را  سبزش  چشمان  دی  چرخ  سمتش  به  که  یق  سا  نگاه 
یه پسربچ  کي  مثل  و  کرده  قفل  او  یل  عس  چشمان 

:د دا  ادامه  معصوم 

.. .ا  لطف   _

.ت گرف  او  از  را  نگاهش  یق  سا 
.ی يا  ري  پذ  تو  برم  یت  يذ  ا  اگه  .م  ون  تی  م  خودم   _

شان   شي  آرا  زی  م  سمت  به  .د  ش  بلند  تخت  یو  ر  از  آراز 
.د   آور  ون  ری  ب  زی  م  یو  کش  داخل  از  را  سشوار  و  رفته 

.م   کن  خشک  موهاتو  من  دارم  دوست   _

زیم مقابل  یل  صند  یو  ر  .د  نکر  یت  مخالف  یق  سا  بار  ني  ا 
آراز دست  به  را  ش  سی  خ  یا  موه  و  نشست  شي  آرا 

.د سپر 

حرکت او  سی  خ  یا  موه  الالی  آرام  را  انگشتانش   
آراز

.د ش  او  بلند  یا  موه  دن  یش  ک  شسوار  مشغول  و  داده 
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اما کرد،  سکوت  بود  روشن  سشوار  که  یت  مد  تمام  در 
زیم یو  ر  از  را  برس  و  گذاشت  کنار  را  سشوار  یت  وق 
:ت گف  کند  شانه  را  یق  سا  یا  موه  تا  برداشت  شي  آرا 

.د بو  زده  زنگ  بابا   _

اما دوخت،  او  به  ه  نی  يآ  از  را  کنجکاوش  نگاه  یق  سا 
.د ده  حی  توض  آراز  خود  تا  نزد  یف  حر 

.ن شو  شی  پ  صبحانه  مي  بر  کرد  دعوتمون  فردا   _

:د ز  لب  آرام  یق  سا 
.ه نکن  درد  دستشون   _

.می يا  اونج  شامم  فردا   _

.م باها  زدن  حرف  صبح  مادرجون  .م  اوهو   _

:دیس پر  بط  ری  ب  آراز 
؟یب خو   _
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.د ش  او  منظور  متوجه  یق  سا 
از ین  یب  ب  یس  بپر  وای  خی  م  اي  واقعا؟  ه  ني  ا  سوالت   _

نه؟ اي  ناراحتم  دستت 

!یر دلخو  ونم  دی  م   _

.ت گرف  آراز  دست  از  را  شانه  .د  یش  ک  یه  آ  یق  سا 
دوباره ندارم  دوست  واقعا  .د  بع  یا  بر  بمونه  آرازجان   _

.مین ک  شروع  نو  از  رو  بحث  ني  ا 

تيز ارا  پ 
۴۸  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

را بحث  ني  ا  .د  کر  عمل  یق  سا  یه  خواست  طبق  آراز 
:ت گف  شي  بجا  و  نداد  ادامه 

.میب بخوا   _

.د دا  تکان  سر  او  اما  داشت،  را  یق  سا  مخالفت  انتظار 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

     

 

                    

            

                    

                    

           

 

                    

     

 

           

 

 

     

     

 

             

 

 

.میب بخوا  !د  ای  م  خوابم  منم   _
*****

د اي  وقت  هر  .د  کر  پرت  فندق  سمت  به  را  توپ  آراز 
.ت رف  گی  م  ش  اه  خند  فتاد  ایم  ل  کی  ه  درشت  سگ  اسم 

اما نداشت،  وجود  سگ  کل  یه  و  اسم  ن  ای  م  یب  تناس  چی  ه 
موضوع ني  ا  یر  دآو  اي  با  یت  ح  که  بود  کسل  آنقدر  بار  ني  ا 

.د نز  زی  ن  کوچک  لبخند  کي  هم 

را ی  يا  چ  استکان  پدرش  که  بود  ه  ری  خ  مقابلش  به  متفکر 
.ت گرف  چشمانش  مقابل 

.ت گرف  او  از  را  استکان  آراز 
.یس مر   _

.ت نشس  کنارش  ری  ام 
؟یه را  به  رو   _

.ت گذاش  پله  یو  ر  کنارش  را  استکان  آراز 
.م خوب   _
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!ه نبود  خوشمزه  اچه  په  کل  پس   _

.ت انداخ  باالال  شانه  د  يد  که  را  آراز  متعجب  نگاه 
.ش از  ید  نخور  هم  تی  گ  شی  هم  یا  غذ  سوم  کي   _

.م ن  کی  م  جبران  شب   .. .ه  مد  وی  ن  باالال  دوزم  ني  و   _

.د ش  ه  ری  خ  پدرش  خ  رم  ین  به 
چخبر؟ ری  اردش  از   _

.ن ا  ري  ا  د  ای  م  هفته  نی  هم  گفت  بودم  زده  زنگ   _

.ديد خن 
.مير بخ  شلوار  و  کت  عموت  یس  عرو  یا  بر  مي  بر  دي  با   _

.ديد خن  ال  حی  ب  هم  آراز 
!ه بش  هم  مه  عم  شوهر  قراره  نمکش  اون  با  ری  اردش   _

!م دار  من  هی  سرنوشت  چه 

.ت گذاش  او  یه  شان  یو  ر  را  دستش  ری  ام 
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  ز ی چ   ه ي   بخاطر   سرنوشت   دست   از   تت ي شکا   که   فعال _  

 . س گه ي د 

 

 . داد   فشار   را   آراز   ی شانه 

 نشد؟   حل   مشکلتون _  

 

 . د ی کش   ی پوف   آراز 

  نبود   ی اخالق   روشم .  نبود   ی ا گه ي د   راه   بخدا   ر ی ام _  

  دست   ی ا گه ي د   طور   وون ی ح   ی که ی مرت   ن ي ا   ی ول   درست 

 . داشت ی نم   بر   نا ي ا   سر   از 

 

 . کرد   نگاهش   شده   ز ي ر   ی چشمان   با   ر ی ام 

 ؟ ی زن ی م   حرف   ی چ   از _  

 

 . کرد   نگاه   پدرش   به   د ي ترد   با   آراز 

 . شد   تموم   گرفت   طالق   سوسن _  

 

 خب؟ _  
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راحت طوری  ني  ا  دي  نو  که  کردم  یر  کا  من  خب   _
.ه بد  طالالقش 

.دیش ک  هم  در  را  شي  ا  هم  اخ  ری  ام 
؟یر چطو   _

.د ش  ه  ری  خ  پدرش  چشمان  در  آراز 
.ه ن  اي  کنم  في  تعر  برات  بتونم  تم  سی  ن  مطمئن   _

چطور؟  _

!م بخور  ازت  و  می  زندگ  چک  نی  دوم  رسم  تی  م   _

تيز ارا  پ 
۴۸  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

.د کر  ش  می  تسل  پدرش  منتظر  نگاه 
رو دي  نو  قاپ  تا  مي  کرد  ریج  ا  رو  زن  هي  سپهر  و  من   _
درست زنه  برا  زننده  گول  و  خوب  ظاهر  هي   .. .ه  بدزد 
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ديا ب  باشن  هم  با  که  ني  ا  یا  بر  کنه  قانع  رو  دي  نو  تا  مي  کرد 
.. .ه  بزن  هم  رو  هاش  بچه  دیق  و  بده  طالالق  رو  زنش 

ین آ  به  بعد  و  کرد  نگاه  پسرش  به  یر  ناباو  با  اول  ری  ام 
.د رفتن  درهم  شي  ا  هم  اخ  که  دی  نکش 

؟ین کی  م  یخ  شو   _

شیپ کم  .د  کر  مضطرب  را  آراز  ش  ای  عصب  لحن 
نيا د  شی  م  تند  یت  وق  اما  شود،  یب  عص  پدرش  که  مد  آی  م 
را راه  خود  تصور  برخالالف  او  که  داشت  را  ین  مع 
:د بغر  ری  ام  تا  شد  باعث  آراز  سکوت  .ت  اس  رفته  اشتباه 

.. .ز  آرا  توام  با   _

.د دا  را  جوابش  درهم  ی  يا  هم  اخ  با  آراز 
.م ای  جد   _

کند کنترل  را  خودش  رد  کیم  یع  س  ه  کی  حال  در  ری  ام 
:دیس پر 

داره؟ موضوع  ني  ا  به  یط  ارتبا  چه  یق  سا  با  بحثت   _
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:دير غ  دهد  جواب  آراز  که  ني  ا  از  قبل 
؟ید کر  کاری  نی  همچ  خود  سر  که  نگو   _

.ت داش  خبر  سپهر   _

و شد  بلند  شي  جا  از  .د  دا  دست  از  را  کنترلش  ری  ام 
:دير غ 

پدرشه؟ شه؟  لی  وک  سوسنه؟  یه  ار  کی  چ  سپهر   _
؟ سه  ار  کی  چ 

را ان  شي  صدا  خانواده  یل  اها  که  ني  ا  از  ین  نگرا  با  آراز 
:ت گف  و  شد  بلند  بشنوند 

.. .ا  باب  آروم   _

یخ چر  و  برده  شي  موها  الالی  را  دستانش  کالالفه  ری  ام 
شان نی  ب  رضا  یا  صد  که  د  یش  نک  یل  طو  .د  ز  خودش  دور 

.د بو  کشانده  ط  ای  ح  به  را  او  ریم  ا  بلند  یا  صد  .د  یچ  ی 
شده؟ یز  یچ   _

:ت گف  تند  و  دی  چرخ  او  سمت  به  آراز 
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ن دی  پرس  یز  یچ  ا  ني  ا  مامان  .ت  سی  ن  یز  یچ   .. .و  ت  برو   _
.مین کی  م  یخ  شو  مي  دار  بگو 

خانه داخل  رف  حی  ب  و  داد  تکان  سر  جی  گ  رضا 

نگذاشته یف  حر  چی  ه  یا  ج  آراز  ید  ج  نگاه  .ت  بازگش 
.د بو 

ه کی  حال  در  یل  و  تی  عصبان  با  ری  ام  رفت  رضا  یت  وق 
:دیس پر  آراز  از  نرود  باالال  شي  صدا  تن  رد  کی  م  یع  س 

عواقبش به  اصالال  یر  یگ  یم  می  تصم  هي  که  یع  موق  تو   
_

؟ین کی  م  فکر 

.د ز  آراز  یه  شان  یو  ر  یم  محک  مشت 
؟ید کر  یط  غل  نی  همچ  که  تهش  اي  یز  ای  پ  سر  تو  آخه   _

؟ید کر  یر  کا  نی  همچ  خودسر  یق  ح  چه  به 

.د ش  یب  عص  هم  آراز 
خالالص مه  گي  د  سال  هزار  ردم  کی  نم  کارو  ني  ا  اگه   _

.د شی  نم 
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.ت گرف  را  او  یه  قي  ری  ام 
.. .م  جهن  به   _

:ديو بگ  ری  ام  تا  شد  باعث  آراز  ناباور  نگاه 
یگ زند  که  ین  قهرما  بگم  یت  داش  انتظار  ؟  هی  چ  هان؟   _
طالالق و  ازدواج  مسئول  تو  ؟ی  داد  نجات  زنتو   

خواهر

؟ین را  گي  د 

.د ز  زل  آراز  چشمان  در  می  مستق 
فقط .م  رد  کی  نم  نگاه  روتم  تو  بودم  یق  سا  یا  ج  اگه  من   _

.ه کن  تحمل  تورو  مثل  یر  ک  فیب  آدم  ونه  تی  م  یق  سا 

تيز ارا  پ 
۴۸  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

.ت گذاش  سرش  یو  ر  را  دستانش  آراز 
.. .ا  باب   _

.د بو  شوکه  پدرش  حرف  از  .د  يو  بگ  یز  یچ  نتوانست 
.دیش ک  خودش  دنبال  را  او  و  گرفت  را  شي  بازو  ری  ام 
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.گ زرن  یا  آق  بگم  بهت  کار  نيا  عواقب  از  تا  ای  ب   _

یه نقط  ني  ر  تر  دو  در  یت  وق  و  رفت  ری  ام  دنبال  آراز 
رها را  او  یو  باز  ری  ام  تادند  سيا  خانه  ساختمان  از  ط  ای  ح 

.د کر 
غلط بگه  و  برسه  سوسن  گوش  به  خبر  ني  ا  اگه   _

؟یگیم بهش  یچ  ید  کر  یر  کا  نی  همچ  ید  کر 

.د ز  ید  پوزخن 
آره؟ ید  ش  جدا  من  لطف  به  یگ  یم  بهش  حتما   _

:د دا  ادامه  ری  ام  و  کرد  سکوت  هم  باز  آراز 
بفهمن شدن  بزرگ  اش  هه  بچ  که  فردا  اگه  ین  و  دی  م   _

ه؟ شی  م  یچ  ید  کر  ار  کی  چ 

.د ز  آراز  یو  باز  به  دست  با 
.ن ک  نگاه  منو   _

.د کر  نگاه  پدرش  به  اجبار  به  آراز 
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مامان ن  گی  نم  اونوقت  .ه  شی  م  یچ  بگم  بهت  من  بذار   _
باعث ون  مه  شوهرخال  گن  یم  .ن  داشت  مشکل  بابامون 

چشم از  یگ  زند  تو  دارن  مشکل  یچ  هر  .ه  شد  ون  شي  جدا 
من ؟ی  کرد  فکر  ا  زی  چ  ني  ا  به  اصالال  .ن  نی  بی  م  یق  سا  و   

تو

که خانمه  اونقدر  یق  سا  ونم  دیم  ،م  ناس  شی  م  رو  عروسم 
اما  .. .و  اي  قضا  به  نه  کی  م  نگاه  مثبت   .. .ه  خش  بی  م  زود 
بگه بهت  فردا  نی  هم  اگه  .م  ناس  شی  نم  رو  سوسن  من 
یا چش  تو  یر  چطو  ید  کر  یر  کا  نی  همچ  ید  کر  غلط 

؟ین کی  م  نگاه  یق  سا 

.د دا  تکان  هوا  در  را  دستش 

کنه؟ نگاه  خواهرش  یا  چش  تو  یر  چطو  یق  سا  اصالال   
_

.ت بس  را  چشمانش  خسته 
قت وچ  یه  اما   .. .ه  خراب  ته  کل  تو  ونستم  دی  م  من  آراز   _
بگم یچ  من  آخه  .ی  باش  کر  فیب  همه  ني  ا  ردم  کی  نم  فکر 

اصالال؟

شيا هف  حر  با  را  او  و  کرده  ترک  را  آراز  کرد  قصد 

.د بگذار  تنها 
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 : گفت   بگذارد   تنها   را   پسرش   نکه ي ا   از   قبل 

  ن ی بب   کن   فکر   ن ی بش   خودت ...  جهنم   به   من   اصال _  

   ؟ ی کرد   کار ی چ 

  ی حت   ی فهم ی م   ی شد   بزرگ .  کمه   ت تجربه   فعال   ی جوون 

  گه ي د   ی ک ي   ازدواج   ی برا   تموم   ز ی چ   همه   آدم   ه ي   اگه 

  اما   جونت،   به   دعا   و   کنه ی م   تشکر   اولش   ی کن   ی معرف 

  و   هفت   اومد   ش ی پ   ش ی زندگ   تو   ز ي ر   اختالف   ه ي   که   ن ی هم 

  حاال .  بنده ی م   ن ي نفر   و   فحش   رگبار   به   تورو   آباد   و   جد 

 ... فقط   بوده   حماقت   تو   کار .  .. ه ی خوب   ن ي ا 

 

 . گذشت   آراز   کنار   از 

  روز   ه ي   باالخره .  مونه ی نم   ابر   پشت   شه ی هم   ماه _  

  و   ی مون ی م   تو   اونوقت   و   فهمن ی م   هاش بچه   و   سوسن 

  ی ساق   به   ی اومد   سرت   ر ی خ ...  کارات   مدل   ن ي ا   عواقب 

  منتها   بخوره   رو   خواهرش   ی غصه   کمتر   تا   ی کن   کمک 

  روابطش   به   بخوره   گند   کارت   ن ي ا   با   کال   داره   احتمال 

 .  خواهرش   با 
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و گفت  فت  ری  م  خانه  سمت  به  که  همانگونه  را  ا  هن  ي 
.ت گذاش  جای  بر  ان  شي  پر  و  کالالفه  را  آراز 

افتاده کار  به  عقلش  زد  یم  حرف  پدرش  که  حاالال   
انگار

یس احسا  .د  نی  بب  را  ش  می  تصم  یف  من  ابعاد  وانست  تی  م 
یو ج  به  بود  ته  خي  ر  که  یب  آ  ر  گي  د  حاالال  و  کرده  عمل 

.ت ش  گی  بازنم 

تيز ارا  پ 
۴۸  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

برای بعد  و  ماند  ط  ای  ح  در  یم  ک  ری  ام  رفتن  از  بعد  آراز 
با ناچار  به  نشود  ته  خی  برانگ  خانه  یل  اها  شک  که  ني  ا 

گذاشته ید  ورو  یه  پل  یو  ر  که  ی  يا  چ  استکان  برداشتن 
.ت بازگش  خانه  به  داخل  به  بود 

او دست  در  را  نخورده  دست  یا  چ  استکان  که  مادرش 

.د ش  متعجب  دي  د 
!ه برگشت  پر  یا  چ  استکان  !ق  الخال  جلل   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                   

         

 

                  

         

 

         

       

 

       

                  

           

 

                      

   

 

         

          

 

 

.د چرخان  آراز  و  ری  ام  نیب  را  شکش  پر  نگاهش  بعد 
افتاده؟ دوتا  شما  نی  ب  یق  اتفا   _

یگ کالالف  .د  ش  ه  دی  کش  آراز  یو  ر  یق  سا  ه  ژي  بو  و  همه   
نگاه

.دير ا  بی  م  شي  رو  و  سر  از 

:د دا  جواب  آراز  یا  بج  ری  ام 
؟یق اتفا  چه  نه   _

:د دا  ادامه  یخ  شو  با 
رو شی  يا  چ  ه  دی  نکش  ش  لی  م  بار  هي  پسرت  چون  حاالال   _

اول؟ في  رد  متهم  شدم  من  بخوره 

و رفع  را  مادرش  یه  شبه  و  شک  کرد  یع  س  هم  آراز 
.د کن  رجوع 

.ت نشس  یق  سا  کنار  عادتش  طبق 
یر کا  باهام  شوهرت  .ت  راح  لت  ای  خ  انم  خه  یط  ع   _

.ت نداش 
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خودش یو  ر  را  یق  سا  و  رضا  نگاه  ین  یگ  سن  توانست 
به خطاب  شي  بجا  .د  ندا  نشان  یش  واکن  اما  کند،  احساس 

:ت گف  یق  سا 
.م زي  عز  مي  بر  شو  حاضر  پاشو   _

.د ش  متعرض  هی  عط 
مونده؟ یل  یخ  ون  تي  کار  ساعت  به  که  هنوز  کجا؟   _

شروع ري  د  کارو  روز  هي  د  ایم  نی  زم  به  آسمون  بعدشم 
؟ نی  کن 

.د م  ای  ن  کوتاه  کار 
برش برم  تا  .م  دار  الالزمش  .ه  خون  تو  مونده  جا  اپم  تپ  ل 

_

.ه ش  کی  م  طول  شرکت  مي  برگرد  و  دارم 

او یه  گون  .ت  رف  مادرش  سمت  به  و  شد  بلند  شي  جا  از 
.دیس بو  نرم  را 

.ا ج  ني  ا  مي  داز  نی  م  لنگر  شبم  .م  خان  مامان  کن  وا  اخماتو   _

.د کر  نگاه  یق  سا  به  هی  عط 
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امروز اي  .ه  ند  گوش  پسر  ني  ا  حرف  به  مادر  یق  سا   _
.ایب زود  شب  هم  یت  رف  کار  سر  نرو 

تا شد  بلند  یم  آرا  چشم  گفتن  با  و  زد  ید  لبخن  یق  سا 
آراز از  ش  ای  دلخور  غم  ریل  ع  .د  بپوش  را  ش  او  مانت 

.د بو  شده  نگرانش  او  یگ  کالالف  بخاطر 

بود ان  سي  آ  با  کردن  چ  پچ  پ  مشغول  که  رضا  به  رو  آراز 
:ت گف  و  کرده 

.ه زاد  می  رح  ني  ا  سراغ  یر  ب  نره  دت  اي  رضا   _

.د دا  تکان  سر  رضا 

.ه زود  یل  یخ  االالن  .م  فت  وی  م  راه  ه  گي  د  ساعت  هي   _

که یه  کوتا  نگاه  و  یظ  خداحاف  با  و  داد  تکان  سر  آراز 
.د کردن  ترک  را  خانه  یق  سا  همراه  انداخت  پدرش  به 

تنها یا  بر  یر  پد  یه  خان  از  فرارش  که  بود  ني  ا  ت  قی  حق 
بودند شده  تنها  که  حاالال  اما  بود،  یق  سا  با  ماندن 

.ت ف  گی  م  یق  سا  به  چه  دي  با  ا  قی  دق  انست  دی  نم 
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که ني  ا  بدون  و  ا  هن  با  ای  خ  در  ربع  کي  نی  ماش  با  یت  وق 
آراز باالالخره  زدند  چرخ  شود  بدل  و  رد  شان  نی  ب  ی   

کلمه

.ت شکس  را  سکوت 
.م کرد  اشتباه  من  .ی  داشت  حق   _

تيز ارا  پ 
۴۸  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

د زی  م  حدس  .د  چرخان  آراز  طرف  به  را  سرش  یق  سا 
.ت اس  داده  رخ  یق  اتفا  چه 
؟ید ز  حرف  پدرجون  با   _

.د ز  عقب  را  ش  ای  ان  شی  پ  ان  شي  پر  یا  موه  کالالفه  آراز 
.م کرد  رفتار  کر  فی  ب  ب  شي  د  من   _

.ت انداخ  یق  سا  سمت  به  یه  کوتا  نگاه 
به یا  احمقانه  طرز  به  من  که  ه  ني  ا  موضوع  یق  سا   _

خالالص جز  یچ  یه  به   .. .ن  اي  نو  و  نورا  به  اتفاقا،  یه  ی   
ب
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واستم خی  م  فقط  بخدا  اما  .م  نکرد  فکر  سوسن  شدن 
.ه ش  راحت  خواهرت 

.د دا  تکان  سر  یق  سا 
.م ون  دی  م   _

:د کر  نجوا  آرام  آراز 
.. .ی  ساق  دی  ببخش   _

.دیش ک  یه  آ  یق  سا 
و سوسن  مسئله  .ت  سی  ن  من  بخشش  مسئله  آراز   _

.ه بود  یچ  ن  اي  جر  بفهمه  یت  وق  سه  یض  ق  ني  ا  به  واکنشش 

.دیش ک  یف  پو  آراز 
تم سی  ن  که  بچه   .. .ر  یخ  ت  ین  با  حاالال  کردم  یط  غل  هي   _

.. .م  کن  یف  مخ  سوسن  از  رو  هی  قض  ني  ا  و  بترسم 

قاطع خودش  یو  ر  یق  سا  یه  ری  خ  نگاه  به  وجه  تی  ب 
:ت گف 
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خودم زبون  از  االالن  !ه  بود  یچ  ن  اي  جر  م  گی  م  بهش   _
.ن او  و  ني  ا  زبون  از  ه  گي  د  سال  چند  تا  بهتره  بفهمه 

و داد  هی  تک  ش  ای  صندل  یت  پش  به  را  سرش  یق  سا 
.ت بس  را  چشمانش 

رو دندون  م  کي  آراز  توروخدا  فقط   ، هی  خوب  فکر   _
.میگ ب  بهش  و  ني  ا  دي  با  یر  چطو  اصالال  م  نی  بب  بذار  ر  گی  ج 

.. .ش  شی  پ  نرو  خودسر  بار  ني  ا  خدا  تورو 

.د کر  اخم  آراز 
تو تورو  واستم  خی  نم  فقط  بهت  نگفتم  اگه  من  یق  سا   _

.. .ه  وگرن  بذارم  برزخ 

.د کر  قطع  را  حرفش  یق  سا 
که ني  ا  یه  بهان  به  دي  نبا  تو  .ز  آرا  ر  ای  ن  گناه  از  بدتر  عذر   _
باشم مخالفت  یت  ح  اي  شم  یب  عص  اي  ناراحت  من  ممکنه 
و ه  قی  سل  و  اختالالف  ما  .ی  کن  پنهوون  ازم  ارو  زی  چ  ني  ا 
نيا یه  هم  ن  دی  فهم  با  ما  آراز  یل  و   .. .ل  قبو  مي  دار  ه  دی  عق 

و ا  هی  ار  کن  پنها  ني  ا  با  دي  نبا  .م  يد  کر  ازدواج  هم  با  تفاوتا 
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همه مختلف  یا  هه  بهان  با  حاالال  ه  گي  همد  به  اعتماد  عدم 
.مین ک  خراب  رو  ی 

.د ش  ه  ری  خ  آراز  خ  رم  ین  به  تي  جد  با 
م؟ گی  م  یچ  یه  متوج   _

.د دا  تکان  سر  آراز 
.م متاسف   _

.دیش ک  یه  آ  مجدد  یق  سا 
.مین ک  اشتباه  ممکنه  .ه  گي  د  می  آدم  همه   .. .ش  نبا   _

.ین بمو  دلخور  دستم  از  وام  خی  نم   _

.د ز  ین  ا  جی  ب  لبخند  یق  سا 
اشتباهاتت بخاطر  د  ای  نم  زورت  گذشته  مثل  که  نی  هم   _

تو ید  کر  ری  یغ  ت  یل  یخ  ین  عي  ین  ک  یه  عذرخوا 
.ن و  می  زندگ 

.د کر  اخم  آراز 
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روم به  رو  مورد  هي  ني  ا  واد  خی  نم  حاالال...  خب   _
نيا دي  با  یر  چطو  نی  بب  کن  فکر  نی  بش  فعالال  .ی  ر  ای  ب 

.مین ک  فصل  و  حل  رو  مسئله 

تيز ارا  پ 
۴۸  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

.د کر  کنترل  او  یا  هن  زد  غر  بخاطر  را  ش  اه  خند  یق  سا 
یه هم  انگار  که  دهد  نشان  یر  طو  واست  خی  نم  فعالال 

قلبش کنار  و  گوشه  در  چون  .د  بودن  شده  حل   
مشکالالت

که بود  پابرجا  آراز  از  یک  اند  یا  هی  دلخور  همچنان 
.د ری  بگ  ه  دي  ناد  را  ا  هن  آ  وانست  تی  نم  سوسن  بخاطر 

یچ هر  .ه  یچ  اون  نظر  م  نی  بب  .م  کن  صحبت  عمه  با  دي  با   _
ونم شي  ا  .ه  داشت  دست  نقشه  نيا  تو  گلشم  دسته  پسر  نباشه 

.ه ش  هی  تنب  دي  با 

شیب ن  اي  جر  ني  ا  .د  دا  سرتکان  اخم  با  و  وصله  حی  ب  آراز 
نادان کودک  حس  .د  بو  شده  تمام  گران  شي  برا  حد  از 
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  ه ی تنب   اشتباهش   بخاطر   د ي با   که   داشت   را   ی خطاکار 

 : گفت   ی لجباز   با .  شد ی م 

  هست   ی ه ی تنب   اگه ...  مقصره   من   ی اندازه   به   سپهرم _  

 . م ی باش   برابر   د ي با 

 

  ی لبخند   و   چرخاند   او   مخالف   سمت   به   را   ش ي رو   ی ساق 

 . زد   او   ی باز   غد   به 

 . حتما _  

 ******* 

 

 . زد   درجا   ش ي جا   در   استرس   با 

 ال؟ ی دان   نشد   باز _  

 

  با   بود   شده   خم   تاپ لپ   ی رو   که   همانطور   ال ی دان 

 : گفت   ی ت ي نارضا 

  انگار   که   ه ي طور   نترنت ي ا   سرعت ...  بزنن   گندت   ی ا _  

...  ره ی م   اسلوموشن   حرکت   داره   ض ي مر   الکپشت   ه ي 

 ... شلوغ   تم ي سا 
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  کرد ی م   زمزمه   را   يی دعا   لب   ر ي ز   داشت   که   ره ی من 

 : گفت 

 . شو   وارد   دوباره   رون ی ب   برو   ت ي سا   از   مادر _  

 

 . گذاشت   قلبش   ی رو   را   دستش   دالرام 

 . کنم ی م   سکته   دارم _  

 

 : گفت   نان ی اطم   با   داوود 

 ... ی قبول   صد   در   صد   گه ي د   امسال _  

 

  ت ي سا   وارد   را   خواهرش   اطالعات   که   همانگونه   ال ی دان 

 : گفت   کرد ی م 

  ه ی پزشک   و   کنکوره   ی چ   همه .  سرش   ی فدا   نشد   قبولم _  

 مگه؟ 

 

 . کرد   د يی تا   را   پسرش   حرف   ره ی من 

.  نرفتن   دانشگاه   که   هستن   ا ی دن   تو   آدم   نهمه ي ا ...  واال _  

 ... اومده   ن ی زم   به   آسمون 
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با و  دي  پر  جا  از  ل  ای  دان  که  بود  نشده  تمام  ش  اه  جمل 
.د ز  داد  ان  جی  ه 

.. .ی  شد  قبول   ... .ر  دخت  بده  مژده   .. .م  دالالرا   _

و باالال  ان  جی  ه  از  که  همانگونه  و  رفت  دالالرام  سمت 
به

ن دی  شن  با  که  او  صورت  مقابل  را  اپ  تپ  ل  دي  ر  پی  م  نی  يا  پ 
.ت گرف  بود  زده  خشکش  برادرش  یا  صد 

.. .ی  احمد  دالالرام   .. .ن  ک  نگاه   _

.د آمدن  ان  شي  ها  بچه  کنار  ان  جی  ه  با  هم  داوود  و  ه  ری  من 
برده باالال  را  دستانشان  ه  کیل  حا  در  دو  هر  شوهر  و   

زن

ان جی  ه  با  و  بلند  ه  ری  من  .د  کردن  شکر  را  خدار  بودند 
:ت گف 

رو یل  خوشحا  که  ین  یب  ب  ت  ین  جوو  از  ری  خ  مادر  بهزاد   _
.. .ا  م  یه  خون  ید  آور 

.د چرخان  ش  ای  قبول  یه  رتب  یو  ر  را  نگاهش  دالالرام 
ید بهزا  یا  صد  فقط  .د  ین  شیم  ن  را  س  کچ  یه  یا  صد  ر  گي  د 
بود خواهد  صد  ري  ز  او  یه  رتب  دارد  نی  قي  فت  گی  م  که 

.د ور  خی  م  چی  پ  گوشش  در 
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  بهزاد   ی ن ی ب   ش ی پ ...  بود   داده   رخ   معجزه .  شد ی نم   باورش 

 . بود   آمده   در   آب   از   درست 

 

 ت ي پاراز # 

 ۴۸۶_ پارت # 

 عامل _ نب ي ز # 

 

  اسارت   به   را   ش ي ها سلول   تک تک   که   ی رت ی ح   همان   با 

  به   و   د ی کش   رون ی ب   ال ی دان   دست   از   را   تاپ لپ   بود   گرفته 

  ی صفحه   ی رو   جدول   به .  کرد   نگاه   آن   ی صفحه 

  و   شکست   بغضش   باالخره   و   شد   ره ی خ   تاپ لپ 

.  شدند   س ی خ   اش ی ناباور   و   بهت   ان ی م   ش ي ها گونه 

  که   همانطور   بود   شده   قبول .  دند ي د ی م   درست   چشمانش 

  و   کرد   جدا   او   از   را   تاپ لپ   ال ی دان .   بود   داده   قول   بهزاد 

  در   را   خواهرش   سفت   بعد   و   داد   مادرش   دست   به 

 . د ی کش   آغوش 

  و   استرس   نهمه ي ا   ی د ي د .  زم ي عز   باشه   مبارکت _  

 . بود   خود ی ب   ت ی نگران 
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یا پ  را  هي  گر  ني  ا  که  ه  ری  من  و  شد  ر  تد  يد  ش  دالالرام  یه  ير  گ 
:ت گف  بود  گذاشته  او  یل  خوشحا 

بهزاد به  زنگ  هي  ای  ب  ید  ش  که  آروم  .م  بش  قربونت   _
نيا .ن  مو  شی  پ  د  ای  ب  شام  امشب  نی  هم  کن  دعوتش  .ن  بز 

.ه دار  حق  گردنمون  به  یل  یخ  پسر 

.د دا  قرار  مخاطب  را  داوود 
که حاالال  .ز  نندا  گوش  پشت  ه  گي  د  هم  تو  داوودجان   _
نيا یه  الزحم  حق  .ت  سی  ن  ی  اه  بهان  و  شده  قبول  دالالرامم 
کمک فقط  مواجب  و  ه  ری  ج  یب  ماه  چند  .ه  بد  رو  بچه 

.ه بود  دالالرام 

تکان سر  بود  شي  ا  هب  ل  یو  ر  که  یگ  بزر  لبخند  با  داوود 
.د دا 

و حساب  شب  .ن  ین  ک  دعوتش  نی  بزن  زنگ  .م  خان  حتما   _
.ه بد  ش  ری  خ  خدا  .ش  باها  نم  کی  م  کتاب 

ل ای  دان  آغوش  از  را  او  و  گرفت  را  دالالرام  یو  باز  ه  ر   
من

.د کر  جدا 
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  خداروشکر   ؟ ی کن ی م   ه ي گر   چقدر .  مادر   گه ي د   بسه _  

  برو .  شد   تموم   ی خوش   و   ر ی خ   به   ی چ   همه   که   بار   ن ي ا 

 . زم ي عز   برو .  بده   رو   خوش   خبر   استادتم   به   بزن   زنگ 

 

  پا   از   سر   ی خوشحال   شدت   از   که ی حال   در   بعد 

 : گفت   شناخت ی نم 

  با   تا   ن ی آرم   ن ي ا   و   ت عمه   به   بزنم   زنگ   وقتشه   حاال _  

  عروس   که   خداروشکر .  درآد   چشمشون   ت ی قبول   خبر 

 . ی نشد   نا ي ا 

 . شه   سواد ی ب   پسر   ه ي   زن   من   دکتر   دختر   بود   ف ی ح   

 

 . کرد   نگاه   مادرش   به   افسوس   با   ال ی دان 

  دالرام   خداروشکر   حاال ...  ا ی ب   کوتاه   توروخدا   مامان _  

  کنار   ی چسبوند   ه ی چ   دکتر   دا ي بد   د ي ند   ن ی ع   اما .  شده   قبول 

 . حداقل   دانشگاه   بره   ترم   ه ي   ن ي بذار   اسمش؟ 

 

  خواهرش   از   همسرش   ی وقت   که   شه ی هم   برخالف   داوود 

 : گفت   لبخند   با   نبار ي ا   کرد ی م   اخم   گفت ی م 
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تو شدن  قبول  یر  کا  اصل  .ر  پس  که  ه  گی  نم  دروغ   _
.د ش  قبول  خواهرت  خداروشکر  که  بود  کنکور  نی  هم 
.د ای  برم  پسش  از  خواهرت  .ه  ندار  یر  کا  ه  گي  د  شه  یق  ب 

یزیچ کند  لي  زا  را  ا  هن  آ  یش  خو  واست  خی  نم  که  ل  ای  دان 
که خورد  دالالرام  به  چشمش  .د  دا  تکان  سر  فقط  و   

نگفت

نیب ني  ا  در  .د  بو  گرفته  فرا  را  نگاهش  می  عظ  یم  غ 
که یب  خو  خبر  با  دالالرام  نگاه  غم  .د  نبو  درست  یز  ی 

.ت داش  ید  اي  ز  تناقض  بود  ه  دی  شن 

نيا آن  و  د  شی  م  نی  يا  پ  و  باالال  ذهنش  در  حدس  کي  فقط 
.ت اس  داده  رخ  یت  اتفاقا  بهزاد  و  او  نی  ب  که  بود 

قبل اما  کرد،  خوش  جا  شي  ابروها  ن  ای  م  یم  اخ  ر  ای  خت  ای  ب 
:ت گف  مادرش  دي  بگو  یز  یچ  بتواند  که  ني  ا  از 

مادر ؟ی  ن  کی  م  نگاه  مارو  ید  واستا  چرا  دالالرام   _
زنگ برو  .ی  شد  قبول   . یت  سی  ن  خواب  بگرده  دورت 

.ر ماد  برو  .ت  استاد  به  بزن 
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اتاقش به  ل  ای  دان  نی  سنگ  نگاه  ري  ز  و  داد  تکان  سر   
دالالرام

دیش کی  م  پر  زی  ن  خودش  دل  ه  کی  حال  در  هم  آن  .ت  بازگش 
را ش  ای  قبول  خبر  او  به  و  ه  دین  ش  را  بهزاد  یا  صد  تا 

رد؟ کی  م  چه  شان  نی  ب  ای  هی  دلخور  با  اما  بدهد، 

تيز ارا  پ 
۴۸  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

و طول  بار  چند  د  ری  بگ  تماس  بهزاد  با  که  ني  ا  از  قبل 
و گرفتن  تماس  نی  ب  .د  کر  نی  يا  پ  و  باالال  را  اتاق  عرض 

.ت سی  چ  درست  کار  انست  دیم  ن  .د  بو  مردد  نگرفتن 
نيا ذوق  اما  بودند،  پابرجا  او  از  شي  ا  هی  دلخور  هنوز 

ش ای  زندگ  آورد  دست  ني  بزرگتر  خبر  که  داشت  زی  ن  را 
.د بگذار  اشتراک  به  او  با  را  کنکور  در  یل  قبو  ین  ع 

بهزاد ن  وي  مد  عارف  تی  ب  را  آن  اعظم  قسمت  که  یل  قبو 
با گرفت  می  تصم  وجود  ن  يا  با  اما  بود،  دل  دو  .د  بو 
به شام  یا  بر  بهزاد  دعوت  با  مادرش  که  یا  بهانه 

.د ری  بگ  تماس  او  با  بود  داده  دستش 
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ان جی  ه  با  و  برداشت  را  ش  ای  گوش  فکر  ني  ا  با 
یق بو  هر  یا  صد  .ت  گرف  را  بهزاد  یه  شمار  یا  ندازه  ای  ب 
چند انش  جی  ه  و  اضطراب  دی  چی  پی  م  گوشش  در  که 

دور که  ین  ستا  ری  دب  دخترکان  سان  به  .ت  ش  گی  م  برابر 
تماس پسرشان  دوست  با  پدرشان  و  مادر  چشم  از 
تفاوت زی  ن  خودش  روز  و  حال  که  البته  !د  رفتن  گی  م 

!ت نداش  ین  ستا  ری  دب  یا  دختره  همان  با  ین  چندا 

خود که  یع  مواق  در  بجز  .د  ش  ر  تی  طوالالن  انتظارش 

شیپ بود  نخواهد  یت  مد  بود  داده  اطالالع  قبل  از  بهزاد 
او با  وقت  هر  .د  نده  را  تماسش  جواب  که  بود  مده  ای  ن 

یا صد  ه  دی  نرس  دوم  به  اول  بوق  رفت  گی  م  تماس 

رد کی  م  شي  صدا  ا  دي  مر  عموما  ه  کی  حال  در  ش  ای  پرانرژ 
او از  یر  خب  حاالال  اما  نداخت،  ای  م  نی  طن  گوشش  در 

.د نبو 

دست حتما  که  فکر  ني  ا  با  و  کرد  قطع  را  تماس   
دالالرام

تا ماند  منتظر  و  نشست  تختش  یو  ر  است  بوده  بند  او 
تماس او  با  ش  اه  رفت  دست  از  تماس  ن  دي  د  با  بهزاد  خود 
وجودش به  ش  ای  قبول  خبر  از  که  یش  خو  حال  .د  ری  بگ 
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ذهنش به  یف  من  افکار  اد  دیم  ن  اجازه  بود  شده  قي  تزر 
یا بر  و  شد  ین  طوالال  انتظارش  یت  وق  اما  کنند،  رسوخ 
نيا سد  نداد  جواب  او  و  گرفت  تماس  بهزاد  با  دوم  بار 

و شکست  یف  من  افکار  برابر  در  ناخودآگاهش  مقاومت 
.د کر  پر  را  وجودش  بی  عج  یا  دلشوره  و  ترس 

ر گي  د  دی  رس  ده  باالالی  به  که  مکررش  یا  هس  تما  تعداد 
واسطهی به  بهزاد  .د  دا  دست  از  را  ش  ای  صبور 

خود یا  بر  که  ی  يا  هن  دشم  و  بود  کرده  که  ی  يا  کاره 
نيا و  بود  خطر  معرض  در  ه  شی  هم  بود  ه  دی  تراش 

یو ر  یل  کنتر  نتواند  دالالرام  د  شی  م  باعث  موضوع 

ش تي  هو  حاالال  که  بخصوص  .د  باش  داشته  ش  ای  رار  ق   
ب

.د بو  رفته  لو  زی  ن 
بهنام یه  شمار  کردن  ا  دی  پ  یا  بر  عجله  با  هم  نی  هم  یا  بر 
فت ای  ن  را  او  اسم  یت  وق  و  کرد  رو  و  ري  ز  را  ش  نی  مخاطب 
عير س  یل  یخ  یق  سا  یا  صد  .ت  گرف  تماس  یق  سا  با  کالالفه 

.دیچیپ گوشش  در 
چطوره؟ حالت  جان  دالالرام  سالالم   _

:دیس پر  بعد  و  کرد  یس  پر  احوال  یر  سرس  دالالرام 
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به ني  بد  رو  بهزاد  داداش  یه  شمار  ه  شی  م  جون  یق  سا   _
من؟

.د کر  نگران  هم  را  یق  سا  دالالرام  مشوش  لحن 
.د ای  م  بنظر  نگران  صدات  م؟  زي  عز  شده  یز  یچ   _

:د دا  حی  توض  مضطرب  دالالرام 
داشتم کار  بهزاد  با  فقط  .ه  نشد  که  یص  خا  زی  چ  نه   _
یه شمار  .ه  دی  نم  جواب  نم  زی  م  زنگ  یچ  هر  منتها 

شما از  خواستم  نی  هم  یا  بر  .م  کرد  گم  رادمنشم  دکتر 
بزنم زنگ  تا  ني  دار  رو  ون  شي  ا  یه  شمار  م  نی  بب  بپرسم 

.ه ن  اي  داره  خبر  بهزاد  از  بپرسم 

شدت به  لحن  نی  ب  یب  تناس  وانست  تی  نم  که  یق  سا 
که یب  تعج  همان  با  بد  ای  ب  او  حی  توض  و  مضطرب 

:ت گف  داشت  همچنان 
.م ری  بگ  رو  شمارش  آراز  از  کن  صبر  م  زي  عز   _

.ت برا  نم  کی  م  مک  ای  پ 

تيز ارا  پ 
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۴۸  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

به مضطرب  و  کرده  یظ  خداحاف  یر  سرس  دالالرام 
را نظرش  مورد  مک  ای  پ  یق  سا  تا  دوخت  چشم  یش  گو 
دالالرام یا  بر  که  ه  قی  دق  ده  حدود  از  بعد  یت  وق  .د  کن   

ارسال

کرد ارسال  را  شماره  یق  سا  گذشت  سال  ده  یه  انداز  به 
.ت گرف  تماس  بهنام  با  عي  سر  یل  ی 

را ناخنش  یه  گوش  داشت  ه  کی  حال  در  و  مضطرب 

بر که  قدر  هر  .د  تا  سي  ا  بهنام  پاسخ  انتظار  به  دي  و  جی  م 
شدت هم  او  ین  نگرا  شد  یم  افزوده  ا  هق  بو  تعداد 

او دادن  پاسخ  از  داشت  که  یت  وق  درست  .ت  رف  گی  م 
.دیچیپ گوشش  در  بهنام  یا  صد  د  شی  م  دی  ناام 

.. .م  سالال   _

:ت گف  هول  با  دالالرام 
.م دالالرام  سالالم   _

:دیس پر  متعجب  بهنام 
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شده؟ یز  یچ  ؟ی  خوب  .م  شناخت   _

ان زی  م  از  تا  کرد  فوت  ون  ری  ب  به  را  نفسش  دالالرام 
.د بکاه  ش  بی  عج  یه  دلشور  و  استرس 

؟یر دا  یر  خب  بهزاد  از   _

:د دا  جواب  دي  ترد  با  بهنام 
مگه؟ چطور  .م  زد  حرف  باهاش  صبح   _

.د کر  نگرانش  دالالرام  یا  هی  ثان  چند  سکوت 
؟ین زی  نم  حرف  چرا  دالالرام؟  شده  یچ   _

انگشتش دور  را  فرش  یا  موه  از  یا  طره  کالالفه   
دالالرام

.د ان  چی  پ 
شماره تا  سه  من  .ه  دار  یم  ن  بر  نم  زی  م  زنگ  یچ  هر   _
کارت می  س  .م  زد  زنگ  تاشم  سه  هر  به  که  داشتم  ازش 

گرفته؟ دي  جد 

.د ش  دلشوره  دچار  لی  ل  دی  ب  هم  بهنام 
.ش باها  زدم  حرف  شی  گ  شی  هم  خط  با  صبح  نه   _
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 . کرد   اضافه   ع ي سر   ی ل ی خ 

 . کنم ی م   داش ی پ   نم ی بب   بزنم   زنگ   من   کن   قطع   تو _  

 

  که   کرد   د ی تاک   تماس   قطع   از   قبل   اما   کرد   اطاعت   دالرام 

 .  دهد   خبر   ز ی ن   او   به   بهنام 

 

  اضطراب   با   و   نشست   تختش   ی رو   تماس   قطع   از   بعد 

  د ي د   ی وقت .  دوخت   اش ی گوش   ی رو   ساعت   به   را   نگاهش 

  وارد   ی ناچار   سر   از   است   ده ي بر   را   امانش   دلشوره 

 : نوشت   و   شد   بهزاد   با   ش ي ها ام ی پ   باکس 

 " ؟ ی د ی نم   جواب   رو   تلفنت   چرا   بهزاد "  

 

 . کرد   ارسال   بالفاصله   هم   را   ی بعد   ی ها ام ی پ 

 " ؟ ی بزن   زنگ   بهم   شه ی م ...  نگرانتم "  

 

 " برات   دارم   خوب   خبر "  
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طعم احساس  با  که  گرفت  گاز  را  ش  ني  ري  ز  لب  آنقدر 
شده زخم  لبش  که  شد  متوجه  دهانش  در  خون  یر  شو 

.ت اس 

مشغول او  و  گذشته  بهنام  با  تماسش  از  ه  قی  دق  ت  سی  ب 
و ه  دي  لرز  دستش  در  یش  گو  که  بود  دي  جد  م  ای  پ  پي  تا 
یلیخ .د  افتا  ش  ای  گوش  یه  صفح  یو  ر  بهنام  یه  شمار 

:د دا  جواب  را  تماس  عي  سر 
؟ید کر  اش  دی  پ   _

:د دا  جواب  استرس  با  بهنام 
م ری  م  .ه  ار  دی  نم  بر  نم  زیم  زنگ  یچ  هر   .. .ت  سی  ن   _

.م بزن  رد  کی  م  یگ  زند  اونجا  که  ی  اه  خون  به  سر  ه 

دوستش؟ هاوس  پنت  همون   _

.ه آر   _

شيا هس  لبا  کمد  سمت  به  و  ه  دير  پ  شي  جا  از  دالالرام 
.ت رف 
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 . رسونم ی م   خودمو   منم _  

 

 ت ي پاراز # 

 ۴۸۹_ پارت # 

 عامل _ نب ي ز # 

 

  ی سرسر .  کند   ی مخالفت   بهنام   نماند   منتظر   ی حت 

  کمد   از   را   ی شال   و   مانتو   ی سرسر   و   کرد   ی خداحافظ 

  ن ی ج   به   ی توجه .   د ی پوش   و   آورد   رون ی ب   ش ي ها لباس 

  از   بعد   و   نکرد   داشت   تن   به   که   ی ا رفته   رو   و   رنگ 

 . زد   رون ی ب   اتاق   از   ع ي سر   ی ل ی خ   فش ی ک   برداشتن 

 

  تعجب   با   که   بود   مادرش   شد   ش متوجه   که   ی کس   ن ی اول 

 : د ی پرس   و   کرد   براندازش 

 مادر؟   ی کرد   کاله   و   شال   کجا _  

 

  به   ز ی ن   ال ی دان   و   داوود   نگاه   تا   شد   باعث   ره ی من   سوال 

 . بچرخد   دالرام   سمت 
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گاز را  بود  شده  زخم  که  ش  ني  ريز  لب  مضطرب   
دالالرام

کامالال که  یغ  درو  با  .د  یچی  پ  وجودش  در  درد  .ت  گرف 
:ت گف  بود  واضح 

مير ب  ساعت  هي  گفت  .م  شد  قبول  ه  دی  فهم  ا  بي  ز  دوستم   _
.ن و  ری  ب 

اصالال بود  دخترش  یل  قبو  یش  خو  در  غرق  که  ه  ری  من 
او یه  دي  پر  رنگ  صورت  و  اضطراب  به  یه  توج 

:ت گف  یل  خوشحا  با  و  نکرد 
!ه گي  د  فردا  برا  یت  اش  ذی  م  مادر   _

:ت گف  عي  سر  دالالرام 
!ه گي  د  شد  ه  گي  د   _

.د نکر  شي  رها  ه  ری  من 
.د برگر  زود  فقط  برو  باشه   _

متوقفش مجدد  مادرش  یا  صد  که  برود  خواست   
دالالرام

.د ش  ش  ای  کالالفگ  باعث  و  کرده 
.. .م  دالالرا   _
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.دیخ چر  مادرش  سمت  به  تنگ  یق  خل  با  دالالرام 
بله؟  _

؟ید ز  زنگ  بهزاد  آقا  به   _

.د کر  یه  کوتا  یه  سرف  استرس  با  دالالرام 
!ین کی  م  دعوتش  ه  گي  د  روز  هي  .د  ندا  جواب   _

یت حرکا  با  و  دي  بگو  یز  یچ  ه  ری  من  ر  گي  د  نداد  فرصت 

.د ش  خارج  خانه  از  و  کرد  یظ  خداحاف  ده  زب  شتا 
خانه ید  ورو  در  که  بود  ش  يا  هی  کتان  ن  دی  پوش  مشغول 

یزیچ که  ني  ا  از  قبل  .د  يد  را  ل  ای  دان  قامت  و  شد  باز 
:دیس پر  ل  ای  دان  دي  بگو 

؟یل د  شده  یچ   _

با ل  ای  دان  که  کند  یل  ما  ماست  را  هی  قض  خواست   
دالالرام

.ت گرف  را  شي  بازو  تي  جد 
.د بو  واضح  ید  اي  ز  دروغت   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

       

       

 

               

              

     

 

                  

                      

           

       

 

       

              

   

 

                  

             

               

 

.د کر  زي  ر  را  چشمانش 

اومده؟ بهزاد  سر  بالاليی   _

.دیش ک  یف  پو  ل  ای  دان  که  کرد  نگاهش  شوکه  دالالرام 
من ه  گي  د  !ت  سی  ن  سکوت  یه  روز  وقت  االالن   

دالالرام  _
.ه چخبر  تون  نی  ب  ونم  دی  م 

او یه  رابط  از  ل  ای  دان  .د  دا  قورت  را  دهانش  آب   
دالالرام

که نداشت  یل  یل  د  و  بود  باخبر  شی  ب  و  کم  بهزاد  و 
.د کن  پنهان  او  از  را  ش  ای  نگران 

.ه دی  نم  جواب  زدم  زنگ   _

.د ن  دي  پر  باالال  ل  ای  دان  یا  ابروه 
هی يا  ج  دي  شا  ؟ی  کرد  هول  یر  طو  ني  ا  نی  هم  واسه   _

.ه بند  دستش 

خبر که  او  .د  ش  ه  ری  خ  ل  ای  دان  یه  چهر  به  دی  ناام  دالالرام 
:د ز  لب  ر  ای  خت  ای  ب  .د  دار  ی  اه  نیشیپ  چه  بهزاد  نداشت 
.ین و  دی  نم  بهزاد  به  راجع  ا  زی  چ  یل  یخ  تو  ل  ای  دان   _
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.د رفتن  باالال  ل  ای  دان  یا  ابروه 
ونم؟ دی  نم  رو  ای  چ   _

تيز ارا  پ 
۴۹  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

سمت به  ببندد  را  شي  ا  هش  کف  بند  نکه  آی  ب  دالالرام 
.د کر  پاتند  آسانسور 

.ت به  م  گی  م  بعدا  .ت  سی  ن  وقتش  االالن  ل  ای  دان   _

.د رسان  او  کنار  را  خودش  ل  ای  دان 
اومده؟ بهزاد  سر  بالاليی  چه  بگو  حداقل   _

.د ش  آسانسور  اتاقک  وارد  دالالرام 
.ه دی  نم  جواب  رو  تلفنش  ل  ای  دان  که  گفتم   _

اتاقک ار  وي  د  به  را  سرش  و  بست  را  چشمانش   
کالالفه

:د کر  زمزمه  بعد  هی  ثان  چند  .د  دا  هی  تک  آسانسور 
.ه فتاد  وی  ن  یق  اتفا  و  هی  الک  مه  دلشور  که  اللاللاللا  شن  ا   _
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:دیس پر  اخم  با  بود  اورده  ین  سردر  موضوع  از  که  ل  ای  دان 
؟یگ ب  ین  و  تی  م  که  و  ني  ا  ؟  مي  ری  م  مي  دار  کجا   _

:د دا  جواب  کر  فی  ب  و  تند  دالالرام 
رد کی  م  یگ  زند  یس  او  هت  پن  هي  تو  مدت  هي  بهزاد   _

.ت اونجاس  بهنامم  داداشش  .م  بزن  اونجا  به  سر  هي  م  ری  م 

از که  دالالرام  دنبال  به  .د  ن  دي  پر  باالال  ل  ای  دان  یا  ابروه 
:دیس پر  زده  ت  ری  ح  و  کرد  تند  پا  شد  خارج  آسانسور 
؟یک داداش  ؟ی  چ  اوس  هت  پن  دالالرام؟  یگ  یم  یچ   _

ت؟ سی  ن  فرزند  تک  مگه  بهزاد 

را لبش  و  تاد  سي  ا  است  داده  یت  سو  چه  دی  فهم  که  دالالرام 
.د کر  خود  دست  ری  اس  را  ش  يو  باز  ل  ای  دان  .ت  گرف  گاز 

؟ هی  چ  بهزاد  یه  یض  ق  دالالرام  تا  سي  وا   _

ل ای  دان  چشمان  به  و  چرخاند  را  سرش  مضطرب   
دالالرام

.د کر  نگاه 
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به مو  رو  یچ  همه  م  دی  م  قول  بخدا  .م  ین  ک  اش  دی  پ  مي  بر   _
.م کن  في  تعر  برات  مو 

.د کر  اخم  ل  ای  دان 
؟یت گف  دروغ  ما  یه  هم  به  مدت  همه  ني  ا   _

.د کر  التماس  دالالرام 
استرس شدت  از  دارم  من  .م  ن  کی  م  خواهش  ل  ای  دان   _

.م ری  می  م 

.د آم  کوتاه  یم  ک  است  بد  واقعا  او  حال  دي  د  که  ل  ای  دان 
.ین کی  م  في  تعر  رو  یچ  همه  نی  ماش  تو   _

تا گذاشت  ناچار  را  دالالرام  ل  ای  دان  قاطع  و  ید  ج  لحن 
.د ده  تکان  سر 

.ه باش   _
*****

.د کر  اشاره  مقابلشان  می  عظ  ساختمان  به 
.ت جاس  ني  ا   _
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به فقط  و  کرده  سکوت  راه  طول  تمام  در  که  ل  ای  دان 
مقصد به  ن  دی  رس  با  بود  داده  گوش  دالالرام  ات  ح   

توض

:ت گف  و  کرد  متوقف  را  نی  ماش 
.م دالالرا  ه  شی  نم  باورم   _

و کرده  باز  را  نی  ماش  در  خواست  یگ  شرمند  با   
دالالرام

.د ندا  اجازه  ل  ای  دان  که  شود  ده  ای  پ 
ی يا  زی  چ  ني  ا  ؟ی  ن  کی  م  ار  کیچ  یر  دا  یم  ه  فی  م  دالالرام   

_

؟یم ه  فی  م  ت  سی  ن  نرمال  پسر  نيا   .. .ی  کرد  في  تعر  که 

:دیل نا  دالالرام 
.م ر  ای  م  باالال  اضطراب  شدت  از  دارم  من  ل  ای  دان   _
.ه گي  د  وقت  برا  بذار  رو  کردنم  ت  حی  نص  توروخدا 

.د بر  کوتاهش  یا  موه  الالی  را  دستش  ل  ای  دان 
برا ا  نی  ع  رو  ید  کر  في  تعر  من  برا  که  ی  يا  زی  چ  همه   _

.ین کی  م  في  تعر  بابام  و  مامان 

.دیش ک  نشان  و  خط  دالالرام  یا  بر  چشمانش  با 
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؟یدیم فه   _

تيز ارا  پ 
۴۹  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

ساختمان داخل  را  خودش  داشت  عجله  که  دالالرام 
به یت  مهل  که  ني  ا  بدون  و  داد  تکان  سر  فقط  برساند 

که یت  سم  به  و  شد  ده  ای  پ  نی  ماش  از  دهد  ل  ای  دان  اعتراض 

و شد  ساختمان  یب  الال  وارد  عي  سر  .د  يو  د  بود   
مدنظرش

نگهبان یا  صد  که  کند  پاتند  آسانسور  سمت  به  خواست 
.د کر  متوقفش 

کجا؟ خانم   _

.دیخ چر  نگهبان  سمت  به  دالالرام 
.م دار  کار  یر  یم  ا  یا  آق  با  من   _

کالاله به  یت  دس  .د  رفتن  باالال  نگهبان  مرد  یا  ابروه 
.دیش ک  ارش  ده  لب 
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نیم ه  آخه  افتاده؟  یق  اتفا  دکتر  یا  آق  یا  بر  الالل  زبونم   _
.. .ل  قب  ه  قی  دق  چند 

قطع را  حرفش  ی  يا  صد  که  بود  نشده  کامل  ش  اه  جمل 
.د آم  ون  ری  ب  آن  از  بهنام  و  شد  باز  آسانسور  در  .د  کر 

از را  نگاهش  آسانسور  در  شدن  باز  یا  صد  با   
دالالرام

کل به  را  نگهبان  بهنام  ن  ديد  با  و  گرفت  نگهبان 
:دیس پر  بهنام  از  استرس  با  و  کرد  فراموش 

باالالست؟ بهزاد   _

:د دا  جواب  او  از  ر  تب  مضطر  بهنام 
.نیم ز  تو  رفته  شده  آب  انگار  .م  دالالرا  ت  سی  ن   _

.ت بس  خي  دالالرام 
؟یچ ین  عي   _

.دیش ک  را  شي  موها  ترس  با  و  کالالفه  بهنام 
ردم کی  م  فکر  که  ی  يا  هرج   .. .م  ون  دی  نم  .م  ون  دی  نم   _

یا هه  خون  یت  ح  .م  زد  زنگ  باشه  اونجا  ممکنه 
.ت سی  ن  س  کچ  یه  شی  پ  .ن  ملکا  تو  المون  الی  فام 
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  داشت   ی سع .  برداشت   عقب   به   قدم   ک ي   ناباور   دالرام 

  سمت   به   افکار   ن ي ا   هجوم   اما   بزند،   پس   را   ی منف   افکار 

  بتواند   که   بود   ی ز ی چ   از   تر سرعت   پر   روحش   و   مغزش 

 . کند   کنترل   را   ها آن 

 آوردن؟   سرش   يی بال   ی عن ي _  

 

 . بست   را   چشمانش   بهنام 

  طنت ی ش   داره   باز   حتما ...  نگو   توروخدا ...  دالرام   نگو _  

 . گذاشته   کارمون   سر   و   کنه ی م 

 . کرد   باز   را   چشمانش 

 . م ی کن ی م   داش ی پ   م ي گرد ی م .  اد ی ب   آرازم   زدم   زنگ _  

 . کرد   اضافه   حرص   با 

  اگه .  کنم ی م   ش که ی ت   که ی ت   برسه   بهش   دستم   بخدا _  

 . ذارم ی نم   ش زنده   باشه   گرفته   ش ی شوخ   نبارم ي ا 

 

  دالرام   شدن   آرام   در   ی ر ی تاث   چ ی ه   بهنام   ی ها حرف 

 . زد   ه ي گر   ر ي ز   هوا ی ب   که   نداشت 
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یت وق  قبلم  یر  س  یت  ح  .ه  ریم  ن  ی  يا  ج  بر  خی  ب  بهزاد   _
اهل اون  .د  بو  گذاشته  دداشت  اي  برام  بره  شد  مجبور 

.ت سی  ن  مسخره  یا  یخ  شو  نی  همچ 

فرصت اما  ت،  خي  ر  بهم  شتر  یب  را  بهنام  دالالرام  یه   
ير گ 

ورد ای  ب  زبان  بر  او  کردن  آرام  یا  بر  یا  جمله  فت  ای  ن 
شد یب  الال  وارد  ین  جوا  و  بلند  قد  پسر  لحظه  همان   

چون

او سمت  به  عي  سر  دالالرام  ن  اي  گر  صورت  ن  دي  د  با  و 
:دیس پر  نگران  و  دي  دو 

؟ین کی  م  هي  گر  چرا  شده؟  چت  م،  زي  عز  دالالرام،   _

.د ش  ه  ری  خ  برادرش  صورت  به  دالالرام 
.ه اومد  سرش  بالاليی  هي  حتما  .ت  سی  ن  بهزاد  ل  ای  دان   _

:دير غ  بهنام  که  دي  بگو  یز  یچ  خواست  ل  ای  دان 
!ر دخت  ری  بگ  گاز  رو  زبونت   _

تيز ارا  پ 
۴۹  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 
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بود شده  ن  ای  ب  ین  نگرا  و  خشونت  با  که  بهنام  یه  جمل 
و اخم  با  و  بچرخد  او  سمت  به  ل  ای  دان  تا  شد  باعث 

بود یز  یچ  از  ر  تن  داغا  دالالرام  اما  ،د  کن  نگاهش  ی   
سوا

و زد  کنار  را  ل  ای  دان  .د  کن  یف  معر  بهم  را  ا  هن  آ  بتواند  که 
آن در  .ت  برداش  قدم  ساختمان  از  ون  ری  ب  سمت  به 
سرش پشت  .د  ر  کی  م  یگ  خف  احساس  بسته  یا  فض 

نگهبان یا  صد  و  بود  گفته  را  اسمش  که  ل  ای  دان  یا  صد 
سر بر  بالاليی  چه  بفهمد  واست  خی  م  یو  کنجکا  با  که 

.د ندا  نشان  یه  توج  اما   ، دی  شن  را  است  آمده  بهزاد 
هیک ت  سرش  پشت  ار  وي  د  به  و  زده  ون  ری  ب  ساختمان  از 
:د کر  نجوا  خود  با  رلب  يز  و  بست  را  چشمانش  .د  دا 
.مین بز  حرف  م  دی  م  قول   .. .د  برگر  خدا  تورو  بهزاد   _

.. .ر  دو  م  زي  ری  م  مو  ای  ناراحت  .م  ن  کی  نم  یز  لجبا 

و شکست  بود  کرده  خوش  جا  شي  گلو  در  که  یض  بغ 
اشک بود  نی  يا  پ  سرش  که  همانگونه  .ت  سي  گر  دا  صی  ب 
باالال را  سرش  شد  باعث  ی  يا  آشن  یا  صد  که  ت  خي  ری  م 

.د ور  ای  ب 
.. .م  خان  دالالرام   _
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شيا هک  اش  و  گرفته  ار  وي  د  از  هی  تک  آراز  ن  دي  د  با  دالالرام 
.د کر  پاک  عي  سر  را 

.م سالال   _

.د ش  ه  ری  خ  او  صورت  به  شک  با  آراز 
؟ ني  نکرد  ا  دی  پ  رو  بهزاد  شده؟  یچ  .م  سالال  کی  عل   _

:د ش  ه  ری  خ  آراز  سبز  چشمان  به  دی  ناام  دالالرام 
تو رفته  شده  آب  قطره  هي  .ت  سی  ن  جام  ني  ا   .  .. ت  سی  ن   _

.نیم ز 

.د کر  فرو  شلوار  بی  ج  داخل  را  دستانش  آراز 
که ت  سی  ن  بچه   .. .ه  ک  نداره  هي  گر  مه  هن  يا   .. .ب  خ  یل  یخ   _

.مین کی  م  اش  دی  پ  باشه  شده  گم 

اگر کند  آرام  را  دالالرام  وانست  تی  م  آراز  مطمئن  لحن 
.د بو  ننداخته  هي  سا  چشمانش  یو  ر  دي  ترد 
.. .ن  ر  ای  ب  سرش  بالاليی  هي  رسم  تی  م   _
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 . د ي دزد   چشم   آراز 

 . حرفاست   ن ي ا   از   تر زرنگ   بهزاد ...  نترس _  

 

  منحرف   را   دالرام   حواس   تا   د ی پرس   سوال   بالفاصله 

 . کند 

 ست؟ ی ن   نجا ي ا   بهنام _  

 

 . کرد   اشاره   ساختمان   داخل   به   دالرام 

 ! ان ی الب   تو   ال ی دان   برادرم   با _  

 

 : د ی پرس   متعجب   آراز 

 برادرت؟ _  

 

 . دهد   جواب   دالرام   نداد   مجال   و   د ی کش   ی پوف 

  ی ول   ندارم   ن ی ماش .  اومدم   موتور   با   من ...  خب   ی ل ی خ _  

.  نباش   نگرانم .  ن ی ماش   تو   ن ی بش   برو   ن ي آورد   ن ی ماش   اگه 

 . م ي د ی م   ل ي تحو   بهت   سالم   و   ح ی صح   رو   بهزاد 
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  همزمان   اما   شد،   آرام   ی اندک   آراز   لحن   با   نبار ي ا   دالرام 

  سر    اش ی ظاهر   خراب   حال .  د ي گز   لب   و   ده ی کش   خجالت 

 .  بود   گذاشته   ش ي نما   به   را   درونش 

 

  ال ی دان   و   بهنام   همراه   بعد   قه ی دق   چند   و   رفت   داخل   آراز 

  درهم   ش ي ها اخم   که   ال ی دان .  آمدند   رون ی ب   ساختمان   از 

  نگران   اشکش   از   س ی خ   صورت   و   دالرام   دن ي د   با   بود 

 : د ی پرس 

 خوبه؟   حالت _  

  ی رو   هم   آراز   و   بهنام   نگاه   شد   باعث   ال ی دان   سوال 

 . شود   متمرکز   دالرام 

 

 

  د ي جد   رمان   و   کانال   نک ی ل   نم ي ا   باالخررررره   و 

          بودم   داده   قول   بهتون   که   همونطور 

 

 

              

  

 

کامالال و  یع  اجتما  داستان  کي  دي  جد   
رمان

سه     ت   عاشقان 
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https://t.me/+ZqYPNZi1LSpiMWI0

تيز ارا  پ 
۴۹  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

نگاه دهد  را  ل  ای  دان  سوال  جواب  نکه  آی  ب  دالالرام 
.د چرخان  سه  آن  نی  ب  را  مضطربش 

ه؟ شی  م  یچ  حاالال  شد؟  یچ   _

قبل اما  کرد،  بدتر  را  حالش  آراز  و  بهنام  یه  کالالف   
نگاه

:ت گف  بهنام  به  رو  تي  جد  با  آراز  دي  بگو  یز  یچ  که  ني  ا  از 
هر خالالصه  و  یش  گو  و  اپ  تپ  ل  باالال  برو  تو   _
یم ای  پ  نی  بب  کن  چک  رو  هست  پسر  ني  ا  از  یر  دردس 
زیچ .ن  نفرستاد  براش  ا  زیچ  ني  ا  و  دي  تهد  عنوان  تحت 
تو که  بود  یز  یچ  اگه  و  دار  نگه  بود  بخور  بدرد 

.ر بب  نی  ب  از  بندازتش  دردسر 

:د دا  ادامه  تي  جد  با  آراز  اما  شد،  پاره  دالالرام  دل  بند 
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رو باشه  اونجا  ممکنه  که  ی  يا  جاه  مي  ری  م  هم  ما   _
.ی کالالنتر  به  مي  دی  م  گزارش  نشد  اش  دی  پ  مي  رد  گی  م 

برود حال  از  دالالرام  است  مانده  کم  دي  د  که  ل  ای  دان 
.ت گرف  را  او  یو  باز 

ی يا  ج  بره  شده  مجبور  دي  شا  اصالال  .م  دالالرا  ری  بگ   
آروم  _

.ه بد  خبر  نکرده  فرصت  و 

:ت گف  ل  ای  دان  دادن  قرار  مخاطب  با  آراز 
زنگ ما  شد  یر  خب  .و  بر  بردار  رو  خواهرت  شما   _

.ن بهتو  می  ن  زی  م 

:د دا  جواب  ل  ای  دان  یا  بج  عي  سر  و  تند  دالالرام 
.. .م  ری  نم  ی  يا  ج  من  نه   _

:د ز  شي  صدا  ل  ای  دان 
.. .م  دالالرا   _

.د ندا  مجالش  دالالرام 
.م ری  نم  ی  يا  ج  من  ل  ای  دان  برو  یر  ب  یا  و  خی  م  تو   _
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.د کر  آراز  و  بهنام  به  رو  و  دی  کش  یف  پو  ل  ای  دان 
.ميایم هم  ما   _

*****

.ت گرف  را  دستش  ری  ام 
.ش با  آروم  بابا  ان  جی  ساق   _

.د کر  دی  يا  ت  را  برادرش  حرف  ری  اردش 
آراز کن  صبر  اصالال  .ه  بد  استرس  خودت  به  کم   _

؟ هی  چ  ن  اي  جر  می  نی  بب  برسه 

آرام را  خودش  یق  یم  ع  نفس  ن  دی  کش  با  کرد  یع  س  یق  سا 
.د کن 

پشت یب  حسا  و  درست  آرازم  .ن  پدرجو  دارم  دلشوره   _
.ه شد  یچ  بفهمم  نزد  حرف  تلفن 

.د دا  فشار  را  دستش  ری  ام 
.مین زی  م  حرف  د  ای  م  االالن  .ه  گي  د  راهه  تو  گفت   _
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با و  دوخت  چشم  ش  ای  گوش  ساعت  به  استرس  با  یق  سا 
درست .د  برس  راه  از  آراز  تا  ماند  منتظر  اضطراب 

که هی  عط  .د  یچ  یپ  ط  ای  ح  در  آراز  موتور  یا  صد  بعد  ه  قی  دق 
بود سته  وی  پ  ا  هن  آ  جمع  به  و  ه  دیس  ر  آشپزخانه  از  تازه 

:ت گف 
.دیس ر  م  زي  عز  ای  ب   _

شيا ج  از  عجله  با  و  گفت  ی   " دی  ببخش   " یق  سا 
از داشت  آراز  .د  رسان  ط  ایح  به  را  خودش  و  برخاسته 
پا سمتش  به  .د  يد  را  او  که  مد  آیم  باالال  ید  ورو  یا  هه  پل 

.د فشر  آغوشش  در  را  او  و  کرده  تند 
شد؟ ا  دی  پ  آراز؟  شد  یچ   _

سرش یو  ر  یا  بوسه  و  کرده  نوازش  را  او  کمر  آراز 
.ت کاش 

یر کالالنت  به  .ه  شی  م  اش  دی  پ  .م  زي  عز  باش  آروم   _
.ميد دا  گزارش 

تيز ارا  پ 
۴۹  _۴ ارت  پ 
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امل ع_  ب  ني  ز 

.د آم  ون  ری  ب  او  آغوش  از  ناباور  یق  سا 
و بهنام  ؟ی  کالالنتر  به  د  یس  ر  کار  !ا  زهر  یه  فاطم  اي   _

بود؟ چطور  حالشون  دالالرام 

دست ن  ای  م  را  او  في  ظر  دست  و  ه  دی  کش  یف  پو  آراز 
.ت گرف  ش  اه  مردان 

.د ر  کی  م  هي  گر  دا  صی  ب  و  زي  ر  هي  که  دالالرام   .. .ن  داغو   
_

.د بو  داغون  افتضاح  که  بهنامم 

.د بر  فرو  شي  موها  الالی  را  آزادش  دست 
آورده سرش  ید  ب  بالالی  رسم  تیم   .. .ه  کن  رحم  خدا   _

.. .ش  اپ  تپ  ل  تو  داشت  اون  و  نيا  از  دي  تهد  م  ای  پ  یل  ک  .ن  باش 

.د دا  فشار  را  آراز  دست  ر  ای  خت  ای  ب  یق  سا 
؟یچ نکردن  اش  دی  پ  اگه  آراز   _

.ديو ج  را  ش  ني  ري  ز  لب  ر  تب  مضطر 

.. .ل  الال  زبونم  ممکنه  ین  عي   _

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

           

              

                

             

 

                

 

              

         

 

       

                

   

 

           

                  

                 

 

                 

.د کن  کامل  را  ش  اه  جمل  نگذاشت  آراز 
نيا یا  کار  از  .ه  نشد  یز  یچ  که  اءللاللاللا  شن  ا   .. .ی  ساق   

نگو  _
هي رفته  خودش  دي  شا  .د  درآور  سر  ه  شی  نم  که  پسر 

.. .ه  نگ  یس  ک  به  شده  مجبور  و  ی  يا  ج 

گرفته قلب  تپش  .ت  گذاش  قلبش  یو  ر  را  دستش  یق  سا 
.د بو 

که بودم  خوشحال  یل  ک  تازه   .. .د  ش  ین  داستا  عجب   _
.. .ه  برگشت  هی  ترک  از  ری  اردش  عمو 

.د ز  ین  ا  جی  ب  لبخند  آراز 
برداشته ته  عم  با  ازدواج  یا  بر  روش  شی  پ  موانع   _

شده؟

:د دا  جواب  ان  زي  آو  یت  صور  با  یق  سا 
برا که  یق  اتفا  با  االالن  چند  هر   .. .د  ای  م  بنظر  طور  ني  ا   _

.د ز  حرف  هی  قض  ني  ا  به  راجع  ه  شی  نم  افتاده  بهزاد 

.دیش ک  خانه  داخل  خود  دنبال  به  را  او  آراز 
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اش دی  پ  سرحال  بهزادم  اءللاللاللا  شن  ا  .ه  ند  راه  دلت  به   
بد  _

.ه شی  م 

:دیس پر  دي  ترد  با  و  شد  همراهش  یق  سا 
شد باعث  بهزاد  که  ین  ز  همون  نکنه  آراز  م  گی  م   _

باشه؟ آورده  سرش  بالاليی  هي  بشه  پلمپ  شه  کارخون 

:د دا  جواب  آراز  شدند  ی  يا  ريذ  پ  وارد  که  همزمان 
لطف به  که  هست  آدم  یل  ک   .. .ی  ساق  تن  سی  ن  دوتا  یک  ي   _
ه نی  ک  ازش  یب  حسا  و  آب  رو  شده  ته  خي  ر  ون  شه  پت  بهزاد 
به یط  رب  بهزاد  شدن  گم  ني  ا  وارم  دی  ام  من  فقط  .ن  گرفت 

.ه باش  نداشته  نده  گه  کل  یا  آدم  اون 

:دیس پر  نگران  شد  ا  هن  آ  متوجه  که  ری  ام 
چخبر؟ بابا  آراز   _

پدرش یا  بر  را  بود  داده  یق  سا  به  که  یب  جوا  همان  آراز 
.د کر  تکرار 

:د ز  لب  متفکر  ری  اردش 
.ه داد  باد  به  رو  سرش  پسر  ني  ا  کنم  گمون   _
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 . زد   دستش   ی رو   ه ی عط 

 ...  ر ی اردش   ر ی بگ   گاز   رو   زبونت _  

 

 : کرد   زمزمه   متاثر   ی حال   با   ر ی ام 

  ن ي ا   به   تونم ی نم   منم   ی بدبخت ...  گه ی م   درست   ر ی اردش _  

 .  باشم   ن ی ب   خوش   ان ي جر 

 

  قبل   از   تر مضطرب   را   ی ساق   و   آراز   ر ی ام   ی جمله   ن ي ا 

 : گفت   ار ی اخت ی ب   آراز .  کرد 

  م ي ا به ي غر   که   ما   وضع .  ذاشتم ی نم   تنها   رو   بهنام   کاش _  

 ! صبح   تا   کنه   سکته   ترسم ی م .  نه ي ا 

 

 ت ي پاراز # 

 ۴۹۵_ پارت # 

 عامل _ نب ي ز # 

 

 : گفت   ت ي جد   با   ر ی ام 
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د ای  ب  رو  امشب  دنبالش  برو  اي  .ش  به  بزن  زنگ  پاشو   _
پرم سی  م  دورم  یا  آشناه  از  تا  چند  به  منم  .ا  م  یه  خون 

.ن شد  موضوع  ني  ا  ری  گی  پ  ر  تی  جد  بلکه 

.د دا  تکان  سر  یل  و  نداشت  یدیم  ا  که  ني  ا  با  آراز 
.ش به  نم  زی  م  زنگ   _

.ت گرف  را  شي  جلو  ری  اردش 
است ني  ا  ری  ام  شی  پ  جا  ني  ا  یق  سا   .. .ش  خونه  مي  بر  پاشو   _
.د ای  نم  جا  ني  ا  بازم  بهش  ین  بز  زنگ  .ی  ت  سی  ن  که  نگرانش 

هي شهرم  اطراف  و  دور  باز  بلکه  ش  شی  پ  مي  بر  ما  بهتره 
.میت انداخ  یه  نگا 

او یت  وق  و  دوخت  یق  سا  به  را  مرددش  نگاه  آراز 
شب و  باشد  راحت  او  بابت  از  لش  ای  خ  که  داد  ان  نی  اطم 
ریش ارد  حرف  از  آراز  ماند  خواهد  ری  ام  یه  خان  در  را 
همراه د  زی  م  زنگ  بهنام  به  همانگونه  و  کرد  اطاعت 

.د کردن  ترک  را  خانه  ری  اردش 
******
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خرد را  دستش  یو  کاه  دي  ترد  با  که  همانگونه  یق  سا 
.ت دوخ  چشم  سرور  به  رد  کی  م 

ه؟ گي  د  روز  هي  واسه  ش  مي  بذار  ني  وا  خی  م  م  گی  م  عمه   _

و ت  خي  ر  یق  سا  و  خودش  یا  بر  یا  چ  ان  وی  ل  دو  سرور 
.ت نشس  او  کنار 

.یق سا  بدونه  دي  با  سوسن  ؟  مین  ک  فردا  و  امروز  چرا   _
.ن بخوا  معذرت  ازش  دي  با  آرازم  و  سپهر 

.د ز  کاهوها  به  یر  گي  د  برش  یق  سا 
بهزادم از  االالن  چون  م  گیم   .. .ن  و  جه  عم  ونم  دی  م   _

ناراحت ممکنه  و  سه  ت  خي  ر  بهم  م  کي  آراز  ت  سی  ن  یر  خب 
.. .ه  ش 

.دیش ک  یف  پو  سرور 
خودش سوسن  که  اونقدر  می  کن  دست  دست  رسم  تی  م   _
.. .ی  ساق  ه  شی  م  بد  یل  یخ  یر  طو  ني  ا   .. .ه  بفهم  رو  یچ  همه 

ريز یه  کاس  و  گذاشت  کاسه  داخل  را  چاقو  یق  سا 
.د ز  کنار  را  دستش 
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.. .م  ه  تو  ه  دی  چی  پ  یچ  همه   .. .ا  بخد  شده  یت  بی  مص  عجب   _
پشت .م  بپرس  رو  حالش  زدم  زنگ   .. .م  دالالرا  طفلک 

.ه بزن  حرف  یت  ح  نداشت  جون  تلفن 

.د دا  تکان  سر  افسوس  با  سرور 
.ه شی  م  اش  دی  پ  که  الللل  شن  ا   _

.. .ش  باشن  کشته  الالل  زبونم  رسم  تی  م  ون  جه  عم   _

حاالال .ه  برس  جاها  ني  ا  به  کار  ونم  دی  م  دی  بع   .. .ه  نکن  خدا   
_

.ه ند  راه  دلت  به  بد 

.دیش ک  یه  آ  یق  سا 
و ین  جوو  به  خدا  .ش  شدن  ا  دی  پ  یا  بر  کردم  نذر   _

.ه کن  رحم  برادرش 

.د ش  ه  ری  خ  سرور  به 
.دير پ  اتفاق  ني  ا  با  ری  اردش  عمو  برگشتن  یش  خو  تموم   _

.د رفتن  باالال  سرور  یا  ابروه 
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برگشته؟ مگه   _

.د ز  یل  يو  ط  و  ضي  عر  لبخند  یق  سا 
؟ نی  نداشت  خبر  شما  ین  عي   _

.د کر  اخم  سرور 
.ن نک  لوس  خودتو   _

تيز ارا  پ 
۴۹  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

.د دا  وسعت  یه  کوتا  یه  خند  به  را  لبخندش  یق  سا 
اونم برگشته  !ه  گي  د  کنه  تون  زيا  سورپر  خواسته  حتما   _
یض را  کامالال  اورهان  و  ور  ني  آ  کنم  فکر  .ی  برگشتن  چه 

.ت سی  ن  ازدواجتون  راه  سد  یل  مشک  ه  گي  د  و  شدن 

.د کر  یم  اخ  سرور 
هي من  انگار  ین  کی  م  في  تعر  ذوق  با  یر  دا  یر  طو  هي   _

.مه ال  سه  هجد  هفده  دختر 
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ریش ارد  عمو  طفلک  .ن  و  جه  عم  ني  ر  ای  ن  بهانه  ه  گي  د   _
چشاتون از  من  بعدشم  .د  کر  قبول  نی  گذاشت  یط  شر  هر 

که سپهرم  .ن  یت  سی  ن  لی  میب  بهش  نسبت  که  همم  فی  م 
اگه داره  یل  اشکا  چه  ه  گي  د  .ه  ندار  ازدواجتون  با  یل  مشک 

.نيریگ ن  سخت  خودتون  به  قدر  ني  ا  ؟  نی  کن  ازدواج 
.هیف کا  ني  بود  تنها  سال  مه  هن  ي 

شروع یق  سا  که  یث  بح  که  نيا  یا  بج  .د  یش  ک  یه  آ  سرور 
:د ز  تشر  او  به  یش  يا  نم  دهد  ادامه  را  بود  کرده 

از دست   .. .ز  بندا  خورشتمون  به  نگاه  هي  پاشو   _
.ر بردا  من  کردن  ت  حی  نص 

بار ني  ا  ه  کی  حال  در  و  گفت  یم  چش  معنادار  لبخند  با  یق  سا 
قبل از  ر  تن  یب  خوش  ری  اردش  به  ش  اه  عم  مثبت  جواب  به 

.ت رف  خورشت  سراغ  بود 
******

کجاست؟ آراز   _

.د کر  مرتب  را  اهنش  ری  پ  نی  آست  سپهر 
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 . اد ی م   االن   زد ی م   حرف   ش ی گوش   با   داشت   اط ی ح   تو _  

 

 . فرستاد   سپهر   ش ی پ   را   ان ي نو   نگران دل   ی ساق 

 . ام ی ب   من   تا   باشه   وروجک   ن ي ا   به   حواست _  

 

  دنبال   به   چشم   با   و   رساند   اط ی ح   به   را   خودش   ع ي سر 

 . گشت   آراز 

  فرو   فکر   در   و   نشسته   ی ورود   ی پله   ی رو   کالفه   آراز 

  او   دانست ی م .  کرد   نگاهش   ناراحت   ی ساق .  بود   رفته 

  با   مشترکشان   ی زندگ   شروع .  بود   بهزاد   شدن   گم   ر ی درگ 

  دلش .  بود   شده   همراه   ی اد ي ز   مشکالت   و   ها دغدغه 

  انشان ی اطراف   که   را   مشکالت   ن ي ا   تمام   خواست ی م 

  را   خودشان   توانستند ی م   و   شد ی م   حل   بودند   رشان ی درگ 

 .  کنند   در   ی خستگ   و   کرده   ی طوالن   سفر   ک ي   مهمان 

 

  ی رو   را   دستش .  نشست   آراز   کنار   و   برداشت   قدم   آرام 

 . گذاشت   او   ی شانه 

 . زدلم ي عز   ی نباش   خسته _  
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نشده یق  سا  حضور  متوجه  که  بود  فکر  در  آنقدر  آراز 
یو ر  را  دستش  و  دی  شن  را  او  گرم  یا  صد  یت  وق  و  بود 

را دستش  .د  چرخان  سر  او  سمت  به  کرد  حس  ش  اه  شان 
.د کر  حلقه  او  یه  شان  دور  محبت  با 

؟یل عس  چشم  یب  خو   _

یه مردان  و  زبر  صورت  و  آورد  باالال  را  دستش  یق  سا 
را ی  يا  روزه  داشت  خاطر  به  هنوز  .د  کر  لمس  را  او 

.د بو  او  صورت  لمس  حسرت  در  که 
!ه توئ  نگران  یل  عس  چشم   _

د شی  م  قلبش  مهمان  داشت  آرام  آرام  که  یا  دلهره  با 
:دیس پر 

نشد؟ یر  خب  بهزاد  از   _

.د فشر  خود  به  قبل  از  تر  شی  ب  را  یق  سا  آراز 
.ه شد  گم  که  وز  ره  شبان  سه  ه  شی  م  شه  تموم  امشبم   _

.دیش ک  یف  پو 
.م رس  تی  م  د  ای  م  ذهنم  تو  که  ی  يا  فکر  از   _
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تيز ارا  پ 
۴۹  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  ني  ز 

.د دا  ری  یغ  ت  را  بحث  عي  سر  یل  ی 
.ه شی  م  درست  .ن  نک  رش  یگ  در  فکرتو   .. .ن  ک  ولش   _

بود فکرش  به  یط  يا  شر  هر  در  که  او  ین  مهربا  به  یق  سا 
.د ز  لبخند 
.. .ز  آرا   _

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  و  برد  او  گوش  ري  ز  را  سرش  آراز 
:د دا  جواب  کشدار  و  خمار 

پاشو آره  اگه  م؟  زي  عز  اره  خی  م  تنت  آراز؟  جون   _
.م کن  حل  رو  مشکلت  خونمون  مي  بر  بپوش 

ی اه  بوس  آرام  و  کرد  لي  متما  او  سمت  به  را  سرش  یق  سا 
.د ش  قبل  از  ر  تر  خما  آراز  .ت  کاش  ش  اه  گون  یو  ر 
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من با  ین  یش  نم  ه  کمال  د  ایم  خوشم  !م  زد  حدس  درست   _
از ری  غ  ی  يا  ج  تو  یس  تر  یم  ن  ه  گي  د  و  کرده  اثر  روت 

.یس ببو  منو  ون  مه  خون 

.دير ا  بی  م  شي  صدا  از  یگ  خست  !د  يد  خن 
اسم !د  دار  یو  ه  و  یا  ه  که  نترس  آن  از  گفتن  مي  قد  از   _
چطوری خونه  تو  نداره  خبر  کس  چی  ه  رفته  در  بد  من 

بوس و  ناز  و  عشوه  با  قه  یق  د  به  دم  رو  معتمد  آراز 
دامن یت  وق  بخصوص  .ی  ن  کی  م  بدر  راه  از  کردنات 

!ه تنت  کوتاه 

.د ز  ید  لبخن  یق  سا 
نيا با  ه  گي  د  .د  معتم  جناب  شده  باز  روت  تو  روم   _

.م ش  دی  سف  و  سرخ  ین  ک  یر  کا  ین  و  تی  نم  حرفا 

را سرش  و  کرد  قفل  یق  سا  کمر  دور  را  دستش  دو  آراز 
.د کر  فرو  او  گردن  ید  گو  ن  ای  م 

اعمال با  رو  هورموناش  که  یق  سا  ورژن  ني  ا  معتمد   _
.. .ه  دار  دوست  تر  شی  ب  کنه  یم  نی  يا  پ  باالال  یب  حسا  یک  ي 

ی

!ی يا  یح  یب  ورژن  ای  مي  قد  بقول 
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 .  کرد   نوازش   را   او   کمر   آرام   ی ساق 

 ...  بگم   ی ز ی چ   ه ي   خوام ی م _  

 

 . رفت   مطلب   اصل   سر   م ی مستق 

  ن ی بب .  بزنه   حرف   سوسن   با   بخواد   امشب   عمه   د ي شا _  

  تو   گفتم   گه ي د   شب   ه ي   ی برا   بذاره   خواستم   ازش   من 

  بره   ش ی پ   ی طور   ه ي   بحث   د ي شا   اما   روزا،   ن ي ا   ی ا خسته 

  اگه   تا   بگم   بهت   گفتم .  شه   ده ی کش   وسط   موضوعم   ن ي ا   که 

 . م ي بر   و   کنم   جور   ی ا بهانه   ه ي   ی ندار   حال 

 

 . د ی بوس   را   او   ی شانه   ی فتگ ی ش   با   آراز 

  ی چ ی ه   نگران   عشقم ...  من   بشم   معلمم   خانم   قربون _  

.  کنم   فرار   ازش   که   ست ی ن   ی ز ی چ   سوسن   ی ه ی قض .  نباش 

  که   م ي کرد   اشتباه   کار   ه ي   ر ی خ   ت ی ن   با   سپهر   و   من 

  مطمئنم   اما   ه ی قض   س ده ی چ ی پ   کم ي .  داشت   ی خوب   ی جه ی نت 

  که   يی کارا   ی پا   من   ی ثان   در .  کنه ی م   درکمون   سوسن 

 . آراز   ی دردونه   نباش   ی چ ی ه   نگران   تو .  ستم ی م ي وا   کردم 
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  را   آراز   جواب   ی ساق   که   شد   آن   از   مانع   سپهر   ی صدا 

 . بدهد 

  ی دوره   بابا ...  گه ي د   ن ی زن ی م   بهم   رو   آدم   حال _  

  رو   سبکتون   حرکات   و   کارا   ن ي ا   شد   تموم   تون ي نامزد 

 . خودتون   ی وار ي چارد   تو   ن ي ببر 

 

  با   آراز   و   نخورد   تکان   ش ي جا   از   و   زد   ی لبخند   ی ساق 

 : گفت   حرص 

  خرس   ی تو   قد   داشتم   ساله   پنج   زن   برادر   ه ي   من _  

 .  نبود   مزاحمم 

 

 : گفت   طنت ی ش   با   سپهر 

  داست ی پ   که   نطور ي ا .  داداش   کن   قوا   د ي تجد   امشب   ه ي _  

  آفتاب   جلو   کنه   پهنمون   و   بشوره   خواد ی م   سرورجون 

 . م ی ش   خشک 
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♡ رمان  عاشقان  ♡چنل 
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و ممنوعه  و  یش  فرو  رمانهای  نی  تر  دی  جد  از  پر  یل  چن 
شی          ه م  گذاشته  ان  گی  را  صورت  به  که  یپ  چا 

♡ رمان  درخواست  گپ  ک  نی  ♡ل 
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تیز ارا  پ 
۴۹  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

جوی و  سکوت  در  شام  .د  رفتن  خانه  داخل  به  هم  همراه 
خود یگ  وصل  حی  ب  لی  دل  به  آن  از  یش  بخ  که  نی  سنگ 

.د نشستن  هم  دور  ی  یا  ری  پذ  در  بعد  و  شد  خورده  بود  آراز 
شروع را  نظر  مورد  بحث  سرور  بودند  منتظر  همه 
روزمره یا  هف  حر  به  یا  ه  قی  دق  چند  یت  وق  اما  کند، 

در و  شد  ا  جه  با  ج  شی  جا  در  آراز  نشد  یر  خب  و  گذشت 
خطاب یق  سا  بخصوص  و  ه  یق  ب  متعجب  چشمان  برابر 

:ت گف  سوسن  به 
باهات موضوع  به  راجع  وام  خی  م  جان  سوسن   _

.م بزن  حرف 

با بحث  حال  در  و  خوابانده  را  ا  هه  بچ  که  سوسن 
با بود  مغازه  کی  یه  اجار  با  رابطه  در  رورش  سه  عم 

.د کر  نگاه  او  به  آراز  حرف  نی  ا 
آرازجان؟ شده  یچ   _
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بعد و  چرخاند  هی  بق  نی  ب  را  نگاهش  .د  یش  ک  یف  پو  آراز 
.د کر  نگاه  سوسن  به  محکم  دوباره 

مراعات .ه  کن  مطرحش  ان  جه  عم  بود  قرار  راستش   _
به راجع  امشب  نی  هم  بنظرم  یل  و  .ن  کرد  منو  یگ  خست 

.ه بهتر  یل  یخ  می  بزن  حرف  هی  قض  نی  ا 

.د ش  تر  شی  ب  سوسن  تعجب 
هست؟ یل  مشک   _

.د ش  بحث  وارد  هم  سپهر 
!ه طالالقت  به  راجع   _

یلیخ   یل  و  رفتند  بال  یح  واض  طور  به  سوسن  یا  ابروه 
شیا   ج  در  که  داد  ین  نگرا  به  را  شی  جا  تعجب  نی  ا  عی  سر 
:دیس   پر  و  شد  ا  جه  جاب 

باز؟ کرده  یر  کا  دی  نو   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  کالالفه  آراز 
تو با  قبلش  دی  با  که  م  ید  کر  یر  کا  هی  سپهر  و  من   _

.. .ی  ول  می  رد  کی  م  مشورت 
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را او  حرف  یه  دنبال  تا  کرد  مجاب  را  سپهر  سکوتش 

.د ری  بگ 
قبول ممکنه  که  نی  ا  و  ون  می  نگران  بخاطر  خب  یل  و   _

به دست  تو  یه  جاز  ای  ب  و  مید  نکر  مطرحش  تو  با  ین  نک 
.مید ز  کار  نی  ا 

.د کر  نگاهشان  ه  دی  ترس  سوسن 
نیگ ب  بهم  راست  و  رک  ؟  نی  ن  زی  م  حرف  یط  قس  چرا   _

شده؟ ی 

تا کردند  نگاه  سرور  به  دو  هر  ر  ای  خت  ای  ب  آراز  و  سپهر 
نیا کردن  مطرح  دی  هم  فی  م  حال  .د  بشتاب  کمکشان  به 

.ت سی  ن  راحت  هم  آنچنان  سوسن  با  موضوع 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  سرور 
.ن داشت  نقش  تو  طالالق  تو  آراز  و  سپهر   _

:د کر  نجوا  جی  گ  سوسن 
.ن شد  ری  اس  من  بخاطر  چقدر  ونم  دی  م  که  و  نی  ا   _
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.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  سرور 
هین ز  همون  صحبت  .ت  سی  ن  حرفا  نی  ا  نقل  سوسن  نه   _

.ه بزن  تورو  دی  ق  شد  حاضر  بخاطرش  دی  نو  که 

داده حی  توض  سپهر  و  آراز  خود  بود  آن  وقت  ر  گی  د  حال 
بود کرده  پر  را  سوسن  نگاه  و  صورت  که  یت  ابهاما  و 

.د ردن  کی  م  رفع 
.د کر  نگاه  سوسن  چشمان  به  می  مستق  آراز 

طالالق ردسر  دی  ب  که  کنم  ا  دیپ  یه  را  واستم  خی  م   _
ید نها  شی  پ  .ی  باش  داشته  خودت  کنار  اتم  هه  بچ  و  یر  یگ  ب 

.د کر  دی  یا  ت  اونم  دادم  سپهر  به  رو  بود  ذهنم  تو  که 

تیز ارا  پ 
۴۹  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

؟ید نها  شی  پ  چه   _
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هیش حا  که  نی  ا  بدون  و  وقت  فوت  بدون  .د  یش  ک  یف  پو  آراز 
.د آور  زبان  بر  را  مطلب  اصل  برود 

دیق شد  حاضر  یر  چطو  دی  نو  که  یر  دا  خبر  سوسن   _
بزنه؟ رو  ا  هه  بچ  و  تو 

.د دا  تکان  سر  سوسن 
.د کر  ا  دی  پ  بود  یر  تب  چر  یه  لقم  که  دی  جد  مورد   _

.د دا  ون  ری  ب  را  نفسش  آراز 
.م ساخت  من  رو  وی  سنار  نی  ا   _

.د آم  حرف  به  سپهر 
.ن م  و   _

:د ده  حی  توض  آراز  تا  شد  باعث  سوسن  جی  گ  نگاه 
دیو ن  از  که  یت  شناخ  اون  به  وجه  تا  ب  من  سوسن  نی  بب   _
از .ه  شی  نم  لت  ای  خی  ب  ای  سادگ  نی  ا  به  ونستم  دی  م  داشتم 

.م ناخت  شی  م  ارشم  ده  شی  ش  خرده  ذات  یف  طر 

.د ز  عقب  یگ  کالالف  با  را  انش  شی  پر  یا  موه 
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هی دی  با  کنم  فکر  تا  داد  هم  دست  به  دست  ا  نی  ا  یه  هم   _
.. .ه  ش  اون  گرم  حواسش  تا  بذارم  راهش  سر  رو  زن 

:ت گف  بعد  و  داد  حی  توض  سپهر  را  داستان  یه  یق  ب 
اصالال  ، می  فت  گی  م  بهت  دی  با  .می  کرد  اشتباه  یل  یخ  سوسن   

_

نیا فکرمون  فقط  وقع  من  او  .مید  نکر  فکر  عواقبش  به 
.یش خالالص  تو  شده  طور  هر  که  بود 

.. .د  ش  رما  فم  حک  سکوت  جمع  در  ین  طول  یت  مد  یا  بر 
.د دا  دست  از  را  صبرش  آراز  ه  کی  طور 

یر کا  هر  حاضرم  .م  کرد  اشتباه   .. .م  متاسف  من  سوسن   _
.م بد  انجام  اشتباهم  جبران  یا  بر 

به مضطرب  یق  سا  .د  ز  یظ  یل  غ  پوزخند  سوسن 
سوسن پوزخند  نی  ا  کرد  یم  فکر  .د  کر  نگاه  خواهرش 

سوسن یت  وق  اما  است،  گرفته  نشانه  را  سپهر  و  آراز 
.ت اس  زده  حدس  اشتباه  دی  فهم  کرد  باز  دهان 

مورد در  منظورم  .ه  داد  جواب  ون  ته  نقش  کنم  فکر   _
!ه دی  نو 
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صفحهی بعد  هی  ثان  چند  و  گرفت  دست  در  را  ش  ای  گوش 
.د چرخان  آراز  سمت  به  را  آن 

.د فرستا  برام  شی  پ  ساعت  چند  و  نی  ا   _

ش اه  شد  ری  اج  که  ین  ز  همان  و  دیو  ن  به  زده  ت  ری  ح  آراز 
بود زن  دست  در  که  یس  عرو  ل  گه  دست  .د  کر  نگاه  بود 
یس ک  و  بود  شده  عروس  زن  .د  ا  دی  م  ین  مع  کی  فقط 

داشت تن  به  کراوات  و  شلوار  و  کت  که  ید  یو  ن  جز 
ات حی  توض  سوسن  یا  صد  .د  باش  داماد  وانست  تی  نم 

.د کر  کامل  را  عکس  با  مرتبط 
باشه شما  یه  نقش  مقابلش  زن  گرفتن  قرار  اگه  یت  ح   _
ا قی  دق  چون   .. .ه  نشد  اد  جیا  یق  فر  موضوع  اصل  تو  باز 

!ه کرد  عقد  رو  زن  نی  هم 

سوسن دست  از  را  یش  گو  و  شد  بلند  ناباور  سپهر 
.ت گرف 

.د ر  کی  نم  هضم  بود  ه  دی  د  که  را  یز  ی 
مگه؟ داشت  پله  و  پول  زن  نی  ا  آراز   _
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.دیل ما  را  چشمانش  گوشهی  افسوس  با  و  خسته  آراز 
مثل ین  کود  یا  بر  بخواد  دلت  تا  اما  نداره  پله  و  پول   _

!ه دار  یگ  زرن  دی  نو 

.د ز  ید  پوزخن 
زن ین  مع  بگذره  که  روز  چهار   .. .ن  ش  ری  پ  هم  یا  پ  به   _

!ش دندون  ری  ز  ه  ری  م  قشنگ  یگ  زند  و 

تیز ارا  پ 
۵۰  _۰ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دیش ک  یق  یم  ع  نفس  سوسن 
زن اون  دی  نو  اگه  دی  شا  .ه  بود  درست  کارتون  م  گی  نم   _
از یل  یخ  د  شی  م  رو  هی  قض  نیا  بعدا  و  رد  کی  نم  عقد  رو 

طیا شر  نی  ا  تو  الن  اما  دم،  شی  م  یک  شا  دستتون 
بوده غلطم  اگه  یت  ح  یر  کا  هر  ونم  دی  م   .. .م  ممنونتون 
من .ن  ید  دا  انجام  ام  هه  بچ  و  من  آرامش  بخاطر  باشه 
حضانت ونستم  تی  نم  وقت  چی  ه  شما  کمک  بدون 

.م ری  بگ  دی  نو  از  امو  هه  بچ 
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.د ز  گره  هم  در  را  دستانش  سرور 
؟یچ شن  موضوع  نی  ا  متوجه  ات  هه  بچ  ده  نی  آ  در  اگه   _

:د ز  ید  پوزخن  سوسن 
تیع وض  و  اخالالق  ن  دی  د  با  بخوان  اگه  ام  هه  بچ   _

نیا خوردن  بهم  و  طالالق  مقصر  منو  بازم  پدرشون 
دیم ناا  خودم  تی  ترب  از  سپهرو؛  و  آراز  ای  ن،  نی  بب  یگ  زند 
غرق اونقدر  دی  نو  مطمئنم  ون  جه  عم  بعدشم  .م  شی  م 
اش هه  بچ  د  ای  حالها  حال  که  خودشه  پوچ  یا  یش  خو 

.ه فت  وی  نم 

.د خاران  را  ش  اه  کل  سپهر 
یت نذاش  لر  تی  ه  نی  ع  سه  هفت  هی  حال  .م  خان  مامان  بفرما   _

.نی یا  پ  بره  گلمون  از  خوش  آب  ه 

.د کر  اشاره  یق  سا  به  غره  چشم  با 
معصوممون طفل  آراز  خون  زرهم  فولد  مادر  نی  ا   _

.ه شی  ش  تو  کرده  رو 
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:د دا  ادامه  یر  ت  شی  ب  نت  طی  ش  با 
مدن وی  م  وقت  هر  دوتا  نی  ا  ن  ای  جر  نی  ا  از  قبل  تا  بخدا   _
مبادله بوسه  و  ماچ  داشتن  خلوت  یه  گوش  هی  تو  جا  نی  ا 
بیج ع  ید  سر  هی  ن  ای  جر  نی  ا  بعد  از  یل  و  باهم  ردن  کی  م 
رفتم که  یر  طو  هی   .. .ه  گرفت  رو  ون  شه  رابط  یب  یر  غ  و 

.ه ن  زی  م  داد  آراز  سر  داره  ط  ای  ح  تو  یق  سا  م  دی  د 

اخم با  بود  گرفته  ید  ج  را  سپهر  ید  ج  لحن  که  سوسن 
.د کر  نگاه  یق  سا  به 

هزار ری  درگ  دارو  خه  بند  آراز  .ه  دی  بع  تو  از  ؟ی  ساق  وا   _
؟یت هس  طلبکارم  ید  کر  من  مشکل  کی  و 

ی یا  نم  مظلوم  با  دی  دی  م  خود  نفع  به  را  تی  موقع  که  آراز 
:ت گف 

نیا م  کی  اما  وام،  خی  م  معذرت  ازت  واقعا  من  سوسن   _
.. .ت  الخطاس  زی  جا  آدم  حال  .ن  ک  ت  حی  نص  رو  خواهرت 

.. .ه  شی  ش  تو  کرده  منو  خون  خواهرت  یل  و 

.د دا  تکان  سر  تی  جد  با  سپهر 
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م دی  د  ا  هه  پل  تو  من   .. .م  معصو  طفل  ه  گی  م  راست   _
ه؟ شی  ش  تو  ت  خی  ری  م  رفت  گی  م  خون  ازش  یر  چطو 

.ت انداخ  ا  هن  آ  یو  د  هر  به  یپ  چپ  چ  نگاه  یق  سا 
نقشه یک  یا  بر  نبوغتون  با  نیر  دا  قصد  ه  گی  د  یه  دفع   _

؟ نی  بکش 

:ت گف  آرام  و  انداخت  پا  یو  ر  پا  آراز 
یر کا  تو  با  کردن  مشورت  بدون  که  من  م  زی  عز   _

ید نخو  مغز  سپهر  نی  ا  ری  تقص  سوسنم  یه  یض  ق  .م  ن  کی  نم 
.د ش 

کرده سکوت  ا  هن  آ  یا  هی  ران  په  مز  برابر  در  که  سرور 
:دیس پر  ید  ج  بود 

؟ نی  کرد  ا  دی  پ  کجا  از  رو  زن  نی  ا  حال   _

ید لبخن  با  سپهر  .د  انداختن  بهم  یه  نگا  آراز  و  سپهر 
.د کر  نگاه  مادرش  به  یک  زور 

م دی  کش  زحمتشو  من   .. .ه  ک  رو  کردنش  ا  دی  پ   _
!ز آرا  هم  رو  ش  ای  هماهنگ 
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تیز ارا  پ 
۵۰  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

حرف یل  ک  .د  کر  پسرش  یه  روان  یپ  چپ  چ  نگاه  سرور 
کنترل را  خودش  اما  بزند  او  به  واست  خی  م  که  بود 

و کوتاه  شی  بجا  و  دی  نگو  یز  یچ  او  به  جمع  در  تا  کرد 
:ت گف  آراز  هم  بود  سپهر  هم  مخاطبش  ه  کی  درحال 

یز با  قهرمان  یر  طو  نی  ا  باشه  آخرتون  بار   _
!نیر ای  درم 

و سرور  ل  ای  خ  همزمان  سپهر  و  آراز  همزمان  چشم 
.د کر  راحت  ید  حدو  تا  را  یق  سا 

*****

و گذاشته  دلرام  سر  یو  ر  را  سی  خ  یه  پارچ  ه  ری  من 
.دیل نا 

.ن بک  یر  کا  هی   .. .ه  ری  م  دست  از  داره  مه  بچ  داوود   _

.دیل ما  را  ه  ری  من  یه  شان  داوود 
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نیم ه  دکتر  خوبه  .ن  ک  استراحت  م  کی  برو  پاشو  خانم   _
چند تا  ه  شی  م  خوب  گفت  ید  ین  ش  خودت  و  رفت  الن 

.. .ه  گی  د  ساعت 

ه ری  من  شدن  آرام  در  یر  یث  تا  چی  ه  داوود  یا  هف  حر 
.د کر  پاک  انگشت  با  را  چشمانش  ری  ز  یس  یخ  .ت  نداش 

نیا معصومم  طفل  یه  بچ  که  خودمونه  ری  تقص   _
.ه کرد  یف  مخ  ازمون  ارو  زی  چ 

.د چرخان  شوهرش  سمت  به  را  سرش  حرص  با 
و ال  که  کفش  هی  تو  ید  کر  پاتو  دوتا  یل  جنابعا  که  بس   _

.ه ش  نی  آرم  زن  دی  با  بالال 

غم ری  عل  دی  د  را  همسرش  بد  حال  و  تی  وضع  که  داوود 
شیا هن  زد  غر  به  او  داد  اجازه  و  کرد  سکوت  شی  ا  هم  اخ 
هم اشتباه  ه  ری  من  بنظرش  که  بخصوص  دهد  ادامه 

.ت ف  گی  نم 

.دیب کو  شی  پا  به  ه  ری  من 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                

                 

 

              

                    

 

                  

              

                

           

 

                   

           

           

 

         

                

 

 

       

بهزاد اون  ای  بخورم  خودمو  دختر  یه  غص  ونم  دی  نم   _
.ن آورد  سرش  بالالیی  چه  ت  سی  ن  معلوم  که  معصوم   

طفل

اتاق سقف  به  را  نگاهش  .ت  گرف  شدت  شی  ا  هک  اش 
نگاهشان و  تاده  سی  ا  آنجا  در  خدا  که  انگار  دوخت  دلرام 

.د ن  کی  م 
حق به  تورو   .. .م  برا  بود  لم  ای  دان  نی  ع  پسر  نی  ا  ای  خدا   _
یل ک  معصوم  طفل   .. .ش  با  جونش  حافظ  زهرا  یه  فاطم 
جز که  جوونش  داداش  به   .. .ه  دیش  ک  یت  سخ  شی  زندگ  تو 

.ن ک  رحم  نداره  رو  س  کچ  یه  اون 

دل ِس  ر  ر  گی  د  حال  .د  کر  نگاه  دلرام  به  ین  نگرا  با 
.د بو  شده  آشکار  همه  یا  بر  دخترش 

.. .ا  خد  کن  رحم  دخترم  دل  به   _

.دیش ک  سکوت  از  دست  داوود 
حرفا نی  ا  از  دلرام  یو  جل  حداقل   .. .م  خان  کن  بس   _

.ن نز 

.دیش ک  صورتش  به  یت  دس 
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اش دی  پ  سالالمت  و  سالم  جوون  نی  ا  که  اءللاللاللا  شن  ا   
_

.ه ر  ای  ب  منو  دختر  اسم  نداره  حق  اما  ه،  شی  م 

.د کر  نگاه  داوود  به  ق  یم  ع  یا  غره  چشم  با  ه  ری  من 
و بشه  اش  دی  پ  پسر  نی  ا  قسم  بابام  خاک  به  داوود   _
رو ام  هه  بچ  و  من  دی  جد  ای  هه  بهان  با  دوباره  یا  بخو 

خسته .م  ری  م  ارم  ذی  م  م  ری  گیم  طالالقمو  ید  ب  حرص 

!و ت  یا  هی  ندگ  دک  ی  از  شدم 

.د دا  عمق  را  شی  ا  هم  اخ  داوودخان 
؟ین زی  م  که  هی  حرف  چه  نی  ا  زن   _

دلرام یا  بر  که  ی  یا  داروه  و  غذا  ین  یس  و  شد  بلند  ه  ری  من 
:دیر غ  تی  جد  با  .ت  برداش  تخت  کنار  از  را  بود  آورده 

!ه ن  ای  م  ری  م  نی  بب  کن  تی  اذ  منو  دختر   _

تیز ارا  پ 
۵۰  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 
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 . برخاست   ش ی جا   از   او   دنبال   به   هم   داوود 

  پسره .  گفت   بهش   راجع   ا ی چ   ال ی دان   ی د ی شن   خوبه   خانم _  

 ...  دردسره   پا   تا   سر 

 

 . برد   ن یی پا   را   ش ی صدا 

  دخترت   سر   از   فکرش   که   ی کن   ی کار   نکه ی ا   عوض _  

  خواد ی م   دلت   ؟ ی ش ی م   معرکه   ار ی ب   ش ی آت   ی دار   بپره 

 کنه؟   بدبخت   رو   خودش   ی دست   ی دست   دخترمون 

 

 . زد   کنار   را   او   غرغر   با   ره ی من 

  اومده   بهزاد   انگار   زنه ی م   حرف   ی جور   ه ی _  

  جواب   تا   ستاده ی وا   پا لنگه   ه ی   و   من   دختر   ی خواستگار 

 .  بشنوه   مثبت 

 

 : کرد   اضافه   ی مکث   با 

!  دروغگوته   ی زاده   خواهر   اون   از   بهتر   ی ل ی خ   ادم ی ب _  

 ...  نشسته   دلم   به   مهرش   دمش ی د   ی وقت   از   اصال 

 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

  به   کرد ی نم   باور   را   همسرش   ی ها حرف   که   داوود 

  است   ده ی شن   که   یی زها ی چ   شود   مطمئن   تا   رفت   او   دنبال 

 .  ندارند   ت ی واقع 

  آرام   دلرام   بست   سرش   پشت   که   را   دلرام   اتاق   در 

  خواب   به   را   خودش   نکه ی ا   از .  گشود   را   ش ی ها پلک   ی ل 

  و   حال   واقعا   اما   داشت،   وجدان   عذاب   بود   زده 

.  کند   جوابش   سوال   پدرش   که   نداشت   را   ن ی ا   ی حوصله 

  به .  کرد   نگاه   دستش   وکت ی آنژ   به   و   آورد   بال   را   دستش 

 . زدند   نم   چشمانش   که   د ی نکش   ی ا ه ی ثان 

 

  دو   ن ی ا   بود؟   آمده   سرش   بر   یی بال   چه   بود؟   کجا   بهزاد 

  و   شد ی م   تکرار   مغزش   در   ه ی ثان   صدم   ک ی   هر   سوال 

  داد ی م   جولن   ذهنش   در   که   یی ها جواب   با   آن   بند   پشت 

  را   وجودش   تمام   ی ک ی تار   حس   و   شده   کنده   جا   از   قلبش 

.  بود   نمانده   دلش   در   ی کدورت   و   نه ی ک   چ ی ه .  د ی نورد ی م   در 

  تا   شود   متوجه   تا   داد ی م   رخ   یی جدا   ن ی ا   د ی با   که   انگار 

  تمام   وجود   با   ی حت   و   بود   بهزاد   عاشق   اندازه   چه 

 . د ی ا ی ب   رون ی ب   او   فکر   از   توانست ی نم   او   اشتباهات 
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بهنام با  شی  پ  روز  دو  که  ی  اه  نقش  رد  کی  م  دعا  هی  ثان  هر 
ا دی  پ  بهزاد  از  ید  ر  و  اد  دی  م  جواب  بود  کرده  مطرح 
یم جهن  چه  در  را  روز  چند  نی  ا  انست  دی  م  خدا  .د  شی  م 
هزار مثابهی  به  ش  اه  ین  ثا  هر  که  یم  جهن  .د  بو  گذرانده 

.د بو  سال 

سیخ شی  ا  هک  اش  بخاطر  داشت  سرش  ری  ز  بالش 

و نشست  عجله  با  .د  خور  زنگ  ش  ای  گوش  که  د  شی  م 
انداخته شی  رو  مادرش  که  ی  اه  مالالف  ری  ز  از  را  یش  گو 
بهتر تا  زد  پس  دست  با  را  شی  ا  هک  اش  .ت  برداش  بود 

ن دی  د  با  .د  نی  بب  را  یش  گو  یه  صفح  یو  ر  یه  شمار  بتواند 
که یس  استر  با  و  رفت  بال  قلبش  ضربان  بهنام  یه  شمار 

.د دا  جواب  را  تماس  بود  کرده  را  جانش  قصد 

.. .و  ال   _

.د ده  سالالم  یت  ح  نداد  اجازه  بهنام 
ید نها  شی  پ  کنم  فکر   .. .د  دا  جواب   .. .د  ش  اش  دی  پ  دلرام   _

نگران ه  گی  د  فقط  دونم  یم  ن   .. .د  دا  جواب  ید  دا  که 
.. .ش  نبا 
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انگار .د  دا  فاصله  گوشش  از  را  یش  گو  ناباور  دلرام 
ه ری  خ  یش  گو  به  شوک  با  ه  ین  ثا  چند  است  خواب  در  که 

.د چسبان  گوشش  به  را  یش  گو  بعد  و  شد 
حرف خودش  با  اومده؟  سرش  بالالیی  چه  کجاست؟   _

؟ید ز 

.ت گذاش  قلبش  یو  ر  را  دستش 

.. .ه  شی  نم  باورم  خدا  یا  و   _

:د دا  جواب  عی  سر  بهنام 
.. .ه  مشهد  یا  ارست  می  ب  از  ی  کی  تو   .. .م  دلرا  ت  سی  ن  جا  نی  ا   _
.. .ن  زد  زنگ  بهم  ارستان  می  ب  از  .م  نزد  حرف  خودش  با 

تیز ارا  پ 
۵۰  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د دا  قورت  را  دهانش  آب  دلرام 
چرا مگه؟  آوردن  سرش  بالالیی  چه  چرا؟  مشهد   _

ارستانه؟ می  ب 
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  که   ی آدم   اون   فقط .  دونم ی نم   ی چ ی ه ...  دلرام   دونم ی نم _  

  ی چ   هر .  خوبه   حالش   گفت   بود   زده   زنگ   مارستان ی ب   از 

  خواد ی نم   بهزاد   گفت   بزنم   حرف   باهاش   کردم   التماس 

  باز   دم ی رس ...  فرودگاهم   الن ...  شش ی پ   برم   گه ی م   و 

 . زنم ی م   زنگ   بهت 

 

 . شد   بلند   تخت   ی رو   از   آشفته   دلرام 

 . ام ی م   منم _  

 

  تو   بمون .  که   ست ی ن   ک ی نزد   راه   ؟ ی ا ی ب   کجا _  

  اصال .  بزنه   زنگ   بهت   گم ی م   اونجا   دم ی رس ...  تون خونه 

 ... نجا ی ا   م ی ا ی ب   دارم   برش   رم ی م   ه ی چ   زنگ 

 

  تا   د ی با   شده   طور   هر .  بماند   خانه   در   بتواند   بود   محال 

 .  رساند ی م   مشهد   به   را   خودش   فردا 

  زنم ی م   زنگ ...  نکن   خاموش   رو   ت ی گوش   لطفا   بهنام _  

 . بهت 
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منتها زد  هی  گر  ری  ز  مجدد  شد  تمام  که  بهنام  با  تماسش 

را خدا  بار  هزار  .د  بو  یل  خوشحا  سر  از  ش  اه  یر  گ  بار  نی  ا 
وصل دستش  به  که  یم  سر  برداشتن  با  و  گفت  شکر 

.د ز  ون  ری  ب  اتاقش  از  بود 
.د بو  شوک  در  خوش  خبر  نی  ا  ن  دی  شن  از  همچنان 
ینیریش از  تر  شی  ب  برابر  هزار  ش  ای  نی  ری  ش  که  یر  خب 

که شد  شه  متوج  پدرش  اول  .د  بو  کنکور  در  ش  ای  قبول 
.دیر پ  جا  از  ش  سی  خ  صورت  ن  دی  د  با 

؟ید کر  هی  گر  چرا  جان؟  بابا  شده  یچ   _

با دلرام  .د  کشان  ون  ری  ب  آشپزخونه  از  را  ه  ری  من  سوالش 

:ت گف  ان  جی  ه 
.. .ش  کردن  ا  دی  پ   _

دلرام اشک  از  سی  خ  صورت  به  دلهره  با  که  ه  ری  من 
.دیش ک  یا  آسوده  نفس  بود  ه  ری  خ 

کردم فکر  .ی  کرد  جونم  نصف  بچه  نکنه  ت  لی  ذل  خدا   _
.ه اومد  سرش  بالالیی  لل  زبونم 

.ت گذاش  قلبش  یو  ر  را  دستش 
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چرا حال  خب  .ه  شی  م  ا  دی  پ  گفتم  ید  ید   .. .ر  خداروشک   _
؟ین کی  م  هی  گر 

.د ز  پس  را  شی  ا  هک  اش  خجالت  با  دلرام 
.. .ن  ماما   _

:ت گف  مردد  دلرام  که  کرد  نگاهش  یل  سوا  ه  ری  من 
.. .د  مشه  برم  دی  با  من   _

او سمت  به  سرش  شد  باعث  پدرش  سوال  یا  صد 
.د بچرخ 

؟یچ یا  بر  مشهد   _

.. .د  مشه  تو   .. .ه  ارستان  می  ب  تو   _

.د رفتن  بال  ه  ری  من  یا  ابروه 
مشهد؟ تو  چرا  ؟ی  چ  برا  ارستان  می  ب  .ه  بد  مرگم  خدا   _

اومده؟ روزش  به  یچ  مگه 

:دیل نا  دلرام 
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.. .ن  ماما  ندارم  خبر  منم   _

.د آور  نی  یا  پ  را  شی  صدا 
.د مشه  برم  وام  خی  م  نی  هم  یا  بر   _

.دیش ک  درهم  را  شی  ا  هم  اخ  داوود 
.ه نکرد  لزم   _

.د نکر  ه  ری  من  یا  هم  اخ  به  یه  توج 
خونه نی  ا  تو  حرفشو  ه  گی  د  شده  اش  دی  پ  که  حال   _

.م تمو  و  نم  کی  م  حساب  هی  تسو  باهاش  برگرده  .م  نشنو 

تیز ارا  پ 
۵۰  _۴ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

چشمانش با  و  دوخت  ه  ری  من  به  را  ابش  تی  ب  نگاه  دلرام 
طیا شر  که  ه  ری  من  .د  بشتاب  کمکش  به  تا  کرد  التماس  او  به 

نرم بپردازد  بحث  به  همسرش  با  که  دی  دی  نم  یر  طو  را 
:ت گف  دخترش  به  رو 
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بری بخوای  تو  تا   .. .ه  راه  یل  ک  مشهد  تا  مادر  دلرام   _
.ه خون  برگشتن  خودشون  اونا  اونجا 

:دیل نا  دلرام 
الن خب  مسافرت؟  می  بر  بهم  نید  بو  نداده  قول  مگه   _
شمام .م  یت  نرف  ساله  چند  مشهد؟  از  بهتر  کجا   .. .ه  وقتش 

.نین کی  م  رت  ای  ز  هی  نی  ری  م 

.د کر  اخم  داوود 
یو ر  تو  ه  بی  غر  پسر  بخاطر   .. .ر  دخت  بکش  خجالت   _

کردم رو  خرابت  حال  مراعات  دلرام  ؟ی  تاد  سی  وا  ما 
میریم ؟ی  وا  خی  م  مسافرت  .م  نگفت  بهت  یز  یچ  که 

م فی  تکل  یش  خوب   .. .ن  اصفها  از،  ری  ش  می  ری  م   .. .ل  شما 
.م ن  کی  م  روشن  باهات  رو 

:دیل نا  دلرام 
.. .ا  توروخد  بابا   _

.د کر  تمام  را  بحث  ه  ری  من 
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  پدرت   با   خوام ی م   من   اتاقت   تو   برو   دلرام _  

 . بزنم   حرف   ی خصوص 

 

  با   و   اجبار   به   ست ی ن   ی گر ی د   ی چاره   راه   د ی د   که   دلرام 

  دوار ی ام .  برگشت   اتاقش   داخل   به   افتاده   فرو   ی ها شانه 

 . کند   نرم   را   پدرش   دل   ی کم   بتواند   مادرش   بود 

 ***** 

  را   مرگ   درد   شدت   از   که   کرد ی م   درد   چنان   کتفش 

  ده ی شن   زور   به   که   یی صدا   با   د ی د ی م   چشمش   مقابل 

 : د ی نال   شد ی م 

 ... مسکن _  

 

 . شد   خم   صورتش   ی رو   بهنام 

 ؟ ی دار   درد   بهزاد؟   ی گ ی م   ی چ _  

 

 . نشد   برادرش   جواب   منتظر 

 . بزنن   مسکن   برات   گم ی م   الن _  
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سال هزار  نظرش  در  پرستار  زدن  صدا  و  بهنام  رفتن 
چشمانش که  فت  ای  یص  خالال  درد  از  ین  زما  .د  یش  ک   

طول

.ت رف  فرو  یر  ب  خی  ب  یا  ین  د  در  و  افتادند  هم  یو  ر 
****

از یک  در  چی  ه  .د  چرخان  اطراف  در  در  را  ش  جی  گ  نگاه 
تنها .ت  نداش  بود  آن  در  که  ین  مکا  و  زمان  و  تی  موقع 

شدن کمتر  بود  داده  بهبود  را  حالش  یم  ک  که  یز  ی 
راستش کتف  در  که  ید  در  بخصوص  شی  ا  هد  در 
.د کر  لی  متما  چپ  به  یم  ک  را  سرش  .د  بو  دی  چی  پی  م 
یو ر  که  بهنام  ن  دی  د  با  اما  گرفتند،  درد  عضالالتش 

درد بود  زدن  چرت  حال  در  کنارش  یک  یت  پالالس  ی   
صند

:د کر  صدا  را  او  مق  ری  ب  و  کرده  فراموش  را 
.. .م  بهنا   _

.د کن  شی  صدا  بلندتر  کرد  یع  س  دی  نشن  بهنام  دی  د  یت  وق 
.. .م  بهنا   _

نداد یت  یم  اه  اما  .د  یش  ک  ر  یت  هم  ش  اه  نی  س  کرد  حس  بار  نی  ا 
او باز  چشمان  ن  دی  د  با  و  دی  پر  خواب  از  بهنام  چون 

.د ش  بلند  شی  جا  از  عی  سر 
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بهزاد؟ یب  خو   _

تیز ارا  پ 
۵۰  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د کر  نگاهش  ال  حی  ب  بهزاد 
شده؟ یچ   _

:دیر غ  بهنام 
کجا روز  چند  نی  ا  یگ  ب  دیا  ب  تو  ؟ی  رس  پی  م  من  از   _

رو سالم  یا  ج  هی  که  آوردن  سرت  بالالیی  چه  ؟ی  بود 
بهزاد اصالال؟  کردن  ولت  که  شد  چطور  ت؟  سی  ن  تنت 

شده؟ ی 

به را  گذشته  روز  چند  اتفاقات  تمام  تازه  انگار  که  بهزاد 
:دیس پر  بهزاد  سوالت  تمام  به  وجه  تی  ب  بود  آورده  د  ا 

؟یر دا  خبر  دلرام  از   _

.د کر  اخم  بهنام 
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؟ید آور  سرش  بالالیی  چه  ین  و  دی  م  دارم؟  خبر   _

با باشد  داشته  بهزاد  بد  تیع  وض  به  یه  توج  که  نی  ا  بدون 
:د دا  ادامه  یم  ح  ری  ب 

روز چند  نی  ا  و  ت.   . .ه  خون  یه  گوش  هی  افتاده  ضی  مر   _
شهرو یه  کوچ  به  کوچه  شب  تا  صبح  از  من  همراه 

کارش کرد  یب  ا  تی  ب  و  هی  گر  اونقدر  تهشم   .. .ه  گشت  دنبالت 
.ه درمانگا  به  دی  کش 

.ت بس  را  چشمانش  بهزاد 
.م بهنا  کن  بس   _

:دیر غ  بهنام 
نیا گفتم  بهت  بار  هزار  بهزاد؟  کنم  بس  رو  یچ   _
.یدیم خودت  دست  کار   .. .ن  ک  ول  رو  تی  یا  جن  یا  کار 

انداختن رو  ته  جناز  ا  بی  تقر  ین  و  دی  م  .ت  نرف  گوشت  تو 
ارستان؟ می  ب  جلو 

.د کر  باز  را  شی  ا  هک  پل  یل  بهزاد 
.م بزن  حرف  دلرام  با  وام  خی  م   _
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.د ش  یب  عص  بهنام 
م؟ گی  م  یچ  دارم  من  ید  یم  گوش  چی  ه   _

.د کر  تکرار  را  ش  اه  خواست  بهزاد 
.م بزن  حرف  باهاش  وام  خیم   .. .م  دلرا  بزن  زنگ   _

حرص با  ت  سی  ن  او  فی  حر  معمول  طبق  دی  د  که  بهنام 
نبود باخبر  دلرام  تی  وضع  از  اگر  .د  یش  ک  را  شی  موها 

بهزاد یا  صد  ن  دی  شن  منتظر  چقدر  او  انست  دی  نم  و 
علم با  اما  دهد،  گوش  بهزاد  حرف  به  بود  محال  است 
را یش  گو  و  گرفت  را  دلرام  یه  شمار  موضوع  نی  ا  به 

.د چسبان  بهزاد  گوش  به 

یا صد  تا  ماند  منتظر  و  شد  گوش  بهزاد  وجود  تمام 
از بعد  .د  یش  نک  طول  د  ای  ز  انتظارش  .د  بشنو  را  دلرام 

یه پرد  دلرام  خستهی  و  نگران  یا  صد  بوق  دو 
.د لرزان  را  دلش  و  داده  تکان  را  گوشش 

؟یش شی  پ  شده؟  یر  خب  بهنام   _
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بود مسببش  که  دلرام  یا  صد  غم  از  شرمنده  بهزاد 
.د ز  صدا  را  او  و  بست  را  چشمانش 

.. .م  خان  یل  د   _

یا صد  بعد  و  شده  برقرار  سکوت  هی  ثان  چند  یا  بر 
.دیچیپ یش  گو  در  دلرام  یه  د  زن  ا  جی  ه  و  ناباور 

؟یب خو  ؟ی  خودت  بهزاد   _

:د دا  جواب  دلتنگ  بهزاد 
.م زی  عز  خوبم   .. .د  بهزا  جون   _

.د ش  بلند  دلرام  ق  هق  ه  یا  صد 
که ید  بو  کجا  ؟ی  بود  کجا   .. .م  رد  کی  م  دق  داشتم   _

بالالیی چه  ؟ی  ارستان  می  ب  چرا  اصالال  .د  نبو  ازت   
یر خب 

اومده؟ سرت 

تیز ارا  پ 
۵۰  _۶ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 
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لحن در  داشت  که  ید  در  رد  کی  م  یع  س  که  بهزاد 
دروغ به  و  کرد  یز  یر  اخم  نگذارد  ری  تاث  شی  صدا 

:د دا  جواب 
رو یچ  همه  م  ای  م  نترس  .م  خوب   .. .ا  دی  مر  ت  سی  ن  یز  یچ   _

.کید نز  از  نم  کی  م  فی  تعر  برات 

.ت گرف  شدت  دلرام  یه  یر  گ 
دعوام .ه  ار  ذی  نم  بابا   .. .ت  شی  پ  م  ای  ب  وام  خی  م  بهزاد   _

.ت م  نی  بب  وام  خی  م  یل  و  .د  کر 

مدت نی  ا  در  ظاهرا  .د  ش  درهم  تر  شی  ب  بهزاد  یا  هم  اخ 
داده رخ  ید  ای  ز  اتفاقات  بود  شده  ربوده  که  یه  کوتا 

.د بودن 
کرد؟ دعوات  چرا   _

را چشمانش  یگ  خست  با  تا  شد  باعث  دلرام  یا  صد 
.د ببند 

.م بگ  بهشون  رو  یچ  همه  شدم  مجبور   _

.ت گرف  شدت  قش  هق  ه 
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هیو تس  باهات  ید  برگر  یت  وق  .ت  م  نی  بب  ندارم  حق  گفت   _
.م تما  و  نه  کی  م 

و بود  داشته  نگه  بهزاد  گوش  دم  را  یش  گو  که  بهنام 
حرف نی  ا  ن  دی  شن  با  دی  ن  شی  م  ا  بیر  تق  را  ا  هن  آ  یه  مکالم 
شیا ج  در  خواست  بهزاد  .د  دا  تکان  افسوس  با  را  سرش 

دلرام ین  نگرا  و  درآمد  آخش  یا  صد  که  شود  ا  جه  با  ج 
.د ش  تر  شی  ب 

شکسته؟ تی  یا  ج  شده؟  چت  بهزاد   _

نا کامالال  خودش  که  نی  ا  با  کند  آرام  را  او  کرد  یع  س   
بهزاد

.د بو  آرام 
یچ همه  و  ردم  گی  برم  خودم  .ش  نبا  نگران   .. .م  دلرا   _

.م ن  کی  م  درست  رو 

ادا کامل  را  او  اسم  بهزاد  یت  وق  اصالال  .د  نش  آرام   
دلرام

.د نبو  یگ  شی  هم  شاد  و  شوخ  بهزاد  همان  ین  عی  رد  کی  م 
موضوع انگار  که  بهزاد  اما   ، دی  بگو  یز  یچ  خواست 

:دیس پر  عی  سر  بود  کرده  مشغول  را  ذهنش  ید  ید  ج 
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  شد؟   ی چ .  بود   اومده   ها جه ی نت ...  کنکورت   دلرام _  

 ؟ ی قبول 

 

 : داد   جواب   شکننده   ی لحن   با   دلرام 

  بگم .  شدم   قبول   بگم   بهت   بزنم   زنگ   خواستم ی م _  

  بخاطر   بگم .  شده   صد   ر ی ز   م رتبه ...  ی زد   حدس   درست 

  ی کل   قبل   ی سال   مثل   ست ی ن   لزم   گه ی د   کمکات   و   تو 

 ...  کنم   تحمل   استرس 

 

 : د ی نال   نادم   بهزاد 

  ی ول   کردم   تت ی اذ   ی ل ی خ ...  د ی ببخش ...  دلرام   د ی ببخش _  

  تا   شت ی پ   گردم ی م   بر   ع ی سر   ی ل ی خ ...  کن   ی صبور   کم ی 

  و   مامان   با .  باش   خودت   مراقب .  م ی بزن   حرف   ی حضور 

  باهاشون   خودم   برگردم .  من   بخاطر   نشو   ر ی درگ   باباتم 

 . کنم ی م   صحبت 

 

 : د ی پرس   دلتنگ   دلرام 

 ؟ ی گرد ی برم   ی ک _  
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که ید  در  با  .ت  انداخ  بهنام  به  یه  نگا  ر  ای  خت  ای  ب  بهزاد 
دیع ب  رد  کی  م  احساس  بدنش  یا  اعض  ک  تک  ت  در 

.د شو  سرپا  زی  ن  ر  گی  د  روز  چند  تا  بتواند  انست  دی  م 
فاصله او  گوش  از  را  یش  گو  که  دی  فهم  را  دردش  بهنام 

قطع را  تماس  و  زده  حرف  دلرام  با  مختصر  .د  دا 
و نشسته  یل  صند  یو  ر  بهزاد  تخت  کنار  بعد  .د  کر 

.د کر  کی  نزد  او  به  را  سرش 

آوردن؟ سرت  بالالیی  چه  بهزاد   _

:دیس پر  دهد  را  جوابش  که  نی  ا  بدون  بهزاد 
؟یز مجا  یا  فض  تو  ید  ز  من  یا  ج  رو  خودت  تو   _

تیز ارا  پ 
۵۰  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.دیش ک  یف  پو  بهنام 
و استرس  شدت  از  داشتم   .. .م  یت  گش  دنبالت  روز  چند   _
حدس .د  نبو  بند  ی  یا  جچ  یه  به  دستم  .م  در  می  م  ین  نگرا 
ید درافتا  باهاشون  که  ی  یا  آدم  همون  از  یک  ی  دم  زی  م 
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بهم زدم  حرف  دلرام  با  یت  وق   .. .ن  آورد  سرت  بالالیی 
وانمود و  بذارم  پست  هی  یز  مجا  یا  فض  تو  بهتره  گفت 
ت ری  گ  اگه  که  هست  احتمالش  یر  طو  نی  ا  گفت  !م  توا  کنم 
ولت و  کنن  شک  پست  نی  ا  ن  دید  با  هم  باشن  انداخته 

.د بو  نی  ا  مد  وی  برم  دستم  از  که  یر  کا  تنها  .ن  کن 

.د فرستا  ون  ری  ب  را  دردناکش  نفس  بهزاد 
!م توا  و  دلرام  ن  وی  مد  جونمو  پس   _

.د ور  ای  درب  سر  ماجرا  از  بود  کنجکاو  بهنام 
شده؟ یچ  ین  ک  فی  تعر  وای  خی  نم   _

!ه بپرس  آدرس  تا  کرد  پارک  کنارم  ون  هی  کوچه  تو   _
.م ای  می  قد  ساختمون  هی  تو  م  دی  د  و  شد  باز  چشام  بعدش 

بود؟ یک  کار   _

.د دا  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  بهزاد 
دن زی  م  کتکم  شب  تا  صبح  که  ی  یا  آدم   .. .م  دی  نفهم   _

صورتشون که  می  یا  اون  وشوندن،  پی  م  رو  صورتشون 
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.. .ن  رفت  گی  م  دستور  ه  گی  د  یا  ج  از  بود  مشخص 

دیا نب   .. .م  مد  وی  ن  کوتاه  یل  و  .ن  بکش  حرف  ازم  واستن  خی  م 
.میک واقعا  من  ن  دی  هم  فی  م 

که یز  رو  چند  تصور  با  .ت  بس  یل  ا  حی  ب  با  را  چشمانش 

یم جهن  .د  بو  شده  دگرگون  حالش  بود  گذرانده  جهنم  در 
.د بو  ته  خی  گر  آن  از  برادرش  و  دلرام  کمک  با  که 
نید ر  کی  نم  آپ  رو  دی  جد  پست  اون  اگه   .. .م  دلرا   _
.م بود  داده  جون  پاشون  و  دست  ری  ز  الن  احتمال 

:د کر  زمزمه  مضطرب  بهنام 
ارستان؟ می  ب  ید  اوم  یر  چطو   _

وسط انداختنم  شب  نصف  پست  اون  ن  دی  د  از  بعد   _
.دیس ر  دادم  به  رهگذر  هی   .. .ن  ارستا  می  ب  کی  نزد  یه  کوچ 

؟ید ز  حرف  اومده؟  سی  پل   _

.د کر  باز  را  شی  ا  هک  پل  یل  بهزاد 
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بزنم حرف  ونم  تی  نم  و  بده  حالم  ن  دی  د  .د  بو  اومده   _
.و نگ  یچ  یه  تو  برگشتن  باز  اگه  .ن  رفت 

؟یچ ین  عی   _

:ت گف  بعد  و  کرد  مکث  یم  ک  بهزاد 
بزنم حرف  که  ین  و  دی  م  .د  ایم  ن  دم  ای  یچ  یه  بگم  دی  با   _

.ه فت  وی  م  ری  گ  خودم  یا  پ 

.ت گرف  دستانش  ن  ای  م  را  سرش  بهنام 
ید کر  فکر   .. .ش  آخر  نم  کیم  دق  دستت  از  من  بهزاد   _
بازم اگه  الن؟  ین  ک  ار  کیچ  یا  و  خی  م  نن؟  کی  م  ولت 

؟ین کی  م  ار  کی  چ  سراغت  ن  ای  ب 

.د کر  نگاهش  کالالفه  بهزاد 
از وام  خی  م  فقط  .م  ون  دی  نم  یچ  یه   .. .م  بهنا  ونم  دی  نم   _

م؟ شی  م  مرخص  یک  یس  بپر  کاش  .م  بر  جا  نی  ا 

.د ز  ید  پوزخن  بهنام 
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کن فرض  .ت  سی  ن  تنت  تو  سالم  یا  ج  هی  مرخص؟   _
.یر بخو  تکون  ین  و  تی  نم  .ی  مرخص  الن  بگن 

خونه؟ ید  برگر  وای  خی  م  یر  چطو 

.دیر غ  وصله  حی  ب  بهزاد 
یط غل  هی  رو  شه  یق  ب   .. .ن  کن  مرخصم  بگو  فقط  تو   _

.م ن  کی  م 

تیز ارا  پ 
۵۰  _۸ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

مده؟ وی  ن  یس  ک  نی  بب  بده  آب  یش  گو  و  سر  هی  بهنام   _

یو ر  را  دستش  آب  ان  وی  ل  و  رفته  در  کوره  از  بهنام 
.دیب کو  کانتر 

پدر سه  هفت  هی  .ا  توروخد  ه  قیق  د  چند  شو  خفه  بهزاد   _
مشهد از  ت  بی  مص  و  یت  بدبخ  هزار  با  .ی  درآورد  منو 

رو جمله  نی  هم  بند  کی  ید  یس  ر  یت  وق  از  جا  نی  ا  آوردمت 
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خونه یس  ک  !ن  ت  سی  ن  بگم؟  بهت  بار  چند  .ی  ن  کی  م  تکرار 
.ت سی  ن 

.د کر  اخم  بهزاد 
.ه نکن  تو  محتاج  رو  س  کچ  یه  خدا   _

:دیر غ  بهنام 
غرغر فقط  زنا  ری  پ  نی  ع  .د  ببن  دهنتو  بهزاد  یا  و   _

وجود با  .ه  باش  خونه  دلرام  فرض  بر  اصالال  .ی  ن  ک   
م

ه دی  فهم  باباش  ؟ی  کن  یط  غل  چه  یا  و  خی  م  باباش  مامان 
دخترش به  ه  گی  د  اره  ذی  نم  عمرا  یت  هس  یا  ونه  وی  د  چه 

.یش کی  نزد 

.د بر  شی  موها  یل  را  راستش  دست  بهزاد 
رو تو  منت  وگرنه  ت  سی  ن  دسترس  در  دلرام  یش  گو   _
مفت حرف  و  ید  ببن  دهنتو  بهتره  بعدشم  .م  دی  ش  کی  نم 

.ین نز 

آب ان  وی  ل  با  همراه  را  بهزاد  یا  داروه  پاکت  بهنام 
.ت رف  او  کنار  و  برداشت 
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تازه هم  ما  .ه  ک  ونه  می  نم  ون  ری  ب  اون  ابد  تا  دلرام   _
.ن ای  م  اونام  .ب  بخوا  بذار  سرتو  ه  قی  دق  دو  .م  ید  یس  ر 

.د دا  او  دست  به  و  دی  کش  ون  ریب  ورقش  از  را  ا  هص  قر 
.ب بخوا  بخور  ارو  نی  ا  ای  ب   _

:د کر  زمزمه  و  خورد  را  شی  داروها  بهزاد 
ارستان می  ب  همون  تو  که  بخوابم  واستم  خی  م  اگه  من   _
دلرام بخاطر  تا  زدم  شی  آت  و  آب  به  خودمو  .م  وند  می  م 

.م برگرد 
.ن کن  مرخصم  تا  دادم  تی  رضا  خودم  دست  با 

.د کر  نگاهش  افسوس  با  بهنام 
.م هست  حماقتات  و  یز  لجبا  ن  ای  جر  در  بله   _

یش با  داشته  دوست  دل  ته  از  رو  یک  ی  خودت  یت  وق   _
.یم ه  فی  م  منو  حال 

.ت گذاش  مام  ته  می  ن  را  ان  شی  ا  هف  حر  ف  اف  ا  زنگ  یا  صد 
.د ش  ا  جه  جاب  شی  جا  در  بهزاد 
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دلرامه؟ نکنه   _

.ت رف  ف  اف  ا  سمت  به  بهنام 
؟یاه خون  تو  که  شد  خبردار  کجا  از  دلرام   _

ف اف  ا  ور  تی  مان  یو  ر  بسته  نقش  ری  تصو  به  یه  نگا 
.ت انداخ 
.ه آراز   _

.دیب خوا  بهزاد  باد 
که ین  او  از  یل  و  د  ای  م  هم  یل  بغ  کوچه  یه  یا  همس  الن   _

.ت سی  ن  یر  خب  وام  خی  م  من 

.د کر  باز  را  در  بهنام 
اصالال بابا  .ت  رف  سرم  بابامون  مامان  روح  به  بهزاد   

_

.م دلرا  دنبال  ردم  گی  م  خودم  .م  کرد  غلط 

تا و  دی  کش  درهم  را  شی  ا  هم  اخ  لجباز  یک  کود  مثل  بهزاد 
.د کر  سکوت  آراز  ن  دی  رس 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

                  

               

       

 

         

              

                 

 

 

 

 

 

                    

   

                    

           

                  

   

           

 

خانه داخل  یت  وق  .د  یس  ر  راه  از  ین  یر  یش  یه  جعب  با  آراز 
:دیس پر  شوکه  دی  د  را  بهزاد  تی  وضع  و  شد 

بهت؟ شده  یا  هسته  یه  حمل   _

:د دا  جواب  بهنام  بهزاد  یا  بج 
ه؛ دی  ند  رو  جونش  دلرام  .ه  ری  نگ  تورو  یه  پاچ  بپا   _

.هیک شا  آدم  و  عالم  از  خورده  سنگ  به  ش  ری  ت 

تیز ارا  پ 
۵۰  _۹ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

کنار و  داده  بهنام  دست  به  را  ین  یر  یش  یه  جعب  آراز 
.ت نشس  بهزاد 

ه نی  بب  فه  ای  ق  و  شکل  نی  ا  با  تورو  معصوم  طفل  دلرام   _
.ت سی  ن  که  بهتر  همون  !ه  ن  کی  م  سکته  که 

ین ا  شی  پ  روی  یا  هم  زخ  و  ا  هید  کبو  به  یا  اشاره  دست  با 
.د کر  او 

.ن نذاشت  تنت  تو  سالم  یا  ج  آشغال   _
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:د کر  زمزمه  کالالفه  بهزاد 
.د کر  رحم  بهم  خدا   _

.د دا  تکان  سر  آراز 
ه دی  ناد  مارو  یا  حرف  گاو  هی  نی  ع  امروز  به  تا  بهزاد   _
ت سی  ن  تنت  تو  سالم  یا  ج  هی  که  حال  حداقل  .ی  گرفت 
.م گی  م  یچ  نی  بب  کن  گوش  و  ری  بگ  عبرت  درس 

که نی  ا  یا  بر  آراز  و  چرخاند  او  سمت  به  را  سرش  بهزاد 
مقابل و  داده  ری  یغ  ت  را  نشستنش  یا  ج  باشد  راحت  او 

.ت نشس  او  تخت 
دیا ب  فعالال  اما  ،ی  دار  دوست  دلرامو  ونم  دی  م  بهزاد   _
ان ری  ا  از  ین  ک  جمع  و  ین  بز  رو  یق  عاش  و  عشق  دی  ق 

.یر ب 

راه نی  ا  به  قبالال  نشد،  شوکه  آراز  نهاد  شی  پ  از  بهزاد 
.د ده  ادامه  او  تا  کرد  سکوت  هم  باز  اما  بود،  ه  دی  شی  اند 
ولت ید  بر  در  به  سالم  جون  که  حال  نکن  فکر   _

یت ح   .. .ه  ک  ید  فتا  وی  درن  نفر  دو  یک  ی  با  ماشاءللاللاللا  .ن  ن   
کی م 

کدوم آورده  سرت  بالالرو  نیا  که  یس  ک  ین  و  دی  نم   
النشم
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!ب آ  رو  یت  خی  ر  رو  ون  شه  پت  که  بوده  ی  یا  آدم  از  ک 

که یا  نقشه  مثل  ی  یا  هه  نقش  با  ه  گی  د  بندازن  ت  ری  گ  بار  نی  ا 
.یر بی  نم  در  به  سالم  جون  هم  دی  کش  دلرام 

بود ه  ری  خ  بهزاد  چشمان  در  ه  کی  حال  در  و  قاطع  و  محکم 
:ت گف 

همه م  کم  ک  اونوقت  .ی  بر  ان  ریا  از  سال  دو  یک  ی  دی  با   _
هیق ب  سر  از  م  تی  پاراز  جیپ  ه  گی  د  و  ه  ری  م  د  ای  از  ی 

و سر  تو  تا  .ه  شد  قبول  دانشگاه  از  تازه  دلرام  .ه  فت  وی  م 
هی به  رو  دانشگاهش  اونم  ید  ب  تی  زندگ  به  ین  سامو 

.ه سون  ری  م  ی  یا  ج 

.د ز  پوزخندی  درهم  ی  یا  هم  اخ  با  بهزاد 
راحته؟ ید  کر  فکر   _

:دیر غ  تی  عصبان  با  بهنام  آراز  یا  بج 
نیا اما  باشه،  یت  راح  کار  نه  کی  نم  فکر  یس  ک  نه   _

عواقب یا  پ  یت  نگف  مگه  .ه  خودت  یا  حماقت  یه  جی  نت 
.ن عاقبتشو  نی  ا  بفرما  خب  ؟ی  هست  ات  می  تصم 
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 . کرد   د یی تا   را   بهنام   حرف   آراز 

  خوب   که   حالت .  شه ی م   بدتر   ی چ   همه   ی بمون   بهزاد _  

  با   ی دار   فرصت   مدتم   ن ی ا   تو .  برو   و   کن   جمع   شد 

 . ی بزن   حرف   ش خانواده   و   دلرام 

 

  موضوع   ن ی ا   به   پرداختن   از   خواست ی م   دلش   که   بهزاد 

 : د ی پرس   آراز   از   ربط ی ب   برود   طفره 

 چخبر؟   خودت   از .  کن   ول   حرفارو   ن ی ا _  

 

 . انداخت   پا   ی رو   پا   و   داد   ه ی تک   ی راحت   به   آراز 

.  نذاشت   ر ی اردش   گه ی د   اما   مشهد،   ام ی ب   خواستم ی م _  

  خدمت   د ی با   ی کش ی م   نفس   و   شده   دات ی پ   که   حال   گفت 

 . ی خواستگار   م ی بر   براش   تا   م ی ش   حاضر   و   م ی باش   اون 

 

 . د ی خند   بهزاد 

 ؟ ی کرد   دوماد   رو   عموت   پس _  

 

 . افتاد   خنده   به   هم   آراز 
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.  م مزه ی ب   ی شوهرعمه   به   شد   ل ی تبد   م بامزه   ی عمو _  

  ی مه ی ول   دوماد   عروس   د ی جد   ی خونه   تو   تا   م ی دعوت   فردام 

 ! م ی بخور   ی عروس 

 

 ت ی پاراز # 

 ۵۱۰_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  و   د ی چرخ   ر ی اردش   محور   حول   شان ی ها صحبت   ی ه ی بق 

  همسر   با   زدن   حرف   از   بعد   بود   توانسته   چگونه   نکه ی ا 

 .  برسد   اش خواسته   به   فرزندانش   کردن   ی راض   و   سابق 

 

  را   تذکراتش   دوباره   رفتن   موقع   اما   نماند   اد ی ز   آراز 

  زمان   شدنشان   تنها   و   آراز   رفتن   از   بعد .  کرد   تکرار 

  که   تفاوت   ن ی ا   با   بود   کرده   دا ی پ   آمدن   کش   قصد   دوباره 

  بهنام   ی ها حرف   به .  زد ی نم   غر   و   کرده   سکوت   بهزاد 

  فقط   او   ی ها حرف   د یی تا   در   گاه   و   داد ی م   گوش   ی سرسر 

 .  داد ی م   تکان   را   سرش   کوتاه 
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م لی  ف  و  کتاب  با  او  کردن  سرگرم  یا  بر  بهنام  یا  ه   
تالال

کمک به  شب  تا  .ت  نداش  یپ  در  یا  ه  جی  نت  زی  ن 
ین زما  یا  هه  باز  در  بودند  آور  خواب  که  ی  یا  هن  مسک 

زدن چرت  حال  در  که  یت  وق  یت  ح  اما  زد،  چرت  کوتاه 
.ت داش  را  دلرام  یا  هو  دلش  هم  بود 

بهنام یا  صد  بود  زدن  چرت  حال  در  یت  وق  شب 
.د کر  رش  ای  هوش 

.د ای  م  صدا  ید  ورو  از  داره  کنم  فکر  .ه  بد  گوش  بهزاد   _

داد یا  صد  که  شد  ا  جه  جاب  شی  جا  در  یت  سخ  به  بهزاد 
.د کر  اخم  بهنام  .د  ش  بلند  ش  اه  شد  خرد  یا  هن  استخوا 

.سهیا همس  م  نی  بب  کن  صبر   _

نگاه ون  ری  ب  به  یم  چش  از  و  رفت  ید  ورو  در  سمت  به 
.د کر 

واحدشان در  زنگ  که  بود  نگرفته  فاصله  در  از  هنوز 
.د ت  سی  با  شی  جا  سر  بهنام  شد  باعث  و  درآمد  صدا  به 

:ت گف  هول  بهزاد 
.ن ک  وا  درو  برده  ماتت  چرا   _
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در بهزاد  منتظر  چشمان  برابر  در  و  دی  کش  یف  پو  بهنام 
.د کر  باز  را 

گوش و  دوخت  چشم  در  به  منتظر  یو  کنجکا  با  بهزاد 
ی یا  صد  چی  ه  اما  بشنود،  را  او  یه  مکالم  تا  کرد  زی  ت 
داخل و  بست  را  در  بهنام  بعد  هی  ثان  چند  .د  م  آی  نم 

.د ندا  مجالش  بهزاد  .ت  بازگش 
بود؟ یک   _

.د کر  نگاهش  اخم  با  بهنام 
برا رن  ای  م  فی  تشر  دارن  .ت  زن  پدر  و  زن  مادر   _

.ت دت  ای  ع 

:ت گف  عی  سر  بهزاد 
.م کن  مرتب  موهامو  بده  ه  نی  یآ  هی   _

.د افتا  خنده  به  بار  نی  ا  بهنام 
ادا نی  ا  ن؟  ای  م  تی  خواستگار  یا  بر  دارن  مگه  ه  کی  مرت   _

.ه گی  د  کن  مرتب  دستت  با  ؟  هی  چ  اطوارا 
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به دهد  بهزاد  یا  غرغره  به  یت  یم  اه  که  نی  ا  بدون  بعد  و 
:ت گف  بلند  همانجا  از  .د  کن  دم  یا  چ  تا  رفت  آشپزخانه 
یه ب  عمو  ات  هه  بچ  ه  گی  د  سال  دو  تا  واقعا  کنم  فکر   _

که ید  ش  یج  ازدوا  همه  نی  ا  یک  از  .م  برا  کنن  یه  ب  عمو 
؟ می  نداشت  خبر  ما 

.د ندا  او  یا  هف  حر  به  یت  یم  اه  بهزاد 
؟یدید رو  دلرام   _

اخم باباش  منتها  تت  نی  بب  د  ایب  د  زی  م  دو  دو  چشاش  آره   _
.ن و  شه  خون  تو  بره  داد  دستور  و  کرد  تخم  و 

:د کر  زمزمه  کالالفه  بهزاد 
مش؟ نی  بب  یر  چطو  حال   _

ش ای  گوش  عی  سر  باشد  آمده  دش  ای  یز  یچ  که  انگار  بعد 
یه شمار  با  و  برداشت  دستش  کنار  زی  م  یو  ر  از  را 

.ت گرف  تماس  دلرام 
یب .د  دا  را  جوابش  دلرام  که  بود  نشده  کامل  اول  بوق 

.د کن  سالالم  آنکه 
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تیز ارا  پ 
۵۱  _۱ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خبرم چرا  .ه  شی  نم  باورم  ؟ی  اومد  یک  بهزاد   _
خوبه؟ حالت  ؟ی  نکرد 

یع س  ه  کی  حال  در  هم  آن  او  یر  رگبا  یا  هل  سوا  به  بهزاد 
.د ز  ید  لبخن  پاشد  نی  یا  پ  شی  صدا  تن  رد  کی  م 

؟یت اتاق  تو   _

.د دا  را  جوابش  زده  ان  جی  ه  دلرام 
.م بزن  زنگ  بهت  خواستم  یم  شارژ  زدم  و  می  گوش  .ه  آر   _

:دیل نا  دلتنگ  بهزاد 
.م دلرا  جا  نی  ا  ای  ب  پاشو   _

:د کر  نجوا  یگ  ار  چی  ب  با  دلرام 
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تو برم  که  زد  تشر  ید  اوم  د  یم  فه  تا  بابا  م؟  ای  ب  یر  چطو   _
.م اتاق 

.دیش ک  یف  پو  بهزاد 
زور از  دارم  مت؟  نی  بب  چطوری  حال  آخه؟  یچ  ین  عی   _

.م شی  م  ونه  وی  د  تی  دلتنگ 

:دیر غ  حرص  با 
؟ید بو  کجا  صبح  از  تو  اصالال   _

تا   شهر  از  خارج  یا  روست  هی  می  رفت  ل  ای  دان  نها  شی  پ  به   _
عمرا یا  یم  ونستم  دی  م  اگه  .ه  ش  عوض  هوامون  و  حال 

.ی   یا  ج  فتم  ری  نم 

م دی  د  اومدم  .م  کن  ت  ری  غافلگ  واستم  خی  م  سرم  ری  خ   _
.م شد  ری  غافلگ  خودم  یت  سی  ن 

.دید خن  او  خوردن  حرص  به  دلرام 
دیا ب  کنم؟  ار  کی  چ  خب  اما  شده،  تنگ  برات  منم  دل   _
.ت شی  پ  م  ای  ب  بتونم  تا  کار  سر  بره  فردا  بابا  کنم  صبر 

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

              

 

 

                 

                  

   

 

         

                

     

 

   

               

 

 

 

                

                

 

تا مت  نی  نب  یر  چطو  یم  گوش  بغل  .م  دلرا  ه  ری  د  فردا   _
فردا؟

:ت گف  کرد  خطور  ذهنش  به  که  یر  فک  با  عی  سر 
هم تو  پاشو  .ا  ج  نی  ا  ن  ای  م  دارن  بابات  مامان  گفت  بهنام   _

.ایب همراهشون 

:د کر  زمزمه  شک  با  دلرام 
داد بهش  بگم  رسم  تی  م  .ه  شد  حساس  یل  یخ  بابا  بهزاد   _

.ه کن  اد  دی  ب  و 

:دیر غ  بهزاد 
کرد؟ فی  تعر  ا  نی  ا  واسه  یک  منو  یت  کوف  سرگذشت   _

!ل ای  دان   _

رو جلوش  .م  ن  کی  م  ور  شه  کل  برسه  داداشت  به  دستم   _
حل رو  یچ  همه  شتم  گی  م  بر  خودم  .ب  خ  یت  رف  گی  م 

.م رد  کی  م 
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.یچ همه  به  زده  گند  کرده  باز  وقع  می  ب  دهنشو 

:ت گف  دلخور  دلرام 
نه؟ ین  یب  یم  ن  مقصر  ه  یض  ق  نی  ا  تو  خودتو  اصالال   _

:د ز  لب  نادم  بهزاد 
رفتارم رو  یل  کنتر  چی  ه  و  دلتنگتم  .م  دلرا  دی  ببخش   _

به فته  وی  م  کنن  ولش  که  زدم  غر  بهنام  سر  اونقدر  .م  ندار 
.ه ن  زی  م  کتکم  مفصل  دور  چند  و  جونم 

:ت گف  بلند  بهنام 
!یدیم فه  و  نی  ا  نفهمت  خود  خوبه  باز   _

.ت انداخ  خنده  به  را  دلرام  بهنام  یا  صد 
هر .م  ار  دی  ب  صبح  تا  امشبم  .می  نی  بی  م  رو  ه  گی  همد  فردا   _

.م به  ین  بز  زنگ  ین  و  تی  م  یت  خواس  وقت 

:د کر  زمزمه  وا  هی  ب  بهزاد 
.م دار  دوستت   _
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تیز ارا  پ 
۵۱  _۲ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

خاتمه را  دلرام  با  تماسش  کرد  مجبورش  بهنام  یا  صد 
.د ده 

شده لک  .ی  کن  عوض  رو  تنت  رت  شی  ت  بهتره  بهزاد   _
.ته ق 

مشغول بهنام  کمک  با  یت  وق  و  داد  تکان  سر  بهزاد 
.د درآم  صدا  به  خانه  در  زنگ  بود  رتش  شی  ت  ضی  تعو 

.د ش  هول 
.ه دلرام  مامان  بابا   _

.دید خن  بهنام 
.ن نک  هول   .. .ا  باب  خب   _

.د کر  مرتب  بود  یت  زحم  هر  با  را  رتش  شی  ت  بهزاد 
.ن نش  معطل  کن  باز  درو  برو   _
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دفعات یا  بر  بهزاد  و  رفت  در  کردن  باز  یا  بر  بهنام 
شده مضطرب  کرد  احساس  ش  ای  زندگ  در  ید  معدو 
چیه .د  بو  ل  ای  خی  ب  مسائل  با  برخورد  در  ه  شی  هم  .ت  اس 

که یف  هد  و  کار  مگر  رفت  گی  نم  ید  ج  را  زی  چ 
مالالقات یا  بر  حال  اما  برساند،  سرانجام  به  واست   

خی م 
کرده داشتنش  دوست  به  اعتراف  که  یر  دخت  نی  والد  با 
دست از  را  دلرام  دی  ترس  یم  .ت  داش  دلهره  واقعا  بود 

را داوود  اخالالق  شی  کماب  که  بخصوص  .د  بده 
.د برس  دادش  به  ه  ری  من  بود  وار  دی  ام  .ت  ناخ  شی  م 

ا جه  با  ج  یم  ک  شی  جا  در  شدند  ش  کی  نزد  که  شی  ا  هن  مهما 
.د ش 

.م ش  بلند  ونم  تی  نم  من  دی  ببخش  .ن  ید  اوم  خوش  .م  سالال   _

دست کف  با  او  داغان  و  درب  صورت  ن  دی  د  با  ه  ری  من 
.د ز  صورتش  به 

آوردن؟ سرت  بالالیی  چه  .ه  بد  مرگم  خدا   _

بهزاد .د  نکر  نشستن  یا  بر  بهنام  تعارف  به  یه  توج  و 
.د ز  ید  لبخن 
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.م خان  ه  ری  من  خوبم   _

.د دا  قرار  هدف  را  دستش  پشت  بار  نی  ا  ه  ری  من 
مردم یه  بچ  سر  بالالیی  چه  نیب  ب  .ه  کن  شون  لی  ذل  خدا   _

.یه ال  ن  نی  نب  ری  خ  .ن  آورد 

ه دی  چ  ش  ای  کی  نزد  در  که  ی  یا  هی  راحت  به  دست  با  بهزاد 
.د کر  اشاره  بود  شده 

.نینیش ب  نی  یا  بفرم   _

:د کر  نجوا  نشستن  نی  ح  ه  ری  من 
نشد فرصت  می  اومد  ون  ری  ب  از  ما  .ن  بهزادجا  ببخش   _
دادم .ت  برا  آوردم  کی  ک  م  کی  .م  کن  درست  یز  یچ  برات 

.ت داداش  به 
مقابل یب  چو  زی  م  به  یم  آرا  یه  ضرب  و  شد  خم  بعد 

.د ز  یت  راح 
.هی یا  آق  خودش  برا  داداشتم  تخته  به  بزنم   _

ید لبخن  با  بود  شده  آرام  یم  ک  ه  ری  من  ن  دی  د  با  که  بهزاد 
:د دا  جواب 
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جبران باشه  یر  عم  .م  خان  ه  رین  م  نکنه  درد  دستتون   _
.م کن 

.د کر  نگاه  بود  آشپزخانه  در  که  بهنام  به 
.ه موند  برام  مه  خانواد  از  که  هی  کس  تنها  بهنام   _

لب گله  با  بود  کرده  سکوت  لحظه  آن  تا  که  داوود 
.د گشو 

ید ش  یع  مد  و  یت  گف  دروغ  بهش  راجع  که  یر  براد   _
.یس کی  ب  و  تنها 

.د   ز  همسرش  یو  باز  به  یم  آرا  یه  ضرب  آرنج  با  ه  ری  من 
مگه   .ت  سی  ن  حرفا  نی  ا  وقت  الن  .ن  داوودخا  کن  ول   _

؟ینیبیم   ن  رو  بچه  نی  ا  روز  و  حال 

.د   کر  اخم  داوود 
.ه   خودش  یا  کار  و  انتخابا  یه  جی  نت  روزشم  و  حال   _

نادم بهزاد  بزند  تشر  همسرش  به  ه  ری  من  که  نی  ا  از  قبل 
:د کر  نجوا 

.م بدهکار  شما  به  یه  عذرخوا  هی  من   _
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ش اه  جمل  شد  باعث  یا  چ  ین  یس  با  بهنام  حضور 

.د شو  رها  اره  که  می  ن 

تیز ارا  پ 
۵۱  _۳ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.ت نشس  ا  هن  آ  کنار  شد  تمام  ش  ای  یا  ری  پذ  کار  که  بهنام 
با ه  ری  من  اما  دهد  ادامه  را  شیا  هف  حر  واست  خی  م  بهزاد 

.د ش  مانع  و  داده  قرار  مخاطب  را  بهنام  لبخند 
چقدره؟ التت  الی  تحص  ؟ی  ن  کی  م  ار  کی  چ  تو  پسرم   _

شیا هب  ل  یو  ر  ه  ری  من  تی  م  یم  ص  از  که  ید  لبخن  با  بهنام 
:د دا  جواب  بود  گرفته  شکل 

سیر تد  کار  وام  خی  م  باشه  یر  عم  .م  دار  یر  دکت  من   _
.م کن  شروع  رو  دانشگاه  تو 

.د زدن  یق  بر  ه  ری  من  چشمان 
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؟یشیم محسوب  نابغه  من  یه  یا  همس  مثل  هم  تو   _
ا؟ زی  چ  نی  ا  و  هکر 

یگ بزر  لبخند  که  انداخت  بهزاد  سمت  یه  گا  نم  ین  بهنام 
که را  او  ه  ری  من  تی  می  صم  .ت  داش  شی  ا  هب  ل  یو  ر 

.د بو  آورده  وجد  به  بود  مادرش  دلتنگ  سال  یا  هل  سا 

!ه ن  نابغه،  داداشم  مثل  اما  بودم،  ون  خس  در  بچه  من   _

:دیر پ  ا  هن  آ  بحث  ن  ای  م  باز  داوود 
ون شی  زندگ  با  رابطه  در  بتونن  دی  با  آدما  نبوغ  کنار  در   _

برادر ین  ا  جی  ه  هوش  ظاهرا  .ن  ری  بگ  می  تصم  یق  منط 
!ت بالس  یل  یخ  شما 

بلند را  ه  ری  من  اعتراض  یا  صد  دوباره  داوود  یه  طعن 
.د کر 

.. .ن  داوودخا   _

.د بمان  مام  ته  می  ن  بحث  نی  ا  نداد  اجازه  بهزاد  بار  نی  ا  اما 
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  ن ی بد   اجازه   لطفا .  دارن   حق   داوود   آقا   خانم   ره ی من _  

 . بزنن   رو   حرفشون 

 

  بهزاد   ی کبود   از   پر   صورت   به   آشکار   ی غم   با   ره ی من 

 . د ی ا ی ب   حرف   به   داوود   داد   اجازه   سکوتش   با   و   کرد   نگاه 

  سبک   به   ا ی   کنم   حت ی نص   تورو   ست ی ن   من   ی فه ی وظ _  

  م فه ی وظ .  کنم   اعتراض   ی گرفت   که   یی ما ی تصم   و   ت ی زندگ 

 .  اد ی م   ون ی م   به    دخترم   ی پا   که   ی وقت   تا   ست ی ن 

 . د ی کش   ی ا کالفه   نفس 

  تو .  بودم   ی خوب   پدر   دخترم   ی برا   نگفتم   وقت چ ی ه _  

  ی زندگ   راحت   هام بچه   تا   کردم   تالشمو   ی همه   م ی زندگ 

  دلرام   به   نسبت   اشتباهاتم .  داشتم   اد ی ز   اشتباهم   اما   ، کنن 

  و   کنکور   موضوع   سر   و   کردم   تش ی اذ .  بودن   ادتر ی ز 

  که   بود   ن ی ا   لشم ی دل .  گذاشتم   فشارش   تحت   ازدواج 

  اما   بود،   اشتباه   مم ی تصم .  نم ی بب   رو   ش ی ناراحت   تونستم ی نم 

  و   کنکور   ی ا ی رو   و   کنه   ازدواج   اگه   کردم ی م   فکر 

  گه ی د   و   شه ی م   خوشبخت   وفته ی ب   سرش   از   ی پزشک 

 .  ده ی نم   آزار   رو   خودش   نهمه ی ا 
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  لحنش   در   که   ی شرمندگ   با   و   انداخت   دستانش   به   ی نگاه 

 : داد   ادامه   زد ی م   موج 

  دلرامم   و   گذاشتم   فشار   تحت   رو   دخترم .  کردم   اشتباه _  

.  نستاد ی وا   روم   تو   اصال   که   بود   ا ی ح   با   و   مظلوم   اونقدر 

 .  بهم   نکرد   ی احترام ی ب   اما   کرد،   مخالفت 

 

 . شد   ره ی خ   بهزاد   به   و   آورده   بال   را   سرش 

.  ونم ی مد   بهت   دانشگاه   تو   دلرام   ی قبول   بخاطر   من _  

  ذره   با   اما   کردم،   اشتباه   ی ل ی خ   دخترم   به   راجع   درسته 

  ه ی   خواد ی نم   دلم   و   دارم   دوست   مو بچه   وجودم   ی ذره 

  تا   نجا ی ا   اومدم   امشب .  نم ی بب   رو   ش ی ناراحت   هم   ه ی ثان 

  حالت   و   ارم ی ب   بجا   رو   ی گ ی همسا   رسم   نکه ی ا   از   گذشته 

  ه ی   ازت   آخرم   در   و   کنم   ه ی تسو   باهات   بپرسم،   رو 

 . بکنم   ی خواهش 

 

 ت ی پاراز # 

 ۵۱۴_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 
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یزیچ کرد  حس  دی  شن  که  را  داوود  آخر  یه  جمل  بهزاد 
را او  خواهش  واست  خی  نم  .ت  خی  ر  فرو  دلش  در 
و ت  سی  چ  او  خواهش  انست  دی  م  ه  دی  نشن  .د  بشنو 

تیع موق  در  را  خودش  او  سخنان  ن  دی  شن  با  واست  خی  نم 
دلرام پدر  اد  دی  م  اجازه  د  یا  ب  قاعدتا  .د  نی  بب  یر  دشوا 

.ت نتوانس  اما  دهد،  ادامه  را  شی  ا  هف  حر 
.. .د  داوو  آقا   _

قورت را  دهانش  آب  بهزاد  .د  کر  نگاهش  منتظر  داوود 
.د دا 

دلرام یل  قبو  .ن  یت  سی  ن  بدهکار  من  به  یز  یچ  شما   _
.ه خودش  تالالش  و  استعداد  یه  جی  نت 

.م کن  کامل  حرفمو  من  یر  بذا  دی  با  پسر   _

بگم چشم  نتونم  که  نی  نکن  ازم  یش  خواه  داوود  آقا   _
.ن بهتو 

.ت دوخ  داوود  چشمان  به  را  ملتمسش  نگاه 
.. .ل  د  .ن  ین  نک  کارو  نی  ا  لطفا   _
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.د کر  قطع  را  حرفش  داوود 
تو مناسب  که  یر  دخت  من  .و  نش  من  دختر  کی  نزد   _

.م ندار  باشه 

.ت بس  کوتاه  را  چشمانش  بهزاد 
.م دار  دوسش  من  .م  ون  تی  نم   _

.د کر  یا  قروچه  دندان  داوود 
.. .ن  یر  و  خی  نم  هم  درد  به  شما   _

:دیس پر  وا  هی  ب  بهزاد 
نبود ماجراها  نی  ا  و  بودم  کنکور  معلم  فقط  من  اگه   _

وردم؟ خی  م  دخترتون  درد  به  اونوقت  ؟ی  چ 
:د ده  ادامه  داد  جرات  او  به  داوود  سکوت 

ک تک  ت  به  داشتن  که  کردم  رو  رو  ی  یا  آدم  دست  من   _
دنبال من  .ن  رد  کی  م  نت  ایخ  کشور  و  شهر  نی  ا  یا  آدم 
من پدر  و  مادر  .م  ت  سی  ن  ونم  می  پش  داوود  آقا  رفتم  حقم 

تماشا و  تادم  سی  وام  دی  با  چطور  .ک  خا  ری  ز  رفتن  ناه  گی  ب 
سر که  بالالیی  ادم  دی  م  اجازه  دی  با  چطور  ردم؟  کی  م 

همهی م  گی  نم  رن؟  ای  ب  هم  ه  یق  ب  سر  آوردن  من  یه  خانواد 
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بازم اما  کردم،  د  ای  ز  یل  ق  عیب  .د  بو  درست  ام  می  تصم 

حق یت  ح  که  هی  چ  ؟  هی  چ  من  جرم  .م  ت  سی  ن  ون  می  پش  م  گی  م 
بذارم؟ شی  پ  قدم  دخترتون  خواستگار  بعنوان  ندارم 

.د دا  تکان  سر  کالالفه  داوود 
که یم  آد  به  .ن  م  یا  ج  بذار  رو  خودت  للاللاللا!  ال  اله   

ل  _
بالال کی  و  هزار  و  زدنش  دی  م  ه  نی  ک  سر  از  عده  ه 

دختر یو  جل  فردا  پس  فردا  ؟یدیم  دختر  رن  ای  م  سرش 

تو ؟  هی  چ  فی  تکل  اونوقت  ؟یچ  کنن  ش  تی  اذ  و  ن  ری  بگ  منو 
فته؟ وی  ن  دنبالت  یس  ک  ه  گید  که  ید  ب  نی  تضم  ین  و  تی  م 
یت خوشبخ  یا  بر  ین  یم  تض  چه  اصالال  نکنه؟  ت  دی  تهد 

سه دو  .ه  نامعلوم  تو  یگ  زند  ته  و  سر  ؟ی  دار  من  دختر 
ین قانو  ری  غ  کار  ،ی  شی  م  گور  و  گم  بر  خی  ب  یر  یم  ماه 
یت ح  م  تی  جان  تی  امن  .ه  باش  ری  خ  ت  تی  ن  اگه  یت  ح  ،ی  ن  کی  م 

دستت؟ بدم  و  مه  بچ  من  یر  دا  انتظار  بعد  .ت  سی  ن  نی  تام 

آرام .ت  گذاش  داوودخان  یا  پ  یو  ر  را  دستش  ه  ری  من 
:د کر  چ  پچ  پ 

.ه زشت  .د  داوو  کن  بس   _
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و اخم  با  برعکس  و  نداد  زنش  حرف  به  یت  یم  اه  داوود 
.د ش  بلند  شی  جا  از  تخم 

!ه شی  نم  جواب  من  برا  سکوت   _

.د کر  اشاره  ه  ری  من  به 
.م خان  می  بر  پاشو   _

.د ش  ه  ری  من  شد  بلند  از  مانع  ش  اه  جمل  با  بهزاد 

تیز ارا  پ 
۵۱  _۵ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

از دوم  کچ  یه  که  دخترتون  یر  خواستگا  م  ای  ب  یت  وق  اگه   _
؟یچ نباشه  مشکالالت 

:د دا  حی  توض  بهزاد  و  کرد  نگاهش  یل  سوا  داوود 
گرم سرم  و  نکنه  م  دی  تهد  یس  ک  اگه  نباشم،  یر  فرا  اگه   _
م ای  ب  نی  ار  ذی  م  اونوقت  ؟یچ  باشه  خودم  یگ  زند  و  کار 

دلرام؟ یر  خواستگا 
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.د دا  وسعت  را  شی  ا  هم  اخ  داوود 
بشه؟ نازل  آسمون  از  قراره  طی  شرا  نی  ا   _

.د ز  زل  داوود  چشمان  در  مطمئن  بهزاد 
زور بهم  تا  کنم  تماشا  و  تم  سیا  و  که  تم  سی  ن  یم  آد  من   _
آروم یگ  زند  هی  وام  خی  م  اما  بخورن،  حقمو  ای  بگن 

رو طی  شرا  نی  ا  یه  هم  تا  بکنم  تالالشمو  اگه  .م  باش  داشته 
محروم دلرام  خواستن  از  منو  نی  دی  م  قول  کنم  درست 

؟ نی  نکن 

که بهزاد  جسارت  از  .د  یش  ک  صورتش  به  یت  دس  داوود 
خوشش بود  زده  حرف  دخترش  خواستن  از  رده  پی  ب 
محکم را  ش  اه  خواست  وانست  تی  م  که  یس  ک  .د  بو  آمده 

.د بو  یم  جن  با  آدم  او  دی  د  از  کند  ن  ای  ب 
ازدواج وام  خی  نم  .م  وا  خیم  دلرامو  یت  خوشبخ  من   _

ش بی  نص  ت  بی  مص  و  ل  ای  خ  و  فکر  یل  خوشحا  یا  بج  و  کنه 
امو هی  نگران  بتونم  و  باشه  مناسب  ت  طی  شرا  اگه  .ه  ش 
میم تص  اونوقت  بذارم  کنار  موضوعات  یل  یخ  به  راجع 

.ه دلرام  خود  با  ا  زی  چ  یه  یق  ب 
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.د کر  خوش  جا  بهزاد  یا  هب  ل  یو  ر  ید  لبخن 
.م کن  درست  رو  طی  شرا  تا  نم  کی  م  تالالشمو  یه  هم  من   

_

.ت گرف  فرا  دی  ترد  را  نگاهش 

بازم رسم  تی  م  یل  و  .م  وا  خیم  فرصت  که  نی  ا  فقط   _
فشار تحت  ه  گی  د  آدم  هی  با  ازدواج  بخاطر  دلرامو 

.. .ت  اونوق  .ن  یر  بذا 

.د کر  قطع  را  او  حرف  یت  یا  نارض  با  داوود 
ت سی  ن  قرار  ه  گی  د  .م  کرد  یه  اشتبا  هی  قبالال  من   _

شروع رو  دانشگاهش  و  درس  دلرام  .م  کن  تکرارش 

کنه ازدواج  خواست  وقت  هر  خودش  بار  نی  ا  و  نه  کی  م 
منتها .م  کن  شی  یا  راهنم  تا  کنارشم  پدر  بعنوان  منم 

.م دی  نم  یس  ک  هر  دست  دخترمو 

یو مح  لبخند  که  ه  ری  من  به  ین  ا  شی  پ  یو  ر  اخم  همان  با 
.د کر  نگاه  داشت  صورت  یو  ر 

.. .ه  ک  یت  نشس  خانم   _

به فقط  سکوت  در  که  بهنام  و  شد  بلند  شی  جا  از  ه  ری  من 
:ت گف  بود  کرده  گوش  ا  هن  آ 
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.. .ن  ید  نکر  ی  یا  ری  پذ  خودتون  از   _

:د دا  را  جوابش  ه  ری  من 
خوب داداشت  حال  م  کی  بذار  .م  پسر  نکنه  درد  دستت   _

نیایب شب  هی  و  کنار  نی  بذار  رو  تعارف  اونوقت  .ه  ش 
.ا م  یه  خون 

که کند  بدرقه  را  ا  هن  آ  خواست  و  کرد  یر  تشک  بهنام 
.د ش  مانعش  داوود  کردن  صدا  با  بهزاد 

داوود؟ آقا   _

.دیخ چر  او  سمت  به  و  تاد  سی  ا  راه  وسط  داوود 
:دیس پر  یم  آرا  به  او  یل  سوا  نگاه  ن  دی  د  با  بهزار 

بزنم؟ حرف  کی  نزد  از  دلرام  با  فردا  نی  دی  م  اجازه   _

.د دا  تکان  سر  زور  به  داوود 
.ت ن  دی  د  د  ای  ب  مامانش  با  فردا  م  گی  م   _

با و  ه  ری  من  دست  گرفتن  با  و  نماند  بهزاد  تشکر  منتظر 
.د بازگشتن  ان  شه  خان  به  بهنام  یه  بدرق 
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 ت ی پاراز # 

 ۵۱۶_ پارت # 

 عامل _ نب ی ز # 

 

  و   گذاشته   دهانش   ی رو   را   دستش   ناباور   دلرام 

  م ی حر   در   را   ش ی ها اشک   ی سخت   به .  بود   اش ره ی خ 

  بهنام   و   مادرش   ی جلو   تا   بود   داشته   نگه   چشمانش 

  خواست ی م   دلش .  بود   ی ن ی سنگ   جو .  زد ی نر   ش ی ها اشک 

  ت ی وضع   دن ی د   اما   بزند،   حرف   بهزاد   با   شب   تا 

  حضور   گر ی د   طرف   از   و   طرف   ک ی   از   او   بد   ی جسمان 

  دست   در   که   ی پاکت   با   بودند   شده   باعث   بهنام   و   مادرش 

  بهزاد   به   فقط   و   ستاده ی ا   گوشه   ک ی   سکوت   در   داشت 

 .  شود   ره ی خ 

 

  بعد   و   چرخاند   دلرام   و   بهزاد   ن ی ب   را   نگاهش   ره ی من 

 . گرفت   بهنام   سمت   به   را   دستش   ی قابلمه 

 . براتون   کردم   درست   غذا   کم ی _  
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  بهزاد   و   گرفت   ره ی من   دست   از   را   قابلمه   تشکر   با   بهنام 

 . زد   صدا   را   دلرام   ره ی من   حضور   به   توجه ی ب 

 ؟ ی گ ی نم   ی چ ی ه   چرا   تر؟ ک ی نزد   ی ا ی نم ...  دلرام _  

 

  بهزاد   دن ی د   با   ی آدم   هر .  کرد   ی مصلحت   ی سرفه   ره ی من 

.  دارند   خلوت   به   از ی ن   دو   آن   که   شد ی م   متوجه   دلرام   و 

  و   انداخت   بهزاد   داغان   و   درب   ت ی وضع   به   ی نگاه 

  ی برا   ها آن   گذاشتن   تنها   که   شد   قرص   دلش   ی وقت 

 : گفت   ندارد   ی اشکال   ی ساعات 

.  برسم   کارام   به   برم .  دارم   کار   ی کل   خونه   تو   من _  

  خسته   ظهر   م بچه .  کنم   درست   ک ی ک   براش   گفته   ال ی دان 

 . برم   گه ی د ...  همش   خچاله ی   به   چشمش   اد ی م 

 . زد   دلرام   ی بازو   به   ی ا ضربه 

   برده؟   ماتت   چرا _  

  که   چرخاند   مادرش   سمت   به   دارش نم   چشمان   دلرام 

 : کرد   پچ پچ   آرام   ره ی من 

 . گه ی د   رفتم   من .  نمون   اد ی ز _  
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یظ خداحاف  با  ه  ری  من  و  داد  تکان  سر  ال  حی  ب  دلرام 
هم بهنام  ه  ری  من  رفتن  با  .د  کر  ترک  را  بهزاد  یه  خان 

.د بگذار  تنها  را  ا  هن  آ  تا  آورد  بهانه 
.م بکن  م  دی  خر  دی  با  .م  دار  کار  ون  ری  ب  م  کی  من  دلرام   _

برگردم؟ من  تا  یش  با  بهزاد  شی  پ  لطفا  ه  شی  م 

با همچنان  .د  دا  تکان  سر  سکوت  در  دوباره  دلرام 
.د بو  تاده  سی  ا  پا  سر  بهزاد  از  فاصله 

در شدن  بسته  یا  صد  و  کرد  ترک  را  خانه  که  بهنام 
:ت گف  بهزاد  دی  چی  پ  نشان  ای  م 
.م دلرا  ر  تک  ید  نز  ای  ب   _

با .د  بکش  بند  به  را  شی  ا  هک  اش  نتوانست  ر  گی  د  دلرام 
شیا صد  .د  رسان  بهزاد  کنار  را  خودش  سی  خ  یت  صور 

.دیز لر  بغض  شدت  از 
آوردن؟ سرت  بالالیی  چه   _

.د ندا  بهزاد  به  دادن  جواب  فرصت 

؟ینیا ید  ش  خوب   _
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.د کر  اشاره  تختش  یه  لب  به  بهزاد 
.م خوب  کن  باور  .م  دلرا  نی  بش   _

یو ر  را  ش  اه  اشار  انگشت  .ت  نشس  کنارش  دلرام 
.دیش ک  او  راست  سمت  یه  گون  یا  هی  کبود 

داره؟ درد   _

.دیس بو  را  آن  پشت  و  گرفت  را  دستش  بهزاد 
دردام همه  .ه  ندار  درد  یچی  ه  ه  گی  د  مت  دی  د  که  حال   _

.ن شد  فراموش 

تیز ارا  پ 
۵۱  _۷ ارت  پ 
امل ع_  ب  نی  ز 

.د ش  قی  دق  دلرام  چشمان  یو  ر 
.ن نک  هی  گر   _

.. .د  بهزا   _
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جونم؟  _

اما کرد،  پاک  دست  پشت  با  را  شی  ا  هک  اش  دلرام 
.د کن  شی  رها  واست  خی  نم  لرزانش  یا  صد 

با مه  ین  ثا  هر  .م  رد  می  م  برات  ین  نگرا  از  داشتم   _
.م بود  قهر  باهات  چرا  که  ذشت  گی  م  ین  و  می  پش 

.دیش ک  یه  آ  بهزاد 
رو خودت  نی  ا  بخاطر  د  یا  نب  .م  زی  عز  یت  داش  حق   _

.م کرد  اشتباه  یل  یخ  من  .ی  کن  سرزنش 

.. .ی  چطور  اصالال  آورده؟  سرت  بالالرو  نی  ا  یک   
بهزاد  _

.د ده  ادامه  نگذاشت  بهزاد 
حالم که  منم  .ه  شد  تموم  ن  ایر  ج  نی  ا  .م  دلرا  ت  سی  ن  مهم   _

تیذ ا  رو  خودت  بهش  کردن  فکر  با  لطفا  پس  .ه  خوب 
.و بگ  برام  خودت  از  .ن  نک 

.د دا  فشار  را  او  دست 
.یدیس ر  آرزوت  به   .. .ی  احمد  دکتر  خانم   _
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.دید دز  او  از  را  نگاهش  دلرام 
ه گی  د  کنکور  تو  یل  قبو  از  بعد  ردم  کی  م  فکر  ه  شی  هم   _

ه شی  هم  آدما  اما  باشم،  نداشته  یا  ه  گی  د  یو  آرز 
.ه ندار  یم  تمو  آرزوهاشون   .. .ن  واه  خه  د  ای  ز 

.دید خن  بهزاد 
.نه زند  اونا  به  ن  دی  رس  د  یم  ا  و  آرزوها  وجود  با  آدما   _

؟ هی  چ  ت  دی  جد  یو  آرز  حال 
:د ز  لب  بهزاد  کرد  سکوت  که  دلرام 

.ه باش  داشته  ربط  من  به  ت  دی  جد  یو  آرز  واد  خی  م  دلم   _

کنارش که  یت  پاک  دهد  را  جوابش  که  نی  ا  بدون  دلرام 
.ت گرف  بهزاد  سمت  به  و  برداشت  را  بود  گذاشته 

.ه توئ  یا  بر  نی  ا   _

باز با  .ت  گرف  او  دست  از  را  پاکت  کنجکاو  بهزاد 
طعم با  یب  چو  یا  هت  آبنبا  از  یه  کو  ن  دی  د  و  پاکت  کردن 

.دید خن  بلند  مختلف  یا  هه  انداز  و  ا  هگ  رن  و 
.. .م  دلرا   _
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.یش با  نخورده  آبنبات  که  باشه  وقت  یل  یخ  ممکنه   _

.د دا  تکان  سر  لبخند  با  بهزاد 
دم زی  م  قدم  کوچه  تو  داشتم  که  بود  یت  وق  مال  شی  آخر   _

!م کن  یت  آش  باهات  یر  چطو  ردم  کی  م  فکر  نی  ا  به  و 
.د ز  یک  چشم 

دستم از  چون  بفهمم  و  شه  مز  نشد  قسمت  اونم  که   _
.د نبو  آبنباتم  اومدم  هوش  به  یت  وق  و  گرفتن 

.د کر  اخم  دلرام 
؟ین ک  یخ  شو  اتفاقم  نی  ا  با  ین  و  تی  م  یر  چطو   _

شیا هی  کالالفگ  تمام  داشت  بهزاد  انست  دی  م  چه  دلرام 
رد؟ کی  م  پنهان  شی  ا  هی  شوخ  پشت  را 

شال به  را  دستش  دلرام  یه  جمل  به  دادن  جواب  بدون 
.ت برداش  سرش  از  را  آن  و  برده  او 

همش .ی  موفرفر  بود  شده  تنگ  یل  یخ  برات  دلم   _
پارازیت  .#  . .ت  م  نی  بب  نتونم  ه  گی  د  م  دی  رس  تی  م 

۵۱  _۸ #پارت 
#زینب_عامل
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 دستش را میان موهای فر و براق دلرام فرو برد. 

دیدمت تا خود قیامت  بالیی سرم میومد و نمی _ اگه  

 موند. روحم سرگردون می 

 

 ی او دستش را گرفت. دلرام ناراضی از جمله 

 _ بس کن بهزاد.  

 

ی تخت گرفتن و با هر سختی  بهزاد دستش را به لبه 

 بود و به کمک دلرام نشست. 

 س... کنی؟ تن و بدنت له و لورده _ بهزاد چیکار می 

 

 چشمان او آرام گفت:   بهزاد خیره در 

 _ میای بغلم؟  

دلرام با دلتنگی نگاهش کرد و بهزاد سوالش را طور  

 دیگری بر زبان آورد. 

 شه بغلت کنم؟ _ می 
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دستان دلرام که دور گردنش حلقه شد بدون توجه به

یچید دلرام را در پی  ش م  اه  دردی که در کتف و سین 

چ کرد: پچ  آغوش کشید. آرام زیر گوش او پ 

د از فوت بابام بزرگترین حسرتم این بود که چرا عب   _
فتم دانشگاه محکم بغلش ری  روز آخری که داشتم م 

نکردم. چرا نگفتم که چقدر دوسش دارم...

بغضش را قورت داد.

_ دلرام خیلی خوشحالم که دوباره تونستم بغلت کنم.

یه  گوش دلرام نزدیک کرد. ایش را به لل  هب  ل 
یه  وجودم دوستت عاشقتم... با هم  _ باید بدونی من 

.م دار 

صدای دلرام لرزید:

نی؟ مگه دیگه قرار زی  _ چرا اینطوری حرف م 

نیست همدیگه رو ببینیم؟

از آغوش بهزاد بیرون آمده و با خیره شدن در چشمان

یه او منتظر جواب سوالش ماند. بهزاد با دست گون 

برجستهی او را نوازش کرد.

خانم... _ دلی 
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_ چی شده؟

واست خی  واست حرف بزند. دلش م  خی  بهزاد دلش نم 

یه  نامعلومی که در برابرشان بود و از آیند  سکوت کند 
حرفی به میان نیاورد.

_ دلی تو چی؟

به نگاه سوالی دلرام خیره شد.

_ تو دوستم داری؟

_ بهزاد...

بهزاد لبخندی زد.

که دوست دارم ی. یه جوری  گی  _ بهزاد رو قشنگ م 

هی صدام کنی.

_ اتفاقی افتاده مگه نه؟ فقط داری حواسمو پرت

نی. کی  م 

بهزاد نگاهش را از او گرفت و آهی کشید.
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_ اتفاقی که نشه حلش کرد نیست.

دلرام به آرامی بازوی او را لمس کرد.

ی؟ اه  مه بهم ریخت  هن  _ پس چرا ای 

بهزاد سرش را پایین انداخت.

واستم تهش اینطوری شه. دلرام هیچی خی  _ چون نم 
پیش نرفت. واستم  خی  اونطوری که من م 

#پارازیت

۵۱  _۹ #پارت 
#زینب_عامل

ایش را خیره در صورت دلرام ادامه هف  بقیهی حر 
داد:

ی که من چیده بودم تو نبودی... قرار نبود اه  _ تو برنام 
واستم حال خی  همه چی اینهمه سخت شه. من فقط م 
بدی که از بهم خوردن زندگیمون داشتم رو جبران

یه واستم بهنام آروم شه... اما دیدن تو هم  خی  کنم. م 
امو بهم زد. هه  برنام 
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سرش را تکان داد.

شد. از قرارای تو _ دلرام من اصالال نفهمیدم چی 

پشت بوم شروع شد؟ از شبی که خواستگاریت رو بهم

ریختم؟ من قرار بود کارمو تموم کنم و برم، اما بعد از

د به رفتن فکر کرد اصالال؟ شی  دیدن تو مگه م 

دلرام گاز ریزی از لب زیرینش گرفت. بغض روی

د شی  ایش خارج م  هب  ک کلماتی که از میان ل  تک  ت 
د. وب  سایه انداخته 

_ باید بری مگه نه؟

یه  او چسباند. بهزاد دستش را به گون 

ونستم با خودم ببرمت... تی  _ کاش م 

که گونههای دلرام را خیس کرد بهزاد غمگین اشک 

ادامه داد:

واست همین امشب بیام خی  _ دلرام دلم م 
ردم اگه کی  خواستگاریت... بابات رو راضی م 

دکتر شدن داشتی نبود. دانشگاهت و آرزویی که برای 
ردمت بی  رفتم و م  گی  ردم و دستت رو م  کی  راضی م 

س بهمون نرسه. کچ  جایی که دست هی 
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ایی که شدت گرفته بودند سرش را هک  دلرام با اش 
یختند. ری  پایین انداخت. قطرات اشک روی دستانش م 

وای ولم کنی؟ خی  _ م 

جواب قاطع بهزاد آرامش کرد.

که نه... _ نه دلرام... معلومه 
سرش را جلو برد و پیشانی او را بوسید.

رسم! از اینکه برم و... تی  _ من از اینکه تو ولم کنی م 
ش را به پیشانی ای  ش را ناقص گذاشت و پیشان  اه  جمل 

دلرام چسباند.

م دی  ونم دلرام. اصالال محل نم  می  _ اگه بگی بمون م 
ممکنه پیدام کنن باز...

دلرام هق زد:

اینبارم بکشنت. _ ممکن بود 

بهزاد بوسهی نرمی روی پلک او زد.

ونم. می  .م  تو بگی بمون م  _ مهم نیست برا 
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دلرام دستانش را مجدد دور گردن او حلقه کرد.  

 کالفه نالید: 

تونم ازت همچین چیزی  خوام بمونی، اما نمی _ می 

ی کافی از زندگی  بخوام. من تو این چند روز به اندازه 

 بازم تکرار شه.... بریدم، اگه  

مکث کرد. چشمانش را بست و با ترس و صدایی  

 لرزان پرسید: 

 گردی؟ _ بری دیگه بر نمی 

 

 بهزاد کمر او را نوازش کرد. 

رم که جایی  . با دلم نمی _ دلرام رفتن من زوریه 

 .  موندگار شم 

تونم شرایط رو درست  باید به پدرت ثابت کنم که می 

 گردم. د برمی کنم. آبا که از آسیاب افتا 

 

 قرار پرسید: دلرام بی 

 کشه؟ _ چقدر طول می 
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بهزاد چیزی نگفت. جواب این سوال را خودش هم

انست مقصدش کجاست که   دی  انست. اصالال نم  دی   
نم

بداند چقدر ماندگار خواهد بود.

#پارازیت

۵۲  _۰ #پارت 
#زینب_عامل

انست دی  با اینکه چیزی از مقصد و زمان سفرش نم 

را از تنش جدا کرده و خیره به او قاطعانه اما دلرام 
گفت:

یه  پیج و اینا فراموش ونم که این قضی  می  _ تا وقتی م 
شه.

ازم تا این قضیه از سی  نگران نباش... یه سناریویی م 

یاد بره. مدتی که نیستم تمرکزت رو بذار رو درس و

دانشگاهت.

اخم ریزی کرد.

وقت بهزاد رو _ تو دانشگاهم آسه برو آسه بیا... یه 
فراموش نکنی.

https://t.me/darkhaste_romanh

@ 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_ اگه تو فراموشم کردی چی؟

.د ای او پایین کشی  هب  بهزاد نگاهش را تا روی ل 

_ اگه یه روز خوردن و خوابیدن فراموشم شد اونوقت

شاید بتونم تورو هم فراموش کنم.

مکثی کرد.

_ حتی این توضیحم کافی نیست. بهتره بگم من تورو

نگرفتم که فراموشم شی... با مغزم یاد 
یه یه  حرفش را بچشد مز  قبل از اینکه دلرام مز 

ش به کامش نشست. اه  بوس 
چشمانش را بست. بوسهی نزدیک دلرام محکم 
حوزهی امتحانی در ذهنش تداعی شد. آن روز

نتوانسته بود از شدت شوکی که احساس کرده بود حال

گی نت  خودش را درک کند، اما حال قلبش از دل 

روزهایی که قرار بود بهزاد را نداشته باشد در حال

ش تمام ای  فروپاشی بود. برای اولین بار در زندگ 
ش را جمع کرد. نابلد بود، اما اه  ای نداشت  هت  جسار 
ایش را تکان داد تا به بهزاد بفهماند که قصد هب  ل 

همراهی او را دارد.
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ایش کافی بود تا دست بهزاد پشت هب  تکان کوچک ل 

ر شود. آنقدر که تت  ش سخ  اه  دنش نشسته و بوس  ر 
نفس کم آورد و مجبورا  سرش را عقب کشید و کوتاه

و نفسی گرفت، اما کامل عقب نشینی نکرد و دوباره 
دوباره کارش را تکرار کرد. آنقدر که هر دو حس

ند. اه  کردند عرق کرد 

وقتی از هم جدا شدند دلرام توان نگاه کردن به بهزاد

واست تا ابد کنار او بنشیند و هم خی  شت. هم م  اد  را ن 
واست از فرط خجالتش بگریزد، اما بهزاد قصد خی  م 

رها کردن او را نداشت.

_ یکم کنارم دراز بکش.

دلرام با صدایی خفه گفت:

_ داداشت میاد...

بهزاد با خنده حرفش را قطع کرد.

_ دکتر رادمنش با شعورتر از این حرفاس. تا من

زنگ بهش 

رده. گی  نزدم دنبال نخود سیاه م 
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یه  تخت دراز ش که تمام شد به سختی گوش  اه  جمل 
کشید و از دلرام خواست با دلش راه بیاید. موهای فر

دلرام که کنار سرش روی بالش پخش شدند چشمانش

را بست. عطر موهای او را نفس کشید و نجوا کرد:

مدت از هم دور _ بیا الن فراموش کنیم قراره یه 

ه برای زندگی دی  باشیم. این لحظه کنار تو جون م 
کردن.

ای دلرام نشاند. قلبش نا آرام هب  ش لبخند روی ل  اه  جمل 
بود و هراس آینده را داشت، اما مثل بهزاد آرام نجوا

کرد:

ه برای زندگی کردن! دی  _ این لحظه کنار تو جون م 
ش شنیده ای  ی بود که در طول زندگ  اه  رین جمل  تا  زیب 

بود.

#پارازیت

۵۲  _۱ #پارت 
#زینب_عامل
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یه  خالی ابروهایش را بال داد. ساقی با دیدن خان 
_ ظاهرا ما اولین مهموناییم که رسیدیم.

اردشیر لبخندی زد.

سن. ری  م بقیه هم م  کم  _ بیاین تو عزیزم. ک 

یه  اردشیر آراز با شیطنت دستش را روی شان 

گذاشت.

عمه؟ _ احوال شوهر 

ساقی ریزریز خندید و اردشیر غر زد:

_ ساقی امشب حواست به این نمکدون باشه.

اری زد. دش  آراز لبخند ک 
ا نیست مگه؟ هه  _ نمکدون لقب شوهرعم 

.ت ا گذش  هن  ساقی با خنده از کنار آ 
_ عموجون من امشب عمرا حریف آراز نیستم.

اردشیر سر تکان داد.
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م دستش تا پسرش دی  عو  م  _ عطیه داره میاد. یه موض 

رو در اون رابطه نصیحت کنه.

ش پایین انداخت. اه  دست آراز را از روی شان 
ته  رو داشته باش. من عموت _ احترام شوهر عم 

ی! شی  نیستم که ازم آویزون م 

ا گذشته و خودش را به هن  ساقی با خنده از کنار آ 
آشپزخانه رساند. سرور در حال دم کردن چای بود. با

ن ساقی به سمت او چرخید و لبخندی زد. دی  د 
_ خوش اومدی عزیزم.

ساقی با ذوق به کت و دامن خوش دوخت سرور خیره

.د ش 
_ چقدر خوشگل شدین عروس خانم.

سرور اخم ریزی کرد.

_ شیطنتای آراز به تو هم سرایت کرده؟

ساقی با خنده به سرور نزدیک شد.
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نن. کی  اردشیر بحث م  _ همین الن دارن با عمو 

سرور لبخندی زد.

_ تو شیطنت به اردشیر کشیده. امیر مثل این دوتا

شیطون نیست.

ساقی به اطرافش اشاره کرد.

_ کمک لزم ندارین؟

_ نه عزیزم برو بشین.

ساقی کنجکاو پرسید:

_ سپهر نیومده هنوز؟

شید تا غمی که کی  انگار سرور انتظار این جمله را م 
ختیار گفت: ای  ش بود را بروز دهد. ب  لد  در 

نم نکنه تصمیمم اشتباه بوده باشه. کی  _ دارم فکر م 

ساقی متعجب نگاهش کرد.

_ عمه جون؟
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یه سرور خیلی سریع نم گوشهی چشمانش را با گوش 

ش پاک کرد. چیزی در دلش سنگینی ای  روسر 
ش دو شب را بی ای  رد. برای اولین بار در زندگ  کی  م 
سپری کرده بود و جای خالی او چنان حضور پسرش 

رد نای کی  ی در قلبش ایجاد کرده بود که حس م  اه  حفر 
ادامه دادن ندارد.

_ دو روزه ندیدمش. فقط تلفنی حرف زدم باهاش.

ساقی مهربان و نوازش گونه لب زد:

ون بخاطر راحتی شما نیومده. مطمئن باشین جه  _ عم 
خوشحاله. سپهر از تصمیم شما خیلی 

#پارازیت

۵۲  _۲ #پارت 
#زینب_عامل

از غم سرور کاسته نشد.

_ نگاه به شیطنتاش نکن. ناراحتی هم داشته باشه به

روش نمیاره.
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اردشیر وارد آشپزخانه شد و با دیدن چشمان به اشک

یه  سرور نگران نزدیکشان شد. نشست 
_ چیزی شده؟

یه  همسرش گذاشت. دستش را روی شان 

سرورجان؟  _

ش و برای اینکه بتواند از اه  ساقی برای آرام کردن عم 
ا بگریزد سریع گفت: هن  خلوت آ 

م با سپهر تماس بگیرم. الن که ری  ون من م  جه  _ عم 
ینی الکی نگرانش بودی. بی  بیاد خودت م 

چرخید تا از آشپزخانه خارج شود که صدای نوازش

ایش کاشت. هب  یه  اردشیر لبخند روی ل  گون 
ی. خودم با دی  عزیزدلم چرا به خودت استرس م   _

نم. کی  سپهر صحبت م 

ا را هن  یه  آ  با خارج شدن از آشپزخانه بقیهی مکالم 
ایش نقش بسته بود. هب  نشنید. ولی لبخندی روی ل 

ایی هه  ش از زیباترین صحن  اه  ای اردشیر به عم  هت  محب 
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توانست بین یک زن و مرد ببیند. با لبخند  بود که می 

 به دنبال آراز در خانه گشت.    روی لب 

 

آراز با راحتی تمام روی کاناپه لم داده و مشغول بال و  

های تلویزیون بود. با صدای پای  پایین کردن کانال 

 ساقی به سمتش سر چرخاند. 

 _ از تازه عروس و دوماد چخبر؟  

 روی لبخند ساقی دقیق شد. 

 _ سکانس عاشقانه دیدی خانم معلم؟ 

 

 کنارش نشست سرش را زیر گوش او برد. ساقی که  

 _ چیه؟ دلت خواست؟ 

 

 _ آراز! 

 

 آراز کوتاه نیامد. 

خونم دیگه. عسلیات  ی چشاتو می _ دارم خواسته 

 گن آراز بیا و مارو ماچ کن. می 
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ی کوتاهی  فرصت مخالفت به ساقی نداد و سریع بوسه 

 روی چشم راست او کاشت. 

دم  قول می   ای دیدی؟ _ خب حال بگو بهم چه صحنه 

 شرایطش مهیا باشه بازسازیش کنیم اینجا. 

 

ساقی روی بازوی او دست گذاشت تا بلکه توانست  

 هایش را کنترل کند. شیطنت 

خوام با سپهر  _ عمه بخاطر سپهر یکم ناراحته. می 

 حرف بزنم. 

 

 _ مگه نمیاد امشب؟ 

 

 _ چرا ولی یه زنگ بزنم ببینم کجاست. 

 

اش را از جیب بیرون  آراز با تکان دادن سرش گوشی 

 آورد. 

 گیرم ازش. _ الن خبر می 
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ش با سپهر خیلی کوتاه بود چون او گفت که تا اه  مکالم 
سد. تماس را که قطع ری  یه  دیگر از راه م  چند دقیق 

کرد گفت:

وای بریم پایین منتظرش بمونیم. خی  سه. م  ری  _ الن م 

ساقی با حضور اردشیر و سرور در پذیرایی و پشت

ف در فضای خانه گفت: اف  نآ  پیچیدن صدای ا  بند 
_ نه. بمونه برای بعد.

#پارازیت

۵۲  _۳ #پارت 
#زینب_عامل

بعد از از راه رسیدن امیر و عطیه اردشیر که اورهان

ا ندید مضطرب پرسید: هن  و آینور را کنار آ 
_ اورهان و آینور نیومدن؟

ش را به امیر دوخت. قبل از ای  سرور هم نگاه سوال 
اینکه امیر جوابشان را دهد عطیه با خنده زمزمه کرد:
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_ وا استرس چی رو دارین؟ سپهر اومد دنبالشون.  

 گفت سه تایی میان. 

 

اردشیر و سرور نفس راحتی کشیدند و امیر مثل  

 عطیه خندید. 

 _ من هنوزم راز رفاقت این سه تارو نفهمیدم.  

 

 عطیه حرف همسرش را تایید کرد. 

 سپهر از دهنش نمیوفته. _ آینور که سپهر  

 

سرور لبخندی زد و اردشیر با حالی خوب و قدردانی  

 به همسرش نگاه کرد.  

_ از حاصل تربیت سرورجان غیر از اینم انتظار  

 ره. نمی 

 

های همه جاخوش کرد و  لبخندی معنادار روی لب 

 آراز با نگاهی پر از شیطنت رو به اردشیر بلند گفت: 

 عموجون! _ بسوزه پدر عاشقی  
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امیر کنار آراز نشست. دستش را دور گردن آراز

انداخت.

_ چیه نکنه فکر کردین عشق و عاشقی فقط مال شما

جووناست؟

آراز ابرو بال انداخت.

_ اختیار دارین امیرجان. از قدیم گفتن دود از کنده بلند

ه. شی  م 

همه خندیدند و اردشیر با تاسف گفت:

ساقی تورو اصالالح کنه. هر وقت _ من امید داشتم 
ه. شی  ینمت امیدم ناامید م  بی  م 

ای همیشگی عمو و برادرزاده را هل  کل  صدای آیفون ک 
ف رفت. اف  ناقص گذاشت. سرور با ذوق به طرف ا 

_ سپهر اینان.

حدسش درست بود و چند دقیقه بعد سپهر همراه

اورهان و آینور و در حالیکه دسته گل بزرگی در

داشت وارد خانه شد. د بزرگی روی لب  نخ  دست و لب 
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یه  دور و از حرکات دلتنگی مادرش را از فاصل 

ش نیز متوجه شد که دسته گل را به دست اه  د  زب  شتا 
اردشیر سپرده و سرور را سفت و سخت در آغوشش

کشید.

_ سرور جون خوشگل ما چطوره؟

سرور حرف دلش را زمزمه کرد:

شده بود. _ دلم برات تنگ 

ره  خندید. سپ 
_ سرورجون فردا پس فردا با این حرکات تو زندگی

نیا! جلو عروست کی  زناشویی من دردسر درست م 
ی دلتنگم و اونوقت بعدش عروس خانمت به جون گی  م 
واد بین خی  نه که مامانت  با لوس بازی م  زی  من غر م 

من و تو فاصله بندازه.

ای همیشگی او خندید بدون اینکه هی  سرور به شوخ 
ری به او بزند. سپهر را از تنش جدا کرد و بعد ش 

سیدند را ری  یه  اورهان و آینور که معذب بنظر م  گون 
بوسید.
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_ خوش اومدین.

آینور لبخند ریزی زد، اما اورهان بدون واکنش

خاصی خودش را کنار آراز رساند.

 کامالال عادی از کنار مادرش و اردشیر عبور

سپهر

گوش مادرش زمزمه کرد و شنید که اردشیر زیر 
کرد:

ه. شی  _ یکم زمان بگذره همه چی بهتر م 

#پارازیت

۵۲  _۴ #پارت 
#زینب_عامل

 به این مکالمه زده و بعد از سالالم و احوال

لبخندی

پرسی با امیر و عطیه کنار ساقی نشست.

_ چطوری ساقیا؟

ساقی لبخند مهربانی زد.

_ من که خوبم تو چخبر؟ زندگی مجردی چطوری

بوده؟
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سپهر یک تای ابرویش را بال داد.

_ زندگی شبه مجردی! سرورجون هر ده دقیقه یه بار

نه. کی  م  یره چکم  گی  تماس م 

_ خیلی نگرانته سپهر. اصالال عادت نداره جدا از تو

بمونه.

سپهر خونسرد جواب داد:

رین احساسه تو وجودت تی  ه. عادت قو  شی  _ درست م 
کم این وابستگیاش کمتر مک  آدما. یه مدت دور بشیم 

ن. شی  م 
ساقی شوکه نگاهش کرد که سپهر توضیح داد:

وام یه مدت برم یه شهر دیگه... جنوب رو خی  _ م 
یه  قشم رو. خیلی دوست دارم. بخصوص جزیر 

کارامو ردیف کردم.

چشمکی زد.

_ شنیدم دخترای جنوبی خیلی خوشگلن.

ساقی به چشمان او نگاه کرد.
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وای بری؟ خی  _ مطمئنی م 

سپهر سر تکان داد.

_ اوهوم. من عاشق سفر کردنم. عاشق زندگی کردن

تو شهرا و جاهای مختلف. عاشق معاشرت با دخترای

.ه  حال اقلیمای مختلفم... خیالم از سرورجون راحت 
ای جدید. هه  م دنبال تجرب  ری  دیگه با آسودگی م 
چشمانش را با لذتی ساختگی باز و بسته کرد.

ای خلیجی! هه  ال فرشت  بن  _ د 

ای او را ندید گرفت.   هی  ساقی سر تکان داد. شوخ 
واستم مخالفت کنم باهات، اما بنظرم خی  _ اولش م 

تصمیم درستیه... تغییر روال زندگیتون باید از یه

جایی شروع شه.

سپهر نگاهش را بین جمع چرخاند.

_ سوسن کجاست پس؟

الناس که برسن دیگه. _ گفت با افروز اینا میاد. 
رضا و آیسانم نیومدن هنوز...
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سپهر لبخندی زد.

که با هم _ ساقه خانم اطرافمون رو نگاه کن. روزی 
ردیم محال بود باورمون کی  دیگه از راه دور چت م 

ی تشکیل بدیم. اه  بشه قراره یه همچین خانواد 

ش را معطوف اه  ساقی هم عمیق لبخند زد. نگاه عاشقان 
آراز که با اورهان مشغول گپ زدن بود کرد. آراز

متوجه نگاهش شد که سرش را بال آورد و با چشمک

ی ریز غافلگیرش کرد. اه  و بوس 
_ خداروشکر...

نگاهش را از آراز با تردید به سپهر خیره شد.

نی؟ کی  تنهایی نم  _ واقعا بخاطر ازدواج عمه احساس 

ه پدرت رو خیلی دوست داشتی... گی  عمه همیشه م 

م قلبم کم  _ همچین احساساتی دائمی نیستن. ک 
نه. حتی دلتنگی عجیب این روزام کی  هضمشون م 

ذره. دنیا همینه... محل گذر! گی  برای بابا هم م 

کامل به سمت ساقی چرخید.
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وت _ بعد من یه دختر دایی به مهربونی و خوشگلی 

دارم. خدا بخواد یه چشم رنگیم میاد وسط قلب من

الم که طرف نی  نم بهت م  زی  ینه بعد هی زنگ م  شی  م 
یره. گی  نخامو نم 

ساقی خندید.

_ سپهر تو از پس زندگی بر میای. خیالم راحته.

ف گم شد. اف  یه  سپهر میان صدای ا  صدای زمزم 
ا از راه رسیده بودند. هن  بقیهی مهما 

مر  کلی دلیل برای حال خوب و _ من دور و ب 
خوشبختی دارم. بایدم از پس زندگی بربیام.

#پارازیت

۵۲  _۵ #پارت 
#زینب_عامل

با دیدن پنج چمدان بزرگی که مقابل در واحد

ویی جمع شده بود بغض به گلویش هجوم آورد. ره  روب 
دیگر کابوس و خیال نبود... بهزاد رفتنی شده بود و او
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ی کند فقط باید رفتن او را تماشا را  بدون اینکه بتواند ک 
ا دردآور ترین تصویری هن  رد. دیدن ردیف چمدا  کی  م 
ش دیده بود، اما زندگی همین ای  بود که در طول زندگ 

د، عشقی به شی  بود. گاهی دری به رویت باز م 
رد و کی  مد، شوری در دلت جا خوش م  آی  ت م  ای  زندگ 

د. شی  گاه به طرز دردآوری همه چیز معکوس م 

نم چشمانش را پاک کرد و بدون معطلی راهی

د شد. بهزاد برای شی  ام منتهی م  بت  ایی که به پش  هه  پل 
آخرین بار در پشت بام منتظرش بود.

وانست این رفتن را تا جای ممکن طول تی  کاش م 

 فکر اینکه این مالالقات آخرین دیدارشان در پشت

بدهد.

اد. دی  بام است آزارش م 

باز بود را کامل باز کرد. بهزاد در پشت بام که نصفه 

ویش ایستاده بود. به دیوار کوتاه ره  با فاصله در روب 

پشت بام تکیه داده و آبنباتی در دست داشت.

دلرام سرتاپای او را برانداز کرد. شلوار جین و یک

تیشرت سادهی سفید پوشیده بود. آبنبات دستش را که

در این دنیا رد هیچ چیز  کی  دید اخم کرد. گاهی حس م 
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برای بهزاد اهمیتی ندارد. اون در همه حال

یدی آبنبات بخورد! قی  وانست با ب  تی  م 

ش شده بود دستش را بال آورد. اه  بهزاد که تازه متوج 
_ دیر کردی دلی...

ای دلرام بیشتر درهم شدند. حتی در لحنش هم هم  اخ 
ردی از ناراحتی نبود. خودش بود. همان بهزاد

همیشگی.

رد جلو رفت. مقابلش که کی  با عصبانیتی که احساس م 

ام انداخت. بت  رسید بهزاد آبنبات دستش را روی پش 

_ خوبی مریدا؟

دلرام با حرص پوزخندی زد.

_ تو بهتری.

بهزاد که حواسش پرت بود بی اراده گفت:

_ آره خداروشکر دردام خیلی کمتر شده.

ش اشاره کرد. اه  به گون 
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م کالال رفتن. ما  _ ببین کبودی 

دلرام غر زد:

یه  رفتنی! باشه به سالالمت. _ کامالال آماد 

یه او شد. فاصل  انگار بهزاد تازه متوجه دلخوری 
بینشان را با یک قدم بلند پر کرده و دلرام را در

آغوش گرفت.

م جبهه؟ قراره با هم ری  _ مو فرفری مگه دارم م 
ممکنه حرف بزنیم. بازم ارتباط داشته باشیم. حتی 

م که اینهمه پکری. ری  بر نم  خی  خیلی زود برگردم. ب 

ی؟ شی  _ بهزاد تو اصالال دلتنگ من م 

بهزاد کمر او را فشار داد.

ه بیشتر قدر دی  ه نشم؟ ولی این دوری بهم یاد م  شی  _ م 
مو فرفریمو بدونم.

دلرام را از خودش جدا کرد.
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 خوب تالالش کن خانم دکتر... خوب درس بخون. تو

_

دانشگاه سر به زیر و مغرور باش. بذار خیال من

راحت باشه.

دلرام با بغض گفت:

_ هیچ وقت نتونستم فرق شوخی و جدیت رو

تشخیص بدم.

#پارازیت

۵۲  _۶ #پارت 
#زینب_عامل

یه  او از زیر شال بهزاد دستی به موهای بیرون زد 
کشید.

تت دارم دلرام. سو  _ د 

ای بهزاد چشم هب  نگاه دلرام بال آمد و تشنه به ل 
واست بیشتر بشنود. بهزاد منتظرش خی  دوخت. دلش م 

نگذاشت.
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ایی میان که در حد هه  ونم لحظ  دی  _ دوستت دارم و م 
مرگ دلتنگت شم، اما قرار نیست این دوری کاری

یه  یک وام غص  خی  کنه که ازت دست بکشم. نم 
وام لذت خی  ساعت بعد که پیش هم نیستیم رو بخورم. م 

. وقتی پیش  .. همین ساعتی که کنار هم هستیم رو ببرم 
مد  اخم و تخم کنم. هم نبودیم کلی فرصت دارم با خو 

ش زندگی کند یا نمایش اه  واقعا بلد بود در هر ثانی 
اد؟ دی  م 

وقتی لبخند روی لبهای بهزاد را دید او هم لبخند زد.

ناخت فرق داشت. شی  ایی که م  هم  بهزاد با تمام آد 
ش پا گذاشته بود ای  رین آدمی بود که در زندگ  تب  عجی 
ا هل  سا  یه  او  رد شناخت شخصیت پیچید  کی  و حس م 

زمان خواهد برد.

با عشق چشمانش را به صورت او دوخت.

ی؟ ری  _ کجا م 

بهزاد با لبخند جواب داد:
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_ با یه شرکت تو دبی حرف زدم. احتمال اونجا

مشغول به کار شم. پولمو جمع کنم و سابقهی خرابمو

شه  برا ترمیم کنم تا داوود خان راهم بده تو خون 
خواستگاری خانم دکتر دسته گلش. خواستگاری. اونم 

نگاه دلرام لرزید:

ونم... می  _ تو پشت بوم تنها م 

ای بهزاد هم کمی رنگ باخت. سعی هب  لبخند روی ل 
رد دلتنگی که از همان لحظه درگیرش شده بود کی  م 
یه  حساسی را جلوی دلرام بروز ندهد. دلرام روحی 

بی به او یس  رد تا آ  کی   و بهزاد تمام تالالشش را م 

داشت

نزند.

_ هر وقت خواستی باهام حرف بزنی بیا رو پشت

م برم رو پشت بوم جایی که توش دی  م  بوم. منم قول 
نم. کی  زندگی م 

وییتون که اجاره کرده بودم ره  نم تا واحد روب  کی  کار م 
رو بخرم. دوست دارم وقتی برگشتم همینجا زندگی

ونیم تی  کنیم. اون وقت تا هر وقت که دلمون بخواد م 
این بال بشینیم.
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ش تا حد زیادی دلرام را سر ذوق آورد. ای  لحن جد 
بهزاد دستش را بال آورد و مچ دستش که دستبند

اهدایی دلرام را دور آن بسته بود بوسید.

یه  این م تا چشم روی هم بذاری هم  دی  _ مریدا قول م 
.ه ونم قراره بهمون سخت بگذر  دی  روزا تموم شن. م 

ارم تا شرایط رو برای اینکه ذی  یه  تمرکزمو م  اما هم 
.م مه  بشی مهیا کن  تو عروس خون 

_ مراقب خودت باش.

بهزاد لبخندی زد. دستش را داخل جیبش برد و

ی ظریف و ساده اه  انگشتری از آن بیرون آورد. حلق 
که فقط چند تراش ساده رویش خورده بود و هیچ

نگینی نداشت.

تنها چیزیه که تو اوج بدبختیامون _ این مال مامانمه... 
فت انگشتر گی  بابام راضی نشد بفروشیمش... همیشه م 

نن... کی  روشن. عوضشم نم  فی  قت نم  وچ  ازدواج رو هی 
انگشتر را کف دست دلرام گذاشت.
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م به دی  _ مطمئنم الن خیلی خوشحالن که دارم اینو م 
تو...

#پارازیت

۵۲  _۷ #پارت 
#زینب_عامل

اساتی که به غلیان درآمده بود به انگشتر سح  دلرام با ا 
خیره شد.

_ بهنام چی پس؟ اگه راضی نباشه؟

بهزاد خندید.

ست و پاست. تا وقتی این بخواد دی  _ عزیزم بهنام ب 
ای ما عمو بهی عمو بهی هه  یکی رو پیدا کنه بچ 

نن. کی  صداش م 

دلرام لب گزید و سرش را پایین انداخت و بهزاد

دوم او را در آغوش گرفت. دقایقی طولنی برای بار 
دلرام را در آغوشش نگه داشت و بعد انگار همه

چیز دست به دست هم دادند تا دلتنگی به وجودش
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ش را از دست ای  م داشت خوددار  کم  فشار بیاورد. ک 
ا بود که آرامشی از جنس آرامش هل  اد. سا  دی  م 

حضور در کنار دلرام را تجربه نکرده بود و حال

جبر روزگار طوری برایش تدارک دیده بود که باید

رد. کی  منبع این آرامش را رها م 

ر شد و با خود اندیشید تت  گره دستانش دور دلرام سف 

ایش هه  ید برنام  دی  که ممکن بود اگر دلرام را زودتر م 
عوض شده و برای ماندن کنار او این بازی را تا اینجا

اد؟ دی  ادامه نم 
ام را تنگ در آغوش داشت جواب این رل  حال که د 

سوال راحت و واضح بود. بخاطر دلرام حاضر بود

قید خیلی چیزها را بزند. همین حال هم قید خیلی از

ای پر دردسرش را زده بود وگرنه او کسی هه  برنام 
ایی که کارشان هم  نبود که به سادگی دست از سر آد 

ان خیانت بود بردارد. شه  دزدی و پیش 

فرفری دوست دارم فکر کنم الن با گرفتن اون وم   _

ر تت  انگشتر نامزدم شدی! اینطوری رفتن یکم راح 
ه. شی  م 
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واستم وقتایی که کم آوردم، وقتایی خی  _ بهزاد... من م 
واست بیام پشت بوم خی  که دلم غر زدن و درد و دل م 

و کنارت بشینم و باهات حرف بزنم.

ده و دلتنگ رک  یه  بهزاد پنهان  سرش را در سین 

گریست.

شده. قراره چطوری _ من نرفته دلم برات تنگ 

بگذره؟

یه  او را بوسید. بهزاد شان 
_ من هر وقت که اراده کنی هستم تا حرفاتو بشنوم

خب؟

خیلی آرام دلرام را از خودش جدا کرد.

نی؟ کی  _ حلقه رو دستت نم 
دلرام حلقه را بال آورد.

ام تپلن. باید لغر کنم. تس  _ کوچیکه برا من. د 

بهزاد لبخندی زد.

_ پس بنداز دور گردنت. ویدیو کال کردم ببینمش.

لغر نکن همینطوری قشنگی.
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وقت رفتن رسیده بود و هر چند تلخ و طاقت فرسا باید

رد. برای مدتی نامعلوم. از کی  از دلرام خداحافظی م 
ت. سی  ش دلرام هم فهمید که جریان چ  ای  سکوت ناگهان 
حلقه را در دست خود فشرد و چشمان درشتش را به

ی بهزاد بند زد. اه  چشمان قهو 
_ اگه دوستم داری واقعا قسم بخور که مراقب خودت

هستی.

بهزاد بغضش را فرو خورد. آخرین زنی که اینگونه

ا بود که فوت کرده بود. هل  نگرانش بود سا 

ردم. تا چشم رو هم گی  برم  ورم. خیلی زود  خی  _ قسم م 
بذاری همینجا کنارتم.

دلرام سرش را تکان داد.

ونم. می  _ منتظرت م 

هانش را قورت داد. صدایش لرزید. دب  آ 
_ از پروازت جا نمونی.
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بهزاد نفس عمیقی کشید. حرفی نمانده بود. تنها چیزی

واست آخرین بوسه قبل از خداحافظی بود. خی  که م 
ش کرد. جدا ای  ی که دلرام نیز با عشق همراه  اه  بوس 

که شدند بهزاد اجازه نداد دلرام همراهش برود.

آبنباتی از جیبش درآورده و به سمت دلرام گرفت.

_ به امید دیدار موفرفری.

دلرام با حالی نزار آبنبات را گرفت و بعد از آن

ام را بت  یچ حرفی پشتش را به او کرده و پش  هی  بهزاد ب 
ترک کرد.

دلرام دنبالش نرفت. آنقدر همانجا ایستاد و از آن بال

ایش هن  به پایین خیره شد که بالخره بهزاد با چمدا 
ان گم شه  جلوی در سوار آژانس شده و در انتهای کوچ 

رین زن تگ  ن  تل  شد. مرد همسایه رفته بود و او شاید د 
مد. آی  جهان به حساب م 

دو سال بعد

قن  کوتاه دخترش را شنید، اما واقعا خوابش صدای نق 
مد. آی  م 

_ بخواب دیگه عشقم...
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وقتی دست کوچک دخترک محکم به روی چشمانش

ایش را باز کرد. روی هک  کوبیده شد به اجبار لی پل 
پهلو چرخید و رو به آلما که با چشمان درشتش

رد غر زد: کی  نگاهش م 

نم  و مامانت _ تو به کی رفتی اینهمه شر شدی بابا؟ 

اینهمه مظلومیم!

ش را به سمت دهانش اه  آلما دستان کوچک مشت شد 

ایش خارج کرد. هب  برده و آوایی نامفهوم از میان ل 
_ بو...بو...

آراز خندید و سرش را آرام روی پاهای کوچک و

سفید او گذاشت.

_ بابارو ناز کن!

ی از موهای پدرش اه  آلما بجای ناز کردن با ذوق دست 
را در مشت گرفته و کشید. آراز با ادا آخ بلندی گفت و

آلما هیجان زده خندیده و با دست بر سر او زد. آراز

ایش را به هب  دیگر نتوانست خودش را کنترل کند. ل 
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ساق سفید و تپل او چسبانده و محکم پای دخترش را  

 بوسید. 

دونم. من انتظار  ت رفتی بابا... چراشو نمی _ به عمه 

 داشتم مثل خودم مظلوم و سر به زیر باشی.  

 

سرش را که از روی پاهای کوچک آلما برداشت او  

خواست. آراز  دستانش را به سمتش دراز کرد. بغل می 

با عشق تن کوچک او را در آغوش گرفته و از روی  

عسلی برداشت و  اش را از روی  تخت بلند شد. گوشی 

خواست از اتاق بیرون برود که نگاهش به عکس سه  

روی تخت خواب نصب شده بود  شان که روبه نفره 

هایش جا خوش  گره خورد و لبخندی عمیق روی لب 

 کرد. 

بینی مامانت ولمون کرده رفته؟ دل تو هم مثل  _ می 

 شده براش؟   من تنگ 

 

نگاهش را به سمت آلما دوخت. شیطنت از چشمان  

 ی کوچک شد آلما از دور نسخه   بارید. بزش می س 
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ی  خودش بود، اما وقتی کسی روی صورت
ای او با هت  وانست شباه  تی  د م  شی  کوچکش دقیق م 

ش! ای  ا گرفته تا مدل بین  هب  ساقی را نیز بیابد. از فرم ل 

آلما به بغل خودش را به آشپزخانه رساند. چشم ساقی

مه پر از آب کرد و ین  را دور دیده بود که سینک را تا 

آلما که فقط یک سرهمی زرد رنگ به تن داشت را

یه  سینک گذاشت. داخل کاس 
ذره نه؟ گی  _ با بابایی خوش م 

فت با ذوق در ری  آلما که تازه و به سختی راه م 
ش کرده و اه  کاسهی سینک پا زد. صدای آب ذوق زد 

خندید. طوریکه آراز هم به خنده افتاد.

ش با یک دست آلما را ای  ای گوش  دص  با بلند شدن 

گرفت و با دست دیگرش به تماس جواب داد. ساقی

بود.

_ چه عجب یاد ما کردی خانم معلم؟

ساقی مهربان پرسید:

_ آلما اذیتت کرده؟
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 کنه.  _ مامانش بیشتر اذیت می 

 

آلما داخل سینک با ذوق پا کوبید که صدای آب به  

 گوش ساقی خورد و ناامید گفت: 

 رو گذاشتی تو سینک؟ آراز تو باز این بچه _  

 

 آراز خندید. 

 _ هوا گرمه بذار بچه آب بازی کنه. 

 

 ساقی نالید: 

 _ آراز...   

های آراز نبود. از وقتی آلما بدنیا آمده  حریف شیطنت 

هایش بیشتر هم شده بودند. فقط کافی بود  بود شیطنت 

آن دو را مدت کوتاهی تنها بگذارد آن وقت خدا  

دانست پدر و دختر چه بالیی بر سر خانه  می 

 آوردند. می 
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شده _ اینقدر از پشت تلفن آراز آراز نکن. دل ما تنگ 

برات. بیا از نزدیک پدر و دختر چهارتا ماچت کنیم

دلمون باز شه.

ساقی غر زد:

نی که آلما کی  _ آراز شام دعوتیم. الن یه کاری م 
شما دوتارو تنها ونم دو دقیقه  تی  حموم لزم شه. نم 

بذارم.

ش غش  آراز زبانش را برای آلما بیرون آورد. آلما غ 

ش اه  دق  صن  خندید و ساقی که صدایش را شنیده بود قربا 

رفت.

_ دورت بگردم عشقم.

لود گفت: آم  آراز با حسادت واضحی اخ 

م آلمارو حاضر ری  _ عشق شما منم. تا تو بیای منم م 
تو هم لباس عوض کن کنم و خودم لباس بپوشم. بیا 

بریم یه دور بزنیم بعد بریم رستوران.

ی گفت که آراز پرسید: اه  ساقی باش 
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 _ دلرام رو دعوت کردی دیگه؟ جریان که لو نرفت؟ 

 

_ آره دیروز گفت میاد. نه بابا اصال به ذهنش خطورم  

 کنه که بهزاد برگشته.  نمی 

 

 آراز با رضایت سر تکان داد. 

_ خوبه پس شب قراره کلی سکانس عاشقانه ببینیم.  

ی دوم  بعدش شاید دلمون خواست و به فکر بچه 

 افتادیم.  

 

 ساقی خندید. 

_ من و تو از پس آلما بر بیایم خیلیه. هوس عاشقانه به  

 سرت نزنه. 

 

 آراز با سماجت جواب داد: 

خواد... اونم چهار پنج  زنه! من دلم بازم بچه می _ می 

 تا... 

 * 
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ش خندید غش  بهزاد شکلکی برای آلما درآورد که او غ 
و بعد نگاه منتظرش را به آراز دوخت.

_ مطمئنی میاد؟

آراز جواب داد:

_ خب مریضی؟ این اداها چیه خودآزار؟ داری

فتی اومدی. گی  یری ببینیش. خب بهش م  می  م 

بهزاد تکهی کوچکی از شیرینی داخل بشقابش را به

کرد. دهان آلما نزدیک 

واستم حواسش پرت شه. خی  _ امتحان داشت، نم 

آراز به آلما که با ذوق زبانش را بیرون آورده و

رد نگاه کرد. کی  زه م  مه  داشت شیرینی را مز 
ه بالها! ری  _ بابا قندت م 

با دست روی دست بهزاد کوبید.

ته  رو _ الن ساقی از سرویس بهداشتی بیاد کل 

نه. کی  م 

بهزاد خندید.
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 باید زود بچه دار شم. خیلی نمکه دخترت. _  

 

آراز سر آلما را که روی میز نشسته بود و چشمش به  

 دنبال شیرینی داخل بشقاب بهزاد بود نوازش کرد. 

_ منم دختر احمد رو دیدم تو دام افتادم. کال دختر  

 عشق باباشه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

بعد از پارازیت تنها رمان من تو کانال زیر پارت

گذاری خواهد شد.

و گم نکنیم حتما تو این کانال ره  واین همدیگ  خی  ه م  گ 
عضو شین

https://t.me/+ZqYPNZi1LSpiMWI0

#پارازیت

۵۲  _۸ #پارت 
#زینب_عامل

ش را به اه  د  شت  بهزاد به آلما که دست کوچک مش 

اشاره کرد. شیرینی داخل بشقاب دراز کرده بود  سمت 
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واد. خی  _ آراز دخترت بازم شیرینی م 
آراز سرش را به گونهی سفید آلما نزدیک کرد.

بوسهی ریزی روی گونهی او زده و گفت:

ونم از لحاظ خورد و دی  یه  بابا م  _ سیب خوشمز 
خوراک به خودم رفتی، اما بیا و منو با مامانت

درننداز...

ش شده اه  اب  خواست  آلما انگار که متوجه مخالفت پدرش 

بود سرش را به سمت او چرخاند و چشمان درشت

ان کرده بود را به شه  ای بلند احاط  هه  سبزش که مژ 

صورت آراز دوخت.

_ با...با...

بهزاد بلند خندید.

_ عمرا بتونی بهش نه بگی آراز!

ای آلما نزدیک هب  ش را به ل  اه  آراز لبخندی زد گون 
کرد.

_ بابارو ببوس...

طق  دستهای از موهای آراز را گرفت و با ذوق آلما ف 
رد ذوق بی  کشید. وقتی آراز سرش را نزدیکش م 

رد. بهزاد دوباره خندید و گفت: کی  م 
ها. _ ولی خوش اخالالقی دخترت به مامانش رفته 
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آراز راضی از اینکه حواس آلما از شیرینی پرت شده

است سرش را کمی از او فاصله داد.

از چهار تا هفت صبح با حاج _ غرغراشو ندیدی! 
خانم برنامه داریم عموما.

یه ش اجازه نداد تا بیشتر از آن دربار  ای  تماس گوش 

یه  پدرش را که روی صفحهی آلما صحبت کند. شمار 

ش دید خندید. ای  گوش 
ش صحبت کنه قبل اه  _ بیا... امیرخان زنگ زده با نو 

خواب! کار هر روزشه.

وی به پدرش خیره بود نگاه اک  بهزاد به آلما که با کنج 
کرد و لبخند زد.

_ حق داره خب.

خوب بود که آلما سرش را گرم کرده بود وگرنه

ایی که برای دیدن دلرام کش هه  معلوم نبود این ثانی 
رد. کی  مدند را چگونه باید تحمل م  آی  م 

آراز تماس پدرش را جواب داد.

_ سالالم. جونم امیرخان؟

کوتاهی داده و گفت: امیر سالالمی 
یه  ما؟ _ قرار نبود مگه آلمارو بیارین خون 
آراز لبخندش را کنترل کرد. با طعنه گفت:
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_ چطوری آرازجان؟ خوبی؟ ساقی چطوره؟ کار و

بارت خوبه؟

امیر غر زد:

_ ادا در نیار... آلما پیشته؟

آراز به آلما که مشت کوچکش را در دهانش کرده و با

رد خیره کی  چشمانی که گرد کرده بود داشت نگاهش م 

شد. این چشم گرد کردنش درست مثل ساقی بود. دلش

واست دخترکش را قورت دهد. خی  م 
_ سیب بابا اینجاس.

امیر جدی گفت:

_ پس چرا وایستادی؟ گوشی رو بده بهش.

آراز اینبار خندید.

ی گوشی رو بده بهش انگار گی  _ پدر من یه جوری م 
ته  ده سالشه. نو 

_ تو کاریت نباشه. بذار رو اسپیکر باهاش حرف

بزنم. فردا هم صبح بیاین اینجا. دلم تنگ شده براش.

آراز اطاعت کرد. آلما که صدای پدربزرگش را شنید

.ت  آراز با تمام تنش خودش را به سمت گوشی انداخ 

رد  آغوش او گذاشت. گوشی را 

_ بفرما بهزاد خان... اینم عاقبت ما با دختر و بابامون.
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امیر با محبت آلما را صدا زد و آلما هیجان زده هر

ای کوچکش هجی هب  آوایی که بلد بود را از میان ل 
کرد.

_ بو...با...

یه  او برود. همین صداها کافی بود تا امیر قربان صدق 

وید. دقایقی گی  کوچکش چه م  همید دختر  فی  انگار که م 
کوتاه با آلما صحبت کرد و وقتی رضایت داد تا

یه خداحافظی کند که آراز قول داد فردا آلما را به خان 
ا ببرد. آراز که تماس را که قطع کرد ساقی هم از هن  آ 
سرویس بهداشتی بازگشت. با عشق آلما را از روی

میز برداشت و داخل صندلی کودک مخصوص

گذاشت. پیش بندی دور گردن او بسته و رستوران 
غذایی که برای او آماده کرده بود را از کیفش بیرون

آورد و مقابلش گذاشت تا او مشغول شود.

ار شده را به دم  آراز به آلما که با ذوق پاستاهای طع 
رد نگاه کرد. بی  طرف دهانش م 

ه. یه چای خوردنم ری  ینه عالم و آدم یادش م  بی  _ غذا م 
ه سیب همه فن حریف بابا. شی  بدم دیگه م  یادش 

ساقی با لبخند کنار آلما و روبهروی آراز و بهزاد

نشست.
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_ عجله نکن آرازجان. با این همتی که تو توی تربیت

ی. دی  بچه داری. خیلیا چیزا یادش م 

آراز خونسرد لبخندی زد.

نم مولیی! کی  _ خواهش م 

هب  بهزاد ساقی نگاه خندانش را از آراز گرفته و 

دوخت.

_ چخبر بهزادجان؟ از زندگیت تو دبی بگو. برادرت

 سال پیش مالالقاتش کردیم. دیگه نمیاد ایران؟

چطوره؟

ا شد. بجای جواب به سوالت جه  بهزاد در جایش جاب 

ساقی صادقانه گفت:

_ کاش شما از دلرام بهم بگین!

پ نگاهش کرد. چپ  آراز چ 
ز سه بار و سه ور  _ انگار خودش تو این دو سال هر 

ساعت باهاش حرف نزده! از چی دلرام بگیم دقیقا؟

ونی. دی  حتی تاریخ امتحاناشم م 
.د ساقی لبخندی ز 

سه. ری  نم بهش ببینم کی م  زی  _ الن زنگ م 

ش را برداشت تا با دلرام تماس بگیرد که پیام ای  گوش 
او را دید. پیام مال بیست دقیقهی قبل بود. با صورتی

ت گوشی را به سمت بهزاد چرخاند. فر  که درهم 
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_ دلرام فرستاده.

یه  گوشی را بهزاد سریع پیام نقش بسته روی صفح 

خواند.

 سالالم. ساقی ببخشید من بخاطر کار یکی از دوستام

 برم بیمارستان. نشد که امشب بیام. فردا حتما میام"

باید

شرکت ببینمت."

دلرام را ببیند. به بادش خوابید! این یعنی قرار نبود 

ش تکیه داد و گفت: ای  ناچار به صندل 

ونیم راجع به خودمون حرف بزنیم و این تی  _ حال م 
دو سالی که نبودم.

ش زد. اه  آراز دستی به شان 
وای پاشو برو بیمارستان هم خانم دکترو ببین خی  _ م 

هم یه سرم بگیر تا غش نکردی.

بهزاد

لبخندی به آراز زد.

ارو باید خودت امتحان کنی هه  .م  این گزین  _ نه خوب 
موقع قهر همسرت.

یرم. می  _ ساقی قهر کنه که من م 
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پ به همسرش نگاه کرده و زیرلب دور چپ  ساقی چ 
از جانی زمزمه کرد.

_ خب حال برامون تعریف کن. این دوسال چطوری

گذشت؟

بهزاد نفس عمیقی کشید.

دلتنگ کشورم بشم. ردم یه روز  کی  قت فکر نم  وچ  _ هی 
م و ری  ارم و م  ذی  ردم خیلی راحت م  کی  همیشه فکر م 
یادم میره ایران کجا بوده... دو سالی که گذشت برام

پر از تجربهی کاری بود، با آدمای حسابی کار کردم.

اپلیکیشن طراحی کردم. تو کلی زمینه تحقیق کردم و

کلی حال خوب... اما هرثانیهی این روزا با دلتنگی

یه  کوچه گذشت. نه فقط برا دوستام یا دلرام برای هم 
ها و خیابونایی که توش قدم زدم. حتی برا آدم

نه برا دیدن کی  ماجراجویی مثل من که سرش درد م 

رین تت  ای جدید غربت سخ  هه  جاهای جدید و تجرب 
یه  زندگیم بوده. تجرب 

نفسی گرفته و به آلما که همچنان با غذایش مشغول

کرد. بود نگاه 
_ شما از خودتون بگین. از سپهر از سوسن خانم...

از زندگی خودتون...
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لبخندی به آلما زد.

_ از این سیب کوچولو!

آراز خیره به آلما جواب داد:

نبه حسابی. جی  _ سپهر که تو قشمه... سر و گوششم م 
رسم امروز و فردا خبر بابا شدنش رو زودتر از تی  م 
.م  سوسنم که الن کارگاه خبر عقد و عروسیش بشنوی 

چرم دوزی خودش رو داره. کارشم حسابی گرفته.

 که فیلش یاد هندوستان کرده بود فعالال بخاطر چند

نویدم

گرم موادی که ازش گرفتن تو زندان داره آب خنک

وره. خی  م 
ختیار نگاهی به ساقی انداخت تا مطمئن شود ای  آراز ب 

نس ای او راجع به زندگی سو  هف  همسرش از حر 

ا پشیمان هف  ناراحت نشده است. بعد از گفتن این حر 
ی اه  شده بود، اما وقتی ساقی را عادی دید نفس آسود 

کشید. ادامه داد:

ون شه  _ اردشیر و سرور جونم دارن به زندگی عاشقان 
نه ولی کی  ن. آینورم باهاشون زندگی م  دی  ادامه م 

. ساعد برادر خانم مام که اینطور سه  اورهان تو ترکی 
واد نامزد کنه و برادر خانم تو هم که خی  ش پیچیده م  و 

ماه قبل نامزد کرد.
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بهزاد خندید.

_ خسته نباشی با توضیحات کاملت.

ساقی لبخندی زد. به آراز نگاه کرد.

شه  رو سر بردیم. _ دلش پیش دلرامه... حوصل 

بهزاد سریع گفت:

_ نه این چه حرفیه؟

بهزاد زد. آراز با دست روی شانهی 
وییشون رو که گرفتی. پاشو برو ره  _ واحد روب 

م مه  ته  تا از در رسید زیارتش کن. من و خانواد  خون 
وریم. خی  بدون مزاحمت تو شاممون رو م 

ساقی هم مهربان زمزمه کرد:

_ آره بهزادجان. بخاطر ما معذب نباش. بهتره بری

خونه و ببینیش. مطمئنم دلرامم خیلی دلتنگته.

سر تکان داد و از پشت میز بلند شد. آراز بهزاد 
پرسید:

_ راستی گفتی مامان دلرام خبر داره برگشتی؟

فتاد ای  بهزاد لبخندی زد. یاد مکالماتش با منیره که م 

ش نگیرد. واقعا او را مثل مادرش اه  محال بود خند 
دوست داشت.
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د به اونا نگم چون در هر صورت شی  _ آره. دیگه نم 
یدن. دی  م خونه منو م  تف  ری  صبح که م 

آراز چشمکی زد:

_ رسما دوماد خانواده به حساب میای. برو که

عروس خانم منتظرته.

بهزاد قبل از رفتن یادش آمد پاکتی که زیر میز گذاشته

ا بدهد. خم شد و پاکت را برداشت و آن هن  بود را به آ 
را به سمت ساقی گرفت.

رفته بود. _ این یه هدیهی کوچیک برا آلماس. یادم 

ساقی با تشکر پاکت را گرفت و آلما که اسمش را

شنیده بود دست از له کردن پاستاهای مقابلش برداشت

یه  آن و کنجکاو به اطراف نگاه کرد. نگاهش هر س 

ا هن  ها را به خنده انداخت و نهایتا بهزاد قبل از اینکه آ 
را ترک کند با اجازه از ساقی و آراز بوسهی روی

ا را ترک جن  دختر بچهی شیرین کاشته و بعد آ  یه  گون 
گفت.

ا کرده و از آسانسور جه  ش جاب  اه  کیف را روی شان 

واست فقط به خی  بیرون آمد. آنقدر خسته بود که دلش م 

ا خودش را روی تخت هس  اتاقش رسیده و با همان لبا 

ی کشید و به طرف در اه  خوابش بیاندازد. خمیاز 
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اسپورت مردانه واحدشان رفت که یک جفت کفش 

ویی حواسش را به خود جمع ره  مقابل در واحد روب 
کرد و باعث شد وسط راه بایستد. چیزی در قلبش

تکان خورد. این واحد از وقتی که بهزاد ترکش کرده

اری در وه  بود خالی از سکنه بود. بهزاد به طرز دیوان 
تمام این دو سال خانه را اجاره کرده و اجازه نداده بود

هب  آنجا نقل مکان کند. کسی 
ویی برداشت، ره  دلرام یک قدم به سمت در واحد روب 

اما در یک آن تصمیمش عوض شد. چرخید و با

ایی که از خود سراغ داشت به سمت هم  تندترین قد 
ام دوید. بت  پش 

ام را که باز دید بدون اینکه خودش بفهمد بت  در پش 
را صدا ریشهی این دیوانگی از کجاست بلند نام بهزاد 
کرد و اهمیتی نداد که ممکن است غریبه در پشت بام

باشد. تمام روزهای این سال هر شب به یاد بهزاد به

ذراند. گی  ام آمده و دقایقی طولنی را آنجا م  بت  پش 
د که وارد پشت بام شد و زی  تمام تنش داشت نبض م 

وقتی کسی را مقابلش ندید انگار جنون آنی که به

دو  پر کشید و رفت سرجایش ایستاد. سراغش آمده ب 

اشکش درآمد. خسته بود و این دلتنگی وقت نشناس و
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رش کرده بود. با حرص اشک روی ته  دیوانگی خست 
ام خارج بت  ایش را پاک کرد و چرخید تا از پش  هه  گون 
ی تمام توانش به طور ناگهانی اه  شود که صدای مردان 

را ربود.

_ مریدا...

چن

نکند توهم زده بود؟ وقتی صدای د ثانیه مکث کرد. 
مرد همسایه را دوباره شنید اینبار مطمئن شد که توهم

نیست.

ردی نگام کنی؟ گی  _ دلی خانم موفرفری من... برنم 
دلرام حیرت زده به تنش حرکت داد. وقتی کامل به

سمت صدا چرخید و بهزاد را دید دستش را بال آورد

د بود. مرد از  و روی دهانش گذاشت. خودش بود. به 

ش. خفه صدایش کرد... ای  همسایهی دوست داشتن 
_ بهزاد...

بهزاد قدم به قدم نزدیکش شد درحالیکه تمام وجودش

رد که اصالال شباهتی کی   شده و دلرامی را نگاه م 
چشم

ای تپل و دوست هه  به دلرام دو سال قبل نداشت. گون 
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ش آب شده بودند و نسبت به دو سال قبل ای  داشتن 
ر شده بود. تر  لغ 

بهزاد باز هم نزدیک تر شد. در تصویر مانیتور

اپش چندان نتوانسته بود تغییرات دلرام را متوجه تپ  ل 
ش را اه  شود. نزدیک تر که شد موهای صافش توج 

جلب کردند. این قلم تغییر قطعا مال دیروز بود،

وز که با او حرف زده بود موهایش فر ری  وگرنه پر 
بودند.

مقابل دلرام ایستاد و مثل یک آدم مسخ شده دستانش

را بال آورده و صورت او را قاب گرفت.

_ چیکار کردی با خودت دلی؟

یه  بهزاد گذاشت. دلرام دستش را روی سین 

واست با لمس او مطمئن شود که در خواب و خی  م 
رویا نیست. در عوالم خود بود که با تشر بهزاد به

خودش آمد.

م برا چی موهات رو صاف کردی؟ ار  _ دل 
دلرام شوکه نگاهش کرد.

_ بهزاد...

ش اه  ی از موهای او که از زیر مقنع  اه  بهزاد دست 
بیرون ریخته بود را در دست گرفت.
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_ تورو خدا نگاش کن. اون فرفریای درشتو چیکار

کردی؟ اصالال تو چرا اینهمه لغر شدی؟

وجه به سوالت او گفت: تی  دلرام ب 
ه... شی  کی برگشتی؟ چرا نگفتی؟ وای خدا باورم نم   _

بهزاد جدی به صورت او زل زد:

ن دیگه مگه نه؟ شی  _ موهات دوباره فر م 
دلرام کنترلش را از دست داد و دستانش را دور

گردن او حلقه کرد.

ه برگشتی. شی  _ بهزاد باورم نم 
بهزاد کمر او را گرفت.

دی. لغریت رک  ه موهاتو صاف  شی  _ منم باورم نم 
رو حدس زده بود موقع ویدیو کال هر چند نه تا این

حد ولی این موهات...

ایش خندید. بهزاد بود. خودش بود. هه  دلرام میان گری 
ایش. هی  ا و شوخ  هت  با تمام شیطن 

ندی؟ موهات فر نشن من دوباره مهاجرت خی  _ م 
نم! کی  م 

دلرام را از تنش جدا کرد دست برد و مقنعهی او را

از سرش کشید و ناباور گفت:
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_ وای دلرام چیکار کردی آخه؟ از من یاد بگیر که

تکون نخوردم.

مد بهزاد در حال آی  دلرام اینبار بلندتر خندید. بنظر نم 
شوخی کردن باشد.

_ نگران نباش. بخاطر مهمونی که دیروز مامان برا

دانیال و الهه گرفته بود صاف کردم. یه بار برم حموم

ه عین قبل! شی  م 
بهزاد نفس راحتی کشید.

_ پس دائمی نیست که؟

یه  منفی به چپ و دلرام که با خنده سرش را به نشان 

راست تکان داد بهزاد محکم او را در آغوش گرفت.

ونم تورو تو خودم حل کنم موفرفری. تی  _ الن م 
دلرام هم دستانش را دورش حلقه کرد.

_ واقعا برگشتی؟

دلتنگی توام با جدیت گفت: بهزاد با 
_ برگشتم که برای همیشه پیشت بمونم.

دلرام نگران پرسید:

_ کارت چی پس؟

_ نگران نباش مریدا... کارم سر جاشه. منتها

نم. کی  دورکاری م 
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دست دلرام را گرفت و طبق عادت گذشته پای اتاقک  

 آسانسور  

 کنار هم نشستند. 

 کرد.   ی او حلقه بهزاد دستش را دور شانه 

 _ خیلی لغر شدی. 

ای که در  دلرام دست راستش را بال آورد و به حلقه 

 انگشتش بود اشاره کرد. 

 شد. م می ی نامزدیم اندازه _ باید حلقه 

 بهزاد دستش را گرفته و پشت آن را بوسید. 

 _ دوسال گذشته...  

 ی دلرام را بوسید. خم شد و گونه 

 تونم لمست کنم.  _ چقدر خوبه که می 

 لرام کمی سرخ شد. د 

 _ بهنام چی پس؟ 

 ی او زد. ی دیگری روی گونه بهزاد با دلتنگی بوسه 

ام میاد به زودی. باید تو مراسم  _ عمو بهی 

 خواستگاریم باشه. 

 چشمان متعجب دلرام را که دید با خنده پرسید: 
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_ دلی نظر بابات چیه؟ فردا شب بیام خواستگاری بله

دیگه... عمه مهری ین؟ برو امشب راضیش کن  دی  م 
سه اینجا. زشته نه بشنوه. ری  فردا م 

نی؟ کی  ی بهزاد؟ شوخی م  گی  _ چی م 
پ چپ  بهزاد باز هم گونهی او را بوسیده و بعد چ 

نگاهش کرد.

_ شوخی چیه دلی؟ از سر شب دارم با مامانت اینا

فت حال ببینیم چی گی  نم. منتها بابات هی م  زی  حرف م 

ه! شی  م 
تش چرخید. مس  دلرام متعجب به 

_ تو مامان اینارو دیدی؟

بهزاد با انگشت روی بینی او زد.

سیدم ری  _ معلومه که دیدم. اول باید خدمت بزرگترا م 
دیگه. شبم رفتم رستوران پیش آراز و ساقی تا تورو

سورپرایز کنم که نیومدی و دستمو گذاشتی تو حنا. برا

همین برگشتم تا تو از راه برسی راجع به خواستگاری

با مامانت اینا حرف بزنم.

_بهزاد...

چیه؟ ممکنه مخالفت کنه؟ _ نظر بابات در مورد من 
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دلرام به دیوار تکیه داد و نگاهش را به آسمان پر  

 ی بال سرشان دوخت. ستاره 

 _ تا امروز که خواستگارامو خودش رد کرده. 

 بهزاد بالفاصله اخم کرد. 

_ خواستگارات؟ دلرام این مدت که من نبودم چی  

 شده؟ پس چرا نگفتی؟ 

 دلرام با عشق دستش را بال آورد. 

_مگه نگفتی نامزدت باشم؟ کدوم آدم عاقلی از  

 زنه؟ خواستگاراش با نامزدش حرف می 

 بهزاد تبسمی کرد. 

_ خانم دکتر احمدی این یعنی جوابتون به خواستگاری  

 من مثبته؟ 

 هایی گلگلون سر تکان دلرام با گونه 

 

کرد در پشت بام محبوبش کنار  داد. هنوز هم باور نمی 

خواست شریک دائمی لحظاتش  ای که می مرد همسایه 

ترین  باشد نشسته است. این اگر رویا بود هم شیرین 

 شد. اش محسوب می رویای زندگی 
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بهزاد لبخند عمیقی زد. دستش را داخل جیب شلوارش

ا را هن  کرده و دو آبنبات چوبی بیرون آورد. یکی از آ 
به سمت دلرام گرفت.

_ پس دهنت رو شیرین کن عروس خانم!

ا شده و سعی کرد خودش جه  آغوش آراز جاب  آلما در 
را در آغوش دلرام بیاندازد. ساقی نگاهی به موهای

ا مثالال خرگوشی هن   که آراز با تالالش فراوان آ 

دخترش

بسته بود انداخت و خندید.

_ عاشق دلرام شده.

دلرام و بهزاد که دست همدیگر را گرفته بودند

نت دخترش را طی  یه  آلما رفتند و آراز با ش  دق  صن  قربا 
که از وقتی لباس عروس در تن دلرام دیده بود آرام و

قرار نداشت عقب کشاند.

شه  مهمون قبول _ آلمای من عمو بهزاد امشب تو خون 
نه. کی  نم 

بهنام خندید.

ساقی لب گزید و آرام گفت:

_ آراز زشته بخدا...

آراز همراه آلما به سمت ساقی خم شد. زیر گوش

: در  چ ک  پچ  همسرش پ 
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_ آلما رو امشب بذاریم پیش امیر و عطیه؟ تو خونه

کار زیاد داریم!

قبل از اینکه ساقی جوابش را دهد آلما اعالالم حضور

کرد.

_ ما...ما...

آراز پوفی کشید.

نم زی  _ عزیزم دارم با مامانت خصوصی حرف م 

مثالال.

ساقی خواست آلما را از آراز بگیرد که او محکم

گردن پدرش حلقه کرد. آراز قربان دستانش را دور 

ش رفت. اه  صدق 
ریم خونه. بی  _ خیلی خب قبول... امشب تورو هم م 

ولی تک فرزند موندی تقصیر خودته بابایی!

ساقی باز هم لب گزید و بهزاد و دلرام که مقابل تالر

ا هه  ایستاده بودند خندیدند و بعد از روبوسی با خانواد 
ایی سفید و بنفش هل  سوار ماشین عروسی که با گ 

تزیین شده بود شدند.

رد. کی  منیره با اشک و داوود با لبخند تماشایشان م 

بهنام ذوق زده بود و دانیال در حالیکه دست نامزدش
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را در دست داشت از ته قلبش برای خوشبختی

رد. کی  خواهرش دعا م 

بهزاد در ماشین دست دلرام را گرفت.

بپیچونیم! _ مریدا وقتشه که این جماعتو 
چشمکی زد.

ی که؟ اه  _ امشب کلی برنامهی مفرح داریم. پای 
ماشین را به حرکت درآورد.

_ محاله به استاد کنکورت نه بگی!

دلرام خندید.

_ دوستت دارم.

.ر _ من بیشت 

۱۴۰۱ اردیبهشت   ۳۱
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست...

بودیم و امشب بغض دو سال تو این کانال کنار هم 
دارم!

درسته قراره بازم بنویسم، اما بازم دلم برای این جمع

ه. شی  و فضا خیلی تنگ م 
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دوستان پارازیت بعد از بازنویسی اساسی برای چاپ  

 ره و فایل نخواهد داشت. می 

ی زندگی  ی پارازیت قصه شاید یه روزی از دل قصه 

 سپهر تو قشم رو هم نوشتم.... شاید....  

های نقد که از دوران بارداری  قول دادم به بچه و  

ساقی داستان کوتاه بنویسم در آینده پای قولمم  

      هستم. 

ها  عجیبه که تو روز جهانی چای باید از این بچه 

 خداحافظی کنیم.... 

 

 

 گم... کلی حرف دارم، اما کوتاه می 

 

 دوستتون دارم. 

     روزگارتون سبز 
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