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  رمانشواسوامى 
 

 )ٍاقعیِزندگیِاساسِبرِرنان) ٍحشیِصبَرِ  : عنوان

 رضائیِنرضیٌ نویسنده :

ِ عاشقانٌ ژانـر:

ِخلیلیِشادیِسیدى :طراح جلد 

 453 تعداد صفحو :

ِدرِایِخانٌِبٌِاست؛ِشدىِنخاعِقطعِسالًاستِکٌِپدرشٍِِترانٌ : رمان ی خالصو
ِکنند نیِنکانِنقلِشًرِجنَب ِیِنغازىِصاحبِباِندرسٌِبٌِآندٍِِرفتِدرِترانٌ.
ِنحلٌِآنِدرِکٌ.ِشًیادِنامِبٌِشَرٍِِشرِپرٍِِجَانِپسری.ِکند نیِخَردِبرُِبریِشیشٌ
ِراِترانٌِتَجٌِتَاند نیِچگَنٌِالتِپسرِیکِانا.ِاستِزدِزبانِقدرتشٍِِاستِشناس
ِیکدیگرِیِشیفتٌٍِِعاشقِياِآنِاگر شَد؟ نیِاٍِیِدلدادىٍِِايلیِترانٌِآیا کند؟ِجلب

ِشًیادِیاِاستِبیشترِزٍرشِنانعِآیا !گیرد؟ نیِقرارِرايشانِسرِنانعیِچٌِبشَند؛
 صبَرِ ِبینیِپیشِغیرقابلِرنانِدرِسَاالتِاینِجَابِيهٌٍِِيهٌ ُبر؟ِشیشٌ
 .داردٍِاقعیتِکٌِرنانی...ٍحشی

 استمحفوظ  89هاول  برای اهجمن کتابتمامی حقوق این 
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 الرحیوِالرحهنِاهللِِبسو

 

 :نقدنٌ 

 باشدِرفتٌِیادِکزِاسیریِبرٍِایِ•

 باشدِرفتٌِصیادِباشدِناندىِدامِدر

 اللٌِچَِاٍِداغِباِتنًا،ِکٌِدنیِازِآى•

 باشدِرفتٌِبادِچَنِباشوِنشستٌِخَنِدر

 نیاندِبیستَنِازِتیشٌِصدایِانشب•

 باشدِرفتٌِفريادِشیرین،ِخَابِبٌِشاید

 باداِحاللِربِیاِحسرتِتیغِبٌِخَنش•

 باشدِرفتٌِآزادِکهندتِازِکٌِصیدی

 راِدلتِخبرِسازمِدردناکیِآىِاز•

 باشدِرفتٌِبادِىِصبرمِکَىِکٌٍِقتی

 زلفت؟ِدامِگردِکزِاسیریِبرِاستِرحو•

 باشدِرفتٌِناشادِانیدٍاریِصدِبا

 گذشتیِکشانِداننِرقیبانِازِکٌِشادم•

 باشدِرفتٌِبادِبرِيو،ِناِخاکِنشتِگَ

 صحراٍِِانرٍزکَىِاست"ِحزین"ِازِپرشَر•
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 باشدِرفتٌِفريادِباشدِگذشتٌِنجنَن

 اليیجیِحزین:ِشاعر•

 

 (شًیاد)

ٍِِگذاشتِنیزِرٍیِراِکرکرىِقفل.ِشدِبزرگشِنسبتاِیِنغازىِداخل.ِکشیدِباالِراِاشِنغازىِیِکرىِکر•
ِکنارِشیشٌِيایِجامِِرٍیِخاکٍِِگردٍِِشدِنَرِغرقِبریِشیشٌِیِنغازى.ِفشردِراِنغازىِبرقِکلید
ِِبَد؛ِگذاشتٌِگالدیاتَرِراِاسهشِکٌِشًیادِجنگیِخرٍسِبًنجارِناِصدای.ِکردندِنیِکجیِدينِدیَار

ِسیبیلِبٌِدستیٍِِنشستِاشِِشلَغِنیزِپشتِرٍزىِيرِعادتِطبقِشًیاد.ِشکستِراِصبحِسکَت
ِکشیدِِاشِخرناییِپرپشتِيای ِشدِنغازىٍِاردِپاالنِکیاِنکشیدِطَلِزیاد. ِيیکلٍِِبلندِقد.

ِدادِنیِِکردنٍِرزشِياِسالِازِخبرِاشٍِرزیدى ِاشِکاسبیٍِِکارِحاالٍِِبَدِبکسِنربیِياِسال.
ِبَدِنرسَمِالَاتِتهانیِبینِکٌِلحنیِباٍِِشدِبلندِنیزشِپشتِازِشًیاد!ِبَدِشدىِکسادِحسابی
 :گفت

 

 .يستیوِپاالنوِآقاِچاکر-

 :گفتٍِِنشستِشدىِتعهیرِصندلیِرٍیِپاالنِکیا

 .ِآقایی-

ِزدنِنیِصداِپاالنِکیاِاٍراِنحلِايالیِاناِبَد؛ِکیاِاسهشِاصلِدر ِباکیِبیِشاید. ِنًاٍاِبیٍِِ
ِبَدِآٍردىِارنغانِبٌِبرایشِراِنستعارِاسوِاینِشِبَدن ِراِدٍدشٍِِزدِآتیشِسیگاریِپاالنِکیا!
 :پرسید.ِدادِشًیادِبٌِراِسیگارِعادتِطبقٍِِکردِفَت

 غَلٌ؟ِفیرٍزِخرٍسِباِدارىِنسابقٌِگالدیاتَرِانرٍزِ-
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 :گفتٍِِگرفتِسیگارِازِسبکیِدمِشًیاد

 .بدمِتهرینشِیکوِشوِبلندِبایدِآرى،ِ-

ِقفسِدرٍِِشدِخو.ِشدِشِخرٍسِقفسِنزدیکٍِِدادِپسِپاالنِکیاِبٌِراِسیگارِحرفشِاتهامِازِبعد
!ِاشِجنگیِخرٍسِدادنِتهیرینِکردِشرٍعٍِِنشستِزانَِرٍی.ِکردِبازِبَدِشیشٌِبرشِنیزِزیرِکٌِرا
 :گفتٍِِدادِبیرٍنِديانشِازِغلیظیِدٍدِکیا

 !داریِخَبیِجیگرٍِِدلِتَِپسرِبدمِیادُِبکسِبًتِبیاِ-

 :گفتٍِِزدِخندیِپَزِشًیاد

 .کٌِشنِنیِسَارمِنحلٌِاینِتَِاٍنَقتِبنَشو؟ِشیرِلیَانِیٌِيوِصباٍِرزش؟ِبیامِ-

 :گفتٍِِگذاشتِلبشِیِگَشٌِراِسیگارشِازِنخِیکِکیا

 .کنوِنیِتِردیفِننِایِپایٌِبگَِتَ.ِریفیقِدارىِفرقِجریانشُِبکسِ-

 :گفتٍِِکردِایستادنِبٌٍِِادارِبنشیند،ِبَدِکردىِنجبَرشِکٌِراِشِخرٍسِشًیاد

 .امِپایٌِکنِفکِتَِ-

 :گفتٍِِکردِسرفٌِبارِچندِکیا

نِحسِاٍل!ِحلٌِ- یک  ِرٍِنغازىٍِِقتیِير!ِدیَارِدرخت،ِتَِبکَبِنشتِبا.ِببریِبینِازِبایدِياتَِس 
 .باياتِکنوِکارِبیاِشَِبیخیال

ِسالیِيشتِاینکٌِبرایِترس،ِرٍیِازِنٌ.ِبَدِقائلِبرایشِخاصیِاحترام.ِداشتِقبَلِراِکیاِشًیاد
 :گفتٍِِشدِنغازىِداخلِنیها.ِبَدِترِبزرگِازش

 !نرامِباِالتایِِبٌِ-

 :گفتٍِِکردِخانَشِنیزِرٍیِسیگاریِجاِرٍیِراِسیگارشِکیا
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 .خرنگسِسالمِ-

 :گفتٍِِچرخیدِپاِپاشنٌِرٍیِشًیاد

ِپرِنخدرِنَادِازِراِسیگار/ِسیگارِکردنِچاقِنعنیِبٌِالتیِزبانِدرِچاقیدن)ِچاقیدی؟ِصبیِاٍلِبازِ-
 (ِکردن

 :گفتٍِِخاراندِراِریششِتٌِنیها

 .دارىِنسابقٌِگالدیاتَرِپیچیدىِنحلِتَِ-

 :گفتٍِِکردِنشستِنیِکیاِرٍیِرٍبٌِصندلیِرٍیِکٌِنیهاِبٌِنگايیِشًیاد

 !کنٌِنیِسَکسشِ-

 :گفتٍِِزدِپَزخندیِکیا

 .ُبرِشیشٌِشًیادِلعنتِننکرشِبرِ-

ِجهعُِبرِشیشٌِشًیادِیِنغازىِرٍیِرٍبٌِبَدند؛ِشدىِخرٍسِجنگِیِنتَجٌِکسانیِیِيهٌِظًرِتا
ِداشتِریزیِیُِجستٌِنستعارشِاسوِخالف ِِبرِکٌِغَلٌِفیرٍز.ِشدند ِقرارشان،ِطبقِدٍازدىِساعت.
ُِحضارِازِبیشتریِنصف.ِبردِبیرٍنِراِگالدیاتَرشِيوِشًیاد.ِشدِحاضرُِبریِشیشٌِنغازىِرٍیِرٍبٌ
ِبردِرٍیِيهینِبرایِبَد؛ِشدىِنَفقِياِجنگِتهانیِدرِشًیادِجنگیِخرٍسِکٌِداشتندِخبر

ِخرٍسِنسابقٌِاٍل.ِرفتندِنیدانِبٌِياِخرٍسٍِِزدِراِسَتِداٍر!ِبستندِنیِشرطِبايوِِگالدیاتَر
.ِنشستِغَلٌِفیرٍزِخرٍسِکٌِرساندِآسیبِفیرٍزِخرٍسِيایِچشوِبٌِچنانِپایشِخارِباِشًیاد
ِشٌِنیِاعالمِخرٍسِطرفِازِشکستِقبَلِنعنیِخرٍسِجنگِدرِحرکتِاین ٍِِزدِسَتِداٍر!

ِکردِاعالمِبرندىِراِشًیادِخرٍس ِيَراِبَدنِبستٌِشرطِگالدیاتَرِبردِرٍیِکٌِکسانیِیِيهٌ.
 :گفتٍِِبرداشتِزنینِرٍیِازِراِخرٍسشِعصبیِفیرٍز.ِبَدندِانداختٌِراىِصداِسرٍٍِِکشیدنِنی

 !ُبرِشیشٌِشًیادِشانسیِرٍِانرٍزِ-
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 :ِگفتٍِِنغازىِتَِکردِکیشِراِشِخرٍسِشًیاد

 .ِسِبرندىِيهیشٌِگالدیاتَرِ-

 :گفتِجهعیتِرٍیٍِِکردِجهعِراِخرٍسشَِلشِغَلٌِفیرٍز

 .سِافسانٌِ-

 :گفتٍِِپیچیدِراستشِدستِدٍرِراِشِیزدیِدستهالِشًیاد

 !کردِشٍَرِافسانٌِ-

ِشدنِنتفرقٍِِخندیدندِبَدند؛ِایستادىِدٍرتادٍرِکٌِجهعیتیِیِيهٌ ِاشِنغازىِداخلِشًیاد.
ِراىِصداِسرٍِحسابیِبايوٍِِبَدِایستادىِخانَمِحناِنرغش،ِقفسِکنارِاشِجنگیِخرٍس.ِبرگشت
ِصندلیِرٍی.ِزدِقفلِرايوِدرشٍِِکردِيدایتِِقفسِداخلِراِگالدیاتَرِسریعِشًیاد!ِبَدنِانداختٌ

 .ِبَدِنغازىِازِبیرٍنِبٌِنگايشٍِِنشستِنیزشِکنار

ِِِِِِِِِِِِِِِ****** 

 (ترانٌ)

ِاطرافشِیِشدىِنچالٌِيایِرٍزنانٌ.ِگذاشتِکَچکِکابینتِداخلِياِبشقابِرٍیِراِبشقابِآخرین
ِکردِبلندِراِجعبٌٍِِریختِجعبٌِداخلِرا ِرٍیِخانٌِکحیفٍِِکَچکِپذیراییٍِسطِبًرام،ِپدرش.

 :گفتٍِِکردِبَد؛ِایستادىِسرشِباالیِکٌِبًزادِرٍبٌِتهلقِباِبًرام.ِبَدِنشستٌٍِیلچرش

ِزدیوِنیِچادرِبایدِننٍِضعٍِِخَنٌِپیشِکوِپَلِبااٍنِنبَدیِتَِاگر.ِکردیِشرنندىٍِاقعاِداداشِ-
 .خیابَنِتَ

 :گفتٍِِگذاشتِپیراينشِجیبِدرٍنِراِاشِدٍدیِعینکِبًزاد
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ِاالن.ِشدیِنخاعِقطعٍِِاٍندِسرتِبالِاینِننِساختهَنِزدنِداربستِتَِتَِبعدم.ِبَدٍِظیفٌِ-
 .باشٌِبًتِحَاسوِباید

ِجنَبیِدرِنتریِپنجاىِیِخانٌِاین.ِگذاشتِخرٍجیِدرِکنارِيایِجعبٌِبقیٌِکنارِراِخالیِجعبٌِترانٌ
ِبَدِننشستٌِدلشِبٌِشًرِیِنقطٌِترین ِلحاظِازِکهیِيوٍِِبَدِترِبزرگِيوِشانِقبلیِیِخانٌ.
ِبًترِنکانی ِبَدِگرفتٌِراِقلبشِدٍرِدٍرتاِپیچکِنانندِغصٌ! ٍِِکردِبًزادِعهَِبٌِاجهالیِنگايی.
 :گفت

 تًرانٌ؟ِازِجزٍیٍِاقعاِاینجاِ-

 :گفتٍِِکردِقفلِاشِسینٌِرٍیِراِيایشِدستِبًزاد

 .آرىِ-

 :گفتٍِِرفتِآشپزخانٌِسهتِبٌِترانٌ

 دارى؟ِامِندرسٌِ-

 گیری؟ِنیِدیپلوِانسال.ِدارىِکٌِنعلَنٌِ-

 :دادِپاسخِترانٌِازِزٍدترِبًرام

 .شدىِسالشِيفدىِدخترمِآرىِ-

 :گفتٍِِکردِساختگیِیِخندىِبًزادِعهَ

 .ناشاهللِ-

ِقصد.ِانداختِتشتِدرٍنِدستهالیٍِِکردِقاطیِشَیندىِنَادِباِراِآبٍِِبرداشتِکَچکیِلگنِترانٌ
ِرنگِياِکحیفیٍِلیِبَدِسرانیکِدانٌِچندتاِفقطِکٌِيرچند.ِکندِدستهالِراِآشپزخانٌِزنینِداشت
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ِرٍیِراِدستهالِکردِشرٍعٍِِزدِزانَِزنینِرٍیٍِسَاسِباِترانٌ!ِبَدندِربَدىِياراِسرانیکِسفیدی
 :گفتِترانٌِرٍبٌِبًزاد.ِکشیدنِياِسرانیک

 کهکت؟ِبیادِعهَتِزنِبگوِ-

 :گفتٍِِزدِچنگِتشتِدرٍنِراِبَدِشدىِسیاىِزنینِکحیفیِازِکٌِدستهالیِترانٌ

 .نیامِبرِپسشِازِخَدمِنٌ،ِ-

ِبَدِشاکیِگیتیِیِيهٌِاز.ِکشیدِياِسرانیکِرٍیِراِدستهالِحرصِباِبازٍِ ِخانٌِصاحبِآنِاز!
ِنخاعِقطعِراِپدرشِشِداربستِکٌِساختهانیِآنِازِکرد؛ِبیرٍنشانِکرایٌِافتادنِعقبِبرایِکٌِشان
ِعهَ.ِبَدِدادىِدستِازِراِخَدِنادرِشِآندنِدنیاِبٌٍِقتِبٌِکٌ!ِخَدشِازِيا؛ِکحیفیِاینِازِکرد؛
ِيایِسرانیکِکردنِتهیزِازِبعدِترانٌ.ِشدِکوِعصبانیتشِشدتِازِکهی.ِرفتٍِِکردِخداحافظیِبًزاد

ِدردٍِِشدِبلندِآرام.ِکشیدِدستهالِراِکَچکِخَابِاتاقِکفِبعدٍِِآندِپذیراییِسراغِآشپزخانٌ،
ِکردِخالیِبَدِپذیراییِگَشٌِکٌِحهَمِداخلِراِتشتِکحیفِآب.ِگرفتِنادیدىِراِکهرشٍِِزانَِخفیف

ِراِشدىِلَلٌِکَچیکِفرش.ِدادُِيلِکنارِراِپدرشٍِیلچر.ِگذاشتِياِخالیِجعبٌِداخلِراِدستهالشٍِ
ِبٌِترانٌ.ِکردِپرِراِپذیراییِتهامِفرشِتقریباِ .ِکردِپًنِزدندِنیِبرقِتهیزیِازِکٌِياییِسرانیکِرٍی

ِسَختِِالجَنشِدخترِبرایِدلشِکٌِبًرام.ِدادِتکیٌِدیَارِيرِجلَیِراِسنگینِپشتیِچندتاِسختی
 :گفت

 .شدیِخستٌِخیلیِتَِکنٌِجابجاِاینارٍِبًزادِگفتیِنیِ-

 :گفتٍِِکشیدِخَابِاتاقِسهت.ِکردِبغلِراِایِشدىِلَلٌِفرشِترانٌ

 .نیستِسنگینِاٍنقدرايوِنٌِ-

 گفت؟ِچیِنشنیدیِکنٌِکهکِتَِبٌِشٌٍِظیفٌِاٍنِ-

 :گفتٍِِداخلِکردِپرتابِراِفرشِزنانِنفسِنفسِرسید؛ِکٌِاتاقِدرِبٌِترانٌ
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ِجاشِيهٌِببینِرٍِخَنٌِاینٍِاقعاِبابا.ِکنٌِنیِعهلِبًشِشکلِبدترینِبٌِدارىِکٌِسٍِظیفٌِاگرِ-
ِاٍنِپیشِپَلِباِذاری؟ِنیِخَدتِسرِننتِبیخَدیِچراِدیدین؟ِرٍِکَچٌِسرِلَتایٍِِالتِدیَارى،
 .خریدىِرٍِخَنٌِاینِخَنٌ

 :گفتِبلندیِصدایِباٍِِترانٌِطرفِدادِيلِراٍِیلچرشِچرخِحرصِباِبًرام

ِزدنِداربستِسالِبیستٍِِخَدمِپَلِباِاگر.ِبًزادِازِباشوِداشتٌِتَقعیِتَنوِنهیِدختر؟ِچیٌِچارىِ-
ِنزنِغرِتَام.ِشدیوِخَنٌِصاحبِخَدنَنِپَلِباِِنطهئنوِاینجَریِبًترِچٌِکٌِخریدىِرٍِخَنٌِاین
 .ریِنیِکنیِنیِشَيرِفرداِپسِنَنیِنهیِننِدلٍِرِتَکٌ

ِاتاقِیِشدىِسرانیکِزنینِکلیِطَرِبٌِفرشِتاِدادُِيلشٍِِکردِبازِراِشدىِلَلٌِفرشِدٍرِبندِترانٌ
ِِجَابِزندِنیِدادِپدرشٍِقتیِتَانستِنهیِيوِعصبانیتِاٍجِدرِحتیِيیچَقت.ِبپَشاندِراِخَاب
!ِداشتِرٍدربایستیِبااٍِيوِبازِاناِبَد؛ِکردىِزندگیِتنًاِپدرشِباِسالًاِبااینکٌ.ِبديدِراِاشِدلخَاى
ِباِپدرشٍِِکندِاعتراضیِشدِنهیِيیچَقت.ِکردِنیِنالنتِراِخَدِبارياٍِِبارياِشِاخالقِاینِبابت
ِنشغَلِبازِکٌِترانٌ.ِکردِنیِخَریِخَدِيربارِشدنِقانعِاینِازِترانٌٍِِنکندِقانعِاٍراِکشیدنِداد

ِرفتِکندِنیِپیداِراِاشِحَلٌِبَدِنطهئنِکٌِایِجعبٌِسهتِبَد؛ِخَدشِکردنِسرزنش ِزیرلب.
 :گفت

 .يستِکارِبازمِکنو،ِنیِکارِبیسترِيرچی!ِشستوِفقطِصبحِازِشدم؛ِکحیفِحسابیِ-

ِازِکٌِپالستیکیِيایِدنپایی.ِرفتِحهامِداخلٍِقفٌِبیٍِِکشیدِبیرٍنِراِرنگشِصَرتیِیِحَلٌ
ِنشست،ِنهیِدلشِبٌ.ِپَشیدِراِحهامِيایِدنپاییٍِِگذاشتِحهامِگَشٌٍِِدراٍردِبَد؛ِپاشِصبح
ِکشیدىِبندِبٌِراِاشِطالئیٍِِپرپشتِنَيایِصبحِازِکٌِنَییِکش!ِحهامِشستنِبدٍنِکندِحهام
ِنالٍِِنشتِراِاشِخستٌِکهرِداشتِانگارِحهامِگرمِآب.ِشدِحهامِشستنِنشغَلٍِِکردِسفتِبَد
ِکٌِآیفَنِزنگِصدای.ِرفتِبیرٍنِحهامِازٍِِپَشیدِراِپَششِتنِِحَلٌِکردن؛ِحهامِازِبعد.ِدادِنی
 :گفتٍِِبرداشتِراِآیفَنِگَشیٍِِرفتِآیفَنِسهتِآند،
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 کیٌ؟ِ-

 :پیچیدِگَشیِدرِشِعهَیِزنِفرٍزان،ِصدای

 .جانِترانٌِناییوِ-

ِازِنسابقٌِتهاشایِنشغَلِکٌِبًرام.ِگذاشتِراِگَشیٍِِفشردِراِدرِشدنِبازِیِدکهٌِحَصلٌِبی
 :پرسیدِبَدِشانِاینچیِپنجاىِتلَیزیَن

 بَد؟ِکیِ-

 :گفتٍِِرفتِخَابِاتاقِسهتِترانٌ

 .اینانِعهَِ-

ِرسید،ِنیِکهرشِآخرِتاِکٌِراِاشِطالئیِنَيای.ِپَشیدٍِِآٍردِدرِلباسِجعبٌِازٍِِبستِراِاتاقِدر
ِپشتیِبٌِسیاٍشِپسرشٍِِبًزاد.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازٍِِکردِسرِنخییِرٍسری.ِبافتِسریعٍِِزدِشانٌ
 :گفتٍِِدادِتکانِسرِترانٌ.ِبَدندِدادىِکیٌ

 .سالمِ-

 :گفتِآشپزخانٌِداخلِازِفرٍزان

 .کردیِجابجاِرٍِچیِيهٌِزٍدِچٌِياِتندىِدستتِتَامِناشاهللِجانِترانٌِسالمِ-

 :گفتٍِِرفتِپیشِآشپزخانٌِسهتِترانٌ

 .ندارمِرٍِکحیفیٍِِشلَغیِطاقتِبَدِکحیفِخیلیِ-

 :گفتٍِِکردِبازِراِکابینتِدرِفرٍزان

 کجاست؟ِسفرىِ-
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 :گفتٍِِبرداشتِراِسفرىِیخچالِباالیِازِترانٌ

 .داریوِیخچالِتَِنرغِتخوِچندتاِ-

 :گفتِشهردِنیِياراِچنگالٍِِقاشقِکٌِدرحالیِفرٍزان

 .تریِزرنگِننِازِناشاهللِدیدمِکٌِکنوِکهکِتَِبٌِاٍردِننو.ِراىِتَِگرفتٌِغذاِبًزادِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندیِترانٌ

 .نهنَنِ-

.ِشدندِنايارِخَردنِنشغَلٍِِچیدنِراِسفرىِفرٍزانِکهکِبا.ِکردِپًنٍِِپذیراییِداخلِبردِراِسفرى
 :گفتٍِِکشیدِسرِراِشِدٍغِلیَانِبًزاد

 .کنیدِنامِجبتِندرسٌِبریدِفرٍزانِباِفرداِترانٌِ-

 :گفتٍِِکردِپرِبرنجِازِراِاشِقاشقِترانٌ

 کجاست؟ِينرستانٍِرِدٍرٍِاینِدٍنیدِنیِشهاِ-

 :گفتٍِِدادِقَرتِراِديانشِنحتَایِفرٍزان

 .رايٌِدقیقٌِدىِاینجاِازِبریِبخَایِپیادىِحدٍدا.ِدادِنشَنوِبًزادِاٍندیوِنیِداشتیوِ-

 :گفتٍِِکردِپرِراِلیَانشِدٍغِبلَرِپارنچِازِسیاٍش

 .ِکردمِنگاىِِِرٍِتاسیسشِتاریخِننِشٌِنیِبازگشاییِتازىِانسال.ِيستِيوِتاسیسِتازىِ-

 :گفتِبشاشِایِچًرىِباِترانٌ

 .ِدنبالوِبیاینِفرداِزحهتِبیِعهَِزنِپسِ-

 :گفتِبًزاد
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 .شبِتاِبدیوِانجامِسیاٍشِننَِرٍِنردٍنٌِکارایِیکوِِيستیوِناِکٌِفعالِ-

ِاتاقِکنارِخالیِيایِجعبٌِدرِراِنصرفِبارِیکِيایِظرفِترانٌ.ِشدِخَردىِسکَتِدرِنايارِیِبقیٌ
 :گفتِسیاٍشِبٌِرٍِصحنٌِاینِدیدنِباِبًزاد.ِانداخت

 .ببرِآشغاالرٍِبرٍِپاشَِ-

 :گفتٍِِکردِدنبالِراِسیاٍشِِراىِچشوِباِبًرام.ِشدِبلندِناچارِبٌِسیاٍش

 .بشیِدانادِاهللِشاءِانِپسرمِدردنکنٌِدستتِ-

ِخندیدِبًزاد.ِببردِياراِجعبٌِتهامِسیاٍشِتاِرفتِکنار.ِکردِکوِحجهشانِازٍِِکردِبازِياراِجعبٌِترانٌ
 :گفتٍِ

 .خانَمِترانٌِعرٍسیِاهللِشاءِانِ-

ِقدمِآشپزخانٌِسهتِنَقعیتشِازِکردِفرارِبرایٍِِانداختِگلِسفیدشِيایِلپِخجالتِازِکٌِترانٌ
ِدمِازِبعدِيوِفرٍزان.ِشدِياِظرفِشستنِنشغَلٍِِکردِکفیِياراِچنگالِقاشقٍِِياِلیَان.ِکردِتند

 .ِپیَستِبًرامٍِِبًزادِجهعِبٌِچای،ِکردن

ِشدِزدىِآشپزخانٌِکَچیکِپنجرىِپردىِشبِتا ِکردنِنصبِخَابِاتاقِدرِبًرامِتخت. ِباِياِکهد.
ِپًنِخَابِرختِتعدادِبٌِترانٌِشامِخَردنِازِبعد.ِشدنِپرِياِکابینتٍِِشدِچیدىِفرٍزانِکهک
ِکرد ِکردِپًنِتشکِپذیراییِدرِفرٍزانٍِِخَدشِبرایٍِِاتاقِدرِسیاٍشٍِِبًزادٍِِبًرام. ِازِبعد.

ِدراٍردِراِاشِرٍسریِترانٌِاتاق،ِدرِشدنِبستٌ ِکردِبازِراِنَيایشِبافت. ٍِِخزیدِپتَِزیرِفرٍزان.
 :گفت

 .شدنِخشکِحالتِخَشِچقدرِِبافتیِخیسِخیسِبااینکٌِ-

 :گفتٍِِکشیدِدرازِترانٌ

 .شدِفرِیکوِارىِ-
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 :گفتٍِِچرخیدِترانٌِسهتِفرٍزان

 کجاست؟ِدٍنیِنیِرٍِباباتٍِِخَدتِیِشناسنانٌ.ِشیوِبلندِزٍدِبایدِفرداِبخَابِ-

 :گفتٍِِکشیدِخَدشِرٍیِراِپتَِترانٌ

 .کهدِتَِگذاشتوِآرىِ-

 .خَبٌ!ِخبِخیلیِ-

 :گفتٍِِبستِراِيایشِچشوِترانٌ

 .بخیرِشبِ-

 :گفتٍِِکشیدِاشِکردىِرنگِکَتاىِنَيایِالیِالبٌِدستیِفرٍزان

 .عزیزمِبخیرِشبِ-

ِبحخٍِِجرِصدایِبا.ِشدِسنگینِيایشِپلکٍِِکشاندِخبریِبیِعالوِبٌِراِترانٌِزٍدِخیلیِخستگی
 :شدِيَشیارِکهیِفرٍزانٍِِسیاٍش

 .بیایوِيوِترانٌِننَِتاِشَِحاضرِبرٍِنادرِ-

 .شدِنتَجٌِراِسیاٍشِکالفگیِحالتِخَبِاناِبَد،ِبستٌِيایشِچشوِبااینکٌ

ِصبِتاِاینجاِکشَندینِننَِدیشبو.ِکٌِنیستوِدخترىِاینِعالف.ِدارمِکارِيزارتاِننِنانانِکناٍِلوِ-
 .دیگٌِکنیدِبسِباباِگرفتوِدردِکهرِسفتِزنینِرٍ.ِنبردِخَابو

 !پسرِنکنِسفیدیِچشوِبرٍ!ِسیاٍش؟ِ-

ِکردِبازِراِيایشِچشوِدر،ِشدنِبستٌِصدایِبا ٍِِزدِتصنعیِلبخندِدادِحالتِتغیرِسریعِفرٍزان.
 :گفت
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 عزیزم؟ِشدیِبیدارِ-

ِکٌِبَدِسیايیِحسِنقابلِدرِحقیریِحسِدلگیری.ِبَدِشدىِدلگیرِسیاٍشِيایِحرفِشنیدنِاز
ِداشتِسیاٍشِبٌِنسبت ِگفت،ِنیٍِِکردِنیِبازِچشوِنَقعِيهانِخَاستِنیِِلشِدِچقدر!

ِکٌِنرنشٍِِگرمِتختِازِنکردىِنجبَرشِکسیِیا.ِبردِنهیِلذتیِشانِخانٌِدرِاٍِناندنِازِيیچکس
ِشَدِبلندِياِفیلوِنانندِتاِکشیدِنیِپرِدلش.ِبکشدِدستِاستِشانِشکَىٍِِجاللِپرِعهارتِباالی
ِدادنِجَالنِنانعِاشِخجالتیِخَیِبازيوِانا.ِنداردِدیدنشِبٌِتهایلیِيیچِکٌِبتَپدِسیاٍشِبٌ

 !شدِنیِدلش

 :گفتٍِِکردِتاِبَدِترانٌِتشکِکنارِکٌِراِخَدِتشکِفرٍزان

 .نامِجبتِبریوِسیاٍشِباِبخَرِصبحانٌِ-

 :گفتِانزجارِحالتِباٍِِکشیدِِعهیقِنفس.ِزدِکنارِپایشِرٍیِازِراِپتٍَِِشدِبلندِترانٌ

 .نشیوِسیاٍشِآقاِنزاحوِدیگٌِرايٌ،ِدقیقٌِدىِپیادىِکٌِگفتیدِ-

 :گفتِسریع.ِباشدِشنیدىِراِيایشانِحرفِترانٌِکٌِبردِشکٍِقتیِفرٍزان

 .ِستٍِظیفٌِجانِترانٌِنٌِ-

ِکردِدستیِپیشِترانٌِکٌِکندِتاِراِبَدِترانٌِرٍیِکٌِپتَییِتاِشدِخوِفرٍزان ِدستِزیرِازِراِپتَ.
 :گفتٍِِقاپیدِفرٍزان

 .نکشیدِزحهتِ-

 :گفتٍِِرفتِخانٌِآشپزِسهتِفرٍزان

 شل؟ِیاِخَریِنیِسفتِزردىِنیهرٍِ-

 :گفتٍِِکردِجوِراِِجایش.ِبَدِشدىِنعذبِدادِنیِتزٍیرِبَیِکٌِياییِنحبتِاینِازِِترانٌ
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 .خَرمِنیِچاییِیکوِيهَنِندارمِنیلِ-

 :گفتٍِِکردِبازِراِیخچالِدرِفرٍزان

 .داریِدٍستِکردمِفکرِخریدِنرغِتخوِرفتِصبحِسیاٍشِ-

 :گفتٍِِگذشتِاشِشدىِتاِتشکِرٍیِراِبالششِترانٌ

 .ندارمِصبحانٌِبٌِنیلِاالنٍِلیِدارمِدٍستِ-

 :گفتٍِِایستادِآشپزخانٌِدرگايیِدرِفرٍزان.ِرفتِاتاقِسهتٍِِکردِبلندِياراِخَابِرخت

 .سنگینٌِنکنِبلندِ-

 :گفتٍِِدادِيلِراِاتاقِدرِراستشِپایِباِترانٌ

 .بیارمِلباسانوِرمِنیِ-

ِشدِاتاقٍِاردِاحتیاطِبا .ِنکندِلگدِبَدِخَابیدىِزنینِکٌِراِبًزادِعهَِتاِبرداشتِقدمِنالحظٌِبا.
ِکشیدِياِخَابِرختِرٍیِراِنخصَصشِیِنلحافٌٍِِگذاشتِاتاقِکنارِياراِخَابِرخت ِلباس.
 .ِرفتِبیرٍنٍِِبرداشتِایِسادى

ِِِِِِِِِِِِِِِِ****** 

 (شًیاد)

ِراِکرکرىٍِِکردِخانَشِياراِبرق.ِگذاشتِِجیبشِداخلِبَدِزیادیِنقدارِکٌِراَِِدخلِيایِپَلِشًیاد
ِنخدرِنَادِیِنعانلٌِنشغَلِکٌِنیها.ِدادِنیِپاییزِآندنِازِنَیدٍِزیدِنیِکٌِتندیِباد.ِاٍردِپایین
ِنیهاٍِِکشیدِباالِراِاشِبینیِشًیاد.ِکردِتندِپاِشًیادِطرفٍِِکشیدِالجَنِنعتادِدستِازِراِپَلِبَد؛
 :گفت

 خَنٌ؟ِریِنیِداریِ-
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 :گفتٍِِرفتِاصلیِخیابانِداخلِشًیاد

 .آرىِ-

 .يیچیِپسِباشٌِ-

 .رٍِکارتِخَِبگَِ-

 .کردِنیِکارِزنانیِیٌِخَدشِکٌِیِباشگاىِبری؛ِباشگاىِسرِیٌِبگوِبًتِدیدنتِگفتِپاالنِکیاِ-

 :گفتٍِِدادِتکَنِسرِشًیاد

 .رمِنیِفرداِ-

 :گفتِلَدگیِباٍِِافتادِِدخترانٌِينرستانِبٌِچشهًایشِنیها

 .باشِداشتٌِاٍنجارٍ!ِيٌِ-

ِافتادِسازیِنَِساختهانِبٌِچشهانشٍِِگرفتِراِنیهاِاشارىِانگشتِردِشًیاد ِکوِکوِداشتِانگار.
ِباِافتاد؛ِينرستانِبَدنِدخترانٌِبٌِنگايشِناگًان.ِشدِنیِفرايوِزندگیِابزارٍِِکردِنیِرشدِاینجا

 :گفتٍِِخندیدِتهسخر

 اینجا؟ِبرىِذارىِنیِدخترشَِکیِ-

 :گفتٍِِزدِایِقًقٌِنیها

 !برنِنیِنیزٍِِتختٌِباِرٍِدختراِنکانِفریٍِِایِنهبٌِبًادرٍِجَدِباِ-

 :گفتٍِِانداختِنیهاِبٌِنگايیِشًیاد

 .الشخَرِنیهاِگنِنیِبًتِنیسِخَدِبی.ِنداریِکهیِدستِخَدتوِتَِ-
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ِکردنٍِاِخَدِبیِاینَِنشدىٍِاِتاحاالِدخترِپاِاینجاِکالِداداِ- ِنبَدِعلتِبٌِناىِسرِبندمِنیِشرط!
 .شٌِنیِبستٌِکافیِدختر

 :گفتٍِِخندیدِشًیاد

 !نشَِپاچٌِدسِاینجاِنستاٍِایِنشدىِنًرِينَز.ِبکنِتَِکاسبیِتَِحاالِبرٍِ-

 :گفتٍِِگذاشتِنهایشِبٌِراِيشِسیاٍِِخرابِيایِدندانِزدِکٌِنهاییِدندانِلبخندِباِنیها

 .رفتٍِیلیِقیلیِدلوِاالنِازِنهیریِتَِ-

ِنهاندِننتظرِزیادِشًیاد.ِبرگشتِنحلٌِسهتِنیها.ِایستادِاصلیِخیابانِکنارٍِِدادِتکانِسریِشًیاد
ِيهینِبرایِکردِنیِطیِبایدِراِطَالنیِراىِخانٌِتا.ِشدِسَارٍِِکردِترنزِپايایشِجلَیِناشینیِتا

ِبیکارِراِراىِتهامِکٌِداشتِکردنِتعریفِبرایِداستانِآنقدر.ِکردِبازِراِصحبتِسرِيررٍزىِعادتِطبق
.ِکردِحسابِراِکرایٌٍِِشدِپیادىِکرد؛ِنیِزندگیِاشِخانَادىِباِکٌِشًرِشهالِیِنحلٌِنزدیک!ِنهاند
ِرفتِشانِکَچٌِسرِبقالیِطرف ِپیشخَانِرٍیٍِِاٍردِبیرٍنِبقالیِیخچالِازِچًارگَشیِناست.

 :گفتٍِِزدِلبخندِشناختِنیِراِشًیادِِکٌِبقال.ِگذاشت

 .بخیرٍِقتِ-

ِتنًاِسهت.ِکردِحسابِراِناستِپَلِشِجیبِشیشِشلَارِپشتِجیبِازٍِِدادِتکانِسریِشًیاد
ِجهشیدِپدرش،.ِرفتِداخلٍِِشدِبازِدر.ِفشردِزنگِرٍیِراِدستشٍِِرفتِکَچٌٍِیالییِیِخانٌ

 :گفتٍِِنشَدِخیسِکٌِشدِردِکنارشِازِجَریِشًیاد.ِبَدِياِگلٍِِياِدرختِبٌِدادنِآبِنشغَل

 .سالمِ-

 :گفتٍِِانداختِشِدستِتَیِنایلَنِبٌِنگايیِجهشید

 !بخریِناشینِتَنیِنیِناىِسرِقلکِتَِبندازِرٍِناستاِاینِپَلِ-

 :گفتٍِِرفتِساختهانِطرفِداشت؛ِعادتِپدرشِيایِکنایٌِشنیدنِبٌِکٌِشًیاد
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 !بخَرمِغذامِباِنهیتَنوِکٌِناشینَِ-

 :گفتٍِِآندِجلَِفلَرِنادرش؛.ٍِدٍبلکسِبزرگِیِخانٌ:ِشدِعهارتشانٍِاردٍِِکردِبازِراِدر

 خَبی؟ِپسرمِسالمِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندیِشًیاد

 .سالمِ-

 :گفتٍِِگرفتِشًیادِازِراِناستِفلَر

 نکنٌ؟ِسردیتِناستِباِداریوِنايیِشامِ-

 :گفتٍِِرفتِآشپزخانٌِبٌِنادرشِدنبالِشًیاد

 !نخَرِنگَِرٍِناستٍِلیِنخَرمِشامِنیتَنوِننِ-

 :گفتٍِِدادِجایِشِیخچالِدرِراِناستِفلَر

 .آرمِنیِشانوِکنیِعَضِلباسِتاِ-

ِبرادرش؛ِازِخبریِنیاندِدلش.ِرفتِباالِآشپزخانٌِدرِکنارِسنگیِيایِپلٌِازٍِِگفتِچشهیِشًیاد
ِرٍیِشًیادِکَچکِبرادرِشًرام؛.ِکردِبازِراِشِاتاقِدرٍِِدادِتغیرِشًرامِاتاقِبٌِراِشِراى.ِنگیردِشًرام
ٍِِگرفتِراِگَشیِدينیِقسهتِدید؛ِراِشًیادِتا.ِکردِنیِپچِپچِتلفنِباٍِِبَدِدادىِلوِِفرفرٍژىِتخت
 :گفتِآرام

 .نباشیِخستٌِسالمِ-

 :گفتٍِِکردِتلفنِبٌِایِاشارىِشًیاد

 !ِنباشیِخستٌِشهاِ-
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 :گفتٍِِگذاشتِگَششِکنارِنجدداِ ِراِگَشیٍِِخندیدِشًرام

 ِِالَ؟ِ-

!ِگرگِانَاعِيایِپَسترٍِِآبیِيایِدیَارِرنگِباِنتری،ِدٍازدىِاتاق.ِرفتِخَدشِاتاقِسهتِشًیاد
 .پَشیدِراحتیِلباس

 .شٌِنیِسردِغذاِانداختوِسفرىِپایینِبیاینِشًرامِشًیاد،ِ-

ِنادرشانٍِِپدرِجهعِبٌِشًیادٍِِشًرام.ِبَدِرسیدىِشًیادِاتاقِبٌِبیشٍِِکوِشِصدایِکٌِبَدِفلَر
 :گفتٍِِنشستِفلَرِکنارِشًیاد.ِپیَستن

 داریو؟ِامِآبلیهَِبٌِبٌِ-

 :گفتٍِِگرفتِشًیادِسهتِراِآبلیهَِبطریِجهشید

 !آبلیهَ؟ٍِِناستِآخٌِ-

 :گفتٍِِگذاشتِبشقابشِرٍیِکَکَِبرشیِفلَر

 .بخَرىِخَادِنیِيرچیِبذارِحاالِسِخَنٌٍِعدىِیٌِيهشِبچوِ-

 :گفتٍِِریختِاشِنايیِپلَِسبزیِرٍیِراِآبلیهَِزیادیِنقدارِبحخِبٌِتَجٌِبیِشًیاد

 .کردِسَکسشِگالدیاتَرِانرٍز!ِغَلٌِفیرٍزِگنِنیِبًشِنحلِتَِنغازىِبغلِيستِیکیِ-

 :گفتٍِِخندیدِشًرام

 غَلٌ؟ِحاالِچراِ-

 :گفتٍِِدادِباالِشَد؛ِچربِِنباداِکٌِاینِاحتیاطِباِراِاشِطبیِِعینکِجهشید

 .زدنِحرفِلَتاٍِِالتِنحلِاینجَریِنیستِدرستِِشًیادِآقاِدرضهن.ِيیکلیٌِحتهاِ-
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 :گفتِپدرشِاخطارِبٌِتَجٌِبیٍِِگرفتِراِاشِنايیِتیغِشًیاد

 .دارىِداستانِنٌِ-

 :گفتِنشتاقانٌِفلَر

 نادر؟ِچیٌِداستانشِ-

 :گفتٍِِجَیدِراِديانشِنحتَایِشًیاد

ٍِلیِحیاط؛ِتَِتنشِگذاشِزاریِگریٌِباِاینايو.ُِنردىِگفتٌِقابلٌِاٍندىِدنیاِبٌِزنستَنیٍِقتیِاینِ-
 !سِزندىِکٌِبیننِنیِرنِنیٍِِشنَنِنیِگریٌٍِِجیغِصدایِیًَ

 :گفتِفلَر

 .شکرِااليیِبَدىِدنیاِبٌِعهرشِ-

 :گفتٍِِخَردِناستِقاشقیِاش،ِخَریِناستِبزرگِیِپیالٌِازِشًیاد

 خَای؟ِنهیِناستِتَِشًرامِ-

 :گفتٍِِگذاشتِِبشقابِرٍیٍِِکندِکَکَِایِتکٌِشًرام

 .کٌِخَرمِنهیِناستِيرچیزیِباِننِباباِنٌِ-

 :گفتٍِِگذاشتٍِسطِنیزِرٍیِراِچایِسینیِفلَر.ِشدنِجهعِتلَیزیَنِدٍرِيهٌِشامِازِبعد

 کَ؟ِشًرامِ-

 :گفتٍِِکردِبازیِيایشِباِسیبیلِشًیاد

 .بزنوِزنگِرمِنیِگفتِباالِرفتِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِتاسفِبٌِسریِجهشید
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.ِگیرىِنیِرٍِِدرسِبًَنٌِشًیادِنغازىِدرِبرٍِگوِنیِبًش.ِبازیٌِدخترِدنبالِسالشٌِبیستِبچٌِاینِ-
ِکیِخَادِنیِاینِفًهوِنهیِنن.ِنیستِننِیِرشتٌِتَِگٌِنیِبدم؛ِیادتِکارِبًتِکارخَنٌِبیاِگوِنی
 کارست؟ِچیِرفَضٌِدانادِآقایِخَاستگاریِچًارجاِبریوِقرارىِفرداِپسِبابا!ِبگیرى؟ِرٍِدیپلوِاین

 :گفتٍِِکشیدِشِکَتاىِنَيایِتَیِدستیِفلَر

ِنَبتِاٍلِباشٌِازدٍاجِبٌِقرارىِاگرِترىِبزرگِدٍسالِشًیادِبعدم.ِشٌِنیِردِدٍسالٌِشبانٌِبرىِبایدِ-
 .شًیادى

 :گفتٍِِبرداشتِسینیِتَیِازِراِشِبزرگِلیَانِشًیاد

ِبگیرمِکیَِنن!باشٌ؟ِنَبتیِکٌِبازیِ ِتابِنگٌ.ِِنغازىِدرِفعالِبرنشِنیِننِتابستَنٌِاٍاخرِِکٌِحاالِ-
 گرفتی؟ِلقهٌِننِبرایِبازٍِِخانَمِپرٍینِدخترِنن؟ِنادر

 .رفتِکردِشَيرِگذاشتیِپیچارىِپرٍینِدخترِرٍِایرادِيزارتاِکٌِدفعٌِاٍنِنخیرِ-

 !ياِبگیرنشِشیِنیِخَشحالِاگرِشهاِ-

 :گفتِجهشید

 !کردىِشَيرِگٌِنیِ-

 !گیرمِنیِيوِرٍِِشَيرشِگیرنش،ِنیِننِباشٌِخَشحالِنانانِباشٌِ-

 :گفتٍِِشدِبلند.ِگذاشتِاشِراحتیِشلَارِجیبِداخلِقندِچندتاٍِِبرداشتِراِلیَانٍِِخندیدِشًیاد

 .بَمِپشتِرمِنیِننِ-

ٍِاردٍِِگذاشتِسرِپشتِياراِپلٌِتهام.ِبرسدِخانٌِبامِپشتِبٌِتاِکردِنیِطیِبایدِراِزیادیِيایِپلٌ
ٍِاردٍِِکردِبازِراِبامِپشتِدرِقفل.ِنخَردِسقفِبٌِسرشِتاِکردِخوِکهیِراِسرش.ِشدِآخرِپاگرد
ِگنجٌِباالیِاز.ِکردِبازِياراِکفترِیِگنجٌِدر.ِکردِنَارزشِراِِصَرتشِِشًریَرِاٍاخرِخنکِيَای.ِشد
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ِیکیِقیهتیٍِِاصالتِباِيایِکفتر.ِریختِبامِپشتِکفِرٍیِبرِنشتیٍِِبرداشتِياراِارزنِیِکیسٌ
ِپایٌِچًارِرٍیِبامِپشتِشرقیِضلعِشًیاد.ِشدنِدانٌِخَردنِنشغَلٍِِآندنِبیرٍنِدیگریِازِپس

ِخرٍسشِدرِاٍِعشق.ِنداردِازدٍاجِقصدِدانستِنیِخَبِخَدش.ِکردِنزىِگرنشِچایِازٍِِنشست
 .شدِنیِخالصٌِيایشِکفترٍِ

ِشدِبیدارِيشتِساعتِراسِصبح ِصَرتشِبٌِخَرشیدِنَرِخَردنِنانعِاشِسَرنٌِيایِپردى.
ِشدِنی ِشدِبلندِجاِازٍِِنالیدِراِيایشِچشوِنشستِِتختشِرٍی. ِشِقرارىِیادِساعتِدیدنِبا.

ِپَشیدِراِِجیبشِشیشِشلَارِسریع.ِرفتِنیِسازِنَِساختهانِیِشیشٌِگیریِاندازىِبرایِبایدِافتاد؛
ِرفتِپایینِياِپلٌِازٍِ ِبَدنِصبحانٌِخَردنِنشغَلِپدرشٍِِنادر. ِنانِرٍیِپنیرِنقداریِفلَر.

 :گفتٍِِنالید

 .بخَرِصبحانٌِبیاِنادرِبخیرِصبحِسالمِ-

 :گفتٍِِرفتِدستشَییِسهتِشًیاد

 .شدمِبیدارِتازىِاالنِبَدمِدادىِقَلِيشتِندارمٍِقتِنٌِنٌِ-

 :گفتِفلَرِبٌِرٍِجهشید

 .باياشِبرىِکنِبیدارِشًرانوِبرٍِ-

 :گفتٍِِکردِترشِرٍِفلَر

 کنو؟ِبیدارِننِ-

 .ِشدىِدیرنوِکارخَنٌِرمِنیِدارمِننِ-

ٍِِدستِشًیاد.ِرفتِشًرامِاتاقِسهتِناچارِبٌِفلَر.ِرفتِخرٍجیِدرِسهتٍِِشدِبلندِزنینِرٍیِاز
 :گفتٍِِانداختِپلٌِيایِنردىِرٍیِراِحَلٌٍِِکردِخشکِحَلٌِباِراِصَرتش

 .برمِننِآدِنهیِاگٌِنانانِ-
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 :شنیدِراِشًرامِصدایِبعدٍِ

 .اٍندمِ-

ِخَیٍُِِخلقٍِِادبیاتِازِباشد؛ِشًیادِکارِنحلِتَِداشتِدٍستِشًرام.ِشدنِرايیِشًیادٍِِشًرام
ِآندِنیِخَششِشًیادِدٍستان ِدادِتکانِدستِایستاد؛ِاصلیِخیابانِلبِشًیاد! ِکلهٌِگفتنِبا.
ِایستادِناشینِیکِدربست ِافتادِراىِناشینٍِِشدنِسَارِعقبِصندلیِيردٍ. ِراِشیشٌِشًیاد.
 :گفتٍِِدادِپایین

 .ِبگیریِاندازىِباالییِخیابَنِساختهَنِبریِبایدِ-

 :گفتٍِِکشیدِنَياشِبٌِدستیِشًرام

 .رمِنیِننِباشٌِ-

ِراِقفسِدر.ِرفتِشِخرٍسِقفسِسهتِشًیاد.ِرفتِگیریِاندازىِبرایِشًرامِرسیدن؛ِکٌِنغازىِبٌ
ِشِخرٍسِتاِکردِنیِراِکارِاینِرٍزِيرِگالدیاتَرِدادنِتهرینِکردِشرٍعِنشست،ِزانَِرٍیٍِِکردِباز

 !نشَدِتنبل

 :گفتٍِِنشستِنیزِرٍیِپاالنِکیا

 .باشگايٌِنیَندیِ-

 :گفتٍِِرفتِپاالنِکیاِسهتٍِِکردِرياِنغازىٍِسطِراِخرٍسشِشًیاد

 انر؟ِگفت؛ِبًوِنیهاِخَنٌِرفتنیِ-

 :گفتٍِِآٍردِدرِشِجیبِازِراِسیگارشِیِجعبٌِپاالنِکیا

 .نیَندیِنشتیِباشگاِبیایِخَنٌِرفتنیِگفتوِ-
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ِبٌِرٍٍِِآندِنغازىِتَِالغرٍِِجَانِپسرک.ِگرفتِپَشِژندىٍِِالجَنِنعتادیِراِدادنِجَابِفرصت
 :گفتِپاالنِکیا

 .بدىِبًوِدیرٍزیِنتاعِيهَنِازِ-

 :گفتٍِِانداختِبًشِنگايیِکیا

 بدم؟ِبرابرى،ِدٍِِقیهتشِ-

 !ياِگذشتٌِرٍزِیٌِنشتیِگرمِدنتِ-

ِگرفتِازشِعهیقیِدمٍِِکردِرٍشنِراِياشِلبِبینِسیگارِپاالنِکیا ِنعتادٍِِانداختِباالِشانٌ.
 :گفتٍِِگرفتِکیاِطرفِدرآٍرد؛ِِجیبِازِشدىِنچالٌِپَلِنقداری.ِآندِِنزدیکش

 !دارنٌِيرچیِاینِ-

ِپاالنِکیا.ِرفتِپسرکٍِِگذاشتِنعتادِدستِکفِراِنَادیِِازٍِِگذاشتِلبانشِبینِراِسیگارِکیا
 :گفتِخندىِباٍِِدادِقرارِيایشِانگشتِبینِراِسیگار

 !بًشِدادمِاعالءِقَرتِقرىِ-

 :گفتٍِِخندیدِنردانٌِشًیاد

 !ياِباقالیِتَِنیرىِکنٌِنیِدٍدِرىِنیِ-

ِنیزِرٍیِراِگیریِاندازىِدفتر.ِنشستِنیزِپشتٍِِدادِسالمِپاالنِکیاِبٌِنَدب.ِآندِنغازىِتَِشًرام
 :گفتٍِِگذاشت

 .نَشتوِيارٍِاندازىِ-

ِکردىِنحدٍدِراِشًیادِدیدِدایرىِپاالن،ِکیاِيیکل.ِگرفتِراِبَدِحفظِکٌِایِشهارىٍِِبرداشتِراِتلفن
 :گفتِبلند.ِببیندِراِشًرامِتَانستِنهیِکردِنیِسعیِيرچٌ.ِبَد
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 صبحی؟ِاٍلِِزنیِنیِزنگِکیِبٌِ-

 :گفتِشًیادِرٍبٌٍِِشدِبلندِنیزِرٍیِازِپاالنِکیا

 زدی؟ِصبَنٌِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِشًیاد

 .نٌِ-ِ

 .آرمِنیٍِاستِخَنٌِرمِنیِ-

 .درستِدستِ-

 :گفتِبَد؛ِتلفنِباِصحبتِنشغَلِکٌِشًرامِرٍبٌِبازِشًیادٍِِرفتِکیا

 گو؟ِنیِکیٌِ-

 :گفتٍِِگرفتِراِتلفنِدينیِقسهتِشًرام

 !ِسِسًیالِ-

 :دادِادانٌِکالفٌ

 !تَِنرغِصدایِکردیِنیِخفٌِکاشِ-

 :گفتٍِِکردِبَدِقفسِتَیِکٌِشِنرغِبٌِنگايیِشًیاد

 !زنی؟ِنیِحرفِدخترتِدٍسِباِداریِتَِچَنِنکنٌِتخوِبًشِبگوِ-

 .شدِشِزدنِحرفِنشغَلِبازٍِِفشردِبًوِراِلبانشِشًرام

ِِِِِِِِِِِِِِِِ****** 

 (ترانٌ)
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ِدادِنیِجایِایِطبقٌِدرٍنِزٍرِباِداشتِراِشِنجالتٍِِرٍزنانٌ.ِدادِجایِقفسٌِدرِراِيایشِکتاب
ٍِِداشتِشَنِنگٌِترانٌِکنارٍِِدادِيلِياراِچرخِبًرام.ِشنیدِراِپدراشٍِیلچرِيایِچرخِصدایِکٌ

 :گفت

 خَرن؟ِنیِدردتِچٌِبٌِدخترِاینارِدٍرِبندازِکتاباشَِاٍفِبخری؟ِرٍزنانٌٍِِنجلٌِاینقدرِنجبَریِ-

 :گفتٍِِکردِتاِياراِرٍزنانٌِنالحظٌِباِترانٌ

ِدنبالِدارٍِدنبالِيایِداستانِياِنجلٌِاینِتَِبابا،ِکنِنگاى.ِکنٌِنیِخَبٍِِحالوِخَندنِرٍزنانٌِ-
 .شٌِنیِتازىِمِرٍحِخَنوِنیِرٍِمِفارسیِکتابایِيایِشعرٍِِداستانٍِقتی.ِکنوِنی

 :گفتٍِِدادِتکانِيَاِدرِراِدستشِکرد؛ِنهیِدرکِراِترانٌِحسِيیچِکٌِبًرام

 .کنیِنیِاضافٌِياِپارىِکاغذِاینِبٌِامِدیگٌِکتابِچًارتاِریِنیِنًرىِاٍلِفرداِ-

ِبرِدستیِترانٌ.ِبَدِنَلَیِشعرِکتاب.ِافتادِبیرٍنِقفسٌِازِکتابیِلحظٌِيهان.ِرفتٍِِگفتِراِاین
 :خَندِزیرلبٍِِکشیدِکتابِجلدِرٍی

 (نَلَی)نیاندِترمِخَشِتَِزِبیازنَدمِراِيهٌِ-

ِیِنايیتابٌِداخلٍِِکردِرندىِگَجٌِیکو.ِرفتِآشپزخانٌِطرفِبٌ.ِدادِجاِایِگنجٌِدرٍنِراِکتابِبعد
ِنشغَلِبزرگیِقاشقِباٍِِشستِراِبَدِگرفتٌِخارشِگَجٌِآبِازِکٌِراِشِدستان.ِریختِکَلٌٍِِکج
 :گفتٍِِِکردِکوِراِتلَیزیَنِصدایِبًرام.ِشدِزدنِيو

 ينرستان؟ِبریِخَدتِتَنیِنیِنطهئنیِ-

 :گفتٍِِبستِراِیخچالِدر.ِبرداشتِنرغِتخوِچًارتاٍِِرفتِیخچالِطرفِترانٌ

 .نیستِرايیِآرىِ-
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ِراِانلت.ِکردِنايیتابٌِداخلِنحتَیاتِزدنِيوِبٌِشرٍعٍِِانداختِنايیتابٌِداخلِياراِنرغِتخو
ِدٍتاٍِِکردِپًنِیِکَچیکِیِسفرى.ِکشیدِخَدشِبرایِيوِنقداریٍِِریختِظرفِتَیِپدرشِبرای

ِترانٌِسفرى،ِطرفِدادِيلِراِشِچرخٍِِکردِخانَشِراِتلَیزیَنِبًرام.ِآٍردِسفرىِسرِراِدستیِپیشت
ِشدِخَردنِنشغَلِيوِخَدشٍِِگذاشتِیشِپاِرٍیِراِبًرامِبشقاب ِنشغَلِشامِازِبعدِترانٌ.
 :گفتٍِِکشیدِعهیقیِنفسِبًرام.ِشدِياِظرفِشستن

 .کنٌِدرستِبیادِعهَتِبگوِبایدِرٍِآشپزخَنٌِدرِ-

 :گفتٍِِکشیدِآبِياراِقاشقِترانٌ

 .ِباباِنیستِالزمِنٌِ-

 ؟ِچراِ-

 .نتَنِبینِنیِباشوِامِآشپزخَنٌِننٍِقتیِاینجَریِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندیِبًرام

 .نیستِاینِيهشِانا.ِبرمِنًربَنوِدخترِقربَنِ-

ِببیندِراِشِخانَادىٍِِبًرٍزِبارِیکِرٍزِچندِيرِخَاستِنهیِشِدلِترانٌِبَد؛ِبًرامِباِحق ِيهیشٌ.
 !ِکشدِنیِشعلٌِنچًَلِچیزیِبًرٍزِيایِچشوِدرِکرد،ِنیِتصَر

ِبرگشتِآشپزخانٌِبٌِبازِبعدٍِِبخَابدِتختِرٍیِتاِکردِکهکِپدرشِبٌِترانٌِياِظرفِشستنِبعد
ِکردِنیِحاضرِنايارِفرداِبرایِباید ِشدِناکارانیِپختنِنشغَلٍِِبرداشتِپیازِدٍتا. ِکٌِشعری.

 :کردِنیِزنزنٌِراِخَندِنیِخَدشِبرایِيهیشٌ

 ساختِخَايوِقایقیِ-

 .آبِبٌِانداختِخَايو
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 غریبِخاکِاینِازِشدِخَايوِدٍر

 عشقِبیشٌِدرِکٌِنیستِکسیِيیچِآنِدرِکٌ

 .کندِبیدارِراِقًرنانان

 ِتًیِتَرِازِقایقِ

 ِنرٍارید،ِآرٍزیِازِدلٍِ

 راندِخَايوِيهچنان

 بستِخَايوِدلِآبیًاِبٌِنٌ

 آرندِنیِبدرِآبِازِسرِکٌِپریانیِـِدریاِبٌِنٌ

 ِگیرانِنايیِتنًاییِتابشِآنِدرٍِ

 ِگیسَياشانِسرِازِفسَنِفشانندِنی

 راندِخَايوِيهچنانِ

 خَاندِخَايوِيهچنان

 (سپًریِسًراب)

 :خَاندِنیِکٌِبخشیِنخصَصا.ِدادِنیِترانٌِبٌِغریبیِحسِشعرِاینِخَاندنِيهیشٌ

 .کندِبیدارِراِقًرنانانِعشقِبیشٌِدرِکٌِنیستِکسیِيیچِ-

ِدرِکٌِتاریکیِيهٌِاینِاز.ِدادِخَايدِنجابتِيوِاٍراِقایقیٍِقتیِرٍزی،ِکٌِگرفتِنیِانیدِشعرِبااین
ِبَدِشدىِنتَلدِاشِزندگی ٍِاِرقصِبٌِراِپردىِبادِسنفَنیِبَد؛ِشدىِباعخِآشپزخانٌِبازِیِپنجرى!
ِتاِرفتِپنجرىِنزدیکِقدنیِچند.ِکردِخیسِياراِسَیا.ِآندِشِسراغِتنًاییِاحساسِيوِباز.ِدارد
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ِببیندِراِناىِقرصِبتَاند ِکشیدِعهیقیِنفس. ِبَدِکردىِراِنادرشِيَایِبازِدلش. ِاشکیِقطرى.
ِاناِزدِکنارِراِپردىِترانٌ.ِزدِآرانیِیِضربٌِشِصَرتِرٍیِآشپزخانٌِحریرِپردى.ِکردِتارِراِيایشِچشو
ِبرای!ِسَزدِنیِشِفردایِغذایِکندِتهاشاِراِناىِبیشترِاگرِکٌِدادِبًشِراِيشدارِاینِپیازداغِبَی

 .ِکندِنًارِراِاشکِقطرىِتاِنالیدِراِشِِآبیِيایِچشوِيهین

ِشدِبیدارِساعت،ِزدنِزنگِازِقبلِصبح ِشدِبلندٍِِدادِقَسٍِِکشِشِبدنِبٌِکهی. ِپاٍرچین.
ِنشَدِبیدارِپدرشِبًرام،ِتاِرفتِاتاقِسهتِپاٍرچین ِزدنِشانٌِنشغَلٍِِبرداشتِراِشِبرس.
ِشدِپشتشِپرٍِِبلندِنَيای .ِبرگرداندِشِکهدِداخلِراِبرسِرفت؛ِگیرِازِکٌِِنحیفشِيایِِدست.
ِیِسادىِکشٍِِبافتِسرعتِباِراِیشِنَيا.ِایستادِاتاقِیِآینٌِجلَیٍِِبرداشتِراِيایشِنَِکش

ِِعکسِبٌ.ِکردِسرِنرتبِراِاشِنشکیِنقنعٌِپَشید،ِراِفرنشِلباس.ِزدِبافتشِپایینِراِاشِنشکی
ِپَستٍِِکَچکِيایِلبِش،ِدرشتٍِِآبیِيایِچشو!ِبَدِزدىِزلِبًشِآینٌِدرِکٌِکردِنگاىِدختری
 :زدِلب!ِببینندِزیباٍِِنظلَمِراِاشِچًرىِتاِبَدندِدادىِيوِدستِبٌِدستِشِسفید

 !ساختِخَايوِقایقیِ-

ٍِِبکشدِبَمِرٍیِراِافکارش.ِبزندِساز.ِکندِعالیٌِتحصیالتِنَسیقیِیِرشتٌِدرِکٌِبَدِاینِانیدش
ِبزندِبزرگیِگالری ِبیایدِبیرٍنِآیندىِافکارِازِتاِدادِتکانِراِسرش. ِرٍیِراِاشِنشکیِسادىِکیف.

ِسینگِتَیِآبِزیر.ِبرداشتِسرخِسیبِدٍنٌِیکِیخچالِاز.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازِانداخت؛ِدٍشش
ِکًنٌِيایِکتَنی.ِرفتِکفشیِجاِسهتِزد؛ِنیِگازِسیبِبٌِکٌِيهینطَر.ِزدِنحکهیِگازٍِِِشست
ِپَشیدِراِاش ِببنددِراِيایشِکفشِبندِبتَاندِتاِکردِاسیرِشِيایِدندانِبینِراِسیب. ِخانٌِاز.

ِرفتِبیرٍن ِحَالیِيایِگنجشکِصدایِآند،ِنیِکٌِصداییِتنًاٍِِبَدِنیشٍِِگرگِينَزِيَا.
ِبَدِدرختان ِزدِنًرناىِاٍلِِصبحِبرِلبخندیٍِِکردِتزریقِيایشِِریٌِبٌِراِصبحِخَشِعطر. ِطبق.
ِحجوِباٍِِشدٍِارد.ِکردِپیداِراِاشِندرسٌٍِِرفتِپیشِبَدِگذاشتٌِپیشِیِدفعٌِکٌِياییِنشانی
ِشدِرٍِرٍبٌِيایشِسالٍِِسنِيوِازِکحیری ِگپٍِِبَدندِنشستٌِزنینِرٍیِيایشانِبعضی.
ِکندِانتخابِبخَايدِترانٌِتا.ِبَدندِنشستٌِایِگَشٌِبعضیٍِِرفتنِنیِراىِيوِياِبعضی.ِزدنِنی
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.ِشدِننتقلِنربَطٌِکالسِبٌِصفِيرِبندیِکالسِازِبعد.ِشدِزدىِکالسِزنگِبشَدِدستٌِکدامِجزٍ
ِسرشِباالیِایِپریدىِرنگِدختر.ِگذاشتِکنارشِراِشِکیف.ِشدِترانٌِنصیبٍِسطِردیفِسَمِنیز

ِایستاد ِکنارشِحالِبیِدخترکِتاِکشاندِدیگریِسهتِچَبیِنیهکتِرٍیِراِخَدشِسریعِترانٌ.
 :زدِدادِکالسِتٌِازِیکی.ِبَدندِگذاشتٌِسرشانِرٍیِراِکالسِياِدختر.ِبشیند

 بچینٌ؟ِگلِرفتٌِنعلوِ-

 :گفتِکالسِشرقیِضلعِازِدیگرِنفرِیک

 .نَندىِخَابِشایدمِ-

ِسرش!ِنداشتِشدنِبلندِنایِاشِدستیِبغلِدخترِاناِشدِبلندِترانٌ.ِشدندِبلندِيهٌِنعلوِآندنِبا
ِبَدِگذاشتٌِنیزِرٍیِرا ِرسیدِنیِنظرِبٌِیِخشکٍِِجدیِخانَمِساعتِاینِنعلو. ِصندلیِرٍی.

 :گفتٍِِنشستِخَدشِنخصَص

 .بفرنائیدِ-

 :گفتِظریفیِاخوِباٍِِکردِترِراِشِلبِنعلو.ِنشستندِيهگی

ِبًتَنِرٍِجدیدِتحصیلیِسال.ِشهاِانگیلیسیِزبانِدبیر.ِشِيستِصابریِننِفانیلیِياِبچٌِخبِ-
 .بخَنٌِبرانَنٍِِبشٌِبلندِحفظٌِاگرِشعریِیاِبیتیِکسیِيرِدارمِتَقعِاینکٌٍِِگوِنیِتبریک

 :گفتٍِِکردِشِانتخابِصابریِبَد؛ِگزینٌِتنًاِچَن.ِبردِباالِدٍدلیِباِراِشِدستِترانٌ

 .کنِنعرفیِرٍِخَدتِشَِبلندِ-

 :ِگفتِنلرزدِتاِکردِنیِکنترلِراِصدایشِکٌِحالیِدرٍِِشدِبلندِرٍییِکوِباِترانٌ

 .نرادیِترانٌِيستو،ِنرادیِ-

 کیٌ؟ِازِبخَنیِخَایِنیِکٌِشعریِببینوِبگَِخبِ-
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 نراستِکٌِگنٌِازینِنحالستِخالصِاگرِ-

 يستِانیدٍاریِداریِتَِکٌِکرمِبدان

 .خانَمِسعدیٌِازِشعر

.ِدانستِجداِجهعِنابقیِازِراِاٍِحساب.ِِبردِلذتِترانٌِانتخابِحسنٍِِتسلطِازِحسابیِکٌِصابری
 :گفتٍِِدادِتکانِسری

 .بشین.ِزیادىِبسیارِخداِرحهتٍِِلطفِکردِآٍریِیادِبًهَنِاینکٌ.ِبَدِخَبیِشعر.ِنرادیِآفرینِ-

.ِدادِتکیٌٍِِگرفتِباالِراِسرشِسختیِبٌِاشِدستیِبغلِدخترک.ِنشستِجایشِسرِلبخندِباِترانٌ
 :پرسیدِخشک.ِافتادِدخترکِبٌِيایشِچشوِآنِیکِبَد؛ِترانٌِپیِشِحَاسِکٌِصابری

 چیٌ؟ِفانیلتٍِِاسوِ-

 :گفتِبریدىِبریدى،

 .صبایی...ِبًارى...ِبًارىِ-

 داری؟ِنشگلیِ؟ِپریدىِتِرنگِچراِ-

 پایین؟ِبرمِشٌِنیِ-

 .برگردِزٍدِبرٍِ-

ِجهعِراِشِصَرتِدردِاز.ِافتادِنیهکتِرٍیِناچاراِ ٍِِرفتِگیجِسرشِ؛ِکردِشدنِبلندِقصدِتاِبًارى
 :گفتِترسِباِترانٌ.ِکرد

 .بدىِخیلیِشِحالِانگارِباشو؟ِشِنراقبِبرمِننوِشٌِنیِ-

 :گفتٍِِکردِبازیِشِباریکِساعتِباِصابری
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 .ِبرٍِ-

ِبعدٍِِکالسِازِآيستٌِآيستٌِيوِبا.ِشَدِبلندِتاِکردِشِکهکٍِِگرفتِراِبًارىِسردِيایِدستِترانٌ
ِسهتِحالِيهانِباٍِِبَدِشدىِخو.ِکردِجداِترانٌِدستِازِراِشِدستِبًارى.ِشدندِخارجِساختهان

ِراِخَدشِسریعِترانٌ.ِنشستِنیهکتِاٍلینِرٍی.ِزدِشِصَرتِبٌِآبِنشتِچندٍِِرفتِخَریِآب
ِرساندِخانٌِآبدارِبٌ ِرايرٍِیِگَشٌِنهَرٍِِکَچکِیِآشپزخانٌ: ِدرشتِزنیِشد؛ِآشپزخانٌٍِارد.

 :گفتٍِِزدِفلزیِدرِبٌِآرٍنیِیِضربٌِترانٌ.ِبَدِچایِکردنِدمِنشغَلِاٍِبٌِپشتِيیکل

 .سالمِ-

 :گفتِنًربانیِیِچًرىِباٍِِبرگشتِزن

 .دخترمِسالمِ-

 بدین؟ِنباتٍِِجَشِآبِبًوِیکوِنهکنٌِ-

 :گفتٍِِگذاشتِپیکرشِغَلِسهاٍرِرٍیِراِقرنزِبزرگِقَریِفراشِخانَم

 خَای؟ِنیِخَدتِبرایِ-

 .بدىِخیلیِشِحالِمِيهکالسیِنٌِ-

ِقاشقیٍِِکردِجَشِآبِپرازِراِلیَانِریخت،ِنباتِناچیزیِنقدارٍِِبرداشتِراِایِشیشٌِلیَانِفراش
ِراِبًارىِشد؛ِکٌِحیاطِداخل.ِکردِتشکرٍِِگرفتِراِلیَانِیِدستٌِاحتیاطِباِترانٌ.ِگذاشتِشِداخل
 :گفتٍِِگرفتِشِطرفِنًربانیِباِراِلیَان.ِنشستِکنارشٍِِکردِتندِپاِشِسهتِبٌ.ِدید

 خَردی؟ِصبحانٌِ-

 :گفتٍِِزدِتهسخریِپرازِلبخندِلیَانِدیدنِباِکرد؛ِبلندِراِسرشِبًارى

 .شٌِنهیِحلِبازیاِسَسَلِبااینِننِنشکلِ-
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ِکردِنگاىِبًارىِبٌِنبًوِترانٌ ِفشردِيوِرٍیِراِيایشِچشوٍِِگزیدِراِشِلبِبًارى. ِاینِگَیی.
ِبَدِعظیهیِدردِنقابلِدرٍِاکنشش ِرٍیِراِشِدستِیکیِآنِبًارىٍِِگرفتِراِشِدستِترانٌ!

 :گفتٍِِکشیدِشِشکو

قطِبچوِپیشِدٍرٍزِ-  !شدِس 

 :گفت.ِبزندِحرفیِکردِسعیٍِِدادِقَرتِراِشِديانِآبِترانٌ

 کردی؟ِازدٍاج...ِتَِ-

 :گفتٍِِانداختِبًشِیِنگاىِبًارى

ِکنوِازدٍاجِباياشِکردِنیِمِالتهاسِدٍسالِ- ِشِخَاستوِنهیِخَدمِاناِاٍند،ِنیِرفتِنی.
ِنادرش.ِنبَدنِراضیِپدرشِنادرِبازمِشدم؛ِراضیِپیشِسالِیکِاینکٌِتا.ِبَدنِنخالفِشوِخانَادى
ِيهدیگٌِباشٌ،ِرايیِشدیدِپشیهَنِاگرِجٍَنیدِيردٍتَنِبشیدِنحرمِباشید؛ِصیغٌِسالِیکِگفت
 !رٍِمِدخترٍنٌِدنیایِحتیِگرفتِازمٍِِداشتوِيرچیِسالِیکِاینِتَ.ِبشناسیدِرٍ

 :گفتٍِِکشیدِآيیِترانٌ.ِچکیدِنیِشِنقنعٌِرٍیِدیگریِازِپسِیکیِيایشِاشک

 خب؟ِ-

ِکردىٍِصیتِپدرشِبَدِفًهیدىِچَن.ِنادرشٌِباِحقِگفتِنیٍِِگرفتِنیِبًَنٌِيهشِاٍاخرِاینِ-
ِکنٌِنیِنحرٍنشِارثِازِکنٌِازدٍاجِباننِاگر ِشدِنریضِسختِپدرشِکٌِيوِاٍاخرِاین. ِخیلی.

ِصیغٌِبریوِگفتوِرٍزِیٌٍِِشدمِخستٌِياشِزدنِغرِازِننو.ِبَدِپسرِتکِيوِِرانینٍِِداشتنِجرٍت
ِننِکٌِنبَدِچیزیِتحقیرِعهرِیکٍِلیِکردمِنیِدغِداشتو.ِنٌِيا،ِباشٌِآسَنِاینکٌِنٌِکنیوِفسخِرٍ

ِرانین.ِبَدِالزمِبارداریِعدمِگَايیِفسخِبرای.ِرىِنهیِکتوِتَِزٍرِحرفِکال.ِبیامِبرِپسشِازِیکی
ِننَ.ِشدىِننصرفِصیغٌِفسخِازِگفتِفقطِنگفتِيیچیِننِبٌٍِِگرفتِرٍِآزنایشِجَابِخَدش

!ِزدِننَِتَنستِنیِتاِرفتنِبیرٍنِخَنٌِازِنادرشٍِِپدرِتاِانا.ِخَردنِنايارِبًانٌِبٌِشَنِخَنٌِبرد
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ِدٍنستوِنهیِيوِدلیلشِحتیِننٍِِزدِنیِکتکِننَِکشِقصدِبٌ .ِشدمِبیًَشِدردِازِاینکٌِتا!
 .شدىِسقطِبچوِگفتِبًوِبیهارستانِپرستار

ِاشکِتاِگزیدِراِلبشِترانٌ ِنبیندِبًارىِراِيایشِ ِبدترِنٌِدیدِنیِاٍِدلداریِبٌِنَظفِراِخَدش.
ِحالشِکردن ِبًارىِاینکٌ!ِسَختِنیِبًارىِحالِبٌِشِدلِجدیِجدیِانا! ِآندىِبندِاشِگریٌِحتیِ
 :گفتٍِِکشیدِعهیقیِنفس.ِکردِدرکِراِکردِنیِحسِکٌِدردیِنگايشِازِترانٌ.ِبَد

 .کنیِشکایتِازشِتَنیِنیِدٍنستیِنی.ِنتاسفوٍِاقعاِ-

ِاینِکٌِآدنیِچی؟ِبرایِشکایت.ِخَابیدِداشتنِننَِسالِیکِتَِعاشقیِشَر.ِمِشدیِجداِيوِازِ-
ِبیشترِکٌِداشتوِبدیِحالِقدریِبٌِجداییِبعدِنن.ِنَنٌِنیٍِجدانشِزندانِتَِابدِتاِکردِباننِکارٍ
 .اٍنِحالِکردنِبدِتاِبذارمٍِقتِخَدمِحالِکردنِخَبِرٍِکرزمِسعی

 :گفتِنغهَمِترانٌ

 ِداری؟ِنادرِ-

 .شدِجداِازشِبابامِبرشکستگیِبعدِنانانوِ-

ِخَدشِنشکالتِکرد؛ِنیِفکرِنَقعِآنِاز.ِبَدِناراحتِبًارىِبرایٍِاقعاِنشکالتِحجوِاینِازِترانٌ
.ِبَدِکردىِفرانَشِراِخَدشِذينیِيایِدرگیریِیِيهٌِبًارىِبادیدنِانا!ِدنیاستِنشکلِبدترین

ِاگرِنباشد؛ِغوِبیِکسیِدنیاِدراین"ِبَدِخَاندىِشعرشِيایِکتابِازِیکیِدرِکٌِافتادِشعریِیاد
 :گفتٍِِکردِفینِفینِبًارى"ِنباشدِآدمِبنیِباشد

 .دادیِگَشِکٌِنهنَنِشدم؛ِسبکِخیلیِانا...ِگفتوِبًتِاینارٍِچراِدٍنوِنهیِ-

 :گفتٍِِفشردِنًربانِگرفت،ِراِبًارىِدستِترانٌ

 بًتری؟ِاالنِحاال.ِکنٌِنیِسبکِآدنَِزدنِحرفِکردیِخَبِ-

 :ِگفتٍِِدادِتکَنِسریِبًارى
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ِانتقامِنن.ِکنٌِنیِسَراخِرٍحهَِدارىِنتٌِعینِقلبوِتَِیچیزیِانا.ِکردِبًترِحالهَِآزادِيَایِآرىِ-
 !ٍِرِاحساساتوِانتقام.ِگیرمِنیِازشٍِِبچو

ِاٍضاعِاینِتَِمِىِنخالفتٍِلی.ِنبَدِجَِانتقامِيیچَقت!ِنداشتِایِرٍحیٌِيهچینِاصالِکٌِترانٌ
 :گفتٍِِشدِبلندِيهینِبرای.ِبریزدِبًوِراِبًارىِاعصابِبَدِنهکن

 .کالسِسرِبریوِبیاِ-

ِشِحَاسِکالسِطَلِتهام.ِرفتِترانٌِيهراىِکَتاىٍِِضعیفِيایِقدمِباٍِِشدِبلندِاحتیاطِباِبًارى
ِکٌِپسریِشد؛ِنیِرانینِدرگیرِفکرشِگايی!ِسنگینیِ ِرٍحیِدردِچٌِنتحهلِ ِاینکٌ.ِبَدِپرتِبًارىِبٌ

ِحسِاناِبَدِندیدىِراِپسرِاٍنِتاحاالِدرستٌ!ِبَدِدادىِترجیحِاشِبچٌِبٌِراِاشِپدریِارثٍِِپَل
ِدنیاستِآدمِترینٍِقیحِکردِنی ٍِِخریدِراِرٍزِیِرٍزنانٌِرفت؛ِدکٌِطرفِندرسٌِتعطیلیِازِبعد!

ِبٌِتکیٌِکٌِپسری.ِگرفتِپیشِراِخانٌِراىِاطرافٍِِدٍرِآنِپسرانِگَییِنتلکِبٌِتَجٌِبیِبعدش
 :گفتِبَدِدادىِدیَار

 !ایِ ِگلخَنٌِخَشگلٌِيلَِاینِحتهاِيا،ِزٍدىِيلَِفصلِبرایِ-

 :گفتٍِِسردادِآٍریِچندشِیِخندىِیکیِآن

 .برسَنیهتَنِ-

 :گفتٍِِزدِاشِدستیِبغلِبٌِآرنجِباِداشت؛ِاعتیادِشدتِبٌِگَییِکٌِدیگریٍِ

 زدم؟ِاعالءِِجنسِیاِآبیٌِچشاشٍِاقعاِاینِ-

ِتعدادِازِاناِبَدِآٍردىِکوِنفس.ِرفتِنیِخانٌِسهتِتندِيایِقدمِباٍِِبَدِانداختٌِزیرِراِسرشِترانٌ
ِبَدِشدىِامِاضافٌِيیچ،ِبَدِنشدىِکوِياِنزاحو ِنفسشِيرِباِيَاِخشکیِشدتِازِاشِبینی!
ِبیرٍنِراِنفسشِرسیدِخانٌِبٌِباالخرى.ِکندِطیِتندیِيهینِبٌِراِرايشِبَدِناچارِانا.ِسَختِنی
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ِبلندٍِِکردِبازِکلیدِباِيوِراِآن.ِبَدِشانِآپارتهانِدرِدر،ِرٍیِرٍبٌ.ِچرخاندِقفلِدرِراِکلیدٍِِکردِپرت
 :گفت

 .سالمِ-

ِترانٌِبٌِیِنگاىِبَد؛ِتلَیزیَنیِنسابقٌِدیدنِنشغَلٍِِبَدِنشستٌِدارشِچرخِصندلیِرٍیِکٌِبًرام
 :گفتٍِِانداخت

 بابا؟ِپریدىِرنگتِچراِدخترمِسالمِ-

 :کردِانکارٍِِرفتِاتاقِسهت.ِشدِخارجِبًرامِدیدِیِزاٍیٌِازِسریعِترانٌ

 .گرسنوِحتهاِخَبٌ،ِکٌِرنگکوِ-

ِکردِنگاىِاتاقِنیزِرٍیِآینٌِدرِراِخَدشِسپس ِدیدنٍِِشنیدنِازِشِرنگِدادِپدرشِبٌِراِحق.
ِحرفِنَعٍِِتیپِنظیر.ِبَدِکردىِاحاطٌِراٍِجَدشِیِيهٌِترس.ِبَدِپریدىٍِاجَرِجَرِيایِنتلک
ِاستِافتادىِآینٌِدرِکٌِیِعکسِازِچشوِشدِباعخِبًرامِصدای!ِبَدِندیدىِحاالِتاِياراِپسرِاینِزدن

 :بردارد

 نَندی؟ِکجاِبکشِنايارٍِبیاِ-

ٍِِکردِگرمِراِبَدِپختٌِشِدیشبِکٌِناکارانی.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازٍِِکردِعَضِراِيایشِلباسِفَراِ 
ٍِِبرداشتِراِافتادِکابینتِرٍیِبشقابِبیرٍنِکٌِسَیایی.ِکشیدِياِظرفِدرِخَدشٍِِبًرامِبرای
 .شدندِنايارِخَردنِنشغَلٍِِکردِپًنِراِسفرى.ِگذاشتِشِديانِداخل

ِِِِِِِِِِِِِِِ****** 

 (شًیاد)
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ِپاالنِکیا.ِشدِبَد؛ِنغازىٍِسطِکٌِنخصَصِنیزِرٍیِياِشیشٌِبریدنِنشغَلِشًیادِغرٍب،ِنزدیک
ِشًیادٍِِخَاندِنیِدفترچٌِرٍیِازِياراِاندازىِشًرام.ِناندنِتنًاِشًیادٍِِشًرام.ِرفتِبیرٍنِنغازىِاز
 :خَاندِنیِدقتِباِشًرام.ِزدِنیِبرشِياراِشیشٌِاندازىِبٌ

 ا ؟...بیستِصدٍِدرِشصتِ-

 :گفتٍِِکردِجداِراِشیشٌِتیکٌِخاصیِل وِباِشًیاد

 چیٌ؟ِ-

 :کردِاشارىِشًرام

 !شدىِسیخِنَتِسرتِراستِسهتِ-

 :ِگفتٍِِکشیدِبَدِنَِازِخالیِشٍِسطِکٌِشِنَيایِبٌِدستیِتفاٍتِبیِشًیاد

 .بخَنِ-

 :گفتِکالفٌِشًرام

 .ننِداداشِکنیِشَنٌِبایدِنشدِدرستِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِيَاِرٍیِراِشِدستِشًیاد

 !کنوِنیِشَنٌِرفتوِحهَمِيرٍقتِ-

 تحَیل؟ِسالِحهَم؟ِنیریِک یِ-

 .تَِعینِکٌِنیستوِنرغابیِدیگٌ؛ِبسٌِیکبارِایِيفتٌِدٍِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِتاسفِازِسریِشًرام

 بریدی؟ِرٍِبیستِصدٍِدرِشصتِاٍن.ِخبِخیلیِ-
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 :گفتِشًرام.ِگذاشتِنشانٌِشیشٌِرٍیِنترِعددِبغلِناژیکِباِشًیاد

ِدارى؟ِنیِنگٌِخرٍسٍِِنرغِبریِشیشٌِنغازىِتَِکیِآخٌِخرٍس،ٍِِنرغِازِمِاینِ- ِدقیقٌِیٌ!
 .کردِصداِتِنرغِبسِازِرفتِآبرٍمِمِبزنِحرفِیکیِباِمِخَاست

 :گفتٍِِزدِبرشِراِشیشٌِنايرانٌِشًیاد

 .دارمِنگٌِاژدياِاصالِخَامِنیِخَدنٌِیِنغازىِ-

 .بیرٍنِتِندازتِنیِخانِاڗدرِآخرشوِ-

 .بخَنِيارٍِاندازىِتَ.ِياستِحرفِاینِترازِنشتیِمِنلکِصابِ-

ِِِِِِِِِِِِ****** 

 (ترانٌ)

ِنَردِلَازمِخریدِبرایِکٌِبَدِدٍدلٍِِگرفتٌِآغَشِدرِراِيایشِزانَ.ِبَدِدادىِپشتیِبٌِراِشِپشت
ِایِچارىِانا!ِنیستِاٍِنحلِدختریِآندٍِِرفتِنناسبِيیچِنحلٌِنظرشِبٌ!ِنرٍد؟ِیاِبرٍدِنیازش
ِبدٍنِبشَدِکٌِنداردٍِجَدِغذاییِيیچ.ِداشتِاحتیاجِپیازِبٌِفرداِنايارٍِِانشبِشامِبرایِنبَد؛

ِکرد؛ِنیِنگاىِتلَیزیَنِکَچکِیِصفحٌِبٌِداشتِپدرشِراىِيوِظايرِبٌ!ِکردِشِدرستِپیازِنصرف
 :گفتٍِِشدِبلند.ِشدِکالفٌِآخرِکٌِرفتِکلنجارِخَدشِباِآنقدر.ِزدِنیِپرسٌِيزارجاِفکرشِانا

 .خریدِرمِنیِننِباباِ-

 :گفتٍِِکردِکوِراِتلَیزیَنِصدایِبًرام

 ِبدى؟ِانجامِخریدارٍِبًرٍزِبگوِخَایِنیِ-

ِخریدِخَدشِسختِيرچندِبَدِحاضر!ِگرفتِایِتازىِجانِکردنِخریدِبرایِانگارِبًرٍزِاسوِآٍردنِبا
 :گفتٍِِافتادِراىِاتاقِسهت!ِنیَفتدِجلَِعهَیشِباِدیدارشِاناِکند
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 .بلدمِبًترِخَدمِنٌِنٌِ-

ِشانٌِرٍیِراِشِکیف.ِنکردِآرایشِنعهَلِطبق.ِشدِيایشِلباسِگشادترینِپَشیدنِنشغَلِسریع
 :گفتٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِازٍِِگذاشتِاش

 .باباِخداحافظِ-

 :گفتٍِِببیندِبَدِيایشِکتَنیِپَشیدنِنشغَلِکٌِترانٌِتاِکردِجابجاِراِچرخشِیِکوِبًرام

 بردی؟ِرٍِدادِبًزادِکٌِیِپَلِ-

 :گفتٍِِایستادِصافِشد؛ِفارغِشِکفشِبندِبستنِازِکٌِترانٌ

 .ىِکیفوِتَِنیدىِنايانٌِکٌِيهَن.ِبردمِبلٌِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِبًرام

 .ترانٌِياِبیاِنشدىِتاریکِتاِ-

ِبدنِدرِنانحسَسیِلرزٍٍِِزیدِشدیدیِبادِرفتِکٌِخانٌِازِبیرٍن.ِبستِراِدرٍِِگفتِیِچشوِترانٌ
ِبارِترىِنیادینِازِخبریِزد،ِدیدِراِشِاطرافٍِِدٍرِیکو.ِداشتِبرنیِقدمِنصهوِاناِآرام.ِپیچیدِترانٌ
 :گفتٍِِرفتِجلَِایستادى؛ِشِچًارچَبِدرِنردیِپیرِکٌِدیدِراِیِقدیوِبقالیِ .ِنبَد

 نیست؟ِبارِترىِنیدٍنِاطرافِاینِسالم،ِ-

 :گفتٍِِگرفتِدرِازِراِشِتکیٌِنردِپیر

ِراىِ ِایستگاىِیٌِحدٍدِنیدٍنِترینِنزدیکِشدى؛ِاسکانِقابلِتازىِجاِاینِدخترمِ- ِایستگاىِترِجلَ!
 .کنٌِنیِپیادتِنیدٍنِدرِدمِبعدیِایستگاىِشَِسَارِيست؛ِاتَبَس

 :گفتِنغهَمٍِِدادِتکانِسریِترانٌ

 .نهنَنِ-



 www.Novel98.com 42               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِکردِپیداِراِاتَبَسِایستگاىٍِِرفتِنردِپیرِآدرسِطبق ِنگاىٍِِنشستِایستگاىِصندلیِرٍی.
 :گفتِاشِکناریِخانَمِشَد؛ِغرقِافکارشِاعهیقِچاىِدرِخَاستِتا.ِدٍختِخیابانِبٌِراِننتظرش

 تَ؟ِچندسالتٌِ-

 :گفتٍِِکشیدِاشِرٍسریِبٌِدستیِترانٌ

 چطَر؟ِ-

 !خَرى؟ِنیِخیرِانرِبٌِتِسنِمِببینِپرسیدمِطَریِيهینِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندِادبِرٍیِازِترانٌ

 .سالهٌِيفدىِننِ-

 :گفتٍِِشدَِبشاشِزن

 .تریِکَچیکِکردمِفکرِننِاندازىِغلطِتِقیافٌِپسِعزیزمِآخیِ-

 :دادِادانٌِگشت؛ِنیِراِشِبزرگِکیفِداخلِکٌِيهینطَرِزن

 .خَشگلیِناشاهللِ-

ِایِکلیشٌِبرایشِکٌِآنقدرِشنید؛ِنیِبارياٍِِبارياِراِجهلٌِاین.ِگرفتِاشِکناریِخانَمِازِچشوِترانٌ
 !بَدِشدى

 !کردمِپیداشِبفرنا،ِ-

 :گفتٍِِکردِشِنگاىِنتعجبِترانٌ

 چیَ؟ِ-

 :گفتٍِِگرفتِترانٌِطرفِراِچًاریِدرِسٌِعکس
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 .براشِگردمِنیِتَِنحلِخَشگلٍِِخانَمِدخترِیٌِدنبالِبراش!ِپسرمُِِعکسِ-

 :گفتٍِِانداختِگذرائیِنگاىِداشت؛ِلبِبٌِیِنضحکِلبخندِعکسِدرِکٌِپسریِبٌِترانٌ

 .ندارمِازدٍاجِقصدِننِاناِباشنِزندىِ-

 :گفتٍِِشدِجهعِلبخندشِزن

 ...نارٍِشناسیِنهیِکٌِتَِآخٌِ-ِ

ِتاِگرفتِراِنیلٌ.ِشتافتِاتَبَسِسهتٍِِگذاشتِنیهٌٍِِنصفٌِراِزنِحرفِترانٌِاتَبَسِآندنِبا
ِقَلِبٌِدختریِکردىِفکرِخَدشِپیشِچطَرِزنِاینِکردِنیِفکرِخَدشِبا.ِکندِحفظِراِشِتعادل
ِکند؟ِازدٍاجِقیافٌِبااٍنِپسرشِباِشَدِنیِحاضرِخَشگلِخَدش ِياِآدمِیِسلیقٌِکٌِيرچند!
ِدرِکٌِاتَبَس.ِبیایدِزیباِیِخاصَِکسِچشوِبٌِیِانسانِيرِشَدِنیِباعخِيهینٍِِاستِنتفاٍت
.ِبَدِبارِترىِنیدانِایستگاىِرٍیِرٍبٌ.ِشدِپیادىٍِِرساندِدرِبٌِراِخَدِسختیِبٌِترانٌِایستاد؛ِایستگاى

ِنجبَرِتاِبخردِزیادِچیزیِيرِازِکردِنیِسعی.ِکندِخریدِتاِرفتِجاتِسیفیِسهتٍِِشدٍِاردِترانٌ
ِنانندٍِِرساندِنیِآسیبِشِقلبِبٌِایِنیزىِنحلِياِآدمِازِکدامِيرِنگاى.ِخریدِبیایدِزٍدِبٌِزٍدِنباشد

ِریختِنیِبًوِراِشِاعصابِیِگچِایِتختٌِرٍیِبرِناخنِکشیدن ِشدىِسنگینِیِحسابِشِدست!
ِنقداریِيهینِبرایِدادِنهیِبًشانِبًزادِزیادیِپَل.ِرفتِپرٍتئینِبخشِسهتِیِسختِبٌ.ِبَد

ِخریدِنرغِتخوِشانٌِیکِيوِراِشِکیفِيایُِخردِپَلِتا!ِگَشتِگرمِدٍیستٍِِخریدِنرغِدانِسنگ
.ِیِفرٍشِسبزیِغرفٌِسهتِرفتِراِنابقیٍِِداشتِنگٌِشِاتَبَسِِکرایٌِبرایِرايوِپَلِازِیِکوٍِ

 :گفتٍِِکردِسالم

 .کَکَِکیلَِدٍٍِِآشِدٍکیلَ.ِقرنٌِسبزیِکیلَِدٍِ-

ِانگشتِبندِير.ِشدِياِسبزیِکردنِجَرِنشغَلٍِِگرفتِترانٌِازِراِِنگايشِسختیِبٌِجَانِپسرى
ِدستِرٍیِحساسیتِباِراِنرغِتخوِیِشانٌٍِِشدِنیِنتحهلِراِکیسٌِيرِازِزیادیٍِزنِِدستش
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.ِشدِاتَبَسِننتظرٍِِنشستِایستگاىِصندلیِرٍی.ِشدِغرٍبِکندِخریدِتا.ِبَدِداشتٌِنگٌِشِچپ
 ٍِِآندِاتَبَسِزٍدِخیلی

ِبَدِشِتَانِازِبیشترِبارشِیِسنگینٍِِياِکیسٌ ِصندلیِیکِشِشانسِازٍِِشدِسَارِسختیِبٌ.
ِبَدِدرِنزدیکِیِخال ِگسستٌِيوِازِکهرشِيایِنًرىِتهامِکردِحسِنشستٍِقتی. ِيایِکیسٌ!

ِنردِيوِکٌِبَدِسالِچًار.ِدادِجاِپایشِرٍیِراِنرغِتخوِشانٌٍِِچیدِپایشِپایینِراِخریدِسنگین
ِنخاعیِآسیبِعهَیشِساختهانِداربستِازِپدرشِکٌِشدِنیِچًارسالِخانٌ؛ِزنِيوٍِِبَدِخانٌ
ِشدِپیادىِشانِنحلٌِایستگاى!ِسنگینِخیلیِبَد؛ِسنگینِبارِاینِشِظریفِيایِشانٌِبرای.ِبَدِدیدى

ِکوِترانٌ.ِشدِسبزِشِراىِجلَیِقَارىِبدِپسریِرسیدِکٌِخیابانِدر.ِاصلیِخیابانِسهتِافتادِراىٍِ
ِبٌٍِِکردِکجِراِشِراىِترانٌ.ِشدِنانعِنیهاِبرٍد؛ِخَاستِنیِطرفیِيرِازِاناِبرٍدِکنارِبلکٌِکردِنحلی
ِشدِردِخیابانِکنارِازِشَدِردِرٍِپیادىِازِاینکٌِجای ٍِِلرزیدندِنیِترسِشدتِازِيایشِدست.
ِباٍِِخاراندِراِریششِتٌ!ِرسیدِاٍِبٌِنیهاِاناِکردِتندِراِشِيایِقدم.ِآندِنیِباالِیِسختِبٌِشِنفس
 :گفتِانگیزیِرغتِحالت

 .کنیوِاختالتِبايوٍِایساِعجلٌ؟ِاینِباِکجاِخَشگلٌِخانَمِ-

 :گفتٍِِکَبیدِزنینِبٌٍِِبرداشتِشانٌِازِراِنرغِتخوِیکِنیها.ِکردِتندِپاِترانٌ

 .گفتوٍِایساِ-

ِبعدیِنرغِتخوِنیها!ِکندِنیِسکتٌِقطعاِتپشِبااینِکردِنیِحسٍِِشنیدِنیِراِشِقلبِضربانِترانٌ
!ِخَردِزنینِترِطرفِآنِنترِچندِکٌِزدِنیهاِیِسینٌِتختِجَریِلگدِباِنحکوِنفرِیکِکٌِشکستِرا

ِبرِانا.ِکندِتشکرِکسیِچٌِازِبایدِببیندِتاِکردِنگاىِراِسرشِپشتِترانٌ.ِدٍیدٍِِشدِبلندِترسِباِنیها
ِشلَارشِپایینِيایِخاکِداشتِکٌِافتادِخَدشِسنِيوِدخترِیکِِبٌِيایشِچشوِانتظارشِخالف

 :گفتِناباٍرانٌ.ِتکاندِنیِرا

 تَنستی؟ِچطَر...تَ...تَِ-
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 :گفتٍِِاٍردِباالِراِسرشِدختر

 .ِکنوِنیِکارِشخصیِدفاعِکٌِچندسالٌِننِ-

 :گفتِبغضِباِترانٌ

 .نهنَنوِدادیِمِنجاتٍِاقعاِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندِدختر

 !دیگٌِخَرىِنیٍِقتاِاینِدردِبٌِيهکالسیِ-

 .ندیدنتِانرٍزِيهکالسی؟ِ-

 .پایینِبردیِرٍِدخترىِاٍنِکٌِنشَنِاٍنِبٌِنشَنِدیدنتِننٍِلیِ-

 :گفتٍِِکشیدِعهیقیِنفسِترانٌ

 .ِکردیِبزرگیِلطفِيرحالِبٌِ-

 .جانِترانٌِنداشتِتَرٍِقابلِ-

 :پرسیدِشکِباٍِِکردِنکخِکهی

 دیگٌ؟ِبَدِترانٌِاسهتِ-

 چیٌ؟ِتَِاسو...آرىِ-

 .مِشیرینِننِ-

 .بختوِخَشِ-

 :گفتٍِِگرفتِترانٌِازِراِنرغِتخوِشانٌِشیرین

 .کنوِتِکهکِبذارِ-



 www.Novel98.com 46               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِحالِيوِينَزٍِلیِشدندِبلندیِیِکَچٌٍِارد.ِدادِشادیِبٌِياراِکیسٌِازِیِبخشِزیادِتعارفِباِترانٌ
ِپشتِندام!ِرفتِنیِباالِترانٌِکَلِسرٍِازِنَذیِجانَرانِنحلِيوِبازِترسٍِِنداشتِیِتعریفِترانٌ
 :گفتٍِِخندیدِنستانٌِشادی.ِکردِنیِنگاىِراِسرش

 .ِرفتِدیگٌِنترسِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِترانٌ

 کردی؟ِکارٍِاینِچجَریِراستی.ِکردِفرارِآرىِ-

ِچَنِکردِفرارِضهنِدر.ِبدمِانجامٍِِگیرمِنیِیادِکٌِاینکاراییِبتَنوِتاِکردِتهرینِبايامِخیلیِبابامِ-
 .دیدِپاالنُِِکیاِدختر

 :گفتٍِِخندیدِداشتِکٌِیِترسِعالرغوِترانٌ

 کی؟ِدخترِ-

 .پاالنِکیاِ-

 :گفتِتعجبِباٍِِپریدِجَبِازِترانٌ

 !پاالن؟ِ-

 :گفتٍِِخندیدِشیرین

 .گنِنیِدارىِکٌِزیادیِزٍرِخاطرِبٌِالبتٌ!ِپاالنِگنِنیِخرِبگنِشٌِنهیِرٍشَنِآرىِ-

 :گفتٍِِایستادِشَنِخَنٌِدرِدمِترانٌ

 .تَِبیاِ-

 :گفتٍِِانداختِرٍیشِرٍبٌِیِزدىِزنگِدرِبٌِیِاجهالِنگاىِشیرین
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 .مِخستٌِخیلیِآمِنیِکٌِباشگاىِازِبخَرمٍِِمِبخَابِفقطِخَنٌِبرمِبایدِنهنَنِنٌ،ِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندیِترانٌ

 .نهنَنِبازم.ِپسِبینهتِنیِفرداِ-

 :گفتٍِِگذاشتِزنینِياراِکیسٌِشیرین

-ِ،  .خداحافظِحتها 

ٍِِتَِِکشیدِراِخریدِيایِکیسٌ.ِکردِبازِراِدرٍِِکردِپیداِراِکلیدِیِتاریکِدرِیِسختِبٌِترانٌ.ِرفتٍِ
 :گفتٍِِرساندِدرِبٌِراِخَدِسریعِبًرام.ِکردِبازِراِآپارتهامِدر

 بیای؟ِغرٍبِقبلِنگٌِمِنگفتِ-

 :گفتٍِِخانٌِداخلِکشیدِراِخریدِيایِکیسٌِترانٌ

 .نبَدِنزدیکِبارِترىِ-

ِکشیدِیِراحتِنفسٍِِبستِشِپشتِراِدر ِکردِبستٌٍِِبازِراِشِدستانِانگشت. ِاینکٌٍِجَدِبا.
زِانگشتانشِبندِبندِيوِبازِبَدِخالیِاالنِيایشِدست زِگ  ٍِِرفتِدستشَییِسهتِسریع.ِکردِنیِگ 
ِزدِشِصَرتِبٌِآبِنشتِچندتا ِرسید؟ِنهیِسرِشیرینِاگرِکرد؛ِنیِتکرارِخَدشِباِندام. ِفَراِ !
.ِرفتِبیرٍنِشَییِدستِاز.ِشَدِدٍرِسرشِازِننفیِيایِفکرِکٌِدادِتکانِراستٍِِچپِبٌِراِسرش
 :گفتٍِِچرخاندِراِدارشِچرخِِصندلیِچرخِبًرام

 خَبی؟ِ-

 :گفتٍِِبردِآشپزخانٌِسهتٍِسَاسِباِراِکیسٌِتاِچندِترانٌ

 .نشدىِسنگینِامِدرسِتاِکنوِپاکِمِگرفتِامِسبزیِخَبو،ِ-ِ

 .ِدردنکنٌِدستتِ-
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ِرفتِاتاقِبٌٍِِگذاشتِنعجَنٌِدرِياراِسبزیٍِِکردِجابجاِياراِکیسٌِیِنحتَیاتِترانٌ ِلباس.
ٍِِبستِراِیخچالِدرِبًرام.ِآشپزخانٌِدرِبرگشت.ِبستِنحکوِراِنَيایشٍِِکردِعَضِراِيایش
 :گفت

 کهٌ؟ِدٍتاشِنرغِ ِتخوِشَنٌِاینِچراِ-

لِبرخَردِازِکٌِترانٌ ٍِِکردِدستِراِيایشِکشِدستِشد؛ِنیِشِچندشِيایشِدستِبٌِسبزیِگ 
 :گفتِراِرسیدِشِذينِبٌِکٌِچیزیِاٍلینِپاچٌِدست

 !افتادِبشوِپیادىِاتَبَسِازِاٍندمِبَدِبندِمِدستِراىِتَیِ-

ِاتفاقاتِاینِدانستن.ِبشَدِبَد؛ِشدىِنتحهلِاٍِکٌِسختیِيهٌِاینِیِنتَجٌِپدرشِخَاستِنهی
ِاٍراِکٌِترسیدِنیِطرفیِازٍِِکندِناراحتِراِبًرامِخَاستِنهیِترانٌ.ِکردِنیِخاطرِآزردىِراِبًرامِفقط
 :گفتٍِِپذیرائیِطرفِدادِيلِراٍِیلچرشِچرخِبًرام،!ِکندِننعِندرسٌِبٌِرفتنِاز

 .گرسنوِنن.ِکردنِپاکِسبزیِسرِبشینِبعدِکنِدرستِشامُِِاٍلِ-

.ِشکستِنايیتابٌِدرِنرغِتخوِدٍتاِریخت؛ِرٍغنِیِکوٍِِگذاشتِگازِرٍیِیِکَچیکِنايیتابٌِترانٌ
ِراِخنکِآبِلیَانٍِِکردِتاِکنارشِيوِنانِایِتکٌ.ِگذاشتِسینیِدرٍِِگرفتِدستهالِباِراِنايیتابٌ

 .گذاشتِبًرامِپایِرٍیٍِِبردِپذیرائیِبٌِراِسینی.ِدادِجایِسینیِکنار

ِيهراىِکردِخَايشِشیرینِازِترانٌِرٍزىِيرِعادتِطبق.ِبَدِگذشتٌِندارسِگشاییِبازِازِيفتٌِیک
.ِکردِاشِيهرايیٍِِکردِقبَلِبَد؛ِیِنًربانٍِِنشربِخَشِدخترِکٌِيوِشیرین!ِبیایدِشانِِخانٌِتاِاٍ

 :گفتٍِِانداختِشِدٍشِرٍیِراِشِکیفِشیرین

 .ِباباِبخندِیذرىِخَدتی،ِتٍَِِساکتیِاینقدرِتَِنیستِخَبِ-

 :گفتٍِِکردِترِراِشِلبِترانٌ

 !بخندم؟ِچیِبٌِآخٌِ-



 www.Novel98.com 49               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِانداختنِابرٍِچشوٍِِخندىِباِشیرین.ِپیچیدندِیِپًنِیِکَچٌِدرِکٌِبَدندِنشدىِدٍرِندرسٌِازِزیاد
 :گفتٍِِدادِنشانِترانٌِبٌِراُِِبرِشیشٌِشًیادِبریِشیشٌِیِنغازى

 !ِدارىِنَِدٍرشِدٍرتاِکچلِ ِشٍِسطِببین،ِنَياشَُِبرِشیشٌِشًیادِسرِبٌِ-ِ

ِگرفتِاشِخندىِشیرینِحرفِلحنِازِترانٌ ِکردِنگاىِنغازىِداخلِبٌٍِِخندیدِارادىِبی. ِيهانِدر.
ِکردِبلندِراِسرشِيوُِبرِشیشٌِشًیادِلحظٌ ِشًیادِيایِچشوِباِيایشِچشوِخَردنِگرىِازِترانٌ.

ِکردِتندِپاِجلَِطرفِبٌٍِِناسیدِلبِرٍیِاشِخندىِکشید؛ِخجالت ِدرِشیرینِدستِچَن.
ِکشیدِنیِخَدشِدنبالِرايوِشیرینِبَد؛ِيایشِدست ِترانٌِدستِازِزٍرِباِراِشِدستِشیرین.
ِنفسِنفسِشیرین.ِایستادِاند؛ِگرفتٌِفاصلٌِحسابیِنغازىِازِشدِنطهئنِکٌِترانٌ.ِایستادٍِِدرآٍرد
 :گفتِزنان

 .نغازىِتَِبرمِنذاشتی!ِکندیِرٍِدستوِچتٌ؟ِ-

 :گفتٍِِکردِخشکِيایِسرفٌِيوِسرِپشتِترانٌ

 !چیکار؟ِتَِبریِای؟ِدیٍَنٌِ-

 !ُبرِ ِشیشٌِشًیادِفابریک ِِرفیقِبابام.ِبَدِنغازىِتَِبابامِخبِ-

 :ِگفتٍِِکشیدِشِنقنعٌِبٌِدستیِترانٌ

 .ببخشیدِ-

 :گفتٍِِخندیدِشیرین

 .ِبیخیالِندارى؛ِاشکالیِباباِنٌِ-

ِدرِکرايتِباِراِکلیدٍِِگفتِیِنَچِبًرٍزِناشینِدیدنِباِترانٌٍِِکردنِیِخداحافظِشانِکَچٌِنزدیک
ِچرخاندِقفل ِشدِآپارتهانِداخلٍِِدراٍردِراِيایشِکفش. ٍِِزدِیِپًنِلبخندِترانٌِدیدنِباِبًرٍز.
 :گفت
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 .گلِدخترِسالمِبٌِبٌِ-

 :گفتٍِِبستِسرشِپشتِراِدرِترانٌ

 .سالمِ-

 :گفتٍِِزدِگازِراِاشِکندىِپَستِخیارِبًرام

 !بدىُِنشُتلقِ-

 :گفتِبًزاد.ِچرخیدِبًرٍزٍِِبًرامِبینِشِنگاىِگیجِترانٌ

 .یوِگرفتِبراشِجشنِیٌِفرداِپسِبرگشتٌِسفرِازِرٍزىِچندِسپیدىِ-

ِِآنَقتِببیندِراِدخترکِآنِحتیِخَاستِنهی!ِاتاقشِدرِبرٍدٍِِدرکِبٌِبگَیدِخَاستِنیِدلشِترانٌ
 :گفتٍِِکردِترِراِلبش!ِند؟ِخَاستِنیِیِنژدگانِاٍِازِخبرِاینِبرای

 .عهَِیِسالنتِبٌِ-

ِرٍیِراِشانِکَچکِیِسفرى.ِبرگشتِاتاقِبٌِبازٍِِکردِعَضِراِشِلباس.ِرفتِاتاقِدرٍِِگفتِراِاین
 :گفتٍِِکردِپًنِزنین

 نخَردین؟ِکٌِنايارِ-

 :گفتٍِِکشیدِنَيایشِدرِدستیِبًزاد

 !نٌِمِزادىِبرادرِخَبِدستپختِانیدِبٌِ-

ِباِکتلتِگفت؛ِنیِخَدشِبا.ِچیدِنیِراِسفرىِنحتَیاتٍِِساییدِنیِيوِرٍیِراِيایشِدندانِترانٌ
ِيایِنیَىِباِکٌِبرداردِراِآبِپارچِتاِکردِبازِراِیخچالِدر!ِگذاردِنهیِآدمِبرایِدستپختِنرغِسنگدان

 :گفتِپذیراییِازِبًرام.ِشدِرٍِرٍبٌِیِرنگ

 .اٍردىِنیَىِبرانَنِکشیدىِزحهتِعهَتِ-
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 :گفتٍِِخَردِنانِایِتکٌِبًزاد

 .ندارىِیِقابلِ-

ِسیرِکٌِنقداریِازِترِکوِبَدِنجبَر.ِنشستِسرسفرىٍِِاٍردِبیرٍنِراِرنگِآبیِیِپالستیکِپارچِترانٌ
 :گفتٍِِانداختِترانٌِبٌِیِنگاىِبًرٍز.ِبرسدِبًرٍزِبٌِيوِعددیِچندِتاِبخَردِشدِنی

 .شیِنیِنادرتِغزل،ِشبیٌِبیشترِشیِنیِترِبزرگِيرچیِ-

 :گفتٍِِکردِدرستِنانٍِِکتلتِازِایِلقهٌِبًرام

 .بَدِیِخَبِخیلیِزنِغزلُِِکنٌِرحهتِخدا.ٍِاقعاِآرىِ-

ِکردِخانٌِگلَیشِتٌِیِبغضِترانٌ ِریختِآبِیِلیَانِخَدشِبرایٍِِبرداشتِراِپارچ. ِراِلیَان.
ِکندِک شِفرٍِشِبغضِبلکٌِکشید؛ِسرِالجرعٌ ِياست؛ِحرفِاینِازِترِسهجِبغضِاینکٌِازِغافل.
ِراىِازٍِقتیِگرمِغذایِبَیِبرایِنادرش؛ِداشتنِبرایِزدِنیِلٌِلٌ.ِشدِاشکِلبالبِاشِآبیِيایِچشو
ِنشانِغذایشِخَردنِنشغَلِراِخَدشٍِِنشَدِسرازیرِاشکِتاِگرفتِگازِراِشِپایینِلب.ِرسیدِنی
ِتسکینِراِدردشِخَاندنِشعرِبخَاند؛ِشعرِیِکوِتاِبردِپناىِاتاقِبٌِترانٌ.ِرفتِبًزادِنايارِبعد.ِداد
ِشعریِزد؛ٍِرقٍِِبرداشتِراِشِحافظِغزلیاتِکتاب.ِزدِزانَِشعرشِيایِکتابِقفسٌِکنار.ِدادِنی

 :کردِزنزنٌِراِيهانِکردِجلبِراِشِتَجٌ

 ارزدِنهیِسرِیکِجًانِبردنِسرِبٌِغوِباِدنیِ-

 ارزدِنهیِبًترِاینِکزِناِدلقِبفرٍشِنیِبٌ

 گیرندِنهیِبرِجانیِبٌِفرٍشانشِنیِکَیِبٌ

 ارزدِنهیِساغرِیکِکٌِتقَاِسجادىِزيی

 برتابِرخِبابِاینِکزِکردِياِسرزنشِرقیبو
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 ارزدِنهیِدرِخاکِکٌِراِناِسرِاینِافتادِچٌ

 استِدرجِاٍِدرِجانِبیوِکٌِسلطانیِتاجِشکَى

 ارزدِنهیِسرِترکِبٌِاناِاستِدلکشِکاليی

 سَدِبَیِبٌِدریاِغوِاٍلِنهَدِنیِآسانِچٌ

 ارزدِنهیِگَيرِصدِبٌِطَفانِاینِکٌِکردمِغلط

 بپَشانیِنشتاقانِزِخَدِرٍیِکٌِبٌِآنِراِتَ

 ارزدِنهیِلشکرِغوِگیریِجًانِشادیِکٌ

 بگذرِدٍنِدنیایِازٍِِکَشِقناعتِدرِحافظِچَ

 ارزدِنهیِزرِننِصدِدٍِدٍنانِننتِجَِیکِکٌ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ****** 

 (شًیاد)

 !بدىِپَلِاٍلِ-

ِگذاشتِنیهاِدستِکفِخَردِپَلِیِنشتِخهیدىٍِِالجَنِنعتاد ٍِِزدِشًیادِبٌِیِچشهکِنیها.
 :گفتِنردِرٍبٌ

 .بیارمِخَنٌِازِبراتٍِایساِ-

.ِبستِدرمٍِِبَدُِبریِشیشٌِنغازىِیِبغلِکَچٌِکٌِشانِخانٌِداخلِرفت.ِرفتِبیرٍنِنغازىِازِبعدٍِ
 :گفتٍِِزدِآتیشِسیگاریِپاالنِکیا

 !آدِنهیِنستاٍِایِ-



 www.Novel98.com 53               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفتٍِِخاراندِراِالغرشِبازٍيایِنعتاد

 !ٍاِرىِنیِآبرٍتِتِنغازىِتَِنیرمِنیِافتوِنی.ِمِخراِشِِخَنٌِدرِبریوِبیاُِبرِشیشٌِشًیادِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِکنانِخندىِشًیاد

 .بدمِتِنشَِشَِخَنٌِبیاِدنبالوِ-

 :گفتٍِِبردِنیهاِیِخانٌِدمِراِنسنِنرد!ِداشتِخبرِنیهاِکلکِازِچَنِخندیدِنیِشًیاد

 .بزنِزنگِى،ِيهینِ-

 :گفتِکرشهٌِباِایِزنانٌِصدای.ِفشردِزنگِرٍیِراِشِدستِنرد

 بلٌ؟ِ-

 :گفتٍِِکشیدِدريوِراِيایشِاخوِنرد

 .خَامِنیِالشخَرٍِنیهاِ-

 :آندِزنِصدایِدٍبارى

 !نداریوِنردِاینجاِاصال ِِنا.ِنداریوِ-

 :گفتِکالفٌ

 .خَنٌِاینِتَِاٍندِدیدمِخَدمِ-

 !سرتاِبریزنِنحلِِايلِمِکشِنیِجیغِیِبزنِزنگِدیگٌِبارِیکِنداریو؛ِگفتوِ-ِ

ِدانستِنیِچَنِخندیدِنیٍِِبَدِِدادىِتکیٌِکَچٌِدیَارِبٌِشًیاد.ِرفتِانیدِناٍِِدادِتکانِسریِنرد
ِیِآينِدرِبٌِرفتِجلَِيایشِخندیدنِنیان!ِکندِنیِتقلیدِخَدشانِبًترازِحتیِراِزنانِصدایِنیها
 :گفتٍِِزدِرنگِآبی
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 !الشخَرِبیرٍنِبیاِ-

 :گفتِزنانٌِلحنِباٍِِآندِبیرٍنِنیها

 !عالوِخاکِاٍاِ-

ِيایِتکٌِبَد؛ِبریدىِياراِاندازىِبیشترِتقریباِ ِشًیاد.ِشدندِنغازىِرايیٍِِزدِبًشِیِگردنِپسِشًیاد
ٍِِبزندِبشکٌِیِلبٌِبٌِتاِبرداشتِراِبَدِریختٌِشیشٌِبریدنِنخصَصِنیزِرٍیِجامِازِکٌِایِاضافٌ

ِدربِبٌِنزدیکِکٌِآبیِبشکٌِیِلبٌِبٌٍِِبرداشتِبلندیِیِشیشٌ.ِکندِشِتبدیلِخَردىِشیشٌِبٌ
ِسرِبرِدستیِپاالنِکیا.ِافتادِنیِبشکٌِدرٍِِشدِنیِتقسیوِترِکَچکِيایِتکٌِبٌِشیشٌ.ِزدِبَد؛ِنغازى
 :گفتٍِِکشیدِنَیشِبی

 !نبریِرٍِدستتِ-

 :گفتٍِِبرداشتِشیشٌِازِایِدیگٌِیِتکٌِشًیاد

 .ایوِاینکارىِناِنشتیِنٌِ-

 :گفتٍِِنشستِنیزِرٍیِنیها

 آد؟ِنیِکاریِچٌِبٌِاینِحاالِ-

 .خرىِنیِآدِنیِیِیکِشبِ-

 :گفتِکیا

 !دىِنیِپَلِشًیادِبٌِامِخیلیِدیدمِننِ-

 :گفتٍِِزدِسَتیِنیها!ِبشکٌِدرِگرداندِبرشِنايرانٌٍِِسریعِشًیادِبرگرددِآندِتاِشیشٌ

 !گرمِدنتِباباِایَل،ِ-

 :گفتٍِِبرداشتِراِشیشٌِازِیِبزرگِیِتکٌٍِِشدِخوِشًیاد
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 !سِخَردىِشیشٌِازِمِجنسِننِبرى؛ِنهیِیُِِیکِننِدسِشیشٌِ-

ِزدِبشکٌِلبِراِشیشٌِمِنحکِبعدٍِ ِِپیشِراِکارشِیِخاصِفنٍِِفَتِباٍِِبَدِجهعِشِحَاس.
ِسرش.ِبندازدِنگاىِنغازىِبیرٍنِبٌِکردٍِادارش.ِعشَىٍِِنازِازِنهلَ:ِایِخندىِصدایِناگًان.ِبردِنی
ِشِدقتٍِِتهرکزٍِِشِحَاسِکٌِآبیِدرشت ِِچشوِدٍِباِدختریِدرنگاىِخَردِگرىِشِنگاىِکرد؛ِبلندِرا
رِکٌِگَییِگرفت؛ِاٍِازِیِزدنِبريوِچشوِبٌِرا ِکردِخَدشِافسَنِراِشًیادِباشدِیِقابلِساح  ِاٍ!

ِرٍیِش،ِنچِازِباالترِابتداِشیشٌٍِِزدِبشکٌِیِلبٌِبرِراِشیشٌِلحظٌِيهانِشًیاد.ِشدِردٍِِخندید
ِاز.ِزدِقاچِراِشِپایینِِلبِگَشٌٍِِپریدِباالِتیزِایِشیشٌِتکٌِبیاید؛ِخَدشِبٌِتاٍِِبراندِراِشِدست
ِکردِرياِبَدِشِدستِدرِکٌِایِشیشٌٍِِگفتِبلندیِآخِشِلبِدردٍِِدستِسَزش ِبیِدختران.
ِشدندِردِسریعٍِِاعتنا ِرفتنِشًیادِسهتِنیهاٍِِکیا. ِرٍیٍِِچکیدِنیِیِغلیظِخَنِشِلبِاز.
 :ِگفتِنیهاِرٍبٌِکیا.ِریختِنیِبشکٌِدرِيایشِخَنٍِِشدىِایجادىِیِعهیقِشکافِشِدست

 .بیاٍِِبخرِباندِیٌِبپرِ-

ِباِيهراىٍِِعهیقٍِِزیادِآنقدرِشِدستِسَزش.ِنشستِنغازىِکنارِصندلیِترینِنزدیکِرٍیِشًیاد
ِکردِنیِحسِراِشِلبِزخوِدردِکهترِکٌِبَدِدرد ِرٍیِشِخَنٍِِکردِنیِگزِگزِشِپایینِلبِفقط.
 :گفتٍِِنشستِکنارشِکیا!ِچکیدِنیِشِشرتِتی

 !بًوِبچسبَنشِ-

ِجهعِدردِازِصَرتشٍِِچسباندِبًوِبَدِدستشِرٍیِکٌِراِخَنِغرقِشکافِچپشِدستِباِشًیاد
ِسکَتٍِِخَردِراِحرفشِسریع!ِرفتِفرٍِلبشِگَشٌِزخوِدرِسیبیلشِنَکِبزند،ِحرفِآندِتا.ِشد
ٍِِکردِپارىِجلَیشِدندانِباِراِباندِکاغذِکیا.ِدادِکیاِبٌِراِباندٍِِاٍندِنغازىِداخلِسراسیهٌِنیها.ِکرد
 :گفتٍِِرفتِجلَِنیها.ِدرآٍردِشِداخِازِراِباند

 .دادِمِناسکِناسِاینِاینجَریِ ِایِ ِدارٍخانٌِبٌِمِگفتِ-

 :گفتِنیهاٍِِقاپیدِنیهاِدستِازِراِبتادینِکَچکِبستٌِگرفت؛ِباالِراِسرشِکیا
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 يس؟ِچیِچیِ-

ِریختِشًیادِدستِرٍیٍِِکردِبازِراِدرشِکیا ِفشردِيوِرٍیِدردِازِراِيایشِچشوِشًیاد. ِکیا.
ِشِديانِراستِسهتِیِگَشٌِازِراِشِزبانِنَکٍِِشدِشًیادِِدستِدٍرِباندِپیچیدنِنشغَل
 :گفتٍِِکردِردِاشِاشارىٍِِشصتِانگشتِبینِازِراِباندِنَارِ؛ِبَدِآٍردىِبیرٍن

 !سَادِبیُِبتهادینِ ِشِاسوِ-

 :گفتِبًشِرٍٍِِگذاشتِشًیادِلبِگَشٌِرٍیِریخت،ِباندِیکیِآنِرٍیِازشِنقداری

 .آدِبیِبندِشِخَنِبدىِفشارِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِ****** 

 (ترانٌ)

ِکاشیِرٍیِآبِيایِقطرىِگرفتنِسبقتِبٌِحهامِدٍشِزیرِکٌِاستِساعتِچندِدانستِنهیِترانٌ
ِبیگانٌِياِآدمِبینِانگار.ِنبَدِیِنًهانِاینِبٌِرفتنِرضایِيیچِشِدل!ِبَد؟ِشدىِخیرىِرٍیشِرٍبٌ
ِداشتِبیوِياِآنِجهعِدرِگرفتنِقرارِازِ؛ِباشد ِکفِنقداریِبرداشتِقفسٌِازِراِشانپَِناچارِبٌ!
ِلباس.ِرفتِاتاقِسراغِراستِیکِآندِبیرٍنِکٌِحهامِاز.ِگرفتنِدٍشِبٌِکردِشرٍع.ِریختِشِِدست
ِپیچیدِایِحَلٌِدرِراِنَيایشٍِِپَشیدِیِراحت .ِکردِپیداِالکِیکِکهدِدرِيایشِقفسٌِداخل.
ِبَدِخریدىِاٍِبرایِفرٍزانِعهَِزنِکٌِیِالک .ِگرفتِآغَشِدرِراِيایشِزانٍَِِنشستِزنینِرٍی.

ِگذاشتِزانَیشِرٍیِراِشِچپِدست ِکٌِياییِدستِيایی،ِدستِچٌِيوِآن. ِباِزیادِبرخَردِاز:
ِزبرٍِِبَدِشدىِپَستِپَستِشَیندىِنَاد ِکارِبابتِکردِنیِنالنتِراِآنِشِدرٍنِصدایِيرچند.

ِباِزد؛ِآبیِرنگِراِانگشتانشِناخنَِدىٍِقتی.ِکشیدِيایشِناخنِرٍیِراِالکِفرچٌِاناِاشِنسخرى
ِشَدِخشکِتاِکردِنیِِفَتِشدت ِزدِنیِزارِيایشِدستِبٌِالکِانگارٍِاقعاٍِلی. ِیِتناسبِيیچ!
!ِبزنندِرٍغنِرنگِراِایِخرابٌِدیَارِکٌِناندِنیِاینِنحل!ِالکٍِِخشکِيایِدستِنداشت؛ٍِجَد
ِشدِبلندِزنینِازٍِِکشیدِآيی ِآٍردِبیرٍنِکهدِازِراِشِجینِجنسِِپیشبندیِشلَار. ِیکِزیرش.
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.ِکردِخشکِدقتِباٍِِزدِشانٌِراِنَيایش.ِپَشیدِراِپیشبندیِشلَارِبعدٍِِپَشیدِنشکیِپیرين
ِپَشید؛ِپیشِدٍسالِبٌِداشتِتعلقِکٌِراِاشِنانتَِجدیدترین.ِبافتِراِاشِطالئیِگیسَانِنايرانٌ
ٍِِکتِتاِکردِکهکِپدرشِبٌ.ِکردِاسپریِيایشِنبضِبٌِکهیِعطرشِازٍِِکردِسرِراِاشِنشکیِشال
ِراِپدرشِبَدِیِجَانِنردِکٌِآژانسِرانندىِکهکِباِبَد؛ِفرستادىِآژانسِبرایشانِبًزاد.ِبپَشدِشلَار
ِدادندِجایِعقبِصندٍقِدرِراٍِیلچرشٍِِنشاندنِناشینِجلَیِصندلیِرٍی ِرٍیِنَذبِترانٌ.

ِکردِحرکتِناشینٍِِشدِجاگیرِعقبِصندلی ِیکِالیِدٍساعتِحداقلِبًزادشِعهَِیِخانٌِتا.
ِخانٌِدرِجلَی!ِيایشانِچشوِيایِشادیِبٌِيا،ِآدمِبٌِراى،ِبٌِبَدِخیرىِترانٌ!ِبَدِراىِربعٍِِساعنت

ِبَدِگفتٌِبًزاد.ِنشستٍِیلچرشِرٍیِبًرامِنردِکهکِباِنجدد.ِداشتِنگٌِناشینِبًزادٍِیالییِی
ِدادنِيلِنشغَلِجدیٍِِخشکِتشکریِباِترانٌِيهینِبرایِبَد؛ِکردىِپرداختِراِآژانسِپَلِکٌ

ِحیاطِسهتِبٌِراٍِیلچر.ِشدِبازِدرِکَتايیِندتِازِبعدٍِِفشردِزنگِرٍیِراِشِدست.ِشدٍِیلچر
ِبردىِتاراجِبٌِراِسبزشانِيایِبرگِپائیزِيَایِنفسِاناِداشتِِزیادیِيایِدرختِحیاط.ِدادِيل
ِبَد ِشًینِزد؛ِدرِبٌِتقٌِچند.ِبرسدِعهَیشِعهارتِبٌِتاِگذاشتِپاِزیرِراِدرختانِپیرِيایِبرگ!

 :گفتِدرٍغینِلبخندیِباٍِِکردِبازِبرایشانِراِدرِعهَیشِیِخانٌِیِسالٌِچندینِخدنتکارِِخانَم،

 .اٍندینِخَشِسالمِ-ِ

 :مِگفتٍِِدادمِتکانِسری

 .نباشیدِخستٌِخَبید؟ِخانَمِشًینِسالمِ-

 :گفتِمِجهالتِادایِازِبعدِبابا

 کجاست؟ِبرادرمِسالم،ِ-

 :گفتٍِِرفتِکنارِخانَمِشًین

 .يستنِحهامِآقاِداخل،ِبیاریدِتشریفِ-
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ِرٍیِيوِخَدشٍِِگذاشتِنبلِکنارِراٍِیلچر!ِِبزرگٍِِلَکسِایِخانٌِخانٌ؛ِداخلِدادِيلِراٍِیلچر
 :گفتٍِِآندِپایینِپلٌِازِفرٍزان.ِنشستِنبل

 .اٍندینِخَشِخیلیِبٌِبٌِ-

 :گفتٍِِاٍردِبیرٍنِشِبغلِازِراِخَدشِترانٌ.ِفشردِآغَشِدرِاٍراِفرٍزانٍِِشدِبلندِادبِرٍیِاز

 .نهنَنِ-

 :گفتٍِِانداختِترانٌِپایِسرتاِبٌِیِنگاىِکردى،ِآرایشِيایِچشوِباِفرٍزان

 بشی؟ِحاضرِنًهَنیِبرایِخَایِنهیِجان؟ِترانٌِ-

 :گفتِبلندِصدایِباِنانشخصیِیِنقطٌِرٍبٌِفرٍزانٍِِانداختِباالِایِشانٌِترانٌ

 شًین؟ِشًین؟ِ-

ِدستهالِکٌِدرحالیٍِِرسَندِفرٍزانِبٌِراِخَدشِسریعِقدِکَتاىٍِِيیکلِدرشتِخانَمِ ِشًین،
 :گفتِفشرٍد؛ِنیِشِتپلِيایِدستِبینِراِایِپارچٌ

 جان؟ِخانَمِجانوِ-

 :گفتِدستَرِباٍِِگذاشتِترانٌِکهرِپشتِراِشِدستِفرٍزان

 .بیارِشربتِلیَانِیٌِيوِبًرامِآقاِبرای.ِبشٌِحاضرٍِِکنٌِعَضِلباسِتاِنًهَنِاتاقِببرشِ-

 :دادِادانٌِننِبٌِرٍٍِِگفتِچشهیِخانَمِشًین

 .خانَمِبفرنائیدِ-

 :گفتِخانَمِشًینٍِِکردِطیِراِنرنرینِيایِپلٌ.ِافتادِراىِخانَمِشًینِدنبالِترانٌ

 .سَمِاتاقِبرینِزحهتِبیِخانَمِ-
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 :گفتِخَدشِباِاتاقِدیدنِبا.ِکردِبازِراِسَمِاتاقِدرٍِِدادِتکانِسرِترانٌ

 !ناسِیِخَنٌِبرابرِدٍِراحتِ-

ِراِاتاقِدرٍِِکردِفَتِراِشِنفس.ِيایشِلباسِکردنِعَضِکردِشرٍعٍِِایستادِقدیِآینٌِرٍیِبٌِرٍ
ِترانٌ.ِآندِبیرٍنٍِِکردِبازِبَدِنًهانِاتاقِرٍیِرٍبٌِکٌِراِشِاتاقِدرِسیاٍشِلحظٌِيهان.ِکردِباز

ِناندِسیاٍشِکردنِسالمِشنیدنِننتظرٍِِانداختِزیرِراِسرشِسریع ِصداییٍِِگذشتِندتی.
!ِشدِدرشتِنعلبکیِیِاندازىِبٌِيایشِچشوِسیاٍشِخالیِجایِدیدنِباٍِِاٍردِباالِراِسرشِنشنید؛
ِلب!ِبَدِنکردىِجانِنَشِينَزِتَيینِنَعِاینِاز!ِترانٌِبٌِاعتنائیٍِِتَجٌِبدٍنِبَد،ِرفتٌِسیاٍش
.ِنهاندِکذاییِنًهانیِاینِدرِانشبِتَانستِنیِخَاستِنیِشِدلِچقدرٍِِگزیدِنحکوِراِشِپائین
 :گفتِنیِخَدشِباٍِِبَدِعصبیِخَدشِازِسیاٍشِادبیِبیِازِبیشتر

 !احهقِیِدخترى!ِکردیِشِنگاىِسادیٍِایِبزِعینِکننِبرسرتِخاکِ-

ِبَدندِبًزادِدٍستِبَد؛ِآنجاِکٌِيرکس.ِبَدندِآندىِياِنًهانِازِکحیریِجهع.ِرفتِپایینِياِپلٌِاز
ِترانٌٍِقتی!ِزدِتخهینِراِکدامِيرِبَدنِخالیِشدِنیِاجهالیِیِنگاىِبا.ِدخترشِسپیدىِدٍستِیاٍِ

ِشِنزدیکِبَد؛ِشدىِپنًانِشِصَرتِآرایشِغلیظِبارِزیرِکٌِنسنیِخانَمِکرد،ِطیِيوِراِآخرِیِپلٌ
 :گفتٍِِزدِتصنعیِلبخند.ِشد

 !عرٍسکٌِشبیٌِببینِاینَِعزیزمِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندیِترانٌ

 .دارینِلطفِ-

 :گفتٍِِنَشیدِراِشِدستِکریستالِلیَانِدرٍنِپرتقالِآبِازِقلَپیِزن

 چیٌ؟ِاسهت.ِتَِداریِنازیِصدایِچٌٍِاٍِ-

 :گفتٍِِزدِزنِیِشانٌِرٍیِشد،ِخانَمِآنٍِِترانٌِبٌِنزدیکِکٌِفرٍزان
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 .سِترانٌِشِاسوِ-

 :گفتٍِِکردِدرازِترانٌِبٌِرٍِراِشِدستِزن

 .فرٍزانِخَايرِم،ِفیرٍزىِننوِ-

 :گفتٍِِفشردِراِخانَمِفیرٍزىِدستِادبِرٍیِازِترانٌ

 .خَشبختوِ-

 :گفتٍِِکردِاشارىِایِنقطٌِبٌِِفیرٍزى

 !ببینِاٍنجارٍِ-

 :دادِادانٌِفیرٍزىٍِِدٍختِچشوِسالنِِشرقِشهالِسهتِبٌِگنگِترانٌ

 .دارىِخَدشِاندازىِانَالٍِِنالِازِچیزیِيرِناشاهلل.ننٌِپسرِایِ ِسَرنٌِکتِاٍنِ-

ِنکردِپیداِراِجَانِپسرِجهعیتِدرِترانٌ ِيایِچشوِدرٍِِبرگرداندِرٍیِسهتِآنِازِيهینِبرای.
 :گفتٍِِکردِنگاىِِفیرٍزى

 .باشنِزندىِ-

 ...اٍندىِخَشوِازتِخیلیِننِجانِترانٌِراستش.ِبزنوِباالِآستینٍِاسشِخَامِنیِننِ-

 :گفتٍِِپریدِفیرٍزىِحرفِتَِبَد؛ِشانِنکالهٌِگرِنظارىِفقطِنَقعِآنِتاِکٌِفرٍزانِصدای

 .بیادِکنِصداشِسپیدىِاتاقِباالِبرٍِجانِترانٌِ-

 :گفتٍِِکردِنگاىِفرٍزانِبٌِتعجبِباِفیرٍزى

 !زنهاِنیِحرفِدارمِ-

 :گفتٍِِکردِاشارىِباالِطبقٌِاتاقِبٌِفرٍزان
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 .چشوِبیاد،ِکنٌِصداِبرىِ-

ٍِِشکِانا.ِرفتِباالِياِپلٌِازٍِِکردِخَايیِعذر.ِنزدِیِحرفِاناِشدِنتعجبِفیرٍزىِنحلِيوِترانٌ
ِطبقٌِبٌِرٍٍِِایستادِشد؛ِنیِختوِدٍمِطبقٌِبٌِکٌِآخرِپلٌِرٍی.ِبرٍدِسپیدىِاتاقِبٌِنگذاشتِتردید
ِباٍِِکردِیِظریفِاخوِترانٌ!ِزدِنیِحرفِتندِتندِفیرٍزىِگَشِزیرِکنانِپچِپچِفرٍزان.ِبرگشتِپائین

 :گفتِخَدش

!ِذارى؟ِنیِنیَنِدرِباياشِرٍِنَنِنالیِاٍضاعِدارىِنکنٌِگٌ؟ِنیِچیِبًشِدارىِیعنیِچٌ؟ِکٌِیعنیِ-
ِسیاىِنخَدِدنبالِىِبفرستِننَِخَايرشِحرفٍِسطِدارىِیِدلیلِچٌٍِگرنٌِىِيهینِحتها ِيهیشٌ!
 .ِبَدِشًینِکارِافتادشِفیلِدناغِازِيایِبچٌِزدنِصدا

ِسپیدى،ِآرایشِازِنهلَِصَرتِباٍِِبرگشتِشدىُِشکِترانٌ.ِنشستِشِچپِیِشانٌِرٍیِیِدست
 :گفتٍِِزدِیِنضحکِلبخندِسپیدى.ِشدِرٍِرٍبٌِعهَیشِدختر

 !ِترانٌِتَِشدیِبزرگِچقدرٍِایِ-

 :گفتِدارِننظَرٍِِزدِیِچشهک

 َکلک؟ِزدیِنیِدیدِرٍِچیِباالِاینِازِ-

 :گفتٍِِکردِفَتِکالفٌِراِشِنفسِبکشد؛ِجیغِبَدِناندىِکوِعصبانیتِفرطِازِکٌِترانٌ

 .کنوِِصداتِبَدمِاٍندى...يیچیِ-

ِرفتِپائینِياِپلٌِازٍِِدادِتکانِسریِسپیدى ٍِِبَدِدستپاچٌِسپیدىِرسیدنِسرِازِينَزِترانٌ.
ِشَدِنجلسٍِاردِسپیدىِسرِپشتِزٍدِخیلیِتَانستِنهی ٍِِزدنِدستِبٌِشرٍعِحضارِیِيهٌ.

ِشربتِسینیِشًین.ِرفتِپائینِشِنیلِنخالفِترانٌ.ِکردِپرسیِاحَالِشانِیکایکِباِغرٍرِباِسپیدى
ٍِِبَدندِایستادىِيهٌ.ِبَدِشدىِبستٌِشِقَتِکٌِبَدِنشغَلِشِذينِاینقدرِانا.ِگرفتِشِتِسوِرا
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ِزدندِنیِگپِخَدشانِيایِسنِيوِیاِصنفِيوِبا ِایستادِآشپزخانٌِکنارِایِگَشٌِترانٌ. ِِفیرٍزى.
 :گفتٍِِآندِکنارش

 .کردمِنهیِخَاستگاریِازتٍِگرنٌِدٍنستوِنهیِننِببخشیدِعزیزمِ-

 :گفتٍِِرسیدِسرِفرٍزانِسریعِدانستٌِنهیِراِچیزیِچٌِفیرٍزىِکٌِکندِسَالِخَاستِترانٌِتا

 .دٍريوِشدنِجهعِجٍَناِاٍنجاِسپیدىِایِدٍستِجهعِتَِبرٍِترانٌِ-

 :گفتٍِِدادِخانٌِآشپزِدیَارِبٌِراِشِتکیٌِترانٌ

 .نهنَنِمِراحتِ-

 :گفتٍِِگرفتِراِترانٌِنحیفِدستِفرٍزان

 .بیاِنکشِخجالتِ-

ِراِفیرٍزىِيوِبازِیِنًهانِآخرِتاِکٌِبَدِخَشِشِدلِتٌِانا.ِشدِکشیدىِفرٍزانِدنبالِاجبارِبٌِترانٌ
ِسیاٍشِعالٍىِبٌِجَانِدختران.ِبردِخانٌِغربیِضلعِبٌِراِترانٌِفرٍزان.ِکندِسَالِاٍِازِبتَاندٍِِببیند

ِشِخاطراتِازِسپیدىٍِِبَدنِنشستٌِزنینِرٍیِگردِبَد؛ِغریبٌِترانٌِچشوِبٌِکٌِفیرٍزىِپسرٍِ
 :گفتٍِِنشاندِسیاٍشِنزدیکِدخترِدٍِبینِراِترانٌِفرٍزان.ِکردِِنیِتعریف

 .باشیدِخَشِ-

ِترانٌِبٌِراِشِعسلیِيایِچشوٍِِزدِشِگَشِپشتِراِنَيایشِازِایِشاخٌِازِایِشاخٌِسپیدى
 :گفتٍِِدٍخت

 .ِعهَمِدخترِترانٌِياِبچٌِ-

 :گفتٍِِانداختِبًشِیِنگاى.ِبَدِنشستٌِترانٌِراستِسهتِکٌِدختری

 سالتٌ؟ِچندِ-
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 :گفتٍِِکردِنرتبِراِشِشالِترانٌ

 .ىِسالوِيفدىِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندیِدختر

 .مِفرانکِننوِمِخَشبخت.ِخَرىِنیِکهترمِبًتِ-

 :گفتٍِِدادِشِگردنِبٌِقریِسپیدى

 !زدناِنیِحرفِمِداشتِخب،ِ-

ِکردى؟ِچٌِکشَرِازِخارجِسالگیِبیستِتاِسالگیِيجدىِازِکندِتعریفِسپیدىِتاِشدنِساکتِيهٌ
ِنشستٌِفرانکِکنارِکٌِسیاٍشٍِِفرانکِآرامِزدنِحرفِپرتِشِحَاسِترانٌ!ِدیدى؟ِچٌٍِِشنیدىِچٌ
 :گفتِآرامٍِِجَیدِراِشِناخنِگَشٌِفرانک.ِشدِبَد؛

 .نشداِخَشحالِننِدیدنِازِزیادِتِنانانِ-

 :گفتِآرامِفرانکِنانندِبَد،ِسپیدىِبٌِيایشِچشوِکٌِطَرِيهانِسیاٍش

 .باباِنًهَنیِ ِیِخستٌِاالنِ-

 :گفتِسهجِفرانک

 دى؟ِنهیِِ ِرٍِنًهَنشِسالمِجَابِخستٌِآدمِ-

 :گفتٍِِشِسهتِبرگشتِسیاٍش

 .يهیوِپیشِشبِیٌِنگیرِبًَنٌِيانیِ-

ِانداختِفرانکِبٌِیِنگاى.ِيستِراىِدرِعرٍسیِقطعاِ ِکردِفکرِترانٌ ٍُِِبرنزِپَستِکردى،ِعهلِبینی:
ِکٌِکسیِبٌِجَرىِيیچِفرانک.ِبرنزىِشکوِرٍیِکَبیِخالِتنٌ،ِنیوِتاپِشدى،ِرنگِکَتاىِ ِنَيایِتیرى،
ِخَردِنهیِباشدِشدىِنردیِیِايل ِکردِنهیِرنگِراِنَيایشِازدٍاجِقبلِکسیِياِزنانِآن! ِترانٌ!
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ِرفتِيایشِدستِپیِشِيَاس ِنظرِبٌِنرمِترانٌِدستِخالفِبرِالغرشِيایِدستِپَست.
ِزندِنهیِسفیدٍِِسیاىِبٌِدستِدادِنیِنشانِاشِزدىِالکٍِِکشیدىِيایِناخنِرسید؛ِنی ِازِترانٌ!

ِنبَد،ِترانٌِدستِشبیٌِکدامِيیچِدستِاینکٌِاز.ِکردِنگاىِرٍِجهعِيایِدستِتکِتکِاٍِدستِدیدن
ِتٌِیِبزرگِنیز.ِشدنِشامِبٌِدعَتِياِنًهانِیِيهٌِسپیدىِخاطراتِشنیدنِازِبعد.ِگرفتِشِدل

ِپرِنیزِنحتَیاتِازِراِبزرگیِبشقابِکسِير!ِسنگینٍِِعیَنیِيایِغذاِاقسامٍِِانَاعِازِبَدِپرِسالن
ِازشَنِبَدٍِقتِچندِکٌِرفتِغذاياییِسهتِنیلیِبیِباِترانٌ.ِشدِنیِگیرِجاِیِنبلِرٍیٍِِکردِنی

ِیِگَشٌ.ِکندِنیِنصرفِغذاِنَعِيهینِازِيررٍزِگَییِکٌِبَدِحدیِدرِشِنتانتِانا!ِبَدِنخَردى
ِندید،ِراِبًرامِچرخاندِچشوِيرچقدر.ِکردِنَشابٌِپرازِراِشِلیَانٍِِگذاشتِنايیِیِکوِشِبشقاب
ِاینبار.ِگذاشتِپایشِرٍیِراِشِبشقابٍِِنشستِنبلِرٍی!ِبَدِشدىِگوِياِنًهانِجهعیتِنیان
ِدرِفیرٍزى.ِبَدِرٍالِيهینِیِنًهانِآخرِتا!ِبَدِشدىِغیبِانگارِاناِچرخاندِچشوِفیرٍزىِدیدنِبرای
 !نیاندِترانٌِنگاىِراسِتیر

ِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 :گفتٍِِدادِنیهاِبٌِراِشِکَچکِچندانِنٌِیِقابلهٌِشًیاد

 !يهیشگیِيهَنِگفتُِبرِشیشٌِشًیادِبگَِنبشِسرِکبابیِچلَِبرٍِ-

 :گفتٍِِخندیدِغشِغشِنیها

 !دىِنیِاستفادىِبارِیکِخَدشِچرا؟ِقابلهٌِ-

 :گفتٍِِکردِنرتبِراِيایشِسیبیلِشًیاد

ِچًارِتنًاییِننِنفرىِیکِنالِنصرفِیکبارِسَناِ ِنیَندى،ِتَِبٌِشِفضَلیِدٍنا، ِنصرفِبارِیکِاٍال ِِ-
 !نفرم
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ِباٍِِبَدِنشستٌِنیزشِپشتِکٌِشًیادِطرفِبرگشتِرسیدِکٌِیِدرگاىِبٌ.ِرفتِنغازىِدرِسهتِنیها
 :گفتِلَدگی

شِیو،ِنخلصِخعلیِدٍناِ ِم،ِچاکرتِاٍال ِِ- یََنند   !لَتیِمِنَکرتِس 

 :گفتٍِِدادِتکَنِسرٍِِخندیدِشًیاد

 !داشِبگذرىِتِانَراتِتاِباشِ-

ِبَدندِکردىِشرٍعٍِنردمِبَدِشدىِسردِيَاِکوِکو.ِگذراندِنیِنظرِازِراِرٍِپیادىِِشًیادِرفت؛ِکٌِنیها
ِرٍیِازِگرفتٌِبرقِشًیادِشدند،ِردِشیرینٍِِترانٌِکٌِاینِنحضِبٌ.ِياِگرنکنٍِِکاپشنِپَشیدنِبٌ

ِرفتندِنیِکٌِیِسهتِبٌِراِسرش.ِبَدندِشدىِردِدخترِدٍِانا.ِدٍیدِدرِسهتِبٌ.ِشدِبلندِاشِصندلب
رضِشًیاد.ِبَدندِنشدىِدٍرِزیادِينَز.ِچرخاند ٍِِرساندِترانٌِطرفِبٌِراِخَدشٍِِرفتِشانِدنبالِف 

ِدیَارِبٌِراِخَدشِافتادى،ِقفسِدرِگنجیشکیِنحلِشِقلب.ِکردِنگاىِشِِصَرتِراستِیِنیهکرىِبٌ
 :گفتٍِِنکردِتَجًی.ِکَبیدِنیِاشِسینٌ

 .سالمِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندِشناختِنیِراِپدرشِیِقدیوِدٍستِشًیاد،ِکٌِشیرین

 .سالمِ-

ِآفتابِدرِیِالهاسٍِِنگینِنانندِکٌِترانٌِراستِِچشوِرٍیِنشنید،ِراِشیرینِسالمِکلِبٌِکٌِشًیاد
 :گفتٍِِشدِدقیقِدرخشید؛ِنیِنًرناىِضعیف

 !کردمِسالمِتَام،ِباِ-

ِتندِراِيایشِقدمِداشتِسعیٍِِزدِنهیِيوِپلکِحتیِلرزید،ِنیٍِضَحِبٌِپایشٍِِدستِکٌِترانٌ
ِکند ِسالمِاٍِبٌِبازِنیشِباِبزندِلگدِيوِالتِپسرکِاینِبٌِنکٌِایِجایِشیرینِچراِدانستِنهی.
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ِکندِنی ِانداختٌِگلِيایشِلپِاالنِدانستِنیٍِِآٍردىِکوِنفسِکرد،ِنیِحس! ِاینِدانستِنهی.
 .دانستِنهی!ِحیا؟ِیاِبَدِترسِشِاسوِاستِافتادىِشِجانِبٌِکٌِیِحس

ِسهتِدرناندىِشًیاد!ِناندِعقبِشًیادٍِِکشاندِخَدشِدنبالِراِشیرینِترانٌِتندِيایِقدمِباالخرى
ِکٌِشًیاد.ِآندِنیِبیرٍنِشِديانِازِیِغلیظِدٍدٍِِایستادىِنغازىِیِدرگاىِدرِپاالنِکیا.ِبرگشتِنغازى
 :گفتِکیاِنغازى،ِبٌِرسید

ِشِقاچِچًارِبَدِتَِغیرِيرکسِنیدٍنیِخَدتِافتادی؟ِراىِننِدخترِدنبالِنشتیِگرمِدنتِ-
 !کردمِنی

 :گفتٍِِکردِمِنحکِراِشِانگشتِدٍرِباندِشًیاد

 شناسی؟ِنیِرٍِآدِنیِرىِنیِباياشِکٌِدخترىِاینِ-

 :گفتٍِِرفتِنغازىِداخلِکیا

 کیٌ؟ِدخترىِدختر؟ِ-

 :گفتٍِِنشستِنیزِرٍیِشًیاد

 .کشیدمِچاقَِپاتِبٌِپاِبًشِکردنِنگاِچپِسرِدیدیِخَدتِخَايرمِ ِدخترتِدٍنیِنیِخَدتِ-

 :آندِبیرٍنِسیگارِدٍدِشِزدنِحرفِيهراىٍِِگرفتِسیگارشِازِیِنحکوِدمِپاالنِکیا

 ...یِگفتِکٌِدخترىِاینِانا.ِباشٌِشد،ِحالیوِپسرِنشتیِ-

 :گفتٍِِگرفتِبازیِبٌِراِيایشِسیبیلِشِسالوِدستِباِشًیاد

ِِکٌِدخترىِ-  .اٍنِيَایِبٌِمِرفتِباياش 

 خَای؟ِنیِخاطرشَِ-
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ِيوِخَدش.ِکشیدِنَیشِکوِسرِبٌِیِدستِدستپاچٌِباشد؛ِآندىِخَدشِبٌِتازىِانگارِکٌِشًیاد
 :گفتٍِِکردِترِراِشِلب!ِکندِفرارِنَقعیتِازِخَاستِنیِشِدلِاناِچرا؟ِدانستِنهی

 نشتی؟ِشدِچیِبدی،ِیادُِبکسِناِبٌِبَدیِدادىِقَلِ-

ِنیزِرٍیِراِشًیادِنادرِفلَر،ِرٍحیِیِقابلهٌ.ِگرفتِپاالنِکیاِازِنیهاِرسیدنِسرِراِزدنِحرفِفرصت
 :گفتٍِِگذاشتِشًیادِکنار

 !ُبرِشیشٌِشًیادِخدنتِکَبیدىِپرسِپنجِمِاینِ-

 :دادِادانٌِکیاِبٌِرٍ

 .مِدستِدادِرٍِقابلهٌِنفرِاٍلینُِبرِشیشٌِشًیادِمِگفتِتاِاٍنجاِتاِاینجاِازِبَدِصفِنهیریِتَِ-

ِنغازىٍِسطِشیشٌِبرشِنخصَصِنیزِرٍیِيوِراِگَشِچًارِناستٍِِخانَادىِنشکیِیِنَشابٌ
 :گفتٍِِگرفتِشًیادِطرفِپَلِنقداریٍِِبردِشلَارشِیِپشتِجیبِتَیِراِشِدست.ِگذاشت

 .داشِتِپَلِبقیٌِمِاینِ-

ِبَدِخیرىِیِنانعلَمِیِنقطٌِبٌِشًیاد ِراِقلبِاسوِفقطِسالِدٍٍِِبیستِکرد؛ِنیِفکرِخَدشِبا.
ِدادِتکانِشًیادِصَرتِجلَیِراِشِدستِنیها!ِبَدِنکردىِاندامِعرضِچنینِاینِشِقلبٍِِبَدِشنیدى

 :گفتٍِ

 ی؟ِراىِِرٍبٌِ-

 :گفتٍِِکردِنیهاِدستِيایِپَلِبٌِیِنگاىِبَد؛ِگسستٌِيوِازِافکارشِیِرشتٌِکٌِشًیاد

 .دخلِتَِبزارشِ-
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ِکشَی.ِکردِبازِیِسختِبٌِراِنیزِیِکشَِدرٍِِرفتِبَدِنشستٌِآنِرٍیِشًیادِکٌِنیزیِپشتِنیها
ِشانٌِرٍیِپاالنِکیا.ِبستِراِکشَِدرٍِِگذاشتِکشَِداخلِراِپَلِنابقیِنیها!ِبَدِپَلِازِنهلَِدخل
 :گفتٍِِزدِشًیادِی

 .فعال.ِکنیوِکارِآمِنیِننِبَدیِآنادىِيرٍقتِ-

 :گفتِشًیادِکٌِبرٍدِنغازىِدرِسهتِخَاست

 .بايوِمِبخَریِنايارٍِبهَنِ-

 :گفتٍِِرفتِدرِسهتِنیها

 .یوِرفتِناِ-

 :گفتِنیهاِبٌِرٍِبارِاینٍِِپریدِپایینِنیزشِازِشًیاد

 .بهَنِتَامِ-

 :گفتٍِِبرگشتِشًیادِسهتِنیها

ِنکنِدعَتِنًهَن!ِبخَریِننوِبیایِبشَریِتوِصَرتٍِِدستِداریِجاِبخَریِرٍِقابلهٌِاٍنِتَِ-
 .تِجَنِنَشِبخَر

ِزبانِبٌِتابحالِکٌِکردِيیجیِراِایِجهلٌٍِِبرداشتِشِگردنِدٍرِازِراِاشِیزدیِدستهالِشًیاد
 :بَدِنیاٍردى

 .بخَرمِننوِتَکِتَکِدٍريوِبهَنیدِندارم،ِنیلِ-

ِازِشدىِایجادِصدایِازِکٌِپاالنِکیا.ِنشستٍِِنیزِتاِکشیدِنغازىِگَشٌِازِایِصندلیِدرنگِبیِنیها
 :گفتِبَدِکردىِجهعِراِشِقیافٌِنَزائیکِباِکًنٌِصندلیِفلزیِيایِپایٌِکشش

 .باشٌِ-
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ِقاشقِیکِحتی.ِبَدِبستٌِشِقَتِشًیادِانگارِانا.ِشدندِقابلهٌِداخلِغذاِخَردنِنشغَلِسٌِير
ِناستِکهکِبٌِحتیِنرفت،ِپائینِگلَیشِازِغذا ِشَدِرياِحالِاینِازِخَاستِنیِشِدل! ِانگار.

ِشدِنیِترِتنگٍِِترِتنگِبرایشِيیِعرصٌ ِشِچشهانِجلَیِشِخاصِحالتٍِِبراقِیِتیلٌِندام!
ِدادندِنیِجَالن ِباشدِشدىِگرفتارِگَنِآتشِباتالقِدرِگَییِگرفتِنیُِگرِدرٍنِازِندام. ِصدای!
.ِبَدندِایستادىِيوِگردِنحلِيایِالتٍِِياِپسرِازِیِجهع.ِدریدِراِافکارشِاینبارِنردمِیِيهًهٌ
 :گفتِپرِديانِباِنیها

 خبرى؟ِچٌِ-

 :گفتٍِِکردِپرِبرنجِازِراِشِقاشقِکیا

 !عالفِن،ِعالفِ-

ِفرارِافکارشِش،ِرٍحِخَدش،ِازِخَاستِنی.ِشدِجهعِنزدیک.ِرفتِبیرٍنِنغازىِازٍِِشدِبلندِشًیاد
ِسنِکوِپسرِبٌِرٍٍِِبَدِگرفتٌِشِدستِرا(کفترِنژادِازِیِنَع)ِسفیدیِدمِزاقِکفترِایِنهبٌِپَیا!ِِکند
 :زدِنیِداد

 !خَدمِ ِنالِنزنِزرِ-

 :گفتٍِِزدِپَزخندیِپَیاِشد،ُِبرِشیشٌِشًیادِحضَرِیِنتَجٌِجهعِتا

 !زنُگِِبزنِ-

 :گفتِبلندِصدایِباِبَد؛ِشِعصبانیتِکردنِخالیِیِتشنٌِکٌِشًیاد

 گیری؟ِنیِنعرکٌِننِدکَنِدمِنیایِرسیدىِجاییِبٌِکارتِ-

 :گفتِجانبِبٌِحقِپسرک

 ...ننِ ِکفترِ-
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 :گفتٍِِشدِغلیظِشِاخوِپَیا

 .زنٌِنیِنفدِحرفِ-

 :گفتٍِِکردِدرازِپَیاِسهتِراِشِدستِشًیاد

 .بدىِرٍِکفترىِ-

 .نیستِبازیِکفترِنالِاٍنِنکنِباٍرِرٍِبچٌِیذرىِحرفِخَدمِ ِنالِ-

ٍِِانداختِکفترِبٌِیِنگاىِشًیاد.ِدادِشًیادِدستِراِکفترِناچارِبٌِِپَیاٍِِکردِشِنگاىِنصهوِشًیاد
 :گفتِپَیاِبٌِرٍ.ِکردِقایوِشِپشتِراِآن

 .بًتِبدمِکفترٍِرنگیِ ِچٌِپاشِتَِیِحلقٌِبگَِ-

 :گفتٍِِنینداختِتاٍِِتکِازِراِخَدشِبَد،ِخَردىِیکٌِشًیادِیِننتظرىِغیرِسَالِازِکٌِپَیا

 .سفیدىِپاشِتَِیِحلقٌِ-

 :گفتٍِِکردِپسرکِبٌِرٍِشًیاد

؟ِچٌِپاشِتَِیِحلقٌِبچٌِمِببینِبگَِ-  رنگی 

 :گفتِنعطلیِبدٍنِپسرک

 ندارىِحلقٌِاصالِ-ِ

 :گفتٍِِآٍردِجلَِشِپشتِازِراِکفترِشًیاد.ِبَدندِزدىِزلِشًیادِبٌِننتظرِجهعِتهام

 .کنِشِقیچیِنشدىِتِبَمِپشتَِجلدٍِقتیِتاِاناِى،ِخَدتِکفترِبچٌ؛ِبیاِ-

ِتحسینٍِِتشَیقِبٌِکردِشرٍعِجهع.ِدٍختِچشوِشًیادِبٌِغیظِباٍِِزدِکهرشِبٌِراِشِدستِپَیا
 :گفتِکیاِبٌِرٍ.ِاشِنغازىِداخلِبرگشتِتفاٍتِبیِشًیادٍِِشًیاد
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 .مِکنیِشرٍع.ِمِآنادىِننِ-

 :گفتٍِِکشیدِسرِراِنَشابٌِشیشٌِباِکیا

 .بزنِنشتِصدتاِشِتنٌِبٌِت،ِنغازىِجلَِدرختِبٌِبرٍِ-

 :گفتٍِِگذاشتِراِبَدِخالیِتقریباِ ِکٌِراِقابلهٌِدرِنیها

 !بیخیالِباباِشِدستِنیشکنٌِ-

 :گفتٍِِزدِخندیِپَزِکیا

-ِِ  .کٌِنیسِایِشیشٌِآينیِ ِنَنِداش 

ِحالٍِِحسِاینِاناِبپیچدِشِجانِبٌِدردِبَدِحاضر.ِرفتِتنَنندِدرختِسهتِشًیادٍِِخندیدِنیها
ِشدیدِدردِاز.ِکَبیدِدرختِتنٌِبٌِيایشِسیکنِباٍِِآٍردِباالِراِنشتِاٍلین!ِبرٍدِبینِازِنانلهَس

 .ِخَردِگرىِيوِدرِيایشِاخو

ِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

 اٍندی؟ِباالخرىِبًارٍِایِ-

 :گفتٍِِگذاشتِترانٌٍِِخَدشِبینِراِکیفشِبًارى

 .شٌِنیِپرتِمِيَسِاینجَری.ِنیستِایِچارىِ-

 :گفتِشیرینِبٌِرٍِترانٌ.ِبشیندِترانٌِکنارِخَدش،ِِجایِخَاستٍِِشدِکالسٍِاردِشیرین

 .اٍندىِبًارىِ-

 :گفتٍِِانداختِباالِایِشَنٌِشیرین
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 .ِشینوِنیِقبلیِجایِرمِنیِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِبًارى

ِِتٌِجاتِ-  .بشینِبیاِکنوِنیِحالِباياشِننِکالس 

ِزنگ.ِشدِساکتِيهًهٌِازِکحیریِجهعِتقریباِنعلوِآندنِباٍِِنشستِترانٌِکنارِبًارى،ِجایِشیرین
 :گفتٍِِرساندِبَدِکردىِپنًانِنیزِرٍیِراِسرشِکٌِبًارىِبٌِراِخَدشِترانٌِتفریح

 بًترى؟ِحالتِ-

 :گفتٍِِکردِبلندِراِسرشِبًارى

 !مِداغَنِامِیِرٍحِدارمِخَنریزیِينَزِکٌِیِجسوِ-

 :گفتٍِِنشستِنیهکتِرٍیِکنارشِترانٌ

 .زدِشَرِبراتِدلوِبَدیِغایبِيفتٌِیکِ-

 :گفتِحرصِپرِبًارى

 !سگِتَلٌِشدىِقایوِفعالِاالن.ِترانٌِگیرمِنیِازشِرٍِرٍزاِاینِانتقام...کنوِنیِپیداشِ-

ٍِِنَنِلقهٌ.ِديدِنشانِیٍِاکنشِچٌِبایدِدانستِنهی!ِشدِبًارىِیِکینٌِازِحجوِاینِنرعَبِترانٌ
 :گفتٍِِدراٍردِشِجیبِازِراِپنیرش

 .بگیریِجَنِبخَرِیچیزیِبیاِ-

 :گفتٍِِزدِیِکهرنگِلبخندِبًارى

 .دخترِیِنًربَنِچقدرِتَِ-

 :گفتٍِِکردِنازکِیِچشوِپشتِترانٌ
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 !یِبابامِسنِيوِانگارِدخترِگیِنیِننِبٌِيهچینِ-

 :گفتِترانٌِبٌِزنانِيوٍِِکردِجهعِراِشٍِسایل.ِآندِخلَتِکالسِداخلِشیرین

 .رمِنیِدارمِمِدنبالِاٍندىِمِنانانِننِترانٌِ-ِ

ِسر.ِکردِالنٌِشِدلِدرِعالوِغو!ِبَدِرفتنِخانٌِتاِتنًاِکرد،ِخطَرِشِذينِبٌِکٌِچیزیِاٍلینِترانٌ
ِیِکَچکِگازِبَد،ِشدىِترانٌِپنیرٍِِنانِساندٍیچِنصفِصاحبِکٌِبًارى.ِشدِیِراىِشیرینٍِِدادِتکان
 :گفتٍِِزدِبًش

 .بَدمِگرسنٌِخیلیِ-

 :گفتٍِِزدِیِنحزٍنِلبخندِترانٌ

 .بخَرِيوِرٍِِشِبقیٌِجانتِنَشِبیاِ-

 خَری؟ِنهیِتَِنگٌِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسری

 .نیستِمِگرسنٌ...ننِنٌِ-

ِیِنجاتِراى.ِداشتِنحلِازِپریِِدل.ِبَدِنتَحشِدينِبدِيایِالتِیادآٍریِازِندرسٌٍِقتِتهام
 :بَدِکردىِزنزنٌِراِسپًریِشايکارِياِبارِخَدشِنداشت،

 .کندِبیدارِراِقًرنانانِعشقِبیشٌِدرِکٌِنیستِيیچکسِ-

 :بَدِخَاندىِحافظِغزلیاتِدرِشِنقابلِدرِانا

 بایدشِتحهلِافتدِدامِبٌِچَنِزیرکِنرغِ-

 کارِچٌِبینیِنصلحتِباِراِسَزِعالوِرند
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 بایدشِتأنلٍِِتدبیرِکٌِآنِاستِنلکِکار

 کافریستِطریقتِدرِدانشٍِِتقَیِبرِتکیٌ

 بایدشِتَکلِداردِينرِصدِگرِرايرٍ

ِنصرع!ِبزندِبندِتَانستِنهیِراِآنِیِزنِبندِيیچِکٌِجَری.ِبَدِشکستٌٍِِذلٌِترانٌِصبرِکاسٌِانا
 :رفتِرٍِپیادىِسهتٍِِشدِردِجَبِازٍِِکردِتکرارِلبِزیرِراِآخر

 !ِبایدشِتَکلِداردِينرِصدِگرِرايرٍِ-

 :گفتِخَردِنیِترانٌِگَشِبٌِبَدِدٍمِبارِکٌِایِنردانٌِصدای

 .سالمِ-

ِکردِتندِپاِترانٌ ِگریزدِنیِشیریِچنگالِازِشِجانِنجاتِبرایِکٌِآيَییِنانندِدرست. ِآناتَنی!
ِپايایشِبَد،ِشدىِخشکِيایشِرگِدرِخَنِکَبید،ِنیِسرشِدرِشِقلب:ِبَدِریختٌِبًوِشِبدن

ِبٌِتاِبرداشتِترِبلندِراِيایشِقدمِيوِشًیاد.ِداشتِانجهادِحسِکتانیٍِِجَرابِدرِحتیٍِِکرخت
 :فرستادِبیرٍنِگلَیشِازِپیشِدفعٌِازِترِبلندِراِصدایش!ِبرسدِصیدش

 !ٍایساِیدیقٌِدِ ...ِکردمِسالمِ-

ِبرایِترانٌ.ِگرفتِسبقتِترانٌِراستِسهتِازِآنِیکٍِِکردِسَاستفادىِرٍِپیادىِبَدنِباریکِازِشًیاد
ِبقالیِخارجِکٌِياییِپفکِقفسٌِبٌِمِنحکِاشِشانٌٍِِکشیدِکنارِراِخَدشِشًیادِباِنکردنِبرخَرد
ِيوِشًیادٍِِایستادِدستپاچٌِترانٌ.ِافتادِزنینِرٍیِپفکِعددِچندٍِِکردِتالقیِبَدن،ِشدىِگذاشتٌ

 :گفتِبلندیِصدایِباٍِِآندِبیرٍنِاشِبقالیِازِنسنِنرد.ِکردِتَقفِنغازىِدرِکنار

 !بینی؟ِنهیِرٍِبزرگیِاینِبٌِقفسٌِدخترِنگٌِکَریِ-

 :گفتٍِِچسباندِدیَارِبٌِنحکوٍِِگرفتِراِنردِیِیقٌِشًیاد
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 !ِبیارم؟ِدرِکاسٌِازِچشاتَِجفتِبزنو!ِيان؟ِکَرِ-

ِدستِتَیِچاقَیِبٌِترسِباِبَد،ِافتادىِشهارىِبٌِيایشِِنفسِشًیادِدستِفشارِشدتِازِکٌِنرد
ِشِجانِعهقِدرِاشِتنیدىِيوِدرِترسٍِِبغضِصحنٌِاینِدیدنِترسِازِترانٌ.ِکردِنیِنگاىِشًیاد
ِکردِنفَذ ِافتادِسرفٌِبٌِنردٍِِکردِرياِراِنردِیِیقٌِشًیاد! ٍِِانداختِقفسٌِبٌِدستِشًیاد.
ِکردِنیِبازِچاقَِباِياراِپفکِازِبعضیِپاکت!ِانداختِجَبِدرِياراِپفکِدانٌِبٌِدانٌٍِِکردِشِنعلق

ِخیرىِاشِرفتٌِيدرِنالِبٌِیِتَانِناٍِِعجزِباِنرد!ِانداختِنیِبَدِشبیٌِزارِلجنِبٌِکٌِیِجَبِدرٍِ
ِبَدِشدى ِداردِبرِنردِسرِازِدستِتاِکندِنًارِراِشًیادِچطَرِنهیدانستِترانٌ. ِترسِيوِخَدش.
ِخَدشِنجاتِاناِسَختِنیِنردِبرایِدلش!ِبَدِندیدىٍِجناتِاینِباِچاقَِحاالِتاِبَد؛ِداشتٌِبرش

ِشدِدٍرِبلندِيایِقدمِباٍِِدادِترجیحِرا ِ ِنحلٌِاینِنردمِسیاقٍِِسبک! ٍِِنشئَنیتِبرایشِ
ِیِگلٌِدرِکٌِایِگربٌِبچٌِنانند.ِستِخستٌِکردنِفرارِازِکردِنیِاحساس.ِبَدِآٍردىِبارِبٌِیِنحس
 .رفتِخانٌِبٌِرنقِبی!ِکردىِگوِراىٍِحشیِيایِسگ

 :گفتِشادیِباٍِِفشردِراِشادیِبرفِسپیدىِدادِيلِراِآپارتهانِدرِتا

 !نبارکِتَلدتِ-

ٍِِکردِفکرِیِکو.ِسپیدىٍِِسیاٍشِعهَ،ِزنِعهَیش،ِپدرش،:ِکردِنگاىِحاضرینِجهعِبٌِنبًَتِترانٌ
ِتَلدشِانرٍز!ِسَختِخَدشِبرایِشِدلِدمِیک.ِاستِتَلدشِنًرِنًوٍِِبیستِانرٍزِافتادِیادش
ِبرایِرٍزِاینِدرِدادِنیِترجیحِاٍ.ِنداشتِزندگیِيایِپلٌِازِرفتنِباالِبرایِیِاشتیاقِيیچِاٍٍِِبَد

ِخانَشِاشِدخترانٌِذٍقِنانندِراِياِشهعِلَدگیِباِتاِکندِگریٌِنادرشِیِنظلَنانٌِنرگِسالگرد
 :کردِنیِراتکرارِخَدِحرفِنَضَنِحرکاتِباِسپیدى!ِِکند

 !نبارکِتَلدت...ِتَلد...ِتَلدِ-

ِراِيایشِدست.ِبَدِنشدىِگرمِيایشِدستِينَز.ِبستِسرشِپشتِراِدرٍِِآندِجلَِیِقدمِترانٌ
 :گفتِآرامٍِِتنیدِيوِدر
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 .سالمِ-

 :گفتٍِِزدِگشادیِلبخندِفرٍزان

 .گلِدخترِنبارکِتَلدتِسالمِ-

 :گفتٍِِجنباندِسریِترانٌ

 .آندیدِخَشِنهنَن،ِ-

 :گفتٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِاز.ِکردِعَضِبیرٍنِلباسِباِراِشِلباسٍِِرفتِشِاتاقِتَی

 .زيراِبًشتِبرمِننِتَنِاجازىِباِببخشیدِ-

 :گفتٍِِنشستِسیاٍشِکنارِسپیدى

 ٍِا؟ِ-

 :گفتِبًزاد

 .کٌِاٍنجاِبریِتَلدتِرٍزِندارىِشگَمِ-

 :گفتٍِِدادِيلِراِشِچرخِبَد؛ِشدىِنحزٍنِياِنًهانِباِترانٌِبَدنِسرسنگینِازِکٌِبًرام

 .فرداِبرایِبذارِدخترمِ-

 :گفتٍِِرفتِدرِطرفِبٌِنصهوِترانٌ

 .نانانوِ ِسالِانرٍزٍِلیِببخشیدِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِزنینِرٍیِازِبًزاد

 .رستَرانِریوِنیِنا.ِبخَرینِرٍِنايارتَنِشهاِخاکِسرِریوِنیِترانٌٍِِننِ-

 :گفتٍِِکشیدِایِخهیازىِسیاٍش
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 .برسوِباشگاىِبٌِرمِنیِننوِپسِ-

 :گفتٍِِپاچیدِرٍیشِبٌِیِغلیظِاخوِبًزاد

 .بیایوِترانٌٍِِننِتاِریِنهیِجاِيیچِتَِ-

ِشدندِبًزادِرنگِسفیدِبنزِسَارٍِِرفتندِبیرٍنِخانٌِازِبًزادٍِِترانٌ ِاشکِترانٌِراىِطَلِتهام.
ِخستٌِيایشِرٍزِازِترانٌِاینکٌِازِغافلِاست،ِنادرشِدلتنگیِفرطِازِبردِنیِگهانِبًزادٍِِریختِنی
.ِخریدِگالبِشیشٌِیکٍِِگلِشاخٌِچندینٍِِداشتِنگٌِبًزادِراىِچًارِسر.ِشِبَدنِضعیفِازِبَد،

ِنخَردِزنینِکٌِاینِاحتیاطِباِسرشِپشتِبًزادٍِِرفتِجلَِترانٌ.ِشدندِپیادىٍِِکردِپارکِراِناشین
ِغزالٌ،ِاینکٌِتصَرِباِاستِنشستٌِنادرشِقبرِسرِکٌِدیدِراِیِخانوِدٍرِازِترانٌ.ِداشتِنیِبرِقدم
 :گفتِبلندِشدِنزدیکِیٍِقتٍِِبرداشتِبزرگِيایِقدمِباشد؛ِاشِخالٌ

 .خالٌِسالمِ-

ٍِِيقِبٌِکٌِکردِبازِسرِتازىِشِبغضِترانٌِانگار.ِکشیدِآغَششِدرِراِترانٌِپرٍاِبیٍِِشدِبلندِغزالٌ
 :پرسیدٍِِکردِدٍرِخَدِازِراِترانٌِترسِباِغزالٌ.ِافتادِيق

 ترانٌ؟ِتَ؟ِشدیِچی-

 :گفتٍِِاٍردِباالِراِسرشِترانٌ

 .بشینیو...ِيیچیِ-

ِبَدِسردیِسنگِرٍیشِجلَیِاناِبَدِنادرشِدلٍِِدردِنشغَلِشِدلِدر.ِنشستِخاکِسرِبعدٍِ
!ِشدىِپرِعهرشِپیهانٌِدخترشِدانٌِیکِتَلدِرٍزِدرستِرادِغزلِدادِنیِنشانِشِبزرگِحکاکیِکٌ

 :گفتٍِِخَندِایِفاتحٌِبًزاد.ِکردندِپرسیِاحَالٍِِسالمِنَدبٍِِشدِبلندِبًزادِدیدنِباِغزالٌ

 .بیامٍِِبزنوِگذشتگانِنابقیِبٌِسریِیٌِرمِنیِننِ-
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ِبريوِچشوِبٌِبًزادٍِِجنباندِسریِفقطِبَدِنشدىِخشکِشِاشکِخرٍشانِیِچشهٌِينَزِکٌِترانٌ
 :گفتٍِِنشستِزانَِرٍیِترانٌِرٍیِبٌِرٍِغزالٌ.ِشدِدٍرِیِزدن

 ِتابی؟ِبیِاینقدرِچراِترانٌِ-

 :گفتٍِِدٍختِغزالٌِيایِچشوِبٌِچشوِترانٌ

 .بَدمِخَابیدىِاینجاِنانانِبجایِننِکاشِ-

 :گفتِتشرِباٍِِکردِترشِرٍِغزالٌ

 کنٌ؟ِنیِاذیتتِبًرامِنرتیکٌِاٍن.ِبگَِننِبٌِيستِدلتِتَِیِحرفِاگر.ِدخترِبگیرِگازِتَِزبَنِ-

 :گفتٍِِکردِفینِفینِترانٌ

ٍِِالتِازِپرِکنن،ِنیِاذیتِننَِيهٌِاٍنجاِخالٌ.ِناستِجدیدِخَنٌِنَضَع.ِنیستِاینِنَضَعِنٌِ-
 .کشیدِچاقَِشَنِیکیِخَدمِچشوِجلَیِانرٍز.ِلَتٌ

 :گفتٍِِخَردِگرىِيایشِاخوِغزالٌ

 .رىِنهیِشِخرجِبٌِیِکنِزندگیِننِباِتَِبذارىِمِگفتِبًرامِاینِبٌِصدبارِ-

 :گفتٍِِکردِپاکِراِشِگَنٌِرٍیِشدىِخشکِيایِاشکِترانٌ

 .کٌِگوِنهیِباباِبٌِاینارٍِننِ-

 :گفتٍِِگذاشتِيایشِچشوِرٍیِراِاشِدٍدیِعینکِبًزاد.ِناندِکارىِنیهٌِبحخِبًزادِآندنِبا

 جان؟ِترانٌِبریوِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِغزالٌ

 .بگذرٍنیوِبايوِرٍِرٍزِیکِبخَامِدارمِحقِشوِخالٌِننو.ِبهَنٌِننِپیشِخَادِنیِانرٍزِترانٌِ-
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 :گفتٍِِانداختِباالِشانٌِبًزاد

 .ندارمِاختیاریِنن،ِدستِانانتٌِترانٌِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِترانٌ

 باشو؟ِمِخالٌِباِانرٍزِشٌِنیِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِبًزاد

 !دیدیوِتدارکِکلیِخریدیوِکیکِبراتِناِ-

 :گفتٍِِگذاشتِترانٌِکهرِپشتِراِشِدستِغزالٌ

 .بهَنٌِبذاریدِنًوِ ِترانٌِشادیٍِاقعاِ ِاگر.ِنگیریدِسختِنرادیِآقایِ-

 :گفتِناچارِبٌٍِِکردِفَتِراِشِنفسِبًزاد

 .خداحافظِترانٌِخبِخیلیِ-

ِرنَِدرِغزالٌ.ِکردندِحرکتِخَدِيایِناشینِسهتِيرکدامٍِِکردنِیِخداحافظِبًزادِباِغزالٌٍِِترانٌ
 :گفتٍِِزدِاستارت.ِشدِگیرِجاِفرنانِپشتِغزالٌٍِِنشستِجلَِترانٌ.ِکردِبازِراِشِرنگِسفیدِی

 زنی؟ِنهیِحرفِبًرامِباِچراِ-

 بگو؟ِچیِآخٌِ-

 .بریدِنحلِاٍنِازِبگَِ-

 :گفتٍِِکشیدِیِعهیقِنفسِترانٌ

 .خَبٌِاٍندىِگیرنَنِمِيهینِکٌِمِنداریِزیادیِآنچنانِپَلِ-

 :گفتٍِِکردِعَضِراِدندىِغزالٌ
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 .کنِشَيرِخبِ-

 :گفتٍِِگرفتِشِخندىِآنِیِخندىِازِغزالٌ.ِخندیدِنیِعصبانیتِشدتِازِحرفِاینِباشنیدنِترانٌ

 خندی؟ِنیِچراِگوِنیِجدیِ-

 :گفتٍِِکشیدِپایینِراِشیشٌِترانٌ

 ِاٍضاع؟ِاینِباِگیرىِنیِننَِکیِآخٌِ-

 .دٍنستِنهیُِِخَدشِقدرِيیچَقتِیِغزلِیِلنگٌِتَام!ِترانٌِیِخَشگلِاینِبٌِتَِ-

ِکندِبیدارِراِقًرنانانِعشقِبیشٌِدرِکٌِنیستِيیچکسِسپًری،ِسًرابِقَلِبٌِ- ِبایدِقایقی.
 .ساخت

 :گفتٍِِداشتِنگٌِبزگیِفَدیِفستِجلَیِغزالٌ

ِمِبخَریِخَشهزىِغذایِیٌِپاشَِافتادیِضعفِکردیِگریٌِبسِازِشَِپیادىِ- ِيوِياِشعرِاینِاز.
 .شَِپیادى!ِدٍاستِیِدرنانِبیِدردِيرِبرِشَيرِخَدم،ِقَلِبٌ.ِندىِننِتحَیل

ِگرفتِاشِخندىِغزالٌِلحنِازِترانٌ ِپَستِبٌِیِنحکوِسیلیِپائیزِخشکِسرنایٍِِشدِپیادى.
ِترانٌ.ِنشستندِيوِرٍیِبٌِرٍٍِِکردِانتخابِنیزِیکِغزالٌ.ِرفتندِرستَرانِداخلِفَراِ .ِزدِشانِصَرت
 :گفت

 .بگیدِخَدتَنِازِشهاِ-

 .ِداریوِسنیِفاصلٌِسالِيفدىِفقطِتَِباِننِترانٌِنگٌ؟ِنفرمِچندِنا؟ِ-

 ِی؟ِکنِنیِکاراِچیِتَِخبِخیلیِ-

 .دارمِرٍِمِقبلِشغلِننِ-

 نجالس؟ِازِبرداریِفیلوِ-
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ِآرىِ- ِنًندسٍِِدکترِيایِشَيرِياییِقیافٌِچٌِباِدختراِشانُس،ِخَشِعرٍسایِاینِندیدیِترانٌ.
 .آدِنیِگیرشَن

 :گفتٍِِدادِتکیٌِصندلیِپشتیِبٌِترانٌ

 .دیگٌِقسهت ِِ-ِ

 :گفتِترانٌِبٌِرٍِغزالٌ.ِآندِسفارشِگرفتنِبرایِگارسَن

 خَری؟ِنیِِچیِ-

ٍِِکندِراِشِلبِپَست!ِبَدِبردىِیادِازِرايوِشِجَابِبَد،ِنشنیدىِراِکلهٌِاینِبَدِسالًاِکٌِترانٌ
 :گفت

 !دٍنوِنهیِ-

 :گفتِتعجبِباِغزالٌ

 !ٍاقعا ؟ِ-

 :گفتِگارسَنِپسرکِبٌِرٍِغزالٌ.ِدادِحرکت"ِآرى"ِنعنایِبٌِراِسرشِترانٌ

 .نَشابٌِدٍتاٍِِپیتزاِدٍتاِ-

ِِِِِِِِِِِِِ****** 

 .ُبرِشیشٌِشًیادِاٍردمِفیلوِ-

ِنشتیِگالدیاتَرِش،ِخرٍسِنرغِخانَمِحناِبرای.ِبَدِناندىِناکامِدخترکِصدایِشنیدنِازِکٌِشًیاد
ری.ِندادِیِجَابٍِِریختِدانٌِدیگر  :گفتٍِِرفتِترِجلَِف 

 .یِجنگِاٍندىِجدیدِیدٍنٌِ-
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 :گفتِفریِبٌِرٍٍِِشدِبلندِبَد،ِبیزارِرٍزشٍِِحالِازِکٌِشًیاد

 يست؟ِچیِجدید؟ِ-

 !خَدت ِِخَراک.ِدلِشجاعِ-

.ِکشیدِبیرٍنِيایشِپَلِبینِازِپَلِفیلوِیکِاندازىِبٌٍِِبردِاشِخلبانیِکاپشنِدرِدستِشًیاد
ٍِِغرٍرِتهامِباِخَرشید.ِبَدِغرٍبِدم.ِقاپیدِشِدستِازِراِپَلٍِِگرفتِشًیادِسهتِراِدیِسیِفری
ِساختِترِبالتکلیفِراِشًیادِاشِنارنجیِنَرٍِِرفتِنغربِسهتِشِقدرت ِخَرشیدِغرٍبِانگار!
ِگرگِپَسترِازِکند،ِتنبیٌِراِخَدشِداشتِقصد.ِانداختِنیِظًرِاتفاقاتِیادِبیشِازِبیشِراِشًیاد
 !ِبَدِخجلِدیَارِرٍیِيای

 :گفتِنیِخَدشِباٍِِانداختِشِدخلِکشَیِدرِراِدیِسی

 !ِدرکِبٌِندادِدادِداد،ِجَابِ؟ِدردیِ ِچٌِاینِ-

ِقرارِدیَارِرٍیِبزرگِیِرٍغنِپَسترِکنار!ِکردِنیِحاشاِندامِراِشِحسٍِِرفتِنیِراىِاشِنغازىِدر
 :غریدِحرصِباٍِِزدِگرگِيایِچشوِبٌِیِنحکوِنشت.ِگرفت

 !شنِنهیِخَاىِخاطرِاِگرگِ-

ِشلَارِجیبِدرِراِدخلِگذاشت،ِاشِخلبانیِکاپشنِجیبِتَیِراِدیِسی.ِزدِجرقٌِسرشِدرِفکری
ِپاالنِکیاِیِخانٌِراِخَدشِسریعِخیلی.ِزدِبزرگیِقفلٍِِآٍردِپائینِراِکرکرى.ِدادِجاِشِجیبِشیش
ِيوِرٍیِراِشِياِلبِشًیاد.ِکردِبازِراِدرِکیاِدرنگِلختیِازِبعدٍِِفشردِزنگِرٍیِراِشِدست.ِرساند
 :گفت.ِکشیدِتیرِشِزخوِجایِفشرد،

 !تهرینِبیابَنِبریوِبیاِ-

 :گفتٍِِکردِیِظریفِاخوِکیا

 االن؟ِ-
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 .االنِآرىِ-

 ...کنوِنعرفیتِباشگاىِببرنتِفرداِبذارِ-

 :گذاشتِشِضعفِیِنقطٌِرٍیِدستٍِِدٍیدِحرفشٍِسطِشًیاد

 !بیشترى؟ِکیِزٍرِمِببینیِبریوِبیاِتهرین؟ِآیِنهیِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِکیا

 .بریوِداشِحلٌِ-

ِينَزِکٌِجاییِرفت؛ِنیِنترٍکٌِزنینِسهتِشًیاد.ِرفتِشًیادِدنبالِکاپشنٍِِخانٌِلباسِيهانِبا
ِکنارِراِشِکاپشنِکیاِکرد؛ِپرتابِنانندیِتپٌِرٍیِراِاشِخلبانیِکاپشنِشًیاد.ِنداشتِسکَنتِکسی

ِآٍریِیادِشِقلبِش،ِاِرٍحِبٌِخَاستِنیِشًیاد!ِبردندِيجَمِيوِسهتِبٌٍِِگذاشتِشًیادِکاپشن
ِنشَدِخَردىِتاِباشدِگرگِکردىِسعیِراِعهرشِتهامِاٍِنیستِنعهَلیِآدمِیکِاٍِکند ِعکسِبر!

ِپیشِبیشترِراِچشوِدٍِآنِکرد،ِنیِاشِزخهیِکٌِياییِفنٍِِياِنشتِانتظارشٍِِتصَر
ِتازىٍِیرٍسِِکردِنیِخیالٍِِزدِنیِضربٌِکیاِبٌٍِجَدِتهامِباِشًیاد!ِکردندِنیِتداعیِيایشِچشو
ِنفسِنفسٍِِخستٌِيردٍِيا،ِساعتِگذشتِازِبعد!ِاستِانداختٌِگیرِراِکردىِبازیِشِرٍانِباِکٌِای

 :گفتٍِِکردِپاکِدستِپشتِباِراِاشِبینیِازِچکیدىِخَنِپاالنِکیا.ِنشستندِنانندیِتپٌِرٍیِزنان

 !زٍریِخرِتَامِاٍندِخَشوِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِکیا.ِشَدِجاریِشِلبِازِیِغلیظِیِنایٌِشدِباعخِاشِخندىِيهینِخندید،ِشًیاد

 .کردیِمِخستٌِخَنٌِبرٍِپاشَِپاشَِ-

ِلنگالِلنگال!ِبَدِشدىِکَفتٌِشِبدنِیِيهٌ.ِِکردِیِخداحافظِکیاِباٍِِپَشیدِراِشِکاپشنِشًیاد
ِدرِحتیِسرناِزد،ِنیِسَزنِراِيایشِزخوِجایِتندِباد.ِبگیردِناشینِتاِرفتِاصلیِخیابانِسهت
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ِکردنِسَارِبٌِراضیِایِقراضٌِناشینِِیِنعطلِزیادیِندتِازِبعد!ِبَدِکردىِنفَذِيایشِاستخَان
 :گفتٍِِگرفتِشًیادِسهتِراِکاغذیِدستهالِنردِپیر.ِشدِشًیاد

 .آدِنیِخَنِتِلبِگَشٌِازِ-

 .گذاشتِشِلبِزخوِرٍیٍِِگرفتِراِدستهالِشًیاد

ِدادِتکیٌِیِصندلِیِپشتِبٌِراِسرشِنداشت،ِزدنِحرفِحالِيیچِکٌِشًیاد ِدیارِعازمِبازٍِ.
ِتاِآندىِغریبٌِدخترکِبردِِنیِگهانِکند،ِصیانتِشِقدرتٍِِجایگاىِازِخَاستِنیِشِدل.ِشدِافکارش

!ِبَدِشدىِشًیادِیِباطنِناجَانهردانٌِنبردِیِحربٌِيایشِچشوِآن!ِببردِتاراجِبٌِراِاٍِِنفَذٍِِنیرٍ
ِلباسِدرِایِزادىِپریِنیستِبعیدِيیچ!ِنباشد؟ِياِآدنیزادِازِدخترکِِاصالِنکند:ِگفتِنیِخَدشِبا

حرِراِاٍِخَايدِنیٍِِشِسربختِآندىِیِدبیرستانِدخترانِپَششِدرِانسان،ِنبدل ِجادٍیشٍِِس 
 !سازد؟ِنجنَنٍِِدیَانٌِاٍراِتاِباشدِآندىِنکند!ِکند

ِکردِحسابِراِکرایٌِرسیدند،ِکٌِسرسبزشانِیِکَچٌِبٌ ِیِگَشِچًارِناستٍِِرفتِیِبقالِدر.
 .ِگذاشتِپیشخَانِرٍی.ِبرداشت

 .آدِنیِخَنِتَنِبینیِازِجناب...ا ِِ-

ِکٌِفًهیدِحیاطِداخلِيایِناشینِاز.ِشدِخانٌِیِراىٍِِکردِحسابِراِناستِپَلِتَجٌِبیِشًیاد
 :شدِبلندٍِِدیدِاٍراِشانِبزرگِپذیراییِیِگَشٌِازِعهَیشِکرد،ِبازِراِساختهانِدر.ِدارندِنًهان

 !عجبِچٌِشًیادِآقاِبٌِ-

ِصَرتِفلَرِنادرش،ِتا!ِِآندِنهیِکشِلبانشِاناِبزندِلبخندِکردِنیِسعی.ِرفتِپذیراییِسهتِشًیاد
 :گفتٍِِزدِچنگِراِشِلپِدیدِراِشِزدنِلنگٍِِکبَد

 افتادی؟ِرٍزِاینِچراِبرسرمِخاکِا یِ-

 :گفتِتعجبِباِشًرام
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 !کنٌ؟ِبلندُِبرِشیشٌِشًیادِرٍِدسِاٍنجاِدارىِجرئتِکیِ-ِ

 :گفتٍِِخَردِاشِلیَانیِچایِازِیِقلَپِجهشید

 !نهیشٌِکاسبِمِآخرشِبچٌِاینِ-

 :گفتٍِِرفتِپذیراییِگَشٌِيایِپلٌِسهتِحَصلٌِبیِشًیاد

 .بگیرمِدٍشِبرمِننِببخشیدِ-

 .گذاشتِاٍلِپلٌِرٍیِراِناستٍِِگفتِراِاین

 :گفتٍِِکندِپَستِراِاشِدستیِپیشِدرِخیارِعهَیشِزن

 !خندیوِنیِنیگٌِآدِنیِشًیادِاالنِگفتیوِناِ-

 :گفتٍِِگذاشتِاشِجاریِجلَیٍِسطِنیزِرٍیِازِراِنهکدانِفلَر

 .بَدِخستٌِخیلیِمِبچٌِ-

ِتاِراِسردِآب.ِرفتِشِاتاقِگَشٌِحهامِسهتٍِِدرآٍردِراِشِلباس.ِشدِشِاتاقٍِاردِرنقِبیِشًیاد
ِشِدستِاز.ِدادِتسکینِیِکوِراِاشِگرفتٌُِگرِتنِآبِسردی.ِخزیدِدٍشِزیرِدرنگِبیٍِِکردِبازِآخر
ِشِتختِرٍیٍِِپَشیدِتهیزِيایِلباس.ِاستِگرفتنِدٍشِنشغَلِستِدقیقٌِچندِکٌِبَدِرفتٌِدر
 :گفتٍِِبستِراِيایشِچشوِشًیاد.ِزدِدرِبٌِتقٌِچندِفلَر.ِکشیدِدراز

 بفرنائید؟ِ-

 :پرسیدِنگرانٍِِرفتِپیشِاتاقِدرِیِقدمِچند.ِکردِبازِراِدرٍِِکشیدِپایینِراِدرِدستگیرىِفلَر

 نادر؟ِتِاتاقِتَِبیارمِشامِ-ِ

 :گفتٍِِکردِبازِراِيایشِچشوِشًیاد
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 رفتن؟ِایناِعهَِ-

 :گفتٍِِنشستِتختِیِلبٌِفلَر

 افتادی؟ِرٍزِاینِبٌِچراِبگیِخَایِنهی.ِپسرمِآرىِ-

 :گفتٍِِکردِکجِفلَرِسهتِراِسرشِشًیاد

 !بَدِآزناییِزٍرِیجَرِکردم،ِدعَاِ-

 .چشتِپایِبذارِبًتِبدمِمِیخِکیسٌِیٌِبیارمِتَِشامِبرمِ-

 :گفتٍِِبرداشتِزنینِرٍیِازِراِکحیفِيایِلباسٍِِرفتِحهامِسهتِفلَر

 خالیٌ؟ِجیباتِ-

 .شلَارمِ ِجیبِتَِانرٍزِدخلِنٌِ-

ِرفتِبیرٍنِاتاقِازٍِِگذاشتِشِکَچکِتلَیزیَنِنیزِرٍیِراِپسرشِجیبِنحتَیاتِفلَر ِکوِکو.
ِشًیاد.ِشدِشًیادِاتاقٍِاردِغذاِسینیِباِشًرامِکٌِدادِنیِآلَدگیِخَابِبٌِراِجایشِخستگیِداشت
 :گفتٍِِکشیدِایِخهیازى

 .کنِخانَشِمِبرقِبیرٍنِبرٍِخَرمِنهیِ-ِ

 :ِگفتٍِِانداختِسینیِبٌِیِنگاىِشًرام

 .سرجاشِآدِنیِاشتًاتِیِببینِسبزیُِِقَرنٌِگفتِنانانِ-

 .برٍِندارمِحَصلٌِشًرامِ-

 شدى؟ِچیِمِببینِخبِبزنِحرفِپاشَِ-

 :گفتٍِِزدِتکیٌِشِتختِفرفرٍژىِتاجِبٌٍِِشدِبلندِبَد،ِآندىِستَىِبٌِشًرامِحرفیِ ِپرِازِکٌِشًیاد
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 .ننِبٌِبدشِبیاِخبِخیلیِ-

 :گفتٍِِدادِشًیادِبٌِراِسینیِشًرام

 ...بگَِخبِکردنیِتعریفٍِِزدنِحرفِعاشقِکٌِتَِ-

 :کشیدِشًرامِرخِبٌِراِصدایشِبلندترینِفکرِبیٍِِناخَدآگاىِشًیاد

ِاتاقِازِگهشَ!ِشنِنهیِعاشقِيیچَقتِياِگرگ!ِفًهیدی؟ِنیستوِکسِيیچٍِِچیزِيیچِعاشقِننِ-
 .ندىِمِتحَیلِنفدتِحرفایِاینِازِامِدیگٌِبیرٍنِنن

ِدرِپشت.ِشدِخارجِاتاقِازٍِِرفتِعقبِعقبِبَد،ِخَردىِجاِشًیادِیِننتظرىِغیرِرفتارِازِکٌِشًرام
 :گفتٍِِانداختِباالِشانٌِشًرام.ِبَدِایستادىِنگرانیِفلَربا

 !ِشدىِدیٍَنٌِ-

ِرٍی.ِگذاشتِتختِپائینِراِسینیٍِِانداختِاجهالیِنگاىِاشِعالقٌِنَردِغذایِبٌِنیلِبیِشًیاد
!ِکردِنهیِريایشٍِِبَدِآٍردىِيجَمِاٍِبٌِخَابیِبیِغَلِانا.ِبستِراِيایشِچشوٍِِکشیدِدرازِتخت
ِبلعیدِراِاتاقِتهامِپاییزیِشدیدِبادِکرد،ِبازِتٌِتاِراِشِاتاقِپنجرىٍِِشدِبلند ِ ِکالفگیِباِشًیاد!
ِراِدیِسی.ِافتادِدیِسیِبٌِشِچشوِکرد،ِپرتابِشِتختِرٍٍِِکشیدِبیرٍنِشِتنِازِراِشِشرتِتی

.ِبرگشتِشِتختِرٍیِياِکنترلِباٍِِدادِجایِشِکَچکِتلَیزیَنِنیزِپائینِدیٍِیِدیِداخل
ٍِقتی.ِگرفتِنیِآرامٍِِکردِنیُِگوِفیلوِدرِراِخَدش.ِبَدِدیدنِفیلوِيایشِکسالتِدٍایِيهیشٌ
ِبعد.ِزدِزلِاشِاینچیِچًاردىِتلَیزیَنِصفحٌِبٌِترِدقیقِشًیادِحقیقتٌِاساسِبرِفیلوِگفتِدٍبلر

ِبا.ِشدندِسَارکاریِنشغَلٍِِرفتِاشِنعشَقٌِدنبالِداستانِقًرنانِفیلو،ِازِدقیقٌِچندِگذشتنِاز
ِبَدِکردىِخشکِجاِگلَیشِدرِایِغریبٌِچیزِشد،ِقرارِبیِشًیادِدلِيوِبازِصحنٌِاینِدیدن ِبزاق!
ِنبَدِنَجرِيوِبازِاناِببردِپائینِراِخفگیِنسببِاینِبلکٌِدادِنیِقَرتِقدرتِباِراِشِديان ِآب!
 .دٍختِچشوِفیلوِبٌِاخوِباٍِِکشیدِسرِالجرعٌِراِبَدِسینیِدرِکٌِخنکی

ِِِِِِِِِِِِِِِ***** 
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 (ترانٌ)

 خَری؟ِنیِچایِ-

 :گفتٍِِدادِتکیٌِنفرىِتکِنبلِرٍیِترانٌ

 .ریزمِنیِننِبشینِبیاِ-

 :گفتٍِِرفتِاشِآشپزخانٌِطرفِغزالٌ

 !بدىَِلوِشهاِریزمِنیِخَدمِ-

 :گفتٍِِخندیدِریزِترانٌ

 کردی؟ِعَضِرٍِتِخَنٌِخالٌِ-

ِاینِازِترِنعرفتِبیِناِزادىِخَايرِنگَِمِقبلیِخَنٌِدمِبریِبَدمِنگرانِشٌ،ِنیِنايیِدٍِآرىِ-
 .حرفاست

ِغزالٌِغیرِمِنانانِیادگارِازِنن.ِبَدِشدىِتنگِبراتِدلوٍِگرنٌِکردمِنیِکشیِاسبابِتنًاِدستِننوِ-
 دارم؟ِکیُِِجَنو

 :گفتٍِِگذاشتِنیزِرٍیِرٍِچایِسینیِغزالٌ

 قشنگٌ؟ِتَنِخَنٌِببینوِبگَِنریز،ِزبَنِخبِخیلیِ-

 :گفتٍِِکشیدِآيیِترانٌ

 ...خیلیِترىِکَچیکِخیلیِاینجاِازِ-

 :گفتٍِِنشستِترانٌِکنارِغزالٌ

 !یِکنِزندگیِخَنٌِاٍنِتَِکٌِتَِحیفِ-
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 ِنا؟ِخَنٌِآیِنهیِچراِخالٌِ-

 ِبًرام؟ِاٍنِباٍِاىٍِاىِ-

 دارى؟ِشهاِکارِچیِطفلیِبابامِ-

 :گفتٍِِبرداشتِراِچایِفنجانِغزالٌ

 .کردِشِبدبختِنشستِغزلِپایِزیرِآدِنیِبدمِازشِ-

 :گفتٍِِکردِنزىِراِشِچایِفنجانِترانٌ

 نبَد؟ِبَد،ِعاشقِخَدشِغزلِنانانِ-

 !ِبَدِبًرامِبریدىِنافِغزلِالبتٌ.ِزدِشِگَلِبًرامِ-

 :پرسیدِتعجبِباٍِِکردِیِظریفِاخوِترانٌ

 !بریدى؟ِنافِ-

 .بَدِبریدىِدٍرنَنِفانیلِاینِاسوِبٌِشَِنافِبابامِشِنَزادیٍِقتِازِآرىِ-

 چی؟ِیعنیِ-

ِکسایی.ِبَدنِنادرتِعاشقِترِحسابیِآدمِبًرامِازِخیلیٍِگرنٌِکنٌِازدٍاجِبًرامِباِبایدِفقطِیعنیِ-
ِاناِبزنٌِزیرشِراحتِخیلیِتَنستِنیِنادرتِبگوِبًتِمِاین!ِارزىِنیِشَنِتنِبٌِسرشَنِشوِاالنِکٌ

 .کردِشِخامِبًرام

ِنادرشِکردِنیِفکرِانرٍزِيهینِتا.ِسَختِنادرشِحالِبٌِشِدلٍِِشدِاشکِنهلَِترانٌِيایِچشو
 :گفتٍِِشدِبلندِغزالٌ!ِشدىِپدرشِيهسرٍِِزنِعاشقانٌ

 .ِبخرمِبراتِتَلدُتِِکادٍِبریوِشَِحاضرِپاشَِی،ِگرفتِآبغَرىِننِسٌِظًرِازِبسٌِبسٌِ-
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 :گفتٍِِکردِترِراِيایشِلب.ِبگیردِنادیدىِراِیِبزرگِاینِبٌِنَضَعِتَانستِنهیِترانٌ

 نداشت؟ِبابامِبٌِایِعالقٌِيیچِخَدشِیعنیِ-

 :گفتٍِِکردِعَضِجینِشلَارِباِراِشِچسبِشلَارِغزالٌ

 !ِندىِگیرِچیزیِیٌِبٌِاینقدرِترانٌِ-

 .بدٍنوِکٌِحقوِ ٍِِنًهٌِبرامِ-

 :گفتٍِِکشیدِباالِراِشلَارشِزیپِغزالٌ

ِزیادِخَاستگارٍِِشٌِنیِترِخَشگلِرٍزِبٌِرٍزِغزلِدیدٍِقتیِاناِکردِکارٍِاینِبابامِببین!ِخبِخیلیِ-
ِاناِشِحرفِزیرِزنٌِنیِباباِبخَادِاگرِگفتِدارى ِچٌِاٍرد،ِدرِخَدشِازِاطفارِاداِجَرِيزارِبًرام...
 .بشٌِشِعاشقِغزلِکٌِکردِکاریِدٍنوِنی

 :گفتٍِِکشیدِیِعهیقِنفسِشد؛ِجهعِخاطرِپدرشِبٌِنادرشِبَدنِنندِعالقٌِازِکٌِترانٌ

؟ِاینارٍِچجَریِ-  ِیادت 

 !بریوِپاشَِبَدىِدیٍَنٌِعاشقِیٌِنادرتِشدیِنطهئنِکٌِحاال.ِکردِتعریفِبرامِشِنرگِقبلِنادرمِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِترانٌ

 .خالٌِنیستِيدیٌِبٌِنیازیِ-

 :گفتٍِِبستِراِاشِنانتَِیِدکهٌِغزالٌ

 .دارمِسَرپرایزِیٌِبراتِ-

ِپارکِراِناشینِرسیدندٍِقتی.ِراندِخریدِنرکزِسهتِراِناشینِغزالٌ.ِرفتِغزالٌِدنبالِ ِحرفِبیِترانٌ
 :گفتٍِِشدِردِپسری.ِشدندِپیادىٍِِکرد
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 !ياییِتیکٌِعجبِ-

 !ِآٍردِپائینِپسرِیِگَنٌِرٍیٍِِبردِباالِراِشِدستِرسید؛ِپسرکِبٌٍِِکردِتندِپاِغزالٌ

 !ی؟ِزنِنیِچراِدیٍَنٌِ-

 :زدِدادِپسرِخَدِنحلٍِِکردِایِقرچٌِدندانِغزالٌ

 !نکنِيوِغلطاِاینِازِدیگٌِگهشَِبرٍ!ِزنی؟ِنیِدیدِنردمُِِدخترِنداریِنادرِخَايرِخَدتِنگٌِ-

 :گفتِشِگَشِکنارِآرامٍِِرفتِغزالٌِسهتِترانٌ

 .کننِنیِنَنِنگاىِدارنِيهٌ!ِترسوِنیِننِکنٍِلشِخالٌِ-

 :گفتِغزالٌ.ِشدندِپاساژِیِراىِيوِترانٌٍِِغزالٌٍِِرفتِنزبَرِپسرک

 ِترسو؟ِنیِترسوِنیِيیِتَامِچیٌِ-

 :گفتٍِِکردِنرتبِراِاشِرٍسریِترانٌ

 ی؟ِگذاشتِدينِبٌِدينِباياشِچراِخبِ-

 :گفتٍِِرفتِیِفرٍشِنَبایلِسهتِغزالٌ

 .شنِنیِپرٍِندیِشَنُِِجَابِ-

ِک یِازِلَتٌٍِِالتِگفتو،ِکٌِپسرىِيهین.ِشٌِنیِقفلِمِدينِمِببینِپسرِمِکیلَنتریِیکِتَِننٍِا؟ِ-
 .بگوِبًشِيیچیِتَنوِنهیِننِدىِنیِسالمِننِبٌِدارى

 :گفتٍِِشدِیِفرٍشِنَبایلٍِیترینِدیدنِنشغَلِغزالٌ

ِِبیِ-  !بدىِجَابِنباش،ُِعرض 

 ؟ُُِِرٍِسالنشِجَابِ-
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 !نیادِتِدنبالِدیگٌِکٌِپرشِتَِبزنِیجَریِدٍنوِنیِچٌِکنِشِنسخرى.ِکنِتَيینِبًشِنٌ؛ِ-

.ِآندنِبیرٍنٍِِخریدِکارتِسیوٍِِنَبایلِعددِیکِترانٌِتَلدِبرای.ِرفتِنغازىِداخلٍِِگفتِراِاین
 :گفتٍِِفشردِشِدستانِنیانِراِنَبایلِجعبٌِناباٍرانٌِترانٌ

 .کٌِشدنِگرٍنِخیلیِایناِننٌ؟ِنالٍِاقعاِ ِاینِ-

 :گفتٍِِکردِعَضِراِدندىِغزالٌ

 !کنیوِبازیِاسِامِاسِبايوِتَشِکنِسیَِننوِشهارى.ِعزیزمِندارىِقابلِ-

 .ِغزالٌِشهارىِکردنِتایپِکردِشرٍعٍِِآٍردِبیرٍنِاشِجعبٌِازِراِگَشیِترانٌ

 .بهَنِمِپیشِشُبِِ-

 !بابامِ ِاجازىِبدٍنِيوِجاِيهینِتاِ-

 .شدِنیِعَضِيَاتٍِِحالِاٍندیِنیِدارمِبرداریِفیلوِعرٍسیِیٌِفرداِنَندیِنیِکاشِشد،ِحیفِ-

 :گفتٍِِگرفتِگَشیِصفحٌِازِراِيایشِچشوِترانٌ

 خالٌ؟.ِبگذرىِخَش.ِنهنَنِ-

 جان؟ِ-

 .چیزِيهٌِازِنهنَنِ-

 !خانَمِخَشگلِکٌِنکردمِکاریِ-

 :گفتٍِِآٍردِبیرٍنِپنجرىِازِراِسرش.ِگرفتِعقبِدندىِغزالٌِترانٌ،ِرساندنِازِبعد

 !يستوِتِاسِامِاسِننتظرِ-
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ِتقریباِ ٍِِخَردِگرىِيایشِاخوِپدرشِشد،ِکٌِآپارتهانٍِارد.ِچرخاندِقفلِدرِراِکلیدٍِِخندیدِریزِترانٌ
 :زدِداد

 ِبَدی؟ِگَریِکدٍمِاالنِتاِ-

 :گفتٍِِگزیدِلبِترانٌ

 ...بَدمِغزالٌِخالٌِباِ-

 :لرزیدِخَدِبٌِترانٌِکٌِکشیدِفریادِجَریِترِبلندٍِِدٍیدِشِحرفِدرِبًرام

 !شب؟ٍِقتِاینِتاِتنًا؟ِجٍَن،ِدخترٍِِزنِ-

ِرفتِاتاقِسهتِکنانِگریٌٍِِترکیدِترانٌِبغض ِزانَِنشست،ِدیَارِکنارٍِِکردِعَضِراِشِلباس.
ِفقطِنٌِاشِگریٌ!ِدٍیدندِاشِبرجستٌِيایِگَنٌِرٍیِيایشِاشکِآرامِآرامٍِِگرفتِبغلِراِيایش
ِاشِخَشحالیِکَتاىِعهرِبرایِبلکٌِپدرشِزدنِدادِبرای ِراِاشِخندىٍِِخَشحالیِبَدِنعتقدِاٍ!
 !ِبَدِبیزارِخَدشِبَدنِننحَسِاز!ِسپردندِخاکِبٌِنادرشِيهراى

ِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

ِکردِخانَشِراِتلَیزیَنِشًیادِفیلوِاتهامِبا ِيهٌِآنِباٍِاالسٍِیلیامِکرد،ِنیِفکرِخَدشِبا.
ِدخترِیکِنَيایِعطرِاناِبَدِجنگندىِاٍ...ِزدِزانَِآند،ِشِخَابِبٌِکٌِشِعشقِنقابلِدرِشِقدرت
ِنغزِشِدلِکوِکو!ِبَدِدخترکِلبخندٍِِنگاىِنحتاجِشِقدرتٍِِبازٍِزٍرِیِيهٌِبا!ِکردِنیِشِنست
!ِداردِیِجفتٍِِنعشَقٌٍِحشیِگرگِيرِقَیِنردِيرِکردِقانعِراِخَدشِاٍِکرد،ِرامِراِشِسرکش
ِکٌِانگارِنداشت؟ِراِیِلطیفِجنسِتهنایٍِِبَدِنردِشَدِنیِنگرِباشد،ِاستحناِنبایدِشًیادِقلبِپس
ِبچرخدِبرعکسِساعتِدرِعقربٌِیکِیاِباشد؛ِسبزِپائیزٍِسطِدرختِیک ِنحلِشدِبلندِجایِاز!

ِاتاقِازِآرام.ِکردِتنِراِآنٍِِرفتِشِتیشرتِسهتِباغرٍرِباشدِکردىِیِنًوِکشفِتازىِکٌِدانشهندی
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ِگرفتِپیشِراِبامِپشتِراىٍِِرفتِبیرٍن ٍِاردٍِِکردِخوِیِکوِراِسرشِرسیدِکٌِآخرِپاگردِبٌ.
ِشدِبَمِپشت ِآسهانِبٌِیِقشنگِجلَىِیِسیاىِيهٌِآنٍِسطِدرِناىِقرصٍِِبَدِصافِآسهان.

ِزندگیِیِسیاىٍِسطِدٍِیِبراقِناىِنانندِدخترِآنِافتاد،ِدخترکِیادِناىِدیدنِباِشًیاد.ِبَدِبخشیدى
ِکردِنیِخَدنهاییِشًیاد ِنخصَصِچَبِسرِياِکفترِتهامِشد،ِنزدیکِيایشِکفترِیِقفسٌِبٌ.

ِبٌ.ِدٍختِچشوِآسهانِبٌِبازٍِِنشستِزانَِرٍیِبَمِپشتِزنینِرٍیِشًیاد.ِبَدندِخَابِخَدشان
ِسهتٍِِبیرٍنِخانٌِازِیِزدنِبريوِچشوِبر.ِشدِحاضرٍِِرفتِشِاتاقِداخلِيَاِشدنِرٍشنِنحض
 :گفتٍِِرفتِجلَ.ِشدىِرٍانٌِاشِندرسٌِسهتِترانٌِکٌِدیدٍِِبردِباالِراِکرکرى!ِرفتِنغازى

 .سالمِ-

 :گفتٍِِکردِتندِراِيایشِقدمِنصهوِشًیاد!ِنینداختِاٍِبٌِیِنگاىِنیوِحتیٍِِکردِتندِپاِترانٌ

 !جیگرم؟ِخَردىِنَشِزبَنُتِِدی؟ِنهیِرٍِننِجَابِچراِ-

 :گفتِآرامٍِِلرزانِصدایِفباِدخترک

ِچیِکٌِافتادیِراىِننِدنبالِکچلِسرٍِِتیپِبااینِخَای؟ِنیِچیِيان؟ِکچل؟ِگیِنیِچیِتَِ-
 !بشٌ؟

ِجَشیدِشِبدنِدرِخَنِانگارِگفتِکٌِياراِاین ِسهتٍِِکردِبرداشتنِقدمِبٌِنجبَرِراِپايایش!
 !دٍیدِاشِندرسٌ

ِانداختِزیرِراِسرشِکَبید،ِنیِاشِسینٌِدیَارِبٌِدخترکِدیدنِازِشِقلبِينَزِکٌِحالیِدرِشًیاد
ِکاپشنِباِسبزِجیبِششِشلَار!ِنهیدیدندِيایشِچشوِنَقعِآنِتاِانگار!ِببیندِراِشِلباسٍِِتیپِتا

ِخانٌِسهتِبٌٍِِکردِبازِراِشِدستِدٍرِیزدیِدستهال!ِزردٍِِنشکیِيایِکتَنیِی،ِخلبانِدارِپف
ِخَبی ِِدلیلِاینِاناِبَدِپشتِکوِنَيایشٍِسطِیکوِداد،ِترانٌِبٌِراِحق.ِرفتِنانندِآینٌِدرِباِای

ِخَدشِازِشًیاد!ِنشدن؟ِفریفتٌٍِِعاشقِبرایِستِنناسبیِبريانِآیا!ِشدن؟ِنداشتٌِدٍستِبرای
ِگَشِبٌِتاِشِقلبِشکستگیِصدایِکٌِشکستِچنانٍِِکردِحقارتِاحساسِکالبدشِاز!ِشدِزدىِدل



 www.Novel98.com 95               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِباٍِِرفتِترِجلَ.ِبَدِایستادىِنغازىِنزدیکِنضطربِپسریِاشِنغازىِسهتِافتادِراى!ِرسیدِشِرٍح
 :گفتِنحزٍنِصدای

 !آقاِسِبستٌِ-

 :گفتٍِِرفتِجلَِپسرک

 يستید؟ِشهاُِبرِشیشٌِشًیادِجسارتا ،ِ-ِ

 :گفتٍِِرفتِنغازىِداخلِشًیاد

 ...نذارِبرٍِننِداداشِبرٍِتعطیلٌِانرٍزِنغازىٍِلیِننوِ-

 :گفتِشًیادِحرفٍِسطِنَذبِپسرک

 !نغازىِنٌِمِداشتِکارِخَدتَنِباِ-

 :گفتٍِِکشیدِپایینِراِشِکاپشنِزیپِشًیاد

 فرستادى؟ِتَرٍِکیِدٍرٍرِاینِبَدنتِندیدىِببینوٍِایساِنیخَای؟ِچیِ-

 :گفتٍِِرفتِترِجلَِپسرک

کِتاریخِشِراستِنیالدى،ِاسهوِننِ- ٍِجدانِبیِطرفِاین.ِبَدِکوِمِحسابِتَِپَلِبَدِرسیدىِمِچ 
ِالاقلِبگیرمِرسیدِیٌِنشدِمِحَاسِاناِشرخرِبٌِدادمِشدِحاضرِمِپَلِننِشرخرِدستِدادىِچُکِِنا

!ِکنوِتٍِلِتاِبدىِرٍِچکِنبلغِبرابرِدٍِگٌِنیِدیرٍزِم،ِنغازىِآدِنیِشرخرىِبازِاالن!ِبگیرمِرٍِمِچک
ِگفتوِبراشِکٌِجریانُِِپیام،ِاسوِبٌِدارىِفانیلِیٌِخانَنوِنن!ِشکستٌِزدىِعطرمُِِيایِشیشٌِیِيهٌ
 !شهاِبَسِدستِبیامِگفت

ِنَياِاینِتهامِاگرِگفت،ِنیِخَدشِبا!ِبَدِدٍختٌِچشوِنیالدِپرپشتِنَيایِبٌِندتِتهامِشًیاد
 !داد؟ِنیِاٍِبٌِیِجَابِچٌِدخترکِانرٍزِبَدِشًیادِسرِبرای
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 :گفتٍِِکردِظریفیِاخوِشًیاد.ِدریدِراِشًیادِافکارٍِِکردِنصلحتیِیِسرفٌِنیالد

 پیام؟ِکدٍمِ-

ِکَبیدینِفلزیِپارچِکٌِیِنشَنِاٍنِبٌِنشَنِبَدى،ِتَنِدبیرستانِدٍرانِدٍستِگفت.ِدیگٌِپیامِ-
 !شِصَرتِتَ

ِراِاٍِپدرشِکٌِیِدٍرانِيهانِدبیرستانِدٍران!ِبَدِشًیادِزندگیِيایِیِتلخِیادآٍریِرٍزِانرٍز،ِانگار
 :گفتِنیالدِبٌِرٍٍِِفشردِراِنغازىِبرقِکلیدِشًیاد.ِفرستادِسرکارٍِِکردِننعِشِتحصیلِیِادانٌِاز

 .ِتَِبیاِ-

ِرٍیِبٌِرٍ.ِشدِنغازىِداخلٍِِزدِبخشیِرضایتِلبخندِشًیادِتَسطِشدنشِپذیرفتٌِازِشادِنیالد
 :گفتٍِِنشستِدادِنیِدانٌِشِخرٍسٍِِنرغِبٌِکٌِشًیاد

 کنید؟ِنیِمِکهکِ-

 خانَم؟ِپَنٌِخَايرشِشَيرِارى؟ِایناییِپیامِدانادِتَِ-

 .درستٌِ-

 آد؟ِنیِبرِننِدستِازِیِکهکِچٌِخانِزبلِخبِ-

،ِشِاسوِ-  .کنٌِنیِزندگیِاینجاِگفتِقدرت 

 :گفتٍِِنشستِصندلیِرٍیِشًیاد

 خب؟ِنیشناسوِقدرت؛ِآيان...ِقدرتِ-

ِدستِبگیدِنیشٌِشَنیِبزرگِشهاِدارن،ِشنَیِحرفِشهاِازِکنیدِنیِانرِيهٌِبٌِشهاِاینجاِگنِنیِ-
 .دادمِرٍِچکِپَلِننکٌِبردارى؟ِننِسرِاز

 :گفتٍِِکشیدِاشِخرناییِيایِسیبیلِبرِدستیِشًیاد
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 کنٌ؟ِنیِکاراِچیِچطَرى؟ِپیام.ِگوِنیِبًشِخبِخیلیِ-

 .بايوِمِنشغَلیِخَبٌِ-

 .کنوِنیِخبرتِگفتوِبًشِبذارِشهارىِ-

ِکارتٍِِبردِشِسیَشرتِجیبِدرِدستِلبخندِباِشد،ِبلندِجایشِازٍِِکشیدِیِراحتِنفسِنیالد
 :گفتٍِِگرفتِشًیادِسهتِراِاشِفرٍشیِادکلن

 .کنوِنیِتقدیوِچشهوِرٍِخَاستیدِيرچی.ِبیاریدِتشریفِخَاستیدِس،ِنغازىِکارتِاینِ-

 :گفتٍِِفشردِاشِچَبیِیِصفحٌٍِِنیزِشیشٌِبینِراِکارتِشًیاد

 .برسَنِسالمِپیامِبٌ.ِنیستوِبازیاِسَسَلِاینِايلِننِ-

ِرفتِبیرٍنِنغازىِازٍِِدادِتکانِسریِرضایتِباِنیالد ِکشیدِپایینِراِکرکرىِشًیاد. ِشِدل.
ِببیندِراِيیچکسِخَاستِنهی ِکردِنگاىِخَدشِبٌٍِِنشستِنغازىِکنارِآینٌِرٍیِرٍبٌ! ِکنَنِتا.

ِسیاقٍِِسهتِاینِاگرِبَد؟ِکٌِانتخابِتنٍِِجسوِاین!ِبَدِنشدىِبیزارِخَدشِازِاینگَنٌِيیچَقت
ٍِِشِسراغِبرٍدِکٌِکسیِدنبالِگشت،ِنیِنظنَنٍِِنقصرِدنبال!ِشد؟ِنهیِنَِکوِگرفت،ِنهیِپیشِرا
.ِکشیدِنیِفریادِزد،ِنیِضربٌِنغازىِيایِدیَارِبٌِنشتِباٍِِشدِبلند!ِبديدِجانِلگدشٍِِنشتِزیر

ِکردِنیِبغضِناباٍرانٌِگايی ِ ِدلشِدیگریِچیزِيرِیاِباشدِقَیِخَاستِنهیِشِدلِدیگر!
ِِبیِنیالدِاینِجایِحتیِخَاستِنی ِبیستِازِبعدِِراِشِدلِاٍ!ِداشتِنَِکهیِالاقلٍِلیِبَدُِعرض 
ِآرامِشًیاد.ِزدِکرکرىِبٌِضربٌِچندِکسی!ِِبَدِشدىِخَردِیِندتِازِبعدٍِِبَدِکردىِپیداِدٍسالٍِ

 :گفتِزنانِنفسِنفسٍِِگرفت

 .تعطیلٌِ-

 :گفتٍِِزدِایِضربٌِتکِپاالنِکیا

 نشتی؟ِناِبرایِحتیِ-
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ِبازِشًیادِشدِداخلِکٌِپاالنِکیا.ِفرستادِباالِراِکرکرىٍِِکردِپاکِشِشرتِتیِباِراِيایشِعرقِشًیاد
 :گفتٍِِانداختِکرکرىِبٌِیِنگاىِکیا!ِدادِپایینِراِکرکرى

 ی؟ِنیستِفرمِرٍِچیٌِ-

 :گفتٍِِدٍختِيوِدرِراِيایشِاخوِشًیاد

 داری؟...ِسیگارِ-

 :گفتِگرفتِنیِشًیادِسهتِبٌِراِسیگارشِپاکتِکٌِحالیِدرٍِِزدِپَزخندِکیا

 !داری؟ِدستِبپرسنِتَِازِنیهَنٌِاینِنحلِ-

ٍِِزدِسیگارِبٌِعهیقِپکِچندٍِقفٌِبی.ِکردِشِرٍشنِفندکِباٍِِقاپیدِپاکتِازِراِسیگارِنخِشًیاد
ِبازِراِنغازىِدرٍِِدادِباالِراِکرکرىِکیا.ِافتادِیِعهیقِیِسرفٌِبٌِزنانِيوٍِِفرستادِبیرٍنِراِدٍدشِبعد
 :گفتِکیاٍِِگرفتِسیگارِازِدیگرِدمِچندِياِسرفٌِبٌِتَجٌِبیِشًیاد.ِکرد

 خَدُت؟ِندیِکشتنِبٌ.ِآدِبیِتازىِيَایِمِگذاشتِبازِدرٍِ-

ِرٍشنِراِبعدیِسیگارِيایشِلبِبینِسیگارِآتشِباٍِِبرداشتِنیزِرٍیِازِراِسیگارِپاکتِشًیاد
 :گفتٍِِنشستِصندلیِرٍیِکیا!ِکرد

 .بزنِحرفُتِِبشینِپسر،ِنزنِقدمِاینقدرِ-

 :گفتٍِِکردِرٍشنِراِبعدیِسیگارِشًیاد

 !شدمِنتنفرِيهٌٍِِخَدمٍِِقیافٌِاینِازِ-

 .خَرىِنهیِحرفاِاینِبٌِناِیِخَنِگرٍىِبیخیالِداشِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ِترانٌ)
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 .بابامِبٌِبدمِاینُِِگفتٌِمِنانانِ-

 :گفتٍِِگزیدِراِشِلبِترانٌ

 ُبری؟ِشیشٌِبریِبایدِحتهاِ ِ-

 :گفتٍِِکردِنرتبِراِاشِنغنعٌِشیرین

 .بخرىِبایدِشَِقطعِاینِخرابٌِنَنِیخچالِخب،ِآرىِ-

 !آمِنهیِنن...ِپسِ-

 :گفتٍِِانداختِترانٌِبٌِایِپرسشگرانٌِنگاىِشیرین

 .دیگٌِریوِنیِبايوِندارىِکاریِکسیِرٍِتَِ-

 !بشوِضایعِبایدِانرٍزِيهینِکنار،ِبذارمِمُِِبَدنِیِخجالتِمِزندگیِکلِتَِاٍندمِیکبارِ-

 چیٌ؟ِشًیادِآقاِباِتِنشکلِترانٌ؟ِچیٌِجریانِ-

 !رٍزِيرِشیرین،ِنیشٌِمِنزاحوِرٍزِيرِ-

 :گفتٍِِایستادِخیابانِکنارِشیرین

ِیِپاکِچشوِبٌُِبرِشیشٌِشًیادِضهنِدرِبابا؛ِپیشِبرمِننِخیابَنِاینطرفِبهَنِتَِخبِخیلیِ-
 .دیدیِازشِِچیِتَِنهیدٍنوِننِنحلِتَِنعرٍف ِ

 :گفتٍِِزدِپَزخندیِترانٌ

 تر؟ٍِحشتناکِاینِازِچیِش،ِجیبِتَِدیدمِتیزِچاقَیِیٌِ-

 :گفتِترانٌ.ِانداختِيایشِشانٌِرٍیِنجددٍِِدرآٍردِاشِکَلیِکیفِداخلِازِراِقطعٌِشیرین

 .ننتظرمِاینجاِننِتَِبرٍِ-
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ِدستٍِِکردِخارجِشِکیفِازِبَدِسنگینِکٌِراِحافظِشعرِکتابِترانٌٍِِشدِردِخیابانِازِشیرین
ِتاِبَدِبردىِخَدشِباِراِحافظِکلیاتِندارد،ِفعالیتِزیادِدانستِنیِکٌٍِرزشِزنگِبرایِانرٍز.ِگرفت
 .ِکردِنیِدنبالِياراِناشینِچشوِباٍِِگرفتٌِبغلِراِکتاب!ِشَدِگرمِسرش

ِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 .بخریِرٍِشِلنگٌِیکیِگفتِدادِباباِرٍِقطعٌِاینِباباِ-

 :گفتٍِِکردِخانَشِراِسیگارشِکیا

 .بریوِبايوٍِایساِ-

 :گفتِسریعِشیرین

 .شِبرسَنوِبرمِبایدِخیابَنِ ِاٍنطرفِمِدٍستِنٌِنٌِ-

ِگرفتٌِصدایِباٍِِکردِبلندِنیزِرٍیِازِراِسرشِشًیادِشد،ِيیجی"ِدٍست"ِیِکلهٌِاینکٌِنحضِبٌ
 :گفت

 آبجی؟ِکَِتِدٍستِ-

 :گفتٍِِکردِاشارىِخیابانِطرفِآنِبٌِشیرین

 .ٍایسادىِنجاریِرٍِبٌِرٍِاٍنجاست،ِ-

ِدرِببیند،ِراِزارشِحالِدخترکِخَاستِنیِشِدل.ِرفتِبیرٍنِنغازىِازٍِِشدِبلندِجایشِازِشًیاد
ِيایِچشوِحالِبٌِدلشِدخترِآنِخَاستِنیِانا!ِبَدِنکردىِاستقبالِترحوِازِيیچَقتِکٌِصَرتی
ِبسَزدِشدىِکبَدِيایِنشتٍِِقرنز ِدیگریِکسیِگردنِراِتقصیرِبديد،ِتَضیحِخَاستِنی!

ِاینِیِيهٌِازِجدا!ِنحلٌِنردنانِبٌِکردىِشبیٌِراِخَدشِنحلِاینِدرِناندنِبرایِبگَید!ِبیندازد
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ِيرچندِکند،ِيایشِگَشِجانِنَشِراِکرشهٌِپرِصدایِآنِدٍبارىِتاِکشیدِنیِپرِشِدلِنسائل
ِترِجلَِشًیادِچٌِير.ِشدِنزدیکِاٍِبٌِآرامِآرام!ِباشدِتحقیرٍِِتَيینِياِصدِنتحهلِصداِآنِکٌ
 :گفتِآرامِشًیاد.ِبَدِچسباندىِشِقلبِبٌِراِکتابِترسِازٍِِرفتِنیِعقبِعقبِترانٌِرفت،ِنی

 ...نن...ِننِ-

ِبقالِبساطِنحالِراِنجارِبساطِيوِاینبارِتاِبگذاردِفرارِبٌِپاِرٍِپیادىِازٍِِبرگرددِعقبِبٌِترسیدِترانٌ
ِشًیاد!ِکردِتندِپاِعریضٍِِپًنِخیابانِطرفِبٌِفکرِبیِدٍید،ِخیابانِسهتِيهینِبرای!ِبریزدِبًو

ِشًیادِشد؛ِنزدیکِترانٌِبٌِزیادِسرعتِباِیِناشینِاینکٌِتا.ِبَدِزدىِزلِاٍِبٌِترانٌِکارِازِنتعجب
ِدادِشُِيلِنحکوٍِِدٍیدِترانٌِسهت ِناشینِبٌِضربِباِشًیادٍِِشدِپرتِخیابانِطرفِآنِترانٌ!
ٍِِشدِپیادىِرانندى.ِشدِبلندِزنینِرٍیِازِسختیِبٌٍِِپیچیدِاشِبینیِدرِشدیدیِدرد.ِکردِبرخَرد

 :زدِفریادِطلبکارانٌ

 ِناشین؟ِجلَِپریِنیِچراِدیٍَنٌِباباِيٍٍَشِ-

ِبیرٍنِنغازىِازِپاالنِکیا.ِکردندِدرگیریِبٌِشرٍعٍِِبردِحهلٌِرانندىِسهتِزنانِنفسِنفسِشًیاد
ِبَد،ِرفتٌِيَشِازِکٌِترانٌِبٌِشیرین!ِبَدندِافتادىِرانندىِجَنِبٌِنفریِدٍ!ِرفتِشًیادِکهکٍِِآند
ٍِِکشیدِجیغِترسِباِشیرین!ِنهیدادِنشانِیٍِاکنشٍِِخَردِنهیِتکانِترانٌِاناِزدِنیِسیلیِندام
 :گفت

 .بیهارستانِببریوِرٍِترانٌِبیاینِکنید،ٍِلشِاٍنُِِ-

.ِشنیدِبَد،ِکردىِيایشِچشوِنًهانِراِیِخَابِبیِرٍزِچندینِکٌِیِدخترکِاسوِاٍلِبارِبرایِشًیاد
 :گفتِترسِباٍِِنشستِزانَِرٍیِشیرینِنحلٍِِدٍیدِترانٌِسهتٍِِکردِرياِراِرانندىِنردِیِیقٌ

 شدى؟ِچیِی...چِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِشیرین
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 .بگیریدِناشینِیٌِشدى،ِيَشِبیِاحتهاال ِِ-

ٍِِکردِاشارىِکرد،ِنیِیِکجِدينِایشِسَرنٌِفرمِیَنیِرٍیِکٌِخَنِقطرىِچندِبٌِاضطرابِباِشًیاد
 :گفت

؟ِچراِشِشکو...ِشِ-  !خَنی 

 :گفتٍِِکردِشًیادِصَرتِبٌِیِنگاىِشیرین

 !ِرٍشِچکیدىِشهاستِبینیِخَنِ-

 :گفتٍِِزدِرانندىِصَرتِبٌِیِنحکوِسیلیِپاالنِکیا

 !فًهیدی؟ِبیهارستان،ِببرشَنِبتهرگِکَرِنرتیکٌِ-

ِکندِبلندِراِترانٌِآندِشیرین.ِنشستِفرنانِپشتِنداشتِنخالفتِنایِزیادِخَردنِکتکِازِکٌِنرد
ِراِشِدستِیکِباشدِگرفتٌِدستِراِیِگلِبرگِانگارِکٌِجَریِاحتیاط،ِباِشًیاد!ِنرسیدِزٍرشِانا
ٍِِشدِسَارِجلَِيوِخَدش.ِِبردِناشینِداخلٍِِگذاشتِترانٌِزانَیِزیرِراِدیگرشِدستٍِِسرِزیر

ِشتابِباِشًیاد.ِرسیدنِاصلیِخیابانِدرنانگاىِبٌِزٍدِخیلی.ِشدِجاگیرِترانٌِپایِکنارِعقب،ِشیرین
 :گفتِپذیرشِبٌِرٍِدستپاچٌٍِِرفتِدرنانگاىِداخل

 .فَراِ ...ِدارمِنیازِبالنکاردِیٌِ-

 :زدِدادِکالفٌِشًیاد.ِبَدِپخشِپزشکِباِکاریِصحبتِنشغَلِپذیرشِنسئَل

 .خَامِنیِبالنکارد!ِحسابیِزنِتَامِباِ-

 :گفتٍِِکردِقطعِراِشِصحبتِپذیرشِنسئَل

 !آرٍمِيهینطَرٍِِآقاِباشیدِنَدبِزنو؛ِنیِحرفِدکترِباِدارمِننوِ-
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ِنگاىِشًیادِبٌِنتعجبِپرستار.ِبردِيجَمِبخشِگَشٌِبالنکاردِسهتِبٌٍِِگفتِباباییِبرٍِشًیاد
 ِ:گفتٍِِکرد

 آقا؟ِنیبریِکجاِبالنکاردٍِ-

ِرساندِناشینِبٌِراِبالنکاردِسرعتِباِصداياِسرٍِبٌِتَجٌِبیِشًیاد ِترانٌٍِضعِدیدنِباِنگًبان.
ِشًیاد.ِخَاباندندِبالنکاردِرٍیِراِترانٌِشًیادِکهکِباِشیرین.ِکردِصادرِراِحیاطِبٌٍِرٍدِیِاجازى
ِدیدنِباِپذیرشِنسئَل.ِکندِنیِحهلِراِارزشیِباِچیزِانگار.ِدادِنیِيلِراِبالنکاردِدقتِباٍِِآرام

 :گفتٍِِرفتِپذیرشِسهتِشیرین.ِبرگرداندِرٍٍِِکردِیِغلیظِاخوِشًیاد

 کنید؟ِرسیدگیِبًشِنهکنٌِرفتٌِيَشِازِناِنریضِخانَم،ِسالمِ-

 :گفتِپذیرشِنسئَل

 ِآقایی؟ِاٍنِيهراىِ-

 :گفتِنضطربِشیرین

 .دٍستهوِيهراىِننِدارى؟ِفرقیِچٌِ-

 چیٌ؟ِِبگَِرٍِفانیلیشٍِِاسوِخبِخیلیِ-

 .نرادیِترانٌِترانٌ،ِ-

 .صندٍقِبرٍِخبِ-

ِلبخندٍِِکردِنعاینٌِتزریقاتِتختِرٍیِراِترانٌِدکتر.ِدادِانجامِياراِکارِتهامِسرعتِنًایتِباِشیرین
 :گفتِحرصِباِشًیاد.ِزدِایِشدىِکنترل

 ...بٌِ-

 :گفتِسریعِپرد،ِنیِبیرٍنِشًیادِدينِازِرکیکیِحرفِاالنِنیدانستِکٌِشیرین



 www.Novel98.com 104               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 افتادى؟ِیِاتفاقِدکترِخانَمِ-

 :گفتٍِِزدِنًرِراِاشِنسخٌِدکتر

ِِگفتوِسرتِرٍِبَدیِگذاشتٌِدرنانگاىُِِچنانِ-  چشٌ؟ِتَنِنریض 

 :گفتٍِِشدِبازِیِکوِيایشِاخوِشًیاد

 چیٌ؟ِشِنشکلِحاالِ-

 ِافتاد؟ِاتفاقیِچٌ!ِحدِازِبیشِترسیدنِیاِزدىِيیجان.ِيهینِفشارىُِافتِفقطِيیچیِ-

 :گفتٍِِکشیدِجلَِراِاشِنغنعٌِشیرین

 ...ٍِکنارِدادُِيلشِآقاِاینِکٌِکنٌِتصادفِبَدِنزدیکِ-

 :گفتٍِِشدِدقیقِشًیادِصَرتِرٍیِدکتر

 .شکستٌِتَنِبینیِگهانوِبٌِبشید،ِنعاینٌِبایدِشهاِآقاِ-

 :گفتٍِِکردِجهعِراِصَرتشِشًیاد

 .خَردِبًوِتندِخیلیِناشینِ-

 .ننِاتاقِداخلِبیاریدِتشریفِشهاِ-

 :دادِادانٌِشیرینِبٌِرٍِبعدٍِ

ٍِِبگیرِبراشِبرٍِبشٌِتزریقِسرمِتَیِبایدِکٌِتقَیتیِآنپَلِچندتاٍِِسرمِیٌِيوِدخترِاینِِنسخٌِ-
 .آدِِنیِيَشِبٌِکننِتزریقِبراشِبگَِپرستاراِازِیکیِبٌ

 :گفتٍِِقاپیدِشیرینِدستِازِراِنسخٌِشًیاد

 .پیچوِنیِخَدمِ-
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 .ِناندِترانٌِسرِباالیِشیرینٍِِرفتِدکترِاتاقِداخلِشًیادِسرمِشدنٍِصلِازِبعد

ِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

 .شکستٌِشِبینیِگفتِدکترِشًیاد،ِآقاِطفلکِ-

 :گفتِآرامٍِِزدِیِپلکِحالِبیِترانٌ

 رفت؟ِ-

 .فعال ِِدکترىِاتاقِتَِ-

 !دیدمِيامِچشوِجلَیِنرُگٍِِایِ-

 :گفتٍِِزدِیِشیطَنِلبخندِشیرین

 .ياِدارىِدٍستِخیلیِ-

 :گفتٍِِکردِجهعِراِاشِِقیافٌِکهرِدردِازِترانٌ

ِبخَایِراستُشٍِِلی.ِکٌِبشٌِنزاحهوِنهیشٌِدلیلِبَدِحقشِاناِزدمِحرفِباياشِبدِخیلیِصبحِ-
 !کنوِتشکرِازشِحتیِنهیشٌِرٍم

 !نکنِناٍجٍِِکجُِتِِقیافٌِاینجَریِگفتنِنَقعِننتًا.ِيهینِنهنَنِبگَِکٌِنهیخَادِشدنِرٍِ-

 :گفتٍِِنشستِتختِیِلبٌِشیرینٍِِخندیدِترانٌ

 ِنیکنی؟ِاینجَریُِتِِقیافٌِچراِحاالِ-

 !ِشدِداغَنِکهرمِکردِپرتوِچنانِ-

 :گفتٍِِآندِتَ.ِگرفتِشیرینِازِشًیادِآندنِراِکلهاتِادایِفرصت
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 ...بًَشِ-

ِلبِاشِبینیِبادٍِِکبَدیِدیدنِازِترانٌ.ِخَردِراِشِحرفٍِِزدِلبخندِترانٌِبازِيایِچشوِدیدنِباٍِ
ِشدِشرنسارِبَدِدادىِدستشِکٌِکاریِبابتٍِِگزید ِراِسکَتٍِِشدِبلندِتختِیِلبٌِازِشیرین.

 :شکست

 .بزنوِقدنیِیٌِحیاطِتَِبرمِننِخبِ-

ِکشیدِتختِطرفٍِِانداختِچنگِشیرینِنانتَیِآستینِبٌِترانٌ ِشیرین. ِجلَیِسختیِبٌِ
ِندتِتهامِکٌِشًیاد.ِرفتِبیرٍنٍِِگرفتِترانٌِنشتِنیانِازِراِآستینشِزٍرِباٍِِگرفتِراِاشِخندى
 :گفتٍِِرفتِترِجلَِکهیِشیرینِرفتنِباِبَدِترانٌِچشهانِنات

 خَبی؟ِ-

ِحسِراِآنِشًیادِچشهًایِِنبایدِدانستِنی!ِداشتِایِکنندىِخیرىِنغناطیسِآبیِیِتیلٌِدٍِآنِ
ِشَدِعاشقشِدلِصدِنٌِدلِیکِغزالٌِقَلِبٌٍِِکند ِکٌِکردِنیِگَشزدِاٍِبٌِيهیشٌِغزالٌ!

ِيایشِدستِشد،ِناآرامِشِقلبِبازِترانٌ!ِديدِنیِتشکیلِراِاشِزیباییِازِبیشتریِنیوِچشهًایش
ِشًیادِیِخیرىِنگاىِازِخَاستِنی.ِچرخاندِحلقٌِدرِراِيایشِچشوِنردنک.ِافتادِلرزىِبٌٍِِشدِسرد
ِقفلِراِشِزبانٍِِشدىِریزِسرٍِجَدشِدرِحیاٍِِخجالتِحس!ِنبَدِنَفقِچندانٍِلیِباشندِانانِدر
ِخَدشِبٌِتکانیِنَذبِترانٌ!ِبَدِکردىِطیِراِتختِطَلِنصفِحاالِرفت،ِترِجلَِشًیاد.ِبَدِزدى
ِباٍِِچرخاندِشًیادِنخالفِطرفِراِسرش.ِشَدِبًترِِاٍضاعِبرگرداندِراِرٍیشِاگرِکردِگهانٍِِداد

 :گفتِلرزانِصدای

 .بهیرمِنن...ِنذاشتیِاینکٌ...ِبابت...ِنرسیِ-

 :گفتِتریِبلندِصَتِباِنجددِنشنیدِجَابیِکٌِترانٌِ

 نهیدید؟ِجَابِچرا...ِنهنَنِگفتوِ-
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 :گفتٍِِرفتِطرفِآنٍِِزدِدٍرِراِتختِشًیاد

 !بشنَمِخَامِنیِتَرٍِصدایِشنَم،ِنیِدارمِدٍسالٌٍِِبیستِخَدمُِِصدایِ-

ِسهتِبٌِبازِراِسرش!ِنیلرزیدِخَدشِبرِبیدگَنِبَد،ِنشدىِکالمِيوِایِغریبٌِنردِباِتابحالِکٌِترانٌ
!ِبَدِسردشِحالِعینِدرٍِِگرفتٌُِگرِشِتنِبَد،ِنَذبِحالتِاینِاز.ِناندِساکتٍِِچرخاندِنخالف
ِکٌِراِشًیاد.ِآندِداخلٍِِشدِحالشِناجیِپرستارِکٌ!ِشَدِسکتٌِبٌِختوِحسِاینِعابقتِنیترسید

 :گفتِنتعجبِدید

 رفتید؟ِدکترِپیشِشکستٌِتَنِبینیِشهاِآقاِ-

 :گفتٍِِرفتِخرٍجیِدرِبٌِرٍِآندِنهیِخَششِنزاحوِاینِازِيیچِکٌِشًیاد

 .رفتوِبلٌِ-

ِشًیاد.ِرفتندِشًیادِنغازىِسهتِبٌِآژانسِباِسٌِيرِترانٌ،ِدستِازِسرمِسَزنِشدنِخارجِازِبعد
ِایِتنٌِناچاراِ ِبَد،ِقًرِاتاقِکردنِترکِبرایِشیرینِباِکٌِترانٌ.ِرفتِآژانسٍِِکردِحسابِراِکرایٌ
 :گفتٍِِزدِبًش

 کَ؟ِمِکیفِ-

 :گفتٍِِبديدِباالِراِکرکرىِتاِبَدِایستادىِشًیادِپشتِشیرین

 .سِنغازىِتَِ-

 :گفتٍِِشدٍِاردِشیرینِسرشِپشتٍِِشدِنغازىِداخلِشًیاد

 .ببرمِبراشِرٍِترانٌِکیفِننِببخشیدِ-

ِنزدیکِکٌِقطَریِکتابِدیدنِباِشًیاد.ِبرداشتِبَد،ِنغازىِزنینِبخشِکٌِراِکیفٍِِگفتِراِاین
 :گفتٍِِرفتِجلَِبَدِافتادىِزنینِرٍیِصندلی
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 .باشٌِنچسبیدىِبًشِخَردىِشیشٌِبتکَنشِخَبِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِشیرین

 .آژانسِازِنهنَنِ-

 :شنیدِراِترانٌِِصدایِبرداردِراِکتابِشدِخوِتاِشًیاد.ِرفتِبیرٍنٍِ

 ِکَ؟ِمِحافظِدیَانِپسِ-

 .ترانٌِبیخیالِ-

 .بگردِرٍِنغازىِزنینِبرٍ!ِنهیبرىِخَابوِنخَنوِاٍنَِخَابوِرختِتَِيرشبِننِ-

 .بگردِبرٍِخَِ-

 .کٌِنهیشٌِرٍمِننِِ-

 :گفتٍِِشدِنغازىِداخلِشیرینِلحظٌِيهینِدرٍِِدادِيلِصندلیِزیرِراِکتابِِشًیاد

 نیَفتادى؟ِکتابِاینجاِببخشیدِ-

 :گفتٍِِانداختِسریِسرِنگاىِشًیاد

 .نهَندىِجاِيیچیِنٌِنٌِ-

 :گفتٍِِدادِيَلِدرِطرفِبٌِراِشِچرخِعصبیِبًرام.ِبرگشتِخانٌِبٌِشیرینِحرفِازِانیدِناِترانٌ

ِبیِیِخالٌِاٍنِباِکردیِیخِرٍِسنگِایناِعهَتِجلَیِننُِِکٌِشبِاٍن!ِآفرینِشدیِدختریِخَبِ-
 .کردیِدیرِکٌِبَدیِگَریِکدٍمِنیستِنعلَمِانرٍزمِحاالِفکرت

 :گفتٍِِرفتِپیشِقدمِچندِخانٌِدرِترانٌ

 !بَدمِگَرِتٍَِاقعاِ ِنهیداد،ِمُِيلِناشینِجلَیِازِکسیِاگرِ-
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 :گفتٍِِکردِنگايشِنشکَکِبًرام

 چی؟ِیعنیِ-

 !ناشینِزیرِرفتوِنیِداشتوِیعنیِ-

 :گفتٍِِرفتِاتاقِدرِترانٌِدنبالِچرخِباِبًرام

ِکجِپاتَِرفتٌِیادمِکردنِپدریِنشینوِخَنٌٍِِعلیلِچَنِنکنِفکرِنیدمِاخطارِبًتِدارمِترانٌِ-
 !شکنوِنیِپاتَِقلوِبذاری

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 :گفتٍِِانداختِچنگِرٍِشِگَنٌِفلَر

؟ِقیافٌٍِِریختِچٌِاین!ِعالوِخاکٍِایِ-  ِای 

 :پرسیدِنگرانِفلَر.ِنشستِسفرىِسرٍِِدادِتکانِسرِتاسفِباِجهشید

 رفتی؟ِدکترِ-

 :گفتٍِِگذاشتِسفرىِسرِراِناستِپاکتِشًیاد

 .بندازمِجاشِدارمٍِقتِيفتٌِیکِتاِگفتِرفتوِدکترِبعدشو.ِيهینِکردمِکَچیکِتصادفِیٌِ-

 :گفتٍِِکردِطیِپذیرائیِسهتِراِياِپلٌِشًرام

 .ِصَرتتِشدىِکبَدِاینجَریِکٌِشکستٌِدناغتِ-

 :گفتِرسیدِشًرامِبٌٍِقتیٍِِرفتِياِپلٌِسهتِشًیاد

 ...بًتِدادِکردیِقًرِباياشِدخترىِاٍنِداشتیِآينگِسریِیٌِ-

 خب؟ِداریَش؟ِآيانِ-
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 .ننِاتاقِبیارِضبطِباِخَردیوِشامِ-

ِانداختِصَرتشِبٌِنگايیِاتاقشِقدیِآینٌِدرِيایشِلباسِتعَیضِازِبعدِشًیاد ِبادِاشِبینی:
ِکردِنیِنهائیِخَدِنشًَدیِکبَدیِ ِتهاناِ ِاشِعسلیِيایِچشوِزیرٍِِبَدِکردى ِيایشِچشوِباز.
ِراِخَدش!ِبَدِنشدىُِکفریِنَیشِکوِسرِازِقدرِاینِبٌِبحالِتاِيیچَقتِشد،ِکشیدىِسرشِسهت

ِازٍِِبرگرداندِآینٌِازِرٍِِانزجارِبا.ِنهیخَاستِبَدِشدىِترانٌِتهسخرِنَجبِکٌِکالبدیٍِِجلدِاینِدر
ِآبِلیَانِجهشید.ِکردِنیِبازیِبشقابشِبرنجِيایِدانٌِقاشقِباِسفرىِسر.ِرفتِپذیراییِبٌِشِاتاق
 :گفتٍِِکشیدِسرِالجرعٌِرا

 .پدرِبخَرِشانُتِِخب؟ِچتٌِ-

 :گفتٍِِجَیدِراِديانشِنحتَیاتِشًرام.ِنشنیدِراِجهشیدِحرفِبَدِغرقِافکارشِدرِکٌِشًیاد

 .خَردىِشامِنغازىِدرِحتهاِ ِ-

 :گفتِزدىِيَلٍِِباالپریدِکٌِزدِشًیادِبٌِتلنگریِآرامِبَدِنشستٌِشًیادِکنارِکٌِفلَر

 شدى؟ِچیِ-

 :گفتٍِِکردِاشارىِشًیادِیِنخَردىِدستِبشقابِبٌِفلَر

 .شدِسردِبخَرِشانُتِِيیچیِ-

ِراِافتادِدخترکِکیفِازِکٌِزخیهیِکتابِکردِسعیِراىِتَیِبارِچندینِبَد،ِقرارِبیِدلشِشًیاد
 :گفتٍِِشدِبلند!ِنبَدِکافیِنَرِاناِبخَاند

 .نهنَنِسیرمِ-

 نادر؟ِنخَردیِچیزیِکٌِتَِ-

 :گفتٍِِرفتِياِپلٌِطرفِشًیاد
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 .ندارمِنیلیِ-

ِیِصفحٌ"ِحافظِدیَان"ِبَدِنَشتٌِجلدشِرٍی.ِکردِبازِراِقطَرِکتابٍِِنشستِاتاقشِفرشِرٍی
 :بَدِشدىِنَشتٌِاٍلش

 .نشاعرىِیِنسابقٌِبرندىِنرادیِترانٌِبٌِتقدیوِ-

 :کردِجلبِراِنظرشِشعریِباالخرىٍِِکردِنشايدىِراِکتابِيایِبرگِشًیاد

 ناِجامِبرافرٍزِبادىِنَرِبٌِساقیِ-

 ناِکامِبٌِشدِجًانِکارِکٌِبگَِنطرب

 ایوِدیدىِیارِرخِعکسِپیالٌِدرِنا

 ناِندامِشربِلذتِزِخبرِبیِای

 عشقِبٌِشدِزندىِدلشِکٌِآنِنهیردِيرگز

 ناِدٍامِعالوِجریدىِبرِاستِجبت

 قدانِسًیِنازٍِِکرشهٌِبَدِچندان

 ناِصنَبرخرامِسرٍِجلَىِبٌِکاید

ِاتاقِدرِصدایِبا.ِکردِنیِگوِراِخَدشِکلهاتِازِيرکدامِنعنیِدرِيربارٍِِکردِنیِيیجیِراِکلهات
 :گفتٍِِگذاشتِشًیادِجلَیِراِکاستِنَارِچندٍِِضبطِشًرام.ِگذاشتِتختشِزیرِراِکتاب

 .قشنگنِایناِبیاِ-

ِشدِبلندٍِِبرداشتِياراِکاستٍِِضبطِشًیاد ِرفتِبَمِپشتِسهتٍِِبیرٍنِاتاقِاز. ِآخرِپاگرد.
ِرٍیِارزنِنشتِچندِبرایشانٍِِکردِبازِياراِکفترِگنجٌِدر.ِشدِبَمِپشتٍِاردٍِِکردِخوِراِسرش
ِشًیاد.ِکردندِغذاِخَردنِبٌِشرٍعٍِِرفتندِياِدانٌِسهتِحریصانٌِياِکفتر.ِریختِبَمِپشتِزنین
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ِالکیِفرشِرٍیشِکٌِچَبیِکَچکِتختِرٍی.ِآندِکنارٍِِگذاشتِياِدانٌِکنارِيوِراِآبشانِظرف
ِاناِکردند؛ِنیِخَبِياِبستٌِزبانِاینِيهیشٌِراِحالش.ِکردِرٍشنِراِضبطٍِِنشستِبَدِکردىِپًن
ِبگیردِآرامِنهیتَانستِایِلحظٌِکٌِبَدِقَیِایِاندازىِبٌِنجًَلشٍِِنانعلَمِحالِاین ِجیبِدر!

ِآٍردِبیرٍنِراِبَدِخریدىِکٌِسیگاریِجعبٌٍِِبردِدستِکاپشنش ِجایِدرٍنِياراِکاستِازِیکی.
 :زدِآتیشِراِيایشِلبِبینِسیگارٍِِگذاشتِضبطِنخصَص

 شقایقِخَنِدلتِنحلِدلوِ-

 شقایقِبارٍنِدریایِيامِچشو

 شقایقِآسَنٌِبستنِدلِبریدنَلیِدلِِنَنٌِنیِنردنِنحلِ

 ِنیستِدٍتاِیکیِننِدردِشقایقِ

ِجداِننِازِنفسِِیکِحتیِکٌِدستًاشِرٍِننِخَنِخشکیدىِکسیِنیستِياِبیگانٌِازِننِدردِآخٌ
 ِنیست

 شقایقِعاشـقِيهیشٌِگـلِشقـایقٍِایِشقایق

 نهیشٌِعاشقِکسیِاینجاِآخٌِغریبوِخیلیِننِِاینجا

 (ِشقایق_داریَش)

ِباِراِسیگارش!ِدادِنیِقَرتِراِشِبغضِانرٍزِبَدِبارِچندنینِبَد،ِبرداشتٌِترکِترانٌِحرفِازِدلش
ِکشیدىِرخشِبٌِراِاٍِنَییِکوِترانٌ.ِکردِلٌِپايایشِزیرِراِقبلیٍِِکردِرٍشنِانگشتانشِبینِسیگار
ِبَدِنکردىِنگاىِعیبِعنَانِبٌِنَضَعِاینِبٌِيیچَقتِشًیادٍِِبَد ٍِِزدِسیگارِبٌِعهیقیِپک.

ِداشتِنَِبایدِشدنِعاشقِبرایِنهیدانستِاٍ.ِشَدِتکرارِتاِزدِبازِراِآينگ ِسرکَفتِخَدشِبٌ!
 !ِگرفتِنیُِگرِتنشِتهامٍِِآٍردِنیِیادِبٌِراِترانٌِبرانگیزِتحسینِصدایِگايیٍِِزدِنی

ِِِِِِِِِِِِِِِ****** 
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 (ترانٌ)

ِدٍختِنانتَاشِرٍیِخَنِيایِلکٌِبٌِراِاشِعهیقِنگاى ِبرِدلشِکردِنیِفکرِخَدشِباِيرچٌ.
ِباشدِشدىِریختٌِرٍیشِدیگریِکسِخَنِکٌِبپَشدِراِلباسیِکٌِنهیداشت ٍِِبستِراِحهامِدر!

ِانداختِبزرگیِیِکیسٌِدرٍنِراِنانتَ ِدادِجایِياِآشغالِداخلٍِِزدِگرىِراِنشهاِدر. ِراِگازِزیر.
ِيوِخَدش.ِشَدِخنکِتاِگذاشتِخانٌِآشپزِپنجرىِرٍیِبٌِرٍِراِفرداِنايارِقابلهٌٍِِکردِخانَش

ِراِآنِغذاِخنکیِبعد.ِبردِآبادِناکجاِتاِراِاٍِرنگارنگشٍِِگَناگَنِافکار.ِنشستِآشپزخانٌِزنینِرٍی
ِبٌِکٌِياییِحرفٍِجدانِعذابِباِضعفٍِِخستگی.ِرفتِخَابشِرختِدرٍِِدادِجایِیخچالِداخل
ِاشِاشارىِانگشتِدٍرِراِنَيایشِازِایِرشتٌ!ِبَدنِجنگِدرِبیداریٍِِخَابِبرایِبَد،ِزدىِشًیاد
ِشدِغرقِتصَراتشِعهیقِدریایِدرٍِِچرخاند ِازٍِِکردِنیِنالنتِشًیادِتهسخرِبابتِراِخَدش.
ِکندِدفاعِخَدشِازِتَانستِجاِیکِباالخرىِکٌِکردِنیِافتخارِخَدشِبٌِطرفی ِافکارِاینِبینِدر.
 !ربَدِچشهانشِازِراِيَشیاریِخَاب

ِدلِنرنشٍِِگرمِخَابِرختِازٍِِکشیدِبلندیِیِخهیازى.ِشدِبیدارِخَابِازِزنگِصدایِباِصبح
ِاتاقِداخلِپاٍرچینِپاٍرچینٍِِکردِبازِراِخَابِاتاقِدرِآيستٌِصَرتش،ٍِِدستِشستنِازِبعد.ِکند

 .رفتِبیرٍنِخانٌِازٍِِپَشیدِراِاشِندرسٌِفرمِلباسِرفتِخَاب

ِتاجیرِتحتِراِبدنشِتهامِخفیفیِلرزٍِِکردِالنٌِيایشِسلَلِتکِتکِدرٍنِسرنا .ِدادِقرارِ
ِشًیادِکرد،ِعبَرِشًیادِیِنغازىِجلَیِاز.ِکردِنشتٍِِبردِفرٍِکاپشنشِجیبِدرِراِيایشِدست

ِتهلقٍِِحرفٍِسطِترانٌِدیدنِنحضِبٌِکٌِبَدِقدرتِبٌِنیالدِچکِنَردِدرِدادنِدستَرِنشغَل
 :گفتٍِِرفتِترانٌِسهتِقدرت

 خَبی؟ِ-

 :گفتٍِِبرداشتِتریِبلندِيایِقدمِشًیادِاناِنرسدِاٍِبٌِشًیادِتاِکردِتندِپاِدستپاچٌِترانٌ

 افتادی؟ِراىِصبحِاٍلِپاشدیِردیفٌِحالتِباتَام،ِ-
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 :گفتِلرزانِصدایِباِبیندازدِنگايیِشًیادِبٌِاینکٌِبدٍنٍِِنگذاشتِنحلِراِقلبشِتپشِترانٌ

 ...ِنیاِننِدنبالِدیگٌِانا!ِنهنَنِم...بهیر...ِنذاشتیِ-

ٍِِدادِتکیٌِبزرگشِدرِبٌِرسیدِکٌِندرسٌِبٌ.ِدٍیدِندرسٌِخیابانِسهتٍِِگفتِتندِتندِياراِاین
ِگذاشتِيوِرٍیِراِيایشِچشوِزنانِنفسِنفس ِچشوِزدىٍِحشتِنشستِاشِشانٌِبرِدستی.
 :گفتٍِِکشیدِراحتیِنفسِدید،ِراِبًارىٍِِکردِبازِراِيایش

 !ترسَندیوِ-

 چتٌ؟ِچرا؟ِ-

 .اینجاِتاِدٍیدمِبعدمِزدمِحرفِپسرىِاینِباِ-

 :گفتٍِِزدِپَزخندِبًارى

 ِکدٍم؟ِ-

 .نیادِدنبالوِگفتوِبًشِدیگٌ،ِبرِشیشٌِشًیادِيهینِ-

ِدنبالِنیَفتنِبخندیِرٍشَنِبٌِکٌِبعدشِاٍفتنِنیِدنبالتِندیِرٍِبًشَنٍِقتیِتاِکردی،ِخَبِ-
 !بعدی

 :گفتٍِِکردِجداِندرسٌِدرِازِراِکهرشِترانٌ

 رسیدی؟ِجاییِبٌِتَِ-

 .کننِنیِعَضِآدرسِننٍِاسِيٌ.ِپایینِاٍردمِشَنُِِخَنٌِيایِشیشٌِتکِتکِدیشبِآرى،ِ-

ِبندِبًارىِکردنِخطرِيهٌِاینِازِزبانشِطرفیِازٍِِبگیردِراِشدنشِنتعجبِجلَیِکردِسعیِترانٌ
 :گفتٍِِآٍردِپایینِراِاشِنانتَِيایِآستینِبًارى!ِبَدِآندى
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ِنعرفتِبیِاٍنِاگرِحتیِخَاستو؛ِنیِرٍِبچٌِاٍنِنن.ِگیرمِنیِازشِگنايوُِِبیِیِبچٌِاٍنِتقاصِ-
 !کردمِنیِبزرگشِتنٌِیکِننِکردِنیِگوِگَرشَ

 :گفتٍِِکشیدِآيیِترانٌ

 !ِشدِخوِکهرشِننِکردنِبزرگِبارِزیرٍِلیِبَدِنردِننِبابایِبًارى،ِآسَنٌِحرفِبٌِ-

ِتَنٌِنیِکشٌِنیِدندٍنِبٌِرٍِشِبچٌِنادرِیٌِکنِباٍرِترانٌِتَننِنیِزناِانا.ِکنٌِرحهتِنادرُتِِخداِ-
 .ِزیادىِخیلیِنادراِقدرت

ٍِِگرفتِراِدستشِترانٌ.ِخَردِلیزِبًارىِچشوِگَشٌِازِسهجیِاشکِقطرىِحرفِاینِگفتنِازِبعد
 :گفت

 .داریٍِقتِخیلیِينَزِتَِبشی،ِنانانِنیتَنیِدٍبارىِبًارىِباشِآرٍمِ-

 کنو؟ِاعتهادِشَنِیکیِبٌِدٍبارىِچطَرِترانٌِکشوِنیِعذابِنرداِدیدنِازِننِ-

ِآندِدرِصداِبٌِندرسٌِزنگِکٌِکشیدِآيیِترانٌ ِبٌِگرٍىِگرٍىِياِبچٌِيَاِسردیِدلیلِبٌ.
ِرفتندِکالیسًایشان ِنشستنشِبرایِراِپنجرىِکنارِردیفِيهینِبرایِداشتِخفگیِاحساسِترانٌ.

ِسردِالبتٌٍِِآزادِيَایِراحتِنداشتنِشیشٌِندرسٌِساختهانِيایِپنجرىِينَزِچَن.ِدیدِنناسب
 :گفتِنعلوِبٌِگَنٌِاعتراضِياِبچٌِازِیکی!ِپیچیدِنیِکالسِداخل

 .نیشٌِسردِدارىِخیلیِيَاِنیذارن؟ِيارٍِشیشٌِاینِکیِپسِخانَمِ-

 :گفتٍِِکردِنرتبِراِنیزِرٍیِيایِگچِنعلو

ِکٌِالبتٌ.ِنکننِطیِرٍِدٍرِراىِکٌِساختنِندرسٌِیکِياِبچٌِبرایِشدىِسکَنتِقابلِتازىِاینجاِ-
 .ِخَبٌِخیلیِشدِکردنِتدریسِقابلِناىِنًرِبرایِبازِکٌِيهینِاناِگردنِنیِبریِشیشٌِدنبال

 :گفتٍِِبرداشتِکیفشِداخلِازِراِعینکشِنعلو.ِبردِباالِراِدستشِشیرین
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 .جانِشیرینِبگَِ-

 .فرعیِ ِخیابَنِتَِيهینِدارم،ِسراغِخَبِبریِشیشٌِیٌِننِخانَمِ-

ِشدٍِادارِبیشترِتپشِبٌِبازِترانٌِقلبِشیرینِحرفِشنیدنِبا ِیِنغازىِازِحرفِچراِدانستِنهی.
 !کردِنیِاحاطٌِراِاٍِدٍدلیٍِِترسٍِِِدلشَرىِشدِنیِکٌِيوِشًیاد

ِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 .سالمِ-

 :گفتٍِِانداختِزیرِراِسرشِاست،ِخانَمِیکِصبَحشِانرٍزِنشتریِکٌِفًهیدٍِقتیِشًیاد

 بفرنائید؟ِ-

ِگَیاِکٌِگفت.ِدادِبندىِبٌِشهارٍِبریِشیشٌِآدرسِننِندرسٌِيایِشاگردِازِیکیِپیشِرٍزِسٌِ-
 .يستنِدٍستِشهاِباِپدرشَن

 :پرسیدِکنجکاٍانٌِرٍند،ِنیِندرسٌِیکِترانٌِباِکٌِرفتِشیرینِپیِحَاسشِشًیاد

 چیٌ؟ِانرتَنِ-

.ِيستِدخترانٌِينرستانِیکِکردیو،ِتاسیسِایِندرسٌِناِتازگیِبٌِنیدٍنیدِکٌِيهینطَرِپسرمِ-
 شٌ؟ِنیِچقدرِياِشیشٌِتهامِانداختنِقیهتِکنیدِحسابِنیشٌ

 :گفتِزیرِبٌِسرٍِِشدِبلندِبَدِقرارِبیِندرسٌِآنِبٌِرفتنِبرایِکٌِشًیاد

 .بگیریوِاندازىِبریوِ-

ِنًوٍِِبخَرىِبًوِنهکنٌِکالسِنظوِنظرمِبٌِيستنِياِکالسِداخلِدختراِبگوِچطَرِاالن،...ِآخٌِ-
 ...شَنِسالنتیِبرایِاٍنِتراز
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 :پریدِزنِحرفِدرِعجَالنٌٍِِکردِجهعِرايوِخَدکارشٍِِدفترِشًیاد

 .کٌِندارىِخطریِگیرم،ِنیِاندازىِفقطِ-

ِآنَزانِدانشٍِِبیَفتدِراىِکارشِزٍدترِآندِنهیِبدشِشدِنطهئنِکارِخطریِبیِازِکٌِندیرِخانَم
ِخَاستِنیِدلشِکٌِيرچند.ِرفتِندیرِيهراىٍِِکشیدِپایینِراِاشِنغازىِکرکرىِشًیاد!ِشَندِگرم
ِکندِپرٍازِترانٌِدیدنٍِِرسیدنِتاِياراِفاصلٌِتهام ِاجهالیِنگاىِشدِنیِداخلِکٌِکالسیِيرِدر!
ٍِِگرفتِنیِياراِاندازىٍِقتِفَتِبدٍنِفًهیدِنیِراِاینٍِقتیٍِ!ِنبَدِترانٌِازِخبریٍِلیِانداختِنی
ِصدایِکٌِبزندِخَاستِراِکالسِاٍلینِدرِرسیدِکٌِدٍمِیِطبقٌِبٌ.ِشدِنیِخارجِکالسِازِزیرِبٌِسر

ِترانٌِگَیا.ِچسباندِکالسِیِبستٌِدرِبٌِراِگَششٍِِشدِخشکِيَاِرٍیِشِانگشتِشنید؛ِراِترانٌ
ِشنیدنِحریصِاٍِيایِگَشِنداشتِايهیتیِشًیادِبرایِنَضَعِانا.ِدادِنیِجَابِدرسِدلشت
ِبَدندِترانٌِصدای ِشد،ِتدریسِنشغَلٍِِکردِتشَیقِاٍراِترانٌِکانلِنهرىِگرفتنِبرایِکٌِنعلو.
 :گفتٍِِانداختِنگايیِاشِنچیِساعتِبٌِزبانِنعلو.ِزدِدرِشًیاد

 .بفرنائیدِ-

ِلبخندِنشستٌِپنجرىِپائینِکٌِترانٌِدیدنِبا.ِرفتِکالسِداخلٍِِکشیدِپایینِراِدرِدستگیرىِشًیاد
ِخیرىِترانٌِبٌِشًیاد!ِریختِپایینِيریِدلشٍِِشدِپارىِدلشِبندِشًیادِدیدنِباِترانٌ.ِزدِنحَی

ٍِِزدِتختٌِبٌِگچِباِنعلو.ِدادِنیِفشارِدستشِکفِگَشتِبٌِراِيایشِناخنِزیرِبٌِسرِترانٌٍِِبَد
 :گفت

 چیٌ؟ِکارتَنِشهامِباِآقاِ-

 :گفتٍِِبرداشتِترانٌِازِچشوِزٍرِبٌِشًیاد

 .بگیرمِيارٍِشیشٌِاندازىِاٍندمِ-

 !بدینِجاِرٍِخَدتَنِبقیٌِکنارِپاشیدِپنجرىِکنارِردیفِاٍنِيا،ِبچٌِخبِخیلیِ-
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 :گفتٍِِپیشرفتِپنجرىِسهتِسریعِشًیاد

 .بگیرمِاندازىِخَامِنیِفقطِنیست،ِنیازِنٌِ-

ِيردٍِانگارِترانٌِانا.ِکردندِخالیِياراِنیزِتکِبٌِتکِشًیادِحرفِبٌِتَجٌِبدٍنِياِشاگردِیِيهٌ
!ِدادِتکانِراِنیزِشَدِبلندِخَاستِتاٍِِرفتِشِطرفِشًیاد!ِبَدِشدىِسنگینٍٍِِِرفتٌِخَابِپایش
ِاناِنشستِشیرینٍِِبًارىِکنار!ِشدِخارجِنیزِازِسریعٍِِکردِحفظِراِخَدشِکنترلِسختیِبٌِترانٌ
ِگیریِاندازىِنشغَلٍِِآٍردِدرِکاپشنشِجیبِازِراِنترشِشًیاد.ِبَدِشًیادِنگاىِراسِتیرِدرِيوِباز
ِشد ٍِِياِچشوِسنگینیِچراکٌِکندِنیِنگاىِکجاِبٌِداردِشًیادِدانستِنیِکٌِبَدِترانٌِفقطِانا.

ِکردِنیِسنگینیِترانٌِرٍیِنگايش ِآندىِدستِبٌِفرصتِاینِازِشدىِطَرِيرِنیخَاستِشًیاد!
 :گفتِنعلوِبٌِرٍ!ِکندِاستفادى

 نن؟ِدفترِتَِکنٌِداشتِیادِرٍِنیگوِکٌِایِاندازىِياتَنِشاگردِازِیکیِيستِانکانشِخانَمِ-

 :گفتِکالسِبٌِرٍٍِِتکاندِراِاشِگچیِدستِنعلو

 .کنیدِداشتِِیادِرٍِجدیدِدرسِگرانرِياِبچٌِ-

ِتحکوِباٍِِکردِغلیظیِاخوِرسید؛ِترانٌِبٌٍِِکردِدنبالِراِشًیادِنگاىِنعلو.ِکردِتکرارِراِحرفشِشًیاد
 :گفت

 .بدیدِانجامِرٍِکارتَنِنحترمِآقایِنیستنِبرِشیشٌِشاگردِننِيایِشاگردِ-

ِشِنخصَصِنترِباِنجددِراِاندازىٍِِگرفتِکرد،ِنیِنگاىِسیاىِتختٌِبٌِدقتِباِکٌِترانٌِازِرٍِشًیاد
ِگرفتِاندازى ِکٌِخَردِحسرتِکالسِسیاىِتختٌِبٌِدلشِدر! ِپرسشگرٍِِنشتاقانٌِاینقدرِترانٌِ

ِشیرینٍِِشدِبلندِبًارى.ِرفتندِبیرٍنِياِشاگردِازِبیشترِنیوِتفریحِزنگِخَردنِبا!ِکندِنیِنگايش
 :گفتِترانٌِبٌِرٍ

 .بریوِپاشَِ-
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ِایستادنِتَانِقلبِاپشِشدتِاز!ِبَدِافتادىِگیرِسیهانِبلَکِدرِپايایشِکفشِجایِترانٌِانگارِانا
ِترانٌِنیزِسهتٍِِکردِاضافٌِراِچیزیِدفترشِدرِشًیادِکٌِشدِياِبچٌِازِخالیِکالسِتقریباِ .ِنداشت
 :گفتِلبخندِبا.ِرفت

 .سالمِ-

 :گفتِآنیزیِتحقیرِلحنِباِبًارى

 !زيرنارِ-

ِبدِشًیادِباِاگرِبَدِگفتٌِغزالٌِافتاد،ِغزالٌِحرفِیادِبازِترانٌ.ِانداختِزیرِراِسرشٍِِگزیدِلبِشیرین
 :گفتٍِِکشیدِعهیقیِنفسِيهینِبرای!ِرٍدِنیٍِِگذاردِنیِکَلشِرٍیِراُِدَنشِکندِخلقی

ٍِِتیپِاینِباِکنیِنیِسالمِيیِدارمَِسنهیِچٌِباتَِننِآخٌِنشدی؟ِخستٌِکردیِسالمِيهٌِاینِ-
 ِت؟ِقیافٌ

 :گفتِترانٌٍِِشیرینِرٍبٌٍِِانداختِشًیادِبٌِچپیِچپِنگاىِبًارى

 .پایینِبریوِپاشَِ-

ِخَشِاٍراِدٍستانشِتهامِکٌِکردِفکرِباخَدش.ِرفتِبیرٍنِکالسِازٍِِفشردِبًوِراِلبانشِشًیاد
ِدانندِنیِتیپ ِکردِنیِبدیِپَچیِاحساسِترانٌِنقابلِدرِيوِبازِانا! ِراِکرکرىِرفت،ِنغازىِداخل.
ِکردِرٍشنِراِبَدِآٍردىِخانٌِازِکٌِضبط.ِزدِآتشِسیگارٍِِنشستِکارشِنیزِپشتِدلزدى.ِدادِپایین

ِپکِيایدىِرسایِصدایِبا.ِگذاشتِضبطِنَارِجایِداخلِنیزِکشَیِازِراِاشِقدیهیِکاستِنَارٍِ
 :زدِسیگارشِبٌِنحکهی

 زنَنٌِکردیِبدِچٌِگرفتیِرٍِرايوِسرِ-

 زنَنٌِرحهیِبیِچٌِشکستیِرٍِغرٍرم

 نیکشَنیِخَبِننَِسَِاٍنٍِِسَِاینِبازم
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 زنَنٌِآیِزنَنٌ

 زنَنٌِلبریزىِچٌِصبرمِیِکاسٌِببین

 (يایدى-زنَنٌ)

ِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

!ِراِترانٌِيایِحرفِتابِنٌٍِِداشتِراِحالشِگفتنِتَانِنٌ.ِگذشتِنیِشًیادِبدِحالِازِناىِپنج
ِپنچٍِِبیستِاز.ِنشستِشِنخصَصِتختِرٍیٍِِریختِبامِپشتِزنینِرٍیِياراِارزنِازِنشتی
ِنغازىِرفتنِبٌِاشتیاقیِيوِشًیادِبَد،ِنرفتٌِندرسٌِبٌِترانٌِکٌِناىِاسفند ِنداشتِ ِراِخَدش!
ِحالشِیِرٍانٌِراِپادزيریِبدٍنِنیشِگايیِيرازِدلتنگیِاناِبگیردِآرامِیکوِبلکٌِبَدِکردىِتعطیل

 :گفتٍِِآندِبَمِپشتِداخلِشًرام.ِزدِآتیشِاشِقبلیِسیگارِتٌِباٍِِبرداشتِدیگریِسیگار!ِکردِنی

 .شًیادِپاکتِدٍِرٍزیِبٌِرسیدىِنصرفتِ-

 :گفتٍِِفرستادِبیرٍنِديانشِازِراِغلیظیِدٍدِشًیلد

،ِپَلِ-  .خَدمِ ِجَنِخَدم 

 :گفتٍِِدادِقرارِشًیادٍِِخَدشِبینِراِصبحانٌِحاٍیِسینیٍِِنشستِشًیادِکنارِشًرام

 .نکشِخالیِشیکوِالاقلِبیاِ-

 .ببرشِندارمِنیلِ-

 شًیاد؟-

 يان؟ِ-

 داری؟ِدٍسشِ-

 :گفتٍِِبرگشتِشًرامِبٌِرٍِگرفتٌِبرقِشًیاد
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 چی؟ِ-

 :گفتٍِِکردِاشارىِبَد؛ِکردىِبازشِبادِکٌِحافظِدیَانِاٍلِیِصفحٌِبٌِشًرام

 .رٍِنرادیِترانٌِيهینِ-

ِندامِکٌِشًرامِنحلِکسیِباِبَدِراقبِيوِخَدش.ِگشَدِلبِسختیِباٍِِکردِغلیظیِاخوِشًیاد
 .بگذاردِنیانِدرِراِنَضَعِيستِيوِاعتهادشِقابلٍِِگذراندِنیِياِدخترِباِراٍِقتش

 ...اناِبزنوِحرفِباياشِکردمِسعیِخیلیِننِآد،ِنیِبدشِازمِ-

 ِنکردى؟ِحهَمِتیپ؟ِاٍنِباِ-

ِنیدیِتحَیلوِرٍِترانٌِيهینِحرفِکٌِتَامِباباِایِ- ِ ِرمِنیِیکبارِایِيفتٌِننِنیستوِکٌِاردک.
 !دیگٌ

 .نرفتیِسِيفتٌِدٍِفعال ِِ-

 .گفتوِتَِبٌِکردمِاشتباىِاصال ِِشًرامِکنٍِلوِ-

 .کنیاِجلبِرٍِنظرشِکنوِکهکِبًتِخَاستوِنیِننِ-

 :گفتٍِِکردِلٌِپایشِزیرِراِشیگارشِشًیاد

 چجَری؟ِ-

 :گفتِشیطنتِباٍِِشدِخیزِنیوِشًرام

 .نیکنوٍِلتِدیگٌِنٌِ-

 :گفتٍِِکشیدِراِدستشِشًیاد

 .باٍِبینیوِبشینِ-
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 :گفتٍِِنشستِشًرام

 .کنیِگَشِگفتوِيرچیِاینکٌِشرطِبٌِ-

 :گفتٍِِکشیدِيَرتِاشِشدىِشیرینِچایِازِقلَپیِِشًیاد

 !کنیِنیِبدبختهَنِزنیِنیِنداریِحسابیٍِِدرستِعقلِتَِعهراِ ِ-

 .کهٌِعقلهوِچَنِپایینِبرمِننِخبِ-

 .بگیِتَِيرچیِخبِخیلی!ِبایدشِتحهلِافتدِدامِبٌِچَنِزیرکِنرغِ-

 بَد؟ِحافظِدیَانِاینِتَِيوِشعرىِاینِ-

 !خَندنشِکٌِدٍرِدىِشٌِنیِدیشبِباِآرىِ-

ِنرغِآدمِحسابیِنردِآخٌ.ِبخَابوِصبحِتاِننِنذاشتِشهاِنرغِخانَمِحناِاینِنرغ،ِگفتیِراستیِ-
 حیاط؟ِِتَِذارىِنیِخرٍُسٍِِ

 کنو؟ِکارِچیِبایدِگفتیِبیخیال،ِاینارٍِ-

 .بگوِبًتِِحهَمِبرٍِپاشَِ-

 :گفتٍِِکردِجهعِراِاشِقیافٌِشًیاد

 !بازیِنسخرىِبیِ-

 :گفتٍِِنالیدِنانِرٍیِپنیرِنقداریِشًرام

 .دارىِتاجیرِباٍرکنِنیستِبازیِنسخرىِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِشًیاد

 .انیدٍارمِ-



 www.Novel98.com 123               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِرفتِنَتَرشِسهتِشًرام.ِشدنِحاضرِرفتنِبیرٍنِبرایِيردٍِشًیاد،ِطَالنیِگرفتنِدٍشِازِبعد
 :گفتٍِِکشیدِگلِکاشتنِازِدستٍِِدرآٍردِراِيایشِدستکشِفلَر.ِکردِبازِراِخانٌِدرِشًیادٍِ

 کجا؟ِ-

 :گفتٍِِنشستِشًرامِنَتَرِترکِشًیاد

 .گردیوِبرنیِزٍدِ-

 رٍ؟ِتِصبحانٌِخَردیِنادرِشًیادِ-

 .آرىِآرىِ-

 :گفتِشًیادِکٌِبَدِنکردىِسپریِراِزیادیِراىِشًرام

 نیری؟ِداریِکجاِ-

 .نیالدِپیشِ-

 شناسی؟ِنیِکجاِازِنیالدٍِتَِ-

 .دارىِخَبیِخیلیِيایِعطرِبرداشتوِرٍِکارتشِنغازىِاٍندمِسریِاٍنِ-

 چٌ؟ِننِبٌِ-

 :گفتٍِِداشتِنگٌِبزرگیِپاساژِجلَیِشًرام

 !ندیِانسانِبَیِبخریِادکلنِبایدِ-

 :گفتٍِِشدِپیادىِنَتَرِازِشًیاد

 !شهاییِاٍستاِکٌِفعال ِِخبِخیلیِ-
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ِنغازىِداخل.ِکردندِپیداِراحتِخیلیِراِنیالدِشیکٍِِبزرگِیِنغازىٍِِرفتندِپاسارژِدٍمِیِطبقٌِبٌ
 :گفتِشًرام.ِبَدِبخشِلذتِبرایشِکٌِکردِپرِراِشًیادِنشامِخَشیِعطرِشدند،ِکٌ

 .شدِعرضِسالمِنیالدِآقاِ-

ِازِگلِشًیادِدیدنِباٍِِآندِبیرٍنِاتاقکیِپشتِازِنیالد.ِکندِپیداِراِنیالدِبتَاندِبلکٌِتاِکشیدِسرک
 :شگفتِگلش

 انرتَن؟ِگذاشتین،ِبندىِسرِننتِچقدرِجنابِبٌِبٌِ-

 :گفتٍِِگرفتِشًیادِازِراِدادنِجَابِفرصتِشًرام

 ش.بدیدِبًشِرٍِکارتَنِترینِخاصِترجیحاِ ِداداشو،ِخَاستِنیِادکلنِیٌِ-

 :گفتٍِِانداختِگردنشِپشتِراِاشِیزدیِدستهالِبَد،ِجهعِخاطرِپَلشِپرازِجیبِازِکٌِيیاد

 .برامِنیستِنًوِقیهتشوِ-

 :گفتٍِِکردِشًیادِبٌِنگايیِنیالد

 گرم؟ِسرد،ِشیرین،ِتلخ،ِپسندید؟ِنیِرٍِایِرایحٌِجنسِچٌِاکی،ِ-

 :گفتِشًرام.ِکردِنگاىِشًرامِبٌِگیجِشًیاد

ِِاٍلینِ-  نیدین؟ِپیشنًادِعطریِچٌِخَدتَنِکنٌِنالقاتِدخترِیٌِباِقرارىِبارش 

 :گفتِشًرامِحرفِازِبعدِبالفاصلٌِبَد،ِکردىِفکرِياِرایحٌِانَاعِراجبِنَقعِآنِتاِکٌِشًیاد

 !کنوِبَِبیارِرٍِتلخاِاینِازِیدٍنٌِ-

 :گفتٍِِگذاشتِخَانِپیشِنیزِرٍیِادکلنِچندِنیالد

 ..شهاِخدنتِ-
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ِادکلنِکردنِبَِنشغَلِتردیدِباِبَد؛ِنکردىِخریداریِایِکنندىِخَشبَِنَادِيیچِکنَنِتاِکٌِشًیاد
ِشدِيا ِداشتِخَبیِحسِخَردِبرنیِنشانشِبٌِکٌِتلخیِبَیِاز. ِنیالدِبٌِرٍِلبخندِباِشًیاد.

 :گفت

 ان؟ِچجَریِسردِيایِبَِ-

 :گفتٍِِکردِبازِشًیادِصَرتِبٌِرٍِراِفانتزیِیِصندٍقچٌِنیالد

 .آرمِنیِاالنِکن؛ِبَِقًَىِیکوِ-

 :گفتٍِِشدِظايرِشًیادِجلَیِشیکیِیِجعبٌِباِجانیٌِچندِازِبعد

ِبرِعالٍىِنحدٍدى،ِتعدادشٍِِآدِنیِفرانسٌِازِچَنِنهیکنوِنعرفیِيیچکسِبٌِرٍِادکلنِاینِننِ-
ِسردِعطرِکردیدِانرِشها.ِدارىِخَبیٍِِاستحنائیِبَیِيوِخیلیٍِِدارىِرٍِخَدشِِخاصِنشتریِاٍن
 .نرسیدِذينوِبٌِترِخاصِادکلنِاینِازِادکلنِتلخٍِ

ٍِ.ِشدِجعبٌِپلهپِکردنِبازِنشغَلِنیالدٍِِکردِتشکرِشًرام.ِکردِنیِنگاىِجعبٌِبٌِکنجکاٍِشًیاد
 :دادِتَضیحِيهزنان

 .يستِادکلنٍِِکرمٍِِشیَِافترِدارایِکٌِيستشِپکیجِیٌِاینِ-

 :گفتٍِِگرفتِنیالدِازِراِادکلنِِشیشٌِشًیاد

 چیٌ؟ِتکلیفِشوِنشتریشِننوِاگرِ-

ِداریِحقِخیلیِبندىِگردنِشهاِکنوِنیِتقدیوِنغازىِدمِآرمِنیِ- ِادکلنِاینِشًیادِآقاِضهنِدر!
 !دارىِنخالفِجنسِبرایِخاصیِیِکنندىِجذب

.ِکردِاشِراضیِخَردِنشانشِبٌِکٌِیِخاصٍِِآرامِبَیِبرد،ِاشِبینیِنزدیکِراِادکلنِدرِشًیاد
 :گفتٍِِگذاشتِپیشخَانِنیزِرٍیِراِکلنِادِشیشٌ
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 چندى؟ِقیهتشِبرم،ِنیِيهینُِِ-

 :گفتٍِِانداختِباالِابرٍییِنیالد

 .کردیدِزندىِرٍِننِپَلِنلیَنِچندِشهاِبگیرم،ِپَلِشهاِازِننِعهراِ ِ-

 :گفتٍِِبرداشتِراِفانتزیِیِکیسٌِشًیاد

 .نکنٌِدردِدستِ-

 :گفتٍِِرفتِنغازىِازِبیرٍنِشًرامِدنبال

 !ياِباحالیٌِچیزِيوِادکلنِاینِ-

 :گفتٍِِشدِرٍانٌِپلٌِسهتِشًرام

 .نهیدیِگَشِبزنِگوِنیِننکٌِ-

 نُن؟ِبریِنیِکجاِداریِحاالِ-

 .کنارِبذاریِامِخلبانیِکاپشنٍِِياِتیشرتِاینِعیدِبعدِيوِعیدتِبرایِيوِبخریوِلباسِ-

 بخرم؟ِناتیکوِخَایِنیِ-

 کردی؟ِحالِادکلنِباِچقدرِدیدیِکنِنسخرىِبازمِ-

.ِزدِدیدِياراِنانکنٍِِشدٍِاردِسرشِپشتِشًیاد.ِشدِفرٍشیِنردانٌِیِنغازىِداخلٍِِگفتِراِاین
 :گفتِفرٍشندىِبٌِرٍِشًرام

 ببینیو؟ِشٌِنیِرٍِاسپرتتَنِيایِشرتِتیِ-

 :گفتٍِِانداختِشًرامِبٌِنگايیِفرٍشندى

 خَاین؟ِنیِخَدتَنِبرایِ-



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

 

 .داداشوِبرایِ-

 قیهت؟ِرنجِچٌِتَِ-

 :گفتٍِِرفتِپیشخَانِنزدیکِشًیاد

 .نیستِنًوِاصال ِِ-

ِنغازىِسهتِنکردنیِباٍرِطرزِبٌِشًیادِقیهت،ِگرٍنٍِِنارکِيایِکتَنیٍِِياِشرتِتیِخریدنِازِبعد
ِخریدِرٍشنٍِِسیرِرنگِچندٍِِرفتِجینِشبلَر ِشکست؛ِنیِراِِدرٍنشِگرگِباید. ِاٍراِترانٌِتاِ

 :گفتٍِِرفتِيهکفِزیرِیِطبقٌِسهتِشًرام!ِبخَايد

 .ياِخَبٌِتِسلیقٌِنخَریِترشیِتَامِ-

 :گفتٍِِکردِجابجاِدستانشِدرِياراِکیسٌِشًیاد

 بیاری؟ِننِسرِخَایِنیِبالئیِچٌِدیگٌِ-

 .دارىِسلهَنیِنغازىِاینجاِپیام،ِپیشِبریوِ-

ِدرِسفتِراِشًیادٍِِکشیدِدستِنغازىِکشیدنِجارٍِازِدستِپیامِشدند،ِکٌِسلهانیِنغازىٍِارد
 :گفتٍِِکردِخارجِپیامِیِاحاطٌِازِخَدشِشًیاد.ِفشردِآغَشش

 چطَری؟ِ-

 .نشستِنغازىِگَشٌِصندلیِازِیکیِرٍٍِِکردِسالمِآرامِشًرام

 !ياِرفتیِکٌِرفتیِشًیاد؟ِخبراِچٌِتَِگل،ِشًرامِآقاِسالمِ-

 .دیگٌِکردیوِکاسبیِدیگٌِناِ-

ِبٌِتَِنیستِچیزیِبادٍِِخاکِجزِکٌِاٍنجا.ِشدیِنشغَلِتَامِکنیِشِاجارىِدادِپَلِباباتِیادنٌِ-
 فرٍشی؟ِنیِشیشٌِکی
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 .گیرىِنیِجَنِدارىِکوِکوِاالنِ-

 :گفتٍِِپریدِشانِحرفِبینِشًرام

ِِزدنِشًیادٍِسرِکردنِنرتبِنزاحهتِازِغرضِ-  !سیبیلش 

 :گفتٍِِبرداشتِنیزِرٍیِازِشًیادِبرایِراِنخصَصِپیشبندِپیام

 .رحهت ِِشًیادِآقاِ-

 :گفتٍِِنشستِآینٌِرٍیِبٌِرٍِصندلیِرٍیِشًیاد

 .ياِنزنیِرٍِسیبیلوِ-

 :کٌِکرِاشارىِآینٌِداخلِازِشًرام

 !ننوِرئیسِ-

 :گفتٍِِکشیدِاشِخرناییِبلندِسیبیلِرٍیِدستیِشًیاد

 !بادابادِيرچیِباباِبرىِبزنِ-

 :گفتِزدِکٌِراِقیچیِاٍلینِپیام

 اهللِشاءِانِباشٌ،ِنبارکِ-

 !دانادیتِ

ِشبِچقدرِترانٌِکنارِدرِدانادیِلباسِباِکردِتصَر!ِشدِآبِدلشِدرِقندٍِِزدِنعنیِپرِلبخندِشًیاد
 :کشیدِبیرٍنِشیرینِرٍیایِاینِازِراِشًیادِشًرام.ِشَدِنیِتشکیلِشکَيیِبا

 .جانِپیامِپریدىِرنگتِچقدرِ-

 :گفتٍِِبرداشِراِپاششِآبِپیام
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 .يهَنٌِبرایِکنوِتصفَیٌِخَنِیکوِانداختوِزالَِرفتوِ-

 :گفتٍِِخندیدِشًیاد

ِيوِبرىِازتِخَنِيوِکٌِزدنتِنیِچنانٍِایسیِدیقیِدٍِناِنحلِاٍندیِنیِانداختی؟ِزالَِچراِ-
 !ِبشکنٌُِقلنجت

 !خندیدندِشًیادِحرفِازِسٌِير

ِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

 !باشیوِخَدنَنِیِخَنٌِتَِرٍِتحَیلِسالِداشتوِدٍستِننِ-

 :گفتِرسَندِنیِآپارتهانِدرِبٌِسختیِبٌِياراِچهدانِکٌِترانٌِسهتِراٍِیلچرشِچرخِبًرام

 .نسافرتِنیریِباشِخَشحالِغرغرِبجایِ-

ِکٌِبَدِاشِنانتَِيایِدکهٌِبستنِنشغَل.ِکردِچکِراِگازٍِِياِبرقِتهامٍِسَاسِباِنجددِترانٌ
 :گفتٍِِفشردِراِدرِشدنِبازِیِدکهٌِسختیِبٌِبًرام.ِآندِدرِصداِبٌِدرِزنگ

 !ترانٌِبیاِبدٍِ-

 :گفتٍِِگرفتِياراِچهدانِیِدستٌِبًرٍز

 .يهگیِبرِسالمِ-

ِگهانِچراکٌ.ِنبَدِخَشِبرایشِيیچِسفرِاین.ِدادِسالمِآرامٍِِگرفتِراِپدرشٍِیلچرِیِدستٌِترانٌ
ِِنهیفًهیدِراِزبانشانِانگارِست؛ِغریبٌِياِآدمِاینِبینِکردِنی ٍِِتفکرِنَعِبلکٌِراِزبانشانِتنًاِنٌ!

ِطلبکارِراِخَدشِپدرشِکٌِیاِکشیدندِنیِرخِبٌِراِداراییشانِازِچیزیِندامِاینکٌِرا،ِشانِزندگی
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ِبگیردِخدناتِبًرٍزِازِخَاستِنیِدلشِندامٍِِبَدِکردىِفرض ِعقبِصندلیِرٍیِراِبًرامِبًزاد!
 :گفتٍِِنشاند

 .سیاٍشِناشینِتَِبرٍِتَِ-

 :گفتِبَد،ِپَدرشِکرمِتجدیدِنشغَلِکٌِفرٍزان

 .خَشنِيوِکنارِياِجٍَنِآرىِ-

 :گفتِخَدِباٍِِزدِپَزخندیِدلشِدرِترانٌ

 !ِفرٍزانِحتیِازِبیشترِامِیچیزیِپیرمِننِجٍَنٌِاگرِسپیدىِاینِ-

 :گفتِپنجرىِپایینِشیشٌِازِسپیدىٍِِزدِبَقِبارِچندِسیاٍش

 .ترانٌِبیاِ-

 :کردِزنزنٌِآرٍم.ِشدِسَارِعقبٍِِرفتِسیاٍشِنَِناشینِسهتِترانٌ

 ...باشٌِنبارکِ-

 :گفتٍِِگذاشتِيایشِچشوِرٍیِراِاشِدٍدیِعینکِسپیدى

ِِجاییزىِ-  !ش 

 :گفتٍِِزدِگرىِپیشِازِبیشترِراِيایشِاخوِسیاٍش

 .ندارمِرٍِیکیِتَِحَصلٌِسپیدىِببندِ-

ِکٌِبَدِسنگینِقدریِبٌِناشینِيَای.ِچرخاندِپنجرىِسهتِراِسرشٍِِفشردِراِشِکیفِبندِترانٌ
ِبکشدِجیغِخَاستِنیِدلش ِدنبالِخَردىِگرىِيایِاخوِباِکرد،ِسیاٍشِبٌِنگايیِچشهیِزیر!

ِرفتِنیِبًزادِناشین ِشَدِآرامِکهیِحرصشِبلکٌِتاِدادِپایینِبیشترِراِشیشٌِترانٌ. ِدلشِدر!
 :گفتِنی
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ِنانزدِاٍنِباِنخَرِدردِبٌِخالیِ ِتَِیِپسرى...ِبیارىِتشریفِکردنِنجبَرشِانگارِکٌِکردىِاخوِجَریِ-
ِشفتٌِاینِپسِازِدیدم،ِننِکٌِدختریِيرچند!ِکنٌِتحهلِزيرنارٍِاینِقرارىِکٌِزنشِطفلی!ِعهلیش

ِآدِنیِبر ِتنًاِنٌِکنٌِنیِاخوٍِقتیِگفتو؛ِنیِبًشِاالنٍِِنبَدمِخجالتیِنیشدِخَبِچقدرِآخ.
ِجَریِببین؛ِرٍِشِافتادىِفیلِدناغِازِخَايرِاٍنِاٍىِاٍى!ِشٌِنیِامِنسخرىِبلکٌِشٌِنهیِترسناک
 !ِسِلیسانسٌِخانَمِکنٌِنیِفکرِندٍنٌِيرکسِگرفتٌِقیافٌ

 :دریدِراِترانٌِافکارِسیاٍشِگَشیِزنگِصدای

ِکندمِناشینِیٌِعَضشِبرمِکردِنجبَرمِبابا...ِاٍيَم...ِتَعٌِپیشِننِدل...ِآرى...ِعزیزمِجانوِ-
 .بایِاکی...ِاصال ِِنهیفًهوِگٌِنیِپرتٍِِچرتِنٌِکٌِنًو...ِنهیدٍنو...ِازش

 :گفتٍِِدراٍردِکیفشِازِقیهتیِگرٍنِآدانسِسپیدى

 بَد؟ِفرانکِ-

 :گفتٍِِفشردِگازِرٍیِپیشِازِبیشِراِپایشِسیاٍش

 .خَردِبًوِباياشِقرارمِکٌِشدىِناراحتِآرى،ِ-

 :گفتٍِِگذاشتِديانشِداخلِراِياِآدانسِازِیکیِسپیدى

 شٌ؟ِنیِاکیِباياتِباباِباشیِنارِزيرِبرجِنحلِتَِحاالِ-

 :گفتٍِِکشیدِپائینِراِشیشٌِسیاٍش

 !نشٌِخَادِنیِبشٌ،ِخَادِنیِ-

ِنشامِبٌِراِزندگیِعطرِبارانِبرکتِازٍِِِسرسبزِبًارِپاقدمِازِکٌِدرختانِبٌِچشوِترانٌِراىِطَلِتهام
ِبَدِدٍختٌِرساند،ِنی ِخرابِراِرٍزشِسپیدىِخَشیِسرٍِِسیاٍشِقراریِبیِکردِنیِسعیِداشت.
ِچقدرِسالِيرِاینکٌِکند؟ِفرانَشِراِاشِيهشگیِيایِغوِشدِنیِنگرِشد؟ِنیِنگرِآخرٍِلی.ِنکند
!ِبَدِبریدىِراِانانشِبًزادِترحوِیِسایٌِاینکٌِست،ِخالیِسینِيفتِیِسفرىِکنارِنادرشِجای
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ِریزىِسنگِازِیکیِشد،ِپیادىِترانٌ.ِکردنِپارکِباغِداخلِياراِناشینِازِيردٍِرسیدند،ٍِیالِبٌٍِقتی
ِبٌِيایشِکفشِپارگیِبٌِتَجٌِبیِترانٌ.ِرفتِکفشِداخلِيایشِکفشِپارگیِیِرٍزنٌِازِزنینِيای
ٍِیالیِاینِدرِراِسالِآندِنیِیادشٍِقتیِاز.ٍِیلچرِدادنِيلِکردِشرٍعٍِِرفتِپدرشٍِیلچرِسهت
ِشًین.ِشدِبازٍِیالِخدنتکارِخانَمِنًینِتَسطِدرِرفت،ِکٌِساختهانِسهت!ِکردِنیِتحَیلِنشئَم

ِخانَمِنًین!ِدادِتشخیصشَنِشدِنیِشَنِلحجٌِازِفقطِکٌِبَدنِقلَییِدٍِيایِخَايرِنًینٍِ
 :گفتٍِِزدِگشادیِلبخند

 .خانَمِبفرنائیدِ-

ِکنارِِيایِپلٌِزیرِخَابِاتاقِبٌِایِاشارىِنًین.ِشدٍِیالِداخلِسپیدىِسپسٍِِبًرامٍِِترانٌِابتدا
 :گفتٍِِکردٍِیال

 .يرسالِنحلِبرادرشَن،ِبرایِکردمِتهیزِترِرٍِاتاقِاینِآقاِدستَرِبٌِ-

 :گفتٍِِزدِنصنَعیِلبخندِترانٌ

 .نباشیِخستٌِنهنَنِ-

 :گفتٍِِشدِاتاقٍِاردِبًزادِسریع.ِآٍردِپایینٍِیلچرِیِدستٌِازِراِساکشٍِِشدِاتاقٍِاردِترانٌ

 .کنٌِآنادىِبراتِرٍِسیاٍشِاتاقِکنارِاتاقِگفتوِنًینِبٌِسالهٌِپاياتِکٌِشهاِدخترمِترانٌِ-

 :گفتٍِِفشردِراِساکشِیِدستٌِنَذبِترانٌ

 .باباِکنارِاتاقِيهینِتَِيرسالٌِعادتِطبقِراحتوِننِ-

 :گفتٍِِکردِنگاىِبًرامِبٌِنعنادارِبًزاد

 .ِرٍِچندرٍزىِاینِالاقلِباشیِداشتٌِنجزاِاتاقِیٌِحقتٌِخَدتٍِاسٌِشدیِخانَنیِتَِدیگٌِ-
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ِازِحداقلِکند،ِنخالفتِپدرشِتاِبَدِننتظرِبَد،ِکردىِقفلِراِزبانشِرٍدربایستیٍِِخجالتِبازيو
ِنتعجب!ِکردِنیِتصدیقِراِبًرامِيایِحرفِحتیٍِِبَدِکردىِسکَتِپدرشِناباٍرانٌِانا!ِاتاقِنکان

ِکردِطیِراِچَبیِيایِپلٌٍِِکردِجابجاِدستشِدرِراِساکش ِبٌِدیَارِبَد،ِدیدىِراِاتاقِاینِقبال ِ.
ِاتاقِتهامِتوِرنگِترانٌِيَایٍِِحالِنحل.ِشدٍِاردٍِِدادِيلِراِاتاقِدرِترانٌ.ِبَدِسیاٍشِاتاقِدیَار
ِبَدِخنحیِرنگ ِنشستِنالحظٌِباِتختِرٍیٍِِگذاشتِاتاقِکنارِراِاشِکًنٌِساک. ِدرِدرستٌ.
ِپشتیِباغِبٌِرٍِکٌِایِپنجرىِدیدنِبا!ِبَدِنخَابیدىِآنِرٍیِيیچَقتِاناِبَدِدیدىِتختِشانِخانٌ
ِسفیدٍِِخاکستریِحریرِیِپردىٍِِرفتِپنجرىِسهتِبٌ!ِنشستِدلشِتٌِانیدیِکَرسَیِشد،ِنیِباز
ِآرامِکهیِراِاٍِرٍحِپرندگانِآٍازِصدایٍِِخَردىِبارانِيایِسبزیِعطر.ِکردِبازِراِپنجرىٍِِزدِکنارِرا

 :گفتِخَدشِبا.ِکرد

 !ِخَندنِشعرِکتابِبرایِدىِنیِجَنِپنجرىِاینِ-

 :گفتٍِِگرفتِباغِازِچشوِترانٌٍِِخَردِدرِبٌِضربٌِچند

 .بفرنائیدِ-

 :گفتِزنانِنفسِنفسٍِِکردِبازیِتپلشِيایِدستِنیانِدستهالِباِنًین

 .نايارِبیاریدِتشریف...ِخانَمِ-

 :گفتِنتعجبِترانٌ

 زنی؟ِنیِنفسِنفسِچراِ-

 :گفتٍِِکشیدِیِعهیقِنفسِنًین

 .رٍِپلٌِيهٌِاینِکشوِنهیِداریوٍِزنِاضافٌِناِخانَمِالغریٍِِيیکلِخَشِشهاِ-

 :گفتٍِِکشیدِبیرٍنِرٍسریِیکٍِِراحتِلباسِساکِتَیِازٍِِشدِخوِترانٌ

 .باالِبیایِننِخاطرِبٌِبعدِبٌِاینِازِنیستِالزمِخبِ-
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 :گفتٍِِزدِچنگِراِلپشِنًین

 .سٍِظیفٌِخانَمِسرمِبٌِخاکٍِایِایِ-

 :گفتٍِِزدِیِنًربانِلبخندِترانٌ

 .آمِنیِکنوِنیِعَضِلباس.ِزدیِصدامِکٌِنهنَنِدٍناِ ِخدانکنٌ،ِاٍال ِِ-

 :گفتِتندٍِِکردِسفتِراِاشِرٍسریِگرىِنًین

 !ِببخشیدِکردمِپرچَنگیِخیلیٍِایِایِ-

ٍِِکردِسرِراِرنگشِخَشِشالِيایشِلباسِکردنِعَضِازِبعدِترانٌ.ِبستِيوِراِاتاقِدرٍِِرفت
.ِکردِآبِازِنهلَِراِجلَیشِلیَانٍِِصندلیِرٍیِنشستِپدرشِکنار.ِشدِرٍانٌِپائینِیِطبقٌِسهت
ِگرفتِترانٌِطرفِراِبشقابٍِِگذاشتِپلَِسبزیِازِکَيیِرٍیِنايیِتکٌِبًزاد ِراِبشقابِترانٌ.
 :گفتٍِِگرفت

 کنو؟ِخالیِبدینِرٍِدیسِشٌِنیِزیادى،ِخیلیِننِبرایِاینِ-

 :گفتٍِِکردِنصلحتیِاخوِفرٍزان

 عزیزکو؟ِکنیِنیِتعارفٍِا؟ِ-

 :گفتٍِِزدِيوِبٌِراِچنگالشٍِِقاشقِسپیدى

 .برىِنیِآدمِسرِازِيَشِکٌِِنًینِپختِدستِاٍنوِدارى،ِخَردنِعیدِشبِنايیِ-

 :گفتِنصهوِترانٌ

 .خَرمِنهیِاینقدرِننِآخٌِ-

 :گفتِفرٍزان
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 .دخترمِراحتیِجَرِيرِ-

ِکردِخالیِدیسِدرِراِپلَِسبزیِازِزیادیِنقدارٍِِکشیدِجلَِراِدیسِترانٌ ِیِيهٌِنايارِازِبعد.
ِدستٌِترانٌ.ِببردِآشپزخانٌِبٌِياراِظرفِتاِکردِکهکِنًینِبٌِترانٌِاناِرفتنِپذیرائیِسهتِخانَادى

ِگذاشتِشَییِظرفِسینگِکنارِکابینتِرٍیِياراِبشقابِازِای ِیخچالِدرٍنِراِآبِپارچِنًین.
 :گفتٍِِگذاشت

 .نکنِشرنندىِجانِخانَمِ-

 :گفتٍِِشستِراِيایشِدستِترانٌ

 .شرنندىِدشهنتِ-

 :گفتِبازِرٍیِباِفرٍزان.ِپیَستِبقیٌِجهعِبٌِبعدٍِ

 .عزیزمِبشینِبیاِ-

ِتکرارِراِسالِتحَیلِدعایِتلَیزیَنِنجریِباِکردِنیِسعی.ِنشستِسپیدىٍِِبًرامٍِیلچرِبینِترانٌ
ِراِسالِلحظاتِآخرینِداشتِشهارِجانیٌ.ِشدِنیِشنیدىِکٌِبَدِصداییِتنًاِساعتِتیکِتیک.ِکند
ٍِِخَاستِنیِراِيایشِنقاشیِگالریِیکِدلش.ِدیدِنناسبِکردنِآرزٍِبرایِراٍِقتِترانٌ.ِشهردِنی

ِشد،ِپخشِکٌِنَِسالِنخصَصِآينگ!ِبنَازدِراِایِقصٌِانگشتانشِباِخَدشِکٌِآينگِچندین
ِبلندِسریعِترانٌ.ِدادِعیدیِيهٌِبٌِبًزادٍِِکردنِرٍبَسیِخَشِرٍیِباِيهٌ.ِکردِبازِراِيایشِچشو
 .ِبگَیدِتبریکِاٍِبٌِراِعیدٍِِبزندِزنگِغزالٌِبٌِتاِشد

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 :گفتٍِِکردِترشِرٍِجهشید!ِگرداندِشًیادِسرِدٍرِراِدانِاسپندِفلَرِبارِچندنینِبرای

 !گرفتٌِدٍدِرٍِخَنٌِعیدیِدمِزنِدیگٌِبسٌِ-ِ
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ٍِِگذاشتٍِرٍدیِدرِکنارِراِاسپنددانٍِِچرخاندِيوِدیگٌِدٍرِچندِجهشیدِحرفِبٌِتَجٌِبیِفلَر
ِگَنٌِفلَر!ِخَردٍِِکردِسهنَِفانتزیِظرفِدرِراِانگشتشِشًرام.ِسینِيفتِیِسفرىِدٍرِبرگشت

 :گفتٍِِزدِچنگِراِاش

 برداری؟ِياِبازیَِدلِاینِازِدستِخَایِنیِکیِتَِ-

 :گفتِشًرام

ِبیارمِبراتِنَىِجینِسٌِدٍِنَقعِاینِدیگٌِسالِکنِدعا.ِکنِدعامِدیگٌ،ِنکنِدعَامِعیدِدمِحاالِ-
 !کنیِکیف

 :گفتِفلَرٍِِخندیدِشًیاد

 .بشنِدانادِيامِگلِدستٌِيردٍتاِکنوِنیِدعاِ-

 :گفتِکنایٌِبٌِجهشید

 !گیرىِنیِدیپلوِنٌِکنٌِنیِکارِنٌِکردىِنسخرىِنارٍِفعال ِِگلتِدستٌِیٌِ-

ِخَاستٌِيیچِلحظٌِآنِدرِکردِگهانِکرد،ِنیِراِترانٌِداشتنِآرزٍیِفقطٍِِفقطِجهعِازِفارغِشًیاد
 .شَدِحاضرِياِدیدنیِعیدِبرایِتاِرفتِاتاقشِبٌِشًیادِتحَیلِسالِازِبعد.ِنداردِاٍِداشتنِجزِای

ِشدِاتاقِداخلِشًرامٍِِخَردِدرِبٌِایِتقٌِکٌِکردِاسپریِچندبارِيوِجدیدشِادکلنِاز ِشًیاد.
 :گفتٍِِکردِنگايشِننتظر

 خب؟ِ-

 :گفتٍِِنشستِشًیادِتختِیِلبٌِشًرام

 دى؟ِنیِکارِبًوِکارخَنٌِتَِنظرتِبٌِبابا...ِبدمِرٍِانتحانامِاگرِعیدِبعدِ-

 .کشیدِبیرٍنِجعبٌِازِراِنَِيایِکتَنیِشًیاد
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 .دارمِشغلِبگوِسًیالِخَاستگاریِرفتوٍِقتیِخَامِنیِننِ-

 :گفتٍِِکشیدِدستِقیهتشِگرٍنِيایِکتَنیِپَشیدنِازِشًیاد

 .شٌِنیِعَضِنظرشِببینٌِتیپِاینِباِرٍِننِحتهاِ ِترانٌ!ِشبِیکِبیَفتٌِتَِننُِِدانادیِکنوِفکِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِراِيایشِچشوِتا.ِبَدِکردىِقًرِيایشِچشوِباِخَابِشد،ِدندىِآنِبٌِدندىِاینِتختِدرِچقدرِير
ِشکستٌِبینیٍِِکبَدِصَرتِباِيهانِجَریِراِتصَیرشِندام.ِرفتِنیِشًیادِسهتِفکرشِبستِنی
ِدرٍنِازٍِضَحِبٌِسیاٍشِصدای.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازِآيستٌٍِِشدِبلندِتختِرٍیِازِکالفٌ.ِدیدِنی

 :شدِنیِشنیدىِاتاقش

 ...گذرىِنهیِخَشِبًوِجَرىِيیچِتَِبدٍن...ِبَدیِاینجاِاالنِخَاستِنیِدلوِچقدرِنهیدٍنیِ-

 :گفتِلبیِزیرِخَدشِباٍِِدادِتکانِتاسفِبٌِسری

 !چیٌ؟ِبازیاِنسخرىِاینِبگیرن،ِعرٍسیِزٍدترِخبِ-

ِسهتٍِِکشیدِراحتیِنفسِخانَمِنًینِدیدنِبا.ِرفتِآشپزخانٌِسهتٍِِکردِطیِياراِپلٌِپاِنَکِبا
 :گفتٍِِگذاشتِکشَِدرِآبچکانِازِياراِقاشقِنًین.ِرفتِپیشِیخچال

 .خانَمِبراتَنِآٍردمِنیِگفتیدِنیِ-

 :گفتٍِِسرکشیدِالجرعٌِراِآبِلیَانِترانٌ

 بیدارید؟ِچراِشها.ِبزنوِچرخیِیٌِخَاستوِبردِنهیِخَابوِچیٌِحرفاِاینِ-

 .کنوِنیِجابجاِرٍِشامِيایِظرفِدارمِننِ-

 .برىِنهیِخَابوِاصال ِِننِ-
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 :گفتٍِِبستِياراِکابینتِدرِنًین

 !يهینطَرىِيوِشًینِخانَم،ِشدىِعَضِجاتَنِحتهاِ ِ-

 :پرسیدٍِِدادِتکیٌِکابینتِبٌِترانٌ

 تًران؟ِرفتِخانَمِشًینِشدِچیِ-

 .تًرانِبردشِشَيرشِسالگیِچًاردىِ-

ِگرفتِکابینتِازِراِکهرشٍِِگزیدِراِلبشِترانٌ ِبَدِنگرفتٌِگرمِکسیِباِاینقدرِتابحال. ِدرِبٌِرٍ!
 :گفتٍِِرفتِآشپزخانٌِخرٍجی

 .بخیرِشبتَنِ-

ِاز.ِگذاشتِپنجرىِکنارٍِِبرداشتِراِاتاقِکنارِصندلی.ِنشَدِبیدارِکسیِتاِرفت،ِباالِياِپلٌِازِآيستٌ
 .شدِاشِقافیٌٍٍِِزنِدرِغرقٍِِبرداشتِراِنَناالِشعرِکتابِساکشِداخل

ِبدیِدردٍِِکردِبلندِصندلیِپشتیِازِراِسرش.ِشدِيشیارِسیاٍشٍِِبًزادِبحخِجرٍِِصدایِباِصبح
ِبدنشِبٌِقَسیٍِِکش!ِبَدِرفتٌِخَابِدیَانِيایِکاغذِبینِاشِاشارىِانگشت.ِپیچیدِگردنشِدر
 .کردِکنجکاٍشِشنیدِپنجرىِازِکٌِصداییِاناِداد

 .کردىِفرقِزنَنٌِاالنِبندازِنگاىِیٌِرٍِتقَیهتِچی؟ِننِیِآیندىِپسِباباِ-

 !چیٌٍِایسادنِننِرٍیِتَِعاقبتِدٍنیِنیِخَبِخَدتِچَنِسیاٍشِنزنِحرفِننِحرفِرٍِ-

ِکٌِبردِحتوِترانٌ ِنداردِايهیتیِچنانِياِاٍنِيهیشگیِيایِدعَاِ ِتختشِرٍیِراِشعرِدیَان.
ِاخوِباِکٌِسیاٍشِبٌِخطابِبًزادِصبحانٌِصرفِازِبعد.ِرفتِپایینِصبحانٌِخَردنِبرایٍِِگذاشت
 :گفتِبَدِنبایلشِیِصفحٌِبٌِخیرىِغلیظی

 .دریاِلبِبرینِبگیرِترانٌِباِرٍِخَايرتِدستِشَِبلندِ-
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 :گفتِبًزادِحرفِیِدنبالٌِبٌِبًرام

 يستید؟ِجٍَناییِچجَرِشهاِشدیوِنهیِبندِخَنٌِتَِدقیقٌِیکِبَدیوِجٍَنِناِشیدِبلندِباباِآرىِ-

ِکردِنگاىِبًرامِبٌِنتعجبِترانٌ ِدرِکٌِکردِسرزنشِراِخَدشِحقیریِپدرِيهچینِداشتنِبرای.
ِبگَیدِراِاشٍِاقعیِنظرِنداردِجرئتِحتیِنسائلِترینِکَچک ِازِپدرشِکٌِدانستِنیِخَبِترانٌ!
ِرعدیِنانندِسیاٍشِصدای.ِگیردِنیِسختِچقدرٍِِاستِنخالفِبرٍدِبیرٍنِياِپسرِباِترانٌِاینکٌ

 :شکافتِراِافکارش

 .شنِحاضرِپاشنِندارم،ِیِحرفِننکٌِ-

 :گفتِترانٌِبٌِرٍِسپیدى

 .شیوِحاضرِباالِبریوِبیاِ-

ِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 !آدِنهیِدرِزنِایناِازِننِازِکنو؛ِنیِناقصِيوِدنبکتِاینِزنوِنیِشًرامِشَِننِبیخیالِ-

 :گفتٍِِچیدِگیتارشِيایِتارِرٍیِراِشًیادِيایِانگشتِشًرام

ِدیدمِرفتوِرٍِکالسشٍِقتیِاناِنیستوِبلدِکردمِنیِفکرِننوِدرضهنِگیتارى،ِنیستِدنبکِاسهشِ-
 .ِآسَنٌِامِخیلی

 :گفتٍِِخندیدِغشِغشِشًیاد

 .اٍردِبرِشیشٌِشًیادِرٍزِبٌِچٌِبچٌِالفِیٌِببینِنهریِتَِ-

 :گفتٍِِگرداندِراستٍِِچپِبٌِراِسرشِکالفٌِشًرام

 .ندازمِنیِراتِدرِبٌِسیزدىِتاِننِکارِبٌِبدىِدلِ-
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 :گفتٍِِشدِلبخندِبٌِتبدیلِاشِخندىِشًیاد

 .بًت ِِحَاسوِداداش،ِبگَِ-

ِبَدِغرقِافکارشِعظیوِاقیانَسِدرِشًیادٍِِکردِنیِزدِگَشِشًیادِبٌِراِنکاتِدقتِباِشًرام ِاز.
ِاسوِدانستِنیِخَبِشًیاد!ِافتادِبرایشِگیتارِآنَزشِفکرِبٌِشًرامِگرفتِنیِبًانٌِخانٌِدرِبس

ِستِدلتنگیِحالش ِآدنیِدرٍنِکردنِبپاِقشقرقِبٌِيهیشگیِنضنَنٍِِبارِنشقتِیِحس. ِانا!
ِبَدِکٌِيرچٌ!ِبردگیِاسیریِبٌٍِِآزادیِبالندگیِبٌِیِحال!ِداشتِدٍستِيوِراِحالشِاینِشًیاد
ِکندِصیانتِحسِاینِازِخَاستِنیِدلش ِاتاقِازِشامِصرفِبرایِدٍِيرِتهرینِیِساعتِازِبعد.
.ِشدِبلندٍِِخَردِناستِزٍرٍِِضربِبٌِغذاراِقاشقِچندِفقطِقبلِرٍزِچندِنحلِشًیاد.ِرفتندِبیرٍن
 :گفتِنگرانیِباِفلَر

 .نادرِنَندِشانتِکٌِبازِ-

 :گفتٍِِرفتِياِپلٌِسهتِبامِپشتِبٌِرفتنِقصدِبٌِشًیاد

 .نهنَنِشدمِسیرِ-

 :گفتٍِِبرداشتِساالدشِظرفِازِکايَِتکٌِچندِچنگالِکهکِباِشًرام

 !گیرىِنیِرژیوِدارىِبًشِتنگٌِشلَارىٍِِکتِدستِدٍِپَلِخریدىِشرتِتیِیٌِنباش،ِنگرانِ-

 :گفتٍِِبرداشتِسفرىٍِسطِازِراِبلَرِپارچِجهشید

 بخرى؟ِرٍِتنگشِنجبَرى!ِنبَد؟ِيهرايشِخَدشِنگٌِ-

 :گفتِشًرام

 .خریدِاٍندِخَششِخاصٌِدیدِاینوِحرفاِاینِازٍِِسِیدٍنٌِگفتِیارٍِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 
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ٍِِرفتِشًرامِاتاقِبٌِاٍل.ِپائینِبرگشتٍِِبستِياراِکفترِیِگنجٌِدرِشًیادِيَاِشدنِرٍشنِبا
 :گفتٍِِخزیدِپتَِزیرِشًرام.ِکردِرٍشنِراِبرق

 .کنِخانَشِ-

 :گفتٍِِکشیدِرٍیشِازِراِپتَِشًیاد

 .ِکنیوِتهیزکاریِبایدِنغازى؛ِبریوِپاشَِ-

 .باباِبخَابِبرٍِچندى؟ِساعتِ-

 :گفتٍِِشدِترِنزدیکِشًرامِتختِبٌِقدمِچندِشًیاد

 بخَابو؟ِاالنِنبردِخَابوِدلتنگیِازِننِبَدِشبِکٌِشبِندیدنشِرٍزىِيجدىِنٌِکٌِسیزدىِ-

 :گفتٍِِخاراندِراِسرش.ِبَدِبستٌِيایشِچشوِينَزِاناِنشستِشدِبلندِشًرام

 .شوِحاضرِننِتاِحهَمِبرٍِ-

 !رىِنهیِحهَمِاینقدرِکٌِنردِباباِ-

 :گفتِکشانِخهیازى.ِکردِبازِراِيایشِچشوٍِِخندیدِشًرام

ِازِپیسوِچندتاِبپَشِتِرسیدىِنَِلباسایِازِخَشگلِستِیٌِحهَمِبرٍِخَای؟ِنهیِرٍِترانٌِنگٌِ-
 .بدٍِبیامِننِتاِبزنِلعنتیتِخاصِادکلنِاٍن

ِبازِراِحهامِآبِشیرِناچارِبٌ.ِشدِرٍانٌِحهامِسهت.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازٍِِکشیدِعهیقیِنفسِشًیاد
ِاٍرٍِِکندِستِقیهتِگرانِشرتِتیِیکِباِراِرنگشِخَشِجینِشلَارِناگزیرِبعدٍِ.ِرفتِزیرشٍِِکرد
ِنگاىِشًرام.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازٍِِکردِاسپریِادکلنشِازِيایشِنبضِبٌ.ِپَشیدِيوِراِجینشِکت

 :گفتٍِِانداختِشًیادِبٌِایِخریدارانٌ

 !زیادىِیچیزیِ-
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 :پرسیدِپرسشگرانٌٍِِببیندِراِتیپشِتاِانداختِپایینِراِسرشِشًیاد

 !چی؟ِ-

 :گفتِنعترضِشًیادِدستِیزدیِدستهالِدیدنِباِشًرام

 .ننِبدشِاخٌ؟ِچیٌِاینِباباِایِ-

ِتکیٌِکفشیِجاِبٌ.ِرفتِپائینِياِپلٌِازٍِِسپردِشًرامِدستِراِاشِیزدیِدستهالِحرفِبدٍنِشًیاد
 :گفتِلبِزیرٍِِانداختِخَدِبٌِراِآخرِنگاىِکفشیِجاِآینٌِدر.ِکردِپاِراِنارکشِيایِکتَنیٍِِزد

 !کچلیِبازمِ-

 :گفتٍِِکشیدِراِدستش.ِرفتِبیرٍنِشًرامِيهراىٍِ

 .شدِدیرِدِ ِبرٍِ-

 :گفتِشدِنیِکشیدىِشًیادِدنبالِکٌِيهینطَرِشًرام

 شد؟ِدیرِچیِصبحٌِشیشِدیدی؟ِساعُتِِحسابیِنردِ-

 :پرسیدِبَدِدادىِتکیٌِناشینشِبٌِکٌِنسنِنردِبٌِرٍٍِِکردِبازِراِخانٌِدرِشًیاد

؟ِ-  آژانس 

 :گفتٍِِبستِپشتشِراِخانٌِدرِشًرام

 گرفتی؟ِآژانسِتَِ-

 :گفتِشًیادٍِِنشستنِعقبِيردٍ

 !رٍزِچندِاینِگرفتنِنیِگازمِداشتنِساعتاِشًرامِبشنِراىِناشینِنعطلِتَنستوِنهیِ-

 :گفتٍِِزدِرانندىِیِشانٌِرٍیِبعدٍِ
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 !دمِنیِبًتِکرایٌِبرابرِسٌِنٌِبرابرِدٍِبگیرِِرٍِگازشِتٌِتاِ-

 :گفتٍِِرفتِبقالیِطرفِشًرام.ِرسیدندِنغازىِبٌِساعتِیکِازِبعد

 .بخرمِشَیندىِنَادِرمِنیِ-

ِراِگالدیاتَرٍِِخانَمِحناِقفس.ِکشیدِباالِراِاشِنغازىِکرکرىِبعدٍِِکردِحسابِراِآژانسِکرایٌِشًیاد
ِتهیزِنشغَلِيردٍِآندِکٌِشًرام!ِکندِدیَارِازِراِگرگِانَاعِيایِپَسترٍِِعکسٍِِانداختِبیرٍن
.ِچسباندِبیرٍنِیِشیشٌِپشتِيوِراِنغازىِشهارىِشًرام.ِکردندِرفَعِحسابیِراِنغازىٍِِشدندِکاری
ِراِشًیادِغَلٌِفیرٍز.ِآندندِنغازىِداخلِنیهاٍِِغَلٌِفیرٍزِکٌِبَدندِشدىٍِلَِياِصندلیِرٍیِيردٍ
 :گفتٍِِدادِنشان

 !زدىِسیبیالشَِبرِشیشٌِشًیادِنگفتوِبفرناِ-

 :پرسیدِحالِيهانِدرٍِِبَدِخیرىِشًیادِبٌِزدىِبًتِنیها

 کردی؟ِقهارِ-

 :گفتٍِِخندیدِشًرام

 !یجَراییِ-

 :گفتٍِِخندیدِنردانٌِشًیاد

 قهارم؟ِايلِننِنخَرِدردِبٌِنرتیکٌِآخٌِ-

 :گفتٍِِزدِنیهاِیِشانٌِرٍیِغَلٌِفیرٍز

خِدِ ِ-  .ننَِپَل(ِدادنِنعنایِبٌِالتیِزبانِدر)ِِب ت 

 :گفتِشًرام

 پَلی؟ِچٌِ-
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 :گفتِبَدِشکِتَِينَزِکٌِنیها

 !باشٌِزدىِکردمِنهیِفکرشَِاصال ِِبستوِشرطِشًیادِسیبیلِزدنِسرِ-

 :گفتٍِِآندِنغازىِداخلِپاالنِکیا

 ...گنِنیِکٌِراستٌِ-

 :ِگفتٍِِخندیدِغشِغشِشًیاد!ِناسیدِديانشِدرِحرفِشًیادِدیدنِباٍِ

 !بانرامِسالمِبٌِ-

 :گفتِزدىِبًتٍِِانداختِشًیادِپایِسرتاِازِنگايیِکیا

 نشتی؟ِکَِسیبیالتِ-

 :گفتِشًرام

 .دیگٌِکردىِاصالحِ-

 لَتی؟ِنکنیِگوِرٍِخَنٌِراىِ-

 :گفتِشًیادٍِِخندیدندِحضار

 کیا؟ِآقِداشتیوِ-

 :گفتٍِِنشستِرٍییِبٌِرٍِصندلیِرٍیِپاالنِکیاٍِِرفتنِنیهاٍِِفیرٍز

 !زدىِرٍِسیبیالشِبرِشیشٌِشًیادِپیچیدىِنحلِتَِ-

 :گفتٍِِکشیدِبَِچندبار

 پیچیدى؟ِنغازىِتَِچیٌِبَیِ-

 :گفتِشًرام
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 .سَزٍندمِاٍدِیکوِبَدِگرفتٌِشَیندىِبَیِنغازىِاٍدىِ-

 :گفتٍِِکردِشًیادِبٌِنعناداریِنگاىِپاالنِکیا

ِخاطرِباسِنٌِگفتناِزٍرِخاطرِباسِنٌِشٌِلطیفِجنسِخاطرخَاىِباسِنردِشدیِخاطرخَاىِحالیهٌِ-
 .کنٌِگرمِیکیُِِدلِدنٌِبازٍِِدمِاینِبهَنٌ،ِزندىِاینکٌ

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِشًیاد

 !نردیِخعلیِکوِغهتِگرمُِِدنتِ-

 :گفتِبَدِفکرِدرِکٌِشًرام

 کنی؟ِجلبِنغازىٍِِخَدتِتغیراتِبٌِرٍِتَجًشِخَایِنیِچجَریِحاالِ-

 :گفتٍِِانداختِبیرٍنِبٌِنگايیِشًیاد

 .کردمِنیِفکرِداشتوِصبحِتاِداشتوِدیشبِ-

 نتیجٌ؟ِخبِ-

 !چینوِنیِگلِرٍِنغازىِتاِندرسٌِازِراىِ ِکلِ-

 :پرسیدِنتعجبِشًرام

 نشٌ؟ِردِکسیِگفتِشٌِنیِنگٌِچی؟ِنغازىِدمِخیابَنِاینِچطَری؟ِ-

 :گفتٍِِزدِآتیشِراِسیگارشِپاالنِکیا

 !شٌِنیِبدىِدستَرِشًیادِ-

 :گفتٍِِخندیدِتعجبِشدتِازِشًرام

 گذاشتی؟ِسرکارمِ-



 www.Novel98.com 146               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفتِشًیاد

 چطَری؟ِ-

ِراِجانشِخَاستٍِِکردِاشارىِشیشٌِبرشِنخصَصِنیزِزیرِکٌِگالدیاتَرِيهیشگیِجایِبٌِکیا
 :گفتٍِِزدِسیگارشِبٌِعهیقیِپک.ِشدِنَاجٌِاشِخالیِجایِباِکٌِکٌِبخَردِقسو

 بردی؟ِکجاِرٍِبستٌِزبَنِاینِ-

 :گفتٍِِنشستِصندلیِرٍیِصافِشًیاد

 چطَری؟ِنگفتی.ِسِخَنٌِحیاطِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِکیا

 .بخرِرٍِاتِسلیقٌِنَردِيایِگلِبرٍِتَامِبدىِنشَنِرٍِنغازىِتاِندرسٌِراىِبیاِباننِشًرامِ-

 :گفتٍِِکردِنگاىِشًیادِبٌِگنگِشًرام

 !نیستوِبلدِرٍِندرسٌِننکٌِ-

 :گفت.ِشدِبلندٍِِکشیدِپَفیِشًیاد

 .فرٍشیِگلِریوِنیِشًرامٍِِنن.ِستِندرسٌِيهَنِتَِاینوِکیا؟ِبلدیِرٍِدخترتِندرسٌِ-

 :گفتٍِِرفتِفرٍشیِگلِترینِنزدیکِداخلِشًیاد.ِرفتنِبیرٍنِنغازىِازِيرسٌ

 .سالمِ-

 :گفتٍِِزدِتصنعیِلبخند.ِبَدِجَانِنسبتاِ ِپسرِفرٍشِگل

 .جنابِدرخدنتوِ-

 ببینو؟ِشٌِنیِرٍِياتَنِرزِگلِترینِگرٍنِ-
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 :گفتِآرٍمٍِِکشیدِرٍِشًیادِکتِاٍرِآستینِشًرام

 !ندارىِارزٍنٍِِگرٍنِدیگٌِرزىِرز،ِ-

 :گفتٍِِکردِجهعِخَدشِبٌِراِشًیادِحَاسِپسرک

ِصَرتیٍِِسرخِرنگِدٍ.ِشنِنیِفرٍختٌِنعهَلیِيایِرزِبرابرِدٍِقیهتاِ ِيستنِنابُلسِرزِياِرزِاینِ-
 .نَجَدىِيو

 :گفتٍِِانداختِپسرکِدستِدرِرزِبٌِنگايیِشًیاد

 .باشٌِسرخِيهشِبذارِياِغنچٌِرزِپَنصدتايوِبدىِاینِازِشاخٌِيزارتاِقشنگن،ِ-

 :گفتٍِِکندِپنًانِراِتعجبشِکردِسعیِفرٍشندى

 کنو؟ِدرستِگلِتاجِ-

 .نکنِکَتاىِيوِرٍِشِشاخٌِنکنِياشوِبرگٍِِشاخٌِنٌِ-

ِشًرام.ِگذاشتِفرٍشیِگلِپیشخَانِرٍیِراِالزمِپَلِنقدارٍِِبردِجیبشِدرِراِراستشِدستِسپس
ِگلِباقی.ِبچیندِدستًایشِرٍیِراِگلِشاخٌِيزارِفرٍشندىِتاِتاِکردِخوِباالِبٌِآرنجِازِراِدستشِدٍ
ِپایشِجلَیِسختیِبٌِکٌِحالیِدرِشًرام.ِشدندِخارجِنغازىِازِنَبتِبٌٍِِبرداشتِشًیادِرايوِيا
 :گفتِِدیدِنیِرا

 !گرفتیِنیِچیزیِیٍِانتِگریِکارِیٌِکردىِگلِبازیتِدلٍِِدستِکٌِتَِداداشِ-

 :گفتٍِِخندیدِشًیاد

 نغازى؟ِشیشٌِبٌِچسبَندیِرٍِنغازىِشهارىِپسر،ِکنِتندِپاِ-

 .آرىِ-

 :گفتٍِِچرخاندِچپشِدستِدرِراِزنجیرشِکیاِکیا؛ِرسیدنِباِشدِنصادفِنغازىِدرِبٌِرسیدن
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 !شًیادِزنختٌِخاطرخَايیتوِتَِ-

 :گفتٍِِگذاشتِنیزشِرٍیِياراِگلِشًیاد

 کردی؟ِردیفِرٍِخیابَنِ-

 !نشتیِحلٌِ-

 :گفتٍِِکردِشًیادِسرِباالیِشکلِبیِساعتِبٌِنگايیِشًرام

 .ياِنیشنِتعطیلِياِندرسٌِاالناِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِشًیاد

 !رسیدىِنَقعشِکٌِببندِخیابَنُِِدرستِدستتِکیاِداشِ-

ِشدندِجهعِارازلِجهیعِکٌِزدِسَتِجَریِبردِديانِدرِراِانگشتشِدٍٍِِرفتِنغازىِبیرٍنِپاالنِکیا
ِنشَدِردِکسیِيوِياِرٍِپیادىِحتیِراِنغازىِتاِندرسٌِازِراىِتهامِدادِدستَرِیکِيرِبٌٍِ ِاناٍِ!

.ِداشتِعًدىِبرِراِنغازىِدرِجلَیِخیابانِنسئَلیتِاٍِبَد،ِکیاپاالنِخَدِگردنِبٌِخطیرٍِظیفٌ
ِکنارِغنچٌِرزِگلِیکٍِِنابلسِگلِدٍ:ِکٌِترتیبِاینِبٌِيا؛ِگلِچیدنِبٌِکردنِشرٍعِشًیادٍِِشًرام
ٍِِشدِبلندِکیا.ِزدِبَقِبَدِنشستٌِسنگفرشِرٍیِکٌِکیاِپشتِخیابانِدرِنفرِاٍلین.ِبگیرندِقرارِيو

 :گفتِپرخاشگرانٌ

 زنی؟ِنیِبَقِچیِبرای!ِدرنَنِبیِدردِزيرنار،ِنرض،ِيان؟ِ-

 :زدِفریادِعصبیٍِِشدِپیادىِرانندى

 رٍانی؟ِنرتیکٌِچتٌِ-

ِسهتِراِآنِکشانِکشانٍِِگرفتِشِنردانٌِپیرينِیِیقٌِپسِازٍِِبردِيجَمِرانندىِسهتِکیا
 :گفتِنردِیٍِحشتزدىِصَرتِبٌِرٍ!ِِکَبیدِناشینشِسپرِبٌِسپسِناشینش،
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 .ناشینتِتَِبتهرگِداریِالزمِدرستِسالهُتِِتنٍِِجَنِاگٌِ-

 !ناندندِساکتٍِِترسیدندِکیاِرفتارِازِبَدندِناندىِترافیکِدرِکٌِياِناشینِباقی

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

 

ِکشیدمِگندِبٌِناشینشَِزدمِشدشَنِخرابِدرِرفتوِبازِدیشبِ- ِپائین،ِاٍندِننُِِدیدِانگار.
 !داشت؟ٍِاقعیتِیاِگفتِرٍِاینِننِکردنِآرٍمِبرایِدٍنوِنهی

 :گفتٍِِزدِپنیرشٍِِنَنِیِلقهٌِبٌِبزرگیِگازِشیرین

 چی؟ِ-

 :گفتٍِِدادِقَرتِنانحسَسِراِبغضشِبًارى

ِيهٌِاٍلِازٍِِگردىِنیِبرِبشٌِزدىِنانشِبٌِارجیٌٍِقتیِگفتِبَدى،ِبازیِیٌِایناِیِيهٌِگفتِبًوِ-
 .کنیوِنیِشرٍعِرٍِچیز

 :گفتٍِِدادِتکیٌِجانیزشِبٌِراِيایشِزانَِترانٌ

ِکسیِگو،ِنیِنیستِکالسِتَِکسیِنفرِسٌِناِجزِبٌِاالنِکنوِناراحتتِخَامِنهیِبًارىِکردی؟ِباٍرِ-
 !باشٌ؟ِداشتٌِدٍستِرٍِتَِداریِتَقعِکشٌِنیِلگدِباِرٍِخَدشِیِبچٌِکٌ

 :گفتٍِِشدِاشکِازِنهلَِيایِچشوِبًارى

 ...باشٌِعاشقوٍِاقعاِ ِشایدِگفتوِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِپَزخندِباِترانٌ
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ِچرا؟ِگیِنیِبخَنِشعرِیکوِگوِنیِ- ِحالیتِتَامِبَدیِخَندىِاگرِدیگٌِچیزاِيهینِبرایِخب!
ِعشقِیِپیشٌِدرِکٌِنیستِيیچکس"ِگٌِنیٍِقتیِنعناسِپرِچقدرِسپًریِسًرابِحرفِکٌِشدِنی

 !ِ"کندِبیدارِراِقًرنانان

ِازِبعد.ِناندِنیهٌٍِِنصفٌِدخترِسٌِاینِبحخٍِِآندندِاتاقِداخلِياِبچٌِتکِتکِآخرِزنگِصدایِبا
ِشدِخارجِکالسِازِيهٌِازِزٍدترٍِِکردِخداحافظیِبًارىِکالسِاتهام ِرٍیِراِاشِکَلیِکیفِترانٌ.
 :گفتِشیرینِبٌِرٍٍِِکردِآٍیزانِنحیفشِيایِشانٌ

 !سَزىِنیِبراشِدلوِ-

 !ٍاقعیٌِاحهقِیٌِکٌِبرمِنیِیقینِکنٌِقبَلِدٍبارىِنانردٍِاٍنِيایِحرفِاگرِ-

ِدمِزیادیِجهعیت.ِشدندِخارجِندرسٌِازٍِِکردنِطیِراِطبقٌِشیرینِيهراىٍِِدادِتکانِسریِترانٌ
ِبَدندِکردىِتجهعِندرسٌِدر ِشدندِردِجهعیتِنابینِازٍِِکشیدِراِترانٌِدستِشیرین. ِترانٌ.

ِکردنِنیِخَدنهاییِقشنگیِيایِگلِکٌِافتادِزنینِبٌِچشهش ِکٌِبَدِکَچکیِیِبرگٌِکنارشان.
 :بَدِشدىِنَشتٌِرٍیش

 !کنِدنبالِياراِگلِترانٌِ-

 :گفتٍِِزدِآرٍنیِیِضربٌِکند؛ِعبَرِبتَاندِبلکٌِتاِبَدِشًرامِباِبحخِنشغَلِکٌِشیرینِبٌِترانٌ

 !شدىِنَشتٌِننِاسوِاینجاِ-

ِراِدخترِدٍِبینِیِنکالهٌِتاِکردِتیزِراِيایشِگَشِاسهشِبٌِترانٌِیِخیرىِنگاىِدیدنِباِکٌِشًرام
 :ِگفتٍِِرفتِجلَِيهینِبرایِشدِنیِنانعِجهعیتِازدحامِشلَغیِانا.ِبشنَد

 ست؟ِترانٌِشهاِکدٍمِ-

 :گفتِتردیدِباِترانٌ

 ...ننِ-
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ِشًرامِنگاىِزیرِکٌِترانٌ!ِکردِتحسینِراِبرادرشِیِسلیقٌٍِِانداختِترانٌِبٌِایِخریدارانٌِنگاىِشًرام
 :گفتِنَذب

 ِبرم؟ِتَنوِنیِ-

 :گفتِشًرام

 .برٍِآرىِ-

 :گفتِترانٌِگَشِزیرٍِِشدِبازِيایشِاخوِشیرین

 .شًیادِ ِکارِبندمِنیِشرطِ-

 :گفتٍِِزدِنحَیِلبخندِترانٌ

 نطهئنی؟ِاینقدرِکجاِازِ-

 .بدٍِنشدىِدعَاِتاِبرٍِبدٍِببندى؟ِخیابَنِتَنٌِنیِشًیادِجزِکیِ-

 :گفتٍِِفشردِراِشیرینِدست.ِبَدِشدىِگیرشِگریبانِسهجیِترسٍِِاضطرابِترانٌ

 .بیاِتَامِ-

 :گفتِشًرامِبٌِرٍِشیرین

 .رمِنیِباياشِننِ-

ِحسِنکنٌ،ِلگدشَنِتاِکردِنیِحرکتِياِگلِکنارِازِترانٌ.ِشدندِرايیِترانٌِباِشًرامِجَابِازِقبلٍِ
ِبٌِکٌِکوِکو!ِلذتِنقداریِيوِشایدٍِِشادیِکهیِ،ِغرٍرِکهی:ِبَدِکردىِخَشِجاِقلبشِدرٍنِخاصی
 :شنیدِراِشًیادِضبطِصدایِشدندِنزدیکِنغازى

 دلوِنحبَبِشَیِتَِخَايوِ-
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 ننِیِدیَانٌِنن،ِنرگسِيهچَن

 ننَِرىِسَیتِنن،ِرخِرٍیت

 ننِیِکاشانٌِبًشتِچَِيستی

 (ننِیِدیَانٌ_فرٍغیِفریدٍن)

ِازِراِيایشِچشو.ِشدِنیِترٍِاضحٍٍِِاضحِصداِشدِنیِترِنزدیکِشًیادِیِنغازىِبٌِکٌِقدمِیکِير
ِبدنشِگرنایٍِِشَدِتندِقلبشِضربانِکٌِآرامِآرامِچنان.ِگرفتِباالِراِسرشِآرامِآرامٍِِگرفتِياِگل
ِفرٍغیِفریدٍن.ِکردِنگاىِشًیادِيایِچشوِبٌِبارِاٍلینِبرایٍِِایستادِنغازىِجلَیِباالخرى!ِبربایدِرا

 :کشیدِنیِفریادِيهچنان

 ننِیِنغهٌِيوِشدِتَِآٍایِ-

 ننِدلِبردیِننِیِاللٌِای

 :گفتِشیطنتِباِترانٌِگَشِکنارِشیرین

 !عشقِیِبیشٌِدرِکردنِبیدارِآقارٍِکٌِاینِنحلِ-

ِبَیِنتریِدىِازِترانٌِحاالٍِِنبَدِکحیفٍِِالتِشًیادِآنِدگرِشًیاد!ِبَدِشدىِشًیادِنبًَتِترانٌ
ِحرفِبگَید؟ِتَانستِنیِچٌِبَد،ِقاصرِحرفیِيرِبیانِازِزبانش!ِکردِنیِاستشهامِاٍراِعطرِخَش

ِکردندِنیِفرارِزبانشِزیرِازِکلهاتٍِِيا ِکارِاینِازِشًیاد،ِدیَانگیِازِبزندِقًقٌِخَاستِنیِدلش!
ِبَدِکردىِترِخَاستنیِبارياٍِِبارياِراِآنِکٌِانگیزشِيیجانِيای ِازِنگاىٍِِآندِکشِترانٌِلبان.

ِکٌِياییِخندىِيهانِازِخندید؛ِنستانٌٍِِشدِرٍانٌِخانٌِسهتِسپس.ِدزدیدِشًیادِعسلیِچشهان
ِراِتازىِيایِگلِاینِازِایِشاخٌِپایشِباِداشتِسعیِترانٌ!ِکردِنیِرٍِزیرٍِراِشًیادِقلبِصدایش
ِبَدِرفتٌِجلَترِقدمِچندِکٌِترانٌِبٌِراِخَدشِشًیاد.ِشدِنهیِنَفقِاناِکندِيدایتِکَچٌِسهت
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ِگرفتِترانٌِسهتِراِنابلسِرزِگلِیِشاخٌِشدِخوٍِِرساند ِبارانِيهراىِبرقٍِِرعدِلحظٌِيهان.
 :ِگفتِگرفتٌِصدایِباِشًیاد.ِکردِنیِنگاىِشًیادِدستِبٌِنرددِترانٌٍِِگرفتِشکل

 .نَشتوِتَِعشقِبٌِفقطِرٍِشیشٌِرٍیِشهارىِ-

ِراِيایشِقدمِبارانِشدتِازِکٌِحالیِدرِشیرین.ِشدِردِشًیادِکنارِازٍِِزدِنهاییِدندانِلبخندِترانٌ
 :گفتِبَدِکردىِتند

 نگرفتی؟ِگلِازشِچراِرٍانیِیِدیٍَنٌِ-

ِکندِفکرِچیزیِچٌِبٌِبایدِشرایطِاینِدرِنبَدِبلدِحتیِخندیدِنیِفقطِترانٌ ِنیشگَنِشیرین!
 :گفتٍِِگرفتِالغرشِبازٍیِازِنحکهی

 خندی؟ِنیِچیِبٌِنخند،ِ-

ِخندىِازِشیرین.ِکردِسرفٌِبارِچندینٍِِایستادِنبَد،ِایستادنِبٌِقادرِشدیدشِيایِخندىِازِکٌِترانٌ
 :گفتٍِِخندیدِترانٌِی

 چتٌ؟ِ-

 .دارىِدٍست...ِننٍُِِاقعا!ٍِاقعیٌِننِبٌ...ِحسشِ-

 :گفتٍِِنشستِکنارشِيوِشیرینِافتاد؛ِکَچٌِآسفالتِرٍیِخندىِشدتِازِترانٌ

 !ترکیِنیِاالنِنخندِاینقدرِ-

ِبدنش،ِنحصَصِلرزشِبٌِخندیدِنیِاٍ.ِبَدِتعجبِشدتِاز!ِنبَدِارادیِترانٌِيایِخندىٍِاقعاِ ِانا
ِزیرِخَاستِنیِدلشِبَد؛ِکردىِزدىِشگفتِاٍراِعالقٌِابرازِاٍلین!ِقلبشِتپشٍِِدلشِکردنِيريرِبٌ
ِداردِدٍستِراِدخترکِکسیِیکِبگَیدِآدمٍِِعالوِبٌٍِِبخنددِبدٍد،ِبارانیِيَایِاین ِکلهٌِاین!

 .ِکردِنهیِتلفظشِاٍِبرایِيیچکسٍِِخَردِنیِخاکِترانٌِیِنانٌِلغتِدرِکٌِبَدٍِقتِخیلی
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ِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

ِبٌِرٍِپاالنِکیا.ِرفتِنغازىِسهتٍِِبَئیدِراِبَدِبرداشتٌِزنینِازِترانٌِبرایِکٌِیِگلِشاخٌِشًیاد
 :گفتِشًیاد

 حلٌ؟ِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِسرخَشِشًیاد

 .نردیِخعلیِ-

ِازِآبکشیدىٍِِخیسِشًرام.ِرسیدِسرِخانِاژدرِ،ِبديدِراىِنردمِبٌِخَاستِپاالنِکیاِاینکٌِنحضِبٌ
 :گفتِشًیادِبٌٍِِرفتِنغازىِداخلِباران

 !نغازىِصاحبِبیرٍنِکنٌِپرتتِاٍندِاٍىِاٍىِ-

ِانتظارِازِدٍرٍِِشدِنغازىٍِاردِخانِاژدرٍِِکردِآٍیزانِدیَارِرٍیِبزرگِنیخِبٌِراِجینشِاٍرکتِشًیاد
 :گفت

 شد؟ِتهَمِياِگلِاینِباِکارتِجانِشًیادِ-

 :گفتٍِِدادِتکیٌِنیزِبٌِشًیاد

 ...کردیوِامِجٍَنیِیٌِازدٍاجٌِقصدمِننِخانِاژدرِ-

 :گفتٍِِدٍیدِشًیادِحرفٍِسطِاژدرخان

ٍِاسٌِببرمِکنوِجهعِننِشدىِتهَمِگالِباِکارتِاگرِبگوِاٍندمِعاشقی،ِشَرٍِِجٍَنیِ ِپسرمِنٌِ-
 !زاییدِانرٍزِدخترم
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ِنشَدُِبرِرٍدىِخندىِازِتاِبَدِداشتٌِنگٌِاشِاشارىِانگشتٍِِشصتِباِراِيایشِلپِشًرام ِشًیاد.
 :گفتٍِِخندیدِنردانٌ

 .نبارکِرسیدتوِنَِقدمِاژدرِعهَِخَدتِنالِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِدستِبرایشِخَشحالیِباِاژدرخان

 .يستیِداریَِجَنوِجٍَنِکٌِباشٌِخَدتِبٌِدستِ-

 :گفتٍِِکردِنگايشِشًیاد.ِخندیدِبلندِبلندِشًیادِرفتِبیرٍنِنغازىِاز

 .شدِاژدرِدخترِقسهتِگالِاینِآخرِ-

 :گفتِيایشِخندىِنیانِشًرام

 .اینِباباِباحالٌِخیلیِ-

 :گفتٍِِشدِنغازىٍِاردِتکاندِنیِتگرگٍِِبارانِازِراِاشِخلبانیِکاپشنِکٌِيهینطَرِکیاپاالن

 نشتی؟ِنرادتِبٌِرسیدیِ-

 :گفتٍِِکشیدِعهیقیِنفسِشًیاد

 !ِگرنٌِدنتو.ِآرىِبَد،ِخندشِنرادمِ-

 :گفتٍِِشَدِگرمِکهیِتاِنالیدِبًوِراِدستشِيردٍِکفِشًرام

 برداشت؟ِرٍِشهارىِ-

 .نَشتوِاٍنِبرایِکٌِگفتوِبًشِاناِنٌِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (سیاٍش)
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 :گفتٍِِنشستِپذیراییِآخرِیِپلٌِرٍی

 .دارمِدٍستِرٍِفرانکِننِ-

 :گفتِبَد،ِدادىِلوِسلطنتیِنبلِرٍیِکٌِحالیِدرِبًزاد

 !جًنوِ-

 :گفتِيیستیریکِسیاٍش

 !نفدِيایِبحخِاینِازِشوِراحتِننِبرىِدخترىِاٍنِ-

 :گفتٍِِگذاشتِعسلیِرٍیِبًزادِبرایِراِپًلَِقندِچایِفرٍزان

 !ِایدِيهدیگٌِیِبریدىِنافِترانٌٍِِتَِپسرم؛ِکنٌِنهیِعَضِرٍِچیزیِحرفاتِاینِ-

 :گفتٍِِنشستِشانِطالییِنبلِرٍیِبًزادِرٍیِبٌِرٍٍِِشدِبلندِپلٌِرٍیِازِسیاٍش

 ِباشٌ؟ِننِنامِبٌِسندشِناشینٌِترانٌِنگٌِچندىِکیلَِحرفاِاینِچیٌ؟ِبریدىِنافِباباِ-

ِگرفتنِزنٍِقتِاالنِننِگذشتٌِایناِازِدیدی؟ِرٍِشِخانَادىِدیدی؟ِرٍِفرانکِپدرِانَالِشهاِبعدشو
 ...ِباشوِراحتِخَامِنیِنیستِشدنوِاسیرٍِ

 :گفتِصدایشِترینِبلندِباٍِِکردِجداِنبلِازِراِاشِباالتنٌِبًزاد

 .کردنِشَيرٍِِگرفتنِزنِرٍالِيهینِطبقِفانیلِتَِآدمِيهٌِاینٍِِنادرتٍِِننِبًرام،ٍِِغزلِ-

 :دادِادانٌِترِبلندٍِِکَبیدٍِسطِنیزِرٍیِنحکوِدستشِکفِبا

ِتَِچنانِبدیِننِتحَیلِاساسٍِِنغزِبیٍِِنفدِحرفایِاینِازِدیگٌِیکبارِفقطِیکبارِفقطِتَامِ-
 .بشیِآدمِکٌِخَریِنیِدينی

 :گفتِعصبیٍِِشدِبلندِتصَرِخالفِبرِسیاٍش
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 !کنوِنیِعهلِپیشِصدسالِنحلِدرستِيشتِيفتادٍِسالِتٍَِِشوِنیِخفٌِباشٌِ-

ِسهتٍِِکردِقطعِسریعِبَدِتلفنِباِزدنِحرفِنشغَلِکٌِسپیدى.ِرفتِبیرٍنِخانٌِازٍِِگفتِراِاین
 .ِکردِتندِپاِسیاٍش

 جنگی؟ِخرٍسِبازِچتٌِ-

 .سرشِبٌِزدىِباباِاینِ-

 بَد؟ِترانٌِبحخِبازِ-

 !نکبتِآرىِ-

 :گفتٍِِایستادِبَد،ِافتادىِنفسِنفسِبٌِسیاٍشِزیادِسرعتِازِکٌِسپیدى

 !گلَِتَِبرٍِيلَِخَشگلٌ؛ِانصافاِ ِنگٌ؟ِبدىِ-

ٍِِبرگشتِسپیدىِسهتِسپسِکندِبازِبرایشِراِپارکینگِدرِگفتِصفاِشًین،ِشَيرِبٌِرٍِسیاٍش
 :گفت

 !پَکِکلٌِامِگذاریٌِسرنایٌِدنبالِننِسرشِتَِبخَرىِبَدنشِخَشگلِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِنشغَلِيیجانِباِشیرین!ِبَدِکردىِخالیِکالسِپرچَنگیِبرایِراِنیدانِآخرِساعتِنعلوِنیاندن
 :بَدِشًیادٍِِدیرٍزِجریانِکردنِتعریف

 !بَدِشدىِیجَریِاصال ٍِِقارِباِتیپ،ِخَشِتهیز،ِ-

 :گفتٍِِزدِگشادیِلبخندِترانٌ.ِکشیدِنیِچَبیِنیزِرٍیِراِآينیِکشِخطِحرصِباِبًارى
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ِبٌِننِشدِباعخِدیرٍزِشًیادِانا...ِاناِندارىِدٍستِننُِِآدنیِيیچِکردمِنیِفکرِدیرٍزِتاِننِبًارىِ-
 !انیدٍارشوِخَدم

 :گفتٍِِگرفتِترانٌِبازٍیِازِنیشگَنیِشیرین

 !دیٍَنٌِخَشگلیِخیلیِکٌِتَِ-

 :گفتٍِِکردِفَتِياراِچَبِخردىِبًارى

 !دخترِندىٍِاِيهدیگٌ؛ِیِلنگٌِيهٌِدارمِتجربٌِننِترانٌِنگیرشِجدیِزیادمِ-

 :گفتٍِِبردِفرٍِنیَىِآبِقَطیِداخلِراِنیِشیرین

ِِنیِنزدىِيهینجَریِاینِ- ِکشیدىِزحهتِاینًهٌِبیچارىِپسرىِننداز؛ِآتیششِتَِيیزمِدیگٌِتَِرقص 
 .ننَشتِيوِرٍِشِشهارىِترانٌ

 :گفتٍِِزدِپنیرشٍِِنانِیِلقهٌِبٌِکَچکیِگازِترانٌ

 !بَدمِبیًَشِکال ِِننِ-

 :گفتٍِِدرآٍردِجیبشِازِکاغذیِتکٌٍِِزدِشیطَنیِلبخندِشیرین

 .بَدمِکردىِاٍنجاشوِفکرِ-

 :گفتِزدىِيیجانِشهارىِدیدنِبا.ِقاپیدِشیرینِدستِازِراِکاغذٍِِگذاشتِنیزِرٍیِراِاشِلقهٌِترانٌ

؟ِیِشهارىِ-  !شًیاد 

 :گفتٍِِانداختِباالِابرٍِشیرین

 گرفتی؟ِکوِدستِرٍِسَسنٍِِکیاپاالنِدخترِ ِ-



 www.Novel98.com 159               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِبا.ِگرفتِآغَشِدرِنحکوِراِشرینِِسپسِزد؛ِایِخفٌِجیغٍِِگرفتِديانشِجلَیِراِدستشِترانٌ
ٍِِگرفتِراِبًارىِسردِيهیشٌِدست.ِشدِجهعِاشِخندىٍِِکردِرياِراِشیرینِبًارى،ٍِيقِيقِصدای
 :ِگفت

 شد؟ِچیِ-

 :گفتٍِِکردِفینِفینِبًارى

 .شدمِخَشحالِيهینقدرِنانردِاٍنِشهارىِگرفتنِباِبارِاٍلینِننوِ-

 :گفتٍِِکردِنَچیِشیرین

 .شیِنیِنابَدِاینجَریِکنِسعیِالاقلِبًارى،ِباشِآرٍمِ-

 :گفتٍِِکردِخندیِتلخِبًارى

 !کنٌِنیِنابَدِننوِدارىِکردِنابَدشِکٌِبچوِنحلِ-

ِحسِداشت؛ِعجیبیِحالِترانٌِانا.ِدٍیدنِدرِطرفِياِشاگردِازِکدامِيرِزنگِصدایِشنیدنِازِبعد
ِحسیِازِعَضِدرِاناِگرفتِنیِقلبِتپش!ِدرنانِيوٍِِاستِدردِيوِبرایشِشًیادِدیدنِکرد،ِنی

ِترانٌِدستِشیرین!ِبگذاردِيوِبرِپلکِتَانستِنهیِشبِآخرِتاِکٌِشدِنیِانرژیِازِنهلَِچنانِناآشنا
 :گفتٍِِخندید!ِخَردِجاِيایشِدستِسردیِازِکنند؛ِعبَرِخیابانِازِتاِگرفتِرا

 کنیو؟ِعَضِرايَِخَایِنیِحاال،ِدخترِنهیریِ-

 زیرلبٍِِرفتِنغازىِسهتِرٍیِپیادىِسهتِنصهوِترانٌ

 :گفت

 .کنٌِنیِنگايهَنِدارىِنیارِدرِبازیِنسخرىِ-

 :گفتِآرامِشًیادِشد،ِنزدیکِشًیادِبٌٍِقتی
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 .صداتوِشنیدنِننتظرىِ-

ِازِباالخرى!ِشنیدِنهیِيیچِانگارٍِِبَدِتغیراتشِبٌِنگاىِنحَِترانٌِجدیدشِتیپٍِِعطرٍِجَدِباِانا
 :گفتِشیرین.ِکردندِعبَرِنغازىِجلَی

 زنی؟ِنیِزنگِبًشِانرٍزِ-

 :گفتٍِِگذاشتِنغنعٌِدرٍنِراِبَدِزدىِبیرٍنِاشِنغنعٌِازِکٌِنَییِتارِترانٌ

 زنی؟ِنیِسینٌِبٌِرٍِشًیادِسنگِاینقدرِچراِ-

 .ِنیستِگریِيرزىٍِِزنیِالفِايلِدٍنوِنیِشناستش؛ِنیِبابامٍِقتٌِخیلیِچَنِ-

 .دارىِیِآرٍمِيایِچشوِياشِبازیَِشرٍرِیِيهٌِبا!ِفًهیدمِزدمِزلِياشِچشوِتٍَِقتیِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

ِکردِنیِبازٍِِکردِنیِلَلٌِندامِراِیِباریکِکاغذِتکٌٍِِبَدِنشستٌِنیزِصندلیِرٍی ِکارِاینِانگار!
ِدادِنیِسانانِراِاشِریختٌِبًوِاعصاب ِخنکیِنسیوِيهزنانٍِِشدِبازِنشتریِتَسطِنغازىِدر.
 .کردِپرِراِنغازىِنحیط

 ...آینٌِیٌِببخشیدِآقاِ-

 :گفتِنشدىِتهامِنشتریِحرفٍِِپیچیدِدٍبارىِراِيایشِدستِنیانِکاغذِشًیاد

 .داداشِتعطیلٌِ-

ِکردِترکِراِنغازىِایِاضافٌِحرفِيیچِبیِنشتری ِرنگِکرمِیِاٍلیٌِتلفنِبٌِبازِنگايشِشًیاد.
 :دادِجَابِراِتلفنِسریعٍِِپریدِباالِضربِیکِزدِزنگِتلفنٍِقتی.ِنَندِناتِنغازى

 بفرنائید؟ِ-
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 بگیرم؟ِرٍٍِقتتَنِشٌِنیِسالمِ-

 چیست؟ِکارشِدخترکِاینِبفًهدِبَدِکنجکاٍِاناِنیستِترانٌِصدایِاینِکٌِداشتِاطهینانِشًیاد

 .بگَِ-

ِعاقلِاگرِتَِسرکارِگذاشتتِدخترىِاینِبگوِخَاستوِبرداشتو؛ِشیشٌِازِرٍِتِشهارىِدیرٍزِننِببینِ-
 ...دخترایِخیلیِخبِباشی

ِدیرٍزِازِبَد؛ِدادىِقرارِتاجیرِتحتِراِياِدخترِازِخیلیِدیرٍزشِکارِاین.ِگذاشتِراِتلفنِگَشیِشًیاد
ِقبَلِبریِشیشٌِکارِيیچِيهینِبرایٍِِبَدِترانٌِننتظرِشًیادِاناِبَدندِگرفتٌِزیادیِيایِتهاس
 :گفتٍِِبرداشتِراِتلفنٍِِشدِانیدٍارِبازِشًیادِتلفنِدٍبارىِزنگِبا.ِکردِنهی

 بفرنائید؟ِ-

 .شدِپارىِدلشِبندِترانٌِصدایِشنیدنِباٍِ

 .سالمِ-

 :گفتٍِِزدِنهاییِدندانِلبخندِشًیاد

 خَبی؟ِسالمِ-

 :گفتِنیلشِعالرغوِيهینِبرایِنديدِرٍِشًیادِبٌِخَاستِبًارىِحرفِیادِبٌِترانٌ

 نن؟ِدنبالِاٍفتیِنیِراىِيیِچراِ-

ِبرایشِکردِنیِجانِنَشِراِصدایشِکٌِيهینِفقطِکرد؛ِنهیِترانٌِحرفِنحتَایِبٌِتَجًیِشًیاد
 :گفتٍِِچسباندِگَششِبٌِبیشترِراِتلفنِگَشی!ِبَدِکافی

 زنی؟ِنیِحرفِآرٍمِاینقدرِچراِ-

 .بشنَىِرٍِصدامِخَامِنهیِحهَنٌِبابامِچَنِ-
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 :گفتٍِِزدِترانٌِنحسَسِلرزشِبٌِیِشیرینِلبخندِشًیاد

 خَبی؟ِنگفتی،ِ-

 دى؟ِنیِنعنیِچٌِياِگلِاٍنِکنی؟ِنیِدنبالوِيیِچرا...ِخَبوِ-

ِبَدِکردنِآرزٍِنشغَلِشًیاد ِتلفظِترانٌِکٌِیِکلهاتِبَسید،ِصداياراِشدِنیِکاشِکٌِاینِآرزٍی!
 !ِبَئیدِراِکندِنی

 :گفتِگَشیِدرِآرامٍِِگزیدِلبِترانٌِشد،ِبستٌِآبِدٍشِکٌِاینِنحضِبٌ

 .برمِبایدِننِ-

 .نزدیوِیِحرفِينَزِناکٌِکجا؟ِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِاتاقِکنجِازِترانٌ

 .خداحافظِ-

ِازِتندترِقلبشٍِِبَدِکردىِیخِدستانشِينَز.ِفشردِراِيهرايشِگَشیِتهاسِقطعِیِدکهٌِبعدٍِ
 !ِتپیدِنیِنعهَلِنَاقع

ٍِِگذاشتِقلبشِرٍیِراِدستش.ِداشتِراِقلبشِتپشِينَزٍِِزدِتکیٌِاشِصندلیِپشتیِبٌِشًیاد
 :گفتِزیرلب.ِشدِترِعهیقِلبخندش

 !نکردم؟ِکشفتِننٍِِبَدیِننِازِعضَیِسالِدٍِبیستِتَِیعنیِ-

ِافتادِنیزِرٍیِترانٌ،ِازِیادگاریِتنًاِحافظ،ِدیَانِبٌِيایشِچشو ِشانسیٍِِشدِخوِدرنگِبی.
 :خَاندِآرامٍِِکردِبازِراِایِصفحٌ

 ناٍلًاٍِِکأساِادرِالساقیِایًاِیاِاالِ-

 ياِنشکلِافتادٍِلیِاٍلِنهَدِآسانِعشقِکٌ
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 بگشایدِطرىِزانِصباِکاخرِایِنافٌِبَیِبٌ

 ياِدلِدرِافتادِخَنِچٌِنشکینشِجعدِتابِز

 دمِيرِچَنِعیشِاننِچٌِجانانِننزلِدرِنرا

 ياِنحهلِبربندیدِکٌِداردِنیِفریادِجرس

 (حافظ)

ِبستِراِکتابِسریعٍِِشدِپشیهانِشعرِخَاندنِازِشًیاد ِاناِکندِسرگرمِراِخَدشِخَاستِنی.
 .بَدِافکندىِجانشِدرِراِنَذیِترسِشعرِدٍمِنصراع

ِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِراِاشِکَلٌِشیرین.ِجستِبیرٍنِایِندرسٌِيوِدخترانِيایِخندىِشلیکٍِِياِفریادِنیانِازِترانٌ
 :گفتٍِِدادِقرارِيایشِشَنٌِرٍی

 .باشٌِنیازیِننِبٌِنکنوِفکرِدیگٌِخانَمِخبِ-

 :گفتٍِِگرفتِراِدستشِترانٌ

 .دارمِالزنتِيهیشٌِيا؛ِدٍستهیِتَِدیَانٌِ-

 :گفتٍِِزدِداریِنعناِلبخندِشیرین

 .يستِحتهاِ ِکٌِباشٌِبًترِشایدِش؛ِنغازىِتاِبرٍِتنًاِ-

 :گفتٍِِچرخاندِکاسٌِدرِراِيایشِچشوِتخوِترانٌ

 بلدی؟ِيارٍِچیزِاینِکجاِازِتَِ-
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 .نشدىِدیرِتاِبدٍِخَايرام،ِازِ-

ِبازِنغازىِيایِنزدیک.ِافتادِراىِخانٌِسهت.ِکردندِکَتايیِخداحافظیٍِِفشردِراِشیرینِدستِترانٌ
ِشد؛ِردِکٌِخیابانِاز.ِبَدِکردىِپرِراِسرشِتهامِسنفَنیِاین.ِکردِنَاختنِبٌِشرٍعِقلبشِناکَکِساز
ٍِِخرابِيایِدندانِتهامِزدِکٌِلبخندیِبا.ِرفتِترانٌِسهتِسرعتِبٌٍِِدادِانجامِراِاشِنعانلٌِنیها

 :گفتِبَد،ِکردىِتندِقدمِکٌِترانٌِبٌِبالَدگیِشدِکٌِترِنزدیک.ِکشیدِرخِبٌِراِسیايش

 !برسَنهتِبگَِخَشگلٌِخانَمِریِنیِکجاِ-

ٍِِکردِسَاستفادىِشًیادِنغازىِبٌِرسیدنِازِبَد؛ِترسیدىِحدِازِبیشِشدنِنزدیکِاینِازِکٌِترانٌ
 :زدِصدایشِبلندِصدایِباِناگزیر

 !شًیادِ-

ِنیهاٍِقتی.ِدٍیدِبیرٍنِنغازىِازِاختیارِبیِزدنشِصداِازِشناخت؛ِنیِراِاشِنعشَقٌِصدایِکٌِشًیاد
ِشًیاد.ِگذاشتِفرارِبٌِپاِگریزد،ِنیِایِگرسنٌِصیادِدستِازِکٌِصیدیِنانندِشد؛ِشًیادِیِنتَجٌ

 :گفتِترانٌِبٌِرٍ

 شد؟ِنزاحهتِ-

ِدادِتکانِسرِنحبتِیِنشانٌِبٌِترانٌ ِنغازىِتلفنِسهتٍِِشدِخشکِيایشِرگِدرِشًیادِخَن.
 .ِِرفت

ِکردِنیِنگاىِشًیادِپیِدرِپیِيایِزدنِتلفنِبٌِنغازىِیِشیشٌِپشتِازِفقطِترانٌ ِتازىِصَرت.
ِگذاشتِجایشِسرِراِتلفنِگَشی.ِبَدِکشیدىِيوِدرِراِيایشِاخوٍِِبَدِشدىِسرخِاشِکردىِاصالح

 :گفتٍِِآندِبیرٍنِنغازىِازٍِ

 !رسوِنیِحسابشِبٌِننِخَنٌِبرٍِ-
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ِپشتِبٌِکیاپاالنِصدایِبا.ِکردِرخنٌِدلشِبرٍِقفٌِبیِاضطرابٍِِبَدِپشیهانِخَدشِرفتارِازِترانٌ
 :گفتِداشتِدستِدرِچاقَِکٌِحالیِدرِبرگشت؛ِسرش

 کردى؟ِزیادیِغلطِکیِ-

ِازِترانٌ.ِبَدندِایستادىِکیاِپشتِداشتندِشًیادِباِآشناییِگَییِکدامِيرِکٌِنَتَریِزیادیِتعداد
ٍِِشدِسَارِياِنَتَرِازِیکیِِپشتِشًیاد.ِشدِنتعجبِترسِبرِعالٍىِالَاتِازِجهعیتِاینِدیدن
 :گفت

 .برٍِنهَنِاینجاِبرٍِ-

ِيهٌِرفتِجلَترِکهی.ِبرٍدِخانٌِبٌِتاِگذاشتِنهیِاشِکنجکاٍیِحس.ِنرفتِاناِدادِتکانِسرِترانٌ
ِحدسِترانٌِکٌِرفتِایِخانٌِسهتِشًیادٍِِایستادنِشًیادِنغازىِکنارِنشینیِعقبِدرِياِنَتَرِی
ِجهعیتِبینِکٌِترانٌ.ِکَبیدندِنیِفلزیِدرِبٌِلگدِباِشًیادٍِِپاالنِکیا.ِباشدِنزاحوِيهانِیِخانٌِزد

ِکٌِبلندیِقدِنردِاناِببیند؛ِراِشًیادِبتَاندِتاِکشیدِنیِسرکِاسترسِباِبَدِشدىِگوِکوِکوِانبَيی
 :کشیدِفریادِشًیاد.ِبَدِگرفتٌِاٍِازِراِدیدنِفرصتِبَدِایستادىِجلَیش

 .بیرٍنِبیاِالشخَرِبیرٍنِبیاِ-

 :گفتِبلندِشًیادِنانندٍِِشدِپیادىِياِسَارِنَتَرِازِیکی

ک شِآمِنیِشکنوِنیِدرٍِیاِشیِآشِبزنیوِبیرٍنِبیاِنحترنانٌِخَدتِیاِ- ر  ِزنوِنیِبرنتِنیِکنانِخ 
 !کنوِنیِآشت

.ِببیندِراٍِضعِاینِیِنتیجٌِنزدیکِازِبتَاندِتاِرساندِجاییِبٌِراِخَدشِباالخرىِزیادِتقالیِباِترانٌ
 :گفتِگریٌِباِيهراىِخانٌِداخلِازِایِزنَنٌِصدای

 .ببخشِشهاِکردِکاریِيرِنیهاِکردِغلطِ-

 :گفتٍِِکردِدرِیِحَالٌِنحکهیِلگدِکیا
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 .بیرٍنِبیاِشناسوِنیِخَنتوِخفٌِصدایِاٍنِيستیِجَنَریِچٌِدٍنوِنیِننِنازنَرِبیرٍنِبیاِ-

 :گفتٍِِکردِپاکِاشِرٍسریِیِگَشٌِباِراِيایشِاشک.ِاندِبیرٍنِنیهاِنادرٍِِشدِبازِدر

ِياِقلچهاقِکنٌِنیِآرٍنتَنِننِزدنِاگرِتنًامِپیرزنِیٌِننِشدى؛ِقایوِبَمِپشتِرفتٌِترسیدىِنیهاِ-
 !بزنیدِبیاین

 :گفتٍِِکردِپاکِراِاشِپیشَنیِرٍیِيایِعرقِشد؛ِنیِپائینِباالِاشِسینٌِحرصِباِکٌِشًیاد

ِباالِاٍنِاٍنوِکٌِدارمِکارِچیزِيهٌِبیِالشخَرِبااٍنِندارمِکاریِتَِباِننِنن،ِبزرگِنادرِنحلِتَامِ-
 .پایینِآدِنیِباالخرىِنَنٌِنهی

 :گفتٍِِدٍستانشِبٌِکردِرٍٍِِگفتِياراِاین

 .ٍقتشِبٌِتاِبریدِ-

 .شدِرٍانٌِخانٌِسهتِدیدِآرامِراِاٍضاعِکٌِترانٌ

ِِِِِِِِِِِِ***** 

 (سیاٍش)

 !ننِپدرِپرسنِنهیِکٌِشهاِازِنٌِیاِبلٌِپرسنِنیِزدىِفلکِننِازِعقدِسرِ-

 :گفتٍِِانداختِراستِپایِرٍیِراِچپشِپایِبًزاد

ِزنٌِنیِغرِندامِخشایار؟ِبینیِنیِ- ِآخرِتاِکٌِآرمِنیِسرشِبالییِآخرِسیوِبٌِبزنوِننِبگَِبًش.
 !بگیرىِرٍِدختریِيیچِنتَنٌِعهرش

 :گفتٍِِخندیدِنستانٌِبَدِبًزادِیِسالٌِچندٍِِچندینِدٍستِکٌِخشایار

 !قاطیٌِخیلیِنپیچِپاشِپرٍِبٌِزیادِياِگٌِنیِراستِ-
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 :گفتِفرٍزان

ِبرایِتَِکٌِنگٌِدارىِعیبیِچٌِبیچارىِدخترِاینِباباِشد؛ِزبَنِبلبلِدیدِرٍِیکیِسیاٍشِاینِبازِ-
 !شیِنیِيهٌِداننِبٌِدستِنگرفتنش

 :گفتٍِِدادِگردنشِبٌِقریِسپیدى

 .ٍاقعاِ ِنیستِجَرِاخالقشَنِخبِ-

 :گفتٍِِخَردِفنجانِیِقًَىِازِقلَپیِخشایار

 !نکننِازدٍاجِیاِبشنِدٍرِيوِازِنبایدِیعنیِاینِجانِسپیدىِبریدنِيوِاسوِبٌِرٍِنافشَنِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِبَد؛ِکالفٌِبحخِاینِازِبازِکٌِسیاٍش

 باشو؟ِداشتٌِدٍستِرٍِفرانکِندارمِحقِننِیعنیِ-

 :گفتٍِِکردِایِجذبٌِپرٍِِنردانٌِاخوِبًزاد

ِسیِدٍستِخشایارِاینکٌ.ِنداریِحقیِيیچِاینِجزِکنیِگَشِننِيایِحرفِبٌِداریِحقِفقطِتَِ-
 !تَِبازیِ ِسَسَلِنٌِبَدِننِپشتٍِِدادِنیِننِبٌِرٍِحقِباشِنطهنِبَدِزندىِپدرنوِاگرِسالهٌ

 :گفتٍِِکردِبَدِایستادىِخشوِیِنشانٌِبٌِکٌِسیاٍشِبٌِرٍِخشایار

 دارى؟ِنشکلیِچٌِعهَتِدخترِنگٌِپسرمِحاالِ-

 :گفتٍِِکردِدستیِپیشِفرٍزان

ِيهین!ِخَادِنیُِعرضٌِچیزیِيرِننتًاِنَنٌِنیِناىِقرصِنحلِخانَمِپارچٌِیٌِخشایارِآقاِيیچیِ-
ِخَاستگاریشِپسرشِبرایِازشِخَايرمِبَدمِرسیدىِدیرِگرفتیوِسپیدىِبرگشتِبرایِکٌِیِجشن
ِِیِکردىِنشَنِبًشِگفتوِیَاشکیِنن.ِبَدِکردى  .بَدِاٍندىِخَششِخیلیٍِگرنٌِسیاٍش 

 :گفتِرٍییِترشِباِبًزاد
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ِندادىِراىِخَاستگاریِيیچِبًرامِداداشهوِ- ِانرٍزِگو،ِنیِچیِننِببینِکنِبازِگَشاتَِخَب.
ِبریوِبگیٍِِبیایِآدمِنحلِتاِبعدِیِيفتٌِیِشنبٌِیکِتاِداریِنًلتِيفتٌِیکِتاِسِدٍشنبٌ

ِپسِشهالِبیایِتاِخریدمِرفتنیِشهالِرٍزِيهَنِکٌِناشینوِخرمِنیِخَنٌِبراتِخَاستگاری،
 !آدِنیِراىِپدریِيهچینِباِیِعاقلِآدمِيرِبنابراین.ِنَنوِنیِقَلوِسرِدٍنیِنی

ِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

 اینجَریٌ؟ِچراِصداتِ-

ٍِِشدِپارىِدلشِبندِشًیادِصدایِباِبَد؛ِکردىِبازِراِيایشِچشوِنَبایلشِزنگِصدایِباِکٌِترانٌ
ِنشستِشدِبلند ِکسیِدرٍبرشِشدِنطهئنٍِقتیٍِِانداختِنگايیِخَابِاتاقِیِبستٌِدرِبٌ.

 :زدِلبِآرٍمِنیست

 !خبِخَابالَامِ-

 :گفتٍِِخندیدِنردانٌِشًیاد

 .خَانتِنیِباشیِجَریِيرِ-

 :گفتٍِِگزیدِلبِکَبید؛ِنیِاشِسینٌِبٌِقفسِدرِگرفتارِایِپرندىِيهانندِقلبشِحرفِاینِازِکٌِترانٌ

 کردی؟ِپیداِکجاِازِرٍِننِیِشهارىِزدی؟ِزنگِاالنِچراِ-

 .کنوِبیدارتِرفتنِندرسٌِبرایِگرفتوِشیرینِازِرٍِتِشهارىِ-

 ای؟ِنغازىِاالنِ-

 انر؟ِبلٌِ-

 :گفتِنتعجبِترانٌ
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 زٍدی؟ِاینِبٌِصبحِ-

 .ندرسٌِبریِبیایِتاِنشستوِننتظرِکردمِجارٍٍِِآبِيوِدرِدمِتازىِ-

 :گفتٍِِانداختِدیَارِرٍیِگردِساعتِبٌِنگايیِترانٌ

 .بشوِحاضرِبرمِبایدِننِ-

 :گفتِایِنعترضانٌِلحنِباِشًیاد

 ِآری؟ِنیِبًانٌِزنیوِنیِحرفِداریوِکٌِبارِيرِچراِ-

 :گفتٍِِشدِننکرِترانٌ

 .آدِنیِپیشِکارٍِاقعاِ ِکٌِنیستِننِدستِخبِنٌِ-

!ِنداردِراِشًیادِصدایِشنیدنِتَانِکردِنیِحس.ِاستِشًیادِباِحقِدانستِنیِخَبِترانٌِخَدِانا
 !ترسیدِنیِننظهشِناِيایِنفسٍِِضربانِاز

 .شدِحاضرِندرسٌِبرایٍِِکردِجهعِراِتشکٍِِپتَ.ِکشیدِراحتیِنفسِتهاس؛ِشدنِقطعِازِبعد

ِبَدِنشستٌِخاصیِبرقِرنگشِآبیِنگاىِتَیِزد؛ِنغنعٌٍِِایستادِآینٌِجلَی ِقدِکردِنیِحس.
ِآرامٍِِزدِنشینیِدلِلبخند!ِشدِنیِجانشِبٌِگَشتِشًیادِآنیزِنحبتِيایِحرفِتکِبٌِتکِکشیدى؛
ِجاِکنارٍِِکردِخانَشِراِپذیراییِبرق.ِبرداشتِتختِکنارِازِراِاشِکَلٌِنشَدِبیدارِبًرامِکٌِطَری
ِپَستِفرٍردینِيَایِخنکای.ِافتادِراىٍِِبستِراِشِکًنٌٍِِاسپرتِيایِکفشِبندٍِِشدِخوِکفشی
ِکردِنَازشِآرامِراِظریفشٍِِنحیف ِکردِنهیِنگايشوِحتیِيیچکسِقبلِبرعکس. ِبابتِاینِاز.
ِپیشِکٌِبَدٍِقتِخیلیِبرایشِاینٍِِکردِنحافظتِاٍِازِشًیاد.ِدادِنیِدستِدخترکِبٌِغرٍرِحس
ِعجیبیٍِِتازىِحسِترانٌِبرایٍِاینٍِِانداختندِنیِپائینِراِسرشانِشًیادِترسِازِيهٌ.ِبَدِنیاندى
ِشانِخانٌِجلَیِتاکسیِازِشدىِپیچیِباندِسرشٍِِگچِدرِپایشِیکٍِِدستِیکِکٌِدیدِنیهارا.ِبَد

ِشدِپیادى ِدادِنیِپسرشِبغلِزیرِعصاِکٌِنیهاِنادرِحالِبٌِدلشٍِِگزیدِراِپایینشِلبِترانٌ.
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ِخشنِقدرِاینِبٌِتَانستِنیِچطَرِزدِنیِحرفِترانٌِباِنحترمٍِِلطیفِيهٌِاینِکٌِشًیاد.ِسَخت
ِنهاییِدندانِلبخندِترانٌٍِِدادِتکانِدستِبرایشِنغازىِداخلِازِشًیادِرسیدِنغازىِبٌٍِقتی!ِباشد
 .زد

 :گفتٍِِرفتِاستقبالشِبٌِشیرین.ِرفتِندرسٌِداخلِباالخرىٍِِشدِردِخیابانِاز

 !خانَمِعرٍسِسالمِ-

 :گفتٍِِشدِگردِترانٌِيایِچشو

 گفتٌ؟ِبًتِچیزیِشًیادِ-

ِبرایِبدىِنانانشوِبٌِندارینِخَنٌِتلفنِکٌِچَنِبدمِبًشِرٍِتِشهارىِبَدِگفتٌِبابامِبٌِ-
 .باشٌِداشتٌِخَاستِاگرِخَاستگاری

ِيالکِداردِشیرینِحرفِآتشِيایِشعلٌِدرٍِِگرفتُِگرِبدنشِتهامِکردِحسِایِلحظٌِبرایِترانٌ
 :گفتٍِِکشیدِیِعهیقِنفس.ِشدِستارىِپرِچشهانشٍِِشدِبازِخندىِبٌِلبشِکوِکو!ِشَدِنی

 .آرمِنهیِرٍشِبٌِچیزیِننوِنگفتٌِچیزیِخَدشِفعال ِِ-

 .شیداییِنحلِبرامٍِاقعاِ ِتَِترانٌِراحتیِطَرِيرِ-

 کردى؟ِازدٍاجٍِقتٌِخیلیِشیداِ-

 :گفتِشیرینٍِِندرسٌِحیاطِدرِزدنِقدمِکردنِشرٍعِيردٍ

 !شٌِنیِسالیِدٍِحدٍداِ ِآرى،ِ-

 :گفتٍِِکشیدِآيیِترانٌ

 .اٍردِنیِخَايرِیٌِننوِبرایٍِِبَدِدنیاِبٌِنادرمِعهرِکاشِ-

 :گفتِيهینِبرایِنشَد؛ِتلخِترانٌِکامِتاِکندِعَضِراِبحخِخَاستِشیرین
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 .ندارمِسالوِکتابٍِِدفترِیدٍنٌِدستشِازِدیگٌِشٌِنیِناِشیَایِعینِکَچیکِخَايرِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندِترانٌ

 !بحالتِخَشِ-

 :گفتٍِِچرخاندِچشوِبعدٍِ

 کَ؟ِبًارىِپسِ-

 .ندرسٌِباشٌِاٍندىِانرٍزِنکنوِفکرِندیدنشِ-

ِِِِِِِِِِِِِ***** 

ِگذشتِنیِشًیادٍِِترانٌِدٍستیِازِيفتٌِیک ِشدىٍِابستٌِیکدیگرِبٌِخاطرِتعلقِبرِعالٍىِحاال.
ِاٍِبٌِيررٍزِنانندِيوِانرٍز.ِکردِنیِبیدارِندرسٌِبرایِراِترانٌِگَشیِزنگِباِشًیادِصبحِير.ِبَدند
 .زدِزنگ

ِبَد؛ِگذاشتٌِشًیادِبرایِکٌِرنزیِاسوِدیدنِباٍِِآٍردِبیرٍنِراِگَشیِبالشتِزیرِنبایلٍِیبرىِازِترانٌ
 :فشردِراِاتصالِیِدکهٌٍِِبردِپتَیشِزیرِراِگَشی

 .داشتوِکارتِزدمِزنگِزٍدترِانرٍزِاگرِببخشِعزیزدلوِالَ؟ِ-

 :گفتٍِِکردِنَازشِراِبَدِسرشِباالیِکٌِگلبافتیِپتَیِرٍیِاشارىِانگشتِباِترانٌ

 .بگَِسالم،ِ-

 .کنیوِصحبتِبايوِنزدیکِازِقشنگِبشینیو.ِببینهتِخَامِنیِ-

 :گفتٍِِنشستِشدِبلندِبَد؛ِشدىٍِاردِبًشِکٌِیُِشکِازِترانٌ

 شٌ؟ِنیِنگٌِ-
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 .شٌِنیِننِپیشِبیایٍِِنریِندرسٌِانرٍزِاگرِ-

ِشدندِگالٍیزِبايوِاشتیاقٍِِترسِترانٌِدلِدر ِبَدِدٍرشِکٌِپتَییِگردنِراِاشِخفگیِاحساس!
 :زدِلبِآرٍمٍِِآندِبیرٍنِپتَِزیرِازٍِِانداخت

 .کنوِفکرِبایدِ-

 .بگَِنغازىِدرِبیاِرٍِجَابِ-

ِخانٌِازٍِِپَشیدِراِاشِندرسٌِلباسٍِِشدِبلند.ِفشردِبًوِراِيایشِلبٍِِکردِقطعِراِتهاسِترانٌ
ِکٌِاستِکردىِرخنٌِبدنشِبرِسرناِدانستِنهیٍِِکردِتندِقدمِشیرینِیِخانٌِسهت.ِرفتِبیرٍن
ِترانٌ.ِآندِبیرٍنِدرِازِشیرینِرسیدِشانِخانٌِدرِبٌِتا!ِشدى؟ِگیرشِگریبانِترسِکٌِیاِلرزدِنیِاینطَر
 :گفتٍِِکردِسرفٌِچندتا

 .سالمِ-

 :گفتٍِِشدِنزدیکِدخترکِبٌِقدنیِچندٍِِکردِنگاىِترانٌٍِضعِبٌِنگرانِشیرین

 !افتادى؟ِاتفاقیِ-

 :گفتٍِِدرآٍردِسیَشرتشِازِراِاشِشدىِنشتِدستانِترانٌ

 .اٍنِپیشِبرمِندرسٌِجایِبٌِگفتِبًوِببینتو؛ِخَادِنیِ-

 پریدى؟ِرٍتٍِِرنگِکٌِچیٌِعیبشِخبِشًیاد؟ِآيانِکیٌ؟ِاٍنِ-

 :گفتٍِِشدِرٍانٌِدنبالشِيوِشیرینٍِِافتادِراىِندرسٌِسهتِترانٌ

 چیٌ؟ِنشکلتِببینوِبگَِخبِ-

 :گفتٍِِانداختِباالِشانٌِترانٌ

 !ِدٍنوِنهیِ-
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 .دیگٌِبزنیدِحرفِعهَنیِنکانِیٌِتَِبریدِ-

 ...دارىِنحلِتَِکٌِقدرتیِترسوِنیِشیرین؛ِامِحالیِیٌِ-

 :گفتِترانٌِبٌِرٍٍِِایستادِبریِشیشٌِیِنغازىِنشینیِ ِعقبِدرِشیرین

 !يهینِبزنید؛ِحرفِقرارىِفقطِکٌِندارىِکاریتِباشِآرٍمِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِترانٌ

 .آمِنهیِننِندرسٌِبرٍِتَِپسِباشٌِ-

 :گفتٍِِزدِچشهکیِشیرین

 !خَشبگذرىِ-

ِازِسرعتِبٌِشًیاد.ِشدِنغازىٍِاردٍِِکردِدلِ ِیکِراِدلشِآخرِدرٍِِکشیدِعهیقِنفسِچندِترانٌ
 :گفتٍِِرساندِدرِبٌِراِخَدشِنیزِپشت

 .باشیِخبرِخَشِ-

 :گفتِبَدِپائینِسرشِکٌِيهانطَرِترانٌ

 !ندرسٌِنرفتو...ِننِ-

 :گفتٍِِزدِپلکِآرامِشًیاد

 .کنیِخریدِخَایِنیِيرچقدرٍِِخیابَنٍِرِاٍنِآرایشیِلَازمِبریِکٌِاینٌِتِجاییزىِحاال!ِگرمِدنتِ-

ِناخَدآگاىِنازِبا.ِبَدِپائینِسرشِيهچنانٍِلیِبزندِحرفِقلبشِضربانِترازِبلندِکردِنیِسعیِترانٌ
 :گفتِصدایش

 .نیستِکارِاینِبٌِنیازیِنٌِ-
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ِخریدِتَنیِنیِيرچقدرِبرٍِاٍناِجایِبٌ.ِدادمِبًشِکٌِکَچیکاییِآینٌِبابتِطلبکارمِازشِعزیزمِ-
 !بهالوِبخرمِرژِبرمِتَنوِنهیِننکٌ.ِکن

 :گفتٍِِنگیردِاشِخندىِشًیادِلحنِازِتاِگزیدِراِلبشِترانٌ

 .قبَلِباشٌِ-

ِرفتندِآنطرفِیِنغازىِسهتِيردٍ ِگَشِبٌٍِضَحِبٌِصدایشِاناِرفتِنغازىِداخلِتنًاِشًیاد.
 :رسیدِنیِترانٌ

 !تَِنرٍِبیرٍنِنیَندىِخانَمِاینِتاِبیرٍنِبرٍِپاشَِنتینِ-

 !يستوِنخلصتوِداشِچشوِ-

ِتا.ِرفتِنغازىِداخلِترانٌ.ِآندِبیرٍنِنغازىِازِبَدِکنیِگَشِحرفِظايراِ ٍِِقدکَتاىِپسرِکٌِنتین
ِاستِخَابِآیاِکٌِانداختِنیِشکِبٌِاٍراِحسِاینِتازگیٍِِبَدِنگرفتٌِقرارِنَقعیتیِچنینِدرِحاال
 !بیدار؟ِیا

ِانگشتًایِناخنِگَیی.ِرفتِياِالکِسهتِيهینِبرایِکند؛ِرٍیِزیادىِتاِدادِنهیِرخصتِرٍییِکو
ِراِتَجًشِرنگیِيایِرژِبارِاین!ِگرفتندِتهسخرِبٌِاٍراِيایشِدستِیِشدىِخشکِپَستٍِِکَتاى
ِغزالٌِکٌِکاری.ِبَدِرفتٌِجاییِچنینِغزالٌِباِیکبار!ِکردِبَِياراِتسترِاٍلٍِِرفتِجلَ.ِکردندِجلب
ِکشیدِپَستشِسفیدِدستِرٍیِراِرژِتسترِنقداریٍِِکردِتقلیدِراِبَدِدادىِانجام ِرژِسرخیِاز.

ِشهارىِکشید؛ِبیرٍنِفانتزیِیِکیسٌِیکِنغازىِپیشخَانِپشتِازٍِِشدِخوِاینِبنابرِآندِخَشش
ِسراغٍِِبرداشتِامِدیگٌِرنگِچند.ِانداختِکیسٌِدرٍنِراِرژٍِِدادِنطابقتِرژِیِجعبٌِباِراِتسترِی

ِآخرشِيایِنفسِچشهشِخطِکشید؛ِچشوِخطِسپیدىِجشنِبرایِکٌِبارِآخرین.ِرفتِچشوِخط
ِکندِاستفادىِفرصتِازِنبَدِبد.ِبرداشتِکَچکِآینٌِیکٍِِکردِبازِراِياِجعبٌِازِیکیِدر!ِکشیدِنیِرا
ِآبیِيایِچشوِباالیِخطِدٍِتهرکزِبا!ِآیدِنیِبًشِخیلیِکٌِبکشدِياییِچشوِخطِندلِيهانِازٍِ

ِطالئیِنَيایِرٍیِبرِدستی.ِکردِچندانِدٍِراِيایشِچشوِلَندیٍِِزیباییِياِخط.ِکشیدِرنگش
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ِيوِکاسٌِیک.ِکردِنرتبِراِبافتشِپائینِکَچکِپاپیَنِکشید؛ِبَدِزدىِبیرٍنِنغنعٌِازِکٌِاشِبافتٌ
ِاز.ِبریزدِکیسٌِدرنِنغازىِيایِالکِازِيوِرنگِچندِتاِشدِراقبِاینطَرِبرداشت؛ِکنندىِنرطَبِکرم

ِشلَارشِرٍیِسهجِیِلکٌِباٍِِبَدِدادىِتکیٌِنغازىِدیَارِبٌِراِپایشِشًیادِرفت؛ِبیرٍنِنغازى
 :گفتٍِِزدِلبخندیِترانٌ.ِرفتِنیِکلنجار

 .بریوِ-

 :دادِادانٌٍِِانداختِزیرِراِسرشِترانٌِآٍردِباالِراِسرشِشًیادِکٌِيهین

 !شدیدِبديکارِدٍستتَنِبٌِيوِیچیزیِکنوِفکرِشدِزیادِخریدامِ-

 :گفتٍِِآٍردِپیینِراِبَدِدادىِتکیٌِدیَارِبٌِکٌِراستشِپایِشًیاد

 خَردی؟ِصبحانٌِعرٍسک؛ِباشٌِنبارکتِ-

 :گفتٍِِفشردِدستشِنیانِراِکیسٌِیِدستٌِترانٌ

 .نٌِ-

 .بخَریوِصبحانٌِبریوِپسِ-

 :گفتٍِِشدِترِجدیِیِکوِترانٌ

 کجا؟ِ-

 .بخَریوِیچیزیِراى؛ِچًارِبغلِفرٍشیِ ِآبهیَىِيهینِبریوِ-

ِرفتندِنیِشانٌِبٌِشانٌِافتاد؛ِراىِشًیادِدنبالٍِِگذاشتِاشِندرسٌِکیفِداخلِراِيایشِخریدِترانٌ
ِفرٍشیِآبهیَىِبٌِزٍدٍِِنکردندِطیِراِطَالنیِراى!ِکردِنیِسستِراِترانٌِپايایِشًیادِعطرِبَیٍِ

 :گفتِبازِرٍیِباٍِِآندِبیرٍنِنیزِپشتِازِدیدِراِشًیادِتاِنغازىِصاحب.ِرسیدند

 شها؟ِاحَالُِبر،ِشیشٌِشًیادِسالمِبٌِبٌِ-
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 :گفتٍِِفشردِراِرفیقشِدستِشًیاد

 .بگَِقیهتشَِخانَم؛ٍِِننُِغرقِتِنغازىِساعتِچندِیٌِافشینِ-

 :گفتِترانٌِبٌِنگايیِحتیِبدٍنِافشین

 !سرایدارشیوِناِشًیادىِآقاِخَدِبٌِنطلقِنغازىِنا؛ِرفیقِاینِيوٍِِشهاِيوِخانَمِاٍندیدِخَشِ-

 :گفتٍِِزدِافشینِکهرِبٌِضربٌِچندِشًیاد

 .آقاییِ-

 .بیرٍنِشاگردامِباِبرمِبعدِنیزٍِکنوِآنادىِننِدارینِنیلِچیِ-

 :گفتِنعطلیِبدٍنِشًیاد

 .بزارِحاضرىِيوِکیکتِاگرٍِِبذارِبرانَنِياتِشیرکاکائَِاٍنِازِدٍتاِ-

ِیکِتنًاِکَچکِیِنغازى.ِشدندِداخلِدنبالشِترانٌٍِِشًیادٍِِرفتِکَچکِیِنغازىِداخلِافشین
ِداشتِنفرىِدٍِنیز ِیِيهٌ.ِشدِچیدىِنیزِرٍیِيایشانِسفارشِزٍدِخیلیٍِِشدندِساکنِيردٍ.

ِپائینِنیهٌِتاِراِکرکرىٍِِرفتندِبیرٍنِافشینِکَچکِیِنغازىِازِافشینِيهراىِبٌِنغازىِکارکنان
 .آٍردند

ِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 

 :گفتٍِِخَردِکاکائَِشیرِبلندِلیَانِازِقلَپیِشًیاد

 .کردمِنیِدلِدلٍِلیِبگوِيیِرٍِیچیزیِخَاستوِنیِتلفنِپایِرٍزىِچندِاینِ-
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 :گفتِحالِيهانِدرِکند؛ِکوِلرزششِازِکٌِنگرِيوِبرِبَدِزدىِگرىِراِدستانشِترانٌ

 .بگَِ-

ِکوِدخترکِبرایِعشقِبَدِاتفاقیِعجیب!ِریختِنیِقندیلِکلهاتشِازٍِِبَدِآتشِیِگرنازىِدرٍنش
ٍِِگذاشتِکیکِظرفِکنارِنیزِرٍیٍِِآٍردِبیرٍنِراِترانٌِیِشدىِگوِحافظِدیَانِکیسٌِازِشًیاد!ِرٍ

 :گفت

 .نغازىِتَِبَدِافتادىِشعرتِکتابِاینِرٍزِاٍنِ-

ِازِراِایِجانیٌِخَاستِنهیِکٌِشًیاد.ِدادِقرارِکیفشِتَیٍِِبردِيجَمِدیَانشِسهتِيیجانِباِترانٌ
 :دادِادانٌِبديدِدست

ِداشتوِبرِیَاشکیِننکٌِکارِاناِخَبیٌِکتاب.ِنگفتوِدرٍغِخَندمِرٍِکلشِبارِدىِبیشترازِبگوِاگرِ-
 .ِنبَدِدرست

ِشًیاد.ِکردِنیِترانٌِکردنِنگاىِبٌٍِادارِراِشًیادِکٌِیِسنگینِسکَت.ِشدِفرناِحکوِسکَتِآنِیک
.ِلطیفٍِِاشتیاقِباِآرام،:ِکندِنیِنَازشِراِگلیِبرگِباغبانیِگَییِکٌِگذراندِنیِنظرِازِراِترانٌِچنان
ِبشنَدِترٍِاضحِراِترانٌِيایِنفسِصدایِتاِکندِحبسِراِنفسشِحتیِخَاستِنیِدلش ِاین!

ِنانندِبَد؛ِخیرىِيایشِدستِبٌِيایشِچشوٍِِپایینِسرشٍِِلرزیدِنیِخَدِبرِبیدگَنِکٌِدخترک
ِتهاناِ ٍِِنداردِبدنِدرِرٍحٍِِجانِکردِنیِحسِشًیاد!ِدرخشیدِنیِزرگرِنغابلِکٌِبَدِگرانبًائیُِدر

 :گفتٍِِزدِپلکِاجبارِبٌ.ِبَدِترانٌِچشهانِدریایِدیدنِیِتشنٌ.ِاستِشدىِکرخت

 !ترانٌِکنِنگامِ-

ِپیشِباالیِتزئینیِیِنیَىِسبدِبٌِچشوِگرفت؛ِضربانِقلبشِشًیادِحرفِاینِشنیدنِباِکٌِترانٌ
 :گفتٍِِدٍختِخَان

 .راحتوِ-
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 :شدٍِاردِدیگریِدرِازِشًیادِاینبار

 !یجَرینِياتِچشوِببینو؛ِرٍِياتِچشوِبذارِ-

 :گفتٍِِچرخاندِحلقٌِدرِراِيایشِچشوِترانٌ

 چجَرین؟ِ-

 !ریختنِزندگیوِفنجَنِتَِعاشقیَِسوِ ِکٌِبًوِبگنِخَانِنیِانگارِ-

ِدادُِسرِشًیادِننتظرِيایِچشوِرٍیِراِنگايشٍِِنشستِلبانشِرٍیِنحَیِلبخندِترانٌ ِشًیاد.
ِداخلِترانٌِسرِپشتِیِشیشٌِازِآفتابٍِقتی.ِبَدِترانٌِخاصِيایِچشوٍِِنگاىِنسخِبریدىِنفس
ِشدِيَیداِشًیادِچشهانِرنگِتابید؛ِنغازى ِراِعسلیِرنگِاینقدرِکٌِدانستِنهیِکنَنِتاِترانٌ.

 :گفتِناخَدآگاىِکردِدقتِکٌِبیشتر!ِدیدِراِشًیادِعسلیٍِِنًربانِيایِچشوِاینکٌِتاِداردِدٍست

 !قشنگٌِچٌٍِایِ-

 :پرسیدِباشد؛ِپریدىِخَابِازِگَییِکٌِشًیاد

 شد؟ِچیِ-

 :گفتِنتعجبِترانٌ

ِعسلیِرنگِازِکٌِخطِدٍتا!ِدارىِخطِدٍتاِياِعرٍسکِاینِنحلِچشهتِسیايیِتَِراستتِچشوِ-
 .دیدمِافتادِآفتابٍِقتیِترىِرٍشنِدرجٌِیٌِچشهت

 :گفتٍِِزدِرضایتِسرِازِلبخندیِدیدىِدرآنِزیباییِیِنقطٌِترانٌِباالخرىِاینکٌِازِشًیاد

 .بايانٌِخطِاینِنَزادیِازِ-

 .قشنگٌِ-
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ِشبیٌِزدنوِحرفٍِِرفتارِکوِکوِاینجا؛ِاٍندمِکردمٍِلِرٍِدرسِکَچیکیِاز!ِنیستوِبدیِآدمِننِترانٌِ-
 .نیادِطرفوِکسیِتاِبزنوِننِرٍِاٍلَِچکِاٍُل،ِنشتِشرایطِتَِالاقلِگرفتوِیاد.ِشدِياِآدمِاین

 نخَندی؟ِدرسِچراِ-

ِيهینِدقیقاِ ِبَد؛ِکردىِشِاجارىِخانِاژدرِيهینِازِداشتِنغازىِپدرمِبَدمِسنِاٍنٍِقتیِننِ-
.ِکردِتَلیدِپالستیکیِتَپٍِِخریدِرٍِکارخَنٌِکٌِاٍندِپیشِشِزنینٌِندتیِیٌِبعدِخبِرٍِنغازى
ٍِِبَدمِبابامِشاگردِقبال ِ.ِبگذرمِدارِنشتریٍِِسابقٌِباِبریِشیشٌِنغازىِاینِازِکٌِاٍندِحیفوِننو

 !ُبرِشیشٌِشًیادِشدمِکٌِشدِيهین.ِبَدمِآشناِکارِفنٍِِفَتِبٌِحسابی

 :گفتٍِِکردِظریفیِاخوِترانٌ

 نگرفت؟ِرٍِجلَتِيیچکسِ-

 .نخَاستوِخَدمِاناِکنٌِنامِجبتِدٍبارىِرٍِننِکٌِکردِدٍندگیِخیلیِنانانوِچراِ-

 بَد؟ِچیِتِرشتٌِ-

 .بگَِخَدتِازِتَامِچی؟ِتَ.ِنخَندمٍِلیِگرفتوِنیِدیپلوِخَندمِنیِدیگٌِسالِیک.ِتجربیِ-

 :گفتِکند؛ِکنترلِراِصدایشِلرزشِتَاندِنیِشدِنطهئنٍِقتیٍِِکردِترِراِلبشِترانٌ

ِعهَمِکٌِپرستاریِکهکِبٌٍِِسختِخیلیِپدرمِرفت؛ِدنیاِازِنادرمِاٍندمِدنیاِبٌٍِقتیِننِخبِ-
 .بَدِکنارمِدبستانِاٍلِکالسِتاِپرستارِخانَمِالبتٌِشدمِبزرگِبَدِکردىِاستخدام

 نکرد؟ِاستخدامِپرستارِپدرتِچراِنتاسفو؛ِِبابتِ-

 :گفتٍِِرفتِفرٍِاندٍىِدرِترانٌ

ٍِِنَندِنهیِخَنٌِزیادِيهینِبرایِزدِنیِداربستِساختِنیِعهَمِکٌِياییِساختهَنِبرایِپدرمِ-
 .ِکردِنیِنسئَلیتِاحساسِبابتِاینِازِعهَم
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 :دادِادانٌٍِِکشیدِآيیِترانٌ

 .دیدِآسیبِنخاعشٍِِافتادِداربستِباالیِازٍِلیِپیشِچندسالِ-

ِکٌِدادِقَلِخَدِبٌِدلشِدرِبَد؛ِشدىِنتحهلِاشِزندگیِاٍلِازِترانٌِکٌِسختیِاینِبابتِشًیاد
 :گفتِِاشِنعشَقٌِانگیزِغوِگذشتِسرِازِنتاجرِپسرک!ِکندِخَشبختش

 .ِکنارت ِِست،ِزندىِپدرتِکٌِخَبٌِبازِانا.ِنتاسفوٍِاقعاِ ِنادرتِبرایِ-

ِفرستادِلعنتِخَدشِبرِبارياِنحبَبشِکردنِآزردىِبرایِپسرکِ ِ ِاٍرِجیبِدرِراِدستشِشًیاد.
ٍِِگذاشتِایِشیشٌِنیزِرٍی.ِآٍردِبیرٍنِراِداشتِارغَانیِربانِکٌِآبیِنخهلِیِجعبٌٍِِکردِکتش
 :گفت

 .ندارىِتَرٍِقابلِاصال ِِ-

 :گفتٍِِدادِنجاتِيایشِدندانِنیانِازِراِپائینشِلبِترانٌ

 .کنوِقبَلِتَنوِنهیٍِاقعاِ ِرٍِیکیِاینِننِنناسبتی؟ِچٌِبٌِآخٌِ-

 :گفتٍِِخَردٍٍِلِصندلیِرٍیِشًیاد

ِدارمِقشنگیِاسوِچٌِفًهیدمِتازىِکردی؛ِصداِرٍِاسهوِنغازىِجلَیٍِقتیِرٍزِاٍنِ- ِتصهیهوِنن!

 !باشٌِعقدِسرِانگشترِبعدیوِکادٍیِدمِنیِنردٍنٌِقَلِکنِقبَلِازمِرٍِگردنبندِاینِترانٌ؛ِجدیِ 

ِنفسِدرستِتَانستِنهیٍِِشدىِآٍیزانِقلبشِبٌِکیلَییِدٍیستِيایٍِزنٌِکردِنیِحسِترانٌ
 :گفتِلرزیدِنیِنحسَسِکانال ِِکٌِصداییِباٍِِفشردِيوِرٍیِراِيایشِلب!ِبکشد

 داری؟ِعجلٌِ-

 :گفتٍِِزدِزلِترانٌِنتعجبِچشهانِدرِشًیاد

 .دارمِعجلٌِآرىِ-
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 :گفتٍِِترانٌِطرفِدادِيلِراِجعبٌ

 .باشٌِنبارکتِ-

.ِبَدِزنجیرشِنیانِقلبِنَارِبٌِشبیٌِپالکِیک.ِکردِبازشِآرامٍِِخزیدِجعبٌِرٍیِترانٌِراستِدست
!ِنکشدِجیغِطالِگردنبندِاینِدیدنِباِلحظٌِآنِدرِبتَاندِکٌِاستِقدرتهندِاینقدرِدانستِنهیِترانٌ

 :گفتِبَد؛ِنًهانِلبانشِرٍیِصبحِازِکٌِلبخندیِباِشًیاد

 !ننٌِیِکَلٌٍِِکجِیِسلیقٌِدیگٌِببخشیدِ-

 :گفتٍِِکندِجَرٍِِجهعِراِنهایشِدندانِلبخندِکردِسعیِترانٌ

 .ِقشنگٌِ-

ِدیَانٍِِکردِبَدِآٍیزانِدستشِبغلِصندلیِپشتِکٌِاشِکَلیِکیفِدرِدستٍِِکردِفکرِکهی
ِبزرگِلیَان!ِلرزیدِنیِيوِقلبشِحتیِاناِبَدِنصهوِدادِنیِانجامِکٌِکاریِاز.ِآٍردِبیرٍنِراِحافظش
ِگذاشت؛ِجلَیشِراِکتابٍِِبردِترِعقبِراِشیرکاکائَ ِبیرٍنِراِخَدکاریِکیفِداخلِجاندادیِازِ

ِ"ِنَشتِخَشِخطِباِنشاعرىِداٍرِداشتِیادِزیرٍِِکشید "ِِکردیِرٍانِناِرگ ِِدرِرا،ِعشقِحیات ِِآب 
 :گفتٍِِگرفتِشًیادِسهتٍِِبستِراِکتاب

 .ِدارمِکٌِياییِچیزِترینِارزشِباِجزِکنوِنیِفکرِ-

 :گفتٍِِانداختِزیرِراِسرشِخجالتِباِترانٌِخَاند؛ِشَقِباٍِِکردِبازِراِدیَانِاٍلِکنجکاٍِشًیاد

 ...ٍلیِبَد"ِکن"ِفعلِنَالناِشعرِتَِالبتٌِ-

 .يستوِيوِنَالناٍِِتَِنَکرِننٍِلیِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)
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ِازِکٌِشیطنتیِبا.ِرسیدٍِِبرداشتِترِبلندِراِيایشِقدم.ِرفتِنیِخانٌِبٌِکٌِدیدِراِشیرینِدٍرِاز
 :گفتٍِِایستادِشیرین.ِگرفتِراِشیرینِيایِچشوِپشتِازِبَد؛ِبعیدِترانٌ

ِاینقدرِياشِدستِکسیِتَِجزِتَییِترانٌِدختری؛ِیٌِنطهئنوِچَنِکنوِنهیِاستفادىِخشَنتِازِ-
 !نیستِسرد

 :گفتٍِِبرداشتِترانٌِچشهانِازِراِيایشِدستِترانٌ

 :گفتٍِِزدِکَتايیِلبخندِشیرین!ِکٌِبَدِیکیِدرجٌِرٍزِچٌِدٍنیِنهیِشیرینٍِایِ-

 !ترسَِنخَردتِدیدیِ-

ِتعریفِشیرینِبرایِراِنکالهاتشانِتهامِشَقِباِترانٌِگرفتند؛ِپیشِراِرايشانِيردٍٍِِخندیدِترانٌ
ِکردِنی ِانداختِنهیِقلوِازِيوِراِشًیادِحرکتِترینِکَچکِحتیٍِِنَِبٌِنَ. ِازِراِطالِگردنبند!

 :گفتٍِِآٍردِبیرٍنِجیبش

 ش.دادِچیِبًوِببینِ-

 :گفتِزدىِيیجانٍِِایستادِیرین

 !کٌِطالستِاینِ-

 .جدیٌِبراشِقضیٌِگفتوِبًتِدیدیِ-

 :گفتٍِِقاپیدِشیرینِدستِازِراِگردنبندشِترانٌ

 شیرین؟ِ-

 :دادِادانٌٍِِرفتِاشِشانٌِبٌِشانٌِيوِترانٌٍِِافتادِراىِشیرین

 ِبریزى؟ِيریِدلتِشدىِحاالِتاِ-



 www.Novel98.com 183               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِداشتِدفترىِتَِدیدمِرٍِپدرشِکنو؛ِجٍَِِپرسِدفترِرفتوِنبَدِبًارِبازمِندرسٌِرفتوِکٌِانرٍزِارىِ-
 !تیهارستانِبردنشِکردِنیِتعریفِداشتٍِِگرفتِنیِرٍِبًارىِیِپرٍندى

 :گفتٍِِناسیدِترانٌِيایِلبِرٍیِخندى

 چرا؟ِآخٌِخَنٌ؟ِدیٍَنٌِ-

 .عشقشٍِفاییِبیٍِِبچشِسقطِغوِازِ-

 :دادِادانٌٍِِآٍردِفشارِگلَیشِبٌِبغض

ِکردىِنیِعَضشِدادى،ِنیِشیرِبًشِبینٌ؛ِنیِرٍِبچشِکٌِکردىِنیِادعاِگفتِپدرشِ- ِکوِکو.
 !بَدىِتَيوِيهشِکٌِصَرتیِدرِزدىِنیِحرفِباياشٍِِدیدىِنیِشَيرشو

 :گفتٍِِکشیدِآيیِترانٌ

 .اٍردِطفلکِدخترِاینِرٍزِبٌِچٌِنردکِببینِ-

ِرفتِخَنٌِداخلٍِِکردِخداحافظیِشیرینِباِکَچٌِنزدیک ِنعهَلِطبقِکرد؛ِبازِراِآپارتهانِدر.
 :گفتِترانٌِدیدنِبا.ِبَدِسریالِدیدنِنشغَلِپدرش

 .نباشیِخستٌِدخترگلوِسالمِ-

 :گفتٍِِگذاشتِکفشیِجاِداخلِراِيایشِکفشِنتعجبِترانٌ

 .نهنَنِسالمِ-

ِبَدِدٍسال!ِاٍِسالگیِپانزدىِبٌِگشتِنیِبرِبَد؛ِکردىِخطابِاینگَنٌِراِترانٌِبًرامِکٌِباریِآخرین
ِساکِدرِبَد؛ِخریدىِبرایشِشًیادِکٌِراِیٍِسایلٍِِرفتِخَابِاتاقِدر.ِبَدِنشنیدىِراِلفظیِچنین

ِکردِقایوِتختِزیرِنسافرتی ِبرگشتِپذیرائیِبٌٍِِکردِعَضِراِيایشِلباس. ِراِتلَیزیَنِبًرام.
 :گفتٍِِکردِخانَش
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 .باباِبزنیوِحرفِبايوِبایدِخَردیِرٍِنايارتِ-

 :گفتٍِِدادِپدرشِدستِراِغذاِبشقابِترانٌ

 شدى؟ِطَریِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِبًرام

 .دختریِ ِپدرِ-

 :گفتِخَدشِباٍِِکردِنگاىِپدرشِبٌِدقتِباٍِِنشستِسفرىِسرِترانٌ

ِبَدمِنشنیدىِعهراِ ِرٍِقلوِیٌِاینِ- ِرٍِنشستٌِننِرٍیِبٌِرٍِکٌِنردِاینٍِاقعاِ ِشدى؟ِعَضِنکنٌ!
؟ِپدرٍِیلچر  نن 

 :گفتٍِِگرفتِبشقابشِازِچشوِبًرام

 .شٌِنیِسردِترانٌِبخَرِرٍِغذاتِ-

.ِشدِفرداِنايارِبرایِدیدنِتدارکِنشغَلٍِِشستِياراِظرفِخَشیِسرِباِترانٌِغذاِخَردنِازِبعد
 :گفتِبًرام.ِکردنِرندىِبٌِکردِشرٍعٍِِشستِتهیزِياراِگَجٌ

 .گوِنیِچیِننِببینِبیاِکنٍِلِاٍنارٍِ-

 :گفتِکالفگیِباِبًرامِکٌِبرداشتِراِدیگریِیِگَجٌٍِِگذاشتِظرفِکنارِرٍِگَجٌِپَست

 .دارمِکارتِبشینِبیاِرٍِصحاباِبیِاینِکنٍِلِدِ ِ-

ِدرِسرشِدرِنَضَعِاینِداشتنِنگٌِازِيوِبًرامِخَد.ِشستِراِيایشِدستٍِِشدِبلندِسریعِترانٌ
 :گفتٍِِنشستِزنینِرٍیِرٍیشِبٌِرٍِترانٌ!ِبَدِعذاب

 شدی؟ِعصبانیِیًَِچراِفردا؛ِبرایِذاشتوِنیِگَجٌِدنیِداشتوِ-
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 :گفتٍِِکردِنگاىِترانٌِيایِچشوِبٌِبًرام

 .سختٌِخیلیِننِبرایِحرفِاینِگفتنِبَد؛ِزندىِغزلِکاشِ-

 :گفتٍِِکشیدِیِعهیقِنفسِترانٌ

 .خالیٌِخَنٌِيایِلحظٌِتکِتکِتَیِنانانِجایٍِاقعاِ ِآرىِ-

 .اینجاِنیانِشِخانَادىِباِعهَت...ِانشبِترانٌِ-

!ِبریزدِبًوِراِحالشِتَانستِنهیِيوِبًزادِآندنِکٌِبَدِکیفَرِقدریِبٌِشًیادِباِبرخَردِازِترانٌ
 :گفتٍِِزدِلبخند

 .ذارمِنیِشامِرمِنیِاالنِندارىِعیبیِ-

 :گفتٍِِکشیدِصَرتشِتَیِراِدستشِبًرام

 !آنِنیِخَاستگارِعنَانِبٌِآن؛ِنهیِيهیشٌِنٺلِ-

 :زدِلبِآرٍمٍِِشدِخشکِگلَیشِراىِتهامِآند؛ِبندِترانٌِنفسِایِلحظٌِبرای

 ...سیاٍشِ-

 :گفتٍِِکردِترِراِلبانشِزبانشِباِبًرام

؛ِپسرِ-  !بریدیوِاٍنِاسوِبٌِرٍِنافتِخَبی 

ِیِکاسٌِتاِستِکافیِزدنِپلکِبارِیکٍِِشدندِخشکِيوِيایشِچشوِحتیِکردِحسِترانٌ
 :پیچیدِسرشِدرِغزالٌِصدای!ِبخَردِترکِزیادِخشکیِازِچشهش

 ...ِبَدنِيوِیِبریدىِنافِبًرامٍِِغزلِ-

 :شدِنیِاکَِسرشِدرِپدرشِصدایِبعدٍِ
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 .بریدیوِاٍنِاسوِبٌِرٍِنافتِ-

 :بریدِراِنفسشِشًیادِصدایِآنِیک

 ...بعدیوِکادٍیِدمِنیِنردٍنٌِقَلِ-

ِکردِدرستِقندِآبِلیَانِیکِسختیِباِبًرام.ِچکیدِاشِگَنٌِرٍیِدیگریِازِپسِیکیِيایشِاشک
ِسهتِراِلیَان.ِبردِریختِنیِاشکٍِِبَدِزدىِزلِرٍیشِرٍبٌِدیَارِبٌِپریدىِرنگِکٌِترانٌِبرایٍِ

 :زدِصدایشِبارِچندنینِبرایٍِِگرفتِدخترک

 ِدخترم؟!ِترانٌ؟ِ-

ِباردِنیِانانِبیِاشکِيایشِچشوِازِکٌِبَدِشدىِيیپنَتیزمِآدمِیکِبٌِشبیٌِترانٌ ِناگزیرِبًرام!
 :زدِصداِترِبلندٍِِپاچیدِترانٌِصَرتِرٍیِقطرىِچندٍِِبردِلیَانِدرِدست

 ِترانٌ؟ِ-

ِزندىِازِخیالشِکٌِبًرام.ِافتادِيقِيقِبٌِتازىِشدى؛ِبیدارِیٍِحشتناکِکابَسِازِکٌِکسیِنانندِترانٌ
 :گفتِشد؛ِراحتِدخترشِبَدن

 آخٌ؟ِکنیِنیِگریٌِچراِ-

 :زدِلبٍِِکردِپاکِراِيایشِاشکِدستِپشتِباِترانٌ

 نیست؟ِرايیِيیچِ-

 :گفتٍِِکردِبازیِبَدِدستشِکٌِیِلیَانِباِبًرام

 نشی؟ِسیاٍشِزنِاینکٌِبرایِ-

 :گفتِنحکوِبًرامٍِِدادِتکانِسرِتندِتندِترانٌ

 .دارىِچیزِيهٌِسیاٍشِترانٌ،ِچتٌِفًهوِنهیِنن!ِندارىِانکانٍِجٌِيیچِبٌِ-



 www.Novel98.com 187               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !ترىِبزرگِننِازِسالِشَنزدىِ-

 :گفتٍِِکردِفکرِکهیِترانٌ

 شٌ؟ِنیِچیِدخترىِاٍنِتکلیفِپسِ-

ِراىِرٍِخَاستگاریِننِکٌِيهینطَرِنرفتٌ؛ِخَاستگاریِجاِيیچِياِسالِاینِتَِعهَتِدخترى؟ِکدٍمِ-
 .ندادم

ِعذرِاشِخَاستگاریِبابتِفرٍزانِخَايرِکٌِانداختِنًهانیِشبِآنِیادِراِترانٌِبًرامِحرفِاین
 :گفتٍِِکردِجذبِراِعزنشِنداشت؛ِيوِشدنِبلندِبرایِجانیِحتیِترانٌ!ِخَاست

 !ننفیٌِننِجَابِبگیدِخَاستگاریِآنِنیِاگرِ-

ِدادِادانٌٍِِکردِبغلِراِيایشِزانَِبَد؛ِنتعجبِحرفشِزدنِازِيوِخَدشِکٌِترانٌ ِبرایِباید.
 :انداختِنیِچنگِریسهانیِيرِبٌِسیاٍشِباِزندگیِعهیقِچاىِدرِنیافتادن

 .خَانشِنهیِننِباباِ-

 :گفتِعاجزِبًرام

ِننِخرجِگرفت،ِپرستارِتَِبرایِکار،ِسرِبردِرٍِننِگرفت؛ِرٍِدستوِبًزادِشناختوِرٍِخَدمٍِقتیِازِ-
ِننِخَای؟ِنیِپدرتِازِکٌِچیزیِ ِاینٍِاقعاِ ِنٌ؟ِبگوِبًشِاالنِدادِشدنوِنشینِخَنٌِازِبعدِتَرٍٍِ

 ...ترانٌِندیَنوِبًش

ِبزندِراِزٍرشِتهامِبایدِدانستِنیِترانٌِداد؛ِنیِانرژیِترانٌِبٌِشًیادِيایِحرفِیاد ِبرایِباید.
ِریسهانِترانٌٍِِانداختِنیِچنگِتَانستِنیِکٌِریسهانیِيرِبٌٍِِزدِنیِپاٍِِدستِخَدشِنجات

ِشَدِنیِنحکَمِباشدِرٍِکوِيهٌِنقابلِيوِبارِاینِاگرِگفتِنیِخَدشِبا!ِبَدِچسبیدىِراِگستاخی
ِذرىِبرایِجنگیدِنیِباید!ِشرنیِبیٍٍِِقاحتِانزجار،ِتنفر،:ِازِایِنجهَعٌِتندیسِيهانِسیاٍش؛ِبٌ
ِاستِعشقِاسهشِکٌِایِنعجزىِيهانِکردِرٍِزیرٍِراِقلبشِکٌِای ِنبارزىِتَانشِتهامِباِباید!
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ِشَدِبخشِلذتِبرایشِبردنِتاِکردِنی ِنقابلِیِنقطٌِکٌِرٍدِفرٍِکسیِجلدِدرِبَدِنجبَر!
 :گفتٍِِکردِپاکِراِيایشِاشک.ِشناسدِنیِسالًاستِکٌِایستِترانٌ

ِندیَنِرٍِخَدتِچرا!ِنبَدیِيیچَقتِکٌِجاییِباشیِپشتوِخَامِنیِبابا؛ِخَامِنیِرٍِيهینِبلٌِ-
ینِاینِتاٍانِبایدِننِچراِِدٍنی؟ِنی  ِبدم؟ِشهارٍِننحَسِد 

ِکٌِکاریِازِبًرامٍِِشدِخشکِدستشِراىٍِسطِاناِبزندِسیلیِدخترشِبٌِتاِبردِباالِراِدستشِبًرام
ِبٌِپدرشِدیدِکٌِترانٌ.ِآٍردِپایینِشدىِنشتِراِدستشٍِِکشیدىِخجالتِِبدىِانجامِخَاستِنی
 :دادِادانٌٍِِکردِپیرٍزیِحسِرفتٌِفرٍِفکر

 ...کنوِنیِخَايشِباباِ-

 :گفتٍِِانداختِزیرِراِسرشِبًرام

؛ِبحخِنباشٌِننوِندیَنیِبحخ!ِغزلِيایِچشوٍِارثِنکنِننِدخترِنکنِ- ِسیاٍشِزنِبایدِتَِرسو 
ِبشی ِنبایدِشدىِننوِخاطرِبٌِحتیِگیرى؛ِنیِپرستارِبرامِتَِازدٍاجِبعدِگفتِبًزادِاٍنِازِجدا.

 .دارمِِکردنِکارِتَانِننِنٌٍِِکردنیِکارِآدمِتَِنٌِچَنِکنیِنخالفت

 :گفتٍِِشدِبلندِترانٌ

 .غزالٌِخالٌِپیشِرمِنی.ِخَنٌِاینِازِرمِنیِننِ-

 :زدِفریادِصدایشِسطحِترینِبلندِباِبًرام

ِباِبشنَمِایِاضافٌِحرفِترینِکَچکِنیانِایناِعهَتِکٌِانشبِحیا؛ِبیِیِدخترىِجاتِسرِبتهرگِ-
ِکٌِاالناس.ِکنِجهعِرٍِحَاستِپس.ِکنوِکبَدتٍِِسیاىِنزنوِاگرِنیستوِنردِدارمِکٌٍِضعیتِيهین
 .گهشَ.ِنشنِآگاىِبیشعَریتِبٌِيهٌِکٌِکنِرفتارِجَریِیٌٍِِحهَمِبرٍِبرسن

ِازِصبح.ِسَختِنیِخَدشِحالِبٌِدلش.ِکَبیدِبًوِراِدرٍِِرفتِاتاقشِبٌِبلندِيایِقدمِباِترانٌ
ِغوِازِاالنٍِِکَبیدِنیِدلشِشادی !ِشدِيَیداِبزرگیِاندٍىِچٌِیِنطفٌِاشِشادیِیِبحبحٌِدر!
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ِتختِرٍیِکردِسعیِگفت؛ِبلندیِآخٍِِکردِحبسِراِنفسشِکٌِچنانِکشیدِشدیدیِتیرِکهرش
ِقابلِدردشِکٌِیکو.ِدادِنیِجَالنِبدنشِدرٍِِنبَدِترانٌِکنٍِلِدردِاینِاناِنخَردِتکانٍِِبشیند
ِاینِبديدِناساژِراِکهرشِگرمِآبِزیرِکردِسعی.ِرفتِحهامِسهتِاحتیاطِباٍِِشدِبلندِشدِتحهل

ِلباسِاتاقِدر.ِآندِبیرٍنِحهامِازٍِِکشیدِعهیقِنفسِچند.ِبشَدِترِکوٍِِترِکوِدردِشدِباعخِکار
ِدرٍِِکردِسرِراِرٍیشٍِِرنگِبیِرٍسریِ .ِبافتِکردنِخشکِازِبعدِراِنَيایشٍِِپَشیدِایِسادى
 :کردِزنزنٌِزیرلب.ِشدِخَدشِنحَِآینٌ

 !کشوِنیِخجالتِخَدمِازِضعیفیِخیلیِاینکٌِازِ-

ِدادِيلِدرِنزدیکِراِچرخشِبًرام.ِفشردِراِدرِشدنِبازِیِدکهٌٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِازِزنگِصدایِبا
 :گفتٍِ

 نداشتی؟ِبًترِلباسِ-

 .ِرسیدندِسرِياِنًهانِکند،ِحاضرِجَابیِبخَايدِتا

 :گفتِخَشِسرٍِِگذاشتِبًرامِپایِرٍیِراِشیرینیِبًزاد

 .باشٌِقرنزِگلوِعرٍسِقشنگِيایِچشوِنبینوِ-

 :گفتٍِِخندیدِبًرام

 !چشهشِتَیِرفتٌِشانپَِکفِبَدِحهَمِشهاِپایِپیشِ-

 :گفتٍِِبَسیدِراِترانٌِرٍیِنًربانیِبا.ِشدٍِاردِفرٍزانٍِِدادِترجیحِراِسکَتِترانٌ

 عزیزم؟ِخَبیِ-

ِپایشِجلَیِراِگلٍِِنشستِبًزادِکنار.ِدادِیِآرامِسالمٍِِشدٍِاردِسیاٍش.ِزدِتلخندیِِنَدبِترانٌ
ِکٌِکردِنیِفکرِخَدشِباِشدِریختنِچایِنشغَلِکٌِحالیِدرٍِِشدِآشپزخانٌِداخلِترانٌ.ِگذاشت

ِکند؟ِنهیِیِنقاٍنتِسیاٍشِچرا ِيوِاٍِپسِنبَد؛ِرسندِنیِنرادشانِبٌِکٌِعاشقانیِبٌِاشِقیافٌ!
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ِسلَلِایِنَریانٌِنانندِسَاالتِاینِتهامِشد؟ِازدٍاجِبٌِحاضرِآسانِاینقدرِچراِاناِيستِنخالف
ِازِدٍرِایِگَشٌٍِِگذاشتِقالیِگلِرٍی.ِبردِپذیرائیِبٌٍِِبرداشتِراِسینی!ِجَیدِنیِراِنغزشِيای
 :گفتٍِِشکستِراِسکَتِبًرام.ِنشستِيهٌ

 پس؟ِکجاستِسپیدىِ-

 :گفتِفرٍزان

 .بیرٍنِرفتِداشتِقرارِدٍستاشِباِ-

 :گفتٍِِبرداشتِسینیِتَیِازِچاییِبًزاد

 .کنِ ِقبَلِنیرىِتَقعِترانٌِازِکٌِدارىِشرٍطِیکسریِسیاٍشِجانِبًرامِنطلب؛ِاصلِسرِبریوِخبِ-

!ِبَدِشدىِتارِکانال ِِدیدشِاناِکردِنیِکنترلِچشهانشِدرِراِسهجِاشکِقطرىِقدرتِتهامِباِترانٌ
 :گفتِقاطعیِلحنِباِسیاٍش

 .گیرمِنهیِامِعرٍسی!ِنرىِندرسٌِزنوِخَامِنیِننِ-

 :گفتِنهکنِحالتِترینِنلتهسانٌِباٍِِکردِنگاىِبًرامِبٌِزدىِبًتِترانٌ

 چرا؟..ِآخٌِ-

 :گفتٍِِکردِنگايشِتَبیخگرایانٌِبًرام

 !جانِعهَِاختیاریِصاحبِ-

ِبندِجاِيیچِبٌِدستشٍِِزدِنیِپاٍِِدستِباتالقِدرِداردِکردِنیِحسِترانٌِحرفِاینِشنیدنِبا
ِیِبًانٌِبٌِباالخرىِسهجِاشکِقطرى!ِترِجدیٍِِترِنفسگیر:ِاینبارِاناِآندِسراغشِدٍبارىِدرد!ِنیست
ِشدِجاریِترانٌِیِگَنٌِرٍیِدرد ِرفتِسهتشِفرٍزانٍِِگفتِبلندیِآخِ ِدردِازِناخَدآگاى. ِنگران.

 :پرسید
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 یًَ؟ِآخٌِشدیِچیِ-

 :گفتِپیچیدِنیِخَدشِبٌِدردِازِکٌِنَاِبیِدخترک

 ...ِکهرمِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِبًزاد

 .بیهارستانِبریوِشیِبلندِکنوِکهکتِبزارِ-

 :گفتِخَنسردِبًرام

 نگٌ؟ِکردیِسنگینِسبکِانرٍزِ-

 :گفتِرنقِبیِفرستادِنیِبیرٍنِينجرىِازِزٍرِبٌِکٌِصداییِباِترانٌ

 !دارىِدردِخیلیِرىِنیِنفسو...ِبخَرمِتکَنِ-

ِرانندگیِبٌٍِادارِراِسیاٍشٍِِنشاندنِناشینِتَی.ِکردنِبلندشِآرامِآرامِبًزادٍِِفرٍزانِکهکِبا
ِگرفتِبًزادِبازٍیِازِیٍِیشگَنِعقبِصندلیِازِبًزاد!ِبهاندِبًرامِپیشِداشتِتهایلِنٌٍِگرِکردند؛

 :گفتٍِ

 !بدىِفشارِگازِرٍیِپاتَِاٍنِخبِشدِتلفِبیچارىِدخترىِ-

ِاٍردِباالنکادِفرٍزانِرسیدندِاٍرژانسِبٌِتا.ِکردِبیشترِراِسرعتشٍِِدادِتکانِسرِايهیتِبیِسیاٍش
ِراِنریضِسختیِبٌِياِپرستارِکهکِباٍِ ِنشاندنِتختِرٍیِ ِدکترِنقدناتیِنراحلِاتهامِازِبعد.

 :گفتٍِِزدِچشهانشِرٍیِراِعینکش.ِآندِترانٌِسرِباالی

 .باشنِبیرٍنِبقیٌِلطفاِ ِباشٌِبیهارِتختِکنارِنفرِیکِفقطِ-

 :گفتِفرٍزانِبٌِرٍِبًرٍز

 .يستِشَيرشِبیرٍنِبریوِناِبیاِ-
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ِازِکردنِجداِبرایِتخت،ِدٍرِتاِدٍرِکٌِایِپردىِکنارٍِِکشیدِنَيایشِداخلِدستیِکالفٌِسیاٍش
 :گفتٍِِدادِانجامِنختصریِیِنعاینٌٍِِپرسیدِراِدردِاالئوِدکتر.ِایستادِبَدِشدىِکشیدىِبغلِتخت

ِخبِاناِيستیدِجَانِخیلیِينَزِعصبیِنشکالتِبرایِيرچندِدخترم؛ِگرفتٌِشهاِسیاتیکِرگِ-
 .شدیدِنتحهلِرٍِزیادیِعصبیِفشارِانگار

 :دادِادانٌِسیاٍشِبٌِرٍ

ِبیشترِیکوِضهنِدرِکننِتزریقِبیانِنَیسوِنیِبراشَنِبرایِنشکلِرفعِبرایِيستِآنپَلِیٌِ-
 !باشیدِخانَنتَنِنراقب

ِدردِتاِبخَردِناچیزیِتکانٍِِبکشدِنفسِترسیدِنیِحتیِترانٌ.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازٍِِگفتِياراِاین
ِازِبلکٌِتاِگرفتِنیِگازِيایشِدندانِنیانِراِلبشِدقیقٌِچند.ِبشَدِبرابرِچندینِفرسایشِطاقت
 :گفتٍِِآندِداخلِپرستارٍِِگذشتِندتی.ِبَدِفایدىِبیِاناِکندِکوِدردش

 گرفتٌ؟ِسیاتیکتِرگِبچٌِالفِیٌِتَِ-

 :گفتِبَدِکردىِجهعِراِاشِقیافٌِدردِازِکٌِترانٌ

 .بلٌِ-

 :گفتٍِِدادِقرارِنخاطبِراِسیاٍشِبَد،ِیِنسنِخانَمِکٌِپرستار

 .بیرٍنِبرٍِ-

ِترانٌِکٌِطَری.ِکردِتزریقِزیادیِدردِيهراىِراِآنپَلِپرستارٍِِرفتِبیرٍنِنخالفتِبدٍنِسیاٍش
ِکردِفرانَشِراِکهرشِدردِآنپَل،ِدردِبابت ِيایشِاشکِبَدِکشیدىِدرازِکٌِيهانطَرِترانٌ!
 :گفتٍِِشدِداخلِسیاٍشِپرستارِرفتنِنَقع.ِرفتِنی

 !عسلِیِخهرىِتَِنیَفتیِزٍرِباِداریِبدبختِعصبیی؟ِچراِدیگٌِتَِ-
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 :گفتٍِِکردِپاکِراِيایشِاشکِبَد؛ِشدىِترِآرامِدردشِکٌِترانٌ

ِیِخهرىِگیِنیِبًشِتَِکٌِاٍنیِچیز؟ِيهٌِزیرِزنیِنهیِچراِبیشترىِننِازِسنتوٍِِپسریِکٌِتَِ-
 .ترىِتلخِنارِزيرِازِننِبرایِعسل

 :گفتٍِِزدِپَزخندیِسیاٍش

 .نشدِاناِبزنوِبًوِرٍِرسوِاینِتاِکردمِسعیِجَریِيرِننِ-

ِصَرتشِترانٌ.ِشدِخوِکهیٍِِگذاشتِترانٌِصَرتِطرفِدٍِراِدستشِدٍِرفت؛ِترانٌِتختِنزدیک
 :گفتِلکنتِباٍِِنَذبٍِِبرگرداندِرا

 !ياِکشوِنیِجیغِعقبِبرٍِ-

 :گفتِآرامٍِِانداختِترانٌِصَرتِبٌِایِخریدارانٌِنگاىِسیاٍش

ِیٌِنیستیِبدکِتَام!ِآیدِخَشِآیدِپیشِيرچٌِبیخیالِگفتوِخَدمِباِنشدٍِِزدمِزٍرِخیلیٍِقتیِ-
 .داریِقیافٌِسَزنیِسرِيهچین

ِشًیادِباِِدرنانگاىِيهینِدر.ِبَدِنَذبِتندشِعطرٍِِسیاٍشِگرمِيایِنفسُِيرمِخَردِبرِازِترانٌ
ِشدِنیِشرنسارِيوِشًیادِخیالِازِحتی.ِکردِنیِخیانتِاٍِبٌِسیاٍشِتَسطِحاالٍِِداشتِخاطرى
 :کردِخَايشِجَنِبی.ِکردِنیِاستشهامِراِسیاٍشِيایِنفسٍِقتی

 !عقبِبرٍِ-

ِکند؛ِفرارِسیاٍشِباِتنًاییِازِشدىِطَرِيرِخَاستِنیِکٌِترانٌ.ِایستادِصافٍِِرفتِعقبِسیاٍش
 :گفتٍِِکردِنرتبِراِاشِرٍسری.ِشدِبلندِآرامٍِِکردِتحهلِراِدردشِآخرِیِذرى

 !بریوِ-

 :گفتٍِِکردِنگايشِسیاٍش.ِرفتِصندٍقِسهتِلرزٍِِترسِباِترانٌٍِِرفتِجلَِسیاٍش
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 .کردىِحسابِباباِبریوِبیاِ-

 .ِرفتِسیاٍشِدنبالٍِِدادِتکانِسریِترانٌ

ِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 :گفتٍِِآندِبیرٍنِآشپزخانٌِازِبازِرٍیِباِفلَر.ِشدِخانٌٍِاردٍِِدادِيلِراِساختهانِدرِشًیاد

 .اٍندیِزٍدِنباشیِخستٌِپسرمِسالمِ-

 :گفتٍِِدادِفلَرِدستِراِشیرینیِیِجعبٌِشًیاد

 .داشتوِکارت.ِباشیِسالنتِ-

؟ِنادرِباشٌِخیرِ-  خبری 

 :گفتٍِِکشیدِاطرافِبٌِیِسرکِشًیاد

 تنًایی؟ِنیست؟ِکسیِ-

 :گفتٍِِبردِآشپزخانٌِدرِراِشیرینیِیِجعبٌِفلَر

 .بردِخَدشِباِشًرانوِسلهَنیِرفتِاٍندِزٍدترِانرٍزِيوِباباتِ-

 :گفتٍِِایستادِآشپزخانٌِیِدرگاىِدرِشًیاد

 نگٌ؟ِخبرىِچٌِ-

 :گفتٍِِکردِاضافٌِاشِنفرىِیکِچایِسینیِبٌِاستکانِیکِفلَر

 بدم؟ِرٍِجَابتِننِکٌِدادیِنگٌِرٍِننِجَابِتَِ-

 :گفتٍِِرفتِپیشِآشپزخانٌِدرِیخچالِطرفِشًیاد
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 .بگَِشهاِاٍلِنفصلِ ِننِجَابِ-

 :گفتٍِِکردِچایِپرازِراِاستکانِفلَر

 .خَاستگاریِبریوِشًرامِبرایِقرارىِانشبِ-

 :گفتٍِِبرگرداندِیخچالِبٌِبَدِکشیدىِسرِکٌِبطریِشًیاد

 سًیال؟ِخَاستگاریِ ِنبارکٌِ-

 !نارٍِکردىِکچلِدیگٌِآرىِ-

 :گفتٍِِخَردِراِچاییِنلبکیِفلَر.ِرفتِپذیراییِبٌٍِِکردِعَضِراِيایشِلباسِاتاقشِدرِشًیاد

 شیرینی؟ِاینِچیٌِبرایِببینوِبگَِخبِ-

 :گفتٍِِنشستِفلَرِرٍیِبٌِرٍِیِکاناپٌِرٍیِشًیاد

 !اٍندىِخَشوِدختریِیٌِازِننِنانانِ-

 :گفتٍِِزدِیِعهیقِلبخند.ِکردِپرِراِفلَرٍِجَدِسراسرِنادرانٌِیِحسِشًیادِحرفِاینِاز

 شناسو؟ِنیِننِدیدیش؟ِکجاِ-

 :گفتِدرنگِبیِزد؛ِنیِجسَرانٌِراِحرفشِيهیشٌٍِِنبَدِخجالتیِاصال ِِکٌِشًیاد

 .سالشٌِيفدىٍِِترانٌِاسهش.ِسِندرسٌِاٍنِشاگردِ،ِنغازىِنزدیکِيستِدخترٍنٌِندرسٌِیٌِ-

 کردی؟ِصحبتِباياشِ-

؛ٍِِآرٍمِدخترِخیلیِزحهتٍِِزٍرِيزارِبٌِ- ِندتِتهامِزدمِنیِحرفِباياشِانرٍزٍِقتیِنظلَنی 
 !لرزیدِنیِداشت

 :گفتِشًیاد!ِشدِاشکِغرقِاشِعسلیِچشهانٍِِکردِبغضِفلَر
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 کنی؟ِنیِگریٌِچراِنانانِ-

 .بذاریدِتنًاِننُِِخَاینِنیِِدٍتاییِحاالِشدید؟ِبزرگِکیٍِرٍجکِدٍتاِشهاِآخٌِ-

 :گفتٍِِبَسیدِراِفلَرِيایِدستٍِِشدِبلندِشًیاد

 .يستوِچاکرتوِخَدمِننِچیٌ؟ِتنًاِ-

 :گفتٍِِکشیدِعزیزشِپسرِسرِبرِدستیِفلَر

ِتکلیفِببینوِکنِصبرِندىِساعتٍِِرٍزِقَلٍِلیِچجَریِ ِتِسلیقٌِببینوِبرمِسرِیٌِبگیرِآدرسِ-
 .بعدِچیٌِسًیالِباِشًرام

 .بَسیدِراِشًیادِصَرتٍِِکشیدِراِدستشِفلَرِکٌِببَسدِراِنادرشِدستًایِدٍبارىِتاِشدِخوِشًیاد

ِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِکردِپاکِراِاشکشِدستشِپشتِباٍِِکردِکفیِراِخَریِپلَِبشقاب ِسهتِراٍِیلچرشِبًرام.
 :گفتٍِِدادِيلِآشپزخانٌ

 گاز؟ِرٍیِچیٌِیِقابلهٌِ-

 :گفتِبَد؛ِگرفتٌِزیادِکردنِگریٌِازِکٌِصداییِباِآرامِترانٌ

 .فرداسِنايارِ-

 !بریِندرسٌِنداریِاجازىِگفتِشَيرتِ-

 :گفتٍِِزدِکفِاسکاجِباِراِدیگریِِبشقابِترانٌ

 .بگیرمِالاقلِرٍِدیپلهوِآخرسالِتاِبرمِفعال ِِنیستِخبریِکٌِينَزِ-
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 .ندرسٌِبیِندرسٌِدیگٌِنیَفت؛ِلجِسرِننِباِترانٌِيستِخبریِ-

ِنداردِریختنِاشکِتابِدیگرٍِِشدىِخشکِيایشِچشوِتخوِکردِنیِحسِترانٌ ِکٌِياراِظرف.
ِباٍِِرفتِاتاقِتَی.ِکردِخانَشِياراِبرقٍِِکردِخشکِراِيایشِدستِتیشرتشِبغلِباِشست؛
ِبًرامِبٌِگذراِنگايیِندادِاجازىِحتیِدلخَری.ِبستِراِاتاقِدرٍِِآٍردِراِخَدِخَابِرختِاحتیاط
ِداد؛ِغزالٌِبٌِکَتايیِاسِامِاسٍِِنشستِتشکشِرٍی.ِکردِرياِکشِبندِازِراِيایشِنَ.ِبندازد
 :کردِدریافتِراِجَابشِفَریِخیلی

 خالٌ؟ِجانوِ-

ِاشکِيایِقطرى.ِترکیدِبَدِکردىِالنٌِگلَیشِبرِظًرِازِکٌِیِبغضِجهلٌِاینِخَاندنِباِانگارِترانٌ
 :کردِتایپ.ِدادندِنیِنسابقٌِيایشِگَنٌِرٍی

 تَن؟ِخَنٌِبریوِدنبالوِبیایِشٌِنیِفرداِخالٌِ-

ِشیرین:ِتضادِپرازِداشت؛ِسختیِرٍزِچٌِِانرٍز.ِِگرفتِبغلِراِيایشِزانٍَِِفشردِراِارسالِیِدکهٌ
ِیاِکندِفکرِبَدِعشقِدریایِدرِغرقِکٌِصبحِانرٍزِبٌِدانستِنهی!ِشدیدٍِِنالیوِزیبا،ٍِِزشتِتلخ،ٍِ
ِریخت؟ِفرٍِيایشِآرزٍِکاخِتهامِکٌِعصرِبٌ ِبیرٍنِخیالٍِِفکرِازِراِترانٌِگَشیِیٍِیبرىِحس!

 :کشید

 .باشِحاضرِدىِساعتِصبحِفردا.ِحتهاِ ِآرىِ-

ِبَدِناندىِخیرىِرٍیشِبٌِرٍِسفیدِدیَارِبٌِترانٌ ِکردنِفکرِتَانِباشد،ِخَابیدىِنغزشِکٌِانگار.
ِساعتِکرد؛ِنگاىِاشِگَشیِساعتِبٌِنتعجبٍِِآندِبیرٍنِزدگیِناتِازِخَرشیدِطلَعِبا!ِنداشت
ِاناِگذشتٌِایِجانیٌِچندِفقطِآندِِنظرشِبٌِترانٌ!ِبَدىِخَابِبازِيایِچشوِباِترانٌِدادِنیِنشان
ِکردىِطیِراِطَالنیِشبِانگار .ِکردِجهعِراِتشکشٍِِدادِاشِشدىِخشکِکهرِبٌِقَسیٍِِکش!
ِنتَرمِيایشِپلکٍِِکردِنیِدردِيایشِچشوِتخوِاناِنداشت؛ِخَابالَدگیِاحساسِایِذرىِحتی
ِبَدِشدى ِگذاشتِگازِرٍیٍِِکردِآبِراِشانِقدیهیِکتری. ِسَارِسختیِبٌِتختِرٍیِازِپدرش.
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ِکَچکیِساکِکردنِجهعِنشغَلٍِِشدِخَابِاتاقٍِاردِترانٌ.ِرفتِپذیراییِسهتٍِِشدٍِیلچرش
 :گفتٍِِآندِاتاقِگايیِدرِسهتِبًرام.ِشد

 چیٌ؟ِاینِ-

 :گفتٍِِکردِتاِراِاشِرفتٌِدرِزٍالِتَنیکِترانٌ

 .غزالٌِخالٌِپیشِبرمِیکوِخَامِنیِباباِاجازىِباِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِبًرام

ِازدٍاجتوِبعدِبَدمِراحتِباياشِبیادِآزنایشیِرٍزِچندِاینِبگٌِصفاِآقاِبٌِبگوِبًزادِبٌِپسِ-
 .بیادِصفاِيهین

 :گفتٍِِکشیدِبلندیِآىِترانٌ

 .باشٌِ-

ِتهاسِيوِبازِترانٌ.ِشدندِغزالٌِِناشینِسَارِبايوٍِِآندِترانٌِدنبالِغزالٌِصبحانٌِخَردنِازِبعد
ِکردِردِراِشًیاد ِبَدِرفتٌِدرِترانٌِدستِازِبَدِزدىِزنگِکٌِیِدفعاتِشهارِصبحِاز. ِراِدندىِغزالٌ!
 :گفتٍِِکردِعَض

 داری؟ِتلفنیِنزاحوِ-

 :گفتٍِِگزیدِراِلبشِترانٌ

 ...نٌِ-

ِلرزیدِترانٌِدستانِدرِگَشیِبازٍِ ِچٌِاناِبَدِشًیادِیِنردٍنٌِصدایِشنیدنِیِتشنٌِخَدش.
ِطرفیِاز!ِگذاردِنهیِزندىِراِسیاٍشِشًیادِبزندِحرفیِاگرِدانستِنیِخَبِترانٌِبگَید؟ِخَاستِنی
 .دانستِنهیِراِغلطٍِِدرستِکٌِبَدِکردىِگیجشِقدریِبٌِاتفاقاتِاین
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 کردى؟ِاذیتتِبًرامِدختر؟ِچتٌِبگیِخَایِنهیِترانٌِ-

 !نٌِ-

؟ِیِکاسٌِچشاتِچراِپسِ- ِدلتِيوِبدىِفحششِبردارِخبِنردِتلفنِپشتِالنصبِاٍنِخَن 
 !کارشِردِنیرىِاٍنِيوِشٌِنیِخالی

 :گفتٍِِکردِخانَشِراِاشِگَشیِکالفٌِترانٌ

 کجاست؟ِتًرانِجایِبلندترینِ-

 :گفتٍِِپیچیدِراِپیچِغزالٌ

 کنی؟ِخَدکشیِخَایِنیِ-

 :گفتٍِِانداختِپایینِراِسرشِترانٌ

 .بزنیوِحرفِاٍنجاِبریوِ-

 .تًرانِبامِبرنتِنیِباشٌِ-

ِراِعصبانیتشِندامِبَدِشًیادِدرگیرِفکرش.ِشکستِنهیِراِسکَتشِترانٌِاناِشدِطیِطَالنیِراى
ِداردِزاریِحالِچٌِشًیادِکٌِدانستِنیِترانٌ!ِرفتِنیِضعفِيایشِاخوِبرایِدلشٍِِکردِنیِتصَر
 :گفتٍِِکشیدِراِدستیِغزالٌ!ِبَدِخبرِاینِشنیدنِبًترازِيوِبازِانا

 .قربانِبفرنائیدِ-

ِشدِاشِرٍسریِافتادنِباعخِبادِشدتٍِِشدِپیادىِناشینِازِترانٌ ِسریع. ِسرشِرٍیِراِرٍسریِ
ِشدٍِجانِبیِپايایشِداشتِبلندیِبٌِنسبتِکٌِشدیدیِترسِاز.ِرفتِجلَترِیِکوِترسِباٍِِکشید
 :گفتٍِِایستادِکنارشِغزالٌ.ِدادِتکیٌِناشینِکاپَتِبٌِسریع.ِرفتِگیجِسرش

 .شدمِعهرِنصفِترانٌِبزنِحرفِ-
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 :گفتٍِِکردِترِراِيایشِلبِترانٌ

،ِشیشٌِشًیادِاسهشِدارمِسیریشِنزاحوِیٌِگفتوِ- .ِآدِنهیِطرفتِدیگٌِکنِتَيینِبًشِگفتیُِبر 
 .شکستوِدلشَِکردم،ِتحقیرشِاٍردم،ِرٍشِبٌِرٍِایراداشِیِيهٌ

 :دادِادانٌٍِِفشردِراِگلَیشِبغض

 .نًربَنِ ٍِِصافِشِنغازىِيایِآینٌِنحلِکٌِدلشِيهَنِ-

 دٍنی؟ِنیِکجاِازِتَِ-

 !ِقشنگٌِچقدرِصداتِتَِاینارٍِحاالِکنٍِلِگفتِشکستوِنیِدلشَِداشتوِکٌِبارِیکِ-

 :گفتِخَنسردیِباِغزالٌ.ِکردِتعریفِغزالٌِبرایِراِاخیرِچندٍقتِاینِناجرايایِتهامِترانٌ

ِاٍنجاِکشیدیِسختیُِعرضٌِبیِبًرامِاینِیِخَنٌِتَِيرچی!ِسِدغدغٌِبیِسیاٍشِباِزندگیِترانٌِ-
 ...باالترنِخیلیِنالیِلحاظِازِاٍنا.ِشٌِنیِجبران

ِترسیدمِنیِبلندیِازِيهیشٌِ- ِسردِدستامِانداختوِنیِنگاىِرٍِپائینِسرسرىِباالیِازٍِقتیِحتی...
ِنِبیچارىِبدبختِنايایِباالترازِکٌِاٍناییِِفًهیدمِنهیِدیگٌ،ِبَدِبچگی...ِکندِيامِنفسٍِِشدِنی
 !ِآرىِنیِخَدخَايیٍِِلذت!ِآرىِنیِغرٍرِبراشَنِبلندیٍِِباال

 :دادِادانٌِيایشِاشکِخَردنِغلطِبٌِتَجٌِبیِترانٌ

 .ببرىِبینِازِننَِتاِگرفتٌِقدرتِکٌِاٍنقدرِباالياس،ِاٍنِبًزادِعهَ...ِبشوِلٌِپاياشَنِزیرِقرارىِحاالِ-

ِاداِنفًَمِراِکلهاتِداشتِسعیِکٌِحالیِدرِبلندیِصدایِباٍِِرسیدِيقِيقِبٌِيایشِگریٌِآستانٌ
 :گفتِکند

ِبلدِننِنیستو؛ِبلدِنن.ِبدىِِنجاتو...ِنیستوِزندگیِاٍنِآدمِننِخَنٌ؛ِاٍنِتَِرمِنیِبینِازِننِ-
 ....کنِکهکوِرٍِپَلداریِنیستو
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ٍِِفشردِبغلشِدرِلرزیدِنیِنظلَمٍِِدفاعِبیِ؛ِشدىِخیسِگنجشکِنحلِکٌِنَاِبیِدخترکِغزالٌ
 :گفت

 .نبَدِاینِاٍضاعشِاالنِرفتِنهیِعشقِدنبالِاگرِاٍن.ِاحساساتییِغزلِنحلِتَامِترانٌ؛ِباشِآرٍمِ-

 :گفتِکنانِفینِفینٍِِآندِبیرٍنِاشِخالٌِبغلِازِترانٌ

ِبًوِزدِنیِزلِدادِنیِتکیٌِدیَارِبٌٍِقتیِاناِبشو؛ِشًیادِنحلِپسریِعاشقِکردمِنهیِفکرِيیچَقتِ-
ِبهیرمِبراشِخَاستِنیِدلوِکشیدِنیِسیگارٍِ ِدلوٍِِيستِنشانوِتَِينَزِیحتِعطرشِبَی!

 .شدىِتنگِبراش

 :گفتٍِِکشیدِترانٌِصَرتِرٍیِراِانگشتشِنَازشگَنٌِغزالٌ

ِبًرامِکنِباٍرٍِلیَِکسو؛ِتنًاِدارمِدٍستِچقدرِدٍنیِنیِکٌِتَ.ِشدِریشِدلوِاینجَریِنریزِاشکِ-
ِبًرامِشدىِباعخِچیِدٍنوِنهیِبَد؛ِشدىِتهَمِپیشٍِقتِخیلیِرسوِاین.ِدىِنهیِگَشِننِحرفِبٌ

 .کنٌِتکرارش

 :گفتٍِِکشیدِآيیِترانٌ

 !ننِ ِشانسِ-

 :گفتٍِِانداختِنگايیِاشِسادىِنچیِساعتِبٌِغزالٌ

ِیٌِشٌِنیِخَبِتِرٍحیٌِبریوِبايوِبیاِسالنِبعدٍِِباغِبعدِدارم؛ِقرارِآتلیٌِدٍازدىِساعتِننِ-
 .کنِننِبٌِامِیِکهک

 :گفتٍِِدادِجایِرٍسریِداخلِراِنَيایشِترانٌ

 .بریوِ-

 :گفتٍِِبَسیدِراِشِگَنٌِغزالٌ
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 !دارىِنهیِبرِبًرامِسرِازِدستِبًزادِکردِنهیِفرقیِبَدیِظالهوِالبتٌِنظلَنی؛ِاینقدرِکٌِبشوِفداتِ-

 .خندیدندِيردٍٍِِگرفتِاشِخندىِغزالٌِلحنِازِترانٌ

ِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

ِاتاقشِدرٍنِتلفنِباِراِترانٌِیِشهارىِبارِصدنینِبرایٍِِکردِرٍشنِقبلیِسیگارِباِراِسیگارش
ِگرفت ِدادِنیِترانٌِگَشیِبَدنِخانَشِازِخبرِتکراریِصدایِيهانِيوِباز. ِبٌِیِعهیقِپک.

ِاگرِدانستِنیِفقط!ِبترسدِچیزیِچٌِازٍِِکندِفکرِچیزیِچٌِبٌِبایدِدانستِنهیِحتی.ِزدِسیگارش
ِسابقٌِبیِکالفگیِاینِازِشَدِنیِدیَانٌِقطعاِ ِبهاندِخانَشِاشِگَشیِشبِتاِترانٌ ِندام!

ِياِحرفِیِيهٌِاناِباشدِترانٌِقًرِدلیلِکٌِکندِپیداِراِحرفیٍِِکلهٌِبلکٌِکردِنیِچکِراِنکالهاتشان
.ِرسیدِنهیِذينشِبٌِچیزِيیچٍِِشدىِگوِذينشِسَاالتِخوٍِِپیچِدر.ِبَدِعشقشٍِِترانٌِتهجید

ِسهتٍِِکردِبازِراِسیگارِیِتازىِیِبستٌٍِِکردِخانَشِسازشِدستِجاسیگاریِدرِراِسیگارش
ِاشتباىِکٌِفًهیدِزٍدِخیلیِاناِبگیرد؛ِآرامِدلشِيایشِکفترِدیدنِباِکردِنیِخیال.ِرفتِبامِپشت
ِسهتِچایِسینیِباِشًرامٍِِشدِبازِبامِپشتِدر.ِکردِنهیِآرامِراِاشِگرفتٌُِگرِقلبِچیزِيیچ!ِکندِنی

 :گفتٍِِنشستِکنارش.ِرفتِپیشِبامِپشتِدرِشًیادِتخت

 ناراحتی؟ِننِدستِازِ-

 :گفتٍِِکردِرٍشنِراِسیگارشِفندکِباِشًیاد

 .باٍِنگَِچرتِ-

 :گفتٍِِگذاشتِشًیادِیِشانٌِرٍیِراِدستشِشًرام

 تَيهی؟ِچراِپسِ-

 :گفتٍِِدادِبیرٍنِديانشِازِغلیظیِدٍدِشًیاد
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ِصداشوَِنَسخِ- ِيایِيرٍئینِاینِخهاریِازِصداشِشنیدنِخهاریِکردى؛ِکارمِچیِببینِالکردار.
 !ترىِسنگینِفرٍشٌِنیِپاالنِکیاِکٌِکَفتیی

 :گفتٍِِبرداشتِراِدستشِشًرام

 تاحاال؟ِکشیدیِنگٌِ-

 .باالخرىِدیدمِنٌِ-

 .شدِسردِبخَرِرٍِچاییتِ-

 .خَرمِنهیِ-

 .نگرانتٌِخیلیِنانانِنخَردی؛ِکٌِامِصبحانٌِ-

 :گفتٍِِتکاندِبامِرٍیِراِسیگارشِخاکسترِشًیاد

 .پیششِآمِنیِکنوِپیداِخَدمُِِسرجامِبیامِبًوِریختٌِحالوِننِنباشٌ،ِبگَِ-

ِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

 :گفتٍِِرفتِپیشِخانٌِداخلِترانٌ.ِکردِبازِراِآپارتهانشِدرٍِِانداختِکلیدِغزالٌ

 .کنیِخانَشِيارٍِبرقِبَدِرفتٌِیادتِ-

 .نشستِکاناپٌِرٍیٍِِگذاشتِپذیراییٍِسطِنیزِرٍیِراِغذاِپرسِیکِغزالٌ

 .براتِبیارمِدادِنخَردیِغذاِدیدِدانادِنادرِبیاِ-

 :گفتٍِِدرآٍردِتیشرتشِداخلِازِراِنَيایشِترانٌ

 !شبٌِنصفِدٍِکٌِاالنِبرسٌِچٌِنداشتوِنیلِسرشبِ-
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 :گفتٍِِخندیدِغزالٌ

 .داریِنانزدِگفتوِننِبَدا؛ِگرفتٌِتَرٍِچشهشِحسابیِخانَمِعهٌِ-

 :گفتٍِِپَشیدِراِاشِراحتیِشلَارِترانٌ

 کیٌ؟ِخانَمِعهٌِ-

 .دیگٌِدادِطالِسرٍیسِسرعقدِکٌِيهینِ-

ِفًهوِنیِتازى!ِندارم؟ِخَاستگارِاصال ِِچراِننِکردمِنیِفکرِقبال ِِدیگٌ،ِکردمِعادتِکال ِِننِندیدنش،ِ-
 !کردىِنیِردِرٍِيهٌِدمِازِبابامٍِِداشتو

 :گفتٍِِرفتِاتاقِسهتِغزالٌ

 .کنِرٍشنِرٍِکتریِزیرِخَریِنیِچاییِ-

ِشًیادِحالِبٌِدلشِخَدشِبیشتراز.ِنشستِکاناپٌِرٍیٍِِدادِانجامِراِگفتِغزالٌِکٌِکاریِترانٌ
ِبی!ِبَدىِنحسِبرایشِچقدرِافتادىِترانٌِنحلِآدنیِگیرِشًیادِکٌِبَدِاینِفکرِدخترک!ِسَختِنی
 !ِنشدِاشِخَابالَدگیِباعخِیِجسوِخستگیِحتی.ِکردِصبحِراِشبِرنق

ِکجاِازِاصالِِبگَید؟ِچٌِشًیادِبٌِبایدِکٌِکردِتهرینِياِآینٌِتهامِرٍیِرٍبٌِغزالٌ،ِیِخانٌِيفتٌِیک
ِیٍِحشتناکِکابَسِباِآنکٌِنگرِنیاندِچشهانشِبرِخَابِرٍزِيفتِاینِتهامِکند؟ِشرٍعِباید

ِاشِخالٌِیِخانٌِدرِابدِتاِخَاستِنیِدلش!ِکشیدِنیِجیغٍِِپریدِنیِخَابِازِکٌِطَریِبَد؛ِيهراى
ِتعجبِکهالِباِبًرام.ِبرگشتِاشِخانٌِبٌِاشِباتنیِنیلِعالرغوٍِِناچارِبٌِصبحِانرٍزِاناِشَدِقایو
 :افتادِتلَیزیَنِباالیِیِبرگٌِبٌِيایشِچشوٍِِبستِسرشِپشتِراِدر!ِِنبَدِخانٌ

 .بزنِزنگِعهَِگَشیِبٌِخَنٌِاٍندیِدکترِرفتیوِعهَتٍِِننِترانٌِ-

ِاشِگَشی!ِناندىِخانَشِاشِگَشیِيفتٌِیکِافتادِیادشِتازىِداشتِیادِیِبرگٌِاینِخَاندنِبا
ِقایوِکلهٌِکدامِپشتِبایدِدانستِنهی.ِکردِنیِترِبالتکلیفِراِترانٌِشًیادِزنگِيرِچَنِبَدِخانَش
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ِبیرٍنِراِگَشیِاشِدستیِکیفِتَیِازٍِِکردِرياِزنینِرٍیِراِساکش!ِکندِقانعِآرامِراِشًیادِتاِشَد
ِگَشیِیِصفحٌِرٍیِپاسخِبیِيایِتهاسِازِیِعظیوِسیلِگَشیِشدنِرٍشنِنحضِبٌِآٍرد؛
ِکردندِنیِکجیِدين ِزجرِراِشًیادِاندازىِاینِبٌِکٌِاینِبابتِراِخَدشٍِِگزیدِراِپایینشِلب.
ِيوِبًرامِکٌِچراِدانست؛ِشًیادِیِنغازىِبٌِرفتنِبرایِفرصتِبًترینِراِاالن.ِکردِنالنتِديدِنی
ِجَری.ِرفتِبیرٍنِخانٌِازٍِِکردِدلٌِیکِراِدلش!ِبديدِطَلشِتَانستِنیِراحتِخیالِباٍِِنبَد

ِداردِنیِبرِقدمِقتلگايشِبٌِرفتنِبرایِگَییِکٌِداشتِبرنیِقدمِنرددٍِِسست ِيرِازِنظرشِبٌ!
ِرسیدُِبریِشیشٌِیِنغازىِبٌِزٍدترِنَقع ِکٌِشًیادِبٌِافتادىِخَنِحاالٍِِنظلَمِيایِچشوِبا!

ِچشهشٍِِزدِسیگارِبٌِیِعهیقِپکِشًیاد.ِکردِنگاىِبَد؛ِپاالنِکیاِباِزدنِگپٍِِزدنِحرفِنشغَل
ِشًیادِدیدنِباِترانٌ.ِشدِردِترانٌِکنارِازٍِِکردِترکِراِنحلِِسریعِدیدِراِاٍضاعِکٌِکیا.ِافتادِترانٌِبٌ

ِدیدىِراِنادرشِخَردنِکتکِازِبعدِکٌِداشتِراِکَدکیِحس ِاشکِبٌِشرٍعِصداِبیٍِِنظلَم!
 :گفتٍِِشدِبلندِدستپاچٌِشًیاد.ِکردِریختن

 .تَِبیاِشدى؟ِِچیِ-

ِشًیاد.ِکشیدِنفسِياِبارِراِشًیادِخَشبَیِعطرِچاشنیِباِسیگارِبَیٍِِرفتِنغازىِداخلِترانٌ
 :گفتٍِِکردِنگايشِنَشکافانٌ.ِنشستِترانٌِرٍیِرٍبٌٍِِکشیدِپایینِراِنغازىِیِکرکرى

 ترانٌ؟ِبَدیِکجاِنردم؟ِبارِچندِيفتٌِیکِاینِتَِدٍنیِنیِ-

 .آٍردندِيجَمِيایشِچشوِبٌِدخترکِيایِاشکِيوِباز

 :پرسیدِبلندترِصدایِباِنگرانِشًیاد

ِحرفِباياشِپشتتوِننِنترسِندارىِعیبِفًهیدى؟ِباباتِاخٌ؟ِافتادىِاتفاقیِچٌِبَدی؟ِکجاِ-
 .بابامِزنٌِنی

 !شدِترِشدیدِيقشِيقِفقطِشًیادِيایِحرفِجَابِدرِترانٌ
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ِازٍِِپریدِباالِگرفتٌِبرقِترانٌِکند؛ِپاکِراِيایشِاشکِخَاستِتاٍِِنشستِترانٌِکنارِرفتِشًیاد
 :گفتِبلندِصدایِباٍِِشدِبلندِکنارشِازِشًیاد.ِگرفتِفاصلٌِشًیاد

 !نکنِگریٌِدیٍَنٌِننِجلَیِکنوِپاکِرٍِاشکاتِندارمِاجازىِننکٌِالکردارِبزنِحرفِخبِ-

 :گفتِاشِگرفتٌِصدایِباٍِِکردِپیداِراِصدایشِترانٌ

 .گوِنیِنشَِعصبانیِ-

 .کردِنگايشِننتظرٍِِنشستِترانٌِرٍیِرٍبٌِشًیاد

ِازدٍاجِرسوِيهینِباِننوِیِعهٍَِِپدرمٍِِنادرِپیش،ِسالِچندینِبٌِگردىِنیِبرِداریو؛ِرسوِیٌِناِ-
 .کردن

 :گفتٍِِدادِسرتکانِبَد؛ِشدىِکالفٌِِچینیِنقدنٌِازِکٌِشًیاد

 خب؟ِ-

ِرسوِاینٍِقتٌِخیلیِِالبتٌ.ِبرنِنیِیکیِاسوِبٌِرٍِنافشِآید؛ِنیِدنیاِبٌِدختریِيرِکٌِاینٌِرسوِ-
 ...شدىِبرداشتٌ

 :دادِادانٌٍِِدزدیدِشًیادِيایِچشوِازِراِيایشِچشوِترانٌ

 !کردنِاینکارٍِننوِباِچراِدٍنوِنهیِاناِ-

 :گفتٍِِکردِیِظریفِاخوِشنیدى؛ِاشتباىِکردِفکرِلحظٌِیکِشًیاد

 چی؟ِ-

 :زدِلبِدٍبارىٍِِچکیدِچشهانشِازِیِاشکِقطرىِيهزنانِکرد؛ِبلندِراِسرشِنَذبِترانٌ

 !کنوِازدٍاجِباياشِنجبَرمِبریدن؛ِپسرعهَمِاسوِبٌِننُِِنافِ-
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 :گفتٍِِپَشاندِراِصَرتشِياشِدستِبا

 !شًیادِببخشِننُِِ-

 :گفتِقدرتِباِکشد؛ِنیِگرنازىِآتشِپَستشِزیرِکردِنیِحسِکٌِشًیاد

ِتاِرٍِتَِکٌِقَیٌِيامِپنجٌِاٍنقدرِِبجَم؛ِرٍِشَنِيهٌِرگِشاىِکٌِيستِتیزِاٍنقدرِدندٍنامِننِ-
 .ببرمِخَدمِباِبخَایِکٌِيرکجا

 :زدِلبِآرام.ِشدِظايرِاشِگَنٌِرٍیِاشکِقطرىِچندِبازٍِِدادِتکانِننفیِعالنتِبٌِراِسرشِترانٌ

 بدى؟ِرٍِبابامِخرجِکیِنکنوِازدٍاجِباياشِننِاگرِ-

 :گفتِبَدِکردىِعرقِخشوِشدتِازِکٌِحالیِدرٍِِکشیدِبیرٍنِسیگارِپاکتِازِِراِسیگارِشًیاد

 .ننِ-

 .بگٌِنٌِتَنٌِنهیِندیَنِ ِبًشِبابامِ-

 :گفتٍِِزدِسیگارِبٌِیِسنگینِپَکِشًیاد.ِبَدِشدىِشًیادِبدِحالِآبِرٍغنِترانٌِيایِاشک

 !شکَنوِنیِرٍِاستخَنشِیٌِاشکتِقطرىِيرِبابتِقبلشِاناِکشوِنیِرٍِشَنِيهٌِکشهشَنِنیِ-

 .کنوِنیِخَايشِباش؛ِآرٍمِ-

 :پرسیدِتهسخرِباِشًیاد

ِشناسنانٌِتَِگیِنیِاسهتِازِحاال.ِکنوِنیِشِتیکٌِتیکٌِباشٌِدیگٌِیکیِسرِتَِفکرت!ِباشو؟ِآرٍمِ-
 ...ی

 !نداشتِراِچیزیِيهچینِآٍردنِزبانِبٌِتابِحتیِشًیاد

 !باشِصبَرِاناِسختٌِننوِبرایِسختٌِدٍنوِنی.ِکنِصبَریِ-
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 :زدِدادِتقریباِ ٍِِکردِفَتِبیرٍنِديانشِازِراِسیگارِغلیظِدٍدِِشًیاد

 !ِامٍِحشیِگرگِیٌِينَزمِننِشدىِعَضِظايرمِنبینِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِآرام.ِترسیدِشًیادِحرفِجدیدتٍِِتحکوِازِترانٌ

 !زنی؟ِنیِبًوِرٍِننِعرٍسی...ِِتَِ-

ٍِِياِحرفِيضو.ِکردِنگاىِترانٌِبٌِفقطٍِِشدِبلندِنداشت؛ِنشستنِتَانِعصبانیتِفرطِازِکٌِشًیاد
 :گفتِقلبشِنخالفِترانٌ.ِبزندِحرفیِحتیِتَانستِنهیِبَد؛ِسنگینِبرایشِکلهات

ِجانِتَرٍِشًیاد!ِترانٌِجانِبٌِعشقهَن،ِبٌِخَدم،ِبٌِدمِنیِقسهتِپس...ِداریِدٍستوِدٍنوِنیِ-
 زنی؟ِنیِبًوِرٍِننِعرٍسیِتَِاٍصافِاینِبا!ِنیارِيیچکسِسرِبالییِترانٌ

 :گفتٍِِچکیدِچشهشِازِیِاشکِقطرىِاختیارِبیِشًیاد

 !نٌِ-

ِسیگارشِبَیٍِِشًیادِگیرِينَزِدلشِپایِاناِگذاشتِکَچٌِدرِراِپایشِیکِداد؛ِباالِراِکرکرىِترانٌ
ِبَد ِآندِبیرٍنِنغازىِازِکانل! ٍِِآندِبیرٍنِفکرِازِآنِیکِباشد؛ِشدىِبیدارِخَابِازِانگارِشًیاد.

.ِگرفتِفاصلٌِقدمِچندِنغازىِازٍِحشتِباِترانٌ!ِکردِشکستنِبٌٍِادارِياراِشیشٌِتهامِکشانِعربدى
ِيزِبا.ِِدلخراشٍِِعهیقِيایِخط.ِکشیدِنیِخطِدستانشِرٍیِشکستٌِيایِشیشٌِباِشًیادٍِقتی
ِرٍیِضرباتِاینِکردِنیِحسِترانٌ.ِبَدِکردىِپرِراِنحلِتهامِصدایشِکٌِکشیدِنیِدادِچنانِزخو
ِيایِجامِبٌِنشتِباِِشًیاد!کندِنیِایجادِشًیادِیِنردانٌِيایِدستِترازِعهیقِياییِزخوِآنِقلب
ِزدِنیِعربدىٍِِکَبیدِنیِدیَارِبٌِتکیٌ ِاشِنعشَقٌِصَرتِرٍیِراِاشکِبرقِفاصلٌِيهانِازِترانٌ.
ِآرامِآرامِنغازىِکنارِیِشیشٌِجامٍِقتی.ِبَدِربَدىِآنِازِيوِراِکشیدنشِنفسِتَانِحتیٍِِدیدِنی

 :کشیدِدادِتَانشِباتهامِلرزیدِنیِترسِازِکٌِصداییِباِترانٌِکرد؛ِافتادنِبٌِشرٍع

 !کنٌِکهکِیکی!ِکهکِ-
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ِکٌِراِشًیادِچشوِباالیٍِِپریدِباالِآنِازِایِتکٌٍِِکردِبرخَردِنغازىِآلَدِخَنِزنینِباِشیشٌِجام
ِشدىِجهعِسرشِپشتِکٌِیِجهعیتِبٌِرٍٍِِکشیدِجیغِترانٌ.ِبریدِزدِنیِفریادِنفًَمِبیِيهچنان
 :گفتِنلتهسانٌِبَدند

 !کنیدِکهکشِ-

ِپايایشِآندى؛ِجَدِبٌِعهیقِبریدگیِچشهشِباالیٍِِجَنِبیِشًیادِدیدِکٌِبرگشتِنغازىِسهت
.ِدٍیدِشًیادِسهتٍِِزدِکنارِراِجهعیتِپاالنِکیا.ِآندِفرٍدِخیابانِسردِآسفالتِرٍیٍِِشدِجانِبی

 :آٍردِجاِسرِراِترانٌِيَشِنَبایلِزنگِبرد؛ِکٌِراِشًیادِناشینشِباِکیاپاالن

 دنبالت؟ِبفرستوِرٍِسیاٍشِخَنٌ؟ِرفتیِباباِترانٌِسالمِ-

 :زدِلبِآرامٍِِکردِاشِخراشیدىٍِِخشکِگلَیِیِرٍانٌِراِديانشِآبِترانٌ

 !بفرستِ-

 :گفتٍِِگذاشتِترانٌِشانٌِرٍیِبٌِدستِنسنیِخانو.ِکردِقطعِراِتهاس

 شی؟ِبلندِکنوِکهکتِخَایِنیِخَبی؟ِدخترم؟ِ-

ِسَالِاینِکرد؛ِراِنادرشِيَایِدلشِخانَمِاینِنًربانِیِچًرىِدیدنِباٍِِگرفتِباالِراِسرشِترانٌ
ِنٌِشدى؟ِبًرامِزنِکرايتِباِاینقدرِيوِغزلِآیاِآندِپیشِبرایش ِعاشقانٌِخَايرشِگفتِغزالٌ!
 :گفتٍِِدادِتکانِترانٌِيایِچشوِجلَیِراِدستشِنسنِزن!ِبَدِبًرامِخَايان

 خَای؟ِنیِکهکِنادر؟ِکنیِنیِنگاىِچیِبٌِ-

ِشدِبلندِآرامٍِِگذاشتِزنِدستِدرِراِدستشِترانٌ ِدردِشدتِبٌِزانَیشِيردٍِکٌِفًهیدِتازى.
ِجهعِاشِقیافٌِاشِکًنٌِشلَارِشدنِپارىِدیدنِباٍِِانداختِپائینِراِسرش.ِدیدىِآسیبٍِِکندِنی
 :گفتٍِِکردِرياِراِترانٌِدستِريگذرِخانَم.ِشد

 !کردیِزیادِرٍِتِبیچارىِنادرِکارِدقتیِبیِاینِباِآخِآخِ-
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ِاشِگَشی.ِشستِراِزانَیشِيایِزخوٍِِکردِعَضِراِشلَارشِخانٌ؛ِسهتِافتادِراىِحرفِبیِترانٌ
 :پیچیدِگَشیِدرِشیرینِیِصداِکٌِنکشیدِطَلی.ِگرفتِراِشیرینِیِخانٌِیِشهارىٍِِبرداشتِرا

 بلٌ؟ِ-

 :گفتٍِِکردِفینِفینِترانٌ

 .گفتوِبًشِشیرینِالَ؟ِ-

 :گفتِداشتِخبرِناجراِتهامِازِکٌِشیرین

 خب؟ِ-

 :گفتٍِِنیاندِپائینِاشکیِاناِسَختِيایشِچشوِترانٌ

 !کردِزخهیِشیشٌِباِدستاشَِتهامِ-

 ا؟ِ-

 !احهقِ ِننٌِتقصیرِيهش.ِشدِعصبانیِبستوِرٍشِبٌِدريارٍِیِيهٌِدیدٍِقتیِ-

 .نداریِتقصیریِکٌِتَِنباشِناراحتِ-

 نٌ؟ِیاِخَبٌِشًیادِحالِببینِخَنٌِاٍندِاگرِجایی،ِبیهارستانیِبردشِباباتِکنوِفکرِشیرینِ-

 .باشٌِ-

ِطرفٍِِبستِراِخانٌِدرِسیاٍشِدیدنِبا.ِکردِسرِراِاشِرٍسریٍِِکردِبازِراِدرِترانٌِآیفَنِصدایِبا
 :گفتٍِِبرداشتِيایشِچشوِازِراِاشِدٍدیِعینکِسیاٍش.ِنشستِجلَ.ِرفتِناشینش

 !شدیِکَرِگرفتی،ِدردِکهرِحاالِشیِننِزنِخَاستیِتاِناسِشانسِاینوِبیاِزدی؟ِنژىِگلِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِشکند؛ِنهیِراِسکَتشِترانٌِدیدِکٌِسیاٍش
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 !شدیِاللوِبیاِ-

 :گفتٍِِکردِنکخِدیگٌِیکهی

 شدی؟ِکرمِنکنٌِ-

 :گفتٍِِگرفتِناشینِجلَیِیِشیشٌِازِچشوِترانٌ

 .شٌِنیِخَبِبذارمِیخِسِگریٌِنالِيیچکدٍم؛ِ-

 :گفتٍِِزدِاستارتِسیاٍش

ِشاسگَلِبگیرنشَن؟ِننِتاِزدنِزارِزدی،ِزارِتَِکٌِيهینجَریِدخترِچندتاِدٍنیِنیِتَِچرا؟ِ-
 !تَِنٌِکنوِگریٌِبایدِبدبختِننِنیستِحالیتِخَدتِاٍردیِشانس

 :گفتِدلخَرٍِِبرگرداندِرٍیِسیاٍشِازِترانٌ

 .باشِنَدبِلطفاِ ِ-

ِاشِسالنتیٍِِشًیادِبٌِترانٌِحَاسِدنگِشیشِاناِزد؛ِنيِحرفِندامِسیاٍشِپاساژِبٌِرسیدنِتا
 !بَد

ِدلَاپسِترانٌٍِلیِکردِنیِنگاىِياِنغازىِبٌِسیاٍش.ِشدندِپیادىِيردٍٍِِکردِپارکِپارکینگِداخل
 :گفتٍِِدادِنشانِراِفرٍشیِزیرِلباسِیِنغازى.ِنداشتِقرارٍِِآرامٍِِبَدِشًیاد

 !کردمِپیداشِآيانِ-

 :گفتٍِِانداختِگلِيایشِلپِنغازىِدیدنِباِترانٌ

 .بخریوِاالنِنیستِنیازیِ-

رانٌِسیاٍش  :گفتٍِِرفتِنغازىِسهتِنص 
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 .دیگٌِشیِتحهلِقابلِبایدِیجَریِيست؛ِنیازیِاتفاقاِ ِ-

ِسیاٍشِيایِحرفِازِدلخَریِبرایِجاییِکٌِبَدِدلَاپسیِآنقدرِدلشِدرٍِِفشردِراِنشتشِترانٌ
ِنبَد ِکندِنهیِخریدٍِِرٍدِنیِداخلِگفت،ِخَدشِبا. ِکٌِبردِيجَمٍِِایستادىِدرِجلَیِسیاٍش.
 :گفتٍِِگزیدِلبِترانٌ!ِشَدِنغازىِداخل

 .رمِنیِتنًاِ-

 !امِنشتریِننِگیرم؛ِنیِتخفیفِبیامِننِ-

 :پرسیدِنتعجبِترانٌ

 !اٍندی؟ِاینجاِقبال ِِ-

 !بخرمِکادٍِاٍندمِنکن،ِگردِننِبرایِچشاُتِِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 :گفتٍِِشدِبلندِصندلیِرٍیِازِپاالنِکیاِاتاق،ِازِدکترِآندنِبیرٍنِبا

 دکتر؟ِآقایِ-

 .کردِنگاىِکیاِبٌِننتظرٍِِایستادِدکتر

 !رايٌ؟ِبٌِرٍِشًیادمِداشِيهراىِننِ-

 :پرسیدِنشدِکیاِيایِحرفِیِنتَجٌِکٌِدکتر

 يستید؟ِبیهارِکدٍمِيهراىِ-

 .نًردادِشًیادِ ِشًیاد؛ِ-
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 :گفتٍِِدادِتکانِسریِشًیادِیادآٍریِازِدکتر

ِسریِیک.ِبشٌِعَضِرٍزِيرِبًترىِِبستنِباندِبراش.ِخَردِزیادِيوِبخیٌِداشت؛ِزیادِریزیِخَنِ-
ِنسکنِقرصِیکِنشنِعفَنیِياِزخوِتاِکنٌِنصرفِساعتِششِيرِنَشتوِبراشِيوِبیَتیکِآنتی

 .اندِعهیقِبسیارِچَنِبخَرىِتَنٌِنیِداشتِدردِاحساسِکٌِنَقعِيرِکردمِتجَیزِيوِضعیف

 :گفتٍِِکشیدِکچلشِسرِبرِدستیِکیا

 شٌ؟ِنیِردیفِبخَرىِبیاتیکِآنتیک...ِيهین..ِحاالِ-

 :گفتٍِِکردِجابجاِاشِبینیِرٍیِراِعینکشِدکتر

 .اجازىِباِبًترى؛ِحالشَنِاالنِبلٌ!ِبیَتیکِآنتیِ-

ٍِِشدِبلندِتختِرٍیِازِرٍٍِِرنگِبیِشًیاد.ِرفتِسرپاییِيایِعهلِاتاقِداخلِکیاِرفتِکٌِدکتر
 :گفتٍِِرفتِدرِسهتِاشِسرگیجٌِعالرغو

 .خَنٌِبرمِننِآژانسِبزنِزنگِیٌِ-

 .ناِخَنٌِبیاِخَایِنی!ِشٌِنیِنگرانِتِننٌِکٌِبریِرنگِاینِباِ-

ِدنبالشِکیا.ِشدِخارجِبیهارستانِازِياِبخیٌِپَلِکردنِحسابِازِبعدٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِازِشًیاد
 :گفتٍِِرفت

 !کٌِبَدِنَشتٌِبراتِنانتیکِآنتیکِ-

 :گفتٍِِکردِجهعِراِصَرتشِدستشِسَزشٍِِدردِازِشًیاد

 اٍردی؟ِناشین.ِخَامِنهیِ-

 :گفتٍِِرفتِاشِتصادفیِِپیکانِسهتِِپاالنِکیا

 .بیاِآرىِ-
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ِبَیِناشینِاناِشدِسَارِجلَ!ِنبَدِسیگارِازِخبریِاناِبردِشلَارشِجیبِدرِراِدستشِدردِباِشًیاد
 :گفتِشًیاد!ِبَدِخَنیِزیرپاییٍِِبَدِگرفتٌِخَن

 يهرايتٌ؟ِسیگارِ-

ِدادِشًیادِدستٍِِآٍردِدرِراِسیگارشِپاکتِداشبردِازِکیا ِآٍردنِباالِتَانِدستشِدردِاز.
.ِگذاشتِشًیادِيایِلبِبینِسیگاریٍِِکردِعَضِصداِسرٍِباِراِدندىِکیا.ِنداشتِراِدستًایش

ِدرِپیِيایِِپکِسیگارِبٌِبارِچندِشًیاد.ِانداختِداشبردِرٍیِراِفندکِبعدٍِِکردِرٍشنِفندکِزیرش
 :گفتِگرفتٌِصدایِبا.ِبرداردِخشکشِيایِلبِنیانِازِراِسیگارِکردِسعی.ِزدِپی

 .خَنٌِبرٍِنغازىِدمِبرسَنِننُِِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِکیا

 !کردی؟ِپَرىِپارىِرٍِخَدتِزدیِچراِیکًَ؟ِشدِچیِ-

 :گفتٍِِگرفتِدمِیکبار.ِبرداردِيایشِانگشتِبینِازِراِسیگارِتاِشدِخوِشًیاد

 .عقدِسفرىِسرِبشینٌِقرارى...ِخَادِنهیِاٍن...ِخَادِنیِ-

ِبیشترِدستًایشِدردٍِِشدِسنگینِيایشِنفس.ِکردِحسِقلبشِدرِراِآتشِيایِگرنازىِدرٍنِازِباز
 !شد

 !آریهشِنیِبايوِعقدِسفرىِباِریوِنیِنشتیِنباشٌِغهتِ-

 :گفتٍِِدادِقَرتِراِبغضشِشًیاد

 .خَنٌِبرمِخَامِنیِندارمِحالِکیاپاالنِبرٍِتندِ-

ِبَدِساکتِنغازىِتاِکیاِکٌِبَدِجدیِلحنشِانقدر !ِخَنٍِِبَدِخَردىِشیشٌِشد؛ِکٌِنغازىِداخل.
ِگریٌِخَاستِنیِدلشِچقدر.ِبَدِپَشاندىِراِنغازىِکفِياِآینٌٍِِياِشیشٌٍِِِشدىِلختٌِيایِخَن
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ِکند .ِبَدِبستٌِراِگلَیشِراىِسنگِقلَىِنانندِبغضشِحاالِاناِبَدِبردىِیادِازِبَدِسالًاِکٌِکاری!
ِکٌِآژانسِسَار.ِزدِقفلِراِنغازىِدرٍِِگرفتِآژانسِیکِکیاِکهکِباٍِِگذاشتِجیبشِداخلِراِدخل
ِآنقدرِندرسٌِیِسادىِلباسِباِِکٌِترانٌ.ِکردِآغازِراِزدنِپاٍِِدستِنشئَنشِافکارِباتالقِدرِشد؛
ِعرٍسِلباسِدرِبَد؛ِزیبا ِ ِشدِسرازیرِباالخرىِاشکشِسهجِیِدانٌِتصَرشِباِحتی... ِشًیادِانا.

ِریختِيوِغرٍرشِاشکش،ِریختنِباِکردِخیال ِاینِدیگریِجَرِتاِبَدِندادىِقسهشِترانٌِکاش!
ِبديد؟ِادانٌِبتَاندِنَضَعِاینِباِچطَرِکردِنیِفکرِخَدشِبا.ِکردِنیِِخالیِراِخشهشٍِِحرص
ِناندِزندىِاگر!ِناند؟ِنیِزندىِاصال ِِشَد؟ِنیِبازِخندیدنِبرایِلبانشِبعدِبٌِاینِازِکند؟ِزندگیِچطَر

ِبديد؟ِچٌِراِاشِنردانٌِغیرتِجَابِنکشتِراِترانٌِعهَیِپسرٍِ ِبیرٍنِفکرِازِرانندىِصدایِبا!
 :شدِکشیدى

 .رسیدیوِ-

ِجانشِدرِسرناِسَز.ِفشردِزنگِرٍیِراِدستشِنالحظٌِبا.ِشدِپیادىٍِِکردِحسابِراِکرایٌِشًیاد
ٍِِتنًاییِبردِگهانِشًیادِيهینِبرایِباشدِسردِاینقدرِنبایدِفرٍردینِاٍاخرِيَایِبَد؛ِنفَذکردى

ِازشِعهریِشًیادِکٌِياییِچیزِآٍرندِنیِارنغانِبٌِراِبَدنِضعیفٍِِبَدنِسرناییِدلشکستگی
ِسیگاریِپاکتِازِسیگاریِرفتند؛ِشهالِبٌٍِیالِخریدِبرایِپدرشٍِِنادرِکٌِبابتِاینِاز!ِبَدِفراری

ِبَدِدادىِکیاِکٌ ِزدِآتشِزٍرِبٌِراِ ٍِِکردِنگاىِشًیادِبٌٍِحشتِباِشًرامِدرِشدنِبازِنحضِبٌ.
 :گفت

 شدى؟ِچیِ-

 :گفتِزیرلبی.ِشدِخانٌِداخلٍِِزدِکنارِراِبرادرشِشًیاد

 .نَندمِنهیِزندىِداشتوِغیرتِ-

ِازِپریدى،ِرنگِرفتٌ،ِگَدِچشهان:ِدیدِکفشیِجاِکنارِقدیِیِآینٌِدرِراِخَدشِشد؛ِکٌِپذیرائیٍِارد
ِراستشِابرٍیِباالیِداشتند،ِخَنِقرنزیِازِياییِرگٌِکٌِياییِپیچیِباندِيایشِدستِنچِتاِآرنج
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ِاٍِعاشقِترانٌِاگرِبازِکردِفکرِخَدشِبا!ِبَدِترانٌِدردناکِيایِحرفِیادآٍرِکَچکیِپانسهانِيو
ِاٍضاعِاستِناالنٍِِگریانِاشِزٍرکیِازدٍاجِازِکٌِحاالِاناِگرفتِنیِآرامِشًیادِرٍحِیِکوِشایدِبَد

 !شَدِنیِِبدترِبدتراند

ِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِگذاشتِشانِخانٌِاتاقِتنًاِکنارِراِخریدِبزرگِيایِکیسٌ ِدرازِتختشِرٍیِعادتِطبقِپدرش.
ِبَدِکشیدى ِاینِدرِيرگزِکٌِجایی.ِنشستِپدرشِتختِکنارٍِِدرآٍردِراِنانتَاشٍِِرٍسریِترانٌ.
 :گفتٍِِچرخاندِترانٌِطرفِراِسرشِبًرام!ِبَدِننشستٌِسالِچند

 داری؟ِکاریِننِباِ-

ِترانٌ.ِبَدِگرفتٌِراِیِدلَاپسِجایٍِجدانِعذابِنیاندى؛ِجاِحالشِشًیادِبَدِگفتٌِشیرینٍِقتیِاز
 :گفتِآرامٍِِزدِپلکِبارِچندین

 بابا؟ِ-

 :گفتِلرزیدِنیِبغضِازِکٌِصداییِباِترانٌٍِِدادِتکانِراِسرشِبًرام

ِببینیِکردیِفکرِشو؟ِنیِبزرگِننِکردیِنیِرٍِفکرشِيیچِکردیِننِباِکارٍِاینِکٌِنَقعِاٍنِ-
ِکٌِپسریِبایدِچراِنکردیِحسِداشتی؟ِخبرِازدٍاجِنَقعِدخترِیکِيایِحقِازِيیچِدارم؟ِيوِقلب

ِصبحِفرداِبشو؟ِعاشقِنهکنِ ِرٍزیِیٌِکردیِفکر!ِقنداقٌ؟ِتَِکٌِبشٌِدختریِشَيرِسالشٌِشَنزدى
ِدخترِازِرٍِنًاییِیِبلٌِپدرِیِاجازىِبعدِچراِنرسیدِفکرتَنِبٌِباباِنحضر؛ِبعدٍِِآزنایشگاىِریوِنی
 گیرن؟ِنی

 :دادِادانٌِکردِنیِتبدیلِجگرسَزِکلهاتِبٌِراِانیدشِآخرینِکٌِحالیِدرِکنانِيقِيقِترانٌ
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ِربطِبیِازدٍاجِاینِشرِازِببَسوِدستاُتِِکنو؟ِنیِالتهاسِبگوِبابا؟ِيستیِپشتوِعقدِسرِنٌِبگوِ-
 ِبابا؟ِگذریِنی

 :گفتٍِِکشیدِدخترکِسرِبرِایِنَازشگَنٌِدستِبًرام

ِپسِخَامِنیِرٍِخَشبختیتِپدرتوِنن!ِکردیوِانضاِرٍِخَدنَنِرٍییِچشوُِِبیِسندِبگیِنٌِاگرِ-
 .آزنایشِبریدِبایدِصبحِبخَابِبرٍ.ِکنِاعتهادِبًو

 .شدِخَابشِرختِرايیٍِِشدِبلندِرنقِبیٍِِخستٌِکَبد؛ِنیِيَنگِدرِآبِکردِنیِحسِکٌِترانٌ

 :گفتٍِِآندِبیرٍنِآشپزخانٌِازِپدرش.ِشدِبیدارِخَابِازِآیفَنِصدایِبا

ِِحتهاِ ِ-  .سیاٍش 

ِسَزاندِنیِراِيایشِچشوِخَابالَدگیِينَزِبَد؛ِبردىِخَابشِصبحِنزدیکِتازىِکٌِترانٌ ِسهت!
ِاتاقِازِصَرتشِشستنِبرایٍِِبستِسرسریِيوِراِنَيایشِپَشید،ِدستیِدمِلباسٍِِرفتِاتاقش
ِیِخداحافظِبًرامِازٍِِشستِراِصَرتش.ِبَدِنیاندىِداخلِسیاٍشِتصَرشِخالفِبر.ِرفتِبیرٍن
ِبٌِسیاٍشِاینکٌِازِترانٌ.ِکردِحرکتِآزنایشگاىِسهتِسیاٍشٍِِنشستِجلَِانزجارِحالتِبا.ِکرد

ِنغازىِاٍنِداخلٍِقتیِازِکٌِچرا.ِبَدِراضیٍِِخَشحالِبسیارِناندى،ِساکتِاشِخَابالَدگیِیٍِسیلٌ
ِبَدِشدىِاذیتِسیاٍشِبَدنٍِقیحٍِِحیاییِبیِازِترانٌِبَدندِرفتٌ ِسیاٍشِبرایِکٌِياییِچیز.
.ِنکردِخرجشِزیادیِدقتٍِِکردِپارکِراِناشینِکالفٌِسیاٍش!ِکردِنیِزدىِخجالتِراِترانٌِبَدِعادی
ِياِآنِدیدنِنحضِبٌ.ِبَدِکشیدنِطیِنشغَلِنستخدمِشدند؛ِآزنایشگاىِداخلِسیاٍشٍِِترانٌ
 :گفتٍِِکشیدِدستِکارشِاز

 .تعطیلٌِ-

 :گفتٍِِکردِیِظریفِاخوِسیاٍش

 .بًهَنِدادنِنَبتِگرفتیوِتهاسِدیرٍزِناِنیست؟ِآزنایشگاىِاینجاِنگٌِ-
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 .شٌِنهیِدرستِاداریٍِقتِتاِگٌِنیِيوِتعهیرکارشِشدِخرابِدستگاىِصبحِاٍلٍِلیِپسرمِيستِ-

 :گفتٍِِانداختِباالِشانٌِسیاٍش

 .پسِدیگٌِآزنایشگاىِیٌِبریوِبایدِ-

 :گفتٍِِبردِفرٍِکفٍِِآبِتشتِدرِراِچرکشِطیِخدنتکار

 .نداریدِقبلیٍِقتِاخٌِبتَنید؛ِنکنوِفکرِانرٍزِ-

 :گفتٍِِکشیدِراحتیِنفسِترانٌ

 .فرداِبرایِگیریوِنیٍِقتِانرٍزِخبِنیستِایِعجلٌِ-

ِبرگشتندِخانٌِبٌِدیگرِآزنایشگاىِدرِگرفتنٍِقتِازِبعدٍِِکردِنَافقتِترانٌِباِيوِسیاٍش ِترانٌ.
 :گفتٍِِآندِبیرٍنِخَابِاتاقِازِپدرش.ِکردِسالمِبلندٍِِشدِخانٌِداخل

 کَ؟ِدانادمِخانَم؛ِعرٍسِنايتِرٍیِبٌِسالمِ-

 :گفتٍِِکردِبازِراِاشِرٍسریِیِگرىِترانٌ

 .فرداِبرایِافتادِداشتِنشکلِآزنایشگاىِ-

 :گفتٍِِکردِنگايشِنشکَکِبًرام

 !نریختی؟ِکرمِکٌِتَِ-

 :گفتٍِِرفتِاتاقِسهتِترانٌ

 .نبَدِاینِاالنِاٍضاعوِبَدمِبلدِریختنِکرمِاگرِننِ-

ِصدایِیِصدقٌِقربَنِتاِبَدِنزدىِزنگِشًیادِصبحِانرٍز.ِزدِزلِاشِگَشیِبٌٍِِنشستِتختِرٍی
 :کردِزنزنٌٍِِکشیدِآيی!ِبرٍدِترانٌِیِگرفتٌ
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 نیاندِبیستَنِازِتیشٌِصدایِانشبِ-

 باشدِرفتٌِفريادِشیرین،ِخَابِبٌِشاید

 (اليیجیِحزین)

ِحالِديدِنشانِدیدگانشِبٌِخَاستِنی.ِدیدِنیِراِشًیادِسیاٍشِبٌِتعًدشِازِقبلِشدِنیِکاش
ِبیرٍنِاتاقِازٍِِکردِسرِراِاشِرٍسری!ِگیردِآرامِقرارشِبیِدلٍِِرٍحِبلکٌِاستِخَبِشًیادِجسهی
 :گفتٍِِفشردِدستشِدرِراِآبِلیَانِبًرام.ِشدِيایشِکفشِپَشیدنِنشغَل.ِرفت

 کجا؟ِ-

 :گفتٍِِگرفتِراِدرِیِدستگیرىِترانٌ

 .دٍستوِشیرینِیِخَنٌِبرمِبعدشِشاید.ِکنوِخریدِیکوِرمِنیِ-

 خب؟!ِچشوِکالم،ِیکِفقطِکنِگَشِرٍِسیاٍشِحرفِعقدِبعدٍِلیِبرٍِرٍِانرٍزِترانٌِ-

ٍِِگزیدِراِلبش.ِشدِپارىِدلشِبندِدیدِکٌِراِنغازىِپائینِیِکرکرى.ِرفتٍِِدادِتکانِسرِتندِتندِترانٌ
 :گفتِترانٌ.ِبَدِدستیِجارٍِکردنِدرستِنشغَلِداریِسنِنرد.ِرفتِکناریِیِنغازىِسهت

 آقا؟ِببخشیدِ-

 :دادِادانٌِترانٌٍِِکردِبلندِراِسرشِنردِپیر

 ...بریِشیشٌِنغازىِاینِ-

 :گفتٍِِدٍیدِترانٌِحرفِدرِنردِپیر

 .کنٌِبازِرٍِنغازىِندیدمِدیگٌِکردِخَردِيارٍِشیشٌِکٌِدیشبِازِ-

ِسهتِسریعِنرفتٌ؛ِندرسٌِانرٍزٍِِبَدِسرناخَردىِشیرینِآندِیادش.ِآندِبیرٍنٍِِکردِتشکرِترانٌ
ِآشفتٌِقدریِبٌِاناِداد؛ِنیِنشانِراِصبحُِنٌِساعتِاشِگَشیِساعت.ِکردِکجِراِرايشِکیاِیِخانٌ
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ِنقصَدشِفقطِبد؟ِیاِاستِخَبِشیرینِیِخانٌِدرِرفتنِصبحٍِقتِاینِدادِنهیِتشخیصِکٌِبَد
 :گفتٍِِکردِبازِراِدرِالیِسَسن.ِناندِننتظرٍِِزدِزنگِبارِدٍ.ِبَدِشًیادِحالِفًهیدن

 !اٍندیِاشتباىِترىِاٍنَرِراىِچًارِیٌِپزیِکلٌِ-

 :گفتٍِِگزیدِراِلبشِترانٌ

 .شدمِنهیِنزاحوِنبَدٍِاجبِکارِخانَم؛ِسَسنِشرنندىِ-

 شها؟ِ-

 يستش؟.ِشیرینوِدخترتَن،ِدٍستِننِ-

 .ندرسٌِنفرستادنشِبَدِناخَشِنهَرِیٌِآرىِ-

 :آندِشیرینِکٌِنکشیدِطَلی.ِرفتِداخلٍِِگفتِراِاین

 چطَری؟ِترانٌِسالمِ-

 :گفتٍِِکندِراِلبشِپَستِترانٌ

 .شیرینِکنوِنیِسکتٌِدارمِننِنرفتٌِنغازىِشًیادِ-

 :گفتٍِِگذاشتِديانشِداخلِراِکَچکشِیِلقهٌِشیرین

 بَدى؟ِرفتٌِازشِخَنِچقدرِدٍنیِنیِخب،ِدارىِحقِ-

 .بیارىِخَدشِسرِتریِجدیِبالیِترسوِنیِننِدیدش؛ِبشٌِبگَِرايیِیٌِنگرانوِخیلیِننِشیرینِ-

 ِشیرین

 :گفتٍِِکردِفکرِیِکو

 .داشتیِرٍِعشقشِلیاقتِکنِجابتِبًشِدیدنش،ِبرٍِخبِ-



 www.Novel98.com 221               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفتٍِِکردِریزِراِيایشِچشوِنیاند،ِبدشِشیرینِپیشنًادِازِکٌِترانٌ

 چی؟ِنادرشٍِِپدرِ-

 .ببینشِبیادِبزنِزنگِبًشِکَچٌِسرِریِنیِکٌ،ِشَنِخَنٌِبرٍِنگفتوِننِترانٌ؟ِ-

 .نیستوِبلدِرٍِشَنِنحلٍِِکَچٌِکٌِننٍِلیِخَبیٌِفکرِآرىِ-

ِازشِریِنیِکٌِندارىِآژانسِبیشترِیدٍنٌِنحلِاینِخَنٌِرفتٌِآژانسِباِگفتِبابامِدیشبِ-
 .گیریِنی

 :گفتٍِِبَسیدِنحکوِرٍِشیرینِیِگَنٌِترانٌ

 !بریوِبپَشِبرٍِآفرینِ-

 :گفتِنتعجبٍِِکردِدرشتِراِيایشِچشوِشیرین

 !شیوِخالصِکال ِِببرِننُِِجًازیِسرِبیام؟ِکجاِنن!ِنن؟ِ-

 :گفتٍِِخندیدِشیرینِحرفِبٌِندتیِازِبعدِترانٌ

 .بگیرِآدرسِبزنِحرفِآژانسیٌِباِداریِزبَنٍِِسرِتَِشیرینِبریوِبپَشِبرٍِ-

 :گفتٍِِدادِسرتکانِناچارِبٌِشیرین

 .ِبیامِلباسامُِِکنوِعَضِصبرکنِ-

.ِآندِشیرینِتاِناندِننتظرِیِکوِندت.ِزدِنیِضربٌِزنینِرٍیِپاِباٍِِدادِتکیٌِدرِکنارِدیَارِبٌِترانٌ
ِشیرین.ِآندِنیِپشتشِيوِترانٌٍِِرفتِداخلِشیرین.ِرفتنِآژانسِسهتِيوِدستِدرِدستِيردٍ
 :گفتِآژانسِرزٍشنِبٌِرٍ

 .داشتوِسَالِیٌ.ِنباشیدِخستٌِسالمِ-
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 :گفتٍِِگذاشتِجلَیشِچَبیِنیزِرٍیِراِآرنجشِيردٍِسالِنیانِنرد

 بفرنائید؟ِ-

ِناِرسَندن؛ِرٍِنًردادِآقایِياتَنِرانندىِازِیکیِعصرِشیشٍِِپنجِساعتِيایِطرفِدیشبِ-
 .خَایوِنیِرٍِنًردادِآقایِآدرس

 :گفتٍِِخاراندِراِاشِچانٌِنرد

 آقای؟ِ-

 :گفتِدلَاپسِترانٌ

 .خیابَنِآخرِبرِشیشٌِيهَنِنًردادِشًیادِ ِ-

 .بذارمِيهٌِاختیارِدرِرٍِایشَنِشخصیِاطالعاتِتَنوِنهیِننِخانَناِنتاسفوِ-

 :گفتٍِِرفتِجلَِیِکوِشیرین

 .رسَنیوِنهیِآزاریِایشَنِبٌِناِکنیدِباٍر.ِشدیوِشهاِنزاحوِکٌِنًهیِ ِنَضَعِ-

 :گفتٍِِدادِتکیٌِچرخدارشِصندلیِبٌِنرد

 .باشٌِکارِدرِشخصیِخصَنتِشایدِفرستادى؟ِشهايارٍِکیِدٍنوِنیِچٌِننٍِلیِنٌِشهاِ-

 :زدِلبِبَدِگرفتٌِبغضشِناانیدیِازِترانٌ

 .شیرینِبریوِبیاِ-

 :گفتِعصبیِترانٌِآندند،ِبیرٍنِکٌِآژانسِاز

 کنو؟ِکارِچیِحاالِ-

 :گفتٍِِگرفتِپیشِراِنستقیوِراىِشیرین
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 !بینوِنیِچیزاییِیٌِدارمِدٍرِاز!ِصبرِ-

 :گفتٍِِزدِتلخندیِيایشِاشکٍِجَدِباِداد،ِباالِراِنغازىِیِکرکرىِکٌِپسریِدیدنِباِترانٌ

 یعنی؟ِکیٌِ-

 :گفتٍِِگرفتِراِدستشِشیرین

 !خب؟ِکیٌ؟ِبفًهیِکٌِجَریِآيستٌِنشَ؛ِردِنغازىِجلَِازِتندِ-

 :گفتٍِِکشیدِیِعهیقِنفسِترانٌ

 .باشٌِ-

ِشدِردِنغازىِجلَیِازِبَدِگفتٌِشیرینِکٌِشکلیِيهانِبا ِبَدِشًرام. ِراِحافظِکتابِنیزِرٍیِاز!
 :رساندِراِخَدشِسریعِشیرینٍِِایستادِنغازىِکنارِنشینیِعقبِدرِترانٌ.ِبرداشت

 کیٌ؟ِ-

 .دیدنشِشًیادِپیشِبارِچندِشًرامِ ِ-

 نطهئن؟ِ-

 .شًیادِپیشِرىِنیِقطعاِ ِبرداشتِرٍِحافظِدیَان.ِخَدشٌِآرى،ِ-

 :گفتٍِِکشیدِراِدستشِشیرین

 !نشدىِدیرِتاِبدٍِپسِ-

 :گفتِکندِخالصِشیرینِدستِازِراِدستشِکردِنیِسعیِکٌِحالیِدرِترانٌ

 کجا؟ِ-

 .بیاِفقطِيیسِ-
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ِجَانِپسرِبٌِرٍِشیرینٍِِشدندِسَارِعقبِيردٍ.ِگرفتِناشینِیکٍِِرفتِآژانسِداخلِشیرین
 :گفت

 نیشناسی؟ِپاالنو؛ِکیاِدخترِننِ-

 :گفتٍِِدادِقَرتِترسیدىِراِديانشِآبِپسرک

 .آبجیِبلٌِ-

 !کنِتعقیبشِبیرٍنِآدِنیِنغازىِازِپسرىِیٌُِبر؛ِشیشٌِشًیادِیِنغازىِکنارِبرٍ.ِخَبٌِ-

 :گفتِنشنَدِرانندىِکٌِطَریٍِِگرفتِشیرینِازِیِآرٍمِنیشگَنِترانٌ

 کردی؟ِنعرفیِرٍِخَدتِچراِ-

 :گفتِآيستگیِبٌِترانٌِنحلِيوِشیرین

 !بذارىِکجِپاشَِنبایدِبفًهٌِبًترىِبریوِرٍِطَالنیِراىِقرارىِچَنِ-

 .کنوِجبرانِعرٍسیتِانیدٍارمِازتِنهنَنوٍِاقعاِ ِشیرینِ-

 !بگیرىِننُِِکنٌِجرئتِکسیِپاالنِکیاِنحلِپدریٍِجَدِباِنکنوِگهانِ-

 :کردِاشارىِشًرامِنَتَرِبٌٍِِکردِقطعِراِصحبتشانِرانندى

 آبجی؟ِگفتیِرٍِاینِ-

 :گفتِسریعِترانٌ

 .يهینٌِبلٌِ-

 :گفتٍِِآٍردِبیرٍنِراِناچیزیِنبلغِکیفشِازِترانٌ.ِبَدِشًرامِنَتَرِتعقیبِنشغَلِناشین

 .رفتیوِنیِاتَبَسِباِدادِنیِآدرسِنردىِکاشِشٌ؟ِنیِچقدرِحاالِ-
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 :گفتٍِِخندیدِشیرین

 !ازتِگیرمِنهیِرٍِپَلشِنباشِنگرانِ-

 بدی؟ِبایدِچیِبرایِتَِ-

 .عرٍسیتِکادٍیِ-

 :گفتٍِِکشیدِآيیِترانٌ

 !بدبختیِنٌِدنِنیِکادٍِشادیِبرایِ-

 .پیشِپیشِتَلدتِکادٍیِپسِ-

 :گفتٍِِایستادِشًرامِنَتَرِازِفاصلٌِباِجَانِپسر.ِشدِتهَمِباالخرىِآندىِکشِراى

 شید؟ِنیِپیادىِ-

ِشدندِپیادىِيردٍٍِِدادِراِکرایٌِانداخت،ِکلیدٍِیالییِیِخانٌِدرِشًرامِدیدِکٌِشیرین ِبٌِترانٌ.
 :گفتٍِِکردِنگاىِاطراف

 .دٍرىِناِیِخَنٌِازِچقدرِ-

 :گفتٍِِکشیدِکَچٌِداخلِبٌِسرکیِشیرین

 !عزیز ننِشًرىِباالِاینجاِ-

 کنو؟ِکارِچیِبایدِحاالِ-

 .بزنِزنگِبًشِبردارِرٍِگَشیِ-

ِزنگِزیادیِتعدادِازِبعد.ِناندِننتظرٍِِگرفتِراِشًیادِخانٌِیِشهارىِلرزانشِيایِدستِباِترانٌ
 :نالیدِترانٌ.ِزدِاشغالِبَقِخَردن
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 .ببینهشِبایدِننِافتاد؛ِرٍزِاٍنِبٌِننِخاطرِبٌِاٍن.ِدارىِنهیِبرِ-

 .بزنِزنگِدیگٌِیکبارِ-

 .بَدِنهتدِيایِبَقِبٌِدادنِگَشِنشغَلِانیدِناٍِِگرفتِتهاسِدٍمِبارِبرایِترانٌ

 الَ؟ِ-

 :گفتِدستپاچٌِترانٌِشًرامِصدایِشنیدنِبا

 يست؟ِشًیادِسالم،ِ-

 شها؟ِبلٌ،ِيستِ-

 بزنو؟ِحرفِباياشِشٌِنی.ِامِترانٌ...ِننِ-

 .دارِنگٌِرٍِگَشیِ-

 :کردِقرارِبیِراِدخترکِیِچارىِبیِدلِشًیادِآرامِ ٍِِگرفتٌِصدایِکَتايیِندتِگذشتِازِبعد

 الَ؟ِ-

 !ببینهت؟ِآیِنیِتَنوِسرکَچٌِاالنِننِبًترى؟ِحالت...ِسالمِ-

 :گفتِبارِچندِيهینِبرایِکردِاذیتِراِترانٌِسکَت

 الَ؟ِ-

 :گفتِشیرینِبٌِرٍ

 .شدِقطعِکنوِفکرِ-

 :کردِعَضِراِنظرشِشًیادِصدای

 !تَِبیاِ-
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 :گفتٍِِفشردِراِشیرینِدستِترانٌ

 .بیرٍنِبیاِتَِ-

 .بزنِداریِیِحرفِاگرِبیاِایوِخَنٌِفقطِشًرامٍِِننِ-

 :گفتِآرامٍِِکردِنگاىِشیرینِبٌِنرددِترانٌ

 .کنِبازِدرٍِ-

 :گفتِنتعجبِشیرین.ِکردِقطعِراِتهاسِبعدٍِ

 !کنٌ؟ِبازِدرٍِ-

ِداشتِنیِبرِقدمِلرزانِيایِدستٍِِقرارِبیِقلبِباِترانٌ ِترانٌِبٌِراِخَدشِدٍِحالتِباِشیرین.
 :گفتٍِِرساند

 بیارى؟ِسرتِبالییِاگرِکردی؟ِفکرِبعدشِبٌِتَ؟ِبریِخَایِنیِ-

 :گفتٍِِایستادِترانٌ

 !بلدیِخَبیِرزنیِحرکاتِبیا؛ِبايامِتَِ-

 .رسٌِنهیِکٌِنردِتاِدٍِبٌِزٍرمٍِلیِبلدمِ-

ِتاِیِقشنگِیِجادىِدرختان.ِکشیدِداخلِراِشیرینِسرشِپشتِتَِرفتٍِِدادِيلِراِبزرگِدرِترانٌ
ٍِِشیرینِیِنتَجٌِکٌِبَدِکبابِزدنِبادِنشغَلِشًرامِساختهانِنزدیک.ِبَدندِساختٌِساختهان

 :گفتٍِِزدِلبخند.ِشدِترانٌ

 .اتاقشٌِتَِشًیاد.ِاٍندینِخَشِسالمِ-

 :گفتِنشَدِشًرامِکٌِجَریِآرام،.ٍِِدادِتکیٌِدرختِیِتنٌِبٌِشیرین
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 !بزنِجیغِرٍِاسهوِکردِتًدیدتِخطریِاگرِباشِدرِنزدیکِتَِبرٍِ-

 :گفتِِشًرام.ِرفتِساختهانِطرفِنصهوِترانٌ

؛ِاتاقِ ٍِسطِدرِدٍمِطبقٌِ-  .گرگ ِِپَسترِیٌِدرشِرٍیِشًیاد 

ِاتاقِدرِبٌِيرچٌِرفتِياِپلٌِطرف!ِشدِصفاِباِاناِنجللِیِخانٌِداخلٍِِکردِبازِراٍِرٍدیِدرِترانٌ
ِآندِنیِترِپائینِبدنشِدنایِشد،ِنیِترِنزدیک .ِزدِدرِبٌِضربٌِچندٍِِدادِقَرتِراِديانشِآب.
ٍِجَدِبٌِراِغلیظیِنٌِسیگارِدٍد.ِشدِاتاقِداخلٍِِکشیدِپائینِراِدستگیرىِشنیدِکٌِراِشًیادِصدای
ِیِپنجرىٍِِشدِبلندِتختشِرٍیِازِآرامِشًیاد.ِانداختِسرفٌِبٌِراِترانٌِاتاقِبدِيَای.ِبَدِآٍردى
ِدرِقدمِچندِترانٌ.ِنشستِتختشِرٍیِدٍنرتبٌٍِِآٍردِپایینِراِتلَیزیَنشِصدایِکرد؛ِبازِراِاتاقش
 :گفتٍِِرفتِپیشِاتاق

 ...سالمِ-

 :گفتِبَدِزدىِزلِترانٌِچشهانِدرِکاٍشگرانٌِکٌِحالیِدرٍِِزدِتکیٌِتختِتاجِبٌِشًیاد

 .سالمِ-

ِبخیٌ!ِبَدِبخیٌِازِپرٍِِکبَدٍِِنتَرمِشًیادِيایِدستِخَرد؛ِسرِيایشِدستِرٍیِترانٌِچشهان
ِتختِیِلبٌِرٍیِناخَدآگاىٍِِریختِفرٍِچیزیِقلبشِدرٍن.ِعهیقشِعهَدیِيایِزخوِرٍیِيایی

 :زدِلبٍِِنشست

 کنٌ؟ِنیِدردِخیلیِ-

 .خَردِنهیِبًوِخَدمِازِحالوِبَدیِنبستٌِقسهتِباِرٍِپامٍِِدستِاگرِ-

 :گفتٍِِانداختِپایینِراِسرشِترانٌ

 !کنٌِنیِدردِپسِ-
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ِسَارِنردیٍِِزن.ِکردِجلبِشًیادِتختِپایینِتلَیزیَنِبٌِراِترانٌِیِتَجٌِنَازیِرٍحِآينگِصدای
 .ِشدِسرازیرِترانٌِيایِاشکِاناِنبَدِدلخراشیِیِصحنٌ.ِتاختندِنیِاسبِبر

 !جنگیدِعشقشِخَايیِخَنِبرایِکٌِنردیِشدى؛ِدرستِتاریخِاساسِبر.ِدلٌِشجاعِاسهشِ-

 :گفتٍِِکردِپاکِلرزانشٍِِسردِيایِدستِپشتِباِراِيایشِاشکِترانٌ

ِبايوٍِِنردیوِنیِبايوِيوِکنارِدرختِتاِدٍ!ِدرختِتاِدٍِیاِبَدیو،ِفیلوِیٌِکاراکتر...ِتٍَِِننِکاشِ-
ِيیچکسِکاش.ِکردیوِنیِخَردِبرِبًوِدانشگاىِتَِکٌِبَدیوِنعهَلیِآدمِتاِدٍِکاش!ِشدیوِنیِسبز

 !نبَدِننِنتنظر

ِبَدنوِزلیلِاٍندیِحاال.ِباشوِغیرتِبیِخَاستیِازمٍِِگفتیِبًوِخَدتِاینُِِایِدیگٌِنردِیٌِزنِتَِ-
 ببینی؟ِرٍ

 .ِبزندِآتشِراِسیگارشِتَانستِتاِشدِجهعِدردِازِصَرتشِشًیاد

 ببرنت؟ِذاریِنهیِچراِنباشی؛ِنرتیکٌِاٍنِزنِباشیِدرختِحاضریِتَِ-

 :گفتٍِِنشَدِبلندِيقشِيقِصدایِتاِگرفتِراِديانشِجلَیِترانٌ

 .يستوِقسهوِسرِننِ-

 :گفتِبلندیِصدایِباٍِِشدِترانٌِیِزدىِاشکِچشهانِنسحَرِشًیاد

ِبیارمِجلَِدستوُِِقدیوِنحلِخَادِنیِدلتِبابات؟ِدخترِاٍندیِچیِدنبالِگریَنِچشهایِاینِباِپسِ-
 !زنوِنهیِکسیِنانَسِبٌِدستِننِاٍندیِاشتباىِنٌِکنو؟ِپاکِاشکاتَِبخَامٍِ

 :گفتِشًیادِدريوِيایِاخوٍِِناتِچشهانِجَابِدرِآرامِترانٌ

 .تَِسهتِکشَندمِنیِيیٍِِکردِنیِبًَنٌِرٍِنگرانیِدلوِچَنِاٍندم!ِاٍندمِدلوِدنبالِ-

 :گفتٍِِزدِسیگارشِبٌِطَالنیِپکِشًیاد
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 .کنِنگاىِناىِبٌِگرفتِبًانٌِدلتِاگرِبعدِبٌِاینِازِ-

ِادانٌٍِِچکیدِيایشِگَنٌِرٍیٍِِآندِجلَِکردنشِرسَاٍِِچکیدنِیِآستانٌِدرِیِسهجِاشکِقطرى
 :داد

ِناىِباِزدنِحرفِکردِنیِآرٍنوِکٌِچیزیِتنًاِگرفتیِنهیِتحَیلوِکٌِاٍالِاٍن.ِبزنِبًشِرٍِحرفاتِ-
 !بَد

ِبَدِزدىِزلِشًیادِيایِچشوِبٌِدلتنگیِطَالنیِسالیانِبرایٍِِریختِنیِاشکِفقطِترانٌ ِشًیاد!
 :دادِادانٌِاشِِگرفتٌِصدایِباٍِِتکاندِسیگارِازِنهلَِجاسیگاریِدرِراِسیگارشِخاکستر

ِبادِبٌِشرفوِننِنٌِبذارِبرٍِکنی؛ِنگايوِاینجَریِتٍَِِبشینوِندارمِتَانِاینِبیشتراز!ِبرٍِترانٌِبرٍِ-
 ...نٌِبرى

 :گفتِعاجزانٌٍِِخَردُِسرِترانٌِیِشدىِخشکِلبانِرٍیِنگايش

 !برٍِ-

ِیا.ِکندِنگاىِشًیادِعصبیِِيایِزدنِپکِبٌٍِِبشیندِيهانجاِابدِتاِخَاستِنیِدلشِچقدرِترانٌٍِ
ٍِِجانِبیِيایِلبِرٍیِراِیارشِدارِتبِنگاىِآنِاندازىِچٌِبٌٍِ!ِببَسدِراِيایشِزخوِرٍیِاینکٌ

 :بایستدِبتَاندِتاِشدِتلنگریِشًیادِیِگرفتٌِصدای!ِبَدِستَدنیِبرایشِرٍحش

 ...بدمِیِتضهینِتَنوِنهیِلحظٌِاینِازِ-

ِاشِباطنیِنیلِعالرغو.ِکردِزنزنٌِرا"ِخداحافظی"ِِیِکلهٌِآرامٍِِشدِدٍرِشًیادِازِعقبِعقبِترانٌ
ِکردِنیِطیِياراِپلٌ ِفرانَشِدادِنیِگَاىِدلشِکیست؟ِبٌِنطعلقِدگرِدانستِنهیِيوِخَدش.

ِدرِراِدیگریِاسوِیِسنگینِتَانستِنیِچطَرِاست؛ِغیرنهکنِکَتاىٍِِنابِرٍزيایِآنٍِِشًیادِکردن
 !کند؟ِتحهلِاشِشناسنانٌ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 
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 کردی؟ِکحیفِاینجارٍِاینقدرِيفتٌِیکِاینِتَِ-

 :گفتٍِِانداختِنبلِرٍیِراِقیهتشِگرانِکتِسیاٍش

 گرفتو؟ِنیِاجازىِتَِازِبایدِ-

ِراِنَشابٌِدرٍِِشدِخو.ِرفتِپایشِزیرِسختیِجسوٍِِرفتِپیشِخانٌِدرِقدمِچندِکرايتِباِترانٌ
ِانداختِبَدِشدىِخشکِسسٍِِچیپسِخردىِازِنهلَِکٌٍِسطِنیزِرٍی ِسیاٍشِباِشدنِتنًاِاز.

ِاتاقِطرفِاکراىِبا!ِنکندِپیداِراِضعفشِنقطٌِسیاٍشِتاِنیاردِرٍیشِبٌِخَاستِنیِاناِبَدِترسیدى
ٍِِلباسِاینِشرِازٍِِتَِبرٍدِتَاندِنیِببیندِتاِکردِنیِچکِراٍِضعیتِداشتِاتاقِدرِالیِازٍِِرفت

ِنگايشِدرِالیِکٌِدیدِراِترانٌٍِِبرداشتِکشَِازِراِراِنسَاکشِسیاٍشِشَد؟ِراحتِکذاییِآرایش
 :گفتٍِِزدِپَزخندِکند؛ِنی

 !تیِتیِتَِبیاِ-

ٍِِآینٌِکهد،ِنفرى،ِدٍِتخت:ِداشتِراِباشدِداشتٌِخَابِاتاقِبایدِکٌِچیزِيهٌ.ِشدِاتاقٍِاردِترانٌ
ِآنِباِرنگشِآبیِچشهان.ِبرداشتِراِسرشِرٍیِگلِیِحلقٌِایستاد؛ِآینٌِجلَیِترانٌ.ِآرایشِنیز

ِپیرينٍِِبستِراِاتاقِدر!ِنٌِشاد،ِاناِبَدِشدىِخَاستنیٍِِجذابِآرایشگرِیِنايرانٌٍِِغلیظِآرایش
ِباعخٍِِکردِبازِراِدرِيَاِبیِسیاٍش.ِکردِعَضِپَشیدىِتقریباِ ٍِِراحتیِلباسِباِراِسفیدشِیِسادى
 :گفتٍِِکردِخشکِراِديانشِدٍرِحَلٌِباِسیاٍش.ِشدِترانٌِشدنِيَل

 !ياِعرٍسیهَنٌِشبِسرنَنِخیرِپَشیدی؟ِلباسیٌِچٌِاینِترسیدی؟ِ-

 :گفتٍِِشدِرنگشِسفیدِیِراستٌٍِِناکسیِلباسِکردنِآٍیزانِنشغَلِترانٌ

 بترسو؟ِازتِبایدِچیِبرایِ-
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ِشدنِحلقٌِحسِبا!ِکندِآٍیزانِلباسیِچَبِرٍیِراِلباسِتَانستِنهیِيایشِدستِلرزشٍِجَدِبا
ِشدِحبسِسینٌِدرِنفسشِگرفتٌِبرقِکهرشِدٍرِسیاٍشِيایِدست ِيوِرٍیِراِيایشِچشو.
 :گفتِبریدىِنفسِآندِنیِچاىِتٌِازِکٌِصداییِباٍِِفشرد

 .عقب...ِبرٍِ-

 :دادِغلغلکِراِگَششِسیاٍشِآرامِصدای

 .کنوِنهیِاذیتتِنترس؛ِ-

ِلبانِازِایِبَسٌِتاِشدِباعخِاشِغریزىِیِساعقٌِبرگرداند؛ِخَدشِسهتِراِترانٌِحرفشِیِادانٌِدر
ِبُربایدِترانٌ ِکردِنیِتقالِشدنِرياِبرایِقفسِدرِایِپرندىِنانندِترانٌ! ِراِنَيایشِرٍیِسیاٍش.

 :کردِزنزنٌٍِِکردِنَازش

 !بترسیِنیستِنیازیِبلدمِخَبِرٍِکارمِننِ-

ِسیاٍش.ِدٍختِتیشرتشِیِیقٌِبٌٍِِگرفتِسیَشِيایِچشوِنخَفِشبِازِراِيایشِچشوِترانٌ
 :گفتٍِِفشردِترانٌِکهرِرٍیِراِدستش

 .بیارمِبراتِآبِلیَانِیٌِتختِرٍیِبشینِ-

ِنشستِتختِیِلبٌِداشت؛ِخفگیِاحساسِکٌِترانٌ ِتنشِکردِنیِحسٍِِبَدِشدىِقفلِنغزش.
ِترانٌِکنار.ِشدِاتاقِداخلِدستشِدرِقرصٍِِآبِپرازِبلَریِلیَانِباِسیاٍش!ِشَدِنیِگرمِرفتٌِرفتٌ

 :گفتٍِِِنشست

 !بخَریِرٍِقرصِاینِبایدِ-

 :گفتٍِِکردِنگاىِسیاٍشِرنگِنشکیِيایِچشوِبٌِنگرانیِباِترانٌ

 .کنیِانتخابِایِدیگٌِراىِبًترىِبکشیِننُِِخَایِنیِاگرِ-
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 :گفتٍِِخندیدِسیاٍش

 بکشو؟ِرٍِتَِننِبایدِچیِبرایِدیٍَنٌِ-

 چیٌ؟ِبرایِقرصِاینِپسِ-

 !نشیوِدارِبچٌِاینکٌِبرایِ-

 :گفتٍِِبردِجلَترِراِآبٍِِقرصِسیاٍش.ِانداختِپایینِراِسرشٍِِگزیدِلبِشرنگینِترانٌ

 !ندارمِطاقتِدیگٌِننِدیگٌ؛ِبخَرِبیاِ-

 .دادِقَرتشِآبِجرعٌِچندینِباٍِِگذاشتِزبانشِرٍیِراِقرصِترانٌ

ِزدىِخجالتِدیشبِاتفاقاتِیادآٍریِاز.ِکردِبازِراِيایشِچشوِشدیدِضعفٍِِکهرشِکشیدنِتیرِبا
ِکٌِچیزیِبَد؛ِشدىِکشیدىِبیرٍنِاشِدخترانٌِرٍیایِازِحاال.ِپَشیدِراِيایشِلباسِجانیٌِازِکسریِدر

ِبَدِباختٌِراِکردِنیِصیانتِازشِسالِچندین !ِعشقِنٌٍِِبَدِجبرِحالشِتهامِچَنِبَدِباختٌ!
!ِبَدِنکردىِزنانگیِدنیایِبٌِِبدرقٌِاٍراِعالقٌِرٍیِازِيرگزِسیاٍشِچَنِدانستِنیِبازندىِراِخَدش

ِبیرٍنِاتاقِازِشدِنیِچرخاندىِقفلِدرِکٌِکلیدِصدایِبا.ِدادِنیِآزارِراِترانٌِکٌِبَدِنطلقِيَسِاین
ٍِِگذاشتِخَریِنايارِشلَغِنیزِرٍیِراِنصرفِیکبارِیِاستَانٌِظرفٍِرزشیِتیپِباِسیاٍش.ِرفت
 :گفت

 چطَرى؟ِحالتِتیِتیِسالمِ-

 :گفتٍِِکردِبازیِنَيایشِنَکِباِکند؛ِنگاىِسیاٍشِيایِچشوِدرِتَانستِنهیِترنٌ

 !خَبوِ-

ٍِِکندِنگاىِاٍِبٌِکردٍِادارشٍِِدادِقرارِترانٌِیِچانٌِزیرِراِاشِاشارىِانگشتٍِِشدِنزدیکشِسیاٍش
 :گفت
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ِنکردیِبدیِکارِکنار؛ِبذاریِرٍِخجالتِکٌِشرطیِبٌِشٌِنیِبًترمِحالتِگرفتوِنقَیِیِصبحانٌِبیاِ-
 .ندازیِنیِپایینِرٍِسرتِکٌ

ِسیاٍش.ِخَردِصبحانٌِازِقاشقِچند.ِنشستِسیاٍشِرٍیِبٌِرٍٍِِشستِراِصَرتشٍِِدستِترانٌ
 :گفتٍِِکندِنانِایِتکٌ

 !بردِخَابتِبغلوِتَِنلَسِيایِگربٌِبچٌِعینِبزنوِحرفِاٍندمِتاِدیشبِ-

ِنحلِخجالتیِدخترِبرایِسیاٍشِيایِحرفِبار.ِکردِسرفٌِيوِسرِپشتٍِِپریدِترانٌِگلَیِدرِلقهٌ
 !بَدِسنگینِخیلیِترانٌ

 .ِدیدمِزیادِچیزاِاینجَرِازِنن!ِنبَدىِکٌِاٍلوِبارِنکشِخجالتِننِازِ-

 :گفتٍِِگرفتِکهکِسیاٍشِقبلیِحرفِازِبحخِکردنِعَضِبرایِترانٌ

 .بزنِرٍِحرفاتِاالنِخبِ-

.ِافتادىِکٌِاتفاقیِ ِفًهی؟ِنیِرٍِننظَرمِکن؛ِزندگیِلحظٌِتَِبگوِبًتِخَاستوِنیِاٍلِببین.ِاکیِ-
ِکنیوِنیِاستفادىِخَدنَنِنفعِبٌِشرایطِاینِازِباشیوِعاقلِاگرِتٍَِِنن ِنٌِدیَِنٌِغَلوِنٌِنن.

ِکنوِنهیِاذیتتِننوِبترسیِننِازِنیستِالزمِپسِآدنوِیٌٍِحشی ِدارىِدٍستِکٌِيرطَرِيرکی.
ِخَشِبایدِجٍَنوِينَزِننِرٍِيامِعالقٌِننوِکنِدنبالِرٍِياتِعالقٌِتَِکنٌ؛ِنیِرٍِشِزندگی

 !يهینِفقطِننٌِکردنِ ِتهکینِازتِانتظارمِتنًا.ِبگذرٍنو

 :دادِادانٌٍِِدادِيلِترانٌِسهتِراِنیزِرٍیِقرصِیِجعبٌ

 .بخَرِازشِحتهاِ ِسِدیشبیٌِقرصِاینِازِ-

 :گفتٍِِکردِترِراِلبشِترانٌ

 ندرسٌ؟ِبرمِتَنوِنیِپسِ-
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 !نٌِطبیعتاِ ِشًرىِشهالِاینجاِشًرى؛ِجنَبِتَِیِندرسٌِ-

 .دارىِحتهاِ ِدارىِندرسٌِاینجاِ-

 :گفتٍِِدادِقَرتِراِديانشِنحتَیاتِسیاٍش

 .ِبدىِانجامِخَنٌِتَِداریِدٍستِکٌِکارياییِبریِبیرٍنِخَنٌِازِخَامِنهیِکٌِگفتوِدیگٌِبیخیالِ-

ِندادِجَابیٍِِرفتِاتاقِسهتِنحزٍنِترانٌ ِسیاٍشِبٌِیِآسیبِچٌِرفتنشِبیرٍنِدانستِنهی.
ِکندِتحهلِراِخَدشِتَانستِنهیِدیگر!ِباشد؟ِندرسٌِنخالفِسیاٍشِکٌِشدِنیِباعخِچیِزند؟ِنی
ِدرِکٌِنَییٍِِنرتبِلباس.ِآٍردِجاِراِحالشِگرمِآبِدٍش.ِرفتِخَابِاتاقِیِگَشٌِحهامِبٌٍِ

ِکحیف،ِظرفِخلَارياِشستنِازِبعد.ِکندِنرتبِراِخانٌِکٌِکردِجذبِراِعزنشٍِِپَشیدِراِبَدِکشَ
ِحاضریِغذايایٍِِخَراکیِانَاعِآشغالِازِکردِجهعِراِپذیرایی ِدستهالٍِِشَرِشیشٌِسپس.

ِکشیدنِجارٍِبعدٍِِگیریِگردِبٌِکردِشرٍعِنخصَص ِازِجدیِياییِاخطارِدردِکهرٍِِسرگیجٌ.
ِانداختِبرقِراِخانٌِيایِجاِيهٌٍِِنبَدِبردارِدستِترانٌِاناِبَدند؛ِخستگی ِراحتیِنبلِرٍی!
ِکنارِبَدِنشغَلِاشِگَشیِباِندتِاینِتهامِکٌِسیاٍش.ِکردِجهعِراِصَرتشِدردِکهرِازٍِِنشست
 :گفتٍِِنشستِترانٌ

 .کنیِاستراحتِبایدِانرٍزِالاقلِتیِتیِبدیِخرجِبٌٍِسَاسِاینقدرِنبایدِ-

 :گفتٍِِکردِبستٌٍِِبازِراِيایشِپلکِترانٌ

 .خَبوِننِ-

 چیٌ؟ِتِعالقٌِنگفتیِ-

 .دارمِدٍستِخیلیِيوِشعرِخَندن.ِکردمِنقاشیِباياشِیکبارِقلو؛ِسیاىِباِکردنِنقاشیِ-

 :گفتٍِِپریدِباالِسیاٍشِيایِابرٍ
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ِآرمِنهیِدرِسرِيیچکدٍمِازِ- ِباياشِشٌِنیِکٌِيرچیِيستِکشَِتَِکٌِپَلیِباِتَنیِنیٍِلی.
 !بخریِرٍِکردِنقاشی

 :گفتِبَد،ِنشًَدِصدایشِدرِکٌِیِذٍقِباِترانٌ

 ٍاقعا ؟ِ-

 .کنٌِنیِرٍِزندگیشِراحتِناِازِکدٍمِيرِگفتوِصبحِننکٌِ-

 :ٍگفتِشدِبلندِترانٌ

 برم؟ِاالنِتَنوِنیِ-

 :گفتٍِِکردِرٍشنِراِسالنِپایینِبزرگِتلَیزیَنِسیاٍش

 .يهینجاِبرگردٍنتِبگَِبعدِکنِخریدِخَایِنیِيرجاِبگیرِآژانسِشی؛ِنیِگوِاینجَریِ-

ِبیرٍنِخانٌِازٍِِپَشیدِلباسِسرعتِباالترینِباِبَد؛ِکردىِپیداِنَریِرٍزنٌِياِتاریکیِنیانِکٌِترانٌ
 :گفتٍِِنشستِناشینِعقب.ِرفت

 .خریدِنقاشیِایِحرفٌِلَازمِبشٌِکٌِیجاِسهتِبریدِاٍلِ-

ِشهارى.ِخَردِزنگِاشِگَشیِکٌِبَدِنشدىِدٍرِخانٌِازِزیاد.ِافتادِراىٍِِکردِزنزنٌِیِآرامِچشوِرانندى
 :کردٍِصلِراِتهاسِتردیدِبا.ِشناختِنهیِراِشهارىِترانٌِاناِبَدِجابتِی

 الَ؟ِ-

 .بخرِيوِنايارِبرگشتِراىِتَِبگوِخَاستوِتیِتیِننوِ-

 بخرم؟ِچیِ-

 .ندارىِفرقیِخَاستیِيرچیِ-
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ِشدِقطعِتهاسٍِِگفتِایِباشٌِترانٌ ِشًیادِسهتِيوِبازِفکرشِبریِشیشٌِیِنغازىِدیدنِبا.
ِنغازىِحتیِيا،ِآدمِنیانِراِشًیادِلحظٌِيرٍِِيرجاِترانٌِانگارِاناِنبَدِشًیادِیِنغازىِکٌِآن.ِرفت
ِاشکٍِِقرنزِيایِچشوِتَانستِنهی.ِشدِنیِترِتنگٍِِتنگِبرایشِدلشِرفتٌِرفتٌٍِِکردِنیِپیداِيا

ِببردِیادِازِسیگارِدٍدِازِنًیِنیانِدرِراِآلَدش ِداردِخاطرِبٌِراِشًیادِچشهانِينَزِاینکٌِبابت.
 :کردِنیِنالنتِراِخَدشِدلشِدرِکردِسرزنشِراِخَدش

ِيهٌِباید.ِباشیِشًیادِفکرِشَيرتٌِرسهاِ ِکٌِکسیِسیاٍش،ِکنارِدرِکٌِباشیِشرفِبیِبایدِخیلیِ-
ِبایدِنتعًدی؛ِسیاٍشِبٌِتَ.ِجدیدتِزندگیِرٍیِکنیِنتهرکزِرٍِفکرتِتهامٍِِبریزیِدٍرِرٍِچیز

 !باشی

 :گفتٍِِشدِنتَقفِبزرگیِیِنغازىِجلَیِرانندى

 .دارنِاینجاِنقاشیِابزارِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندیِبَد،ِخرسندِجدیدشِتصهیوِازِکٌِترانٌ

 .گردمِنیِبرِباشیدِننتظرِيهینجاِ-

ِقلوِسیاىِباِکردنشِنقاشیِبرایِراِایِحرفٌِچیزِير!ِکردِپرٍازِفرٍشگاىِسهتٍِِشدِپیادىِناشینِاز
ِراِکرایٌٍِِشدِپیادىِدرِجلَیِدقیقٌِچندِازِبعدٍِِخریدِفالفلِساندٍیچِدٍتاِبرگشتِراىِسر.ِخرید

ِکردِحساب ِراِسَمِیِطبقٌِزنگٍِِآٍردِباالِراِراستشِدستِزٍرِبٌِپسِبَدِپرِدستشِدٍِير.
 .ِفشرد

ِگذاشتِزنینِرٍیِراٍِسایلٍِِرفتِباالِسختیِبٌ ِباٍِِساندٍیچیِپاکتِبٌِبردِيجَمِسیاٍش.
 :گفتِفالفلِدیدن

؟ِنخَدِحدِدرِتِسلیقٌِ-  !سَخاری 
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 :گفتٍِِبردِداشتِتحریرِنیزِکٌِخانٌِاتاقِدٍنینِبٌِراِاشِنقاشیٍِسایلِترانٌ

 .کٌِسِخَشهزىِ-

ِگذاشتِنیزِسرِنَشابٌِبرایِلیَانِدٍتاِخانٌِآشپزِازٍِِکردِعَضِراِلباسشِترانٌ ِصندلیِرٍی.
 :گفتٍِِنشست

 .نهنَنوِنقاشیِلَازمِخریدِبرایِ-

 :گفتٍِِزدِساندٍیچشِبٌِبزرگیِگازِسیاٍش

 .بَدِتَِسًوِاینوِانَراتهَنِگذرٍندنِبرایِدىِنیِناِبٌِرٍِپَلِاینِباباِ-

ِلیَانِازٍِِکردِپًنِنیزِرٍیِراِنخصَصِکاغذ.ِکردِآنادىِخَدشِبرایِراِتحریرِنیزِترانٌِنايارِازِبعد
ِگذاشتِکاغذِرٍیٍِِکردِانتخابِراِنرمُِکنتٌٍِسایلشِنخصَص ِخانٌِيَایِکردِنیِحسِانا.

ِنشستِنیزِپشتٍِِگشَدِراِاتاقِپنجرىِيهینِبرایِستِخفٌ ٍِِبَدِنقاشیِیِتشنٌِرٍحش.
ِراٍِسایلیِچنینِخریدِیِاجازىِاٍِبٌِنالیِيایِنحدٍدیتِيیچَقت!ِبَدندِدرآٍردىِبالِانگشتانش

ِنانندیِبرفِیِننظرىِدرِراِکبَترِچندینِنقشِتَانستِتاِبستِکارِبٌِراِنتفاٍتِيایِقلو.ِدادِنهی
ِدرِيوِخَدشِکٌِچراِبَدِطبیعیِبزندِياِحرفِکاغذِباِياِسختیِازِکشیدِنیِنیلشِکٌِای.ِبکشد

ِکشِدخترک.ِگذاشتِترانٌِنیزِرٍیِراِقًَىِفنجانِسیاٍش.ِبَدِافتادىِگیرِفرانَشیِسختِزنستان
 :گفتٍِِدادِبدنشِبٌِقَسیٍِ

 .نهنَنِ-

ِچیِیعنیِخَری؟ِنیِبدمِسفارشِغذاِخَامِنیِباشگاىِبرمِنتَنستوِضعفِازِباباِگشنهٌِننِ-
 خَری؟ِنی

 :گفتٍِِانداختِباالِراِيایشِابرٍِترانٌ

 بخریو؟ِبیرٍنِازِچراِکنوِنیِدرستِشامِخبِگشنتٌِاگرِ-
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 :گفتٍِِکردِنزىِبَدِدستشِکٌِفنجانیِازِسیاٍش

ِازِرستَرانِتَِآدمِيهٌِاین.ِشَِبیخیالِتیِتیِندارمِسَختٌٍِِشَرِغذایِخَردنِحَصلٌِاصال ٍِِایِ-
 !دیگٌِپزنِنیِناِبرایِدارنِصبح

 :گفتٍِِشدِبلندِصندلیِرٍیِازِترانٌ

 .پزمِنیِخَبِيوِخیلیِاتفاقاِ ِپخت؟ِنیِغذاِکیِناِیِخَنٌِتَِکردیِفکرِپسِ-

 بسَزٍنی؟ِبلدیِچیاِدخترِباریکالِ-

 خَبٌ؟ِسبزیِقرنٌِ-

 !شیرینوِغذايایِعاشقِنن.ِآدِنهیِخَشوِاصال ِِنٌٍِایِ-

 :گفتٍِِرفتِخانٌِآشپزِسهتِترانٌ

 .بخَرِشکرِباِکنوِنیِدرستِپلَِعدسِخبِ-

 :گفتٍِِنشستِاپنِرٍیِسیاٍش

 .دیِنیِکشتنِبٌِآخرِننَِغذايا؟ِاینِبٌِداریِعادتِ-

 .بگَِرٍِاٍنِخَایِنیِچیِخبِ-

 بلدی؟ِشیرین؛ِفسنجَنِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِترانٌ

 .کنوِنیِدرستِاالنِآرىِ-

 !ياشِفسنجَنِنخصَصاِ ِبَدِعالیِغذاياشِداشتو؛ِدخترِدٍستِیٌِ-ِ
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ِاناِنداشتِبرایشِاذیتیِفیزیکیِسیاٍشِشاید!ِشدِخشکِترانٌِدستِدرِگردٍِایِاستَانٌِظرف
ِسیاٍش.ِگرفتِراِبغضشِجلَیِاشِگَشیِزنگِصدای.ِکشاندِآتشِبٌِراِدلشِبدجَرِحرفشِاین
 :گفتٍِِپریدِپایینِاپنِاز

 .آرنشِنیِ-

 :گفتِبَدِگَششِکنارِترانٌِگَشیِکٌِحالیِدرِسیاٍشِکشید؛ِسرکِاتاقِبٌِکنجکاٍانٌِترانٌ

 ...گَشیِجَن؛ِغزالِخَبٌِحالشِ-

 :گفتٍِِگرفتِترانٌِطرفِراِگَشی

 .خالتٌِ-

 :گفتٍِِگرفتِراِگَشیِترانٌ

 .خالٌِسالمِ-

 خَبی؟ِعزیزخالٌ،ِسالمِ-

 .خَبوِ-

 کنٌ؟ِنهیِکٌِاذیتتِ-

 .خَبٌِنٌِ-

ِنبَد؟ِخَشحالِچراِاناِنقاشیِلَازمٍِِداشتِبزرگِیِخانٌ!ِدرٍغٍِِدادِنیِکَتاىِيایِجَابِترانٌ
ِيایِجَابٍِِغزالٌِيایِسَالِازِبعد.ِبَدِشدىِاداِناخَاستٌِشایدِکٌِسیاٍشِدارِنیشِحرفِبرای
 :گفتِدلخَرٍِِریختِآسیابِداخلِياراِگردٍ.ِشدِقطعِتهاسِترانٌِتٌِسرٍِبی

 دادی؟ِجَابِرٍِننِگَشیِچراِ-

 :گفتٍِِکشیدِسرِراِآبِبطریِسیاٍش
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 !بکنوِسالنیِیٌِگفتوِباحالیٌِزنِآد؛ِنیِخَشوِتِخالٌِازِخیلیِآخٌِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 .بخَریِيارٍِقرصِِاینِبایدِکردىِچرکِياتِزخوِگفتِدکترِ-

 :گفتٍِِنداشتِبرِيایشِکفترِازِچشوِشًیاد

 .خَرمِنیِبعداِ ِبذارِ-

 .بکنِرٍِنراعاتشِیکوِرفت؛ِحالِازِدیدنتٍِقتیِنانانِدیدیِ-

 :گفتٍِِزدِسیگارشِبٌِعهیقیِپکِشًیاد

 !باشوِخَدمِتَِبذارِبرٍِپسر؛ِنخَابیدمِرٍزىِدٍِننِ-

 :گفتٍِزیرلبِگذاشتِشًیادِکنارِتختِرٍیِراِآبِلیَانٍِِقرصِشًرام

 !خَردیِکٌِنشرٍبیِ ِاٍنِنالِ-

ِبَ!ِباشدِرسیدىِآنِآرزٍیِبٌِدیگرِنردِیکِکٌِبَدِسختِشًیادِبرای.ِپایینِرفتِزدِکٌِراِحرفش
ِگرفتِنیِراِگریبانشِعهرِآخرِتاِکٌِبَدِیِحسرتِترانٌِنَيایِکردن ِبٌِکند؛ِباٍرِتَانستِنهی.
ِبکندِدلِبایدِزٍدیِيهین ِبَدِصبحِدمِخَابِيهانندِبرایشِترانٌِحضَر. ٍِِشیرینِيهانقدر:

ِباِشًرام.ِتکاندِراِسیگارشِخاکسترٍِِزدِپسِراِخَردِسرِریششِتٌِنیانِکٌِاشکی!ِکَتاىِيهانقدر
 :گفتٍِِدادِتکیٌِسرشِپشتِدیَارِبٌِراِسرشِشًیاد.ِشدِبامِپشتِکنارِتختِنزدیکِلبخند

 .شَِننِبیخیالِداداشِبرسِدانادیتِبٌِبرٍِ-

 .بدمِخَبِخبرِیٌِاٍندمِ-
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ِشًیاد!ِبگَیندِزیباییِازِنادرزادِکَرِبٌِاینکٌِنحل!ِبَدِشدىِنعنیِبیِشًیادِبرایِکلهٌِاینِچقدرٍِ
 :گفتِدیدِراِشًیادِسکَتِکٌِشًرام.ِببیندِخَبِتَانستِنهیِدیگرِراِچیزِيیچ

 .تَامِکنِعَضِيَاٍِِحالِاینجاِبیانِستارىِیِخانَادىِقرارىِانشبِ-

 :گفتٍِِپاچیدِيایشِکفترِبرایِزنینِرٍیِارزنِیِدانٌِنشتیِشًیاد

 !آمِنهیِشبوِآخرِتاِبیرٍن؛ِبرمِخَامِنیِننِ-

 :کردِزنزنٌِشًیادٍِِبرگشتِپایینِبٌِناکامِشًرام

 برفتٍِِنچشیدیوِلعلشِلبِازِشربتی-

 برفتٍِِندیدیوِسیرِاٍِپیکرِنٌِرٍی

 بَدِآندىِتنگِبٌِنیکِناِصحبتِازِگَیی

 ...برفتٍِِنرسیدیوِگردشِبٌٍِِبربستِبار

 (حافظ)

.ِرفتِبیرٍنِخانٌِازٍِِکردِانتخابِقدیوِشکلِيهانِبٌِراِيایشِلباس.ِبَدِتنگِبرایشِخانٌِاین
ِتارِيهانندِبرایشِشبِآنِآخر!ِکندِصبحِراِشبِبَدِتَانستٌِتاِبَدِخَردىِدیشبِالکلِشیشٌِیک

ِدربستِنغازىِتا!ِنداشتِآرانشِایِلحظٌٍِِکشیدِنیِبندِبٌِراِپایشٍِِدستِندامِکٌِبَدِعنکبَتی
ِاستشهامِراِنادرشِنَزادیِکٌِکشیدِبَِچنانِراِجاِآنِيَایِعطرِرسید؛ِنحلِآنِبٌٍِقتیٍِِرفت
ِکندِنی ِرفتِاژدرخانِیِخانٌِسفرىِسَیِبٌٍِِزدِکنارِراِبغضش! ِنشغَلِدخلِپشتِاژدرخان.

 :گفتٍِِزدِنهاییِدندانِلبخندِشًیادِبادیدنِبَدِچایِخَردن

 .بَدمِنگرانتِخَبی؟ِپسرمِسالمِ-

 :گفتٍِِدادِسالنیِسنگینِسرِشًیاد
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 !کنِفسخِرٍِنعانلٌِبردار؛ِپیشوِپَلِرٍیِازِرٍِناىِاینِکرایٌِپَلِ-

 :گفتٍِِکشیدِسفیدشٍِِپرپشتِيایِسیبیلِبرِدستیِخانِاژدر

 .نًهٌِبرامِچراشِلَتی؛ِندارىِرٍِقابلتِحرفاِاینٍِِکرایٌِ-

 :گفتٍِِدادِبیرٍنِحسرتِپرِراِنفسشِِشًیاد

ِاٍنوِپَلِکنٌِجارٍٍِِآبِبیارِنستخدمِیٌِاجارىِقبلِفقط.ِخرابٌِبدجَریِحالوِکنو؛ِکاسبیِتَنوِنهیِ-
 .بردارِنغازىِپیشِاز

ِازِقبلِشًیادٍِِبرگرداندِشًیادِبٌِراِزیادیِپَلِنعانلٌِفسخِازِبعدٍِِکردِکتابٍِِحسابِخانِاژدر
ِدرِيوِينَزِترانٌِنگاىِنغناتیسٍِِصداِسنگ.ِکشیدِنفسِيَاِآنِدرِسیرِدلِیکِخانٌِبٌِرفتن
 !شدِنیِدیدىٍِِشنیدىِنحلٌِآنِخیابانٍِِکَچٌ

ِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِدیدِراِسیاٍشِخالیِجایٍِِکردِبازِراِيایشِچشوٍِقتی.ِشدِيشیارِترانٌِآیفَنِزنگِصدایِبا
ِاستِدرِپشتِسیاٍشِکٌِبردِگهان ِباالِيایشِابرٍِصبحانٌِنیزِدیدنِباٍِِکردِبازِبرایشِراِدر.
 :گرفتِنیزِازِچشوِسیاٍشِصدایِبا!ِپرید

 خَشگلٌ؟ِ-

 :گفتِزدىِبًتٍِِگرفتِسیاٍشِدستِازِراِنانِترانٌ

 ...نداشتوِتَقع.ِقشنگیِ ِنیزِآرىِ-

 !بخَرم؟ِصبحانٌِننِکٌِ-

 :گفتٍِِگذاشتِسبدِدرِياراِنانِتکٌِترانٌ
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 .گفتوِرٍِباشیِخیزِسحرِاینکٌِ-

 :گفتٍِِنشستِصندلیِرٍیِسیاٍش

 .کنوِرٍیِپیادىِصبحِبٌِصبحِدارمِعادتِنن!ِخَابالَییِزیادیِتَِشایدمِ-

ٍِِخَردِچایِازِقلَپی.ِنشستِصندلیِرٍیٍِِشستِراِصَرتشِِبست؛ٍِِزدِشانٌِراِنَيایشِترانٌ
 :گفت

 .دارمِالزمِياِچیزِخیلیِپختنِغذاِبرایِخرید؟ِبرایِفرٍشگاىِبرم...ِانرٍزِنوِتَِنیِ-

 :گفتٍِِکردِدرستِخَدشِبرایِبزرگیِیِلقهٌِسیاٍش

 بخریو؟ِآنادىٍِِحاضرِتَنیوِنیِکٌِصَرتیِدرِبپزیِيستِاحتیاجیِچٌِ-

 .شنِنیِتهَمِپَالنَنِزٍدِخیلیِخیلیِاینطَریِخبِ-

 !بیارىِپَلِخانِبًزادِجنابِزنوِنیِزنگِبشنِخبِ-

 :گفتٍِِکندِنانِایِتکٌِترانٌ

 نداری؟ِدٍستِرٍِننِدستپختِ-

 .انصافاِ ِبَدِعالیِچراِ-

 خرید؟ِبرمِپسِ-

 داری؟ِدٍستَِخَرنالیِ-

 :گفتِدلخَرٍِِنحزٍنٍِِزدِگَششِپشتِراِنَيایشِیِشاخٌِترانٌ

 .باشیِيوِترِنَدبِشٌِنیِ-

 .دارىِشرطِیٌِفقطِباشٌِخبِخیلیِ-
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 :گفتٍِِکردِفَتِبیرٍنِراِنفسشِترانٌ

 شرطی؟ِچٌِ-

 :ِگفتٍِِکردِنگاىِراِترانٌِخاصیِبرقِباِسیاٍش

 قبَل؟ِبپَشی؛ِخریدیهوِکٌِياِقشنگِخَابِلباسِاٍنِازِ-

ِبرایِيوِتصَرشِحتیِتَریِيایِلباسِشبٌِآنِپَشیدن.ِشدِبلندٍِِخَردِيوِراِاستکانشِتٌِترانٌ
 :گفتٍِِکردِبراندازشِنَذیانٌِسیاٍش!ِداشتِشرمِترانٌ

 قبَل؟ِ-

ِکرد؛ِنیِگرمِراِخَدشِسرِباید.ِکندِعَضِلباسِتاِرفتِاتاقِداخلِسریعٍِِدادِتکانِسریِتنًاِترانٌ
ِسرگرنییِبٌِشًیادِفکرٍِِدلتنگیِيجَمِازِخَاستِنیِفقطِنداشتِبرایشِفرقیِخریدِیاِآشپزی

 !ببردِپناى

ٍِِرفتِدرِسهت.ِبَدِبَدنِنتعًدِترانٌِلحاظِازِبگذاردِيرچیِراِاسهشِخَاستِنیِسیاٍشِحاال
 :گفت

 .فعال ِِ-

 !تیِتیِنشیِگوِ-

 :گفتٍِِبرداشتِکفشیِجاِرٍیِازِپَلِنقداریِترانٌ

 .دیدمِخیابَنِسرِبزرگِفرٍشگاىِیٌِدیرٍزِنٌِ-

 !بخرِتنقالتِحسابیِپسِنیارِدرِبازیِخسیسِ-

ِبرداشتِراِخریدِچرخِشدِکٌِفرٍشگاىِداخل.ِافتادِراىِفرٍشگاىِسهتٍِِپَشیدِراِيایشِکفشِترانٌ
ِدادِيلشِآرامٍِ !ِبرداشتِنداشتِيوِالزمِاصال ِِکٌِچیزياِبعضیِخرید؛ِاندازىِبٌِيرچیزیِاز.



 www.Novel98.com 246               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِفرٍشگاىِدرِراِزیادیِساعتِترانٌِشدِباعخِانگیزِيَسٍِِرنگارنگِيایِغرفٌِباِترتهیزِفرٍشگاى
ِبگذراند ِدٍساعتِحدٍدِکٌِکردِیادآٍریِبًشِایستادِتنقالتِیِغرفٌِنقابلٍِقتیِپايایشِدرد.
ِچرخدِنیِداردِکٌِاست ِدرِرفت؛ِصندٍقِسهتٍِِدادِجاِکَدشِکلٌِچرخِدرِخَراکیِبستٌِچند!
ِباٍِِدادِصندٍقِبٌِراِتَجًیِقابلِنبلغ!ِکردِنیِخریدِنًاباِبیِچنینِاینِبَدِبارِاٍلینِعهرشِعرض
ِسهتِبٌِکٌِقدمِچند.ِرفتِبیرٍنٍِِگرفتِيایشِدستِدرِراِحجیوٍِِسنگینِيایِکیسٌِسختی
ِشیرینیِکهیِاگرِنیستِبدِکردِفکر.ِدادِغلغلکِراِاشِنشانٌِقنادییِشیرینیِتازگیِبَیِرفت؛ِخانٌ
ِحتی!ِکردىِتشکرِنستقیوِغیرِنقاشیٍِسایلِبابتِشایدِاینطَریِداشت؛ِدٍستِيوِسیاٍش.ِبخرد
ِنیوِترانٌ.ِشدِنجللیِفرٍشیِشیرینیٍِاردٍِِکردِدلٌِیکِراِدلش.ِگرفتِنهیِسختِبًشِاینکٌِبابت
ِپشتِچندبارِرسیدِدرِبٌِيهین.ِگرفتِاشِخالیِيایِانگشتِبینِترفندِيزارِباٍِِخریدِشیرینیِکیلَ
ِکارسازِاناِزدِزنگِبیشتریِشدتِباِدٍمِبارِبرای!ِنشدِشدنِبازِازِخبریِاناِفشردِراِزنگِيوِسر
 :گفتِپشتِازِیکی.ِنبَد

 يستید؟ِخَنٌِاینِبرایِخانَمِ-

 :گفتِخَشتیپِنردِبٌِنگرانِيایِچشوِيهانِباٍِِبرگشتِترانٌ

 .يستیوِسَمِیِطبقٌِساکنِکٌِدٍرٍزىِناِبلٌ؛ِ-

 :گفتٍِِکردِياِکیسٌِبٌِایِاشارىِسالِنیانِنرد

 دارین؟ِالزمِکهکِاٍندین؛ِخَشِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِترانٌ

 .کنیدِبازِرٍِدرِاگرِشوِنیِنهنَنِفقطِنٌِ-

 :گفتٍِِکردِبازِراِدرٍِِآٍردِبیرٍنِراِدرِکلیدٍِِبردِجیبشِدرِدستِنرد

 .بفرنائیدِ-
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 :گفتٍِِآندِسرشِپشتِنردٍِِشدِساختهانِداخلِترانٌ

 .خانَمِخَشحالوِبسیارِآشناییتَنِازِاٍل؛ِیِطبقٌِساکنٍِِساختهانِندیرِيستوِنَرٍزیِننِ-

 :گفتٍِِکردِطیِياراِپلٌِنگرانِترانٌ

 .يهچنینِ-

ِکَتاى!ِنشدِخبریِيوِباز.ِکَبیدِدرِبٌِزدنِزنگِيهراىٍِِگذاشتِدرِپشتِراِخریدِيایِکیسٌِیِيهٌ
 :زدِصداِراِسیاٍشِاسوِبارِاٍلینِبرایِاینبارٍِِفشردِراِزنگِيوِبازٍِِنیاند

 سیاٍش؟ِ-

ِسریع!ِشدِبازِدر.ِکردِنیِنگاىِدرخشید،ِنیِطالییِصَرتِبٌِسٌِیِشهارىِکٌِایِقًَىِدرِبٌِناانید
 :گفتٍِِگرفتِسیاٍشِیِبرينٌِیِباالتنٌِازِراِيایشِچشو

 حهَم؟ِرفتیِندارم؛ِکلیدِدٍنستیِنیِکٌِتَِ-

 :دادِادانٌٍِِشدِخانٌِداخلٍِِزدِچنگِخریدِيایِکیسٌِبٌ

 !ِکردِاتصالیِزنگِزدمِزنگِاٍنقدرِکنوِفکرِ-

 :گفتٍِِگذاشتِاپنِرٍیِراِشیرینیِیِجعبٌِبرد؛ِآشپزخانٌِداخلِياراِخرید

 .داریِدٍستِشیرینیِکٌِخریدمِتَِبرایِ-

ِاصال ِِشدِنتَجٌِکٌِنٌ؟ِیاِيستِبَدىِیادشِبٌِاینکٌِگزارِسپاسِسیاٍشِببیندِتاِکردِبلندِراِسرش
ِافتادىِبند!ِآندِبیرٍنِاتاقِازِایِپرعشَىِدخترِشَد،ِپیگیرشِخَاستِتا!ِنیستِپذیراییِتَِسیاٍش

 :گفتٍِِآندِاپنِسهتِلَدگیِباٍِِگذاشتِنحیفشِیِشانٌِرٍیِراِخَابشِلباسِی

 !افتادِفشارمِسیاِاینِدستِازِخریدی؛ِشیرینیِکردیِخَبِچقدرٍِایِ-
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ِخَابِلباسِجزٍِاینِشد؛ِدقیقِدخترِپیراينِبٌٍِِزدِپلکِچندبار!ِکردِشکِيایشِچشوِبٌِترانٌ
 :گفتٍِِآندِبیرٍنِاتاقِازِسیاٍش!ِخریدندِرٍزِآنِکٌِبَدِيایی

 !دارِنگٌِننوِبرایِگانبَِنخَرِرٍِيهشِ-

ٍِقاحتِشايدِچنینِاینِکٌِاستِخانٌِاینِدرِرٍحشٍِِنردىِشایدِکردِخیالِنَاِبیِدخترک
 :زدِلبِِزدىِبًت!ِاستِسیاٍش

 ...اینِ-

ِدستشِدرِشیرینِازِایِتکٌِسیاٍش.ِدیدِنیِتارِراِسیاٍشِیِچًرىٍِِبَدِاشکِلبالبِيایشِچشو
 :گفتٍِِکند

 !ترانٌِمِخَنٌِيوِاینوِشبنو،ِِدخترمِدٍستِنکردم؛ِنعرفیِببخشیدِآيانِ-

 :گفتِزیرلبٍِِرفتِبیرٍنِآشپزخانٌِازٍِِِنَندِناتِشبنوِیِشدىِدرازِدستِبٌِچشهشِترانٌ

 !عَضیِ-

ِرٍیِراِسرشٍِِآندِفرٍدِدرِپشت.ِکَبیدِبًوِنحکوِراِدرٍِِبَدِاشِنقاشیِنیزِکٌِرفتِاتاقیِداخل
ِزنینِبرِکٌِکریستالیِنانندِبٌِدلش.ِبردندِیَرشِيایشِگَنٌِبٌِاشکِيایِقطرى.ِگذاشتِاشِزانَ

ِراِاٍِکهرشِدردِيوِباز!ِِکردِنیِحسِشدیدیِسَزشِقلبشِدرٍِِبَدِشدىِتکٌِيزارانِباشدِافتادى
ِریختِنیِاشکِفقطِترانٌِاناِکردِاحاطٌ ِبَدِناپذیرٍِصفِحالش! ِخیانت،ِپنايی،ِبیِحس:

ِبرایِنردیِيرِآغَشِکٌِنیستِاینِنگر!ِبَدِکردىِکَفتٌِراِرٍحشِکٌِجبریِاحساسِدلشکستن،
ِنبایدِنگرِياست؟ِدردِتهامِپناىِيهسرش ِبَیِسیاٍشِآغَشِآغَش؟ِاینِدرِبیایدِتعًدِبَیِ

 !دادِنیِيرزگیٍِِغریبٌٍِِخیانتِتعفنِ 

ِدخترک ِدستِراِآنِآٍریٍِحشتِکابَسِاناِبردِخَابشِحالتِيهانِبٌِتاِریختِاشکِآنقدرِ
ِسپردِيَشیاری ِشدى؟ِيَشِبیِعصبانیتِفرطِازِیاِبردىِخَابشِدانستِنهی. ِخشکِگردن!
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ِدادِبدنشِبٌِکَچکیِقَسٍِِکشِدردشِکهرِترسِازِآرامٍِِنالیدِکهیِراِاشِشدى ِضعف.
ٍِِنشستِنیزشِپشت.ِدادِنهیِراِچیزیِخَردنِاجازىِخرابشِحالِاناِکردِنیِحسِایِآزارديندى
ِدرِکٌِبَدِخَدشِکردنِآرامِنشغَل!ِشدِنیِدیَانٌِیقینِبٌِقطعِکردِنهیِطراحیِاگرِشد؛ِنشغَل

ِکٌِطَریِسیاٍش.ِکردِنگاىِسیاٍشِقانتِبٌِاشِنشستٌِخَنِبٌِچشهانِباِترانٌ.ِشدِبازِيَاِبی
 :پرسیدِنیَفتادىِاتفاقیِانگار

 خَری؟ِنیِچیِبدمِسفارشِنايارِخَامِنیِ-

 :گفتٍِِرفتِپیشِترانٌِسهتِسیاٍش.ِندادِجَابٍِِانداختِاشِنیهٌٍِِنصبٌِطرحِبٌِچشوِترانٌ

 .باتَام...ِکنی؟ِآشپزیِکٌِننِبٌِبَدیِندادىِگیرِصبحِنگٌِاصال ِِ-

 :گفتٍِِایستادِترانٌ

ٍِِتختٍِِخَنٌٍِِاتاقِاینِحرنتِچراِاتاق؟ِتَِآیِنیِنزدىِدرِچراِدی؟ِنیِجَابِرٍِگَشیوِچراِ-
ِکحافتِیِدخترىِاینِکٌِایِلحظٌِآدنی؟ِخَدتِفقطِکنیِنیِفکر!ِچرا؟ِداری؟ِنهیِنگٌِرٍِلعنتیِنن
 کردی؟ِنیِفکرِچیِبٌِداشتیِدادیِراىِننِیِخَنٌِتَِرٍ

 !بگذرٍنوِخَشِباياشِساعتیِچندِاینکٌِبٌِ-

 ...باشٌِناپاکِچشهًاشِکٌِنردیِنردی؟ِتَ.ِزنتوِبرگشتٌِبختِننِسیاٍشِداریِزنِتَِ-

ِنفسشِسیاٍش.ِبگذاردِناتهامِراِاشِجهلٌِکردِنجبَرشٍِِآٍردِکهرشِبٌِایِناجَانهردانٌِيجَمِدرد
 :گفتٍِِکردِفَتِرا

ِرى؟ِنهیِسینهاِشِخَنٌِدارىِتلَیزیَنِکٌِآدنیِدارى؟ِربطیِچٌِ- ِکٌِبَدِاینِاٍلِرٍزِازِقرارنَن!
ِتَقع!ِمِنَردعالقٌِکارِدنبالِرفتوِننِخریدیِندادٍِِکاغذِرفتیِتَ.ِخَدشِیِعالقٌِپیِبرىِيرکی
 !زیادیِ ِتَقعِکنوِنیِفکرِچَنِبهَنو؛ِتَِپایبندِباشِنداشتٌ
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ِتَعٌِخَنِ ِیِنزىٍِِرنگِيوِکٌِیِخَنِخَن؛ِازِپرىِننِيایِرگِتَِکنِباٍرِبدبختو؟ِچَنِچرا؟ِ-
 ِکنی؟ِنیِخارمِاینجَریِداریِچراِپس

ِبرایِنگیرِآبغَرىٍٍِِایساِتَامٍِایسادم؛ِقرارنَنِسرِفقطِننِدٍناِ ِاٍال ِِبزنِحرفِننِباِدیپلوِزیرِ-
ِيیکلِتایِسٌِزبَنتٍِقتشِبٌِيا؛ِدیِنیِجلَىِنظلَمِرٍِخَدتِالکیِدرضهن.ِبیخَدیِچیزِیٌ

 !ننِ 

 !گیرىِنیِگازتِبدیِفشارِيوِکَچیکیِاٍنِبٌِنَرچٌِ-

ِتَانِتاِگذشتِایِدقیقٌِچند.ِبرداردِقدمِتَانستِنهیِکهرِدردِازِترانٌٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِازِسیاٍش
ٍِِرٍحِآتشیِیِکَرىِدلشِدرٍِِچکیدِاشکِچشهًایشِازِيوِبازٍِِنشستِآرام.ِکندِپیداِنشستن
ِترانٌِکسیِبیٍِِتنًاییِکارِاینِباِبَد؛ِسیاٍشِکارِغلطِنفسِبرایِاشِغصٌ!ِسَزاندِنیِراِجانش
ِپررنگِاشِسرگیجٌٍِِرفتِنیِباالترِبدنشِدنایِندام!ِشدِنهایانِترِبرقٍِِزرقِپرٍِِترِپررنگِبرایش

ِداردِپَستشِزیرِآتشِازِکردِنیِحسِترانٌ.ِشدِتاریکِيَاٍِِکردِغرٍبِآفتابِکوِکو.ِشدِنیِتر
ِخفگیِاحساسِيوِبازِانا.ِکشیدِعهیقِنفسِچندبارٍِِرساندِپنجرىِبٌِراِخَدشِبنابراینِسَزد؛ِنی

ِبَدِگرفتٌِراِگریبانش ِتلَیزیَنِازِچشوِسیاٍشِکٌِبزندِصَرتشِبٌِآبیِتاِرفتِبیرٍنِاتاقِاز.
 :گفتٍِِگرفت

 .اپنِ ِرٍِنايارتِ-

ِراِدستشِترانٌ؛ِسهتِرفتٍِِشدِبلندِسیاٍش!ِبخَردِسکندریِتاِشدِباعخِترانٌِیِسرگیجٌِانا
 :گفتِترسِباِشیاٍش.ِشدِبلندٍِِکشیدِراِدستشِسریعِترانٌِاناِکندِبلندشِتاِبردِدستشِنزدیک

 !اینجَریی؟ِچرا!ِسَختِشدِدستتِنزدیکِدستوِ-

 :گفتٍِِزدِپسِراِدستشِترانٌِبگذارد؛ِترانٌِپیشانیِرٍیِتاِبردِجلَِراِدستش

 .خَبوِنزن؛ِدستِننِبٌِ-
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 :گفتٍِِچسباندِترانٌِپیشانیِبٌِراِدستشِتَجٌِبیِسیاٍش

 .دکترِببرنتِشوِحاضرِرمِنیِننِخَبو؟ِگیِنیِداریِتبِدرجٌِچًلِ-

ِنداشتِنخالفتِبرایِناییِکٌِبردِنیِرنجِتبِازِقدریِبٌِترانٌ ِراىٍِِپَشیدِدستییِدمِلباس.
ِترانٌِبٌِنَبتِزٍدِخیلیِيهینِبرای.ِِِکردِنیِتصَرِترانٌِکٌِبَدِچیزیِازِترِخلَتِدرنانگاى.ِافتادند
 :گفتِرنقِبیِترانٌ.ِآندِيوِسیاٍشِسرشِپشتٍِِرفتِدکترِاتاقِداخل.ِرسید

 .دارىِکَفتگیِحالتٍِِرىِنیِضعفِبدنهوِالبتٌِداغو،ِیکهیٍِِدارمِسرگیجٌِ-

 :گفتٍِِکردِنعاینٌِراِترانٌِنذکَرِپزشک

ِکنٌ؛ِنیِتبعیتِرٍحِازِجسهیِيایِبیهاریِازِخیلی.ِندارىٍِجَدِبدنتِدرِزاییِتبٍِیرٍسِیاِچرکِ-
 .شٌِنیِتبِباعخِنَاردیِدرِرٍحیِفشار.ِتبِنحلِدقیقاِ 

ِِِِِِِِِِِِِ***** 

 

 (شًیاد)

ِگذشتِنیِشًیادِکنارِازِترانٌِرفتنِازِناىِیک ٍِِتنیدندِدريوِآرامِآرامِشًیادِدستِيایِزخو.
ِيوِينَزِخاطراتِيایِشریانٍِِبَدِتازىِيهچنانِبَدِرٍانشٍِِقلبِبرِکٌِیِزخوِاناِیافتندِتسکین
 :گفتٍِِکردِنگاىِبَدِغذایشِباِبازیِنشغَلِکٌِشًیادِبٌِتاسفِباِجهشید!ِزدندِنیِفَارىِراِخَن

 ِبخَری؟ِغصٌِقرارىِعهرتِآخرِتاِ-

 :گفتٍِِانداختِباالِشانٌِاستِپریدىِگرانِخَابِازِانگارِکٌِشًیاد

 نخَرم؟ِغصٌِرفتٌ؛ِدستوِازِداشتوِدٍسشِکٌِکسیِ-
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ِدخترىِآندٍِِرفتِننتظرِرٍزِتهامِاٍنقدرِاینکٌِنحل!ِبخَرِغصٌِترِاساسیِچیزِیکِبرایِنظرمِبٌِ-
 .پاسیٍِِآسِحاضرِحالِدرٍِِشدیِبرشکستٌِبَدی

 :گفتٍِِریختِبرنجشِرٍیِراِخَرشتشِازِیِقاشقِفلَر

 !زیادىِغصٌِبرایٍِقتِبخَریدِرٍِغذاتَنِسفرىِسرِ-

 :گفتِقاطعٍِِنکردِفلَرِحرفِبٌِتَجًیِجهشید

ِسالٍِِسنِيوِازِامِکلیِيیچ؛ِنداریِخَدتِازِيیچیِبینیِنیِآیِنیِخَدتِبٌِدیگٌِسالِبیستِ-
 .عقبیِيات

 :گفتٍِِکردِرياِبشقابشِدرِراِچنگالٍِِقاشقِکالفٌِشًیاد

 !ریزمِنیِسرمِتَِخاکیِیٌِفرداِازِخبِخیلیِشٌ؟ِنیِحلِنشکلِسرکارِبرمِننِ-

 :گفتٍِِرفتِياِپلٌِسهت

 .بخیرِيهگیِشبِ-

ِبَدِکردىِکزِخانٌِکنجِتهامِناىِیک ِبٌِبرزرگیِکهکِشایدِرفتنِسرکارِبرایِجهشیدِپیشنًاد.
.ِشدِاتاقٍِاردٍِِزدِدرِبٌِضربٌِچندِشًرام!ِشَد؟ِکارىِچٌِتَانستِنیِشًیادِانا.ِکردِنیِاحَاالتش

 :گفتٍِِکشیدِبیرٍنِتنشِازِراِتیشرتشِحرکتِیکِباِشًیاد

 يان؟ِ-

 :گفتٍِِنشستِشًیادِتختِیِلبٌِشًرام

ِیٌِازِحرف.ِگفتوِبرشکستگیتِازِننوٍِِپرسیدِتَِازِپیام؛ِسلهَنی ِِرفتوِستارىِباِعقدمِنراسوِبرایِ-
ِیادمِزدِکارِحرفِباباِاالنِایناٍِِلباسِيایِبازارِاینِازِیکیِتَیِيا،ِنٌِپاساژِتَِزدِنیِفرٍشندى

 .افتاد
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 :گفتٍِِزدِسرشِزیرِبالشِبٌِضربٌِچندِشًیاد

 !کنٌِنیِامِدیٍَنٌِبخَادِدقتِکٌِکاریِ-

 .دارینِنغازىِتَِچیاِکٌِزنیِنیِدادِآدناِجذبِبرایِدرِدمِفقطِتَِکٌِخَادِنهیِدقتِ-

 :گفتٍِِنشستِشدِبلندِشًیاد

 !چی؟ِ-

 :گفتٍِِخاریدِرراِسرشِشًرام

 .نرٍِيوِنداریِدٍستِخبِ-

ِدارمِجیگرمِبزنوِفریادِخَادِنیِدلوِنايٌِیکِننِپسرِبزنو؟ِدادِتَنوِنیِگفتیِگفتی؟ِچیِاالنِنٌِ-
 !شنَمِنیِياشَِبلزٍِِجلزِصدایِشبِيرِسَزىِنی

 .کنٌِجَرِبراتِرٍِکارىِببینِبپرسِپیامِازِپاساژِریوِنیِفرداِپسِخبِ-

 .نرسی.ِخَدمِرمِنیِدارمِنیِبرِرٍِنَتَرتِصبحِ-

 .کنوِنیِشدنتِخَبِبرایِکاریِيرِننِشًیادِ-

 :گفتٍِِزدِتلخندیِشًیاد

 !داداشِگرنٌِدنتِ-

ِخَابِتاِناندِناىِبٌِخیرىِاتاقشِیِپنجرىِازِآنقدرِشبِيرِنحلِشًیادٍِِرفتِاتاقشِبٌِشًرام
 !ِبدزددِراِاشِيَشیاری

ِاٍِخاطرِبٌِبخَايدِشًیادِکٌِنبَدِایِترانٌِدیگر.ِرفتِبیرٍنِخانٌِازِاشِقبلیِتیپِيهانِباِصبح
ِطرفِراستِیکٍِِزدِقفلِپاساژِدرِدمِراِشًرامِنَتَر.ِکندِعَضِراِظايرشِیاٍِِباشدِخَشتیپ
 :گفتِبلندٍِِدادِيلِراِدر.ِرفتِپیامِپیرایش
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 .سالمِ-

 :ِگفتٍِِنشناختِراِشًیادِصدایِبَد؛ِاشِنغازىِپستَیِدرِچایِکردنِدمِنشغَلِکٌِپیام

 .آمِنیِاالنِبشینیدِآقاِ-

 .شًیادمِبیرٍنِبیاِ-

 :گفتٍِِکردِپرسیِاحَالِبازِرٍیِبا.ِآندِبیرٍنِپستَِازٍِِگذاشتِکَچکشِکتریِرٍیِراِقَریِپیام

 کردی؟ِگوِراىِ-

 ...تَِبَدیِگفتٌِشًرامِبٌِانگارِکار؛ِسراغِ ِاٍندمِنشتیِنٌِ-

 :ِِِِِِِِِِگفتٍِِدٍیدِشًیادِحرفٍِسطِپیام

 ری؟ِنیِآرىِاٍند؛ِیادمِ-

 !رمِنیِ-

 :گفتٍِِآٍردِبیرٍنِیِکارتِنیزشِکشَیِازِپیام

 .فرستادىِننَِپیامِاٍندمِفرٍشندگیِبرایِبگَِپاساژِيهینِدٍمِیِطبقٌِبرٍِ-

 :دادِادانٌٍِِگرفتِشًیادِسهتِطرفِراِکارت

 .کارٍِاسٌِبریِکنٌِنیِيهاينگِکٌِسِنغازىِاٍنِکارتِاینِ-

 :گفتٍِِگرفتِپیامِازِراِکارتِشًیاد

 !نشتیِدرستِدستتِ-

 .کنوِاصالحتِبشینِ-

 .پیشتِآمِنیِکارى؛ِدنبالِبرمِنٌِ-
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ٍِِکردِنگاىِشًیادِبٌِننتظرِفرٍشندى.ِشدِیِبزرگِبَتیکِداخلٍِِرفتِپیشِپیامِآدرسِطبقِشًیاد
 :گفت

 .اٍندینِخَشِخیلیِ-

 :گفتٍِِگذاشتِنغازىِپیشخَانِرٍیِراِنذکَرِکارتِشًیاد

 .فرٍشندگیِبرایِبرمِننِبگیِبزنیِزنگِکارتِصاحبِیِشهارىِبٌِبگوِبًتِگفتِپیامِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِبَد؛ِیِجَانِنردِکٌِفرٍشندى

ِدندٍنِحقَقِفعال ِِایناٍِِنشتریِجذبِبرایِاٍنجاِریِنیِتَِيستشِب رلنِیِکَچٌِتَیِنغازىِ-
 .یِکنِجابتِرٍِخَدتِتاِنداریِگیری

 :گفتٍِِزدِپلکِیکبارِشًیاد

 .بزنِزنگ.ِنیستِنًوِ-

ِفرستادِنعرفیِبرایِراِشًیادٍِِگرفتِکذاییِتهاسِجَانِنرد ِاینِاناِرفتِزیادیِراىِنغازىِتا.
ِيوِحقَقِبابتشِضهنِدرٍِِکندِافشاِراِاشِشدىِخانَشِيایِفریادِتَاندِنیِکٌِبَدِنًوِبرایش
ِدرِدمِراِنَتَرش.ِبَدِیِبزرگِفرٍشگاى.ِکردِپیداِراِنغازىِبَدِدستشِکٌِیِکارتِرٍیِاز!ِکندِدریافت
ِشدىِبازِيایِتیشرتِبٌِنردد.ِبَدندِتیشرتِخریدِنشغَلِدخترِدٍ.ِشدِفرٍشگاىِداخلٍِِکردِزنجیر

 :گفتٍِِرفتِجلَِشًیاد.ِکردندِنیِنگاىِپیشخَانِرٍیِی

 ...برایِيستو؛ِنًردادِشًیادِ ِننِ-

 :گفتٍِِکردِدرازِشًیادِسهتِراِدستشِبَد؛ِایستادىِدخترانِرٍیِرٍبٌِناگزیرِکٌِپسری

 .يستوِيیرادِيوِبندىِشدید؛ِنعرفیِتلفنِپشتِبلٌِ-
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ٍِاردِدیگریِجَانِنردِکٌِبَدِنگذشتٌِزیادیِندت.ِرفتِپیشخَانِپشتٍِِفشردِراِدستشِشًیاد
 :گفتٍِِشدِنغازى

 گرفتید؟ِتصهیوِباالخرىِخانَناِ-

 :گفتِيیرادٍِِرفتِپیشخَانِطرفِيَنن.ِدادِتکانِدستِبزرگشِبرادرِيَنن،ِبرایِدستیِيیراد

 .يهکارنَنِشًیادِآقاِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِيَنن

 .خَشبختوِيَننوِننوِ-

 :گفتِيَننِگَشِنزدیکِآرامِشًیاد

 بفرٍشو؟ِبًشِداریِدٍستِرٍِکدٍنشِ-

ِدٍستشٍِِدخترک!ِکردِیِزبانِچربِبٌِشرٍعِشًیادِکٌِبَدِنکردىِيضوِراِشًیادِحرفِينَزِيَنن
 :دادِنیِادانٌِنسلطِکانال ِِشًیاد.ِکردندِنیِنگاىِراِشًیادِنجذٍب

 .آدِنیِبًتَنِخیلیِآبیِرنگِکٌِننِنظرِبٌِ-

 :گفتِشیفتگیِباِنزبَرِدخترِدٍست ِ

ِآخرِیِجهلٌِازِنقصَدتَنِدٍنوِنیِقطعاِ ِکردیدِتیشرتِاینٍِِآبیِرنگِازِکٌِياییِتعریفِاینِباِ-
 درستٌ؟.ِننو

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِشًیاد

 !گفتوِرٍِدٍستتَنِننِنٌ،ِ-

 :گفتٍِِزدِچنگِراِبلَزِدٍستش،ِشدنِضایعِبٌِپَزخندِباِدختر
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 .کنیدِحسابِرٍِتیشرتِيهینِلطفاِ ِخبِ-

 :گفتٍِِرفتِياِجینِشلَرِسهتِشًیاد

 .نکنیدِستِباياشِبرنَداِشلَارِیٌِنخَاینِبعیدىِشهاِیِسلیقٌِازِ-

 :گفتِآندِنیِخَدشِسنِيوِنظرِبٌِکٌِيیرادِبٌِرٍٍِِکردِبلندِراِدستشِصهیهی

 .بدىِخانَمِنشَنِيارٍِجینِبیاِجانِيیرادِ-

 :گفتٍِِرفتِدیگٌِدخترِطرفِخَدش

؛ِپَستتَنِشهاِ-  !دارىِیِيهاينگِپَستتَنِباِخیلیِاینِنظرمِبٌِگندنی 

ِفرٍختِجینِشلَارِدٍٍِِبلَزِدٍِکارشِساعاتِاٍلینِدرِرٍالِيهینِبٌ ِکٌِیِپَلِنقدارِيَنن!
 :گفتِِرضایتِباٍِِگذاشتِدخلِداخلِراِبَدِکردىِدریافت

 ای؟ِفرٍشندىِسالٌِچندِشًیادِآقاِخبِ-

 :گفتٍِِکشیدِپشتشِکوِنَيایِرٍیِدستیِشًیاد

 .نکردمِشکلِاینِبٌِفرٍشندگیٍِگرنٌُِبرم؛ِشیشٌِسالٌِخیلیِننِ-

 :گفتٍِِانداختِباالِراِيایشِابرٍِيیراد

 بلدی؟ِخَبِاینقدرِچجَریِپسِ-

ِبپرىِنشتریِنذارمِگرفتوِیادِکفتر،ِبیشترِفرٍختو؛ِنیِخریدمِنیِحیٍَنِننِ- ِيوِایِحربٌِيرِاز!
 .نکنیدِضررِکردمِاستفادى

 :گفتٍِِزدِتاِراِپیشخَانِرٍیِيایِلباسِيَنن

 .ِيستیِبايَشیِپسرِ-
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 :گفتٍِِگذاشتِجایشِسرِيوِراِپیشخَانِرٍیِجینِشلَارِآخرینِيیراد

 دراٍردی؟ِخَدتِازِآبی،ِرنگِراجبِياِتعریفِاٍنِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندیِشًیاد

 .داشتِحقیقتِنٌ،ِ-

ٍِِخَاصِازِشد،ِآبیِرنگِبٌِشًیادِیِعالقٌِیِنتَجٌِکٌٍِقتیِبَد؛ِدادىِاٍِبٌِترانٌِراِاطالعاتِاین
 :شدِکهرنگِیِکوِيرگزِکٌِنحَِراِاشِرٍیاییِدلبرِتصَیرِيَننِصدای.ِگفتِخصَصیتش

،ِباِنردٍنٌِپیرينٍِِجینِقسهتِخریدیوِرٍِنغازىِاینِبرادریوِيیرادٍِِننِخبِ- ِزنَنٌِبخشِيیراد 
 .خَبٌِفرٍشِبرایِامِتَِاستعدادِاناِبَدِنشتریِجلبِبرایِفرٍشندىِیٌِازِيدفوِنن.ِننِنال

 :گفتٍِِرفتِبیرٍنِپیشخَانِپشتِازِسریعِشًیاد

 .ترمِراحتِدرِدمِننِنٌِنٌِ-

 .راحتیِيرطَرِ-

ِدادِتَانشِتهامِباِبَد،ِشدىِسرکَبِياِندتِکٌِصداییِباٍِِایستادِلباسِفرٍشگاىِنزدیکِشًیاد
 :زد

 !داخلِبرٍِنردٍنٌٍِِزنَنٌِلباس!ِداخلِبرٍِجینِشلَارِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِازِکٌِرٍزیِسیِدر.ِداشتِکرايتِخَابیدِنیِِرٍیشِکٌِنبَدِیِزنِتنًاِاٍِکٌِیِتختِبٌِرفتنِبرای
ِداشتِراِحسِيهینِگذشتِنیِننحَسِرٍزِآن ِآخرینش؛ِنٌٍِِبَدِدخترِاٍلینِنٌِدخترِآن.

ِخانٌِبٌِکحیریِيایِشبٍِِشدِنیِيهراىِزیادیِدخترانِباِباشگاىِازِبرگشتِراىِدرِگايیِسیاٍش
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ِنبَدِنَفقِيوِچندانِکٌِکردِنیِنبارزىِترسشِباِصبحِتاِراِشبِبینَاِدخترکٍِِآندِنهی ِگايی!
ِاشِزندگانیِيایِسختیِاز.ِرفتِنیِبًرامِدیدنِبٌٍِِنداشتِراِرنگینِدخترانِدیدنٍِِناندنِطاقت
ِغوِباِفقطِپدرش!ِنیستِسرجایشِشانِزندگانیِچیزِيیچٍِِپردِنیِيرزِسیاٍشِاینکٌِازِگفت؛ِنی

ِانا.ِبَدِشدىِدیرِخیلیِپشیهانیِبرایِاناِاشِکردىِازِخَردِنیِافسَسٍِِریختِنیِاشکِاشِپدرانٌ
ینِیادِبًرامٍِِکردِنیِفرٍکشِزٍدِخیلیِپدرانٌِحسِاین ِبٌِنصیحتِراِترانٌٍِِافتادِنیِسنگینشِد 

 !کردِنیِسازش

ِيایِنفسِترِکوِتاِآٍردِپائینِراِسرش.ِبَدِبیزارِصَرتشِبٌِسیاٍشِنفسِگرنایِيرمِبرخَردِاز
 :گفتِخَدشِبا.ِافتادِسیاٍشِشکوِپکِسیکسِحالتِبٌِچشهًایش.ِکندِلهسِراِسیاٍش

ِنٌِسیاٍشِباشٌ؟ِانگیزِنفرتِاندازىِاینِبٌِتاِيیکلٍِِقیافٌِاینِباِپسریِکنٌِنیِرٍِفکرشِکیِ-
.ِباشٌِتَنٌِنیِنردِیکِصفتِبدترینِبارگیِزن!ِستِبارىِزنِاناِدارىِفحشِزبَنِنٌِدارىِبزنِدست
 !ِنبَدِيرزِچشهًاتِاناِداشتیِایِدیگٌِعیبِيرِسیاٍشِکاش

ِیادِراِترانٌِناىِیِجلَى!ِزدِبرقِترانٌِنغهَمِچشهانِ ِدرِناى.ِرفتِکنارِکنانِرقصِبادِسنفَنیِازِپردى
ِیِبغض"ِکنِنگاىِناىِبٌ"ِپیچیدِترانٌِگَشِدرِشًیادِخشدارِصدایٍِِانداختِشًیادِيایِحرف
ِباٍِِبردِفرٍِنَيایشِطالییِخلَارِدرِدست.ِگرفتِناىِازِچشوٍِِانداختِچنگِگلَیشِدرِنابکار

 :گفتِدلشِدرِنیشخندی

،ِکٌِامِنردیِکنارِدرِننِ- ِنًوِيهیشٌِبرامِکٌِياییِچیز.ِيیکلٌِخَشِست،ِقیافٌِخَشِخَشتیپ 
ِبَد !ِنَعٌِکوٍِِدارىِشکهوِبلکٌِندارىِپکِسیکسِتنًاِنٌِکٌِيستوِنردیِآلَدِبغضٍِِدلتنگٍِ!

 .دارمِنفرتِسیاٍشِازٍِِشدمِشًیادِیِشیفتٌِننِکٌِکنٌ؟ِنیِکارِچیِياِآدمِباِاخالق

ِازِشیشٌِشکستنِصدایِباِصبح.ِشدِچیرىِچشهانشِبٌِخَابِبرسد،ِایِنتیجٌِبٌِکٌِاینِازِقبل
 :گفتٍِِرساندِآشپزخانٌِبٌِراِخَدشِسریع.ِپریدِخَاب

 شد؟ِچیِ-
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 :گفتٍِِشدِبلندِاپنِپشتِازِسیاٍش

 .افتادِدستوِازِآبِبطریِيیچیِ-

ِشدِآشپزخانٌِداخلٍِِگفتِنَچیِترانٌ ِبَدِآشناِخیلیِترانٌِچشوِبٌِکٌِياییِبرگٌِباِسیاٍش.
ِبَدِياِسرانیکِآبِگرفتنِنشغَل ِشعرِکتابِیِشدىِکندىٍِِآشفتٌِيایِبرگِدیدنِباِترانٌ!
 :گفتٍِِزدِایِخفٌِجیغِشًریار،

 چیٌ؟ِاٍناِ-

ِراِتنشِگَشتِکٌِآندِچنینِنظرشِدرِترانٌٍِِکندِدیَانِازِنالیهتیِبیِباِدیگرِبرگِچندِسیاٍش
 :گفتِغلیظِاخوِبا.ِبرداشتِراِکتابشٍِِرفتِجلَِسریع!ِکندِنی

 !کنٌ؟ِنیِکاریِيهچینِکتابِباِآدمِ-

ِآشغالِسطلِداخلٍِِکردِنچالٌِياراِبرگٌِشد؛ِنطهئنِياِسرانیکِشدنِخشکِازٍِقتیِسیاٍش
 :گفتٍِِانداختِآشپزخانٌِکنار

 .اینقدرِنگیرِسختِتیِتیِدیگٌِکاغذىِ-

 :گفتِکنترلِبدٍنٍِِآندِجَشِبٌِخَنشِترانٌ

ِکٌِياییِاینِبٌِتَ.ِدارنِفاصلٌِياِفرسنگِزندگیتٍِِتَِازِکٌِچیزیِشعرن؛ِکتابِيایِبرگٌِایناِ-
ِتَعٌٍِِننِبینِفرقِاینِکاغذ؛ِگیِنیِترىِباارزشِطالِازِننِبرای ِنانربَطِننِبٌِرٍِتَِکٌِاینِ .
 .کنٌِنی

ِنادریِنانند.ِنداشتِراِسیاٍشِچشهانِدرِنگاىِتحهلِياِرٍزِاین.ِرفتِاتاقِبٌٍِِزدِياراِحرفِاین
.ِکشیدِنیِدستِشدىِپارىِيایِبرگِیِناندىِباقیِبٌِترانٌِکشد؛ِنیِدستِکَدکشِجراحتِبٌِکٌ

 :گفتٍِِکَبیدِاتاقِدرِبٌِضربٌِچندِسیاٍش.ِآٍردِبیرٍنِخلسٌِازِراِترانٌِزنگِصدای

 .بپَشِرٍِنیزآرایشِصندلیِرٍِگذاشتوِکٌِياییِلباسِتیِتیِ-
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ِرفتِنیزآرایشِسهتِترانٌ ِخَردِجاِياِلباسِبادیدن. .ِآنِستِیِتنٌِنیوِباِسفیدِشلَارکِیک!
.ِکردِبازِراِکهدِدر"ِبگیرىِتصهیوِننِلباسِنَردِدرِدیگٌِندارىِحق"ِگفتِخَدشِباٍِِزدِپَزخندی

ِچشهان.ِبستِاسبیِدمِندلٍِِزدِشانٌِراِنَيایش.ِپَشیدِچسبِجینِشلَارِباِبلندِشَنیزِیک
ِخارجِاتاقِدرِاز!ِکشدِنیِسَزیِجانِدردِچٌِدادِنیِنشانِيرکسیِبٌِاشِخفتٌِيوِدرٍِِرفتٌِگَد
ِانداختِنَيایشِرٍیِدستیِدمِشالٍِِرفتِاتاقِسهتِسریعِخَنٌ،ِداخلِيایِپسرِدیدنِباٍِِشد
ِخَاست.ِنشدِحضَرشِیِنتَجٌِکسِيیچِتصَرشِخالفِبر.ِبرگشتِپذیراییِاتاقِبٌِسپسٍِ

ِکردِبرخَردِدخترکِبٌِرٍِبٌِرٍِازِپسریِکٌِشَدِخانٌِآشپزٍِارد ٍِِآٍردِباالِیِکوِراِسرشِترانٌ.
 :گفت

 ...ببخشیدِ-

 :گفتٍِِکردِدرازِراِدستشِنذکَرِنرد

 .خانَمِخَشگلِندارىِعیبیِ-

 :گفتِنتعجبِترانٌ

 شها؟ِ-

 :گفتٍِِکردِجهعِراِدستشِپسرک

 تَ؟ٍِِسرٍشوِ-

 :گفتِبَدِایستادىِترانٌِپشتِکٌِسیاٍشِصدای

 !کنوِنیِصداسِتیِتیِننِالبتٌِسِترانٌِاسهشِ-

 :گفتِخشوٍِِاخوِباِترانٌِکرد؛ِدرازِترانٌِسهتِراِدستشِدٍنرتبٌِپرٍییِباِسیاٍش

 .کنارِبریدِلطفاِ ِ-
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ِرفتِکنارٍِِانداختِباالِابرٍییِسرٍش ِدرِندامِراِسیاٍشِرفتارِاینٍِِشدِآشپزخانٌٍِاردِترانٌ.
ِکردِنیِنرٍرِذينش ِچشهانشِجلَیِترانٌِازِشًیادِدفاعِتصَیرِایِننتظرانٌِغیرِطَرِبٌِبعدٍِ.
ِدٍید ِيیزِنگاىِراحتِاینقدرِشَيرشِحاالٍِِدیدِآسیبِچقدرِسادىِحرفِیکِبرایِتنًاِنیها.

 :شدِکشیدىِبیرٍنِافکارشِنردابِازِسیاٍشِصدایِبا!ِگیردِنیِنادیدىِراِدٍستش

 .گرفتنِنايارِياِبچٌِ-

ِيیچِسیاٍشٍِِزدِنیِیِحرفِدلٍِِجانِباِترانٌِاینکٌ!ِبَدِبیزارِسیاٍشِآٍرِانزجارِرفتارِاینِازِترانٌ
ِراِیکِيیچِزبانِيیچکدامٍِِاستِنتفاٍتِيرکدامِسیاٍشٍِِترانٌِزبانِانگار!ِنداشتِالعهلیِعکس
 :گفتٍِِدادِتکانِسرِترانٌ.ِدندِفًهیِنهی

 .اندازمِنیِسفرىِاالنِ-

 .شینیوِنیٍِسطِنیزِدٍرِلیَان،ٍِِبیارِقاشقِچندتاِباباِبیخیالِ-ِ

ِداخلٍِِگرفتِدستِسختیِبٌِراِبَدِگفتٌِکٌٍِسایلیِيهانِسیاٍشِکند،ِنخالفتیِبخَايدِترانٌِتا
ِدخترِدٍِبینِکٌِسیاٍشِدیدنِبا.ِرفتِنیزِسهتِکهرشٍِِدلِدرِخفیفیِدردِاحساسِباِترانٌ.ِبرد

ِآنًاِبٌِکٌِکردِجَرٍِِجهعِجَریِراِخَدشٍِِنشستِدیگریِنردٍِِسرٍشِکنارِاجبارِبٌِبَد؛ِنشستٌ
 :گفتٍِِانداختِسیاٍشٍِِترانٌِبٌِنگايیِدانست،ِنهیِراِاسهشِکٌِپسری.ِنکندِبرخَرد

 !سیاِکردیِتَرِچیِایَلِباباِ-

 :گفتٍِِکردِقطعِاشِکناریِدخترِباِراِحرفشِسیاٍش

 .تَرمِتَِافتادِخَدشِنکردمِتَرشِننِ-

ِچیِشَيرشِازٍِِداشتِغیرتِتَقع.ِکردِنگاىِسیاٍشِبٌِدلخَرٍِِکشیدِغذاِخَردنِازِدستِترانٌ
 :گفتِنالحظٌِبیٍِِپرِدينِباِسرٍشِدید؟ِنی

 !خرچنگٌِفقطِبدبختِننِتَرِتَِنن؛ِبدىِخَایشِنهیِ-
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 :گفتٍِضَحِبٌٍِِگرفتِنادیدِراِچشهًایشِداخلِاشکِیِپردىِترانٌ

 ...بیاِلحظٌِچندِسیاٍشِ-

ِآبِترانٌ.ِشدٍِاردِسرشِپشتِسیاٍشٍِِرفتِاتاقِسهت.ِشدِبلندِنفرِدٍِانِبینِازِنعذبِبعدٍِ
 :گفتِآرامٍِِکردِردِگلَیشِبغضِالبینِازِزٍرِبٌِراِديانش

 نردی؟ِتَِ-

 بًت؟ِنشدىِجابتِ-

ِچکیدٍِِکردِپیداِترانٌِیِگَنٌِرٍیِراِرايشِباالخرىِسهجِیِاشکِقطرى ِچشهانِنبًَتِترانٌ.
 :گفتِسیاٍش

 .نَنِخَنٌِاٍردیشَنِنهیِکاشِنعذبوِننِيیزنِخیلیِدٍستاتِ-

 :گفتٍِِانداختِباالِشانٌِسیاٍش

 !بگیریِآبغَرىِگردیِنیِبًانٌِدنبالِتَام.ِيهینِشَخنِفقطِاٍناِ-

 :پرسیدِباٍرانٌِناِترانٌ

 نداری؟ِنشکلیِننِبٌِنگايشَنِسبکِاینِباِیعنیِ-

 !بردارنِازتِنالقٌِیکِکٌِنیستیِآشِکننِنگاىِبذارِنٌ،ِ-

 :گففتِحرفشِادانٌٍِِبرٍدِبیرٍنِتاِکردِبازِراِاتاقِدر

 !کردِیخِغذانَنوِبیاِ-

 :گفتِلبِزیرِترانٌ

 .ترمِراحتِاتاقِتَِ-
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ِبرایِغیرتِبَد،ِنعتقدِرٍزِآنِتاِترانٌ.ِنشستٍِِخَردِسرِدرِپشتٍِِبستِسیاٍشِسرِپشتِراِدر
ٍِِلرزاندِراِترانٌِيایِباٍرِکاخِتهامِایِزلزلٌِيهانندِسیاٍشِحرفِاینِاناِاستِالزمِنفسِنانندِنرد

ِکردِتخریب ِتهام.ِزدِراِآخرشِیِضربٌِتحَعِحالتِآخرِدرٍِِگرفتِنیِجانِجانیٌِيرِدردشِدل!
ِسهتِسیاٍشِدٍستانِجهعِبٌِتَجٌِایِذرىِبدٍنِترانٌٍِِشدِجهعِيانشِدرِاشِنعدىِنحتَیات
ِدٍیدِدستشَیی ِآندِبیرٍنٍِِکردِخشکِحَلٌِباِزد؛ِصَرتشِبٌِبارِچندینِراِخنکِآب. ِجهع.

ِاتاقِدرِحالٍِِجانِبیِدخترک.ِنشدندِترانٌِحالِیِنتَجٌٍِِبَدنِخندىٍِِگفتگَِنشغَلِسخیف
ِرفت ِتختِرٍیِیکراستٍِِنداشتِيوِنشستنِحالِکٌِبَدِستاندىِراِاشِانرژیِقدریِبٌِتحَع.

ِخَابید ِلعنتی"لبِزیرٍِِشدِجهعِخَدشِدرٍِارِجنینِدلشِدردِاز. ِکردِخرابشِحالِنحار" ِبٌِدر.
ِاینقدرِبٌِراِسیاٍشِکنَنِتاِکٌِترانٌ!ِشدِبستٌِسپسٍِِخَردِدیَارِبٌِتحکوِاینِازٍِِشدِبازِشدت

ِرٍیٍِِشدِبلندِزدىِبًت.ِنکردِشکایتیِيوِدرِکردنِبازِيَاِبیِبٌِحتیِبَدِندیدىِعصبیٍِِبراشفتٌ
 :گفتِبَدِشدىِجهعِدردِازِکٌِصَرتیِباٍِِنشستِتخت

 شدى؟ِچیزیِ-

 فًهیدم؟ِدرستِخَرد؛ِبًوِحالتِتَِ-

 :گفتِآٍردِنهیِسردرِسیاٍشِحالِازِکٌِترانٌ

 چطَر؟ِآرىِ-

ِسَزشِاز!ِکردِبرخَردِصَرتشِراستِسهتِبٌِکٌِیِنحکوِسیلیِباِشدِنصادفِحرفشِشدنِتهام
ِراِسیاٍشِتصَیرِاشکِحلقٌ.ِگذاشتِاشِگَنٌِرٍیِراِدستشٍِِکردِفرانَشِراِدلشِدردِپَستش

ِنرٍدِبیرٍنِتاِکردِنیِکنترلِسختیِبٌِکٌِصداییِباِزدِنیِنفسِنفسِخشوِازِکٌِسیاٍش.ِکردِتار
 :گفت

ِآدِنهیِبدتِکٌِتَِکردم؛ِنیِاعتهادِتَِبٌِنبایدِننِيرچندِکن؟ِکَفتِقرصارٍِاٍنِنگفتوِنگٌِ-
 ...ٍارث ِِبشیِتَام.ِکنیِسفتِرٍِپاتِجاِخَاستی
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 :گفتِسیاٍشِيایِتَيینِجَابِدرٍِِزدِيقِترانٌ

 !نیستوِحانلٌِننِ-

 :گفتٍِِزدِپَزخندیِسیاٍش

ِبندازشِنگوِبشٌِزیادِبچٌِسنِخَایِنیُِحقتٌِاینوِ- ٍِِبَدىِدٍرمِدخترِسرمِنَيایِیِاندازى!
 بری؟ِزیرآبیِننِبرایِخَایِنیِجَجٌِتَیِاٍنَقتِيست؛

ِبَد؛ِشدىِیِسنگینِيایِتًهتِنَجبِحیاِحفظ.ِنداشتِراِتَيینِيهٌِاینِطاقتِدیگرِدخترک
 :گفتِترانٌٍِِدریدِراِحیاِیِپردىِسیاٍشِيایِحرفِبارِیِسنگین

ِاینِباشٌ؟ِسفتِپاش...ِزندگيِچنینِتَِخَادِنیِدلشِکی...ِخَردمِقرصاِاٍنِازِيهیشٌ...ِننِ-
 .دارمِکٌِشدیدیِ ِخَنیِکوِبرای...ِننِتحَع

 :دادِادانٌِلرزانِصدایِباٍِِگزیدِراِپایینشِلبِشرمِباٍِِانداختِپائینِراِسرش

 .گیرنِنیِتحَعِنايانٌِيایِعادتِنَقعِدارنِخَنیِکوِکٌِکساییِ-

 ...تـِ-

 :گفتٍِِکردِقطعِراِحرفشِکرد؛ِبلندِراِسرشِترانٌِسیاٍشِصدایِشنیدنِبا

 !ِبیرٍنِبرٍِ-

ِرٍحشِکٌِیِعهیقِدردِباِنقایسٌِدرِنحیفشِپَستِسَزش.ِگرفتِاٍجِاشِگریٌِدرِشدنِبستٌِباٍِ
ِنحلِعاقبتِنکندِکردِفکرِخَدشِبا.ِبستِنقشِذينشِدرِبًارىِتصَیر!ِبَدِيیچِشدِنیِنتحهل

ِازِچقدرِچی؟ِترانٌِاناِداشت؛ِدٍستِراِشَيرشِکهیِاٍِالاقلِبکشد؟ِتیهارستانِبٌِکارشِبًار
ِنالحظٌِباِترانٌ.ِبگیردِراِسیاٍشِزدنِسیلیِجلَیِنتَانستِحتیِچراِاینکٌِبَدِشاکیِاشِناتَانی
ِآخرِيایِنفسِسیلیِیکِباِچگَنٌِکٌِبَدِفکرِاینِدرٍِِکردِپاکِاشِگَنٌِازِراِخَردىِسرِيایِاشک

ِرفتِنحاقِبٌِغرٍرش ِيایِشرارىٍِِياِشعلٌِچَنِعشقِباِکٌِدخترکیِآنِدیدِنیِچشهانشِبا.
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!ِشدِخاکسترِبٌِتبدیلِاشِزنندىِرفتارٍِِسیاٍشِباِچطَرِبَدِشدىِفرٍزانٍِِزندىِسرِآتش
ِبا.ِسازدِنیِنابَدِگردبادیِيهچَنِگذاردِنیِاشِخانٌِحریوِبٌِپاِکٌِدختریِيرِيوِِراِخاکسترش

ٍِِرفتِکردِنیِطراحیِکٌِاتاقیِبٌ.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازِترانٌ.ِشدِترِکوِيهًهٌٍِِصداِآفتابِغرٍب
ِشدِکوِشِتحَعٍِِکردِطراحیِبٌِشرٍع.ِبَدِشدىِرٍحشِتسکینِتنًاِنقاشی.ِنشستِنیزِپشت
ِبَدِگذاشتٌِتاجیرِيوِاشِنعدىِرٍیِسیاٍشِسیلیِانگار ِکاغذِرٍیِراِنخصَصشِندادِظرافتِبا!
ِبیرٍنشِریشٌِازِداردِزنستانِگردبادِگَییِکٌِساختِنیِگرِجلَىِراِدرختیِيایِشاخٌٍِِکشیدِنی
 :گفتٍِِکردِبازِيَاِبیِراِدرِعادتشِطبقِسیاٍش!ِآٍردِنی

ِبخَرِکنِگرمِرٍِنايارتِپاشَِای؟ِزندىِيَاِبادِباِتَِتیِتیِ- ِدرستِباطلٌِکاغذِاینجاِنشستی.
 ِکنی؟ِنی

ِکردِنیِرفتارِطَریِسیاٍش،ِاخالقِاینِيوِباز.ِبرداشتِلیَانِازِراِکنِنحٍَِِندادِتَجٌِبیِترانٌ
ِنقاشیِجایِجایِراِکنِنحٍَِِفشردِبًوِراِيایشِدندانِترانٌ!ِاستِنیفتادىِاتفاقیِيیچِانگارِکٌ
 :گفتٍِِپیشرفتِاتاقِدرِیِقدمِچندِسیاٍش.ِدادِيل

 !ياِکریِدیَاریِکاغذِرٍِدیَارِدرٍِ-

ِراِدستشِدٍ.ِداشتِاشارىِبَدِشدىِنصبِدیَارِبٌِچسبِباِکٌِياییِنقاشیِبٌِکلهاتِادایِنَقع
 :دادِادانٌٍِِگذاشتِترانٌِکارِنیزِرٍی

 تَن؟ِخَنٌِبریِخَایِنی...ِنیستِخَشِحالتِ-

 :گفتِلرزانِصدایِباِبَدِشدىِگردترِتعجبِسرِازِکٌِچشهًاییِباِترانٌ

 يفتٌ؟ِیک!ِنَن؟ِخَنٌِبرمِ-

 !خَنٌِتَِتنًاِنکنیِغشِیًَِخَنیِکوِکٌِتَام.ِسفرِرمِنیِدارمِننوِچَنِخب؛ِارىِ-

 :گفتِرفتٌِتحلیلِصدایِباِترانٌ
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 سفر؟ِ-

ِدٍستِکٌِکاریِيرِآزادیِتَامِرمِنیِانشبِدٍازدىِساعتِنن.ِگذاشتیوِقرارِياِبچٌِباِاالنِآرىِ-
 .بدیِانجامِداری

 :گفتٍِِشدِبلندِصندلیِرٍیِازِترانٌ

 !رمِنیِاالنِيهینِازِننِ-

ِرٍشنِظلهاتشِدلِدرِشادیِنَرِشیرینِدیدنِشَق.ِببنددِکَچکیِساکِتاِرفتٍِِگفتِياراِاین
ِخرٍجیِدرِبٌِنبلِترینِنزدیکِرٍیِکَچکشِساکِباٍِِزدِزنگِآژانسِبٌِشدِحاضرِکٌِساک.ِکرد

ِنشست ِخَردِزنگِترانٌِجلَیِنیزِرٍیِاشِگَشیِکٌِبَدِچهدانِبستنِنشغَلِسیاٍش. ِترانٌ.
ِنتاسف"ِفرانک"ِاسوِ ِدیدنِبا.ِببیندِراِگَشیِیِصفحٌِرٍیِبستٌِنقشِاسوِبتَاندِتاِشدِخوِیِکو
ِشرتشِتیِترینِقیهتِگرانِکٌِلباسیِچَبِيهراىِسیاٍش.ِزدِتکیٌِنبلِپشتیِبٌِبازٍِِدادِتکانِسر
 :بردِگَششِنزدیکِراِگَشیٍِِزدِچنگِراِاشِگَشی.ِاندِبیرٍنِاتاقِازِبَدِآٍیزانِآنِبٌ

 !...دارىِبَییِیٌِگلیِيرِخبٍِلیِداریِجاِننِسرِرٍِکٌِتَ...ِبیانِامِسایٌٍِِژیالِبگَِجَنو؟...ِالَ؟ِ-

ِباالِضربِیکِسیاٍشِیِنردانٌٍِِبلندِیِخندىِباِکٌِبَدِافکارشِننجالبِدرِغرقِقدریِبٌِترانٌ
ِصدایِبَقِیکِازِبعد.ِزدِراِتکرارشٍِِبرداشتِراِنبلِکنارِعسلیِرٍیِسیوِبیِگَشیِحرصِبا.ِپرید
 :پیچیدِگَشیِداخلِآژانسِصاحبِنسن

 بفرنائید؟ِ-

 فرستادید؟ِناشینِيستو؛ِنٌِيفتادٍِکدِ-

 .خَامِنیِعذرِشهاِازِننِشدى؛ِرانندىِرسیدنِدیرِباعخِبارٍنِبارشِخانَمِبلٌِ-

 :گفتِزیرلبٍِِکردِقطعِراِتهاسِترانٌ

 !ٍاقعاِ ِدارىِدیدنِتابستَنِاٍلِبارٍنِ-
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ِبیرٍنِکٌِساختهانِخرٍجیِدرِاز.ِشدِرايیِخداحافظیِبدٍنٍِِبرداشتِراِساکشِترانٌِزنگِزدنِبا
ٍِِدادِسالمِبَد؛ِنحترمِپیرنردیِکٌِرانندى.ِشَدِناشینِسَارِزٍدِخیلیِشدِباعخِشدیدِبارانِرفت،
ِراِاستِگذاشتٌِنباداِرٍزِبرایِکیفِدرِکٌِشکالتیِکردِنجبَرشِشدیدشِیِسرگیجٌ.ِکردِحرکت
ِگریٌِزٍرِازِکٌِچشهًایشٍِِدادِتکیٌِزدىِبارانِیِشیشٌِبٌِراِسرشِشکالتِشیرینیِحسِبا!ِبخَرد
ِناشین.ِپریدِبَدِضعفِسرِازِکٌِخَابیِازِزدىٍِحشتِناشینِشدیدِتکانِبا.ِبستِراِسَختنِنی

ِجَانیِکارشِاینِباِکٌِکردِبازِراِدرِنتَحش!ِدادِنیِنشانِراِشبِدىِناشین،ِساعتِنداشتِرانندى
ِبٌِتَجٌِبدٍنِترانٌ!ِبیَفتدِبَدِشدىِپرِبارانِازِکٌِاتَبانِکنارِجَبِدرِبَدِزدىِچهباتهٌِدرِپشتِکٌ

 :گفتِبَدِجَانِکردِبلندٍِِدادنِنجاتِنشغَلِکٌِرانندىِبٌِرٍِآندىِپیشٍِضع

 کجاست؟ِاینجاِداشتی؟ِنگٌِچراِ-

 :گفتٍِِبکشدِبیرٍنِعهیقِجَبِازِراِجَانکِشدِنَفقِباالخرىِنسنِنرد

 .ِشهاستِنسیرِبٌِنیانبرِیٌِيوِاینجا.ِشدِپنچرِناشینِخانَمِ-

 :گفتِبَدِرفتٌِباالِترسِازِکٌِصداییِباِشاکیِترانٌ

 آقا؟ِگیریدِنهیِپنچریِچراِناشینِشدىِپنچرِدٍساعت ِِ-

 :گفتِبَدِشدىِخیسِکانال ِِجَبِداخلِآبِازِکٌِجَان

ِترافیکِاینِتَِاٍردمِبراشِننِزدِزنگِنداشتِکٌِزاپاسِدٍتاِبَد؛ِشدىِپنچرِپدرمِچرخِتاِدٍِ-
 !ِرسیدمِدیرِخیلی

.ِبستِراِدرٍِِنشستِاشِقبلیِجایٍِِکردِبازِراِدر.ِخَردِنیِترانٌِسرِبٌِبارانِيایِدانٌِضربات
ِکندِعذرخَايیِجَانِآنِباِرفتارشِبرایِبایدِافتادِیادشِتاِکشیدِعهیقِنفسِچندبار ِراِشیشٌ!
 :گفتٍِِکشیدِپایین

 .ببخشیدِکردمِبازِيَاِبیِرٍِدرِاینکٌِبابتِآقاِراستیِ-
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 :گفتٍِِدادِتکانِسریِلرزید،ِنیِفکشِيَاِسَزِازِکٌِپسرک

 .کنوِنیِخَايشِنٌِنٌِ-

 .ناشینِداخلِبیاینِيستشِسردتَنِخیلیِاگرِ-

 :گفتٍِِآٍردِباالِراِسرشِرانندى

 ندارى؟ِنشکلیِشهاِنظرِازِ-

 :گفتٍِِکردِترِراِلبشِترانٌ

 .ننِبرادرِجایِيوِایشَنِنٌِ-

ِکَبیدِبًوِنحکوِراِدرٍِِنشستِجلَِسریعِباشدِترانٌِحرفِننتظرِکٌِانگارِجَانِپسر ِازِبعد.
ِافتادِراىِنقصدِسهتِبٌِکشیدِطَلِساعتِنیوِحدٍدِکٌِپنچرگیری ِکٌِبَدِنیوٍِِیازدىِساعت.
ِنحلِبٌِناشین ِرسیدِشًیادِیِنغازىِنزدیکِیعنیِترانٌ،ِدلخَاىِ ِنغازىِرٍشنِچراغِدیدنِبا.
ِعشقِراِکارشِاین.ِشَدِپیادىِکردِنجبَرشٍِِگرفتِراِگریبانشِگیرِبًانٌِکَدکیِيهانندِاشِدلتنگی
ِباِانا.ِکَبیدِنیِاشِسینٌِیِدیَارىِبٌِقلبشٍِِناآرامِدلش.ِشدِنزدیکِنغازىِبٌِآرام.ِکردِنیِتَجیح
ِرسیدن ِشدِناانیدِانیدشِنغازىِبٌِ ِشیشٌِرٍی! ِبَدِشدىِنَشتٌِ ِکَلرِتعهیرات" ِنفسِترانٌ"
 !بستِیخِنغزشِتاِنیهاِصدایِشنیدنِبا.ِشدِردِنغازىِازٍِِکشیدِیِعهیق

 !اٍندى؟ِکیِببینِبٌِبٌِ-

ِقلبشِضربانِنانندِکرد؛ِتندِراِيایشِقدم ِلیزِباعخِنابکارِبَدنِلیزِيهینٍِِبَدِلیزِزنینِانا!
ٍِِسردِآسفالتِلهسٍِِزنینِرٍیِسقَطشِبا.ِشدِزنینِرٍیِافتادنشِآخرِدرٍِِترانٌِپایِخَردن
ِشکارشِسرِباالیِکٌِکرکسیِنانندِنیها!ِکردِسقَطِيوِنیهاِدستِازِفرارِبٌِانیدشِگَییِسفت،
ٍِِنشستِزانَِرٍی.ِکردِنیِنگاىِبکشدِعقبِراِخَدشِداشتِسعیِکٌِترانٌِبٌٍِِایستادِایستد؛ِنی
 :گفتِپًنیِلبخندِبا
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 !ِکنِصداِشًیادٍ!ِبزنِجیغِ-

ِتَجٌِباِکٌِترانٌ!ِکَبیدِزنینشِبٌِنحکوٍِِگرفتِراِاشِشانٌِيردٍِنیهاِاناِشَدِبلندِکردِسعیِترانٌ
ِکشیدِجیغِدردِازٍِِشدِبرابرِيزارِدردشِضربٌِاینِباِداشتِدردِکهرِاٍضاعشِبٌ ِترسشِاز.

 :زدِلبِنلتهسانٌِریختِنیِاشِگَنٌِرٍیِاختیارِبیِاشکًایش

 .کنوِنیِخَايشِبرم؛ِبزارِ-

 :گفتٍِِانداختِباالِراِيایشِابرٍِنیها

 !الشخَرِنیهاِگنِنیِبًوِچراِبدمِنشَنتٍِایساِبری؟ِ-

ِنغزشِدرِکٌِقلبشِناننظوِضربانِصدایِباِصدایشٍِِخَردِنیِبًوِترانٌِيایِدندانٍِحشتِاز
ِبَدِشنیدىِکنَنِتاِکٌِبَدِسنفَنیِترینِترسناکِکَبید،ِنی ِجیغٍِِکردِجهعِراِتَانشِتهامِانا!

 :کشید

 !کهکِ-

 .داشتٍِاقعیتِاناِبَدِنشکلِبرایشِباٍرشِکٌِشنیدِراِآشناییِصدای

 !کنی؟ِنیِداریِغلطیِچٌِببینوٍِایساِ-

ِکلٌِیک.ِکردِبلندٍِِگرفتِیقٌِازِراِنیها.ِآندِخیابانِطرفِاینِسرعتِباٍِِزدِدادِراِجهلٌِاینِشًیاد
ِبلندٍِِکردِغلبٌِدردشِبرِترانٌ.ِبَدِفحاشیٍِِزدنِلگدِنشغَلِزنین،ِرٍیِکردِپرتشٍِِزدِبًش
ِشد ِرفتِشًیادِطرف. ِدیدِنهیِراِشًیادِتاِیافتٌِنجاتِکندِباٍرِتَانستِنهی. ِترانٌِسهتِشًیاد.

ِشکستنِباعخِکردنِپیداِنجافتِحسٍِِترانٌِدلتنگِدل.ِکردِنگايشِزنانِنفسِنفسٍِِبرگشت
ِازِگیجٍِِالجَنِنیها.ِشَدِبلندِتاِدادِنیهاِبٌِفرصتیِاینٍِِبَدِتهاشاِغرقِکٌِشًیاد.ِشدِبغضش
ِدرِاشِدلتنگیِرٍزيایِبرایِراِتصَیرشِخَاستِنیِبَد؛ِشًیادِتهاشایِنحَِترانٌ.ِبرخَاستِزنین
ِکندِذخیرىِشلَغشِذين ِبَدِکردىِسختِبرایشِراِکارِتندِبارانٍِجَدِانا! ِاشِقرارىِبیِدل.
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ٍِِکردِخارجِضاننِازِراِچاقَاشِنیها.ِکَبیدِنیِاشِسینٌِیِقفسٌِبٌِِافتادىِدامِبٌِگنجشکِيهچَن
 :گفتٍِِکشیدِجیغِترانٌ!ِزدِراِترانٌِچشوِرعدیِنانندِبرقش

 !باشِنَاظبِ-

ِکشیدِایِنعرىِایِشدىِشکارِشیرِچَنِشًیادٍِِآندِفرٍدِشکهشِبرِنیهاِتیزِچاقَیِبرگشتِتاِشًیاد
 .ِدٍیدِنانعلَنیِنقصدِبٌِبعدٍِِکردِنگاىِشًیادِبٌِترسِباِاندکیِنیها.ِافتادِزنینِرٍیِسپسٍِ

ِقدریِبٌِرٍیشِپیشِتصَیر.ِبَدِگیجٍِِنبًَتِدخترکِباشد؛ِزدىِترانٌِجگرِبرِراِزخوِنیهاِگَیی
ِپیِدرِپیِسهفَنیِ ِشب،ِنفَذِغیرقابلِتاریکی!ِبیندِنیِخَابِبردِگهانِکٌِبَدِدرکِغیرقابلِبرایش
ِتردیدٍِِبغضِباِترانٌ!ِپیچدِنیِخَدشِدرِخیابانِآسفالتِرٍیِخشوٍِِدردِازِکٌِایِنعشَقٌِباران،
 :کشیدِجیغ

 !شًیاد؟ِ-

!ِبَدِشدىِنیخِزنینِدرِگَییِاشِشدىِکرختِپايایِاناِکند؛ِپرٍازِراِفاصلٌِخَاستِنیِدلش
ِيهٌ.ِدادندِنیِنسابقٌِاشِگَنٌِرٍیِاشکٍِِبارانٍِِکشیدِنیِسردٍِِخیسِآسفالتِرٍیِراِپايایش

ِلهسِراِزنینِپايایشِچراِکٌِکندِپیداِراِاینِدلیلِتَانستِنهیِلحظٌِآنِدرٍِِبَدِشًیادِفکرشِی
ِسهجِیِشاخٌ.ِآندِفرٍدِشًیادِکنارِترانٌٍِِشدنِجانِبیِيایشِزانَِرسیدِکٌِشًیادِبٌ!ِکنند؟ِنی

ِدردٍِِبارانِقطراتِچکیدنِازِشًیاد.ِفرستادِگَششِپشتِبَدِخیسِبارانِآبِازِکٌِرا،ِنَيایش
ِنًوِترانٌِبرایِکٌِچیزیِتنًا!ِاستِزندىِينَزِدادِنیِگَاىِاینٍِِبَدِفشردىِيوِرٍیِراِچشهًایش

ِبَد ِخَنِازِبَدِقرنزِعهیقشِزخوِيیبتِازِشًیادِدستان. ِبٌِخَن؛ِازِحجوِاینِدیدنِباِترانٌ.
ِراِگلَیشِداریِطنابِسانِکٌِبغضیِباٍِِزدِزنگِاٍرژانسِبٌ.ِکردِعهلِزدِسرشِبٌِکٌِفکریِاٍلین
ِخَردِلیزِزنینِرٍیِبرِدستشِازِگَشیٍِِدادِراِآدرسِفشردِنی ِسرنا،ِازِشایدِداشت؛ِلرزِترانٌ.

ِراِنحبَبشِچشهانِبارانِدرشتِقطراتِتاِداشتِنگٌِشًیادِچشهانِباالیِراِدستش!ِترسِازِشاید
 :گفتٍِِکردِترِراِخشکشِلب.ِنداشتِراِبارِيهٌِاینِتحهلِترانٌِکَچکِرٍح.ِنکندِاذیت
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ِدانن.ِگرفتِيوِرٍِتَِِداننِننِشَنی!ِصبَرمِگرگ ِِباشِقَی...ِشًیادِنیارِکوِتَِانا...ِاٍردمِکوِ-
 ...باشٌِآخرشِاینِدمِنهیِاجازىِنن!ِپدرنوِداننِگرفت،ِنادرمُِ

 :دادِادانٌٍِِکردِيقِيق

ِدعامِِیِيهٌِاالنِباٍرکنِانا...ِانا!ِلبخندمٍِِخَشبختیِیِتشنٌِآرانشو،ِیِتشنٌِشًیاد،ِتشنهٌِ-
 .بذارمِجَنتِرٍیِرٍِجَنوِحاضرمِقسو،ِناىِنَرِيهینِبٌ.ِتَعٌِکشیدنِ ِنفس

ِبستِراِچشهًایشِجانِبیٍِِرنقِبیِشًیاد ِگَییِکٌِناندِحرکتِبیِجَری! ِاستِسالًاستِ
ِبلندترینِباٍِِزدِنیِچنگِراِخیابانِيایِسنگفرشِترانٌ.ِکشیدِجیغٍِجَدشِتهامِباِترانٌ!ِخَابیدى
ِزدِنیِفریادِراِاشِنعشَقٌِتنًاِاسوِصدایش ِجلَیشِچراغِنَرِسهتِآنبَالنسِآژیرِصدایِبا!

ٍِِآٍردِبیرٍنِپنجرىِازِراِسرشِرانندى!ِایستادِناشینِکنترلٍِِبَقِچندینِزدنِباِآنبَالنس.ِدٍید
 :گفت

 ...کیِناشینِزیرِرفتیِنیِاگرِخبرتٌ؟ِچٌِخانَمِ-

 :گفتٍِِکَبیدِآنبَالنسِدرِبٌِترانٌ

 .رفتٌِحالِاز...ِکهکِبیاین...ِشًیادِ-

ِدٍیدندِشًیادِیِپریدىِرنگٍِِجانِبیِجسوِسهتٍِِشدندِپیادىِآنبَالنسِازِنردِدٍ ِراِشًیاد.
 :گفتِترانٌِبٌِرٍِآنبَالنسِرانندى.ِدادندِجایشِناشینِداخلٍِِگذاشتندِبالنکاردِرٍی

 يستید؟ِآقاِاینِيهراىِشهاِخانَمِ-

 :زدِلبِترانٌ

 نَنٌ؟ِنیِزندىِ-

 :گفتٍِِزدِاستارتِشد،ِنطهئنِعقبِدرِشدنِبستٌِازِکٌِرانندى
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 .حالٌِبدِنریضتَنِخانَمِکنیدِعجلٌِآین؟ِنیِناِيهراىِشها.ِانیدٍارمِ-

 :گفتِاشِگرفتٌِصدایِباٍِِزدِدٍرِراِناشینِترانٌ

 ...آمِنیِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

ِتاِفشردِيوِرٍیِراِيایشِدندانِتهام.ِکشیدِتیرِشکهشِيایِبخیٌِتهامِکرد،ِبازِکٌِراِچشهًایش
 :گفتٍِِشدِبلندِيهراىِنخصَصِصندلیِازِکیا.ِنکشدِفریادِدردِاز

 !بدٍزنِزیپِبراتِبگَِدیگٌِنکنِبخیٌِشیِنیِپارىِيهشِاینقدرِکٌِتَِداداشِ-

ِبزندِکیاِشَخیِبٌِلبخندیِتَانستِفقطِزیادشِدردٍِجَدِباِشًیاد ٍِِانداختِنگايیِاتاقِبٌ.
 :گفت

 شد؟ِپیداتِکجاِازِتَِ-

ِدردِازِشًیادِچشهًایِيوِبازِتختِخفیفِخَردنِتکانِاز.ِدادِتکیٌِتختِرٍیِراِدستشِدٍِيرِکیا
 :گفتٍِِبرداشتِراِدستًایشِفَراِ ِکیاپاالن.ِشدِبستٌ

 !داشِشرنندىِ-

 :پرسیدِخشدارشِصدایِباِبازٍِِکردِبازِچشوِشًیاد

 اٍندی؟ِکیِتَِ-

 :گفتٍِِخاراندِراِطاسشِسرِکیا

 .ریختٌِنیِاشکِتختتِکنارِصبحِتاِطفلیِدخترى.ِاٍندمِبَدِصبحِيفتِساعتِحدٍداِ ِاالنِيهینِ-
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ِازِدریغِانا.ِبیاٍردِخاطرِبٌِراِترانٌِآخرِيایِحرفِکردِسعیٍِِگفتِنَچیِدیشب،ِیادآٍریِباِشًیاد
.ِباشدِترانٌِیِخَردىِترکٍِِخشکِلبانِخَردنِتکانِشايدِتَانستِنیِفقطِآخرِلحظات!ِکلهٌِیک
 :گفتٍِِربتِدريوِيایشِاخوِباشد،ِکردىِگریٌِترانٌِاینکٌِشنیدنِاز

 باشٌ؟ِکردىِگریٌِنعلَمِکجاِازِ-

 :گفتٍِِکردِاشارىِتختِیِلبٌِبٌِکیا

ِِجای!ِنشتیِکٌِنداریِادراریِشبِ- .ِگفتِشیرینِبرایِرٍِناجراٍِِخَنٌِبٌِزدِزنگِصبح.ِاشکاش 
ِسرگیجٌِانگارِبرىِراىِدرستٍِلیِتَنستِنهی.ِتختِیِلبٌِگذاشتٌِرٍِسرشِدیدمِاٍندمِجلدیِننو

 .رفتِبعدِزدِسرمِیٌِيهینِبرایِداشت

ِنهناکِترانٌِاشکِازِينَزِتختِیِنالفٌ.ِبردِبَد،ِدادىِنشانِکیاِکٌِجاییِسهتِراِدستشِشًیاد
ِنشتِراِنالفٌٍِِبستِراِچشهًایشِکرد،ِلهسِراِاشِنعشَقٌِيایِاشکِشًیادِدستٍِقتی.ِبَد
ِکرد ِکشیدِپرِخاطرشِازِدردٍِِبَدِشدىِتندِقلبشِضربان. ِآٍرد،ِدرنهیِسرِشًیادِرفتارِازِکٌِکیا.

 :گفت

 !يَیج؟ِانسالِدٍست،ِپارسالِنا؟ِسهتِآیِنهیِنحلِتَِآیِنیِشًیاد،ِآقِشدیِنرامِبیِراستیِ-

 :گفتٍِِکردِبازِراِچشهانشِنیلشِعالرغوِشًیاد

 .ِعشقیِخبِخَابیِآمِنیِننٍِقتیِ-

 :گفتٍِِبردِشلَارشِجیبِداخلِراِدستشِيردٍِپاالنِکیا

 !زٍدترِنهَرِیٌِخبِنگٌ؟ِجغدیِ-

 .ِشٌِنیِآزادٍِقتوِاٍنهَقعِسرکارمِ-

 اٍنجا؟ِآیِنیِچراِپسِ-
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ِبرایِنحلِاٍنِيایِآجرِتکِتک!ِرٍِخاطراتوِکنوِنیِبَِآمِنیِدستو،ِگیرمِنیِخَبِعرقِشیشٌِیٌِ-
 .ستِخاطرىِنن

ِبَدِترانٌِخاطرى،ِازِشًیادِننظَرِدانستنِنیِکیاِيوٍِِشًیادِيو ِشًیاد. ِبَِراِنحلٌِياِشبِ
ِِچندباری.ِشَندِزندىِبرایشِشیرینشِيایِرٍزِتاِکشیدِنی !ِدیدِنیِياِکَچٌِدرِراِنحبَبشِسراب 
ٍِِنشرٍبِيایِقَطیِفقطِکارشِاینِباِاٍِانا.ِگشتِنیِبرِاشِخانٌِبٌِگذراندنٍِقتِندتیِازِبعد

 :گفتٍِِانداختِباالِابرٍییِکیا!ِکردِنیِخالیِراِسیگارِيایِپاکت

 .اٍندیِيَشِبٌِبدمِخبرِبرمِننِ-

 :گفتٍِِکشیدِایِخهیازى.ِبرگشتِبرگٌِیکِباِندتیِازِبعدٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِازِکیا

 .بریوِتَنیوِنی.ِدادمِانجامِياتَِکار!ِپَشَندنِبیهارستانِنخصَصِلباسِبراتِبَدىِکحیفِلباساتِ-

ِآخٍِِکشیدِتیرِيایشِبخیٌِکرد؛ِشدنِبلندِقصدِتاِشًیاد ِکردِزنزنٌِیَاشیِ ِرٍیٍِجَدِاینِبا.
ِاشارىِصندلیِرٍیِيایِقرصِبٌ.ِبرداشتِقدمِچندِاشِگیجٌِسرِبٌِتَجٌِبدٍنٍِِایستادِپايایش

 :گفتٍِِکرد

 خَای؟ِنیِدکتر؛ِبًتِدادىِنسکنِ-

 :گفتِشدٍِخوِکهیِدردِازِشًیاد

 .بدىِتاِسٌِدٍِآرىِ-

ِجَانیِخانَم.ِخَاستِکهکٍِِرفتِپرستاریِایستگاىِسهتِآٍرد،ِنهیِدرِسرِياِقرصِازِکٌِکیاپاالن
 :پرسیدِخشکٍِِکردِشًیادِبٌِنگايی.ِآندِاتاقِداخلِپرستاریِیَنیفرمِبا

 داری؟ِدردِ-

ِدٍٍِِبرداشتِصندلیِرٍیِازِراِقرصِیِکیسٌِپرستار.ِدادِتکانِنحبتِیِنشانٌِبٌِراِسرشِشًیاد
 :گفتٍِِگرفتِشًیادِسهتِنسکنِعدد
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 .کنیِنصرفِرٍِياتِکنِخشکِچرکِخَنٌِبریِتاِبخَرِرٍِياتِنسکنِفعال ِِ-

 :کردِتاکیدٍِِگذاشتِشًیادِدستِکفِياراِقرص

 .بشٌِنصرفِسرساعتِحتهاِ ِياِبیَتیکِآنتیِ-

ِیِکیسٌِپرستار.ِبلعیدِياراِقرصِشًیادٍِقتِفَتِبدٍنٍِِدادِشًیادِدستِراِنعدنیِآبِبطریِکیا
 :دادِادانٌٍِِگذاشتِاٍلشِجایِراِقرص

 .نشَِخوِنکن،ِبلندِسنگینٍِسایلِياِبخیٌِنخَردنِجَشِتاِ-

 :گفتٍِِانداختِگردنشِدٍرِراِشًیادِدستِکیا

 !باشٌِگرمِشهاِدمِ-

 :گفتِشًیادِرسیدند،ِکٌِبیهارستانِخرٍجیِدرِبٌِکیاٍِِشًیاد.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازِپرستار

 .بگیرِننِبرایِتاکسیِیٌِ-

 :گفتٍِِرفتِاصلیِخیابانِسهتِکیا

 .نشتیِيستِننِناشینِ-

ِبعدٍِِشَدِسَارِتاِکردِکهکِدشًیادِبٌِابتدا.ِشدِبازِياِدرٍِِچرخاندِناشینِقفلِدرِراِکلیدِکیا
 :گفتِزنانِنفسِنفسِشًیاد.ِشدِسَارٍِِزدِدٍرِراِناشینِخَدش

 دادن؟ِرٍِخَدمِيایِلباسِ-

 :گفتٍِِزدِاستارتِکیا

 .گذاشتوِکیسٌِتَِآرىِ-

 .رمِنیِخَدمِآژانسِیٌِدمِبرٍِطَالنیٌِرايوِخَنٌِبرمِخَامِنیِننِ-
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 .ببرنتِبدىِآدرسِنیستوِبلدِرٍِتِخَنٌِ-

 .دمِنهیِزحهتِداداشِجَنِ-

 !بدىِآدرُسِِنبرِحرفِ-

ِکردىِتازىِراِيایشِزخوِیِيهٌِترانٌِدیدن.ِشدِياِخیابانِنحٍَِِگفتِکیاِبٌِراِآدرسِتهامِشًیاد
ِبَد ِنکندِگفت؟ِنیِشًیادِبٌِراِچیزیِچٌِنالٌٍِِبغضِباِترانٌِکٌِبیاٍردِیادِبٌِتَانستِنیِکاش.
ِتهنایِانا.ِغوٍِِبَدِتهناِپرازِاشِآبیِیِتیلٌِدٍِآنِباشد؟ِخَاستٌِکهکیِنکندِباشد؟ِشکستٌِقسو
ِکشِراىِاینِکیِنشدِنتَجٌِدیگرِکٌِزدِپاٍِِدستِيایشِسَالٍِِافکارِباتالقِدرِآنقدرِشًیادِچی؟
ِبلندِغلَطٍِِغلطِنفسِبٌِاعتهادِباٍِِکردِنیِنگاىِياِکَچٌِبٌِگردانِسرِکیا!ِرسیدِپایانِبٌِآندى
 :گفتٍِِکردِایِنالحظٌِباِیِسرفٌِشًیاد.ِخَاندِنیِياراِکَچٌِاسو

 .يهنجاستِدارِنگٌِ-

 :گفتٍِِکردِترنزِکیا

 ...کنوِکهکتِبذارِ-

 :گفتٍِِگرفتِراِدستشِشًیادِشَدِپیادىِخَاستِتاٍِ

 .گرمِدنتِيینجاشوِتا.ِرمِنیِخَدمِنشَ؛ِپیادىِدیگٌِنٌِ-

ِراِدستش.ِرفتِخانٌِتاِدخرتِزبرِيایِتنٌِکهکِباِشًیادٍِِرفتِکیاِکردنِپارىِتیکٌِتعارفِازِبعد
ِبٌ.ِرفتِخانٌِداخلٍِِکشیدِپایینِراِدستگیرىٍِِکشیدِعهیقِنفسِا.ِشدِبازِدرٍِِفشردِزنگِرٍی
 :گفتٍِِزدِچنگِراِلپشِفلَر.ِبَدندِشًیادِبٌِخیرىِحضارِیِيهٌ!ِخَابیدِياِيهًهٌِتهامِبارىِیک

 پسر؟ِاٍردیِخَدتِسرِبٌِبالِچٌِعالو،ِخاکٍِایِایِ-

 :گفتٍِِکردِظریفیِاخوِشًیاد
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 .نیستِنًهیِچیزِ-

 :گفتٍِِگذاشتِديانشِداخلِراِبَدِکندىِپَستِبرایشِشًرامِکٌِخیاریِازِایِتکٌِستارى

 .شًیادِآقاِدیگٌِکردنِتَنِبستریِکٌِبَدىِنًوِحتهاِ ِ-

ِکردِعذرخَايیِلبِزیرِرفتِنیِياِپلٌِطرفِبٌِکٌِيهانطَرِشًیاد ِزدىِنوِگلِچشهانِباِفلَر.
ِاشکشِلبالبِچشهانِباٍِِاتاقِداخلِخزیدِفلَرِکٌِببنددِراِاتاقشِدرِخَاستِشًیاد.ِرفتِدنبالش
 :گفت

 بَدی؟ِکجاِدیشبِ-

 :گفتٍِِدرآٍردِراِبیهارستانِرنگِآبیٍِِنازکِپیرينِکندیِباِشًیاد

 .خَردمِچاقَِخَای؟ِنیِراستشَ...ِبیهارستانِ-

 :گفتِتعجبِباٍِِِشَدِفارغِپیراينِدرآٍردنِازِتاِکردِکهکشِفلَر

 کنی؟ِنهیِرٍِبدبختِنادرِدلِفکرِتَِشًیاد!ِچاقَ؟ِ-

 :گفتِرحهیِدلِباٍِِگزیدِراِپایینشِلبِفلَر.ِشدِپیداِِياِبخیٌِجایِآند؛ِدرِکٌِپیراين.

 کردى؟ِکارِچیِببینِبشکنٌِدستشِ-

 :گفتٍِِزدِپَزخندیِشًیاد

 !نداشتِشدنِرٍِرٍبٌِجیگرِترسٍَِِبَدِنَذیِچَنِچرا؟.ِزدِنانردیِبٌِپشت،ِازِ-

 :گفتٍِِرفتِدريوِيایشِاخوِفلَر

 راجبهَن؟ِکنٌِنیِفکرِِچیِستارىِِاالنِشی؟ِنیِدرگیرِپاییِسرٍِبیِيرِباِچراِ-

 :غریدٍِِفشردِبًوِراِيایشِدندانِسَزانشِخشوٍِِاخوِباِشًیاد
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 ...خفتِرٍِنردمِدخترِالکردارِ-

 :گفتٍِِرفتِدرِنزدیکِفلَر.ِشدِشًیادِدادنِادانٌِنانعِخَردِتاقِدرِبٌِکٌِایِتقٌِصدای

 تَیی؟ِشًرامِ-

ِراِچشهانشِسیايیِظلهاتِِبراقشِشیطَنِچشهان.ِاٍندِتَِدرِالیِازِستارىِیِکلٌٍِِشدِبازِدر
ِفلَر.ِنداشتِشًیادِازِکانلیِدیدِستارىِبَد،ِایستادىِشًیادِبٌِپشتِفلَرِچَن.ِدادِنیِجلَىِزیباتر
 :گفت

 جان؟ِستارىِبفرناِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندیِستارى

 .شدىِبلندِبَشِجانِنانانِبَدىِزیادِانگارِخَرشتِزیرِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِفلَر

 .عزیزمِآمِنیِاالنِ-

 :گفتٍِِکشیدِاتاقِداخلِسرکیِستارى

 .شیدِخَبِزٍدترِيرچٌِانیدٍارمِ-

 :گفتٍِِکشیدِپَفیِشًیاد.ِبستِراِدرٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِازِبعدٍِ

 اینجا؟ِگٌِنیِچیِاینِصبحِیِکلٌِ-

 :گفتٍِِزدِشًیادِحرفِازِلبخندیِفلَر

 .اٍندِدیشبِ-
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!ِشدِپشیهانِراىِیِنیهٌِانا.ِافتادِراىِاتاقشِحهامِطرفِراستِیکِشًیادٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِازِفلَر
ِاتاقِبٌٍِِپَشیدِسختیِبٌِراِاشِخانٌِپیرين.ِبیاٍردِکاغذِرٍیِخَاستِنیِکٌِبَدِذينشِدرِشعری
ِاتاقٍِارد.ِشَدِپیداِيایشٍِسیلٌِدرِکاغذٍِِندادِیکِبایدٍِِبَدِنحصلِاٍِنباشدِيرچٌ.ِرفتِشًرام

ِیکٍِِنداد.ِرفتِتحریرِنیزِسهت.ِزدِنیِچشهکِشًیادِبٌِادبیاتشِکتابِزیرِدفترٍِِندادِشدِکٌ
ِنداد.ِاتاقشِبٌِبرگشتٍِِبرداشتِياراِنیَىِپَستِپیشتدستیِتَیِچاقَی.ِبرداشتِدفترِازِبرگ
ِشًیاد.ِداشتٍِاِنَشتنِبٌِراِقلوِبَدِذينشِدرِآنچٌِيرِسپس.ِتراشیدِچاقَِتَسطِنًارتِباِرا

 :چیندِنیِيوِکنارِپازلیِنانندِراِشًیادِحسِيوِیِدنبالٌِکلهاتٍِِنَشتِنی

 گرفتِنگايوِبَدمِکٌِزلفتِتصَیرَِگٌِتهاشا

 گرفتِانانوِنگايتِرسیدمِچشهتِبٌ

 افسَنگرندِچٌِگیسَانت

 گرفتِجانوٍِِکردِرياِچلٌِزِتَِابرٍیِکهان

 نادرینِآرانشِیادآٍرِتَِجهال

 گرفتِجانوِتَِعشقٍِِدادِجانِنادرِعشقِ

 شدمِگلِیِااللٌِپیِدرِننو

 ِگرفتِنگايوِخاریِکٌِدمِيهان

 عطشِسرابِزلفتِاقیانَسِنَج

 گرفتِجانوِنشتلق؛ٍِِآٍردِعطرتِسحرِنسیو

 بَدِتَِدنیایِنبًَتِنجنَنِکٌِدمِيهان

 گرفتِنگايوِازِنفسِلیلیِکٌِگَییِتَ
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 بَدِسرٍِسرمٍِِغرٍرِپرِرگوِدرِخَن

 گرفتِجانوِکٌِگَییِتَِسرفکندىِغرٍرمِشکستی

 بَدِسنگِازِآزرِتَِلبخندِیادِيردمِبٌ

 گرفتِجانوِزِراِنفسِیارِدیدارِیاد

 تَِخرانانِيایِقدمِزنگِفرانَشِنیشَدِنگر

 گرفتِجانوِکٌِالتًابیِيهان

 رسیدِکیًانِبٌِقلبوِيایِتپشِصدای

 گرفتِجانوِکٌِچشهتِسیايی

 تَست؟ٍِحشیِکارِعاشقیِنگرِصبَرا

 .گرفتِجانوِکٌِاشتبايیِيهانِصبَری

 (شًیادِ ِخَدِازِشعر)

ِلهسِازٍِِخَاندِراِشعرِياِبارٍِِياِبار(ٍِحشیِصبَرِ )نَشتِپرانتزِدرِزیرشٍِِنَشتِراِشعرِاین
ِاشِنَشتٌِبٌِنتحیرٍِِزدِشیرینیِلبخندِدارد؛ِنیِبرِقدمِبارِاٍلینِکٌِکَدکیِنحال.ِبردِلذتِکلهاتش

 :گفتٍِارِزنزنٌٍِِکردِنگاى

 !دختر؟ِکردیِکارِچیِننِباِتَِ-

ِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)
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ِتاریکٍِِبَدِبستِبنِپیچیدِنیِایِکَچٌِيرِدر ِشنیدىِصداییِاناِکشیدِنیِجیغٍِجَدِتهامِبا.
ِترانٌِقلبِدرِزٍرشِتهامِباِراِچاقَاشِنیهاٍِِکردِبرخَردِزبرٍِِسردِدیَارِبٌِپشتشِباالخرىِشد؛ِنهی
ِآبِدلسَزیِباِغزالٌ.ِپریدِخَابِازِخَدشِجیغِصدایِباٍِِکشیدِجیغِدلشِتٌِازِترانٌ!ِکردِفرٍ

ِاشکٍِِسردِيایِعرقِترانٌ.ِگرفتِترانٌِسهتِراِزندِنیِبًوِاستٍِقتِخیلیِبَدِنعلَمِکٌِقندی
.ِبَدِخراشیدىِگلَیشِراىِتهام.ِخَردِلیَانِداخلِخنکٍِِشیرینِآبِازِقلَپیٍِِکردِپاکِراِيایش
 :گفتٍِِنشستِتختِرٍیِکنارشِغزالٌ

 ِبًتری؟ِ-

 :گفتِغزالٌٍِِدادِتکانِنحبتِیِنشانٌِبٌِراِسرشِترانٌ

 .بخَریوِبیاِعزیزدلو؛ِحاضرىِنايارِ-

 :گفتٍِِنَشیدِآبِازِدیگرِیِجرعٌِچندِترانٌ

 .گذشتِسالِيزارِبرامِدیرٍز.ِخالٌِندارمِنیلِ-

 کنٌ؟ِنیِاذیتتِسیاٍش.ِقبلِازِبیشترِحتیِترانٌِشدیِضعیفِتَِچی؟ِیعنیِندارمِنیلِ-

 :گفتٍِِکردِاشارىِچشهشِپایینِدلخراشِکبَدیِبٌِترانٌ

 چیٌ؟ِاسهشِاینِگَشو؛ِتَِزدِخیالشٍٍِِيوِبرایِ-

 :گفتِنتحیرٍِِخَردِجاِغزالٌ

 نیست؟ِنزاحهٌِکارِنگٌِشدى؟ِنزاحهتِخیابَنِتَِیکیِنگفتیِنگٌِ-

ِِکار...ِنٌِ-  .سیاٍش 

 دٍنٌ؟ِنیِبًرانوِ-

 :گفتٍِِکشیدِصَرتشِرٍیِدستیِترانٌ
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 .شدمِتَِنزاحوِکٌِخَنٌِبرمِحالِاٍنِباِنتَنستوِ-

 :گفتٍِِگرفتِترانٌِدستِازِراِخالیِلیَانِغزالٌ

.ِبزنٌِپسرىِاینِبٌِچیزیِتشریِتاِبگَِبًرامِبٌِگوِنیِنن.ِننیِنًهَنِترینِنراحوِتَِچیٌ؟ِنزاحوِ-
 کرد؟ِاینکارٍِچجَریِبَدِخَبیِپسرِکٌِسیاٍش

 :گفتٍِِزدِعصبیِپَزخندِترانٌ

ِنندازى؛ِعقبِرٍِنَاجبشِجیرىِیَقتِتاِکردِتقدیهشِدستیِدٍِبابامِترانٌِگفتِتاِبًزادِعهَِتشر؟ِ-
 پسرش؟ِبٌِبزنٌِتشرِاٍنَقت

 :گفتٍِِشدِبلندِغزالٌ

 .بگیریِجَنِبخَرِنايارِبیاِبًترى؟ِسیاتیکتِدردِشی؟ِبلندِتَنیِنیِ-

ِسنگفرشِباِبرخَردِازِکردِنیِدردِپايایشِکفِينَز.ِآندِپایینِتختِازٍِِدادِتکانِسرِفقطِترانٌ
ِصندلیِرٍیٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِاز.ِبَدِدادىِدستشِکارٍِِبَدِآندىِدرِکفششِیِکًنٌِکفی.ِخیابان

ِجلَیِراِبشقابٍِِکشیدِخَدشِبٌِنسبتِترانٌِبرایِبیشتریِغذایِغزالٌ.ِنشستِخَریِنايارِنیز
ِگذاشتِترانٌ ِکردِنايارشِخَردنِبٌِشرٍعِنعتلیِبدٍنِکٌِبَدِگرسنٌِقدریِبٌِدخترک. ِاٍاخر.

 :دادِجَابٍِِبرداشتِاپنِرٍیِازِراِسیوِبیِگَشیٍِِشدِبلندِغزالٌ.ِخَردِزنگِخانٌِتلفنِغذایشان

ِباشٌ...ِآيا...ِتًرانِبیارشِآرىِبًترى؟ِجَنِپدرِحال...ِخَبٌ؟ِتیامِخَبی؟ِجانِرانینِسالم...ِالَِ-
 .خداحافظِقربانت...ننتظرتَنوِپس...ِپدرجَنِ ِنًوِراحتٌِيرجا

 :گفتٍِِکردِآبِپرازِراِجلَیشِلیَانِترانٌ

 تًران؟ِگردنِنیِبرِتیامٍِِرانینِ-

 :گفتِخندىِباِبَدِشگفتٌِگلشِازِگلِکٌِغزالٌ
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 بَدی؟ِسادىٍِایِگَشِآرى،ِ-

 !زدیِنیِحرفِجیغِباِتقریباِ ِذٍقتِازِ-

 :گفتٍِِگذاشتِسینگِدرٍنِآشپزخانٌِداخلِنیزِرٍیِازِياراِبشقابِغزالٌ

 ندیدم؟ِرٍِپسرمٍِِشَيرٍِقتٌِچندِدٍنیِنیِ-

 :گفتٍِِگذاشتِسینگِداخلِراِترشیِيایِپیالٌِترانٌ

 .نباشیِتنًاِپیشتِنَندِنیِتیامِپدرش؛ِدردٍِِدٍاِدنبالِرفتِنیِرانینِآقاِخبِ-

 :گفتٍِِکردِکفیِراِاسکاچِغزالٌ

 .نَندِنیِتنًاِدستِرانینِخبِنٌِ-

ِکردِنیِبرداریِفیلوِکیِيارٍِنردٍنٌ!ِنَندیِتنًاِياِدانادٍِِعرٍسٍِِبرداریِفیلوِباِتَِامِاینجَریِ-
 ٍقت؟ِچندِاین

 :گفتٍِِزدِکفِياراِبشقابِغزالٌ

 .پدرشَنِپیشِبرىِشَيرمِبرادرِگردنِنیِبرِدارنِکٌِيوِحاالِرانین؛ِدٍستایِازِیکیِ-

 :گفتٍِِکردِرٍشنِراِکتریِزیرِترانٌ

 داشتید؟ِاینارٍٍِِبریدنِنافِیِقضیٌِيوِرانینِآقاٍِِشهاِسَال؟ِیٌِخالٌ؟ِ-

ِفرقِقبال ِِباِچیزِيهٌِخب.ِنذاشتِاسوِياِبچٌٍِِنَزاداِرٍِدیگٌِکسیِبًرامٍِِغزلِازدٍاجِبعدِنٌِ-
 کنی؟ِنیِرٍشنِرٍِتلَیزیَنِکنارِضبط.ِبَدِکردى

 :گفتٍِِرفتِپذیراییِسهتِترانٌ

 بذارم؟ِرٍِاٍردمِخَدمِباِکٌِنَاریِشٌِنیِ-



 www.Novel98.com 285               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بذارِ-

ِراِصدایشٍِِگذاشتِضبطِداخلِراِکردِنیِنقاشیِآنِباِکٌِکاستیِنَارِکَچکشِساکِداخلِازِترانٌ
 :کردِزیاد

 صداِبیِصدایِبا

 بلندِکَىِیٌِنخ

 کَتاىِخَابِیٌِنخ

 نردِیٌِبَدِنردِیٌ

 فقیرِدستًایِبا

 نحرٍمِچشهًایِبا

 خستٌِپايایِبا

 نردِیٌِبَدِنردِیٌ

 سیاىِتابَتِباِشب،

 چشهًاشِتَیِنشست

 ستارىِشدِخانَش

 خاکِرٍیِافتاد

 نَندِنهیِيوِاشِسایٌ

 سرشِپشتِيرگز

 خستٌٍِِبَدِغهگین
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 تنًاِتنًای

 تشنٌِلبًایِبا

 چشهٌِیٌِعکسِبٌ

 ببینٌِتاِنرسید

 قطرىِقطرى،

 آبِقطرىِ ِآب،ِقطرىِ 

 تپشِبیِشبِدر

 طرفِاٍنِطرف،ِاین

 بشنفٌِتاِافتادِنی

 ...ِصداِصدا؛

 ...پاِصدای

 (تنًاِنرد_فرياد)

 :کردِاعتراضٍِِکردِخشکِراِدستًایشِشَییِظرفِکنارِیِحَلٌِباِغزالٌ

 .کنِعَضشِبذار،ِشادِچیزِیٌِترانٌٍِایِ-

 :گفتٍِِدادِقَرتِيایشِغصٌِتهامِباِرٍِبغضشِترانٌ

 دارید؟ِآژانسِاشتراکِ-

 :گفتٍِِرساندِبَدِنشستٌِضبطِکنارِکٌِترانٌِبٌِراِخَدشِغزالٌ

 کجا؟ِ-



 www.Novel98.com 287               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفتٍِِبرداشتِضبطِداخلِازِراِکاستشِنَارِترانٌ

 .بزنوِبابامِبٌِسرِیٌِبرمِبایدِ-

 :گفتٍِِکردِظریفیِاخوِغزالٌ

 .رسَنتتِنیِرانینِصبحِبهَنِ-

 :گفتٍِِرفتِاتاقِسهتِترانٌ

 .بشوِنزاحهتِخَامِنهیِبشیدِجهعِدٍريوِقرارىٍِقتِچندِبعدِ-

 :گفتٍِِرفتِترانٌِدنبالِغزالٌ

 .ذارمِنهیِعهراِ ِکٌِبریِقصدِاینِبٌِبخَایِ-

 :گفتِکردِنیِجهعِراٍِسایلشِکٌِيهینطَرِترانٌ

 کَ؟ِلباسام.ِبرمِبذارِجانِخالٌِنَذبوٍِاقعاِ ِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِناچارِبٌِغزالٌ

 .آرنشِنیِاالنِبالکنِ ِتَِلباسشَیی؛ِناشینِتَِانداختوِحهَمِرفتیِ-

ِرانندىِجابتِنگاىِ .ِِکردِرايیِراِترانٌٍِِگرفتِآژانسِغزالٌِترانٌ،ِپَشیدنِلباسٍِِشدنِحاضرِازِبعد
ِازِراِاشِگَشی.ِبیَفتدِراىِرانندىِتاِانداختِزیرِراِسرش.ِکردِنیِنَذبِراِاٍِترانٌِچشوِزیرِجَانِی

ِتلفنِدرِشیرینِصدایِخَرد،ِترانٌِگَشِبٌِکٌِبَقِسَنین.ِگرفتِراِشیرینِیِشهارىٍِِدرآٍردِکیف
 :پیچید

 بلٌ؟ِ-

 :گفتِاشِگرفتٌِصدایِباِترانٌ
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 داری؟ِخبریِشًیادِاز.ِننوِشیرینِسالمِ-

 کجایی؟ِخَبٌ؟ِحالتِتَ.ِشَنِخَنٌِبابامِبردشِشدىِنرخصِآرىِ-

 :گفتٍِِکردِبلندِراِسرشِترانٌ

 .بابامِخَنٌِرمِنیِدارمِخالوِخَنٌِاز.ِرايوِتَیِ-

 .رٍِيهدیگٌِببینیوِبذارِقرارِیٌِپسِخَبٌِ-

 .فعال ِِباشٌِ-

ِکردِنیِنگاىِاطرافشِیِننظرىِبٌٍِِکردِقطعِراِتهاس ِداخلِکٌِياییِنردٍِِياِزنِبٌ.
ِخَشندِيایشانِناشین ِگردنِازِعقبِصندلیِرٍیِناشینِپشتِکٌِاقبالیِخَشِکَدکانِبٌ.

ِاسیرِبایدِاٍِآدمِيهٌِاینِبینِچرا.ِِخَردِنیِقبطٌِشانِيهٌِحالِبٌِچقدرٍِ.ِشدندِآٍیزانِنادرشان
ِفرسنگِرفتارشٍِِافکارِکٌِکسی!ِباشد؟ِشَيرشِسیاٍشِنرد،ِقدرِاینِبینِبایدِچراِشَدد؟ِرسو
 !داردِفاصلٌِترانٌِباِيا

ِکَچکشِساکِباٍِِکردِحسابِراِاشِکرایٌ.ِشدِپیادىِخانٌِدرِدمِدرستٍِِنکردِریسکِترانٌِبارِاین
 :شنیدِآیفَنِپشتِازِِراِپدرشِپرستارِنراد،ِصدای.ِفشردِراِزنگ.ِرفتِشِخانٌِدرِطرف

 کیٌ؟ِ-

 :گفتٍِِکردِنگاىِراِاطرافشِترانٌ

 .کنیدِبازِلطفاِ ِترانٌِننوِ-

ِدرِراِيایشِکفش.ِرفتِداخلٍِِکشیدِدستِاطرافِزدنِدیدِازِشنیدِراِدرِشدنِبازِصدایٍِقتی
ِکردِسالمِبلندٍِِدادِيلِراِآپارتهانِدرٍِِآٍرد ِنردٍِِبَدِپدرشِسالٍِِسنِيوِتقریباِ ِنرادِآقا.

ِيلِراٍِیلچرشِيایِچرخِبًرام.ِدادِراِترانٌِسالمِجَابِبرٍدِآشپزخانٌِبٌِاینکٌِازِقبل.ِبَدِشریفی
 :پرسیدِجدیِسالمِعلیکِقبلٍِِدرِسهتِداد
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 اینجا؟ِاٍندیِکٌِگرفتیِاجازىِسیاٍشِازِ-

ٍِِکردِترِراِلبش!ِدادِنیِجَابِراِسَالِيهینِبایستِنیِاٍلِآندِنیِکٌِبارِيرِچَنِنخَردِجاِترانٌ
 :گفت

 .آرىِگرفتو،ِاجازىِ-

 :گفتٍِِبردِترِعقبِراِچرخشِبًرام

 .اٍندیِخَشِپسِتَِبیاِ-

 :گفتٍِِزدِپَزخندِترانٌ

 !باشٌِچشهوِزیرِبنفشِرنگِنَردِدرِبعدیتَنِسَالِکردمِنیِفکرِ-

 !االنِنحلِدقیقاِ ِکردی؛ِدرازیِزبَنِحتهاِ ِ-

 :گفتِگلٌِباٍِِرفتِپیشِبًرامِسهتِقدنیِچندِترانٌ

 !ِبابا؟ِشنیدیِجَابیِحاضرٍِِدرازِزبَنِننِازِکیِ-

 :گفتٍِِبرگرداندِرٍیِترانٌِازِبًرام

 .شدیِگستاخِسقفِیکِزیرِبریِسیاٍشِباِشدِقرارٍِقتیِازِ-

 :گفتٍِِرفتِاتاقِسهتِترانٌ

ِگیرىِنیِگازِبدیِفشارِيوِرٍِنَرچٌِ- ِتَانِکٌِنبَدىِيضوِقابلِبرامِچیزِيیچٍِقتِچندِاینِتَ!
 .باشوِداشتٌِيوِرٍِحرفامِخَردن

 :دادِادانٌٍِِکردِبازِيوِراِنانتَیشِآخرِیِدکهٌ

 !کابَسِیاِبینوِنیِخَابِدارمِکنوِنیِخیالِيهشِ-
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 :کردِاضافٌِترِآرامٍِِبستِراِاتاقِدر

 !بَدِکاشِایِکٌِ-

ِسینیِنرادِآقاِرفتِبیرٍنِکٌِاتاقِاز.ِکردِسرِيوِشالٍِِپَشیدِایِپَشیدىِلباسِنرادِآقاٍِجَدِبا
 :گفتٍِِدادِيلِآرامِراِسینیِترانٌ.ِگرفتِسهتشِراِچای

 .خَرمِنهیِنهنَنِ-

 :پرسیدِبًرام

 کردی؟ِعَضِلباسِکٌِبهَنیِچقدرِقرارىِنگٌِ-

 :دادِادانٌِترسِباٍِِکردِظریفیِاخو

 نری؟ِخَنٌِگفتٌِزدیِگندیِیٌِنکنٌِ-

 :گفتِرنقِبیٍِِدادِتکیٌِپشتیِبٌِراِپشتشِترانٌ

ِناراحتیدِاینجاِاٍندمِترسیدمِنیِتنًاِننوِشهالِرفتِدٍستاشِباِنکردم؟ِکاریِننِبگوِبایدِچقدرِ-
 .برم

 :گفتٍِِانداختِباالِراِيایشِابرٍِبًرام

 .بهَنِبهَنیِگفتٌِسیاٍشِاگرِ-

 :گفتِبَد،ِایستادىِآشپزخانٌِدرگايیِکنارِبالتکلیفِکٌِنرادِآقاِبٌِرٍِترانٌ

 .نرخصیِبریِتَنیِنیِشهايوِ-

 :گفتِدٍدلِنراد
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ِبندىِبرٍِبگنِایشَن.ِگیرمِنیِدستَرِبًرٍزِآقاِازِننٍِلیِخانَمِترانٌٍِاجبِپدرتَنٍِِشهاِاحترامِ-
 .رمِنی

 :گفتِزیرلبٍِِانداختِنرادِبٌِسپسٍِِبًرامِبٌِنگايی

 .خبِخیلیِ-

ِبٌِشرٍعٍِِآٍردِبیرٍنِکیفِازِراِاشِطرحیٍِسایل.ِبستِراِدرٍِِرفتِاتاقِتنًاِداخلٍِِشدِبلند
ِشدىِقلبشِیِناخَاندىِنًهانِکٌِپسری.ِزدِنیِپرسٌِشًیادِحَالیِ ِافکارشِيوِبازِانا.ِکردِکشیدن

ِترِکهرنگِافکارشِدرِراِحضَرشِسیاٍشِبٌِتعًدِ ِزٍرِباِترانٌِانا.ِرفتِنهیِبیرٍنِيیچجَرىٍِِبَد
ِنعرفیِسیاٍشِیِيهخانٌِيهٌِبٌِراِخَدشِبَدِخَاستٌِازشِکٌِکسیِکی؟ِبٌِتعًدِ ِانا.ِبَدِکردى
 !ِکند؟

ِباٍِِکردِپاکِراِبَدِکشیدىِکٌِدختریِنتَحشٍِِنغهَمِصَرت ِِاطرافِاشِندادیِپاککنِباِترانٌ
ِیٍِزنٌِبتَاندِکٌِنیستِقدریِبٌِرٍحشِقدرتِکٌ!ِنداردِراِبَدنِلجنِتَانِکٌ.ِدادِادانٌِخَدش
ِبکشدِدٍشِبٌِراِخیانتِکحیفٍِِسنگین ِحتیِترانٌٍِِاٍستِعقدیِشَيرِسیاٍشِباشدِيرچٌ!
ِبَدِنشدىِشًیادِزخوِجایِپرازٍِِپریدىِرنگِيایِدستِگرفتنِبٌِراضیِدیشب ِکارشِاینِازٍِ.
ِداشتِخَبیِحس ِاستِنزدىِآبِبٌِگدارِبیِاشِحالیِبدِیِيهٌِباِکٌ. ِاشِپاکیِازِداشتِاٍ!

ِبَدِغریبٌِآنِباِسیاٍشِکٌِکاریِکرد؛ِنیِصیانت ِ ِراِياِعقربٌِاینِتهامِخَاستِنیِدلشِچقدر!
ِرسیدنِترانٌِآرزٍی.ِشَدِبرداشتٌِسیاٍشٍِِترانٌِبینِازِدیَارِاینِکٌِرٍزیِبرسدِزٍدترِتاِکندِدنبال

ِکنیِپاکِآنِبٌِتبدیلِسیاٍشِکردِنیِآرزٍِپس.ِاستِنهکنِغیرِدانستِنیِکٌِچراِنبَد؛ِشًیادِبٌ
ِگرانِاٍِبرایِزدِترانٌِبٌِکٌِسیلییٍِِسیاٍشِيایِحرف!ِکندِپاکِذينشِازِراِشًیادِتصَیرِکٌِشَد
ٍِادارِراِترانٌِنَضَعِاین!ِبَدِتحهلِبٌِنحکَمِبازٍِِبَدِرسیدىِاستخَانشِبٌِکارد.ِبَدِشدىِتهام
ِکشیدِآيیِترانٌ!ِکندِتغیرِبارىِیکِبٌِياِقصٌِنردانِنانندِسیاٍشِاینکٌِکرد،ِنیِنحالِيایِآرزٍِبٌ
 :خَاندِلبِزیرٍِ

 ِننستِدلسَزِکٌِغریبستِنٌِآشنائیِ-
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 برفتوِخَیشِازِننِچَن

 ِبسَختِبیگانٌِدلِ

 (حافظ)

!ِباشدِپدرٍِِدخترِخدنتِدرٍِِبهاندِجاِيهانِبَدِگفتٌِاٍِبٌِبًرٍزِاناِگرفتِتهاسِبًرٍزِباِنراد
ِشدِقرارٍِِناندِنرادِناچارِبٌِببیند؛ِخانَادىِاینِازِایِنشانٌِبرٍدِطرفِيرِکٌِبَدِنتنفرِاینِازِترانٌ
 .بَدِنَاِبیِدخترکِیِشکنجٌِیِنایٌِِفقطِياِکارِاینِترانٌِنظرِاز.ِبخَابدِاتاقِدرِبًرامِبا

ِبیرٍنِدیگٌِيوِخَدشٍِِبردِاتاقِداخلِراِبًرامِشام،ِصرفِبعدٍِِکردِدرستِدستیِدمِشامِنراد
ِتهام.ِشدِنهیِپیداِصَرتشِدرِخَابالَدگیِازِردیِيیچٍِِبَدِفراریِترانٌِچشهانِازِخَاب.ِنیاند
ِراِخَدشِکَدکیِکٌِعالٍىِبٌِکردِنقاشیِراِنادرشِترانٌ.ِپرداختِرٍیاییِنقشیِطراحیِبٌِراِشب
ِساعتِبٌٍِِدادِبدنشِبٌِقَسیٍِِکش.ِشدِبیدارِخَابِازِنرادِزٍدترازِترانٌِصبح.ِکشیدِبغلشِيو
ِنشغَل.ِزدِشَنٌِراِنَيایشِکرد،ِحاضرِصبحانٌٍِِشدِبلند!ِبَدِخَابیدىِساعتِسٌِفقط.ِکردِنگاى

ٍِِزدِنَيایشِپایینِظریفیِکشِسریع.ِخَردِاتاقِدرِبٌِدرٍنِازِایِتقٌِکٌِبَدِنَيایشِبافتن
 :گفتِسپس.ِکردِسرِراِاشِرٍسری

 .بفرنائیدِ-

ِفضایِتحهلیِقابلِغیرِسکَت.ِدادِنیِيلِراِبًرامِچرخِنرادٍِِشدِکشیدىِپایینِدستگیرىِبعدٍِ
ِقاشقِبرخَردِصدایِفقط.ِنشدِبدلٍِِردِحرفیِامِصبحانٌِخَردنِنَقعِحتی.ِبَدِکردىِپرِراِخانٌ
ِنانِکردنِتکٌِظریفِصدایٍِِبَدِياِاستکانِباِخَریِچایی ِراضیِيوِنرادِبَدِنشخصِکانال ِ!
ِبرٍدِحسابیٍِِدرستِنرخصیِیکِخَاستِنیِدلشٍِِنیست ِتَسطِنرگبارِسکَتِاینِباالخرى.
 :گفتٍِِخَردِراِشیرینشِچایِازِایِجرعٌِبًرام.ِشدِشکستٌِترانٌِنَبایلِزنگ

ِِحتهاِ ِنشدىِقطعِتاِدارِبرشِبدٍِ-  .سیاٍش 

 :گفتِنراد.ِکردِفَتِکالفٌِراِنفسشِترانٌ
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 بیارم؟ِبراتَنِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِترانٌ

 .نهنَنِنٌِ-

ِدیدنِباِاناِنیستِسیاٍشِبَدِنطهئن.ِآٍردِبیرٍنِراِاشِگَشیٍِِرفتِکیفشِطرفِنیلشِعالرغو
 :فشردِراِاتصالِیِدکهٌٍِِشدِراحتِخیالشِشیرینِیِشهارى

 الَ؟ِ-

 آی؟ِنیِبًار،ِدیدنِبرمِخَامِنیِخَنٌ؛ِاٍندمِدادمِانتحانِننِسالمِ-

ِاستقبالِشَقِباِکند؛ِفرارِبدبختیِحسٍِِبالتکلیفیِاینِيَایٍِِحالِازِتاِبَدِبًانٌِدنبالِکٌِترانٌ
 :کرد

 جاشَ؟ِبلدی.ِآمِنیِآرىِآرىِ-

 !ننوِکنندشِنالقاتِتنًاِنتاسفانٌ.ِرمِنیِنالقاتٍِقتِيفتٌِيرِننِ-

 .دنبالتِآمِنیِشَِحاضرِ-

 .بایِباشٌِ-

 :گفتٍِِکردِنَچیِبًرام.ِرفتِاتاقِسهت.ِکردِقطعِراِتهاس

 کجا؟ِ-

 :گفتٍِِکشیدِبیرٍنِساکِازِراِچرٍکشِنانتَیِترانٌ

 .نزدیکٌِشَنِخَنٌِدٍستهوِباِ-

 .بگیرِاجازىِسیاٍشِازِبزنِزنگِ-
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 :گفتٍِِکشیدِبیرٍنِتختِزیرِازِراِاتَِترانٌ

 .باشوِراحتِتَنوِنیِگفتِبًوِاٍنِباباِباٍرکنِنیستِنیازیِ-

 :گفتٍِِایستاندِاتاقِدرگاىِدرٍِِچرخاندِراِچرخِبًرام

 !شد؟ِشیرفًو.ِبیرٍنِبریِنداریِحقِیاِگیریِنیِاجازىِزنیِنیِزنگِاالنِيهینِیاِ-

 :گفتِکالفگیِباٍِِکردِتننظیوِراِاتَِیِدرجٌِترانٌ

 !کنوِنیِخَايشِبابا؟ِ-

 :گفتِداشتِتاجیرِترانٌِرٍیِفقطِکٌِتحکهیِباِبًرام

 .بزنیِزنگِننتظرمِ-

ِشهارىٍِِبرداشتِراِاشِگَشی.ِديدِنهیِتغیرِراِحرفشِدانست،ِنیٍِِشناختِنیِراِپدرشِکٌِترانٌ
ِگَشیِتَِسیاٍشِصدایِکٌِشدِنیِناانیدِِداشتِترانٌِدیگر.ِزدِبَقِچندین.ِکردِپیداِراِسیاٍش
 :پیچید

 چیٌ؟ِ-

 .باشیِسحرخیزِتًرانِنحلِکردمِفکرِ-

 شدى؟ِتنگِبرامِدلت.ِبیدارمٍِقتٌِخیلیِارىِ-

 .بیرٍنِدٍستوِباِبرمِخَامِنیِبگیرمِاجازى...ِبزنوِزنگِبًت...ِگفتِبابا...ِاصال ِِنٌِ-

 :گفتِداشتِخندىِازِياییِرگٌِکٌِصداییِبا!ِآنیزِتهسخرٍِِبلند:ِخندیدِسیاٍش

ِ،ِکنیِکاریِيرِآزادیِتَِاکی؟.ِایوِخَنٌِيوِتٍَِِنن.ِگوِنیِيوِبازِگفتو،ِبًتِاٍلِرٍزِننِتیِتیِ-
.ِنزنِزنگِننِبٌِبَدِيوِپسرِدٍستتِدفعٌِاینِاگر.ِبگذرٍنِخَشِبرٍ.ِکردنوِجٍَنیِدنبالِننو
 !امِبازیٍِسطِنن
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ِیکِيوِبازِيهٌِاینِبا.ِشدِپخشِديانشِدرِخَنِشَرِطعوٍِِزدِزیرینشِلبِبٌِنحکهیِگازِترانٌ
ِاتاقِداخلِراِچرخِبًرام.ِشدِقطعِتهاسِحرفیِيرِازِقبل.ِچکیدِکبَدشِیِگَنٌِرٍیِاشکِقطرى
 :گفتٍِِدادِيل

 نَندی؟ِناتِشدِچیِ-

ِکردِتکرارِبًرام.ِشدِاشِنشکیِنانتَیِرٍیِاتَِکشیدنِنشغَلٍِِکردِپاکِنالیهتِباِراِاشکِترانٌ
 :زدِلبِآرامِترانٌٍِ

 .برمِتَنوِنیِگفتِ-

ِپپدرشِچشهانِدرِراِدردِردِترانٌ.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازٍِِشدِراحتِخیالشِحرفِاینِشنیدنِباِبًرام
ِدیدِنی ِبَدِشدىِيوِترِپیرِناىِیکِاینِدر. ِگریٌِبًرامِياِعصرِگايیِکٌِبَدِگفتٌِترانٌِبٌِنراد!
ِاستِتلخِاٍقاتشٍِِکندِنی ِداشت،ِخبرِآنِازِخَدشِفقطِکٌِجاییِازٍِِرفتِکهدِسهتِترانٌ.

.ِکشیدِپَستشِرٍیِآرامٍِِبرداشتِکیسٌِداخلِازِراِپَدرِکرم.ِکشیدِبیرٍنِراِشًیادِيایِیادگاری
ِيهانِدرست.ِِزدِراِاشِنشکیِتیپٍِِگذاشتِجایشِسرِراِکیسٌ.ِکردِنیِنحَِراِکبَدیِجایِباید
ِشدِخارجِخانٌِازٍِِکردِخداحافظی.ِرفتِدرِسهتٍِِبرداشتِراِکیفشِترانٌ.ِشدِزدىِدرِزنگِنَقع

ِاٍستِننتظرِدرِجلَیِشیرینِبَدِنطهئن ِدرِراِشیرینٍِِرفتِجلَِاشِقدیهیِدٍستِدیدنِبا.
 :گفتٍِِفشردِآغَششِدرِراِاٍِشیرین.ِگرفتِآغَش

 !نعرفتیِبیِخیلیِ-

 :گفتٍِِآٍردِبیرٍنِشیرینِآغَشِازِراِخَدشِترانٌ

 .ببخشید.ِدارمِقبَلِرٍِیکیِاینِ-

ِشیرین.ِرسیدندِخانٌِدیَانٌِبٌِتاِکردندِطیِراِزیاددِراى.ِرفتندِپیشِشانٌِبٌِشانٌٍِِخندیدِشیرین
ِسهتٍِِآندِبیرٍتنِسپس.ِبرگٌِیکِبٌِشبیٌِچیزی.ِکندِبدلٍِِردِراِچیزیِتاِرفتِنگًبانیِداخل

 :گفتِبَدِآٍردىِبندِراِنفسشِبلندیِسرِکٌِترانٌ.ِشدندِرايیِدانستِنیِخَدشِفقطِکٌِنقصدی
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 ریو؟ِنیِدرستِداریوِنطهئنیِ-

ِترانٌِدستِشد،ِيهاينگِچیزِيهٌٍِقتی.ِرفتِبلندیِساختهانِداخلِنجددٍِِدادِتکانِسرِشیرین
ِکشیدِنحَطٌِداخلِرا ِگرفتِقبلِازِبدترِدلشِياِآدمِآنِدیدنِباِترانٌ. ِکٌِدخترانیٍِِزنان!

 :گفتٍِِزدِترانٌِبٌِاشِشانٌِباِشیرین!ِخیالٍِِفکرِبرابرِدرِبَدِآٍردىِکوِعقلشان

 .اٍنجاستِ-

ِدرٍِِبَدِزدىِغهبرکِحیاطِیِگَشٌِیکِکٌِکردِاشارىِگیریِگَشٌٍِِنحیفِدخترِبٌِانگشتِباٍِ
 :گفتٍِِگذاشتِديانشِجلَیِراِدستشِترانٌ!ِخَاندِنیِالالییِفرضیِنَزادِگَشِدرِآغَشش

 شناسٌ؟ِنیِنارٍِبًارى؟ِاینِ-

 :دادِجَابِشیرینِرفتندِنیِسهتشِبٌِآيستٌِکٌِيهینطَر

 .شناسٌِنیِآرىِ-

ِترِبازِکهیِراِآغَشش.ِشدِبلندِآيستٌِرسیدند،بًارِبَدِنشستٌِزنینِرٍیِکٌِبًارىِسرِباالیٍِقتی
 :گفتِترانٌِبٌِرٍ.ِبَدِآغَششِدرِایِبچٌِانگارِيوِبازِاناِکرد

 .ياِعشقهٌٍِِننِیِبچٌِاینِببینِدخترُم؟ِدیدیِ-

ِبَدِبًارِصَرتِنیخکَبِترانٌ .ِکردِنیِآبِراِسنگِدلِاشِپریدىِرنگٍِِرفتٌِگَدِچشهان.
ِبیِبغضش.ِنداشتِراِچشهشِنردنکِبٌِکردنِنگاىِتحهلِترانٌِکٌِسردِآنقدرِبَد،ِسردِچشهانش

 :گفتِلبِزیرٍِِکردِنَچیِشیرین.ِافتادِيقِيقِبٌٍِِترکیدِاختیار

 .کنیِنیِبدِرٍِحالشِاینجَریِترانٌِباشِآرٍمِ-

 :پرسیدِتهامِخَنسردیِباٍِِآندِترانٌِنزدیکِبًارى

 .ِنترسِنراقبشوِننِکنی؟ِنیِگریٌِضعیفٌٍِِکَچَلَِخیلیِاینکٌِبرایِنیست؟ِخَشگلِدخترمِ-
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 :گفتٍِِزدِساختگیِلبخندِشیرین

 نن؟ِبغلِدیشِنی.ِقشنگٌِيوِخیلیِدخترت.ِناراحت ِِخَدشِبرایِاٍنِبًارِنٌِ-

 :گفتٍِِترکردِتنگِراِدستشِیِحلقٌٍِِکردِنگاىِشیرینِبٌِدلیِدٍٍِِشکِباِبًار

 .کنیِنیِبیدارشِتَِخَابیدىِاالنِنٌِ-

 :گفتٍِِکردِپاکِتندِتندِراِيایشِاشکِترانٌ

 .ندارمِرٍِتَانشِننِشیرینِ-

 :گفتٍِِگرفتِراِترانٌِدستِشیرین

 .گردمِنیِبرِبدمِنشَنِرٍِراىِترانٌِبٌِبرمِننِ-

ِناندِخیرىِترانٌٍِِشیرینِراىِبٌِننجهدِچشهانِآنِباِبًار ِ ِیِنحَطٌِازِدٍرِراِترانٌِشیرین.
 :گفتٍِِبردِساختهان

 .ریختوِبًوِرٍِحالتِکٌِننَِببخشِترانٌِنتاسفوِ-

 :گفتٍِِکشیدِعهیقِنفسِبارِچندینِترانٌ

 .بذارىِتاجیرِرٍمِاینقدرِکردمِنهیِفکرِ-

 .ِتنًاستِکٌِسَزىِنیِدلو.ِکردمِعادتِدیگٌِننِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 :گفتٍِِزدِتاِراِپیشخَانِرٍیِشدىِبازِيایِجینِشلَارِيیراد

 !ِدارىِتَفیرِتَننِپنجاىِساعتِتَِشًیادِآقاِنبَدتٍِِبَدِ-
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 :گفتٍِِدادِجاِقفسٌِداخلِراِشدىِزدىِتاِيایِجینِشلَارِشًیاد

 .اٍندمِنیٍِگرنٌِنبَدِراىِبٌِرٍِحالوِ-

 :گفتٍِِکردِخداحافظیِياِنشتریِآخرینِباِيَنن

 .کنیِنیِنغازىِجذبِرٍِيهٌِبلندتِصدایِباِگٌ،ِنیِراستِيیرادِ-

 :گفتٍِِزدِتلخندیِشًیاد

 .دلِبرِالجرمِنشیندِآیدِبرٍنِجانِازِيرچِکٌِ-

 (سعدی)

 :گفتٍِِگذاشتِپیکنیکیِگازِلکِپرازِکتریِرٍیِراِقَریٍِِکردِدمِچاییِيَنن

 .يهینطَرى.ِبلٌِ-

ِانداختِدٍربینِبٌِنگايیِشًیاد.ِگذاشتِخالیِیِقفسٌِداخلِپیشخَانِرٍیِازِراِدٍربینشِيیراد
 :گفتٍِ

 کنی؟ِنیِعکاسیِ-

 .ابرِ ِجنگلِسَژمِرٍزاِاین.ِآرىِ-

 .خَبیٌٍِِدنجِجایِحتهاِ ِ-

 .تَِنحلِنشربیِخَشِآدمِنخصَصاِ .ِباشوِداشتٌِيهراىِیٌِآدِنهیِبدمِآرىِ-

 :گفتٍِِکردِاستفادىِفرصتِازِبَد،ِافتادىٍِاجِجنگلِاسوِشنیدنِباِاٍلِيهانِازِکٌِشًیاد

 .بریوِبریِکردیِعشقٍِقتِيرِداشِمِپایٌِننِ-
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.ِداشتِدٍستشِکٌِکاریِز،ِنیِفریادِيوِبازِباید.ِرفتِدرِسهتِپیشخَانِپشتِازٍِِگفتِراِاین
ِدردِازِسَختِجگرمِزد،ِنیِفریادِاصلِدر.ِبخریدِلباسٍِِجینِبشتابیدشلَارِگفت،ِنیِظايراِ ِشًیاد
ِطنینِصدایِکٌِسرمِبرِعالوِخاکِایِزد،ِنیِداد!ِنگذاشتِجایِبرِیادگاریِدردٍِِزخوِجزِکٌِعشقی
ِآرامِراِشًیادِرٍیشِاستریلِگازِحسِحتیٍِِاشِبخیٌِدرد!ِنشنیدمِراِعشقوِدلنَازِصَتِشدنِانداز
ِحَاسشِاشِجسهیِدرد.ِکشدِنیِدردِاشِنعشَقٌِجسوِناندنِسالوِبرایِکٌِبَدِآرامِآری!ِکردِنی
ِکردِنیِپرتِاشِرٍحیِدردِازِرا ِبَدِبخشِتسکینِشًیادِبرایِاین. ِحالتِازِترِخوِکهیِدردِاز.

ِحسِخَرشیدِتیزِاشعٌِزیرِاشِپیشَنیِرٍیِراِسردِيایِعرقِخَردنِلیزٍِِبَدِایستادىِنعهَل
ِکردِنی ِدادِنیِادانٌِخریدِبرایِنردمِتَجٌِجلبٍِِجذبِبٌِيوِبازِانا. ِدردِازِداشتِحاالِشاید.

ِکٌِبردِپیِرسیدِتاٍِِدٍیدِسرابیِبرایِراِکَیرِکلِکٌِبَدِایِتشنٌِآنِحالِ ِحالش!ِکشیدِنیِفریاد
ِنیستِبیشِسرابی ِ ِخستٌِيهانقدرٍِِناانیدِيهانقدر! ِِحسشِشاید. ِکٌِبَدِپلنگیِآنِحس 

ِشَدِنیِپرتِپرتگاىِبلندترینِباالیِازِشکارشٍِِدٍیدىِشکارشِدنبالِراِنسافتی ِ ِيهانقدر!
ِازدحامِبینِازِشدِنیِجاِبزرگِیِنغازىِآنِداخلِکٌِنشتریِآخرین.ِتابِبیِيهانقدرٍِِخشهگین
 :گفتِشًیادِگَشِزیرٍِِکردِظریفیِاخو.ِآندِجلٍَِِکردِشًیادِبٌِنگايی

 آقا؟ِخَبٌِحالتَنِ-

 :گفتٍِِکردِپاکِراِيایشِعرقِنشتشِداخلِکاغذیِدستهالِباِشًیاد

 .خَبوِآرىِ-

 :گفتِبلندِصدایِباِنغازىِداخلِازِيَنن

 .کهکِتَِبیاِشًیادِ-

ِنغازىِداخل.ِخَردِسرِشکهشِرٍیِگرنیٍِِلیزِیِنایٌِکردِحسِبرٍدِنغازىِداخلِخَاستِشًیادِتا
ِبَد،ِدرستِحدسش.ِدادِباالِراِتیشرتشٍِِکردِقفلِراِدر.ِشتافتِخالیِپرٍِسهتِعجلٌِباِانا.ِرفت
ِداشتِخَنریزیِاشِبخیٌ !ِبَدِشدىِخَنِازِنهلَِاستیریلشِگازٍِِپانسهانِکلِکٌِطَریِيوِآن.
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ِنبَدِخَدِبیِدردِيهٌِاینِپس ِرفتِبیرٍنِپرٍِازٍِِانداختِپایینِراِپیرينش. ِشرتِتیِيیراد.
ِنَاِبیِپسر.ِدیدِخرابِحالِباِراِشًیادِبرگردد،ِقفسٌِسهتِخَاستٍِِکردِبازِپیشخَانِرٍیِدیگری

ِشًیادِدست.ِرساندِپرٍِاتاقِکنارِدیَارِبٌِراِخَدشِسریعِيیراد.ِبَدِآٍردىِطاقتِپایشِرٍیِزٍرِبٌ
 :گفتِترسِبا.ِِشدِخیسِخَنِازِدستشِگرفتِکٌِرا

 شد؟ِچیِ-

ِحلقشِتاِلبانش.ِریختِنیِعرقٍِِبَدِکردىِجهعِراِاشِقیافٌِدردِاز.ِنداشتِدردِتابِدیگرِشًیاد
 .بَدنِافتادىِشهارىِبٌِيایشِنفسٍِِبَدِشدىِخشک

ِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

 بًتری؟ِنطهئنیِ-

 :گفتٍِِفشردِزنگِرٍیِراِنحیفشِانگشتِترانٌ

 .خَبوِآرىِ-

 .شدِچیِببینِشٌِعَضِحالتِخَاستوِنیِ-

 :گفتٍِِدادِيلِراِدرِترانٌ.ِشدِبازِدر

 .بارمِرٍِبذارِبارِتَامِدارمِبدبختیِکوِخَدمِننِبگَ،ِرٍِيهینِ-

 :گفتٍِِخندیدِشیرین

 .بایِبایِرفیق،ِدیگٌِببخشیدِ-

.ِکردِبازِراِدرِنرادِکٌِبَدِنرسیدىِآپارتهانِزنگِبٌِدستش.ِبستِراِدرٍِِدادِتحَیلشِلبخندیِترانٌ
 :گفتِترانٌ.ِپَشیدِراِيایشِکفشٍِِآندِبیرٍن
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 .بَدمِبیرٍنِننِگفتینِنیِداشتینِخریدِخبِ-

 :گفتٍِِبرگشتِرفتن،ِتاِداشتِکردنِفرارِبٌِشبايتِبیشترِکٌِنرادِآقا

 .کنوِنهیِجسارتِخانَمِنٌِ-

 :گفتٍِِکردِاکتفاِلبخندِیکِبٌِبَد،ِگرفتٌِاشِخندىِنرادِیِقیافٌِازِکٌِترانٌ

 .سالنتِبٌِ-

ِبَدِغزالٌِخالٌِيایِکفشِيهانِيایش،ِکفش ِاستفادىِغیرقابلِاشِقدیهیِيایِکفشِشبِآن!
ِبَدنِشدى ِگذاشتِکفشیِجاِداخلِراِاشِخانهانٌِيایِکفش. ِ ِبًرامِبَدِنعلَمِخانٌِسکَتِاز.
ِباٍِِرفتِکتریِسهت.ِشدِيایشِلباسِِکردنِعَضِنشغَلٍِِبستِراِخانٌِدرِآرام.ِاستِخَاب
ِبَد،ِدادىِخَردشِبٌِشیرینِکٌِنزخرفیِيایِفالفلِآنِبا.ِکشیدِراحتیِنفسِچایِبَدنِداغِدیدن
ِکردِنیِبازِراِگلَیشِراىِچاییِفقط ِناندِخیرىِنانعلَنیِیِنقطٌِبٌٍِِخَردِچایِچند! ِباِچایی.
ِداشتِنهیِبرِراِاشِخیرىِنگاىٍِِنَشیدِنیِنطلَبِدنای ِبَدِدرگیرِخیلیِفکرش. ِحتیِکٌِآنقدر.
ِکندِفکرِشانِکدانیِبٌِدانستِنهی ِباٍِِگذاشتِزنینِرٍیِراِچایِلیَانِآیفَنِزنگِصدایِبا!

ِبازِباٍِِکشیدِپایینِراِآپارتهانِدرِیِدستگیرى.ِکردِبازِراِدرِاست،ِدرِپشتِنرادِاینکٌِبٌِاطهینان
ِدستِبًرٍز!ِنیستِخَشایندیِرٍزِبرایشِاصال ِِانرٍزِکٌِبردِحتوِنَقعِيهان.ِدیدِراِبًرٍزِدر،ِشدن
ِعقبِزٍدِترانٌٍِِگرفتِدردِسیاٍشِسیلیِجایِاشِبَسٌِباِانا.ِِکردِبَسیِرٍِبااٍٍِِفشردِراِترانٌ
 :گفتٍِِرفتِپیشِاتاقِدرِبًرٍز.ِکشید

 صَرتت؟ِرٍِچیٌِکبَدیِ-

 :گفتٍِِکردِخالیِشانٌِجَابِبارِزیرِازِترانٌ

 اٍندین؟ِتنًاِ-

 :گفتٍِِزدِپَزخندیِشد،ِترانٌِکنیِگوِراىِیِنتَجٌِکٌِبًرٍز
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 .تنًامِآرى.ِدمِنیِتَرٍِجَابِپس!ِشٌِنیِسَالِتَِسَالِخیلیِکَِباباتِبپرسوِاگرِ-

 :گرفتِترانٌِازِراِجَابِفرصتِبًرامِصدای

 .کهکِبیاِ،ِترانٌِ-

ِکردِاحَالپرسیِگرمِبًرامِباٍِِگرفتِسبقتِاتاقِدرِرفتنِدرِبعرٍز ِرٍیِتاِکردِکهکشِآرٍمِآرٍم.
 :گفتٍِِکردِيدایتِپذیراییِسهتِراِچرخدارِصندلیِترانٌ.ِبشیندٍِیلچرش

 .ٍیلچرِرٍِشستینِنیِخَدتَنِقبال ِِ-

 :گفتٍِِآندِبیرٍنِاتاقِازِبًرٍز

ِکبَدِرٍِآدمِدخترِصَرتِکیِيرِباالخرى.ِآرىِنیِدرِپاِازِرٍِآدمِخیالٍِِفکر.ِدخترمِستِغصٌِنالِ ِ-
 نٌ؟ِخَرى،ِنیِبرِآدمِبٌِکنٌ

ِیِرفتٌِتحلیلِصدایِشنیدنِبا.ِداردٍِجَدِکنایٌٍِِتیزِتیغِصدياِبًرٍزِصدایِدرِداشتِحتوِترانٌ
 :استِنشستٌِبًرامِجانِبرِياِتیغِاینِشدِنطهئنِپدرش

 .کردىِعادتِبدِنارٍِحسابیِيوِنرادِآقاِاینِ-

ِراِسَالِاینِخَاستِنیِدلشِترانٌِبرسد؟ِخَاستِنیِچیزیِچٌِبٌِبًرامِقلبِدادنِقرارِيدفِاز
ِچیزیِچٌِکٌِبَدِکردىِدرگیرِراِذينشِاینِانا.ِگرفتِراِجلَیشِاشِزبانیٍِِسرِبیِيوِبازِاناِبپرسد
ِتحلیلٍِِتجزیٌِراِبًرٍزِرفتارِبَدٍِقتِخیلیِکند؟ِنگاىِبًرامِبٌِنفرتِباِاینقدرِکردِنیِنجبَرِراِبًرٍز
ِایِگَشٌِراِپدرشٍِیلچر.ِبَدٍِرِشعلٌِيهیشٌِآتشِيایِزبانٌِنانندِدلخَریِشایدٍِِنفرتِکرد؛ِنی

ِيایِدیَارى.ِبرداشتِکابینتِداخلِازِياراِفتجان.ِبریزدِچایِتاِرفتِآشپزخانٌِبٌِخَدشٍِِگذاشت
ِلیَان.ِبزندٍِایتکسِفرصتِسرِتاِگذاشتِظرفشَییِتَِياراِفنجان!ِزدِنیِزردیِبٌِرنگشِایِشیشٌ
ِکردِبلندِراِقَریِدستگیرىِباٍِِگذاشتِسینیِداخلِراِدستیِدمِيای ِراِبًزادِصدایِيهزنان.
 :شنیدِنی
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 .بیارمِپَلِبراتِیکوِگفتو.ِشٌِنیِبیشترِخرجِحتهاِ ِاینجاستِترانٌِيفتٌِیکِگفتوِاٍندمِ-

ِآزارِبًزادِگزافِيایِحرفِتَسطِگَششِيهچنانٍِ.ِکردِتقسیوِياِلیَانِداخلِراِجَشِآبِترانٌ
 :دیدِنی

 ...تنگٌِجیبشِشلَارىِاینِباباِای...ِدٍنوِنهی...ِبَدِجیبوِتَِ-

ِراِچایِسینیِترانٌ.ِدادِبًرامِبٌٍِِدراٍردِجیبشِازِراِپَلِبًزادِشد،ِکٌِپذیراییٍِاردِسینیِباِترانٌ
ِبَدِحرفیِيرِازِدردآٍرترِبارِيزارانِسکَتشِکٌِبًرامِرٍیِبٌِرٍِنشستٍِِگذاشتِزنین ِبًرٍز!

 :زدِلبِآرام.ِبرداشتِراِنقاشیٍِِرفتِجلَ.ِافتادِتلَیزیَنیِزیرِدکَرِبٌِچشهشِکٌِبشیندِخَاست

 درستٌ؟...ِغزلِ ِاینِ-

 :گفتٍِِکردِنصلحتیِیِسرفٌِبًرام

 .نبَدِاٍنجاِغزلِعکسِ-

 :گفتٍِِشدِبحخٍِاردِترانٌ

 .دیشب...ِکشیدنشِننِ-

 :گفتٍِِبرگشتِترانٌِطرفِبَد،ِدستانشِدرِنقاشیِکٌِيهینطَرِبًزاد

 ری؟ِنیِکالسِنگٌِ-

 چطَر؟.ِکشیدمِکاغذِرٍیِرٍِقلوٍِِگرفتوِیادِرٍِاصَلِچندتاِنٌِ-

 .طبیعیِ ٍِِقشنگِخیلیِاخٌِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِبًرام.ِکردِنیِغرٍرِحسِبَد،ِکردىِتعریفِنرشِازِبًزادِاینکٌِازِترانٌ

 کشیدى؟ِچجَریِحاالِببینوِبدىِ-
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 :گفتٍِِگرفتِغوِرنگِنگايشِبًرام.ِنشستٍِیلچرشِکنارٍِِدادِبًرامِدستِراِنقاشیِبًزاد

 .بَدِخَبِنقاشیشِبچگیِازِترانٌِ-

ِسرِکٌِترانٌ.ِکردِعَضِکاریِسَاالتِباِراِبحخِبًرام.ِکردِتاییدِراِبًرامِحرفِسرشِحرکتِباِترانٌ
ِبردِپناىِخانٌِآشپزِبٌِآٍر،ِنهیِدرِياِحرفِاینِاز ِکَچکیِتشتِدرٍِِبرداشتِراٍِایتکسِبطری.

ِظرٍفِاین.ِکردِدستِراِاشِقدیهیِيایِدستکشٍِِگذاشتٍِایتکسٍِِآبِداخلِياراِفنان.ِریخت
ِتحهلٍِضعِاینِباِراِاینجاِتَانستِنهیِبهاند،ِرٍزیِچندِبَدِقرارِاگر.ِبَدندِنشدىِشستٌِخَبِاصال ِ
ِکند ٍِسَاسِحسِاینکٌِيوِکند؛ِپرتِنشیبشٍِِفرازِپرِزندگیِازِراِحَاسشِيوِخانٌِيایِکار.

ِشلختٌِپسر!ِسیاٍشِيایِاخالقِباِيوِآن.ِکردِنیِاذیتشِگايیِکٌِحسی.ِبگیردِآرامِکهیِبَدنش
ِریزِبًوٍِ ِبَدِاشِرٍتختیِشستنٍِِکردنِعَضِنشغَلِترانٌِاٍقاتِاکحر. ِآنًاِرٍیِتَانستِنهی!

ِافکارِیِرشتٌِبًزادِخداحافظیِصدای!ِبَدىِکردىِجاخَشِآنِرٍیِدیگریِدخترِکٌِدرحالیِبخَابد
ِباِترانٌ.ِبستِسرشِپشتِراِدرِبًزادٍِِکردِخداحافظیِآشپزخانٌِداخلِازِترانٌ.ِگسستِراِترانٌ

ِفقطِراِزنانشِترانٌِاست؟ِنسافرتِيفتٌِیکِسیاٍشِکٌِدانستِنیِکجاِازِبًزادِکردِفکرِخَدش
 :آٍردِگیرِسرنخیِپدرشِحرفِبا.ِبَدِگفتٌِبًرامِبٌ

ِنگَِبدِسیاٍشِراجبِاینقدرِنرادِاینِجلَِدترِ- ِعهَتِدستِکفِذارىِنی. ِتَِنٌِدیگٌِاٍنَقت.
 !رٍِخَدتِنٌِننُِِنٌِنکنِبدبخت!ِنايانٌِنَاجبِننِنٌِداریِشَير

 :گفتٍِِگذاشتِچکَنِآبِداخلِراِبَدِشستٌِکٌِفنجانیِترانٌ

ِِپسِآيانِ-  !جاسَس 

 .يهینِکنِاحتیاطِ-

 .دمِنیِرٍِخَنٌِخرجِکلفتیِرمِنیِشدِخَدناگرِبًترِچٌِيوِبدىِطالقو.ِنباشِنگرانِشهاِباباِ-

 :کشیدِفریادِتقریباِ ِخشوٍِِتحکوِباِبًرام
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.ِکنیِزیادیِغلطایِبریِشینوِنیِساکتِننِبدىِطالقتِنکنِفکرِترانٌِکنِبازِرٍِياتِگَشِخَبِ-
ِامِدیگٌِبارِیک!ِچشوِفقطِفًهیدی؟ِبهَنٌ،ِباقیِيهینطَرِشرایطِتاِچشوِبگیِبًشِبایدِفقطِتَ

 .تٍَِِدٍنوِنیِننِاٍردیِزبَنتِرٍِرٍِطالقِنزخرف ِِیِکلهٌِاینِبشنَم

 !ِکندِتحهلِبایدِسخت،ِيرچقدرمِسازشکندِبایدِدانستِنی.ِبَدِبرِازِياراِحرفِاینِخَبِدخترک

ِبشقابٍِِياِفنجانِدیدنِاز.ِکردِنگاىِچکَنِآبِبٌِپیرٍزیِباٍِِدادِبدنشِبٌِقَسیٍِِکشِترانٌ
 .ِشدِيایشِلبِنًهانِرضایتِلبخندِِزدنِنیِبرقِآشپزخانٌِخفیفِنَرِزیرِکٌِتهیزٍِِبلَریِيی

ِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

ِیِرٍانٌِتختشِپائینِیِناندىِشبِآبِلیَانِبا.ِآٍردِبیرٍنِقرصِعددِدٍِيایشِنسکنٍِرقِاز
ِبگیردِراِرفتنشِجنگلِبٌِشَقِجلَیِکٌِنبَدِقدریِبٌِاشِآلَدگیِخَاب!ِکردِگلَیش ِيهینِبرای.
ِيهراىِراِدلخَايشِيایِآينگِنَار.ِشدِحاضرِبَدندِگذاشتٌِقرارِيیرادِباِکٌِنحلیِبرایِزٍدِخیلی
ِراىِاحتیاطِباِکردِسعیِشًیاد.ِبَدِاصلیِخیابانِسبزِفضایِقرارشان.ِبردِيهرايشِکَچکشِضبط

ِناشینِيوِقبال ِ.ِرسیدِرنگیِطَسیِناشینِبٌِباالخرى.ِنکندِریزیِخَنِزخهشِدٍبارىِکٌِکندِگزِرا
 :گفتٍِِزدِایِنَدبانٌِلبخندِيیراد.ِشدِسَارٍِِکردِبازِراِيیرادِپرایدِجلَییِدر.ِبَدِدیدىِراِيیراد

 سالمِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِشًیاد

 .گلِيیرادِآقاِسالمِ-

 :گفتٍِِکردِرٍشنِراِناشینِيیراد

 .شدیوِشرنندىِناِکٌِاینجَری.ِکنیِنیِزندگیِاینجاِبَدیِنگفتٌِ-

 .پدریهٌِیِخَنٌِاینجايو.ِکنٌِنیِخَبِرٍِحالوٍِاقعاِ .ِيیرادِدارمِدٍستِرٍِکارمِننِ-
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.ِنبَدمِلباسِفرٍشٍِِخریدِايلِاصال ِِبَدمِعکاسیِعاشقِاٍلِازِنن.ِندارمِدٍستِرٍِکارمِننٍِلیِ-
 .کنٌِشریکِفرٍشگاىِتَیِننُِِداشتِاصرارِيَننِننتًی

 :گفتٍِِکشیدِعهیقِنفسِشًیاد

 .داریِکارتِکنارِدرِعشقتوِکٌِخَبٌِ-

 .بذارمٍِقتِعکاسیِبرایِبیشترِخَاستِنیِدلوِخبٍِلیِآرىِاٍنکٌِ-

 :گفتٍِِگذاشتِضبطِداخلِداِکاستِنَارِشًیاد

 .بزنیوِصبحانٌِدارِنگٌِخَنٌِسفرىِیٌِدمِ-

 .ِچشوِرٍیِبٌِایِ-

 :گفتٍِِکشیدِپائینِراِناشینِپنجرى.ِکردِزیادِراِصدایشٍِِکردِرٍشنِراِضبطِشًیاد

 .بکشوِسیگارِیٌِننِکٌِکنٌِنهیِاذیتتِسیگارِبَیِ-

 :گفتٍِِکردِزیادِراِسرعتشِاتَبانِبٌِتَجٌِباِيیراد

 .داداشِباشِراحتِ-

 :ناشینِدرِفرٍغیِفریدٍنِصدایِپیچیدنِباِشدِنصادفِشًیادِسیگارِکردنِرٍشن

 

 ندارىِرفتنِیاریِپاِقَزک ِِاینِدیگٌ

 ندارىِگفتنٍِاسٌِحرفیِمِخشکیدىِلبای

 ِندارىِشستنِآخٌِگریَنِيهیشٌِچشای

 ِندارىِگفتنِبراِجاییِدیگٌِسردمِتن
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 ِندارىِرفتنِیاریِپاِقَزک ِِاینِدیگٌ

 ِندارىِگفتنٍِاسٌِحرفیِمِخشکیدىِلبای

 بکشوِفریادِپنجرىِازِتَِدستِازِنیخَام

 بچشوِسردتِلبِازِبَدنَِتَِبیِطعو

 ِبکشوِمِسینٌِتَیِرٍِدیدنتِبازِیِنطفٌِ

 نکشوِيهرامِرٍِتَِننِپامِبٌِپاِسایٌِنخ

 ندارىِرفتنِیاریِپاِقَزک ِِاینِدیگٌ

 ِندارىِگفتنٍِاسٌِحرفیِمِِخشکیدىِلبای

 بهیرمِتنًاِکٌِنیخَامِباشوِتنًاِننِبذار

 بگیرمِغربتٍِِتنًاییِیِگَشٌِبرنَ

 غهتِزنجیرِزیرِاسیرمِکٌِعهریستِیٌِنن

 نَندنتِبسٌِدیگٌِشدِخَنِبٌِغرقِپامٍِِدست

 (پاِقَزک ِ_فرٍغیِفریدٍن)

ِشدِنیِترِخنکٍِِخنکِيَاِشدندِنیِترِنزدیکِجادىِبٌِچٌِير ِخنکیِفرٍغی،ِآينگِلحنٍِِصا.
ِخَبیِیِخلسٌِعهیقِيایِپکٍِِقیهتِگرانِسیگارِبَد،ِکردىِدٍچندانشِناشینِسرعتِکٌِيَایی

ِِپسرکِبرایِرا ِکٌِایِخانٌِسفرىِکنارِجادىِکنارِخاکیِدرِيیراد.ِبَدِآٍردىٍِجَدِبٌِتابِبیِيهیشٌُ 
 :گفتٍِِکردِپارکِکرد،ِنیِصرفِصبحانٌِفقط

 .دارىِخَبیِحالٍِِحسِعجیبِجنگلِاینِببینیِننِباِبیایِسفرِیٌِشدِباعخِزخوِاینِ-
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 :گفتٍِِگرفتِسیگارشِازِدمِچندینِشًیاد

 !نرخصیِرفتوِنیَندىِارىِ-

ِبٌِيیراد.ِدادندِترجحِنغازىِداخلِيایِصندلیٍِِنیزِبٌِراِنغازىِازِبیرٍنِتختٍِِشدندِپیادىِيردٍ
 :گفتٍِِدادِتکیٌِپشتی

 .يستیوِکٌِسالوٍِِسنِيوِدیگٌ؟ِرفیقیوِتٍَِِننِ-

 :گفتٍِِکشیدِعقبِکهیِراِخَدشِحتیاطِباِشًیاد

 چیٌ؟ِننظَرت.ِخبِآرىِ-

ِبَدِدٍدلِحرفشِزدنِدر.ِکشیدِنَيایشِبٌِدستیِيیراد ِبگیردِتصهیوِتَانستِنهی. ِدرِشًیاد.
 :پرسیدِشًیادِنغازىِکارگرِرفتنِبا.ِدادِنَشابٌِدٍتاٍِِانلتِدٍِسفارشِفاصلٌِاین

 بَد؟ِچیِحرفتِخب؟ِ-

 :گفتٍِِکردِدلٌِیکِراِدلشِيیراد

ِشخصیِ ِخیلیِ- ِشدىِسَالِخیلیِبرامِخبِانا... ِاین... ِاینِچیٌ؟ِدستتَنِرٍِيایِزخوِاین...
 .اندِعهیقِخیلیِياِبریدگی

ِتبدیلِداشتندِکوِکوِکٌِعهیقِيایِبریدگیِعهَدی،ٍِِنهَازیِخطَط.ِردِدستانشِبٌِنگايیِشًیاد
ِکَتايیِآستین.ِگرفتِنیِنچِتاِآرنجِازِراِشًیادِدستِتهامٍِسعتشان.ِشدندِنیِاضافٌِگَشتِبٌ
 :گفتٍِِکشیدِآيیِشًیاد.ِبَدِگذاشتٌِنهایشِبٌِياراِزخوِاینِپَشیدِنیِشًیادِکٌ

 .بَدمُِبرِشیشٌِقبال ِِکٌِگفتو.ِبریدمِرٍِدستوِشیشٌِباِ-

 .خیلیِشوِنیِاذیتِسَزىِنیِجاشِرٍزِسٌِتاِببرىِدستوِننکٌ.ِداشتٌِدردِخیلیِحتهاِ ِ-

 :گفتٍِِزدِپَزخندیِشًیاد
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 !چربٌِنیِدرداِبعضیِبٌِدرداِبعضیِ-

ِنقصدشانِرايیِصبحانٌِبعد.ِشدِاشِصبحانٌِخَردنِنشغَل.ِشًیادنشدِحرفِیِنتَجٌِکٌِيیراد
ِراى.ِکردِنیِتعریفِآينگِيرِازِحسابیٍِِبَدِگرفتٌِانسِشًیادِنَسیقیِیِسلیقٌِباِيیراد.ِشدن

ِصدایِبا.ِشدِگرمِپسرکِچشهانٍِِگذاشتندِشًیادِرٍیِراِتاجیرشانِِکوِکوِياِنسکن.ِبَدِطَالنی
ٍِِبَدِسرسبزیِکردِنیِکارِچشوِتاِاطرافشٍِِدٍر.ِپریدِگرانِخَابِازِشًیادِيیرادِکشیدنِدستی
 :گفتٍِِزدِلبخندیِيیراد.ِِتازىِيَای

 !ياِخَابیدیِتختِساعتِشیشِ-

 :گفتٍِِنالیدِراِچشهًایشِشًیاد

 .الکردارىِيایِقرصِاینِتاجیرِ-

 .شٌِنیِعَضِيَاتٍِِحالِاینجاِقشنگیِازِاالنِشَِپیادىِ-

ِبیرٍنِجیبشِازِراِسیگارشِیِجعبٌ.ِکردِنفَذِيایشِریٌِتاِجنگلِخنکِيَایٍِِشدِپیادىِشًیاد
 :گفتٍِِآٍرد

بشیِ ِجایِعجبِ-  !د 

ِپیداِنشغَلِدٍربینِداخلِاز.ِبستِراِناشینِدرٍِِانداختِگردنشِبٌِراِاشِعکاسیِدٍربینِيیراد
 :گفتٍِِکردِرٍشنِفندکشِباِراِسیگارشِشًیاد.ِگشتِنیِجبتِبرایِننظرىِکردن

 ِبینٌ؟ِنیِرٍِجاییِچشهتِنٌِاینًهٌِبینِ-

 :گفتٍِِآٍردِدٍربینشِصفحٌِرٍیِدکهٌِچندِباِراِبَدِانداختٌِکٌِعکسیِيیراد

 .دیگٌِکنٌِنیِخَشگلِرٍِعکسوِياِنٌِيهینِ-

 ندارى؟ِایِبازدیدکنندىِيیچِجنگلِاینِ-
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 .جلَترنِبقیٌ.ِترىِخلَتِنعهَال ِِاینجا.ِجنگلِتَِاٍندمِخیلیِننِانا.ِشٌِنیِشلَغِامِخیلیِدارىِ-

 :گفتٍِِزدِسیگارشِبٌِعهیقیِپکِشًیاد

 .کنیوِدرستِآتیشِکنوِجهعِيیزمِیکوِ-

ِباٍِِکردِنگاىِدقتِباِراِخَدشٍِرٍٍِِرِشًیاد.ِکردِجبتِتصَیرِچندِبازٍِِرفتِترِجلَِکهیِيیراد
ِبَدِناندىِجاِچَبِتکٌِرٍیِکٌِبارٍنِنوِبَیِازِداشتِنیِبرِکٌِيیزمِير.ِِداشتِنیِبرِقدمِاحتیاط
ِبارانِيایِچَبِبَیِپرندگان،ِصدای.ِآٍردِخاطرِبٌِراِترانٌِچشهًایِتصَیرِآنِیک.ِبردِنیِلذت

ِعشقِاینطَر!ِبَدِکنارشِيوِترانٌِکاشِاناِبَدِزیباِسرسبزیِناى،ِتیرِغیرننتظرىِخنکِيَایِخَردى،
.ِداشتِدٍستِطبیعتِاینِدرِراِاشِنعشَقٌٍِِداشتِدٍستِراِطبیعتِاٍ.ِشدِنیِتکهیلِشًیاد
ِکندِتحسینِراِچیزیِخَاستِنیِتا.ِنیستِکنارشِبکرِطبیعتِاینِدرِترانٌِکٌِخَردِافسَسِچقدر

ِباٍِِکشیدِآيی.ِِبستِنیِنقشِذينشِدرِترانٌِاشکبارِچشوِدٍِآنِصَیرِببرد؛ِلذتِچیِيرِازِیا
ِکردِنیِچکِراِبَدِانداختٌِکٌِياییِعکسِتکِبٌِتکِيیراد.ِبرگشتِناشینِسهتِيیزمِپرازِبغلی

 :گفتٍِِگذاشتِزنینِياراِيیزمِشًیاد.ِبَدِرضایتِچشهًایشِدرٍِ

 داری؟ِزاپاسِبنزینِیکوِ-

 .عقبٌِصندٍقِآرىِ-

ِافتادىِزنینِرٍیِکٌِدرختیِیِتنٌِرٍیِشًیادِکنارِيیراد.ِانداختِراىِگدازیٍِِسَزِپرِآتشِشًیاد
 :گفتِکرد،ِنیِجابجاِراِآتشِيایِيیزمِچَبِباِشًیادِکٌِيهینطَر.ِنشستِبَد

 .کنوِدرستِآتیشیِچایِبراتِبیارِننِساکِازِرٍِکتریٍِِخشکِچاییِاٍنِ-

 :گفتٍِِبردِآتشِنزدیکِراِدستشِيیراد

 بلدی؟ِ-

 :گفتٍِِکردِرٍشنِآتشِباِراِسیگارشِشًیاد
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 لَتی؟ِنارٍِگرفتیِکوِدستِ-

ِکٌِالزنیِنَادٍِِرفتِشًیادِساکٍِِناشینِسراغ.ِگرفتِاشِخندىِشًیادِزدنِحرفِلحنِازِيیراد
ِراِابرٍيایشِيیراد.ِکردِچایِکردنِدرستِصرفِراِدقتشِیِيهٌِشًیاد.ِآٍردِراِبَدِگفتٌِشًیاد
 :گفتٍِِانداختِباال

 بلدی؟ِچیزِيهٌِچراِ-

 :گفتٍِِخندیدِشًیاد

،ِبٌِننظَرتِاگرِ- ِيایِکَيستانِتَِدارمِزنینوِیٌ.ِاٍنَرِاینَرٍِِکَىِرمِنیِزیادِکٌِاینٌِبرایِچایی 
ِخَدشِگفتوِدرٍغِبگوِکٌِکردمِجهعِنداشتو؛ِامِخرجیٍِِبَدمِکاسبِخَبِمِنغازىِتَِنن.ِلَاسَن
ِشدِجهع ِخریدمِزنینِیٌ! ِصفاستِباِخیلیٍِلیِپرت ِِجاشِزنینو. ِرفتوِنیِخَدمِاٍال.

 .گرفتوِیادِچیزاِخیلیِکوِکوِنَندمِنیِاٍنجاِکٌِاٍال.ِدرگیرمِحسابیٍِقتٌِچندِاالنِيرازچندگايی،

 ری؟ِنهیِدیگٌِ-

 .قربانِشهاییوِاستخدامِدرِکٌِفعال ِِ-

 !لَتیِناییِبزرگِ-

 :گفتِتعجبِباِيیرادِلحنِازِشًیاد

 .افتادیاِراىِ-

 .کنیوِنیِشاگردیِ-

.ِشدندِنیِدیدىِدارِنَجِآنِپشتِیِننظرىِآتشِيیبتِاز.ِشدِآتشِنحَِشًیادٍِِخندیدندِيردٍ
 :بشکندِراِسکَتِدادِترجیح.ِشدِنیِکالفٌِانداختِنیِترانٌِیادِراِاٍِچیزیِيرِاینکٌِازِشًیاد

 .نغازىِگذاشتیوِتنًاِدستِرٍِيَننِ-
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ٌِ ِغیبتوِعشقوِدنبالِاٍندمِکٌِننوِنرخصییِزدیِکٌِياییِدادِفشارِخاطرِبٌِکٌِتَِ-  !نَج

ِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِچرا!ِکردِنیِجهعِراٍِسایلشِاشِخَنٌِبٌِرفتنِبرایِنشتاقانٌِترانٌ.ِبَدِگذشتٌِکذاییِیِيفتٌِیک
ٍِِحرفِنراقبِبایدِندامِبلکٌِنداشت،ِيهراىِبٌِآرانشیِتنًاِنٌِبرایشِخانٌِاینِدرِناندنِکٌ

ِخَنٌِخنحیِحالت!ِنشَدِنالتِپرِاشِچینیِخبرِنرادِاینکٌِیا.ِنشَدِشاکیِبًرامِتاِبَدِنیِرفتارش
ِدانستِنیِبًترِراِخَدشِی ِکردِنیِاذیتشِبیشترِناندنِاینجا. ٍِِبرداشتِراِساکِدرِزنگِبا.

 :گفتِبًرام.ِرفتِدرِسهت

 .باشٌِنرادِشایدِ-

 :گفتٍِِبرداشتِراِآیفَنِگَشیِترانٌ

 کیٌ؟ِ-

-ِِ  .آژانس 

 :زدِلبِآرام.ِگذاشتِسرجایشِراِآیفَنِگَشیٍِِگرفتِترِنحکوِراِساکشِیِدستٌِترانٌ

 .خداحافظِ-

 :گفتٍِِدادِيلِجلَترِراِچرخدارشِصندلیِبًرام

 !نکنِفکرِدیگٌِخطرناکوِیِکلهٌِاٍنِبٌ.ِباباِنکنیِناسازگاریِ-

 :گفتِپَزخندِباِبرگرددِبًرامِسهتِآنکٌِبدٍنِترانٌ

 خطرناکٌ؟ِطالقِ-

 :گفتِنصهوٍِِنحکوِبًرام
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 .آرىِننِبرای.ِآرىِتَ،ِبرایِ-

ِکشیدِعهیقیِنفسِترانٌ ِآندِفرٍدِخَدِزانَیِرٍیٍِِبرگشتِپدرشِطرف. ِدرِتَانستِنیِحاال.
 :گفتٍِِزدِپلکِچندبار.ِبزندِزلِبًرامِنگرانِچشهان

ِخَردی،ِغصٌِترسیدی،ِداشتی؟ِحسیِچٌِبذاری،ِزنینِرٍِپاياتِدیگٌِتَنیِنهیِگفتنِبًتٍِقتیِ-
ِزٍرِگٌِنیِعقلتٍِِرسیدیِبستِبنِیٌِبٌٍِلیِکشیِنیِدرد.ِشدىِعادیِبراتِاالنِانا.ِبَدیِعصبانی

 .بشینیِلعنتیِصندلیِيهینِرٍیِنجبَریِآخرشِبریزیِاخهاتَِيوِيرچقدر.ِندارىِایِفایدىِزدن

ِتَِکٌِپرٍانٌِیٌِعینِ؟ِچیِاالنِانا.ِبَدمِعصبانیِخَردم،ِغصٌِکشیدم،ِدردِاٍلش.ِباباِتَامِنحلِننو
 !ِندارىِایِفایدىِزدنِپاٍِِدستِدیگٌِکردم،ِدرکِفًهو،ِنیِشدىِگرفتارِتارعنکبَت

ِراِاشِگَنٌِرٍیِنزاحوِاشکِقطرىِترانٌ.ِبَدِگرفتٌِبًرامِچشهانِدرِراِنگرانیِجایِعهیقیِغوِحاال
 :زدِلبِبَدِشبیٌِتلخندِبٌِبیشترِکٌِلبخندِباٍِِکردِپاک

 .خداحافظِ-

ِبَد؟ِنگرِيوِنکرراتِتکرارِجزِترانٌِزندگی!ِآٍردندِيجَمِاشِتکراریِافکارِيوِبازٍِِشدِناشینِسَار
ِيهیشٌِازِانگارِاشِخانٌِتاِآندىِکشِراى.ِبَدندِتکراریِيهٌِيایشِناانیدیٍِِغصٌِنفرتش،ٍِِعشق
 :گفتٍِِکردِترِراِلبشِزبانشِبا.ِبَدِشدىِدٍرتر

 .بریدِترِتندِلطفاِ ِآقاِ-

ِاینِچقدر!"ِاستیبالشِنرفتٌِتَِازِزٍدترِدیگٌِیکیِتاِبدٍِبدبختِیِبیچارى"ِکردِسرزنشِراِخَدش
ِبازِراِدرِکلیدِبا.ِکردِحسابِراِاشِکرایٌٍِِشدِپیادى.ِرسیدِنقصدِبٌِباالخرى!ِبَدِانگیزِنفرتِکارش
ِراِکلید.ِشدِآپارتهانِرايیٍِِکشیدِراحتیِنفسِنیست،ِپارکینگِداخلِسیاٍشِناشینِدیدٍِِکرد
ِنعهَلِطبق.ِبَدِتلَیزیَنِدیدنِنشغَلِشلَارکٍِِرکابیِباِسیاٍش.ِدادِيلِدرراٍِِچرخاندِقفلِدر

 :گفتٍِِبستِسرشِپشتِراِدرِترانٌ.ِخَردِنیِتخهٌٍِِبَدِشدىٍِلَِکاناپٌِرٍی
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 .سفریِينَزِکردمِفکرِنبَد،ِپارکینگِتَِناشین.ِسالمِ-

 :گفتِبرداردِتلَیزیَنِازِراِنگايشِاینکٌِبدٍنِسیاٍش

 .نداریوِناشینِدیگٌِشهاِلطفِازِ-

 :گفتِتعجبِبا.ِآندِکاناپٌِسهتٍِِکردِرياِدرِدمِيهانجاِراِساکشِترانٌ

 نن؟ِلطفِ-

 :گفتٍِِکردِفَتِراِبَدِچسبیدىِلبانشِرٍیِکٌِایِتخهٌِپَستِسیاٍش

 !باختوِبگیری،ِاجازىِننِبٌِزنیِنیِزنگِياِاٍلیِکالسِنحلِيی.ِبلٌِ-

 :گفتٍِِشدِبلدترِکهیِصدایشِحرصِازِترانٌ

 ...کردیِکاریِجافتِچقدرِبَدیِتنًاِچندساعتِببین.ِزنینِنکنِتفِيارٍِتخهٌِپَستِ-

ِراِسیاٍشِيایِحرفِیِبقیٌِکٌِبَدِشدىِعصبیٍِِناراحتِسیاٍشِخَردنِتخهٌِطرزِازِانقدرِانگار
ِادانٌِدیگریِلحنِباٍِِکردِقطعِراِحرفش.ِپیچیدِسرشِدرِسیاٍشِصدایِآنِیکِانا.ِبَدِنشنیدى

 :داد

 باختی؟ِرٍِچی!ِباختی؟ِ-

 .دیگٌِباختوِرٍِناشینِ-

 :پرسیدِناباٍرانٌِترانٌ

 کنی؟ِنیِقهارِتَِ-

ِبديدِراِجَابشٍِِببیندِراِترانٌِتاِبرگشتِراستشِطرفِسیاٍش ِحاالِکٌِکبَدییِدیدنِباِانا.
 :کردِتغیرِحرفشِنَضَعٍِِخَردِجاِبَد،ِشدىِکهرنگ
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 شد؟ِکبَد...ٍِایِ-

ِکبَدیِتاِکردِبلندِراِدستش.ِرفتِترانٌِسهتٍِِشدِبلند.ِزدِراِفیلوِاستپٍِِبرداشتِراٍِیدیَِکنترل
 :گفتٍِِرفتِعقبِقدمِیکِترانٌِکٌِکندِلهسِرا

 !سنگینٌِخیلیِدستت.ِکنٌِنیِدردِينَزِ-

 :گفتٍِِکشیدِصَرتشِبٌِبارِچندِراِدستشِکالفٌِسیاٍش

 ...خَاستوِنهیِننِتیِتیِببخشِ-

.ِشٌِنیِآرٍمِدردشِيوِشٌ،ِنیِپاکِبَدیِاینِيوِرٍزیِیٌ.ِنباشِزدیِگَشوِتَِکٌِسیلیِناراحتِ-
 .نَنٌِنیِقلبوِتَِجاشِابدِتاِزدیِبًوِکٌِحرفاییِانا

ِرفتِاتاقِسهتِسیاٍش ِرفتِساکشِطرفٍِِدادِقَرتِراِبغضشِترانٌ. ِبرداشتِکٌِراِساک.
ِآندِبیرٍنِاتاقِازِکادٍِیکِباِسیاٍشِکٌِاتاقِداخلِبرٍدِخَاست ٍِِگرفتِترانٌِسهتِراِکادٍ.
 :گفت

ِکردمِنیِبلندِرٍتِدستٍِِکردمِنیِقضاٍتِزٍدِنبایدِدیدمِخَردِيَاِسرمِیکوِرفتوِننِ- ِدادم.
 .بخَامِعذرِامٍِحشیانٌِکارِبابتِخَاستوِفقط.ِگرفتنِاینَِبراتِاٍنجا

 :گفتٍِِدادِيلِسیاٍشِسهتِبَد،ِزخیوٍِِبزرگِنستطیلِیکِکٌِراِکادٍِترانٌ

 .نیستِالزمِ-

ِبرایِفقطِچیزیِنٌِستِعالقٌِیِنشَنٌِنٌِاینِتیِتیِببین.ِایوِخَنٌِيوِخبِنٌِدٍستیو،ِبايوِناِ-
 .ِکردمِعذرخَايیِاینجَریِغیرانسانیوِکار

 :گفتٍِِکشیدِراحتیِنفسِسیاٍش.ِکردِزنزنٌ"ِِنهنَن"ِِشبیٌِچیزیِزیرلبٍِِگرفتِراِکادٍِترانٌ

 .کنِبازشِ-
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 :گفتٍِِدرآٍردِراِشِرٍسری.ِرفتِاتاقِداخلِاتاقِدرگايیِازِترانٌ

 .بعدِبرایِباشٌِ-

 :گفتٍِِنشستِتختِیِلبٌِسیاٍش

 .کنِبازشِدیگٌِنیارِدرِبازیِنسخرىِ-

ِبَدِشدىِنتَجٌِسیاٍش.ِکشیدِطالییشِيایِخرننِداخلِدستیٍِِکردِبازِراِنَيایشِکشِترانٌ
ِپشیهانِنٌِيیچَقتِسیاٍش!ِداشتِتحسینِجایِترانٌِبرایِخَدشِاین.ِکردىِاشتباىِکٌِباالخرى

ِباِترانٌ!ِاستِنیَفتادىِاتفاقیِيیچِانگارِبَدِطَریِرفتارشِيهیشٌ.ِکردِنیِخَايیِعذرِنٌِشد،ِنی
.ِگرفتِجاِلبانشِرٍیِپًنیٍِِبزرگِلبخندِشَقِازِکتابِرٍیِاسوِدیدنِازٍِِکردِبازِراِکادٍِکنجکاٍی

ِاستفادىِازشانِباطلٌِکاغذٍِِدستهالِبجایِسیاٍشِصبحِرٍزِآنِکٌِکتابیِيهان.ِنیهایَشیجِدیَان
ِنَِکتابِبَی.ِکشیدِبٍَِِکردِبازِراِکتاب.ِبَدِدستانشِنیانِتهیزِترٍٍِِنَِنسخٌِیکِحاال.ِبَدِکردى
ِاٍلِیِدکهٌِبا.ِایستادِترانٌِرٍیِرٍبٌٍِِشدِبلندِسیاٍش.ِِکردِآرامِکهیِراِتابشِبیٍِِخستٌِرٍح

 :گفتٍِِکردِبازیِترانٌِنانتَی

 آرى؟ِشد؛ِخَبِکٌِحالتِ-

ِدست.ِگرفتِغوِرنگِنگايشِيوِباز!ِکردِپرِراِنشانشِفرانکِعطرِبزند،ِحرفیِخَاستِتاِترانٌ
 :گفتٍِِزدِپسِراِسیاٍش

 .کنِعَضِرٍِپیرينتِ-

 :گفتٍِِکشیدِبَِراِخَدشِسیاٍش.ِکردِبازِراِنانتَاشِيایِدکهٌِعصبیٍِِتندِتندٍِِگفتِراِاین

 چرا؟ِ-

 :گفتٍِِکشیدِبیرٍنِساکشِازِراحتیِشلَارِترانٌ

 ...دىِنیِرٍِفرانکِبَیِ-
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 چیٌ؟ِعیبشِ-

 :گفتٍِِایستادِصافِترانٌ.ِآٍردِنیِبندِراِترانٌِزبانِاٍقاتِگايیِسیاٍشٍِقاحت

ِالاقلِدرستٌ؟ِدیگٌِبذاریوِاحترامِيوِیِسلیقٌِبٌِقرارى.ِآدِنهیِخَشوِبدیِدخترٍِیٌِبَیِاینکٌِازِ-
 .کنوِنیِخَايش.ِشَِنزدیکِبًوِبعدِکنِعَضِپیرينتَ

 :ِگفتٍِِزدِبدجنسیِلبخندِسیاٍش

 .خانَمِتیِتیِيستوِحسَدیتوِپایٌِ-

 :گفتٍِِکشیدِبیرٍنِتنشِازِراِتیشرتشِحرکتِیکِباِسیاٍش

 .شهاِیِسلیقٌِبٌِاحترامِاینوِ-

ِنداشتِنخالفتِبرایِایِبًانٌِترانٌِدیگرٍِ ِتنِحرکاتشِدرِنًانِیِخَاستٌِبٌِبَدِنجبَرِپس.
 !بديد

 .ِکردِبازِراِيایشِپلکِسیاٍشِیِنکالهٌِصدایِبا

ِدر.ِنداشتِشدنِبلندِتَانِضعفِاز.ِبَدِخَابیدىِساعتِسٌِدرستِانداخت،ِنگاىِرٍبٌِساعتِبٌ
 :گفتٍِِکردِبازِراِاتاقِدرِسیاٍش.ِخَردِنیٍٍِلِتخت

 .نشدىِسردِتاِپاشَ!ِخَابالَِخانَمِرسیدِغذاِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِترانٌ

 .خَرمِنیِاٍندمِحهَمِرمِنیِ-

ِدلٍِضعیتِاینِبارِير.ِرفتِآشپزخانٌِسهتِخَابِاتاقِدرِدرگايیِازٍِِانداختِباالِشانٌِسیاٍش
ِکردِنیِچرکینِراِترانٌ .ِبَدِسیاٍشِکردنِرفتارِنايرانٌِيوِآنٍِِرنجاندِنیِراِترانٌِدلِچیزِیک.
ٍِِتبحرِاینِترانٌ.ِکردِنیِفرقِقضیٌِاینِاناِشَدِنحسَبِانتیازِکاریِيرِدرِکاربلدیٍِِنًارتِشاید
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ِنداشتِدٍستشِخَاست،ِنهیِراِتردستی ِترسیدِنیِازشِبلکٌ. ِباریٍِِبندِبیِخبرگیِاینِچراکٌ!
ِدختریِتنًاِاٍِکردِنیِیادآٍریِترانٌِبٌِاشِزبردستیِيردفعٌٍِِيربارِانگار.ِکردِنیِجابتِراِسیاٍش
ِگذاردِنیِسیاٍشِحریوِبٌِپاِکٌِنیست ٍِِنشئَمِحدِاینِتاِترانٌِبرایِتَانستِنیِچیزیِچٌٍِ.
ِدستیِیِحَلٌِیکِباِراِنَيایش.ِپَشیدِلباسِزٍدِخیلیٍِِکردِحهامِسرسری!ِباشد؟ِانگیزِنفرت
ِرفتِبیرٍنِاتاقِازٍِِکردِجهع !ِستِحتهیِنرگشِنخَردِراِغذایشِاالنِيهینِاگرِداشتِیقین.

ِيایِدانٌِشدنِگرمٍِلزِجلزِصدای.ِریختِداخلشِراِغذایشِپرسٍِِگذاشتِگازِرٍیِراِنايیتابٌ
ِسیاٍشِنايارِظرفِغذایشِشدنِگرمِتاِترانٌ.ِزدِنیِکنارِراِسکَتِخانٌِدرِکٌِبَدِصداییِتنًاِبرنج
 :گفتٍِِکردِرٍشنِراِتلَیزیَنِِسیاٍش.ِشستِرا

 !ِاٍندِاینِبازٍِایِ-

 :گفتٍِِکردِخشکِپیرينشِبغلِباِراِدستًایشِترانٌ

 .برمِناراحتیِ-

 !سابیِنیِظرفارٍِاینِاٍنجَریِدارم؛ِجذامِننِکٌِانگارِِ-

 :گفتِزیرلبٍِِگذاشتِنبزِسرِلیَانِیکِيهراىٍِِبرداشتِکشَِداخلِازِچنگالٍِِقاشقِترانٌ

 .دٍرازجَنِ-

 :گفتٍِِپریدِباالِنترِنیوِترانٌ.ِنیزِسهتِپریدِنبلِرٍیِازِسیاٍش

 خبرى؟ِچٌ.ِترسیدمِ-

 :گفتٍِِاٍردِترانٌِبرایِگازِرٍیِازِراِغذاِیِتابٌِنايیِسیاٍش

ِتَِننِشانسِِحاال.ِياِخَردىِبًشِدستوِباالخرى.ِبشَرِاینوِخَایِنیِشٌ؟ِنیِخرابِنازنینتِنبلِ-
 .کردیِنیِکچلوٍِگرنٌِنیَردیِجًاز
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ِیِشکستٌِقلبِسَیِبٌِراِيهشانِکٌِبدِحسِازِنهلَ.ِبَدِکنایٌِپرازِپدرشِنحلِدرستِحرفش
ِپرازِراِنیزِرٍیِلیَانِسیاٍش.ِافتادِسرفٌِبٌٍِِپریدِترانٌِگلَیِدرِغذاِاٍلِقاشق.ِکردِپرتابِدخترک

.ِخَردِآبِکهیِترانٌ.ِاشِيهیشگیِپاتَق.ِشدِکناپٌِرايیِخَدش.ِگذاشتِترانٌِجلَیٍِِکردِآب
ِرٍزِتهامِزد،ِنیِراِحرفش.ِِبَدِگرفتٌِراِگریبانشِيهچنانِسیاٍشِحرفِاناِشدِردِگلَیشِازِغذا
ِگايیِسیاٍشِخَنسردیِيهین.ِدادِنیِادانٌِاشِعادیِزندگیِبٌِبعدٍِِکردِنیِدرگیرِراِترانٌِافکار
ِبَدِحساسِدخترکِبرایِایِسَزانندىِآتش ِنشعَلٍِِکردِغلبٌِترانٌِبرِگرسنگیِحسِباالخرى.

 .شدِغذایشِخَردن

ِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

 !سِخَشهزىِشًیادِغذایِ-

 :گفتٍِِدادِيلِيیرادِسهتِراِکَچکشِیِقابلهٌٍِِخندیدِشًیاد

 .بفرناِ-

 :گفتٍِِزدِساندٍیچشِبٌِبزرگیِگازِيَنن

 .ایِنغازىِصاحبِتَِکنٌِنیِفکرِببینٌِنارٍِساندٍیچٍِِتَِکبابِچلَِيرکسِ-

ِگَشیٍِِفشردِراِاتصالِیِدکهٌِشًیاد.ِخَردِزنگِشًیادِابتداییٍِِنَِگَشی.ِخندیدندِسٌِيرِاینبار
 :گذاشتِگَششِکنارِرا

 بلٌ؟ِ-

 !پسرِنشتیِسالمِبٌِ-

 انر؟.ِيستیوِشهايوِنخصلصِ-
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 دارى؟ِنسابقٌِتیرِاٍلِغالمِکٌِداریِخبر.ِآقاییِشهاِ-

 :گفتٍِِکردِبرنجِپرازِراِقاشقِشًیاد

 .یادنٌِداشِآرىِ-

 .باشیِداٍراِجزِتَِگفتٌِغالمِ-

 :پرسیدِنتعجبِشًیاد

 نن؟ِ-

 !کردىِخَشِجاِدرختَِگلِیاِپریدىِرٍِتایوِکلِکفترِبدىِتشخیصِتَنٌِنیِتَِجزِکیِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندِشًیاد

 .نشتیِکنیِنیِشرنندنَنِ-

 .بریوِبايوِناِخَنٌِدمِبیا.ِننتظرمٍِقتِاٍلِفرداِ-

 :گفتٍِِکردِجَید،ِنیِراِديانشِداخلِیِلقهٌِحَصلٌِباِکٌِيَننِبٌِنگايیِشًیاد

 .شوِچِرٍیِبٌِبگیرمِتَنستوِنرخصیِاگرِ-

 .لَتیِتَِازِخبرِپسِ-

 .فعالِ-

 :گفتٍِِکشیدِسرِراِاشِنَشابٌِيیراد

 ندادی؟ٍِقتِکٌِانرٍزِبعدازظترِبرایِ-

 :گفتٍِِگذاشتِقابلهٌِکنارِراِاشِگَشیِشًیاد

 .دنِنیِنرخصیِببینوِتا!ِندادمٍِقتِاصالِننِ-
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 :گفتٍِِدادِتکانِِسریِيَنن

ِداداشِکٌِکنوِچٌٍِلی!ِتَ؟ِاٍندِنیِنشتریِچجَریِاستخدانتِقبلِدٍنوِنهیِاصال.ِلنگوِتَِبدٍنِ-
 !نهایشگايشِاٍلِازِاٍردىِدرِجیکِکَچیکٌ

 :گفتِدلخَرِيیراد

 .نهایشگاىِ ِآخرِرٍزِانرٍزِکال ِِبَدِرٍزِپنجِاٍل؟ِ-

 :گفتٍِِخَردِجلَیشِگَشِچًارِناستِازِقاشقیِشًیاد

 .داٍرِکردنِننوِکفترى؛ِپرٍازِزنانِندتِیِنسابقٌ.ِفرداسِنَضَعِآخٌِ-

 :گفتٍِِکشیدِعهیقیِنفسِيَنن

 گردی؟ِنیِبرِکیِ-

 .خَرشیدِغرٍبِقبلِ-

 .باشیِراضیِتَامِخَامِنیِامِراضیِکارتِازِچَن.ِخبِخیلیِ-

 .گرمِدنتِچاکرمِ-

 :گفتٍِِانداختِاشِنچیِساعتِبٌِنگايیِيیراد

 .باشوِنهایشگاىِدیگٌِساعتِیکِتاِبایدِننِبجنبیدِ-

ِزیرشانِکٌِياییِرٍزنانٌٍِِشدندِبلندِنغازىِزنینِازِسریعِکدامِير.ِشدِخَردىِسکَتِدرِنايارِباقی
ٍِِبرسانندِنهایشگاىِتاِراِيیرادِشًیاد،ٍِِيَننِکٌِبَدِاینِبرِقرار.ِکردندِجهعِراِبَدنِانخداختٌ

ِباِيَنن.ِبَدِشًرِشهالِدرِشًیادِیِخانٌِنزدیکِتقریباِ ِنهایشگاى!ِبزنندِچرخِآنجاِداخلِيوِکهی
 :گفتٍِِرفتِجلَِيیراد.ِشدندِپیادىِسٌِيرٍِِکردِپارکِراِناشینِدقت

 !عکاسیِسالِدٍِحاصلِاینوِ-
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ِازِياییِعکسِازِپرِيایشِدیَارِدرٍِکٌِنتریِشصتِیِسرپَشیدىِنحلِآنِشًیادِتصَرِخالفِبر
ِازِشدىِگرفتٌِيایِعکسِياِآدمِبعضیِسرگرنیِشدِنهیِباٍرشِشًیاد!ِبَدِشلَغِبسیارِبَد،ِيیراد
ِباشدِنناظر ِبَدِشلَغِحسابیِصندٍقِنزدیک. ِزیباِياِعکس.ِشدِگوِجهعیتِنیانِشًیادِکوِکو!
ِزدنِدیدِنشغَل.ِِاستِعکسشانِترازِقشنگِصديزاربارِسرسبزیِاینِلهسِشًیادِنظرِازِاناِبَدند
ِيایِچراغِزیرِنَيایشٍِِبَدِافتادىِسرشِازِشالِکٌِزنی.ِشدِیِمِخانَِیِنتَجٌِکٌِبَدِياِعکس
ِزدِنیِبرقِنخصَصِکَچک ِترانٌِنَيایِطالییِيایِرشتٌِیادِراِشًیادِزنِاینِطالییِنَيای.
ِراِشًیادِنگاىِسنگینیِکٌِخانَنی.ِرفتِجلَترِکهی.ِشدِنیِکشیدىِزنِاینِسهتِارادىِبی.ِانداخت
ِبرگشتِبَدِکردىِحس ِبَدِدیرِدیگرِاناِبدزددِراِچشهانشِخَاستِشًیاد. ِزنِانتظارِخالفِبر.
 :گفتٍِِزدِلبخند

 شناسیو؟ِنیِرٍِيهدیگٌِناِ-

 :زدِلبٍِِکردِاکتفاِسرِدادِتکانِبٌِتنًاِبَدِشدىِيَلِکٌِشًیاد

 .خانَمِافتادىِشالتَنِ-

 :گفتٍِِانداختِشِطالییِنَيایِرٍیِراِاشِآبیِحریرِشالِنذکَرِخانَم

 .ياِنهایشگاىِتَِندیدنتِننِکاری،ِتازىِشهاِبَد؟ِيهینِزدنتَنِزلِدلیلِ-

ِقًَىِنصرفِیکبارِلیَانِیکِپیَستِجهعشانِبٌِيیرادِبزند،ِحرفیِخَاستِشًیادِاینکٌِنحضِبٌ
 :گفتٍِِدادِشًیادِدست

 !ياِبزنیِگپِناِشًیادِآقاِباِتنًاِتنًاِنستِقبَلِجَنِرٍیاِ-

 :گفتٍِِانداختِباالِراِابرٍیشِیکِرٍیا

 ایشَنن؟ِکردیِنیِتعریفِکٌِشًیادیِآقاِا؟ِ-

 :پرسید.ِبَدِشدىِگیجِشًیاد
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 کردی؟ِنعرفیِرٍِننِچراِتَِيیرادِ-

 .ِکبَترىِپرازِشِخَنٌِتَِرٍیاِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِيَاِرٍیِراِدستشِرٍیا

 .گوِنیِخَدمِکنِصبرِ-

ِبَدِسَختٌِایِقًَىِنَيایش،ِرنگِانعکاسِازِکٌِچشهانشِباِرٍیا.ِکردِنگاىِِرٍیاِبٌِننتظرِشًیاد
 :دادِادانٌِحرفشِبٌٍِِکردِنگايشِرٍدربایسیِبدٍن

 .ٍاردیِحیٍَنِتَِخیلیِتَِگفتِيیرادِکنی؛ِپرِبٌِافتادىِطفلک.ِدارمِطَطیِننِجانِشًیادِ-

ِسعی!ِباشدِيیرادِدخترِدٍستِحتیِیاٍِِنانزدِآندِنهیِرٍیاِبٌ.ِبَدِخَردىِجاِرٍیاِاخالقِازِشًیاد
ِکردِنیِگهانِشًیادِيوِبازِاناِکندِکوِراِسنشِجراحیِيایِعهلِانَاعٍِِغلیظِآرایشِباِبَدِکردى
 .ِ.باشدِترِبزرگِاٍِازِخیلی

 بشٌ؟ِخَبِکنیِکاریِتَنیِنیِ-

ِبٌِراِدستشِکفِيایِعرقِزٍدِخیلیِانا.ِبَدِشدىِرٍیاِنَيایِرنگِغرقِفقطِلحظٌِآنِدرِشًیاد
 :گفتٍِِخَردِاشِقًَىِازِقلَپی.ِکردِپیداِراِنَقعیتشٍِِنالیدِشلَارش

 .بدینِانجامِخَدتَنِبگوِاصال ِِتَنوِنی.ِبلٌِ-

 .بًترىِبیایِخَدتِنٌِ-

 :گفتٍِِگذاشتِچشهانشِرٍی.ِبرداشتِکیفشِداخلِازِراِاشِدٍدیِعینک

 .شیوِيهاينگِبگیرِازشِيهینطَر،ِننوِشهارى.ِدارىِيیرادِرٍِآدرسش.ِلَاسَنِ ِننِیِخَنٌِ-

 :گفتٍِِکردِنصلحتیِیِسرفٌِشًیاد

 .بگیرمِنرخصیِبتَنوِنکنوِفکرِننِ-
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 .باشٌِاخالقیِبدِکرفرنایٍِِرئیسِآدِنهیِبًش.ِکنِيهاينگِيیزادِباِ-

 :گفتٍِِخندیدِيیراد

 ری؟ِنیِزٍدِچرا.ِاٍنجاِدارىِزنینِشًیادِآقاِخَدِاتفاقاِ .ِکنوِنیِيهاينگِباشٌِ-

ٍِِشدِاندازِطنینِحضارِیِيهًهٌِنیانِسالنِدرِِرٍیاِيایِپاشنٌِصدای.ِافتادِراىِخرٍجیِسهتِرٍیا
 :گفت

 .رفتنوِازِقبلِبفرستِبرامِصندٍق،ِدادمِپسندیدمِکٌِعکساییِلیست.ِدارمِکارِ-

 :گفتِيیرادِبٌِرٍِشًیادِشد،ِگوِجهعیتِنیانِکٌِرٍیا

 !بهیرى؟ِقرارىِ-

 :گفتٍِِخندیدِغشِغشِيیراد

 !چندسالشٌِبزنیِحدسِتَنیِنهیِحتیِبندمِنیِشرطِرٍیا؟ِکی؟ِ-

 چندسالشٌ؟ِ-

 بًش؟ِآدِنی!ِسالشٌِچًلِ-

ِبٌٍِاقعاِ ِانا!ِترىِبزرگِنادرشِفلَر،ِازِيوِسالِیکِرٍیاِشدِنتَجٌِسرانگشتیِحسابِیکِباِشًیاد
ِآندِنهیِرٍیا ِبَد،ِکردىِدرگیرِراِذينشِکٌِسَالیِباالخرىٍِِکشیدِسرِراِاشِقًَىِنابقیِشًیاد!

 :پرسید

 نٌ؟ِکنٌِنیِرنگِرٍِنَياشِ-

 .دیگٌِبپَشَنٌِسفیداشَِکنٌِنیِرنگِآرىِ-

 رى؟ِنیِکجا...ِنگفتیِ-
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 داری؟ِدستِرٍِعکسخِاینِشًیاد.ِکاناداِ-

.ِلرزاندِنیِراِآدنیِيرِدلِکٌِطالئیِرنگ.ِبَدِطبیعیِترانٌِنَيایِرنگ.ِبَدِرفتٌِفرٍِفکرِبٌِشًیاد
ِدرِاشِیادآٍریِحتی.ِنداشتِزرٍِِطالِبراقِيایِرشتٌِازِکوِبَدِنیِخَرشیدِیِاشئٌِنعرضِدرٍِقتی
ِانداختِنیِراىِزلزلٌِپسرکِدل ِفًهاندنِنیِشًیادِبٌِعشَىِباِکٌِآبی،ِسرزنشگرِچشهانِآنِیاد.

ِحاال.ِنشدِسیرابِصدایشِازِيرگزِکٌِصدایشِسنگِآن!ِشًیادِبٌِبستٌِدلِخسیسشانِصاحب
ِتبدیلِنحالِرٍیایِبٌِکٌِستِآرزٍییِترانٌِیِشدىِبافتٌِنَيایِبَسیدنٍِِبَییدنِداشتِیقین
ِانگار.ِانداختِيایشِناکانیِیادِراِشًیادِشدى،ِبافتٌٍِِتنیدىِدريوِيایِابریشوِآنِیاد.ِبَدِشدى
ِکالنشِیِرشتٌِشًیادِدیدارشانِنَقعِکٌِبَدِشدىِبافتٌِترانٌِبراقِنَيایِالبِالبٌِيوِشًیادِزبان
 !شدِنیِگسستٌِيوِاز

ِِعکاسیشِجایِکٌِخالصٌِ-  داری؟ِدٍسشِچیٌ؟ِنظرتِحاال!ِنلخ 

 :گفتٍِِدادِسرتکانِحَصلٌِبیِبَد،ِشنیدىِراِيیرادِآخرِیِجهلٌِتنًاِکٌِشًیاد

 .ِکنوِنهیِقبَلِازتٍِلی.ِارىِارىِ-

 کنی؟ِنیِتعارفِچرا؟ِ-

 .برمِراىِباریکِبایدِفعال ِِننِيیرادِگرٍنٌِخیلیِ-

 .ستِيدیٌِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندیِشًیاد

 .تَلدمِرٍزِبدى،ِبًوِنردادِ-

ِکردِنهیِتقاضاییِیاٍِِطلبِکسیِازِيیپچَتِشًیاد ِبگیردِچیزیِکسیِازِنداشتِدٍست. ِبرای!
ِزد،ِنیِفریادِکٌِيهچنان.ِبرگشتِنغازىِبٌِيَننِيهراى.ِکردِحَالٌِتَلدشِبٌِراِيیرادِلطفِيهین
ِدیگریِچیزِیاِستِخَدآزاریِاسهشِدانستِنهی.ِبَدِترانٌِنًرٍِِفکرِيهٌِافکارشٍِدرٍِِدردلش
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ِاستِدیگرِنردیِتصرفِدرِکٌِکردِنیِتصَرِراِترانٌِندامٍِلی ِتالشٍِِعالقٌِایِذرىِبدٍنِکسی!
ِياِفکرِيهین!ِبَدِرسیدىِشًیادِآرزٍیِبٌِدیگریِکسِکٌِبَدِتلخِچٌ.ِبَدِشدىِعاِچشوِآنِصاحب

ِافکارِاینِبعدِنعهَال ِ.ِآٍردِنیِجَشِبٌِراِخَنشٍِِدادِنیِقلقلکِراِغیرتش.ِآزردِنیِراِشًیادِرٍح
ِقسوِجایِبٌٍِِخَاستِنیِکهکِاٍِازِترانٌِاگرِکردِنیِتصَر.ِکندِآرانشِتاِزدِنیِسرشِبٌِفکری
ِسالخیِراِنانعلَمِیِچًرىِباِنردیِذينشِدرِآنَقتِچٌ؟ِشدِنیِآنِيدفِيوٍِِپاِيوِشًیادِدادن
 !کردِنی

ِرفتِاتاقشِدرِخانٌ،ِبٌِرسیدنِنحضِبٌِنعهَلِطبقِشب ِاتاقشِدرِتنًاِراِشامِيرشبِنحل.
ِسیگارٍِِریختِنیِاشکِصداِبیِبَدِنستٍِقتی!ِآٍردِرٍیِنستیِازِبعدِیِخلسٌِبٌِبعدٍِِخَرد
ِبٌِکٌِبندیِنیِيرِيایِکفترِبٌٍِِبکشدِسیگارِبامِپشتِرٍیِپاکتِیکِشبیِتَانستِنی.ِکشیدِنی

ِباٍِِرفتِنیِخَابِبٌِبالشِبدٍنِسفتِتختِيهانِرٍیِيوِآخر.ِکردِنیِنگاىِبَدندِرفتٌِخَاب
 .پریدِنیِخَابِازِکابَسی

ِباِشًیاد.ِآندِنیِسراغشِبٌِنستیِصبحِيرِدردِسر.ِزدِراِچشهشِخَرشیدِنَرٍِِکردِبلندِراِسرش
ِنحلٌِبٌٍِِزدِراِاشِقدیهیِتیپ.ِکردِنیِنحارشِبَدِدادىِيایشِبخیٌِبرایِدکترِکٌِياییِنسکن

ِرايی.ِبَئیدِراِخاطراتشِاینبارٍِِکشیدِعهیقیِنفسِشد،ِپیادىِناشینِارٍِقتی.ِرفتِقدیهشِی
ِتفرىِفقطِيایشانِچراییِجَابِدرٍِِکردِاحَالپرسیٍِِسالمِآشناِچندینِباِراىِسر.ِشدِکیاِیِخانٌ
ِرفت ِرسیدِپاالنِکیاِیِخانٌِبٌِباالخرى! ِشدِنتَجٌِشًیادِکٌِایِزنانٌِصدایِفشرد،ِراِدرِزنگ.

 :گفتِاستِسَسنِکیا،ِيهسر

 کیٌ؟ِ-

 .شًیادِننو،ِ-

 .بیادِکیاِگوِنیِاالنِ-
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ِپشتِراِدر.ِآندِبیرٍنِخانٌِازِکیاپاالنِزد،ِنیِضربٌِرٍیشِرٍبٌِدیَارِبٌِپاِباِشًیادِکٌِيهانطَر
 :گفتٍِِبستِسرش

 .چاکرمِ-

 :گفتٍِِزدِاستارتِکیا.ِرفتندِکیاِپیکانِسهتِاتفاقِبٌٍِِفشردِراِکیاِدستِشًیاد

 شدى؟ِطَری.ِدنقیِ-

 :گفتٍِِکردِرٍشنِراِسیگارشِشًیاد

 .نشدىِجدیدیِطَرِ-

 .بگوِنطلبیِیٌِنرسیدیوِغالمِیِخَنٌِتاِخَامِنیِ-

ِسیگارِبٌِعهیقیِپک.ِگذاشتِپاالنِکیاِيایِلبِنیانٍِِکردِرٍشنِکیاِبرایِيوِسیگارِیکِشًیاد
 :گفتٍِِزدِخَدش

 .بگَِ-

 :گفتٍِِگذاشتِانگشتانشِبینِراِسیگارِکیا

 .گندىِکارایِتَِبزنوِخَامِنی.ِشدمِخستٌِياِداستانِاینٍِِفرٍشیِخَردىِازِ-

 .سِگندىِخطرشوِدارىِریسکِگندىِکارِ-

 .فرٍشاِخَردىِبٌِفرٍشوِنیٍِِخرمِنیِجاِاصلِازِعهدىِ-

 شناسیش؟ِنیِکیٌ؟ِجاِاصلِ-

 !شناسهشِنیِبًترِننوِازِ-

 .بگذرٍِِبیا.ِنشتیِنکنِدارِدردسزِرٍِدردسرتِبیِسرِگوِنیِننکٌِ-
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 .گذاشتوِقرارنوِننِبگذرم؟ِچیِازِ-

ِانداختِبیرٍنِناشینِیِپنجرىِازٍِِزدِسیگارِبٌِيوِآخرِپکِشًیاد ِراِجییبشِششِشلَارِزیپ.
 :گفتٍِِبست

 کی؟ِ-

 .دٍِساعتِانشبِيهینِ-

 .ياِباشٌِخَدتِبٌِحَاستِ-

 :گفتٍِِکردِپارکِغالمِیِخانٌِیِخرابٌِنقابلِراِناشینشِکیا

 .تختِخیالتِيستِ-

 :زدِصدایشِکیاپاالنِکٌِشَدِپیادىِخَاستٍِِکشیدِراِدرِیِدستگیرىِشًیاد

 شًیاد؟ِ-

 :گفتٍِِشدِسَارِدٍنرتبٌِشًیاد

 بلٌ؟ِ-

 خَای؟ِنیِيست،ِبالوٍِِدستِتَِينَزِخَردىِ-

 تریاک؟ٍِِيرٍئینِ-

 خَای؟ِنیِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِشًیاد

 .خَامِنهیِ،ِنٌِ-

 .کنٌِنیِخَبِرٍِبدتِحالِ-



 www.Novel98.com 329               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !کنٌِنیِترِبدِرٍِبدمِحالِچَنِلَتیِدمِنیِترجیحِرٍِالکلِننِ-

ِنسابقٌِبرایِغالمِیِطبقٌِدٍِیِخانٌ.ِشدِقدمِيوِاٍِباِيوِکیاِسپس.ِشدِپیادىٍِِگفتِراِاین
ِنبَدِيوِگذاشتنٍِِبرداشتنِقدمِبرایِجاِحتیِصبحِآنَقتٍِِبَدِحاضر ِنشستٌِپیرِتاِجٍَنِاز!
ِشدىِتکٌِنانِکٌِيهانطَرِغالمِشدن،ٍِاردِکٌُِبرِشیشٌِشًیادٍِِکیاپاالن.ِخَردنِنیِصبحانٌٍِِبَدند
 :گفتِشَدِساکتِجهعِیِيهًهٌِکٌِطَریِبلند،ٍِِخندیدِگذاشتِنیِسفرىِداخل

 !زنُگِِبزنِ-

ِفلزیِنیز.ِبردِبامِپشتِرٍیِياِداٍرٍٍِِیژىِنًهانانِجایِياراِآنٍِِکردِاحَالپرسیِشًیادٍِِکیاِبا
ِچًارِیِعالٍىِبٌِصبحانٌٍِسایلِتهامِنیزِرٍی.ِبَدِشدىِگذاشتٌِکفترياِیِگنجٌِدٍرترازِکٌِبزرگ
ِساعتِنسابقٌِپایان.ِدادِانجامِنحَِبًترینِبٌِراِنسابقٌِيایِکارِشًیاد.ِداشتٍِجَدِتازىِنانِنَع
ِشًیادِگَشی.ِبَدِنايارِخَردنِنشغَلِکسِيرٍِِگرفتِراِنسابقٌِجاییزىِبرندى.ِبَدِبعدازظًرِسٌ
 :خَردِزنگ

 کجایی؟ِشًیادِالَ؟ِ-

 .آمِنیِاالنِجانو؟ِتَیی؟ِيیرادِالَِ-

 .دنبالتِبیامِکجاییِبگَِ-

ِپیداِنجاتِجهعیتِيایِيهًهٌِنیانِازِبتَاندِتاِرفتِياِگنجٌِسهتٍِِشدِبلندِنیزِسرِازِشًیاد
 :دادِادانٌِيیراد.ِکند

 .کردمِطیِباياشِننِدىِنیِبًتِپَلیِخَب.ِحالٌِبدِطَطیشِحالِگفتِرٍیاِ-

 .تنًاستِدستِنغازى؛ِدمِاینجاِازِبرگردمِدادمِقَلِيَننِبٌِ-

 .نباشِاٍنِرانِنگدارىِندارىِعیبی!ِياِيستیِننوِاستخدامِِغیريَننِتَِ-

 .کنوِنیِاسِامِاسِبراتِرٍِآدرس.ِخبِخیلیِ-
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ِپایینٍِِکردِنفصلیِخداحافظی.ِفرستادِيیرادِبرایِراِدقیقِآدرسِشًیادِتهاسِشدنِقطعِازِبعد
ِشًیادِبٌِزٍدِخیلیٍِِبَدِنحلِدرِاٍِبَد،ِگفتٌِيیرادِبٌِراِنسابقٌِبرگذاریِنحلِشًیادِچَن.ِرفت
 :گفتٍِِشدِسَارِشًیاد.ِرسید

 دارى؟ِعجلٌِاینقدرِچراِ-

 :ِگفتٍِِرفتِعقبِدندىِيیراد

 .کاناداِبرگردىِخَادِنیِنگٌ؟ِندیدیِ-

 چیٌ؟ِباياشِتَِنسبتِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندِيیراد

 .ِنانزمِ ِخَايرِ-

 ِتَ؟ِنگٌِنتايلیِ-

 .عرٍسیِتاِکردیوِعقدِکٌِفعال ِ.ِآرىِیجَراییِ-

 ...خَايرِیٌِسالشٌِچًلِخَايرِیٌِچجَریِ ِ-

 .شدىِزنشِاٍلیِازِجداییِبعدِالبتٌ.ِزنوِ ِپدرِدٍمِ ِيهسرِننِنانزدِنادر.ِدیگٌِيستنِناتنیِ-

 .افتادیوِامِعرٍسیِشیرینیِیٌِپسِ-

 :گفتٍِِخندیدِيیراد

 راستی؟.ِچشوِبٌِایِ-

 :گفتٍِِدرآٍردِسیگارشِپاکتِازِسیگارِنخِیکِشًیاد

 يَم؟ِ-
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 .بدیِناِنشَنِرٍِلَاسَنتِزنینِبَدِقرارِ-

 .ازاینجاِدٍرعٌِتقریباِ ِکَيستانِ ِتَِننِزنینِ-

،ِدارىِدٍستِیٌِيَننِ- ِبسازیِخَاستیِاگرِگفتو.ِشیک ٍِِِبکرٍِیاليایِساختنِخَراکشِنًندس 
 ـ.ساختٌِيهینِيوِرٍِرٍیاٍِیالی.ِکنِحسابِرٍش

 :گفتٍِِفرستادِبیرٍنِديانشِازِراِسیگارِغلیظِدٍدِشًیاد

 .کنوِيزینٌِتَنوِنهیٍِاقعاِ ِکارم،ِنشغَلِنشدىِناىِیکِينَزِننِ-

ِيَننِ ِآشنایِکٌِگفتوِ- ٍِیالرٍِپَلِنابقیٍِِکنٌِنیِکوِرٍِساختِپَلِسازىِنیٍِیاليارٍِخیلی.
ِِباِکارگرٍِِبناِپَلِگٌِنیِفقط!ِکنٌِنیِقبَلِامِقصطیِياِآشناِبرایِصَرتِاینِغیر.ِدىِنی  .خَدت 

 :گفتٍِِبرداشتِيایشِلبِنیانِازِراِسیگارِشًیاد

 .خَبٌِخیلیِاٍلشِیِگزینٌِ-

ِبَدِچیزیِآنِبیشترازِرٍیاِبزرگٍِیالی.ِشدِطیِيیرادِباِزدنِگپٍِِسیگارِکشیدنِباِآندىِکشِراى
ِتزئینِزرشکیٍِِاعالِنَکتِباِساختهانِاصلیِدربِجلَیِیِپلٌِسٌِير.ِداشتِراِتصَرشِشًیادِکٌ

ٍِِزدِپًنیِلبخندِيیرادِدیدنِبا.ِکردِبازِراِدرِشدتِباِدختریِبزند،ِدرِيیرادِخَاستِتا.ِبَدِشدى
 :گفت

 .اٍندیِخَشِسالمِ-

 ِشًیاد

 :گفتٍِِکردِطیِراِدیگپرِیِپلٌِیک

 يستن؟ِخانَمِرٍیاِسالمِ-

 :گفتٍِِچرخیدِشًیادِصَرتِرٍیِدخترکِچشو
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 .داخلِبفرنائیدِيستنِبلٌِ-

 :گفتٍِِرفتِسرشِپشتِيیراد.ِآندِپایینِياراِپلٌٍِِگفتِراِاین

 .خداحافظِججَنِشًیادِخبِ-

 :گفتٍِِکردِگردِراِچشهانشِشًیاد

 کجا؟ِ-

 :گفتٍِِگرفتِراِنانزدشِدستِيیراد

 .فعال ِ.ِاطرافیوٍِِدٍرِيهینِ-

ِعهیقیِنفسِساختهان؛ِبٌِنگاىِیکٍِِکردِبَدِخردیٌِراىِسرِکٌِنیازیِنَردِنَاردِبٌِنگاىِیکِشًیاد
ِدريوِراِسکَتِخارجییِآينگِآرٍمِ ِصدایِدرِشدنِبازِبا.ِرفتِپیشِخانٌِسهتِنصهوٍِِکشید
ِرٍیا.ِبَدِشدىِطراحیِطالییٍِِزرشکیِخانٌِچیزِيهٌ.ِِبستِسرشِپشتِراِدرِشًیاد.ِشکستِنی
ِبٌِلباسشٍِضع.ِآندِپایینِدرخشید،ِنیِسفیدِيایِنرنرِرٍیِقرنزِنَکتٍِسطشانِکٌِياییِپلٌِاز

ٍِِخندیدِدٍختِزنینِبٌِراِنگايشِشًیادِاینکٌِازِرٍیا!ِبدزددِراِنگايشِتاِدادِنیِيشدارِشًیاد
 :گفتٍِِرفتِجلَ.ِکردِسپریِراِآخریِیِپلٌ

 .اٍنجاِبیایِبایدِطَطیِیِنعاینٌِبرای.ِاٍندیِخَشِخبِ-

ِشًیاد.ِکردِاشارىِسالنِانتًایِدرِاتاقیِبٌِاشِزدىِالکِناخنٍِِانگشتِباِکلهاتِاینِادایِازِبعد
 :گفتٍِِکردِترِراِلبش

 .بلدیدِرٍِراىِکٌِبفرنائیدِاٍلِشهاِ-

ِکردِحرکتِترِجلَِنخالفتیِيیچِبدٍنِرٍیا ِقدمِاحتیاطِباِچسبشِداننٍِجَدِباِکٌِيهانطَر.
 :گفتٍِِکردِبلندِراِصدایشِداشت،ِبرنی
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 .ننِاتاقِتَِبیارِخنکِشربتِدٍتاِگالب،ِ-

ِچرخاندِسریِشًیاد.ِگذاشتِاتاقِبٌِپاِشًیادِسرشِپشت.ِشدِداخلٍِِکردِبازِراِنزبَرِاتاقِدرِرٍیا
ِانداختِگذراِنگايیٍِسایلِتکِتکِبٌٍِ ِخَابِاتاقِیکِانجاِکٌِساختندِنهیِآگاىِاٍراٍِسایل.

ِچندبارٍِِرفتِبَدِنیزِیکِرٍیِکٌِطَطیِنخصَصِقفلِسهتِرٍیا!ِتهامِچیزِيهٌِاتاقِیک.ِاست
 :گفتٍِِگذاشتِقفسِکنارِلَازمِاز.ِدادِانجامِراِالزمِيایِکارٍِِرفتِجلَِشًیاد.ِزدِسَت

 ..صبحِرٍزِيرِپراشِبٌِبهالِاینِازِ-

 :گفتٍِِنشستِنیزآرایششِگردِصندلیِرٍیِرٍیا

 بايام؟ِنکنٌِقًرِ-

 .نباشیدِنگرانِنٌِ-

ِکزدىِعرقِشربتِخنکیٍِِسردیِازِکٌِعاییِلیَانِباِشربتِعددِدٍِخانَمِگالبِرٍیاِدستَرِطبق
 :گفتٍِِدلدِتکانِسرِشًیاد.ِآٍردِبَدند

 .ندارمِنیلِ-

ِرفتِبیرٍنٍِِدادِجاِآرایشِنیزِرٍیِراِسینیِخانَمِگالب ِباشد،ِنشنیدىِراِشًیادِصدلیِانگار.
 :پرسیدِننتظرانٌِغیرِرٍیا!ِآينیِآدمِنانندِدرست.ِکردِرفتارِآنگَنٌ

 چندسالتٌ؟ِ-

 .ِبَدِزجرآٍرِبرایشِترانٌِگیسَاتِیادآٍری.ِکندِنگاىِراِرٍیاِخَاستِنهیِشًیاد

 چطر؟ِ-

 !ایِفرانسٌِآچارِگٌِنیِيیرادِیجَرایی.ِچیزِيهٌِبٌٍِاردیِخیلیِآخٌِ-

 .دارىِلطفِننِبٌِيیرادِ-
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 سالتٌ؟ِچندِنگفتیِ-

ِبازیِبازیِننوٍِِخریدِنیِبرامِبابام.ِبَدمِکفترِکارِتَِسالگیِيفتِازِاناِسالهٌِدٍٍِِبیستِننِ-
 .بینیدِنیِکٌِاینیِشدمٍِِکنیِغکرشَِکٌِایِجنبندىِير.ِحیٍَنِدنبالِرفتوِکوِکو.ِگرفتوِیاد

 .باشیِنَفقِخَبٌِ-

ِسَالِآنقدرِگايیٍِِشناستتِنیِسالًاستِانگارِکٌِزدِنیِحرفِجَریِگايی!ِبَدِعجیبیِآدمِرٍیا
ِچربِباِشًیاد!ِطَطیِدرنانِتاِرفتیِسراغشِشناسنانٌِجبتِبرایِبردیِنیِگهانِکٌِکردِنیِپیچت
ِدستهزدِکردِطَطیِبرایِکٌِکاریِبابتِآخرِدستٍِِدادِنیِراِيابشِسَالِجَابِحَصلٌٍِِزبانی
 .ِگرفت

 :گفتٍِِکزدِعَضِدندىِيیراد.ِگذاشتِشلَارشِجیبِداخلِيلراِپَلِشًیاد

 دى؟ِنیِخَبیِچَلِگفتوِدیدیِشهردی؟ِ-

 .انداختوِراىِکارشَِننوِخبِاناِبازیِ ِدلٍِِدستِآدمِآرىِ-

 !درستِدستتِخَدت،ِقَلِبٌِ-

 :گفتٍِِکشیدٍِقتیِبیِیِخهیازىِشًیاد

 االن؟ِاینجاستِآشناتِنًندسِاینِ-

 .آرىِ-

 

ِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (دٍمِفصلِ )ِِِ
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ِبَدِکردىِخیسِسینگِدرِکٌِرفتِياِکايَِسراغٍِِکردِخیسِراِبرنج ِکٌِبَدِبارِچندنینِبرای.
ِکشیدِنیِآبشان ِدستِشستنِازِترانٌِاناِکرد،ِنیِگزگزِسردِآبِزیرِالغرشٍِِنحیفِدستان.
ِکشیدِنهی ِریختِسبدِداخلِياراِکايَِباالخرى. ِخشکِحَلٌِباِراِنَيایشِکٌِيهانطَرِسیاٍش.
 :گفتٍِِبرداشتِياِکايَِارِبرگیِکرد،ِنی

 .اٍندِنیِحهَمِتَِتاِغذاِبَی.ِکردیِچٌِ-

 :گفتٍِِبرداشتِکابینتِازِراِتیزشِچاقَیٍِِتختٌِترانٌ

ِیِخَنٌِبیانِشامِرسهیِقرارىِِخانَادتِکٌِبارىِاٍلینِاینِکردیوِازدٍاجِنحالِناِکٌِسالِپنجِبعدِ-
 .دیگٌِببینوِتدارکیِیٌِباید.ِنا

ِیخچالِکشَیِدرٍِِآٍردِنیِزبانِبٌِراِکلهاتِاین ِجداِساالدِبرایِگَجٌٍِِخیارٍِِبَدِشدىِخوِ
ِيوٍِاقعاِ ِکٌ!ِزندِنیِحرفِقرنِپنجِازِانگارِگفتِبلندٍِِکشدارِطَریِراِسالِپنجِیِکلهٌ.ِکردِنی
 :گفتٍِِبرداشتِسبدِيایِکايَِازِدیگریِبرگِسیاٍش.ِبَدِگذشتٌِياِاینِبرِبالغِترانٌِبرای

 آن؟ِنیِچیِبرایِنگفتنِ-

 :گفتٍِِکردِپاکِراِاشِپیشانیِرٍیِعرقِدستِپشتِباِترانٌ

ِشٌِنیِبدِچیزیِیٌِتَِاٍفتٌِنیِنَتِنزن،ِيوِآشپزخَنٌِتَِرٍِنَياتِاینِاینقدرِ- ِدلیلِبعدم.
 .پسرشَنِ ِیِخَنٌِکٌِخَادِنهی

 :گفتِبَدِساالدِکردنِدرستِنشغَلِکٌِترانٌِگَشِکنارٍِِشدِخوِسیاٍش

 !شٌ؟ِنیِپرتِحَاستِتَِیاِغذاِتَِافتٌِنیِ-

ِبچیند،ِتریِسلیقٌِباِنیزِتَاندِنیِچطَرِاینکٌِجزِبٌِچیزیِيیچِبٌِکٌِبَدِخستٌِآنقدرِترانٌ
 :گفتٍِِکردِفَتِکالفٌِراِنفسش.ِکندِفکرِتَانستِنهی

 .نکنِاذیتِبیرٍنِبرٍِسیاٍشِ-
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 !شبِبرایِبهَنٌِشهايوِکردنِ ِاذیتِبپَشوِلباسِرمِنیِننِخبِخیلیِ-

ِغذایشِجَرِدٍ.ِشدِساالدشِتزئینِنشغَلِراحتِخیالِبا.ِشدِنطهئنِسیاٍشِرفتنِازِکٌِترانٌ
.ِرفتِاتاقِداخلٍِِکشیدِآسَدگیِسرِازِنفسی.ِِگذاشتِیخچالِداخلِيوِراِساالدش.ِِبَدِحاضر

ِڗلِنشتیِباِندام!ِرفتِنیِآینٌِجلَیِبیشترِترانٌِاز.ِبَدِنَيایشِکردنِخشکِنشغَلِسیاٍش
ِحهامٍِاردِکرايتِباٍِِکردِرٍشنِراِحهامِبرقِترانٌ.ِدادِنیِتغیرِتغیرِراِاشِنشکیِنَيایِحالت
ِکتدِتحهلِقابلِخَدشِبرایِراِفضاِاینِزٍدترِيرچٌِتاِکردِبازِراِآب.ِشدِبخارِپرٍِِنهَر ِازِبعد.
ِحالتِنَيای.ِِرفتِنَيایشِکشیدنِشانٌِسراغِسریعِخیلیٍِِپَشیدِنناسبیِلباسِکردن،ِحهام
ِرسیدِنیِکهرشِپایینِااِاشِطالئیِدار ِ ِيیچَقت. ِکندِرنگشانِنیاندِدلشِ ِراِيایشِابریشو.

ِگَششِپشتِراِنَيایشِازِنقداری.ِگذاشتِبازشانِلباسشِیِیقٌِندلِبٌِتَجٌِباٍِِکردِخشک
ِغرٍرٍِِزخهیِدلِانشبِخَاستِنیِدلش.ِِبیاٍردِحالِکهیِراِرٍحشِبیِصَرتِبتَاندِتاِفرستاد
ِداخلِراِدرشتشٍِِآبیِچشهانِيایِغو!ِکندِپنًانِالکٍِِلباسٍِِآرایشِپشتِراِاشِرفتٌِنحاق
ِپَستِپَستٍِِخشکِلبانِرٍیِراِقرنزشِرژ.ِِشَدِدلرباٍِِزیباِتاِسپردِچشوِخطٍِِریهلِیِبستٌ
ِنانعلَنیِجایِبٌِرٍحشِبیِيایِچشوِآینٌِدر!ِِبَدِشدىِياِعرٍسکِنحلِدرست.ِکشیدِاشِشدى
ِبَدِناندىِخیرى ِخَرشیدِنانندِخَشبختیِکٌِاستِشدىِکسانیِشبیٌِحاالِکرد،ِنیِفکرِخَدشِبا.
ِچاشنیِلبخندِکهیِچطَراستِکند؟ٍِانهَدِتَاندِنیِدیگٌِچطَرِکند؟ِنیِگرمِراِشانِزندگیِتابان
ِآندِنهیِیادشِبَد؟ِخندیدىِشادٍِِآزادانٌِطَرِبٌِکیِبارِآخرینِکند؟ِزیبایشِصَرت ِلبخند!

ِازِبارِچندِترانٌِآیفَنِزنگِصدایِبا!ِکردِگلَیشِیِناخَاندىِنًهانِراِسهجیِبغضِبدترِنضحکش
ِکردِاسپری ِ ِاستِخَبِحالشِبفًهاندِبًزادِبٌِخَاستِنیِدلش. ِيوِخَدشِراِدلیلش!
ِکٌِسیاٍشِکنارٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِاز!ِِاٍستِنیلِبابِچیزِيهٌِکندِظايرِبَدِنصرِانالِدانستِنهی
 :ٍگفتِکردِتراتنٌِبٌِایِخریدارانٌِنگاىِسیاٍش.ِایستادِبَدِدادىِتکیٌِآپارتهانِدرِبع

 .کردمِنیِدعَتِنًهَنِيرشبِخبِشیِنیِخَشگلِاینقدرِنًهَنِبرایِدٍنستوِنیِاگرِ-
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ِحتیِیاٍِِعشقِنٌِگیرد،ِنیِسیاٍشِيَسٍِِيَاِازِننشاِکلهاتِاینِادایِدانستِنیِخَبِترانٌ
ِيرِازِخانٌِزنِيَایِکٌِایِخانٌ.ِبَدِکردىِپرِراِخانٌِفضایِنًرناىِيَایٍِِبَدِبازِدر.ِنحبتِاندکی

ِترانٌِکسیِاگر.ِربطشِبیٍِِسبکِظايرِيهانِبا.ِآندِباالِسپیدىِيهٌِازِاٍل!ِبَدِترِزدىِیخِزنستانی
ِازِخبرِِچشهانشِسرخَشیٍِِشادی.باشدِبزرگاترِاٍِازِترانٌِبردِنیِحتوِدیدِنیِيوِکنارِراِسپیدىٍِ

ِباشدِندیدىِراِزندگانیِيایِرٍیسختیِينرٍزِکٌِدادِنیِکسی ِیِجعبٌٍِِبَسیدِراِسپیدىِترانٌ.
ِنبلِرٍیِفرٍزان.ِبستِراِدرِسیاٍشٍِِآندندِداخلِيوِفرٍزانٍِِبًزاد.ِگرفتِدستشِازِراِشکالت
 :گفتٍِِنشستِکتناربًزادِراحتی

 کردین؟ِعَضِاینجارٍِچیدنانِ-

 :گفتِبستِنیِراِکَچکشِسهاٍرِشیرِکٌِحالیِدرِترانٌ

 .ندادمِتغیرِرٍِچیزیِزیادِنٌِِ-

ِاشِدرٍنیِنیلِنخالفٍِِقصدِازٍِِکردِپخشِراِچاییِنَبتِبٌ.ِشدِجهعٍِاردِچایِسینیِباِبعدٍِ
ِسیاٍشِکنار ِشدِجاگیرِ ِکردِپرِراِفاصلٌِبدجنسیِازٍِِپریدِباالِلبشِیِگَشٌِسیاٍش. ٍِقتیِاز.
ِترانٌِبَد،ِرنجَندىِراِپدرشِدلٍِِبَدِزدىِپَزخندِترانٌِیِگَنٌِکبَدیِ ِبرارِدرِتهامِخباجتِباِبًزاد
ِبًرانو،پدرشِکردنِاذیتِبرایِجستِنیِایِحربٌِدخترکِکشیدنِعذابِباِاٍِداشتِیقین ِندای!

ِبٌِتظايرِباِترانٌِبازيوِانا.ِزدِنیِبینیِبدِبرچسبِاٍِبٌٍِِکردِنیِسرزنشِراِحسِاینِدرٍنشِقَیِ 
 :گفتٍِِکردِنزىِفنجانِداخلِچایِازِقلَپیِبًزاد.ِبَدِترِآرامِخَشبختی

 .ستِسپیدىِبرٍنِبلٌِشبِفرداِ-

 :گفتوٍِِزدمِلبخند.ِبَدِنشستٌِننِنقابلِدرستِکٌِکردمِنگاىِسپیدىِبٌ

ِِا؟ِ-  .نبارک 

 :گفتٍِِانداختِچپِپایِرٍیِراِراستشِپیِسپیدى
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 .باشیِسالنتِکنوِنیِخَايشِ-

 :گفتٍِِکردِظریفیِاخوِسیاٍش

؟ِنسخرىِدٍبارعِ-  ...ٍِاسوِبندٍٍِِنافِبازی 

 :گفتٍِِدادِتکاتنِسرِفرٍزان

،ِخَدشِسپیدى.ِنادرِنٌِ-  .بَدِ ِآشناِپسرىِباِخَدشِاٍلِاصال ِِنَافق 

 :گفتٍِِکشیدِعهیقیِنفسِبًزاد

ِکٌِاینٌِقضیٌِاصل.ِبیارىِشامِبرىِترانٌِکٌِکنیدِشِخالصٌ!ِبرنگِبَِاینِباِکٌِافتادِناِیِبچٌِباباِ-
 .ِبشیدِآشناِسپیدىِیِآیندىِشَيرِباِاٍنجاِبیاینِشبِفردا

ِرفتِخانٌِآشپزِداخلٍِِشدِبلندِترانٌ ِکهکشِکٌِنکردِتعارفِيوِسپیدىِحتیِانتظارشِبرخالف.
ِسفرىِسرِيهٌِازِاٍلِبًزاد.ِتنًاِدستِيوِآنِکرد،ِپًنِراِاشِسلیقٌِباٍِِرنگینِیِسفرىِترانٌ!ِکند

ِنشست ِشدِنستقرِسیاٍشِکنارِسرسفرىِژلٌِيایِظرفِباِترانٌِيهٌِازِآخرٍِ. ِنحتَایِبًزاد.
 :گفتٍِِدادِقَرتِراِديانش

 .بشٌِچاقِاینقدرِدارىِحقِسیاٍشٍِاقعاِ .ِعالیِ ِِشِنزىِ-

 :گفتٍِِخندیدِسیاٍش

 !شٌ؟ِنهیِچاقِچراِخَدشِنَندمِنن.ِآرىِ-

ِآزارديندىِافکارٍِِغصٌٍِِغوِآنقدرِگفت،ِنیِخَدِباِدردلش.ِکردِسرازیرِبشقابشِدرِبرنجِکفگیرِیک
 !ِسَزاندِنیِياراِچربیِتهامِاشِخانٌِدرِنختلفِدخترانِنگاىِاسیدِ ِبخَردِيوُِتتنِیکِاگرِِکٌِدارد

ِشدِرياِدستشِازِدیسِبارىِیکِسیاٍشِاناِدادِسیاٍشِدستِراِدیسِترانٌ ِرٍیِراِدستش.
 :گفتٍِِزدِکارِراِدسیسِزدىِشکِترانٌ.ِشدِجهعِدردِازِصَرتشٍِِبَدِِگذاشتٌِشکهش
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 سیاٍش؟ِیکًَ؟ِشدیِچیِ-

 :گفتِنگرانیِباٍِِکشیدِبَد،ِشدىِخوِشکهشِرٍیِکٌِسیاٍشِسرِرٍیِدستیِفرٍزان

 آخٌ؟ِشدِچیِبراتِبهیرىِنادرِایِ-

 :گفتٍِِکشیدِدستشِازِراِلیَانِبًزاد.ِکردِآبِپرازِراِلیَانِسپیدى

 .کنٌِنهیِدٍاِازشِدردیِکٌِخالیِآب.ِبدىِبًشِنباتٍِِآبِ-

 :گفتٍِِکیدِعجقبِراِسیاٍشِیِشانٌِترانٌ

؟ِکجایِسیاٍشِ-  .ببینوِبذارِدلت 

.ِدادِنشانِراِپًلَیشِبٌِنزدیکٍِِرفتِعقبِکهیِپیچید،ِنیِخَدشِبٌِدردِازِکٌِيهانطَرِسیاٍش
 :گفتِبَدِنباتٍِِآبِکردنِدرستِنشغَلِکٌِسپیدىِبٌِآشپزخانٌِرٍبٌٍِِگزیدِلبِترانٌ

ِِزیادِاحتهال.ِبخَرىِچیزیِنباید.ِبیاِسپیدىِخَادِنهیِ-  .آپاندیس 

 :گفتٍِِدادِتکانِيَاِرٍیِراِدستشِفرٍزان

 ترانٌ؟ِدٍنیِنیِکجاِازِتَِ-

 .بیهارستانِببریهشِپاشید.ِيهینِ ِدیدمِرٍِجاشِدقیقاِ ِنن.ِکردىِعهلِآپاندیسِننِیِخالٌِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِبًزاد

 .بریوِشیدِحاضرِ-

ِآرامِراِسیاٍشِسپیدىٍِِفرٍزانِکهکِبا.ِپَشیدِراِاشِرٍسریٍِِنانتٍَِِشدِبلندِنعطلیِبدٍنِترانٌ
ِبیهارستانِبٌٍِقتی.ِِرفتِبیهارستانِسهتِنهکنِسرعتِبیشترینِباِبًزاد.ِبردندِپایینِپلٌِازِآرام

ِکردِتبدیلِیقینِبٌِراِترانٌِحدسِدکترِرسیدند، ِبَدِکردىِاٍدِآپاندیسشِسیاٍش. ِرٍیِترانٌ!
ِنشستِسردِصندلی ِبَدِبًترِدادِنیِدلداریِراِفرٍزانِسپیدىِيهان. ِسکَتِتابلَیِبٌِترانٌ.
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ِباعخِبیًَشیِاینِداشتِدٍستِخیلیِاناِبهیردِسیاٍشِخَاستِنهیِدلش.ِبَدِخیزىِبیهارستان
ِعهلِساعتِیک.ِنیاٍردِیادِبٌِراِاشِرنگیِرنگیِيایِدخترِدٍستِازِیکِيیچٍِِشَدِاشِفرانَشی
.ِریختِنیِاشکِعهلِبَدنِسادىِبٌِتَجًَجٌِبدٍنِفرٍزانِساعتِیکِکلٍِِکشیدِطَلِسیاٍش
ِترانٌِاناِبردندِيجَمِاتاقِبٌِاشِخانَادىِتهام.ِشدِننتقلِبخشِبٌِآندنشِيَشِبٌِبعدازِسیاٍش
 گفتٍِِآندِبیرٍنِاتاقِازِبًزادِرسید،ِاتاقِبٌِتا.ِداشتِبرنیِقدمِنذکرٍرِاتاقِتاِآرامٍِِآيستٌ

 دیگٌ؟ِنَنیِنیِپیشش.ِسپردىِشهاِدستِانانتِناِپسرِگلِاینِخبِ-

 :گفتِسپیدىِبٌِتشرِباٍِِآندِبیرٍنِفرٍزان

 !تاحاالِنهردىِکردنِگریٌِازِکسیِنکنِنکنِگریٌِيی.ِدیگٌِبسٌِ-

 :دادِادانٌِِرٍبًترانٌٍِ

 .بدىِخبرِشدِنرخصٍِقتوِير.ِباشِنراقبشِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِترانٌ

 .خدانگًدار.ِباشٌِ-

ِلبشِسیاٍش.ِشدِبَد،ِگرفتٌِسیاٍشِبرایِبًدزادِکٌِخصَصیِاتاقِداخلِترانٌ.ِشدندِرايیِيرسٌ
 :گفتٍِِکردِترِرا

 .تشنهٌِ-

 :گفتٍِِنشستِيهراىِصندلیِرٍیِترانٌ

 .ِگفتیِنیِپرستارِبٌِ-

 .نٌ...ِگفت...ِگفتوِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِترانٌ
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 نطهئنی؟ِ-

 :گفتِترانٌ.ِبَدِکاغذِرٍیِنتنیِنَشتنِِنشغَلِپرستار.ِرفتِپرستاریِایستگاىِسهتِبٌ

،ِناِنریضِ-  بدم؟ِآبِبًشِشٌِنیِتشنش 

-ِِ ِچیزیِساعتِچًارٍِِبیستِتاِتَنٌِنهیِاٍندىِعهلِزیرِازِتازىِصدٍسٌِاتاقِچند؟ِاتاقِنریض 
 .بخَرى

ِِخیلیِ-  .شدىِخشکِياشِلبِاخٌِتشنش 

 :گفتٍِِکردِبلندِياِبرگٌِرٍیِازِراِصَرتشِکالفٌِحالتِپرستار

ِدارىِضررِبراشِسوِبرابرِگلَشِتَِبرىِآبِقطرىِیکِفقط.ِلباشِرٍِبکشِکنِخیسِبردارِپارچٌِیٌِ-
 !خرسٌِخالٌِدٍستیِنشٌ.ِيا

ِسیاٍشِیِپریدىِرنگِصَرت ِِحالِبٌِدلشِلحظٌِیک.ِرفتِاتاقِسهتٍِِدادِتکانِسرِتندِتندِترانٌ
ٍِِبرداشتِنیزِرٍیِکاغذیِدستهالِازِبرگِیکِترانٌ.ِکردِبازِراِچشهًیشِرنهقِبیِسیاٍش.ِِسَخت
ِتردیدِبیٍِِرفتِسیاٍشِتختِسهت.ِریختِدستهالِرٍیِاتاقِیخچالِداخلِنعدنیِآبِازِکهی

ِرقصاندِآنِباالییِلبِرٍیِراِدستهالِبعدٍِ.ِکشیدِسیاٍشِپایینِلبِرٍیِراِنهدارِدستهال ِلب.
ِبَدِياِآنِتکِتکبٌِشايزدِترانٌٍِِبَدندِکردىِعالقٌِابرازِنفرِيزارانِبٌِکٌِيایی ِاینِیادآٍریِبا!

ِکٌِراِچشهًایشِسیاٍش.ِبَدِشدىِترِسیاٍش،ِلبِيردٍ.ِبرداشتِراِدستهالِترانٌِنشئَمِخاطرات
 :گفتِحالِبیٍِِکردِبازِبَد،ِبستٌِيایشِلبِبٌِآبِبرخَردِلذتِاز

 .تیِیِنرسیِ-

ِانداختِآشغالِسطلِداخلِراِدستهالِترانٌ ِبَدِخَردىِسنگِبٌِتیرشِباز. ِفرانَشیِسیاٍش!
 .بردِخَابشِيهانطَرٍِِنشستِيهراىِصندلیِرٍی!ِبَدِنگرفتٌ

ِِِِِِِِِِِِِِ****** 
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 (شًیاد)

 آقا؟ِشًیاد؟ِآقاِ-

ِدنبالِبٌٍِِزدِکنارِخَدشِرٍیِازِراِپتَ.ِبَدِکردىِکالفٌِراِشًیادِسَزانِنکررِيایِزدنِدرِصدای
ِشدِبلندِشًیاد.ِشدِتکٌِيزارٍِِافتادِسرانیکِرٍیِنشرٍبشِیِشیشٌِنیزی،ِرٍِساعتِکردنِپیدا

 :گفتٍِِنشست

 !ببینِتَِبیاِکنیِنهیِباٍر.ِشدمِبیدارِخانَمِسَزانِ-

ِگَشی.ِشدِبَدٍِیالِایِيایِاتاقِبزرپگترینِازِکٌِشًیادِاتاقِ ٍِاردٍِِکشیدِپایینِراِدستگیرعِسَزان
ِراِخَدشِشًیاد.ِنیَفتدِشًیادِلختِیِباالتنٌِبٌِچشنوِکردِسعیٍِِگرفتِشًیادِسهتِراِسیوِبی
 :گفتٍِِقاپیدِسَزانِدستِازِراِگَشیٍِِکشیدِجلَ

 .برىِنیِرٍِپاتِشیشٌِنیاِجلَترِ-

 :گتٍِِچسبانزدِگَششِبٌِراِگَشیِبعدٍِ

 بلٌ؟ِ-

 .زدمِحرفِنغازىِیکیِاٍنِصاحبِباِجان،ِشًیادِيَننوِ-

 :گفتِگشت،ِنیِتیشرتشِدنبالِدٍنفرىِتختِرٍیِشًیادِکٌِيهانطَر

 .بزنوِشعبٌِخَامِنیِدیگٌ؟ِبزرگٌٍِِدينٌِدٍِکٌِيهَنِ-

 ای؟ِنغازىِکجایی؟ِاالنِتَ.ِآدِنیِراىِباياتِصاحبش.ِيهَنِآرىِ-

 :گفتٍِِرفتِبًداشتیِسرٍیسِسهت.ِنبردِپایشِتاِآندِپایینِتختِدیگرِطرفِازِشًیاد

ِصاحبِخَدمِکٌِاالن.ِشدیوِنیِبیدارِزٍدِصبحِبَدیوِتَِاستخدامِدرٍِِشاگردِناِکٌِياِاٍنَقتِ-
 !بًخَابوِیذرىِندارىِعیبیِکٌِامِنغازىِیک
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 !نرنتٍِِچرمِزبَنِبااٍنِبًوِریختیِرٍِيهٌِکاسبیِ ِکارٍِپاساژِاٍنِتَِبندمِنیِشرطِ-

 .داشِبَدىِچشوِکٌِخَدتِبرایِبَدى،ِگَشِيرکسِبرایِ-

 :گفتٍِِخندیدِيَنن

 پس؟ِدیگٌِدٍساعتِبرایِبهَنٌِنغازىِیِقالنٌِقرارىِ-

 :گفتِبَدِناندىِدستشَییِیِدستگیرىِبٌِدستشِکٌِشًیاد

 .فعال ِِآرىِ-

ِازٍِِکردِعَضِلباسِشست،ِصَرتٍِِدست.ِکردِرسیدگیِاشِرٍزانٌِيایِکارِتکِبٌِتکِبٌِسپسٍِ
ِتاِرفتِراستشِسهت.ِشدِپذیراییٍِاردٍِِکردِطیِراٍِیالیشِسفیدِنرنرِيایِپلٌ.ِرفتِبیرٍنِاتاق
ِزدنِدستهالِازِدستِسَزانِشد،ٍِارزدآشپزخانٌِتاِبپگیردِراِدلشِتٌِصبحانٌِباِآشپزخانٌِداخل
 :گفتٍِِنشستِخَریِنايارِنیزِصندلیِرٍیِشًیاد.ِکشیدِسینگ

 .کردیوِزحهتِرفعِبدیِناِبٌِشیرینِچاییِیٌِخانَمِسَزانِ-

ِکردِسفتِراِاشِرٍسریِیِگرىٍِِبردِرٍسریِداخلِراِنَيایشِسَزان ِجلَیِچاییِلبخندزنان.
 :گفتٍِِگذاشتِشًیاد

 .آقاِرحهتینِشهاِ-

 کَ؟ِکهالِ-

 .دىِنیِرٍِسگتَنِیِصبحانٌِدارىِ-

ِشدِخارجِساختهانِازِسَزانِباِنختصریِخداحافظیِباٍِِخَردِراِصبحانٌِشًیاد ِدزدگیر.
ِيوِشًیاد.ِکردِبازِبرایشِراِخرٍجیِدرِکهالٍِِگذشتٍِیالیشِباغِاز.ِشدِسَارٍِِزدِراِاشِسانتافٌ
ِدانٌِدیدنِباٍِِکردِرٍشنِراِضبطش.ِرفتٍِِزدِسَزانِيهسرِنال،ِبرایِبَقِچندِگزاریِسپاسِبرای
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ِفشردِراِکنِپاکِبرفِبارانِيای ِباِقرارشِنحلِبٌِبعدٍِِتًرانِبٌِراندِنیِکٌِباالییِسرعتِبا.
 :گفتِنغازىِقبلیِصاحبِرٍىٍِِکردِانضاِشايزدِعنَانِبٌِيَننِداد،ِقرارِعقدِازِبعد.ِرسیدِيَنن

 .استعدادِ ٍِِپشتکالِباِخیلیِشًیادِاینِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِنسنِنرد

 .نعلَمِ ِخبِتشکیالتِيهٌِاینٍِِاٍنِسالٍِِسنِباِجٍَنِ-

ِخَردِزنگِاشِگَشیِکٌِبزندِحرفیِخَاستِشًیاد ِنًهانِلبانشِلبخندرٍیِفلَر،ِاسنوِدیدنِبا.
 :شد

 جانو؟ِالَ؟ِ-

 .نادرِبَدِشدىِتنگِبراتِدلو.ِبالِبیِجانتِ-

 :گفتٍِِکردِجهعِنیزِرٍیِازِراِاشِشخصیٍِسایلِشًیاد

 خَبٌ؟ِباشو،ِشهاِرکابِدرِآمِنیِانرٍزِرمِنهیِبَتیکِ-

 .ننتظرتو.ِذارمِنیِنايارِپسِ-

 خَای؟ِنهیِبیرٍنِازِچیزیِ-

 .نادرِعزیزِ ِنٌِ-

 داریو؟ِناستِ-

 .آرىِ-

 ِتهاس
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ِسٌِبٌِنزدیکِکٌِجایی.ِرفتِاشِپدریِیِخانٌِسهتٍِِکزدِخداحافظیِحاضرینِباِشًیاد.ِشدِقطع
ِراِناشینشِدرِجلَیِشًیاد.ِنبَدِطَالنیِراىِخانٌِتاِقراردادِعقدِنحلِاز!ِبرٍدِکردِنهیٍِقتِبَدِناى

ِصدایِرسیدِکٌِساختهانِدرِپشتِبٌٍِِکردِطیِراِحیاط.ِفشردِزنگِرٍیِراِانگشتشٍِِکردِپارک
 :شنیدِراِفلَرِنادرش

 ..کالرِاٍنجاِسالِیکِآرىِ-

 :رفتِپیشِخانٌِدرٍِِدادِادانٌِخَدشٍِِکردِبازِراِدرِباشد،ِخبرِچٌِزدِنیِحدسِکٌِشًیاد

ِتیزِکٌِبَدِاٍنجا.ِکردنِزیادِرٍِحقَقوِبفرٍشوِتَنوِنیِخَبِدیدن.ِبَدمِفرٍشندىِسالِیکِبلٌِ-
 .شریکتَنِننوِیاِرمِنیِننِیاِگفتوٍِِاٍردمِدرِبازی

ِشًیادبیِانهاِکردندِنیِنگاىِشًیادِبٌِتعجبِباِبَد،ِنشستٌِاٍِرٍیِرٍبٌِکٌِجَانیِدخترانٍِِفلَر
 :دلدِادانٌِتَجٌ

ِتَِتَپٍِیالیِنکشیديیٌِسالِبعٌ.ِشدمِشریکِننوٍِِکردنِقبَلِاٍنايو!ِخَايرِبگٌِبراتِجَنوِ-
ِبکارنِدرختِبزنن،ِاستخرٍِِباغچٌِبیانِدادم.ِساختوِزنینو ِ ِزخهیٍِِنرِسگِیٌِراىِتَِرٍزمِیٌ.
ِکردمِنراقبتِازشٍِِخَنٌِبردمِدیدم ِخَبٌِحالشِاالن. ِکنٌِنیِزندگیِننِباِدلرى. ِپیشِپَالم.
ِدراٍردمِخَبِچِکردمِاجارىِجداِنغازىِیکٍِِشدِجهعِنانانو ِخریدمِرٍِنغازىِيهَن. ِيوِاالن.
ِجینِ ِشلَارِیکِیِشعبٌِالبتٌ.ِقالنًکردمِنفغازىِدٍیِیِشعبٌِبرایِنغازىِیکِِانرٍزٍِِکاسبوِتَش
ِبریزمِبچگَنٌِلباسِدٍِیِشًبٌِتَِخَامِنیٍِلی ِناشسینِسالهٌ،ِيفتٍِِبیستِبراتِبگوِدیگٌ.

ِقصدِابداِ ِاینکٌِترِذکرِشایانِيهٌِازٍِ.ِلَاسَنِيایِکَيستانِتَِدارمٍِیالِیٌِسفیدى،ِیِسانتافٌ
 !ِبایِبای.ِندارمِازدٍاج

ِرفتِآشپزخانٌِداخلٍِِگفتِياراِاین ِبرایِتاِرفتِازِسهتٍِِبرداشتِآبچگالنِازِلیَانِیک.
ِراِدخترکِکردن،ِپارىِتیکٌِتعارفٍِِشرنندگیِبايزارِکٌِشنیدِنیِراِفلَرِصدای.ِبریزدِچایِخَدش
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ِسختِشًیادِبرایِلیَانِداشتنِنگٌِتحهلِکٌِچنان.ِشدِترِگرمٍِِگرمِلیَانِيایِدیَارى.ِکردِرايی
 .ِگذاشتِکابینتِرٍیِراِلیَان.ِشد

 .کشیدِخجالتِنردمِدخترِزشتٌِکنی؟ِنیِتَِرفتاریِ ِچٌِ-

 :گفتٍِِداشتِنگٌِلبانشِبینِدرشتِقندِیکِشًیاد

ِندارمِازدٍاجِقصدِننِعزیزم،ِنانانو،ِکنو؟ِتکلوِبایدِزبانیِچٌِبٌِننِ- ِرٍِنحلِیِدختراِاینقدر.
 !نکنِاسگل

 :گفتٍِِکردِخانَشِراِخَرشتِزیرِفلَر

ِنخالفتِکٌِکزدِنعرفیِباباتِکٌِدخترِ ِبا.ِِبهَنیِتنًاِتَنیِنهیِکٌِعهرتِآخرِتاِشًیاد؟ِچتٌِتَِ-
 .کردیِیخِرٍیِسنگِنارٍِاٍنجاِرفتیوِنکردی؛

 :گفتٍِِخَردِچایشِازِقلَپیِشًیاد

 !گفتوِپرتٍِِچرتِبَدمِنستِزدی؛ِزنگِشبِنصفٌِ-

 :گفتٍِِکردِبازِراِآبِشیر.ِکردِفَتِراِغلیظشِبخارٍِِکردِخالیِ،ِآبکشِداخلِراِياِبرنجِفلَر

ِخانَادىِخیلیِبیشتر؟ِاینِازِریزیِآبرٍ!ِيستوِچراِگیِنیِنیست؛ِسیگاریِننِپسرِگٌِنیِباباتِ-
 .ننداختنِبیرٍنهَنِبَدنِخَبی

 .نپرسیدِسَالِازمِنستوِننٍِقتیِ-

.ِبفًهنِيهٌِکنِيَارٍِِدادِيیِکنیِنیِخَبیِخیلیِکار.ِبَدمِنستِبَدم،ِنستِيی.ِنزنِحرفِ-
ِایناِاز.ِشکستیِرٍِدلشِبدجَرِتَامٍِلیِبَدمِنخالفِننوِيرچندِکنیِازدٍاجِباياشِگفتِرٍیاِاٍن

 !نپَسیِتنًاییِازِزدِحرفِباياتِنٌِدیدتِشٌِنیِنٌِسرنا،ٍِِسَزٍِِکَىِاٍنِتَِچپیدیِرفتیِگذشتٌ

 :گفتٍِِریختِخَدشِبرایِدیگریِچایِِشًیاد
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ِرٍِنايتِرٍیِآمِنیِاالنِنحلِشعِتنگِبراتِدلهو.ِيستنِکهالٍِِسَزان.ِنانانِنیستوِتنًاِننِ-
 چرخٌ؟ِنیِخَبِفَدشِفستِخبر؟ِچٌِشًرامِاز.ِبینوِنی

 :گفتٍِِگذاشتِراِبرنجِیِقابلهٌِدرِکشید،ِقابلهٌِدرِرٍیِراِکنیِدمِفلَر

 دیگٌ؟ِدیِنیِافتخار.ِنرصادِ ِتَلدِ ِدیگٌِیِيفتٌِچندِشًیاد.ِخَبٌِاٍنوِ-

 نٌ؟ِدیگٌ،ِشٌِنیِسالٌِسٌِ-

 .زدِنیِجلَِتِبچٌِنرصادمِازِاالنِجنبَندی،ِنیِدستِتَامِاگرِ-

 ...داشتِدٍستشِکٌِکردِازدٍاجِدختریِباِشًرامِِدٍناِ ِاٍال ؛ِعزیزىِآدمِبچٌِنحلِامِبرادرزادىِ-

ِيایِحالِتهامِشايدِفلَرِبگَید؟ِتَانستِِنیِچٌ.ِکردِبسندىِآىِیکِبٌِِرسید،ِکٌِحرفِجایِاینِبٌ
ٍِِغوِدستِدیدِنیٍِضَحِبٌِحتی.ِخَاندِنیِاشِعسلیِچشهانِازِراِپسرشِدردِاٍ.ِبَدِبًرنجش
 !ِبَدِکردىِسپیدِراِاشِجگرگَشٌِدٍرنیانِیکِنَيایِچطَرِحسرت

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِقرارِانرٍز.ِبَدِکردىِآندِنیِبرِدستشِازِکاریِيرِسیاٍشِتختِکنارِبیهارستانِدرِکٌِبَدِپنجوِرٍز
ِشَدِنرخصِسیاٍشِنَافقتشِدرصَرتٍِِبیایدِدکترشِبَد .ِبَدِسالِنیانِنردِنربَطِپزشک.

 :گفتٍِِشدِبلندِصندلیِرٍیِازِترانٌ.ِشدِسیاٍشِاتاقِداخل

 .دکتر.ِسالمِ-

 :گفتٍِِدادِانجامِکانلیِیِناینعٌِسپس.ِخَاندِآرامٍِِدقتِباِبرگٌِرٍیِراِپرستارِگزارشاتِدکتر

 نکردی؟ِحسِکٌِغیرعادیِنشکلِخَدت.ِخَبٌٍِضعیتتَنِنرادیِآقایِخبِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِطرفینِبٌِسریِسیاٍش
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 .خَبٌِچیزِيهٌِنٌِ-

ِنری،ٍِرزشِسهتِفعال ِِخَامِنیِازتِننِانا.ِنشخصٌِياتِعضلٌِازِکنیِنیِحتهاِ ِکنی؟ِنیٍِرزشِ-
 خانَم؟.ِنکنِيوِحهامِباش،ِخَدتِنراقبِيفتٌِیک.ِسنگینِاقال

 :دادِادانٌِترانٌِرٍبٌِدکترٍِِزدِپلکِبارِیکِترانٌ

ِنیارىِفشارِشکهشِبٌِزیادِ- ِ ِتهیزِگازٍِِبتادینِباِبشٌ؛ِضدعفَنیِاناِبخیٌِجای. ٍِِسرفٌِنَقع.
 .کنیدِترخیصشَنِبریدِنیستِنشکلی.ِدارىِنگٌِرٍِزخوِجایِعطسٌ

ِکلِیِيزینٌِشبِيهانِبًزادِکٌِگفتِصندٍقِنسئَلِاناِرفتِصندٍقِسهتٍِِکردِتشکرِترانٌ
ِچشهًایشِباِسیاٍش.ِکندِجهعِراٍِسایلشانِتاِبرگشتِاتاقِبٌِبازِترانٌ.ِکردىِحسابِراِبیهارستان

ِراِبَدِآٍردىِخانٌِازِکٌِکَلیِکیفِترانٌ.ِکردِنیِدنبالِرفتِنیِاٍنطرفٍِِاینطرفِاتاقِدرِکٌِراِترانٌ
 :گفتٍِِانداختِکَلشِرٍی

 .کنیِعَضِرٍِلباساتِبایدِ-

 :گفتٍِِبگیدرِراِلبخندشِجلَیِکردِسعیِسیاٍش

 !کنِتنو.ِکٌِشوِبلندِتَنوِنهیِ-

 :گفتٍِِکردِجابجاِاشِشَنٌِرٍیِراِاشِکَلٌِترانٌ

 .نشَِلَسِبکشِخجالتِسالتٌِيشتٍِِسیِسیاٍش؟ِ-

 .رٍشِابنوِکردیِلطفِيهٌِاینِِکٌِتَ.ِدارمِزردِتیِتیِشوِنهیِلَسِ-

ِيوِراِپردىِیِکرکرىٍِِِبستِراِاتاقِدر.ِبرداشتِتختِرٍیِازِراِسیاٍشِشرتِتیٍِِسیَشرتِترانٌ
 :گفتٍِِکشیدِریششِتٌِبٌِدستیِسیاٍش.ِکشید

 !شدِنکانیِعجبِ-
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ِچرخاندِبرعکسِطرفِراِآنِبَد؛ِدستشِپردىِیِکرکرىِبندِينَزِکخِدرحالیٍِِکردِظریفیِاخوِترانٌ
 :گفتٍِ

 .بپَشِخَدتِپاشَِپاشَِ-

 .کردمِشَخیِتیِتیِجَنِنٌِنٌِ-

ِاگر.ِبَدِنکردىِعَضِراِسیاٍشِلباسِخَدشِکنَنِتاِلرزیدِنیِدستشِدخترک.ِرفتِطرفشِترانٌ
ِکشیدِنیِخجالتٍِاقعاِ ِباشد،ِرٍراستِخَاستِنی ِبَدِشَيرشِبَدِسالِپنجِکٌِکسیِاز. ٍِاچٌ!
ِنتَانستٌِکردِنیِخیسِاٍلِرٍزِراِلبشٍِقتیِحتیِبکشد؟ِخجالتِبازيوِترانٌِشدِنیِنَجبِچی
ِتکِبٌِتکِراِبیهارستانِلباسِيایِدکهٌ!ِکندِنگاىِيایشِپلکِبٌِبستٌِيرچنزِچشهًایش،ِدرِبَد
ِامِترانٌِنفسِراىِدکهٌِآخرینِشدنِبازِبا.ِِبَدشِگرفتٌِنظرِزیرِاٍراِسیاٍشِترانٌِخالفِبر.ِکردِباز
ِداخل.ِکندِخبرِآڌژانسِبرایشانِگفتِپذیرشِبٌِشد؛ِفارغِياِلباسِکردنِعَضِازٍِقتی!ِشدِباز

 :گفتِسیاٍشِگرفتند؛ِقرارِکٌِآژانسِناشین

 کَ؟ِنَبایلوِ-

ٍِِگرفتِشدِنیِترِکَچکٍِِکَچکِچشهشِپیشِلحظٌِيرِکٌِبیهارستانِتابلَیِازِچشوِترانٌ
 :گفت

 .کردمِخانَششِبیارمِگرمِلباسِخَنٌِرفتوِکٌِبارِآخرینِ-

ِشدِشکنجٌِافکارشِشنجًگاىِدرِترانٌِبازٍِ ِبٌِشکستشِدلِبٌِتَجًیِيیچِبَنِزِرٍِپنجِاین!
ِبشرِاین.ِگرفتِنیِراِرانگشِرنگِيایِدخترِدٍستِدنبالِسیاٍشِحاال!ِبَدِدادىِخدناتِسیاٍش

 نداشت؟ِانصافوِحتیِعهرا ،ِکٌِدل

ِدرِراِکلیدِکالفٌِترانٌِرسیدند،ِآپارتهانِدرِبٌِتا.ِکندِطیِتاِدادِنیِطَلِدقیقٌِیکِراِپلٌِيرِسیاٍش
ِچندانِنٌِصندلیِرٍیِتهامِرٍزِپنج!ِبَدِشدىِتنگِخَابیدنِبرایِدلشِانگار.ِرفتِتٍَِِچرخاندِقفل

 :گفتٍِِآندِخانٌِداخلِسیاٍش.ِبَدِخَابیدىِبیهارستانِراحت
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 ِندادى؟ِنسکنِ-

 :گفتٍِِکردِِيدایتِداد،ِنیِلوِآنِرٍیِيهیشعِکٌِاشِکاناپٌِرٍیِراِسیاٍشِترانٌ

 .االنِيَنوِنیِرٍِدستَرشَن.ِِيستِکنِخشکِچرکِيوِچندتاِچراِ-

ٍِِکردِجداِنسکنِیک.ِبَدِآنجاِسیاٍشِدارٍيایِکَچکِیِکیسٌ.ِرفتِاپنِسهتِحرفشِدنبالِبٌ
.ِِبَدِبراشفتٌِنَيایشِداشت،ِریشِتٌِيهیشٌِبرخالفِسیاٍش.ِبردِسیاٍشِبرایِآبِلیَانِیکِبا

 :گفتٍِِدادِترانٌِدستِراِلیَانِسیاٍش

 .بیارِننوِگَشیِاٍنِدستتِقربَنِ-

 :گفتٍِِنشستِسیاٍشِرٍیِرٍبٌِیِنفرىِتکِنبلِرٍیِتصهیو،ٍِِفکرِایِذرىِبدٍنِترانٌ

ِننِحالِبٌٍِگرنٌ.ِخَدتِسالنتیِبرایِچیزی،ِیاٍِِکسیِبخاطرِنٌ.ِکنٍِلشَنِيفتٌِیکِبرایِ-
ِاستراحتِخَدتِبٌِيفتٌِیک.ِحاضرىِنايارمِبشیِبلندِبخَابِخَردیِنسکنِاالن.ِکنٌِنهیِفرقی
 !ِتَِنٌِشنِنیِتهَمِاطرافتِدٍرٍِدخترایِنٌِنترس.ِبدى

 :گفتٍِِانداختِباالِشانٌِسیاٍش

 .ِخبرىِچٌِببینوِخَاستوِاینجا؟ِبیانِکنوِنیِدعَتِقیافٌٍِِریخختِاینِباِکردیِفکرِ-

ِشدِبلندٍِِکشیدِعهیقیِنفسِترانٌ ِکسیِيفتٌِیکِالاقلِکٌِبَدِشادِدلشِدر. ِحریهشِپابٌِ
ِبازدنشِبتَاندِبازِتاِبَدِانگیزىِبرایشِيهین.ِکردِنهیِدلبریِاشِزندگیِنردِ ِبرایِدختری.ِگذاردِنهی
.ِکردِنحیاِنقَییِغذایِنايارِبرایِسپسٍِِکردِیاریِتختشِتاِراِسیاٍش!ِبديدِبیرٍنِآرانشِباِرا

ِبدحالِسیاٍشِکٌِحاال.ِفشردِيوِرٍیِراِيایسِدندان.ِخَردِزنگِآیفَنِکٌِبَدِنًارِپختنِنشغَل
 :برداشتِراِاشِگَشیٍِِرفتِآیفَنِکنارِتهامِنیلیِبیِبا!ِگذاشتندِنهیِتنًایشانِياِاینِبَد

 کیٌ؟ِ-

 !کردِخانَشِراِدلشِآتشِنردانٌِصدای
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 يست؟.ِشدمِنگرانشِخانَشٌِگَشیشِرٍزىِچند.ِسرٍشِننوِ-

 :گفتٍِِفشردِراِآسیفنِیِدکهٌِترانٌ

 .ببرنائیدِ-

ِپَشیدِایِپَشیدىِلباسٍِِرفتِاتاقِدر ِزدِگرتِراِاشِرٍسری. ٍِِدادِيلِراِآپارتهانِدرِسیاٍش.
 :گفتٍِِآندِداخل

 تی؟ِتیِچطَریِسالمِ-

 :گفتٍِِکردِاشارىِاتاقِبٌِترانٌ

 .اتاقِ ِتَِسیاٍشِ-

ِصزایِباٍِِرفتِاتاقِداخلِسرٍش.ِبَدِنعذبِسرٍشِيیزِ ِنگاىِزیر.ِرفتِآشپزخانٌِداخلِسریعِترانٌ
 :گفتِبلند

 ِباز؟ِچتٌِ-

ِگفتندِيوِبرابِدخترانشانِدٍستِازٍِِزدنزِگپِساعتِچند ِنايارخَریِنیزِصندلیِرٍیِترانٌ!
ِحرفِکردنِتهامِقصدِسرٍشٍِِسیاٍشٍِِبَدِاشِگرسنٌ.ِدادِنیِتکانِراِپايایشٍِِبَدِنشستٌ
ِنداشتندِراِيایشان ِانگشتِباِدرِبٌِچندبارِرفت،ِاتاقِدرِپشتٍِِزدِدریاِبٌِراِدلِباالخزىِترانٌ.
 :گفتٍِِزدِضریٌ

 .حاضرىِنايارِ-

 :گفتٍِِکردِبازِراِدرِسرٍش.ِشدندِساکتِيردٍِآنِیک

 !بشٌِکَفتتَنِرم،ِنیِدارمِکٌِننِ-

 :گفتٍِِبشیندِکردِسعیِسختیِبٌِسرٍش
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 .نرٍِخبِ-

 .دارمِکارِخیلیِشٌِنهیِ-

 !درکِبٌِبرٍِپسِ-

ٍِِرفتِجلَِترانٌ.ِشددِبلندِکردِقصطِسیاٍش.ِرفتِخرٍجیِدرِسهتِدٍانِدٍانٍِِخندیدِسرٍش
 :گفت

 .اینجاِآرمِنیِبشین.ِفعال ِِنریِراىِزیادِگفتِدکترِ-

ِچیدِآنِرٍیِراِبَدِکردىِحاضرِکٌِيرچیزٍِِبرداشتِراِنعجَنٌِیک ِپایِرٍیِراِسینیِسپس.
 :گفتٍِِگذاشتِسیاٍش

 .ِکنِصدامِخَردیِ-

 ری؟ِنیِکجاِ-

 .دیگٌِبخَرمِنايارِ-

 بدی؟ِرٍِننِنايارِاٍلِشٌِنیِ-

 :گفتٍِِکردِگردِراِچشهًایشِترانٌ

 !پاتٌِرٍِکٌِتَِنايارِ-

 :گفتِدلخَرِلحنِ ِباِسیاٍش

 دينو؟ِبذاریِخَایِنهیِ-

 نگٌ؟ِبَدىِدستتِتَِآپاندیسِ-

 :گفتٍِِآٍردِباالِراِدستًایشِسیاٍش
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 .رفتٌِخَنِازمِعالهٌِیک.ِندارنِجَنِياِدستِاینِ-

 :گفتِبلندِآشپزخانٌِداخلِاز.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازِترانٌ

؟ِاالنتِبِبًانٌ.ِخَردیِخَدتِکٌِرٍزِپنجِاینِتَِ-  چی 

 :شنیدِراِجَابشٍِ

 !نداریِاحساسِباال،ِبرٍِ-

ِترانٌِنزاحوِدخترانِنبَدنِباِانگار.ِخَردِغذاِبیشترِيهیشٌِازِکرد،ِنیِپسرٍزیِاحساسِکٌِترانٌ
ِاتاقِداخلٍِِبرداشتِراِگازٍِِبتادینِياِظرفِشستنِازِبعد!ِاستِگذاشتٌِزنینِراِتنیِچندِایٍِزنٌ
ِلبٌِترانٌ.ِکردِبازِراِچشهًایشِکٌِرفتِپیشِقدمِچندِترانٌ.ِبَدِبستٌِراِچشهًایشِسیاٍش.ِشد
 :گفتٍِِنشستِتختِی

 بَدی؟ِخَابِ-

 .بَدمِبستٌِرٍِيامِچشوِکاریِبیِسرِاز.ِسررفتِامِحَصلٌِخَابیدمِرٍزِچندِاینِتَِاینقدرِ-

ِزٍرِنشغَلٍِِکردِدستِراِنصرفشِیکبارِپالستیکیِيایِدستکش.ِزدِباالِراِسیاٍشِشرتِتیِترانٌ
 :گفتٍِِخندیدِسیاٍش.ِبَدِبتادینِدرِکردنِبازِبرایِزدن

 گرفتٌ؟ِلرزشِدستاتِحاالِچراِ-

 .ریزىِنیِبًوِتهرکزمِخَرىِنیِتکَنِدلتِنخندِ-

 :گفتٍِِزدِبلندیِدادِسیاٍش.ِکندِبارىِیکِراِچسبٍِِگفتِغیضِباِراِآخرِیِجهلٌِاین

 .شدِکندىِپَستوِیَاشِ-

 :گفتٍِِکشیدِبعدیِچسبِيایِکنارىِدارِنوِدستهالِترانٌ

 .باشٌِبًترِاینجَریِکنوِفکرِ-
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ِراِترانٌِدستِنچٍِِِگفتِبلندیِآیِسیاٍشِاینبار.ِکردِبلندِراِچسبِطهئنینٌِباِاینبارٍِِگفتِراِاین
 :گفتٍِِکشیدِعقبِراِدستشِسریعِترانٌ.ِفشرد

 .سادسِچسبِیٌِفقطِاین.ِسیاٍشِنازنازییِزیادیِدیگٌِتَِ-

 :گفتِنالٌِباٍِِگزیدِراِزیرینشِلبِسیاٍش

 .خبِگیرىِنیِدرد.ِخَردىِبخیٌِشدى،ِپارىِصاحابِبیِگازِاینِزدرِ-

ِیِتازىِيایِبخیٌِرٍی.ِریختِاستریلِگازِرٍیِاندکی.ِبرداشتِراِگازِاحتیاطِباٍِِگفتِنَچیِترانٌ
!ِدیدِندِشدند،ِظايرِسیاٍشِپیشانیِ ِرٍیِکٌِراِعرقِدرشتِيایِدانٌٍِضَحِبٌٍِ.ِگذاشتِسیاٍش

ِاربِبرایِيهینِبرای.ِيرچیزیِازِتراستِنًوِزخوِضدعفَنیِکٌِکردِنیِراضیِاینطَرِراِخَدشِفقط
ِانِرٍیِنخصَقِچسبِچًار.ِگذاشتِياِبخیٌِرٍیٍِِبرداشتِتهیزیِگاز.ِکردِبتادینیِراِزخوِدرم
ِتاِراِپتَ.ِکردِخالصِچسبِيایِدستکشِاسارتِازِراِدستش.ِآٍردِپایینِراِسیاٍشِپیرينٍِِزد

ِرفتِآشپرخانٌِبٌِترلنٌ.ِبَدِبستٌِچشهًایشِدردِازِسیاٍشِينَز.ِآٍردِباالِسیاٍشِعهلِجایِرٍی
ِافتادىِفشارشِفًهاندِآنِبٌِخفیفشِتحَعِحالت.ِسرکشیدِنفسِیک.ِکردِآبِپرازِراِلیَانِیکٍِ

ِِاست ِطفلیِافتاد،ِسیاٍشِیادِبینِيهینِدر.ِگذاشتِديانشِداخلِاپنِرٍیِقندانِازِقندِیک.
ِداخلِنجدد.ِيهزدِراِيایشِقندِبلندِقاشقِباٍِِکردِدرستِقندٍِِآبِلیَانِیک.ِداشتِبدیِحال
 :زدِلبٍِِبردِسیاٍشِديانِنزدیکِراِلیَان.ِشدِاتاق

 .بخَرِاینِازِیکوِ-

ِازِجرعٌِچند.ِگرفتِترانٌِازِراِلیَانٍِِآٍردِجلَِراِدستشٍِِکردِبازِراِچشهانشِخسِبیِسیاٍش
ِدادِتحَیلِبَدِایستادىِسرشِباالیِکٌِترانٌِیٌِراِلیَانٍِِخَردِقندٍِِآب ِاتاقِازِلیَانِباِترانٌ.

ِسیاٍشِحالِبٌِدلشٍِِفرستادِگَششِپشتِراِنَيایشِکشِازِریختٌِبیرٍنِنَيای.ِشدِخارج
ِفکرِخَدشِباِبعد.ِبکشدِدردِحدِاینِتاِسیاٍشِخَاستِنهیِدلشِاناِبَدِراضیِشرایطِاز.ِسَخت

ِدِریختٌِبًوِیِچًرىِاست؛ِخَبِحالشِگفتِدکتر.ِباشدِنَردِبیِيایشِدلسَزیِتهامِشایدِکرد
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ِبَدِنرفتنِحهامِبٌٍِِنکردنِاصالحِبرایِفقطِسیاٍش ِتیزِچنگکِازِکردنِفرارِبرایِيوِبازِترانٌ.
ِکردنِپًنٍِِشستنِنشغَلِترانٌٍِِبَدِخَابِسیاٍشِشبِتا.ِآٍردِرٍِخانٌِتهیزکاریِبٌِافکارش
ِبَدِگردگیریِيا،ِلباس ِنشدِبیدارِسیاٍشِيوِجارٍِکشیدنِنَقعِحتی. ِکشانِراِجارٍبرقیِترانٌ!
ِپنجرىٍِِکردِپاکِپیراينشِآستینِباِراِاشِپیشانیِرٍیِيایِعرق.ِِبردِاتاقِیکیِآنِداخلِکشان
ِفرارِنیزِرٍیِازِترانٌِچًارِآِيایِبرگٌِشدِباعخِآٍرد،ِيجَمِاتاقِبٌِکٌِپاییزیِباد.ِکردِبازِراِاتاق
ِقرصِافتاد؛ِناىِبٌِيایشِچشوِکٌِشَدِبلندِخَاست.ِکردِجهعِراِتهانشانٍِِشدِخوِدخترک!ِکند

ِدرخشیدِنیِبرقیٍِِزرقِپرِنگینِنانندِشبِسیايیِدرِکٌِناىِنَرانی ٍِِدادِتکانِراِسرشِترانٌ.
ِحاال.ِدادِقرارِياِبزگٌِرٍیِراِکنشِپاکِاینبارِگذاشت؛ِنیزشِرٍیِياراِبرگٌ.ِرفتِدريوِاخهًایش
ِیادِازِراِاشِچًرىِحاالِکٌِشخصیِترانٌِبَدِرٍاِداد،ِنهیِراىِشانِخانٌِبٌِراِایِغریبٌِِيیچِشَيرش

ِآنِبٌِراِسیاٍشِسالًاستِکٌِشَدِجررنیِنرتکبِخَدشِديد؟ِراىِافکارشِحریوِبٌِبَد،ِبردى
ِنبَدِکارِاینِآدمِاٍِنٌ.ِگزیدِراِلبشٍِِکشیدِبیرٍنِیخچالٍِراازِکتلتِنَادِکردى؟ِنحکَم ِسعی.

 :خَاندِزیرلب.ِبکشندِاٍِگریبانِازِدستِکنندىِنالنتِافکارِاینِتاِکندِزنزنٌِراِکردشعری

 ناندِنخَايدِغوِایامِکٌِنژدىِرسیدِ-

 ناندِنخَايدِيوِنیزِچنینِنهاندِچنان

 شدمِخاکسارِیارِنظرِدرِچٌِارِنن

 ناندِنخَايدِنحترمِچنینِنیزِرقیب

 (حافظ)

 :کردِقطعِراِحرفشِسیاٍش

 حاضرى؟ِشامِ-

ِرٍیِچسبیدىِدستشِبٌِکٌِکتلتیِنَادِتاِکردِجهعِکهیِراِدستشٍِِکردِکوِراِنايیتابٌِزیرِترانٌ
 :گفتٍِِنریزدِفرش
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 .شٌِنیِتهَمِاالنِگذاشتوِبزرگِیِنايیتابٌِ-

 :گفتٍِِسیاٍشِصدایِطرفِبرگشت

 شدی؟ِبلندِتختِرٍیِازِچراِ-

 :گفتٍِِرفتِدستشَییِسهتِآيستٌِيایِقدمِباِسیاٍش

 .يستِگشنهو.ِدیستشَیِبرمِ-

ِبازِسیاٍشٍِِشستِياراِظرفِترانٌِشامِبعداز.ِکندِحاضرِراِشامِزٍدترِتاِدادِادانٌِکارشِبٌِترانٌ
ِآخر.ِکردِنگاىِراِکردِنیِدنبالِکٌِراِسریالِچندِبرد،ِنهیِخَابشِکٌِدخترک.ِبردِپناىِخَابِتختِبٌ
ِگرفتِخَابشِاشِحرصلٌِسررفتنِسرِاز ِرفتِاتاقِسهتٍِِشدِبلندِنبلِرٍیِاز! ِدقیقاِ ِسیاٍش.

ِبَدِبردىِخَابشِتختٍِسط ِنبَدِترانٌِبرایِجایی. ِبرایٍِِرفتِياِاتاقِازِیکیِآنِبٌِدخترک.
ِآٍردِخَابِرختِخَدش .ِخَردٍٍِلِسیاٍشِکٌِبَدِزنینِرٍیِسنگینِتشکِکشیدنِنشغَل.

 :گفتِترانٌِدیدنِباٍِِکردِبازِکهیِراِچشهًایش

 اٍندى؟ِنًهَنِ-

 :گفتٍِِکردِرياِزنینِرٍیِشَد؛ِنیِترِسنگینِلحظٌِيرِکردِنیِحسِکٌِراِتشکِترانٌ

 .گرفتٌِخَابوِنٌِ-

 :گفتٍِِکشیدِکشداریِیِخهیازىِسیاٍش

؟ِبرادِتشکِ-  چی 

 :گفاِسپس.ِکردِبازِراِتشکٍِِشدِخوِترانٌ

 .باشٌِبازِجاتِگفتوِ-

 :گفتٍِِکشیدِکنارِراِخَدشِسیاٍش
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 .بنَابِسرجاتِبیاِ-

 .ِخزیدِتختِرٍیِپتَِزیرٍِِنکردِنخالفتیِبَد،ِشدىِتنگِنرنشٍِِگرمِتختِبرایِدلشِکٌِترانٌ

ِيوِبازمِبَد،ِخَابیدىِزٍدِدیشبِاینکٌٍِجَدِبا.ِکردِبازِراِچشهانشِزٍرِبٌِزنگدارِساعتِصدایِبا
ِبرای.ِشدِبلندِتختِرٍیِازِآرامٍِِکردِخانَشِراِنیزِرٍیِزنگدارِساعت.ِسَختندِنیِچشهًایش

ِکندِنصرفِساعتِيشتِيرِتاِبَدِگذاشتٌِساعتِسیاٍشِکنِخشکِچرک ِراِآشپزخانٌِبرق.
ِندتِيهینِعرضِدرِبارِچند.ِبردِاتاقِبٌِراِسیاٍشِبقرصٍِِآبِلیَانِیکِحالیِبیِباٍِِکردِرٍشن
ِبَدِخَابیدىِآرامِکٌِسیاٍشِبٌِرٍِخشکِگلَیِباٍِِنشستِتختِیِلبٌ!ِشدِگرمِچشهًایشِکَتاى
 :گفت

 .بخَردِرٍِقرصتِشَِبلندِ-

ِنخَردِتکانیِسیاٍش ِاشارىِانگشتِباِراِکپسَلِترانٌ. ِنابقیِباِبعدِداشت؛ِنگٌِشصتشٍِِ
 :بردِباالترِراِصدلیشِیکوٍِِزدِسیاٍشِبازٍیِبٌِانگشتانش

 سیاٍش؟ِ-

 :زدِپچِکندِبازِراِچشهًایشِیاِبخَردِتکانِآنکٌِبدٍن

 يَم؟ِ-

 :گفتِشهردىِشهردىِنداشتِراِچشهًایشِداشتنِنگٌِبازِتَانِدیگرِکٌِترانٌ

 .قرصِپاشَِ-

.ِبلعیدِآبِکانلِلیَانِیکِباِراِقرصِنعطلیِبدٍنٍِِگرفتِفاصلٌِتختِازِیکوِاحتیاطِباِسیاٍش
ِاینکارِاناِخَردٍٍِلِبارِچندینِبرد؟ِنیِخَابشِنگرِانا.ِخَابیدٍِِگذاشتِنیزِرٍیِراِلیَانِترانٌ
ِِدرِتاجیریٍِِشدِنیِتختِجرِجرِباعخِفقط ِنداشتِترانٌِخَاب  ِبَد؛ِافتادىِگیرِنَقعیتیِبدِدر!

ِبلندِترانٌ.ِزدِزنینِبٌِراِخَابِپشتِيَشیاریِجدالِاینِدرِآخر!ِبردِنهیِخَابشٍِِآندِنیِخَابش
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ِشد ِبستِشتانًزدنِازِپسِراِنَعایش. ِنداشتِدادنِانجامِبرایِيیچکاری. ِیکِگرفتِتصهیو.
ِکندِدرستِنقَیٍِِکالریِپرِخَرشت ِبستِآبٍِِریختِقابلهٌِداخلِراِالزنشِنَاد. ِگازِرٍی.
ِبٌِپس.ِبَدِکردنشِسرگرمِبرایِخَبیِیِگزینٌِنقاشی.ِپذاشتِرايوِدرشٍِِکردِرٍشنِرايوِزیرش
ِبٌِدستٍِِرفتِنخصَصشِاتاق ِصدایِازٍِِداشتٍِانیِرقصِبٌِبرگٌِرٍیِراِقلوِترانٌ.ِشدِکارِ

ِکردىِپرِراِخانٌِیِيهٌِخَرشتشِبَی.ِنشستِلبانشِبرِلبخندِصبگايیِنسیوِبَیٍِِگنجشکان
ِبَد .ِرفتِآشپزخانٌِسهتِداد،ِنیِقَسٍِِکشِبدنشِبٌِکٌِيهانطَرٍِِشدِبلندِصندلیِرٍیِاز.
ِبَدِانداختٌِضعفِبٌِراِدلشِغذایشِآٍرِاشتًاِبَی ِنشغَل. ِصدایِکٌِبَدِکتریِکردنِآبِ

 :خَردِگَششِبٌِخَابالَدىِسیاٍش

 .بخیرِصبحِ-

 :گفتٍِِبستِراِآبِشیرِترانٌ

 .کنوِنیِحاضرِصبحانٌٍِِچاییِاالن.ِگذشتِزنانِچقدرِنفًهیدمِبَدمِنقاشیِگرمِببخشیدِ-

 :گفتٍِِرفتِپیشِآشپزخانٌِدرِسیاٍش

 .کنِنقاشیِبرٍِيیِتَِرسٌِنهیِعالیقوِبٌِدستوِننِکٌِحاالِتی؛ِتیِنانردیِخیلیِ-

 :گفتٍِِکردِزیادٍِِکوِراِگازِیِشعلٌِنقدارِترانٌ

 دارى؟ِریطیِچٌِ-

 .داریِعالقٌِاٍنِبٌِتَامِباالخرىِ-

 :گفتٍِِبرداشتِپرتقالِچندتاِنیَىِسبدِتَیِازٍِِشدِخوِرفت،ِیخپالِسهتِترانٌ

 ِشٌ؟ِنیِنگٌِنکنو؟ِنقاشیِگیِنیِ-

 :گفتٍِِنشستِنايارخَریِنیزِصندلیِرٍیِسیاٍش
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 !نسرزٍندیِننِدلِالاقل.ِبشٌِشایدِ-

ِيشتٍِِسیِسیاٍشٍِاقعاِ ِکٌِکردِنیِنفکرِاینِبٌٍِِشستِياراِپرتقالِتکِبعِتکِترانٌ
!ِدادِنیِسالٌِيشتِیِپسربچٌِیکِازِخبرِکٌِادبیاتشِاینِِدارد؟ِسالِيشتِتنًاِیاِاست؟ِسالٌ
.ِِبپزدِتاِآبِداخلِانداختِنرغِتخوِعددِچندٍِِگذاشتِکابینتِرٍیِراِدستیِگیریِآبهیَىِترانٌ

ِشدِپرتقالِآبِگرفتنِنشغَلٍِِبرگشتِقبلشِجایِبٌِسپس ِگیرِازٍِِبَدِجانِبیِاشِپنجٌ.
 :گفتٍِِانداختِباالِابرٍِسیاٍش.ِدادِنیِادانٌِکارشِبٌِدخترکِاناِرفتِنی

ِایندفعٌِکتٍِلش!ِبشیِگیریِآبهیَىِسَارِنَندىِکو!ِزنیِنیِزٍرِچقدرِپرتقالِیٌِدادنِفشارِبرایِ-
 .خبِبخرِياشِآنادىِاینِازِتاِدٍسٌِاٍردِپَلِبابا

ِکفِپَستِزیادِفشارِازِينَز.ِگذاشتِنیزِسرٍِِریختِلیَانِدٍتاِداخلِراِگیریِآبهیَىِنخزنِترانٌ
 :ِگفنتٍِِگذاشتِديانشِداخلِگیریِآبهیَىِدرِرٍیِپالوِازِکهی.ِکردِنیِگزگزِدستش

 !گیریِنهیِدردِسرِبخَر،ِرٍِتازىِپرتقالِآبِاینِحاالِ-

ِآنادىِراِصبحانٌٍِِشدِنیِبیدارِزٍدترِسیاٍشِيهیشٌِگرفتِنیِآبِترانٌِکٌِبَدِبارِاٍلینِاین
 :گفتٍِِرفتِکاناپٌِسهتِآيستٌِسیاٍش.ِخَردندِسکَتِدرِراِصبحانٌ.ِکردِنی

 .بًترىِکنیِعَضِرٍِپانسهانوِصلحِتَام.ِزدنِنیِبتادینِرٍِمِبخیٌِرٍیِياِصبحِبیهارستانِتَِ-

 :گفتٍِِکردِخشکِپیراينشِبغلِباِراِخبسشِدستِترانٌ

 .آرمِنیِرٍٍِسایلشِاالنِتختِِبرٍِباشٌِ-

ِداخلٍِِگذاشتِدیرٍزیِسینیِيهانِداخلِراِگازِعددِدٍِبتادین،ِنصرف،ِیکبارِيایِدستکشِترانٌ
ِدادىِتکیٌِتختِتاجِبٌِکٌِسیاٍش.ِکردِدستِراِيایشِدستکشٍِِنشستِتختِیِلبٌ.ِِشدِاتاق
 :گفتٍِِزدِباالِراِتیشرتشِبَد،

 .کنوِنیِرٍِياشِچسبِخَدمِبذارِ-
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 :گفتٍِِخندید.ِگرفتـِاشِخندىِسیاٍشِبَدنِترسَِازِترانٌ

 .باشٌِ-

ِبخیٌِيایِنخِدیدنِازِيربار.ِکردِضدعفَنیِراِاشِبخیٌٍِسَاسِباِترانٌٍِِکندِياراِچسبِسیاٍش
ِراِترانٌِغیرننتظرىٍِِکَچکِعهلِيهینِافتادِنیِیادشٍِقتیِاناِخَردِنیِبًوِدلشِبتادینِبَسٍِ
ِکردِنیِترِتحهلِقابلِراِشرایطِاست؛ِدادىِنجاتِرنگارنگِدخترانِیِرٍزعِيرِدیدنِاز ِترانٌ!

ِعهلشِجایِباالیِتاِراِپتٍَِِآٍردِپایینِراِسیاٍشِپیرين.ِدراٍردِدستشِازِراِچسبِيایِدستکش
ٍِِشدِخوِپایینِبٌِکهیِسیاٍش.ِشدِسیاٍشِصَرتِنزدیکِصَرتشِدرساِکردِرياِکٌِراِپتَ.ِکشید
 :کردِزنزنٌِگَششِکنارِسپس!ِبَسیدِراِترانٌِیِگَنٌ

 .نهنَنِ-

ِانگار!ِبَد؟ِشدىِيَلِآنقدرِچراِدانستِنهی.ِشدِخارجِاتاقِازِسینیِباٍِِجستِعقبِگرفتٌِبرقِترانٌ
ِکردِفرارٍِاکنشیِيیچِبدٍنٍِِکردِیخِدستانشِباشد؛ِشدىِدیدىِبدیِعهلِانجامِدرحین ِکٌِاٍ!
ِایِسادىِیِبَسٌِازِبَد،ِسیاٍشِآغَشِاسیرٍِِيَسِدرِغرقِسالِپنجِاینِدرِيرشب ِآینقدرِ

ٍِِکردِپیداِراِنَقعیتشِزٍدِخیلیِانا.ِپریدِباالِنترِنیوِترانٌِتلفنِبلندِصدایِبا!ِبَد؟ِشدىِدستپاچٌ
 :برداشتِراِگَشیٍِِنشستِنبلِرٍی.ِرفتِتلفنِسهت

 الَ؟ِ-

 :پیچیدِگَشیِداخلِفرٍزانِنگرانِصدای

 طیاٍش؟ِبٌِدیِنیِرٍِگَشی.ِسالمِ-

 :گفتٍِِکردِاتاقِدرِبٌِنگايیِترانٌ

 .تلفنِبٌِبرسٌِتاخیرِباِشایدِزنوِنیِصزاشِسخت؛ِيوٍِِبدىِبراشِيوِرفتنِراىِ-

 .بگیرمِرٍِخَنٌِشدمِنجبَر.ِبَدِخانَشِاناِگَشیشِبٌِزدمِزنگِيهینِبرایِدٍنوِنیِ-
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 .گَشیِ-

 :گفتِبیاندازدِنگايیِاتاقِداخلِبٌِاینکٌِبدٍن.ِشدِبلندِجاِازٍِِگذاشتِتلفنِبغلِراِگَشیِترانٌ

 .نانانت ِِ-

 :شنیدِنیِراِسیاٍشِصدای.ِرفتِآشپزخانٌِبٌِخَرشتِبٌِرسیدگیٍِِبرنجِکردنِدرستِبرایِبعدٍِ

ِِالَ؟ِ- ِبلٌ... ِدیگٌِخَبوِخبِزنٌ،ِنیِحرفِباياتِدارىِرٍحهٌِنردمِننِنٌ... ...ِنباشِنگران...
ِچشو ِچشو... ِنکنِگریٌِننِبرایِاینقدرمِباشِخَدتِنراقبِشهايو... ِنٌ... ِسپیدىِقضیٌ...
 .فعال ِ...ِحاالِباشٌ...ِِنن؟ِبدٍنِ ...ِشد؟ِچی

 :گفتٍِِگذاشتِراِگَشی

 !گیرىِنیِآبغَرىِفقطِ-

 :گفتٍِِبرداشتِقدمِپذیراییِسهتِترانٌ

 .زدیِحرفِبدِباياشِخیلیِ-

 .کشوِنیِچیِننِبدٍنیِچٌِتَِ-

 :گفتٍِِنشستِسیاٍشِرٍسِرٍبٌِنبلِرٍیِترانٌ

 .شدِنیِنگرانوِاینجَریِبَدِزندىِنادرمِننوِکاشِ-

 .بَدِتَِرنگِدقیقاِیانٌ،چشهًاشِرٍِزغزلِعهَِزنِننِ-

ِستِدیگٌِچیزِیٌِننِبحخِ- ِسیاٍشِبدٍنِرٍِنادرتِقدرِجدی. ِبٌِتَنٌِنهیِدنیاِتَِيیچکس.
 .ِباشٌِآدمِنادرِخَبی
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ِکردِنیِآنادىِچکیدنِبرایِياراِاشکٍِِگرفتِجایِترانٌِچشهانوِدرِبغض ِنبَد،ِخَدشِدست.
ِنبَدِدادِنیِنشانشٍِِبَدِرٍیتِقابلِدلشِدردِ ِخَاستِنیِدلشِزدِنیِحرفِبدِنادرشِباِيرکس
 .ِبَدِنیِتحهلِغیرقابلٍِِسختِچقدرِنادرش

 .حسِتَِنرٍِتَامِحاالِخبِ-

 :زدِحرفِدلشِحرفِبرعکسٍِِدادِتکانِراِسرشِترانٌ

 .خَبوِ-

 .خبِ-

 ِکنو؟ِکارِچیِحاالِکردیِنهنَعِکٌِيوِکردنِنقاشیِخب،ِکٌِخبِ-

 !کنیِنیِرسیدگیِننِیِحَصلٌِبٌِرىِنیِسرِتِحَصلٌِ-

 کنو؟ِکارِچیِ-

 .شیوِسرگرم.ِبگَِچیزیِیٌ.ِدٍنوِنیِچٌِ-

 اخ؟ِبکنوِچیِ-

 اٍردی؟ِکجاِازِشعرِکتابِاینًهٌِببینوِبگَِ-

ٍِقتیِپیش،ِسالِخیلی.ِخبِخریدمِرٍِياشَنِبعضیٍِِيستنِنشاعرىِیِجاییزىِياشَنِبعضیِ-
 !کردِنیِکارِخَدشِينَزِپدرم

 خَندی؟ِرٍِشَنِيهٌِاینارٍٍِاقًاِتَِ-

 !حفظوٍِِ-

 :گفتِتعجبِباِسیاٍش
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 !ببینوِبخَنِیدٍنٌٍِاقعا؟ِ-

ِکندِرسَاِراِکسیِدرٍغِحرفِخَايدِنیِانگارِکٌِبَدِطَریِلحنش ِباٍِِکشیدِعهیقیِنفسِترانٌ!
 :خَاندِاصَل

 کنیِنیِخَارمِاغیارِخاطرِبرایِازِ-

 کنیِنیِاعتبارمِبیِکاینچنینِکردمِچٌِنن

 تَِاستغنایِکردِننِباِآنچٌِرٍزگاری

 کنیِنیِرٍزگارمِبرِياِگریٌِبگَیوِگر

 شرنندگیستِازِبزنتِسَیِبٌِآیوِنهیِگر

 کنیِنیِشرنسارمِجهعیِپیشِدمِيرِزانکٌ

 اختیارِبیِشَیِگریانِننِحالِبدانیِگر

 کنیِنیِاختیارمِبیِگریٌِننعِکٌِای

 ننالٍِحشیِکنوِنیِکارتِتدبیرِایِگفتٌ

 کنِنیِکارمِتدبیرِکیِدستِازِکارِرفت

 (بافتیٍِحشی)

 !داریِایِحَصلٌِچٌِکردی؟ِحفظِرٍِاینًهٌِاٍِ-

 .نَنٌِنیِخاطرشِتَِآدمِخبِباشٌِآدمٍِضعٍِِحالٍِصفٍِقتیِ-

 :گفتٍِِکردِاشارىِتلَیزیَنِنیزِبٌِسیاٍش

 .ببینیوِبذارِیدٍنٌِاٍردِسیاٍشِکٌِياییِفیلوِازِبرٍِآرم،ِدرنهیِتَِحرفایِازِسرِننکٌِ-
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ِراِسیاٍشٍِِچیدِراِنیز.ِشدِنايارِيایِکارِبٌِنشغَلِخَدشٍِِگذاشتِدستگاىِدرِراِفیلوِترانٌ
 :گفتٍِِداشتِنگٌِراِفیلوِسیالٍش.ِزدِصدا

 .آمِنیِاالنِ-

 :گفتٍِِدادِقرارِنیزِرٍیِراِآبِپارچِترانٌ

 .بیاِیَاشِ-

 !بیامِیَاشِتَنوِنهیِبخَانوِکٌِگشنوِ ِاینقدرِ-

 .کنٌِنیِگرستٌِتندِتندِرٍِآدم.ِياستِکنِخشکِچرکِاینِنالِعهلت،ِازِجداِ-

 :گفتٍِِنشستِصندلیِرٍیِسیاٍش

 ِشد؟ِحاضرِزٍدِخیلیِنايارِيهینِبرایِ-

 :گفتٍِِگذاشتِنیزِرٍیِجلَیشِراِبرنجشٍِِخَرشتِبشقابِترانٌ

 .بلٌِ-

 :گفتٍِِکشیدِسرکیِگازِرٍیِسیاٍش

 خَری؟ِنهیِخَدتِ-

 .سیرمِننِنٌِ-

ِشدِغذایشِخَردنِنشغَلٍِِنکردِاصراریِسیاٍش ٍِِنرفتِبیرٍنِآشپزخانٌِازِنايارشِبعد.
ِکردِنیِنگاىِراِاٍِشستِنیِظرفِترانٌِکٌِيهانطَر ِرٍیِبٌِدید،ِنیِراِسیاٍشِنیهرخِازِکٌِترانٌ.
 :گفتٍِِکشیدِخهیازىِسیاٍش.ِدادِادانٌِکارشِبٌٍِِنیاٍردِخَدش

 !گیرمِنیِبَِدارمِکوِکوِ-
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 :گفتٍِِگذاشتِآبچکانِداخلِرايوِظرفِیِتکٌِآخرینِترانٌ

 .ترعِنًوِزخهتِخَردنِجَشِ-

 :دادِنجاتِسیاٍشِیِخیرىِنگاىِازِراِترانٌِآیفَنِزنگِصدای

 کیٌ؟ِ-

 .بزنِدرٍِتیِتیِسرٍشوِ-

ِخَریِنايارِنیزِصندلیِرٍیِينَزِکٌِسیاٍشِبٌِرٍٍِِگذاشتِجایشِسرِراِآیفَنِگَشیِترانٌ
 :گفتِبَدِنشستٌ

-ِ،  .سرٍشِدٍستت 

ِآپارتهانِداخلِسرٍشِآندِبیرٍنٍِقتیٍِِکردِتنِراِاشِرٍسریٍِِنانتَِرفت؛ِاتاقِبٌٍِِگفتِراِاین
ِرٍیِراستشِدستِکٌِيهانطَرِسیاٍش.ِرفتِچایِریختنِسراغٍِِکردِسالمِزیرِبٌِسر.ِبَدِآندى
ِتکٍِِبرداشتِکتریِرٍیِازِراِقَریِترانٌ.ِکردِيدایتِپذیراییِسهتِراِسرٍشِبَد،ِاشِبخیٌِجای
ِریختِچایِياراِفنجانِتکِبٌ ِسرٍشِبرایِیکیِانٍِِسیاٍشِبرایِیکی. ِنشستٌِطَریِيردٍ.

ِراِکنسرٍِحاٍیِ ِنشهایِسیاٍش.ِگذاشتِنیزِرٍیِراِسینیِدخترک.ِبَدِترانٌِبٌِپشتشانِکٌِبَدند
 :گفتٍِِدادِيل

 .یخچالِبذارِيارٍِاینِزحهتِبیِ-

 :گفتٍِِبرداشتِراِکیسٌِترانٌ

 .کشیدیدِزحهتِنهنَنِ-

 :گفتٍِِزدِایِخبیحانٌِلبخندِسرٍش

-ِِ  .جانِنَش 
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 :گفتٍِِشدِبلندِسرٍش.ِدادِجایِیخچالِداخلِتکِبٌِتکِسپس.ِبردِآشپزخانٌِبٌِراِکیسٌِترانٌ

 ...آبِلیَانِیکِ-

 :دادِادانٌٍِِپیهَدِراِخانٌِآشچزِتاِپذیراییِراى

 .نهکنٌِاگرِ-

.ِبَدِایستادىِازشِنزدیکیِیِفاصلٌِبٌِسرٍشِزد،ِچرخِيهین.ِآٍردِبیرٍنِیخچالِازِراِپارچِترانٌ
 :گفتٍِِزدِگرىِراِيایشِاخوِترانٌ

 .کنارِبرٍِ-

 :زدِلبِآرامٍِِبردِفرٍِجینشِشلَارِبغلِيایِجیبِداخلِراِدستًایشِسرٍش

ِشبیًشَنِکاراتِکٌِدرنیارِرٍِکساییِاداِشدیو؟َِاخیِناِفقطِشدی،ِناِرفیقِیِيهخَنٌِکٌِشهاِ-
 .بزنِناِبٌِسرمِیٌ!ِنیست

ِيهدیگرِرٍیِيایشِدندانِدادنِفشارِاخوِازِزدِنیِحدسِکٌِجَشیدِنیِتنشِدرِخَنِچنانِترانٌ
ِراِدستشِاختیارِبیِترانٌِکرد،ِزندنٌِيوِراِاشِجهلٌِآخرینِسرٍشٍِقتی.ِبرٍدِدرِفکشِاالناست

ِزدِسرٍشِصَرتِبٌِکٌِسیلیِاینِانگار!ِبستِنقشِسرٍشِصَرتِرٍیِانگشتانشِجایٍِِکردِبلند
 :گفتِبلندِصدایِباٍِِدادِيلِعقبِراِسرٍش.ِکردِزیادِراِترانٌِزٍر

 !بیرٍنِگهشَِننِیِخَنٌِازِآشغالِکحافتِ-

 :گفتٍِِشدِآشپزخانٌٍِاردِسیاٍش

 خبرى؟ِچٌِ-

 :گفتِلَدگیِباِبَدِسیلیِجایِرٍیِدستشِينَزِکٌِسرٍش

 .گرفتٌِجدیِخیلیِتَرٍِانگار!ِِکنٌِنیِلطفیِکوِتِيهخَنٌِ-
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 :گفتٍِِدادِنشانِراِخرٍجیِدرِغلیظیِاخوِباٍِِگرفتِترانٌِازِراِدادنِپاسخِیِاجازىِسیاٍش

 .گهشَِگفت؟ِچیِنشنیدیِ-

 :گفتِزیرلبٍِِزدِچنگِاپنِرٍیِازِراِاٍرکتشِسرٍش

 !ایدِدیچَنٌِتَنِيهٌِ-

ِکَببدِبًوِنحکوِراِدرٍِِرفت ِزنینِرٍیٍِِخَردِلیزِبَد،ِدادىِتکیٌِیخچالِبٌِکٌِيهانطَرِترانٌ.
ِبزرگیِاندٍىٍِِغصٌِبٌِراِخَدِجایِپیششِلحظٌِچندِخشوٍِِعصبانیتِحاال.ِزدِچهپاتٌِآشپزخانٌ

ِبَدِدادى ِنداشتِراِبغضشِداشتنِنگٌِتَانِدیگر. ٍِِپَشاندِراِصَرتشِدستشِيردٍِبا.
ِشدیدِدردِباِکٌِشَدِخوِخَاستِبَد،ِدىِبِیادِازِراِآپاندیسشِعهلِسیاٍش.ِلرزیدندِيایشِشانٌ
 :گفتِکنانِفینِفینٍِِکردِبلندِراِسرشِترانٌ.ِگفتِبلندیِآخِاختیارِبی.ِشدِنَاجٌِياِبخیٌ

 شد؟ِچیِ-

 :گفتٍِِگزیَِراِلبشِسیاٍش

 .يَِیکِتیرکشیدِ-

 :تَپیدِ،ِشدِنطهئنِسیاٍشِبَدنِخَبِازِکٌِترانٌ

ِرٍِخَنٌِاینِحرنتِتَ.ِدارنِجاِبیِتَقعِبقیٌِِتوِيهخَنٌِننِگیِنیٍِقتیِتَِترئٌ؛ِتقصیرِيهشِ-
ِزدم!ِزدمِآدمِیٌِگَشِتَِبارِاٍلینِبرایِنن.ِگٌِنیِآدِنیِدينشِبٌِچیزیِيرِکسیِيرِکٌِشکستی

ِاینا!ِدمِنهیِراىِرٍِکسیِشَيرمِحریوِتَِننِکٌ.ِدارمِفرقِدختراِاٍنٍِِخَدشٍِِتَِباِننِبفًهٌِکٌ
 ...بخشهتِنهی.ِتَئٌِتقصیرِ ِيهش

ِشد؛ِنیِخراشیدىِبلندشِصدایِازِگلَیشٍِِلرزیدِنیِدستانشِکٌِگفتِنیِصَرتیِدرِياراِاین
 :گفتٍِِکشیدِصَرتشِرٍیِدستیِسیاٍش.ِبَدِشدىِکیپِيایشِگَش

 .صَرتتِسرٍِبٌِبزنِآبِشَِبلندِ-
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 :گفتِخشدارِصدایِباِآرامٍِِزدِپلکِبارِیکِفشرد،ِبغلشِدرِراِزانَيایشِترانٌ

ِخجالتِبگَِباختیٍِِکردیِقهارِباباتِپَالیٍِِناشینٍِِساعتتِاٍنِعینِننوِسرِاگر.ِخَامِنهیِ-
 .نکش

 :گفتِترِجدیِلحنیِباٍِِزدِگرىِراِيابشِاخوِسیاٍش

 .گفتوِشَِبلندِ-

ِکردِایستادنِبٌٍِادارِاٍراِسیاٍشِصدایِتحکوِکرد؛ِپاکِراِيایشِاشکِترانٌ ِزیرِراِسرشِانا.
.ِگرفتِقلبِراِصَرتشِبعدٍِِدادِيلِباالِسهتِراِترانٌِیِچَنٌِدستشِباِسیاٍش.ِبَدِانداختٌ
 :زدِلبِسیاٍش.ِخَردندِنیِلیزِاشِشدىِسرخِيایِگَنٌِرٍیِيایشِاشکِينَز

 .کنِنگامِتی؟ِتیِ-

ِبٌِدستشِانگشتانِازِراِنگايشٍِِکندِبازِبیشترِراِيایشِپلکِتاِکردِراضیِراِخَدشِزٍرِباِترانٌ
ِبیندازدِسیاٍشِصَرت ِانداختِسیاٍشِبٌِراِخَنشِدرِغرقِچشهًای. ِغیرننتظرلنٌِسیاٍش.
ِبٌِجانیٌِدستشِیِحلقٌ.ِبگیردِقرارِسیاٍشِقلبِرٍیِگَششِکٌِجَری.ِکشیدِآغَشِبٌِراِدخترک
ِبَدِکردىِزندانیِآغَششِنیانِراِترانٌِشد،ِنیِترِتنگِجانیٌ ِغیرننظوِضربانِبعِنتعجبِترانٌ.

 :گفتٍِِزدِپلکِبارِیکِسپس.ِکزدِنیِگَشِسیاٍش

 سیاٍش؟ِ-

 :کردِزنزنٌِدٍبارى!ِشنیدِيیسِیکِفقطٍِ

 !نیستِخَبِبراشِفشارِاینقدرِباش،ِعهلتِجایِفکرِ-

ِباِبارِچندِترانٌٍِِرفتِاتاقِبعِسیاٍش.ِآندِبیرٍنِسیاٍشِبغلِازِتاِخَردٍٍِلِکهیٍِِگفتِراِاین
 .شستِراِصَرتش،ِسینگِداخلِخنکِآب

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 
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 (شًیاد)

.ِکردِکَتايیِتعظیوٍِِکردِبازِراِدرِيردٍِکهال.ِزدِبرقِبارِچندٍِیالیشِشیکٍِِبزرگِدرِدمِشًیاد
ِکاشتٌِيایِگیاىٍِِگلِبٌِکٌِایِگَشٌِراِناشینش.ِشدٍِیالِداخلٍِِدادِتکانِدستِبرایشِشًیاد
ِشدِپیادىٍِِکردِپارکِنزنٌِایِصدنٌِشدع ِسَزاندِراِپَستشِپائیزِسَز. ِازِگرگِیِزٍزىِصدای.

ر دی،ِیِالنٌِطرفِبٌِياِسنگفرشِرٍیِازِکردِشرٍع.ِبَدِبخشِلذتِشًیادِبرایِياِدٍدست ِسگِف 
ِتاِصاحبشِدیدنِباِفردی.ِرفتِبَدِبستٌِراِزخهشِخَدشِشًیادٍِِبَدِژیپرِژرننِنژادِازِکٌِنری
ِجلَرفتِبَدِکردىِنشخصِحدِبرایشِقالدىِکٌِجایی ِبالبخندٍِِکردِنَازشِراِحیَانِسرِشًیاد.
 :گفت

 پسر؟ِچطَریِ-

ِسهتِسنگفرشِيهانِاز.ِخَردىِراِشانشِشدِنطهئنِدیدِکارىِنیهٌِراِفردیِغذایِظرفِکٌِشًیاد
.ِگرفتِپایینِراِسرشِبَدِکردىِرنگشاشانِپاییزِکٌِياییِبرگٍِِشاخٍِجَدِبا.ِبرگشتِساختهان
ِبزرگیِیِدستگیرىِرسیدِساختهانِبٌٍِِزدِدٍرِراِخالیِاستخرِبعدٍِِنارنجی،ٍِِزردِشهارِبیِدرختان

 :گفتٍِِآندِجلَِسَزان.ِدادِيلِراِبَدِگرگِسرِطرخِکٌ

 .نباشیدِخستٌِآقاِسالمِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِشًیاد

 .نباشیِخستٌِشهايوِسالمِ-

ِشزىِآنیختٌِشًیادِپایِصدایِباِنخصَصشانِاتاقِازِياِقناریِصدایٍِِرفتِپلٌِراىِسهتِشًیاد
ِدادِتکانِسریِشًیاد.ِبَدِشًیادِاتاقِدرِبٌِزدنِرٍغنِنشغَلِکٌِدیدِراِکنالِدٍمِیِطبقٌِدر.ِبَد
 :گفتٍِ

 !يستیوِکهالوِآقاِچاکرِ-
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 :گفتٍِِبرداشتِلَالِرٍیِازِراِرٍغندانِکهال

 .ِانرٍزِدراٍندِقناریِ ِیِجَجٌِآقاِ-

 :گفتٍِِشدِاتاقشٍِاردِشًیاد

 ...نڗدگانیتِاینوِبیا.ِنشتیِباشیِخبرِخَشِ-

ِکهال.ِگذاشتِکهالِدستِکفِزیادیِنبلغٍِِکردِجینشِکتِداخلِراِدستشِحرفشِیِدنبالٌِبٌ
 :گفتٍِِزدِپًنیِلبخند

 .دردنکنٌِشناِدست...ِزیادىِخیلیِاینکٌِ-

 :گفتٍِِکردِخارجِتنشِازِباينِراِشرتشِتیٍِِکتِشًیاد

 .بخیرِشبتوِ-

ِنعنیِباِکٌِکهال.ِنرٍدِشًیادِسراغِشبِدرِکسیِدیگرِاینکٌِنعنایِبٌِبَدِرنزیٍِاقعِدرِجهلٌِاین
 :گفتٍِِزدِلَالِرٍیِرٍغنِدیگرِکهیِبَدِآشناِحرفِاین

 کنٌ؟ِگرمِشانِبگوِسَزانِبٌِفقط.ِرمِنیِاالنِچشوِ-

 :گفتٍِِرفتِاتاقشِکنارِیِایستادىِلباسیِجاِسهتِششًیاد

 .ِخَردمِبَتیکِتَِشام.ِنٌِ-

ِبستِسرشِپشتِرايوِدرٍِِرفتِحرفِبیِکهال ٍِِسیگارٍِِپَشیدِراحتیِیِپیرجانٌِشًیاد.
ِکردِپرتابِاتاقٍِسطِتختِرٍیِشلَارشِجیبِداخلِازِراِفندکش ِتختِرٍیِشبِيرِعادتِبٌ.
ِکردِبازِبَدِتختشِکنارِنیزِرٍیِکٌِنشرٍبیِبطریِدرٍِِنشست ِبَیٍِِالکلِازِپرشدِنشانش.
ِاشِزنندى ِگذاشتِنیزِرٍیِراِشیشٌٍِِکشیدِسرِشیشٌِباِقلَپِچند. ِپاکتشِازِسیگارِنخِیک.
ِکشیدِآتشِبٌِلبانشِنیانٍِِکشیدِبیرٍن .ِکردِفَتِراِغلیظیِدٍدٍِِدادِتکیٌِتختشِتاجِبٌ.
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ِبَدِابرِآسهان.ِدیدِنیِراِناىِقرصِتصَیرِراحتیِبٌِشًیادٍِِبَدِسیگَریتِاتاقِباغِبٌِرٍِیِشیشٌ
.ِکزِسیگارِبٌِپییِدرِپیِيایِپکٍِجَدِتهامِباِشًیاد.ِکردِنیِکدرِراِناىِابریِتکٌِگايیِيرازچندٍِ

ِسیگارش.ِگرفتِدستشِراِنشرٍبِسردِیِشیشٌِبعدٍِِزدِراِضبطِیِدکهٌِاٍلِکرد،ِدرازِراِدستش
ِکردِخانَشِراِاتاقِبرقِآزادشِدستِباٍِِکردِاسیرِلبانشِبینِرا ِرٍشناییِحیادِيایِچراغِنَر.

ِکوِکوِبَد،ِخیرىِناىِنَرِبٌِکٌِيهانطَر.ِخَردِدیگرِقلَپِچندِشًیاد.ِبَدندِبخشیدىِاتاقِبٌِخفیفی
ِدادِدستِازِراِاشِيَشیاری ِکشیدِبلندیِآى. .ِکردِنیِکوِراِجگرشِرٍیِزخوِسَزِداشتِانگار.
 :زدِبلندیِبرقٍِِرعدِباِنصادفِداریَشِخَاندن

 نیگیرمِآتیشِدارمٍِایِ

 بهیرمِنیخَادِغهدلوٍِِغصٌِازِدیگٌ

 ِنهیشوِجداِازشِنیشوِپرٍانٌِبراشِپیشوِبرگردىِاگٌٍِای

 ِدٍنٌِنهیِبخَنٌِحسَدیِازِدلوِنرغِتَنٌِنهی

 بهَنٌِبایدِشاخٌِکدٍمِرٍی

 نیهیرىِبراشِکسیِببینوِرٍزِیٌِاگٌ

 نیگیرىِآتیشِدلوِنیارىِرٍِحسَدی

 بخَنٌِگَششِتَیِخَبیِحرفایِنیترسو

 بهَنٌِخلَتشِتَِسحرِبٌِتاِاٍنِنیترسو

 (داریَش_حسَد)

ِخَردندِنیِلیزِاشِگَنٌِرٍیِشًیادِاشکِقطراتِشیشٌ،ِبٌِبارانِدرشتِقطراتِِ ِاینِاینکٌِفکر.
ِداغیِچٌِاین.ِبَدِشدىِتهتوِگرانِبرایشِاست،ِخفتٌِدیگریِکسِآغَشِدرِاشِنعشَقٌِشبٍِقت
ِبَدِنرفتٌِچشنًایشِجلَیِازِیارشِچشهانِينَزِشد؟ِنهیِسردِکٌِبَد ِگَیِدٍِآنِشدِنیِنگر.
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ِداغیِبٌِزیرپَستش!ِرساندِنیِلبِبٌِراِآدنیِجانِعهقشِکٌِایِچالٌِسیاىِآنِبرد؟ِیادِازِراِجادٍیی
ِفرارِخَدشِازِخَاستِنیِدلشِشد،ِنیِاینطَرِگايی!ِبَدِرارِنجنَنِاشِقراریِبیٍِِناندِنیِآتش
ِکند ِافکارشِاینِاز. ِکشاندِآتشِبٌِدلشِنانندِراِسیگارِیِجعبٌِازِنخِآخرین. ِاٍجِبٌِاشِگریٌ!

ِگرفت،ِنیِراِخَرشیدِجایِناىِتا.ِگذشتِنیِسالِيزارانِبرایشِياِشب.ِدزدشِيهانندِبَدِرسیدى
ِکشیدندِنیِبندِبٌِراِقلبشِکٌِخاردارياییِسیوِافکارشٍِِشدِنیِقرارِبیِدبش ِچشهانشِکوِکو!
 .شدندِگرم

ِسرِزدتاِپلکِبارِچندینٍِِدادِبدنشِبٌِقَسیٍِِکش.ِکردِبازِراِچشًهایشِخَرشید،ِنَرِتابشِبا
ِاٍل.ِپَشیدِلباسٍِِشستِراِصَرتشٍِِدستِرٍزى،ِيرِرٍالِطبق.ِِشَدِبًترِیکوِاشِيهیشگیِدرد
ِزفتِيایشِقناریِداشتنِنگٌِاتاقِبٌ ِکردِچکِراِدانشانٍِِآب. .ِرفتِپایینِياِپلٌِازِسپس.

.ِنشستِصبحانٌِنیزِسرِرِکردِبلندیِسبامِشًیاد.ِبَدِایستادىِدرِجلَیِدستِبٌِتازىِنانِسَزان
 :گفتتٍِِکردِشیرینِراِچایش

 نَنَایی؟ِرفتیِتَِچراِ-

 :گفتٍِِگذاشتِنیزٍِسطِراِنانِسَزان

 .گرفتوِدستشِازِفقطِننِرفت،ِشِدٍچرخٌِباِکهالِ-

 :ِگفتٍِِبردِفرٍِشکالتیِخانٌِدرِراِاشِلقهٌِشًیاد

 .رٍِنَنَِِبخَریوِنشدىِسردِتاِبیایدِيوِشهاياِکنِصداشِپسِ-

 :گفتٍِِفشردِدستانشِنیانِراِآشپزخانٌِدستهالِسَزان

 .شٌِنهیِبازِدينوِزٍدیِاینِبٌِصبحِننوِکنٌ،ِخریدِشًرِازِبازمِرفتِکهالِآقاِنٌِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسَزانِبرلیِدستیِ.ِشدِبلندِصهدلیِرٍیِازٍِِکشیدِسرِيوِراِچاییِتٌِشًیاد

 .فعالِ-
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 :گفتٍِِرفتِدنبالشِسَازن

 .زدنِرنگِنادرتَنِآقاِرایتیِ-

 :گفتٍِِگرفتِراِدرِیِدستگیرىِشًیاد

 زٍدی؟ِاینِبٌِصبحِ-

ِنرصادِآقاِتَلدِبرادرتَنِیِخَنٌِانشبِگفتن.ِشدىِخارجِدسترسِازِنَبایلتَنِگفتن.ِدیشبِنٌِ-
 .نرىِیادتَن

 :گفتٍِِکردِبازِراِدرِشًیاد

 .دادنتِخبرِازِنهنَنِباشٌ!ِآِگذشتِرٍزِپنجِزٍدِچٌِ-

ِنیانِدرِرٍحشِیاِسرداستِرٍزياِاینِيَایِدانستِنهی.ِشدِخارجِساختهانِازِحرفشِیِدنبالٌِبٌ
ِسهتِنهکنِسرعتِبیشترینِباِشد،ِسَارٍِِرفتِناشینشِسهت.ِاستِافتادىِلرزِبٌِتنًاییِسَز
.ِشدِآسانسَرِسَارٍِِکردِپارکِپاساژِپارکینگِداخلِراِناشینش.ِرفتِبَتیکسِسهتِسپسٍِِتًران

ِکردِنرتبِراِپشتشِکوِنَيایِاشِقدیِآینٌِداخلِشدِبستٌِکٌِآسانسَرِدر .ِشدِبَتیکشٍِارد.
.ِکردِزنزنٌِراِسالمٍِِدادِسرتکانِشًیاد.ِکردندِسالمٍِِشدندِبلندِبَدندِشًیادِاستخدامِکٌِپسرانی
ِکشیدِنیِسرکِيایشِنشتریِخریدِبٌِگايیِگٌٍِِنشستِدخلِپشت ِصرفِراٍِقتشِنابقی.

ِياِکاتالَگِبٌِچشهشِیکِيوِنايارشٍِقتِحتی.ِکردِاشِشعبٌِیکیِآنِداخلِاجناسِسفارشات
ِبَدِياِژرنالٍِ ِرفتِدٍمِیِشعبٌِبٌِسفارشاتٍِِتهاسِازِبعد. ِبَد؛ِبَتیکدارِيوِقبلیِنفرِچَن.

ِازِبعد.ِياِقفسٌِالبتٌٍٍِِیترینٍِِپیشخَانِجهلٌِاز.ِداشتٍِجَدِشرٍعِبرایِنیازِنَردٍِسایلِاکحراِ 
ِاشِآگًیِکٌِشدِنطهن.ِکردِپیگیریِخانَمِفرٍشندگانِبرایِراِاشِآگًیِشًیادِيا،ٍِسایلِتحَیل

ِجایِنغازىِکَچکِانبارٍِِياِپرٍِداخلِياراِلباسِازِبستٌِچندین.ِاستِشدىِچاپِياِنیازنندیِدر
ِاشِخالیِاناِبزرگِیِنغازىِصندلیِتنًاِرٍیِکرد؛ٍِصلِنربَطٌِپیریزِبٌِراِابتداییِتلفنِپسپس.ِداد

ِنشست ِگرفتندِتهاسِخانَمِچندینِانتظارِطبق. ِدفترِيایِبرگٌِرٍیِراِيرکدامِشرایطِشًیاد.



 www.Novel98.com 374               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِدستٌِخَدشِيایِالَیتِطبقِياراِنَردِبعد.ِگرفتِنیِرايوِاشانِشهارىٍِِکردِنیِیلداشتِجلَیش
ِکردِبندی ِکردِسیَِفانیلیِبٌِراِيایشانِشهارىٍِِکردِانتخابِراِنفرِدٍِشرٍعِبرای. ِباِخَاست.
ِاینِخانَمِدٍِبٌِبَدِادبِخالفٍِِدادِنیِنشانِراِشبِنٌِساعتِاناِبگیردِتهاسِآنًاِباِاشِگَشی
ِراِنغازىِيایِچراغ.ِشدِبلندٍِِدادِقرارِجیبشِداخلِدٍبارىِراِاشِگَشیِپس.ِبزندِزنگِشبِنَقع

ِزنگِصدایِکٌِبزنزِاستارتِخَاست.ِشدِناشینشِسَارٍِِزدِقفلِراِدرش.ِآندِبیرٍنٍِِکردِخانَش
ِشدِنانعِاشِگَشد ِتَلزِشیِانشبِکٌِآٍردِیادشِیکبارىِاشِگَشیِیِصفحٌِرٍیِشًرامِاسو.
 :بَدِکردىِفرانَشِپاکِاٍٍِِبَدىِنرصاد

 الَ؟ِ-

 :شدِنیِِشنیدىِشغلَغیِنابینِازِشًرامِصدای

 .ببریوِکیکِتَایوِنیِبیا!ِنًربان؟ِعهَیِپسِکجاییِ-

 :گفتٍِِکردِبازیِفرنانِرٍکشِباِشًیاز

 !رسیدمِنیزِسرِبذاریِیخچالِازِرٍِکیکِتاِ-

 .سَت ِِسٌِنیزِتاِیخچالِازِناِیِخَنٌِبزرگٌ،ِخیلیِتَِیِخَنٌِباباِ-

 .فعال ِ.ِرسیدمِسَتِسٌِدیدی،ِننُِِرانندگبِکٌِتَِ-

ِکردنِکادٍِنشعَلِفرٍشندىٍِِخریدِنرصادِبرایِبزرگِریلیِقطارِیکِراىِسرٍِِکردِقطعِراِگَشی
ِشد ِرسیدِشًرامِیِخانٌِبٌِزٍدِخیلیِداشت،ِکٌِزیادیِسَعتِبا. ِراِناشینِشانِخانٌِدرِجلَی.
ِیِشهارىِزنگِآیفَنِرٍی.ِبرداشتِعقبِصندلیِرٍیِازِراِبزرگیِیِشدىِکادٍِیِجعبٌٍِِکردِپارک
ِيلِراِدر.ِننوِگفتٍِِکردِترِلبیِشًیادِکیٌ؟ِپرسیدِکٌِدادِتشخیصِراِستارىِصدای.ِفشردِراِشش
ِدرِجلَیِفلَرٍِِبَدِبازٍِاحدِدر.ِرفتِششوِیِطبقٌِبٌِآسانسَرِبا.ِفشردِراِآسانسَرِیِدکهٌٍِِداد

 :گفتٍِِزدِلبخندِشًیاد.ِبَدِایستادى
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 چطَری؟ِخَدم،ِنانانِسالمِ-

 :گفتٍِِآندِدرِدمِاشِبَقیِکالىِبا.ِگرفتِفلَرِازِراِپاسخگَسسِفرصتِنرصاد

 اٍردی؟ِبرامِچی.ِعهَِسالمِ-

ِشدِآپارتهانِداخبٍِِدراٍردِراِيایشِکفشِشًیاد ٍِِکَدکانٌِصَرتٍِِدادِنرصادِدستِکادٍرا.
ِنکشیدِطَلی!ِکردِفرارِشًیادِدستِزٍیرِازِباالخرىٍِِکردِتقالِنرصاد.ِکردِبارانِبَسٌِراِنعصَنش

ِرفتندِجلَِاستقبالِبرایِشًرامٍِِستارىِکٌ ِرنگِچشهانشِينَزمِسالِچندِگذشتِبعزِستارى.
 :گفتٍِِداشتِنگٌِراِلبانشِرٍیِپًنِیِخندى.ِداشتِشیطنت

 .اٍندینِخَشِسالمِ-

 :گفتِرٍبَسیِبعدٍِِرفتِجلَِشًرام

 !زادتِبرادرِتَلدِالاقلِبدىِقرِدٍتاِیعِبیاِ-

ِرفتِياِنًهانِیِبقیٌِسراغٍِِخندیدِشًیاد ِبرادرٍِِبَدندِستارىِنادرٍِِپدرِفقطِياِبزرگترِاز.
ِحسابیِکٌِجهشید!ِکردندِنیِبپرِبپرِآينگِریتوِباِکنانِبازیِياِبچٌِیِبقیٌِنابینِکٌِکَچکترش

 .ِکردِبازِشًیادِبرایِخَدشِکنارِجاییِبَدِستارىِپدرِباِصحبتِگرم

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِبَدِسیاٍشِنقاحتِدٍرانِاٍاخر ِ ِگشتِنیِبَدِشدىِنرخصِکٌِرٍزیِازِرٍزِششِدقیقاِ . ِيَس.
ِياِزنینیِسیبِکرزنِخاللِنشغَلِدخترک!ِبَدِدادىِقیهٌِسفارشِترانٌِبٌٍِِداشتِشامِبرایِقیهٌ
ِبَدنِدٍرِندتیِبرایِحالشِاینِدانستِنهی.ِشدِحلقٌِکهرشِدٍرِسیاٍشِیِنردانٌِدستانِکٌِبَد
ِسالِپنجِاینِدرِبارِاٍلینِاین!ِریختِيریِاینطَرِدلشِکٌِسیاٍشِناگًانیِرفتارِیاِبَدِسیاٍشِاز
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ِکٌِطَریِگَشش،ِزیرٍِِدادِتکٌِترانٌِیِشانٌِبٌِِراِِاشِچَنٌ.ِکردِنیِداِکارِاینِشَيرشِکٌِبَد
 :زدِپچِبخَردِترانٌِگَشِبعِنفسشِيرم

 ِشٌ؟ِنیِحاضرِکیِپسِ-

ِزنینیِسیبِجایِانگشتشِرٍیِراِچاقَِبَدند،ِکردىِلرزیدنِبٌِشرٍعِکوِکوِدستانشِکٌِترانٌ
ِیکِسیاٍش.ِگفتِآرانیِآخٍِِکردِرياِیکبارىِراِچاقَِدخترک.ِداشتِسَزشِاناِکَچکِزخو.ِکشید

ِِزخوِرٍیٍِِبردِجلَِراِدستش ِاینِازِترانٌ.ِکردِنَازشِاشِاشارىِانگشتِباِبارِچندِراِترانٌِخفیف 
 :گفتِعهیقیِنفسٍِِکردِتقالِکهیِکند،ِفرارٍِضعیت

 .شٌِنیِخَنیِتَامِدستِاینجَری.ِبگیرنِآبِرٍِرٍشِسینگِطرفِبرمِخَامِنیِ-

ِرايوِاٍِبَدِترانٌِکهزِدٍرِتنگِدستشِیِحلقٌِچَنٍِِچرخیدِسینگِسهتِحالتِيهانِدرِسیاٍش
ِراِترانٌِدستِبَد،ِشدىِقدمِپیشِنَازشِبرایِکٌِدستیِيهانِباِسیاٍش.ِکردِچرخشِبٌِنجبَر

.ِِنشاندِاپنِرٍیٍِِکردِبلندِپرِکردنِبلندِآسانیِبٌِراِترانٌِآب،ِشیرِشدنِبستٌِبعدٍِِگرفتِآبِزیر
ِبَدِسیاٍشِچشوِجلَیِترانٌِدستِحاال ِظریفِانگشتِدٍرٍِِبرداشتِسبِکشرٍِازٍِِشدِخو.
ِشدىِسکَتشِباعخِتعجبش.ِبَدِندیدىِسیاٍشِجانبِازِتَجًیِچنانِيیچَقتِترانٌ.ِپیچیدِترانٌ
ِنَیشِکشِاینکٌِدیدنِباِترانٌِچیست؟ِسیاٍشِسکَتِدلیلِکٌِکردِنیِفکرِيوِاینِبٌِانا.ِبَد

ِسیاٍشِکارِاینِباِتاِشدِنیِنتعجبِکهترِباشدِخَردنِسیبِنشغَل ِسیبِحاٍیِسبدِپسرک!
 :گفتٍِِگرفتِآبِزیرِراِشدىِخاللِيایِزنینی

ِبگیرمِدٍشِیٌِننِباشیِنداشتٌِکاریِآبِباِکٌِشستوِاینوِ- ِدیگٌِگرفتوِآدنیزادِبَ. ِگناىِتَام!
 .داری

 :گفتِگرفتٌِصدایِباٍِِآندِپایینِاپنِرٍیِازِاحتیاطِباِترانٌ

 .کنوِنهیِحسِچیزیِاٍنِجزِننِکٌِقَیِ ِادکلنتِبَیِاٍنقدرِ-
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ِزدِزلِترانٌِچشهانِدرِسیاٍش ِخَدشِبرِترانٌِآنِیکِکٌِننظَرٍِِنفًَمِپرازٍِِدارِتبِچنان.
ِدیگریِطَرِبَدِرفتٌِسرٍشِکٌِرٍزیِازِچشهانشِچراِآند؟ِنیِسیاٍشِسرِبالییِچٌِداشت!ِلرزید
 :زدِلبٍِِزدِپالکِبارِیکِشد؟

 !لعنتیِنباشِنًربَنِاینقدرِ-

ِنداردِنفسیِدگرٍِِدٍیدىِياِکلَنترِانگارِکٌِکردِاداِطَریِراِجهلٌِاین ِرٍانٌِحهامِسهتِسپس!
ِازِاالنِيهینِنکندِاست؟ِبیدارٍِاقعاِببیندِکردِفکرِخَب.ِبَدِناندىِسیاٍشِنسیرِبٌِناتِترانٌ.ِشد

ِکٌِبَدِسیاٍش.ِخَردِلیزِانگشتشِدٍرِچسبِرٍیِچشهانشِبَد؟ِسیاٍشِيهانِاینِبپرد؟ِخَاب
ِآبِلیَانِیکٍِِرفتِظرفشَییِسهتِدخترکِبَد؟ِزدىِچسبِاٍِانگشتِدٍرِحَصلٌِباِاینطَر
ِخَنِجایِبٌِانگار!ِگیردِنیِآتشٍِِسَزدِنیِداردِدرٍنِازِکردِنیِحس.ِکشیدِسرِنفسِیکِراِخنک
.ِکندِراىِبٌِرٍِراِشامِزٍدترٍِِآیدِبیرٍنِخلسٌِاینِازِکردِسعی!ِداشتِجریانِآتشِيایشِرگِدر

ِيایِلپٌِبٌِخیرىِآنقدر.ِبَدِنشستٌِننتظرٍِِچیدِراِشامِنیزِترانٌ.ِبَدِشدىِطَالنیِسیاٍشِحهام
ِصدایِبا!ِخَرندِنیِتکانِياِلچٌِکردِنیِحسٍِِبَدِکردىِپیداِدیدِخطایِبَد،ِخَریِخَرشتِداخل
!ِیابدِپایانِکٌِياستِاالنِاشِگرسنگیِکٌِشدِانیدٍارِترانٌِآندِنیِخَابِاتاقِداخلِازِکٌِسشَار
ِکٌِبَدِتنگِچنانِبلَزش.ِستشٍِرزشیِشلَارٍِِسفیدِِجذبِشرتِتیِبا.ِآندِبیرٍنِاتاقِازِسیاٍش

ٍِِبَدِشدىِاصالحِتیغِشیشِصَرتش!ِبشهاردِبلَزشِرٍیِازِنیتَانستِراِيایشِپکِسیکسِترانٌ
ِاشِشدىِسشَارِنَيایِداخلِدستی.ِبَدِشدىِبازِرٍیشٍِِرنگ.ِبَدِبًترِحالشِخیلیِبَدِنعلَم
 :گفتٍِِکشید

 !بزنو؟ِيوِچرخِیٌِخَایِنیِ-

 :گفتٍِِکردِسرگرمِبشقابشِدرِبرنجِکشیدنِباِراِخَدشِترانٌ

 .بَدیِنپَشیدىِيیچَقتِرٍِلباساتِاینِ-

 :گفتٍِِنشستِصندلیِرٍیِسیاٍش
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-ِِ  .ِشٌِنهیِالزمِخَنٌِتَِدیگٌِدیدمِيستِستشِيوِسیَشرتِیٌِالبتٌ.ِستِسپیدىِسَغات 

 :گفتٍِِدادِسیاٍشِدستِراِبرنجِبشقابِترانٌ

 بَدی؟ِنپَشیدىِندتِاینِتَِچراِاینٌِننظَرمِنٌِ-

ِانشبِخَاستوِنیِضهنِدر.ِاٍردشِاینجاِاٍندن.ِيامِلباسِکهدِتَِبَدِکردىِپیداِنانانوِدیرٍزِ-
 !ِباشوِنپَشیدىِيیچکسِجلَیِتاحاالِکٌِبپَشوِرٍِچیزی

 :دادِادانٌِخاصیِلحنِباٍِِکردِپرِبرنجِکفگیرِچندِباِراِترانٌِجلَیِبشقاب

 !ندىِرٍِخریِيیچِبَیِخَدتِقَلِبٌِِ-

ِافتادِپیشِسالِچندِیادِترانٌِحرفِاینِبا ِپیراينشِبَدِشدىِنتذکرِسیاٍشِبعِکٌِنَقعِيهان.
ِحرفِخَرد؟ِنیِچٌِنفًهیدِدرستِکٌِبَدِغرقِافکارشِتالتوِپرِدریایِدرِآنقدر!ِگرفتٌِراِفرانکِبَی
ِکزدِنیِگیجِاٍراِگردابِبٌِنگاىِنانندٍِِچیدِنیِيوِکنارِراِسیاٍشِحرکاتٍِِانشبِيای ِبٌِتا!

ِخَاستِترانٌ.ِِگذاشتِسینگِداخلٍِِکردِجهعِراِنیزِرٍیِيایِظرفِتهامِسیاٍشِبجنبدِخَدش
 :گفتٍِِگرفتِراِبازٍیشِکٌِشَدِبلند

 .ياِظرفِشستنِشٌِنهیِدیر.ِبشَرِصبحِ-

ِبرایِلرزشِتنًاِگفتِنیِاٍِبٌِحسیِبعدٍِ!ِلرزدِنیِنگاىِاینِازٍِجَدشِبندِبندِکردِنیِحسِترانٌ
ِيایِچشوِازِچشو!ِباشدِشدىِعَضِسیاٍشِنگاىِکردِنیِفکرِخَدِبیِاٍٍِِبَدىِصبحِکردنِحهام

 :گفتٍِِگرفتِسیاٍش

 .باشٌِ-

ِاینطَریِشایدِبزندِنفًهیِبٌِراِخَدشِخَاستِنی.ِنشستِکاناپٌِرٍیٍِِرفتِپذیراییِسهتِترانٌ
ِاداِکانلِبازیگرِایِکلهٌِينَزِکرد،ِرٍشنِراِتلَیزیَن.ِشنیدِنیِخَدشِزبانِازِراِسیاٍشِنگاىِنعنی
 :گفتٍِِکردِترِراِلبش.ِکردِخانَششِتلَیزیَنِجلَیِيایِدکهٌِازِسیاٍشِکٌِبَزِنشدى
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 .دارمِکارتِاتاقِتَِبیاِیدیقٌِتیِتیِ-

 :گفتٍِِشدِاتاقِداخلِپشتشِِترانٌ.ِرفتِخَابِاتاقِسهتِبلندِيایِِقدمِباٍِِگفتِراِاین

 ...کارتِ-

ِازِنترِنیلیِچندِنفسگیریِبرایِسیاٍش.ِشدِقطعِگرفتِاختیارِدرِراِلبانشِکٌِایِبَسٌِباِحرفش
ِنداشتِشکِاٍ.ِاستِشدىِعَضِيوِيایشِبَسٌِنَعِحتیِداشتِیقینِترانٌ.ِگرفتِفاصلٌِترانٌ
ِبَدِکردىِجاخَشِسیاٍشِگرمِچشهانِدرِایِتازىِحرف ِ ِنزدیکِراِاٍٍِِچرخاندِراِترانٌِسیاٍش.

 :زدِلبِشهردىٍِِآرامٍِِبردِگردنشِگَدیِدرِراِسرش.ِِبردِتختشان

 .دارم...ِدٍستِ-

ِراحتیِبٌِکٌِبَدِشدىِسستِجهلٌِاینِازِپايایشِدخترک.ِدادِيلِتختِرٍیِآرامِراِترانٌِبعدٍِ
 .افتادِتختِرٍی

ِحهامِسهتٍِِزدِجَنیِکوِلبخندِدیشبِیادآٍریِاز.ِدادِبدنشِبٌِغَسیٍِِکشِرنقِبیِدخترک
ِدٍرشٍِِکردِخشکِراِنَيایشٍِِپَشیدِقشنگیٍِِشیکِلباسِگرمِآبِدٍشِازِبعد.ِرفتِاتاقِکنار

ِسهتٍِِشدِبلندِآرایشِنیزِصندلیِرٍیِاز.ِچرخیدِقفلِدرِکلیدٍِِکشیدِلبانشِرٍیِرژِکهی.ِریخت
ِباشد،ِداخلشِتَلدیِکیکِدادِنیِنشانِکٌِبزرگِایِجعبٌ.ِآندِداخلِپرِدستِباِسییاٍش.ِرفتِدر
ِکردِکهکِترانٌ.ِبَدِکردىِپرِراِدستًایشِشدىِتزئینِگلِدستٌِیکٍِِزدىِربانِکَچکِیِجعبٌِیک
 :گفتِپًنیِلبخندِباٍِِببنددِراِآپارتهانِدرِتا

 چیٌ؟ِایناِ-

ٍِِگزیدِراِزیرینشِلب.ِگرفتِترانٌِسهتِراِگلِدستٌٍِِگذاشتِکیزِرٍبِراِکیکِیِجعبٌِسیاٍش
 :گفت
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ِفقطِناِاصلِدرِترانٌ،ِبَدنتِنشناخنٌٍِاقعاِ ِنن.ِببخشید...ِکردِنیِاذیتتِيامِکردنِجٍَنیِاگزِ-
 .کردیوِنیِزندگیِبايوِرٍزِدٍازدى

 :گفتٍِِزدِخنددِپَزِترانٌ

 .کردیوِنیِزندگیِنفریِيشتِيفتِارىِ-

 :گفتٍِِسپردِترانٌِدستِراِگلِسیاٍش

 .ببخشیدِکٌِگفتوِدیگٌِبیخیالِجَنو؟ِتیِنیِ-

ِسیاٍشِبٌِنگايشِيهَارى.ِِکردِترنیوِکهیِراِترانٌِرٍحِنختلفِيایِگلِبَی.ِکردِبَِياراِگلِترانٌ
ِبٌِاٍلِرٍزِکٌِيهانِباشد؟ِاشِبچٌِنادرِخَادِنهیِِبَدِگفتٌِاٍِبٌِکٌِبَدِنردیِيهانٍِاقعاِاین.ِبَد
ِاست؟ِتجارتِیکِازدٍاجِزدِتشرِاٍ ِ ِبخششِیِتهنیِبَدِداراییِيرِازِعاریِکٌِترانٌِازِحاال!

ِکردىِبازِراِبستٌِچشوِاینِ،ِراِسنگِدلِاینِنحبتِسحرِباِباالخرى.ِفشردِيوِرٍیِراِلبانشِداشت؟
 بَد؟

 .کنَنِآشتیِکیکِاینوِ-

ِذينشِپیشِسالًاِازِسَالِیک.ِبرگشتِرفتِنیٍِرِشیرینیِیِجعبٌِنخِباِکٌِسیاٍشِسهتِترانٌ
 :پرسددِنیِبایدِانرٍز.ِبَدِکردىِنشغَلِرا

 بپرسو؟ِسَالِیٌِ-

 :گفتٍِِآٍردِبیرٍنِجعبٌِازِراِکیکِحاٍیِسینیِاحتیاطِباِِسیاٍش

 .بپرسِ-

 چرا؟.ِنٌِندرسٌِاناِپسرِدرستِداشتنِحتیِبکنو،ِآزادمِکاریِيرِگفتیِندرسٌ؟ِبرمِنذاشتیِچراِ-

 نگو؟ِشٌِنهی...ِخبِ-
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ِجعبٌِازِراِکیکِسینیٍِسَاسِباِسیاٍش.ِکردِنگايشِننتظرٍِِانداختِِباالِابرٍِسهاجتِباِِترانٌ
 :گفتٍِِآٍردِبیرٍن

 .ببخشید...ِخبِکردمِاشتباىِکنی،ِپیداِشخصیت!ِبریِباالترِازمِخَاستوِنهیِصادقانٌ؟ِ-

ِخَردِزنگِتلفنِکٌِبَدِسیاٍشِحرفِيضوِنشغَلِترانٌ ِاناِبرعِتلفنِسهتِخَاستِترانٌ.
 :گفتٍِِگرفتِراِدستشِسیاٍش

 يَم؟.ِکنِبازِرٍِکادٍتِبیاِاصال!ِخَدتٍِِخَدمِفقطِانرٍزِ-

ِنکردىِبازِراِجعبٌِدرِکانلِينَز.ِشدِزدىِربانِکَچکِنکعبِکردنِبازِنشغَلٍِِانداخاِباالِشانٌِترانٌ
 !خَردِترانٌِخَبِحالِسرِبرِپتکیِنانندِحرفشٍِِبًزادِصدایٍِِرفتِگیرِپیغامِیِرٍِتلفنِکٌِبَد

 ...زيراِبًشتِبیایدِگرتیدِرٍِنهنِپیامِنَقعِيرِنیستید؟ِسیاٍش؟ِترانٌ؟ِ-

ِراِبًزادِصدایِترانٌِدیگرِحاال.ِبرداشتِراِگَشیٍِِدٍیدِتلفنِسهتِسیاٍشِنکانِاینِشنیدنِبا
ِکادٍِدخترک.ِکردِحسِراِترانٌِرٍیِنَندنشِناتٍِِسیاٍشِرنپِرپریدنٍِضَحِبٌِفقطِشنَیدِنهی
 :پرسیدِنگرانِترانٌٍِِکردِقدعِراِتلفتنِپسرم.ِرفتِسیاٍشِسهتٍِِکردِرياِنیزِرٍیِرا

 شدى؟ِچیِ-

 :گغتٍِِکردِنگاىِترانٌِچشهانِبٌِناتِسیاٍش

 ...زراِبًشاتِبریوِبپَشِلباسِبرٍِ-

 :گفتِنظطربٍِِگیجِترانٌ

 .نگرانیِازِننِنردمِخبِشدىِچیِبگَِ-

 :گفتٍِِگزیدِراِلبشِسیاٍش

 تَا.کنارتوِپشتتو،ِچدرِصدتاِنحلِخَدمِنن.ِباشِقَیِفقطِ-
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 :پرسیدِزدعِناتِنٌ

 .بزنِحرفِدِ ِاٍندى؟ِبابانِسرِبالییِچٌِسیاٍظ...ِتَ؟...ِبابام؟ِ-

 :گفتٍِِانداختِزیرِراِسرشِسیاٍش

 !شدىِفَتِ-

.ِبَدِآرامِغیرعادیِطَرِبٌ.ِبرگشتِبازِاناِرفتِاتاقِسهت.ِپرخیدِنیِخردشِدٍرِنبًَتٍِِگیجِترانٌ
 :گفتِسیاٍشِبٌِرٍٍِِکردِظریفیِاخو

ِچطَریِنیستِیادم.ِبَدمِکَچیکِخیلیِخبِاناِياِنردىِنادرمِیکبارِکنو؟ِکارِچیِبایدِننِحاالِ-
ِدلوِاینجَریِنرد؟ِبابامِشدِچیِسیاٍش؟!ِِتَلدمِاٍلِرٍزِاز.ِبَدمِتنًاِخیلیِننِاخٌ.ِکنوِعزاداری

ِيهیشٌ!ِداشتوِسنِدٍساعتِفقطِنردِنادرمٍِقتبِننِسیاٍسِکخٌِشٌِنیِتنگِزدناشِتشرِبرای
ِداریِنانانِکٌِتَ.ِبخَرمِشیرِیکنِتاِگرفتوِنهیِرمِشیشٌِحتیٍِِکردمِنیِقراریِبیِگفتِنیِبابا
 .سیاٍشِکارمٍِِکسِبیِخیلیِننِکنو؟ِچی،کارِاالنِننِبایدِدٍنیِنی

!ِبَدِيایشِحرففِنفًَمِترازِسَزناکِخبلیِترانٌِنعصَمِچشهانِباِکلهاتِاینِگفتنِلحن
ِتازىِگَییٍِِزدِپسِاٍراِترانٌِاناِبگیردِآغَشِدرِزاِترانٌِخَاستِاشکِازِخیسِچشهلنِباِسیاٍش
 :کردِنیِتکرارِراِآخرشِیِجهلٌِزنانِزجٌ.ِترکیدِبغضش

 .کارمِکس،ٍِبیِخیلیِننِ-

ِکندِعَصِلباسِتاِکردِکهکشِسیاٍشِبَدِکٌِسختیِعرِبا ِچقزرِيرِراىِدرٍِِزدِزنگِآژانسِبٌ.
ٍِِبَدِکرِترانٌِاینکٌِازِغاقل.ِکندِآرامِراِترانٌِتاِخَتِنیِاشِدرآٍردیِننِکلهاتِبٌِبَدِبلدِاصطالح

ِپدرشِدلتنگِبایدِابدِتاِکٌِنداشت،ِيوِراِپدرِیکِينانِدیگرِکٌِخَدشِبرای.ِکردِنیِگریٌِفقط
ِدرِکٌِترانٌِدستٍِِرفتِچیشِبًزادِآدرسِطبقِسیاٍشِرسیدند،ِزيراِبًشتِبٌٍِقتی.ِناندِنی

ِترانٌِنعرفیِازِبعد.ِپرفتندِگرمِسیاٍشِباِجَانیِپسرِِآنِیک.ِِکشیدِنیِخَدشِدنبالِبَدِدستش
ِاستِسیاٍشِقدیهیٍِِصهیهیِدٍستِشدِنتَجٌ ِسیاٍشِازِراِآدرسِنابفقیِکنانِفینِفین.
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ِبیرٍنِياِآنِتنَنندیِپشتِازِخَاستٍِِرسیدِدرختِچندِبٌ.ِکردِگزِتنًاییِراِراِیِبقیٌٍِِپرسید
 :کزدِنیخکَبِراِاٍِدريتِپشتِصداییِکٌِرٍد

 .کردینِنیِخاکشِبعدِالاقلِبیادِترانٌِذاشنیِنیِ-

 !نرگ ِِالیقِنردِاین!ِبشٌِچالِکنیِگریٌِيیچِبدٍنِحقشٌِاینِ-

ِباِکٌِاست؟ِبًزادِبٌِنطعلقِصداِاینٍِاقعاِ ِببیندِتاِشدِخوِکهی.ِکردِشکِيایشِگَشِبٌِترانٌ
ِشدِنطهنِایِغریبٌِنردٍِِبًزادِشلدِیِچًرىِدیدن ِگَشِيایشانِحرفِبٌٍِِایستادِجاِيهان.
 .سپرد

 .بیادِحالِجیگرمِایناِازِبیشترِخیلیِکَدمِنیِفکرِخشایارِدٍنیِنی.ِبَدمِرٍزِاینِننتظرِبَدِسالًاِ-

 .بًزادِبردارِدساِشدِفَتِيوِغزلِنشدی؟ِآرٍمِينَزٍِِکردیِچالشِغریبانٌٍِِفلجِ-

ِکتکِدخترشِشد،ِسقط.ِتَعٌِباِحقِدرستٌ.ِنیَندىِحالِجیگرمِيهچین.ِنیستوِآرٍمِخشایار،ِتٌِ-
ِیٌِباٍِِبَدِنشتوِتَِغزلِرفیقِدٍنیِنی!ِنکردِآرٍنوِبًرانوِنرشدنِدغٍِلیِننِپسرِدستِزیرِخَرد
 !اٍردتِدرشِدستوِازِنسخرىِرسو

ِآٍردىِارنغانِبٌِبرایشِراِچیزیِچٌِتحهلٍِِسکَتِسالِاینًهٌ.ِنداشتِراِسکَتِطاقتِدیگرِترانٌ
ِشَندِدارِجَابِيایشِسَالِبَدٍِقتشِبَد؟ ٍِقتیِبپذیردِراِنادرشِخیانتِتَانستِنیِچطَر!
ِرفتِبیرٍنِدرختِپشتِازِگفت؟ِنیِغزالٌٍِِبًرامِعشقِازِدائهاِغزالٌ ِپایینِراِسرشِبًزاد.

 :زدِجیغِرفتِنیِپایینٍِِباالِاشِسینٌِحرصِازِکٌِحالیِدرِترانٌ.ِانداخت

ِشنیدمِرٍِحرفاتِيهٌِکنی،ِبازیِنقشِننِبرایِخَادِنهیِ- ِکردیِآرزٍِکٌِيستیِاٍنیِپسِتَ.
ِنکردیِرحوِيوِخَدتِزنٍِِپسرِبٌِحتیِتَِبهیرنـِارزٍيام ِخالیِتٍَِِنسخرىِعشقِیٌِبخاطر.
 يان؟ِبشٌ؟ِچیِکٌِکردیِتباىِرٍِننِخَشبختی.ِِسَزٍندیِرٍِپسرتٍِِننِعهرِيایِسالِبًترین

 :گفتِجانبِبٌِحقٍِِرفتِفرٍِيَدشِجلدِدرِبًزاد
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ِبابا،ِجیبیِتَِپَلِنانانو،ِيایِصدقٌِقزبرنِبچگیِاز.ِبَدِبًرامِبٌِنتعلقِخَبیِچدزِيرِيهیشٌِ-
ِجایِخَرد،ِرٍِننِحقِگذاشتِدنیاِبٌِپاٍِقتیِاٍ.ِخَرشتِترینِگَشتِپرِنرغ،ِقسهتِِبًارین

ِبَدِننِنشتِتَِغزلِبچٌ؟ِاخٌِفًهیِنیِچٌِتَ.ِگرفتِرٍِنن ِدستوِازِنوِنَردعالقٌِدخارِحتی.
ِساختنٍِِسَختنِچیٌ؟ِعشقِفًهیِنیِچٌِتَ!ِاٍردنِدرشِبًرامِعقدِبٌِرسوِاینِاسوِبٌٍِِدراٍردن

 چیٌ؟ِجگرسَزیٍِ

ِيهیشٌ.ِبچشوِرٍِخَشبختیِطعوِببینوِرٍِعشقِرنگِننِنذاشتیِتَِچَنِتَعٌِباِحقِآرىِنن؟ِ-
ِننِنیگیِراستِتَِارى.ِباشیٍِقیحِاینقدرِشدِنهیِباٍرمٍِِدیدمِنیِچشهًاتِرٍیِنفرتِارِالبٌِیٌ

ِببینوِننِنذاشتیِتَِچَنِچیٌِعشقِنهیدٍنو ِلعنتیِندادیِفرصتِبًو. ِعاشقِتَامِبدٍنِانا.
ِنیستی ِباشیِعاشقِنیستیِبلندِتَ. ِيوِتَِبَد،ِلیالِنجنَنِ ِعاشقِبچد،ِکنِکَىِفريادِعاشق.

ِِرسوِعاشقیِرسو.ِچیِیعنیِنرسیدنِنهیدٍنی ِعشقِرسو.ِدیگریِبرایِشیِخاکسترِیعنیِققنَس 
ِاٍنِکٌِبشیِبدبخت.ِشٌِارٍمِتاِشیِداغَنِبشینٌ،ِتاِبایستیِ،ِبختدىِاٍنٍِِکنیِگریٌِتَِکٌِایٌ

ِدرکِبٌِنن.ِننِزندگیِبٌِزدیِگندِياتِخَدخَايیِباِيان؟ِکردیِکارِچیِتَِانا.ِبشٌِخَشبخت
ِباٍرِرٍِاینٍِِنیستی...ِنیستیِنردِخَدتِچَنِبیاریِبارِنردِرٍِپسرتِپنتَنستیِتَ?ِِِچیِپسرت
 .کرن

 :زدِدادِترانٌِسرِپشتِازِسیاٍش

 گی؟ِنیِچیِداریِفًهیِنیِدخترِباشِنَدبِ-

ِترحشحِبٌِقادرِديانشِحتیٍِِکشیدِنیِنفسِسختیِبٌِِکٌِحالیِدر.ِبرگشتِسرشِپشتِترانٌ
 داِازانٌِنبَدِبزای

ِخیهٌِعرٍسکِنحلِکٌِتٍَِِننِباِنضحکیِبازیِچٌِپدرشِازِانتقامِبرایِباباتِببینِبیاِبیچارىِبیاِ-
ِاشکِتاِدادِباجِخرید،ِخَنٌٍِِناشینِبرات.ِانداختٌِراىِگذاشتیوِاختیارشِدرِرٍِخَدنَنِبازیِشب
ِای.ِباشٌِحیٍَنِاینِخَنِيوِاگرِننِخَنِبٌِتفِای.ِِخَنًسٌِيوِکٌِکسیِاشک.ِببینٌِرٍِنن

 .کنوِعَضِيوِرٍِخَنوِنیشدِنیشدِکاش
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 :گفتٍِِآندِجلَترِقدمِچندِنبًَتٍِِگیجِسیاٍش

 خبرى؟ِچٌِاینجاِخشیارِاقاِبابا؟ِ-

ِدستِپشتِباِنالیهتیِيیچِبدٍنِراِيایشِاشکٍِِگرفتِنردِيردٍِازِراِزدنِحرفِفرصتِترانٌ
 :گفتٍِِکردِپاک

ِازِشد،ِپدرشِازِپدرتِانتقامِقربانیِ ِنَنِخَشبختیِتٍَِِننِسیاٍش.ِخبرىِچٌِگوِنیِبًشِننِ-
ٍِلی.ِشدىِننِپدرِزنِنادرمِرسوِااینِطبقٍِِبَدىِنادرمِعاشقِکنٌِنیِاداِآقاِاینِپدرت!ِحتیِپدرم
 .ِبَدىِپدررمِعاشقِنازرمِغزل،ِبخَرم،ِقسوِنشدىِخشکِينَزِکٌِپدرمِيهینِخاکِبٌِحاضرمِنن

 :کردِفطعِراِترانٌِحرفِِبلندتریِصدایِباِبًزاد

ِتَِخشایارِبگَِتَِحاضرى،ٍِِحیِخشایارِاینِخَری؟ِنیِقسوِکٌِبَدیِدنیاِاینِکجایِنَقعِاٍنِتَِ-
 .ِبًرامِنحلِچلفتیِپاٍِِدستٍِِعرضٌِبیِآدمِدستِدادنِرٍِننِغزلِنافِاسوِبٌِچدٍری.ِدیدیِکٌ

 :غریدِدريوِيایِاخوِباِسیاٍش

ِبستٌِپاٍِِدستِرٍِننِچی؟ِکٌِکردیِبازیِنقشِسالِيهٌِاینِچی؟ِنادرمِفرٍزانِپسِبابا؟ِ-
ِرٍِارزششِنیستو؟ِتَِیِبچٌِنگٌِننِبَدی؟ِخَردىِزخوِازشِخَدتِکٌِچايییِتَِانداختی
 ِداشت؟

 :زدِفریادٍِِبردِيجَمِبًزادِسهت

 ...رٍِخَدتٍِِخَدمِتاِبزنِحرف...ِِبزنِحرفِ-

 :گفتٍِِپریدِبًزادِجلَیِخشایار

 .پدرتٌِباشِخَددارِعهَجان،ِزشتٌِ-

 :گفتِزنانِسرِسَِسیاٍش
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.ِنشَندِسیاىِخاکِبٌِرٍِننِکرد،ِبدبختِرٍِننِنادرِعهرِیکِکٌِزشتٌِنرتیکٌِاینِکارایِزشتٌ؟ِ-
 .ِنکردِرخوِيوِپناىِبیِدخترِاینِبٌِحتی

ٍِِبَدِشدىِشرٍعِبازِدردشِکهر.ِلرزیدِنیِدستانشٍِِخشکِگلَیش.ِبَدِجاریِيایشِاشکِِترانٌ
ِبَدِبردىِدخترکِازِانانِگیرشِنفسِزرد ِنقصدِبٌٍِِانداختِپدرشِیِتازىِقبرِبٌِنگايبِترانٌ.

ِرفتِنانعلَنی ِکردِنگاىِبًزادٍِِیاٍشِیِنرافٌِبٌٍِِیرگشتِبازِرااِيایِنیهٌ. ِسهتشانِنجدد.
 :گفتٍِِبرگشت

،ِپدرِکردیِخاکِکٌِکسیِاینِنیززایی،ِنًندسِآقایِ- ِخیلیِرفیقتٍِِپسرتِباِاپرِعزیزىِبرامِنن 
 .بریدِاینجاِازِانا.ِبهیریدِتاِبزنیدِرٍِيهدیگٌِاٍنقدرِبیابَنیِتَِبریدِگهشیدِداریدِنشاجرى

 :داشتٍِاِسکَتِبٌِيوِسیاٍشِيایِپرٍنیِتیکٌِبلندیِصدایِبا

 .بریدِاینجاِازِ-

ِیادش.ِرفتِرياِآنِنخالفِسهتِيوِترانٌ.ِبردِنیِدٍرترٍِِکشیدِنیِراِبًزادِدستِخشوِباِسیاٍش
ِآندىِکشِراى.ِداشتِنیِبرِقدمٍِِجنگٌِنیِکهرشِدردِبا.ِِبهاندِننتظرِبَدندِگفتٌِآژانسِبٌِکٌِبَد
 :گفتِخراشیدىِصدایِباٍِِنشستِناشینِعقبِآرام.ِکردِطیِراِآژانسِتا

 .گردمِنیِبرِ-

ِافتادِراىٍِِخَردِاستارتِناشین ِریختِنیِاشکِکنانِيقِيقِترانٌ. ِ ِاٍِباِکردنِبازیِسالِپنج.
ِبیایدِکنارِباياشِترانٌِکٌِنبَدِچیزی ِبًرام،ِغزل،ِبلکٌِاٍِنٌِشدىِبًزادِیِبازیچٌِکردِنیِحس.
ِیِالیٌِآنِآندِیادش.ِدادِپسِراِبًزادِبَدنِنریضِتقاصِشًیادِتلخِچٌٍِ!ِسیاٍشِحتیِِفرٍزان،
ِکردِنیِحسِبًزادِنگاىِرٍیِيهیشٌِکٌِنفرت ِرٍیِازِبًزادِخدناتِبَدِنکردىِباٍرِيیچَقتِاٍ.
ِباشدِنحبت ِکندِنَشِراِبًرامِبیچارگیٍِِنریضیِتاِبَدِکهینِدرِيهیشٌِبًزاد. ِ ِنردِکٌِرانندى!
 :گفتٍِِگرفتِعقبِراِکاغذیِِدستهالِیِجعبٌ.ِبَدِنسنی

 .زدخترمِبدىِصبرِبًتِخداِ-
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ِحسابِراِرانندىِیِکرایٌِِخانٌِدرِدم.ِکردِتشکرِزیرلبٍِِبرداشتِکاغذیِدستهالِازِبرگِچندِترانٌ
ٍِِبیشنرِيرآنِکهرشِدرد.ِشدِداخلٍِِانداختِکلید.ِشدِپیادىِآرانِکهرشِدردِیِنالحظٌِباٍِِکرد

ِخانٌٍِارد.ِکندِرسیدگیِکهرشِبٌِتَانستِنهیِدیگرِِکٌِبَدِخرابِچنانِحالشِانا.ِشدِنیِترِشدید
ِنکردٍِقتِحتیِکٌِکَچکیِیِجعبٌٍِِکیکٍِِگلِدستٌِازِبَدِپرٍِسدِنیز.ِبَدِآرامٍِِگرمِخانٌ.ِشد
ِکردِزنزنٌِگَششِکنارِسیاٍشِکٌِيهانجاِرفتِاتاقِدر.ِکردِعبَرِتَىِبی.ِچیسنتِداخلشِببیند

ِسالِپنجِاٍلِرٍزِکٌِکَچکیِنکهدساکِباالیِاز!ِتداردِغهیِيیچِِدیگرِکردِفکرِاٍٍِِدلردِدٍستش
ِيایِکتابٍِِيایشِنقاشیِعالٍىِبٌِکردِجهعِزیادیِچندانِنٌِيایِلباس.ِبرداشتِبَدِآٍردىِپیش

ِآژانسِِیِشهارىِدنبال.ِکَچکِیِجعبٌِیکِبَد،ِساکِیکِببردِخَاستِنیِکٌٍِسابلِکل.ِشعرش
ِدیدنِباِِسیاٍش.ِگشتِنیِشهارىِدنبالِتَجٌِبیٍِِنسرِترانٌ.ِچرخبدِکلیدِدرِقفلِکٌِگشتِنی

 :گفتِساکٍِِجعبٌ

 ...ربوِنی.ِخَدشِارزٍنیِشِخَنٌِآرىِ-

 :گفتٍِِنشَدِگوِتاِگذاشتِشننارىِرٍیِراِاشِاشارىِانگشتِترانٌ

 .باشٌِبًزادِآقایِاٍنِازِزندگیوِتَِردیِيیچِخَامِنهی.ِگیرمِنیِدالقهوِرمِنیِننِریو؟ِنیِ-

 :گفتٍِِنشستِترانٌِکنارِنبلِرٍیِسیاٍش

ِنگیرِتصهیوِعصبانیتِتَِ- ِریوِنیِبايوِاصالِبخَریوِچاییِیٌِبیا. ِخَشوِازشِننِکردیِفکرِتَ.
 آد؟ِنی

 :گفتٍِِگرفتِراِآژانسِیِشهارىِدانٌِبٌِدانٌِترانٌ

ِرٍِآژانسِکرایٌِیٌِسًوِفرفتن،ٍِِپختنٍِِشستنِسالِپنجِقدِاناِبیخیالِنذاشتیدِبرامِکٌِنًریٌِ-
 دی؟ِنیِبًو

.ِایستادِشدِبلندٍِِکردِقطعِراِتلفنِدخترک.ِگرفتِترانٌِازٍِِآدرسِرزٍشنِگَشیِبرداشتنِازِبعدٍِ
 :گفتٍِِکشیدِنَيایشِداخلِدستیِکالفٌِسیاٍش
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 ...ضعیفیِدختریِتَ.ِآریِنهیِطاقتِاٍنجاِبیغَلت؟ِاٍنِتَِبرب؟ِخَایِنیِکجلِ-

ِامِقَیِچقدرِدادمِنشَنِسالِپنجِننِ- ِنداشتٌِدٍستِپسِازِکعِباشتِقَیِخیلیِبایدِزنِیٌ.
 !بیادِبرِشدن

ِاینقدرِکٌِيیتیِدختزیِيهَنِتَِشٌِنهیِباٍرمِِبذتری؟ِتنًاِحالِبااینِرٍِننِآدِنیِدلتِاصالِتَِ-
 کرد؟ِنًربَنیِننِبٌ

ِنشٌِبچتِنادرِاینکٌِبرایِکٌِکنیِپیداِدختریِانیدٍارمِسیاٍش،ِبرمِبذارِبرمِخَامِنیِکٌِحاالِ-
 .گَششِتَِنزنی

 کنو؟ِخَايشِازتِباید!ِنرٍِ-

ِفًهیدیوِرٍِچیزِيهٌِسالِپنجِبعدِحاالِفًهی؟ِنهیِچراِسیاٍشِ- ٍِِکنیوِانتخابِآزادِتَنیوِنی.
ِرٍانیِنردِاٍنِرٍیِدیدنِتابِدیگعِنن.ِکنیوِاستفادىِفرصتهَنِازِبذارِباشٌ،ِنرادنَنٍِقفِزنگی
 .خَادِنیِدلوِکٌِاٍنجَریِکنوِزندگیِخَدمِبرایِبرمِخَامِنی.ِنزارمِرٍ

 :گفتِکشسدىِدريوِاخوِبا.ِبَدِایستادىِترانٌِرٍیِرٍبٌِدرستِحاال.ِشدِبلندِسیاٍش

ِجزِيیچکسِدخترِحسابی؟ِآدمِیٌِزنٌ؟ِنیِرٍِتِخَنٌِدرِکیِِکردیِفکرِبشٌ؟ِچیِکعِبدمِطالقتِ-
ِباننِياطراتتِکلِبگیریِرٍِنردِیکِدستِحتیِکٌِبارِير.ِبشٌِخَبیِشَيرِبراتِتَنٌِنهیِنن
 !چشهتٌِجلَ

ِتَِاٍنِازِردیِخَامِنهی.ِکنوِبازِرٍِساختٌِبرامِپزرتِکٌِزنجیریِخَامِنیِچَنِطالقِگوِنیِننِ-
ِدمِنهیِبًیچکسِازدٍاجِبٌِتنِخفتِاینِبعدِننٍِگرنٌِبدىِجَالنِزندگیو ِتنًاییِبرمِخَامِنی.
ِکنوِزندگیِنتَنستوِسالًاِکٌِاٍنجَرد ِدينوِنیرزاییِنًندسِکٌِنَنیِغیرِنَنیِببینوِخَامِنی.
 .ِدىِنیِنزخِبًوِبدجَریِچَنِببلعهشِجسهوٍِِحِرٍِباِکردمِپیداٍِگرِکنو؟ِنیِپیداِگذاشت
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ِگرفتِسیاٍشِازِراِدفاعِفرصتِآیفَنِزنگِصداب ِراِاشِگَشیٍِِرفتِآیفَنِسهتِترانٌ.
 :پرسیدِخراشیدىِگلَییِبا.ِبرداشت

 کیٌ؟ِ-

 بَدید؟ِخَاستٌِآژانسِ-

ِراِجعبٌ.ِانداختِکَچکشِکیفِکنارِدٍششِرٍیِراِساک.ِگذاشتِراِگَشیٍِِگفتِآرامِایِبلٌِترانٌ
 :گفتٍِِکردِبلند

 .بینهتِنیِنحضرِتَِ-

 :گفتِعاجزانٌٍِِگرفتِراِججعبٌِسرِسیاٍش

 .ریوِنیِبايوٍِایساِخب؟ِنکن،ِننِباِکارٍِاینِتی؟ِتیِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِترانٌ

ِپاِتَ!ِنباشِخَدخَاىِتَِپیِخَدخَاىِگفتیِبًشِتَ.ِکردمِننوِکردی،ِسرزنشِخاکِسرِرٍِباباتِ-
ِداریِدٍستِداریِدٍستوِاگرِکٌِباشِخَشحالِدلتِتٍَِِبدىِطالقوِبیا.ِسیاٍشِنذارِپدرتِپلیِجا

ِپدرنِشبیٌِچیزیِزدیِحرفِازشِدیشبِکٌِداشتنیِدٍستِکنِجابتِبًوِبدىِطالقو.ِباشوِشادی
ِِنیستِخالیِتَ ِدىِنیِنزىِزندگیِاٍنَقتِاٍنددِسراغوٍِِنیاٍردیِدٍامِننِبدٍنِاگرٍِِبرمِبذار.

 !کنترت

 زنی؟ِگَلهیِتبچٌِسراغت؟ِبیامِدٍبارىِبعدِبدمِطالقتِ-

ِپَشیدِراِيایشِکفشِسریعٍِِکشیدِسیاٍشِدستِازِراِجعبٌِترانٌِ ِسهتٍِِشدِآژانسِسَار.
ِخانٌِیکیِآنِپیشِپَلِباٍِِنیستِبًزادِازِردیِبَدِنطهئنِکٌِجایی.ِافتادِراىِاشِپدریِیِخانٌ

ِشدىِخریداری ِکردِنیِنابَدشِداشتِسادىِیِجهلٌِاینِبَد،ِخرابِحالش. ِبرایِتَانیِدیگر.
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ِنداشتِجنگیدن ِ .ِبَدِخانٌِدرِزدنِقفلِنشغَلِکٌِدیدِراِنرادِشد،ِپیادىِاشِخانٌِدرِدمٍِقتی.
 :زدِصدایشِترانٌ

 خَنٌ؟ِنرفتیِنراد؟ِآقاِ-

 :گفتِنتحاجرٍِِکشیدِآپارتهانِدرِقفلِازِدستِنراد

ِدحترِاینِغصٌِازِآخرِننِکٌِگفتِنیِلبِزیرِرٍزِير.ِبَدِخَبیِنردِرٍِبًرامِاقاِکنٌِرحهتِخداِ-
 !کنوِنیِدغ

ٍِِبرداشتِدرِرٍیِازِراِکلیدِکرد،ِدرازِراِدستشِبَد،ِشدىِخشکِاشکًایشِیِچشهٌِگَییِکٌِترانٌ
 :گفت

 .سالنتِبٌِ-

ِنداشتِرايوِبَدنِنَدبِتَانِانرٍز ِباشدِراحتِخَاستِنی! ِبَدِخستٌِکردنِنالحظٌِاز. ٍِارد!
ِکردندِپررنگِراِاشِتنًاییِياِدیَارِشدِکٌِخانٌ ِکشددِنیِفریادِجاِيهٌِپدرشِنبَد. ِدرِکناز.

ِکردِخالیِراِخَزشِداشتِجانِتاٍِِنشست ِبَدِيایشِرٍزِاینِصالحِتنًاِاشک. ِنرگِبرایِنٌ.
ِکندِتحهلِجگرشِیِگَشٌِراِزخوِچندینِبایدِحاالِکٌِخَدشِبرایِبلکٌِپدرش ِحالِبٌِدلش!

ِبٌٍِادارِاٍراِشدیدشِضعقِآنز؟ِنهیِراىِاٍِباِاٍِزندگیِدرِچیزِيیچِچرا!ِسَختِنیِخَدشِبیچارگی
ِازِبعد.ِکردِپاٍِِدستِغذاِخَدشِبرایِنايیتابٌِدرٍِِبرداشتِنرفِتخوِعددِدٍ.ِکردِخَردنِنايار

ِبَدِيوِبدترِحالشِظرٍفِرٍیِيایِلکٌٍِِتلَیدیَنِرٍیِخاکِازِغذایشِخَردن ِنشغَل.
ِدرِگايی!ِِشًیادِحتیٍِِسیاٍشِگذشتٌ،ِآیندى،ِبٌِکردنِفکرِاز.ِکردِنیِفرارِداشتِاٍ.شدِتهیزکاری

 :غریدِنیِيایشِدندانِبینِازِياِظرفِشستنِحین

 !بکشٌِرٍِيهتَنِشًیادِذاشتوِنیِکاشِ-

ِيایِدستکشِِرٍیِياِاشکِقطراتٍِِکردِنیِکار!ِرٍفیدِراِخانٌِاساسیِتکانیِخانٌِیکِیِاندازىِبٌ
ِریختِنیِتشِپالستیکی ِکاریِتهیزِبٌِنجلَرِاٍراِکسیِکردِنیِگهانِدیدِنیِسًَاِ ِاٍراِکسیِاگر.
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ِاستِکردى ِازٍِِبَدِعاجزِکهرشِدردِاز.ِشدِدرازِزنینِرٍیِنریضَارٍِِالجَنِکارشِاتهامِازِبعد!
ِناندِحالتِيهانِآنقدر.ِبَدِنهدارِفرشِشانپَِجایِازِينَزِفرش.ِکَبیدِنیِزنینِبٌِنشتِباِحرص

 .ِبردِخَابشِتا

ِتهام.ِدرآندِاشِنالٌِگردنشِشدنِخشکِاز.ِپریدِجاِازِیکًَ.ِشدِبیدارِآیفَنِزنگِصدایِباِصبح
 :زرداشتِراِگَشیٍِِرغتِآیفَنِسهتِسختیِبٌ.ِِبَدِکَفتٌِبدنش

 نردى؟ِبًرامِبفًهیوِبایدِياِغریبٌِازِناِ-

 :گفتِکردِنیِدردِياِخراشِازِيهچنانِکعِگلَییِباِترانٌ

 .خالٌِتَِبیاِسالمِ-

ِيربارِبا.ِبَدِنرتبِخانٌٍِِزدِنیِبرقِچیزِيهٌِانداختِاتاقِبٌِنگايی.ِفشردِراِدرِبازشدنِیِدکهٌ
ِراِاشِخَردىِترکٍِِخشکِلب.ِداشتِسَزشٍِِرفتِنیِچشهانشِدرِتیغِيایِبرادىِانگارِزدنِپلک
 :گفتٍِِکردِنگاىِترانٌِبٌٍِحشتِباِغزالٌ.ِگشَدِراِآپارتهانِدرٍِِکردِتر

 نَندی؟ِاینجاِتنًاِدیشبوِحتها.ِاٍردىِخَدشِسرِبالییِچٌِکنِنگاىِبهیرمِااليیِ-

ِانداختِسرشِرٍیِرٍسریٍِِرفتِاتاقِسهتِاشِشَيرخالٌِرانین،ِصدایِشنیدنِبا ٍِقتی.
 :گفتٍِِزدِنسخرى،ایِلبخند.ِبَدندِشدىِجاگیرِزنینِرٍیِتیامٍِِرانینٍِِغزالٌِسٌ،ِيرِبرگشت

 .شرنندى.ِبخرنـِشدٍِقتِخرناِنٌِداشتوِحلَاِنَادِنٌِنتاسفانٌ.ِاٍندینِخَشِ-

 :گفتٍِِکشیدِآيیِرانین

 .شَِحاضرِبرٍِِدخترمِترانٌ،ِببریهتِاٍندیوِناِ-

 :گفتٍِِبذاردِچایِتاِرفتِآشپزخانٌِسهتِترانٌ

 .نهنَنِدارمِخَنٌِخَدمِننِ-
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 :گقتٍِِرفتِآشپزخانٌِداخلٍِِشدِبلندِنداشتِنشستنِطاقتِغزالٌ

 تَ؟ِکردیِلجِکیِباِ-

 :گفتِنشنَنِرانینٍِِتیامِکٌِطَریِآرامٍِِگذاشتِگازِرٍیِراِکتریِترانٌ

 گفتی؟ِدرٍغِننِبٌِپدرمٍِِغزلِبٌِراجعِتَِ-

 درٍغی؟ِچٌِ-

 !بَدى؟ِبًزادِعاشقِغزلِ-

 :گفتٍِِکردِنگاىِترانٌِبٌِنتعجبِغزالٌ

ِخَاستگاریِازشِبَد،ِدیدىِرٍِغزلِبابامِکارِنحلِِبارِیکِفقطِبًزادِگفتٌ؟ِرٍِنزخرفتاتِاینِکیِ-
 .کٌِنبَدىِعاشقییٍِِعشق.ِخَاستگاریِخانَادىِباِاٍندِبًرامِسریعِخیلیِبعدش!ِيهینِکرد

 گی؟ِنیِراستِباشوِندننِگفتیِچندبارِرٍِاینِيرحالِبٌِ-

 .آرىِ-

 :گفتٍِِشدِخانٌِآشپزِداخلِتیام

 ببندم؟ِیاِساکتَِبستیِ-

 :گفتٍِِکرزِفَتِکالفٌِراِنفسشِِترانٌ

 تیام؟.ِجاییِننِآمِنهیِ-

 يَم؟ِ-

 .کنوِنیِخَايشِبذارِتنًاِرٍِخالٌٍِِننِلطفاِ ِ-

 :گفتِغازالٌِبٌِرٍٍِِدازِتکانِسریِتیام
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 .ناشینِتَِریوِنیِباباٍِِننِ-

 :گفتٍِِزدِپاکِبارِیکِترانٌِدر،ِشدنِبستٌٍِِپسرٍِِپدرِرفتنِازِبعد

ِکنوِعزاداریِصرفِرٍزِیکِبیشترازِرٍٍِقتوِکٌِنیستوِشرایطیِتَِننِخالٌِ- ِکاريامِدنبالِباید!
 .بشوِجداِبسیاٍشِازِخَامِنی...ِخَامِنی.ِباشو

 :گفتٍِِکردِظریفیِاخوِغزالٌ

 ِچی؟ِکٌِبگیریِطالق.ِاٍندىِدستتِزدشٍِِخَبِسیاٍشیِزنِسالٌِپنجِاالنِتَ.ِنشَِبچٌِترانٌِ-

ِترىِسنگینِياشِبدیِاٍندىِدستوِارىِ- ِرسوٍِِبًزادِشرِازِشوِراحتٍِِازشِبشوِجداِخَامِنی!
ِنسخرى ِ ِبَدِبابامِبرایِفقطِکردمِتحهلِاگرِاٍنهَقعِتا! ِشیوِنیِبیچارىِگفتِنیِچَن. ِاالنِانا!
 .نگیرِننِازِرٍِحقِاین.ِبگیرمِطالقِازشِآزادم

 ...نیستِحالینِدخترِبینیِنیِرٍِدناغتِنَکِتاِفقطِتَِ-

 :گفتٍِِپریدِغزالٌِِحرففِدرِترانٌ

 .يهینِندیِجَابِرٍِسیاٍشِزنگٍِِتلفنِباشوِگفتٌِکٌِگفتو.ِندىِتحَیلوِرٍِبابامِيایِحرفِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 دارید؟ِدردِکهرِیِسابقٌِشهاِخانَمِ-

 .بلٌِ-

 !ِاینِشدىِاٍندى،ِبًشِکٌِفشارمِخبِ-

 :گفتٍِِفشردِبَدِدادىِجایِپايایشِرٍیِکٌِراِکیفشِترانٌ

 .شدىِتحهلِقابلِغیرِجدیداِ ِبرامِدردشِ-
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 شاغلید؟ِ-

ِدکترِخانَمِ ِبلٌِ- ِفرٍشگايوِخریدِراينهای. ِسَالیِکسیِاگرٍِِکنوِنیِپرِيارٍِقفسٌِرمِنیِراى.
 .دمِنیِجَابِداشت

 :گفتٍِِآٍردِجلَِراِيایشِنسخٌِیِدستٌِدکتر

ِبدىِانجامِرٍِکارِاینِعادییِفردِاگر.ِنیستِخَبِيستِيوِحساسِکٌِشهاِکهرِبرایِاینکارِاصالِ-
 يستید؟ِکارِاینِنشغَلٍِقتٌِچند.ِبًترىِطبیٍِِنناسبِکفشِباِاٍنو

 :گفتٍِِکردِظریفیِاخو.ِبَدِشدىِاستخدامِاینکارِدرِطالقشِازِبعد.ِفشردِبًوِراِلبانشِدخترک

 .ناىِ ِسٌِ-

ِکارِاینِازِشهاِکٌِيستشِاینِاٍلِقدمِننِنظرِاز.ِدیگٌِشدىِشرٍعِدرداِبعدشِناىِیکِازِدقیقاِ ِ-
ِتزریقِشدِزیادِدردشِنَشتوِبراتِيوِآنپَلِاین.ِکنوِبررسیِبیشترِتاِنطبِبیاِبعد.ِبدیِاستعفا

 .کن

ِشدنِسَارِبرای.ِرفتِخانٌِسهتٍِِشدِاتَبَسِسَار.ِرفتِبیرٍنِنطبِازٍِِگرفتِراِنسخٌِترانٌ
.ِباشدِکارِدنبالٍِِبخردِرٍزنانٌِپَلشِنابقیِباِخَایتِنی.ِنکردِتَقفِاشِخاتٌِتاِایستگاىِازِتاکسی
ِخَردِلَازمِحقَقشِباِدٍناىِيوِترانٌ.ِبَدِخریدىِراِنَردنبازِيایٍِسیلٌِتهامِناىِیکِیِاندازىِنراد
ِتَانستِنهیِآنِازِگذشتٌ.ِشدندِنیِتهامِداشتندٍِسایلشِکهکِکوِاناِبَدِکردىِتًیٌِراِخَراکٍِ
ِخَدکارِیکِباٍِِکردردِعَضِراِلبایش.ِرفتِخانٌِبٌٍِِخریدِرٍزِیِرٍزنانٌِیک!ِبهاندِبدکارِابدِتا

ِنشستِياِنیازنندیِکنار ٍِِنًارتِبٌِنیازِدیگرِبعضیِداشت،ِتخصصِبٌِنیازِکارياِازِبعضی.
ِکندِپیداِزاِکاریِبتَاندِدیگرِستَنِچندِدرِبَدِانیدٍارِترانٌ.ِِبَدندِدانستٌِنًوِراِسَادِبقیٌِسابقٌ،

ِکٌ ِباشدِندلشتٌِتبحرِیاٍِِسَادِبٌِنیازیِ ِآندِکارشِبٌِآگًیِیکِباالخرى. ِراِيهرايشِتلفن!
 :خَردِگَششِدختریِیِکرشهٌِپرِصزایِبَقِچندِبا.ِگرفتِدقتِباِراِشهارىٍِِبرداشت

 بفرنائید؟ِپارنیداِزیباییِسالنِ-
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 :گفتِکردِنیِپررنگِراِآگًیِدٍرِخَدکارِباِکٌِيهانطَرِترانٌ

 چجَریٌ؟ِشرایطشِببینوِخَاستو.ِزدمِزنگِتَنِآگًیِبرایِسالمِ-

ِباِقًَىٍِِچاییٍِِشیشٌِکردنِپاکٍِِجارٍِکاريایِباشیِسالنِننِقبلِصبحِبایدِگلوِببینِ-
 .شهاست

 :گفتٍِِجَبدِراِلبشِترانٌ

 !ِبلدمِکشیدنوِسشَارِننِ-

 .کنِکهکشِشدِشلَغِسشَارکارنَنِسرِاگرِنٌِچراکٌِآرىِ-

 بیام؟ِتَنوِنیِکیِننِ-

 .ببیههتِاالنِبیاِ-

ِنزدِکندِنیِکٌِکاریِبرابرِدرِکٌِبَدِاینِنًوِکردِنهیِفکرِکارشِبٌ.ِشدِقطعِتهاسٍِِکردِقبَلِترانٌ
ِنیستِبًزادِبٌِاحتیاجیٍِِگیردِنی ِبٌِراِخَدشِنقلیٌٍِسایلٍِِاتَبَسِباٍِِشدِحاضرِسریع!

ِرساندِآرایشگاى ِبَدِنجللیٍِِبزرگِآرایشگاى. ِپخشِکٌِنَسیقیِصدایِرسیدنِدرِسشَارِصدای.
.ِبَدِجاِآنِفضایِنعرفِنَِرنگٍِِتافنِباِتَامِآرایشیِلَازمِبَی.ِبَدِکردىِایجادِاختاللِشدِنی
 :پرسیدِنسنیِخانَمِبٌِرٍٍِِرفتِدرِجلَیِکَچکِنیزِسهتِترانٌ

 برم؟ِبایزِکجا.ِاٍندمِاستخدامِبرایِ-

 :گفتٍِِکردِقطعِراِتلفنِگَشیِنیزِپشتِخانَم

 .ندیریتِنَشتٌِرٍشِيست،ِدرِیٌِسالنِتٌِبرٍِعزیزمِ-

ِآندٍِِرفتِدرِشدىِشینیَنِیرِباِکٌِياییِادمٍِِياِنیزِالیِالبٌِازٍِِرفتِپیشِآدرسِطبقِترانٌ
.ِشدِداخلٍِِکردِبازِراِدرِسیِصدایِشنیدننِازِپس.ِزدِدرِبٌِنحکوِیِتقٌِچند.ِکردِعبَرِبَدند
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ِازِجَانیِظايرِبٌِدختر.ِِنبَدِنختلفِيایِبٍَِِصداياِازِخبریِدیگرِبستِسرشِپشتِراِدرٍِقتی
 :گفتٍِِکردِسالمِنیزِپشت

ِنگٌٍِاستِبخَامِکٌِندارمِجلَترٍِقتِاصالِچَنِباشٌِدیگٌِناىِیکِعرٍسیتِنجلسِانیدٍارمِ-
 .دارم

 :گفتٍِِرفتِپیشِاتاقِدرِقدمِچندِترانٌ

 .اٍندمِتَنِآگًیِبرایِ-

ِنٌِتاِبایدِنبیرنِياِکنِکارِيهٌِکٌِشبِيشتٍِِباشیِاینجاِيشتِبایدِصبحِبگوِباید.ِخبِ-
 نداری؟ِنشکلیِکردمِقیدِرٍزنانٌِتَیِکٌِحقَقیِبا.ِتهیرکاریِجهلٌِاز.ِبدیِانجامِرٍِسالنِکارياب

 :زدِلبٍِِنکردِکارِباالیِحجوِبٌِتَجًیِترانٌ

 .کافیٌِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِرٍییِخَشِباِسالنِصاحب

 يست؟ِيهرايتِشناساییِکارت.ِپسِعالیٌِخبِ-

ِبٌِنگتًیِدختر.ِدادِجَانِدخترکِدستِراِاشِشناسنانٌ.ِبردِاشِکًنٌٍِِکَچکِکیفِدرِدستِِترانٌ
 :گفتٍِِانداختِاشِشناسنانٌ

ِِينَزِکٌِيوِطالفتِنًرِ-  !باشٌ؟ِنبارکِبگوِیاِنتاسفوِبگوِدٍنوِنهی!ِخیس 

 !باشٌِنبارکِبگیدِ-

 .بًتِبدمِپسِبگیرمِازشِکپیِیٌِفرداِتاِباشٌ؟ِپیشوِاینِاگرِندارىِنشکلیِعزیزمِخبِ-

 کنو؟ِشرٍعِبایدِکیِازِرٍِکارم.ِنیستِنشکلیِنٌِ-

 :گفتٍِِآندِکشِلبخندشِبَد،ِدیدىِآنِیِشناسنانٌِاٍلِازِراِترانٌِاسوِکٌِدختر
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 .کردیوِکفِجهیعاِ ِکٌِکنِدمِچاییِیٌِحسابِعلل.ِجَنِترانٌِاالنِيهینِازِ-

ِاتاقِبغلِاتاقیِداخلٍِِرفتِبیرٍنِاتاقِاز.ِکردِاشِشدىِخشکِلبانِنًهانِراِلبخندیِزٍرِبٌِترانٌ
ٍِِکردِآبِفلزیِپارچِباِراِبزرگیِسهاٍرِترانٌ.ِبَدِجَریٍِِجهعٍِِابنداییِیِآشپزخانٌ.ِرفتِندیریت
ِسهت.ِدیدِنناسبِسالنِدرِزدنِگدارٍِِگشتِبرایِراِفرصتِآیدِجَشِآبِتا.ِبجَشدِتاِگذاشت
 :گفتِلبخندِيهانِباِآرایشگر.ِبَدِایِبچٌِدخترِنَیِکردنِکَتاىِنشغَلِدختریِکٌِربتِبخشی

 داشتی؟ِکَتايیٍِقتِشهايوِ-

 :گفتٍِِبرداشتِِشدِنیِکَتاىِتیزِقیچیِتَسطِکاِدخترکِلختِنَيایِازِچشوِترانٌ

 ...ٍِنظافت...ِبرای.ِشدمِاسنخدامِننِنٌِ-ِت

ِکنِجارٍِپارٍِزبرِيایِخَردىِنَِاینِکن،ِلطفیِیٌِپسِ- ِاٍنجاستِبلندِدستٌِجارٍِاٍن. ِتَ.
 .آبدارخَنٌ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (شًیاد)

ِناشینِدرٍِِگذاشتِداشپردِرٍیِراِاشِدٍدیِعینک.ِشدِپیادىِجدیدشِششٍِِدٍیستِازِشًیاد
.ِبَدندِنشتریانِباِصحبتِِنشغَلِياِخانَمِيرسٌ.ِشدِداخلٍِِکردِبارِراِنغازىِدر.ِکردِقفلِيرا

ِلباسٍِِياِسارافَنِپرٍِبٌِتهایلٍِجٌِيیچِبٌِکٌِياییِبچٌٍِِنَزادانِگریٌِصدایٍِِنغازىِِشلَغی
ِخریدِراحتِياِخانَمِِتاِایستادِنغازىِازِایِگَشٌِزیرِبٌِسر.ِِآٍردِشًیادِلبانِرٍیِلبخندِنداشتند

ِشدند،ِخارجِنغازىِازِکٌِامِخانَادىِاخرین.ِشدِترِخلَتِفرٍشندگانِسرِطَالنیِندتِازِبعد.ِکنند
ِکردِيهگانیِسالمِبَدِپیشخَانِبٌِسرشِکٌِيهانطَرٍِِرفتِجلَِشًیاد ِنبلغِجیبشِازِسپس.
 :گفتٍِِانداختٍِیترینِبٌِنگايی.ِِکردِتقسیوِحقَقشانِنبلغِحدِبٌِتَجٌِباٍِِآٍردِدرِراِپَلی

 .کنوِعَضٍِیترینوِبایدِبرانَنِآدِنیِبارِانرٍزِ-
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ِگذاشتِنیزِرٍیٍِِکردِدستٌِراِدخلِکلِعزیزیِخانَم ِشًیاد. ِکاپشنشِجیبِداخلِياراِپَلِ
 :گفنٍِِفشردِراِلبانش.ِِشدِبرجستٌِنغهَلیِغیرِشکلِبٌِباالیشِحجوِازٍِِگذاشت

 .داشبردِتَِبذارمِيارٍِاینِبرمِننِ-

 :گفتِکنانِدلِدلِعزیزیِخانَم

 نًرداد؟ِآقایِ-

 :گفتٍِِبرگشتِزیرِسربٌِشًیاد

 بفرنائید؟ِ-

 :گفتِشیطنتِباِشیریِخانَم

 .نکشِخجالتِبگَِِناستِبرادرِنحلِيوِنًردادِآقایِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسریِشًیاد

 .خدنتوِدرِننِخَايرمِبفرناِ-

 :گفتِلکنتِباٍِِنَذبِعزیزیِخانَم

 .سرکارِبیامِتَنوِنهیِدیگٌِنن...ِراستشِ-

 :گفتِشًیاد

ِدرِننِيهسرياتَنِچٌِخَدتَنِچٌِخَاستینِقرضٍٍِِامِِگفتو،ِاٍلوِرٍزِننِکٌِنالیِ ِنشکلِاگرِ-
 .يستوِدخدنتتَن

 :گفتٍِِکردِآٍیزانِراِنَزادیِسريهیِستِگلیِخانَم
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ِنًردادِآقاِ- ِبگٌِشٌِنهیِرٍشِرٍِراستشِ ٍِِشیوِنیِخالٌِداریوِشیریِخانَمٍِِننِگوِنیِنن.
 !شیِنیِداییِداریِشهايو

 :گفتٍِِشدِترِنحسَسِلبخندشِشًیاد

ِنبارکٌِبٌِبٌِ- ِدمِنیِانجامِبرپردمِشهارٍِکتابٍِِحسابِننِچشوِبلٌِسالنتیِبٌ. ِآژانسوِیٌ.
 .ننزلِدرِدمِتاِکنوِنیِنًهانتَن

ِحقشِرٍیِيوِيدیٌِبرایِنبلغی.ِنغازىِداخلِبرگشتٍِِگذاشتِداشبردِداخلِراِصندٍقِيایِپَل
ِکردِاشِرايیِآژانسِیکِباٍِِگذاشت .ِبَدٍِیترینِکردنِعَضِنشغَلِياِجنسِآندنِازِبًد.
ِگذاشتِپیشخَانِرٍیٍِِریختِنصرفِبارِیکِلیَانِداخلِچایِسٌِشیریِخانَم ِعهیقیِنفس.
 :گفتٍِِکشید

 .ياِکنٌِنیِنهَدٍِاقعاِ ِظِخالیِجایِ-

 :گفتٍِِگذاشتِپیشخَانِرٍیِراِقندِنشهایِگلیِخانَم

 .بیادِيوِزایهانشِبعدِنکنوِفکرِ-

 :گفتِکندِنانکنِتنِراِایِکَدکانٌِعرٍسِلباسِداشتِسعیٍِِبَدِچشتشِکٌِنشًیادِبٌِرٍ

 آد؟ِنیِ-

 :گفتٍِِکردِپاکِلباسشِآستینِباِراِعرقشِشًیاد

 .ِآدِنهیِنٌِ-

 :گفتٍِِکردِجابجاِکهیِِراِسینیِشیریِخلنَم

 .چاییِبفرنائیدِ-
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ِکردِنزىِچایِازِکهیٍِِبرداشتِراِلیَانِنشتاقانٌِبَد،ِشدىِفارعِزدنشٍِیترینِازِکٌِشًیاد ِبا.
!ِبَدنِکوِپاسخگَییِبرایٍِاقعاِنفرِدٍِنشتریِحجوِاینِبا.ِشدِجاگیرِصندلیِرٍیِنشتریِآندن
ِگردانند؟ِبٌِراِبزرگیِاینِبٌِنغازىِیکِتَانستنِنیِچطَرِشد،ِنیِرسیدگیِياِنشتریِبٌِيوِاگر

ِنردِفرٍشندىِسٌِآنِکهکِياِرٍزِآنکٌِجایِبٌِدیدِبًتر.ِشدِنیِخارجِدستشانِازِچیزِيهٌِکنترل
ِخریدارِِاکحرِاناِکندِجذبِنشتریِتَانستِنیِبیشارِاینطَری.ِکندِياِخانَمِاینِکهکٍِِبهاندِبرٍد؛
ِاقدامِخانَمِیکِبرایِآگًیِبٌِفَراِ .ِشدِنیِسختِبَدِنجیبِکٌِشًیادِبرایِکارٍِِبَدندِخانَمِيا
ِکرد ِبَدِنشتریِدرگیرٍِقتِآخرِتا. ِراندِنغازىِیکیِآنِسهتٍِِزدِقفلِراِنغازىِدرِآخرِدر. ِباید.

 .ِکردرفتٍِیالیشِسهتِکتابشٍِِحسابِازِبعد.ِِگرفتِنیِتحَیلِيوِبَتیکِدياخآن

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِياِبرقِتهامِکلیدِیکِزدنِباٍِِکردِبازِراِسالوِدر.ِباشدِسالنِيشتِتاِافتادِراىِصبحِپنجِساعتِاز
 شدِرٍشن

ِ ِکردِنیِکجیِدينِکحیفیِزنینِرٍیٍِِلک. ِرفَِبٌِشرٍعٍِِزدِناسکٍِِدستکشِنَاِبیِدخترک.
ِپارنیداِحتی.ِگفتندِنیِآرایشگٌِتهیزیِبٌِراجعِزیرلبِيهٌِآندندِیکیِیکیِکارکنانٍِقتی.ِکردِکردن
ِترانٌ!ِکردِنَافقتِبَدنِنزدِرٍزِباِيهینِبرای.ِبَدِراضیِياِچایِرنگٍِِطعوِازِيوِآرایشگاىِندیر
ِچشهًایشِانیدِبرق.ِآندِعرٍسِیکِياِنشتریِاٍلیتِبینِنا.ِداشتِنیازِحقَقشِبٌِرٍزانٌٍِاقعا
ِبرقِیادِراِترانٌ !ِشدِنیِکندىِجاِازِدلشِشًیادِدیدارِبرایِچطَرِکٌِانداختِخَدشِچشهانِ

ِدرٍِِکردِشکَىٍِِپرجاللِلباسِبٌِنگايیِترانٌ.ِکردِنیِکارِعرٍسِرٍیِخَدشِتصصِدرِيرکسی
ِچطَرِآخرٍِِخَاستِنیِياِلباسِاینِازِدلشِبچگیِدرِچقدر.ِسَختِخَدشِبرایِدلشِدلش
ِچایِتعدادِبٌ.ِشدِآشپزخانٌِداخلٍِِکشیدِآيی!ِسفیدِناکسیِیِسادىِلباسِیکِباِشد؟ِعرٍس
ِکردنِدکلرىٍِِرنگِنشغَلِکسیِسالنِآنطرفِدر.ِپذاشتٍِیایلِنیزِرٍیِراِيرکسِچایٍِِریخت
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ِکٌِآرایشگر.ِشدِجانِبیِپايایشٍِِرفتِگیجِسرشِرتگِسهتِآنِبٌِتاِترانٌ.ِبَدِنشتریِنَی
 :گفتِبلندٍِِبنشیدِخالیِصهدایِرٍیِتاِکردِکهکِاٍراٍِِگرفتِازشِراِسینیِسریعِدیدِاٍراٍِضع

 ...کهکِبیاِفریدى؟ِ-

 :گفتِاٍِبٌِکارِرنگ.ِآندِجلَترِبَد؛ِيیکلییِدخترِکٌِفریدى

 .دارىِحساسیتِدکلرىِبٌِزیادِاحتهالِببندِدرمِندیریتِاتاقِتَِببرِرٍِترانٌِ-

ِسرشٍِِآندِنیِاشکِقرنزشِِچشهًایِازِکٌِحالیِدر.ِرفتِندیریتِاتاقِداخلِفریدىِکهکِباِترانٌ
ِندیریتِنیزِکنارِنرمِصندلیِرٍیِبَدِشدىِتنگِنفسشٍِِرفتِنیِگیجِایِسابقٌِبیِشکلِبٌ

 :گفتِپارنیداِرٍبٌٍِِکردِدرستِبَدِافتادىِبازٍاشِرٍیِکٌِراِتاپشِبندِفریدى.ِنشست

 .دارىِحساسیتِدکلرىِبَیِبٌِ-

ٍِِزدِبادشِنیزِرٍیِيایِنجلٌِبا.ِرفتِترانٌِکنارٍٍِِشدِبلندِنیزِپشتِازِنتعجبٍِِترسیدىِپارنیدا
 :گفتِفریدىِبٌِرٍ

ِدخترىِتاِبدٍ.ِبخرنِشیرِپاکتِیٌِبراشِپایینٌِکسیِآشناياِازِاگرِببین.ِبیارِخنکِآبِلیَانِیٌِبرٍِ-
 !نشدىِتلف

 :گفتٍِِکشیدِعهیقِنفسِچندبارِترانٌ.ِشدِخارجِاتاقِارِفریدى

 .نهنَنِبًترمِ-

 :گفتِشهردىٍِِلبخندِباِزنی.ِشدِبازِيَاِبیِاتاقِدر

 کنی؟ِنیِجابجا.ِآدِنهیِدرِننِناشینِکردیِپارکِبدجَرِرٍِناشینتِجچنِپارنیداِ-

 :گفتٍِِبرگرداندِنیزِرٍیِراِنجلٌِپارنیدا

 .پایینِآمِنیِاالنِحتهاِبلٌِ-
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 :گفتٍِِکردِترانٌِبٌِنگايیِزن

 .برگردیِتاِزنوِنیِخشگلٌِبااینخانَمِگپِیٌِننِپسِ-

ِاٍِشدنِخارجِنحضِبٌ.ِشدِخارجِاتاقِازِرٍسزیٍِِنانتَِپَشیدنِازِبعدٍِِدادِتکانِسرِپارنیدا
 :گفتٍِِنشستِترانٌِکنارِنذکَرِخانَم

 کردی؟ِگریٌِ-

 :گفتٍِِکردِپاکِراِيایشِچشو.ِبرداشتِنیزِرٍیِازِکاغذیِدستهالِبرگِیکِترانٌ

 .حساسوِرنگِبَیِبٌِانگارِنٌِ-

 گذاشتی؟ِرنگیِچٌِرٍِنَياتِ-

 .کنوِنیِکارِاینجاِنکردم؛ِرنگِکتِرٍِنَيامِننِنٌِ-

 آرایشگری؟ِ-

 !دمِنیِچایی...ِنٌِ-

 نجردی؟ِنداری،ِکٌِامِحلقٌِ-

 :گفتٍِِکردِترِراِلبشِبَد،ِشدىِخستٌِسَالِيهٌِاینِبٌِچاسخِازِکٌِترانٌ

 .شدمِجداِ-

 کشی؟ِجارٍِاٍندیِرٍٍِِبرِبااینِِکردى؟ِعیبِنغزتِدخترِبٌِ-

 :گفاٍِِدادِباالِراِابرٍيایشِترانٌ

 کنو؟ِکارِچبِ-

 "!کنِسَيرِ-
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 :گفتٍِِآندِداخلِپارنیداِحرفشِیِدنبالٌِبٌ

 .خانَمِسرٍرِبفرناییدِ-

ِکردِترکِراِآنجاِخداحافظیِباٍِِندزدِحرفیِدیگرِخانَمِسرٍر ٍِِکردِآٍیزانِراِنانتَاشِپارنیدا.
 :گفت

 آرى؟!ِپرسیدىِيوِتِشناسنانٌِشهارىِتاِزنوِنیِحدسِ-

 :گفتِحالِبیٍِِزدِلبخندِترانٌ

 !زدمِحرفِبسِازِگرفتِدردِفکوِ-

 :گفتٍِِخندیدِنستانٌِپارنیدا

 .خَنٌِبرٍِپاشَِ-

ِازِترانٌ.ِدادِترانٌِدستِراِپاکتیِشیرٍِِشدِاتاقِداخلِدستِبٌِشیرِکَچکِپاکتِیکِتازىِفریدى
 :پرسیدِفقط.ِکندِتشکرِفریدىِازِرغاِپازشِحتیِپارنیداِحرفِشک

 اخراجو؟ِ-

 :گفتٍِِگذاشتِنیزِرٍیِراِترانٌِدِرٍزانٌِنبلغِپارنیدا

 .کنیِاستراحتِرٍِانرٍزِنجبَریٍِلیِنٌِ-

 .خَبٌِحالو.ِِنیستِالزمِ-

 :گفتٍِِزدِراِاشِطبیِعینکِپارنیدا

 .بیاِفرداِبرٍ!ِانرٍزِبرایِاخراجیِرٍزِیکِندتِبٌِپسِباشٌِ-
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ِبیرٍنِآرایشگاىِازٍِِپَشیدِراِيایشِلباسِترانٌ.ِخَردِشکستِپارنیداِاصرارِبرابرِدرِترانٌِنقاٍنت
ِرفت ِاستِننتظرِآرایشگاىِدرِجلَیِکٌِدیدِراِجَانیِنردِرفتِبیرٍنِدرِازِيهین. ِتَجٌِبی.

 :گفتٍِِگرفتِقرارِکنارش.ِرفتِجلَِنردِکٌِبرٍدِخیابانِطرفِآنِخَاست

 !پریدىِيوِخَدتِرنگِکٌِشهاِزنن؛ِنیِخَدشَنِبٌِرنگِيزارِآرایشگاىِرنِنیِيهٌِ-

ِترانٌِبٌِعبَرِیِاجازىِکٌِياییِناشینِنحلِنبَدِکنٍِلِپسرکِانا.ِنگذاردِنحلشِکردِسعیِترانٌ
 .ِگرفتِترانٌِسهتٍِِآٍردِبیرٍنِجیبشِازِراِکارتشِنرد.ِدادندِنهی

 ...تنًامِخَنٌِتَِاکحراِ ِنن.ِبًوِبزنِزنگِشدِبازِزبَنتِيرٍقت.ِمِ ِشهارىِبگیرشِ-

 :گفتِتاکیدِباٍِِِکردِآرامِراِصدایش

 !تنًاِتنًایِ-

 :گرفتِترانٌِازِراٍِاکنشیِيرِفرصتِسرِپشتِازِفریدىِبلندِدادِصدای

ِِکحافتِپیِچَنِچرا؟ِدٍنیِنیِآقاِتنًاستِگٌِنیِراستِآرىِ- ِيستِننِنحلِاسگلیِیٌٍِِکاریش 
 !آدِبیِرٍتِتَِتفِای.ِبدىِرٍِاینِنحلِحیٍَنیِخرجٍِِبکنٌِجَنِبیاد

 :کردِدفاعِخَدشِازِبلندترٍِِکردِگرىِدريوِراِاخهًایشِنذکَرِپسر

 .نکردمِيیچکاریِننِشَِخفٌِ-

 :گفتٍِِکردِپاکِراِاشکًایشِفریدى

 .حیٍَناِيهَنِازِیکیٍِجدانوِبیِاین.ِکنوِنیِپیداِرٍِلباساشَنِازِتیکٌِیٌِشبِيرِشرفِبیِِ-

ِکردِاداِکٌِراِاشِجهلٌ ِزدِترانٌِصَرتِبٌِنًاٍاییِبیِسیلی. ِخیابانِبٌِتَجٌِبیٍِِانانِبیِترانٌ!
ِراِدستش.ِشناختِنیِراِشَيرشِيرکسیِازِبیشترِزنِآنِبگَید؟ِتَانستِنیِچٌ!ِرفتِفقطِشلَغ
ِراِپَلش.ِآندِاشِخانٌِطرفِبٌٍِِشدِاتَبَسِسَار.ِشَدِترِکوِسَزششٍِِدردِتاِنالیدِاشِگَنٌِرٍی
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ِسَز.ِکردِگزِپیادىٍِِنگرفتِتاکسیِخانٌِتاِيهینِبرای.ِکردِنیِخرجِبایدِتریِنًوِچیزيایِبرای
ِسرنای ِبَدِشدىِگلگَنِکٌِنی،زدِتازیانٌِچنانِترانٌِنازکٍِِسفیدِپَستِبٌِناىِآبانِ ِ ِدخترک.
ِفرٍشدِاغذیٌِکنارِاز.ِکردِنیِگزگزِسرناِازِاشِبینیِنَکِيوِبازِاناِبردِسیَشرتشِجیبِدرِراِدستش

ِآنجاِازِکندِيایِقدمِباِترانٌ.ِزسیدِنیِعابرینِنشامِبٌِبخارشِباِيهراىِغذاِلذیدٍِِگرمِبَی.ِشدِرد
ِبرنانٌِاینطَرِبرایِکافیِپَلِانا.ِبَدِکردىِبیرٍنِغذایِيَسِچقدر!ِکشیدِبَِبارِچندینٍِِگذشت

ِیخچالِازِراِناندىِدیرٍزِازِپختٌِنرغِتختوِبکٍِِزنینیِسیبِیکِرسید،ِکٌِخانٌِبٌ.نداشاتِيا
ِکندنِپَستِبٌِشرٍعِرٍیشٍِِدستِشستنِازِبعدٍِِپَشیدِراِيایشِراحتیِلباس.ِِکشیدِبیرٍن
ِشدِاشِزنینیِسیب ِبرایشِآیفَنِصدای. ِنبَدِانتظارِغیرقابلِ ِبرٍدِبَدِخَاستٌِتیامِازِخَدظ.
ِتیام.ِشدِتیامِآندنِننتظرٍٍِِِفشردِراِآیفَنِیِدکهٌ.ِبیاردِخبرِبرایشِایِبًانٌِبٌٍِِسیاٍشِپیش
ِرکنارِبخاریِتاِشدِخوِلرزیدِنیِسرکاِازِکٌِحالیِدر.ِکَبیدِبًوِراِآپارتهانِدرٍِِچپیدِخَنٌِداخلِزٍد

ِکندِبیسترِراِذیرایی ِزنینِرٍیِکابینتِرٍیِازِراِنرغِتخوٍِِزنینیِسیبِحاٍیِبشقابِترانٌ.
 :گفتٍِِگذاشتِپذیرایی

 سردى؟ِاینقدرٍِاقعاِتیامِ-

 :گفتٍِِدادِبیزِنَيایشِرٍیِازِراِاشِبافتنیِکالىِتیام

 گرنتٌ؟ِتَِ-

 :گفتٍِِکندِراِزنینیِسیبِپَستِنابقی.ِدادِتکیٌِپشتیِبٌٍِِنشستِِترانٌ

 .رفتیِنهیِجلَِکٌ؟ِنشناختتِاٍنجا؟ِرفتیِ-

 :گفتٍِِدازِتکانِسرِتیام

ِدٍتاِباِنٌِکٌِتنًا...ِخَنٌِاٍندِپیشِساعتِیکِحدٍداِ .ِکشیدمِکشیکِفقطِگفتیِکٌِيهَنجَرِ-
 !دختر
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ِيایِدارمِدٍستتِبردِحتوِاناِنداشتِدٍیتِراِسیاٍش.ِشدِخشکِحالتِيهانِـدرِترانٌِدست
ِبااینِشَد؟ِفرانَشِبعدِناىِچندِِجنسِاینِتهامِعشقِنکند!ِِستِنشقیِپدرشِيهانندِسیاٍش
ِبَدِخَاستٌِتیامِطریقِازِناىِسٌِازِبعدِترانٌِآٍرد؟ِنهیِخاطرِبٌِراِترانٌِيیچکسِاالنِحساب
ِجلَیِراِکاليشِتیام.ِبرداردِترکِبازِدلشِشدِباعتخِکارشِاینِانگارِانا.ِببیندِراٍِشسیاٍِضعیت
 :گفتٍِِدادِتکانِترانٌِچشو

 کجایی؟ِ-

 :گفتِِگرفتٌِصدایِباٍِِپریدِباالِنترِنیوِباشد،ِپریدىِگرانِخَابِازِانگارِکٌِترانٌ

 يان؟ِ-

 .بریوِبیاِنا؟ِخَنٌِآیِنیِگوِنیِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِترانٌ

 .برسَنِسالمِسرکترِبرمِبایدِصبحِ-

 :گفتٍِِرفتِجلَترِنشستنکیِتیام

 ترانٌ؟ِ-

ِنشَدِسرازیرِچشهًایشِازِبغضشِتیامِجلَیِتاِکشیدِعهیقیِنفسِترانٌ ِتیامِتاِدادِسرتکان.
 :گفتٍِِدادِقلِبشقابِداخلِرغِبتخوِتیام.ِديدِادانٌ

 قرصٌ؟ِدينتِ-

.ِبزندِتیامِیِسینٌِبٌِرزِدستِآندِنهیِدلشِاناِبَدِغصٌٍِِحرفِازِلبریزِکافیِاندازىِبٌِدخترک
 :کردِنگايشِننتظرٍِِگذاشتِبشقابِدلخلِراِزنینیِسیب
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ِخَايرِنحلِتَ.ِبگوِکنوِنهیِجرئتِکالِکٌِبابانوِبا.ِنشدِرٍمِتَِجَنِبگوِنانانوِبٌِخَاستوِچندبارِ-
ِخَامِنیِننِکٌِبگیِنانانوِبٌِشٌِنیِخانَنٌِخیلی.يیتِدخترىِیٌِدانشگايهَنِتَ.ِترانٌِنداشتهی

 بگیرم؟ِزن

 .ایناستٍِِخَنٌٍِِکارِننظَرمِآی؟ِنیِبرِپسشِاز!ِکٌِسالتٌِبیستِفقطِتَِ-

ِدیگٌِخَنوِنیِدرسوِدارمِنشغَلوِخَدنَنِیِآتلیٌِتَِ- ِکنوِنیِخَايشِترانٌ. ِبٌِچجَریِبگَِ
 !ياِشوِنهیِآدمِِدیگعِننِبرىِدستوِازِاینِاگر.ِبگوِنانانو

 انتخابت؟ِازِنطهنیِشناسی؟ِنیِرٍِدخترىِ-

 .آرىِ-

 .گوِنیِغزالٌِخالٌِبٌِخَدمِبگی،ِچیزیِخَادِنهیِتَِخبِخیلیِ-

ِشدِبلندٍِِزدِگشادیِلبخندِتیام ِبرمِخَايرمِقربَنِ-گِسرشِرٍیِراِکاليش. ِ ِیٌِشدِنیِچی!
 .داشتوِتَِعینِخَاير

 .بریَنِسالنوِبرٍ.ِبریزِزبَنِکوِبرٍِ-

ِکردِنیِحسِترانٌِچٌ؟ِباشندِکارِفرانَشِایندٍرِنردياِیِيهٌِاگر.ِترکیدِترانٌِبغضِرفت،ِکٌِتیام
ٍِِکندِحسِحاِیکِراِچیزِيهٌِاینِِخالِتَانستِنیِچطَر.ِياستِآدمِتهامِبینِآدمِترینِتنًاِحاال
ِچیزیِچٌِيایشِشبِاینِيهدم.ِشَدِپخشِآينگِتاِزدٍِِرفتِصَتشِضبدِسهتِبهاند؟ِزندى
 باشد؟ِنی،تَانستِياِآينگِاینِجز

ِچشهانِباِلبِزیرِترانٌ.ِشدِشرٍعِآينگٍِِدیدِشانِپذیراییِداخلِیِآینٌِدرِراِصَرتشِعکس
 .دادندِنیِقلقلکشِقدرىِقطرىِيایشِاشکٍِِزدِنیِلبِآينگِباِنراعِبٌِنصراعِبارِاشک

 آینٌِتَِصَرتهَِبینوِی

 ؟ِخَادِنیِچیِننِازِ؟ِکیٌِغریبٌِاین:ِخَدمِازِپرسوِنیِخستٌِلبیِبا
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 ؟ِشدمِخیرىِاٍنِبٌِننِیاِننِبٌِاٍن

 ِذارمِنیِيوِرٍِلحظٌِیٌِ،چشانَِبینوِنیِچیِيرِنهیشٌِباٍرم

 امِصَرتِرٍیٍِِامِدستِکشوِنی!دارمٍِرشِصَرتوِازِتَنوِ،نیِصَرتکٌِاینِکٌِگوِنیِخَدمِبٌ

 گٌِنیِامِدستِبدٍنوِبایدِچیِ،ير

 !دیگٌِکسِيیچِنٌِای،ِتَِاین:ِگٌِدى،نیِنیِنشَنِآینٌِتَیٍِِ،نن

 ياِقصٌِتهَمِپايایِجای

 ياِلحظٌِتهَمِتَِغربتِ،رنگ

 !جاِبٌِنَندىِازتِچیِانرٍزِحاالِبدٍنیِتاِاتِصَرتِرٍیِ،نَندى

 بگیریِدستِباِخَرشیدٍِخَاستیِرٍزنیِیٌِکٌِایِيهَنِتَ:ِگٌِنیِآینٌ*

 شدىِتِخَنٌِشبِشًرِانرٍزِ،ٍلی

 نیریِنیِاتِقلبِتَِصداِبیِ،داری

 (آینٌ_فرياد)

ِنحلِفریدىِيایِحرف.ِسَزاندِنیِراِآدکیِيرِدلِآینٌِدرِقرنزشِچشهان.ِکردِپاکِراِيایشِاشک
ِانگار.ِبرایشِبَدِخالصیِتیرِناننندِتیامِخبرٍِِياِحرفٍِِبَدِافتادىِاشِخستٌِقلبِجانِبٌِخَرى
ِبَد؟ِترانٌِپایانِاینِآیا"ِپایان'بزنندِسینهاِپردىِرٍیٍِِشردِتاریکِچیزِيهٌِفیلوِیکِيیجانٍِسط
ِبزنز؟ِنحکِرايوِشًیادِاینگَنٌِداشتِجرعتِيایش؟ِدلدادگیِپایتن ِخیانتِتصَرِفکرِازِدلش!
ِنشستِایِگَشٌِشدى؟ِخَبِدستانشِرٍیِزخوِجایِکردى؟ِفرانَشِاٍراِيوِدشًیاد.ِلرزیدِشًیاد

ِبٌِخیرىِشبِتهام!ِبَدِپرِآدمٍِِعالوِازِدلش.ِبَدِاشِشکستٌِدلِیِرٍزنٌِتنًاِگریٌ.ِکردِگریٌِبازٍِ
ِریختِنیِاشکٍِِبَدِناى ِبَدِزدىِآتشِراِدلشِایِکَرىِيهانندِتًهت. ِساختهانِنانندِدرست.
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ِاز.ِنداشتِشًیادِازِخبریِيوِشیرینِدیگرِحتی!ِریختِفرٍِفریدىِيابِحرفِتلنگرِباِکٌِایِپَسیدى
ِندیدىِراِشًیادِدیگرِشیرینِنردٍِِکردِاٍردٍزِنخدرِنَادِحدِازِبیشِنصرفِتَسطِپاالنِکیاٍِقتی
 !کردِنیِتحریکِراِترانٌِِيایِاشکدانِفريادِِکالمِبیِآينگِریتو.ِبَد

ِدیسِداخلِراِحلَايا.ِِشدِحلَاِپختنِنشغَلٍِِبرداشتِراِیخچالِیِنیهٌٍِِنصفِگالبِصبح
ِنادرشٍِِپدرِکٌِجایی.ِرفتِزيراِبًشتِسهتٍِِپَشیدِراِاشِنشکیِلباس.ِکشیدِسلفَنٍِِریخت

ِزیرشِپارچٌِیکِباران،ِنوِبٌِتَجٌِبدٍن.ِکردِپیداِراِنادرشِقبرِزٍدِخیلی!ِکندِحسشان.ِببیندِرا
ِدادِتکیٌِپشتشِتنَنندِدرختِبٌِنشستِنادرشِقبرِکنارٍِِانداخت ٍِِگالبِیِشیشٌِتٌِبا.
ِزیرلب.ِشدِسرازیرِيایشِاشکِزٍدِخیلی.ِگذاشتِکنارشِراِحلَاِدیسٍِِشستِراِقبرِآبِنقداری
 :شدِدلشِکردنِخالیِنشعَل

ِدٍامِتَِبدٍنِچجَریِبزرگِشًرِاینِنیَنِکَچَلَم،ِدخترِاینِنگفتی!ِنعرفتیِبیِخیلیِنانانِ-
ِسرمِاالنِبَدیِتَ.ِبشوِکفتارِاٍنِپسزِزنِذاشتیِنهیٍِِبَدیِکاش.ِبَدمِتنًاِاٍلِرٍزِازِننِبیارى؟

 .کردمِنیِشکلیتِکردِخَردِرٍِننِاٍنجَریِکٌِفریدىِازٍِِپاتِرٍیِذاشتوِنیِرٍ

 .ِداشتِنهیِبرِنادرشِقبرِرٍیِارِدستِترانٌِانا.ِشدِخلَتِاطرافسِکوِکوٍِِگرفتِشدتِباران

ِبگیدِنانانتَنِبٌِشباِگفتِنیِنعلو.ِخَنٌِرفتِنیِنانانشِباِظًرِکسیِيرِبَدمِکٌِاٍلِکالسِ-
 نبَد.ِبگٌِدیکتٌ

 .بگیِدیکتٌِبًوِکٌِنبَدی!ِی

ِکَ؟ِنانانتِپرسیدنِنیِازمِدختراِتابِنَبتِتَ.ِپارکِبردمِنیِشدِنیِخلَتِسرشِباباِاٍقاتِگايی
 .پزىِنیِشامِبرامِدارىِستِخَنٌِگفتوِنی!ِکردمِنیِچاخان

 :گفتٍِِخندیدِاشکِبا
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ِباباِپیش.ِنخَردىِرٍِنادرشِپختِدستِکٌِامِدختریِنن!ِنانامِبخَرمِرٍِپختتِدستِنبَدیِ-
ِدعامِاناِسرتِفدایِکنار،ِبٌِدیکتٌٍِِپختِدست.ِکنِدعامِتَِنانانٍِلی.ِقرمِباياتشِِکٌِرمِنهی
 .ِشکستٌِدلشِبدجَریِکٌِرٍِکَچَلَتِدخترِکنِدعاِشَنِيهٌِجای.ِکن

 :پریدِترانٌِحرفٍِسطِبَد،ِسرشِباالیِچترِکٌِنسنیِنرد

 .سرت ِِرٍِبارٍنِشرشرِنشستیِدرختوِزیرِبری؟ِخَایِنهیِتَِدخترمِ-

 :گفتٍِِدادِنزدِپیرِدستِراِحلَا.ِشدِبلندٍِِکردِپاکِبَدِنخلَدِبارٍنِباِکٌِراِيایشِاشکِترانٌ

 .رلطفاِکنیدِپخشِرٍِاینِشدِشلَعِاینجاِ-

 ِ-:گفتٍِِدادِتکانِسرِپیرنرد

 .بگیرمِآژانسِبراتِدفترِتَِبیاِداری؟ِناشینِِ-

ِکشغَلِشدِکٌِآژانسِسَار.ِرفتِنردِپیرِيهراىِلرزیدِنیِخَزِبٌِسرناِازِيوِسیَشرتشِزیرِکٌِترانٌ
ِپیادىِاشِخانٌِیِدکٌِنزدیک.ِشدِنیِآرایشگايشِدرِکارِنزدِنصفِآژانسِپَل.ِبَدِکنابٍِِحساب

ٍِارد.ِنشَدِخیسِاینِازِبیشِتاِرفتِخانٌِسهتِبدٍِبدٍ.ِِخریدِرٍزِیِرٍزنانٌِازِيوِبازٍِِشد
ٍِقتیٍِِگرفتِگرنیِآبٍِِسریعِدٍش.ِرفتِحهامِداخلٍِِکردِزیادِراِبخاریِسریعِشد،ِکٌِکخانٌ
ِبازِنايیِتنِیک.ِکردِخشکِراِنَيایشِخرننٍِِپَشیدِگرمِلباس.ِبَدِگرفتٌِيَاِخانٌِآند،ِبیرٍن
ِقلَپی.ِداشتِلرزِينَزِاناِبَدِبخاریِکنار.ِبَدِناندىِگرسنٌِظًرِدیرٍزِاز.ِخَردِلَاشِنانِباٍِِکرد
 :گفتِکالفٌٍِِکردِفَتِراِنفقس.ِشدِگلَیشِسَزشِدِنتَجٌِخَردِآبِازِکٌ

 !داشتوِکوِرٍِيهینِ-

ِرفتِرٍزنانٌِسراغٍِِخَردِيوِراِغذایشِنابقی ِکردِبازِياراِنیازنندیِبِصفحٌ. ِنشکلِبازيو.
 نخَاخد؟ِتجربٌٍِِتحصیالتٍِِتخصصِکٌِبَدِشغلیِچٌ!ِِاشِعهیشگی
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ِخانَمِیک"ِافتادِآگًیِیکِبٌِچشهشِاینکٌِتا.ِکردِنیِدنبالِچشوِباِياراِستَنِکنانِفینِفین
ِباِترانٌ."ِشبِنٌِالیِصبحِنٌ:ِکاریِساعت.ِبچگانٌِلباسٍِِِسیسهَنیِفرٍشِیِنغازىِدرِکارِجًت
ِزدِگَشِاٍِبٌ.ِکردِنیِسرزنشِاٍراِاناِدرٍنشِندای.ِبپیردِتهاسِتاِشدٍِسَسٌِحقَقِنیزانِدیدن
ِیِيهٌٍِِنکندِگهشِتاِکشیدِخطِراِآگًیِدٍرِترانٌ.ِنداردِکارِاینِبرایِنناسبیِزبانِسرٍِکٌِکردِنی

ِدلش!ِبَدِگرفتٌِراِچشهشِشِحقَقِبَدِدیدىِراِآگًیِاینِاٍلِچَنِانگار.ِکردِرٍٍِِزیرِراِرٍزنانٌ
 :پیچیدِتلفنِتَیِخانچهیِصدایِبَقِسٌِبا:ِگرفتِراِفرٍشیِسیسهَنیِیِنشارىٍِِزدِدریاِبٌِرا

 بفرنائید؟ِتپلیِسیسهَنیِ ِ-

 :گفتٍِِنشستِلبانشِرٍیِلبخنزِنغازىِاسوِشنیدنِباِترانٌ

 .گرفتوِتهاسِتَنِآگًیِبرایِسالمِ-

 .باياتَنِگیریوِنیِتهاسِشدیدِانتخابِاگرِکنٌِنیِبررسیِکارمِصاحب.ِبفرنائیدِرٍِنشخصاتتَنِ-

 بگو؟ِچیِبایدِدیگٌ.ِسالهٌِدٍٍِِبیستِيستوِنرادیِترانٌِنن.ِخبِخیلیِ-

 تايل؟ٍِضعیتِ-

 :گفتٍِِکندِِراِلبشِپَستِترانٌ

 .ِشدمِجداِ-

 داشتید؟ِکارِیِسابقٌِ-

 !شستوِظرفِرستَرانِیِآشپزخَنٌِتَیِناىِسٌِخبِاناِراستشِنٌِفرٍشنزگیِتَیِ-

 .بدیدِبًوِيوِتهاسِشهارىِیٌِنرادیِخانَمِخبِ-

 .کردِقدعِراِتهاسٍِِدادِراِنَبایلشِیِشنارىِترانٌ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 
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 (شًیاد)

ِفَتِبیرٍنِدينشِازِراِسیگارِغلیظِدرد.ِکردِلٌِيایشِکتَنیِزیرِنغازىِدرِجلَیِراِسیگارشِشًیاد
ِخانَم.ِبَدِرفتٌِاشِفرٍشیِسیسهَنیِدخلِسراغِيرشیِازِتَِدیرِانشب.ِشدِنغادىِباعَدٍِِکرد

 :گفتٍِِزدِنصنَعیِلبخندِگلیِخانَم.ِکردِنَشِراِبرقِآخرینِشیری

 .نباشیدِخستتِسالمِ-

 -گفت؛ِياِپَلِزیادِحجوِدیدنِباٍِِرفتِدخلِپشتِشًیاد

 .نباشیدِخستٌِشهاِ-

ِبَدِاشِپشتیِکَلٌِتَیِياِپَلِچیدنِنشغَلِکٌِشًیادِجلَیِياراِفرمِازِبرگِچندینِشیریِخانَم
 :گفتٍِِگذاشت

ِانرٍزِداشتیوِخَرِزنگِخیلیِ- ِبَدمِتلفنِپایِفقطِننکٌ. ِبپرسوِبَدیدِگفتٌِکٌِنشخصاتیِاینو.
 .رٍِشَنِيهٌِِنَشتو

ِدٍِباِيهراى.ِدادِجاِاشِکَلٌِبزرگِجیبِداخلٍِِکردِدستٌِياراِکاغذ.ِبستِراِاشِکَلٌِزیپِشًًیاد
 :گفتٍِِکردِبازِراِناشینِدر.ِِشدِخارجِنغازىِازِفرٍشندىِخانَم

 .نشیدِخیسِبارٍنِاینِتَِبرسَنهتَنِنداریدِناشینِاگرِ-

 :گفتِگشتِنیِشهارىِدنبالِاشِگَشیِداخلِکٌِيهانطچرِگلیِخانَم

 .نهنَنِبايوِریوِنیِآدِنیِاالنِاطراف ِِيهینِشَيرمِ-

ِيهیشٌِنحلِبارندگی.ِرفتٍِیالِسهتِسرعتِباالترینِبا.ِشدِناشینشِسَارٍِِدادِتکانِسریِشًیاد
ِبازِراِدرٍِِآندِچترِباِکهالِتاِزدِبرقِچندٍِيیاد!ِبَدِبرفیٍِیالِنزدیکایِيهیشٌ.ِبَدِشدىِبیشتر
ِراِچترِکهال.ِشدِپیادىِاشِکَلٌِباٍِِکردِپارکِساختهانِبٌِنزدیکترِراِناشینِيهیشٌِازِشًیاد.ِکرد
 :گفتٍِِدادِشًیادِبٌ
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 .ایاِنشیدِخیسِ-

 :گفتٍِِباشدِچترِزیرِيوِکهالِتاِگرفتِجَریِراِچترِشًیاد

ِداخلِيردٍٍِِخندیدِکهال.ِخَریوِنیِسرناِزٍدِخلَتٌِسرنَنِکچلیوِيردٍتانَنِچترِزیرِبیاِتَامِ-
 گفت؛ٍِِبردِآشپزخانٌِسهتِسریعِراِخیسِچترِِسَزان.ِِرفتندِعهارت

 .نباشیِخستٌ.ِآقاِسالمِ-

 :گفتٍِِگذاشتِکفشیِجاِداخلِراِيایشِکفشِشًیاد

 حاضرت؟ِشامِ-

 :گفتٍِِگذاشتِنیزِرٍیِراِبرتجِدیسِِشًان

 .إقاِبلٌِ-

ِپَل.ِبَدِنیزِرٍیِآکبندِنشرٍبشِیِشیشعٍِِتهیزِاتاقشِنعهَلِطبق.ِرفتِباالِياِپلٌِازِشًیاد
ِگاٍصندٍقِکنارِچَبیِنیزِرٍیِراِياِفرمٍِِگذاشتِاتاقشِکنارِگاٍصندٍقِداخلِراِاشِکَلٌِيای
ٍِِکشیدِسَزانِبرایِاٍل.ِرفتِپایینِشامِصرفِبرایٍِِکردِعَضِراحتیِیکِباِراِلباسش.ِدادِجای
.ِکردِشزٍعِنلستِازِنهلَِقاشقِباِراِلقهٌِاٍلینٍِِگذاشتِخَدشِجلَیِراِدیسِسپسِکهالِبعد

 :پرسیدِکهالِبٌِرٍِکٌِبَدِشدىِنقفِغذایش

،ِسگِاینِ- ردیِباِب الندیِنادى   سازن؟ِنیِخَبِناِف 

 :گفتٍِِجَیدِراِديانشِداخلِیِلقهٌِکهال

 .شدنِجَرِآرىِ-

 :گبتٍِِکشیدِسرِراِآبشِلیَانِسَزان

 !جَرن؟ِکجاِسرشَنِرٍِگذاشتنِرٍِخَنٌِدٍرٍزىِکٌِایناِ-
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 :گفتٍِِخندیدِشًیاد

 .فًهیدِکهالِاقاِکٌِبَدِيهینِننظَرمِ-

ِشدِاتاقشِرايیِسَزانِازِتشکرِباٍِِخَردِدیگرِیِلقهٌِچندِشًیاد ِبَدِنگفتٌِبخیرِشبِچَن.
 :پرسیدِسَزان

 بیارم؟ِبراتَنِچاییِآقاِ-

 :گفتٍِِکردِطیِرايوِآخرِیِپلٌِچندِشًیاد

 .بیارِنکنٌِدردِدستتِآرىِ-

ِکٌِداشتِکهدِیِزیرشٍِکٌِصندلیِباِچَبیِنیزِیک.ِبَدِکارشِبٌِنرتبطِشًیادِاتاقِازِقسهتِیک
ِیک.ِشدِياِفرمِبررسیِنشغَلٍِِنشستِنیزِچشتِشًیاد.ِبَدِشدىِجاسازِآنجاِشًیادِگاٍصندٍق

ِنشغَل!ِبَدِنیزِاینِپشتِگفتِنیِکٌِشعرياییِاکحر!ِبرداشتِاشِندادیِجاِداخلِازِيوِخَدکار
 :گفتٍِِگذاشتِنیدِآنطرفِراِبرگٌِشعیاد.ِخَردِدرِبٌِایِتقٌِکٌِبَدِياِفرمِبررسی

 .بفرنائیدِ-

ِرفتٍِِگذاشتِنیزشِرٍیِقنددانِیکِباِراِشًیادِبزرگِلیَانِکهال ِراِدیگریِیِبرگٌِشًیاد.
 :خَاندِنیِلبِزیر.ِبرداشت

 نرادی...ِترانٌِ-

ِراحتِتفریقٍِِجهعِباِبلندترٍِِبلندترِيربارِخَاندِبارىِسٌ...ِخَاندِدٍبارى.ِشزِقفلِنغدشِآنِیک
ٍِِشدىِبلندِبَد،ِگرفتٌِباالِراِکاغذِنجانینِعین!ِستِسالٌِچندِاشِنغشَقٌِاالنِبفًهدِتَانستِنی
 :زدِنیِفریادٍِِچرخیدِنیِخَدشِدٍر

 ...نرادیِیِترانٌ...ِترانٌِ-
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 :زدِفریادٍِِشدِآٍیزانِبلٌِيایِنردىِاز.ِرفتِبیرٍنِاتاقشِاز

 کهال؟ِاقا...ِخانَمِسَزانِ-

 :گفتِزنانِنفیِنفسِبَدِسَزانِازِجلَترِکٌِکهال!ِدٍیدندِباالِياراِپلٌِدستپاچٌِکهالٍِِسَزان

 شدخ؟ِچیِآقا؟ِجانوِ-

 :گفتٍِِگرفتِکهالِطرفِراِبرگٌِشًیاد

 .بلندِبخٍٍَنِ-

ِکشِازِيایشِلپِکٌِحالیِدرِشًیادٍِِکردِکوِشًیادِباِراِاشِفاصلٌ.ِکردِنگاىِبرگٌِبٌِگیجِکهال
 :گفتِرفتِنیِگیرِازِياشِلبِآندن

 .بشنَمِبخَنِبلندِ-

 .نطلقٌِفرٍشندگی،ِیِسابقٌِبدٍنِسالخِدٍٍِِبیستِنرادیِترانٌِنَشتٌ...ِِفرمِ ِاقاِ-

 :گفتٍِِکردِجاِکهالِبلغلِتَیِراِخَدشِشًیاد

 !کنٌِنیِپرٍازِدیدنشِجانیٌِیکِبرایِدارىِدلوِ-

 :گفتٍِِگذاشتِلشِشانٌِرٍیِدستیِکهال

 اٍرژانس؟ِبزنوِزنگِ-

ِبزگٌِکٌِيهانطَرِگرفتِسیگارِازِنحکهیِکام.ِِزدِاآتشِراِسیگارِنخِیکٍِِبستِاتاقشِدرِشًیاد
ِبرفِيایِگلَلٌ!ِکشیدِراِسیگارِپاکتِیک.ِِرفتِبَدِسیگَربتِکٌِاتاقشِدیَارِسهتِبَدِدستش

ِپَشاندنِنیِسفیدِلباسِباغِبٌِبیشترِجانیٌِير ِراِيهرايشِتلفنِساعتِبٌِتَجٌِبدٍنِشًیاد.
 :برداشتِراِگَشیِنرصادِيهیشخِنحل.ِگرفتِراِشًرامِیِخانٌِیِشهارىٍِِبرداشت

 ِشها؟ِسالمِالَ؟ِ-
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 :گفتٍِِکردِبازِسیگارشِباکسِازِدیگریِسیگارِباکتِشًیاد

 يست؟ِباباتِعهَجانِننوِ-

ِسگِیٌِننوِبدم؟ِغذاِسگتِبٌِبازمِتِخَنٌِببریِننَِرٍزِیٌِشٌِنیِخَبت؟ِجَجَياتِحالِعهَِ-
 ...گفـِنتهانوِعهَ؟.ِدارمِامِپالستیکیِیِگربٌِتازشو.ِپالستیکیِ ِننتًاِدارنا

 :گفتٍِِپریدِحرفشٍِسطِنرصادِپرحرفیِازِکالفٌٍِِدادِبیرٍنِراِسیگارِدٍدِشًیاد

 زنی؟ِنیِصداِرٍِبابات!ِبگیِتَِيرچیِباشٌِ-

 .سپردِشًرامِبٌِنقدنٌِبیِراِگَشیِنرصاد

 داداش؟ِجانوِالَ؟ِ-

 :گفتٍِِکردِرٍشنِیکیِآنِباِراِدیگریِسیگارِشًیاد

 یادتٌ؟ِرٍِترانٌ.ِترانٌِیادتٌ؟ِاٍنَ...ِاٍنِیعنیِنٌ...ِننـ.ِشًرامِکنِگَشِ-

 خب؟ِیادنعِآرىِ-

 .بشٌِفرٍشندىِجدیدىِنغازىِتَِاینکٌِبرایِکردىِپرِفرمِشًرامِ-

 نگٌ؟ِنکردِشَيرِیعنی؟ِدیدینِرٍِيهدیگٌِ-

 :گفتٍِِتکاندِسیگاریِجاِداخلِراِسیگارشِخاکسترِشًیاد

.ِشدىِجداِپسرىِاٍنِازِیعنیِنطلقٌِزدىِتايلٍِضعیتِتَِشًرام.ِزدىِزنگِخانَناِبٌِندیدنشِننِ-
ِگفتوِيهیشٌِنن.ِشدىِانا...ِاناِنخَاستوِيیچَقتِرٍِاینِننِبابتِاینِازِنیستوِخَشخالِنن

 .نکشیدمِآى...ٍِلیِکنٌِفرانَشِرٍِننِکٌِبشٌِخَشبختِاٍنقدرِکاش

 .ننِبرادرِگرفتیِدردٍِجدانِالکیِتَ.ِکٌِشعِنهیِاینِبًترازِاجباریِازدٍاجِتٌِ-



 www.Novel98.com 417               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .دارمِاحتیاجِکهکتِبٌِاناِکنوِاستخدانشِخَامِنیِشًرامِ-

 .بگَِکنوِنهیِدریغِبربیادِدستوِازِچیِيرِ-

ِنعرفیِنغازىِصاحبِرٍِخَدشِخَامِنیِسیسهَنی؟ِنغازىِبیادِننِباِزٍدِصبحِستارىِشٌِنی،ِفرداِ-
 .نشٌِکلرِبٌِنشغَلِاٍنجامِنالکِننِبفًهٌِاگرِترسوِنی.ِبکنٌ

 :گفتٍِِکردِفکرِکهیِشًرام

 دنبالش؟ِآیِنی.ِگوِنیِبًشِباشٌِ-

 .فعال.ِتَِازِخبرِپس.ِآمِنیِحتهاِ-

 .کنوِنیِکارِيهٌِشهاِبرایِناِ-

ِفکرِحتی.ِبَدِکاغذِبٌِخیرىٍِِکردِزٍشنِسیگاری.ِخَردِقلَپِچندٍِِکردِبازِراِنشرٍبِدرِشًیاد
ِکردِنیِداغِراِتنشِالکلِبرابرِيزارِترانٌِدیدنِدٍبارى ِراِانانشِدیَانگیِیِنطفٌِيهانِدلتنگی!
ِضبط.ِداشتِنهیِبرِترانٌِاسوِازِچشوٍِِبَدِشدىٍِلَِتختشِرٍی.ِخَردِدگرِقلَچپِچند!ِبَدِبریدى
ِخندیدِنیِدلیلِبیٍِِخَاندِنیِخَانندىِباِبلندِبلندٍِِکردِرٍشنِراِسرشِباالیِصَت ِیِشیشٌ.

 :کردِنیِتکرارِبلندِبلندٍِِبَدِگرفتٌِديانشِجلَیِنیکرٍفنِنانندِراِنشرٍبش

 دیدنشوِننتظرِننِکٌِنیادِنفرِیکِ-

 بَییدنشوِتشنٌِننِکٌِنیادِنفرِیک

 اٍندىِکتاباِتَِاسهشِنعجزىِیٌِنحل

 بلدىِگفتنِعاشقانٌِشعرایِاٍنِتن

 نیکنٌِشقایقِازِپرِسفرنَنَِخالی

 ِنیکنٌِقایقِرٍِدستاِسیاىِنَجًایٍِاسٌ
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 (فرٍغیِفریدٍن_غایبِيهیشٌ)

 !ِبَدِخَبِبدیِجَرِیکِحالش!ِزدِنیِقًقٌِاناِچکیدِنیِچشنًایشِازِاشکِشًیاد

 .بردِخَایشِتاِناندِخیرىِبرفِيایِدانٌِِبٌِآنقدر

ٍِِپَشیدِلباسِسرسری!ِبَدِنکردىِطلَعِکانالِينَزِخَرشید!ِشدِبیدارِخَابِازِيهٌِازِزٍدترِصبح
ِآبِلیَانِیک.ِينَدِخَابندِکهالٍِِسَسزانِحتیِبَدِنشخصِخالیِنیزِاز.ِرفتِپایینِياِپلٌِاز

ِرفتِبرٍنِدرِپازِسریعٍِِکشیدِسرِنیَى ِراِشخیادِتَانستِنهیِيوِبرفیِیِننظرىِسرنایِسَز.
!ِشَدِنیِآبِبگذاردِبرفِرٍیِراِدستشِکفِاگرِکردِنیِحس.ِبَدِداغِدرٍنِازِبسِاز!ِبديدِسرنا
ِفشردِگازِپدالِرٍیِراِپایشٍِِنشستِناشینشِرلِپشت .ِکردِطیِزٍدِتیلیِراِساعتٌِیکِراى.

ِآیفَنِدرِستارىِخَابالَدِصدایِتاِکردِکاراِاینِچندبار.ِفشردِشًرامِیِخانٌِزنگِرٍیِراِدستش
 :پیچید

 بلٌ؟ِ-

 :گفتٍِِرفتِجلَترِشًیاد

 .دنبالتَنِاٍندم.ِداداشِزنِسالمِ-

 .بخَرینِصبحانٌِتَِبفرناییدِتًران؟ِرسیدیدِصبحِيفتِساعتِافتادینِراىِچندِساعتِشهاِ-

 .براتَنِخرمِنیِامِصبحانٌِراىِسرِننِبشیدِحاضرِشها.ِشٌِنیِدیرِنٌِنٌِنٌِ-

 .آمِنیِاالنِخبِخیلیِ-

ِازِبَدِگرفتٌِِبغلِراِنرصادِکٌِحالیِدرِستارىِکٌِکَبیدِنیِدیَارِبٌِيایشِسیکنٍِِنشتِباِشًیاد
 :گفتٍِِتکاندِراِدستشِشًیاد.ِآندِبیرٍنِدر

 چیٌ؟ِاینِا؟ِ-
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 :گفتٍِِخندیدِستارى

 .شًیادِآقاِدیگٌِنرصادِ !ِستِيندٍانٌِ-

ِکردِبازِراِپشتِدرِشًیاد ِراِاشِنسافرتیِپتَیٍِِخَاباندِعقبِصندلیِرٍیِراِنرصادِآرامِستارى.
 :گفتٍِِنشستِفرنانِپشتِشًیاد.ِشدِسَارِجلٍَِِبستِراِدر.ِکشیدِرٍیش

 گفتٌ؟ِررِچیزِيهٌِشهاِبٌِشًرامِخبِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِستارى

 .کیٌِنَندیٍِفادارِبًشِاینًهٌِشهاِِکٌِکسیِنشتاقوِخیلیِ-

 :گفتٍِِدراندِراِچشهخاایشِشًیاد

 ...کٌِبزنیدِزنگِلطفاِاالنو.ِبًشِچیزیِنگیِ-

 :گفتٍِِپریدِشًیادِحرفِدرِستارى

 .رايٌِسرِاتفاقاِاشِخَنٌِخَايرم؟ِخَنٌِبذاریوِرٍِنرصادِشٌِنیِاٍلِ-

ِراِستارىِکٌِبگَبدِچیزیِترسیدِنیِدلشَرىِاز.ِرساندِخَايرشِیِخانٌِبٌِراِستارىِسکَتِدرِشًیاد
ِفرنانِرٍیِراِسرشِشًیاد.ِانداختِگلِبححشانٍِِدادِخَايرشِبغلِراِنرصادِستارى.ِکندِناراحت
ِنَبایلِبٌِگرفتِتصهیوِدقیقٌِپنجٍِِچًلِگذشتِازِبعد!ِخَردِنیِراِخَنشِخَنٍِِبَدِگذاشتٌ
ِچندٍِقتی.ِبگذارزِخَايرشِپیسِراِاشِبچٌِداردِکاریِچٌِبرایِبیَفتدِیادشِبلکٌ.ِبزندِزنگِستارى
 :گفتِزنانِنفسِنفسٍِِشدِِسَار.ِآندِبیرٍنِساختهانِازِسریفٍِِکردِریجکتِستارىِخَردِبَق

 .آرىِنیِدرِشاخِفًهٌِنیِرٍِداستانتَنِکیِيرِ-

 :پرسیدِنتعجبٍِِگرفتِعقبِدندىِشًیاد

 کردی؟ِنیِتعریفِداشتیدِ-
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 .ببخشیدِپرسیدِسَالِخیلیٍِسطشِآخٌِشدین؟ِنعطلِخیلیِ-

 :گفتِآرامِزیرلبٍِِکردِپارکِخلَتیِیِگَشٌِشًیاد

 !شًرامِبیچارىِ-

 :گفتٍِِکشیدِشالشِبٌِدسایِستارى

 چی؟ِ-

 :گفتٍِِدرآٍردِجیبشِازِراِترانٌِیِشهارىِشًیاد

 .باشٌِنغازىِنٌِساعت.ِشدىِاستخدامِکٌِبگیدِبزنیدِزنگِشهارىِاینِبٌ.ِيیچیِ-

 :گفتٍِِفشردِبًوِراِلبانشِشًیاد.ِگرفتِخَدشِگرشیِباِرٍِشهارىِستارى

 .آیفَنِرٍیِبذارِ-

ِترانٌِیِگرفتٌِصدایِبَقِچندیقِازِپس.ِگرفتِنیانشانِراِاشِگَشیٍِِزدِراِگَشیِیِدکهٌِستارى
 :پیچیدِفضاِزر

 بفرنائید؟ِسالم،ِ-

ِيررٍزِشًیادٍِقتی.ِبردِپیشِسالًاِبٌِاٍراِصداِاین.ِکردِپنًانِراِصَرتشِدستشِيردٍِباِشًیاد
 .ِداردِدٍستشِبگَیدِاٍِبٌِتاِزدِنیِزنگِقبخ

 يستین؟ِنرادیِخانَمِشها.ِتپلیِسیسهَنیِ ِصاحبِفرٍزانِِستارىِامِستارعِننِ-

 .بلٌِ-

 .عزیزمِبَدیِخَابِگرفتوِتهاسِنَقعِبدِانگارِِببخشیدِ-

 انرتَن؟.ِخَردمِسرناِگهانوِننِنٌِ-
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ِکٌِبَدِتندِآنقدرِقلبشِضربانِصدای!ِبهیردِاٍِیِسرناخَردىِصدایِبرایِخَاستِنیِدلشِشًیاد
 .ِشنیدِنیِسختیِبعِِراِترانٌِنَازِگَشِِصدای

ِکارِبٌِشرٍعٍِِکنیوِصحبتِبايوِِنغازىِبیایدِزٍدترِیکوِلطفا.ِاستخدانیدِشهاِبگوِخَاستوِنیِ-
 .کنید

 .حتهاِچشوِنهنَنِ-

ِبٌِبَدِچسییدىِفقطِترسِازِستارىِکٌِرفتِنغازىِسهتِتندِچنانِشًیادِتلفنِشدنِقطعِازِبعد
ِآنطرفِستارىِباٍِِکردِپارکِنغازىِِخیابانِننطرفِشًیاد.ِبَدِگرفتٌِکهربندِِبٌِراِدستشٍِِصنزای
ِسیگارٍِِکردِنیِنگاىِنغازىِدرِبٌِفقطِپنجرىِاز.ِرقتِناشینِداخلِدٍبارىٍِِکشیدِباالِراِکرکرى.ِرفت
ِنٌِساعت!ِرسیدىِزٍدِبرسدِنغازىِبٌِيوِنٌِيهانِکندِزندگیِتشِپدریِیِخانٌِترانٌِاگر.ِِکشیدِنی
ِرفتِنغازىِسهتٍِِگزفتِقرارِرٍِپیازىِدرِترانٌِکٌِبَدِنیوٍِ ِبًترِتاِکردِریزِراِچشهانشِشًیاد.

ِخَشِیِپرٍانٌِاینِصیادیِنانندٍِِِشَدِپیادىِخَاستِنیِدلشٍِِبَدِشدىِسرِتنشِتهام.ِببیند
ِبًترینِبٌِناشینِبا.ِکردِعهلیِزٍدیِبٌٍِاِزدِسزشِبٌِکٌِفکری!ِبیاندازدِاشِعالقٌِتَرِبٌِراِنقش
.ِکردِسَاِرايوِدرشتِنرغِیک.ِخریدِراِقارچِپیاز،ِِگَجٌ،ِيَیج،ِبًترین.ِرفتِنحلِفرٍشیِنیَى
ِراىِاشِپدریِیِخانٌِسهتٍِِکردِاضلفٌِناشینِپشتِيایِخریدِنجهَعِبٌِيوِراِفرنگیِرشتٌ
 .ِافتاد

ِبًارِراِترانٌِحالِتَاندِنیٍِِاستِنفیدِسرناخَردگیِبرایِچقدرِسَپِکٌِبَدِاینِفکرِبٌِراىِتهتو
ِپشتِسرحالٍِِسحرخیزِفلَرِحدسشِطبق.ِفشردِراِزنگٍِِشدِپیادى.ِِکردِپاٍکِخانٌِنزدیک.ِکند

 ":پرسیدِآیفَن

 کیٌ؟ِ-

 .نانانِننوِ-

 .بفرنائیدِگلوِپسرِبٌِبٌِ-
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ِشدٍِاردٍِِدادِيلِراِدرِکهرِباٍِِبَدِپرِدستشِيردٍ ِبٌِتاِبرداشتِبلندِبلندِراِيایشِقدم.
 :گفتٍِِکردِتندِپاِآشپزخانٌِسهت.ِبرسدِساختهان

 "!يستوِنَکرتوِبپزِسَپِیٌِ-

 :گفتٍِِآٍردِدرِراِاشِشَییِظرغِدستکش.ِکردِنگاىِخریدِيایِکیسٌِبٌِنتعجبِفلَر

 .خَریِنهیِسَپِيیچَقتِکٌِتَِچرا؟ِبپزم؟ِیَپِ-

 :گفتٍِِدرآٍردِراِکاپشنشِشًیاد

 بشٌ؟ِحاضرِکشٌِنیِطَلِچقدر.ِخَبٌِسرناخَردگیِبرایِسَپِگیِنیِيهیشٌِشهاٍِلیِ-

 .نزدىِبرفِچشاتٍِقتٌِخیلیِتَ.ِخبرىِچٌِببینوِبگَِقشنگِخلٍِایساِ-

ِگفت.ِاٍستِیِنغازىِدرِاالنٍِِبازگشتٌِاشِنعشَقعِگفت.ِگفتٍِِآبکشیدِياراِطرفِنابقیِشًیاد
ِباٍِِپیَیدِبقچٌِداخلِراِقابلهٌِشًیاد.ِبَدِخاضزِسچپِساعتِسٌِازِبعد.ِِخَادِنیِاٍِبرایِراِسَپ
 .کردِخداحتفظیِتشکر

ِگرفتِغداِحسابیٍِِدرساِرستَرانِازِرايشِسر ِداخلِراِپدرشٍِِفلَرٍِِستارىٍِِخَدشِسًو.
ِباِرسیدِکٌِنغازىِبٌ.ِگذاشتِجلَِصهدلیِرٍیِجداِراِسَپِباِيهراىِغذاِپرسِسٌ.ِگذاشتِناشین
 :ِبرداشتِراِگَشیِستارىِتهاسشِناندنِپاسخِبیِدٍبارِازِبعد.ِگرفتِتهاسِستارى

 الَ؟ِ-

 ِندیدنت؟ِکٌِخانَناِِشکا؟ِکجاییِ-

 .چرخوِنیِياِنغازىِتَِدارمِاالنو.ِبیرٍنِرفتوِننِاٍندنِیازدىِساعتِاٍناِنٌِ-

 .کردمِتَنِپیادىِکٌِيهَنجاِبیایدِ-

 .دیدنتَنِارىِارىِ-
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 :گفتٍِِکردِاشارىِياِغذاِبٌِتشًیادِبشَدِسَارِتاِکردِبازِراِشاگردِسهتِدرِستارى

 .کردیِتهَمِحقوِدرِرٍِخَايریِبکشیِيوِاینارٍِزخهتِ-

 :گفتٍِِکشیدِعهیقیِنفسِستارى

 !جادٍِیاِنی،کنٌِآشپریِنیستِنغلَمٍِایِنانانِ ِيایِسَپِبَیِ-

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ترانٌ)

ِپالتَیِیکِِنیِنَفقِگرفتِنیِرٍزانتِراِپَلشٍِقتی.ِپَشیدِلباسِاشِکاریِرٍزِديهینِبرایِترانٌ
ِباشطِدانانِزرِناىِدیِآٍرِلرزِسرنایِازِتاِبخردِخَدشِبرایِقیهتِارزان ِدٍستِراِکارشِترانٌ.

ِيایِبچٌِباٍِقتی.ِرسیدِکارشِنحلِبٌِباالخرىِاتَبَسٍِِتاکسیِبا.ِراِيهکارانشِيهینطَرِداشت
ِیاِیلدا.ِِشدِداخلٍِِدادِيلِراِنغازىِدر.ِِبَدِبًترِحالشِداشتِنراٍدىِباردارِيایِخانَمِیاِکَچک
 :گفتٍِِکردِبازِراِبیسکَبیتشِشیریِخانَمِيهان

 !شدیِبزیِپاچٌِنن؟ِخَايرِبردارِيارٍِابرٍِاٍنِنگفتوِنگٌِ-

 :گفتٍِِبرداشتِپیشخَانِرٍیِازِراِفالکسشِسایٌِيهانِیاِگلیِخانَم

 .ناریِاینِبٌِدخترِیلداِنکنِاذیتِ-

 :گفتٍِِرفتِپیشخَانِپشتِترانٌ

 .ندارمِکارارٍِاینِحَصلٌِدیگٌِننِاناِباشٌِیلداِباِحقِشایدِ-

 ':گرفتِجَانیِنردِراِیلداِدادنِجَابِفرصت

 .رسوِنیِخدنتِِتَلیدیِازِبخیرِرٍزِسالمِ-

 :گفتٍِِدادِتکانِسرِشیریِخانَم
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 يستید؟ِخَبِنیلیِآقایِسالمِ-

 :گفتٍِِگذاشتِپیشخَانِرٍیِقطَرِژرنالِچندِجَانِنرد

ِبرسیوِخدنتِنَعدِسرِایشَنِتهاسِقبلِگفتیوِناِکٌِآقانٍِِحسابِخَشِقدریِبٌِنًردادِآقایِ-
 .بگیریوِسفارشٍِ

 :خگفتٍِِخَردِاشِچاییِازِقلَپِچندِگلیِخانَم

 .کٌِنیستنِنغازىِاینِاالنِنًردادِآقایِکردینِنیِيهاينگِکاشِ-

 بیان؟ِبگیریدِتهاسِشٌِنیِ-

 :گفتٍِِکردِترِراِلبشِترانٌ.ِشدندِدٍرِنیلیِآقایِباِيهراىٍِِرفتِتلفنِسهتِگلیِخانَم

 کیٌ؟ِنًردادِآقتِاینِ-

 :گفتٍِِکردِنرتبِراِشالشِیلدا

ِِنًرداد.ِنًردادِآقایِ-  .نًردادىِشًیادِ !ِکٌِنیستِاسهشِفانیلیش 

ِتبدیلٍِیرانٌِبٌِراِترانٌِرٍزِداردِقصدِکٌِستِاسهیِتشابٌِیکِفقطِاینِگغتِنیِخَدشِبٌِترانٌ
ِکند ِکشددِنیِتیرِسرشٍِِشدِسردِدستانشٍِجَدِاینِبا! ِبیشترِاٍِشًیادِ ِازِترسیددِنیِحتی.

ِبگَبید ِداشتٍِحشتِتايلشٍِضعیتِشنیدنِاز. ِصدایِازِتلفنِپشتِدیگریِکسِاینکٌِاز!
 .ِشَدِآبِقتزِدلشِدرِاشِنردانٌ

 .ِخَبیِ ِنردِبرادریِجایِ-

 :گفتٍِِنالیدِکهیِراِسرشِترانٌ

 يست؟ِکیِحاالِ-

 !ایِ َِعرضعِباِپسرِخیلیِدیگٌِستِنغازىِصاحبِ-
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 .فرٍزندىِستارىِنیست؟ِفرٍزندىِخانَمِنغازىِصاحبِنگٌِ-

 :گفتٍِِکردِظریفیِاخوِیلدا

 .شًیادِ ِاقاِنالِاینجاِنٌِ-

ِبرایشِکٌِياییِدٍرٍغِتهامٍِِآندِذينشِدرِستارىِیِچًرى.ِشنَدِنهیِجیژیِدیگرِکردِحسِترانٌ
ِبَدِکردتِقطار ِرفتٍِاِصندلیِرٍیٍِِرفتِگیجِسرشِکوِکو. ِشًیادِباِداشتِسایٌِکٌِيهانطَر.
 :گفتٍِِزدِچنگِراِلپشِصحنٌِاینِدیدنِباِرفتِنیِکلنجارِتلفنِپشت

 .گیرمِنیِتهاسِباياتَنِبعداِنن.ِکردِغشِنرادیِخانَمِنًردادِآقایٍِایِایِ-

ِگزیدِراِلبشِسایٌ.ِنهی،کردِکاریِشًیادٍِردٍِِاشکِجزِاناِکردِلبانشِنزدیکِراِقتدِآبِلیَانِیلدا
 :گفتٍِ

 .بخَرِاینِازِیکوِالاقلِ-

ِرفتِنیِسیايیِترانٌِچشهان ِببیندِراِدٍستانشٍِاضحِتَانستِنهی. ِیاِبَدِنیِخَشحالِباید.
ِشدتِبعِدرِاست؟ِنًردادِشًیادِنفرِیکِيهانِنگرِاصالِکی؟ِِیِنغازىِدرِبَد؟ِآندىِکجاِناراحت؟

ِشًیادِترسانِیِچًرىِدیدنِبا.ِگرفتِباالِراِسرشِترانٌ.ِآندِترانٌِسرِباالیِيراسانِشًیاد.ِشدِباز
 .زدِگریٌِزیرٍِِکردِنگاتِصَرتشِبٌِکهی.ِنشستِشدِبلند

 اِبعد

ِکٌِنردی.ِکردىِتکیٌِآنِبٌِبارياِکٌِبَدِایستادىِنردیِنقابلشِدرِحاالِبدبیاریٍِِنصیبتِاینًهٌِز
ٍِِسایٌٍِِیلداِبٌِرٍِترانٌِيقِيقِدیدنِباِشًیاد!ِنٌِراِيایشِنًربانیِاناِبَدِبردىِیادِازِراِاشِچًرى
 :گفتِنیلیِاقای

 .بفرناییدِخَايشا.ِياتَنِخَنٌِبفرناییدِِتعطیلٌِ-
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ِبٌِرٍٍِِزادِتکیٌِپیشخَانِبٌِراِدستشِيردٍ.ِکشیدِپایینِراِکرکرىٍِِکردِبیرٍنِياراِانِیِيهٌ
 :کردِزنزنٌِبردِاشکِلبالبِکٌِچشهانیِبا.ِشدِنایلِبَدِنشستٌِترانٌِکٌِآنطرف

 نرٍِکنو،ِنهیِگریٌِ-

 بشینِکشو،ِنهیِآى

 بهَنِزنو،ِنهیِحرف

 ببینِکنو،ِنهیِبغض

 (داریَش)

ِنزىِقندِآبِازِقلَپیٍِِکردِپاکِراِيایشِاشکِلرزانِدستانِبا.ِبرٍزِنفسِازِِبَدِناندىِکوِترانٌ
ِچشهانِدرِيردٍ.ِیَزاندِراِجیگرشِشًیادِیِنظلَنانٌِلحنِاناِزیباِيرچندِداریَشِشعرِاین.ِکرد

ِتیلٌِاینِباِاشِنًربانیِعطشِبلکٌِنبَدِسیرابِياِچشوِاینِازِترانٌ.ِکردندِنیِرٍٍِِزیرِراِيهدیگر
ِکٌِاستِاینِنناسبِایِکلهٌِچٌ!ِبَدِشدىِاللِباطننِاناِبَدِکردىِسکَتِترانٌ.ِکردِنیِپیداِجالِيا
ٍِِبَدِفکرِدرِنیزِشًیادِباشد؟ِداشتٌِراِسکَتِشکستنِارزشِنعشَقٌِندیدنِسالِششِازِبعد
 :رساندِپایانِبٌِراِسکَتِاینِشًیاد.ِنگاى

ِنبَدِتنگِدلوِچَنِگفتوِدرٍغِبَدمِدلتنگتِبگوِاگرِ- ِبَدِگرفتٌِآتشِدیدنتِبرایِدلو. ِدلو!
ِخسِخسٍِِنیادِبیرٍنِلباتِبینِازِکٌِننفستِقدابِبتٍِِيهینجاٍِایسوِدنیاِآخرِتاِخَادِنی

ِبرداشتتِترکِبراتِشٌِنیِقاچِقاچِآبِبرایِکٌِکَیراِزنینِاینِنحلِدلو!ِکنوِگَشِگرفتتِدناغ
 .بَد

 :شکستِبغضشٍِِگفتِجهلٌِیکِفقدِترانٌ

 .خیلی...ِکردنِاذینوِخیلی.ِدلهَشکستنِدیدنوِنردِچیِيرِندیدنتِدیگٌٍِقتیِازِ-

 ِگی؟ِنهیِنٌِبخَامِازتِچیزیِیکِ-
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 :دادِادانٌ.ِبَدِشًیادِنبعَتِتَانٌ

 .نگَِنٌِفقط.ِيستنِامِدیگٌِدٍنفرِنیستِتنًاِننِخَنٌِاٍنِ؟ِِننِیِخَنٌِآیِنیِشامِانشبِ-

 :گفتِتردیدِبیٍِِکردِفینِفینِترانٌ

 .ِخَدمِیِخَنٌِبرمِاٍلِبایدِفقطِآمِنیِ-

 :گفتٍِِبرداشتِپیشخَانِرٍیِازِراِناسینشِکلیدِشًیاد

 .رسَنهتِنیِ-

ِزدِنهیِحرفیِيیچِخانٌِراىِدرِترانٌ .ِنبَدِچرخیدنِبٌِقادرِچیزیِيیچِگفتنِبرایِزبانش.
ِفدایِیاِبرٍد؟ِبَدِاخوِردِکٌِپیشَنیِيایِيخطِاٍنِقربَنِتَانستِنیِبگَید؟ِچیزیِتَانستِنی
ِکٌِبَدِبًترِنداشتِراِيیچکدامِگفتنِرٍیِاگرِبشَز؟ِشًیادِپستِکنِنَيایِبینِسفیدِتاريایِآن

ِفقط.ِنداشتِيوِراِشًیادِبٌِکردنِتعارفِتَانِحتیِشدِپیادىِناشینِازِدرِدمٍِقتی!ِبهاندِساکت
ِنانندِنَقع،ِبٌِيهانقدر:ِبَدِشبانٌِکابَسِازِبعدِخنکِآبِلیَانِآنِبرایشِشًبااد.ِرفتِخانٌِداخل
ِبلندِآستینِپیرينِسپسٍِِپشیدِپررنگِطَسیِزخیوِشلَاریِجَرابِیک.ِدلچسبٍِِلذیدِيهان

ِنَيایش.ِشدىِدرختٌِگیپَرِاشِیقٌِرٍیٍِِاستِداننِحالتِپایینشِکٌِبَدِاینِندلشِتنًا.ِزاتَِتا
ِشالٍِِگَشیدِراِاشِتازىِپالتَی.ِبستِباکشٍِِزدِشانٌِراِبَدِگرفتٌِحالتِکشٍِِکلیپشِنابینِکٌ

ِاشِخَردىِترکِلبانِرٍیِرژِیکٍِِرکشزِچشهًایشِباالیِچشوِخطِیک.ِکردِسرِيوِراِطرحدارش
ِراِطالِاینِکٌِبَدِبارِاٍلینِاین.ِبیتِگردنشِزٍدِيوِراِقلبشِضربانِگردنبندِکیسٌِتٌِاز.ِپَشاندِرا

 .رفتِبیرٍنِخانٌِازٍِِزدِاسپریشِازِچندبار!ِکردِنیِاستفادى

ِسرعتِازٍِِنداشتِادرافِازِدیدیِيیچِترانٌ!ِيهاناِدادنشِگازٍِِيهاناِشًیادِناشینِدرِنشستن
ِبَدِآندىِبندِزبانشِزیاد ِگیرندِنیِفاصیلٌِزنینِازِدارندِکردِنیِحسِگايی. ِپیشِبیشترِيرچٌ!
ٍِلَمِلباالترینِباِراِالکسِازwilltsduِِِِِآينگِشًیاد.ِدادِنیِبرفِبٌِراِخَدِجایِبارانِرفتندِنی

ِنیوٍِِساعتِیکِحدٍدِکردِنگاىِساعتِبٌِترانٌ!ِبردِنیِباالترِياراِدندىِآينگِریتوِباٍِِبَدِگذاشتٌ
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.ِداشتِنگٌِقشنگیِدرِجلَیِاینکٌِتا.ِشدِنیِبیشترٍِِبیشترِسرعتشِشًیادٍِِبَدندِراىِتَیِکٌِبَد
ِباِيهراىِباغِدنبنِبااینکٌ.ِکردِنیِنگاىِراِادرافِفقطِترانٌٍِِکردِبازِياراِدرِنردیِِپیرِبَقِدٍتاِبا

ِرفتٌِخَابِبٌِدرختان ِصفلستِباِچقدرِخانٌِاینِبَدِنغلَمِبازيوِبَدند،ِسفیدِبرفِازِ ِشًیاد!
ِنظرشِبٌِسردترِيَا.ِشدِنیِبیشترِلحظٌِايرِترانٌِقلبِتپش.ِکزدِبازِترانٌِبرایِراِدرٍِِشدِپیادى
 :پرسیدٍِِکردِنشتِراِدستانش.ِریسید

 .سردىِچقدرِاینجاِ-

 :گفتٍِِبستِراِناشینِدرِشًیاد

 !سردىِيهیشٌِلَاسَنِازِقسهتِاینِ-

 :پرسیدِنتعکبِترانٌ

 !لَاسَن؟ِ-

 :گفتٍِِکردِنگايشِعهیقِشًیاد

 .ِنداشامِجاییِآدناِبینِتَِبدٍنِ-

ِرفتندِساختهانِسهتِيردٍ ِکردِبازِراِدرٍِِکشیدِپایینِراِدستگیرىِشًیاد. ِداخلِراِترانٌِاٍل.
ِچرخاندِيردٍیشانِسرِدٍرِراِاسپندِداریِنعنیِلبخندِباِسَزان.ِرفتِداخلِخَدشِسپسٍِِفرستاد

 :گفتٍِ

 .حاضرىِنايارنَنوِکنیدِعَضِلباسِتاِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندِترانٌ

 .نباشدِخستٌ.ِنهنَنوِ-
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ِنداشتوِپسَِعینِکٌِببینوِنردارٍِاینِگرفانِسانَنِسرٍِخَاستِنیِدلوِخیلیِننِخستٌ؟ِ-
 .دارمِدٍسنش

 :گفتٍِِکردِنصلحتیِایِسرفتِشًیاد

 ..کنٌِعَضِلباسِتاِنًهانِاتاقِباالِببرِرٍِترانٌِ-

 :گفتِترانٌِبٌِرٍٍِِگذاشتِدرِبیرٍنِراِدانِاسپندِسَزان.ِرفتِباالِياِپلٌِازٍِِگفتِياراِاینِشًیاد

 آمِنیِپشتتِننِبرٍِاٍلِشها.ِسَمِاتاقِباالِطبقٌِبریوِبایدِ-

 :گفتٍِِگذاشتِپلٌِاٍلینِرٍیِپاِترانٌ

 .نهنَنِرمِنیِخَدمِ-

ِکردِبازِراِاتاقِآخرینِدرٍِِرفتِباالِنرنرِيایِپلٌِاز ِبَدِتهیزیٍِِنجللِاتاق. ِيهراِراِاشِپالتَ.
ِنیزِسرِکٌِبَدِشًیادِفقطِپایینِبرگشتٍِقتی.ِکردِنرتبِراِشالشِآینٌِجلَیٍِِکردِآٍیزانِکیفش
ِبَدِنشستٌِترانٌِننتظر .ِدازندِنیِنشانِراِاضافٌِيایِگَشتِخَبیِبٌِکَتايشِيایِآستین.
 :گفتِدیدِدستانشِرٍیِراِترانٌِنپاىِکٌٍِقتیِشًیاد

 .بپَشوِبلندِاستینِبرمِکنٌِنیِاذیتتِخَردنِنايارِنَقعِاگرِ-

 :گفتٍِِنشستِرٍیشِبٌِرٍِترانٌ

 .بختشوِنهیِرٍِخَدمِکشیدیِدردِچقدرِبابتشِکنوِنیِفکرٍِقتیِ-

ِقشنگِچشهایِاٍنِيوٍِِشدِسفیدِننِنَيایِيوِکٌٍِِجاتِبیِقسوِبابتِنبشِرٍِخَدتِآرىِ-
 !کردیِریختنِاشکِبٌٍِادارِرٍ

ِانداختِپایینِراِسرشِترانٌ ِبَدِافتادىِبشقابشِداخلِقاشقِدرِنضحکشِعکس. ِبٌِشًیاد.
 :گفتٍِِکردِاشارىِنیزِرٍیِرنگارنگِغذايای



 www.Novel98.com 430               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .ِشدیِضًیفِخیلیِبخَرِرٍِنايارتِ-

 :گفتٍِِکردِصندلیِیکِحدِزرِترانٌِباِراِاشِفاصبٌٍِِشدِبلندِشًیاد

ِیٌِشکستنِندارىِگفتن...ٍٍِِِشدِنیِشبٍِقتی!ِنیرمِنیِشباشِدارمِرٍزىِدىٍِِناىِسٌٍِِسالِپنجِ-
ِنرد ِگذشتِسالِصديرارِننِبٌِشبشِیکِيرِکٌِبگوِدارى؟ِگفتن. ِيهٌِاینِبعدِرٍاستِترانع؟!

 بشی؟ِخبرىِقاشقِبٌِبدزدیِازمِرٍِچشهاتِصبَری

 :دادِادانٌٍِِکردِترِآرامِرٍِصداش

 .ِکنِنگاىِننِبٌِ-

ِشًیادِبزند،ِحرفیِيَاستِتا.ِشدِقفلِشًیازِچشهانِدرِپشهانشِباز.ِآٍردِباالِراِسرشِآرامِترانٌ
 :گفتٍِِشدِگردِچشهانشِترانٌ.ِکشیدِغذاِترینِلذیدِازِترانٌِبرایٍِِبرداشتِراِبشقلبش

 .خَرمِنهیِاینقدرِننٍِاقعاِنکشِننِبرایِيهٌِاینِ-

 .بخَرِکردیِنیِغشِداشتیِپیشِساعتِدٍِبیادِیادتِ-

ِغذاِداغیِحتی.ِکردِنیِنزىِخذایشِازِقاشقِنَکِقاشقِنَکِترانٌٍِِکردِغداِخَردنِبٌِشرٍعِشًیاد
ِبیندِنهیِخَابِکٌِکندِجابتِاٍِبٌِتَانستِنهیِيو ِيهٌِاینِشًیادِکند؟ِباٍرِتَانستِنیِچطَر!
.ِبکشدِخیغِشادیِازِيایشِبچکیِنحلِتَانستِنیِکاش!ِبَدِناندىٍِفادارِترانٌِیادِبٌِحتیِسال

 :گفتٍِِکشیدِسرِراِاشِنَشابٌِلبَانِشًیاد

 ...بگوِکردمِفرانَشِِچطَرى؟ِپدرتِراستیِ-

 :ندادِراِاشِجهلٌِگفکردنِتهامِیِاجازىِشًیادِبٌٍِِکردِتهیزِراِديانشِدٍرِکاغذیِدستهالِباِترانٌ

 .شدِفَتِپیشِناىِسٌِ-

 :گفتِنتاجرِکردِنیِشلرژِراِترانٌِیِنَشابٌِلیَانِِکٌِحالیِدرٍِِگفتِنَچیِشًیاد
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 کردد؟ِنیِزندگیِخَنٌِاٍنِتَِتنًاِپدرِبدٍنِنیَندی؟ِسراغوِزٍدترِچرا.ِنتاسفوٍِاقعاِ-

 :گفتٍِِپشباندِلیَانِیِزیَارىِبٌِراِدستشِترانٌ

 .باشوِتنًاِيَاستوِنی.ِبَدمِگذرٍندىِرٍِسختیِدٍرانِِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِشًیاد

 آی؟ِنیِننِباِ-

ِگذراندِنظرِازِراِاطرافِترانٌ ِرفتِشًیادِيهراىٍِِشدِبلند. ِبردِپذیراییِسهتٍٍِراِشًیاد. ِکنار.
ِبٌِدیگر.ِرفتِشَنینٌِسهتِبٌِسرناِازِترانٌ.ِسَختندِنیِکدازِپرِاشِتازخِيایِيیزمِکٌِایِشَنینٌ
ِبَدِسپردىِدتقدیرِدستِدرِراِخَدشٍِِکردِنهیِفکرِچیزِيیچ ِبَدِاطرافِزدنِدیدِنشغَلِتا.
ِرفتِبزرگیِنیزِکشَیِسهتِشًیاد ِخبرىِسرشِباالیِزیبایِبریِگچِبٌِچیزِيهتِازِفارغِترانع.
.ِِفشردِنیِاشِنردانٌِدستانِبینِدرِراِارغَانیِنخهلِکَچکِیِجعبٌ.ِآندِترانٌِسهتِشًیاد.ِبَد

 :گفتِشدٍِنِپاییٍِِباالِگلَیشِسیبک

 یادتٌ؟ِرٍِآينگِاینِ-

ِآنِیِخاطرى.ِگذاشتِيوِرٍیِراِيایشِچشوِدلِشجاعِنتنِنَزیکِ،ِاسکاتلندیِآينگِشنیدنِبا
ِگزِدٍٍنشِزیادِسرنایِازِدستانش.ِکردِنیِقراریِبیِقلبشِباز.ِشدِزندىِبرایشِشًیادِاتاقِدرِرٍز
ِیک!ِسَزاندِنیِراِترانٌِقلبِتاِداشتِدارشِتبِنگاىِباِشًیاد.ِکردِبازِراِچشهًایشِآران.ِکردِنیِگز
 :گفتٍِِشدِخوِترانٌ.ِزدِزانَِترانٌِجلَیٍِِزدِپلکِبار

 بکنی؟ِخَایِنیِکارِچیِ-

 :گفتٍِِایستادِزانَیشِرٍیِشًیاد

 ...ٍِایساِصافِتَِ-
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ِقرارشِبیِقلبِصدایٍِِشَنینٌِدرِيیزمِسَختنِصدایِاسکاتاندی،ِنچسیقیِصدای.ِایستادِترانٌ
 :گفتٍِِآٍردِدرِجعبٌِازِراِحلیٌِشًیاد.ِکردِنیِتزریفِآنِبٌِعجیبیِآرانش

 کنی؟ِنیِازدٍاجِباننِ-

ِشادیِازِاینبارِچشهانش.ِنکشدِجیغِناخَدآگاىِتاِبَدِگذاشتٌِديانشِجلَیِراِدستشِيردٍِترانٌ
ِزدِبرق ِآندِفرٍزِشَنینٌِکنارِیِنفرىِتکِنبلِرٍیٍِِشدِگرفتٌِپايایشِازِکان. ٍِِگزیدِراِلبش.

 :گفتِنصهو

 ...آرىِ-

ٍِِکشیدِراحتیِنفسِشًیاد.ِگرفنِشًیادِازِراِداشتِبراقِبرلیانشِردیفِچندینِکٌِایِحلقٌِبعدٍِ
ِرٍنِرٍیِراِلشِحلقٌِدخترک.ِِگرفتِترانٌِطرفٍِِکشیدِبیرٍنِراِبرگِصدِدفترِچًارِنیِکرٍیِاز

 :گفتٍِِکردِظریفیِاخو.ِگرفتِياراِدفترِسنگینِحجوٍِِدادِقرارِپایش

 ام؟ِچیِایناِ-

 :گفتٍِِکردِبازِراِدفترِیکِشًیاد

 .صداتَِبشنَمِبذار...ِبخَنِ-

 :کردِشعرِخَاندنِبٌِشرٍعِترانٌ

 گردیدِجگرمِداغِنعشَقٌِرخِنقشِ-

 ناندِتنًاٍِِآکیدىِدلِرفتِرغیبٍِصالِبٌِاٍ

 گفتِنیِنفسشِعطرِازِنسیهیِکٌِيردم

 ناندِتنًاٍِِشدِدریاِدل،ِاندرِشدِطَفان

 شدِياِشبِالالییِحجرانِغوِسَگ
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 ناندِتنًاِيهٌِياِغوٍِِرفتندِيهٌِياِشب

 ديوِنهیِنَازشِیٍِعدىِامِشکستٌِدلِآنِز

 ناندِتنًاِيهٌِدنیاِرفتِنحبتِسَدای

 ِکردِصبَریِيهٌِآىِدلِخالفِکٌٍِحشی

 ناندِتنًاٍٍِِاناندىِدیدِجَابیِنٌِآخر

 (ٍحشیِصبَرِ )

 :کردِتکرارِبارِچنزِلبشِزیرِترانٌ

 ...صبَرِ ...ٍِحشی؟ِصبَرِ ِ-

 :گفتِاشِناباٍریِنًایتِباٍِِشدِگردِچشهًایش

 ؟.تَعٌِنالِ ِاینِگی؟ِنیِشعرِتَِ-

ٍِسطِنیزِرٍیِراِسینی.ِدٍیدِجشان۸بِدرِاشِچاییِسینیٍِِسَزانٍِِدادِتکانِلبخندسرِباِشًیاد
 :گفتٍِِگذاشت

 .اجازىِباِنیزِرٍِگذاشتِيوِرٍِتَنِشیشٌِکهال.ِخریدِشًرِبریوِکهالٍِِننِتَنِاجازىِباِاقاِ-

 :گفتٍِِنشستِشَنینٌِآنطرفٍِِشدِبلندِشًیاد

 .سالنتِبٌِبرٍِ-

 :گفتٍِِبرگشتِشًیادِطرفِترانٌِشدِخارجِدیدِازِسَزانٍِقتی

 کنی؟ِنیِبریِشیشٌِنگٌِينَزِشیشٌ؟ِ-

 .کردِنیِپرِبرامِتَرٍِجایِياِشیشٌِاین.ِنٌِ-
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ِباشدِنهشرٍبِيایِشیشٌِشیشٌ،ِازِننظَرِکٌِزدِحدسِنعطلیِبدٍنِترانٌ ِشدِبلند. ِدفتريارا.
 :گفتٍِِدادِقرارِآنًاِرٍیِرايوِحلقٌٍِِگذاشتِنیزِرٍی

 .برمِخَامِنیِبیارِرٍِکیفوٍِِپالتَِ-

 :گفتٍِِشدِبلندِزدىِشَکِشًیاد

 کجا؟ِچی؟ِیعنیِ-

 :گفتٍِِنکندِنگاىِچشهًایشِدرِکردِسغیِترانٌ

ِاالنِکٌِتَییِاٍنو.ِنَنوِنیٍِیالِاینِتَِتنًاِتَِالِننٍِِگیرىِنیِنِنقشٌِکردیِفکرِاگرِخَندیِکَرِ-
 .شیِنیِنحسَبِالخهرِدائوِیٌ

 :رفتِباالِعصباتیتِدشدتِازِصداایشٍِِایستادِترانٌِجلَیِشًیاد

ِنبَدیِتَِچَنِالخهرم،ِدائوِننِآرىِ- ِباالرٍِکَفتیِيایِاتاقِاٍنِکنِنگاى. ِاتاقِیٌِقناریِاتاقِیٌ.
ِحیادِتَِسگِاتاقِیعِطَطی ِبًوِتَِچَنِدارمِدرستِرٍِکزٍنشَنِفًهوِنهیِخَدنوِبینی؟ِنی.
ِچیرٍِکٌِبگیرمِتقهیوِنتَستوِباشوِنداشتٌِدٍستِتَرٍِشدِقرارٍِقتیِاز!ِنباشوِعاشیتِدادیِدستَر
 .باشوِداشتٌِدٍست

ِندامِاناِبهاندِبیشترِخَاستِنیِدلش.ِداشتِخَدآزاریِکٌِانگار!ِبَدِجنگِسرِبرِنَدشِباِترانٌ
 :زدِلبٍِِفشردِيوِرٍیِراِلبانش!ِبرٍدِخَاستِنی

 .شًیادِبرمِبزارِ-

 دیگٌ؟ِسالِدىِبرگردی؟ِکیِکٌِبریِ-

 سختیٌ؟ِکار.ِِکنیـِترکِرٍِکَفتیِاینِازتِخَامِنیِدارم؟ِرٍِتَانشِخَدمِکنیِنیِفکرِ-



 www.Novel98.com 435               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِعقیِترانٌِکٌِببردِشالِداخلِراِافادىِنِبیرٍِترانٌِشالِازِکٌِنَییِشاخٌِتاِبردِجلَِراِدستشِشًیاد
 جدی.ِرفت

 :گفتِتردیدٍِِلرزشِایِذرىِحتیِبدٍنٍِِ

ِحتیِیاِکتیِنیِلهسِرٍِنَيامٍِفتیِخَامِنیِفقطِنن.ِدازمِشرٍدٍِِشرطِنٌِخَام،ِنیِنًریٌِنٌِ-
ٍِقتی ِباشٌِعادیِحالتتِکنیِنیِنگاىِرٍِننِ ؟ِچیز. ِزنتِخَدتِجانِشًیادِکنِترکشِزیادی 
 .بیارِرٍِکیفوٍِِپالتَِلطفاِ ِحاال!ِشوِنی

 :گفتٍِِانداختِپایینِراِسرشِشًیاد

 .رسَنهتِنیِ-

ِسفتِياراِآنِبَدنشانِسنگینٍِجَدِبا.ِبرداشتِراِشًیادِشًزِيایِکتابٍِِنیاٍردِطاقاِدلشِترانٌ
ِتنِبٌِراِاشِپالتَِِترانٌ.ِِبَدِشدىِحاضرِيوِخَدشِآندِپایینِياِپلٌِازٍِقتیِشًیاد.ِبَدِگرفتٌ
ِسرنایِسَز.ِباریدِنیِبسشترِشدتِبلٍِِِقبلِازِترِدرشتِبرفِيایِگلَلٌ.ِشدِخارجِخانٌِازٍِِکرد

 :گفتٍِِشدِخارجِساختهانِازِترانٌِپشتِشًیاد.ِزدِنیِسبلیِترانٌِلطیفِپَستِبٌِزنستان

 .سردىِشَِناشینِسَارِبرٍِ-

ِشدِسَارِناشینِجلَیِترانٌ ِبَدِچسبیدىِکفششِبٌِبرفِریزِيایِدانٌِينَز. ِراِناشینِشًیاد.
ِرفتِعقبِدندىٍِِکردِرٍشن .ِبَدِآرامِاینبارِبلکٌِگرفتِنهیِراِتَانٌِدلِاینبارِيَاِنیشٍِِگرگ.
ِراِسهشاگردِسهتِیِشیشٌٍِِایستادِشًیاد.ِدادندِعالنتِجادىِکنارِنفرِچند.ِِافتادِنسیرِدرِيهین
 :گفتٍِِکشیدِپایین

 .نباشیدِخستٌِ-

 :گفتِچِآندِجلَِبَزِپَشاندىِراِخَدشِحسابیِکٌِندردی

 .برگردیدِِبستسِراىِسنگینِ ِبرف.ِنریدِجلَِتَنیدِنیِاگرِ-
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 :گفتِخَشرٍییِباٍِِدادِتکانِدستیِشًیاد

 .ِدردنکنٌِدستتِگرمِدنتِ-

ِدرجٌِچندِشًیاد.ِبَدِگرفتٌِاشِخندىِشًیادِلبخندِازِترانت.ِزدِدٍرِنعطلیِبدٍنٍِِدادِباالِراِشیشٌ
 :گفتٍِِبردِباالِراِناشینِبخاری

 .برنِجاییِنتَنستنِاحتهاالِکهالوِاقاٍِِسَزانِنداشتِنعذب-

ِِخندیدِحرفِیِکانٌِبدٍنٍِِخندیدِترانٌ ِخانٌِبٌِزٍدِخیلیِبَدندِنشدىِدرٍرٍِیالِازِزیادِچَن.
ِبا.ِکردِتندِپاِساتتهانِسهتِِيهینِبرایِبچشدِراِسرناِازِایِذرىِدیگرِخَاستِنهیِترانٌ.ِِرسیدند
 :گفتٍِِگرفتِجانِلبخندشِبَدندِنشیتٌِشَنینٌِکنارِکٌٍِکهالِسَزانِدیدین

 !شدمِنَندگارِننِ-

 :گفتٍِِنالیدِراِتپلشِدستانِسَزان

 .عزیزدلوِکردیِخَبِ-

ِبٌِرٍٍِِشدِجاگیرِنبلِرٍیِترانٌ.ِاٍردِيجَمِخانٌِبٌِسردِيَایِدرِشدنِبازِبا.ِآندِداخلِشًیاد
 :گفتِشًیاد

 .برنِنتَنیتن.ِبَدِدرستِحدستِ-

 :گفتٍِِآٍردِدرِراِکاپشنشِشًیاد

 !پزىِنیِخَشهزىِشامِبرانَنِپسِ-

.ِشدندِنحَِخانٌِازِدیگریِیِگَشٌِسهتِکهالِباِبرٍد؛ِسیاٍىِنخَدِدنبالِبایدِفًهیدِکٌِسَزان
 :گفتٍِِنشستِترانٌِرٍیِبٌِرٍِشًیاد

 .اینجاییِکٌِخَشحالوِخیلیِ-
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 :گفتٍِِکردِربزِراِچشهانشِترانٌ

 .نریِياِشیشٌِاٍنِسراغِدیگٌِانشبِازِقرارىِکٌِخَشحالوِننوٍِِ-

 :گفتِدلشتِاعتراضِدرشِکٌِصداییِباِشًیاد

 انشب؟ِازِترانٌ؟ِ-

 .اینجامِانشبِننِ-

 .کنارمِفقط!ِبغلوِتَِنٌِ-

ِبَگرداندِسَنینٌِسهتِراِسرشٍِِزدِخجالتیِباِلبخندِشًیادِحرفِازِشترانٌ ِشیطنتِباِشًیاد.
 :دادِادانٌ

ِدارمِشرطِشرطتِبرایِننِ- ِاصطالحِبٌٍِِبرىِبیرٍنِخَنوِازِالکلِشتاِکشٌِنیِطَلِدٍيفتٌ.
ِشَِزنوِگوِنهیِننِزرى؛ِخهاریش ِباشِکنارمِيغتٌِدٍِاینِتَِفقط. ِکٌِجَریِایندرٍری،ِنٌِکنارم.

 .ِبکنوِبَِرٍِنَياتِبتَنو

 :گفتٍِِنگرفتِآتشِازِچشوِترانٌ

 چطَری؟ِ-

 .آرمِنهیِطاقتِکنِباٍرِنباشیِکنارمِاگر.ِخَنیوِنیِنحرنیتِیِصیغٌِيفتٌِدٍِبرایِ-

.ِدٍختِشًیادِيایِچشوِاتشِبٌٍِِگرفتِاتشِازِچشو.ِبَدِاشگرفتٌِخندىِشًیادِحرفِابنِازِترانٌ
 :گفتٍِِکردِترِزبانِباِراِلبش

 آد؟ِنیِبرِتَِزبَنِپسِازِکیِ-

 :گفتٍِِخندیدِشًیاد

 پس؟ِقبَلٌِ-
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 بچرسو؟ِسَالِیٌ.ِبزنوِسرِبًتِدمِنیِقَلٍِلیِنٌِ-

 :گفتٍِِشدِجهعِاشِخندىِشًیاد

 .بپریِ-

 .دیدنشِاٍلِرٍزِکٌِيهَنِکیٌ؟ِستارىِ-

؛ِزنِ-  .برادٍمِشًرام 

ِراِترانٌِجَرِیکِکدامِير.ِخَاندِغذاياِکردنِگرمِتاِشعرِدىِازِبیشٍِِکردِبازِراِدیگریِزفترِترانٌ
ِکردِندِنجذٍب ِرفتندِنیزِسرِنجددِشًیادٍِِترانٌِداد،ِکٌِراِشامِبَدنِحاضرِخبرِسَزان. ِشام.
ِعزیدشِنًهانِبرایِسَزانِکٌِاتاقیِبٌِشعرِيایِدفترِباِترانٌٍِِشدِخَردىِسکَتِدرِنايارِبرعکس
 :گفتٍِِگزیدِراِلبسِترانٌِکٌِبردِبیرٍنِاتاقِازِخَاستِسَزان.ِرفتِبَدِدیدىِتدارک

 خانَم؟ِ-

ِکلیدِچندٍِِکردِگرنکنشِجیبِدرِدست.ِخَاندِراِاشِنگرانیِترانٌِنگاىِازِشًیازٍِِبرگشتِسَزان
 :گفتٍِِگرفتِترانٌِسنت.ِآٍردِبیرٍن

 .کنِقفلِرٍمِرٍِدرِاتاقِتَِرمِنیِننِ-

 :گفتٍِِشدِنانعِشعیادِکٌِبگَیدِچیزیِخَاستِترانٌ

 !ِننِبرایِسختٌِکنِقبَلِ-

.ِکردِقفلِرٍیشِبٌِراِدرِدخترکٍِِرفتِاتاقشِداخلِشًیاد.ِرفتِشًیادِدنبالٍِِدادِتکانِسرِترانٌ
 :پرسیدِنعذب.ِبَدِخیرىِدٍِآنِکاريایِبٌِتعجبِباِکٌِسَزان

 خانَم؟ِبرمِننِنداریدِانریِ-

 :زدِلبٍِِفشردِنشتشِداخلِخاراِکلیدِترانٌ
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 .نٌِ-

ِکشیدِدرازِراحتٍِِنَمِتختِرٍی.ِکردِقفلِداخلِازِراِدرٍِِرفتِاتاقظِدرِدرترانٌِسَزانِرفتنِازِبعد
ِنَقعیاسِازِبردنِلذتِنشغَل.ِکردِنگاىِاطرافِبٌٍِِبستِراِدفتر.ِخَاندِدانٌِبٌِدانٌِياراِشعرٍِ

ِکارِذينشِدیگر!ِرفتِفرٍِلحافِزیرِبیشترٍِِزدِگرىِبًوِراِدستانش.ِترساندِاٍراِگرگیِیِزٍزىِکٌِبَد
ِکردِنهی ِترسیدِنیِداشتِفقط. ِ ٍِِگذاشتِپرِبالشِرٍیِراِسرش. ِبستِراِچشهًایشِ ِ ِيرِانا.
ِراِفضاِسقفِيایِيالَژن.ِرفتِبیرٍنِاتاقِازِشالشِکردنِسرِبدٍن.ِنهی،بردِخَابشِکردِنیِکاری

ٍِِسَزانِصدایٍِاضحِخیلی.ِرفتِپایینِياراِپلٌِآرامِآرامِترانٌ.ِبَدِکشیدىِبیرٍنِنحضِتاریکیِاز
 :شنیدِنیِراِکهالِآقا

 ..کنارِذارىِنیِرٍِالکلِشدىِکٌِخانَنوِترانٌِبرایِآقاِ-

 .نشٌِسردتِبشینِشَنینٌِدمِتَِبزنوِياِسگِبٌِسریِیٌِرمِنیِننِباشٌِ-

ِآشپزِسهتٍِِکردِِطیِرايوِآخرِیِپلٌِچند.ِشدِخارجٍِیالِازِکهالِکٌِدیدِياِپلٌِاٍاسطِازِترانٌ
 :گفتٍِِگشگفتِگلشِازِگلِترانٌِدیدنِباِسَزان.ِرفتِخانٌ

 .خانَمِداریدِقشنگیِنَيایِچٌِ-

 :گفتٍِِزدِلبخندِترانٌ

 .ِنهنَنوِ-

 :گفاٍِِکشیدِدستهالِراِسینگِسَزان

 .بیارمِزراتِگفتیِنیِخَاستیِنیِچیزیِ-

 :گفتٍِِدادِتکیٌِاپتِبٌِترانٌ

 اینجایین؟ٍِقتٌِچندِشهاِ-
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 چطَر؟.ِِاٍندیوِنايوِساختٍِیالرٍِآقاٍِقتیِازِ-

 .بدٍنوِشًیادِيَایٍِِحالِازِخَاستوِنیِ-

 .ِندارىِکوِيیچیِآقاییِازِ-

 .ِگرفتِخَابشِتاِکزدِصحبتِسَزانِباِدریِيرِازِترانٌ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 .کنِبازِرٍِياتِچشوِآرٍمِخیلیِ-

ِقَتِنقلطِنايرانٌِآرایشگر.ِدیدِرٍیشِبٌِرٍِبزرگِیِآینٌِدرِراِخَدشٍِِکردِبازِراِچشهًایشِترانٌ
ِزبرِباِخَشرنگشٍِِپرپشتِنَيای!ِبالیدِنیِخَدشِزیباییِِبٌِاٍِحاالٍِِبَدِکردىِپررنگِراِصَرتش
ِکهی.ِدرخشیدِنیِيایسِنَىِنبانِسرشِرٍیٍِِبراقِتاجٍِِبَدِشدىِشینیَنِخاصیِينرٍِِدستی
ِازِِاٍٍِِآندِنیِباریکشِکهرِبٌِچقدرِعرٍسِدارِجیپَنِلباس.ِببیندِکانلِراِلباسشِتاِرفتِعقب
ِیِلحطٌِازِتاِگذاشتِاشِشانٌِرٍیِراِدٍربینشٍِِکشیدِکلِغزالٌ.ِزدِخَدشِدٍرِبٌِچرخیِشادی
ِرٍیِراِشنلشٍِِانداختندِپایینِاٍراِتَرِآرایشگرِشاگردان.ِِبگیردِفیلوِآرایشگاىِازِترانٌِرفتنِبیرٍن

ِدادندِقرارِدٍشش ِپیشرفتِخرٍجیِدرِتاِکهکشِباٍِِبَدِگرفتٌِراِستارىِدستِترانٌ. ِدربب.
ٍِِکتِآنِدر.ِبَدِشًیادِزدنِدیدِنحَِاٍِرلیِآٍردِيجَمِترانٌِبٌِسرناِسَزِشد،ِبارِکٌِآرایشگاى

ِخاطرِبٌِراِپیشِناىِیکِترانٌ.ِکردِقرارِبیِراِترانٌِدلِبازيوِنًربانشِصَرتٍِِقیهتِگرانِشلَار
ِشًیادِکٌِداشتِیادِبٌِخَبِخیلیِِدخترک.ِبَدِکردىِترکِراِالکلِاٍِبخاطرِشًیادِکٌٍِقتی.ِآٍرد
ِغزالٌ.ِرفتِگلزدىِناشینِسهتٍِِکشیدِراحتیِنفسِترانٌ.ِِکشیدِسختیِچقدرِنشرٍبِترکِبرای
ِرٍیِدٍِيرِرییدندِکٌِتاالرِبٌ.ِنذاشتِکوِچیزِيیچٍِِگذاشتِتهامِسنگِبرداریِعکسٍِِفیلوِدر

 :گفتِنصهوٍِِاطهینانِترانًَباِخطبٌِخَاندنِازِبعد.ِشدنزِگبرِجاِعقدِاتاقِدرِنخصَصِصنزلی

 .بلٌِ-
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ِکٌِانگارِآٍردِباالِاحتیادِباِراِترانٌِچپِدستِشًیاد.ِکردِپرِراِیالنِياِکشیدنِکلٍِِدستِصدای
ِکندِلهسِراِگلیِبرگِخَايزِنی .ِکردِانگشتشِداخلِراِحلقٌِسپسٍِِبَسیدِراِترانٌِدستِاٍل!

 :گفتِبلندِستارى.ِِدزدندِدستِنجددِيهٌِکارِبااین

 .بردارِرٍِخانَمِعرٍسِتَرِ-

 :گفتٍِِانزِکشِلبخندشِشًیاد

ِکشیدِعهیقیِنفس!ِِگرفتِشًیادِنفیِایِلحظٌِکردِحسِترانٌ.ِبردِسرشِباالیِراِترانٌِتَرِشًیادِ
 :گفتِدارِتبٍِ

 راِناِدیَانٌِدلِکنِدٍاییِخَدٍِصلِبٌِ-

 (سعدی)

ِسرخِخسابیٍِِباشدِکردىِتغیرِاشِگَنٌِرژِرنگِزدِنیِحدسِخجالتِازٍِِانداختِزیرِراِسرشِترانٌ
 :گفتٍِِفشردِراِدٍربینسِازِایِدکهٌِغزالٌ!ِباشدِشدى

 .شیدِبلند.ِبذارنِرقصِنخصٍَصِاينگِبراتَنِقرارىِنشنیدین؟ِ-

 :گفتٍِِخَردِاشِابهیَىِازِایِجرغٌِشًیاد

 .کٌِنیستوِبلدِننِ-

 :گفتٍِِخندیدِغزالٌ

 .بیاِبدعِقرِیٌِِکٌِندارىِکاریِ-

ِلحظٌِیک.ِدادِنیِتکانِراِخَدشِاينگِریتوِباِترانٌ.ِشدِشرٍعِآينگٍٍِِسطِرفتنِشًیادٍِِترانٌ
 :کردِنیِزنزنٌِراِاينگِلبخندِيهانِبا.ِشدِنهیِنحَِلبانشِازِلبخند

 شوِياِستارىِيهدمِابراِرٍِنیخَامِگفتیِ-
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 ِشوِياِقصٌِپریِننِعاشقِسَارِتکِتَ

 گَنٌِبچٌِيایِقصٌٍِِشعرِجایِبٌِگفتو

 عاشقَنٌِرٍِزندگیِبسازیوِبیاِبايو

 ِعشقیوِنرغِپرٍازِبالِدٍِنا

 (پرٍاز_آرینِگرٍى)

ِلبخندشِترانٌ.ِبَسیدِراِترانٌِبعدٍِِشًیادِاٍلٍِِرفتِجلَِطاقتِبیِفلَرِرقصیدندِنیِکٌِيهانطَر
ِباِباازدٍاجِاٍ.ِِبَدِدلسَزٍِِنًَبانِيایِنادرِازِنهَنٌِیکِفلَرِنظرشِاز.ِشدِترِپررنگِکارِبااین
ِبَدِکردىِتصاحبِيوِراِنادرشِشًیاد ِ ِرفتِکنارٍِِرقصیدِکهیِفلَر! ِجایگاىِيردٍِرقصِبعد.

 :گفتٍِِخَردِشربتشِازِنیِباِترانٌ.ِکردِپاکِراِيایشِعرقِشًیاد.ِربتندِنخصَصشان

 کنی؟ِنهیِنگايوِچراِ-

 !تاالرِباغِتَِدرختِپشتِببرنتِدیگٌِبایدِکنوِدقت.ِکنوِنهیِدقتِخیلیِکنوِنیِنگاىِ-

ِجایشانٍِِگسستندِيوِازِيایشِغوِيایِتکٌِکٌِطَری.ِنستانٌٍِِبلند.ِخندیدِشًیادِحرفِازِترانٌ
ِدادندِخَبیٍِِعشقِبٌِرا ِرفتِپیشِنرسَمِرٍالِطبقِچیزِيهٌ. ِفرنانِپشتِزٍدِخیلیِشًیاد.

ِبازِبرایِخَدشِشًیادِرسیدندِکٌٍِیباِبٌ.ِراندِنیٍِیالِِسهتِنهکنِسرعتِباالتریدِباٍِِنشست
 !ِنرخصیِبَدِفرستادىِراِکهالِاقاٍِِخانَمِسَزانِکٌِچراِشدِپیادىِدرِکردن

ِنهاندِبیرٍنِاینِازِبیشِتاِدٍیدِعهارتِداخلِترانٌ ِتغیرِباِحاالِکٌِشًیادِسابقِخَابِاتاقِبٌ.
ِنیزِرٍیِراِگلشِگدسٌٍِِگذاشتِجالباسیِرٍیِراِشنبش.ِرفتِبَدِياِآنِيردٍیِاتاقِدکراسیَن

.ِگرفتِراِزدنِحرفِیِاجازىِترانٌِبٌِشًیادِعشقِعطش.ِشدِبازِشًیادِتَسطِدر.ِدادِجایِآرایش
ِترانٌ ِشدِنیِگرمِيوِدلشِبلکٌِصَرتشِتنًاِنٌِشًیادِگرمِيایِنفسِباِکٌِ ِخَاستِنیِدلش.



 www.Novel98.com 443               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ِکندِرياِراِاٍِاشِنعشَقٌِلبانِتَِدیرِایِجانیٌِاناِکشیدِنهیِنفس ِترِجری.ِاٍراِدخترکِيهرايی!
 ...ِکردِنی

ِِِ 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

ِکنارشِکٌِکردِشًیادِبٌ.ِِبَدِبریدىِراِانانشِشکهشِدرِخفیفِدرد.ِگزیدِراِلبشِاحیاطِباِترانٌ
ِخیرىِبَدِسنگینِخَابشِبَدِگذاشتٌِچشهًایشِرٍیِراِترانٌِنَيایِپایینِیِدستٌِکٌِدرحالی

ِشد ِکردِنیِراِاینکارِيرشبِشًیادِبَدند،ِکردىِازدٍاجِبايوٍِقتیِاز. ِ ِرٍیِراِترانٌِبلندِنَيای.
ِبازِچشوِيرٍقتِشبِآن.ِزدِنلیحیِلبخندِازدٍاجشِشبِاٍلینِیادآٍریِبا!ِِگذاشتِنیِچشهانش

ٍِِبخَابدِترسیسدِنیِگفتِنیِاٍ.ِکندِنیِتهاشاِلذتِباِاٍراٍِِاستِبیدارِکٌِدیدِنیِراِشًیادِکردِنی
ِاستِبَدىِخیالِیکِاشِنعشَقٌِآندنِببیندِشَد،ِبیدلر ِنرٍرِراِخاطراتشانِتکِبٌِتکِترانٌ!
.ِداشتِدٍستِراِبَدندِخریدىِتًرانِدرِتازىِکعِایِخانٌِاین.ِچرخاندِحلقٌِدرِراِچشهًایش.ِکردِنی
ِتندِآنِیکِدردش.ِبیایدِسراغشِبٌِنرگِاالنِخَاستِنهی!ِکندِترکشِخَاستِنهیِکٌِشًیادِنحل
ِاٍ.ِبرایشِنیَدِایِتازىِحسِترس.ِبَدِترسیدىِدخترک.ِبردِيجَمِترانٌِچشهانِبٌِاشکِدردِاز.ِشد
ِزٍرشِدردِشدت.ِشَدِدچارِنادرشِعاقبتِبٌِترسیدِنی.ِبَدِکردىِرخنٌِدلشِدرِترسِکٌِبَدِناىِنٌ

ِپریزِکلیدٍِِِپریدِجاِازِزدىِشکِشًیاد.ِکشددِبلندیِجیغِاختیارِبیِاٍٍِِشدِترانٌِتحهلِازِبیشتر
 :پرسیدِنگرانیِباِشًیادٍِِشدِنحَِاتاقِتاریکی.ِفشردِراِسرشانِباالی

 عزیزم؟ِخَبیِ-

 :گفتِکنانِيقِيقِترانٌ

 .نٌِ-

.ِبزندِصداِراِبَدِناندىِشانِخانٌِدرِپیشِشبِازِکٌِراِفلَرِتاِرفتِبیرٍنِاتاقِازِِزدىِشتابِشًیاد
ِآندِکَتاىِکهیِدرد ِکردِپاکِراِاشکًایشٍِِکشیدِعهیقیِنفسِنترانٌ. ِسعیِکٌِحالیِدرِفلَر.
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ِیِلبٌِفلَر.ِزدِتکیٌِتختِتاجِبٌٍِِکشیدِباالِراِخَدشِآرامِترانٌ.ِآندِداخلِباشدِِخَنسردِکردِنی
 :پرسیدِنًربانٍِِنشستِتخت

 نادر؟ِداریِدردِ-

 .شدِبًترِ-

 :گفتٍِِکشیدِترانٌِشکوِرٍیِدستِفلَر

ِزنگِرمِنیِنن.ِبراتِشٌِنیِسختِبشٌِپارىِآبتِکیسٌِراىِتَ.ِببهارستانِبریوِبیاِکهٌِدردتِتاِ-
 .اٍرژانسِبزنو

ِراِاٍِنادرشِیادِاناِبَدِخفیفِدرد.ِلرزیدِنیِصدایشِترسِازِترانٌ.ِبستِراِدرٍِِِرفتِبیرٍنِفلَر
ِترانٌِیِبرآندىِشکوِکنارِتختِیِلبٌ.ِنشستِنادرشِجایٍِِرفتِجلَترِشًیاد.ِذاشتِنهیِراحت

ِکردِنَازشِراِنحیفشِصَرتٍِِزدِکنارِراِترانٌِنَیِتار.ِنشست ِدرِراِاشکِبرقٍِضَحِبٌِترانٌ.
 :زدِلب.ِدیدِنیِشًیادِعسلیِچشهان

 جَنو؟ِبٌِدردتِداریِدردِ-

ِبیِتَِکنارِيفتٌِیکِفقطِننِیعنی...ِشدینوِدارِبچٌِنَنِعرٍسیِبعدِيفتٌِیکِتٍَِِنن...ِشًیادِ-
 ...نردنِخیالٍِِفکر

ِحرفاِاینِاخٌِبندىِجَنتِبٌِجَنوِننِدٍنیِنیِکٌِتَِکردی؟ِبدِفکرایِبازِ؟ِجیگرمِجانو،ِترانٌِ-
 چیٌ؟

ِبزرگِفلَرجَنِپیشِبذارِرٍِدخترنَنِِننِبادِشًیاد.ِبزنوِرٍِحرفامِنبریدىِرٍِانَنوِدردِتاِبذارِ-
ٍِقتیِحتی.ِبًنَنِکردِنًربَنیِچقدرِناىِنٌِاینِتَِکٌِدیدی.ِبلدىِرٍِکردنِنادریِخَبِاٍن...ِبشٌ

 .بزنوِبشقابِیٌِبٌِدستِننِنذاشتِکنیهوِکشیِاسبابِلَاسَنِازِخَایوِنیِفًهید
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ِلَسِدخترِاینِچَن.ِکنِبزرگِخَدتِدخترنَنو.ِشَِحاضرِپاشَِفقط.ِِنگَِيیچیِِدیگٌ!ِيیسِ-
 .بربیادِپسشِازِتَنٌِنهیِجَنشِنانانِجزِيیچکسِرٍِننرٍِ

ِجیغِدردِارِکٌِصدالبتٌٍِِلرزاندِنیِراِبدنشِِتهامٍِحشت.ِکردِنیِحیِبیشتریِدردِترسِازِترانٌ
 !ِکشیدِنی

 .ِبردندِراِترانٌٍِِدادِخبرِآنبَالنیِبٌِفَراِدیدِراِنَجَدٍِضعِکٌِفلَر

ِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

 (ِشًیاد

ِراِاشِجاریِيایِاشک.ِشدِنیِکندىٍِجَدشِازِایِتکٌِانگارِآنبَالنسِپشتِزرِترانٌِجیغِيرِبا
ِفلَرِرسیدند،ِبیهارستانِبٌٍِقتی.ِکردندِنیِپیداِراِخَدِراىِبازِلجَجِقطراتِِاناِکردِنیِپتکِندام
ِکردِنیِحسِِفشردِبًوِراِيایشِدندانِآنقدرِزرِپشتِتنًاِشًیادٍِِرفتِزنانِبخشِتاِترانٌِيهراى
 .ِاستِشدعِسرِفکش

ِدلشِيوِفلَر.ِکشیدِآغَشِبٌِراِشًیادٍِِآندِبیرٍنِزنانِبخشِازِفلَرِتاِگذشتِندیدیِندت
ٍِِفشردِراِاتاقِدرِپشتِزنگِفلَر.ِگرفتِنهیِآرامِيیچجَرىِشًیادِاناِکندِآرامِراِپرشِخَاستِنی
ِخَبِخبرِخَاستِتا.ِآندِپزسِدرفِخندىِباِشنیدِنهیِعصبانیتِشدتِازِشًیادِکٌِایِنکلهٌِبعد
ٍِِکردِشکهشِبٌِنگاىِیکٍِِترانٌِبٌِناباٍرانٌِشًیاد.ِآٍردندِبیرٍتِاتاقِازِراِترانٌِتختِباِبديدِرا

 :گفا

 نداری؟ِدردِخَبی؟ِشد؟ِتهَمِ-

ِلبخِجانِبیِرسیدِنیِگَشِبٌِخشدارِزیادِجیغِازِکٌِصداییِباِرنقِبی.ِبَدِپریدىِرنگشِکٌِترانٌ
 :گفتٍِِزد

 .ِشًیادِخَبٌِحالوٍِِزندمِنن...ِِزندمٍِِکردمِطبیعیِزایهان...ِننِ-
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 :گفتٍِِدادِيلِراِتختِپرستارِریختندِنیِاشکِشادیِازِدٍتایشانِير

 گٌ؟ِنیِچیِگریٌِبیادِقشنگِشیرتِتاِبخَابیِبایدِاالنِتَِدختر.ِنیَردینِدرِننوِاشکِتاِببرنتِ-

 :گفتٍِِرساندِفلَرِبٌِراِخَدش.ِاستِنشغَلِپرستاریِایتگاىِباِفلَرِدیدِآندِکٌِخَدشِبٌِشًیاد

 ببینو؟ِکجاِرٍِدنترمِ-

ِبشَرنشِبردنشِگٌِنیِپرستارِخانَمِپرسددمِنیِرٍِيهینِداشتوِاالنِ- ِنانانشِبردنِيرنَقع.
 .ببینیشِتَنیِنیِبدىِشیرش

 :گفتٍِِدادِنشانِراِرايرٍِتٌِانگشتِباِایستگاىِپشتِپرستارى

 .ِبرنِنیِدارنِشهاستِتَزادِابنِکنوِفکرِاٍنجاستِ-

ِدستشِرٍیِراِدخترشِِترانٌِشدند،ِاتاقِداخلٍِقتی.ِدٍیدندِترانٌِاتاقِسهتِيردٍِفلَرٍِِشًیاد
 .ِشدِرفتنِصدقعِیربَنِنشغَلٍِِرفتِجلَِفلَر.ِدادِنیِشیرِاٍِبٌٍِِبَدِخَاباندى

 (ترانٌ)

ِباِترانٌٍِِخَردِنیِشیرٍِلعِباِدخترک!ِبَدِکردىِزندىِراِِترانٌِزدتنًایشِنیکِباِکَچَلَِدخترِانگار
 :زدِلبٍِِکردِنَازشِراِصافشٍِِبَرِنَيای.ِکیکردِنگايشِلذت

 .دارمِدٍستَنِخیلی.ِتَِکنارِدر...ِباشوِپدرتِکنارِدرِبازمِتَنوِنیِکٌِخَشحالوِخیلیِ-

ِراِاشِنَىِیکوٍِِبَسیدِراِاٍِفلَر.ِافتادِدرِبٌِچشهًایشِترانٌِفلَرِکردفتنِقطفٌِقربَنِصدایِبا
 !کردِخالیِشًیادِاندنِبرایِراِاتاقِزٍدِخیلیِانا.ِکردِنگاى

ِایستادِتختِکنارِاتاق،ِداخلِشًیاد ِیِجهرىِخَردنِشیرِبٌِخیرىِيردٍٍِِبَسیدِراِترانٌِپیشرنیِ .
 :گفتِترانٌ.ِبَدندِعشقشان

 بذاریو؟ِچیِرٍِاسهشِ-
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 :گفتٍِِکردِنَازشِراِترانٌِنريایِشًیاد

 .کنِانتخابِتَ!ِستِترانٌِاٍنوِبلدم،ِدخترٍنٌِاسوِیٌِفقطِننِ-

 :گفتِزنانِلبخندٍِِکردِنَازشِراِدخترشِسفیدٍِِتپلِيایِلپِترانٌ

َرنساِ-  خَبٌ؟ِپ 

 :گفتِبگیردِچشوِپرنساِازِاینکٌِبدٍنِشًیاد

ِعالیِ ِ- ِجیگرم. ِکچلوِچاقِنردِیٌِياشِعاشقِبینِشٌِبزرگٍِقتیِیعنیِتَعٌِشبیٌِنَنِبچٌِ
 يست؟

ِيیچ.ِکنٌِخَشبختشِبتَنٌِبیشترِشایدِکچلٌِاٍنِباشٌِیادشِبایدِانا.ِِکنٌِانتخابِخَدشِبایدِ-
 .باشٌِنًوِياِآدمِاخالقِاندازىِِنهیتَنٌِچیز

 اٍنَقت؟ِچراِا؟ِ-

ِخَشٍِِخَشگلِنردِصدتاِبٌِنیارزىِنًربَنِیِگندىِشیکوِکچلِعاشقِنردِنَیِتارِیٌِچَنِ-
ِبدیوِیادِبًشِباید.ِبشٌِظَايرِدرگیرِدخترمِنهیخَادِدلو!ِندارنٍِفاٍِِنجابتٍِِنردٍنگیِکٌِيیکل
 !ِخیلی.ِارزشٌِباِخیلیِياِآدمِباطن

 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ***** 

ٍِِنیخندیدِنستانٌِبَد؛ِچسبیدىِنحکوِراِاشِبَقیِکالىِکَچکشٍِِتپلِيایِدستِباِکٌِيهانطَر
ِنیدٍیدِدٍستانشِباقیٍِِنرصادِدنبال ِبَدِشدىِبازیِقاطیِيوِفلَرِپرنساِدرخَاستِبٌ. ِترانٌ!
 :دادِادانٌِراِبحخِستارىِبٌِرٍٍِِگرفتِپرنساِازِچشو
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ِرٍِرٍزِکلِنهیخَابٌِظًراِدیگٌِاصالِاالنٍِلیِنهیخَابیدِحسابیٍِِدرستِاٍندِدنیاِبٌٍِقتیِاز_ِِ
 .بیدارى

 :گفتٍِِکردِکفیِراِبَدِظرفشَییِداخلِکٌِقالبیِبَد؛ِآندىِآشپزخانٌِبٌِکردنِکهکِبرایِکٌِستارى

 !دربیارىِرٍِپدرتِتاِنَندىِکردیِداریِبچٌِسالِپنجِاٍلشٌِحاال_ِِِ

 .ِکردندِخندیدنِبٌِشرٍعِيردٍٍِِگرفتِاشِخندىِستارىِلحنِازِترانٌ

ِآندِپذیراییِبٌِخَابشانِاتاقِدرِازِشًیاد ِبَدِبردىِپناىِاتاقِبالکنِبٌِکشیدنِسیگارِبرای. ِندل!
ِنَزیکِصدایِکٌِپذیراییِبٌِتاِنیشدِردِاپنِجلَیِازِبایدِاٍلِکٌِبَدِایِگَنٌِبٌِشانِخانٌِطراحی
ِشادی ِبرٍدِبَدِکردىِپرِراِفضاشِیِيهٌِ ٍِِگذاشتِاپنِرٍیِفندکشِيهراىِراِسیگارشِجعبٌ.
 !ِنبَدِسیرابِاشِدلتنگیِعطشِيوِينَز.ِایستادٍِِشدِترانٌِیِخندىِنحسَر

ِبٌِداریِنعناِلبخند.ِرفتِبیرٍنِآشپزخانٌِازٍِِکردِخشکِسینگِبغلِیِحَلٌِباِراِدستًایشِستارى
 :گفتٍِِزدِنشدِاٍِعبَرِنتَجٌِکٌِشًیاد

 .بیایوِعرٍسیشِجشن.ِشًیادِآقاِباشٌِنبارک_ِِ

 :گفتٍِِکندِترانٌِکردنِنگاىِازِدلِاجبارِبٌِشًیاد

 .باشیدِسالنت_ِ

ِشدِآشپزخانٌِداخلِشًیادِپیَست؛ِجهعِبٌِکٌِستارى ٍِِپختٌِخَدشِکٌِکیکیِظرافتِباِترانٌ.
ِدٍستِشًیادِکٌِياییِکیکِيهانِاز.ِدادِانتقالِنايارخَریِنیزِرٍیِبٌِیخچالِازِبَدِکردىِتزئین
ِداشت ِبَدِخبرىِپختنشِدرٍِِنیپختِشًیادِاصرارِبٌِعصرِيرِترانٌِکٌِياییِيهانِاز. ِترانٌ!
 :گفتٍِِزدِایِدلبرانٌِلبخند.ِِاٍردِباالِراِسرشٍِِکردِحسِراِشًیادِنگاىِسنگینی

 !تنًانِعزیزمِنًهَناِپیشِبرٍ_ِ
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ِلحنِبا.ِنیگرفتِکامِسیگارشِازِکٌِياییِنَقعِيهانِنحلِدرست.ِکردِریزِراِچشهانشِِِِِِِشًیاد
 :گفتِداریِتب

 بزن؟ِننِبرایِفقطِرٍِِرژِاینِنگفتو_ِ

ِشیطنتِباٍِِدٍختِشًیادِچشهانِدرِچشو.ِداشتِفاصلٌِسانتِیکِشًیادِآغَشِباِدیگرِِترانٌ
 :گفت

 .ِبَدِستِلباسوِبا_ِ

 :گفتٍِِدادِتغیرِراِلحنشِبعدٍِ

 !دخترنَنٌِتَلدِشبِیٌِحاال_ِِ

ِشًیادِازِکهیِترانٌ!ِبکَبدِترِتندِشَدِنجبَرِشًیادِقلبِکٌِطَری.ِکردِترِعهیقِراِلبخندشِبعدٍِ
ِيوِينَزِانا.ِنخَردِبًوِتزئینشِکٌِبگذاردِکیکِازِنناسبیِجایِراِپنجِعددِشهعِتاِگرفتِفاصلٌ
ِجاییِازِنیدانستِخَبِاٍ.ِنگرفتِفاصلٌِدیگرِترانٌ.ِنیکردِِاستشهامِخَبیِبٌِراِشًیادِيایِنفس
ِسیگارِبَیِانا.ِنکردِشدنِدٍرِبرایِتقالییِپس.ِنهیشَدِدیدىِخانٌِآشپزِيستندِيایشانِنًهانِکٌ
 :گفتٍِِبردِفرٍِکیکِدرِآيستٌِراِشهع.ِکردِحسِرا

 ِکشیدی؟ِسیگارِباز_ِ

 :گفتٍِِفرستادِبیرٍنِصداِباِراِنفسشِبعدٍِِکشیدِنفسِراِترانٌِعطرِشًیاد

 !شادیِفرطِاز_ِ

 .باشِخَدتِنراقبِىِشدِکٌِننوِبرای.ِدارىِضررِبرات_ِ

 .نیکنوِجایگزینشِِرٍِیچیزیِپسِباشٌ_ِ

 :گفتٍِِگذاشتِکیکِسینیِنزدیکِراِنصرفِیکبارِيایِدستیِپیشِترانٌ
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 رٍ؟ِچی_ِ

 !لبات_ِ

 :گفتِبًتِباِبرگشتٍِِخندیدِترانٌ

 چی؟ِچی_ِ

 :گفتِشدِغرقِترانٌِچشهانِآبیٍِِسبزِدرِکٌِيهانطَرِشًیاد

 ...ِبجاشِبکشوِسیگارِخَاستوٍِقتِير_ِ

َرنساِصدایِباِشًیادِحرف  :شدِقطعِپ 

 ...نانانِآی_ِ

ِسریعِشًیاد.ِبرسندِنیکشیدِجیغِکٌِپرنساِبٌِتاِزدندِدٍرِراِنیزِخَدِطرفِازِکدامِيرِترانٌٍِِشًیاد
 :گفتٍِِکشیدِِآعَشِدرِراِپرنسا

 بابا؟ِعرٍسکِشدىِچی_ِ

ٍِِنرمِنَيایِشاخٌِسٌِازِکٌِکردِاشارىِنَیشِکشِبٌِبَد؛ِپیچاندىِراِلبانشِکٌِيهانطَرِپرنسا
ِبَدِآٍیزانِاشِطالیی ٍِِشدِجهعِنیکندِحسِپرنساِاالنِنیدانستِکٌِدردیِازِاشِقیافٌِترانٌ.
 :گفت

 .بشوِفداتِنیکنوِبازشِاالن.ِنانانِبگردم_ِ

ِکیکِبٌِچشهًایشٍِِکردِپاکِراِيایشِاشکِدستِپشتِباِپرنسا.ِکردِرياِراِکشِآرامِبعدٍِ
 :گفتٍِِکَبیدِبًوِراِدستشِدٍِير.ِافتاد

 .کیکِآخجَن_ِ

 :گفتِترانٌِبٌِرٍِغزالٌ.ِشدِآشپزخانٌٍِاردِترانٌِیِخالٌِغزالٌِِيهراىِفلَر
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 خَشهزى؟ِکیکِاینِکَِپسِبابا!ِياِندارینِنًهَناِشیکوِازِخبرِکردینِخلَتِبايوِنجنَنٍِِلیلی_ِ

 :گفتٍِِخندیدِفلَر

 .برداشتٌِرٍِخَنٌِعطرش_ِ

 :گفتٍِِزدِلبخندِترانٌ

 .نیارمِاالنِچشو_ِ

ِبرٍندِبیرٍنِخانٌِآشپزِازِيهٌِتاِکردِصبرِشًیاد ِشدِرٍانٌِياِآنِدنبالِيوِپرنسا. ِترانٌِسهت.
 :گفتِآرامٍِِبرگشت

 

 !دارمِدٍست_ِ

ِآندِکشِترانٌِلبخند ِازِنیشد؛ِپذیراییِداخلِشًیادِدنبالِکٌِيهانطَرٍِِکردِبلندِراِکیکِسینی.
 :گفتِگَششِکنارِسرِپست

 !بیشترِنن_ِ

ِفندکشِباِشًیادٍِِديدِقرارٍِسطِنیزِرٍیِراِکیکِترانٌِتاِزدندِدستِيهٌ.ِشدندِجهعٍِاردِبعدٍِ
ِحسِلحظٌِآنِدرِترانٌ.ِکندِرٍشنِبَدِشهعِکردنِفَتِننتظرِزدىِشگفتِکٌِپرنساِبرایِراِشهع
.ِداشتِدٍستِيهیشٌِکٌِآنطَر!ِبَدِخَدشِشًیادِکنارِدر!ِاستِخَشبختِداشتِباٍرٍِِنیکرد
.ِبگیردِدیپلوِيوِشًیادِتاِکردِکهکِترانٌِبعدٍِِبگیرد؛ِراِدیپلهشِبَدِکردىِکهکِترانٌِبٌِشًیاد
 .نیکردِنگاىِپرنساٍِِشًیادِعزیزش؛ِدٍِبٌِلبخندِباٍِِکشیدِعهیقیِنفسِترانٌ

 

 (پایان)
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 زیباِرنانِاینِنَشتنِبابتِعزیزِرضائیِنرضیٌازِِتشکرِبا

 کنیدِنراجع89ٌِناٍلِِسایتِبٌِبیشترِيایِرنانِدانلَدِبرای

wWw.Novel98.Com 

 

 ٍحشیِصبَرِ :ِِعنَان

 رضائیِنرضیٌ:ِِنَیسندى

 89ِناٍل:ِآراییِصفحٌٍِِطراحی

ِ  wWw.Novel98.Com:ِِسایتِآدرس

https://telegram.me/novel98ِ  کانالِ:ِِآدرس

 https://www.instagram.com/novel98_officialپیجِاینستاگرامِِ:ِ

 Novel98.official@gmail.comایهیلِانجهنِ:ِ

 

 

َنِبٌِصَرتِفایلِدرِقابلِتَجٌِنَیسندىِيایِکٌِقلوِخَبیِدارنٍِِدٍستِدارنِرنانٍِِآجارش
ِننتشرِبشٌِنیِتَننِباِناِدرِتهاسِباشنِیاِعضَِانجهنِناِبشن.89ِسایتٍِِکانالِناٍلِ

ِ

ِ
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