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اش  تا شانٌ یتخت انداخت، شانٌ را از داخل کشَ برداشت ٍ نشغَِل نَيا یلباِس قرنز را رٍ
 .شد

 ند؟یایبَد تا دٍبارى در ب دىیطَل کش  چقدر

 ناى؟ شش

 سال؟ کی

 ...نٌ

 .دٍ سال گذشتٌ بَد االن

 .سکَِت عذاب آٍرى اتاق شد ی شکنندى یآينگ یرفت ٍ صدا اش یگَش سهِت 

 شدى بَد؟ شیيا آينگ چند سال بَد نرحو زخو نیا

 سال؟ دٍ

 ...دیشا

 

 يات یباز  ٍَنٌیتَ د ادیينَزم بٌ "

 "ادیتَ راى ب یپايام کنار پا خَادین دلو

 

 .زدیاشک نر یا قطرى دىیعشِق پَس نیا یکردى برا عًد

 .خَدش بٌ قبرستاِن عاشقان فرستادى شد یيا کٌ با دست یعشق يهان
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 لرزىیدستو ن ادیينَزم با جَن ٍ دل اسهت ن"

 "ترسٌین یدٍر  نیاز ا یکٌ بدجَر  یاٍنو اٍن نن

 

 .سراغش را نگرفت یکٌ کس یدٍ سال نیاز ا د،یترس ین آٍا

 .اش را نداشت شهارى یخشک شد کٌ کس یا یکٌ چشهش بٌ گَش یدٍ سال نیا از

 .سپردى شدى باشد یکٌ بٌ فرانَش دیترس ین

 !نفرت با

 یزندگ نیا ی ادانٌ یبرا اش یتهاِم دلخَش زد،یچشهک ن شینخاطب يا نیکٌ ب ی( انی)ک آن
 .بَد

 .یکیغرق در تار یِ زندگ يهان

 ...بَد  شیيَا ش،یاسو در نخاطب يا نیا

 ...بَد آبش

 ...بَد شیغذا

 .گرفت یچشهانش ن  یرا جلَ یگَش ی ٍ صفحٌ کرد یکز ن یا اٍل فقط ساعت يا گَشٌ یرٍزيا

 ...یٍاکنش چیي بدٍنِ 

 

 تَ شدى داغَن داغَن یدلو ب نیآرٍم قدم بزن کنار نن آرٍم بب"

 "تهَم خاطرى يانَن یشًر جانَندى جا َاریدر ٍ د یرٍ
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 ...رٍز ٍ ير رٍز ٍ ير رٍز ير

 .با خَدش کرد ین نرٍر

 .لحظٌ نیيهان اٍل تا آخر از

را بٌ اٍ  ایپاسِخ دن نیبًتر انیگفت کٌ دٍستش دارد ٍ ک انیبَد بٌ ک نیکٌ آٍرد ا یشانس تنًا
 .داد

 ..نیجًان بَد در يهان حال بدتر ی بَسٌ نیبًتر

 .کرد ینه شیافتادى بَد ٍ ريا شیرٍ یکٌ عذاب ٍجدان نانند بختک دیآ ین ادشیلحظٌ را  آن

 

 چرا سَزمین رتویينَزم درگ"

 "تهَم خاطرى يانَن ادیبارٍن بٌ  ریز رمین

 

 .افتاد زین یبٌ رِژ قرنز رٍ نگايش

 .دیآ یبٌ آٍا ن یچٌ رنگ دیبگَ انیکٌ ک دیبٌ آن اندازى نرس یحت شان یعاشق عهرِ 

 .دیدٍ سال عذاب يو نرس نیا ی بٌ اندازى شان یعاشق عهرِ 

 

 تَ یبرا زنٌیتَ پر ن یکٌ برا ینن اٍنو يهَن"

 (ٍ آرش حینس  آخٌ تهَم رد پاتَ")آينگ آرٍم قدم بزن از یجا گذاشت تَ
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 .در از جا پراندش یِ شدِن ناگًان باز

 .پشتش را نگاى کرد نٌیآ از

 

 ؟یچرا ينَز آنادى نشد -

 

 .گذاشت ٍ رژ را در دست گرفت  زین یرا رٍ شانٌ

 

 .نوییپا گٌید قٌیتا دى دق -

 

 یشد رٍ یا بستٌ شدِن در بغِض يزارى یاز اتاق خارج شد ٍ صدا یحرف چیبدٍِن ي آرنان
 .شیگلَ

اش  را از چًرى تینعصَن ،یٍل آند یقرنز بٌ آٍا ن د،یکش شیلب يا یرا آرام ٍ با دقت رٍ رژ
 .گرفتین

 .دٍست داشت شترینظلَم را ب یآٍا انشینطهئنًا ک ٍ

 .باباجان جا ناندى بَد ی بَد در بالکِن خانٌ یکٌ دٍ سال  یتینعصَن يهان

 .تخت برداشت یرا بٌ پشت فرستاد ٍ لباسش را از رٍ اش دىیاتَ کش ینَيا

 !بٌ رنِگ قرنز ریلباس شب از جنس حر کی
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 .يا ُانس گرفتٌ لباس نیبَد کٌ با ا یسال دٍ

 .کٌ چقدر پست شدى است دیبا خَدش لج کند ٍ بگَ خَاست ین  انگار

 ...دٍ سال نیا ٍ

 ...سخت گذشت چٌ

 .اتاق خارج شد  را برداشت ٍ از اش  یدست فیٍ ک دیرا پَش  لباس

 .نییتا پا شدند یدٍم دٍ شاخٌ ن ی کٌ از طبقٌ ستادیيا ا پلٌ یباال

 .ییقطَِر طال ی فرفرژى یيا با نردى ییطال دینرنِر سف یيا پلٌ

 .آند نییگَش فرستاد ٍ قدم بٌ قدم پا را پشِت  شینَيا

گذاشتٌ بَد ٍ االن چٌ نايرانٌ آنًا را تک بٌ  اش یزندگ اىِ یلرزان پا بٌ کاِخ س یقدم يا نیيه با
 .دیآفر ین ریگ نفس یا ٍ صحنٌ آند ین نییتک پا

 .آٍرد یبند ن شٌیرا يو از بن ٍ ر  کٌ نفِس خَدش یا صحنٌ

 .کار نبَد نیاٍ آدم ا آخر

 .یکن دایپ یتَانست ینه تیجز نظلَن یگر ید زیچ شانیيا چشو در

  گر؟یبَد د نظلَم

 .شد ینه کایآنر یِ شهال ی در نحَطٌ فیکح یيا ینًهان یِ نظلَم نبَد کٌ االن راي اگر

 .کرد ین دادیکٌ فساد در آن ب ییجا

رفتن يا   ینًهان نیٍ ا کرد یافکارش غرق ن یايیس نیکٌ اٍ را ب یا یی. تنًادیترس ین ییتنًا از
 .دادین حیبا آرنان را بٌ آن ترج
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 .گرفت ٍ بر تن زد  را از دست خدنتکار اش ینشک یِ نار   پَست یپالتَ

را  شیيا عادت نکردى بَد کٌ اگر عادت کردى بَد چشو نجایآلَد ٍ سرد ا نٌ یيو بٌ يَا ينَز
 .پَشاند یاز اشک نه یاٌ یال

 ی بَد ٍ بًانٌ دىیصَرتش تراش یبر رٍ دىینچک یيا اشک نیا یيا برا دٍ سال بًانٌ نیا در
 ...انرٍزش

 .بَد یناگًان یسرنا

 .گرفت یعقب جا یصندل یاٍ باز کرد ٍ اٍ رٍ یدر را برا نگًبان

 .در دلش داد یدر کنار خَد فحش دنشیبا د یآن نردک، جلَ خَايد نشست ٍل کرد ین فکر

 

 .یشد بایز -

 

 .بَد ریناپذ رییپَزخند تغ نیدادى باشد ا رییچٌ را تغ  ير

 .را داشت انشیبَد؟ کاش نبَد ٍ فقط ک بایز

 یدر حال افتاد ینه بیکشَر، غر نیٍجَدش را داشت ٍ در ا تینًربانش را داشت، آن انن نگاى
داشتند  ادیکٌ جانش بَد اٍ را بٌ  یانیک زش،یعز ی  در زادگايش، خانَادى دانست ینه یکٌ حت

 .نٌ ای

بعد از بًبَد  یحت گايش یگاى ٍ ب یاش نشست، درديا نعدى ینگفت ٍ دستش رٍ یز یچ
 .نرفتٌ بَدند نیکانلش از ب

 .بٌ حرکت در آند نیعالنت دست آرنان ناش با
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 .دادى بَدند یرا در خَد جا یادیز یيا کٌ آدم یشلَغ یيا ابانیشدند از خ رد

را  یداشتند کٌ نگاى ير عابر  یر یچشهگ  یيا ینَقع از شب نَرپرداز  نیتَرنتَ در ا یيا ابانیخ
 .کردند یخَد ن ی رىیخ

ارتفاع  نیناش یدٍد ی شٌیاز ش شد یباز يو ن یبَد ٍل ادیز CN شان از برج فاصلٌ نکٌیا با
 .کرد ین یاطرافش حکهران یيا برج گریداد کٌ بٌ د صیآن را تشخ یا پانصد ٍ خَردى

 .داشتند ینختلف یيا یيا ٍ سبک زندگ کشَر ندل نیا نردم

  .شد یٍ رد ن زد یتنٌ ن ٌینشرٍب، تلَ تلَ خَران بٌ بق یا شٌیبا ش یکی

چاقَ نداشت   کو از شیبراق کٌ خط اتَ یسانسَنت ٍ کت ٍ شلَار نشک فیک کیبا  یگر ید
 .شد ین اش ییسر بٌ يَا یيا برا نهتدد رانندى یيا فرٍ بردى ٍ باعخ بَق اش یسرش را در گَش

 .گرید یچند ندل زندگ ٍ

 .ناند رىیشًر خ نیدر ا ینفر آخر  یچشهش بدجَر رٍ يا نیا ی يهٌ نیاز ب انا

از اٍ دٍر شدند انا، در ذينش آن دختر نَ  کینبَد ٍ با باز شدن تراف اریٍقت با اٍ  چیي شانس
 .پسر کنارش حلقٌ کردى بَد، يک شدى بَد ی شاداب کٌ دستانش را دٍر بازٍ ینشک

شان از با يو بَدن یيا نداشتند کٌ بٌ حتو داشتند انا، ير چٌ کٌ بَد لحظٌ یا یعال یزندگ دیشا
  .شًر بًتر بَد نینردم ا شتریب

 .سر ٍ تٌ آٍا یب یاز زندگ نخصَصاً 

 !نٌ آٍا؟

 .آٍا نبَد گریکٌ د اسهش

 ...گرفتٌ بَدند ٍ چارىیدختر ب نیاسهش را يو از ا یحت
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 .کرد یرا چقدر درناندى حس ن خَد

 .تَرنتَ افکارش را پس زد لیاص یاز بنايا یکی یجلَ نینتَقف شدن ناش با

 .يا را از بر بَد نیا تهام

 .بزرگ انا، دلًرى آٍر آرنان یيا تَسط نگًبان، قفل شدن دستانش در دست نیشدن در ناش باز

 .تَسط خدنتکار شیپالتَ گرفتن

تهام غو ٍ اندٍى ٍجَدش را در  یخَانندى کٌ انگار  کیٍ  تاریٍ گ الَنینَاختن ٍ یصدا دنیشن
 ....بَد ٍ ختٌیر شیصدا

 یيا یاز نَرپرداز  یِسن در حال رقص تانگَ بَدند ٍ نٌ خبر  یرٍ قاً یيو آن ٍسط، دق ینفر  چند
خَن را بٌ شدت باال  نیکٌ آدرنال ییيا بَد ٍ نٌ آينگ کردند یحرکت ن عیکٌ سر یا یرنگ

 .بردند ین

 .را بٌ خَد جذب کردى بَد یادیز یيا پَستش، نگاى یدیسف بیقرنز لباسش با ترک رنگ

 .يا با حسادت با حسرت ٍ زن نرديا

انا، چٌ  خَاست یرا نه نیٍ اٍ ا داد یخهار نشان ن یز یاز يرچ شیاٍ را ب نشیغهگ نگاى
 بکند؟ تَانست ین

 داشتند؟ یینها رخ یجزء چشهانش برا ییجا شیيا ٍ عذاب يا غو

 .کٌ نداشتند قطعاً 

 

 ن؟یرزال-
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 .نگايش را نعطَف چشهانش کرد کشیتار یخَاندن اسهش تَسط نرد رٍزيا با

 

 .زیسر ن ویشام حاضرى، بر -

 

 دٍ ساعت آنقدر با سرعت گذشتٌ بَد؟ چگَنٌ

را يهگام  شیيا جا کرد ٍ قدم سرخ جابٌ ی شدى کَرینان یيا دستانش با آن ناخن نیرا ب فشیک
 .با آرنان برداشت

 .خَب بَد زشیچ کیداشت  یچٌ بد ير

 .را نداشت نیشدن بٌ رزال کیکس از ترسش جرئت نزد چیي

 آرنان پس کجا بَدند؟ یدختر ناندى بَد کٌ خالف يا نیا ٍ

 ...جز اصالت نداشتند ٍ یز یچ یشگیيه یيا ینًهان نیا

 دانست؟ ین ینًفتٌ بَد ٍ چٌ کس  یزار  اصالت لجن نیدر بطن يه دیشا

ٍ  دیخر یا در پس پردى دیشا شدند یعهارت يا برگزار ن نیکٌ در ا ییيا شگاىیيا ٍ نها یگالر 
 .را در خَد داشتند یگر ید یيا  فرٍش

 .شد یتر ن جیبَد ٍ ير رٍز گ جیگ

 تینًا یکٌ ب شیيا ٍ با چشو دىیاٍ عقب کش یرا برا یآرنان صندل دیخَدش کٌ آند د بٌ
 .بَدند، ننتظر نشستن اٍست انشیک یيا بٌ چشو ٌیشب

آن را با دستانش باال نگٌ دارد  شَد ینجبَر ن کند، ین تیلباسش اٍ را در نشستن اذ ریحر دانن
 .بندد یاش ن برينٌ یساق پايا دنیٍ حال چشهانش را با د
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برداشتٌ  ست، یپارس یاز طرح يا دیکٌ تقل یا ترنج نقرى یياٌ یبا حاش شیآرکَپال رٍبرٍ بشقاب
 .ندگردا یبرن شیبعد دستان آرنان است کٌ آن را پر شدى با سَپ بٌ جلَ یٍ که شَد ین

 .شَد یبشقاب ن خیٍ چشهانش يهانگَنٌ ن کند ینه تشکر

از سَپ را نزى  یٍ که دارد یشدى را برن دىیچیپ یدستهال انیکنار بشقابش کٌ نرتب ن قاشق
 .کند ین

زرشک کٌ  ی فلفل قرنز ٍ چند دانٌ زیاز ذرات ر یحاک یدارد. تند یاست، طعو خاص خَشهزى
 .کننَ یجهع ن یرا که شیرا بٌ سَپ دادى، لب يا ینیریطعو نسبتا ترش ٍ ش

 .کو دارد هَیل یترش یيو خَب است ٍ تنًا که اش یشَر 

جابت  یدختر  یرا بردارد ٍ يهزنان با برداشتنش نگايش رٍ هَیتا ظرف ل برد یرا جلَ ن دستش
 .ندینش یکٌ درست کنارش ن ناند ین

 .آن دختر ناشناختٌ گریراستش آرنان ٍ سهت د سهت

 .دیآن را از دستش کش یکس هَیکردن آبل زیسرر یکٌ خو شد برا دستش

 

 ؟یکن ینیب شیعذاب بعدش رٍ پ یتَن یبرات ضرر دارى. خَدت نه هَیآبل -

 

 گذشتٌ بَد؟ ٌیشب اش یز یٍ حال چٌ چ کرد یاگر يو بَد با خَدش لج نه اینبَد  لجباز

تر از آنچٌ قصد داشت در  شیرا ب هَیچشهان آرنان پرتاب کرد ٍ آبل یرا بٌ سَ زشیت نگاى
 .کرد زیسَپش سرر

 .بَدند ٌیٍ آخر پر از گال زدند ین ادیفر کرد ین یفرنان کٌ بر فضا حکو یسکَت نیدر ا چشهانش
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 چیي زانویاز عز یدٍر  یيا در کنار عذاب رٍز یدیاس یهَیعذاب آن آبل گفتند یچشهانش ن حتها
  .است

 .اش یآينِگ عذاب زندگ نیا یترک يا نِ یدرد غرق خَايد شد ب نیا یعنی چیي

 

 .خَشو اٍند ا،ید یخَب حرصش ن -

 

 ستادىیترش شَد، در دستش ا دست کیکٌ در حال يو زدن سَپ بَد تا  یتعجب قاشق با
 .ناند

گردنش نرتب کَتاى  ی هٌیکَتاى کٌ تا ن یلخت ٍ نشک یبا نَيا اش یکنار  یحرف را دختر  نیا
ٍ صاف، بر زبان آٍردى  دیسف تینًا یب یٍ پَست یخی یٍ چشهان آب یغرب ی شدى بَد با چًرى

 .بَد

  .بَد رایيو گ شیصدا

بَد  نیرزال نیيو شدى بَد ٍ ا دینَفق شَد ٍ شا یدر صنعت خَانندگ تَانست یحتو کٌ ن بٌ
 .نگٌ داشتٌ بَد خبر یاطرافش بٌ شدت ب یدٍ سال خَدش را از فضا نیکٌ در ا

 

 بلٌ؟ -

 

 ینخهل لباسش احاطٌ شدى بَدند را جلَ آٍرد ٍ با تکان آران ینشک ی پارچٌ انیکٌ ن دستانش
 .عقب فرستاد یرا که شینَيا
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  .يستو ناینن ال -

 

 .تکان داد ٍ يو زدن سَپش را از سر گرفت یسر 

 

 .نیخَشبختو، رزال -

 

 .ٍ بانزى بَدند نینهک شیيا خندى

 

کٌ از يهٌ بٌ آرنان  یآرنان ٍ؟ خصَصا نن یکایاز نزد یکیٍ نشناسٌ؟  نیرزال یکس شٌینگٌ ن -
 .ترم کینزد

 

 یرٍ یاش بدشکل نداشت انا، آن تکٌ از جهلٌ یتیايه چیي شیبٌ آرنان برا اش یکینزد
 .دیکش یاعصابش خط ن

  اٍ را نشناسد؟ یکس

بَد ٍ نًارت زبان  یخصَص هارستانینبَد. تنًا عانل شناختٌ شدنش آن ب یاٍ کٌ فرد خاص آخر
 .زدش در تخصصش

 !شناختٌ شدن نداشت یبرا یگر ید لیکٌ دل ٍگرنٌ
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 .نبَد گریبَد کٌ د یيو دٍ سال اش یکنجکاٍ تیخصَص

خش دار  یکٌ صدا ردیتکان داد ٍ خَاست خَردن آن سَپ خَشهزى را از سر بگ یسر 
 .نشت زد  شیيا اش بٌ گَش نردانٌ

 

 .نن نباشٌ ییبدگَ دٍارمیان نا؟یال یزن یگَشش پچ ن ریز یدار  یچ -

 

از  نیبَد؟ ٍ باز يو رزال دایيَ شیآجارش در صدا نگَنٌیکٌ ا کرد یيو ن یشَخ داً یجد آرنان
 .خبر بَد یب اش ینابَدگر زندگ دیجد عتیطب نیا

 

 . نیبَد با رزال ییاٍى نٌ آرنان، فقط آشنا -

 

 ...نبَد، اٍ نیرزال اٍ

 یکردى بَد ٍ رٍ رانیعشق را ٍ ی نَسازى نیا یبینرد بٌ طرز عج نیبَد ٍ ا انشیک یآٍا
 .کاخ سلطنتش را برافراشتٌ بَد  شیيا خرابٌ

بغض را  نیاز ا یتَانستند که دیاش شا سرد شدى اتیرا باالخرى بٌ ديان برد ٍ نحتَ قاشق
 .ديند یفرار 

 . نبَد نیسَپش يو دلنش گریٍ د دیآرنان را شن ی تک خندى یصدا

 .آنرا تلخ کردى بَد ادیز یهَیآبل

 .نداشت گریيو د ییاشتًا
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 .اش رٍ بٌ راى نبَد باز يو اٍضاع نعدى نیبَدند ٍ رزال یاصل یغذا دنیدر حال چ يا خدنتکار

باز  یبرخاست ٍ خَد را بٌ فضا یغذا نشانش را پر کرد از پشت صندل یبَ نکٌینحض ا بٌ
 .عهارت رساند

 .افزٍد یحالش ن یبٌ بد زدیکٌ انگار در سرش ن یکشدارش ٍ ضربان یيا نفس یصدا

 .کٌ اٍ را برگرداندند یا ٍ بعد دستان نردانٌ دیرا پشت سرش شن یفرد یيا قدم یصدا

 

 چت شد آخٌ؟ دفعٌیحالت خَبٌ رز؟  -

 

 .آرنان را باٍر کند یيا چشو ینگران تَانست یدستان آرنان شدى بَدند ٍ رز نه ریاس شیيا بازٍ

باٍرش  نیا یدٍ سال آرنان رٍ نیٍ در ا ديند یصداقت بٌ خرج ن شٌیيا يه چشو ندیگَ ین
 .بَد دىیيو خط قرنز کش

 

 .غذا حالو رٍ بد کرد یخَبو، بَ -

 

 .اٍ انداخت ی برينٌ یيا شانٌ یرا از تن در آٍرد ٍ رٍ کتش

 

 شٌیکرد. يهتَ سَپت کار خَدش رٍ  یکرد یکٌ خال ییهَیغذا حالت رٍ بد نکرد، اٍن آبل یبَ -
 .یلجباز 
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 ستیانصاف ن گفت یيا با خَدش ن ٍقت یکرد، بعض کیبًو نزد شتریکت را خَدش ب یيا لبٌ
کٌ پس چشهان  بست یبعد خَدش را بٌ رگبار ناسزا ن یا ٍ لحظٌ یلجباز  نگَنٌیآرنان ا نیبا ا

 چٌ؟ انیناباٍر ک

 

 .خَنٌ ویبرگرد -

 

ٍ دستش را بٌ  ستادیا یقیراست رز را رصد کرد ٍ بعد از نگاى عه ی انگشت شصتش گَنٌ با
 .سهتش دراز کرد

 

 .ویریباشٌ ن -

 

 .قدم برداشتند نیدستش را بٌ دستان ناانن اٍ سپرد ٍ با يو تا ناش نردد

 .آن دٍ با احترام بٌ آرنان دادش دنیآرنان بَد کٌ با د یيا از نگًبان یکیدست  شیپالتَ

در بًبَدش  یر یيو تاج شیيا یشدى بَد ٍ لعنت فرستادن بر لجباز  شتریاش ب نعدى سَزش
 .نداشت

 .خو شد ٍ يهزنان نام آرنان را با نالٌ صدا زد نییبٌ پا یکه

 

 .عیسر هارستان،یرز؟ ادٍارد برٍ ب ستیحالت خَب ن -
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را در  نیرزال ی نالٌ نیخاندان داناٍان بَد، اٍل ی سالٌ نیکٌ نگًبان چند یقرباِن ادٍارد چشو
 .کرد  گو  خَد

 

کرد ٍ درٍن  فیداد ٍ بازٍانش را پنايگاى آن بدن ظر یاٍ را در آغَشش جا یبا نگران آرنان
 .نشست نیناش

 یدادش فضا یچگَنٌ صدا دیتهام ٍجَدش را فرا گرفت تا آنجا کٌ نفًه یحالش نگران دنید با
 .را پر کرد نیناش

 

 .ستیادٍارد تند تر برٍ، حالش خَب ن_

 

 ...حس کرد؛ سرعت باال شدین یرا بٌ راحت نیناش یباال سرعت

 ...خراب نعدى اش حال

  ...شینرد برا کی ینگران

 .دختر بَد نیا یخاطرى تلخ ٍ دٍر برا کی ادآٍری تهانش

  .نرد کنارش را نٌ نیا یکرد ٍل یرا درک ن انیک یيا ینگران

 !چٌ؟ یبرا زدیخَد را بٌ آب ٍ آتش ن نگَنٌیبَد ٍ ا شینسبب تهام درد يا خَدش

 گذرد؟یبستنشان ن نٌیکٌ سالًا از پ ییزخو يا ینرحو گذاشتن رٍ یبرا
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 .شدین شیلحظٌ بٌ لحظٌ دگرگَن تر از پ حالش

 .کردندین یعصب شتریرا ب نینانعلَم آرنان، رزال یيا تقال

را بعد از يفتٌ يا  ششانیخشکش نها یبٌ پًلَ خو شد ٍ سرفٌ يا دیچیک در تنش پ یدرد با
 .دٍبارى اجرا کردند

 .کرد یشد ٍ صَرتش را رنگ ریبٌ رنگ لباسش سراز یعیکو از لبش نا کو

صَرتش را نقابل صَرت خَد گرفت ٍ با انگشت شصتش خَن کنار لبش را  یبا فشار که آرنان
 .گرفت دىینبَد کٌ بتَان آن را ناد یز یچ شیچشو يا یگرفت. نگران

 

 ...یشین ،خَبیشیتَ خَب ن و،یرس یرز،االن ن ستین یز یچ_

 

 .پر حسرتش را با طعو گس درد بٌ زبان آٍرد یزد ٍ سَال رٍز يا یآران پلک

 

 باٍرشَن کنو آرنان؟ دیبا یچٌ طَر  ٌ؟یچ ینشَنٌ  اتینگران نیا_

 

اش چسباند ٍ اصالً  نٌیدستش را پشت سر رز گذاشت ٍ آنرا بٌ س یبا نکخ کَتاي آرنان
 .نداشت یتیايه شیاش کٌ بٌ خَن آغشتٌ شدى بَد برا یچند صد دالر  دیسف راينیپ

 

باٍرم  یکٌ اگٌ االن بفًه دٍنو ین یٍل یک دٍنو یحداقل انرٍز ٍ فردا نٌ. نه یٍل گو، یبًت ن_
 .یکن ینه
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زدى بَد، نحَ کردن  راينشیپ ی قٌیکٌ بٌ  یخاص یتنًا حسن عطر تلِخ چَب سَختٌ  دیشا
 .خَن بَد زینفرت انگ یبَ

 .شدى بَد نیدٍ سال با تن ٍ جانش عج نیکٌ در ا یخَن

 

 .کنو یباٍرت نه چَقتیٍ بدٍن...ي نینن يرٍقت کٌ بفًهو،ا_

 

تَرنتَ خط انداختند، نشان از  ابانیخ یآسفالت يا یکٌ رٍ یگَشخراش ترنز  یصدا
 .داشت دنشانیرس

 یر یتاج چیاش يو ي ییريا یدختر برا یٍ تقال يا دیشدنش اٍ را در آغَش کش ادىیبا پ آرنان
 .نداشت

بٌ  شیپ یرا نحکو تر از ساعت شیشالق يا یکٌ باد زنستان یتند بَد، بٌ حد یلیخ شیيا قدم
 .دیکَبیصَرتش ن

 یرا آٍردند ٍ آرنان رز را بٌ آران یبرانکارد عیآنًا سر دنیکٌ در اٍرژانس بَدند با د یپرستار  چند
  .يهاينگ کنار برانکارد قدم برداشت یآن گذاشت ٍ خَدش با قدم يا یرٍ

 یراى رفتن آرام خو شد ٍ خَن کنار لب يا نیبرداشت ٍ در ح یدیشلَارش دستهال سف بیج از
 .رز را پاک کرد

 .اٍرد، نحبَر بٌ عقب گرد شد یکٌ آرنان ازش سر در نه یبردن اٍ در اتاق با

 .یشگیيه یصحنٌ يا دٍبارى
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 ...دکتر کی آندن

 ...حالش دنیپرس

کٌ در سرش  ییبا طَفان فکريا شدیکٌ قطرى قطرى اش يهراى ن یچند دارٍ ٍ در آخر ِسُرن زیتجَ
 .با خَد داشت یفراٍان یيا یخراب

 .سرم یبٌ قطرى يا ای شدین رىیاتاق يا خ نیا یبٌ پنجرى  ای تینَقع نیا در

 نیکٌ آرنان خَد را بٌ دکتر رساند تا با اٍ صحبت کند. ا دیدر د یکٌ اٍ را تنًا گذاشت از ال دکتر
 ...کرد ینرد را درک نه نیبَد ٍ باز يو...ا تیٍضع نیا یشگیيه یاز صحنٌ يا یکیيو 

 ین هارستانیٍ کارش بٌ ب شدیرز حالش بد ن یيرچقدر يو کٌ سرش شلَغ بَد ٍقت آرنان
  .گذاشت یاٍرا تنًا نه د،یکش

خَن ٍارد اتاق  یگذشتٌ بَد کٌ در باز شد ٍ آرنان با يهان لباس پر از لکٌ  یا قٌیدق ستیب
 .شد

  .بَدند یخَراک یيا کیپالست ی رندىیيو دربرگ دستانش

 .دیکنار تخت رس یرا با پا بست ٍ جلَ تر آند تا بٌ صندل در

 

 .کنٌ ینه تیکٌ رعا شٌ ٌ یدکتر گفت نشکلش از تغذ_

 

 .آٍرد رٍنیب کیرا از درٍن پالست یا َىیزد ٍ آبه یَچکاش کٌ تهام شد لبخند ک جهلٌ

 .گرفت کٌ با پرخاش از آرنان رٍ گرفت نیرا سرش زد ٍ بٌ سهت رزال یکیپالست ین
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 .یم کرد ٍلو کن آرنان، خستٌ _

 

 .فشار داد یباالتر از سَزن سرم گذاشت ٍ که ییدستش را جا آرنان

 

 .بذار جبران کنو یننٌ،ٍل ریباشٌ،يهٌ اش تقص_

 

 .ٍجَد نداشت تیپنًان کردن پَزخند صدادار رز در آن نَقع یبرا یز یچ

 

 ؟یدیرٍ کٌ بٌ لجن کش یا ی؟زندگیرٍ جبران کن یچ_

 

زٍم بَد کار چندان  شینَيا یسهت چپش بَد انا،احساس نگايش کٌ رٍ َاریبٌ د نگايش
 .نبَد یسخت

 

 .کنویبرات جبران ن ،خَدمیرز. اگر يو نذار  ستیناجرا ن یيهٌ  یدٍنیکٌ تَ ن ییزایاٍن چ_

 

 .ستیکٌ اسو نن رز ن نیدٍنو،ا یرٍ ن زیچ ٌینن فقط _

 

 .رنگش گرفت یبرجستٌ انا ب یلب يا یجلَ هتیرا با نال ین
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 .کنٌ داتیاٍن پ خَام یخَدتٌ دختر،نه تیانن یيهٌ اش برا_

 

  خَاست؛یرا ن نیخَدش ا یدختر فاش شَد ٍل نیا تیيَ خَاستینه آرنان

 ...نیب نیدر ا دیٍ شا ستیيهٌ بفًهند اٍ ک کٌ

 ...یخبر 

 ...یحرف

 یشعلٌ يا انیدر حال سَختن است، ن یچَب یآدنک ایسر دن نیبرسد کٌ ا انشیبٌ ک یز یچ
 .عشق اٍ

 .نشست یصندل یاش عقب رفت ٍ رٍ یخانَش دنیکرد ٍ آرنان با د سکَت

 

 ...حَاسهَن دیيَا با یشدى ٍ با تَجٌ بٌ سرنا فیبدنت ضع یهنیا ستویس گفتیدکتر ن_

 

 .آرام آرنان غلبٌ کرد یتخت بر صدا یدستانش بٌ رٍ دنیرز ٍ کَب نیخشهگ ادیفر یصدا

 

 .... تَرٍخدا بس کندٍنو یيهٌ اش رٍ ن دٍنو، ین_

 

 .را در حصار خَد درآٍرد نیخو شد ٍ ير دٍ دست رزال آرنان
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 ؟ید یعذاب ن یکیکَچ زیچرا انقدر خَدت رٍ با ير چ _

 

  .تَانست ننکر آن چشهان شَد یکرد، نه شیبایچشهان ز خیاش را ن یاشک یيا چشو

 . شبايت داشتند انشیبٌ چشهان ک یادیز

 

 ...ییچَن نسبب تهام عذاب يام تَ_

 

 .رز را ريا کرد یيا کرد ٍ کو کو دست شتریشان را ب فاصلٌ

 

 .رز یش ین هَنیپش یٍ بًو گفت نیکٌ ا نیرٍز از ا ٌی_

 

 .رٍش نویآرنان، ا یکرد هَنیپش زيایچ یلیتَ نن رٍ از خ_

 

 یسرم آرنان از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ رز يو چشهانش را با درناندگ دنیکش یٍرٍد پرستار برا با
 .بست

 

***** 
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 .را گشَد نیدر ناش گرشیٍ با دست د دیرنگش را نحکو تر چسب یخی کت

 .را برگرداند شیکرد ٍ رٍ یبا صداکردنش تَسط ادٍارد نکح ندیاز آنکٌ بنش شیپ

 .آرنان را گشَد ٍ ننتظر ناند نیدر ناش ادٍارد

 

 .کنو یيهراي هارستانیشًران گفتند شها رٍ تا ب یآقا _

 

  .را بست ٍ بٌ سهت ادٍارد گام برداشت نشیٍ با ضرب در ناش دیکش یکشدار  پَف

 .کالفٌ کنندى شدى بَدند گرید شیجا یب یيا ینگران

 .بست ینشست ٍ ادٍارد در را بٌ آران یصندل یرٍ فشیدر بغل گرفتن ک با

 .زنان الزم بَد یا قٌیدق ستیب دیکٌ در آن نشغَل بَد، شا یهارستانیبٌ ب دنیرس تا

بًو  شینَضَع با آرنان داشت، ابرٍيا نیکٌ سر ا ییيا دردسر يا ٍ بحخ ٍ جدل یادآٍر ی با
 .شدند کینزد

 .شدى بَد نیبٌ قبَل درخَاست رزال ینانَشتٌ راض یشرط ٍ شرٍط ٍ قرارداديا یبا کل آرنان

 .بَدن بَد نیرزال نیاز آنًا يو، يه یکی

 .نشست شیلب يا یرٍ یبٌ پنجرى لبخند کهرنگ دیسف یبرخَرد دانٌ يا با

 .شد یپَش ن دیکردى بَد ٍ بٌ حتو تا شب تَرنتَ سف دنیشرٍع بٌ بار برف

 .ٍ آن را باز کرد ستادیدر ا یکٌ گشَد جلَ یشد ٍ با چتر  ادىیادٍارد بٌ سرعت پ دنشانیرس با
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را  نیبرف راى برٍد ٍ ا یبلَريا ریز دند،ینان یکٌ آنرا چتر ن ینانع چیخَاست بدٍن ي ین دلش
 .دلخَايش را نخَايد داشت ی جٌینت ی نٌیزن نیکٌ بحخ کردن با ادٍارد در ا دانست ین

از گرنا صَرتش را نًهان  یهیشدن رز گشَدى شد ٍ حجو عظ کیبا نزد هارستانیب ییکشَ در
 .کرد نشینَازش دلنش

 یرا يهراي شیکٌ چتر را جهع کردى بَد ٍ قدم يا یسهت آسانسَر گام برداشت ٍ بٌ ادٍارد بٌ
 .نداد یتیايه کرد، ین

 .را اعالم کرد دنشانیکٌ آسانسَر رس دینرس قٌیدق کی بٌ

 .آٍرد رٍنیبٌ سهت سرپرستار بخش رفت ٍ يهزنان کتش را از تن ب عیسر

 

 ست؟ اتاق عهل آنادى نیکاتر _

 

 .آند ٍ بٌ دنبال رز رفت رٍنیبَد ب ستادىیا شخَانیکٌ پشت پ نیکاتر

 

 .یاتاق يَش بر  ویيو برد هاریبلٌ خانو دکتر، ب _

 

 .زنزنٌ کرد ٍ خَاست بٌ داخل اتاق بردٍ کٌ نکخ کرد ای《خَبٌ》

 .بَد برگشت ستادىیکٌ پشت در ا یسهت ادٍارد بٌ
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 .نن...حالو خَبٌ نزن.. یبزن یا حرف نسخرى یخَا یادٍارد اگٌ ن نیبب _

 

 .جهع کرد یکرد ٍ صَرتش را عصب نییرا چند بار باال ٍ پا دستانش

 

ان. گَر خَدش ٍ  کالفٌ کنندى یلی...َاى...خیلیخ یيا یبگَ...نگران تویعَض سیبٌ اٍن رئ_
 .ياش ینگران

 

 یلباسش بٌ جلَ ضیداخل اتاق رفت ٍ بعد از تعَ گرید یرا گفت ٍ بدٍن انداختن نگاي نیا
 .رفت تا کالى ٍ ناسکش را نرتب کند نٌیآ

 .صَرتش بَد یگذر زنان بر رٍ عیسر ریتاج ی نشان ديندى نٌیاش درٍن آ چًرى دنید

 .شکستٌ بَد نطَریسال گذشتٌ بَد کٌ ا ستیب شیسال انگار برا دٍ

 .گذشتٌ را نداشت یطراٍت سالًا گرید صَرتش

 .گرفت نٌیٍ نگايش را از زن داخل آ دیکش یقیعه نفس

 .اعصابش یبَد بر رٍ یصَرتش سَت نهتدد یکٌ پَزخند رٍ یزن يهان

 

***** 
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 یا برگٌ یشرٍع بٌ نَشتن رٍ سشیآٍرد ٍ با خَدنَ نییصَرتش پا ینَار قلب را از رٍ ی برگٌ
 .کرد

 .بَد زیپزشک يا نتها گریيو با د خطش دست

 بخَايد باشد؟ یکی نیيا بَد کٌ حاال ا زادیا آدم ٌیٍ شب یعاد اش یز یچٌ چ آخر

 

 .یلجباز  یلیتَ خ ؟یدٍن ی...نکلینا نیبب_

 

 .را در يو گرى زد شیيا گذاشت ٍ دست زین یرا رٍ شیيا آرنج

 

خَدت. دٍ ناى طبق  یگفتو کٌ نشکلت کانالً قابل درنانٌ. بٌ شرط يهکار  نن پارسال بًت _
افتضاح تر از قبل  باً یاالنت کٌ تقر تیٍضع نویٍ ا یشد الشیخیب گٌیٍ د یرفت شینن پ ٌیرٍ

 .شدى

 

 قیکٌ داشت، ال یا ٍ پَست برنزى دىیٍرز کلیبا ي شیرٍبرٍ ی سالٌ یا ٍ خَردى ستیب پسر
 .نبَد یسرنَشت نیيهچ

 

 هارستانیبٌ اٍن ب هارستانیب نیباشٌ کٌ نانزدم از ا ادتی دیبا یگیرٍ کٌ ن یدکتر اٍن دٍ ناي _
 ...یلی. رفت ٍ نن يو دلستین گٌیاالن د یيهرايو بَد. ٍل
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شکلش را از  یلینستط نکیع گرشیسکَت باال آٍرد ٍ با دست د یدستش را بٌ نعنا نیرزال
 .دیکش نییچشهانش پا

 

 .کلینا ستین یخَب ی بًَنٌ _

 

 .دیچرخ زیکٌ برداشت بٌ سهت ن یبلند شد ٍ بعد از چند گام عصب یعصب کلینا

 

 .قضاٍتو نکن دکتر یاش نکرد تجربٌ یٍقت _

 

 .پسر ناپختٌ ٍ پرخاشگر رساند نیا یبرخاست ٍ خَد را بٌ جلَ هتیبا نال نیرزال

 

 شیرٍ داشتو. دٍ سال پ یگیکٌ ن یا تجربٌ یٍل کل؟یکٌ بخَام تَ رٍ قضاٍت کنو نا ام ینن ک _
دٍر کردن...االن نن ٍ  وینَجَد زندگ نیتر یکٌ داشتو نن رٍ از دٍست داشتن یبا ٍجَد سرطان

 ...نیبب

 

 .باال برد ٍ بعد بٌ کنار رٍنش کَباند یحرفش دستانش را که نیا با

 

رٍ  ویکٌ زندگ ییبٌ اٍن کسا خَام ی. چرا؟ چَن نجنگو ین یکَفت یزندگ نیم ٍ دارم با ا زندى _
. بٌ نانزد  باشٌ نیيه دی. يدف تَ يو بادنینرس شَنیینابَد کردن بفًهَنو ينَز بٌ نقصد نًا
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...ارادى نن ٍ تَ ٍ ير چیکٌ ي یهار یب نیٍ نختل کنٌ. ا تیسابقت جابت کن کٌ نتَنستٌ زندگ
 .کنٌ یٍ رٍ ن ریرٍ ز ایانقدر نحکهٌ کٌ اگٌ بخَاد، دن یدنآ

 

 .گذاشت کلینا ی شانٌ یرا باال آٍرد ٍ رٍ دستش

 

 . یهار یب نیپس تَ يو بجنگ با ا _

 

آرنان  ی برافرٍختٌ ی گرفت ٍ بٌ چًرى کلینا ی زدى باز شدن در نگايش را از چشهان غو با
 .دٍخت

 .نبَد یزدنش کار چندان سخت حدس

 .را نداشت یجسارت نینچنیجز اٍ جرئت ا یکس

 .رفت زشیسهت ن کلیگرفت ٍ فاصلٌ گرفتن از نا ینفس آرام

 

 .رشَنی. انرٍز برٍ بگ دارٍيات رٍ نَشتو ی نسخٌ _

 

 .گرفت کلینا یبرگٌ بلند کرد ٍ آن را بٌ سَ یرا از رٍ سرش

 

 پسر. بجنگ خب؟ یکن ین کاریچ نویبب _
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 .از اتاق خارج شد یگفت ٍ بعد از خداحافظ یآران 《نهنَن》 کلینا

 :رٍ بٌ رز گفت یشد ٍ با لحن تند نٌیبا بستٌ شدن در، دست بٌ س آرنان

 

 استحناءست؟ یِ پفک ارٍی نیا ای ؟یراحت قدر نیيه ضاتینر ی با يهٌ _

 

 .بَد شیدلخل کشَ لیانداختٌ بَد ٍ در حال نرتب کردن ٍسا نییرا پا سرش

 .را کردى بَد نکاریآرنان خَدش قصد ا یگشت ٍ انگار  یبٌ خانٌ بر ن دیشب شدى بَد ٍ با گرید

 .را نداشت یا صحنٌ نیچن دنیاحتهاالً انتظار د ٍ

 

 نجایا گٌ،ینحرنن. نَرد د هارياشَنیدکتريا بٌ ب یدٍن یٍ ن یدار  یینطهئنًا با اسالم آشنا _
 .شًران یآقا ستینسائل نطرح ن نیکاناداست ٍ ا

 

از کنار سرش رد شد ٍ  یبرٍد کٌ دست رٍنیرا برداشت ٍ بٌ سهت در راى افتاد ٍ خَاست ب کتش
 .در نشست یرٍ

 

 کشٌ؟ین کیبار یکٌ کار دارى بٌ جايا ادىیز تتَنیانقدر نحرن  یعنی _
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 چرخش برگشت ٍ نجبَر شد سرش را باال کی با

 .تا چشو در چشهانش بدٍزد ردیبگ

 

 زىیدرنانش انگ ی ادانٌ یبرا کلیبٌ نا خَاستو یآرنان. فقط ننشدم  ینن ينَز اٍنقدر عَض_
 .بدم

 

 ی باز گذاشتن سٌ دکهٌ ی جٌیآرنان کٌ نت ی برينٌ ی نٌیس یاش را سٌ بار جلَ اشارى انگشت
 .بَد، تکان داد راينشیپ یباال

 

 .از نن کَچک ترى یعنیٍ پنج سالشٌ آرنان.  ستیٍ اٍن فقط ب _

 

 .زد یا یکرد ٍ پَزخند عصب لیبٌ عقب نا یبا حرص سرش را که آرنان

 

.  یشَگر نان گنیزن يا يو ن نطَری. بٌ ایغرب یند شدى تَ کشَريا یندل نیا داً یآخٌ جد _
 .رٍ کردى باشٌ اتیجٍَن یدلت يَا دیگفتو شا

 

 .زد شیٍ ن ختیبرداشت ٍ زير نگايش را در کالنش يو ر یقدن
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 .کنن یجٍَن رٍ ن یيَس بَدن با دخترا رنردایپ داً یکٌ جد یآرى يهَنطَر  _

 

پاسخش را  هتیرا انداخت ٍ برخالف انتظارش خشو آرنان فرٍکش کردى بَد ٍ با نال اش کٌیت
 .داد

 

. دٍنو یخَب ن یلیرٍ خ زیچ ٌی. فقط زنٌ یبٌ سرم نه ییکارا نینگران نباش نن يَس يهچ _
 .باشو یانانت ٌیبا تهام ٍجَدم نراقب  دیکٌ با نٌیاٍنو ا

 

 تیبَد ٍ در را کانال گشَدى ٍ دستان نشت شدى از عصبان دىیبا دستش رز را بٌ کنارش کش حال
 .رز را بٌ دنبال خَد کشاند

 

 نیا یتَ تَ یجا یب یيا يو بٌ نراقب یاز یٍ ن شو یٍارد رابطٌ نشدم ٍ نه انیاز ک رینن بٌ غ _
 .نَرد ندارم

 

شد ٍ درد سراسر ٍجَدش را  دىیسفت ٍ سخت کَب َاریکٌ چگَنٌ بٌ ناگاى کهرش بٌ د دینفًه
 .فرا گرفت

چشهانش  یدیکٌ خَد را در سف یقرنز  یيا از حد باز شدى بَدند ٍ رگ شیآرنان ب چشهان
 .از آنًا نبَد یخبر  شیپ یا تا لحظٌ چکدامیگنجاندى بَدند، ي
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عَاقبش  یار یزبَنت باسهش رٍ بلند بٌ  گٌیبار د ٌیبار،  ٌی. اگٌ فقط  نیخَب گَش کن رزال _
 . خَدتٌ یپا

 

خَدشان بٌ  یکٌ در بخش بَدند را رٍ ینسبتًا خلَت بَد انا باز يو نگاى دٍ سٌ نفر  هارستانیب
 .کرد یٍضَح احساس ن

 .آرنان داد لیاش تحَ شدى دیکل یيا خَد را تکرار کرد ٍ با دندان ی گفتٌ یبا لجباز  نیرزال

 

 .کشو یدست نه انویاز ک ٍقت چینن ي _

 

 نیدرٍن چشهان خشهگ یآرنان کٌ باال آندند چشهانش را نبست ٍ در عَض با گستاخ دستان
 .آرنان نگاى کرد

 .پشت سرش فرٍد آند َارید یدست آرنان نشت شدى رٍ یاز لحظات بعد

ٍ بلند  عیسر یيا بٌ گام دنیرس یشد ٍ ٍادار شد برا دىیبٌ شدت کش یبعد از لحظات دستش
 .بدٍد یآرنان، که

بخش  یکٌ کتش در رايرٍ دیکٌ بٌ جانش افتاد تازى فًه یبرخَرد باد سرد بٌ صَرتش ٍ لرز  با
 .بافت نازک ٍ شلَار تنش بَد ٌیاز دستش افتادى ٍ حال فقط 

 

 .یٍلو کن آرنان. دستو رٍ کند_
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 .برسند نیتا بٌ ناش دیکش یاٍ را بٌ دنبال خَد ن شیيا تَجٌ بٌ اعتراض یب آرنان

 .اش نبَد از رانندى یخَدش تنًا آندى بَد ٍ خبر  نباریا

 

 .رٍ نشَنت بدم خانو دکتر یعَاقب لجباز  خَام ین _

 

از بستن در  شیپرتاپ کرد ٍ پ یصندل یاٍ را رٍ باً یحرف را زد ٍ با باز کردن در چپ تقر نیا
 .رز گَشش را پر کرد غیج یصدا

 

بٌ باد کتک؟ خب تَ يهَن  یر یخَدخَاى ٍ زٍرگَ نن ٍ بگ ینحل نردا یخَا ینکنٌ ن ٌ؟یچ _
 ترسو؟ ین زایچ نینن از ا ی. فکر کردگٌیتَ صَرتو د یزد یبخش ن

 

 .پشت رل نشست ٍ خو شد کهر بند رز را بست ٍ بعد خَدش را یکالفگ با

 نٌیگز نیاعتهاد کند ٍ بستن کهربند بًتر تینَقع نیبٌ کنترل کردن سرعتش در ا تَانست ینه
 .بَد

 

 یيست ییيا نردا دست بزن داشتٌ باشو ٍ نٌ تَ از اٍن زن ٌیکٌ نحل بق ام، ینٌ نن آدم نفًه _
 .یکن ینیکٌ با کتک از حرفت عقب نش
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کندى  شیاز جا ییبا سرعت باال نیپدال گاز فشرد ٍ ناش یرا رٍ شیپا نیرٍشن شدن ناش با
 .شد

 

 بکنن؟ يان؟ خَان ین کاریپس جناب چ _

ٍقتٌ بابت اشتبايات نکردم  یلینن خ ؟یدار  یآرنان. چرا دست از سرم برنه یکرد م ٍَنٌید
 .سادمیعَاقبشَن ٍا یتاٍان پس دادم ٍ پا

 

 .شد ٍ يهزنان چراغ قرنز را با سرعت رد کرد دىیفرنان کَب یدست آرنان با قدرت رٍ کف

 

 .یکن ین حَاسو رٍ پرت یرز. دار  ریبٌ دين بگ قٌیرٍ دٍ دق ت یاٍن زبَن لعنت _

 

 .اش را پاک کرد ٍ سرش را بٌ طرف پنجرى چرخاند گَنٌ یرٍ یيا پشت دست نحکو اشک با

 .ستادندیاز حرکت ا یبرج ادار  کی ینگذشتٌ بَد کٌ جلَ یا قٌیدق چند

 

 نجا؟یا ویچرا اٍند _

 

 .در کنترل حرکاتش داشت یبر افرٍختٌ شدى بَد ٍ سع صَرتش

 .صفحٌ بزرگش چشو دٍخت Elegance یرا باال آٍرد ٍ بٌ ساعت نچ دستش
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 .ٌیشرکتٌ ساختهَن ساز ٌیيو  نجایاالن ساعت نٌ شبٌ ٍ ا _

 

 .نشست شیلبش نشاند ٍ صاف سر جا ی گَشٌ یپَزخند رز

 

عذاب  ٌیچٌ تنب ینجسهٌ بسازن کٌ بشو عبرت نردم؟ ٍا ٌیاز رٍم  یبگ یخَا ینکنٌ ن ٌیچ _
 !یآٍر 

 

 .دیرا آرام تر کرد ٍ بٌ سهتش چرخ شیصدا

 

 .ینیخَام اٍن رٍ بب ی. نرٍنیب ادی یشرکت ن نیا سیرئ گٌیساعت د وینٌ، تا ن_

 

را رٍشن کند ٍ رز بطَر  نیناش یفرانَش کردى بَد بخار  یبَد کٌ حت ریآنقدر ذينش درگ آرنان
 .گرم شَد دیبَد تا شا دىیخَد را در آغَش کش ینانحسَس بازٍيا

 

 یبجا دم ین حیباشو. االن فقط ترج یشرکت کَفت ٌی سیکٌ ننتظر رئ ستوین کاریاٍنقدر بنن  _
 .ننتظر نَندن، برم ٍ تَ تختو بخَابو
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را رٍشن کرد ٍ بعد خو  نیناش ی. بخار کرد یرز شد کٌ داشت در نقابل سرنا نقاٍنت ن نتَجٌ
 .دیکش ٍ شکو دختر نٌیس یعقب، آن را رٍ یشد ٍ با برداشتن کتش از صندل

 

 .دختر خَب ستین یز یدٍ سال انتظار چ شیساعت صبر کردن پ ٌی _

 

 .دیکش یچشهانش را در حدقٌ چرخاند ٍ پَف کشدار  کباری رز

 

 ...انرٍز ُدز چرت ٍ پرت گفتنت زدى _

 

نشست کٌ  شیبٌ اٍ دادى باشند، صاف سرجا یا خبر شَکٌ کنندى یسکَت کرد ٍ انگار  ناگًان
 .فتدیب شیپا ریباعخ شد کت بٌ ز

 

 ...االن؟ نک...نکنٌ ننظَرت یگفت یتَ چ _

 

 .ديانش گذاشت یحرفش را نزد ٍ دستش را با بًت رٍ ی ادانٌ

 

 ...گٌید یکی نوی. ایکن ین تویاذ ی. دار کنو یباٍر نه _
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 . يو حرفش نا تهام ناند باز

 .دادى بَد یرا در خَد جا ییآشنا ی با نسخ شدن چشهانش بٌ در شرکت کٌ چًرى ندفعٌیا

کٌ دٍ  یدادى بَد، يهان تیبٌ اٍ جذاب ینَک نداد راينیٍ پ یدست نشک کیکت ٍ شلَار  آن
 .سال در انتظارش سَخت ٍ دم نزد

 .بَد چیدٍ سال ي نیا فیتَص یبرا صبر

 .شد ٍ کو کو از آنًا دٍر شد نشیسَار ناش یکِ  دینفًه ینحَش ناند کٌ حت آنقدر

با تهام تَان بٌ  يا ابانیدر خ خَاست یرفت تا آنرا باز کند، دلش ن رىیسهت دستگ دستش
 .برگرداند شیشد ٍ اٍ را بٌ جا یدست ریدنبالش بدٍد انا دستش اس

 

تَ  دٍنٌ یٍ بًت بگو کٌ اٍن ن ینیبب خَاستو یرز. فقط ن نویٍ بب دنتیعذاب کش خَام ینه _
 .يَات رٍ داشت یدٍ سال پنًان نیا یکٌ تَ یٍ بدٍن یشًر  نیيه یتَ ییجای

 

. ديانش خشک شدى بَد ٍ ردیلباسش بگ زیدانٌ ر یيا از بافت تَانست یرا نه نگايش
 .بَدند دىیبًو چسب شیيا لب

 

 ی. بعد...بعد نگٌ نگفت دنبالو اٍند یشًرم ن نیا ینن تَ دٍنست یبسٌ آرنان. اٍن اگٌ ن _
 دٍنٌ؟ یجا نکٌ اٍن نفًهٌ؟ پس اٍن از ک یاسهو رٍ عَض کرد

 

 .بٌ سهت آرنان چرخاند شتریرا ب سرش
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 آرام بَدند؟ شٌینرد يه نیا یيا چشو چرا

 .کرد یرا درک نه شیيا ٍ کاريا چشو نیا انین پارادٍکس

 

 .نبَد دختر انیبفًهٌ انا ننظَرم از شخص اٍن، ک دینن گفتو کٌ اٍن نبا _

 

 .شد قیکج کرد ٍ داخل چشهان آرنان دق  را بٌ سهت چپ سرش

 چٌ؟ یعنی

 چند تکٌ بَد؟ شیپازل رٍبرٍ نیا

 بَد؟ دىیفا یب کرد، یتالش ن شیيا جَر شدن تکٌ یير چٌ برا چرا

 اٍ؟

 بَد؟ یچٌ کس گرید اٍ

 بد؟ ایبَد  یخَب آدم

 آرنان؟ ایبَد  انیک دشهن

 شناخت؟ یاٍ را ن دیچرا نبا اصالً 

 

 ؟یذار  یپس چرا سراغو رٍ نگرفتٌ؟ نکنٌ تَ نه _

 

 .بخشش کرد نانیاش را نًهان لبخند اطه دريو ٍ شَک زدى صَرت
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 !کٌ اٍن نفًهٌ نٌیا ی. برا ستوینشکل نن ن _

 

 آرنان؟ ٌیاٍن ک _

 

***** 

 

 (فلش بک)

 

باز شَد ٍ انتظارش  شیٍ ننتظر آن بَد کٌ در رٍبرٍ زد یقدم ن هارستانیب یداخل رايرٍ کالفٌ
 .بٌ جلَ برداشت یکٌ در چشهانش نشست قدن یآندن نرد ٍ بًت رٍنیٍ با ب دیطَل نکش ادیز

 اش نٌیٍ با کف دست بٌ تخت س دیبٌ اٍ رس نیبٌ خَدش آند ٍ با چند قدم خشهگ پريام
 .دیکَب

 

 ؟یخَا یاز جَن نا ن یچ گٌید کٌ؟ینرت یکن ین یچٌ غلط نجایا _

 

را نرتب  راينشیکٌ باالجبار بٌ عقب برداشتٌ بَد را جبران کرد ٍ دستانش را باال آٍرد ٍ پ یقدن
 .کرد
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 رم؟یاز تَ اجازى بگ دیبا نویا ی. برانویاٍندم برادرم رٍ بب _

 

 .جهع کرد نٌیس یزد ٍ دستانش را رٍ یپَزخند صدادار  پريام

 

 .هارستانٌیتخت ب یکحافت االن رٍ یاطالع بگو کٌ برادرت بخاطر تَ یبرا _

 

 .قانت برادرش جابت ناند یپريام عبَر کرد ٍ رٍ ی دىیٍرز یيا شانٌ یاز رٍ نگايش

 .دیرا بدٍن تعادل پشت سر گذاشت تا بٌ نقابلش رس یچند قدن انیک

 .را بٌ برادرش داد با برگشتن صَرتش بٌ سهت چپ حق

 .داشتٌ باشد ینشت پرقدرت نیبَد با ضعفش چن بیعج

 

 ؟یرٍ با آٍام کرد نکاریچرا ا ؟یرٍ با نن کرد نکاریچرا ا _

 

 .برادرش از بغض خش برداشتٌ بَد یصدا

 .پاک بَد یلیبٌ حتو خ عشقشان

 .داشت رياییتغ یلینشان از خ شانشیحال پر نینغرٍر ٍ ا انیک

 .خَن را با شصتش گرفت ی کٌیٍ بار دیفکش کش یرٍ یدست
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 .بايات حرف بزنو دیبا _

 

 .در نقابل حال بدش نقاٍنت کند تَانست یيو نه آنقدريا

 .قدرت خَد را حفظ کند شیداشت صدا ینشست ٍ انا سع َاریکنار د یيا یصندل یرٍ

 

 ...ینن با تَ _

 

 !در نَرد آٍاتٌ _

 

 .تک جهلٌ باعخ شد لبانش را با قدرت بًو بفشارد ٍ نردد سر تکان ديد نیيه

 .بگذارد شانیتنًا یا قٌیبٌ پريام کرد ٍ خَاست چند دق رٍ

 ش،یبٌ زانَيا شیيا دادن آرنج دست ٌیاز رفتن پريام آرنان کنارش نشست ٍ با تک بعد
 .را در يو قفل کرد شیيا دست

 

نن نبَدن.  یبرا یکرد دایکٌ تَ پ  یاٍن ندارک یٍل انیخالف کردى باشو ک یکاريا دینن شا _
از نن نتنفر  دی. شاشَند یاٍنا دست تَعٌ تَ رٍ بٌ خاک ن دیفًه یبَدن کٌ اگٌ ن یکس یبرا

 .... نن آٍا رٍیتَ برادرن انیک یٍل یباش
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 .اریاسهش ٍ بٌ زبَن ن _

 

 .کالم را دٍبارى بٌ دست گرفت ی تکان داد ٍ رشتٌ یرا بٌ آران سرش

 یررٍنتهرکز ب اش یتهام سع نیيه یٍارد کند ٍ برا یبٌ اٍ فشار عصب دیکٌ نبا دانست ین
 . سخنش بَد دنانیچ

 

جٍَن  ٌیکردم، خب ننو  تشیندت با بابا بد بَدم ٍ اذ ٌی دٍنو ی. نیتَ برادرن انیباشٌ. ک _
 یکن یکٌ تَ فکر ن ینن اٍن کس یام افتاد. ٍل خانَادى یاتفاق برا نیبدتر ویجٍَن یبَدم کٌ تَ

. یتَنست یتَ نه یٍل امیاز پسش برب تَنو ی. نن خَدم نستنینن ن ی. اٍن ندارک براستوین
 .یآٍا رٍ ببر  یایب یتَن ی. نیکرد یٍ نٌ تَ اقدان دىیيو نٌ اٍن فًه حاال

 

بًو  چَقتیکٌ ي دٍنو یدارم ٍ ن هانیبٌ آٍام ا شٌی. نن يه گردٍنو یآٍا رٍ کٌ صد در صد برن _
ٍ  یستین یآدم بد یگ یست! ن نسخرى یستین یآدم بد یگ ین نکٌیا  ی. ٍلکنٌ ینه انتیخ

 .رىیغ یام ٍ انَاع کاريا آٍا، تصادف نن، آدم فرستادن بٌ خَنٌ ی زدن خَنٌ شیدست کو آت

 

 .شد رىیخ انیانداختٌ بَد را با شَک باال آٍرد ٍ درٍن چشهان ک نییپا یرا کٌ که سرش
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از  گارداینن بٌ جز باد یکٌ گفت یینایا نیرٍ کردم؟ از ب نکارایا ینن کِ  ان؟یک یگ ین یدار  یچ _
 .خبر ندارم چکدٍنشَنیي

 

ٍ ير لحظٌ انکان داشت ننفجر  دادند یبَدنش را نشان ن یاز حد عصب شیتنًا ب انیک چشهان
 .شَد

 

 یٍ دستکار  نویناش یيٌ! خَدت تَ شرکت بًو گفت گاردا؟یفقط باد ؟ینن رٍ خر فرض کرد _
 .یکرد

 

 .در رايرٍ شرٍع بٌ رژى رفتن کرد تیبلند شد ٍ با عصبان آرنان

 یيا دندان انیرا از ن شیکَباند ٍ صدا گرشیکف دست د  دست راستش را سٌ بار بٌ نشت
 .راند رٍنیاش ب شدى دیکل

 

 .گفتو ینن اٍنرٍز چ اریب ادتیشد؟  یاٍنرٍز چ ادین ادتیاٍنو کار نن نبَد.  _

 

 .انداخت نییٍ سرش را پا دیرا بٌ چنگ کش شینَيا انیک

 .دادند  ین شیرا بٌ ٍضَح نها اش یکالفگ شیپايا کیتهیر ضربات

 

 .یخَا یآٍا رٍ ن یگفت یاٍند _
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 .فرٍد آند َارید یآرنان يَا را شکافت ٍ رٍ نشت

 

 .. چَن خطر رٍ حس کردى بَدمیٍلش کن دی. گفتو باخَام ینن نگفتو کٌ آٍا رٍ ن _

 

 .ستادیبرادرش ا ی نٌیبٌ س نٌیبلند شد ٍ س یصندل یرٍ از

 .کردند ین لیقلبش احساس ضعف را بٌ اٍ تحه یدر پ یٍ پ عیسر یريایت

 

 ؟یتصادف نن چ یقبَل. ٍل یگیکٌ ن یینایا ی باشٌ. يهٌ _

 

 .دیاٍ کَب ی نٌیآرنان نحکو با کف دستش بٌ تخت س 《نن نبَد کار》 با

 

کردى اعتهاد کنو؟ ٍ  یبرادرش رٍ دستکار  نیکٌ ناش یبٌ حرف کس دیچطَر با یتَ اٍنرٍز گفت _
 انیکارم کردى باشو. بٌ رٍح بابا قسو کار نن نبَد ک نیبَد کٌ اصالً ا نیحرف نن اٍن لحظٌ ا

 .کنٌ یرٍ ن نکاریدارى با نا ا یا یکدٍم عَض فًهو یباالخرى ن یٍل

 

 یکٌ آرنان ير چقدر با پدرش نشکل داشتٌ انا انقدر دٍستس داشت کٌ برا دانست ین  انیک
 .رٍحش را قسو نديد يا یسادگ نیٍ بٌ يه زیير چ
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الزم بَد بعد از سالًا بٌ برادرش اعتهاد کند. ير چند کٌ  دیدٍ نبَدند ٍ شا نینرگ پدرش ا لیدل
 .سخت باشد

 

 ٌ؟یک یکارا...برا نیندارک...ا نیپس ا _

 

***** 

 

 (زنان حال)

 

 .حالش خَبٌ؟ راستش ٍ بگَ آرنان _

 

 .از اتاق خارج شد ٍ در را بست یجابجا کرد ٍ بٌ آران گرشیرا با دست د یگَش

 

 .شٌیاستراحت کنٌ بًتر ن کویپسر. انقدر نگران نباش.  ستین شیزیچ _

 

 .دیشن یرا بٌ راحت دیکش اش یپشت خط  کٌ یپَف کشدار  یصدا

 .داد ٌیتک َاریٍ بٌ د دیشن
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 .باياش حرف بزنو دیٍ بدى بًش آرنان. با یگَش _

 

 .ادیست. بًش فرصت بدى بٌ خَدش ب شَکٌاٍن ينَز  _

 

 .ٌیننٌ لعنت ریاش تقص يهٌ _

 

 .را ننتظر بهاند یا اعالم کرد کٌ چند لحظٌ انیرا گرفت ٍ بٌ ک اشٌ یباز شدن در تک با

 .کرد یسقف رقابت ن یيا یبر  با گچ شیدختر رٍبرٍ ی چًرى رنگ

کشاند ٍ  لیآرام بٌ سهت نَباگرفت تا تعادلش را حفظ کند ٍ نگايش را  َاریرا بٌ د دستش
 .بلند شد  اش گرفتٌ یصدا

 

 انٌ؟یک _

 

 انیرا ب نظلَم درخَاستش یچشهان آرنان کرد ٍ با لحن خیرا ن نینگاى نشتاق ٍ غهگ يهان
 .کرد

 

 .صداش تنگ شدى یباياش حرف بزنو؟ دلو برا شٌ ین _
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 .را بٌ طرف اٍ گرفت لشیٍ نَبا دیکش یدن یبا ناراحت آرنان

 .بچسبد یرا دٍ دست لیٍ نجبَر بَد نَبا دندیلرز یدختر بٌ ٍضَح ن دستان

 .را بٌ گَشش چسباند لیکٌ از اٍ دٍر شد نردد نَبا آرنان

شدى  پیاز استرس ک شیيا آتش بَد ٍ گَش ی ناراتن گذاشتٌ بَد، بدنش کَرى یدٍ قلبش
 .بَدند

ٍ نانش را بٌ  دیشن انیآنقدر ٍاضح ٍ بلند بَد کٌ ک دیکش یکٌ ن ینقطع یيا نفس یصدا ٍ
 .زبان خَاند

برتهام تنش رعشٌ انداخت ٍ ضعف  ینانند رعد دیچیپ شیيا کٌ در گَش  یا نردانٌ یصدا آن
 .کرد لیبدنش تحه ی را بٌ ذرى ذرى

 ...کلهٌ کی يهان

 ...دیرا شن شیکٌ صدا یاٌ یچند جان يهان

يق  یانداخت کٌ صدا ٌیبٌ گر یاش را شکست ٍ در لحظٌ دختر را طَر  دٍ سالٌ یيا حسرت
 .دیچیبزرگ خانٌ پ یيقش در فضا

 .نشست نیزن یسر خَرد تا رٍ یچسباند ٍ بٌ آران َاریرا بٌ د پشتش

نردپشت خط داد کٌ جگرش با  لیٍ تحَ دیکنار يو چ دىیبر دىیيهان حالت کلهات را بر در
 .در حال سَختن بَد زش،یعز شٌ یگر یصدا دنیشن

 

 ی...بخشهت...تَ...تَ از...نن خبر...داشت   ی...نهینانرد یلی...بخدا...بخدا کٌ...خانیک ینانرد _
 .نردم یٍ...نن داشتو...از عذاب ٍجدان...ن
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نتعدد با  يای《دببخشی》دیبگَ تَانست یکٌ ن یز یتنًا چ انیٍک کرد یسر يو گلٌ ن پشت
 .نردانٌ بَد یخشدار از بغض یآرام ٍ صدا یلحن

 ...را کٌ گفت شیيا یر یدلگ

 ...را کٌ کرد شیيا گلٌ

 ...ختیرا کٌ ر شیيا اشک ٍ

پشت خط آرانشش باز گشتٌ  یصدا نیکٌ با ا یبَدند ٍ دل ناندى یباق زشیر یيا يق يق تنًا
 .بَد

را  یگر یگَش د شانیيا نفس یٍ تنًا صدا دىیبَد خَاب نشانیب شیپ ی قٌیکٌ تا چند دق یتنش
 .کرد ینَازش ن

 

 حالت خَبٌ؟_

 

 .بَد نیيه دیرس یلحظٌ بٌ ذينش ن نیکٌ در ا یسَال تنًا

 ٍ از ستین  حالش خَب دانست یسال بَد کٌ ن دٍ

 .شد ین ایٍ تازى االن داشت احَالش را جَ دانست یرا ن زشینتنفر بَد کٌ حال عز خَدش

 

 نگٌ نًهٌ؟ _
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 .تداش یآٍا را در پ تیرا اعتراض گَنٌ صدا زد ٍ در لحظٌ حرص ٍ عصبان نانش

 

 ؟یازت نهنَن باشو کٌ ٍلو کرد امیب یخَا ینکنٌ ن ٌ؟یچ _

 

 :جَابش را داد تند

 

 .حَاسو بًت بَد آٍا شٌیٍلت نکردم. نن يه_

 

 .بٌ شدت آزادش کرد یا ناند ٍ بعد از لحظٌ نٌیدرٍن س تیاز حرص ٍ عصبان نفسش

لباسش بکشد تا بتَاند  یعرق بَدند ٍ نجبَر بَد آنًا را تند تند رٍ سیخ شیيا دست کف
 .ردیرا در دست بگ لیراحت نَبا

 

 ریخَب شدن نداشتو؟ کار خدا بَد کٌ از ز یبرا یدینن ان یحَاست بًو بَد ٍقت یچطَر  _
کٌ دٍنٌ دٍنٌ  ییدٍ سال نگران نَيا نیا ینن تَ انیجَن سالو بٌ در بردم. ک یدرنان یهیش
ام تَ  نکردى انتیخ نکٌی. ایکن ین یام چٌ فکر  بَدم کٌ تَ دربارى نینبَدم فقط نگران ا ختیر ین

 ...پا ازرٍ يو 

 

 .بسٌ آٍا. تَ رٍ خدا بس کن _
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 کردن داشت؟ ٌیاش نشان از گر نردانٌ یبَد کٌ صدا انیک نیا

 انشیک دیکٌ فًه یٍقت دندیدٍ سال، دلش را بٌ چنگ کش نیا یيا یيو بدٍن لحاظ سخت باز
 .زدیر یاشک ن نگَنٌیا

بازگشت شدى بَدند، انا  یب یٍقت بَد کٌ کَلٌ بارشان را بستٌ ٍ عازم سفر  یلیخ شیيا گلٌ
 .خَاست یزدن ن ٌیٍ کنا شیزبانش ينَز ن

 

. تا اٍنهَقع يو دست از سرت یرٍ ذرى بٌ ذرى بکش دمیکٌ نن کش ینحل عذاب دیبا انیک _
 ی بٌ بعد فرشتٌ نیاز ا خَام ین ٌ؟یچ یدٍن ی...اصالً ندىیحرفام عذابت ن دٍنو ی. ندارم یبرنه

 .عذابت باشو

 

 نیسکَت دلنش نیبَد کٌ ا انیخشدار ک یصدا نباریگذشت ٍ ا نشانیسکَت ب یيا پ ٌیجان
 .را شکست شانینفس يا

 

از تَان  يات یناراحت دنینباش. تحهل د یچینکن ٍ نگران ي ٌیگر گٌید یاش حقهٌ. ٍل يهٌ _
 .نن خارجٌ

 

 .بَد ازین یسخن نیریيهٌ سخن تلخ ٍ گزندى، اندازى سر سَزن ش نیا انین دیشا
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 .انیدلو برات تنگ شدى بَد ک _

 

 .دٍ سال حسرت داشتند نیا ی ٍ ير دٍ بٌ اندازى دیکش یپر ن یگر ید یکدام دلش برا ير

 .دٍ گرفتند نیباشند ٍ آنًا را نانردانٌ از ا تَانستند یکٌ ن یخَش یرٍزيا حسرت

را با  اش یطانیياش ش جا خَش کردى بَد ٍ داشت نقشٌ شان یزندگ ی پشت پردى یآدن
 .کرد یاجرا ن یخَشحال

 .دانست یآن فرد نحکَم شدى بَدند را نه ی در نحکهٌ یا کدام گناى نکردى بٌ

 زیبٌ طعو دل انگ ایالهاس  یبٌ حالٍت عسل، بٌ درخشندگ یسخت نیعاشق، ا کی یبرا دیشا
 .تنًا عذاب بَد انیک یباشد، انا برا یزندگ

 چیيست کٌ اٍ را عاشقانٌ دٍست دارد ٍ ي ایدر دن یکس دانست ین نکٌیاز ا دیکش ین عذاب
 .آندى، کند شیپ یجبران اتفاق يا یبرا تَانست ینه یکار 

 .بَد اش یتنًا دختر زندگ یتهام عذاب يا یٌ یٍ ناخَاستٌ نا خَاستٌ

 یٍ تنًا آٍا را آرانش رٍزيا ستیکٌ عاشق ن گفت یگذشتٌ با خَدش ن یبَد کٌ رٍزيا ادشی
 .دانست یسختش ن

 تر نساختٌ بَد؟ َانٌیدٍ سالش اٍ را از نجنَن د نیحال دگرگَن ا انا

 

 :بٌ حرف آند دیرا د انیکٌ سکَت ک آٍا

 

 .! نال نن تهَم شدى انا نال تَ تازى اٍلشٌایذٍق زدى نش _
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بَد ٍ در کنارش  فلیبرج ا یاز باال یترسناک تر از سقَط با،یٍ آن لحن ز دیکٌ آٍا شن یا جهلٌ
 .داد ین ٌیحس پرٍاز در ابريا را بٌ اٍ يد

 

نن...انا تَ فقط باش. نفس بکش. بذار قلبو  یندارم آٍا یحرف یبا نن بکن یخَا ین یير کار  _
 .تَ نَزٍن کنٌ ینفسا یحال بدش ٍ با صدا

 

 .نداشت یکٌ حال خَش یقلبش گفتٌ بَد، قلب از

 .گذاشت یناسازگار  یقلب خَدش بنا انش،یفکر بٌ قلب ک با

 

 .دٍ سال بدتر شدى نینگَ کٌ ا ان؟یقلبت چطَرى ک _

 

 ...یبَد...انا انان از دلتنگ یادیز دیشا گریکدی یبرا شانیيا ینگران

 .درد دارد یدلتنگ آخر

 

. زد  ینه گٌید کردم یحس ن ،یهارستانیتخت ب یرٍ دٍنستو یکٌ ن ینداشت ٍقت یحال خَب _
 ی نن نسبب يهٌ نکٌیٍ از يهٌ بدتر ا دیکش یبَد کٌ ن ریت ٌیچشهات اشک دٍنستو ین یٍقت

تند  دیاالن...حالش خَبٌ. شا ینٌ؟ ٍل آٍردم؟ یٍ از جاش درش ن نداختو یدست ن دی. بانامیا
 .خَبٌ یٍلکند  ایبزنٌ 
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  .بٌ گَشش نرسد اشٌ یناالن گر یتا چندبارى صدا دیرا بٌ دندان کش نشیریز لب

 .چپش ی نٌیس یچپش نشت شد رٍ دست

 .ٍ افسَس گذاشت یاٍ ن ی نٌیس یلهس قلبش سر رٍ یکاش بٌ جا یا

 یکیدر نزد ییکٌ باشد، جا خَاست یضربان نانَزٍنش ٍ تنًا ن یبرا یاز نگران ردیبَد به حاضر
 .خَدش

 

 .نارک نیفردا اٍندم نطبتَن خانو دکتر رزال دیقرارى با آرنان يهاينگ کنو. شا _

 

 .شد یکیبژ رنگ رٍبرٍ،  یَار یناندنش بٌ کاغذ د رىیبا خ یبَق نهتدد گَش یصدا

 نستجاب شد؟ شیزٍد دعا آنقدر

 داشت؟ یقدرت ذين خَان انیکٌ ک ای

 ؟یدل خَان ای یخَان ذين

 .خَاستو یاز خدا ن یگر ید زیکاش چ یا ندیگَ ینَاقع ن نطَریيا در ا یبعض

 .خَاستٌ بَد نیبًتر دیدختر شا نیا یبرا انا

 .شد ین کینزد تیکٌ حال داشت بٌ ٍاقع یافتنیدست ن ییيو آرزٍ دیشا ٍ

 

***** 
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 _فلش بک_

 

 .شد ادىیپ نیٍ از ناش دیرا نحکو کش یدست ترنز

 .آندى بَد سرانجانش بٌ جدل ٍ حال بدش، ختو شدى بَد نجایکٌ بٌ ا یبار  نیآخر

 .اعتهاد دیتهام ٍجَدش سراسر تنفر ٍ اکنَن شا یقبل بار

 .ندشیدل شکستٌ بَد ٍ االن آندى بَد تا بب شیقبل آٍا ی دفعٌ

 .کرد ٍ خَد را بٌ سالن رساند یپلٌ يا را ط یآران بٌ

 .دیکٌ آرنان را نقابل خَد د دیطَل نکش شتریب یا قٌیدق چند

 

 ان؟یک یکن ین کاریچ نجایا _

 

کٌ در گَشٌ ٍ کنار خانٌ بَدند گرفت ٍ بٌ برادرش  یشکَيهند یيا را از نجسهٌ نگايش
 .دٍخت

 

 .نویاٍندم آٍا رٍ بب _

 

 .ٍ سرش را تکان داد دینرتبش کش شیبٌ تٌ ر یدست آرنان
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 ....اٍن االن کاناداستاً یٍ جان یآٍا صرف نظر کن دنیدٍ تا نکتٌ. اٍالً قرار بَد فعالً از د _

 

قفل کردى بَد، کو کو شل شدند تا کانال کنار بدنش قرار  اش نٌیس یرا کٌ با اقتدار رٍ یدستان
 .گرفتند

 

 !یازش نحافظت کن رانیا نیيه یتَنست یچرا آخٌ؟ تَ ن ٌ؟یچٌ نزخرفات نیکانادا؟ ا _

 

تا صحبت  ندیيو بنش انینشست ٍ با دست اشارى کرد کٌ ک یا ینشک ینبل سلطنت یرٍ آرنان
 .کنند

 

 .ستی. برات خَب نینش یکن عصبان یبًت بگو...فقط...سع خَام یرٍ ن ینَضَع ٌی _

 

 .نبَد ییٍاکنش يا نیٍ يهچ تیاز عصبان یخبر 

 .را تحت شعاع قرار دادى بَد ضشینًو بَد کٌ عهلکرد قلب نر  شیبرا یا ینگران تنًا

 

اٍنجا بَدم. حالو خَب نبَد ٍ  یآٍا، ننو اتفاق یبرا شگاىیآزنا دیکٌ رفتٌ بَد شیچند ٍقت پ _
کٌ شد  یز یدکترش ٍ ازش خَاستو ير چ شیرفتو پ دمیرفتٌ بَدم چکاپ. صحبتتَن ٍ کٌ شن
تا با استفادى  ارمیب ریگ ینَرد ٌی  کٌ بتَنو دادم یٍ ن نیاٍل بٌ نن بگٌ. اٍنهَقع يا احتهال ا
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...طبق در خَاستو بًو زنگ زد. دیرٍ از تَ دٍر کنو. يهدان کٌ رفتٌ بَد یاٍن ندارک لعنت ش،از
شد کٌ فرداش آٍا بًو زنگ زد ٍ گفت کٌ چرا دست  یچ دٍنو یبراش نداشتو ٍ اصالً نه یا نقشٌ

 نکٌیٍ ا ارىی. رٍدررٍ ازش خَاستو ندارک ٍ بیتا بفًه شویپ ای...ننو گفتو بدارم یاز سرت برنه
 .بَد دىیش تازى فًهکٌ خَد ی...سرطانیخبر دارم...حت ش یٍ درشت زندگ زینن از ر

 

 رٍنیبرادرش ب یلب يا انیکٌ از ن یبا تکٌ تکٌ کلهات شد یداشت از يو شکافتٌ ن اش نٌیس
 .آند ین

 سرطان؟

  سرطان داشت؟ شیآٍا

 .در حال جان دادن است کرد یدکتر شک کردى بَد ٍ االن حس ن یحرف يا با

 

 هٌ؟یٍخ _

 

 .قابل درنانٌ _

 

 .دیکش اش نٌیس یرٍ یقلبش فشرد ٍ آنرا که یراستش را رٍ دست

 .حالش، نگران بلند شد ٍ بٌ سهت آشپزخانٌ رفت دنیبا د آرنان

 .بازگشت ٍ بٌ سهت برادرش گرفت یآب َانیاز چند لحظٌ با ل بعد

 .فتدیحالش بٌ آن فضاحت ب گریبار د خَاست یسرى خَرد، نه کیيو آنرا  انیک
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 .نبل يا بَد ی سَختٌ یا قًَى یياٌ یبٌ پا نگايش

 

 .نحدٍد بشٌ دیعالٍى بر اٍن رٍابطش يو با ویبد رییرٍ تغ تشیيَ دیبا _

 

 .از يو فاصلٌ گرفتند اش دىیرنگ پر یجابت بَد انا لب يا نگايش

 

 .. عاشق گل رز بَدنیاسهش ٍ بذار رزال _

 

 .بَد رىیکٌ بٌ آن رز يا خ ییٍ آٍا دیخانٌ اش چرخ ی باغچٌ کینزد ییجا یحَال فکرش

داشتنش را دادى بَد،  گرید کباریشانس  ،یرا کٌ زندگ یدیان نیا خَاست یدلش نه چیي انیک
 .از دست بديد

 .سرش را تکان داد دییبٌ تا آرنان

 

از ٍجَد تَ خبر  دیفقط نبا کنٌ یيو نباش. از فردا درنانش ٍ شرٍع ن یز یباشٌ. نگران چ _
 .ٍاکنش ياش ٍ کنترل کرد شٌ یداشتٌ باشٌ کٌ نه

 

 .دیتهام صَرتش کش یرٍ یدست

 .نداشت ریاتفاقات اخ نیا یبرا یا اجبات شدى یٌ یفرض چیي
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 .يو داشتٌ باشد ینغز   عالٍى بر قلبش نشکل داد ین احتهال

 

 .دم یيَاش رٍ داشتٌ باش آرنان. آٍام ٍ اٍل بٌ خدا بعد بٌ تَ انانت ن _

 

ٍ رايش را بٌ سهت  ستادینبل ا یدستٌ يا یبٌ رٍ شیرا گفت ٍ با حائل کردن دست يا نیا
 .کج کرد یخرٍج

 .بَد نبًَت

 .را درک نکردى بَد بتینص نیينَز ا دیشا

 .داد یکلهٌ در سرش جَالن ن کی تنًا

 .سرطان

 

***** 

 

 _زنان حال_

 

 ،یبعد نفر》جهلٌ نیکٌ با ا یننش یصدا دنیبا شن رفت ین رٍنیب یکٌ نراجع  یا دفعٌ ير
ٍ  ختیر یدلش فرٍ ن داد، یداخل سالن انتظار را نخاطب قرار ن افراد《برى داخل تَنٌ ین

 .ناند ین رىیخ شیرنگ رٍبرٍ یا بٌ در قًَى یٍ دلتنگ اقیچشهانش با اشت
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تا االن کٌ آفتاب  شد ین رىیاز قبل بر اٍ چ شیٍ انتظار ب یدیبٌ داخل اتاق، نا ان هاریٍرٍد ب با
را نشان  قٌینٌ ٍ چًل ٍ پنج دق ش،یعقربٌ يا َارید یآسهان را ترک کردى بَد ٍ ساعت رٍ

 .دادند ین

 

آند ٍ سرش  اش یننش یکرد، بعد از لحظات یرا يو کٌ نَشت ٍ اٍ را راي هاریب نیآخر ی نسخٌ
 .را نصفٌ از در داخل کرد

 

 .از داخل سالن انتظار، اٍ را ٍادار بٌ عقب گرد کرد ی《دببخشی》کٌ دیبگَ یز یچ خَاست

 

 .دییبفرنا _

 

 .دمیرس ریانرٍز ٍقت داشتو ٍ نتاسفانٌ د یبرا _

 

 د؟یشن ین کیخَدش بَد کٌ داشت از نزد یصدا نیا

 کهتر از دى قدم با اٍ فاصلٌ داشت؟ تنًا

 کرد؟ یرا باٍر ن نًایا دیبا چگَنٌ
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 ...شَنیدکتر ساعت کار _

 

 .ایلیداخل ان ارنیب فیبذار تشر _

 

 .سرش را تکان داد یانداخت ٍ بعد از نکح نیبٌ رزال یاش بَد نگاي سالٌ کی یکٌ ننش ایلیان

 

 برم؟ تَنو یداخل. دکتر...نن ن دییبفرنا _

 

 .دیکش یسرش را تکان داد ٍ نفس لرزان تنًا

 .لبخند بر لب داشت یٍ حت دیرس زشین یجلَ  ٍارد نطب شد، بٌ انیک

 

 .سالم خانو دکتر _

 

آغَش  انین ییبلند شد ٍ با سرعت نَر خَد را جا کبارىیانا بٌ  دانست یشد را نه قٌیدق چند
 .دیبٌ دٍرش حصار کش یچکیدستانش را نانند پ انیداد ٍ ک یاش جا نردانٌ

 

 .دندیکش یرا بٌ چنگ ن راينشیکتش رد شدى بَدند ٍ پشت پ ریاز ز دستانش
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 .بکند تَانست یيو نه ٌی...گریگردنش را قلقلک ندادى بَد ٍ حت یبَد نفس کس یسال دٍ

 

ٍ  زدیبزند، نٌ اشک بر یحرف تَانست یکردى بَد ٍ نٌ ن شیگلَ ریرا گ زشیت یچنگال يا بغض
 .نفس بکشد ینٌ بٌ راحت

 

نهتددش داغ  یيا گردنش گذاشتٌ بَد، آن تکٌ را با نفس یيهانطَر کٌ سرش را در گَد انیک
 .گذاشت ین

 .یاز جنس عذاب آٍر دلتنگ یداغ

 .کرد ینیرا آرام رٍ بٌ جلَ برداشت ٍ آٍا را يو نجبَر بٌ عقب نش شیيا قدم

 .را لهس کرد َاریکٌ کهر آٍا د ییجا تا

 .شد رىیٍ تنًا درٍن چشهانش خ دیعقب کش یرا که سرش

 .ناندى بَد دنشانیکٌ دٍ سال در حسرت د بایز یآن دٍ گَ درٍن

 .گذشت یسال بَد کٌ ن دٍ

 ...يا شدن بٌ چشو رىیخ از

 .شد یجار  شیلب يا نینا ب شیاشک يا یچطَر شَر  دینفًه

 .یحرف ٍ سخن چیي یب  بَدند ستادىیچٌ ندت بَد کٌ ا دینفًه

 .شد رىیخ انیيو نگاى نگرفتند ٍ آٍا راسخ تر بٌ آسهان شب چشهان ک از
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 .دلو برات تنگ شدى بَد دختر _

 

  .اش چسباند نٌیحرف دستش را پشت سر آٍا گذاشت ٍ آنرا بٌ س نیاتهام ا با

 

 .نستجاب شدى بَد شیدعا زد، یتند ن قلبش

حال بد قلبش انا داشت ٍجَدش را با تهام جان ٍ دل حس  یبرا نرد ین یاز نگران داشت
 .کرد ین

 

 .کاشت یسرش بَسٌ ن ینَيا یندام رٍ انیٍ ک لرزاند یرا ن شیشانٌ يا ٌیگر

 

 .تهَم بشٌ نایا ی يهٌ دم ی. قَل نانیدل ک زینکن عز ٌیگر _

 

 .دیعقب کش یسر آٍا را که نشانیجَ ب رییتغ ینداشتند، برا یدختر تهان نیا یيا ٌیگر انا

 

 .عذاب نن یٌ یبًشتٌ تا نا ٌیشب شتریبغلت ب ؟یعذابو بد یخَاست ین ینطَر یا _

 

 .ٍ دٍبارى خَد را بٌ آغَشش سپرد دیلرز یيهانند نَزاد شیيا لب
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 یز یکنو. از تَ کٌ چ رىیبغلت ٍ ذخ خَام ی. فقط نستیاز غلطات االن برام نًو ن چکدٍمیي _
 .یٍ رفت یگذاشت  دٍبارى دیشا ست،ین دیبع

 

 .بَد ختٌیچقدر با درد آن حرفش

 

 .حالت دارى. اٍنو يهخَاب خاک شدنٌ ٌیتَ رٍ بذارم ٍ برم فقط  نکٌیا _

 

 .ٍ چشهانش را گرد کرد دیعقب کش یسرش را بٌ تند آٍا

 

 .بگَ گٌیبار د ٌی یجرئت دار  ؟یگفت یچ قاً یاالن دق _

 

 .در يو کرد شتریرا ب شیکٌ اخو يا دیآٍا را بَس یکرد ٍ گَنٌ  یکَتاي ی خندى

 

 .نن زینرگ حقٌ عز _

 

 .رفت ٍ با چنگ زدنشان بٌ سهت در رفت شیٍ پالتَ فیکف دست پسش زد ٍ بٌ سهت ک با

 .انداخت یبَد نگاي ستادىیکٌ نتعجب ا انیآخر بٌ سهت ک ی لحظٌ
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 .زمیبرات عز شٌینحال ن یآرزٍ ٌیننو  دنیدٍبارى د _

 

 .شد ریاس یا حصار پنجٌ انیرا برگرداند ٍ قدم اٍل را برداشتٌ، برنداشتٌ، دستش ن شیرٍ ٍ

 

 .نیآزارم ندى رزال _

 

 .بٌ داخل برگشت ٍ در را نحکو بًو کَباند نیخشهگ

 

 .انیک ستین نیاسو نن رزال _

 

نگايش را در  ینیریرا لهس کرد ٍ ش شیدختر رٍبرٍ ی برجستٌ ی گَنٌ شیيا پشت انگشت با
 .کرد یجار  نیآن چشهان غهگ

 

 یلیخ نیشو...رزال . تازىفتٌیکٌ جَنش بٌ خطر ن هٌیآخٌ اگٌ بفًهن دکترم، يهَن زن زندگ _
 .نن یزندگ یادانٌ  دی. انادیيو بًت ن

 

 :دیباز ناند ٍ با يهان لحن پرس رتیاز تعجب ٍ ح ديانش
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 ؟ینن ٍ انتخاب کرد  تَ اسو _

 

 .زد یا داد ٍ لبخند نردانٌ حرکت نییرا دٍبار بٌ طرف پا سرش

 

 .برات اسو انتخاب کنٌ گٌید یکی ذاشتو یدرصد فکر کن ن ٌیتَ  _

 

 .کَباند انیک یکرد ٍ با نشت بٌ بازٍ یکَتاي ی خندى

 

 ؟یخَر  یسر اسهو حرص ن ینطَر یتو کٌ ا نگٌ نت بچٌآخٌ  _

 

 :زند یحفظ لبخند کهرنگش لب ن با

 

 .پرستهش یکٌ ن یکس  ! تنًاینٌ، تَ عشق نن _

 

 .بَد ستادىیاز حرکت ا قلبش

  !دٍستش دارد انا، عشق؟ نٌ انیدانست کٌ ک  ین

 .نرد آنرا بٌ زبان آٍردى بَد  نیحاال ا ٍ

 .از دٍ سال انتظار بعد
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***** 

 

 یيا کٌ داشت با آن خانٌ یخَرد ٍ چنگال یچشهانش زدى شد تکان سخت یکٌ جلَ یبشکن با
 .ستادیاز حرکت ا داد یرا شکل ن کیک

 

 ؟یفکر  یچرا تَ _

 

 .را بٌ ديان برد کیاز ک یا رفت ٍ تکٌ یا غرى چشو

 

 ...داداشت ی. ٍلیباش یکٌ انکان دارى آدم خَب کردم یفکر ن نیداشتو بٌ ا _

 

 .را در دست گرفت یشتر یداد ٍ تسلط ب ٌیتک یحرفش را خَاست کٌ بٌ صندل نیا لیخندى دل با

 

 کٌ سانان آدم فرستادى بَد. چرا؟ دمیشن هارستانینن رٍز اٍل خَدم تَ ب _

 

 .ضرب گرفت زین یانگشتانش رٍ با
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  .بٌ سانان نداشت یربط چیشدى بَد ٍ ي یز یر برنانٌ ی نقشٌ ٌیکار  نیا _

 

 .نشغَل فکر شد یشینها یٍ با حالت دیلبانش را بٌ داخل ديان کش نیرزال

 

 .نقشٌ بَدى ٌی نوینگَ ا ؟یچ انیچاقَ خَردن ک یٌ یقبَل. پس قض نیخب، ا لٌیخ _

 

 .ٌیخانَادگ ی نسئلٌ ٌی نیا _

 

 .کَباند شیخو شد ٍ دستانش را رٍ زین یرٍ پرخاشگرانٌ

 

نانرد   نیبشٌ ا دیشا دینن. حداقل بگ یشها گند زدى تَ زندگ یخانَادگ یاینسائل ٍ قضا نیا _
 .کرد دایٍ پ

 

 .شد نٌیحرف دست بٌ س نیزدن ا با

 

خَدنَن  یعهرى کٌ تَ ٌی. شٌیساِل پ زدىیکٌ اٍنا با يو دعَا کردن ٍاسٌ دٍازدى، س یا نسئلٌ _
 .ربط داشتٌ باشٌ نی. انکان ندارى بٌ اویچالش کرد

 

 



 71                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .داد ٌیکَتايش را چنگ زد ٍ بٌ کانتر تک ینَيا

 

 .کردم دایپ ینن از تَش سرنخ دیرٍ بگَ شا ٌیاصال تَ قض ؟یدٍن یاز کجا ن _

 

حرکت بحخ را تهام شدى اعالم  نیآشپزخانٌ رفت ٍ با يه یبلند شد ٍ بٌ سهت خرٍج آرنان
 .کرد

 .شد رىیخ شیرٍبرٍ دیسف کیگذاشت ٍ بٌ ک زین یرا کج رٍ سرش

 بَدند؟ یا غٌیچٌ ص گریطفرى رفتن يا د نیا

 بداند؟ دیدر گذشتٌ بَدى چرا نبا یاتفاق اگر

 

 ؟یچرا ناراحت _

 

 .بلند کرد یسرش را بٌ تند انیک یصدا دنیشن با

 

 ؟یکن ین کاریچ نجایا _

 

 .گذاشت یشد ٍ دستش را پشت صندل زین کینزد
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 .گذرى ینايٌ از قَلو ن ٌیٍ االن  وینیقَل دادى بَدم دٍبارى يو ٍ بب _

 

خَد  ی دستان بزرگ ٍ نردانٌ انینشست ٍ دستانش را ن یصندل یرٍ شیبعد رٍبرٍ یکه
 .گرفت

 

 .ندت دلو برات تنگ بشٌ   نیا یيهٌ تَ نیا کردم یفکر نه _

 

 .گَنٌ گفت ٍ ير دٍ ننظَرش را رساند با لحن آرام ٍ اعتراض نیرا رزال نیا

 .یعهل کرد ریدٍستت دارم ٍ يو بٌ قَلت د یلیخ يو

 

 رز نن برى تَ يو؟ یباعخ شدى اخها ی. حاال چٌ نَضَعویيه شینًو االنٌ کٌ پ _

 

 .را بلند کرد شیٍ صدا دیکش یجر ٍ بححش با آرنان نفس تند ادی با

 

 .کنٌیم ن دارى کالفٌ گٌیآرنان د نیا _

 

شصتش  ی لب آٍا جا خَش کردى بَد را با گَشٌ ی کٌ گَشٌ یا خو شد ٍ خانٌ یبا لبخند انیک
 .گرفت
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 . تَلدت نبارک خانو دکتر یراست -

 

 .را برگرداند شیدر حدقٌ چرخاند ٍ رٍ کدٍریرا  چشهانش

 

 .افتاد ادتیچٌ عجب  -

 

 .گرفت ٍ اٍ را بٌ دنبال خَد کشاند هتیرا با نال دستش

 

 .ازش دارم یادگار ی ٌی یبرى؟ اٍنو ٍقت ادمیٍ  یرٍز نًه نیيهچ شٌ ینگٌ ن -

 

 . اٍ را شگفت زدى کرد بیدستبندش از ج دنیکش رٍنیبا ب انینگايش کرد کٌ ک یسَال آٍا

 

 .کٌ ازت داشتو یز یبَدى، تنًا چ شویپ شٌیيه -

 

 .داد یدستبند را با کف دستش گرفت ٍ آنرا با انگشتانش باز  آٍا

 

 .گهش کردم کردم یفکر ن -
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 .کرد ین ییآن خَدنها یشد کٌ گردنبند ستش رٍ دىیبٌ سهت گردنش کش نگايش

 

 .ازت یادگار یش رٍ با خَدم داشتو. تنًا  گردنبند ٍ گَشَارى شٌیننو يه -

 

 .کرد انیچشهان ک خیحرفش را زد ٍ با بلند کردن سرش نگايش را ن نیا

 

 .نبارک تیسالگ یتَلد س -

 

کٌ اشک را نًهان چشهان  یا شدى نیشد ٍ اتاق نز دىیکش نییکٌ بٌ پا یا رىیدستگ یصدا ٍ
 .آٍا کرد

 .بَد شینانند دٍ سال پ زیچ يهٌ

 ...بادکنک يا رنگ

 ... کیک

 .کرد ین ییکٌ داشت رخنها یتَلد ٍ لباس تو

 .بٌ دٍر خَد زد یگرفت ٍ چرخ ديانش یجلَ رتیرا با ح دستش

 

 .ٌیعال نیا انینن...ک  ی...خدانیا -
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 یسر  نیب نیشکهش در يو گرى خَردند ٍ در ا یرد شدند ٍ رٍ شیاز کنار پًلَ ینحکه دستان
 .بَد یز یتر از يرچ نیریش شیگردنش قرار گرفت برا نیکٌ ب

 

ٍ نکردم رٍ جبران کنو  کردم ین دیٍ کٌ با یٍ جبران کنو. خَاستو کار  شیخَاستو دٍ سال پ -
 .جبران کنو  بذار یدٍ سال ازش گذشتٌ. دٍ سال سخت ٍل دٍنو ی.ن

 

. دست راستش باال آند ٍ شد یدر گَشش اکَ ن شیيا نفس یقلبش باال رفتٌ بَد ٍ صدا تپش
 .جا خَش کرد انیدست ک یرٍ

 

 ؟یجبران؟ جبران چ -

 

 یرفت ٍ آٍا يو ناخَاستٌ پشتش رٍانٌ شد. رٍ زیاز دختر جدا شد ٍ بٌ سهت ن یبٌ آران انیک
 یگر یکَچک د ی جعبٌ شیدٍ سال پ یایعالٍى بر يدا ییٍ طال دیسف یيا ریبا يهان حر زین

 .خَرد یيو بٌ چشو ن

آٍا  ریچشهان نتح یبٌ سهت آٍا برگشت، در جعبٌ را گشَد ٍ آنرا جلَ یٍ با نکح برداشتش
 .گرفت

 

 .با نن ازدٍاج کن -
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 ...زانَ زد نٌ

 ...کرد ٍ نٌ سَال خَايش نٌ

 ...یگر ید کیحرکت رنانت چینٌ ي ٍ

 .ادیز گریکدیاز  دینحدٍد کردى بَد ٍ شا یتَقعاتشان را از زندگ ایدن یيا یسخت

 .کاريا را نداشت نیاز ا چکدامیانتظار ي شیاز نرد رٍبرٍ آٍا

 ...باشد خَاست ین تنًا

 ...بکشد نفس

 ...بزند یزندگ یآن قلب ناسازگار بٌ نَا ٍ

 خَاست یفقط ن نداشت یادیيا فاصلٌ داشتٌ باشند. انتظار ز فرسنگ گریاگر از يهد یحت
 .کند یبخاطرش زندى باشد ٍ زندگ

 ...سخت يو از آٍا انتظار نداشت کٌ ذٍق زدى شَد یرٍزيا نرد

 ...چکار کند دیبا یبزند ٍ نداند از خَشحال غیج

دختر نردش را  نیا گفتند یداشتند ن دیلرزان شا یيا برق افتادى از اشک ٍ لب یيا چشو نیيه
 .خَاست ین انیبَد کٌ ک یز یيهان يهٌ چ نیٍ ا دىیبخش

 

 ن؟یرزال ایبا آٍا  -
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بَد کٌ داشت با  یآٍا دختر شاداب ی. انگار کرد یرا درک نه دشیدختر با اسو جد نیا نشکل
 .دیجنگ ین نیغهگ نیرزال

 

 .بَد نیيو يه تینداشت ٍاقع انگار

 

 ن؟یرزال ای. حاال تَ بگَ. آٍا خَاد یکٌ نن ٍ بخاطر خَدم ن یبا دختر  -

 

 .برداشت شیبٌ سَ یزد ٍ قدن یلبخند آٍا

 .آند یشرٍع شدى داشت خَشش ن یباز  نیا از

 

 یرٍزيا دیکٌ ان ینیرزال ای انٌیک یزندگ یکٌ آٍا یخَا یرٍ ن ییتَ آٍا یندارى ٍل ینن فرق یبرا -
 تٌ؟یدیناان

 

 .پاسخ داد یسر داد ٍ با نکح یبلند ی خندى انیک

 

 .کٌ تهام ٍجَد ننٌ خَام یرٍ ن ینن دختر  -

 

 . باشد یگر یپر از عشق د یيا نگاى اش یچاشن یدارد ٍقت ینیریطعو ش لبخند
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 .کند یرا با خَد پاک ن نیٍاپس یرٍزيا یکٌ تلخ شَد ین زیانگ طعهش دل آنقدر

 ی بستٌ نٌیپ یيا اش را نرحو زخو با يهان لبخند چشو در چشو نردش دٍخت ٍ زنزنٌ آٍا
 .کرد انیک

 

 .دارمدٍست  -

 

***** 

 

 دیبا دنشید یبَد ٍ برا انیک یپا یکاناپٌ جابجا شد. سرش رٍ یٍ رٍ دیکش یکشدار  پَف
 .گرفت یسرش را باال ن

 

نا فقط دٍ  شٌ؟ ین ینباشن چ شهَنیحاال دٍنفر پ ؟ینگران یبرا ٌینًه ی االن نسئلٌ نینحال ا -
بٌ  ازیسالهٌ ٍ ن یس گٌیشو نن د تازى. ادی. آرنان کٌ يست نًرانو دارى نویخَا یتا شايد ن

 .خَدنیب يات یپدر ندارم پس نگران ی اجازى

 

 هتیانگشتانش گرفت ٍ آنًا را با نال نیصَرتش افتادى بَد را ب یکٌ رٍ یکَتاى ٍ بلند یتاريا
 .کنار زد

 

 .یتنًا باش یرٍز  نیتَ يهچ خَام ینه -
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 :کرد ٍ غر زد یا یساختگ اخو

 

 .ٌیلیخَدش خ شهَننیکٌ دٍ نفرم پ نیيه ان؟یکم  آخٌ نگٌ نن بچٌ -

 

 .. نن، نانان ٍ سانانو خبر کردمویستیدٍ نفر ن -

 

 .بچرخانند یحرف را زدى بَد نجبَر شدند سرشان را که نیکٌ ا یآرنان دنید یٍ آٍا برا انیک

 .کرد زیدست راستش را در يَا تکان داد ٍ چشهانش را ر یبا حالت عصب انیک

 

 ؟یکرد یچٌ غلط قایبگَ... دق گٌیبار د ٌی -

 

 .نشست انیآرام از حالت دراز کش در آند ٍ کنار ک آٍا

 .برادرش گذاشتٌ بَد ی شانٌ یبَد ٍ دستش را رٍ دىیآرنان بٌ آن دٍ رس گرید حاال

 

 .انیک یر یگ یسر ٍ سانَن ن یکٌ دار  یپسرش نینباشٌ نادر ٍ برادرتن ٍ تَ اٍل یير چ -

 

 .جهع شدند اش نٌیس یرا رٍ شیيا در سالن ننعکس شد ٍ دست انیصدادار ک پَزخند
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 .ادیحاضرم شرط ببندم عهرًا ب ی... ٍلیکٌ گفت یباشٌ گفت -

 

 .را گرم کرد انیباز ٍ بستٌ کرد ٍ بٌ ظاير دل ک نانیاطه یبرا کباریچشهانش را  آرنان

 

 .انینگران نباش ن -

 

 .دیباال انداخت ٍ آٍا را در آغَش کش یالیخیرا با ب شیيا شانٌ انیک

 

...انرٍز بٌ ادٍارد یشش نفر. راست ویش یاٍنهَقع ن ویفرق ندارى. االن چًار نفر انین ای انیب -
 .دارم ازین

 

 .کرد ٍ بٌ سهت در گام برداشت دییرا با سر تا انیدرخَاست ک آرنان

 داد یکٌ در دست داشت نشان ن یسانسَنت فیٍ ک ینشک رينیاش با پ یٍ شلَار طَس کت
 .رٍد ین ینالقات ادار  کیکٌ دارد بٌ 

 

 ؟یدار  کاریبا ادٍارد چ -
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 .را چرخاند ٍ بٌ دختر کنارش نگاى کرد سرش

 

 ...آرنان ی. راسترىیبعداز ظًر سفارش دادم اٍنا رٍ برى بگ یبرا زیچند تا چ ٌی -

 

 .بٌ بردارش انداخت ینگاي  ویدر بَد برگشت ٍ ن رىیدستگ یکٌ دستانش رٍ یآرنان

 

  ان؟یب یکِ  یبًشَن گفت -

 

 .دارن طیٍاسٌ ساعت سٌ بل -

 

 .نانعلَم بَد تنًا گذاشت فشیکٌ تکل یرا با دل انیدر را گشَد ٍ رفت ٍ ک ٍ

 ...شیاز آن يهٌ تشَ بعد

 .خَايد یکٌ دلش چٌ ن دانست یاش نازل شد. حال نه کٌ سر خانَادى یيهٌ غو ٍ اندٍي آن

 .نبَدنشان نبَد ای دنید بحخ

 .بَد جی...گیرٍز  نی. انا در يهچرفت ینادرش ن دنیرا بٌ د کباری یسال حداقل

 

 .رىیبگ یتَ برٍ تَ اتاق استراحت کن نن برم بٌ ادٍارد بگو چ -
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 .دیبٌ سهت راست چرخ یفیبا دستان ظر صَرتش

 

 ان؟یحالت خَبٌ ک -

 

 .برخاست یآٍا از جا یشانیپ یبٌ رٍ یا را چندبار تکان داد ٍ با بَسٌ سرش

 

 خَب نباشو؟ یرٍز  نیتَ يهچ شٌ ینگٌ ن -

 

را  شیرا درک نکردى بَد انا حال نعنا یاستفًام انکار  ات،یادب ینبحخ يا نیٍقت در ب چیي
 .دانست یخَب ن

 .داشت یکٌ از در خارج شد سَالش بٌ ظاير پاسخ نشخص ینرد

 .ست یاستفًام انکار  کیسَال،  نیبَد کٌ ا انیکانال ع شیبرا زیچ کی انا

حالش خَب نباشد ٍ  شَد ینگر ن یرٍز  نیکٌ در يهچ دانست یخَدش يو نه ینرد حت نیا
 .کردى بَد لیٍ تحل ٌیخَد تجز شینگايش را پ یآٍا سردرگه

 .گنگ ٍ ٍاضح بَد لشیخَب نباشد ٍ دل انشیحال ک شد یيو ن یرٍز  نیچن در

 .نادرش

 

***** 
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 .ٍ آنرا از پشت نرتب کرد دیباال کش هتیلباسش را با نال پیز

 نییکٌ تا پا یا رٍزىیف راينیپ نیندل يا نبَد انا، ا نیٍ از ا یلباس عقد ٍ عرٍس راينش،یپ
کٌ  انیک ی نردانٌ راينیبا پ بایز یلیکٌ داشت، خ یفیٍ جنس لخت ٍ لط دیرس ین شیزانَ
 .را باال زدى بَد، ست شدى بَد شیيا نیآست

 ...انیک ینشک ی با کفش نردانٌ اش یتخت ٍ عرٍسک کفش

 ...اٍ ی با کراٍات سادى اش ینشک نینگ گردنبند

 .جَر شدى بَدند گریکدیبا  بایز یلینشستٌ بَد، خ شانیلب يا یکٌ رٍ یدار یپا یلبخنديا ٍ

 .انگشتان خَد گرفتند نیاش بَد را ب آٍا کٌ تا شانٌ یباال آندند ٍ نَيا دستانش

را بٌ حالت  شیکٌ در دست داشت نَيا یا رٍزىیٍ تاب داد ٍ با رٍبان ف چیرا پ دستانش
 .بست یا گَجٌ

 .آند یصَرتش ن یبٌ سادگ شیٍ شلختٌ بَدن نَيا ینانرتب

 .را نَازش کرد شیدختر رساند ٍ با شصتش رٍ ی گَنٌ یدست را تا رٍ يهان

 .از غو النٌ کردى بَد یاٌ ینگايش ال در

 

 .کنو یکٌ برات سخت گذشت فکر ن ییبٌ اٍن رٍزا یٍقت سَزى ینَيات. جگرم ن یبرا رمیبه _

 

 .گفت ین راست
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پرپشت ٍ تا  نیاز ا شیکٌ پ شینَيا یٍ کَتاي یرا حداقل از نازک نیگذشتٌ بَد ٍ ا سخت
 .دیفًه شد یبلند بَدند، ن یحد

 .االن...خَشحال بَد انا

 .کرد یابريا پرٍاز ن یرٍ ینٌ انا االن انگار  آنرٍزيا

 ....نهلَ بَد از دردآنرٍزيا

 .نسکن را کنار ٍجَدش داشت نیبًتر نرٍزيایدر ا دیشا ٍ

 .چند کٌ ينَز رٍزگار دست از زخو زدن برنداشتٌ بَد ير

 ...نرتب کرد یبلند شد ٍ کرٍاتش را که شیپايا ی پنجٌ یرٍ

 ...در يهان حالت ناند ٍ

 .ببرد نیرا از ب انیغو چشهان ک یشد کٌ تلخ رىیخ قیدر کًکشان چشهانش عه آنقدر

 .گذاشتٌ بَد یناسازگار  یٍ بنا خَرد یٍ تاب ن چیپ جانیاز ي دلش

 ...انشب

 ...گرید یساعات تا

 ...یرسه

 ...یشرع

 ...یقلب

 .جدا کند گریکدیدٍ را از  نیا تَانست ینه ینانع چیي گریٍ د شد ینرد ن نیا يهسر
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کٌ بٌ عقب برداشت آٍا را  یبا قدن خَاست، یدلش نه نکٌیبَد کٌ نگاى گرفت ٍ با ا انیک نیا
 .تخت نشاند یيو با خَد رٍ

 .انداخت یا ینگاى طَالن اش یساعت نچ ی صفحٌ بٌ

 

 کشٌ؟ یتا تَرنتَ چند ساعت طَل ن َرکیَیپرٍاز از ن _

 

بَد کٌ  انیک نیگذاشت ٍ ا شیبٌ نها یگاى خَد کرد ٍ گردنش را بٌ خَب ٌیدستانش را تک آٍا
 .دیصَرتش کش یرٍ یکالفٌ دست

 

 .سٌ ساعت ادشیز ادىیز _

 

 گٌی. دانی ینه دٍنستو یٍ االن ساعت يفتٌ ٍ پرٍاز اٍنا ساعت سٌ بعد از ظًر بَدى. ن _
 .. پاشَ کتت ٍ بپَشارىیاالناست ادٍارد عاقد ٍ يو ب

 

سر  یبلند ی بَد، خندى یبٌ رنگ نشک اش کٌ  یبلند شد ٍ با برداشتن کت کَتاى ٍ نجلس آٍا
 .داد

 

 آقا پسر؟ یآٍرد ریحاال عاقد ٍ از کجا گ _
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 .کرد یا نردانٌ ی چشهانش را درحدقٌ چرخاند ٍ خندى انیک

 

 ...کردنش دایپ یبرا دمینگَ کٌ دردسر کش _

 

با رنگ لباسش داشت را  ییبایبَد ٍ رنگ سرخش تضاد ز زین یيو کٌ رٍ یگل رز  دستٌ
 .برداشت ٍ سهت در رفت

 

 .ستین شوینانانت يو ناراحت نباش، نگاى کن...نانان ننو پ یبرا _

 

 یا گشَدى را کانل بست ٍ از يهان پشت بَسٌ هٌیاش رد شد ٍ در ن از کنار شانٌ انیک دست
 .گردن آٍا کاشت یرٍ

 

 تیيهٌ تَ نَقع نی. اَندىیکٌ ن َندىیٍرٍجک؟ ن یدین ویدلدار یم کٌ دار  آخٌ نگٌ نن بچٌ _
 .ٍقتٌ ننتظرن یلی. نًران ٍ آرنان خنییپا ویسختو نبَدى، االنو نباشٌ. بًترى بر یيا

 

کرد ٍ از اتاق خارج  انیداد ٍ دست چپش را قفل دست ک گرشیلبخند دست گل را بٌ دست د با
 .شدند

 .دیپلٌ بگذارد کٌ خَد را در حال پرٍاز د یقدم را رٍ نیاٍل خَاست

 .دیٍافر کش جانیاز ي یغیج ناخَدآگاى
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 .زشتٌ ان،یک نیبذارم زن _

 

 .بٌ صَرت شاداب دختر انداخت ینگاي ویرفتن ن نیینکرد ٍ ينگام پا ییحرفش اعتنا بٌ

 

 !ادی ی. نطهئنًا تَ يو بدت نهنٌیبٌ بعد يه نیاز ا _

 

گذاشت ٍ خَد دانن  نیزن یرٍ یدختر را بٌ آران انیبَدند ٍ ک پلکان يا يو تهام شدى گرید
 .اٍ را نرتب کرد ی ختٌیبًو ر

 

 :را باال داد ٍ گفت شیآٍا ابرٍيا داشتند یکٌ بٌ طرف سالن گام برن يهانطَر

 

 .کنو تتیاذ خَام یبٌ بعد فقط ن نیننو از ا _

 

را  یکٌ زد رنگ سرخ ٍ طرح گل یاٍ آٍرد ٍ با حرف کیسرش را نزد انیزد کٌ ک یلبخند بزرگ ٍ
 .آٍا کرد یيا نًهان گَنٌ

 

 ...ویرس یباشٌ فعال شها بتازٍن، بًو کٌ ن _
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بزند نکان  یحرف خَاست یيو ن یقرار گرفتٌ بَدند ٍ اگر حرف گریسٌ فرد د دیدر نعرض د گرید
 .نبَد ینناسب

 ...بَدند شانیعاقد ٍ دٍ شايد رٍبرٍ کی

 ...دٍست دٍ

 ...برادر دٍ

 ...یحان دٍ

 .بَدند شان یزندگ َندیکٌ تنًا نًهانان پ یدٍ نفر  ٍ

 .کردند یبٌ تن داشت احَال پرس یرنگ یکٌ کت نشک یير دٍ دست دادند ٍ با عاقد با

 

 .آقا نًران دیکٌ اٍند دیخَشحالو کرد یلیخ _

 

 .کَباندى بَد ٍ آندى بَد نجایتا ا رانیاز ا نًران

جشن کَچک دعَت کردى بَد انا نًران خبر رساند  نیبٌ ا انیک قیٍ پريام را يو از طر نايک
آندن دخترشان  ایبدن یبرا دنیدر حال تدارک د یزنان ی بازى نیکٌ آن دٍ ازدٍاج کردى ٍ در ا

 .يستند

حس را در دلش  نیزنان چند بَد، يو دىیبٌ گَش آٍا رس شیکٌ دٍ سٌ ساعت پ یخبر  نیا
 .کرد ین ریسراز

 .بٌ چشهانش افتٌیحسرت ٍ اشک راى  ،یذٍق، ناراحت ،یخَشحال
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بَد  دىیسر ٍ سانان د اش یافراد زندگ نیاز بًتر یکیتر بَد با  کیاز برادر نزد شیکٌ برا یپريان
 .شدند یٍ حال داشتند بچٌ دار ن

 

 .اش کنارش بَدند خَانَادى کاش

 

 زم؟یعز ینیش ینه_

 

 .نشست انیبا ک یا نبل دٍ نفرى یفکر در آند ٍ رٍ از

شدى  دىیخر شانیبرا یشدى بَدند ٍ نٌ تَر ٍ کلٌ قند زانیآٍ َاریاز در ٍ د یرنگ یيا سٌیر نٌ
 .بَد

 ...دندیخر یيو کٌ ن اصالً 

 

 زد؟ یٍ يل يلٌ ن کَباند یآنًا را بًو ن یکس چٌ

 .را در دست گرفت انیک دست

 ین یرنگ یيا بَد کٌ دٍر آن پرٍانٌ ینداشت ٍ تنًا نًو قلب شیبرا یخاص تیجشن ايه ظاير
 .دندیچرخ

 .در تنگنا قرار گرفتٌ باشند دیچٌ بَد آنقدر يا يو تنًا نبَدند ٍ شا ير
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 .اش را داشتٌ باشد خانَادى تَانست ین ٍگرنٌ

 .رٍد یاتفاق خشنَدند ٍ ناراحت کٌ دخترشان ن نیٍ پدرش کٌ از ا نادر

 

کٌ  یٍ بابا جان دکن یاشکش را پاک ن یچارقدش دانٌ يا یرٍسر  ی کٌ با گَشٌ یجان نادر
 .يهسرش را در آغَش دارد فینح یيا شانٌ

 

نبَد کٌ  یٍ کس خَاند یبَد کٌ عاقد ن یا یعرب اتیحَاسش جهع آ ايایرٍ نیا ی يهٌ انین انا
 .《نٌیرفتٌ گل بچ عرٍس》 دیبگَ

 .گرفتن نبَد یلفظ ریيو از گالب آٍردن ٍ ز یجهلٌ نبَد خبر  نیقطعا اگر ا ٍ

 .شَد  ین ٌینبَد کٌ اعتراض کند صد شاخٌ گل رز يو نگر نًر یکس

 .دیارز ین ایدن ا،یدن شیبرا ٌینًر نیا انا

 ...کٌ گفت یآرام ٍ پر از حس خَب ی بلٌ

 ...انیاز تٌ دل ک لبخند

 ...خَدش آنرا بٌ انگشت دست چپش انداخت انیکٌ ک ینیسادى ٍ تک نگ ی حلقٌ

 ...يا نیا ی  يهٌ

 ...يا یسادگ نیا ی يهٌ

 ...دیارز ین شیبرا ایدن ا،یدن
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 .شدند شانیالزم را يو زدند ٍ نًران ٍ آرنان شايديا یانضايا

 

 .کرد یبد گلٌ ن زیچ کیيا نگرفتٌ انا از  نیکدام از ا چیاز ي دلش

 .حضَر نداشت نجایسالش بَد ٍ پدرش ا یس

با  》دیکٌ بگَ خَاست یاٍ داشت ٍ چقدر دلش ن ی حق بلٌ گفتن را بدٍن کسب اجازى یعنی
 .《پدر ٍ نادرم ٍ بزرگترا، بلٌ ی اجازى

 .کٌ گذراندى بَد یا یسال زندگ یبا س یحت

 

***** 

 

 .دیگردنش باال کش ریاش بلند نشَد ٍ پتَ را تا ز خندى یتا صدا دیرا گز لبش

 

 .حالو خَبٌ ن،یبش ایب ٍَنٌید _

 

 .نشت کرد ٍ دٍر تا دٍر اتاق را از نظر گذراند یدستانش را عصب انیک

 

 شٌ؟ ینه دایپ یکَفت ،ینسکن ٌی ،یکر یدر ٍ پ یب نیخَنٌ بٌ ا نیا ینَندم تَ  آخٌ نن _
 .اٍنا باشٌ یتَ دیخَدت کجاست؟ شا یقرصا
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 .تهام اتاق را فرا گرفت شیاش دست خَدش نبَد ٍ صدا کنترل خندى گرید

 

 ،ینحل نرغ پرکندى بال بال بزن نکٌیا ی. خَِب خَب. بجا حالو...خَبٌ. ستیننو ن یتَ قرصا _
 .برٍ ٍان ٍ آنادى کن تا حهَم کنو

 

 .بٌ اٍ گفت کٌ ننتطر بهاند رفت یدر حهام را گشَد ٍ يهانطَر کٌ داخل ن انیک

 .کرد یرا جابت ن یگر ید زیگفتٌ بَد حالش خَب است انا دل دردش چ انیک بٌ

 .از اتاق خارج شد یکیشلَار ٍ تَن دنیشد ٍ با پَش بلند

 

سرش جهع کرد ٍ سهت  یباال پسیرا با کل شینَيا رفت، ین نییيا پا کٌ از پلٌ يهانطَر
 .آشپزخانٌ گام برداشت

 

 .درست کند نیگرم ٍ دلنش یچا کیبَد کٌ با آن  یانا نبات شد ینه داینسکن پ دیشا

 

بزرگ بٌ  یخانٌ  نیخَدش، رفتٌ بَدند ٍ در ا ی صبح زٍد بٌ شرکت ٍ نًران يو بٌ خانٌ آرنان
 .نبَد یدٍ کس نیجز ا
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را داخلش انداخت ٍ شرٍع  یٍ تکٌ نبات ختیر یبرداشت، آب جَش را از کتر  نتیرا از کاب یناگ
 .بٌ يو زدنش کرد

 

ٍ  دیکش یکشدار  نیي ،یراى افتاد کٌ با برخَرد بٌ کس رىیبٌ ناگ بَد ٍ بٌ سهت جز نگايش
 .کرد ینیچند گام عقب نش

 

 .... ترانیک یر ینه _

 

 یا یناگ از دستش افتاد ٍ بٌ ناگاى با حس داغ د،یرا کٌ د شیکٌ باال آند ٍ فرد رٍبرٍ نگايش
 .گفت بلندی《آخ》ختیر شیپايا یکٌ رٍ

 

 .ردینگايش را نتَانست از آن چشهان بگ انا

 .ٍ نشد خَاست

 ...نداشت آخر انکان

  نبَد؟ شیب یيهٌ سال، خَاب نیاز ا بعد

 نٌ؟ نگر

 .کابَس ترسناک باشد کی تَانست یتنًا ن نینبَد، ا ایرٍ کیيو بَد قطعًا  یخَاب اگر

 ...از حد شیآشنا بَد، ب شیاز حد برا شیب نگايش
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 شدى آٍا؟ یچ _

 

 .ردیباال آند ٍ باالخرى تَانست نگاى از آن چشهان بگ یعصب کیچپش با ت دست

 

 .دمیفقط ترس ..یچی...ي چیي _

 

 .نشست شیابرٍيا نیب یدیفرد حاضر، اخو شد دنیداخل آشپزخانٌ شد ٍ با د انیک

 

 ...سانان؟ چٌ عجب اٍند _

 

آٍا  ی نتَرم ٍ زخو شدى یپايا  دنیشد کٌ با د دىیيا کش شٌیبٌ سهت خَردى ش نگايش
 .سر تا سر ٍجَدش را احاطٌ کرد ینگران

 

 آٍا؟ یشد یخدا...چ ای _

 

ٍ  دیچیپ شیدر پايا ٌینگران نشَد انا درد در صدم جان انیبٌ عقب برداشت تا ک یقدن آٍا
 .ردیبگ نتینجبَر شد دستانش را بٌ کاب
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 .آٍا را گرفت یدستانش را باال آٍرد ٍ بازٍيا انیک

 

 .یصندل یرٍ نی. بشستین یز یخب...چ لٌیخ _

 

 .ندیٍ پشت آٍا گذاشت تا بنش دیکش رٍنیب زیرا با دست راستش از پشت ن یصندل ٍ

 .کرد یاش جار  گَنٌ یرا رٍ یکٌ زد، قطرى اشک یٍ پلک دیرا با درد گز لبش

 .افتین یز یکند ٍ چ دایپ یيا رفت تا پانسهان نتیسهت کاب شیبا تشَ انیک

 یبرگشت کٌ خشکش زدى بَد...بٌ نعنا یکَباند ٍ بٌ سهت سانان نتیکاب یرٍ ینحکه  نشت
 .خشکش زدى بَد یٍاقع

 

 .ستین زادینحل آدن زیچ چینن...چرا ي یچرا اٍنجا خشکت زدى؟ خدا _

 

 .برادرش را نگاى کرد یگنگ سرش را باال آٍرد ٍ سَال سانان

 

 يان؟ _

 

 .دندیچینحکو تر در يو پ انیک یيا نشت

 .نشتش گذاشت یدستش را آرام رٍ آٍا
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 .حهَم طبقٌ اٍلٌ یتَ ٌیاٍل یکهکا _

 

 .بٌ سرعت بٌ دنبال جعبٌ رفت انیحرف را کٌ زد ک نیا

 .شیيا سانان ناقَس نرگ شد در گَش یکٌ صدا گذشت یاز رفتنش نه یادیز زنان

 

 .یستی. تَ آٍا نیستیخَدت ن _

 

با حالت سرگردان بٌ اطراف نگاى کرد ٍ سرانجام آشپزخانٌ را  یرا گفت ٍ چند بار  نیا سانان
 .ترک کرد

 .نداشت شیسالًا پ یبٌ آٍا یشبايت چینبَد ٍ يآٍا خَدش  نی. ایآر 

 .خَدش نفرت داشت از

 یسخت تر  ی ضربٌ ایرا بًو بچسباند دن شیيا بَد شکستٌ بَد ٍ ير بار آندى بَد شکستٌ سالًا
 .بٌ رٍحش زدى بَد

 .شکستٌ بَد باريا

 .داشت یدر پ شیبرا یگر یشکست د آٍرد ین ادیکٌ اگر آنًا را بٌ  ادیز آنقدر

 

 .کٌ يزاران قطعٌ بَدند را بًو چسباندى بَد شیيا شکستٌ رٍزید نیيه
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 .کردى بَد یسال خَد را نحکَم بٌ فرانَش زدىیکٌ س یکس یبَد برا ینیسنگ ی ضربٌ

 

 . در حال پخش بَدند دشید ی، جلَ یلهیسال تهام اتفاقات نانند ف زدىیبعد از س حال

 

 .تر نیسنگ نباریٍ ا گذشت یشکستش ن نیسال از اٍل زدىیس

 

 .دیگنج یباشد نحال بَد ٍ در ذين اٍ نه انینرد برادر ک نیا نکٌیا باٍر

 

 .گرفت  در دست یزانَ زد ٍ آنًا را بٌ آران شیپايا یاز درگاى آشپزخانٌ ٍارد شد، جلَ انیک

 

 .هارستانیب ویبر دی. باشٌ ینه ینطَر یا _

 

 .با در بغل گرفتنش حق اعتراض را از اٍ گرفت انیاعتراض بلند شد کٌ ک یلرزانش برا یصدا

 

 .شَند سیخ شیبا اشک يا شرتشیپنًان کرد ٍ اجازى داد ت انیک ی نٌیرا درٍن س سرش

 

 . شو ین  ٍَنٌیبدتر. دارم د جَریيو يستن  یعذابن ٍ ٍقت جَری ستنین _
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گرفت ٍ با عجلٌ  یآٍا پشت فرنان جا یکتش رٍ دنیعقب خَاباند ٍ با کش یصندل یرا رٍ اٍ
 .استارت زد

 

 .نکنٌ یز یبدى خَنر ٌیپايات ٍ بٌ پنجرى تک یتَن یاگٌ ن _

 

 .انا تَان درک آن را نداشت دیشن یرا ن شیصدا

 .در ذينش ٍجَد نداشت یا لغت نانٌ چیي انگار

 .زد یشدى بَدند ٍ سرش نانند نبض ن پیک شیگَشًا

 .بٌ پشت انداخت ینگاي نٌیاز داخل آ یبا نگران انیک

 

 .ایحالت خَبٌ آٍا؟ نخَاب _

 

کٌ خَد را از کهر بٌ  کرد ین نیاٍ را ٍادار بٌ ا شیٍ سَزش پايا یز یبا خَنر دشیدرد شد دل
 .فرد قطع نخاع بداند کی نییپا

 

قطار  کیسَت گَشخراش  ٌیشب شیبرا شتریب دیبا قدرت کش  انیکٌ ک یا یترنز دست یصدا
 .تَقف بَد یبرا
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کٌ اٍ را در آغَش  دید ین یا را نانند حالٌ انیکردى بَد کٌ ک تیبٌ چشهانش يو سرا ضعف
 .برد هارستانیٍ بٌ داخل ب دیکش

 

 انین  شانیسرش ٍ صدا یباال دیسف یيا ديد کٌ چند فرد با لباس صیتشخ تَانست ین تنًا
 .شد ین  بٌ صدا در آندى بَد، گو شیکٌ در گَشًا یسَت نهتدد

 

 .سفر کرد یخبر  یب یایديد ٍ بٌ دن یفشار آران انیآخر تنًا تَانست بٌ دستان ک ی لحظٌ

 

***** 

 

 .دختر کناِر دستش کَباند ی را با حرص ٍ خندى بٌ شانٌ کتاب

 

 . نسخرى نشَ. بذار درسو ٍ بخَنو _

 

 .تکان ديد ٍ پشتش را بٌ اٍ کند یدٍستش باعخ شد با تاسف سر  یدراز  زبان

 

 .لحظٌ بًش فکر کن ٌی .یلینٌ خدا ٍک _
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کرد ٍ آنقدر تند تند ٍ بزرگ نَشت کٌ در عرض چند  اىیتختٌ س یرٍ یشرٍع بٌ نَشتن نان ٍ
 .تهام تختٌ پر شدى بَد از آن نام قٌیدق

 

سرنَن کنکَر  ریسر تستات. انسال خ نیبش ایتا ساعت يفت درسانَن تهَم بشٌ. ب دیبا _
 .فکر نکن زایچ نی. بٌ اکتای ویدار

 

 .زد ٍ دستانش را بًو کَباند ییذٍق زدى لبخند دندان نها دختر

 

 .ٍ بچسب نیدرس. فعالً ا الیخیب _

 

 .تختٌ برگشت یبٌ سَ ٍ

 

**** 

 

 .قلبش گذاشت یٍ شَک زدى نشست ٍ دستش را رٍ دیرا با تهام تَان بلع يَا

 .ترسناک بَد شیچشهش گذشتند. چقدر برا یخَابش از جلَ یيا کو صحنٌ کو
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 .گذشت یکابَس يا ن نیا دنیبَد از د سالًا

 .شَد دایشان پ دٍبارى سر ٍ کلٌ دیچرا با دانست ینه

 

 .یاستراحت کن دیحالت خَبٌ؟ دراز بکش. با _

 

شد کٌ  ین دىیيو د یخَن یرگٌ يا شیيا در چشو ،یافتاد کٌ عالٍى بر نگران انیبٌ ک نگايش
 .داشت ادیز ینشان از خستگ

 .بٌ خانٌ بازگشتٌ بَدند یعنیاتاق خَدشان بَد ٍ  اتاق،

 

 افتاد؟ یچٌ اتفاق _

 

 .دیکش شیکرد ٍ پتَ را رٍ تیبالشت يدا یبا دستش اٍ را رٍ انیک

 

 .یکرد یز یافتاد رٍ پات ٍ خَنر َانیل _

 

 .کرد یکابَس يا را درک ن نیبازگشت ا لیآندى بَد ٍ حال دل ادشی

 ...کابَس کی

 ...اىیتختٌ س کی
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 ...شدى کیکٌ تار ییيَا

 .دختر بَد نیا یيا کٌ پاسخش شرٍع عذاب یا نٌیچًار گز یيا تست ٍ

 ...خَن

 .کٌ تهام سرنَشتش را بٌ رنگ خَد در آٍردى بَد یخَن

 ...فیکح

 .ٍ ترسناک نحس

 

 نٌ؟ ؟یدیترس _

 

 :نگايش کرد کٌ ادانٌ داد یسَال

 

 .بَد نی...ننظَرم ایدیرٍ تَ خَنٌ د گٌید یکی یٍقت _

 

 ...بَد دىینترس

 .دانست یرا ن زیچ کینابَد شدى بَد ٍ تنًا  فقط

 .کردى بَد نیدر انتظارش که گریعذاب د کی

 

 .نٌ. فقط درد دارم _
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 .نگفتٌ بَد درٍغ

 ...داشت درد

 ...رٍح درد

 .نبَدند یز یکٌ کنار آن چ شیپايا درد

 

 .ارمیب گٌیقرص د ٌیاجر نسکنات رفتن حتها. بذار  _

 

 .خَاست بلند شَد کٌ دستانش را گرفت ٍ يهانجا نگًش داشت انیک

 

 ؟یبخَاب شویپ شٌ ین _

 

 .زد ٍ پتَ را کنار زد یا خستٌ لبخند

 .کرد تیخَد يدا ی نٌیس یسر آٍا را بٌ رٍ دنشیبا دراز کش يهراى

 :کرد ٍ گفت انیک ی نٌیس یرٍ یفرض یيا خط دنیشرٍع بٌ کش آٍا

 

 چند ساعت گذشتٌ؟ _
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 ؟یاز چ _

 

 .کرد انیک ینردنک يا خیرا باال آٍرد ٍ نگايش را ن سرش

 

 .از عقدنَن -

 

 .ساعت ستیحدٍد ب _

 

 ...ساعت ستیب

 بزرگ تر؟ یبدبخت کینگذشتٌ بَد ٍ  اش یشبانٌ رٍز کانل يو از خَشبخت کیينَز  یعنی

 کرد؟ یرا بٌ اٍ نازل ن شیيا داشت تهام انتحان نگَنٌیعادل بَد کٌ ا خداٍند

 آند؟ ین رٍنیآنًا سربلند ب ی از يهٌ دیبا چگَنٌ

 داشت؟ یخدا دست از سرش بر نه چرا

 .رٍز عهر داشت کیبندى کهتر از  نیدر حق ا لطفش

 

 ؟ینَن ین شویپ ی...تا کانیک _

 

 .دىیکش حرفش ابرٍ در يو  نینکرد کٌ نطهئن بَد با ا نگايش
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 نبَد؟ نیسَال نزخرف تر از ا _

 

 :باز ادانٌ داد یا یاز نکخ نچندان طَالن بعد

 

دٍ  نی. اگٌ ننظَرت بٌ ا نفسهو يستو نیبَدم ٍ تا آخر شتیپ  ٍجَدت ٍ شناختو یاز ٍقت _
 .از خَدت شتریب یسالٌ...ير رٍزش حَاسو بًت بَد. حت

 

 .ستیدٍ سال ن نینٌ. ننظَرم بٌ ا _

 

 .فرٍ برد ٍ نشغَل نَازش آنًا شد شینَ یتاريا انیبزرگش را ن یيا پنجٌ

 

 ؟یپس چ _

 

 .ترسو ین ندىیاز آ _

 

 :کاشت ٍ يهانجا زنزنٌ کرد شینَيا یرٍ یا بَسٌ
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 .ویای یبا يو از پسش بر ن _

 

 .کاذب دیان نیبَد بٌ ا دٍاریان

 .ديد قیتطب تَاست یاش نه انا ننطق آٍا آنرا با گذشتٌ ناند یگفتٌ بَد ن انیک

 

 .شد یآٍا ن ینابَد شدى  یيا یخَد قاتل خَشبخت دیشا دیفًه ین انیکٌ اگر ک یا گذشتٌ

 .نشانیبا ٍجَد عشق ب یحت

 

 .ستیگفتو فعالً حالت خَب ن ندتینانانو اٍندى. خَاست بب _

 

 ...نادرش

 .از تَانش خارج بَد گریآن زن د دنید نٌ،

 ...کٌ خَدش یزنان ندیرا بب انینادر ک تَانست ین چطَر

 .اش نتَانست فکر کند ادانٌ بٌ

 .جزء نهنَعٌ يا بَد شیآٍردن آن لغت در ذينش برا یحت

 

 نجان؟ینانان ٍ برادرت ا یتا ک _
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 .بهَنن یناي ٌیفکر کنو  _

 

 .حس کرد یرا بٌ راحت شیيا رفتن چشو یايیس

 .گشَدى شد ٌیلحظٌ در زدى ٍ بعد از چند جان يهان

 نیجًان بٌ قعر زن ی نقطٌ نیاز نرتفع تر یانگار  ش،یبرٍرٍ ی انا شکستٌ بایز یچًرى  دنید با
 .سقَط کرد

 

 .نزاحو شدم، نگرانت شدم آٍا جان دیببخش _

 

 ...بَد نًربان

 ...شیسال پ زدىیس نانند

 ينَز تَانسٌ بَد خَد را پاک نگٌ دارد ٍ نفرت را در خَد راى نديد؟ قلبش

حَاس خَاست بلند شَد کٌ از  یگذاشت ٍ ب نیزن یرا رٍ شیجدا شد ٍ پايا انیآغَش ک از
 .دیکش یا خفٌ غیدرد ج

 .تخت نشاند یرا گرفت ٍ اٍ را رٍ شیشدى بَد زٍدتر بازٍيا کیکٌ بٌ اٍ نزد انیک نادر

 

 .افتٌ یحالت پس ن نیدارى با ا ینیب یخَشگل خانو؟ نگٌ پسر نن ٍ نه ستیچرا حَاست ن _
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 .لحظٌ اصالً حَاسو نبَد. نهنَن خانو ٌی _

 

خدا بًو  یدختر داشتٌ باشو. ٍل ٌیدٍست داشتو  شٌیبًو بگَ نانان. يه یاگٌ دٍست داشت _
 .کلٌ شقا رٍ داد نیا

 

 .نهنَعٌ بَد شیاسو يو برا نیا ی سارا، سا...نٌ ادانٌ سارا،

 

 د؟یَندین شبیچرا د _

 

 .دلخَر یبَد، يهراى با لحن دىیرا پرس نیا انیک

 .تخس پنج شش سالٌ ی پسر بچٌ کی يهانند

 .دٍ دستش گرفت انیتخت نشست ٍ دست آٍا را ن یرٍ سارا

 

پرٍاز ٍ  ادیدل بکنٌ ٍ تا خَاست ب ش یکردم از گالر  ش ی...بٌ زٍر راضیشناس یسانان ٍ کٌ ن _
 .ویننتظر بهَن ش یتا بعد ویٍ نجبَر شد ویاز دست داد

 

 :گفت شد، یکٌ ير لحظٌ داشت فشردى تر ن یرا بٌ پشت تخت داد ٍ با قلب اشٌ یتک آٍا
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 .نانان دیاٍند دیلطف کرد یلیخ _

 

 اٍ را نانان صدا کند؟ گذاشت ین  باز يو دیفًه یرا ن قیسارا تهام حقا نیيه اگر

 .نٌ قطعاً 

 

 . یبرى گند نزنٌ بٌ يهٌ چ جاینشد سانان  کنٌ؟ یپايات درد ن _

 

 ...عکس بر

را با خَد بٌ  یٍ نحس یبدبخت گذاشت یخَدش بَد کٌ قدم در ير جا ن نینظر خَدش ا از
 .دیکش یدٍش ن

 

 .نبَد شَنیا ریندارى. تقص یاشکال _

 

 .کرد ین دادیبٌ صَرت پسرش کرد کٌ عشق در آن ب ینگاي سارا

 

رٍ  یختس یلیخ یٍجَد تَ يستو آٍا. نا رٍزا َنیرٍ ند نیخَشحالو کٌ پسرم خَشحالٌ ٍ ا _
 .انویک ی. حداقل برا شٌیدارى عهرشَن تهَم ن گٌید دیٍ شا ویگذرٍند

 

 



 110                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

دٍش خَدش  یعذاب يا رٍ نیبَد ا دٍارینداشتند ٍ آٍا تنًا ان یسخت تهان یرٍزيا نیا
 .یگر یباشد، نٌ فرد د

 

 ...نجایاز ا رٍنینانان فقط ب _

 

دختر  شٌ ین  رٍزا يو تهَم نینٌ آٍا. ا نِ یخَشگل خانو رزال  نی. اسو ادٍنو ی...ندٍنو ین _
 .دیقشنگو، فقط با يو باش

 

 .زد یآنرا قفل دست آٍا کرد ٍ لبخند انیخو شد ٍ با گرفتن دست ک ٍ

 .آنجا نهاند ٍ آرام بلند شد ٍ اتاق را ترک کرد ادیز

 

 ؟یباياش نشکل دار  کنو ی. پس چرا حس نٌینانانت زِن نًربَن _

 

. ارمی ینه ادیرٍ بٌ  یخَب یيا اٍن ٍ سانان خاطرى دنیندارم. انا با دنن با نانانو نشکل  _
 ینبَد انا ازدٍاج کرد. بٌ گفتٌ  یقلبًا راض  نکٌیقبالً يو گفتٌ بَدم، نانانو بعد از نرگ بابام با ا

 نان...سايانَن یسخت یدر تَان خَدش نبَد. تَ نیبٌ نراقبت داشت ٍ ا ازیاٍن سانان ن
 .دیضربٌ رٍ د نیبدتر

 

 :دیانا باز يو پرس دانست یخانَادى را ن نیا یيا عذاب
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 شدى؟ یچ  نگٌ _

 

 .ٍ آٍا را دٍبارى در آغَش گرفت دیکش یٍ دردناک قیعه نفس

 

تٌ  ییجَرایساعت از سانان کَچک تر بَد ٍ  ویُقل داشت، برادرنَن...ساشا. ن ٌیسانان  _
 .نَزدى سالش بَد...کشتٌ شد ی...ٍقتیتغار 

 

 

 ...دش کشتٌ

 ...شد کشتٌ

 ...شد کشتٌ

 .نهنَعٌ را برادرش را بردى بَد، يهان نام نام

 .دیآٍا را ند یعجز ٍ ناتَان شیيا ٍ با بستن چشو دیکش ینفس کشدار  انیک

 .بَدند دىیخانَادى داغ د نیا

 ...داغ برادر پسرانش

 .بَد اٍردىیداغ فرزند ٍ پدرشان يو کٌ قلبش طاقت ن نادرش

 :را تکان داد ٍ گفت شیبَد لب يا دىیيهانطَر کٌ دراز کش انیک
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با نا نزد. فقط  یاش حرف ٍقت يو دربارى چی. يدٍنست یخَدش رٍ نقصر ن شٌیسانان يه _
 .دیساشا بٌ قتل رس گشتن یکٌ داشتن از دانشگاى برن یٍقت دٍنو ین

 

 .بَد ادشیرا خَب  زیچ کی آٍا

 ....داناٍانساشا

 .داشت نانیاطه نیشًران نبَد ٍ آٍا از ا اش یلیفان یآر 

 .ٍ ساشا داناٍان سانان

 

***** 

 

 .آٍا. لج نکن ریدستو رٍ بگ _

 

 :رفت ٍ غرٍلند کرد نییرا يو با کهک نردى پا یبعد ی پلٌ

 

 .. بس کن...حالو خَبٌانیدٍ رٍز گذشتٌ ک _

 

 .نگاى کرد انیبٌ ک یسَال یجر ٍ بحح یصدا دنیرفت ٍ با شن نییيا را يو خَدش پا پلٌ نیآخر
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 رم؟ین ین ینن از نگران یگ یسانان؟ نه یدٍ رٍز کجا بَد _

 

 .ٍحشتناک داشت یسرناخَردگ کیکٌ نشان از  یفَق خشدار  یصدا ٍ

 

 ؟یا یحالو خَبٌ. نگرانٌ چ _

 

 گٌی. خستٌ شدم دام ینگران چ گٌ یبرگشتٌ بعد ن دىی. نحل نَش آب کشام ینگران چ گٌ ین _
ام  بچٌ ٌی. ویبساط رٍ دار نی. ير يفتٌ نن ٍ تَ ا ایبٌ خَدت ب گٌیسال د زدىیسانان. بعد از س

 .رٍ ندارم اش گٌید یکیرٍ از دست دادم تحهل 

 

 .آنًا بَدند یبَدند ٍ بدٍن اعالم حضَر تهاشاچ دىیبٌ سالن رس گریٍ آٍا د انیک

 

 ....نن...بَدرینانان. چَن...نرگ...ساشا...تقص امی یٍقت بٌ خَدم نه چینن ي _

 

 فیٍ جسو نح دیزٍدتر جنب انیکٌ ک کرد یسقَط ن نیزن یرفت ٍ داشت رٍ جیسرش گ سارا
 .دینادرش را در آغَش کش
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 .ید ینانان ٍ دق ن یبس کن سانان. دار  _

 

نگايش بٌ نگاى  نیب نیٍ در ا  يا بٌ راى افتاد ٍ سهت پلٌ دیکالفٌ گردنش را بٌ چنگ کش سانان
 .کتهانش کردى بَد شیسال پ زدىیافتاد کٌ س یدختر  یآشنا

 .کردى بَد یپاسخ دادن، شانٌ خال تینسئَل ریبَد سانان از ز دىیکس کٌ از اٍ پرس ير

 . تخت گذاشتش یبا بلند کردنش نادرش سهت اتاق رفت ٍ رٍ انیک

 

 .بذار فشارش رٍ چک کنو _

 

 .نادرش را چک کند تیگذاشت ٍضعجلَ آندن آٍا کنار رفت ٍ  با

 .راند رٍنیب نٌیاز س یبا حال ٍ اٍصاف برادر کَچکش آي انیک

 

 ...کٌ گفتو سانان بًو چاقَ زدى یا اٍندفعٌ _

 

 :ننتظر نگايش کرد کٌ ادانٌ داد آٍا

 

شدى کٌ آدم فرستادى تا  ٍَنٌینن ٍ آرنان. بًش گفتو د شیپ اٍندن یسال ن ٌیسال بٌ  ٌی _
 یز یکٌ از چ دٍنو ی. نکنو ی. ينَز يو نکردم ین خشی...تَبدنشید ینن ٍ بکشٌ. ير دفعٌ ن
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کٌ خَدم يو  ینَقع یسانان تَ یرٍح تیبگٌ. تصَر قتل نن ٍ ٍضع خَاد یخبر دارى ٍ نه
بدٍن فکر بًش نشکَک باشو. نقشٌ قتل نن کار  شد ینبَد، تنًا باعخ ن تدرس م یاٍضاع فکر 

باياش بحخ کردم، از کَرى در رفت ٍ ناخَاستٌ  شیکار ینخف یچندبارى کٌ برا یبرادرام نبَد، ٍل
 ریبرنانٌ يا ز ی حرفا بَد. يهٌ نیرٍ يَل داد. انا برادر نن، نظلَم تر از ا نتیکاب یرٍ یچاقَ

 .کنٌ ین ش یکٌ سانان نخف یز یيهَن چنربَط بٌ  دیشا ست، پردىسر اٍن فرد پشت 

 

 .دیسارا کش یجهع کرد ٍ پتَ را رٍ یرا درٍن ساک نشک لسیٍسا

 

. تَ يو برٍ بخَاب. سٌ شِب راحت ادی یبًَش ن گٌیساعت د ویبَدى، تا ن یفشار عصب _
 .نرى ادتیقرصاتو  ،یدینخَاب

 

 .تکان داد ٍ آٍا اتاق را ترک کرد دییرا بٌ تا سرش

 .آغَش انن نادرش دلتنگ بَد یدختر برا نیدل کَچک ا چقدر

 .آغَش کَتاى کیدلتنگ  یحت

از  شیانا، پ اٍردیب یحالش را جا یآزاد بتَاند که یيَا دیسهت تراس بزرگ خانٌ رفت تا شا بٌ
 .ستادیا شیدادى بَد، سر جا ٌیتراس تک ی سانان کٌ بٌ نردى دنیٍرٍدش با د

 .شد ریاس شیکٌ بازٍ زدیٍ خَاست از آنجا بگر برگشت

 

 ٌ؟یچ نکارایقصدت از ا _
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 .ٍ گنگ برگشت ٍ نگايش کرد جیگ

 .درک نکردى بَد چیرا ي ننظَرش

 

 ؟یشد کیچرا بٌ برادر نن نزد _

 

 .جلَ گذاشت یٍ قدن دیکش رٍنیانگشتان بلندش ب نیرا از ب شیبازٍ تیعصبان با

 

کٌ  دیبًو ندار یشبايت چیي یتَ ٍ برادرت از نظر اسه یفکر کن کویاگٌ اٍن عقلت بکشٌ ٍ  _
االن  انینکتٌ...نن ٍ ک ٌیتَ داناٍاِن ٍ شَير نن شًران. ٍ  یِ لینن بخَام نقشٌ بکشو. فان

ن یاز ا ،ینگفت یز یت چ . يهَنطَر کٌ تا االن بٌ خانَادىریرٍ از نا نگ نیلطفًا ا و،یخَشبخت یلیخ
 .بٌ بعدشو نگَ

 

 .زد شیبٌ نَيا یداد ٍ چنگ ٌیردى تکسانان کالفٌ بٌ ن

 

 زینن عز یدار؟ آٍا، ساشا برا یبد کردم نذاشتو کارت بٌ دادگاى بکشٌ ٍ آخرش سرت برى باال _
 ...بَد، انا تَ يو

 

 .ديان سانان گذاشت یکف دستش را نحکو رٍ دختر
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از خَن  شیسال پ زدىینگَ سانان. نن االن شَير دارم ٍ اٍن برادرتٌ. اگٌ س یچی. يششیي _
عاشقانٌ يو ٍ دٍست  انیاالن قاتل يهَن دختر نشَ. سانان، نن ٍ ک یبرادرت گذشت یخَاي

 .ریحِس قشنگ رٍ ازنَن نگ نی. ا ویدار

 

 .دیدردناک سانان را شن ی آخر زنزنٌ ی بٌ سرعت تراس را ترک کرد انا لحظٌ ٍ

 

 . کردم یکٌ نن بخاطر داشتنش التهاست ن یز یيهَن چ _

 

 .ٍ قطرات اشکش را نحکو با پشت دست پاک کرد دیرا نحکو گز لبش

 .بزند ادیآن لحظٌ فقط تَانست خدا را در دلش فر در

 

***** 

 

 _فلش بک_

 

 .دیٍ بٌ طرف راست چرخ دیکش نییپنجرى را پا ی شٌیش
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 ؟یار ی یازت بخَام نٌ نه یز یچ ٌی _

 

 .کتابش بلند کرد ٍ بٌ برادرش دٍخت یرا از رٍ سرش

 

 .بگَ ؟یخَا ین یچ _

 

 .تحهل کنو تَنو یبٌ خَدم بگٌ نه یز یچ ٌیاگٌ  دٍنو یبرٍ باياش حرف بزن. ن _

 

 .زد یتکان داد ٍ لبخند دییرا بٌ تا سرش

 .بَد یدٍست داشتن شٌیآرانش يه تیشخص

 

 ادی ین یِ . کزنو ی. باشٌ باياش حرف نگٌیبدرد بخَرى د جای دیخَدت با یِ قل کپ ٌیباالخرى  _
 رٍن؟یب

 

 :شد ٍ لب زد رىیدر ندرسٌ خ بٌ

 

 .خَنٌ یساعت يفت شب، دارى ٍاسٌ کنکَر ن _
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 .نشست ٍ ساشا را تکان داد شیدٍ دختر کٌ از در ندرسٌ خارج شدند صاف سرجا دنید با

 

 .رٍنیاٍناياش، اٍند ب _

 

 .کرد ٍ سرش را باال گرفت یبلند ی خندى ساشا

 

 ؟یکن یحاال چرا يَل ن _

 

 :ٍ نعترض گفت دیکَب شینشت بٌ بازٍ با

 

 ؟یچرا نشست گٌینرض. خَدت رٍ نسخرى کن. برٍ د_

 

اش را بٌ سهت  انگشت اشارى خگرانٌیبرگشت ٍ تَب ینشست انا لحظٌ ا رىیدستگ یرٍ دستش
 .سانان گرفت

 

 ست؟یسانان گفتٌ باشو، قصدت کٌ شر ن _

 

 . ٍ يهانجا نگًش داشت دیصَرتش کش یرٍ یکالفٌ دست سانان

 



 120                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 !ایستینن ن ی. فقط نگکنو یدارم سکتٌ ن گٌیدارم ساشا، حاال يو برٍ د دٍستس _

 

 .خارج شد نیخندى در را گشَد ٍ از ناش با

 .رفتند یٍ خندى ن یداشتند با خَش ابانیدختر آن سر خ دٍ

 .رد شد ٍ پشت سرشان شرٍع بٌ حرکت کرد ابانیعرض خ از

 .دیچیپ یا دنبالشان کرد کٌ دختر يهرايش از اٍ جدا شد ٍ در کَچٌ آنقدر

 .بٌ خَد افتاد یا نٌیآ ی شٌینگايش در ش دیچیپ یکٌ بٌ راست ن یينگان ساشا

 یکهرنگ یيا چشهانش بَد کٌ سانان عالٍى بر آن سبز یعسل یتفاٍتش با سانان رگٌ يا تنًا
 .يو در چشهانش داشت

 .رٍبرٍ را نخاطب قرار داد را بلند کرد ٍ دختر شیصدا

 

 ؟یخانو زندگان _

 

 .آرام برگشت یبا نکح آٍا

ٍ خَاست بٌ رايش ادانٌ بديد کٌ  دیکش یافتاد، پَف کشدار  شیکٌ بٌ پسر رٍبرٍ نگايش
 .ستادیا شیساشا خَد را بٌ اٍ رساند ٍ رٍبرٍ
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 .رمیگ یٍقتتَن رٍ نه شتریب یا قٌیلطفًا خانو، چند دق _

 

 .رايش را گرفت یراست رفت جلَ بٌ

 .سد رايش شد چپ،

 :دیکٌ در چشهانش زل زد ٍ طلبکارانٌ غر ییجا تا

 

 .شن یم نگرانو ن کنار؟ شب شدى خانَادى نیبر شٌین _

 

 .انگشتانش عدد دٍ را نشان داد با

 

 .قٌیفقط دٍ دق _

 

 .قدم بٌ عقب برداشت کی یبلند یرا از دست داد ٍ با صدا کنترلش

 

ٍ جَابتو  یچند بار تا حاال بايام حرف زد گٌ،یسانان. بسٌ د یکن یست ٍلو نه يفتٌ ٌیاالن  _
 .یگرفت

 

 .بَد یستَدن شیٍ آرانش در صدا گرفت یبٌ دست ن یتیرا در ير نَقع کنترلش
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 .نن برادر سانانو، ساشا داناٍان _

 

اٍ  ییساشا کَباند انا صدا ی نٌیاش بٌ تخت س با کَلٌ یشَکٌ نگايش کرد ٍ بعد با پَزخند اٍل
 .کرد ٍ نجبَر بٌ برگرداندن سرش شد خکَبین شیرا سرجا

 

 ؟یشیآقا چرا نزاحو دختر نردم ن یاٍنجا چخبرى؟ ي _

 

 .شد ین کیبَد کٌ داشت با غضب بٌ آنًا نزد یانسالیکَچٌ زن ن سر

 .خَش کردى بَدند یجا یدستٌ سبز  کیٍ  َىین یيا لَنیدستانش نا در

 

 نزاحهتٌ دخترم؟ _

 

 .سرش را تکان داد شتازیپ یيا کٌ بٌ ساعتش انداخت ٍ عقربٌ یبا نگاي آٍا

 

 .لحظٌ...صبر کن دختر ٌی _

 

 .کرد یدٍ نفر را نگاى ن نیا یبا چشهان گرد شدى رفتاريا انین نیتنًا ا ساشا

 



 123                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ٍ شرٍع بٌ  دیکش رٍنیرا ب اش یگَش فشیگذاشت ٍ از داخل ک ییسکَ یرا رٍ لشیٍسا زن
 .کرد یر یشهارى گ

 

 .ینزاحو نانَس نردم بش دینبا یفًه یزنگ زدم ن سیاالن کٌ بٌ پل _

 

 .دیرا از دستش قاپ یبٌ سهت زن رفت ٍ گَش عیبٌ خَد آند ٍ سر ساشا

 

 .دیاشتباى نتَجٌ شد ٌ؟ینزاحو چ ؟یکن ین یدار  کاریخانو چ _

 

 .شَد دىیبٌ کهر شد کٌ باعخ شد چادرش بٌ باال کش دست

 

بزنو الت ٍ  غی. دخکر تَ برٍ. نن کٌ دٍ تا ج شناسو ینحل شها رٍ خَب ن یفیکح ینن نَشا _
 .ادی یسرش حالش جا ن زنینحل بر یلَتا

 

 .جلَ گذاشت ٍ دستانش را باال گرفت یقدن ساشا

 

 ....شنا یدختر يو ٍ ن نی. برٍ نزاحههَن نشَ. نن ٍ ا خانو نیبب _
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 .دادش بلند شَد یٍ باعخ شد صدا دیآن حرفش را بر چاندنیگرفتن دست ساشا ٍ پ با

 .آٍرد کٌ درد تا نغز استخَانش نفَذ کرد یشتر یفشار ب زن

 

 .ست ش خَندى کٌ فاتحٌ ادیبر ب ایزن اگٌ نتَنٌ از پس شها عَض ٌی _

 

تعادلش را  ش،یپا ریز یکردن سنگ ریحرفش ساشا را با قدرت يَل داد کٌ با گ نیبا اتهام ا ٍ
 .سکَ برخَرد کرد ی کانل از دست داد ٍ سرش با لبٌ

 نیاز کار افتادند ٍ يهان زِن ندافع کٌ فرد شیشدى تهام سلَل يا یخَن جار  دنیبا د آٍا
 .بٌ فرار گذاشتٌ بَد یگل کردى بَد، پا اش یباز 

 شدى بَد؟ چٌ

 ساشا بستٌ بَدند؟ یچشو يا چرا

 د نشان از چٌ داشت؟راى گرفتٌ بَ یکٌ يهانند جَ یخَن

جان ساشا چشو دٍخت کٌ  یخشک شدى ناند ٍ بٌ جسو ب ی نجسهٌ کیآنجا نانند  آنقدر
 .پَش شد اىیآسهان باالخرى کانل س

 .ٍ اٍ را بٌ تهسخر گرفتٌ بَد دیچرخ یخندى کنان بٌ دٍر سرش ن ایدن

 .نٌ ای کشد ینرد نفس ن نیکٌ ا ندیبگذارد ٍ بب شینداشت کٌ پا پ جرئت

 .دیسانان سر رس یک دینفًه

 .افتاد نیدٍ زانَ بر زن یکنار برادرش رٍ یک
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 .شد رىیبرادرش خ نیسرش نشست ٍ عاجزانٌ بٌ سر خَن یدستش بٌ رٍ یک

 

 .آٍا؟ ساشا...داداش چشهات ٍ باز کن یکرد کاریچ _

 

 دیدر آغَش کش یاش گو شدى بَدند، سر برادرش را بٌ آران نردانٌ یضجٌ يا انین شیيا حرف
 .را از يو گشَد شیلب يا یٍ آٍا بٌ سخت

 

 .کار نن ...نن نبَد _

 

 .را شکست شیبغِض چنگ انداختٌ بٌ گلَ ان،یبغض آلَد ک ادیفر یصدا

 

 ؟یبَد لعنت یپس کار ک _

 

 .پراکندى در کَچٌ را با دست نشان داد یيا َىیحال ن نی. با ادندیلرز یبٌ شدت ن دستانش

 

 .ستنینن ن یاٍنا...اٍنا...برانگاى کن.  _

 

 ...حرکت يا نیا تهام
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 ...يا حرف

 ...يا ٍاکنش

دٍشش انداخت ٍ بدٍن تَجٌ بٌ  یرٍ یشد ٍ سانان برادرش را بٌ سخت قٌیاز دٍ دق کهتر
رفت تا برادرش را بٌ  نیکٌ دٍستش داشت ٍ حال قاتل برادرش شدى بَد، بٌ سهت ناش یدختر 

 .برساند هارستانیب

 

**** 

 

 _نان حالز_

 

 .دیقاب عکس کش ی شٌیش یرٍ یدست

 .کردند ین ییکٌ در قاب عکس خَدنها ییصَرت يا یرٍ قاً یدق

 .بَد شیسالًا پ یکٌ برا یعکس

 .بَد یشش نفرى کٌ در نگايشان عشق جار  ی خانَادى کی

 .کرد یخَدش با اٍ صحبت ن االتیٍ در خ شد یبرادرش تنگ ن یيزاربار برا یرٍز  دلش

قلب خَد حس  یرا رٍ یشتر یب یِ نیٍ انا بعد از آن سنگ ختیر ین رٍنیرا ب شیٍ دل يا درد
 .کرد ین

 .کنند لیتبد تیآن يا را بٌ ٍاقع تَانستند یکٌ ن  ییايایبَدند ٍ پر از رٍ جَان
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 .خَدش کرد یآرزٍ یبرادرش را فدا یآرزٍيا ٍ

 .را از برادرش گرفت ٍ برادرش را از خَدش نفس

 ...بَد ُقلش

 ...از ٍجَدش بَد یا هٌین

 ...از رٍحش بَد یا تکٌ

 .خَد قاتلش شدى بَد ٍ

خانٌ رٍح  نیدختر ٍ حال يهان دختر داشت بٌ ا کی یگرفتٌ بَد برا اش را از خانَادى یزندگ
 د؟یبخش ین

 ... چقدر کَچک بَد ٍ ایدن

 .نانرد

 .کٌ گفت گشَدى شد ای گرفتٌ《دبفرنایی》بٌ در خَرد ٍ با  یا تقٌ چند

 .بزرگش بَد برادر

 .اش ییتنًا یرٍزيا یِ حان

 

 .شام؟ نانان ٍ بچٌ يا ننتظرن یای ینه _

 

 .برادرش آندى بَد داریبٌ د ویتنش بَد ٍ نستق یينَز کت ٍ شلَار ادار  خَدش
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از  یرا نداشت کٌ رٍز  یدختر  دنیباشد انا چشو د اش هٌینصفٌ ٍ ن ی کنار خانَادى خَاست ین
 .گذشت ین شیجان برا

 ...گفت یکٌ ن یجان

 .برادرش بَد زیجاِن عز يهان

 

 .ستیم ن گشنٌ _

 

 .در را بست ٍ با چند قدم بٌ کنارش آند آرنان

 

باياش چٌ  کنٌ یيهٌ. االن آٍا فکر ن یسگرنٌ يات تَ یکٌ اٍند یزشتٌ پسر! از اٍنهَقع _
 .وی. پاشَ برینخَر  یچیي رٍزِ یشو از د تازى ،یدار  ینشکل

 

 .ٍ بٌ دنبال خَد رٍانٌ کرد دیخَد دستان برادرش را بٌ اجبار کش ٍ

 .نشکل داشت ،یآر 

 .انیزن ک با

 .زِن برادرش با

 .خَدش شیسال پ زدىیس ی نعشَقٌ با

 !قاتل برادرش، نٌ با
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 .قاتل برادرش نبَد آٍا

 .بَد، خَدش قاتل بَد خَدش

 .زد یجان یگرفت، ناخَدآگاى لبخند ب یشاد برادر ٍ نادرش ٍ آٍا جا ریقاب نگايش کٌ تصَ در

 .بَد دىیبَد خندى بلند برادرش را نشن سالًا

 .بَد دىیبَد لبخند از تٌ دل نادرش را ند سالًا

از يو  ی خانَادى نیبٌ ا دیبخش یبَد کٌ جان ن یداشت ٍ...آن، دختر  یعلل نًایا ی يهٌ
 .گسستٌ

خندى داِر ٍجَد نداشتٌ را  ی خاطرى نیکدان کردند، ین فیتعر گریکدی یبرا  داشتند خاطرى یانگار 
 .دانست ینه

 .بَدند دىیرس زیبٌ ن گرید

 .نشست ٍ آرنان يو کنارش شیٍ رٍ دیکنار نادرش را عقب کش یصندل

برٍد انا بٌ قَت خَد پابرجا  نیآٍا پر بکشد ٍ از ب یلب يا یبا آندنش لبخند از رٍ کرد ین فکر
 .بَد

 .گذاشت زین یرا رٍ شیکرد ٍ آرنج يا گریکدیرا با يو قفل  دستانش

 

کهاالت قرار داشت. قدم  یپسر شها کانالً از نظر اخالق تَ نکٌیدر کل ا گفتو، یآرى داشتو ن _
. ٍ تا رفتٌ دمیرٍدخَنٌ د ٌی رفتو، ین نطَریکٌ داشتو يه یکنان ٍقت یزنان ٍ سَت زنان ٍ شاد

م تَ آب. ٍ اٍنجا بَد کٌ استارت عشق ٍ شاالپ، افتاد دیحس نحل عجل نعلق سر رس یبَدم تَ
 .نا آغاز شد یٍ عاشق
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 نیا یاتفاق، چند سال بَد کٌ آرزٍ نینادرش يو بلند شدى بَد ٍ ا یيا خندى یصدا گرید
 خانَادى بَد؟

ٌِ دل یيا خندى  ...از ت

 .کرد. انا شاد بَد ینه یشاد د،یخند یآنًا نه یيهپا

دٍ نفر،  نیا یيا خاطرات عاشقانٌ فیبا تعر دیاز احساسات گذشتٌ يو نبَد کٌ بگَ یخبر  گرید
 .دیآ یخَنش بٌ جَش ن

 .کرد ین یعاشق شدى بَد ٍ داشت شاد زندگ برادرش

 .کٌ دٍستش داشت یکس با

 .کرد یکٌ آٍا گفتٌ بَد را ن یکار  دیبا

 .کرد یبٌ بعد يو سکَت ن نیبحال سکَت کردى بَد ٍ از ا تا

 

 ؟یکٌ چ دید یقشقرقش ٍ اٍل صبح ن دیاٍند ی. فقط نیگفتٌ بَد ِزک لیاعصابشو کٌ بٌ گَر _
 .آرنان بٌ نن حهلٌ کردى

 

 .سرش را چرخاند یيهانجا نگٌ داشت ٍ که برد یرا کٌ داست بٌ ديان ن یچنگال آرنان

 

 نن؟ _
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 .تکان داد دییلبخند سرش را بٌ تا با

 

 .داداش کرد یداشت سکتٌ ن یچطَر  ینیبب ینبَد _

 

 ...آرنان

 .بَد برادرش

 .کند یزندگ خَاست ین

 .از اٍ صلب کردى بَد ایکٌ دن یز یچ يهان

 .رفت یبٌ جنگش ن یزندگ ریبا شهش دیاٍ با زد، یبٌ قلب اٍ ضربٌ ن شیبا نفرت يا ایدن اگر

 ... یشیچند نها ير

 .داشت یجهع کَچک را در پ نیا یٍاقع یيا خندى ،یشینها یيا خندى نیيه

بَد کٌ سالًا بٌ دنبالش  یز یيهان چ نیريا بَد ٍ ا یاز ير فکر  یآن ی يو در لحظٌ خَدش
 .بَد افتٌی اش یدر زندگ انیٍ آنرا با ٍجَد ک گشت ین

 

زل زدى  یچیي نایاٍنَر...براش آب آٍردم اٍنو شکست. حاال ا نَر،یزد گلدٍن ٍ شکست، ا _
 !گٌید نَندم یبٌ حال خَدم ن هارستانیتد ب یذاشت ین ؟یچرا نجاتو داد گٌینن ن یچشها تَ
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 .کرد یزد ٍ اخه انیدست ک یبا قاشق رٍ سارا

 

 ؟یدرست کرد ییچٌ شايکارا گٌی. د دٍنستو یٍ نن نه یبَد یچقدر عَض _

 

 انیاش نها در چًرى یشد کٌ شاداب رىیخ شیبا خندى سر تکان داد ٍ ينگام خَردن بٌ آٍا انیک
 .بَد

 

 .ٌیا ٍَنٌیپسر شها عجب د نیا نکٌیدر کل ا گٌید _

 

 .شد لیبٌ جلَ نا یدٍغش را تهام کرد ٍ که َانیل

 

 بَد؟ یچ ارادیتَ با ک یسَال. رابطٌ  ٌی یراست _

 

 .شد لیدٍر ديانش را پاک کرد ٍ بٌ جلَ نا یبا دستها آرنان

 

 ٌی انیبا ک شٌیم. اٍن يهنن با برادرم نشکل دار کرد ینتَجٌ اتفاقات شدى بَد ٍ فکر ن ارادیک _
 ختویرٍ ر یاٍند ٍ قصدش ٍ گفت آب پاک یاش اٍن بَد. ٍقت بازندى شٌیداشت کٌ يه یرقابت

 نیکٌ ب یٍ ير نشکل کنو یناتَ بٌ برادرم پشت نه ٌیبخاطر  چَقتیکف دستش ٍ گفتو نن ي
 یلینا دٍ تا يست بٌ خَدنَن نربَطٌ. اٍنو دنش ٍ گذاشت رٍ کَلش ٍ رفت. نن االن خ
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چند  نیا ی. ير چند کٌ تَیداد َندینا رٍ بًو پ یکٌ گسستٌ يا ییخَشحالو آٍا...بخاطر تَ
. از ینن باش ی ٍَنٌیبرادر د ِش یپ یبًت سخت گذشت. خَشحالو کٌ قبَل کرد یلیسال خ

 .آل رٍ آرزٍ دارم دىیا یزندگ ٌی شٌیقلب براتَن يه ویصه

 

 .از اٍ تشکر کردند یٍ آٍا ير دٍ با لبخند انیک

 اش ییبَد ٍ رٍشنا بایز شیيا کٌ شب یا يفتٌ کی گذشت، ینشترکشان ن یيفتٌ از زندگ کی
 .ترسناک

 .داشت یا کٌ کنار خَدش خانَادى ینداشت زنان ییترس نعنا گرید انا

 .کیتار یبا ٍجَد گذشتٌ ا یحت

 

***** 

 

 .را باال زد شیيا نینبل پرت کرد ٍ آست یحَصلٌ رٍ یرا ب فشیک

 .پف کردى بَدند شیکردى بَد ٍ چشو يا یگذشتٌ را تهانًا در اتاق عهل سپر  شب

 .دیبٌ چشهانش کش یٍ دست دیکاناپٌ دراز کش یرٍ

کاناپٌ کَباند ٍ بدٍن  یرٍ یبا حرص نشت اش یگَش ی  برىیکٌ با ٍ شد یچشهانش گرم ن داشت
 .پاسخ داد یبا لحن تند اش ینگاى کردن بٌ گَش

 

 بلٌ؟ _
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 .دیگز یهانی، لبش را با پش دیچیگَشش پ یکٌ البال انیآرام ک یصدا

 

 ؟یا حَصلٌ یاحَال خانو خانها. چرا ب _

 

 .دیراست خَاب یزد ٍ بٌ پًلَ یچرخ

 

 .خَنٌ دمیتازى رس هارستانیکٌ رفتو ب شبی. فقط دستین یز ینٌ چ _

 

 .نحل آب خَردن بَد شیبرا انیک یعصب یصدا صیتشخ

 

 تَ؟ یاصالً بٌ فکر حال ٍ اٍضاعت يست کشٌ؟ یطَل نه شتریدٍ ساعت ب ینگفتنگٌ  _

 

 ؟یگرد یبرن یکِ  گذرى؟ یخَش ن ی. چٌ خبر؟ سفر کار گٌیشدى د گٌید _

 

 .بَد دىیخَاب ششیپ ٌ یاز حرص چند جان یکه

 

 ؟ینشد تیدٍ رٍز کٌ اذ نی. تَ اگردم یبرن گٌیانشب د _
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 :دیپرس یکرد ٍ با لحن سَال یآران ی خندى

 

 .بَد یا سَال نسخرى و؟یزندگ یآدنا نیاٍنو با ٍجَد سٌ تا از بًتر ت؟یاذ _

 

 .رسو یننو شب ن استراحت کن ری. بگزمیباشٌ عز _

قلبش چشهانش را بست ٍ نانند عادت  یرٍ لینَبا  کرد ٍ با گذاشتن یکَتاي یخداحافظ
 .سفر کند ايایرٍ نیتا بٌ سرزن دیطَل کش یا قٌیدق ستیب اش یشگیيه

 

***** 

 

 .کٌ جا داشتند باز شدند ییچشهانش تا جا د،یکٌ کش یبلند غیج با

 .تند ٍ بلند بَد یعاد ریغ تنفسش

آن گذاشت کٌ بٌ ناگاى چشهش بٌ  یدستش را رٍ سَزد، یراستش ن ی گَنٌ کرد ین حس
 .نگران سانان خَرد ی چًرى

 

 .آرٍم باش ،یدید یکابَس ن یداشت _
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 .ندیبنش شیکرد سرجا ینگايش را بٌ اطراف دٍخت ٍ سع گنگ

 

 .بَد یچ ستین ادمی _

 

 .کٌ بٌ اٍ انداخت در نشستن کهکش کرد یبا نگاى خاص سانان

 

 .تَ نبَدى ریکٌ تقص یگفت ین  ٍ ندام بٌ نن یزد یساشا رٍ صدا ن یداشت _

 

 .زنو یخَاب حرف نه ینن تَ یٍل _

 

 .دختر گذاشت یِ شانیپ یرا رٍ گرفت ٍ دستش ینبل جا یرٍ کنارش

 

 !یٍاسٌ درٍغ ندارم. حالت خَبٌ؟ تب دار  یلیدل _

 

اش بًو  ٍ نعدى ستیکٌ نٌ...حالش آنقدر يا يو خَب ن دیکٌ در خَدش کنکاش کرد د یکه
 .راى حل نهکن بَد نیبٌ درد بًتر یتَجً یيا ب تینَقع نیٍ در ا ختٌیر
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شد.  یا دفعٌی یگفتو درست بَد. اٍنکار، کار نن نبَد سانان. يهٌ چ یخَاب ير چ یتَ _
 ...دٍنو ینه دٍنو، ینه

 

 .دستانش گرفت انین صالیرا با است سرش

 .زدند یحرف از قتل ساشا نه يا یراحت نینبَد ٍگرنٌ بٌ يه یدٍ کس نیخانٌ جز ا در

 

کٌ  دٍنستو یت گفتو از اٍن شًر دٍرت کنن. ن کٌ بٌ خانَادى دٍنستو یکار تَ نبَد. ن دٍنو ین _
خَِن پسرش نشد.  الیخی. بابام راحت بیتَ از بعدش خبر ندار  یم نگفتو ٍل بٌ خانَادى یچیي

 .کردن   دایرٍ گرفتن کٌ باالخرى اٍن زن ٍ پ ٌیقض نیا یانقدر پ رٍياشیخَدش ٍ ن

 

 .شد رىیسرش را باال آٍرد ٍ بٌ سانان خ رتیبا ح آٍا

 

 ؟یچ یعنیسانان؟  یگ ین یدار  یچ _

 

 .بلند شد ٍ در سالن شرٍع بٌ راى رفتن کرد یاز جا کرد یکٌ در خَد حس ن یبا تنش سانان

 

 .بابام...حکو اٍن زن ٍ گرفت ٍ اٍنا اعدانش کردن _
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نفس بکشد انا ير لحظٌ  یکرد ديانش را باز کند تا که یگرفت ٍ سع شیرا بٌ گلَ دستش
 .کرد ین یشتر یب یخفگاحساس 

 .بٌ سرعت خَد را بٌ آٍا رساند سانان

 

 .ینفس بکش لعنت دفعٌ؟یآٍا؟ چت شد  _

 

 یلب يا یرا جلَ یآب َانیل ٌیچند جان را تند بٌ سهت آشپزخانٌ برداشت ٍ بعد از شیيا قدم
 .آٍا گرفت ی شدى پیک

 

 ؟یکن ین ینطَر یدينت ٍ باز کن آٍا. آخٌ چرا ا _

 

يَا  یا کدفعٌی دنیکٌ باعخ بلع ختیصَرتش ر یرا رٍ َانیل اتیتهام نحتَ عیسر یحالت با
 .تَسط آٍا شد

را بٌ  شانیرا بٌ زبان آٍرد کٌ ير دٍ یا چشهانش را بست ٍ جهلٌ سیيهان صَرت خ با
 .کشاند یهانیاز پش یا خلصٌ

 

. تَ یلعنت ...قاتل دٍ نفر.بخاطر عشق نزخرف تَعٌویسانان؟ نا قاتل ویکرد کارینن ٍ تَ چ _
 .. ازت نتنفرم سانان، نتنفرمیت ٍ خَدت نن، خَنَادى یایبدبخت ی نقصر يهٌ
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 .را کٌ گشَد سانان رفتٌ بَد چشهانش

 بَد کٌ چٌ؟ رفتٌ

 ريا کند؟ یدختر درناندى را در لجنزار نابَد نیا خَاست ین

 .کردى بَد ريا

 .شکل نهکن نیيو بٌ بدتر آن

نخَردى  یتهام غذايا خَايد ین کرد یاش شدت گرفتٌ بَدند ٍ حس ن نعدى یدر ن یپ یريایت
 .اٍردیرا باال ب

 .دیدٍ سیبٌ سهت سرٍ یعیاحساس يجَم نا با

رفت ٍ   دىیجا آند دست ٍ صَرتش را شست ٍ بٌ سهت استخر سر پَش یکٌ که حالش
 .را در آب قرار داد شیپايا

 یکٌ ن ییشَد ٍ سرش را تا جا سیتهام تنش خکو خَد را با يهان لباس يا يَل داد تا  کو
 .آب نگٌ داشت ریتَانست ز

 .آب کَباند یرٍ یآٍرد ٍ نشت نحکه رٍنیسرش را ب ژنیاحساس کهبَد اکس با

تر از ير  فیشدند ٍ آٍا خَد را ضع یاطرافش گو ن یآب يا ویحجو عظ نیب شیيا اشک
 . دید ین یگر ید ی لحظٌ

 .حس شدند یکو عضالتش ب کو

 .اش را بٌ آن بديد ٌیاستخر برساند ٍ تک ی َارىیتالش فراٍان تنًا تَانست خَد را بٌ د با

کردند  ین  آب آنرا پراکندى ینحَ خَد کٌ نَج يا ریتصَ  قلبش گذاشت ٍ بٌ یرا رٍ دستش
 .شد  رىیخ
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 ...چند ساعت آنجا ناند دینفًه

 ...ختیقطرى اشک ر چند

 .چندبار از خدا گلٌ کرد ٍ

شدند ٍ رنگش بٌ  ینَر رد نه یاستخر پرتَيا یکَچک باال ی چٌیآنقدر گذشتٌ بَد کٌ از در انا
 .درآندى بَد ینشک

 ...نٌ گرید نیا انا

 شدى؟ ختٌیخَنش ر یگر ید گناى یانسان ب دیفًه ینفر بَدن بس نبَد کٌ حال ن کی قاتل

بٌ دٍر خَدش سهت اتاق  یا حَلٌ چاندنیٍ با پ دیايرم کردن دستانش خَد را باال کش با
 .رفت انینشارکشان با ک

انتظارش را  یحساب یسرناخَردگ کیٍ قطعًا  خَردند ینرتب بًو ن  از سرنا شیيا دندان
 .دیکش ین

 .حهام را گشَد ٍ با عجلٌ آب گرم را باز کرد در

 .آٍرد یدر ن گناى، ینَجَد کَچک ٍ ب کیسر   را اش یتالف دیير کس لج داشت کٌ نبا با

 .کردى بَد قیرا در سلَل بٌ سلَل بدنش تزر یبیعج  کٌ احساس یخبر 

 ...ندیننتظرى بَد ٍ خَشا ریغ

 یز یاش کردى بَد، چ کٌ از انرٍز صبح تجربٌ یا ی اتفاق افتادى بَد انا حس نادر نیزٍد ا یلیخ
 . نبَد کٌ بخَايد ننکر آن شَد

نبَد کٌ آنطَر  هارستانیش در بيهکار یيا از آن خَاب ٍحشتناک اصالً حَاسش بٌ حرف بعد
 .خَد را نحکَم بٌ عذاب در استخر کردى بَد
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 .شکهش گذاشت ٍ چشهانش را با آرانش بست یجفت دستانش را رٍ کف

 ...کَچک ی نطفٌ نیا

 عشقشان بَد؟ ی جهرى

 تر؟ قشنگ نیاز ا یز یچ  چٌ

 

کردى  تیيو سرا یداشتن نَجَد دٍست نینانعلَم ٍ ترسش بٌ ا ی ندىیآ نیاز ا دیترس ین انا
 با نادرش؟ گذاشت ین یسر ناسازگار  نگَنٌیبَد کٌ ا

 .دیپَش  تن پَشش را ی کٌ بٌ جانش افتادى بَد، حَلٌ  یا جٌیسرگ با

 .نشست ٍ دستانش را کنار آن برد یبرق ی نٌیشَن کنار

پتَ  ریگرم بٌ ز  دست لباس کی دنیبدنش خشک شدى بَد ٍ با پَش گریکٌ زد، د ینیتخه با
 .ٍ چشهانش را بست دیخز

 .در شکو نداشت یز یچ گرینخَردى بَد ٍ با حالت تًَع صبحش يو کٌ د یچیصبح ي از

 . دیکش ینه یز یبٌ چ لشین انا

 .دیرس ین انیک گریتا دٍ ساعت د باً یساعت از يفت گذشتٌ بَدند ٍ تقر یيا عقربٌ

 .کرد بخَابد یچشهانش را بست ٍ سع ست یزنان باق دنشیفکر کٌ تا د نیيه با

 .زد یجان یشکهش گذاشت ٍ لبخند ب یدستش را رٍ یدار یخَاب ٍ ب یایدن نیيه در

را از  شان یزندگ تَانستند ین گریکدیبا  دیبَد کٌ شا یالً یٌ یيد نیٍ ا انیبٌ ک دشیان تنًا
 .ننجالب نجات ديند نیا
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 .دٍست داشتن یبایحس ز با

* 

 یرا از يو فاصلٌ داد ٍ بعد از لحظات شیيا پلک یبٌ آران شینَيا یرٍ یحس حرکت دست با
 .شد اش دىیخشک یيا لبخند نًهان لب د،یرا د انیٍاضح شد ٍ ک دشیکٌ د

 .کاشت اش یشانیپ یرٍ یا خو شد ٍ بَسٌ دیآٍا را د ی باز شدى یيا کٌ چشو انیک

 

 ؟یدیرس یک _

 

 .شٌ ین یساعت ٌی _

 

 .نگاى کرد انیبٌ ک یٍ بٌ دلخَر  ندیکرد کٌ صاف بش یسع

 

 .دلو برات تنگ شدى بَد ؟ینکرد دارمیچرا ب _

 

 .نرتب کرد  شیٍ پتَ را رٍ دیچیرا بٌ دٍر آٍا پ دستانش

 

 .َندی. دلو نیبَد  دىیناز خَاب یلیخ _
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 .افتاد  اش یگرسنگ ادیاش تازى  تخت نشست ٍ با درد نعدى یرٍ آرام

 

 ....گشنهٌانیک _

 

 :صَرتش گفت یزد ٍ با گذاشتن دست راستش رٍ ییبایلبخند ز انیک

 

 .چشو یبٌ رٍ _

 

 .تخت بلند شد یاز رٍ انیداد ٍ يهراى با ک لشیتحَ ینینهک لبخند

 

 .بال یچشهت ب _

 

 .خَِش غذا نشانش را نَازش کرد یاتاق کٌ خارج شدند بَ از

 .ندیتدارک شام انشب را بب خَايد یسارا گفتٌ بَد کٌ خَدش ن شبیکٌ آند د ادشی

 .دیچ یرا ن زیسارا داشت ن دندیآشپزخانٌ کٌ رس بٌ

 تَاند یکٌ بٌ چٌ اندازى گشنٌ بَدى است ٍ االن ن دیتازى فًه شیرٍبرٍ ی خَشهزى یغذا دنید با
 .نَش جان کند  ُپرس از آن را نیچند

 .سارا از اٍ تشکر کرد دیيو جلَ رفتند ٍ آٍا با در آغَش کش با

 



 144                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بعد آرنان ٍ سانان يو بٌ آنًا نلحق شدند یکه

 .فتدیبَد کٌ نگايش بٌ سانان ن نیدر ا اش یسع تهام

 .پرداخت یکاذبش ن  یيا یبٌ خَش دیبا فعالً 

 .از غذا را نتَانست بخَرد یهیاز ن شیب  تصَرش برخالف

 .دیچیپ یدٍبارى حالش در يو ن خَرد ین گریقاشق د کیاگر  یحت کرد ین حس

 .بکشد شینَضَع را پ تَانست یکٌ نه شان ییتنًا در

 .تحهل بَد رقابلیغ شیخبر ناراحت شَد يو برا نیا دنیاز شن انیک نکٌیا  یحت

 .ادٍارد از پشت سرشان بلند شد یلبانش را از يو گشَد کٌ يهان نَقع صدا دیترد با

 

 .براتَن اٍندى کیپ ٌی ینزاحو شدم. ٍل دیببخش _

 

 .اشارى کرد زیبا دستش بٌ ن آرنان

 

 .ٌیکٌ تَش چ  ویفًه ی. بعد از شام نزین یباشٌ، بذارش رٍ _

 

 .کرد یاز خرٍج نکح شیآرنان را انجام داد انا پ ی گفتٌ ادٍارد

 

 .دیباشٌ کٌ دنبالش  اش فکر کنو از طرف يهَن آدم نَشتٌ یاز رٍ _
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 .گذاشت ینگران افراد حاضر را بجا ی رفت ٍ چًرى ٍ

 ...یفرد لعنت آن

 .کردى بَد انیرا نها زشینشانٌ از ٍجَد نفرت انگ نیاٍل حال

 .در نگاى تک تکشان بَد یبا ترس ٍ کنجکاٍ ینگران

 .رفت زین یرٍ ی چنگالش را کنار بشقاب گذاشت ٍ بٌ طرف بستٌ  قاشق آرنان

 .فلش رٍبرٍ شد کیکرد با  کٌ  بازش

 .را آٍرد يا لیفا ستیکرد ٍ ل  ا بٌ دستگاى نتصلر آن

 .رفتٌ بَدند َنیزیبلند شدى بَدند ٍ سهت تلَ شانیاز جا یيهگ

 .در فلش بَد دئَیٍ کی تنًا

آٍا رفت ٍ  یشدند جان از پايا انیيا ٍ صدايا کٌ نها صحنٌ نیرا پخش کرد ٍ اٍل  کٌ آن آرنان
 .نبل افتاد یرٍ

 ...ترس داشت آٍا

 ...شدى بَد رىیبٌ صفحٌ خ یبا نگران سانان

 ... یٍ سارا نهلَ بَدند از ناباٍر  آرنان

 ...انشیک ٍ

 .شکستٌ بَد دیشا
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نفَذ  شان یشخص ویحر نیتر ینًو نبَد کٌ آن فرد در خصَص کی چیي یلحظٌ برا نیا در
 .کردى

 .دیچرخ ینبًو آٍا ن تیشخص  در سر ير سٌ فقط

 ...نداربستٌ  یيا نیدٍرب قیناى از طر کی نیسانان در ا  آٍا ٍ یيا صحنٌ تهام

 ...شانیيا ٍاکنش

 ...رد ٍ بدل شدى یيا حرف

 یسَنان کیافکارش داشتند نانند  انیٍ ک فًهاندند یرا ن زیچ کینفر داشتند   سٌ نیا بٌ
 .دادند یسَق ن یرا بٌ سهت نابَد شیباٍريا

 سابق برادرش بَد؟ ی نعشَقٌ آٍا

 ساشا؟ قاتل

 کرد؟ یکٌ سالًا سانان اٍ را کتهان ن یکس

 نرد کٌ قاتل پسرش بَد؟ ییبخاطر آٍا پدرش

 خانَادى گرفتٌ بَد ٍ نسببش زنش بَد؟ نیخندى را در ا یجا ٌیگر

 ...سخت نبَد باٍرش

 ...بَد نحال

 !...نٌانیانا نگاى سرگرداِن ک کرد یرا تحهل ن کرد یخَد حس ن یکٌ رٍ ینیسنگ یيا نگاى آٍا

 .در سکَت غرق شدى بَدند یٍقت بَد تهام شدى بَد ٍ يهگ یلیخ لویف
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نبل بلند شد ٍ  یاز رٍ یيا برداشت کٌ آٍا با جًش پلٌ  بٌ سهت یقرنز قدن یيا با چشو انیک
 .را گرفت انیک یبازٍ

 

 ...تَ  بًت دی. بایکن  ین اشتباى انیک _

 

از  ینگاي چیٍ بدٍن ي دیکش رٍنیآٍا ب فیانگشتان ضع انیبازٍانش را پر قدرت از ن انیک
 .يا باال رفت پلٌ

 .بَد ینیعقب نش دید یرا کٌ نهنَعٌ ن یلحظٌ تنًا کار  نیدر ا آٍا

 .دنبالش رٍانٌ شد ٍ نانش را ندام صدا زد بٌ

 نیبَد را با سائد دستش بٌ زن زین یير چٌ رٍ یادیبا فر انیک دندیداخل اتاقشان کٌ رس بٌ
 .انداخت

 .آٍا ینضاعف برا ینگران کیٍ  خَرد یبٌ شدت تکان ن اش نٌیس

 حالش بد شَد؟ نکند

 

 .. برٍ...فقط برٍینیب یٍر. ٍگرنٌ بد ن چشهام برٍ اٍن یآٍا از جلَ _

 

 .نٌ ایبلند شَد  شیبٌ رٍ انینًو نبَد کٌ دسِت ک شیبرا

 .افکار ذينش را نسهَم کنند نیا گذاشت ین دینبا
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 ...بدم. نن قاتلِ  حیبذار تَض قٌی. فقط چند دقانیگَش کن ک _

 

 .دختر کَباند ی نٌیجلَ گذاشت ٍ با کف دستش نحکو بٌ تخت س یقدن انیک

برخَرد کرد ٍ  زین ی کهرش يو نحکو بٌ لبٌ اش، نٌیکٌ عالٍى بر حبس شدن يَا در س یطَر 
 .درد را در شکهش حس کرد

دل نرد  دیتا شا ختیر شیيا را در چشو یشکهش گذاشت ٍ نگران یرا ناخَدآگاى رٍ دستش
 .از حق خَد دفاع کند یدادگاى ناعدالت نیٍ بگذارد در ا دیایبٌ رحو ب اش ییتنًا یرٍزيا

 

 شناختهت یسٌ سال ن نیا یکٌ تَ یتَ اٍن دمیکدٍم! فقط االن فًه چی. يستشیبرام نًو ن _
 .یستین

 

 .نبَد انشیگذاشت ک شیتنًا یرحه یکٌ در را گشَد ٍ با ب آنکس

را با  انیٍ آٍا با خو شدن بٌ سهت شکهش نام ک دیچیدرد نانند صائقٌ در شکهش پ یا لحظٌ
 .زد ادیبغض فر

 .رفتٌ بَد انیک انا

 .بَد دىیرا چش یکٌ باريا آٍا در آن درد دلتنگ یا خانٌ از

 .بَد سانان بَد ستادىیبا بًت ا َنیزیتلَ یکٌ در سالن خانٌ رٍبرٍ یکس تنًا

 ...رفتٌ بَدند یيهگ ٌیبق
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 ...ناجَانهردانٌ یقضاٍت با

 .نًو نبَد شیٍ برا دیاش را د بٌ چشو رفتن خانَادى سانان

 .کرد یبٌ اٍ نگاى ن گرید یبرادرش با چشه شیپ یقینًو بَد کٌ تا دقا شیبرا ییآٍا تنًا

 .نداشت یر یتقص چیکٌ آٍا ي یحال در

 .يو سانان را طرد کردى بَد ٍ گفتٌ بَد کٌ دٍستش ندارد شیسال پ زدىیدر آن س یحت

 .گذاشتٌ بَد ایاز دن اش یدلشکستگ یآٍا را پا یاديایفر یصدا دنیشن

نشستٌ ٍ اطرافش را خَن  نیزن یکٌ رٍ یدختر  دنیباال ٍ رفت ٍ با د یبا تداٍم آنًا با نگران انا
 .ناند یفرا گرفتٌ بَر، شَکٌ بر جا

 شدى بَد؟ چٌ

 دختر آٍردى بَد؟ نیچٌ بر سر ا انیک

 .شد ین بشیبَد کٌ نص یجگرسَز  یيا ٍ ضجٌ ٌیچٌ شدى تنًا گر دیپرس  چٌ ير

 .رفت نشیگرفت ٍ بٌ سهت ناش شیبازٍيا نیب شیٍ تشَ یرا با نگران اٍ

 .راند هارستانیسرعت بٌ سهت ب نیبا باالتر ٍ

 .ختیر یبًو ن شتریتَرنتَ نغزش را ب کیشلَغ ٍ پرتراف یيا ابانیخ

 زیر یيا حال شدى بَد ٍ يق يق یب گریرا کٌ د ییٍ آٍا دیرس هارستانیب نیتر کیبٌ نزد باالخرى
 .را بٌ سهت اٍرژانس برد کرد ین

 

***** 
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 .بٌ در زد ٍ ٍارد شد یا تقٌ چند

 .کرد یآٍا را چک ن یِ داشت سَنَگراف دکتر

 .زد یٍرٍد سانان سرش را باال آٍرد ٍ لبخند با

 

 .دینیبش دیی. بفرنادیاٍندخَش  _

 

 :دینبل نشست ٍ پرس یرٍ ینگران با

 

 حالشَن چطَرى خانو دکتر؟ _

 

خَايرتَن  دی. انا بافتادىین نینادر ٍ جن یبرا یبگو. خدارٍشکر اتفاق ناگَار  یقطع تَنو ینه _
اٍضاع چطَر   وینیدارن تا بب فیيو نًهان نا تشر یاستراحت نطلق داشتٌ باشن ٍ چند رٍز 

  نیدٍنو يستن ٍ ا ی يفتٌ یباالست. تازى تَ یلیخ نی. نتاسفانٌ احتهال سقط جنرىین شیپ
 .کنٌ یتر ن سختکار رٍ 

 

 .اتاق را بٌ نقصد بخش زنان ترک کرد یا یبلند شد ٍ با خداحافظ سانان

 .گرفت یجا یصندل یاتاق را گشَد ٍ کنارش رٍ در
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 آٍا؟ _

 

 .کردى بَد  کٌ آن فرد بٌ داخلشان نفَذ ینداشت زنان یصدا کردنش يو ضرٍرت نیرزال گرید

 .بٌ سانان نگاى کرد تیسرش را برگرداند ٍ با نظلَن آٍا

 

 ش؟یاریب یتَن ی. ن حرف بزنو انیبا ک دیسانان با _

 

 .کردند یآٍا ن یيا شَرشان را نًهان لب ی ٍ نزى شدند یرٍانٌ ن شیيا اشک

 .انداخت نییسرش را پا یبا شرنندگ سانان

 

 .کنٌ یت اشتباى قضاٍت ن دارى دربارى انی. کدم ی. قَل نآرنش ین _

 

 .دیيا لرز بار غصٌ ریگذاشت ٍ ز شیچشو يا یدستانش را رٍ ساعد

 

 ؟یحال کَچَلَت ٍ بپرس یخَا ینه _

 

 .بغض دارش بلند شد یٍ صدا دندیيهان حال لبانش لرز در
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 .ستیپس حال اٍنو خَب ن ستیباباش ن یٍقت _

 

 .تهاس آنرا کنار گَشش گذاشت کَنِ یسانان زنگ خَرد ٍ با لهس آ یِ گَش

 .دیبٌ گَش آٍا يو رس یحت انیک یناگًان ادیفر یصدا

 

. ينَز  بٌ آٍا بگَ دعا کنٌ دستو بًش نرسٌ د؟یرفت یزنو کجاست سانان؟ شها دٍ تا کدٍم گَر  _
 .بخَرى یزنهٌ...اضاف یدارم کٌ نذارم تا ٍقت رتیجَ غ ٌی

 

 .را باال برد شیسانان در يو رفتند ٍ تن صدا یيا اخو

 

ازت. نا  دىیچش  . ترس ضرب دستت ٍ نذار بٌ دِل آٍا کٌویيََشٌ...آرٍم برٍ بذار نا يو برس _
آٍردنش  رتیتَعٌ خَش غ ی. حال زنت بد شد ٍ نن بجاوینرفت ییجا چیدٍ تا يو ي

 .هارستانیب

 

 .تاختند ین شیسَزان تر از پ شیيا شعلٌ چ،یکو نشدى بَد کٌ ي انیک تیعصبان

 

 ...کردى کٌ یدٍ سال ٍ انقدر خَب باز  نی. الهشٌیاٍن ف _
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 .بلند شد یصندل یٍ يهزنان از رٍ دیحرفش پر انین

 

نن نًو اٍن  یندارى. برا یبٌ نن ربط ستین ایيست  یخَب گرینٌ...باز ایکردى  یباز  لویف _
ست ٍ اگٌ  . دکتر گفت حانلٌدمیعالهٌ خَن د ٌی نیبَد کٌ رفتو تَ اتاق ٍ اٍن ٍ ب یلحظٌ ا

 .افتاد یجَن خَدش يو بٌ خطر ن یچیجَن بچٌ کٌ ي رسَندنش ین رترید قٌیفقط چند دق

 

 گفت؟ یرا ن آند ینغزش از کار افتادى بَد کٌ ير چٌ ن انیک

 

 ...اصالً از کجا نعلَم اٍن بچٌ _

 

ٍجَد شدى  یانقدر ب کردم ی. فکر نهانیک رٍنیب ادی ین ت یاز اٍن دين لعنت یبفًو چٌ کَفت _
 .یباش

 

 .گذاشت بشیرا داخل ج لیبالفاصلٌ تهاس را قطع کرد ٍ نَبا ٍ

 .نفس بکشد تَانست ین یآنقدر شدت گرفتٌ بَد کٌ بٌ سخت گریآٍا د یٌ یگر

 . ندیٍ کهکش کرد تا بنش ختیر یآب َانیل

 .کنند یگز گز ن ٌیصَرتش از گر یاجزا کرد یاز خَردن آب حس ن بعد
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 ست؟ نٌ؟ . اٍن فقط شَکٌستینن نانرد ن انیک _

 

 .آن گذاشت یرٍ یبٌ شکهش انداخت ٍ دستش را بٌ آران ینگاي دیرا کٌ پرس سَالش

 

 نن فقط عاشق اٍنو؟ دٍنٌ ینه یعنینانردى.  یلیخ _

 

 .داشت یرا در پ زیکٌ چند يق يق ر دیکش یقیيو گذاشت ٍ نفس عه یرا رٍ چشهانش

 

***** 

 

 .از بٌ خَاب رفتنش نطهئن شد از اتاق خارج شد یٍقت

 .خانٌ راند ینکرر بٌ سرپرستار، بٌ سَ یيا سفارش با

 .کرد یبا اٍ صحبت ن دیافسارش را بٌ دست خشهش دادى بَد ٍ با برادرش

 .بٌ داخل خانٌ رفت عاً یرا بدٍن تهرکز پارک کرد ٍ سر نشیناش

 .تعجب نکرد نیزن یپخش شدى رٍ یيا شکستٌ دنید با

 .تا خشهش را کنترل کند کرد ین یسع نگَنٌیداشت ا انیک دیشا

 .دید نتیزدى بٌ کاب ٌیگشتن برادرش را تک یاز که بعد
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 .دیچک یاش خَن قطرى قطرى ن انگشتان نشت شدى نیانداختٌ ٍ از ب نییرا پا سرش

 .اش گذاشت شانٌ یدٍ پا کنارش نشست ٍ دست رٍ یرٍ

 .حرکت ناندى بَد یب يهانگَنٌ انیک

 

 ویا یعَض یلیداداش. نا نردا اکحر ٍقتا خ یدِل آٍا رٍ بد شکست یٍل ٌیحالت چطَر دٍنو ینه _
االن  ان؟ یچ ی جٌینت نایبفًهٌ ا نکٌیبايات نَندى بَد بدٍِن ا يات یسخت یٍ قدر نشناس. تَ

کٌ  دمیفًه یٍ ٍقت نیحتها آٍا با نن درد ٍ دل کردى. نٌ...با نن درد ٍ دل نکردى. نن ا یگین
ٍ عاشقانٌ  دٍنستٌ یاز تَ نه یچیاٍن ي یعنیشَکٌ شد.  دنویآشپزخَنٌ از د نیيه یاٍنرٍز تَ

بًش  یاٍل حرفاش رٍ بشنَ بعد خَاست یپشتش باش ٍل اینشَ  یعصبان گو یبايات بَدى. نه
 .انیک ستینٌ نانرد. زنت حالش خَب ن ینرد باش خَام یپشت کن. ازت ن

 

 .باال آٍرد ٍ بٌ برادرش نگاى کرد یآران را بٌ سرش

 .عاجز بَد نگايش

 

 .گنايٌ یشدى سانان. تَ بگَ...بگَ تا بفًهو. کٌ بدٍنو آٍام ب یچ  دمیينَز نفًه _

 

 .نکرد یا تَجٌ  دٍر ٍ برش يو یيا شٌیزانَ نشست ٍ بٌ خردى ش یکنارش رٍ کانال
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اتفاق افتاد کٌ  یطَر  زیداستانٌ. انا يهٌ چ نیا یفرد تَ نیتر گناى یآٍا ب انی. کشٌ ینگٌ ن _
. ریبگ ویبعدش عاقالنٌ تصه ی. از اٍل تا آخرش رٍ. ٍل کنو ین فیشد. برات تعر دىینقصر د  اٍن

 .انیک یش یبابا ن یپدر...تَ دار  ٌینحل 

 

 ...نحکو ی ضربٌ کی

 .ناند شَکٌ

 .کٌ چٌ شدى دیفًه یداشت ن تازى

 چٌ گفتٌ بَد؟ شیآٍا بٌ

 .دیچشهانش چک  اشک از یا دستانش گرفت ٍ قطرى نیرا ب سرش

 ...کردى بَد بد

 ...شیآٍا بٌ

 ...نادر فرزندش بٌ

 ...دیبخش ینا حق زدى ٍ اگر نه حرف

 .کٌ حق داشت یراست بٌ

اش  با نعشَقٌ نگَنٌیکٌ ا ییایشد از دن نیکرد، خشهگ فیآٍا را تعر کیکٌ داستان تار سانان
 .کردى بَد یناجَانهردانٌ باز 

 بَد چٌ کند؟ ناندى

 اٍرد؟یدر ب شیاز دِل آٍا چگَنٌ
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 يا بَد؟ یراحت نیبٌ يه نگر

 .کٌ خَد نقصر آن نبَد دیکش یرا ن یبَد، آٍا داغ عذاب ٍجدان دىیداغ برادر د انیک اگر

 .زد یٍ دم نه دیکش ین دکیرا بٌ  گرانید یيا نگاى

 .دینفًه ششیسٌ سال پ ی شکستٌ ی از چًرى چگَنٌ

 شد؟ ین ایدن یٍ يفت صَرتش بَم نقاش ستیدختر ب نگر

  .برادرش بَد ی نعشَقٌ

 .نبَد  کٌ عاشقش

 .خبر داشتند ندىیاز آ کی کدام

 .يو نداشتند یلیاز آن تشابٌ فان جدا

 یلیرفتٌ بَد ٍ اجبارًا با فان تیآٍرد پدرشان بٌ نانَر ایکٌ نادرشان سانان ٍ ساشا را بدن یزنان
 .نادرشان شناسنانٌ گرفتند

 ابد؟ی یدٍ اشتراک نیا نیداشت کٌ ب بیعلو غ شیآٍا نگر

 ...اٍ نبَد ریساشا يو کٌ تقص قتلِ 

 .گذاشتٌ بَد دانیاز اٍ پا بٌ ن یبٌ دادخَاي گرید یزن

 تا کرد؟ نگَنٌیا شیگناى آٍا یچگَنٌ با دِل ب پس

 قلبش را تکٌ تکٌ کرد؟ یرحه یبا ب چطَر

 .گرفتٌ بَد پشت تلفن گفتٌ بَد کٌ اطرافش را خَن فرا  سانان

 افتادى بَد؟ شانیبرا یيَل دادى اتفاق َاریکٌ اٍ را نحکو بٌ سهت د یزنان نکند
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 .کند یقلبش درد ن کرد ین حس

 .انداخت نیینشت کرد ٍ سرش را پا اش نٌیس یرا رٍ دستش

 

 هارستانٌ؟یکدٍم ب _

 

 .بلند کرد یدست برادرش را گرفت ٍ اٍ را بٌ آران سانان

 

 .برنت یخَدم ن _

 

***** 

 

 .بَد ختٌیرا بر يو ر هارستانیب یِ تهان ادشیداد ٍ فر یصدا

 

 ست؟یصاحب ندارى؟ زنو چرا تَ اتاقش ن هارستانیب نینگٌ ا د؟یدٍن ینه یچ یعنی _

 

کٌ سانان با تالش فراٍان تَانست دستان اٍ را از دٍ طرف گرفتٌ بَدند  هارستانیب نگًبانان
 .برادرش را از حصار دستان آن دٍ آزاد کند

 .دیرا در يو کش شیيا پرستار جلَ آند ٍ اخو سر
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 .هارستانٌیب نجایجنجالو تهَم کن آقا، ا نیخَدشَن نرخص شدن، ا تیخانو شها با رضا _

 

 :اٍ را فشار داد ٍ گفت یيا شانٌ سانان

 

 .آرٍم باش ان،یک ویکن ین داشیپ _

 

 .آنقدر کند ضربان داشت کٌ تَان حسش در ٍجَد اٍ نبَد ای. کرد یحس نه گریرا د قلبش

 

چرا اجازى  نایبرى؟ اٍن خَدش خَاست، ا تَنٌ یآٍا با اٍن حالش کجا ن و؟یکن داشیاز کجا پ _
 دادن؟

 

 .نختل نکند نیاز ا شیآنجا را ب یکشاند تا فضا هارستانیب رٍنیرا کشان کشان ٍ باالجبار تا ب اٍ

 

رٍ  یا گٌید ی. جایچک کرد هارستانویب نیکٌ...دٍرب یدیبزنٌ، د بیبًش آس تَنٌ ینه یکس _
 ندارى برى؟

 

 .را برداشت شیزد ٍ با قدرت قدم يا نیکاپَت ناش یرٍ ینشت انیک
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 .اٍنجا ویبر دیداشتٌ باشٌ؟...نطبش...آرى با خَاد یکجا رٍ ن _

 

 .نشست انیتکان داد ٍ پشت بندش ک دییبٌ تا یشد ٍ سر  نیبٌ سرعت سَار ناش سانان

 

 .برٍ عیفقط سر _

 

 .بَد یادیز ی نطبش فاصلٌ تا

 .کانل بَد یِ دیانا بًتر از ناان آند یبٌ نظر نه یننطق ادیاحتهال بَدن آٍا در آنجا ز دیشا

 .بَد انیک یبرا یبًشت ی ٍ سَار آسانسَر شدند، دِر باز نطب يهانند درٍازى دندینطب کٌ رس بٌ

 

 .نطب رفت ٍ يهراى با صدا کردن آٍا دٍر تا دٍر نطب را گشت داخل

 .بَد یکینطب غرق تار  خانَش بَدند ٍ یيهگ يا چراغ

 .افتی َاریٍ د زین نیب کیتار یا گَشٌ  را آٍا

 .بٌ گَش نردش نرسد اشٌ یگر یگذاشتٌ بَد تا صدا  ديانش یدٍ دستش را جلَ ير

 .دیکنارش زانَ زد کٌ دختر عقب کش یهانیبا پش انیک

 

 .بد کردم یلیبد کردم...بًت خ _
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 .شرٍع بٌ صحبت کرد دىیبر یيا نفس با

 

 ...یگ ی...بَدم...کٌ...حاال نیاز تَ با ک ری. نن بٌ غییٍفا یب یلیخ _

 

 !نبَد. خب؟ شتریحرف نفت ب ٌیاٍن  س،یي _

 

 .دستش را پس زد ٍ بلند شد تیعصبان با

 .رفتٌ بَد نییکردن نطهئن شدى بَد، بٌ پا دایکٌ از پ یزنان سانان

 

 چرا؟ یدٍن ی. نبخشهت ینه ندفعٌیا ی. ٍلیش ین هَنیپش یکن یيو کٌ ن یآخر ير کار  _

 

 .کرد یباز تر شدى بَدند ٍ دلش بٌ شدت درد ن یاز حالت عاد چشهانش

 

. انا االن تَ بًو تًهت  خَدم ٍ خَدت بَدم یبرا یيو کرد یقبلت ير کار  یيا چَن دفعٌ _
کٌ...تَ رٍ  یکٌ دٍ سال بٌ پات نَند. بٌ کس ی. بٌ کسگذرى یکٌ برات از جَنش ن ی. بٌ کسیزد

 نن باشٌ؟ ی بچٌ نیاز کجا نعلَم ا یگ ی. بعد...بعد نانیعاشقانٌ دٍست دارى ک
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اٍ را ٍادار بٌ  دیکٌ کش یغیج چسباند ٍ با َاریشَد کٌ خَد را بٌ د کیخَاست بٌ اٍ نزد انیک
 . کرد ینیعقب نش

 

 .جلَ ایگفتو ن _

 

شَد ٍ اٍ را با تهام  انیکٌ کرد نتَانست نانع ک یا خو شدن آٍا بٌ سهت شکهش ٍ نالٌ انا
 .ٍجَد در آغَش گرفت

 

 ؟یکن یٍ با خَدت ن نکاریحالت خَبٌ؟ چرا ا _

 

 .چنگ زد ٍ خَد را بٌ دست نردش سپرد انیک راينیپ بٌ

 

 ......بچٌانیک _

 

 .کٌ در آغَش داشت سهت در نطب گام برداشت ییتند سرش را تکان داد ٍ با آٍا تند

 

 ......سالودینَن ی. ير دٍ تاتَن سالو نشٌ ینه یز ی...چ شیي _
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***** 

 

 .آناناس را بٌ چنگال زد ٍ سهت ديان آٍا برد یيا از کهپَت گرید یکی

 

. نن فقط...شَکٌ بَدم ٍگرنٌ گذرم یاز جَنهو براتَن ن نن شها دٍ تا رٍ نخَام؟ آٍا نن _
 .چقدر عاشقتو یدٍن یخَدتو ن

 

 .خندان یيا پرتاب کرد يهراى با لب انیک یبٌ سَ  یا غرى چشو

 

 .سر داد ینسبتًا بلند ی کهپَت خَرد، خندى یِ کٌ بٌ قَط نگايش

 .اش را کايش ديد گرفت کٌ نجبَر شد شدت خندى یدلش درد ریز

 .کرد  یکَتاي  ی اٍ با تعجب خندى ی يو با خندى انیک

 

 !؟یخند ین یبٌ چ _

 

 .چشو دٍخت انیکج کرد ٍ بٌ ک یرا که سرش
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کٌ  گشتو یٍ داشتو تَ اتاقت ن یخَاب بَد ادتٌ؟ی. هارستانی...تَ بدنتیکٌ د یبار  نیاٍل _
چند  ٌیبرات  رٍنیب ینخهصٌ اٍند  از اٍن یٍقت خَاستو ی. نستین  یچیي خچالتیتَ  دمید

  خَاب افتادم. اٍنهَقع يا بٌ یتَ ات افٌیق ادیکٌ عقدى بٌ دلت نهَنٌ! االن  رمیبگ زایچ نیتا از ا
 .یاٍند ین یعَض یلیخ نظرم

 

 .در نانع از آن شد ی ننتظرى ریدختر بکارد کٌ باز شدن غ یشانیپ یرٍ یا شد تا بَسٌ خو

قرار گرفتٌ  دشیدر قاب د رند،یاٍ را بگ یداشتند جلَ ینادرش ٍ برادرانش کٌ سع انِ یگر ی چًرى
 .بَد

 .فاصلٌ گرفت ،یصندل یبٌ دست آٍا ٍارد کرد ٍ با بلند شدنش از رٍ تیجنِس انن از یآران فشار

 

 ؟یکن ین کاریچ نجایشدى نانان؟ ا یچ _

 

 .دانست یکٌ اٍ را نسبب قتل پسرش ن یآندى بَد تا گلٌ کند از دختر  نادرش

 

 ؟یدار  کاریچ گٌید انوینبَد؟ با ک  ام بس بچٌ ٌیتَ؟  یدار  یا چٌ نقشٌ  بپرس. آخٌ از زنت _

 

 .کَچکش باشد  ی داشت با دستانش نحافظ نطفٌ یتخت نشستٌ بَد ٍ سع  یبا ٍحشت رٍ آٍا

 .نَجَد کَچک يو حس کردى بَد نیا یرا انگار  خطر

 .دینشان کش  نادرش شد ٍ با انگشتش خط ٍ کینزد انیک
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. یپس حق...ندار  رىیتقص ی. آٍا کانالً بیکن نیکلهٌ بًش تَي ٌ ی یحت ینانان، حق ندار  _
 !خب؟

 

 .جلَ گذاشت کٌ نانعش شد  یقدن سارا

 .گرید یدستانش را باال آٍرد ٍ باز گان نادرش

 

 .حرف بزنو  باياش خَام یندارم. فقط ن شیکار _

 

 .ضرب گرفت یصندل ی دستٌ یرٍ یيو بٌ کنارشان رفت ٍ عصب انیک دیکنار تخت کٌ رس بٌ

 

 .انیک رٍنیبرٍ ب _

 

 .دیبٌ نادرش انداخت ٍ خَاست نهانعت کند انا سارا زٍدتر جنب یز ینگاى ت انیک

 

 .نٌیاش ٍ بب داغ جگر گَشٌ گٌینادر د ٌی ذارم یست، نگران نباش. نه حانلٌ دٍنو ین _

 

 .آٍا یيا اشک نیحرفش نصادف شد با اٍل نیا
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چند ٍقت  نیش سهٌ. انقدر تَ ا  استرس ٍاسٌ ست،یبرٍ. حالش خَب ن اینانان جانو، فعالَ ب _
 .لطفًا نانان رٍن،یبرٍ ب ایکردى کٌ چشهاش خشک شدى. ب ٌیگر

 

 .را پاک کرد ٍ سهت در گام برداشت شیيا با پشت دست اشک نادرش

 

نَر  ٌیتَ حساب  یٍ بًت بگو. نن رٍ یز یچ ٌیبذار  یدختر جَن ٍل رم یفقط بخاطر پسرم ن _
 .یتَ قعر شب بَد یايیتَ يهَن س دٍنستو یم باز کردى بَدم. نه خانَادى یتازى رٍ برا

 

 .کٌ حقش نبَد، تنًا گذاشت یدختر را با عذاب ٍجدان نیرفت ٍ ا رٍنیدر را باز کرد ٍ ب سپس

 .را از سر گرفتٌ بَد یقلبش نانَزٍن انیک

 .ختیخَدش ر یبرا یآب َانینفًهد ٍ دل نگران نشَد ل شیآٍا نکٌیا یبرا

 .دادند یٍ رٍحش را خراش ن شدند یخنجر ن شیدختر رٍبرٍ یيا اشک

 .کَباند زین یآٍرد ٍ رٍ نییپا یرا عصب َانیل

 

  گناى نکردى؟ ٌ؟یيات ٍاسٌ چ آبغَرى ؟یکن ین ٌیگر یچ یبرا _

 

 .ٍ بٌ سهت نخالف برگشت دیسرش کش یپتَ را رٍ شیيا با لرزش شانٌ آٍا
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 .افتاد نیشد ٍ بر زن دىیکش شیکٌ پتَ کانالً از رٍ دیطَل نکش شتریب یاٌ یجان چند

 

 ...زیبر گٌیقطرى اشک د ٌیقطرى... فقط  ٌی _

 

 .دیاش ناندى بَد چٌ بگَ جهلٌ ی ادانٌ یيو برا خَدش

 بکند؟ تَانست یکار ن چٌ

 ...بًتر ی جهلٌ ای

 آخر؟ آند یدلش ن چطَر

 .کو زخو نخَردى بَد زشیعز

 .انا آجارش ينَز پابرجا بَدند کرد ینه ٌیگر گریيو د آٍا

 .را بَسٌ باران کرد شیٍ نَيا دیٍ اٍ را از پشت در آغَش کش دیدراز کش کنارش

 

 نکن. باشٌ؟ ٌیگر یکنو آخٌ؟ ٍل یبا تَ کار  تَنو ینن چطَر ن _

 

 .ير دٍ نَازش ٍار نشست یشکهش بَد ٍ رٍ یدست آٍا کٌ رٍ یرا سَق تا رٍ دستش

 

 . نگٌ نٌ؟شٌ یبًتر ن یيهٌ چ ادیب ایکَچَلَنَن کٌ بدن و،یبذار سٌ تانَن شاد باش _
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 .ستوینن قاتل ن ی...ٍلانیک _

 

 .دیجان کش  گردن دختر گذاشت ٍ عطر تنش را بٌ یرا در گَد سرش

 

 ای ری. دکنن یدلو؟ يهٌ يو باالخرى قبَل ن زیعز یٍ بکن یکار  نیيهچ  یتَن یآخٌ نگٌ تَ ن _
 .شتویچَن نن پ کنٌ ینه یزٍدش يو فرق

 

***** 

 

 .کرد تشیآپارتهان را گشَد ٍ بٌ داخل يدا در

 .برد انیبٌ فرد ک ننحصر ی قٌیبٌ سل یپ شیرٍبرٍ َنیدکَراس دنید با

 .بَد  یآرانش بخش  خانٌ

 نیتخه شد ین نییدٍر خانٌ تا پا یسراسر  یيا چًل طبقٌ کٌ از پنجرى یاز طبقاِت برج یکی در
 .زد کٌ حدٍد طبقات آخرند

 .نداشت یتَجً شگریيَش ٍ حَاسش را بردى بَد بٌ اعداد نها انیآسانسَر کٌ ک در

 یا نقرى یيا با رگٌ دیسف یيا یَار یکاغذ د ساخت یکٌ نظر را بٌ خَد نعطَف ن یز یچ نیاٍل
 .نَاخت یآن، چشو را ن یرٍ یا بزرگ نقرى یبَدند کٌ در دٍ ضلع خانٌ طرح نانداال

 .یٍ طَس یآسهان یرنگ آب فیبا ط ییيا يهراى بالشتک دیچرم سف ینبل يا  از آن بعد
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رنگ خانٌ دادى  یدٍد یبٌ پارکت يا یا ژىیٍ یيو نها یآب د،یسف یگرد ٍ طرح ناکارٍن فرش
 .بَد

با  یا ٍ استَانٌ یا شٌیش یگلدان شیکٌ رٍ زین کینصب شدى ٍ  َارید یکٌ رٍ َنیزیتلَ کی
 .بَدند یسالن پنجاى نتر  نیا ناتیکٌ داخلش بَد، تنًا تزئ دیٍ سف یدستٌ گل رز آب

 .نگاى کرد انشیانا آرام ک یزد ٍ بٌ صَرت جد یخانٌ صرف نظر کرد ، چرخ یجايا گرید دنید از

 

 ؟یخَب یلیخ یدٍنست ین _

 

 .آٍا را رصد کرد ی اش گَنٌ زد ٍ با انگشت اشارى یکهرنگ لبخند

 

 گٌیکٌ د نٌیبکنو. حداقلش ا رمیاخ یجبران خطايا یبرا تَنستو ین بَد کٌ یکار  نیکهتر نیا _
 ست،ین یخَب یيا خاطرى ادآٍری  . سانان ٍ کٌ براتیشنَ ینانانو ٍ نه یاحتهال یزخو زبَنا

تا آخر عهر.  و،یيه شی. پیکٌ عذاب ٍ باياش ُانس گرفت یستین یا تَ خَنٌ گٌیٍ د ینیب ینه
 نیاٍندن ا ایبدن يانَن، یشايد شاد شٌ یخَنٌ يو ن نیا  لبخند از لبانَن پر بکشٌ ویذار ینه

 .پنايگاى پر از آرانشهَن شٌ یخَنٌ ن نیکَچَلَ، راى افتادنش، نانان گفتنش ٍ...ا

 

 .کرد ینه ٌیگر گریقَلش بَد، د سر

 .دٍست داشتن انا بغض را چرا یاز رٍ یحت

 .کند نینَ خانٌ عج نیرا با ا یشاد خَاست یکٌ ن انشیک یکرد از خَب بغض
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جهع کَچک دادى  نیبٌ ا یخاص یاش، رنگ ٍ بَ دٍ نايٌ نشدى ی شدى بَدند ٍ نطفٌ خانَادى
 .بَد

 

کَچَلَ يو حساب  نیغذانَن تخو نرغ سَختٌ باشٌ؟ ا نیچطَرى اٍل یٍل ستهایبلد ن یآشپز  _
 . يان؟ نظرت؟ستیخَشهزى ن یاز غذايا یخبر  رٍنیب نیدستش کٌ ا ادیب

 

 .بَد نینانهکن تر ردیاز عسل لبانش نگ یا کٌ خو نشَد ٍ بَسٌ نیلحظٌ ا نیا در

 

 .ینش تیخانو خَنٌ. فقط ننو باشو کٌ اذ یکن ین کاریچ نویبرٍ بب _

 

 .رفت کٌ اتاق خَاب يا را در بر گرفتٌ بَد ییسهت رايرٍ بٌ

 .رٍبرٍ شد کرد یٍ بنفش کٌ آرانش را ساطع ن دیسف یطیاتاق را گشَد ٍ با نح نیاٍل در

 

 ؟ینراقبو باش یخَا یتا آخر ن یعنی _

 

 .دیشن کینٌ چندان نزد ییرا از جا انیک یصدا

 

 .ٍ کنو کٌ نٌ ناى شرکت ٍ سپردم دست آرنان نکاریيه خَام یقطعًا ن _
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 .نبَد یاراد لبش یرٍ لبخند

 .از لباس رٍبرٍ شد یهیکهد را باز کرد ٍ با حجو عظ در

ير آن چٌ کٌ در آن سالًا بَد تنگ شدى بَد، انا  یافتاد، دلش برا انیک یا شٌیش یالیٍ ادی
 .شینانع يا ی يو قابل کنار گذاشتن نبَد با يهٌ اش یکنَن یِ زندگ

 .خَاست ین طنتیش یکه دلش

ٍ رژ قرنز،  یشرتک ل کیٍ با  دیکش رٍنیلباس يا ب انیرا از ن یقرنز رنگ ی دکلتٌ ی هتنٌین
 .کرد لیرا تکه پشیت

 .ٍ آزاد دٍرش ريا کرد ٍ سهت آشپزخانٌ گام برداشت دیرا دست کش شینَيا

سرش را برگرداند ٍ بٌ  یا ٍ با لبخند نردانٌ دیکٌ اٍ را د یدٍر از انتظارش بَد ٍقت انیک رفتار
 .رفت خچالیسهت 

 

خَددار باشو دختر  تَنو یتَ يو ن یجلَ ینن حت یسست عنصرم؟ ٍل یبار بًو گفت ٌی ادتٌی _
بار دست پختت رٍ بخَرم خانو  نیٍاسٌ اٍل خَام یتخو نرغا رٍ بزن کٌ ن نیا ایخانو. حاال ب

 .دکتر

 

 .شکستشان تابٌیا را از دستش گرفت ٍ تند تند داخل نايحرص دانٌ دانٌ تخو نرغ با
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ير  تَنستو ینه تیداداش گران ی ٍاسٌ خَدت؟ دٍ سال بَد تَ خَنٌ یفکر کرد یچ رم،ینخ _
 کردم؟ یزدن خَاست، بد کار  پیرٍ بپَشو. دلو ت یلباس

 

 .ٍقت رٍغن نجَشد ٍ بٌ اطراف پراکندى نشَد کیگاز را کو کرد تا  ی کنارش خو شد ٍ شعلٌ از

 

ٍ  یپیير ت یيشت ناى نجاز  نیا ینزن؟ تَ پیگفتو ت ی. نن کیکرد یيو کار خَب یلیخ _
 ...انا بعد از اٍن نَاظب باش کٌ یبزن

 

 .خانٌ جبت شد نیا یيا آجر یدر ال بٌ ال شانیيا خندى نیاٍل یعقب يَلش داد ٍ صدا بٌ

 .شعلٌ را خانَش کرد ریآٍا يَل برگشت ٍ ز یسَختگ یبَ با

 .بَد  تخو نرغ سَختٌ نسبتًا خَب ،یآشپز  ی تجربٌ نیاٍل یبرا

شانل  یيا یدست شیٍ پ دیٍ کرى ٍ چند نَع نربا چ زیپن زین یرٍ انیک  یخَردن شد ٍقت قابل
 .داشتند نیتنًا نقش نهاد دیتخو نرغ شا

 شیشدى بَد ٍ دارٍيا شیتر از پ ویٍخ یکه ینَجَد دٍست داشتن نیاش با ٍجَد ا نعدى حال
 .نحدٍدتر

تا  دیخر یرا بٌ جان ن شیرٍزيا نینضر بَدند ٍ آٍا حال بد ا نیجن یبرا شیدارٍيا اکحر
 .دیایکَچکشان ب ی خانَادى انینَزادش سالنت بٌ ن

رساند ٍ  سیٌ سرٍبلند شد ٍ خَد را ب زیاش بٌ سرعت از پشت ن ٍ تاب خَردن نعدى چیپ با
 .دیشن ین یرا بٌ سخت زد یکٌ ندام بٌ در ضربٌ ن انینگران ک یاش صدا شدى پیک یيا گَش

 



 173                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .آنرا گرفتٌ بَد یجا یدیسف شیرژش رفتٌ ٍ بٌ جا رنگ

 .را گشَد ٍ دست راستش را بٌ عالنت خَب بَدن باال آٍرد در

 

 .نگران نشَ ست،ین ویزیچ _

 

خَرد، خَد را   نٌینشست، نگايش کٌ بٌ آ شیآرا زین یصندل یتا اتاق رفت ٍ رٍ انیکهک ک با
 .افتیدر شیاز پ فیالغر تر ٍ ضع

اش نحسَس قابل رصد بَدند  گَنٌ یيا از صَرت نسبتًا پر ٍ تپلش نبَد، استخَان یخبر  گرید
 .از غو پَشاندى بَد یا را حالٌ شیيا چشو یِ شاداب یٍ جا

نبَد ٍ ير چٌ کٌ بَد ينر ياشَر ٍ  شینازک ٍ کَتاى ابرٍيا یيو از تاريا یخبر  گرید
 .کردى ادىیصَرتش پ یرٍ ییبایبَد کٌ نتخصص ز ینگیلدیکرٍبین

 .یکن از پَست را حس  یاٌ یال یتَانست یتنًا ن یدیکش ین شانیکٌ رٍ دست

 !...نٌ   را نَ

 .شیخَدش بَدند انا کَتاى ٍ کو پشت، يهانند نَيا یبرا شیيا نژى

را تحت شعاع خَد در آٍردى ٍ تهام آٍا  اش یاز زندگ یهیبا اٍ بد کردى بَد ٍ بخش عظ سرطان
 .را نابَد ساختٌ بَد

 .خَاست یخَِد ٍجَدش را ن انشیک  چَن زد، یپشت پا ن يا نیا ی بٌ يهٌ انا

نحل آب  ،یکرد یيا گشت ٍ گزار ن در کالب یشًر بزرگ ٍ شلَغ، اگر که نیبَد در ا ییبایبٌ ز اگر
 .یشَ يا نیباترینالک ز یتَانست یخَردن ن
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 .داشت یاعتقاد نحکه زیچ کیانا بٌ  دانست یٍ پاک نه بایذات ز یخَد را دارا اٍ

را کٌ  یٍ نعلَنات ٍ نجلَيات زند یتهام نعادالت را بر يو ن دیآ یکٌ ن انیعشق بٌ ن حرف
ٍ  کند ین رانیٍ اساس ٍ ٌیرا از پا یاز ذينت فرستادى بَد یا را بٌ گَشٌ کینرتب کردى ٍ ير 

 .یندار  شانیبرا ینظر  چیکٌ ي ینجًَالت شَد یتهانت ن

 ...شیيا یکٌ نردش عاشق اٍست، عاشق خَب دانست ین ٍ

 ...شیيا یبد

 ...ٍ شیيا یخلق بد

 .ستین داریپا ییبایبَد ز دىیبَد ٍ حال فًه بایتر ز دختر تا دٍ سال قبل نیا

 ...است ٍ عشق ریناپذ انیپا شیيا کٌ خَاستٌ یجز رٍح ستین داریپا ایدن نیدر ا یز یچ چیي

تجربٌ  گریکدیرا با  یحس آسهان نیدٍ داشتند ا نیٍ ا ست ینَيبت الً نیاز ا یبخش
 .کردند ین

 انیدست ک ویسرش را چرخاند ٍ فشار نال یشد که دىیکش شینَيا یکٌ رٍ یا حس شانٌ با
 .اٍ شد یشرٍینانع پ

 .دیچیدر اتاق پ شیصدا زد یرا با حَصلٌ شانٌ ن شیکٌ نَيا يهانطَر

 

. دمیکٌ نَيات رٍ د یبار  نی. نحل اٍلشن یٍ جبت ن نَنن یذين آدم ن یتَ نایاٍل شٌیيه _
 ینَقع نَيات بلندتر بَدن ٍل کرد. اٍن یز یزخهو خَنر نکٌی. بعد از ایبالکن اتاق بَد یتَ

 .دٍستو داشت کٌ نذاشت تَ حسرت لهس نَيات بهَنو یلی. خدا خبانیينَزم ز
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 .ٍ با حرف آٍا اٍ را بٌ آغَشش دعَت کرد دیکش شیشانٌ را در نَج نَيا نیانگشتانش آخر با

 

 .یاعتراف کن کٌ يهَنجا عاشقو شد _

 

 ریاش را با آن کَ پرستارى یيا شب ک،ینزد ی کرد ٍ از يهان فاصلٌ نیلبش را بٌ نًر نز یانحنا
 .ساخت یکی

 

 یک دٍنو یعاشقت شدم کٌ ٍجَدت ٍ شناختو ٍ...نه یقبال يو بًت گفتو. نن ٍقت _
. حاال يو پاشَ یبَد شویکٌ پ یا یاٍن بازى زنان یيو تَ دیيهَن اٍل ٍ شا دیشناختهت. شا

 .گذشتٌ کیکٌ ساعت از  ویبخَاب ویبر

 

 .دیآٍا را در آغَش کش خَدش

 .خو شد ٍ آباژٍر را خانَش کرد شانیپتَ رٍ دنیکش تخت گذاشت ٍ بعد از یرٍ نٌیطهان با

 .دختر کاشت ٍ چشهانش را با آرانش بست یشانیپ یرٍ یا بَسٌ

 

***** 

 

 .نگاى کردند یگر یآندند ٍ با خندى بٌ د رٍنینطب ب از
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 .بَد یناب حس

 .ناب یلیخ

 .دانست یچٌ را نه نانند

 .يو بلند شد، نادرش بَد اش یگَش یآٍا صدا یبرا نیبا باز کردن در ناش يهزنان

 .کند یفرق ن زیيهٌ چ ،یکٌ نادر باش یٍقت ندیدرديا را بٌ خَد بب نیاگر بدتر دلت

 .کرد ین زیعز ششیاش ناخَدآگاى آٍا را يو پ پسر ٍ نَى یبرا ینگران

 .دیایينَز نتَانسٌ بَد با آن کنار ب دیاست انا شا گناى یدختر ب نیکٌ ا دانست ین

 

 جانو نانان؟ _

 

 .فرنان نشست ٍ با دست راستش استارت زد پشت

 

 .ير سٌ تاشَن سالو سالهن _

 

 .زد ایبٌ ٍسعت در یبا ريا کردن کالج لبخند يهزنان

 

 ...دٍ تا دختر ناز ٍ تپل  ان. آرى دٍقلَ _
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 :شدند ٍ گفت کیبًو نزد شیابرٍيا یکه

 

 ...نن یاگٌ دلت فقط برا _

 

 .بٌ آٍا انداخت یبخش نانیرا جابجا کرد ٍ نگاى اطه اش یگَش

 

 . اٍنجا ویآ یباشٌ، ن _

 

 .پنجرى انداخت ٍ فرنان را در دست گرفت یرا جلَ یگَش

 

کنار  کوی ٌیقض نیتَنستٌ با ا یعنینن ٍ تَ تنگ شدى.  یاٍنجا ٍ دلش برا وینانان گفت بر_
 . نگٌ نٌ؟ادیب

 

 .بَد رفتٌیرا پذ تیکٌ ٍاقع یگر ینفر د کی یخَشحال بَد برا آٍا

 .گشتند یدفعٌ داشتند چًار نفرى باز ن نیا

 بًتر؟ نیدادى بَد ٍ چٌ از ا ٌیبٌ آنًا دٍ دختر يد خدا

 .ساختهان برد یرا تا جلَ نیناش انینگًبان در را گشَد ٍ ک دندیکٌ رس الیٍ بٌ

 .کرد یبَد ٍ آنًا را با لبخند تهاشا ن ستادىیا َانیا یبٌ استقبالشان رٍ سارا
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 .دیکٌ شدند آٍا جلَتر راى افتاد ٍ سارا را در آغَش کش ادىیپ

 .کٌ سارا کردى بَد یبَد کار  سخت

 .بَد کٌ پسرش بخاطر آٍا کشتٌ شدى بَد یکس سارا

 .بَد دىیدختر را بخش نینبَد انا نسببش بَد ٍ سارا ا قاتل

 .شان بازگشتٌ شدى بٌ خانَادى یشاد بخاطر

 تیشان گذاشت ٍ آنًا را بٌ داخل يدا شانٌ یرفت ٍ دست رٍ اش یبٌ کنار دٍ زن زندگ انیک
 .کرد

 .کرد زیسانان ٍ آرنان چشهانش را ر دنیبا ند انیسٌ داخل رفتند ٍ ک ير

 

 پسرا کجان؟ _

 

 .ادیبٌ خَدش ب دیبا گٌیبرگردى. د  یشرکت، سانان ٍ نجبَر کردم بٌ زندگ _

 

 .گذاشت شیپا ینبل نشاند ٍ دست رٍ یرا کنار خَدش رٍ آٍا

 

 انویچقدر ذٍق کردن. خَشحالو کٌ ک یدٍن ینه ،یبًشَن خبر دادم کٌ دٍ تا کَچَلَ دار  یٍقت _
 .خَام یاز خدا نه یز یچ گٌیکٌ خَشحال باشن نن د نایٍ پسرام ٍ شاد. ا یٍ خَشبخت کرد
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 نانان؟ یآبغَرى گرفت یباز ٍاسٌ چ _

 

 دیخر یيا سٌیکٌ دستانشان پر از ک یآرنان سرشان را برگرداندند ٍ با دٍ نرد یصدا دنیشن با
 .بَد، نَاجٌ شدند

 زدند، یفاصلٌ داد ن نیکٌ از يه یا یٍ صَرت دیسف یيا ٍ پارچٌ سٌیداخل ک لیٍسا یِ رنگارنگ
 . قرار داد شیيا لب یآٍا را باال آٍرد ٍ جلَ یيا دختر کَچَلَاند، دست کی ی دلبرانٌ یيا لباس

 ...ذٍق

 ...یشاد

 ...ٍ عشق شعف

 .حس کو بَدند نیا یبرا

 .از چشهانش فاصلٌ داد یرا که شیباال آٍرد ٍ ابرٍيا يا سٌیدستانش را يهراى ک آرنان

 

 .دٍ تا کَچَلَنَن تَسط دٍ تا عهَ یدایخر نیاٍل _

 

 ...ٍ بابا، نادربزرگ ٍ عهَ نانان

 .بَدند ییبایز یيا نسبت

 .يو لبخند داشت سانان

 .يو از نَع نحسَس آن
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 .زد یيو نَج ن شیيا در چشو شیيا کٌ عالٍى بر لب یتٌ دل ٍ لبخند از

 .گذاشتند ین ایدن نیقدم بٌ ا یدٍ نَجَد دٍست داشتن گریسال د ویکهتر از ن تا

 .کٌ خَب بَد ٍ نبَد ییایدن

 .بَد ٍ نبَد نًربان

 ...بَد کٌ خَب نباشد نیاگر بنا بر ا انا

 .  خانَادى خَب نباشد نیا یيا ستَن یتنًا برا دیبا پس

 ..خَب نباشد نًایا یبرا

 .زدیدٍ کَچک بر نیا یرا بٌ پا شیيا ییبایدر عَض تهام ز دیبا ٍ

 .تا اشک نباشد بَدند یشاد ن دیبَدند، ٍجَدشان ٍ رٍحشان زخو خَردى بَد انا با نیغهگ

 . نباشد غو

 ...نفرت ٍ

 .دٍر شَد یسفر  یبستٌ ٍ راي چهدان

 گریکدیبا ذٍق ير چٌ بٌ دست داشتند را بٌ  کیرا دٍرى کردند ٍ ير  ديایپنج نفرشان خر ير
 .دادند ینشان ن

 .وی...نا يستندیبگَ کٌ

 ...یتا تَ باش ویيست نا

 ... باشو نن

 .داشت ویٍجَد نخَاي کی چیي ویاگر نا نباش ٍ
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 .بَد رفع شَد یا یکٌ اگر دلخَر  ویيست نا

 .بَد کنار زدى شَد یغه

 .ویتا تهام نشکالت ٍ نَانع را با يو از سر راى بردار وینا يست ٍ

 

 .شدى بَد دىیجفت بَدند ير چٌ خر جفت

 .شد یکٌ نصف کف دست يو نه یجفت کفش صَرت دٍ

 .یصَرت یيا با طرح دیسف یِ سريه دٍ

 .یَنیجفت تِل سر پاپ دٍ

 

 یٍ حال آن يا يو پ کردند یکَچکشان اعالم حضَر ن یيا بَد با حرکت یا يفتٌ کی دخترانش
 .دٍ کَچک بردى بَدند نیبٌ ٍجَد ا

 

دٍ عهَ بٌ  یایبا يدا انیبَد ٍ آٍا ٍ ک دىیفا یدر آنجا ب دنیشب خَاب یسارا برا یاصراريا انا
 .خانٌ برگشتند

 

 .اٍ از درد بٌ خَدش باشد دنیچیشايد پ یاز شب کس یدر پاس خَاست ینه آٍا

 .بَد یکاف شیبرا انیپا بٌ پا آندن ک نیيه

 ...شیيا نَازش
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 ...نشینش دل یيا حرف

 .جًان بَدند یيا نسکن نیبًتر

 

 .دٍست داشت شتریرا از جان ب دخترانش

 .نبَد یز یکٌ چ دنیچند ناى درد کش گرید

 

***** 

 

 .نانٌ نَشتٌ شدى بَد نیشک داشت بٌ آنچٌ در ا برد، یچشهانش کنار نه یرا از جلَ کاغذ

 

 .ٍ چند بارى از خط اٍل شرٍع بٌ خَاندن کرد دیصفحٌ کش یرا تا باال شیيا نردنک

 

 .دیچَن ارزشش ٍ ندار کنو ینه یسالم ٍ احَال پرس "

 .رٍ يو يهٌ جانبٌ نَشتو نانٌ

 .خَنَادى شدى نیکٌ حاال عرٍس ا یپسرش ٍ دختر  س،یزِن اٍن پل بٌ

 .تَن بَد ننو چند سالٌ یيا عذاب یٌ یکٌ نا یکس

 .ام یکٌ نن...ک دیيو فًه دینخَاي ٍ

 .کٌ گذشتو دیٍ بدٍن نیا یٍل
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  .کٌ تَ دلو بَد گذشتو یير نفرت از

 ".دیکٌ ينَز تقاص پس نداد نیا با

 

 .يهسرش سرش را باال آٍرد فیظر یصدا با

 

 ان؟یک یِ نانٌ چ نیا _

 

 .نگاى کند شیرا باال آٍرد تا بٌ صَرت آٍا سرش

 

 !خَدش از انتقانش گذشتٌ. اگٌ ٍاقعًا گذشتٌ باشٌ ی بٌ گفتٌ _

 

 .تر شد کیگذاشت ٍ نزد انیک یبازٍ یدستش را رٍ ینگران با

 

 ست؟ گٌید ی نقشٌ ٌی نویا دیشا نٌیننظَرت ا _

 

 .را از ٍسط تا زد ٍ پشت خَد را بٌ نبل کَباند کاغذ
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 جیتَ رٍ يو گفتٌ بَد، گ و؟یپس بد دیٍ با ینا تقاص چ ٌ؟یک ارٍی نیا یٍل ادىیاحتهالش ز _
 .بٌ آرنان زنگ بزنو، لطفًا تلفن ٍ بدى دیشدم. با

 

 .برداشت زین یرا از رٍ ویس یدستش را بلند کرد ٍ تلفن ب آٍا

 

 ییبا يو بٌ جا دیشام دعَت کرد تا شا یاش را برا خانَادى انیجر فیبرادرش زنگ زد ٍ با تعر بٌ
 .دندیرس

 

 .زنگ زد ٍ سفارش غذا داد یبعد از قطع تهاس بٌ رستَران بالفاصلٌ

 

با ٍجَد درد کهر ٍحتشناکش نانهکن  شیبرا یخَب شدى بَد انا آشپز  شیپخت آٍا دست
 .بَد

 

 .کرد ستادنیدستش اٍ را ٍادار بٌ ا دنیبلند شد ٍ با کش آٍا

 

 شو، یکنٌ، نن نگران ن تی. قلبت اذکنٌ ین تیقلبت اذ ،یبش ی. عصبیش ین یعصب ،یفکر کن _
 ؟یکن کاریچ دی. پس باشن یدٍ تا کَچَلَنَن ناراحت ن

 

 .کرد لبخند بزند یٍ سع دینرتبش کش شیتٌ ر یرٍ یدست کالفٌ
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 تَ نگران نشَ. خب؟ ینٌ. ٍل خَنَادى تیبًش فکر نکنو چَن بحخ انن تَنو ینه _

 

بٌ حهام  یادیکٌ شبايت ز یا شٌیحهام کشاند ٍ با فرستادنش درٍن اتاقک ش  را سهت انیک
 .کرد یهیداشت، اخو نال انیک یالیٍ

 

کٌ رنگت تا صبح  یبش یعصب یخَا یشب انقدر ن دٍنو یحداقل تا شب بًش نکن چَن ن _
 .بشٌ دیسف

 

 .گَنٌ اش کاشت ٍ در را بست یرٍ یا بَسٌ انیک

 .را انتخاب کرد یرنگ یپرتقال کیسهت کهد رفت ٍ تَن یآران بٌ

 تیٍ جنس سبکش اٍ را اذ دیرس ین شیساق پا یيا انٌیبا تَجٌ بٌ شکو بزرگش تا ن اش یبلند
 .کرد ینه

 ...يو نگران بَد خَدش

 ...کرد ین فکر

 .رفت یآن دٍ ٍرٍجک در يو ن دیشد یبا تکان خَردن يا شیيا اخو ٍ

 

 .شیدشَار تر از پ شیيفتهش بَد ٍ انجام کاريا ناى
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نبل  یکٌ صبح نجبَر شدى بَد بديد را برداشت ٍ رٍ انیرفت ٍ نَارقلب ک رىیسهت جز بٌ
 .نشست

 

 .شد لینردش رٍ بٌ باال نتها یرٍند بًبَد دنیبا د شیيا لب

 

 .کرد یپرداز  ایذينش شرٍع بٌ رٍ در

 ...شد یداشت خَب ن گرید انشیک

 ...آندند ین انشانیبٌ ن گریتا کهتر از دٍ ناى د دخترانشان

 ...دٍستش داشت سارا

 ...بَدند اش یحان انشیبرادر کٌ بعد از ک دٍ

 ...انین نیاگر در ا حال

 ...داشتٌ باشد قتینانٌ حق نیا

 .کند ٍ بٌ زادگايش بازگردد یبدٍن ترس زندگ تَانست ین

 .پر نًر پدر ٍ نادرش را داشتٌ باشد آغَش

 .اش باشد برادر بزرگ شدى شايد

 

 .برگرداند یٍاقع یایاٍ را بٌ دن فَنیآ یغرق شدى بَد کٌ صدا شیايایرٍ نیسرزن در
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 .رفت فَنیشانٌ اش نشست ٍ سهت آ یرٍ انیبلند شَد کٌ دست ک خَاست

 .رفت انیٍاحد کٌ زدى شد دستش را بٌ نبل گرفت ٍ با نفس نفس کنار ک در

 .آنًا يو نشًَد بَد ی در چًرى ینگران

 

 .یش ین تیاذ ن،یبش ویبر ایدخترم، ب یچرا بلند شد _

 

 .برد یقبلش ن گاىیزد کٌ دست دٍر کهرش انداختٌ بَد ٍ اٍ را بٌ جا ییبٌ سارا یجان یب لبخند

 

 .کرد دلش را گرم کند یفشار داد ٍ سع یرا بٌ آران دستش

 

 .شٌ یدرست ن زیيهٌ چ ا،ینگران نش _

 

 ...جهلٌ نیا

 .بَد شیآرزٍ تهام

 .عذاب بَدند نیدٍزخ راحت تر از ا یيا تحهل شرارى دیشا

 .شَد یداستان بٌ کجا ختو ن نیتٌ ا ندیبرادر بٌ داخل بالکن رفتٌ بَدند تا صحبت کنند ٍ بب سٌ
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 یاحساس گرنا خَرد، یبٌ صَرتش ن یکٌ از فِن کَلرگاز  یبَد ٍ با ٍجَد باد خنک تابستان
 .کرد ین یدیشد

 .شدى بَد ٍ...اٍ يو در فکر بَد رىیخ زیین یبٌ گلدان رٍ سارا

 

 .قلبش بًتر شدى انیک _

 

 .بديد یرز جدا شَد ٍ افکارش را فرار  یيا حرف را زد تا نگايش از آن گل نیا

 .يو داد جٌینت

 .شدند انا نٌ از غصٌ سیخ شیيا چشو

 

 آٍا؟ یگ یراست ن _

 

 .شد بشیسارا نص ی را با لبخند تکان داد کٌ بالفاصلٌ آغَش نادرانٌ سرش

 

 .کٌ نکخ کرد دیبگَ یز یدستش گرفت ٍ خَاست چ انیراست دختر را ن دست

 

 .دختر؟ بذار کَلر ٍ خانَش کنو یتَ چرا انقدر سرد _
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 .نهانعت کرد عیسر آٍا

 

 .خَاد یگرنٌ، نه یلینٌ. يَا خ _

 

 حالت خَبٌ؟ _

 

 .داشت یدیشد ی...تپش قلبش شدت گرفتٌ بَد ٍ گرگرفتگنبَد

 

 .فَنیيهزنان شد با زنگ خَردن نجدد آ نشدرٍغی《خَبو》

 

 .را گرفت ٍ نشاند شد یسارا کٌ داشت بلند ن دست

 

 .حرکت کنو کوینانان، فکر کنو غذا رٍ آٍردن. کهرنو گرفتٌ،  نیتَ بش _

 

دل  نیب یدرد ٍحشتنکا دى،یبلند شد ٍ قدم اٍل بٌ دٍم نرس ینشست، بٌ سخت دیکٌ با ترد سارا
 .رفت جیٍ سرش گ دیچیٍ کهرش پ

 

 .دلش نشست ٍ آنرا نحکو فشرد ریيا را حس کرد، دستش ز پارکت یکٌ سرنا تنش
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خَد  تیدر آن ٍضع دنشیبا د انیکشاند ٍ ک رٍنیپسران را از بالکن ب نیبرخَردش با زن یصدا
 .داد یرا بٌ آٍا رساند ٍ اٍ را در آغَشش جا

 

***** 

 

 .دیبَد ٍ سف فیلط پَستشان

 .کَچکشان بَد یبٌ رنگ چشهان عهَ چشهانشان

 .سبز نیدلنش یيا با رگٌ ییيا یعسل

 .کَچک بَدند ٍ بانزى انگشتانشان

 .تپل یيا شکل ٍ لپ یا غنچٌ یيا لب

 

نگاى  ریکٌ دخترانش را تحت نراقبت گرفتٌ بَدند تازى داشت آنًا را با دل س یا از چند يفتٌ بعد
 .کرد ین

 .اش بَد نادرانٌ ی حس نَشکافتٌ باتریز يا نیا ی يهٌ از

 

 .کردند دنیشان شرٍع بٌ رقص ناى ٍ ستارى یيا زیتکان داد ٍ آٍ یرا بٌ آران شان گًَارى
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 .شناسد یرا از يو ن شینادر چگَنٌ دٍقلَيا کیسَال بَد کٌ  شیبرا شٌیيه

 .داد ین صیاز يو تشخ یرا بٌ راحت شیبا ٍجَد يهسان بَدنشان دلسا ٍ السا حال

 .بلد بَد یکار را بٌ خَب نیچگَنٌ ٍ چطَر انا ا دانست ینه

 

 .کردند یافکارش فرار ن ی دخترانش کٌ بَد يهٌ با

 .گًَارى يا را تکان داد کیتهیدر کنارش ر ینشستن کس با

 

 گٌینٌ؟ حداقل نن کٌ خَشبختو. تَ رٍ دارم، دلسا ٍ السام رٍ دارم. نگٌ د ان،یک ویخَشبخت _
 خَام؟ ین یچ

 

 .بَسٌ زد شینَيا یٍ رٍ دیيهسرش را در آغَش کش یيا شانٌ

 

 .تَ خطرى هَنیخَشبخت یٍل ویآرى خَشبخت _

 

 .افتادى بَد را گرفت ٍ نَازش کرد رٍنیگًَارى ب یيا نردى نیالسا کٌ از ب دست

 

 افتادى؟ یاتفاق _
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 .در سکَت گذشت یا قٌیدق چند

خفقان  یفضا نیا انیٍ... باالخرى ک زند یرا رقو ن یز یسرانجانش چٌ چ دانست یکٌ نه یسکَت
 .شکست شیآٍر را با صدا

 

. صبح زٍد دینَع تًد ٌیبًترش... اینزخرف  یشَخ ٌیبَد،  یشَخ ٌیاش  اٍن نانٌ يهٌ _
...اٍنا رٍ کشتٌ گردى یخَنٌ رٍ ن ی. ٍقتستنیدٍ تا از نگًبانا ن فًهٌ ین شٌ ین داریادٍارد کٌ ب

 .کنٌ ین دایانبار پ یشدى تَ

 .رىیاز يههَن انتقام بگ خَاد یبرسٌ. اٍن ن یرٍز  نیيهچ دمیترس یدٍ سال فقط ن نیا

 

 د؟یخبر نداد سیبٌ پل _

 

 .ٍ نفسش را ريا کرد دیصَرتش کش یرٍ یدست

 

 رم ی. ننو ننجایا انیراين. قرارى چند ندت ب ی. سانان ٍ نانان االن تَرىیخَد آرنانو گ یپا _
 .بزنو الیسر بٌ ٍ ٌی

 

 .يا بٌ سانان از خانٌ خارج شد بلند شد ٍ با سپردن بچٌ فَنیساعت بعد با زنگ آ وین

 .دیچگَنٌ فرنان را کنترل کرد ٍ چگَنٌ سالو رس دیبٌ آنجا برسد نفًه تا
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 .ختیفرٍ ر کبارىیدلش بٌ  سیپل ریٍ قرنز ٍ آژ یآب ینَريا دنیدٍر کٌ نگاى کرد با د از

رساند کٌ اٍ را دست  یشد ٍ خَد را بٌ آرنان ادىیاز آن پ عیحَاس پارک کرد ٍ سر یرا ب نیناش
 .کردند ین نیبند زدى داشتند سَار ناش

 

 .را گرفت شیيا رقت ٍ شانٌ شیرٍبرٍ بٌ

 

 شدى داداش؟ یآرنان؟ چ _

 

 .آٍرد انیگَش ک کینانَر سرش را نزد  يشدار با

 

اٍن پست فطرت کجاست. اگٌ  ستیکردن. اٍل اٍندن سراغ نن، نعلَم ن دایندارک ٍ پ _
 .شد...نراقب نانان ٍ سانان باش ویزیچ

 

 آرنان؟ یگ ین یچ _

 

 .يا فاصلٌ گرفتند شدنش تَسط نانَر از اٍ جدا شدند ٍ فرسنگ دىیبا کش انا
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 .عقب رفت ٍ کنار سکَ نشست یقدن چند

 .کرد ین اش َانٌیعدام کنند دبرادرش را بٌ جرم نکردى ا نکٌیا فکر

 .زنانٌ نیا یيا یصبرش تهام شدى بَد از نانرد گرید

 ...دیٍ کَب دیٍ کَب دیباغچٌ کَب ی دٍ نشتش را بٌ لبٌ ير

 

 .نبَدى یيا یزد ٍ گلٌ کرد از خَش ادیبغض نالٌ کرد، فر با

 .خدا قسو کٌ ناشکر نبَد بٌ

 .بردى بَد ادیخدا قسو کٌ يهان خدا اٍ را از  بٌ

 .چتر آسهان نشست ٍ دم نزد ریصبح ز ی دىیسپ تا

 ...زدن نداشت آخر دم

 ...سحر کند ٍ نگَنٌیبَد ير شب را ا حاضر

 !را نٌ نگَنٌیا

 .را جهع ٍ جَر کرد ٍ بلند شد شیيا نیآخر

 .دیجنگ ین گرید کباری

شکل  نیٍ بٌ بدتر افتی یآن فرد نجًَل را ن داد، یاش را نجات ن چنگ ٍ دندان خانَادى با
 .رساند یعهلش ن ینهکن بٌ سزا

 .باشد اش هٌینصفٌ ن یيا نفس شیاگر بًا یحت
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***** 

 

 .را چرخاند زین یرٍ َانیانگشتانش ل با

 .بَدند ینعن یب شیبرا یحالش استرس ٍ ترس ٍ نگران نیٍجَد ا با

 

 ؟یحرف بزن یخَا ینه _

 

 .باال انداخت ییاعتنا یرا با ب اش شانٌ

 .نشستٌ ٍ نشغَل چک کردن اٍضاع اٍ يستند َاريایپشت د یگرٍيک دانست ین

 

اٍن نعانلٌ صفر  ی. بعدش نقش نن تَ ...نست بَدم اٍن قرار داد ٍ انضا کردم ینن ٍقت _
 .بَد

 

 .کرد ادداشتیرا  ییيا نکتٌ یا برگٌ یرٍ شیرٍبرٍ نرد

 

 ؟یت دار  صدق گفتٌ یبرا یخَدت ندرک _

 

 .سرش را تکان داد ،یاٌ یرا باال آٍرد ٍ با گذشتن جان نگايش

 



 196                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

نطهئن  یگناى باش یٍ اگٌ ٍاقعا ب وی. نا فريهند ٍ يو گرفتیپس قبَل کن کٌ فعال نضنَن _
 .شٌ یجابت ن یباش يهٌ چ

 

 .گرفتٌ بَد یرا در حال نست شیبَد کٌ انضا یصفت یيهان ب فريهند

 .يَل داد زین یرٍ یرا که َانیبلند شد کٌ ل یصندل یاز رٍ بازپرس

 

 .باياتَن حرف دارم سرکار _

 

 .برخاستٌ نشست ٍ بٌ اٍ گَش سپرد هٌین

 

 ٌی.قضٌیک  ویدٍن یٍ...خَدنَن يو نه ویم دشهن دار انا نن ٍ خانَادى دٍنو یفريهند ٍ نه _
 ..شیبٌ سال يا پ گردى یبرن

 

 .ناند جٌیشرح داد ٍ ننتظر نت شیٍ اتفاقات را برا ایحَصلٌ تهام قضا با

 

. ویخبر بَد یبَدن نا ازشَن ب ینسائل خصَص جَریبَد آرنان، چَن  ییاطالعات کانالً بجا _
قاتلش  نیٍ يهچن رسٌ یبرادرت بٌ قتل ن شیسال پ زدىیبَدى ٍ س سیانا دٍ تا نکتٌ...پدرت پل

 نربَط باشٌ؟ ٌیقض نیفرد بٌ ا نیکٌ ا ید یاحتهال نه شٌ یاعدام ن
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را  یبَد کٌ آن زن کس دىیرس جٌینت نینَضَع فکر کردى ٍ آخر بٌ ا نیيا بٌ ا ٍ يفتٌ رٍزيا
 .نداشت

 

 .نٌ، اٍن زن کانالً تنًا بَد _

 

تَ  ی خَنٌ یبَدى تَ یفرد ير ک نی. اکنٌ یرٍ يو ٍاضح ن گٌید زیچ ٌی یکٌ گفت یینایا _
 شتریب کوی شٌ یفريهند، ن ری...انای. ادٍارد ویفرد بًت شرٍع کن نیتر کیداشتٌ. از نزد ینفَذ

 ؟یبد حیبًو تَض

 

  .فريهند ریبَد...ان درست

 .نانردش کیيهان شر پسر

 

انضا  یٌ ینن. با پدرش بدجَر نشکل داشت ٍ بعد از قض ٌیهیقد قیٍ رف َنٌیپسرى يها _
 .قتینن. اٍن دست راست ننٌ در حق شیخَدش ٍ از پدرش جدا کرد ٍ اٍند پ

 

 ...انکانش يست کٌ _

 

 .داشتٌ باشٌ یدست ٌیقض نیا ینٌ انکان ندارى کٌ ادٍارد تَ _
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 .کردى ٍ آنًا را دردنند ساختٌ بَد تیيو سرا شیيا بٌ چشو اش یعصب سردرد

 

 ؟یکن ین فیتعر و،یدار ازیيو ن شینا بٌ اتفاقات چًاردى سال پ _

 

 ...بَد گفتش سخت

 .بَد انیکٌ حال يهسر ک یبرادرانش ٍ دختر  از

 .دینجبَر بَد کٌ بگَ انا

 

 .يهَنٌ آرنان ٌیندارى انا تنًا ربطش بٌ قض یکٌ بٌ اٍن زن ربط یگ ین _

 

 .دینانرتبش را بٌ چنگ کش ینَيا

 

 یاش تَ اطالعات اٍن زن ٍ در آٍردى بَد، تهام خانَادى ی باشٌ؟ بابام يهٌ تَنٌ ین یآخٌ ک _
 .جنگ نردى بَدن

 

 .آرنان بٌ سهت در رفت ی شانٌ یبلند ٍ با گذاشتن دستش رٍ نرد
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 .وید ینجات ن یگناى باش یيو تَ رٍ اگٌ ب ویکن ین داینگران نباش. يو اٍن فرد ٍ پ _

 

 .بَد شیيا برادر زادى دنید کرد یکٌ ن یکار  نیاٍل شد یآزاد ن اگر

 نیکَچک برٍد ٍ نطهئنًا در ا یيا تپل دنیبَد تا بٌ د دىیاز آن اتفاق دٍ خرس بزرگ خر شیپ
 .کردند یرا تهاشا ن َاریداشتند د یلحظٌ آن دٍ خرس صَرت

 

کٌ بٌ  یا ینالقات ینگذشتٌ بَد کٌ اٍ را برا شتریب یا قٌیبٌ سلَلش بازگشت ٍ چند دق یسرباز  با
 .سراغش آندى بَد صدا زدند

 

نًو بَد ٍ  شیکٌ برا یدختر  یبَد برا یدلش را حس کرد، عصب ی لرزى دیاتاق نالقات کٌ رس بٌ
 .زد یبٌ رٍح آرنان ن یگر یداشت زخو د شیجا یجسارت ب

 

 ...نکان نیانا حال ٍ در ا دیگنج یدر پَست خَد نه دنشیبَد با د یگر یزنان د ير

 !نٌ

 .گرفت یجا یسهتش رفت ٍ پشت صندل یعصب

 

 ٌ؟یقصدت چ نا؟یال یکن ین یچٌ غلط نجایا _
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 .نرد بَد نیا یبرا شیيا یاز نگران یحاک نیبَد ٍ ا یاز حالت عاد شیپَستش ب یِ دیسف

 

 .رىیٍکالتت ٍ بٌ عًدى بگ بٌیغر ٌیبذارم  تَنستو یچَن نه نجامیا _

 

 :دیاش غر شدى دیکل یيا دندان نیب از

 

تَ يو  یاگٌ برا ؟یکن نویتر از ا بدبخت یخَا یتَ. ن ریباشٌ غ نجایا دیبا یير کس ٍ ناکس _
انرٍز از  نیيه دیاعصاب داغَنو؟ با نیبٌ ا نا؟یال یکن ی...اصالً تَ بٌ ننو فکر نفتٌیب یاتفاق

 .یٍکالت نن دست بکش

 

 .بلند شد شیاز جا زین یدستانش رٍ دنیکَب با

 

 .آرنان چَن دٍست دارم نفًو کنو یکار ٍ نه نیٍقت ا چینن ي _

 

 .را برداشت اش یبلند ٍ عصب یگام يا اش یپاشنٌ يفت سانت یيا را زد ٍ با کفش حرفش

 .کردند ریرا اس شیبازٍ یبرٍد کٌ دستان سرباز  رٍنیدنبالش بلند شد ٍ خَاست ب بٌ

 

 ...با تَعو نای...النایصبر کن...ال نایال _
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***** 

 

 .کرد یٍ از نردش گلٌ ن کرد ین ٌیگر  بلند یصدا با

 

ٍ  شبینانرد نن کل د ؟یدیٍضع خَدت ٍ د نٌیتَ آ ان؟یک یکن ین کاریبايانَن چ یدار  _
 .نهک نشَ رٍ زخهام  گٌیتَ د کشو ینه انی. کنردم یداشتو ن

 

 .دیچیدادش در خانٌ پ یٍ صدا دیپر یاز جا یاراد ریحالت غ با

 

 .....بسٌ  آٍا. گٌینٌ؟ يان؟ بسٌ د ای یش یالل ن _

 

نبل انداختش ٍ با سکَتش اٍ را ٍادار بٌ  یٍ رٍ دیاٍ را با قدرت بٌ عقب کش یيا شانٌ سانان
 .کرد ینیعقب نش

 .گذاشتٌ بَد اش نٌیس یيو کنار آٍا نشستٌ بَد ٍ سر دخترک شکستٌ را رٍ سارا

 .اندیباز يو آٍا از نَضعش کَتاى ن یاش با يو ادغام شدى بَدند ٍل يق ٍ سک سّکٌ يق

 

 .شد ین  ینعلَم نبَد چ یخَرد یرٍ ن یاٍن قرص لعنت رترید قٌیدٍ دق _
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 .کرد یٍحش یگفت آٍا را نانند نادى ببر  انیکٌ ک ی《راحت شو رمبهی》

 .دیچیخانٌ پ یدر فضا غشیج یصدا ٍ

 

کٌ نن داشتو حالهو االن بدترى اگٌ ننو نخَرم چند برابر  ینخَر کٌ نخَر. با اٍن ٍضع حانلگ _
 .یکٌ تَ راحت ش رمی. بهرمیکٌ به دم ینه تی. ننو ايهشٌ یتَ حالو بدتر ن

 

 

 .صَرتش سَخت ناگًان

 اٍلش بَد؟ نٌ؟ بار

 :گَش آٍا آٍرد ٍ لب زد کیرا نزد شیيا لب

 

زر اضافٌ  یکٌ بفًه ارمی یسرت ن ییبال ٌی یکلهٌ رٍ بگ نیا گٌیبار د ٌی...فقط گٌیبار د ٌی _
 .یچ  یعنی

 

 .خَن کنار لبش گو شد نیاشک ب یا زد ٍ قطرى یپَزخند
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 ی. تازى دار ستیبند ن ییجا چیکٌ دستش بٌ ي یزنو دار  ٌی. ی...زٍر بازٍ دار ینردآرى خب،  _
 نگٌ نٌ؟ ؟ید یٍ نشَن ن تیٍاقع یرٍ

 

 .پشت سرش را نًهان ضرب دستش کرد َارید نباریا نشتش

 .دلش را بٌ درد آٍرد انیک ی نردى خَن یيا انگشت دنید نیب نیا در

پسرش را کنار  تیخَرد کٌ با اشک ٍ عصبان ییبٌ کنار نگايش بٌ سارا انیشدن ک دىیکش با
 .بَد دىیکش

 

کٌ دٍست  نٌیا یبرا یيا یتَ؟ بدبخت يهٌ نگران ینحالً نرد ؟یکن یزنت بلند ن یدست رٍ _
 .دارى

 

 .دیقلبش کَب یدستش را رٍ یادیفر با

 

 یرٍز  ترسو یبدبختو چَن ن. ستیبند ن ییجا چیآرى نانان نن بدبختو چَن دستو بٌ ي _
 گٌید کنو. نانان نن االن کاریٍ نن اٍنهَقع ندٍنو چ فتٌیب یيا ٍ شهايا اتفاق زنو ٍ بچٌ یبرا

 .شدم ٍَنٌیم نهَندى. بخدا کٌ د ٍاسٌ یاعصاب ست،یکارام دست خَدم ن

 

 . دیدٍ ییبٌ سهت دستشَ یعیبا احساس يجَم نا آٍا

 .بٌ رنگ سرخ شَد دیسف نکیتا س دیطَل نکش شتریلحظٌ ب چند
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شدى بَد کٌ ير چٌ بٌ دستش  َانٌیدر آن حال د زشیعز دنیبا د دیبٌ دنبالش آند ٍ شا انیک
 .کرد ین نیرا نقش بر زن آند ین

 .کرد یرا از اعهاق ٍجَدش صدا ن خدا

 .را در دست گرفت انیک یزخه یيا با آن حالش جلَ آند ٍ دست دختر

 

 ...باش...نگاى کن...نن...نن خَبو.آرٍم  ..انویبسٌ ک _

 

 .زد ینفس ن نفس

 .دیرا لرزان دست کش شیيا اش را قاب گرفت ٍ گَنٌ برگشت ٍ صَرت شکستٌ صالیاست با

 خت؟یر ین اشک نگَنٌینردش بَد کٌ ا نیا

 .اطراف نبَد نیکٌ ا یٍ سانان آند یسارا يو ن یياٌ یگر یصدا

 .زدیاشک بر شانیغرٍر سانان ينَز آنقدر نشکستٌ بَد کٌ جلَ دیشا

 

 یکٌ کس ییجا ویرفت ینَن ن يهٌ شد ین یچ ست؟یآٍا، بسهَن ن ویش ینابَد ن ویدار _
 و؟یکار ٍ کن نیا ویتَن ینه یدستش بًهَن نرسٌ؟ چرا حت

 

بٌ تٌ خط، نذار فکر کنو تٌ  ویدیرس یعنیتَ  یٌ یگر شو، ینابَد ن یکن یکٌ ن ٌیگر انیک _
 باشٌ؟ م، یخط
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 ...نردانٌ یٌ یگر یصدا

 .داشت درد

 .ویگَ یرا ن ابینا  یيا آن درد ویگَ یکٌ ن یدرد

 .ُکشاند یٍ دل ن سَزاند یکٌ جگر ن ییآنًا از

 .ستیبلند در تَان ير نرد ن یبا صدا ٌیکردى انا گر ٌیگر ینرد ير

 

 .تهام یعنیصدا دارد  اشٌ یکٌ گر ینرد آن

 .دیآ یيو بر نه یشیکَتاى نها یيا دنیاز پس خند گرید یعنی

 

 آٍا؟ ویدینگٌ بٌ تٌ خط نرس _

 

 .باال انداخت یسر  ٌیگر با

 

سرپا بهَن.  نو،یشکستت ٍ بب تَنو ی...نن نهانی. کویستیتٌ خط ن وی. تا يو ٍ دارویستینٌ ن _
  خب؟
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اش را گفت ٍ يهسرش را بٌ اتاق برد تا  گذاشت ٍ باالخرى باشٌ اش نٌیس یآٍا را رٍ سر
 .استراحت کند

 

لهس يهان حس از  دیفًه یبَد ٍ تازى داشت ن دىیسال از دٍر ذرى ذرى آب شدنش را د دٍ
 ...کینزد

 .فرساست طاقت

 

 .يو افتادند یآرام رٍ شیيا را کٌ خَرد چشو شیدارٍيا

 

 .گذاشت ٍ بدٍن سر ٍ صدا از اتاق خارج شد اش یشانیپ یرٍ یا بَسٌ

 .در يو رفتند شیيا اخو لشینَبا ی صفحٌ یناشناس رٍ ی افتادن کلهٌ با

 

 بلٌ؟ _

 

 .دیاز پشت خط بٌ گَشش رس یا ٍ زنانٌ فیظر یصدا

 

 .آرنان لی. ٍک نارک يستو نایشًران، نن ال یسالم آقا _
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 .کرد کیرا بًو نزد شیابرٍيا نتفکر

 

 ...اقدام کنو ٍ لیٍک یانرٍز برا خَاستو ین نن تازى _

 

 .کند ٌیتهاسش را تَج ی حرفش آند تا بًانٌ انین

 

. ویيه ی چند سالٌ یبَدم. نا دٍستا لشینن خَدم ٍکالتش ٍ بٌ عًدى گرفتو. قبالً يو ٍک _
 .تنًاش بذارم تَنستو ینه

 

 .بٌ ظاير کانلش ينَز قانع نشدى بَد حاتیتَض با

 

براش افتادى.  یچٌ اتفاق دمیٍ کٌ گرفتو فًه اش یکٌ زنگ زدم خانَش بَد. پ ش یبٌ گَش _
بگو نن تَ کارم  خَام یاز آرنان دفاع کنٌ. نه تَنٌ یکس بًتر از نن نه چیي دینطهئن باش

برام باارزشٌ. پس قطعًا تهام  یلیٍ آرنان خ دٍنو ین ییيا رٍ تا جا عتیم، نٌ. فقط ٍاق خبرى
 هویتصه ینن پا یبٌ شدت نخالفٌ ٍل نکاری.آرنان با اکنو ین شیگناي یاجبات ب یتالشو ٍ برا

 .يستو

 

 .نبَد یزن سپردى باشد کار چندان سخت کیبرادرش دل بٌ  نکٌیا حدس

 .خَدش با پَست ٍ خَن حسش کردى بَد  کٌ یا تجربٌ
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 .نارک  خانو ینَن نگٌ دار  يهٌ یآرنان ٍ برا یبتَن دٍارمیان _

 

 .را قطع کرد ٍ بٌ داخل اتاق برگشت تهاسش

 ینگران یبرا ییٍ جا گردد یگذاشت کٌ شب برن غامیپ نٌیآ یآٍا را برداشت ٍ رٍ یلب نداد رژ
 .ستین

 

 .از خانٌ خارج شد دنشیبرداشت ٍ بعد از پَش یگر ید رينیداخل کهد پ از

 

***** 

 

 .ردک ینگاى ن شیرٍبرٍ یيا  دفترش نشستٌ بَد ٍ داشت بٌ پرٍندى در

 

 .را بٌ دستش رساندى بَدند یا یٍ چًار ساعت گذشتٌ اطالعات نکهل ٍ عال ستیدر ب افرادش

 .ندیکرد تهام اطالعات نَجَد را کنار يو بچ یسع

 .نادرش یهیآرنان دٍست قد یيا فريهند ٍ بٌ گفتٌ َنیيها یسعادت يهسر رسه الیل

 

 .تجارت بَدى است کی ٌیشب شتریاز جرٍتهندان ٍ احتهالً ازدٍاجشان ب یکی دختر

 



 209                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .اش را در بهب باران از دست دادى کٌ تهام خانَادى یقاتل ساشا ٍ دختر  یرنضان وینر

 

 .نشکَک بَدند یسند نحضر  کیٍ  یپزشک یدٍ پرٍندى  نیب نیدر ا انا

 

ٍ  شینربَط بٌ چًل سال پ کایآنر یخصَص یيا هارستانیاز ب یکیدر  الیل یپزشک یيا پرٍندى
سعادت بٌ  الیاش ل کٌ در شناسنانٌ یر یبَدند ٍ دٍ سال بعد ان افتٌیاٍ  یینازا یهار یبر ب ینبن

 .عنَان نادرش جبت شدى

 

 شیٍ يشت سال پ یاٍ را در س ی يفت نايٌ نیکٌ سقط جن وینر ی پرٍندى گرید یسَ در
 .کند یاستناد ن

 

 .شَد یجبت ن یرنضان ویفريهند کٌ در حَل يهان سالًا بٌ نام نر َنیخانٌ از انالک يها کی ٍ

 

 ...کٌ با پدرش نشکل دارد ٍ یر یيهان ان ای ادٍارد

 ..را جابت کند زیچ کی تَاند یيا تنًا ن نیا ی يهٌ

 .ٍرٍد داد ی کٌ بٌ در خَرد پرٍندى را بست ٍ اجازى یا تقٌ با

 .ٍارد شد ٍ بعد از احترام بٌ حرف آند یسرباز 
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 .نٌیشها رٍ بب خَاد یبرادر آرنان شًرانٌ. ن گٌینفر اٍندى ٍ ن ٌی _

 

 انیخستٌ نها یا خَش قانت با چًرى ینرد شیبعد رٍبرٍ یتکان داد ٍ که دییرا بٌ تا سرش
 .شد

 

 .شناخت ین یپرٍندى بَد ٍ اٍ را بٌ خَب یالبال یاز عکس يا یکیدر  اش چًرى

 

  دراز کرد شینشستن نرد رٍبرٍ یرا برا دستش

 

 . دیآٍرد فیشًران، نهنَن کٌ تشر یآقا دینیبش دییبفرنا _

 

 .دیایب نجایتهاس گرفتٌ بَد ٍ خَاستٌ بَد کٌ بٌ ا انیبا ک شیدٍ ساعت پ خَدش

 

باشٌ. چند تا سَال در  تیفرد نجًَل در اٍل ی پرٍندى کنو یٍ فکر ن وینا االن دٍ تا پرٍندى دار _
 .بارى ازتَن داشتو نیا

 

 .نشاند ٍ نقتدر ٍ صاف نشست  شیابرٍيا نیب یاخه
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 .در خدنتو _

 

بٌ ادٍارد باشٌ. نطهئنًا  یلیحَاست خ دیٍ با دمیرٍ فًه ییزيایچ ییجا ٌیاٍل از يهٌ...تا  _
 .فريهند ری. انشیشناس ین

 

را  شینام نرد رٍبرٍ ،یا نقرى یِ فلز  ی ٍرقٌ یخَرد کٌ رٍ زیسر تکان داد ٍ نگايش بٌ ن دییتا بٌ
 .نَشتٌ بَد

Alex Anieli 

 .يو بٌ ادٍارد نشکَک شدى بَد خَدش

 

 ؟یدٍن یاش ن دربارى یخاص زیچ _

 

بَدى ٍ دٍست نانانو ٍ شَيرش چَن  کایآنر یتَ یپرٍرشگاي ی بچٌ ٌیآرى. اٍن  ییزایچ ٌی _
 .هزیيو ادٍارد بَدى، ادٍارد جِ  ش ی. اسهش اصلرنیگ ین یاٍن ٍ بٌ فرزند شدن یدار نه بچٌ

 

 .لب خَاند ریٍ نام ادٍارد را ز ديد یرا تکان ن سرش یچند بار  الکس

 

 ؟ینَضَع نطهئن نیاز ا _
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 .ديد یرا ن اش یجَاب نف تیقاطع با

 .اش نداشت گفتٌ یبرا یبَد ٍ استناد دىیاز نادرش شن یچندبار  تنًا

 

پسر  ری...اندم یکٌ نن ن ینٌ...احتهال الیل یٍل َنٌیٍجَد ندارى، اٍن پسر يها یهز یادٍارد جِ  _
 ...ٌیرنضان وینر

 

 .کند یبٌ الکس نگاى ن رتیح با

 

 .ندارن یربط جیدٍ نفر بًو ي نی. اشو یسرکار؟ نتَجٌ نه ٌیننظَرت چ _

 

پرٍندى بدست  نیيا از افراد نضنَن ا کٌ بچٌ یبا اطالعات یبگو ٍل تیبا قاطع تَنو یينَز نه _
حدٍد  دى یدارى کٌ نشَن ن یپزشک ی پرٍندى ٌی ویٍسط نشکَکٌ. نر نیا ییزایچ ٌیآٍردن...

 الیل یزنان ی يهَن بازى یٍ تَ کنٌ یاش رٍ سقط ن يفت نايٌ نیجن شیسال پ یا ٍ خَردى یس
 .رنیگ ین یبچٌ رٍ بٌ سرپرست ٌیَن یٍ يها

 

 .کند ین یبا انگشتان دستش باز  یکه انیک

 

 .انی ین ایٍ بدن رنین یبًو دارن؟ ير رٍز يزار نفر ن یچٌ ربط نایا _
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 .ندینش ین انیک یٍ رٍبرٍ شَد یبلند ن زشیپشت ن از

 

بنام  َنیيها یيا از نلک یکی رنیگ ین یٍ بٌ فرزند ریکٌ ان یاٍاخر ناي یحرفت درستٌ...ٍل _
بٌ  زنو یکٌ نن حدس ن ییتا اٍنجا یندارم ٍل یادیشها اطالع ز نِ ی. نن از دشٌ ین وینر

خَاستٌ ٍ در عَض  َنیاز يها اش غٌیص یبرا ویبَدى کٌ نر یاٌ یاٍن نلک نًر ادیاحتهال ز
کدٍم جبت  چیي ی شناسنانٌ یکٌ تَ یرسه ریغ یٍل یشرع ی غٌیص ٌی. دى ین بًشکٌ  یا بچٌ

 .خَاستٌ یٍارث ن ٌیکٌ  یَنیداشتٌ ٍ يها ازیکٌ بٌ پَل ن یهینشدى. نر

 

 .کرد نیرا تدٍ اشٌ یفرض یٍ بعد از نکح دیصَرتش کش یرٍ یدست

 

 رى؟یانتقام نادرش ٍ از نا بگ خَاد یکٌ ادٍارد ن نٌیاننظَرتَن  _

 

با نرگ  شیٍقتٌ کٌ انتقانش ٍ شرٍع کردى، از يفت سال پ یلیٍ اٍن خ نٌیننظَرم يه قاً یدق _
 نیا ییجنا یيا پرٍندى یاعالم کردن. تَ یکٌ در آخر نرگش ٍ بر اجر گاز گرفتگ الیل یِ اراد ریغ

 .اش کردن نختَنٌ دنینرس یا جٌیبٌ نت یسال بعدش ٍقت ٌیپرٍندى ناقص نَندى ٍ 

 

 .کرد انیرا باال فرستاد ٍ تعجبش را نها شیابرٍيا
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 .ندارم ٌیقض نیاز ا ینن خبر  ینرد ٍل شیيفت سال پ الیآرى ل _

 

رٍ  رىیزنج ٌیبرادر شها  ی با پرٍندى ینربَط نشٌ ٍلinter pool سیبٌ پل دیشا ٌیقض نیا _
بار برم ٍ برگردم تا  ٌیيزارتَ رٍ  نیا ی پرٍندى نَظفو يهٌ نیٍ نن بٌ عنَان نسئَل ا سازى ین

 شیسال پ یپلٌ پلٌ از س گٌیيهد یبا يهکار  دیبرادر شها اجبات بشٌ. پس با یگناي یب دیشا
. انرٍز قرارى از ویکن یت باشٌ ٍ نا يو کهکت ن حَاست جهع خانَادى دیتا انرٍز، فقط با ویایب

 .کنو یکنو ٍ حتهًا خبرت ن ییبازجَ َنیيها

 

 یرا که شیاز خرٍج رٍ شیشد ٍ بعد از دست دادن با الکس بٌ سهت در رفت انا پ بلند
 :دیبرگرداند ٍ پرس

 

 د؟یچرا بٌ سانان زنگ نزد _

 

 .شد لیبٌ جلَ نا یزد ٍ که یکَچک لبخند

 

ناگَارش  ی گذشتٌ یيو تَ دیاش ٍ شا از سنش بچٌ شیسانان ب دٍنو یکٌ نن ن ییتا اٍنجا _
 .کردى ریگ

 

***** 
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 .دیدلسا را بٌ تنش کرد ٍ اٍ را در آغَش کش یيا تند تند لباس نگران

 

در  یکٌ انگار  شیدلسا دنیبديد با د ریشد ٍ خَاست بٌ دخترانش ش داریکٌ از خَاب ب یزنان
 .داغ بَد ٍحشت کرد یا کَرى

 

 .انداخت ٍ از سارا خَاست تا نراقب السا باشد بشیرا در ج اش یگَش

 

 کجا نَند؟ ارٍی نیسانان پس ا _

 

 .تلفنش را قطع کرد ٍ دلسا را از آغَش آٍا گرفت ٍ بٌ سهت آسانسَر رفت سانان

 

 .ستیباش آٍا حالش خَب ن عیسر نٌ،ییپا _

 

 .شد رىیدخترکش خ یرنگ ٍ رٍ یسَار آسانسَر شد ٍ بٌ صَرت ب ٌیگر با

 

 .خَدت کهکو کن ایخدا _
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 .دندیآسانسَر بٌ يهکف برسد انگار ُرس ٍجَدش را کش تا

 

نشستٌ بَد، ير دٍ نفرشان سَار شدند ٍ سانان دستَر حرکت داد تا  نیکٌ در ناش یادٍارد با
 .برسند هارستانیتر بٌ ب عیسر

 

دند، نعترض گرفتٌ بَ شیکٌ در پ ییراى ناآشنا دنیگذشتٌ بَد ٍ سانان با د یا قٌیدق ستیب
 .شد

 

 ...بچٌ هارستانیب ٌیبرٍ  ؟یکن ین یدار  یچٌ غلط _

 

 .داشت یبلند آٍا را در پ غیبا قفل فرنان بٌ کنار گردن سانان کَباند کٌ ج ٌیدر صدم جات ادٍارد

 .دِل آٍا را از ترس لرزاند نیٍ با نشانٌ گرفتنش بٌ پشت ناش دیکش رٍنیرا ب اش اسلحٌ

 

 .دمیناشٌ رٍ کش ادیصدات در ب _

 

 .ستادیکٌ صَرت داغ دخترکش را را لهس کرد قلبش از حرکت ا دستش

 

 ...ام تَ؟ ادٍارد بچٌ یکن ین یدار  کاریچ _
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 ...الل شَ _

 

 .با تهام جانش حفاظت کرد شیدادش خو شد ٍ از دلسا یصدا با

 

ٍ با  کرد ین دیبَد کٌ اٍ را تًد یترسناکش ادٍارد ینًو نبَد کٌ فرد ناشناس رٍزيا شیبرا
 .کردى بَد ًَشیسانان را ب یحرکت

 

 .دیچرخ یذينش حفظ جان دلسا ن یاز پستَيا تنًا

 

 .بکن یخَاست یبعد...بعد ير کار  هارستانیبذار دلسا رٍ برسَنو ب یپرست ین یتَ رٍ بٌ ير ک _

 

 .تنگ کرد اش نٌیکٌ درست از کنارش رد شد نفس را در س یر یت یصدا

 

 .بردند یسردش جان از دل نادرش ن یيا نفس نگَنٌیبَد کٌ احالش خَب ن کَدکش

 

 .التهاس کرد شیدلسا خو شد ٍ بٌ نرد نانرِد رٍبرٍ یرٍ

 .اش جگر گَشٌ یبرا
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 .کنو ی...التهاست نهارستانیفقط بذار دلسا رٍ برسَنو ب کنو ین یبگ یير کار  _

 

 .کرد، آنقدر بلند کٌ چشهان آٍا را از ٍحشت گشَد دنیشرٍع بٌ خند کیریستیي

 

 .قابل کنترل نبدل شد ٍ با نشت بٌ فرنان کَباند ریغ یاش بٌ خشه کو خندى کو

 

انا نادر نن ٍ دار زدن. بخاطر  یخانو آٍا زندگان ِض یات فقط نر يان؟ بچٌ ؟یدار  یچٌ حس _
 ...تَن ...يهٌدیتَن تقاص پس بد يهٌ دی. بانهشیبار بب نیآخر ینتَنستو برا یتَ...حت

 

 :تٌ ٍجَدش ضجٌ زد از

 

 .شٌ ینانرد. دارى تلف ن گنايٌ یدلسام ب _

 

 .دیچیرا با قدرت چرخاند ٍ بٌ چپ پ فرنان

 

کردى بَد کٌ کشتنش...بخاطر شهايا  کاریچ ؟یبَد لعنت یبَد؟ گناى اٍن چ یگناى نادر نن چ _
 .ایُنرد عَض
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 ...يو بکش فقط دلسام یبکش یٍ نکن. نن ٍ خَاست  نکاری. ا نايشٌ ٌیدخترم فقط  _

 

 .بَدند دىینترٍکٌ رس ی کارخانٌ کی کینزد

 .شد ادىیرا نتَقف کرد ٍ با خشو پ نیناش

خارج شد ٍ شرٍع بٌ  نیآٍا بٌ سرعت از ناش نیٍ در يهان ح دیکش رٍنیسانان را ب اٍل
 .ناند شیسر جا خیس یر یت کیکرد کٌ با شل دنیدٍ

 

 .کشو یبرگرد آٍا ٍگرنٌ ير سٌ تاتَن ٍ ن _

 

 .دیراستش را خراش یبازٍ یدٍم که ریکٌ نکرد ت یحرکت آٍا

 

 .بغض ٍ درد لب بٌ دندان گرفت ٍ آرام برگشت با

دلسا را بٌ زٍر از آغَشش جدا کرد ٍ با قدرت آٍا را بٌ درٍن اتاقک پرت کرد ٍ  دیادٍارد کٌ رس بٌ
 . در را قفل کرد

 

 .دیکش ینغزش سَيان ن یاش رٍ جاِن نادرانٌ یب یيا نشت یداص
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 .هارستانیب برنش ین _

 

کنارش  یصندل یرفت ٍ دلسا را رٍ نشیآٍا سهت ناش یٍ داديا غیاعتنا بٌ ج یرا گفت ٍ ب نیا
 .گذاشت

 بر سر رٍحش آندى بَد؟ چٌ

 

***** 

 

 ینادرش کٌ سع یاز دختريا با صدا یکی یٌ یگر یرا در قفل چرخاند ٍ ٍارد خانٌ شد، صدا دیکل
 .بَد دىیچیدر آرام کردنش داشت، در خانٌ پ

 .يا را گشَد سهت صدا رفت ٍ در اتاق بچٌ بٌ

 

 کجان نانان؟ ٌیسالم، بق _

 

 .خو کرد نییسالم بٌ پا ی را در آغَشش تاب داد ٍ سرش را بٌ نشانٌ السا

 

 .هارستانیم تب کردى بَد آٍا ٍ سانان بردنش ب دلسا بچٌ _
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 .بَد جلَ رفت ٍ دخترش را در آغَش گرفت انیکٌ در چشهانش نها یا ینگران با

 

 .رگايٌیکٌ تعه نیرفتن؟ ناش یچرا؟ با چ _

 

 .ادٍارد اٍند دنبالشَن _

 

 ...ٍار تکان نخَرد گًَارى گرید

 ..پلک نزد گرید

 ...دینفس نکش گرید یحت

 .نابَد شدى بَد دیشا

 

 ؟یچ_

 

 .دیخَدش يو بٌ زٍر شن یرا حت شیصدا

بٌ خَدش آند السا را بٌ نادرش سپرد ٍ  یانا ٍقت دانست یرا نه قٌیدى دق ایگذشت  قٌیدق کی
ٍجٌ از خانٌ خارج نشَد ٍ  چیداد کٌ بٌ ي هاتَمیرفتن از خانٌ بٌ نادرش اٍلت رٍنیيهزنان با ب

 .را يو بٌ داخل خانٌ راى نديد یکس
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رفتن از آن با الکس  نییبقٌ داشت، سهت راى پلٌ رفت ٍ با پاط نیبا ا یادیز ی فاصلٌ آسانسَر
 . را فَرًا اعزام خَايد کرد شیرٍيایداد کٌ ن نانیتهاس گرفت ٍ الکس بٌ اٍ اطه

 

 .دید ین یيو کو کو خَد را رٍ بٌ نابَد انیير کدام از آنًا تهاس گرفت خانَش بَدند ٍ ک با

 

 .شب گشتند تا

 .ٍ رٍ کردى بَدند ریانا يهٌ جا را ز دانست یرا نه کجا

 .نرساندى بَد شیب یپرت یادٍارد را يو کٌ زدى بَدند آنًا را بٌ جا نیٍ ناش يا لینَبا رد

 

صبح بَد  ی دىیسپ یننشست ٍ باز يو جست ٍ جَ کرد، دم دنا یاز پا افت،یچٌ گشت ٍ ن ير
 .نفرت تهام ٍجَدش را در بر گرفت اش یگَش ی صفحٌ یرٍ یکٌ با افتادن نان

 

 .در لحظٌ بستٌ شد زد،یبر رٍنیکرد تا خشهش را ب  را کٌ باز ديانش

 

رٍ يو   شهارى نیا ی . دنبالٌفرستو یکٌ بًت ن یآدرس نیبٌ ا ایب ینیدخترت ٍ بب یخَا یاگٌ ن _
 .االن قرارى نابَد بشٌ نیچَن يه ر،ینگ

 

 .را پر کرد شیيا کٌ گَش یبَق اشغال ٍ
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 .بٌ الکس خبر داد ٍ بٌ سهت آدرس حرکت کرد عاً یرا کٌ خَاند، سر انکیپ

 

 .پرت بَد یجا کی آدرسش

 . يو پشتش پارک کردند سیپل نیيهزنان چند ناش دیکٌ رس یٍقت

 .کرد ین اش َانٌید شتریگرفتٌ شدى باشد ب یبٌ باز  نکٌیآن اطراف نبَد ٍ فکر ا یکس

 

کار ننع  نیرا از ا انیيا، ک سیاز پل یکیبلند  یکٌ صدا ندیرا گشَد ٍ خَاست بنش نیناش در
 .کرد

 

 .نجاستیبچٌ ا ٌیقربان،  _

 

 .يا بَد فرسنگ شیتا آن نرد برا اش یچند نتر  ی فاصلٌ

 نجاینايٌ را ا کیخَدش فکر کرد ادٍارد ير چقدر يو بد باشد چگَنٌ دلش آندى بَد نَزاد  با
 ريا کند؟

 

 .شد ًَدىیبٌ نرد پَچ ٍ ب دنیبا رس اش دىیعق نیا

قبَل  شیبٌ عنَان دلسا تَانست یگذاشتٌ شدى بَد را نه َارید ی گَشٌ ییپتَ نیکٌ ب یکَدک
 .کند
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 .بَد پدر

 .بَد دىیناى بَد کٌ طعهش را با رگ ٍ خَن چش کی

 .نشَد یاشک زانشیدل بکند تا چشهان عز اتشیجانش بَدند ٍ حاضر بَد از ح دخترانش

 

 . اٍردیتاب ب تَانست ینه نگَنٌیرا ا شیدلسا دنیبَد ٍ حال، د پدر

شکافتٌ شدى بَد ٍ جسو کَچکش در خَن غَطٌ ٍر  یر یبا ت اش نٌیاش کٌ س نايٌ کی دخترک
 .بَد

 ...سخت

 .کرد فشیکٌ بشَد با آن تَص ستین یا کلهٌ نٌ

 ... کٌ سالًا شکستٌ بَد رٍحش

 ... دیکش یيا بَد درد ن کٌ ندت جسهش

 ...بَد دىینرگ را يو بار يا چش ٍ

 حالش در آن لحظٌ چٌ بَد؟ پس

 

 .دید یرا ن شیاز ابًام گرفتٌ ٍ تنًا دلسا یا را حالٌ دشید تهام

 .فرٍد آند یسنگالخ نیدٍ زانَ بر زن یرٍ

 

 د؟یخَاب نیزن نیا یرٍ یدخترکش درد نگرفت ٍقت تن
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 .دیلرز یتنش بٌ ٍضَح ن تهام

 

 .ٍ بٌ قلبش چسباند دیرا نرم نرنک جلَ برد ٍ جسو کَچکش را در آغَش کش دستانش

 .زد یکٌ نه یقلب

 .دیاش لرز ٍ چانٌ دیلپ تپلش کش یرا رٍ انگشتش

 

 .بابا، چشهات ٍ باز کن گل نن یدلسا دنتیرٍزى ند ٌی ؟یدی...دختر ناز بابا، خَابییبابا _

 

 .ناند ین ادیبٌ فر شتریب شیصدا گذشت ین شتریچٌ ب ير

 ...دیلرز ین شتریب

 

نايت  ٌیآخٌ تَ فقط  ؟یٍ کن نکاریبا نن ا ادی یبابا؟ آرى؟ دلت ن یبر  یخَا ین َندىیدلسا ن _
کس  چیٍ ي نیا تَنو، ینه گٌیٍ د نیبگو؟ چشهات ٍ باز کن...ا یبَد. نن بٌ نانانت چ

نن  ینانرد. دلسا کشهت یادٍارد...ن کشهت یبابا...ن یش داریب دیشَ دلسا...با داری. بتَنٌ ینه
 .نايش بَد ٌیفقط 

 

 .فشرد ین اش نٌیدلسا را بٌ س شتریٍ ب شتریلحظٌ ب ير

 ...با اٍ کردى بَد يا یباز  ایدن
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 ...نايٌ کیداغ فرزند  انا

 جٌ نَعش بَد؟ گرید نیا

 .اش را بٌ قتل رساندى بَدند نايٌ کی کَدک

 .گرفت یداشت جگرش ذرى ذرى آتش ن خَدش

 گفت؟ یچٌ ن شیآٍا بٌ

 در چشهانش نگاى کند؟ تَانست ین اصالً 

 ...شیآٍا

 اٍ االن چگَنٌ بَد؟ حال

 ...ٍ برادرش يهسر

 

 . را از دست داد ٍ نٌ تَانش را اش یار یرفتند انا نٌ يَش یايیس چشهانش

 ...شد بلند

 .زد یٍ بٌ ير کس کٌ سر رايش بَد تنٌ ن شیدلسا با

 .را گرفت شیبازٍ یخَدش بَد کٌ کس نیناش نقصدش

 .بَد الکس

 

 .رسَنهت ین یبر  یخَا یير جا ن _
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 . بَدند سیالکس يو خ یيا چشو یحت

 . تصَرش يو دٍر از عقل بَد آخر

 نَزاد؟ کیبا  یکار  نیيهچ

 .نجًَل بَد شینقصدش برا ند،یباز کرد تا بنش شیدر را برا الکس

 

 .حرف زد شیدر دلش با دلسا کیشد ٍ از نزد خو

 

بٌ  انیک دنیبا ير بار سر کَب زدیتا اشک نر داد ین یالکس نگايش را بٌ طرف انین نیا
 .داشبَرد

 

***** 

 

 .بَد دىیکش غیاز بس ج آند یدر نه شیصدا گرید

 .بَد ًَشیرفت کٌ ينَز ب یبٌ سهت سانان ٌیگر با

 .شَد اریبٌ صَرتش زد تا يَش یلیچند س آرام

 .نشست یرا باز ٍ بستٌ کرد سرانجام بٌ سخت شیيا بار چشو چند

 

 ست؟ین شتیکجاست؟ دلسا چرا پ نجایشدى آٍا؟ ا یچ _
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 .بديد ٍ خَدش يو کنارش نشست ٌیتک َاریکرد بٌ د کهکش

 

کرد، خدارٍشکر حداقل دلش بٌ رحو اٍند ٍ  یزندان نجاینا رٍ ا یٍل هارستانیادٍارد بردش ب _
 .هارستانیدلسام ٍ برد ب

 

 .ویبر نجایاز ا دیبا _

 

 .را در آغَش گرفت شیبغض نگايش کرد ٍ بازٍيا با

 

جَن شدم. سانان  یبدتر خَدم ب یافتادم ٍل یدٍ ساعتٌ بٌ جَن اٍن در لعنت ؟یچطَر  _
 .ترسو یبکنٌ؟ نن ن خَاد ین کاریبايانَن چ

 

 . شتوینگران نباش. نن پ _

 

 .گفتٌ بَد نگرانش نباشد انا بَد سانان

 .گفت یجهلٌ را ن نیا انشیکٌ ک شد یلش قرص ند یزنان تنًا
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 سانان؟ شٌ ین یبنظرت آخرش چ _

 

 .چشهانش گذاشت یٍ ساعد دستش را رٍ دیدراز کش یخاک نیزن یرٍ

 

 .دٍنو ینه _

 

 .شدند رىینانعلَم خ یا بٌ نقطٌ کیحرف نشستند ٍ ير  یب

 یپرتَ گریآجر يا افتاد کٌ د نیب یآٍا نگايش بٌ شکاف يا یانا ٍقت دندیزنان را نفًه گذر
 .زد نیساعت را تخه کرد، یعبَر نه ینَر 

 

 .ٍ بٌ کنار سانان رفت ستادیبا استرس ا یگشَدن قفل آين یصدا با

 

 .داشت یآٍا را در پ عیدرگاى سَال سر نیادٍارد ب دنید

 

  حال دخترم چطَرى؟ _

 

 .دیکش شینَيا نیب یبٌ آن دٍ انداخت ٍ بعد از قفل نجدد در، دست ینگاي وین
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 .ششٌیخبر کردم االن پ یطَر ینگران نباش حالش خَبٌ. شَيرتو  _

 

 .خدا را شکر گفت شیيا چپ سانان گرفت ٍ با بستن چشو یبازٍ از

 

 ٌ؟یکار نن با شها دٍ تا، نظر خَدتَن چ نَنٌ یانا ن _

 

برادر را داشت کٌ آغَشش را پنايگاى  کی گاىیجا شیاز چًاردى سالٌ گذشتٌ حال برا بعد
 .خَايرش کرد

 .بٌ جَش آندى بَد خَنش

 

 .ویٍلهَن کن بر ؟یبکن یخَا یکٌ ن ینکرد کاریچند سال چ نیا یتَ گٌید _

 

کٌ  دیکش یآٍا را خط فرض ی اش از گَنٌ تا چانٌ جلَ آند ٍ با انگشت سبابٌ یلبخند ننزجر  با
 .سانان با تهام تَان دستش را پس زد

 

 .ٍ بکش فتیدست کح _
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ٍ چفتش را  دیکش رٍنیب بشیاز ج یضانن دار  یاش را جبران کرد ٍ چاقَ عقب برداشتٌ قدم
 .زد

 

 .سانان انداخت ی گَنٌ ٍ چانٌ یرٍ یحرکت خراش ٌیدٍر در يَا چرخاندش ٍ سپس با  کی

 

 .يو فشرد ٍ نحکو تر از آٍا نحافظت کرد یرا رٍ شیيا دندان سانان

 

کٌ نادر نن بخاطر  ارمیب ادتیٍ  شیٍ بذار دم کَزى آبش ٍ بخَر. بذار چًاردى سال پ رتتیغ _
زن داداشت  نینزاحو يه رتیغ یب ٌی کرد یفکر ن یدختر سرش ٍ بٌ باد داد. ٍقت ٌیدفاع از 

 .شدى

 

صَرتش فرٍد  یرٍ یٍ سانان با خشو نشت آٍرد یبر زبان ن یشتر یب دیآخر را با تاک یيا کلهٌ
 .آٍرد

 

 .یعَض یبٌ ساشا رٍ ندار  نیتَ حق تَي _

 

 .گذاشت شیگلَ یبکَبد يَل داد ٍ ساعدش را بر رٍ َاریٍار سانان را تا بٌ د جنَن

 

 .گذاشت شیگلَ یرا باال آٍرد ٍ چاقَ را باال گرشید دست
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. يهَن دیعذاب ٍ با تهام ٍجَد حس کن خَام یذرى ذرى. ن یجًنو، ٍل فرستو یتَن ٍ ن يهٌ _
 .دمیسالًا کش نیا یکٌ نن تَ یعذاب

 

 یسانان را ريا کند، با داد کرد یرا کٌ التهاس ن انیگر یفشار داد ٍ آٍا یچاقَ را که نَک
 .خانَش کرد

 

 .کنو یگلَش ٍ پارى پارى ن ادینحست در ب یصدا _

 

 .کرد شتریترسناکش فشار چاقَ را ب یِ کج کرد ٍ با چشهان نشک یرا که سرش

 

بٌ خَدتَن  دی. تا بخَادیریبه يا یراحت نیبٌ يه ذارم ینه یٍل رسَنو یاستخَنتَن ندرد ٍ بٌ  _
 .عذابتَن شدم ی فرشتٌ دیایب

 

کرد ٍ با کف دستش بٌ سهت  شیچاقَ شايرگ سانان را لهس کند ريا یز یت نکٌیقبل از ا ٍ
 .کرد تشیيدا نیزن

 .زد یيق ن دىیکز کردى بَد ٍ ترس َاریبٌ آٍا خَرد کٌ کنج د نگايش
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کارا  یلی. از نن بترس چَن خحتینص ٌی یٍل ستشینترس خانو دکتر، نرگ عاقبتت ن _
 .بکنو تَنو ین

 

 .بَد دىیبٌ دختر رس گرید

 .داد لشیتحَ یا یطانینشست ٍ لبخند ش شیدٍ پا یرٍ شیجلَ

 

 .براتَن آشنا باشٌ دیکنو. شا فیداستان براتَن تعر ٌی خَام ین _

 

 .خو شد ٍ بٌ صَرت آٍا نگاى کرد یکنجکاٍ با

 

 دیشا یٍل ی. دست دٍنیخَشگلو يست چ،یي یستیبد کٌ ن نویب ین کنو یاالن کٌ دارم نگاى ن _
 ...ارزش

 

 .یالل شَ لعنت _

 

 .چاندیبلند نرد را در فضا پ ی از پًلَ بٌ ادٍارد زد ٍ خندى یلگد یخَن یبَد کٌ با گلَ سانان
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زن  ٌی ی قصٌ خَاستو یندارم. خب کجا بَدم؟ آيان ن یباياش کار يَل نکن، حاال حااليا  _
 .بدبخت ٍ بگو

 

 .داد ٌیتک َاریانا لجَجانٌ بٌ د ندیچشهانش بٌ سانان اشارى کرد کٌ بش با

 

باياش آشنا  یٍ ٍقت نٌیب یٍ ن َنیکس بَد. يها ینداشت ٍ ب یخَب ینانانو ٍضع نال _
 شو یٍ نن ن کنٌ ین غٌینايٌ ص ٌیخَنٌ باياش  ٌیزنش نازاست. بٌ شرط  فًهٌ ین شٌ ین

 رى یٍ ن شٌ یٍ پسرى بزرگ ن گذرى ی. چند سال ننینادر درٍغ ٌیٍ صاحب  َنیيها ی بچٌ
 .کنٌ یپسرش ٍ ن یيَا تازىدانشگاى. اٍن زن يو دلش 

 

 .کشد یدراز ن نیزن یٍ رٍ زند ین یصدادار  پَزخند

 

. م ینادر ٍاقع دنی. ددنشیش کردم ٍ رفتو بٌ داٍند ٍ گفت ٍ نن داغَن شدم. کو کو باٍر _
 َنیبٌ يها یٍقت ادنٌیجلَ تر نرفتو.  گٌی. دبردنش یداشتن ن سایپل دمیاٍن لحظٌ کٌ رس یٍل

. اٍل از يهٌ  ٍ گرفتٌ بَدم، انتقام هوینن تصه ینذاشت تا شايد اعدانش باشو. ٍل یگفتو حت
بَدم.  دىیٍ چًار سال فًه ستیٍ بعد از ب لشیاز نن نفرت داشت ٍ دل شٌیکٌ يه یکس ال،یل

. بعدش نَبت پدرم ٍ آرنان رٍنیگاز ٍ باز گذاشتو ٍ از خَنٌ زدم ب ریش کردم ٍ بعدش ش خفٌ
 .ٍ آٍا ٍ بعد سانان انیٍ در آخر، ک دمیير دٍ تاشَن ٍ بايو بٌ لجن کش د،یرس

 

 .آٍا انداخت ی شکستٌ ی بٌ چًرى یز یتهسخر آن نگاى

 



 235                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 چکسی. ٍگرنٌ يشد یکٌ نن راى انداختٌ بَدم عاشق ن یا یيند لویبَد با اٍن ف یير ک _
 .ادیسابق برادرش خَشش ب ی از نعشَقٌ ادی ینه

 

 .ستییگذاشت ٍ گر شیزانَ یرا کٌ گفت آٍا سرش را رٍ نیا

 

 ... یفعل دیشا ایسابق  ی . نعشَقٌنجایرٍ گفتو کٌ برسو بٌ يه نایا _

 

 :کَباند ٍ ندام تکرار کرد َاریسرش را با حرص بٌ د سانان

 

 ...بسٌ...بسٌ...بسٌ _

 

 .شد رىیيهان حالت درازکش صَرتش را چرخاند ٍ بٌ سقف خ در

 

داشتٌ  انیپا ٌیشها دٍ تا شرٍع شد. بذار حداقل  نیب نیاش از عشق آتش چرا بس باشٌ؟ يهٌ _
 .یيهٌ قربان نیباشٌ کٌ آدم نسَزى بخاطر ا

 

 .دیخند یطانیز يو شبا ٍ
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عهل  یبیيو ترک شٌ یبق یبرا شٌی.شب دٍم نن...ن شب اٍل تَ.. ٌ؟یچ نیا ی  نظرتَن دربارى _
 .ویکن

 

گرفت ٍ نانش را  زشیاٍ را با قدرت ناچ یآٍا بازٍ دىیٍ قدم اٍلش بٌ دٍم نرس دیخرٍش سانان
 .بر زبان آٍرد یٍ لرزان زیر یبا صدا

 

 ...یادٍارد؟ بٌ خدا کٌ نادرت يو راض یکن یٍ ن نکاریچرا ا _

 

 یچاقَ را رٍ ی برندى ی غٌیادٍارد اٍ را از پشت گرفت ٍ ت ٌیچگَنٌ در عرض چند جان دینفًه
 .شايرگش گذاشت

 

 .کشاندند یتند ٍ سَزان فرد پشت سرش پَستش را بٌ آتش ن یيا نفس

 

 .کرد یشدت گرفتٌ بَد کٌ نبضش را در تهام نقاط بدنش احساس ن یقلبش بٌ حد ضربان

 

 .جلَ ایب _
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 .جلَ گذاشت یقدن دىیبا چشهان ترس سانان

 .ريا شَند َانٌید نیاز بند ا تَانستند یچگَنٌ ن دانست ینه

 

 .نن یجلَتر. درست رٍبرٍ _

 

 .کرد ٍ ننتظر ٍ نگران نگايش کرد یاجبار حرفش را عهل بٌ

 

داشتٌ باشٌ.  یسرانجان ٌی دیرسَندى با نجایکٌ نا رٍ بٌ ا یيَس نی. حداقل اعیرببَسش، س _
 نٌ؟

 

***** 

 

 .خارج شد ٍ سهت سلَل آرنان راى افتاد ییاتاق بازجَ از

 

کٌ تَانستٌ بَر انجام ديد اعتراف  یپسرش حداقل کار  یشايکاريا دنیفريهند با فًه َنیيها
آن شب،  ی ضبط شدى یٍ صدا لویشدن ندارک اعو از ف دایآرنان بَد ٍ تا پ یگناي یبٌ ب

 .آرنان را بٌ گردن گرفت ی نکردى یکاريا یخَدش حکو تهان
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 .گذاشت ٍ در را گشَد یاحتران دنشیبا د سرباز

 .تخت نشست یکٌ ٍارد آن اتاق کَچک شد آرنان رٍ الکس

 

 .آرنان گرفت یتر رفت ٍ دستش را بٌ سَ کینزد یکه

 

 .دٍشتٌ آرنان یرٍ یادیز فیٍظا یٍل یلحظٌ بٌ بعد آزاد نیاز ا _

 

آرزٍ  آند، ین رٍنیب ریاتفاقات اخ یخبر  یکٌ از ب یذٍق داشت انا زنان اش یخبر آزاد دنیشن از
 د؟یپَس یٍ ن ناند یکاش در يهان سلَل ن یکٌ ا کرد ینه

 

يا بَد ٍ  در دادگاى شیپا کی دنشیبا خبر شد ٍ بعد از د اش یبَد کٌ از آزاد ینفر  نیاٍل نایال
 .کند ینَقتش را دائه یتا حکو آزاد نجایا شیپا کی

 

 .دیایتهاسش با ادٍارد بَد تا بٌ دنبالش ب نیگرفت اٍل لیرا کٌ تحَ لشینَبا

 

 .آٍرد نییرا پا لینَبا شیپا یدرست جلَ ینیبَد کٌ با تَقف ناش ستادىیا ابانیخ کنار

 

 .ببرنت ییجای دیباال با ایب _
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 .ٍر ناند الکس شد ٍ تا نقصد در افکارش غَطٌ یشخص نیسَار ناش جیگ

 .رفتند یشدند ٍ بٌ داخل ساختهان ادىیپ

 

 .بٌ قلبش چنگ زد یکه یاند ترس ٍ نگران آندى یبٌ پزشک قانَن نکٌیا دنیفًه با

 

 سرکار؟ نجایا ویچرا اٍند _

 

دادى بَد،  ٌیتک َاریبرادرش کٌ چشهانش را بستٌ ٍ سرش را بٌ د دنیبا د شتریقدم ب چند
 .بٌ سرعت سهتش رفت دشیکٌ د یفاصلٌ نداشتند ٍ ٍقت

 

 .یلعنت گٌیبگَ د یز یچ ٌیافتادى؟ آٍا؟ سانان؟  یاتفاق یکس یشدى؟ برا  یچ ان؟یک _

 

 .دٍخت شیرٍبرٍ َاریباز کرد ٍ نگاى غرق در خَنش را بٌ د یرا بٌ آران چشهانش

 

 .رمیکٌ انتقام دخترم ٍ ازش بگ خَرم یدلسام ٍ کشتنش، قسو ن _

 

 .ناند نات
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 .نیاز ا ریقابل يضو بَد غ یز یير چ احتهال

 

 ؟یگ یچرا چرت ن ان؟یحالت خَبٌ ک _

 

را  یا شدى دىیچیکٌ جسو کَچک پ یسَالش يهزنان شد با گشَدى شدن در ٍ خرٍج نرد اتهام
 .در آغَش داشت

 

 ریبٌ تصَ دگانشید یرا کٌ بٌ ٍضَح جلَ یز یيهان چ ندیچشهانش را بستٌ بَد تا نب انیک
 .شدى ٍ کهر اٍ را از ٍسط شکاندى بَد دىیکش

 

 .ختیاشک نر گریدادند ٍ د لشیشدى تحَ چیدخترش را پارچٌ پ ی جنازى

 

 .ختیبر سر اٍ چٌ آندى ٍ باز يو اشک نر دانست یرا داشت ٍ نه شیاز آٍا یخبر  یب

 

 .زدینداشت کٌ بر یاشک خرآ

 ...انا ریجان دخترکش حفاظت کرد، ير چند د یرا صاف کردى بَد ٍ خَد از جسو ب کهرش

 .يو پدر بَد باز

 ...رٍح داشت دخترش
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 ...دیخند ین دنشیبَد با د یرٍز  چند

 .ٍرزد یپدرش است کٌ بٌ اٍ عشق ن دانست ین گرفت یکٌ اٍ را در آغَش ن انیک

 .غرٍبش را انضاء کردى بَد یِ نگذشتٌ خَنش سرخ شتریناى ب کیطلَع دخترش  از

 

 .نسلهان بَد ی عٌیش دخترش

کند ٍ خَدش دخترکش را بٌ خاک  دایپ شیالکس خَاستٌ بَد قبرستان نسلهانان را برا از
 .سپرد

 نیرا ب شیدلسا انیکٌ ک دیکو آٍرد ٍ عقب کش یانا زنان رفت یجلَ ن شیيو پا بٌ پا آرنان
 .گذاشت رحو یسرد ٍ ب یيا خاک

 ...دیکٌ رس شیبایٍ بٌ صَرت ز ختیر یتِن کَچکش ن یخاکش رٍ یيا آرام نشت آرام

 .دیسر خَدش رس یداد ٍ بٌ رٍ رییخاکش نقصدش را تغ نشت

 .دیرا بٌ چنگ کش شیخاکش را گشَد ٍ نَيا نشت

 ...خو شد ٍ سرش

 ...داد یدرد را کٌ سر ن ادیانا فر ختیر ینه گرید اشک

 ...بغض کٌ داشت ادشیانا فر ختیر ینه گرید اشک

تهام  هٌیرا از آنجا دٍر کند ٍ با دٍر شدنشان خَدش کار ن انیبٌ آرنان اشارى کرد کٌ ک الکس
 .نرد را بٌ سرانجام رساند نیا

 ...یکردن بلد نبَد بٌ زبان اسالن دعا
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 .کرد یگناى طلب راحت ینَزاد ب کی یخَدش برا نیبٌ زبان ٍ د انا

 .پدر ٍ نادرش عذاب نکشد دنیاز آن باال با د نکٌیا یِ راحت

 

 .دیلرز لشیاز راى افتادنش نَبا شیرا تکاند ٍ پ اش یخاک دستان

 .از نرکز اطراف شًر بَد تهاس

 

 بلٌ؟ _

 

 .رفتند یدر يو ن شتریب شیيا اخو گذشت ین کٌ یاٌ یجان ير

 .ٍ آرنان بٌ راى افتاد انیقطع کردن تهاسش بٌ سهت ک با

ٍجَد  نیبزنند ٍ احتهال ا یا نترٍکٌ ی کارخانٌ کیادٍارد را نزد نیتَانستٌ بَدند رد ناش باالخرى
 داشت کٌ آٍا ٍ سانان در آنجا گرفتار شدى باشند؟

 

 .کردن آن دٍ دایزندى پ یتنًا شانسشان برا دیبَد ٍ شا دٍارینَضَع ان نیا بٌ

 

***** 

 

 .دیچیاتاق پ یخال یفضا انینبلندش  یرا در يَا تاب داد ٍ صدا دستانش
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 .بَد یا نسخرى یشَخ _

 

 .گردنش حس کرد یرٍانٌ شدن خَن را رٍ یفشرد کٌ آٍا بٌ راحت شتریپاقَ را ب یز یت

 

 . یخَد دان دنا،یگردنش ٍ بر یدید یشَخ یشَخ _

 

 .بٌ چپ ٍ راست تکان داد ٍ دستان لرزانش را نشت کرد ینتر  یلیسرش را ن آٍا

 

 ...جل یایب یشد تَ حق ندار  یسانان ير چ _

 

نحتاط تر چاقَ  تش،یادٍارد با حفظ نَقع خَرد یکٌ بٌ در کارخانٌ ن ینتعدد یريایت یصدا با
 .آٍا گرفت یگلَ ریرا ز

 

 .ختندینانَر نسلح بٌ داخل ر نیدر را شکستند ٍ چند نینگذشت کٌ قفل آين شتریب یکه

 

 .گرفت یزٍدتر جلَ آند ٍ حالت ندافع ٌیاز بق الکس
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 .کشتهش دیایجلَ ب _

 

 .فشرد شتریٍار گفت ٍ چاقَ را ب دیرا ادٍارد تًد نیا

کٌ آنطَر نگران اسلحٌ بٌ  انشیک دنیبَد، با د دىیچیپ شیکٌ در گلَ یٍ سَزش یخفگ احساس
 .دست گرفتٌ بَد فرانَش کرد

 

نعادل بَد با نرگ  شد یکٌ بٌ ايرم چاقَ ٍارد ن یگر یفشار د گذاشت، یجلَ نه یقدن کس چیي
 .آٍا

 

 .دست ادٍارد را نشانٌ رفتٌ بَد انِ یالکس پرتاب شد، ن ی اسلحٌ ی کٌ با نًارت از ديانٌ یر یت

 

***** 

 

 .ٍ از آسانسَر خارج شد دیشدى اش کش یچیباند پ یگلَ یرٍ یدست

 

 .بَدند ستادىیکٌ در آغَشش بَد بٌ انتظارش ا ییدر، سارا با السا ی انٌین
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 ریاتفاقات اخ یبَد، پ دىید انشیرا کٌ در چشهان اطراف یچند ساعت گذشتٌ غه نیا در
 .گذاشت

 .ٍ صَرتش را بَسٌ باران کرد دیرا در آغَش کش السا

 .را برگرداندى بَدند یدرشت دخترکش بٌ اٍ حس زندگ چشهان

 

 .باشد دىیاش خَاب در قًَارى شیدلسا داد ین احتهال

 .ختیفرٍ ر کبارىیدلش بٌ  یتخت خال دنیالسا سهت اتاق گام برداشت ٍ با د با

 

 .آغَشش گرفت نیٍ سارا بازگشت ٍ السا را نحکو تر ب انیک شیلرزان بٌ پ یپايا با

 

 دلسا کجاست؟ ان،یک _

 

پرسش گرش گرفت ٍ با برداشتن کتش خَاست سهت در برٍد کٌ سد رايش  یيا از چشو نگاى
 .شد

 

 هارستانٌ؟یجَاب سَالو ٍ بدى. نکنٌ ينَز ب ؟یکن یفرار نکجا  _

 

 .بَد هارستانیکاش کٌ ب یا
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 .ديد نیتا درد النٌ کردى در آنًا را تسک دیبٌ چشهانش کش یدست

 

 .. السا رٍ يو بدى نانانششیلباست ٍ بپَش ببرنت پ _

 

 .دیرا کٌ در آٍردى بَد را دٍبارى پَش ییتکان داد ٍ نانتَ یسر  نبًَت

 

 ...زد یحرف نه انیناآشنا بَد، ک شیبرا نشانیب یسرنا

 ...کرد ینه نگايش

 

 .آندند رٍنینترٍکٌ ب ی کٌ از آن کارخانٌ یا يهان لحظٌ از

 

 ندیناخَشا شیانا ير چٌ کٌ بَد برا دانست یرا نه لشیدل فشردند، یرا انگار داشتند ن دلش
 .حالت نهکن بَد نیتر

 .کرد یرا در ذينش تداع شیپ یچند

 .بَد رفت یتر از آنچٌ انتظار ن یعاد ریغ انیبَد انا ٍاکنش ک دىیبَد کٌ آٍا را دزد درست

 .آٍرد یکٌ بر سر ٍ صَرت ادٍارد فرٍد ن یپر تَان یيا نشت زد، یکٌ ن ییيا عربدى

 .از حد بَدند شیب تهانش
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کارش بٌ رگبار  نیبٌ اٍ نکرد ٍ نخست یتَجً انیکنار رفت ک شیگلَ یکٌ چاقَ از رٍ یزنان یحت
 .بستن ادٍارد بَد

 

چشو  اش ًَدىیب یيا رفت کٌ تهام صَرت ادٍارد غرق خَن بَد ٍ بعد از نقاٍنت شیپ یآنقدر 
 .فرٍ بست

 .صداش را درک نکرد ییٍ نارسا دیچیگَشش پ یالبٌ ال انیک یصدا

 

کن کٌ  یسع کنو ی. فقط خَايش نشٌ ین یچ دٍنو ی...بعدش نهبرنت یکٌ دارم ن یینجایا _
 .امیکٌ نن تَنستو باياش کنار ب یيهَنطَر  ، یٍ نَضَع رٍ درک کن یایزٍد بٌ خَدت ب

 

 آنقدر خشک ٍ سرد؟ چرا

 احساس؟ یب

 افتادى بَد کٌ قرار بَد آٍا را دگرگَن کند؟ یچٌ اتفاق نگر

 .بَد بیعج شیبرا رفتند یکٌ ن یراي

 ...کٌ آندى بَدند ییجا دنیگذشت ٍ با د یساعت دیشا

 .اتفاقات اطرافش را درک کند تَانست ینه

 

 .رفت نیناش گریشد ٍ در را با قدرت کَباند ٍ بٌ سهت د ادىیرا کٌ پارک کرد، پ نیناش
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 .شَد ادىیسهت اٍ را گشَد ٍ ننتطر ناند تا پ در

 .نگاى کرد انینشد ٍ با ترس بٌ چشهان ک ادىیپ

 

 ...کنها یدارم سکتٌ ن ؟یچ یعنی نجا؟یا ویچرا اٍند انیک _

 

 .را آرام حرکت داد شیيا لب

 

 .شَ ادىیپ _

 

 .چشهش سر خَرد ی از گَشٌ یا باال انداخت ٍ قطرى یسر 

 

 .دستَر صادر کرد شیرٍبرٍ ی باال رفت ٍ بٌ دختر شکستٌ شیتن صدا یکه

 

 .شَ آٍا ادىیگفتو پ _

 

 .بٌ جلَ بردتش یٍ چند قدن دیکش رٍنیب نیساعد دست آٍا را گرفت ٍ اٍ را از ناش ٍ

 .نردش شد یشرٍینانع پ شیقدرت نقاٍنت کرد ٍ با حائل کردن پايا با
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 دلسا؟ شیپ ینن ٍ ببر  یخَاست ینگٌ نه ؟یچ یعنی نکارای. اانیٍلو کن ک _

 

 .کرد ٍ دستانش را از يو باز کرد یا تک خندى انیک

 

 .گٌید ششیآٍردنت پ _

 

 .بٌ عقب برداشت ٍ سرش را تکان داد یقدن

 

 ان؟یچتٌ تَ؟ حالت خَبٌ ک _

 

 .دادى بَد یسرد ٍ خشدارش حال بغض را يو در خَد جا یصدا

 

 ؟یفًه یرفت. دلسانَن رفت آٍا. ن _

 

 . کَباند انیک ی نٌیٍ با چند قدم دستانش را بٌ تخت س دیناگاى خرٍش بٌ

 

 ...يام ٍ نٌ جَن بچٌ یٍل ریبگ یر یگ یٍ بٌ نسخرى ن زیير چ _
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 .خَد کرد ٍ اٍا را در يهانجا نگٌ داشت ریدستانش را اس نچ

 

جَنو بٌ جَنش بستٌ ست آٍا. اگٌ تَ  زى،یننو عز ینگٌ فقط دختر تَ بَد؟ دختر ننو بَد، برا _
 .بَدم دىیخَاب ششیالسام نبَد، ننو االن پ ،ینبَد

 

 نٌ؟ ؟یگ یدرٍغ ن یدار  انیک _

 

 .اٍردیبٌ زبان ن یشد ٍ سخن رىیبٌ چشهان يهسرش خ تنًا

 

 .کَفت انیک ی نٌیباز يو بٌ س رشیيو فشرد ٍ با دستان اس یرا رٍ شیيا لب آٍا

 

 نیتَ رٍ خدا بگَ. ا ان؟یداشتٌ باشٌ. دلسا کجاست ک قتیحق تَنٌ ینه ،یگ یدرٍغ ن یآرى دار  _
 ...نايشٌ ٌیفقط  ان،یباٍرش کنها. دلسا دخترنٌ ک تَنو ینه یگ ین یٍ کٌ دار 

 

 .دیبر زبان آٍرد نفسش را بر انیکٌ ک ای《نردى》

 .خاک افتاد یجدا شد ٍ رٍ انیاز ک ناخَدآگاى

 

 ؟یکن یٍ ن نکاریبايام ا یچرا دار  _
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 .دیاش لرز خاک نشستند ٍ شانٌ یخو شد ٍ دستانش بٌ رٍ نیزن یرٍ

 

 يان؟ ام؟یکنار ب شیبا چ _

 

 .نسکَت اطرافش را شکستٌ بَد یاش فضا نادرانٌ یاديایٍ فر يا غیج یصدا

 

 چطَر؟ ان؟یک یایباياش کنار ب یتَ تَنست _

 

 .گرفت یکو داشت احساس ضعف بدنش را فرا ن کو

 .کشاند ینابَد یکٌ بٌ ناگاى بٌ اٍ ٍارد شدى بَد اٍ را بٌ سَ یا یعصب فشار

 

 .آٍا رمیگ یانتقانش ٍ ن _

 

 .غرق شد ییدر آغَش آشنا نیاز برخَردش با زن شیيو افتادند ٍ پ یرٍ چشهانش

 

 چطَر دلش اٍند؟ ان؟یکرد ک کاریام رٍ چ بچٌ _
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 .چسباند اش نٌیرا بٌ سهت آسهان گرفت ٍ سر آٍا را بٌ س سرش

 

 .تقاص خَن دخترم ٍ پس بدى دیبا _

 

 .افتیاز درد  یا لبانش آٍرد ٍ خَد را در خلصٌ یرا رٍ شیرٍياین نیآخر

 

 .انیک خَام ینن دلسام ٍ ن _

 

 .کانل بَد یًَشیبٌ دختر در آغَشش انداخت کٌ در ب ینگاي انیک

 

 یٍ راي ردینَضَع را بپذ نیانا خَدش يو ينَز نتَانستٌ بَد ا کرد یاش ن شَکٌ نگَنٌیا دینبا
 .سراغ نداشت شیبرا نیجز ا

 

انا حال  شَد یتهام ن زیيهٌ چ ردشیبگ سیکند ٍ پل دایاگر آن فرد نجًَل را پ کرد ین فکر
بَدند،  دىیرا چش یکٌ تازى طعو پدر ٍ نادر  ییدٍ نینداشت ٍ ا یدر دلشان بَد کٌ درنان یدرد

 . سَختند یبٌ داغ دخترشان ن ایدر آن دن یتا آخر عهر ٍ حت دیبا

 

 ... اش بزرگ شَد با خانَادى تَانست یگذاشتٌ بَد ٍ ن ایدن نیکٌ تازى قدم در ا یدختر 
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 ...در آٍرد دندان

 ...باز کند زبان

 ...ندرسٌ برٍد ٌب

 .خَد صاحب فرزند شَد یکند ٍ حت ازدٍاج

 

 .کرد ین یقرار  یبَد ب یيو چند رٍز  شیالسا

 .کرد یخَايرش تنگ شدى بَد ٍ نبَد اٍ را با ذين کَچکش حس ن یيو دلش برا اٍ

 

 .را نحکو گرفت ٍ بلند شد آٍا

 .خَاباند ٍ بٌ سهت خانٌ رفت یصندل یرفت ٍ اٍ را رٍ نیناش سهت

 

***** 

 

 حالش چطَرى نانان؟ _

 

 .دیکش یکشدار  سیٍ ي  گذاشت اش ینیب یانگشتش را رٍ سارا

 

 .دىیساکت سانان، تازى خَاب _
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 .يا رفت ٍ نادرش يو بٌ دنبالش رٍانٌ شد پلٌ سهت

 

آٍا از السا يو غافل  یتَنستٌ خَدش ٍ جهع کنٌ ٍل انیٍضعشٌ، باز ک نیآخٌ دٍ نايٌ يه _
 خب؟ یچ یعنیشدى. 

 

 شیير دٍ بازٍ یٍ ٍ دست رٍ ستادیپسرش ا یبَدند، سارا رٍبرٍ دىیيا رس پلٌ نییپا بٌ
 .گذاشت

 

 انی. کدىیٍ اٍن بدترش ٍ د دمیننو داغ د کنو، یشهايا فقط ننو کٌ درکش ن نیسانان ب _
 ادی نٌیب یالسا رٍ ن یبٌ ظاير بٌ خَدش اٍندى باشٌ، چَن نردى انا آٍا نادرى سانان. ٍقت دیشا

 دی. باکنٌ یفشار ٍ تحهل ن نیشتریدارى ب تیٍضع نیا یٍ خَدش تَ افتٌ یاش ن بچٌ یکیاٍن 
 خب؟ اد،یتا بٌ خَدش ب ویبد تبًش ٍق

 

 .بَد یکٌ اٍا داشت بد درد یدرد گفت، یراست ن نادرش

 .آشپزخانٌ رفتند ٍ سارا با يو زدن غذا آنرا کنترل کرد بٌ

 

 يا کجان؟ بچٌ _
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 .دندانش گرفت نیرا ب یا ینشست ٍ قارچ سَراخ ینًار خَر  زین پشت

 

 کنن یٍاسٌ نجرنا اعدام رد نه ادیز نجایا ی. تَشٌ یادٍارد، انرٍز حکهش اجرا ن یدنبال کارا _
 .دنیداشتٌ کٌ براش دٍ بار اعدام بر گٌید یچقدر خَک صفت بَدى ٍ خالفا نیبب یٍل

 

بٌ پشت  ریبا کفگ زین یذاشتنش رٍٍ ينگام گ ختیر یسرخ شدى را يو درٍن ظرف ینیزن بیس
 .يست را درٍ نکند زین یدست سانان زد تا ير چٌ رٍ

 

 سانان؟ یراست رن،یخدارٍشکر قرارى انتقام دخترکو ٍ بگ _

 

 .برداشت یگر ید ینیزن بیگفت ٍ نسرانٌ س یديان پر يَن با

 

 خَاد؟ یرٍ ن یآرنان کس _

 

 .ير چٌ بَد را قَرت داد دىینجَ دىینحبت تکان داد ٍ جَ ی بٌ نشانٌ یسر 

 

 .کالى نَند یٍسطو فقط سر نن ب نینانان خانو. ا یباال بزن نیآست دیبا رى،یدلش بدجَر گ _
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 .قلبش خدا را شکر گفت یشکل گرفت ٍ با گذاشتن دستش رٍ شیيا لب یرٍ یلبخند

 

يام ٍ  بچٌ یشکرت کٌ دارم خَشبخت ای. خدایدٍ تا جٍَن نینسبت بٌ ا ،یتَ ينَز ٍقت دار  _
 .برگردن ٍ با السا خَشبخت شن شَنیکهک کن تا بٌ زندگ انویبٌ آٍا ٍ ک نو،یب ین

 

 .کٌ آند ير دٍ بلند شدند ٍ بٌ سهت صدا رفتند یشدن در  دىیکَب یصدا با

 

 .داشت یسهت پلٌ يا گام برن تیبَد کٌ با عصبان انیک

 .اٍ را گرفت یرساند ٍ بازٍ انیخَد را با ک یبٌ تند سارا

 

 حالت خَبٌ؟ ان؟یک ٌیچٌ ٍضع نیا _

 

 .رايش را دٍبارى از سر گرفت شیبازٍ دنیبٌ نادرش انداخت ٍ با کش ینگاى کَتاي وین

 

 .باال ایبا آٍا کار دارم. ن _

 

 .را نَرد سرزنش قرار داد انیيا ک يهان پلٌ نییپا از
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 .ستیحالش خَب ن ؟یبٌ آٍا دار  کاریحالت چ نیآخٌ با ا _

 

 .حرکت ناند یب رىیدستگ یٍ دستش رٍ دیبٌ در رس انیک

 .را نداشت نیيه دنیٍ طاقت د ستیحالش خَب ن دانست ین

 

 .ٍ داخل شد دیکش نییرا بٌ نا رىیتا بٌ رفتارش نسلط باشد ٍ دستگ دیکش یقیعه نفس

 .تختش نبَد یرٍ

 .افتی َانیا یيا پشت نردى ستادىیکٌ نگاى چرخاند آٍا را ا یکه

 .رفت ٍ کنار اٍ قرار گرفت جلَتر

 .کرد یالسا ٍ دلسا نگاى ن ییبٌ عکس دٍتا داشت

 

 .انرٍز اعدانش کردن. يو خَدش رٍ يو پدرش رٍ _

 

 .فرستاد رٍنیٍ نفِس لرزانش را ب دیکش شیدرٍن عکس دلسا یيا درٍن چشو یدست

 

 .گناى بَد، کَچَلَ بَدش ینن ب یٍسط دلسا نی. استیبرام نًو ن _

 

 .را نگاى کرد شیپر درخت رٍبرٍ ی بٌ نردى، ننظرى شیيا ٍ با گرفتن دست ستادیا کنارش
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 یرٍ کشتن ٍ تَ دار  ؟دلسایالسا چ یننو پدرشو، ٍل یبَدش ٍ اگٌ تَ نادرش گناى یدلسا ب _
  ات؟ از السا؟ تنًا بچٌ ؟یر یگ ین یانتقانش ٍ از ک

 

 .دٍخت انینگايش را از عکس گرفت ٍ بٌ ک رتیح با

 

 ٌ؟یت چننظَر _

 

 ی. دٍ نايٌ بجایافت یدلسا ن ادیچرا؟ چَن  ش،یننظَرم ٍاضحٌ، االن دٍ نايٌ بغلت نگرفت _
 یاصالً حَاست يست دار  ،ینخَند یی. دٍ نايٌ براش الالخَرى یخشک ن ریتَ دارى ش ریش
 ؟یکن ین کاریچ

 

 .نشست نیزن یبالکن خَرد ٍ يهانجا آرام آرام رٍ َاریعقب رفت تا پشتش بٌ د عقب

 

 ...یٍل انینن السا رٍ دٍست دارم ک _

 

 .دستانش گرفت انینشست ٍ صَرتش را ن شیدٍ زانَ رٍبرٍ یرٍ
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 یٍ فقط عشقش ٍ تَ یدلسا رٍ فرانَش کن دیبا ؟یافت یدلسا ن ادی دنشیبا د ؟یچ یٍل _
ٍسط نابَد بشٌ. دٍ ناى شب ٍ رٍز عذاش رٍ  نیالسا يو ا ویبذار دینبا ،یقلبت داشتٌ باش

 یبر  ینتَنست ینن چند برابر تَ شکستو. تَ حت یبسٌ دختر. اگٌ تَ شکست گٌید یگرفت
 ...نیبدتر یش ٍ تَ نن جنازى یسرخاکش ٍل

 

 .... بخاطر السا، بخاطر تَکنو ی...بس کن...باشٌ، باشٌ...فرانَشش نانیبس کن ک _

 

 .بَسٌ زد شینَيا یگذاشت ٍ رٍ اش نٌیس یرا رٍ سرش

 

 نٌ،باشٌ؟یب یحال ن نیا یاش ٍ تَ خانَادى یٍقت کشٌ یبخاطر خَدت آٍا، دلسا عذاب ن _

 

 .بلند شد انیرا تکانن داد ٍ يهراى ک سرش

 

 دخترنَن؟ شیپ ویبر _

 

 .زد ٍ با يو از اتاق خارج شدند یلبخند کهرنگ فشرد یيو ن یکٌ رٍ یلرزان یيا لب با

 

 .کرد یبغض دار  ی خندى د،یيا شن پلٌ یرا کٌ از باال شیبلند السا یيا خندى یصدا
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 .آرى یدر ن یحتهًا دٍبارى سانان دارى دلقک باز  _

 

 یيو شاد شیکٌ دٍر دخترش را گرفتٌ بَدند، برا یآن سٌ نفر  دنیيا د کردن پلٌ یاز ط بعد
 .داشت يو غو

 

 .ٍ سرش را بَسٌ باران کرد دیَش کشاٍ را در آغ شیبٌ السا دنیرفت ٍ با رس جلَتر

 

 .گرفتٌ بَدند یشتر یقَت ب شیيا با حس اٍ خندى دخترش

 .در آغَشش فشرد شتریرا ب اٍ

 

 .یدلو برات تنگ شدى بَد نانان _

 

 .داشتند بیحس غر کیيهٌ  نگاى

اش  داشتند تجربٌ گریکدیشدى بَد ٍ حال با  غیآنًا در ی از يهٌ یادیکٌ سالًا ز یا یشاد
 .کردند ین

 

 .فرٍ رفت  انینشست ٍ با دخترش در آغَش ک  انینبل کنار ک یرٍ
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 .دندیرا چش یٍ طعو زندگ دندیکنار يو نشستند، خند یساعت

 

 .السا را از آغَش آٍا گرفت ٍ با گرفتن دستش اٍ را بلند کرد انیکٌ کو کو شرٍع شد ک يا ازىیخه

 

 .درخشان شدى بَدند یادیقلبشان ز ی پرستارى یيا شب

 .دیتخت دراز کش یاتاق رفتند ٍ رٍ داخل

 

 .گرفت  سٌ نفرشان، دست آٍا را در دست یپتَ رٍ دنیخَدشان گذاشت ٍ با کش انیرا ن السا

 

 آٍا؟ _

 

 .داد انیدخترش گرفت ٍ بٌ ک یرا از صَرت نًتاب نگايش

 

 جانو؟ _

 

 .ش را حرکت داداش انگشتان را جدا کرد ٍ با رساندن آن بٌ گَنٌ دستش
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عشق آرنان رٍ  و،یبر یت؟ نانان ٍ پسرا رٍ يو ن خَنَادى شیپ ران؟یا ویبرگرد یدٍست دار  _
 ٌ؟یيان؟ نطرت چ اد،یباياش ب ویکن ین یيو راض

 

بٌ خَدش آند کٌ اشک بٌ  یانا ٍقت داند یرا نه دنینفس کش ایرفتٌ بَد  ادشیزدن را  پلک
 .بَد افتٌیچشهانش راى 

 .با آرانش نگايش کرد ٍ قطرى اشکش را با انگشتش گرفت انیک

 .بردى بَد ادیرا کٌ از  یٍجَد آرانش

 .داشت دٍست

 ...تازى شکفتٌ را یزندگ نیرا، دخترکشان را، ا شیآٍا

 .است دنیکٌ قلبش با آرانش در حال تپ کرد یبار حس ن نیاٍل یٍ برا بایداشت ز زیچ يهٌ

 

جهع  نیخَن از ا یسال آن را با انضا یکٌ از سالًا یکٌ از حس عشق بَد، آرانش یآرانش
 ... تا اند ینرد داشت بٌ خَدش ن نیا گریبَد ٍ حال د دىیدزد

 ...کند یزندگ

 

 ...دٍست داشتن یبایکند با طعو ز یزندگ

 ...عشق ٍ زیدل انگ رنگ
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 ...کٌ النٌ در دلشان دٍاندى بَد یيو حسرت ٍ درد باز

 ...درد دخترکشان یيا از پستَ یدرد

 

《 انپای 》 

۹َ:۲6َ:۲5: ًساعت  

۲: خیتار ۹َ۱/۸۱/56  

دل( ی.م)بانَگانٌی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


