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 نقدنٌ#

 

 .شَد طی تا گیرد نی جان يا رٍز بعضی

 کهر ٍ رسد نهی يو خدا گَش بٌ اعتراضت صدای کٌ گذارد نی دلت بر داغ چنان يا رٍز بعضی
 .دیگران تَسط شدن گرفتٌ سخرى بٌ برای شَد نی دلیلی ات، خهیدى

 بخَايی، را راستش

 .ام گذراندى زیاد يا، رٍز این از نن

 .شد سپری تنًایی در کٌ رٍزيایی

 نن، ٍ گرفت آغَش در نرا غو زانَی خَشحالی، جای بٌ کٌ رٍزيایی

 .سرنَشت نشیب ٍ فراز برابر در پنايو بی چٌ

 نن چشو کٌ زنانی يستی خاکی زنین این کجای تَ ٍ شد خَايد سپری دیگری از پس یکی يا رٍز
 چرخد؟ نی تَ دنبال بٌ

 اند؟ دادى را اش ٍعدى نن بٌ يهٌ کٌ را تَیی

 .بیــا خَشبختی؟ خَب؟ رٍز

 .نحتاجو تَ بٌ نهکن حالت ترین غریبانٌ بٌ نن
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 " خدا نام بٌ" 

 

. شدم خیرى اتاق تاریکی بٌ ٍ کشیدم عرقو از خیس صَرت بٌ دستی. پریدم خَاب از بلندی جیغ با
 از کٌ درشتی ٍ ریز يای اشک بٌ تَجٌ بدٍن. بَدن کردى شرٍع رٍ ياشَن خندى يا نَرچٌ يو باز

 کابَس این کنٌ ٍلو دنیا: »گفتو بلندی صدای با ٍ کردم پنًَن دستام بین رٍ سرم بارید، نی چشهام
 . «کنٌ نهی ٍلو لعنتی

 کٌ کردم نی تهنا عاجزانٌ چٌ نن ٍ شد نی تر پررنگ چشهام نقابل لحظٌ ير خَاب يای صحنٌ
 .نکشتو رٍ کسی نن کٌ..نیستو قاتل نن کٌ.. رٍ نن کنن باٍر يا دیَار

 نن خدا بٌ... خ بٌ. نکشتهشَن نن خدا بٌ: »شکست نی رٍ اتاق سرد سکَت ام رفتٌ تحلیل صدای
 . «نیستو قاتل

 بغل تر نحکو رٍ خَدم اینکٌ جز بکنو تَنستو نهی کاری نن ٍ کرد نی بیشتر رٍ ترسو اتاق تاریکی
 يا ابر. شد بلند ننو جیغ برق، ٍ رعد بلند صدای با کٌ گذشت نهی شدنو آرٍم از ای دقیقٌ چند. کنو
 . نن چشهای يهچنین ٍ باریدن نی

 سهت بٌ انید با رٍ خَدشَن يا قطرى. رفتو اتاقو پنجرى سهت بٌ دیَار، کهک با ٍ شدم بلند جام از
 با ٍ زدم تلخی لبخند. کردن نی سقَط ناانید بستٌ، پنجرى بٌ خَردن با ٍ کشَندن نی اتاقو پنجرى
 .گرفتو پیش در رٍ آشپزخَنٌ راى ٍ گرفتو فاصلٌ پنجرى از ساعت، بٌ نگايی

 سجادى بٌ ٍ گرفتو ٍضَ خَابو، کردن فرانَش برای يهیشٌ نحل ٍ کشیدم سر نفس یٌ رٍ آب لیَان
 نَندم حال يهَن تَ چقدر دٍنو نهی. کشیدم دراز سجادى کنار آخر سالم از بعد. بردم پناى اتاق گَشٌ
 .رفتو خَاب بٌ ٍ شد گرم چشهام کٌ

 .کردم باز رٍ چشهام الی گَشیو نکرر زنگ با
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 حرکت گَشیو سهت ٍ کردم جدا زنین از رٍ ام شدى خشک بدن. بَد گرفتٌ درد شدت بٌ گردنو
 .کردم

 .کرد نی خَدنهایی گَشیو صفحٌ رٍ" تهنا" عکس

 :دادم جَاب نحَی لبخند با

 جانو؟_ 

 .کرد تجدید رٍ لبخندم حرصیش صدای

 چندى؟ ساعت دٍنی نی دختر؟ بگو بًت چی نن آخٌ! پربال جانت_ 

 قطع رٍ تهاس «شو نی آنادى زٍد»  گفتن با ٍ دادم تکَن کالفگی با سری افتاد ساعت بٌ کٌ نگايو
 .کردم

 .لباسام کهد سهت رفتو صَرتو ٍ دست شستن از بعد ٍ رفتو سرٍیس سهت

 نَيای بستن از بعد ٍ آیینٌ جلَی رفتو. ای سرنٌ جین شلَار یٌ با کشیدم بیرٍن نشکی نانتَ یٌ
 .بشٌ کاستٌ صَرتو پریدگی رنگ از کهی تا کشیدم لبام بٌ صَرتی رژ یٌ کَتايو،

 .بپَشو رٍ لباسام تا اتاق تَ رفتو ٍ کردم باز رٍ در تهنا دیدن با. شدم خارج اتاق از اف اف صدای با

 يهیشٌ نحل. انداختو رٍم بٌ رٍ آینٌ بٌ کَتايی نگاى ٍ بستو دستو نچ بٌ رٍ رنگو نشکی ساعت
 .سادى

 .رفتو بیرٍن اتاق از ٍ کردم تند پا تهنا جیغ صدای با

 :گفت داشت کنترلش در سعی کٌ حرصی با ٍ ایستاد کهر بٌ دست نن دیدن با

 چشهای ٍ شتری دين اٍن صدقٌ قربَن داشتی آینٌ جلَ باز. شدن فرنا تشریف بانَ عجب چٌ_ 
 رفتی؟  نی ٍزغیت
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 :گفتو ای گرفتٌ صدای با ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 .سالم علیک_ 

 :گفت ٍ کرد سپر سینٌ. ایستاد صاف 

 .سالم. يو تَ حاال خب_ 

 :داد ادانٌ ٍ انداخت بَد بستٌ دستش بٌ کٌ سفیدی ساعت بٌ نگايی

 .یگانٌ شد دیر بریو؟_ 

 

 ننتظر رنگو، نشکی کفشای پَشیدن از بعد ٍ رفتو آپارتهانو خرٍجی سهت بٌ حرفی يیچ بدٍن
 نشغَل يهکف، دکهٌ فشردن با تهنا ٍ رفتیو آسانسَر سهت بٌ در، کردن قفل با. شدم تهنا اٍندن
 .شد چتریش نَيای کردن نرتب

 .کنو ساکت رٍ ذينو يای نَرچٌ کردم سعی ٍ دادم تکیٌ صندلی بٌ رٍ سرم نشستیو کٌ ناشین تَ

. بشو اذیت کهتر تا کنو فکر کهتر کردم سعی يهیشٌ یادنٌ کٌ جایی تا. بَد نن يهیشگی کار این
 آدم خَد دست چیزا بعضی راستش خب ٍلی نخَانا، کٌ این نٌ. نخندم ٍ بخندٍنو کردم سعی
 .نیست

 .کردم نردگی نکردم؛ زندگی دیگٌ بعد بٌ جایی یٌ از نن. عادیٌ چیزا این نن زندگی برای... خب

 بٌ يو يا نَرچٌ حتی. شدن کهرنگ صدايا شکست،  نی رٍ ناشین سکَت کٌ کالنی  بی نَسیقی با
 .نن ٍ نَندم نن دٍبارى ٍ بردن پناى ياشَن  لَنٌ

 کٌ بَد چیزی اٍلین تهنا خندٍن يهیشٌ صَرت. کردم باز رٍ چشهام کالفگی با دستی يای تکَن با
 .دیدم
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 .دلش تٌ از يای  خندى بٌ داشتنش، خانَادى بٌ شادیش، بٌ. کنو  نی حسادت بًش گايی راستش

 خَاد؟  نی چی زندگیش از آدم یٌ نگٌ

 :گفت خندى با. اٍندم خَدم بٌ صداش با

 .دیگٌ شَ پیادى شها؟ شدی خشک چرا الَ؟_ 

 .چپَندم کیفو تَ ٍ برداشتو پام رٍ از يارٍ  دیالَگ ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی. دادم تکَن سری

 .داد تکَن دست برانَن نگین شدم پیادى کٌ ناشین از

 :گفت نن بٌ رٍ ٍ شد نزدیک بًهَن خندى با

 .بدى شانس خدا. داشتو تهنا نحل شخصی رانندى یٌ ننو کاش ای. بَدی خَابیدى شها کٌ باز_ 

 :گفت ٍ سرش تَ کَبَند یکی تهنا

 .تربیت  بی. عهتٌ شخصی رانندى_ 

 چٌ حسرت! نَنٌ  نی دلشَن رٍ چیزایی چٌ نردم"  کردم زنزنٌ دلو تَ ٍ زدم ای  کَلٌ ٍ کج لبخند
 ... "برات نگو نن، ٍ رٍ زندگی گرفتن سادى چٌ نردم کٌ این! خَرن  نی رٍ چیزایی

 نهی زندگیو رٍزای بًترین تَ اتفاقا سری یٌ ننو اگٌ شاید. فرستادم بیرٍن عهیق آى یٌ با رٍ نفسو
 سرعت ٍ ناشین عاشق زنانی یٌ نن. بَدم شًر این پیست يای  رانندى بًترین از یکی االن افتاد، 

 .بکشٌ رٍ زحهتو شخصی رانندى نگین قَل بٌ باید حاال انا، بَدم

 .شدن دٍر ازم تهنا ٍ نگین بیام خَدم بٌ تا

 جَری این قبال. شیطنت ٍ يیجان از عاری ٍ بَدم نچسب يا بچٌ قَل بٌ. زدم خَدم بٌ پَزخندی
 .نبَدم خدا بٌ نبَدم،. نبَدم

 ...رٍ کردنام اذیت رٍ، يام خندى یادنٌ، رٍ بازیام  دیٍَنٌ نن
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. شٌ  نی نانع ٍ چرخٌ  نی سرم تَ چیزی یٌ بخندم یام نی کٌ ٍقت ير. فقط. یادنٌ فقط خب، ٍلی
 "ٍجدان عذاب" نحل چیزی یٌ

 .ایستادم جام سر سیخ گَشو کنار ای نردٍنٌ صدای شنیدن با

 !رستگار خانو باشی آنادى یاد نهی نظر بٌ_ 

 يهین زندگیو تحهل غیرقابل نَجَدات از یکی. شدم خیرى نشکیش چشهای بٌ ٍ سهتش برگشتو
 :زدم لب نهکن لحن ترین سرد با ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام. بَد

 !باشو پرسیدى رٍ کسی نظر یاد نهی یادم_ 

 :گفت حرفو بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کشید بیرٍن نشکیش جین شلَار جیب از رٍ دستش

 ری  نی ٍقتی بگیر یاد. نگیری رٍ بقیٌ ٍ نن ٍقت دیرٍز نحل تا کنی جهع رٍ حَاست کن سعی_ 
 .بذاری کنار رٍ نشکالتت ٍ  زندگی باید دٍربین جلَی

 بٌ لحنی با باطنیو، نیل خالف بر ٍ کردم نگاش حرصی. دیَار تَ بکَبو رٍ سرش خَاست  نی دلو
 :گفتو  دٍستانٌ ظاير

 تَقع. بَد جسهی نشکل یٌ فقط دیرٍز نشکل. دٍربین جلَی برم باید چجَری بلدم خَدم نن_ 
 .کنید درک رٍ دٍتا این بین فرق داشتو

 زنزنٌ فقط ٍ شد رد کنارم از کرد،  نی صداش کٌ نحبی آقای صدای با کٌ بگٌ چیزی خَاست
 .رسید گَشو بٌ آرٍنش

 .کنو  نی کَتاى زبَنتَ باالخرى_ 

 .گریو يای بچٌ سهت رفتو بندش پشت ٍ کردم کجی دين بًش دلو تَ
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 .دادن رٍ جَابو نًربَنی با ٍ سهتو برگشتن يا بچٌ آرٍنو، سالم با

 :گفت ٍ زد لبخندی دیدنو با یاسهین

 .دیرى کٌ بدم انجام رٍ گریهت بیا عزیزم_ 

 .رفتو سهتش بٌ ٍ دادم تکَن سری

 .شدیو آنادى يهٌ ساعت نیو حدٍد از بعد. شد نشغَل اٍن ٍ نشستو نخصَص صندلی رٍ

 .برگشتیو شدى نشخص حالت بٌ يهٌ فیلو، کارگردان نحبی، آقای صدای با

 صدا؟_ 

 .رفت_ 

 دٍربین؟_ 

 .رفت_ 

 .حرکت سٌ، دٍ، یک، آنادى؟_ 

———————— 

 ناشین سهت يا بچٌ با کَتايی خداحافظی از بعد. شد تهَم برداری فیلو کٌ بَد نٌ حدٍدا ساعت
 .رفتو تهنا

 زنزنٌ رٍ اسهو لب زیر چرخَند نی رٍ فرنَن کٌ طَر يهَن. شد سَار دقیقٌ چند از بعد يو خَدش
 :کرد

 یگانٌ؟_ 

 یکی گیر کٌ کردى گنايی چٌ اٍن! نن بیچارى دٍست. شدم خیرى رخش نیو بٌ ٍ کردم باز رٍ چشهام
 :گفتو آرٍم. کنو نًربَن رٍ لحنو کردم سعی افتادى؟ نن نحل
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 جانو؟_ 

 :گفت ٍ زد ای شکستٌ پا ٍ دست لبخند

 .کنیو عَض يَایی ٍ آب یٌ شهال بریو استراحت برای  کار اتهام از بعد قرارى يا بچٌ با_ 

 :گفتو شهردى ٍ فشردم دستو تَ رٍ کیفو بند

 .بنَیسو نانتَ رضایت بیار خَدکار ٍ کاغذ برٍ خَان؟ نی ٍالدین اجازى. دیگٌ برٍ خب؟_ 

 :گفت حرفو بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کرد فَت شتاب با رٍ نفسش

 !بیای باید يو تَ_ 

 :گفتو حرص با ٍ سهتش برگشتو. رفت يو تَ ناخَاستٌ اخهام

 کنی؟ نی تایین تَ ننَ زندگی نباید ٍ باید باید؟_ 

 :گفت ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 .کنو یادآٍری بًت رٍ زندگیت ٍظیفهٌ نن نیستی خَدت فکر بٌ خَدت ٍقتی_ 

 يجَم بازم يا نَرچٌ. کنو کو بدنو حرارت از ناشین از خارج سرنای با تا دادم پایین کهی رٍ شیشٌ
 .کردن نی پچ پچ ٍ بَدن آٍردى

 .بَدیو قرنز چراغ پشت. انداختو بًش نگايی دستو رٍ گرنش دستای حس با

 .بیاد حرف بٌ خَدش تا نگفتو چیزی

 بٌ نگاى یٌ. کنی نابَد رٍ زندگیت ٍ خَدت اتفاق یٌ خاطر بٌ نیست قرار. کن عَض رٍ خَدت یگانٌ_ 
 نَندى؟ برات کی! بنداز دٍرت

 :گفتو بلندی صدای با. بَد شدى تلخ زبَنو. کشیدم بیرٍن دستش زیر از رٍ دستو
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 کسی. برٍ شدی خستٌ اگٌ يو تَ... يو تَ کار؟ چی خَام نی َکس. ندارم رٍ کسی کٌ جًنو بٌ_ 
  .کنی تحهل ننَ نکردى نجبَرت

 .نگفت انا بگٌ چیزی تا کرد باز دين بار چند. داد تکَن تاسف از سری حرفو این با

 بشو؟ تنًاتر اگٌ ؟!نباشٌ اینو اگٌ برى؟ اگٌ بَدم؟ پشیهَن

 .دادم تکَن سری

 زندگیو نَقعیت نتَنستو ٍقت يیچ نن چرا. زد نهی حرفی يو تهنا ٍ بَدن شدى ساکت يا نَرچٌ
 یام؟ نهی کنار باياش چرا کنو؟ يضو رٍ

. بَد يو تَ اخهاش. سهتش برگشتو. بَدیو آپارتهان جلَی. اٍندم خَدم بٌ ناشین ایستادن با
 .نگفتو انا بگو چیزی خَاستو

 :گفت کٌ بشو پیادى خَاستو ٍ کردم تشکری

 گَشهٌ؛ تَ يات خندى صدای ينَز. بشی قبل نحل خَام نی کٌ دارم دٍستت. ذارم نهی تنًات نن_ 
 . چشههٌ جلَی بستیشَن نی خرگَشی کٌ بلندت نَيای ينَز

 :داد ادانٌ. شد خیرى چشهام بٌ ٍ سهتو برگشت

 یگانٌ؟ اٍن کجاست_ 

 

 ٍ رفتو باال یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ اجبار بٌ. بَد پر آسانسَر. شدم پیادى حرف بدٍن ٍ زدم تلخی لبخند
. شد باز نفسو راى نن ٍ ریخت. ریخت اشکو ٍ خَنٌ تَ انداختو رٍ خَدم. کردم باز رٍ در سریع
 .ضعیف گفتن بًو بازم. خندیدن بًو بازم يا نَرچٌ ٍ ریخت. شکستو تاریکی تَ بازم نن ٍ ریخت

 .نبَدم بَدم؟ ضعیف ٍاقعا نن
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 .نیست کهی درد این. کشتو خَدم دستای با رٍ عزیزام نن. نیست کٌ کو

 بٌ ٍقتی فقط کردن، بازی سرسرى سردم يای گَنٌ رٍ اشکام ٍ نشستو در پشت چقدر دٍنو نهی
 ٍ انداختو خیس پنجرى بٌ رٍ نگايو. آٍرد در صدا بٌ رٍ انانش بی غرش آسهان کٌ اٍندم خَدم
 .زدم تلخی لبخند

 .آشپزخَنٌ تَ رفتو ٍ شدم بلند زنین از سختی بٌ

 .پنجرى سهت رفتو کردم عَض راحتی لباس یٌ با رٍ لباسو اینکٌ از بعد ٍ کردم رٍشن رٍ جَش قًَى

 یکو نحَی لبخند با. بَد نشستٌ خشک خاک یٌ تَ گل یٌ. افتاد پنجرى کنار سفالی گلدٍن بٌ نگايو
لش رٍ آب  :زدم لب آرٍم کشیدم نی برگش گل بٌ دستی کٌ يهَنطَر ٍ ریختو گ 

 .ناست يهٌ نشترک درد این. نباش ناراحت دٍستو؟ تنًایی نن نحل يو تَ_ 

--------------------- 

 رٍ صبح ُنٌ يا عقربٌ. شد کشیدى ساعت سهت نگايو. کردم باز رٍ چشهام نَر، نستقیو تابش با
 بی لبخند کٌ ای آینٌ جلَ. رفتو سرٍیس سهت بٌ ٍ شدم بلند تختو رٍ از آرٍم. دادن نی نشَن
. زدم پَزخند بَد دیشب يای گریٌ يدیٌ کٌ چشهام، پف بٌ ٍ ایستادم کشید نی رخو بٌ رٍ رٍحو
 یٌ خَردن از بعد. شدم خارج سرٍیس از شستو رٍ صَرتو اینکٌ از بعد ٍ گرفتو آینٌ از رٍ نگايو

 بٌ رٍ کَتايو نَيای. بشو آنادى بشٌ دیر اینکٌ از قبل تا کردم تند پا اتاقو سهت بٌ نختصر، صبحانٌ
 تن نشکی نانتَی ٍ شلَار یٌ اینکٌ از بعد. نشَندم صَرتو رٍ يو نحَ آرایش یٌ ٍ بستو سختی
 آرم دیدن با. زدم بیرٍن خَنٌ از عینکو ٍ کیف برداشتن با ٍ انداختو سرم يو رٍ نشکیو شال کردم

 آدرس شدن سَار از بعد بالفاصلٌ ٍ رفتو سهتش بَد ایستادى ساختهَن جلَی کٌ ناشینی رٍ آژانس
 .دادم رٍ نطب

 با شٌ نی نگٌ شناس؟ رٍان بٌ چٌ رٍ نن اصال. زدم غر تهنا جَن بٌ دلو تَ فقط نقصد بٌ رسیدن تا
 کرد؟ فرانَش رٍ فاجعٌ اٍن ٍايی انید ٍ حرف تا چند
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. شدم پیادى کَتايی تشکر از بعد ٍ کردم حساب رٍ کرایٌ داد، نی رسیدن از خبر کٌ رانندى صدای با
 .رفتو آسانسَر سهت بٌ ٍ گذشتو بَدن ایستادى نجتهع ٍرٍدی نقابل کٌ کهی افراد بین از زیر بٌ سر

 چند. شدم دکتر اتاق ٍارد ٍ شدم بلند جام از ننشی صدای شنیدن با فقط. گذشت چطَر دٍنو نهی
 انا کنٌ کاری برام کرد تالش خیلی کٌ کسی. شینو نی نرد این رٍی بٌ رٍ ٍ اینجا یام نی کٌ نايیٌ

 .نتَنست

 .کرد نی برابر چند رٍ جذابیتش کٌ ریشی تٌ ٍ بلند قد یٌ با سالٌ دٍ ٍ سی حدٍدا نرد یٌ 

 .کشید رخ بٌ رٍ اش گَنٌ چال لبخندش با ٍ کرد بلند رٍ سرش گفتو کٌ آرٍنی نسبتا سالم با

 :زد لب کرد نی اشارى اتاق داخل رنگ کرم يای نبل بٌ کٌ طَر يهَن ٍ شد بلند جاش از

 .بفرنایید ایستادید؟ چرا. رستگار خانو اٍندید خَش خیلی_ 

 رٍز تهام نحل ٍ نشستو. رفتو رنگش نشکی نیز از نبل ترین دٍر سهت بٌ ٍ زدم کَتايی لبخند
 .شدم خیرى کفشام بٌ اٍندم نی اینجا بٌ کٌ يایی

 کٌ بَد اش نردٍنٌ کفشای صدای بعد ٍ رسید گَشو بٌ عهیقش نفس صدای کَتايی دقایق از بعد
 :گفت آرٍم ٍ نشست رٍم بٌ رٍ نبل رٍی ٍ اٍند سهتو بٌ. شکست رٍ اتاق سکَت

 باید نن... نن کنید؟ سکَت خَاید نی قبلی جلسات تهام نحل بگید؟ چیزی خَاید نهی بازم_ 
 درستٌ؟ کنو؛ کهکتَن ٍ بدم حلی راى بتَنو تا چیٌ شها نشکل بدٍنو

 

 :زدم لب ٍ دٍختو رنگش نشکی چشهای بٌ رٍ نگايو

 چشهای نًهَن شب ير ٍ شب ير کٌ ٍقتی کنو نرٍر رٍ گذشتٌ تلخ خاطرات تهام دٍبارى باید چرا_ 
 ...آقای شٌ؟ نی خَب نن حال زدن حرف با کنید نی فکر شها يستن؟ ام بستٌ
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 :گفت آرٍنی صدای با ٍ کرد اخهی دید رٍ سکَتو ٍقتی

 .يستو تًرانی_  

 :دادم ادانٌ بعد ٍ رفت يو رٍی ای لحظٌ برای پلکام

 دٍستهٌ، اجبار بٌ فقط ٍ فقط شو، نی نزاحهتَن کٌ نايٌ چند ٍ اینجام االن اگر نن تًرانی آقای_ 
 .ندارم زندگیو رٍال تغییر بٌ انیدی يیچ نن ٍگرنٌ

 :گفت کَتايی دقایق از بعد. رفت اتاق داخل قدی پنجرى سهت بٌ ٍ شد بلند جاش از

 برگردید؟ قبل حالت بٌ شها کٌ اینٌ برای اجبار این کٌ کنید نهی فکر این بٌ چرا! دٍستتَن اجبار بٌ_ 
 دى؟ نی آزار يو رٍ اطرافیانتَن بلکٌ رٍ، خَدتَن تنًا نٌ حالتَن این کٌ دید نهی رٍ احتهال این چرا
 نن بٌ چیزی چرا! خَدتَن جز کنن نی تالش بًبَدیتَن برای ٍ يستن شها حال نگران يهٌ گَیا
 نی. گردید نی بر تر خهیدى يای شَنٌ با بار ير ٍ اینجا یاید نی شها کٌ ياست ناى االن گید؟ نهی
 ننو. کنیو نرٍر يو با رٍ يا رٍز اٍن خَام نی ازتَن کنید؛ نی نرٍر ذينتَن تَ رٍ چیز يهٌ دٍنو

 !کنو کهکی تَنستو شاید بفًهو، ننو بشنَم،

 آخرین تَ کٌ ای گذشتٌ. گذشتٌ سهت کشید پر ذينو ٍ فشردم ام کردى عرق دستای تَ رٍ کیفو بند
 .سرنَشت نشیب ٍ فراز برابر در بَدم سالح بی چٌ نن ٍ افتاد يا اتفاق ترین بد ياش، رٍز

 .شد ننصرف انا بگٌ چیزی خَاست ٍ اٍند سهتو کالفٌ دید کٌ رٍ سکَتو

 .بکنو تَنستو نهی کاری ٍاقعا انا سَختند نی بَد شناٍر تَشَن کٌ اشکی تحهل از چشهام

 . داشتو ٍايهٌ اتفاقات اٍن کردن بازگَ از ٍاقعا نن انا، بَد اٍن با حق

 :گفتو ای رگٌ دٍ صدای با ٍ کشیدم تر جلَ کهی رٍ شالو

 این کٌ گفتو نگفتو؟. خَام نهی ازتَن کهکی يیچ کٌ گفتو اینجا اٍندم کٌ يو اٍلی رٍز نن_ 
 . کردید قبَل شها انا. بگید بًو کنٌ نی اذیتتَن نَضَع این اگر ٍ يست فرنالیتٌ جلسات
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 :گفت آرٍم ٍ کشید نَياش بین دستی

. کنو حلش ٍ بیارم در نشکلتَن از سر ندت این تَ تَنو نی دادم نی احتهال چَن کردم قبَل. آرى_ 
 !کنید فرار يو آٍریش یاد از حتی کٌ باشٌ جدی نشکلتَن قدر این کردم نهی فکر

 نگايش پرسشی. شدم بلند جام از ساعتو، رنگ نشکی صفحٌ بٌ نگايی با ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .کردم اشارى نشاٍرى ساعت اتهام بٌ دیَاری، ساعت بٌ کَتايی اشارى با کٌ دٍخت بًو رٍ

 :زد لب جدی لحنی ٍ اخو با. کشید کالفگی سر از عهیقی نفس

 اینجا صانت ٍ ساکت. باشید اٍندى کنار خَدتَن با کٌ بیارید تشریف زنانی بعد جلسٌ برای_ 
 .باشٌ يو ساز شبًٌ براتَن نهکنٌ يیچ، کنٌ نهی بًتَن کهکی نشستن

 ساکت فضای اٍن. شدم خارج نطب از بلند يای گام با آرٍنی خداحافظی از بعد ٍ دادم تکَن سری
 .نبَد آسَنی کار ٍاقعا تحهلش ٍ داشت تناقض خرابو حال با آرٍم ٍ

 یٌ برای دلو گايی. بپَشو رٍ ام چًرى از کهی تا زدم چشو بٌ رٍ عینکو ٍ شدم خارج نجتهع از 
 ذرى زیر رٍ کارت ترین کَچک کٌ زندگی یٌ. نشًَریت از خالی زندگی یٌ. کشید  نی پر عادی زندگی
 کٌ ٍقتی کاش. کنو گریٌ زار زار يا آدم يهٌ از فارغ ٍ پارک یٌ تَ برم شد نی کاش. نسنجن بین

 بٌ گیرم، نی قرار کنن نی نگاى بًو ذٍق با کٌ نتفاٍتی يای آدم کنار نختلف، يای دٍربین لنز جلَی
. بگو نشکالتو از ٍ کنو باز لب تَنستو نی بزنو، قبل دفعٌ از تر نصنَعی دفعٌ ير لبخندی اینکٌ جای
 کردن نی کجی دين بًو کٌ يایی نَرچٌ. بَدن ذينو يای نَرچٌ اصلی عانل الکی يای لبخند این
 .دادن نی جلَى تر رنگ پر ذينو تَ رٍ بارٍنی شب اٍن ٍ

 

 بر قدم تر بلند يای گام با گايی ٍ آرٍم گايی يدف بی. دادم ادانٌ رايو بٌ زیر بٌ سر. نبَد نقصدی
 ساعتو بٌ نگايی. بَد پارک یٌ تر جلَ کهی. کردم بلند رٍ سرم پايام شدن خستٌ با. داشتو نی

 سهت رفتو بچگانٌ يَس یٌ طی دادن، نی نشَن رٍ ظًر دٍازدى کٌ يا عقربٌ دیدن با ٍ انداختو
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 ذٍق با کٌ کَچیکی يای بچٌ بٌ ٍ نشستو رنگ سفید نیهکت یٌ رٍی قسهت ترین خلَت تَ. پارک
 . شدم خیرى بَدن بازی سرسرى نشغَل

 بار ير نانان ٍ بَدم نَن کَچٌ سر پارک جابت پایٌ کٌ يایی شنبٌ پنج بٌ. کردم فکر خَدم بچگی بٌ
 .گرفتو رٍ زندگیش تهام، رحهی بی با کٌ نانانی. کرد نی يهرايیو تر، حَصلٌ با

 از کهی فاصلٌ با کٌ دٍختو ای سالٌ يفت_ شیش بچٌ پسر بٌ رٍ نگايو چیزی افتادن صدای با
 .کرد نی گریٌ ٍ بَد افتادى رنگش نارنجی اسکَتر

 .شدم خو زانَ رٍ کنارش ٍ رفتو سهتش بٌ بالفاصلٌ

 کٌ صدایی با ٍ کردم بلندش آرٍم يو بعد. برداشتو پاياش رٍی از ٍ بردم اسکَتر سهت رٍ دستو
 :زدم لب زد نی نَج تَش نگرانی

 خالٌ؟ خَبی_ 

 پاک رٍ گَنش رٍ اشک کٌ يهَنطَر ٍ نشست لبو رٍ نحَی لبخند. داد تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری
 :گفتو کردم نی

 عزیزم؟ چیٌ اسهت_ 

 :گفت ای بچگَنٌ لحن با ٍ کشید باال رٍ بینیش آب

 بردیا_ 

 .رفت بین از ذرى ذرى لبخندم

 .کرد نی تازى رٍ دلو داغ زیادی یکو اسو، این

 .نبَد دٍر خیلی کٌ رٍزی یٌ. شد نی نَشتٌ يام جزٍى کنار گَشٌ رٍ اسو، این رٍزی یٌ
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 شد نزدیک بًهَن زد نی نَج تَشَن نگرانی کٌ يایی چشو با. شد جهع حَاسو خانَنی صدای با
 :گفت لرزٍنی صدای با ٍ

 پسرم؟ خَبٌ حالت بردیا؟_ 

 .کشید پاش ٍ دست ٍ صَرتش بٌ دستی ٍ زد زانَ جلَش

 پارک خرٍجی سهت بٌ ٍ گذشتو کنارشَن از کنو تَجٌ جلب اینکٌ بدٍن رفتناش صدقٌ قربَن بین
 .رفتو

 نی ادعا کٌ دکتری اٍن حتی دیدی؟" پیچید سرم تَ صدایی یٌ. زد نی نَج سرم تَ دکتر يای حرف
 ای شدى نفرین نَجَد چٌ تَ. کنٌ تحهلت حدی یٌ از بیشتر نتَنست يو کنٌ نی خَب رٍ حالت کرد

 ! "يستی

 .بشٌ خارج ذينو از کنندى نشهئز افکار این تا دادم تکَن رٍ سرم

 عکس. انداختو گَشی صفحٌ بٌ نگايی. شدم خالص ٍاجَرم جَر يای فکر از گَشیو زنگ صدای با
 .زد نی چشهک بًو تهنا

 :کشیدم رٍ رنگ سبز نربع نحَی لبخند با

 جانو؟_ 

 کجایی؟. قشنگو بال پر جانت_ 

 :گفتو ٍ انداختو بَدم نزدیک خرٍجیش بٌ کٌ پارکی بٌ نگايی

 چطَر؟. حَالی يهَن. پارکو تَ االنو. نطب بَدم رفتٌ_ 

 .خَنٌ تَ دى نهی رايو تَ بدٍن گفتٌ گذاشتٌ، بار سبزی قرنٌ جَنت خالٌ راستش_ 

 :زدم لب بَد شدى تزریق ٍجَدم سر تا سر بٌ سبزی قرنٌ اسو شنیدن از کٌ انرژی با ٍ زدم لبخندی
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 .دنبالو بیا زٍد نَنو نی ننتظرت پارک سر نن. نًربَنو خالٌ ٍاسٌ بهیرم نن کٌ آخ_ 

 .بشٌ تر عهیق لبخندم شد باعخ حرصیش صدای

 !بیشعَر شخصیتو رانندى شدى باٍرت جدی جدی انگار! دیگٌ خَبٌ_ 

 :گفتو کَتايی خندى از بعد

 .ننتظرتو بیا زٍد نٌ؟ یا بخَری دردی یٌ بٌ باید باالخرى خب_ 

 .کردم قطع رٍ تهاس باشو ازش جَابی ننتظر اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 .کنو تَجٌ جلب کهتر تا انداختو زیر بٌ رٍ سرم ٍ نشستو درخت زیر نیهکت رٍی

 .کردم بلند رٍ سرم ناشینی بَق صدای با طَالنی چندان نٌ دقایقی از بعد

 

 .سهتش رفتو ٍ شدم بلند جام از افتاد تهنا بٌ کٌ نگايو

 :حرفی پر بٌ کرد شرٍع يهیشٌ نحل ٍ فشرد گاز رٍ رٍ پاش نشستن، از بعد بالفاصلٌ

 نی قطع نن رٍ تلفنَ گَش دراز پای چًار نَجَدات این عین کشی نهی خجالت. سالم علیک_ 
 بدم؟ یادت رٍ چیزا این باید نن کی تا کنی؟

 :گفتو دراری حرص لحن با حرفش، بٌ تَجٌ بدٍن ٍ انداختو بًش نگايی

 .کن بیدارم رسیدیو_ 

 با ٍ کَبید دستو بٌ نحکهی نشت شد حرفو نتَجٌ اینکٌ نحض بٌ انا کرد سکَت جانیٌ چند اٍل
 :کرد غرغر خَدش
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 اخالق نٌ بیَفتو؟ این نحل یکی گیر باید نن چرا. دنیاست این تَ آدم يهٌ این. نَکرتو خدا، آخٌ_ 
 این؟ چرا جَن؟ خدا این چرا آخٌ! دارى شخصیت نٌ دارى، شعَر نٌ دارى،

 خَاب بٌ ٍ شد سنگین چشهام کو کو بَد گرفتٌ شکل لبو رٍ تهنا يای زنزنٌ شنیدن با کٌ لبخندی با
 .رفتو

 

____________________ 

 

 .کردم باز رٍ چشهام تهنا صدای با

 .نیاٍردى در رٍ سبزی قرنٌ دخل تسها تا شَ پیادى. عزیزم رسیدیو_ 

 .شدم پیادى ناشین از ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی کَتايی لبخند با

 :کرد شرٍع رٍ خَندن ُکری نن دیدن با. بَد ایستادى انتظارنَن بٌ در جلَی تسها

 .آٍرد عنتر بَی ٍ آند باد! بٌ بٌ_ 

 :گفتو ٍ کردم نگايش چپ چپ

 .کشو نی خَايرت دست از کافی اندازى بٌ نکنا، شرٍع باز_ 

 :گفت ای کشیدى لحن با ٍ کرد نازک چشهی پشت

 بال؟ کشی نی چی_ 

 .زدم کنارش ٍرٍدی جلَی از ٍ کردم نحارش ای دیٍَنٌ خندى با

 :گفت رٍیی خَش با ٍ اٍم سهتو بٌ خالٌ
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 .اٍندی خَش خیلی. دلو عزیز سالم_ 

 .برداشتو قدم سهتش بٌ کَتايی سالم با ٍ نذاشتو جَاب بی رٍ لبخندش

 :گفت کرد نی راينهاییو پذیرایی سهت بٌ کٌ طَر يهَن ٍ فشرد بغلش تَ نحکو رٍ نن

 ! پیدایی کو خالٌ؟ خَبی_ 

 .يستو نزاحهتَن يهیشٌ کٌ نن. شها خَبی بٌ خالٌ، خَبو_

 گفت بلندی صدای با داشت نی بر قدم جلَتر کهی کٌ تسها

 .نیست شکی اصال کٌ یکی تَ بَدن نزاحو در_ 

 :زد صدا رٍ اسهش تشر با خالٌ

 .تسها دخترنَ نکن اذیت_ 

 :اٍند در تهنا صدای بار این

 يست؟ حَاست. بانَ الًٌ کنی نی دخترم دخترم خَب_ 

 سهت بٌ خَنٌ، رنگ بادنجَنی يای کاناپٌ بٌ کَتايی اشارى با ٍ کرد تهنا نحار لَسی خندى با خالٌ
 .رفت آشپزخَنٌ

 :زد لب لَدگی با ٍ انداخت کنارم رٍ خَدش تسها کٌ نشستو نفرى دٍ کاناپٌ رٍی

 عشقو؟ چطَری_ 

 :گفتو ٍ کشیدم رٍ سرش نَيای از ای ترى

 .عالیو بینو نهی رٍ تَ_ 

 .کرد نگايو چپ چپ
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 یاد با رٍز ٍ شب تَ دٍنو نی کٌ نن. دى نی بَ پیف پیف گٌ نی رسٌ نهی گَشت بٌ دستش گربٌ_ 
 .کنی نی سر نن خاطر ٍ

 :شد کردم نی آنادى براش کٌ شکنی دندٍن جَاب نانع آشپزخَنٌ از خالٌ صدای

 نهی نگاى يو رٍ سرش پشت ٍ رى نی کٌ کنی نی رٍ کارا يهین. بردار بچٌ اٍن سر از دست تسها؟_ 
 .کنٌ عَض رٍ لباسش برى یگانٌ بذار بچین نن با رٍ نیز بیا. دیگٌ کنٌ

 .رفت آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ شد بلند کنارم از کنان غرغر تسها

 .رفتو يا پلٌ سهت بٌ تهنا اتاق قصد بٌ ننو

 .تَ رفتو باشو جَابی ننتظر اینکٌ بدٍن ٍ زدم در

 :گفت حرصی تهنا

 تَ؟ بیای باید جَری يهین تَ. باشو لخت نن شاید. اٍندنت تَ اٍن بٌ نٌ زدنت در اٍن بٌ نٌ_ 

 :گفتو ای نستانٌ لحن با ٍ کردم گرد شیطنت با رٍ چشهام

 تر؟ نحرم تَ بٌ نن از کی_ 

 

 پیراين یٌ ٍ رفت لباساش کهد سهت بٌ آٍرد نی در رٍ ادام کٌ يهَنطَر ٍ کرد نازک چشهی پشت
 .سهتو کرد پرت نردٍنٌ طرح گلبًی

 :گفت شیطنت با

! کنار رفتٌ سگیت اخالق اٍن نگی بگی يهچین نشانت، بٌ خَردى سبزی قَرنٌ بَی کٌ بینو نی_ 
 !خندی نی نیگی،! شدی نًربَن
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 کو رٍ شرش تهنا اینکٌ از بعد ٍ گرفتو يَا تَ رٍ لباس ٍ کردم نًهَنش ای شکستٌ پا ٍ دست لبخند
 پس بَد شدى باعخ تسها شَر پر ٍجَد البتٌ صد ٍ الًٌ خالٌ دیدن. شدم لباس تعَیض نشغَل کرد
 .کنو خَشحالی احساس يا ندت از

 نن انتظار بٌ آشپزخَنٌ تَ يهٌ. رفتو پایین يا پلٌ از بستو نی رٍ پیراينو  يای دکهٌ کٌ طَر يهَن
 رٍ تهنا کنار چَبی صندلی کَتايی خَايی عذر از بعد ٍ برداشتو تر بلند رٍ يام قدم. بَدن نشستٌ
 .نشستو ٍ کشیدم عقب

 :گفت لبخند با گرفت نی سهت بٌ رٍ برنج دیس کٌ يهَنطَر خالٌ

 . یگانٌ شدیا الغر_ 

 :گفت نن بٌ رٍ پر دين با تسها

 .شٌ نی تر حجیو رٍز بٌ رٍز. بدى یاد نا خَاير این بٌ گرفتنات رژیو این از یکو_ 

 :زد لب شدى گرد چشهای با تهنا

 !الغری این بٌ نن زدی؟ حرف باز تَ_ 

 .شد زدن سَت نشغَل ٍ دٍخت سقف بٌ رٍ نگايش تسها

 .شدم غذام نشغَل ٍ دادم تکَن براشَن تاسف بٌ سری خندى با

 قابل غیر قدر این زندگی شاید داشتو خَدم سن يو برادر یا خَاير یٌ ننو اگر کٌ گذشت سرم از
 نیاز بی يا نبَد يهٌ این از رٍ نن ٍ بَد یکی کاش. بَد فقط. يهین بَد؛ یکی کاش. شد نهی تحهل
 .کرد نی

 . شدم غذام سرگرم ٍ دٍختو ظرفو بٌ رٍ نگايو
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 پدر. بَد کردى تهَم تهنا برای رٍ خَشبخی خدا کٌ الحق ٍ گذشت تسها ٍ تهنا يای شیطنت با نايار
 شٌ؟ نی حسَدیو بًش گايی بَدم گفتٌ. خَب برادر خَب، نادر خَب،

 خالی ظرف بٌ کَتايی اشارى با. دٍختو تسها بٌ رٍ نگايو شد کَبیدى بازٍم بٌ کٌ نحکهی نشت با
 :زد لب جلَم

  برات؟ کنو جهع ٍ بچینو رٍ نیز کلفتتو نن نگٌ نشستی؟ چرا. خَدتَ دیگٌ بدى تکَن_ 

 :گفتو دراری حرص لحن با ٍ آٍردم در رٍ اداش

 .بخَری دردی یٌ بٌ باید کٌ باالخرى خب_ 

 :گفت جَن الًٌ بٌ رٍ ٍ رفت بًو ای غرى چشو

 کیس اصال! شناختو زٍد رٍ دخترى این خَبٌ. ننتفیٌ فعال گفتو بًت صبح کٌ ای قضیٌ اٍن نانان_ 
 .نیست نن با ازدٍاج برای نناسبی

 .شد ظرفا کردن جهع نشغَل ٍ کرد نازک چشهی پشت يو بعد

 :گفت ٍ خندید بلندی صدای با الًٌ خالٌ

 .خَاد نهی کسَ يیچ ٍ خَاد نی رٍ يهٌ کٌ بشو پسرم قربَن_ 

 ...کجا نن تبسو ٍ کجا تهنا قًقًٌ البتٌ. خندى زیر زدیو يهزنان يو، بٌ کَتايی نگاى با تهنا ٍ نن

 .برسٌ کاراش بٌ تا رفت اتاقش بٌ ٍ داد رضایت باالخرى غرغر کهی از بعد تسها

 .کنیو استراحت کهی تا رفتیو اتاق بٌ يو تهنا ٍ نن

 بریو رٍ شب کنٌ راضیو شد نَفق تهنا يو آخرش. بَدیو شیطنت ٍ خندى ٍ شَخی نشغَل شب تا
 .بیرٍن

 .بیرٍن زدیو خَنٌ از ٍ کردیو فرار تسها دست از بَد کٌ نکافاتی ير بٌ
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 .کردم فکر بازم نن ٍ بگیرى شام تا شد پیادى تهنا

 خَبی، بٌ

 بدی، بٌ

 نرگ، بٌ

 زندگی، بٌ

 عصبی؛ يا بعضی ٍ خندٍن يا بعضی. رفتن نی طرف اٍن بٌ طرف این از بیخیال کٌ يایی آدم بٌ
 ...يا، بعضی ٍ کالفٌ يا بعضی

 !نَندى ٍ رٍندى راستی؟ بَدن نن نحل کدٍنشَن

 : گفت ذٍق با ٍ گذاشت پايام رٍی رٍ يا پیتزا. دٍختو تهنا بٌ رٍ نگايو در، شدن باز با

 ببرنت؟ کجا خَام نی گفتی اگٌ_ 

 

 :گفتو ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ يام چشو

 .یاد نی بدم نسخرى سَاالت این از چقدر کٌ دٍنی نی خَدتو_ 

 :گفت چرخَند نی رٍ فرنَن کٌ يهَنطَر ٍ آٍرد در رٍ ادام

 .غرغرٍ پیرزن یٌ! دٍستو تَ با ينَز چرا کٌ کنو نهی درک رٍ خَدم اصال. نچسبی کٌ بس از_ 

 :گفت کالفٌ دید رٍ سکَتو ٍقتی

 بَد؟ کجا پاتَقهَن پیش سال سٌ_ 

 .شد نچالٌ جانیٌ صدم در ام چًرى
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 :گفتو ای گرفتٌ صدای با

 .باشٌ حَاست. تهنا بزنو ٍرق رٍ گذشتٌ نباید نسلها_ 

 :گفت ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 دٍنو نهی نن ٍ نیست کهی عهر. شدى خالصٌ سال بیست تَ زنی نی حرف ازش کٌ ای گذشتٌ_ 
 .بیای کنار باياش کٌ کنو نجاب رٍ تَ تَنو نهی چرا

 بحخ این ادانٌ بٌ نیلی کٌ فًهید يو تهنا کردم رٍشنش ٍ کردم دراز پخش سهت رٍ دستو ٍقتی
 .رٍند باالتری سرعت با ٍ کرد سکَت بنابراین. ندارم تکراری

 چیزی یٌ ٍ شد شل رفتٌ رفتٌ نیشو داشتو، تَش زیادی بد   ٍ خَب خاطرات کٌ پارکی بٌ رسیدن با
 .گرفت شکل صَرتو رٍ لبخند نحل

 نگاى تهنا بٌ ذٍق با. بَدم شدى خَشحال خیلی از بیشتر خیلی پارک این دیدن از تصَرم برخالف
 :زدم لب ارٍم ٍ کردم

 عاشقتو؟ بَدم گفتٌ_ 

 :گفت ٍ گرفت ازم رٍ نگايش چپ چپ

 .شَ پیادى. بریزی زبَن الکی نیست الزم_ 

 .شدم پیادى ٍ انداختو دٍشو رٍ رٍ کیفو لبخند با

 بٌ تهنا با. بستو رٍ در ٍ برداشتو صندلی از رٍ بَد گرفتٌ تهنا کٌ پرتایی ٍ خرت ٍ پیتزا يای جعبٌ
 .رٍ گذشتٌ  خاطرات کردم نرٍر نن ٍ ٍ رفتیو پارک ٍرٍدی يای پلٌ سهت

 اٍل؛ بٌ آخر از
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 بٌ. شدم آشنا بردیا با بار اٍلین کٌ رٍزی بٌ. گذاشتو قدم پارک این تَ لبخند با کٌ باری آخرین بٌ
 .شدم خیس بارٍنش زیر ٍ شدم پارک این ٍارد دست بٌ کتاب کٌ رٍزی آخرین

 .يهٌ ٍ يهٌ بٌ کردم، جان نَش زنستَنش سرنای تَ کٌ يایی بستنی بٌ

 :کردم بلند رٍ سرم تهنا صدای با

 .دیگٌ بیا سرنَن؟ رٍ بریزن نلت یٌ باز کنی تَجٌ جلب خَای نی ایستادی؟ چرا_ 

 تهنا شَنٌ بٌ شَنٌ ٍ برداشتو تر بلند رٍ بعدی يای قدم اطرافهَن، اندک جهعیت بٌ کَتايی نگاى با
 .يَا رفت شد دٍد خَشحالیو ٍ ذٍق يهٌ تهنا، صدای با کٌ رفتیو نی پارک خلَت سهت

 نیست؟ رستگار اٍن یگانٌ. ا ى_ 

 :گفتو کنو نگاى بَد کردى اشارى کٌ جایی بٌ اینکٌ بدٍن

 .خدا رٍ تَ بریو بیا. نٌ_ 

 :گفت حرفو بٌ تَجٌ بدٍن

 آٍیزٍنٌ؟ بًش کیٌ دخترى اٍن. خَدشٌ. آرى_ 

 دادم نی احتهال کٌ آقا ٍ خانو یٌ ٍ دختر یٌ. انداختو بَد گفتٌ کٌ سهتی بٌ رٍ نگايو کنجکاٍی با
 بَد شَن شدى چفت يای دست قفل نگايو کٌ حالی در. بَدن يهرايش باشن سپًر نادر ٍ پدر

 اٍن بٌ رٍ ننو ٍ شد علیک ٍ سالم نشغَل تهنا با نن بٌ تَجٌ بدٍن سپًر. شدن نزدیک بًهَن
 .دادن رٍ جَابو خَشرٍیی با دٍ ير. کردم سالم آقا ٍ خانو

 کٌ بگیرم فاصلٌ قدنی خَاستو ٍ گرفتو بَد زدن حرف نشغَل سخت کٌ تهنا از رٍ نگايو کالفٌ
 .شد نانع ای دخترٍنٌ صدای
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 تَ شها از سپًر. عزیزم خَشحالو خیلی خیلی دیدنت از. سپًر خَاير يستو، سپیرا نن. سالم_ 
 .زنٌ نی حرف زیاد خَنٌ

 .نَند خیرى بَد صَرتش جدانشدنی جزٍ کٌ يایی اخو بٌ ٍ چرخید سپًر سهت بٌ ناخَدآگاى نگايو

 سهتو کٌ دستش سهت رٍ دستو. دٍختو رٍم بٌ رٍ دختر بٌ ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو جانیٌ چند از بعد
 :گفتو آرٍنی صدای با ٍ بردم بَد کردى دراز

 .خَشبختو. سالم_ 

 :دادم ادانٌ سپًر بٌ داری نعنا نگاى از بعد

 .دارن لطف نن بٌ ایشَن_ 

 .چلَند بغلش تَ رٍ نن تعجب کهال در ٍ کشید رٍ بَد دستش تَ کٌ دستو

 !ٍاقعا نداشتو رٍ صهیهیتی چنین انتظار

 :گفت خندى با ٍ شد جدا ازم آرٍم. کردم حلقٌ دٍرش رٍ دستو يو نن جانیٌ چند از بعد

 .جان یگانٌ تری بانزى خیلی نزدیک از. شدی گو نن بغل تَ! کَچَلَیی چقدر_ 

 

 :گفت کَبید نی کهرم بٌ رٍ دستش کٌ يهَنطَر ٍ خندید گلَ تَ تهنا

 .عزیزم شی نی آشنا يو قشنگش يای اخالق با بگذرى یکو بهَن بانزى؟_ 

 نادر صدای کنو باز اعتراض بٌ لب اینکٌ از قبل ٍ انداختو تهنا خندٍن يای چشو بٌ نعترضی نگاى
 .شد بلند سپًر

 يو يا حرف باقی. بگذرٍنید نا کنار رٍ انشب اگٌ شیو نی خَشحال. اٍندید تازى يو شها گَیا_ 
 .شدیو جاگیر کٌ ٍقتی برای بهَنٌ
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 غرى چشو از بعد ٍ کردم آشنا کنٌ تایید تا بَد کردى باز لب کٌ تهنا گرانی پًلَی با رٍ آرنجو
 :گفتو چشو جفت چًار ننتظر نگاى بٌ رٍ نانحسَسی،

 .بشیو نرخص حظَرتَن از بدید اجازى اگر. رستگار خانو شیو نهی نزاحهتَن نا. نکنٌ درد دستتَن_ 

 :زد لب سپیرا بٌ کَتايی اشارى ٍ خندى با ٍ بست نقش صَرتش رٍ دلنشینی لبخند

 دستتٌ کٌ پیتزايایی اٍن از سپیرا بگذریو ازتَن يو نا کنی؟ نی تعارف چرا عزیزم؟ چیٌ نزاحو_ 
 .گذرى نهی

 :گفت تهنا ٍ نن بٌ رٍ ٍ خندید يو شَيرش حرفش، این با

 خَرى؟ نی بر دنیا این کجای بٌ. بخَریو شام سینها يای ستارى با نا يو بار یٌ. جان بابا بریو_ 

 :گفت رستگار آقای ٍ خانو بٌ رٍ نن، نخالفت از قبل تهنا

 این بٌ شها از کهتر نباشٌ، شها از بیشتر ٍ بگذریو شها با صحبتی يو از تَنیو نهی يو نا کٌ البتٌ_ 
 نن اندازى بٌ يو اٍن کٌ دٍنو نی ٍگرنٌ خجالتیٌ کهی یگانٌ راستش. نیستیو نیل بی ناگًانی دعَت

 .خَشحالٌ شها با آشنایی از

 ٍ خَدش رٍح دلو تَ ٍ بزنو لبخند تَنستو فقط کرد نی يو سر تهنا کٌ اراجیفی تهام برابر در
 .کنو پرفرٍغ رنگارنگو يای فحش با رٍ انَاتش

 پًن رٍ حصیر سپیرا ٍ تهنا با بَد شدى ٍاقع رستگار آقایَن قبَل نَرد کٌ جایگايی بٌ رسیدن با
 .شدیو جاگیر ٍ کردیو

 رٍ اٍقاتشَن نعهَلی پارک یک در ٍ حصیر یٌ رٍی بازیگر تا سٌ کٌ رسید نی نظر بٌ نسخرى شاید
 باريا دارى دٍست کٌ انسانیٌ ير زندگی از جزٍی سادگی، نًایت با نَضَع این انا کردن نی سپری

 .بشٌ تکرار براش باريا ٍ

 .شدم خارج فکر از سپیرا صدای با
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 .جان یگانٌ بگَ چیزی ساکتی؟ چرا_ 

 البد يو االن. گیرن نی فاصلٌ دنیا از ٍ کنن نی رٍ استفادى نًایت نَاقع، تهام از اصَال ایشَن_ 
 .کردن نی فکر شَن نداشتٌ بچٌ ٍ شَير بٌ داشتن

 تندی لحن با جَابش در. دٍختو آٍرد نی زبَن بٌ رٍ جهالت این بیخیالی با کٌ سپًر بٌ رٍ نگايو
 :گفتو

 .گیرم نی اجازى شها از حتها کردن فکر برای بعد دفعٌ از_ 

 :زد لب ٍ شد تر عهیق پَزخندش

 .بکن رٍ کار این حتها_ 

 رٍ اٍند دستو تَ کٌ چیزی اٍلین. بَد اٍندى بند زبَنو حرص شدت از انا بدم رٍ جَابش خَاستو
 نَقعیت اٍن تَ کٌ بَد چیزی تنًا سپیرا ٍ تهنا گفتن" ٍای" ٍ" يین" صدای ٍ سهتش کردم پرت
 کو کو کٌ بَد سپًر بًتزدى ٍ درشت يای چشو بَد نًو کٌ چیزی تنًا. شد نی تلقی ارزش بی برام
 .شد نی نهایان درش خشو آتش

 :گفتو چیپس پاکت بٌ کَتايی اشارى با ٍ نشست لبو رٍ پیرٍزی لبخند

 .سپًر آقای نپیچی نن پای ٍ پر بٌ قدر این باشی شها تا_ 

 :گفت بَد نشخص ٍضَح بٌ حاال کٌ پَزخندی با ٍ گرفت باال رٍ چیپس پاکت

 بَد؟ قدر يهین زٍرت تهام کَچَلَ دختر آخی،_ 

 شد باعخ سپیرا بلند خندى صدای کٌ بگٌ چیزی خَاست اخو با ٍ کشید رٍ دستو تهنا کٌ شدم بلند
 .بشیو خیرى بًش نتعجب سٌ ير
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 خندى ينَز کٌ صدایی با ٍ بست رٍ نیشش باالخرى اینکٌ تا شد تر کَتاى ٍ کَتاى بلندش خندى کو کو
 :گفت سپًر ٍ نن بٌ رٍ زد نی نَجب تَش

 انا سرسنگینید شدم نتَجٌ قًرید؟ يو؟ جَن بٌ افتادید يا بچٌ نحل چرا اید؟ دیٍَنٌ يا شها_ 
 !باشٌ کیشهیشی اٍضاع حد این تا کردم نهی رٍ فکرش

 :گفتو سینٌ بٌ دست ٍ برچیدم لب

 .ذارى نی سرم بٌ سر يهیشٌ چٌ؟ نن بٌ. کرد شرٍع اٍن_ 

 .دٍخت سپًر بٌ ٍ گرفت نن از چشو خندى با سپیرا

 .شد نشغَل ٍ کرد باز رٍ چیپس اٍندى پیش بحخ بٌ تَجٌ بی ٍ انداخت نا بٌ بدی نگاى يو سپًر

 :گفتو سپیرا بٌ رٍ ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو حرصی

 جَن سپیرا یاد نهی خَشو داداشت از اصال تَ برخالف_ 

 

 .شد گو سپیرا بلند خندى صدای تَ سپًر حرصی صدای

 پررٍ دخترى! شدم ابرٍت ٍ چشو عاشق نن کٌ نٌ_ 

 زدن قدم برای کٌ رستگار آقای ٍ خانو دیدن با کٌ کنو درازی زبَن بًش خَاستو ٍ سهتش برگشتو
 ٍ ناسید دينو تَ حرف اٍندن نی نا سهت بٌ کَتايی فاصلٌ با حاال ٍ بَدن گرفتٌ فاصلٌ ازنَن
 .نشستو جام سر آرٍم

 شهارى سپیرا يو آخرش. شد خیر بٌ ختو چیز يهٌ ٍ داشت خَبی پایان شرٍعش برخالف شب اٍن
 .يو با بذاریو قرار نناسب فرصت یٌ سر شد قرار ٍ گرفت رٍ تهنا ٍ نن
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 یگانٌ؟_ 

 :گفتو ٍار زنزنٌ ٍ دٍختو تهنا بٌ رٍ نگايو

 جان؟_ 

 . دیٍَنٌ گذرى نی خَش بايانَن؟ بیای خَای نهی يو ينَز_ 

 :گفتو کانل صداقت با ٍ چرخَندم سهتش رٍ نگايو

 عزیزان يهراى بٌ رٍ نفر يا صد کٌ بذارم خیابَنی تَ رٍ پام يیچَقت خَام نهی. نتنفرم جادى از_ 
 .قبرستَن گَشٌ فرستادى نن

 .نگفت چیزی دیگٌ ٍ انداخت بًو پرحسرتی نگاى

 کرد؟ نی برانگیختٌ رٍ تهنا نحل یکی حسادت نن زندگی تَی چی چرا؟ حسرت حسرت؟

 شَير؟ یا برادر؟ خَاير؟ نادر؟ پدر؟

 .بَد شدى تنگ نن برای دلش يو شاید... يو شاید. داشت خَدش کٌ يو رٍ شًرت ٍ پَل

 ...نباشو ٍ باشو شاید ٍ نیستو ٍ يستو. نبَدم ٍ بَدم کٌ ننی برای

 

 طبقٌ دکهٌ ٍ رفتو آسانسَر سهت بلند يای قدم با. شدم ساختهَن ٍارد تهنا با خداحافظی از بعد
 اینکٌ بدٍن. شدم خَنٌ ٍارد آسانسَر ایستادن از بعد ٍ آٍردم بیرٍن کیفو از رٍ کلید. فشردم رٍ دٍم
 کٌ سقف بٌ. تخت رٍ کردم پرت رٍ خَدم يا لباس يهَن با ٍ رفتو اتاق سهت بٌ کنو رٍشن رٍ برق
 . شدم خیرى بَد شدى رٍشن کهی نًتاب نَر با

 فکر قدر این.زدم لبخند گايی ٍ شد نشت دستام حرص از گايی ٍ کردم نرٍر سرم تَ رٍ انشب
 .رفتو خَاب بٌ ٍ شد گرم چشهام کو کو کٌ کردم
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____ 

 بٌ ٍ شدم بلند تخت از خَردن، ٍٍل کهی از بعد ٍ شدم يَشیار کهی شدید تشنگی احساس با
 .رفتو سرٍیس سهت

 بٌ رٍ نگايو ٍ کشیدم سر نفس یک رٍ آب لیَان یٌ. آشپزخَنٌ تَ رفتو ٍ شستو رٍ صَرتو ٍ دست
 تصهیو یک طی. دادن نی نشَن رٍ صبح یازدى يا عقربٌ. دٍختو آشپزخَنٌ رنگ نشکی ساعت
 .کردم جدا کاٍر از رٍ سیايو پا تا سر يای لباس نعهَل طبق ٍ رفتو اتاقو سهت بٌ ناگًانی

 .نشکی کَتاى نسبتا نانتَ با کردم تنو نشکی جین شلَار یٌ

 .ریختو بیرٍن رنگو نشکی شال زیر از کَچیک تار چند ٍ کردم جهع يو رٍ نَيام

 ساعت ٍ کردم تهَم آجری رژ یٌ با رٍ آرایشو ریهل، ٍ نداد کهی از بعد ٍ رفتو تَالت نیز سهت
 .بستو نچو دٍر رٍ رنگو نشکی

. شدم خارج اتاق از دست، بٌ کفش ٍ کیف ٍ زدم دستو نچ ٍ شال بٌ يهیشگیو ادکلن از پیس چند
 .رفتو آسانسَر سهت بٌ ٍاحد در کردن قفل از بعد ٍ پَشیدم رٍ نشکیو اسپرت يای کفش

 :گفت نحترنانٌ ٍ زد لبخندی دیدنو با نگًبان البی تَ

 .درى جلَی اٍندى؛ بَدید گفتٌ کٌ آژانسی. بخیر ٍقت. خانو سالم_ 

 نی خَدنهایی رٍش آژانس آرم کٌ ناشینی سهت بٌ ٍ شدم خارج ساختهَن از کَتايی تشکر از بعد
 .برداشتو قدم کرد

 .شدم سَار ٍ زدم چشو بٌ رٍ عینکو

 نی اٍنَر ٍ اینَر بٌ عجلٌ با کٌ نردنی بٌ. شدم خیرى نردم بٌ ٍ دادم رٍ آدرس کَتايی سالم از بعد
 .دستپاچٌ بعضیاشَن بَدن، عصبی بعضیاشَن. رفتن
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 .غو ٍ حسرت از بَدن پر ، نن نحل دیگٌ يای بعضی ٍ بَدن خَشحال بعضیاشَن

 

 .بَد سرد يهچنان دلو يَای ٍ گذشت نی تَلدم از ناى یک. گرم تقریبا يَا ٍ بَد اردیبًشت

 "تَلد"

 .باشٌ یادش تَلدم کٌ نهَندى کسی دیگٌ خب، البتٌ. نداشت خاطر بٌ يیچکس کٌ تَلدی

 !يهین. برادرش ٍ نادرش پدرش، تهنا،. کهترن يو دست دٍ انگشتای از نن اطرافیان

 .نادری نٌ ٍ کنو حس رٍ اش خانَادى کٌ بَد پدری نٌ دیگٌ

 .فًهید نی رٍ این خدا کاش. نحسی ٍ تنًایی يهٌ این نیست نن حق ٍلی

 

 :شد جهع حَاسو رانندى صدای با کٌ  زدم پرسٌ خَدم دنیای تَ چقدر دٍنو نهی

 .رسیدیو خانو_ 

 سًهو کٌ بابایی. رفتو بابا قبر سنگ سهت آرٍم آرٍم ٍ شدم پیادى کردم حساب رٍ کرایٌ اینکٌ از بعد
 ٍ رفت نن يای  اذیت خاطر بٌ کردم نی فکر پیش سال چند تا کٌ بابایی. بَد سال يشت فقط ازش
 .برنگشت دیگٌ

  نکردم؟ بچگی کٌ دٍنٌ نی کی انا بَدم، بچٌ خب

 .بَد آگايی سرگرد نن بابای

 .برنگشت يیچَقت دیگٌ ٍ رفت رٍز یٌ
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 حبس خَدش دل تَ رٍ اسهش کٌ قبری سنگ. کشیدم قبرش سنگ رٍ دستی ٍ نشستو قبرش کنار
 " فريهند انیر" بَد کردى

 ریزش حق انا شد پر چشهام. فرستادم بیرٍن رٍ نفسو حسرت با ٍ کشیدم قبرش سنگ رٍ دستی
 .نداشتن

 :زدم لب آرٍم

 تَ حداقل کاش. بابا شدى تنگ برات دلو... د راحتٌ؟ جات اٍنجا خَبی؟... قشنگو بابای سالم_ 
 تَ، پیش. شها پیش بیام ننو شد نی کاش بابا. کشیدم نهی درد قدر این نن ٍ بَدی تَ. بَدی
 نارنجیتَن نازک دختر سر قرارى چی نکردید فکر رفتید؛ کردید ٍل اینجا ننَ... پیش   نانان، پیش
 ٍ بگیرید ننو دست شد نی کاش. شد تر سخت نانان رفتن با نداشتنت سال يهٌ این بابا بیاد؟
 ...باب. شدم خستٌ بخدا. شدم خستٌ. خَدتَن پیش ببرید

 نشی؟ بقیٌ نزاحو تا تر پایین بیاری رٍ صدات ٍلَم یکو نیست بًتر  خستٌ؟ خانو_ 

 اخهام ٍ شدم بلند. دادم بیرٍن حرصی دیدنش با رٍ نفسو. عقب بٌ برگشتو سریع خیلی ٍ تعجب با
 :غریدم شدى قفل دندٍنای بین از. يو تَ کشیدم رٍ

 کنو؟ تحهل رٍ تَ ٍجَد باید جا يهٌ نن چرا_ 

 :گفت خَدش خاص پرستیژ با ٍ زد پَزخندی

 نی عنایت تَ نحل حقیری بندى بٌ کٌ يستو سعادتی یٌ يهیشٌ نن. عزیزم نکن اشتباى تحهل؟_ 
 .شٌ

 عذاب برای فرستادى رٍ این خدا خَبٌ حالو کٌ يو رٍز یٌ. نگو بًش چیزی تا گرفتو گاز تَ از رٍ لپو
 .نن

 :گفتو ٍ کردم نگايش چپ چپ کهر بٌ دست
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 .بدٍن دٍنی نهی عزیزم، الًی سعادت تا عذابی فرشتٌ شبیٌ بیشتر تَ_ 

 زدم رٍش بٌ نهایی دندٍن لبخند. نتَنست انا بگٌ چیزی تا کرد باز دين بار چند ٍ شد گرد چشهاش
 .کرد شاد رٍ رٍزم اصال. شدم رد کنارش از نحکهی نسبتا تنٌ از بعد ٍ

 کنارش آرٍم. رفت بین از نانان قبر بٌ رسیدن با عهیقو لبخند. ببندم رٍ دينش تَنستو باالخرى
 .شدم خیرى قبرش سنگ رٍ شدى حکاکی اسو بٌ فقط يهیشٌ نحل ٍ نشستو

 بزرگو عینک. زدم بیرٍن قبرستَن از ای، فاتحٌ از بعد ٍ دادم قَرت رٍ بغضو. بگو کٌ نداشتو چیزی
 تر تند رٍ يام  قدم ٍ کردم پنًَن نانتَم جیب تَ دستانَ. بَد پَشَندى رٍ صَرتو نصف تقریبا

 .برداشتو

 بٌ ٍ انداختو باال ای شَنٌ. دٍدی يای شیشٌ با نشکی سَناتا یٌ. کردم بلند رٍ سرم ناشینی بَق با
 .رسید گَشو بٌ رانندى صدای دقیقٌ چند بعد کٌ دادم ادانٌ رايو

 طی رٍ فاصلٌ. ناسید دينو تَ حرف حرصش پر نگاى ٍ سپًر دیدن با کٌ کنو بارش چیزی تا برگشتو
 :کردم زنزنٌ آرٍم. شدم نزدیک بًش ٍ کردم

 اٍندى؟ پیش نشکلی_ 

 :گفت ٍ زد نحَی پَزخند

 !نیست خیالت عین زنو نی بَق ندام دنبالت افتادم ساعت دٍ. نشکلی پا تا سر تَ_ 

 :داد ادانٌ بپرسو سَالی اینکٌ از قبل ٍ دٍخت رٍ بٌ رٍ بٌ رٍ نگايش

 .برسَنهت جایی یٌ تا کنو لطف بًت خَاستو فقط_ 

 :غریدم شدى کلید دندٍنای بین از ٍ کردم کج دين
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. نپلکی نن چشو جلَی قدر این اینکٌ چیٌ؟ دٍنی نی بکنی بًو تَنی نی کٌ لطفی بزرگترین تَ_ 
 .يهین

 ٍ بردارم قاشق خَاست نی دلو گايی. تر  رنگ پر اٍن لب رٍی لبخند ٍ شد نی بلند صدام ذرى ذرى
 .بیارم در حدقٌ از نشکیشَ قشنگ چشهای جفت

 :کردم جهعش رٍ حَاسو نخَدیش خندى صدای با

 نحَ ذرى ذرى لبخندش. کرد تحهلت شٌ نی ٍ شی نی خَشکل یکو خَری نی حرص ٍقتی فقط_ 
 :زد لب يهیشگیش جدیت با ٍ شد

 .رسَنهت نی جایی یٌ تا شَ، سَار_ 

 

 .نکنو بارش نانربَطی چیز تا شدم دٍر ازش حرص با ٍ کَبیدم زنین بٌ رٍ پايام

 .آٍردم در رٍ اداش ای نسخرى لحن با لب زیر ٍ کردم نشت عصبانیت شدت از رٍ دستام

. کرد نی خَدنهایی سفیدش صَرت رٍ اخهاش کَر گرى. سهتو اٍند ٍ شد پیادى دقیقٌ چند از بعد
 .کشید ناشین سهت ننَ ٍ گرفت رٍ آستینو گَشٌ حرفی يیچ بدٍن رسید بًو ٍقتی

 :غریدم ٍ اٍندم خَدم بٌ زٍد انا شدم شکٌ اٍلش

 شدی؟ دیٍَنٌ کنی؟ نی چیکار_ 

 ؟!یاد نی خَشو ازت حاال خیلی بکشو؟ نازتو باید برسَنهت اینکٌ برای. زنی نی حرف خیلی_ 

 :گفتو بلندی صدای با ٍ کردم جدا دستش از رٍ آستینو حرص با

 کانال حسهَن کٌ بگو باید خَاستو؟ نازکشی ازت نن نگٌ برسَنی؟ ننَ گفتو بًت نن نگٌ_ 
 .ترى قَی بًت تنفرم حس برابر صد نن نیاد بدت نن از تَ کٌ اٍنقدری. نتقابلٌ
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 ٍ کنٌ نی دعَا باباش با دارى کٌ داد نی بًو رٍ ای دختربچٌ حس. کرد نی اذیتو لبش کنج پَزخند
 .کنٌ نی تنفر ابراز

 .ٍاقعی غیر قدر يهَن نحال؛ قدر يهَن

 تر بلند رٍ بعدی قدم ٍ شد تر عهیق پَزخندش. رفتو عقب قدنش، دٍبرابر کٌ شد نزدیک بًو قدنی
 .برداشت

 چشهاش با ٍ کرد کهتر رٍ فاصلش. ناشین بٌ خَرد پشتو کٌ برگردم خَاستو ٍ کشیدم عقب سریع
 .کرد اشارى ناشین باز در بٌ

 بلند رٍ سرم سریع. شد گرد چشهام شکهو غَر ٍ غار با کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ کردم فَت رٍ نفسو
. شد بلند نًادم از آى خندٍنش يای چشو دیدن با کٌ نٌ یا شنیدى يو پسرى این ببینو تا کردم

 .کرد نگايو شیطنت با ٍ کشید لبش کنج بٌ رٍ دستش

 جلَی باید چرا نن آخٌ. کَبیدم رٍ در ٍ شدم سَار حرص با ٍ ناشینش الستیک بٌ کَبیدم رٍ پام
 بدم؟ سَتی قدر این پسرى این

 :زدم لب نعترض ٍ انداختو شکهو بٌ نگايی

 بال؟ خندق بَد زدن غر ٍقت االن آخٌ_ 

 جانیٌ چند از بعد. نزنو حرفی دادم ترجیح ٍ کردم چپ رٍ چشهام رانندى طرف در شدن بستٌ ٍ باز با
 عصبانیتو از یکو رسید نی گَش بٌ ناشین پخش از کٌ نالیهی آينگ. انداخت حرکت بٌ رٍ ناشین

 .کرد نی کو

 .برد خَابو کٌ شد چی دٍنو نهی ٍ افتاد يو رٍ پلکام آرٍم آرٍم

----------- 

 دخترى؟. بابا ای. تَام با يی؟. پاشَ_ 
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 .افتاد نشکی چشو جفت یٌ بٌ نگايو ٍ کردم باز رٍ چشهام الی

 :کرد پر رٍ ناشین بستٌ فضای خندٍنش صدای کٌ نشستو سرجام سیخ سریع

 .کَچَلَ خَاب ساعت_ 

 نی رخو بٌ رٍ کَچیکو جحٌ یکی اینکٌ از. انداختو بیرٍن بٌ رٍ نگايو ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو
 :گفتو ای کالفٌ لحن با بًش رٍ ٍ گرفتو رٍم بٌ رٍ خیابَن از رٍ نگايو. اٍند نی بدم کشید

 دقیقا؟ کجاست اینجا االن چی؟ کٌ خب_ 

 :زد لب شد نی پیادى کٌ يهَنطَر

 .باشٌ راى بٌ شکهت غَر ٍ غار بقیٌ جلَی نیست خَب ٍلی گذشت؛ کٌ نا از. کنو سیرت آٍردم_ 

 .شدم پیادى ٍ درآٍردم رٍ اداش بست کٌ رٍ در

 رستَران سهت يو شَنٌ بٌ شَنٌ ٍ برداشتو قدم سهتش آيستٌ دیدم رٍ ننتظرش نگاى ٍقتی
 .رفتیو

 .نٌ کٌ يو شَنٌ بٌ شَنٌ حاال

 .ٍاال! کجا نن قد ٍ کجا اٍن قد

 نا، ٍرٍد با. کنو آرٍم رٍ نغزم صدای کردم سعی ٍ کردم نازک ام نسخرى افکار برای چشهی پشت
 .شد نزدیک بًهَن قدنی ٍ زد لبخندی گارسَن

 :گفت سپًر بٌ رٍ کَتايی تعظیو از بعد

 .خالیٌ نیزتَن. باال طبقٌ بفرنایید. رستگار آقای سالم_ 

 :داد ادانٌ ٍ نن سهت کرد رٍ بعد ٍ
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 .فريهند خانو اٍندید خَش_ 

 

 .شدم يا پلٌ رايی سپًر پشت کَتايی تشکر از بعد ٍ زدم لبخندی

 يو رٍ پلٌ آخرین ٍ انداختو باال ای شَنٌ. بَد خلَت رستَران خدا شکر ٍ بَد گذشتٌ دٍ از ساعت
 .رفتو باال

 رنگی يای دیَارکَب زیر نفرى دٍ نیز نن انا رستَران دیَاری پنجرى سهت نیز یٌ سهت رفت سپًر
 کٌ نیز نزدیک. نیز اٍن سهت رفتو ٍ کردم درازی زبَن بًش پشت از بیخیال. دادم نی ترجیح رٍ
 نگاى از بعد ٍ رفت جلَ قدنی تعجب با نن، خالی جای دیدن با کٌ بگٌ چیزی خَاست ٍ برگشت شد

 .نَند جابت نن رٍ ٍ چرخَند سالن تَ رٍ نگايش يا، پلٌ بٌ کَتايی

 با شد نی نزدیک نظرش نَرد نیز بٌ کٌ يهَنطَر ٍ خَرد پیچ يو تَ جانیٌ از کسری در اخهاش
 :کرد نَازش رٍ رٍحو حرصیش صدای ٍ کرد اشارى بًش دست

 .اینجا بیا_ 

 :گفتو عهیقی لبخند با ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .راحتو نن_ 

 :گفت عصبی صدای با. کشید نی نشَن ٍ خط برام چشهاش با

 .ناراحتو نن انا_ 

 :گفتو ٍ کردم حفظ رٍ لبخندم نتقابال

 .کن حلش خَدتو. خَدتٌ نشکل_ 
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 نَن نسخرى حالت بٌ دلو تَ گارسَن اٍندن تا. فشردم رٍ نیز کنار زنگ حرفو اتهام از بعد بالفاصلٌ
 .خندیدم

 خَبٌ باز. خَندیو نی کری يو برای فاصلٌ این از ٍ دیگٌ طرف یٌ يو پسرى اٍن ٍ سالن طرف یٌ نن
 .بَد فنا بر آبرٍنَن ٍگرنٌ نیست کسی باال طبقٌ

 خندیدم نخَدی ٍ انداختو زیر رٍ سرم سپًر، ٍ نن فاصلٌ از چشهاش شدن گرد ٍ گارسَن اٍندن با
 .گرفتو باال رٍ سرم ٍ کردم نصلحتی سرفٌ نیز، سهت بٌ سپًر حرصی ٍ نحکو يای قدم طنین با کٌ

 :گفت سپًر بٌ رٍ. اٍند سهتهَن بٌ لبخند با ٍ داد تکَن سری گارسَن

 دارید؟ نیل چی_ 

 :گفت ٍ انداخت نن بٌ کَتايی نگاى سپًر

 نتشکرم. کانل نخلفات با. نخصَص برگ چلَ پرس دٍ_ 

 پام نچ ناحیٌ تَ عهیق درد احساس با کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام
 .گفتو بلندی آخ ناخَدآگاى

 رفتنش نحض بٌ. شد دٍر ازنَن کَتايی تعظیو از بعد ٍ انداخت بًهَن کَتايی نگاى گارسَن
 :گفتو ٍ دادم رٍ لگدش جَاب

 جفتک ٍ جَنَرا ٍ جک زبَن انتظار ازت دیگٌ انا نیستی بلد رٍ يا فرشتٌ زبَن دٍنستو نی_ 
 .نداشتو رٍ پرٍندن

 :گفت ٍ انداخت بًو بدی نگاى

 .دی نی باد بٌ سرتَ آخرش. دختر زبَنتَ اٍن کن کَتاى_ 

 :زدم لب جَابش در ٍ نیز رٍ گذاشتو رٍ دستام
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 انداختی؟ جفتک چرا. نباش نن سر نگران شها_ 

 :گفت ٍ زد پَزخندی

 .نکنی تنًایی احساس تا باشو تَ نحل خَاستو نن. تَئٌ کار انداختن جفتک_ 

 .کنو خالی رٍ حرصو تا کشیدم عهیقی نفس

 .نرسید ذينو بٌ چیزی انا گشتو شکنی دندٍن جَاب دنبال

 بلندی صدای با بعد ٍ شد گرد چشهاش اٍل کٌ درآٍردم اداشَ ٍ کردم چپ چشهانَ ارادى بدٍن
 .خندید

 دیٍَنو؟ قدر این چرا نن آخٌ. گرفتو خَدم پای از نیشگَنی

 .بشٌ ساکت تا رفتو بًش ای غرى چشو! دستش دادم آتَ بدتر بسَزٍنهش خَاستو

 .شد سرٍ کانل سکَت در نايار ٍ آٍردن رٍ سفارشا دقیقٌ چند از بعد

 نگايو. کردم کَتايی نکخ تهنا اسو دیدن با ٍ آٍردنش بیرٍن جیبو از کالفٌ گَشیو زنگ صدای با
 .کشیدم رٍ رنگ سبز نربع ٍ کردم فَت نفسهَ افتاد سپًر پرسشگر نگاى بٌ کٌ

 .سالم_ 

 یگانٌ؟ کجایی نعلَنٌ. سالم_ 

 :گفتو تعجب با

 .نداشتیو قراری کٌ انرٍز چطَر؟_ 

 .کردم حس يو گَشی پشت از حتی رٍ حرصیش نفس
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 قرارى سٌ ساعت نگفتو نگٌ نذاشتو؟ پیغام برات انرٍز نن نگٌ. ننَ نکن دیٍَنٌ. ٍای ٍای، ٍای،_ 
 بدیو؟ انجام رٍ پایانی سکانس

 :گفتو آرٍم چندجانیٌ از بعد ٍ کردم باد رٍ لپام

 .زدی نی زنگ گَشیو بٌ خب. نشنیدم يو پیغانت. نبَدم خَنٌ_ 

 کجایی؟ حاال. باشی خَاب شاید گفتو_ 

 نی ناى چند تا کهش کو رستَران اٍندم پسرى این با نن فًهید نی تهنا اگٌ. کردم نن نن یکو
 :گفتو ٍ گذاشتو کنار رٍ تردید. سرم تَ کَبیدش

 .رستَران اٍندم االنو. بابا ٍ نانان خاک سر رفتو سرصبح خب...خ_ 

 .شد بلند يهزنان سپًر بلند يای سرفٌ ٍ تهنا بلند جیغ صدای

 آرى؟ دیگٌ رستَران رفتی نن بدٍن چی؟_ 

 پر لحن با خَدش کٌ بدم جَاب خَاستو يل گرفتو، نی سپًر سهت بٌ رٍ آب لیَان کٌ يهَنطَر
 :گفت تردیدی

 .سریع تند زٍد. یگانٌ باش پاسخگَ بَد؟ کی سرفٌ صدای اٍن رستَران؟ رفتی کی با_ 

 

 با. بشینٌ آرٍم آدم نحل نتَنست لحظٌ یٌ. کردم نگاى بَد شدى تر آرٍم کهی کٌ سپًر بٌ حرص با
 :گفتو جَابش در ٍ اٍندم خَدم بٌ تهنا صدای

 ...چیز... پسرى این با... خب ام،_ 

 :دادم ادانٌ ٍ کردم نازک چشهی پشت سپًر شدى گرد يای چشو دیدن با

 .رستَران اٍندم رستگار آقای با_ 
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 .شد غذاش نشغَل ٍ داد تکَن تاسف با سری سپًر

 :گفت حرصی صدای با ٍ شد لَد جانیٌ چند از بعد تهنا

. دیگٌ يیچی  رستَران؟ باياش رفتی حاال اٍند؟ نی بدش بدقَارى زرافٌ اٍن از بَد کی. دیگٌ آرى_ 
 ...کٌ انشبو. کن انتخاب سیسهَنی باياش برٍ بعدشو

 :گفتو عجلٌ با ٍ حرفش ٍسط پریدم

 .گلو نراحهی چیٌ، نزاحو. باش خَدت نَاظب يو تَ. عزیزم آرى_ 

 :گفت حرصی لحن با

 خَشٌ؟ حالت خَدت؟ برای گی نی داری چی. بترکی_ 

 :گفتو ٍ زدم نصنَعی لبخند

 .بینهت نی. ندارم کاری گلو نٌ_ 

 .شَ آٍارى_ 

 .کردم قطع خداحافظی از بعد ٍ زدم لبخندی

 .انداختو بَد شدى سرد کٌ غذام بٌ نگايی

 :گفتو کرد نی نگايو خندٍن چشهای با کٌ سپًر بٌ رٍ نشکَک ٍ باال آٍردم رٍ سرم

 برداریٌ؟ فیلو انرٍز دٍنستی نی تَ_ 

 :زد لب ریلکس خیلی ٍ زد لبخندی

 !کشَندم؟ خَدم دنبال رٍ تَ چی برای کردی فکر پس. اٍيَم_ 

 :غریدم شدى قفل يای دندٍن بین از. کنو کنترل رٍ خَدم بتَنو تا بستو رٍ چشهام
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 بگی؟ بًو زٍدتر اینَ نردی نی_ 

 :گفت دراری حرص لحن با ٍ کرد نَچی نَچ

 !نحترم نسبتا خانَم يا  بزنٌ حرف اینجَری خَدش از بزرگتر با آدم نیست خَب_ 

 :گفتو آرٍم خَدش نحل

 .کنو نی کانل رٍ نسبتا اٍن کنی رفتار نحترنانٌ اگر. ننٌ زندگی قانَن این. خَدش نحل يرکی با_ 

 .داد تکَن ٍسری نشست لبش کنج کجی لبخند

 :گفت غذام بٌ اشارى با 

 .فعال بخَر_ 

 .شدم غذا نشغَل ٍ گرفتو ازش رٍ پیرٍزم نگاى

 نايار این خاطر بٌ داشتو، ٍجَدش بٌ نسبت کٌ حرصی تهام با نن ٍ شد سرٍ کانل سکَت در نايار
 .بَدم نهنَن ازش

 .دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو ٍ کردم پاک رٍ لبو ظرف، کنار رنگ صَرتی دستهال با

 .نشست نی دل بٌ عجیب زیرپَستیش يای نحبت گايی کٌ جدی ٍ بلند قد پسر یٌ

 :گفت تعلل کهی با ٍ داد قَرت رٍ لیَان داخل دٍغ از ای جرعٌ ٍ کرد بلند رٍ سرش

 نداری؟ نیاز چیزی شد؟ تهَم_ 

 .کردم تشکر لب زیر ٍ دادم تکَن ننفی نعنی بٌ سری

 .شدیو بلند يهزنان ٍ داد رٍ جَابو آرٍم نتقابال يو اٍن

 :گرفت سهتو رٍ ناشین سٍَیچ اٍندیو پایین کٌ يا پلٌ از
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 .یام نی کنو نی حساب ننو. ناشین تَ برٍ تَ_ 

. انداختو ساعتو بٌ نگايی. زدم بیرٍن رستَران از ٍ کردم کج رٍ لبام. رفت نن، بٌ تَجٌ بدٍن بعد ٍ
 .بَد نَندى باقی دیگٌ نیو ٍ ساعت یک فیلهبرداری شرٍع تا ٍ بَد نیو ٍ یک

 .نشستو حرص با ٍ ناشین سهت رفتو

 کنو؟ کو رٍ نفر یٌ این رٍی تَنو نهی نن چرا آخٌ

 تصهیو یک طی ٍ زدم شیطانی لبخند داشت، قرار ناشین داشبرد رٍی کٌ سفیدی کاغذ دیدن با
 .درآٍردم جیبو از رٍ رنگو آجری رژ ناگًانی،

 

 ••• سپًر# •••

 

 .کردم حرکت ناشین سهت آرٍم

 بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم نتعجب یگانٌ خالی جای دیدن با کٌ کنو باز رٍ ناشین در خَاستو رسیدنو، با
 .انداختو نگايی اطراف

 

 کاری شاید اینکٌ احتهال بٌ. شد  نهی دیدى اطراف اٍن کسی ٍ بَد خلَت ساعت این تَ خیابَن
 تعجب با بَد افتادى رٍش کٌ رژ یٌ ٍ کاغذ دیدن با کٌ ناشین تَ نشستو گردى نی بر زٍد ٍ داشتٌ
 .داشتو برش

 .رستگار آقای نهنَنو نايار بابت از"
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 دشهن. کردی نًهَنو نايار یٌ اذیتات يهٌ تالفی بٌ ٍ کردی عهل ات ٍظیفٌ بٌ کٌ خَشحالو
 "یگانٌ" خَنیت

 اٍن بٌ کٌ خَدنٌ تقصیر اصال. گرفت نی حرصو بیشتر خَندن بار ير با ٍ خَندم رٍ نانٌ بار چند
 بٌ ٍ زدم استارت دقیقٌ چند از بعد ٍ کشیدم عهیقی نفس ٍ بستو رٍ چشهام. دادم رٍ پررٍ بچٌ

 .نیستو سپًر نکنو آدم رٍ دختر این اگٌ. رٍندم اش خَنٌ سهت

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 تَنٌ نی حالی چٌ نانٌ اٍن خَندن از بعد سپًر اینکٌ تصَر از حتی. شدم پیادى آژانس از خندٍن
 . گرفت نی ام خندى يو باشٌ داشتٌ

 .ٍاحدم سهت رفتو آسانسَر از شدن پیادى از بعد ٍ گذشتو البی از

 ...کٌ ببندم رٍ در خَاستو. تَ رفتو ٍ چرخَندم در تَ رٍ قفل

 .بانَ خدنتتَن در بَدیو_ 

 .سهتش برگشتو تعجب با

 با. بَد زدى زل بًو خندٍن چشهای ٍ غرٍر با ٍ بَد کردى فرٍ جینش شلَار جیب تَ رٍ دستاش جفت
 :گفتو آرٍم ٍ اٍندم خَدم بٌ سرش کردن کج

 کنی؟ نی چیکار اینجا_ 

 :کرد اشارى باز نیهٌ در بٌ ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 .برات گو نی_ 
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 .شد ٍارد کنارم از آرٍم ٍ داد يل رٍ در باشٌ نن جانب از حرفی ننتظر اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 .کردم نگاى خالیش جای بٌ نبًَت

 !داری؟ نگٌ پا سر کی تا رٍ نًهَنت خَای نی. دیگٌ بیا_ 

 بًش ٍ يو تَ کشیدم رٍ ابرٍيام دقیقٌ چند از بعد. کردم نگاى پررٍیی يهٌ این بٌ گرد چشهای با
 .شدم نزدیک

 :زدم لب ٍ آٍردم باال تًدید ننظَر بٌ رٍ ام اشارى انگشت

 اینجا؟ اٍندی چرا. بیرٍن برٍ بیا_ 

 :گفت ٍ کرد نَچی نَچ

 .ازم کنی نَازی نًهَن اینجَری نداشتو انتظار اصال_ 

 :گفتو تهسخر با ٍ کهرم بٌ زدم رٍ دستام

 !نٌ؟. دیگٌ ناخَندى نًهَن_ 

 کٌ دید ام چًرى تَ چی دٍنو نهی. شد نزدیک بًو قدنی ٍ چرخَند پذیرایی تَ رٍ چشهاش
 :گفت ٍ زد پَزخندی

 ٍ بشٌ جبران تَنست نی يو ای دیگٌ طَر اذیتام بگو اٍندم فقط. خانَم ندارم کاریت فعال. نترس-
 !!نرفتیو سیسهَنی خرید برای ينَز نا اینکٌ

 .کردم نگاش گنگ

 

. دیگٌ يیچی  رستَران؟ باياش رفتی حاال اٍند؟ نی بدش بدقَارى زرافٌ اٍن از بَد کی. دیگٌ آرى"
 .کن انتخاب سیسهَنی باياش برٍ بعدشو
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 ..."کٌ انشبو

 تهنا ٍ نن حرفای اینکٌ تصَر از حتی. ایستادم جام سر سیخ گَشی پشت تهنا يای حرف یادآٍری با
 .اٍند نی بند نفسو يو شنیدى رٍ

 :گفتو ٍ دادم تکَن سری تردید با

 چیٌ؟ سیسهَنی چی؟ یعنی... ی_ 

 .زد ای بانزى لبخند

 ...ٍ سیسهَنی ٍ انشب. دیگٌ کردن عرض دانشَر خانو کٌ يهَنی. رفت یادت زٍد چقدر. بابا ای_ 

 با. شد نی رٍم بٌ رٍ پسر نصیب کٌ بَد سکَت بار، ير انا بگو چیزی تا کردم باز باری چند رٍ دينو
 نی تکَن بای بای حالت بٌ رٍ دستش کٌ يهَنطَر ٍ رفت عقب قدنی چند ام، شکٌ حالت دیدن
 :زد لب داد

 پسر برای يیجدى نحبت چیزای راجب دٍستات با داری ٍقتی بعد بٌ این از انا. گذشت کٌ نا از_ 
 .نباشٌ اسپیکر رٍ گَشیت کٌ کن جهع حَاستَ کشی، نی نقشٌ نردم بستٌ گَش ٍ چشو

 کرد کج رٍ لباش گرفت، نی سرچشهٌ نانٌ اٍن از کنو فکر کٌ تهسخرآنیزی ٍ نسخرى لحن با بعد ٍ
 :گفت ٍ

 ! "خَنی دشهن"  خداحافظ،_ 

 

 .کَبیدم سرم تَ حرص با بعد ٍ دٍختو چشو رفتنش بٌ باز دين با

 تا رفتو اتاقو سهت بٌ کردم عَض رٍ لباسو اینکٌ از بعد ٍ کشیدم سرم از رٍ شالو ٍ زدم غر لب زیر
 .بعد برای بهَنٌ يو تهنا کاری گند تالفی. کنو استراحت کهی
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 .کنو استراحت کهی ٍ ببندم رٍ چشهام انرٍز بد ٍ خَب اتفاقات بٌ کردن فکر بدٍن کردم سعی

_______________________ 

 .پایین رفتو عجلٌ با ٍ زدم چنگ کاناپٌ رٍی از رٍ رنگو ای سرنٌ کیف

 .دادم رٍ لَکیشن آدرس شدن سَار از بعد ٍ رفتو بَد ننتظر کٌ آژانسی سهت بٌ

 تهنا پرفتَح رٍح بٌ کٌ يایی فحش چٌ نن ٍ کرد نی گلٌ ترافیک ٍ گرٍنی از فقط رانندى راى تَ
 !نکردم عنایت

 :زدم غر لب زیر ٍ انداختو داد نی نشَن رٍ نیو ٍ سٌ کٌ رنگو نشکی نچی ساعت بٌ نگايی

 ذاری؟ نی قال ننَ حاال. تهنا کنٌ کارت چی بگو خدا. شد دیر. نَچ_ 

 .دٍختو چشو خیابَن بٌ بعد ٍ رانندى بٌ زار قیافٌ با ناشین پت پت با

 داخل از پنجايی یٌ کالفٌ. رفت ناشینش کاپَت سهت بٌ ٍ شد پیادى ناشین از سراسیهٌ رانندى
 .شدم پیادى ٍ برداشتو کیفو

 :گفتو آرٍنی نسبتا صدای با. بَد نشغَل ٍ بَد شدى خو کهر تا رانندى

 آقا؟_ 

 :گفت ٍ کرد بلند رٍ سرش

 رٍ شها کسی نیست خَب بشینید  شها. کنو نی درستش االن خدا بٌ شدید؟ پیادى چرا خانو. ا ى_ 
 .ببینٌ

 .سهتش برگشتو دٍبارى ٍ انداختو خلَت خیابَن بٌ نگايی

 رم نی پیادى. نیست زیادی فاصلٌ يو نقصد تا. آقا دارم عجلٌ نن_ 
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 :گفت ٍ شد نشغَل گردنش دٍر دستهال با کٌ گرفتو سهتش رٍ تراٍل بعد ٍ

 .شدم شها شرنندى نن. خدا رٍ تَ ببخشید_ 

 :گفتو ٍ کردم تر صهیهانٌ کهی ٍ لحنو

 .شرنندى دشهنتَن. حرفیٌ چٌ این_ 

 :دادم ادانٌ پَل بٌ کَتايی اشارى با

 ...کهٌ اگر بگیرید؟ خَاید نهی_ 

 :گفت ٍ کرد قطع رٍ حرفو

 .يست يو زیاد. دخترم نٌ_ 

 تند پا خداحافظی از بعد ٍ ندادم اجازى کٌ بدى رٍ پَل باقی تا برد جیبش داخل رٍ دستش بعد ٍ
 .تر باال خیابَن چند سهت کردم

 دیدن با ٍ کردم بلند رٍ سرم ٍحشت با پام، جلَی درست ناشینی ترنز با کٌ بَدم نرفتٌ قدم چند
  سَار ٍ کردم باز رٍ ناشین در خَدم بگٌ چیزی اینکٌ از قبل ٍ فرستادم بیرٍن نانند آى رٍ نفسو سپًر،
 .شدم

 .کردم سالم آرٍم ٍ گرفتو نتعجبش چًرى از نگايو

 :گفت ٍ اٍند خَدش بٌ جانیٌ چند از بعد

 .کنیو سَار دعَا ٍ جنگ بدٍن رٍ شها تَنستیو بار یٌ عجب چٌ. سالم علیک_ 

 :گفتو دراری حرص لحن با بستو نی رٍ کهربندم کٌ يهَنطَر

 .باشی شخصیو رانندى ذارم نی ٍ دم نی بًت يا سعادت این از بازم باشی خَبی پسر_ 
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 .کرد دراز پخش سهت رٍ دستش ٍ  رفت کَتايی غرى چشو

 .کرد تر آرٍم ٍ آرٍم يو رٍ نن نفس خَد بٌ خَد شد پخش ناشین فضای تَ کٌ آرٍنی آينگ

 :گفت دقیقٌ چند از بعد

 !فیلهبرداری سر ری نی داری تاخیر با يو باز_ 

 :گفتو ٍ سهتش برگشتو طلبکار

 نٌ؟ شها دارم تاخیر نن! یای نی داری نن با يهزنان يو خَدت شها_ 

 :گفت بدى رٍ جَابو اینکٌ بدٍن ٍ کشید لبش گَشٌ بٌ رٍ دستش

 بَدی؟ پیادى چرا حاال_ 

 :گفتو ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 .برم رٍ راى ادانٌ پیادى شدم نجبَر. شد خراب ناشینش آژانس رانندى_ 

 :گفت ٍ زد نیشخندی

 يَم؟. شدم ظاير نجات فرشتٌ یٌ نحل نن يو بعدش_ 

 :زدم لب کانل صداقت با ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو

 .بخَرى دردم بٌ رٍزی یٌ خَنیو دشهن کردم نهی فکر يیچَقت راستش_ 

 

 .کرد بیشتر رٍ نَزیک صدای  نحَی پَزخند از بعد ٍ گفت کشداری يَم

 .رفتو گریو يای بچٌ سهت بٌ عجلٌ با ٍ شدم پیادى لَکیشن بٌ رسیدن با
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 .زد نی حرف بَد گرفتٌ کٌ ای تقلبی آرایشی کرم از غر غر با ٍ بَد ایستادى گریهَر کنار تهنا

 :گفت ٍ کرد ام نگاى چپ چپ ٍرٍدم با

 گذشت؟ خَش. کردی دیــــر کٌ يو چقدر! عجب چٌ_ 

 :گفتو دراری حرص لحن با

 .عزیزم بَد عالی_ 

 :گفت ٍ بًو دٍخت رٍ نگايش کنجکاٍی با سها

 یگان؟ بَدی رفتٌ کجا نگٌ_ 

 :گفت سها بٌ خطاب یَند نی سهتو کٌ يهَنطَر تهنا کنو باز لب اینکٌ از قبل

 دن؟ نی راى کجا نن بدٍن رٍ این آخٌ. عزیزم جا يیچ_ 

 .کشَند کنار بٌ رٍ نن ٍ گرفت پًلَم از نیشگَنی تهنا ببینو رٍ سها ٍاکنش اینکٌ از قبل

 !دیدنی یگانٌ، کنو سرٍیس ازت نن دينی یٌ يَم؟. بَد عالی خیلی کٌ_ 

 :گفت ٍ خندیدم نخَدی

 !شدم بديکار يو چیزی یٌ انگار_ 

 :دادم ادانٌ کهر بٌ دست بَد زدى کٌ گندی یادآٍری با

 سپًر ٍ بَد اسپیکر رٍ گَشی گفتی نی رٍ پرتا ٍ چرت اٍن داشتی تَ کٌ نَقع اٍن دٍنی نی اصال_ 
 شنید؟ رٍ يهٌ

 شرٍع بلندی صدای با ٍ شد باز نیشش کو کو انا کرد ام نگاى شدى گرد چشهای ٍ بًت با اٍل تهنا
 :گفتو يهچنان انا بَد گرفتٌ ام خندى يو خَدم. خندیدن بٌ کرد
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 .بردی جلَش رٍ آبرٍم_ 

 :زد لب ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 بًت کردید؟ کارا چی گفتید؟ چیا خَردی؟ چی رستَران؟ رفتی باياش چرا اصال چٌ؟ نن بٌ_ 
 داد؟ پیشنًاد

 نرگ آرزٍی يزارم بار برای انرٍز شد باعخ سرم پشت از سپًر صدای کنو باز لب نن اینکٌ از قبل
 .کنو

 خانو نکن عجلٌ شها. کنو پیادى جان یگانٌ سر نَقع بٌ رٍ دستَراتتَن تهام کنو نی سعی! بٌ بٌ_ 
 .دانشَر

 رنگ بٌ رنگ کهی از بعد سپًر دیدن با ٍ کرد باز آرٍم بَد بستٌ زدن حرف برای کٌ رٍ چشهاش تهنا
 .گذشت کنارم از شدن

 .شدم خیرى خندٍنش چشهای بٌ ٍ سپًر سهت برگشتو زاری حال با

 .بگذرم کنارش از شد ننتظر کَتايی تعظیو از بعد ٍ کرد باز برام رٍ راى ٍ داد تکَن رٍ سرش

 .تهنا ٍ سها سهت رفتو حرص با ٍ کَبیدم زنین بٌ رٍ پام

 

 ندت برای نن کٌ نعناست این بٌ این ٍ کردیو برداشت يو رٍ سریال سکانش آخرین گریو، از بعد
 .شدم نی خالص رستگار سپًر شر از طَالنی

 .بًش شدم خیرى زار حال با تهنا صدای با کٌ بَد نگذشتٌ خَشحالیو از جانیٌ چند

. نا خَنٌ ریو نی ٍ کنی نی جهع رٍ ٍسایلت ریو نی االن. شهال سهت کنیو نی حرکت فردا. خب_ 
 .يا بچٌ با قرار سر ریو نی يو با يو صبح
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 :گفتو ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام

 بگو؟ بًت چطَر. یام نهی نن نن؟ خَاير جان؟ تهنا_ 

 :گفت ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 نی رٍ سپیرا بیای خَای نهی اگر. بیارم خَدم با حتها رٍ تَ کردى سفارش. یاد نی دارى يو سپیرا_ 
 يَم؟. شٌ نهی بیخیال نرسٌ، برسٌ، خَاد نی کٌ چیزی بٌ تا کٌ دٍنی نی. جَنت بٌ اندازم

 .شد سَار ٍ کرد ناشینش بٌ ای اشارى خندى با کٌ شدم خیرى بًش حرص با

 

________________ 

 

 :گفت بَدم ایستادى جَن الًٌ کنار کٌ نن بٌ رٍ ٍ صندٍق تَ گذاشت رٍ چهدٍنو تهنا

 .دیگٌ بریو یگانٌ، شد دیر_ 

 حرکت تسها با خداحافظی از بعد ٍ کردم خداحافظی عهَ ٍ خالٌ از کشیدم نی خهیازى کٌ يهَنطَر
 .کردیو

 يو انرٍز ٍ بَدم چهدٍن کردن جهع نشغَل شب از پاسی تا تهنا تًدیديای ٍ دستَر بٌ دیشب
 نظر بٌ آلَد خَاب ٍ کسل حد از بیش بَد شدى باعخ اینا يهٌ ٍ بَد کردى بیدارم شیش ساعت
 .برسو

 بٌ تَجٌ بدٍن نن ٍ زد نی حرف بَد کشیدى کٌ يایی نقشٌ ٍ تفریحات از ندام رٍ راى تهام تهنا
 .دادم نی تکَن تاکید بٌ سر آٍرد نی زبَن بٌ کٌ بلندی ٍ کَتاى جهالت

 .شدیو پیادى ناشین از بقیٌ، بٌ رسیدن با
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 . بَد شدى تشکیل راحتی نسبتا جهع   ٍ بَدیو سنی ردى یٌ در ٍ نجرد يهٌ کٌ بَد این سفر این خَبی

 تَ شد باعخ کرد نی نگاى يهٌ بٌ اخو با کٌ سپًر دیدن با کٌ بَد نگذشتٌ فکرم از جانیٌ چند ينَز
 .کنو صحیح رٍ ام جهلٌ دلو

 "يا بعضی گرفتن فاکتَر با البتٌ" 

 چشهام رٍی دست دٍ گرفتن قرار با کٌ تهنا سهت برم خَاستو ٍ کردم نازک براش چشهی پشت
 .ایستادم سرجام

 .نبَد سختی کار خیلی شناختنش. نشست لبو رٍ لبخندی لطیفش يای دست لهس با

 :کردم زنزنٌ لبخند با

 !سپیــرا_ 

 .کرد باز رٍ دستاش کٌ سهتش برگشتو آرٍم. برداشت چشهو از رٍ دستاش ای بانزى خندى با

 .دادم جا آغَشش تَ رٍ خَدم لبخند با

 :زد لب گَشو زیر گالیٌ با

 نعرفت؟ بی کجایی تَ نعلَنٌ_ 

 :گفتو ای پاشکستٌ ٍ دست لبخند با ٍ کشیدم بیرٍن بغلش از رٍ خَدم

 .عزیزم گذشتٌ دیدارنَن آخرین از رٍز دٍ فقط_ 

 :گفت زبَنی خَش با

 ...یعنی ساعت يشت ٍ چًل. ساعت يشت ٍ چًل یعنی رٍز دٍ. دیگٌ شد تنگ دلو خب_ 

 :گفتو ٍ حرفش ٍسط پریدم
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 .ببخشید. تَئٌ با حق. باشٌ باشٌ_ 

 .جهع سهت کشید رٍ نن بشو نانعش اینکٌ از قبل ٍ کشید رٍ دستو ٍ داد تکَن سری لبخند با

 :زدم لب آرٍنی صدای با يا بچٌ بٌ رسیدن با

 .سالم_ 

 تکَن سری شیطَنش چشهای اٍن با کٌ بَد سپًر تنًا دادن رٍ سالنو جَاب کٌ يا بچٌ تهام بین از
 .شد یارکشی نشغَل ٍ کشید صف بٌ رٍ يهٌ بعد ٍ داد

 .بردن نی حساب ازش يهٌ نَعی بٌ ٍ شد نی نحسَب جهعهَن بزرگ

 :گفت نطهئنی لحن ٍ لَدگی با سعید

 این نايار ٍ شام شد آخر نفر کی ير. کنیو نشخص رٍ جریهٌ ٍ جایزى یارکشی از قبل بیاید آقا_ 
 حلٌ؟. کنن عهل حرفش بٌ يهٌ يفتٌ این تَ باید شد اٍل کٌ يو کی ير. اٍنٌ با يفتٌ

 !خبرى چٌ اینجا ببینو تا دٍختو چشو تهنا بٌ نن ٍ حلٌ گفتن صدا یک يا بچٌ

... اٍنو. شینو نهی چرخٌ نی سرش تَ کَرس فکر اش رانندى کٌ ناشینی تَ نن بفًهٌ باید نسلها
 !شهال راى تَ اٍنو

 :شد بلند سپًر صدای کنو باز لب اینکٌ از قبل

 .تهنا ٍ نًدی ٍ سعید ٍ نن. يا سرگرٍى اٍل_ 

 :شد بلند سپیرا اعتراض صدای کٌ بگٌ چیزی خَاست تهنا

 .یایو نی تَ با یگانٌ ٍ تهنا ٍ نن. سپًر نٌ_ 

 .کرد اعالم رٍ نَافقتش ذٍق با تهنا کٌ کنو نخالفت خَاستو ٍ سهتش برگشتو تعجب با
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 کاری خَب. بخَرن شکست دختر یٌ دست از آقایَن این خَاست نهی دلو ٍاقعا. سپیرا ایَل_ 
 .نذاشتی کٌ کردی

 . خَندن کری بٌ کردن شرٍع يو نًدی ٍ سعید ٍ خندیدن يهٌ حرفش این با

 رٍ؟ نن حال فًهید کی انا

 لحظٌ؟ اٍن چرخید نی چی سرم ٍ دلو تَ فًهید کی

 :گفت جهع بٌ رٍ کرد، نًهَن رٍ تهنا کٌ آشکاری پَزخند از بعد سپًر

 کنید؟ نی رقابت کدٍنتَن رضا ٍ نًرداد بین از. خب_ 

 .ناشین تَ رفتن يهٌ ٍ کرد اعالم رٍ نَافقتش ٍ داد تکَن سری نًرداد

 .رفتن برٍنٌ نًرداد بَد قرار کٌ تهنا ناشین سهت بٌ رضا ٍ نسا ٍ یاسهین

 .شدن جاگیر سعید ناشین تَ يو نریو ٍ ستایش ٍ انیر

 

 .کردم نگاى تهنا بٌ دستو شدن کشیدى با

 :گفت صَرتو بٌ نگرانی نگاى با

 پریدى؟ رنگت چرا خَبی؟_ 

 :گفتو ٍ کردم نگاى يا بچٌ بٌ بغض با

 . تهنــا بزنو سکتٌ باید رٍ راى کل نگفتی. بذارن نسابقٌ خَان نی نگفتی! نبَد این قرارنَن_ 

 :گفت کرد نی نگايهَن اخو با کٌ يهَنطَر. بًش دٍختو رٍ نگايو سپًر بلند صدای با

 .دیگٌ بیاید دخترا؟ شدى چیزی_ 

 



 59                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت ٍ سهتو برگشت تهنا

 .نباش نگران. بًت دم نی قَل. یگانٌ شٌ نهی يیچی_ 

 ٍ برن کٌ گفت يا بچٌ بقیٌ بٌ خطاب سپًر. گرفتو دستام بین رٍ سرم ٍ کشیدم دستش از رٍ دستو
 .شد نزدیک بًهَن بَد صَرتش جدانشدنی جزٍ کٌ يایی اخو با بعد

 قبل ٍ کنو پاک رٍ احتهالی يای اشک تا کشیدم ام گَنٌ بٌ دستی. ببینٌ رٍ ضعفو خَاست نهی دلو
 . ناشینش سهت کردم حرکت کنٌ اذیتو ياش کنایٌ ٍ يا حرف با بخَاد ٍ برسٌ اینکٌ از

... راستش. شنیدم سرم پشت از رٍ تهنا يای قدم صدای. شد خیرى نن بٌ ٍ ایستاد شکٌ راى ٍسط
 درکو داشتو انتظار. داشت خبر کابَسام از اٍن. دٍنست نی رٍ نن ٍضعیت اٍن. بَدم دلخَر ازش
 .بدى قرار شدى انجام عهل در رٍ نن شکل بدترین بٌ اینکٌ نٌ کنٌ

 .شدم سَار ٍ کردم باز رٍ رانندى پشت   سهت   در   حرف بدٍن ناشین بٌ رسیدن با

 :گفت ٍ کرد قطع نختصر خداحافظی یٌ با رٍ تلفنش اخهام ٍ نن دیدن با بَد نشستٌ جلَ کٌ سپیرا

 عزیزم؟ شدى چی_ 

. بَد لبخند اسهش فقط کٌ لبخندی. بزنو لبخند کردم سعی ٍ دادم تکَن يیچی نعنی بٌ سری
 .کرد نی کجی دين بًو رانندى آینٌ از کٌ لبخندی

 ...کٌ لبخندی

 تَنست نی نَضَعی چٌ ٍ زدن نی حرف يو با داشتن کٌ فًهیدم سپًر ٍ تهنا زنان يو اٍندن با
 طبیعیو؟ غیر حاالت ٍ نن جز بحخ، این باشٌ داشتٌ

 .بشکنٌ رٍ سکَت داشت جرات کسی نٌ ٍ کرد نی حرکت نٌ. بَد سنگینی جَ

 .دٍرم اٍندن يا نَرچٌ بازم
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 .کردن نسخرى ٍ خندیدن بٌ کردن شرٍع بازم

 .شد شرٍع دٍبارى ٍ دٍبارى ٍ دٍبارى ياشَن کنایٌ

 !"کردی؟ کار چی اٍندنت با ببین" 

 "بَد لبخند شَن يهٌ لب رٍ شَن، پیشَنی رٍ اخو جای بٌ االن نبَدی تَ اگٌ" 

 "يهـــیشٌ. نحسی يهیشٌ تَ" 

 يَا با تَنستو نن ٍ داد جَاب باالخرى بشٌ اشکام ریختن نانع کٌ سدی ساختن برای تالشو تهام
 .بَدم قَرت رٍ بغضو

 :زدم لب ای گرفتٌ صدای با بَد شدى خیرى بًو آینٌ از کٌ سپًر بٌ رٍ

 .رفتن يهٌ کنید؟ حرکت خَاید نهی_ 

 کٌ شرایطی ير تحت رٍ سفر این گرفتو تصهیو انا کرد نی اذیتو کهی سپیرا ٍ تهنا نگاى سنگینی
 .نکنو زير براشَن شدى

 از دلو اینکٌ برای نن ٍ کرد حرکت يا بچٌ با يهاينگی از بعد ٍ زد استارت جانیٌ چند از بعد سپًر
 .خَابیدم نحال ٍ دادم تکیٌ شیشٌ بٌ رٍ سرم ٍ بستو رٍ چشهام نلرزى سرعت يهٌ این

  َ  سپًر تَسط کنو فکر کٌ نَزیکی پخش صدای با دقیقٌ چند از بعد ناشین سنگین   يهچنان ج
 ...ٍ شکست باشٌ شدى رٍشن

 "حکایت" این شد شرٍع

 

________________ 
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 تَ؟ خَابی نی فقط کنی نی پیدا کٌ جایی ير چرا دیگٌ پاشَ یگانٌ؟_ 

 :گفت ٍ زد کنار صَرتو رٍی از رٍ شالو کٌ گفتو نانفًَنی يَم

 .رفتن يهٌ. ببینو پاشَ_ 

 :گفتو تهنا حرصی چًرى بٌ رٍ ٍ دادم فاصلٌ يو از کهی رٍ ام خستٌ يای پلک

 رفتن؟ کجا_ 

. نکنیو ضعف ٍ بخَریو چیزی یٌ کٌ داشتن نگٌ رايی بین کافٌ یٌ يا بچٌ. بخَرن صبحانٌ رفتن_ 
 .نعطلو کٌ ساعتٌ نیو تَ لطف بٌ البتٌ

 .کردم درست رٍ شالو کالفٌ ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو

 خندى بلند صدای بٌ تَجٌ با يا بچٌ کردن پیدا. تهنا سهت رفتو ٍ شدم پیادى ناشین از حَصلٌ بی
 .نبَد سختی کار يو خیلی ياشَن

 صبحانٌ از بعد ٍ شدیو قاطی جهع با نرٍر بٌ يو تهنا ٍ نن. نشستو سپیرا کنار بًشَن رسیدن با
 .يا ناشین سهت کردیو حرکت يو با يهٌ

 يای خندى صدای گايی ٍ کردن نی پچ پچ يو با يو سپیرا ٍ تهنا. نداشتو خَابیدن حس دیگٌ
 .رسید نی گَش بٌ کَتايشَن

 :گفتو آرٍنی صدای با سپًر بٌ خطاب ٍ کشیدم جلَ کهی رٍ خَدم

 برسیو؟ تا نَندى دیگٌ چقدر_ 

 :گفت ٍ انداخت بًو کَتايی نگاى آینٌ از

 شدی؟ خستٌ چطَر؟. ساعت دٍ الی یک_  

 :گفت ٍ خندید آرٍم کٌ دادم تکَن تایید نعنی بٌ رٍ سرم
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 خَش خیلی تَ یا سازى نی بًت خیلی نن ناشین حاال! بَدی خَاب يو رٍ راى نصف خَبٌ_ 
 ؟!خَابی

 با سپًر بٌ رٍ نیست نا بٌ حَاسشَن کٌ شدم نطهئن ٍقتی سپیرا، ٍ تهنا بٌ کَتايی نگاى از بعد
 :گفتو اخو

 .بزنو حرف بايات آدم نحل نداری لیاقت تَ انگاری_ 

 :گفت عهیقی لبخند با ٍ گرفت رٍ صَرتش پنًی ٍ پت لبخند

 حرص ٍقتی فقط کٌ بَدم گفتٌ. شٌ نی تنگ حرصیت صَرت برای دلو کٌ کنی فکر تَنی نی تَ_ 
 ...کهی خَری نی

 .بپریو يهزنان سپًر يو ٍ نن يو شد باعخ ٍ شد قطع سپیرا بلند صدای با دارش نیش جهلٌ

 .نیری نی بعدش ساعت نیو تا ٍ خَری نی کٌ يهَنایی از. خَاد نی لَاشک دلو! سپــــًر_ 

 :گفت ٍ سهتو برگشت باشٌ سپًر طرف از جَابی ننتظر اینکٌ از قبل ٍ

 لَاشک کلی فرٍش دست یٌ از شهال راى تَ سپًر ٍ" شایان" پسرعهَم با بار یٌ! یگانٌ دٍنی نهی_ 
 بیهارستان بٌ کارنَن کٌ خَردیو لَاشک بس از شایان ٍ نن انا يیــچی، کٌ سپًر این. گرفتیو
 !شنَی نی چیزی یٌ گو نی چیزی یٌ بَدا، لَاشک یگانٌ انا، کشید

 لبخند با داد نی تکَن يَا تَ رٍ دستش ندام ٍ زد نی حرف تاب ٍ آب با سپیرا کٌ ندت تهام تَ
 .گذشتٌ سهت کشید پر فکرم. کردم نی نگاى بًش

 !دلو رٍ نَند ٍ داغ شد نهکن شکل بدترین بٌ کٌ ای گذشتٌ

 ياش خَردن لَاشک از کٌ داری خندى گايی ٍ غریب ٍ عجیب خاطرات از سپیرا بٌ خطاب تهنا
 حس زبَنو زیر رٍ لَاشک ترش ٍ نلس نزى کٌ بار آخرین کردم، فکر این بٌ نن ٍ زد حرف داشت
 !بَدى ک ی کردم
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 نگاى با نگايو کٌ بیرٍن نَاز چشو ننظرى سهت برگردم خَاستو ٍ گرفتو سپیرا ٍ تهنا از رٍ نگايو
 .کرد تالقی سپًر

 نی رٍ نن کَتايی ندت برای کٌ يایی خیلی نگاى تَ کٌ بَد چیزی این ٍ سَال از بَد پر نگايش تَ
 .کرد نی يَیدا شناختن

 از زیادی سرعت با کٌ دٍختو يایی ناشین بٌ ٍ گرفتو نرنَزش چشهای از سختی بٌ رٍ نگايو
 .گذشتن نی کنارنَن

 

 بٌ آخر در ٍ سپیرا ٍ تهنا بٌ رٍ نگايو ناشین سرعت شدن کو با کٌ بَد نگذشتٌ ای دقیقٌ چند ينَز
 .دٍختو سپًر

 :زد لب پرسشگری لحن با ٍ اٍند حرف بٌ سپیرا نن از قبل

 سپًر؟ شدى چی_ 

 جلَ يای الستیک بٌ نگايی. شد پیادى ٍ داشت نگٌ رٍ ناشین بدى جَابی اینکٌ بدٍن ٍ اخو با سپًر
 .نبَد سختی کار خیلی افتادى اتفاقی چٌ اینکٌ تشخیص. زد بًشَن نحکهی نسبتا لگد ٍ انداخت

 .شدم پیادى ناشین از

 :گفتن نق نق با يا الستیک ٍضع دیدن با ٍ شدن پیادى يو تهنا ٍ سپیرا

 .شیو نی آخر کٌ اینجَری! بابا ای_ 

 . کٌ ندارى کاری. کنیو نی عَض االن_ 

 :گفتو سپًر بٌ رٍ ٍ خریدم جَن بٌ رٍ سپًر ٍ سپیرا نتعجب نگاى حرفو این با
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 داری؟ زاپاس_ 

 بیرٍن صندٍق از رٍ جک ٍ زاپاس ٍ رفتو صندٍق سهت بٌ لبخند با داد تکَن تایید بٌ سری ٍقتی
 .کشیدم

 بَد گفتٌ کٌ رٍ ٍسایلی يو نن ٍ کرد بلند رٍ الستیک. کهکو اٍند يو سپًر لحظٌ چند از بعد
 .کنارش رفتو ٍ برداشتو

 دٍر کهی نا از گرفتن عکس برای کٌ سپیرا ٍ تهنا از رٍ نگايو اینکٌ از بعد نن ٍ شد نشغَل عجلٌ با
 .نکنو فکر کنو رفتار دخترا نحل نتَنستو ٍقت يیچ چرا اینکٌ بٌ کردم سعی گرفتو، بَدن شدى

 :گفت ٍ انداخت بًو نگايی سپًر کردیو عَض رٍ الستیک اینکٌ از بعد

 .باشی داشتٌ يو رٍ کارا این عرضٌ کردم نهی فکر. اٍند خَشو_ 

 :گفتو حرصی لحن با ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

! کٌ نداری لیاقت. بیاد در جَنت تا کنی خرج پَل يفتٌ این تَ قدر این ٍ بشی آخر ذاشتو نی باید_ 
 تشکرتٌ؟ جای

 :گفت  کَتايی تعظیو از بعد ٍ گذاشت سینٌ رٍی دست ای نسخرى حالت با ٍ خندید گلَ تَ

 !کردی عَض رٍ ناشین زاپاس نحال کٌ نهنَنو خیلی. بانَ بلٌ! اٍى_ 

 :گفتو غرٍر با ٍ دٍختو دستام بٌ رٍ نگايو

 نیستو؟ بلد کردی فکر_ 

 .سَزٍند رٍ خالدٍنو فیًا تا نیشخندش

 بلدی؟_ 

 .يو تَ کشیدم رٍ اخهام
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 .کنی انتحان تَنی نی_ 

 :گفت کرد پاک دستهال با رٍ دستاش اینکٌ از بعد ٍ شد بلند

 .نًهترى دٍستت دستَرات کردن عهل فعال. کنیو نی انتحان ٍقتش بٌ اٍنو_ 

 با ٍ صَرتو رٍی کرد خو رٍ سرش کشید نی جلَ کهی رٍ شالو کٌ يهَنطَر ٍ شد نزدیک بًو بعد ٍ
 .کشید ام گَنٌ بٌ دستی شصت انگشت

 .رفت عقب کهی ٍ خندید کٌ کردم نگايش شدى گرد يای چشو با شکٌ

 :زد لب ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 دارن؟ رٍ چیزی چنین آرزٍی نفر چند دٍنی نی. خَدم زبَن بٌ. بَد تشکر نَعی يو این_ 

 رنگ بَدم نطهئن کٌ يام گَنٌ بٌ دستی ٍ اٍندم بیرٍن شکٌ حالت اٍن از سپیرا ٍ تهنا اٍندن با
 .کشیدم گرفتن

 .آٍردم در رٍ اداش دلو تَ ٍ فرستادم بیرٍن شتاب با رٍ نفسو

 "دارن؟ رٍ چیزی يهچنین آرزٍی نفر چند دٍنی نی" 

 !کردم نی يو تشکر ازش باید البد

 گَشی با ٍ بَد کردى فرٍ جینش شلَار جیب تَ دست نغرٍری حالت با کٌ کشیدم سهتش رٍ نگايو
 .زد نی حرف تلفنش

 !بیشعَر خَدشیفتٌ_ 

 :سهتش برگشتو يَل گَشو کنار درست سپیرا صدای با

 يَم؟. بیشعَر يو ٍ يست خَدشیفتٌ يو کٌ_ 
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ن با ٍ سپیرا سهت برگشتو ن ن   :گفت ٍ خندید کٌ کنو نالیش ناست خَاستو ن 

 .خَدشیفتٌ يو ٍ شعَرى بی يو. نَافقو بايات ننو. باش راحت_ 

 .شد دٍر ازم خندى با بعد ٍ

 .ناشین سهت رفتو ٍ دادم تکَن سری

 :گفت ٍ زد دست تحسین با الستیک دیدن با سپیرا

 !یگانٌ گرم دنت_ 

 :داد ادانٌ سپًر بٌ رٍ بعد ٍ

 بلدن؟ کارا این از رنگارنگت دخترای دٍست اٍن_ 

 :گفت نن بٌ اشارى با ٍ انداخت سپیرا بٌ چپی نگاى سپًر

 ...ٍ جک آٍردن تَ فقط این کرد؟ عَض این الستیکَ نگٌ_ 

 :شد قطع تهنا بلند صدای با حرفش باقی

 اٍنا بذاریو؟ بًتر ٍقت یٌ برای رٍ یگانٌ يای تَانایی سر بحخ ٍ کنیو حرکت دارید دٍست! ٍای_ 
 !بابا رسیدن

 يو تهنا ٍ نن ٍ ناشین سهت رفت سریع ٍ داد تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری يو سپیرا حرفش این با
 .شدیو سَار يو دٍشادٍش

 .رٍند باالیی سرعت با ٍ کرد حرکت فرنَن، پشت نشستن از بعد بالفاصلٌ سپًر
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 جز ناشین این تَ انا بَدم دلخَر ازش درستٌ. گذاشتو تهنا شَنٌ رٍی رٍ سرم ٍ بستو رٍ چشهام
 !باشٌ انگیز غو ٍ تلخ تَنٌ نی چقدر این ٍ کنو تکیٌ بًش تا نداشتو رٍ کسی اٍن

 يهچنان رٍ چشهام ناشین زیاد سرعت بٌ تَجٌ با انا نیَند چشهام بٌ خَاب نقصد بٌ رسیدن تا
 .داشتو نگٌ بستٌ

 .ننٌ ناشین این! اینا_ 

 :گفت پشتبندش کنو حسش تَنستو نی يو بستٌ چشهای با کٌ ذٍقی با سپیرا

 .بًشَن رسیدیو. سپًر آفرین. آرى_ 

 .شد بیشتر ٍ بیشتر ناشین سرعت جاش بٌ ٍ نرسید گَشو بٌ سپًر از صدایی

 .باشو تفاٍت بی کردم سعی نقصد بٌ رسیدن تا ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام

 .شدن پیدا بالفاصلٌ سپیرا ٍ تهنا ٍ ایستاد ناشین باالخرى ساعت دٍ_یکی از بعد

 .نشست بازٍم رٍی دست یٌ ٍ شد باز نن سهت در

 :گفتو آرٍم ٍ دستش سهت کردم کج رٍ سرم تهناست اینکٌ خیال بٌ

 .تَ دست از شدى کبَد بالو ٍ دست يهٌ نگیریا نیشگَن الکی. بیدارم_ 

 .کنو نی کبَد رٍ بًتری جايای کنو کبَد بخَام اگر نن_ 

 .سهتش برگشتو ٍ نشستو سرجام سیخ سپًر خندٍن صدای شنیدن با

 .بَد شدى قفل بازٍم دٍر دستش ينَز ٍ بَد شدى خو زانَ رٍ

 .شکست رٍ سکَت بلندش خندى صدای کٌ دید ام چًرى تَ چی دٍنو نهی
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 پیشش لحظٌ چند جهلٌ یادآٍری با کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ اٍندم خَدم بٌ لحظٌ چند از بعد
 :گفتو حرصی ٍ بازٍش بٌ کَبیدم نحکو. کشیدم يو تَ رٍ اخهام

 نسخرى؟ جهلٌ اٍن از بَد چی ننظَرت_ 

 بدٍن ای شدى جهع صَرت با. کشید رٍ کَتايو نَيای از ای ترى ٍ زد حرصیو چًرى بٌ نیشخندی
 :گفت سَالو بٌ تَجٌ

 .بدتر کَتاى نَ دخترای از. یاد نهی خَشو کَتاى نَيای از_ 

 .بردارى سرم از دست تا زدم دستش زیر دٍم بار برای رٍ دستو

 :زدم لب حرصی

 .بزنو تٌ از رٍ نَيام تَ از خَدم داشتن نگٌ دٍر برای الزنٌ پس جدی؟_ 

 .شد جهع لبش گَشٌ کو کو ٍ انداخت چشهام بٌ ای خیرى نگاى

 .رفت صندٍق سهت بٌ ٍ ایستاد صاف بگو چیزی خَاستو تا

 کنو؟ خَايی نعذرت باید شد؟ ناراحت یعنی. دٍختو چشو خالیش جای بٌ تعجب با

 .نخَاستن نعذرت ازم يیچَقت کردن ناراحت رٍ نن کٌ کسایی. انداختو باال ای شَنٌ

 پام از کهی راحتیو برای کٌ کفشایی پَشیدن از بعد ٍ زدم چنگ رٍ رنگو نشکی دستی کیف
 .شدم پیادى ناشین از بَدم، کردى جداشَن

 نی ٍ گرفتن نی عکس نختلف يای ژست با ندام کٌ دٍختو سپیرا ٍ تهنا بٌ رٍ نگايو حرصی
 !گذاشتن تنًا ای نسخرى نَجَد يهچنین با رٍ نن اٍنَقت خندیدن

 .کردم تکرار رٍ اش جهلٌ دلو تَ

 "کنو نی کبَد رٍ بًتری جايای کنو کبَد بخَام اگر نن" 
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 :زدم لب لب زیر ٍ دادم تکَن سری. گرفت رنگ يام گَنٌ جهلٌ عهق بٌ کردن فکر با

 !کنی کبَد ننَ تَ فقط کٌ نَندى يهین_ 

 

 جادٍ؟ ٍر ٍر کنی نی زنزنٌ لب زیر چی_ 

 :گفت نًربَنی با ٍ سهتو برگشت تهنا صدای شنیدن با يو سپیرا

 .عزیزم خَاب ساعت_ 

 :گفتو حرص با. کنار کشیدم رٍ تهنا ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 تنًا باياش رٍ نن ندام چرا نکردی؟ بیدارم چرا. یاد نهی خَشو پسرى این از نن دٍنی نی کٌ تَ_ 
 جَنو؟ بٌ اندازی نی اٍنو کٌ دی نی حرصو کو خَدت آخٌ؟ ذاری نی

 :گفت ٍ خندید نخَدی

 نگٌ؟ گفتٌ چی. زیرت زدى کبریت کٌ بینو نی_ 

 :آٍردم در رٍ سپًر ادای خَدم خیال بٌ ٍ کردم کلفت کهی رٍ صدام

 نی نن چشهای تَ زدى زل پسرى! ا ى ا ى ا ى. کنو نی کبَد رٍ بًتری جايای کنو کبَدت بخَام اگر نن_ 
 ...کن فکر! یاد نی بدم کَتاى نَ دخترای از گٌ

 .خندیدن بٌ کرد شرٍع بلند بعد ٍ کرد نگايو گرد چشهای با اٍل تهنا

 :گفت بریدى بریدى ياش خندى بین

 باشٌ خشن یاد نی يو بًش اتفاقا! عهل سرعت ایَل رسید؟ يو کردن کبَد بٌ کارتَن نن؟ جَن_ 
ٍ... 
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 .ناسید دينش تَ کردم نًهَنش کٌ ای غرى چشو با حرفش ادانٌ

 .عقب بٌ برگشتیو سٌ ير ناشینی شدید ترنز با بهَنٌ باقی ای دیگٌ حرف فرصت اینکٌ از قبل

 :گفت بَد دادى تکیٌ ناشینش بٌ سینٌ بٌ دست کٌ سپًر بٌ رٍ ٍ شد پیادى خندى با نًرداد

 نشدم؟ نتَجٌ نن کٌ گرفتید سبقت نا از کی شها! نیست قبَل آقا_ 

 :گفت ٍ کشید لبش گَشٌ بٌ دستی سپًر

 جانَی اطالع تا ناشینت تَ يا بعضی ٍجَد با آپشن این نتاسفانٌ کٌ خَاد نی بینا چشو نا دیدن_ 
 .ننتفیٌ

 .کشید گردنش بٌ دستی نًرداد ٍ شد رنگ بٌ رنگ نسا

 .شد بلند يهٌ ی خندى حرکت این با

 :گفت ٍ ایستاد کنارم سپیرا

 کنٌ؟ نهی نصیبو شن نی غیرفعال نا دیدن با کٌ اینا از یکی چرا خدا_ 

 :گفت ای نردٍنٌ صدای تن ٍ خندى با تهنا

 .عشقو برات شو نی غیرفعال خَدم نن بدى نشَن رخی یٌ تَ_ 

 بر قرار ٍ شدیو ٍیال ٍارد شد نشخص آخر ٍ اٍل نفر اینکٌ از بعد يهزنان، سعید ٍ نًدی رسیدن با
 .بکشن آقایَن رٍ انشب شام زحهت استراحت ساعت چند از بعد شد این

 نال رٍ يا اتاق نفر چًار بٌ نفر چًار جهع، کل ٍ نَندیو اتاق یٌ تَ یاسهین ٍ سپیرا ٍ تهنا ٍ نن
 .کردن خَدشَن

 .خَابید سردرد قرص یٌ با بَد نَندى بیدار رٍ راى کل گَیا کٌ یاسهین
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 .نَندم تنًا يو باز نن ٍ برد خَابشَن خستگی فرط از يو سپیرا ٍ تهنا

 .يهیشٌ نحل

  َ  .شدم خارج اتاق از جین شلَار يهَن با ٍ کردم عَض نشکی تیشرت یٌ با رٍ تنو نانت

 .خَابیدن يهٌ کٌ بَد نعنی این بٌ این ٍ رسید نهی گَش بٌ باال اتاقای از صدایی ٍ سر

 .برداشتو قدم آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ رفتو پایین يا پلٌ از

 .کنو پیدا قًَى تَنستو باالخرى گشتن کلی با

 .برگشتو عقب بٌ نحکهی يای قدم صدای با کٌ بَدم کردنش آنادى نشغَل

 نفرى شیش نايارخَری نیز رٍی ٍ شد آشپزخَنٌ ٍارد. کردم فَت کالفٌ سپًر دیدن با رٍ نفسو
 .نشست

 :گفت نن بٌ کَتايی نگاى از بعد

 .بریز نن برای يو فنجَن یٌ شد آنادى_ 

 :زدم لب کشیدم نی سرک یخچال بٌ کٌ يهَنطَر ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 چٌ؟ نن بٌ_ 

 :گفت نیشخند یٌ با ٍ کشید عقب رٍ صندلی

 حرفای بٌ باید خَبٌ این اعضای يهٌ اٍل يفتٌ تَ گذاشتیو کٌ شرطی طبق ٍ شدم اٍل نفر نن_ 
 .کنن عهل نن

 شَنٌ. بدم نشَن تفاٍت بی رٍ خَدم کردم سعی بازم بَدم ترکیدن حال در زٍرگَییش از کٌ حالی در
 :گفتو ٍ انداختو باال ای
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 !یاد نهی یادم چیزی نن_ 

 .شد بلند صندلی رٍی از حرکت یٌ با ٍ زد پَزخندی

 :گفت شد نی نزدیکو کٌ يهَنطَر ٍ کرد فرٍ جینش شلَار جیب تَ رٍ دستش يهیشگی عادت طبق

 چی؟ تَ. ندارم نشکلی کٌ نن. بیارم یادت تَنو نی خب_ 

 .سهتو شد خو کٌ کردم نگايش اخو با ٍ رفتو عقب کهی

 چشهام بٌ کَتايی نگاى از بعد کٌ فشردم سینک بٌ رٍ خَدم ترس با

 

 سفید فنجَن دیدن ٍ ایستادنش صاف با. برداشت فنجَن یٌ سرم پشت از ٍ کرد دراز دست ،...
 .شدم شرنندى چرخید سرم تَی کٌ ای نسخرى افکار از دستش تَی

 .دادم نشَن قًَى ریختن نشغَل رٍ خَدم ٍ سهتش کردم پرٍاز جَش، قًَى بٌ کَتايی نگاى با

 گذاشتو سینی داخل يو رٍ شکر. ریختو قًَى يو سپًر برای ٍ گذاشتو فنجَنو کنار اضافٌ فنجَن یٌ
 .انداختو پذیرایی بٌ نگايی تعجب با خالیش جای دیدن با کٌ سهتش برگشتو ٍ

 .بَد گذاشتٌ چشهاش رٍی رٍ دستش ٍ بَد کشیدى دراز کاناپٌ رٍی کَلر رٍی بٌ رٍ

 !بارید نی يو خَابیدنش حالت از حتی غرٍر ٍ خَدشیفتگی

 داخل قدی پنجرى سهت برداشتو رٍ خَدم قًَى اینکٌ از بعد ٍ گذاشتو رٍش بٌ رٍ نیز رٍی رٍ سینی
 .رفتو پذیرایی

 .افتاد آب آبی   بٌ نگايو رنگ، ای قًَى ضخیو پردى کشیدن کنار با

 .رسَندن نی ساحل بٌ تابی بی با رٍ خَدشَن يا نَج
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 .سهتش برگشتو نًدی صدای شنیدن با کٌ بَدم قًَى کردن نزى نزى نشغَل

 نخَابیدی؟_ 

 :گفتو ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 شدی؟ بیدار چرا شها. نیستو خستٌ_ 

 .ندارى جایی خَاب يست دریا تا. کردى رٍ دریا يَای دلو_ 

 :گفت رفت نی در سهت کٌ يهَنطَر ٍ کشید بلندش نسبتا نَيای بٌ دستی

 بايام؟ یای نی_ 

 لباسو تا باال رفتو ٍ دادم تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری سپًر، بٌ کَتايی نگاى ٍ کَچیک نحاسبٌ یٌ با
 .کنو عَض رٍ

 گَشی ٍ پَشیدم رٍ نانتَم برداشتو، تخت رٍی از رٍ نشکیو شال اینکٌ از بعد ٍ شدم اتاق ٍارد آرٍم
 .پایین رفتو دست بٌ

 .داشت نگٌ در سهت احترام نشَنٌ بٌ رٍ دستش ٍ رفت عقب کهی ٍ زد لبخند دیدنو با نًدی

 .دریا سهت رفتیو يو با ٍ شدم رد کنارش از. بزنو لبخند کردم سعی

 .برسیو دریا لب بٌ تا کشید طَل دقیقٌ دٍ الی یک حدٍدا

 .کرد بزرگی نسبتا سنگ تکٌ بٌ ای اشارى حرف بدٍن

 .نشستیو ٍ رفتیو سهتش

 :گفت ٍ شکست رٍ سکَت دقیقٌ چند از بعد

 بپرسو؟ سَال یٌ شٌ نی_ 
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 .دادم تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری ٍ انداختو بًش کَتايی نگاى

 :گفت نن نن کهی بعد

 .گیری گَشٌ قدر این چرا بدٍنو دارم دٍست خیلی... خی... خب_ 

 :زدم لب آرٍم ٍ شدم خیرى بزرگ ٍ کَچیک يای نَج بٌ

 .بدٍنن دارن دٍست يا خیلی_ 

 بَدم شدى خیرى رٍم بٌ رٍ بٌ کٌ يهَنطَر ٍ شدم بلند جام از نن انا بدم ادانٌ تا کرد نگايو ننتظر
 :گفتو

 .سَزٍنٌ نی دل فقط آٍردنش زبَن بٌ با. آدناست سینٌ تَ فقط جاش چیزایی یٌ_ 

 :دادم ادانٌ ٍ دٍختو رٍشنش چشهای بٌ رٍ نگايو

 يَم؟. بسَزى خَدم دل فقط دم نی ترجیح_ 

 .رفتو ٍیال سهت بٌ باشو ازش جَابی ننتظر اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 برم؟ باياش کردم قبَل چرا اصال. کردم شهاتت رٍ خَدم راى تَ

 .شدم سینٌ بٌ سینٌ یکی با کٌ تَ رفتو ٍ کردم باز رٍ در ٍیال بٌ رسیدن با

 بَدی؟ کجا_ 

 اش برازندى سپًر از بیشتر" فَضَل" اسو کٌ گذشت سرم از ٍ دٍختو نشکیش چشهای بٌ رٍ نگايو
 .بَد

 :گفتو حرص با ٍ اٍندم خَدم بٌ لباش، شدن جهع با

 بدم؟ پس جَاب تَ بٌ باید نن نگٌ چٌ؟ تَ بٌ_ 
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 ••• سپًر# •••

 

 این برای جَابی يیچ کٌ بَد این يهٌ از بدتر. کشیدم يو تَ رٍ اخهام دارش نیش حرفای شنیدن با
 !نداشتو ننطقیش سَال

 بَد؟ شدى جذاب برام پیچیدى ٍ چهَش دختر این قدر این چرا ٍاقعا

 لب خندى با کٌ دٍختو نًدی بٌ رٍ نگايو. اٍندم خَدم بٌ راستو سهت شَنٌ رٍی دستی حس با
 :زد

 ایستادی؟ اینجا چرا کردم؟ صدات بار چند دٍنی نی داداش؟ کجایی_ 

 :گفت پذیرایی بٌ کَتايی نگاى از بعد کٌ دادم تکَن سری

 کجاست؟ یگانٌ_ 

 .بدم جلَى عادی رٍ لحنو کردم سعی

 :زدم لب پرسشی

 چطَر؟_ 

 :گفت شد نی ٍارد کٌ يهَنطَر ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 .بفًههش خَاد نی دلو. یاد نی خَشو ازش. عجیبیٌ دختر. يهینطَری_ 

 .رفت يا پلٌ سهت بٌ باشٌ نن سهت از پاسخی ننتظر اینکٌ بدٍن ٍ

 . بستو رٍ چشهام ٍ کشیدم نَيام بٌ دستی
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 .آشپزخَنٌ سهت رفتو  ٍ بستو رٍ در. اٍند نهی چشهو بٌ خَاب يو باز بَدم خستٌ اینکٌ با

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 .شدم اتاق ٍارد ٍ رفتو باال يا پلٌ از حرص با

 .کشیدم دراز کنارش ٍ تهنا سهت رفتو سفید تاپ یٌ پَشیدن با ٍ آٍردم در از رٍ نانتَم

 .رفتو خَاب بٌ ٍ شد گرم چشهام کو کو تا زدم زل سقف بٌ قدر این

 

____ 

 

 اتاق تَ رٍ نگايو. دادم فاصلٌ يو از رٍ پلکام رسید نی گَش بٌ بیرٍن از کٌ صدایی ٍ سر با
 .نبَد اتاق تَ کسی بَد چهدٍنش کردن باز نشغَل کٌ سپیرا جز. چرخَندم

 :زدم لب آرٍم

 بیرٍن؟ خبرى چٌ_ 

 :زد لب نًربَنی با ٍ سهتو برگشت لبخند با

 شنَا؟ گَش کَ ٍلی پایین برن گفتو کردن؟ بیدارت_ 

 :گفتو کشیدم نی خهیازى کٌ يهَنطَر ٍ نشستو سرجام

 چخبرى؟! نگفتی. خَابیدم خیلی_ 

 



 77                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 لب بریو گن نی دیگٌ يای بعضی ٍ پارک بریو گن نی يا بعضی. کنن نی بحخ انشب سر دارن_ 
 .دریا

 صَرتو ٍ دست اینکٌ از بعد ٍ رفتو اتاق داخل سرٍیس سهت. شدم بلند جا از ٍ کشیدم پَفی کالفٌ
 .بیرٍن اٍندم شستو رٍ

 .شد گرد چشهام چهدٍنو سر سپیرا دیدن با

 :گفت ٍ سهتو برگشت خندى با

 .زدم ٍسایلت بٌ دست اجازى بدٍن ببخشید_ 

 :گفت ٍ گرفت سهتو بنفش نردٍنٌ طرح پیراين یٌ ٍ یاسی شلَار یٌ ادانٌ در ٍ

 تنتٌ؟ نشکی يهش چیٌ. تَ نٌ نن نٌ ببینو تنت تَ چیزی اینا از غیر. بیا_ 

 اتاق از جانیٌ صدم عرض در ٍ آٍرد باال سکَت نشَنٌ بٌ رٍ دستش کٌ کنو نخالفت تا کردم باز دين
 .رفت بیرٍن

 .انداختو لباسا بٌ نگايی کالفٌ

 .برام فرستاد رٍ بدترش یکی خدا بَد؛ کو دستَراش ٍ تهنا

 صدای. رفتو بیرٍن اتاق از نالیدم، لبام بٌ صَرتی رژ یٌ اینکٌ از بعد ٍ کردم عَض رٍ لباس حرص با
 .اٍند نی پایین طبقٌ از بار این بححشَن

 .کردم حضَر اعالم آرٍنی سالم با ٍ رفتو پایین یکی یکی رٍ يا پلٌ حَصلٌ بی
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 نحض بٌ. کرد باز جا برام خَدش کنار تهنا. دادن رٍ جَابو نالیهت با ٍ سهتو برگشتن يهٌ
 .شد بلند نًدی صدای نشستن،

 یگانٌ؟ گی نی چی تَ_ 

 :گفت یاسهین کٌ کردم نگايش سَالی

 پارک؟ یا دریا لب بریو. انشبٌ سر بحخ_ 

 :گفتو ٍ انداختو باال ای شَنٌ جهع بٌ کَتايی نگاى از بعد

 .جَايردى بریو تَنیو نی يو فردا برای. باشٌ بًتری گزینٌ دریا نظرم بٌ! دیرى کٌ االن_ 

 .کردن اعالم رٍ نَافقتشَن يهٌ نًرداد ٍ سپًر جز

 سهت رفتیو شدن آنادى از بعد يو بقیٌ. ببینن رٍ انشب شام تدارکات تا بیرٍن رفتن نًدی ٍ رضا
 . دریا

 رٍی رنگش نارنجی نَر. شد نی تر قرنز لحظٌ بٌ لحظٌ رنگش ٍ رفت نی پایین ذرى ذرى خَرشید
 صحنٌ یٌ از چیزی دریا، نَج صدای بٌ تَجٌ با ٍ بَد آٍردى ٍجَد بٌ قشنگی خیلی بازتاب يا ناسٌ
 .نداشت کو رٍیایی

 .شدم نَاجٌ سپیرا با کٌ عقب بٌ برگشتو تعجب با شد کَبیدى کتفو بٌ کٌ نحکهی نشت با

 :گفت ٍ داد تکَن دستش تَ رٍ ٍالیبال تَپ نهایی دندٍن لبخند با

 ٍالیبال؟ یا ٍسطی_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 ...عز ندارم بازی حَصلٌ اصال نن_ 

 :گفت جهع بٌ رٍ بلندی صدای با بعد ٍ کشید رٍ دستو کٌ بَد نشدى تهَم ام جهلٌ ينَز
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 .ببینو بازی بیاید! شهال اٍندم پیرنردا ٍ پیرزنا با انگار! ببینو پاشید آقایَن خانَنا_ 

 سپیرا از کٌ شناختی بٌ تَجٌ با. شدیو جهع يهٌ کو کو ٍ کردن نَافقت ذٍق با نسا ٍ یاسهن
 جدا پسرا از دخترا کشی، یار از بعد. شدم تسلیو ٍ نکردم خستٌ نخالفت ٍ اصرار با رٍ خَدم داشتو
 .دادیو تشکیل گرٍى تا دٍ ٍ زدن

 .نقابل طرف يو تهنا ٍ نسا ٍ یاسهن ٍ ایستادیو طرف یٌ سپیرا ٍ نن. افتاد دخترا دست تَپ

 ٍ اٍندم ٍجد بٌ کو کو يو نن شیطنتشَن دیدن با. کردن خَندن کری بٌ شرٍع خندى کلی با پسرا
 .کردیو خارج نیدٍن از دیگری از پس یکی رٍ پسرا تهنا، ٍ سپیرا با يهاينگی از بعد

 نصههو بیشتر لبش رٍ نضخرف پَزخند اٍن. بَد سپًر نَندى باقی نفر تنًا نًرداد خَردن ضربٌ با
 .بهالَنو خاک بٌ رٍ پَزش تا کرد نی

 .کرد رد رٍ خطر خالی جای یٌ با کٌ سهتش کردم پرتاب ٍ گرفتو دستو تَ رٍ تَپ

 خارج جیبش از رٍ راستش دست سپًر کٌ سپًر سهت کرد پرت نتقابال ٍ گرفت رٍ تَپ عجلٌ با تهنا
 :زد داد ذٍق با نًرداد. گرفت يَا رٍ رٍ تَپ حرکت، یٌ با ٍ کرد

 .پسر ایـــَل_ 

 يَا رٍ رٍ تَپ دادم تهنا بٌ کٌ بلندی پاس با. نن عصبانیت شلیک برای بَد بارٍتی جهلٌ این ٍ
 .داد تحَیل دستی دٍ رٍ دٍم گل ٍ سپًر سهت کرد پرت نحکو ٍ گرفت

 بٌ تَپ با یاسهن بار این. کنٌ جهع رٍ حَاسش تهنا شد باعخ نسا ٍ سپیرا ٍ نن بلند" َاى"  صدای
 .نبَد کارساز انا افتاد سپًر جَن

 نگاى بَد زدى کٌ گندی بٌ سینٌ بٌ دست کٌ تهنا بٌ رٍ ٍ داشتو نگٌ جلَ رٍ سپیرا شیطانی فکر یٌ با
 .کنٌ دٍر کهی رٍ پسرا کٌ کردم اشارى کرد، نی
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 بٌ سپًر نگاى تَ رٍ تعجب. گرفتو قرار ببینتو تَنست نی سپًر فقط کٌ طَری ٍ ایستادم سپیرا پشت
 .شد انجام نَفقیت با نقشٌ چًارم یک یعنی این ٍ دیدم ٍضَح

 نگاى سپًر بٌ چشهی زیر زدم نی گَشو پشت رٍ نَيام کٌ يهَنطَر ٍ بردم زیر بٌ رٍ سرم ناز کهی با
 .کردم

 

 .داد خالی جای سپیرا طرف از تَپ پرتاپ نقابل در ٍ اٍند خَدش بٌ سریع انا کرد نکخ کهی

 لبو بٌ دستی شصت انگشت با شدم، رٍ بٌ رٍ سپًر با کٌ بعدی دٍر سر ٍ زدم دستو کف بٌ نشتی
 .دادم انتداد گردنو تا ٍ کشیدم

 از قبل ٍ کرد پرت شکهش سهت رٍ تَپ سپیرا آخر لحظٌ تَ انا گرفت ازم سختی بٌ رٍ نگايش
 .شد کَبیدى شکهش بٌ نحکو تَپ کنٌ، حرکتی سپًر اینکٌ

 کٌ بَد نگذشتٌ بیشتر جانیٌ چند. شد خو شکهش سهت اخو با سپًر ٍ شد بلند يهزنان يهٌ جیغ 
 زد نی نَج تَش سرزنش کٌ نگايی ٍ عصبانیت با بیارى خَدش رٍی بٌ چیزی اینکٌ بدٍن ٍ ایستاد

 .شد خیرى بًو

 خَدش بٌ اینکٌ بدٍن. سپًر سهت کردم پرت رسید دستو تَپ اینکٌ نحض بٌ ٍ سپیرا سهت رفتو 
 .خَرد راستش پای بٌ تَپ ٍ زد زل بًو کنٌ حرکت کهی ٍ بدى زحهت

 نگاى بَد تهنا دست تَی کٌ تَپی بٌ ٍ برگشت کٌ کردم نگايش ننتظر. رفت بین از گالش جفت
 .ٍسط بریو تا شد دخترا نا نَبت ٍ خَرد یاسهین از يو رٍ ضربٌ آخرین. کرد

 .بریو رٍ بعدی دٍر شام از بعد شد قرار. افتاد ٍقفٌ بٌ بازی رضا ٍ نًدی رسیدن با

 .برانَن بیارى نعدنی آب تا رفت نًرداد ٍ انداختن سهتی بٌ رٍ خَدشَن کدٍم ير دخترا
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 رٍ صخرى حکو کٌ بزرگی سنگ تکٌ سهت رفتو ٍ گذشتو کنارشَن از کنو تَجٌ جلب اینکٌ بدٍن
 ٍ گذاشتو يو رٍ رٍ چشهام کو کو. شدم خیرى ستارى پر آسهَن بٌ ٍ کشیدم دراز کنارش آرٍم. داشت

 .سپردم گَش آب صدای بٌ

 .کردم باز رٍ چشهام سرم باال ای سایٌ گرفتن قرار با کٌ بَد نگذشتٌ ای دقیقٌ چند ينَز

 يهَن تَ کرد نجبَرم ٍ فشرد پیشَنیو بٌ رٍ دستش ٍ شد خو کٌ بشینو خَاستو سپًر دیدن با
 .بهَنو حالت

 :گفت اخو با ٍ گرفت ازم رٍ نگايش

 يَم؟. بردید تقلب با کٌ دٍنی نی_ 

 :گفتو ٍ خندیدم آرٍم

 !یاد نهی یادم چیزی. نٌ نا؟ کی؟_ 

 :سهتو کرد خو رٍ سرش ٍ شد جهع کهی لبش گَشٌ

 نگفتو؟. دارم خاصی تبحر کَچیکت نغز انداختن کار بٌ تَ کٌ گفتو بًت يو قبال_ 

 .انداختو باال ای شَنٌ ٍ خندیدم شیطنت با يو باز

 .یاد نهی یادم چیزی بازم نتاسفانٌ_ 

 بتَنو اینکٌ از قبل. کشید دراز کنارم حرکت یٌ تَ ٍ نبینو رٍ اش خندى نحال تا کشید لبش بٌ دستی
 .ایستاد تنو باالی باشٌ داشتٌ يو با تهاسی بدنانَن اینکٌ بدٍن ٍ سهتو شد خو بخَرم تکَن

 :گفت نیشخند با. ایستاد لبو رٍی ٍ گذرٍند نظر از رٍ صَرتو اعضای تک بٌ تک عهیقی نگاى با

 یٌ چطَرى يَم؟. کنی خارج دٍر از ننَ چیزی ير با خَای نی کٌ رسیدى جایی بٌ کارت حاال کٌ_ 
 ؟!نکنی بد بد کارای این از دیگٌ ٍ برات بشٌ عبرتی درس تا بدم بًت حسابی ٍ درست درس
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 .بَدم بینهَن سانتی چند فاصلٌ بًت تَ ٍ دیدم نی رٍ لبش حرکت فقط انا نن

 ترسیدم نی بیَفتٌ بَد قرار کٌ اتفاقی از

 .فًهید نی رٍ این راضی خَد از نرد این کاش ٍ ترسیدم نی بعدش از

 با کٌ نکشید طَلی انا بستو رٍ چشهام بلندی" يین"با کٌ بًو چسبَند رٍ خَدش حرکت یٌ تَ
 .دادم يلش بدنو رٍی از ٍ کشیدم بلندی جیغ صَرتو رٍی شَری آب شدن ریختٌ

 دیدن با ٍ سهتهَن اٍندن تعجب با. بشٌ جلب نا بٌ يو بقیٌ تَجٌ شد باعخ اش خندى بلند قًقًٌ
 .کردن خندیدن بٌ شرٍع تر بلند یکی از یکی نن، ٍضع

 لحظٌ چند از بعد. کرد نی نگايو دل تٌ از ٍ بلند يای خندى با کٌ بَد نردی پی نگايو تهام انا نن
 بٌ دادم يلش زٍرم نًایت با ٍ شدم بلند حرکت یٌ تَ بچگانٌ يَس یٌ طی ٍ ناخَدآگاى کٌ ایستاد
 چیزی انا شد بلند طرف یٌ نًرداد ٍ نًدی داد ٍ دخترا جیغ صدای آب تَی افتادنش با. دریا سهت

 بَد سپًر خیس يیکل ٍ بًتزدى نگاى بدى، دست بًو خَبی حس شد باعخ ٍ کرد جلب رٍ تَجًو کٌ
 .کنٌ پر رٍ فضا نن بلند قًقًٌ صدای بار این شد باعخ کٌ

 بٌ نن کٌ بَد این نًو صَرتو، تَی پاشید آب دریا از ٍ شد خو کو ندت اٍن تَ چطَر دٍنو نهی
 کردم تالفی خَدش از بدتر نراتب

 .بَد نَشتٌ برانَن خَش خط با سرنَشت کٌ داستانیٌ آغاز این ٍ

 از راى بین انا آب تَ بیَفتٌ دٍم بار برای تا فشردم اش سینٌ بٌ رٍ دستو ٍ آب تَ رفتو يو خَدم
 جیغ ٍ خندى ٍ بازی آب نشغَل آب داخل اکیپ کل جانیٌ چند از بعد. آب تَ شدم کشیدى پشت
 .بَدن

 ...گرفتو سر از رٍ خندیدن نرٍر بٌ يو نن

 .خندیدم ٍ خندیدم خندیدم،
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 .خندیدن يو يا نَرچٌ

 نی کی ندیَن باید رٍ بَدم دٍر ازش يا ندت کٌ رٍ شادی این نن ٍ خندیدن بدنو اعضای تک تک
 ...گذاشتو سفر این بٌ پا ياش پافشاری ٍ يا اصرار با کٌ! تهنا يو شاید سپیرا؟ سپًر؟ بَدم؟

 

 حکو ٍ زد نی رٍ يا در تک تک در نًرداد. شدم بلند جا از خَرد در بٌ کٌ ای تقٌ صدای با صبح
 .داد نی باش بیدار

 ٍ زد لبخند نا دیدن با سنا. پایین رفتیو شدن آنادى از بعد ٍ شدن بیدار يو یاسهین ٍ تهنا ٍ سپیرا
 .گذاشت دستش تَی طالیی دٍر سینی   داخل دیگٌ فنجَن تا چًار دست، بٌ قَری

 با صبحانٌ. اٍندن يو بقیٌ کو کو. نشستو پشتش ٍ کشیدم عقب رٍ صندلی" بخیر صبح"  یٌ با
 تا باال رفتیو گذاشتیو، ناشین داخل رٍ يا ظرف اینکٌ از بعد ٍ گذشت نًدی ٍ نًرداد يای شَخی
 .بشیو آنادى

 نشکیو تاپ رٍی طَسیو، نانتَ يهراى ٍ کشیدم بیرٍن چهدٍنو از رٍ رنگو نشکی جذب شلَار
 پیشَنیو رٍی رٍ کَتايش تار چند اینکٌ از بعد ٍ بستو رٍ کَتايو نَيای آینٌ جلَ. پَشیدم
 .کردم سر رٍ رنگو نشکی شال انداختو،

 ٍجَد بٌ رٍ قشنگی ترکیب نشکی شلَار ٍ شال با قرنزش نانتَ. انداختو سپیرا بٌ نگايی آینٌ از
 صَرت رنگش کرم ابریشهی رٍسری ٍ بَد کردى تن نارنجی نانتَ با کرم شلَار یٌ يو تهنا. بَد آٍردى

 .بَد کردى تر باز رٍ سفیدش

 ...انا تیرى رنگ يهٌ این از بَدم شدى خستٌ. انداختو خَدم لباسای بٌ نگايی دیگٌ بار

 .شدم خارج اتاق از دست بٌ کیف کشیدم، لبام بٌ رٍ رنگو صَرتی رژ اینکٌ از بعد ٍ دادم تکَن سری
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 ٍ بَد کردى تن بٌ رنگی طَسی جین شلَار. اٍند بیرٍن رٍیی بٌ رٍ اتاق از يو سپًر نن با زنان يو
 بَد زدى باال سهت بٌ رٍ نَياش. کشید نی رخ بٌ رٍ نقصش بی يیکل نشکی جذب تیشرت اٍن با
 .رسید نی نشام بٌ يو فاصلٌ این از اش يهیشگی ادکلن بَی ٍ

 شدم؟ ٍاقع تایید نَرد_ 

 :پرسیدم حَاس بی ٍ دٍختو پرسشگرش نگاى بٌ رٍ نگايو

 چی؟_ 

 يیچی نعنی بٌ سری حال يهَن در. کرد جلَگیری احتهالی خندى از ٍ کشید لبش گَشٌ بٌ دستی
 .کرد اشارى يا پلٌ سهت بٌ ٍ داد تکَن

 .رفتو يا پلٌ سهت بٌ ٍ کردم نازک چشهی پشت

 دیدن با. خندیدن نی بلند صدای با ٍ بَدن نشستٌ رنگ کرم يای کاناپٌ رٍی پایین نًرداد ٍ نًدی
 شیطنت با نا بٌ کَتايی نگاى با شد نی خارج آشپزخَنٌ از کٌ يهَنطَر رضا. شد جهع لبخندشَن نا
 :زد لب

 .رٍشن چشهو! يو با کنید نی ست خَب_ 

 :گفت دراری حرص لحن با ٍ شد رد کنارم از خندى با سپًر

 .خَشٌ چیزی یٌ بٌ دلش کسی کرد؟ير شٌ نی چٌ! دیگٌ خاطرخَاين_ 

 :گفتو تعجب  با ٍ فشردم ام سینٌ بٌ رٍ دستو. شدم خیرى بًش شدى گرد يای چشو با

 ننی؟ با... با_ 

 .خندى زیر زدن حرکتش این از نًدی ٍ نًرداد کٌ شد خیرى سقف بٌ زنَن سَت
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 سهتش رفتو کرد ٍلَ کاناپٌ رٍی رٍ خَدش اینکٌ نحض بٌ. داد عصبانیت بٌ رٍ جاش تعجب کو کو
 :گفتو بلندی صدای با کَبیدم نی سرش بٌ رٍ کیفو کٌ يهَنطَر ٍ

 بشو؟ تَ عاشق بیام کٌ قحطٌ آدم نگٌ زنی؟ نی الکی حرف چرا_ 

 کو کَبیدم نی سرش بٌ کٌ يایی ضربٌ شدت از تا بَد گرفتٌ سرش رٍی رٍ دستش کٌ يهَنطَر
 :گفت خندى با بشٌ،

 .گرفت درد سرم بسٌ لعنتیٌ؟ این تَی چی. نزن گو نی بًت د... دیٍَنٌ نزن باشٌ! باشٌ_ 

 :گفتو حرص با ٍ کردم بلند رٍ کیف

 ....ی پسرى. بگیرى درد يو باید_ 

 کیفو بند بٌ رٍ دستش بشٌ، کَبیدى سرش بٌ چندم بار برای کیف ٍ بشٌ تهَم ام جهلٌ اینکٌ از قبل
 .رٍش افتادم حَاس بی کٌ کشید ٍ گرفت

 خیرى بًو خندى با کٌ نشکی چشو جفت یٌ جز ندیدم چیزی نن ٍ شد نتَقف جانیٌ چند برای زنان
 .بَد شدى

 

 بٌ رٍ دستو حرص با ٍ اٍندم خَدم بٌ گذرٍند نی نظر از رٍ صَرتو اجزای تک تک کٌ نگايش با
 .شد نانع ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش کٌ بشو بلند رٍش از تا فشردم اش سینٌ

 :گفتو بلندی صدای با ٍ کَبیدم ستبرش سینٌ بٌ نحکهی نشت

 .دیٍَنٌ کن ٍلو_ 
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 باز   در   ٍ نبَد سالن تَ يیچکس انا، بگیرم کهک رضا ٍ نًرداد یا ٍ نًدی از تا برگردٍندم رٍ سرم
 تنًا تحهل غیرقابل نَجَد این با رٍ نن ٍ شدن خارج ساختهَن از کٌ بَد این بیانگر ٍرٍدی،
 !گذاشتن

 بیشتر رٍ نن ٍ کرد تر تنگ رٍ دستش حلقٌ انا بشو جدا ازش کردم سعی دٍبارى ٍ سهتش برگشتو
 .فشرد خَدش بٌ قبل از

 :گفت شیطَنی لحن با

 نهی تَ نخَام نن تا نکن، خستٌ رٍ خَدت الکی. بندانگشتی دارى شرط نن بغل از اٍندن بیرٍن_ 
 .بشی جدا ازم تَنی

 از فکر این افتاد بازٍياش بٌ کٌ نگايو. بگیرم گازش کٌ گذشت سرم از ٍ يو تَ کشیدم رٍ اخهام
 .شد نی اذیت کٌ بَد خَدم يای دندٍن حرکت این با قطعا. شد خارج سرم

 .بدم نجات دستش از رٍ خَدم نظلَنیت با کردم سعی ٍ دٍختو رنگش نشکی چشهای بٌ رٍ نگايو

 .کردم نگايش شدى کج سر با ٍ کردم گرد کهی رٍ چشهام

 آرٍم صدای با کٌ فشرد خَدش بٌ تر نحکو رٍ نن ٍ شد نحَ لبخندش کهی نظلَنو قیافٌ دیدن با
 :زدم لب

 دیگٌ نکن. یاد نی یکی االن_  

 .داد تکیٌ کاناپٌ پشتی بٌ رٍ سرش ٍ بست رٍ چشهاش

 :گفت بیخیالی لحن با

 کنو؟ ٍلت چرا. دیدم کٌ يستی دختری ترین بغلی تَ تَ. بیاد خَاد نی کٌ کسی ير بذار_ 

 .دادم ادانٌ نهایی نظلَم بٌ يهچنان انا گرفت حرصو يو ٍ کشیدم خجالت يو حرفش از
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 با ٍ شکٌ کٌ کرد نزدیکو کهی رٍ سرش ٍ اٍند کش صَرتو حالت دیدن با رنگش صَرتی يای لب
 :کردم زنزنٌ ای گرفتٌ صدای

 .شو نی اذیت دارم کنی؟ ٍلو شٌ نی... نی_ 

 :گفت نیشخند با بعد ٍ داد حرکت خَدش رٍی رٍ نن کهی

 راحتی؟ االن_ 

 :گفتو بلندی صدای ٍ تاکید با ٍ کَبیدم بازٍش بٌ نحکهی نشت

 !سپًر_ 

 :گفت آرٍم ٍ شد نحَ ذرى ذرى لبخندش

 .خَاستو نی يهینَ_ 

 يَل اٍند يا پلٌ از کٌ يایی قدم صدای شنیدن با کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ کردم نگايش نتعجب
 .کرد باز رٍ دستاش نخالفتی يیچ بدٍن يو اٍن ٍ فشردم اش سینٌ رٍی رٍ دستو

 ناجیو تا يا پلٌ سهت برگشتو آرٍم. بستو رٍ چشهام ٍ کردم فَت رٍ نفسو بغلش از اٍندن بیرٍن با
 .افتاد بازش نیش ٍ سپیرا بٌ چشهو کٌ ببینو رٍ

 تنًایی؟ چرا: گفت شیرینی لبخند با اٍند نی پایین يا پلٌ از کٌ يهَنطَر

 بٌ نتعجب خالیش جای دیدن با کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ بَد نشستٌ سپًر کٌ جایی سهت برگشتو
 .کردم نگاى اطراف

 نًهَنش ای غرى چشو کرد، نی نگايو ٍ بَد ایستادى دست بٌ لیَان کٌ آشپزخَنٌ تَی دیدنش با 
 :گفتو پتٌ تتٌ با ٍ سپیرا سهت برگشتو ٍ کردم

 !يهینجَری... يو_
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 :گفت ٍ پایین اٍند يو پلٌ آخرین از

 .یان نی يو بقیٌ االن. بیرٍن بریو بیا... بیا_ 

 :گفتو عهیقی نفس از بعد ٍ دادم تکَن سری

 .کهی تشنهٌ. یام نی االن ننو برٍ تَ_ 

 .کردم تند پا آشپزخَنٌ سهت بٌ باشو طرفش از پاسخی ننتظر اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 :گفت چشهکی با ٍ سرکشید نفس یٌ رٍ لیَانش آب خندى با سپًر

 اینجا؟ اٍندی چرا شد؟ تنگ بغلو برای دلت زٍدی این بٌ چیٌ؟_ 

 

 :گفتو حرص با ٍ دادم تکَن صَرتش جلَی رٍ ام اشارى انگشت. کردم نگايش چپ چپ

 ...ببین_ 

 دينو تَ کرد نی حرکت سرش پشت دیَار رٍی کٌ بزرگی نسبتا سَسک دیدن با ام جهلٌ ادانٌ
 .ناسید

 :زد لب پام تا سر بٌ پرتهسخری نگاى از بعد ٍ داد تکَن سری نیشخند، با

 خب؟_ 

 بٌ کٌ سَسک نجدد حرکت با. رفت نهی کنار چشهام جلَی از سَسک عهیق پَزخند ای لحظٌ
 بلندم جیغ ناگًانی، طَر بٌ ٍ رفتو عقب قدنی نَقعیتو بٌ تَجٌ بدٍن کرد نی حرکت پایین سهت

 .کردم نستفیض صدام با رٍ ٍیال کل ٍ کردم آزاد رٍ

 آرٍنو کرد سعی ٍ داد تکَن صَرتو جلَی رٍ دستش بعد انا کرد سکَت کهی اٍل تعجب با سپًر
 .کنٌ
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 االن کن بس یگانٌ. بَد شدى تنگ بغلت برای دلو نن اصال... اصال. کردم غلط نن. نزن جیغ! باشٌ_ 
 جدت رٍ تَ شَ ساکت! گَشو ٍای... اینجا ریزن نی يهٌ

 ندام بیشتری تالطو با يو سَسک ٍ دادم ادانٌ کشیدن جیغ بٌ زد نی کٌ حرفایی بٌ تَجٌ بدٍن
 .اٍند نی طرف اٍن بٌ طرف این از ٍ کرد نی عَض رٍ جًتش

 يهٌ ٍ يهٌ شد، نی سرازیر يا پلٌ از کٌ تندی يای قدم صدای ٍ دیَار با ٍرٍردی در برخَرد صدای
 .افتاد اتفاق جانیٌ چند در

 :زد داد سپًر بٌ رٍ ترس با تهنا

 گفتی؟ بًش چی شدى؟ چی_ 

 :گفت ٍ داد تکَن رٍ دستش سپًر

 ...نن... نن! خدا بٌ يیچی_ 

 :گفتو بلندی صدای با ٍ کردم قطع بلندی صدای با اش جهلٌ

 !بکشٌ رٍ سَسک اٍن یکی... یکی! نزن حرف قدر این_ 

 .نیَند در کسی از يو کشیدن نفس صدای حتی ٍ شد ساکت بارى یک بٌ جهعیت

 با ٍ دٍخت چشهام بٌ رٍ نگايش زدن پلک بار چند از بعد ٍ اٍند خَدش بٌ جهع از زٍدتر سپًر
 :گفت شک

 چی؟_ 

 .کردم اشارى بَد نرگش نقشٌ گر نظارى ٍ بَد ایستادى جابت دیَار رٍی کٌ سَسکی بٌ ترس با

 با شد نساٍی حرکتش این. فشرد نشتش تَی رٍ نَياش جانیٌ چند از بعد ٍ برگشت شک با سپًر
 :گفتو شدى گرد چشهای با ٍ سهتشَن برگردم نتعجب. يا بچٌ خندى صدای
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 !يا سَسکٌ خندید؟ نی چرا_ 

 :گفت ٍ داد تکَن سری تهنا

 .برم قربَنت شی نهی جا کٌ شکهش تَ. دیگٌ سَسکٌ! یگانٌ رٍ نا ترسَندی_ 

 کٌ يهَنطَر ٍ گرفت دستش تَ رٍ بازٍم سپًر بٌ کَتايی نگاى با سپیرا بدم، رٍ جَابش اینکٌ از قبل
 :گفت خندى با کرد نی خارج آشپزخَنٌ از رٍ نن

 .نریختٌ رٍ خَنت سپًر تا بریو بیا... بیا_ 

 .داد ادانٌ خندیدنش بٌ آرٍنی صدای با بعد ٍ

 خندى با. سهتو گرفت رٍ لیَان ٍ سهتو اٍند چرخَند نی لیَان تَی رٍ قاشق کٌ يهَنطَر یاسهین
 :گفت

 .نیَفتادی پس تا بخَر. شجاع دختر بیا_ 

 :گفتو بلندی نسبتا صدای با ٍ کردم نازک چشهی پشت

 !کٌ ندارى شَخی يا، سَسکٌ کنید؟ نی اینجَری چرا_ 

 

 سَسک سر تَ کفشش کَبیدن با. رفت سَسک سهت بٌ ٍ آٍرد در پاش از رٍ کفشش نًدی
 .نکنو نگاى بَد شدى ریختٌ جسدش کنار کٌ خَشکلش رٍدى ٍ دل بٌ کردم سعی ٍ بستو رٍ چشهام

 :گفت ٍ دٍخت بًو رٍ نگايش يهَنجا از نًدی

 حلٌ؟. این از يو این_ 

 "نهنَن" گفتو لبخند با ٍ کردم نازک چشهی پشت
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 :کرد اضافٌ بعد ٍ آٍرد در رٍ نًدی ادای خندى با رضا

 .نظیری بی تَ! قًرنان آفـــرین_ 

 .شد نانع سپًر صدای کٌ رضا سهت کنٌ پرتش خَاست ٍ گرفت باال رٍ دستش تَی کفش نًدی

 بریو؟. شد دیر. کنید بس_ 

 نن فقط ٍ شدن خارج ٍیال از يو بقیٌ. بیارى رٍ کیفش تا باال رفت ٍ کرد نگايو لبخند با یاسهین
 .نن بٌ بَد شدى خیرى ٍ بَد نشستٌ نايارخَری نیز يای صندلی رٍی کٌ سپًری ٍ تهنا ٍ نَندم

 :گفت زد يو رٍ قند آب کٌ يهَنطَر ٍ نشست کاناپٌ رٍی کنارم تهنا

 خَبی؟ االن_ 

 :کردم زنزنٌ آرٍم

 .آرى_ 

 :کرد شرٍع باشٌ اٍندى یادش چیزی انگار کٌ طَری ٍ کرد نگايو چپ چپ 

 با ٍاقعا؟ کشی نهی خجالت سَسک؟ یٌ بخاطر پایین کشَندی دستشَیی از رٍ نن. آرى ٍ کَفت_ 
 نن بدن در زٍائد. برم تَنو نهی دستشَیی ناى یٌ تا يو؛ بٌ پیچید ام رٍدى ٍ دل کَفتیت صدای اٍن

 رٍ دراکَال سپًر اٍن! ٍاقعا کردی ناانید خَدت از رٍ نن شی؟ نی پاسخگَ تَ بترکو نن بشٌ انباشتٌ
 ترسی؟ نی کَچَلَ نَجَد اٍن از اٍنَقت ترسی نهی بینی نی

 .شد نی تر گشاد ٍ گشاد چشهام آٍرد نی زبَن بٌ کٌ ای جهلٌ ير با

 :گفت حرص با دٍبارى ام قیافٌ دیدن با

 .چشاتَ اٍن آٍردی کش بس از خَدتَ کردی پارى. حاال خب_ 

 .داد ادانٌ غرغر بٌ شد نی بلند کٌ يهَنطَر بعد ٍ
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 :گفت ٍ کشید لبش بٌ رٍ دستش خندى با کٌ برگشتو سپًر سهت بٌ کردى ينگ

 .ُخلید جفتتَن_ 

 رٍش نسخرى اتفاقات اٍن کٌ ای کاناپٌ رٍی از رٍ کیفو. شدم بلند جام از ٍ کردم نگايش چپ چپ
 .زدم بیرٍن ٍیال از ٍ برداشتو بَد افتادى اتفاق

 !بَد عظیو زیادی یکو جهعٌ رٍز یک صبح برای سَتی ٍ اتفاق اینًهٌ ٍاقعا

 .رفتو يا بچٌ سهت بٌ ٍ دادم تکَن رٍ سرم

. کردن نی کهک پسرا بٌ ٍسایل کردن جهع تَ بقیٌ ٍ بَد ایستادى ناشین کنار دست بٌ گَشی سپیرا
 .شدیو يا ناشین سَار سپًر اٍندن با ٍ رفتیو سهتشَن بٌ تهنا اٍندن با

 فاکتَر رٍ تهنا ٍ سپیرا يای تیکٌ ٍ سپًر بیگاى ٍ گاى يای نگاى اگر البتٌ. نیَفتاد خاصی اتفاق راى تَ
 !بگیرم

 کردن درست نشغَل جا یٌ انتخاب از بعد يو پسرا. رسیدیو جَايردى بٌ باالخرى ساعت چند از بعد
 .شدن آتیش

 بَدیو آتیش ننتظر يهٌ ٍ بَد سرد يَا يو باز بًار، فصل بٌ تَجٌ با بَد ارتفاعات از جَايردى چَن
 .کنیو گرم رٍ خَدنَن تا

 کٌ يهَنطَر ٍ بَدم نشستٌ حصیر رٍی يو نن ٍ بَدن گرفتن عکس نشغَل يهیشٌ نحل يا دختر
 .کردم نی نگاى بًشَن بَدم دادى تکیٌ درخت بٌ

 تهسخر نَرد خَردن لیز با بار ير ٍ برن باال کَى از کردن نی سعی يو دست تَ دست سپیرا ٍ تهنا
 .گرفتن نی قرار يهدیگٌ

 :گرفتو دخترا از رٍ نگايو نًرداد صدای با
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 برانَن؟ ریزی نی چایی تا چند کنارت فالکس از آبجی_ 

 ٍ نشستو سنگی تکٌ رٍی. آتیششَن کنار رفتو سینی با ٍ شدم بلند. شدم نشغَل ٍ گفتو ای باشٌ
 .شدم خیرى آتیش بٌ

 ٍ داد سپًر بٌ رٍ بادبزن يو نًدی. برداشتن چای فنجَن یٌ کدٍم ير ٍ کنارم اٍندن رضا ٍ نًرداد
 :زد لب بشنَم نن فقط کٌ طَری آرٍم ٍ نشست سنگ تکٌ رٍی کنارم. سهتو اٍند

 .يا دارى خَردن چای این. خانَنا خانَم طال دستت_ 

 :گفتو نصنَعی لبخند با ٍ گرفتو فاصلٌ ازش کهی

 .جان نَش_ 

 .شدم چشو تَ چشو سپًر با کٌ کردم بلند رٍ سرم. کرد نی اذیتو کهی نگايش سنگینی

 :کرد باز لب کٌ دید چشهام تَ چی دٍنو نهی

 اینجا؟ بیاری رٍ نن چای شٌ نی_ 

 .سهتش کردم پرٍاز تقریبا ٍ شدم بلند خَاستٌ خدا از

 کٌ بَدم قدنیش یٌ تَ

 

 .سپًر سهت افتاد فشار با چای سینی ٍ دادم دست از رٍ تعادلو پام، زیر سنگی تکٌ لغزیدن با

 دستو رضا. شد کشیدى پشت از بازٍم بیَفتو اینکٌ از قبل ٍ شد قاطی کَتايو جیغ با سپًر، خفٌ داد
 :گفت دلًرى با ٍ کرد ٍل رٍ

 خَبی؟_ 
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 .شد نزدیک سپًر بٌ ٍ گذشت کنارم از بالفاصلٌ کٌ دادم تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری

 بلند يَا بٌ لباسش خیس قسهت از کٌ بخاری ٍ بَد شدى ریختٌ شلَارش تا ياش سینٌ رٍی از چای
 .بَد چای داغی شدت بیانگر شد نی

 .نَندم خیرى اش شدى سرخ صَرت بٌ ٍ شدم نزدیک بًش قدنی احتیاط با

 سرش بستٌ چشهای با اٍن انا پرسیدن رٍ حالش سپًر از ٍ شدن نزدیک بًهَن يو نًدی ٍ نًرداد
 .داد نی گَش  حرفاشَن بٌ کالنی، بدٍن ٍ بَد انداختٌ زیر بٌ رٍ

 .زد چنگ گلَم بٌ بغض بَدم حالش این بانی ٍ باعخ نن اینکٌ از

 :گفتو ای گرفتٌ صدای با

 خَبی؟... خَ_ 

 .داد تکَن رٍ سرش کَتايی نگاى از بعد ٍ کرد بلند رٍ سرش

 ناساژ رٍ بدنت سرد آب با کهی نسَختی خیلی اگر ٍ اٍنجا برٍ. يست چشهٌ یٌ تر پایین کهی_ 
 . بدى

 :دادم ادانٌ ٍ دادم تکَن نًرداد حرف تایید بٌ سری

 .بايات یام نی نن. بریو... ب. آرى آرى_ 

 بٌ کَتايی نگاى با يو نن. رفت بَدیو دیدى راى تَی کٌ ای چشهٌ بٌ ٍ شد بلند جاش از حرفی بدٍن
 .برداشتو قدم پشتش پسرا

 .بَدن نشنیدى رٍ صدانَن کٌ بَدن دٍر نا از اٍنقدری دخترا

 .برداشتو قدم کنارش حرف بی سپًر بٌ رسیدن با

 :گفتو نظلَنی لحن با ٍ کردم باز لب جانیٌ چند از بعد
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 سَختی؟ خیلی_ 

 :پرسیدم دٍبارى ٍ نرفتو رٍ از. نداد جَابی ٍ انداخت بًو نگايی

 شٌ؟ نهی بدتر بزنی آب بًش اگر_ 

 .شد نصیبو کٌ بَد سکَتش دٍبارى

 :زدم لب حرص با

 افتادى؟ کار از چرا زبَنت. سَختٌ تنت_ 

 :گفت ٍ سهتو برگشت خندى با

 خَايیتٌ؟ نعذرت جای_ 

 :کردم زنزنٌ آرٍم ٍ کردم نازک چشهی پشت

 .فقط سَختی کهی. کٌ نشد چیزی! حاال خب_ 

 حرکت یٌ با ٍ ایستاد. برد فرٍ آب تَی رٍ دستش ٍ شد خو کهی. ندادیو ادانٌ چشهٌ بٌ رسیدن با
 .آٍرد در تنش از رٍ تیشرتش

 خو ٍ صَرتو تَ کرد پرت رٍ پیرينش کٌ شدم خیرى بًش گرد چشهای با ٍ کشیدم بلندی" يین"
 رٍ نگايو کردم سعی. کشید پیچش در پیچ يای عضلٌ ٍ شکو بٌ کهی ٍ کرد خیس رٍ دستش. شد
 .بگیرم لختش تنٌ نیو از

 

 .کردم بلند رٍ سرم ياش قدم صدای شنیدن با

 کالفگی با کٌ دادم تکَن پرسشی رٍ سرم ٍ کردم نگاى بًش حَاس بی کٌ کرد دراز سهتو رٍ دستش
 :زد غر لب زیر ٍ کشید نَياش بین دستی
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 .دختر بدى رٍ تیشرتو! يستی؟ يو خنگ بَدن چلفتی پا ٍ دست بٌ عالٍى_ 

ن کهی از بعد لباسش پَشیدن با  :گفتو کردن نن ٍ ن 

 .خَری نی سرنا بپَشی؟اینجَری نداری ای دیگٌ لباس_ 

 :زد لب ٍ کرد نگايو شیطنت با

 نگرانهی؟ االن_ 

 :غریدم ام شدى چفت يای دندٍن بین از ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 .گردنو بیافتٌ خَنت نخَاستو فقط. نخیرشو_ 

 .يا بچٌ سهت رفتو باشو ازش جَابی ننتظر اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 :گفت ٍ شد نزدیک بًو جانیٌ چند از بعد

 !شی نی بديکار نن بٌ خَايی نعذرت یٌ دقیقٌ بٌ دم تَ کٌ حکهتیٌ چٌ دٍنو نهی_ 

 :گفتو ٍ کردم شَت نحکو رٍ پام زیر سنگ تکٌ

 ...قصد از نگٌ چٌ؟ نن بٌ کنو؟ نی خَايی نعذرت ازت نن کردی فکر االن_ 

 شدم کَبیدى نحکو بعد ٍ شد پیچیدى کهرم دٍر دستی حرکت یٌ تَ کٌ بَد نشدى تهَم ام جهلٌ ينَز
 .درخت تنٌ بٌ

 :گفت نیشخند با کٌ شدم خیرى بًش ترس ٍ درد با

  نٌ؟ دیگٌ کنی نعذرت خَاستی نی. گفتی نی! خب_ 

 پیشَنیو رٍی يای اخو با کٌ قاطعی صدای با. بشٌ جدا ازم تا آٍردم فشار اش سینٌ بٌ کهی
 :زدم لب داشت يهخَنی
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 . نٌ_ 

 :گفت ای بانزى لحن با بعد ٍ گفت کشداری" يَم" 

. شیرینیٌ حس خیلی! کنـــی خَايی نعذرت ازم خَدم رٍش بٌ دارم دٍست چقدر نن بدٍنی اگٌ_ 
 .دارى لبات طعو بٌ بستگی. باشٌ يو ترش یا ٍ نلس تَنٌ نی البتٌ

 :گفت ٍ کرد نگايو لبخند با. پرید سرم از برق ٍ خَردم نحکهی تکَن

 شد؟ چی خب؟_ 

 شنیدن با کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب لبخند با. زدم صدا رٍ اسهش تشر با ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام
 .پریدم بیرٍن سپًر دست زیر از يَل نًرداد صدای

 :زد لب بًهَن نشکَکی نگاى با

 !دیگٌ بیاید ساعت؟ دٍ کنید نی کار چی_ 

 :زد لب آرٍم ٍ کرد فرٍ شلَارش جیب تَ رٍ دستش سپًر

 .باشٌ_ 

 :گفت گَشو زیر ٍ کرد کَتايی نکخ کنارم. سهتو کنٌ حرکت شد باعخ نًرداد ننتظر نگاى  

 . بندانگشتی رفتی در يو بار این_ 

 .رفت نًرداد طرف بٌ باشٌ نن طرف از جَابی ننتظر اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 . فشردم ام سینٌ بٌ رٍ دستو ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .بَدیو نشستٌ کٌ جایی سهت رفتو شدم آرٍم کٌ لحظٌ چند از بعد
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 لب زد نی حرف باياش ٍ کرد نی نگاى سپًر بٌ دلًرى با کٌ سپیرا دیدن با. پایین بَدن اٍندى دخترا
 .شدم نزدیک بًشَن ٍ گزیدم

 :گفت بًو رٍ شیطنت با یاسهین

 برم؟ قربَنت چخبرتٌ. آخرا سیو زدی انرٍز جان یگانٌ_ 

 .خندیدم نخَدی ٍ گزیدم لب آرٍم

 برای شد نحکهی دلیل بینیش آبریزش ٍ سپًر يای عطسٌ ٍ شد خَردى شَخی ٍ خندى با نايار
 .شد نی تالفی سپًر يای نشت با بار ير کٌ رضا ٍ نًرداد يای اذیت

 

 خاصی اتفاق خَنٌ بٌ رسیدن تا. شدیو يا ناشین سَار ٍ کردیو جهع رٍ بساط کو کو آفتاب غرٍب با
 .بردن پناى اتاقشَن بٌ يهٌ شام خَردن از بعد ٍ نیفتاد

 از رٍ لیَان. رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ آب خَردن برای ٍ اٍندم پایین يا پلٌ از کَتايی، دٍش از بعد
. رفتو سهتش بٌ کنجکاٍ شد پخش پذیرایی از کٌ نَری دیدن با. کشیدم سر نفس یٌ ٍ کردم پر آب
 کٌ نگايو. شد آٍیزٍن ام لَچٌ ٍ لب بَد، خَابیدى کاناپٌ رٍی قبل يای شب نحل کٌ سپًر دیدن با
 .شدم نزدیک بًش قدنی افتاد، گَشیش صفحٌ بٌ

 تصَرش با. دٍختو صَرتش بٌ رٍ نگايو. شد نی رٍشن خانَش گَشیش صفحٌ رٍی" زندگیو" اسو
. کرد خَدنهایی کَچیک حسادت یٌ دلو تٌ تٌ تٌ ٍ نشست لبو کنج پَزخندی دیگٌ دختر یٌ کنار

 رفتٌ راى حَصلٌ بی. کنو تَجیح رٍ خَدم! " چٌ نن بٌ" جهلٌ با کردم سعی ٍ انداختو باال ای شَنٌ
 .رفت نهی کنار ذينو از ای لحظٌ بَد زدى زنگ سپًر بٌ کٌ اٍنی فکر. شدم اتاق ٍارد ٍ برگشتو رٍ

 ...شنیدم نی ازشَن عجیبی کلهات اینبار ٍ بَد شدى پیداشَن يا نَرچٌ يو باز

 .رفتو خَاب بٌ ٍ شد گرم چشهام کو کو ٍ اٍندم خَدم بٌ نشست تنو بٌ کٌ لرزی با
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______ 

 .بَد اجباری سفر این رٍز آخرین انرٍز ٍ گذشتن نی دیگری از پس یکی يا رٍز

 .کردم نی دٍری سپًر از تَنستو نی کٌ جایی تا يو نن ٍ نیَفتاد خاصی اتفاق بعد بٌ شب اٍن از

 .برگشتو ٍ کندم آینٌ از دل نشست ام شَنٌ رٍی کٌ دستی با

 :گفت خندى با یاسهین

 .نَندیو تا دٍ نا فقط رفتنا يهٌ ساعت؟ دٍ زدی زل چی بٌ خَبی؟_ 

 بٌ آخرین انرٍز. زدیو بیرٍن اتاق از کیفو برداشتن با ٍ انداختو سرم رٍ رٍ شالو حرفش این با
 .تًران گشتیو نی بر بعد ٍ رفتیو نی بازارگردی

 ٍ گرفتو نًرداد سهت رٍ کلید. پسرا سهت رفتو ٍ کردم قفل رٍ در بَد در رٍی کٌ کلیدی دستٌ با
 چیزی خَاست ٍ انداخت بًو نگايی. شدم سینٌ بٌ سینٌ سپًر با کٌ ناشین سهت برگردم خَاستو

 خَابیدى قبل رٍز خستگی شدت از سپیرا. ناشین سهت رفتو ٍ گذشتو کنارش از تَجٌ بدٍن کٌ بگٌ
 .زد نی چرت يو تهنا ٍ بَد

 .افتادیو راى ٍ نشست يو سپًر لحظٌ چند از بعد ٍ نشستو تهنا کنار

 رٍ تسها اسو. کردم پیدا رٍ گَشیش ٍ بردم کیفش سهت رٍ دستو تهنا، گَشی زنگ صدای با
 .کرد نی خَدنهایی گَشیش

 :دادم جَاب لبخند با

 الَ؟_ 

 چطَری؟. خَدم ریزى خالٌ. بـــــٌ_ 

 :زدم لب خندى با
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 کردی؟ شرٍع تَ باز! سالم علیک_ 

 کجایید؟. دیگٌ اینیو نا. سالم حاال خب_ 

 .گردیو نی بر بعد ٍ بازار ریو نی. کردیو حرکت تازى_ 

 بیارن؟ زٍدتر رٍ تَ کنی کاری یٌ شٌ نهی_ 

 

 :زدم لب نتعجب

 چرا؟_ 

 :داد رٍ جَابو بَد قاطی تَش يو خندى کٌ صدایی با

 .خب شدى تنگ ٍ ٍ ٍ صدات نَيات، لبات، چشهات، رنگ برای دلو. شدى تنگ برات دلو نن آخٌ_ 

 :کرد اعتراض کَتايی خندى از بعد کٌ کردم نحارش ای" شَ خفٌ" خندى با

 از فردا کنٌ؟ نی رفتار عشقش با اینجَری آدم شو؟ خفٌ گی نی تَ شدى تنگ برات دلو گو نی نن_ 
 .عشقو شدى تنگ برات دلو ننو بگی شی؟باید نی پاسخگَ تَ بشو نعتاد برم تَ غو

 :گفتو خندى با

 داری؟ نی بر کچلو سر از دست بگو. بابا بگیر نفس_ 

 .شٌ نی چی ببینو بگــَ، حاال تَ_ 

 :گفتو خَدش نحل ٍ آٍردم پایین کهی رٍ صدام

 .شدى تنگ برات خیلی ننو دل_ 

 .شدم چشو تَ چشو سپًر با آینٌ تَ از کٌ کردم بلند رٍ سرم
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 . برگشت اٍلش حالت بٌ ای جانیٌ در ٍ گرفت تحقیر ٍ نفرت رنگ چشهاش

 .داد نشَن رانندگیش نشغَل رٍ خَدش ٍ گرفت ازم رٍ نگايش

 :اٍندم خَدم بٌ تسها صدای با

 کردی؟ سکتٌ ذٍق از رسیدی آرزٍت بٌ نردی؟ يَی؟_ 

 يو بقیٌ. کردم بلند رٍ سرم ناشین ایستادن با. کردیو خداحافظی دقیقٌ چند از بعد ٍ خندیدم آرٍم
 بیدار رٍ سپیرا يو اٍن. کردم بیدارش ٍ گذاشتو تهنا شَنٌ رٍ رٍ دستو. کردن پارک نا ناشین کنار
 انا، نن شدن سَغاتی خرید نشغَل ٍ يا نغازى تَ ریختن ذٍق با يا بچٌ. شدیو پیادى يو با ٍ کرد
... 

 بطری یٌ ٍ بَد گل شاخٌ یٌ ببرم ام خانَادى برای تَنستو نی کٌ سَغاتی تنًا خریدم؟ نی کی برای
 .گالب

 .اٍندم خَدم بٌ گَشو کنار صدایی شنیدن با

 !قشنگٌ_ 

 رد. کرد اشارى بَدم ایستادى کنارش کٌ ای نغازى ٍیترین بٌ چشهاش با کٌ کردم نگايش پرسشی
 :گفتو آرٍم رٍ سهتش برگشتو. رسیدم نردٍنٌ گردنبند ٍ دستبند ست بٌ ٍ گرفتو رٍ نگايش

 .ایستادم اینجا يهینجَری نن_ 

 :گفت کنٌ پنًَنش کرد نی سعی کٌ حرصی با ٍ زد پَزخندی

 شٌ؟ نهی ناراحت نخری سَغاتی براش بعد جدی؟_ 

 :زدم لب ٍ کردم نگايش شدى گرد چشهای با

 کی؟ برای_ 
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 :گفت ٍ شد تر عهیق پَزخندش

 .شدى تنگ براش خیلی دلت کٌ يهَنی_ 

 .کنو درک رٍ ننظَرش تا کشید طَل کهی

 :گفت آرٍم ٍ کردم باز لب کالنش تیکٌ فًهیدن با

 ...اٍن نٌ، نٌ_ 

 ادانٌ نانع ٍ گرفت جلَم رٍ دستش

 .شد ام جهلٌ

 :گفت لبش کنج نسخرى پَزخند يهَن با

 .نیست نًو_ 

 جای بٌ آٍیزٍن لَچٌ ٍ لب با. گذشت کنارم از ٍ برد فرٍ جینش شلَار جیب تَ رٍ دستش بعد ٍ
 ست. شدم خیرى دستبند ٍ گردنبند اٍن بٌ ٍ برگشتو. کردم فَت کالفٌ رٍ نفسو ٍ کردم نگاى خالیش
 بَد قشنگی

 .شدم نغازى ٍارد بچگانٌ يَس یٌ طی

 .داد رٍ سالنو جَاب پایین سر با فرٍشندى

 :گفتو آرٍم ٍ فشردم دستو تَ رٍ کیفو بند

 بیارید؟ برام ٍیترینٌ پشت کٌ رٍ نردٍنٌ ست اٍن شٌ نی_ 
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 ذرى ذرى بعد ٍ کرد تعجب اٍل دید رٍ نن اینکٌ نحض بٌ. شد بلند لبخند با ٍ کرد بلند رٍ سرش
 حساب انضاء، ٍ عکس از بعد ٍ زدم لبخند نتقابال يو نن. اٍند سهتو لبخند با ٍ شد باز نیشش
 بر. خریدم نادرش ٍ پدر ٍ تسها برای يو نردٍنٌ پیرين تا دٍ ٍ تاپ یٌ. شدم خارج نغازى از ٍ کردم
 رٍ خرید يای پاکت غرغر با سپًر ٍ خریدن نی ذاشتن، نی چی ير رٍ دست سپیرا ٍ تهنا نن خالف
 .کرد نی حهل

 ترافیک خاطر بٌ ٍ خَردیو نايار يو راى بین. کردیو حرکت تًران سهت بٌ کٌ بَد ظًر يای نزدیک
 .دنبالش بیاد تسها صبح فردا ٍ نن خَنٌ بیاد رٍ انشب تهنا شد قرار. رسیدیو صبح نیو ٍ دٍ ساعت

 پیادى يو با ٍ دٍختو تهنا بٌ رٍ نگايو آشنا خیابَن دیدن با. کردم نگاى بیرٍن بٌ ناشین ایستادن با
 .شدیو

 .کرد بغل رٍ جفتهَن نَبت بٌ ٍ شد پیادى يو سپیرا

 :گفتو ٍ فشردم بغلو تَ رٍ سپیرا

 .ٍقتٌ دیر. باال بیاید يو شها_ 

 :زد لب سپًر بٌ اشارى با ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 .بشٌ راضی نکنو فکر سپًر ٍلی خدانٌ از کٌ نن_ 

 . رفت بَد يا چهدٍن نشغَل کٌ سپًر سهت بٌ ٍ شد کار بٌ دست تهنا نن از قبل

 .کنید رانندگی خطرناکٌ اید خستٌ يو شها. ٍقتٌ دیر. باال بریو بیاید سپًر؟ آقا_ 

 .کرد تشکر تهنا بٌ خطاب ٍ انداخت نن بٌ کَتايی نگاى سپًر

 :داد ادانٌ سپیرا بٌ رٍ

 بریو؟_ 
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 :گفت سپًر حرف ادانٌ در ٍ داد تکَن سری نارضایتی با سپیرا

 .شیو نهی شها نزاحو ٍقتٌ دیر. آرى_ 

 .ساختهَن داخل برد ٍ کشید رٍ دستش ٍ سپیرا پًلَ بٌ کَبید رٍ آرنجش تهنا

 ننتظرش نگاى برابر در نن نن با. شدم نزدیک بًش قدم یک ٍ چرخَندم سپًر سهت بٌ رٍ نگايو
 :زدم لب

 .رفتن_ 

 :گفت ٍ داد تکَن سری

 .دیدم خَدم_ 

 :گفتو ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام

 .بفرنایید يو شها_  

 :گفت ٍ زد نیشخند

 !شدی ادب با_ 

 .کردم نگايش حرصی

 .بزنو حرف بايات نحترنانٌ کٌ نداری رٍ ارزشش نبَد یادم_ 

 .خندید آرٍم ٍ سهتو کرد خو رٍ سرش

 گَشیش، زنگ صدای با کٌ بگو چیزی خَاستو ساختهَن بٌ اشارى با ٍ کردم نازک چشهی پشت
 .کشید بیرٍن جیبش از رٍ گَشیش. کردم سکَت

 نانان؟ جانو_ 
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... _ 

 .ایو خَنٌ دیگٌ ساعت دٍ یکی تا نا_ 

... _ 

 چی؟ برای_ 

... _ 

 رفتنٌ؟ نًهَنی ٍقت االن نانان؟ ا ى_ 

... _ 

 نا؟ کنیو کار چی حاال! ندارم کلید کٌ نعلَنٌ_ 

 :گفت نادرش بٌ خطاب ٍ دٍخت بًو رٍ نگايش

 نداری؟ کاری. کنو نی کاریش یٌ. باشٌ_ 

... _ 

 .خداحافظ. باشید خَدتَن نَاظب نٌ_ 

 :گفت آرٍم ٍ کشید گردنش بٌ رٍ دستش. برگردٍند جیبش تَ دٍبارى ٍ کرد قطع رٍ گَشیش

 بهَنو؟ اینجا رٍ انشب تَنو نی انهو،_ 

 :گفتو خندى با ٍ کردم نحکو ام شَنٌ رٍ رٍ کیفو. بشو لبو رٍ لبخند نانع نتَنستو کردم کاری ير

 .باال بیار ننو چهدٍن_ 

 شدم البی ٍارد بٌ ٍ زدم نهایی دندٍن لبخند کٌ کرد نًهَنو ای غرى چشو
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 ٍارد رٍ طبقٌ دکهٌ يَل خَنٌ، ٍضعیت یادآٍری با کٌ بهَنو ننتظرش خَاستو آسانسَر بٌ رسیدن با
 .کردم شهاری لحظٌ رسیدن برای ٍ کردم

 بقلی آسانسَر. گذاشتو آسانسَر در الی رٍ کفشام لنگٌ از یکی ٍ پریدم بیرٍن در شدن باز نحض بٌ
 . شدم خَنٌ ٍارد ٍ داشتو نگٌ طبقٌ يهین تَ صَرت، يهین بٌ يو رٍ

 . بَدم خریدى ٍقت خَدم برای يا پلٌ از سپًر اٍندن باال تا خَدم خیال بٌ

 .شدم ٍسایال کردن جهع نشغَل یکی یکی ٍ گذشتو رايرٍ از

 کاناپٌ رٍی از یکی یکی رٍ لباسام ٍ آشپزخَنٌ تَ بردم رٍ قًَى يای فنجَن ٍ چیپس پَست
 :شد بلند یکی خفیف صدای کٌ تخت رٍ انداختهش اتاق تَ بردنشَن. برداشتو

 !کردی ام خفٌ چتٌ؟_ 

 :گفتو حرص با ٍ زدم پاش بٌ لگدی

 خَابیدی؟ گرفتی تَ اٍنَقت باال یاد نی دارى يو پسرى این اینٌ، نن خَنٌ ٍضعیت. بهیری تَ ای_ 

 :کرد زنزنٌ خَابالَد

 باشٌ؟ دٍم بار این کٌ بَد نرتب کی تَ خَنٌ چٌ؟ نن بٌ_ 

 .پذیرایی سهت برگشتو لبیش زیر يای فحش بٌ تَجٌ بدٍن ٍ زدم شکهش بٌ نشتی حرصی

 اینکٌ بٌ کردم سعی. نبَد سختی کار حهَنٌ تَ سپیرا اینکٌ فًهیدن اٍند، نی حهَم از کٌ صدایی با
 .نکنو فکر بگیرى دٍش برى ٍ کنٌ عَض رٍ لباساش تَنستٌ کَتاى ندت این تَ چطَر

 .رفتو در سهت بٌ ٍاحد زنگ صدای با ٍ دادم انجام يو رٍ کارا باقی

 کفش ٍ آسانسَر بٌ اشارى با. بَد ایستادى در پشت شدى سرخ صَرت با ٍ زنَن نفس نفس سپًر
 :گفت حرص با نن يای
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 داری؟ نرض_ 

 .بشٌ ٍارد تا کنار رفتو ٍ خندیدم آرٍم

 نگاى با ٍ انداخت نبل رٍی يو رٍ خَدش. گذاشت پايام کنار رٍ چهدٍن ٍ گذشت کنارم از کالفٌ
 :گفت حرص با نن، بٌ کَتايی

 نٌ؟ یا سرجاش بیارى رٍ نفسو کٌ شٌ نی پیدا ات خَنٌ تَ کَفتی یٌ نن؟ بٌ زدی زل چی نحل چرا_ 

 .نبَد راحتی کار طبقٌ دى از اٍندن باال ٍاقعا. دادم نی حق بًش. رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ خندى با

 .رفتو سهتش بٌ ٍ کَچیک سینی تَ گذاشتو ٍ براش ریختو آب لیَان یٌ

 .کشید سر نفس یٌ ٍ برداشت سینی تَی از رٍ لیَان ٍ کرد نگايو چپ چپ

 :گفتو آرٍم کٌ کشید عهیقی نفس

 .نکنٌ درد دستو_ 

 :غرید شدى جفت يای دندٍن بین از ٍ انداخت بًو بدی نگاى

 ...تا شکَند باید دستاتَ اٍن_ 

 .حهَم سهت برگشتیو جفتهَن ٍ کرد ريا نصفٌ رٍ حرفش حهَم در صدای با

 :گفت نن بٌ خطاب ٍ کشید خیسش نَياس رٍی رٍ صَرتیش حَلٌ کالى خندٍن سپیرا

 .انرٍز زدم نفس نفس بس از نردم نی داشتو. حهَم رفتو اجازى بدٍن کٌ ببخشید جَنو؟ یگانٌ_ 

 سپًر دیدن با ٍ شد قدم پیش خَدش کٌ بگو چیزی تا کردم باز لب ٍ دادم تکَن سری لبخند با
 :گفت

 .باال بیای کردم نهی فکر داداش؟! ا ى_ 
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 :کرد زنزنٌ آرٍم ٍ کشید گردنش بٌ دستی سپًر

 .دادم خفت این بٌ تن نتاسفانٌ_ 

 بَد گفتٌ بًو قبال کٌ رٍ حرفی ٍ فشردم چپش پای رٍی نحکو رٍ پايام ٍ کردم نگايش چپ چپ
 .برگردٍندم بًش

 .شدى عنایت تَ نحل حقیری بندى بٌ کٌ سعادتیٌ نن خَنٌ تَ گذاشتن پا عزیزم؟ چیٌ خفت_ 

 .گرفت رٍ ازم اخو با ٍ کرد سکَت نًایت در انا بگٌ چیزی تا کرد باز لب بار چند

 

 . نشست لبام رٍ پیرٍزی نشَنٌ بٌ لبخندی

 :گفت آرٍم کرد حس خَدش رٍی رٍ سپیرا ننتظر نگاى ٍقتی سپًر

 برای. اٍنجا رفتن يو اینا نانان کرد، نی تابی بی کهی زنعهَ اینکٌ نحل. شد اعظام انرٍز شایان_ 
 .بپزن پا پشت آش قرارى يو فردا

 بخیر شب از بعد بارید، نی چشهاش از خستگی کٌ يهَنطَر ٍ داد تکَن تایید نعنی بٌ سری سپیرا
 سپًر بٌ خطاب ٍ کردم اشارى نًهان اتاق سهت بٌ اتاق، در شدن بستٌ با. شد دٍر ازنَن کَتايی

 :زدم لب

 خَدم بٌ بیا کنی پیدا نتَنستی يو اگر يست یخچال تَ داشتی الزم چیزی. تَئٌ برای اتاق این_ 
 تا چند سفید، کهد تَی بگیری دٍش خَاستی اگر ٍ يست رايرٍ انتًای بًداشتی سرٍیس. بگَ
 . کن استفادى خَاستی کٌ رٍ کدٍم ير. گذاشتو حَلٌ

 :گفتو پرسشی ٍ سهتش برگشتو

 نداری؟ احتیاج چیزی االن_ 
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 :گفت دراری حرص لبخند با کٌ کردم نگايش ننتظر. داد تکَن آرى نعنی بٌ سری

 ٍر ٍر گَشو زیر شبی آخر قدر این ٍ ببندی رٍ دينت کٌ اینٌ دارم احتیاج کٌ چیزی تنًا بٌ االن_ 
 !نیستو کٌ کَر. کنو نی پیدا بخَام کٌ چی ير نن. نکنی

 .گذشت کنارم از آرٍنی تنٌ از بعد ٍ زد نیشخندی کٌ شدم خیرى بًش شدى گرد يای چشو با

. کشیدم ٍ کردم فرٍ کَتايو نَيای تَ رٍ دستو حرص با ٍ اٍندم خَدم بٌ در شدن بستٌ صدای با
 !شٌ نی بلند دٍد گَشام ٍ بینی از کردم نی احساس کٌ بَدم شدى عصبی رفتارش از قدری بٌ

 سپیرا. اتاقو تَ برگشتو آٍردم، ایهان بَدنشَن فایدى بی بٌ اینکٌ از بعد ٍ کشیدم عهیق نفس تا چند
 بین کردم نی سعی بیشتر چقدر ير. بَد نَياش کردن خشک نشغَل ٍ بَد پَشیدى رٍ لباساش

 .رسیدم نی نتیجٌ بٌ کهتر کنو پیدا اشتراکی نقطٌ برادر ٍ خَاير این

 :اٍندم خَدم بٌ آرٍنش صدای با

 شدى؟ سرخ صَرتت چرا عزیزم؟ شدى چی_ 

 .سپیرا کنار نشستو حرص با ٍ اٍند جَش بٌ خَنو دٍبارى سپًر حرف یادآٍری با

 سر نن با فقط یا اینجَریٌ يهٌ با دٍنو نهی نن شناسی؟ نهی داداشتَ اٍن خَدت بًت؟ بگو چی_ 
 .برسٌ زنش داد بٌ خدا! دارى جنگ

 :زد لب ٍ خندید آرٍم

 نهی حرف راجبش اینجَری دیگٌ بشناسیش بگذرى ندت یٌ. ازش داری پری دل چٌ! عـــزیزم_ 
 .تیزى ٍ تند زبَنش یکو فقط دارى نًربَنی دل. زنی

 :گفتو شیطنت ٍ خندى با ٍ کردم نگايش چپ چپ

 .کنی طرفداری ازش يو باید خَايرشی. دیگٌ آرى_ 
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 .داد تکَن سری ٍ خندید خَدم نحل

 کنار؟ ذارم نی رٍ داداشو دٍستو خاطر بٌ کردی فکر پس_ 

 .سهتش برگشتو شدى گرد چشهای با

 خانَم؟ سپیرا اینجَریٌ_ 

 :گفت لب زیر بغلش تَ نیـکشید رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ خندید

 .یگانٌ نلسٌ خیلی کردنت اذیت ٍاقعا. کنو تجربٌ رٍ داداشو شیرین حس اٍن از یکو خَاستو_ 

 .شد جدا ازم ٍ نشَند لپو رٍ ای بَسٌ خندى با کٌ کردم زنزنٌ بدجنسی لب زیر

 .شد عهیقش خَاب بیانگر ننظهش نفسای بعد دقیقٌ چند ٍ بست رٍ چشهاش بخیر، شب از بعد

 .نداشتو قرار ٍ آرٍم کٌ بَدم نن فقط ٍسط این ٍ بَد خَابیدى چیز يهٌ از فارغ يو تهنا

 رٍ حالو این تَنستن نی نفر سٌ این از یکی کدٍم ٍ خَرد نی رٍ نن داشت خَنٌ این دیَار ٍ در
 کنن؟ درک

 !بَد نن گاى شکنجٌ خَنٌ، این اصال

 نَرچٌ يهَن دلو، تٌ تٌ تٌ يو باز جاشٌ، سر چیز يهٌ کنو تظاير خَبو، کنو تظاير کٌ يو چقدر ير
 کَتاى   يرچند خَشحالی   کردن نابَد برای کاری يیچ از ٍ کنن نی باز اعتراض بٌ لب يهیشگی يای
 .کنن نهی دریغ نن،

 

 ••• سپًر# ••• 

 .شد باز در کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ کردم باز رٍ پلکام الی خَرد در بٌ کٌ ای تقٌ با
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 .کردم حس سرم باالی رٍ کسی حضَر جانیٌ چند از بعد. بستو رٍ چشهام ناخَدآگاى

 يَی؟_ 

 :گفت لب زیر ای کالفٌ لحن با. بگیرم رٍ ام خندى جلَی کردم سعی

 آيای؟. بترکی تَ ای_ 

 :زد لب تر شهردى کهی ٍ گذاشت سرم کنار رٍ دستش دٍبارى

 سپًر؟_ 

 :غرید حرص با ٍ کَبید سرم کنار نشتی. ندادم بًش جَابی يو باز

 .بشو راحت دستت از نن بری خَاب بٌ خَاب تَ ای_ 

 .کردم نگاى رفتنش بٌ ٍ کردم باز رٍ چشهام ياش قدم صدای با

 :شد بلند دٍری نسبتا فاصلٌ از صداش جانیٌ چند بعد

 .شٌ نهی بیدار. کن بیدار داداشتَ بیا سپیرا؟_ 

 :گفت زد نی نَج تَش تعجب کٌ صدایی با سپیرا

 !سبکٌ خیلی خَابش سپًر چی؟ یعنی_ 

 .بشٌ تر عهیق لبو رٍ لبخند شد باعخ یگانٌ حرصی لحن

 ....بخَام کٌ نبَد تنش يو پیراين. نشد بیدار کردم صداش بار چند! نن دٍنو نی چٌ_ 

 .شد قطع پسری صدای با اش جهلٌ ادانٌ

 بکنی؟ غلطی چٌ لخت پسر سر باال ری نی. رٍشن چشهو بلٌ؟ بلٌ بلٌ_ 

 .شد گو یگانٌ" گهشَ" صدای تَ سپیرا ٍ تهنا خندى صدای
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 اتاق، داخل بًداشتی سرٍیس تَ صَرتو ٍ دست شستن از بعد ٍ شدم بلند يو در يای اخو با
 .بیرٍن رفتو ٍ کردم تنو رٍ تیشرتو

 از يو در يای اخو با. نکنو فکر کنٌ نی کار چی یگانٌ خَنٌ تَ پسر یٌ صبح اٍل اینکٌ بٌ کردم سعی
 .گذشتو رايرٍ

 ٍ بَد ایستادى سینٌ بٌ دست یگانٌ ٍ بَدن صبحانٌ کردن آنادى نشغَل آشپزخَنٌ تَ تهنا ٍ سپیرا
 .کرد نی نگاى بًشَن

 .شد کشیدى خَنٌ ای سَرنٌ_سفید يای نبل سهت سرم ای، نردٍنٌ صدای شنیدن با

 .کرد نی خَدنهایی صَرتش تَ صَرتیش يای لب ٍ سفید صَرت کٌ نشکی نَ ٍ چشو پسر یٌ

 :اٍندم خَدم بٌ یگانٌ صدای با

 !خَاب ساعت_ 

 .دادم تکَن سر ٍ سهتش برگشتو

 :گفت لبخند با ٍ شد بلند جاش از پسر

 .سالم_ 

 صدای با. فشردم دستو تَ رٍ دستش دادم نی رٍ جَابش کٌ يهَنطَر ٍ شدم نزدیک بًش قدنی
 .دادم رٍ جَابشَن ٍ شدم جدا پسر از تهنا ٍ سپیرا  "بخیر صبح" ٍ" سالم"

 :گفت آرٍم ٍ شد یگانٌ نزدیک لبخند با پسرى

 دیدى؟ رٍ خَاستٌ نی کٌ چیزایی تَ چشهای نکنٌ. تنشٌ لباس کٌ ایشَن_ 

 :گفت ٍ کَبید بازٍش بٌ نحکهی نشت ٍ کرد نگايش چپ چپ یگانٌ

 چٌ؟ تَ بٌ اصال_ 
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 :زد لب ساختگی يای اخو با پسرى

 زنٌ؟ نی حرف اینجَری سرش باال آقا با خَب دختر یٌ_ 

 :گفتو آرٍم ٍ کنو تحهل رٍ کنجکاٍیو نتَنستو این از بیشتر

 چیٌ؟ نَضَع_ 

 :پرسیدم یگانٌ بٌ رٍ بگٌ چیزی کسی اینکٌ از قبل ٍ

 کنی؟ نهی نعرفی رٍ ایشَن_ 

 :گفت حرص با ٍ کرد کج دين یگانٌ

 تهنا داداش. تسهاست_ 

 !کردم نهی درک رٍ حساسیتو دلیل يو خَدم. شد نحَ اخهام ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :گفت آرٍم ٍ شد نزدیک نیز بٌ دست بٌ سینی سپیرا

 !تَیی خَنٌ صاحب سرت خیر تَئٌ، با يو ظرفا یگانٌ. صبحانٌ بفرنایید_ 

 :گفت ای بانزى لحن با ٍ انداخت باال ابرٍ شیطنت با یگانٌ

 !عــــزیزم کٌ نداریو تَ ٍ نن_ 

 .گذشت یگانٌ يای خَردن حرص ٍ تسها يای شیطنت با صبحانٌ

 فقط کنو؛ تجربٌ رٍ خَب حس اٍن داشتو حق نن فقط. کنٌ اذیتش نن جز کسی خَاست نهی دلو
 !نن

 .بشو خارج نسخرى افکار این از کردم سعی ٍ دادم تکَن سری نَجَد، ٍضعیت یادآٍری با
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 از کَتاى ندت یٌ از بعد انا انا، بَد کردى ٍابستٌ بغلی تَ دختر   این بٌ عجیب رٍ نن يفتٌ یک این
 .رفت نی بین از کٌ نطهئنو. رفت نی بین

 

 ••• یگانٌ# •••

 يای اصرار ٍ رن نی دارن سپیرا ٍ سپًر فًهید اینکٌ نحض بٌ تسها. اٍندیو بیرٍن ٍاحد از يو با
 .خَنٌ برم يهرايشَن کردن نجبَر رٍ نن يست، فایدى بی نَندنشَن بیشتر برای نن

 با. بدم بًشَن رٍ عهَ ٍ خالٌ يای سَغاتی زٍدتر خَاست نی دلو ٍ نبَدم نیل بی يو خَدم
 .شدیو خارج آسانسَر از دید نی اطالع رٍ يهکف طبقٌ بٌ رسیدن کٌ صدایی

 کردن پیدا با يهیشٌ نحل يو نا ٍ بیارن رٍ يا ناشین تا پارکینگ سهت رفتن سپًر ٍ تسها
 .شدیو زدن حرف نشغَل نَقعیتی کَچکترین

 .داشتن بخند ٍ بگَ ٍ زدن نی حرف يو با سپیرا ٍ تهنا بیشتر. نٌ... کٌ نن البتٌ

 لبخند با تهنا بٌ کٌ کسایی بَدن بیش ٍ کو انا بَد شدى عادی ساختهَن این اعضای برای نن ٍجَد
 .گذشتن نی کنارنَن از ٍ زدن نی زل يیجان ٍ

 .شدیو جدا يو از خداحافظی از بعد تسها، ٍ سپًر اٍندن با

 .شدم سَار آرٍم ٍ کردم باز رٍ ناشین در

 :گفت ٍ انداخت بًو نگايی تسها

 پکری؟ چرا چیٌ؟_ 

 :گفتو آرٍم ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .ام خستٌ کهی فقط_ 
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 .داد ادانٌ رايش بٌ ٍ نگفت چیزی دیگٌ انا نکردى باٍر بَد نشخص اینکٌ با

 خَاست نی ٍ خَرد نی تکَن يی چیزی یٌ دلو تٌ فقط! چهٌ نفًهیدم يو خَدم راستش
 .نبَد االن تا کٌ چیزی یٌ. کنٌ خَدنهایی

 نی بلند پخش از کٌ بلندی نسبتا صدای با فقط ٍ فقط ناشین سکَت ٍ نزدیو حرفی دیگٌ نقصد تا
 .شد نی شکستٌ شد،

 .اٍندم خَدم بٌ تسها صدای با

 برید برید. کردم تحهلتَن چقدر ير بسٌ دیگٌ پایین برید. رسیدیو_ 

 تسلیو نشَنٌ بٌ رٍ دستش خندى با کٌ کَبیدیو بازٍش بٌ نشتی ٍ گفتیو ایشی يهزنان تهنا ٍ نن
 :گفت نحترنانٌ بار این ٍ برد باال

 .شد دیرم دارم کار خدا بٌ پایین برید بابا. کٌ ندارى زدن. حاال خب_ 

 :گفت نًربَنی لحن با تهنا

 .شدى تنگ برات کلی دلو کٌ بیا زٍد ٍلی باشٌ_ 

 .شدیو پیادى يو با يهزنان تهنا ٍ نن ٍ کرد تکرار رٍ آخرش جهلٌ يو تسها

 .کرد اشارى سرم پشت بٌ شیطنت با ٍ شد نانع تهنا کٌ اف اف سهت رفتو

 .نبَد چیزی ناشین جز انا کردم نگاى بَد کردى اشارى کٌ جایی بٌ تعجب با

 چتٌ؟ شدی؟ خل_ 

 :گفت حرص با ٍ کرد کج لب

 شناسی؟ نهی رٍ نن بابای ناشین تَ! خنگ_ 
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 .گذرٍندم نظر از رٍ پالکش ٍ ناشین سهت برگشتو دٍبارى

 :گفتو کنجکاٍ

 عجیبیٌ؟ چیز نگٌ خب؟_ 

 :گفت نالٌ با ٍ پیشَنیش بٌ کَبید نحکو رٍ دستش

 دیگٌ یاد نی شیطنت بَی. غیرطبیعیٌ خَنٌ در جلَی رٍز ٍقت این بابام ناشین فًهی؟ نهی ٍاقعا_ 
 .بیشعَر

 رٍ دستو ٍ کرد باز کلید با رٍ در خندى با کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ شد گرد چشهام اش جهلٌ درک با
 .کشید

 .شدیو ٍارد صدا ٍ سر بی ٍ رفتیو ٍرٍدی سهت بٌ آرٍم

 .کشید سهت اٍن بٌ رٍ دستو تهنا. اٍند نی آشپزخَنٌ از آرٍنی صدای

 !خانَم دیگٌ نکن قًر_ 

 .سرتا تَ زنو نی نالقٌ يهین با الکی، نن بٌ نچسب. اٍنَر برٍ. خَام نهی_ 

 .دیگٌ نکن اذیت الًٌ؟! عٌ_ 

 داری؟ حرفی شها. کنو اذیت خَام نی اصال_ 

 در دلت از کنو بَست بیا. قشنگٌ يو کردنت ناز شها باشو؟ داشتٌ تَنو نی حرفی چٌ. خانَنو نٌ_ 
 .بیارم

 تَ پریدیو دٍ ير چشهک، یٌ با ٍ داد تکَن جلَم رٍ دستش تهنا. نیَند صدایی جانیٌ چند
 .آشپزخَنٌ

 .کردن نگاى بًهَن بًت با ٍ شدن جدا يو از عهَ ٍ خالٌ کٌ بَد بلند قدری بٌ پانَن صدای
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 .آٍرد خَدشَن بٌ رٍ اٍنا نن، بعد ٍ تهنا بلند قًقًٌ صدای

 .شد سرخ خجالت از خالٌ ٍ نشست لبش رٍ لبخند کو کو عهَ

 

 :گفت خندى با تهنا

 !خَنٌ اٍندى زدى زندگیش ٍ کار از بايات کردن آشتی خاطر بٌ بابام ببین! نانان دیگٌ نباش قًر_ 

 .کرد نچالٌ عهَ بغل تَ رٍ خَدش ٍ کشید خجالت بیشتر خالٌ

 .شد بلند دٍبارى تهنا ٍ نن خندى حرکتش این با

 ٍ حرص کٌ لحنی با گرفت، آغَشش تَ رٍ خالٌ اینکٌ از بعد ٍ کشید گردنش بٌ دستی تهنا بابای
 :گفت زد نی نَج تَش خندى

 .نکن اذیت ننَ زن قدر این. پدرسَختٌ ای_ 

 :زد لب ٍ کرد نازک چشهی پشت تهنا

 نی راحت خیــــــــال با االن دادید، نی شَير اگر رٍ نن عزیزم، پدر برات بگٌ جَنو ٍاال_ 
 .شدم نعرکٌ خرنگس کٌ ننی این ٍ شها این حاال. بیارید در خانَنتَن دل از تَنستید

 :گفت زد نی نَج تَش خندى کٌ لحنی با عهَ

 نٌ؟ یا بًش بندازم رٍ تَ نن کٌ بیاد بدبختی یٌ باید_ 

 .شد بلند يهٌ خندى حرفش این با

 :گفت ٍ کرد نازک چشهی پشت تهنا
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 رٍ خدا کردید؟ نی یکیشَن سر تاج رٍ نن شد نی چی. داشتو خَاستگار ایـــــنًهٌ نن بابا؟_ 
 بزنن؟ خَدکشی بٌ دست ٍ بشن افسردى دید نی بًشَن کٌ ای ننفی جَاب با یاد نی خَش

 :گفت کرد نی بغلش کٌ يهَنطَر تهنا سهت اٍند ٍ داد تکَن سری خندى با عهَ

 تَ؟ آخٌ بری کجا. دیگٌ دارى دیٍَنٌ دٍنٌ یٌ نا خَنٌ_ 

 .کردم بغلش ٍ خالٌ سهت رفتو خندى با ٍ گرفتو ازشَن رٍ نگايو

 :گفت ذاتیش نًربَنی با ٍ بَسید رٍ صَرتو باشٌ اٍندى خَدش بٌ تازى کٌ انگار

 .بَد شدى تنگ براتَن دلو عزیزم؟ خَبی_ 

 چَن کرد حس خَب رٍ این خالٌ ٍ دلتنگی بَی داد، نی حسرت بَی شادی، کنار در کٌ زدم لبخندی
 .بَسید رٍ صَرتو ٍ فشرد خَدش بٌ بیشتر رٍ نن

 .بیرٍن کشیدم خالٌ آغَش از رٍ خَدم تهنا صدای با

 کردی فرانَش رٍ نن! بینها نی ازت جدید جدید چیزای انرٍز خانَم نانان! رٍشن چششهو_ 
 این؟ بٌ چسبیدی

 :گرفت پًلَش از نیشگَنی ٍ کرد بغل رٍ تهنا بار این خالٌ

 .بَد شدى تنگ يو تَ برای دلو! ٍرپریدى_ 

 .اٍند بیرٍن بغلش از ٍ نشَند نادرش صَرت رٍی ای بَسٌ تهنا

ٍ   گرفتن برای بازار بریو بعد ٍ کنیو استراحت کهی تا اتاقش سهت رفتیو يو با  سپیرا کٌ تَلدی کاد
 .بَد کردى دعَتهَن دیگٌ دٍيفتٌ برای

 لبو رٍ نحَی لبخند بزرگش ٍ کَچیک يای عرٍسک دیدن ٍ صَرتیش_سفید اتاق بٌ ٍرٍد با
 ...کٌ شبی يهَن از شاید شدم؟ نتنفر صَرتی رنگ از نن کٌ شد چی راستی. نشست
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 :شد پارى افکارم رشتٌ تهنا صدای با

 بینی؟ نی ننَ اتاق اٍلتٌ بار نگٌ دیگٌ بیا_ 

 سبد سهت رٍ لباسا بعضی خَدش کٌ يهَنطَر ٍ سهتو کرد پرت رٍ لباساش کٌ سهتش برگشتو
 :زد لب برد نی يا چرک لباس

 !حداقل بکن نفید کار یٌ. کهدم تَ بذار کن تا رٍ اٍنا_ 

 :گفتو تعجب با

 اینجا؟ آٍردی ننَ چیزا این برای_ 

 .داد تکَن تایید نشَنٌ بٌ رٍ سرش ٍ زد نهایی دندٍن لبخند

 .تخت سهت رفتو ٍ کردم ٍل ٍسط يهَن رٍ لباسا ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 :اٍند در صداش حرکت این با

 کنو؟ جا بٌ جا رٍ لباس يهٌ این تنًا تنًا نن یاد نی دلت یگانٌ؟ ا ى،_ 

 :گفتو دراری حرص لحن با ٍ انداختو باال ای شَنٌ بیخیال

 نیاد؟ دلو چرا آرى_ 

 .کرد نًهَنو لب زیر فحشی ٍ کرد نگايو چپ چپ

 .کشیدم عهیق نفس یٌ ٍ دادم لو تخت رٍ چیز يهٌ از فارغ

 .بَد شدى تنگ شًر این برای دلو

 دنش، ٍ دٍد برای

 شلَغیاش، ٍ ترافیک برای
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 .زيراش بًشت برای حتی

 .زدم نی بًشَن سری یٌ فرصت اٍلین تَ باید

 

 داخل حهَم از کٌ آبی شرشر صدای با. کردم باز رٍ چشهام خَرد نی در بٌ کٌ پی در پی يای تقٌ با
 .حهَم رفتٌ کٌ فًهیدم بَد، آٍیز در جلَی کٌ تهنا حَلٌ ٍ اٍند نی اتاق

 .افتاد تسها بٌ نگايو در کردن باز با. رفتو در سهت بٌ ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 :گفت ٍ کرد نگايو لبخند با

 .خانَم یگانٌ سلـــام_ 

 :گفتو نًربَنی لحن با نتقابال ٍ نذاشتو جَاب بی رٍ لبخندش

 خَبی؟. سالم_ 

 :زد لب بارید نی ازش خستگی کٌ صدایی با. تخت رٍ کرد پرت رٍ خَدش ٍ شد اتاق ٍارد

 .شدم نی تر خَب نسلها بَدم خَابیدى تخت این رٍ االن تا تَ جای اگر_ 

 :گفتو آرٍم ٍ کردم حفظ رٍ لبخندم

 .نباشید خستٌ_ 

 .گفت نهنَنی لب زیر ٍ گرفت شکل لبش رٍ کَچیکی يالل

 .شدم خارج اتاق از کردم، نرتب رٍ لباسام اینکٌ از بعد باشٌ، راحت اینکٌ برای

 بلند پام زیر يای پلٌ صدای تا برداشتو تر نحکو رٍ يام قدم نشٌ تکرار صبح اتفاقات اینکٌ برای
 .بشٌ
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 بَد، گرفتٌ دستش بٌ رٍزنانٌ ٍ بَد نشستٌ پذیرایی سلطنتی يای نبل رٍی کٌ حهید عهَ دیدن با
 .زدم لبخندی اخهَش صَرت بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :گفت دیدنو با خالٌ. آشپزخَنٌ سهت رفتو

 نٌ؟ کرد بیدارت تسها بَدی؟ خَاب پایین؟ اٍندی چرا عزیزم_ 

 :گفتو کشیدم نی دستش زیر از رٍ گَجٌ ٍ خیار ظرف کٌ يهَنطَر ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .شدم بیدار خَدم. خالٌ نٌ  _

 :زدم لب ٍ کردم دستی پیش خَدم کٌ کنٌ اعتراضی خَاست ٍ انداخت گَجٌ ٍ خیار ظرف بٌ نگايی

 !یاد نی بدم بیکاری از دٍنی نی کٌ شها. خالٌ کنو نی درست_ 

 .رفت برنج قابلهٌ سهت بٌ حرفی، بدٍن ٍ داد تکَن سری ناچارا

 یا... یا. بَد نی آشپزی نشغَل خَدش خَنٌ تَ االن باید يو نن نانان. شدم خیرى بًش پشت از
 .شد نی خیرى حَادث ستَن ٍ يا نجلٌ بٌ اخو با ٍ انداخت نی پا رٍ پا حهید عهَ نحل باید بابام

 .نشست لبو کنج تلخی لبخند جَن خانَم حرف یادآٍری با

 شاد ٍ باش شاد شدى کٌ يو رٍحشَن شادی برای تَ. خدا پیش رفتن بَدن، آسهَنی نادرت ٍ پدر"  
 "کنن؟ خَش دل بًش کٌ داشتن کیَ تَ غیر اٍنا نگٌ. کن زندگی

 نکردم؟ زندگی اصال اٍنا، از بعد نن بگو بًش کٌ بَد کجا حاال

 کٌ سالیٌ چند ٍ دارى خاطر بٌ رٍ نرحَنش شَير فقط ٍ فقط دنیا کل از کٌ پیرزن یٌ" جَن خانَم" 
 .کشٌ نی رٍ زحهتش شخصی پرستار

 اش نَى تنًا يو نن. رفت پیشش از زٍد کٌ شد نصیبش پسر یٌ فقط دنیا این از کٌ جَنی خانَم
 ...ندارم ردخَر ٍفایی بی تَ کٌ بَدم
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 .گرفتو دستو رٍ پیاز ٍ گذرٍندم نظر از رٍ کردم خَردشَن چطَر نشدم نتَجٌ کٌ يایی گَجٌ ٍ خیار

 .چکید اشکو ٍ شدم کردنش خرد نشغَل

 !بیچارى پیاز

 نخریدی، جَن بٌ تَ کٌ يایی اشک چٌ

 نشکست، تَ بًَنٌ بٌ کٌ يایی بغض چٌ

 نشد لبریز تَ ٍاسطٌ بٌ کٌ يایی چشو چٌ

... 

 .اٍندم خَدم بٌ تسها صدای با

 :گفت بلندی نسبتا صدای با شد نی آشپزخَنٌ ٍارد کٌ يهَنطَر

 سعادت دٍبارى يفتٌ یٌ از بعد کٌ حاال. شَقتَ يای اشک اٍن کن پاک. عزیزم نکن گریٌ یگانٌ؟! ا ى_ 
 .دیگٌ نکن گریٌ پیشتو،. نکن حرٍم رٍ نَقعیت این اشک با کردی پیدا رٍ نن دیدن

 بازش کٌ يهَنطَر ٍ گرفت يَا رٍ کٌ سهتش کردم پرت ٍ برداشتو نیز رٍی از رٍ شکالتی خندى با
 :گفت کرد نی

 چیٌ؟ کارا این! نَچ نَچ نَچ_ 

 :گفت ٍ تسها سهت گرفت رٍ برنج دیس خندى با خالٌ

 .نیز سر ببر رٍ این بیا کردن اذیت جای بٌ_ 

 :گفت زد نی نَج تَش شیطنت کٌ يهَنطَر گَنٌ، اعتراض ٍ شاکی لحن با تسها
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 بابا ای افتی؟ نی نًارت ٍ شام یاد بینی نی ننَ تا چرا نــانـــان؟_ 

 .بیرٍن رفت آشپزخَنٌ از قًر حالت بٌ ٍ گرفت خالٌ از رٍ برنج دیس بعد ٍ

 :گفت ٍ گذرٍند نظر از رٍ تسها آيستٌ خالٌ. خندى زیر زدیو يهزنان خالٌ ٍ نن

 اینجَری باید ياش بچٌ االن. کنٌ نی رفتار سالٌ يفت_شیش يای پسربچٌ عین بینیش؟ نی_ 
 داری، کٌ ناشین داری، کٌ کار نن، پسر بگٌ نیست یکی! رٍ نن ٍضع ببین اٍنَقت کنن ناز برام
 !بکشیو راحت نفس یٌ دستت از يو نا بذار زندگیت خَنٌ سر برٍ خدا، شکر گرفتی کٌ يو خَنٌ

 :رسید گَش بٌ زٍدتر تهنا شیطَن لحن کٌ بگو چیزی کردم باز لب

 نفس راحـــت تَنید نهی يو باز شها تسها رفتن با صبح، انرٍز نسئلٌ بٌ تَجٌ با کٌ الــــبتٌ_ 
 .دیگـــــــــٌ باشٌ راحت خیالتَن تا برم بفرستید ننو. بکشید

 کٌ يهَنطَر ٍ برداشت حرص با رٍ يا ظرف بعد ٍ چرخَند تهنا ٍ نن بین رٍ نگايش بار چند خالٌ
 :گفت تهنا بٌ خطاب حرص با شد نی رد کنارنَن از

 ببین حاال. کنو نی آدنت رٍ تَ نن سفید چشو ای_ 

 

  از بعد ٍ خندیدیو آرٍم رفتنش با

 .نیز سهت رفتیو ساالد، ظرف ٍ پارچ برداشتن

 شیطنتش پدرش احترام بٌ يو تسها. کشید غذا خَدش ٍ نا برای بعد ٍ خالٌ برای يهٌ از اٍل عهَ
 .شد نايارش نشغَل صدا ٍ سر بی ٍ گذاشت کنار نايار نیز سر رٍ

 ٍ بزرگ بازار از يیجان با. کرد نی تعریف افتاد شهال تَی کٌ اتفاقاتی از تهنا نايار، سرٍ حین در
 .زد نی لب شستنا ظرف از حرص با ٍ زد نی حرف بکرش طبیعت
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 .خندیدن نی پاش بٌ پا ٍ دٍختن نی چشو بًش ذٍق با يو عهَ ٍ خالٌ

 خالٌ بٌ رٍ ٍ گذرٍندم نظر از رٍ خالی ظرف. بردم دينو سهت ٍ کردم پر برنج ٍ قیهٌ از رٍ قاشقو
 .کردم تشکر

 .کردیو جهع رٍ نیز ٍ خَردن رٍ غذاشَن يو بقیٌ کو کو

 .بردیو پناى اتاق بٌ اٍن از تبعیت بٌ يو تهنا ٍ نن. کنٌ استراحت تا باال رفت تسها

 :گفت کالفٌ ٍ انداخت بًو نگايی. کشید رنگش خرنایی نَيای تَ دستی ٍ ایستاد آینٌ جلَی تهنا

 بازار؟ بریو بعد بخَابیو یکو. یاد نی خَابو_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .بریو بعد کنیو استراحت. ندارم کاری کٌ نن. ندارى فرقی_ 

 .کرد پرت تخت رٍ رٍ خَدش ٍ کنارم اٍند لبخند با

 .بشٌ جا سرش يو تهنا تا کشیدم ٍسط رٍ سرم زیر بالشتک ٍ کردم جهع رٍ خَدم

 :گفت کشید نی بغل بٌ رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ سهتو برگشت

 یگانٌ؟_ 

 :داد ادانٌ کٌ گفتو کشداری يَم

 ناراحتی؟ نن دست از_ 

 :زد لب ٍ چرخَند حدقٌ تَ رٍ چشهاش کٌ دٍختو بًش رٍ نگايو پرسشی

 .اینا...  ٍ بردنت اجبار بٌ کٌ سفری اٍن خاطر بٌ_ 

 .گذاشتو دستش رٍ رٍ دستو ٍ زدم نحَی لبخند
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 دلیل این خب انا شد رفع کو کو بعدش انا باشو شدى دلخَر کهی ازت اٍلش شاید. دیٍَنٌ نٌ_ 
 .نسابقٌ نیدٍن ببری خبر بی رٍ نن بعد دفعٌ کٌ شٌ نهی

 .فشرد بغلش تَ نحکو رٍ نن ٍ خندید کٌ کردم نگايش چپ چپ

 :گفت نًربَن ٍ بَسید رٍ لپو

 انجام تَ کردن خَشحال خاطر بٌ رٍ کارا تهام نن انا تَئٌ با حق. باشٌ باشٌ. دٍستو کٌ عاشقتو_ 
 .دادم

 .بست رٍ چشهاش بعد ٍ کاشت راستو سهت لپ رٍی ای دیگٌ بَسٌ. کردم بسندى تبسهی بٌ

 .رفتو فرٍ خبری بی دنیای بٌ ٍ شد چشهام نًهَن خَاب کو کو يو نن

 

______ 

 

 .رفتو در سهت ٍ کردم باز رٍ چشهام تهنا از زٍدتر اتاق در نکرر يای تقٌ با يهیشگی، رٍال طبق

 :زد لب ٍ گذاشت در رٍی رٍ دستش لبخند با الًٌ خالٌ

 .پایین بیاید کن بیدار رٍ تهنا. کردم آنادى عصرٍنٌ. عزیزم خَاب ساعت_ 

 .گفتو ای باشٌ آرٍم ٍ زدم لبخندی

 .رفتو تهنا سهت بٌ ٍ اتاق تَ برگشتو

 ننتظر ٍ کرد باز يو از رٍ رنگش ای قًَى چشهای. کردم صداش آرٍم ٍ گذاشتو بازٍش رٍ رٍ دستو
 . کرد نگايو
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 .بازار بریو بعدش بخَریو عصرٍنٌ پایین بریو پاشَ_ 

 :زد نق ٍ کَبید سرش زیر بالشت بٌ آرٍم رٍ سرش

 .یکو فقط بخَابو، دیگٌ یکو_ 

 .کرد نحارم قشنگی فحش لب زیر کٌ گفتو نَچی ٍ زدم لبخندی

 .جاش سر نشست ٍ اٍند در جیغش کٌ گرفتو بازٍش از نیشگَنی

 .شدم خارج اتاق از يا سَغاتی برداشتن از بعد ٍ زدم لبخندی حرصیش چشهای نقابل در خندى با

 

 .رفتو سهتشَن بٌ ،TV رٍی بٌ رٍ دیدنشَن با ٍ اٍندم پایین یکی یکی يا پلٌ از

 :زد لب بعد ٍ انداخت بًو نگايی عینکش پشت از لبخند با حهید عهَ. کردم سالم آرٍم

 .خَاب ساعت. بابا سالم_ 

 خَنگی کیک از رٍ ظرفی خالٌ. نشستو بَد کردى خالی جا برام کٌ تسها کنار ٍ گفتو لب زیر نهنَنی
 :پرسید گرفت، نی نن سهت کٌ يهَنطَر ٍ کرد پر نعرٍفش يای

 کجاست؟ تهنا_ 

 .شد کشیدى تهنا سهت بٌ جفتهَن سر پلٌ صدای با

 بٌ رٍ سرش ٍ نشست نفرى سٌ نبل رٍی نن کنار ٍ سهتهَن اٍند شلختٌ نَيای با ٍ آلَد خَاب
 .داد تکیٌ ام شَنٌ

 نًرداد اینکٌ از بعد ٍ شدیو حاظر کو کو عصرٍنٌ از بعد ٍ دادم بًشَن رٍ يا سَغاتی ترتیب بٌ
 .رفتیو تهنا نظر نَرد پاساژ سهت بٌ آٍرد، رٍ تهنا ناشین
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 :گفتو تهنا بٌ خطاب ٍ کشیدم بیرٍن خاکستریو نانتَ جیب از رٍ دستو

 چطَرى؟ اٍن_ 

 .رسید ٍیترین پشت انگشتر ٍ دستبند سرٍیس بٌ ٍ گرفت رٍ نگايو رد

 بَد طالئی ٍ سفید طال از ترکیبی. بَد قشنگی ست. شدیو فرٍشی طال ٍارد ٍ رفتیو سهتش بٌ يو با
 .اٍند نی چشو بٌ زیبایی بٌ رٍش شدى حک يای نگین ٍ

 .شدیو خارج نغازى از ٍ خریدیو رٍ ست اٍن يو با تهنا، تایید از بعد

 .لباسٌ خرید نَبت باشٌ يو نَبتی_ 

 :زدم لب ٍاج ٍ ياج ٍ سهتش برگشتو نتعجب تهنا حرف این با

 کنی؟ نی شَخی_ 

 .کردم نازک براش چشهی پشت کٌ گفت نَچی رفتٌ باال ابرٍيای با

 بگو بًت باید کنی، پیدا رٍ خَای نی کٌ چیزی تا گردم نی بايات رٍ پاساژ این کل کردی فکر اگر_ 
 .اشتبايی در سخت کٌ

 بخَری؟ نن درد بٌ نباید بار یٌ تَ یعنی_ 

 :گفتو آرٍم ٍ چسبَندم يو بٌ رٍ يام لب

 .لباس سراغ یایو نی دیگٌ رٍز یٌ بعد کافٌ بریو بیا. شَ لباس بیخیال_ 

 .بردم بَد يهکف طبقٌ کٌ ای کافٌ سهت بٌ ٍ کشیدم رٍ دستش کٌ کرد نگايو دل دٍ

 .سهتهَن برگشت يا سر يهٌ ٍرٍدنَن با
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 قدرت باعخ يهیشٌ افراد این. گرفتن رٍ ازنَن ٍ کردن کج رٍ ياشَن لب دیدنهَن با دختر تا چند
 کٌ دارم چیزی یٌ يا، چیز خیلی نداشتن عین در کٌ کرد نی یادآٍری بًو حسادتشَن. شدن نی نن

 .نَندى يا خیلی دل رٍ داغش

 .دٍختو بًش رٍ نگايو بًهَن دختری شدن نزدیک با

 کردى تر باز رٍ سفیدش صَرت رنگش، گلبًی شال ٍ خَرد نی بًش سال يجدى الی يفدى حدٍدا
 .بَد

 :زد لب يیجان با بًهَن رسیدن با

 بگیرم؟ عکس باياتَن تَنو نی. سالم... سل_ 

 ای دیگٌ دختر کنار نختلف يای ژست با کٌ دٍختو تهنایی بٌ رٍ نگايو ٍ دادم رٍ جَابش لبخند با
 گرفتن سلفی نشغَل دٍربین، آٍردن از بعد ٍ کرد باز رٍ گَشیش ذٍق با دختر. گرفت نی عکس
 .شد دٍر ازم تشکر، ٍ تعریف ٍ انضا کهی از بعد يو آخر در. شد

 :زد لب نتانت با ٍ اٍند سهتو بٌ يا خدنت پیش از یکی

 راحتی برای. شٌ نی دادى اختصاص ٍیژى يای نًهان بٌ باال طبقٌ. بخیر ٍقت. فريهند خانو سالم_ 
 .باال ببرید تشریف بَدید نایل اگر خَدتَن

 .باال طبقٌ سهت رفتیو يو با ٍ رفتو تهنا سهت بٌ کَتايی، تشکر از بعد ٍ دادم تکَن سری

 

 .نبَد کسی سالٌ دٍ ٍ بیست الی بیست حدٍدا نرد یٌ جز ٍ بَد خالی باال طبقٌ

 .نداشت آنچنانی جهعیت يو پایین البتٌ

 :زدم لب حَصلٌ بی ٍ دٍختو تهنا بٌ رٍ نگايو
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 .بگَ چیزی یٌ_ 

 :گفت کَتايی نکخ با

 لباس؟ خرید برای بریو کی_ 

 :گفتو حرص با ٍ کردم نگايش فیس پَکر

 دختر؟ خرید از شی نهی خستٌ تَ! بیشعَری کٌ ٍاقعا_ 

 :گفت نظلَم ٍ کرد غنچٌ رٍ ياش لب

 .ندارم لباس کنو؟ کار چی خب_ 

 .گرفتو ازش نحسَسی غرى چشو با رٍ نگايو

 ٍ زد حرف کنٌ بازی تَش بَد قرار کٌ جدیدی فیلهنانٌ از کهی تهنا آٍردن، رٍ سفارشا اینکٌ از بعد
 .خَنٌ سهت افتادیو راى بعد

 .رفت ناباٍری ٍ تعجب عین در نَندن، برای نن يای اصرار تهـام با ٍ خَنٌ برد رٍ نن اٍل

 .کشیدم بیرٍن کیفو از رٍ کلید ٍ رفتو آسانسَر سهت حَصلٌ بی

 .دٍختو خَنٌ سر تا سر بٌ رٍ نگايو ٍاحد، در کردن باز با

 .دٍختو چشو نحض تاریکی بٌ ٍ فرستادم بیرٍن نانند آى رٍ نفسو

 .کردم رٍشن رٍ برقا ٍ بستو سرم پشت رٍ در. خَنٌ این ٍ نن شدیو تنًا يو باز

 .رفتو اتاق سهت بٌ ٍ گذرٍندم نظر از رٍ پذیرایی

 جای خَاست نهی دلش يیچکس کٌ رسید نی نظر بٌ نسخرى ٍ کنندى کسل قدری بٌ نن زندگی
 .باشٌ نن
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 نحسش سایٌ ٍ ندارى گذشتن خیال کٌ سرگذشتی. نصیبت ٍ سختی از کٌ بَد پر نن گذشت سر
 .یاد نی بايام قدم بٌ قدم

 تاریکی پیشَاز بٌ خَاب، قرص یٌ با شبٌ، نٌ تازى ساعت اینکٌ بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کردم عَض رٍ لباسام
 .رفتو

 

 ••• سپًر# •••

 

 .شدم خیرى اش صفحٌ بٌ ٍ آٍردم در جیبو از حَصلٌ بی رٍ گَشیو

 .اسپیکر رٍ گذاشتو ٍ کشیدم رٍ رنگ سبز نربع. کرد نی خَدنهایی گَشیو صفحٌ رٍ" زندگیو" اسو

 نانان؟ جانو_ 

 .کرد پر رٍ ناشین فضای نًربَنش صدای

 کجایی؟. پسرم سالم_ 

 :زدم لب ٍ چرخَندم دستو تَ رٍ فرنَن

 چطَر؟. خَنٌ نزدیک_ 

 بَد؟ چی اسهش ام،... يهکارت اٍن خَنٌ برى خَاد نی گفت. زد زنگ بًو سپیرا_ 

 :زدم لب نتعجب

 یگانٌ؟_ 

 :گفت بالفاصلٌ
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 با دنبالش بیای بگو خَاستو. گذاشتٌ جا چیزی یٌ يهیشٌ نحل خانَم. اٍنجا برى خَاد نی. آرى آرى_ 
 .برید يو

 .کردم قطع رٍ گَشی" ام خَنٌ دیگٌ نین دى"  گفتن با ٍ دادم تکَن سری

 .کرد باز رٍ ناشین در ٍ بیرٍن پرید باز نیش با سپیرا در، جلَی ترنز با

 :گفت ٍ سهتو کرد خو رٍ سرش

 .گلو داداش سالم_ 

 :گفت بست نی رٍ در کٌ يهَنطَر ٍ نشست تر باز نیش با کٌ کردم نگايش چپ چپ

 کنو؟ کار چی. دیگٌ رفت یادم چیٌ؟ خب_ 

 حسش کو کو کٌ کرد نی درد قدری بٌ سرم. دٍختو چشو خیابَن بٌ کالفٌ ٍ انداختو راى رٍ ناشین
 .رفت نی بین از داشت

 .کردیو سکَت جفتهَن نقصد بٌ رسیدن تا

 :زدم لب سپیرا بٌ خطاب ٍ کردم ترنز ساختهَن بٌ رسیدن با

 .برگرد زٍد بزنیا حرف ساعت دٍ نهَنی. بیا زٍد برٍ_ 

 .شد پیادى ٍ گفت ای باشٌ

 .دادم تکیٌ صندلی پشتی بٌ رٍ سرم ٍ بستو رٍ چشهام درنَندى

 کنار رٍ گَشی ٍ کردم باز رٍ چشهام حرصی گَشیو، زنگ صدای با کٌ بَد نگذشتٌ ای دقیقٌ چند
 .بردم گَشو

 .گَشو تَ پیچید سپیرا نگران صدای کنو باز لب اینکٌ از قبل
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 .کنٌ نهی باز رٍ در یگانٌ سپًر؟ الَ؟_ 

 :زدم لب ٍ نالَندم رٍ چشهام حرص با

 .نیست خَنٌ شاید خب_ 

 نهی جَاب زنو نی زنگ گَشیش بٌ يو يرچقدر. باال اٍندى گفتن. پرسیدم باال اٍندم نی داشتو_ 
 .دى

 :زدم لب درنَندى

 کنو؟ کار چی االن نن خب_ 

 :گفت تعجب با

 .باشٌ افتادى اتفاقی براش شاید نیستی؟ نگران تَ_ 

 .کردم قطع رٍ گَشی ٍ کشیدم نَيام الی دستی

 .رفتو ساختهَن سهت بٌ ٍ شدم پیادى

 

 بٌ آسانسَر، در شدن بستٌ دیدن با. شد نی تر خالی دلو انگار شدم نی نزدیک کٌ قدنی ير با
 .رفتو باال یکی دٍتا رٍ يا پلٌ ٍ فرستادم لعنت شانسو

 .برداشتو قدم بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس سپیرا، دیدن ٍ پلٌ آخرین بٌ رسیدن با

 .کرد نگايو حرفی يیچ بدٍن ٍ نگران ٍ داد فاصلٌ گَشش از رٍ گَشیش نن دیدن با

 :گفتو آرٍنی صدای با
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 جَری یٌ رٍ در کنو نی سعی يو نن بگیری؟ رٍ ساختهَن کلید دستٌ پایین از بری تَنی نی_ 
 .کنو بازش

 .رفت آسانسَر سهت بٌ ٍ داد تکَن سر تند تند

 عًدى از ٍ بَدم دزد کٌ کردم آرزٍ لحظٌ اٍن. شدم نزدیک در بٌ  ٍ زدم کنار پیشَنیو رٍی از رٍ نَيام
 .اٍندم نی بر در این

 زیادی یکو خَنسرد، يهیشٌ نن   برای يهکار، یٌ صرفا ٍ غریبٌ آدم یٌ برای نگرانی از حجو این
 !بَد غیرعادی

 .رفتو نی ٍر در با ٍ کَبیدم نی در جلَی کفی بٌ پیَستٌ ٍ آيستٌ رٍ پايام

 زیر براق جسو یٌ دیدن با کٌ انداختو زیر بٌ کالفٌ رٍ سرم. نشد خبری انا زدم زنگ زدم، در باری چند
 .بیرٍن کشیدنش ٍ شدم خو شک با پادری،

 يو خَدم کٌ خصَصا. نداشتو سپیرا بٌ دادن خبر ٍ خَشحالی برای ٍقت. زدم لبخند کلید، دیدن با
 .افتادى اتفاقی یٌ کردم نی حس ٍ بَدم گرفتٌ قرار سپیرا دگرگَنی تاجیر تحت شدیدا

 نی ذٍق تَ زیادی یکو این ٍ بَد تاریکی در غرق خَنٌ سراسر. تَ رفتو ٍ چرخَندم قفل تَ رٍ کلید
 رٍشن با ٍ آٍردم جا بٌ رٍ عقل شرط انا نباشٌ خَنٌ کٌ دادم احتهال ٍ شدم آرٍم حدٍدی تا. زد

 .زدم آشپزخَنٌ ٍ پذیرایی بٌ سرکی يا، برق کردن

 .کردم باز رٍ درش آرٍم ٍ کردم تند اتاق سهت رٍ يام قدم

 تردید با تخت رٍی جسهی حرکت با کٌ برگردم، خَاستو ٍ کشیدم عهیقی نفس تاریک اتاق دیدن با
 .ایستادم جام سر

 .نرسید بًش دستو انا کنو پیدا رٍ برق پریز تا کشیدم دیَار بٌ رٍ دستو
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 بٌ چیز يهٌ نحَ، ٍ بَد کردى رٍشن رٍ اتاق کهی ناى نَر. شدم نزدیک تخت بٌ ٍ شدم خیال بی
 .اٍند نی چشو

 بعد ٍ کردم نگايش شکٌ کهی اٍلش عرق، از خیس صَرت با یگانٌ دیدن ٍ تخت بٌ رسیدن با
 .بَد باال کهی بدنش دنای. کشیدم صَرتش بٌ رٍ دستو ٍ نشستو تخت رٍ. اٍندم خَدم بٌ سریع

 .کرد نی زنزنٌ چیزی لب زیر ٍ داد نی تکَن رٍ سرش ندام

 .بَد فایدى بی انا زدم صداش ٍ کشیدم لختش بازٍيای رٍی رٍ دستو آرٍم

 .بَد کردى تر سخت رٍ چیز يهٌ يو اتاق تاریکی

 کو پاشیدم، صَرتش بٌ آب کهی دست، با اینکٌ از بعد ٍ دٍختو پاتختی رٍی آب لیَان بٌ رٍ نگايو
 .کرد باز رٍ چشهاش کو

 بینٌ نهی رٍ نن کٌ انگار. بارید چشهاش ٍ لرزید لباش کو کو بعد ٍ دٍخت چشو سقف بٌ اٍل
 :زد لب يق يق با ٍ گذاشت صَرتش رٍ رٍ دستش

 .نکردم کاری نن نکنید اذیتو. نبَد نن تقصیر خدا بٌ. نبَد نن تقصیر_ 

 .شد اش جهلٌ ادانٌ از نانع بلندش يق يق

 تصَراتو تهام نَقعیت این تَ دیدنش با. نداشتو یگانٌ نحل دختری از رٍ تابی بی اینًهٌ تحهل
 .يَا رفت ٍ شد دٍد بًش نسبت

 آغَشو تَ. کشیدنش خَدم سهت ٍ کردم بلندش ٍ کشیدم کنار صَرتش از رٍ دستش ناخَاستٌ
 .کنو آرٍنش کَتاى کلهات ٍ کهرش رٍ دست حرکت با کردم سعی ٍ فشردنش

 

 داشت؟ ايهیتی چٌ انا کرد خیس رٍ تیشرتو ياش اشک لحظٌ چند از بعد
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 .شد رٍشن برق جانیٌ چند از بعد ٍ اٍند بلندی يای قدم صدای

 .نزنٌ رٍ چشهو نَر تا بستو رٍ چشهام آرٍم

 :پیچید اتاق تَ سپیرا نگران صدای

 یگانٌ؟ شدى؟ چی_ 

 ایستادى کنارش کٌ غریبٌ نرد دیدن با کٌ بگو چیزی خَاستو سپیرا بٌ رٍ ٍ گرفتو یگانٌ از رٍ نگايو
 .يو تَ رفت اخهام بَد، دستش تَ کلید دستٌ ٍ بَد

 :زدم لب سپیرا بٌ خطاب. کشیدم رٍش رٍ پتَ ٍ دٍختو یگانٌ بٌ رٍ نگايو سریع

 .کن درست قند آب یٌ برٍ_ 

 .شدن خارج اتاق از نرد يهراى ٍ داد تکَن سری

 .داد نی نرد اٍن رفتن از خبر در، شدن بستٌ صدای

 از رٍ پتَ ٍ کردم جداش خَدم از آرٍم. دٍختو لرزید نی بغلو تَ يهچنان کٌ یگانٌ بٌ رٍ نگايو
 .بکشٌ دراز راحت تا کردم باز دٍرش

 .بدٍزم صَرتش بٌ ٍ بگیرم بدنش لخت يای قسهت از رٍ نگايو کردم سعی

 با اتاق، در بٌ ای تقٌ از بعد سپیرا. کشید نی" يین يین" گايی از ير ٍ بَد خَن کاسٌ چشهاش
 .بًو داد رٍ لیَان ٍ شد نزدیک بًهَن عجلٌ

 .کردم نزدیک لباش بٌ رٍ لیَان ٍ کردم بلند رٍ یگانٌ سر کهی

 .زد پسش بعد ٍ خَرد قند آب از یکو

 :زد لب باشٌ نکردى درک رٍ نا ٍجَد کٌ انگار سقف، بٌ خیرى ٍ کشید بینیش بٌ دستی
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 اٍن... اٍن. رفتن اٍنا کٌ خداست تقصیر... خد تقصیر... تق. نکردم بدی کار نن. نبَد نن تقصیر_ 
 ...کٌ بَد حَاسو... ح نن... م. بَد بارٍن شب

 .کرد قطع رٍ اش جهلٌ گریٌ دٍبارى ٍ لرزید اش چَنٌ

 .بکنٌ کاری چٌ باید دٍنست نهی ٍ بَد شدى گیج نن نحل يو سپیرا. شدم بلند جا از سردرگو ٍ کالفٌ

 .گفت نی ذکر لب زیر ندام ٍ گذاشت یگانٌ دست رٍ رٍ دستش

 .دٍختو یگانٌ بٌ ٍ گرفتو پنجرى از بیرٍن فضای از رٍ نگايو دقیقٌ چند از بعد

 .بَد سفید گچ نحل صَرتش ٍ بَد شدى پخش پیشَنیش رٍ کَتايش نَيای

 رٍ سرم خَاستو. شد نی سرازیر اس بستٌ يای پلک از اشک گايی از ير انا بَد بستٌ چشهاش
 .رفتو سهتشَن اخو با پاتختی رٍی يای قرص دیدن با کٌ برگردٍنو

 اخو ٍ تعجب با. بَد خَاب قرص بَد، باز سرش کٌ اٍنی ٍ بَدن قلب يای قرص تاشَن سٌ دٍ
 دخترى؟ این برای يا قرص این کٌ کردم نی باٍر باید. دٍختو یگانٌ بٌ رٍ نگايو

 با بخَاد کٌ حد این در نٌ انا يست افسردى کهی ٍ ندارى عادی حالت کردم نی حس کٌ درستٌ
 !باشٌ داشتٌ قلبی ناراحتی یا ٍ بخَابٌ خَاب قرص

 :کرد صدام آرٍم سپیرا

 .بشٌ بد حالش ببینٌ خَاب دٍبارى نهکنٌ کنو؟ کار چی. خَابید سپًر؟_ 

 .زدم بیرٍن اتاق از گفتو، کٌ حرصی دٍنو نهی از بعد ٍ دادم تکَن سری سردرگهی با

 دختر این با رابطٌ در رٍ ذينو يای یافتٌ دست تهام بشینو ٍ کنو پیدا رٍ جایی یٌ خَاست نی دلو
 .کنو نرٍر
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 ٍ رفتو سهتش تعجب با. رفت آشپزخَنٌ سهت بٌ حرفی يیچ بدٍن ٍ اٍند بیرٍن اتاق از سپیرا
 :گفتو

 کنی؟ نی کار چی_ 

 حالش این با نداری کٌ انتظار. دیگٌ کنو نی آنادى چیزی سَپی یٌ براش دارم کنو؟ نی کار چی_ 
 بذارم؟ تنًاش

 :گفتو ٍ کشیدم نَيام بین دستی کالفٌ

 کنو؟ کار چی نن_ 

 :گفت آٍیزٍن لَچٌ ٍ لب با ٍ انداخت بًو نگايی

 .بهَنو اینجا باشو نجبَر رٍ انشب شاید نن. خَنٌ برٍ... خب_ 

 :گفتو آرٍم ٍ دادم تکَن سری

 اینجا؟ بیاد بزنو زنگ تهنا بٌ آرى، آرى تهنا،... ام دٍستش، بٌ_ 

 :گفت ٍ زد رٍم بٌ لبخندی

 .بیاد کٌ زنو نی زنگ بًش خَدم دیدم الزم اگر_ 

 .کردم زنزنٌ ای باشٌ ٍ کشیدم گردنو بٌ دستی

 :گفتو دٍدل ٍ دٍختو اتاق بٌ رٍ نگايو

 نداری؟ احتیاج نن کهک بٌ نطهئنی_ 

 :گفت ٍ داد تکَن سر آرٍم

 .برٍ تَ. دیگٌ يست حَاسو. آرى_ 
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 .شدم خارج ٍاحد از خداحافظی یٌ با انداختو، اتاق بٌ ای دیگٌ نگاى اینکٌ از بعد ٍ گفتو ای باشٌ

 .کردم نگاى خَدم بٌ آینٌ تَ از ٍ شدم آسانسَر ٍارد

 .افتاد تیشرتو بٌ نگايو. بارید نی رٍم ٍ سر از خستگی ٍ بَد پریشَن نَيام

 .بَد گرفتٌ شکل ام سینٌ چپ سهت رٍی بزرگ نسبتا دایرى یٌ

 چی حرفا اٍن از ننظَرش بریزى؟ اشک اٍنطَر بَد شدى باعخ چی یعنی. گذاشتو رٍش رٍ دستو
 ببینٌ؟ کابَس باید اصال چرا بَد؟

 .کرد نهی ريام يو لحظٌ یٌ کٌ بَد سَاالتی اینًا خَنٌ بٌ رسیدن تا

 .کردم پرٍاز اتاقو سهت ٍ پارکینگ تَ بردم رٍ ناشین خَنٌ بٌ رسیدن با

 .خبری بی دنیای تَ شدم غرق ٍ افتاد يو رٍ چشهام نرسیدى زنین بٌ سرم

 

____________________ 

 

 .کردم باز کهی رٍ چشهام نانان صدای با

 جانو؟_ 

 .شدم نگرانت نادر؟ اٍندی کی_ 

 :گفتو نالیدم نی رٍ چشهو کٌ يهَنطَر ٍ نشستو

 این يو نن. بَدی خانو زیبا پیش آشپزخَنٌ تَ اٍندم، ٍقتی ام؟ بچٌ نگٌ برم؟ قربَنت چرا نگران_ 
 .ببخشید. باال اٍندم سریع کٌ بَدم خستٌ قدر
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 :گفت کشید نی رٍ دستو کٌ يهَنطَر ٍ زد رٍم بٌ لبخندی

 .بیاد کن صدا يو سپیرا. بخَریو شام پایین بیا. نادر باشٌ_ 

 :گفتو ٍ کشیدم نَيام بٌ دستی

 .یگانٌ پیش نَند سپیرا_ 

 :گفت ٍ سهتو برگشت تعجب با

 !بَدن يو با صبح يهین تا کٌ اینا چرا؟ ٍا_ 

 :زدم لب آرٍم ٍ دٍختو چشهاش بٌ رٍ نگايو

 .پیشش نَند سپیرا بَد احَال ناخَش یکو یگانٌ_ 

 .شد خارج اتاق از ٍ داد تکَن سری حرف، بدٍن نانان

 .رفتو پایین ٍ گرفتو پیش در رٍ يا پلٌ صَرتو ٍ دست شستن از بعد يو نن

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 پذیرایی سهت بٌ ٍ شدم بلند جا از آرٍم. کردم باز رٍ چشهام شد نی بلند آشپزخَنٌ از کٌ صدایی با
 .ایستادم جام سر نتعجب سپیرا دیدن با انا رفتو سهتش اینجاست تهنا اینکٌ خیال بٌ. رفتو

 دستش از سینی ٍ کشید بلندی يین نن، دیدن با کٌ برگشت ٍ سینی تَ گذاشت زنینی سیب تا دٍ
 .افتاد

 :زدم لب گردٍندم برنی داخلش بٌ رٍ سینی شدى پال ٍ پخش نحتَای کٌ يهَنطَر ٍ شدم خو
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 .ببخشید. بترسَنهت خَاستو نهی_ 

 :گفت ٍ گذاشت سینی تَ رٍ پاش کنار زنینی سیب ٍ نشست زانَ رٍ نتقابال يو خَدش

 شدی؟ بیدار کی. ندارى اشکالی_ 

 :داد ادانٌ ٍ زد دلنشینی لبخند بًو، کَتايی نگاى با. دٍختو بًش رٍ نگايو نتعجب

 ير. دارم برش کٌ اٍندم سپًر با. بَدم گذاشتٌ جا رٍ ٍسایالم از تا چند نن نیست؟ یادت چیزی_ 
 رفتو. شدیو نگرانت خب. باال اٍندی تَ کٌ بَدن دیدى نفر چند طرفی از ٍ نکردی باز زدم زنگ چقدر
 تَ تَ، بَدم اٍندى نن. تَ اٍند زٍدتر ٍ کرد باز رٍ در چجَری سپًر دٍنو نهی انا بگیرم کلید تا پایین

 .بَدی دیدى خَاب کنو فکر. بَد عرق خیس صَرتت کل بَدی سپًر بغل تَ

 کند، نی پَست رٍ دستش تَ يای زنینی سیب کٌ يهَنطَر ٍ رفت نیز سهت بٌ سپیرا ایستادیو،
 .کرد نی تعریف برام رٍ شب سر اتفاق کانل جزئیات ٍ تاب ٍ آب با

 .نکنو دقت کردى اشارى سپًر کردن بغل بٌ کٌ قسهتی اٍن بٌ کردم سعی ٍ اٍندم خَدم بٌ صداش با

 .خَری نی خَاب قرص کٌ دیدم يو شهال تَ آخٌ بینی؟ نی خَاب يهیشٌ_ 

 :گفت يَل دید کٌ رٍ نگايو

 .فقط پرسیدم کنجکاٍی سر از نن. عزیزم بگَ داری دٍست اگر البتٌ_ 

 :زدم لب داری خش صدای با ٍ دادم تکَن سری

 .ننن شب ير نًهَن تقریبا يا قرص این. آرى_ 

 .نداشتو دادن ادانٌ خیال نن انا شد ام جهلٌ ادانٌ ننتظر ٍ کرد بلند رٍ سرش تعجب با

 رشتٌ ٍ دانشگاى با رابطٌ در ٍ کرد عَض رٍ بحخ زٍد خیلی چَن شد نتَجٌ خَدش انگار
 .زد حرف تحصیلیش
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 شدم بلند صندلی از. کنو تحهل نتَنستو این از بیشتر بَد، پیچیدى خَنٌ تَ کٌ سَپی بَی ٍ عطر با
 .رفتو گاز سهت بٌ ٍ

 .ظرف تَ ریخت برام کهی ٍ آٍرد قاشق ٍ ظرف یٌ ذٍق، با ٍ کنارم اٍند يو سپیرا

 :گفت يیجان با

 شایان از اگر گٌ نی يهیشٌ زنعهَم. ندارى حرف نن يای سَپ! یاد؟ نی خَشت ببین بخَر_ 
 .گرفتو نی خَدم عرٍس خَشهزى يای سَپ این خاطر بٌ رٍ تَ بَدی تر کَچیک

 .کشیدم رٍ شدنش سرد انتظار ٍ شدم خیرى سَپ بٌ بیشتری ٍلع ٍ خندى با

 :گفت آرٍم ٍ ریخت خَدش برای يو دیگٌ ظرف یٌ سپیرا

 چیٌ؟ کنی درستش خَب بلدی کٌ غذايایی چی؟ تَ_ 

 :گفتو ای بانزى لحن با ٍ شد جهع ام قیافٌ

 .تهام ٍ باشٌ تَنٌ نی سَختٌ انلت یٌ شايکارم بزرگترین نن غذا؟_ 

 .کرد خندیدن بٌ شرٍع کو کو بعد ٍ شد خیرى بًو درشت چشهای با

 :زد لب زد نی نَج تَش ناباٍری کٌ لحنی با

 نیستی؟ بلد يیچی ٍاقعا یعنی گی؟ نهی کٌ جدی_ 

 :گفت ظرف بٌ کَتايی اشارى با ٍ کرد نًهَنو چشهکی کٌ گفتو نَچی

 .يستو خدنتت در خَدم شد ٍاقع پسندت نَرد نن دستپخت اگر بخَر، حاال_ 
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 در چشهام ٍ گذاشتو دينو داخل طاقت بی. کردم پر ظرف داخل نحتَیات از رٍ قاشق ٍ زدم لبخندی
 رٍ ظرف اٍن کل خَاست نی دلو کٌ بَد جاافتادى ٍ ناب قدری بٌ سَپش طعو. افتاد برق جانیٌ صدم
 .بکشو سر جا یک

 :گفتو ذٍق با ٍ کنو کنترل رٍ خَدم نتَنستو

 .بَدم نخَردى خَشهزى يای سَپ این از کٌ ٍقتٌ خیلی. عالیٌ ٍاقعا شدى، خَشهزى خـیلی_ 

 .کرد نًهَنو جانی نَش خندى با

 با انشب يهیشگیو، اشتًایی بی خالف بر. شدم خَردن نشغَل ٍ نگرفتو این از بیشتر رٍ ٍقتو
 .بَد خَشبختی ٍ انرژی خَد خَد خَد انشب سپیرا ٍجَد اصال. کردم تهَم رٍ غذام کانل اشتًای

 گرفتٌ پناى سنگرشَن تَ ٍ آٍردن نی کو داد نی بًو سپیرا کٌ نحبتی انرژی نقابل در يا نَرچٌ
 .بَدن

 .شدیو زدن حرف ٍ tv تهاشای نشغَل ٍ نشستیو پذیرایی تَی رٍ ساعتی چند

 :زدم لب بًش خطاب ٍ شدم بلند ٍ اٍندم خَدم بٌ سپیرا، کَتاى خهیازى با

 .رفت در دستهَن از ساعت کٌ زدیو حرف قدر این. بخَابیو بریو بیا_ 

 .شد بلند جاش از ننگ ٍ گیج ٍ کرد تایید سر با يو اٍن

 .داخل رفتو زٍدتر ٍ خندیدم حالتش بٌ نخَدی

 .شد بستٌ چشهاش آرٍنی بخیر شب از بعد ٍ نرسید جانیٌ بٌ تخت، رٍی کشیدن دراز با

 اذیتش کَلر سرنای تا کشیدم باال شکهش رٍی تا رٍ پتَ ٍ دٍختو سفیدش صَرت بٌ رٍ نگايو
 ازم چیزی بَد، ذينش تَ کٌ يایی سَال بٌ تَجٌ با یا ٍ نذاشت تنًام کٌ بَدم نهنَنش چقدر. نکنٌ

 .نپرسید
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 چشهام کو کو ٍ کشیدم دراز آرٍم. رفتو تخت دیگٌ سهت بٌ ٍ زدم اش بستٌ چشهای بٌ لبخندی
 .شد بستٌ

 

________ 

 

 .دٍختو چشو سپیرا بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم آرٍنی، يای قدم صدای شنیدن با

 :گفت خَابالَد ٍ دٍخت صَرتو بٌ ٍ گرفت صبحانٌ نیز از رٍ نگايش

 .خانَم یگانٌ کردى چٌ ببین! بٌ بٌ_ 

 :گفتو آرٍم ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .بخیر صبح_ 

 :گفت ٍ کشید پریشَنش نَيای بٌ دستی

 .بانَ باشٌ بخیر يو شها زیبای صبح_ 

 .کردم نحارش ای دیٍَنٌ ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 :گفت چپَند نی دينش تَ رٍ بزرگی نسبتا لقهٌ کٌ يهَنطَر ٍ انداخت باال ابرٍ

 .تَلدم تدارکات سراغ بریو يو با تا بازار بیای بايام باید انرٍز دیشب، جبران بٌ_ 

 صبحانٌ از بعد. بزنو رٍ زيرا بًشت قید باید يو انرٍز کٌ گذشت سرم از ٍ دادم تکَن سری خندى با
 .بشیو آنادى تا اتاق تَ رفتیو ٍ کردم جهع رٍ نیز
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 ٍ کشید بیرٍن زرشکی نانتَ یٌ با نشکی نَد شلَار یٌ ٍ کرد باز رٍ کهدم نن بٌ تَجٌ بدٍن سپیرا
 .گرفت سهتو

 بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کرد شَنٌ رٍ نَيام ٍ تَالت نیز صندلی رٍی نشَند رٍ نن نًربَن يای نانان نحل
 . نشَند صَرتو رٍ پررنگی نسبتا آرایش نن، اعتراضات

 .شد شدن آنادى نشغَل ٍ شد جدا ازم رضایت با

 دستی کیف تَ رٍ کارتو ٍ کلید ٍ گَشی ٍ عینک ٍ کردم سرم ٍ کردم خارج کاٍر از بلندی نشکی شال
 .چپَندم نشکیو

 .رفتیو سپیرا نظر نَرد نقصد سهت بٌ آژانس با ٍ شدیو خارج ٍاحد از يو با

 

 ٍ دقت عین در کٌ ذکرى بٌ الزم. دادم سَق سپیرا صَرت بٌ دستو، تَی خرید يای ساک از رٍ نگايو
 ساعت، دٍ تَی تَنستیو کٌ طَری بٌ. دارى باالیی عهل سرعت دى، نی خرج بٌ خرید تَی کٌ ظرافتی
 .کنیو خریداری رٍ تَلد برای نظرش نَرد تدارکات تهام

 بعدش ٍ بذاریو رٍ يا ٍسایل تا سپیرا خَنٌ بریو کٌ شد این بر قرار تهنا، بٌ کَتايی تهاس از بعد
 ازشَن جزئیات با قدر این. کرد نی تعریف ياش عهٌ ٍ يا خالٌ از ناشین تَ سپیرا. تهنا پیش بریو
 .بَدم خبر با شَن خانَادى کل پَک ٍ جیک از انرٍز تا دیشب از کٌ زد نی حرف

 .رسیدیو سپیرا خَنٌ بٌ بعدش دقیقٌ دى حدٍدا ترافیک، از خالصی از بعد

 .رفتیو در سهت بٌ ٍ شدیو خارج ناشین از يو با

 .بَد سفید ٍ نشکی نهای با دٍبلکس یٌ شَن خَنٌ

 .دٍختو چشو حیاط داخل يای گل بٌ ذٍق با کرد، باز کٌ رٍ در
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 .باال بریو بیا_ 

 :زدم لب ٍ دادم تکَن ننفی نشَنٌ بٌ سری

 .بیا ٍ بذار رٍ ٍسایلت برٍ. نَنو نی ننتظرت پایین نن. قشنگٌ خیلی اینجا_ 

 :گفتو کشیدى ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام کٌ بگٌ چیزی خَاست ٍ کرد نگايو دل دٍ

 .دیــگٌ بــرٍ_ 

 بلند قانت بٌ رٍ نگايو ٍ ایستادم در صدای با کٌ بَد نگذشتٌ ای دقیقٌ چند. شد دٍر ازم ناچارا
 .دٍختو سپًر

 سهت بٌ زیر بٌ سر چرخَند، نی دستش تَی رٍ کلیدش دستٌ کٌ يهَنطَر ٍ کرد باز رٍ در خیال بی
 .داد نی تکَن ریتو با رٍ سرش ٍ کرد نی زنزنٌ خَدش با چیزی لب زیر. رفت خَنٌ

 .گرفت ام خندى حاالت اٍن با دیدنش از

 ٍ ایستاد کٌ نکشید جانیٌ بٌ انا گذشت نن از ٍ انداخت اطراف بٌ نگايی گذری ٍ کرد بلند رٍ سرش
 .سهتو اٍند رفتٌ، باال ابرٍيای با بعد ٍ کرد نگايو خیرى کهی اٍل. نن سهت برگشت دٍبارى

 :زدم لب شدنش نزدیک با ٍ کشیدم جلَ رٍ شالو کهی

 .سالم_ 

 :گفت تاخیر با ٍ داد تکَن سری کَتايی، نیشخند از بعد ٍ انداخت پام تا سر بٌ نگايی

 .سالم_ 

 ازش دیشب کهک خاطر بٌ اینکٌ بین. زدم زل نشکیش يای کفش بٌ ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب
 .بَدم دل دٍ نٌ یا کنو تشکر

 .رسید گَشو بٌ صداش کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ فشردم يو بٌ رٍ لبام
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 کجاست؟ سپیرا. تَ بیا ایستادی؟ اینجا چرا_ 

 :زدم لب ٍ سهتش برگشتو دٍبارى داشت، قرار راس در کٌ بزرگی ساختهَن بٌ کَتايی نگاى با

 .خَنٌ بذارى رٍ خریداش سپیرا کٌ اٍندیو_ 

 :گفت خندى با ٍ زد برق چشهاش

 خَشو ٍلی کشید؟ پاساژ اٍن بٌ پاساژ این از خَدش دنبال رٍ تَ! نن خَاير زرنگیٌ آدم عجب_ 
 .برام خَردی درد بٌ جایی یٌ کٌ خَبٌ. اٍند

 :گفت ٍ خندید کٌ کردم نگايش چپ چپ

 .حاال خب_ 

 :گفت ٍ انداخت بًو ای نَشکَفانٌ نگاى جانیٌ، چند از بعد

 ...ٍ بَد ریختٌ يو بٌ حالت یکو دیشب... آخٌ خَبی؟ ام،_ 

 .کرد نگايو ننتظر ٍ داد قَرت رٍ اش جهلٌ ادانٌ

 :گفتو آرٍم جَابش در. بزنو لبخند کردم سعی

 .نهنَنو دیشب بابت... بابـ. خَبو. آرى_ 

 بَد؟ برانگیز تعجب قدر این نن کردن تشکر ٍاقعا. دٍخت بًو رٍ نگايش تعجب با

 .شکست رٍ سکَت دٍم بار برای بارید، نی ازش شیطنت کٌ صدایی با

 

 يَم؟. رسَندم آرزٍت بٌ رٍ تَ کٌ نهنَنی این خاطر بٌ شاید نهنَنی؟_ 

 :داد ادانٌ ای بانزى لبخند با کٌ کردم نگايش پرسشی
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 نن. باشٌ نن بغل تَ کٌ دختریٌ ير آرزٍی این حال ير بٌ. دیگٌ اینا... ٍ کردم بغلت دیشب اینکٌ_ 
 .کنو نی درک رٍ نَضَع این

 .شد تار خَدشیفتگی ٍ پررٍیی يهٌ این از ای لحظٌ برای چشهام

 پنًَن يهو در يای اخو پشت رٍ زد نی بال بال خَدنهایی برای لبو پشت کٌ ای خندى کردم سعی
 :گفتو حرص با چشهام، کردن بستٌ ٍ باز از بعد ٍ کردم تر کَر رٍ دستام نشت. کنو

 نن کٌ يستی کی تَ آخٌ  !کنی جابت بًو رٍ خَدت لیاقتی بی ندام داری دٍست چرا دٍنو نهی_ 
 ير برٍ دخترا، يهَن ارزٍنی. باشٌ يَم؟. باشٌ تَ بغل تَ دارى آرزٍ دختری ير کٌ کردم؟ تشکر ازت
 .بدى جا بغلت تَ رٍ یکی رٍز

 لحن يهَن حفظ با ٍ شدى ریز چشهای با ٍ کرد فرٍ رنگش ای سرنٌ جین شلَار جیب تَ رٍ دستش
 :گفت بانزى

 .شدی فساد عانل تَ کٌ گو نی شد شاکی نانانو اگر انا. کنو نی فکر رٍش. خَبیٌ فکر اٍيَم،_ 

 .شد رد کنارم از ٍ خندید گلَ تَ آرٍم کٌ کردم درشت رٍ چشهام

 .شدم خیرى بًش پشت از

 رٍز یٌ. بداخالق رٍز یٌ ٍ بَد اخالق خَش رٍز یٌ کنٌ؟ حفظ رٍ طبیعیش حالت تَنست نهی چرا
 .کرد تحهلش عسل نن صد با شد نهی يو رٍز یٌ. شَخ رٍز یٌ ٍ بَد نًربَن

 .گرفتو ازش رٍ نگايو ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 . شد نزدیکو دست بٌ گَشی سپیرا بعد دقیقٌ چند

. شدیو خارج خَنٌ از يو با ٍ نکردم دقت حرفاشَن ادانٌ بٌ. کرد نی صحبت نانانش با داشت گَیا
 .ایستاد جلَنَن کردى باد يای لپ با سپًر ٍ شد باز حیاط در کٌ بَدیو برنداشتٌ قدم از قدم ينَز
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 :گفت سپیرا بٌ رٍ ٍ داد قَرت رٍ دينش داخل لقهٌ سریع

  رید؟ نی کجا_ 

 :گفت ٍ داد فاصلٌ گَشش از کهی رٍ گَشی سپیرا

 .تهنا خَنٌ_ 

 :گفت ناشینش بٌ اشارى با ٍ داد تکَن سری سپًر

 .رسَنهتَن نی بشینید_ 

 .ایستادم سرجام نن انا ناشین سهت رفت نخالفتی بدٍن سپیرا

 :گفت شیطنت با ٍ دٍخت بًو رٍ نگايش کَتايی نکخ با سپًر

  خَاستٌ؟ بغل دلت باز یا دعَتی نانٌ ننتظر! دیگٌ بیا_ 

 يو بٌ رٍ چشهام حرصی. نرسید ذينو بٌ خاصی چیز انا بدم بًش شکنی دندٍن جَاب کردم باز لب
 ٍ رفتو ناشین سهت سَزٍند نی رٍ خالدٍنو فیًا تا کٌ لبش رٍی لبخند بٌ تَجٌ بدٍن ٍ فشردم
 .شدم سَار

 بَد سپیرا ذٍق خَش صدای نقصد بٌ رسیدن تا. کرد حرکت ٍ شد سَار لحظٌ چند بعد يو خَدش
 .زد نی حرف سپًر برای بَدیو کردى کٌ يایی خرید حتی ٍ دیشب از ٍ شکست نی رٍ سکَت کٌ

 یٌ بٌ ٍ نکنو تشکر ازش يیچَقت دیگٌ کٌ کردم تَبٌ. شدیو پیادى تهنا، خَنٌ بٌ رسیدن با
 .کردم بسندى کَتاى خداحافظی

 جانیٌ چند از بعد. بیرٍن اٍندن حهید عهَ ٍ تسها ٍ شد باز لحظٌ يهَن در کٌ در سهت رفتو زٍدتر
 تسها از خیلی کردم نی احساس چرا دٍنو نهی. رفت پدرش ٍ تسها سهت بٌ ٍ شد پیادى يو سپًر

 با کَتايی علیک ٍ سالم از بعد. دادن دست ٍ شدن نزدیک يو بٌ حال این با یاد، نهی خَشش
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 با صحبت نشغَل. کنٌ زبَنی شیرین يهیشٌ نحل ذٍق خَش سپیرای تا ایستادم کنار عهَ، ٍ تسها
 ٍ کرد طی رٍ بینهَن فاصلٌ نن، بٌ نگايی نیو با سپًر. نبَد نن بٌ حَاسش کسی ٍ بَد حهید عهَ
 رٍ لبو کٌ يهَنطَر ٍ گرفت ياش انگشت بین رٍ ام چَنٌ کٌ کردم نگايش تعجب با. ایستاد جلَم

 :گفت آرٍم لبام، بٌ ای خیرى نگاى با داد، نی نجات دندٍنام حصار از

 دندٍن؟ زیر کشیشَن نی اینجَری کٌ نیست لبا این حیف_ 

 لبش کنج لبخندی بعد ٍ دٍخت چشهام  بٌ رٍ نگايش دید رٍ سکَتو ٍقتی. شد تر گرد يام چشو
 .گرفت شکل

 رٍ قلبو، ناننظو يای ضربٌ گرفتن نظر در بدٍن ٍ اٍندم خَدم بٌ سپیرا، بلند خداحافظی صدای با
 .کردم خداحافظی تسها ٍ عهَ بٌ

 اخالق. تَ رفت بدٍ بدٍ ٍ داد تکَن خداحافطی نشَنٌ بٌ رٍ دستش ٍ سپًر سهت برگشت سپیرا
 .انداخت نی خَدم یاد رٍ نن شیرینش ٍ بچگَنٌ يای

 رفتو ٍ کردم زنزنٌ آرٍنی" خداحافظ"  لب زیر. گرفتٌ رنگ يام گَنٌ نداشتو شک ٍ بَدم کردى يَل
 .در سهت

 :شدم نتَقف صداش با کٌ بَد نَندى باقی قدم چند

 يی؟_ 

 :گفت تانل با ٍ انداخت تاپام سر بٌ نگايی کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ سهتش برگشتو اخو با

 .شدی خَشکل انرٍز_ 

 دستش يهیشگیش  عادت طبق بهَنٌ، نن طرف از پاسخی ننتظر اینکٌ بدٍن ٍ زد نیشخندی بعد ٍ
 .رفت ناشینش سهت بٌ ٍ برد فرٍ جیبش داخل رٍ

 !کنو درک تَنستو نهی رٍ کو ندت این در اتفاقات از حجو این ٍاقعا. بَدم شدى خشک
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 .رفتو ٍرٍدی در سهت بٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ لحظٌ چند از بعد

 

 :شد بلند گَشو کنار نعترضش صدای. کرد بغلو آرٍم ٍ اٍند سهتو بٌ تهنا

 بدید؟ يو نن بٌ خبر یٌ نردید نی. یاید نی ٍ رید نی يو با خَب_ 

 :زد لب کَتايی خندى با سپیرا نن از قبل

 .عزیزم نفصلٌ داستانش_ 

 از دیدنهَن با الًٌ خالٌ. کرد راينهاییهَن داخل بٌ ٍ کرد نًهَنش عهیقی لبخند ادب رسو بٌ تهنا
 .کرد بغل رٍ سپیرا بعد ٍ نن اٍل ذٍق با ٍ بیرٍن اٍند آشپزخَنٌ

 کردم جدا تنو از رٍ نانتَم رفتنش با. بیارى رٍ پذیرایی ٍسایل تا پایین برگشت تهنا ٍ باال رفتیو يو با
 :گفتو سپیرا بٌ رٍ ٍ

 .کنو آٍیز برات نن بٌ بدى رٍ نانتَت. عزیزم باش راحت_ 

 .کشید بلندش نسبتا نَيای بین دستی ٍ داد بًو رٍ نانتَش لبخند با

 .گذاشت جلَنَن رٍ بستنی يای ظرف ٍ باال اٍند سرٍصدا با تهنا

 .شدم نشغَل ٍلع با ٍ برداشتو رٍ بستنیو ظرف تعارفاتشَن بٌ تَجٌ بدٍن

 سالح خلع يهیشٌ ٍ يهیشٌ ٍ يهیشٌ رٍ نن کٌ بَدن تفنگداری سٌ چیپس، ٍ لَاشک ٍ بستنی
 .کردن نی

 ٍ دکترا جًنو تَ فرستادم رٍ خَدم بستنی، یٌ با يو سرنا ٍ زنستَن ٍسط رٍز یٌ کٌ یادنٌ حتی
 .ارزید نی ٍاقعا انا کردم جان نَش رنگارنگ يای آنپَل

 کردی؟ رم دیدی بستنی باز چتٌ؟! تَ نهیری_ 

 



 151                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفتو ٍ کردم نگايش چپ چپ

 !کٌ کنو نگاى نیاٍردی دیگٌ بخَرم آٍردی چٌ؟ تَ بٌ_ 

 :زد لب بَد گرنَن نظارى لبخند با کٌ سپیرا بٌ رٍ ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو

 .بَد بستنی این بند   جَنش يو باز کردن نی جَنش بٌ جَن بَدا، اینجَری يو بچگیش از_ 

 :گفت ٍ خندید نخَدی سپیرا

 .بَد اینجَری يو شایان. داشتیو دٍست خیلی بستنی يو سپًر ٍ نن! آخی_ 

 :زد لب پرسشی رفت نی کهد سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ شد بلند جاش از تهنا

 شایان؟_ 

 :گفت آرٍم ٍ گذاشت دينش داخل رٍ بستنی از ای ذرى سپیرا

 .سربازی رفت پیش رٍز چند. باحالیٌ بچٌ خیلی. پسرعهَنٌ. اٍيَم_ 

 :گفت ٍ کرد باد رٍ لپاش تهنا

 بیارى؟ در ترشیدگی از رٍ نن کٌ نیست يیچکس چرا. نیَند خَشو. بابا ای_ 

 :گفت زد نی نَج تَش خندى يهچنان کٌ صدایی با ٍ خندید بلند سپیرا

 بابا شرکت تَ ٍ خَندى رٍ دانشگايش ٍ درس. باشٌ بزرگتر تَ از سال دٍ یکی کنو فکر شایان اتفاقا_ 
 تَ؟ بٌ بدنش خَای نی. حسابدارى اینا

 .اٍند نا سهت بٌ ٍ کشید بیرٍن آلبَم یٌ کهد تَ از ٍ کرد نازک چشهی پشت تهنا

 اشارى عکس یٌ بٌ دست با زد، نی ٍرق رٍ آلبَم کٌ يهَنطَر ٍ نشست سپیرا ٍ نن پای زیر ذٍق با
 :کرد باز لب سپیرا بٌ خطاب ٍ کرد
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 .بَد خَشکل يو بچگی يهَن از لعنتی! يا بیشعَرى یگانٌ يهین دخترى این ببین_ 

 داستان از يو تهنا ٍ زد نی ٍرق ذٍق با. گرفت خَدش دستای تَ رٍ آلبَم سپیرا ٍ خندیدیو آرٍم 
 .زد نی حرف بَد شدى چیدى عکس ير پشت کٌ نختلفی يای

 :دٍختو بًش رٍ نگايو سپیرا نبًَت صدای شنیدن با

 !دختر؟ کردی کَتايشَن کٌ ای دیٍَنٌ نگٌ! قشنگی نَيای چٌ تَیی؟ يو این یگانٌ؟! ٍای_ 

 .زنین رٍ شدم نیخ رٍز یٌ تَ دٍم بار برای. شدم خشک

 . شد نصیبش کٌ بَد پاسخی تنًا سکَت ٍ کشید سَت نخو

 .شد ناخنش با رفتن ٍر نشغَل ٍ شد بستٌ نیشش يو تهنا حتی

 .بفًهٌ رٍ حهاقتو این دلیل بَد ننتظر ٍ لبام بٌ بَد زدى زل کٌ سپیرایی بًش؟بٌ گفتو نی چی

 حهاقت؟

 .بَدن عاشقش بابام ٍ نانان کٌ نَيایی کردن کَتاى بَد حهاقت ٍاقعا خب! يَم

 .زدن نی حرف نن نَيای کٌ گرفت نی سرچشهٌ اینجا از قضیٌ اصل انا

 .کردن نی گلٌ ٍ زدن نی حرف

 .خَاستن نی رٍ نانانو نَازشگر دستای ٍ زدن نی حرف

 .خَاستن نی رٍ پدرم پرنًر لبای ٍ زدن نی حرف

 تلخٌ؟ چقدر زنزنٌ دٍنید نی

 کرد؟ نی درکو گفتو نی اگر فًهید؟ نی رٍ این سپیرا

 تاسف؟ ٍ ترحو جز بکنٌ تَنست نی کاری چٌ. بقیٌ نحل يو اٍن! نٌ
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 :شدم جدا ام ریختٌ يو بٌ افکار از صداش با

 .بَد قشنگ خیلی خیلی نَيات ٍلی. نپرسیدم خَبی سَال کنو فکر_ 

 کٌ چیزی جز داشت شبايت چیزی ير بٌ شک بی کٌ لبخندی. بنشَنو لبو رٍ لبخند یٌ کردم سعی
 !باید

 .بزنو صَرتو ٍ دست بٌ آبی تا رفتو اتاق داخل سرٍیس سهت بٌ حرف بدٍن ٍ کشیدم عهیقی نفس

 

_______ 

 

 ••• سپًر# •••

 

 بابا شرکت   کاريای سرگرم قدر این ندت این تَ. بَد سپیرا تَلد انرٍز ٍ گذشتن نی يو پی از يا رٍز
 اعتهاد؟ قابل آدم کَ ٍ بَد افتادى عقب کهی کاريا شایان رفتن با. نداشتو خارٍندن سر ٍقت کٌ بَدم
 .کردم نی رسیدگی کارا بٌ اٍند نی بر ام عًدى از کٌ جایی تا خَدم ناچارا

 .کردم بلند رٍ سرم خَرد در بٌ کٌ ای تقٌ با

 .بفرنایید_ 

 .شد نزدیکو لبخند با ٍ داد کش رٍ رنگش زرشکی ٍ پًن يای لب نن دیدن با نعهَل طبق ننشی

 .رستگار آقای بخیر صبحتَن_ 
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 :گفت تانل کهی با کٌ دادم تکَن سری

 ساعت اتهام از قبل کٌ گفتن يو بعدش. بندازید بًش نگايی یٌ تا دادن رٍ يا فرم این پدرتَن_ 
 .دارن باياتَن ٍاجبی کار گَیا بزنید، سر بًشَن حتها کاری

 .بگیرم رٍ يا فرم تا کردم بلند سهتش بٌ رٍ دستو ٍ دادم تکَن سری حرف بدٍن

 .سپرد دستو بٌ رٍ يا فرم بخَرى دستو بٌ دستش کٌ طَری قصد از

 .انداخت خط اعصابو رٍ چندم بار برای دناغیش تَ صدای

 خَاید؟ نهی کهک_ 

 :زدم لب بدی لحن با. انداختو پاش تا سر بٌ نگايی ٍ کردم بلند رٍ سرم

 .خانو باشٌ داشتٌ نیاز کهکتَن بٌ بیشتر آبدارخَنٌ تَ نحهَد آقا کنو نی فکر_  

 .شد خارج اتاق از بلندش پاشنٌ قرنز يای کفش اٍن با ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 .دٍختو يا فرم بٌ رٍ نگايو ٍ کردم نحارش جلفی لب زیر

 کاری چٌ ٍاقعا. شًرتن دنبال فقط کٌ کسایی. کنو نی برخَرد چنینی این دخترای با بار صد رٍزی
 خَردن؟ تاسف جز کرد براشَن شٌ نی

 .پرداختو کارم ادانٌ بٌ بعد ٍ بشٌ خارج سرم از نسخرى افکار این تا دادم تکَن سری

 .دادم سَق ساعت بٌ رٍ نگايو پیچید سرم تَی کٌ دردی با

 کاری ساعت اتهام تا دقیقٌ پنج فقط ٍ دادن نی نشَن رٍ ظًر دقیقٌ پنج ٍ بیست ٍ یک يا عقربٌ
 .بَد نَندى باقی

 .شدم خارج اتاق از بلندی يای گام با ٍ شدم بلند نیز پشت از بابا یادآٍری با
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 اتاق سهت بٌ ٍ گذشتو کنارش از بَد، کردن پچ پچ نشغَل دست بٌ تلفن کٌ ننشی بٌ تَجٌ بدٍن
 .رفتو ندیریت

 .کردن بلند رٍ نگايشَن نن ٍرٍد با. بَدن نشستٌ نیزشَن پشت عهَ ٍ بابا

 کردم سالم بابا بٌ بعد ٍ عهَ بٌ اٍل بَد، نن ٍجَد جدانشدنی جز کٌ غرٍری البتٌ صد ٍ لبخند با

 

 :زدم لب بابا بٌ رٍ ٍ نشستو اتاق داخل رنگ نشکی چرم يای نبل رٍ

 داشتید؟ کارم_ 

 .داد تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری ٍ دٍخت بًو رٍ نگايش

 جلَی پنج ساعت راس بگو بًت کٌ گفت نن بٌ. ندادی جَاب انا زد زنگ بًت بار چند سپیرا_ 
 يو يا نًهَن ٍ کیک سراغ برید اٍنطرف از قرارى چَن نکنی دیر کٌ کرد تاکید. ننتظرتٌ آرایشگاى
 .رسن نی شیش ساعت

 :زدم لب ٍار نالٌ ٍ بستو رٍ چشهام خستگی با

 !گندى خرس ٍسط؟ این چیٌ گرفتنش تَلد آخٌ_ 

 .نگفت چیزی ٍ خندید آرٍم بابا

 :گفتو ٍ دٍختو سرش پشت ساعت بٌ بابا از رٍ نگايو

  برم؟ نن. باشٌ_ 

 :گفت ٍ زد رٍم بٌ لبخندی

 .کن ذخیرى انشب برای رٍ انرژیت. نکن خستٌ رٍ خَدت خیلی انرٍز. برٍ. بابا آرى_ 
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 .نگفتو چیزی ٍ خندیدم گلَ تَ

 :گفتو احترام با عهَ بٌ رٍ

 نن؟ با ندارید کاری عهَ_ 

 .دٍخت نن بٌ ٍ گرفت رٍش جلَ پرٍندى از رٍ نگايش

 . باباجان نٌ_ 

 :گفتو ٍ دادم تکَن سری

 .اینا نانان پیش بیاد زٍدتر بگید زنعهَ بٌ. بینهتَن نی انشب. باشٌ_ 

 :گفت غرغر با ٍ داد تکَن سری

 عسل نن یٌ با شٌ نهی سربازی رفتٌ شایان اینکٌ از بعد گفت؟ چیزی زنعهَت بٌ شٌ نی نگٌ_ 
 .کشیدم نهی رٍ بچو دٍری االن نن خریدی نی رٍ پسرم سربازی اگر گٌ نی! خَردش

 :زد لب بابا نن جای بٌ ٍ کردم بسندى کَتايی تبسو بٌ

 انداخت؟ جَنو بٌ دردسرایی چٌ رفتنش سربازی سر سپًر نادر نیست یادت نگٌ. بابا ای_ 

 .زدم بیرٍن اتاقشَن از کَتايی، بااجازى از بعد بگٌ چیزی عهَ اینکٌ از قبل

 .شدم خارج شرکت از برداشتو، رٍ نَبایلو ٍ کیف اینکٌ از بعد ٍ رفتو خَدم اتاق بٌ

 .گرفتو پیش رٍ خَنٌ نسیر ٍ رفتو ناشینو سهت بٌ

 .بَد زدى دانن کالفگی این بٌ يو قبل شب   خَابی بی ٍ خستگی ٍ بَد گرم خیلی يَا

 تصَر از حتی کنٌ؟ تحهل رٍ انشب جشن رنگارنگ دخترای خَاد نی کی کنار، بٌ چیز يهٌ 
 .شد جهع صَرتو يو رفتارياشَن
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 .سپردم گَش آينگ بٌ خَنٌ، بٌ رسیدن تا ٍ بردم پخش دستگاى سهت رٍ دستو

 

__ 

 

 ٍ شد باز ناشین در کٌ پایین بیاد تا بگیرم رٍ سپیرا شهارى خَاستو ٍ ترنز رٍ زدم آرایشگاى جلَی
 :گفت عصبی ٍ يو در يای اخو با سپیرا

 سپًر؟ چندى ساعت_ 

 .برگردٍندم سپیرا حرصی صَرت بٌ ٍ گرفتو داد نی نشَن رٍ نیو ٍ پنج کٌ ساعت از رٍ نگايو

 :گفت ٍ کرد نازک چشهی پشت بازم نیش دیدن با

 جهع سریع يا کار تا کیک دنبال رفت یگانٌ کردی، دیر کٌ يو تَ. کشید طَل کهی تهنا ٍ نن کار_ 
 .یایو نی يو با يو تهنا ٍ نن. خَنٌ برید يو با ؛ دنبالش بابا دٍست فرٍشی شیرینی برٍ. بشٌ

 .شد دٍر ازم سرعت بٌ ٍ داد تکَن خداحافظی نشَنٌ بٌ رٍ دستش کٌ بگو چیزی تا کردم باز لب

 .کشیدم دندٍنو زیر رٍ پایینو لب ٍ کشیدم نَيام بین دستی حرصی

 .گشتو یگانٌ شهارى دنبال ٍ کردم رٍشن رٍ گَشیو صفحٌ

 .کرد شاد رٍ رٍحو بَد، اسهش جایگزین کٌ فسقلی، لفظ

 :کردم جهع رٍ نیشو صداش شنیدن با

 الَ؟_ 

 کجایی؟. سالم_ 
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 چطَر؟. فرٍشیو شیرینی نزدیک. سالم_ 

 :زدم لب ٍ دادم حرکت رٍ ناشین

 .دنبالت بیام تا ٍایسا يهَنجا گرفتی رٍ کیک_ 

 :گفت نتعجب

 .نیست نشکلی. دیگٌ یارنش نی خَدم چرا؟_ 

 ندارى؟ تاجیری نن با نخالفت کٌ کنٌ درک خَاست نی کی دختر این

 :زدم لب گفت کٌ ای جهلٌ بٌ تَجٌ بدٍن

 .اٍنجام دیگٌ دقیقٌ چند تا_ 

 .کردم قطع رٍ تهاس بعد ٍ

 .ترنز رٍ زدم فرٍشی شیرینی جلَی دقیقٌ، چند از بعد ٍ فشردم گاز پدال رٍ رٍ پام

 یگانٌ ٍ شد باز ناشین در کٌ بزنو زنگ یگانٌ بٌ خَاستو ٍ گذرٍندم نظر از رٍ فرٍشی شیرینی اسو
 .شد سَار آرٍم

 :زد لب آرٍم ٍ انداخت بًو کَتايی نگاى

 .سالم_ 

 .دادم رٍ جَابش ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو سختی بٌ

 رٍ يو دیگٌ دٍستش، خَنٌ جلَی رٍز يهَن از دقیقا. نگفتیو چیزی يیچکدٍم خَنٌ بٌ رسیدن تا
 .انرٍز تا ندیدیو

 .بدم ادانٌ رايو بٌ کردى کٌ اساسی تغییر بٌ تَجٌ بدٍن کردم سعی ٍ دادم تکَن سری
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 قشنگی تناقض دارش لعاب ٍ رنگ ٍ بچگَنٌ صَرت با يهیشگیش رٍح بی ٍ صاف صَرت دیدن
 .آرایش بدٍن یا زیباترى آرایش با داد تشخیص شد نهی کٌ بَد این در زیباییش ٍ داشت

 

 .کشید بیرٍن رٍ گَشیش ٍ کرد باز رٍ رنگش نشکی دستی کیف گَشیش زنگ صدای با

 جانو؟_ 

 :گفت ٍ خندید آرٍم ای، جانیٌ از بعد

 .سالم خب_ 

... 

 آخٌ؟ کشید راحت نفس شٌ نی شها خَاير دست از_ 

... 

 .خَنٌ رن نی يو با يو سپیرا ٍ تهنا بگیرم، رٍ کیک اٍندم نن. نیست نن پیش تهنا. نٌ_ 

 زد؟ نی زنگ یگانٌ بٌ ندام باید پسرى اٍن چرا. يو تَ رفت اخهام

 :اٍندم خَدم بٌ صداش با

 نزدیکو دنبالو؟ بیای کجا. بابا نٌ_ 

... 

 .نیستو پیادى نٌ_ 

... 

 :گفت آرٍم ٍ انداخت نن بٌ کَتايی نگاى
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 .آرى_ 

 .بخَرى صَرتو بٌ باد کهی تا بردم بیرٍن رٍ سرم ٍ کشیدم پایین رٍ ناشین شیشٌ کهی

 .بشو ننفجر کٌ بَدم حرفی کَچکترین ننتظر ٍ بَد شدى پیچیدى يو تَ شدت بٌ اخهام

 .بَد شدى تهَم تهاسش اٍندم خَدم بٌ ٍقتی

 :کرد پر رٍ ناشین فضای صداش بعد ٍ کردم حس خَدم رٍ رٍ نگايش سنگینی

 .رسَند سالم. بَد تسها_ 

 :گفتو ٍ نشست لبو کنج پَزخندی

 .باشٌ سالنت_ 

 سهت در. زدم دٍر رٍ ناشین ٍ شدم پیادى. نکرد پیدا دادن جَاب برای ٍقتی دیگٌ خَنٌ بٌ رسیدن با
 .بگیرم ازش رٍ کیک تا کردم باز رٍ یگانٌ

 .داخل رفتیو يو با ٍ شد باز حرفی بدٍن در. فشرد رٍ زنگ یگانٌ ٍ در سهت رفتیو يو با

 .بیرٍن اٍند نانان ٍ شد باز ٍرٍدی در

 .گرفت آغَشش تَ رٍ یگانٌ رسیدنهَن، با ٍ شد باز نیشش نا دیدن با

 تَ بیا. گلو اٍندی خَش خیلی. دلو عزیز سالم_ 

 .کرد تشکر نًربَنی لبخند   با ٍ آرٍم یگانٌ

 :گفت ٍ گرفت کیک سهت رٍ دستش نانان

 .پسرم نن بدى_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال رٍ سرم
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 .شها تَ بفرنایید. نانان یارم نی_ 

 گذاشتو رٍ کیک ٍ رفتو پشتشَن. تَ رفتن يو با ٍ گذاشت یگانٌ پشت رٍ دستش ٍ داد تکَن سری
 . آشپزخَنٌ تَ

 .ایستادم سرجام نانان صدای با کٌ رفتو نی يا پلٌ سهت

 رفتن. اٍندن تازى يو اٍنا. شیدا پیش ببرش. کنٌ عَض رٍ لباسش تا باال ببر رٍ جان یگانٌ سپًر؟_ 
 .کنن عَض لباس باال

 .کرد نگايو ننتظر ٍ فشرد دستش تَ رٍ کیفش بند یگانٌ

 !ٍاهلل نَبرى خجالتی بازیگر. بشو لبو رٍ لبخند شدن ظاير نانع تا کشیدم لبو گَشٌ رٍ دستو

 :زدم لب ٍ گرفتو يا پلٌ سهت رٍ دستو

 .بفرنایید_ 

 . باال رفتیو يو با. اٍند سهتو ٍ زد نانان بٌ لبخندی

 :زدم لب ٍ دادم نشَنش رٍ رٍ راى تٌ اتاق

 .پیششَن برٍ. اٍنجان يو يا بچٌ. سپیراست اتاق اٍن_ 

 ٍ ایستادى دٍدل دیدم کٌ ببندم رٍ در خَاستو. شدم داخل ٍ کردم باز رٍ در ٍ خَدم اتاق سهت رفتو
 .دٍختٌ چشو رايرٍ تٌ اتاق ٍ نن بٌ

 

 :زدم لب ٍ انداختو پاش تا سر بٌ نگايی

 يست؟ نشکلی_ 
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 :گفت آرٍم ٍ کرد کج رٍ لباش

 بیان؟ سپیرا ٍ تهنا تا دیگٌ اتاق یٌ برم شٌ نی. نعذبو جهعشَن تَ یکو نن... نن... چیزى... خب_ 

 گردنو پشت بٌ دستی. شد نانعو چیزی یٌ انا نًهان اتاق تَ بفرستهش خَاستو ٍ دادم تکَن سر
 :زدم لب ٍ کردم اشارى خَدم اتاق بٌ ٍ کشیدم

 .بیان يا بچٌ تا تَ بیا_ 

 .کرد نگاى اتاق داخل بٌ بعد ٍ نن بٌ اٍل ٍ کرد گرد رٍ چشهاش

 تا بیارم فشار بًش اینقدر بازٍيام با ٍ بچلَنهش بغلو تَ خَاست نی دلو ٍاقعا نَاقعی چنین در
 .بیاد در جیغش صدای

 .شد اتاق ٍارد ٍ اٍند سهتو خَدش، با کلنجار جانیٌ چند از بعد

 .رفتو تخت سهت بٌ ٍ بستو رٍ در

 :گفتو نشستو نی رٍش کٌ يهَنطَر

 ٍقت کردنش تهیز برای آسانسَر در الی دنپایی گذاشتن با تَ نحل کٌ نشد. نکن اتاقو بٌ نگاى_ 
 .بخرم

 ازم قشنگی غرى چشو با رٍ نگايش ٍ زد قرنزی بٌ صَرتش رنگ جانیٌ صدم در ٍ شد گرد چشهاش
 .گرفت

 .بستو رٍ چشهام ٍ تخت رٍی کردم پرت رٍ خَدم ٍ خندیدم گلَ تَ

 :گفتو بَدم گذاشتٌ چشهام رٍ رٍ دستو کٌ يهَنطَر

 .کن بیدارم اٍندن يا بچٌ ٍ باش راحت خَابو، نی یکو نن_ 
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 شب آخر تا دٍنو نی بعید ٍ اٍلشٌ البتٌ. بَد شدى کهتر سرکشیش قبل بٌ نسبت. گفت آرٍنی باشٌ
 .بدى ادانٌ رٍ رٍند این

 

_ 

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 .دٍختو خَابش غرق صَرت بٌ ٍ گرفتو اتاق از رٍ نگايو

 با. بَد ریختٌ پیشَنیش رٍی ای بانزى طرز بٌ نَياش ٍ بَد برداشتٌ پیشَنیش از رٍ دستش
 ؟!کشید نی رخو بٌ باید حتها حاال. شدم سرخ دٍم بار برای بَد انداختٌ کٌ ای  تیکٌ یادآٍری

 .گذاشتو تخت رٍی ٍ آٍردم در رٍ شالو ٍ نانتَ بعد ٍ زدم باد رٍ خَدم دست با کهی گرنا، شدت از

 ٍ بکشو دست خَدم ننتخب لباس از شدم نجبَر بَدن، انداختٌ راى سپیرا ٍ تهنا کٌ نظرسنجی با
 .کنو عهل اٍنا دستَر طبق

 .دلبری یقٌ ٍ شب رنگ بٌ عرٍسکی کَتاى پیراين یٌ

 .کنو نرتب رٍ نَيام تا ایستادم آینٌ جلَی ٍ کشیدم برقش ٍ زرق پر پارچٌ رٍ دستی

 ٍ بَد شدى بدل بلند نَيای بٌ کَتايو نَيای تهنا، ٍ سپیرا دستَرای البتٌ صد ٍ آرایشگر لطف بٌ
 .بَد ریختٌ دٍرم دار حالت پایینش

 تشکیل رٍ صَرتو عضَ ترین پررنگ قرنز، رژ از حجو اٍن با لبام ٍ بَد شدى سفیدتر سفیدم صَرت
 .داد نی
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 .شدم اتاق بررسی نشغَل بعد ٍ کردم سپری اینستا تَ زدن پرسٌ بٌ رٍ ای دقیقٌ چند

 .اٍند نی چشو بٌ کٌ بَد چیزی اٍلین اتاق طالیی_نشکی ست

 .داشت قرار تخت طرف دٍ طالیی نشکی پاتختی تا دٍ ٍ نشکی نفرى دٍ تخت یٌ

 .بَد رٍش بزرگی ٍ کَچیک يای کتاب کٌ کَچیک نسبتا کتابخَنٌ ٍ تحریر نیز یٌ

 .نتفاٍت يای ادکلن از بَد پر رٍش ٍ داشت قرار اتاق در ٍرٍدی رٍی بٌ رٍ درست يو تَالت نیز یٌ

 .کردم بلند رٍ داشت قشنگتری شیشٌ کٌ اٍنی ٍ گذرٍندم نظر از رٍ اسهاشَن

 :کشیدم آرٍنی جیغ يَل، گَشو کنار صدایی شنیدن با کٌ بردنش بینیو سهت ٍ کردم باز رٍ درش

 نداشتو؟ خبر نن ٍ يستی يو فَضَل بَدن فسقلی بر عالٍى! بٌ بٌ_ 

 :زدم لب حرصی. سهتش برگشتو ٍ دٍختو خندٍنش صَرت بٌ آینٌ از رٍ نگايو

 .نکنا شرٍع دٍبارى. بچسبَنی نن بٌ خَدتَ الفاظ نکن سعی. فَضَل نٌ ٍ فسقلیو نٌ نن_ 

 .شد کهرنگ اش خندى. دٍخت لبو بٌ ٍ گرفت چشهام از رٍ نگايش

 چشهام سهتو، یًَییش شدن خو با کٌ کنو بارش ای دیگٌ چیز تا کردم باز لب سکَتش دیدن با
 ٍ بَد شدى دیر انا کشیدم عقب رٍ سرم. ناسید دينو تَ حرف ٍ شد گرد

 

 .کرد ٍصل بًو ٍلتی يزار برق لبام، کنار لباش گرنای

 .بست یخ جانیٌ صدم در پام ٍ دست ٍ افتاد شهارى بٌ نفسو

 .بشٌ تکرار گذشتٌ خَاستو نهی نن
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 کهی عهیقی، نفس از بعد کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ فشردم اش سینٌ بٌ رٍ ام کردى عرق دست کف
 رٍی بٌ رٍ کارش اینکٌ بدٍن بَد، برداشتٌ سرم پشت از کٌ عطری شیشٌ بٌ اشارى با ٍ گرفت فاصلٌ
 :گفت بیارى خَدش

 .ترى خَشبَ این. کنو نی پیشنًاد رٍ این نن_ 

 رژ رد ٍ کشید لبش گَشٌ بٌ دستی ساختگی تعجب با بعد ٍ انداخت خَدش بٌ آینٌ از کَتايی نگاى
 :گفت شیطنت با ٍ داد نشَنو رٍ

 بًت دى نی تشکیل رٍ اتاق داخل سَم نفر پسرا ٍ دخترا با يهیشٌ کٌ شیطَنی اٍن چیٌ؟ این! اى_ 
 آرى؟ کردى، غلبٌ

 خفیفی جیغ با کردم، نی خَدم کنترل برای کٌ تالشی تهام برخالف ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام
 :گفتو ام شدى قفل يای دندٍن بین از حرصی ٍ کَبیدم بازٍش بٌ نشتی

 .خیلی خیلی خیلی. بیشعَری خیـــلی_ 

 صدای با در لحظٌ يهَن کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب صَرتو؛ رٍ شد خو ٍ خندید بلندی صدای با
 .خَرد دیَار بٌ ٍ شد باز بدی

 کهی خَاستو ٍ انداختو سپًر بٌ کَتايی نگاى کرد، نی نگاى سپًر ٍ نن بٌ اخو با کٌ دختری دیدن با
 رٍ بٌ رٍ دختر بٌ خطاب سردی، صدای با ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش کٌ بگیرم فاصلٌ ازش
 :غرید

 دٍست طَیلٌ با رٍ نن اتاق! بشٌ سرت شخصی حریو کردم نی فکر سالت ٍ سن بٌ تَجٌ با_ 
 .تَ بیای تَنی نی دادم اجازى اگر. بزن در ٍ بیرٍن برٍ گرفتی؛ اشتباى رنگارنگت پسرای

 از کٌ صَرتی با. دٍختو چشو کرد نی نگايهَن حرص با کٌ دختری بٌ بعد ٍ سپًر بٌ تعجب با
 :زد لب بَد شدى سرخ خشو
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 .جان عهٌ پسـر عهلیاتید ٍسط دٍنستو نهی. اٍندى سپیرا بگو اٍندم فقط_ 

 بٌ ننتظر ٍ برگردٍندم سپًر سهت رٍ سرم. بیرٍن رفت اتاق از نن، بٌ نفرتی پر نگاى از بعد ٍ
 .کردم نگاى چشهاش

 :گفت کالفگی با ٍ کشید نَياش بین دستی

 .کنٌ نَع از ننتًا! ننٌ خاطرخَاى تَ نحل چیٌ؟_ 

 :خندیدم حرصی ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام

 قحطٌ؟ آدم نگٌ تَام؟ خَاى خاطر نن گفتی کی_ 

 .کشید پایینش لب بٌ زبَنی ٍ انداخت باال ابرٍیی سینٌ بٌ دست

 :گفت شیطنت با ٍ دٍخت لباش بٌ آینٌ از رٍ نگايش

 .پیداست اینطَر شَايد از برات، بگٌ جَنو ٍاال_ 

 صَرتو بٌ ای دٍبارى نگاى با ٍ شد قدم پیش سپًر کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ فشردم يو بٌ رٍ لبام
 :گفت

 بَدیو؟ کجا بندانگشتی، خب_ 

 جلَی آنیز تًدید رٍ ام اشارى انگشت ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو پیش لحظٌ چند یادآٍری با
 پشت رٍ نن ٍ گرفت انگشتش بین رٍ انگشتو خندى با کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ دادم تکَن صَرتش

 .کشید خَدش سر

 از رٍ دستو يا پلٌ بٌ رسیدن با. شدیو خارج اتاق از يو با حرف بدٍن ٍ ناسید دينو تَ حرف
 .رفتو پایین سهت بٌ ازش  فاصلٌ با ٍ کشیدم بیرٍن دستش

 .کردم نهی درک رٍ رفتارم
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 نزدیک از اینکٌ از بعد ٍ بَدم شدى نند عالقٌ بًش يا تلَزیَن تَی فرد این دیدن با رٍزی یٌ
 .شدم نتنفر ازش کردم، حس رٍ تکبرش ٍ غرٍر ٍ دیدنش

 بٌ نحکَنو نن ٍ اٍند در آب از يام دٍست ترین صهیهی از یکی برادر آقا این قضا بر دست
 چرا ندارم؟ حسی جبات بًش نسبت چرا کٌ اینٌ کنٌ نی اذیتو کٌ چیزی انا. شرایطی ير در تحهلش

 ...یا ٍ کنو اعتراض ياش شیطنت نقابل در تَنو نهی

 .کنو نَکَل ای دیگٌ زنان بٌ رٍ يا چیز این بٌ کردن فکر کردم سعی پلٌ، آخرین بٌ رسیدن با

 

 .چرخَندم سالن تَ رٍ نگايو

 .بَد شدى شلَغ خیلی خیلی قبل بٌ نسبت

 .نکردم پیداش انا گشتو تهنا دنبال چشو با

 .بَد نن يای ضعف نقطٌ بدترین از یکی این ٍ کردم نی غریبی احساس

 بٌ رٍ نسخرى لباس این اینکٌ برای سپیرا ٍ تهنا بٌ دلو تَ ٍ کردم حلقٌ لختو بازٍيای دٍر رٍ دستام
 داشت؟ نشکلی چٌ خَدم ننتخب لباس نگٌ. دادم فحش انداختن نن

 .تر پَشیدى کهی

 .کشیدم يو تَ رٍ اخهام دختر، يهَن دیدن با ٍ چرخَندم سالن تَ رٍ سرم نگايی، سنگینی با

 .برداشتو قدم آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ رفتو بًش ای غرى چشو کٌ زد بًو پَزخندی

 باياش کٌ کَتايی برخَرد تَی يو نن رٍ این ٍ بَد تحهل غیرقابل صَرتش، زیبایی برخالف ٍاقعا
 .کردم حس داشتو

 .کردم بلند رٍ سرم ٍ شدم نتهایل عقب بٌ کهی سفتی جسو بٌ خَردن با
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 .باشٌ شدى رنگ کردم نی گهَن کٌ رٍشنی نَيای ٍ سفید پَست ٍ طَسی چشهای با پسر یٌ

 :اٍندم خَدم بٌ صداش با

 .اینجا شها،! بزرگی سعادت چٌ! اٍم_ 

 :داد ادانٌ عهیقی لبخند با ٍ کرد دراز سهتو رٍ دستش

 .يستو انیرعلی_ 

 عقب بٌ رٍ سرم کهرم، دٍر دستی گرفتن قرار با کٌ کردم نگاى دستش بٌ نردد ٍ دادم تکَن سری
 .برگردٍندم

 انیرعلی رٍ خَدش کٌ پسری دست سهت بٌ رٍ دستش نن، بٌ نگايی کَچکترین بدٍن سپًر
 :زد لب کرد نی يَیدا چشهاش از کٌ نفرتی ٍ اخو با ٍ برد بَد کرد نعرفی

 .اٍندی خَش_ 

 ٍ نن بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ گفت نحکهی نهنَن ٍ فشرد دستش تَ رٍ سپًر دست يو انیرعلی
 .شد رد کنارنَن از کهرم، دٍر سپًر شدى حلقٌ دست

 :کردم زنزنٌ اخو با ٍ سهتش برگشتو کرد ٍارد پًلَم بٌ سپًر کٌ فشاری با

 چتٌ؟_ 

 .کشید سهتی بٌ رٍ دستو بدى رٍ جَابو اینکٌ بدٍن

 نی نجلس تَ رٍ نگايش ٍ زد نی باد دست با رٍ خَدش. برداشتو تر بلند رٍ يام قدم تهنا دیدن با
 .چرخَند

 .کرد نگايو ننتظر ٍ زد لبخندی سپًر ٍ نن دیدن با

 .فشردم دستو تَ رٍ دستش ٍ کردم سالم بًش رسیدن با

 



 169                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :زد لب گَشو کنار ٍ نشَند صندلی رٍ رٍ نن سپًر

 خب؟. نشی نزدیک انیرعلی ٍ شیدا بٌ کن سعی_ 

 :گفت پرتحکهی صدای ٍ اخو با کٌ کردم نگايش پرسشی

 خب؟_ 

 .شد دٍر ازنَن ٍ گفت ای خَبٌ کٌ دادم تکَن سری دستپاچٌ

 :سهتش برگشتو تهنا صدای با

 گَشت؟ زیر گفت نی چی_ 

 :گفتو لب زیر ٍ کردم کج رٍ لبام

 .پرت ٍ چرت_ 

 :زد لب ٍ کرد نگايو شیطَن

 کردید؟ کارایی چٌ نا نبَد در_ 

 :خندید آرٍم کٌ سهتش برگشتو ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 .فًهیدم خَدم. ننَ نخَر. بابا خب_ 

 يای آستین با بَد تنش رنگ قرنز لباس یٌ. دٍختو سپیرا بٌ رٍ نگايو ٍ کردم نازک چشهی پشت
 .بلند

 صَرتش، آرایش ٍ سرش رٍی قرنز گل تاج اٍن ٍ بَد کردى درست سادى شینیَن یٌ رٍ نَياش
 .بَد کردى برابر چند رٍ زیباییش

 بگیو؟ تبریک بریو_ 
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 :زدم لب ٍ دٍختو تهنا بٌ رٍ نگايو

 .پیشش ریو نی بعدا. باياشیو صبح اٍل از کٌ نا. نٌ_ 

 .گذاشت جلَش ظرف داخل شیرینی یٌ ٍ داد تکَن سری

 .بَد قشنگی خیلی ٍ بزرگ ی خَنٌ. چرخَندم سالن تَ رٍ نگايو

 نجلس آخر تا اٍل از ای عدى يهیشٌ، نحل ٍ بَدن کردى خالی رٍ خَنٌ از بخشی تَلد خاطر بٌ
 .بَدن پایکَبی نشغَل

 تکَن نتَنستو کردم کاری ير نن انا رقصید سپیرا با ٍ رفت باری چند يو تهنا نجلس آخر تا
 .بخَرم

 

 يهَن دیدن با کٌ کنو بارش چیزی یٌ تا برگشتو سپًرى، اینکٌ خیال بٌ کهرم، رٍی دستی نشستن با
 .ناسید دينو تَ حرف بَد، کردى نعرفیش شیدا سپًر، کٌ دختری

 :زدم لب بعد ٍ بردارى کهرم از رٍ دستش تا خَردم تکَن کهی

 اٍندى؟ پیش نشکلی_ 

 :گفت بعد ٍ انداخت سرتاپام بٌ نگايی

  باياشی؟ ٍقتٌ چند_ 

 دٍستاش با ٍ بَد ایستادى بار کنار کٌ سپًر بٌ ٍ داد تحَیلو پَزخندی کٌ کردم نگايش پرسشی
 .کرد اشارى کرد نی صحبت

 .انداختو باال رٍ ابرٍم تای یٌ ٍ گرفتو سپًر از رٍ نگايو

 :گفتو کنایٌ با ٍ نشَندم لبو کنج لبخندی
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شی؟ تَ کٌ ٍقتٌ چند تَ_   َکف 

 :زد لب حرصی ٍ فشرد يو بٌ رٍ دندٍناش

 .ندى جَاب سَال با رٍ نن سَال. ندارى ربطی تَ بٌ_ 

 گَشو، کنار صدایی شنیدن با کٌ بدم بًش شکنی دندٍن جَاب خَاستو ٍ يو تَ کشیدم رٍ اخهام
 .سهتش برگشتو

 عزیزم؟ شدى چی_ 

 :گفتو دخترى بٌ اشارى با گرفتو تهنا از رٍ نگايو

 نٌ؟ نگٌ. بردن نی تشریف داشتن ایشَنو. يیچی_ 

 .شد رد کنارنَن از ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو شیدا

 :گفت پرسشی تهنا کٌ برگشتو ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو

 کرد؟ يهچین چرا این؟ بَد کی_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .دیٍَنست دخترى. دٍنو نی چٌ_ 

 .کردم تعریف براش نَ بٌ نَ رٍ ناجرا کل بعد ٍ

 اطراف بٌ نگايی احتیاط با کٌ دادم تکَن سری گردش يای چشو دیدن با حرفو، اتهام از بعد
 :گفت آرٍم بعد ٍ انداخت

 پسر یٌ خَرى نی بًش سپًرى؟ يهین زنی نی حرف ازش داری کٌ پسری این کنو باٍر یعنی_ 
 .بانزى ٍ شیطَن اینقدر نٌ باشٌ نغرٍر ٍ خشک
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 :گفتو حرص با ٍ کردم کج رٍ لبام

 آخٌ؟ يست بانزى کجاش_ 

 :زد لب شیطنت با  ٍ خندید آرٍم

 !کــــردی اش نزى تَ. ٍاال دٍنو نهی_ 

 .نگفت چیزی ٍ خندید آرٍم کٌ کردم نگايش چپ چپ

 

 

 انا ترکَندم نی رٍ جشن این بَد، پیش سال چند اگر شاید. بَدم شدى خستٌ نشستن جا یک از
 .نبَد گذشتٌ با نقایسٌ قابل جَرى يیچ االنو ٍضعیت

 .کرد نهی ٍل رٍ رقص لحظٌ یٌ کٌ يو تهنا

 نسنی خانَم بٌ رٍ شدن ٍارد با. آشپزخَنٌ سهت رفتو ٍ شدم بلند ٍ کردم نازک براش چشهی پشت
 :زدم لب بَد ایستادى اٍنجا کٌ

 بدید؟ نن بٌ آب لیَان یٌ يست انکانش. نباشید خستٌ_ 

 .یخچال سهت رفت ٍ گفت چشهی ذٍق با

 افتٌ نی راى فردا از برقصو، باياش برم کن فکر. رقصٌ نی نزدى اٍن. نانان رقصو نهی اٍن با نن_ 
 .عرٍس لباس دنبال

 .نادرش ٍ سپًر سهت برگشتو بلندی، نسبتا صدای شنیدن با

 :رسید گَشو بٌ حرصی سپیرا نانان صدای
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 خَاد نی کٌ کرد اصرار کلی يو شیدا بیاری، رٍ کیک تَ گفتٌ سپیرا. سپًر نکن اذیت رٍ نن اینقدر_ 
 این دخترای از یکی کدٍم با تَ باشٌ؟ کی نباشٌ شیدا تازى. کنو رد نتَنستو نن. کنٌ چاقَ رقص

 بذاری رٍ کیک بری خَای نی لحظٌ یٌ بابا. برات بیارم رٍ يهَن نن بگَ آخٌ؟ نداری نشکل نجلس
 !دیگٌ نیز رٍ

 .سهتو چرخَند رٍ سرش ٍ کشید نَياش تَ دستی سپًر

 .دخترم بیا_ 

 .برگشتو ٍ گرفتو نادرش ٍ سپًر از رٍ نگايو زن، صدای شنیدن با

 .کردم تشکر آرٍم زن بٌ رٍ ٍ برداشتو دستی پیش از رٍ آب لیَان

 :کٌ بَدم نخَردى بیشتر قطرى چند ينَز

 خَبٌ؟. کنٌ چاقَ رقص یگانٌ اصال... اصـ_ 

 .شدم کردن سرفٌ نشغَل بلندی صدای با ٍ گلَم تَ پرید آب

 .کهرم بٌ زد بار چند ٍ سهتو اٍند ٍ شد جلب بًو سپیرا نانان تَجٌ

 دخترم؟ شدی چی_ 

 دادم تکَن سری شدم بًتر کٌ کهی. خَردم رٍ لیَان داخل آب از یکو ٍ گذاشتو دستش رٍ رٍ دستو
 :گفت آرٍم خالٌ کٌ

 نادر؟ خَبی_ 

 رٍ نشَند رٍ نن ٍ کشید نیز سهت رٍ دستو بعد ٍ گفت خدارٍشکری کٌ گفتو لب زیر ای آرى
 .صندلی
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 :زد لب کٌ کردم نگايش تعجب با

 بدی؟ انجام رٍ چاقَ رقص تَنی نی. نگی نٌ انیدٍارم. خَام نی ازت چیزی یٌ راستش جان یگانٌ_ 
 .یگانٌ جز رقصو نهی کسی با نن گٌ نی يو سپًر. ببرى رٍ کیک سپًر باید حتها کٌ گفتٌ سپیرا

 :شد بلند سپًر اعتراض صدای

 کهی یگانٌ دخترا اٍن بین از کٌ بَد این ننظَرم نن رقصو؟ نی یگانٌ با فقط گفتو کی نن نانان؟_ 
 .ترى تحهل قابل

 :دٍخت نن بٌ رٍ نگايش دٍبارى ٍ کرد نازک براش چشهی پشت خالٌ

 .رٍ پسرى این کن ٍل_ 

 ٍ دستو سپرد شدى تزئین چاقَ یٌ ٍ شد بلند بدى نن بٌ حرفی اجازى اینکٌ از قبل حرف، این از بعد
 .شد خارج آشپزخَنٌ از صَرتو رٍ کَتايی بَسٌ از بعد

 باز اعتراض بٌ لب بخَام ٍ بیام خَدم بٌ نن تا ٍ افتاد اتفاق دقیقٌ یک از کهتر در اتفاقات این تهام
 .دیدم آشپزخَنٌ تَ تنًا رٍ سپًر ٍ خَدم کنو،

 داری؟ حسی چٌ دادم رٍ خَدم با رقصیدن سعادت بًت اینکٌ از_ 

 :زدم لب زدى کٌ حرفی بٌ تَجٌ بدٍن ٍ سهتش برگشتو حرصی

 برقصو؟ بايات نن گفتی چرا! تَئٌ تقصیر يهش_ 

 بًش بزرگی گاز کٌ يهَنطَر ٍ برداشت نیز رٍی ظرف داخل از شیرینی یٌ ٍ انداخت باال ای شَنٌ
 :گفت زد نی

 .عزیزم باشٌ يو خدات از_ 
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 ٍ بشن ناراحت سپیرا ٍ خالٌ نخالفتو با بَد نهکن طرفی از! بهیرم خَاست نی دلو حرص شدت از
 قرار اینکٌ از دلو تٌ تٌ تٌ انا برقصو خَاست نهی دلو گذشتٌ، تلخ اتفاقات اٍن از بعد دیگٌ، طرف از

 .بَدم خَشحال بگیرم رٍ دخترى اٍن جای بَد

 .اٍندم خَدم بٌ صَرتو جلَی دستی تکَن با

 !گردنو بیَفتٌ خَنت ری نهی ذٍق از برقصیا، بايام لحظٌ یٌ خَای نی فقط کجایی؟_ 

 .گذشتو کنارش از ٍ کردم نحارش بابایی برٍ

 .گذاشت نیز رٍی ٍ درآٍرد رٍ بزرگ نسبتا کیک یٌ یخچال از ٍ شد آشپزخَنٌ ٍارد نسن خانو يهَن

 :زد لب سپًر بٌ خطاب

 .ببرید رٍ کیک خَاید نی شها گفتن خانو. آقا بفرنایید_ 

 .نگفت چیزی ٍ داد تکَن سری سپًر

 .فشردم دستو تَ رٍ چاقَ ٍ رفتو نغرٍرش رخ نیو بٌ ای غرى چشو

 .شدیو خارج آشپزخَنٌ از جفتهَن سپیرا، نانان اٍندن با

 با. اٍند سهتهَن بٌ خندٍن شیدا کٌ بَدیو راى بین. بَد زدى یخ انگشتام نَک ٍ بَدم گرفتٌ استرس
 :گفت حال يهَن در ٍ بگیرتش ازم تا کرد دراز رٍ دستش ٍ زد نغرٍری لبخند دستو، تَ چاقَ دیدن

 .برام آٍردن نی رٍ چاقَ خَدشَن اٍنا. دارى کلفت خَنٌ این عزیزم_ 

 :زدم لب دراری حرص لحن با سپًر، بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ زدم پَزخندی

 باياشَن تا کردن خَايش نن از جان سپًر عزیزم؟ یارم نی تَ برای دارم رٍ این نن گفتٌ کی_ 
 .بذاریو ننتظر رٍ جهع نیست خَب. شو نی نهنَن بشیو رد تا کنار بری اگر يو حاال. کنو يهرايی

 .گذشتو کنارش از ٍ زدم بًش آرٍنی تنٌ نبًَتش نگاى نقابل در ٍ
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 :گفت ٍ سهتو کرد خو رٍ سرش خندى با سپًر

 اٍنَقت؟ شدم شها جان کی نن يَم؟. دیگٌ جان سپًر_ 

 :زدم لب ٍ خندیدم آرٍم

 .یاد نهی خَشو ازش. نچسبٌ خیلی_ 

 .نهَند باقی جَاب برای زنانی شدى، نشخص جایگاى بٌ رسیدن با ٍ داد تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری

 .شد بلند جهع کشیدن" يٍَ" صدای بَدن، کردن خالی رقص برای کٌ جایگايی بٌ شدنهَن ٍارد با

 

 .گرفتو اش شدى ریز يای چشو ٍ تهنا از رٍ نگايو ٍ زدم لبخند

 .کرد نی سیر ای دیگٌ جای فکرم انا رقصیدم نی

 .يَا ٍ زنین بین جایی یٌ

 .يا نَرچٌ سرزنین تَ جایی یٌ

 .کردن نی نگاى بًو ذٍق با ٍ بَدن گذاشتٌ خَدشَن بین رٍ نن قند حبٌ یٌ نحل کٌ يایی نَرچٌ

 یاد؟ نی بدم يا نَرچٌ از نن

 !کنن نی قضاٍتو ننطق بدٍن کٌ يستن کسایی تنًا اٍنا حال ير بٌ. آرى يو شاید نٌ،

 شنَید؟ نی صداشَنَ يو شها. االن يهین نحل

 .نن سهت یارن نی دارى ٍ کشن نی دٍش بٌ رٍ خاطرى یٌ از تیکٌ یٌ کدٍنشَن ير

 .بگذرى گذشتٌ خَان نهی کٌ يستن نَجَداتی تنًا يا، نَرچٌ

 .تلخ خاطرات از چالی سیاى تَ کنن حبس رٍ نن خَان نی
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 .کنن نهی قبَل رٍ نن حرف يو دیَاراش حتی کٌ چالی سیاى تَ

 "نیستو قاتل نن" کٌ کنو زنزنٌ ندام اگر حتی

 

 .اٍندم خَدم بٌ بلندی جیغ ٍ دست ٍ سَت صدای با

 بٌ بعد ٍ گرفت ازش رٍ کیک ٍ داد سپًر بٌ تراٍل یٌ اٍل. اٍند سهتهَن بٌ ٍ شد بلند جاش از سپیرا
 .شد بايام رقصیدن نشغَل ٍ اٍند نن سهت

 .کندم نی رٍ سرت پَست رقصیدی نهی اگر. نجلسٌ آخرای دیگٌ_ 

 :زدم لب جَابش در ٍ خندیدم آرٍم

 .شدم نهی بلند اصال کٌ بَد خَدم بٌ اگر_ 

 .رقصید بايام يهاينگ ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو

 .بگیریو فاکتَر رٍ سپًر خیرى يای نگاى اگر البتٌ بَد، خَبی رقص

 .سهتش برم کرد اشارى تهنا کٌ جام سر برم خَاستو ٍ سپردم سپیرا بٌ رٍ چاقَ لحظٌ چند از بعد

 .بَدن شدى جهع سپیرا جایگاى دٍر ٍ بَدن شدى بلند يهٌ ٍ يهٌ

 .برید رٍ کیک ٍ کرد فَت رٍ شهع سپیرا شیطنت ٍ خندى کلی با

 دیگٌ سهت رفتن کنارنَن، بَدن اٍندى کیک جشن ٍ چاقَ رقص دیدن برای کٌ يو يا تر بزرگ
 .پایکَبی ٍ نَزیک بلند صدای از شد پر دٍبارى خَنٌ يا، کیک پخش تا ٍ پذیرایی

 :کرد زنزنٌ گَشو زیر تهنا

 کردی؟ تعریف برام رٍ چیز يهٌ نطهئنی تَ_ 
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 :گفت خندٍن کٌ کردم نگايش پرسشی

 دارى انگار کٌ خاصی اشتیاق ٍ شَر یٌ با. کرد نی نگايت چجَری سپًر دٍنی نهی کٌ تَ آخٌ_ 
 .رقصٌ نی براش عرٍسش

 .زدم صدا رٍ اسهش تشر با ٍ نشَندم صَرتو رٍ غلیظی اخو انا رفت نالش دلو تٌ تٌ تٌ

 !دٍنست نی کٌ اٍن ندٍنٌ کٌ يو کسی ير

 ازدٍاج؟ ٍ نن

 داشت؟ انکان چطَر

 اینٌ؟ غیر نگٌ! تنًایی بٌ بَدم نحکَم نن

 .برام بَد حرٍم زندگی يو خَاستو نی اگر نن

 ...تلخ گذشتٌ اٍن با شرایط، اٍن با بخَاد؟ رٍ نن کٌ بَد کسی

 پسر یٌ کنار. سپًر سهت برگشتو ٍ نشست لبو رٍ نحَی لبخند. پیچید سرم تَ سپیرا جهلٌ دٍبارى
 .بَدن بخند بگَ ٍ صحبت نشغَل يو با ٍ بَد ایستادى بلند قد

 .سهتو برگشت چَن کرد حس رٍ نگايو سنگینی انگار

 برای کهرم، یًَیی زدن یخ با کٌ بشینیو بریو تا کشیدم رٍ تهنا دست ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو سریع
 .رفت نفسو ای لحظٌ

 .بستو رٍ چشهام ٍ کردم نشت رٍ دستام شیدا عشَى پر صدای با

 عزیزم؟ شدی خیس! ٍای ای_ 

 :غریدم شدى قفل يای دندٍن با ٍ سهتش برگشتو
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 نریضی؟_ 

 :گفت بلندی صدای با ٍ کرد نازک چشهی پشت

 بَد؟ قصد از نگٌ کنی؟ نی اینجَری چرا ٍا_ 

 :گفتو حرص با ٍ کردم ریز رٍ چشهام

 نبَد؟_ 

 :گفت ٍ داد پیچ انگشتش دٍر رٍ طالییش نَيای

 .دیگٌ شدی خنک يَا این تَ رٍت ریخت آب کهی کنی؟ نی بزرگش حاال چرا! نٌ_ 

 :زدم لب ٍ کردم تر گزندى رٍ لحنو 

 کرد فکری یٌ باید سَزى نی فیًاخالدٍنت تا دارى کٌ تَیی برای. ندارم شدن خنک بٌ نیازی نن_ 
 .عزیزم

 .خندیدن بلندی صدای با بَدن ایستادى کنارش کٌ ای دیگٌ نفر چند ٍ تهنا حرفو این با

 تحهل چندم بار برای رٍ تَدناغیش صدای بشو نجبَر ٍ کنٌ باز دين اینکٌ از قبل ٍ زدم بزرگی لبخند
 :زدم لب تهنا بٌ رٍ کنو،

 .بکنو لباس این برای فکری یٌ باال رم نی_ 

 .گرفتو پیش در رٍ يا پلٌ راى   بعد ٍ

 

 لباسو حال بٌ فکری یٌ تا تَ رفتو سپًر، اتاق بٌ رسیدن با ٍ رفتو باال یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ حرص با
 .بکنو
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 .کرد نی اذیتو سردیش انا نبَد نشخص زیاد. انداختو لباسو بٌ نگايی ٍ آینٌ سهت رفتو

 .کردم باز رٍ زیپش سختی بٌ ٍ بردم لباسو پشت رٍ دستو

 .شد باز اتاق در لحظٌ يهَن کٌ بیارم درش خَاستو

 نن، دیدن با ٍ تَ آٍرد در از رٍ سرش سپًر. کردم بلند رٍ سرم ٍ داشتو نگٌ دست با رٍ لباس سریع
 .شد ٍارد ٍ کرد باز کانل رٍ در

 :گفتو حرص با ٍ يو تَ کشیدم رٍ اخهام

 چی؟ نبَد تنو لباس نن اگٌ نیستی؟ بلد زدن در_ 

 :زد لب چپَند نی شلَارش جیب تَ رٍ دستاش کٌ يهَنطَر ٍ انداخت باال رٍ ابرٍياش

 تنت از لباساتَ نردم پسر اتاق تَ نیستی نجبَر خب بزنو؟ در باید يو خَدم اتاق تَ اٍندن برای_ 
 .کٌ بیاری در

 .برگردٍندم رٍ رٍم ٍ درآٍردم رٍ اداش

 .گرفت سهتو بٌ رٍ رنگی نشکی سشَار ، گشتن کهی از بعد ٍ تَالتش نیز سهت اٍند

 :گفت خیال بی کٌ کردم نگايش تعجب با

 نشدی؟ خیس نگٌ چیٌ؟_ 

 :پرسیدم ٍ دادم تکَن سری

 دٍنی؟ نی کجا از تَ_ 

 :گفت حال يهَن در. کرد رٍشن رٍ سشَار ٍ اٍند سهتو کالفٌ

 .رٍت ریخت آب شیدا کٌ دیدم_ 
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 :گفت آرٍم ٍ داد ادانٌ بعد ٍ

 .گرفت رٍ نهش سشَار با شٌ نی یکو. برگرد_ 

 :زدم لب ٍ دادم تکَن نخالفت نعنی بٌ سری لباس باز زیپ یادآٍری با انا برگردم خَاستو

 .کنو نی عَض نانتَ با رٍ لباسو. خَاد نهی نٌ_ 

 :گفت نتعجب

 !نَندى جشن اتهام تا خیلی ينَز نطهئنی؟_ 

 :زدم لب نًایت در ٍ کردم نگايش دل دٍ

 .ببندم رٍ لباسو زیپ تا برگرد لحظٌ یٌ پس...  پس. باشٌ...ب_ 

 .گفت بلندی اٍيَم خندى با ٍ شد باز نیشش ذرى ذرى انا کرد نگايو تعجب با اٍل

 انا ببندم رٍ زیپش تا پشتو بردم رٍ دستو. برگشت خندى با کٌ رفتو شیطَنش نگاى بٌ ای غرى چشو
 .شد نهی کردم نی کاری ير

 .کنو آٍیز حلق رٍ خَدم خَاست نی دلو

 :گفت خندى با سپًر

 کهک؟ بیام شد؟ چی_ 

 :زدم لب يَل

 برنگردیا نٌ نٌ_ 

 :گفت ٍ خندید بلندتری صدای با

 .بابا يستو پاکی دل ٍ چشو پسر نن. برات ببندم خَدم بیا. شد تهَم جشن_ 
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 .بشو خالص باز زیپ این شر از شدم نَفق باالخرى ٍ گفتو باری شیطنت آرى

 :زدم لب آرٍم

 .برگرد_ 

 :زد لب بستٌ چشهای با ٍ برگشت

 !باشو گفتٌ زنها، نی جیغ بشو رٍ بٌ رٍ يیجدى نحبت يای صحنٌ با چشهانَ؟ کنو باز_ 

 .کردم نحارش ای دیٍَنٌ خندى با

 .سهتو اٍند خندى با ٍ کرد باز رٍ چشهاش

 .کرد يدایت جلَ سهت بٌ سر پشت از رٍ نَيام ٍ ایستاد پشتو

 .داد فحش پریش رٍان دختر اٍن بٌ لب زیر ٍ کشید لباس خیس قسهت رٍ دستی

 .کرد نی يدایتش طرف اٍن بٌ طرف این از حَصلٌ با ٍ چرخَند نی لباسو رٍی رٍ سشَار

 .چرخید سرم تَ تهنا حرف ٍ دٍختو بًش رٍ نگايو رٍ بٌ رٍ آینٌ از

 .دیدم خَدم رٍ يو رٍ اٍن نگاى ٍ اٍندم خَدم بٌ نگايش سنگینی حس با

 زل آینٌ از. شد نی نَرم نَر ٍ کرد نی برخَرد گردنو بٌ نفسًاش گرم يرم ٍ نبَد خیلی نَن فاصلٌ
 .يو چشهای بٌ بَدیو زدى

 .کرد نزدیک گَشو بٌ ٍ آٍرد جلَ کهی رٍ سرش

 .نبَد سختی کار ياش شیطنت حدس

 .جلَ پریدم ٍ کشیدم بلندی نسبتا جیغ کهرم ناحیٌ تَ سَختن حس با کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب

 :گفتو جیغ با
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 کجاست؟ حَاست! بیشعَر سَزٍندیو_ 

 .کرد زنزنٌ چیزی آرٍم ٍ کشید نَياش بین دستی کالفٌ

 بٌ رٍ ٍ کردم بلند رٍ سرم. بَد شدى بًتر خیلی قبل بٌ نسبت. کشیدم لباسو خیس قسهت رٍ دستی
 :گفتو بَد کردى حلقٌ گردنش دٍر رٍ دستاش ٍ بَد انداختٌ پایین رٍ سرش يو ينَز کٌ سپًر

 .باالییو ٍقتٌ خیلی پایین بریو بیا. شٌ نی خشک کو کو خَدش بقیٌ. شدى بًتر خیلی  _

 .رفت بیرٍن اتاق از نن بٌ تَجٌ بدٍن ٍ تَالت نیز رٍی انداخت رٍ سشَار ٍ داد تکَن سری

 بَد دیٍَنٌ. انداختو باال ای شَنٌ کرد؟ قًر اٍن سَختو، نن. شدم خیرى خالیش جای بٌ تعجب با
 .دیگٌ

 .شدم خارج اتاق از لبو، رژ تجدید از بعد ٍ کشیدم نَيام بین دستی

 .نشستو کنارش ٍ رفتو تهنا سهت بٌ

 نظر در نَندن برای رٍ سپیرا اجبار ٍ اصرار اگر البتٌ. نیَفتاد ای دیگٌ خاص اتفاق جشن پایان تا
 !نگیریو

 .شد خارج حالت اٍن از کهی تهنا ٍ نن ٍجَد با خانَادگیشَن جهع

 بَد، نشستٌ سپیرا نادر کنار کٌ زنی خیرى يای نگاى ٍسط این ٍ بَدن شدى اضافٌ بًهَن يو آقایَن 
 .کرد نی اذیتو کٌ بَد چیزی تنًا

 

 .شد بلند شیدا پرعشَى صدای کٌ بَدیو غذانَن نشغَل يهٌ

 .بَد عالی چیز يهٌ يهیشٌ نحل. جَن عهٌ نکنٌ درد دستت_ 

 :داد ادانٌ ٍ انداخت سپًر بٌ شیطنت با نگايی
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 جان سپًر عرٍسی شام اهلل شاء ان_ 

 تَ برگشتیو باال طبقٌ از کٌ ٍقتی از کال. داد ادانٌ خَردنش غذا بٌ العهلی عکس يیچ بدٍن سپًر
 بگو؟ تَنستو نی چی نن ٍ نٌ یا افتادى اتفاقی کٌ پرسید ازم بار چند يو تهنا حتی. بَد خَدش
 .يیچی یقینا

 

 ••• سپًر# •••

 

 .شد نی تر خالی ٍ خالی خَنٌ ٍ رفتن نی کو کو نًهَنا

 .نکنو فکر پیش ساعت چند اتفاقات بٌ کردم سعی ٍ نشستو سالن تٌ يای نبل رٍی

 يیچ ٍ کردم فکر شدم نی ارادى بی یگانٌ نقابل در اینقدر چرا اینکٌ بٌ ندت تهام ٍ شام نیز سر
 .نکردم پیدا جَابی

 .بگرد رٍ سالن تٌ برٍ تَ_ 

 .چرخَندم سهتشَن بٌ رٍ سرم

 .گشت نی چیزی دنبال انگار ٍ پایید نی رٍ اطراف چشهاش با یگانٌ

 :زدم لب بًش خطاب ٍ کردم نزدیک يو بٌ رٍ ابرٍيام

 شدى؟ چی_ 

 :گفت دلًرى با ٍ کرد آٍیزٍن رٍ لباش

 !نیست گَشیو_ 
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 :زدم لب شدم نی بلند کٌ يهَنطَر ٍ انداختو اطراف بٌ نگايی

 دیدیش؟ کی بار آخرین_ 

 .انداخت باال ای شَنٌ

 .کردم گهش پایین يهین انا نیست یادم_ 

 .شدیو گشتن نشغَل يو با ٍ دادم تکَن سری

 .نکردیو پیدا چیزی ٍ گشتیو رٍ ای دقیقٌ چند کالفٌ

 بٌ گلدٍن، تَ چیزی یٌ برق دیدن با انا گرفتو يا گلدٍن از رٍ نگايو ٍ کشیدم نَيام بین دستی
 .بَد شدى خانَش گَشی. کشیدم بیرٍن گلدٍن از رٍ گَشی ٍ شدم خو. رفتو سهتش

 :زدم لب ٍ دادم نشَنش یگانٌ بٌ

 اینٌ؟_ 

 :گفت ٍ باز نیشش دستو تَ گَشی دیدن با ٍ سهتو برگشت

 بَد؟ کجا. آرى آرى_ 

 .کرد رٍشن رٍ گَشی ٍ نگفت چیزی انا کرد نگايو تعجب با کٌ کردم گلدٍن بٌ ای اشارى

 .شد بلند زنگش صدای کٌ بَد نگذشتٌ کردنش رٍشن از لحظٌ چند ينَز

 .داشتو دید گَشیش صفحٌ بٌ کانل بَدم ایستادى یگانٌ کنار چَن

 دلیلی چٌ. پلکید نی یگانٌ دٍر زیادی. کردم نشت رٍ دستام تسها، پسرى، يهَن عکس دیدن با
 بزنٌ؟ زنگ یگانٌ بٌ يست خَايرش ٍقتی داشت
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 حرکت یٌ طی کٌ گَشش سهت برد رٍ گَشی ٍ کشید صفحٌ رٍ رٍ دستش باز نیش با یگانٌ
 .نبل رٍ انداختهش کردنش، قطع از بعد ٍ کشیدم دستش از رٍ گَشی ناخَاستٌ،

 :زد لب بًتزدى ٍ کرد نگايو تعجب با

 کنی؟ نی اینجَری چرا_ 

 :گفتو حرصی ٍ شدم نزدیک بًش اخو با

 بًت؟ زنٌ نی زنگ دقیقٌ بٌ دم چرا پسرى این_ 

 :گفت ٍ خندید آرٍم. داد شیطنت بٌ رٍ جاش نتعجبش نگاى

 کردی؟ حسادت سنت این با کٌ کنو باٍر_ 

 :غریدم شدى قفل دندٍنای بین از ٍ کردم تر نزدیک يو بٌ رٍ اخهام

 .نکردم حسادت نن_ 

 :گفت بلندی نَچ ٍ انداخت باال رٍ ابرٍياش

 .کــردی_ 

 :زدم لب آرٍم ٍ فشردم چشهام بٌ رٍ دستو

 شدی؟ خنک. کردم حسادت آرى_ 

 گَشی، زنگ دٍبارى شدن بلند با کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب بعد ٍ نشست لبش رٍ پیرٍزی لبخند
 تَ شد خاری یگانٌ، گَشی صفحٌ رٍ خندٍنش عکس. شد کشیدى سهت اٍن بٌ جفتهَن نگاى

 .چشهام

 .قبلیش جای سر برگردٍندنش ٍ گرفتو رٍ بازٍش کٌ بردارى رٍ گَشی تا شد نزدیک یگانٌ
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 :زد لب بلندی نسبتا صدای با ٍ پَشَند رٍ نايش نحل صَرت اخو بار این

 تَ؟ کنی نی اینجَری چرا. سپًر کن بس_ 

 برگشتو عهَ، دين از اسهو شنیدن با کٌ بدم رٍ جَابش تا کردم باز لب ٍ فشردم دستو تَ رٍ بازٍش
 .عقب

 دیگٌ کَتاى فشار از بعد رٍ بازٍش. کرد نی نگايهَن ننتظر ٍ داشت فاصلٌ بايانَن قدم دى حدٍد
 .رفتو عهَ سهت بٌ ٍ کردم ٍل ای

 .عهَ سهت رفتیو يو با ٍ برداشت قدم سرم پشت يو اٍن

 :زد لب نن بٌ رٍ ٍ گرفت یگانٌ از رٍ نگايش عهَ

 .شدى خستٌ ٍ کنٌ نی درد سرش کهی زنعهَت جان؟ عهَ نداری کاری_ 

 :زدم لب ٍ دٍختو کرد نی خداحافظی نانان با تر کنار کهی کٌ زنعهَ بٌ رٍ نگايو

  دارید؟ خبر شایان از. باشید خَدتَن نَاظب. عهَ نٌ_ 

 :زد لب ٍ داد تکَن سری

 بَدم نی ننو ٍ گرفت نی زٍدتر رٍ تَلدش سپیرا کاش کٌ زد غر کلی اتفاقا. جان بابا آرى_ 

 

 .نگفتو چیزی ٍ زدم لبخندی

 :زد لب ٍ گرفت ازش تاخیر با رٍ نگايش عهَ کنارم، یگانٌ رسیدن با

 .خانو دیدنتَن از شدم خَشحال_ 

 .کرد خداحافظی نتقابال ٍ بست نقش صَرتش رٍ دلنشینی لبخند یگانٌ
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 رٍ بازٍش ٍ رفت بًو ای غرى چشو اخو با کٌ یگانٌ سهت برگشتو کردم، حس پًلَم تَ کٌ دردی با
 :گرفت جلَم

 ! کردی کار چی نازنینو دست با ببین_ 

 :دٍختو چشهاش بٌ ٍ گرفتو زٍد نَندى باقی رٍش انگشتام رد کٌ سفیدش پَست از رٍ نگايو

 .بايام کنی بحخ چیزی ير سر بخَای اگر یاد نی سرت این از بدتر_ 

 :گفت ٍ يو تَ کشید رٍ اخهاش

 گَش حرفت بٌ ندام بخَام نن کٌ داریو يو با نسبتی چٌ نا نگٌ! نیست خَش حالت انگاری تَ_ 
  بدم؟

 .کردن نی خداحافظی يو با کٌ دٍختو بابا ٍ عهَ بٌ رٍ نگايو

 :زدم لب آرٍم ٍ گَشش سهت بردم رٍ سرم

 .کنو نهی ٍلت سادگی يهین بٌ باش نطهئن. دیدم کٌ يستی دختری ترین بغلی تَ تَ کٌ گفتو_ 

 سکَت فقط کٌ بَد کردى اش شَکٌ کالنو جدیت ٍ حرف اینقدر انا بگٌ چیزی تا کرد باز لب بار چند
 .شد نی نصیبو کٌ بَد

 .سهتش برگشتیو جفتهَن زنعهَ صدای با

 :زد لب نن بٌ خطاب

 .پسرم باشٌ تَ عرٍسی اهلل شاء ان جان سپًر_ 

 .کردم تشکر لب زیر ٍ زدم لبخندی

 :گفت ٍ ایستاد یگانٌ رٍی بٌ رٍ
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 . عزیزم دیدنت نزدیک از کٌ شدم خَشحال خیلی_ 

 انا کرد تشکر لبخند با ٍ برداشت بَد نالیدنش نشغَل کٌ بازٍش رٍی از رٍ دستش لبخند با یگانٌ
 .خَرد نهی تکَن ای ذرى حتی ٍ بَد شدى قفل یگانٌ بازٍ رٍی زنعهَ نگاى

 .کرد نی نگاى نن بٌ بعد ٍ زنعهَ بٌ نتعجب يو اٍن. کردم نگاى یگانٌ بٌ شک با

 .گرفت رٍ عهَ دست بردارى یگانٌ دست از رٍ نگايش اینکٌ بدٍن زنعهَ

 :زد لب اخو با ٍ شد نزدیک عهَ

 شدى؟ چی_ 

 .بَد اشک از پر لبالب چشهاش ٍ بَد پریدى رنگش زنعهَ

 .کرد نگايو پرسشی ٍ دٍخت نن بٌ ٍ گرفت زنعهَ از رٍ نگايش تعجب با یگانٌ

 .شدن نزدیک بًهَن دیگٌ نفر چند ٍ سپیرا ٍ تهنا

 :زد لب زنعهَ بٌ خطاب شک با نانان

 شیرین؟ شدى چی_ 

 ٍ بلند صداش رفتٌ رفتٌ. کرد زنزنٌ لب زیر رٍ چیزایی ٍ کرد پاک رٍ صَرتش رٍی اشک قطرى زنعهَ
 .شد تر بلند

 ...کٌ نطهئنو... نطهئ نن... نن. .. داشت... دا گرفتگی ناى دستش... دس رٍ ننو دختر... دخ_ 

 .افتاد ٍ شد سلب ازش جهلٌ ادانٌ تَان چشهاش، شدن بستٌ با ٍ گرفت سرش بٌ رٍ دستش

 ...ٍ کرد حلقٌ زنعهَ کهر دٍر رٍ دستش بلندی" خدا یا" با عهَ
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 ••• یگانٌ# •••

 

 خانَم شیرین تا بَدیو ننتظر يهٌ ٍ بَد سنگین خیلی جَ. دٍختو چشو سپیرا زنعهَی بٌ دلًرى با
 .بگٌ چیزی ٍ بیاد يَش بٌ

 نظر از رٍ بَد افتادى بازٍم رٍی کٌ شکلی ستارى گرفتگی ناى ٍ انداختو دستو بٌ نگايی يا بار
 .گذرٍندم

 .شد نزدیک بًهَن ٍ زد يو رٍ قند آب لیَان دلًرى با سپیرا

 .برد خانو شیرین لبای سهت ٍ گرفت ازش رٍ لیَان سپیرا نانان

 يق يق صدای ٍ جَشید بیشتری قدرت با اشکش چشهٌ نن، دیدن با ٍ کرد باز رٍ چشهاش کو کو
 .کرد پر رٍ خَنٌ فضای جگرسَزش

 از تَنستو نهی حتی کٌ بَد جَری ٍضعیت کرد؟ نی اینجَری چرا! نبَد يضو قابل برام رفتارش
 .کنو سَال کسی

 گریٌ با ٍ شد نزدیک بًو قدم بٌ قدم. شدم بلند يو نن ناخَاستٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ شدنش بلند با 
 .بغلو تَ انداخت رٍ خَدش

 :زد لب گَشو زیر ٍ فشرد خَدش بٌ نحکو رٍ نن

 سال اینًهٌ نن دختر... نادر بگردم دٍرت نن سال؟ اینًهٌ بَدی کجا نن ناز دختر... نن دختر_ 
 .نشناختو نن ٍ بَد چشهو جلَی

 تَ يهٌ نفس نن، بر عالٍى ٍ بَد شدى سنگین برام فضا. کرد نی اذیتو گَشو کنار بلندش يق يق
 .بَد شدى حبس ياشَن سینٌ

 



 191                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !سپًر حتی

 !رستگار برادرای حتی

 !کردن نهی خالص رٍ نن ٍ کردن نهی باز لب يیچکدٍنشَن

 کرد؟ نهی گَشزد بًش رٍ این يیچکس چرا ٍ بَد شدى اشتباى دچار زن این

 

 .شد نی خارج خَنٌ از بیتابی با کٌ دٍختو زنی بٌ رٍ نگايو ٍ فشردم خَدم بٌ رٍ نانتَم

 .نکنو فکر بیاد سرم بالیی چنین رٍزی یٌ نهکنٌ اینکٌ بٌ کردم سعی ٍ شد نرٍر سرم تَ حرفاشَن

 .نداشت درستی حال ٍ حس ٍ بَد شدى پنچر نن نحل يو اٍن. اٍندم خَدم بٌ تهنا صدای با

 .کو کو بریو يو نا یگانٌ_ 

 ٍ گَشیو سهت برگشتو. دادن نی نشَن رٍ شب نصفٌ دٍ يا عقربٌ. دٍختو ساعت بٌ رٍ نگايو
 :زد لب تهنا کٌ تسها بٌ بزنو زنگ خَاستو

 .یاد نی دارى. رايٌ تَ_ 

 .زدم زل قالی يای گل بٌ رنق بی ٍ دادم تکَن سری

 فًهید نگايو از انگار. ریخت نی يو بٌ رٍ اعصابو بَد سپیرا دست کٌ لیَانی تَ قند زدن يو صدای
 .زد زل بًو صانت ٍ گذاشت کنار رٍ لیَان چَن

 .برگشتو بَدن رفتٌ بدرقٌ برای کٌ رستگار آقای ٍ خانو سهت بٌ ٍرٍدی در شدن بستٌ ٍ باز صدای با

 :زد لب ٍ اٍند سهتو بٌ نًربَنی با خالٌ

 شدی؟ اذیت خیلی. عزیزم ببخشید_ 
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 :گفتو بعد ٍ بزنو لبخند کردم سعی

 .ندارى نَردی_ 

 :داد ادانٌ ٍ داد تکَن سری خالٌ

 یکی ٍقتی يو ينَز. نکردى فرانَش رٍ دخترش ينَز خدا بندى این ٍ گذشتٌ سال اندی ٍ بیست_ 
 تا کنٌ نی نجبَر رٍ طرف التهاس با ٍ ریزى نی يو بٌ اینطَر شبیًٌ دخترش بٌ کٌ بینٌ نی رٍ

 .بشٌ راحت خیالش ٍ بدى آزنایش

 !بگو کٌ نداشتو چیزی یعنی. نگفتو چیزی ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 .چرخَندم سهتش بٌ رٍ سرم ، تهنا گَشی زنگ صدای با

 .رسیدى احتهاال. تسهاست_ 

 .کردم خداحافظی رستگار آقای ٍ خانو از ٍ برداشتو رٍ کیفو حرفی، يیچ بدٍن

 .کنن نَن بدرقٌ ٍ در دم تا بیان بايانَن بَد قرار کٌ يو سپیرا ٍ سپًر

 .شدم خیابَن ٍارد قشنگشَن، حیاط بٌ تَجٌ بدٍن ٍ رفتو پایین یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ

 نی شَت نانعلَنی نقطٌ بٌ رٍ پاش زیر احتهالی يای سنگ پا با ٍ بَد ایستادى ناشینش کنار تسها
 .کرد

 .سهتشَن برگشتو سپیرا ٍ تهنا خداحافظی با

 :زدم لب ای گرفتٌ صدای با

 .زحهاتت از نرسی. عزیزم باشٌ نبارک تَلدت. شدیو نزاحو کٌ ببخشید جان؟ سپیرا_ 

 شَنٌ رٍ بذارم رٍ سرم کٌ بغلی یٌ بٌ. داشتو نیاز بغل یٌ بٌ ٍاقعا. کرد بغلو آرٍم ٍ زد رٍم بٌ لبخندی
 .بَد گرفتٌ رٍ پام تا سر آشفتگی ٍ بَد کردى بد رٍ حالو خانو اٍن حال. کنو گریٌ زار زار ٍ اش
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 :کرد زنزنٌ ٍ شد جدا ازم کَتاى لحظٌ چند از بعد

 .دلو عزیز باش خَدت نَاظب_ 

 :سهتش برگشتو سپًر صدای با. دادم تکَن سری

 .آزنایشگاى بریو دنبالت یام نی خَدم باش آنادى يشت ساعت شنبٌ_ 

 .شدم ناشین سَار کَتايی خداحافظی از بعد ٍ دادم تکَن سری

 تکیٌ صندلی پشتی بٌ رٍ سرم بستٌ، چشهای با ٍ نکردم باز يو از لب کٌ کرد نی درد سرم اٍنقدری
 .دادم

 .کرد تعریف تسها برای رٍ ناجرا کل تهنا نن عکس بر

 

 اصرار از ٍ ياش بیتابی ٍ يا گریٌ از بَد، انداختٌ شک بٌ رٍ زن اٍن کٌ نن دست رٍی گرفتگی ناى از
 نن کردن قبَل از آخر در ٍ کنٌ راحت رٍ يهسرش خیال DNA آزنایش با اینکٌ برای شَيرش يای
 .بریو آزنایشگاى بٌ ژنتیک آزنایش برای بَد قرار کٌ ای شنبٌ از ٍ گفت

 .بگذرٍنو تهنا اتاق تَ رٍ شب شدم نجبَر ٍ خَنٌ نبردن رٍ نن يام، نخالفت تهام خالف بر

 

_________ 

 

 رٍ چشو اینکٌ نحض بٌ. بخَابو تَنستو نهی کردم نی کاری ير انا شدم پًلَ اٍن بٌ پًلَ این از
 .چرخید نی سرم تَ زن اٍن زجٌ يای صحنٌ ذاشتو نی يو

 .دٍختو رٍشنش صفحٌ بٌ رٍ نگايو گَشیو، لرزش با
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 بیداری؟_ 

 :نَشتو براش ٍ گذرٍندم نظر از رٍ سپًر اسو

 بخَابو؟ تَنو نی نظرت بٌ_ 

 :داد جَاب کٌ نگذشت ای لحظٌ

 .نگرفتو قرار شرایطی چنین تَ حاال تا نن ٍاال_ 

 :پرسید لحظٌ چند از بعد کٌ گفتو اٍيَنی

 کجایی؟_ 

 :نَشتو براش ٍ کردم کج لب

 .تهنا خَنٌ_ 

 :پرسید بعد ٍ فرستاد چپ چپ انَجی برام بالفاصلٌ

 بزنی؟ حرف تَنی نی_ 

 :کردم تایپ ٍ گرفتو بَد خَابیدى کٌ تهنا از رٍ نگايو

 .اٍيَم_ 

 .لرزید دستو تَ گَشی بالفاصلٌ

 .رفتو تراس سهت بٌ ٍ شدم بلند سریع

 .گَشو تَ پیچید دارش خش صدای دادن جَاب نحض بٌ

 فسقلی سالم_ 
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 :گفتو آرٍم انداختو اتاق بٌ نگايی اینکٌ از بعد ٍ گزیدم لب

 کردی؟ شرٍع باز تَ. سالم_ 

 :زد لب ٍ خندید

 خَبی؟_ 

 :زدم لب آرٍم

 خَبی؟ تَ. نیستو بد_ 

 .کرد سکَت ٍ گفت کَتايی اٍيَم

 :گفتو آرٍم ٍ کردم آٍیزٍن رٍ لبام

 ؟ سپًر_ 

 :گفت ای نزى با لحن ٍ خندى با

 !سپًر آقــا_ 

 :گفتو حرصی ٍ کردم کج رٍ لبام

 .پررٍیی خیلی_ 

 بًشَن سالم یٌ فقط نن آرزٍشَنٌ نفر چند دٍنی نی. بايام زنی نی حرف اینجَری کٌ تَیی پررٍ_ 
 ؟ بگو

 :گفتو نتفکری حالت با

 .کنو نی قطع کنی کل کل دٍبارى خَای نی اگٌ_ 

 :گفت ٍ خندید
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 کالم يو بايام کٌ کنی پیدا رٍ این سعادت رٍزی یٌ کردی نی فکر خدایی یگانٌ ٍلی باشٌ باشٌ_ 
 ... ٍ بشی آرٍم صدام شنیدن با کٌ بًت بزنو زنگ شب نصف نن ؟ بشی

 : زدم لب کشدار ٍ حرفش ٍسط پریدم

 !سپــــــــــًر_ 

 .گفت آرٍنی"  بابا خب"  ٍ خندید

 :گفتو ناى بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ کشیدم عهیقی نفس

 ؟ نخَابیدی چرا تَ_ 

 :گفت ای گرفتٌ صدای با ٍ خَابید ذٍقش

 ... زنعهَ نشغَل تَ، نشغَل. نشغَلٌ فکرم دٍنو نهی_ 

 :زدم لب ٍ حرفش ٍسط پریدم

 .داشت دٍست رٍ دخترش خیلی. شد بد حالش خیلی طفلکی_ 

 .گفت کشداری اٍيَم

 .چرخید نی سرم تَ زیادی سَاالی ٍ بَد شدى فشردى کنجکاٍیو دکهٌ

 :زدم لب آرٍم

 افتاد؟ براش اتفاقی چٌ دخترعهَت... د_ 

 :زد لب ٍ داد بیرٍن نانند آى رٍ نفسش

 بعدا. بردن رٍ ناشین ٍ بَد ناشین تَ بچٌ یعنی. شد دزدیدى ناشین يهراى بَد نايش چًار ٍقتی_ 
 تر عاقالنٌ عهَم انا نهردى دخترش کنٌ نی فکر زنعهَم. رٍ بچٌ نٌ ٍ کنن پیدا رٍ ناشین تَنستن نٌ
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 کٌ کسی دیدن با ينَزى کٌ ينَزم انا شد بًتر کهی زنعهَ رٍحی حال شایان ٍجَد با. کنٌ نی فکر
 ير ژنتیک آزنایش با يو عهَم ٍ دى نی نشَن ٍاکنش دارى اش گهشدى بٌ شبايتی کَچکترین

 .باطلٌ تصَراتش کٌ کشٌ نی رخش بٌ رٍ این دفعٌ

 .باشٌ نادر یٌ برای اتفاق بدترین تَنٌ نی این. دادم تکَن تاسف از سری

 :زدم لب آرٍم

 . شٌ نی سیخ آدم تن بٌ نَ يو تصَرش از حتی_ 

 .نگفت چیزی ٍ کشید آيی سپًر

 : زدم لب آرٍم ٍ نالیدم رٍ چشهام کشیدم کٌ ای خهیازى با

 بخَابو؟ نن_ 

 : گفت ٍ خندید گلَ تَ

 کنو؟ نی نعجزى نن دیدی گرفت؟ خَابت_ 

 . کردم نحارش ای دیٍَنٌ ٍ خندیدم آرٍم

 :زدم صداش یًَ کٌ کنٌ قطع خَاست کَتايی خداحافظی از بعد

 سپًر؟_ 

 :دادم ادانٌ کٌ گفت کشداری يَم يهیشٌ نحل

 .زدی زنگ کٌ نرسی_ 

 : گفت ٍ خندید دٍبارى

 .ٍرٍجک یاد نهی تَ بٌ حرفا این! بـــرٍ_ 
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 :زدم لب آرٍم ٍ خندیدم

 .بخیر شب_ 

 .کرد قطع رٍ گَشی ٍ گفت آرٍنی بخیر شب

 .بَد کردى نعجزى خَدش قَل بٌ ٍ بَد شدى بًتر کهی حالو ٍاقعا. فشردم ام سینٌ بٌ رٍ گَشی

 .اتاق تَ برگشتو ٍ خندیدم پررٍییش ٍ يا شیطنت یادآٍری با

 . افتاد يو رٍ چشهام سٌ بشهار ٍ گرفتو جا تهنا کنار

 

___________ 

 

 ••• سپًر# •••

 شنبٌ#

 

. کردم نرٍر دیگٌ بار یٌ رٍ پام تا سر.  بیرٍن زدم خَنٌ از بابا ٍ نانان با کَتايی خداحافظی از بعد
 کردى تا رٍ آستیناش نعهَل طبق کٌ ای سرنٌ نردٍنٌ پیراين یٌ با بَد پام کتان ای سرنٌ شلَار
 .بَدم کردى کانل رٍ تیپو کٌ چرنو، بند ساعت ٍ نشکی کالج یٌ با ٍ بَدم

 ساعتی چٌ کٌ بَدم دادى پیام بًش دیشب. کردم حرکت یگانٌ خَنٌ سهت بٌ ٍ شدم ناشین سَار
 کهتر نَندم نی ننتظر بیشتر کٌ يرچقدر انا زدم زنگ بًش سریع نقصد بٌ رسیدن با. باشٌ آنادى

 این تَ کسی کهتر ٍ بَد سرصبح. رفتو ساختهَن سهت بٌ ٍ شدم پیادى کالفٌ. رسیدم نی نتیجٌ بٌ
 .شد نی خارج خَنٌ از ساعت
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 .شدم پیادى نظر نَرد طبقٌ بٌ رسیدن با ٍ رفتو آسانسَر سهت بٌ

 خاطرى بَدم نَندى خَنٌ این در پشت کٌ باری آخرین از. نداشت فایدى يو باز زدم زنگ چقدر ير
 تیکٌ، چند شنیدن با باالخرى. نگًبانی سهت رفتو سریع ٍ ندادم يدر رٍ ٍقت پس نداشتو خَبی
 .شدم ٍاحد ٍارد ٍ گرفتو رٍ زاپاس کلید

 حرص با رٍ چشهام رٍم، بٌ رٍ صحنٌ دیدن با ٍ کردم باز ضرب با رٍ درش. رفتو اتاق سهت بٌ اٍل
 .بستو

 .دادم تکَن کهی رٍ بَد رفتٌ فرٍ عهیقی خَاب تَ کٌ یگانٌ ٍ رفتو تخت سهت بٌ آرٍم

 خَدش خَنٌ خب. نکنو نگاى لختش بدن ٍ برينٌ پايای بٌ کردم سعی ٍ کشیدم نَيام بین دستی
 بدٍن نباید نن. باشٌ داشتٌ تَنست نی کٌ بَد حقی کَچکترین شلَارک ٍ تاپ پَشیدن ٍ بَد

 ...شدم نی اتاق ٍارد اجازى

 لبای ٍ بَد ریختٌ سفیدش صَرت رٍ کَتايش نَيای. دٍختو خَابش غرق صَرت بٌ رٍ نگايو
 . داشت فاصلٌ يو از کهی صَرتیش

 نَياش سهت رٍ دستو. کردم شهاتت رٍ خَدم دلو تَ. يو تَ کشیدم رٍ اخهام ٍ بستو رٍ چشهام
 :زدم لب داری خش صدای با کردم نی لهسشَن کٌ يهینطَر ٍ بردم

 شی؟ بیدار خَای نهی فسقلی؟_ 

 

 گَنٌ رٍ دستی دست، پشت با ٍ زدم لبخندی. داد ادانٌ خَابش بٌ نن بٌ تَجٌ بدٍن ٍ زد غلتی
 .خارٍند رٍ لپش کهی ٍ گفت نَچی کٌ کشیدم نرنش
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 کٌ بشٌ بلند خَاست ٍ کرد باز رٍ چشهاش ناچارا کٌ کردم تکرار اینقدر. کردم تکرار رٍ کارم ٍ خندیدم
 گرفتو جًش. دينش نًایت در ٍ شد بزرگتر ٍ بزرگ درجٌ بٌ درجٌ چشهاش اٍل نن، دیدن با

 .بدم فشار نحکو رٍ گَشام ٍ ببندم رٍ چشهام شد باعخ بلندش جیغ ٍ بَد شدى دیر انا طرفش

 نی بًش درستی درس ياش جیغ این خاطر بٌ باالخرى يو باشٌ نَندى باقی زندگیو از رٍز یٌ اگر
 .دم

 : گفت دٍبارى ٍ کرد نگايو کهی. شد قطع نًایت در ٍ اٍند تر پایین ٍ پایین صداش کو کو

 کنی؟ نی کار چی اینجا تَ... ت_ 

 :گفتو حرصی ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام

 ! شی نی نتَجٌ بکنی ساعت بٌ نگايی یٌ_ 

 .کشَند سرم پشت ساعت سهت بٌ رٍ نگايش ٍ کرد نگايو تعجب با

 .کردم نگايش چپ چپ کٌ گفت بلندی ٍای ٍ پیشَنیش تَ زد نحکو

 : گفت تند تند ٍ زد نهایی دندٍن لبخند نگايو، دیدن با

 .شو نی آنادى زٍد زٍد_ 

 دادم نی احتهال کٌ اتاق داخل در سهت بٌ ٍ پرید پایین تخت رٍ از لباسش بٌ تَجٌ بدٍن بعد ٍ
 سهت. باشٌ راحت تا شدم خارج اتاق از ٍ کشیدم گردنو رٍ دستی. رفت باشٌ بًداشتی سرٍیس

. بست نی نقش ذينو تَ نعصَنش قیافٌ ندام. کشیدم دراز رٍش ٍ رفتو پذیرایی تٌ نفرى سٌ نبل
 .باشٌ ناب ٍ خَاستنی تَنٌ نی چقدر کسی يهچنین کنار شدن بیدار گذشت سرم از

 بَدم؟ فکر تَ چقدر نگٌ. اٍندم خَدم بٌ اتاق در صدای با
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. شدیو ناشین سَار البی از گذشتن از بعد ٍ رفتیو ٍاحد خرٍجی سهت بٌ بايو ٍ انداختو باال شَنٌ
 . رفتیو آزنایشگاى سهت بٌ ٍ کردم سَار يو رٍ عهَ دقیقٌ چند از بعد ٍ رٍندم عهَ خَنٌ سهت بٌ

 کسی اینکٌ از قبل ٍ شدم آزنایشگاى ٍارد یگانٌ ٍ عهَ از زٍدتر ٍ شدم پیادى نقصد بٌ رسیدن با
 تا بیرٍن رفت ٍ نشست لبش رٍ عهیقی لبخند دیدنو با. رفتو نحسن اتاق سهت بٌ بشٌ ام نتَجٌ
 .بیارى رٍ یگانٌ ٍ عهَ

 از ترس جز باشٌ داشتٌ تَنست نهی دلیلی پریدگی رنگ این ٍ بَد پریدى شدت بٌ رنگش یگانٌ
 .سرنگ

 :گفت ٍ کرد غنچٌ رٍ لباش خَدش کنار نن دیدن با. رفتو سهتش بٌ ٍ زدم نیشخندی

 کنن؟ استفادى تَنن نهی ای دیگٌ رٍش از گرفتن خَن جز آزنایش این برای_ 

 : زدم لب آرٍم ٍ سهتش کردم خو رٍ سرم

 ترسی؟ نی_ 

 .ندى دست از رٍ نفسش بٌ اعتهاد کرد سعی ٍ گرفت باال رٍ سرش ضرب با

 : ز لب ٍ کرد اخو

 خب؟ دارى ربطی چٌ نٌ... ن_ 

 .نگو ای دیگٌ چیز دادم ترجیح ٍ دادم تکَن سری

 تَ رٍ اش دیگٌ دست ٍ رفتو سهتش نگايش دیدن با. بَد یگانٌ نَبت بعد ٍ داد خَن عهَ اٍل
 .تخت رٍ کشید دراز بنابراین. داشت کهخَنی خَدش گفتٌ بٌ. فشردم دستو

 قرار کٌ ای فیلهنانٌ راجب کردم سعی. کنو پرت رٍ حَاسش تا برگردٍندم خَدم سهت رٍ صَرتش
 فایدى؟ چٌ انا بپرسو کنٌ بازی تَش بَد
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 ، کرد نزدیک دستش بٌ رٍ سرنگ نحسن اینکٌ نحض بٌ ٍ سهتش شدم خو عهَ، نگاى دیدن دٍر با
 خجالت از صَرتش کو کو ٍ زد خشکش یًَیی حرکت این از. نشَندم لباش رٍ کَتايی خیلی بَسٌ
 يهٌ شیطَنش خندى ٍ نبَد نَفق يو خیلی انا نیارى رٍنَن بٌ چیزی کرد سعی نحسن. شد سرخ
 .داد نی لَ رٍ چیز

 چشهکی یگانٌ بار شهاتت نگاى برابر در ٍ انداختو باال ای شَنٌ عار بی کشیدم؟ نی خجالت باید االن
 .کردم نًهَنش

 بلند دقایقی از بعد ٍ بست رٍ چشهاش دستش، از سرنگ کشیدن از بعد ٍ کرد نازک چشهی پشت
 .شد

 بٌ حاالتش از این ٍ بَد ناراحت ٍ کالفٌ عهَ. رفتیو ناشین سهت بٌ آزنایشگاى از شدن خارج با
 .بَد پیدا خَبی

 :زدم لب ٍ یگانٌ سهت بٌ کردم خو رٍ سرم کهی

 بَد؟ خَشهزى_ 

 افتادى یادش دٍبارى انگار کٌ طَری ٍ اٍند خَدش بٌ لحظٌ چند از بعد انا نشد ننظَرم نتَجٌ اٍل
 :گفت حرصی باشٌ

 .کن صبر رسو؛ نی حسابت بٌ. کنو نشخص تَ با رٍ تکلیفو باید نن_ 

 .بردم نی لذت کردنش اذیت از راستش. کردم باز رٍ ناشین در ٍ خندیدم

 نی گَش بٌ اش شدى قفل يو بٌ يای دندٍن اٍن پشت از کٌ صدایی ٍ حرصیش ٍ سرخ قیافٌ از
 ...رسید

 . صَرتش سادگی ٍ کَتايش نَيای حتی بَد، جالب برام دختر این چیز يهٌ
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 سریال بَد قرار کٌ رفتو لَکیشنی سهت بٌ بعد ٍ بردم شرکت سهت بٌ خَدش اصرار بٌ رٍ عهَ اٍل
 .بشٌ اجرا تَش یگانٌ جدید

 .زد غر سرم یگانٌ چقدر کٌ بهاند ٍ شد دیر دقیقٌ پنج ٍ چًل حدٍد ترافیک خاطر بٌ

 .شد پیادى کَتايی خداحافظی از بعد لَکیشن، بٌ رسیدن با

 داد صدای با کٌ بگیرم عقب دندى خَاستو يا بچٌ بٌ رسیدنش با ٍ کردم دنبال رٍ رفتنش نسیر
 .برگشتو بلندی

 

__________ 

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 .زدن غر بٌ کرد شرٍع بلندی صدای با نحتشو

 آخٌ؟ ٍضعشٌ چٌ! خَابیدى شها خاطر بٌ نا کار ساعتٌ یک خانَم؟ اٍندنٌ ٍقت چٌ االن_ 

 !آٍرد نی حرف پشت حرف ندام ٍ بزنو حرف نن داد نهی نًلت حتی

 بٌ ندادن ادانٌ برای شّکو نسخرى ٍ زنندى رفتار این با حاال ٍ اٍند نهی خَشو اخالقش از يو اٍل از
 کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام. رسید یقین بٌ يهکاری این

 

 : سهتش برگشتو تعجب با سپًر، صدای شنیدن با
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 کنی؟ صحبت خانو یٌ با باید چطَر نگرفتی یاد ينَز سن این با خبرتٌ؟ چٌ_ 

 نی يو دعَا بٌ کار نطهئنا گرفتن نهی رٍ جلَشَن يا بچٌ از تا چند اگر ٍ گرفت باال کو کو بححشَن
 .بدى دست بًو بدی احساس ٍ بشٌ بد حالو بَد شدى باعخ ترس طرفی از ٍ ضعف طرفی از. کشید

 :غرید بلندی صدای با نن قیافٌ دیدن با سپًر

 .باطلٌ آقا باطلٌ. کن لغَ خانو این با قراردادتَ_ 

 سهت ٍ گرفت رٍ دستو ٍ سهتو اٍند بًشَن تَجٌ بدٍن سپًر ٍ شد بلند بقیٌ بلند بابا ای صدای
 .کشید ناشین

 ...بَدم نی يا حاشیٌ ننتظر باید فردا از. بستو رٍ چشهام درد با

 .ناشین داخل داد يلو ٍ کرد باز عصبی رٍ نن سهت در سپًر

 چند از بعد ٍ انداخت راى رٍ ناشین. نداشتو زدن حرف یا ٍ اعتراض جرات کٌ بَد عصبی قدری بٌ
 :گفت حرصی ٍ انداخت نن بٌ کَتايی نگاى دقیقٌ،

 تا شٌ نهی بلند دستت چرا چرخٌ؟ نهی دينت تَ زبَنت اٍن چرا کنی؟ نهی دفاع خَدت از چرا_ 
 کنٌ؟ نی رفتار خَاد نی دلش کٌ طَر ير ٍ زنٌ نی خَاد نی کٌ حرفی ير کٌ کسی صَرت تَ بزنی

 بَدم ضعیف آدم یٌ نن. گفت نی راست. بدم بًش کٌ نداشتو جَابی يیچ. انداختو زیر بٌ رٍ سرم
 .گرفت نی نشات گذشتٌ از نن ضعف انا،

 ٍ کرد باز رٍ نن سهت در اٍند ٍ شد پیادى حرفی يیچ بدٍن. کردم بلند رٍ سرم ناشین ایستادن با
 .بشو پیادى تا کرد نگايو اخو با

 .شدم پیادى ٍ فشردم دستو تَ رٍ کیفو بند ٍ گذرٍندم نظر از رٍ شاپ کافی اسو
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 دیگٌ کس جٍَن پسر ٍ دختر یٌ جز ٍ بَد خلَت خیلی رٍز از ساعت اٍن تَ. کافٌ سهت رفتیو يو با
 .نبَد ای

 رفتٌ يو با بار اٍلین کٌ افتادم رٍزی اٍن یاد ناخَدآگاى. نشستیو ٍ رفتیو نفرى دٍ نیز یٌ سهت بٌ
 .زد پر لبو از خندى سپًر حرف با کٌ نگذشت ای دقیقٌ ٍ نشست لبو رٍ عهیقی لبخند. رستَران بَدیو

 سالنتی؟ بٌ شدی يو خل_ 

 :گفتو لبخند با تلخی، اٍقات بدٍن

 .رستَران بَدیو رفتٌ يو با کٌ افتادم رٍزی اٍن یاد_ 

 :گفت لب زیر ٍ داد تکَن سری خندى با

 ...رٍز اٍن کردی اذیتو چقدر_ 

 :گفتو تعجب با ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 تـــَ؟ یا کردم اذیتت نــن_ 

 .دٍختو بیرٍن بٌ ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو. انداخت باال شَنٌ ٍ خندید گلَ تَ

 رٍزی یٌ نن شد نی یعنی. شدى ایجاد زندگیو تَ تغییرای چٌ ٍقت چند این کٌ کردم فکر این بٌ
 بخندم؟ سابق نحل دٍبارى

 نگاى اطراف بٌ حرف بی سپًر ٍ نن ٍ رفت گرفتن سفارش از بعد. اٍندم خَدم بٌ گارسَن صدای با
 .کردیو

 :اٍند در سپًر صدای کٌ نیز رٍ گذاشتو رٍ سرم ، اٍند نی خَابو خیلی

 .ببینو شَ بلند کنی؟ نی يهچین چرا! عٌ_ 

 :زدم نق ٍ کردم آٍیزٍن رٍ لبام
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 .یاد نی خَابو خب_ 

 .نشدم نتَجٌ کٌ گفت چیزی لب زیر ٍ انداخت دستش تَی ساعت بٌ کَتايی نگاى

 فارغ کٌ بغلی نیز زٍج بٌ ٍ بَدم گذاشتٌ ام چَنٌ زیر رٍ دستو. شدیو نشغَل سفارشا آٍردن از بعد
 .سهتش برگشتو سپًر صدای با کٌ کردم نی نگاى خندیدن نی ٍ گفتن نی چیز، يهٌ از

 کنی؟ نی کار چی باشٌ نحبت آزنایشتَن جَاب نحال، فرض بر اگٌ_ 

 

 :زدم لب ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .کنو نهی فکر نحال يای چیز بٌ نن_ 

 :گفت دٍبارى دقیقٌ چند از بعد ٍ زد نیشخندی

 بپرسو؟ شخصی سَال یٌ_ 

 :داد ادانٌ کٌ دادم تکَن سری

 کجان؟ خانَادت_ 

 :کردم زنزنٌ ٍ زدم تلخی لبخندی

 .خَب جای یٌ_ 

 :گفت ٍ زد لبخندی

 پیششَن؟ ری نهی چرا جدی؟_ 

 :زدم لب حال این با. بست رٍ گلَم راى چیزی یٌ

 .نذاشت انا برم کٌ خَاست نی دلو خیلی_ 
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 :پرسید ٍ يو تَ کشید رٍ اخهاش

 تَ. برداشت راى سر از رٍ شٌ نی يدفت بٌ رسیدن نانع کٌ کسی ير باید. جنگید باید نذاشت؟ کی_ 
 ...حق

 :گفتو نحکو ٍ حرفش ٍسط پریدم

 .نذاشت خدا_ 

 .نگفت چیزی ٍ دٍخت بًو رٍ نگايش فقط لحظٌ چند برای

 .کنٌ درست خَاست خَدش خیال بٌ ٍ کشید گردنش بٌ دستی

 کجاست؟ يستن تَش خانَادت کٌ خَبی جای این حاال_ 

 :زدم لب آرٍم ٍ چشهاش تَ زدم زل

 .قبرستَن_ 

 از سختی بٌ رٍ اش خیرى نگاى. کشید يو تَ رٍ اخهاش ذرى ذرى بعد ٍ کرد نگايو نات لحظٌ چند
 :کرد زنزنٌ آرٍم. انداخت زیر بٌ رٍ سرش ٍ برداشت چشهام

 .نتاسفو_ 

 نن؟ برای بکنٌ تَنست نی کاری چٌ اٍن تاسف. ندادم جَابی نن انا

 :زدم لب ای گرفتٌ صدای با ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب

 بریو؟_ 

 .شدیو خارج کافٌ از کردن حساب از بعد ٍ شد بلند. انداخت بًو نگايی

 .نیَفتاد ای دیگٌ خاص اتفاق ٍ خَنٌ رسَند رٍ نن اٍن از بعد
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 .شد نی سپری تابستَن اٍاخر ٍ گذشتن نی دیگری از بعد یکی يا رٍز

 آرزٍيا نرگ خبر يزارم بار برای کٌ بَدم نادری حال نگران االن از نن ٍ اٍند نی آزنایش جَاب فردا
 .شنید نی رٍ انیدش ٍ

 .برداشتو لباسام کهد از دست ٍ اٍندم خَدم بٌ گَشیو، زنگ با

 :دادم جَاب ٍ زدم لبخندی گَشی، صفحٌ رٍ سپیرا اسو دیدن با

 .سالم_ 

 :زد لب نًربَن. کرد تجدید رٍ لبو رٍ خندى پرذٍقش صدای

 گذرى؟ نی خَش چطَری؟. عزیزم سالم  _

 .کردم فکر حرفاش بٌ کهدم کردن تهیز حین در نن ٍ کردیو قطع صحبت کهی از بعد

 .باشٌ حالو جَیای کٌ کرد اصرار ٍ بَد کنارش خانَم شیرین گَیا

 بًترى رٍ حالش کٌ ببینو اگر حتی ٍ پیشش برم آزنایش، جَاب گرفتن از بعد کٌ بستو عًد خَدم با
 .زنو نی سر بًش نکرر کنٌ نی

 نادرم يهراى پیش سال دٍ نن کٌ حسی ٍ گرنا. داد نی زندگی عطر ٍ بَد گرم زیادی آغَشش
 ...کردم دفنش

 

_____________ 

 

 دادم جَاب کنو نگاى اش صفحٌ بٌ اینکٌ بدٍن. کردم باز رٍ چشهام سختی بٌ گَشیو، زنگ صدای با
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 يَم؟_ 

 :رسید گَش بٌ گَشی پشت از سپًر حرصی صدای

 دختر؟ تَ خَابی نی اینقدر چرا خَابی؟_ 

 :گفتو خَابالَد

 صبح؟ نَقع این شدى چیزی_ 

 :زد لب باشٌ افتادى یادش تازى انگار کٌ طَری ذٍق با

 .ببینهت باید. بًت گو نهی يهینجَری ٍلی. شدى کٌ چیزی_ 

 :گفتو ٍ گذاشتو يو رٍ کالفٌ رٍ چشهام

 ...نی خَابو نن. بعد برای بذار_ 

 :گفت بلند ٍ حرفو ٍسط پرید کٌ بَد نشدى تهَم حرفو ينَز

 .باش آنادى دیگٌ ساعت نیو تا_ 

 .کرد قطع رٍ گَشی ای دیگٌ حرف بدٍن بعد ٍ

 .رفتو سرٍیس سهت ٍ شدم بلند ٍ کردم نًهَنش لب زیر فحشی

 .کرد تا دٍ شٌ نهی رٍ حرفاش ٍ شٌ نهی بیخیال کٌ بیشعَرى اٍنقدری دٍنستو نی

. نشکی شلَار ٍ شال با کشیدم بیرٍن کاٍر از لجنی سبز نانتَ یٌ صَرتو، ٍ دست شستن از بعد
 .آٍردم در یکنَاختی از رٍ صَرتو آرایش، لَازم با کهی ٍ بستو رٍ نَيام

 کفشای پَشیدن از بعد ٍ کردم رد سپًر، اسو دیدن با. خَرد زنگ کیفو،گَشیو برداشتن با يهزنان
 .شدم خارج ٍاحد از  نشکی اسپرت
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 کنٌ حرکت شدم ننتظر. کردم نگاى رٍ بٌ رٍ بٌ حرفی يیچ بدٍن ٍ شدم سَار ناشین، بٌ رسیدن با
 .شکست رٍ ناشین سکَت کٌ بَد صداش انا

 .اخالق خَش خانو سالم علیک_ 

 :گفتو حَصلٌ بی ٍ انداختو بًش نگايی نیو

 .سالم_

 :زد لب ٍ خندید آرٍم

 .خَبو ننو_ 

 :غریدم حرصی ٍ سهتش برگشتو

 !یــــــاد نی خَابو نن خَبی؟ کٌ چٌ نن بٌ خَبو؟ نن بگی بیای کٌ کردی بیدار خَاب از رٍ نن_ 

 .انداخت حرکت بٌ رٍ ناشین بدى رٍ جَابو اینکٌ بدٍن ٍ خندید گلَ تَ

 :پرسیدم ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی کالفٌ

 ریو؟ نی کجا_ 

 :زد لب ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 .کنو نی بیدارت رسیدیو. بخَاب_ 

 .بستو رٍ چشهام ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 

 

 



 211                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .نکردم باز رٍ چشهام انا اٍندم خَدم بٌ دستو رٍی دستی حرکت با

 :آٍرد لبو پشت تا رٍ لبخند سپًر حرصی صدای

 ؟ یگانٌ. بابا ای_ 

 .کردم باز رٍ پلکام الی آرٍم ٍ گزیدم لب

 :گفت ٍ کرد نگايو چپ چپ بازم چشهای دیدن با

 خَاب؟ بٌ زنی نی رٍ خَدت یا خَابی نی ٍاقعا_ 

 :پرسیدم سَالش بٌ تَجٌ بدٍن ٍ نشستو جام سر سیخ اطراف، بٌ کَتايی نگاى با

 اینجا؟ آٍردی رٍ نن چی برای_ 

 :زد لب شیطَن ٍ زد نیشخندی

 .بدم نشَنت سخنگَ نار آٍردنت_ 

 :زد لب شد نی پیادى کٌ يهَنطَر ٍ خندید بلند کٌ سهتش برگشتو تعجب با

 .ننتظرتٌ سپیرا. بابا شَ پیادى_ 

 رٍ قشنگشَن حیاط ٍ شدم پیادى. رفتو خالیش جای بٌ ای غرى چشو ٍ کشیدم آسَدگی سر از نفسی
 .گرفتو پیش در رٍ ٍرٍدی تا شدى فرش سنگ نسیر سپًر، با ٍ گذرٍندم نظر از

 تاخیر با انا استقبالو بٌ بیاد سپیرا تا بَدم ننتظر داشتو نی بر کٌ قدم ير ٍ بَدم جلَتر نن
 .شدم ٍارد ٍ دادم ادانٌ رايو بٌ حال این با. افتاد دلو بٌ ترس کهی عجیبش،

 قدم یٌ ٍ بستو رٍ چشهام بلندی جیغ با چیزی، ترکیدن صدای با کٌ بَدم برنداشتٌ قدم از قدم ينَز
 .رفتو عقب
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 :زد لب گَشو زیر خندٍنی صدای ٍ پیچید کهرم دٍر دستی

 !يیـــــــــس_ 

 .کردم نی حس ام سینٌ قفسٌ تَ رٍ خفیفی درد ٍ بَد گرفتٌ اٍج قلبو ضربان

 .کشیدم ای آسَدى نفس نادرش ٍ پدر ٍ سپیرا دیدن با ٍ دادم فاصلٌ يو از رٍ پلکام کو کو

 !کشیدم خجالت خَدم افکار از لحظٌ یٌ

 حرف برای ٍقتی انا کردم نگايش حرص با دستش، تَ شادی بهب دیدن ٍ سپیرا شدن نزدیک با
 .فشرد بغلش تَ رٍ نحکو رٍ نن نن، بٌ رسیدن با ٍ نذاشت باقی زدن

 .کردم حلقٌ ظریفش بدن دٍر رٍ دستو نتقابال يو نن ٍ خندیدم آرٍم

 :گفت گَشو زیر خندى با

 .عهَ دختر اٍندی خَش خیلی_ 

 گریٌ صدای با کٌ بگو چیزی تا کنو باز لب خَاستو ٍ کردم جداش خَدم از شک با. پرید لبو از لبخند
 زنعهَ دیدن با. شد کشیدى يا پلٌ سهت بٌ نگايو شد، نی تر نزدیک لحظٌ بٌ لحظٌ کٌ بلندی يای

 .بگیرن رٍ آزنایش جَاب بَد قرار انرٍز کٌ افتاد یادم تازى ٍ شد گرفتٌ بدش حال از صَرتو سپیرا،

 !افتاد نهی حال این بٌ زن این اٍندم، نهی تَلد این بٌ اگر کٌ کردم فکر این بٌ ٍ انداختو زیر رٍ سرم

 ياش گریٌ صدای از ٍ اٍندم خَدم بٌ بزرگی، نسبتا آغَش تَ شدن فشردى با کٌ بَدم خَدم حال تَ
 زبَن بٌ کٌ ای جهلٌ ير  ٍ کردم حلقٌ دٍرش رٍ دستو. خانَنٌ شیرین کٌ شدم نتَجٌ گَشو، کنار
 :شد نی تر حس بی کٌ بَد دستام آٍرد، نی

 نا رٍ انیدم کٌ شکرت خدایا برگردٍندی، بًو رٍ دخترم کٌ شکرت خدایا. دخترم بگردم دٍرت الًی_ 
 باالخرى کٌ بَد رٍشن  دلو بَدی؟ کجا تَ نادر؟ بَدم انتظارت چشو چقدر دٍنی نی... نکردی انید
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. کنو نَازشت ٍ بکشو نَيات تَ دست دٍبارى ٍ دٍبارى تَنو نی کٌ بَد رٍشن دلو. کنو نی پیدات
. ننٌ ٍجَد از نیهی کٌ نفًهیدم ٍ دیدم يا تلَزیَن تَ رٍ  ام بچٌ سال چند این کٌ بگذرى نن از خدا
 .بزنٌ گرم زنین بٌ کرد جدا ازم رٍ ام گَشٌ جیگر کٌ را اٍنی خدا

 

 بٌ لحظٌ نن ٍ گفت نی. فشرد نی خَدش بٌ تر نحکو رٍ نن ٍ گفت نی. کرد نی گریٌ ٍ گفت نی
 . جَشید نی بیشتر قلبو لحظٌ

 .کرد برانداز رٍ صَرتو دقت با ٍ شد جدا ازم

 !رٍ کاراش ٍ حرفا کردم نهی درک

 رٍ دستش. گرفت رٍ دستو ٍ شد نزدیکو سپیرا کٌ گرفتو سرم بٌ رٍ دستو سرم، تَ حرفاش نرٍر با
 :زدم لب ای رفتٌ تحلیل صدای با سپیرا، عهَی ٍ پدر بٌ نگاى با ٍ زدم پس

 خبرى؟ چٌ اینجا... ای_ 

 :پرسید ٍ برگشت سهتش بٌ تعجب با سپًر عهَی

 بًش؟ نگفتی نگٌ جان سپًر_ 

 :گفت لبخند با ٍ داد تکَن سری سپًر

 .باشٌ بًتر بگید خَدتَن اگر کردم فکر. عهَ نٌ_ 

 :زد لب فراٍٍنی شَق با ٍ داد نشَنو رٍ کاغذ یٌ لبخند، با ٍ سهتو برگشت عهَش

 .نحبتٌ آزنایش جَاب_ 

 :کردم زنزنٌ خَدم با لب زیر ٍ دادم تکَن رٍ سرم. نداشت انکان این... ایـ. پرید سرم از برق

 ...نن.. م. انیرى... ا نن بابای. نریهٌ نن نانان... م_ 
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 .بکشو رخشَن بٌ بلند صدای با رٍ اینا تا کردم بلند رٍ سرم

 .شد نی سالن در ننتظر افراد نصیب کٌ بَد سکَت دفعٌ ير ٍ کردم باز لب بار چند

 رٍ نن حال فًهید کی ٍ نبَد يَا. بَد رفتٌ باال خیلی بدنو دنای ٍ چرخید نی سرم تَ قلبو، ضربان
 دیدم؟ رٍ نادرم عکس ای، دیگٌ زن چشهای در خیرى ٍقتی

 بگو چیزی تا کردم باز لب. پیچید ام سینٌ قفسٌ تَ بدی درد ٍ چرخید سرم دٍر ای لحظٌ برای زنین
 .شد بستٌ چشهام ٍ افتادم زنین بٌ پايام، شدن سست با انا

 

_____________ 

 

 ••• سپًر# •••

 

 رٍ شد ٍلَ برسو، بًش اینکٌ از قبل انا رفتو سهتش بٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ زانَياش شدن خو با
 .جام سر شدم نیخکَب نن ٍ زنین

 خیرى جَنش بی جسو بٌ صانت ٍ ساکت زنعهَ جیغ از قبل تا کٌ بَدیو شدى شَکٌ قدری بٌ يهٌ
 .بَدیو

 نی بلند دستام رٍ رٍ یگانٌ کٌ يهَنطَر ٍ اٍندم خَدم بٌ بقیٌ از زٍدتر زنعهَ، بلند حسین یا با
 ناشین تَ ٍ بیرٍن زدم خَنٌ از سریع خَدم ٍ بشٌ آنادى تا زدم لب سپیرا بٌ خطاب کردم،

 .خَابَندنش

 .کردیو حرکت بیهارستان ترین نزدیک سهت بٌ ٍ اٍند سریع يو سپیرا
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 رسیدن با ٍ فشردم يو رٍ رٍ چشهام. ریخت نی يو بٌ بیشتر رٍ اعصابو سپیرا آرٍم يق يق صدای
 سهت ٍ گرفتو بغل بٌ رٍ یگانٌ ٍ شدم پیادى کنو پارک رٍ ناشین اینکٌ بدٍن بیهارستان، بٌ

 .دٍیدم بیهارستان

 .بَد شدى سفید عادی حد از بیش صَرتش ٍ بَد شدى تیرى لباش

 بد نریض ٍ پریشَنو حال دیدن با انا کرد نگايو لبخند ٍ تعجب با اٍل نن، دیدن با پرستار یٌ
 :زد لب ٍ کرد اشارى برانکارد سهت بٌ ٍ کرد جهع رٍ خَدش سریع حالو،

 .اینجا بیاریدش_ 

 رفتٌ پرستار کٌ جایی سهت بٌ رنگ، آبی برانکارد رٍی یگانٌ خَابَندن با ٍ رفتو سهتش بٌ سرعت با
 براش کٌ اتفاقی با رابطٌ در سَاالتی ٍ شدن قدم يو بايام پرستار یٌ ٍ دکتر یٌ. دادم يلش بَد

 .پرسیدن افتادى

 دارى؟ قبلی بیهاری سابقٌ_ 

 :گفتو يَل ٍ دادم تکَن سری

 .دٍنو نهی... ن_ 

 .برم داخل تا نشد کردم کاری ير ٍ شد نانعو بزرگ، در یٌ بٌ رسیدن با ٍ انداخت بًو ای خیرى نگاى

 !شد؟ اینجَری چرا. بستو رٍ چشهام ٍ دادم تکیٌ دیَار بٌ

 .دٍختو زنعهَ ٍ نانان ٍ بابا ٍ نانان ٍ سپیرا سهت بٌ رٍ سرم بلندی، يای قدم صدای با

 :زد لب ٍ شد نزدیک بًو گریٌ با زنعهَ نن، بٌ رسیدن با

 شد؟ چی_ 

 :زدم لب ٍ کردم اشارى اتاق بٌ
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 .اتاق تَ بردنش_ 

 .زد نی يق سپیرا ٍ گفتن نی ذکر لب زیر عهَ ٍ بابا. نشستن يا صندلی رٍی گریٌ با

 ٍ سفید رٍپَش. بیرٍن اٍند سالٌ، چًل حدٍدا نرد یٌ ٍ شد باز اتاق در ساعت، نیو حدٍد از بعد
 :زدم لب ٍ شدم نزدیک بًش بنابراین. دکترى کٌ داد نی نشَن گردنش دٍر گَشی

 دکتر؟ شد چی_ 

 :زد لب لبخند با بعد ٍ انداخت کنارم بَدن اٍندى کٌ بقیٌ بٌ بعد ٍ نن بٌ نگايی

 ٍارد بًش بدی شک داشتٌ، کٌ قلبی بیهاری بٌ تَجٌ با. بیًَشٌ فعال. شد رفع خطر! خدا شکر_ 
 .باشٌ بیًَش رٍز دٍ الی یک نهکنٌ ٍ شدى

 .شد جدا ازنَن سر، تکَن از بعد چَن کرد اذیت رٍ دکتر گَیا زنعهَ ٍ نانان بلند يق يق

 .شد تکرار سرم تَ دکتر جهلٌ ندام ٍ کشیدم نَيام بین دستی

 ! قلبی ناراحت

 !حرفا این بٌ چٌ رٍ سالٌ چًار_سٌ ٍ بیست دختر یٌ

 .دٍختو سپیرا سرخ چشهای بٌ رٍ نگايو ٍ برگشتو کنارم، کسی حس با

 :زد لب ای گرفتٌ صدای با

 .اینجا یاد نی داداشش با دیگٌ ساعت نیو تا گفت. تهنا بٌ زدم زنگ_ 

 .دادم تکَن سری ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام

 

 ••• یگانٌ# •••
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 نحیط بٌ گنگ. دادم فاصلٌ يو از رٍ پلکام سختی بٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ کو کو دستگاى، بَق صدای با
 .اینجام چرا ٍ کجاست اینجا کٌ بیارم یاد بٌ کردم سعی ٍ دٍختو چشو اطرافو سفید سراسر

 قفسٌ تَ ریزی خیلی درد ٍ شد کشیدى يو تَ اخهام کو کو ، حرفاش ٍ خانَم شیرین یادآٍری با
 .شد ٍارد پرستار یٌ ٍ شد باز در کٌ بَد نَقع يهَن. پیچید ام سینٌ

 :زد لب عهیقی لبخند با ٍ شد نزدیک بًو يیجان با بازم، چشهای دیدن با

 .کنو نی خبر رٍ دکتر االن... ا! عزیزم اٍندی يَش بٌ_ 

 .شد خارج اتاق از بدى، زدن حرف نًلت بًو اینکٌ از قبل ٍ

 از دیدنشَن سپیرا، ٍ تهنا از نن سًو ٍ سرم باال اٍندن پرستار تا دٍ ٍ دکتر یٌ دقیقٌ چند از بعد
 .بَد در کَچیک پنجرى پشت

 .کرد صادر رٍ بخش بٌ انتقالو اجازى سَاالتی، پرسیدن از بعد دکتر

 .شدن ٍارد تهنا ٍ سپیرا ٍ تسها ٍ شد باز در کٌ بَد نگذشتٌ ای لحظٌ بخش، بٌ ٍرٍد با

 .گرفت دستش تَ رٍ دستو بغض با ٍ کنارم اٍند تهنا. بزنو لبخند کردم سعی دیدنشَن با

  دٍبارى؟ شدی چی. بگردم دٍرت الًی_ 

 .کردم بسندى کَتايی لبخند بٌ يهین برای نداشتو، زدن حرف برای زیادی تَان

 ٍ پریدى رنگ يهیشٌ از بیشتر بَدم نطهئن کٌ صَرتو بٌ ای خیرى نگاى از بعد ٍ کنارم اٍند تسها
 :زد لب اخو با رسٌ، نی نظر بٌ پژنردى

 باشی؟ خَدت نَاظب يهیشٌ بَدی دادى قَل اینجَری_ 

 :داد ادانٌ ٍ فشرد دستش تَ رٍ دستو
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 خَام نهی ٍ تَنو نهی شَ، خَب زٍد! بًت برسو کٌ ٍقتی تا داشتو حالی چٌ دٍنٌ نی خدا فقط_ 
 .عزیزم ببینهت اینجَری کٌ

 .بَسید رٍ پیشَنیو ٍ شد خو تعلل با کٌ زدم لبخندی

 نانان اگر کٌ بَد خَش این بٌ دلو تٌ تٌ تٌ. بستو رٍ چشهام لذت با بًتر؟ این از برادر داشتیو نگٌ
 يرچند جایگاى یٌ ٍ دارم تسها نحل برادری یٌ. دارم تهنا نحل خَايری یٌ ندارم، بابا ندارم،اگر
 ...شَن خانَادى بین کَچیکی

 بلند قانت ٍ شد باز کَتايی تقٌ از بعد در کٌ بَد لحظٌ يهَن ٍ برداشت پیشَنیو از رٍ لبش تسها
 تَ. خندیدم دلو تَ. کرد نشت رٍ دستاش ٍ پیچید يو بٌ اخهاش تسها دیدن با. شد نهایان سپًر
 ...بَدم شدى تسها رٍی حساسیتش نتَجٌ ندت این

 :زد لب کنایٌ با تسها بٌ خطاب ٍ بست رٍ در

 !اٍندم بدنَقع انگار_ 

 :زد لب ٍ کرد اشارى تهنا ٍ سپیرا بٌ بیخیالی با ٍ انداخت بًش نگايی نیو تسها

 .داداش نباشٌ خالی تَ جای بَد، جهع جهعهَن. نٌ_ 

 ٍ گذاشت سرم باالی رٍ دستش تَی بزرگ نسبتا گل دستٌ تخت، بٌ رسیدن با ٍ نگفت چیزی سپًر
 :زد لب اخو با ای خیرى نگاى از بعد بقیٌ، برخالف

 بًتری؟_ 

 کی خب انا. شد نی بد حالو بَد، گرفتٌ خَدش بٌ کٌ ای قیافٌ این با حاال يو بَدم خَب اگر قطعا
 باشٌ؟ داشتٌ زدن حرف جرات کٌ بَد

 حالت بٌ زٍد انا گرفت، شکل لبش رٍ کَتايی تبسو کٌ کردم بستٌ ٍ باز نحبت نشَنٌ بٌ رٍ چشهام
 :پرسید سپیرا بٌ کَتايی نگاى با ٍ برگشت قبل
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 اٍندى؟ يَش بٌ یگانٌ کٌ دادی خبر زنعهَ ٍ نانان بٌ_ 

 :رسید گَشو بٌ گنگ سپیرا صدای

 .بشٌ پیداشَن کٌ االناست. داداش آرى_ 

 کٌ بَد يایی سرم ٍ قرصا عَارض احتهاال. داشتو خَاب بٌ شدیدی عالقٌ ٍ بَد سنگین چشهام
 .کردم نی جان نَش

 کنارم کٌ اٍنی خیالو، بٌ نن ٍ داد نی يا بچٌ رفتن از خبر در، شدن بستٌ صدای دقیقٌ چند از بعد
 .تهناست یا ٍ سپیرا کشید نی سرم ٍ نَيا بٌ دست ندام ٍ بَد

 

______________ 

 

 بٌ بلند قدم دٍ بازم چشهای دیدن با خانَم شیرین. کردم باز رٍ چشهام ریزی يق يق صدای با
 .برداشت سهتو

 دخترم؟ قشنگتَ چشهای کردی باز_ 

 ٍ کشید صَرتو رٍ رٍ دستش حالو دیدن با خانَم شیرین. نداشتو زدن حرف تَان ٍ بَدم رنق بی
 .کرد پر رٍ اتاق فضای چندم بار برای يقش يق ٍ گذاشت ام سینٌ رٍ رٍ سرش

 :گفت بلندی نسبتا صدای با خانَم شیرین دیدن با. افتاد دکتر بٌ نگايو در، شدن باز با

 کنندى نالقات اینًهٌ حق کٌ نرسیدى حدی بٌ حالش ينَز بیهار این ٍضعشٌ؟ چٌ این خانَم؟_ 
 اینجا؟ دادى راى ساعت این رٍ شها کی اصال! باشٌ داشتٌ

 :زد لب يق يق با خانَم شیرین
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 !گذشتٌ نن بٌ چی دٍنید نهی کٌ شها. دکتر آقای ببخشید... ب_ 

 :گفت لبخند با ٍ انداخت صَرتو کل بٌ نگايی. اٍند نن طرف بٌ ٍ داد تکَن سری دکتر

 چطَرى؟ نا نصدٍم بازیگر_ 

 بٌ رٍ چیزایی عالیهو کردن چک بعد. شد خارج دينو از نانفًَنی کلهات ٍ دادم تکَن رٍ سرم
 ٍسط خانَم شیرین صدای با کٌ برگشت در سهت بٌ دقیقٌ چند از بعد ٍ کرد گَشزد کنارش پرستار

 .ایستاد راى

 شٌ؟ نی نرخص کی دخترم دکتر؟ آقای_ 

 :زد لب نن بٌ کَتايی نگاى از بعد دکتر

 .يفتٌ یک يو شاید رٍز، چًار الی سٌ شاید. دارى بیهار حال بٌ بستگی_ 

 

 بٌ نسبت ٍ عیادتو بَدن اٍندى يهٌ تقریبا ندت این تَ. شدن نی سپری دیگری از پس یکی يا رٍز
 .بَدم شدى بًتر خیلی اٍل رٍزای

 رٍ نن بیهاری خبر عکس، یٌ با طریقی، ير بٌ ٍ نهَندن نصیب بی نن حال این از يو خبرنگارا
 .کردن ننتشر

 .دنبالو بیان سپًر ٍ سپیرا بَد قرار ٍ شدم نی نرخص کٌ بَد رٍزی انرٍز

 :شد اتاق ٍارد صدا ٍ سر با سپیرا. اٍندم خَدم بٌ خَرد در بٌ کٌ ای تقٌ با

 چطَری؟. جان عهَ دختر سالم_ 

 :زد لب کرد نی باز رٍ يام لباس ساک کٌ يهَنطَر ٍ اٍند سهتو بٌ کٌ زدم لبخندی
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 پیش يو تهنا. نباشٌ تنًا دست تا زنعهَ پیش بردیو راى سر يو رٍ نانان. حسابداری رفتٌ سپًر_ 
 .خَايری انتظارتٌ در جشن بریو، کٌ بپَش زٍد. اٍناست

 یٌ کاش کٌ کردم آرزٍ دلو تَ سپیرا، شَق ٍ ذٍق ٍ حرفا بٌ تَجٌ بدٍن ٍ دادم تکَن رٍ سرم
 .عزیز پیش برم کٌ گذشت سرم از. کنو خلَت خَدم با کٌ بشٌ پیدا نَقعیتی

 یاداٍری با انا، کنو راحت اخیر اتفاقای بابت از رٍ خَدم خیال تا کنٌ کهکو تَنست نی اٍن آرى؛
 يو حاال کشتو رٍ دخترت عزیز گفتو نی چی؟ گفتو نی رفتو نی. شد ناانید انیدم گذشتٌ اتفاقات

 ؟!کیٌ ٍاقعیو نادر بگی برام خَام نی

 این بٌ کردن فکر کردم سعی. دادى رخ اشتبايی احتهاال. آزنایشگاى رفتو نی باید يهٌ از اٍل اصال
 .کنو نَکَل بًتری ٍقت بٌ رٍ نسائل

 .شدیو خارج بیهارستان اٍن از نفری سٌ سپًر، اٍندن با

 .بَد شدى تنگ يو شًر این آلَدى يَای برای دلو انا، بَد نسخرى

. شد يهرايو پیش سال چند از بیهاری این. دادم تکیٌ شیشٌ بٌ رٍ سرم ٍ گذاشتو قلبو رٍ رٍ دستو
 .بیهارستان تخت رٍ شد پرپر دلو کٌ سالی از درست

 ...ٍ نادرم خَن بٌ آلَدى رٍ دستام کٌ ٍقتی درست

 .شد کشیدى سهتش بٌ نگايو سپًر صدای با

 خَبی؟ بکشی؟ دراز خَای نی_ 

 .بستو رٍ چشهام ٍ کردم زنزنٌ خَبهی خشدار، صدای با

 .نَند باقی يهچنان ناشین سکَت نقصد، بٌ رسیدن تا
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 چرا آخٌ خندیدم؛ نی ٍ گفتو نی یکو سال چند این از بعد داشتو تازى. شدم نی خَب داشتو تازى
 ریخت؟ نی يو بٌ اینطَر چیز يهٌ یکبارى باید

 شد؟ نی چیزی يهچنین درگیر فکرم باید چرا

 .بزرگ ٍ سفید درب یٌ ٍ بَد ناآشنا نحیط یٌ. کردم باز رٍ چشهام ناشین، ایستادن با

 .کرد باز رٍ در ٍ اٍند جحٌ ریز پیرنرد یٌ بَق، تا دٍ از بعد

 :زد لب کشید نی سر ناشین تَ ذٍق با کٌ پیرنردی بٌ رٍ ٍ رٍند داخل بٌ رٍ ناشین آرٍم سپًر

 اقا؟ علی چطَری_ 

 لًجٌ با ٍ کشید سرش از رٍ رنگش نشکی کالى بَدم، شدى نتَجٌ رٍ اسهش تازى کٌ پیرنردی
 :زد لب ای بانزى ٍ شیرین

 .شها خَبی بٌ. آقا خَبو_ 

 .رفت بیشتری سرعت با رٍ راى ادانٌ ٍ داد تکَن سری سپًر

 یٌ کل در انا نداشتو رٍ اطراف آنالیز ٍقت يا، دارٍ عَارض صدالبتٌ ٍ بدم حال ٍ بیهاری این با
 .سپیرا پدر خَنٌ پرصفای حیاط نحل بَد، جایی

 از رٍ نسخرى فکر این سریع انا عهَم؛ شٌ نی سپیرا پدر باشٌ، درست اینا يهٌ اگر کٌ گذشت سرم از
 باشٌ؟ نریو جز کسی نن نادر بَد نهکن چطَر. پرٍندم سرم

 .کالفگی ٍ سَال از بَد پر نگايش. دٍختو سپًر ننتظر نگاى بٌ رٍ نگايو در، شدن باز با

 رٍ يا آزنایش ٍ ساک يو سپًر. رفتیو داخل سهت بٌ سپیرا دست تَ دست ٍ شدم پیادى آرٍم
 .گرفت پیش در رٍ شکل ای دایرى يای پلٌ نسیر سرنَن پشت ٍ برداشت
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 نو نو ٍ کرد نی نگايو حسرت ٍ ذٍق با. بَد خانَم شیرین دیدم کٌ کسی اٍلین در، از گذشتن با
 .ریخت نی اشک

 زن؟ این بٌ بگو تَنستو نی چی

 کردم؟ نی جابت باید چطَر

 رٍ چشهاش بخش، اطهینان لبخند با. دٍختو چشو سپیرا بٌ ٍ برگشتو کهرم، رٍی دستی نشستن با
 .کرد نگايو ننتظر ٍ گذاشت يو رٍ

 خانَم شیرین سهت بٌ قدم ناخَاى ٍ خَاى. رفتو داخل کَتاى يای قدم با ٍ نکردم تعلل این از بیشتر
 تعلل با. کرد بلند سهتو رٍ دستش ٍ کشید دست رٍ خیسش يای گَنٌ. ایستادم جلَش ٍ برداشتو

 ٍ گذاشتو ياش شَنٌ رٍی رٍ سرم. کردم ريا بغلش تَ رٍ خَدم ٍ برداشتو رٍ نَندى باقی قدم یٌ
 ...شد خیس يو نن چشهای چرا دٍنو نهی

 بَد، کردى رٍ نریو نانان يَای دلو شاید

 سَخت، نی زن این برای دلو يو شاید

 .کرد خالی رٍ دلو يای عقدى خَب بَد کٌ چی ير

 .شدیو جدا يو از تهنا صدای با کٌ بَدیو حالت يهَن تَ چقدر دٍنو نهی

 .بدید راى خلَتتَن تَ يو رٍ نا یکو دیگٌ بسٌ_ 

 :زد لب ٍ خندید خانَم شیرین

 .نادر دٍنی نهی رٍ نن حال کٌ تَ_ 

 :گفت خانَم شیرین بٌ رٍ ٍ بیرٍن اٍند آشپزخَنٌ از سپیرا نادر

 .دٍريهیٌ ٍقت فعال بذاریو؟ خَدتَن حال بٌ رٍ شها چقدر. بچٌ دیگٌ گٌ نی راست_ 
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 .اٍندن پذیرایی داخل سلطنتی يای نبل سهت بٌ ٍ داد تکَن سری يو تهنا

 باال رفتو سپیرا، لطف بٌ نداشتو، زیادی نقش تَش نن کٌ يایی گفت ٍ گپ ٍ نشستن کهی از بعد
 .کنو استراحت تا

 .دٍختو در بٌ رٍ نگايو خَرد، در بٌ کٌ ای تقٌ با کٌ بَد نگذشتٌ اتاق بٌ ٍرٍدم از دقیقٌ چند ينَز

 .دٍختو بًش رٍ ننتظرم نگاى سپًر دیدن با ٍ شد باز در

 :زد لب تردید با

 تَ؟ بیام يست اجازى_ 

 .بست سرش پست رٍ در ٍ شد داخل کٌ دادم تکَن سری

 :زد لب نشست نی کٌ يهَنطَر نقدنٌ بی ٍ اٍند تخت طرف بٌ

 آزنایش؟ جَاب بٌ داری شک_ 

 بَد؟ درستی کار گفتنش. پیچَندم يو تَ رٍ انگشتام ٍ انداختو زیر رٍ سرم

 :کردم بلند رٍ سرم صداش با

 .باشٌ تَ با حق شاید. بدید آزنایش دٍبارى کٌ بگَ شدى اشتبايی کنی نی فکر اگر! تَام با یگانٌ؟_ 

 :گفتو آرٍم ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب

 دیگٌ آزنایش با کردن رد رٍ نَضَع این اٍنا اگر... اگ. بپرسو نفر چند از باید. جایی یٌ برم باید_ 
 .کنو نی جابت رٍ این ای

 :زد لب پرتردید ٍ داد تکَن سری

 کی؟ از_ 
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 گفتو؟ نی سپًر بٌ رٍ این چطَر. عزیز جز نداشتو رٍ کسی. فشردم يو بٌ رٍ دستو

 :گفتو آرٍم ٍ کردم آٍیزٍن رٍ لبام

 .کنٌ کهکو تَنٌ نی کٌ کسیٌ تنًا اٍن. عزیز پیش شًرستان برم باید. شًرستان برم باید_ 

 .کشَند در سهت بٌ رٍ نگايش در، شدن باز با کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب ٍ داد تکَن سری

 :زد لب شیطَنش نگاى خالف بر ٍ کرد نکخ کهی نا دیدن با تهنا

 .بیرٍن برم نزاحهو اگر_ 

 :زد لب رفت نی در سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ شد بلند سپًر

 .کنو نی صحبت یگانٌ با بعدا. نٌ_ 

 .شد خارج اتاق از بگیو، چیزی تهنا ٍ نن اینکٌ از قبل ٍ

 :پرسید ذٍق با. بست رٍ در ٍ تَ اٍند سریع تهنا

 .يست بًتَن حَاسو! شیدا نی تنًا يو با بقیٌ چشو از دٍر خَب_ 

 .کشیدم دراز ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 .داد جا کنارم رٍ خَدش ٍ کنارم اٍند يو اٍن

 

 :زد لب صَرتو بٌ ای خیرى نگاى از بعد ٍ کرد بدنش ستَن رٍ دستش

 یگانٌ؟_ 

 .کشیدم صَرتش بٌ رٍ نگايو تعلل با

 :زنو نی لب بپرسٌ چیزی اینکٌ از قبل
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 کٌ حالهَ نپرس. چیٌ بٌ چی دٍنو نهی! ننجالب این تَی نَندم يو خَدم خدا بٌ. تهنا نپرس_ 
 نی نگاى زندگیو بٌ دٍر از دارم ٍ ایستادم گَشٌ یٌ انگار... زدم یخ. دارم حسی چٌ دٍنو نهی خَدنو

 اگٌ دٍنی نی کنن؟ نی ادعا ٍ اٍندن کٌ يستن کی اینا ٍلی. انیرى بابام. نریهٌ نانانو نن. کنو
 زندگی یٌ نٌ خَاد نی آرٍم زندگی یٌ دلو. ندارم طاقت دیگٌ نیرم؟ نی نن باشٌ درست حرفاشَن

 .بندازى کار بٌ دٍبارى رٍ اشکام شدى خشک چشهٌ ٍ بیرٍن بزنٌ ازش آٍر اشک گاز یٌ دفعٌ ير کٌ

 تا کشیدم عهیق نفس تا چند. کشید بغلش تَ رٍ نن حرفی يیچ بدٍن ٍ کشید صَرتش بٌ دستی
 .بیارم دست بٌ رٍ خَدم تسلط

 .رفتو خَاب بٌ ٍ شد گرم چشهام کو کو کٌ نَندیو حالت يهَن تَ چقدر دٍنو نهی

 

______ 

 

 بٌ قدم بٌ قدم ٍ شدم زيرا بًشت ٍارد تعلل با. فشردم دستو تَ رٍ گل دستٌ ٍ شدم پیادى آژانس از
 تا کنو باز لب اینکٌ از قبل ٍ نشستو کنارش بابا، قبر سنگ بٌ رسیدن با. شدم نزدیک بابا ٍ نانان
 کٌ يایی گل از شاخٌ یٌ کنو کنترلش تَنستو نهی کٌ يقی يق با. جَشید اشکو چشهٌ بگو، چیزی
 .شدم کردنش پرپر نشغَل ٍ کشیدم بیرٍن کاٍرش از رٍ بَدم گرفتٌ

 .کنو خالی رٍ خَدم تا گشتو نی جایی یٌ دنبال فقط. نداشتو گفتن برای چیزی

 نَقعیت نن برای خیلی این ٍ نبَد قبرستَن تَی کس يیچ ساعت، بٌ تَجٌ با ٍ بَد يفتٌ ٍسط
 .بَد خَبی

 .بگو چیزی تا نچرخید زبَنو بازم انا شدم آرٍم کو کو دقیقٌ چند از بعد
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 شاید حتی ٍ افسردى آدم یٌ دٍر از شاید. بًش بَدم زدى زل ٍ بَدم نشستٌ قبر سنگ کنار حرف بی
 .بَد ای دیگٌ چیز انر ٍاقعیت انا رسیدم نی نظر بٌ دیٍَنٌ

 .داشتو بابام با کٌ بَدم نحدٍدی خاطرات نرٍر نشغَل ذينو تَ

 رٍ خَدش کٌ پسری يهَن انا کردم نجدد آزنایش درخَاست ٍ رفتو آزنایشگاى يهَن بٌ قبل رٍز
 بار دٍ ير ٍ کردن بررسی نجددا رٍ يا خَن سپًر خَاست بٌ کٌ گفت بَد، کردى نعرفی سپًر دٍست
 .بزنٌ رٍ خالص تیر تا بَد نَندى عزیز فقط ٍ بَدم دادى دست از رٍ انیدم نصف. بَد نحبت جَاب

 

 نگايو گَشی، کردن پیدا از بعد ٍ بردم رنگو طَسی کیف تَ رٍ دستو گَشیو، زنگ با کٌ بَدم فکر تَ
 .دٍختو اش صفحٌ بٌ رٍ

 .کردم نزدیک گَشو بٌ رٍ گَشی ٍ کشیدم صفحٌ رٍ رٍ دستو آرٍم

 :زدم لب آرٍم

 .سالم_ 

 خَبی؟. سالم_ 

 .بدم جلَى عادی رٍ صدام کردم سعی ٍ پایین انداختو رٍ سرم

 .خَبو. آرى_ 

 :گفت ٍ کشید عهیقی نفس

 حاال؟ کجایی. گٌ نی ای دیگٌ چیز صدات_ 

 :کردم زنزنٌ ٍ دٍختو قبر از سر تا سر بًشت بٌ رٍ نگايو

 .زيرا بًشت_ 
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 :داد جَاب تعلل با خَدم نحل

 نزدیکو. اٍنجا یام نی االن_ 

 انداختو رٍ گَشی حَصلٌ بی. کرد کجی دين بًو نهتد بَق صدای انا کنو نخالفت تا کردم باز لب
 بسندى کَتايی فاتحٌ بٌ يهیشٌ نحل. رفتو نانان قبر سنگ سهت بٌ کَتايی، فاتحٌ از بعد کیفو تَ

 .گرفتو پیش در رٍ خرٍجی راى آرٍم آرٍم ٍ کردم

 بًو خَاست نی احتهاال ٍ بَد دست بٌ گَشی ناشین تَ کٌ دیدم رٍ سپًر ٍرٍدی در بٌ رسیدن با
 .بزنٌ زنگ

 باز رٍ ناشین در دٍدی، شیشٌ بٌ کَتايی تقٌ از بعد بًش، رسیدن با ٍ برداشتو تر بلند رٍ يام قدم
 .شدم سَار ٍ کردم

 .کرد خانَش رٍ گَشیش ٍ انداخت بًو نگايی

 :زدم لب آرٍم

 .سالم_ 

 :گفت آرٍم خَدم نحل نتقابال ٍ داد تکَن سری

 .سالم_ 

 :زدم لب کالفگی با. بَد زدى زل رٍ بٌ رٍ بٌ يهچنان دقیقٌ، چند بعد انا کنٌ حرکت تا شدم ننتظر

 ری؟ نهی چرا_ 

 :زد لب کَتايی نکخ از بعد

 .ننتظرم_ 

 :گفتو تعجب با
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 کی؟ ننتظر_ 

 .سهتو کرد خو رٍ خَدش ٍ سهتو برگشت

 رٍ يهٌ خَدت بر عالٍى سکَتت این. یگانٌ بگَ چیزی یٌ. بزنی حرف ٍ کنی باز لب کٌ. تَام ننتظر_ 
 .کنٌ نی اذیت

 نبَد؟ نشکو دم اشکو زیادی يا رٍز این! لرزید ام چَنٌ

 

 ننتظر. شدم خیرى شبش رنگ چشهای بٌ ٍ کشیدم باال بٌ رٍ نگايو صَرتو، رٍی دستش نشستن با
 :زد لب کَتايی نکخ از بعد ٍ کرد نگايو

 ...ٍ تغییرات این از ناراحتی؛ کنو نی احساس_ 

 :زدم لب ٍ حرفش ٍسط پریدم

 اصال شاید. درٍغٌ اتفاقات این کٌ کنو جابت خَام نی فقط. ندارم شدن ناراحت برای ٍقتی فعال_ 
 نٌ؟. باشٌ اشتباى آزنایش جَاب

 :گفت غلیظی اخو با ٍ پایین انداخت رٍ سرش ٍ داد فاصلٌ صَرتو از رٍ دستش

 نهی دخترش بفًهٌ اگر کردى پیداش کٌ حاال اٍنَقت. گشتٌ نی دخترش دنبال کٌ عهرى یٌ زنعهَم_ 
 دى؟ نی دست بًش حالی چٌ نظرت بٌ خَادش

 :زدم لب آرٍم ٍ کشیدم عهیقی نفس

 فردا... فـ. باشٌ تلخ برام تَنٌ نی چقدر نَضَع این کٌ کن درک خب... انا، نیست این نَضَع_ 
 .چیٌ بٌ چی کٌ شٌ نی نشخص اٍنجا. عزیز پیش رم نی

 :زد لب اطراف بٌ نگايی از بعد ٍ داد تکَن سری
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 بايات؟ بیام خَای نی ری؟ نی کی با_ 

 :گفتو ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

 .بیاد بايام کٌ گو نی تسها بٌ. نٌ_ 

 :گفت حرص با ٍ سهتو چرخَند رٍ سرش سریع

 .رم نی تسها با گو، نی تسها بٌ! بیخَد_ 

 .انداخت راى بٌ رٍ ناشین بیشتری حرص با ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو

 :پرسید دقیقٌ چند از بعد. دٍختو بیرٍن بٌ رٍ نگايو

 يست؟ کجا عزیزت این خَنٌ حاال_ 

 .انداختو بًش نگايی نیو

 .اليیجان نزدیکای... یعنی. اليیجان_ 

 :زد لب ٍ کرد نگايو شیفتگی با

 اليیجانی؟ بچٌ تَ یعنی ٍاقعا؟_ 

 :زدم لب ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام

 .داشتیو آند ٍ رفت باياش زیاد يو نا. بَد نانانو نانان   عزیز، خب_ 

 .نگفت چیزی دیگٌ ٍ داد تکَن سری

 :زد لب ٍ سپًر سهت برگشتو تعجب با. شد نی تر آشنا يا خَنٌ گذشت نی بیشتر چی ير

 نن؟ خَنٌ ریو نی چرا_ 

 :گفت ٍ انداخت باال ای شَنٌ
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 عزیزت؟ خَنٌ بریو نشد قرار نگٌ_ 

 :گفتو بیشتری تعجب با

 االن؟_ 

 .زد زل رٍش بٌ رٍ بٌ ٍ داد تکَن سری

 .بَد زٍرگَیی ٍ خَدخَاى آدم کٌ ٍاقعا. گرفتو ازش حرص با رٍ نگايو

 چشهش شیطنت با فَضَل نگًبان. رفتیو ساختهَن سهت بٌ کرد پارک رٍ ناشینش اینکٌ از بعد
 .کرد نی نعذبو کهی ٍ چرخید نی سپًر ٍ نن بین

 کشیدم بیرٍن کیفو از رٍ کلیدم. فشردم رٍ نظر نَرد طبقٌ کلید ٍ شدیو ٍارد آسانسَر، بٌ رسیدن با
 چیزی انا کرد نگاى حرکتو این بٌ تعجب با. داخل برى سپًر اٍل تا رفتو کنار کهی. کردم باز رٍ در ٍ

 کنو؟ برخَرد باياش اٍل رٍزای نحل داشت انتظار خب. انداختو باال شَنٌ. شد ٍارد ٍ نگفت

 .شدم ٍارد سپًر از بعد ٍ کردم نازک رنگارنگو افکار برای چشهی پشت

 پذیرایی تَ ای دیگٌ چیز نانتَ ٍ شال تا چند جز ٍ داشت بًتری ٍضعیت قبل دفعٌ بٌ نسبت خَنٌ
 :پرسیدم حال يهَن با ٍ رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ. بَد نیَفتادى

 خَری؟ نی چی_ 

 .کنیو حرکت زٍد کٌ بردار اینا ٍ لباس تا چند برٍ بیا. يیچی_ 

 .شدم خارج آشپزخَنٌ از دست بٌ سینی ٍ خارٍندم رٍ سرم

 تَ پَل یکو ٍ لباس تا چند سریع. رفتو اتاق سهت بٌ ٍ گذاشتو جلَش نیز رٍی رٍ شیرینی ٍ شربت
 خارج اتاق از دستیو، کیف تَ انداختو رژ ٍ کرم یٌ ٍ نسَاک اینکٌ از بعد ٍ چپَندم کَچیکو ساک
 .شدم
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 کیفو ٍ ساک. بشو نزدیک بًش شد ننتظر ٍ گذاشت نیز رٍی رٍ شربتش لیَان نن دیدن با سپًر
 .بردارم جلَش نیز   از رٍ گَشیو تا سپًر سهت برگشتو ٍ گذاشتو در کنار رٍ

 خَاستو کردنش پیدا با. گشتو تسها اسو دنبال نخاطبین تَ ٍ نشستو کاناپٌ رٍی دست بٌ گَشی
 .شد نتَقف يَا تَ دستو سپًر، صدای با کٌ بزنو زنگ بًش

 کنی؟ نی کار چی_ 

 :زدم لب ٍ انداختو بًش نگايی نیو

 ...تَ ٍ برسٌ کارش بٌ کٌ بگو. تسها بٌ زنو نی زنگ_ 

 :گفت اخو با ٍ کشید دستو از رٍ گَشی ٍ شد بلند

 .بریو پاشَ. نکردى الزم_ 

 :گفتو نعترض اخو، با ٍ شدم بلند

 .شٌ نی نگران. سپًر نکن اذیت_ 

 :زد لب باشٌ افتادى یادش تازى انگار کٌ طَری پام، تا سر بٌ نگايی از بعد ٍ گفت نَچی

 نبینهت؟ پسرى این بر ٍ دٍر دیگٌ بَدم نگفتٌ نگٌ_ 

 کرد؟ نی تکلیف ٍ تایین برام اینطَر کٌ بَد نن چیکارى ٍاقعا. کردم نگاى بًش تعجب با

 :گفتو عصبی صدای با ٍ خَرد گرى يو تَ جانیٌ صدم در اخهام

 بگیرم؟ اجازى ازت کاری ير برای باید چرا_ 
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 اٍن ٍ بَدم نشستٌ نن حاال. بشینو شدم نجبَر فاصلٌ حفظ برای نن ٍ کرد کو بايام رٍ اش فاصلٌ
 دندٍن بین از ٍ سهتو شد خو کٌ بگو چیزی تا کردم بلند رٍ سرم. بَد ایستادى جلَم سینٌ بٌ دست
 :غرید شدى قفل يای

 فًهی؟ نهی. یاد نهی خَشو ازش. چــــشو بگَ نپلک برش ٍ دٍر گو نی بًت. نکن بازی نن با_ 

 :گفتو بلندی صدای با ٍ شدم بلند ناخَاستٌ

 نٌ؟ یا یاد نی خَشت ازش تَ کٌ چٌ نن بٌ کنی؟ نی نًی ٍ انر بًو داری کٌ ننی چیکارى خب_ 
 ...خَ پسر يو خیلی اتفاقا

 جز بکنو نتَنستو کاری نن ٍ کرد یخ پام تا سر. ناسید دينو تَ حرف لبام رٍی لباش نشستن با
 .بشٌ جدا ازم تا بیارم فشار ستبرش سینٌ بٌ جَنو بی دستای با اینکٌ

 .کشید نَياش بین دستی ٍ کرد جدا لبام از رٍ لباش لحظٌ، چند از بعد

 چٌ بَد رفتٌ یادم يو کشیدن نفس نَقعیت این تَ خب انا ترسید نی نن ٍاکنش از يو اٍن انگار
 رٍز یٌ یادنٌ کرد؟ نی تکرار رٍ حرکت این سپًر کٌ بَد باری چندنین این. کردن فریاد ٍ داد بٌ برسٌ
 ...بردیا،

 .شد پارى افکارم رشتٌ سپًر نضطرب صدای با

 .کنی بحخ بايام نباید خب... یعنی. نبَد خَدم دست... نن. ببخشید_ 

 کیف برداشتن از بعد ٍ کشید بیرٍن دستو از رٍ گَشیو بدى، زدن حرف فرصت نن بٌ اینکٌ از قبل ٍ
 .زد بیرٍن ٍاحد از کَچیکو، ساک ٍ

 .پایین بیا سریع_ 

 گَش ٍ چشو دختر اینکٌ نٌ. بکشو نفس کردم سعی ٍ انداختو کاناپٌ رٍ رٍ خَدم در، شدن بستٌ با
 تا عهل يهین با ٍ باشو سست اینکٌ نٌ بندازم، راى فریاد ٍ داد ٍ باشو کَلی اینکٌ نٌ باشو، ای بستٌ
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 حسش نن. زد جٍَنٌ شیرینی حس یٌ دلو تٌ تٌ تٌ یکو، فقط برم؛ پیش يو عرٍس لباس انتخاب
 باشٌ؟ دٍم بار این کٌ نَشت خَب نن برای سرنَشت ک ی انا کردم

 ٍ کردم قفل رٍ ٍاحد در زدم، صَرتو ٍ دست بٌ آبی اینکٌ از بعد ٍ شدم بلند جام از دقیقٌ چند از بعد
 .زدم بیرٍن شًر این از نًایت در ٍ خیابَن کَچٌ، ساختهَن، این از

 

 ير بَدیو کردى حرکت کٌ ٍقتی از. سهتش برنگشتو انا کردم تعجب جادى، کنار ناشین ایستادن با
 .نزدیو حرف يو با يو کلهٌ یٌ حتی ٍ کردیو نی رفتار سنگین دٍ

 سردی، این از چقدر کٌ فًهید شد نی عهیقش يای نفس شدت از انا دیدم نهی رٍ اش چًرى 
 .رفت خیابَن کنار فرٍشگاى سهت بٌ ٍ شد پیادى دقیقٌ چند از بعد. عصبیٌ ٍ ناراحت

 ٍ جدی يَیت شد نی يو پشت از. شدم خیرى سپًر قانت بٌ دٍبارى ٍ دٍختو اطراف بٌ نگايی
 !رفتنش راى نَع از حتی. داد تشخیص رٍ بداخالقش

 .بَد فایدى بی انا کنو پیدا رٍ گَشیو کردم سعی ناشین داخل بٌ نگايی با ٍ کشیدم عهیقی نفس

 !بَد نهکن اتفاق ترین نسخرى این. دادم تکیٌ صندلی بٌ حرص با

 .کنٌ اذیت رٍ خَدش ٍ نن کهتر تا چجَریٌ تسها با ام رابطٌ گفتو نی بًش زٍدتر چی ير باید

 ...کنو درکش تَنو نهی يو ينَز کٌ چند ير

 ٍ پفک ٍ چیپس از پر نایلَن یٌ. دٍختو پرش دست ٍ سپًر بٌ رٍ نگايو ناشین، در شدن باز با
 .بَد دستش تَ لَاشک

 ٍ درآٍردم تَش از چیپس یٌ. گرفتو ازش رٍ نایلَن ٍ کردم دراز رٍ ،دستو قًرنَن بٌ تَجٌ بدٍن
 .کردم بازش
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 .نیستو قًر کٌ خَدم الگشنٌ دائو شکو با قًرم اٍن با. انداختو باال خَدم برای ای شَنٌ دلو تَ

 اٍرد چیپسو سهت رٍ دستش کٌ بَد نگذشتٌ دقیقٌ چند ينَز. کرد حرکت بًو، کَتايی نگاى از بعد
 .دستش رٍ زدم نحکو کٌ بردارى خَاست ٍ

 :گفتو بلند ٍ ندیدم جایز رٍ سکَت این از بیشتر

 .نزن نن چیپس بٌ دست_ 

 :زد لب بًتزدى ٍ کرد نگايو تعجب با

 !فقط بردارم خَاستو دٍنٌ یـــٌ چتٌ؟_ 

 :گفتو کشیدى ٍ بستو رٍ چشهام

 .بخر خَدت برای برٍ. دم نهـــــــی_ 

 :زد لب ٍ خندید

 !خریدی خَدت اینارٍ کٌ نٌ. آيـــان_ 

 :زدم لب ٍ کردم نگايش چپ چپ

 نگًو گشنٌ يو رٍ راى کل خَاستی نی اٍنَقت کردی لبی خَنٌ تَ ننَ. بخری کٌ بَد ٍظیفت_ 
 داری؟

 :گفت آرٍم بعد ٍ خندید گلَ تَ

 .کنٌ طرفداری دیگٌ یکی از جلَم کسی  یاد نهی خَشو. بَد خَدت تقصیر_ 

 خَردنش نی خرچ خرچ با کٌ يهَنطَر ٍ کشیدم بیرٍن چیپس برگ یٌ ٍ کردم نازک چشهی پشت
 :زدم لب
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 .خَدخَايی ٍ نغرٍر بس از_ 

 :داد تکَن سری

 شها؟ داری حرفی. خَدخَاى يو نغرٍرم يو نن. باشٌ_ 

 .پنجرى سهت برگردٍندم رٍ رٍم ٍ آٍردم در لب زیر رٍ اداش

 نیاٍرد طاقت این از بیشتر سپًر. کردم باز دیگٌ چیپس یٌ ٍ کردم تهَم رٍ چیپس دقیقٌ چند از بعد
 :گفت ٍ

 !نانردی خیلی! جدی دیگٌ بدى ننو بٌ یگانٌ؟_ 

 .کنو کلفت کهی رٍ صدام  کردم سعی ٍ آٍردم در رٍ خَدش ادای

 شها؟ داری حرفی. نانردم نن آرى_ 

 يهیشٌ نن   از ریزی يای شیطنت ٍ برخَرد چنین دیدن. کردم نی درکش. کرد نگاى بًو تعجب با
 .بَد بعید ساکت

 سهت ٍ کشیدم بیرٍن چیپس برگ یٌ باطنیو، نیل برخالف ٍ کنو اذیتش نیَند دلو این از بیشتر
 .بردم لباش

 .کرد باز يو از لب ٍ کرد نگايو نیشخند با

 

 کردم سعی. رفت بین از سردی اٍن کو کو خب ٍ نیَفتاد خاصی اتفاق نقصد بٌ رسیدن تا
 .براش بشٌ یادآٍری خَاست نهی انگار کٌ بَد طَری سپًر برخَرد یعنی. کنو فرانَشش

 .رسیدیو نی دیگٌ ساعت نیو حدٍد تا ٍ بَدیو خَردى نايار راى بین

 .زد نی شَر دلو بیشتر شدیو نی نزدیک بیشتر چی ير
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 چی؟ نکنٌ رفتار درست بايام عزیز اگٌ

 ! بَدم کس بی ٍ تنًا چقدر نن ٍاقعا. کرد سد رٍ گلَم راى چیزی یٌ

 چی؟ بگو کٌ بَدم اٍندى سپًر با

. بیارم یاد بٌ رٍ انرٍز تاریخ کردم سعی ٍ بستو رٍ چشهام درد با پیچید، کهرم ٍ شکو تَ کٌ دردی با
 .فرستادم پَکو عقل البتٌ صد ٍ شانس این بٌ لعنتی

 بَد؟ شَم اتفاقات این ٍقت چٌ االن اخٌ

 

 رنگو نطهئنا ٍ شد نی بیشتر ٍ بیشتر لحظٌ ير دردم دل. انداختو سپًر بٌ نگايی چشو گَشٌ از
 .رسید نی نظر بٌ تر سفید لحظٌ بٌ لحطٌ

 دیدن با کٌ بگٌ چیزی تا سهتو برگشت ٍ کَچٌ یٌ داخل پیچید بَدم، دادى سپًر بٌ کٌ آدرسی طبق
 :زد لب ٍ اٍند خَدش بٌ زٍد انا شد خیرى بًو نبًَت کهی اٍل صَرتو،

 خَبی؟ پریدى؟ رنگت چرا_ 

 .ام خستٌ یکو فقط. آرى آرى_ 

 .نپرسٌ بارى این در چیزی داد ترجیح بَد، نشدى قانع اینکٌ با ٍ داد تکَن سری

 عزیزى؟ ی   خَنٌ کدٍم_ 

 :زدم لب ٍ دٍختو کَچٌ تٌ ساختهَن بٌ رٍ نگايو

 .آخری خَنٌ يهَن_ 

 .کرد طی رٍ کَتاى نسافت ٍ داد تکَن سری
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 .اٍند سهتو بٌ ٍ شد پیادى يو سپًر ٍ شدم پیادى بالفاصلٌ

 :گفت ٍ داد تکَن سری نگرانو، نگاى دیدن با

 !دیگٌ بزن زنگ ٍایستادی؟ چرا شدى؟ چی_ 

 :زدم لب ٍ کردم قفل يو تَ رٍ دستام

 .ترسو نی_ 

 :خندید آرٍم جانیٌ چند از بعد ٍ کرد نگايو تعجب با

 اینجا، تا شدم خستٌ خدا بٌ تَ برٍ عزرائیل؟ خَنٌ اٍندیو نگٌ آخٌ؟ چی ترس  ! یگانٌ بردار دست_ 
 !عجبا

 خشک يَا تَ دستو در، ناگًانی شدن باز با بردم، در سهت بٌ رٍ دستو ٍ کردم نازک چشهی پشت
 .شد

 نًایت، در ٍ دید رٍ چادرش سیايی چشهام بعد. پیچید بینیو تَ نارنج يای شکَفٌ عطر يهٌ از اٍل
 .لغزید بارٍنیش چشهای ٍ چرٍک پَست رٍ نگايو

 کٌ بیارم یاد بٌ کردم سعی ٍ دادم جا بغلش تَ رٍ خَدم ٍقت، فَت بدٍن يو، از دستاش شدن باز با
 !دیدنش کٌ بَد سالی چٌ بار، آخرین

 آب دادن فرٍ با کردم نی سعی بار ير ٍ رسید پلکو پشت  تا اشکام کهرم، رٍی دستش حرکت با
 .بدم قَرتش دينو

 نفس از بعد ٍ اٍندم خَدم بٌ زٍدتر نن. بَد نشخص طَالنیهَن سکَت از این ٍ بَدیو شکٌ دٍ ير
 :زدم لب بغض با عهیقی

 عزیز؟_ 
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 :گفت شیرینش لًجٌ ٍ گریٌ با ٍ کشید سرم رٍی رٍ دستاش

 عزیز؟ جان_ 

 .فشردم بًش نحکهتر رٍ خَدم

 !زد سرش بٌ خَنٌ این ٍ تَ عطر يَای سالًا این تَ چقدر دلو بدٍنی اگر_  

 :زد لب سَزٍند رٍ استخَنو نغز تا غهش کٌ صدایی با ٍ کشید باال رٍ بینیش

 !اٍن از بدتر تَ رفت، بَد ٍفا بی نادرت_ 

 :گفتو سختی بٌ ٍ رفت نفسو

 !عزیز بدی رايو کردم نهی فکر_ 

 .داد فاصلٌ خَدش از کهی رٍ نن ٍ نشَند صَرتو رٍ ای بَسٌ

 :زد لب اليیجانیش لًجٌ يهَن با

 کردم، نی نگايت کٌ جعبٌ اٍن پشت از. شدی بزرگ شدی، خانَم! بگردم دٍرت شدی عَض چقدر_ 
 !کرد نی طلب رٍ لحظٌ این دلو بار يزار رٍزی

 ازش حَاسو کل بٌ. اٍندم خَدم بٌ سپًر، بلند گفتن" ايو ايو،"  با انا بگو چیزی تا کردم باز لب
 رٍ چادرش اینکٌ از بعد ٍ پرید صداش با چَن داشت رٍ نن حال يو عزیز گَیا. بَد شدى پرت

 .سپًر سهت برگشت کرد، درست

 :گفت ذٍق با دیدنش با

 .انیرى اینکٌ_ 

 :داد جَاب سنگین ٍ آرٍم ٍ خندید گلَ تَ سپًر
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 .سالم_ 

 :گفت اشتیاق با دٍبارى عزیز

 .جان انیر تَ بیا... بیا. پسرم سالم_ 

 :زدم لب سپًر جای بٌ نن اینبار ٍ خندیدم

 .سپًرى اسهشَن ٍاقعیت تَ. عزیز بَد انیر اسهشَن فیلو تَ_ 

 :گفت ٍ کرد نًهَنو ای بانزى غرى چشو عزیز

 چٌ؟ تَ بٌ. انیر بگو بًش خَام نی نن. کنٌ نی فرقی چٌ_ 

 .کرد پر رٍ خَنٌ فضای يهزنان سپًر ٍ نن بلند خندى

 .استَار ٍ پرشَر يهیشٌ نحل. شد نهی تکراری یا ٍ عَض يیچَقت عزیز این

 يو سپًر بٌ خطاب کرد، نی راينهایی داخل بٌ رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ گذاشت کهرم رٍ رٍ دستش
 .تَ بیاد تا کرد تعارف

 جز ٍ بَد نکردى چندانی تغییر قبل بٌ نسبت. شدیو خَنٌ ٍارد ٍ گذشتیو عزیز پرصفای باغ از يو با
 .بَد نشدى عَض چیزی چینششَن، ٍ نبل

 چرخ يهیشٌ، نحل ٍ بَد کردى گرد ای قًَى_کرم رٍکش با چَبی يای نبل رٍ، خَنٌ بزرگ سالن دٍر
 .داشت قرار بزرگ پنجرى کنار عزیز قدیهی خیاطی

 کردى پر رٍ خالی جايای رنگارنگ، يای گل ٍ شد نی خَنٌ ٍارد افتاب نَر کرم، يای پردى پشت از
 .بَد

 باشٌ؟ اینجا سادگی ٍ قشنگی بٌ تَنست نی کجا

 :زد لب نن خیرى نگاى دیدن با عزیز

 



 241                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .یارم نی شربت براتَن االن. اید خستٌ. نادر بشین_ 

 .رفت آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ کرد تند پا بعد ٍ

 

 کهد تَ رٍ بًداشتی ٍسایل سابق نحل کردم دعا ٍ بًداشتی سرٍیس سهت رفتو سریع شدنش دٍر با
 .بذارى رايرٍ

 عهلیات از بعد ٍ شدم دستشَیی ٍارد سریع نظر، نَرد ٍسایل دیدن ٍ ای قًَى کهد بٌ رسیدن با
 .اٍندم بیرٍن نربَطٌ

 رٍ سرش نن يای قدم صدای با. بَد گَشیش تَ سرش ٍ بَد نشستٌ نفرى دٍ نبل یٌ رٍی سپًر
 نعنای ٍ خاکشیر شربت با عزیز لحظٌ يهَن کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب. کرد نگايو ٍ کرد بلند

. نشستو سپًر کنار فاصلٌ با ٍ گرفتو ازش رٍ سینی کَتايی، تشکر از بعد. کنارنَن اٍند نعرٍفش
 .کرد برانداز رٍ پام تا سر نن، بٌ خیرى ٍ نشست رٍنَن بٌ رٍ يو عزیز

 :زدم لب ٍ نکردم تحهل رٍ سکَت این، از بیشتر

 نیست؟ پیشت کسی عزیز؟_ 

 :زد لب ٍ کشید سفیدش رٍسری بٌ دستی

 .خَدش زندگی سر رفت کی ير نادر، نٌ_ 

 :زدم لب دل دٍ ٍ پیچَندم يو تَ رٍ دستام

 ... ٍ نًرداد_ 

 :گفت آرٍم ٍ حرفو ٍسط پرید
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. نَشین یٌ ٍ زنٌ نی سر بًو نًرداد یٌ! چرا نَى از انا نیاٍردم شانس کٌ بچٌ از. نادر یاد نی_ 
 .دارى يَانَ دٍر از کٌ خدایی ٍ خَنٌ این ٍ ننو نیستن کٌ يو رٍزایی

 تنًاترم؟ خَدم ٍقتی بًش بگو چی. شینٌ نی لبو کنج نحَی لبخند

 ٍ بَدم عزیز سَگلی نَى نن یعنی. کردیو نی زندگی عزیز پیش بابا فَت از بعد نریو، نانان ٍ نن
 ...ٍ بشو قبَل تًران دانشگاى نن اینکٌ از قبل تا رفت نی پیش خَب چیز يهٌ

 :اٍندم خَدم بٌ عزیز صدای با

 کردی؟ کارا چی رفتی؟ يا کجا سال يهٌ این. یگانٌ بگَ خَدت از_ 

 نَک نحل. باشٌ سرم تَ داغ سرب ریختن حد در تَنست نی رٍزا اٍن نرٍر. انداختو پایین رٍ سرم
 يهینقدر. پام ٍ دست رٍی فراٍٍن يای سَسک بچٌ رفتن راى نحل حتی یا نغزم، بٌ دارکَب زدن

 .تحهل غیرقابل ٍ سخت

 نگفت؟ شد نی انا

 :زدم لب ٍ کردم بلند رٍ سرم

 اتفاقی يو رٍز یٌ. تسها ٍ تهنا پیش. حهید عهَ خَنٌ رفتو رٍ سالی دٍ یکی بدم حال اٍن از بعد_ 
 تهنا ٍ تسها زٍر بٌ. نشخصٌ کٌ يو بعدش ٍ دید رٍ نن کرد نی بازی تَش تهنا کٌ فیلهی کارگردان

 .يستو االن کٌ اینی شدم باالخرى ٍ بازیگری کالسای تَ رفتو

 :گفت حسرت با ٍ زد بًو لبخندی

 حالت کٌ شدم خَشحال خیلی. باشی تَ کٌ شد نهی باٍرم دیدنت يا جعبٌ اٍن تَ از کٌ اٍلی رٍز_ 
 .دیدم خَب اینقدر رٍ

 :گفتو ٍ زدم تلخی پَزخند
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 !عزیز کردنٌ بازی نقش ٍظیفش بازیگر یٌ_ 

 .کنو عَض رٍ بحخ کردم سعی دیدم، رٍ سکَتش ٍقتی

 رسیدیو؟ نا کٌ رفتی نی کجا داشتی راستی. بگَ خَدت از شها. عزیز بیخیال_ 

 :زد لب ٍ کشید عهیقی نفس

 .نیست نشکلی. رم نی بعدا حاال. داییت خَنٌ برم خَاستو_ 

 .نگفتو چیزی ٍ دادم تکَن سری

 .کردم نزى نزى ٍ برداشتو رٍ شربتو لیَان

 :صَرتش بٌ کَبید آرٍم ٍ اٍند خَدش بٌ عزیز سپًر، آرٍم خهیازى با

 خستٌ. کن استراحت اتاق تَ برٍ پسرم پاشَ پاشَ،. انیر اقا نبَد شها بٌ حَاسو. سرم بٌ خاک_ 
 .رايی

 :گفت آرٍم ٍ زد لبخند سپًر

 .نیست نشکلی. نٌ_ 

 .کرد باز رٍ درش ٍ رفت اتاقا از یکی سهت بٌ ٍ شد بلند" یاعلی"  یٌ با ٍ گفت کشداری نَچ عزیز

 .نن پسر نحل يو شها نًردادنٌ اتاق اینجا. کن استراحت برٍ. پسرم بیا_ 

 ٍ سهتو برگشت آخر لحظٌ. رفت اتاق سهت بٌ نن، بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ شد بلند تعلل با سپًر
 :گفت آرٍم

 .دارم کارت بیا بعد_ 

 .بست رٍ در ٍ اتاق داخل رفت عزیز، از کَتايی تشکر از بعد ٍ
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 .نشست کنارم اینبار ٍ اٍند نن سهت بٌ عزیز

 

 .کردم بلند رٍ سرم لبخند با ٍ کردم حس خَدم رٍی رٍ، عزیز شیفتٌ نگاى

 .کرد پاک رٍ چشهش گَشٌ اشک ٍ برد صَرتش سهت رٍ دستش شد، نگايو نتَجٌ تا

 :زد لب باری حسرت لبخند با

 برات؟ کنو درست نبات چای_ 

 کردم؟ نحرٍم نعهتی يهچنین از رٍ خَدم سال اینًهٌ چرا نن. کردم نگايش فقط

 شدم بلند سپًر، یادآٍری با ٍ کشیدم عهیقی نفس. رفت آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ شد بلند نن لبخند با
 .رفتو اتاق سهت بٌ ٍ

 ٍ بَد کشیدى دراز پنجرى کنار تخت رٍ سپًر. شدم ٍارد باشو جَابی ننتظر اینکٌ بدٍن ٍ زدم در آرٍم
 .بَد گذاشتٌ چشهاش رٍ رٍ دستش

 .شدم نتَقف صداش با کٌ برم خَاستو ٍ برگشتو خَابیدى اینکٌ خیال بٌ

 .ببینو بیا ری؟ نی کجا_ 

 . سهتش رفتو آرٍم ٍ برگشتو

 !خَابیدی کردم فکر_ 

 .سهتو برگردٍند رٍ سرش ٍ برداشت چشهاش از رٍ دستش

 این ٍ نَنٌ نی اینجا نًرداد کٌ شدم نتَجٌ اتاق، بٌ کَتايی نگاى با. نشستو تحریر نیز صندلی رٍی
 .ببینهش نن ٍ بیاد يستیو نا تا کنٌ خدا. کرد خَشحالو خَنٌ این تَ کٌ بَد چیزی دٍنین
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 :سهتش برگردٍندم رٍ سرم ٍ اٍندم خَدم بٌ سپًر صدای با

 .کن تعریف! خب_ 

 :زدم لب ٍ پایین انداختو رٍ سرم

 رٍ؟ چی_ 

 :گفت حرصی ٍ کرد عصبی خندى

 نیَندی کٌ سالٌ چند نگٌ! باشٌ عجیب اینقدر اش نَى با پیرزن یٌ دیدار شدى باعخ کٌ رٍ چی ير_ 
 ...داییت کیٌ؟ نًرداد اینجا؟

 .ناسید دينش تَ سپًر حرف ادانٌ خَرد، در بٌ کٌ ای تقٌ با

 :شد بلند در پشت از عزیز صدای

 اینجایی؟ نادر یگانٌ؟_ 

 .کردم بازش ٍ رفتو در سهت بٌ ٍ شدم بلند سپًر بٌ کَتايی نگاى از بعد

 :زد لب ٍ گرفت سهتو رٍ کَچیکش سینی افتاد، نن بٌ تا عزیز نًربَن نگاى

 .بايات دارم حرف کلی کٌ بیرٍن بیا يو زٍد. دار نگٌ گرم يو کهرت ٍ دل. بخَر اینَ نادر، بیا_ 

 برگشتو ٍ کردم دنبال رٍ آشپزخَنٌ تا رفتنش نسیر. رفت عزیز ٍ دادم تکَن سر کَتايی، تشکر از بعد
 .رفتو عقب ٍ کشیدم بلندی يین قدنیو، یک تَ سپًر دیدن با کٌ

 .تخت سهت کشید رٍ دستو نچ دیگٌ، دست با ٍ گرفت ازم رٍ سینی ترسو بٌ تَجٌ بدٍن

 :گفت سینٌ بٌ دست بعد ٍ تخت رٍ نشَند رٍ نن

 خب؟_ 
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 .کردم تکرار رٍ خَدش حرف ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 !خب_ 

 :گفت کالفٌ ٍ کشید نَياش بین دستی

 نگٌ! نیست طبیعی اینجا چیزی یٌ کنی، نی قایو رٍ چیزی یٌ داری نطهئنو انا نیستو، فَضَل_ 
 خَنٌ؟ تَ ندى رايت عزیز بَد نهکن کٌ کردی کار چی

 از رٍ سنگین بار کَلٌ این شد نی کاش. بگو بًش تَنستو نی کاش. دٍختو تخت تاج بٌ رٍ نگايو
 .کنو صاف کهر ٍ بردارم دٍشو رٍ

 .نفًهیدم کٌ کرد زنزنٌ چیزی لب زیر ٍ داد تکَن تاسف با سری خَرد، نگايش بٌ کٌ نگايو

 سریع کٌ برد دينش نزدیک ٍ کرد بلند رٍ فنجَن حَصلٌ بی ٍ انداخت دستش کنار سینی بٌ نگايی
 :زدم لب

 !ننٌ برای_ 

 :گفت ٍ کرد نگايو چپ چپ

 .خسیس! خب بریز خَدت برای برٍ_ 

 :گزیدم لب ٍ گذاشتو يو رٍ رٍ چشهام

 . نباتٌ چای این آخٌ_ 

 :زد لب ٍ کرد نگايو تعجب با

 چرا؟ نبات چای_ 

 .خندید آرٍم ٍ شد باز نهک نو نیشش چَن کرد پیدا رٍ خَدش جَاب خَدش کو کو بعد ٍ
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 با. کردم تند پا اتاق در سهت بٌ ٍ کشیدم بیرٍن دستش از رٍ فنجَن سنگینش، نگاى زیر ٍ گزیدم لب
 .فرستادم لعنت گندم شانس بٌ لب زیر ٍ کشیدم راحتی نفس اتاق از رفتن بیرٍن

 .دادم سَق سهت اٍن بٌ رٍ نگايو اٍند، نی حیاط از کٌ صدایی با

 

 بَد يایی زنزنٌ خَبش، صدای از نن سًو ٍ داد نی آب رٍ حَضش دٍر شهعدٍنی يای گل عزیز
 .رسید نی گَشو بٌ سختی بٌ کٌ

 :کردم يهخَنی باياش قدیو، نحل ٍ رفتو حیاط سهت بٌ ٍ کشیدم سر رٍ نباتو چای سریع

 

 .گذاشتو کَچٌ آن از باز شبی نًتاب، تَ بی_ 

 .گشتو تَ دنبال بٌ خیرى شدم، چشو تن يهٌ

 ٍجَدم جام از شد لبریز تَ دیدار شَق

 .بَدم کٌ دیَانٌ ٍ عاشق آن شدم

 

 .درخشید تَ یاد گل جانو، نًانخانٌ در

 خندید؛ خاطرى صد باغ

 .پیچید خاطرى صد عطر

 .گذشتیو کَچٌ آن از يو با شبی کٌ آند یادم

 .گشتیو دلخَاستٌ خلَت، آن در ٍ گشَدیو پر
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 نشستیو، جَی آن لب بر ساعتی

 سیايت، چشو در ریختٌ جًان راز يهٌ تَ

 .نگايت تهاشای نحَ يهٌ نن

 آرام شب ٍ صاف آسهان

 رام زنان ٍ خندان بخت

 آب در ریختٌ فرٍ ناى خَشٌ

 نًتاب بٌ برآٍردى دست يا شاخٌ

 

 

 .رفتیو سهتش بٌ ٍ کرد اشارى حیاط داخل چَبی تخت بٌ لبخند با عزیز

 .شد تر سنگین ٍ سنگین گلَم، سنگین بغض نشستن نحض بٌ

 .گذاشتو پاياش رٍ رٍ سرم تعلل بی نن ٍ کرد دراز رٍ پاياش حالو دیدن با عزیز

 :داد ادانٌ ٍ فرستاد نَيام تَ رٍ دستش

 

 

 سنگ ٍ گل ٍ صحرا ٍ شب _ 

 شباينگ آٍاز بٌ دلدادى يهٌ
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 گفتی، نن بٌ تَ: آید یادم

 کن حذر عشق ازین"

 .کن نظر آب این بر چند، ای لحظٌ

 است گذران عشق آیینٌ آب

 است نگران نگايی بٌ نگايت انرٍز کٌ تَ

 است دگران با دلت کٌ فردا باش

 "کن سفر شًر ازین چندی کنی، فرانَش تا

 

 :گفتو تَ با

 عشق؟ از حذر" 

 ندانو

 تَ؟ پیش از سفر

 نتَانو يرگز

 زد پر تَ تهنای بٌ نن دل کٌ اٍل رٍز

 نشستو تَ بام لب کبَتر چَن

 "گسستو نٌ رنیدم، نٌ نن زدی، سنگ نن بٌ تَ

 

 :گفتو باز

 



 250                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 دشتو آيَی نن ٍ صیادی تَ کٌ" 

 گشتو ٍ گشتو جا يهٌ درافتو، تَ دام بٌ تا

 ندانو عشق از حذر

 ..."نتَانو نتَانو، يرگز تَ پیش از سفر

 

 

 .ترکید باالخرى

 .شد رٍٍن صَرتو رٍی دیگری از پس از یکی اشکام ٍ ترکید بغضو باالخرى

 فًهید؟ نی کی. بَد تنگ دلو نن

 .بَد تنگ چیز يهـــــٌ برای دلو نن

 !خَاست نی زندگی دلو

 !خَاست نی کشیدن نفس دلو

 فًهیدم؟ نی کی

 

 .کرد پاک رٍ صَرتو رٍی اشک ٍ چرخَند نَيام تَ رٍ دستش عزیز

 :داد ادانٌ ای اضافٌ حرف يیچ بدٍن

 

 ریخت فرٍ شاخٌ از اشکی_ 
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 بگریخت ٍ زد تلخی نالٌ شب، نرغ

 لرزید تَ چشو در اشک

 خندید تَ عشق بر ناى

 نشنیدم جَابی تَ از دگر کٌ آید یادم

 کشیدم اندٍى دانن در پای

 نرنیدم نگسستو،

 

 يو دگر شبًای ٍ شب آن غو، ظلهت در رفت

 يو خبر آزردى عاشق از دگر گرفتی نٌ

 ...يو گذر کَچٌ آن از دیگر کنی نٌ

 ...گذشتو کَچٌ آن از نن حالی چٌ بٌ انا تَ، بی

 

 چشهای با ٍ بَسید رٍ پیشَنیو ٍ شد خو عزیز. شد قطع يو نن صدای عزیز، صدای شدن قطع با
 :زد لب اشک از پر لبالب

 .بشی خالی تا کن گریٌ. نادر برم پرت دل قربَن_ 

 گرم چشهام کو کو کٌ خَردم رٍ يا گذشتٌ حسرت سکَت، تَ چقدر ٍ بارید چشهام چقدر دٍنو نهی
 .رفتو خَاب بٌ ٍ شد
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 .کردم باز رٍ چشهام صَرتو، رٍی دستی حرکت با

 دست تر دٍر کهی کٌ بَد سپًر رنجَر نگاى بعد ٍ اٍند چشهو بٌ نًرداد خندٍن صَرت يهٌ از اٍل
 .بَد شدى خیرى بًو سینٌ بٌ

 صَرت بٌ يیجان با ٍ نشستو سریع ٍضعیت، درک با ٍ دٍختو نًرداد بٌ سپًر صَرت از رٍ نگايو
 .نَند نتیجٌ بی زدن حرف برای تالشو تهام انا زدم زل نًرداد

 :زد لب انداخت نی يام شَنٌ دٍر رٍ دستش کٌ يهَنطَر ٍ شد قدم پیش خَدش يو آخر در

 شٌ؟ نی تنگ برات نا دل گی نهی یًَ؟ رفتی کجا. نن رٍانی کَچَلَی نَش_ 

 پیدا تری نردٍنٌ چًرى قبل بٌ نسبت. شدم خیرى صَرتش بٌ حرف بدٍن ٍ اٍندم بیرٍن بغلش از
 .اٍند نی بًش سفیدش، صَرت رٍ نشکی ریش تٌ ٍ بَد کردى

 :گفت آرٍم ٍ زد لبخندی

 خَبی؟_ 

 تنًایی تَ کٌ رٍزایی اٍن حال باشٌ، خَب االنو حال اگر کٌ گفتو دلو تَ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 !بذارم چی رٍ کردم نی کز خَدم

 .چشهام بٌ زد زل ننتظر ٍ داد تکَن جلَم دستی چَن شد طَالنی خیلی سکَتو انگار

 :گفتو آرٍم ٍ ندیدم جایز رٍ سکَت این از بیشتر

 خَبی؟ تَ. خَبو. نیست بد يو حال يهین انا باشو، خَبتر خیلی تَنستو نی_ 

 .نشست کنارم ٍ فشرد انگشتش دٍ بین رٍ بینیو

 .بَدم خَش دیدم نهی رٍ تَ. خَبو نن_ 
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 رٍ چشهام دستو، بٌ نًرداد نحکو نشت با کٌ پایین انداختو رٍ سرم ٍ نشست لبو رٍ تلخی لبخند
 .سهتش برگشتو ٍ کردم گرد

 :کرد باز لب خَدش کنو اعتراض اینکٌ از قبل

 .شٌ نهی باٍرم اصال کٌ شدی ناراحت نگَ! دیَنٌ کردم شَخی شدی؟ اینجَری چرا چتٌ؟_ 

 نقابل طرف چزٍندن بٌ ای عالقٌ دیگٌ نن. نیستو سابق یگانٌ اٍن نن فًهَند بًش شد نی کاش
. ندارم خندٍندن ٍ خندیدن بٌ ای عالقٌ. ندارم بگیرم حالشَنَ درازی زبَن با اینکٌ بٌ ای عالقٌ. ندارم
 .ندارم اٍنو... خب کٌ خَبیٌ خیلی چیز انگیزى داشتن... البتٌ

 

 بٌ عزیز، پر دست دیدن با سپًر. دٍختو چشو عزیز بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم آرٍنی، يای قدم صدای با
 .گرفت دستش از رٍ يندٍانٌ ظرف ٍ رفت سهتش

 :زد لب سپًر بٌ خطاب لبخند با عزیز

 .آالچیق رٍ بریو بیا... بیا. نادر شی پیر_ 

 جای يو سپًر ٍ نشست نًرداد کنار عزیز. کردم جَر ٍ جهع رٍ خَدم کهی سپًر شدن نزدیک با
 .کرد پر رٍ نن کنار خالی

 :گفت نن بٌ خطاب ٍ گذاشت ظرف یٌ يهٌ نقابل عزیز

 .نادر بپرى خَابت بزن صَرتت ٍ دست بٌ آب یٌ برٍ پاشَ_ 

 سر برگشتو ٍ شستو رٍ صَرتو آب، کنار کَچیک حَض تَی. شدم بلند ٍ گفتو کَتايی چشو ناچارا
 فکر با رٍ االنو خَب حال کردم سعی انا داد نی حسابی دعَا یٌ از خبر سپًر پکر نگاى. قبلیو جای
 .نکنو خراب بعد بٌ کردن
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 زن شدن دار بچٌ تا يهسایٌ دختر ازدٍاج از. زد حرف اخیر رٍز چند اتفاقات يهٌ از يهیشٌ نحل عزیز
 .شناسهشَن نهی ٍ ندیدم حتی کٌ نادرم پسردایی

 .رفت نی فرٍ فکر بٌ نن بٌ خیرى ٍ انداخت نی نگاى بًو گايی از ير نًرداد

 .دٍختو يهش تَ يای اخو ٍ چشها بٌ رٍ نگايو سپًر، تَسط دستو لهس با

 عزیز؟ بٌ گفتی_ 

 :گفتو ٍ برچیدم لب

 .ينَز نٌ_ 

 :گفت اخو با ٍ گرفت لبام از رٍ نگايش

 .بگَ بًش شب آخر تا. یگانٌ برگردیو زٍد باید_ 

 .کردم زنزنٌ ای باشٌ ٍ دادم تکَن سری

 نچ سپًر با قشنگ ساعت یک عرض در بنابراین. بَد نًربَنی ٍ خَنگرم العادى فَق پسر نًرداد
 .کرد پر رٍ حیاط رنگی فضای بخندشَن ٍ بگَ ٍ شدن

 بٌ انا کنیو آنادى رٍ نیز تا خَنٌ داخل رفتیو عزیز ٍ نن. بَد گذاشتٌ بار سبزی قَرنٌ شام ٍاسٌ عزیز
 .خَردیو تخت رٍ ٍ حیاط تَ رٍ شام نن، اصرار

 

 :زد لب ٍ شد نزدیک بًو نًرداد کٌ بَدم سفرى چیدن نشغَل

 .شدی عَض خیلی_ 

 :زدم لب ٍ نشست لبو کنج کجی لبخند
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 ...بًت ریش تٌ. شدی عَض يو تَ_ 

 :گفت عصبی ٍ حرفو ٍسط پرید

 .خَبی گفت نی تسها بَدم جَیا رٍ حالت کٌ دٍر از. شدى عَض اخالقت. نیست قیافٌ ننظَرم_ 

 :گفتو نیش با ٍ نشَندم لبو کنج تلخی پَزخند

 .بَد بًتر رفتارم یکو االن پرسیدی نی خَدم از رٍ حالو بَدن، جَیا دٍر از جای بٌ بار، یٌ اگٌ شاید_ 

 .خَنٌ داخل رفت ٍ کرد ريا نصفٌ رٍ حرفش سپًر اٍندن با انا بگٌ چیزی تا کرد باز لب ٍ کرد اخهی

 نهی دلیل این انا شدى، تنگ برام دلش يو اٍن دٍنستو نی درستٌ بَد، شدى تنگ براش دلو درستٌ
 .باشو تفاٍت بی ٍاکنشش بٌ نسبت کٌ شد

. نذارى تنًام رٍحی شرایط بدترین تَ بقیٌ نحل تَنست نی. باشٌ کنارم راحت خیلی تَنست نی اٍن
  کنٌ؟ نی خالی رٍ خَايرش پشت برادر کدٍم انا بَد برادرم جای نحال

 .پیچید نغزم تَ حرفش

 رٍ سرم تا گشتو نی سرشَنٌ یٌ دنبال نن کٌ ٍقتی نٌ، یا باشٌ حالو جَیای کٌ داشت ايهیتی چٌ
 نبَد؟ کسی کرد نی کار چشو تا ٍ کنو خالی رٍ بغضو ٍ رٍش بذارم

 .رفتو خَنٌ سهت بٌ ٍ دادم بیرٍن نانند آى رٍ نفسو

 کَبیدن يهٌ کَچٌ این تَ. بَد کردى حفظ رٍ خَدش قدیهی ساختار کٌ بَد ای خَنٌ تنًا خَنٌ، این
 .بکَبٌ رٍ اینجا عزیز بَد نحال انا ساختن نَ از ٍ

 بین از خاطرى کلی با شبٌ یٌ کٌ حیفٌ! ساختٌ زحهت ٍ انید کلی با رٍ اینجا جَن آقا خَدش قَل بٌ
 .برى
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 تخت سهت ٍ اٍند پایین يا پلٌ از دست بٌ گهج يو خَدش ٍ سپرد دستو بٌ رٍ ساالد ظرف عزیز
 .رفتیو

 .بَدن کردى خَب زیادی یکو رٍ فضا حیاط داخل يای بَ شب

 .تخت رٍی گذاشت رٍ سبزی قَرنٌ ٍ رفت تخت سهت ذٍق با عزیز

 .شدیو غذا نشغَل کشید، برنج يهٌ برای اینکٌ از بعد عزیز ٍ نشستو سپًر کنار يو نن

 :شد بلند عزیز صدای کٌ بَد نرفتٌ پایین گلَم از غذا ينَز

 !یگانٌ راستی_ 

 :گفتو پر دين با ٍ کردم بلند رٍ سرم

 .عزیز جانو_ 

 :زد لب ٍ انداخت سپًر بٌ کَتايی نگاى

  داییت؟ خَنٌ بریو فردا_ 

 !بشنَم زبَن زخو بازم کٌ بَد نَندى کو يهینو. زد خشکو

 :زد لب ٍ کرد دستی پیش سپًر کٌ بَد شدى چطَر ام قیافٌ دٍنو نهی

 .خانو عزیز ریو نی انشب نا  _

 :زد صَرتش بٌ چنگی عزیز

 ذارم؟ نی نن نگٌ. بدى نرگو خدا_ 

 :زد لب پر دين با بحخ، بٌ تَجٌ بدٍن نًرداد

 ...یا داشتید اینا ٍ فیلهبرداری اینجا کٌ اینٌ ننظَرم بَدید؟ اٍندى چرا حاال_ 
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 :زد لب نن تعلل دیدن با سپًر

 نزاحو ٍ اینجا بیایو کٌ داد پیشنًاد يو جان یگانٌ نَندیو، جا يا بچٌ از. داشتیو فیلهبرداری. آرى_ 
 .بشیو عزیز

 !نشدى نتَجٌ کسی تا بگیرم سپًر از رٍ ام بًتزدى نگاى کردم سعی

 .نگفت چیزی کسی غذا اتهام تا ٍ نشد پیگیر دیگٌ يو نًرداد خدا شکر

 عزیز ٍ نن. کردن کهک بٌ برسٌ چٌ نداشتن، زدن حرف نای بَدن خَردى بس از کٌ نًرداد ٍ سپًر
 ...دٍر خیلی يای قدیو یاد بٌ. شستیو يو با ٍ کردیو جهع رٍ ظرفا دٍتایی

 

 :گرفتو کفیو دست از رٍ نگايو عزیز، صدای با

 عزیز؟ جانو_ 

 :زد لب جدی انا آرٍم

 کیٌ؟ پسرى این_ 

 :گفتو تعجب با

 سپًر؟ کی؟_ 

 :دادم ادانٌ کٌ داد تکَن تایید نعنی بٌ سری عزیز

 !عزیز دیگٌ يهکارنٌ خب،_ 

 :زد لب ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 اینجا؟ بیای پاشی تًران از يهکارت با کٌ دارى دلیلی چٌ_ 

 



 258                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بزنو دانن سپًر درٍغ بٌ خَاستو ٍ گزیدم لب

 ...فیلهبر اینجا نا_ 

 .سَزٍند ریشٌ از رٍ حرفو پرتحکهش صدای

 !یگانٌ نگَ درٍغ نن بٌ_ 

 :زدم لب ٍ دادم قَرت رٍ بغضو

 نگٌ. نیستو ٍاقعیت نَى نن... نن عزیز؟. اٍندیو دیگٌ چیز یٌ برای نا حقیقتا. گفتو درٍغ. آرى_ 
 نٌ؟

 

 .زد زل چشهام بٌ لحظٌ چند ٍ شد خشک عزیز

 :گفت ٍ زد ای شکستٌ پا ٍ دست لبخند لحظٌ چند از بعد

 ...تَ کٌ نعلَنٌ نادر؟ زنی نی حرفیٌ چٌ این_ 

 :زدم لب ٍ حرفش ٍسط پریدم

 کٌ بگَ. درٍغٌ کٌ بگَ. عزیز نکردم باٍر نن انا بَد نحبت جَاب. دادیو آزنایش. کردن پیدا رٍ نن_ 
 .نریهو دختر نن کٌ بگَ. عزیز بگَ. يستو خانَادى يهین بچٌ نن

 :گفت حسرت با ٍ پایین انداخت رٍ سرش عزیز

 .نرفت حرفا این بٌ گَششَن بگن، بًت زٍدتر کٌ گفتو بًشَن_ 

 .رفت یادم از کشیدن نفس ٍ لباش بٌ شدم خیرى

 .شد ترسیدم نی ازش کٌ چیزی اٍن باالخرى. شد باالخرى
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 بًو عزیز اینکٌ از قبل ٍ گرفتو سرم بٌ رٍ دستو درد با. آٍرد فشار نغزم بٌ چیز يهٌ ای لحظٌ برای
 .زنین رٍ افتادم برسٌ،

 

 ••• سپًر# •••

 

 .شدم خَنٌ ٍارد نًرداد از قبل ٍ شدم خیز نیو سریع عزیز، بلند" حسین یا"  با

 بٌ نات آشپزخَنٌ، کف یگانٌ دیدن با ٍ سهت اٍن رفتو سریع. اٍند نی آشپزخَنٌ از گریٌ صدای
 :گفت گریٌ با نن دیدن با عزیز. دٍختو چشو اش پریدى رنگ صَرت

 شد؟ اینجَری چرا! اٍندى دخترم سر بالیی چٌ ببین بیا_ 

 .کرد بلندش حرکت یٌ با ٍ یگانٌ سهت رفت ٍ شد رد کنارم از نًرداد

 .آٍرد جاش سر رٍ حالش قند، آب لیَان یٌ با ٍ بردش اتاق سهت بٌ

 کانل، صحت در آزنایش جَاب کٌ فًهیدم نن ٍ جَشید اشکش چشهٌ دٍبارى عزیز دیدن با یگانٌ
 .بَدى درست

 :زد لب ٍ چرخَند یگانٌ ٍ عزیز گریَن چشهای بین رٍ نگايش تعجب با نًرداد

 شدى؟ چی کنید؟ نی گریٌ چرا_ 

 .رفت بیرٍن اتاق از ٍ کشید خیسش يای گَنٌ بٌ دستی عزیز

 .یگانٌ ٍ نَندم نن ٍ رفت بیرٍن اتاق از تعلل با يو نًرداد

 سهت رٍ دستو ارادى بی. بارید نی بًار ابر نحل چشهاش. نشستو کنارش ٍ رفتو تخت سهت بٌ آرٍم
 .کردم پاک رٍ ياش گَنٌ رٍی اشک ٍ کردم دراز صَرتش
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 .کرد نگايو بغض با ٍ سهتو برگردٍند رٍ سرش صَرتش، رٍی دستو حرکت با

 :زدم لب آرٍم

 درستٌ؟. داشتی رٍ انتظارش تَ_ 

 :زد لب ٍ کشید چپش چشو زیر دستی

 سال يهٌ این گذرٍندن برای ٍ کنو حفظ رٍ خَدم خَنسردی بتَنو کٌ شٌ نهی دلیل این انا. آرى_ 
 .نخَرم غصٌ ٍاقعیو، خانَادى از دٍر

 :گفتو دقیقٌ چند از بعد ٍ زدم تلخی لبخند

 .نًربَنین ٍ خَب آدنای زنعهَم ٍ عهَ. کنی نی عادت انا سختٌ برات خیلی_ 

 .نداشت دٍٍم خیلی انا گرفت شکل لبش رٍ لبخند نحل چیزی یٌ

 .شدم خارج اتاق از ٍ شدم بلند یگانٌ کنار از عزیز، اٍندن با

 

_____________ 

 

 حرکت صبح نیش ٍ گرگ تَ شدیو نجبَر ٍ کرد تابی بی شدن سرپا نحض بٌ یگانٌ تصَرم، برخالف
 .کنیو

 نزدیک بًهَن ٍ اٍند پایین يا پلٌ از پریدى رنگ با یگانٌ. بَد ایستادى در کنار دست بٌ قرآن عزیز
 .شد

 .فشرد بغلش تَ رٍ عزیز بعد ٍ بَسید رٍ عزیز دست تَی قرآن
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 .بَد گذشتٌ ٍاقعیات ٍ اتفاقات درک درگیر ينَز ٍ بَد ایستادى گَشٌ یٌ اخو با يو نًرداد

 .شدیو ناشین سَار ٍ اٍندیو بیرٍن خَنٌ از طَالنی خداحافظی از بعد

 .فًهیدم چشهاش از رٍ این نن ٍ یگانٌ برای شد ای دلگرنی کرد خالی پشتهَن عزیز کٌ آبی ظرف

 

 این از بیشتر. بَد فکر تَ ٍ بَد پریدى رنگش. انداختو یگانٌ بٌ نگايی نیو خَنٌ، اٍن از شدن دٍر با
 :زدم لب ٍ ندٍنستو جایز رٍ سکَت

 .کنٌ نی خستت انتظار برسیو تا. بخَاب_ 

 :زد لب ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 .بخَابو تَنو نهی_ 

 .کردم بیشتر رٍ سرعتو ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :اٍند حرف بٌ دٍبارى دقیقٌ چند از بعد

 ٍ کنو نی فکر گذشتٌ بٌ ٍقتی. نداشتو رٍ انتظارش اصال یعنی... یع. بشٌ اینجَری خَاستو نهی_ 
 ٍاقعیشَن بچٌ نحل نن. کنو نهی پیدا يیچی رٍ، ٍاقعیت این کنٌ تاکید تا گردم نی چیزی دنبال
 سخت بايام يیچَقت نهَند، دلو رٍ چیزی حسرت يیچَقت نداشتو، کو چیزی يیچَقت. بَدم

 ٍ بذارم کنار رٍ خَبی يهٌ این چجَری نن حاال. نشد بلند رٍم دستشَن يیچَقت نکردن، برخَرد
 بابا؟ ٍ نانان بگو دیگٌ یکی بٌ

 .بشٌ عَض ناشین داخل يَای تا دادم پایین رٍ شیشٌ کهی

 :زدم لب ای گرفتٌ صدای با خَدش نحل

 



 262                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 داشتٌ دٍست اٍنارٍ داری حق تَ! ندارى انتظاری چنین تَ از يیچکس! بذاری کنارشَن نیست الزم_ 
 تَنی نهی کَتاى زنان ندت در کٌ نعلَنٌ. بَدن ات خانَادى ٍ حانی اٍنا سال اندی ٍ بیست. باشی

 .بدی ای دیگٌ کس بٌ رٍ جاشَن

 دراز پخش سهت رٍ دستو ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو. کرد قفل يو تَ رٍ دستاش ٍ کشید عهیقی نفس
 .کردم رٍشنش ٍ کردم

 .کردم زنزنٌ باياش لب زیر يیراد، حهید صدای پیچیدن با

 .برگشتو سهتش بٌ یگانٌ، سر ناگًانی حرکت با دقیقٌ چند از بعد

 .بَد شدى خو جلَ بٌ گردنش ٍ بَد خَابیدى

 .نشٌ اذیت تا خَابَندم رٍ صندلی سریع ٍ داشتو نگٌ رٍ ناشین خندى با

 نهی بَد گفتٌ خَبٌ حاال. شدم خیرى خَابش غرق صَرت بٌ ٍ کردم خو سهت یٌ بٌ رٍ سرش آرٍم
 !بخَابٌ تَنٌ

. زد نی پَزخند بًو دلو تٌ چیزی یٌ. زدم کنار پیشَنیش رٍی از ٍ بردم نَياش سهت رٍ دستو
 افتادم؟ راى دختر این دنبال چرا نن ٍاقعا

 حرص با. کشیدم بیرٍن رٍ یگانٌ گَشی ٍ بردم جیبو تَ رٍ دستو شلَارم، جیب تَی گَشی لرزش با
 !پسرى بَد گرفتٌ تهاس بار دى از بیش دیشب از. کردم خانَش رٍ گَشی صفحٌ

 .کردم حرکت ٍ برگردٍندم جیبو تَ رٍ گَشی حرصی

 .رسیدیو ظًر از قبل خلَت خیابَن بٌ تَجٌ با

 بٌ رسیدن با ٍ گرفتو پیش در رٍ عهَ خَنٌ راى. عهَ خَنٌ یا خَدش خَنٌ ببرنش دٍنستو نهی
 .شدم ٍارد بَق، تا چند از بعد خَنٌ، بزرگ در جلَی
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 !خنگ دخترى. انداختو خَابو خَش سفر يو بٌ نگايی

 .کردم باز رٍ یگانٌ سهت در ٍ زدم دٍر رٍ ناشین. شدم پیادى ٍ دادم تکَن سری

 حیاط دیدن با. کرد نگاى اطراف بٌ بعد ٍ نن بٌ اٍل ٍ کرد باز رٍ چشهاش کو کو اسهش شنیدن با
 :زد لب ٍ کشید بلندی يین عهَ، خَنٌ

 خَابیدم؟ کی نن رسیدیو؟_ 

 :گفتو ٍ خندیدم

 .خَابالَ خَابیدی راى کل شها بگیرم، فاکتَر رٍ اٍل ساعت یک اگر_ 

 .کنٌ نرتب سرش رٍ رٍ شالش تا کرد دراز دست آرٍم ٍ کرد غنچٌ رٍ لباش

 :زد لب بلندی صدای ٍ لبخند با. دٍختو زنعهَ بٌ رٍ نگايو خَنٌ، ٍرٍدی در شدن باز صدای با

 ...عهَت کٌ االنٌ تَ، بیا. اٍندی خَش جان؟ سپًر تَیی_ 

 .اٍند پایین تا دٍ یکی رٍ يا پلٌ ذٍق با بعد ٍ تعجب با اٍل ناشین، تَ یگانٌ دیدن با

 با. گرفت دستش تَ رٍ دستو چیزی ير از قبل ٍ سهتو اٍند ٍ شد پیادى. انداختو یگانٌ بٌ نگايی
 از ٍ غیرارادی کٌ نعلَنٌ خب انا نداشتو ازش رٍ حرکتی چنین انتظار ٍاقعا. کردم نگايش تعجب

 .کردى رٍ کار این استرس سر

 .کردیو طی رٍ زنعهَ سهت بٌ نَندى باقی قدم چند يو با ٍ نگفتو چیزی حال این با

 

 ••• یگانٌ# •••
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 تَ خفیفی درد. رفت نی تر باال قلبو ضربان شدم، نی تر نزدیک بًش کٌ قدم ير با ٍ نبَد دلو تَ دل
 يهٌ این از بعد شد نی نگٌ انا سهٌ برام يیجان بَد گفتٌ دکتر. کردم نی احساس ام سینٌ قفسٌ
 نشو؟ يیجانزدى ٍ کنو پیدا رٍ ٍاقعیو نادر سال

 زنی برای دلو یٌ ٍ تپیید نی نریو نانان برای دلو یٌ. بَدم قطبی دٍ يای آدم شبیٌ درٍن از راستش
 .بَد رٍم بٌ رٍ کٌ

 .آرانش ٍ داد نی اننیت بَی بغلش

 ٍ اٍندم خَدم بٌ بغلش، تَ رفتن فرٍ با. بَد شدى سلب ازم نریو، نانان رفتن با ٍقتٌ چند کٌ حسی
 این دیدن از سپًر لبخند ٍ ترکید صدا يو جفتهَن بغض. کردم حلقٌ بدنش دٍر رٍ دستام يو نن

 .شد تر عهیق ٍ عهیق صحنٌ

 

_______________ 

 

 کٌ کنو تشکر تا کردم باز لب. دادم قَرتش دٍغ کهی با ٍ خَردم سختی بٌ يو رٍ برنج قاشق آخرین
 .کردم نگاى جَن شیرین بٌ ٍ شد گرد چشهام جلَم، ای دیگٌ دیس گرفتن قرار با

 :زد لب ٍ گفت بلندی نَچ دید خَدش نتَجٌ رٍ نن نگاى تا

 يَم؟ نداری دٍست رٍ غذا این نکنٌ. دیگٌ بخَر خب نادر؟ چیٌ_ 

 :رسید دادم بٌ سپًر کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ زدم لبخندی

 ير ندارى رٍ غذا يهٌ این ظرفیت این! بابا دادی خَردش بٌ برنج کاسٌ سٌ. خدا رٍ تَ بسٌ زنعهَ؟_ 
 اینجَری کهٌ؟ گی نی تازى شکهش تَ چپَندی غذا يهٌ این حاال گنجشکٌ یٌ اندازى غذاییش ٍعدى
 !يـــا کنٌ نهی نگاى يو سرش پشت ٍ رى نی کنی
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 :گفت اخو با جَن شیرین ٍ خندیدن بقیٌ ٍ سپیرا

 نی دنبالش ننو رفت کٌ جا ير بشٌ جدا ازم ذارم نهی دیگٌ ایندفعٌ دخترم؟ برى کجا سپًر؟! عٌ_ 
 .رم

 .شد بلند دٍم بار برای جهع خندى حرف این با

 .دٍختو تکشَن بٌ تک خندٍن صَرت بٌ رٍ نگايو

 .خانَم شیرین نًایت در ٍ نادرش ٍ سپیرا بعد ٍ رستگار آقایَن يهٌ از اٍل

 کَتايی زنان ندت تَ بستو، عًد خَدم با نن ٍ دادن نی تشکیل رٍ نن جدید خانَادى اینا يهٌ
 .بشو اخت باياشَن

 نی ذٍقش تَ چقدر کردم نی صداش جَن شیرین نانان، جای بٌ ٍقت ير کٌ دیدم نی ٍضَح بٌ
 تهَم سنگین براش چقدر دید نی بغلش تَ رٍ نن نعذبیت ٍاقعیو، بابای کٌ ٍقتی حتی یا. خَرد
 .شد نی

 .شدنیٌ انا سختٌ درستٌ. کنو درست رٍ رفتارم بعدی برخَرد تَ دادم قَل خَدم بٌ

 رٍ شطرنج ٍ تلَزیَن بٌ غذا از بعد يهیشٌ نحل آقایَن ٍ خَردیو رٍ نايارنَن خندى ٍ شَخی با
 با يو رٍ نن گَشی نتاسفانٌ ٍ رفت سریع کٌ اٍند پیش براش فَری کار گَیا يو سپًر. آٍردن
 .شدن نگرانو نطهئنا ٍ گرفتن تهاس گَشیو با کلی تهنا ٍ تسها دیرٍز از کٌ دٍنستو نی. برد خَدش

 .گرفتو تهاس تهنا با ٍ گرفتو ازش رٍ سپیرا گَشی

 :گَشو تَ پیچید تهنا خَابالَد صدای

 بلٌ؟_ 

 !بیشعَر گشتی نی نن دنبال در بٌ در باید االن خَابیدی؟. بال ٍ بلٌ_ 
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 کردی؟ بیدار خَاب از ننَ بازم تَ یگانٌ؟_ 

 :گفت ای بانزى لحن با کٌ دادم سر حرص سر از ای خندى

 حاال آفت؟ بٌ چٌ ٍ بو بادنجَن. نیستو چل ٍ خل داداشو نحل کٌ نن آخٌ خب. نکن قًر حاال_ 
 کرد؟ پارى صدجَر خَدشَ دیرٍز از داداشو کٌ بَدی گَری کدٍم

 :گفتو ٍ زدم زدنش حرف لحن بٌ لبخندی

 .عزیز پیش رفتو دیرٍز_ 

 :گفت ٍ شد جدی صداش یًَ

 چیشد؟ نن؟ جان_ 

 :زدم لب شیطنت با ٍ خندیدم

 .شد چلَ گرفتو آبشَ_ 

 :گفت حرصی ٍ کشید ای کالفٌ اٍف

 نٌ؟ یا گی نی_ 

 قطع رٍ تهاس رنگارنگ فحش چندتا شنیدن از بعد آخر در ٍ کردم تعریف براش رٍ اتفاقات تهام
 .کردم

 .اٍند باال سپًر کٌ يا پلٌ سهت برم خَاستو ٍ اٍندم بیرٍن اتاق از

 :زدم لب ٍ انداختو سرتاپاش بٌ نگايی تعجب با

 !برگشتی؟ چرا_ 

 :زد لب تلخی با
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 ناراحتی؟_ 

 :گفتو ٍ کردم نگايش تعجب با

 ...نن نٌ_ 

 .گذشت کنارم از حرفی يیچ بدٍن ٍ کرد بلند سکَت نشَنٌ بٌ رٍ دستش

 خالی نن سر چرا بَد ناراحت دیگٌ جای از کرد؟ يهچین چرا. نَند خیرى خالیش جای بٌ نگايو
 کرد؟

 :شد بلند خانَم شیرین صدای پذیرایی، بٌ رسیدن با. اٍندم پایین يا پلٌ از ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .اینجا بیا عزیزم؟ اٍندی_ 

 .نشستو سپیرا کنار ٍ رفتو سهتشَن نحَی لبخند با

 :زد لب ٍ سپرد دستو بٌ رٍ سفید آلبَم یٌ سپیرا نانان

 .بَدی بانزى بچگی از ناشاهلل. جان یگانٌ تَئٌ عکسای_ 

 .گرفتو ازش رٍ آلبَم کَتايی، تشکر با ٍ زدم جَری ٍ جهع لبخند

 

 نگاى سپًر بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم پلٌ، رٍی سریع يای قدم صدای با کٌ بَدم آلبَم زدن ٍرق نشغَل
 :زدم لب ٍ دٍختو سپیرا بٌ رٍ نگايو. بیرٍن زد خَنٌ از کَتايی خداحافظی با. کردم

 بَد؟ اینجَری سپًر چرا_ 

 :زد لب شیطنت با ٍ کرد باد رٍ لپاش

 گـــذشت؟ خَش شهال. باشی داشتٌ خبر باید بًتر شها! ٍاال دٍنو نی چٌ_ 
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 .کردم نحارش ای دیٍَنٌ ٍ خندیدم

 سپیرا ٍ نن تَسط کٌ خَشرنگی چای با ٍ بَد کردى درست خَنگی کیک عصرٍنٌ برای جَن شیرین
 .خَردیهش شد، ریختٌ

 .کردن رفتن عزم اش خانَادى ٍ سپیرا کٌ بَد عصر چًار حدٍدا ساعت

 زدم خَنٌ از خانَم شیرین يای اصرار تهام برخالف لباسو، پَشیدن از بعد ٍ شدم بلند يو نن
 .بیرٍن

 . داشتو نیاز تنًایی ٍ رٍی پیادى کهی بٌ

 .شیرینش ٍ تلخ اتفاقات بٌ گذشتٌ، بٌ. کردم نی فکر ٍ داشت نی بر کَتاى يای قدم راى تَ

 ...بیَفتٌ بَد نهکن کٌ شیرینی ٍ تلخ اتفاقات بٌ آیندى، بٌ

 بَدم؟ تقدیر این کجای نن

 سپًر، دیدن با کٌ بگذرم بًش تَجٌ بی خَاستو ٍ انداختو بًش نگايی نیو ناشینی، بَق صدای با
 .رفتو سهتش بٌ

 :زدم لب ٍ انداختو بًش نگايی نیو. شدم سَار ٍ کردم باز رٍ جلَ سهت در

 .سالم_ 

 ازش رٍ گَشی ٍ کردم کَتايی تشکر. کشید بیرٍن رٍ گَشیو جیبش تَ از ٍ داد تکَن سری حرف بی
 .کرد حرکت حرفی يیچ بدٍن. گرفتو

 :پیچید گَشو تَ خشدارش صدای

 خَنٌ؟ ری نی_ 
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 يهیشٌ برخالف نالیو اينگ. داد ادانٌ رانندگیش بٌ ٍ داد تکَن سری کٌ گفتو آرٍنی اٍيَم
 :گفتو سپًر بٌ رٍ بعد ٍ کردم قطعش ٍ بردم پخش سهت رٍ دستو. ریخت نی يو بٌ رٍ اعصابو

 ...آخٌ شدى؟ چیزی_ 

 :گفت عصبی ٍ حرفو ٍسط پرید

 .نشدى چیزی_ 

 .نگو چیزی نتَنستو انا شدى چیزی کٌ شدم نطهئن برخَرد این با

 .سهتو برگشت ٍ شد کالفٌ تا نَندم خیرى رخش نیو بٌ اینقدر ٍ سهتش چرخیدم کانل

 چیٌ؟_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .شدى چی بگَ! بگی باید تَ_ 

 :زد لب لب زیر نشتش، تَ فرنَن فشردن با ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو

 .کنٌ نی درد سرم_ 

 .سهتش گرفتو ٍ کشیدم بیرٍن تَش از ژلَفن یٌ سختی بٌ ٍ انداختو کیفو بٌ نگايی نیو

 :گفت ٍ انداخت دستو داخل قرص بٌ نگايی نیو

 .شٌ نی خَب بخَابو. نیست الزم_ 

 :گفتو بالفاصلٌ ٍ انداختو خیابَن بٌ نگايی

 .کن استراحت خَنٌ برٍ ٍ کن پیادى جایی یٌ رٍ نن خب_ 
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 بٌ رٍ لبش ٍ کشید پیشَنیش بٌ دستی دقیقٌ چند از بعد. نگفت چیزی ٍ انداخت بًو چپی نگاى
 :زد لب باالخرى انا داشت تردید. گرفت دندٍن

 .رسَنهت نی خَدم بعد کنیو استراحت یکو. خَدم خَنٌ برم نن نداری کاری خَنٌ اگٌ_ 

 :زدم لب سریع ٍ فکر بدٍن

 .بریو نیست، نشکلی_ 

 با ٍ گذرٍندم نظر از رٍ خیابَنا. چرخَند دستش تَ رٍ فرنَن ٍ نشست لبش کنج کجی لبخند
 .برگشتو سپًر سهت بٌ ناشین، ایستادن

 .رفتیو بزرگ ساختهَن یٌ سهت بٌ ٍ شدیو پیادى

 نن خَنٌ بٌ نسبت. شدیو ٍارد ٍ رفتیو رايرٍ تٌ آسانسَريای سهت بٌ ساختهَن، البی از گذشتن با
 نًو نن برای کٌ بَد چیزی تنًا چیزا این. انداختو باال ای شَنٌ. بَد تر باکالس ٍ تر شیک خیلی
 .نبَد

 .شد پیادى نن از بعد يو سپًر ٍ شدم خارج آسانسَر، ایستادن با

 باز رٍ در. رفت رنگ ای قًَى دريای از یکی سهت بٌ ٍ کشید بیرٍن شلَارش جیب از کلید دستٌ یٌ
 .شد ٍارد خَدش بعد ٍ تَ برم نن تا شد ننتظر ٍ کرد

 کٌ سپًر، تلخ عطر ٍ بَدن پذیرایی داخل قرنز يای دیَارکَب کرد، جلب رٍ ام تَجٌ کٌ چیزی اٍلین
 .بَد کردى پر رٍ خَنٌ

 .انداختو اطراف بٌ نگايی نیو ٍ کشیدم عهیق نفس یٌ
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 سهت برگردم خَاستو. برم جلَ نتَنستو بعد بٌ جایی یٌ از کٌ حدی در. بَد تاریک حد از بیش خَنٌ
 .کرد رٍشن رٍ برق ٍ شد رد کنارم از ای دیگٌ دست ٍ نشست پًلَم رٍی دستی کٌ سپًر

 لعنت کردم قبَل رٍ پیشنًادش اینکٌ برای خَدم بٌ دلو تَ ٍ کردم دٍر ازش رٍ خَدم سریع
 . بَد لَکسی ٍ قشنگ خَنٌ. چرخَندم خَنٌ تَ رٍ نگايو. فرستادم

 :گفت بلندی صدای با ٍ رفت آشپزخَنٌ سهت بٌ سپًر

 خَری؟ نی چی_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .يیچی_ 

 .رسید گَش بٌ شیطَنش صدای

 لَاشک؟ حتی_ 

 .شدم خو کهر تا ٍ رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ. رفت غنج دلو تٌ يو اسهش شنیدن از

 :پرسیدم يیجان با

 کَ؟_ 

 لب خندى با گرفتو نی ازش کٌ يهَنطَر ٍ رفتو سهتش بٌ. داد تکَن دستش تَ لَاشکارٍ خندى با
 :زدم

 !بخَری لَاشک خَرى نهی بًت_ 

 :گفت شیطنت با

 .دارن دٍست خیلی دخترام دٍست انا نٌ، کٌ نن_ 

 



 272                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 سرش ٍ خندید کٌ گفتو کشداری اٍيَم ٍ نشَندم لبو کنج تصنعی لبخند. پرید ذٍقو جانیٌ صدم در
 .صَرتو تَ کرد خو رٍ

 ...حالــــا خب شد؟ حسَدیت_ 

 :گفتو حرصی ٍ کردم نازک چشهی پشت

 بشٌ؟ حسَدیو چرا. نخیرشو_ 

 دکهٌ سهت بٌ دستش ٍ کرد باز رٍ تنش نردٍنٌ پیراين آستین يای دکهٌ. نگفت چیزی ٍ خندید
 .زدم بیرٍن آشپزخَنٌ از آرٍم ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو کٌ رفت جلَش يای

 دیَار رٍ کٌ بزرگی LED رٍی بٌ رٍ قرنز ٍ نشکی يای کاناپٌ. چرخَندم پذیراییش تَ رٍ نگايو
 .اٍند نی چشو بٌ بزرگی بیلیارد نیز پذیرایی، طرف یٌ ٍ داشت قرار بَد شدى نصب

 از خبر داشت، قرار آشپزخَنٌ ٍرٍدی کنار کٌ کَچیکی بار نیز ٍ بَد کو نعهَل حد   از بیش خَنٌ نَر
 .داد نی جَرٍاجَری تفریحات

 کٌ يا در از یکی سهت بٌ. بَد باز پیراينش باالی دکهٌ تا دٍ. دٍختو بًش رٍ نگايو سپًر، اٍندن با
 :گفت حال يهَن تَ ٍ رفت باشٌ اتاق دادم نی احتهال

 یخچال تَ از خَاستی يو چیزی. خالیٌ بقلی اتاق کنی استراحت خَاستی اگر. خَابو نی یکو نن_ 
 .بردار

 :گفت لبخند با ٍ عقب برگشت قدم یٌ آخر لحظٌ انا تَ رفت کٌ گفتو لب زیر ای باشٌ

 .سپیراست نال_ 

 :گفتو تعجب با

 چی؟_ 
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 :داد ادانٌ دستو تَی لَاشک بٌ کَتايی اشارى با ٍ خندید گلَ تَ

 .سپیراست نال. گو نی رٍ لَاشکا_ 

 .اتاق تَ رفت بدى بًو زدن حرف نًلت اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 .برگشت ذٍقو ٍ شد باز نیشو

 .خَردم لَاشکارٍ کنان نلَچ نلچ ٍ راحت خیال با

 بٌ ٍ شدم بلند ضعف، احساس با بعد ٍ کردم سرگرم گَشیو با رٍ خَدم کهی شدنش تهَم از بعد
 .رفتو آشپزخَنٌ سهت

 دينو داخل ٍ برداشتو بادٍم یٌ نیز، رٍی کَچیک ظرف رٍی از. بزنو یخچال بٌ دست نشد رٍم
 .شد نچالٌ صَرتو دينو، تَی تلخش نزى پیچیدن با کٌ گذاشتو

 :گفتو لب زیر حرص با

 .ٍسایالت ٍ خَنٌ این با بزنن گندت_ 

 بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کشیدنش بیرٍن رنگی، نشکی بطری دیدن با ٍ کردم باز رٍ کابینت اٍلین در يَل
 .خَردم ازش قلَپ چند نفس یٌ ٍ کردم باز رٍ درش نحتَیاتش،

 با بدم، نشَن ٍاکنشی بخَام اینکٌ از قبل ٍ شد حبس ای لحظٌ برای نفسو پام، تا سر سَختن با
 .رفتو پذیرایی سهت بٌ گَشیو، زنگ صدای شنیدن

 

 ••• سپًر# •••
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 قدم. کردم نگاى بًش تعجب با. دٍختو یگانٌ بٌ رٍ نگايو ٍ برداشتو چشهو از رٍ دستو در صدای با
 .کرد نگايو لبخند با ٍ اٍند سهتو بٌ قدم بٌ

 .بَد باز نیَن در یکی نانتَش يای دکهٌ ٍ نبَد سرش رٍ شالش

 :زدم لب آرٍم ٍ شدم خیز نیو تخت رٍ

 خَبی؟_ 

 .انداخت تخت رٍ نن کنار رٍ خَدش بدى بًو جَابی اینکٌ بدٍن ٍ خندید

 پیشَنیش رٍ رٍ دستو ٍ رٍش شدم خو. بَدم عاجز عجیبش حالتای درک از ٍ بَد کردى قفل نغزم
 .نشَند دستو پشت ای بَسٌ ٍ کشید رٍ دستو کٌ گذاشتو

 .خَدش سهت کشید رٍ گردنو ٍ کرد حلقٌ گردنو دٍر رٍ دستش سریع کٌ کشیدم رٍ دستو اخو با

 :زد لب ای کشیدى لحن ٍ خندى با کٌ بگو چیزی کردم باز لب

 گــــذرى؟ نی بد بًت نن بــغل تَ نــگٌ کجـــا؟_ 

 :گفتو عصبی ٍ کردم جدا ازش رٍ خَدم حرصی. کردى غلطی چٌ فًهیدم دينش بَی از

 دیٍَنٌ؟ خَردی چی_ 

 :گفت ٍ کرد نازک چشهی پشت ناز، با ٍ زد گَشش پشت رٍ کَتايش نَيای

 .سپًر سَخــتو... بَد تلخ خیلی. دٍنو نهی_ 

 .بشٌ بلند تا کشیدم رٍ دستش ٍ کشیدم نَيام بین دستی

 ناگًانی ٍ زد  دلفریبی لبخند لبام، بٌ کَتايی نگاى با ٍ ایستاد نقابلو حال بی بلند، نَچ یٌ از بعد
 .برد بین از رٍ فاصلٌ ٍ کرد بلند رٍ سرش
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 خَاستو بعد ٍ شدم خیرى اش بستٌ چشهای بٌ شَکٌ اٍل لبام، رٍی لباش خیسی ٍ گرنا حس از
 .افتاد يو رٍ چشهام گردنو، دٍر دستاش حرکت با کٌ بشو جدا ازش

. آٍرد نی در خَدش از نانفًَنی يای صدا  ٍ کشید نی خط گردنو رٍی بلندش نسبتا ناخَنای
 .ضعفو نقطٌ رٍ بَد گذاشتٌ دست ناخَاستٌ

 .کردم جدا ازش رٍ سرم ای ذرى ٍ گرفتو رٍ خَدم جلَی سختی بٌ

 تعجب با. اٍند چشهو بٌ کٌ بَد چیزی اٍلین گریَنش، چشهای انا کنو بارش چیزی خَاستو
 :زد لب ٍ خندید گریٌ بین کٌ کردم نگايش

 .نیستو قاتل... نن ٍلی... بَد نن تقصیر... کٌ ببخشید... ببخشـ... بب_ 

 ٍ نگفت چیزی انا کردم نگايش ننتظر ٍ دٍختو چشو قرنزش لبای بٌ اخو با ٍ شد تیز گَشام
 .کرد خو يام سینٌ سهت بٌ رٍ سرش

 بعد ٍ ٍ کشیدم نَيام بین دستی. بیاد در اشکش بَسیدن حین در کٌ شدى باعخ چی دٍنستو نهی
 .کرد نی زنزنٌ چیزيایی لب زیر ٍ بارید نی چشهاش. کردم حلقٌ یگانٌ دٍر

 این ٍ خَرد نی گردنو بٌ داغش يای نفس. بردم نَياش بین رٍ سرم ٍ فشردنش خَدم بٌ نحکو
 .بشٌ نَرنَرم شد نی باعخ

 .خَابید بغلو تَ خهاری شدت از دقیقٌ چند از بعد یگانٌ

 .رفتو حهَم سهت بٌ ٍ گذاشتهش تخت رٍ آرٍم

 !شد خَابیدنی چٌ

 حَلٌ کَتاى، دٍش یٌ با ٍ بردم باال کهی رٍ آب درجٌ دقیقٌ، چند از بعد ٍ سرد آب دٍش زیر رفتو
 .اٍندم بیرٍن حهَم از پیچ
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 .نرفت بیرٍن سرم از یگانٌ حرفای فکر يو جانیٌ یٌ حهَم تَ

 ٍ صَرتش رٍ چکید خیسو نَيای از آب قطرى چند. سهتش شدم خو ٍ رفتو تخت سهت بٌ
 رٍ نگايش سریع لختو، باالتنٌ دیدن با ٍ کرد نگايو تعحب با اٍل نن، دیدن با. کرد باز رٍ چشهاش

 .نشست ٍ گرفت ازم

 .خندیدم

 !داد؟ نی دست بًش حالی چٌ بَد کاری چٌ انجام حال در پیش ساعت یک دٍنست نی اگر یعنی

 

 :گفت ای بانزى ٍ شاکی لحن با. شدم خیرى چشهاش بٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ یگانٌ نعترض صدای با

 جلَ؟ اٍندی اینقدر کٌ خَای نی چی. تر عقب برٍ_ 

 .شدم تر نزدیک بًش یکو ٍ خندیدم

 :زدم لب شیطنت با

 .ازم خَاستی نی پیش ساعت چند تَ کٌ چیزی يهَن_ 

 :گفت نتعجب با جانیٌ چند از بعد. شد خیرى بًو ٍ کرد گرد رٍ چشهاش تعجب با

 !شو نهی ننظَرت نتَجٌ_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 نیست؟ یادت چیزی کنو باٍر_ 

 

 ••• یگانٌ# •••
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 يهچنین شد نهی باٍرم. شدم نی تر سرخ ٍ سرخ شد نی خارج سپًر دين از کٌ ای کلهٌ ير با
 اذیتو ٍ گذاشت سرم بٌ سر چقدر سپًر کٌ بهاند. داد نی نشَن اینطَر شَايد انا باشو کردى کاری
 ...کرد

 .ببرم بین از رٍ درد این شدى کٌ يرطَر خَاست نی دلو ٍ کرد نی درد سرم

 يای تعریف از انا، اٍند نهی یادم چیزی اینکٌ با. داشتو يو شیرین حس یٌ خجالت بر عالٍى
 ...سپًر

 حَلٌ. دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو ٍ رفتو تشر ام نسخرى افکار برای کنو؟ نی فکر چی بٌ دارم نن
 اش چًرى ای دیگٌ زنان ير از بیشتر ، براقش ٍ خیس نَيای ٍ بَد پَششش تنًا ، کهرش دٍر سفید

 .بَد کردى خَاستنی ٍ جذاب رٍ

 بیرٍن سریع سپًر. شدم بلند تخت رٍ از کرختی با ٍ گرفتو سرم بٌ رٍ دستو گَشیو، زنگ صدای با
 .چسبَندم گَشو بٌ رٍ گَشی ٍ کردم تشکر ازش لب زیر. آٍرد رٍ گَشیو ٍ رفت

 الَ؟_ 

 کجایی؟. دخترم سالم_ 

 .گزیدم لب ٍ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو

 :گفتو آرٍم

 چطَر؟. بیرٍنو... نن... سالم_ 

 :گفت ٍ کرد نن نن کهی
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 کٌ بدم اطالع خَاستو راستش. عزیزم شدم نگرانت ندادی جَاب انا گرفتو تهاس خَنٌ تلفن با_ 
 .خاتَن خَنٌ بریو رٍ انشب نیستی، خستٌ اگر

 :گفتو کالفٌ ٍ فشردم نحکو رٍ گیجگايو

 کیٌ؟ خاتَن_ 

 . رفت اتاق گَشٌ چَبی پارتیشن سهت بٌ بَد، نن بٌ تَجًش اینکٌ با دست بٌ لباس سپًر

 :رسید گَش بٌ کَتايی خیلی نکخ از بعد خانَم شیرین صدای

 .پدرت نادر  . بزرگتٌ نادر خانَن_ 

 :پرسید آرٍم کٌ گفتو کشداری اٍيَم

 ریو؟ نی دیگٌ رٍز یٌ بگو بًشَن؟ بگو چی_ 

 :زدم لب صداش در نًفتٌ ذٍق دیدن با سردردم، بٌ تَجٌ بدٍن

 .ریو نی انشب نَافقید شها اگر. نیست نشکلی_ 

 .کرد قطع سریع بعد ٍ کرد خَشحالی ابراز ذٍق، با خانَم شیرین

 نردٍنٌ صدای شنیدن با کٌ بَد خَدم حال تَ. دٍختو چشو گَشی سیاى صفحٌ بٌ نحَی لبخند با
 .برگشتو سریع ٍ کشیدم بلندی يین گَشو، کنار ای

 :پرسید ٍ کشید گردنش پشت بٌ رٍ دستش خندٍن سپًر

 ترسَندنت؟_ 

 .گذرٍندم پاش تا سر از رٍ نگايو ٍ دادم تکَن تاسف بٌ سری کردم، نًهَنش ای غرى چشو

 .بَد تنش سفید نشکی کَتاى آستین تیشرت یٌ بار این ٍ بَد پاش جین شلَار يهیشٌ نحل
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 .شدم خارج اتاق از ٍ رفتو حجیهش بازٍيای بٌ ای غرى چشو

 خَابیدى اینًهٌ نن. داد نی نشَن رٍ شب نٌ ساعت. نَند باز دينو ساعت، بٌ کَتايی نگاى با
 !بَدم؟

 :سهتش برگشتو سپًر صدای با

 گفت؟ نی چی بَد؟ زنعهَ_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 !نانی خاتَن یٌ خَنٌ بریو قرارى_ 

 .خَرد گرى يو تَ اخهاش کو کو بعد ٍ کرد نگايو تعجب با

 جیبش تَ رٍ دستش ٍ دٍخت يو بٌ لب ، گَشیش زنگ صدای پخش با کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب
 کرد فرٍ

 

 .داد جَاب سریع صفحٌ، بٌ نگايی با گَشی، کشیدن بیرٍن با

  نانان؟ جانو_ 

... 

 چی؟ برای_ 

... 

 :زد لب کَتايی نکخ با ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 .باشٌ_ 
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... 

 .خَدنو خَنٌ_ 

... 

 . یارنش نی یگانٌ دنبال رم نی خَدنو. دارم کار جایی یٌ نن دنبالو؟ بیاید چرا. نٌ نٌ_ 

... 

 .خداحافظ ، نانان باشٌ_ 

 :گفتو سینٌ بٌ دست گَشی کردن قطع با

 !نیست خَبی کار درٍغ_ 

 :درآٍرد رٍ ادام ٍ ایستاد سینٌ بٌ دست خَدم نحل

 .نیست خَبی کار يو کردن فَضَلی_ 

 :گفتو لب زیر ٍ کردم نحارش ای غرى چشو

 .ننکر از نًی ٍ نعرٍف بٌ انر پای بذارش تَ. نبَد فَضَلی_ 

 :زد لب ٍ گفت بلندی آيان خندى با ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 گر؟ نالنت فرشتٌ شد یًَ پیش ساعت چند رجیو   شیطان کٌ شدى چی اٍنَقت_ 

 ساعت چند اٍن خَاد نی کی تا نیست نعلَم کنٌ؟ نی ٍل نگٌ. انداختو پایین رٍ سرم ٍ گزیدم لب
 . بیارى رٍم بٌ رٍ،

 :زد لب داد ٍل کاناپٌ رٍ خَدشَ کٌ يهَنطَر ٍ خندید گلَ تَ خجالتو، دیدن با

 کنی؟ درست چیزی یٌ بلدی_ 
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 :گفتو تعلل با ٍ کشیدم گردنو بٌ رٍ دستو

 چی؟_ 

 :گفت تفاٍت بی ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 .کنی درستش خَب بلدی کٌ چیزی ير قًَى چای داغ؛ نَشیدنی یٌ. باشٌ چی کنٌ نهی فرق_ 

 فنجَن تا دٍ با دقیقٌ چند از بعد جَش، قًَى لطف بٌ ٍ رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ دادم تکَن سری
 .برگشتو قًَى

 .کرد نزى نزى ٍ برداشت رٍ قًَى فنجَن. نشستو رٍش بٌ رٍ ٍ گذاشتو نیز رٍ رٍ يا قًَى

 :زد لب بَد شدى خیرى زنین بٌ کٌ يهَنطَر دقیقٌ چند از بعد

 یادتٌ؟ رٍ انیرعلی_ 

 :زدم لب نکخ کهی با

 خَشکلٌ؟ پسر يهَن_ 

 .زدم نهایی دندٍن لبخند ٍ کردم جهع رٍ خَدم کٌ انداخت بًو بدی نگاى

 :داد ادانٌ ٍ گرفت ازم رٍ نگايش

 .بشٌ نزدیک بًت کٌ نذاری ٍ نشی نزدیک بًش کن سعی_ 

 .پیچید دلو تَ نحَی ذٍق شٌ نی نحسَب يو نن پسرعهٌ االن پسر اٍن اینکٌ یادآٍری با

 نی چشو بٌ کٌ بَد چیزی اٍلین نرتبش ریش تٌ ٍ سفید صَرت. بَد ای بانزى ٍ خَشکل پسر ٍاقعا
 .کرد نی تَجٌ جلب رٍشنش ٍ ای تیلٌ چشهای ٍ بَد تر کَتاى قدش سپًر بٌ نسبت. اٍند
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________ 

 

 بدٍن يو، در يای اخو با. دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو سفید، بزرگ در یٌ جلَی ناشین ایستادن با
 .شد پیادى ببرى، داخل رٍ ناشین اینکٌ

 ٍ شغل سپًر از رٍزی یٌ باشٌ یادم. انداختو بَد ٍاضح در پشت از کٌ ای خَنٌ بٌ رٍ نگايو
 احساس رٍ چیزی کهبَد نریو نانان کنار ٍ اٍلو خانَادى تَ درستٌ. بپرسو رٍ خانَادى این سرگذشت

 !بَد نن تصَرات از فراتر چیزی یٌ رستگار، خانَادى تَ زندگی انا داشتیو، نرفًی زندگی ٍ نکردم

 

 بٌ ٍ شد پیادى ناشین از خانَم شیرین. رفتیو سهتشَن بٌ زنعهَ، ٍ نانان يهزنان رسیدن با
 .بَسید رٍ صَرتو ٍ کشید بغلش تَ آرٍم رٍ نن. اٍند سهتهَن

 .کردم نی عادت باید انا بَد سخت برام

 :زدم لب تعلل با

 .نانان... سالم_ 

 :زد لب نبًَت. دٍخت چشو لبام بٌ اشک ٍ شَق با

 !کن تکرار دیگٌ بار یٌ_ 

 .شدم پیشقدم کردنش بغل برای کٌ بَدم نن بار این ٍ خندیدم

 سختی بٌ آرانشش، حفظ برای بابا اخطار با ٍ کرد خدارٍشکر ٍ بَسید بار چند رٍ صَرتو ذٍق با
 .کرد کنترل رٍ خَدش

 



 283                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 یک يای ریش ٍ سفید پَست ٍ جَگندنی نَيای با بَد سالٌ يشت ٍ چًل حدٍدا نرد یٌ نن پدر
 .پرٍفسَری ٍ دست

 يَیدا رٍ رسهیش ٍ نقتدر شخصیت دٍر، از ٍ اٍند نی بًش حد از بیش تنش نشکی شلَار کت
 .کرد نی

 

 نیَند آندگَیی خَش برای کسی انتظارم خالف بر. رفتیو داخل سهت بٌ سپیرا شَنٌ بٌ شَنٌ
 .بیرٍن

 نگفتو چیزی حال این با کرد، رٍ عزیز گرم آغَش يَای دلو ناخَاستٌ ٍ خَرد ذٍقو تَ کهی راستش
 .رفتو باال شکل دایرى يای پلٌ از ٍ

 آخرین ترتیب بٌ سپًر آخر در ٍ نن ٍ سپیرا. داخل رفتن زنعهَ ٍ نانان بعدش ٍ عهَ ٍ بابا اٍل
 .گذشتیو ٍرٍدی در از کٌ بَدیو نفری

 شدن ٍارد با. بَد طالیی ٍ سفید از ترکیبی سراسر خَنٌ. بهَنٌ باز دينو بَد نَندى کو خَنٌ، دیدن با
 پلٌ طرف، دٍ از ٍ کرد نی جدا بزرگ پذیرایی از رٍ ٍرٍدی کَتاى پلٌ تا دٍ قدم، چند گذشت از بعد ٍ

 .بَد نتصل باال طبقٌ بٌ بلندی نارپیج يای

 نی قدنتشَن ٍ زیبایی کٌ بَد شدى حک يایی نَشتٌ ٍ سلطنتی يای عکس قاب يا دیَار رٍی
 .باشٌ پیش سال چندین نال تَنست

 .برگشتو سهت اٍن بٌ سریع رسید، گَش بٌ چپو سهت از کٌ صدایی با

 .بَد قشنگی خیلی نهای ٍاقعا
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 نی چشو بٌ کٌ بَد چیزی اٍلین شد، نی ننتًی باغ بٌ کٌ پردى بدٍن دیَاری سراسر ٍ بزرگ پنجرى
 نقابل شکست، نی رٍ خَنٌ سکَت ایش گًَارى حرکت صدای کٌ رنگی ای قًَى راک صندلی. اٍند
 .داشت قرار ای شیشٌ دیَار

 نی نحکهش، ٍ نقتدر صدای بٌ تَجٌ با انا ببینو رٍ اش چًرى تَنستو نهی بَد نا بٌ پشتش چَن
 .بچینو ذينو تَ ازش تصَراتی یٌ تَنستو

 .سیندرال نانادری یا ٍ ُاز شًر جادٍگر نحل شخصیتی یٌ نحال

 !تاخیر با يهیشٌ، نحل_ 

 لب رفت نی سهتش بٌ کٌ يهَنطَر تصنعی، لبخند با ٍ برداشت سرش از رٍ نشکیش چادر زنعهَ
 :زد

 !نَندى خیلی شب آخر تا. رٍشنٌ کهی فعال يَا! کٌ نشد دیر. خاتَن سالم_ 

 .کرد نکخ نن رٍی آخر در ٍ گذرٍند نظر از رٍ يهٌ. سهتهَن برگشت ٍ شد بلند حرفی، بدٍن خاتَن

 :زدم لب آرٍم ٍ دادم قَرت سختی بٌ رٍ دينو آب

 .سالم_ 

 :زد لب اٍند سهتو بٌ کٌ يهَنطَر ٍ داد تکَن جَابو در سری

 درستٌ؟. باشی یگانٌ باید_ 

 :گفت تندی لحن با ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش کٌ دادم تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری

 ؟... نشنیدم_ 

 :زدم لب اخو با خَدش نحل ٍ انداختو بقیٌ ٍ سپًر بٌ نگايی نیو

 . بلٌ_ 
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 :گفت رفت نی نخصَصش صندلی سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ کرد زنزنٌ ای خَبٌ

 .باشی ننصب این الیق انیدٍارم. اٍندی خَش نا خانَادى بٌ_ 

. انداخت نی شاى دٍران تَ ساٍاک یاد رٍ نن رفتارش این. شدم خیرى بًش پشت از اخو با
 .تلخ ٍ جدی يهَنقدر

 دٍنستو، نی بعید ازش کٌ لبخندی با صندلیش، رٍی نشستن با خاتَن. فشردم يو بٌ رٍ لبام
 :زد لب عرٍساش ٍ پسرا بٌ خطاب

 .بنشینید ایستادید؟ چرا_ 

 يای نبل سهت بٌ يو با. دٍختو چشو سپیرا بٌ ٍ برگشتو عقب بٌ کهرم، رٍی دستی نشستن با
 .نشستیو آرٍم ٍ رفتیو رنگ شیری سلطنتی

 .شد نشغَل ٍ کشید بیرٍن جیبش از رٍ نَبایلش گَشی ٍ نشست تکی نبل یٌ رٍی يو سپًر

 کنار کَچیک نیز رٍی رٍ اٍن بعد ٍ کرد گذاری عالنت کرد نی نطالعٌ کٌ رٍ کتابی طهانینٌ با خاتَن
 .گذاشت دستش

 :زد لب عهَ ٍ بابا بٌ رٍ نا، بٌ تَجٌ بدٍن

 رى؟ نی پیش خَب يا کار خبر؟ چٌ_ 

 .کنو دٍر زن این از رٍ فکرم کردم سعی ٍ دٍختو اطراف بٌ رٍ بححشَن،نگايو بٌ تَجٌ بی

 عاجز عزیز با زن این نقایسٌ از حتی! بَد درک غیرقابل برام ٍاقعا جدیت ٍ خشَنت از حجو این
 .بَدم

 .داشت نرگ فرشتٌ بٌ زیادی شبايت اندام، الغر زن این ٍ بَد فرشتٌ یٌ عزیز
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 طرف تصَرات تهام سردش، ٍ آبی چشهای انا بَد کردى نعصَم رٍ صَرتش سفیدش تهانا نَيای
 بٌ نشکی لباس یٌ. کرد نی تکهیلش ریزش ٍ کشیدى يای لب ٍ بلند قد. ریخت نی يو بٌ رٍ نقابل
 .نشکی شلَار یٌ ٍ طَسی کَتاى تَنیک یٌ بلکٌ رنگارنگ، ٍ شاد لباس یٌ عزیز، نحل نٌ. بَد کردى تن

 

 .دیکتاتَر زن یٌ. بَد عجیبی زن ٍاقعا

 

 این بٌ دست، بٌ شربت سینی کٌ دٍختو ای ریزجحٌ دختر بٌ رٍ نگايو آرٍنی، يای قدم صدای با
 .اٍند نی سهت

 خیرى بًو ذٍق با رسید کٌ نن بٌ. شد شیرینی ٍ شربت پخش نشغَل کَتايی، ٍ آرٍم سالم از بعد
 .گفت آند خَش بًو ٍ شد

 سپًر بٌ رٍ نگايو اف، اف صدای با کٌ بَدم خاتَن نحَ ٍ کردم نزى ذرى ذرى رٍ پرتقالو شربت
 حرف یاد انیرعلی، ٍرٍد با انا باشیو خَدنَن فقط کردم نی فکر. کردم نگايش سَالی ٍ دٍختو
 ...ٍ نباشو انیرعلی دٍر بَد گفتٌ. افتادم سپًر

 ٍ رفت بابا ٍ عهَ سهت بٌ بعد ٍ بَسید رٍ دستش ٍ رفت خاتَن سهت بٌ يهٌ، از اٍل انیرعلی
 .کرد علیک ٍ سالم باياشَن

 بٌ بلندی، پاشنٌ يای کفش تق تق صدای با. کرد سالم نن بٌ نفر، آخرین ٍ نرفت سپًر سهت بٌ
 .برگشتو عقب
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 بٌ نگايی نیو بدٍن. بارید نی يو برداشتنش قدم ندل از حتی غرٍر. برگردٍندم عقب بٌ رٍ سرم
 کَتايی سالم ٍ داد تکَن سر بقیٌ برای يهَنجا از ٍ کرد رٍبَسی ٍ رفت خاتَن سهت بٌ جهع،
 .کرد زنزنٌ

 :گفت حرصی ٍ سهتو کرد خو رٍ سرش سپیرا

 نی تسلیت بًت بیخَدی نَجَد يهچنین با آشنایی برای شخصا. عزیزم بزرگهَنٌ عهٌ عجَزى این_ 
 .گو

 .خندیدم آرٍم ٍ گذرٍندم نظر از رٍ حرصش از شدى سرخ صَرت

 .رفتیو باال طبقٌ سهت بٌ لباس تعَیض بًَنٌ بٌ دقیقٌ چند از بعد

 پلٌ نقابل کٌ جَری ٍ جهع پذیرایی دیدن با انا بَد اتاق کلی با بزرگ رايرٍی یٌ باال طبقٌ از انتظارم
 .رفت بین از تصَراتو داشت، قرار يا

 .رفتیو يا اتاق از یکی سهت بٌ ٍ کشید رٍ دستو سپیرا

 نگايی ٍ کشیدم بیرٍن زرشکیو کیف از رٍ، بَدیو رفتٌ خَنٌ بٌ برداشتنش برای سپًر با کٌ رٍ لباسی
 .انداختو بًش

 .بَدم راضی انتخابو این از ٍ بَدم برداشتٌ ای پَشیدى لباس سپًر، يشدار خاطر بٌ

 یٌ. انداختو سپیرا بٌ نگايی آینٌ تَ از. ایستادم قدی آینٌ جلَی ٍ کردم تنو رٍ ای سرنٌ لباس
 .اٍند نی بًش نًایت بی کٌ بَد پَشیدى گلبًی کَتاى پیرين

 ٍ داد تحَیلو لبخندی نیهچٌ خَدش، رٍ نن خیرى نگاى دیدن با ٍ بست اسبی دم رٍ بلندش نَيای
 :زد لب

 .بهَنیـــــا خیرى بًو يهینجَری بخَای اگر شو نی تهَم_ 
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 باال کهی رٍ لباسو يای استین ٍ کردم سرم رٍ رنگو نشکی شال.گرفتو ازش رٍ نگايو ٍ خندیدم
 .دادم

 :زدم لب بَد درگیر دستش نچی ساعت   با کٌ سپیرا بٌ خطاب شدیو، نی خارج اتاق از کٌ يهَنطَر

 عهَ؟ یٌ ٍ دارم عهٌ یٌ فقط_ 

 .ریخت پیشَنیو رٍ رٍ نَيام از کهی ٍ کرد دراز دست ٍ سهتو برگشت

 :زد لب جَابو در بعد ٍ کرد نگاى شايکارش بٌ لبخند با

 خانَادى این دٍم بچٌ ٍ سًیالست پایینٌ کٌ ای عجَزى این. داریو عهٌ تا دٍ. جان عهَ دختر نٌ_ 
 اٍن ٍ تغاری تٌ کٌ داریو يو کَچَلَ عهٌ یٌ. خَدت بابای سَم بچٌ ٍ ننٌ بابای اٍل بچٌ. يست
 .اٍندى ٍجَد بٌ بیانرز خدا آقاجَن کهر چلَندن از آخر آخر

 :زد لب ٍ خندید بلند کٌ کردم نحارش ای غرى چشو

 .رفتٌ در دستشَن از کنو فکر. زیادى خیلی بقیٌ با سنیش فاصلٌ آخٌ. دیگٌ گو نی راست خب_ 

 صدای باالخرى يام، گزیدن لب تهام برخالف ٍ کنو کنترل بانزش لحن نقابل در رٍ ام خندى نتَنستو
 .شد بلند ام خندى

 .رفتیو نَن قبلی جایگاى سهت بٌ ٍ اٍندیو پایین یکی یکی رٍ يا پلٌ

 .نداشت رٍ سابق خشکی اٍن ٍ بَد شدى تر گرم کهی جهع پیش دقیقٌ چند بٌ نسبت

 .زدى حرف ازش سپیرا کٌ باشٌ آخری عهٌ يهَن باید کٌ زدم حدس اف، اف صدای شدن بلند با

 .خندٍن ٍ جٍَن زٍج یٌ بندش پشت ٍ داخل اٍند بدٍ بدٍ کَچیک بچٌ یٌ اٍل دقیقٌ چند از بعد

 .نشست لبو رٍ عهیقی لبخند داریو ای بانزى ٍ کَچیک عهٌ اینکٌ تصَر از

 .چلَند بغلش تَ نحکو رٍ نن ٍ اٍند سهتو بٌ ذٍق با نن، دیدن با بقیٌ برخالف

 



 289                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :زد لب ذٍق با ٍ نشَند لپو رٍی ای بَسٌ

 .برم قربَنت شدی بزرگ چقدر درستٌ؟. باشی شادی باید تَ! عـــــزیزم_ 

 .شد بلند سپًر خنحی صدای کٌ بَد عهٌ يای تعریف ٍسط

 .عزیزم بَد سالت شش فقط شها شد گو یگانٌ کٌ ٍقتی عهٌ؟_ 

 :زد لب ٍ برد خانَنش گَش کنار رٍ سرش لبخند با کناریش، نرد ٍ خندیدن يهٌ حرفش این با

 .عزیزم نباشید خستٌ. خانَادى جدید عضَ نقابل سَتی اٍلین از این_ 

 

 :زد لب ٍ کرد نن حَالٌ چشهکی بقیٌ، بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کرد نازک چشهی پشت

 .عزیزم دم نی بًت آشنایی سعادت بیشتر بعدا_ 

 يهینقدر خانَادى افراد يهٌ با. کرد بغلش نحکو ٍ رفت سپیرا سهت بٌ. نشست لبو رٍ عهیقی لبخند
 يهَن تَ ٍ داشتن گرنی خیلی برخَرد ، شَيرش يو ٍ خَدش يو. کرد برخَرد صهیهی ٍ گرم

 داشت تندی اخالق نادرش ٍ پدر خالف بر ساشا، شَن، سالٌ يفت پسر. نشستن دلو بٌ اٍل جلسٌ
. گردٍند نی بر رٍ ٍ کرد نی درازی زبَن بًو افتاد نی نن بٌ چشهش کٌ ٍقت ير. نن با فقط البتٌ

 .رفت غنج دلو تٌ کَچَلَیی ٍ شیطَن پسرعهٌ يهچین داشتن از ناخَاستٌ

 رٍ اش گَنٌ نحکو ٍ کرد بغلش سپیرا. رفت سپیرا سهت بٌ ٍ گذشت کنارم از نن بٌ تَجٌ بدٍن
 .بَسید

 نن؟ عشق خبرا چٌ_ 

 بگٌ چیزی تا کرد باز لب ٍ زد کنار پیشَنیش رٍی از رٍ لختش ٍ خرنایی نَيای ای بانزى حالت با
 :زد لب ٍ کرد اخو دٍبارى خَدش، رٍ نن خیرى نگاى دیدن با کٌ
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 .کن درجیش چشهاتَ دارنا، صاحب خَدم نن نن؟ بٌ زدی زل چیٌ_ 

 سپًر بلند خندى صدای کٌ بَدم زبَنیش شیرین يضو درگیر. نَند باز تعجب از دينو جانیٌ صدم در
 .شد بلند سپیرا ٍ

 :زد لب بریدى بریدى ياش خندى بین سپًر

 .درٍیش بچٌ؟ چیٌ درجیش_ 

 :زد لب بیخیال ٍ داد تکیٌ سپیرا بٌ رٍ خَدش ساشا

 .حاال يهَن_ 

 .دادم تکَن تاسف نشَنٌ بٌ سری ٍ خندیدم آرٍم

 :زد لب ٍ کرد فرٍ ساشا نَيای تَ دست خندى با سپیرا

 حاال؟ کیٌ صاحبت_ 

 .ندارى ربطی شها بٌ_ 

 :زد لب ٍ خندید سپیرا

 نبَدم؟ خانَنت نن نگٌ_ 

 :زد لب سپًر بٌ کَتايی اشارى با ٍ انداخت باال ابرٍیی ساشا

 .دٍستٌ شَن يهٌ با ٍ دارى خانَم تا چند کٌ سپًر نحل. دارم خانَم بازم نن ٍلی. بَدی_ 

 .کرد ساشا نحار ای سَختٌ پدر ٍ خندید بیخیال. کردم نگاى سپًر بٌ چشهی زیر ٍ پرید لبخندم

 کنار دست بٌ تبلت بازی، زبَن ٍ شیطنت کلی از بعد يو ساشا ٍ نیَفتاد خاصی اتفاق شام نَقع تا
 .شد بازی نشغَل انیرعلی
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 نايار نیز سهت بٌ ٍ شدیو بلند يست، ستارى اسهش بَدم فًهیدى کٌ دختری يهَن صدای با
 .رفتیو پذیرایی داخل بزرگ خَری

 اذین رٍ سفرى طالیی، دٍر يای ظرف ٍ بَد شدى تشکیل نتفاٍت غذا نَع چند از نیز انتظاراتو، طبق
 .بَد کردى

 .شدم نشغَل آرٍم بقیٌ، شرٍع از بعد ٍ نشستو رٍش ٍ کشیدم بیرٍن رٍ سپیرا کنار صندلی

 تلخی لحن با ٍ نیاٍرد طاقت يو آخر در. آٍرد نی در رٍ عهٌ چشو نن، بٌ نانان نداٍم تعارفات
 :زد لب نانان بٌ خطاب

 .بخَر رٍ خَدت غذای شها. عزیزم دارى دست خَدش! جان شیرین_ 

 :زد لب طعنٌ با ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش ، ننظَرش درک با انا کرد نگاى بًش گیجی با اٍل نانان

 .باشی خَدت غذای نشغَل بًترى. عزیزم شٌ نی سرد غذات_ 

 :زد لب کرد نی پر برنج يای دٍنٌ از رٍ قاشق کٌ يهَنطَر بیخیالی، با ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 چقدر ير تَ. شدى بزرگ ای دیگٌ نادر ٍ پدر با انا شهاست دختر درستٌ. گو نی خَدت خاطر بٌ_ 
 .کنی پر براش رٍ زن اٍن جای تَنی نهی بازم برسی نظر بٌ خَب کنی سعی کٌ يو

 نهی چیزی کسی چرا کٌ داشت تعجب جای برام. فشرد يو بٌ رٍ لباش ٍ شد نشت دستاش نانان
 قرار با کٌ کنو رٍم بٌ رٍ بدجنس زن بار شکنی دندٍن جَاب خَاستو ٍ کردم باز لب اخو با! گفت
 .دٍختو سپیرا بٌ رٍ نگايو دستو، رٍ گرنی دست گرفتن

 .داد قرار بینیش جلَی سکَت نشَنٌ بٌ رٍ دستش ٍ انداخت باال ابرٍیی

 :زدم لب آرٍم ٍ شد تر غلیظ اخهام

 ...آخٌ_ 
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 :زد لب بَدم ندیدى ازش حاال تا کٌ خاصی جدیت با ٍ حرفو ٍسط پرید

 .بخَر غذاتَ فقط ٍ نگَ يیچی_ 

 اخو با ٍ نکردم باز لب از لب يو نن ناچارا بابا، ٍ نانان سکَت دیدن با ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو
 .شدم غذام با بازی نشغَل

 

 نی بازی غذاشَن با ٍ بَدن نن نحل يو بقیٌ. نفًهیدم رٍم رٍبٌ خَشهزى غذای از چیزی دیگٌ
 .کردن

 ستارى بٌ رٍ آخر در ٍ انداخت تکهَن بٌ تک بٌ نگايی. برگشتیو سهتش بٌ يهٌ خاتَن، ایستادن با
 :زد لب بَد ایستادى نیز کنار کٌ

 .باال طبقٌ بیار رٍ سبزم چای_ 

 :زد لب شد نی دٍر نیز از کٌ يهَنطَر بعد ٍ

 .گردم نی بر زٍد کنٌ، نی درد سرم کهی نن. کنید پذیرایی خَدتَن از_ 

 پکر جهعیت. رفتیو پذیزایی سهت بٌ ٍ شدیو بلند شد دٍر کانل اینکٌ نحض بٌ حرفش، خالف بر
 ناخن با رفتن ٍر از دست سًیال عهٌ باالخرى کٌ بَدن يو با زدن حرف نشغَل دٍ بٌ دٍ ٍ بَد شدى
 :زد لب بلندی صدای با ٍ برداشت اش شدى نانیکَر يای

 .بگَ. دختر خب_ 

 کهی خَدم، بٌ آنیزش تهسخر نگاى دیدن با کٌ کنٌ نی صحبت دارى کی با ببینو تا کردم بلند رٍ سرم
 :کردم تر رٍ لبام بعد ٍ خَردم ٍٍل  سرجام

 بگو؟ چی... ام_ 
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 .داد پیچ انگشتش دٍر رٍ شرابیش نَيای ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 ٍارد کسایی چٌ بدٍنیو داریو حق نا حال ير بٌ... کال ٍ شلغلشَن از. قبلیت خانَادى از! خَدت از_  
 !شن نی نَن خانَادى

 :زدم لب بابا ٍ عهَ يو در يای اخو گرفتن نظر در بدٍن ٍ چرخَندم دينو تَ رٍ زبَنو

 .کرد فَت نانَریت یٌ تَ کٌ بَد سالو يشت. بَد پلیس بابام_ 

 :گفت دلسَزی ظاير بٌ لحن با بدم ادانٌ اینکٌ از قبل

 نٌ؟ بَد بد خیلی یتیهی! عزیـــــــزم_ 

 .دٍختو چشو دينش بٌ نبًَت ٍ نات

 .سًیال کن تهَنش_ 

 :زد لب بَد زدى بًش حرفی چنین کٌ بابا بٌ رٍ

 نگٌ؟ گفتو چی داداش؟! ٍا_ 

 :گفت نن بٌ خطاب دٍبارى. بگیرى رٍ جلَش نتَنست يو بابا ٍار سرزنش نگاى حتی

 نٌ؟ دیگٌ بَدی یگانٌ. خب_ 

 :گفت بابا بٌ رٍ بدى نن بٌ جَاب نًلت اینکٌ از قبل ٍ

 نٌ. دم نی ترجیح رٍ شادی. یاد نهی خَشو اصال یگانٌ اسو از کنید؟ عَض رٍ اسهش رید نی کی_ 
 .شینٌ نی دل بٌ بیشتر بَدى، نانان انتخابی اسو کٌ

 اجازى انا نبَدى ٍاقعیو پدر کٌ درستٌ. کردى انتخاب برام بابا کٌ بَد اسهی یگانٌ. شد حبس نفسو
 .کنٌ احترانی بی نظرش بٌ ٍ بگٌ چیزی ير بًش رابطٌ در کسی دم نهی
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 :گفتو حرصی نسبتا لحن با ٍ کردم بلند رٍ سرم

 از کٌ خَدنو نًو درضهن. بشٌ حل خانَادى شخصی جهع تَ يا حرف این کٌ اینٌ درستش البتٌ_ 
 !جان عهــٌ یاد؛ نی خَشو خیلی اسو این

 ای لحظٌ برای جهع ساشا، حرف با کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب ٍ انداخت پام تا سر بٌ نگايی اخو با
 .رفت فرٍ بدی سکَت تَ

 .دارم جیش نن_ 

 داد صدای ٍاکنشی، ير از قبل ٍ کرد پر رٍ خَنٌ فضای يهٌ بلند خندى صدای کٌ نکشید جانیٌ بٌ
 .کرد جلب خَدش سهت بٌ رٍ يا تَجٌ کٌ بَد لباسش خیسی  ٍ سپًر خفٌ

 از. دٍخت بقیٌ ٍ نن بٌ رٍ گیجش نگاى بعد ٍ شد خیرى بَد بغلش تَ کٌ ساشا بٌ ناباٍری با سپًر
 .گرفت شدت يا خندى ناالنش قیافٌ

 :گفت ٍ کشید سپًر شَنٌ بٌ دستی جدیدم، شَيرعهٌ عبارتی، بٌ ٍ سهانٌ شَير انید،

 !سپًر شد نصیبت سعادتی چٌ_ 

 .بیارتش پایین سپًر بغل از تا رفت ساشا سهت بٌ سهانٌ عهٌ ٍ بست رٍ چشهاش حرص با سپًر

 سرٍیس سهت بٌ کهر بٌ دست شلَارش، پایین کردن تا با ٍ اٍند پایین سپًر بغل از ریلکس ساشا
 :کرد زنزنٌ لب زیر حال يهَن تَ ٍ رفت بًداشتی

 !خب بَد ارادی غیر چٌ؟ نن بٌ_ 

 

 ••• سپًر# •••

 

 



 295                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 رٍ يا پلٌ. رفتو باال طبقٌ سهت بٌ بقیٌ، باز نیش بٌ تَجٌ بدٍن ٍ شدم بلند ساشا، پشتبند حرص با
 نتَقف خاتَن صدای با کٌ برم اتاقا سهت بٌ خَاستو پذیرایی، بٌ رسیدن با ٍ رفتو باال یکی تا دٍ

 .شدم

 سپًر؟_ 

 :زدم لب شهردى ٍ سهتش برگشتو

 خاتَن؟ بلٌ_ 

 :گفت ٍ خندید افتاد لباسو بٌ کٌ نگايش

 چیشدى؟_ 

 .پَشَندم رٍ صَرتو ٍ کشیدم نَيام بین دستی

 .شد بلند زٍدتر ساشا صدای کٌ بدم جَاب کردم بازم لب پرسشگرش صدای با

 .خاتَن کردم جیــــش رٍش نن_ 

 ٍ کرد بلند ساشا سهت بٌ رٍ دستش. خندید بلند صدای با نًایت در ٍ بًت ٍ شک با اٍل خاتَن
 .بَسید رٍ پیشَنیش

 باال؟ اٍندی چرا حاال! شیطَن پسرک_ 

 :زد لب نغرٍری ژست با ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو

 .کنٌ خَايی نعذرت ازم سپًر تا باال اٍندم_ 

 .شد گرد چشهام حرفش، درک ٍ يضو با انا کردم نحارش ای غرى چشو اٍل

 .کرد فرار ٍ کشید بلندی جیغ کٌ دنبالش دٍیدم حرص با
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 .گرفتهش بغلو تَ برى اتاقا سهت بٌ اینکٌ از قبل ٍ برداشتو تر بلند رٍ يام قدم حرص با

 :گفت خندى با ٍ کشید ای دیگٌ کَتاى جیغ

 چیٌ؟ بازیا ٍحجی این دیگٌ ٍلی نکن خَايی نعذرت باشٌ، باشٌ_ 

 :غریدم حرص با

 خرابکاری نن رٍ تَ فَضَل؟ کنو خَايی نعذرت ازت باید چرا نن دٍنا. ٍحشی ٍ نٌ ٍحجی اٍال_ 
 داری؟ طلب يو چیزی یٌ کردی

 :زد لب بانزى ٍ کرد غنچٌ رٍ لباش

 !فقط بَد قطرى دٍ چیٌ؟ خرابکاری! اٍٍٍ_ 

 .شد تسلیو باالخرى ٍ خندید کٌ فشردنش بغلو تَ بیشتر ٍ کردم نحارش ای پدرسَختٌ

 .کنو خَايی نعذرت ازت بیام گفت نانانی خدا بٌ! بابا باشٌ_ 

 :گفت پرسشی کٌ کردم نگايش ننتظر

 چیٌ؟_ 

 :گفتو ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام

 . دیگٌ کن خَايی نعذرت_ 

 .بَسید رٍ لبو بغل جایی یٌ ٍ کرد بلند رٍ سرش ٍ گفت کشداری ایش

 .کرد نحَ کانال رٍ نن بعدیش حرکت با ٍ نداد نجال انا کردم نگايش باز دين با

 :گفت ظايری نظلَنیت با ٍ کرد حلقٌ گردنو دٍر رٍ دستش

 .دیگـــــٌ ببخشید عشقو؟_ 
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 :زدم لب نبًَت ٍ نات ٍ زدم پلک بار چند

 گرفتی؟ یاد کی از پسر؟ چیٌ کارا این_ 

 :زد لب چرخَند نی لختش نَيای بین رٍ دستش کٌ يهَنطَر ٍ کرد غنچٌ رٍ لباش

. دیگٌ کنٌ نی خَايی نعذرت بابا از اینجَری کنٌ نی بدی کار یا سَزى نی غذاش ٍقت ير نانانی_ 
 نگٌ؟ چیٌ

 .کنو صحبت تربیتش سر باباش ننٌ با باید. دادم بیرٍن حرصی رٍ نفسو

 فرانَش رٍ ٍجَدش کل بٌ. سهتش برگشتو خاتَن، بلند قًقًٌ صدای با کٌ بَدم فکرا يهین تَ
 .بَدم کردى

 .رفت پایین ٍ داد تکَن برانَن دستی خندى با

 تَ رٍ تیشرتو. کنو عَض رٍ لباسو تا اتاق تَ رفتو ٍ گرفتو رٍ دستش ٍ انداختو ساشا بٌ نگايی نیو
 .سهتش برگشتو سریع ساشا، بلند يین با کٌ برداشتو قدم حهَم سهت ٍ کردم جدا تنو از حرکت یٌ

 .بَد راى بٌ نَچش نَچ ٍ بَد گرفتٌ چشهاش جلَی رٍ دستش

 :زدم لب حرصی

 چتٌ؟ دیگٌ_ 

 . دٍخت بًو رٍ نگايش یَاشکی ٍ داد فاصلٌ يو از رٍ دستاش

 :گفت ای بانزى لحن با

 شو؟ نی تحریک نن شی نی لخت جلَم یًَ گی نهی تَ_ 

 .بَد خارج تَانو از درکش ٍاقعا. دٍختو چشو قانتش ٍ قد بٌ ٍاج ٍ ياج
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 :زدم لب ناالن

 عهـــــــٌ_  

 :گفت ٍ گذاشت بینیش جلَی رٍ دستش سریع

 ...فالگَ..فالگَ... فالـ اتاقشَن در پشت ٍ بَدم بیدار شب اٍن بدٍنٌ اگٌ نگیا، بًش! يـــــیس_ 

 :زدم لب کالفٌ

 فالگَش_ 

 :زد لب ٍ داد تکَن تند تند رٍ سرش

 .کنٌ نی دعَام کلی ٍایستادم اینا از بدٍنٌ اگر. يهین آرى_  

 بعد ٍ ریختو بًو رٍ رٍشنش نَيای ذٍق با ٍ شدم نزدیک بًش قدنی. کردم نگاى بًش خندى با
 .حهَم تَ رفتو

 زلٌ رٍ نانانش ٍ نن کٌ پسری یٌ. ساشا نحل شیطَن ٍ شر پسر یٌ. خَاست پسر یٌ دلو دٍش زیر
 .کنٌ

 .افتادم سًیال عهٌ حرفای یاد ٍ شد پررنگ ذينو تَ یگانٌ نقش ناخَاستٌ

 فَضَلی ٍ ٍقیح آدم برابر در سکَت. کنو صحبت باياش خانَادى این افراد با رابطٌ در رٍز یٌ باید
 .نحضٌ اشتباى عهٌ نحل

 

 ••• یگانٌ# •••
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 تَی يو اٍن رٍ برخَردی چنین انتظار ٍاقعا! ترکیدم نی داشتو حرص از. باال طبقٌ رفتیو سپیرا با
 رٍ دستو آرٍم سپیرا کٌ رفتو نی باال رٍ يا پلٌ ٍ زدم نی غر لب زیر حرص با. نداشتو اٍل جلسٌ
 .گرفت

 :گفت خندى با

 .کنی نی عادت. کن ٍلش. بابا نهیری چتٌ؟_ 

 :گفتو ٍ بستو چشو حرص با

  آخٌ؟ چی یعنی_ 

 .کشَند اتاق اٍلین سهت بٌ رٍ نن ٍ فشرد بینیش بٌ" تر آرٍم" نشَنٌ بٌ رٍ دستش

 .تَ اٍند پشتبندم يو خَدش ٍ تَ فرستاد رٍ نن ٍ کرد باز رٍ در

 داخل نبل بٌ کَتايی اشارى با ٍ خارٍند رٍ پیشَنیش کٌ ایستادم جلَش سینٌ بٌ دست حرص با
 :زد لب اتاق

 حرفش رٍ خاتَن بگٌ کٌ چیزی ير سًیال انا چرا دٍنٌ نهی يیچکس. خاتَنٌ عزیزکردى سًیال_ 
 نن. گیرى نهی خردى بًش کسی ٍ گٌ نی بخَاد کٌ چیزی ير سًیال کٌ يهینٌ سر. یارى نهی حرف
 .شد عادی برام بعد خب ٍلی کرد نی اذیت خیلی اٍایل يو

 .شد خیرى بًو نن، تایید ننتظر ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 :زدم لب باشو نشنیدى رٍ سپیرا حرفای کٌ انگار ٍ کشیدم کَتايو نَيای بین دستی

 از قبل نن کنٌ جابت خَاد نی چی؟ کٌ خب. یتیو گٌ نی بًو کنٌ نی نگاى نن چشو تَ زنیکٌ! ا ى_ 
 کٌ اینٌ حداقلش بَد، عالی زندگیو يو خیلی نداشتو؟ خَبی زندگی کنو پیدا رٍ اصلیو خانَادى اینکٌ
 .نگٌ چیزی کسی ٍ بیاد در دينش از خَاست دلش کٌ چیزی ير کرد نهی جرات کسی
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 .نشَند لپو رٍ کَتايی بَسٌ ٍ کرد جهع رٍ اش لَچٌ ٍ لب سپیرا

 .عزیزم شٌ نی عادی برات کٌ شنَی نی ازش يا زبَن زخو این از اینقدر. یگانٌ نخَر حرص_ 

 :زد لب ٍ نشَند لبش کنج لبخند کٌ دادم بیرٍن حرصی رٍ نفسو ٍ انداختو سپیرا بٌ نگايی نیو

 .بیارم برات شیرین چیز یٌ رم نی. پریدى رنگت_ 

 .زد بیرٍن اتاق از نن، نخالفت از قبل ٍ

 با کٌ بَد نگذشتٌ دقیقٌ چند ينَز. دادم تکیٌ نبل بٌ پشت از رٍ سرم ٍ کردم فَت کالفٌ رٍ نفسو
 کٌ شدم نهی نتَجٌ دقیق انا کردم باز رٍ چشهام نزدیک، فاصلٌ از ضعیغی سَت صدای شنیدن
 .یاد نی کجا از صدا

 سیخ در، صدای شنیدن با کٌ ببندم رٍ چشهام دٍبارى خَاستو بقلیٌ يای اتاق از اینکٌ خیال بٌ
 .نشستو سرجام

 سر از آب ٍ بَد شدى پیچیدى کهرش دٍر ای سرنٌ حَلٌ کٌ سپًری ٍ شدم اتاق داخل در نتَجٌ تازى
 .خَند نی چیزی لب زیر ٍ بَد اش حَلٌ گرى درگیر ٍ بَد نشدى نن نتَجٌ ينَز. چکید نی رٍش ٍ

 تَ بلندم سکسکٌ بَد، کردى سرایت بًو چجَری ٍ چرا دٍنو نهی کٌ اضطرابی شدت از ناخَداگاى
 .کرد بلند سهتو بٌ رٍ سرش نَر، سرعت بٌ سپًر ٍ پیچید اتاق

 نشست لبش کنج لبخندی کٌ دید صَرتو تَ چی دٍنو نهی انا کرد نگايو تعجب با نن دیدن با اٍل
 .اٍند سهتو بٌ آرٍم ٍ

 :زدم لب ای دیگٌ بلند سکسکٌ از بعد ٍ شدم بلند نبل رٍ از سریع

 ...نن... نن ببین_ 

 :گفت ٍ خندید آرٍم نن لحن بٌ تَجٌ بدٍن
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 فسقلی؟ چی تَ_ 

 عقلو تٌ تٌ تٌ بٌ ببینٌ، ٍضع این تَ رٍ نا ٍ بیاد سپیرا اینکٌ از ترسو يهٌ ٍ يو تَ کشیدم رٍ اخهام
 از باريا ٍ باريا کٌ بَد" فسقلی"  لفظ کرد، خَدش بٌ نعطَف رٍ حَاسو کٌ چیزی تنًا ٍ کشید پر

 !نخَردم حرص دستش از کو ٍ بَدم شنیدى سپًر دين

 :زدم لب حرصی کهر، بٌ دست ٍ کشیدم باال الکی رٍ بینیو

 .نیستو فسقلی نن_ 

 :گفت خندى با سرتاپام بٌ نگايی با ٍ شد نزدیک بًو قدنی

 !يستی_ 

 :گفتو عصبی ٍ جَیدم رٍ لبو. شدم نزدیک بًش قدنی

 .نیستو_ 

 :صَرتو رٍ شد خو ٍ شد نزدیک بًو دیگٌ قدم یٌ

 .يستی_ 

 :زدم لب تًدیدٍار ٍ دادم تکَن جلَش رٍ دستو عصبی

 .نیستو گفتو_ 

 .شد بیشتر ٍ بیشتر حرصو بَد نشَندى لبش کنج کٌ نحَی نیشخند با

 کنو تالفی رٍ شیطَنش نگاى این ٍ کنو بارش ای دیگٌ شکن دندٍن جَاب تا کردم باز دين بار چند
 .شد نی بستٌ دينو بار، ير انا

 :زد لب درار حرص ٍ کرد نگايو ننتظر
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 نٌ؟ دیگٌ بَدی فسقلی فسقلی؟ چیشد_ 

 :زدم لب حرص با دينو، تَ حرف کردن نزى نزى بدٍن ٍ فشردم يو بٌ رٍ لبام

 .اٍنجاتٌ فسقلی اصال... اص_ 

 

 .رفت فرٍ بدی سکَت تَ اتاق ٍ کرد تَقف کَتايی ندت برای زنان

 .کَبید نی دينو تَ زدم کٌ گندی از قلبو ضربان ٍ بَد شدى خیرى بًو شدى خشک سپًر

 فَق لحن ٍ سپًر حرف با کٌ کنو ناستهالیش کردم باز لب ٍ پَشَندم دستام با رٍ صَرتو دستپاچٌ
 .کردم حس ٍضَح بٌ رٍ صَرتو گرفتن رنگ خندٍنش، ٍ شیطَن العادى

 نیستــــــا فسقلی دیدیش؟ نگٌ_ 

 ٍ گذاشتو چشهام رٍ رٍ دستو جیغ با کٌ برد اش حَلٌ گرى سهت رٍ دستش بعد ٍ

 .پیچید اتاق فضای تَ بلندش خندى صدای کٌ

 :زد لب بریدى بریدى خندى نیَن

 دیٍَنٌ؟ خبرتٌ چٌ! يیــــس_ 

 :گفتو جیغ جیغ با ٍ فشردم چشهام بٌ بیشتر رٍ دستو

 .تـــَ یاد نی یکی االن ببند کَفتیتَ حَلٌ اٍن زٍد_ 

 جدا چشهام از رٍ دستو خندى با کٌ کشیدم ای خفٌ جیغ دستام نچ دٍر سردش دستای پیچیدن با
 .کرد

 :گفتو حرصی ٍ فشردم يو بٌ قبل از بیشتر رٍ پلکام
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 . بیشعَر بپــَش لباستَ برٍ گو نی بًت دستانَ، کن ٍل_ 

 :زد لب شیطَن ٍ خندید

 کنو؟ جابت بًت خَدنَ خَام نی بدى کن، باز چشهاتَ_ 

 :گفتو ٍ دادم تکَن دستش تَ رٍ دستو

 خَبٌ؟ بزرگی يو خیلی تَ. خَردم غلط نن اصال. خَام نهی_ 

 :زد لب آرٍم گَشو کنار ٍ خندید

 .کن باز چشهاتَ حاال_ 

 زدم؟ نن کٌ بَد حرفی چٌ این اخٌ. کنو گریٌ ٍسط اٍن بَد نَندى کو

 :زدم نق

 سپًر؟_ 

 چشهای بٌ ٍ دادم فاصلٌ يو از رٍ پلکام آرٍم ناخَاستٌ صَرتو، رٍ نفساش گرم يرم حس با
 .شدم خیرى شیطَنش

 شد باز  لحظٌ يهَن اتاق در یًَ کٌ آٍرد جلَ رٍ سرش لبام بٌ خیرى ٍ نشست لبش کنج کجی لبخند
 .تَ اٍند سپیرا ٍ

 اتفاق ترسیدم نی ازش کٌ اٍنی باالخرى. فرستادم لعنت شانس این بٌ دلو تَ ٍ بستو رٍ چشهام
 ...افتاد

 

. شدى کشیدى نا سهت سپیرا نگاى کنیو، جهع رٍ خَدنَن ٍ بگیرى فاصلٌ ازم سپًر اینکٌ از قبل تا
 :گفت خندى با ٍ زد نَج چشهاش تَ شیطنت کو کو انا تعجب از بَد پر اٍل نگايش
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 شدم؟ نزاحو نَقع بد! بٌ بٌ_ 

 خجالتی کَچکترین بدٍن سپًر کٌ بدم تَضیح بًش تا کردم بلند رٍ سرم ٍ شدم سرخ خجالت از
 :زد لب

 .ببند يو رٍ در بیرٍن برٍ شدی، نزاحو بدنَقع. آرى_ 

 ٍ سهتو برگشت کٌ زدم صدا رٍ اسهش بًت با ٍ دٍختو چشو سپًر جدی رخ نیو بٌ باز دين با
 :گفت

 خب؟ چیٌ_ 

. کرد نجَا گَشو کنار رٍ آرٍنش صدای کٌ گذشتو کنارش از آرٍم ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو
 :زد لب نشنَى سپیرا کٌ طَری

 .فسقلی ننَ، ببینی نداشتی سعادت. رفتی در باز_ 

 فضای تحهل ٍ بَد شدى گرنو. سپیرا سهت رفتو تندی ٍ فشردم بًو رٍ لبام ٍ کردم نگايش حرصی
 .زدم باد رٍ خَدم دست با ٍ زدم بیرٍن اتاق از سپیرا از زٍدتر. بَد سخت برام اتاق

 :گفت خندى با ٍ کرد بلند رٍ دستش تَی ظرف نن، دیدن با سپیرا

 .کال زدى پر انرژیت. بخَر شیرینی بیا_ 

 :زد لب ٍ خندید کٌ کردم نگايش چپ چپ

 نگفتی؟ بًو چرا. نانردی خیلی ٍلی گو؟ نی درٍغ نگٌ خب؟ چیٌ_ 

 :زدم لب ٍ دٍختو خندٍنش نگاى بٌ  رٍ نگايو تعجب با

 ...ببین سپییرا، نیست گی نی تَ کٌ اینطَر اصال خدا بٌ_ 

 :گفت شاکی ٍ حرفو ٍسط پرید
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 . نخَاستو نگَ،. بابا باشٌ_ 

 .رفتیو پایین طبقٌ سهت بٌ ٍ کشید رٍ دستو بعد ٍ

 

 یٌ جز. نشست نن رٍی بٌ رٍ دقیقا ٍ اٍند دیگٌ لباس دست یٌ با يو سپًر دقیقٌ چند از بعد
 شخصیت شد نهی باٍرش کسی کٌ کرد نی رفتار طَری جهع تَ. نکرد ای دیگٌ شیطنت ریز چشهک
 .باشٌ داشتٌ شیطَنی

 سهتش رٍ نگايو بابا، حرف با کٌ بَدم شدم خیرى بَد گَشیش با رفتن ٍر نشغَل کٌ سپًر بٌ
 .کشَندم

 

 .بریو بپَش لباساتَ کو کو شَ بلند بابا؟ یگانٌ_ 

 .برنگردم يیچَقت دیگٌ ٍ برم خَنٌ این از بَد خدام از. شدم بلند سریع ٍ کردم زنزنٌ ای باشٌ

 لباس، تعَیض از بعد. کردم باز رٍ در بَد، تَش لباسام کٌ اتاقی بٌ رسیدن، با ٍ يا پلٌ سهت رفتو
 اتاقی يهَن بٌ نگايو زدم بیرٍن کٌ اتاق از. برداشتو تخت رٍ از رٍ کیفو ٍ انداختو سرم رٍ رٍ شالو
 .بَدیو تَش سپًر ٍ نن پیش دقیقٌ چند کٌ افتاد

 خَردم سفتی جسو بٌ نحکو کٌ برم برگشتو سریع ٍ گرفتو دندٍن بٌ رٍ لبو. گرفت گر خجالت از تنو
 .کردم بلند رٍ سرم اٍخ ٍ اخ با ٍ

 :گفتو اخو با ٍ گرفت حرصو خندٍنش نیش اٍن ٍ سپًر دیدن با

 !نشدم نتَجٌ کٌ اٍندی چجَری اصال شی؟ نی قایو پشتو یای نی يهیشٌ چرا_ 
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 در بٌ کَتايی اشارى چشو، با کرد، نی فرٍ شلَارش جیب تَ رٍ دستش کٌ يهَنطَر ٍ خندید گلَ تَ
 :زد لب ٍ انداخت

 .فسقــــلی شی، نهی ای دیگٌ چیز نتَجٌ کٌ نعلَنٌ بشی نن با خاطراتت غرق ٍقتی_ 

 آرٍم حرکتو، این دیدن با. نکنو پا بٌ شر دٍبارى تا گرفتو دندٍن بٌ رٍ لبو ٍ بستو حرص با رٍ چشهام
 .شد اتاق يهَن ٍارد ٍ شد رد کنارم از ٍ خندید

 بٌ. بَدن بقیٌ با خداحافظی نشغَل بابا ٍ نانان. اٍندم پایین يا پلٌ از ٍ کشیدم عهیقی نفس
 ٍ دادم دست يو خاتَن با کردم، بغل رٍ سهانٌ عهٌ ٍ زنعهَ ٍ سپیرا اینکٌ از بعد ٍ رفتو سهتشَن

 باغ تٌ يو انیرعلی ٍ بَدن حیاط تَ پدرش ٍ ساشا. زدم بیرٍن خَنٌ از سًیال، عهٌ بٌ تَجٌ بدٍن
 .بَد يهرايش تلفن با صحبت نشغَل

 خداحافظی نشغَل. زدیو بیرٍن خَنٌ از يو با دٍ ير بعد دقیقٌ چند ٍ بشٌ آنادى رفت يو سپیرا
 .سهتش برگشتیو يهٌ سپًر، حرف با کٌ بَدیو

 .برسَنهت راى سر خَنٌ ری نی اگٌ یگانٌ_ 

 :شد بلند نانان صدای کنو، باز لب اینکٌ از قبل ٍ انداختو بابا ٍ نانان بٌ رٍ نگايو

 کشیدی، کٌ زحهاتی يهٌ از نرسی. خَدنَن پیش بریو نی رٍ یگانٌ انشب. جان سپًر نرسی_ 
 .بشٌ چی نبَد نعلَم نبَدی تَ اگر. کنیو تشکر ازت حسابی ٍ درست نشد ٍقت

 !بَدا نن تَلد انگاری زنعهَ؟  !ٍا_ 

 .شد بلند نَن يهٌ خندى سپیرا پرحرص ٍ شاکی لحن با

 :زد لب ٍ فشرد بغلش تَ رٍ سپیرا نانان،

 .دلو عزیز داری خَد جای دیگٌ کٌ تَ_ 
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 :داد ادانٌ ٍ سپًر سهت کرد رٍ دٍبارى بعد ٍ

 .پسرم برات کنو جبران برگشتی ٍقتی اهلل شا ان_ 

 .دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو ٍ کردم بلند سریع رٍ سرم

 :زد لب ٍ نشَند لبش کنج ای نتَاضعانٌ لبخند

 کاری. برام دارى رٍ خَاير حکو ننٌ، دخترعهَی یگانٌ. زنعهَ بَدى ٍظیفٌ کردم کٌ کاری ير نن_ 
 .باشٌ جبران بٌ نیازی کٌ نکردم

 براش؟ داشتو رٍ خَاير حکو نن کٌ چی یعنی. پرید لبو رٍ از نحَم لبخند

 ...ٍقتی... ٍقتی

 

 شدم، ناشین سَار چطَر دٍنو نهی کردم، خداحافظی چطَر دٍنو نهی

 شد؛ طی چطَر طَالنی راى اٍن دٍنو نهی حتی

 بَدم؟ خَاير نحل براش ٍاقعا نن یعنی. بَد سپًر حرف چرخید نی سرم تَ کٌ چیزی تنًا

 بَد؟ ریختٌ يهو بٌ اینقدر نَضَع این چرا. کشیدم يو تَ رٍ اخهام

 دٍبارى ، سردرد دٍبارى بغض، دٍبارى. بستو رٍ چشهام درد با نغزم، تَی يای نَرچٌ پچ پچ شنیدن با
 فکر ندل یک ٍ يزار

 ...دٍبارى حاال نزاحو، يای نَرچٌ این از بَدم شدى خالص بَد ٍقت چند

 .دٍختو اطراف بٌ رٍ نگايو نانان، حرف آٍری یاد با. کشیدم صَرتو بٌ دستی

 نگفت؟ بًو چیزی چرا اصال برى؟ خَاست نی کجا یعنی
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 .دٍنستو نهی ٍ بَدم غریبٌ چقدر! نداشتو خبر ٍ بَدم ارزش بی چشهش بٌ نن چقدر

 .شدم پیادى کالفٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ تازى ناشین، ایستادن با

 .تَ رفتیو ٍ شدن پیادى بابا ٍ نانان

 .کردم عَض رٍ لباسام ٍ رفتو بَدن دادى نشَن بًو کٌ اتاقی سهت بٌ کَتايی، بخیر شب از بعد

 .شدم تلگرام ٍارد ٍ تخت سهت رفتو دست بٌ گَشی

 ...شد نی تر قشنگ خندید نی ٍقتی چقدر. کشیدم پرٍفایلش صفحٌ رٍ رٍ دستو

 :کردم تایپ براش ناخَاستٌ شدنش، انالین با

 سالنتی؟ بٌ بری نی تشریف کجا_ 

 .بَد گذاشتٌ کار از کار انا کنو پاکش خَاستو ٍ شدم پشیهَن کردم، لهس کٌ رٍ سند

 ادب؟ بی فسقلی کَ سالنت_  

 نی رٍ این سپًر کاش ٍ شَخی جز داشتو رٍ چیزی ير حَصلٌ االن. بستو حرص با رٍ چشهام
 .فًهید

 

 :کرد تایپ سَالو، رٍی نن تاکید دیدن با

 .شهالٌ تَ لَکیشن. شهال نیرم جدیدى، برداری فیلو برای_ 

 :پرسید کٌ گفتو کشداری اٍيَم ٍ کشیدم عهیقی نفس

 نگٌ؟ چطَر_ 

 :کردم تایپ ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی
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 .يهینجَری_ 

 :نَشت ٍ کرد سین لحظٌ چند از بعد

 دیرى. بخَاب برٍ. باشٌ_ 

 کرد؟ نی دکو کٌ بَد تحهل غیرقابل براش اینقدر نن با زدن حرف یعنی. کرد گیر گلَم تَ چیزی یٌ

 .شد خیس صَرتو ساشا، حرف یادآٍری با ٍ بست نقش لبو رٍ عهیقی پَزخند

 "دارى خانَم تا چند کٌ سپًر نحل دارم، خانَم بازم" 

 .کردم بازش ٍ رفتو پنجرى سهت ٍ شدم بلند نفس، تنگی احساس با

 :کردم تایپ براش رٍ دلو تَ حرف ٍ کشیدم عهیقی نفس

 تحهلٌ؟ قابل غیر ٍ کنندى خستٌ برات اینقدر نن با زدن حرف یعنی_ 

 .لرزید دستو تَ گَشی ٍ شد آف کٌ نکشید لحظٌ بٌ انا کرد سین بالفاصلٌ

 بدم حال نتَجٌ تا کردم صاف رٍ صدام ٍ کشیدم عهیقی نفس گَشیو، صفحٌ رٍ اسهش دیدن با
 .نشٌ

 .بگٌ چیزی شدم ننتظر ٍ چسبَندم گَشو بٌ رٍ گَشی

 :کرد باز لب باالخرى جانیٌ چند از بعد

 یگانٌ؟_ 

 :زد لب کٌ گفتو آرٍنی يَم ٍ دادم قَرت رٍ دينو اب

 خَبی؟_ 

 :زدم لب بَدم شدى خیرى ناى بٌ کٌ يهَنطَر ٍ کشیدم عهیقی نفس
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 !نًهٌ برات انگار کنی نی رفتار طَری_ 

 :زد لب کالفٌ ٍ گفت کشداری نَچ

 شدى؟ چی. االنت از اینو پیش دقیقٌ چند از اٍن شدى؟ چیزی تَ؟ گی نی چی_ 

 :گفتو ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

 گفتو؟ درٍغ پیش دقیقٌ چند نگٌ_ 

 :پیچید گَشو تَ عصبیش صدای

 ...داری حرفی دٍنستو نی اگر. بیاد خَابت شاید گفتو ٍقتٌ دیر. نداشتو خاصی ننظَر نن_ 

 :گفتو آرٍم ٍ کردم قطع رٍ حرفش

 نتَنستو خب انا بری، خَای نی فًهیدم کٌ بَدم نفری آخرین نن کٌ درستٌ. ندارم حرفی دیگٌ_ 
 .بَد نپرسیدن از بًتر پرسیدنو بشو، تفاٍت بی تَ نحل

 :گفت دلجَیانٌ ٍ شد نالیو کهی صداش

 ...بًت خَاستو نی نن جان یگانٌ_ 

 .کردم قطع رٍ گَشی کَتاى، خداحافظی یٌ با ٍ حرفش ٍسط پریدم

 رفت؟ یادش یا نبَد؟ حَاسش نکرد؟ ٍقت بگٌ؟ خَاست نی چی

 .بَدم کنارش االن بٌ تا صبح از نن کٌ ٍقتی نبَد ای حسابی ٍ درست جَاب يیچکدٍنشَن

 حرف یادآٍری با بار ير چرا خاطرش؟ بٌ کنو گریٌ شب ٍقت این باید چرا باشٌ؟ نًو برام باید چرا" 
 "گیرى؟ نی گر تنو ساشا

 .نداشتو براشَن جَابی يیچ نتاسفانٌ ٍ پرسیدم نی خَدم از خَدم کٌ بَدن سَاالیی اینا
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 نفس. زد نی زنگ چندم بار برای کٌ بَد سپًر. دٍختو اش صفحٌ بٌ رٍ نگايو گَشیو، لرزش با
 .تخت رٍ انداختو ٍ کردم خانَش رٍ گَشی. دادم رد ٍ کشیدم عهیقی

 شب یٌ تَ رٍی پیادى یٌ داغ، قًَى یٌ خَاست، نی غهگین آينگ یٌ دلو. دٍختو ناى بٌ رٍ نگايو
 .پرخرٍش دریای یٌ ٍ پیانَ صدای یٌ بارٍنی،

 .گرفتو فاصلٌ پنجرى از ٍ کشیدم عهیقی نفس

 خَای نی کٌ چیزی بٌ نتَنستی کٌ ٍقت ير" گفت نی دبیرستانو دٍران يهکالسیای از یکی یادنٌ
 "رسیدی بًش خَاب تَی شاید. بخَاب برسی،

 باید خَاستو؟ نی چی دقیقا نن. شدم خیرى سقف بٌ. کشیدم دراز آرٍم ٍ دٍختو تخت بٌ رٍ نگايو
 دیدم؟ نی رٍ چی خَاب

 .شد چشهام نًهَن خَاب باالخرى کٌ شدم پًلَ اٍن بٌ پًلَ این از چند ساعت تا دٍنو نهی

 

 پیشَنیو رٍی کٌ ای بَسٌ با. نشست لبو رٍ عهیقی لبخند نَيام، بین دستی نَازش احساس با
 .کردم باز رٍ چشهام آرٍم نشست،

 .شد تر عهیق لبخندم سرم، باال بابا دیدن با

 :زد لب نًربَنش يهیشٌ لحن با ٍ کشید يام گَنٌ رٍ دستی بازم، چشهای دیدن با

 بابا؟ کردم بیدارت_ 

 :گفتو آرٍم ٍ شدم خیز نیو

 چندى؟ ساعت. بابا سالم_ 

 :زد لب ٍ انداخت چرنش بند ساعت بٌ نگايی
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 .نیو ٍ يفت_ 

 .نشستو کانل ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :زد لب ٍ برداشت تختو کنار از رٍ کیفش بابا

 بیارى رٍ خَدت خَنٌ ٍسایل فرستو نی رٍ یکی انرٍز. جان بابا بخَر برٍ. آنادست نیز رٍ صبحانٌ_ 
 .نَندى دٍر ازم دخترم چقدر ير بسٌ. اینجا

 :زدم لب رفتیو نی اتاق در سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ زدم لبخندی

 .نکنو جهع رٍ خَنٌ اٍن نن شٌ، نی اگر_ 

 :زد لب ٍ سهتو برگشت کانل

 چرا؟_ 

 :گفتو آخر در ٍ کردم نن نن کهی

 .راحتترم کهی اٍنجا... خب_ 

 .گفت ای باشٌ ٍ پایین انداخت رٍ سرش

 :زدم لب باشٌ شاد کردم نی سعی کٌ لحنی با ٍ کردم بغلش پشت از ٍ گرفتو ٍجدان عذاب

 رٍ اٍقات بیشتر دم نی قَل شدنا، خالص شرم از کنن فکر بابام ٍ نانان کٌ نهیشٌ دلیل این ٍلی_ 
 .بشو شیطنتاشَن نانع ٍ بگذرٍنو اینجا

 .کرد نحارم ای سَختٌ پدر پیشَنیو، بٌ کَچیکی ضربٌ با ٍ داد سر بلندی خندى

 ٍ رفت بابا تابی، ٍ آب پر خداحافظی از بعد ٍرٍدی، بٌ رسیدن با ٍ شد طی سکَت در يا پلٌ باقی
 .کردم تند پا آشپزخَنٌ سهت بٌ صَرتو، ٍ دست شستن از بعد ٍ برداشتو قدم سرٍیس سهت ننو

 



 313                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بخَرم قرص بشو نجبَر کٌ نبَد اٍنقدری انا کرد نی درد سرم کهی دیشب گریٌ خاطر بٌ 

 بَد؟ کجا نانان پس. انداختو آشپزخَنٌ داخل بٌ نگايی نیو

 .ينَز خَابیدى شاید. انداختو باال ای شَنٌ

 رٍ. نیز سر گذاشتهش ٍ ریختو خَدم برای بَد کردى پر رٍ خَنٌ عطرش کٌ دم تازى چای فنجَن یٌ
 باباست اینکٌ خیال بٌ. شدم بلند آسی اف، اف صدای با کٌ کنو شیرینش خَاستو ٍ نشستو صندلی

 با. شدم خیرى بًش يهَنجا از تعجب با ، سپًر دیدن با کٌ کنو باز رٍ در خَاستو گذاشتٌ جا چیزی ٍ
 .چرخید سرم تَ دیشب تهام دیدنش

 اینجاست؟ چرا

 رٍ بٌ رٍ باياش تا کردم تند پا اتاقو سهت بٌ ٍ فشردم رٍ دکهٌ دارى، کار نانان با اینکٌ خیال بٌ
 .نشو

 شد نی جهع گلَم تَی داشت کٌ بغضی نانع تا کشیدم عهیقی نفس. بَد گرفتٌ ازش دلو خیلی
 .بشو

 سعی ٍ برداشتو قدم بَد اتاق داخل کٌ کَچیکی تَالت نیز سهت. بستو رٍ در ٍ شدم اتاق ٍارد
 بازش ٍ برداشتو نیز رٍی از قرنز رژ یٌ. کنو پرت بَد ٍایستادى پایین اٍن کٌ اٍنی از رٍ حَاسو کردم
 .بَد نات ٍ داشت قشنگی خیلی رنگ. کردم

 نشغَل ٍ کردم باز ٍسط از رٍ نَيام. نالیدم يو بٌ رٍ لبو بار چند ٍ کشیدنش لبو رٍ آرٍم
 .خَرد دیَار بٌ نحکو ٍ شد باز اتاق در یًَ کٌ بَدم بافتنشَن

 ٍ خستٌ چًرى تَ عصبانیت يای رگٌ. دٍختو چشو سپًر بٌ بًت، ٍ ترس از شدى گرد چشهای با
 .کرد نی يَیدا اش کالفٌ

 .دیَار سهت داد يلو ٍ اٍند سهتو بٌ بیام، خَدم بٌ اینکٌ از قبل

 



 314                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 دينو تَ حرف بلندش فریاد با کٌ بگو چیزی تا کردم باز لب ٍ اٍندم خَدم بٌ دیَار با کهرم برخَرد با
 .ناسید

 رٍت بٌ رٍز دٍ کردی؟ کارٍ این حقی چٌ بٌ اصال کردی؟ قطع رٍم رٍ گَشی دیشب چی ٍاسٌ_ 
 قطع رٍم رٍ گَشی زدنو حرف ٍسط دختر یٌ کٌ رسیدى جایی بٌ کارم حاال آرى؟ برداشتی دٍر خندیدم

 رٍ اسفند نحل دیشب از. بگَ چیزی یٌ يان؟ دادی؟ رد تهاسانَ چرا کردی؟ خانَشش چرا کنٌ؟
 کدٍم اصال صَرتت؟ بٌ نالی نی رژ ٍ زنی نی قدم اتاقت تَ تَ اٍنَقت کنو نی ٍلز ٍ جلز آتیش
 صبح؟ ٍقت این بری خَای نی گَری

 

 رنگ ٍ بَد شدى نتَرم گردنش ٍ پیشَنی رگ بَد؟ اینجَری چرا. بَدم شدى خیرى بًش باز دين با
 .زد نی کبَدی بٌ صَرتش

 .بَد کردى قفل نغزم انا بگو چیزی تا کردم باز لب بار چند

 :زد لب تری آرٍم صدای با ٍ فشرد چشهاش بٌ رٍ دستش

 حرف چرا... ارى؟ خَابیدی راحت خیال با بعدش ٍ کردی نن جیگر بٌ خَن بَد؟ نرگت چٌ دیشب_ 
 .باتَام...  یگانٌ؟ زنی نهی

 .کنو جهع رٍ خَدم کردم سعی ٍ فشردم دیَار بٌ بیشتر رٍ خَدم

 :گفتو تندی لحن با خَدش نحل ٍ نشَندم صَرتو رٍ اخهی

 بگو چی برات؟ بزنو يو چٌ چٌ داری انتظار اتاقو تَ پریدی ٍحشی گاٍ عین زنو؟ نهی حرف چرا_ 
 چی. حقتٌ اصال. کردم خَب کردم؟ قطع رٍت رٍ گَشی! چٌ تَ بٌ رم؟ نی دارم گَری کدٍم بًت؟
 ٍ بزنی داد سرم کٌ بگی؟ يهینَ کٌ اینجا اٍندی کَبیدی صبح نَقع این برخَرد؟ غرٍرت بٌ شد؟

 بکشی؟ رخو بٌ کلفتتَ صدای
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 .چرخید لبام حَاشی نگايش ٍ زد زل صَرتو بٌ اخو با

 :گفت حرصی صدای با

 .کنی نی سگو داری_ 

 :زدم لب ارادی غیر ٍ زدم پَزخندی

 .بگَ جدید چیز یٌ. عزیزم يستی خداداد سگ تَ_ 

 :زد لب ٍ نشَند لبش کنج پَرخندی

 .بگیرم پاچتَ فقط قبل نحل باید ، نیَندى بًت خَبی انگار! دلت زیر زدى خَشی دیگٌ؟ اینجَریاست_ 

 :گفتو حرص با سینٌ بٌ دست

 !رستــگار آقای رى نهی انتظاری يو این غیر تَ نحل سگی از_ 

 :کرد زنزنٌ گَشو کنار ترسناکی لحن با ٍ فشرد دستش تَ رٍ ام  چَنٌ

 ...دخترعهَنی کٌ حاال نکن فکر. بشو کار بٌ دست خَدم نذار. بیصحابَ اٍن کن کَتاى_ 

 :زدم لب سَخت نی دیشبش حرف از داشت دلو کٌ حالی در ٍ حرفش ٍسط پریدم

 ٍاقعیتَ رٍی داری دیدی دٍر رٍ بقیٌ چشو شد؟ چی. کردی نی خَايرم خَايرم خَب کٌ دیشب_ 
 دی؟ نی نشَنو

 .پیچید تَش بدی درد ٍ برخَرد سرم پشت دیَار بٌ کٌ کرد پرت عقب سهت بٌ نحکو رٍ سرم

 .لحظٌ یٌ خَاست نردن دلو. ترسیدم رٍم بٌ رٍ آدم از لحظٌ یٌ

 .دارم نگٌ رٍ اشکام نتَنستو این از بیشتر
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 سینٌ رٍ نحکو رٍ دستو کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب ٍ کشید نَياش بین دستی نن، بغض دیدن با
 :زدم لب ٍ کَبیدم ستبرش يای

 .بیرٍن اتاقو از برٍ. نتنـــفرم ازت_ 

 صداش. نداشت تاجیری تیزش ٍ تند زبَن رٍی حال این با انا بَد پشیهَن اخرش حرکت از انگاری
 :شد رٍحو سَيان رٍز، یٌ تَ چندم بار برای انعطافی يیچ بدٍن

 دارى؟ گریٌ کجاش. شنفتی حرف تا دٍ ٍ گفتی حرف تا دٍ. حاال نن برای نگیر آبغَرى_ 

 بٌ عینا يو اٍن ٍ چشهاش تَ زدم زل حرفی يیچ بدٍن. کردم نگاى بًش فقط ٍ کشیدم باال رٍ بینیو
 .کرد کارٍ يهین نن از تقلید

 رٍ تا بَدن زدن پلک یٌ ننتظر ٍ بَدن شناٍر چشهام تَ اشک يای قطرى انا نچکید، صَرتو رٍ اشکی
 .بشن رٍٍن سردم يای گَنٌ

 .کشید بغلش تَ ننَ نحکو ٍ کرد طی رٍ نَندى باقی قدم یٌ کٌ نگذشت بیشتر دقیقٌ چند

 .بغضو ترکیدن برای شد ای بًَنٌ يهین ٍ کرد برخَرد سنگش نحل سینٌ بٌ نحکو سرم

 بین رٍ دستش نَيام،  نیهٌ ٍ نصف بافت کردن باز از بعد يو سپًر ٍ لرزیدم نی ٍ زدم نی يق
 .کشید نی نَيام

 .سَخت نی داشت دلو تٌ چیزی یٌ بازم انا. خیلی بلکٌ ذرى یٌ نٌ. شدم آرٍم چرا؟ درٍغ

 .بَد يضو غیرقابل ٍ سنگین برام يو ينَز خَاير لفظ اٍن

 انداخت صَرتو بٌ نگايی. کشید بیرٍن بغلش از رٍ نن باالخرى کٌ نَندم بغلش تَ چقدر دٍنو نهی
 :زد لب کرد نی فرق پیشش دقیقٌ چند با آسهَن تا زنین کٌ ای بانزى لحن با ٍ

 .فسقلی نکنیا گریٌ دیگٌ! شدی زشت چقدر اى، اى اى_ 
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 .شد خیرى صَرتو بٌ لذت با کٌ خندیدم گریٌ بین

 

 :زد لب ٍ رٍم شد خو فاصلٌ حفظ با ٍ نشَند تَالت نیز صندلی رٍی رٍ نن

 بَد؟ چت دیشب ببینو بگَ حاال خب_ 

 .کردم سکَت ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :زد لب ساعتش بٌ نگايی با

 . یگانٌ شٌ نی دیرم دارى_ 

 :گفتو تخص. دٍختو سرش پشت بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم

 اینجا؟ بیای پاشی گفتو نن نگٌ چٌ؟ نن بٌ_ 

 .کرد زنزنٌ لب زیر ٍرٍجکی ٍ کشید پَفی

 رٍ دستش نکخ، با. دٍخت چشو نیز رٍی نحتَای بٌ دقت با ٍ برداشت تَالت نیز سهت بٌ قدنی
 .داد تکَنش چشهو جلَی ٍ کرد دراز بَدم زدى کٌ رژی يهَن سهت

 عادت زشتت ٍ سادى صَرت بٌ يهٌ. صَرتت بٌ بزنی اینا از نکردى الزم. نن جیب تَ نیرى این_ 
 .نشَ جدید پدیدى کردیو،

 .شلَارش جیب تَ گذاشت رٍ اٍن بعد ٍ

 :زد لب رفت نی اتاق در سهت بٌ کٌ يهَنطَر. گرفتو ازش رٍ نگايو حرص با

 .برگشتنو بکشٌ طَل چقدر دقیق نیست نعلَم بگی؟ بًو خَای نهی چیزی_ 

 :زدم لب داشتو سراغ خَدم از کٌ حرصی نًایت با ٍ کردم نگايش چپ چپ
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 .بهیر برٍ_ 

 .کرد پرت بیرٍن سهت بٌ حرکت یٌ با ٍ داشت نگٌ اش شقیقٌ کنار رٍ دستش ٍ خندید بلند

 :گفت خندى با

 .عــــــزیزم باش خَدت نَاظب يو تَ_ 

 .بست رٍ در ٍ زد بیرٍن اتاق از بعد ٍ

 .کردم خَدش ٍ خَدم نحار ای دیٍَنٌ ٍ زدم لبخندی بستٌ در بٌ

 سهت برگشت ٍ ایستاد کٌ بَد در نزدیک. گذشت حیاط داخل فرش سنگ از. رفتو پنجرى سهت بٌ
 لبو رٍ لبخند گشاد، ٍرزشی لباس اٍن تَ نانان دیدن با ٍ کردم نگاى سهت اٍن بٌ کنجکاٍی با. چپ

 .بَد حیاط تَ ندت این تهام پس. نشست

 .کردم زنزنٌ دلو تَ ای خَبٌ

 .کرد طی رٍ در تا نَندى باقی نسیر سپًر ٍ گرفتن فاصلٌ يو از لحظٌ چند از بعد

 انا انداختو رٍ پردى سریع.. انداخت اتاقو پنجرى سهت بٌ نگايی ، بستنش از قبل ٍ کرد باز رٍ در
 .دیدى پنجرى پشت رٍ نن کٌ بَدم نطهئن

 تَ آخر، لحظٌ تَ کٌ دٍختو نشکیش ناشین بٌ رٍ نگايو ٍ زدم کنار رٍ پردى دٍبارى جانیٌ چند از بعد
 .شد گو جادى پیچ

 کردم فکر این بٌ احهقانٌ طرز بٌ ٍ بستو رٍ در سریع. انداختو اتاق بٌ نگايی ٍ کردم فَت رٍ نفسو
 .کنو حفظ اتاق تَ رٍ سپًر عطر تَنو نی بیشتر کار، این با کٌ

 گايی ٍ بخندم خَاست نی دلو گايی. کردم نرٍر رٍ حرفانَن تهام ٍ کردم پرت تخت رٍ رٍ خَدم
 .بهیرم حرص شدت از خَاست نی دلو
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________ 

 

 .ازش خبرم بی نن ٍ گذرى نی سپًر رفتن از ای يفتٌ چند

 ...کنٌ نی کار چی کجاست، اینکٌ از خبرم بی

 .نیست نن نحل حالش فًهید شٌ نی خندٍنش لبای ٍ جدیدش پستای از

 .زشتو ٍ سادى خَدش قَل بٌ دختر یٌ نن باشٌ؟ چرا خب البتٌ

 بَدم؟ زشت ٍاقعا نن. ایستادم آینٌ نقابل ٍ شدم بلند جام از کالفٌ

 سفید، پَست. شدم خیرى صَرتیو ٍ درشت لبای بٌ ٍ گذرٍندم نظر از رٍ درشتو ٍ رٍشن چشهای
 .رسیدم نی نتیجٌ بٌ کهتر کردم نی نگاى بیشتر چقدر ير. کشیدى ابرٍيای ٍ کَچیک بینی

 نداشتو؟ چی نن

 تحت دیگٌ کٌ بَد کردى تًدیدم بابا ٍ بَد شدى بلند کهی نَيام. بردم نَيام بین رٍ دستو حرص با
 .کنو کَتاى رٍ نَيام ندارم حق شرایطی يیچ

 کهی حضَرش رٍزا این تَ کٌ بَد ای نعجزى تنًا بابا. نشست لبو رٍ کجی لبخند بابا یادآٍری از
 .کرد نی آرٍنو

 يهٌ از ٍ ذاتیشَن يای نحبت دستاشَن، گرنای صداشَن، آرانش. يستن خدا يای نعجزى بابايا
 ...ياشَن قَل ٍ يا حرف اجبات تر، نًو

 يهٌ این کٌ فًهو نی سرنٌ، باال پدر سایٌ کٌ حاال انا نداشتو، کو يیچی قبلیو زندگی تَ نن درستٌ
 .بَدم نحرٍم نعهتی چٌ از سال
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 . دٍیدم يا پلٌ سهت سهت بٌ يراسَن اٍند، پایین طبقٌ از کٌ بلندی جیغ صدای با

 جام سر بًتزدى رٍم، بٌ رٍ صحنٌ دیدن با کٌ بگو چیزی تا کردم باز دين پلٌ، اخرین بٌ رسیدن با
 .شدم نیخکَب

 کٌ شد کشیدى صافی صَرت سهت بٌ نگايو بعد، ٍ دیدم کٌ بَد چیزی اٍلین نانان لرزٍن چشهای
 .کرد نی زنزنٌ چیزی بستٌ چشو با ٍ فشرد نی آغَشش تَ رٍ نانان لذت با

 ٍرٍدی در شدن باز با کٌ بَدم دٍختٌ نگاى بًشَن حیرٍن

 

 .شد کشیدى بابا سهت نگايو

 يای قدم با ٍ اٍند خَدش بٌ نن از زٍدتر انا شد شکٌ نن نحل رٍش، بٌ رٍ صحنٌ دیدن با بابا
 .رفت پسر يهَن سهت بلند،

 .اٍندم پایین پلٌ یٌ بابا، باز آغَش دیدن با کٌ بَدم زدى زل بًشَن ٍاج ٍ ياج

 .انداخت بابا بغل تَ رٍ خَدش ٍ شد جدا نانان از شد، بابا نتَجٌ تا پسر

 .افتاد نن بٌ نگايش کٌ برگردٍند رٍ سرش ٍ کشید ياش گَنٌ بٌ دستی نانان

 :زد لب ٍ فشرد رٍ دستو ٍ شد نزدیک بًو لبخند با

 .بینو نی يو کنار رٍ جفتتَن کٌ خَشحالو چقدر_ 

 .فًهیدم نهی کاراشَن ٍ حرف از چیزی. چرخَندم صَرتاشَن تَ رٍ نگايو پرتردید

 .زد زل صَرتو بٌ شیفتگی با ٍ ایستاد جلَم. اٍند نن سهت بٌ ٍ شد جدا بابا از پسرى
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 .فشرد بغلش تَ نحکو رٍ نن ٍ کرد طی رٍ فاصلٌ کٌ رفتو عقب قدم یٌ ٍ کردم نگايش تعجب با

 .رفت نفسو گَشو، کنار قشنگش العادى فَق ٍ نًربَن صدای شنیدن با کٌ بشو جدا ازش خَاستو

 !تَئی نن کَچَلَی خَاير پس_ 

 .کرد رصد رٍ صَرتو اجزای دقت با ٍ کرد جدا خَدش از رٍ نن

 .باشٌ داداشو رٍم بٌ رٍ پسر شد نهی باٍرم. کردم رٍ کار يهین عینا ننو

 چشهانَن رنگ فقط ٍ بَد يو عین نَن چًرى تٌ. بَد برگشتٌ حاال ٍ سربازی بَد رفتٌ کٌ شایانی
 .گرفت شکل لبو رٍ لبخند نحل چیزی یٌ ٍ شد اشک پر چشهام ناخَاستٌ. بَد نتفاٍت کهی

 .بَدم کردى درک رٍ داشتن برادر خَب حس ندت، این از بعد تازى انگار

 :زد لب خشداری صدای ٍ لبخند با

 .بشنَم کَچَلَنَ خَاير صدای خَاد نی دلو! شادی بگَ چیزی یٌ_ 

 :زد لب ٍ اٍند سهتهَن نن، سکَت دیدن با بابا

 .شٌ نی شَکٌ اینطَر کٌ نعلَنٌ داداششی، گی نی جلَش پریدی یًَ! دخترنَ کن ٍلش_ 

 کٌ يهَنطَر ٍ نشَند يام گَنٌ رٍی ای بَسٌ خندى، با ٍ کشید کَتايش نَيای بین دستی شایان
 :زد لب رفت، نی باال يا پلٌ از

 .بَدی دٍست دختر يو اٍلش از شها کن، طرفداری ازش نیَندى اٍندى دخترت نن، پدر باشٌ_ 

 :گفت حال يهَن تَ ٍ ببینٌ رٍ شایان يای قدم نسیر تا شد خو ٍ خندید نانان

 حاال؟ ری نی کجا_ 

 :زد لب ٍ انداخت نا بٌ نگايی نیو
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 .یام نی زٍد بگیرم دٍش یٌ رم نی_ 

 .رفت رايرٍ تٌ اتاق سهت بعد ٍ

 .رفتیو پذیرایی سهت بٌ يو با ٍ گرفت رٍ دستو نانان

 .بَد ندادى نشَنو شایان از عکسی کسی االن تا چرا کٌ افتادم فکر این بٌ

 .بچینو رٍ شام نیز تا رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ نانان، صدای با کٌ بَدم يا فکر يهین تَ

 

________ 

 

 داخل شد کشیدى دستو کٌ برم اتاقو سهت خَاستو ٍ گفتو ارٍنی بخیر شب. باال طبقٌ رفتیو يو با
 .دیگٌ اتاق یٌ

 .دٍختو شایان بٌ رٍ نتعجبو نگاى برقا، شدن رٍشن با

 :زد لب ٍ انداخت باال ای شَنٌ خندى با

 بخیر؟ شب گی نی بزنیو حرف يو با اینکٌ جای بٌ دیدنت، سال اینًهٌ بعد خب؟ چیٌ_ 

 :گفتو ٍ گزیدم لب

 .باشی خستٌ شاید گفتو خب_ 

 :زد لب ٍ گفت نَچی

 .برى نهی خَابو صبح تا نگی بًو چیزی اگر کٌ دٍنو نی اینو خب انا يستو، کٌ خستٌ_ 

 .نشستو رٍش ٍ رفتو تختش سهت ٍ کردم نحارش فَضَلی خندى با
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 .دٍخت بًو رٍ نگايش کنجکاٍی با ٍ نشست کانپیَترش نیز صندلی رٍی يو خَدش

 نٌ؟ یا داشتی رٍ نن نحل گلی برادر   داشتن  ِ   سعادت يو اٍلت خانَادى تَ. بگَ خَدت از خب_ 
 یا شدی عاشق داری؟ دٍست رٍ بابا نانان چیٌ؟ دیگٌ سینها غیر رشتت بَدن؟ چطَری خانَادت

 !دیگٌ بگَ...  بَدید؟ بچٌ تا چند اٍل خانَادى تَ نٌ؟

 :گفتو ٍ زدم زل بًش خندى با

 .شایان افتادم فَضَل دخترای یاد_ 

 :زد لب شیطنت با ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 .ٍاجَرى جَر دخترای با دٍستی عَارض اینا_ 

 گَشیش زنگ با کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب. دادم تکَن تاسف بٌ سری ٍ خندیدم

 

 .کشید بیرٍن جیبش از رٍ گَشیش ٍ کرد کَتايی خَايی نعذرت

 :داد جَاب ٍ نشَند لبش رٍ عهیقی لبخند گَشیش صفحٌ دیدن با

 شها؟ حال. سپًر آقا سلــــام_ 

 .رسیدم نی نتیجٌ بٌ کهتر کردم نی دقت بیشتر چی ير انا کردم تیز رٍ گَشام

 از رٍ بَد افتادى جَنو بٌ سپًر اسو شنیدن با کٌ ای کسلی کردم سعی ٍ کردم فَت کالفٌ رٍ نفسو
 .کنو جدا خَدم

 .بَد حرفاشَن بٌ حَاسو تهام انا دادم نشَن نیزش رٍی ٍسایالی با رفتن ٍر سرگرم رٍ خَدم

 گذرى؟ نی خَش. داداش نن جای يستی تَ_ 
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... 

 .بست نقش سرم تَ فکر ندل یک ٍ يزار کٌ گفت نَچی نَچ ٍ داد سر بلندی خندى

 :زد لب نن بٌ نگايی نیو با

 .نشستٌ کنارم االن. اتفاقا آرى_ 

 .زدم زل شایان رخ نیو بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم

 .آرى شاید بَدم؟ خَشحال

 .پرسید نی خَدم از رٍ حالو اگر شدم نی تر خَشحال انا

 .رفتو پنجرى سهت بٌ ٍ شدم بلند ٍ کشیدم حسرتی پر آى

 :خَندم کنان زنزنٌ لب زیر ناخَاستٌ ٍ دٍختو ناى بٌ رٍ نگايو

 

 داشت، خبری تنگو دل از دلت کاش ای" 

 .داشت اجری سنگت دل بر نن نالٌ یا

 داشت، سحری خَد پی ز فراقت شام یا

 .داشت نظری نن بر تَ نخهَر نرگس یا

 

 نن دل حال از خبر با نشَی ترسو

ل ز آید در بٌ سنبل ٍ سَسن تا  .نن گ 
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 فرانَش کرد خَد ز دید، را تَ کٌ کس ير

 خانَش تَ غیر از شد دید، لبت کٌ کس ير

 باشو تَ آغَش در تنگ شبی کاش ای

 باشو تَ نديَش ٍ گیرم تَ کف از نی

 

 کن نظری عاشق بٌ تَ، از آى نن، ناى ای

 .کن اجری قلبش بٌ تَ از آى نن، آى ای

 

 باشد، تَ زانَی سر بر سرم کاش ای

 باشد تَ گیسَی شانٌ نن پنجٌ یا

 نن، لب بٌ لب نًی ٍ بیایی کاش ای

 نن شب تَ زلف سر با گذرد خَش تا

 

 رٍشن ٍ سایٌ چهن نًتاب دیدى گر

 "گلشن شدى جنت کٌ خیز، جا ز حَر، ای

 

 .عقب بٌ برگشتو سریع آخرش، بیت يهخَنی با

 :زد لب ٍ شد خیرى ناى بٌ بندازى، نن بٌ نگايی اینکٌ بدٍن
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 .کَچیکٌ آبجی برداشتی عاشقی فاز_ 

 :گفتو آرٍم ٍ دادم تحَیلش ای شکستٌ پا ٍ دست لبخند

 .کنو نی تکرارش خَدم با يهیشٌ. دارم دٍست خیلی رٍ شعر این_ 

 :زد لب ٍ کرد قفل سینٌ تَ رٍ دستش

 حسرت؟ ٍ سَز با يهینقدر يهیشٌ_ 

 

 .بگو کٌ نداشتو چیزی خب البتٌ. نگو چیزی دادم ترجیح ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 .کرد اختیار سکَت ٍ رفت تختش سهت چَن فًهید يو خَدش انگاری

 از حالو بَدى، خبر بی ازم ندت این کل افتٌ نی یادم ٍقتی انا بپرسو ازش سپًر از خَاست نی دلو
 .خَرى نی يو بٌ دلو ٍ خَدم

 :زدم لب کردم نی خانَش رٍ برق کٌ يهَنطَر ٍ رفتو در سهت بٌ تعلل بدٍن

 .بزرگٌ داداش... بخیر شب_ 

 .بستو رٍ در بعد ٍ

 .رفتو تختو سهت بٌ کنو، رٍشن رٍ برقی اینکٌ بدٍن ٍ شدم خَدم اتاق ٍارد

 .گذرٍندم رٍ سختو شب سپًر، بٌ فکر با يو باز ٍ بستو رٍ چشهام

 

 .گذشتن نی يا رٍز
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 ينَز سپًر بَد، جدید فیلهبرداری نشغَل يو تهنا سربازی، بَد برگشتٌ کٌ بَد رٍزی چند شایان
 عصر ٍ رفت نی زٍد صبح نعهَل طبق بابا. داشت ادانٌ يهچنان لعنتیش پرٍژى اٍن ٍ بَد برنگشتٌ

 .گشت برنی

 رٍ زنانی ندت یٌ نشکلی يیچ بدٍن تَنستو يو نن باالخرى. داشتو ای عادی زندگی... يو نن
 .بذارم سر پشت

 .دلتنگی دنیا یٌ با بَدم عادی دختر یٌ االن نن. رسید نی نظر بٌ اینطَر دٍر راى از فقط البتٌ

 .رفتو گَشیو سهت بٌ ٍ اٍندم بیرٍن فکر از گَشیو، زنگ با

 خرید بٌ رٍ نن رٍز ير ٍ رٍز ير گذشتٌ، رٍز چند این نعهَل   طبق سپیرا ٍ بَد عید دیگٌ يفتٌ چند
 .کشَند نی

 .نشست لبو رٍ کَتايی لبخند گَشیو، رٍ اسهش دیدن با

 .سالم_ 

 شها؟ حال. خانَم یگانٌ سلــــــام_ 

 :گفتو ٍ زدم لَتیش لحن ٍ بازیا دیٍَنٌ بٌ لبخندی

 !خرید بری خَای نی دٍبارى کٌ نگَ. خَبو_ 

 :گفت شیطنت با ٍ داد سر بلندی خندى

 خب؟. باشٌ آخر رٍز انرٍز دم نی قَل... یگانٌ، ببین گرفتو؟ تحَیلت چی برای کردی فکر پس_ 

 :گفتو ساعت بٌ کَتايی نگاى با ٍ کردم فَت کالفٌ رٍ نفسو

 کجا؟ ٍ کی. باشٌ_ 

 .فرستاد بَس برام گَشی پشت از ٍ کشید کَتايی جیغ
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 نحل تهنا، نحل! کنو ابراز خَب اینقدر رٍ احساساتو نتَنستو يیچَقت چرا ٍاقعا کٌ گذشت سرم از
 ...سپیرا

 :اٍندم خَدم بٌ صداش با

 .دنبالت یام نی خَدم باش آنادى پنج ساعت گو نی ننٌ؟ با گَشت_ 

 .رفتو لباسام کهد سهت بٌ کردن، قطع از بعد ٍ گفتو آرٍنی باشٌ

 .نَد لی شلَار با کشیدم بیرٍن جلَباز لی طرح نانتَ یٌ

 .رفتو تَالت نیز سهت بٌ بعد ٍ پَشیدم نانتَم زیر سفید تاپ یٌ

 کٌ نانان لطف بٌ البتٌ بَد، شدى جدا پَش سیاى ٍ افسردى حالت اٍن از ٍضعو ٍ سر قبل، بٌ نسبت
 *-... *بَد کردى قیچی رٍ نشکیو نانتَيای تک بٌ تک حَصلٌ با رٍز یٌ

 

 کیف رژ، ٍ ریهل از بعد ٍ کشیدم پلکو پشت نازک چشو خط یٌ. نداشت کرم بٌ نیازی سفیدم پَست
 .رفتو پایین سهت بٌ ٍ برداشتو تخت رٍی از رٍ سفیدم کَچیک دستی

 :زد لب ٍ نشَند لبش رٍ نًربَنی لبخند دیدنو، با نانان

 دخترم؟ ری نی کجا_ 

 :زدم غر

 .خرید رم نی سپیرا با_ 

 :گفت ٍ خندید آرٍم حرصیو لحن از

 بریزم؟ برات خَری نی چای... بکشٌ بیرٍن خَنٌ این ٍ اتاق اٍن از رٍ تَ سپیرا این اینکٌ نگر. برٍ_ 
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 خَشرنگش چای از قلَپ یٌ اینکٌ از بعد ٍ رفتو نانان سهت بٌ. بَد شدى دیرم انا اٍند نهی بدم
 .زدم بیرٍن خَنٌ از ٍ بَسیدم رٍ نرنش يای گَنٌ خَردم،

 .بستو رٍ چشهام ٍ نشستو حیاط داخل سفید تاپ رٍی

 تنگ برام دلش يو ذرى یٌ یعنی الکردار کرد؟ نی کار چی بَد؟ کجا یعنی. سپًر سهت رفت فکرم
 .يیــــچ... پیانی، نٌ زنگی، نٌ بَد؟ نشدى

 .دادم بیرٍن حسرت پر رٍ نفسو

 .دادم نسبت نفًهو قلب بٌ رٍ قشنگی الفاظ دلو، تَ ٍ دٍختو زیرپام يای سنگ بٌ رٍ نگايو

 .رفتو در سهت بٌ ٍ شدم بلند گَشیو، زنگ با

 .شدم سَار ٍ رفتو سهتش بٌ سپیرا، دیدن با

 :زد لب يهیشگیش شَر ٍ شیطنت با ٍ پام رٍن رٍ زد نحکو

 .خَدم نیٍَنٌ دیٍَنٌ سالم_ 

 .نالیدم رٍ پام اخو با ٍ اٍنَر انداختو پام رٍی از رٍ دستش

 !شکَندی رٍ پام کردنٌ؟ سالم طرز چٌ_ 

 :گفت ٍ خندید آرٍم

 شدی، نزدٍج کٌ دیگٌ رٍز دٍ بدى؟. کنو نی آشنا آیندت شَير يای بازی ٍحشی با رٍ تَ دارم_ 
 کٌ؟ ای نتَجٌ. بیرٍن کشٌ نی ازت خالص عدد قشــــنگ رادیکال، زیر بردت نی پسرى

 

 .کرد حرکت ٍ خندید بلندتر کٌ کردم نًهَنش ای غرى چشو
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 .کرد يهرايی باياش بلند بلند ٍ برد پخش سهت رٍ دستش

 .بَدم کردى عادت بازیاش دیٍَنٌ این بٌ دیگٌ

 نانتَ یٌ ٍارد ٍ کشید رٍ دستو سپیرا. رفتیو داخل يو با ٍ شدیو پیادى رسید، کٌ نظر نَرد پاساژ بٌ
 .شدیو فرٍشی

 .گذرٍند نظر از رٍ نغازى داخل نانتَيای يهٌ دٍبارى، بعد ٍ برداشت نانتَ تا چند يا رگال رٍی از

 .پرٍ اتاق تَ فرستاد رٍ نن زٍر بٌ ٍ سهتو اٍند نانتَ تا دٍ با دقیقٌ چند از بعد

 !خندید بًهَن چقدر فرٍشندى البتٌ، ٍ خَردم حرص دستش از چقدر نن کٌ بهاند

 نی بًو دٍش ير. نالیو خیلی صَرتی یکیش ٍ بَد لی طرح یکیش. بَدن قشنگی نانتَيای
 .زدیو بیرٍن نغازى از ٍ کردیو حساب نانتَيارٍ. اٍندن

 .رفت پارکینگ سهت بٌ ٍ کشید شکهش رٍ دستی سپیرا

 :زدم لب تعجب با

  کجا؟_ 

 :گفت ٍ کرد غنچٌ رٍ لباش

 . دیگٌ شد تهَم_ 

 :زد لب ٍ  آٍرد باال رٍ دستش تَی ساک

 .خَام نهی چیزی دیگٌ. بَد نَندى يهینا فقط_ 

 :غریدم حرصی ٍ کردم فَت کالفٌ رٍ نفسو

 بیرٍن؟ کشیدی خَنٌ از ننَ نانتَ دٍنٌ چًارتا برای فقط_ 
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 گفت؛ ٍ کرد نگايو چپ چپ

 تَ دٍنو نی کٌ نن ندٍنٌ کی ير! عًدتٌ بٌ داری شَير شریف شغل خَنٌ تَ نبَد یادم! آخـــی_ 
 .پرٍنی نی نگس فقط خَنٌ

 :گفتو ٍ رسَندم بًش رٍ خَدم بلند يای قدم با

 بیرٍن؟ بکشی خَنٌ از دلیل بی ٍ دلیل با ننَ باید تَ. چی ير حاال_ 

 :گفت خندى با. شدیو آسانسَر ٍارد

 کیک یٌ االن تازى. داننت تَ افتاد خَشکل نانتَ دٍتا الکی الکی. نبَد يو دلیل بی يهچین_ 
 . انتظارتٌ بٌ خَنٌ تَ سپیراپز خَشهزى

 .گذشت شد نهی سپیرا يای کیک از ٍاقعا انا نیستو شکهَیی آدم. شد باز نیشو کیک اسو شنیدن با

 .شکهو رٍ زد آرٍم ٍ خندید سکَتو دیدن با

 .بال خندق این پدر بسَزى_ 

 .نگفتو چیزی ٍ خندیدم آرٍم

 .زدیو بیرٍن پاساژ پارکینگ از ٍ شدم ناشین سَار

 .رسیدیو زٍد ٍ کردیو طی رٍ کَتايی نسافت عهَ، خَنٌ بٌ رسیدن تا

 .تَ رفتیو يو با ٍ پارکینگ تَ برد رٍ ناشین سپیرا

 :زدم لب خَنٌ سکَت دیدن با

 نیست؟ کسی_ 

 :گفت شیطَن ٍ گفت بلندی نَچ
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 .شیطــــَن کیٌ؟ نفر سَنین يو خالی خَنٌ تَ. نیست خَنٌ کسی تَ ٍ نن غیر. نٌ_ 

 .کردم نحارش ای دیٍَنٌ ٍ خندیدم

 .رفت آشپزخَنٌ سهت ٍ آٍرد در رٍ شالش ٍ نانتَ

 :زد داد يهَنجا از

 زنٌ؟ نی زنگ شایان؟ از چخبر_ 

 :گفتو بلندی صدای با خَدش نحل ٍ نشستو پنجرى کنار سلطنتی يای نبل رٍ

 .کرد صحبت نانان با بَدم اتاق تَ نن. بَد زدى زنگ دیرٍز. آرى_ 

 آرى؟. بخرید رٍ سربازیش باقی قرارى شنیدم بابا از_ 

 :گفتو ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 پسر... خب البتٌ. بخرى رٍ سربازی باقی گرفتٌ تصهیو ناچارا بابا کنٌ، نی تابی بی خیلی نانان_ 
 .کشـــــک کٌ ننو! دیگٌ يهینٌ بَدن دٍست

 کٌ يهَنطَر ٍ سهتو اٍند نخصَصش يای شکالتی کیک ٍ قًَى فنجَن تا دٍ با جانیٌ چند از بعد
 :گفت ذاشت نی نیز رٍی رٍ دستش تَی ٍسایل

 .کشک جَن   از دٍر البتٌ_ 

 .کردم نازک براش چشهی پشت

 :کردم باز لب باالخرى انا بَدم کردى گیر نپرشیدنش ٍ پرسیدن بین

 داداشــــت؟ از خبر چٌ چی؟ تَ_  

 .کنو پنًَن رٍ نیشو ٍ حرص نتَنستو کردم کاری ير
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 :زد لب چشهام بٌ نگايی با ٍ آٍرد پایین رٍ اش قًَى فنجَن تعلل با سپیرا

 برای رى نی ٍ عید از بعد تا نَنٌ نی يو بعدش. رٍزى چند استراحت یٌ. گردى برنی يفتٌ آخر گفتٌ_ 
 .فیلهبرداری ادانٌ

 .کردم آزاد رٍ نبحَسو نفس نانحسَس ٍ دادم تکَن سری

 .یاد نی باالخرى پس

 

 ...سپیرا خَشهزى يهیشٌ کیک از حتی. نفًهیدم دستو تَی قًَى فنجَن از چیزی

 .دیدنش دٍبارى درگیر. بَد درگیر ذينو

 دختر یٌ کرد نی فکر نطهئننا بَدم، نی سنگین ٍ اخهَ اگر کردم؟ نی رفتار باياش چجَری باید
 اگر. يستو ای عقدى کرد نی فکر شدم، نی رٍ بٌ رٍ باياش کنایٌ ٍ نیش با اگر ٍ نحتاجشو کٌ لَسو

 نی گلٌ نعرفتیش بی خاطر بٌ اگر ٍ انداخت نی باال شَنٌ نسلها آٍردم نی زبَن بٌ رٍ دلتنگیو
 .بکشٌ رخو بٌ رٍ نحدٍدنَن نسبت کرد نی سعی کردم،

 .بدتر یکی از یکی ٍ بَدن نیزم رٍی يای گزینٌ اینا. کردم نرٍرشَن ذينو تَ دیگٌ بار یٌ

 قدم کنارش اشتبايی. کردم بزرگش ذينو تَ اشتبايی. خَدنٌ تقصیر االنو حال اصال... اصال
. داشتو حق خب... انا. کردم برداشت ای دیگٌ چیز عنَان بٌ رٍ نًربَنیاش اشتبايی. برداشتو
 ...نازبکشٌ بخندى، بگٌ، بشٌ، خَب بايات یًَ اخهَ ٍ جدی آدم یٌ نداشتو؟

 سنگٌ؟ از نن لعنتی دل نگٌ

 .نداشت رٍ گرفت نی شکل تَش کٌ" اگر" اٍنًهٌ تَان نغزم. دادم قَرت دينو آب با يهراى رٍ بغضو

 :گفتو کالفٌ ٍ کشیدم باال سپیرا نگاى تا رٍ نگايو
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 .کنٌ نی درد سرم. خَنٌ برم خَام نی بفرستٌ؟ ناشین یٌ آژانس بٌ بزنی زنگ شٌ نی سپیرا؟_ 

 :گفت حرصی ٍ کرد درشت رٍ چشهاش

 بغلو تَ رٍ تَ انشب کردى يَس دلو اصن ذارم؟ نی نن نگٌ بری؟ کجا بری؟! کردی غلط تَ_ 
 .شها ری نهی جا يیچ. بخَابو بچلَنو

 :زد لب نیز رٍی فنجَن برداشتن با ٍ شد شیر کٌ زدم لبخندی نیهچٌ

 اتاق اٍن تَ برگردی دٍبارى بذارم کن فکر درصد یٌ اینجا؛ بیارنت تا شدم زندى ٍ نردم. دیگٌ ٍاال_ 
 !دارم دخترعهَ ننو دارن دخترعهَ يهٌ ٍاال. کَفتیت

 :داد ادانٌ کرد نازک چشهی پشت اینکٌ از بعد ٍ انداخت ام چًرى بٌ نگايی نیو

 کنو درست برات غذا یٌ خَام نی انشب خرید، رم نی کهی ننو. بخَاب باال برٍ ای خستٌ  يو اگر_ 
 .يلـــــَ

 رفتو سرش پشت ٍ شدم بلند نخَرى ذٍقش تَ اینکٌ برای ٍ زدم بلندش صدای ٍ غرغرا بٌ لبخندی
 .صَرتو بٌ زدم نی نقاب بقیٌ خَشحالی برای کٌ بَد ٍقت خیلی. آشپزخَنٌ سهت

 :گفتو ٍ نشستو آشپزخَنٌ داخل يای صندلی از یکی رٍی

 چیٌ؟ گی نی کٌ يلَیی این حاال_ 

 :گفت ٍ کرد نازک چشهی پشت

 .کنو نی صدات خَدم ٍقتش بٌ باال برٍ فعال_ 

 .کردم بغلش پشت از ٍ شدم بلند ناخَاستٌ ٍ شد تر شدید بغضو

 :غرید شیطَن ٍ گفت بلندی نَچ
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 نگٌ! ببینو اٍنَر برٍ کرد؟ رٍ خَدش کار آخر شیطَنٌ! سرتـااااا تَ زنو نی تسبیحو با! استغفراهلل_ 
 نداری؟ نادر ٍ خَاير خَدت

 .گذاشتو ظریفش يای شَنٌ رٍ پشت از رٍ سرم ٍ خندیدم

 !بَد نبَد؟ بعید نن از کارا این

 .پایین خَرد سر چشهو از ٍ شد قطرى یٌ ٍ اٍند چشهام تا بغضو

 :زدم لب نشٌ بدم حال نتَجٌ سپیرا اینکٌ برای

 نداری؟ لیاقت دیدی. کنو بغلت خَاستو کرد ذٍق تَ نحل سرآشپزی نَش داشتن از دلو فقط_ 

 خاطر بٌ نفریناش بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کَبیدم کهرش بٌ نحکهی نشت کٌ گفت کشداری جـــَن
 .زدم بیرٍن آشپزخَنٌ از سنگینو، دست

 

 خیرى خَدم بٌ ٍ رفتو قدیش آینٌ سهت بٌ. برداشتو قدم سپیرا اتاق سهت ٍ رفتو باال يا پلٌ از ارٍم
 بَدم؟ خَشحال. شدم

 .رفتو تخت سهت بٌ بلند، گام دٍ با ٍ زدم آینٌ تَ خَدم بٌ پَزخندی

 سر کردم سعی ٍ بستو رٍ چشهام. خَابیدم اتاق در بٌ پشت ٍ چپو پًلَی رٍ ٍ کشیدم دراز آرٍم
 .ببرم یاد از داشتو سپًر با کٌ دٍری چندان نٌ رٍزيای یادآٍری با رٍ پردردم

 .رفتو فرٍ خبری بی دنیای بٌ ٍ شد چشهام نًهَن خَاب باالخرى کٌ گذشت چقدر دٍنو نهی

 رٍ دستو سپیراست، اینکٌ خیال بٌ کهرم، دٍر گرنی دست پیچیدن با کٌ بَدم بیداری ٍ خَاب بین
 دٍبارى دستش، نانتعارف اندازى بٌ تَجٌ بدٍن خَاب، از ناشی گیجی دلیل بٌ ٍ گذاشتو دستش رٍی

 .بستو رٍ چشهام
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__ 

 

 ••• سپًر# •••

 

. شدم پیادى ٍ کردم پارک پارکینگ تَ خستگی با رٍ ناشین. رسیدم کٌ بَد شب نیو ٍ يشت ساعت
 .نیست خَنٌ کسی کٌ بَد این بیانگر خَنٌ خانَش چراغای

 زٍدتر رٍزی چند حرفو، برخالف. کردم طی خَنٌ ٍرٍدی تا رٍ فرش سنگ نسیر ٍ کردم فَت رٍ نفسو
 بدٍن. نداشتو رٍ يیچی حَصلٌ کٌ بَدم خستٌ اٍنقدری. تَ رفتو ٍ کردم باز رٍ در. بَدم اٍندى
 دستگیرى رٍی رٍ دستو. گرفتو پیش در رٍ اتاقو نسیر ٍ باال رفتو يا پلٌ از ام، گرسنٌ شکو بٌ تَجٌ
 بَد، ناشین تَ کٌ کلیدم دستٌ یادآٍری با. شدم نَاجٌ بستٌ در با کٌ تَ برم خَاستو گذاشتو در

 .رفتو سپیرا اتاق سهت بٌ ناچار ٍ کشیدم گردنو بٌ دستی کالفٌ

 تی حرکت، یٌ با ٍ گذاشتو نیز رٍ رٍ نَبایلو کنو، رٍشن رٍ برق اینکٌ بدٍن ٍ کردم باز رٍ در آرٍم
 فیلو دلیل بٌ انا خَاست نی گرم آب دٍش یٌ نًایت بی دلو. کردم جدا تنو از رٍ نشکیو شرت
 .داد نهی رٍ چیزی چنین اجازى خَابی بی داشتو، کٌ ای پیَستٌ رانندگی ٍ دیشب برداری

 یادآٍری با انا شدم، شکٌ کنارم دیگٌ جسو یٌ دیدن با. کشیدم دراز رٍش ٍ رفتو تخت سهت بٌ
 .فشردم بغلو تَ نحکو رٍ اٍن دلتنگی، شدت از ٍ نشست لبو رٍ لبخندی خَابالَ، سپیرای

 .دیدنش رفتو نی فرصت اٍلین سر باید. افتادم یگانٌ یاد پیچید، بینیو زیر کٌ عطری از

 تَجیح رٍ خَدم کردى، استفادى یگانٌ عطر از يو سپیرا کٌ این با، ٍ کشیدم ای دیگٌ عهیق نفس
 .کردم
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 .رفتو فرٍ خَاب بٌ ٍ افتاد يو رٍ چشهام کٌ نرسید جانیٌ بٌ

 

 از یگانٌ، دیدن ٍبا کردم باز رٍ پلکو الی آرٍم بغلو، تَ کَچیک نَجَد یٌ خَردن ٍٍل احساس با
 .ببرم خَاب این از رٍ استفادى نًایت خَاستو ٍ شدم لذت غرق شیرینی خَاب يهچین دیدن

 .بَسیدم عهیق رٍ لبش کنار جایی یٌ ٍ کردم کج رٍ سرم

 با بلندی، جیغ با کٌ کردم حس خَاب تَ رٍ شیرینش نزى چطَر کٌ کردم نی فکر این بٌ داشتو تازى
 .افتادم تخت پایین شکهو تَ لگد یٌ

 رسیدم نتیجٌ این بٌ کرد، نی نگايو حرص با کٌ تخت رٍ یگانٌ دیدن با ٍ پرید سرم از کل بٌ خَاب
 .بَدى ٍاقعیت دیدم، نی خَاب کٌ چیزایی يهٌ کٌ

 :گفتو حرص با ٍ نشستو درست بَد، پیچید دلو تَ یگانٌ لگد خاطر بٌ کٌ دردی ٍ جیغ از حرص با

 کنی؟ نی يهچین چرا یابَ؟ چتٌ_ 

 :غرید پام نچ بٌ تری نحکو لگد با ٍ شد خو حرص با یگانٌ

 چلَندی بغلت تَ ننَ ٍ کردی سَاستفادى نن سنگین خَاب از اینکٌ از باید البد! نـــــزن حرف_ 
 آرى؟. بکنو يو تشکر ازت

 !بَد شدى تنگ دراز زبَن فسقلی این برای دلو چقدر. خندیدم آرٍم

 .سهتو برداشت خیز ٍ فشرد بٌ رٍ لباش حرکت یٌ با چَن زدم آتیش رٍ زیرش لبخندم دیدن با انگار

 بٌ تَجٌ بدٍن. رٍم افتاد بدم، جاخالی بخَام ٍ باشو داشتٌ رٍ اش نقشٌ يضو تَانایی اینکٌ از قبل
 رٍ نحکهش يای نشت خَاستو بَد، پیچیدى دلو تَ دلو، رٍ پریدنش یًَیی خاطر بٌ کٌ بدی درد
 .نبَدم نَفق زیاد انا کنو نًار رٍ ام سینٌ
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 يای نشت ٍ زد نی غر پیَستٌ ٍ بَد نشستٌ دلو رٍ یگانٌ ٍ بَدم زنین نقش تخت کنار نن حاال
 .آٍرد نی فرٍد بدنو جای جای تَ رٍ نحکهش

 بَد، کو نَن فاصلٌ چَن ٍ بَد ریختٌ صَرتش طرف دٍ بَد شدى بلند کهی حاال کٌ کَتايش نَيای
 .داد نی قلقلک رٍ گَشو ٍ بینی تیزش نَيای نَک

 کٌ بَدم نن این حاال ٍ گرفتو رٍ بازٍياش حرکت، یٌ با بَدم، اش چًرى شدى پَشیدى حرص نحَ
 .بَدم کردى احاطٌ رٍ یگانٌ

 .دٍختو چشو یگانٌ خشو از سرخ صَرت بٌ پیرٍز، نگاى با ٍ داشتو نگٌ خَدم زیر رٍ یگانٌ غلت یٌ با

 .کنو تکرار رٍ پیشو دقیقٌ چند کار دٍبارى خَاستو انا چرا، دٍنو نهی

 ٍ شد باز اتاق در لحظٌ يهَن کٌ لباش سهت شدم خو

 

 بٌ شاید. شدم يَل خَدنَن رٍ نتعجیش نگاى دیدن با چرا دٍنو نهی. شد نهایان سپیرا قانت
 .برى در بد یگانٌ اسو خَدم شیطنت خاطر بٌ خَاستو نهی کٌ بَد این خاطر

 :زد لب ٍ اٍند خَدش بٌ نن از زٍدتر کٌ بگو چیزی تا کردم باز لب

 .ببخشید... نن... نن... چیزى_ 

 .بیرٍن پرید اتاق از سریع بعد ٍ

 برگشتو اخو با. شد نحَ یگانٌ نحکو نشت با بَد، نشستٌ لبو رٍ سپیرا برخَرد خاطر بٌ کٌ لبخندی
 :زد جیغ ٍ کَبید بازٍم بٌ ای دیگٌ نشت خَدش رٍ نگايو دیدن با کٌ سهتش

 بردی؟ رٍ آبرٍم دیدی! بیشعَر زیرت شدم لٌ. اٍنَر بــــرٍ_ 

 :زدم لب حرفش بٌ تَجٌ بدٍن. چشهاش بٌ زدم زل بیخیال ٍ خندیدم آرٍم
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 !شدى سنگین خیلی دستت نبَدم کٌ ٍقتی چند این تَ_ 

 :زد لب ٍ کرد نگايو چپ چپ

 از جَری یٌ تَ اٍنَقت. بَدم زاییدى قل تا چًار کردم نی شَير اگر نن رفتی تَ کٌ نَقعی اٍن از_ 
 !گذشتٌ نبَدنت تَ ساعت چند فقط کنٌ نی فکر ندٍنٌ کی ير کٌ زنی نی حرف رفتنت

 .کنو اخو زدى کٌ حرفی خاطر بٌ یا بخندم اش بانزى خَردن حرص خاطر بٌ دٍنستو نهی

 قبَل رٍ حرفو يو خَدم اینکٌ بدٍن ٍ کردم ٍارد بازٍش بٌ فشاری پیچید، دلو تَ کٌ بدی حس با
 :غریدم باشو، داشتٌ

 آخٌ؟ بگیرى رٍ تَ بیاد خَاد نی کی کردی؟ نی شَير کٌ_ 

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 باياش یا کنو، پنًَن رٍ حرصو نتَنستو پیش، ساعت چند يای بینی پیش ٍ تصَرات تهام برخالف
 .کنو برخَرد سرد ٍ باشو قًر

 :اٍندم خَدم بٌ شد ٍارد دستو بٌ کٌ نحکهی فشار با

 آخٌ؟ بگیرى رٍ تَ بیاد خَاد نی کی کردی؟ نی شَير کٌ_ 

 براق صَرتش تَ ٍ کرد جهع رٍ خَدم سریع انا شدم صَرتش نات ٍ باخت رنگ نگايو لحظٌ یٌ
 .شدم

 .دختراتو دٍست اٍن از بًتر باشو چی ير چهٌ؟ نن نگٌ_ 

 :زد لب گیرانٌ نچ ٍ نشست لبش رٍ دراری حرص لبخند
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 ذاری؟ نی عیب سرشَن کٌ دیدیشَن نگٌ دخترام؟ دٍست_ 

 .سَخت خیلی. سَخت دلو... راستش. رفت نفسو

 عَض رٍ يا چیز سری یٌ کو کو باید کٌ شد جابت بًو ازشَن، طرفداری با انا کنٌ انکار داشتو انتظار
 .زندگیو تَ رٍ سپًر جایگاى نحل... نحل. کنو

 پًنش سینٌ بٌ کَچیکی فشار غلیظی، اخو با ٍ اٍندم خَدم بٌ صَرتو، رٍ خندٍنش نگاى سنگینی با
 :زدم لب ضعیفی صدای با ٍ کردم ٍارد

 .رٍم از شَ بلند_ 

 :گفت بیخیال ٍ گذاشت يام سینٌ ٍ گردن بین جایی یٌ رٍ سرش

 .راحتٌ جام کٌ نن_ 

 :غریدم ٍ کردم فَت رٍ نفسو حرصی

 !ناراحتٌ جام نن ٍلی_ 

 آرٍم کٌ گرفتو بازٍش از نیشگَنی شدم، بَد ریزش خندى از ناشی کٌ ياش شَنٌ لرزش نتَجٌ
 .کرد قفل رٍ دستام جفت ، دستش با ٍ داد تکَن رٍ دستش

 پیچیدى عطر کنٌ؟ تهَم قلبو ٍ عقل بین رٍ نسخرى جدال این خَاست نهی چرا شد؟ نهی بلند چرا
 .کنو اصرار شدنش بلند برای این از بیشتر ذاشت نهی بینیو، تَ شدى

 نَياش بین رٍ دستو خَاست نی دلو. نَياش سهت رفت دستو ناخَاستٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 نی دلو حتی ببَسو؛ رٍ گردنش بین جایی یٌ دلتنگی رفع برای ندت اینًهٌ از بعد نحال یا بکشو،
 رٍ نَيام خَاست نی دلو. کنو زبَنی شیرین براش ٍ بخَرم ٍٍل بغلش تَ صبح تا رٍ شب خَاست

 چقدر کٌ گذشت سرم از بدم؛ قلقلکش ٍ بکشو صَرتش رٍ رٍ تًش دیٍَنگی سر از ٍ کنو باز
 .بَد کَتاى ازشَن دستو دسترسی، عین در کٌ آرزٍيایی... نن آرزٍيای کَچیکن
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 دیگٌ اسو نسلها کردم؟ نی کار چی نن. کشیدم پایین کنٌ، لهس رٍ نَياش اینکٌ از قبل رٍ دستو
 !باشٌ داشتٌ تَنست نهی خریت جز ای

 

 ريا يو رٍ تیرم آخرین کردم سعی بکشو، نفس تَنستو نی سختی بٌ اینکٌ با ٍ کردم فَت رٍ نفسو
 .کنو

 :کردم زنزنٌ آرٍم

 سپًر؟_ 

 اسلحٌ یٌ فقط دلو کشدارش، يَم با انا داشتو رٍ عادی بلٌ یٌ حداقل یا پرشَر جان یٌ انتظار
 .کنو خالی نخش تَ گلَلٌ یٌ تا خَاست

 ٍ گذاشت ام سینٌ قفسٌ رٍی رٍ اش چَنٌ. کرد نگاى چشهام بٌ ٍ کرد بلند رٍ سرش سکَتو دیدن با
 .بًو زد زل ننتظر

 :پرسید ناگًانی ٍ کرد باز لب زٍدتر خَدش کٌ بگو چیزی خَاستو

 گذشت؟ خَش بًت نن نبَد تَ_ 

 کٌ گذشت سرم از انا کنو رٍ براش بَدم کردى حبس رٍ خَدم اتاقو تَ کٌ رٍ رٍزيایی تهام خَاستو
 خاطرش بٌ کٌ نبَد چیزی طرفٌ، یک عالقٌ یٌ ٍ ساختو چیزيا خیلی با. بَدم قَی دختر یٌ نن چرا؟
 .ببازم رٍ خَدم

 :زدم لب تند ٍ کردم سپر سینٌ

 .آرانش جهلٌ از بَد خَدش جای سر چیز يهٌ. عــالی_ 
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 نصهو ندتش، این نانردی یادآٍری با انا شدم پشیهَن تندم لحن از لحظٌ یٌ طَالنیش، نگاى با
 .شدم

 نَيای. تَالت نیز سهت رفت. جام سر نشستو عهیق، نفس یٌ از بعد يو نن ٍ شد بلند رٍم از آرٍم
 نرتب از بعد ٍ شدم بلند. دٍخت نن بٌ رٍ نگايش ٍ برگشت بعد ٍ کرد نرتب رٍ اش ریختٌ بًو

. سپیرا رفتار بینی پیش خاطر بٌ نبَد دلو تَ دل نن ٍ پایین رفتیو يو با. رفتو در سهت لباسو، کردن
 :زدم لب ٍ انداختو سپًر بٌ نگايی نیو

 بدم؟ چی رٍ سپیرا جَاب نن حاال_ 

 :زد لب ٍ کرد فرٍ شلَارش جیب تَ يهیشٌ عادت بٌ رٍ دستش

 .يیچی_ 

 :گفتو حرص با ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 .نیست ناجرا کن ٍل کردم نی چیکار تَ زیر نن نفًهٌ تا سپیرا دٍنی نی يو خَدت خَبٌ يیچی؟_ 

 :زد لب ٍ خندید آرٍم

 بٌ رٍ حد يهین در تَ انا، بکنن تَنن نهی ای دیگٌ کار کار، یٌ جز پسرا زیر دخترا نعهَال خب_ 
 .کنٌ نی کفایت نکشیدى اٍنجايا بٌ کارنَن کٌ بفًهَنی سپیرا

 حیایی بی ٍ شیطنت این بٌ ندت اینًهٌ از بعد چرا. کردم حس رٍ صَرتو شدن سرخ شخصٌ بٌ
 بَدم؟ نکردى عادت کالنش

 .لپش چال تَ ام اشارى انگشت کردن فرٍ برای زد لک دلو نن ٍ خندید آرٍم صَرتو، بٌ نگايی نیو با

 ایستادى ساعت بٌ نگايو پذیرایی، از گذر حین. برداشتو قدم دنبالش ننو ٍ رفت آشپزخَنٌ سهت بٌ
 قبل از نن، غَر ٍ غار البتٌ. کردن نی بیداد رٍ شب نیو ٍ دى يا عقربٌ. افتاد سلطنتی يای نبل کنار
 ...بَد دادى رٍ ساعت خبر
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 :زد لب سپًر بٌ خطاب نا، بٌ شیطَنی نگاى با ٍ کشید بیرٍن گَشیش از رٍ سرش نا، دیدن با سپیرا

 .داداشــــــــو بخیر اٍغَر_ 

 باز رٍ در. یخچال سهت رفت حرفی يیچ بدٍن ٍ زد ضربٌ سپیرا پیشَنی بٌ اشارى، انگشت با سپًر
 .کشید سر نفس یٌ رٍ آب شیشٌ ٍ کرد

 !شدم نیخ

 :گفت ٍ خندید آرٍم نن نگاى دیدن با سپیرا

 .کنٌ استفادى لیَان از بگیرى یاد ينَز نشدى بزرگ. عزیزم سپًرى نخصَص آب شیشٌ اٍن_ 

 بیداری ٍ خَاب تَ کٌ نیست يهَنی شیشٌ، این کٌ کنو باٍر خَاست نی دلو باٍری خَش عین در
 .کرد نی کجی دين بًو يا، شیشٌ بقیٌ با شیشٌ اٍن نتفاٍت حالت انا خَردم آب ازش

 :آٍردم زبَن بٌ رٍ چرخید نی سرم تَ کٌ چیزی

 ...یعنی... یع. خَردم آب شیشٌ این از نن... نن_ 

 :زد لب ٍ خندید سپیرا

 .لعنتی شد نصیبت بزرگی سعادت چٌ! عجـــــب_ 

 .بدى جَاب نداشت شدن قطع قصد کٌ رٍ تلفنی تا رفت پذیرایی سهت بٌ حرف، این پشتبند

 .شد نزدیک بًو قدم بٌ قدم ٍ جاش سر برگردٍند رٍ آب شیشٌ سپًر

 :گفت ٍ کشید لبو رٍ دستی سهتو، سرش کردن خو با ٍ ایستاد کنارم

 نٌ؟ رٍ دينی خَری نی دينَ نگٌ؟ شدى چی حاال؟ چیٌ_ 
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 بکشو؟ نفس رفت یادم نن یا نبَد يَا. نَندم نات

 فاصلٌ سپًر از آرٍنی، يای قدم صدای با بَد؟ بستٌ نن کردن ذٍب بٌ يهت کهر پسر این چرا
 :زد لب چید نی نیز رٍی رٍ يا ظرف کٌ يهَنطَر ٍ شد رد ٍسطهَن از سپیرا. گرفتو

 .باشید گرسنٌ خیلی کنو فکر. بخَریو شام بشینید بیاید_ 

 بعد ٍ رفت نیز سهت بٌ بیخیال سپًر انا انداختو زیر بٌ رٍ سرم ٍ گزیدم لب نالیهش خیلی تیکٌ از
 ٍ رفتو پررٍیی از حجو این بٌ ای غرى چشو. نشست نیز پشت ساالد، ظرف بٌ کَچیکی ناخَنک از

 .نشستو رٍش بٌ رٍ يو نن

 نحتَای. بگیریو فاکتَر رٍ سپیرا خندٍن يای نگاى اگر البتٌ نیَفتاد خاصی اتفاق شام سرٍ طی در
 .سپیرا سهت برگشتو کردم، پاک رٍ لبو دٍر اینکٌ از بعد ٍ جَیدم رٍ دينو داخل

 .بَد خَشهزى خیلی يهیشٌ نحل. نرسی_ 

 :زد لب ٍ کرد نازک چشهی پشت

 .عزیزم جان نَش_ 

 .نگفتو چیزی ٍ زدم لبخندی

 :پرسید ٍ انداخت سپًر بٌ نگايی نیو سپیرا

 !کشٌ نی طَل يفتٌ آخر تا کارت بَدی گفتٌ برگشتی؟ زٍد اینقدر کٌ شد چی حاال_ 

 :زد لب کنٌ بلند رٍ سرش اینکٌ بدٍن

 .جدید سال برای افتاد فیلهبرداری بقیٌ. شد تهَم زٍدتر خب_ 

 !بیشعَر پسرى آٍردم، در رٍ اداش دلو تَ. شدم بلند جام از حرفی بدٍن ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 .گردى نی بر کی برى کٌ بعد دفعٌ نیست نعلَم
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 .انداختو رنگ طالیی يای نبل رٍی رٍ خَدم ٍ کردم فَت کالفٌ رٍ نفسو

 اٍند  بینیو، پیش طبق يو سپیرا. باال طبقٌ رفت ٍ بیرٍن اٍند آشپزخَنٌ از سپًر دقیقٌ چند از بعد
 .گرفت سر از رٍ سَاالتش بشینٌ اینکٌ از قبل ٍ سهتو

 شد؟ چی_ 

 کردید؟ کار چی

 شدى؟ خَب اینقدر رابطتتَن حاال تا کی از

 نگفتی؟ نن بٌ چرا

 عهیقٌ؟ چقدر تَن رابطٌ

 ...ٍ شَيرت خَاير بشو قرارى نن نکنٌ

 عجیب دلو کٌ بَد چیزی آخرش، جهلٌ انا زدم شَن يهٌ انکار بٌ دست حرفاش، تهـــــام بین از
 .کرد طلب

 :گفت ٍ برچید لب نن نیهٌ ٍ نصف يای جَاب از دنق سپیرا

 بَد؟ تَ رٍی چرا پس نیست بینتَن چیزی اگٌ. بابا ای_ 

 بلند رٍ سرم يا، پلٌ رٍی نحکهی يای قدم صدای با کنو، باز لب اینکٌ از قبل ٍ کردم فَت رٍ نفسو
 .کردم

 حَلٌ با کٌ خیسی نَيای ٍ اٍند نی بًش عجیب کٌ ای سرنٌ شلَار ٍ تیشرت یٌ با بَد، خَدش
 .بَد افتادى جَنشَن بٌ

 :زد لب ٍ کرد کج سهتهَن بٌ آشپزخَنٌ از رٍ نسیرش نا، دیدن با

 خَابید؟ نهی چرا ٍقتٌ، دیر اینجایید؟ ينَز_ 
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 ننصرف کانل طَر بٌ سپیرا، نحکو نیشگَن با انا بزنو رفتن از حرف خَاستو ساعت بٌ نگايی با
 .شدم

 :گفت سپًر جَاب در سپیرا

 .خب یاد نهی خَابهَن_ 

 ٍ آٍرد در فلش یٌ تَش از. کشید باال کَلٌ یٌ نبل، کنار از ٍ کرد ٍل سپیرا کنار رٍ خَدش سپًر
 .سپیرا سهت گرفت

 .قشنگٌ خیلی گٌ نی رضا. ببینیو اینَ بشینیو برى، نهی خَابتَن کٌ حاال_ 

 :پرسید حال يهَن تَ. رفت LED سهت دست بٌ فلش ٍ شد بلند سپیرا

 چیٌ؟ فیلهش_ 

 ای گندى نسبتا گاز ٍ برداشت نیز رٍی از سیبی بدى، خَدش بٌ دادن جَاب زحهت اینکٌ بدٍن سپًر
 .زد بًش

 .گرفت رٍ جَابش سپیرا فیلو، تیتراژ با

 کار ژانرش حدس شد، نی تر نزدیک ٍ نزدیک لحظٌ ير کٌ نحَی جیغ ٍ تاریک صفحٌ بٌ تَجٌ با 
 .نبَد سختی

 حس بلکٌ ترس، از نٌ. بَدم نردد یکو نن اٍن، خالف بر ٍلی کَبید يو بٌ رٍ دستاش ذٍق با سپیرا
 .بَد گذاشتٌ باقی برام نریض قلب این کٌ بَد يایی نحدٍدیت خاطر بٌ بدم

 چای سینی یٌ ٍ تخهٌ ٍ چیپس ظرف شد، خانَش برقا شد، انجام کَتايی خیلی ندت در چیز يهٌ
 .کرد کانل رٍ پذیرایی تدارکات يو عطر خَش
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 سپًر ٍ نَندم نن ٍ رفت فرٍ عهیقی خَاب بٌ سپیرا کٌ بَد نگذشتٌ فیلو شرٍع از ساعت نیو ينَز
 .شد نی بدتر ٍ بدتر ياش صحنٌ لحظٌ ير کٌ فیلهی یٌ ٍ

 لَس چاشنی با ٍ ترسیدم نی اگر شد نی چی. نشست لبو رٍ ای بانزى لبخند يا، رنان یادآٍری با
 کردم؟ نی پنًَن سپًر بغل تَ رٍ خَدم بازی،

 :/رفت بین از سپًر حرف با بَد، پیچیدى سرم تَ فکر این با کٌ خَبو حال تهام

 سالنتی؟ بٌ شدی خل_ 

 ٍ سهتش برگشتو حرصی

 

 :غریدم اخو با

 ننی؟ حال فَضَل_ 

 :گفت ٍ خندید گلَ تَ

 بزرگترى؟ با زدن حرف طرز چٌ این_ 

 :زدم لب ٍ کردم نازک چشهی پشت

 .نکن اذیتو. سپًر ندارم حَصلٌ_ 

 .سهتو اٍند ٍ شد بلند جاش از کجی لبخند با ٍ انداخت باال ابرٍیی

 کٌ بَد لبخندش این ٍ کشیدم عقب رٍ سرم. سهتو شد خو کٌ کردم نگاى پاش تا سر بٌ چشو با
 .کرد بلندش پرکاى نحل ٍ برداشت يام شَنٌ رٍی از رٍ سپیرا حرکت، یٌ با. شد تر عریض

 .زدم پَزخند سرم تَی نسخرى افکار بٌ ٍ شدم خیرى بًش پَکر
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 کرد؟ بینی پیش رٍ پسر این شد نهی چرا

 شرایط، بدترین تَ ٍ گذشت نی کنارم از بیخیال داشتو، شیطنت انتظار ازش کٌ ای لحظٌ اٍن دقیقا
 !زد نی رٍ حرکات بدترین

 .پایین اٍند سریع خَدش بعد ٍ بخَابٌ تختش رٍ تا اتاقش تَ برد احتهاال ٍ باال برد رٍ سپیرا

 گذاشت رٍ سرش ٍ کشید دراز جانیٌ صدم در بعد ٍ اٍند بَدم نشستٌ رٍش نن کٌ نبلی سهت بٌ
 تهاشای نشغَل بیخیال. کردم نگاى رخش نیو بٌ تعجب با. شد ننقبض بدنو عضالت تهام. پام رٍی
 .دينش ذاشت نی چیپس برگ یٌ ٍ کرد نی دراز دست گايی از ير ٍ بَد فیلو

 :گفت ٍ کرد قفل اش سینٌ رٍی رٍ دستاش. سهتو برگشت کٌ بَدم خیرى بًش چقدر دٍنو نهی

 چیٌ؟_ 

 :گفتو حرص با ٍ ترکیدم دیدى گرنا ذرت نحل بَدم، حرف يهین ننتظر انگار

 بشی؟ بلند پام رٍی از کنو خَايش شٌ نی_ 

 :زد لب آرانش نًایت با ٍ دٍخت چشهام بٌ رٍ خندٍنش نگاى

 !کن خَايش. تَنی نی. آرى_ 

 درار حرص تَنست نی چقدر نَجَد یٌ آخٌ. نبَد االنو حس بیانگر ای کلهٌ يیــــچ. برد ناتو
 .شدم نتاسف نَجَدی يهچین داشتن دٍست خاطر بٌ خَدم برای لحظٌ یٌ باشٌ؟

 :زد تشر ٍ شد بلند خندى با کٌ کَبیدم شکهش بٌ نحکهی نشت حرص با ننتظرش نگاى دیدن با

 دی؟ نی تَ دخترانَ دٍست جَاب بشٌ چیزیو اگٌ تَ؟ شدی ٍحشی اینقدر چرا رٍانــــی؟ چتٌ_ 

 .رفت بین از آخرش جهلٌ با بَد گرفتٌ شکل لبو رٍ اش بانزى لحن خاطر بٌ کٌ لبخندی

 :غریدم حرصی ٍ کردم نشت رٍ دستام
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 .بخَاب يهَنا پای رٍ برٍ اصال... اص دخترات؟ دٍست_ 

 :زد لب شد نی حس بَدنش نصنَعی کانال کٌ حسرتی با ٍ کرد کج رٍ لباش

 .باز کرد يَاشَنَ دلو. گفتی آخ_ 

 :گفت ٍ خندید کٌ کردم نگايش چپ چپ

 شٌ؟ نی حسَدیت خب؟ چیٌ_ 

 :گفتو ٍ کردم نازک چشهی پشت

 بشٌ؟ حسَدیو باید چی بٌ. نٌ_ 

 :زد لب بدى اعتراض نًلت بًو اینکٌ از قبل ٍ پايام رٍی گذاشت رٍ سرش دٍبارى ٍ خندید شیطَن

 با ٍ بشٌ خانَش ٍی تی خَاد نهی دلت نَيام؟ تَ بکشی دستتَ خَاد نهی دلت االن نحال خب_ 
 خَاد نهی دلت بپیچٌ؟ گَشت تَ کشو نی تنت عطر ذخیرى برای کٌ عهیقی نفس صدای شنیدن
 نًر... لبام خَای نهی کنو؟ نگاى بًت بتَنو بًتر تا بزنٌ گَشت پشت رٍ کَتايت نَيای نن دستای
 يَم؟ پیشَنیت؟ رٍ بزنٌ

 غرٍر، انا خَاست نی بَد گفتٌ کٌ اینایی يهٌ دلو نن حقیقتا. شدم لپش چال ٍ آرٍم صدای نات
 ...بَدم نی پایبند بًش باید ، نداشتنش قبَل عین در کٌ غریبیٌ ٍاژى

 در دستگیرى برسٌ، صَرتو بٌ دستش اینکٌ از قبل ٍ صَرتو سهت کرد دراز دست دید رٍ سکَتو ٍقتی
 .شد باال ٍ پایین ٍرٍدی،

 کٌ بَدیو شدى شکٌ ناگًانیشَن ٍرٍد این از اینقدر. تَ اٍندن زنعهَ ٍ عهَ ٍ شد باز آرٍم خیلی در
 خَدنَن بٌ تازى افتاد، نا بٌ نگايش عهَ يهینکٌ درست، ٍ کنیو جَر ٍ جهع رٍ خَدنَن نشد

 .اٍندیو
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 :زد لب ٍ داد حرکت سپًر ٍ نن بین رٍ نگايش تعجب با عهَ

 ينَز؟ بیدارید چرا اینجایید؟! عٌ_ 

 ٍ کشید گردنش بٌ دستی. نشست ٍ شد بلند پايام رٍ از سریع ٍ اٍند خَدش بٌ نن از زٍدتر سپًر
 :گفت آرٍم

 !خَنٌ یاید نهی انشب گفت سپیرا. بابا سالم_ 

 :زد لب ٍ آٍرد در حرکت بٌ سپًر ٍ نن بین رٍ نگايش زنعهَ

 کجاست؟ سپیرا نداشت؟ جَاب نا سَال_ 

 :گفت ٍ کرد اشارى يا پلٌ بٌ سپًر

 .خَابیدى. اتاقشٌ تَ باال طبقٌ_ 

 :گفت ٍ خندید آرٍم زنعهَ

 .اٍند نهی خَابتَن يو شها البد_ 

 ٍ عهَ ٍرٍد نحض باید چرا کٌ گذشت سرم از نن ٍ انداخت خانَش ٍی تی بٌ نگايی نیو سپًر
 !خانَش تلَزیَن ٍ بشٌ تهَم فیلو زنعهَ

 :گفت عهَ بٌ خطاب ٍ کرد جدا سرش از رٍ رٍسریش دید، سنگین رٍ جَ کٌ زنعهَ

 اٍندی؟ کی جان سپًر راستی. خَابن نی رن نی االن يو يا بچٌ. عزیزم باال بریو_ 

 :زد لب ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو سپًر

 .بَد عصر_ 
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 عهَ نشکَک نگاى کٌ بَد حالی در این ٍ باال رفتن کَتاى، بخیر شب یٌ با ٍ گفت آرٍنی آيان زنعهَ
 .کَچیک جرقٌ یٌ ننتظر گَیا ٍ بَد نا بٌ آخر لحظٌ تا

 يو صَرت تَ چی دٍنو نهی. نن سهت برگشت سپًر اٍند، در صدا بٌ اتاقشَن در اینکٌ نحض بٌ
 دارى؟ کَتايی عهر يا، خندیدن این دٍنست نی کی ٍ خندى زیر زدیو زنان يو جفتهَن کٌ دیدیو

 

 ٍ کرد باز رٍ نیشش کٌ انداختو نگاى سپیرا بٌ حرصی. شدم بلند دستی ٍحشیانٌ تکَن با صبح
 :گفت بشاش

 .عزیزم بخیر قشنگت صبــــح_ 

 :گفتو حرصی ٍ شدم بلند جا از کالفٌ

 .نیست قشنگ يیچی باشٌ کنارم تَ نحل نَجَدی ٍقتی_ 

 :زد لب ٍ داد چین رٍ بینیش

 بگذرٍنن؟ نن با رٍ ٍقتشَن آرزٍشَنٌ نفر چند دٍنی نی. یگانٌ بیشعَری خیلی_ 

 :گفتو ٍ نالَندم آرٍم رٍ چشهام

 .يهَنا ارزٍنی_ 

 ریختٌ بًو نَيای اینکٌ از بعد ٍ شستو رٍ صَرتو. اتاق داخل بًداشتی سرٍیس سهت رفتو بعد ٍ
 .پایین رفتیو يو با کردم، درست رٍ ام

 فضا فصل، این نظیر کو آفتاب ٍ باز پنجرى ٍ بَد پیچیدى خَنٌ فضای تَ تازى چای ٍ سنگک نَن عطر
 .بَد کردى تصَر از دٍر ٍ رٍیایی کهی رٍ

 .کردم درک رٍ گرسنگیو عهق کٌ بَد اٍنجا تازى ٍ اٍندم ٍجد بٌ آنادى، نیز دیدن با
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 .گفتو آرٍنی سالم ٍ شدم اشپزخَنٌ ٍارد

 :گفت لبخند با ٍ کرد بلند رٍ سرش عهَ

 .بخیر صحبت. عزیزم سالم_ 

 زحهت حتی کٌ بَد سپًر فقط ٍسط این ٍ داد خَشرٍیی با رٍ جَابو يو زنعهَ. کردم زنزنٌ نهنَنی
 !نداد خَدش بٌ کردن بلند سر

. شدیو صبحانٌ نشغَل ٍ نشست کنارم يو سپیرا. نشستو نیز پشت ٍ گرفتو ازش رٍ ننتظرم نگاى
 .سپًر تَجًی بی بٌ گشت نی بر این ٍ نخَردم زیادی چیز انتظارم برخالف

 .دادم قَرتش شیرین، چای زٍر   بٌ ٍ گذاشتو دينو تَ يو رٍ لقهٌ آخرین

 تحهل کٌ رسیدم نتیجٌ این بٌ نن ٍ بَد صبح نٌ ساعت. شدم بلند جام از ٍ کردم تشکر زنعهَ بٌ رٍ
 صَرتو. پَشیدم رٍ لباسام ٍ رفتو باال طبقٌ سهت بٌ حرفی بدٍن. خارجٌ تَانو از خَنٌ این فضای
 اینکٌ بٌ کردم نی نگاى خَدم سال ٍ سن يو يهکارای بٌ ٍقتی... راستش. بَد شدى پریدى رنگ کهی
 !کردم نی شک دخترم يو نن

 رٍ راحت خیال با. کشیدم بیرٍن نارنجی رژ یٌ تَشَن از ٍ کردم دراز نیز کشَيای سهت رٍ دستو
 اٍندم يا پلٌ از آرٍم ٍ گذاشتو سرم رٍ رٍ شالو صَرتو، بٌ آرٍم سیلی یٌ از بعد ٍ کشیدنشَن لبام

 .پایین

 :گزید لب ٍ دستش پشت زد نحکو دیدنو با زنعهَ

 براتَن خَام نی نايار نن. دلو عزیز باال برٍ... برٍ کردی؟ تنت لباس چرا دختر؟ ری نی کجا_ 
 !کنو درست ناکارانی

 :گفتو ٍ نشست لبو رٍ نًربَنی لبخند

 .شدم شها نزاحو يو کافی اندازى بٌ. دارم کار کهی خَنٌ ٍلی زنعهَ، نرسی_ 
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 :گفت ٍ برچید لب

 .نن دل عزیز شٌ نهی کٌ اینجَری آخٌ_ 

 :زد لب ٍ کرد نگايو چپ چپ سپیرا

 گذرى؟ نی بد بًت اینقدر اینجا باالخرى؟ کردی رٍ خَدت کار_ 

 .نشَندم لپش رٍ کَتايی بَسٌ ٍ کردم طی رٍ بینهَن فاصلٌ قدم چند

 . دارم کار خَنٌ خدا بٌ آخٌ؟ حرفیٌ چٌ این_ 

 :گفت ٍ کرد نگايو سینٌ بٌ دست

 .رسَنهت نی خَدم بهَن حداقل! شق کلٌ_ 

 .ناسَند دينو تَ رٍ حرف سپًر نحکو صدای کٌ بگو چیزی خَاستو

 .برنش نی خَدم. نکردى الزم_ 

 :گفتو بَد نَندى دلو تَ پیشش دقیقٌ چند رفتار خاطر بٌ کٌ ای ناراحتی با ٍ سهتش برگشتو

 ...شها نزاحو. خَام نهی_ 

 کنارم از بشٌ تهَم حرفو اینکٌ از قبل ٍ برداشت نیز رٍی از رٍ سَیچش نن اعتراض بٌ تَجٌ بی
 :زد لب ٍ گذشت

 .ننتظرم پایین_ 

 بعد ٍ کردم فَت رٍ نفسو. بَد زٍرکی ٍ درار حرص يو نحبتش. کردم نگاى خالیش جای بٌ حرص با
 .زدم بیرٍن خَنٌ از سپیرا، ٍ زنعهَ ٍ عهَ با خداحافظی از
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 .بَد گَشیش تَ سرش ٍ بَد نشستٌ ناشین تَ

. آٍرد در حرکت بٌ رٍ ناشین حرفی يیچ بدٍن. شدم سَار ٍ برداشتو تر بلند کهی رٍ يام قدم
 .کرد نی تر خراب رٍ حالو شد نی پخش کٌ آينگی

 ٍ کردم دراز دست ٍ نیاٍردم طاقت يو آخرش بخَرى؛ صَرتو بٌ باد تا دادم پایین رٍ شیشٌ کهی
 .کردم قطع رٍ آينگ

 .نگفت چیزی يو باز ٍ انداخت بًو نگايی نیو سپًر

 .باشٌ شدى انرٍزش رفتار باعخ کٌ کنو نهی پیدا چیزی يیچ کنو نی فکر دیشب بٌ چی ير

 .چرخید سپًر سهت بٌ ناخَاستٌ سرم ٍ نشست لبو رٍ خجلی لبخند دیشب یادآٍری با

 یٌ صَرتش بٌ نناسب بینی ٍ صَرتی ٍ فرم خَش لبای نحکو، فک. شدم خیرى اخهَش رخ نیو بٌ
 .داشت جدا عالو یٌ کٌ بَد چشهاش فقط طرف،

 :گفت آرٍم ٍ سهتو برگشت چَن کرد اذیتش نگايو سنگینی انگار

 آٍردم؟ در شاخ_ 

 .گرفتو ازش رٍ نگايو ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 .عزیزم ندارى تعجبی گاٍ سر رٍ شاخ_ 

 :غرید آرٍم ٍ کرد ای خندى تک عصبی

 !کنو کَتاى رٍ تَ زبَن این نن بشٌ کی_ 

 :گفتو ٍ شدم سینٌ بٌ دست

 کارٍ این خَای نی چجَری ببینو نشتاقو ٍلی بینی، نی دٍنٌ پنبٌ خَابت تَ زیادی تَ کٌ البتٌ_ 
 !بکنی
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 نگٌ گَشٌ یٌ رٍ ناشین حرکت یٌ با بعد، ای لحظٌ ٍ پیچید ناشین تَ بلندش نیشخند صدای
 .رٍم شد خو ٍ داشت

 نحکهی نشت ٍ گرفتو پیش در رٍ عقلو راى بار اٍلین برای کنٌ، عهلی رٍ سرش تَ نقشٌ اینکٌ از قبل
 :گفتو يَل ٍ بستو رٍ چشهام. عقب برى کهی تا کَبیدم ستبرش سینٌ بٌ

 .بیشعَری چقدر گو نی يهٌ بٌ کنی لبیو بازم بخَای اگٌ خدا بٌ_ 

 .بردم پی بَدم زدى کٌ گندی عهق بٌ کٌ بَد اٍنجا تازى ٍ کردم باز بَدم بستٌ ترس  از کٌ رٍ چشهام

 .بَد شدى خشک ناشین دستگیرى رٍ دستش ٍ بَد دیگٌ جًت یٌ صَرتش نسیر

 خَدم باياش بتَنو کٌ کرد طلب رٍ نیرٍیی یٌ فقط دلو خَدنَن، خَنٌ دیدن با اطراف، بٌ نگايی با
 .کنو نحَ رٍ

 يای گَنٌ جانیٌ صدم تَ زدم، بًش حرفایی چٌ نن ٍ شدى خو در کردن باز برای اٍن اینکٌ بٌ فکر
 .کرد ارغَانی رٍ سفیدم

 رٍ خندٍنش نگاى تاب. کرد نگاى چشهام بٌ ٍ سهتو کرد کج کهی رٍ صَرتش فاصلٌ يهَن از
 .شنید رٍ آرٍنش خندى صدای گَشام انا بستو رٍ چشهام نحکو. نداشتو

 :زد لب خندٍنی لحن با ٍ جاش سر برگشت عادی حالت بٌ

 ! شٌ؟ نی چی کنو کار چی دیگٌ بار یٌ... گفتی نی! خب_ 

 .چلَندم دستو تَ رٍ کیفو بند ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 .دٍخت چشهام بٌ رٍ نگايش ٍ چرخَند خَدش سهت رٍ سرم شصت انگشت با

 سرم ام، چَنٌ رٍی از دستش برداشتن نحض بٌ. فشردم يو بٌ رٍ چشهام حرص با ٍ برچیدم لب
 :گفتو ٍار زنزنٌ ٍ انداختو پایین رٍ
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 .خداحافظ... خـ_ 

 رٍ حال يهَن تَ ٍ فشردم رٍ زنگ. در سهت رفتو ٍ شدم پیادى سریع بگٌ چیزی بتَنٌ اینکٌ از قبل ٍ
 این از جَری یٌ تا خَاست اسلحٌ یٌ فقط دلو ناشین در شدن بستٌ ٍ باز صدای با. ایستادم در بٌ

 برى؟ کرد نهی ٍل چرا. بدم نجات رٍ خَدم نخهصٌ

 .شد بلند صداش ببندم رٍ در اینکٌ از قبل. تَ رفتو سریع نن ٍ شد باز حرفی بدٍن در

 .بَد ایستادى نزدیکی نسبتا فاصلٌ تَ

 ...ننَ ببین_ 

 آزار از کال اصال. اٍند خَشش تعللو این از. کشیدم باال صَرتش تا نشکیش يای کفش از رٍ نگايو
 .تر نزدیک اٍند ٍ نشَند لبش کنج کجی لبخند. اٍند نی خَشش نن اذیت ٍ

 :گفت ٍ سهتو گرفت رٍ گَشش

 شٌ؟ نی چی کنو لبیت چی؟ گفتی_ 

 .نشَند لبو رٍ کَتايی بَسٌ ٍ داد قرار صَرتو نهاس رٍ سرش چیزی ير از قبل ٍ

 :گفت خندى با ٍ زد زل چشهام بٌ بار این

 .کنی عهلی رٍ تًدیدت خَای نی چجَری تَ ببینو نشتاقو ٍلی کردم لبیت نن_ 

 :زد لب کَتايی چشهک از بعد ٍ

 .زیاد عزت_ 

 ...رفت

 .خَردنش برای گرسنٌ شکو یٌ ٍ حرص دنیا یٌ ٍ نَندم نن ٍ رفت
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 .بَد کردى استفادى خَدم جهلٌ از عینا کٌ بَد اینجا سَزآٍرش قسهت

 .بستو رٍ در زٍد بعد ٍ انداختو اطراف بٌ نگايی. کردم فرٍ دستو گَست تَ رٍ ناخَنام

 کٌ بَد افتادى یادش تازى انگار. بگیرم رٍ اش ٍقفٌ بی طپش جلَی تا گذاشتو قلبو رٍی رٍ دستو
 .بتپٌ

 .برگشتو عقب بٌ شَکٌ بلندی، صدای با

 .آين پارى اٍن از بکن دل دیگٌ، تَ بیا شدی؟ در شهایل ٍ شکل عاشق_ 

 .رفتو سهتش بٌ بلند يای قدم با ٍ خندیدم ذٍق با شایان، دیدن با

 نحض بٌ. داشتیو بًتری خیلی رابطٌ دیدارنَن اٍلین بٌ نسبت. اٍند پایین پلٌ چند يو خَدش
 :زدم لب بَد ياش شَنٌ رٍ سرم کٌ يهَنطَر ٍ بغلش تَ انداختو رٍ خَدم بًش، رسیدن

 برگشتی؟ کی_ 

 :گفت ٍ پیچید کهرم دٍر دستش

 .برگردی بهَنو گفت نانان انا بزنو زنگ بًت خَاستو. دیشب_ 

 .گرفتو فاصلٌ ازش ٍ زدم لبخندی

 :پرسیدم رفتیو نی يا پلٌ سهت بٌ کٌ يهَنطَر

 خرید؟ رٍ باقیش بابا گردی؟ نهی بر دیگٌ_ 

 :گفت ٍ انداخت سینٌ تَ رٍ نفسش

 .بخرى رٍ سربازی بابا شد باعخ نانام تابی بی نداشتو، نشکل کٌ نن_ 
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 .خندیدم آرٍم ٍ کردم نگايش چپ چپ

 آشپزخَنٌ سهت بٌ. بَد سبزی قرنٌ خَش بَی کرد جلب رٍ تَجًو کٌ چیزی اٍلین ٍرٍدنَن با
 :زدم لب نانان، دیدن با ٍ رفتو

 .سالم_ 

 :گفت باز رٍی با ٍ سهتو برگشت

 خَبی؟. عزیزم سالم_ 

 :زدم لب ٍ نشستو اشپزخَنٌ داخل صندلی رٍی

 خَبی؟ شها. نهنَن_ 

 :پرسید بَد، شدى جهع داغیش خاطر بٌ صَرتش کٌ حالی در ٍ چشید رٍ سبزی قرنٌ از کهی

 اٍندی؟ کی با_ 

 :گفتو باشٌ عادی کردم نی سعی کٌ لحنی با ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 .سپًر_ 

 .شد بلند سرم پشت از شایان صدای بگٌ چیزی نانان اینکٌ از قبل

 تَ؟ نیَند چرا پس! عٌ_ 

 :گفتو نصنَعی لبخند با ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .برسٌ کاراش بٌ تا رفت اطراف، این داشت کار يو یکهی... اٍندی، تَ کٌ دٍنست نهی_ 

 طَسیش اسلش شلَار جیب تَ رٍ دستش حرفی، يیچ بی ٍ نن بٌ داد رٍ دستش تَی نصفٌ خیار
 .کشید بیرٍن رٍ گَشیش ٍ کرد فرٍ

 



 359                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .کردن صحبت بٌ کرد شرٍع بشو، نانع نن اینکٌ از قبل ٍ گرفت شهارى سریع

 چطَری؟. پسر سالم_ 

.... 

 تَ؟ کجایی. رسیدم دیشب. ... قربانت_ 

... 

 .اینجا بیا شد تهَم کارت. ٍرایی ٍ دٍر يهین گفت یگانٌ_ 

... 

 خداحافظ. ننتظرتو_ 

 دنیا؟ تَ دارى ٍجَد تر شانس خَش نن از اصال. کردم گَش شَن نکالهٌ بٌ حرص با

 زد بًش کَچیکی نسبتا گاز ٍ گرفت دستو از رٍ خیارش شایان

 

 :گفت ٍ انداخت صَرتو بٌ دقیقی نگاى

 چرا؟ پکری! چیٌ_ 

 :زدم لب ٍ انداختو نانان بٌ نگايی نیو

 .کنو عَض لباس باال برم نن! ... کٌ نیستو پکر_ 

 .رفتو باال یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ ٍ شدم خارج اشپزخَنٌ از زٍد بعد ٍ

 

 ••• سپًر# •••
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 زل بٌ نٌ اٍلش زیری بٌ سر ٍ خجالت اٍن بٌ نٌ. بهَنٌ گلَم تَ غذا شد نی باعخ نگايش سنگینی
 .کرد حس رٍ خَردنش حرص عهق شد نی يو فاصلٌ این از حتی... خب البتٌ. االنش زدن

 .شد غذاش نشغَل ٍ کرد نازک چشهی پشت. بًش زدم زل يو نن بار این ٍ کردم بلند رٍ سرم

 .رفت دلو افتاد ظرفش تَی طالیی دیگ تٌ بٌ نگايو تا

 .کنو نی رد رٍ نظریٌ این شخصٌ بٌ نن نیستن؟ پرست شکو نردا گفتٌ کی

 .کردم لگد رٍ پاش نیز زیر از نبَد، حَاسش کسی کٌ ٍقتی درست

 تٌ ٍ کردم استفادى نَقعیت از سریع يو نن. کرد نگاى نیز زیر بٌ ضایع خیلی ٍ شد گرد چشهاش
 .رفتو کش رٍ دیگش

 .کرد نگايو چپ چپ ٍ دٍخت نن بٌ نیز زیر از رٍ نگايش

 تا بَدم دٍختٌ بًش رٍ نگايو چشهی زیر حال این با. شدم نشغَل ٍ زدم نهایی دندٍن لبخند
 .ببنو رٍ ٍاکنشش

 دقیقٌ چند از بعد

 

 بَد شدى خنگ ٍ بانزى حدی بٌ صَرتش. شد کردن فکر نشغَل بعد ٍ کرد ٍارسی قشنگ رٍ برنجش
 کٌ کنٌ بلند رٍ سرش خَاست ٍ گرفت خَدش ظرف از رٍ نگايش. کنو پنًَن رٍ لبخندم نتَنستو کٌ

 تٌ رٍ نگايش ٍ چرخید سرش سریع بعد انا گرفت گذرا رٍ نگايش اٍل. افتاد نن ظرف بٌ نگايش
 .شد خشک دیگو
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 خَاست ازم ابرٍ ٍ چشو با ٍ اٍند خَدش بٌ زٍد. دينو تَ گذاشتو ٍ کردم جدا ازش ای تیکٌ لذت با
 .بدم پس رٍ دیگش تٌ کٌ

 .پایین انداختو رٍ سرم ٍ زدم دراری حرص لبخند

 انا شد خارج دينو از کَتايی آخ ناخَاستٌ کٌ کَبید پايام بٌ نحکهی لگد پا پاشنٌ با حرص با
 .نشد نتَجٌ خَدش جز کسی

 دينو بٌ لیَان. ریختو آب خَدم برای ٍ کردم دراز پارچ سهت رٍ دستو ٍ رفتو بًش ای غرى چشو
 کٌ کردم نزدیک

 .نیز رٍ گذاشتو رٍ لیَان ٍ کردم بلند رٍ سرم تعجب با پايام، رٍ پاياش حرکت با

 حَاسشَن دیدم ٍقتی ٍ انداختو جهع بٌ نگايی. چشهام بٌ بَد دٍختٌ رٍ خندٍنش ٍ شیطَن نگاى
 .کردم قفل پايام تَ رٍ چپش پای نیست، نا بٌ

 .داشتو نگٌ رٍ پاياش تر نحکو نن انا بکشٌ عقب رٍ پاش خَاست سریع ٍ شد گرد چشهاش

 ؟!تاجیرش کَ انا زد پايام بٌ ضربٌ چند راستش پای با

 لذت غذام از بذارى کٌ نبَد چیزی پام بین پاياش خَردن ٍٍل چند ير شدم، غذام نشغَل خیال بی
 .ببرم رٍ کافی

 بٌ لگدی کٌ نرسید جانیٌ بٌ انا کردم ٍل رٍ پاياش آرٍم يو نن شد، بیخیال کٌ دقیقٌ چند از بعد
 .برگردٍند رٍ اخو با ٍ زد پام

 !نبَد بشَ آدم دختر این انگار. انداختو باال ابرٍیی

 .نايار از بعد برای بذارم رٍ کلهَن کل ادانٌ گرفتو تصهیو
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 يو يهکاری با سفرى زنعهَ، يای نخالفت خالف بر ٍ کردیو تهَم رٍ غذانَن يو با يهزنان تقریبا
 .شد جهع

 داد نشَنو رٍ شطرنج چَبی صفحٌ. نشَند دٍنفرى نیز پشت ٍ پنجرى سهت کشید رٍ دستو شایان
 :گفت خندى با ٍ

 چیٌ؟ دیگٌ باخت یٌ راجب نظرت_ 

 :زدم لب ٍ خندیدم آرٍم

 !ندارم ای ٍاژى يهچین زندگیو نسیر تَ نن باخت؟_ 

 جدی؟_ 

 .بَد جَاب ننتظر ٍ بَد زدى زل بًو حرص با یگانٌ. عقب بٌ برگشتو

 :زدم لب بَدم يا نًرى چیدن نشغَل کٌ يهَنطَر ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو

 داری؟ شک_ 

 . رفت نبل سهت بٌ ٍ کرد زنزنٌ آرٍنی" نٌ" 

 

 .نداشت ای دیگٌ نًرى فیل، ٍ سرباز ٍ شاى جز ٍ بَدم زدى رٍ شایان يای نًرى بیشتر نصف

 شایان پشت یگانٌ اگر افتاد نی اتفاق این ٍ بَدم باختش ننتظر غرٍر با بَدم زدى کٌ حرفی طبق
 !شد نهی پنًَن

 بٌ نحدٍدی دفعات بٌ کٌ شرٍرش نگاى دیدن با انا کنٌ نی رٍ کار این ناخَاستٌ کردم فکر اٍلش
 رٍ نگايو کردم سعی بنابراین. برداشتٌ قدم نن زدن زنین برای اٍن کٌ شدم نتَجٌ اٍند، نی چشو
 شد؟ نی نگٌ انا باشو تَجٌ بی ٍ نندازم بًش

 



 363                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .براش کشید پر دلو کٌ داد نی تکَن عکس گرفتن برای رٍ گَشیش ٍ خندید نی لَندی با طَری یٌ

 حرفٌ عکاس یٌ کشو، نی نرنش يای گَنٌ رٍ رٍ لبام کٌ يهَنطَر ٍ بچلَنهش بغلو تَ خَاست دلو
 چشو کٌ ٍقت ير تا بشٌ بزرگ تختو رٍی بٌ رٍ دیَار اندازى بٌ عکس اٍن ٍ بگیرى عکس ازنَن ای
 .بشٌ تر نحکو زندگی برای ام انگیرى دیدنش با کردم باز

 .دٍختو شایان بٌ رٍ نگايو دستی، تکَن با

 .کن  کیش رفع. داداش کیشی تَ؟ کجایی_ 

 .شدم نهی نتَجٌ چیزی ٍ بَد کردى قفل نغزم ٍاقعا انا دٍختو شطرنج صفحٌ بٌ رٍ نگايو

 :شایان ذٍق پر صدای با شد برابر يا نًرى رٍ دستو حرکت

 . خداٍکیلی گرم خَدم دم! نــــــات ٍ کیش_ 

 :گفت طعنٌ با ٍ نن بٌ دٍخت رٍ پیرٍزش نگاى. اٍند سهتهَن بٌ آرٍم ٍ کرد بلند رٍ سرش یگانٌ

 باختی؟! آخی_ 

 .بًش زدم زل حرفی يیچ بدٍن ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 :شد بلند شایان صدای

 .باختی کٌ گو نهی يیچکس بٌ. داداش کشتیاتَ کن جهع_ 

 :خندیدم ٍ کردم جهع رٍ خَدم کهی. دٍختو بازش نیش بٌ رٍ نگايو

ک خَش دل بابا_  َِ  .نیست غهی يهٌ، بٌ بگَ برٍ. بَد ُکَن

 :گفت خندى با ٍ سهتهَن اٍند چای سینی یٌ با زنعهَ

 !خدا بٌ. بگیرید زن دارید جربزى اگر دارى؟ افتخار يا بازی این تَ باخت ٍ برد اخٌ_ 
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 :گفتو زنعهَ بٌ رٍ ٍ دزدیدم رٍ نگايو زٍد انا شد کشیدى یگانٌ سهت بٌ ناخَاستٌ نگايو

 .دیگـــــٌ کنٌ جهع رٍ يا ترشیدى این باید یکی حال ير بٌ. زنعهَ يست خبرایی یٌ_ 

 .بکشو بَ رٍ یگانٌ سَختگی عهق تَنستو نن ٍ خندیدن زنعهَ ٍ شایان

 براش دارم! بَد اٍلش تازى این

 

 ••• یگانٌ# •••

 

. سالهٌ پنج ٍ بیست يهش نن... نن! ترشیدى گٌ نی نن بٌ. رفتو باال یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ حرص با
 بندازم تا خَاست کبریت یٌ فقط دلو حرفاش یادآٍری با. کردم خالی لبو از نحکهی گاز با رٍ حرصو

 .کنو تهاشا رٍ گرفتنش آتیش ٍ پاش زیر

 دارى سر زیر رٍ ای دیگٌ کس اینکٌ از یا باشو ناراحت ترشیدى گفتٌ بًو اینکٌ از دٍنستو نهی دقیقا
 !ببرم لذت کهی باختش از نداد نًلت بًو حتی. بخَرم حرص

 پارادٍکس دريهو يای اخو با بَد نشستٌ لبو رٍ حرصیش صَرت ٍ باخت یادآٍری با کٌ لبخندی
 .داشت قشنگی

 نشت ٍ انداختو تخت رٍ رٍ خَدم کنو رٍشن رٍ برق اینکٌ بدٍن. تَ رفتو ٍ کردم باز رٍ اتاقو در
 .زدم بَد بابا از ای يدیٌ کٌ صَرتیو شاسخین بٌ نحکهی

 جلَى طبیعی رٍ چیز يهٌ خَاستو عهیق نفس یٌ با ٍ نشستو سریع خَرد در بٌ کٌ کَتايی تقٌ با
 .بدم
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 .تَ آٍرد رٍ سرش سپًر ٍ شد باز کَتايی نکخ از بعد در

 .شد داخل کانل ٍ خندید دیدنو با

 :زد لب جانب بٌ حق ٍ سینٌ بٌ دست کٌ کردم نگايش ننتظر

 بًت؟ گذرى نی خَش نن اتاق تَ_ 

 رٍ نگايو. کردم شک خَدم بٌ کٌ بَد گفتٌ جدیت با رٍ جهلٌ این اینقدر. داشتو شک گَشام بٌ
 .شد راحت بابت این از خیالو صَرتی، دیَاريای دیدن با ٍ چرخَندم اتاق داخل

 :گفتو آرٍم ٍ سهتش برگشتو

 اتاقت؟_ 

 :گفت اتاق سر تا سر بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ داد تکیٌ در بٌ رٍ خَدش

 .نن بٌ دادن نی رٍ اتاق این اینجا اٍندم نی کٌ ٍقت ير بیای تَ اینکٌ قبل. آرى_ 

 :گفتو جانب بٌ حق خَدش نحل ٍ ایستادم

 .ننٌ اتاق اینجا! بینی نی کٌ حاال_ 

 :گفت تهسخر با ٍ کرد بلند رٍ تَالت نیز رٍی کَچیک يای عرٍسک از یکی

 ...سلیقٌ این با. بینو نی دارم. آرى_ 

 :کردم زنزنٌ لب زیر

 .شدم نهی تَ عاشق کٌ بَد خَب ام سلیقٌ اگٌ_ 

 :سهتو برگردٍند رٍ سرش ٍ جاش سر گذاشت رٍ عرٍسک

 گفتی؟ چیزی_ 
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 :گفتو در بٌ اشارى با ٍ کردم نازک چشهی پشت

 .بیرٍن برٍ گفتو. آرى_ 

 :زد لب اٍند نی تخت سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ زد نیشخندی

 .شدى تنگ اتاق این برای دلو چقدر بینو نی کنو نی فکر کٌ حاال_ 

 :گفتو ٍ زدم کهر بٌ دست. بشو نانعش تا ایستادم تخت جلَی ٍ رفتو سهتش بٌ

 .بخَابو خَام نی بیرٍن برٍ. نربَطٌ خَدت بٌ گشادش ٍ تنگ_ 

 .کرد فرٍ جیبش تَ رٍ دستش يهیشٌ عادت بٌ ٍ کرد کج رٍ سرش

 چیٌ؟ نشکلش. بخَابیو يو پیش تَنیو نی خب_ 

 :گفتو کنایٌ با ٍ کردم نگايش چپ چپ

 بفًهٌ؟ اگٌ شٌ نهی ناراحت خانَنتَن! عٌ_ 

 با بعد ٍ خندید آرٍم کٌ اٍند یادش پیش دقیقٌ چند ناجرای انگار انا کرد نگاى بًو شک با اٍل
 :گفت شیطنت

 ! کَچَلَ حسَد_ 

 :گفتو حرص با ٍ شدم نزدیک بًش قدم یٌ

 .نیستو حسَد يو اصال نن_ 

 :زد لب درار حرص ٍ خندید آرٍم

 .شدم نطهئن رفتارت این با داشتو شک االن تا اگر! نشخصٌ کانال_ 

 .بشو آرٍم تا کشیدم عهیقی نفس ٍ کردم نشت رٍ دستام

 



 367                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .گفتو بلندی يین صَرتو، از کَتايی فاصلٌ تَ سرش دیدن با کٌ بگو چیزی کردم باز چشو

 :گفت ٍ دٍخت لبام بٌ تر دقیق رٍ نگايش حالتو، بٌ تَجٌ بدٍن

 !بَدم کردى نهنَع برات رٍ رژا طیف این زدن یادنٌ_ 

 :گفتو حال يهَن تَ. بدم يلش عقب بٌ کهی تا گذاشتو اش سینٌ رٍ رٍ دستو ٍ خندیدم حرص با

 .نیست نًو برام کٌ چیزیٌ تنًا تَ حرفای_ 

 .کرد خو صَرتو تَ رٍ سرش ٍ انداخت باال ابرٍیی

 :کرد زنزنٌ گَشو زیر ٍ کرد حلقٌ ظریفو نچ دٍر رٍ دستش

 شنیدی؟ اجبار راجب چیزی_ 

 ٍ کرد پرت تخت رٍ کَچیک فشار یٌ با رٍ نن کنو، درک رٍ اش جهلٌ اینکٌ از قبل

 

 .رفت اتاق داخل سرٍیس سهت بٌ. برداشت رٍش از رٍ رژا يهٌ ٍ رفتو تَالتو نیز سهت بٌ بعد

 .گرفتو رٍ جلَش ٍ شدم بلند سریع گرفتٌ کٌ تصهیهی بٌ فکر با

 :گفتو حال يهَن تَ ٍ بکشو بیرٍن دستش از رٍ رژا کردم سعی

 .رٍ اٍنا نن بٌ بدى دیٍَنٌ؟ کنی نی کار چی_ 

 جلَش ٍ دادم خرج بٌ سهاجت قبل از بیش انا بزنٌ کنار رايش سر از رٍ نن کرد سعی اخو با
 .ایستادم

 !بَد رفتٌ پیش کجا تا ببین سادى کل کل یٌ

 :گفتو حرص با ٍ بستو رٍ چشهام
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 زنو؟ نهی دست رژ بٌ دیگٌ نن بریزی رٍ اینا کردی فکر. رٍ اٍنا نن بدى_ 

 :زد لب ٍ پیچید يو تَ قبل از تر نحکو رٍ اخهاش

 !دٍنی نی خَب رٍ این يو خَدت. یگانٌ ندارى نشد نن برای کار_ 

 :گفتو نیش با ٍ زدم پَزخندی

 نی دٍستام بقیٌ از نفرٍشن، رژ نن بٌ سپردی يهٌ بٌ کٌ فرض بر کنی؟ چیکار خَای نی نحال_ 
 ...خَدم بشی نانع بازم ٍ بگی يو اٍنا بٌ اگر نحال. گیرم

 :زد لب نحکهی العادى فَق انا آرٍم صدای با ٍ حرفو ٍسط پرید

 حقت در رٍ نحبت يو نن بری، پیش لجاجت از حد این تا تَ اگر باش نطهئن! نَچ نَچ نَچ_ 
 .دم نی خاتهٌ بازی این بٌ دستت شکستن با ٍ کنو نی تهَم

 بَد؟ سپًر ٍاقعا رٍم بٌ رٍ نرد. کردم احساس رٍ بدنو از رٍح شدن خارج شخصٌ بٌ

 :غرید ٍ کشید نَياش بین دستی کالفٌ کٌ دید صَرتو تَ چی دٍنو نهی

 .شٌ نهی این جز چیزی نتیجٌ. نکن عصبیو_ 

 چرا؟ کٌ کردم فکر این بٌ نن ٍ بَد رفتٌ اتاق از بیام خَدم بٌ تا

 شد؟ اینطَری کٌ گفتو چی دقیقا

 ؟!رژ یٌ خاطر بٌ ٍاقعا. کردم تکرار لب زیر رٍ اش جهلٌ

 

 .شدم خیرى ام بردى ناتو چًرى بٌ آینٌ از ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 



 369                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بکنو نتَنستو کاری نن ٍ خندیدن نی ٍ دادن نی نشَنو دست با ٍ بَدن ایستادى دٍر يا نَرچٌ
 .کنو بغل رٍ خَدم اینکٌ جز

 قطرى یٌ گذاشتو، تخت رٍی رٍ سرم اینکٌ نحض بٌ. کشیدم دراز رٍش آرٍم رٍ رفتو تخت سهت بٌ
 .بارید چشهو از اشک

 !درد یک ٍ يزار بَدنش بَد، درد یٌ نبَدنش

 

__ 

 

 برنانٌ یٌ تَ تحَیل سال برای نن ٍ باندادى یک سال تحَیل ساعت. شٌ نی نَ سال ٍ عیدى انرٍز
 اٍن نًهَن يو سپًر کٌ شنیدم سپیرا زبَن از اتفاقی طَر بٌ دیرٍز البتٌ. شدم دعَت تلَزیَنی زندى

 .کرد کو استرسو از کهی این ٍ يست برنانٌ

 اینٌ دارى کٌ خَبی تنًا برنانٌ این ٍ خاتَنیو نًهَن رٍ تحَیل سال خانَادى يهٌ سال، ير رٍال طبق
 !کنٌ نی خالص خاتَن ٍ عهٌ تحهل از رٍ نن کٌ

 .انداختو سرم رٍ رٍ زرشکیو شال نلیح، آرایش یٌ از بعد ٍ کردم جدا کاٍر از رٍ نشکیو شلَار ٍ نانتَ

 .رفتو بیرٍن ٍ برداشتو تخت از رٍ کیفو خَرد، در بٌ کٌ ای تقٌ با

 :زد لب ٍ انداخت تاپام سر بٌ نگايی لبش، کنج نًربَنی لبخند با شایان

 ! شدی خَشکل_ 

 :زدم لب کردم نی صاف رٍ نشکیش پیراين یقٌ کٌ يهَنطَر ٍ گذرٍندم نظر از رٍ تیپش

 .نرفتو تَ بٌ کٌ شکر رٍ خدا_ 
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 .پایین رفتیو يا پلٌ از يو با ٍ خندیدم اعتراضش با

 

 .بس ٍ بَد يیراد حهید صدای شکست نی رٍ سکَت کٌ چیزی تنًا نسیر طی در

 حس تَ زیادی یکو رٍ نن رسید، نی گَش بٌ ناشین پخش از کٌ بلندی صدای ٍ بَد گرفتٌ بارٍن
 .بَد بردى فرٍ

 نی آرٍم ٍ گفتن نی يو بٌ چیزی گايی از ير يو بابا ٍ نانان ٍ بَد گَشی تَ سرش شایان
 .خَردم غبطٌ بًشَن. خندیدن

 .بابا ٍ نانان بٌ شبیٌ حالی ٍ حس نٌ ٍ داشت رٍ بچگیو شیرینی نٌ بَدم نَندى نن کٌ اینجایی

 !طرفٌ یک عشق چاشنی با تنًایی ٍ بَد درد فقط بَدم نشستٌ نن کٌ اینجایی

 !نفریو آخرین نا انگار_ 

 .بَدیو رسیدى. دٍختو اطراف بٌ رٍ نگايو ٍ اٍندم خَدم بٌ شایان صدای با

 .شدیو پیادى ٍ کرد پارک رٍ ناشین بابا

 .کردیو حرکت خَنٌ سهت بٌ ٍ گرفت شایان از رٍ گل دستٌ نانان

 ٍ داد جا آغَشش تَ رٍ نانان يهٌ از اٍل. اٍند سهتهَن بٌ اشتیاق ٍ شَر با سهانٌ عهٌ ٍ شد باز در
 .نن بٌ رسید آخر، در ٍ کرد بغل رٍ شایان يو بعدش ٍ بَسید رٍ بابا صَرت بعد

 :زد لب کشید نی بغل بٌ رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ برداشت سهتو بٌ قدنی لبخند با

 .دلو عزیز اٍندی خَش_ 

 :گفتو ٍ پاشیدم رٍش بٌ لبخندی
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 .عهٌ نهنَن_ 

 .داخل رفتیو يو با

 .کردن نی بازی ناشین گَیا ٍ بَدن نشستٌ يو کنار ساشا ٍ انیرعلی. بَدن خانَادى اعضای يهٌ

 تلفن با ٍ ایستادى دیَاری پنجرى کنار يو سپًر ٍ بَد بابا ٍ نانان با علیک ٍ سالم نشغَل سپیرا
 .کرد نی صحبت يهرايش

 رٍی ٍ بَد کردى بسندى نحَی لبخند بٌ انا، خاتَن ٍ بَدن ایستادى بابا احترام بٌ يا عهٌ شَير
 .بَد گرفتٌ جا نخصَصش صندلی

 .کردیو بغل رٍ يهدیگٌ ٍ رفتو سپیرا سهت بٌ

 :گفت خندٍن

 !بَد شدى تنگ برات دلو چقدر کٌ ٍای_ 

 :زد لب دٍری نسبتا فاصلٌ از ٍ خندید زنعهَ

 !ندیدید رٍ يهدیگٌ ٍقتٌ خیلی کٌ نٌ_ 

 علیک ٍ سالم شَن يهٌ با ٍ رفتو يا عهٌ شَير ٍ زنعهَ بعد ٍ خاتَن سهت بٌ نن ٍ خندیدیو
 .کردم

 ساشا ٍ انداختیو سپیرا ٍ انیرعلی ٍ سپًر ٍ نن رٍ سین يفت سفرى خاتَن، يای نخالفت خالف بر
 .نیَند بر دستش از خَشهزى سهنَی بٌ زدن ناخَنک جز کاری

 جز ٍ بَد کردى نرخص رٍ يهٌ خاتَن. بزرگ ٍ کَچیک يای نايی از بَد پر نايی، بزرگ تنگ
 .نبَد عهارت تَ ای دیگٌ کس خَدنَن

 



 372                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 زبَن از صهیهیت این البتٌ صد ٍ اٍند نی چشو بٌ بینهَن بیشتری صهیهیت پیش دفعٌ خالف بر
 .گرفت نی نشات سًیال عهٌ شدى کَتاى

 

 .سهتش برگشتو سپیرا صدای با

 .سفرى پای ببر يو شیرینی ظرف این یگان_ 

 .رفتو نیز سهت ٍ کردم بلند رٍ سنگینش ظرف ٍ زدم يا شیرینی بٌ ناخَنکی

 انیرعلی سهت رٍ شیرینی ظرف. ذاشت نی سرش بٌ سر خندى با ٍ بَد کردى بغل رٍ ساشا سپًر،
 .نیز خالی قسهت رٍ بذارى تا گرفتو

 .بَد شب یازدى ساعت. انداختو نگاى ساعت بٌ ٍ گذرٍندم نظر از رٍ چیز يهٌ

 جز بححی چٌ نعهَل طبق يو اقایَن ٍ بَدن غذا نشغَل آشپزخَنٌ تَ زنعهَ ٍ يا عهٌ ٍ نانان
 داشتن؟ سیاست

 .اینترنت تَ رفتو کاری بی سر از ٍ کشیدم بیرٍن جیبو از رٍ گَشیو

 .اینستا تَ رفتو بعد ٍ کردم چک رٍ تلگرانو

 .اٍند باال تسها عکس کٌ بَدم يا استَری زدن دید نشغَل

 از گَشی گَشو، کنار صدایی شنیدن با کٌ بخَنو بَد نَشتٌ رٍش کٌ نتنی تا داشتو نگٌ رٍ تصَیرش
 .خَرد لیز دستو

 .عاشقی پدر بسَزى! آخی_ 

 

 :گفتو گَشیو بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ زدم نحَی لبخند انیرعلی، دیدن با
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 !چیٌ عاشقی ٍ عشق. دٍستهٌ داداش تسها_ 

 :گفت ای بانزى چشهک با ٍ کشید گردنش بٌ دستی

 کاری کٌ کردن بازی نقش... ٍ بازیگری حال ير بٌ فًهو، نهی نن بگی کٌ درٍغو! ٍاال بگو چی_ 
 .برات ندارى

 .انداختو پایین رٍ سرم ٍ خندیدم آرٍم

 :گفت عهیقی نگاى ٍ کَتاى نکخ از بعد ٍ نشست نبل رٍ کنارم

 !ندارم رٍ ام گهشدى دایی دختر شهارى حتی نن کٌ جالبٌ_ 

 لب حرفش بٌ تَجٌ بی کرد، نی نگايهَن چشهی زیر کٌ سًیال عهٌ بٌ نگايی با ٍ کردم بلند رٍ سرم
 :زدم

 !نبَد رضا شدنو پیدا بٌ دلش نانانت کٌ ای گهشدى_ 

 :گفت آرٍم ٍ کرد فَت رٍ نفسش

 بنَیسی؟ نن پای بٌ رٍ نانانو رفتار باید تَ. نیستو کٌ نن نانانهٌ،_ 

 !نکرد انکار رٍ حرفو کٌ بَد جالب برام خیلی. زدم رٍش بٌ لبخندی

 !بَدن آٍردى ایهان عهٌ دار نیش زبَن بٌ خانَادى این تَ يهٌ ٍ يهٌ انگار

 :گفتو ٍ انداختو باال شَنٌ ننتظرش نگاى دیدن با

 !خب نٌ_ 

 .شد قطع حرفش زنعهَ صدای با کٌ بگٌ چیزی خَاست

 .شدى آنادى شام. نیز سر بیارید تشریف لطفا_ 
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 .آشپزخَنٌ سهت رفتو ٍ شدم بلند جام از يو نن. شدن بلند يا عهٌ شَير ٍ عهَ ٍ بابا

 .شد سرٍ کانل سکَت تَ شام ٍ گرفتو جا سپیرا کنار

 بٌ  کَتايی خَايی عذر از بعد ٍ کردیو ترک رٍ جهع ناچارا برنانٌ، قصد بٌ سپًر ٍ نن شام از بعد
 یٌ تَ باید يهیشٌ سپًر ٍ نن کٌ بَد حکهتی چٌ دٍنو نهی. بشیو آنادى تا رفتیو باال طبقٌ سهت
 !شدیو نی جاگیر اتاق

 ٍ کردم درست رٍ شالو بعد ٍ گذاشتو شالی زیر اٍل. آینٌ سهت بردم رٍ دستیو کیف ٍ اتاق تَ رفتو
 .کردم جهع شالو زیر قشنگ رٍ نَيام

 بٌ رٍ سرش ٍ بَد نشستٌ اتاق داخل نبل رٍ. سپًر سهت برگشتو بعد ٍ کردم کهتر کهی رٍ آرایشو
 .رسید نی نظر بٌ عصبی ٍ پکر یکو انشب. بَد بستٌ رٍ چشهاش ٍ بَد دادى تکیع دیَار

 بدٍن چَن شد يام قدم صدای نتَجٌ انگار انا کنو صداش خَاستو ٍ برداشتو قدم سهتش بٌ آرٍم
 رفت ٍ کشید دست آینٌ جلَی رٍ نَياش نن، بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ کرد باز رٍ چشهاش حرف
 .بیرٍن

 .نپرسو چیزی فعال دادم ترجیح انا دٍنستو نهی رٍ حالش این علت اینکٌ با

 .شدیو خارج خَنٌ از خداحافظی، از بعد ٍ رفتو پایین يا پلٌ از سرش پشت حرف بی

 فندک با خَاست. گذاشت لباش بین ٍ کشید بیرٍن چرنش کاپشن جیب تَ از سیگار نخ یٌ سپًر
 .برداشتو لبش از رٍ سیگار ٍ کردم دراز دست سریع کٌ کنٌ رٍشنش

 .داد تکَن سری پرسشی ٍ بًو دٍخت رٍ نگايش اخو با

 .ٍایسٌ تا کشیدم رٍ آستینش ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 :زدم لب کالفٌ ٍ آرٍم
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 ...خَدم نزاحهو اگر شدى؟ چیزی تَ؟ چتٌ_ 

 :گفت عصبی. حرفو ٍسط پرید ٍ کشید صَرتش بٌ دستی

 .نن برای نباف ٍر ٍ شعر_ 

 .شدم خیرى بًش تعجب با. کشَند خَدش دنبال ٍ فشرد دستش تَ رٍ دستو بعد ٍ

 یٌ با ٍ رٍل پشت نشست بالفاصلٌ يو خَدش. ناشین تَ انداخت رٍ نن ٍ کرد باز رٍ ناشین در
 .انداخت حرکت بٌ رٍ ناشین آف تیک

 شدت پر اینطَر زیاد سرعت خاطر بٌ کٌ باد صدای ٍ شد نی بیشتر ٍ بیشتر لحظٌ ير ناشین سرعت
 .نبَد نرگ ناقَس جز چیزی تلخ گذشتٌ اٍن با نن برای رسید، نی گَش بٌ

 .فشردم آرٍم ٍ بردم بَد دندى رٍ کٌ دستش سهت رٍ دستو

 :گفتو آرٍنی لحن با

 .سپًر ترسو نی نن. برٍ تر آرٍم_ 

 .برد باالتر رٍ سرعتش حرفو بٌ تَجٌ بدٍن

 حالو از. رفت نی گیج داشت کو کو سرم ٍ بَد زدى یخ دستام. بَد افتادى شهارى بٌ نفسو ترس از
 .کردم صداش رفتٌ تحلیل صدای با ٍ زدم يو رٍ زٍرم آخرین. بیَفتو گریٌ بٌ بَد نزدیک

 ....یکو کنو، نی خَايش سپًر؟_ 

 .ناسید دينو تَ حرف ادانٌ فریادش صدای با

 

 :کشید عربدى حرفو بٌ تفاٍت بی باشٌ نشنیدى رٍ نن صدای انگار کٌ طَری
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 دیگٌ، جای یٌ برٍ گهشَ تَ سهتت اٍند کٌ ٍقت ير گفتو. نپلک انیرعلی اٍن بر ٍ دٍر گفتو بًت_ 
 نی فًهی؟ نهی چرا! گو نی خَدت برای نن لعنتی د خندی؟ نی براش بغلش شینی نی تَ اٍنَقت

 از عکس پیشش ری نی بدتر تَ اٍنَقت. کن حفظ باياش رٍ ات فاصلٌ نیست، درستی آدم گو
 تَ؟ کنی نی لج کی با داری آخٌ؟ کنو کارت چی نن دی؟ نی نشَن بًش گَشیت

 !بَد شدى قفل زبَنو

 گفت؟ نی چی این

 بَدم؟ کردى کار چی نگٌ! شنیدم االن کٌ رٍ چیزایی جز داشتو رٍ چیزی ير انتظار

 سهتش؟ بَدم رفتٌ نن نگٌ اصال

 .فشردم دستو تَ رٍ کیفو بند بغض با ٍ انداختو پایین رٍ سرم دلخَر

 :زد لب قبل از تر عصبی ٍ فرستاد بیرٍن کالفٌ رٍ نفسش. کردم حس رٍ نگايش سنگینی

 صافش نتَنی کنی کاری ير کٌ صَرتت تَ زنو نی جَری بریزى چشهت از اشک قطرى یٌ قرآن بٌ_ 
 !کنی

 !بکنٌ رٍ کار این ٍاقعا ترسیدم نی کٌ بَد گفتٌ جدی حدی بٌ. کشیدم باال رٍ بینیو

 :گفتو ٍ کردم خو بیشتر رٍ سرم

 .خدا رٍ تَ. برٍ تر آرٍم یکو فقط... ف. باشٌ_ 

. فرستادم بیرٍن رٍ عهیقو نفس ٍضَح بٌ. کرد کو رٍ سرعتش لحظٌ چند از بعد انا نگفت چیزی
 !!نن با کردى کار چی ببین

 پیادى بعد ٍ دٍخت صَرتو بٌ رٍ نگايش. سهتو برگشت ٍ داشت نگٌ رٍ ناشین نقصد از پیش کهی
 .گرفت آب بطری یٌ خیابَن اٍنطرف دکٌ از ٍ شد
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 .سهتو گرفت رٍ آب حرف بدٍن ٍ شد سَار

 جانیٌ چند از بعد ٍ کرد فَت کالفٌ رٍ نفسش. چرخَندم پنجرى سهت بٌ رٍ سرم ٍ گرفتو ازش رٍ
 .پیچید ناشین تَ صداش

 .شٌ نی دیر دارى. بریو بخَر آبَ این برگرد_ 

 سهت برگردٍند رٍ نن ٍ کرد حلقٌ يام شَنٌ دٍر رٍ دستش کٌ کردم زنزنٌ کَتايی" خَام نهی"
 .سهتو گرفت ٍ کرد باز رٍ آب بطری بًو، تَجٌ بی کٌ کردم نگايش چپ چپ. خَدش

 :زد لب جدی دید کٌ رٍ تردیدم پر نگاى

... خب. کنی قبَل نجبَری يو تَ ٍ بخَر گفتو. نپرسیدم نخَاستنت ٍ خَاستن راجب چیزی نن_ 
 بخَرٍنهت؟ زٍر بٌ یا خَری نی

 ببندم رٍ سرش خَاستو ٍ خَردم ازش کهی. گرفتو ازش رٍ آب بطری ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو
 .کشید سر رٍ نَندى باقی آب نفس یٌ ٍ کشید بیرٍن دستو تَ از سپًر کٌ

 :گفتو تعجب با

 !بَد دينی_ 

 .کرد حرکت حرفی، يیچ بدٍن ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 سر از قًر. دادم تکیٌ دیَار بٌ حرص با ٍ شدم پیادى. کرد پارک پارکینگ تَ رٍ ناشین بعد دقیقٌ چند
 .شد نی نتَجٌ يو دٍر راى از رٍ این کسی ير ٍ بارید نی رٍم ٍ

 رٍ دستو تا سهتو کرد دراز رٍ دستش. اٍند نن سهت بٌ ٍ کرد فرٍ جیبش تَ رٍ ناشین سَیچ سپًر
 قدم ينَز. بگذرم کنارش از خَاستو ٍ کردم نازک چشهی پشت تَجٌ، بدٍن نن انا بذارم دستش تَ

. خَدش سهت چرخَند رٍ نن حرکت یٌ با ٍ فشرد دستش تَ رٍ بازٍم کٌ بَدم برنداشتٌ رٍ دٍم
 ...کو خیلی. بَد کو نَن فاصلٌ
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 !کرد نهی کٌ فکرا چٌ دید نی حالت این تَ رٍ نا کسی اگر. انداختو نگاى اطراف بٌ تعلل با

 .ناسید دينو تَ حرف اش، خیرى نگاى دیدن با کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو

 :کرد زنزنٌ لب زیر ٍ گذرٍند نظر از رٍ صَرتو دقت با

 پریدى؟ رنگت اینقدر چرا_ 

 .بَسید رٍ پیشَنیو آرٍم خیلی ٍ شد خو کٌ انداختو پایین رٍ سرم

 :زد لب گَشو کنار

 .ببخشید_ 

 !بیداری تَ یا شنیدم سپًر از خَاب تَ رٍ کلهٌ این کٌ کنو درک نتَنستو نن ٍ

 

 :زد لب آرٍم. خندید کٌ دٍختو صَرتش بٌ رٍ نگايو شک با

 .بخند حاال_ 

 کرد نی رٍ رٍ دستو بَدم شنیدى زبَنش از کٌ ببخشیدی اٍن انا کنو عهل حرفش خالف کردم سعی
 .داد نی جلَى تر رنگ پر رٍ لبو رٍ لبخند   ٍ

 .رفتیو ٍرٍدی سهت ٍ کرد قفل دستاش تَ رٍ دستو کٌ خندیدم رٍش بٌ ٍ شدم تسلیو يو آخرش

 

____ 

 

 .نشستو سپًر کنار بعد ٍ گرفتو آینٌ از رٍ آخرم نگاى
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 کهی ٍ بَد نن زندى اجرای دٍنین این. گَشیش تَ کرد رٍ سرش دٍبارى ٍ انداخت بًو نگايی نیو
 .داشتو استرس

 گَش بَد يا بینندى با صحبت ٍ سالم نشغَل کٌ نجری صدای بٌ ٍ کردم قفل يو تَ رٍ دستام
 نجری دعَت با. داد باش آنادى بًهَن ٍ اٍند سهتهَن بٌ سعیدی خانو دقیقٌ چند از بعد. سپردم
 .شدیو برنانٌ ٍارد سپًر شَنٌ بٌ شَنٌ

 .گفت آند خَش بًهَن باز رٍی با ٍ دست سپًر با ٍ ایستاد احترانهَن بٌ نجری

 ٍحدتیان، آقای برنانٌ، نجری ٍ نشستسو رنگ قرنز کاناپٌ یٌ رٍی سین يفت رٍی بٌ رٍ سپًر ٍ نن
 .نشست رٍنَن بٌ رٍ تک نبل رٍ

 انا، نن خالف بر. کردم نهی باز لب شد نهی ازم سَالی کٌ نَاقعی در جز ٍ کشیدم کَتايی نفس
 جلَی يو اٍن ياش زبَنی شیرین این از. داد نی رٍ جَابش ٍ زد نی حرف نجری پای بٌ پا سپًر

 بکشٌ؟ رخ بٌ خَشکلشَ گَنٌ چال اٍن ندام کٌ دارى دلیلی چٌ. شدم نی کفری دٍربین

 .دادم سَق سهتش بٌ رٍ سرم ٍحدتیان آقای صدای با

 این... اصال رستگار؟ یا کنیو صداتَن فريهند باید االن... راستی فريهند، خانو بفرنایید شها_ 
 ...شایعٌ یا درستٌ نَضَع

 :گفت نحکهش يهیشٌ صدای با ٍ کرد قطع رٍ حرفش سپًر

 .يست بندى گهشدى عهَی   دختر جان یگانٌ. درستٌ بلٌ،_ 

 :زد لب ٍ نشست لبش رٍ عهیقی لبخند ٍحدتیان آقای

 .عالی يو خیلی_ 

 .پرسید جدیدش فیلهبرداری از ٍ سپًر سهت کرد رٍ چَن رٍ حرفش رفت یادش انگار

 



 380                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 خیرى بَد ای فیرٍزى ٍ سفید رنگ دٍ از نتشکل کٌ سینی يفت سفرى بٌ ٍ گرفتو ازشَن رٍ نگايو
 .شدم

 تا چند ٍ بَدن شدى تزئین ریز يای نرٍارید با بَد تَش ای استَانٌ يای شهع کٌ بلندی يای جام
 .رفتن نی سَ اٍن بٌ سَ این از تنگ، کَچک کرانٌ تَ نايی،

 .زد نی چشهک دٍر از حافظ دیَان ٍ بَد شدى جهع ای فیرٍزى ٍ قرنز ربان یٌ با يا سبزى

 تحَیل تا ساعت نیو فقط يا، عقربٌ رسانی اطالع اساس بر. دٍختو سفرى رٍی ساعت   بٌ رٍ نگايو
 .بَد نَندى باقی سال

 .گرفتو سهنَ ظرف از رٍ نگايو ٍحدتیان اقای صدای با

 رٍ جدید سال ٍ بذاریو کنار رٍ يا کدٍرت ٍ يا بدی تهام سال، آخر لحظات این تَ کٌ خَبٌ چقدر_  
 نهی قدیهی يو يیچَقت ٍ يست يهٌ لب رٍ سال ير کٌ دعاییٌ این. نکنیو اغاز تفرقٌ ٍ کینٌ با

 جان؟ سپًر درستٌ. شٌ

 .داد رٍ جَابش نتانت با ٍ زد کَتايی لبخند سپًر

 يهٌ؟ با کردی صاف رٍ دلت کٌ اهلل شاء ان_ 

 بٌ ٍقتی فقط. ذينو تَ اٍند این کٌ شد چی دٍنو نهی. پرسید نن از رٍ سَال این سپًر، از بعد
 :بَدم گفتٌ کٌ اٍندم خَدم

 .کنٌ صاف بايام رٍ دلش کٌ کنو خَايش یکی يهینجا،از از خَام نی انا صافٌ، بقیٌ از دلو_ 

 :زد لب ٍ دٍخت نن بٌ رٍ ننتظرش نگاى بَد اٍندى ٍجد بٌ نن اٍندن حرف سر از کٌ ٍحدتیان

 .بفرنایید! حتها_ 
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 :زدم لب سپًر پرتردید چًرى بٌ کَتايی نگاى نیو از بعد ٍ کشیدم عهیقی نفس

 نی کسی از... . بیشتر حتی ٍ سال چًار شاید سال، سٌ شاید. پیشٌ سال چندین برای ناجرا این_ 
 دٍران تَ صهیهی  دٍست یٌ يهسایٌ، یٌ. گذاشتو تنًاش شرایط بدترین تَ کٌ ببخشٌ رٍ نن خَام

 !برادر یٌ ٍ حانی یٌ بچگی،

 :زد لب ٍ دٍخت صَرتو بٌ رٍ نشتاقش نگاى ٍحدتیان

 !عزیزى خیلی خاطرش گَیا ببرید؟ ازش اسهی يست انکانش_ 

 ذينو بٌ چیزی يهچین باید ندت اینًهٌ از بعد چرا کردم؟ باز لب چرا اصال. انداختو پایین رٍ سرم
 برسٌ؟

 .اٍندم خَدم بٌ سپًر اخو ٍ ٍحدتیان ننتظر نگاى دیدن با

 کٌ اٍنطَر نتَنستو نن. ببخشٌ رٍ نن يست، کٌ جا ير خَام نی ازش... ا. سعادتیان آراد. آراد_ 
 !کنو جبران رٍ ياش نحبت باید،

 :زد لب ٍ کرد آذین رٍ صَرتش عهیق، لبخندی با ٍحدتیان

 رٍ کدٍرتی بتَنیو تا شدى نا برنانٌ نصیب سعادت این کٌ خَشحالو. باشٌ طَر يهین کٌ انیدٍارم_ 
 نًرداد فرياد آقای از صدایی با زیبا بسیار نهاينگ تهاشای بٌ رٍ شها عزیز، بینندگان. ببریو بین از

 .باشید يهراى نا با... کنیو نی دعَت

 

 نی حس رٍ سپًر نگاى سنگینی. شد خارج صحنٌ از ٍحدتیان آقای ٍ شد قطع دقیقٌ چند برای ضبط
 .بگذرٍنو گلَم داخل بغض دادن قَرت بٌ رٍ ٍقتو دادم ترجیح انا کردم

 شنیدن برای کردیو شهاری لحظٌ يهٌ آخر، در ٍ شد کشیدى پیش ای دیگٌ بحخ نهاينگ، از بعد
 .تَپ صدای
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 چیزایی سال ير رسو بٌ دلو تَ نن شدن، نی آب ذرى ذرى يا شهع بَدن، افتادى تالطو بٌ يا نايی
 .اٍند در صدا بٌ تَپ... باالخرى ٍ کردم نی زنزنٌ رٍ

 "يشت ٍ نَد ٍ سیصد ٍ يزار سال آغاز" 

 .دادن برٍز رٍ احساساتشَن ٍ کردن بغل رٍ يو صدا سرٍ ایجاد بدٍن صحنٌ پشت عَانل

 .گفتن تبریگ رٍ عید يو بٌ گرم، خیلی ٍ کرد بَسی رٍ سپًر با ٍ شد بلند  يو ٍحدتیان

 يهٌ با تبریکی، عید از بعد سپًر ٍ نن ٍ رسید اتهام بٌ برنانٌ سال، تحَیل از بعد ساعت نیو تقریبا
 .شدیو خارج ساختهَن از ٍ کردیو خداحافظی

 انتظار. نهَند دٍر سپًر چشو از کٌ افتاد تنو بٌ کَتايی لرز سردی، باد ٍزش ٍ باز فضای بٌ ٍرٍد با
 سهت بٌ ٍ گذشت کنارم از تَجٌ بی انا بپَشَنٌ رٍ نن ٍ بکنٌ رٍ تنش کت يا، فیلو تَ نحل داشتو
 .رفت ناشین

 .برداشتو تر بلند رٍ يام قدم ٍ کردم نًهَنش پشت از ای غرى چشو

 کنٌ رٍشن رٍ ناشین سپًر تا نَندم ننتظر ٍ نالیدم يو بٌ رٍ دستام آرٍم ناشین، تَ شدن جاگیر با
 .شدم خیرى جدیش رخ نیو بٌ ٍ سهتش برگشتو نتعجب خیالیش، بی دیدن با دقیقٌ چند از بعد انا

 کنی؟ حرکت خَای نهی_ 

 :پرسید کَتاى خیلی جَابو در ٍ شد خیرى رٍ بٌ رٍ بٌ بَدم پرسیدى کٌ سَالی ٍ نن بٌ تَجٌ بدٍن

 .بَدم نشنیدى ازش اسهی قبال_ 

 .نکردم پیدا سپًر جَاب ٍ خَدم سَال بین ربطی يیچ انا کردم نرٍر رٍ حرفو تعجب با

 :زدم لب شک با

 چی؟_ 
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 .کرد رٍشن رٍ ناشین بدى رٍ جَابو اینکٌ بدٍن ٍ زد نیشخندی

 :زدم لب حرصی  ٍ شدم کفری تَجًیش بی از. کشید پایین رٍ شیشٌ کهی

 .نشدم حرفت نتَجٌ. تَام با سپًر؟_ 

 :گفت نیشخندش حفظ با ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 !نبَد این ٍضعهَن االن ٍگرنٌ. شی نهی نن حرفای نتَجٌ يیچَقت تَ کٌ اینٌ نن نشکل_ 

 

 شٌ؟ نهی تهَم لعنتی شب این چرا. بستو رٍ چشهام لحظٌ چند یًَ؟ شد چی. نَندم نات

 نتَجٌ تازى برنانٌ، تَ حرفو ٍ آراد یادآٍری با کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ سهتش کردم کج رٍ سرم
 .شدم سپًر ننظَر

 ٍ خَدم بٌ رٍ سال اٍل دقایق خَاست نهی دلو. سهتش برگشتو کانل ٍ کردم فَت کالفٌ رٍ نفسو
 ٍ نحکو دستای سهت رٍ دستو ٍ گذاشتو کنار رٍ تردیدم دقیقٌ چند از بعد بنابراین. کنو زير خَدش
 .دادم سَق بَد دندى رٍی کٌ قَیش

 آرٍم. کرد تقدیهو تعجب از پر نگايی ٍ داد نشَن ٍاکنش بالفاصلٌ دستام گرنای احساس با
 :زدم لب ای دلجَیانٌ ٍ نظلَم لحن با. سهتش کردم کج رٍ سرم ٍ خندیدم

 .بیشتر نٌ ٍ کهتر نٌ. برادر یٌ نحل بَد، بچگی دٍست یٌ_ 

 :گفت ٍ زد پَزخندی

 بَد؟ شدى جهع چشهات تَ اشگ الکی، الکی داداش یٌ خاطر بٌ_ 

 نبَد؟. بَد بعید نن از چیزا این. دادم تکیٌ ياش شَنٌ بٌ رٍ سرم
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 رٍ خَدم بخَام کٌ بَدم اٍنی از تر خستٌ انا. کرد نی القا بًو خَبی بٌ رٍ این سپًر نگاى سنگینی
 :گفتو گَشش زیر آرٍم. کنو جهع

 .يهین بَد، شدى تنگ رٍزا اٍن برای دلو فقط ـ..فقط. داشتو قشنگی بچگی نن_ 

 .نگفت چیزی ٍ انداخت بًو پرتردیدی نگاى

 ناشین کٌ بَد گذشتٌ ای دقیقٌ چند. نگفتو چیزی دیگٌ ٍ کردم نعنی تایید نشَنٌ بٌ رٍ سکَت این
 دقیقٌ چند کدٍرت از نحَی تکٌ حفظ ٍ لبخند با ٍ برداشت ياش شَنٌ رٍ از رٍ سرم. کرد نتَقف رٍ

 :زد لب پیشش

 .فسقلی نبارک عیدت_ 

 !جدید سال تَ سپًر يای دادن حرص ٍ يا شیطنت اٍلین از يو این. بستو رٍ چشهام

  شو؟ نی لَس ام خستٌ ٍقتی بَدم گفتٌ. بغلش تَ کشید رٍ نن آرٍم ٍ خندید حالتو دیدن با

... بَد خَبی حس. فشرد خَدش بٌ تر نحکو رٍ نن ٍ خندید کٌ کردم جهع سپًر بغل تَ رٍ خَدم
 .تَصیفش برای کهٌ زیادی یکو خَب البتٌ،

 .کرد نگاى صَرتو بٌ لذت با ٍ نشَند يام شقیقٌ رٍ ای بَسٌ

 :گفت ارٍم

 بدی؟ عیدی بًو خَای نهی_ 

 :گفتو شیطنت با ٍ کردم باز رٍ نیشو

 !کٌ دن نهی عیدی گیرن، نی عیدی يا فسقلی_ 

 :زد لب خندى با. گرفت خَدش بٌ جانبی بٌ حق قیافٌ ٍ خندید

 ؟!يستی فسقلی کٌ کردی قبَل يو خَدت پس_ 
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 :زد لب ٍ کشید رٍ لپو آرٍم کٌ  انداختو باال شَنٌ ٍ خندیدم

 نگٌ؟ شٌ نی چی. بدى عیدی نن بٌ ٍ باش استحنا تَ حاال_ 

 :گفتو ارٍم ٍ کشیدم دينو تَ رٍ لبو

 عیدی؟ اخٌ بدم چی_ 

 :زد لب خاصی لحن با ٍ گرفت شکل لبش رٍ عهیقی لبخند

 .کافیٌ برام بگیرى قرار نن يای گَنٌ رٍ باالت لب پایینت، لب جای بٌ يهینکٌ_ 

 !اخٌ ببین. خجالت از گرفتو گر حرفش، درک با

 نهرد؟ پسر این برای شٌ نی ٍاقعا

 ...ٍ بردم جلَ ارادی غیر رٍ سرم

 .بَدم شدى رام زیادی یکو انشب

 

 ٍ بیام خَدم بٌ اینکٌ از قبل ٍ برگشت لحظٌ يهَن کٌ بردم ياش گَنٌ سهت ٍ  کشیدم جلَ رٍ سرم
 اٍندم خَدم بٌ سریع. گرفت قرار لباش رٍ لبام ٍ کرد طی رٍ نَندى باقی فاصلٌ بکشو، عقب  رٍ سرم
 يای دفعٌ برخالف. شد نانع ٍ گذاشت گردنو پشت رٍ دستش کٌ بکشو عقب رٍ سرم خَاستو ٍ

 یٌ انگار کٌ طَری ٍ گرفت پایینو لب از کَچیکی گاز اینبار کرد، نی بسندى کَتاى بَسٌ یٌ بٌ کٌ قبل
 نٌ يهیشٌ نحل. بَد شدى حبس نفسو... انا نن نکید، رٍ لبو لذت با دينشٌ، تَ خَشهزى آبنبات

 بَسیدن این از قلبو. بَد قلبو ٍ عقل جدال نتیجٌ تحرکی بی این ٍ نهانعت، نٌ ٍ کردم يهکاری
 بستٌ چشهای بٌ رٍ نگايو. کرد نی سرزنشو پیش، از بیش بار ير عقلو ٍ شد نی لبریز یًَیی يای
 رٍ چشهاش. برداشت گردنو پشت از رٍ دستش آرٍم ٍ کند دل دقیقٌ، چند از بعد کٌ دٍختو سپًر
 پایین رٍ سرم خجالت از. بَد چشهاش تیز برق اٍند، چشو بٌ صَرتش تَ کٌ چیزی اٍلین ٍ کرد باز
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 پر لحن با ٍ خندید حالتو این از. کنو نگاى چشهاش بٌ شد نهی رٍم ٍ بَد گرفتٌ گر تنو انداختو،
 :گفت نشاطی

 .گرفتو عهرم تَ کٌ بَد ای عیدی ترین خَشهزى_ 

 رٍ سرم. کشید رٍ لپو آرٍم ٍ گرفت شدت اش خندى کٌ کردم نگايش چپ چپ ٍ کردم بلند رٍ سرم
 آخر. خَرد نی رٍ نغزم خَرى نحل بگیرى يا عیدی این از نن غیر یکی از اینکٌ بٌ فکر. کشیدم عقب
 چرخَند آرٍم رٍ سرش نگايو، سنگینی احساس با. سهتش برگردٍندم رٍ سرم ٍ نیاٍردم دٍٍم يو

 :زد لب خندى با حال يهَن تَ. شد خیرى جادى بٌ دٍبارى بعد ٍ سهتو

 خَای؟ نی عیدی یا بدی عیدی خَای نی بازم چیٌ؟_ 

 :گفتو ٍ کردم نازک چشهی پشت

 .بگیر رنگارنگت دخترای دٍست از رٍ يا عیدی بعد بٌ این از_ 

 نیَن. کرد خطی خط رٍ اعصابو دیَار رٍی ناخن حرکت نحل پیچید، ناشین تَ کٌ بلندش خندى
 :گفت ياش خندى

 تر؟ شیرین تَ از کی_ 

 :گفتو کنایٌ با ٍ نشستو سینٌ بٌ دست

 !کردی انتحان يو رٍ يهٌ یاد نی خَشو_ 

 :گفت شیطَن ٍ خندید

 .نکردم تستشَن. يستن ينَز تاشَن دٍ یکی. نٌ کٌ رٍ يهٌ_ 

 :گفتو ٍ کردم نگايش غضب با

 !بکش خجالت یکو! حیا بی_ 

 



 387                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت بَد بعید ازش ٍاقعا کٌ لشی ٍ نتفاٍت لحن با ٍ خندید

 .کشو نی اٍنو! اٍنــــ_ 

 رٍ پنجرى سهت چرخَندم رٍ سرم بنابراین. ببینٌ رٍ بَد شدى نهایان لبو رٍ کٌ ای خندى خَاستو نهی
 .زدم زل بیرٍن بٌ

 !نن بلند جیغ از قبل تا البتٌ بَد، آرٍم چیز يهٌ ٍ گذشت سکَت بٌ دقیقٌ چند

 .سپًـــــر_ 

 :گفت بلندی صدای با ٍ سهتو برگشت سریع

 خَبٌ؟ حالت چتٌ؟_ 

 :کردم باال ٍ پایین نحبت نشَنٌ بٌ رٍ سرم ٍ گرفتو دست بٌ رٍ سابقو نتانت

 .فقط دار نگٌ. خَبو. اٍيَم_ 

 :زد لب ٍ انداخت اطراف بٌ نگايی تعجب با

 اینجا؟_ 

 .آرى_

 لب ٍ انداختو عقب بٌ نگايی. کشَند خیابَن گَشٌ بٌ حرکت یٌ با رٍ ناشین ٍ کرد فَت رٍ نفسش
 :زدم

 .بگیر عقب دندى حاال_ 

 :زد لب ٍ کرد اخو يو آخرش. افتاد گردش بٌ عقب ٍ نن بین نگايش

 .یگانٌ کنی نی نگرانو داری چرا؟_ 
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 :زدم لب کردم نی نگاى سرم پشت بٌ بغل آینٌ از يهَنطَرکٌ ٍ انداختو باال رٍ سرم

 .بگیر عقب دندى فقط. نباش نگران_ 

 ٍ آٍردم باال رٍ دستو نظرم، نَرد نقصد بٌ رسیدن با. عقب رفت ٍ داد تکَن سر حرفی يیچ بی
 :گفتو

 .دار نگٌ_ 

 يهَنطَر ٍ کردم دستی پیش خَدم کٌ بپرسٌ چیزی خَاست ٍ برداشت صندلیو پشت از رٍ دستش
 :زدم لب کردم نی اشارى نغازى جلَی آٍیزٍن يای لَاشک بٌ کٌ

 .خَام نی لَاشک_ 

 لحظٌ چشهاش انا بَد نات ٍ خنحی صَرتش. سهتش برگشتو ارٍنی، حرصی يای نفس شنیدن با
 .شد نی تر سرخ ٍ سرخ عصبانیت از لحظٌ بٌ

 يلش ناشین از رٍایتی بٌ ٍ کَبیدم بازٍش بٌ نحکهی نشت سریع نغازى، برق شدن خانَش با
 .پایین دادم

 .رفت نغازى سهت بٌ بعد ٍ کرد نگايو چپ چپ

. دٍختو بًش پشت از رٍ نگايو. شدم جهع خَدم تَ ٍ خندیدم نخَدی حرصیش، قیافٌ یادآٍری با
 چرا اینکٌ بٌ کردم سعی. کشید طَل اٍندنش کهی خاطر يهین بٌ ٍ بَد جٍَنی پسر نغازى صاحب
 يایی لَاشک بٌ رٍ ذينو تهام ٍ نکنو فکر نیست اش خانَادى پیش پسر این سال تحَیل لحظٌ

 .زدن نی چشهک بًو يو فاصلٌ این از کٌ کنو نعطَف

 سپًر نشستن با
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 .گرفتهشَن دستش از ٍ لَاشکا سهت بردم رٍ دستو سریع

 :گفت ٍ کرد نگايو تاسف با

 اسکَلو اینجَری لَاشک خاطر بٌ شب، نصفٌ دٍ ساعت بچٌ دختر یٌ کردم نهی فکر يیچَقت_ 
 !کنٌ

 :زدم لب کردم نی جدا رٍ لَاشک از ای تکٌ کٌ يهَنطَر ٍ خندیدم نخَدی

 ننَ نیازيای از یکی تَنستی اینکٌ از باید تَ دٍنا نحترنو، خانو یٌ ٍ نیستو دختربچٌ نن کٌ اٍال_ 
 !ببالی خَدت بٌ کنی برآٍردى

 لَاشکا نشغَل نَلَچ نلچ با طَری. آٍرد در حرکت بٌ رٍ ناشین بعد ٍ کرد زنزنٌ لب زیر چیزی یٌ
 :زد لب ٍ نیاٍرد طاقت دقیقٌ چند از بیشتر سپًر کٌ بَدم

 .کنن نی تعارف نقابل طرف بٌ اٍل بخَرن، چیزی اینکٌ از قبل يهیشٌ نحترم خانَنای_ 

 :زدم لب ٍ نشَندم لبو کنج کجی لبخند

 .بًترى بچٌ دختر يهَن. عزیزم کنو عهل خَدت گفتٌ طبق گرفتو تصهیو فعال_ 

 :گفت ٍ انداخت بًو حرصی پر نگاى

 بدی؟ لَاشک بًو خَای نهی یعنی این حاال! تَ دست از_ 

 :زدم لب بردم نی دينو سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ کندم لَاشک از ای دیگٌ تکٌ

 !بدم بًت کنی خَايش اگر شاید. دٍنو نهی_ 

 ننتظر ٍ شد ساکت گَشیو، زنگ صدای با کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب ٍ رسید خشو نًایت بٌ اینبار
 .کرد نگايو
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 ٍصل رٍ تهاس. بَد نانان. انداختو نگاى اش صفحٌ بٌ ٍ کشیدم بیرٍن نانتَم جیب از رٍ گَشی
 گَشو رٍ گذاشتو رٍ گَشی ٍ کردم

 

 جانو؟_ 

 .قشنگو دختر باشٌ نبارک عیدت. عزیزم سالم_ 

 بزنو؟ زنگ بًشَن زٍدتر خَدم رفت یادم چرا. گزیدم لب

 :دادم جَاب ارٍم

 .باشٌ نبارک يو شها عید. نهنَنو. نانان سالم_ 

 داری؟ کلید بپرسو زدم زنگ. عزیزم نرسی_ 

 :زدم لب نتفکر

 چطَر؟_ 

 .اشنايا از یکی دیدن بریو خاتَن با قرارى پدرت ٍ نن_ 

 :زدم لب ٍ دٍختو ساعت بٌ رٍ نگايو تعجب با

 شب؟؟ ٍقت این_ 

 :گفت ای بانزى لحن با ٍ پایین آٍرد رٍ صداش

 کرد؟ کاریش شٌ نی نگٌ! دیگٌ خاتَنٌ_ 

 :زدم لب بعد ٍ خندیدم آرٍم

 کنو؟ کار چی. ندارم کلید نن_ 
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 :زد لب ٍ گفت کشداری اٍف

 عهَت؟ خَنٌ بری تَنی نی... تَ! خَنٌ برى دیگٌ ساعت دٍ یکی تا قرارى يو شایان_ 

 بگو؟ بًش چجَری. بَد رانندگی نشغَل سکَت تَ کٌ انداختو سپًر بٌ نگايی نیو

 .اٍندم خَدم بٌ  نانان دٍبارى   صدای با

 پیشتٌ؟ سپًر_ 

 :گفتو يَل

 .فرنَنٌ پشت. آرى... آ_ 

 .گو نی بًش خَدم بًش بدى رٍ گَشی. خَبٌ_ 

 :زدم لب

 گردید؟ نی بر کی شها. نانان گو نی خَدم_ 

 :زد لب بعد ٍ کرد نکخ لحظٌ چند

 .دنبالت یایو نی خَدنَن. زٍدتر يو شاید. ظًر فردا تا_ 

 .کردم قطع رٍ تهاس نختصری، خداحافظی از بعد ٍ گفتو ای باشٌ

 :زد لب ٍ انداخت بًو نگايی نیو سپًر

 بَد؟ زنعهَ_ 

 :داد ادانٌ کٌ گفتو آرٍنی اٍيَم

 گفت؟ نی چی_ 

 :گفتو ٍ پایین انداختو رٍ سرم
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 !نٌ یا دارم کلید ببینٌ زد زنگ نیست، خَنٌ يیچکس. آشنايا از یکی دیدن برن خاتَن با قرارى_ 

 يَم؟. نداری يو تَ کٌ_ 

 :زد لب نًربرنی با کٌ گفتو آرٍنی اٍيَم

 .شٌ نی خَشحال خیلی نا خَنٌ یای نی بدٍنٌ سپیرا_ 

 تکٌ تشکر، رسو بٌ ٍ انداختو دستو تَی لَاشکای بٌ نگايی. نشست لبو رٍ لبخندی فًهیدگیش از
 پر انا کَتاى نگاى. گرفتو سپًر دين سهت بٌ ٍ کردم لَلش ظرافت با. کردم جدا ازش رٍ بزرگی نسبتا
 .خَرد کانل لذت با خَدم نحل رٍ لَاشک بعد ٍ انداخت صَرتو بٌ ای نعنی

 !بَد دٍر ذينو از يهیشٌ باشن داشتٌ دٍست لَاشک يو پسرا اینکٌ... راستش

 کانل راى باالخرى. انداختو نگاى شد نی باز ذرى ذرى کٌ دری بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم ناشین، ایستادن با
 .برد پارکینگ سهت رٍ ناشین سپًر ٍ شد باز

 .نهَند دٍر سپًر دید از کٌ کیفو تَ گذاشتو رٍ لَاشک نَندى باقی ٍ شدم پیادى ارٍم

 خانَش يای برق ٍ بَد پارکینگ تَ عهَ ناشین. داخل رفتیو يو با ٍ زدم بیخیالی بٌ رٍ خَدم
 .داد نی يهٌ خَاب از خبر خَنٌ،

 

 :گفتو آرٍم. رفتیو يا پلٌ سهت بٌ کَرنال کَرنال ٍ کرد باز رٍ در صدا بی سپًر

 .شد حیف! خَابید يو سپیرا_ 

 :زد لب ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 .نباشٌ قفل اتاقش در کن دعا فقط تَ_ 

 :داد ادانٌ ٍ خندید آرٍم صَرتو دیدن با ٍ سهتو چرخید کٌ ایستادم جام سر
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 کنٌ نی قفل رٍ اتاقش در خَاب، نَقع کٌ عادتشٌ_ 

 :گفتو تعجب با

 انشب؟ بخَابو کجا نن پس_ 

 سهت بٌ يو با ٍ برداشتو قدم سرش پشت. کرد طی رٍ نَندى باقی يای پلٌ حرف بدٍن ٍ خندید
 يای لب با در، نشدن باز با انا کشیدم پایین رٍ دستگیرى ٍ کردم دراز دست. رفتیو سپیرا اتاق

 .سپًر سهت برگشتو برچیدى

 نحض بٌ ٍ تَ رفتیو آرٍم. برد خَدش اتاق سهت ٍ گرفت رٍ دستو ٍ نشَند لبش رٍ نًربَنی لبخند
 .کرد رٍشن رٍ برق در، بستن

 :گفتو کردى بغ

 .بخَابو تنًایی شبَ نجبَرم حاال. بیام خَام نی کٌ دادم نی خبر بًش کاش ای_ 

 :زد لب شیطنت با شد، نی ٍلَ تخت رٍی کٌ يهَنطَر ٍ آٍرد در تنش از رٍ کتش

 !استخَن نشت یٌ آخٌ چیٌ. سپیراست از تر نرم ٍ گرم بغلو تازى ام؟ چیکارى اینجا نن پس_ 

 :زدم لب ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 !بًت نگذرى بد_ 

 :گفت لبش، کنج دراری حرص لبخند با ٍ انداخت يو رٍ رٍ چشهاش

 !دیگٌ کنو تحهلت رٍ شب یٌ این کنو نی سعی کرد؟ شٌ نی چی دیگٌ_ 

 :پرید جا از ٍ داد خالی جا سریع کٌ سهتش کردم پرت رٍ نیز رٍی نشکی برس

 !يا کنٌ نی قاطی پیچیات سیو دیٍَنٌ؟ چتٌ_ 
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 :زدم لب کردن فکر کهی از بعد ٍ کردم نگايش چپ چپ

 .بخَابو برم نن بیار اتاقارٍ بقیٌ کلید برٍ_ 

 :گفت ٍ کرد باز جا خَدش کنار

  !کنی نهی گَش تَ بخَاب، بیا گو نی کٌ نن_ 

 :گفت ٍ انداخت باال ای شَنٌ کٌ کردم صدا رٍ اسهش شاکی

 برم شب نَقع این عیدی شب کٌ نداری انتظار. باباست نانان اتاق تَ کلید دستٌ بابا، چیٌ؟ خب_ 
 بشٌ؟ باز نن گَش ٍ چشو حاضری تَ چی؟ باشن بد بد کارای نشغَل اگر اتاقشَن؟ تَ

 :گفتو لب زیر ٍ انداختو پایین خجالت از رٍ سرم

 !يست بستٌ گَشت ٍ چشو تَ کٌ يو چقدر_ 

 ٍ تیشرت یٌ ٍ رفت لباساش کهد سهت بٌ. شد بلند تخت رٍ از بعد ٍ خندید آرٍم چَن شنید، انگار
 :زد لب رفت نی در سهت بٌ کٌ يهَنطَر. برداشت راحتی شلَار یٌ

 خَدت برسَنٌ آرزٍت بٌ رٍ تَ خَاست خدا کٌ يو بار یٌ! زدی پس رٍ الًی لطف این کٌ شد حیف_ 
 .نخَاستی

 :زدم لب کهر بٌ دست

 ننٌ؟ آرزٍی تَ پیش خَابیدن کنی نی فکر چرا_ 

 :ایستاد رٍم بٌ رٍ ٍ خندید

 !خَندم چشهات از رٍ چیزایی یٌ کن فکر_ 

 یا کنو دفاع خَدم از نتَنستو حتی بگو، نتَنستو يیچی. ناسید دينو تَ بَدم کردى آنادى کٌ جَابی
 !بشو حرفش ننکر
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 الًی نَيبت یٌ کنارم يو بَدنش جانیٌ یٌ حتی فًهیدى دارم؟ دٍستش کٌ فًهیدى یعنی... یع
 شٌ؟ نی نحسَب

 :اٍندم خَدم بٌ صداش با

 چیزی سبکٌ، خَابو. بخَاب راحت خیال با يو تَ. خَابو نی يا کاناپٌ رٍ پایین رم نی نن_ 
 .کن خبرم خَاستی

 .بیرٍن رفت ٍ بَسید رٍ پیشَنیو بدى، بًو رٍ حرفی نجال اینکٌ از قبل ٍ

 سپًر کٌ بَد این چرخید، نی سرم تَ ندام کٌ چیزی تنًا. شدم خیرى خالیش جای بٌ ٍاج ٍ ياج
 ! کردى نسخرى رٍ نن دلش تَ چقدر کٌ آخ. دارى خبر چیز يهٌ از االن

 .يهینطَرى البد. آرى. ذاشتٌ نی سرم بٌ سر داشتٌ شایدم... شا

 ...!دٍپًلَ يای حرف این از انان. چرخَندم نَيام بین دستی ٍ کشیدم سرم از رٍ شالو

 تاپ یٌ. انداختو زیرم لباس بٌ نگايی. آٍردم در تنو از ٍ کردم دراز نانتَم يای دکهٌ سهت رٍ دستو
 .خَابید باياش شد نهی نطهئنا کٌ نازک ٍ تنگ

 برداشتو بلند استین تیشرت یٌ. رفتو لباساش کهد سهت بٌ ٍ کنارگذاشتو رٍ تردید جانیٌ، چند از بعد
 چیٌ؟ پس نیست زندگی عطر این، اگٌ. بردنش بینیو سهت بٌ ٍ

 گرفتٌ ام خندى آینٌ تَ خَدم دیدن از. پَشیدنش بعد ٍ دادم قرار جلَم رٍ لباس عهیقی لبخند با
 !کردم تنو دلبندم نجید لباس انگار کٌ بَد بلند برام طَری ياش آستین. بَد

 کیفو از رٍ يا لَاشک ٍ رفتو کیفو سهت بٌ. خندیدم آرٍم ٍ شدم جهع خَدم تَ کردم کٌ تصَری از
 .شدم خَردنشَن نشغَل راحت خیال با ٍ تخت رٍ رفتو. کشیدم بیرٍن
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 :)خَاست نی لَاشک بازم دلو. برچیدم لب شدنش، تهَم با

 خَدم بٌ رٍ شطرنجیش بالش. کشیدم دراز برقا، کردن خانَش از بعد ٍ کشیدم عهیقی نفس
 تر؟ خَش این از داریو نگٌ. کشیدم نشام بٌ رٍ خَشبَش عطر ٍ فشردم

 .رفتو خَاب بٌ ٍ افتاد يو رٍ پلکام کو کو کٌ بَدم فکرش ٍ عطر ٍ سپًر درگیر چقدر دٍنو نهی

 

____ 

 

 پنج يا عقربٌ. انداختو نیز رٍی ساعت بٌ نگايی يهٌ از اٍل. کردم باز رٍ چشهام شدیدی، درد دل با
 .دادن نی نشَن رٍ صبح

 .نداشت ای فایدى انا بشٌ کو دردش از کهی شاید تا نالَندم رٍ دلو کهی ٍ کشیدم تنو رٍ رٍ پتَ

 صدایی ٍ سر يیچ ایجاد بدٍن ٍ آرٍم رٍ يا پلٌ. برداشتو قدم اشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ شدم بلند ناچارا
 جعبٌ تَ از بعد ٍ برداشتو بیسکَیت کهی نیز رٍی از اٍل آشپزخَنٌ، بٌ رسیدن با ٍ رفتو پایین
 .کشیدم بیرٍن نسکن یٌ دارٍيا،

 رٍی ، پلٌ راى بٌ پشت دقیقا. رفتو يا کاناپٌ سهت بٌ ناخَاستٌ خَردم، نی بیسکَیت کٌ يهَنطَر
 .بَد شدى جهع خَدش تَ سرنا از ٍ بَد کشیدى دراز نفرى سٌ کاناپٌ یٌ

 ؟!برنداشت خَدش چرا اصال بدم؟ پتَ بًش رفت یادم چرا. گزیدم لب 

 از دٍبارى ٍ کشیدم بیرٍن کهد تَ از پتَ یٌ اتاقش، بٌ رسیدن با ٍ کردم تند پا يا پلٌ سهت بٌ سریع
 .پایین شدم سرازیر يا پلٌ

 *-! *بَد نهَندى باقی شدنو پا کلٌ تا چیزی ٍ کرد گیر پام الی پتَ بار چند راى تَ کٌ بهاند البتٌ
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 نیو. خَرد تکَن آرٍم کٌ کشیدم رٍش رٍ پتَ.  رٍش شدم خو ٍ کردم باز رٍ پتَ کاناپٌ، بٌ رسیدن با
. شد کشیدى صافش يای گَنٌ بٌ نگايو ناخَاستٌ، بعد ٍ انداختو خَابش غرق صَرت بٌ نگايی
 برسٌ؟ سر کسی نهکنٌ بشٌ؟ بیدار کٌ يست انکانش کنو، بَسش اگر یعنی سبکٌ؟ خَابش

 چیزی یٌ دلو. نداشتو براشَن جَابی يیچ نتاسفانٌ ٍ پرسیدم نی خَدم از کٌ بَدن سَاالتی اینا
 .کرد نی ننع خَاستو نی کٌ کاری انجام از رٍ نن تًدید، ٍ زٍر با عقلو ٍ گفت نی

 !ندارم خبر ٍ يستو يو ينری آجار پس_ 

 :زد لب يو در يای اخو با ٍ کرد باز رٍ چشهاش کٌ کردم صاف کهر ٍ کشیدم بلندی يین

 نن؟ صَرت از خَای نی چی شبی نصفٌ_ 

 .کنو نالی ناست رٍ سَتیو خَاستو پتٌ تتٌ با

 ...پتَ... نن... سردت.. تَ... نن... نن_ 

 يای قدم صدای شنیدن با کٌ بگٌ چیزی خَاست ٍ شد باز اخهاش کٌ دید صَرتو تَ چی دٍنو نهی
 .ناسید دينش تَ حرف نحکهی،

 بٌ يو کنار سپًر ٍ نن دیدن با بَد نهکن کٌ فکرایی تصَر با لحظٌ ير کٌ بَد نن قیافٌ اٍن از بدتر
 بدبختی انتظار بٌ اینکٌ جز بکنو تَنستو نی کاری چٌ نن ٍ شد نی رنگ بٌ رنگ برسٌ، سرشَن
 بشینو؟

 يیچ فرصت نن کٌ گرفت انجام سرعت با اینقدر پلٌ، اخرین بٌ نَردنظر فرد رسیدن ٍ فکرا این يهٌ
 کشیدى دستو دیدم، نی شدى تهَم رٍ چیز يهٌ کٌ لحظٌ،ٍقتی آخرین در  درست ٍ نداشتو رٍ کاری
 دستای ٍ شد خفٌ گلَ تَ آرٍنو دينو،جیغ جلَی دستی گرفتن قرار با. افتادم سفتی جسو رٍی ٍ شد

 .تر نحکو دستو نچ دٍر سپًر
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 نی اشپزخَنٌ سهت بٌ کٌ يایی قدم صدای بٌ بعد ٍ کرد بستٌ ٍ باز باش آرٍم نعنی بٌ رٍ چشهاش
 .سپرد گَش رفت

 

 دستش سریع کٌ بشو بلند سپًر رٍی از خَاستو یاد نهی پیش نشکلی ٍ سپیراست اینکٌ خیال بٌ
 .داد تکَن" چیٌ" نعنای بٌ سری اخو، با ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ

 :کردم پچ پچ

 .خَدت اتاق تَ برٍ يو تَ اٍن پیش برم شو بلند بذار. سپیراست کنو فکر_ 

 .فشرد خَدش بٌ تر نحکو رٍ نن ٍ رفت ای غرى چشو

 خَای نی خَدت ندیدن نارٍ اٍنا کٌ حاال. باشن بابا یا نانان شاید سپیراست؟ دٍنی نی کجا از_ 
 بدی؟ لَ رٍ خَدت

 :گفتو دقیقٌ چند از بعد ٍ برچیدم لب

 .شدى بیشتر يو دلدردم تازى. شٌ نی خستٌ گردنو اینجَری آخٌ_ 

 

 ••• سپًر# •••

 

 .شدم خیرى لَسش قیافٌ بٌ لذت با

 .شدى بیشتر يو دلدردم تازى. شٌ نی خستٌ گردنو اینجَری آخٌ_ 

 نکرد نخالفتی. گذاشتو ام سینٌ رٍی ٍ کردم خو رٍ سرش حرفی، يیچ بدٍن ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی
 .ببرم دلش سهت رٍ دستو تا کردم پیدا جرات نن ٍ
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 :زدم لب آرٍم. کرد بلند رٍ سرش سریع کٌ زدم باال رٍ لباسش کهی

 داری؟ درد دل نگفتی نگٌ. ندارم کاریت_ 

 دلش رٍی رٍ دستو ٍ کردم خو ام سینٌ سهت بٌ رٍ سرش دٍبارى کٌ داد تکَن نحبت نعنی بٌ سری
 .گذاشتو

 . دادم حرکت دلش رٍ رٍ دستو ٍ خندیدم آرٍم. کردم نی حس رٍ شدنش ننقبض

 االن کٌ ای یگانٌ جز خَاستو نی چی. برام الًیٌ نَيبت یٌ يست کٌ کی ير پایین، اٍندى کٌ اٍنی
 تسکین از تر بخش لذت تَنست نی چی اصال خندٍنش؟ لبای ٍ آرٍم چشهای یا صَرتهٌ؟ جلَی
 برام؟ باشٌ فسقلی خانَم   یٌ درد

 تعجب با. شد نی تر عهیق لبخندش دقیقٌ چند بٌ دقیقٌ چند ير. دٍختو صَرتش بٌ رٍ نگايو
 :زدم لب ٍ داشتو نگٌ دست

 الکی؟ خندی نی چرا شدی؟ خل_ 

 :گفت خندى با ٍ کرد جهع بغلو تَ رٍ خَدش

 .شٌ نی قلقلکو آخٌ_ 

 .فشردنش خَدم بٌ نانحسَس ٍ خندیدم ارٍم

 .بستو رٍ دينو نانان صدای شنیدن با بگو، چیزی خَاستو تا

 پس؟ نَندی کجا بیاریا، آب لیَان یٌ رفتی یای؟ نهی چرا_ 

 .شد بلند آشپزخَنٌ تَ از بابا صدای

 خَاستی نی خالی آب اگر آخٌ د. کن خَبی ٍ بیا. بگیری انرژی کٌ گیرم نی پرتقال آب برات دارم_ 
 ...داشت زیاد خَدم نن کٌ
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 :گفت شهردى شهردى ٍ کرد قطع رٍ حرفش نانان

 .شنَن نی يا بچٌ. تر آرٍم! يیــــس_ 

 اینًهٌ از بعد کٌ يهن عاشق اینقدری نادرشَن ٍ پدر بفًهن بذار اصال نگٌ؟ چیٌ. بشنَن خب_ 
 .نشدن سیر يو از ينَز سال

 کشیدن نفس بًت،حتی ٍ تعجب شدت از ٍ بَدیو شدى خیرى يو بٌ سکَت تَ جفتهَن یگانٌ ٍ نن
 .بَد رفتٌ یادنَن از يو

 بٌ اتاقشَن، در شدن بستٌ صدای نًایت در ٍ يا پلٌ رٍی جفتشَن يای قدم صدای شنیدن با
 .اٍندم خَدم

 صدای حرفاشَن، یادآٍری با چَن نبَدم نَفق زیاد انگار انا کردم جهع رٍ خَدم یگانٌ از زٍدتر نن
 .پیچید پایین طبقٌ تَ بلندم خندى

 تکَن از دقیقٌ، چند از بعد ٍ کرد پنًَن نن سینٌ تَ رٍ سرش خجالت با یگانٌ نن خندى صدای با
 .خندى نی دارى يو اٍن کٌ فًهیدم ياش، شَنٌ

 بلند رٍم از خَاست. نیَفتٌ نگايو بٌ نگايش کٌ کرد سعی ٍ کرد بلند رٍ سرش دقیقٌ چند از بعد
 .کردم نحکو کهرش دٍر دستهَ کٌ بشٌ

 .نرسید زٍرش انا کنٌ بازش خَاست گذاشت دستو رٍی رٍ دستش تعجب با

 :زد لب آرٍم

 .دیگٌ شو بلند بذار_ 

 :گفتو فشردنش نی خَدم بٌ بیشتر کٌ يهَنطَر ٍ خندیدم

 بًت؟ گذرى نی بد اینجا نگٌ_ 
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 .شد رٍشن لباسو جهال بٌ چشهو نن کٌ بَد اٍنهَقع تازى ٍ انداخت پایین رٍ سرش

 :گفتو شیطنت با

 کنٌ؟ نی چیکار تَ تن لباسو! عٌ_ 

 پتٌ تتٌ با ٍ انداخت تنش تیشرت بٌ نگاى یٌ بعد ٍ نن بٌ نگاى یٌ اٍل ٍ کرد بلند رٍ سرش سریع
 :گفت

 ...سردم... چیز... نن_ 

 :زد لب ٍ گذاشت چشهاش رٍ رٍ دستش دید، خَدش بٌ رٍ نن ننتظر نگاى ٍقتی

 .ببخشید_ 

 :گفتو ٍ نشَندم لبو کنج نحَی لبخندی

 .بپَشهش خَاست دلو. بیار درش حاال. بخشو نی_ 

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 :زدم لب تردید با شنیدم، بد اینکٌ احتهال بٌ. کردم بلند رٍ سرم ضرب با 

 چی؟_ 

 .پریدم جا از ٍ زدم پس رٍ دستش سریع کٌ کرد دراز تنو تیشرت سهت رٍ دستش

 :زد لب ٍ خندید

 !چتٌ_ 
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 :گفتو ٍ کردم کج رٍ سرم

 .نکن اذیتو_ 

 :گفت خندى با ٍ انداخت باال ابرٍياشَ

 بلدم؟ کردن اذیت اصال نن_ 

 .خندید آرٍم کٌ کردم نگايش چپ چپ

 :کردم زنزنٌ ٍ برچیدم لب. دٍختو ساعت بٌ رٍ نگايو

 !انشب شد شبی چٌ_ 

 :گفت ٍ شنید رٍ حرفو کٌ بَد تیز خیلی سپًر گَش یا بَد بلند نن صدای دٍنو نهی

 نٌ؟. گذشت خَش خیلی... نن بغل تَ! ٍاقعــــا آرى_ 

 :گفتو ٍ کَبیدم بازٍش بٌ نحکهی نسبتا نشت

 !بغلت تَ پریدم خَدم انگار زنی نی حرف جَری! شیفتٌ خَد_ 

 .بگیرى رٍ اش خندى جلَی کرد سعی ٍ کرد گرد رٍ چشهاش

 نبَد؟ يهینطَر نگٌ_ 

 بلندی صدای با ٍ کنٌ تحهل نتَنست این از بیشتر کٌ دٍختو شیطَنش نگاى بٌ رٍ نگايو حرص با
 .زد قًقًٌ

 :گفتو ارٍم ٍ گرفتو دينش جلَی رٍ دستو

 خبرتٌ؟ چٌ. شنَى نی یکی االن. يیس_ 

 



 403                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :زد لب ياش خندى بین ٍ داد تکَن باشٌ نعنی بٌ سری

 .بَد شدى چجَری ات قیافٌ دٍنی نهی کٌ تَ آخٌ_ 

 بٌ ای دٍبارى نگاى با ٍ ریخت يو بٌ رٍ نَيام ٍ کرد دراز دست. برگردٍندم رٍ ازش سینٌ بٌ دست
 :زد لب خبیخ تنو، لباس

 .عـــزیزم بخَاب باال برٍ بدى لباسهَ_ 

 اٍلو جای سر رٍ نن ٍ گرفت دستش تَ رٍ بازٍم کٌ بشو رد کنارش از خَاستو ٍ گفتو بابایی برٍ
 .برگردٍند

 :گفتو ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام

 سپًر؟ کنی نی اذیتو چرا یاد، نی خَابو_ 

 .سهتو برگشت بعد ٍ دٍخت ساعت بٌ رٍ نگايش کٌ دید نگايو تَ چی دٍنو نهی

 .دارى شرطی یٌ فقط. ،برٍ باشٌ_ 

 :زد لب کٌ دادم تکَن چی نعنای بٌ سری

 .بکن االن رٍ بکنی خَاب تَ خَاستی نی کٌ کاری اٍن_ 

 بَسیدن قصد بٌ ٍ کردم پًن رٍش پتَ کٌ اتفاقات،ٍقتی این يهٌ از قبل بٌ زد بک فلش ذينو
 .بَدم بردى جلَ رٍ سرم صَرتش،

 چی نگٌ خب... انا بگو رٍ يدفو علنا کٌ تَنستو نهی. اٍندم خَدم بٌ داد تکَن جلَم کٌ دستی با
 ...انشبش يای اذیت تهام تالفی بٌ بَد بًتر يو شاید بَسیدم، نی رٍ صَرتش اگر شد نی

 .دادم تکَن باشٌ نعنی بٌ سری ٍ نشَندم لبام کنج خبیحی لبخند زد، سرم تَ کٌ ای جرقٌ با

 .بشٌ تر بلند قدم کهی تا گذاشتو پاياش رٍی رٍ پايام ٍ کردم حلقٌ ياش شَنٌ دٍر رٍ دستو
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 آزاد گردنش تَ رٍ نفسو. بردم گردنش سهت رٍ سرم آرٍم ٍ کردم قفل نتعجبش نگاى تَ رٍ نگايو
 خَب حس این جای تَنست نی چی ٍاقعا ٍ کردم احساس رٍ نفسش شدن حبس ٍضَح بٌ. کردم
 بگیرى؟ رٍ

 ٍ اٍندم تر پایین کهی. بَسیدم رٍ بَد چشو تَ زیادی کٌ جایی یٌ ٍ کشیدم گردنش بٌ رٍ لبو آرٍم
 .گرفتو گردنش از نحکهی گاز بگٌ، چیزی خَاست ٍ فرستاد بیرٍن رٍ نفسش کٌ زنانی درست

 کو کو. بَد زدى زل بًو تعجب با ٍ بَد بردى ناتش. ایستادم جلَش ٍ پریدم بیرٍن بغلش از خندى با
 .خندیدم نخَدی ٍ شدم جهع خَدم تَ صَرتش شدن قرنز اٍند،با خَدش بٌ

 يا پلٌ سهت بٌ ای خفٌ جیغ با بردارى، خیز سهتو خَاست تا ٍ شد آتیشی بیشتر يام خندى با انگار
 .دٍیدم

 زبَن براش شیطنت با. کرد نی نگايو داشت حرص با. سهتش برگشتو ٍ ایستادم پلٌ آخرین رٍی 
 .رفتو باال سرعت با رٍ يا پلٌ باقی ٍ کردم درازی

 

__ 

 

 نا اجرایی برنانٌ ٍ دیشب از ندام سپیرا. رفتو پایین يا پلٌ از سپیرا با يهراى ٍ کردم شَنٌ رٍ نَيام
 !بَد بعدش ساعت   چند درگیر نن ذين انا کرد نی تعریف

 بٌ ٍ زدم لبخندی. شدن بلند نیز پشت از زنعهَ ٍ عهَ. گفتو آرٍنی سالم آشپزخَنٌ، بٌ رسیدن با
 .بَسیدم رٍ صَرتش ٍ کشیدم بغلو تَ رٍ زنعهَ اٍل. رفتو سهتَن

 .زنعهَ باشٌ نبارک عیدتَن_ 

 .دٍخت چشهام بٌ رٍ نگايش عهیقی لبخند با ٍ بَسید رٍ صَرتو

 



 405                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .باشی داشتٌ خَبی سال. قشنگو دختر باشٌ نبارک يو تَ عید_ 

 رٍ صَرتو ٍ کرد بغل رٍ نن نًربَنی با عهَ. برگشتو عهَ سهت بٌ تشکر از بعد ٍ زدم لبخندی
 .بَسید

 .عهَجان باشٌ نبارک عیدت_ 

 .نشستو سپًر رٍی بٌ رٍ ٍ سپیرا کنار تبریکی، عید ٍ تشکر از بعد ٍ زدم لبخندی

 .بردم پی گردنش شدن کبَد بٌ بلندش، یقٌ دیدن با ٍ دٍختو سپًر یخی بافت بٌ رٍ نگايو لبخند با

 :گفتو خندى با ٍ کردم تر پًن رٍ لبخند

 !بخیر صبح_ 

 تَپی غرى چشو نیست، نا بٌ حَاسشَن دید ٍقتی ٍ دٍخت زنعهَ ٍ عهَ بٌ رٍ نگايش اخو با
 .کرد نًهَنو

 .برداشتو نَن ای تکٌ ٍ خندیدم آرٍم

 :زد لب دقیقٌ چند از بعد زنعهَ

 عزیزم؟ نزدن زنگ اینا نانانت_ 

 :گفتو ساعت بٌ نگايی با ٍ فرستادم فرٍ سریع رٍ ام لقهٌ

 ...ٍ نًهَنی ٍ عیدى اٍل. شدم يو شها نزاحو ببخشید. ينَز نٌ_ 

 :گفت نًربَنی با ٍ کرد قطع رٍ حرفو

 دیدنی عید بٌ قرار يو اگر ندارم، رٍ کسی ایران تَ کٌ نن حرفیٌ؟ چٌ این آخٌ؟ کنی نی تعارف چرا_ 
 .دخترم خَدتَنٌ خانَادى با باشٌ،
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 .شدم چاییو کردن شیرین نشغَل ٍ زدم لبخندی

 

 :گفت پر دين با سپیرا

 بیای؟ قرارى کٌ نگفتی بًو چرا حاال_ 

 :زد لب ٍ خندید عهَ

 .بخَابٌ ذاشتی نهی صبح خَد تا نَندی نی ننتظرش اگر چَن_ 

 !خَابیدم خیلی دیشب کٌ نٌ حاال. شد کشیدى سپًر بٌ نگايو ناخَاستٌ

 :گفت عهَ بٌ رٍ نعترض سپیرا

 !يستو حرفی کو ٍ آرٍم دختر چٌ نن کٌ دٍنن نی يهٌ حرفیٌ؟ چٌ این بابا؟! ٍا_ 

 :زد لب ٍ انداخت سپیرا بٌ نعنایی پر نگاى عینک، باالی از عهَ

 .شهاست با حق. درستٌ! اٍى_ 

 .خندیدیو آرٍم زنعهَ ٍ نن عهَ، لحن این با

 :گفت ٍ سهتو برگشت سپیرا

 بَدی؟ راحت سپًر اتاق تَ دیشب حاال_ 

 با عهَ بگو چیزی نن اینکٌ از قبل. چرخٌ نی سرش تَ فکرایی چٌ کٌ فًهَند بًو شیطَنش لبخند
 :گفت تعجب

 خَابیدی؟ سپًر اتاق تَ شها دیشب نگٌ جان یگانٌ_ 

 .کردم نگاى عهَ بٌ دٍبارى بعد ٍ کشَندم سپًر سهت رٍ نگايو ارٍم
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 .عهَ بلٌ_ 

 :گفت ریخت، نی شیر خَدش برای کهی کٌ يهَنطَر زنعهَ

 عزیزم؟ باال طبقٌ نًهَن يای اتاق تَ نرفتی چرا_ 

 :داد جَاب سپًر نن از قبل

 !نن نادر قفلٌ درشَن کٌ اٍنا_ 

 :زد لب سپًر بٌ خطاب عهَ جاش بٌ نداد ادانٌ ٍ گفت آيانی زنعهَ

 خَابیدی؟ کجا تَ حاال_ 

 :گفت حَصلٌ بی ٍ داد تکیٌ صندلیش بٌ سپًر

 .کاناپٌ رٍ_ 

 .خندیدم آرٍم ٍ انداختو پایین رٍ سرم کٌ انداختن يو بٌ عهیقی نگاى زنعهَ ٍ عهَ

 :گفت سپیرا بٌ رٍ ، زنعهَ از تشکر از بعد ٍ شد بلند نیز پشت از سپًر

 .کنٌ نی درد سرم. لطفا باال بیار برام نسکن یٌ_ 

 .زد بیرٍن اشپزخَنٌ از يو سپًر ٍ گفت ای باشٌ سپیرا

 .بَد عادی کانال چیز یٌ االنش سردرد دیشب، خَابی کو بٌ تَجٌ با

 زنگ با سپیرا. رفت ياش رٍزنانٌ سهت بٌ يهیشگی، رسو بٌ عهَ ٍ کردیو جهع يو با رٍ نیز
 بیرٍن آشپزخَنٌ از کنٌ، جلب خَدش بٌ رٍ زنعهَ تَجٌ اینکٌ بدٍن ٍ کرد باز رٍ نیشش گَشیش،

 .زد

 .زدم زل خالیش جای بٌ ٍ انداختو باال ابرٍیی
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 !یاد نی جالبی يای بَ

 .کردم ٍصل رٍ تهاس نانان، شهارى دیدن با ٍ کشیدنش بیرٍن جیبو از گَشیو، لرزش با

 .سالم_

 خَبی؟. دخترم سالم_ 

 خَبید؟ شها. نهنَن_ 

 عزیزم؟ باشٌ. باش آنادى رسیو، نی دیگٌ ساعت نیو تا نا جان یگانٌ. نرسی_ 

 :زدم لب داد نی تکَن" کیٌ"  نعنای بٌ رٍ سرش کٌ زنعهَ بٌ رٍ

 .نانانٌ_ 

 :گفتو نانان بٌ خطاب بعد ٍ

 ...آنادى.نانان باشٌ_ 

 .پیچید آشپزخَنٌ تَ زنعهَ صدای ٍ شد کشیدى دستو از گَشی کٌ بَد نشدى تهَم ام جهلٌ ينَز

 جان؟ شیرین_ 

.... 

 .عزیزم سالم_ 

.... 

 چیٌ؟ نزاحهت آخٌ؟ حرفیٌ چٌ این_ 

.... 

 باياتَنٌ؟ يو شایان کجایید؟. گلو نٌ_ 
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.... 

 .باشٌ شها از نا دیدنی عید اٍلین کنو نی آنادى نايار. پس خَبٌ_ 

... 

 .بیان يو اینا سهانٌ زنو نی زنگ! عزیزم نبَدی تعارفی کٌ تَ! شیرین_ 

.... 

 . باشید،خدانگًدار نَاظب_ 

 ریختو، نی جاياشَن تَ رٍ نربايا کٌ يهَنطَر ٍ گرفتو دستش از. گرفت سهتو لبخند با رٍ گَشی
 .کشیدم رٍ سپیرا انتظار ٍ زدم زل ٍرٍدی در بٌ

 :زد لب نن بٌ رٍ بعد ٍ شست برنج کهی زنعهَ

 رفتٌ؟ کجا سپیرا_ 

 :گفتو يل

 .دستشَیی رفتٌ شاید. دٍنو نهی... ن_ 

 :زد غر لب زیر ٍ کرد فَت رٍ نفسش

 .يَا بٌ سر دخترى رى نی در کار زیر از يهش_ 

 :گفتو ٍ خندیدم آرٍم

 .بدم انجام نن بگید يست کاری_ 

 :زد لب ٍ نشَند صَرتش رٍ لبخندی زنعهَ
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 در صداش تا سپًر برای ببر کن پیدا نسکن یٌ دارٍيا جعبٌ تَ از تَنی نی اگٌ فقط. عزیزم نٌ_
 .نیَندى

 برسٌ سپیرا تا دادم لفتش کهی. گشتو نسکن بَد،دنبال گفتٌ کٌ جایی ٍ کردم زنزنٌ لب زیر چشهی
 اٍند؟ نی نگٌ انا ببرى اٍن ٍ

 .باال رفتو ٍ گذاشتو کَچیکی سینی تَ قرص، خشاب با يهراى ٍ کردم آب پر رٍ لیَان ناچارا

 .تَ رفتو ارٍم ٍ زدم در بٌ ای تقٌ

 .کرد نی ٍارسیش ٍ کشید نی دست گردنش بٌ ٍسَاس با ٍ بَد ایستادى تَالت نیز جلَی سپًر

 :گفت حرصی ٍ دٍخت نن بٌ رٍ نگايش آینٌ از کٌ خندیدم

 !گردنو رٍ کاشتی ُنًری چٌ ببین بیا_ 

 

 .بستو رٍ در سرم پشت ٍ شدم ٍارد حرف، بدٍن ٍ خندیدم آرٍم

 .شدم خیرى گردنش بٌ آینٌ از ٍ گذاشتو نیز رٍی رٍ آب ٍ قرص رفتو سهتش بٌ

 .کرد دراز قرصا سهت رٍ دستش حسابی، غرى چشو یٌ از بعد ٍ سهتو برگشت

 :زد لب اخو با ٍ کرد رٍ ٍ پشت صَرتش جلَ رٍ قرص

 !کنٌ نهی اجر نن جای يیچ بٌ کٌ این نبَد؟ ژلَفن_ 

 :گفتو ٍ رفتو تختش سهت بٌ

 .کردم پیدا رٍ يهین فقط. نبَد_ 
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 گَشیش سهت ٍ کرد سکَت گَشیش، زنگ با کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب ٍ کشید ای کالفٌ پَف
 .شد خو

 .برد گَشش سهت رٍ گَشی ٍ کرد ٍصل رٍ تهاس صَرتش تَ خاصی حالت يیچ بدٍن

 .سالم_ 

..._ 

 .باشٌ نبارک يو شها نَ سال چطَرید؟ شها. نهنَن_ 

... 

 جانو؟. بَدم بیدار نٌ،_ 

... 

 :پرسید ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 اٍندى؟ پیش براشَن نشکلی_ 

... 

 ...رٍ یکی کنو نی يهاينگ سعید با نن. باشٌ آيان،_ 

 .بًو زد زل ریز چشهای با ٍ کرد قطع رٍ حرفش افتاد، نن بٌ نگايش تا

 حس رٍ شدنش نزدیک چشو، گَشٌ از انا کردم نشغَل تختش کنار اباژٍر با رٍ خَدم ٍ شدم يل
 .کردم نی

 .گذاشت پايام رٍی رٍ سرش عادی خیلی ٍ نشست تخت رٍی
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 گذاشت بینیش رٍی سکَت نشَنٌ بٌ رٍ دستش کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ شدم خیرى بًش تعجب با
 .کرد اشارى گَشیش بٌ بعد ٍ

 .برگردٍندم رٍ سرم ٍ کردم نازک چشهی پشت

 .اٍند نی لبش بٌ لبخند يو گايی ٍ دنغ گايی ٍ کرد نی صحبت نقابل طرف با اخو با

. شد پیرٍز قلبو نعهَل، طبق نًایت در دادم، انجام سرکشو حس کنترل برای کٌ سعی تهام خالف بر
 کردن آرٍم نشغَل بَدم، گرفتٌ یاد نانان از کٌ يهَنطَر آرٍم ٍ بردم ياش شقیقٌ سهت رٍ دستو
 .شدم نغزش

 انا پرداخت حرفش ادانٌ بٌ ٍ کرد جهع رٍ خَدش زٍد انا شد پارى کالنش رشتٌ ٍ شد شکٌ اٍلش
 .برنداشت صَرتو از رٍ نگايش يو لحظٌ یٌ حتی

 !کنو نی اذیتش کار این با دارم نکنٌ کٌ گذشت سرم از لحظٌ یٌ

 .کرد قطع رٍ تهاسش دقیقٌ ازچند بعد ٍ نذاشت کٌ بکشو عقب رٍ دستو خَاستو

 تاب ٍ تب بٌ بازدم، ٍ دم یٌ برای عجیبی طرز بٌ نن ٍ دٍخت نن بٌ کهال ٍ تهام رٍ حَاسش
 .بَدم افتادى

 :زد لب آرٍم نشستَ لبش کنج کجی لبخند

 !بخَری دردم بٌ کٌ برسٌ رٍزی کردم نهی فکر_ 

 اینکٌ بدٍن ، کالنش نیش درک با ٍ کردم نرٍر ذينو تَ بار چند رٍ حرفش. ناسید لبو رٍ لبخند
 بٌ نحکهی نسبتا نشت ٍ دیگٌ سهت یٌ کردم پرت نحکو رٍ سرش ، باشو داشتٌ عهلو رٍ کنترلی
 .کَبیدم اش سینٌ قفسٌ

 .شد بلند جاش از درد با ٍ خندید بلندی صدای با
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 کنی؟ نی رم یًَ چرا تَ؟ چتٌ_ 

 :گفتو حرص با ٍ شدم بلند تخت رٍ از

 کنو نی رم  نن نٌ؟ دیگٌ، نخَردی دردی يیچ بٌ حاال تا نن. نیَندى بًت خَبی کٌ سرت تَ خاک_ 
 آرى؟ دیگٌ

 :گفت خندى با ٍ گرفت دستش تَ رٍ نَيام از ای طرى. ایستاد جلَم ٍ شد بلند

 کنی؟ بلند دست نن رٍ باید تَ! کردم شَخی خب_ 

 .تخت سهت کشید رٍ دستو دٍبارى ٍ خندید آرٍم کٌ کردم نازک چشهی پشت

 .بست رٍ چشهاش ٍ گذاشت پام رٍ رٍ سرش نشستنو نحض بٌ

 .کردم دراز سرش سهت رٍ دستو ٍ آٍردم در رٍ اداش

 :زد لب دقیقٌ چند از بعد

 .نشغَلشو کٌ فیلهی کارگردان بَد، نَحدیان_ 

 :گفتو کنجکاٍی با

 !خب_

 خَاد، نی بیَفتٌ راى بتَنٌ کَتاى ندت یٌ تَ کٌ کسی گفتٌ کردى، فسخ رٍ قرارداد بازیگرا از یکی_ 
 .تَیی کنٌ نی پیشنًاد کٌ رٍ کسی اٍلین سعید نطهئنو ٍ کنو نی يهاينگ سعید با گفتو

 :گفتو تعجب با

 ؟!چطَر_ 

 :زد لب غرٍر با ٍ کرد باز رٍ چشهاش
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 اندازی نی راى زٍد گذاشتٌ، تاجیر يو تَ رٍ نن استعداد ٍ يَش از نیهی دخترعهَنی، حال ير بٌ_ 
 .نشٌ گرفتٌ خیلی ٍقتهَن تا کنو کار بايات خَدم رٍ فیلهنانٌ ٍ شرایط تَنو نی تازى. کارٍ

 

 :گفتو سینٌ بٌ دست ٍ برداشتو سرش از دست

 اگر! کنو نهی درک زنی نی خَدت اسو بٌ رٍ نن اخالقی خصَصیات تهـــام اینکٌ از رٍ يدفت_ 
 ...تَ از باشٌ قرار

 .ناسید دينو تَ دیَار بٌ خَردنش ٍ در ناگًانی شدن باز با حرفو

 . کردم فَت ضرب با رٍ نفسو ساشا، دیدن با ٍ گرفتو باال سریع رٍ سرم

 :گفت ٍ زد سپًر بٌ لبخندی اٍند، نی سهتهَن کٌ يهَنطَر ٍ کشید سرش از رٍ کاليش ساشا

 پسر؟ چطَری_ 

 :گفت لب زیر ٍ شد بلند پايام رٍ از ناراضی سپًر

 !بَدم االن از تر خَب حقیقتا اٍندی نهی تَ اگٌ_ 

 سر دقیقا ٍ اٍند سهتو اخو با نن، نگاى دیدن با. دٍختو ساشا بٌ رٍ ننتظرم نگاى ٍ خندیدم آرٍم
 :غرید ٍ صَرتو بٌ زد زل اخو با. گذاشت پايام رٍ رٍ، سرش ٍ نشست سپًر جای

 ننضبطی؟ باشٌ، پايات رٍ ای دیگٌ کس سر نن غیر نبینو دیگٌ_ 

 .ریخت يو بٌ رٍ ساشا نَيای ٍ شد خو بلندی، قًقًٌ با  ٍ گذرٍند نظر از رٍ نن نبًَت قیافٌ سپًر

 الکی چرا نیستی بلد کٌ تَ! نلتفت چیٌ؟ ننضبط بچٌ؟ یاری نی در رٍ بزرگا آدم ادای اینقدر چرا_  
 کنی؟ نی باز دين

 :گفت لب زیر ٍ رفت سپًر بٌ ای غرى چشو
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 .اصال بیرٍن برٍ! نعرکٌ خرنگس_ 

 دٍبارى ٍ برگردٍند نن سهت بٌ رٍ نگايش. بردم نَياش سهت رٍ دستو ناخَاستٌ ٍ خندیدم
 .يو تَ کشید رٍ اخهاش

 کنید؟ نهی گَش حرف چرا خانَنا شها اصال! چشو بگی نشنیدم_ 

 :گفت ٍ نشست زنین رٍی ساشا کنار سپًر

 نکنٌ؟ گَش حرفت بٌ کردى جرات کی دیگٌ_ 

 :غرید تری نحکو يای اخو با ٍ شد سینٌ بٌ دست

 يفتٌ کرد؟ چیکار اٍن انا بَدم کردى نهنَع براش  يو رٍ پسرا بقیٌ با زدن حرف حتی نن! ٍنَس_ 
 ! کرد تقسیو سپنتا با رٍ تَلدش کیک پیش

 :زدم لب ٍ خندیدم آرٍم

 اٍنَقت؟ کیٌ ٍنَس_ 

 :گفت ٍ برچید لب

 يهین ٍلی نگید کسی بٌ کنیو، ازدٍاج يو با شدیو بزرگ ٍقتی کٌ قرارى البتٌ. نًدنَنٌ يهکالسی_ 
 .عرٍسکاشو بابای نن يو االنش

 سپًر ٍ نن بین رٍ نگايش اخو با ساشا. خندیدیو يهزنان دٍ ير ٍ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو
 :غرید بعد ٍ چرخَند

 چــــیٌ؟_ 

 :زدم لب ٍ دادم قَرت رٍ ام خندى

 ببخشید. برم قربَنت يیچی_ 
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 نَيای بین از رٍ دستام ٍ کردم زنزنٌ لب زیر لَسی. سپًر سهت برگشت ٍ کرد نازک چشهی پشت
 .شدم خشک پرسید کٌ سَالی لحظٌ،با يهَن درست کٌ کشیدم بیرٍن ابریشهیش

 يو رٍ تَ گرفتٌ، گازش سگ گفتٌ نانان اینجَریٌ، ننو نانانی گردن! عٌ شدى؟ چی گردنت يی؟_ 
 گرفتٌ؟ گاز سگ

 :گفت خندى با ٍ شد باز نیشش کو کو انا بَد ينگ اٍلش سپًر

 .شنَی نی سگ یٌ گو نی سگ یٌ! نگــَ اٍف،_ 

 رٍ گردنش شکستن گَناگَنی يای حالت در لحظٌ بٌ لحظٌ نن ٍ کرد نی تعریف تاب ٍ آب با سپًر
 .کردم نی تجسو

 . انداخت باال ای شَنٌ ٍ خندید نن قیافٌ دیدن با

 .گرفتو ازش رٍ نگايو ٍ کشیدم نشَن ٍ خط براش چشهام با

 باال؟ این کنید نی کار چی! سالم_ 

 .نذاشت ساشا کٌ بشو بلند خَاستو سهانٌ، عهٌ دیدن با ٍ کردم بلند رٍ سرم

 :گفت ٍ کرد دراز عهٌ سهت رٍ دستش سپًر

 تغاری؟ تٌ چطَری_ 

 :گفت حرص با ٍ کرد نًهَنش ای غرى چشو عهٌ

 !تَ کنی صدام عهٌ بار یٌ نَند دلو بٌ آرزٍ_ 

 :گفت ٍ زد نهایی دندٍن لبخند سپًر

  دقیقٌ؟ بٌ دم بخَری فحش یاد نی خَشت_ 
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 :زد لب ٍ کَبید صَرتش بٌ آرٍم پايام، رٍی ساشا دیدن با ٍ کرد نازک چشهی پشت عهٌ

 .گیرى نی درد یگانٌ پای پسرم، شَ بلند_ 

 :گفتو نًربَنی با ٍ زدم لبخندی

 .نیست نشکلی عهٌ، نٌ_ 

 :زد لب ٍ کَبید اش سینٌ بٌ رٍ دستش. شد ذٍق از پر صَرتش

 .بشو گفتنت عهٌ اٍن قربَن نن الًی_ 

 :داد ادانٌ نعترض ٍ سپًر سهت برگشت بعد ٍ

 !یکو بگیر یاد_ 

 رٍ اش یقٌ نانحسَس ٍ رفت تَالت نیز سهت ٍ شد بلند ٍ چرخَند حدقٌ تَ رٍ چشهاش سپًر
 .کرد درست

 :زد لب ٍ گرفت رٍ ساشا دست شیرینی، لبخند با عهٌ

 این تهام تَ نداشتن عهٌ عقدى خَام نی. یام نی زٍد کنو، عَض رٍ ساشا لباس رم نی نن عزیزم_ 
 .کنی خالی رٍ يا سال

 سپًر بٌ رٍ خَدم ٍ پریدم جا از دیدى گرنا ذرت نحل شد، خارج اتاق از اینکٌ از بعد ٍ خندیدم
 .رسَندم

 يَم؟! سگی چٌ اٍنو  گرفت، گازت سگ کٌ_ 

 

 تٌ ٍ سر نهایی نظلَم با خَاست. کشید گردنش بٌ دستی ٍ نشَند لبش کنج تصنعی لبخند سپًر
 .بیارى يو رٍ قضیٌ
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 کٌ کردم نزدیک يو بٌ بیشتر رٍ اخهام. شدم يو نَفق ٍ نبازم رٍ خَدم تا کردم رٍ ام سعی تهام
 .برگشت يهیشگی پررٍ ٍ تخس پسر يهَن بٌ کَتايی، نکخ با ٍ کرد فَت رٍ نفسش

 :زد لب ٍ داد تکیٌ تَالت نیز بٌ نن نقابل سینٌ، بٌ دست

 رٍ يهینا از یکی ننو خَبٌ! کردی چیکار گردنو با ببین درٍغٌ؟ نگٌ. گفتو کردم خَب اصال. آرى_ 
 بنشَنو؟ گردنت

 دٍر سپًر تیزبین نگاى از این ٍ آٍرد نی بند رٍ نفسو يو بَد زدى کٌ حرفی کردن عهلی بٌ فکر حتی
 .نهَند

 .انداخت چشهام بٌ عهیقی نگاى ٍ سهتو کرد خو رٍ سرش شیطَن

 !اٍند بند زبَنت شد؟ چی_ 

 :زدم لب کرد نی يَیدا تَش دلخَری کٌ صدایی با ٍ کردم نازک چشهی پشت ٍ رفتو عقب قدنی

 شدى کبَد ٍ باشٌ گرفتٌ دردت کٌ چقدر سگو؟ير نن. ناراحتو ازت فقط نیَند، بند زبَنو! نخیرشو_ 
 .زدی نی حرفَ اٍن نباید تَ باشٌ

 يام شَنٌ دٍر رٍ دستش ٍ کرد بین از رٍ فاصلٌ ٍ اٍند سهتو بٌ قدنی. گرفت رنگ لبش کنج لبخند
 .کرد حلقٌ

 شٌ؟ نی باز شها اخهای خَردم غلط بگو نن. سری تاج شها سگ، جَن از دٍر_ 

 حصار پشت رٍ کَبید نی دیَار ٍ در بٌ رٍ خَدش شدن نهایان برای کٌ لبخندی! برد ناتو لحظٌ یٌ
 سرش. شد خیرى صَرتو بٌ آینٌ از ٍ نذاشت کٌ بیام بیرٍن بغلش از خَاستو ٍ کردم حبس دندٍنام

 کشداری يَم کرد نی حلقٌ شکهو دٍر رٍ دستش کٌ يهَنطَر ٍ گذاشت راستو سهت شَنٌ رٍی رٍ
 .گفت

 .زدم زل چشهاش بٌ آینٌ از کَتايی، خندى با ٍ ندٍنستو جایز رٍ تعلل این از بیشتر
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 :زد لب بهی ٍ نًربَن لحن با. فشرد بغلش تَ رٍ نن ٍ خندید يو خَدش نن، از تبعیت بٌ

 .خَدم فسقلی شدی حاال_ 

 :داد ادانٌ خندى با رفت نی در سهت بٌ ٍ گرفت نی فاصلٌ ازم قدم بٌ قدم کٌ يهَنطَر بعد

 !کٌ ندارى عصبانیت ٍ حرص. عزیزم بدی ٍقف ٍاقعیت با رٍ خَدت بعد بٌ این از کن سعی ٍلی_ 

 لبو رٍ کٌ لبخندی. بیرٍن رفت سریع ٍ خندید کٌ سهتش بردارم خیز خَاستو ٍ کردم ریز رٍ چشهام
 زنزنٌ لب زیر. برگشتو آینٌ سهت آرٍم ٍ شدم جهع خَدم تَ. شد اتاق بستٌ در نصیب گرفت، شکل
 :کردم

 !سال رٍز اٍلین دقایق اٍلین از يو این_ 

 دنیا؟ تٌ تٌ تٌ تا اصال... اص باشٌ؟ داشتٌ دٍٍم يا خندى این سال آخر تا شٌ نی یعنی

. رفتیو پایین يا ازپلٌ ساشا، ٍ عهٌ با ٍ در سهت رفتو ٍ اٍندم خَدم بٌ خَرد، در بٌ کٌ ای تقٌ با
 قدم لبخند با. شد ٍارد در از نانان يهٌ از اٍل ٍ شد باز يو ٍرٍدی در نا، اٍندن با يهزنان درست
 .رفتو سهتش بٌ ٍ برداشتو تر تند رٍ يام

 :زد لب ٍ کشید بغلش تَ رٍ نن

 بینتت نی کٌ کسی اٍلین برنانٌ از بعد گفتو. نشد باشو کنارت رٍ سال تحَیل خَاستو چقدر ير_ 
 !زد جلَ نن از جاری این يو باز خب، کٌ ننو

 .انداخت خندى بٌ رٍ يهٌ لحنش، آشکار شیطنت ٍ حرص

 نن سهت بٌ ٍ اٍند بیرٍن عهَ آغَش از بابا. رفت عهٌ ٍ زنعهَ سهت بٌ ٍ بَسید رٍ صَرتو نانان
 .برداشت قدم

 :گفت گَشو زیر ٍ فشرد بغلش تَ رٍ نن نًربَنی نًایت با
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 .بابا دختر باشٌ نبارک عیدت_ 

 .رفتو شایان سهت بٌ اٍندم، بیرٍن بغلش از اینکٌ از بعد ٍ بَسیدم رٍ صَرتش

 بغل اینطَری رٍ نن يیچکدٍنشَن سال يهٌ این تَ! بردی رٍ يهٌ دل چجَری ببین! ٍرٍجک ای_ 
 !نکردن

 :زدم لب کردم نی حلقٌ دٍرش رٍ دستام کٌ يهَنطَر ٍ خندیدم

 .کنو نی بغلت ٍجَدم عهق با يــــهٌ جای بٌ نن_ 

 ٍ رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ يهٌ، شدن جاگیر از بعد. رفت بقیٌ ٍ سپًر سهت بٌ ٍ بَسید رٍ صَرتو
 .ایستادم بَد ریختن چای نشغَل کٌ سپیرا کنار

 :زدم لب آرٍم ٍ کردم ریز رٍ چشهام

 بال؟ زدی جیو کجا صبحانٌ بعد_ 

 !بَدم زدى حدس درست پس. خندید آرٍم ٍ دزدید نگايو از رٍ نگايش

 :گفتو حرص با ٍ گرفتو دستش از نیشگَنی

 نگفتی؟ بًو رٍ نًهی این بٌ نَضَع کشی نهی خجالت. باش زٍد بگَ،. تَضیحو ننتظر_ 

 :زد لب پذیرایی بٌ کَتايی نگاى با ٍ نشست لبش کنج کجی لبخند گلگَن، يای گَنٌ با

 .کنو نی تعریف نفصل برات بعدا بریو بیا. آخٌ بَد نشدى چیزی. حاال بًت گو نی_ 

 سهت بٌ سپیرا سر پشت داشتو، نی بر رٍ شیرینی ظرف کٌ يهَنطَر ٍ کردم نازک چشهی پشت
 .رفتو جهع

 .بردارن شیرینی ٍ چای کٌ شد سپًر ٍ شایان بٌ نَبت آخر در ٍ کردیو تعارف يهٌ بٌ
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 :زد لب ٍ گذرٍند نظر از رٍ سپیرا شیطنت با شایان

 خجالت؟ یا بخَریو چای_ 

 صدای با نًایت در ٍ قرنز شایان کٌ گفت گَشش زیر چیزی ٍ رفت شایان بٌ ای غرى چشو سپًر
 .خندید بلندی

 .پایین انداخت رٍ سرش بعد ٍ برداشت چای فنجَن یٌ

 خَنٌ سلطنتی نبل رٍی سپیرا کنار درآخر ٍ کردم تعارف سپًر ٍ شایان جلَی رٍ شیرینی ظرف
 .نشستو

 

 .شدم خارج جهع از کَتاى، خَايی عذر یٌ با ٍ اٍندم خَدم بٌ گَشیو، زنگ با

 آينی سفید تاب یٌ کٌ ای شکَفٌ نَ درخت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ رفتو رايرٍ تٌ دیَاری پنجرى سهت بٌ
 .کردم ٍصل رٍ تهاس کردم، نی نگاى بَد گرفتٌ قرار زیرش

 .سالم_ 

 چٌ کردنت پیدا خانَادى. کردى جدا نن از رٍ تَ کٌ رٍ سپًری اٍن نکشٌ خدا یعنی. شیرخر ٍ سالم  _
 ٍ ناى ســـــــــٌ نن! نزنی نن بٌ زنـــــــــگ یٌ تَ شد باعخ کٌ ٍسط این بَد ای صیغٌ
 تَ؟ کشی نهی خجالت ننو؟ بگٌ تبریکی عید بزنٌ زنگ باید کٌ اٍنی اٍنَقت بزرگترم تَ از رٍز بیست
 ...صراط پل سر چنــــان قیافت رٍز نکنو حاللت شیرنَ گٌ نی شیطَنٌ

 :زدم لب تعجب نًایت با ٍ حرفش ٍسط پریدم

 دينت اینجَری اگر بزنو زنگ خَدم کن قطع کردى؟ غذات قاطی کفتر تخو تسها باز تَ؟ چتٌ! تهنا_ 
 !شٌ نی بستٌ
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 :گفت کَتايی نکخ از بعد ٍ گفت ایشی

 پیش خَدت از چیزتر دخترعهَ اٍن ٍ خَدت. تَئٌ نانردی کردن نهایان يدف. نیست این يدف_ 
 ات نداشتٌ ٍجدان اٍن ٍاقعا االن. کنو بغل غو زانَی تنًا ٍ تک اینجا باید بیچارى نن افتادید، يو
 نشد؟ بیدار

 :گفتو پرحرفیاش بٌ تَجٌ بدٍن ٍ خندیدم آرٍم

 .شَن يهٌ بٌ ننَ سالم تسها؟ عهَ؟ خَبٌ؟ الًٌ خالٌ_ 

 بٌ بگو بًت گفتٌ نانیو. شدى عطا بًت خدا لطف آخرین بگو زدم زنگ! عهتٌ رسَن نانٌ کبَتر_ 
 خَدش بگیرم ازت جَنَ شیرین شهارى گفت تازى. نا خَنٌ بیارن تشریف شب فردا بگی نانیت
 .کنٌ دعَتش شخصا

 قطع رٍ تهاس گفت، ٍ گپ کهی از بعد ٍ کردم تشکر آرٍم. نشست لبو رٍ خالٌ نًربَنی از لبخندی
 .کردم

 با کٌ بگو چیزی تا کردم باز دين. کردم برخَرد سفت چیز یٌ بٌ سر با کٌ جهع سهت برم برگشتو
 .پرید باال ابرٍيام سپًر، دیدن

 کنی؟ نی کار چی اینجا_ 

 :زد لب پرسیدم کٌ سَالی بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کشید يو تَ رٍ ابرٍياش

 بَد؟ کی_ 

 کٌ خصَصا شدى، جدا جهع از تهاس یٌ خاطر بٌ يو اٍن دادم احتهال. دٍختو دستش بٌ رٍ نگايو
 .بَد يا تهاس لیست تَ ٍ بَد رٍشن ينَز گَشیش صفحٌ

 :گفتو گَشیش بٌ چشو اشارى با خَدش، لحن از تقلید بٌ ٍ ایستادم سینٌ بٌ دست
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 بَد؟ کی_ 

 :زد لب گَشی آٍردن باال با ٍ نشست لبش کنج کجی لبخند

 بًش؟ بگو چی. نَحدیان_ 

 :گفتو ٍ انداختو باال ای شَنٌ. برچیدم لب

 !نخَدم رٍ فیلهنانٌ ينَز کٌ نن_ 

 شایان، بلند صدای با کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب ٍ برد فرٍ ٍرزشیش شلَار جیب تَ رٍ دستش
 .سهتش برگشتیو ٍ پریدیو قد یٌ جفتهَن

 !رٍشـــن چشهو_ 

 :گفت سپًر بٌ جَاب در ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو سپًر

 چتٌ؟. رٍشن دلت ٍ چشو_ 

 :زد لب خارٍند نی رٍ گردنش کٌ يهَنطَر ٍ چرخَند نا بین نشکَک رٍ نگايش

 پنجرى جلَی باید تًش ٍ بیرٍن  یاید نی گَشی بًَنٌ بٌ. یاد نی بَيایی یٌ شهايا بین از_ 
 .ببینو بیا بدٍ یگانٌ؟. نیست جَر ٍ جفت اینجا چیزایی یٌ! کنو پیداتَن

 کنج کجی لبخند شایان کٌ زدم زل شایان بٌ بعد ٍ سپًر بٌ تعجب با ٍ شد گرد ناخَاستٌ چشهام
 :کرد زنزنٌ کَتاى خیلی گَشو زیر ٍ سهتو شد خو کالفگی، با سپًر ٍ نشست لبش

 .النصب اٍنجَری چشارٍ اٍن نکن_

 سَق نن سهت بٌ سپًر از رٍ نگايش شایان. رفت شایان سهت بٌ ٍ گذشت کنارم از سریع بعد ٍ
 :زد لب بَد نشخص بَدنش نصنَعی کٌ اخهی با ٍ داد

 ...کٌ کنو نی کبَدت ٍ سیاى چنان. ببینهت این بر ٍ دٍر دیگٌ بار یٌ کافیٌ فقط_ 
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 .رفتن اٍنا. ناسَند دينش تَ رٍ حرفش باقی ٍ گذاشت اش شَنٌ رٍ رٍ دستش سپًر

 یٌ ٍ سفید تاب یٌ. سفید تاب یٌ ٍ نَشکَفٌ درخت یٌ ٍ پنجرى یٌ. پنجرى یٌ ٍ نَندم نن ٍ رفتن
 !بَدم شدى اٍندنش نتَجٌ تازى انگاری کٌ بًاری

 

 ••• سپًر# •••

 

. بَد نَندى باقی قدی پنجرى يهَن کنار یگانٌ، پی حَاسو يهٌ انا برگشتو جهع سهت بٌ شایان با
 تنگ دلشَن. دارن دل يو نردا خب انا َنردم، کٌ درستٌ. رفت ضعف دلو آخرش حرکت یادآٍری با

 ...ریزى نی دلشَن رى، نی ضعف شٌ،دلشَن نی

. شدن پچ پچ نشغَل آرٍم ٍ نشست سپیرا کنار. دٍختو یگانٌ بٌ رٍ نگايو يایی، قدم صدای با
 این کٌ شایان کنٌ لعنتت خدا ؟!برد نی حساب شایان از اینقدر یعنی. گرفت نی ازم رٍ نگايش
 !گرفتی نن از رٍ نعهت

 :شد بلند نانان صدای کٌ کشیدم نَيام بین دستی کالفگی با

 ای؟ کالفٌ چرا شد؟ خَب سرت سپًر؟_ 

 :زدم لب ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 .شدى خَب يو سرم نانان، خَبو_ 

 .کرد پیدا زٍر بٌ آٍرد برات یگانٌ کٌ يو اٍنی نداشتیو، خَاستی نی کٌ قرصی آخٌ. خدارٍشکر_ 

 رفتن آشپزخَنٌ بٌ يا خانَم بقیٌ ٍ دخترا ٍ نانان. دادم سَق یگانٌ سهت رٍ نگايو ٍ نگفتو چیزی
 .شد بلند سپیرا صدای دقیقٌ، چند از بعد ٍ
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 .بیارید تشریف نايار سرٍ برای نحترم، آقایَن_ 

 .شدند بلند عهَ ٍ بابا ٍ آٍرد در رٍ اداش شایان

 پرخَری فرط از کسی ير بَد، پختٌ نانان کٌ ای خَشهزى نايار از بعد ٍ نیَفتاد خاصی اتفاق نیز سر
 سهت بٌ اخو با. زد بیرٍن خَنٌ از دید دٍر رٍ بقیٌ چشو تا کٌ بَد یگانٌ ٍسط این. شد ٍلَ جا یٌ

 جلَی از رٍ سپیرا پالتَی نازکش، لباس دیدن با. نشست لبو کنج لبخندی دیدنش، با کٌ رفتو پنجرى
 .زدم بیرٍن خَنٌ از ٍ برداشتو در

 رٍ دستام سفید، تاب بٌ رسیدن با ٍ رفتو سهتش بٌ پشت از تَجًی، جلب ٍ صدا ٍ سر يیچ بدٍن
 .شد يهراى بلندش جیغ با کٌ دادم بًش بلند يل یٌ ٍ گذاشتو رٍش

 :تَپید حرص با نن، دیدن با ٍ عقب بٌ برگشت سریع

 بشی؟ ظاير یًَیی باید يهش بیای؟ جلَ از آدم عین نیستی بلد رفت؟ دلو چتٌ نرگ،_ 

 :گفتو لبخند با زدم، نی دٍر رٍ تاب کٌ يهَنطَر

 !خب باشٌ شکَى با حضَرم خَاستو_ 

 .نگفت چیزی ٍ کرد نگايو چپ چپ

 .سهتش گرفتو رٍ پالتَ ٍ نشستو کنارش

 .خَری نی سرنا بپَش_ 

 :زد لب ٍ شد سینٌ بٌ دست حرص با

 .خَام نهی_ 

 :زدم لب طهانینٌ با ٍ انداختو نگاى تخصش رخ نیو بٌ خَنسرد

 .چشو بگی باید يو تَ ٍ بپَش گفتو کنی، نی نخَاستو خَاستو کٌ ازت نپرسیدم نظر_ 
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 :گفت بازٍم بٌ جَنی کو نشت با ٍ سهتو برگشت

  چشو؟ بگو بًت باید چرا_ 

 :گفتو خَنسرد ٍ دادم تکَن رٍش جلَ رٍ پالتَ

 .گو نی بًت بعد بپَشش، فعال_ 

 .پَشید ٍ زد چنگ دستو از رٍ پالتَ غیض با

 عقب بٌ رٍ سرم. دادم حرکت تاب بٌ پايام با ٍ کشیدم عهیقی نفس. نشست لبو کنج پیرٍزی لبخند
 .آٍرد خَدم بٌ رٍ نن یگانٌ صدای. زدم زل يا شکَفٌ بٌ ٍ کردم پرت

 نٌ؟ نگٌ. قشنگن_ 

 ٍ سهتش برگشتو. نشست لبو رٍ لبخندی. کردم نقایسٌ چشهاش با رٍ يا شکَفٌ ناخَاستٌ
 .سهتش برگشتو شایان، بلند صدای با کٌ" تَ قشنگی بٌ نٌ" بزنو لب خَاستو

 بًت؟ بَدم گفتٌ چی یگانٌ اینجا؟ خبرى چٌ! بٌ بٌ_ 

. اٍندن سهتهَن بٌ خندى با سپیرا ٍ ساشا ٍ شایان. شد تر نزدیک نن بٌ کهی ٍ خندید آرٍم یگانٌ
 :زد داد ٍ رفت آالچیق سهت بٌ سپیرا

 .اینجا بیاید_ 

 :گفتو شایان بٌ خطاب ٍ شدم بلند جا از کالفٌ

  بَد؟ اٍندن ٍقت االن! نعرکٌ نگس خر_ 

 :زد لب ٍ کرد نگايو چپ چپ

 .ببینو برٍ! تَ داری رٍ خیلی_ 
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 رايش سر از رٍ نن ٍ شد باز نیشش. زد زل یگانٌ ٍ نن بٌ ٍ آٍرد بیرٍن تبلتش از رٍ سرش ساشا
 بٌ رٍ نگايش داد نی تکیٌ یگانٌ بٌ رٍ خَدش کٌ يهَنطَر ٍ گرفت جا یگانٌ کنار خَدش. زد کنار
 :زد لب ٍ دٍخت نن

 .اینجا بیار رٍ نن قًَى برٍ_ 

 :گفتو یگانٌ زیرزیرکی يای خندى بٌ کَتايی نگاى با ٍ زدم زل بًش رٍیی ترش با

 ننتو؟ نَکر نن نگٌ. پدرسَختٌ ببینو پاشَ ؟!آٍردن در دم نن برای يهٌ انرٍز چرا_ 

 .انداخت باال ابرٍ ٍ دٍخت چشهام بٌ تخس رٍ نگايش

 .نشدى سرد تا بیار بدٍ. خَدنی نَکر! نَچ_ 

 .زد چنگ رٍ یگانٌ بازٍی ٍ پرید جا از کٌ برداشتو سهتش بٌ قدنی حرص با

 

 بتَنو خَدم رٍزی یٌ اینکٌ برای زدم دل دل نن ٍ کرد پر رٍ فضا یگانٌ بلند خندى حرکتش، این با
 .باشو دل تٌ از يای خندى این باعخ

 جز باشٌ بیشعَر حد این تا تَنست نی کی. پرید شد زدى کهرم بٌ پشت از کٌ نشتی با لبو رٍ لبخند
 شایان؟

 ...راحت يو نن بَد، سربازی االن کاش اصال

 سپًر؟_ 

 گرفت دستش تَ رٍ دستو. انداختو بَد ایستادى جلَم کٌ  ٍجبی نیو بٌ رٍ نگايو ٍ اٍندم خَدم بٌ
 :زد لب کشَند نی آالچیق سهت کٌ يهَنطَر ٍ
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 چیز خَام نهی چشو بعدی،جز يای دفعٌ ٍلی رفتی در کار زیر از کٌ بار این اٍنجا، بریو شد سردم_ 
 .بشنَم ازت ای دیگٌ

 جَن ذينو تَ قشنگ فکر اٍن دٍبارى ٍ دادم حرکت بَرش نَيای بین رٍ دستو خندى ٍ حرص با
 .گرفت

 " باشٌ؟ داشتنی دٍست ٍ زبَن شیرین ساشا این عین يو یگانٌ ٍ نن يای بچٌ اگر شد نی چی" 

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 شال زدم، گردنو ٍ دست نچ بٌ رٍ ادکلنو از پاف چند اینکٌ از بعد ٍ کشیدم لبو رٍ رٍ آجریو لب رژ
 .کردم انتخاب يا کفش ٍ کیف باقی از رٍ نشکیو کفش ٍ کیف ٍ کردم سرم رٍ نشکیو

 :گفتو در بٌ ای تقٌ با ٍ رفتو شایان اتاق سهت بٌ

 ای؟ آنادى_ 

 .رسید گَش بٌ اش حَصلٌ بی صدای

 زٍرى؟ نگٌ بیام خَام نهی یگانٌ، کن ٍلو_ 

 .انداختو نگاى طَسیش راحتی شلَار ٍ لختش تنٌ نیو بٌ حرص با ٍ کردم باز رٍ در

 دستش نايرانٌ حرکت با رٍ این. بَد کردن چت نشغَل دست بٌ گَشی ٍ بَد کشیدى دراز تخت رٍ
 .بدم تشخیص تَنستو نی خَبی بٌ گَشیش صفحٌ رٍ
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 بدٍن. کشیدم دستش از رٍ گَشی بشٌ، ام نقشٌ نتَجٌ اینکٌ از قبل ٍ رفتو سهتش بٌ حرص با 
... البتٌ. رفتو لباسش کهد سهت بٌ ٍ انداختو لیو طرح نانتَ جیب تَ رٍ گَشی اعتراضش، بٌ تَجٌ
 !شام بازار کنو، عرض چٌ کٌ کهد

 پیراين یٌ ٍ نشکی کتان شلَار یٌ ریختٌ، يو بٌ يای لباس بین از ٍ کردم نگايش چپ چپ
 .سهتش کردم پرت ٍ کشیدم بیرٍن چًارخَنٌ نردٍنٌ

 جلَ ای سرنٌ چرم طرح کاپشن یٌ سهت رٍ دستو آخر در ٍ انداختو نگاى جَرٍاجَرش يای کت بٌ
 .بردم

 :آٍرد لبو رٍ لبخند حرصیش صدای

 ام؟ بچٌ نن نگٌ یگانٌ؟ چیٌ کارا این برام؟ پَشَنی نی يو جَرابانَ نانانی_ 

 :گفتو غرغراش ٍ حرفا بٌ تَجٌ بدٍن ٍ سهتش برگشتو

 .ننتظریو پایین نا. بیرٍن بیا زٍد بپَش لباساتَ_ 

 بیرٍن جیبو، تَ گَشیش لرزیدن با. رفتو پایین يا پلٌ از آلَدش، خَن نگاى بٌ تَجٌ بدٍن ٍ
 .شدم تلگرانش ٍارد بَدم، کردى کشف یَاشکی دیرٍز کٌ رنزی زدن با ٍ کشیدنش

 .کشید سَت نخو چت صفحٌ اٍنًهٌ دیدن با

 ...ٍ ۴ یلدا صفَی، شیدا جَن، نگار سها، شیدا،: کردم زنزنٌ لب زیر رٍ يا اسو

 .کردم باز رٍ چت آخرین ٍ نشست لبو رٍ لبخندی

 .بَد پیش دقیقٌ یک ٍاسٌ پیام

 دنبالو؟ یای نی چند ساعت انشب_ 

 !کنٌ نی پافشاری نیَندن برای اینقدر کٌ دارى برنانٌ آقا پس. خندیدم آرٍم
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 .برگشتو ٍ کشیدم يینی شد، بلند سرم پشت از کٌ صدایی با

 خانَم؟ فَضَل شد راحت خیالت حاال دیدی؟ چیزٍ يهٌ_ 

 .کشیدم رٍ دستش ٍ خندیدم

 .زدیو بیرٍن خَنٌ از بَدن، ننتظر کٌ بابا ٍ نانان يهراى بٌ ٍ پایین رفتیو يو با

 برادر یٌ ٍ داشتو نًربَن نادر داشتو،یٌ خَب پدر یٌ يو نن حاال. بَدم خَشحال خیلی راستش
 .تهنا نحل درست! يَا بٌ سر ٍ شیطَن

 

 برای آخر لحظات تا شایان. شدیو پیادى ٍ ایستادیو بزرگشَن در جلَی دادم، بابا بٌ کٌ آدرسی طبق
 بَد؟ بديکار نن گَش نگٌ انا کرد نی اصرار نیَندن

 :غرید ٍ زد کفشو بٌ لگدی زنگ، فشردن با

 .کنو نی تالفی خانو، یگانٌ کنو نی تالفی_ 

 .شدیو ٍارد در، شدن باز با ٍ انداختو رٍش بٌ خندٍنی نگاى نیو

 .کردن تر تند رٍ ياشَن قدم نانان ٍ بابا خالٌ، ٍ حهید عهَ اٍندن بیرٍن با

 لبخند. شد آغاز يا تبریکی عید ٍ گرفت باال بَسٌ ٍ ناچ بازار ٍرٍدی، در بٌ بابا ٍ نانان رسیدن با
 حهید عهَ خَنٌ تَ پا خانَادى با دٍبارى سال، اینًهٌ از بعد خَبیٌ حس چٌ. نشست لبو رٍ عهیقی

 .ذارم نی

 نًربَنی با. رفتو خالٌ سهت بٌ ٍ کشیدم کرد نی نگاى اطراف بٌ کالفگی با کٌ رٍ شایان دست
 .داشت نگٌ بغلش تَ دقیقٌ چند رٍ نن ٍ بَسید رٍ صَرتو
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 دختر باشٌ نبارک عیدت. خَشحالو يات خندى این دیدن خاطر بٌ چقدر دٍنی نهی! نن یگانٌ_ 
 .قشنگو

 .رفتو بَد شایان با دادن دست نشغَل کٌ عهَ سهت بٌ ٍ گفتو تبریک رٍ عید يو نن نتقابال

 سال ٍ گفت تبریک رٍ عید داشت، کٌ صالبتی نًایت با ٍ فشرد نًربَنی با رٍ دستو دیدنو با عهَ
 .کرد آرزٍ برام رٍ خَبی

 .کرد نی نگاى شایان ٍ نن بٌ کنجکاٍی با کٌ بَد ایستادى تسها تر جلَ کهی

 .کرد بغلو لَدگی با ٍ کشید رٍ دستو دید، خَدش نتَجٌ رٍ نن نگاى تا

 چطَری؟. چل ٍ خل سالم_ 

 :گفتو حرص با ٍ کَبیدم شکهش بٌ نشتی حال يهَن تَ

 !داشتو بًتر رفتار یٌ انتظار ندت اینًهٌ از بعد! بکش خجالت_ 

 .گذاشت اش سینٌ رٍ دست ٍ کرد چپ رٍ اش قیافٌ

 .حدى يهین در نن تَان شرنندى،_ 

 لبخند صَرتی،_  سفید لباس اٍن تَ تهنا دیدن با. گذشتو کنارش از ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو
 .نشست لبو رٍ عهیقی

 .کردم بغلش نحکو ٍ برداشتو قدم سهتش بٌ

 

 نی صحبت يو با عهیقی لبخند با يو بابا ٍ عهَ. شد گفت ٍ گپ نشغَل ٍ نشست نانان کنار خالٌ
 .کرد نی پر رٍ فضا ٍ شد نی تبدیل بلندی يای خندى بٌ يا، صحبت این گايی ٍ کردن
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 چپ چپ تسها، خندٍن نگاى دیدن با. کردم بلند رٍ سرم  ٍ پریدم جا از سرم، بٌ قندی حبٌ خَردن با
 :زد لب ٍ خندید کٌ کردم نگايش

 .اینجا بیاید_ 

 سفید ٍ بنفش چیدنان کٌ قسهتی. رفتیو پذیرایی دیگٌ قسهت سهت بٌ ٍ کشیدم رٍ شایان دست
 .بَد شدى آذین داشت قرار شَنینٌ رٍی بٌ رٍ کٌ بادنجَنی يای نبل با ٍ داشت

 کار تسها چرب زبَن نعهَل طبق. نشست نن بٌ نزدیک تک نبل رٍی يو شایان ٍ نشستو تهنا کنار
 .شدن جَر ٍ جفت شایان با دقیقٌ، چند از کهتر ٍ کرد رٍ خَدش

 :گفت حرص با ٍ کرد نازک چشهی پشت. تهنا سهت برگشتو بازٍم، بٌ ای ضربٌ با

 نردى؟ ذلیل سپیرا اٍن از خبر چٌ کردی؟ کارا چی نن نبَد تَ خبر؟ چٌ. کن تعریف خب،_ 

 :زد لب ٍ آٍرد پایین رٍ صداش بعد ٍ

 .الًی بشٌ کَفتت خَشکلٌ؟ اینقدر داداشت نگفتی چرا بری، دنیا از ناکام الًی اٍند؟ کی داداشت_ 

 جز چیز يهٌ. کردم تعریف براش رٍ ندت این اتفاقات يهٌ شایان، از تعریف کهی از بعد ٍ خندیدم
 ...بَد زدى جٍَنٌ ٍجَدم تَ کٌ حسی

. رفتیو آشپزخَنٌ کنار سلطنتی ٍ بزرگ نیز سهت بٌ ٍ شدیو بلند شام سرٍ برای الًٌ خالٌ صدای با
 .بَد برگشتٌ ٍ بَد رفتٌ دلو تٌ تٌ تٌ تا غذايا بَی ٍ عطر ٍ بَد گذاشتٌ تهَم سنگ خالٌ نعهَل طبق

 يای آیندى از داشت خبر کی ٍ گرفت خَدش بٌ جالبی بَی ٍ رنگ تسها يای شیطنت با شام
 ؟...تلخ

 ریز ٍ يا اٍندن ابرٍ ٍ چشو يا، بازی ٍ يا شَخی يا، شیطنت ٍ يا خندى تهام با. گذشت شب اٍن
 .رفتنٌ رٍز انرٍز، ٍ تهنا؛ ٍ شایان يای کردن نگاى جلکی
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 نَندى باقی رٍز چند. رفتیو نَحدیان آقای دفتر بٌ قرارداد بستن برای ٍ دنبالو اٍند سپًر بعدش رٍز
 سهت ریو نی نستقیو ٍ رسٌ نی دیگٌ دقیقٌ چند تا سپًر، گفتٌ بٌ بنا ٍ گذشت باد ٍ برق نحل

 .قرارگاى

 .شدى نشکل حل برام حدٍدی تا سپًر، تَضیحات طبق ٍ ننٌ ضبط اٍلین فردا

 نیز سهت رنگو، لیهَیی دستی کیف برداشتن با. بستو رٍ زیپش ٍ چپَندم چهدٍنو تَ رٍ يام قرص
 لَازم. انداختو کیفو تَ رٍ آرایشو لَازم کیف آخر در ٍ ينذفری ٍ شارژر يهٌ از اٍل ٍ رفتو تَالت
 .بَدم کردى عادت بًش ندت این تَ سپیرا لطف بٌ کٌ آرایشی

 . کشیدنش بیرٍن طَسیو نانتَ جیب از گَشیو، زنگ صدای با

 :دادم جَاب ٍ زدم لبخندی نیهچٌ اسهش، دیدن با

 .سالم_ 

 شدی؟ آنادى. سالم_ 

 :زدم لب آرٍم. دادم سَق آینٌ بٌ ٍ گرفتو چهدٍنو ٍ کیف از رٍ نگايو

 .ام آنادى اٍيَم،_ 

 .نشیو نعطل دیگٌ کٌ پایین بیا. خَبٌ_ 

 .کردم قطع رٍ تهاس کَتاى، خداحافظی یٌ با ٍ گفتو ای باشٌ

 جرات کی بابا تًدیديای بٌ تَجٌ با ٍ بَد شدى بلند قبل بٌ نسبت. بردم نَيام سهت رٍ دستو
 کنٌ؟ دراز نَيام کردن کَتاى برای رٍ دستش داشت
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. رفت قنج دلو تٌ. افتاد آینٌ کنار عینک سهت نگايو. ریختو صَرتو طرف دٍ ٍ گرفتو فرق رٍ نَيام
 پا شٌ نی نگٌ خب انا شٌ نی بچگَنٌ حد از بیش کهی ام قیافٌ عینک این زدن با کٌ درستٌ
 عالیق؟ رٍ گذاشت

 عقب کهی رٍ لیهَییو شال ٍ زدم چشهام بٌ رٍ پَشَند نی رٍ صَرتو نصف بزرگیش کٌ گردی عینک
 .کشیدم تر

 ٍ بابا ٍ نانان با. رفتو پایین يا پلٌ از صدا ٍ سر بی ٍ گرفتو دست بٌ رٍ طَسیو ٍ لیهَیی کتَنی
 بٌ کردم خَايش ازشَن کردیو، نی حرکت زٍد صبح چَن ٍ بَدم کردى خداحافظی دیشب شایان
 .نزنن خَابشَن از نن خاطر

 .زدم بیرٍن خَنٌ از سپًر، تهاس نحض بٌ ٍ برداشتو رٍ بَد کردى آنادى برانَن نانان کٌ رٍ سبدی

 رٍ عهیقی لبخند دیدنش از. بَد ایستادى در پشت اخو با کٌ افتاد سپًر بٌ نگايو ٍ کردم باز رٍ در
 :زدم لب آرٍم ٍ نشست لبو

 .سالم_ 

 يو رفتارش نَع از حتی کالفگی. کرد دراز چهدٍنو سهت رٍ دستش ٍ داد تکَن جَاب در سری
 .کنو دٍری ازش انکان حد تا دادم ترجیح نن ٍ کرد نی يَیدا

 .رسید گَشو بٌ حرصیش صدای

 سنگینٌ؟ اینقدر کٌ چپَندی این تَ لباس چقدر عسل؟ ناى ری نی داری نگٌ خبرى؟ چٌ_ 

 .شدم سَار ٍ زدم نهایی دندٍن لبخند غلیظش، غرى چشو جَاب در

 کاش، ٍ کشیدم نفس تَش خندٍن لب   با نن کٌ بَد رٍزی آخرین انرٍز. دٍختو خَنٌ بٌ رٍ نگايو
 .شد نهی دیر زٍد اینقدر
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 :پرسیدم ٍ سهتش برگشتو ناشین، تَ سپًر نشستن با

 شدى؟ چیزی_ 

 :زد لب آرٍم ٍ کشید گردنش بٌ دستی

 .کنٌ نی درد سرم کهی فقط نٌ،_ 

 :پیچید ناشین فضای تَ صداش دقیقٌ چند از بعد. شدم خیرى اخهَش رخ نیو بٌ ٍ چیدم بر لب

 .طَالنیٌ راى. بخَاب یاد نی خَابت اگر_ 

 :گفتو بَد کردى آنادى نانان کٌ سبدی بٌ نگايی با ٍ انداختو باال رٍ سرم

 .یاد نهی خَابو فعال نَچ،_ 

 .شکستو رٍ سکَت دٍبارى کٌ بَد گذشتٌ چقدر دٍنو نهی

 خَری؟ نی چای_ 

 .داد تکَن نحبت نشَنٌ بٌ رٍ سرش ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 .شدم ریختن چای نشغَل فالکس از ٍ کشیدم بیرٍن نصرف یکبار لیَان تا دٍ

 :زدم لب ٍ دٍختو سبد تٌ بیسکَیت بٌ رٍ نگايو

 خَردی؟ صبحانٌ_ 

 .کنو درست چیزی نداشتو حَصلٌ يو خَدم. بَدن خَاب يهٌ اٍندم نی ٍقتی. نٌ_ 

 .کردم باز رٍ بیسکَیت ٍ دادم تکَن سری

 .کردم نزى نزى رٍ چاییو يو خَدم ٍ سپردم دستش بٌ رٍ چای بعد ٍ بیسکَیت اٍل
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 سر اٍن تا آسهَن سر این از پر دل با ابريا. بَد بارٍنی دلش يَا. شدم خیرى بیرٍن بٌ حال يهَن تَ
 .بَدن کشیدى صف آسهَن

 کج سپًر سهت رٍ سرم. باریدن نهک نو بارٍن ریز يای دٍنٌ شدیو، خارج تًران از اینکٌ نحض بٌ
 :زد لب ٍ سهتو برگشت چَن کرد اذیتش نگايو سنگینی انگار. زدم زل رخش نیو بٌ ٍ کردم

 يَم؟_ 

 :گفتو ٍ انداختو باال شَنٌ

 .يیچی_ 

 :گفت بعد ٍ انداخت سرش پشت بٌ نگايی آینٌ از

 !عینکت اٍن با نن؟ بٌ زدی زل اینجَری يیچی ٍاسٌ_ 

 :پرسیدم ٍ نشستو سیخ

 چشٌ؟ عینکو نگٌ_ 

 :گفت ٍ زد نیشخندی

 ...حالـــــا_ 

 ٍ سفید صفحٌ بٌ رٍ نگايو. برداشتو چشهام از رٍ عینک سریع خیلی ٍ کردم نازک چشهی پشت
 .دٍختو نشکیش ٍ گرد فرم

 .حسَد! قشنگٌ يو خیلی_ 

 .زدنش چشهام بٌ دٍبارى يو بعد ٍ
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 دادم ترجیح ٍ کردم نگايش چپ چپ. کرد حرصیو چیز يهٌ از بیشتر این ٍ خندید ریز ریز سپًر
 خَدم آٍرد نی کو کٌ اٍنی ٍ داشت آستینش تَ جَابی یٌ يهیشٌ اٍن حال ير در. نگو چیزی دیگٌ
 .بَدم

 بیرٍن سبد تَ از چیپس یٌ. کردم دراز سبد سهت رٍ دستو ٍ برچیدم لب.  بَد رفتٌ سر ام حَصلٌ
 .شدم خَردنش نشغَل ٍ کردم بازش آرٍم ٍ کشیدم

 :زد لب ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو سپًر

 نیستی؟ بلد کردن تعارف_ 

 :پرسیدم ٍ کردم نازک چشهی پشت

 خَری؟ نی_ 

 :گفتو ٍ کردم اشارى خیابَن کنار فرٍشگاى بٌ خَرد، تکَن نحبت نشَنٌ بٌ کٌ سرش

 .بخری خَدت برای بری تَنی نی_ 

 دست یا بدى، بًو شکنی دندٍن جَاب داشتو انتظار ٍ پیچید ناشین تَ حرصیش يای نفس صدای
 پیادى ٍ داشت نگٌ  جلَتر کهی رٍ ناشین تعجب، کهال در انا بگیرى ازم زٍر بٌ رٍ چیپس اٍن کو
 شلَار یٌ. دادم سَق بلندش قانت سهت رٍ نگايو بعد ٍ شدم خیرى خالیش جای بٌ باز دين با. شد

 بلند، يای قدم با ٍ کشید سرش رٍی رٍ کاليش. خاکستری يَدی یٌ با بَد تنش کتان نشکی
 ؟!کرد يهچین چرا. رفت فرٍشگاى سهت

 

 ••• سپًر# •••
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 فرٍشندى. زدم بیرٍن فرٍشگاى از کردن، حساب از بعد ٍ گرفتو رٍ لَاشک از پر نایلَن خبیحی لبخند با
 رٍ رٍ لباسو کالى دٍبارى. کرد تشکر خریدم از احترام ٍ لبخند با ٍ بَد خَدم سال ٍ سن يو پسر یٌ

 نحض بٌ. دٍیدم ناشین سهت بٌ شد، نی شدیدتر ٍ شدید دم ير کٌ بارٍنی اٍن زیر ٍ کشیدم سرم
 دينش کٌ حاال خصَصا. بَد شدى بانزى العادى فَق عینک اٍن با. کرد بلند رٍ سرش یگانٌ نشستنو

 ٍ بزرگ لَاشک ٍ ترشک از حجو اٍن دیدن از لحظٌ ير  چشهاش ٍ بَدن کردى باد لپاش ٍ بَد پر
 .شد نی تر بزرگ

 .افتادم راى ٍ کردم رٍشن رٍ ناشین ٍ گرفتو رٍ ام قًقًٌ جلَی سختی بٌ

 :زد لب دلنشینی ٍ عهیق لبخند با. رسید گَشو بٌ آرٍنش صدای دقیقٌ چند از بعد

 خَشحال دادن، حرص جز پس باشی، بلد يو کارا این از کردم نهی فکر. لَاشکا بابت سپًر، نرسی_ 
 !بلدی يو کردن

 خَدم سهت لَاشکارٍ ٍ دستش رٍ زدم نحکو کٌ کرد دراز لَاشکا نایلَن سهت رٍ دستش بعد ٍ
 .کشیدم

 

 :زدم لب سَزٍنٌ نی رٍ فیًاخالدٍنش تا دٍنستو نی کٌ عهیقی لبخند با

 .نیست شها برای يو لَاشکا این. نیستو بلد کردن خَشحال نن. عزیزم نٌ_

 نقابل در ٍ کردم جدا رٍ جلدش ٍسَاس با ٍ کشیدم بیرٍن نایلَن از سیخی لَاشک یٌ بعد ٍ
 ٍ بَد خَشهزى نگذریو حق از. شدم خَردنش نشغَل نَلَچ نلچ ٍ لذت با یگانٌ، نبًَت چشهای

 .بَد شدى زدى رٍش کٌ يایی نهک اٍن با خصَصا. ترش نًایت بی

 ٍ بَد گذاشتٌ پاياش رٍ رٍ دستش تَ چیپس پاکت. سهتش برگشتو یگانٌ نگاى سنگینی احساس با
 .بَد شدى خیرى دستو تَی خالی چَبی   سیخ بٌ آٍیزٍن، لَچٌ ٍ لب ٍ حسرت با
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 .نجلسی ٍ ریز خندیدم،

 :گفتو شیطَنی لحن با

 خَری؟ نی_ 

 بٌ اشارى با ٍلی براش رفت قنج دلو تٌ. داد تکَن سر نظلَم ٍ دٍخت چشهام بٌ رٍ نگايش
 :گفتو خیابَن سهت اٍن فرٍشگاى

 .بخری خَدت برای بری تَنی نی_ 

 يای زنزنٌ. گرفت رٍ ازم ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش کو کو انا شد خیرى بًو نتعجب ٍ نات اٍلش
 .شدم نهی کرد نی ادا کٌ کلهاتی نتَجٌ انا شنیدم نی رٍ زیرلبیش

 :گفتو دقیقٌ چند از بعد ٍ انداختو چیپسش بٌ رٍ نگايو

 .باشٌ داشتٌ ٍجَد رايی یٌ شاید حاال_ 

 :گفت حرص با ٍ سهتو برگشت

 .بخرم لَاشک برم خَام نی دار نگٌ اصال. خَام نهی_ 

 :گفتو اطراف بٌ ای اشارى با

 بَدم دادى نشَن بًت کٌ ای نغازى. رايٌ خیـــــلی بعدی نغازى کو دست ٍ فرٍشگاى تا! اینجا؟_ 
 .عــزیزم دادی دست از رٍ فرصتت تَ. بَد نغازى آخرین

 با. شد نی تر غلیظ اخهاش ٍ بست نی رٍ دينش دفعٌ ير انا بگٌ چیزی تا کرد باز لب بار چند
 نی. انداختو نگاى یگانٌ بٌ چشهی زیر ٍ کشیدم بیرٍن نایلَن تَ از دیگٌ لَاشک یٌ عهیقی، لبخند

 .بَد دستو تَی لَاشک پی حَاسش زیرکی زیر يو اٍن انا بدى نشَن تفاٍت بی رٍ خَدش خَاست

 :گفتو خندى با
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 !يا گرفتٌ رٍ نن لَاشکای بدجَری چشهت_ 

 .کرد کج رٍ سرش ٍ سهتو برگشت باشٌ، نشدى حرفو نتَجٌ اصال انگار کٌ طَری

 دی؟ نی لَاشک بًو بدم چیپس بًت اگٌ... ا_ 

 :گفتو بعد ٍ نبینٌ رٍ لبو رٍ خندى تا شیشٌ سهت چرخَندم رٍ سرم

 .شٌ نی چی ببینو تا. کنی انتحان تَنی نی_ 

 برگ. کشید بیرٍن تَش از چیپس برگ یٌ ٍ کرد فرٍ چیپس پاکت تَ رٍ دستش فَرا حرفو این با
 آٍردش بعد انداخت گردش بٌ لَاشک ٍ چیپس ٍ نن بین رٍ نگايش دل دٍ یگانٌ. بَد بزرگی نسبتا
 .کرد نصف ٍسط از رٍ اٍن ٍ کشید عقب زٍد انا دينو سهت

 نَقعیت؟ اٍن تَ زد بًش شد نی حرفی چٌ ٍاقعا. شدم خیرى صَرتش بٌ خنحی

 کردم باز رٍ دينو حرص با. لبو سهت گرفت شد نهی يو انگشتو بند دٍ اندازى بٌ کٌ رٍ چیپسی برگ
 :گفت خندى با ٍ کَبید يو بٌ رٍ دستاش. دينو تَ انداخت رٍ چیپس سریع يو اٍن

 .لَاشکهَ بدى حاال_ 

 :گفتو ٍ انداختو باال ابرٍ. گذرٍندم نظر از رٍ پاش تا سر خندى با

 !شدی زرنگ_ 

 :گفت ٍ کرد آٍیزٍن رٍ اش لَچٌ ٍ لب

 حرفت؟ زیر زدی. دی نی لَاشک بًو بدم چیپس بًت اگٌ گفتی خَدت سپًر؟! ا ى_ 

 نقصد بٌ سالو نکنو فکر نَجَد رضعیت این با. دٍختو جلَ بٌ ٍ گرفتو خَشرنگش لبای از رٍ نگايو
 !برسیو

 :گفتو خندى با
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 نن بٌ تَ کٌ اٍنی تازى! بدم؟ بًت رٍ لَاشک پر نایلَن اٍن چیپس تیکٌ یٌ با نداری انتظار کٌ تَ_ 
 .کرد نی قًر دادی نی نَرچٌ بٌ. دارى طعهی چٌ نفًهیدم اصال نبَد، چیپس کٌ دادی

 :زد لب چیپس پاکت داخل بٌ نگايی با ٍ کرد کج رٍ سرش

 .ندارم فلفلی چیپس دیگٌ. شٌ نی تهَم دارى آخٌ_ 

 لَاشک خاطر بٌ ٍ نشستٌ نن کنار االن کٌ اینی کرد نی باٍر کی! خنگ کَچَلَی دختر. خندیدم
 باشٌ؟ سالٌ چند ٍ بیست دختر یٌ کردى بغ اینطَری

 رٍ دستاش. سهتش گرفتو لَاشکارٍ نایلَن. بَد کافی کنو فکر. دٍختو ناراحتش صَرت بٌ رٍ نگايو
 سریع کٌ کردم نگاى حرکاتش بٌ خندى با. قاپید دستو از رٍ نایلَن سریع ٍ کَبید يو بٌ نحکو
 .اٍند فرٍد لپو رٍ نحکو نرنی چیز یٌ انا شد، چی نفًهیدم ٍ سهتو برگشت

 .خَشحالی از يو شاید شَق، از يو شاید لذت؟ از. بَدم شدى خشک

 .چسبید بًو عهرم تَ ای دیگٌ تشکر ير از بیشتر تشکر این دٍنو نی فقط

 ٍ لَاشک ٍ چیپس از بَد، کردى کٌ ای بندی جیرى طبق ٍ کرد لطف خانو نقصد،یگانٌ بٌ رسیدن تا
 .داد نی نن خَرد بٌ بَد ناشین تَ کٌ خَراکی چیز ير کال

 يو چیپس کَچیک يای برگ يهَن خب انا خَرى نی بیشتر خَدش شدم نی نتَجٌ کٌ بگو البتٌ
 .داشت لذت دنیا یٌ برام خَردم، نی دستش از کٌ

 

 . شدیو ٍیال ٍارد ٍ شدیو پیادى رسیدن، نحض بٌ

 نیست؟ اینجا يیچکس چرا. _ برگشتو سهتش بٌ یگانٌ نتعجب صدای با

 :گفتو ٍ خارٍندم رٍ سرم آرٍم

 



 442                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !کردیو حرکت زٍد کهی نا کنو فکر_ 

 :گفتو ٍ رفتو يا اتاق سهت بٌ. انداخت اطراف بٌ نگايی ٍ کرد فَت رٍ نفسش

 .بشی شریک نفر چند با رٍ اتاق باید ندارى، زیادی يای اتاق اینجا نتاسفانٌ_ 

 :زد لب ٍ انداخت کاناپٌ رٍی رٍ کیفش

 .دیگٌ نفر چند با خَدم پیش یارم نی رٍ تهنا. نیست نًو_ 

 نايی چند يو تهنا دٍستش،. شدم گذاشتن چای نشغَل ٍ رفتو اشپزخَنٌ سهت بٌ حرف بدٍن
 ٍ دادم تکیٌ نیز بٌ رٍ سرم خستگی، شدت از ٍ نشستو نیز رٍی. بَد شدى سریال این ٍارد کٌ بَد

 فنجَن دٍ ریختن با ٍ اٍندم خَدم بٌ کتری، سَت با کٌ گذشت چقدر دٍنو نهی. بستو رٍ چشهام
 ٍ شدم نزدیک بًش لبخند با. بَد بردى خَابش يا کاناپٌ رٍ یگانٌ. زدم بیرٍن آشپزخَنٌ از چای،
 ٍ دم ير با ٍ بَد ریختٌ صَرتش تَ نَياش. شدم خیرى بًش باال از. گذاشتو جلَش نیز رٍ رٍ چای
 .شدن نی نعلق يَا تَ نَياش از تار چند بازدم،

 کردنش نزى نزى نشغَل ٍ گرفتو دست بٌ رٍ چاییو فنجَن. نشستو کاناپٌ رٍی ارٍم ٍ خندیدم
 چند این تَ کٌ رستَرانی بٌ بَد، تلفن کنار کٌ کارتی يهَن از ٍ شدم بلند ساعت، بٌ نگايی با. شدم
 . گرفتو تهاس دادیو نی سفارش غذا ناى

 .نشست ٍ کرد باز رٍ چشهاش آرٍم یگانٌ نن صدای از

 :زدم لب ٍ برگردٍندم جاش سر رٍ تلفن

 کردم؟ بیدارت_ 

 :گفت ٍ کشید شکهش بٌ دستی

 .پرید سرم از خَاب اٍند کٌ غذا اسو_ 
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 رٍ چاییش يو یگانٌ. کشیدم سر رٍ چای نابقی ٍ برداشتو رٍ نصفٌ فنجَن. نگفتو چیزی ٍ خندیدم
 .برداشت قدم اشپزخَنٌ سهت دست، بٌ سینی ٍ خَرد

 .گرفتو تحَیل رٍ سفارش ٍ رفتو در سهت بٌ زنگ، صدای با

 یگانٌ؟_ 

-... 

 یگانـــــٌ؟_ 

 ٍ خندیدم اش قیافٌ از. داد تکَن چیٌ نشَنٌ بٌ سری پر دين با ٍ بیرٍن آٍرد آشپزخَنٌ از رٍ سرش
 :گفتو غذايا دادم تکَن با

 .بخَریو نايار بیا_ 

 .شد خارج آشپزخَنٌ از کانل ٍ داد قَرت رٍ دينش نحتَیات

 .دیگٌ تَ بیا خب_ 

 :گفتو بَد اشپزخَنٌ کانتر رٍی کٌ کتو بٌ ای اشارى با

 .دریا لب ریو نی. بپَش گرم لباس يو خَدت بیار، رٍ کتو_ 

 .نهَند دٍر نن تیزبین چشهای از این ٍ درخشید چشهاش

 آالچیق سهت. اٍند سهتو بٌ نن، کت برداشتن با ٍ گذاشت جیبش تَ رٍ گَشیش عهیقی، لبخند با
 .نٌ حقیقتا بَد؟ الزم چیزی این جز. برداشتو رٍش از رٍ زیرانداز ٍ رفتو

 

 بٌ افتاد دریا بٌ چشهش کٌ ای لحظٌ يهَن از یگانٌ. کردیو حرکت ٍیال پشت دریای سهت بٌ يو با
 !شد ٍٍرجٌ ٍرجٌ نشغَل ٍ افتاد تاب ٍ تب
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 داشت؟ انتظار شٌ نی چی این جز دختر یٌ از خب،

 این بٌ نن ٍ شد نختلف يای ژست نشغَل ٍ انداخت ياش شَنٌ رٍ رٍ نن لباس ذٍق، ٍ خندى با
 !کردى فرق اٍل رٍزای افسردى   ٍ دپ دختر اٍن با چقدر شنگَل، ٍ شاد دختر این کٌ کردم فکر

 .شد سپری یگانٌ يای خندیدن ٍ يا شیطنت با دریا، بٌ ٍیال از طَالنی نسبتا نسیر کل

 رٍ نَن سفرى زٍد،نحال ٍ گرفت ازم رٍ غذا نایلَن يو یگانٌ ٍ کردم پًن رٍ زیرانداز رسیدن، نحض بٌ
 .کرد پًن

 :زد لب ٍ دٍخت نن بٌ رٍ نگايش یگانٌ غذا، از بعد

 .نهنَن_ 

 :گفتو ٍ انداختو باال شَنٌ. خَردم دٍغو از کهی ٍ خندیدم

 :گفت حرص با ٍ کرد نگايو چپ چپ!خَرى نهی درد بٌ کٌ خالی ٍ خشک تشکر_ 

 !بگیری؟ باج باید دی نی انجام کٌ کاری ير برای تَ یعنی_ 

 با ٍ کردم دراز رٍ پايام. گذاشتهشَن نایلَن داخل دٍبارى ٍ کردم جهع رٍ نصرف یکبار يای ظرف
 :گفتو خندى

 ندارى؟ دارى، خرجی یٌ چیزی ير خب_  

 

 :گفت ٍ برچید لب

 .یاد نی خَابو خیلی. بعد برای بذارش يست کٌ چی ير! سپًر شدی بد خیلی_ 

 :گفتو پايام بٌ ای ضربٌ با ٍ کردم نگايش لبخند با
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 باشٌ؟ پايام رٍ تَ گذاشتن   سر باج، اگر حتی بعد؟ برای بذارنش_ 

 رٍ رٍ سرش ٍ شد خو سریع کٌ دید صَرتو تَ چی دٍنو نهی. انداخت صَرتو بٌ پرتردیدی نگاى 
 .نشست لبو رٍ عهیقی لبخند. گذاشت پايام

 .بینا چشو دٍ خَاست؟ نی چی خدا از کَر

 خبر عهیقی خَاب بٌ ٍ شد ننظو ياش نفس کٌ نکشید دقیقٌ بٌ نشَندم، لبام کنج پیرٍزی لبخند
 بَدم؟ کردى کاری يهچین کی بار آخرین. کشَندم نَياش بین رٍ دستو آرٍم نحَی، لبخند با. داد

 انا دنیا کل بٌ فرستادنام لعنت شد شرٍع ٍ شد، تلخ نزاجو. يو تَ پیچید اخهام گذشتٌ، یادآٍری با
 .شدم پشیهَن خَرد، یگانٌ نعصَم صَرت بٌ نگايو تا

 .یگانٌ نحل نظلَم ٍ آرٍم دختر یٌ. آٍردم دست بٌ بًتری گذشتٌ،چیزای يای دادن دست از با نن

 :کردم زنزنٌ لب زیر. کشیدم نرنش يای گَنٌ بٌ دستی

 !نن فسقلی_ 

 

 ••• یگانٌ# •••

 

. اٍند یادم چیز يهٌ دریا، دیدن با. کردم باز رٍ چشهام آرٍم ٍ شدم جهع خَدم تَ سرنا، احساس با
 ؟!برد خَابو چرا نن

 بٌ نسبت باد شدت ٍ بَد شدى تیرى آسهَن. پَشیدم رٍ بَد تنو رٍ کٌ سپًر کت ٍ شدم بلند جام از
 شعلٌ بٌ ٍ بَد کردى رٍشن آتیش دٍرتر، کهی کٌ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو. بَد شدى بیشتر ظًر

 .نشستو بزرگی چَب تختٌ رٍی کنارش ٍ شدم نزدیک بًش صدا ٍ سر بی. بَد شدى خیرى ياش
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 قشنگ چشهای ٍ آتیش بٌ بَد زدى زل. بَد رفتٌ فرٍ عهیقی فکر تَ کٌ انگار نشد، ام نتَجٌ
 .بَد دادى جا خَدش تَ رٍ آتیش يای شعلٌ نشکیش،

 :گفتو صَرتش بٌ عهیقی نگاى با ٍ نشَندم لبو کنج لبخندی

 .شدى سرد_ 

 بعد ٍ خندید خستٌ ٍ آرٍم تنو، تَ کتش دیدن از. افتاد نن بٌ نگايش تازى ٍ کرد بلند رٍ سرش
 .دٍخت آسهَن بٌ رٍ نگايش

 .خَری نی سرنا بریو، پاشَ شدی بیدار خَدت کٌ حاال نکردم، بیدارت بَدی خَاب. شدى سرد. آرى_ 

 .سهتش گرفتو ٍ کردم جدا تنو از رٍ کتش

 :گفت ٍ انداخت باال شَنٌ

 .نیست سردم نن_ 

 :گفتو ٍ کردم نگاى قرنزش انگشتای ٍ بینی نَک بٌ لبخند، با

 .شدم گرم. نیست سردم يو نن_ 

 .پَشید ٍ گرفت دستو از رٍ نکرد،کت اصرار این از بیشتر

 .کردم جهعش آرٍم ٍ رفتو زیرانداز سهت بٌ ٍ شدم بلند

 سپًر ٍ بَدم خندٍن ٍ سرحال نن. رفتیو ٍیال سهت بٌ يو با ٍ کرد خانَش رٍ آتیش يو سپًر
 کهی تا فرستادنش ٍیال، بٌ ٍرٍد نحض بٌ ٍ خستگی پای گذاشتو رٍ حالش این. بَد دنق کهی

 .بخَابٌ

 

____ 
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. شد کشیدى ساعت سهت نگايو. کردم باز رٍ چشهام اٍند، نی پایین طبقٌ از کٌ صدایی ٍ سر با
 !صبح يشت

 !خَابیدم اختالل بدٍن ساعت دٍازدى کٌ کردم افتخار خَدم بٌ دلو تَ ٍ شدم بلند جا از لبخند با

 .زدم نسَاک ٍ شستو رٍ صَرتو ٍ رفتو اتاق داخل سرٍیس سهت بٌ

 اٍندى يا بچٌ. بَد پر سالن. شدم خارج اتاق از نَيام، کردن شَنٌ از بعد ٍ کردم عَض رٍ لباسام
 .داشتیو ضبط انشب سپًر، گفتٌ طبق ٍ بَدن

 :گفتو ارٍنی نسبتا صدای با ٍ رفتو تر جلَ کهی

 .سالم_ 

 کج رٍ لبام. گرفت رٍ حالو کهی کٌ بَد نًدی دیدن ٍسط این ٍ کردن صحبت بايام نًربَنی با يهٌ
 .گشتو سپًر دنبال چشو با ناخَاستٌ ٍ کردم

 .شدم اشپزخَنٌ ٍارد ٍ گرفتو رٍ ازش اخو با. کشید نی سیگار ٍ بَد ایستادى يا بچٌ از تا چند کنار

 .کردم حلقٌ دٍرش رٍ دستام ٍ سهتش پریدم تهنا، دیدن با

 .کرد خانَش رٍ گَشیش صفحٌ ٍ شد يَل نن دیدن با برگشت، تا

 لب ٍ بَسید رٍ صَرتو خانَنانٌ خیلی انا کرد نی بغلو نحکو یا ٍ زد نی داد باید یا عادی حالت در
 :زد

 کنو؟ آنادى صبحانٌ دٍستو، بخیر صبح_ 

 .کشیدم ام چَنٌ بٌ دستی ٍ کردم نگاى بًش تعجب با

 !بَد نشکَک اینجا چیزی یٌ
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 :گفت نن بٌ خطاب ٍ نشَند لباش رٍ پًنی لبخند. سهتش برگشتو نًدی صدای با

 .کَچک بانَی شد عرض سالم_ 

 چیا؟ چی. بًش زدم زل نتعجب

 .کرد نی نگاى نًدی ٍ نن بٌ بًت با ٍ نداشت نن از کو يو اٍن. تهنا سهت برگشتو نانحسَس

 :گفتو زٍرکی لبخند با ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 .بخیر صبح... سالم_ 

 :زد لب کشید نی خَدش سهت رٍ بَد ریختٌ برام تهنا کٌ چای کٌ يهَنطَر ٍ شد آشپزخَنٌ ٍارد

 !خیرى تًش تا حتها بشٌ، شرٍع شها دیدن با کٌ صبحی_ 

 ٍ کو کرد؟ نی يهچین چرا. بَدم گیج ينَز. نگفتو چیزی ٍ نشَندم لبو رٍ ای کَلٌ ٍ کج لبخند
 بقیٌ نقابل در ٍ صریح اینطَر يیچَقت خب انا بَدم شدى حدش از بیش يای تَجٌ نتَجٌ بیش
 .کرد نهی رفتار

 زل گَشیش بٌ. دٍختو سپًر بٌ رٍ حرصو از پر نگاى ٍ زدم بیرٍن آشپزخَنٌ از کَچیکی ببخشید با
 .بَد لبش کنج نحَی لبخند ٍ بَد زدى

 :گفت نن دیدن با ٍ سهتو برگشت آخر لحظٌ کٌ شدم رد کنارش از بلند يای قدم با

 شدی؟ بیدار کی یگانٌ؟! عٌ_ 

 :سهتش برگشتو ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام

 .سالم علیک_ 
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 :گفت ٍ برداشت سهتو بٌ قدنی لبخند با

 شدى؟ چی. عصبی خانَم سالم_ 

 از رٍ این اٍند؛ دنبالو يو سپًر. رفتو حیاط تٌ باغ سهت بلند يای قدم با ٍ کردم فَت رٍ نفسو
 .بفًهو تَنستو نی ياش قدم صدای

 :زد لب ٍ ایستاد ام شَنٌ بٌ شَنٌ دقیقٌ چند از بعد

 یبارتٌ؟ نايی يای عصبانیت يهَن جز االنت عصبانیت یا گفتٌ؟ بًت چیزی کسی_ 

 :غریدم بشو حرفش دٍم تیکٌ نتَجٌ اینکٌ بدٍن

 .برٍ حاال گرفتی؟ رٍ جَابت شدی؟ راحت. خب. گفتٌ چیزی بًو کسی. آرى_ 

 :گفت آرٍم ٍ يو تَ کشید رٍ اخهاش

 شدی؟ اینجَری کٌ گفتٌ بًت چی کی؟_ 

 .ناسید دينو تَ حرف تهنا بلند صدای با کٌ بگو چیزی کردم باز لب

 کجایی؟ یگان؟ خانَم؟ یگانـــــٌ یگانٌ؟ یگانٌ؟_ 

 :گفت ای نسخرى لحن ٍ خندى با. سهتهَن دٍید ٍ شد باز نیشش افتاد نا بٌ چشهش تا

 کَچک؟ بانَی اینجایی! اٍى_ 

 :داد ادانٌ ٍ سپًر سهت کرد رٍ بعد ٍ

 .کَچک بانَی پسرعهَی سالم_ 

 :زد لب نن، بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ شد باز کَتايی خندى بٌ سپًر لبای

 کَچک؟ بانَی_ 
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 :گفت آسهَن بٌ نگايی با ٍ داد تکَن رٍ سرش خندى با تهنا

 !کَچک بانَی شٌ نی شرٍع تَ با کٌ صبحی بشٌ شبی چٌ! صبحی چٌ يَایی، عجب_ 

 :شد بلند سپًر صدای کٌ کردم نًهَنش ای غرى چشو خندى با

 ...ٍ يا حرف این قرارى؟ چٌ از اٍضاع_ 

 :زد لب ٍ کَبید يو بٌ بچگَنٌ حالت با رٍ دستاش. حرفش ٍسط پرید تهنا

 ... کٌ؛ قرارى اٍن از اٍضاع_ 

 :زد لب تند بگیرم رٍ جلَش کنو فرصت اینکٌ از قبل ٍ انداخت نن بٌ شیطَنی نگاى

 .افتادیو عرٍسی یٌ کٌ قرارى اٍن از اٍضاع_ 

 از رٍ نن کهی این ٍ شد نی تر گنگ ٍ گنگ لحظٌ ير سپًر قیافٌ. خندید ذٍق با خَدش بعد ٍ
 .ترسَند نی ٍاکنشش

 :گفت ٍ کرد نزدیک يو بٌ کهی رٍ ابرٍياش

 کی؟ عرٍسی_ 

 :زد لب ٍ کَبید کهرم بٌ نحکهی نسبتا ضربٌ

 !دیگٌ کَچک بانَی يهین_ 

 خَدش؟ برای گفت نی چی. کردم نگاى تهنا بٌ باز دين با

 :گفتو يَل با ٍ سپًر سهت برگردٍندم رٍ سرم

 کٌ بَد اٍن حرف خاطر بٌ نن اصال... اص... نًدی... خب... نن. سپًر نیست اینطَر اصال نٌ نٌ،_ 
 ...ناراحت
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 .برگشتو نَر سرعت بٌ شد، بلند پشتهَن از کٌ صدایی با

 .کرد پیدا سَق سپًر سهت نگايو ٍ شد حبس دیدنش از نفسو

 اٍند؟ االن اٍند؟چرا چرا

 :گفتو نصنَعی لبخند با ٍ فرستادم دلو تَ لعنتی

 کنید؟ نی کار چی اینجا_ 

 :گفت ٍ زد رٍم بٌ نًربَنی لبخند

 .کنو صداتَن بیام تهرین برای گفتن يا بچٌ شدم؟ نزاحو_ 

 :گفتو ٍ دادم تکَن سری

 .بفرنایید شها یایو نی االن نا... نا باشٌ_ 

 از ترسیدم، نی راستش. کردم فَت رٍ نفسو. برگشت رٍ اٍندى راى حرف، بدٍن ٍ داد تکَن سری
 برانَن ابرٍ ٍ بندازى راى دعَایی یا ٍ بزنٌ حرفی ترسیدم نی. باشٌ داشتٌ نهکنٌ سپًر کٌ برخَردی

 .نهَنٌ

 .بَد شدى زٍم رٍم کٌ بَد خَنسردش نگاى برگشتو، کٌ ٍقتی خیاالت، این تهام با انا

 چرا؟ درٍغ

 ٍ شد نی یقٌ بٌ دست نًدی با يا، رنان ٍ يا فیلو این نحل اگر شد نی چی. شکست دلو خب
 کرد؟ نی دستو حلقٌ یٌ زٍر بٌ ٍ نن سهت گشت برنی بعدش

 نداد؟ دست بًش حسی يیچ شنید رٍ چیزی يهچین ٍقتی یعنی

 جلَم؟ ذارى نی نردگی خدا کنو زندگی یام نی تا چرا نیست؟ طرفٌ دٍ يا عشق يیچَقت چرا
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 .شدم جدا ازشَن بندازم بًشَن ای دیگٌ نگاى اینکٌ بدٍن ٍ دادم قَرت رٍ بغضو

 .اتاق تَ کردم پرت رٍ خَدم حرف بدٍن ٍ رفتو ساختهَن سهت بٌ

 .برید اشکام ٍ شد باز نفسو در بستن نحض بٌ

 .کشیدم بیرٍن کیفو از رٍ يام قرص ٍ شدم بلند جام از پیچید، ام سینٌ قفسٌ تَ کٌ دردی با

 :گفتو لب زیر ٍ گذاشتو قلبو رٍی رٍ دستو

 کَبی؟ نی ام سینٌ دیَار ٍ در بٌ رٍ خَدت اینطَری کٌ داری انیدی چٌ زنی؟ نی چرا. نزن_ 
 نحکَنی. سکَت بٌ نحکَنی ٍ باختی. باختی دٍم بار برای تَ. باختی تَ نیست، زٍری کٌ خَاستن

 .کنٌ درکش تَنٌ نهی کسی تَ جز کٌ دردی تحهل بٌ

 !کٌ رفت نهی انتظار این از بیشتر. بَد نن زندگی يو این خب. نشَندم لبام رٍ ای کَلٌ ٍ کج لبخند

 

 ••• سپًر# •••

 

 برام کٌ رٍزی بیست. گذشت رٍز بیست الکی الکی. بَد اجرا رٍز آخرین انرٍز. گذشتن نی يا رٍز
 .بَد جًنو

 کرد، نهی زبَنی شیرین برام دیگٌ خندید، نهی نن برای دیگٌ شد، سرد بايام برگردٍند، رٍ ازم یگانٌ
 خیالو عین اینکٌ بٌ تظاير بَد، سخت چقدر ٍ ذاشت نهی بالشت رٍ سر نن بخیر شب با شبا دیگٌ

 .نیست

 !بشکنو رٍ گردنش خَاست نی دلو چقدر. بَد لعنتی نًدی اٍن خاطر بٌ يا تغییر این يهٌ
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 نکشیدى سفر این برای کٌ يا نقشٌ چٌ. گذاشتو لبام بین ٍ کشیدم بیرٍن شلَارم جیب تَ از سیگاری
 بٌ چسبیدم يو شرایط این تَ کٌ خَدم بٌ لعنت اٍن؟ چرا نٌ،اصال یا. نًدی کنٌ لعنتت خدا بَدم،
 .غرٍرم

 .آسهَن سهت کردم بلند رٍ سرم

 بجنگو؟ باید

 .کشیدم بیرٍن جیبو از رٍ گَشیو ٍ گرفتو آسهَن از نگاى گَشیو، زنگ با

 جهلٌ ير با. دادم جَاب لبو رٍ ای خستٌ لبخند با. کرد نی خَدنهایی نشکی صفحٌ رٍ نانان اسو
 .ناراحت ٍضع این ادانٌ از یا باشو خَشحال دٍنستو نهی گفت نی کٌ ای

 :گفتو يا بچٌ از تا چند بٌ رٍ ٍ کردم قطع رٍ تهاس دقیقٌ چند از بعد

 نَندن؟ کیا_ 

 :گفت کَتايی نکخ با ٍ کرد بلند رٍ سرش ٍحید

 .نَندیو دخترعهَت ٍ تهنا ٍ نًدی ٍ رضا ٍ تَ ٍ نن فقط. رفتن خیلیا نفریو، چند_ 

 .شد بلند تهنا صدای کٌ بَد لحظٌ يهَن. دادم تکَن باشٌ نعنی بٌ سری

 پَسیدیو خب، دٍر دٍر بریو یکو بیرٍن اتاق،بیاید اٍن از بکنید گرانیش،دل دٍستان ٍ سپًر آقا_ 
 !ندت این

 .شدم خارج اتاق از انداختو، بیرٍن بٌ پنجرى از رٍ سیگارم فیلتر اینکٌ از بعد نن ٍ رفتن ٍحید ٍ رضا

 ٍ رفتو سهتش بٌ بَد شدى خیرى آتیشش يای شعلٌ بٌ ٍ بَد نشستٌ شَنینٌ کنار کٌ یگانٌ دیدن با
 .نشستو ازش تر عقب کهی

 :شکست رٍ سکَت دٍم بار برای تهنا صدای. نا سهت اٍندن يو بقیٌ ٍ تهنا
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 بریو؟ کجا خب؟_ 

 .بیاریو يو رٍ تًش ٍ سر بازی یٌ با شد قرار يو آخرش ٍ کردن گلٌ خستگی از کدٍم ير يا بچٌ

 شد تر جالب ٍقتی ٍ بَد جالبی ٍ پريیجان بازی. چرخَند رٍ بطری ٍحید ٍ نشستیو زنین رٍ يهٌ
 .افتاد یگانٌ ٍ نن بین بطری کٌ

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 این کل اندازى دنیا، کل اندازى بَد، پر ازش دلو. کردم نگاى سپًر شیطَن چشهای بٌ کنجکاٍی با
 .رٍز بیست

 .آٍرد خَدم بٌ رٍ نن صداش

 حقیقت؟ یا جرات_ 

 :داد ادانٌ باشٌ، نن جانب از حرفی ننتظر اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 !کنی انتخاب رٍ جرات نداری جرات کٌ تَ حقیقت؛ کٌ البتٌ_ 

 :زدم لب نحکو ٍ نشَندم لبام کنج نیشخندی خَدش نحل. کرد حرصیو بدجَری نیشخندش

 .جرات_ 

 برای رٍ نن تا بَدى نقشٌ يهٌ يا حرف این کردم احساس. کرد کجی دين بًو پیرٍزش لبخند
 .رفت نفسو حرفش با کٌ بَدم فکرا يهین تَ. کنٌ تحریک جرات انتخاب

 نی نشخص نقطٌ یٌ تا. گَشی ٍ نَر بدٍن. کَچٌ تٌ جنگل سهت ری نی شب، سٌ ساعت راس_ 
 .گردی نی بر يو بعدش. درخت آخرین تنٌ بٌ بندی نی پارچٌ یٌ ٍ ری
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 بٌ بقیٌ از زٍدتر ٍحید. انداختن نگاى سپًر بٌ باز دين با ٍ بَدن رفتٌ فرٍ شَک تَ يهٌ نن، بر عالٍى
 :کرد باز لب ٍ اٍند خَدش

 نیگی؟ داری چی فًهی نی سپًر؟ شدی دیٍَنٌ_ 

 :شد بلند نًدی صدای اینبار ٍ زد زل صَرتش بٌ حرف بدٍن سپًر

 .رم نی جاش بٌ نن_ 

 :غرید بدی لحن ٍ پَزخند با ٍ گذرٍند نظر از رٍ پاش تا سر سپًر

 نیست نربَط بًت کٌ چیزی تَ ٍ جات سر بشین. باشی خانَم کف   در جان شها نکردى الزم_ 
 !نکن دخالت

 .بَد زدى زل بًش اخو با نًدی ٍ بَدن شدى خیرى سپًر بٌ باز دين با يهٌ

 :گفت ٍ برگردٍند نن سهت رٍ سرش بقیٌ بٌ تَجٌ بدٍن سپًر

 قضیٌ؟ این با داری نشکلی تَ_ 

 تَنستو نی کاری چٌ بَد ضعف نقطٌ یٌ ننتظر شرارت با ٍ زد نی زل چشهام تَ اٍنطَر ٍقتی خب
 شرطش؟ پذیرش جز بکنو

 :گفتو خَنسردی با ٍ کردم سپر سینٌ

 .جنگل تَ رم نی خَدت گفتٌ طبق شب سٌ ساعت راس. نٌ_ 

 .داد تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری ٍ نقش لبش کنج نًربَنی لبخند

 :شد بلند گَشو کنار تهنا صدای

 ...قلبت این با تَ کنی؟ نی لج داری گی؟ نی چی فًهی نی! یگانٌ_ 
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 .شد خیرى صَرتو بٌ نگرانی با ٍ کرد قطع رٍ حرفش

 :گفتو اطهینان با ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .شٌ نهی طَری. نباش نگران_ 

 .دادیو ادانٌ بازی بٌ ٍ گرفت فاصلٌ ازم کهی ناراضی

 

 نجبَرم فًهیدم ٍقتی خَردم حرص چقدر. بَد نَندى باقی ٍحید فقط ٍ رفتن رضا ٍ تهنا ٍ نًدی
 !باشو تنًا سپًر با رٍ شب

  تهنا رفتن با انا رفتو نی جنگل اٍن سهت بٌ ٍ زدم نی بیرٍن خَنٌ از تهنا با شب خَدم خیال بٌ
 .بَد شدى آب بر نقش يام نقشٌ يهٌ

 این! دارى کَچیکی چند ير نقش یٌ ٍحید، آخر در ٍ نًدی ٍ رضا رفتن  در سپًر بَدم نطهئن البتٌ
 .داد تشخیص شد نی عهیقش ٍ نعنادار يای لبخند از رٍ

 رٍ آب پارچ یخچال از ٍ رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ. شد سنگین کهی نفسو زد، بیرٍن خَنٌ از کٌ ٍحید
 . کشیدم بیرٍن

 چیزی اٍندنشَن قرار   از بابا ٍ نانان کٌ شد چطَر. کشیدم يو تَ رٍ اخهام سپًر حرفای یادآٍری با
 ؟!بَدن نگفتٌ بًو

 .گذاشتو سینک رٍی نصفٌ رٍ آب لیَان ٍ دادم تکَن سری بیخیال

 .ایستادم سرجام شکهو، صدای با انا اتاقو تَ برگردم خَاستو

 ٍ برگشتو ناچار بٌ. دادن نی نشَن رٍ شب نیو ٍ نٌ ساعت يا عقربٌ. انداختو ساعت بٌ نگايی
 !خشک نَن یٌ از دریغ انا بردارم چیزی یخچال از خَاستو
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 کَتايی جیغ کسی، بٌ خَردن با کٌ برگشتو ٍ بستو رٍ یخچال در ٍ کردم فَت کالفٌ رٍ نفسو
 .کشیدم

 .ننو! يیس_ 

 نحل يزارم بار برای بگو ٍ کنو کلکل باياش قبل نحل خَاست نی دلو. دٍختو صَرتش بٌ رٍ نگايو
 .نداشتو رٍ حالش انا شدى ظاير سر پشت از جن

 !بَد شکستٌ نبَد،دلو کٌ کو. نداشتو بحخ حَصلٌ نداشتو، کلکل حال

 .گرفت دستاش تَ رٍ بازٍم ٍ کرد دراز دست کٌ بگذرم کنارش از خَاستو حرف بدٍن

 کردنٌ؟ بغض ٍقت االن آخٌ. فرستادم لعنت حالو این ٍ خَدم بٌ دلو تَ

 ...سپًر تفاٍتی بی نًدی، حرفای. گرفت رنگ چشهو جلَی رٍز اٍن تهام ناخَاستٌ

 تَ دیگٌ حتی نزد، ای دیگٌ حرف يیچ رٍز اٍن از بعد!  کارش تَ نَنو نی کنو نی فکر کٌ حاال اصال
 !کنٌ سرد سپًر از رٍ نن دل کٌ بَد این دنبال فقط انگاری. نکرد نگاى يو چشهام

 گو رٍ خَدت اینجَری ناشینی جَجٌ اٍن حرف تا دٍ با کنی؟ نی اینجَری چرا تَ؟ نرگتٌ چٌ_ 
 کردی؟

 فکر ابلًانٌ اینطَر داشتو دٍست نن يو شاید یا ٍ داشت خش داشت، داشت،غو حرص صداش
 .کنو

 :گفتو ٍ دٍختو چشهاش تَ رٍ نگايو

 !شدی رفتارام ٍ نن نتَجٌ زٍد چقدر_ 

 :دادم ادانٌ ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو بعد ٍ

 .کنو درست چیزی یٌ تا بگیر پرت ٍ خرت یکو برٍ. خالیٌ یخچال... ی_ 
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 .زد بیرٍن آشپزخَنٌ از ٍ کرد ٍل رٍ دستو عصبی

 نکرد؟ درک رٍ نن چرا. زدم زل خالیش جای بٌ ٍ یخچال بٌ خَردم نحکو

 ؟!نفًهید چشهام از چرا. کن بغلو ٍ بهَن یعنی برٍ، گو نی ٍقتی

 . رفتو فریزر سهت بٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ در، خَردن يو بٌ صدای با

 برای رٍ الزم لَازم خَندم، رٍ پختش دستَر اینکٌ از بعد ٍ کردم سرچ سادى غذای یٌ اینترنت تَ از
 لهس رٍ نظرم نَرد آينگ تاخیر با ٍ کشیدم آينگا پَشٌ سهت رٍ دستو. کردم اس ام اس سپًر
 .کردم

 سردن سردى دستام، انگار" 

 تارن شب چشــهام، انگار

 پارى پارى ابر سـیاى، آسهَن

 بـارى نی دارى بارٍن، شرشرى

 

 زنین رٍ عاشــقو تــرین تنًا نن، ٍ رفتــی حاال

 يهــین فقط بَدی، تَ خاطراتـو، تنًا

 

 بهَن تنًــا برٍ، گفتی

 بهَن يهراى يا، غصــٌ با

 خستو خستٌ تَنو، نــهی دیگٌ
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 شکستو زدم رٍ، غو طعسو

 

 بارٍن ابـر چشهــام، دارى

 رٍٍن شدى يام، گَنٌ رٍ

 بهَنو تنًا رفتی، ٍ رفتی

 خَنو نی ٍاست عهــر، آخر تا

 

 زنین رٍ عاشــقو تــرین تنًا نن، ٍ رفتــی حاال

 "يهــین فقط بَدی، تَ خاطراتـو، تنًا

 .نًایت بی تا داشت غو داشت؛ غو اينگ این. پیچید آشپزخَنٌ تَ يقو يق صدای آينگ، پایان با

 

 .کشیدم دست خیسو صَرت بٌ ٍ پریدم جا از حیاط، فرش سنگ رٍ چرخ چرخش شنیدن نحض بٌ

 جلَی رٍ دستو ٍ ایستادم آینٌ جلَی. سرٍیس تَ کردم پرت رٍ خَدم ٍ اتاق سهت دٍیدم سریع
 .نرى بیرٍن صدام تا گذاشتو دينو

 بی شبای تَ بَد، زندى تا کٌ نانانی. نریو نانان پی رفت ذينو نن ٍ چرخید نی سرم تَ ينَز آينگ
 .بشو سبک تا کرد نی زنزنٌ آينگَ این قراریو

 .شستو رٍ صَرتو ٍ شیر زیر بردم رٍ سرم

 .رفتو پایین سهت بٌ ٍ کردم پاک صَرتو رٍ از رٍ گریٌ آجار آرایش، یٌ با
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 :گفتو لب زیر دیدنش با. بَد ایستادى آشپزخَنٌ تَ چَن بَد اٍندى تازى انگار

 .سالم_ 

 .کرد ٍلَ آشپزخَنٌ داخل صندلی رٍ رٍ خَدش ٍ داد تکَن جَابو در سری

 نشخص قرنزش گَشای ٍ بینی نَک از سرنا آجار. شد کشیدى سپًر سهت نگايو چایساز صدای با
 .بَد

 "بار آخرین برای بار، یک يهین فقط: " کردم نجَا ٍ کردم دراز قلبو سهت رٍ دستو نانحسَس

 خرید نایلَن سهت بٌ ٍ کشیدم عقب حرف بدٍن. گذاشتو جلَش ٍ ریختو چای فنجَن یٌ سریع
 .رفتو

 ٍ کردم نچالٌ رٍ نایلَن. بَد خریدى رٍ بَدم گفتٌ کٌ چیزایی يهٌ ٍ قارچ ٍ کردى چرخ گَشت
 .انداختو بًش نگايی تعجب با سنگینیش، احساس با کٌ زبالٌ سطل تَ بندازنش خَاستو

 ذينو تَ بَد افتادى راى تَ کٌ اتفاقاتی تهام ناخَاستٌ. رفت نفسو لَاشک، دیدن با ٍ کردم بازش
 درد؟ ٍ خاطرى ٍ فکر اینًهٌ از نیرم نهی نن چرا. بست نقش

 

. بَد داشتٌ نگٌ دستاش تَ رٍ چاییش فنجَن ٍ بَد نن بٌ نگايش. سپًر سهت برگشتو اختیار بی
 عایدش چی نن کردن دیٍَنٌ از بَد؟ چی کارا این پس نداشت، نن بٌ خاصی حس يیچ کٌ اٍن
 شد؟ نی

 نهی يیچَقت نن حقیقتا ٍ نشست لبش کنج کَچیکی لبخند کٌ کرد تلقی چی رٍ نگايو دٍنو نهی
 ٍ کج چند ير لبخندی  نتقابال بنابراین. باشو تفاٍت بی زیبا العادى فَق پدیدى این نقابل در تَنستو

 .ٍسایال سهت برگشتو ٍ نشَندم صَرتو رٍ کَلٌ
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 زیر بَد زدى رٍ دستش سپًر ندت، این تهام تَ ٍ کشید طَل ساعت یک از کهتر شام کردن آنادى
 .کرد نی نگايو نحَی لبخند با ٍ چَنٌ

 .نیاٍردم خَدم رٍی بٌ اصال انا بَدم شدى نعذب کارش این از

 .چیدم نیز رٍ رٍ بَد گرفتٌ سپًر کٌ ٍسایالیی باقی ٍ نَشابٌ ٍ دٍغ ٍ گذاشتو نیز رٍ رٍ يا ظرف

 یًَیی شدن خانَش با کٌ بَدم، ظرف تَ غذا چیدن نشغَل يو نن ٍ کنٌ عَض لباس رفت سپًر
 .کشیدم کَتايی جیغ خَنٌ،

 .شد بلند باال طبقٌ از سپًر صدای

 چیشد؟ یگانٌ؟_ 

 .برسٌ گَشش بٌ تا کردم بلند رٍ صدام خَدش نحل

 .فقط ترسیدم شد، یًَیی. يیچی_ 

 .نرسید گَشو بٌ ٍاضح کٌ گفت چیزی یٌ ٍ خندید آرٍم

 صَرتو رٍ رٍ دستو حرص با. صَرتو تَ گرفت رٍ نَرگَشیش آخر، در ٍ شد نزدیکتر ياش قدم صدای
 :غریدم ٍ گذاشتو

 !نَرٍ اٍن اٍنطرف بگیر_ 

 .پایین آٍرد رٍ گَشیش ٍ خندید آرٍم

 کجا؟ دٍنی نی. يست شهع جام تا چند پذیرایی تَ_ 

 :گفتو ٍ کردم نازک چشهی پشت

 .یارم نی االن بلٌ،_ 
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 .رفتو پذیرایی سهت بٌ بعد ٍ

 باالش از رٍ جام. رفتو شَنینٌ سهت بٌ ٍ کردم فَت رٍ نفسو! بَد؟ رفتن برق ٍقت چٌ االن آخٌ
 .بشٌ رٍشن تا کردم دراز آتیشش يای شعلٌ سهت رٍ، بلند يای شهع دٍنٌ دٍنٌ بعد ٍ برداشتو

 .گذاشهتش بَدم کردى آنادى کٌ نیزی رٍی ٍ رفتو آشپزخَنٌ سهت دست بٌ جام

 .گرفت شکل لبش کنج قشنگی لبخند افتاد، نیز بٌ نگايش اینکٌ نحض بٌ سپًر

 گشنٌ رٍ آدم زیادی یکو غذا ظاير ٍ بَد کردى شاعرانٌ کهی رٍ فضا يا شهع بَد؛ شدى قشنگی نیز
 .کرد نی

 .نشست رٍم بٌ رٍ صندلی رٍی يو سپًر. نشستو ٍ رفتو يا صندلی از یکی سهت بٌ لبخند با

 !باشی داشتٌ ينرا این از خَرى نهی بًت_ 

 :غریدم ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 تشکرتٌ؟ جای! بکش خجالت! کٌ ٍاقعا_ 

 :گفت شیطنت با ٍ خندید

 يست؟ اجازى. فسقلی کشیو نی يو خجالت چشو،_

 .کرد دراز نیز ٍسط ظرف سهت رٍ دستش بعد ٍ

. بسپارم خاطر بٌ رٍ قشنگ شب این لحظٌ بٌ لحظٌ کردم سعی نن ٍ شد سرٍ کانل سکَت تَ شام
 .بَد کشیدى برام سپًر کٌ يایی نقشٌ از غافل

 

 تا چند شکستن ٍ بازی کف کلی ٍ خندى با ٍ گرفت عًدى بٌ رٍ يا ظرف شستن سپًر شام، از بعد
 .رسَند اتهام بٌ رٍ يا ظرف شستن باالخرى ظرف،

 



 463                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 انتظاری این البتٌ ببرم، پناى سپًر آغَش بٌ ترس از نن ٍ ببینیو ترسناک فیلو صبح تا داشتو انتظار
 ٍ رفتیو اتاقانَن سهت بٌ چای، خَردن از بعد اینا، يهٌ برخالف انا بَد خَاستارش قلبو کٌ بَد

 .کرد یادآٍری رٍ شب سٌ قرارى تاکید با سپًر،

 قبَل قابل يیچکدٍنش خب انا برم در شرط این زیر از جَری یٌ تا کشیدم نقشٌ ٍ کردم فکر کلی
 ٍ کردم تنظیو صبح سٌ برای رٍ ساعت بنابراین دستش بدم آتَ خَاست نهی دلو يو طرفی از نبَد،
 .رفتو خَاب بٌ پًلَ، اٍن بٌ پًلَ این کهی از بعد

 

________ 

 

 :گفتو سپًر بٌ رٍ تردید با ٍ فشردم خَدم بٌ رٍ زرشکیو خزدار پالتَ

 برم؟ ٍاقعا_ 

 :زد لب خَنسردی نًایت در ٍ کرد فرٍ طَسیش اسلش شلَار جیب تَ رٍ دستش

 !شَ بیخیال ترسی نی اگر شدی؟ پشیهَن چیٌ؟_ 

 شدم بلند ٍ پیچیدم تر نحکو رٍ بنداش. رفتو نشکیو پَت نیو سهت ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو حرصی
 .شد دراز جلَم سپًر دست کٌ

 .بدى رٍ گَشی_ 

 :گفتو ناز با ٍ برچیدم لب

 .نکنو استفادى ازش زیاد دم نی قَل دیگٌ، ببرنش سپًر؟_ 

 .گرفتو پیش در رٍ جنگل راى ٍ دستش کف کَبیدم رٍ گَشی حرصی. انداخت باال ابرٍ ٍ خندید ارٍم
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 حنگل؟ تَ بفرستٌ رٍ نن يَا تاریکی این تَ خَاست نی ٍاقعا یعنی

 خَاد نهی بگٌ بَدم ننتظر. ایستادیو آينی در جلَی. بًو برسٌ تا رفتو تر آرٍم ياش، قدم صدای با
 .کرد يدایت جلَ سهت بٌ رٍ نن ٍ داد قرار کهرم رٍ رٍ دستش انا تَ، بیا بری

. برگرد ٍ بپیچ رٍ قرنز پارچٌ اٍن اطرافتٌ کٌ درختی آخرین دٍر رفتی، کٌ جا ير تا نرى یادت. برٍ_ 
 خدانگًدار

 .شدم خیرى بستٌ در بٌ ٍاج ٍ ياج. بست رٍ در باشٌ، نن رفتن ننتظر اینکٌ بدٍن حتی بعد ٍ

 !رفت ٍاقعا

 

 صدای ٍ ٍزید نی تندی باد. رفتو جنگل سهت آرٍم، يای قدم با ٍ انداختو اطراف بٌ نگايی تردید با
 .کرد نی ترسناک تصَر حد از بیش رٍ فضا يا، درخت برگ ٍ شاخ بین از باد

 جنگل ٍارد ٍ برداشتو تر بلند رٍ يام قدم. بردم فرٍ جیبو تَ رٍ دستو ٍ فشردم خَدم بٌ رٍ پالتَم
 شرط؟ شد يو این آخٌ. شدم

 جَنَر ٍ جک صدای. بگیرى ام گریٌ بَد نزدیک کو کو شد، نی تر تاریک فضا رفتو نی جلَتر چی ير
 چشهو کٌ بَد اٍنجایی کار سختی ٍ رسید نی گَش بٌ يا درخت ٍ زنین رٍی از جَرٍاجَر يای
 .دید نهی يو رٍ پام جلَی حتی

 .کردن نی جلَگیری ناى سَی کو نَر تابیدن از ٍ بَدن انداختٌ سایٌ يا درخت

 .رفتو جلَ قدم بٌ قدم دلًرى با ٍ فشردم دستو تَی رٍ پارچٌ

 نتاسفانٌ ٍ اٍندى درد بٌ حرکت شدت از پايام کٌ دٍنستو نی فقط بَدم، رفتٌ راى چقدر دٍنو نهی
 از بیش رٍ دلو يا کالغ غار غار صدای ٍ شد نی خالی ٍ پر ندام چشهام. کردم گو رٍ برگشت راى

 .پیچَند نی يو بٌ پیش
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 !داشتو کو رٍ يهین فقط. کردم بلند رٍ سرم بًت با بارٍن، نو نو احساس با

 !سایبَن یٌ از دریغ انا کردم نگاى اطراف بٌ بَد کردى عادت تاریکی بٌ کٌ چشهایی با

 بٌ شد نی شدیدتر ٍ شدید لحظٌ ير کٌ بارٍنی بین ٍ بَد پیچیدى جنگل تَ يقو يق دیگٌ حاال
 .رسید نی گَش بٌ ٍضَح

 .درخت ٍ بَد درخت کرد نی کار چشو تا انا کردم نگاى اطراف بٌ ٍ ایستادم درخت یٌ کنار کهی

 درد کٌ حاال خصَصا. کردم سرزنش نسخرى شرط این قبَل خاطر بٌ رٍ خَدم نٌ، رٍ سپًر دلو تَ
 نی پیش صبح تا رٍال يهین بٌ اگر شک بی ٍ کردم نی احساس ام سینٌ قفسٌ تَ رٍ خفیفی
 .اٍندم نی در پا رفتو،از

. کردم نی حس خَدم يهراى اٍل دقایق از کٌ بَد يایی قدم صدای شدى، ٍارد يیجان بزرگترین
 از فراتر چیزی کٌ بَدم نطهئن حاال انا کنو نی احساسش ترس شدت از کردم نی فکر کٌ چیزی
 .تَيهٌ

 يای دست بٌ تبر از رفت، نی رژى چشهام جلَی بَد سرم تَ بچگی از کٌ تلخی اتفاق ير ناجرا بد از
 .بَدم خَندى زنینی فرا نَجَدات ٍ جن با رابطٌ در کٌ چیزيایی يهٌ تصَر تا يا، فیلو تَ

 احساس ٍ کَبید نی سرم تَ قلبو. کردم بیشتر رٍ يام  قدم سرعت صدا، شدن نزدیک احساس با
 با لحظٌ، يهَن تَ درست ٍ عقب بٌ برگشتو. پیچٌ نی جنگل کل تَ ضربانش صدای کردم نی

 آخر در ٍ زنین بٌ خَردن انتظار در بلندی، جیغ با ٍ داد گیر پام بین چیزی سرم، پشت فردی دیدن
 .شد حلقٌ کهرم دٍر دستی آخر، لحظٌ تَ کٌ بَدم ترس اجر در نرگ

 با قلبو شد، بیشتر باد ٍزش شد، قطع بارٍن. بردم یاد از رٍ کشیدن نفس اصل در یعنی رفت نفسو
 صدایی نغزم، تَی سرٍصدا يهٌ این بین نن ٍ کَبید ام سینٌ قفسٌ بٌ رٍ خَدش بیشتری شدت

 .شنید گَشو کنار رٍ
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 .عزیزم ننو نترس،_ 

. شد نرٍر سرم تَ چیز يهٌ لحظٌ، يهَن تَ ٍ نتپید ای جانیٌ برای يو قلبو حتی ایستاد، زنان
 رٍ صَرتو کل دقت با نًربَنش، چشهای ٍ بَد تابیدى نگرانش صَرت رٍ ناى نَر سهتش، برگشتو
 .کرد نی رصد

 يای قطرى ٍ گریٌ از صَرتو کٌ حالی در ٍ کردم نشت رٍ دستو اٍندم، خَدم بٌ تازى انگار انا نن
 بار سٌ نٌ بار، دٍ بار،نٌ یک نٌ. کَبیدم ستبرش سینٌ بٌ بَد، خیس بارٍن

 :غریدم گریٌ با. گرفت درد خَدم دست کٌ زدنش اٍنقدری

! حالهَ ببین زٍرگَ، نانرد، بَدی؟ کجا تَ پس. ترسیدم کلی نن... نن بیشعــــــَری، خیلی_ 
 چــــرا؟ جًنو؟ این تَ فرستادی ننَ چرا کردم، گریٌ کلی دٍیدم، کلی نن! ننَ ببیــــــن

 .بغلش تَ کشید رٍ نن نحَی، خیلی لبخند با ٍ زد زل صَرتو بٌ حرف بی

 نَجَد چقدر لحظٌ اٍن تَ نن ٍ گفت آرٍم دلو چَن بَدم، حرکت يهین ننتظر ٍ تاب بی انگار
 !بَدم بردى پناى خَدش بٌ خَدش، دست از کٌ بَدم پنايی بی ٍ نسخرى

 .کرد نی سرزنش رٍ خَدش  ندام گَشو زیر ٍ کشید نی کهرم رٍ رٍ دستش

 .فشردم اش سینٌ بٌ رٍ سرم ٍ کردم جهع بغلش تَ رٍ خَدم

 شدى؟ قطع بارٍن بَدم گفتٌ

 رفتٌ؟ بین از آسهَن غرش ٍ تاریکی اٍن بَدم گفتٌ

 رسٌ؟ نهی گَش بٌ دیگٌ باد يَ يَ بَدم گفتٌ

 رٍ، قلبانَن تند صدای رٍ؛ يو بشنَیو سپًر ٍ نن تا بَد دادى يو دست بٌ دست چیز يهٌ انگار
 ...رٍ يانَن نفس تند صدای

 



 467                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 ٍ پیچَند بازٍيام دٍر رٍ دستش کٌ گرفتو فاصلٌ ازش ٍقتی فقط نَندم، بغلش تَ چقدر دٍنو نهی
 بدٍن. داشت نگٌ دينو جلَی ٍ کرد باز رٍ شکالت آرٍم. کشید بیرٍن شکالت یٌ جیبش، تَ از

 انگار. پیچید رگام تَ نضاعف انرژی یٌ نحل شیرینیش دقیقٌ، چند از بعد ٍ کردم باز رٍ دينو نهانعت
 .بَدم گرفتٌ دٍبارى جَن

 .اٍنجا بریو_ 

 این بارٍن، این تَ کٌ بَد عجیب. رفتو سهتش بٌ حرف بدٍن ٍ افتاد بزرگی سنگ تختٌ بٌ نگايو
 !بَد نشدى خیس سنگ تکٌ

 .کشید بیرٍن فالکس یٌ ٍ قَى چراغ یٌ بَدم، شدى نتَجًش تازى کٌ ای کَلٌ تَ از سپًر

. ریخت چای نصرف، بار یٌ لیَان تا دٍ تَ آرانش، نًایت با ٍ سپرد جَنو بی دست بٌ رٍ قَى چراغ
 شدت از پايام ٍ دست. شدم يَا سردی نتَجٌ رفت،تازى نی يَا بٌ يا لیَان از کٌ بخاری دیدن با

 .سَخت نی کهی بینیو ٍ چشها ٍ بَد شدى حس بی سرنا

 

 يهَن نزى با ٍ گرفتو ازش آرٍم. سپرد دستو بٌ رٍ يا فنجَن از یکی ٍ انداخت صَرتو بٌ نگايی
 بَد گرنایی نًو انا سَخت لبام ٍ بَد داغ داغ. کشیدم سر رٍ چای بَد، زبَنو زیر ينَز کٌ شکالتی

 .شد جاری رگام تَ کٌ

 .بَدم کردى درک رٍ چیز يهٌ تازى انگار. نشستو حالت يهَن تَ دقیقٌ چند

 یٌ. بَد آشنا برام کٌ خاصی حالت یٌ. بَد شدى خیرى بًو خاصی حالت با دٍختو، سپًر بٌ رٍ نگايو
 !بَدم نصیب بی ازش رٍز بیست ندت بٌ کٌ آشنایی حالت دٍر، آشنای
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 گذاشت ای دیگٌ سنگ تکٌ کنار خَدش از فاصلٌ با رٍ کیف کشید، سر رٍ چاییش اینکٌ از بعد سپًر
 .کشید دراز ٍ

 .افتاد کار بٌ زبَنو باالخرى ٍ کردم نگايش تعجب با

 .سردنٌ نن خَنٌ، بریو پاشَ کشیدی؟ دراز چرا_ 

 :زد لب بندازى نن بٌ نگايی نیو اینکٌ بدٍن ٍ شد خیرى آسهَن بٌ

 .کنیو نی حرکت يَا رٍشنی تا بکش، دراز. کردم گو رٍ راى کٌ اٍندی تند اینقدر_ 

 

 ••• سپًر# •••

 

 ٍ بینی نَک ٍ بَد شدى گرد چشهاش. بدٍزم نتعجبش صَرت بٌ رٍ نگايو کرد ٍادارم بلندش صدای
 از طرى چند ٍ بَد شدى پنًَن زرشکیش نشکی کالى زیر نَياش. بَد سرخ سرخ سرنا شدت از لباش

 .بَد ریختٌ پیشَنیش رٍ نَياش،

 !سپًر زنیو نی یخ بخَابیو اینجا گی؟ نی چی_ 

. گذاشتو يام سینٌ رٍ رٍ سرش حرکت یٌ با ٍ کردم دراز دست ، ياش نگرانی ٍ حرف بٌ تَجٌ بدٍن
 خیلی رٍ دستش ٍ نکرد نهانعتی چَن بَد، گذشتٌ اتفاقات تکرار تاب بی نن نحل يو اٍن انگار

 .کرد حلقٌ دٍرم نانحسَس

 .بَدم تر نصهو بَدم گرفتٌ کٌ تصهیهی برای دیگٌ حاال. شد تر پررنگ لبو رٍ لبخند

 :آٍرد خَدم بٌ رٍ نن صداش

 دنبالو؟ اٍندی چرا سپًر؟_ 
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 :گفتو بنابراین. کنو خراب رٍ يام نقشٌ يهٌ نخَاستو انا بًش، بگو خَاست دلو

 .داریو پیش در درازی راى فردا بخَاب،_ 

 :غرید ٍ کَبید ام سینٌ قفسٌ بٌ نحکهی نشت حالت يهَن تَ

 !ترسو نی بخَابو، اینجا تَنو نهی نن! بدجنسی خیلی_ 

 نن رٍی کانال حاال. کشیدنش باال تنو رٍی ٍ کردم حلقٌ دٍرش کانل رٍ دستو ٍ خندیدم گلَ تَ
 :کردم پچ پچ ٍ نشَندم گَشش کنار ای بَسٌ. بَد خَابیدى

 .فسقلی بدی راى دلت بٌ رٍ چیزی از ترس ننی، پیش تا ندارى دلیلی_ 

 بٌ رٍ سرم بدتر نن انا. بگیرى فاصلٌ صَرتو از تا کرد کج رٍ سرش کهی ٍ کشید عهیقی نفس
 .کشیدم گَشاش بٌ رٍ ریشو تٌ ٍ کردم نزدیک گَشاش

 بدٍن ٍ کرد سکَت افتاد، نگايو بٌ نگايش تا انا بگٌ چیزی کرد بلند رٍ سرش ٍ گفت ای کالفٌ نَچ
 .زد زل چشهام بٌ حرفی، يیچ

 رٍ پیشَنیش ٍ کردم خو رٍ سرش حرکت یٌ با انا انداخت نی ٍال ٍ يَل بٌ رٍ دلو بازش نیهٌ لبای
 کٌ چی ير انا کرد، اینطَر نبینو رٍ لبش رٍ لبخند اینکٌ برای یا بَد، خجالت از دٍنو نهی. بَسیدم

 بردم یاد از رٍ کشیدن نفس کرد، پنًَن گردنو تَ رٍ سرش اینکٌ نحض بٌ بَد،

 نی گردنو بٌ سرد يَای این تَ کٌ گرنی يای نفس از ريایی برای نن ٍ گذشت ای دقیقٌ چند
 .آٍردم زبَن بٌ رٍ اٍند سرم تَ کٌ چیزی اٍلین خَرد،

 :گفتو جدی خیلی ٍ کشید يو تَ رٍ اخهام

 یگانٌ؟_ 

 :دادم ادانٌ کٌ گفت آرٍنی يَم
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 کنٌ؟ نی بغلت اینطَری کٌ يستو کسی اٍلین نن_ 

 .نشست ابرٍياش بین غلیظی اخو ٍ شد نحَ نهک نو لبخندش. کردم نگاى صَرتش بٌ باال از

 :زد لب تردید پر ٍ پرید رٍم از فنر نحل

 چی؟_ 

 :داد ادانٌ بلندی صدای با ای، جانیٌ از بعد ٍ

 چَن... چَن سردنٌ، چَن بغلت اٍندم اگٌ دختریو؟ چجَر نن کردی فکر تَ... تَ گفتی؟ چی تَ_ 
 ...دارم،چَن اعتهاد بًت ٍ پسرعهَنی

 نیو نداشت، رٍ خشهش بیان قدرت کلهات انگار. زد زل صَرتو بٌ عصبانیت با ٍ خَرد رٍ حرفش
 قفسٌ کهی رٍم، افتاد شدت با. کشیدم رٍ دستش آخر لحظٌ تَ کٌ بشٌ بلند جاش از تا شد خیز
 !کردم؟ نی فکر بعد دقیقٌ چند بٌ ٍقتی داشت ايهیتی چٌ انا گرفت درد ام سینٌ

 رٍ دستام ٍ انداختو پاياش دٍر رٍ پايام بیرٍن، بیاد بغلو از تا کرد تقال پیش دقیقٌ چند خالف بر
 .کردم حلقٌ دٍرش

 چشو با ٍ حرفش ٍسط پریدم کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب ٍ دٍخت صَرتو بٌ رٍ نگايش شدى آسی
 :گفتو خَنسردی عین در ٍ بستٌ يای

 تَ نداری حق نن غیر بگو خَاستو فقط. ننٌ بغل تَ جات عهرت آخر تا االن از کٌ نخَر ٍٍل اینقدر_ 
 .بری کسی بغل

 :دادم ادانٌ داری خش صدای با ٍ کشیدم بازش ٍ نرم لبای رٍی رٍ دستو

 بچشٌ، لبارٍ این ندارى حق کسی نن غیر_ 

 :گفتو لحن يهَن با ٍ فشردم دستام تَ رٍ دستش
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 يو حاال بگو؟ بازم یا بسٌ فًهیدی؟ بشٌ، جفت ای دیگٌ دست با نباید دستت نن، دست غیر_ 
 "نن فسقلی بانَی"  بخَاب، ٍ ببند رٍ چشهات

 

 :گفت ٍ خندید ناباٍری با جانیٌ چند از بعد. بَد شدى خیرى بًو نبًَت ٍ نات

 .افتادى کار از نخت شدى سردت کنی، نی شَخی داری آرى.. آ کنی؟ نی شَخی داری... دا_ 

 باید چقدر نن ٍ درخشید نی خَشحالی از. شدم خیرى خَشکلش چشهای بٌ ٍ کردم باز رٍ چشهام
 !نفًهو رٍ دلش حرف اگر باشو احهق

 :گفتو بکشو عقب رٍ سرم اینکٌ بدٍن ٍ بَسیدم رٍ لبش نزدیک جایی یٌ

 شَخی حس يَا این تَ ٍ نَقع این نٌ شدى، سردم نٌ نن. عزیزدلو کنیو نی صحبت فردا بخَاب،_ 
 .رٍ جفتهَن دل حرف رٍ، دلت حرف دلو، حرف گفتو باالخرى نن زدى، سرم بٌ

 بٌ رٍ اش عالقٌ نباید يو شاید جهلٌ، تٌ عزیزدلو لفظ یا شد خجالتش باعخ نالیهتو دٍنو نهی
 !آٍردم نی رٍش

 بٌ بًار عطر. کردم نَازشش ٍ بردم نَياش سهت رٍ دستو. ام سینٌ قفسٌ تَ کرد خو رٍ سرش
 بَدم؟ نرفتٌ دنبالش حال بٌ تا چرا نن شیرینٌ، اینقدر عاشقی اگر رسید، نشانو

. کشیدم نفس آرٍنش نفس ير تَ ٍ شدم خیرى اش بستٌ چشهای ٍ یگانٌ صَرت بٌ صبح خَد تا
 بگذرم؟ غرٍرم از خاطرش بٌ کٌ شد باارزش برام اینقدر کی شد؟ نًو اینقدر کی کَچَلَ دختر این
 .باشو داشتٌ غرٍر دختر این جلَی نتَنستو يو اٍلش از نن اصال

 بٌ کٌ ناياری اٍن یادآٍری با خصَصا نشست، لبو رٍ عهیقی لبخند آشنایی اٍل رٍزيای یادآٍری از
 .شد نرٍر سرم تَ حرفش ٍ افتادم تهنا با تلفنیش تهاس یاد! دادم بًش زٍر
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. دیگٌ يیچی  رستَران؟ باياش رفتی حاال اٍند؟ نی بدش بدقَارى زرافٌ اٍن از بَد کی. دیگٌ آرى" _ 
 ... "کٌ انشبو. کن انتخاب سیسهَنی باياش برٍ بعدشو

 !یگانٌ آخ. بردم شکهش سهت رٍ دستو

 .نتانت ٍ نظلَنیت عظیو حجو این با خَدش، از بچٌ یٌ

 .رفت غنج دلو تٌ يو تصَرش از حتی

 .افتاد يو رٍ چشهام ٍ نشَندم پیشَنیش رٍی ای بَسٌ 

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 آسهَن گرفت، رنگ چشهام جلَی کٌ چیزی اٍلین. کردم باز رٍ چشهام آرٍم شدید، سرنا احساس با
 .بَد سفید

 خاطر بٌ. پریدم جا از سریع برف، از پَشیدى زنین دیدن با ٍ انداختو اطراف بٌ نگايی تعجب با
 .پیچید گردنو ٍ کهر تَ بدی درد ناگًانیو، حرکت

 سپًر ٍ بارٍن ٍ گریٌ ٍ ترس از. اٍند یادم دیشب اتفاقات يهٌ ٍ انداختو نگاى اطراف بٌ دیگٌ بار یٌ
 .بَد زبَنو زیر ينَز شیرینیش کٌ ای عالقٌ ابراز اٍن آخر، در ٍ

 نی کار چشو تا. کردم جدا سنگ تکٌ رٍی از رٍ ام شدى خشک بدن ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام
 !نبَد کار در سپًری کرد

 پشت از درست صداش شنیدن با انا باشٌ؛ خَاب سپًر اٍندن نکنٌ کٌ گذشت سرم از لحظٌ یٌ
 .سهتش برگشتو ٍ نشست لبو رٍ لبخندی سرم،
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 .بیسکَیت تا چند ٍ چای فنجَن تا دٍ. دٍختو دستش تَی ظرف بٌ رٍ نگايو

 !خانَنو باشٌ بخیر برفیت صبح_ 

 خدا؟ از بخَام تَنستو نی چی دیگٌ بَد، کٌ سپًری ٍ برف از پر جنگل یٌ. شد کانل خَشحالیو

 درک ٍ یادآٍری با انا بگو چیزی کردم بازم لب ٍ کردم نَکَل ای دیگٌ ٍقت بٌ رٍ برف دیدن از ذٍقو
 .گرفت رنگ يام جانیٌ،گَنٌ صدم در ٍ شد گرد چشهام خانَنو، لفظ

 :کردم زنزنٌ کنو نگاى چشهاش بٌ اینکٌ بدٍن لب زیر

 .بخیر صبح_ 

 از کٌ بردارم قدم بَدم شدى اش نتَجٌ تازى کٌ آتیشی سهت بٌ خَاستو ٍ برگشتو سریع بعد ٍ
 .رفتو فرٍ گرنی آغَش تَ پشت

 کشٌ؟ نی خجالت ازم فسقلی_ 

 .کنو جلَگیری لبو کنج لبخند شدن ظاير از نتَنستو کردم، کاری ير انا انداختو پایین رٍ سرم

 :گفت گَشو کنار ٍ داد سر دلنشینی خندى بلندی، صدای با

 يهیشٌ نحل گٌ؟ نی چی خجالتت دارم، دٍست بازیات پررٍ يهٌ با رٍ تَ نن نکن، بازی نقش بابا_ 
 !کنو باز رٍ زبَنت خَدم رٍش بٌ شو نی نجبَر ٍگرنٌ کن زبَنی بلبل ٍ بنداز کار بٌ رٍ زبَنت اٍن

 :گفتو تعجب با ٍ سهتش برگشتو

 چجَری؟ خَدت؟ رٍش_ 

 .بَسید رٍ لبو عهیق ٍ صَرتو رٍ شد خو سریع ٍ نشَند لبش کنج عهیقی لبخند

 !کَتاى حال عین در ٍ عهیق
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 :زد لب بیشتری انرژی با ٍ کشید عقب رٍ سرش

 .اینجَری_ 

 سهت بٌ کٌ يهَنطَر برداشت، رٍ چای سینی سنگ، تکٌ از اینکٌ از بعد ٍ گذشت کنارم از بعد ٍ
 :گفت رفت نی آتیش

 از بعد صبح ٍ انرٍز بگـــها، البتٌ! کردى کار چی سپًرت ببین بیا. نشدى سرد چای تا بیا بیا،_ 
 آنادى صبحانٌ برام باید کٌ شهایی این رٍزيا جداست،بقیٌ داستانش جهعٌ يای صبح ٍ عرٍسیهَن

 .کنی

 .کردم تکرار رٍ حرفش لب زیر. نشستو کنارش ٍ رفتو لبخند با ٍ شیطَنش لحن از گزیدم لب

 ...سپًرم... سپًرم_ 

 ٍ حرفا لطف بٌ ٍ گذشت سپًر يای زبَنی شیرین با صبحانٌ. شد جاری دلو تَ عهیقی لذت
 .شد آب خجالتو یخ کو کو نًربَنیاش،

 :گفتو حال يهَن با ٍ دينو تَ گذاشتو يو رٍ بیسکَیت تکٌ آخرین

 شٌ نی خَاستگاری ازشَن جايا جَر این ٍ برج ٍ پارک ٍ شاپ کافی تَ يهٌ! بدى شانس خدا_ 
 یٌ شبیٌ بیشتر ای، عالقٌ ابراز چٌ يو اٍن تازى! بشنَم عالقٌ ابراز جنگل یٌ تَ باید نن اٍنَقت
 !بَد دستَر

 .زد کنار صَرتو جلَی از رٍ نَيام ٍ خندید سپًر

 بًرى شها ينری ذٍق ٍ اطالعات از اهلل شاء ان حاال. بَد حد يهین در نن استعداد ٍ نبَغ نًایت_ 
 .کنو نی خَاستگاری جالبتری يای رٍش با بقیٌ، از آیندى در ٍ برم نی
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 خَش برای شرٍعی شد این ٍ سهتش کردم پرت زنین از برف ای تکٌ ٍ کردم درشت رٍ چشهام
 !نا عاشقی صبح اٍلین آغاز ٍ گذرٍنی

 .برفا تَ انداخت رٍ نن حرکت، یٌ با ٍ کرد کشف رٍ نن سنگر سپًر باالخرى برفی، گلَلٌ کلی از بعد

 :زد لب آنیزی تًدید لحن با ٍ نشست رٍم دٍزانَ يو خَدش

 طرفی؟ کی با بدم نشَنت بندی؟ نی گلَلٌ بٌ رٍ نن حاال_ 

 این با. بَد شدى خیس لباسو ٍ بَد زدى یخ سرنا از پشتو. گرفتو دستام تَ رٍ دستاش ٍ خندیدم
 :گفتو يام خندى بین حال

 کنی؟ بارٍنو برف یاد نی دلت سپًـــر؟_ 

 :گفت حرص با ٍ انداخت باال رٍ ابرٍش یٌ

 بیاد؟ نباید نن دل اٍند، دلت تَ چطَر_ 

 از برف کهی يو نن برد، برفا سهت ٍ کشید بیرٍن دستام از رٍ دستاش اینکٌ نحض بٌ ٍ خندیدم
 .زدم چنگ زنین

 رٍ پیراينش ٍ کت پشت از کنٌ، پیادى رٍم رٍ شَنش افکار اینکٌ از قبل ٍ رٍم شد خو خندى با
 .کردم فرٍ لباسش تَ پشت از رٍ دستو تَی برف ٍ کشیدم

 .بَد شدى درشت ای بانزى حالت با چشهاش ٍ بَد شدى خشک لب بٌ لبخند

 نفس باشٌ، اٍندى خَدش بٌ نن خندى با کٌ انگار. خندى زیر زدم بلند صدای با اش قیافٌ دیدن با 
 داد فاصلٌ تنش از کهی رٍ لباسش پشت ٍ کرد صاف رٍ کهرش ٍ کرد فَت نحکو رٍ اش شدى حبس

 .بشٌ خارج ازش برف تا

 .شد بیشتر خندیدنو شدت حرکتش این با
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 .بَدم افتادى زیرش دراز بٌ دراز نن ٍ داشت قرار پًلَم طرف دٍ زانَياش

 بٌ نفسش اینکٌ نحض بٌ. سهتو کرد خو رٍ خَدش حرکت یٌ با کٌ برم در زیرش از آرٍم خَاستو
 .کردم کج رٍ سرم ٍ خندیدم نخَدی خَرد، گَشو

 !شد قلقلکو عقب برٍ_ 

 :کرد بلند رٍ سرش ٍ نشَند گَشو کنار ای بَسٌ

 قلقلکیٌ؟ خانَنو پس_ 

 با ٍ کردم قفل يو بٌ گردنش پشت رٍ دستو. کنو حلقٌ گردنش دٍر رٍ دستو کرد ٍادارم نیرٍیی یٌ
 :گفتو ای بانزى لحن

 .قلقلکیو نن انا دٍنو، نهی رٍ شها خانَم_ 

 .انداخت باال ابرٍ ٍ خندید

 :گفت ٍ کشید سردم يای گَنٌ رٍی رٍ دستش 

 .رسٌ نی ننو نَبت. کن دلبری فسقلی، باشٌ! اینطَر کٌ_ 

 زنان ير از بیشتر حاال نشکیش چشهای. شدم خیرى چشهاش بٌ ٍ نشَندم لبو کنج کَچیکی لبخند
 اجزای بٌ ٍ گرفتو بلندش يای نژى ٍ کشیدى چشهای از نگاى شدى نسخ. درخشید نی ای دیگٌ

 تٌ آخر در ٍ صَرتی لبای صَرتش، با نتناسب ٍ قلهی بینی نرتب، ٍ بلند ابرٍيای. دٍختو صَرتش
 پیشَنیش رٍ حاال کٌ لختی ٍ تیرى نسبتا نَيای. کرد نی خَدنهایی سفیدش پَست رٍی کٌ ریشی
 با ٍ گرفتو دستام تَ رٍ نَياش از ای طرى. برى سهتش ناخَاستٌ دستو شد باعخ بَد، شدى ریختٌ
 .کشیدم آرٍنی جیغ صَرتو، ناگًانی زدن یخ احساس با کٌ بَدم شدى خیرى بًش ذٍق ٍ لذت

 .کردم پاک رٍ صَرتو رٍی يای برف ٍ بردم صَرتو سهت رٍ دستام
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 .اٍند دستو کار حساب سپًر، عهیق خندى ٍ پرشَر صَرت بٌ نگاى با

 :زد لب شد نی بلند رٍم از کٌ يهَنطَر ٍ خندید

 !نانردی برابر در نانردی. شدیو حساب بی حاال_ 

 لب گرفتو نی بَد شدى دراز سهتو کٌ رٍ دستش کٌ يهَنطَر ٍ دادم تکَن تاسف نشَنٌ بٌ سری
 :زدم

 نی داری، رحهی بی دل دی نی نشَن کٌ چیزی خالف بر تَ! کنو نظر تجدید تصهیهو تَ باید_ 
 رٍم؟ ریختی برف دٍبارى چرا لرزم نی سرنا از دارم بینی

 حال يهَن تَ ٍ کرد پاتند آتیش سهت. خَدش بٌ چسبَند رٍ نن ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش
 :زد لب

 .شی نی گرم... اینا ٍ یار بــغل ٍ آتیش کنار ریو نی االن نن، فسقلی نباش نگران_ 

 .نگفتو چیزی ٍ خندیدم

 :زدم لب ٍ دٍختو صَرتش بٌ رٍ گنگو نگاى. کرد نگايو ننتظر ٍ نشست سنگ تختٌ رٍی خَدش

 !دیگٌ تر اٍنَر برٍ چیٌ؟_ 

 رٍ دستش کٌ کنو اعتراض اٍندم. نشَند پاياش رٍی حرکت یٌ با رٍ نن ٍ کشید رٍ دستو لبخند با
 .گذاشت يام سرشَنٌ رٍی رٍ اش چَنٌ ٍ کرد حلقٌ شکهو دٍر

 :کرد زنزنٌ بَد شدى خیرى آتیش يای شعلٌ بٌ کٌ يهَنطَر

 داری؟ حسی چٌ ننی بغل تَ ٍ رسیدی آرزٍت بٌ اینکٌ از_ 

 

 :زدم لب بًت با ٍ کردم گرد رٍ چشهام
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 رٍزی یٌ کردی نی آرزٍ کٌ بَدی تَ این. نیست اینطَر يو اصال!  خدا بٌ تَ داری رٍ خیلی ؟!نن_ 
 .کنی بغلو اینطَری آتیش یٌ کنار

 .کرد تایید افتخار ٍ نفس بٌ اعتهاد با تکذیت، جای بٌ نن برخالف ٍ خندید گلَ تَ

 باشو نن این آرزٍنٌ. ببینهت خَدم کنار عرٍس لباس تَ رٍزی یٌ آرزٍنٌ ننی، آرزٍی تنًا تَ. آرى_ 
 نًربَنت قلب اٍن باشٌ، نن دست تَ دستات آرزٍنٌ یارى، نی لبت رٍ رٍ قشنگ يای لبخند این کٌ
 داشتٌ بچٌ کلی خَاد نی دلو باشٌ؛ نن يای شَنٌ رٍ سرت باشٌ، نن بغل تَ جات باشٌ، نن نال

 رٍ نن يو تَ اینکٌ دينت، از بشنَم کٌ آرزٍنٌ. تر لَس یکی از یکی ٍ باشن دختر يهٌ باید. باشیو
 يَم؟. خَای نی رٍ نن يو تَ داری، دٍست

 دٍ رٍ دستام ٍ سهتش برگشتو بَدم نشستٌ پاياش رٍ کٌ يهَنطَر. نشست لبام رٍ عهیقی لبخند 
 .گذاشتو صَرتش طرف

 :گفتو لبخند با ٍ زدم زل خَشکلش چشهای بٌ

 دٍست نعنی يا لبخند زنن،گايی نی حرف يا چشو گايی یارن، نهی زبَن بٌ کٌ رٍ چیز يهٌ_ 
 دل برای نن انا قاصرى، زبَن از عشق بیان. رسَنن نی عشق یٌ از خبر رفتاريا گايی دن، نی داشتن

 .گو نی تَ

 :دادم ادانٌ بَد شدى قاطی ناز با عجیبی طرز بٌ کٌ آرٍنی صدای با ٍ کردم تر رٍ لبام

 .برام فرستادى رٍ تَ خدا کٌ کردم خدا درگاى بٌ لطفی چٌ دٍنو نهی_ 

 :دادم ادانٌ ٍ فشردم قلبش بٌ کتش رٍی از رٍ دستو

 دٍستت  کٌ دٍنو نی فقط. دادى جا نًربَن دل این تَ رٍ نن خدا کٌ کردم کاری چٌ دٍنو نهی_ 
 .خدا يدیٌ بًترین دارم دٍستت دارم،

 .شدم پیشقدم کٌ بَد نن این بار، اٍلین برای ٍ بردم جلَ رٍ سرم بعد ٍ
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 کهرم بٌ بعد،چنگی ای لحظٌ ٍ گرفت شکل لبش رٍ عهیقی لبخند نشَندم، لباش رٍ کٌ ای بَسٌ با
 .باشن باارزش ٍ شیرین تَنن نی يا بار اٍلین چقدر کٌ گذشت سرم از. کرد يهرايی بايام ٍ زد

 ...داد نهی تلخ يای آیندى از نَید ٍ کرد نی رحو. سپًر ٍ نن عاشق دل بٌ کرد نی رحو خدا کاش ٍ

 

____ 

 

 .اٍنَرى از راى ریو نی اشتباى داریو خدا بٌ بابا شدم، خستٌ سپًر ٍای_ 

 .برداشت بلندتری يای قدم ٍ فشرد دستش تَ رٍ دستو حرفی، يیچ بدٍن ٍ انداخت باال ابرٍ

 .شدم کشیدى دنبالش زیر بٌ سر ٍ کالفٌ

 .اٍندم خَدم بٌ صداش با

 .ببند چشهاتَ_ 

 .سهتش برگشتو نتعجب

 چرا؟_ 

 .فقط ببند تَ_ 

 .بستو رٍ چشهام ٍ برچیدم لب

 . رفتیو جلَ قدم چند ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش

 .شنیدم گَشو کنار درست ٍ پشت از رٍ صداش

 .چشهاتَ کن باز_ 
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 .زد چشهو بٌ برف سفیدی اٍل، نگاى تَ ٍ دادم فاصلٌ يو از رٍ پلکام

 ٍ پًن ربان خَرد، چشهو بٌ کٌ چیزی اٍلین. آٍردم پایین کو کو ٍ گرفتو چشهو جلَی رٍ دستو
 .بَد آٍیزٍن درختی  شاخٌ از کٌ بَد قرنزی

 .ببینو بًتر تا کردم بستٌ ٍ باز کهی رٍ چشهام

 .بَد گرم  نظارى عهیقی لبخند با کٌ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو ٍ برگشتو

 .رفتو جلَ قدنی ٍ زدم ای شکستٌ پا ٍ دست لبخند

 کردى جلب خَدش بٌ رٍ نظرم چیز ير از بیش قرنز ربان اٍن ٍ بَد برف از پَشیدى يا درخت ٍ زنین
 تَ داد نی جَن ٍ بَد شدى خو اطراف بٌ ياش شاخٌ. شدم نزدیک درخت بٌ ای دیگٌ قدم. بَد

 .بسپاری گَش شینن نی رٍش احتهاال کٌ يایی پرندى صدای بٌ ٍ بکشی دراز زیرش آفتابی يَای

 درخت قدنی چند تَ. شد نی تر پررنگ ٍ پررنگ تصَرم شدم، نی نزدیک درخت بٌ کٌ قدم ير با
  بَد آٍیزٍن پَش سفید درخت این ٍ قرنز ربان از کٌ نگینی تک حلقٌ بٌ بًت ٍ لبخند با ٍ ایستادم

 .شدم خیرى

 خیلی داستانا این ٍ برج ٍ کافٌ باشٌ، خاص نهَرى یٌ خَاستگاریو خَاستو نگی بگی يهچین_ 
 .شدى قدیهی

 .کنو ادا رٍ کلهات چطَر ٍ چی دٍنستو نهی ٍ بَد اٍندى بند زبَنو. سهتش برگشتو

 ننتظر انگار. زد زل بًو لبخند با ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش سپًر کٌ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی
 !بَد نن العهل عکس

 خیلی ٍ دٍختو سپًر بٌ بعد ٍ درخت بٌ نگايی نبَد، خَدم دست کٌ آرٍنی خندى با ٍ کردم تر لب
 .بغلش تَ کردم پرت رٍ خَدم ناگًانی

  دنیایی؟ نرد بًترین دٍنستی نی_ 
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 :زد لب بهی ٍ گیرا صدای با ٍ نشَند نَيام رٍی ای بَسٌ ٍ خندید

 .دیگٌ بَد دنیا نرد باید دنیا، خانَم بًترین نقابل در_ 

 .سپردم گَش قلبش صدای بٌ ٍ فشردم اش سینٌ بٌ رٍ سرم. نشست لبو رٍ عهیقی لبخند

 :گفتو حال يهَن تَ ٍ کشیدم ستبرش سینٌ رٍ فرضی يای خط

 جنگل؟ تَ بکشی رٍ نن کٌ بَدی کشیدى نقشٌ اٍل از یعنی! بدجنسی خیلی_ 

 .گفت آرٍنی اٍيَم ٍ کرد نحکو کهرم دٍر رٍ دستاش

 .سهتو کرد خو کهی رٍ سرش

 بگیرى؟ آرٍم نن النصب دل این تا دستت تَ بندازی رٍ حلقٌ اٍن خَای نهی_ 

 :گفتو شیطنت با ٍ خندیدم

 

 !زندگیٌ عهر یٌ حرف! کنو فکر قبلش باید خب_ 

 دستام، رٍ دستاش حرکت با ٍ برد ربان سهت. گرفت دستاش تَ رٍ دستام ٍ کرد نگايو چپ چپ
 .کرد باز رٍ حلقٌ دٍر پاپیَن

 .فشرد دستش تَ رٍ نن دستای دیگٌ، دست با ٍ گرفت دستش تَ رٍ حلقٌ

 :زد لب ٍ انداخت چشهام بٌ عهیقی نگاى

 زنٌ نی فریاد رٍ داشتن دٍست چشهات، خَدت، قَل بٌ ٍقتی! چهَش دخترى گیرم نهی اجازى ازت_ 
 کلهاتٌ؟ ادای بٌ حاجتی چٌ
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 نی دستو تَ کٌ انگشتری ٍ انگشتو بٌ لذت، با ٍ انداخت انگشتو تَ رٍ حلقٌ لبخند، با بعد ٍ
 .دٍخت چشو درخشید

 :زد لب گرفت نی بغلش تَ پشت از رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ بَسید رٍ دستو پشت عهیق ٍ شد خو

 خَشبختی؟ دارى حسی چٌ_ 

 .ببینو رٍ صَرتش تا کردم کج رٍ سرم ٍ گذاشتو بَد شدى حلقٌ کهرم دٍر کٌ دستاش رٍی رٍ دستام

 :زدم لب شیطَن

 دارى؟ حسی چٌ نن داشتن بگی باید شها شهاست، بغل تَ فعال کٌ خَشبختی دٍنو، نهی_ 

 .خندید گلَ تَ

 !زبَن این از انان کٌ آخ_ 

 .نگفتو چیزی ٍ خندیدم

 خَاب یٌ شیرین اتفاقات این تهام نکنٌ زد نی سرم بٌ گايی کٌ طَری بَد، خَب چیز يهٌ چقدر
 باشٌ؟

 .گرفت شکل لبو رٍ عهیقی لبخند خَاستٌ نا ٍ انداختو دستو تَی نگین تک حلقٌ بٌ نگايی

 .رسیدن شیرینٌ چقدر! شدم سپًر نال نن جدی جدی حاال

 .دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو شکهو، صدای با

 :گفت ٍ کرد جدا بغلش از رٍ نن نیل بی

 یٌ بریو بیا کرد؟ نی ٍجَد اعالم نا عاشقی حال ٍ حس ٍسط باید حتها بال، خندق این از انان  _
 .ظًرى تقریبا بخَریو، چیزی
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 .انداختو درخت اٍن بٌ ای دیگٌ نگاى ٍ برگشتو

 :گفتو لب زیر

 شرٍع از ٍ اینجا یارم نی رٍ يانَن بچٌ رٍزی یٌ شٌ، نهی پاک ذينو از ٍقت يیچ داستان این_ 
 کن فکر اصال! نهَنن نصیب بی ناجرا این از يو يانَن نَى نهکنٌ حتی. گو نی براشَن عشقهَن

 .خاص ٍ عام زد زبَن بشٌ کتابا، تَ برى يو تَ ٍ نن اسو

 دیدی؟ چٌ رٍ خدا. شد شاید_ 

 .سفیدى سیٌ شب پایان کٌ راستٌ پس. گرفتو آسهَن سهت رٍ سرم

 ترین خَشبخت رٍ خَدم کٌ اینجایی بٌ برسو حاال، تا شد سپری گذشتٌ بد يای رٍز اٍن تهام
 .فشردم ام سینٌ قفسٌ بٌ رٍ دستام. کنو نی تصَر زنین نَجَد

 .بینو نی دنیا ترین   نًربَن ٍ بزرگترین رٍ خدا نن_ 

 .کشید رٍ دستو ٍ نشست لبش کنج عهیقی لبخند

 .کشیدیو نقشٌ ٍ زدیو حرف آیندى ٍیال،از بٌ رسیدن تا ٍ گرفتیو پیش در رٍ برگشت راى

 .رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ يو نن ٍ شد حهَم رايی ٍیال،سپًر بٌ رسیدن با

 .نبَدم بلد غذایی يیچ حقیقتا چرخیدم، خَدم دٍر

 دادم سفارش جَجٌ پرس دٍ تهاس یٌ با. رفتو بَد کانتر رٍ کٌ کارتی سهت بٌ ٍ کردم فَت رٍ نفسو
 .کنو استفادى اتاق داخل حهَم از تا رفتو اتاق سهت بٌ يو خَدم ٍ

 .شدم حهَم ٍارد ٍ گذاشتو تخت رٍی رٍ لباسام ٍ حَلٌ

 ٍ ریز قطرات بٌ رٍ خَدم ٍ کردم باز رٍ دٍش بنابراین رٍ؛ ٍقتش نٌ ٍ داشتو رٍ ٍان حَصلٌ نٌ
 .سپردم آب درشت
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 یا بَد شَق اشک دٍنو نهی چکید چشهو از کٌ اشکی. رٍ چیز يهٌ کردم نرٍر ٍ بستو رٍ چشهام
 .آٍرد خَدم بٌ رٍ نن انا چی،

 .کنو فکر آیندى ٍ االن بٌ ٍ بشو تلخ يای گذشتٌ بیخیال کردم سعی

 .زدم بیرٍن حهَم از بدنو، ٍ نَيا شستن از بعد

 دلبری عاشقشٌ کٌ کسی نقابل در باید دختر یٌ عادی حالت در. شد کشیدى صَرتیو لباس رٍ نگايو
 نبَد، شبیٌ آدنیزاد بٌ چیزم يیچ نن کٌ اٍنجایی از خب انا کنٌ تن بٌ باز ٍ تنگ يای لباس ٍ کنٌ
 .کردم تنو ستش، بلد آستین با صَرتی پشهالَ شلَار یٌ

 .خَرد نی چشو بٌ اٍل نگاى تَ اش، برجستٌ يای گَش اٍن با لباس رٍی خرگَش عکس

 تَ رٍ نَيام از تار چند ٍ بافتهشَن طرف دٍ از نَيام، کردن شَنٌ از بعد ٍ رفتو تَالت نیز سهت بٌ
 .ریختو صَرتو

 

 رٍ اتاق گلبًی، رژ یٌ ٍ ریز چشو خط یٌ با آخر در ٍ زدم صَرتو ٍ دست بٌ کنندى نرطَب کرم کهی
 .کردم ترک

 .دٍختو شدى چیدى نیز بٌ رٍ نگايو ٍ شدم آشپزخَنٌ ٍارد خرانان خرانان

 :زدم لب  نیز بٌ کَتايی نگاى با ٍ خندیدم بَد،نخَدی شدى خو یخچال تَ کهر تا کٌ سپًر دیدن با

 خجالت؟ یا بخَریو نايار! بابا ای_ 

 :زد لب حال يهَن تَ

 .فسقلی شها بخَر خَای نی کٌ چی ير شهاست، دٍر دٍر_ 

 .بارید نی لحنش از خباجت ٍ شیطنت
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 لب زیر ٍ گزیدم لب صَرت ير در بَد، پًلَ دٍ حرفش ٍاقعا یا بَدم ننحرف زیادی نن دٍنو نهی
 .کردم نحارش بیشعَری

 :گفتو زدم نی ناخَنک زیتَن ظرف بٌ کٌ يهَنطَر ٍ نشستو نیز پشت

 تَ؟ اٍن گردی نی چی دنبال حاال_ 

 .ترشی_ 

 .زد برق يو اسهش آٍردن از حتی چشهام

 .بَدم کردى قایو نخصَص جای یٌ رٍ اٍن نکنن تهَنش يا بچٌ اینکٌ برای بار آخرین یادنٌ

 .یارم نی نن بشین بیا. نیست اٍنجا ؟!گردی نی ترشی دنبال یخچال تَ آخٌ_ 

 .کرد صاف کهر ٍ کند یخچال از دل باالخرى

 ای جانیٌ ٍ شد باز خندى بٌ لبش کو کو ٍ کرد نگايو نات دقیقٌ چند اٍل افتاد، نن بٌ نگايش تا
 .لرزٍند رٍ خَنٌ ستَن چًار بلندش يای خندى بعد،

 !طرفو دبستانی بچٌ با کنو نی حس. نکن تنت اینا از خدا رٍ تَ! نگاى رٍ کَچَلَ نَش! ٍای_ 

 .برچیدم لب ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام

 بیشعَری؟ خیلی داری خبر_ 

 :داد جَاب نقابل در ٍ زد نًربَنی لبخند

 دارى؟ دٍستت خیلی بیشعَر این داری خبر_ 

 .دادم تکَن رٍ سرم لبخند با

 :زد لب ٍ انداخت اطراف بٌ نگايی
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 قشنگی از نردم کجاست؟ ترشی ظرف این حاال_ 

 .کشیدم بیرٍن کابینت تٌ از رٍ ترشی شیشٌ ٍ رفتو يا کابینت سهت بٌ

 .رفتیو نیز سهت بٌ ٍ ریختو ظرف تَ کهی

 .شدم خیرى بَد سرش گاى تکیٌ کٌ دستی ٍ بستٌ چشهای بٌ ٍ نشستو سپًر رٍی بٌ رٍ

 کنٌ؟ نی درد سرت_ 

 .نشست لبش رٍ ای بانزى لبخند ترشی ظرف ٍ نن دیدن با ٍ کرد باز رٍ چشهاش

 .نیست چیزی_ 

 ٍ کشید برنج خَدش برای شدم، نشغَل کَتايی تشکر با يو نن ٍ گرفت سهتو بٌ رٍ برنج دیس
 .خَردیو رٍ نايارنَن خندى ٍ شَخی با

 جهع رٍ سپًر ٍ خَدم چهدٍن تا يا اتاق سهت رفتو يو نن ٍ نَند سپًر عًدى بر يا ظرف شستن
 .کنو

 .رسید نهی ذينهَن بٌ جایی يیچ فعال بعدش برای ٍ بهَنیو اینجا داشتیو نًلت انشب آخر تا

 کنار بلند گلبًی نانتَ یٌ. چیدم چهدٍن تَ رٍ نَندى باقی لباس دست چند ٍ خَدم اتاق تَ رفتو اٍل
 .ای سرنٌ شال ٍ ای سرنٌ جین شلَار یٌ ٍ گذاشتو

 .کشَندم در کنار تا سختی بٌ رٍ چهدٍنو ٍ کردم جهع رٍ لباسا بقیٌ

 افتادى جا یٌ کدٍم ير کٌ يایی لباس بین از رٍ چهدٍنش ٍ رفتو سپًر اتاق سهت بٌ اٍن از بعد
 .کشیدم بیرٍن بَدن

 .زدن غر بٌ کردم شرٍع حال يهَن تَ ٍ کردم تا رٍ يا لباس دٍنٌ دٍنٌ
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 جهع رٍ اینا چجَری نن خب باشن؟ شلختٌ اینقدر باید آقایَن چرا ٍاقعا چرا؟ ٍاقعا چرا؟ آخٌ_ 
 ...کنو؟

 يَای ٍ حال تَ. زدم نی غر لب زیر ٍ چپَندم نی چهدٍن تَ رٍ يا ٍسایل ٍ يا لباس دٍنٌ دٍنٌ
 .برگشتو در سهت بٌ سپًر، آرٍم خندى صدای با کٌ بَدم خَدم

 بزرگ قابلهٌ از کهی دست شک بی کٌ يایی چشو با ٍ شدم خیرى دستش تَی دٍربین بٌ تعجب با
 :گفتو نداشت عزیز

 گیری؟ نی فیلو داری چی برای دستت؟ چیٌ اٍن_ 

 :گفت آٍرد نی پایین رٍ دٍربین کٌ يهَنطَر ٍ خندید

 .دلو عزیز شٌ نی جبت يهسرداریت ٍ ٍظیفٌ انجام اٍلین عنَان بٌ فیلو این_ 

 :زدم لب پال ٍ پخش يای لباس بقیٌ بٌ اشارى با ٍ کردم نحارش ای دیٍَنٌ

 سپًر؟ بَد اتاق ٍضع چٌ این. بشٌ تهَم زٍدتر اینا کن کهک بیا گرفتن فیلو جای بٌ_ 

 .اٍند نن سهت بٌ ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 از. نن فسقلی نزن غر دیگٌ تَ زنن، نی غر سرم سپیرا ٍ نانان کافی اندازى بٌ خدا، رٍ تَ بیخیال_ 
 .الال بریو پاشَ. بکش دست يو اینا

 .انداخت تخت رٍی رٍ نن حرکت یٌ با ٍ کرد حلقٌ بازٍيام دٍر رٍ دستش حرف، این پی در ٍ

 

 تنش از رٍ پیراينش ٍ تخت سهت اٍند يو سپًر کٌ پایین برم تخت از خَاستو. شد خالی دلو تٌ
 .آٍرد در

 .بَد کردى قفل نغزم. شدم خیرى اش برينٌ بدن بٌ نبًَت ٍ نات
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 کٌ بگو چطَر دٍنستو نهی. سهتش برگشتو ٍ پریدم قد یٌ تخت، رٍ سپًر نشستن نحض بٌ
 يو کنار رٍ کلهات سختی بٌ انا بَد اٍندى بند زبَنو شک ٍ خجالت شدت از. حرفو از نشٌ ناراحت
 .نشَندم

 .تَ بخَاب...  تَ. یاد نهی خَابو نن... خَا نن... نن... چیزى_ 

 سر کرد ٍادار رٍ نن سپًر آرٍم صدای کٌ بردارم قدم از قدم خَاستو ٍ برگشتو حرف این دنبال بٌ
 .سهتش برگردم ٍ بایستو جام

 .کشید رٍ دستو ٍ نشست لبش رٍ نحَی لبخندی دید، رٍ صَرتو تا

 .افتادم تخت رٍ خَدش کنار

 ندت این تَ کٌ بَد چیزی تهام این! بگو درٍغ تَنستو نهی کٌ خَدم بٌ. انداختو پایین رٍ سرم
 ٍ خجالت شدت از االن انا رفتو نی خَاب بٌ خَبی رٍزای يهچین یاد بٌ شبا ٍ کردم نی تصَر

 !بَد رفتٌ یادم از چیز يهٌ سردرگهی

 .نالید گَشو بٌ رٍ بینیش ٍ صَرتو تَ شد خو

 عزیزی؟ برام چقدر کٌ دٍنی نی_ 

 :داد ادانٌ اٍن ٍ دادم قَرت  صدا ٍ سر پر رٍ دينو آب

 نٌ؟ نگٌ دارم؟ دٍستت چقدر کٌ دٍنی نی_ 

 :داد ادانٌ کٌ دادم تکَن تاکید نعنی بٌ رٍ سرم

 .عزیزم کنو نهی اذیت رٍ يستن عزیز برام کٌ کسایی يیچَقت نن_ 

 :داد ادانٌ ٍ زد کنار صَرتو رٍی از رٍ نَيام
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 خانَم خَام نهی ازت يیچی االن نن ؟!نعذبی کنو نی احساس چرا کشی؟ نی خجالت نن از_ 
 .باش راحت نن پیش پس! یارم نهی پایین اینقدر رٍ ارزشت يیچَقت. نن

 رٍ خجالتت این پس. کنو نهی ٍلت يو دقیقٌ یٌ يهینٌ، ٍضع بیان يا خانَادى کٌ ٍقتی تا االن از
 خب؟. بیَفتٌ بینهَن اتفاقی نیست قرار. نباش نعذب نن پیش ٍ کنار بذار

 .بردم پناى آغَشش بٌ ٍ دادم تکَن دٍبارى رٍ سرم

 بلند رٍ سرم کهی ناخَاستٌ، نن ٍ نشَند نَيام رٍی ای بَسٌ. کرد حلقٌ دٍرم رٍ دستش ٍ خندید
 .بَسیدم رٍ اش ترقَى استخَان کنار جایی یٌ ٍ کردم

 .کَتاى ٍ بلند اینبار. خندید

 !يستیا کنی گَش حرف کَچَلَی نَش_ 

 

 ••• سپًر# •••

 

 بدن آرٍنش يای نفس ٍ بَد پیچیدى سرم تَ تنش عطر. دٍختو چشو خَابش غرق صَرت بٌ
 !برازندشٌ" کَچَلَ نَش" کٌ الحق. انداختو کَچیکش جحٌ بٌ نگايی.کرد نی نَازش رٍ ام برينٌ

 .کردم نزدیکش خَدم بٌ بیشتر ٍ پیچَندم دٍرش رٍ دستو

 از تر جالب خَابش غرق ٍ آرٍم قیافٌ تهاشای انا بَد اٍندى درد بٌ دیشب خَابی بی از سرم
 .اٍند نظرم بٌ خَابیدن

 .بَد عصر شش ساعت. انداختو ساعت بٌ نگايی
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 بردم چهدٍنارٍ ٍ گذاشتو چای. کردم جهع رٍ لباسام باقی ٍ اٍندم پایین تخت از صدا ٍ سر بدٍن
 .پایین

 بیاد؟ دلش کٌ کیٌ انا کنو بیدارش تا رفتو اتاق سهت بٌ

 سابقو؟ سپًر يهَن نن. کشیدم نَيام بٌ دستی. انداختو نگاى خَدم بٌ ٍ آینٌ سهت رفتو

 !باشو؟ شستٌ ظرف نن شٌ نی باٍرش کی. نشست لبو رٍ لبخندی انرٍز نايار یادآٍری با

 .دٍختو بًش رٍ نگايو یگانٌ صدای با

 .نالید نی رٍ چشهاش شدى نشت يای دست با ٍ بَد نشستٌ تخت رٍ

 .خندیدم

 .شد رٍشن عالو خنگ دٍبارى

 .سالم_ 

 .خَاب ساعت_ 

 :کرد کج رٍ سرش ٍ انداخت بیرٍن يَای بٌ نگايی

 خَابیدم؟ خیلی_ 

 .انداختو ساعتو بٌ نگايی ٍ کردم بلند رٍ دستو نچ

 خیلی از بیشتر یکو بَدی، خستٌ_ 

 .کرد حلقٌ گردنو دٍر رٍ دستاش ٍ ایستاد پشتو. پایین اٍند تخت از ٍ برچید لب

 . باال پرید تعجب شدت از ابرٍيام جفت

 کردی؟ نی چیکار_ 
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 .کردم حلقٌ کهرش دٍر رٍ دستو نتقبال ٍ سهتش برگشتو

 .کنیو حرکت ٍ بشی بیدار تَ بَدم ننتظر فقط. آنادست چیز يهٌ_ 

 .کرد غنچٌ رٍ لباش ٍ داد تکَن سری

 اش گَنٌ ٍبٌ کردم بلند رٍ دستو. رسَند نی جنَن نرز بٌ آخر در رٍ نن غیرارادی يای دلبری این
 .کشیدم

 حاال؟ ریو نی کجا_ 

 :زدم لب ٍ کشیدم رٍ لپش

 .بًت گو نی فعال، شَ آنادى برٍ شها_ 

 گرفت فاصلٌ قدم چند ٍ گفت باالیی بلند چشـــو ٍ زد لبخندی نتقابال

 

 اتاق از بیام، خَدم بٌ اینکٌ از قبل ٍ نشَند ام گَنٌ رٍ ای بَسٌ سریع، خیلی ٍ برگشت آخر لحظٌ انا
 .زد بیرٍن

 نهی باٍرم تَ. دادم تکَن سر خندى با ٍ کشیدم ام گَنٌ بٌ رٍ دستو. نشست لبو رٍ عهیقی لبخند
 !قشنگی تغییر چٌ. باشٌ بَسیدى رٍ ام گَنٌ االن پیش ساعت چند خجالتی دختر اٍن گنجید

 

 .کردم عَضشَن ٍ رفتو لباسام سهت بٌ

 .رفتو بیرٍن اتاق از دادم حالت بًش اینکٌ از بعد ٍ کشیدم نَيام بین دستی

 .دٍختو چشو اش قیافٌ بٌ نبًَت ٍ نات دیدنش با. شد باز يو یگانٌ اتاق در لحظٌ يهَن
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 .بَد کردى تغییر نظرم از کلی يو کو آرایش يهین با بَدنش، دیدى آرایش بدٍن کٌ بس از

 .دار طرح ای سرنٌ شال یٌ ٍ ای سَرنٌ جین شلَار با بَد تنش بلندی جلَباز نانتَ

 آزادانٌ رٍ رسید نی بازٍش تا تقریبا کٌ رٍ نَياش بقیٌ ٍ بَد ریختٌ صَرتش تَ چتری رٍ نَياش
 .بَد ریختٌ دٍرش

 .کردم طی رٍ نَندى باقی قدم چند ٍ اٍندم خَدم بٌ سرش کردن کج با

 :گفتو ٍ کردم حلقٌ کهرش دٍر رٍ دستو

 خانَنو؟ دارى عَاقب زیادی خَشکلی کٌ جریانی در_ 

 .کرد حلقٌ گردنو دٍر رٍ دستش ٍ شد بلند پاياش پنجٌ رٍ ٍ خندید

 .بپردازم رٍ عَاقبی ير تَ خاطر بٌ حاضرم نن_ 

 احاطٌ نشکی رنگ از ای حالٌ قاب تَ درشتش يای چشو. شدم خیرى نايش عین صَرت بٌ لذت با
 .بَدن انداختٌ سایٌ چشهاش رٍی بلندش يای نژى ٍ بَد شدى

 .فشردنش خَدم بٌ قبل از تر نحکو

 :زدم لب ٍ صَرتش تَ کردم خو رٍ سرم

 کاری کٌ دادم نهی قَل بًت خَاب قبل شٌ نی زیاد اینقدر دلبریت خَاب، یٌ با دٍنستو نی اگٌ_ 
 !باشو نداشتٌ کارت بٌ

 .کرد پنًَن ام سینٌ تَ خجالت با رٍ سرش ٍ گزید لب

 تَ بکشی، آغَش بٌ رٍ خَشبختی کٌ قشنگیٌ حس ٍاقعا. صدا بدٍن ٍ دل تٌ از ای خندى. خندیدم
 .کنی زندگی نَياش تار بٌ تار با ٍ بکشی نفس عهیق رٍ بَش بچلَنیش، بغلت

 .شد بلند گَشیو زنگ صدای کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ نشَندم نَياش رٍ ای بَسٌ
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 .کشیدنش بیرٍن جینو شلَار جیب از

 .نشست لبو رٍ عهیقی لبخند انیر شهارى دیدن با

 .کردم نزدیک گَشو بٌ رٍ گَشی ٍ کردم ٍصل رٍ تهاس

 .سالم_ 

 .رسَندى گَشو بٌ خبرایی یٌ باد. ٍفا بی سپًر آقا سالم_ 

 :گفتو جَابش در ٍ نشست لبو رٍ لبخندی

 . داداش شدم گرنت پرسی احَال شرنندى  _ 

 :زد لب ٍ خندید

 اٍندی کٌ بدی نن بٌ ندا یٌ نباید تَ ببینو،. شو نی خبر با يو حالت از اینجا بیای فردا ٍقتی_ 
 ناحسابی؟ نرد اینَرا

 لب بَدم شدى خیرى کنجکاٍش ٍ گرد چشهای بٌ کٌ يهَنطَر ٍ فشردم دستو تَ کهی رٍ یگانٌ کهر
 :زدم

 ...سح پیشتَن، بیام کٌ نشد. داداش داشتیو فیلهبرداری_ 

 :گفت ٍ حرفو ٍسط پرید

 گَشهالی یٌ ببینتت سحر. ننتظرتو نايار فردا کنی، نن خرج نسخرى دالیل این از نیست الزم_ 
 .کنی نی جان نَش حسابی

 .خندیدم

 خَبٌ؟ سحر_ 
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 نچ کٌ برى خَاست ٍ اٍند بیرٍن بغلو از. يو تَ رفت یگانٌ يای اخو سحر اسو آٍردن زبَن بٌ با
 .کردم قفلش خَدم بغل تَ پشت از ٍ گرفتو رٍ دستش

 گذاشتو، یگانٌ شَنٌ رٍ سرم اینکٌ نحض بٌ نن کٌ طَری. داد رخ کَتايی خیلی ندت تَ اینا يهٌ
 .شد بلند انیر صدای

 اصال؟ کجایی. خَبٌ اٍنو_ 

 . انداختو اطراف بٌ نگايی

 . بیرٍن زنیو نی ٍیال از داریو_ 

 نیستی؟ تنًا نگٌ زنیو؟ نی! عٌ_ 

 .کرد کج رٍ سرش ٍ داد نشَن ٍاکنش سریع کٌ نشَندم یگانٌ گَش اللٌ بٌ ای بَسٌ

 . نشست لبو رٍ خبیحی لبخند

 .دادم رٍ انیر جَاب ٍ نشَندم گَشش رٍ ای دیگٌ بَسٌ

 .دخترعهَنو با_ 

 :گفت آرٍنی صدای با ٍ کرد نکخ

 یگانٌ؟_ 

 :زد لب ٍ تر پایین آٍرد رٍ صداش کٌ کردم زنزنٌ لب زیر اٍيَنی

 .اینجا بیاید االن يهین اصال کنٌ؟ نی پیدا حالی چٌ بفًهٌ سحر اگر دٍنی نی! ٍای گی؟ نی جدی_ 

 

 :گفتو حرصی ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام
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 حلٌ؟. پیشتَن یایو نی فردا. باشو تنًا خانَنو با جانَی اطالع تا خَام نی! شَ خفـــٌ_ 

 :دادم فاصلٌ گَشو از کهی رٍ گَشی کٌ زد داد طَری

 ...کٌ تَ سپًر؟ گی نی چی خانَنت؟_ 

 :گفتو نیشخند با ٍ حرفش ٍسط پریدم

 خداحافظ. زدی زنگ نرسی. رسَنو نی سالم باشٌ باشٌ. باش خَدت نَاظب يو تَ. باشٌ_ 

 .کردم قطع رٍ تهاس انیر، يای گفتن سپًر سپًر ٍ اعتراض نقابل در ٍ

 با رٍ ٍقتو کٌ داشت انتظار بَدم تنًایی يهچین ننتظر ندت اینًهٌ کٌ ننی از شد نهی ٍاقعا خب
 .بگذرٍنو انیر زدنای غر ٍ يا حرف

 

 .اٍندم خَدم بٌ بغلو، تَ یگانٌ يای تکَن با

 بلندش زنین از حرکت یٌ با کٌ بگیرى فاصلٌ ازم بتَنٌ تا فشرد ام سینٌ بٌ رٍ دستش ٍ سهتو چرخید
 .شد گو نن يای قًقًٌ تَ بلندش جیغ. کردم

 .نخَرى صَرتو بٌ تا کردم کج کهی رٍ سرم نشتش، سبک يای ضربٌ نقابل در خندى با

 .زنین بذار ننَ سپًر_ 

 :زد داد ٍ کَبید بازٍم بٌ نحکهی نشت چَن آٍرد نی در رٍ حرصش بیشتر لبو رٍ لبخند انگار

 زنها نی جیغ. پایین بیــــار ننَ_ 

 .کردم نی تر نحکو کهرش دٍر رٍ دستو کٌ يهَنطَر ٍ خندیدم

 فسقلی؟ کنی نی داری این از غیر کاری االن نگٌ_ 
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 .يو تَ کشید رٍ اخهاش

 .زنین بذار ننَ. نیستو فسقلی نن_ 

 .شد بلند دٍبارى صداش يا، پلٌ بٌ رسیدن با

 .پایین ننَ بیار. سپًر افتو نی_ 

 کَتاى، جیغ یٌ با کٌ کردم شل کهرش دٍر رٍ دستو کهی پلٌ اٍلین سر ٍ خندیدم! ترسیدى خانو پس
 يام شَنٌ لرزش احساس با. پیچَند کهرم دٍر رٍ پاياش ٍ کرد حلقٌ گردنو دٍر رٍ دستش سریع
 :غرید ٍ کَبید بازٍم بٌ نحکهی نشت

 .کٌ ندارى خندى. کَفت_ 

 داری؟ يو بزن دست   پس_ 

 :گفت حرصی ٍ کَبید بازٍم بٌ تری نحکو نشت اینبار

 داری؟ نشکلی. دارم. آرى_

 .فرستادم بیرٍن آى با رٍ عهیقو نفس

 دم اینکٌ نٌ خَاد، نی عشق خَاد، نی نحبت نرد. فًهی نی رٍ نشکلش آٍردم يٍَ سرت ٍقتی_ 
 !بخَرى نشت فسقلی نَجَد یٌ از دقیقٌ بٌ

 .انداخت نگاى صَرتو بٌ ٍ کرد بلند رٍ سرش پلٌ، آخرین بٌ رسیدن با

 .داشت قرار يهدیگٌ نقابل صَرتانَن ٍ بَد شدى بلند قدش بَد، نن بغل تَ کٌ اٍنجایی از

 .کرد نگاى صَرتو بٌ اخو با

 بزنهت؟ چقدر ير حقتٌ دیدی سرم؟ یاری نی يٍَ کٌ_ 
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 .کاشتو سفیدش ٍ سرخ گَنٌ رٍ ای بَسٌ ٍ خندیدم

 .بَد شدى بانزى پیش از بیش اش قیافٌ ٍ بَد ریختٌ بًو چتریاش

 :گفتو ٍ زدم بینیش بٌ ای ضربٌ

 دیٍَنٌ؟ بشٌ تَ بیخیال یاد نی دلش کی آخٌ_ 

 تَ کشید رٍ اخهاش دٍبارى دٍخت، چشو سقف بٌ جانیٌ چند اینکٌ از بعد ٍ کرد نازک چشهی پشت
 :گفت طلبکار ٍ يو

 کیٌ؟ سحر_ 

 با ٍ نشدم زبَن این جلَدار کردم کاری ير انا، نیارم در رٍ حرصش دٍبارى، خندیدن با تا گزیدم لب
 :زدم لب خباجت

 !يستی کٌ يو فَضَل_ 

 :کرد زنزنٌ لَس ٍ برچید لب

 !سپًــــــر_ 

 .کنو تشبیًش نلَس گربٌ یٌ بٌ تَنستو فقط لحظٌ اٍن نن ٍ

 .نشستو يا کاناپٌ رٍ بَد، بغلو تَ یگانٌ کٌ يهَنطَر ٍ انداختو باال شَنٌ

 .دٍستهٌ خانَم   سحر،_ 

 :پرسید دٍبارى دٍجانیٌ یکی از بعد ٍ گفت کشداری آيان

 خَنشَن؟ بریو خَایو نی فردا_ 

 :گفت ٍ کرد کج رٍ سرش کٌ کردم زنزنٌ اٍيَنی
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 نریو؟ شٌ نهی. شناسهشَن نهی کٌ نن_ 

 .چرخَندم حدقٌ تَ رٍ يام چشو

 .خب زنیو نی حرف راجبش بعد بشٌ، فردا بهَن_  

 :دادم ادانٌ شیطنت با ٍ کشیدم گَشش بٌ رٍ دستو

 .حساسی گَشت رٍ بَدی نگفتٌ اینا؛ بیخیال_ 

 :زد لب ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو

 

 بدم؟ تَ دست ضعف نقطٌ ام دیٍَنٌ نگٌ_ 

 .ناسید دينو تَ حرف اف، اف صدای با کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 :زد لب ٍ پرید پایین پايام رٍ از سریع یگانٌ

 کیٌ؟_ 

 .کردم باز رٍ در اشراقی آقای دیدن با ٍ رفتو اف اف سهت بٌ

 :گفتو یگانٌ بٌ رٍ

 .بریو بیا کن درست شالتَ_ 

 .رفتو بیرٍن خَنٌ از چهدٍنا، ٍ سبد برداشتن از بعد يو نن ٍ گفت ای باشٌ

 .کردم قفل رٍ در ٍ اٍند بیرٍن يو یگانٌ

 .رفتیو پیادى در جلَی تا بنابراین بَدم بردى بیرٍن رٍ ناشین
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 جنگل اٍن ٍ ٍیال اٍن از دادم، تحَیلش رٍ کلیدا اینکٌ از بعد ٍ کردیو علیک ٍ سالم اشراقی آقای با
 .شدیو دٍر

 .چرخیدیو خیابَنا تَ ای دقیقٌ چند

 ریو؟ نی کجا حاال_ 

 .انداختو باال شَنٌ

 .دیگٌ يتل ریو نی خب،_ 

 .سهتو برگشت سریع

 !بگیریو جدا اتاق تا دٍ نجبَریو کٌ اینطَری يتل؟ بریو_ 

 .سهتش برگشتو ٍ انداختو باال ابرٍ

 :گفتو بگیرم رٍ ام خندى جلَی کردم نی سعی کٌ شیطنت،طَری با

 شدی؟ ٍابستٌ بًو اینقدر کو ندت این تَ_ 

 .کرد نًهَنو ای غرى چشو ٍ گزید لب دادى، سَتی انگار کٌ طَری

 !بًت نیَندى يو خَبی. بری بین از نن دٍری از نخَاستو فقط. نیست اینطَر يو اصال_

 .خندیدم

 .گی نی درست تَ باشٌ،_ 

 .کرد نازک چشهی پشت

 :گفتو ٍ فشردم دستو تَ رٍ دستش لبخند با

  تلف شها دٍری از نن اینکٌ برای حاال_ 
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 بانَ؟ کنید نی پیشنًاد رٍ کجا نشو

 .انداخت باال شَنٌ نًایت در ٍ کشید اش چَنٌ بٌ دستی

 .اٍنجا رفتیو نی تا آٍردم نی رٍ نانان خَنٌ کلید کاش فقط. رسٌ نهی ذينو بٌ جایی_ 

 :زد لب کٌ دٍختو بًش رٍ نتعجبو نگاى

 .دیگٌ کردیو نی زندگی اینجا نا خب. نریهٌ نانان ننظَرم_ 

 :گفتو ٍ انداختو باال ابرٍیی

 .بزنی حرف برام گذشتٌ از باید رٍزی یٌ باشٌ یادت_ 

 .نشست لبش رٍ ای نیهٌ ٍ نصف لبخند. لرزید دستو تَ دستش حرفو، این با

 .بعد برای باشٌ. نگفتو چیزی انا شدم خیرى نیهرخش بٌ نشکَک

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 کنار کٌ ای بچٌ پسر با تا بَد رفتٌ سپًر ٍ بَدم نشستٌ ناشین صندلی پایین کٌ بَد ای دقیقٌ چند
 .کنٌ صحبت بَد ایستادى خیابَن

 پسربچٌ این آدرس جَ، ٍ پرس کلی از بعد ٍ بگیریو دیگٌ ٍیالی یٌ شد قرار نن، پیشنًاد اساس بر
 .دادن بًهَن رٍ

 .کردم بلند رٍ سرم ناشین، در شدن باز با

 :گفت ٍ کرد باز رٍ نیشش نن دیدن با سپًر
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 فسقلی؟ چطَری_ 

 .کردم نًهَنش ای غرى چشو

 داری؟ نهی بر دست يو ٍضعیت این تَ_ 

 :زد لب چرخَند نی دستش تَ رٍ فرنَن کٌ يهَنطَر ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 !رايٌ بٌ رٍ کٌ چیز يهٌ ٍضعیت؟ کدٍم_ 

 :غریدم ٍ کردم نگايش چپ چپ

 !گفتو نی يهینَ بَدم نشستٌ نرم ٍ گرم صندلی یٌ رٍ اگٌ ننو_ 

 :سهتو کرد کج رٍ سرش ٍ خندید

 نخَان، شناسنانٌ کٌ بگیرم ٍیال بیایو گفتی. دیگٌ بَد خَدت پیشنًاد این! نسازیا ٍ اٍندی_ 
 نسئَلیت با کٌ يو حاال حرفٌ، کلی تًش ٍ شناسن نی رٍ نا يهٌ بریو يو با اگٌ گفتی بعدش
 زنی؟ نی غر نن جَن بٌ زیر اٍن رفتی خَدت

 .گرفتو ازش رٍ

 .يو تَ حاال خب_ 

 ٍ بَد گَشو کنار دقیقا باند. کرد بلند رٍ صداش ٍ برد پخش سهت رٍ دستش قصد، از ٍ زد لبخندی
 .کَبید نی سرم تَ بیسش صدای

 -_- نکنو تالفی اگٌ نیستو یگانٌ. گذاشتو گَشام رٍی رٍ دستام حرص با

 

 :زدم لب ناشین ایستادن با
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 رسیدیو؟_ 

 .داد تکَن نٌ نشَنٌ بٌ رٍ سرش

 .یام نی زٍد. بگیرم شام رم نی_ 

 .دٍختو چشو در شدن بستٌ ٍ باز بٌ ٍ برچیدم لب

 رٍ سرم سریع پسر، ریز چشهای ٍ خیرى نگاى دیدن با کٌ کنو نگاى اطراف بٌ تا کردم بلند رٍ سرم کهی
 .قاپیدم

 !عجب

 کٌ بندازى حرکت بٌ رٍ ناشین خَاست ٍ گذاشت صندلی رٍ رٍ يا پیتزا. اٍند سپًر دقیقٌ چند از بعد
 .زد خشکش

 سهت؟ این یاد نی دارى چرا این. آخ آخ_ 

 .نشدم کسی نتَجٌ انا کشیدم گردن

 :پرسیدم

 کی؟_ 

 .ٍیالییٌ پسر يهین_ 

 .ایستاد در جلَی ٍ شد پیادى ناشین از بگو، چیزی بدى نًلت اینکٌ از قبل ٍ

 جانو؟_ 

 .شدم نتَجٌ سختی بٌ انا نبَد ٍاضح پسرى صدای

 .ناشینتَن تَ اٍندى دزد کنو فکر سپًر آقا_ 
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 .رسید گَشو بٌ سپًر نتعجب صدای

 نگٌ؟ چیشدى پسر؟ بَد کجا دزد دزد؟_ 

 :گفت ٍ کرد نن ٍ نن کهی

 اٍنجا کسی شاید گفتو. خَرد تکَن ناشین جلَی چیزی یٌ شدی پیادى کٌ شها کردم احساس آخٌ_ 
 .نشستٌ

 .بپَشَنٌ رٍ اش خندى تا کشید لبش بٌ دستی ٍ نن سهت برگردٍند رٍ سرش سپًر

 :گفت ٍ پسرى سهت برگشت عادی خیلی جانیٌ نیو از بعد

 .ناشین تٌ انداختهش کرد، شیطَنی گربهٌ،. نیست دزد_ 

 گربٌ؟ گفت نن بٌ. کردم ينگ

 .نشدم حرفشَن باقی نتَجٌ

 

 :گفتو بلندی صدای با ٍ کَبیدم پاياش بٌ نشتی ناشین، تَ نشست سپًر اینکٌ نحض بٌ

 آرى؟. ام گربٌ نن کٌ_ 

 لب بَد تَش خندى نَندى تٌ کٌ صدایی با. نبَد نَفق خیلی انا بگیرى رٍ اش خندى جلَی کرد سعی
 :زد

 گفتو؟ نی چی خب. رسید ذينو بٌ يهین فقط یگانٌ جَن بٌ_ 

 .چرخَندم ای دیگٌ سهت رٍ سرم ٍ برچیدم لب

 :گفت خندى با. کشید رٍ لپو ٍ شد خو
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 .حاال نکن اینجَری رٍ ات لَچٌ ٍ لب_ 

 :زدم لب کشیدم نی بغل بٌ رٍ زانَيام کٌ يهَنطَر ای، بانزى لحن با ٍ انداختو باال رٍ سرم

 .خَام نهـــی_ 

 .ریخت يو بٌ رٍ نَيام ٍ خندید

 !نن خانَم دیگٌ بَد خَدت پیشنًاد این خب. بیخیال_ 

 :گفتو نداشت جیغ از کو کٌ صدایی با ٍ سهتش شدم براق

 يان؟ باشو؟ گربٌ کٌ دادم پیشنًاد کی نن_ 

 کٌ طَری. شد بیشتر حرصو کارش، این با. کنٌ پنًَن رٍ اش خندى تا کشید لبش گَشٌ بٌ دستی
 .کَبیدم شکهش بٌ نحکهی نشت ٍ سهتش پریدم باشن کردى رٍشن آتیش زیرم انگار

 بخندم؟ بًت بشینو ٍ زرافٌ بگو بًت ننو خَبٌ. نخـــند اینقدر_ 

 .زد زل بًو گرد يای چشو با ٍ شد قطع اش خندى ناگًانی طَر بٌ

 .بخندم صَرتش حالت بٌ کٌ بَد نن نَبت اینبار

 :گفتو خندى با

 گو؟ نی درٍغ نگٌ چیٌ؟_ 

 :زد لب انداخت نی حرکت بٌ رٍ ناشین کٌ يهَنطَر جادى، بٌ نگايی با ٍ کرد کج رٍ لباش

 .خانو یگانٌ زنٌ نهی حرف اینجَری باالسرش آقا با آدم_ 

 .آٍردم در رٍ اداش ٍ کردم کلفت رٍ صدام

 .سپًر آقا زنٌ نهی حرف اینجَری يو خَنش خانَم با آدم_ 
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 :گفت ٍ خندید

 آرى؟! خَنٌ خانَم کٌ_ 

 .کرد زنزنٌ لب زیر ای باشٌ ٍ خندید کٌ دادم تکَن نحبت نشَنٌ بٌ رٍ سرم

 :زد لب شد نی پیادى کٌ يهَنطَر ناشین، ایستادن با

 .بیام تا بهَن. رسیدیو_ 

 .شد پیادى بعد ٍ

 .زدم ناخَنک پیتزايا بٌ کهی ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 .کرد دراز سهتو رٍ دستش ٍ کرد باز رٍ نن سهت در سپًر دقیقٌ، چند از بعد

 .رفت. بیرٍن بیا_ 

 .شدم خارج نخفیگايو از ٍ گذاشتو دستش تَ رٍ دستو

 .کرد جلب رٍ نظرم باالش طبقٌ بزرگ تراس چیز، ير از بیشتر. انداختو خَنٌ سفید نهای بٌ نگايی

 .رفتو گلش پر باغچٌ ٍ يا درخت سهت بٌ لبخند با

 دادى يا درخت بٌ خاصی زیبایی پرتقال، درخت يای شکَفٌ ٍ بَد پیچیدى حیاط تَ شببَ گل عطر
 .بَد

 .کردم کج کهی رٍ سرم ٍ سپًر سهت برگشتو

 !قشنگٌ خیلــی_ 

 نن کٌ يهَنطَر ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش. اٍند سهتو بٌ ٍ برداشت ناشین تَ از رٍ پیتزايا
 :زد لب کرد نی يدایت ٍرٍدی سهت بٌ رٍ
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 تَ؟ از تر قشنگ_ 

 .شدم جهع خَدم تَ خجالت از ٍ کردم نازک چشهی پشت

 :گفت ٍ خندید گلَ تَ کارم این با

 !کرد گل بازیش خجالت این باز_ 

 .کَبیدم بازٍش بٌ نحکهی نشت ٍ خندیدم

 :زد غر ٍ نالَند رٍ دستش کار این با

 !دارى يو زٍری چٌ فسقلی_ 

 :گفتو ٍ زدم رٍش بٌ نهایی دندٍن لبخند

 !تَ کردن ادب برای بًو دادى رٍ دست ضرب این خدا. يست کٌ يهینٌ_ 

 :گفت کرد نی باز رٍ ٍرٍدی در کلید با کٌ يهَنطَر ٍ انداخت باال ابرٍ

 عاشقی اٍندیو خبرى؟ چٌ... ٍ کردن ادب ٍ دست ضرب ٍ زرافٌ! شنَم نی جدید چیزای! بٌ بٌ_ 
 .کَچَلَ کٌ نیست جنگ کنیو،

 :گفتو رفتو نی آشپزخَنٌ سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ برچیدم لب

 !خب کَچَلَ نگَ بًو اینقدر سپًر؟_ 

 .گذاشت آشپزخَنٌ داخل نیز رٍی رٍ يا غذا ٍ خندید

 :گفت شیطنت با. سهتو شد خو ٍ داد تکیٌ نیز بٌ رٍ دستش یٌ

 ظریفی کال... خب کَتايترى، نن از قدت ننٌ، دست نصف دستات نیستی؟. دیگٌ کَچَلَیی خب_ 
 کنو؟ کارت چی دیگٌ
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 :داد ادانٌ کٌ کردم ریز رٍ چشهام حرص با

 ير احتهال حال ير بٌ. شد عَض نظرم شاید ندیدم، دیگٌ جايای نن البتٌ نگٌ؟ گو نی درٍغ_ 
 .يست چیزی

 .بپیچٌ آشپزخَنٌ تَ بلندش قًقًٌ شد باعخ کٌ کردم گرد رٍ چشهام ننظَرش، درک با

 لب شد نی خارج آشپزخَنٌ از کٌ يهَنطَر بعد ٍ کاشت لبو رٍ نحکهی بَسٌ ٍ صَرتو رٍ شد خو
 :زد

 .کن آنادى رٍ شام نیز يو تَ کنو عَض رٍ لباسام نن تا_ 

 :گفتو برسٌ گَشش بٌ کٌ بلندی صدای با ٍ کردم نگاى خالیش جای بٌ

 کنو؟ آنادى نــــن_ 

 .رسید گَشو بٌ دٍری نسبتا فاصلٌ از صداش

 !ٍرٍجک ندارى کاری کٌ لیَان ٍ نَشابٌ ٍ پیتزا چیدن نبَدی؟ خَنٌ خانَم شها نگٌ_ 

 .رفتو آشپزخَنٌ ٍرٍدی بٌ ای غرى چشو

 .برداشتو سرم از يو رٍ شالو ٍ کشیدم بیرٍن تنو از رٍ نانتَم

 .رفتو نیز سهت بٌ بعد ٍ کردم نرتب رٍ نَيام

 تا گذاشتو رٍ پیتزايا ناگًانی، تصهیو یٌ طی ٍ دٍختو نایکرٍفر بٌ رٍ نگايو. بَدن کردى یخ پیتزايا
 .بشٌ گرم

 

 رٍم بٌ رٍ يو سپًر. نشستو يا صندلی از یکی رٍ ٍ گذاشتو نیز رٍ رٍ پیتزايا سپًر، اٍندن با
 :زد لب نیز دیدن با ٍ نشست
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 .خَنٌ خانَم نکنٌ، درد شها دست_ 

 .شدیو غذا نشغَل بعد ٍ گفتو جَابش در لب زیر کنهی نی خَايش

 :گفتو سپًر بٌ خطاب ٍ دادم قَرت رٍ دينو داخل نحتَا دقیقٌ چند از بعد

 یان؟ نی کی بقیٌ ٍ خاتَن_ 

 :زد لب کَتايی نکخ با ٍ کشید سر رٍ اش نَشابٌ از کهی

 چطَر؟. بعدش شب يو شاید. شب فردا_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .يهینطَری_ 

 :پرسیدم دٍبارى دقیقٌ چند از بعد

 سپًر؟_ 

 .شد خیرى چشهام بٌ ٍ کرد بلند رٍ سرش

 جانو؟_ 

 :پرسیدم دٍبارى ٍ زدم لبخندی

 بَد؟ چی اسهشَن گفتی چجَرین؟ خَنشَن، ریو نی فردا کٌ دٍستت این_ 

 :گفت ٍ داد قَرت يو رٍ پیتزاش تیکٌ آخرین

 .نًربَن ٍ خَنگرم خَبین؛ ادنای يستی؟ چی نگران_ 

 :گفتو خَدش بٌ اشارى با ٍ رفتو بًش ای غرى چشو

 .خَنگرم خیلی يو ٍ صبَرى يو نطهئنا باشٌ شدى دٍست تَ با کٌ اٍنی. خب آرى_ 
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 :زد لب ٍ انداخت باال رٍ ابرٍش یٌ

 بداخالقو؟ نن یعنی. نکنٌ درد شها دست_ 

 نیستی؟_  

 .گذاشت نیز رٍ رٍ دستاش ٍ انداخت باال شَنٌ

 خاصی يای آدم کٌ يهینٌ ٍاسٌ. بخَرم ُبر کسی ير با ندارم عادت فقط. نیستو بداخالق نن. نٌ  _
 .يستن برم ٍ دٍر

 پر لبو از ٍ نهَند باقی ازش اجری يیچ سپًر، بعدی حرف با کٌ گرفت شکل لبو رٍ نغرٍری لبخند
 .کشید

 چَن شاید. خَام نی چرا دٍنو نهی رٍ، تَ خب. نیستی خاص يای آدم از دستٌ اٍن جزٍ تَ البتٌ_ 
 .ندارى نَاردی يهچین جز ای دیگٌ دلیل. يستی بغلی ٍ کَچَلَ خیلی چَن يو شاید خنگی، یکو

 :گفتو ٍ رفتو بًش ای غرى چشو

 .بخَاد يو دلت خیلی_ 

 .شد بلند صندلیش رٍ از ٍ خندید

 .صَرتو تَ کرد خو رٍ سرش ٍ ایستاد قدنیو یٌ تَ

 :گفت نیشخند با

 .دیگٌ خَاد نی_ 

 :زدم لب ٍ دادم تکَن رٍ سرم گیج

 خَاد؟ نی چی_ 
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 .نشست لبش کنج کجی لبخند

 .رٍ تَ دلو؛_ 

 .شد کشیدى لبام سهت سپًر نگاى ٍ نشست لبو  رٍ لبخندی

 :گفت بهی ٍ خشدار صدای با ٍ داد قرار گردنو پشت رٍ دستش

 .شد سسی لبت_ 

 .گذاشت لبام رٍی رٍ لباش بدى، بًو رٍ کاری نًلت اینکٌ از قبل ٍ

 حلقٌ گردنش دٍر رٍ دستو نکخ، با ٍ شدم بلند صندلیو از بشٌ، جدا از لبانَن اینکٌ بدٍن آرٍم،
 .کردم

 .شد بیشتر ياش بَسٌ شدت ٍ گرفت ای دٍبارى جَن اینکارم با

 .چسبَند خَدش بٌ رٍ نن ٍ کرد تر تنگ کهرم دٍر رٍ دستش حلقٌ

 .شدم جدا ازش سختی بٌ نفس، تنگی احساس با دقیقٌ، چند از بعد

 :زد لب ٍ داد تکیٌ پیشَنیو بٌ رٍ پیشَنیش

 ننی؟ دنیای بَدم گفتٌ_ 

 :دادم تکیٌ اش سینٌ بٌ رٍ سرم

 .گفتی حاال_ 

 

 ••• سپًر# •••
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 .کردم بلند جا از بَد بردى خَابش کاناپٌ رٍ کٌ رٍ یگانٌ ٍ کردم خانَش رٍ ٍی تی

 .دٍختو چشو نفرى تک تخت بٌ ٍ رفتو اتاقا از یکی سهت بٌ آرٍم

 .گذاشتٌ تاجیر نن رٍ کٌ بَد یگانٌ يای اخالق از دیگٌ یکی يو این خب. برچیدم لب

 چشهای. دٍختو خَابش غرق صَرت بٌ رٍ نگايو. خَابَندم تخت رٍ رٍ یگانٌ ٍ شدم اتاق ٍارد آرٍم
 شايکار ٍ بَد گرفتٌ فاصلٌ يو از کهی کٌ لبایی سفیدش، ٍ صاف پَست بلندش، يای نژى ٍ بستٌ
 .کرد نی خَدنهایی رٍش نن

 .زدم کنار صَرتش از ٍ بردم نَياش سهت رٍ دستو

 .نشست لبو رٍ لبخندی ناشین تَ حرفش یادآٍری با

 !زرافٌ

 .نیست تاجیر بی قدنَن نابرابری در يو خَدش کَتاى جحٌ خب انا ، باشٌ بلند قدم یکو شاید

 کٌ کشیدم باال شکهش تا رٍ پتَ. بَسیدم رٍ پیشَنیش ٍ شدم خو آرٍم. نشست لبو رٍ لبخندی
 .شد بلند خَابالَدش صدای

 سپًر؟_ 

 بَد؟ چی پس نبَد زندگی فرکانس اگٌ خشدارش ٍ آرٍم صدای

 :زدم لب آرٍم

 جانو؟_ 

 :گفت باز نیهٌ چشهای با ٍ برچید لب

 ری؟ نی کجا_ 
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 :گفتو ٍ گرفتو نفرى تک تخت از رٍ نگايو

 .باشی راحت تَ کٌ دیگٌ اتاق یٌ تَ رم نی_ 

 :غرید ٍ کشید يو تَ کهی رٍ اخهاش

 !کن بغلو_ 

 !نن خَابالَد خانَم. زدم رٍش بٌ لبخندی

 .کنٌ گرم رٍ دلو حرفاش با کهی خَاب تَ اینکٌ نگر

 .کشیدم دراز کنارش ٍ برداشتو قدم از قدم آرٍم

 .کرد حلقٌ گردنو دٍر رٍ دستش ٍ کرد نتهایل سهتو رٍ خَدش

 .تنو رٍ کشیدنش حرکت یٌ با ٍ خندیدم

 جانیٌ، چند از بعد ٍ گذاشت ام سینٌ رٍ رٍ سرش. نکرد باز لب از لب اصال کٌ بَد خَاب گیج اینقدر
 .جَنو آرٍم شد ننظهش يای نفس

 

 خَاب گرم کو کو چشهام. کشیدم بینیو بٌ ٍ کردم بلند رٍ دستو بینیو، رٍی چیزی حرکت حس با
 .کرد حرکت بینیو رٍ چیزی دٍبارى کٌ شد نی

 دٍبارى احساس با کٌ بَد نگذشتٌ ای دقیقٌ چند ينَز. کردم کج رٍ سرم کهی ٍ گفتو ای کالفٌ نَچ
 .شد بلند ریزی خندى صدای کٌ خَدم گَش رٍ زدم نحکو ٍ کشیدم ای کالفٌ پَف گَشو، رٍی چیزی

 تَ رٍ نَياش ٍ بَد کشیدى دراز شکهو رٍ کٌ یگانٌ دیدن با ٍ کردم باز يو از رٍ چشهام از یکی الی
 .شدم شیطنتش نتَجٌ بَد، گرفتٌ دستاش

 .پیچید گَشو تَ خندٍنش صدای
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 . خـَابالَ آقای نن، زیبایی بٌ صبحت_ 

 :گفتو خشداری صدای با ٍ فشردم کهرش دٍر رٍ دستو

 نگٌ؟ چندى ساعت_ 

 :زد لب ٍ سهتو کرد کج رٍ سرش

 رم؟ نی ٍر بايات دارم کی از دٍنی نی دیگٌ، پاشَ. نیهٌ ٍ نٌ ساعت_ 

 :گفتو ٍ خندیدم گلَ تَ

 کرد پرتو تخت از جفتکاش لطف بٌ يو باری سٌ دٍ. بَد خَابیدى پیشو بدخَاب خانَم یٌ دیشب_ 
 .خَابیدم االن تا کٌ يهینٌ خاطر بٌ. پایین

 .نشست شکهو رٍ ٍ کرد گرد رٍ چشهاش

 :زد لب ٍ فشرد اش سینٌ بٌ رٍ دستاش

 پایین؟ انداختو تخت از رٍ تَ نن نن؟_ 

 :گفت ٍ کرد سپر سینٌ کٌ دادم تکَن تایید نشَنٌ بٌ رٍ سرم نیشخند با

 شٌ نی يهین نفرى یٌ تخت تَ ریو نی نفرى دٍ ٍقتی نفرست؟ یٌ تخت ندیدی نگٌ خب... خب_ 
 .دیگٌ

 .کردم نگايش چپ چپ

 : گفتو ٍ فشردم دستام تَ رٍ دستاش

 پیشش؟ بخَابو کٌ شد آٍیزٍن گردنو از دیشب بَد کی! برم تَ رٍ_ 

 :گفت ٍ انداخت باال شَنٌ شیطنت با
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 !نبـَدم کٌ نن. دٍنو نهی_ 

 .ریختو بًو رٍ نَياش ٍ خندیدم

 :زد لب کشید نی رٍ دستام کٌ يهَنطَر ٍ پرید پایین شکهو رٍ از

 !بخَابی؟ خَای نی بازم نکنٌ. پاشَ. دیگٌ پاشَ_ 

 .رفتو سرٍیس سهت بٌ ٍ شدم بلند تخت از ٍ انداختو باال ابرٍ

 .شدم خارج سرٍیس از زدن، نسَاک از بعد ٍ شستو رٍ صَرتو

 چیدى صبحانٌ ٍارسی نشغَل ٍ بَد ایستادى نیز کنار نن بٌ پشت یگانٌ. رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ
 .بَد شدى

 داد تکیٌ نیز بٌ رٍ دستش ٍ زد کَتايی جیغ. نشَندنش نیز رٍ ٍ کردم بغلش ازپشت حرکت، یٌ با
 .نیَفتٌ تا

 !ترسَندیو! دیٍَنٌ  _

 :گفتو ٍ نشَندم گردنش رٍ کَتايی بَسٌ. بردم گردنش سهت رٍ سرم ٍ انداختو باال شَنٌ

 بترسی؟ کی از نترسی نن از_ 

 .کرد زنزنٌ لب زیر پررٍیی ٍ ٍ کرد نازک برام چشهی پشت

 .انداختو نیز بٌ رٍ نگايو بَد، شدى شکالتی کٌ لبش گَشٌ دیدن با

 .گرفت شکل لبو رٍ لبخندی بَد، تَش کٌ قاشقی ٍ نَتال دیدن با

 !پرخرجی کَچَلَی خانَم چٌ

 . سهتش شدم خو ٍ گذاشتو نیز رٍ طرفش دٍ رٍ دستام
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 داری؟ دٍست شکالت_ 

 .برداشت رٍ نَتال ظرف ٍ شد خو باشٌ اٍندى یادش تازى کٌ انگار

 :گفت درازی زبَن ٍ شیطنت با ٍ کرد اشارى بًش چشو با

 !تَ از بیشتر_ 

 :گفتو ٍ گرفتو ازش رٍ نَتال ظرف

 داری؟ دٍست نن از بیشتر رٍ شکالت تیکٌ یٌ یعنی_ 

 :زد لب ٍ انداخت باال شَنٌ

 .کنو فکر باید. سختیٌ سَال خب_ 

 .سهتو شد خو ٍ خندید کٌ کردم ریز رٍ چشهام

 .نشَند ام سینٌ قفسٌ بٌ ای بَسٌ ٍ فشرد بغلش تَ رٍ نن

 :کرد زنزنٌ گَشو زیر آرٍم ٍ کرد حلقٌ بازٍم دٍر رٍ دستاش

 نَتال داشتن دٍست از تَ داشتن دٍست کنو، نی فکر کٌ حاال خب. کردم فکرانَ. کن باز اخهاتَ_ 
 .ترى باارزش

 :داد ادانٌ ٍ خندید ک نَندم حرفش باقی ننتظر ٍ نشست لبو رٍ لبخندی

 ٍ دست ٍ نًربَن تَ ام دیٍَنٌ نگٌ! برسو يو لَاشک کلی بٌ نَتال بر عالٍى تَنو نی تَ، داشتن با_ 
 بفرٍشو؟ نَتال بٌ رٍ باز دل

 .گرفتو کهرش از نیشگَنی ٍ خندیدم

 !سر خیرى دخترى ای_
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 .کشیدم عقب رٍ سرم کٌ نشَند ام گَنٌ رٍ ای بَسٌ

 :زدم غر لب زیر

 !کردی شکالتی رٍ صَرتو_ 

 .خندید ٍ کرد کج رٍ سرش

 :گفت شیطنت با

 .کن پاکش خب_ 

 .انداختو خندٍنش لب بٌ نگايی

 .نکیدم رٍ لبش رٍ شکالت لذت با ٍ بردم جلَ رٍ سرم

 حرکت این با قلبو ضربان ٍ کشید خط رٍشَن بلندش يای ناخن با ٍ انداخت گردنو دٍر رٍ دستش
 .زد نی يزار رٍ کَچیک

 .افتاد اتفاق نن تعجب عین در این ٍ رفت باال رفتٌ رفتٌ بدنو دنای

 .بیَفتو رٍز ٍ حال این بٌ لب یٌ با کٌ نبَدم ای سالٌ نَزدى يجدى پسرى

 ...انا بَدم کردى تجربٌ رٍ بیشتری يای چیز نن

 .گرفتو یگانٌ لب از نحکهی گاز خشو، از ٍ رفت يو تَ اخهام گذشتٌ یادآٍری با

 .گزیدم لب لبش، رٍی خَن دیدن با. کشید عقب رٍ سرش شدت با

 .کردم پاک رٍ لبش رٍی خَن دستهال، با ٍ کشیدم نَيام بین دستی

 ببخشید_ 

 .کشید نی نفس تند کهی ٍ بَد شدى قرنز ياش گَنٌ
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 :گفت ٍ کشید لبش بٌ دستی

 شٌ؟ نی لب نن برای دٍبارى لب این گفتٌ کی_ 

 .بَد شدى کبَد کهی لبش. گفت نی درست. خندیدم اش بانزى لحن بٌ

 .بپرى پایین نیز از کردم کهکش ٍ زدم نحَی لبخند

 .چرخید نی گذشتٌ حَالی فکرم تهام نن انا شدیو صبحانٌ نشغَل ٍ نشستیو نیز پشت

 ...علی انیر دست بٌ ٍلی بَد قشنگ کٌ ای گذشتٌ

 .شد پارى افکارم رشتٌ یگانٌ، صدای با

 

 گفتو؟ چی شنیدی_ 

 :گفتو ٍ دادم تکَن رٍ سرم

 گفتی؟ چی. نبَد حَاسو. نٌ_ 

 :زد لب ٍ کرد جلَم فنجَن بٌ ای اشارى

 کنو؟ عَضش شدى، سرد چاییت گفتو_ 

 .دادم تکَن سر ٍ زدم ای شکستٌ پا ٍ دست لبخند

 .کرد عَض رٍ چاییو فنحَن ٍ شد بلند جا از لبخند با

 .سَدا از پر خیال یٌ ٍ نَندم نن ٍ بشٌ آنادى تا رفت یگانٌ صبحانٌ از بعد

َدا آخ  ! س 

 شد؟ نصیبو بَد چی دیگٌ رٍز ٍ حال این سال اینًهٌ بعد. کشیدم نَيام بین دستی کالفٌ
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 .رفتو بَد تَش یگانٌ کٌ اتاقی سهت بٌ ٍ شدم بلند آرٍنی، زنزنٌ شنیدن با

 .رسید نی گَشو بٌ ٍاضح قشنگش ٍ ظریف صدای ٍ بَد باز کهی در الی

 رٍ خَدش آینٌ جلَی ٍ انداخت نی بیرٍن رٍ لباساش چهدٍن، از ٍ کرد نی زنزنٌ لب زیر رٍ آينگی
 .کرد نی برانداز نختلف يای لباس با

 .شدم قشنگش صدای نحَ ٍ دادم تکیٌ در بٌ رٍ دستو

 !نهکنٌ کار ترین ابلًانٌ سَدا، بٌ فکر کنو، نی فکر کٌ حاال اصال. يیچی دارى؟ کو چی دختر این

 !نرد نن ٍاسٌ يهیشٌ برای پرٍاز، يهَن با ٍ لحظٌ يهَن درست. آرى. نرد اٍن رفت، اٍن

 .شدم اتاق ٍارد ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی

 :گفت ٍ زد لبخندی نن دیدن با یگانٌ

 بپَشو؟ کدٍنَ نن نظرت بٌ. اٍندی شد خَب سپًر؟_ 

 .داشت نگٌ خَدش جلَی نانتَ تا دٍ بعد ٍ

 .گرفتو دستش از رٍ نانتَيا ٍ رفتو سهتش بٌ

 :زدم لب ٍ کردم يدایت گَشش پشت بٌ رٍ نَياش

 !بپَشی نباید يیچی شها کٌ باشٌ نن نظر بٌ اگٌ_ 

 .کَبید بازٍم بٌ نحکهی نشت ٍ کرد گرد رٍ چشهاش

 :گفتو ٍ انداختو باال شَنٌ. کرد نحارم حیایی بی

 !دارم رٍ اختیارش خَدنٌ نال چیٌ؟ خب_ 
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 رٍ اسهو نباشٌ تَش خندى کرد نی سعی کٌ لحنی با شاکی، ٍ پایین انداخت رٍ سرش خجالت با
 .کرد صدا

 .ندادم کشش این از بیشتر ٍ نشَندم گَشش کنار ای بَسٌ

 نَقع اٍنَقت شٌ نی رنگ بٌ رنگ پرست آفتاب نحل کنو نی باز لب نن تا کٌ حالتیٌ چٌ دٍنو نهی
 !يهسایست دختر عالو حیای بی شٌ، نی کٌ خَدش شیطنت

 :گفتو بَد دستش کٌ نانتَیی بٌ اشارى با ٍ خندیدم آرٍم فکر این با

 .یاد نی بًت يو رنگش. خَبٌ يهین_ 

 :گفت ٍ سهتو برگشت

 ٍاقعنی؟_ 

 .کشیدم رٍ لپش ٍ زدم اش بچگَنٌ رٍز ٍ حال این بٌ لبخندی

 ٍاقعنی. کَچَلَ دختر آرى_ 

 نی خارج اتاق از کٌ يهَنطَر ٍ کردم قطع رٍ حرفش کٌ بگٌ چیزی خَاست ٍ کرد کج رٍ اش قیافٌ
 :دادم ادانٌ شدم

 .کنیو نی حرکت دیگٌ نین سی کٌ باش آنادى سریع_ 

 .زدم بیرٍن اتاق از يو نن ٍ گفت ای باشٌ

 داخل نرتب يای لباس دیدن با. کردم باز رٍ زیپش ٍ رفتو بَد تَش چهدٍنو کٌ اتاقی سهت بٌ
 ٍضعشٌ؟ چٌ دیگٌ این. کردم کج رٍ صَرتو چهدٍن،

 .ریختو يو بٌ رٍ لباسا يهٌ ٍ برگردٍندم رٍ چهدٍن سریع

 -_- دیگٌ شلختگیشٌ ب اش نزى پسر! شد حاال
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 .آبی لی طرح پیراين یٌ ٍ کشیدم بیرٍن تیرى ای سرنٌ کتان شلَار یٌ

 .رفتو آینٌ سهت بٌ ببندم رٍ ياش دکهٌ اینکٌ بدٍن ٍ پَشیدم زیرش يو سفید تیشرت یٌ

 ٍ سَیچ کردم، نرتب رٍ ریشو تٌ اینکٌ از بعد ٍ کشیدم بینشَن دستی. بَد شدى بلند کهی نَيام
 .رفتو یگانٌ اتاق سهت بٌ ٍ بردم فرٍ جیبو تَ رٍ گَشیو

 : گفتو ٍ زدم در بٌ ای تقٌ

 با داری ساعتٌ دٍ کی برا. کردم قبَلت ٍ شدم خر يهینجَری کٌ ننو نًو فسقلی؟ نَندی کجا_ 
 ری؟ نی ٍر خَدت

 .رسید گَشو بٌ يو بستٌ در پشت از بلندش ایـــش صدای

 .رفتو حیاط سهت بٌ ٍ خندیدم

 يای درخت ٍ درشت ٍ ریز يای گل خصَصا. بَد صفایی با جای. زدم قشنگشَن حیاط تَ چرخی
 .بلندش ٍ پًن

 .چیدنش بشو، پشیهَن کارم از اینکٌ از قبل ٍ کشیدم باغ تٌ سفید رز يای گلبرگ بٌ دستی

 

 .رفتو سهتش بٌ یگانٌ، اٍندن با

 آزادانٌ رٍ رنگش دٍ بلند شال ٍ بَد کردى تن بٌ ای سرنٌ نَد شلَار يهراى رٍ بلندش ای سرنٌ نانتَ
 .بَد انداختٌ سرش رٍ

 خَاستنی تصَر حد از بیش رٍ نرنش ٍ کَچَلَ لبای قرنزش رژ ٍ بَد شدى تر بلند بلندش يای نژى
 .بَد کردى
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 .کشیدم بَد گرفتٌ ٍسط فرق کٌ نَياش بٌ دستی ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .نکن رنگ بٌ رنگ رٍ خَدت اینقدر دیگٌ، گیرنت نی بابا. رٍ کارا این نکن_ 

 :گفت سینٌ بٌ دست ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 کنی؟ رفتار جنتلهن آقای یٌ نحل تَنی نهی چرا تَ_ 

 :گفتو لَدگی با ٍ بردم دينش سهت رٍ گَشو

 نن؟ چی چی_ 

 :زد غر ٍ کشید ای کالفٌ پَف

 نی نَقعیتی چنین تَ نردا يهٌ! نن راى سر فرستادی رٍ نَجَدی چٌ عهری یٌ بعد ببین! خدا ای_ 
... يا نایٌ این تَ چیزی ير حاال یا دارم، قشنگی خانَم چٌ گن نی یا شدی، خَشکل چٌ ٍای، گن

 ؟!گٌ نی چی نن بٌ این ببین اٍنَقت

 .زدم پیشَنیش بٌ ای ضربٌ آرٍم ٍ دادم سر بلندی خندى

 زیبایی از نهٌ یٌ آخر لحظٌ خدا ٍ کردى اجر تَ در نن کهال کٌ دٍنن نی يهٌ حال ير بٌ. حاال خب_ 
 .کٌ ندارى گفتن دیگٌ کردى، تزریق تَ ٍجَد بٌ ننَ يای

 .کَبید شکهو بٌ نحکهی نشت کرد گرد رٍ چشهاش

 !تَ داری رٍیی چٌ کرد؟ اجر نن در تَ کهال. يستی ای خَدشیفتٌ نَجَد کٌ ٍاقعا_ 

 .نگفتو چیزی ٍ خندیدم

 :زد لب ٍ کرد حلقٌ بازٍم دٍر رٍ دستش ناز با دستو، تَی گل دیدن با کٌ رفتیو نی ناشین سهت بٌ

 ننٌ؟ برای! قشنگی گل چٌ_ 
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 .انداختو باال ابرٍ شیطنت با ٍ گرفتو صَرتو جلَی رٍ گل

 قیافٌ يهَن با تَ خانَنو، باشٌ، زیبا تَنٌ نی چقدر سادگی بدم نشَن بًت تا چیدم گلَ این. نٌ_ 
 ...يو سابقت زشت

 راى سرش پشت ٍ خندیدم کٌ برداشت قدم ناشین سهت بٌ ٍ کَبید زنین بٌ رٍ پاش حرص با
 .افتادم

 عزیزم؟ آخٌ کنی نی فرار ٍاقعیت از چرا! عٌ! زدنا نی حرف داشتو ری؟ نی کجا! حاال خب_ 

 :گفتو خندى با ٍ انداختو گل بٌ نگايی

 . تَ بٌ دنش نی بیا. ضرر ٍ جًنو_ 

 .کردم قفلش خَدم بغل تَ ٍ کشیدم پشت از رٍ دستش

 :گفتو ٍ نشَندم نرنش لپ رٍ ای بَسٌ پشت از

 !نن برای کنٌ نی يو نازی چٌ_ 

 برگردٍندنش ٍ نشَندم گَنش رٍ ای دیگٌ بَسٌ کٌ برگردٍند ای دیگٌ سهت بٌ رٍ رٍش قًر با
 .خَدم سهت

 .شدم خیرى صَرتش بٌ عشق با ٍ کردم چفت کهرش دٍر رٍ دستو

 .بخند حاال. نازکتر نَ از نا گردن. تَئٌ برای يو گل این. خَشکل تَ. باشٌ اخهاتَ، اٍن کن باز_ 

 .گرفت رٍ لبخندش جلَی سختی بٌ ٍ کرد نگايو چپ چپ

 :زدم لب ٍ نشَندم اش گَنٌ رٍ ای دیگٌ نحکو بَسٌ

 !دیگٌ بخند_ 
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 قًقًٌ ٍ زدیو زل يو چشهای بٌ ای جانیٌ. سهتو برگشت دٍبارى ٍ گرفت ازم رٍ نگايش چپ چپ
 .شد بلند يو با جفتهَن

 .فشردنش خَدم بٌ ٍ کردم بغلش کانل

 :گفتو ٍ زدم سرش بٌ ای بَسٌ

 .تَ بری يام خندى این قربَن_ 

 .گفتو بلندی آخ کٌ گرفت دستو از نحکهی نیشگَن

 .کن استفادى بیانت قدرت از عزیزم،. یگانٌ جَن بٌ نیست خشَنت اینًهٌ بٌ نیاز_ 

 .داد تکَن يَا تَ رٍ دستش ٍ کرد نازک چشهی پشت

 .باالسر الزنٌ،آقا بازٍ زٍر_ 

 .دٍختو دستو تَی رز بٌ رٍ نگايو ٍ خندیدم

 .گذاشتو نَياش الی رٍ گل ٍ آٍردم باال رٍ دستو

 .بَد کردى بانزى خیلی رٍ اش قیافٌ ٍ بَد اٍندى نشکیش نَيای بٌ گیرى یٌ عین

 .گرفتو عکس تا چند اش، بچگَنٌ قیافٌ يهَن با ٍ کشیدم بیرٍن جیبو از رٍ گَشیو

 کردن عَض از یگانٌ ٍ شو نی خستٌ پسرم شیطنت از نن کٌ ٍقتی بعد،درست سال چند نطهئنا
 .شٌ نی بیشتر زندگی بٌ انیدنَن کلی انرٍز یادآٍری ٍ عکس این دیدن با دخترنَن، پَشک

 .کردیو طی ناشین تا رٍ نَندى باقی قدم چند ٍ جیبو تَ برگدٍندم رٍ گَشی سلفی، تا چند از بعد

 .سهتش برگشتو یگانٌ صدای با بشینو، اینکٌ از قبل ٍ کردم باز رٍ ناشین در

 پسر؟ آقا آيای_ 
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 .دادم تکیٌ ناشین سقف بٌ رٍ دستو ٍ سهتش برگشتو

 :گفت زدن نی برق کٌ چشهایی ٍ شیطنت با ٍ انداخت پام تا سر بٌ نگايی

 کردی؟ ست نن با شهـا_ 

 :زدم لب چشهک یٌ با ٍ انداختو تنش نانتَ بٌ نگايی

 .کردی ست نن با شــها نَچ،_ 

 .ناشین تَ نشستیو يو، با يهزنان ٍ خندى با بعد ٍ

 .دارى رٍ خَدش يای قشنگی ينَز زندگی فًهیدم کٌ بَد رٍز اٍن

 .خندید ٍ کرد بازی دیٍَنٌ شٌ نی يو ينَز

 .بزنی داد ٍ بیرٍن بدی ناشین شیشٌ از رٍ سرت يستی، کٌ سنی ير تَ شٌ نی

 .کنی بازی کلی ٍ بگیری دستت پاش آب تفنگ تَنی نی

 .بدٍی بینًایت تا ٍ بگیری خَای، نی کٌ رٍ اٍنی دست دریا، لب بیای تَنی نی

 ...دارى رٍ خَدش يای قشنگی ينَز زندگی

 

 .دٍختو چشو نَاج دریای بٌ ٍ دادم تکیٌ بزرگ سنگ تکٌ بٌ

 چل ٍ خل بٌ کردیو شرٍع ٍ اٍندیو ساحل بٌ رٍ ظًر تا نَندى باقی ساعت چند یگانٌ پیشنًاد بٌ
 .بازی

 .دٍختو چشو صَرتش بٌ ٍ کردم خو رٍ سرم آرٍنش، صدای با
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 برام؟ خَنی نی سپًر؟_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال رٍ ابرٍم

 بخَنو؟ چی_ 

 .انداخت باال شَنٌ

 بخَن داری دٍست کٌ چی ير. دٍنو نهی_ 

 :گفتو ناشین، بٌ کَتايی نگاى با ٍ کردم نکخ کهی

 .برات بخَنو تا بیار صندٍق تَ از گیتارٍ برٍ_ 

 :زد جیغ ٍ کَبید يو بٌ رٍ دستاش ذٍق با

 .کــــٌ عاشقتو خَدت؟ با آٍردی گیتار_ 

 خندى با. دٍید ناشین سهت بٌ ٍ پرید بیرٍن بغلو تَ از بدى، بًو رٍ حرفی نًلت اینکٌ از قبل بعد ٍ
 .دٍختو چشو اش بچگَنٌ يای حالت بٌ

 .بَد نَندى باقی ظًر تا ساعت یک حدٍد. انداختو دستو تَی ساعت بٌ رٍ نگايو

 .کردم بلند رٍ سرم صداش، با

 .اٍندم اٍندم_ 

 .کردم باز يو از رٍ دستام ٍ خندیدم

 :گفتو گَشش زیر ٍ نشَندم گردنش پشت بٌ ای بَسٌ پشت از. برگشت قبلیش جای سر

 خانَنو؟ برای بخَنو چی_ 

 .سهتو کرد کج رٍ سرش ٍ انداخت باال شَنٌ
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 .بخَن قشنگ چیز یٌ. دٍنو نهی_

 :گفت نن بٌ رٍ ٍ کشید بیرٍن جیبش تَ از رٍ گَشیش بعد ٍ

 ای؟ آنادى_ 

 .کردم کَکش ٍ آٍردم بیرٍن کاٍر از رٍ گیتار حَصلٌ با

 .چسبَند بًو رٍ خَدش ٍ کرد تنظیو رٍ گَشیش دٍربین نن، چشهک با

 .کردم باز لب زدم، نی گیتار کٌ يهَنطَر ٍ نگفتو چیزی انا ٍضعیت این با بَد سختو یکو

 ننــی؛ کنار ببینن يهٌ بذار_ " 

 ننـــی یار تَ آدنا، يهٌ بین

 ننـــی پرستـــار ٍ دٍایی تَ

 

 خیلیٌ، کٌ تَ دٍری جانیٌ دٍ

 دلـــیٌ دارم، تَ بٌ کٌ ای عالقٌ

 نشکلیٌ؟ ننی، نال بدٍنن يهٌ بذار

 

 خــَبٌ دلـو باشی، تــَ تا

 نطلــــَبٌ ٍ خـَب حال یٌ

 خَبـــٌ باشـی، رٍم بٌ رٍ ندام تَ
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 باش کنــارم حاال حاال

 باش بــارم تَ حتی بگَ

 شو؛ نی يــَل رٍ، تَ بینو نی

 فدات بٌ جـَنو

 

 تَ جَن بٌ عاشـقو نن

 تَ بـــدٍن تَنو نهــی

 تَ درٍن در نشستٌ فقط، عاشقی نرام

 نن کنار زنین بیا نن، قرار بی ناى تَ

 نـن بر بتـــاب

 

 طرفســت، دٍ نـــا عالقٌ دٍنی نی

 خفست جَری یٌ يَا نباشی، دٍنی نی

 نباشو خَام نی کٌ

 دنیا تَ دیگٌ

 

 نیست اتفاقی نا خَاستن کٌ دٍنی نی

 نیست اعتهادی کٌ دٍرنَن، چشای بٌ
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 بزنن يـــو بٌ یا بزنن، رقــو کٌ

 

 خــَبٌ دلـو باشی، تــَ تا

 نطلــــَبٌ ٍ خـَب حال یٌ

 " خَبـــٌ باشـی، رٍم بٌ رٍ ندام تَ

 

 .سهتو برگشت ٍ گرفت دٍربین لنز از رٍ نگايش. خندید بلندی صدای با

 !سپًر بَد عــالی_ 

 .رسَندم گردنش بٌ رٍ سرم ٍ کردم حلقٌ شکهش دٍر رٍ دستو. کنارم گذاشتو رٍ گیتار ٍ خندیدم

 بدی؟ جایزى بًو خَای نهی بَد عالی کٌ حاال_ 

 .انداخت باال ابرٍ شیطنت با ٍ خندید

 .خَدم سهت برگردٍندم رٍ سرش ٍ گرفتو طرف دٍ از رٍ لپاش

 :گفتو خندى با

 !کردی غلط_ 

 .زدم لبش بٌ نحکهی نک ٍ بردم جلَ رٍ سرم بعد ٍ

 .کشید عقب بٌ رٍ سرش ٍ خندید

 .نکنٌ قطع رٍ فیلو اٍن کٌ داشت اصراری چٌ دٍنو نهی

 :گفت خندى با ٍ داشت نگٌ صَرتو جلَی رٍ دٍربین
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 !آقا بٌ یاد نی يو قرنز رژ چٌ_ 

 ٍ شدم نتَجٌ افتاد، بَد شدى پخش کهی کٌ لبش رٍ رژ بٌ نگايو تا انا نشدم ننظَرش نتَجٌ اٍل
 .شدم گرفتنش فیلو ادانٌ از نانع ٍ کردم دراز گَشیش سهت رٍ دستو

 .پایین آٍرد رٍ گَشیش ٍ خندید

 راستو سهت گَنٌ رٍ ای دیگٌ بَسٌ کنو، اعتراض اینکٌ از قبل ٍ نشَند ام گَنٌ رٍ نحکهی بَسٌ
 :گفت ای بانزى لحن ٍ آينگ با بعد ٍ نشَند

 !ننی نال تَ ببینن يهٌ بذار_ 

 .چرخَندنش يَا تَ ٍ کردم بلندش زنین از حرکت یٌ تَ ٍ خندیدم

 شد؟ سرش يا حرف این کی دل خب انا بَد ای کلیشٌ العادى فَق عهل

 .پیچید خلَت، ٍ آرٍم ساحل تَ ٍ شد گو نن يای خندى بین بلندش جیغ

 .کشیدم بیرٍن رٍ گَشیو عهیقی، نفس با ٍ ایستادم حرکت از گَشیو، زنگ صدای با

 :دادم جَاب انیر، اسو دیدن با

 داداش؟ جانو_ 

 

 کجایی؟ نعلَنٌ_ 

 ٍ برى ناشین سهت بٌ تا کردم اشارى یگانٌ بٌ برداشتو، سنگ از رٍ گیتار اینکٌ از بعد ٍ گزیدم لب
 :زدم لب خَدم

 خَاید؟ نهی چیزی. یایو نی داریو_ 
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 نگفتی؟ چیزی کٌ یگانٌ بٌ... ببینو. نٌ_ 

 .کرد نی جدا زنین از صدف تا چند ٍ بَد شدى خو. دٍختو بًش رٍ نگايو

 :دادم جَاب ٍ آٍردم پایین کهی رٍ صدام

 نی نشَن ٍاکنش بًتر ببینٌ رٍ سحر خَدش اگٌ گفتو. کنو شرٍع چجَری دٍنستو نهی خب. نٌ_ 
 .دى

 .کردم قطع رٍ تهاس کَتايی، خداحافظی از بعد ٍ گفت ای باشٌ

 .نقصد سهت افتادیو راى ٍ اٍند سریع يو یگانٌ

 نی رٍ حال يهین يو سحر دیدن از بعد گذشت سرم از نن ٍ کرد زبَنی شیرین کلی یگانٌ راى تَ
 !نٌ یا باشٌ داشتٌ تَنٌ

 باشٌ، گذشتٌ بٌ ٍابستٌ کٌ چیزی ير از یگانٌ اش، گفتٌ بٌ ٍ بَد اش گذشتٌ از بخشی کٌ سحری
 .دارى ٍايهٌ

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 .دٍختو رٍم بٌ رٍ آپارتهان بٌ رٍ نگايو ناشین، ایستادن با

 .طبقٌ چند ٍ شیک آپارتهان یٌ

 .ٍرٍجک شَ پیادى. رسیدیو_ 

 .شدم پیادى بعد ٍ گرفتو دست بٌ رٍ بَد گرفتٌ راى ٍسط سپًر کٌ ای شیرینی جعبٌ
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 .رفت نی باالتر قلبو ضربان شدیو نی تر نزدیک ساختهَن بٌ کٌ قدم ير

 .گرفت دستاش تَ رٍ دستام بعد ٍ فشرد رٍ اف اف سپًر

 :گفت ٍ سهتو برگردٍند رٍ سرش تعجب با بالفاصلٌ

 یخٌ؟ دستات اینقدر چرا_ 

 :گفتو ٍ نشست لبو رٍ نصنَعی لبخند

 .فقط دارم استرس یکو.. ی... چیزى_ 

 .فشرد تر نحکو رٍ دستام ٍ انداخت چشهام بٌ عهیقی نگاى

 .رسید گَش بٌ اف اف از خانَنی رگٌ دٍ صدای لحظٌ يهَن ٍ کشید عهیقی نفس

 بفرنایید. اٍندید خَش_ 

 .شد باز يو از تیک، صدای با در بعد ٍ

 .پیچید نی گَشو تَ ينَز کٌ بَدم صدایی گرنای نحَ نن ٍ کشید رٍ دستو سپًر

 .انداخت قدیهی دٍست یٌ یاد رٍ نن صداش

 کجاست؟ دٍست اٍن حاال ٍ نعرفت ٍ رفاقت از پر. خَب يای خاطرى از پر ٍ قدیهی دٍست یٌ

. نن ٍ نَندم نن فقط ٍ رفتن يهٌ. شد عَض چیز يهٌ بارٍنی، شب اٍن از بعد درست. دٍنو نهی
 .آیندى از ترس پر دل یٌ با گذشتٌ، از بَدم گرفتٌ فاصلٌ کٌ ننی

 .فرستادم بیرٍن نانند آى رٍ نفسو

 !نٌ گذرن؟ نی يا گذشتٌ

 .کنن نی خَدشَن آن   از رٍ نغزت از تیکٌ یٌ ٍ شن نی کَچیک. شن نی کَچیک فقط يا گذشتٌ
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 نی احاطٌ رٍ نغزت کل ٍ کنٌ نی رشد سَزن، سر با حتی تلنگری، ترین کَچک با کٌ ای تیکٌ یٌ
 .کنٌ

 .افتادم حال این بٌ صدا، شبايت یٌ با نن کٌ االن يهین نحل درست

 .بَد زدى یخ پیش از بیش دستام ٍ بَد اٍندى درد بٌ کهی قلبو

 

 رٍ ٍاحد زنگ کی دٍنو نهی. اٍندیو چندم طبقٌ بٌ دٍنو نهی. شدیو آسانسَر ٍارد چطَر دٍنو نهی
 .فشردیو

 .پیچید گَشو  تَ نحکهی ٍ نردٍنٌ صدای کٌ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی فقط

 .سالم_ 

 .باشٌ انیر يهَن باید نطهئنا کٌ دٍختو چشو ای نشکی ابرٍ ٍ چشو نرد بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم

 .کشید آغَش بٌ رٍ سپًر لحظٌ، يهَن درست ٍ انداخت نن صَرت بٌ ای لحظٌ رٍ نگايش

 آخٌ؟ نَندید کجا تَ؟ چطَری_ 

 :گفت ٍ زد کهرش بٌ ای ضربٌ سپًر

 .رفت در دستهَن از ساعت. دریا لب کهی رفتیو اینجا از قبل. ٍاقعا شرنندى_ 

 .نن سهت برگشت کانل بعد ٍ رفت سپًر بٌ ای غرى چشو

 شها؟ حال. خانَم یگانٌ اٍندید خَش_ 

 .نشست لبو رٍ ای دستپاچٌ لبخند

 :زدم لب ٍ انداختو پایین کهی رٍ سرم
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 .نهنَنو_ 

 :دادم ادانٌ ٍ گرفتو سهتش بٌ رٍ شیرینی بعد ٍ

 .شدیو زحهت باعخ ببخشید. بفرنایید_ 

 

 :زد لب خاصی نًربَنی با ٍ گرفت دستو از رٍ شیرینی جعبٌ

 .تَ بفرنایید چیٌ؟ حرفا این_ 

 پشت ٍاحد، در بستن از بعد يو انیر ٍ شد ٍارد سرم پشت يو سپًر. تَ رفتو ٍ کردم تشکری
 .افتاد راى بٌ سرنَن

 .پیشَاز نیَند خانَنش چرا کٌ داشت تعجب جای برام

 .بیرٍن نیَند خانَنش يو بَدم ایستادى نشیهن ٍسط کٌ يو االن حتی

 .نبَد خبری انا کشیدم گردن آشپزخَنٌ بٌ نانحسَس

 .نشستیو رنگ سفید سلطنتی نبل رٍی سپًر کنار انیر، تعارف با

 .بَد بازی دل ٍ قشنگ خَنٌ

 پرنَر، ٍ بزرگ يای پنجرى ٍ سفید زنینٌ رنگ، شیری يای پردى دار، طرح ٍ سفید يای دیَاری کاغذ
 .باشٌ داشتٌ خاصی زیبایی خَنٌ بَد شدى باعخ يهٌ ٍ يهٌ

 :گفت انیر بٌ خطاب ٍ کشید بیرٍن تنش از رٍ کتش سپًر

 کجاست؟ سحر_ 

 :گفت بلندی صدای با بدى بًش رٍ حرفی اجازى اینکٌ از قبل ٍ
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 شَيرت خَاير کٌ چیزاست يهین خاطر بٌ کنن؟ نی نَازی نًهَن اینجَری خانَم؟ سحر سحر؟_ 
 .دیگٌ ندارن رٍ دیدنت چشو نادرشَيرت ٍ

 .شد بلند انیر ٍار نالٌ صدای

 .نن جَن بٌ ننداز دخترٍ این باز. سپًر نکن شرٍع دٍبارى قسو جدت بٌ رٍ تَ_ 

 .سپًر سهت چرخَندم رٍ سرم ٍ خندیدم آرٍم

 فرٍ قشنگش چال اٍن تَ رٍ انگشتو دٍر چند نن ٍ نبَد انیر کاش کٌ رفت دلو نن ٍ خندید يو اٍن
 .چرخَندم نی ٍ بردم نی

 حال عین در ٍ ظریف صدای ٍ شد باز يا اتاق از یکی در لحظٌ يهَن کٌ بَدم سپًر رخ نیو بٌ خیرى
 .پیچید خَنٌ تَ نحکهی

 .سالم_ 

 ...انا، سهتش چرخیدم ٍ شدم بلند احترانش بٌ

 .نشست لبو رٍ ای کَلٌ ٍ کج لبخند. دٍختو صَرتش بٌ رٍ تردیدم پر نگاى

 کٌ قدنی ير با انا ظايریٌ شبايت کو، دست یا ٍ بینن نی اشتباى چشهام کٌ زدم نًیب خَدم بٌ 
 ...دختر این کٌ کردم نی پیدا یقین نن ٍ رفت نی بین از ذرى ذرى شک این شد، نی نزدیک

 :زدم لب ٍ دادم تکَن ناباٍری با رٍ سرم قدنیو، چند تَ ایستادنش با

 !سحر... س_ 

 .اشک از بَد پر لبالب چشهاش، انا بَد لبش رٍ اطهینانی پر لبخند اٍن نن، برعکس

 .رفتو فرٍ گرنی آغَش تَ بیام، خَدم بٌ تا

 .ياش شَنٌ رٍ گذاشتو  رٍ سرم ٍ کردم حلقٌ کهرش دٍر رٍ دستام
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 .نداشتهشَن ٍ داشتو نی سال يهٌ این تَ باید کٌ يایی شَنٌ

 .کرد نی نگاى نا بٌ لبخند با ٍ بَد ایستادى سرپا کٌ افتاد سپًر بٌ نگايو

 .نا بٌ بَد زدى زل سینٌ بٌ دست يو انیر

 نن؟ ٍفای بی خَايری   چطَری_ 

 .صَرتو بٌ زد زل ٍ کشید بیرٍن بغلش از رٍ نن

 ير تَنست نی. باشٌ خَاب یٌ تَنست نی باشٌ، تَيو تَنست نی این. بَدم شَک تَ ينَز انا نن
 .ٍاقعیت جز باشٌ چیزی

 .سهتش برگشتو گیج سپًر، صدای با

 خَبی؟ جان؟ یگانٌ_ 

 .کردم نگاى رٍم بٌ رٍ دختر بٌ دید، تاری با ٍ برگردٍندم رٍ سرم بَدم، حرف يهین ننتظر انگار

 .بَد قبل از تر پررنگ لبش رٍ لبخند انا بَد شدى خیس اشک از صَرتش

 يا نبل سهت بٌ بدم، دست از رٍ تعادلو اینکٌ از قبل ٍ گرفتو سرم بٌ رٍ دستو سرگیجٌ، احساس با
 .شدم يدایت

 .گرفتو جَن کٌ بَد اٍنهَقع تازى ٍ شد دينو ٍارد شیرین نایع ای جرعٌ

 .دٍختو سحر چشهای بٌ ٍ کردم باز دقیقٌ چند از بعد رٍ چشهام

 گرفتو رٍ دستاش ٍ آٍردم باال رٍ دستام

 يستی؟ ٍاقعی تَ... ت... تَ_ 

 .فشرد خَدش بٌ نحکو رٍ نن ٍ شد بلند يقش يق حرفو این با
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 .زدیو يو با دٍ ير رٍ، يق دٍنین ٍ باریدن بٌ کرد شرٍع چشهام ذرى ذرى

 .شد برطرف يا سال این سنگینی از کهی کٌ کردیو گریٌ يو بغل تَ اٍنقدر

 

 .اٍندم بیرٍن سحر بغل از سپًر، صدای با

 خَبی؟. نهَندى رٍت بٌ رنگ. اینجا بیا_ 

 .دادم تکَن نحبت نشَنٌ بٌ سری ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

 .نشستو نبل رٍی ٍ رفتو بَد کردى اشارى کٌ جایی سهت بٌ اجبار بٌ

 .شد خیرى بًو ٍ نشست يهَنجا يو سحر

 .سهتهَن اٍند قند آب تا دٍ با انیر دقیقٌ چند از بعد

 کنارش يو خَدش ٍ سهتش گرفت رٍ قند آب. رفت سحر سهت بٌ بعد ٍ کرد تعارف نن بٌ رٍ اٍلی
 .نشست

 :زدم لب ٍ چرخَندم سپًر سهت بٌ رٍ سرم

 دٍنستی؟ نی يو تَ... تَ سپًر_ 

 :گفت گَشو زیر ٍ پاشید رٍم بٌ لبخندی

 .چیزٍ يهٌ کنی تعریف برام باید ٍلی. عزیزم آرى_ 

 :گفتو بَد اشک از پر لبالب کٌ چشهایی با ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

 گو نی. باشٌ_ 

 :زد لب ٍ گفت ای کالفٌ نَچ چشهام دیدن با
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 .تَ ٍ دٍنو نی نن بچکٌ چشهت از دیگٌ قطرى یٌ خدا بٌ_ 

 :گفت اخو با ٍ چرخَند سحر سهت رٍ سرش بعد ٍ

 ٍ خندى جای بٌ دیدید، رٍ يهدیگٌ سال اینًهٌ بعد صهیهی دٍست تا دٍ. سحر يستو يو تَ با_ 
 چی؟ کٌ گیرید نی آبغَرى نشستید اینا ٍ حرف

 :گفت سپًر بٌ رٍ ٍ شد بلند انیر  حرفش این با

 نهی نعلَنٌ دلشَن ٍر نشستیو خب. باشن راحت اینا تا بزنیو دٍری یٌ اطراف این بریو نا پاشَ_ 
 .بزنن حرف تَنن

 .زدن بیرٍن خَنٌ از يو با ٍ شد بلند کنارم از ٍ نشَند پیشَنیو بٌ کَتايی بَسٌ سپًر حرفش این با

 .کردم حلقٌ خَدم دٍر رٍ دستو يهیشگی، عادت بٌ ٍ شدم جهع خَدم تَ

 :شکست رٍ خَنٌ سکَت صداش، دقیقٌ چند از بعد

 کردی؟ بغل رٍ خَدت اینجَری کٌ کنی نی غریبی نن کنار اینقدر_ 

 .نشٌ این از بزرگتر گلَم تَ بغض تا کردم رٍ ام سعی تهام ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .پیچید خَنٌ تَ نگرانش صدای دید رٍ سکَتو ٍقتی

 یگانٌ؟_

 تهام. بشٌ رٍٍن اشکو چشهٌ نن ٍ بزنٌ صدام تا بَدم ننتظر انگار. بَدم کلهٌ يهین ننتظر انگار
 .شد رد چشهام جلَی از فیلو یٌ نحل آشناییهَن آخر تا اٍل از زدناش صدا

 :زد لب دید خَدش نتَجٌ رٍ نن نگاى   ٍقتی

 خَبی؟_ 
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 :زدم لب آرٍم ٍ کردم پاک رٍ کرد نی بازی سرسرى صَرتو رٍ کٌ اشکی

 خَبی؟ تَ_ 

 .نشست لبش رٍ بخشی آرانش لبخند

 .خَبو خیلی. آرى بینهت نی نزدیک از کٌ حاال_ 

 :زدم لب گلَم، تَ بغض با سختی بٌ ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 بغلت؟ بیام شٌ نی_ 

 ٍ کردم پرٍاز سهتش بٌ. نشست لبام رٍ گریٌ نابین ای خندى. کرد باز يو از رٍ دستاش حرف بدٍن
 .دادم جا بغلش تَ رٍ خَدم

 .آرانش ٍ بَد آرانش گریٌ، جای بٌ اینبار

 :گفت ٍ کشید نَيام بٌ دستی

 .بَد شدى تنگ برات خیلی دلو_ 

 :گفتو کردم نی بازی انگشتاش با کٌ يهَنطَر ٍ گرفتو دستام تَ رٍ دستاش

 .يهینطَر ننو_ 

 .شد خیرى چشهام بٌ ٍ کرد جدا خَدش از رٍ نن

 رفتی؟ چرا_ 

 :کردم باز لب ٍ پایین انداختو رٍ سرم

 ...نزن حرف راجبش شٌ نی_ 

 :گفت بلندی صدای با ٍ کرد قطع رٍ حرفو
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 بٌ خَاب تَ نگرانی   خاطر بٌ کٌ شبایی اٍن تهام اندازى بٌ. یگانٌ ازت خَام نی جَاب. شٌ نهی نٌ_ 
 کنارم ٍ بیای تا بَدم ننتظرت کٌ رٍزایی اٍن تهام اندازى بٌ. بدی پس جَاب باید نیَند چشهو
 نا اٍند دلت چطَر تَنستی؟ خَدت؟ از کردی؟ فرار چی؟ سر رفتی؟ چرا. بدی پس جَاب باید باشی

 يان؟! ساحل! نن بذاری؟ تنًا رٍ

 براشَن جَابی يیچ کٌ بَد این يهٌ از بدتر ٍ کرد نی زندى برام رٍ گذشتٌ رٍزای تهام حرفاش
 .نداشتو

 :گفت ٍ کرد فَت رٍ نفسش کالفٌ شد، بلند کٌ يقو يق

 نشکتٌ؟ دم اشکت شٌ نی چیزی یٌ تا ينَزم. نکن گریٌ_ 

 :گفتو ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

 چیز يهٌ. شد نهی انا خَاستو نی یعنی. نریختو يو اشک قطرى یٌ يا سال این تهام تَ اتفاقا_ 
 دیگٌ یکی نن نادر ٍ پدر شٌ نی باٍرت سحر. افتاد اتفاقا خیلی. اٍند سپًر... اینکٌ تا بَد تلخ

 باشو؟ داشتٌ داداش نن شٌ نی باٍرت... با باشٌ؟

 :گفت کنٌ تعجب اینکٌ بدٍن ٍ زد رٍم بٌ لبخندی

 .نکن گریٌ حاال. دارم خبر چیز يهٌ از. شٌ نی باٍرم. عزیزم آرى_ 

 :گفت ٍ زد پیشَنیو بٌ ای ضربٌ يهیشگی، عادت بٌ کٌ زدم ای شکستٌ پا ٍ دست لبخند

 يا رٍز اٍن تهام خاطر بٌ رٍ تَ نن کٌ نرى یادت. بیان سپًر ٍ انیر بزنو زنگ تا خَدتَ کن جهع برٍ_ 
 بٌ نفصل تَضیح یٌ تَ. بیاری برام کنندى قانع دلیل یٌ کو دست یا ٍ کنی جبران باید. بخشو نهی
 ضهن، در. بديکاری نن

 :داد ادانٌ ٍ کرد نگايو چپ چپ
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. خَايریو تا دٍ نحل يو ينَز نا. نکردى تغییر يیچی نا بین باشیا، نعذب نن کنار نبینو دیگٌ_ 
 درستٌ؟

 :گفتو ٍ کردم حلقٌ کهرش دٍر رٍ دستام. دادم جا بغلش تَ رٍ خَدم ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .درستٌ_ 

 

________ 

 

 :گفتو سحر بٌ رٍ ٍ گذاشتو نیز ٍسط رٍ ساالد ظرف

 کردی؟ ازدٍاج سالٌ چند_ 

 :گفت ٍ نشست لبش رٍ خجالت از پر لبخندی

 .نايٌ دٍ_ 

 :گفتو ذٍق با ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 .گو نی جدی. سحر یاید نی يو بٌ خیلی! ٍاقعا؟_ 

 :زد لب خندى با ٍ سهتو برگشت

 پرسید؟ رٍ تَ نظر کسی_ 

 :گفتو ٍ کردم نگايش چپ چپ

 !لیاقتت بی سر تَ خاک_ 

 .خندید
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 .دستو رٍ کَبید نحکو سحر کٌ برداشتو ای شیشٌ ظرف از زیتَن یٌ

 .کردم اش حَالٌ لب زیر ای ٍحشی اخو با ٍ کشیدم عقب رٍ دستو

 

 :گفت خندى با ٍ کرد نازک برام چشهی پشت

 بدیٌ؟ کار زدن ناخَنک نگرفتی یاد ينَز! شَ بزرگ یکو_ 

 .کردم ٍلَ صندلی رٍی رٍ خَدم ٍ کردم نازک چشهی پشت

 .خب بیخیال داری؟ بَدنتَ بزرگ نانان عادت این يو ينَز تَ_ 

 :دادم ادانٌ ٍ کشیدم ای کالفٌ نفس

 پس؟ یان نهی انیر ٍ سپًر چرا_ 

 .پیچید خَنٌ تَ ٍاحد زنگ صدای حرفو، اتهام از بعد بالفاصلٌ

 .برداشتو ٍرٍدی سهت بٌ رٍ بلندم يای قدم ٍ شدم بلند

 .کردم باز رٍ در بعد ٍ انداختو بیرٍن بٌ نگايی چشهی از

 .شدن خَنٌ ٍارد انیر بعد ٍ سپًر اٍل

 !کردید دیر چقدر_ 

 يیچی؟ اینجا نا داری؟ حرف رفیقت با خَدت فقط کردی فکر_ 

 .برداشتو قدم پذیرایی کنار نیز سهت بٌ ٍ خندیدم

 .کرد سالم جفتشَن بٌ خَشرٍیی با ٍ شد خارج آشپزخَنٌ از برنج دیس با سحر

 .شدیو نايار سرٍ نشغَل ٍ نشستیو نیز دٍر يهٌ دقیقٌ، چند از بعد ٍ شستن رٍ دستاشَن آقایَن

 



 542                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بَد خَشهزى دستپختش سابق نحل

 .سحر سهت برگردٍندم رٍ سرم ٍ کردم پاک رٍ لبو دٍر دستهال با

 :کردم صداش تعجب با غذاشٌ با بازی نشغَل اینکٌ دیدن با انا کنو تشکر ازش تا کردم باز لب

 سحر؟_ 

 :زد لب لبخند با ٍ کرد بلند ضرب با رٍ سرش

 جانو؟_ 

 :گفتو ٍ کردم غذاش ظرف بٌ ای اشارى

 شدى؟ طَری_ 

 !شد نهی این از تر درشت چشهام. پایین انداخت رٍ سرش ٍ گزید لب

 .دادم سَق انیر سهت بعد ٍ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو

 :گفت ٍ زد نهایی دندٍن لبخند دید خَدش نتَجٌ رٍ نگايو ٍقتی

 .اینا... ٍ اشتًایی بی ٍ ٍیار. دیگٌ دارى يو رٍ يا گرفتاری این شدن نادر حال ير بٌ_ 

 جیغ. نشست لبو رٍ عهیقی لبخند شنیدم، کٌ چیزی درک با ٍ کردم نرٍر ذينو تَ رٍ حرفش بار چند
 .پریدم سحر سهت بٌ ٍ کشیدم خفیفی

 .بَسیدم سخت ٍ سفت رٍ اش گَنٌ ٍ کردم بغلش نحکو

 :زدم لب تند تند ٍ ذٍق با

 پسر؟ یا دخترى ٍقتشٌ؟ چند دیٍَنٌ؟ بًو نگفتی زٍدتر چرا شدم؟ خالٌ گٌ؟ نی راست_ 

 .کرد جدا خَدش از رٍ نن ٍ خندید
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 !شدم خفٌ اٍنَر برٍ. حاال خب_ 

 .گرفتو بازٍش از نحکهی نیشگَن ٍ کردم نازک چشهی پشت

 :گفتو آرٍم ٍ شکهش سهت کردم کج رٍ سرم

 از رى نی دلو نن کٌ ٍای براش، بخریو رنگی رنگی لباسای ببافیو، نَياشَ. باشٌ دختر کن فکر ٍای_ 
 ذاریو؟ نی چی رٍ اسهش. براش االن

 .شدم خیرى خندٍنشَن چشهای بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم دیدم رٍ جهع سکَت ٍقتی

 .بشٌ بلند شَن خندى صدای شد باعخ کٌ دادم تکَن چیٌ نشَنٌ بٌ رٍ سرم

 :گفت خندى با ٍ کشید سپًر شَنٌ بٌ دستی انیر

 شیو؟ نی عهَ ٍ خالٌ کی نا... ٍ دٍست بچٌ کٌ يو جفتتَن_ 

 .انداختو پایین رٍ سرم ٍ شدم سرخ خجالت از حرفش این با

 .شد بلند سحر حرصی صدای

 کار خیلی تازى! ام حانلٌ نايٌ سٌ نن ٍ کردیو ازدٍاج نايٌ دٍ يَلن؟ تَ نحل يهٌ کردی فکر_ 
 !کنٌ نی تشَیق يو رٍ بقیٌ دارى کردى خَبی

 .کرد نازک انیر برای چشهی پشت ٍ خندید کٌ دٍختو چشو سحر بٌ خندٍن لبای ٍ گرد چشهای با

 .خَدش سهت کشیدش ٍ کرد حلقٌ اش شَنٌ دٍر دستی انیر

 :گفت نًربَنی با ٍ نشَند پیشَنیش بٌ ای بَسٌ

 نگٌ؟ چیٌ. شدیو کار بٌ دست زٍدتر یکو نا حاال خب. شکهتو تَ فسقلی اٍن ٍ خَدت نَکر نن_ 

 .کرد دٍر خَدش از رٍ انیر ٍ فشرد بینیش بٌ رٍ دستش سحر
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 .پیچید خَنٌ تَ سپًر ٍ نن بلند قًقًٌ کارش این با

 :زدم لب خندى با

 داری؟ ٍیار انیر بٌ... بٌ! ٍای_ 

 :زد لب سپًر ٍ نن بٌ خطاب حرص با انیر ٍ کرد نازک چشهی پشت خندى با سحر

 .بینیو نی يو رٍ شها برای! ندارى خندى_ 

 .نن کنار اٍند ٍ شد بلند نیز پشت از سپًر

 :گفت ٍ کرد حلقٌ شکهو دٍر رٍ دستش

 چیٌ؟ بینیو نی يو رٍ شها برای! داریا بدآنَزی خیلی نا برای_ 

 .کرد نحارش کحافتی ٍ خندید انیر

 .کنیو بندی دستٌ رٍ يا غذا ٍ کنیو جهع رٍ نیز تا کردم کهک سحر بٌ يو نن

 

 بٌ قاشق ٍ بَد گرفتٌ دستش تَ رٍ ترشی ظرف. سحر سهت برگشتو ٍ کردم پاک يو رٍ ظرف آخرین
 .دينش تَ ذاشت نی قاشق

 :گفتو ٍ خندیدم

 خَری؟ نی ترشی خالی شکو با_ 

 کنو؟ کار چی خب_ 

 .گرفتو ازش رٍ ترشی ظرف ٍ سهتش رفتو
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 نن. کردن نی صحبت ٍ بَدن نشستٌ يو کنار انیر ٍ سپًر. پذیرایی سهت رفتیو ٍ گرفتو رٍ دستش
 .نشستیو پسرا از فاصلٌ حفظ با نفرى دٍ نبل رٍی ٍ کشیدم رٍ سحر دست يو

 .کشیدم شکهش رٍ رٍ دستو عهیقی لبخند با ٍ دٍختو نشکیش درشت چشهای بٌ رٍ نگايو

 :زد لب ٍ کرد پرت سهتی بٌ رٍ دستو کارم این با 

 نیهالی؟ ننَ يی تَ چتٌ_ 

 .زدم سرش بٌ ای ضربٌ ٍ خندیدم

 !کنو نی ذٍق تَ بچٌ برای کٌ نن حیف. شدی بیشعَر خیلی_ 

 :زد لب ٍ خندید

 .کردم نی ذٍق يهینطَر ساحل حانلگی سر يو نن راستش_ 

 :گفتو بلندی صدای با ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 دارى؟ بچٌ يو ساحل نگٌ_ 

 :گفت ٍ خندید

 شَ کار بٌ دست. بدحَر نَندی عقب کٌ خالصٌ. دارى سالٌ چًار_سٌ پسر یٌ ارى_ 

 براش چشهی پشت براقش چشهای ٍ باز نیش دیدن با. انداختو سپًر بٌ نگايی نیو ٍ خندیدم
 .سحر سهت برگردٍندم رٍ سرم ٍ کردم نازک

 :گفت ٍ نشَند صَرتش بٌ عهیقی لبخند

 .یگانٌ دارم حرف بايات کلی. بهَنید اینجا انشب کن صحبت سپًر با_ 

 .گفتو کشداری نَچ ٍ انداختو باال ابرٍ
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 .برى نهی خَابو جایی سپًر بغل غیر نن! نکن يو فکرش اصال_ 

 .رفت آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ شد بلند ٍ کرد نحارم حیایی بی خندى با

 بٌ ٍ پرید جا از سپًر رفتنش با. افتاد راى بٌ سحر سر پشت ٍ شد بلند جاش از بالفاصلٌ يو انیر
 .کرد حلقٌ يام شَنٌ دٍر رٍ دستش ٍ نشست کنارم. اٍند نن سهت

 !فسقلی شدیا بیخیال رٍ نا دیدی رٍ دٍستت_ 

 :زدم لب ٍ دادم تکیٌ ستبرش سینٌ بٌ رٍ سرم

 رى؟ نی بیرٍن نن سر از شها خیال نگٌ. نیست اینطَر يو اصال_ 

 :گفت لب زیر ٍ نشَند لبو رٍ ای بَسٌ

 !باز زبَن ای_ 

 .کشیدم عقب رٍ سرم ٍ خندیدم

 .چرخَندم سهتشَن بٌ رٍ نگايو سحر، ٍ انیر يای قدم صدای با

 :زد لب شیطنت با ٍ گذاشت رٍنَن بٌ رٍ نیز رٍی رٍ چای سینی انیر

 !دستو از رفتی در ک ش نحل سپًر، کردنا ٍلت دقیقٌ دٍ_ 

 :گفت خندى با ٍ نشست نن رٍی بٌ رٍ سحر

 .ذلیل زن گیو نی نَجَداتی چنین بٌ خَدنَن ادبیات تَ نا_ 

 :گفت حرص با ٍ کشید گردنش بٌ دستی سپًر

 چیٌ؟ انیر ذلیلو زن نن اگٌ! ببرنا رٍ شَيرت آبرٍ بشٌ باز دينو نذار سحر_ 

 .کنٌ عَض رٍ بحخ کرد سعی انیر ٍ خندید سحر
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 :گفت نن بٌ رٍ

 .چای بفرنایید. نسخرى يای بحخ این بیخیال_ 

 پری ٍ سفید صَرت. گذرٍندم نظر از رٍ خَشکلش رنگی چشهای ٍ زدم رٍش بٌ نًربَنی لبخند
 ٍ چشهاش از نًربَنی حال این با بَد کردى جدی کهی رٍ اش قیافٌ بلندش تقریبا ریش ٍ داشت
 .بارید نی لبش رٍ شیرین لبخند

 سحر کٌ دنی تازى ٍ طعو خَش چای يهراى بٌ ٍ کردم دراز شیرینی ظرف سهت رٍ دستو تعارفش با
 .کردنش نزى نزى بَد، کشیدى رٍ زحهتش

 نی تعریف سربازیشَن خاطرات از. کَبیدن نی يو کلٌ ٍ سر تَ ٍ کردن نی کل کل ندام انیر ٍ سپًر
 چندسالٌ ٍ چندین ٍ عهیق دٍستی نتَجٌ نن کٌ بَد اٍنجا ٍ دانشگاى از دبیرستان، دٍران از کردن،
 .شدم شَن

 گرفتیو تصهیو يو سحر ٍ نن. برگشت شطرنج چَبی صفحٌ با دقیقٌ چند از بعد ٍ رفت اتاق بٌ انیر
 .نباشیو شیطنتشَن تهاشاگر این از بیش ٍ ببریو پناى اتاق بٌ

 

 از بزرگ عکس یٌ. خَرد چشو بٌ بَد شدى قاب دیَار بٌ کٌ بزرگی عکس اتاق، بٌ ٍرٍد نحض بٌ
 .بَد عرٍسیشَن جشن

 :زدم لب حسرت با ٍ رفتو جلَ کهی

 !بَدم نکشیدى عرٍسیت برای کٌ يایی نقشٌ چٌ_ 

 :گفت ٍ کشید ام شَنٌ بٌ دستی

 .نیست ٍقتش فعال گفت انیر انا بیارتت بگو سپًر بٌ خَاستو_ 
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 .آٍردم زبَن بٌ رٍ شد نی باال ٍ پایین سرم تَ ندام کٌ رٍ سَالی ٍ سهتش برگشتو

 داشتی؟ خبر سپًر ٍ نن رابطٌ از نگٌ_ 

 .کرد اشارى دٍنفرى تخت بٌ ٍ خندید

 بٌ رٍ دستش ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش. گذاشت پايام رٍی رٍ سرش اٍن ٍ نشستو تخت رٍی
 .کشَند شکهش

 :زد لب عهیق نفس چند از بعد

. باشٌ داشتٌ رٍ تَ يَای خَاستو ازش شدم، سپًر ٍ تَ يهکاری نتَجٌ ٍقتی نن راستش... خب_ 
 .بَد سخت خیلی کردنش راضی تَ، قشنگ يای اخالق با البتٌ

 ادانٌ ٍ انداخت باال شَنٌ کٌ دٍختو صَرتش بٌ رٍ نتعجبو نگاى حرفش، دٍم تیکٌ بٌ تَجٌ بدٍن
 :داد

 افتاد برات کٌ اتفاقاتی تک بٌ تک از ندت این تَ کنو؟ نی ٍلت نن کردی فکر ٍاقعا خب؟ چیٌ_ 
 ٍ دنبالت بیام خَاستو يو بار چند کردم، نی صحبت يو تهنا با گايی حتی اٍایل اٍن. بَدم باخبر

 ...ساحل نن،. کردی غافلگیر رٍ يهٌ رفتنت با بًت؟ آخٌ بگو چی... ٍلی برگردٍنهت

 .کشیدم اش شدى رنگ نَيای بین رٍ دستو ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 :زدم لب خشداری صدای با

 کٌ باشی جایی کردی نی سعی. بری کردی نی سعی افتاد، نی يو تَ برای يا اتفاق اٍن اگٌ شاید_ 
 حال از فًهیدی نی چی تَ. نکنٌ نگاى بًت قاتل چشو بٌ کسی... ک. نشناستت کسی. نبینتت کسی
 پرسیدی؟ نی رٍ حالو تهنا از گی نهی نگٌ. دیدم نی کابَس يو پیش ناى چند تا نن سحر؟ نن
 کٌ قلبی نشکالت از خَردنام، قرص از رفتنام، دکتر از. برات گفتٌ رٍزام اٍن حال ٍ حس از البد پس
 بیرٍن شَيرم ختو نراسو از رٍ نن ات خالٌ ٍقتی بَدی کجا تَ... شد بیشتر بردیا ٍ نانان رفتن با
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 حادجٌ یٌ خب انا داشت، نداشت، حق کٌ نٌ البتٌ... ا گرفتو؟ ازش رٍ پسرش گفت بًو ٍقتی کرد؟
 نی حرف نن نحسی از آدم اٍنًهٌ بین باید انا افتاد، اتفاق اٍن نن حهاقت از کٌ دارم قبَل. بَد
 زد؟ نی بَدن قاتل انگ بًو باید زد؟

 .ببرى پی ناجرا عهق بٌ تداخلی يیچ بدٍن تا کردم سکَت نن ٍ داد تکَن تاسف با رٍ سرش سحر

 نفسو راى ٍ کرد گیر گلَم تَ چیزی یٌ حتی شد، پر چشهام. شد تلخ دينو طعو رٍزا اٍن یادآٍری با
 .گرفت رٍ

 چشهام از انَاجش ٍ ترکید ناگًان کٌ بهب؛ نحل چیزی یٌ. تَپ از فراتر! نٌ یا تَپ، نحل چیزی یٌ
 .شد سرازیر

 .نرسٌ سپًر ٍ انیر گَش بٌ يقو يق صدای تا گرفتو رٍ دينو جلَی

 .کشید بغلش تَ نحکو رٍ نن ٍ شد بلند پايام رٍ از سحر

 از خبر ياش شَنٌ لرزش. گذاشتو ياش شَنٌ رٍی رٍ سرم ٍ کردم حلقٌ کهرش دٍر رٍ دستو
 !داشتو نیاز بًش بیشتر پیش سال چند نن کٌ ای يهدردی داد، نی يهدردیش

 

 :داد ادانٌ ٍ آٍرد در حرکت بٌ کهرم رٍی رٍ دستش دقیقٌ چند از بعد

 نبَد؟. بَد کٌ نن نانان رفت، نانانت. بَدم کٌ نن رفت، بردیا. گشتیو دنبالت نا_ 

 .اٍندم بیرٍن بغلش از ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

 پر صَرت اٍن یا ٍ فریاد صدای يو لحظٌ یٌ سالًا این تهام تَ. شد بزرگتر بغضو بردیا، یادآٍری از
 .نرفت کنار چشهام جلَی از زخهش
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 ام سینٌ قفسٌ تَ عهیقی درد ٍ رفت باال قلبو طپش. زد یخ پام ٍ دست ٍ شد بیشتر دستو لرزش
 .پیچید

 شد گرد چشهاش افتاد، صَرتو بٌ نگايش اینکٌ نحض بٌ سحر کٌ بَد شدى چطَر صَرتو دٍنو نهی
 .کرد صدا رٍ انیر بلندی صدای با ٍ

 .شد کَبیدى دیَار بٌ نحکو ٍ شد باز بدی صدای با در کٌ نرسید دقیقٌ بٌ

 .بیارى رٍ قلبو يای قرص کیفو از تا گفت انیر بٌ خطاب صَرتو، دیدن با ٍ اٍند سهتو بٌ سپًر

 .برام بَد ٍاضح يا صدا انا افتاد يو رٍ چشهام کو کو

 .دينو تَ گذاشت ٍ کرد باز رٍ قرص سپًر ٍ کرد يدایت بیرٍن بٌ رٍ سحر انیر

 .زدن حرف بٌ کرد شرٍع گَشو زیر ٍ نالَند رٍ کهرم آرٍنی بٌ ٍ پًلَ بٌ کرد خو رٍ نن

 

 تَ بار چندنین برای اشکو چشهٌ ٍ برگشت عادی حالت بٌ کو کو نفسو بدنو، عضالت شدن شل با
 .جَشید رٍز یٌ

 چشهام، کردن باز نحض بٌ. بخَرم آب جرعٌ چند کرد ٍادارم ٍ چسبَند لبام بٌ رٍ آب لیَان سپًر
 :زد لب ٍ دٍخت چشهام بٌ رٍ نگرانش نگاى

 عزیزم؟ خَبی_ 

 .بزنو لبخند کردم سعی ٍ دادم قَرت سختی بٌ رٍ دينو آب

 .ببخشید. خَبو_ 

 .زد نَيام بٌ ای بَسٌ ٍ کشَند بغلش تَ رٍ نن

 یًَ؟ شد چی. ببند رٍ چشهات کهی. يیس_ 
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 .کردم نچالٌ بغلش تَ بیشتر رٍ خَدم ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .دراٍند صدا بٌ اتاق در کٌ بَد نگذشتٌ ای جانیٌ

 :گفت گریٌ با سپًر بٌ خطاب ٍ تَ اٍند سحر

 بًترى؟_ 

 ...کردم نگرانشَن يو باز. شدم بدشَن حال باعخ يو باز. کردم نفرین رٍ خَدم يو باز نن ٍ

 .کرد يدیٌ چشهام بٌ رٍ خَاب کو کو نَيام، بین سپًر دست حرکت

 

____ 

 

 بعدش. اٍند چشو بٌ سپًر نبَد اٍل لحظٌ تَ. کردم باز رٍ چشهام يهرايو، تلفن زنگ صدای با
 .شدم نَقعیتو نتَجٌ آخر در ٍ افتاد اتاق بٌ نگايو

 .بدم رٍ تلفنو جَاب تا کردم دراز کیفو سهت رٍ دستو

 .کشیدم بیرٍن ازش رٍ گَشیو ٍ کردم باز رٍ کیفو زیپ

 .نشست لبو رٍ ای خستٌ لبخند سپیرا، اسو دیدن با

 :زدم لب بارید نی ازش خستگی کٌ صدایی با ٍ کردم نزدیک گَشو بٌ رٍ گَشی

 .سالم_ 

 .پیچید گَشو تَ کَتايی نکخ با صداش

 خَبی؟ یگانٌ؟_ 
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 .نشستو تخت رٍ ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

 .خَبو_ 

 کردی؟ گریٌ گرفتٌ؟ صدات چرا نطهئنی؟_ 

 :گفتو ٍ کشیدم چشهام بٌ دستی

  تَ؟ خَبی. بَدم خَاب. عزیزم نٌ_ 

 .شد بلند پرانرژیش يهیشٌ صدای

 کجایی؟. خَبو ننو_ 

 :زدم لب صداقت با ٍ دٍختو اطراف بٌ رٍ نگايو

 .سپًر دٍستای از یکی خَنٌ_ 

 :گفت ٍ کشید بلندی يین

 چندتا؟ چندتا رفتی نبَدی قانع یکی بٌ چی؟ کٌ داداشو دٍست خَنٌ رفتٌ شدی پا! سرم بر خاک_ 

 .کردم نحارش ای دیٍَنٌ ٍ خندیدم

 . نتايلٌ دٍستش نیستن، تَ نحل کٌ يهٌ شدی؟ خل تَ؟ گی نی چی_ 

 :داد ادانٌ لب زیر ٍ گفت بلندی ایش

 .نداشت يا عرضٌ این از يیچَقت سپًر! نیگو_ 

 . نشست لبو رٍ تًش ٍ سر بی حرفای از لبخندی

 :گفتو ارٍم

 یاید؟ نی کی_ 
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 :گفت ذٍق با

  برات؟ بیارم خَای نهی چیزی ببینو،. بیشترى فردا احتهال انا. فردا پس يو شاید. فردا_ 

 .رفتو پنجرى سهت بٌ ٍ شدم بلند تخت رٍ از آرٍم

 .کجاست ٍسایلو دٍنٌ نی بًتر اٍن نا، خَنٌ برٍ تهنا با برام؟ بیاری تَنی نی. خَام نی_ 

 بًش؟ بدم رٍ گَشی. پیشهٌ االن راستی. باشٌ_ 

 :زد غر سپیرا بٌ خطاب. گَشو تَ پیچید تهنا صدای کٌ بگو چیزی تا کردم باز لب

 پرسی؟ نی نظر ازش آدنٌ اٍنو آخٌ. رٍ گَشی نن بدى_ 

 .رسید گَشو بٌ تر ٍاضح صداش بعد ٍ

 .ٍرپریدى سالم_ 

 .گرفتو سرخو چشهای از نگاى ٍ زدم لبخند

 شدی؟ دخترعهَم آٍیزٍن رفتو نن. سالم_ 

 :گفت نکخ کهی از بعد ای بانزى لحن با

 عزیزم؟ تَ آخٌ خَری نی اینقدر چرا_ 

 :داد ادانٌ اٍن ٍ خندیدم

 رٍ؟ پسرى نکردی پانلٌ حانلٌ گذرى؟ نی خَش نردم پسر با لشتَ؟ کجایی_ 

 .رسید گَشو بٌ گَشی پشت از سپیرا خندى صدای

 .کردم صدا رٍ اسهش تشر با ٍ گزیدم لب

 :گفت ٍ خندید

 



 554                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 رٍالٌ؟. ننزى ٍ پاک تَ خَب، تَ اصن. يو تَ حاال خب_ 

 

 .عقب بٌ برگشتو ٍ کردم قطع نزدى رٍ حرفو در، صدای با کٌ بگو بًش چیزی تا کردم باز لب

 .کرد نی نگاى نن بٌ لبخند با ٍ بَد ایستادى در کنار سحر

 :گفتو تهنا بٌ خطاب ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .برام بیارشَن برٍ سپیرا با فرستو، نی برات رٍ خَام نی کٌ ٍسایالیی. بعد برای بهَنٌ جَابت_ 

 نی کٌ چیزایی انشب تا يو تَ. دارم برنی رٍ ٍسایال تَن خَنٌ رم نی اٍندنهَن قبل حتها. باشٌ_ 
 .برام کن اس خَای

 .کردم قطع رٍ تهاس کَتايی خداحافظی از بعد ٍ دادم تکَن سر

 .يام شَنٌ رٍی گذاشت رٍ دستش ٍ برداشت قدم سهتو بٌ سحر

 :زد لب آرٍم

 بًتری؟_ 

 :گفتو ٍ کردم خو دستش سهت بٌ رٍ سرم

 .شکر. ارى_ 

 .دٍخت چشو بلند يای ساختهَن بٌ پنجرى از نن، نحل بعد ٍ زد رٍم بٌ لبخندی

 .بَد شدى نگرانت خیلی سپًر_ 

 :گفتو آرٍم. شدم دستو انگشتای با بازی نشغَل ٍ انداختو زیر بٌ رٍ سرم

 .شو نی اطرافیانو آزار باعخ يهیشٌ نن_ 
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 .پیچید اتاق تَ نتعرضش صدای ٍ زد سرم بٌ ای ضربٌ

 کنی؟ نی اذیت رٍ خَدت اینقدر چرا. نیار در بازی دیٍَنٌ_ 

 .شیو نی خارج اتاق از يو با ٍ کشٌ نی رٍ دستو بینٌ، نی رٍ سکَتو ٍقتی

 .یارم نی زبَن بٌ رٍ سرنٌ تَ کٌ چیزی افتٌ، نی سپًر بٌ کٌ نگايو

 گفتی؟ بًش چیزی کٌ اینٌ ننظَرم... م دٍنٌ؟ نی چیزی بردیا ٍ نن گذشتٌ از سپًر سحر؟_ 

 .دٍزم نی نتعجبش ٍ گرد چشهای بٌ رٍ نگايو ٍ چرخو نی سهتش بٌ ایستادنش با

 :کنٌ نی باز لب درنَندگی ٍ بًت نًایت با

 نگفتی؟ بًش خَدت نگٌ_ 

 !براش؟ بگو گذشتٌ از تَنستو نی چطَر. دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو

 .شد خیرى چشهام بٌ ٍ گرفت دستام تَ رٍ دستاش دید رٍ سکَتو ٍقتی

 !نهکنٌ؟ چطَر بًش؟ نگفتی_ 

 .گَشو پشت زدم رٍ نَيام ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 .نادرم ٍ پدر ٍ سپیرا حتی. دٍنٌ نهی يیچکس_ 

 :زد لب ٍ داد تکَن گنگ رٍ سرش

 ...شناسنا آخٌ؟ شٌ نی نگٌ_ 

 :گفتو شد نی نشتنج ذرى ذرى کٌ اعصابی با ٍ کردم قطع رٍ حرفش

 .کرد پاک ام شناسنانٌ از رٍ بردیا اسو قانَنی پزشک  تایید گرفتن با تسها، اٍایل يهَن_ 

 .رفتیو نشیهن سهت بٌ يو با. نگفت چیزی ٍ کشید عهیقی نفس سحر
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 :زد لب ٍ شد بلند دیدنو با سپًر

 عزیزم؟ بًتری_ 

 .زدم رٍش بٌ لبخندی

 نکردی؟ بیدارم چرا. خَبو آرى_ 

 :گفت ٍ کرد اشارى خَدش کنار بٌ

 .کنی استراحت بیشتر یکو خَاستو_ 

 دقیقٌ، چند از بعد ٍ نشست نن نقابل نبل تک رٍی يو سحر. نشستو کنارش ٍ رفتو سهتش بٌ
 .گرفت سهتو بٌ رٍ دستش تَی گَشی

 .ازش گرفتو رٍ گَشی تردید با

 :گفت ذٍق با ٍ خندید کٌ دادم تکَن سَالی رٍ سرم. بَد گندنگَن ٍ تپل پسربچٌ یٌ عکس

 .سام. ساحلٌ پسر_ 

 نَيای ٍ بَد رفتٌ نادرش بٌ نشکیش درشت چشهای. دٍختو چشو عکس بٌ تر دقیق ٍ خندیدم
 . پدرش بٌ احتهاال پرکالغیش لخت

 .داشت شیرینی ٍ بانزى قیافٌ کل در

 :گفتو ارٍم

 خبر؟ چٌ بقیٌ از. ببینهشَن خَاد نی دلو خیلی_ 

 :گفت ٍ انداخت باال شَنٌ

 .کنٌ نی کار آگايی ادارى تَ يو خَدش نظانیٌ، شَيرش. دارى سالٌ پنج پسر یٌ يو فاطهٌ_ 
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 :زدم لب ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 ٍاقعا؟_ 

 :گفت ٍ خندید

 زبَن تیزی ٍ تند بٌ دارى زبَن. بانزى ٍ بَر. یاشارى اسهش برات، نگو پسرش از یگانٌ ٍای. آرى_ 
 .نادرشَيرم

 چشهی پشت خندى با يو سحر. خندیدم آرٍم پَکرش، قیافٌ دیدن با ٍ دٍختو انیر بٌ رٍ نگايو
 .سهتو برگشت ٍ کرد نازک

 

 ساعت خالصٌ ٍ کردیو شیطنت خندیدم، گفتیو،. کردیو صحبت نشترکهَن دٍستای از شب آخر تا
 .گذشت

 .سهتش برگشتو گَشو، کنار سپًر صدای با

 بریو؟ فسقلی؟_ 

 .دٍختو سحر بٌ دلتنگی با رٍ نگايو

 :گفت ٍ خندید آرٍم شد نگايو نتَجٌ ٍقتی

 .رٍ دٍستت بازم بینی نی. گذاشتو قرار فردا برای_ 

 :گفتو ٍ سهتش کردم کج رٍ سرم

 ریو؟ نی کجا ٍاقعا؟_ 

 :گفت ٍ انداخت باال شَنٌ
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 .اٍنیو نًهَن. انیرى دست قیچی ٍ ریش_ 

 .شد بلند انیر نعترض صدای حرفش این با

 دادم؟ قَلی يهچین کی نن زنی؟ نی بیخَد حرف چرا_ 

 :گفت تاسف با ٍ کرد پرت سهتش بٌ رٍ کاغذی دستهال جعبٌ سپًر

 بًهَن؟ بدی شیرینی شدنت بابا نناسبت بٌ خَای نهی! برات نتاسفو_ 

 .خندیدیو شیطنت با سحر ٍ نن ٍ کشید نشَن ٍ خط سپًر برای چشهاش با انیر

 .بشو آنادى تا رفتو اتاق سهت بٌ ٍ شدم بلند

 .کردم نرتب سرم رٍ رٍ شالو ٍ کردم تنو رٍ نانتَم

 .اتاق تَ اٍند سحر ٍ شد باز در

 :زد لب ٍ داد تکیٌ در بٌ

 .اینجا نَندید نی کاش_ 

 .برداشتو تخت کنار از رٍ کیفو ٍ شدم خو

 .نشَندم سحر يای گَنٌ بٌ ای بَسٌ ٍ رفتو در سهت بٌ

 !کَچَلَ نانان باش دلت تَ بچٌ این ٍ خَدت نَاظب بینیو، نی رٍ يهدیگٌ فردا_ 

 :گفت ٍ خندید

 .عزیزم باش خَدت نَاظب يو تَ_ 

 .گرفت پشت از رٍ دستو سحر کٌ بَد نَندى باقی انیر ٍ سپًر بٌ قدم چند. رفتیو بیرٍن اتاق از يو با

 :گفت ای پردلًرى لبخند با ٍ کرد تر زبَن با رٍ لبش دٍختو بًش کٌ رٍ نگايو
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 ات شناسنانٌ تَ کٌ اسهش خب انا نیَفتادى اتفاقی بردیا ٍ تَ بین کٌ درستٌ. بگَ سپًر بٌ یگانٌ؟_ 
 .عزیزم بًترى بشنَى خَدت دين از. بدٍنٌ کٌ دارى حق سپًر! بَدى

 .دادم تکَن تایید نشَنٌ بٌ رٍ سرم ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 :گفتو شیطنت با ٍ کشیدم رٍ لپش

 کرد؟ گل بازیت بزرگ نانان شها باز_ 

 .کرد ام حَالٌ" لیاقتی بی" ياش خندى بین ٍ زد سرم بٌ ای ضربٌ

 .زدیو بیرٍن خَنٌ از سپًر با سحر، ٍ انیر با خداحافظی از بعد

 .دٍختو چشو سپًر نیهرخ بٌ ٍ دادم تکیٌ صندلیو بٌ رٍ سرم ناشین، تَ نشستن نحض بٌ

 .باشٌ داشتٌ تَنٌ نی کٌ حقیٌ کَچکترین بشٌ نطلع نن گذشتٌ از سپًر اینکٌ. بَد سحر با حق

 :گفت نًربَنی با ٍ سهتو برگشت کٌ بَدم خیرى بًش چقدر دٍنو نهی

 .بخَاب ای خستٌ اگٌ_ 

 :گفتو ٍ دادم تکَن ننفی نشَنٌ بٌ سری

 .اصال یاد نهی خَابو. نٌ_ 

 .دٍختو درشتش ٍ ریز يای اشک بٌ رٍ نگايو آسهَن، بلند فریاد با

 .کرد نی خالی رٍ دلو تٌ درشتش، ٍ ریز يای جیغ صدای ٍ بَد کردى خیس رٍ شًر سطح بارٍن

 :گفتو ذٍق با ٍ سپًر سهت برگشتو شدیو نی رد کنارش از کٌ پارکی دیدن با

 سپًر؟_ 

 .کرد نگاى اطراف بٌ دقت با ٍ انداخت بًو نگايی نیو
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 :گفت خندى با

 خَاست؟ دلت اطراف این دیدی لَاشک باز سپًر؟ جان_ 

 :زدم لب ٍ شدم جهع خَدم تَ آرٍم

 کنی؟ نی بگو کاری یٌ. نٌ_ 

 .کرد کو رٍ صداش کهی ٍ برد ناشین پخش سهت رٍ دستش ٍ انداخت باال ابرٍ

 کاری؟ چٌ_ 

 :گفتو ٍ کردم اشارى شدیو نی تر نزدیک ٍ نزدیک بًش کٌ پارکی بٌ

 بزنیو؟ قدم کهی بریو شٌ نی_ 

 :زد لب ٍ چرخَند سهتو بٌ ضرب با رٍ سرش

 بارٍن؟ این تَ_ 

 :زدم لب ناز کهی با ٍ کردم کج رٍ سرم

 !کنو نی خَايش_ 

 :زد لب جانیٌ چند از بعد ٍ کرد فَت کالفٌ رٍ نفسش

 .ناشین تَ ندارم چتر_ 

 .دٍختو چشو آسهَن بٌ ذٍق با ٍ گرفتو صندلی از رٍ ام تکیٌ

 :گفتو آرٍنی صدای با

 نحرٍم آرانشی چنین از رٍ خَدت یاد نی دلت چطَر! کٌ خَاد نهی چتر قشنگی این بٌ بارٍن_ 
 کنی؟
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 .کرد پارک رٍ ناشین بعد ٍ انداخت صَرتو بٌ عهیقی نگاى

 .نشَندم اش گَنٌ بٌ نحکهی بَسٌ ٍ شدم خو ذٍق با

 :گفتو لبخند با ٍ کَبیدم يو بٌ رٍ دستام

 !کٌ عاشقتو_ 

 .کشید رٍ بینیو ٍ خندید

 باشٌ؟. گردیو برنی گفتو کٌ ٍقت ير انا ریو نی! حاال خَبٌ_ 

 .شدیو پیادى يو با يهزنان ٍ دادم تکَن تند تند رٍ سرم

 .نداشت سرنایی انا بَد زیاد خیلی بارٍن شدت

 سهت بٌ عجلٌ با کٌ نردنی خالف بر. گرفت دستاش تَ نحکو رٍ دستام ٍ اٍند نن سهت بٌ سپًر
 .زدیو قدم يو کنار آرانش، نًایت در ٍ شدیو پارک ٍارد رفتن، نی ناشیناشَن

 شخصیت با اینکٌ بدٍن بتَنیو تا کرد عطا بًهَن خدا کٌ بَد نعهتی این ٍ بَد، بارٍن بَد، شب
 .بزنیو قدم يو کنار آرانش نًایت در ٍ آرٍم رٍ شب یٌ کنیو، تَجٌ جلب داریو کٌ ای اجتهاعی

 .ارزید نی دلهَن تٌ از يای خندى بٌ شدن خیس این انا بَد کردى خیس رٍ پانَن تا سر بارٍن

 

 :زدم لب تاب بٌ اشارى با

 کنیو؟ بازی تاب یکو بریو_ 

 .رفتیو تاب سهت بٌ ٍ گرفت رٍ دستو بعد ٍ چرخَند صَرتو تَ رٍ نگايش

 .نشَند لبام رٍ خندى لبیش زیر غرغر
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 !دیگٌ شٌ نی يهین تًش بگیرم فسقلی زن ٍقتی_ 

 .کرد نًهَنو ای غرى چشو ٍ سهتو برگشت يام خندى ریز صدای با

 نگاى ٍ کردم بلند رٍ پايام بعد ٍ نشستو. رفتو تاب سهت بٌ ٍ کردم ٍل رٍ دستش تاب بٌ رسیدن با
 .سپًر بٌ دٍختو رٍ ننتظرم

 :گفتو ای بانزى لحن با کٌ داد تکَن سَالی رٍ سرش

 !دیگٌ بدى يَلو بیا خب_ 

 :زد لب ٍ کرد گرد رٍ چشهاش

 !نکن يو فکرش اصال_ 

 :گفتو سینٌ بٌ دست ٍ کردم کج رٍ لبام

 اٍنَقت؟ چرا_ 

 .دٍخت اطراف بٌ بعد ٍ نن بٌ رٍ نگايش تعلل با

 :زد غر ٍ سهتو اٍند بلند يای قدم با جانیٌ چند از بعد

 ! کنی نی ٍادار کارایی چٌ بٌ رٍ آدم شبی نصف ببین_ 

 .کردم قفل آٍیزٍن يای زنجیر بٌ رٍ دستو ٍ خندیدم

 کٌ بَد نریضو قلب يو اش بًَنٌ. کو خیلی. داد يلو کهی ننت کلی با بعد ٍ پشتو اٍند سپًر
 .بشٌ اذیت کَچیک چند ير يای يیجان این با بَد نهکن

 نی رٍنَن ٍ سر بٌ بارٍن. کردیو تازى نفس ٍ نشستیو يو گايی دٍیدیو، زدیو، قدم رٍ راى باقی
 .رسید نی گَش بٌ سختی بٌ بارٍن صدای بین پارک، تَ کٌ بَد نن يای خندى صدای ٍ خَرد
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 فرٍشی بستنی بزرگ نغازى اٍن دیدن اندازى بٌ تَنست نی چی ٍ بَد گرفتٌ رٍ جا يهٌ خاک بَی
 بیارى؟ ذٍق سر رٍ نن

 .دٍخت چشهام بٌ رٍ نگايش ٍ سهتو برگشت. کردم حلقٌ سپًر بازٍيای دٍر رٍ دستو

 .بَسیدم رٍ لپش ٍ شدم بلند پا پنجٌ رٍ

 :گفت ٍ کشید عقب رٍ سرش

 خیابَن؟ ٍسط کاریٌ چٌ_ 

 :گفتو دريهش يای اخو بٌ تَجٌ بدٍن

 گی؟ نهی نٌ بگو چیزی یٌ_ 

 .فشرد دستاش تَ رٍ دستام ٍ کرد باز يو از رٍ ابرٍياش

 تَئٌ؟ حرف حرف تًش ٍقتی دارى ايهیتی چٌ نن نحبت ٍ ننفی جَاب_ 

 :گفتو ٍ خندیدم

 !دیگٌ يهینٌ داشتن نًربَن دل_ 

 :زد لب ٍ خندید چاپلَسیو بٌ

 .بچٌ بگَ کارتَ_ 

 :گفتو رٍم بٌ رٍ بزرگ نغازى بٌ اشارى با

 بستنی؟ بریو_ 

 .بشٌ تهَم يا حاال حاال خَاست نهی دلو کٌ يایی خندى اٍن از. خندید
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 بندازی رٍ جفتهَن بستی يهت کهر. عزیزم بارٍنیو خیس پا تا سر! بنداز ریختهَن ٍ سر بٌ نگاى یٌ_ 
 بیهارستان؟ تخت رٍ

 :گفتو ناز با ٍ کشیدم بازٍش بٌ رٍ دستو

 !کنی نی احساس رٍ سرنا يیکل این با تَ کٌ يو چقدر_ 

 .نغازى يهَن سهت کشید رٍ دستو بعد ٍ چرخَند صَرتو تَ نکخ با رٍ نگايش

 .دٍیدم سرش پشت ٍ خندیدم

 :زد لب ٍ کرد بلند رٍ سرش بَد فرٍشندى کٌ جٍَنی پسر ٍرٍدنَن، با

 ...تعطی نغازى_ 

 .چرخَند نی سپًر نن بین تعجب با رٍ نگايش. ناسید دينش تَ حرف نا، دیدن با

 تحَیل رٍ سفارشهَن نکخ با ٍ شد بلند سرجاش از يَل پسر. رفت سهتش بٌ سپًر ٍ زدم لبخندی
 .گرفت

 .کشیدم عقب رٍ يا صندلی از یکی ٍ رفتو پنجرى کنار دٍنفرى يای نیز سهت بٌ

 .گذاشت جلَم رٍ بستنی ظرف دٍ از یکی ٍ اٍند يو سپًر بعد دقیقٌ چند

 :گفتو شیطنت با ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 !نهَنٌ نرد نرسی_ 

 .زد زل چشهام بٌ ٍ خندید

 ! افتٌ نهی کار بٌ کَچَلَت زبَن این تنًاییو کٌ ٍقتایی چرا دٍنو نهی_ 

 :گفتو ٍ شدم جهع خَدم تَ
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 .درازى زبَنو يهیشٌ نن_ 

 :گفت چشهک با ٍ انداخت باال ابرٍ

 !دارم زیاد دراز چیزای ننو راستش! عجب_ 

 شدن ارغَانی جانیٌ، چند از کهتر در ٍ کرد پردازش بٌ شرٍع ذينو ننفی قسهت اٍن حرفش این با
 .کردم حس رٍ يام گَنٌ

 :گفت نکخ با ٍ داد سر بلندی خندى صَرتو دیدن با

 ! خدا رٍ تَ ببین لپاشَ! دیٍَنٌ_ 

 .شدم بستنیو  نشغَل ٍ انداختو پایین رٍ سرم ٍ خندیدم خجالت با

 

 .نکردم بلند رٍ سرم خَشهزى، شکالتی بستنی اٍن شدن تهَم تا

 .کردم نی حس لحظٌ آخرین تا رٍ سپًر نگاى سنگینی ٍ بَدیو بستنیو نشغَل نن

 .کردم پاک رٍ لبو گَشٌ دستهال با بعد ٍ خَردم يو رٍ بستنی آخر تیکٌ

 .دٍختو سپًر نگاى بٌ رٍ نگايو ٍ کردم بلند رٍ سرم

 .بَد زدى زل نن بٌ ٍ بَد کردى ستَن اش چَنٌ زیر رٍ دستش

 :گفتو خالیش ظرف بٌ اشارى با. نشست لبو رٍ يَلی لبخند

 بریو؟_ 

. رفتو پیشخَن کنار دیَاری ٍ بزرگ آینٌ سهت بٌ نن ٍ کنٌ حساب تا رفت. شد بلند ٍ داد تکَن سر
 .گرفت ام خندى ٍضعو ٍ سر دیدن با
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 .نداشتن ازش کهی دست يو شالو ٍ نانتَ.  چکید نی آب نَکشَن از ٍ بَد شدى خیس بازم نَيای

 .شدیو خارج اٍنجا از يو با سپًر، اٍندن با

 :گفتو سپًر بٌ رٍ خرٍج نحض بٌ

 ننداختی؟ عکس باياش کٌ ٍضع ٍ سر این با_ 

 :زد لب ٍ کرد کج رٍ اش قیافٌ

 يو ينَز خیس يای لباس ٍ نَيا این با کٌ کنی افتخار باید تازى چشٌ؟ نن ٍضع ٍ سر نگٌ_ 
 !جذابو

 .انداختو پاش تا سر بٌ نگايی ٍ سهتش برگشتو خندى با

 :گفتو شیطنت با ٍ کشیدم بازٍياش بٌ دستی

 !عزیزم لعنت ننکرش بر! صحیــح_ 

 .کشید رخو بٌ رٍ اش گَنٌ چال ٍ خندید

 بارٍن گَشنَاز نَسیقی بٌ ناشین، بٌ رسیدن تا ٍ فشرد خَدش بٌ رٍ نن ٍ کهرم دٍر انداخت دست
 .سپردیو گَش

 

 گرنای ناشین، شدن رٍشن نحض بٌ. نشستو کنارش يو نن ٍ شد ناشین سَار غر کلی با سپًر
 .شدم بیرٍن سَز استخَان سرنای نتَجٌ تازى نن کٌ بَد اٍنجا ٍ شد پخش ناشین تَ نطلَبی

 !انشب بارٍن از يو این دیرٍز برف از اٍن آخٌ؟ بَد بًاری چٌ این

 .بَد شدى تر خلَت کهی يا خیابَن
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 .کردم پیدا نناسب آينگ یٌ کردن پایین ٍ باال کهی از بعد ٍ کردم دراز پخش سهت رٍ دستو

 .شد طی سپًر ٍ نن يای لبخَنی با نسیر

 .چرخَندم سپًر سهت بٌ رٍ نگايو ناشین، ایستادن نحض بٌ

 :زدم لب عهیقی لبخند با

 بگو؟ چیزی یٌ_ 

 :کرد زنزنٌ لبخند با ٍ سهتو شد خو کهی. گذاشت صندلیو پشت رٍ دستش ٍ سهتو برگشت

 جانو؟ بگَ،_ 

 .نشَندم لپش رٍ نحکهی بَسٌ ٍ بردم جلَ سریع رٍ سرم. شد تر عهیق لبخندم

 .بًو شد خیرى تر نشتاق ٍ انداخت باال ابرٍ

 :کردم تر زبَن با رٍ لبام

 .نهنَنو ازت چیزش يهٌ بابت. سپًر بَد العادى فَق انرٍز.  کنو تشکر ازت خَاستو راستش_ 

 .شد قفل چشهام تَ نًایت در ٍ چرخَند صَرتو کل تَ رٍ نگايش

 دنیا نن بايام، بهَن فقط تَ! برات نکنو شیرین يهینقدر رٍ زندگیهَن رٍزای تهام اگر نیستو سپًر_ 
 چیٌ؟ انیر پیشنًاد راجب نظرت... راستی. بًشت کنو نی رٍ

 :گفتو حَاسپرتی کهی با ٍ دٍختو قشنگش چشهای بٌ رٍ نگايو

 پیشنًاد؟ کدٍم_ 

 :گفت لبو با نهاس بعد ٍ کرد تر نزدیک رٍ صَرتش کهی. شد تر شیطَن لبخندش

 ...اینا ٍ کنید اقدام االن از دارید دٍست بچٌ اگٌ بَد گفتٌ. دیگٌ کار ٍ ساز_ 

 



 568                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بازٍش بٌ نحکهی نشت جیغ با حرفش، اتهام با. بیاد یادم نکالهٌ اٍن تا کشید طَل جانیٌ چند
 .شدم پیادى ناشین از سریع نبینٌ، رٍ لبو رٍ خندى اینکٌ برای بعد ٍ کَبیدم

 .رفتیو ٍیال سهت بٌ يو با ٍ شد پیادى يو سپًر

 رٍ اجازى این پانَن تا سر خیسی انا رفتیو ٍا دٍ ير خَنٌ، بخش لذت گرنای احساس ٍ ٍرٍدنَن با
 .بشیو ٍلَ کٌ داد نهی

 :زد لب نن بٌ خطاب بعد ٍ گذاشت نیز رٍی رٍ نَبایلش گَشی ٍ سَیچ سپًر

 .شٌ نی کو سرنانَن از کهی بخَرى تنهَن بٌ کٌ گرم آب. بگیریو دٍش باید_ 

 از یکی سهت بٌ بعد ٍ کردم آنادى لباس دست یٌ ٍ حَلٌ. رفتو اتاقا سهت بٌ ٍ کردم تایید سر با
 .رفتو يا حهَم

  !شدم خَشحال بابت این از چقدر نن ٍ داشت حهَم تا دٍ ٍیال این خدا شکر

 

 .نبَد آب شدن گرم از خبری انا کردم باز رٍ آب ٍ شدم حهَم ٍارد

 .شد نی سردتر ٍ سرد لحظٌ بٌ لحظٌ آب ٍ نداشت ای فایدى انا نَندم ننتظر کهی

 قدم بَد حهَم کٌ رايرٍ تٌ سهت بٌ ٍ اٍندم بیرٍن اتاق از. شدم خارج حهَم از ٍ بستو رٍ آب کالفٌ
 .برداشتو

 .نشَند لبو رٍ رٍ لبخند پیچید حهَم تَ کٌ بخاری. کردم باز رٍ آب ٍ شدم حهَم ٍارد

 سپًر اینکٌ از دلو تَ ٍ برداشتو رٍ شانپَيام. بیارم رٍ شخصیو ٍسایل ٍ شانپَ تا اتاق تَ برگشتو
 .کردم خَشحالی ابراز نشدى صاحب قَی گرنای ٍ دٍش این با رٍ حهَم این زٍدتر

 .کردم کج لب حهَم، جلَی سپًر دیدن با ٍ شدم رايرٍ ٍارد
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 :زد لب عهیقی لبخند با شد ام نتَجٌ تا

 !نن فسقلی کردی گرم برام رٍ حهَم کٌ نرسی_ 

 ٍ باٍقار خانَم یٌ نحل خَاست دلو خیلی. شدم خیرى نتشکرش نگاى ٍ خندٍن لب بٌ ٍاج ٍ ياج
 حهَم خراب دٍش یادآٍری با انا ببَسو را اش گَنٌ ٍ بشو بلند پا پنجٌ رٍ تشکرش جَاب در نهَنٌ
 .زدم کهرم بٌ رٍ دستام ٍ گذاشتو کنار رٍ احترام ٍ ٍقار اتاق، داخل

 تَئٌ؟ برای حهَم این کٌ گفتٌ کی_ 

 :گفت تعجب با ٍ شد نحَ کو کو لبخندش

 !تری راحت کٌ اینطَری خب؛ کن استفادى اٍن از تَ چشٌ؟ اتاق داخل حهَم نگٌ چی؟ یعنی_ 

 کنار کَچیک کهد رٍی رٍ صَرتیو کَچیک ساک. ایستادم حهَم در جلَی ٍ برداشتو قدم سهتش بٌ
 :گفتو عهیقی لبخند با ٍ سینٌ بٌ دست بعد ٍ گذاشتو در

 دارى، ٍان حهَم اٍن تازى! عزیزم باشی تر راحت تا اٍنجا بری تَ گفتو بزرگترى، حهَم اٍن دیدم_ 
 .تَ برای گذاشتهش

 .کشید گردنش بٌ دستی ٍ دٍخت چشهام بٌ رٍ نگايش نشکَک

 .خندیدم آرٍم ٍ گرفت ام خندى اش قیافٌ از

 :گفت نکخ با ٍ کرد ریز رٍ چشهاش

 !کنی نهی خَبی کسی بٌ الکی تَ سرتٌ؟ تَ ای نقشٌ چٌ_ 

 :زدم لب نظلَنیت با ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 راحتی برای کٌ باش ننَ کنو؟ اذیت رٍ تَ یاد نی دلو اصال يستو؟ آدنی يهچین اصال نن سپًر؟_ 
 !گذاشتو حهَم این تَ پا تَ
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 کرد اکتفا کَتايی باشٌ بٌ بَد، نکردى باٍرم ينَز کٌ حالی در بعد ٍ انداخت پام تا سر بٌ رٍ نگايش
 .رفت اتاق سهت بٌ ٍ

 !شدم اش برينٌ بدن نتَجٌ کٌ بَد اٍنجا ٍ دٍختو کهرش رٍی خالکَبی بٌ رٍ نگايو پشت از

 حهَم ٍارد خرم ٍ شاد بعد ٍ کردم نازک خالیش جای برای چشهی پشت خب؟ لختٌ يهش چرا
 .شدم

 .دٍختو حهَم داخل بخار بٌ رٍ نگايو بعد ٍ کردم جدا تنو از رٍ لباسام

 .خندیدم سپًر حال بٌ دلو تَ ٍ دٍش زیر رفتو کانل آرانش با ٍ شد تر عهیق لبخندم

 .کردم نرٍر رٍ انرٍز تهام ٍ کشیدم نَيام بین رٍ دستو

 :شد بلند سپًر حرصی صدای پشتبندش ٍ خَرد در بٌ نحکهی ضربٌ کٌ بَد نگذشتٌ ای دقیقٌ چند

 .نگیرم رٍ حالت اگٌ نیستو سپًر کنی؟ نی نسخرى ننَ! درٍ این ببینو کن باز_ 

 :زدم لب ٍ خندیدم بلندی صدای با

  عزیزم؟ چیٌ نسخرى! عٌ_ 

 :غرید ٍ کَبید در بٌ ای دیگٌ نشت

 الف یٌ تَ خام زٍد چٌ کٌ بگَ رٍ سادى ننٌ! ببینا ٍرٍجکَ!  إ إ إ! درٍ این کن باز داری جرات اگٌ_ 
 دنبال خانَم نگَ! کندى دل حهَم اٍن از نن خاطر بٌ جدی جدی کردم فکر سادى ننٌ! شدم بچٌ

 .بًت نرسٌ دستو فقط کن دعا یگانٌ، آخ! اینجا بیام گفتٌ یخٌ آب دیدى! خَدشٌ راحتی

 .ایستادم در پشت ٍ خندیدم

 نی تهَم کارم دیگٌ یکو. عشــقو ندارى رٍ حرفا این کٌ حهَم یٌ کنی؟ نی شلَغش چرا! حاال خب_ 
 .بگیر دٍش بیا تَ بیرٍن یام نی زٍد شٌ
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 تجسو رٍ سرخش قیافٌ ٍ عصبانیت شدت تَنستو نی يو در پشت از کٌ بَد طَری بیانش لحن
 .کنو

 تَ نحل نَجَداتی. کردیو نی رٍ کار يهین باید يو اٍلش از اصال. تَ بیام کن باز االن يهین! نٌ_ 
 حهَم تا دٍ از خَنٌ یٌ تَ آدم تا دٍ نگٌ آخٌ! دیگٌ بشٌ نَاجٌ آب کهبَد با نا کشَر شن نی باعخ
 !باش زٍد. تَ بیام کن باز. گذرى نی خَش يو خیلی دٍنفرى حهَم کنن؟ نی استفادى جدا

 :زدم لب تعجب با ٍ دٍختو خَدم پای تا سر بٌ رٍ نگايو

 نی خب انا کنو گَش حرفت بٌ خَاد نی دلو راستش! فکر يهٌ این با رٍ نن کنی نی شرنندى_ 
 حهَنت بحران فعال تَ باشی، جانعٌ يای بحران فکر بٌ نکردى الزم تَ درضهن! بشٌ زیادیت ترسو
 .کنی نی کار چی ببینو کن حل رٍ

 

 :شد بلند دقیقٌ چند از بعد صداش

 کنی؟ باز درٍ خَای نهی ٍاقعا یعنی یگانٌ؟_ 

 :گفتو شیطنت با ٍ خندیدم

 ! ندارم ٍ نداشتو قصدی چنین اصــال_ 

 قدم صدای غرغرش، با يهراى بعد ٍ بَد تر پرابًت تًدید تا صد از کٌ  گفت نحکهی ٍ پرحرص باشٌ
 .شد دٍر ٍ رسید گَش بٌ نحکهش يای

 رٍ خَدم اینکٌ از بعد ٍ شستو رٍ نَيام زٍد. رسیدم حهَنو ادانٌ بٌ ٍ نشست لبو رٍ عهیقی لبخند
 خارج حهَم از اطراف، بٌ نگاى یٌ از بعد ٍ کردم باز رٍ قفلش آرٍم. رفتو در سهت بٌ کردم، پیچ حَلٌ
 .شدم

 .کردم باز رٍ در آرٍم ٍ رفتو بَد تَش چهدٍنو کٌ اتاقی سهت بٌ
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 .انداخت نی تنو بٌ بیشتری لرز يا، پارکت سرنای ٍ چکید نی رٍم ٍ سر از آب

 سهت بٌ خَاستو ٍ عقب بٌ برگشتو شدن، رٍشن نحض بٌ ٍ کردم دراز برق پریز سهت رٍ دستو
 .رفت یادم از کشیدن نفس جانیٌ چند برای رٍم، بٌ رٍ تصَیر دیدن با کٌ بردارم قدم لباسام

 .کرد نی شَن ٍارسی دقت با ٍ بَد نشستٌ لباسام کنار سپًر

 .کردم حس رٍ يام گَنٌ گرفتن آتیش دستش، تَ عرٍسکیو زیر لباس دیدن با

 :زد لب خندى با ٍ گرفت باال رٍ لباسو بند کرد، بلند رٍ سرش نکخ با سپًر

 دارى؟ گربٌ ٍ نَش رٍش چرا یگانٌ؟ چیٌ این کنو؟ قبَل بچٌ سرپرستی یا بگیرم زن قرارى_ 

 .پَشَندم دستام با رٍ صَرتو خجالت، با ٍ گزیدم لب

 چشهام. نبَد بیا کَتاى انا دٍختو چشو بًش حرص با کهی. آٍرد خَدم بٌ رٍ نن بلندش يای خندى
 :گفتو ٍ کردم تند پا سهتش بٌ کنو تَصیفش تَنو نهی کٌ حالتی با ٍ بستو کالفٌ رٍ

 زنی؟ نی دست ٍسایلو بٌ اجازى بدٍن چرا اصال! لباسانَ نن بٌ بدى_ 

 :گفت شیطنت با ٍ دٍخت سرتاپام بٌ رٍ نگايش  خندى با

 .پَشَنیشَن نی اینا با کٌ چیزایی بٌ زدن دست ٍاسٌ داشتو نگٌ رٍ يام اجازى نن_ 

 .شدم نیخکَب قدنیش چند تَ

 !بکشو نفس درست تَنستو نهی حتی کٌ بَد کردى زدى خجالت رٍ نن قدری بٌ حرفاش

 بٌ داشتو کٌ زٍری تهَم با ٍ رفتو سهتش بٌ بعد ٍ بشٌ کو حرصو از کهی تا کشیدم کَتايی جیغ
 .افتادم جَنش

 .شد نی بلندتر ٍ بلند ياش قًقًٌ صدای جانیٌ بٌ جانیٌ ٍ زدنش نی نن
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 :گفتو ٍ شدم بلند رٍش از نفس نفس با

 شدم؟ تَ چی عاشق ٍاقعا نن! بیشعَری خیــــلی_ 

 :گفت زد نی حرف بریدى بریدى خندى از کٌ طَری ٍ کرد درازی زبَن بًو حرفو این با

 عاشق نن چرا ٍاقعا! چیزی یٌ بگَ رٍ نن باز ننٌ، ٍجَد در نحبت پَئن اینًهٌ بخَاد، يو دلت_ 
 تَ؟ نداری يیچی چرا تَام؟

 برای چشهام اینبار لختو، باالتنٌ بٌ رسیدن با ٍ کردم دنبال رٍ دستش نسیر زدى، کٌ حرفی گیج
 .ندید رٍ جایی ای لحظٌ

 از چطَر ٍ کی دٍنو نهی کٌ بَد ای حَلٌ نبَد، سپًر شیطنت کرد قطع رٍ نفسو لحظٌ اٍن کٌ چیزی
  !بَد شدى باز تنو دٍر

 .شد بلند نًادم از آى در، جلَی دقیقا حَلٌ، دیدن با ٍ چرخَندم اتاق تَ رٍ نگايو

 اٍل؟ دقیقٌ يهَن از

 با کردى، خطر احساس گَیا کٌ طَری بعد ٍ داد سر بلندی خندى دید رٍ نن ٍاج ٍ ياج نگاى تا سپًر
 :زد لب حال يهَن تَ. رفت در سهت بٌ فاصلٌ حفظ

 خَانت نی يو يهینجَریش نن قشنگو، خانَم نخَر غصٌ کردی؟ بغ چرا بشو؟ قربَنت چیٌ_ 
 چیٌ؟ غهت برات، کنو نی بزرگش خَدم اصال نن، فسقلی

 بٌ پايام ٍ دست دادن تکَن تَانایی تا. بردم نی پی فاجعٌ عهق بٌ بیشتر نن ٍ خندید نی اٍن
 .داشتو نگٌ خَدم جلَی ٍ کشیدم رٍ تختی رٍ سریع برگشت جَنو

 نشَنٌ بٌ رٍ دستاش خندى با کٌ کردم بلند رٍ نیز رٍی برس حرص با کٌ بیاد سهتو بٌ خَاست
 :گفت ٍ کرد بلند تسلیو
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 !شٌ نی آب يو ذرى یٌ يهین نخَر حرص. عزیزم دیگٌ رم نی دارم چرا؟ خشَنت_ 

 در بٌ نحکو برس ٍ بست رٍ در آخر لحظٌ انا سهتش کردم پرت رٍ برس ٍ کشیدم بلندی جیغ
 .شد کَبیدى

 .رسید گَش بٌ در پشت از بلندش يای خندى صدای

 !افتضاحی چٌ. دٍختو ام برينٌ بدن ٍ سفید ٍ سرخ صَرت بٌ رٍ نگايو فاصلٌ يهَن از

 .داشتو نگٌ تنو جلَی رٍ رٍتختی دٍبارى ٍ کردم کج رٍ سرم خَرد، در بٌ کٌ ای تقٌ صدای با

 انجام دیدى رٍ ندارم ٍ دار تهام کٌ کسی برابر در تَنستو نی کٌ بَد کاری ترین احهقانٌ کار این البتٌ
 ...خب انا بدم

 .داخل آٍرد رٍ سرش سپًر ٍ شد باز در

 :زد لب خندى با

 .خَبٌ خیلی دٍنٌ سیاى رٍغن شنیدم_ 

 :داد ادانٌ خندٍن لب با دید رٍ گنگو نگاى ٍقتی

 نی جَاب بهالی رٍغنَ دقیقٌ چند ندت بٌ باید بار یٌ رٍزی شنیدم. گو نی تقَیتش ٍ رشد برای_ 
 .دى

 :گفت يَل ٍ خندید کٌ سهتش بردارم خیز خَاستو ٍ سابیدم يو بٌ رٍ دندٍنام

 فعال ٍلی دارم، بًتری يای پیشنًاد نن کٌ نَرد اٍن برای گفتو، نَيات رشد برای یگانٌ جَن بٌ_ 
 .بعدی بٌ برسیو تا بگیر رٍ نَيات ریزش جلَی

 .شد خارج اتاق از بگو چیزی نن اینکٌ از قبل ٍ
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 درگیر ٍ دٍختو آینٌ بٌ نجددا رٍ نگايو. چرخَندم خیسو نَيای بین دستی ٍ کشیدم عهیقی نفس
 خجالت با رٍ چشهام شکهو، ٍ سینٌ قفسٌ رٍی بلندی نَ تار دیدن با کٌ بَدم سپًر حرف درک
 .شدم ننظَرش نتَجٌ تازى ٍ بستو

 .کشو نی رٍ تَ نن! سپًر آخ

 

 ••• سپًر# •••

 

 ٍ تن اٍن ندام. شدم خیرى زنین بٌ حال يهَن تَ دقیقٌ چند ٍ کشیدم بیرٍن یخ آب زیر از رٍ سرم
 يو بٌ نحکو رٍ چشهام. کرد نی عَض رٍ حالو ٍ گرفت نی شکل چشهو جلَی سفیدش بدن

 .فرستادم لعنت حال این بٌ دلو تَ ٍ فشردم

 رٍ فکرم کهی بتَنٌ قًَى اینکٌ انید بٌ. کردم تند پا آشپزخَنٌ سهت ٍ شدم خارج سرٍیس از کالفٌ
 .شدم قًَى کردن درست نشغَل کنٌ، پرت پیش دقیقٌ چند از

 .رفتو پذیرایی سهت بٌ قًَى فنجَن دٍ  با دقیقٌ چند از بعد

 خَاستو. برداشتو قدم از قدم ٍ دادم قَرت رٍ بَد گرفتٌ شکل لبو رٍ کٌ لبخندی بَد، بستٌ اتاقش در
 .شد نهایان در چًارچَب تَ ٍ شد باز در کٌ کنو صداش تا برم اتاقش سهت بٌ

 .جذب آبی سرخ شلَار با بَد پَشیدى آبی سرخ تاپ یٌ

 سرش باال شل رٍ خیسش نَيای. بَد کردى تنش کهرنگ صَرتی رنگ بٌ يو زانَ تا بلند بافت یٌ
 .بَد ساختٌ رٍ قشنگی نهای لباسش صَرتی رنگ اٍن با رنگش، بی صَرت ٍ بَد بستٌ

 ٍ نشستو يا کاناپٌ رٍی ٍ خندیدم. گرفت رنگ ياش گَنٌ نگايو، نداٍم سنگینی احساس با
 .کشیدم رٍ انتظارش
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 .نشست کنارم فاصلٌ با ٍ اٍند سهتو بٌ آسٌ آسٌ

 .گرفتو سهتش بٌ ٍ برداشتو نیز رٍی از رٍ قًَى

 .شی گرم بخَر_ 

 .کرد تشکر آرٍم ٍ نشست لبش رٍ نحَی لبخند

 .شدم دستو تَ قًَى فنجَن نشغَل يو خَدم

 :کردم باز لب نسخرى يای خجالت این از کالفٌ دقیقٌ چند از بعد

 بریو؟ کی_ 

 :زد لب گیج ٍ کرد بلند رٍ سرش

 کجا؟_ 

 :گفت شیطنت با ٍ خندیدم گلَ تَ

 رشدت؟ برای بگیرم رٍغن بریو کی_ 

 .کرد زنزنٌ رٍ اسهو نعترض ٍ انداخت پایین رٍ سرش

 .شدم خیرى شدنش سفید ٍ سرخ بٌ ٍ خندیدم

 .کردم تر نزدیک بًش رٍ خَدم بعد ٍ برگردٍندم سینی تَ رٍ خالی فنجَن

 .گذاشت دٍشو رٍی آرٍم ٍ سهتو کرد خو رٍ سرش

 .دٍختو چشو قشنگش ٍ کشیدى انگشتای بٌ ٍ گرفتو دستام تَ رٍ دستاش

 سپًر؟_ 

 يَم؟_ 
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ن کهی ن ٍ ن   :گفت نًایت در ٍ کرد ن 

 .بگو بًت رٍ نًهی چیز یٌ خَام نی_ 

 .دادم سر بلندی خهیازى ناخَاستٌ ياش، عقربٌ دیدن با ٍ دٍختو ساعت بٌ رٍ نگايو

 :گفتو ٍ صَرتش سهت کردم کج رٍ سرم

 گرفتن؟ ازت رٍ فردا نگٌ بخَابیو، بریو بخَر رٍ ات قًَى! عزیزم ببین رٍ ساعت االن؟_ 

 :زد لب ٍ کرد جدا ازم رٍ خَدش تعجب با

 بخَابی؟ تَنی نی چطَر خَردی قًَى فنجَن یٌ االن يهین بخَابی؟ بری_ 

 .کشیدم ای دیگٌ خهیازى حال يهَن تَ ٍ خندیدم

 : زدم لب خَابالَد

 .بریو پاشَ فسقلی، بگیرى رٍ خَابو جلَی تَنٌ نهی يیچی_ 

 .سپردش نیز بٌ بعد ٍ دٍخت فنجَنش نحتَای بٌ رٍ نگايش

 .رفتیو اتاق سهت بٌ ٍ شدیو بلند يو با

 .کرد نتَقفو صداش کٌ بردارم قدم تخت سهت بٌ خَاستو

 کنو؟ خَايشی یٌ شٌ نی_ 

 :زدم لب ٍ سهتش برگشتو نکخ با

 جانو؟_ 

 .زد زل چشهام بٌ قدنی، چند فاصلٌ تَ ٍ شد نزدیک بًو کهی

 بخَابیو؟ شَنینٌ کنار انشب شٌ نی_ 
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 :گفتو تنش تَی لباس بٌ کَتايی نگاى با ٍ کشیدم يو تَ رٍ ابرٍيام

 ...سردتٌ اگر خب_ 

 :زد لب تند تند ٍ کرد قطع رٍ حرفو

 .دیگٌ طرف یٌ شَنینٌ کنار خَابیدن لذت طرف، یٌ سرنا. نٌ نٌ_ 

 .دٍختو گردش ٍ ننتظر چشهای بٌ رٍ نگايو

 :گفتو ٍ کردم لپو بٌ ای اشارى

 !کردم فکر بًش شاید بدى، بَس یٌ فعال حاال_ 

 .بَسید رٍ لپو ٍ شد بلند پا پنجٌ رٍ بعد ٍ خارٍند رٍ سرش

 .کردنش خَدم چفت ٍ کردم حلقٌ کهرش دٍر رٍ دستو

 :گفتو ٍ نشَندم لبش رٍ ای بَسٌ

 !بَسیدنَ بگیر یــاد_ 

 :گفت شیطنت با ٍ انداخت باال شَنٌ

 .بَسیدم رٍ لپت يو نن ببَسو رٍ لپت گفتی. خب يستو کنی گَش حرف دختر نن_ 

 .کردم تر نحکو کهرش دٍر رٍ دستو حلقٌ ٍ انداختو باال ابرٍ

 :زدم لب ٍ کردم تر زبَن با رٍ لبو

 .شٌ نی نشخص فسقلی، باشٌ يَم؟ کنی، گَش حرف کٌ_ 

 .نشَندم لبو رٍ تری عهیق لبخند انا نن شد تر کهرنگ لبش رٍ لبخند آنیزم تًدید لحن از

 .شدم پذیرایی بٌ بالش ٍ پتَ بردن نشغَل ٍ کردم جداش خَدم از
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. دٍختو چشو بًش ننتظر ٍ کردم باز رٍ دستو بعد ٍ کشیدم دراز. کردم پًن زنین رٍی رٍ يهٌ
 رٍ پايام ٍ کردم قفل دٍرش رٍ دستام. داد جا کنارم رٍ خَدش فَری ٍ پاشید رٍم بٌ عهیقی لبخند

 .دٍختو چشهاش بٌ رٍ نگايو ٍ کشیدم باال کهی رٍ پتَ.انداختو پاياش رٍ

  سپًر؟_ 

 :کردم زنزنٌ ٍ زدم کنار رٍ صَرتش رٍی نَيای

 جانو؟_ 

 .داد سَق لباش بٌ رٍ نگايو حرکت این با ٍ کرد تر زبَن با رٍ لباش

 :گرفت بازی بٌ رٍ گَشو آرٍنش صدای

 دست از يو رٍ تَ ترسو نی. سپًر دارم دٍستت خیلی نن. نری يیچَقت بدى قَل. نری بدى قَل_ 
 باشٌ؟ بدى، قَل. بهَن کنارم تَ! ندارم طاقت دیگٌ نن. بدم

 با ٍ نشَندم ياش شقیقٌ رٍ ای بَسٌ زدى، کٌ حرفی بٌ تَجٌ بدٍن کٌ بَدم خَاب گیج اینقدر
 :گفتو خشداری صدای

 حاال. برم قربَنت نحفَظٌ نن قلب تَ جات يهیشٌ تا تَ زندگیش؟ از کشٌ نی دست نگٌ آدم_ 
 .بخَاب ٍ ببند رٍ خَشکلت چشهای این نن، نرفتن ٍ رفتن بٌ کردن فکر جای بٌ يو

 داخل يای يیزم سَختن صدای ٍ بستیو چشو يو با. نشَند ام گَنٌ رٍی ای بَسٌ ٍ گفت ای باشٌ
 .کرد نی تداعی رٍ قشنگی الالیی ٍ بَد پیچیدى بارٍن صدای الی بٌ ال کٌ بَد شَنینٌ

 

 رٍ نَ از انبَيی حجو با اٍل لحظٌ. کردم باز رٍ چشهام شکهو، رٍی چیزی حرکت احساس با صبح
 بستٌ چشهای ٍ صَرت بٌ نشکی، يای برگ ٍ شاخ اٍن پشت از نگايو کو، کو بعد ٍ شدم رٍ بٌ

 .افتاد اش
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 .شد نی پایین ٍ باال ریتو با اش سینٌ قفسٌ ٍ بَد خَابیدى ارٍم

 با. کرد حلقٌ دٍرم يو رٍ دستاش ٍ پايام بین راستش سهت پای ٍ بَد نن سینٌ قفسٌ رٍی سرش
 رٍی چیزی حرکت دٍبارى احساس با کٌ ببندم رٍ چشهام خَاستو ٍ خندیدم ٍضعیتهَن دیدن
 .افتاد شکهو بٌ نگايو ٍ کردم خو کهی رٍ سرم شکهو،

 رنگ نشکی سَسک اٍن تا بردم شکهو سهت رٍ دستو عادی حالت با ٍ برداشتو دستهال یٌ! بٌ بٌ
 نعلق يَا تَ دستو یگانٌ، صدای شنیدن با کٌ بردارم شکهو رٍی از بلندش يای شاخک اٍن با رٍ

 نانحسَس خَاستو ٍ کردم جلَى عادی خیلی حشراتی، چنین ٍ سَسک از ترسش یادآٍری با. نَند
 برای. رفت پًلَم سهت بٌ ٍ اٍند در حرکت بٌ شکهو رٍ لحظٌ يهَن کٌ ببرم بین از رٍ سَسک اٍن
 سرعت با حرکتو، این با کٌ بگیرنش تا کردم کج رٍ خَدم ارادی غیر بشو دررفتنش نانع اینکٌ

 .کرد کج یگانٌ سهت بٌ رٍ نسیرش ٍ برداشت قدم بیشتری

 انگار کٌ بَد شدى خیرى سَسک بٌ طَری گرد، ٍ خَابالَد چشهای اٍن با کٌ ای یگانٌ از بگو انا ٍ
 سریع ٍ کردم نَکَل ای دیگٌ ٍقت بٌ رٍ صَرتش بانزى حالت بٌ خندیدن. ایستادى جلَش قاتلش
 پرٍاز یًَ کٌ بَد نتریش نیلی چند تَ دستو. بگیرنش یگانٌ بٌ رسیدن از قبل تا بردم جلَ رٍ دستو
 نی تکَن يَا تَ رٍ دستش ٍ پرید جا از. پیچید خَنٌ تَ یگانٌ بلند جیغ صدای حرکت، این با ٍ کرد
 .کنٌ دٍر خَدش از رٍ سَسک تا داد

 ٍ زد نی جیغ بلندی صدای با اٍن ٍ زدم نی قًقًٌ نن. بشو خندیدنو نانع نتَنستو کردم کاری ير
 .داد نی تکَن يَا تَ شدت با رٍ دستاش

 :گفتو بلندی صدای با ٍ کردم بلند رٍ دستو

 .رفت دیٍَنٌ نکن بسٌ،_ 

 سقف رٍی کٌ رٍ سَسکی تا چرخَند نی يَا تَ رٍ نگايش ٍ زد نی بال بال نن بٌ تَحٌ بی اٍن انا
 .کنٌ ننصرف سهتش بٌ اٍندن از نشستٌ
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 دست از رٍ تعادلش آخر، لحظٌ تَ انا بشینٌ تا کشیدم خَدم سهت بٌ خندى با ٍ گرفتو رٍ دستش
 .رفتیو فرٍ سکَت تَ جفتهَن ای دقیقٌ برای. اٍند فرٍد رٍم نحکو ٍ داد

 نی قرنزی بٌ نطهئنا کٌ صَرتو حالت دیدن از یگانٌ ٍ بَد پیچیدى بدنو کل تَ کٌ دردی شدت از نن
 نهی کٌ ای پنجرى سهت بٌ ٍ گرفت رٍ رايش عادی خیلی سَسکٌ. بَد شدى جهع خَدش تَ زد

 !بَد نن کردن عقیو قصدش تنًا گَیا. شد خارج ٍ کرد پرٍاز بَد شدى باز چطَر دٍنو

 .دٍختو اش پریدى رنگ صَرت بٌ رٍ نگايو یگانٌ صدای با

 خَبی؟ سپًر؟_ 

 .نشَندم لبام رٍ نسخرى العادى فَق لبخند یٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 خَبو_ 

 .کَبَند ام سینٌ قفسٌ بٌ ای ضربٌ عادی خیلی ٍ زد لبخندی

 .خَدتَ نکن لَس. کنیو آنادى صبحانٌ بریو پاشَ پس_ 

 .رفت بًداشتی سرٍیس سهت بٌ ٍ شد بلند شکهو رٍ از ٍاج، ٍ ياج نن   بٌ تَجٌ بدٍن بعد ٍ

 صَرتو ٍ دست ٍ رفتو سرٍیس سهت بٌ. شدم بلند جانیٌ چند از بعد ٍ کشیدم ای دیگٌ عهیق نفس
 .شستو رٍ

 .رسید گَشو بٌ یگانٌ صدای شدم، خارج کٌ سرٍیس از

 زنگ سپًر یا نن بٌ شدید يو نزدیک. بیاریشا حتها نرى، یادت گفتو بًت کٌ کلیدی راستی. باشٌ_ 
 .رٍ يهدیگٌ کنیو پیدا بذاریو قرار جا یٌ تا بزنید

...._ 

 .باشید خَدتَن نَاظب یاید نی دارید. عزیزم نٌ_ 
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 .کرد قطع رٍ تهاسش خداحافظی از بعد ٍ داد سر آرٍنی خندى

 .کشیدم سر لیَان داخل پرتقال آب از ای جرعٌ ٍ ایستادم نیز کنار

 :زدم لب ٍ آٍردم پایین رٍ لیَان

 بَد؟ کی_ 

 .نشست رٍییو بٌ رٍ صندلی رٍی لبخند با ٍ گذاشت جلَم رٍ چاییو فنجَن

 .کنن نی حرکت دیگٌ ساعت دٍ_یکی تا کٌ داد خبر زد زنگ. بَد سپیرا_ 

 .بشیو آنادى تا رفتیو اتاقا سهت بٌ بعد ٍ شدیو صبحانٌ نشغَل ٍ دادم تکَن سری

 رٍ دستو ٍ کشیدم دراز رٍش ٍ رفتو يا کاناپٌ سهت بٌ. شد تهَم دقیقٌ چند از بعد نن شدن آنادى
 درد شدت بٌ سرم... کرد بیدارم سَسکٌ خالٌ کٌ يو صبح ٍ خَابیدیو دیر دیشب. چشهو رٍ گذاشتو
 .بَد گرفتٌ

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 .شدم خارج اتاق از ٍ انداختو دٍشو رٍی رٍ کیفو

. ایستادم سرش باال ٍ رفتو سهتش بٌ. نشست لبو رٍ عهیقی لبخند افتاد، يا کاناپٌ بٌ کٌ نگايو
 .بَد خَاب غرق

 .بَسیدم رٍ بَد دید تَ لباسش باز دکهٌ ٍسیلٌ بٌ کٌ رٍ اش سینٌ قفسٌ ٍ شدم خو

 .کرد باز رٍ چشهاش ٍ خَرد تکَنی حرکتو این با
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 :زد لب دٍرگٌ صدای با ٍ نشَند کنارش آرٍم رٍ نن

 آرى؟ دیگٌ، تنًا تنًا_ 

 .دادم جا بغلش تَ رٍ خَدم ٍ خندیدم

 .نشَند سرم فرق بٌ ای بَسٌ ٍ زد پس نَيام رٍی از رٍ شالو

 .شد بلند صداش جانیٌ چند از بعد

 بًو؟ بدی نیست بالت ٍ دست تَ قرص_ 

 :گفتو ٍ کردم بلند اش سینٌ رٍی از رٍ سرم

 چی؟ ٍاسٌ قرص_ 

 :گفت کالفٌ ٍ انداخت باال شَنٌ

 .کنٌ نی درد سرم_ 

 :گفتو ٍ کشیدم عهیقی نفس

  یایو؟ نهی بگو ٍ سحر بٌ بزنو زنگ_ 

 .کشید گردنش بٌ دستی ٍ شد بلند

 .شٌ نی خَب بخَرم قرص یٌ. بابا نٌ_ 

 

 .رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ شدم بلند

 .رفتو سهتش بٌ ٍ کردم پر آب لیَان یٌ ٍ قرص خشاب

 .دادم خَردش بٌ رٍ قرص ٍ نشستو زنین رٍی نبل پایین
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 .بردم لذت نَيام بین دستاش حرکت از ٍ زانَياش رٍ گذاشتو رٍ سرم يو نن ٍ بست رٍ چشهاش

 :زدم لب جانیٌ چند از بعد

 دنبالهَن؟ یان نی یا گذاشتیو قرار جایی_ 

 .اف اف زنگ با شد نصادف ام جهلٌ اتهام

 

 .برداشتو قدم سپًر سهت بٌ کردم، باز رٍ در اینکٌ از بعد ٍ رفتو اف اف سهت بٌ ٍ شدم بلند جا از

 ير ٍرٍدی، در کردن قفل از بعد ٍ کرد تن رٍ کتش يو سپًر ٍ کردم سر ٍ برداشتو کنارش از رٍ شالو
 .شدیو خارج ٍیال از دٍ

 .رفتیو بَدن ایستادى در کنار کٌ انیر ٍ سحر سهت بٌ

 .بریو سپًر ناشین با کٌ کردیو تَافق احَالپرسی، ٍ سالم از بعد

 يای صحبت افتاد، حرکت بٌ ناشین اینکٌ نحض بٌ ٍ نشستیو پشت يو سحر ٍ نن ٍ جلَ انیر
 .شد شرٍع يو سحر ٍ نن ناتهام

 .انداختو بیرٍن بٌ رٍ نگايو ناشین، ایستادن با

 .گل ٍ سبزى از پر زنین ٍ بزرگ يای درخت با زیبا العادى فَق جنگلی پارک یٌ

 .رفتیو يا گل سهت بٌ ٍ شدیو پیادى سحر ٍ نن

 .انداختن راى بٌ رٍ آتیش بساط ٍ کردن پًن رٍ زیرانداز انا غر، با چند ير يو سپًر ٍ انیر

 !خب کنیو بازی دٍر یٌ بیار صندٍق از رٍ تَپ برٍ نشستیو؟ جا یٌ پیرزنا نحل چیٌ_ 

 .رفتو ناشین سهت بٌ بعد ٍ دٍختو بًش رٍ نگايو سحر، حرف این با
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 !بَد کردى رٍ چیز يهٌ فکر سحر گَیا

 .کَبیدم زنین بٌ بار چند ٍ آٍردم بیرٍن صندٍق از رٍ تَپ

 تجربٌ رٍ حسابی کلی کل ٍالیبال یٌ ٍ شدن نلحق بًهَن يو انیر ٍ سپًر آتیش، گرفتن جَن تا
 .کردیو

 نسخرى ٍ خندى با رٍ نايارنَن کردن، آنادى رٍ يا کباب انیر ٍ سپًر گذشت، زٍد خیلی چیز يهٌ
 .کشیدیو دراز يو کنار حاال نًایت، در ٍ خَردیو انیر يای بازی

 نفرى چًار جهع این نفر آخرین کٌ بَد سپًر بعد ٍ نن سحر کنار. کشید دراز سحر بعد ٍ انیر ابتدا در
 .کرد نی تکهیل رٍ

 بازی خنگ ٍ يا شیطنت ندام يو سحر ٍ کرد نی تعریف سپًر ٍ خَدش سربازی خاطرات از انیر
 .کرد نی بازگَ رٍ نن دبیرستان دٍران يای

 .درخشید نی یگانٌ زیبای نام بَد، خرابکاری ٍ شیطنت از حرف جا ير کٌ خالصٌ_ ... 

 بَدن شدى خیرى بًهَن خندٍن يای لب با کٌ انیر ٍ سپًر بٌ رٍ ٍ کَبیدم بازٍش بٌ نحکهی نشت
 :گفتو

 نی تشَیق يا خرابکاری برای رٍ نن يهیشٌ کٌ بَد سحر خَد این اصال! نیست اینطَر يو يیچ_ 
 .کرد

 .شد بلندتر انیر ٍ سپًر يای خندى ٍ گرفت باال سحر ٍ نن کل کل

 

 چند فقط ٍ نبَدن اطراف این زیادی جهعیت اینجا، کنندى خیرى زیبایی ٍجَد با انا چرا دٍنو نهی
 .بَدن نشستٌ يو دٍر نا از دٍر فاصلٌ با خانَادى
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 .بدم خاتهٌ سحر يای بازی خاطرى بٌ تا شدم بلند قًر با خَدم، از نتیجٌ بی دفاع اینًهٌ از خستٌ

 خَرشید ٍجَد با يَا. دادم تکَن چَب با رٍ آتیش داخل يای زنینی سیب ٍ رفتو آتیش سهت بٌ
 شیشٌ ظرف یٌ داخل رٍ يا زنینی سیب ٍ کشیدم باال رٍ بینیو. داشت زیادی سرنای آسهَن ٍسط
 .رفتو يا بچٌ سهت بٌ ٍ ریختو ای

 .دادم رٍ انیر تشکر جَاب لبخند با ٍ گذاشتو تخهٌ ظرف کنار نهک با يهراى رٍ زنینی سیب

 شد خَب آبجی، طال دستت! فعالیٌ ٍ خَب دختر چقدر ببین! خانَم سحر بگیر یاد دٍستت از یکو_ 
 !آتیش رٍی از شَن برداشتی

 :زد لب کرد نی يَیدا بَدنش نصنَعی کٌ حرصی با ٍ داد انیر تحَیل ای غرى چشو سحر

 دٍنی نهی عزیزم، آرى بیاد، در ترشیدگی از تا دى نی جلَى خَب رٍ خَدش سپًر جلَی دارى این_ 
 !بدٍن

 .شد گو انیر ٍ سپًر يای خندى بین نن نعترض صدای حرفش این با

 :گفتو کهر بٌ دست ٍ سپًر سهت برگشتو

 طرفداریتٌ؟ جای سپًر؟ خندی نی_ 

 .نشَند لپو بٌ ای بَسٌ ٍ نشَند خَدش کنار رٍ نن سپًر

 :شد بلند سحر صدای حرکتش این با

 .نشستٌ اینجا بچٌ بابا، خَدتَنَ کنید جهع! ااا_ 

 .کرد نگاى نا بٌ چپ چپ ٍ داشت نگٌ شکهش جلَی رٍ شالش بعد ٍ

 !ننٌ دٍست بارز يای ٍیژگی از یکی بَدن دیٍَنٌ خب

 .رسید گَش بٌ سحر يهراى تلفن صدای کٌ بَد يا خندیدن يهین بین ٍ خندیدم
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 .کرد برقرار رٍ تهاس صفحٌ، بٌ نگايی از بعد ٍ کشید بیرٍن جیبش از رٍ گَشی

 .عزیزم سالم_ 

 غلیظی اخو جاش بٌ ٍ پرید سحر يای لب رٍی از لبخند کٌ گفت چی خط پشت شخص دٍنو نهی
 .نشست پیشَنیش رٍ

 :کرد زنزنٌ يَل با

 بیهارستانید؟ کدٍم فقط. یایو نی االن نا باش آرٍم عزیزم باشٌ... باشٌ_ 

 .کرد قطع رٍ تهاس خداحافظی از بعد سحر ٍ دٍخت سحر بٌ رٍ نگايش ننتظر ٍ اخو با انیر

 :زد لب شد نی بلند جاش از کٌ يهَنطَر ٍ چرخَند انیر سهت بٌ رٍ سرش تعلل با

 .شٌ نی اضافٌ تَن خانَادى بٌ دیگٌ دقیقٌ چند تا دیگٌ پلید نَجَد یٌ ظايرا_ 

 کٌ بقیٌ ٍ نن بٌ رٍ بعد ٍ کرد نرتب سرش رٍ رٍ شالش سحر. دٍخت سحر بٌ رٍ گنگش نگاى انیر
 :گفت ٍ زد نهایی دندٍن لبخند بَدیو، شدى خیرى بًش ننتظر

 !زایید خَايرشَيرم_ 

 

 :گفت خَشحالی با ٍ کرد گرد رٍ چشهاش انیر حرفش این با

 جدی؟_ 

 .کرد تن رٍ نشکیش سَیشرت ٍ شد بلند بهَنٌ سحر جانب از حرفی ننتظر اینکٌ از قبل ٍ

 .کرد نًهَنش ای غرى چشو بعد ٍ انداخت بًش تاسف از پر نگايی سحر

 .شدیو تنًا نا ٍ رفتن سحر ٍ انیر کی نشدم نتَجٌ نن کٌ افتاد اتفاق سریع اینقدر چیز يهٌ
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 :زدم لب ٍ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو

 !باياشَن رفتیو نی کاش_ 

 :گفت ٍ انداخت باال شَنٌ

 .باشیو يهرايشَن نیست الزم گفتن خَدشَن گفتو، بًشَن کٌ دیدی_ 

 .دٍختو يا زنینی سیب بٌ رٍ نگايو ٍ دادم تکَن سری

 .برداشتو ظرف از زنینی سیب یٌ انیر، خَايرزادى بیخیال ٍ کردم باز رٍ نیشو

 .کردم فکر سحر حرفای بٌ حال، يهَن تَ

 چی؟ شدم نی تنًا يو باز اگٌ چی؟ رفت نی اگٌ کردم؟ نی صحبت سپًر با گذشتٌ از باید

 تَی زنینی سیب. صَرتو بٌ زد زل ٍ گذاشت پايام رٍی رٍ سرش سپًر کٌ بَدم يا فکر يهین تَ
 :پرسید کرد نی نزدیک دينش بٌ رٍ اٍن کٌ يهَنطَر ٍ قاپید رٍ دستو

 کنی؟ نی فکر چی بٌ_ 

 !بدٍنٌ داشت حق اٍن. شدم خیرى خَشرنگش چشهای بٌ ٍ کشیدم نَياش بین رٍ دستو

 .کردم باز لب بشو پشیهَن اینکٌ از قبل

 .سپًر کنو صحبت بايات نًهی نَضَع یٌ بٌ راجع باید_ 

 :زد لب ٍ دٍخت چشهام بٌ رٍ نگايش

 شدى؟ چیزی_ 

 از لب باالخرى کردن نن ٍ نن کهی از بعد. دٍختو نَياش بٌ ٍ گرفتو ننتظرش چشهای از رٍ نگايو
 :گفتو ٍار زنزنٌ ٍ کردم باز لب
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 .بدٍنی دیدم الزم کٌ يست گذشتٌ با رابطٌ در چیزی یٌ. نیست جدیدی اتفاق_ 

 .گرفت دستش تَی رٍ دستو ٍ کشید عهیقی نفس

 :گفت ٍ نشست لبش کنج نًربَنی لبخند

 .عزیزم بزنیو رقو رٍ آیندى تا يهیو با نا. سرتن پشت يا گذشتٌ_ 

 .صدام يهینطَر لرزید، نی دستام

 !بَد بدی دلًرى چٌ. اٍند نی ٍ رفت نی سختی بٌ نفسو ٍ بَد زدى یخ انگشتام نَک

 این خاطر بٌ ٍ بزنٌ داد سرم بَد نهکن. کردم نی بینی پیش رٍ سپًر نختلف يای ٍاکنش ندام
 يهیشٌ برای حرفی يیچ بدٍن کٌ بیَفتو چشهش از اٍنقدری بَد نهکن. کنٌ ترکو کاری، نخفی
 !کنٌ رسَام خانَادى تَ بخَاد يو شاید. بگیرى ازم چشو

 .نهَند دٍر سپًر تیزبین يای چشو از این ٍ شد جهع چشهام تَ اشک آخر نَرد بٌ فکر از

. کرد بلند رٍ سرم ٍ گذاشت ام چَنٌ زیر رٍ دستش. نشست کنارم ٍ کرد بلند پايام از رٍ سرش
 :زد لب ٍ دٍخت چشهام بٌ اخو با رٍ نگايش

. گذشتٌ بَدى کٌ طَر ير گذشتٌ پرسیدم؟ نپرسیدم، ات گذشتٌ از چیزی کٌ نن عزیزم؟ چیٌ! یگانٌ_ 
 ...گذشتٌ تَ کٌ دارى ايهیتی چٌ! اینٌ؟ غیر نَنی، نی نن با ابد تا ٍ ننی کنار االن تَ

 :زدم لب بغض با ٍ کردم قطع رٍ حرفش

 دارى؟ ادانٌ يهچنان نحبتت دیدگاى این يو کردم ازدٍاج قبال نن بفًهی اگٌ_ 

 سلب ازش يو کشیدن نفس قدرت ای لحظٌ کٌ کردم احساس حتی. ناسید دينش تَ حرف ادانٌ
 .شدى
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 نَج تَش بًت کٌ صدایی با. نشست لبش کنج ای نسخرى خندى ٍ داد تکَن رٍ سرش ناباٍری با
 :گفت زد نی

 یگانٌ؟ چی یعنی_ 

 .گرفتو دندٍن بٌ رٍ لبو ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 .بشٌ نن بد حال نتَجٌ بخَاد کٌ بَد چیزی از تر عصبی سپًر انا

 کرد تکرار رٍ سَالش دٍبارى کَتايی تکَن با ٍ کرد حلقٌ بازٍم دٍر رٍ دستش

  کردی؟ ازدٍاج قبال کٌ چی یعنی! تَام با. بزن حرف_ 

 .شد سرازیر اشکو سیل ٍ شکست چشهام سد

 :گفتو ٍ شدم خیرى چشهاش بٌ نظلَنیت با

 .ازت ترسو نی دارم کنی؟ بغلو شٌ نی... نی. نزن داد_ 

. کشَند خَدش سهت رٍ نن ٍ گذاشت کهرم پشت رٍ دستش بعد ٍ فشرد دستاش با رٍ چشهاش
 چشو بٌ اصال بَد پیچیدى قلبو تَ کٌ دردی برابر در دردش انا شد کَبیدى اش سینٌ بٌ نحکو سرم
 .اٍند نهی

 

 :کردم شرٍع ٍ کشیدم چشهام زیر دستی

. برنگشت يیچَقت دیگٌ ٍ نانَریت رفت رٍز یٌ بَدم کٌ بچٌ. کرد نی کار آگايی ادارى تَ بابام_ 
 .نریو نانان ٍ نَندم نن

 چٌ نن ٍ گذشت سالًا. عزیز پیش شًرستان رفتیو ٍ نیاٍرد طاقت رٍ تنًایی نانان ندتی از بعد
 شرٍع ٍ بریدم چیز يهٌ از شد، کٌ کنکَرم سال. شدم بزرگ پدری بی بزرگ غو این با بد چٌ ٍ خَب
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 تًران دانشگاى ٍ دادم کنکَر. کنو خَشحال رٍ نانانو اینطَری خَاستو نی. خَندن درس بٌ کردم
 دانشگاى بٌ کٌ کردن نجبَرم عزیز ٍ نانان انا بذارم تنًا رٍ نانان خَاست نهی دلو خب، شدم؛ قبَل
 .شد شرٍع يهَنجا از درست نن بدبختی ٍ برم

 کل کٌ خَشکل پسر یٌ. شد نن پاپیچ اٍل يای رٍز يهَن از بردیا، اسو بٌ يام يهکالسی از یکی
 گذاشتو، نیَن در سحر با رٍ نَضَع این کٌ ندتی از بعد. شکستن نی دست ٍ سر براش دانشگاى
 کٌ شدم نتَجٌ دیدن، رٍ يو کٌ ٍقتی ٍ ببینتش کٌ کرد اصرار گفتو براش بردیا قیافٌ ٍ اسو از ٍقتی
ر. سحرى پسرخالٌ بردیا  بٌ رٍز اٍن از. بَدن دٍر يو از ٍ داشتن اختالف يو با سالًا کٌ ای خالٌ پس 
 ...ناى، چند از بعد ٍ شد بًتر بردیا ٍ نن دٍستانٌ رٍابط بعد،

 :دادم ادانٌ ٍ پایین انداختو رٍ سرم

 تَ خَدنَن خَنٌ تَ خَاستگاری شب. افتاد اتفاق سریع خیلی چیز يهٌ. کرد خَاستگاری ازم_ 
 ٍ پدرم بی یتیهو، نن گفت. رى نهی بیرٍن سرم از بردیا نانان   يای حرف يیچَقت. شد برگزار تًران

 .بارم ٍ بند بی نطهئنن

 حال عقدم، رٍز. شد راضی نًایت در کٌ کرد پافشاری اینقدر بردیا انا بَد، نا ازدٍاج نخالف نانانش
 جشن از بعد. نَند دٍر نریو نانان گَش از نَضَع این البتٌ. بیهارستان بردنش ٍ شد بد آقاجَنو
 خیلی آقاجَنو حال دادن خبر بًو ٍ خَرد زنگ گَشیو کٌ بَد شب نٌ یا يشت ساعت حدٍد عقدم،
 آقاجَن کنار رٍ آخر لحظات تا شهال ببرم کنٌ شک اینکٌ بدٍن بًَنٌ یٌ با رٍ نانان خَاستن. بدى
 .باشٌ

 ٍ شهال بریو عسلهَن ناى عنَان بٌ بخَایو شب کٌ بًَنٌ این با يو اٍن ٍ گفتو بردیا بٌ رٍ نَضَع
 .کرد حل رٍ نشکل آقاجَن پیش ببریو يو رٍ نانان بًَنٌ این با

 .افتادیو راى کٌ بَد شب دى ساعت حدٍد ٍ کرد قبَل نانان داشتیو انتظار کٌ چیزی از زٍدتر 
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 فشرد نی يو بٌ نحکو کٌ فکی ٍ سپًر يای اخو بٌ رٍ نگايو ٍ کردم حلقٌ خَدم دٍر رٍ دستام
 .دٍختو

 :دادم ادانٌ ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 ٍ بزنٌ کنار رٍ ناشین خَاست. بَد شدى خستٌ يو بردیا. گرفت سر شدیدی بارٍن راى يای نیهٌ_ 
 رٍ بٌ رٍ آقاجَن جسد با نانانو رسیو نی کٌ ٍقتی خَاست نهی دلو نن انا کنٌ استراحت کهی
 .نشستو فرنَن پشت نن اصرار کلی با. برسیو نرگش از قبل خَاستو! بشٌ

 

 یٌ! قدیهی زخو این کردن باز بَد سخت چقدر. گرفتو سرم بٌ رٍ دستو ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام
 نی چشهام از رٍ نگايش. افتاد سپًر بٌ نگايو ٍ کردم باز رٍ چشهام. شد دينو ٍارد شیرینی چیز

. افتاد دستش تَی شکالت جلد بٌ نگايو. کرد نی خَدنهایی پیشَنیش رٍ يهچنان اخهش ٍ گرفت
 ابر نحل يهچنان چشهام انا شد کو بدنو لرزش از کهی. کردم نزى نزى رٍ دينو داخل شکالت کهی
 .باریدن نی بًار

 .کنو بلند دٍشو رٍ از رٍ سنگین بار این تا کردم شرٍع دٍبارى ٍ کردم تازى نفسی دقیقٌ، چند از بعد

 بعد يو خَدم کٌ بَد این يهٌ از بدتر ٍ دیدم نی رٍ جلَم سختی بٌ. بَد زیاد خیلی بارٍن شدت_ 
 جهع رٍ حَاسو جانیٌ چند برای آقاجَن یادآٍری با لحظٌ ير حال این با. گرفت خَابو دقیقٌ چند از

 .کردم نی

 یٌ آٍر سرسام بَق ٍ نانان جیغ صدای کٌ چیشد یًَ دٍنو نهی يا بیداری ٍ خَاب يهین بین
 بدترین بٌ ٍ افتاد چشهو تَ شدیدی نَر چشهام، کردن باز نحض بٌ. پیچید سرم تَ سنگین ناشین
 .شد خارج نسیر از ناشین نهکن شکل

 .چرا بعدش رٍز از انا یاد نهی یادم شب اٍن از يیچی دیگٌ
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 اینکٌ نحض بٌ تهنا ٍ سحر. ام زندى کٌ بَدم خَشحال. بَدن سرم باال تهنا ٍ سحر کردم باز چشو تا
 کردم نی فکر لحظٌ اٍن. ریختن اشک ٍ ایستادن گَشٌ یٌ بعد ٍ کردن خبر رٍ دکتر شدن ام نتَجٌ

 نن ٍ گرفت شدت ياشَن گریٌ پرسیدم، بردیا ٍ نانانو از کٌ ٍقتی انا کنن نی گریٌ نن خاطر بٌ
 .شدم سیايشَن سرتاپا يای لباس نتَجٌ تازى

 تنش لباس ٍ بَد سرخ يو اٍن يای چشو. تَ اٍند بردیا نادر ٍ شد باز در کٌ بَدم رفتارشَن ينگ
 .قاتلٌ کلهٌ نَندى یادم تَ بردیا نادر از کٌ يایی خاطرى آخرین از. سیاى

 نادر بٌ حتی نن گفت نی. کشتو رٍ پسرش نن گفت نی. قاتلو نن گفت نی. نحسو نن گفت نی
 اٍن تَ کی ٍ شدم نی جهع خَدم تَ بیشتر لحظٌ ير نن ٍ گفت نی اٍن. نکردم رحو يو خَدم
 خاکی؟ کرى این تَ بَد نن از تر بدبخت لحظٌ

 شَيرم ٍ نادر عزادار ٍ گرفتٌ ناتو ازدٍاجو، اٍل يای رٍز تَ گذرٍنی خَش ٍ خندى جای بٌ کٌ ننی
 .بَدم

 !سپًر يا رٍز اٍن بَد سخت چقدر دٍنی نهی

 .ایستاد نهی ریزش از ای ذرى چشهام ٍ بَد شدى بیشتر بدنو لرزش

 

 انگار. بست لحظٌ چند برای رٍ چشهاش ٍ کشید نَياش بین دستی کالفٌ سپًر دقیقٌ، چند از بعد
 !بعدش از ترسیدم نی نن ٍ چید نی يو کنار رٍ ياش شنیدى تهام داشت

 صداش آخر لحظٌ تَ کٌ بشٌ بلند جا از خَاست نن، بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ کرد باز رٍ چشهاش
 .کردم

 سپًر؟_ 
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 در ٍ بگیرم رٍ ام چَنٌ لرزش جلَی کردم سعی. انداخت بًو نگايی ٍ سهتو برگردٍند رٍ سرش
 :گفتو حال يهَن

 ری؟ نی کجا_ 

 :گفت رسید نی گَش بٌ سختی بٌ کٌ صدایی با ٍ سهتو برگشت کانل

 .کن پاک يو اشکات بشین،. گردم نی بر االن_ 

 .شد دٍر ازم بزنو، حرفی بدى نًلت اینکٌ از قبل ٍ

 احساس. کردم آغاز نجددا رٍ يقو يق ٍ آسهَن بٌ شدم خیرى. کشیدم دراز ٍ کشیدم عهیقی نفس
 !گفتو باالخرى نن. کردم نی سبکی

 دٍبارى ٍ خَردم آب کهی. افتاد خس خس بٌ ام سینٌ کٌ کردم فکر بعدش بٌ ٍ ریختو اشک اینقدر
 .بستو رٍ چشهام ٍ کشیدم دراز

 برگشتو بَد، خَدش. رفتو فرٍ گرنی آغَش تَ بعد ٍ رسید گَش بٌ پا صدای دقیقٌ، چند از بعد
 صَرتو بٌ دٍختن چشو بٌ رٍ جایی ير بٌ نگاى انا اٍن دٍختو صَرتش بٌ رٍ نگايو ٍ سهتش
 .داد نی ترجیح

 .کشید نی سنگینی يای نفس ٍ بَد کشیدى يو تَ رٍ اخهاش

 :گفت گَشو کنار ای حرصی ٍ خشک صدای با. کرد باز لب باالخرى ٍ دادم تکیٌ بًش کهی رٍ خَدم

 نکن؟ گریٌ نگفتو نگٌ_ 

 .کرد پاک رٍ صَرتو رٍی يای اشک ٍ کرد دراز دست بدى بًو رٍ حرفی نًلت اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 پر چشهام باشو نداشتٌ يهراى بٌ رٍ سپًر تَجٌ از حجو این يیچَقت دیگٌ نهکنٌ اینکٌ بٌ فکر از
 .اٍند فرٍد سپًر دست انگشت رٍی قطرى، اٍلین ٍ شد
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 رٍ نن ٍ شد باز اخهاش گرى دقیقٌ چند از بعد. دٍخت چشهام بٌ ٍ کشید باال رٍ نگايش نکخ با
 .کشید آغَش بٌ کالفٌ

 جاری   يهیشٌ چشهٌ این شٌ نهی تهَم چرا کٌ کردم فکر این بٌ ٍ فشردم اش سینٌ بٌ رٍ سرم
 !نن؟ چشهای  

 :کرد باز لب ٍ آٍرد در حرکت بٌ کهرم پشت رٍ دستش

 نگفتی؟ چیزی االن تا چرا_ 

 :گفتو صداقت با

 .کنی ٍلو ترسیدم نی_ 

 :گفت ٍ نشست لبش کنج پَزخندی

 کنو؟ ٍلت ترسی نهی چی؟ حاال_ 

 .دٍختو چشهاش بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم

 دیگٌ؟ جدایی یٌ يو باز

 .برگردٍند قبلیش جایگاى بٌ رٍ سرم ٍ گذاشت گردنو پشت رٍ دستش

 :کرد زنزنٌ ای آزردى لحن با

 جابت بًت اینطَری رٍ خَدم ندت، این تَ کٌ نتاسفو خَدم برای ٍاقعا! نتاسفو خَدم برای ٍاقعا_ 
 کاری پنًَن خاطر بٌ شدم، دلخَر ازت اگٌ کردی؟ ای احهقانٌ فکر چنین کٌ دیدی نن تَ چی! کردم

 تَی نبَد... اسهش چرا اصال نکردی؟ تعریف يیچَقت رٍ چیزی چنین چرا. طَالنیتٌ سکَت ٍ
 شناسنانت؟

 .بَد الزم انگاری انا کنو اشارى نَضَع این بٌ نستقیو اینقدر کٌ کشیدم نی خجالت
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 :گفتو ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

! نحسٌ اتفاق يهَن یادگاری يو االنو قلبی ناراحتی این حتی. بَدم شدى افسردى ندتی از بعد_ 
 از بعد. ببرم یاد از رٍ شب اٍن نن تا کردن کاری ير ٍ خَدشَن پیش بردن رٍ نن تهنا ٍ تسها

 .گرفتو سفید شناسنانٌ بعدش ٍ قانَنی پزشک رفتو... تهنا با ناى، چندین

 چَن شد نتَجٌ رٍ ننظَرم نطهئنا. دٍختو چشو پیراينش دٍخت بٌ ٍ انداختو پایین رٍ سرم
 .کردم حس رٍ آسَدگی سر از عهیقش نفس

 سپًر کٌ فکرکردم این بٌ. بَد شدى آرانش این گرم دلو تازى. نَندیو حال يهَن تَ ای دقیقٌ چند
 .اٍندى کنار نن گذشتٌ این با خَب خیلی

 

_____________ 

 فرنَن دیگٌ دست با ٍ بَد دادى تکیٌ ناشین شیشٌ بٌ رٍ دستش. دٍختو رخش نیو بٌ رٍ نگايو
 .بَد دستش تَ ناشین

 :زدم لب ای گرفتٌ صدای با ٍ کردم تر لب

 سپًر؟_ 

 .کرد نگايو ننتظر ٍ سهتو برگشت

 :دادم ادانٌ

 کنی؟ ٍلو کنی؟ دعَام بزنی؟ داد بگی؟ چیزی خَای نهی_ 

 :زد لب کَتايی نکخ از بعد ٍ کشید عهیقی نفس
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 ات احهقانٌ افکار ٍ کاری پنًَن این خاطر بٌ. صَرتت تَی زدم نی نحکو داشتو رٍ دلش اگر_ 
 .یاد نهی بر ازم کاری حاضر حال در انا. خَدم بٌ نسبت

 نیست؟ قصٌ پایان يا خندى این کٌ بزنٌ حدس تَنست نی کی ٍ دل تٌ تٌ تٌ از. خندیدم

 .بَسیدم رٍ لپش نحکو ٍ سهتش شدم خو

 .کرد جدا خَدش از رٍ نن خندى با

 !فرنَنو پشت دیٍَنٌ نکن_ 

 

 .کردم تکرار نجددا رٍ کارم

 .فشرد دستش تَ نحکو رٍ دستام اعتراض، جای بٌ اینبار

 .شدم خیرى رخش نیو بٌ عشق با ٍ دادم تکیٌ صندلی پشتی بٌ رٍ سرم

 .لبانٌ رٍ تَ اسو نفس آخرین تا کنو، بیان رٍ داشتو دٍست شدت بخَام رٍزی یٌ اگر باش نطهئن_ 

 .انداخت بًو نگايی نیو ٍ خندید

 !نزن گَل رٍ خَدت الکی. کنٌ نهی کو تنبیًت از چیزی يا شیطنت این! باز زبَن فسقلی_ 

 :زدم لب ٍ خندیدم

 !آقاسپًر ترسو نهی تًدیدات از نن_ 

 .زد پَزخندی ٍ سهتو برگشت

 !کنیو تعریف ٍ ببینیو جدی؟_ 

 .انداختو باال شَنٌ
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 .کنی نی يو تعریف بینی، نی_ 

 نی انشب از کٌ گذشت ذينو از ٍ دٍختو چشو نسیر بٌ لبخند با. داد ادانٌ رانندگیش بٌ ٍ خندید
 .راحت ٍجدان یٌ یا آرٍم دل یٌ با. بخَابو راحت خیال با تَنو

 

 تهاس بابا. خَنٌ برگشتیو شًر، تَ دٍر دٍر کهی از بعد ٍ رفتیو سنتی يای رستَران از یکی بٌ شام،
 نهی خَاستن، عین در دلو کٌ بَد چیزی این ٍ رسن نی شب آخر تا کٌ بَد دادى اطالع ٍ بَد گرفتٌ

 .خَاستش

 ٍ نانان دیدن نحبتش نکتٌ ٍ شد نی کهرنگ کهی سپًر ٍ نن صهیهی رابطٌ يا خانَادى اٍندن با
 .بَد طَالنی نسبتا ندت از بعد شایان ٍ بابا

 کشیدى دراز ٍی تی رٍی بٌ رٍ نفرى سٌ کاناپٌ رٍی. رفتو سپًر سهت بٌ ٍ ریختو چای فنجَن تا دٍ
 .رفت نی ٍر گَشیش با ٍ بَد

 داشت فاصلٌ سپًر از کهی کٌ ای نفرى تک نبل رٍی خَاستو ٍ گذاشتو نیز رٍی رٍ چای سینی
 .شد بلند صداش کٌ بشینو

 .ببینو اینجا بیا اٍنجا؟ رفتی چرا_ 

 .کردم جا بغلش تَ رٍ خَدم نکخ، کهی با نن ٍ کرد باز يو از رٍ دستاش. سهتش رفتو

 :گفت گَشو زیر ٍ گرفت بازی بٌ رٍ نَيام سپًر

 بخَابی؟ خَای نی چجَری نن بدٍن انشب از_ 

 :زدم لب ٍ خندیدم

 .خَابیدم نی تَ اٍندن از قبل کٌ يهَنجَری_ 
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 :گفت ٍ کشید نرنو يای گَنٌ رٍی رٍ شصتش انگشت

 نی بغلت ٍ بَدم نن کاش کٌ گی نهی دلت تَ شدی بیدار سرنا شدت از کٌ شب نصف یعنی_ 
 کردم؟

 :گفتو پرنازی صدای با. انداختو باال شَنٌ ٍ خندیدم

 .خَابو نی بغلت تَ ٍ اتاقت تَ یام نی خب شد تنگ دلو يو اگر دٍنو، نهی_ 

 .فشرد خَدش بٌ تر نحکو رٍ نن ٍ خندید

 :گفت نقدنٌ بی خیلی دقیقٌ چند از بعد

 کٌ فر بلند نَيای با نپلی تپل دختر تا سٌ! خَبٌ تا سٌ آرى. تا سٌ نٌ نٌ. خَام نی بچٌ تا دٍ نن_ 
 چطَرن؟. بکنن رٍ تَ چغلی ٍ بغلو بپرن خَنٌ یام نی ٍقتی

 :گفتو انزجار با ٍ کردم کج رٍ صَرتو

 ٍ تخس پسر یٌ. دارم دٍست پسر نن بیارم؟ يٍَ خَدم برای خَدم ام دیٍَنٌ نگٌ! افتضـــاح_ 
 .نشکی ابرٍ ٍ چشو

 .دٍخت چشو چشهام بٌ ٍ کردم بلند خَدش رٍی از رٍ نن

 !فقط کهٌ پسرت گل! دیگٌ يیچی_ 

 .نشستو شکهش رٍ ٍ يو تَ کشیدم رٍ اخهام

 !خَبٌ خیلی کٌ پسر نداری؟ دٍست پسر ٍاقعا تَ_ 

 :گفت ٍ زد نیشخندی  حرفو بٌ تَجٌ بدٍن

 بدی؟ شیر نن بچٌ بٌ اینا با خَای نی تَ بدٍنو خَام نی بچٌ، جنسیت بیخیال_ 
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 .کردم نگاى سپًر بٌ بعد ٍ خَدم بٌ ٍاج ٍ ياج لحظٌ چند دستش، اشارى با

 ٍ بَسید نحکو رٍ لبام. خَدش رٍ کشید رٍ نن ٍ خندید کٌ شدم خیرى بًش نظلَم ٍ برچیدم لب
 :گفت

 .خانَنو برات کنو نی بزرگشَن. حاال نخَر غصٌ! نگاى لباشَ_ 

 تنًا سپًر، ٍاکنش انا کردم نحارش بیشعَری ٍ کَبیدم اش سینٌ قفسٌ بٌ نحکهی نشت جیغ با
 .بَد خندى ٍ خندى

 بٌ ٍ شدم بلند ٍ کردم سپًر حَالٌ ای غرى چشو. اٍند در صدا بٌ گَشیو کٌ بگو چیزی کردم باز لب
 .رفتو گَشیو سهت

 .کردم ٍصل رٍ تهاس سپیرا اسو دیدن با

 .سالم_ 

 خَبی؟. عزیزم سالم_ 

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 کجایید؟ خَبی؟ تَ. خَبو_ 

 .نزدیکیو نا باياتَن، گذاشتٌ کٌ قراری سر بیاید بگو بزنو زنگ گفت شایان_ 

 .کردم قطع رٍ تهاس کَتايی، خداحافظی از بعد ٍ گفتو ای باشٌ

 .زدیو بیرٍن خَنٌ از لباسانَن، کردن عَض از بعد ٍ رفتو سپًر سهت بٌ

 .دٍختو ساختهَنش بٌ رٍ نگايو ٍ ایستادم ٍیال در جلَی

 .زدیو ٍرق اینجا رٍ قشنگی يای خاطرى
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 .شدم ناشین سَار سپًر، نداٍم يای زدن بَق نقابل در ٍ نشَندم لبو رٍ عهیقی لبخند

 .کردیو حرکت نظر نَرد نحل سهت بٌ بعد ٍ دادیو تحَیل رٍ کلید رفتیو اٍل

 

___________ 

 

 صحبت نشغَل ٍ بَد ایستادى سپًر کنار. رفتو شایان سهت بٌ ٍ شدم خارج بابا ٍ نانان بغل از
 .بَد

 :گفتو حرصی ٍ کَبیدم کتفش بٌ نشتی

 ادب؟ بی کنو سالم بًت بیام باید نن! گنجٌ نهی نن باٍر در دلتنگی از حجو این ٍاقعا_ 

 .بَسید رٍ ام گَنٌ ٍ چلَند بغلش تَ نحکو رٍ نن. سهتو برگشت ٍ خندید

 سپًر از رٍ سراغت اٍندم تازى. ندیدنت بَدی ریز حاال؟ شی نی شاکی چرا کَچَلَ؟ چطَری_ 
 .شد پیدا ات کلٌ ٍ سر کٌ بگردم نیباشو جیب خَاستو گرفتو،

 .نشست يهٌ صَرت رٍ نن حرصی نگاى ٍ شد بلند يهٌ قًقًٌ حرفش این با

 :گفتو ٍ زدم کهر بٌ دست

 نن سر الکی تَئٌ چشهای از نشکل کَچَلَام؟ نن شو؟ نی جا سپًر جیب تَ نن! بکش خجالت_ 
 !نذار عیب

 :زد لب کشید نی آغَش بٌ رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ کنارم اٍند عهَ

 !نَبرى تَ نحل برادر پدرسَختٌ، کارت رد برٍ. ننَ دختر نکن اذیت_ 
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 .بَسید رٍ ام گَنٌ دٍبارى ٍ شد خو ٍ خندید شایان

 .يستو يو کَچَلَ فنچ این نَکر نن_ 

 .کردم جهع عهَ بغل تَ رٍ خَدم ٍ خندیدم

 پشت عهٌ ٍ بَد نشستٌ جلَ خاتَن. افتاد انیرعلی بٌ نگايو کنارنَن، ناشین تا دٍ ایستادن با
 .کرد نی صحبت يهرايش تلفن با ٍ بَد نشستٌ

 از تهنا ٍ شد باز پشتی ناشین در بین این در. رفت سپًر سهت بٌ ٍ شد پیادى ناشین از انیرعلی
 .پایین پرید ناشین

 :گفت بلندی صدای با ٍ کرد باز رٍ دستاش يهَنجا از

 !دٍست عالو   ی یگانٌ بر سـلـــام_ 

 :زدم لب خندى با. فشردنش خَدم بغل تَ نحکو ٍ رفتو سهتش بٌ لبخند با

 نبینو؟ رٍ تَ نحس قیافٌ کٌ برم باید کجا_ 

 .کرد نًهَنو ای غرى چشو ٍ کرد جدا خَدش از رٍ نن

 نی در جا از نالفٌ با چشهاتَ کٌ درنیار بازی شَير خَاير نن برای االن از. لیاقتت بی سر تَ خاک_ 
 !یارم

 بَد ایستادى سپًر کنار کٌ دٍختو شایان بٌ رٍ نگايو. شد درشت حرفش اٍل تیکٌ شنیدن با چشهام
 .بَد بخند ٍ بگَ نشغَل بلندی صدای با ٍ

 :زدم لب ٍ دٍختو تهنا بٌ گنگ رٍ نگايو

 جدی؟_ 

 .کرد باال ٍ پایین بازی نسخرى با رٍ سرش ٍ خندید
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 غالنی افتخار تاج التهاس، ٍ خَايش کلی از بعد شد نَفق شها داداش اقا کٌ، برات بگٌ جَنو_ 
 .بذارى سرش بٌ رٍ بندى

 .کَبیدم شکهش بٌ نشتی ٍ خندیدم

 بفًهو؟ باید حاال نن! کحافتی خیلی_ 

 .شد خیرى بًو عینک باالی از ٍ آٍرد پایین بینیش نَک تا رٍ عینکش

 !شها؟ ببخشید_ 

 .شدیو ناشینا سَار يهٌ عهٌ، اعتراض نقابل در ٍ گرفتو بازٍش از نیشگَنی

 ناشین تَ تهنا ٍ سپیرا ٍ شایان ٍ نن ٍ نشستن خَدشَن ناشین فرنَن پشت انیرعلی ٍ تسها
 .شدیو جاگیر سپًر

 .کردن نحاصرى رٍ نن طرف دٍ از يو سپیرا ٍ تهنا ٍ نشستو ٍسط نن

 :زد لب ٍ گذاشت شکهو رٍی رٍ دستش شیطنت با تهنا اٍند، در حرکت بٌ ناشین اینکٌ از بعد

 خالٌ؟ عسل این رٍزشٌ چند_ 

 :گفتو خَدش شکو بٌ اشارى با ٍ زدم پس رٍ تهنا دست

 تَان؟ نحل يهٌ نگٌ_ 

 :گفت ٍ انداخت باال ابرٍ

 .دیگٌ کردم شک بًت نیستی نن شبیٌ چَن نَچ،_ 

 :گفتو ٍ چرخَندم سپیرا سهت بٌ رٍ سرم. کردم نحارش ای دیٍَنٌ ٍ خندیدم

 گذشت؟ چطَر نن بدٍن_ 
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 :غرید حرصی تهنا بٌ اشارى با

 خَنٌ اٍند بًَنٌ یٌ با رٍز ير برگشت شهال از کٌ ٍقتی از! نشد حس تَ نبَد زلزلٌ این ٍجَد با_ 
 !نَند جَنش شایان دل ٍر ٍسایالت برداشتن بًَنٌ بٌ الکی الکی ٍ شها

 .سهتش برگشتو ٍ خندیدم

 :گفت ٍ نشَند لبش کنج لبخندی خَدش از دفاع جای بٌ

 رسیدى، کجا بٌ کارم ببین خدایا. نخَرید غصٌ کنید نی ازدٍاج يو شها حسادت؟ چرا حاال ایش،_ 
 .نکن دریغ دختری يیچ از رٍ شَير این خدایا! دم نی دلداری بًشَن ترشیدى تا دٍ دل ٍر نشستو

 

 بٌ اشارى با ٍ کرد جهع رٍ صَرتش ای بانزى حالت با کٌ بَد سپیرا این ٍ پیچید ناشین تَ نن قًقًٌ
 :گفت شایان

 این؟ خاطر بٌ کنو؟ حسادت_ 

 

 بٌ رٍ سرشَن جفتشَن ٍ شدن خستٌ يو آخر در ، گذشت سپیرا ٍ تهنا يای کل کل با نسیر از نیهی
 .خَابیدن ٍ دادن تکیٌ نن شَنٌ

 .سپًر ٍ نَندم نن ٍ برد خَابش يو شایان

 :زدم لب ٍ دٍختو يهش در ابرٍيای بٌ نگايی آینٌ از

 سپًر؟_ 

 :لبخندگفت با ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 جانو؟_ 
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 :گفتو ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 برسیو؟ تا نَندى چقدر! شدم خســتٌ_ 

 :گفت ٍ دٍخت صَرتو بٌ آینٌ از دٍبارى رٍ نگايش

 !شدى اجبات سفر تَ خَابیت خَش کٌ شها بخَاب، ای خستٌ اگر خب. ساعت نیو حدٍدا_ 

 .کردم صدا رٍ اسهش نعترض

 !خَابیدم راى تَ یــکو فقط نن. نیست اینطَر يو يیچ سپًر؟! عٌ_ 

 :گفت ٍ کرد بلند رٍ دستش

 !یکو فقط آرى،_ 

 .شدم خیرى صَرتش بٌ باال از ٍ تهنا سهت چرخَندم رٍ سرم ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 بَد گرفتٌ شکل بینشَن کو ندت يهین طی کٌ عهیقی ٍ صهیهی رابطٌ برای قلب صهیو از
 .بَدم خَشحال

 .شد بلند سپًر صدای کٌ گرفت شکل سرم تَ جَرٍجَر فکريای ٍ شدم خیرى بًش چقدر دٍنو نهی

 .کن بیدارشَن فسقلی، رسیدیو_ 

 .کردم بیدار رٍ تهنا بعد ٍ سپیرا اٍل ٍ دادم تکَن سری

 .تَ رفتن ٍ گرفتن پیش در رٍ ٍیال راى آرٍم آرٍم کٌ بَدن خَاب گیج ٍ خستٌ اٍنقدری

 .بَدیو نفر آخرین تسها ٍ نا ٍ بَدن رسیدى زٍدتر يا خانَادى ٍ خاتَن

 با ٍ چرخَند نی دستش تَ رٍ سَیچش کٌ تسها با قدم يو بلندی، خهیازى از بعد ٍ شدم پیادى
 .رفتو ٍیال سهت بٌ رفت نی ٍر گَشیش
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 :گفت خندى با ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 کَچَلَ؟ چطَری_ 

 :زدم لب ٍ کردم نًهَنش لبخندی

 .بزرگ خَبو_ 

 .کرد نحارم شیطَنی ٍ کشید آرٍم رٍ بینیو

 .سهتش برگشتو سپًر صدای با کٌ بَدیو ٍیال ٍرٍدی بٌ نزدیک

 تَئٌ؟ برای ينذفری این ببین بیا یگانٌ؟_ 

 :گفتو سپًر بٌ رسیدن با. برگشتو رٍ اٍندى راى ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 کَ؟_ 

 :غرید زدم کٌ حرفی بٌ تَجٌ بدٍن اخو، با ٍ انداخت بًو چپی نگاى

 درستٌ؟ بَدم گفتٌ بًت يو قبال! کنی نی بخند بگَ پسرى این با یاد نهی خَشو_ 

 :گفت حرص با ٍ انداخت سرتاپام بٌ نگايی چپ چپ. شدم خیرى بًش ٍ کردم گرد کهی رٍ چشهام

 دٍر بپیچی پارچٌ نتر نیو نبینو دیگٌ خَدت؟ رٍی رٍ انیرعلی خیرى نگاى ندیدی تنتٌ؟ چیٌ این_ 
 !نصبتَ سگ نانتَيای این کن تر بلند خَدتا،

 :گفتو شیطنت با ٍ انداختو پایین رٍ سرم. انداختو نانتَم بٌ نگايی ٍ خندیدم

 آقانَن؟ ندارى دیگٌ انر.  چشـــــو باشٌ،_ 

 .ناشین پشت برد رٍ نن ٍ گرفت رٍ دستو

 .ایستاد ازم کهی فاصلٌ تَ يو خَدش ٍ داد تکیٌ ناشین بٌ رٍ نن
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 .کرد حلقٌ گردنو دٍر رٍ دستش ٍ دٍخت چشهام بٌ رٍ شبش رنگ بٌ چشهای

 :گفت ٍ بَسید رٍ پیشَنیو آرٍم

 اتاقت از شد خانَش کٌ برقا. کن انتخاب رٍ رٍم بٌ رٍ اتاقای از یکی ٍ بیا دنبالو تَ، رفتیو کٌ االن_ 
 .بًت گو نی اٍنهَقع رٍ بعدی انريای. نن اتاق تَ بیا سریع بعدش. کن قفل يو رٍ درش بیرٍن بیا

 .انداختو باال ابرٍ ٍ خندیدم

 .بخَابو اٍنا پیش خَام نی انشب شدى، تنگ بابام ٍ نانان برای دلو_ 

 .زد پیشَنیو بٌ ای ضربٌ ٍ کرد اخو

 .شٌ نی تَ تقصیر بشو بدخَاب نن! کردی غلط_ 

 :زدم لب گیرانٌ نچ

 کردی؟ عادت نن بٌ دیدی_ 

 بٌ ای اشارى با ٍ آٍرد باال رٍ دستش نچ شد، نی رد کنارم از کٌ يهَنطَر ٍ دٍخت سرتاپام بٌ نگايی
 :زد لب دستش دٍر نارک ساعت

 .ننتظرتو_ 

 .سهتو برگشت دٍبارى بعد ٍ گرفت فاصلٌ قدنی

 :گفت کجی لبخند با ٍ کرد دراز سهتو رٍ دستش

 !کردی عادت نن بٌ تــَ درضهن،_ 

 در دست ٍ کرد پرت سرش کنار از رٍ دستش بشٌ، خارج لبام بین از چیزی بدى نًلت اینکٌ از قبل ٍ
 .رفت ٍیال ٍرٍدی سهت بٌ جیب،
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 کٌ شد کشیدى تسها بٌ نگايو ٍرٍد، نحض بٌ. افتادم راى سرش پشت دقیقٌ چند از بعد ٍ خندیدم
 .بَد شدى خیرى بًو خندى با

 بَد؟ تَ برای_ 

 :زدم لب ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 چــی؟_ 

 :گفت ای بانزى لحن با ٍ خارٍند رٍ سرش

 !!دیگٌ ينذفری_ 

 :زدم لب ٍ نشَندم لبام رٍ ای کَلٌ ٍ کج لبخند. کنو جَر ٍ جهع رٍ گندم جَری یٌ کردم سعی

 .نبَد نن برای. نٌ یعنی. آرى... آ_ 

 .بَدن خَاب ٍ سفر خستگی درگیر يهٌ. چرخَندم پایین طبقٌ زیبای ٍ بزرگ سالن تَ رٍ نگايو

 :زدم لب شدم نطهئن سپًر نبَدن از ٍقتی ٍ کردم تسها تقدیو ای دیگٌ لبخند

 .کنو استراحت باال رم نی. ام خستٌ کهی نن... دیگٌ خب_ 

 :گفت صَرتو بٌ نگايی با ٍ خندید تسها

 .بارى نی. آرى_ 

 :داد ادانٌ دید رٍ صَرتو گنگ حالت ٍقت

 .بخیر شبت. بخَاب برٍ.  گو نی رٍ خستگی_ 

 .رفتو باال یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ بخیر شب از بعد ٍ کردم نحارش ای دیٍَنٌ

 .دٍختو بستٌ يای در بٌ رٍ نگايو سینٌ بٌ دست. برداشتو قدم يا اتاق رايرٍ سهت بٌ
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 سپًرى؟ اتاق کدٍنش بفًهو کجا از حاال

 .اتاق داخل شدم کشیدى سهتش، بچرخو اینکٌ از قبل ٍ شد باز کناریو اتاق در کٌ بَدم خَدم درگیر

 

 :زدم غر ٍ برگردٍندم رٍ ازش حرص با. افتاد بازش نیش ٍ سپًر بٌ نگايو برقا، شدن رٍشن با

 ! بکش خجالت ٍزنت از کشی نهی خجالت سنت از شدی؟ بچٌ! ترسَندیو_ 

 .خندید ٍ کرد گرد رٍ چشهاش

 رفتنٌ؟ باشگاى سال چند نتیجٌ فرم رٍ يیکل این دٍنی نی نگٌ؟ چشٌ نن ٍزن_ 

 جهع ٍ قشنگ اتاق. انداختو اتاق کل بٌ نگايی ٍ چرخیدم بدم رٍ جَابش اینکٌ بدٍن کهر بٌ دست
 اتاق تَ کٌ بَد سنگینی ٍسایل تنًا کَچیک تَالت نیز یٌ ٍ کهد یٌ ٍ چَبی تخت یٌ. بَد جَری ٍ

 باز خاطر بٌ کٌ بَد رنگی سفید حریر يای پردى بَد کردى قشنگش خیلی کٌ چیزی انا داشت قرار
 .کرد نی اتاق این نًهَن رٍ باد ٍ رقصید نی يَا تَ يا پنجرى بَدن

 نی کار چشو تا. انداختو بیرٍن بٌ نگايی ٍ رفتو پنجرى سهت بٌ ٍ نشَندم لبام کنج عهیقی لبخند
 .بَد شدى آراستٌ شکل بًترین بٌ کٌ بَد حیاط نحَطٌ کرد

 !باشٌ نغرٍر ٍ بگیرى رٍ خَدش اینطَر دارایی اینًهٌ با دارى حق خاتَن خب،

 پشت از کٌ بَدم بَدن، گرفتٌ خَدشَن بٌ قشنگی رنگ ناى نَر زیر کٌ يایی سبزى بٌ خیرى يهچنان
 .گرفت قرار راستو شَنٌ رٍی سپًر سر ٍ شد حلقٌ کهرم دٍر دستی

 .گذاشتو دستاش رٍی رٍ دستام

 :گفت گَشو کنار ٍ کرد باز لب دقیقٌ چند از بعد

 .بانَ جانَی اطالع تا شهاست اتاق اینجا نٌ؟ قشنگٌ_ 
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 ٍ کرد ٍارد شکهو بٌ فشاری دقیقٌ چند از بعد. نهَند دٍر سپًر چشهای از کٌ نشَند لبو کنج لبخندی
 :گفت ای گرفتٌ صدای با

 بخَابیو؟ بریو. دیرٍقتٌ_ 

 رٍ لباسام اینکٌ از بعد ٍ دادم تکَن سری. دٍختو چشو اش خستٌ يای چشو بٌ ٍ سهتش برگشتو
 .شدیو رٍیی بٌ رٍ اتاق ٍارد بَدیو کشیدى کٌ ای نقشٌ طبق نن بعد ٍ سپًر اٍل کردم، عَض

 سرٍیس سهت بٌ آٍرد، بیرٍن چهدٍنش از رٍ نسَاکش اینکٌ از بعد ٍ کرد قفل رٍ اتاق در سپًر
 .کردم ٍلَ تخت رٍی رٍ خَدم بعد ٍ کردم دنبال چشو با رٍ نسیرش. رفت اتاق داخل

 اینکٌ از ٍ کردم فکر تهنا حرفای بٌ بَدم، زدى زل سقف بٌ کٌ يهَنطَر ٍ گذاشتو سرم زیر رٍ دستام
 .خَردم حرص کردى قایو ازم رٍ نًهی این بٌ نَضَع ندت اینًهٌ تَ

 .برگشتو سپًر سهت بٌ ٍ پریدم قد یٌ گَشو کنار صدایی شنیدن با

 :گفت تعجب با

 تَ؟ کجایی چتٌ؟_ 

 :زدم لب ٍ برداشتو سرم زیر از رٍ دستام

 .کردم نی فکر داشتو نبَد، حَاسو_ 

 :گفت خندى با ٍ انداخت باال ابرٍ ٍ کند تنش از رٍ پیرينش

 !نادری چیز چٌ! يــَم_ 

 .کشید رٍ دستو ٍ کرد استفادى فرصت از کٌ کَبیدم بازٍش بٌ رٍ نشتو ٍ خندیدم

 .خَدش رٍ انداخت رٍ نن ٍ کشید دراز بعد ٍ نشَند تخت رٍی رٍ نن

 :زد لب ٍ کرد يدایت گَشو پشت بٌ چشهام جلَی از رٍ نَيام. کردم نحارش ای دیٍَنٌ خندى با
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 خانَنو؟ کردی نی فکر چی بٌ حاال_ 

 :گفتو ٍ برچیدم لب

 بَدم؟ خبر بی نن ٍ بَدن يو با ندت اینًهٌ شٌ نی باٍرت. شایان ٍ تهنا بٌ_ 

 :زد لب ٍ خندید

 از بیاری در بازی شَير خَاير خَای نی نکنٌ نٌ، یا گرفتٌ؟ حرصت ترشیدی خَدت حاال؟ چیٌ_ 
 !االن؟

 :گفتو حرص با ٍ کردم کج رٍ لبو

 کنی؟ نی غلطی چٌ اینجا تَ پس بترشو نن قرارى اگٌ_ 

 .بَسید ارٍم رٍ لبو گَشٌ ٍ کرد بلند رٍ سرش ٍ خندید

 :گفت زدم کٌ حرفی بٌ تَجٌ بدٍن

 !شٌ نی تر شیرین لبات شی نی عصبی ٍقتی چرا دٍنو نهی_ 

 :گفت ٍ کرد تر نحکو دٍرم رٍ دستاش کٌ کنار برم رٍش از خَاستو ٍ نشَندم صَرتو بٌ اخهی

 کجا؟ چل ٍ خل! عٌ_ 

 دیدم، نتیجٌ بی رٍ کارم ٍقتی نًایت در ٍ بکشو بیرٍن دستاش حصار از رٍ خَدم کردم تالش يو باز
 .گرفتو ارٍم ٍ کردم ٍارد اش سینٌ بٌ ضربٌ

 رٍ فرضی يای خط حالت يهَن تَ نن ٍ گذشت سکَت تَ ای دقیقٌ چند. نگفت چیزی ٍ خندید
 .اٍند در صداش کٌ کشیدم نی پًنش يای سینٌ

 .نکن_ 
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 .دٍختو خَابالَدش چشهای بٌ رٍ نگايو ٍ کردم بلند رٍ سرم

 چرا؟_ 

 :گفت ٍ ریخت يو بٌ رٍ نَيام

 برم؟ ٍر يات سینٌ با يی ننو یاد نی خَشت_ 

 قًقًٌ شد باعخ کٌ عقب کشیدم رٍ دستام سریع ٍ شد گرد جانیٌ صدم در چشهام حرفش این با
 .بپیچٌ اتاق تَ بلندش

 

 اٍن از بعد ٍ خَرد در بٌ ای تقٌ کٌ بَد نگذشتٌ قشنگش يای خندى تهاشای از ای دقیقٌ چند ينَز
 .شد باال ٍ پایین بار چند در دستگیرى

 .رسید گَش بٌ در پشت از کٌ بَد شایان صدای بعد

 سپًر؟_ 

 ٍ کرد تر لب ریلکس خیلی. زدم زل بًش ترس با ٍ پریدم پایین رٍش از سریع. گفتو بلندی يین
 :گفت بلندی صدای با بَد دادى لو کٌ يهَنطَر

 يــَم؟_ 

 .دارم کارت کن باز کردی؟ قفل چرا درٍ_ 

 شب؟ ٍقت این داری چیکار_ 

 رٍیی؟ بٌ رٍ اتاق تَ رفتٌ کی! ببینو درٍ کن باز بیا_ 

 :گفت نکخ با ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو سپًر
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 .سپیرا يو شاید باشٌ رفتٌ یگانٌ شاید. دٍنو نهی_ 

 کردى؟ قفل رٍ در چرا دیگٌ این تَ، این رفتٌ یگانٌ احتهاال. رايرٍئٌ تٌ اتاق تَ سپیرا نٌ_ 

 سپًر انا ٍضعیت این تَ بیاد در اشکو بَد نَندى کو. بَد کردى یخ دستام ٍ بَدم افتادى پتٌ تتٌ بٌ
 رٍ شایان سَاالی يهٌ جَاب نختصر ٍ بَد کشیدى دراز تخت رٍ بیخیال ٍ آرٍم خیلی نن برخالف

 .داد نی

 :گفت حال يهَن در ٍ بغلش تَ برگردٍند رٍ نن ٍ کرد دراز سهتو رٍ دستش

 کردى؟ قفل درٍ چرا پرسی نی نن از تَئٌ، ٍضع خل خَاير_ 

 .چلَند بغلش تَ نحکو رٍ نن ٍ خندید کٌ دٍختو چشو صَرتش بٌ اخو با ٍ سهتش برگشتو

 .بَد پیدا يو در پشت از شایان کالفگی

 .شد دٍر اتاق از بعد ٍ کرد سپًر حَالٌ ای دیٍَنٌ ٍ زد در بٌ ارٍنی نسبتا لگد

 .شد نَضَع این نتَجٌ يو سپًر ٍ زد نی تند تند قلبو يو ينَز

 :گفت ٍ صَرتو تَ کرد خو رٍ سرش

 !دختر کٌ نشد چیزی بگیر ارٍم تَ؟ چتٌ_ 

 :گفتو ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 چی؟ بیاد یکی باز اگٌ. ترسو نی_ 

 :گفت ٍ زد پیشَنیو بٌ ای ضربٌ. ریخت بًو رٍ نَيام ٍ خندید

 نباش؟ چیزی نگران ننی پیش تا نگفتو نگٌ_ 

 :زد لب ٍ خارٍند رٍ سرش. بَسید رٍ لبام ٍ خندید کٌ شدم خیرى بًش سکَت تَ
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 بَدیو؟ کجا... خب_ 

 نخفی اش سینٌ تَ رٍ سرم ٍ کردم جهع بغلش تَ رٍ خَدم خجالت با پیش دقیقٌ چند یادآٍری با
 .کردم

 .بخَابیو بَد قرار! کٌ نبَدیو جایی_ 

 :گفت گَشو کنار آرٍم ٍ شد نَيام نَازش نشغَل

 !یاد نی یادم ای دیگٌ چیزای نن انا جدی؟_ 

 :گفتو ٍ کردم بلند رٍ سرم

 .بخَاب. نبَد چیزی نخیرشو،_

 .انداخت باال ابرٍ ٍ زد کنار صَرتو رٍی از رٍ نَيام

 !باالخرى شٌ نی کٌ ننو نَبت خهاری، تَ بذار يی رٍ نا. شهاست دٍر دٍر فعال باشٌ،_ 

 :زدم لب ٍ کردم باز رٍ نیشو

 !اٍنهَقع تا کَ حاال_ 

 :يو تَ کشید رٍ اخهاش

 .خَاستگاری یام نی تًران رسیدیو اینکٌ نحض بٌ! کردی غلط_ 

 :گفتو خندى با ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 !ایٌ؟ عجلٌ چٌ! ٍا_ 

 !برسٌ رٍزا این کٌ کردم صبر اینًهٌ عجلٌ؟ کدٍم! اینقدر نزن حرف_ 

 .کردم حلقٌ بازٍياش دٍر رٍ دستو ٍ کردم باز رٍ نیشو
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 :گفتو زد نی نَج تَش عشَى کٌ لحنی با

 شدی؟ نن عاشق کٌ شد چی برام، نکردی تعریف حاال تا سپًر؟_ 

 :گفت ٍ لبو سهت اٍرد رٍ گَشش شیطنت با

 !دختر یاری نی در حرف چرا شدم؟ تَ چی   چی_ 

 :زدم لب ٍ گرفتو بازٍش از نیشگَنی

 .پرسیدم جدی نکن، اذیتو_ 

 :گفت ٍ خندید گلَ تَ

 .شدم عاشقت شدم خر ام، کلٌ پس زد خدا! دٍنو نی چٌ نن آخٌ؟ بگو چی_ 

 کهرم دٍر رٍ دستاش حلقٌ ٍ خندید کٌ بیرٍن بیام بغلش از خَاستو ٍ کردم نگايش چپ چپ
 .کرد نحکهتر

 حاال؟ شی نی ناراحت چرا! عٌ_ 

 :زدم لب ٍ کردم جدا ازش کهی رٍ خَدم

 . اٍنَر برٍ. اصال خَام نهی! چٌ تَ بٌ_ 

 .کشَند قبلیو جایگانٌ بٌ رٍ نن دٍبارى ٍ خندید

 :گفت قشنگش ٍ بو صدای با بعد ٍ بَسید رٍ پیشَنیو

 نعشَق یٌ ٍ خَاد نی دل یٌ خَاد، نهی دلیل داشتن دٍست نن؟ دیٍَنٌ دارى دلیل دل کار نگٌ_ 
 .تَ قشنگی   بٌ

 .االن يهین نحل درست! کَتاى جهلٌ یٌ تَ شٌ نی خالصٌ خَشبختی گايی. کشیدم عهیقی نفس
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 ٍ باال دز با آٍری خَاب قرص نَيام، بین سپًر دستای حرکت ٍ برانَن شد الالیی ساعت تاک تیک
 .دید نهی خَدش بٌ رٍ صبح رنگ يیچَقت يا، شب این کاش

 

________ 

 

 :غریدم ٍ کشیدم بیرٍن تهنا دست از رٍ دستو حرص با

 .گرفت درد دستو تر آرٍم تَ؟ چتٌ! بیام راى بلد خَدم_ 

  يا پلٌ از بیشتری سرعت با ٍ کرد حلقٌ نچو دٍر رٍ دستاش دٍبارى ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو
 .رفت پایین

 دٍر تا دٍ رٍ نگايو رسیدیو، صبحانٌ بزرگ نیز بٌ اینکٌ نحض بٌ ٍ شدم کشیدى دنبالش حرص با
 .بَدن صبحانٌ سرٍ نشغَل ٍ بَدن نشستٌ يهٌ. چرخَندم نیز

 .کنو پیدا نشستن برای جایی تا چرخَندم چشو. گرفتو جَاب نتقابال ٍ کردم زنزنٌ سالنی

 بدٍن تهنا. انیرعلی کنار صندلی دیگری ٍ سپًر ٍ تسها بین صندلی یٌ. بَد خالی صندلی تا دٍ فقط
 .رفتو انیرعلی سهت بٌ ناچار نن ٍ کرد اشغال رٍ سپًر کنار صندلی نن بٌ تَجٌ

 از رٍ چای. ریخت چای تهنا ٍ نن برای آشپزخَنٌ از ٍ شد بلند نانان. نشستو کناریش نیز رٍی
 نن سهت بٌ ٍ برداشت کنارش از رٍ شکر ظرف انیرعلی بگو، چیزی اینکٌ از قبل ٍ گرفتو دستش
 .گرفت

 .عزیزم بیا_ 

 ؟!عزیزم! پرید باال ابرٍم یٌ
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 .دٍخت چشهام بٌ رٍ رٍشنش چشهای ٍ سهتو کرد خو رٍ سرش دید رٍ تعللو ٍقتی

 شدى؟ چیزی_ 

 .گرفتو ازش رٍ شکر کَتايی، تشکر از بعد ٍ نشَندم لبو رٍ نصنَعی لبخند

 ٍ يا زبَنی شیرین کرد نی اذیتو کٌ چیزی ٍ کردم نی حس صبحانٌ انتًای تا رٍ سپًر نگاى سنگینی
 .بَد انیرعلی تعارفات

 پذیرایی سهت بٌ. شدم بلند جا از تشکر از بعد ٍ فرستادم فرٍ رٍ دينو داخل کَچیک لقهٌ چای با
 با پذیرایی بزرگ سالن. شدم اطراف زدن دید نشغَل ٍ نشستو رنگ زرشکی يای نبل رٍی ٍ رفتو
 با دیَاريایی ٍ سلطنتی سفید يای پردى زرشکی، نبل. بَد گرفتٌ نها زیبایی بٌ سفید ٍ زرشکی رنگ
 .زرشکی نَازی يای خط با سفید دیَاری کاغذ

 ٍ اٍند نی چشو بٌ خانَادى اعضای ٍ نرد یٌ از بزرگی يای عکس خَنٌ از نختلفی يای قسهت تَ
 .داشت قرار ٍرٍدی انتًای ای قدیهی ٍ بزرگ کتابخَنٌ

 بلند گَشو کنار سپًر عصبی صدای اٍن از بعد ٍ خَرد نحکهی تکَن نبل کٌ بَدم حال يهین تَ
 .شد

 نباش؟ اطرافش ٍ دٍر نگفتو بًت نگٌ_ 

 يا این انا بشٌ عصبی ٍ بخَرى حرص بزنٌ، غر ٍ بیاد زٍدتز بَدم ننتظر بَدم، ننتظرش حقیقتا خب
 .خَاستو نی کٌ نبَد چیزی

 .گرفتو دستو تَ رٍ دستاش سرش، پشت بٌ نگايی با ٍ سهتش چرخیدم

 !صداتَ شنَن نی االن تر، آرٍم_ 

 بار چند. کن دٍری لعنتی این از یگانٌ، شو نهی گزیدى بار دٍ سَراخ یٌ از نن! جًنو بٌ بشنَن،_ 
 کنو؟ تکرار برات رٍ حرف یٌ باید
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 آرٍنش کردم سعی ٍ گفتو ای باشٌ حال این با انا بَدم نشدى اٍلش جهلٌ ننظَر نتَجٌ اینکٌ با
 .کنو

 :زدم لب ٍ کردم ٍارد دستش بٌ فشاری

 !نبَد خالی ای دیگٌ صندلی خب؟ کنو کار چی گفتی نی نشدى، چیزی کٌ حاال_ 

 :غرید ٍ کرد نگايو چپ چپ

 نردی؟ نی خَردی، نهی صبحانٌ_ 

 نحل درست بعد ٍ زد کنارش نیز بٌ ای ضربٌ حرص با. گرفتو ازش نگاى ٍ کردم ٍل رٍ دستاش دلخَر
 .نن ٍ نَندم نن ٍ شد دٍر ازم فشنگ

 باشٌ شیطَنی پسر انیرعلی ٍ بگٌ درست شاید! کردم نهی درک رٍ ياش حساسیت این دلیل اصال
 .کنٌ نی اذیتو کنو دٍری ازش کٌ کنٌ نی گَشزد بًو بار ير اینکٌ انا

 .دادم تکیٌ نبل پشتی بٌ رٍ سرم ٍ کردم فَت کالفٌ رٍ نفسو

 سریع خیلی  نشست پیشَنیو رٍی کٌ نحکهی ضربٌ با کٌ نَندم حالت يهَن تَ دقیقٌ چند
 .نَند خیرى تهنا خندٍن لب بٌ نگايو چشهو کردن باز نحض بٌ. جا از پریدم ٍ دادم نشَن ٍاکنش

 .سهتش کردم پرت ٍ کندم پام از رٍ نشکیو يای رٍفرشی ٍ شدم خو حرص با

 رٍ سرش آخر لحظٌ تَ کٌ بشٌ خالی دلیو ٍ دق ٍ بخَرى سرش بٌ تا بَد نَندى باقی ای جانیٌ فقط
 .شد کَبیدى انیرعلی سر بٌ نحکو صندل ٍ کشید عقب

 .شدم خیرى بًش بًت با ٍ گذاشتو دينو رٍی رٍ دستام ٍ کشیدم بلندی يین
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 صندل ٍ شد خو. رفتو سهتش بٌ ٍ گزیدم لب. سهتو برگشت بعد ٍ نَند حالت يهَن تَ جانیٌ چند
 .سهتو گرفت رٍ صندل ٍ خندید بًش، نن رسیدن نحض بٌ ٍ برداشت رٍ

 !باشٌ پرقدرت دستات اینقدر خَرى نهی ظریفت جحٌ بٌ_ 

 :گفتو بَد ایستادى گَشٌ یٌ باز نیش با کٌ تهنا بٌ اشارى با ٍ گزیدم لب

 .شها بٌ خَرد نهی داد نهی خالی جای تهنا اگر. ببخشید_ 

 :زد لب ٍ خارٍند رٍ سرش

 .یاد نی پیش. نیست نشکلی_ 

 .تهنا سهت برگشتو سینٌ بٌ دست ٍ کردم پا بٌ رٍ صندل رفتنش، از بعد

 تَ؟ شر از بکنو باید کار چی_ 

 :زد لب شد نی نزدیک بًو کٌ يهَنطَر ٍ خندید

 زنٌ؟ نی حرف اینطَری دٍستش با آدم چیٌ؟ شر! عٌ_ 

 .بَسید رٍ ام گَنٌ نحکو ٍ بًو رسید کٌ کردم نگايش چپ چپ

 بَسٌ افتاد، خندٍنو صَرت بٌ نگايش اینکٌ نحض بٌ. بشو لبو رٍ لبخند نانع نشد کردم کاری ير
 :گفت شیطنت با ٍ نشَند يام گَنٌ رٍ ای دیگٌ

 .نًربَنو شَير خَاير قربَن_ 

 :گفتو گشتو نی بر يا نبل سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ کردم جداش خَدم از کهی دست با

 .نیست حالیو نن تهنا، کنیا تعریف برام باید_ 

 :زد لب شیطنت با ٍ انداخت باال ابرٍ
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 تنًایی؟ کردید کارا چی رٍز چند این تَ. کنی تعریف باید تَ اٍل_ 

 :زدم لب ٍ خندیدم

 !نکن دخالت نا خصَصی نسائل تَ_ 

 .آٍرد در رٍ ادام ٍ کرد نازک چشهی پشت

 :گفت کالفٌ ٍ نشست رٍنَن بٌ رٍ تک نبل رٍی. اٍند سهتهَن بٌ سپیرا نن يای خندى بین

 خَش کٌ شهال اٍندیو خَنٌ؟ تَ چپیدیو پیرزنا عین چیٌ. بیرٍن بریو بشید آنادى پاشید_ 
 !بچرخیو ٍل خَنٌ تَ اینطَری اینکٌ نٌ بگذرٍنیو،

 .کردم باز لب کٌ بَدن ریزی برنانٌ نشغَل ٍ کرد تایید ذٍق کلی با بالفاصلٌ تهنا

 .جایی برم باید نن_ 

 :پرسید سپیرا ٍ شد خیرى بًو سکَت تَ تهنا

 کجا؟_ 

 :گفتو دقیقٌ چند از بعد ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 .نذاشتو خَنٌ اٍن تَ پا کٌ سالٌ خیــلی. نریهو نانان خَنٌ. خَنهَن برم خَام نی_ 

 :زد لب نشتاق سپیرا ٍ شد خیرى بًو سکَت تَ بَد خبر با ناجرا از کٌ تهنا

 حاال. بریو نی يو رٍ پسرا. دٍر دٍر ریو نی بعدش شها، خَنٌ ریو نی يو با يهٌ اٍل پس خب_ 
 کنیو نی نجبَر رٍ شایان ٍ سپًر ٍ کنیو نی رٍشن آتیش دریا لب يو شب آخر کَى؟ یا بریو جنگل

 چطَرى؟. برانَن بخَنن کٌ

 .دٍختن ٍ بریدن اٍنا ٍ شدم خیرى بًشَن سکَت تَ نن
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 .کردم باز رٍ چهدٍنو ٍ شدم اتاق ٍارد. رفتیو اتاقا سهت بٌ سرشَن پشت ٍ شدم بلند ناچار

 .طَسی شلَار ٍ شال یٌ با کشیدم بیرٍن تَش از کَتاى سفید نانتَ یٌ

 در ٍ نشَندم صَرتو رٍ ای سادى ارایش. ریختو صَرتو رٍی رٍ کَتايو يای چتری ٍ بافتو رٍ نَيام
 .کشیدم لبو رٍ قرنزی رژ آخر

 .کردم حرکت بیرٍن سهت بٌ بعد ٍ دادم جا کَچیکو دستی کیف تَ رٍ عینکو

 .شد باز يو سپًر اتاق در نن، با يهزنان

 رٍ دستاش بعد ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش زٍد خیلی انا نشست لبش رٍ قشنگی لبخند نن دیدن با
 .برد خَدش اتاق سهت بٌ رٍ نن کرد حلقٌ نچو دٍر

 .کرد قفلش دیشب عادت بٌ ٍ بست رٍ در

 :زد لب پیشَنیو رٍی غلیظ اخو دیدن با ٍ چرخَند صَرتو تَ رٍ نگايش

 نهنَع برات رٍ رژا این زدن نن نگٌ دٍنا. قیافٌ تَ نرٍ پس ننو، باشٌ عصبی باید کٌ اٍنی اٍال_ 
 بَدم؟ نکردى

 :گفتو لَس ٍ کردم نازک چشهی پشت

 !یاد نهی یادم چیزی نن_ 

 بٌ رٍ پیشَنیش ٍ خَدش بٌ چسبَند رٍ نن. انداخت کهرم دٍر رٍ دستش ٍ رفت باال لبش گَشٌ
 .چسبَند پیشَنیو

 !چهَش فسقلی  بندازم یادت ناچارم پس_ 

 لباش حرکت با ٍ کرد نزدیک لبام بٌ رٍ لباش بدم، نشَن خَدم از حرکتی کنو فرصت اینکٌ از قبل ٍ
 .کرد پاک رٍ رژم لبام، رٍ
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 .کرد جهع رٍ صَرتش ٍ شد جدا ازم

 !گیرم نی نرضی یٌ لبت بٌ نالی نی کٌ پرتایی ٍ چرت این سرب خاطر بٌ نن آخرش_ 

 .انداختو باال شَنٌ ٍ خندیدم

 

 .نکردم نجبَرت کٌ نن. کنی استفادى ای دیگٌ يای رٍش از تَنی نی_ 

 .خندید ٍ کشید جلَ کهی رٍ شالو

 .بیشترى اش نزى اینطَری اخٌ_

 .شدیو خارج اتاق از يو با ٍ چرخَند قفل تَ رٍ کلید ٍ گرفت رٍ دستو بعد ٍ

 .شدیو ٍیال دلباز ٍ بزرگ حیاط رايی بقیٌ، ٍ خاتَن با خداحافظی از بعد ٍ رفتیو پایین يا پلٌ از

. شدیو رايی انیرعلی ناشین با يو انیرعلی ٍ تسها ٍ شایان ٍ يو با تهنا ٍ سپیرا ٍ سپًر ٍ نن
 .نقصد تا زد سنگین بايانَن ٍ زد غر انیرعلی اٍندن از سپًر چقدر کٌ بهاند

 ضربان. گرفت نی شکل سرم تَ بیشتری يای خاطرى شدیو، نی نزدیک خَنٌ بٌ  بیشتر کٌ چقدر ير
 .نیَند در سختی بٌ نفسو ٍ بَد رفتٌ باال قلبو

 کٌ چیزی انا بکشو نفس تر راحت بتَنو تا داد پایین رٍ شیشٌ کهی ٍ شد بدم حال نتَجٌ سپًر
 .شد نی تر پررنگ ٍ پررنگ لحظٌ بٌ لحظٌ کٌ بَد بغضی کرد نی اذیتو

 بعد ٍ کنٌ پارک تا کردم اشارى سپًر بٌ دست با بَد، پریدى رنگش کهی کٌ سفید بزرگ در دیدن با
 .بَدم کردى حفظ رٍ تعادلو سختی بٌ ٍ لرزید نی پايام ٍ دست. شدم پیادى

 نی نگرانی با رٍ نن ندام ٍ داشتن خبر حالو این علت از کٌ بَدن کسانی تنًا تهنا ٍ تسها ٍ سپًر
 .پاییدن
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 .کردم باز رٍ در بعد ٍ فشردم نشتو تَ رٍ کلید

 يای شکَفٌ ٍ بَد شدى انباشتٌ زنین رٍی خشک يای برگ. گرفت ُنردنو افتاد، حیاط بٌ کٌ نگايو
 .کردن نی سَسَ دٍر از بًاری

 .بیشتر خیلی. بیشتر نٌ، یا... سال، دٍ سال، یٌ! نذاشتٌ خَنٌ این تَ  پا کسی کٌ بَد سال چند

 بٌ نگايو ٍ کردم باز رٍ ٍرٍدی در. شدن رايی سرم پشت يو بقیٌ ٍ برداشتو قدم يا پلٌ سهت بٌ
 . افتاد عذاداری سیاى يای شهع ٍ يا پارچٌ ٍ نبال رٍی سفید يای پارچٌ

 .چرخَندم دیَارا رٍی رٍ نگايو ٍ شدم خَنٌ ٍارد

 از رٍ نانان صَرت رٍی خاک ٍ کردم دراز رٍ دستو. بابا ٍ نریو نانان ٍ نن بچگی از بزرگ عکس یٌ
 .کردم پاک عکس قاب رٍی

 .برگردٍندم عقب بٌ رٍ نگايو يام، شَنٌ رٍی دستی نشستن با! برام خَنٌ این بَد غریب چقدر

 :گفتو بغض با ٍ لرزید ام سپًر،چَنٌ دیدن با

 رٍزی چٌ بٌ بَدن ساختٌ عشق با کٌ رٍ ای خَنٌ ببین! يستو ٍفایی بی خیلی دختر نن بینی؟ نی_ 
 !انداختو

 :زد لب ٍ شد تر غلیظ ابرٍياش بین اخو

 .کنی نی اذیت خَدتَ فقط اینطَری. عزیزم کن بس_ 

 :گفتو ٍ انداختو خَنٌ دٍر تا دٍر بٌ رٍ نگايو

 !لطفا بهَنیو؟ اینجا رٍ ندت چتد این شٌ نی_ 

 تسها نبَد نتَجٌ نن کٌ بَد اٍنهَقع تازى ٍ انداخت تهنا ٍ سپیرا بٌ نگايی ٍ برگشت نکخ با سپًر
 .شدم انیرعلی ٍ شایان ٍ
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 .کنو نی جبران نن.کشیدم عهیقی نفس ٍ کردم پاک رٍ اشکام

 .بَدن نن نادر ٍ پدر يو ينَز اٍنا. زدم بابا ٍ نانان عکس قاب بٌ لبخندی

 .کشیدم رٍشَن از رٍ سفید يای پارچٌ ٍ رفتو نبال سهت بٌ

 .کردم جهع رٍ سیاى يای پارچٌ تهام ٍ شهع ٍ برداشتو بزرگی نایلَن

 زندگی رٍی ٍ رنگ خَنٌ ٍقفٌ، بی کار ساعت چندین از بعد باالخرى ٍ اٍندن کهکو بٌ نکخ با بقیٌ
 .گرفت خَدش بٌ

 ...شستیو رٍ يا پردى کردیو، جارٍ رٍندیو، رٍ خاکا کردیو، پاک رٍ يا شیشٌ

 

 !شد باالخرى انا شد دیر خَنٌ این تکَنی خَنٌ

 .برگشتو عقب بٌ تهنا، صدای با

 :زد لب ٍ گذاشت يا بچٌ جلَی نیز رٍی رٍ دستش تَ چای سینی

 اینا ٍ چای از اجری یٌ يهیشٌ سپًر ناشین تَ خدا شکر. رى نی در تَن خستگی بخَرید. بفرنایید_ 
 .شٌ نی پیدا

 .کشید کهرش بٌ دستی ٍ کرد ای نالٌ شایان

 !انرٍز بٌ تا نکردم کار اینقدر خَدم بابای ننٌ خَنٌ! یگانٌ کنٌ کارت چی بگو خدا_ 

 

 .انداختو باال شَنٌ ٍ خندیدم

 !دیگٌ دارى يو رٍ دردسرا این داشتن آبجی_ 
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 نشغَل ٍ برداشتو سینی تَی از رٍ طالییو دٍر فنجَن. شد چاییش نشغَل ٍ گرفت رٍ ازم حرص با
 .شدم

 بٌ گَشی يو شایان ٍ کنن استراحت کهی تا رفتن اتاقا سهت بٌ سپیرا ٍ تهنا دقیقٌ چند از بعد
 .بگیرى تهاس تسها ٍ انیرعلی با تا شد خارج خَنٌ از دست

 .دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو ٍ گذاشتو سینی تَی رٍ چاییو فنحَن ٍرٍدی، در شدن بستٌ با

 بپرسی؟ رٍ حالشَن زدی زنگ انیر بٌ_ 

 :زد لب ٍ داد تکَن نحبت نشَنٌ بٌ سری

 .باشٌ شدى نرخص باید االن تا خَايرش احتهاال. بًش زدم زنگ صبح. اٍيَم_ 

 :گفتو دٍبارى بعد کهی ٍ کردم زنزنٌ ای خَبٌ

 .بیان شاید داریو، برنانٌ انشب کٌ بگَ بزن، زنگ بًشَن_ 

 .شد بلند جا از ٍ زد رٍم بٌ لبخندی

 .نَندى ٍقت کلی شب تا. کنیو استراحت کهی بریو پاشَ فعال_ 

 .قبل اندازى بٌ نٌ انا برام بَد سنگین يو ينَز خَنٌ این جَ. رفتو اتاقا سهت بٌ ٍ دادم تکَن سری

 . برداشتو قدم بَدم گذرٍندى رٍ بدم ٍ خَب رٍزای تَش سالًا کٌ اتاقی سهت بٌ

 بٌ رٍ نگايو. بَد قرنزش رٍتختی با سفیدم تخت اٍند، چشو بٌ کٌ چیزی اٍلین اتاق، بٌ ٍرٍد با
 کٌ بَدم خاطراتو نرٍر نشغَل. قرنز از نختلفی يای طرح با سفید دیَاريای کاغذ. دٍختو دیَارا
 .شنیدم گَشو کنار رٍ سپًر صدای

 !قشنگی اتاق چٌ_ 
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 چرخَند صَرتو سهت بٌ اتاق از رٍ نگايش. دٍختو براقش چشهای بٌ رٍ نگايو ٍ سهتش برگشتو
 :گفت ٍ

 تَ؟ بیام شٌ نی_

 .انداخت اتاق دٍر تا دٍر بٌ نگايی ٍ ایستاد اتاق ٍسط. شد ٍارد سپًر ٍ رفتو کنار در جلَی از

 !ایستادم نشان آتش یٌ اتاق ٍسط کنو نی حس_ 

 .رفتو تخت سهت بٌ ٍ خندیدم

 .قرنزم رنگ عاشق نن_

. دادن خیلیا بٌ کٌ يایی زیبایی از. گن نی شَن گذشتٌ از. زنن نی حرف آدم با يا رنگ دٍنی؟ نی
 گرم رٍزای تَ خَرشید غرٍب بٌ بخشید، رنگ يا نايی بٌ کرد، تقسیو گال با رٍ زیباییش قرنز؛ يهین

 .داد زندگی بَی ٍ رنگ تابستَنی

 .برداشت قدم نن سهت بٌ ٍ نشست لبش کنج قشنگی لبخند

 :ٍارگفت زنزنٌ. کرد نتهایل راست سهت بٌ رٍ گردنش ٍ ایستاد رٍم بٌ رٍ

 !تَئٌ لبای رنگ چَن دارم، دٍست رٍ قرنز رنگ نن. نکرد قانع رٍ نن گفتی کٌ اینایی از کدٍم يیچ_ 

 کسی زبَن از رٍ حرفایی چنین کٌ برسٌ رٍزی یٌ خَاست نی دلو يهیشٌ. دل تٌ از ٍ بلند. خندیدم
 ؟!رسیدم بًش کو ندت این تَ نن کٌ آرزٍییٌ چندنین این ٍ بشنَم دارم دٍستش کٌ

 

________ 
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 نشغَل خندیدم، نی شایان ٍ سپیرا کل کل بٌ کٌ يهَنطَر ٍ فرستادم گَشو پشت رٍ نَيام
 .شدم ژلٌ کردن درست

 رنگ چند ژلٌ خَاستو آفرینی، ذٍق برای. شدم کار بٌ دست بعد ٍ خَندم جعبٌ رٍی از رٍ دستَرش
 رٍی دقیقٌ چند ٍ ریختو سرد آب دستَر، طبق بعد ٍ کردم قاطی يو با رٍ پَدرا يهٌ. کنو درست
 .دادم قرارش حرارت

 .گذاشتهش یخچال داخل بعد ٍ ریختو نخصَص يای ظرف  داخل رٍ رقیق نایع

 .شدیو نايار سرٍ نشغَل ظًر، سٌ ساعت ٍ چیدیو رٍ نیز سحر، ٍ انیر اٍندن با

 .بدٍزم صَرتش بٌ رٍ نگايو شد باعخ گَشو، کنار سحر صدای

 خَنٌ، این تَ اٍندی کٌ گفت انیر ٍقتی. گو نی قلب صهیو از رٍ این. یگانٌ برات خَشحالو خیلی_ 
 با خَب اینقدر بینو نی کٌ حاال انا باشٌ، گرفتٌ حالت کو دست یا بشٌ بد حالت کردم نی فکر

 .خَشحالو برات ٍاقعا خندی نی دل تٌ از ٍ اٍندی کنار گذشتٌ

 

 نشستٌ رٍنَن بٌ رٍ کٌ تهنایی چشو از این انا بَسیدم رٍ اش گَنٌ ارٍم ٍ پاشیدم رٍش بٌ لبخندی
 :غرید ٍ زد پايام بٌ نحکهی لگد نیز زیر از. نهَند دٍر بَد

 !خَدتَ کن جهع. نشستٌ خانَادى اینجا! يَی_ 

 .انداختو باال ابرٍ ٍ خندیدم

 شدى؟ حسَدیت یا نشستٌ خانَادى یاری؟ نی بًَنٌ چرا_ 

 :گفت ٍ کرد نازک چشهی پشت

 !گو نی چی دٍنستی نی ٍگرنٌ نشستٌ اینجا داداشو کٌ حیف_ 
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 .خندى زیر زدیو يو با يهٌ ٍ دٍختو شایان باز نیش بٌ رٍ نگايو

 .شدیو جهع پذیرایی تَی يو دٍر يهٌ بعد ٍ کردیو جهع رٍ نیز

 .نشست ٍسطهَن ٍ اٍرد خَدکار ٍ کاغذ تا چند تهنا

 .بازیٌ نَبت باشٌ يو نَبتی کٌ بشید تقسیو نفرى دٍ يای گرٍى بٌ_ 

 .کردیو بازی بٌ شرٍع شدیو، تقسیو اینکٌ از بعد ٍ کردن تایید يهٌ

 بچٌ اصرار بٌ ٍ کردیو جهع رٍ بندیلهَن ٍ بار غرٍب دنای دم. گذشت خَش يهٌ بٌ ٍ بَد خَبی رٍز
 .ساحل لب بریو تا گذاشتیو قرار يا

 حیاط تَ برم خَاستو ٍ اٍندم پایین يا پلٌ از. شدم خارج اتاق از بعد ٍ کردم نرتب تنو تَ رٍ نانتَم
 .شد بلند سحر صدای کٌ

 کجاست؟ کردی درست کٌ ای ژلٌ یگانٌ؟_ 

 :زدم لب ٍ دٍختو سحر بٌ رٍ نگايو

 !باشٌ شدى آنادى نکنو فکر_ 

 :گفت ٍ برچید لب

 !خب کردم يَس_ 

 :زدم لب ٍ خندیدم

 !ننداز بچٌ اٍن تقصیر الکی_ 

 :دادم ادانٌ یخچال بٌ اشارى با بعد ٍ

 .بردار برٍ_ 
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 .رسید گَش بٌ بلندش صدای دقیقٌ چند از بعد انا کرد تند پا یخچال سهت بٌ ٍ کرد باز رٍ نیشش

 .شدیو خیرى بًش ننتظر يهٌ ٍ رسَندن آشپزخَنٌ بٌ رٍ خَدشَن يو سپًر ٍ انیر نن با يهزنان

 :زدم لب ٍ رفتو سحر سهت بٌ

 چیشد؟_ 

 :غرید گرفت نی باال رٍ ژلٌ ظرف کٌ يهَنطَر ٍ سهتو برگردٍند حرص با رٍ نگايش

 چیٌ؟ این_ 

 .کردم نگاى ژلٌ بٌ بعد ٍ خَدش بٌ تعجب با

 .دیگٌ ظرف یٌ تَی برگردٍند رٍ ژلٌ ٍ شد کهر بٌ دست حرص با

 .رفت يو تَ ژلٌ دیدن با ام قیافٌ

 ؟!شدى اینطَری چرا_ 

 .انداختو باال شَنٌ ٍ کشَندم صَرتش بٌ رٍ نگايو سپًر، صدای شنیدن با

 .کردم درست بَد شدى نَشتٌ پاکتش رٍی کٌ يهَنطَر نن! دٍنو نهی_ 

 .نشست صندلی رٍی ٍ کرد فَت رٍ نقسش کالفٌ سحر

 کردی؟ درست چطَری دقیقا بگی شٌ نی_ 

 :زدم لب سپًر ٍ انیر بٌ نگايی نیو از بعد ٍ خارٍندم رٍ سرم

 با رٍ پَدرا يهٌ کنو، درست رنگ چند ژلٌ گرفتو تصهیو بعدش. ظرف تَی ریختو پَدرارٍ اٍل خب_ 
 .بشٌ رنگارنگ تا کردم قاطی يو

 .پیچید خَنٌ تَ انیر ٍ سپًر بلند قًقًٌ ناگًان ٍ گذشت سکَت تَ دقیقٌ چند
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 .شدم خیرى سحر بٌ ٍ گرفتو صَرتشَن از نگاى گیج

 .زد سرم بٌ آرٍنی ضربٌ ٍ خندید

 :گفت خندى با کشید نی بغلش تَ رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ اٍند جلَ سپًر

 .دارم دٍستت ٍلی خنگی،_

 .کردم نی نگاى بًشَن تعجب با ينَز نن ٍ شد بلند انیر ٍ سحر خندى حرفش این با

 تَ یعنی. بریزی يو رٍی بستن، اینکٌ از بعد ٍ کنی درست جدا پَدرارٍ يهٌ باید! بايَش خانَم_ 
 ٍاقعا؟ کنی درست تَنی نهی يو ژلٌ یٌ

 ؟!باشو داشتٌ شانس چیزی يیچ تَ نباید نن چرا ٍاقعا. گزیدم لب اش، جهلٌ يضو با

 

 !نن فسقلی گیری نی یاد. ندارى اشکال لبتَ، پَست نکن_ 

 .نشَند نیز رٍی ٍ کرد بلند حرکت یٌ با رٍ نن کٌ بیام بیرٍن سپًر بغل از خَاستو ٍ اٍندم خَدم بٌ

 :گفتو شدم رٍ بٌ رٍ سحر ٍ انیر خالی جای با کٌ ٍقتی ٍ انداختو اطراف بٌ نگايی تعجب با

 !اینا؟ رفتن کجا_ 

 چسبٌ؟ نی چی ٍ تنًاییو االن نا کٌ اینٌ نًو جا؛ ير_ 

 صدای لحظٌ، يهَن تَ کٌ کرد نتهایل صَرتو سهت بٌ کهی رٍ سرش. خندید کٌ کردم کج رٍ سرم
 .رسید گَش بٌ شد نی تر نزدیک ٍ نزدیک لحظٌ ير کٌ شایان بلند

 !دیگٌ بیا پسر؟ نَندی کجا سپًر؟_ 

 .دادم نشَن یخچال با رفتن ٍر نشغَل رٍ خَدم ٍ کردم باز رٍ یخچال در ٍ پریدم پایین نیز از سریع
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 .رسید گَش بٌ قبل از تر نزدیک اینبار صداش

 !اینا کردن کچلهَن بریو بیا پاشَ حسابی؟ نرد اینجا نشستی_ 

 .افتاد نن بٌ تازى شایان نگاى ٍ شد بلند جا از سپًر

  تَ؟ اٍن خَای نی چی_ 

 :زدم لب ٍ بستو رٍ یخچال در يَل

 چی؟_ 

 با ٍ گرفت رٍ دستش سپًر بگٌ، چیزی اینکٌ از قبل انا چرخَند سپًر ٍ نن بین رٍ نشکَکش نگاى
 .شدن خارج خَنٌ از يو

 .کردم نرتب رٍ شالو ٍ کشیدم عهیقی نفس

 !نا ناکام ٍ یَاشکی يای عاشقانٌ از يو این

 

 .شدم خارج خَنٌ از بعد ٍ آشپزخَنٌ از

 گَشیش صفحٌ بٌ اخو با ٍ بَد ایستادى گَشٌ یٌ. رفتو سپًر سهت بٌ ٍ گرفتو دخترا از رٍ نگايو
 .بَد شدى خیرى

 .گذاشتو چشهاش رٍی رٍ دستو ٍ شدم نزدیک بًش پشت از

 :گفت ارٍم دستام لهس با

 !ٍرٍجک ای_ 

 .ایستادم جلَش رفتو ٍ خندیدم
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 :زدم لب گَشیش بٌ اشارى با بعد ٍ شدم خیرى صَرتش بٌ دقت با

 کشَندى؟ يو تَ اخهاتَ اینجَری کٌ تَ اٍن خبرى چٌ_ 

 .کرد نی يَیدا بَدنش نصنَعی انا بزنٌ لبخند کرد سعی

 :گفت ٍ کشید نَياش بین دستی دید رٍ نن ننتظر نگاى ٍقتی

 .دیرى کٌ بریو. عزیزم يیچی يیچی،_ 

 راى بٌ ٍ شدیو جاگیر يا ناشین تَ دقیقٌ چند از کهتر در. رفتیو يا بچٌ سهت بٌ ٍ دادم تکَن سری
 .افتادیو

 شدى پًن يای زیرانداز رٍی يهٌ ٍ کردن جا بٌ جا رٍ ٍسایال پسرا. شدیو پیادى ساحل، بٌ رسیدن با
 .شدیو نستقر

 :زد لب بعد ٍ ریخت چای يهٌ برای تهنا

 چی؟ یا ٍالیبال. آٍردم تَپ خب،_ 

 :زدم لب ٍ خندیدم

 !چی یا_ 

 :گفت ٍ جهع سهت برگشت ٍ کرد نازک چشهی پشت

 باید گفتن يا برندى کٌ چی ير يا بازندى. گرٍى یٌ يو پسرا گرٍى یٌ دخترا. ریو نی ٍالیبالَ يهَن_ 
 حلٌ؟. کنن قبَل

 انا کردن نی تًدید ٍ خَندن نی کری ندام پسرا. شد شرٍع بازی ٍ شدیو بلند يهٌ، نَافقت با
 .شد يهینطَر يو نًایت در ٍ بریو نی نا نداشتو شک کٌ بَد داستان نتیجٌ بَد، نًو کٌ چیزی

 .بدیو شکستشَن شدیو نَفق ساعت، یک حدٍد از بعد
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 .شکست رٍ ساحل سکَت پسرا اعتراض صدای ٍ شد تهَم نا نفع بٌ بازی تهنا، نحکو ضربٌ با

 .سهتش برگشتیو شایان صدای با

 !نیست قبَل_ 

 :زد لب ٍ کرد سپر سینٌ تهنا

 !زیرش نزن باختید، ٍقت؟ اٍن چرا_ 

 :گفت خندى با ٍ گذاشت شایان شَنٌ رٍی رٍ دستش سپًر

 کنٌ؟ نی کل کل جهاعت دختر با عاقل آدم آخٌ بابا، بیخیال_ 

 نا دٍنست نی کی ٍ بازی نسخرى بٌ کردن شرٍع ٍ افتادن خندى بٌ يو بقیٌ ٍ تسها حرفش این با
 !براشَن؟ داریو شَنی يای نقشٌ چٌ

 :گفتو آرٍم دخترا بقیٌ ٍ تهنا بٌ خطاب ٍ نشَندم لبو کنج خبیحی لبخند

 .دارم فکری یٌ نن_ 

 :زد لب نن بٌ کَتايی نگاى با بعد ٍ گرفت پسرا از رٍ حرصیش نگاى تهنا

 فکری؟ چٌ_ 

 .آٍردم زبَن بٌ رٍ رفت نی رژى سرم تَ کٌ چیزی ٍ کردم نزدیک بًشَن رٍ سرم

 .کردن تایید لبخند با نًایت در ٍ دادن نی نشَن ٍاکنش حرفام کلهٌ بٌ کلهٌ شنیدن با شَن يهٌ

 .برگشتیو پسرا سهت بٌ ٍ شدیو جدا يو از

 آتیش دٍر  ٍ کردن رٍشن آتیش پسرا. بَد شدى بیشتر کهی سرنا سَز ٍ رفت نی تاریکی بٌ رٍ يَا
 .نشستیو
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 .بَد فکر تَ ٍ بَد دٍختٌ چشو آتیش يای شعلٌ بٌ. شد کشیدى سپًر سهت بٌ نگايو

 .چی دٍنستو نهی انا کنٌ نی اذیتش دارى چیزی یٌ کٌ بَدم شدى نتَجٌ

 .دٍختو بقیٌ بٌ رٍ نگايو ٍ کشیدم عهیقی نفس

 ٍاکنشی انا  کردم زنزنٌ رٍ اسهش آرٍم. نبَد نا بٌ حَاسش کسی ٍ بَدن خَدشَن نشغَل يهٌ
 .نداد نشَن

 .نشَند لبش رٍ لبخندی نکخ با ٍ کشید باال رٍ نگايش کٌ سهتش انداختو چَب تیکٌ یٌ کالفٌ

 :گفتو کنو تَجٌ جلب اینکٌ بدٍن ٍ کشیدم عهیقی نفس

 چتٌ؟_ 

 :گفت خَدم نحل ٍ کرد تر لب

 .دارم کارت بیا سرم پشت دقیقٌ چند بعد_ 

 .شد دٍر جهع از ٍ شد بلند بعد ٍ

 :گفتو سحر بٌ رٍ ٍ شدم بلند دقیقٌ چند از بعد

 .یام نی زٍد_

 :زد لب کَتايی چشهک با ٍ کرد باز رٍ نیشش

 .باشید خَدتَن نَاظب_ 

 .برداشتو قدم بَد رفتٌ سپًر کٌ جایی سهت بٌ ٍ خندیدم

 

 .گذاشتو ياش شَنٌ رٍی رٍ دستو بًش، رسیدن با
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 :گفت ٍ نشَند لبش کنج لبخندی. فشرد دستش تَ رٍ دستو ٍ سهتو برگشت

 بزنیو؟ قدم_ 

 کهی اینکٌ از بعد ٍ گرفتیو فاصلٌ يا بچٌ از کهی. افتادیو راى بٌ شَنٌ بٌ شَنٌ ٍ دادم تکَن سری
 .گذاشتیو پا دریا سرد آب تَ زدیو، باال رٍ شلَارنَن يای پاچٌ

 :زدم لب ٍ دادم تکیٌ سپًر يای شَنٌ بٌ رٍ سرم

 چتٌ؟ بگی خَای نهی_ 

 :گفت ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش

 .شٌ نی حل. نیست نًو_ 

 :گفتو ٍ انداختو اش گرفتٌ نیهرخ بٌ نگايی

 .شد حل زٍدتر براٍند، دستو از کاری شاید بگَ، تَ_ 

 اتفاقایی یٌ قرارى کٌ فًهو نی نن یگانٌ باشی، کنارم کٌ اینٌ بکنی بًو تَنی نی کٌ کهکی تنًا تَ_ 
 باشٌ؟. باشی داشتٌ باٍرم شد، چی ير کٌ بدى قَل بًو تَ بیَفتٌ،

 .سهتش چرخَندم رٍ سرم ٍ ایستادم

 .دٍختو چشو ننتظرش چشهای بٌ

 :زدم لب ٍ گذاشتو اش سینٌ قفسٌ رٍی رٍ دستو

 تًش تا نن... بدم دستش از يو سادگی بٌ کٌ نیاٍردم دستش بٌ سادگی بٌ. ننٌ جای فقط اینجا_ 
 .بشٌ کٌ چی ير کنارتو،

 .شد بلند سحر پرذٍق صدای کٌ بگٌ چیزی  کرد باز لب نشست، لبش کنج لبخندی
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 .چرخَندیو راست سهت بٌ رٍ سرنَن يو با دٍ ير

 :گفت خندى با ٍ پایین اٍرد رٍ دستش تَی دٍربین

 .نکنٌ درد بالو ٍ دست! خدایی شد عکسی عجب_ 

 :زدم لب خندى با. رفتو سهتش بٌ ٍ خندیدم

 کنی؟ نی چیکار اینجا_ 

 :گفت ٍ کرد نازک چشهی پشت

 .بزنو قدم شَيرم با تَ نحل اٍندم دارم، ننو داری؟ شَير خَدت فقط کردی فکر_ 

 :گفتو نتعجب ٍ انداختو اطراف بٌ نگايی

 کَ؟ انیر پس خب_ 

 :گفت ٍ گرفت نن از رٍ نگايش حرص با حرفو، این با

 !گرفت دستشَییش ، بَد سنگین براش زیادی عاشقانٌ فضای آقا_ 

 صدای با نًایت در انا بگیرم رٍ ام خندى جلَی کردم سعی خیلی. دٍختو بًش رٍ نگايو جانیٌ چند
 .زدن قًقًٌ بٌ کردم شرٍع بلندی

 طاقت نتَنست نًایت در چرخَند، نی نن رٍی رٍ نگايش حرص با ندام سحر ٍ خندیدم نی نن
 .افتاد خندى بٌ يو خَدش ٍ بیارى

 :گفتو بریدى نفس

 !گفتی بانزى خیلی_ 
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 بٌ خطاب بعد ٍ رفت بًش ای غرى چشو اٍند، نی دٍر از کٌ انیر دیدن با ٍ کرد نازک چشهی پشت
 :گفت کرد نی نگايهَن خندى با ٍ بَد ایستادى ازنَن فاصلٌ کهی با کٌ سپًر

 .بیا دٍستت با يو تَ برم نی دٍستهَ نن خَدت، تحَیل دٍستت_ 

 .برگشتیو رٍ اٍندى راى ٍ کشید رٍ دستو بعد ٍ

 :کرد باز لب اکیپ بٌ نزدیک

 بًش؟ گفتی_ 

 :گفتو ٍ برگردٍندم سهتش بٌ رٍ سرم

 .گفتو_

 :گفت نکخ با

 خب؟_ 

 :زدم لب ای گرفتٌ صدای با بعد ٍ انداختو باال شَنٌ

 .بًش بگو زٍدتر داشت انتظار_ 

 :گفت لبخند با ٍ فشرد دستش تَی نحکو رٍ دستو

 .گفتی کٌ کردی خَبی خیلی کار_ 

 .دادم تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری

 .نشستیو يو دٍر ٍ کرد باز جا خَدش کنار نا دیدن با تهنا

 !رٍزا این بَدم خَشبخت خیلی عجیبی طرز بٌ نن ٍ زدیو حرف دری ير از کنن آنادى رٍ کبابا پسرا تا
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 سپًر گیتار ٍ زنینی سیب از پر نایلَن با بعد ٍ رفت سپًر ناشین سهت بٌ سپیرا شام، از بعد
 .برگشت

 .شد پایین ٍ باال ذينو تَ رٍز اٍن ناخَاستٌ ٍ نشست لبو کنج لبخندی

 :زد لب ٍ گرفت بَد تر نزدیک آتیش بٌ کٌ انیرعلی سهت بٌ رٍ يا زنینی سیب سپیرا

 .تَ با زحهتش_ 

 :گفت ٍ کرد بلند اش شَنٌ رٍی از رٍ گیتار بعد ٍ

 اٍل؟ خَنٌ نی کی_ 

 :گفت لَدگی با جهع، بٌ کَتايی تعظیو با ٍ شد بلند جا از فرٍتنانٌ شایان

 !باشٌ گَشاتَن نًهَن شرٍع، برای نن قشنگ صدای دم نی افتخار_ 

 با کٌ بَدم تهنا براق چشهای ٍ عهیق لبخند نحَ نن ٍ شد بلند پسرا خندى ٍ سپیرا اعتراض صدای
 .بَد شدى خیرى شایان بٌ عشق

 ؟!بشینٌ گَشٌ یٌ نتین ٍ ارٍم اینطَری دراز زبَن ٍ لجباز دختر اٍن شٌ نی باٍرش کی

 

 .دٍختو شایان بٌ رٍ نگايو ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .لغزٍند گیتار تاريای رٍی نايرانٌ رٍ آرانش،دستش با بعد ٍ کرد کَک رٍ گیتار

 

 .بَد فایدى بی تالششَن انا بخَنٌ تا خَاستن سپًر از اصرار با پسرا ٍ سپیرا ٍ سحر شایان، از بعد

 .بخَنٌ خَاست نی دلو نن انا شدن بیخیال يو آخر در انکار، سپًر از ٍ بَد اصرار بقیٌ از
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 کال انشب انا کنٌ لبام نًهَن رٍ لبخند ٍ بپیچٌ گَشو تَ قشنگش صدای يو باز خَاست نی دلو
 .نداشت درستی حال

 شد ٍارد کهرم بٌ نحکهی ضربٌ کٌ بَدم دستو انگشتای با رفتن ٍر نشغَل ٍ انداختو پایین رٍ سرم
 .شد بلند گَشو کنار سپیرا خندٍن صدای اٍن از بعد ٍ

 !لکی تَ_ 

 :گفتو ٍ دٍختو اش بانزى صَرت بٌ رٍ نگايو

 .نیست چیزی_ 

 :گفت ٍ زد دستش تَی سیب بٌ گازی

 !انشب شدى چیزیتَن یٌ سپًر يو تَ يو. خبرم بی نن ٍ يست_ 

 گرفتگی شد نی يو فاصلٌ این از انا بَد پسرا با صحبت نشغَل کٌ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو
 .کرد حس رٍ صَرتش

 .انداختو باال شَنٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 آتیش از رٍ يا زنینی سیب. رفت آتیش سهت بٌ ٍ شد بلند بعد ٍ فشرد دستاش تَی رٍ دستو
 .کرد تقسیهش يهٌ بین حَصلٌ با ٍ نشست جهع ٍسط اٍند بعد ٍ کشید بیرٍن

 

 .بست رٍ يهٌ دين الکی يای ٍعدى با ٍ قاپید زنینی سیب یَاشکی چقدر شایان کٌ بهاند

 .کردیو رفتن عزم کو کو بقیٌ، ٍ سپیرا يای خهیازى با

 .رفتو سپًر سهت بٌ بَدن، درگیر يا بچٌ تا ٍ کردم استفادى نَقعیت از. کردیو جهع رٍ ٍسایال

 :زدم غر کردم نی تند پا دریا سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ گرفتو رٍ دستش
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 !خب بیا تر تند_ 

 :گفت ٍ کرد ای خندى تک

 ؟!داری عجلٌ اینقدر چرا دیگٌ، ریو نی داریو خب_ 

 .انداختو اطرافو بٌ نگايی دریا، بٌ رسیدن با کردم، بیشتر رٍ قدنام سرعت ٍ نگفتو چیزی

 نگذشتٌ ای دقیقٌ چند. دٍختو دریا بٌ عهیقی نگاى ٍ نشستو بَد دریا کنار کٌ بزرگی سنگ تکٌ رٍی
 .قبل رٍزای برای کشید پر دلو نن ٍ کرد بغلو پشت از سپًر کٌ بَد

 

 ••• سپًر# •••

 

 .شدم خیرى صَرتش بٌ لبخند با ٍ کردم حلقٌ کهرش دٍر رٍ دستو

 .کشید باال رٍ خَدش کهی ٍ کرد تر نحکو گردنو پشت رٍ دستاش

 :زد لب ٍ نشَند گردنو بٌ ای بَسٌ

 شدى؟ چی بگی خَای نهی يو ينَز_ 

 :گفتو خستٌ ٍ زدم بینیش بٌ ای ضربٌ

 !فَضَل فسفلی ای_ 

 :داد ادانٌ برى رٍ از اینکٌ بدٍن ٍ انداخت باال شَنٌ ٍ خندید

 نیستو؟ خانَنت نن نگٌ دیگٌ، بگَ_ 

 :گفتو ٍ نشَندم اش گَنٌ بٌ ای بَسٌ
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 رٍزی یٌ شاید. کنٌ نهی يیچکدٍنهَن بٌ کهکی دٍنستنش نعتقدم يو ينَز انا ننی سر تاج شها_ 
 برات کردم تعریف

 رٍی رٍ سرش بعد ٍ انداخت يا بچٌ سهت بٌ نگايی آٍیزٍن، يای لب با ٍ کرد فَت رٍ نفسش
 .گذاشت پايام

 :کرد باز لب ٍ فشرد دستش تَی رٍ دستام

 درستٌ؟. بگیو يهدیگٌ بٌ رٍ چیز يهٌ باید نرفتٌ؟ یادت کٌ قرارنَن_ 

 :زدم لب ٍ کشیدم لختش نَيای بین دستی

 .خانَنو درستٌ_ 

 .شد بلند باشٌ شدى ناجرا بیخیال کٌ انگار ٍ انداخت باال ابرٍ. خندید

 :گفتو شیطنت با ٍ کرد دراز سهتو رٍ دستش

 !گفتی بًو رٍ رازت نٌ برام، خَندی نٌ باشٌ، یادت انا. بریو پاشَ_ 

 :گفتو ٍ فشردنش خَدم بٌ ٍ کردم حلقٌ کهرش دٍر رٍ دستو

 . فسقلی نباشٌ غهت زیـادى، ٍقت. برات خَنو نی_ 

 بیرٍن خیال جَرى يیچ انگار کٌ سَدایی درگیر نَند، درگیر يهچنان نن ذين انا شد بیخیال اٍن
 .نداشت رٍ نن زندگی از رفتن

 بنشَنٌ لبو بٌ لبخند تا زد يرکاری بٌ دست عبارتی بٌ ٍ زد حرف ریز یٌ يا بچٌ بٌ رسیدن تا یگانٌ
 ...انا

 .فرنَن پشت نشستو ٍ رفتو ناشینو سهت يو نن. شدن ناشینا سَار دیدن رٍ نا تا يا بچٌ

 .کردم باز رٍ پیام ٍ آٍردنش بیرٍن جیبو تَی گَشیو لرزش با
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 تَنٌ نهی چیزی يیچ سپًر، برسو بًت تا اٍندم اینبار. قبل از بیشتر حتی ننی، عاشق يو ينَز" 
 . "کنارتٌ ندتیٌ کٌ خنگی دختربچٌ اٍن حتی بشٌ نن نانع

 کردم خانَش رٍ گَشی شایان، ٍ سپیرا ٍ یگانٌ نشستن ٍ در شدن باز با. نَندم گَشیو صفحٌ نات
 .انداختو حرکت بٌ رٍ ناشین ٍ

َدا درگیر ذينو يهٌ  اٍندى؟ چرا. بَد س 

 !عاشقشو؟نٌ نن يو، تَ کشیدم رٍ اخهام

 .کنو نهی تکرار بار دٍ رٍ اشتباى یٌ يیچَقت نن

 نی پچ پچ گَشش زیر ٍ بَد دادى تکیٌ سپیرا يای شَنٌ بٌ رٍ سرش. دٍختو یگانٌ بٌ آینٌ رٍ نگايو
 .پیچید نی گَشو تَی آرٍنش خندى صدای گايی گاى ٍ کرد

 گذشت؟ دختر این از شد نی چطَر

 نشغَل کٌ نن دیدن با ٍ دٍخت آینٌ بٌ رٍ نگايش ناگًانی کٌ بًش نَندم خیرى چقدر دٍنو نهی
 .زد چشهک بًو ٍ بست نقش لبش رٍ ای بانزى لبخند بَدم، زدنش دید

 .نعرٍف صدای بی ٍ خستٌ يای خندى يهَن از خندیدم،

 .دٍختو جادى بٌ رٍ نگايو ٍ کشیدم عهیقی نفس

 پنًَنی رٍ کَچَلَ فنچ این باید يو باز نن ٍ کردیو حرکت خاتَن ٍیالی سهت بٌ قبلی تَافق طبق
 .گرفتو نی بغل تَ

 يو انیر ٍ سحر کجاست، نداشت خبر کسی کٌ رفت جایی ٍ کرد جدا نا از رٍ رايش انیرعلی
 .شدیو خاتَن ٍیالی رايی نابقی، ٍ خَدشَن خَنٌ رفتن نا اصرار برخالف
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 گَشیو شدم نطهئن رفتنشَن از ٍقتی. رفتن ٍیال سهت بٌ ٍ شدن پیادى يا بچٌ ناشین، ایستادن با
 .چرخَندم سَدا جدید يای پیام بین رٍ نگايو ٍ کشیدم بیرٍن کتو جیب از رٍ

 برى؟ در بعد ٍ بزنٌ نیش دٍبارى تا اٍندى چرا افعی؟ نار این شد پیداش کجا از

 .کشیدم بیرٍن جیبو از رٍ سیگارم پاکت بعد ٍ لغزٍندم نَيام بین رٍ دستو

 .گرفتو رٍ اش شهارى ناگًانی، تصهیو یٌ طی بعد ٍ کردم رٍشنش فندک با

 .دٍختو چشو سَختنش بٌ ٍ زدم سیگارم بٌ عهیقی پک

 ...نبَد دٍر خیلی کٌ رٍزی یٌ. گرفتو آتیش اینطَر يو نن رٍزی یٌ

 .اٍندم خَدم بٌ گَشو، تَ صداش پیچیدن با

 جانو؟_ 

 :غریدم کردم نی خانَشش کفشو زیر کٌ يهَنطَر ٍ انداختو زنین حرص با رٍ سیگارم

 زندگیو؟ ٍ نن از خَای نی چی چتٌ؟. بال پر جانت_ 

 :گفت خندى با ٍ کرد کَتايی نکخ

 برای گرنت، دستای برای شدى؟ تنگ برات دلو چقدر دٍنی نی. عزیزم خَام نی خَدتَ! خَدتَ_ 
 تَ یاد بٌ زندگیو جانیٌ بٌ جانیٌ ير ٍ لحظٌ ير نن. شیرینت ٍ خَشهزى لبای برای قشنگت، صدای
 شکایت ٍ تًدید بًَنٌ بٌ... االن يهین نحال. داری دٍستو يو تَ کٌ دٍنو نی. عزیزم شٌ نی سپری
 . بشنَی صدانَ تا زدی زنگ

 :گفتو چندشی لحن با ٍ نشَندم لبو کنج پَزخندی

 ٍاقعا؟ باشٌ ننفَر تَنٌ نی چقدر دختر یٌ! شَ خفٌ_ 

 :زد لب ٍ خندید
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 !داشتنٌ دٍست نَعی يو نفرت بَدم خَندى جایی یٌ پیش ٍقت چند یادنٌ ننفَر؟_ 

 :زدم لب کرد نی ادا يو پشت کٌ تًی ٍ سر بی کلهات بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کردم فَت رٍ نفسو کالفٌ

 اینکٌ برای صرفا يست دٍستانٌ پیشنًاد یٌ نیست، تًدید این. زندگیو ٍ نن دٍر بکش خط_ 
. برات شٌ نی تهَم گرٍن بشی پاپیچو نیستو، پیش سال چند سپًر اٍن نن. نبینی آسیب خَدت
 حالیتٌ؟

 .بشٌ قَی بًش نسبت تنفرم حس پیش از بیش شد باعخ بلندش خندى

 :زد لب نکخ با

 

 .عزیزم نیست الزم خشَنت يهٌ این_ 

 :داد ادانٌ بعد ٍ کرد کَتايی نکخ 

 .فعال. کنو نی شهاری لحظٌ دیدنت برای_ 

 .کرد قطع رٍ تهاس بشٌ خارج دينو از حرفی بدى نًلت اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام لحظٌ چند. کشیدم نَيام بٌ دستی ٍ جیبو تَ برگردٍندم رٍ گَشی کالفٌ
 .کنو حفظ رٍ خَدم آرانش کردم سعی

 بٌ نگايو کٌ بردارم قدم ساختهَن سهت بٌ خَاستو ٍ برگشتو. اٍندم خَدم بٌ ٍزید کٌ بادی با
 .افتاد یگانٌ

 .بَد نشخص يهش در اخهای يو فاصلٌ يهَن از. نن بٌ بَد شدى خیرى پنجرى پشت از

 .شد دٍر پنجرى از ٍ انداخت رٍ پردى دید، خَدش نتَجٌ رٍ نن نگاى ٍقتی

 !فقط داشتو کو رٍ يهین
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 .کردم حرکت ٍیال سهت بٌ دقیقٌ، چند از بعد ٍ کردم رٍشن ای دیگٌ سیگار

 .برداشتو قدم یگانٌ اتاق سهت بٌ نستقیو ٍ رفتو باال يا پلٌ از ٍ شدم ٍارد صدا بی

 .تَ رفتو ٍ کشیدم رٍ دستگیرى بزنو در اینکٌ بدٍن

 .کرد نی کجی دين بًو بَد کشیدى دراز بًو پشت کٌ ای یگانٌ ٍ خانَش برق

 کٌ قدنی ير با کردم، قفل رٍ در اینکٌ از بعد ٍ چرخَندم رٍ کلید. بستو رٍ در ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .کردم باز رٍ پیراينو يای دکهٌ رفتو نی تخت سهت بٌ

 .کردم پرت تخت رٍی رٍ خَدم ٍ کشیدم بیرٍن تنو از کانل رٍ پیراينو تخت، بٌ رسیدن با

 رٍ دستو دى، نهی نشَن خَدش از حرکتی دیدم ٍقتی ٍ نَندم یگانٌ از ٍاکنشی ننتظر ای جانیٌ چند
 .نشَندم گَشش بٌ ای بَسٌ ٍ کشیدم نَياش بین

 .بیدارى یعنی این ٍ داد فاصلٌ ازم کهی رٍ سرش

 .کردم بغلش پشت از ٍ سهتش چرخیدم کانل

 :زدم لب بَدم نشکیش نَيای با رفتن ٍر نشغَل کٌ يهَنطَر

 چی؟ یا قًری_ 

 :گفتو دٍبارى ٍ کردم تر لب دیدم رٍ سکَتش ٍقتی

 یگانٌ؟_ 

..._ 

 خانَنو؟_ 

..._ 
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 کَچَلَ؟ نَش_ 

..._ 

 .پیچید گَشو تَ ارٍنش صدای کٌ کنو صداش بازم تا کردم باز لب کالفٌ

 کن ٍلو. بخَابو خَام نی_ 

 .نشست لبو کنج ای خستٌ لبخند

 :زدم پچ گَشش زیر ارٍنی صدای با ٍ کشیدم پًلَياش رٍی تا نَياش بین از رٍ دستو

 !ببرى خَابت خَدم بغل غیر جایی باشو دادى اجازى یاد نهی یادم_ 

 :گفت ٍ کشید يو تَ رٍ ابرٍياش سهتو برگشت ٍ پرید فنر نحل

 حیاط تَ ساعت دٍ کٌ يهَنی با رٍ نن حتها! باشیو گذاشتٌ بارى این در قراری یاد نهی یادم_ 
 !گرفتی اشتباى بَدی گفت ٍ گپ نشغَل باياش

 .شدم پشیهَن آخر لحظٌ تَ انا کنو بارش چیزی تا کردم باز لب ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام

 .نزنو نانربَطی حرف تا کشیدم دندٍن بٌ رٍ لبو

 :گفتو نکخ با

 .نیست کنی نی فکر تَ کٌ اینطَر. عزیزم کنی نی اشتباى_ 

 .رسید گَش بٌ ضعیفش صدای

 چطَریٌ؟ پس_ 

 .گرفتو فاصلٌ ازش کهی ٍ کردم باز دٍرش از رٍ دستو

 بخَابٌ، کاش
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 حقیقتا بگو؟ تَنستو نی چی اصال بًش؟ گفتو نی چی. رٍ بازجَیی این کنٌ تهَم ٍ بخَابٌ کاش
 .يیچی

 .بگذرى سکَت بٌ دقیقٌ چند دادم ترجیح

 با ٍ سهتو برگشت شد طَالنی سکَتو ٍقتی. شدم خیرى سقف بٌ ٍ دادم تکیٌ پیشَنیو بٌ رٍ دستو
 .شد خیرى بًو اشکیش چشهای

 .خَدم سهت کشیدنش ٍ کردم دراز دست

 .بگو بًش رٍ چیز يهٌ ٍ کنو باز لب شد نی کاش

 .کنو راحت رٍ خیالش شد نی کاش

 ...انا کنارشو، يهیشٌ تا اینکٌ از دارم، دٍستش اینکٌ از يستو، نن اینکٌ از

 .نشَندم نرنش يای گَنٌ بٌ ای بَسٌ ٍ کشیدم لختش نَيای بین رٍ دستو

 :زدم لب خشداری صدای با

 نیست قرار کٌ بدٍن فقط. عزیزم بًت گو نی باالخرى... دیگٌ رٍز دٍ دیگٌ، رٍز یٌ. بًت گو نی_ 
 تَ غیر رٍ کسی شٌ نی نگٌ تَیی، نن خانَم. نَنیو نی يو کنار ابد تا تا ٍ نن. بیَفتٌ بدی اتفاق

 بعدش ٍ بدى بًو بَس یٌ بندازی، جَش ٍ جنب بٌ رٍ کَچیکت نغز اینکٌ جای بٌ يو حاال بخَام؟
 !قشنگتَ چشهای این ببند

 .کردم کهک بًش يو نن ٍ بخندى کرد سعی

 ٍ شدم خو

 

 .بردم فرٍ نَياش بین جایی یٌ رٍ سرم بعد ٍ نشَندم لبش کنج کَتايی بَسٌ
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 .بَد درگیر فکرم يهچنان نن انا خَابید اٍن

 .بذارم نیَن در یگانٌ با رٍ نَضَع این باید

 .رفتو خَاب بٌ ٍ فشردم بٌ رٍ چشهام دم نی تَضیح بًش فردا اینکٌ بٌ فکر با

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 .برگشتٌ عادی حالت بٌ چیز يهٌ فرداش از ٍ گذرى نی شب اٍن از رٍز دٍ

 .طبیعیٌ چیز يهٌ االن کٌ بَد این نًو انا افتاد اتفاقی چٌ شب اٍن دٍنو نهی يو ينَز نن البتٌ

 رژم رنگ از اینکٌ از بعد ٍ کشیدم يام نژى بٌ دیگٌ بار یٌ رٍ ریهل برس خَرد، در بٌ کٌ ای تقٌ با
 .زدم بیرٍن اتاق از شدم نطهئن

 :گفت شیطنت با ٍ انداخت سرتاپام بٌ نگايی لبخند با سپیرا

 !داداش زن شدی سپًرکش بٌ، بٌ_ 

 .انداختو پایین رٍ سرم ٍ خندیدم

 این تًران برگشتیو اینکٌ از بعد شد قرار ٍ بَدن شدى سپًر ٍ نن رابطٌ نتَجٌ يهٌ علنا دیشب
 .بذاریو درجریان يا خانَادى با رٍ نَضَع

 :گفتو شیطنت ٍ لبخند با بَدن ٍلَ طرف یٌ کدٍم ير کٌ پسرا بٌ رٍ ٍ اٍندیو پایین يا پلٌ از يو با

 دیگٌ؟ شهاست با نايار_ 

 :گفت خندى با تسها ٍ زد خَاب بٌ رٍ خَدش شایان
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 !سپًر نًهَن بخَرید، بیرٍن نايارتَنَ اصال. تَرٍخدا شَ نا بیخیال انرٍزٍ یٌ_ 

 .انداخت باال ابرٍ ٍ خندید سپًر

 :گفتو بَدم کتَنیو بنديای بستن درگیر کٌ يهَنطَر ٍ خندیدم

 نکشید شها فقط خَریو نی نايار بیرٍن نا. نا بٌ رسٌ نهی چیزی شها از. نخَاستو باشٌ، باشٌ_ 
 !خَدتَنَ

 :گفت خندى با ٍ ایستاد سینٌ بٌ دست در درگاى تَ سحر

 .شد دیر بریو بیا! نیرن نهی کٌ نکشن رٍ نا تا اینا بابا، بیا_ 

 .کشید رٍ دستو بشٌ خارج دينو از حرفی بدى نًلت اینکٌ از قبل

 با سپیرا ٍ بَد آينگا کردن جلَ عقب نشغَل فرنَن پشت تهنا. رفتیو تسها ناشین سهت بٌ
 .رفت نی ٍر گَشیش

 .شدم جاگیر سپیرا کنار نن ٍ نشست جلَ سحر

 :گفت سحر بٌ رٍ بعد ٍ انداخت حرکت بٌ رٍ ناشین نکخ با تهنا

 کَچَلَ؟ نانان بریو کجا_ 

 :زد لب کردن فکر کهی از بعد ٍ کرد نازک چشهی پشت سحر

 .یگانٌ نًهَن خَب رستَران یٌ ریو نی بعدشو حسابی، ٍ درست پاساژگردی یٌ بریو اٍل_ 

 .کشیدم جلَ رٍ خَدم ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 !يستیا آدنی عجب بذار، نایٌ خَدت از_ 

 :گفت ٍ کرد نگايو چپ چپ

 



 650                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !نحال اٍندیا در ترشیدگی از عهر یٌ بعد بًهَن؟ بدی شیرینی خَای نهی تَ_ 

 .برگشتو قبلیو جای سر ٍ کردم نازک چشهی پشت

 !اٍندى گیرش ای فرشتٌ يهچین کٌ بدى شیرینی باید سپًر_ 

 :زد لب ٍ انداخت سرتاپام بٌ نگايی حرص با سحر ٍ خندى زیر زدن پقی سپیرا ٍ تهنا

 !نــدارى خبر رفتٌ کالى سرش کنٌ؟ خَش دل باید تَ چی   بٌ سپًر آخٌ دٍنو نهی نن ؟!فرشتٌ_ 

 :گفتو ارانش نًایت با ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 .ناراضی بابای راضی،گَر خَدش راضی، نن خَاست؟ نظر تَ از کی اصال! نیست اینطَر يو يیچ_ 

 .شد بلند شَن يهٌ خندى حرفو این با

 از یکی بٌ نايار برای ٍ رفتیو بَد دادى رٍ آدرسش خَدش کٌ پاساژی سهت بٌ اٍل سحر، گفتٌ طبق
 .شًر از خارج سنتی يای خَنٌ سفرى

 :زدم لب نکخ کهی از بعد ٍ کشیدم سر رٍ دٍغو نَندى باقی

 !شدم خستٌ نن خَنٌ؟ بریو شد؟ تهَم خب،_ 

 :گفتن ٍ انداختن ساعتاشَن بٌ نگايی. کردن بلند رٍ سرشَن يهزنان سٌ ير حرفو این با

 خَنٌ؟ تَ چپیدی بس از نشدی خستٌ چیکار؟ خَنٌ بریو االن االن؟_ 

 .نشد دستگیرم چیزی انا چرخَندم بینشَن رٍ نگايو نشکَک

 .کشیدم بیرٍن نانتَم جیب از رٍ گَشیو ٍ انداختو باال شَنٌ

 :کردم تایپ ٍ سپًر چت صفحٌ تَ رفتو

 سپًر؟_ 
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 :داد جَاب دقیقٌ چند از بعد

 جانو؟_ 

 :کردم تایپ ٍ بَدگرفتو خَردن حال در ترکیدن نرز تا کٌ سحر از رٍ نگايو

 خَردی؟ نايار خَبی؟_ 

 .داد جَاب ٍ کرد سین قبل از زٍدتر اینبار

 چی؟ تَ. خانَنو آرى_ 

 :گفتو پشتبندش ٍ فرستادم ناراحت انَجی

 .کنن نی نخالفت خَنٌ بیایو گو نی کٌ چقدر ير شدى، تنگ برات دلو. آرى_ 

 .رسید دستو بٌ پیانش سریع خیلی

 عزیزم؟ فعال نداری کاری دارن، کارم يا بچٌ برم نن. عزیزم باشید خَش خَنٌ؟ بیاید چرا نٌ_ 

 !يست خبری بٌ شدم نطهئن دیگٌ حاال

 بَد خَردن حال در لپی دٍ يهچنان کٌ سحر بٌ رٍ ٍ جیبو تَ برگردٍندم رٍ گَشی خداحافظی از بعد
 :گفتو

 آخٌ؟ خبرتٌ چٌ خَدتٌ، از کٌ کايدٍن نیست خَدت از کاى! نشی خفٌ_ 

 

 .ظرف تَ کرد پرت رٍ قاشقش بعد ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو

 آخٌ؟ فًهی نی چٌ تَ! خَاد نی بچو کٌ، خَام نهی نن_ 

 :زدم لب سپیرا ٍ تهنا بٌ رٍ بعد ٍ دادم تکَن رٍ سرم خندى با
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 نی کٌ تا دٍ شها بٌ رسٌ نهی اٍن بٌ زٍرم. دیگٌ شید بلند! نیستید حانلٌ اهلل شاء ان کٌ تا دٍ شها_ 
 !رسٌ

 سهت ٍ داد جا قاشق تَ رٍ ظرفش تَی برنج نَندى باقی بعد ٍ داد تکَن يَا تَ رٍ دستش تهنا
 .برد دينش

 حساب انضا، ٍ عکس تا چند از بعد ٍ رفتو پیشخَن سهت بٌ. شدم بلند جام از ٍ دادم تکَن سری
 .نیز سهت برگشتو ٍ کردم

 .رفتیو خرٍجی سهت بٌ يو با ٍ شدن بلند نن دیدن با يا بچٌ

 بدخلقی با سحر انا کردن تشکر ازم نايار بابت سپیرا ٍ تهنا نشستیو ناشین تَ اینکٌ نحض بٌ
 :گفت

 .رى نهی پایین نعدم از کردى گیر غذا نبَدی؟ راضی یگانٌ، بهیری الًی_ 

 :زدم لب ٍ خندیدم

 .دیگٌ يهینٌ پرخَری نتیجٌ. زیاد خَردی، زیاد عزیزم، ندارى نن نبَدن یا بَدن راضی بٌ ربطی_ 

 :پرسید بَد دٍختٌ نا بٌ رٍ نگايش لبخند با کٌ سپیرا بٌ رٍ ٍ کرد نازک چشهی پشت

 ناشااهلل خَدت کٌ تَ شٌ، نهی سرش چیزا این کٌ یگانٌ این خَردم؟ زیاد نن. اصال بگَ تَ سپیرا،_ 
. بچٌ تن بٌ شٌ نی گَشت خَرى نی حانلٌ زن چی ير کٌ بگَ. بًش بدى تَضیح دکتری پا یٌ

 بگـــَ

 .اٍرد باال رٍ دستاش ٍ خندید سپیرا

 .نکنید ناجرايا این ٍارد ننَ لطفا شرنندگی نًایت با_ 

 :گفت تهنا بٌ رٍ بعد ٍ کرد نگايش چپ چپ سحر
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 اٍندى، در داداشش زن طرف چجَری ببین! يا خَايرشَيرى سرش خیر خدا؟ رٍ تَ بینی نی_ 
 !خب کردی نی نصیبو شَيرا خَاير این از دٍنٌ یٌ دادی نن بٌ کٌ ای عجَزى اٍن جای بٌ خدایا

 .نشد زدى بینهَن حرفی دقیقٌ چند تا ٍ خندیدیو

 :زد لب ٍ کشید جلَ رٍ خَدش سپیرا

 ریو؟ نی کجا االن_ 

 :زد لب ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو آینٌ از تهنا

 .بگٌ یگانٌ کٌ جا ير_ 

 :گفتو ارانش با ٍ بستو رٍ چشهام

 .خَنٌ_ 

 .نشَند لبو بٌ رٍ لبخند سحر عصبی صدای

 ازش؟ پرسی نی نظر آدنٌ این اخٌ_ 

 :گفتو ٍ زدم سرش بٌ آرٍنی ضربٌ پشت از

 داری؟ بًتری نظر تَ_ 

 .لرزید دستش تَ گَشیش کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب

 :گفت خارٍند نی رٍ سرش کٌ يهَنطَر بعد، ٍ شد خیرى گَشیش صفحٌ بٌ جانیٌ چند

 .خَنٌ بریو. ندارم نظری نٌ،_ 

 .زد دٍر بعد ٍ انداخت بًش نگايی نیو تهنا

 !انرٍز کنن نی يهچین چرا. شدم خیرى بًشَن تعجب با
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 .بستو رٍ چشهام ٍ دادم تکیٌ سپیرا يای شَنٌ بٌ رٍ سرم ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 

____________ 

 

 .کردم باز رٍ چشهام ٍ اٍندم خَدم بٌ کو کو سپیرا، صدای با

 :گفتو اطراف بٌ نگايی با ٍ برداشتو ياش شَنٌ از رٍ سرم

 رسیدیو؟_ 

 .رسید گَش بٌ نًربَنش يهیشٌ صدای

 .شَ پیادى. عزیزم ارى_ 

 .شدم پیادى ٍ زدم لبخندی

 :زد لب ٍ داد تکیٌ کهرش بٌ رٍ دستاش دیدنو با سحر

 !شدی بیدار ناز خَاب از شها عجب چٌ_ 

 :گفتو شدم نی نزدیک بًش کٌ يهَنطَر ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 !بداخالق خانو يا گذاشتٌ تاجیر خیلی رٍت حانلگی_ 

 :گفت بعد ٍ کرد کج رٍ لباش

 .خَاد نی بخَاد باید کٌ اٍنی. يست کٌ يهینٌ_ 

 :گفتو بقیٌ بٌ رٍ بعد ٍ نشَندم لبو کنج لبخندی

 بیرٍن؟ نیَندن پسرا؟ کجان_ 
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 .انداختو خَنٌ بستٌ در ٍ خانَش برقای بٌ رٍ نگايو. انداخت باال ابرٍ تهنا

 قدم ساختهَن سهت بٌ بَدم کشیدى يو تَ رٍ اخهام کٌ يهَنطَر ٍ دٍختو سحر بٌ رٍ نگايو
 .برداشتو

 .اٍندن دنبالو يو بقیٌ ٍ سحر

 چیزای سهت بٌ فکرم ناخَاستٌ انا باشن اتاقا تَ یا باشن، خَابیدى نحال کنو، فکر نحبت خَاستو
 .رفت نی ننفی

 .کردم باز رٍ در ٍ رفتو باال سریع رٍ يا پلٌ

 .شدم نقابلو صحنٌ نات رٍم بٌ رٍ صحنٌ دیدن با

 .شدم خیرى سپًر بٌ ٍ گذاشتو دينو رٍ حیرت با رٍ دستو

 

 .اٍندم خَدم بٌ جهعیت جیغ ٍ يا فشفشٌ بلند صدای با

 .کشَندم چشهاش بٌ ، سپًر دست تَی بزرگ کیک از رٍ نگايو

 دٍست نَجَد چنین نگاى از نَقعیتی چنین تَ تَنست نی کی ٍ بَد زدى زل نن بٌ عهیقی لبخند با
 !بگیرى؟ رٍ نگايش ای داشتنی

 سهتو بٌ بَد شدى درست يلیَنی يای بادکنک با کٌ نسیری بین از يا، فشفشٌ شدن خانَش با
 :زد لب صَرتو جلَی کیک گرفتن باال با ٍ ایستاد رٍم بٌ رٍ. اٍند

 .نن داشتنی دٍست عشق باشٌ نبارک تَلدت_ 
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 تَ تَنٌ نی راحتی بٌ کسی ير رٍ اشک برق بَدم نطهئن ٍ يیجان شدت از بَد اٍندى بند زبَنو
 بغل تَ رٍ خَدم کیک زیر از  بعد ٍ کردم کنترل رٍ خَدم عهیقی نفس با حال این با. ببینٌ چشهام
 .شد حلقٌ کهرم دٍر گرنش دستای بعد ٍ گذشت ای جانیٌ چند. انداختو سپًر

 تَ عهرم، لحظٌ ترین قشنگ عنَان بٌ رٍ لحظٌ این نن ٍ کرد پر رٍ فضا جهع کشیدن يٍَ صدای
 .کردم جبت قلبو

 .نشَند يام گَنٌ بٌ ای بَسٌ ٍ کرد نزدیک سرم بٌ رٍ سرش سپًر

 رفتٌ؟ یادم کردی فکر_ 

 :گفتو خندى با ٍ گرفتو انگشتام سر با رٍ بَد يام گَنٌ رٍ غلتیدن نشغَل کٌ اشکی

 .بَد رفتٌ یادم يو خَدم_ 

 :دادم ادانٌ خندى با ٍ انداختو خَنٌ بٌ نگايی

 کردی؟ شکلی این رٍ اینجا ندت این تَ چجَری_ 

 .فشرد دستش تَ نحکو رٍ دستام ٍ کرد باز کهرم دٍر از رٍ دستاش

 .خانَنو گیری نی کو دست آقاتَ شها_ 

 خیرى بًهَن لبخند با کٌ افتاد سحر ٍ تهنا ٍ سپیرا بٌ نگايو. دادم تکیٌ بازٍش بٌ رٍ سرم لبخند با
 .بَدن شدى

 لَدگی ٍ شیطنت ٍ بغل کلی با نَبت بٌ ٍ اٍندن سهتو بٌ دیدن خَدشَن نتَجٌ رٍ نن نگاى تا
 .بَد خَندن نبارکی تَلد

 چند سپًر گفتٌ بٌ ٍ شناختو نهی اصال رٍ بعضیا. گفتن تبریک بًو ٍ شدن نزدیک بًو يو بقیٌ
 .بَدن نرسیدى ينَز يو نفری
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 .کنو عَض رٍ لباسام تا رفتو باال طبقٌ سهت بٌ ٍ کردم خَايی نعذرت جهع از

 .کرد جلب رٍ تَجًو تخت رٍی جعبٌ اٍل لحظٌ تَ ٍ شدم اتاقو ٍارد

 .کردم باز رٍ جعبٌ ٍ رفتو سهتش بٌ

 .داشتو نگًش چشهام نقابل ٍ کشیدنش بیرٍن ذٍق با جعبٌ داخل لباس دیدن با

 .بَد براق شنی لهٌ جنس از ٍ بَد زانَم باالی تا احتهاال کَتايیش کٌ تنگ پیراين یٌ

 نَيام بٌ دستی ٍ کندم سرم از رٍ شالو. رفتو تَالتو نیز سهت بٌ ٍ فرستادم گَشو پشت رٍ نَيام
 لباس اٍن سهت بٌ نًایت در ٍ نشَندم صَرتو رٍ تری نفصل ارایش ٍ کردم پاک رٍ ارایشو. کشیدم
 .رفتو

 باز در کٌ بَدم زیپش بستن درگیر يهچنان ٍ پَشیدنش داشتو سراغ خَدم از کٌ ظرافتی نًایت با
 .شد

 .دٍختو سپًر باز نیش بٌ آینٌ از رٍ نگايو

 :زد لب کشید نی دست گردنش بٌ کٌ يهَنطَر ٍ تَ اٍند کانل دید خَدش نتَجٌ رٍ نن نگاى تا

 .ببندم لباستَ زیپ اٍندم_ 

 .سهتش برگشتو ٍ خندیدم

 :گفتو ای بانزى لحن با ٍ کشیدم لباسو بٌ دستی

 شدم؟ چطَر_ 

 : زد لب حرص با ٍ انداخت سرتاپام بٌ نگايی

 بشی؟ بلدی يو ای دیگٌ طَر شدن سپًرکش غیر تَ نگٌ_ 
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 سراغ خَدم از کٌ عشقی نًایت با ٍ کردم حلقٌ گردنش دٍر رٍ دستام. کردم پر رٍ فاصلٌ ٍ خندیدم
 :زدم لب داشتو

. دارم دٍستت کٌ بنَیسو بزرگ اتاقو سقف رٍی یا بچسبَنو، تَ از بزرگ عکس یٌ تختو جلَی باید_ 
 از بترکو نهکنٌ نیارم، اگٌ کٌ بیارنش، زبَن بٌ يرجانیٌ ٍ يرلحظٌ باید کٌ چیزیٌ تَ داشتن دٍست

 .ٍجَدنٌ تَ ازت، کٌ عشقی عظیو حجو این

 کٌ کنٌ تضهین تَنٌ نی کی ٍ ياش گَنٌ رٍ افتاد نی خَشکل چال یٌ کٌ يایی خندى اٍن از. خندید
 نبَسهش؟ کٌ بگیرم رٍ خَدم جلَی تَنو نی قشنگی لحظٌ چنین تَ نن

 نقصد کٌ بَد لباش ٍ چرخَند رٍ سرش آخر لحظٌ تَ کٌ بَد نهَندى ای فاصلٌ. بردم جلَ رٍ سرم
 .شد لبام

____ 

 

 .رفتیو پایین يا پلٌ از خندٍن لبای با ٍ گرفتو دستام تَ رٍ دستاش

 دنیایی؟ زن ترین خَشبخت نن با کٌ نداری قبَل ينَزم_ 

 .شدم خیرى پرغرٍرش رخ نیو بٌ

 يهینطَر عهر تٌ تٌ تٌ تا قرارى نا... ٍلی. نیست يیچی با نقایسٌ قابل تَ کنار در نن خَشبختی_ 
 درستٌ؟ دیگٌ بهَنیو خَشبخت

 

 :گفت اطهینان با ٍ کرد ٍارد دستو بٌ فشاری

 .نکن شک_ 
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 آخرین بٌ رسیدن با. بَدن گرنَن نظارى لبخند با يهٌ. شدم خیرى جهعیت بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .کرد يدایت راست سهت بٌ رٍ نن سپًر پلٌ

 با ٍ بَدن کردى عَض لباس حاال کٌ سپیرا ٍ تهنا ٍ سحر دیدن با ٍ چرخَندم خَنٌ تَ رٍ نگايو
 .سهتو بیان کٌ کردم اشارى ٍ زدم لبخندی کردن نی نگايو لبخند

 .رفت شایان سهت بٌ ٍ کرد نازک چشهی پشت تهنا ٍ رسَند نن بٌ رٍ خَدش سحر

 :زد لب نن بٌ رسیدن با سحر

 بشی؟ جدا نن از تَنی نهی يو دقیقٌ یٌ چیٌ؟_ 

 :زدم لب کنارم بٌ اشارى با ٍ خندیدم

 !بًتا نیَندى يو خَبی. نهَنی سرپا ٍضعت این با خَاستو زنی؟ نی تَيو چرا. بابا بشین_ 

 .داد جا کنارم رٍ خَدش ٍ خندید

 .چرخَندم جهعیت تَ رٍ نگايو

. کرد نی صحبت دٍستاش با کٌ بَد سپًر بٌ چشهو نن ٍ گذشت سکَت بٌ ای دقیقٌ چند
 .شناختو نهی رٍ ياشَن خیلی نن کٌ دٍستایی

 لبخند با. برگردٍند سهتو بٌ رٍ سرش ٍ کرد حس رٍ نگايو سنگینی کٌ نَندم خیرى بًش اینقدر
 :زد لب ٍ کرد نگايو

 جانو؟_ 

 .کرد حرکت دقیقٌ چند از بعد ٍ داد تکَن سری. سهتو بیاد کٌ کردم اشارى دٍر فاصلٌ يهَن از

 لب سحر بٌ خطاب حرص با ٍ گفتو آخی. گرفتو سپًر از رٍ نگايو خَرد، پًلَم بٌ کٌ ای ضربٌ با
 :زدم
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 نـــریض؟ چتٌ_ 

 :گفت زدم کٌ حرفی بٌ تَجٌ بدٍن در بٌ اشارى با ٍ کرد نازک چشهی پشت

 !ببین رٍ اٍنجا_ 

 با زد نی قدم باياش دست تَ دست کٌ دختری ٍ انیرعلی دیدن با ٍ دٍختو ٍرٍدی بٌ رٍ نگايو
 .شدم خیرى بًشَن تعجب

 .نشست کنارم ٍ رسید بًهَن سپًر لحظٌ يهین تَ درست

 :زدم لب انیرعلی بٌ اشارى با بعد ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 رٍ؟ دخترى این شناسی نی سپًر؟_ 

 .پرید لبش از کو کو لبخند ٍ چرخَند کناریش دختر ٍ انیرعلی سهت رٍ سرش نکخ با سپًر

 بًهَن رسیدنشَن با انا بپرسو چیزی خَاستو ٍ دٍختو چشو صَرتش حالت تغییر بٌ تعجب با
 .شد سلب ازم کار این فرصت

 :گفت ٍ شد خیرى بًو لبخند با انیرعلی

 .عزیزم دختردایی باشٌ نبارک تَلدت_ 

 .دادم رٍ جَابش نتانت با ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی نتقابال

 نهایان رٍ دندٍنش نگین کٌ عهیقی لبخند با ٍ کرد دراز سهتو رٍ دستش کناریش دختر اٍن از بعد
 :گفت کرد نی

 .نبارک تَلدت_ 

 .فشردم گرنی بٌ رٍ دستش ٍ کردم تشکری
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 :گفتو بَد شدى خیرى سپًر بٌ حرفی يیچ بدٍن ٍ پَزخند با کٌ انیرعلی بٌ رٍ بعد ٍ

 انیرعلی؟ کنی نهی نعرفی_ 

 .دٍخت نن بٌ ٍ گرفت سپًر از آرانش کهال با رٍ نگايش

 دٍنو نهی کٌ غرٍری با ٍ کرد حلقٌ دٍنستو نهی يو رٍ اسهش حتی کٌ دختری کهر دٍر رٍ دستش
 :گفت گرفت نی نشات چی از

َدا زیبا خانَم این_   .يستن س 

 :گفتو لبخند با ٍ انداختو باال ابرٍیی

 .خَشبختو_ 

 :گفت گرفتٌ خَدش بٌ پَزخند طرح کردم نی احساس کٌ لبایی با ٍ انداخت سرتاپام بٌ عهیقی نگاى

 .عــــزیزم يهچنین_ 

 .نیاٍردم خَدم رٍی بٌ چیزی حال این با شد جهع لبخندم لحنش از

 پَزخند ٍ عهیق نگاى نتَجٌ کانال نن البتٌ. شدن دٍر ازنَن دادن، بًو رٍ تَلدم کادٍی اینکٌ از بعد
 .نیاٍردم خَدم رٍی بٌ چیزی حال این با شدم سپًر بٌ سَدا

 رقص بٌ کٌ جایگايی سهت بٌ يو با ٍ گرفتو رٍ سپًر دست شد، پخش کٌ ای دٍنفرى آينگ با
 .برداشتیو قدم بَد شدى دادى اختصاص

 

 ••• سپًر# •••
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 انا دٍختو یگانٌ بٌ رٍ نگايو. بَد ای دیگٌ جای حَاسو نن انا رقصید نی بغلو تَ نًارت با یگانٌ
 .گرفت رنگ چشهو جلَی سَدا با خاطراتو يهٌ

 کرد، نی درد سرم

 باال بَد رفتٌ بدنو دنای

 .شّرى عانل يهیشٌ ٍ يهیشٌ کٌ انیرعلی بٌ لعنت يزار ٍ لعنت ٍ

 .شدم خیرى نعصَنش چشهای بٌ ٍ کردم جهع بًش رٍ حَاسو یگانٌ صدای با

 جانو؟_ 

 .ناراحتی یکو کنو نی احساس شدى؟ چیزی_ 

 !نن کَچَلَی دختر. زدم رٍش بٌ لبخندی

 :گفتو شیطنت با ٍ فشردم دستو تَ تر نحکو رٍ دستاش

 نی درد سرم کهی فقط. عزیزم نیست چیزی نباشٌ؟ خَب حالو نن ٍ باشی بغلو تَ تَ شٌ نی نگٌ_ 
 .کنٌ

 .نن يو باز ٍ نَندم نن ٍ داد تکیٌ ام سینٌ قفسٌ بٌ رٍ سرش لبخند با

 .پیچید رقص نیدٍن تَ نَر رقص ٍ شد خانَش برقا

 .کرد نی تر جالب کهی رٍ فضا این ٍ بَد شدى پر دٍرنَن

 

 ••• یگانٌ# •••
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 کٌ يهَنطَر ٍ نشستو نبل رٍی. رفتیو جایگاى سهت بٌ ٍ شدیو جدا يو از آينگ شدن تهَم با
 حرفاش بٌ زیر بٌ سر ٍ بَد ایستادى انیر کنار. شدم خیرى سپًر بٌ زدم نی باد دست با رٍ خَدم
 .داد نی گَش

 در، شدن باز با کٌ بَدم نًهَنا تهاشای نشغَل. چرخَندم جهعیت تَ ٍ گرفتو ازشَن رٍ نگايو
 .شد کشیدى سهت اٍن بٌ نگايو

 .شدم بلند جا از يیجان ٍ تعجب شدت از رٍم بٌ رٍ دختر دیدن با

 .زد نی قدم دٍشادٍشش کٌ يیکلی خَش نرد ٍ بغلش تَ کَچَلَ پسربچٌ یٌ با. بَد خَدش

 .کرد تند پا سهتو بٌ ٍ نشست لبش رٍ پررنگی لبخند نن دیدن با

 .فشردنش خَدم بغل تَ نحکو بعد ٍ شدم خیرى صَرتش بٌ جانیٌ چند يو، بٌ رسیدن با

 رٍ بغضش کرد نی سعی کٌ حالتی با ٍ بَسید رٍ ام گَنٌ نحکو. کشید رخ بٌ رٍ لپش چال ٍ خندید
 :گفت کنٌ پنًَن

 .بَد شدى تنگ برات خیلی دلو یگانٌ، کحافتی خیلی_ 

 .کردم جدا بغلش از رٍ خَدم ٍ خندیدم

 :زدم لب ٍ کشیدم بَد بغلش تَ کٌ ای پسربچٌ يای گَنٌ بٌ دستی

 .نٌ آدم ٍلی شدی نانان_ 

 :گفت سرتاپام بٌ نگايی با ٍ خندید

 .رفتی ٍ کردی ٍلهَن کٌ نانردی خیلی. خَرى نی بًو ازت حالو_ 

 .شدم خیرى بًش سکَت تَ ٍ خندیدم

 .گرفت ازم نحکهی نیشگَن ٍ کرد بغلو دلتنگی با دٍبارى
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 .کشیدم عقب رٍ دستو ٍ خندیدم

 !دارى ادانٌ يهچنان کٌ بازیاتو ٍحشی_ 

 :گفت لبخند با ٍ گرفت رٍ چشهش نو

 .سرت دیگٌ دربیارم رٍ دررفتی دستو از کٌ سالی چند این تالفی باید. يست کٌ يهینٌ_ 

 کردی؟ فرانَش باز رٍ نا دیدی جَنیتَ جَن دٍست! خانَم ساحل سالم علیک_ 

 .کرد بغل يو رٍ سحر ٍ خندید ساحل

 تلفن با صحبت نشغَل االن تا ٍ بَد اٍندى ساحل با کٌ نردی با ٍ اٍندن سهتهَن بٌ انیر ٍ سپًر
 .دادن دست بَد يهرايش

 .کشَندنش يا نیز از یکی سهت بٌ شَيرش، بٌ گَیی آند خَش ٍ سالم از بعد

 .کشیدم بیرٍن بغلش از رٍ پسرش لبخند با ٍ نشستو کنارش يو خَدم

 نشکیش درشت چشهای با ٍ بَد گندنی  ٍ بَد رفتٌ ساحل بٌ پَستش کٌ بانزى نیزى ریزى پسر یٌ
 .بَد دٍختٌ چشو بًو

 :زد لب ای بانزى ٍ بچگَنٌ لحن با ساحل بٌ رٍ ٍ گرفت نن از رٍ نگايش تعجب با

 دى؟ نی نسَن تلبزیَن تَ کٌ يهَنیٌ دالٌ این نانانی؟_ 

 :گفت خندى با ٍ کشید پسرش نَيای بٌ دستی ساحل

 .دن نی نشَنش تلَزیَنا کٌ يهَنیٌ. عزیزم آرى_ 

 بچگَنٌ ذٍق با ٍ کشید صَرتو رٍی رٍ دستش. دٍخت نن بٌ دٍبارى رٍ درشتش چشهای ٍ خندید
 .خندید ای
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 .بَسیدم رٍ اش گَنٌ نحکو ٍ شدم خو ٍ نشست لبو رٍ لبخندی حرکتش این از

 .کرد نچالٌ بغلو تَ رٍ خَدش ٍ کشید خجالت

 :زدم لب بَد حرکاتو ٍ نن بٌ خیرى کٌ ساحلی بٌ رٍ ٍ فشردنش خَدم بٌ نحکو

 .نرفتٌ تَ بٌ اصال خدا شکر. شیرینیٌ ٍ آرٍم بچٌ_ 

 .زد پام بٌ نحکهی لگد حرص با ٍ شد جهع حرفو این با خندٍنش صَرت

 :گفتو کرد نی نگايهَن لبخند با کٌ سحری بٌ رٍ ٍ خندیدم

 نرفتٌ؟ نانانش بٌ بچٌ این گفتو دیدی_ 

 .داد تکیٌ ساحل شَنٌ بٌ رٍ دستش ٍ خندید سحر

 .یگانٌ نکن اذیتش اینقدر_ 

 .انداختو باال شَنٌ ٍ خندیدم

 :گفتو لبخند با ٍ کشیدم بَد بغلو تَ کٌ پسری نَيای بین رٍ دستو

 خالٌ؟ چیٌ اسهت_ 

 :گفت لبش کنج لبخندی با ٍ کرد نرتب رٍ تنش تَی رنگ نشکی کت

 سام آقا_ 

 .کشیدم نحکو رٍ لپش ٍ خندیدم

 .شنیدم گَشو کنار رٍ سپًر صدای کٌ بَدم لختش نَيای با رفتن ٍر نشغَل

 !داریـــا دٍست بچٌ_  

 .برگشتو سهتش بٌ ٍ خندیدم
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 :گفتو خَدش بٌ اشارى با ٍ کردم جا بٌ جا بغلو تَ کهی رٍ سام

 !دارم خَشکلشَ یکی تازى. آرى_ 

 .نشست کنارم ٍ زد بلندی قًقًٌ

 ننَ؟ بینی نی بچٌ باز يیکلو ٍ قد این با_ 

 :گفتو باز نیش با ٍ کردم سرش بٌ ای اشارى

 .عزیزم خالیٌ کٌ تَئٌ اٍن نًو_ 

 .داد تکیٌ سرم بٌ رٍ سرش ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش

 .یارم نی در سرت ٍقتش بٌ حرفتَ این تالفی_ 

 .شد نانع سحر صدای کٌ بگو چیزی کردم باز لب

. بغلتَنٌ تَ بچٌ اینجا، نشستٌ خانَادى! ببینو کنید رعایت رٍ اسالنی فاصلٌ... تا دٍ شها يی_ 
 !بگیرید فاصلٌ

 .انداخت يام شَنٌ دٍر رٍ دستش لجبازی با سپًر ٍ خندیدم نن

 ٍسط؟ این تَ گی نی چی. دارم اختیارشَ. خَدنٌ زن_ 

 :گفت خندى با ٍ جاش سر گذاشت رٍ بَد برداشتٌ کٌ ای شیرینی سحر

 !لطفا خجالت یکو! سپًر_ 

 .کرد باز دٍرم از رٍ دستش لبی زیر فحش با سپًر ٍ انداختو پایین رٍ سرم نن حرفش این با

 

 .سهتش بٌ برگشتو سر، پشت از تهنا صدای با
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 کو کو بعد ٍ شد خیرى بًش جانیٌ چند. خَرد رٍ حرفش ساحل دیدن با کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب
 .سهتو برگشت بغل، ٍ بَس ٍ سالم کلی از بعد ٍ رفت سهتش بٌ. نشست لبش رٍ لبخند

 نٌ؟ یای نهی دیگٌ دیدی قدیهیتَ دٍستای برقصیو، یکو بیای بگو خَاستو_ 

 :داد جَاب نن جای بٌ ساحل ٍ خندیدم

 .یایو نی االن سحرم ٍ نن برقصید برید شها. زیادى بَدنانَن يو با ٍاسٌ ٍقت_ 

 .ٍسط برد ٍ کشید رٍ نن دست بعد ٍ نشَند ساحل گَنٌ بٌ نحکهی بَسٌ ذٍق با تهنا

 

 با. شدم خیرى بَد سپیرا دست کٌ دٍربینی لنز بٌ ٍ گرفتو رنگو صَرتی کیک از رٍ نگايو ذٍق با
 يای شهع داشتو، نگًشَن ننتظر جانیٌ چند اینکٌ از بعد ٍ کردم حبس رٍ نفسو يا بچٌ سٌ_دٍ_یک
 .بشینٌ لبو کنج عهیقی لبخند شد باعخ سَتشَن ٍ دست ٍ جیغ. کردم فَت رٍ کیک رٍی

 .چرخَندم بینشَن رٍ نگايو لذت با

 دستام ٍ کردم پرت بغلش تَ رٍ خَدم ٍقت فَت بدٍن نن ٍ رسَند بًو رٍ خَدش سپًر يهٌ از اٍل
 .کردم حلقٌ دٍرش نحکو رٍ

 .گرفت سهتو بٌ ٍ کشید بیرٍن جیبش از نخهل کَچیک جعبٌ یٌ بعد ٍ نشَند پیشَنیو بٌ ای بَسٌ

 .عزیزدلو باشٌ نبارک تَلدت_ 

 .بَسیدم رٍ اش گَنٌ نحکو ٍ شدم بلند پا پنجٌ رٍ گرفتو ازش رٍ کادٍ اینکٌ از بعد ٍ خندیدم

 کٌ کردم فکر این بٌ شلَغی این تَ نن ٍ شد بلند يهٌ دست ٍ جیغ چندم بار برای حرکتو این با
 جهع رٍ پَالش يهٌ. نخریدى تَلد کادٍی دخترش برای يیچَقت کٌ نًربَنٌ بابای یٌ عین خدا،
 .دادى يدیٌ بًش رٍ نهکن چیز بًترین بعد ٍ کردى
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 يا سال این تهام تَ کٌ خداییٌ نًربَن، بابای اٍن ٍ يست بچٌ دختر يهَن حال عین نن حال
 سالگیو چند ٍ بیست تَلد تَ انرٍز، انسال، انا، گذاشتٌ رٍم جلَی رٍ زیادی يای بلندی پستی شاید

 .دادى رٍ نهکن کادٍی بًترین

 .باشو خَشبخت کنارش سال سالیان ٍ کنو تکیٌ بًش تَنو نی کٌ کادٍیی

 .سپرد دستو بٌ کادٍ جعبٌ یٌ ٍ اٍند سهتو بٌ سحر

 .بَسید رٍ ام گَنٌ ٍ فشرد بغلش تَ رٍ نحکو رٍ نن

 .عزیزم برسی خَای نی کٌ چیزایی يهٌ بٌ اهلل شاء ان خَايری، نهَنن آرزٍ آرزٍيات_ 

 .کردم تشکر ٍ زدم لبخند

 دادن نی تحَیلو رٍ رنگارنگو کادٍيای اینکٌ از بعد يهٌ ترتیب بٌ ٍ شایان تهنا، ساحل، سحر، از بعد
 .گفتن نی تبریک بًو رٍ تَلدم

 چشهای بٌ رٍ نگايو ٍ ایستادم صاف انیرعلی، صدای با کٌ بَدم يا کادٍ کردن جا بٌ جا نشغَل
 .دٍختو رٍشنش

 .عزیزم باشٌ نبارک تَلدت_ 

 بَد شدى نعرفی سَدا کٌ دختری يهَن بٌ رٍ ننتظرم نگاى. کردم تشکر ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی
 حلقٌ کهرم دٍر کٌ بَد سپًر دست حلقٌ پی نگايش باشٌ نا بٌ حَاسش اینکٌ بدٍن اٍن انا دٍختو
 .بَد شدى

 .چسبَندم سپًر بٌ بیشتر رٍ خَدم ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام ناخَاستٌ

 .برگردٍند رٍ خاصی تنفر با ٍ دٍخت چشهام بٌ رٍ نگايش باالخرى

 .گرفتو ازش نگاى نیاٍردم در سر چیزی ٍقتی ٍ دٍختو چشو حرکاتش بٌ سردرگو
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 .بَد تشخیص قابل بَد تَش کٌ قشنگی دستبند کٌ داد دستو بٌ ای شیشٌ جعبٌ یٌ انیرعلی

 رٍ دستو کٌ بپرسو ازش چیزی تا سپًر سهت برگشتو شدن، جدا ازنَن اینکٌ از بعد ٍ کردم تشکر
 .ٍسط کشید

 .شد پخش ای دٍنفرى آينگ ٍ شدن خانَش برقا

 .شدم خیرى نشکیش چشهای بٌ ٍ کردم حلقٌ گردنش دٍر رٍ دستام

 .بشو غرق چشها این تَ کٌ داشتو رٍ این تَانایی نن

 :گفت لبخند با ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش

 نن؟ فسقلی داری حسی چٌ_ 

 :زدم لب رقصیدم نی يهاينگ ٍ آرٍم کٌ يهَنطَر

 پرٍاز بال اگٌ کنی حس آسهَنی، تَ کنی حس رسٌ؟ نهی زنین بٌ پايات کنی حس حاال تا شدى_  
 دقیقا نن حال کنی؟ پرٍاز نفس یٌ رٍ دنیا کل داری کٌ ذٍقی ٍ انرژی شدت از تَنستی نی داشتی

 کنی؟ درکش تَنی نی. يهَنجَریٌ

 .کشید رخو بٌ رٍ اش گَنٌ چال ٍ خندید

 .بَسید رٍ پیشَنیو نحکو ٍ کرد خو رٍ سرش

 حد این تا نن نبَدن اٍنا اگر. نهنَنو ازشَن ٍاقعا نن کنن، جدا يو از رٍ نا تا جلَ اٍندن بعضیا_ 
 .کردم نهی افتخار تَ نحل کَچَلَیی فرشتٌ داشتن بٌ

 شٌ؟ نهی غرٍر ٍ لذت غرق عشقش زبَن از حرفایی چنین شنیدن با دختری کدٍم

 .اٍلش جهلٌ بٌ نکردم فکر ٍ گرفتو ارٍم بغلش تَ

 ...برانَن کَبیدن نی رٍ جدایی طبل کٌ فردایی از خبر بی نشست، لبو رٍ لبخند
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 .رفتو جایگاى سهت بٌ ٍ کردم جدا سپًر از رٍ خَدم نیل بی بقیٌ، زدن دست ٍ آينگ شدن تهَم با

 :زد لب نن بٌ خطاب ٍ گذاشت کنار رٍ دستش تَی دٍربین سپیرا

 .چاقَئٌ رقص نَبت حاال_ 

 بشو بلند کنو فرصت اینکٌ از قبل. شد پخش آرٍم آينگ یٌ  ٍ گرفت سهتو رٍ ای چاقَ بالفاصلٌ
 :گفت يَل ٍ شد نزدیک بًو سحر

 .باش زٍد. ببر رٍ کیک يو سریع برقص برٍ بدٍ... بدٍ_ 

 :زدم لب ٍ کردم نگايش تعجب با

 چرا؟_ 

 يل داشت اختصاص رقص بٌ کٌ جایگايی سهت بٌ رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ گرفت بازٍم از نیشگَنی
 :گفت داد نی

 .یگانٌ ندیا طَلش الکی برقص، سریع!! نن برای کنٌ نی چرا چرا. دیگٌ برٍ د_ 

 :گفتو حرص با ٍ سهتش برگشتو

 !آخٌ چتٌ بگَ کنی؟ نی يهچین چرا خب_ 

 :گفت تَلدم کیک بٌ نگايی با ٍ کرد آٍیزٍن رٍ اش لَچٌ ٍ لب

 .بخَرم االن يهین رٍ کیک اٍن کل کردم يَس_ 

 صدای با کردم درک رٍ اش جهلٌ اینکٌ از بعد ٍ شدم خیرى صَرتش بٌ نبًَت ٍ نات جانیٌ چند
 .زدم قًقًٌ بلندی
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 بٌ کردم شرٍع ٍ ٍسط رفتو دست بٌ چاقَ سپیرا، اشارى با ٍ شد پخش کٌ جدیدی آينگ با
 .رقصیدن

 .انداخت سایٌ رٍم نَر رقص ٍ شد خانَش برقا

 شد نی نزدیک بًش ذرى ذرى ٍ بَد تَلدم کیک بٌ چشهش ندام کٌ سحر دیدن با دقیقٌ چند از بعد
 .رفتو کیکو سهت بٌ بَد نعهَل حد کٌ چیزی از تر سریع ٍ ندٍنستو جایز رٍ نَندن

 .شدن نزدیک نیز بٌ يهٌ کنٌ رٍشن رٍ برقی کسی اینکٌ بدٍن ٍ شد بلند يهٌ خندى حرکتو این با

 نبارک تَلدت بازی، ادا ٍ خندى کلی با صدا یک يهٌ جایگايو تَ نشستن با ٍ کردن کو رٍ نَزیک
 .برام خَندن

 .داد جا دستو تَ رٍ چاقَ بعد ٍ زد تشر يهٌ بٌ حرص با سحر

 رٍ چاقَ سپیرا اشارى با. خندیدن نی بًش ریز ریز ٍ بَدن شدى کاراش علت نتَجٌ بیش ٍ کو يهٌ
 دستاشَن ٍ جیغ کیک، تَی چاقَ نشستن با ٍ کردم نزدیک کیک بٌ ذرى ذرى بعد ٍ گرفتو باال کهی
 .خریدم جَن بٌ رٍ

 تا بردن آشپزخَنٌ سهت بٌ رٍ کیک سحر ٍ ساحل. شدم خیرى بًشَن ٍ کردم بلند رٍ سرم لبخند با
 بشٌ کو بدم گرنای از کهی تا خَردم آب کهی اینکٌ از بعد نن ٍ بریزن نخصَص يای ظرف تَ

 .دٍختو بَدن رسیدن نشغَل کٌ يایی زٍج بٌ رٍ نگايو

 بٌ رٍ سرم کنارم کسی نشستن با. زد بیرٍن خَنٌ از دست بٌ گَشی کٌ کردم دنبال رٍ سپًر چشو با
 .چرخَندم سهتش

 گرانی؟ شَير خَاير چطَری_ 

 :زدم لب ٍ کردم نگايش چپ چپ

 .نچسبَنا نن داداش بٌ  رٍ خَدت الکی! لطفا باش سنگین_ 
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 گرفت دستو از نحکهی نیشگَن حرص با بعد ٍ دٍخت صَرتو بٌ رٍ نگايش شدى گرد چشهای با
 .بشٌ بلند جیغو شد باعخ کٌ

 .چسبَنٌ نی نن بٌ رٍ خَدش الکی يی کٌ تَئٌ داداش این_ 

 :گفتو نالیدم نی رٍ دستو کٌ يهَنطَر ٍ کردم نگايش چپ چپ

 .بَدی کردى پنًَن ازم رٍ نَضَعی چنین ندت اینًهٌ کٌ نضخرفی خیلی تهنا، ٍلی! نشخصـــٌ_ 

 .داد تکیٌ راستش سهت شَنٌ بٌ رٍ سرش ٍ نشست لبش رٍ لبخندی

 .شد جدی چیز يهٌ الکی الکی یًَ. بَد سادى زدن حرف یٌ. نبَد نشخص چیزی اٍایل اٍن آخٌ_ 

 :گفتو ٍ دٍختو چشهاش بٌ رٍ نگايو لبخند با

 دارى؟ دٍستت بیشتر اٍن یا داری دٍستش بیشتر تَ_ 

 :گفت ٍ کرد کج ابرٍ

 کنی؟ دخالت نا خصَصی نسائل تَ دادى اجازى بًت کی  _

 .دادم تکَن بازیاش دیٍَنٌ برای تاسف از سری ٍ خندیدم

 

 رٍ دستاش کٌ يهَنطَر باز نیش با بعد، ٍ دٍخت جهعیت بٌ رٍ نگايش ٍ کرد نازک چشهی پشت
 :خَند آينگ با داد نی تکَن ضرب با

 ...بابا جــــَن ببین بدنَ. اٍفـــــــــ_ 

 بٌ ٍ گذشت نی سالن ٍسط از کرشهٌ ٍ ناز با کٌ سَدایی بٌ رسیدن با ٍ کردم دنبال رٍ نگايش
 .سپًر سهت کشید پر ناخَاستٌ ذينو رفت نی سالن خرٍجی سهت
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 ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام

 

 .برداشتو قدم ٍرٍدی سهت بٌ بدم، کرد نی صدام ندام کٌ تهنایی بٌ جَابی اینکٌ بدٍن

 .برگشتو عقب بٌ پشت، از دستو شدن کشیدى با کٌ بَد نهَندى رسیدنو بٌ چیزی

 :گفت عهیقی لبخند با بعد ٍ انداخت صَرتو بٌ نگايی انیرعلی

 بانَ؟ دی نی رٍ رقص دٍر یٌ افتخار_ 

 .دٍختو ٍرٍدی بٌ ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو ناارٍم

 :گفتو بَد نشخص بَدنش نصنَعی کٌ لبخندی با ٍ کشیدم بیرٍن دستش از رٍ دستو

 ...بعد. دارم کَچیک کار یٌ االن_ 

 دستای بدى، بًو حرفی نًلت اینکٌ بدٍن ٍ کشَند جایگاى سهت بٌ رٍ نن بشٌ، تهَم حرفو نذاشت
 .داد تکیٌ خَدش يای شَنٌ بٌ رٍ نن

 

 ••• سپًر# •••

 

 سینٌ بٌ سینٌ سَدا با کٌ برگردم جشن داخل بٌ تا برگشتو ٍ کردم لٌ کفشو زیر رٍ سیگارم فیلتر
 .شدم

 کنٌ نرتب رٍ لباسو یقٌ کرد نی دراز دست کٌ يهَنطَر ٍ کشید باال صَرتو تا کفشام از رٍ نگايش
 :گفت
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 !شدی تر تیپ خَش قدیو از_ 

 .فشردم يام پنجٌ تَ نحکو رٍ نچش ٍ قاپیدم يَا تَ رٍ دستش

 :غریدم شدى چفت دندٍنای بین از

 نیَفتٌ؟ نحست قیافٌ بٌ چشهو نشد قرار نگٌ_ 

 يای اخو با ٍ شد بیخیال بنابراین. نبَد نَفق خیلی انا بکشٌ بیرٍن دستو از رٍ دستش کرد سعی
 :گفت ٍ کشید دندٍن بٌ رٍ رنگش قرنز لبای دريو،

 .کن ٍلش گرفت، درد دستو_ 

 :گفتو کردم نی نشدنش بلند برای زیادی تالش کٌ صدایی با ٍ کردم ٍارد دستش بٌ ای دیگٌ فشار

 تا نیستو عاشقت قدیو نحل دیگٌ شٌ؟ نی چی کٌ دٍنی نی بخَرى پرم بٌ پرت. دختر نرٍ ٍر نن با_ 
 حالیتٌ؟. تری غریبٌ برام يو غریبٌ یٌ از تَ ٍ ام دیگٌ سپًر یٌ االن نن. ببخشو رٍ کردی کٌ يرکاری

 :زد لب انگیزی ٍسَسٌ لحن با ٍ چسبَند بًو کانل رٍ خَدش

 .عزیزم دارم دٍست يو جدیدت ٍرژن ای؟ دیگٌ سپًر یٌ_ 

 .برى عقب بٌ قدم چند شد باعخ کٌ کردم ٍل ضرب با رٍ دستاش ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :گفتو بَدم دٍختٌ زنین بٌ رٍ چشهو کٌ حالی در ٍ کشیدم نَيام بین دستی

 پیدات انیرعلی تخت تَ ٍ بَدی نن فاب کٌ ای لحظٌ اٍن از االن حتی. تری ننفَر برام يهیشٌ از_ 
 !تری برانگیز تًَع يو کردم

 بٌ نتفکری حالت ٍ انداخت اش شدى نانیکَر ناخَنای بٌ نگايی بیاد ابرٍش بٌ خو اینکٌ بدٍن
 .گرفت صَرتش

 :کرد زنزنٌ ارٍنی لحن با
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 شی؟ نی نتنفر قدر يهین ازش دیدی انیرعلی زیرخَاب يو رٍ یگانٌ ٍقتی یعنی_ 

 نطهئن. گرفت فرا رٍ ٍجَدم سرتاسر خشو اش، جهلٌ درک با ذرى ذرى ٍ شدم خیرى صَرتش بٌ نات
 .شدى نهایان عادی حالت از بیش پیشَنیو يای رگ ٍ شدى سرخ صَرتو کٌ بَدم

 .نکنو خَرد دينش تَ رٍ سفیدش دست یٌ يای دندٍن تا کردم نشت رٍ دستام

 .کشیدنشَن ٍ فشردم دستو تَ پشت از رٍ بلندش بلَند نَيای ٍ شدم نزدیک بًش حال این با

 رٍ نَياش نن انا بکشٌ بیرٍن دستو حصار از نَياشَ کرد سعی ٍ کشید عقب رٍ سرش جیغ با
 .کشیدم پیش از بیش

 :زدم فریاد باشو داشتٌ رٍ صدام اختیار اینکٌ بدٍن ٍ کردم نزدیک صَرتش بٌ رٍ صَرتو

 خَدت عین رٍ دختر اٍن داشتی، شیشٌ خَردى. بَد خراب جنست تَ. نبین خَدت عین رٍ یگانٌ_ 
 !نبیـــــن فًهیدی؟ نبیـــن،. نبین يرزپرٍن

 

 .نبَد نًو ٍاقعا. نبَد نًو انا بَد شدى جلب بًهَن نفر چند تَجٌ آخرم فریاد با

 .کنن خراب خَنٌ خَدش عین يهٌ کرد نی فکر کٌ بَد احهق دخترى این تٌ ٍ سر بی حرفای نًو

 .زدم قدم رٍ حیاط عرض ٍ طَل حرص با ٍ کشیدم نَيام بٌ دستی

 بٌ ٍ گذشتو کنارش از بکنو بًش تَجًی کَچکترین اینکٌ بدٍن شدم، آرٍم کٌ دقیقٌ چند از بعد
 .برداشتو قدم ٍرٍدی سهت

 .کردم باز رٍ در ٍ گذشتو يا پلٌ از

 نیَن از ٍ کردم بسندى کَتايی اخو بٌ حال این با آٍرد نی درد بٌ رٍ سرم نَزیک بلند صدای
 .گذشتو جهعیت
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 انا دٍختو دٍستاش بقیٌ ٍ سحر ٍ تهنا بٌ رٍ نگايو. بَد خالی انا برم جایگايش سهت بٌ خَاستو
 .نبَد يو اٍنا کنار

 یٌ بکنو نحتَاش بٌ تَجًی اینکٌ بدٍن ٍ برداشتو کَچیک نسبتا جام یٌ دستو کنار بار نیز از کالفٌ
 .باال دادم نفس

 .شدى سرخ چشهام بَدم نطهئن ٍ کرد نی درد سرم

 از چشهاش ٍ بَد شدى خیرى نن بٌ. کردم دقیق رٍش رٍ نگايو نضطربش نگاى ٍ انیر دیدن با
 .زد نی دٍ دٍ نگرانی

 .کرد عَض رٍ نگايش نسیر ٍ کشید نَياش بٌ دستی کٌ دادم تکَن چیٌ نعنی بٌ سری

. نَندم نات ای لحظٌ انیرعلی، بغل تَ یگانٌ دیدن با ٍ رفت چشهاش نسیر سهت نگايو ناخَاستٌ
 ...باشٌ تپیدى قلبو لحظٌ اٍن تَ کٌ دارم شک حتی

 .شد پررنگ سرم تَ سَدا حرفای ناخَاستٌ افتاد یگانٌ کهر دٍر انیرعلی دست حلقٌ بٌ کٌ نگايو

 .رفتو سهتشَن بٌ بلند يای قدم با کنو تَجٌ شکستنش بٌ اینکٌ بدٍن ٍ کردم ٍل رٍ خالی جام

 يرکاری ذارم نهی دیگٌ. نٌ دیگٌ انا بَدن آشنا برام زیادی يا صحنٌ این. شد نرٍر سرم تَ چیز يهٌ
 .نخَاد خَدش اگر حتی ننٌ، نال یگانٌ. بخندن ریشو بٌ تًش ٍ بکنن خَاستن کٌ

 بغلش از رٍ یگانٌ کنو نگاى صَرتش بٌ اینکٌ بدٍن ٍ کشیدم رٍ انیرعلی بازٍی بًشَن رسیدن با
 .کشیدم بیرٍن

 :گفت ای بانزى لحن با ٍ دٍخت نن بٌ رٍ نگايش گرد چشهای با یگانٌ

 سپًر؟! عٌ_ 

 .بستو رٍ دينش غلیظی اخو با
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 بغلو تَ رٍ یگانٌ خَدم بار این ٍ دیگٌ سهت یٌ بٌ دادم يلش ٍ گذاشتو انیرعلی کهر رٍی رٍ دستو
 .فشردم

 کسی گردن دٍر پیش دقیقٌ چند تا کٌ رٍ دستایی این خَاست نی دلو. فشردم دستو تَ رٍ دستاش
 .بشکنو رٍ بَد شدى حلقٌ نن غیر

 نًو برام چیزا این حال این با نکنیو تَجٌ جلب کٌ بَد شلَغ اٍنقدری جایگاى ٍ بَدن خانَش برقا
 .نبَدن

 :گفت درد با ٍ گزید لب کٌ آٍردم فشار ظریفش نچ بٌ چقدر دٍنو نهی

 !دستو کنی؟ نی چیکار سپًر_ 

 .انداختو کهرش دٍر رٍ دستو حلقٌ اینبار ٍ کردم ٍل رٍ دستاش

 !کنو شرٍع باید کجا از دقیقا کٌ کردم فکر این بٌ ٍ شدم خیرى صَرتش بٌ سکَت تَ

 .کرد نزدیک بًو رٍ سرش نگرانی با ٍ اٍند حرف بٌ خَدش حال این با

 ...انا دنبالت بیام خَاستو افتاد؟ اتفاقی بیرٍن اٍن شدى؟ اینطَری قیافت چرا سپًر؟ خَبی_ 

 :گفتو حرص با ٍ کردم قطع رٍ حرفش

 نٌ؟. انیرعلی بغل تَ بندازی رٍ خَدت ٍ کنی استفادى نن نبَد از دادی ترجیح انا_ 

 .شد خیرى صَرتو بٌ سکَت تَ جانیٌ چند

ٌ   سهت   بٌ ٍ کشیدم رٍ دستش کنو، تحهل این از بیشتر نداشتو طاقت  .رفتو پذیرایی دیگ

 .بًش چسبیدم ٍ کَبَندنش سالن تٌ يای ستَن از یکی بٌ نحکو

 :غریدم شدى کلید دندٍنای بین از حرص با ٍ زدم گَشش پشت رٍ رنگش خَش ٍ بلند نَيای
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 گذشت؟ خَش بغلش تَ_ 

 بدتر انا کنٌ جدا خَدش از رٍ نن تا فشرد ام سینٌ قفسٌ بٌ رٍ دستاش ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش
 :غریدم ٍ چسبیدم بًش

 بًت؟ گذرى نهی خَش بغلو تَ ننَ؟ خَای نهی چیٌ؟_ 

 :گفت عصبی ٍ انداخت پایین رٍ دستاش

 چیٌ؟ حرفا این گی؟ نی داری چی نعلَنٌ_ 

 :گفتو حرفش بٌ تَجٌ بدٍن

 نچرخی؟ پسرى این دٍر نشد قرار نگٌ_ 

 :گفت آرٍم ٍ شد نالَن اش قیافٌ

 اعصابت اینجَری کٌ گذشتٌ بًت بیرٍن اٍن چی کنی؟ نهی باٍرم چرا. خدا بٌ سهتش نرفتو نن_ 
 حالت؟ اینٌ کٌ خَردی چی سرخٌ؟ اینقدر چشهت چرا ریختٌ؟ بًو رٍ

 .بستو رٍ چشهام ٍ دادم تکیٌ سرش پشت ستَن بٌ رٍ دستو

 .کرد صدام آرٍم ٍ گذاشت بازٍيام رٍی رٍ دستش اینبار

 .نشستو ترینش نزدیک رٍ رفتو يا کاناپٌ سهت بٌ ٍ گرفتو فاصلٌ ازش بدم رٍ جَابش اینکٌ بدٍن

 .کردم نرٍر رٍ چیز يهٌ دیگٌ دٍر یٌ ٍ دادم تکیٌ پشتیش بٌ رٍ سرم

 ...احهق نن ٍ بَدن نقشٌ اینا

 .کردم باز رٍ چشهام ٍ گرفتو دستام بین رٍ سرم

 .بَد ایستادى رٍم بٌ رٍ نگران کٌ افتاد یگانٌ بٌ نگايو
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 .بغلو تَ بیاد تا کردم باز يو از رٍ دستام ٍ زدم رٍش بٌ ای خستٌ لبخند

 .غلط چی ٍ درستٌ چی دٍنستو نهی کٌ بَدم درنَندى اٍنقدری

 ٍ اٍند سهتو بٌ داشتن، فاصلٌ ازنَن کٌ جهعیتی بٌ کَتايی نگاى با ٍ پاشید رٍم بٌ لبخندی
 .کرد جا بغلو تَ رٍ خَدش

 .کشیدم عهیقی نفس ٍ کردم حلقٌ دٍرش رٍ دستام

 :کردم زنزنٌ خشداری صدای با ٍ دادم تکیٌ بَد ام سینٌ رٍی کٌ سرش بٌ رٍ ام چَنٌ

 شٌ؟ نی چی نباشی اگر کٌ دٍنی نی_ 

 :گفت ٍ گذاشت قلبو رٍی رٍ دستش

 رٍ کسی باید چرا برم؟ چرا زندگیش؟ از شٌ نی دٍر آدم نگٌ کنی؟ نی اذیت رٍ خَدت اینقدر چرا_ 
 بدم؟ دست از رٍ دارم دٍستش ٍ دارى دٍستو اینقدر کٌ

 .بَسیدم رٍ سرش ٍ دادم قَرت رٍ بغضو

 

 .کردم بغض نن. بغض آرى

 یٌ از دیگٌ، جدایی یٌ از شد خو کهرم. نشست سرم تَ کٌ فکرایی تصَر از انرٍز شد خو کهرم نن
 .دیگٌ داغ

... نٌ یا... برم خَدم کٌ کرد کاری. آٍرد سرم رٍ عینش سرنَشت انا نهَنو، تنًا کٌ گرفتو قَل نن
 !برم بشو نجبَر کٌ کرد کاری
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 شتاب با یگانٌ. اٍندم خَدم بٌ ازنَن، کهی فاصلٌ تَ سپیرا صدای با کٌ بَدم خَدم يَای ٍ حال تَ
 .چرخید سپیرا سهت بٌ نگايو نن ٍ پرید بیرٍن بغلو تَ از

 شدم؟ نزاحو! عجـــب_ 

 :پرسیدم پَکر ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام

 کنی؟ نی فکر چی خَدت_ 

 .نشست کناری نبل رٍی بیارى، خَدش رٍی بٌ اینکٌ بدٍن ٍ خندید

 :گفت خندى با ٍ چرخَند یگانٌ ٍ نن بین رٍ نگايش

 .ذاریو نی تنًاتَن بعدش کنید، تحهلهَن دیگٌ یکو_ 

 :گفتو خستگی با ٍ نشَندم لبو کنج کجی لبخند

 .کنید نی خَشحالهَن_ 

 .بشٌ تر پررنگ لبو رٍ خندى شد باعخ یگانٌ گَنٌ اعتراض صدای

 .بشٌ کو سرم درد از کهی شاید تا بستو رٍ چشهام ٍ دادم تکیٌ پشتی بٌ رٍ سرم

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 ٍ جهع نشغَل دخترا يهراى بٌ خَدم بعد ٍ کنٌ استراحت کهی تا فرستادم رٍ سپًر نًهَنا، رفتن با
 .شدم خَنٌ کردن جَر
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 گاى يای سردرد کٌ بَد سپًری درگیر فکرم نن ٍ بَدن بازی نشغَل صدا ٍ سر کلی با حیاط تَ پسرا
 .شدى زیاد بیگايش ٍ

 .رفتو باال يا پلٌ از تَجٌ، جلب بدٍن ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .کردم باز رٍ در ارٍم ٍ رسَندم اتاقو بٌ رٍ خَدم

 .دٍختو سپًر خَاب غرق صَرت بٌ رٍ نگايو ٍ رفتو تخت سهت بٌ. بَد تاریک اتاق

 .شد نی پایین ٍ باال خاصی ریتو با اش سینٌ قفسٌ ٍ بَد ریختٌ پیشَنیش رٍی نَياش

 کشیدم اش نردٍنٌ ٍ بزرگ دستای رٍی رٍ دستو. نشستو تخت رٍی کنارش ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی
 .شد کشیدى سرش باالی بٌ نگايو ، گَشیش صفحٌ شدن رٍشن با کٌ بَدم خَدم يَای  حال تَ ٍ

 .گرفتو دستو تَ رٍ گَشی ٍ کردم دراز دست ناخَاستٌ

 رٍ گَشی خَاستو شدنش قطع با. نبَد آشنا انا کردم نرٍرش لب زیر بار یٌ. بَد نشدى سیَ شهارى
 .افتاد گَشی رٍ شهارى يهَن از اس ام اس یٌ ٍ لرزید دستو تَ گَشی کٌ سرجاش برگردٍنو

 "شدى تنگ قشنگت صدای برای دلو يو کَتاى ندت يهین تَ دی؟ نهی رٍ جَابو عزیزم؟" 

 .شدم خیرى گَشی صفحٌ بٌ نبًَت ٍ نات

 نحتَای با پیانی تا شدم ننتظر دقیقٌ چند يو بعدش حتی. کردم زنزنٌ لب زیر رٍ جهلٌ بار چند
 .نبَد کٌ نبَد خبری انا کنو دریافت شدى اشتباى اینکٌ

 .کنو فکر نحبت ٍ باشو نسلط خَدم بٌ کردم سعی

 باشٌ، طرفداراش از یکی شاید

 .شدى اشتبايی ٍاقعا يو شاید یا
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 تیکٌ یٌ رٍی رٍ شهارى بشٌ، خانَش گَشی صفحٌ اینکٌ از قبل عهیقی نفس با ٍ دادم تکَن سری
 .انداختو بَد تَالت نیز کنار کٌ کیفو تَی ٍ نَشتو کاغذ

 .اٍندم پایین يا پلٌ از ارٍم ٍ انداختو سپًر بٌ يو رٍ نگايو اخرین

 پیش دقیقٌ چند نَضَع از رٍ حَاسو سام با کردن بازی با کردم سعی ٍ رسَندم يا بچٌ بٌ رٍ خَدم
 .کنو پرت

 .شد کشیدى سهت اٍن بٌ نگايو يا، پلٌ رٍی نحکهی يای قدم شنیدن با ساعت، یک حدٍد از بعد

 يو نن ٍ حیاط تَ بَدن رفتٌ يا بچٌ کٌ بَد ای دقیقٌ چند. اٍند سهتو بٌ افتاد، نن بٌ نگايش تا
 .بَدم خَابَندى بغلو تَ رٍ سام

 خو رٍ سرش ٍ داد تکیٌ نبل بٌ رٍ دستاش ٍ شد نزدیکو يا نبل پشت از  دید، نناسب رٍ فرصت تا
 .صَرتو تَ کرد

 :پرسید شیطنت با ٍ بَسید رٍ لپو نحکو

 خَدم؟ خانَم احَال_ 

 خَدش بٌ نصنَعی جنبٌ کردم نی سعی کٌ لبخندی با. ببرم خاطر از رٍ اتاق تَی ناجرای کردم سعی
 :گفتو نگیرى

 !خَبو_ 

 يای گَنٌ لهس با ٍ داد تکیٌ نبل بٌ ٍ کرد رد پشتو از رٍ دستش. نشست کنارم ٍ زد دٍر رٍ نبل
 :گفت سام نرم

 !سگ تَلٌ این خَشکلٌ چٌ_ 
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 کٌ بَسید رٍ ياش گَنٌ نحکو ٍ شد خو. دٍختو سام خَاب غرق صَرت بٌ رٍ نگايو ٍ خندیدم
 .شد بلند اعتراضو صدای

 .نکن بیدارش خَابیدى، تازى_ 

 .گذاشت کنارنَن نفرى دٍ نبل رٍی ٍ گرفت بغلو از احتیاط با رٍ بچٌ ٍ انداخت باال شَنٌ

 .نشست نبل رٍی کنارم ٍ نن سهت برگشت دٍبارى خَدش

 .شدم ننصرف انا بزنو حرف پیش دقیقٌ چند ناجرای از کردم باز لب

 .بستو رٍ چشهام ٍ دادم تکیٌ ياش شَنٌ بٌ رٍ سرم

 :گفت ٍ نشَند نَيام رٍی ای بَسٌ

 نن؟ فسقلی چیشدى_ 

 :زدم لب آرٍم ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .ام خستٌ کهی فقط_ 

 .بکشو دراز کٌ کرد نجبَرم ٍ داد تکیٌ پاياش بٌ رٍ سرم ٍ گرفت فاصلٌ ازم کهی حرفو، این با

 .نشٌ تهَم يیچَقت لحظٌ این کردم ارزٍ نن ٍ داد سر نَيام بین رٍ دستش

 

____ 

 

 کرد نی نگايو چپ چپ ٍ بَد ایستادى در کنار سینٌ بٌ دست کٌ سپًر سهت بٌ ٍ پَشیدم رٍ نانتَم
 .چرخیدم
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 :گفت حرص با دید خَدش نتَجٌ رٍ نگايو تا

 .دیگٌ يهینجا بهَنیو نریو؟ شٌ نهی حاال_ 

 .ایستادم جلَش ٍ رفتو سهتش بٌ لبخند با

. کنیو نتَجٌ رٍ يا خانَادى فعال نیست قرار کٌ نا. عزیزم شٌ نی بد خیلی نریو نا برن يهٌ االن_ 
 درستٌ؟

 .بغلش تَ انداخت رٍ نن حرکت یٌ با ٍ گرفت رٍ دستو کالفٌ ٍ کشید نَياش بین دستی

 :گفت تخص ٍ داد تکیٌ يام شَنٌ بٌ رٍ سرش

 با حسابی ٍ درست ٍقتٌ چند دٍنی نی. باشی خَدم بغل تَ انشب خَاست نی دلو نن خب_ 
 نچلَندم؟ بغلو تَ رٍ تَ راحت خیال

 گرفتو رٍ دستش سپیرا، نکرر زدنای صدا نقابل در ٍ نشَندم ياش گَنٌ رٍ نحکهی بَسٌ ٍ خندیدم
 .کشَندنش پایین طبقٌ سهت بٌ ٍ

 پرحرص صدای کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب ٍ داد سر بلندی خندى سپًر دنق قیافٌ دیدن با سپیرا
 .شد نانع سپًر

 .سپیرا نزدیا زدی حرف خدا بٌ_ 

 از ٍ انداخت دٍشش رٍ رٍ کیفش بعد ٍ کشید رٍ دينش زیپ نهایشی حالت با ٍ خندید سپیرا
 .رفت بیرٍن خَنٌ

 نی دنبالش چشو با کٌ ننی بٌ در، بٌ ای اشارى با ٍ برداشت کانتر رٍی از رٍ گَشیش ٍ سَیچ سپًر
 :گفت کردم

 !بانَ بفرنایید_ 
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 .رفتیو ناشین سهت بٌ کردیو، قفل درارٍ اینکٌ از بعد ٍ رفتو در سهت بٌ

 ٍ نا سهت برگشت حرص با دیدنشَن نحض بٌ شایان. رفتن شایان ناشین سهت بٌ تسها ٍ سپیرا
 :زد لب سپًر بٌ خطاب

 اخٌ؟ چــــرا! بشید تنًا دٍتا شها کنن نی کاری يهٌ اٍنَقت تهناییو ٍ نن جهع، نانزد  ! بهیری_ 

 .شد بلند نَن يهٌ خندى حرفاش این با

 :گفت قبل از تر حرصی انا شایان

 برید يا بچٌ. باشٌ تنًا تَ با خَايرم خَاد نهی دلو نن اینطَرى کٌ حاال اصال. نخندید. اقا نخندید_ 
 .اٍنا ناشین تَ

 :زد لب شیطنت با تسها ٍ خندید سپیرا

 !بايات بذارم تنًا رٍ خَايرم ندارم خَش ننو اتفاقا اینجَریاست؟_ 

 .کرد پر رٍ حیاط کل بقیٌ ٍ نن خندى صدای ٍ شد خیرى تسها بٌ ٍاج ٍ ياج شایان

 :گفت ای بانزى لحن با ٍ کرد قطع رٍ اش خندى سپًر

 !نَکــرتو ندارى گلٌ دارى عَض کٌ چیزی_ 

 چفت يو بٌ يای دندٍن بین از. گرفت رٍ ازنَن حرص با ٍ داد سپًر تحَیل ای غرى چشو شایان
 :گفت تسها بٌ خطاب شدى

 !خَدت ببین بیا خَايرتَ، خَرم نهی! تشن غَل بشین بیا_ 

 .برداشت قدم شایان ناشین سهت بٌ کرد زنزنٌ سپیرا گَش زیر چیزی اینکٌ از بعد ٍ خندید تسها

 .شد جاگیر عقب يای صندلی رٍ نجلسی ٍ شیک خیلی ٍ اٍند نا سهت بٌ باز نیش با يو سپیرا
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 بٌ رٍ ناشین جانیٌ چند از بعد ٍ نگفت چیزی انا کرد نگايش چپ چپ سپًر ٍ خندیدم ریز ریز نن
 .آٍرد در حرکت

 .سرنَن بٌ بَد زدى خاتَن ٍیالی بٌ رفتن تازى نا ٍ بَد شب دى ساعت

 ریز يای خندى ٍ سپًر حرصی يای نفس جز ٍ نیَفتاد خاصی اتفاق ٍ نشد زدى خاصی حرف راى تَ
 .رسید نهی گَش بٌ ای دیگٌ صدای سپیرا ریز

 خَنٌ، بٌ ٍرٍدنَن با. بردن پارکینگ بٌ رٍ ناشین يو پسرا ٍ شدیو پیادى خاتَن، ٍیالی بٌ رسیدن با
 .شد کشیدى سهتهَن بٌ يهٌ نگاى

. زنعهَ ٍ عهَ ٍ خاتَن بعد ٍ گفتن تبریک رٍ تَلدم ٍ اٍندن سهتو بٌ بابا ٍ نانان يهٌ از اٍل
 !ٍاقعا بًتر چٌ ٍ ندیدم رٍ عهٌ چرخَندم چشو يرچقدر

 .پایین رفتیو لباس، تعَیض از بعد ٍ رفتیو اتاقا سهت بٌ سپیرا ٍ تهنا با

 .برداشتو رٍ ظرفش داخل شدى نصف يای سیب از تیکٌ یٌ ٍ نشستو نانان کنار

 :گفت ٍ کرد نزى نزى رٍ فنجَنش داخل چای از کهی زنعهَ

  عزیزدلو؟ گذشت خَش تَلد_ 

 .دادم تکَن نحبت نشَنٌ بٌ سری ٍ زدم لبخندی

 .خالی جاتَن. زنعهَ بلٌ_ 

 :زد لب ٍ خندید

 !نریز زبَن الکی. نبَد خالی جٍَنا شها جهع تَ نا جای يو يیچ_ 

 :گفتو شیطنت با ٍ خندیدم

 !گید؟ نی اینطَر کٌ چندسالتَنٌ شها نگٌ! حرفَ این نگید_ 
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 .نَند نصفٌ حرفش خاتَن، اٍندن با انا بگٌ چیری کرد باز لب ٍ خندید

 .نشست کنارم ٍ اٍند سهتو بٌ قدیهی نسبتا چَبی جعبٌ یٌ با خاتَن

 يهَن با نقدنٌ، بدٍن کٌ کشَندم صَرتش بٌ رٍ نگايو بعد ٍ دٍختو چشو جعبٌ بٌ کنجکاٍی با
 :گفت يهیشگیش غرٍر

 ازت اجری انا کنٌ پیدا رٍ تَ تا زد دری ير بٌ پدربزرگت شدنت، گو از بعد. بَدی شايرخ دردٍنٌ تَ_ 
 قرارى کٌ دٍنست نی انگار. برات خرید نی کادٍ یٌ تَلدت، رٍز يهیشٌ سال، اٍن از بعد. نبَد کٌ نبَد
 .برگردی رٍزی یٌ

 :داد ادانٌ ٍ گرفت سهتو بٌ رٍ جعبٌ

 .کنی پیدا پدربزرگت از زیادی يای یادگاری تَنی نی جعبٌ این تَ_ 

 .چرخَندم تَش تعجب کهی ٍ ذٍق با رٍ نگايو ٍ کردم باز رٍ درش ٍ گرفتو ازش رٍ جعبٌ

 :گفت ٍ کشید بیرٍن سبز نگین با درشت گردنبند یٌ خاتَن

 گرفت نی سپیرا برای کٌ سَغاتی ير يهیشٌ رسو بٌ شايرخ. دارى يو سپیرا رٍ گردنبند این جفت_ 
 .گرفت نی يو تَ برای رٍ

 ...حاال انا بَدم شنیدى زیاد ندیدى، پدربزرگ این خَبیای از. نشست لبو کنج لبخندی

 

 .اٍندم خَدم بٌ شایان، صدای با

 !بدى شانس خدا_ 

 :زد لب ٍ انداخت بًش نگايی نیو خاتَن

 !کنٌ نهی حسادت خَايرش بٌ کٌ ادم پسر، نریز زبَن_ 
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 .کرد زنزنٌ چیزی لب زیر ٍ کشید گردنش بٌ دستی شایان

 رٍش تهنا کٌ ای نفرى دٍ نبل سهت بٌ کرد، سالم يهٌ با اینکٌ از بعد ٍ رفت عهَ ٍ بابا سهت بٌ
 .کرد باز رٍ نیشش شایان رٍی بٌ ٍ انداخت تهنا کنار رٍ خَدش زٍدتر سپیرا انا کرد پرٍاز بَد نشستٌ

 .گرفت جا نانان کنار کالفٌ يو شایان ٍ خندیدیو آرٍم تهنا ٍ نن

 .داد دستو بٌ کَچیک جعبٌ یٌ ٍ اٍند سهتو بٌ بابا شد، بلند کنارم از خاتَن اینکٌ از بعد

 .پیچید گَشو تَ صداش ٍ دٍختو چشو رنگش خَش چشهای بٌ

 .دخترگلو بیاد خَشت ازش انیدٍارم_ 

 کردنش، باز نحض بٌ انا گرفتو ازش رٍ جعبٌ گردنبندى یا ٍ دستبند اینکٌ خیال بٌ ٍ زدم لبخندی
 .کشید پر لبو رٍ از لبخند

 .شد رد چشهام جلَی از گذشتٌ تهام ٍ دٍختو چشو جعبٌ داخل سَیچ بٌ بًت با

 .بشینو فرنَن پشت دٍبارى ٍ بکنو حهاقتی چنین بَد نهکن نحال

 :شد رٍشن عهٌ نَتَر کٌ نَندم حالت يهَن تَ چقدر دٍنو نهی

 داری گَايینانٌ. شدى يل ناشین سَیچ دیدن با ننشستٌ، فرنَن پشت حاال تا طفلی! آخی_ 
 عـــــزیزم؟

 خَدم بٌ رٍ نن نتَنست يو عهٌ دار نیش ٍ تٌ ٍ سر بی حرفای کٌ بَدم رفتٌ فرٍ خَدم تَ اٍنقدری
 .بیارى

 .بَد گرفتٌ رٍ دستام ٍ بَد ایستادى کنارم کٌ شدم تهنایی نتَجٌ تازى ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .دلو عزیز کن رفتار عادی. یگانٌ کنن نی نگايت جَری یٌ دارن يهٌ. باش آرٍم_ 
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 شَن، يهٌ کنجکاٍ چشهای نقابل در ٍ کردم بلند رٍ سرم عهیق، نفس یٌ از بعد ٍ دادم تکَن سری
 .بدم جلَى خَشحال رٍ خَدم کردم سعی ٍ زدم لبخندی

 :زدم لب ساختگی خَشحالی با ٍ بَسیدم رٍ بابا گَنٌ ٍ شدم خو

 . جَن بابا نهنَنو_ 

 ٍ داد يدیٌ بًو خَشگل خیلی دار نگین گردنبند یٌ يو عهَ. بَسید رٍ پیشَنیو نتقابال يو بابا
 .گفت تبریک رٍ تَلدم

 رفتن بابايا ٍ نانان بعد ٍ خاتَن اٍل گذشت دٍازدى از کٌ ساعت. نَندیو يهَنجا ای دقیقٌ چند
 .بخَابن کٌ باال طبقٌ

 .بردن پناى ٍیال پشتی حیاط بٌ ٍ زدن جیو بقیٌ چشو از دٍر يو تهنا ٍ شایان

 سپًری ٍ نَندم نن ٍ رفت حهَم سهت بٌ حَلٌ یٌ با تسها ٍ کرد گرم گَشیش با رٍ سرش سپیرا
 .باال بریو نیَندى کسی تا اٍند نی ابرٍ ٍ چشو ندام کٌ

 .شد بلند ضرب یٌ کٌ انداختو نی باال ابرٍ ندام ٍ دٍختو چشهاش بٌ شیطنت با رٍ نگايو

 رفتو کَتايی، بخیر شب از بعد ٍ شدم بلند بزنٌ، حرفی سپیرا جلَی اینکٌ از قبل ٍ بستو رٍ نیشو
 .باال

 .تَ انداخت رٍ خَدش سپًر ٍ شد باز اتاقو در کٌ بَدم کادٍيا زدن دید نشغَل ٍ نشستو تخت رٍ

 :گفت حرص با ٍ ایستاد باالسرم. اٍند سهتو بٌ ٍ کرد قفل رٍ در کٌ کردم نگاى بًش تعجب با

 کنی؟ گَش حرفام بٌ تا دی نی دّقو چرا_ 

 گفتو؛ ای بانزى لحن با ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 نن؟ کی؟_ 
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 بٌ کٌ يهَنطَر ٍ کرد خانَش رٍ برقا ٍ برگشت. نبینو رٍ لبخندش تا کشید لبش گَشٌ بٌ دستی
 .کرد باز رٍ پیراينش يای دکهٌ اٍند، نی سهتو

 سقف بٌ گذاشتو، سرم زیر رٍ دستام اینکٌ از بعد ٍ کشیدم دراز. کردم دراز رٍ پايام ٍ بستو رٍ جعبٌ
 .شدم خیرى

 :زدم لب ٍ کشیدم عهیقی نفس کنارم، سپًر کشیدن دراز با

 سپًر؟_ 

 :گفت آرٍم ٍ سهتو شد خیز نیو

 جانو؟_ 

 :کردم زنزنٌ ٍ بستو رٍ چشهام

 کو نیست قرار اینکٌ از خَشحالو. دارنت اینکٌ از خَشحالو. يستی اینکٌ بابت نرسی. نرسی_ 
 حس يهَن زندگیو، تَ اٍندنت با تَ. بشناستت یکی کٌ بخشٌ لذت خیلی دٍنی؟ نی. ازم بشی
 ای يدیٌ ترین قشنگ تَ. نهنَنو خدا از دارم تَ نحل کَى یٌ اینکٌ از. نن بٌ دادی رٍ بخش لذت

 ...فقط. دادى بًو خدا کٌ يستی

 :زد لب ارٍنی لحن با گَشو کنار ٍ زد کنار رٍ پیشَنیو رٍی شدى پخش نَيای دستاش با

 خانَم؟ چی فقط_ 

 .بیارم زبَن بٌ رٍ ام جهلٌ لرزشی يیچ بدٍن کردم سعی ٍ دادم قَرت رٍ بغضو

 کٌ انگار بری، تَ. شدم سرپا دٍبارى کٌ تَئٌ ٍجَد با نن. ازم نشَ کو. ازت خَام نی قَلی یٌ فقط_ 
 گو؟ نی چی فًهی نی. اصال نیرم نی. رم نی ٍا. شو نی شل باشن، کردى جدا ازم استخَنانَ يهٌ

 :گفت ٍ کشید گَشو کنار عهیقی نفس
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 بذارم؟ تنًا خَدنَ کَچَلَی فرشتٌ قرارى نن کٌ گفتٌ کی_ 

 .شدم ننصرف انا بزنو حرف شهارى اٍن از خَاست نی دلو

 .سهتش چرخیدم ٍ کردم باز رٍ چشهام جاش بٌ

 :گفتو ٍ زدم زل چشهاش بٌ

 .ننٌ زندگی کابَس بزرگترین تَ از جدایی. کنن نی فکر بیشتر ترسن نی ازش کٌ چیزایی بٌ يا آدم_ 

 پیشَنیو رٍ کَتايی بَسٌ. کرد نزدیک خَدش بٌ رٍ سرم ارٍم ٍ گذاشت سرم پشت رٍ دستش
 :گفت ٍ نشَند

 يیچَقت رٍ این. دارم دٍستت عهرم آخر تا نن. آخٌ برم نسخرت کابَسای اٍن ٍ خَدت قربَن_ 
 .يیچَقت. یگانٌ نرى یادت

 .کشَند خَدش رٍی رٍ نن بعد ٍ بَسید رٍ چکید چشهو گَشٌ از کٌ اشکی

 .کنٌ عَض رٍ جَ کرد سعی ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستاش

 

 :زد لب خندى با ٍ کرد يدایت گَشو پشت ٍ کرد بلند صَرتش از رٍ نَيام

 .نبَدیو اینجا االن کاش_ 

 :زدم لب ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 بَدیو؟ کجا پس_ 

 :گفت آرٍم ٍ داد سر يام شَنٌ از رٍ لباسو بند

 .نشنَم رٍ ای دیگٌ چیز صدای تَ، نفسای صدای غیر نحال کٌ جایی یٌ. اینجا غیر جایی ير_ 
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 بٌ چپ چپ ٍ کرد جدا خَدش از رٍ نن کالفٌ کٌ کردم پنًَن گردنش تَ رٍ سرم ٍ زدم خجلی لبخند
 .دٍخت چشو چشهام

 بیشتر دلبریت نیزان يرشب شها. کنو تهَم کارٍ ٍ کنو نطرح جهع تَ رٍ نَضَع زٍدتر يرچٌ باید_ 
 .بشٌ بشٌ، نباید کٌ کاری اخرش ترسو نی. شٌ نی

 .کرد عَض رٍ جايانَن حرکت یٌ با ٍ خندید کٌ پایین انداختو رٍ سرم ٍ خندیدم

 .داد تکیٌ پیشَنیو بٌ رٍ پیشَنیش ٍ صَرتو رٍ شد خو

 .بخَابیو کٌ بدى بَسهَ. بکشی خجالت خَاد نهی حاال_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال ابرٍ شیطنت با

 زٍریٌ؟_ 

 :گفت ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 .بگیرم ازت رٍ حقو زٍر با شو نی نجبَر نکنی عهل ٍظیفت بٌ اگٌ. بلٌ_ 

 :گفتو آرٍم ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 دارم؟ پسرعهَم قبال در ای ٍظیفٌ چٌ نن_ 

 :گفت ای بانزى لحن با ٍ چرخَند حدقٌ تَ رٍ چشهاش

 نی اصال. بخَابی بعد ٍ کنی بَس شَيرتَ شب ير کٌ ٍظیفتٌ انا يیچی، کٌ پسرعهَت قبال در_ 
 !نبرى خَابش نبَسٌ شَيرشَ تا کٌ اٍنیٌ زندگی زن گن

 :گفتو ٍ خندیدم

 دادى؟ فتَایی چنین کی... تازى ننی؟ شَير شها! شَير گی نی خَدت_ 

 



 693                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 االن از دارم. خَدم زن شی نی کٌ باالخرى. تَ جَن ندارى سَز ٍ سَخت ٍلی دارى، زٍد ٍ دیر حاال_ 
 .خب کنو نی آنادت

 حرفیٌ؟. کشیدم زحهتشَ خَدم شخیص شخص... يو فتَا

 :زدم پچ گَشش کنار ٍ انداختو باال ابرٍ

 .نن برم خَدت شخیص شخص قربَن_ 

 .فشرد خَدش بٌ نحکو رٍ نن ٍ خندید

 کن بَسو فقط بری، قربَنو خَام نهی. بانَ ترى باارزش نن برای يرچیزی از دنیا این تَ شها جَن_ 
 .ببرى خَابو تا

 لبش رٍ کَچیک بَس یٌ سریع ٍ آرٍم خیلی ٍ کردم نزدیک سرش بٌ رٍ سرم آرٍم ٍ خندیدم
 .کردم بلند رٍ سرم ٍ نشَندم

 :گفت ای بانزى لحن با ٍ کرد کج رٍ اش لَچٌ ٍ لب

 دقیقا؟ بَد چی این_ 

 :انداختو باال شَنٌ ٍ خندیدم

 .ببخشید بَد، حد يهین در نن تَان_ 

 .نشَند لبو رٍ عهیقی بَسٌ ٍ کرد نزدیک سرم بٌ رٍ سرش ٍ کرد نگايو چپ چپ

 .باال ببر تَانتَ. فسقلی بَس گن نی این بٌ_ 

 .کشید رٍ لپو ٍ گرفت اش خندى کٌ دادم نشَنش رٍ دندٍنام صاف ردیف

 .کرد پرت کنارم رٍ خَدش ٍ شد بلند رٍم از کٌ کشیدم کَتايی خهیازى
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 .نشَند نَيام بٌ ای بَسٌ ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر حالت يهَن تَ رٍ دستش

 دیرى. خانَنو بخَاب_ 

 

____ 

 

 .کردم باز رٍ چشهام اٍند نی پایین از کٌ صدایی ٍ سر صدای با صبح

 ۵:۴۹ ياش عقربٌ کٌ ساعتی بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم. بَد سپًر نبَد شدم نتَجًش کٌ چیزی اٍلین
 .دٍختو چشو دادن نی نشَن رٍ دقیقٌ

 حهَم یٌ يَس صَرتو، ٍ دست شستن از بعد. رفتو سرٍیس سهت بٌ ٍ شدم بلند تخت رٍ از ارٍم
 اٍند، نی پایین از کٌ صدایی سرٍ ٍ بقیٌ گرفتن نظر در بدٍن بنابراین سرم بٌ زد حسابی ٍ درست
 .رفتو اتاق داخل حهَم سهت بٌ ٍ برداشتو رٍ رنگو صَرتی حَلٌ

 .شدم خارج حهَم از پیچ حَلٌ ساعتٌ، یک حهَم یٌ از بعد ٍ کردم پر رٍ ٍان

 نشغَل ٍ کشیدم بیرٍن سفید پیراين یٌ ٍ یخی جین شلَار یٌ ٍ رفتو چهدٍنو سهت بٌ
 .شدم پَشیدنشَن

 

 خشک نشغَل. زدم برق بٌ رٍ سشَار نحَ، آرایش یٌ با ٍ آینٌ سهت رفتو لباسا کردن تن از بعد
 .کرد خانَش رٍ سشَار ٍ نشست دستو رٍ دستی کٌ بَدم نَيام کردن

 انیرعلی، دیدن با دٍختو؛ سرم پشت بٌ آینٌ از رٍ نگايو ٍ کردم بلند رٍ سرم سپًرى اینکٌ خیال بٌ
 .شد جهع لبو رٍ از لبخند
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 :زد لب آرٍم ٍ دٍخت چشهام بٌ رٍ نگايش کٌ سهتش برگشتو

 .داری قشنگی خیلی نَيای_ 

 بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کردم تر زبَن با رٍ لبو. شدم بلند رنگ سفید گرد صندلی رٍی از ٍ زدم لبخندی
 :گفتو حرفش

 .بخیر صبح_ 

 :گفت دستو تَی سشَار بٌ اشارى با ٍ نشست لبش کنج لبخندی

 کنو؟ خشک رٍ نَيات خَای نی_ 

 .نزنٌ سرش بٌ الکی فکرای ٍ اینجا نیاد سپًر تا کردم خدا خدا ٍ انداختو اتاق باز نیهٌ در بٌ نگايی

 :گفتو استرس با ٍ دٍختو انیرعلی رٍشن چشهای بٌ رٍ نگايو

 .پایین برم خَاستو نی شدى، خشک. نهنَنو. نٌ نٌ_ 

 :زد لب آرٍم ٍ گرفت دستش تَی رٍ نَيام از ای دستٌ ٍ انداخت باال ابرٍ

 !خَری نی سرنا. ينَز خیسٌ_ 

 :گفتو رفتو نی اتاق در سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ رفتو عقب

 .پایین رم نی. خَرم نهی نٌ_ 

 .زدم بیرٍن اتاق از باشو، جانبش از حرفی ننتظر اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 .رفتو پایین دٍنٌ دٍنٌ يا پلٌ از بعد، ٍ کشیدم عهیقی نفس
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 دٍر يهٌ. شدم اشپزخَنٌ ٍارد ٍ برداشتو قدم سهت اٍن بٌ. اٍند نی اشپزخَنٌ از يهٌ صدای ٍ سر
 تهنا کنار بعد ٍ گفتو باالیی بلند نسبتا سالم. بَدن صبحانٌ سرٍ نشغَل ٍ بَدن نشستٌ نیز

 .نشستو

 عینکش گرد شیشٌ پشت از لبش، رٍ عهیقی لبخند با بعد ٍ بیارن چای برام تا کرد اشارى خاتَن
 :گفت ٍ انداخت بًو نگايی

 .یاد نی بًت خیلی سفید_ 

 .کردم تشکر ٍ زدم لبخندی

 .خَرد پايام بٌ نیز زیر از ای ضربٌ کٌ بَدم کردنش شیرین نشغَل آٍردن، رٍ چاییو اینکٌ از بعد

 .زدم لبخندی سپًر، پايای دیدن با ٍ انداختو نیز پایین بٌ رٍ نگايو نانحسَس

 نانحسَس ٍ دٍختو اخهَش صَرت بٌ رٍ نگايو. بَد نشستٌ نن رٍیی بٌ رٍ صندلی رٍی درست
 :زد لب آرٍم، کٌ دادم تکَن چیٌ نشَنٌ بٌ سری

 !رٍشن چشهو حهَم؟ رفتی نن بدٍن_ 

 خَردم، چاییو از کهی اینکٌ از بعد ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو. گزیدم لب ٍ کردم گرد رٍ چشهام
 .شدم بلند جام از

 :گفت نًربَنی با زنعهَ ٍ شد کشیدى سهتو بٌ يهٌ نگاى ایستادنو با

 !نخَردی چیزی کٌ ينَز عزیزم؟ شدی بلند چرا_ 

 :زدم لب ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .نهنَن. زنعهَ سیرم_ 

 .ایستادم پذیرایی بزرگ يای پنجرى نقابل ٍ زدم بیرٍن اشپزخَنٌ از کَتايی بااجازى با
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 .رسید نی زنین بٌ درخت درشت ٍ ریز برگای بین از خَرشید سَی کو نَر انا بَد گرفتٌ کهی آسهَن

 .شنیدم سرم پشت از درست رٍ سپًر صدای کٌ بَدم خَدم حال تَ

 .برات کنو خشکش تا باال بریو بیا. خَری نی سرنا نکردی؟ خشک نَياتَ چرا_ 

 :گفتو آرٍم ٍ سهتش برگشتو

 .شٌ نی خشک خَدش. خَاد نهی_ 

 بٌ پشت، از خاتَن صدای با کٌ بَدیو بیرٍن دلباز فضای نحَ دٍ ير. ایستاد کنارم ٍ داد تکَن سری
 .برگشتیو عقب

 .دارم کارت نطالعٌ، اتاق تَ بیا سپًر؟_ 

 سَق خاتَن سهت رٍ چشهام دٍبارى سپًر، بٌ کَتايی نگاى با ٍ انداختو باال تعجب با رٍ ابرٍيام
 .دادم

 .شد کشیدى ای دیگٌ سهت بٌ سرم عهَ صدای با

 افتادى؟ اتفاقی خاتَن؟ شدى چی_ 

 :زد لب سپًر بٌ رٍ بدى، بًش جَابی اینکٌ بدٍن بعد ٍ انداخت عهَ بٌ نگايی نیو خاتَن

 .نذار ننتظرم. باال رم نی_ 

 .رفت باال يا پلٌ از نَن يهٌ زدى بًت نگاى نقابل در خاتَن ٍ داد تکَن سری سپًر

 :زد لب بعد ٍ کشید نَياش بٌ دستی سپًر

 کنو پیدا چیزی یٌ تَنستو شاید اصال. یام نی ننو کن پیدا رٍ جایی یٌ درختا بین حیاط، تَ برٍ تَ_ 
 .بدم یادت نايیگیری بریو تا
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 .کردم زنزنٌ ای باشٌ لب زیر ٍ زدم لبخندی

 يهین از درست بد، اتفاقات يهٌ شد شرٍع ٍ شدم خارج ٍیال از لباسا، يهَن با ننو ٍ باال رفت اٍن
 .دقیقٌ

 

 .برداشتو قدم درختا سهت بٌ تنًا بنابراین ساحل، لب رفتن يا بچٌ

 .چرخیدم خَدم دٍر ٍ کردم باز رٍ دستام ٍ ایستادم بزرگشَن سایٌ زیر

 .شدم نَيام بافتن نشغَل ٍ دادم تکیٌ بزرگ خیلی ٍ قدیهی درخت یٌ بٌ آخر در

 بیشتر يو نن دلشَرى زنان گذر با کٌ دٍنستو نی رٍ این فقط بَد گذشتٌ اٍندنو از چقدر دٍنو نهی
 .شد نی

 .نبَد کٌ نبَد ازش خبری انا بیرٍن بیاد سپًر زٍدتر چٌ ير خَاست نی دلو ٍ بَد شدى تند نفسو

 .دادم تکیٌ بًش رٍ سرم ٍ کردم جهع رٍ زانَيام

 بٌ رٍ نگايو ٍ کردم بلند رٍ سرم پا صدای شنیدن با کٌ نَندم باقی ٍضعیت اٍن تَ چقدر دٍنو نهی
 رٍ نسیرش تعجب با. رفت نی ٍیال اصلی در سهت بٌ بلند يای قدم با ٍ عصبی کٌ دٍختو سپًری
 .کردم دنبال

 نتیجٌ بٌ ریختٌ بًهش حد این تا کٌ گفتٌ بًش چیزی چٌ خاتَن بزنو حدس کردم سعی چقدر ير
 .بپرسو خَدش از ٍ برم گرفتو تصهیو آخر در ٍ نرسیدم خاصی

 .داد ادانٌ رايش بٌ شنَى، نهی رٍ صدام اصال کٌ انگار انا کردم صداش بار چند ٍ شدم بلند جا از

 با کٌ نسیری ٍسط ٍ دٍیدم سهتش بٌ تپید نی بیشتری شدت با قلبو کٌ درحالی ٍ تعجب با
 .بًش رسیدم بَد شدى کشی خط بلند يای درخت
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 زد نی دٍ دٍ صَرتو رٍ چشهاش. شد ام نتَجٌ کٌ بَد لحظٌ اٍن تازى ٍ کشیدم رٍ دستش پشت از
 زنانی عهیق، نفس تا چند از بعد ٍ گذاشتو دردناکو قلب رٍ رٍ دستو. بَد نشخص تَش اشک نو ٍ
 :زدم لب خَشکلش چشهای نقابل در برگشت، عادی حالت بٌ نفسام کٌ

 چرا بًت؟ گفتٌ چی خاتَن شنیدی؟ نهی کردم نی صدات يرچی چرا کجاست؟ حَاست خَبی؟_ 
 .سپًــــر! بزن حرف خب شدى؟ شکلی این چشهات چرا اینجَریٌ؟ حالت

 :کرد زنزنٌ ارٍم ٍ زد زل چشهام بٌ. داد تکَن سری بلندم داد با

 بغلو؟ یای نی_ 

 بَد؟ حالی چٌ دیگٌ این. شدم خیرى صَرتش بٌ ٍاج ٍ ياج

 رٍ خَدم ٍ اٍندم خَدم بٌ اسهَن بلند برق ٍ رعد با. بگو چی دٍنستو نهی ٍ بَد اٍندى بند زبَنو
 .بغلش تَ انداختو

 .فشرد خَدش بٌ نحکو رٍ نن ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستاش

 :گفتو آرٍم ٍ دادم تکیٌ ياش شَنٌ بٌ رٍ سرم

 شدى؟ چی گی نهی_ 

 .کشید بیرٍن بغلش از رٍ نن بعد ٍ کشید عهیقی نفس

 :داد ادانٌ ٍ کرد خاتَن خَنٌ بٌ ای اشارى

 .برٍ_ 

 :پرسیدم باشو کردى اشتباى اینکٌ انید بٌ ٍ چرخَندم صَرتش تَ رٍ نگايو تعجب با

 چی؟_ 

 :زد لب ٍ کشید نَياش بٌ دستی
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 .خَانت نهی دیگٌ. برٍ يهیشٌ برای. برٍ گفتو_ 

 نسخرى ٍ عجیب رفتاريای این ٍ بَد پیچیدى ام سینٌ قفسٌ تَ بدی درد. بَد شدى خشک دينو
 .بَد کردى سردرگو رٍ نن يو سپًر

 خَنٌ نخالف جًت نحکهی تنٌ از بعد ٍ انداخت پایین رٍ سرش دید رٍ نن بًتزدى صَرت ٍقتی
 .کرد حرکت خاتَن

 رفتارای این علت تَنستو نهی کردم نی فکر چقدر ير. دٍختو آسهَن بٌ رٍ نگايو ٍ شد پر چشهام
 ٍ عزیزم ٍ خانَنو يو انرٍز صبح تا حتی کٌ سپًر نحل کسی از يو اٍن. بدم تشخیص رٍ نسخرى
 !افتاد نهی زبَنش از عاشقَنٌ حرفای

 يای قدم با ٍ بَد گذاشتٌ جیبش تَ يهیشٌ نحل رٍ دستاش. شدم خیرى بًش پشت از ٍ برگشتو
 .نیاٍرد طاقت دلو. گرفت نی فاصلٌ سریع

 .گرفتو قرار جلَش ٍ دٍیدم سهتش بٌ

 .کرد نی جبران رٍ يام قدم قدم، بٌ قدم اٍن ٍ رفتو نی عقب عقب نن

 بدٍن برم کجا برم؟ کجا برم؟! ننَ ببین یًَ؟ آخٌ شد چی گی؟ نی چی داری يست نعلَم سپًر؟_ 
 چرا. درٍغٌ کارات این يهٌ بگَ ٍ کن بغلو بیا نٌ؟ بايام کنی نی شَخی داری... دا. نکن اذیتو تَ؟

 يرچی بعد بٌ این از اصال... اص شدی؟ اینجَری کٌ گفتٌ چی خاتَن سپًر؟ شکلیٌ؟ این چشهات
 برٍ؟ گی نی کٌ کردم اذیتت کردم؟ اذیتت. بگی تَ

 :گفت کَتايی نکخ از بعد کٌ دٍختو چشهاش بٌ رٍ ننتظرم نگاى

 حرفات؟ شد تهَم –

 :گفت خاتَن خَنٌ بٌ اشارى با کٌ شدم خیرى بًش سکَت تَ

 .نبینهت يیچَقت دیگٌ کٌ جایی یٌ برٍ. برٍ_ 
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 ایجاد تغییر کهی نتَنست يو بَد پَشَندى رٍ صَرتو کل کٌ اشکام شَری حتی ٍ شد تلخ دينو نزى
 .کنٌ

 کٌ اینی کٌ شدم نی تر نطهئن نن گذشت نی چی ير ٍ شد نی بیشتر لحظٌ ير ام سینٌ قفسٌ درد
 .نیست نن سپًر   ایستادى جلَم

 رٍ اسهو کٌ بَدم خَردن زنین حال در سپًر چشهای نقابل ٍ رفت گیج سرم کٌ شد چی دٍنو نهی
 .داشت نگٌ يَا ٍ زنین بین رٍ نن حرکت یٌ با ٍ کرد صدا

 :گفتو تند تند ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب

 .نیست چیزی خَبو،... خَبو_ 

 .کشَند رٍدخَنٌ کنار آرٍم رٍ نن ٍ گرفت رٍ بازٍيام

 .نشستو کنارش سختی بٌ يو نن ٍ نشست خَدش

 بٌ. گذاشتو پاياش رٍی رٍ سرم ٍقت فَت بدٍن يو نن ٍ کرد بدنش سپر پشت از رٍ دستاش
 .دٍختو چشو اش خستٌ صَرت ٍ بستٌ چشهای

 حالش؟ این بَد چی

 .کردم صداش آرٍم ٍ دادم قَرت رٍ بغضو

 بلٌ این ٍ نشد نصیبو سرد" بلٌ" یٌ جز چیزی نًایت در انا شد باز گفتن جانو برای لبش کٌ دیدم
 .نن شدن تهَم جز نداشت ای نعنی

 

 :گفتو ٍ دادم قَرت چندم بار برای رٍ بغضو
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 بٌ کٌ شدى چی افتادی؟ رٍزی چنین بٌ کٌ بًت گفتٌ چی خاتَن شدى؟ چی چتٌ؟ بگی خَای نهی_ 
 آخٌ؟ بدٍنو نباید نن ؟!برم يهیشٌ برای نیگی نــن،

 .دٍخت چشو رٍدخَنٌ بٌ سکَت تَ ٍ کشید عهیقی نفس

 :زدم لب رخش نیو بٌ نگايی با. کردم پاک رٍ اشکام ٍ نشستو کنارش

 پیشت دقیقٌ چند حرفای. بدی یادم نايیگیری باياش تا کنو پیدا چیزی یا النس یٌ برم نن... م_ 
 خب؟. کنو نی فرانَش يو

 ٍ گذاشتو دينش جلَی رٍ دستو کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب حس بی ٍ سهتو برگشت عادی خیلی
 .فشردم يو بٌ رٍ چشهام

 .کنو نی خَايش. نگَ يیچی_ 

 :گفتو داشتو نی بر قدم ٍیال سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ شدم بلند جا از

 .برگردم تا بهَن. یام نی زٍد_ 

 .دادم ادانٌ رايو بٌ بلند يای قدم با بعد ٍ

 شد نرٍر پیش دقیقٌ چند ٍ دٍختو آسهَن بٌ رٍ نگايو ٍ ایستادم گَشٌ یٌ شدم خارج دیدش از تا
 .برام

 ٍ کَتاى يای خَشی دنیا؟ این از بَد این نن حق. خَدم پنايی بی ٍ ترس حجو این از گرفت دلو
 طَالنی؟ يای عذاب

 .دادم ادانٌ رايو بٌ بعد ٍ گرفتو سر از رٍ نفسو

 نشغَل ٍ بَدن نشستٌ کشیدى فلک بٌ سر درختای بین چَبی تخت رٍی حیاط، تَ عهَ ٍ بابا
 .رفتو سهتشَن بٌ بعد ٍ کردم پاک رٍ صَرتو رٍی اشک رد سریع خیلی. بَدن صحبت
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 :زدم لب نصنَعیٌ حد از بیش بَدم نطهئن کٌ لبخندی با ٍ کردم صاف رٍ صدام

 .ســالم_ 

 :گفت لبخند با ٍ سهتو برگشت زٍدتر بابا

 بَدی؟ کجا. بابا دختر سالم_ 

 ٍ اٍند حرف بٌ زٍدتر خَدش کٌ بگو چیزی کردم باز لب ٍ دٍختو نًربَنش صَرت بٌ رٍ نگايو
 :داد ادانٌ

 کردی؟ گریٌ خَبی؟ اینجَریٌ؟ چرا چشهات_ 

 :گفتو ٍ دادم تکَن ننفی نشَنٌ بٌ سری

 .چشهو تَ رفتٌ خاک چرا؟ گریٌ. خَبو نٌ نٌ_ 

 جفتشَن ننتظر ٍ کنجکاٍ نگاى بٌ رٍ بعد ٍ کشیدم عهیقی نفس. نگفت چیزی ٍ داد تکَن سری بابا
 :گفتو

 کردن نی صحبت راجبش پیش شب چند شایان ٍ سپًر کٌ يایی النس دٍنید نی شها گو، نی_ 
 کجاست؟

 :گفت عهَ

 .عزیزم یای برنهی ازشَن استفادى پس از کٌ تنًا_ 

 :گفتو ٍ کشیدم گردنو بٌ دستی

 .بدى یادم نايیگیری تا ببرم رٍ  يا النس بیام کٌ گفتٌ اٍن. يست يو سپًر... ام_ 

 .نبَد خَب اصال نَجَد ٍضع کٌ حالی در کرد زنزنٌ ای خَبٌ عهَ ٍ زد لبخندی بابا
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 ٍ داد بًو خهیر کهی اینکٌ از بعد ٍ افتادم راى سرش پشت. بًو بدى رٍ يا النس تا شد بلند عهَ
 .زدم بیرٍن ٍیال از ٍ شدم دٍر ازش تشکر با سپرد، دستو بٌ رٍ يا النس

 يرچی انا رفتو بَدم گذاشتٌ تنًا رٍ سپًر کٌ جایی سهت قلبو درد بٌ تَجٌ بدٍن ٍ بلند يای قدم با
 .رسیدم نی نتیجٌ بٌ کهتر رفتو نی بیشتر

 :زدم غر لب زیر

 !بَد جا يهین آخٌ؟ رفتٌ کجا_ 

 ٍ برچیدم لب. نبَد کٌ نبَد انا شدم رد درخت تا چند پشت از زدم، نی حرف خَدم با لب زیر
 .شدم کشیدى صدا سهت بٌ ناخَاستٌ بلندی، يای خندى صدای شنیدن با کٌ برگردم خَاستو

 بَد يهرايو صبح از کٌ ناخَشایندی حس ٍ شد نی تندتر يو قلبو ضربان رفتو نی جلَتر چی ير
 .داد نی نشَن رٍ خَدش بیشتر ذرى ذرى

 .شد شد، نی نباید کٌ چیزی ٍ کردم بلند رٍ نگايو اٍندم، بیرٍن کٌ درخت آخرین پشت از

 .افتاد کار از جانیٌ چند برای زد نی باید کٌ قلبی ٍ دیدم رٍ دیدم نی نباید کٌ چیزی

 شد، جدا تنو از رٍح

 شد، اشک پر چشهام

 اینا، يهٌ با ٍ شد تار دیدم

 .بَد شدى حلقٌ نن سپًر گردن دٍر کٌ بَد دستی قفل نگايو

 .شدن ام نتَجٌ کٌ بَد لحظٌ اٍن تازى ٍ زنین رٍ افتاد بَد دستو تَ کٌ يرچی ٍ النس ناخَاستٌ
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 خَاست نن بٌ رسیدن با. اٍند سهتو بٌ ٍ بیرٍن انداخت بغلش از رٍ دختر اٍن دید رٍ نن تا سپًر
 .دٍختو بًش رٍ ناتو نگاى ٍ کشیدم عقب رٍ خَدم کٌ کنٌ بغلو

 .بَدم کردى گو رٍ کلهات انا بَد حرف از پر دلو

 .گرفت سهتو بٌ باش آرٍم نشَنٌ بٌ بعد ٍ کشید نَياش بین حرص با رٍ دستش

ٌ   باشٌ... باشٌ_   نی فکر تَ کٌ طَر این. دم نی تَضیح بًت خدا بٌ نن... نن. عزیزم باشٌ. نن یگان
 .نیست یگانٌ جَن بٌ. نیست خدا بٌ. نیست کنی

 .ریخت ٍ فشردم يو بٌ رٍ پلکام ٍ کشیدم نفس سختی بٌ

 .نردم لحظٌ اٍن نن ٍ يام گَنٌ رٍی چشهو شدى جهع اشک يای قطرى ریخت

 .سگی زندگی این تَ يزارم بار برای

 

 .شدم خیرى چشهاش بٌ ٍ کردم باز رٍ چشهام آرٍم کردم حس يام شَنٌ رٍی کٌ رٍ دستش

 .نشدم نتَجٌ کٌ گفت چیزی لب زیر ٍ انداخت پایین رٍ سرش کٌ کشیدم عقب رٍ ام شَنٌ

 .شد سرازیر ٍجَدم عهق از چیزی یٌ بار این ٍ خَرد ُسر دختر اٍن سهت بٌ نگايو

َدا بَد، خَدش  !س 

 .کرد نی نگايو پَزخند با ٍ بَد دادى تکیٌ ناشینش بٌ

 .سَخت دلو ٍ کردم حلقٌ خَدم دٍر رٍ دستام

 .کردم لًشَن پايام زیر کٌ غرٍری عظیو حجو این برای خَدم، برای

 :زد لب دید دختر اٍن نتَجٌ رٍ نن نگاى تا سپًر
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 یگانٌ؟_ 

 ٍ نهکن غیر کهی کٌ يرچند کنو، جهع رٍ ام شدى لٌ غرٍر کردم سعی ٍ دٍختو چشهاش بٌ رٍ نگايو
 .رسید نی نظر بٌ نضحک

 :زدم لب نگرانش چشهای تَ خیرى ٍ کشیدم عهیقی نفس

 رفتی. بردیا پیش نریهو، نانان پیش رفتی. سپًر برام نردی... ُنردی. نیار زبَن بٌ ننَ اسو دیگٌ_ 
 ...سپًر ُنردی سپًر،

 .دیدنشَن يو کنار نختلف يای فاصلٌ تَ ٍ رفتو عقب قدم بٌ قدم

 .برگشتو ٍ کشیدم عهیقی نفس. اٍندن نی يو بٌ نگذریو حق از

 شنَى نهی کسی ننَ، بینٌ نهی کسی بَدم نطهئن کٌ جایی یٌ تا کشیدم رٍ خَدم درختا بین از
 .صدانَ

 زدن؛ نی قدم سرعت با يا عقربٌ

 ساعت، یٌ شد

 ساعت، دٍ

 ساعت، سٌ

 ساعت، چًار

 .سپًر نداشتن از گذشت بیشتری ندت يهچنان ٍ

 بازیگر سپًر، کٌ الحق ٍ نداشتهش کٌ بَد ٍقت خیلی نن. زدم نضخرفو افکار این بٌ پَزخندی
 .بَد خَبی خیلی

 .زنین رٍ اٍندم فرٍد زانَ با ٍ ایستادم حرکت از بخَام خَدم اینکٌ بدٍن پايام، شدن سر با
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 خندى این شد تبدیل کو، کو ٍ زدم قًقًٌ. بلند صدای با خندیدم،. گرفت ام خندى کٌ نکشید جانیٌ بٌ
 .اشک نًایت در ٍ جیغ بٌ يا

 !سَخت دلو حال بٌ دلش شاید یا کرد، يهدردی بايام ٍ گرفت سر از رٍ انانش بی غرش آسهَن

 :زدم لب ٍ گذاشتو قلبو رٍ رٍ دستو

 نزن... نزن خب نشدی؟ خَرد نگٌ نشکستی؟ نگٌ. بسٌ نزن، ينَز؟ زنی نی چرا! پررٍیی تَ چقدر_ 
 بزنی؟ خَای نی کجا تا کنی؟ نهی تهَنش چرا. يو تَ کن بس شدم، خستٌ. کن راحت ننَ ٍ

 .کشیدم دراز ٍ دادم تکَن سر پیچید، سرم تَ کٌ دردی با

 اگٌ کٌ داشت ايهیتی چٌ شدى؟ گلی لباسو داشت ايهیتی چٌ سفیدى؟ لباسو کٌ داشت ايهیتی چٌ
 زندگیو از ای نقطٌ تَ االن نن سَزم؟ نی تب تَ نَندنا بارٍن زیر این خاطر بٌ بهَنو زندى شب تا

 .نبَد نًو يیـــچی دیگٌ کٌ نبَد، نًو دیگٌ کٌ بَدم ایستادى

 .کنٌ ام آنادى اشکام بعدی دٍر برای ٍ بشَرى رٍ صَرتو بارٍن دادم اجازى ٍ بستو رٍ چشهام

 .کردم نرٍر رٍ يهٌ ٍ يهٌ بَسٌ، اٍلین از دارم، دٍستت اٍلین از آشنایی، اٍلین از

 جنگل تَی برفی صبح اٍن کٌ ای حلقٌ. دٍختو دستو تَی حلقٌ بٌ رٍ نگايو ٍ آٍردم باال رٍ دستام
 ...بَد انداختٌ دستو تَ

 .بَد آتیش دلو تَ ينَز انا لرزیدم، نی شد، سردم

 نداشتو؟ داشتو، حق

 .گَشهٌ تَی اش عاشقَنٌ نجَايای يو ينَز کٌ خَردم ضربٌ کسی از نن

 ٍ کنٌ نی گز گز دیشبش گرفتنای کام از لبام ينَزم دى، نی اٍنَ بَی لباسام تک تک ٍ تنو يو ينَز
 .يا خاطرى گَدال این تَ نیرم نی دارم نن
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 ٍ زنین بٌ فرستادم لعنت چقدر ٍ زدم زار چقدر دٍنو نهی. نَندم حالت اٍن تَ چقدر دٍنو نهی
 .کجام دقیقا کٌ دٍنستو نهی نن ٍ رفت نی تاریکی بٌ رٍ يَا کٌ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی فقط زنان،

 گذشت با نن ٍ  بارید نی يهچنان بارٍن. کشیدم صَرتو بٌ دستی ٍ شدم بلند زنین از رنق بی
 .کردم نی حس رٍ بیشتری سرنای زنان

 .برگشتو رٍ بَدم کردى طی کٌ نسیری ٍ برداشتو قدم از قدم

 پايای بٌ بیشتری سرعت ٍ کردم ازاد رٍ ام شدى حبس نفس افتاد خاتَن ٍیالی بٌ نگايو کٌ دٍر از
 .دادم رنقو بی

 خاک شدم، خَرد يهینجا انرٍز نن. چرخَندم عقب بٌ رٍ نگايو رسیدم، کٌ آينیش بزرگ در بٌ
 !سرپام ينَز کٌ اینٌ جالب ٍ شدم

 لبو کنج پَزخندی رسید نی گَش بٌ سختی بٌ بارٍن این تَ کٌ شایان بلند يای عربدى صدای با
 .نشست

 نن چی؟ کردی فکر. کنو نی سیاى زندگیتَ بیاد یگانٌ سر بالیی قرآن بٌ! سپًر شَ خـــفٌ شَ، خفٌ_ 
 نی فکر چَن. بیاد ٍ برى تَ کنار خَايرم دادم اجازى کٌ یگانٌ، پیش گذاشتهت کٌ داشتو اعتهاد تَ بٌ

 نن خَاير ٍ شبٌ یـــازدى ساعت دیدی؟ ساعتَ کجاست؟ یگانٌ حاال! داری دٍسش لعنتی تَ کردم
 نشکل این نسبب ٍ تنًا ٍ تک اٍنو يست خَنٌ از بیرٍن شب نَقع این ٍ بارٍن این تَ

 نیستن، بابا ٍ نانان کٌ سپًر آٍردی شانس آٍردی، شانس ، آٍردی شانس فًهی؟ نی. تـــــَیی
 لعنتی، آخٌ! تَ ٍ دٍنست نی بابا ٍگرنٌ نًهَنی بردى ٍ کردى جهع رٍ يهٌ خاتَن کٌ اٍردی شانس
 شدی؟ ٍجَد بی اینقدر کی شدی؟ نانرد اینقدر کی تَ بًت؟ بگو چی النصب،
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 داشتو دٍست انا رسید نی گَشو بٌ کنن آرٍم رٍ شایان کردن نی سعی کٌ تسها ٍ تهنا صدای
 کٌ بَد سکَت فقط نَندم ننتظر يرچقدر انا دى نی شایان بٌ جَابی چٌ سپًر بشنَم ٍ بهَنو
 .شد نی نصیبو

 .تَ رفتو ٍ کردم باز رٍ در ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .بَدن نشستٌ يا پلٌ رٍی بقیٌ ٍ شایان ٍ بَد ایستادى حیاط ٍسط نن بٌ پشت سپًر

 

 :کرد زنزنٌ بًت با دیدنو با ٍ برگشت سهتو بٌ ارٍم يام، قدم صدای با

 !یگانٌ؟_ 

 .گذشتو کنارش از ٍ دزدیدم ازش نگاى حال این با جَنو، نگو تا رسید لبو بٌ جَنو

 .اٍند پایین یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ ٍ پرید جا از افتاد نن بٌ نگايش تا تهنا

 ٍضعیٌ؟ ٍ سر چٌ این. عزیزدلو دلشَرى از نردیو کٌ نا بَدی؟ کجا عزیزم؟ خَبی یگانٌ؟_ 

 نگايش گریَن چشهای با سپیرا. رفتو پلٌ سهت بٌ ٍ کشیدم بیرٍن دستش حصار از رٍ يام شَنٌ
 .ازش شدم نهنَن چقدر نن ٍ نزد حرفی انا دٍخت نن بٌ رٍ

 نن. گرفت پشت از رٍ دستو شایان کٌ گذشتو نی تسها ٍ شایان کنار از. رفتو باال يا پلٌ از ارٍم ارٍم
 :غرید عصبی. شد خیرى صَرتو بٌ اخو با ٍ خَدش سهتش برگردٍند رٍ

 بَدی؟ گَری کدٍم االن تا دیدی؟ ساعتَ_ 

 لب ٍ بدم خَدم بٌ زحهتی ترین کَچک اینکٌ بدٍن بعد ٍ دٍختو صَرتش بٌ رٍ حسو از خالی نگاى
 .گذشتو کنارش از کنو، باز لب از

 



 710                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 يو تعجب حال این با نن دیدن خب، آرى. بخَنو چشهاشَن تَی از رٍ يهٌ تعجب تَنستو نی
 !دارى

 کٌ رسو نی نتیجٌ این بٌ دارم نن ٍ شدى یخ بدنو ٍ تن شدى، کبَد لبام شدى، سرخ چشهام نطهئنا
 .خَدش پیش َبَرَدم نهی کٌ خَاد نهی رٍ نن يو خدا دیگٌ

 حال این با شنیدم نی رٍ يهشَن يای قدم صدای. باال رفتو يا پلٌ از ٍ کردم باز رٍ ٍرٍدی در ارٍم
 .چرخَندم قفلش تَ رٍ کلید ٍ بستو رٍ در شدم اتاق ٍارد اینکٌ نحض بٌ

 خَنٌ کل تَ شایان عصبی صدای اٍن، از بعد ٍ شد پایین ٍ باال در دستگیرى کٌ نکشید جانیٌ بٌ
 .پیچید

 ٍ سر چٌ اٍن بَدی؟ کجا گو نی بًت! باتَام یگانٌ چی؟ یعنی کارا این! درٍ این ببینو کن باز_ 
 .بزن حرف کلهٌ یٌ الاقل بیرٍن، بیا کردی؟ درست خَدت برای کٌ ریختیٌ

 .نشَندم لبو کنج پَزخندی بعد ٍ انداختو بستٌ در بٌ نگايی

 .دٍختو چشو خَدم تصَیر بٌ ٍ رفتو آینٌ سهت بٌ

 باید کٌ بَدن چیزایی اینا لرزٍن؛ فک ٍ کبَد چشهای زیر پریدى، رنگ صَرت خیس، ٍ آشفتٌ نَيای
 .بشٌ کانل رٍزم ٍ حال از تَصیفو تا کردم نی اضافٌ پیشو دقیقٌ چند لیست بٌ

 قدم حهَم سهت بٌ خالصی، برای ٍ گرفتو رٍ گَشام. کرد نی اذیتو در پشت از صداياشَن
 .برداشتو

 .آب درشت ٍ ریز يای قطرى دست سپردم رٍ خَدم ٍ کردم جدا تنو از دٍنٌ دٍنٌ رٍ لباسام

 بَد؟. نبَد حقو االنو حال کردم، نرٍر رٍ چیز يهٌ يزارم بار برای ٍ بستو رٍ چشهام
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 .بردارن سرم از دست ٍ برن اتاق در پشت از يهٌ کٌ نَندم حهَم تَ اینقدر

 ذرى ذرى. کردم بغل رٍ خَدم ٍ نشستو ٍان لبٌ رٍ ارٍم نرسید، گَشو بٌ ازشَن صدایی دیگٌ کٌ ٍقتی
 .شد رٍٍن صَرتو رٍ اشک درشت يای دٍنٌ ٍ شد پر چشهام

 نکردى داغَن رٍ نن حد این تا کدٍنشَن يیچ انا بَدم کشیدى زیادی يای سختی زندگیو تَ نن
 .بَدم نخَردى زنین اینطَر يیچَقت. بَد

 کٌ شو نی نتنفر سپًر از افتو نی سَدا دخترى اٍن لب گَشٌ پَزخند ٍ پیرٍز لبخند یاد کٌ ٍقتی
 نفر یٌ بٌ يهزنان تَنٌ نی آدم نگٌ کٌ گذرى نی سرم از دقیقٌ چند از بعد ٍ شدى چیزی چنین باعخ
 ؟!باشٌ داشتٌ رٍ نفرت ٍ عشق حس دٍ

 خَدم بٌ داد دست بًو کٌ ای سرگیجٌ احساس با فقط نَندم حالت يهَن تَ دقیقٌ چند دٍنو نهی
 .شدم بلند جا از ٍ اٍندم

 .شدم اتاق ٍارد بعد ٍ پیچیدم خَدم دٍر رٍ بَد کهد تَ کٌ رنگی صَرتی حَلٌ

 اتاق يَای تَ کٌ عطری از رٍ این. بَدى اینجا سپًر کردم حس عجیبی طرز بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 نغزم تَ صدایی یٌ بشو، خَشحال نَضَع این از اینکٌ از قبل انا زدم حدس بَد شدى پیچیدى
 !دارى؟ رٍ نن از بًتر ٍ کردى ٍل رٍ نن کٌ کسی بکنٌ کاری چنین باید چرا کٌ پیچید

 رفتو بعد ٍ دادم تکَن خَدم برای تاسف از سری. بذارم کنار رٍ ام بینانٌ خَش دیدگاى کردم سعی
 نفسو بَد تخت رٍی آنادى کٌ لباس دست یٌ دیدن با کٌ کنو پرت رٍ خَدم خَاستو. تخت سهت
 .گرفت

 این ٍ بَدى اینجا سپًر بَد کردى پیدا اطهینان کٌ کردم گَش قلبی حرف بٌ ٍ شدم عقلو بیخیال
 .کردى انادى برام رٍ لباسا

 .پایین کردم پرتشَن تخت از بعد، ٍ کشیدم لباسا رٍ دستی
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 رٍ خَدم بًشَن، تَجٌ بدٍن ٍ گرفتو بَد پاتختی نیز رٍی کٌ شکالتی ٍ چای بخار از رٍ نگايو
 .تخت رٍ انداختو

 سپًر بدٍن قبل، يای شب برخالف بتَنو تا کنو پیدا حلی راى یٌ کردم سعی ٍ شدم خیرى سقف بٌ
 .کنو صبح رٍ انشبو

 .شد جهع چشهام تَ اشک دٍبارى ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .پیچید اتاق کل تَ يام گریٌ يق يق ٍ ترکید بغضو نرٍر بٌ

 بَدم؟ ضعیف نن

 تًدیدم جانبش از خطری کَچکترین کردم نی فکر کٌ کسی دست دادم رٍ دلو فقط نن. نبَدم نٌ،
 .پرتگايٌ لبٌ اسهش کٌ ایستادم جایی... حاال ٍ کنٌ نهی

 .رفت ٍ کرد ريام گرفت، نی رٍ دستو باید کٌ زنانی درست ٍ کشَند پرتگاى لبٌ تا رٍ نن اٍن

 رٍ تَانش نٌ نن ٍ کرد خَدنهایی بیشتر نرٍر بٌ قلبو درد ٍ کرد بیشتر رٍ ام سرگیجٌ يام گریٌ
 .کار این انجام بٌ نیلی نٌ ٍ بخَرى رٍ قرصام ٍ برم کیفو سهت بٌ کٌ داشتو

 نرٍر بٌ ٍ کرد نی درد شدت بٌ گلَم کٌ بَدم کردى صدا رٍ خدا ٍ بَدم کشیدى جیغ بارٍن زیر اینقدر
 .کردم نی حس يو رٍ بدنو دنای رفتن باال

 کٌ اینی از نطهئنا کٌ نریضو قلب برای االنو، حال برای کسیو، بی برای خَدم، برای سَخت نی دلو
 .خَدم برای يو باز ٍ يو باز ٍ شد نی تر خراب يست

 استفادى عکساش از کردم سعی بیاد چشهام بٌ خَاب اینکٌ برای ٍ کردم جهع خَدم دٍر رٍ دستو
 .کنو

 .گالری تَ رفتو ٍ کردم رٍشن رٍ گَشیو صفحٌ
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 .يا عکس باقی بٌ رسیدم بعد ٍ کردم شرٍع نشترکهَن فیلو جشنَارى تَی يا عکس اٍلین از

 فیلو ضبط سر کٌ عکسایی گرفتیو، شهال راى تَ عکسایی بَدیو، يو کنار کٌ تحَیلی سال يای عکس
 .بَدیو انداختٌ نفرى دٍ ٍیالی اٍن تَ کٌ عکسایی بٌ رسیدم نًایت در ٍ بَدن گرفتٌ ازنَن جدید

 کٌ کرد نهی خطَر ذينو بٌ حتی نَضَع این يیچَقت ٍ داشتو زیادی يای خاطرى اٍنجا از نن
 .کنو گریٌ دارنَن خندى خاطرات برای کٌ برسٌ رٍزی

 .کرد نی بیشتر رٍ دلو آتیش ٍ شد نی زندى برام خاطرى یٌ عکس ير دیدن با

 .دٍختو چشو خَشکلش لبخند بٌ ٍ نشست لبو کنج غهگینی لبخند تکی، عکس یٌ بٌ رسیدن با

 :کردم زنزنٌ ارٍم

 .نن داشتنی   دٍست درٍغگَی. نن ٍفای بی نرد ازم شدی کو. ندارنت دیگٌ انشب از_ 

 يهٌ رٍ زد تایید نًر کٌ برام شد تلنگر یٌ این ٍ بعدی عکس رفت ٍ کشیدم صَرتش بٌ دستی
 .نداشتنام

 .گرفتو سر از رٍ يام گریٌ يق يق ٍ بردم فرٍ بالشت تَ رٍ سرم ٍ زنین رٍ کردم پرت رٍ گَشی

 .نن زندگی دفتر از جدیدی بخش شد شرٍع شد، شرٍع

 

 ••• سپیرا# •••

 

 کاری تهنا ٍ نن ٍ بَد داغَن یگانٌ بَد، داغَن شایان بَد، داغَن سپًر. دیشب بَد بدی خیلی شب
 .اٍند نهی بر دستهَن از
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 دعَای یٌ اینکٌ خیال بٌ يهٌ خَنٌ اٍند ٍضع ٍ سر اٍن با ٍ یگانٌ بدٍن سپًر کٌ شب سر راستش
 ازش رٍ یگانٌ سراغ يیچَقت دیگٌ گفت سپًر ٍقتی انا گرفتیو شَخی بٌ رٍ داستان کَچیکٌ
 .ترى جدی خیلی بحخ کٌ فًهیدیو نگیریو،

 ای دیگٌ کس بَدم خَايرش کٌ ننی جز رٍ این ٍ دیگٌ چیز یٌ چشهاش ٍ گفت نی چیز یٌ زبَنش
 .فًهید نهی

 این بدتر ٍ شد نی بیشتر حقیقت فًهیدن برای شایان يای پافشاری گذشت نی بیشتر چقدر ير
 .گفتن برای نداشت حرفی يیچ سپًر کٌ بَد

 جَری ير. رفت یادم از يو کشیدن نفس حتی دیدم ٍضع اٍن با رٍ یگانٌ کٌ ٍقتی شب، اخرای
 زنین بَدیهش دیدى صبح سر کٌ اٍنی با بَد ایستادى رٍنَن بٌ رٍ کٌ دختری اٍن کردم نی حساب

 .داشت فرق آسهَن تا

 جَری یٌ. بدى تشخیص تَنست نی يو چشهاش حالت از کسی ير رٍ این دیگٌ، آدم یٌ بَد شدى
 !ای زندى اینکٌ از شدی نی پشیهَن حتی کٌ کرد نی نگاى بًت

 نرتبٌ يزار رٍ خدا ٍ داد تشخیص شٌ نی قرنزشَن چشهای از رٍ این. نخَابید يیچکسی دیشب
 یًَییش دعَت این با کٌ باشیو خاتَن دٍست نهنَن باید البتٌ. نیَندن ينَز يا خانَادى کٌ شکر

 .کرد خلَت اتفاقاتی چنین برای رٍ نیدٍن

 .برگشتو سهتش بٌ تهنا، ارٍم صدای با

 !کجاست یگانٌ ببین برٍ سپیرا؟_ 

 :داد ادانٌ ٍ کرد بَد چیدى کٌ نیزی بٌ ای اشارى

 .باال بیارم براش کن صدام نکرد قبَل اگر. بخَرى صبحانٌ ٍ پایین بیاد بگَ_ 
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 خطاب ٍ شد بلند جا از. شد بلند سپًر صدای کٌ بشو بلند نیز پشت از خَاستو ٍ دادم تکَن سری
 :گفت نن بٌ

 .تَ بشین. رم نی خَدم_ 

 .شد نانعو شایان عصبی صدای کٌ بشینو خَاستو

 :زد لب سپًر بٌ خطاب

 .بشی نزدیک نن خَاير بٌ نکردى الزم بری؟ کجا. سرجات بتهرگ_ 

 کسی سپًر عادی حالت در یعنی بدى، نشَن بدی ٍاکنش شایان لحن این بٌ سپًر داشتو انتظار
 ٍ انداخت پایین رٍ سرش نن، تفکرات تهام برخالف انا کرد، صحبت اینطَر باياش بشٌ کٌ نبَد
 .نشست صندلیش رٍی

 .شدم بلند ٍ اٍندم خَدم بٌ زٍد خیلی بعد ٍ دٍختو چشو بًش ٍاج ٍ ياج

 .برداشتو قدم اتاقش سهت بٌ ٍ رفتو باال يا پلٌ از

 .نبَد قفل در سپًر، دیشب   بردن چای لطف بٌ

 .تَ رفتو ٍ کردم باز رٍ در ارٍم

 .شدم نزدیک تخت رٍی شدى نچالٌ جسو بٌ ٍ چرخَندم اتاق تَ رٍ نگايو

 زیرش چیزی نطهئنا ٍ بَد پیچَندى دٍرش کٌ ای حَلٌ از کهی ٍ صَرتش رٍ بَد ریختٌ نَياش
 .بَد رفتٌ کنار پاياش رٍ از بَد نپَشیدى

 :کردم صداش ارٍم ٍ زدم کنار رٍ نَياش

 جان؟ یگانٌ یگانٌ؟_ 

 :کردم صداش تری بلند صدای با نشنیدم ازش جَابی ٍقتی ٍ نَندم ننتظر
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 .آنادست صبحانٌ پاشَ یگانٌ یگانٌ؟_ 

 حس با کٌ گذاشتو بازٍش رٍ رٍ دستو ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام ندیدم ازش ٍاکنشی يو باز ٍقتی
 .کردم ينگ لحظٌ چند برای حدش از بیش سرنای

 .شد نهی نصیبو چیزی انا کردم صداش ٍ دادم تکَنش ترس با

 .رفتو پایین یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ ٍ پریدم جا از ضرب با

 .سهتو برگشتن يهٌ يا، پلٌ رٍ پايام صدای با

 :گفت ٍ زد لبخندی تهنا

 یاد؟ نی دارى_ 

 ٍ سپًر بٌ رٍ کنان پتٌ تتٌ بچینو، يو کنار رٍ کلهات کردم نی سعی کٌ درحالی ٍ دادم تکَن سری
 :گفتو شایان

 بیدار... بید... سردى یگانٌ... یگانٌ... یگ... سردى... سر... س_ 

 شد ٍاژگَن پشت از کٌ شد بلند صندلیش از جَری سپًر

 .رفت باال رٍ يا پلٌ ٍ شد رد کنارم از بیان خَدشَن بٌ بقیٌ اینکٌ از قبل ٍ اٍند سهتو بٌ سریع

 .اٍرد خَدش بٌ يو رٍ بقیٌ ٍ پیچید خَنٌ تَ بلندش صدای

 از ٍ بَدم شدى خیرى نقطٌ یٌ بٌ يو ينَز نن ٍلی رفتن باال سهت بٌ ٍال ٍ يَل با ٍ شدن بلند يهٌ
 .کشیدم نی نفس نیَن در یکی ترس

 .باال رفتو سرشَن پشت ٍ دادم حرکت پايام بٌ باالخرى

 :رسید گَش بٌ بَد بقیٌ بٌ خطاب کٌ سپًر فریاد صدای
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 .رسید گَش بٌ بَد بقیٌ بٌ خطاب کٌ سپًر فریاد صدای

 کجـــــایی؟ سپیرا سپیرا؟. نیست تنش لباس... تَ نیاید_ 

 .بپَشَنن رٍ لباسش کنٌ کهک تا رفت سهتشَن بٌ نن جای بٌ تهنا ٍ ایستادم شایان کنار ترس با

 :گفت نی خرابی حال با يربار ٍ داد نی فشار رٍ یگانٌ دست دقیقٌ چند بٌ دقیقٌ چند ير سپًر

 بَد الکی يهش خدا بٌ... ننَ ببین پاشَ...  پاشَ. کردم غلط یگانٌ. کردم غلط_ 

 :زد نی غر بعد ٍ

 برات؟ نذاشتو اینارٍ دیشب لعنتی نن   نگٌ لباسارٍ؟ نکردی تنت چرا_ 

 .اٍند سهتهَن بٌ ٍ کرد بلند رٍ یگانٌ سپًر پَشَندن، رٍ لباسش اینکٌ نحض بٌ

 .شدم خیرى بًش نبًَت ٍ نات افتاد سپًر اشکی چشهای بٌ کٌ نگايو

 .بًش بزنٌ حرفی نتَنست يو شایان حتی کٌ بَد خراب حالش طَری

 .شد خارج خَنٌ از بعد ٍ رفت پایین تند تند رٍ يا پلٌ

 نشستو ناشین تَ ٍ رفتیو پایین يا پلٌ از تسها ٍ شایان سر پشت بعد ٍ گرفت سهتو نانتَ یٌ تهنا
 .افتادیو راى بٌ سپًر ناشین پشت ٍ

 .بَدن سرش باال دکترا کٌ رسیدیو زنانی درست ٍ اٍرژانس تَ بَد بردى رٍ یگانٌ سپًر برسیو تا

 .بَدیو شدى خیرى بًش نبًَت ٍ نات نا ٍ زد نی قدم اتاقش در جلَی سپًر

 این از باشیو ایستادى نسخرى فیلو یٌ ٍسط کٌ انگار ٍیج، ٍ گیج ٍ بَدیو نکردى درک رٍ اتفاقات ينَز
 .شدیو نی پرت سهت اٍن بٌ سهت
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 تا چند کٌ بشٌ اتاق ٍارد خَاست ٍ کرد تند پا بَد ایستادى جلَش سپًر کٌ اتاقی سهت بٌ شایان
 .گرفتن رٍ جلَش پرستار

 .کردم پاتند سپًر سهت بٌ نن انا رفتن شایان سهت بٌ تهنا ٍ تسها

 انگار انا بشو حرفاش نتَجٌ لباش نحَ حرکت بین از کردم سعی ٍ دٍختو رخش نیو بٌ رٍ نگايو
 .نشدم چیزی نتَجٌ زدى نی حرف خَدش با داشتٌ کٌ

 :زدم لب ٍ گذاشتو ياش شَنٌ رٍی رٍ دستو

 خَبی؟_ 

 :زد لب جانیٌ چند از بعد ٍ پَشَند صَرتش با رٍ دستش

 .بخشو نهی رٍ خَدم بشٌ طَریش اگر_ 

 .آٍرد خَدنَن بٌ رٍ جفتهَن شایان بلند صدای

 حالیتٌ؟. سپًر ذارم نهی زندت بشٌ کو سرش از نَ تار یٌ بخشی؟ نهی رٍ خَدت_ 

 بٌ رٍ شایان ٍ داد تکَن سری برگردٍندن جهع بٌ رٍ سکَت کردن نی سعی کٌ پرستارا بٌ رٍ تسها
 .شد باياش زدنش حرف نشغَل ٍ برد ای دیگٌ سهت

 .رفت سهتش بٌ کٌ بَد کسی اٍلین سپًر ٍ بیرٍن اٍند یگانٌ اتاق از دکتر ساعت، نیو حدٍد از بعد

 :گفتو لبخند با ٍ انداخت سپًر بٌ نگايی عینکش پشت از دکتر

 .دیدم نی رٍ شهايا بًتری يای نَقعیت تَ کاش! جٍَن خَای نی رٍ يهکارت خاطر خیلی_ 

 :پرسید بعد ٍ کشید نَياش بٌ دستی کالفٌ سپًر

 دکتر؟ چطَرى حالش_ 
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 :گفت رفت نی پرستاری ایستگاى سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ گرفت فاصلٌ ازنَن قدنی

 داری؟ باياش يو دیگٌ نسبت يهکار جز شها_ 

 .زد کنارش شایان بگٌ چیزی اینکٌ از قبل ٍ زد زل صَرتش بٌ جانیٌ چند سپًر

 دکتر؟ چطَرى حالش. يستو برادرش نن_ 

 .دٍخت چشو شایان بٌ ٍ برگشت سهتهَن بٌ باالخرى

 ترس، استرس،. باشٌ داشتٌ علت چندین تَنٌ نی سرد تب. ندارى نناسبی ٍضعیت نتاسفانٌ_ 
 .قلبی حهلٌ ٍ شَک پایین، فشار دارٍ، سری یک نصرف

 رٍ خَدش نتَنستٌ ٍ نَندى حالت این تَ رٍ زیادی ندت چَن ٍ شدى حالش این باعخ شبانٌ تعریق
 درستٌ؟ دارن قلبی نشکل. شدى بیًَش کنٌ کنترل

 :زد لب سریع تهنا

 .کنٌ نی نصرف قرص. دکتر بلٌ_ 

 :زد لب ٍ داد تکَن تاسف نشَنٌ بٌ سری

 دید؟ نی قرارش ٍضعیتی چنین تَ چرا باخبرید نشکل از ٍقتی خب! زدم نی حدس_ 

 :زد لب ٍ دکتر سهت برگشت باالخرى تًدید، از پر نگاى یٌ از بعد ٍ سپًر سهت برگشت شایان

 دکتر؟ کنیو چیکار باید نا حاال_ 

 

. بزنٌ بًشَن جدی آسیب نهکنٌ نشدن کنترل صَرت در شدى ٍارد خَايرتَن بٌ کٌ ای قلبی حهلٌ_ 
 اطالع بیهاریشَن سابقٌ از نن. کردى پیدا کايش خَنی عرٍق انسداد اجر در قلب بٌ خَنش جریان
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 ٍ قلبی نشکالت کٌ بیهارایی برای زنان. خَدش دکتر بٌ برسَنیدش زٍدتر يرچٌ نظرم بٌ. ندارم
 .آقا نًهٌ خیلی دارن تنفسی

 :زد لب ٍ انداخت نَن يهٌ نگران صَرت بٌ نگايی

 ننتقلش زٍدتر چٌ ير. نگیرید نادیدى رٍ نن پیشنًاد انا کنن، پیدا بًبَد زٍدتر يرچٌ انیدٍارم_ 
 .باشید نَفق. کنید

 پرستاری ایستگاى سهت بٌ سپًر انا گرفت جا صندلی اٍلین رٍ شایان شد دٍر ازنَن اینٌ نحض بٌ
 .پیشهَن برگشت باياشَن صحبت از بعد ٍ رفت

 :گفت نن بٌ خطاب

 ٍ عهَ بٌ تَنٌ نی کٌ جایی تا بگَ بًش. تًران ریو نی کٌ بدى تَضیح براش ٍ بابا بٌ بزن زنگ_ 
 .نگٌ چیزی زنعهَ

 :زد لب ٍ تهنا سهت برگشت بعد

 ٍ بگیر تهاس باياش ازش؟ کنی پیدا چیزی ای شهارى یٌ تَنی نی دٍنی؟ نی رٍ دکترش اسو شها_ 
 .کن يهاينگ

 گفتٌ سپًر کٌ کاری ٍ چرخَند دستش تَ رٍ گَشی تند تند تهنا ٍ شد خیرى بًش سکَت تَ شایان
 .داد انجام رٍ بَد

 .آنبَالنس تَ بردن رٍ یگانٌ زٍد خیلی

 :زد لب جهع بٌ خطاب پرستاريا از یکی

 ندارى؟ يهراى_ 

 :گفت ٍ رفت جلَ سپًر
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 .رم نی باياش نن چرا،_ 

 :گفت حرصی ٍ رفت سهتش بٌ شایان

 .نکردى الزم_ 

 :گفت اخو با ٍ شایان سهت برگشت کالفٌ

 .کن بس. شایان نیست کل کل ٍقت االن_ 

 ازنَن ٍ داد تسها بٌ رٍ سَیچش آخر لحظٌ ٍ آنبَالنس تَ رفت بگٌ چیزی شایان اینکٌ از قبل ٍ
 .شد دٍر

 

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 

 سعی. کجام کٌ بدم تشخیص تَنستو نهی ٍ بَد تار اطراف بٌ دیدم. کردم باز رٍ چشهام سختی بٌ
 .نداشتو رٍ تَانش انا بشو بلند جام از کردم

 .تهنا بٌ افتاد نگايو ٍ شد باز در کٌ بستو دٍبارى رٍ چشهام. بخَابو خَاست نی دلو ٍ بَدم خستٌ

 :زد لب ٍ شد نزدیک بًو قدنی خَشحالی با بعد ٍ نَند حالت يهَن تَ جانیٌ چند نن دیدن با

  چشهاتَ؟ کردی باز بگردم، دٍرت الًی_ 
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 شد پر اتاق کٌ نکشید دقیقٌ بٌ. رفت بیرٍن اتاق از بزنو حرفی یا بگو چیزی بدى نًلت اینکٌ از قبل ٍ
 .تکراریشَن سَاالی ٍ پرستار ٍ دکتر از

  بینو؟ نی کٌ

 شنَم؟ نی کٌ

 چیٌ؟ اسهو دٍنو نی کٌ

 بدم؟ حرکت رٍ دستو تَنو نی کٌ

 بدم؟ تشخیص رٍ اعداد تَنو نی کٌ

ٍ ٍ ٍ... 

 .رفتو خَاب بٌ کٌ نکشید طَلی ٍ کردن عَض رٍ سرنو سَاالشَن، شدن تهَم با

 اتاق تَ رٍ نگايو. بَد تخت کنار کٌ افتاد بزرگی گل دستٌ بٌ نگايو چشهام، کردن باز دٍبارى با
 .گذرٍندم نظر از رٍ شَن دٍنٌ دٍنٌ ٍ چرخَندم

 درنًایت ٍ حهید عهَ ٍ الًٌ خالٌ خاتَن، يا، عهٌ زنعهَ، ٍ عهَ سپیرا، شایان، تهنا، بابا، نانان،
 .انیرعلی

 .نبَد کٌ نبَد... انا چرخَندم نگاى بازم

 .شد ام نتَجٌ سپیرا کٌ کشیدم عهیقی نفس

 کردم سعی نن ٍ بَسید رٍ پیشَنیو ٍ رٍم شد خو. اٍند سهتو بٌ ٍ زد لبخند دید رٍ بازم چشهای تا
 .کنو پیدا سپًر عطر از ردی لباساش تَ

 ...بَدم دختر خب. بَدم دلتنگش ٍ داشتو دٍستش يو باز خیانتش، ٍجَد با انا بَد، نسخرى
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 نی تکَن سر ٍ دادم نی گَش حرفاشَن بٌ فقط کنو، باز لب از لب اینکٌ بدٍن ٍ کشیدم عهیقی آى
 .دادم

 !اصرار کلی با البتٌ. پیشو نَند تهنا فقط ٍ رفتن يهٌ ساعت، رب سٌ حدٍد از بعد

 نبینٌ تهنا تا صَرتو رٍ انداختو ٍ کردم باز رٍ بَد سرم کٌ ای رٍسری سختی بٌ اتاق، شدن خالی با
 سرم از رٍ رٍسری کرد، رايی رٍ بابا ٍ نانان سختی بٌ اینکٌ نحض بٌ زٍد، خیلی انا اشکانَ
 .شد خیرى بارید نی چشهام از کٌ اشکایی بٌ ٍ برداشت

 

 .سهتش کردم باز رٍ دستام ٍ لرزید ام چَنٌ

 کنی؟ بغلو شٌ نی_ 

 :زد لب اٍند نی سهتو بٌ کٌ يهَنطَر ٍ دٍخت چشو بًو درد با

. دردى ٍ اشک فقط اخرش تا اٍل از زندگیت کٌ برات بهیرم. ندیدی خَش رٍز یٌ کٌ بگردم دٍرت_ 
 .نباش ناراحت گفتو بس از شدم خستٌ شٌ، نی درست گفتو بًت بس از شدم خستٌ

 زندگی این بٌ فرستاد نی لعنت ٍ کرد نی گریٌ ٍ ریخت نی اشک نن پای بٌ پا يو اٍن دیگٌ حاال
 .نن بدبختی سرتاسر

 خَاستو؛ نی رٍ يهین دقیقا نن ٍ گرفت نهی آرٍم ای ذرى بَد پیچیدى قلبو تَ کٌ دردی

 "نن درد سر تا سر زندگی این بشٌ تهَم" کٌ

 :زدم لب آرٍم ٍ شدم خیرى رٍ بٌ رٍ بٌ. کرد پاک رٍ اشکاش ٍ گرفت فاصلٌ ازم کهی جانیٌ چند از بعد

 !افتادم حالی چٌ بٌ زدى کٌ گندی از بعد ببینٌ ٍ عیادتو بیاد کٌ نداشتو ارزش براش اٍنقدری حتی_ 
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 برگشتو. صحبتام ادانٌ برای کردم پیدا بیشتری جرات نن ٍ نگفت چیزی ٍ برگردٍند رٍ سرش
 :زدم لب لرزٍند نی يو رٍ خَدم دلو نظلَنیتش ٍ بغض کٌ صدایی با چشهاش، بٌ خیرى ٍ سهتش

 !دخترى؟ اٍن از نن داشتو کو چی_ 

 .تر بزرگ بغضو ٍ شد تازى دلو داغ پَزخندش یادآٍری با

 :زد لب ٍ فشرد دستاش تَ ارٍم رٍ دستام

 .عزیزدلو نیای در پا از فکرا این با. یگانٌ باش ارٍم_ 

 :زدم لب ٍ دادم تکَن سری

 دستو تَ از نايی عین شٌ، نی چیزی گرم دلو تا. تهنا شدم خستٌ. گی نی تَ کٌ اینی بشٌ کاش_ 
 !خَرى نی لیز

 :زد لب نبَد خَدم چشهای بٌ شبايت بی کٌ چشهایی با ٍ خَابَند تخت رٍی رٍ نن

 .نبَدى قسهت. نگَ اینطَر_ 

 کجی دين صَرتو رٍی رٍٍن   اشکای بٌ کٌ ای خندى. خندیدم ارٍم ٍ دٍختو رخش نیو بٌ رٍ نگايو
 .کردن نی

 :گفتو ارٍم

 نهی خَب دیگٌ نن  !ننَ ببین تهنا کنی؟ ارٍنو نحال حرفا این با کنی نی سعی داری نبَد؟ قسهت_ 
 ...کنو نهی زندگی دیگٌ نن. خندم نهی دیگٌ نن. شو

 .شدم خیرى بًش سکَت تَ نن ٍ پایین انداخت رٍ سرش

 .بیرٍن رفت اتاق از کَتايی ببخشید با ٍ انداخت بًش نگايی گَشیش، زنگ صدای با

 .دٍختو چشو سقف بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
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 کنو، خالی رٍ ذينو خَاست نی دلو

 نی پررنگ چشهام جلَی ترتیب بٌ. شد نهی! نٌ انا" دارم دٍستت" نحس کلهٌ از سَدا، از سپًر، از
 .کردن نی تر شب رٍ شبو ٍ شدن

 .دٍختو بَد دید تَ ازش قسهتی کٌ نايی بٌ پنجرى از رٍ نگايو

 :پیچید اتاق تَ ارٍنو زنزنٌ

 گیری؟ نی ازم يو با رٍ دلخَشیو ٍ دلو ٍ خَدم کنو نی خَش دل چی ير بٌ تا چرا خدایا؟_ 

 .بیرٍن بیام بد حال این از یا ٍ بهیرم یا کردم ارزٍ نن ٍ لرزید يزارم بار برای ام چَنٌ

 

____________ 

 

ُرم  بیهارستان فرم با رٍ لباسام. برداشتو قدم رنگ سفید کهد سهت بٌ ٍ کشیدم بیرٍن دستو از رٍ س 
 .شدم خارج اتاق از ٍ کردم عَض

 :زد لب تعجب با ٍ کرد تند پا سهتو بٌ دیدنو نحض بٌ اٍند بیرٍن رٍ بٌ رٍ اتاق از کٌ پرستاری

 عزیزم؟ شدید بلند چرا_ 

 پرستار یٌ کردن صدا با ٍ برگردٍند اتاقو سهت بٌ رٍ نن بزنو حرفی بدى اجازى اینکٌ از قبل بعد ٍ
 .نشدم نتَجٌ کٌ گفت بًش چیزی دیگٌ،

 :گفتو ٍ کشیدم سرم بٌ دستی کالفٌ

 .برم باید. خَبو نن_ 
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 .داخل اٍند دکتر ٍ شد باز اتاق در کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب

 :گفت طعنٌ با ٍ انداخت باال ابرٍ نن دیدن با

 جَن؟ دختر جات از بشی بلند داد اجازى بًت کی! خدنت در بَدیو_ 

 :گفتو ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام

 .نن خَبو_ 

 :گفت ٍ کشید يو تَ رٍ ابرٍياش

! بهیرم باید کٌ ندم تشخیص رٍ يستی بیهارم سال چند کٌ تَیی بد ٍ خَب حال اگر نن خَب؟_ 
 .نخَر تکَن جات از خانَادت اٍندن تا ٍ تختت سر برگرد

 :گفتو ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام

 .برم باید ٍ خَبو نن. بهَنو اینجا بینو نهی الزم_ 

 :کرد نتَقف سرجام رٍ نن صداش گذشتو کٌ کنارش از

. چشیدی رٍ کارت عاقبت خَدت نکردی گَش حرفام بٌ کٌ قبل دفعٌ. کنٌ نهی لج دکترش با ادم_ 
 ؟!بهیری خَاد نی دلت

 :زدم لب اختیار بی. دٍختو چشو نیانسالش صَرت بٌ آرٍم ٍ سهتش برگشتو

 ام؟ زندى االن نگٌ_ 

 .شدم خارج اتاق از ٍ برگشتو زير، تلخی بٌ لبخندی با نن ٍ شد خیرى بًو سکَت تَ

 .گرفت سهتو بٌ رٍ ای برگٌ ٍ اٍند سهتو بٌ بَد اتاق داخل کٌ پرستاری

 .خَدنٌ پای بیَفتٌ اتفاقی ير کٌ کردم تضهین ٍ کردم انضا رٍ بَد گفتٌ کٌ جايایی
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 !نبَد نًو دیگٌ کٌ بَد این حقیقت انا کردم نی حس خَدم رٍی رٍ يا خیلی يای نگاى

 .کردم خو شد نی کٌ جایی تا رٍ سرم ٍ کشیدم جلَ رٍ شالو

 چیزی بٌ االن کٌ خَشحالو ٍ اینجا از بزنو بیرٍن بتَنو ٍ برى تهنا تا بَدم فرصت یٌ ننتظر دیشب از
 .رسیدم خَاستو نی کٌ

 .شدم سَار سریع خیلی ٍ رفتو خیابَن کنار يای آژانس سهت بٌ شدم، خارج کٌ بیهارستان از

 بٌ ٍ بستو رٍ چشهام بعد ٍ دادم رٍ خَدم خَنٌ ادرس بَد نسنی نسبتا نرد کٌ ای رانندى بٌ رٍ
 .دٍختو چشو ناشینش رادیَی ضعیف صدای

 صدای شنیدن با...نًایت در ٍ عهَ خَنٌ بعد ٍ خَدم، خَنٌ برم باید اٍل. کردم نرٍر رٍ يام نقشٌ
 رفتو ٍ شدم پیادى سریع خیلی بعد ٍ برگردم تا کنٌ صبر خَاستو ازش"  رسیدیو" گفت کٌ رانندى
 .ساختهَن سهت

 

 .باال رفتو یدک، کلید گرفتن از بعد ٍ برداشتو قدم ساختهَن سرایدار سهت بٌ نبَد، يهرايو کلیدا

 .رفتو اتاقو سهت بٌ چیزی، بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کردم باز رٍ در

 قدم کهد سهت بٌ ام، پریدى رنگ صَرت بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کردم تنو تر نناسب لباس دست یٌ
 .شدم خارج ساختهَن از ٍ انداختو کیفو تَ دیگٌ چیز تا چند ٍ کارت ٍ نقد پَل کهی. برداشتو

 .دادم رٍ عهَ خَنٌ ادرس اینبار ٍ ناشین تَ برگشتو

 

 بٌ ٍ گذشتو گلشَن پر ٍ قشنگ حیاط از. شدم ٍارد نانتعادل يای قدم با در، شدن باز نحض بٌ
 .بیرٍن اٍند يراسَن سپیرا ٍ شد باز ٍرٍدی در کٌ رفتو ساختهَن سهت
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 .کرد نگايو تعجب با ٍ اٍند پایین یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ نن دیدن با

 :گفت تند تند ٍ اٍند خَدش بٌ جانیٌ چند از بعد

 بدٍن چرا! عزیزم کردی نگران رٍ يهٌ گشتیو؟ دنبالت چقدر دٍنی نی کنی؟ نی چیکار اینجا یگانٌ؟_ 
 زدی؟ بیرٍن بیهارستان از خبر

 .گذشتو کنارش از بعد ٍ شدم خیرى صَرتش بٌ سکَت تَ

 نصیبشَن کٌ بَد سکَت نًایت در ٍ چرخید نهی زبَنو اٍند، نهی حرفو انا بزنو، حرف خَاستو نی
 .شد نی

 چقدر نن ٍ نیست خَنٌ تَ سپیرا جز کسی کٌ بَد این بیانگر خَنٌ سکَت. رفتو باال يا پلٌ از
 .نَضَع این از بَدم خَشحال

 کٌ نسیری ادانٌ بٌ راحت، خیال با نن ٍ شد قطع سرم پشت از جانیٌ چند از بعد ياش قدم صدای
 .برداشتو قدم شد نی ختو سپًر اتاق بٌ

 خَنٌ این از کٌ درشتی ٍ ریز يای خاطرى کردم سعی ٍ کردم دراز رٍ دستو اتاق، بٌ رسیدنو نحض بٌ
 .بسپارم ٍجَدم اعهاق بٌ رٍ داشتو اتاق این ٍ

 .شدم اتاقش ٍارد ٍ کردم باز رٍ در

 لباساش کهد سهت بٌ ٍ اٍندم خَدم بٌ جانیٌ، چند از بعد ٍ چرخَندم اتاقش تَ رٍ بارٍنیو نگاى
 .رفتو

 .داشتو نیاز زندگیو ادانٌ برای پیراينا این بٌ نن. دٍختو پیرايناش بٌ رٍ نگايو ٍ کردم بازش

 گذشتٌ رٍز چند این تَ يزارم بار برای نن ٍ شد رٍٍن صَرتو رٍ چشهو داخل شدى جهع يای قطرى
 .شکستو
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 بٌ نگايو تا انا برگردم در سهت بٌ خَاستو ٍ کشیدم بیرٍن لباساش کاٍر از رٍ پیرايناش از تا چند
 .برداشتو يو رٍ ادکلنش شیشٌ ٍ برگشتو رٍ رفتٌ راى افتاد، ادکلنش شیشٌ ٍ تَالت نیز

 نشستو رٍش بٌ رٍ کٌ ای آینٌ بٌ داشتو، خاطرى رٍش کٌ تختی بٌ. دٍختو اتاق بٌ يو رٍ آخرم نگاى
 .زدم رقو رٍ قشنگ اتفاقای اٍن ٍ

 .دادم قَرت رٍ بغضو ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 .شد نی حس کنارم ابد تا کٌ ای خالی جای ٍ بَد االنو حال داشتنا دٍست اٍن يهٌ از نن سًو

 .افتاد سپًر بٌ نگايو کٌ بشو خارج اتاق از خَاستو ٍ برگشتو

 بَد رفتٌ یادم اٍل جانیٌ چند حتی کنو، جهع رٍ غرٍرم رفت یادم کنو، پاک رٍ اشکام رفت یادم
 ...انا بردارم قدم سهتش بٌ خَاستو ٍ رٍ جدید اتفاقات

 .کرد نگايو پرسشی افتاد، دستو تَ ٍسایالی بٌ کٌ نگايش

 .برداشتو سهتش بٌ قدم یٌ ٍ گزیدم لب

 :کردم زنزنٌ بَد کردى نظلَم حد از بیش رٍ صدام کٌ بغضی با ٍ شدم خیرى نشکیش چشهای بٌ

 .دارم نیاز اینا بٌ تَ، بدٍن زندگی ادانٌ برای_ 

 .بندازم سرتاپاش بٌ نگايی تا کردم فرصت نن ٍ گذاشت يو رٍ رٍ چشهاش

 .کرد نی کجی دين بًو نشکیش پیراين ٍ نشکی شلَار

 :گفتو لباساش بٌ اشارى با ٍ کردم باز لب اختیار بی

 !ُنردنو برای بَدی نشتاق انگاری_ 

 .شد نزدیک بًو قدنی عصبی ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش
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 :غرید شدى چفت يای دندٍن بین از ٍ کَبید ام سینٌ قفسٌ بٌ نحکو رٍ دستش

 .نگَ پال ٍ پرت_ 

 کردن، نی بازی سرسرى صَرتو رٍ بیشتری شدت با حاال کٌ يایی اشک نیَن ٍ انداختو باال ابرٍ
 :کردم زنزنٌ ناباٍر ٍ نشَندم لبو رٍ لبخندی

 پال؟ ٍ پرت_ 

 از نحکو تنٌ یٌ با نَياش، لهس بٌ نشو ٍسَسٌ اینکٌ برای نن ٍ کشید نَياش بٌ دستی کالفٌ
 .شدم خارج اتاق از ٍ گذشتو کنارش

 .نیاٍرد طاقت دلو انا اٍندم پایین يو پلٌ چند از حتی

 .شدم خیرى بًش ٍ برگشتو

 .کرد نی نگاى رفتنو بٌ غریب حال یٌ با ٍ بَد دادى تکیٌ در بٌ

 .قلبو ٍ عقل بین بَد بدی جنگ

 ببرم پناى بًش بغلش آرانش ٍ تنش عطر ذخیرى برای ٍ فرصت آخرین از کنو استفادى گفت نی قلبو
 دیَار ٍ در بٌ بکَبی رٍ خَدت خَای نی کی تا کرد نی زنزنٌ گَشو تَ ٍار سرزنش يربار عقلو انا

 داشتنش؟ برای

 .برگشتو رٍ رفتٌ راى ناخَاستٌ ٍ بستو رٍ چشهام

 رٍ خَدم بَد، نًربَن ٍ گرم قبل رٍزای نحل دٍبارى کٌ چشهاش بٌ خیرى ٍ ایستادم رٍش بٌ رٍ
 .بغلش تَ انداختو

 تَ يام گریٌ بلند يق يق ٍ چسبَندم اش سینٌ بٌ رٍ سرم ٍ کردم حلقٌ دٍرش نحکو رٍ دستام
 .شد گو بغلش
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 نی اگر کٌ داشتو دٍستش اٍنقدری حتی... حتی بشن، حلقٌ دٍرم دستاش نَندم ننتظر خیلی
 شنیدم ٍ دیدم کٌ رٍ چیزایی يهٌ کردم نی فرانَش ٍ نَندم نی" نرٍ کردم، غلط ببخشید،" گفت
 .نبَد نن نراد ٍفق يیچَقت حقیقت انا

 شد، حلقٌ کهرم دٍر دستی نٌ

 ...نرٍ کردم، غلط ببخشید، بگٌ کٌ رسید گَشو بٌ صدایی نٌ ٍ

 

 ازش اکراى با يام، گریٌ اٍندن بند نحض بٌ دٍنو نی فقط نَندم، بغلش تَ دقیقٌ چند دٍنو نهی
 .شدم جدا

 دنیا شکنجٌ بدترین اگر این ٍ نن چشهای اال کرد نی نگاى يرجایی بٌ. دزدید نی ازم رٍ نگايش
 بَد؟ چی پس نبَد

 .قدم سٌ قدم، دٍ قدم، یک. رفتو عقب ٍ کشیدم عهیقی نفس

 چیزی این کو دست یا ٍ نشستٌ چشهاش تَ اشک برق کردم حس دٍخت بًو رٍ نگايش ٍقتی
 .کنو حس داشتو" دٍست" نن کٌ بَد

 چشهای با کٌ سپیرایی رٍی بٌ رٍ ٍ رفتو پایین تند تند رٍ يا پلٌ. برگشتو ٍ پایین انداختو رٍ سرم
 .ایستادم کرد نی نگاى بًو بار غو

 یگانٌ یٌ برگشتو ٍقتی کٌ خَردم قسو نقطٌ، يهین تَ درست ٍ نداشتو دٍست رٍ نگايشَن ترحو
 .باشو دیگٌ

 تَی خاطرات نرٍر با جانیٌ ير ٍ لحظٌ ير کٌ یکی نشٌ، تنگ دلش دٍبارى سپًر دیدن با کٌ یکی
 .نشٌ پر چشهاش ذينش
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 :زدم لب ننتظرش چشهای نقابل در ٍ اٍندم خَدم بٌ يام، شَنٌ رٍی دستش حس با

 .خَام نی انانتی یٌ ازت_ 

 :زد لب تند

 .بخَاى جَن_ 

 :گفتو درد با ٍ زدم پَزخندی

 برای. خَام نی رٍ ناشینت. داد َپر ش داداشت کٌ برام بَد نَندى جَن یٌ چیکار؟ خَام نی جَن_ 
 .رٍز چند

 :گفت کَتايی نکخ از بعد ٍ کرد نزدیک يو بٌ رٍ بلندش ابرٍيای کهی

 نیست درست حالت این با اینٌ ننظَرم یعنی... یعـ بری؟ کجا... خَای نی حالت این با... با_ 
 ...فر پشت بشینی

 .نکردم تَجًی حرفاش بقیٌ بٌ ٍ گذشتو کنارش از

 :گفتو ارٍم ٍ دادم تکَن براش يَا تَ رٍ دستو

 .گیرم نی دیگٌ یکی از. بیخیال_ 

 تَ رٍ بازٍيام کٌ بزنو بیرٍن خَنٌ از خَاستو بًش تَجٌ بدٍن ٍ شنیدم رٍ اش کالفٌ نفس صدای
 .خَدش سهت برگردٍند رٍ نن ٍ فشرد دستش

 .گرفت سهتو بٌ ٍ برداشت رٍ سَیچش در کنار آٍیز از

 :گفت چشهام بٌ خیرى ٍ فشرد دستاش تَ رٍ دستام

 بگو؟ چی رفتی کجا بپرسن ازم اگر_ 
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 داشتو؟ بشٌ، نگرانو کسی نداشتو عادت نن. انداختو پایین رٍ سرم

 :گفتو ٍار زنزنٌ لب ای گرفتٌ صدای با ٍ دادم تکَن سری

 .گردم نی بر ٍقتش بٌ خَدم. نباشن دنبالو بگَ_ 

 .بزنو لبخند کردم سعی ٍ انداختو دستو تَی سَیچ بٌ نگايی. رفت عقب ٍ برچید لب

 :گفتو لبو رٍی نانَزٍن خط يهَن با

 .گردٍنو نی برش سالو. ناشین بابت نهنَن_ 

 :زد لب ٍ داد تکَن سری

 .برگرد سالو خَدت_ 

 .گذشتو کنارش از ٍ دادم تحَیلش ای کَلٌ ٍ کج لبخند

 .کردم جبت رٍ لحظات این تهام دلو تَ ٍ برداشتو قدم پارکینگ سهت بٌ

 .خالص ٍ درى تٌ بفرستو رٍ خَدم اینبار کردم ارزٍ ٍ کشیدم عهیقی نفس نشستو، کٌ فرنَن پشت

 .شدم نقصد رايی بعد ٍ کردم رٍشن رٍ ناشین ٍ شدم نسلط خَدم بٌ جانیٌ چند از بعد

 نن سًو حاال ٍ بَدیو ساختٌ تَش رنگارنگ خاطرى کلی سپًر با قبل ناى کٌ رٍ نسیری رفتو تنًا
 .بَد کَتاى خَشبختی اٍن نرٍر فقط

 

___ 

 

 



 734                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بزرگ درخت کٌ جنگلی اٍن. کرد رٍ جنگل اٍن يَای دلو يهٌ از اٍل. رسیدم کٌ بَد صبح نزدیکای
 بغل تَ رٍ خَدم بار اٍلین برای کٌ سنگی تیکٌ اٍن یا ٍ زد رقو برام رٍ خاطرى ترین قشنگ ٍسطش

 .گرفتو آرٍم ٍ انداختو سپًر

 .جنگل دل بٌ زدم تنًا ٍ تک بعد ٍ کردم پیدا رٍ جنگل اٍن نسیر سختی بٌ

 رٍزیٌ چند کٌ تفاٍتی، بی حس يهَن بٌ گشت برنی این ٍ نبَد دلو تَ ترسی قبل دفعٌ نحل دیگٌ
 .دٍٍندى ریشٌ ٍجَدم تَ

 .شد پررنگ ذينو تَ خاطرى یٌ قدم ير با ٍ رفتو جلَ رٍ بَدم کردى طی قبال کٌ نسیری قدم بٌ قدم

 ٍ گلَم تَ بغض اینکٌ از بعد ٍ بدبختو چقدر کنن جابت بًو تا سرم تَ اٍندن نی کٌ يایی خاطرى
 .گرفتن نی فاصلٌ ازم شادی با دیدن نی رٍ صَرتو رٍ اشک

 بدنو لرزش انا ترسیدم نهی شب اٍن نحل بَد، پایین بدنو دنای انا نبَد، سرد شب اٍن نحل يَا
 .آٍردم در پا از تًش ٍ شد نی بیشتر لحظٌ بٌ لحظٌ

 .دادم تکیٌ بًش ٍ بردم پناى درخت یٌ بٌ

 خراب برای بگردم دلیل یٌ دنبال کردم سعی بستٌ چشهای با بعد ٍ چسبَندم زانَيام بٌ رٍ سرم
 .بَدیهش ساختٌ يو با کٌ ارزٍيایی کاخ شدن

 

 .کردم نرٍر رٍ چیز يهٌ يزارم بار برای ٍ دادم تکیٌ درخت بٌ

 نگاى فقط ٍ فقط ٍ ایستاد اشکام برابر در تفاٍت بی اٍنطَر کٌ پیش ساعت چند تا اٍلش اٍل اٍل از
 .کرد

 .شدم خیرى آسهَن بٌ ٍ دادم تکیٌ درخت بٌ رٍ سرم ٍ بردم فرٍ جیبو تَ رٍ دستو
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 :گفتو بَد طلَع حال در کٌ خَرشیدی بٌ خیرى ٍ زدم لبخند

 . دیدم نهی رٍ انرٍزت طلَع نن کاش_ 

 .شدم بلند ٍ کردم حلقٌ بدنو دٍر رٍ دستام

 نن ٍ اٍند برنهی کسی دست از کاری خَردن تاسف جز کٌ رسیدم نی نظر بٌ افسردى آدم یٌ دٍر از
 .خَاستو نهی رٍ این

 خَاستو نهی. بدٍزى چشو بًو باال از غرٍر با ٍ بشٌ خیرى چشهام تَ دختر اٍن دٍبارى خَاستو نهی
 بعد کٌ بابایی ٍ نانان خَاستو نهی. کَبیدنش خَب چٌ بگٌ لذت با ٍ ببینٌ رٍ خَردنو زنین سپًر

 این بٌ رسیدن برای ٍ بشن نگرانو رٍزم ٍ حال این دیدن با آٍردن، دست بٌ رٍ نن ندت يهٌ این از
 .جنگیدم نی باید يا، خَاستن

 .نحسو سرنَشت با نًالیت در ٍ خدا با خَدم، با

 

 .برداشتو قدم بَدم گذاشتٌ جنگل این تَ پا خاطرش بٌ کٌ نقصدی سهت بٌ ٍ شدم کندى زنین از

 یٌ رٍز، یک عرض در شٌ نی کٌ کردم نی درک استخَنو ٍ پَست ٍ گَشت با رٍ این باید نن
 .بیَفتو فرش بٌ عرش از جانیٌ، یک حتی ٍ دقیقٌ یک ساعت،

 .دٍختو چشو درخت اٍن بٌ دٍر از ٍ کردم تندتر رٍ يام قدم

 یا بَدن از بشو نطهئن کٌ برنگشتو حتی انا کردم نی حس سرم پشت رٍ یکی حضَر گايی از ير
 .کسی نبَدن

 .سرم بٌ بَد زدى خَابی کو زدم، نی تَيو شک بی

 .رسَندم درخت اٍن بٌ رٍ خَدم ٍ گذشتو شدى صاف نحیط از
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 .بشو چشهام درشت ٍ ریز يای اشک نانع تَنستو نٌ ٍ کنو پاک رٍ لبو رٍی لبخند تَنستو نٌ

 :( عجیبیٌ حس چٌ بدٍنی نکردی گریٌ خندٍن لب با حاال تا

 ننطقٌ اٍن سکَت يقو يق ٍ دادم تکیٌ بَد کردى شرٍع رٍ لحظاتو ترین قشنگ کٌ درختی تنٌ بٌ
 .شکست رٍ

 بٌ کردم شرٍع ٍ کردم باز رٍ دلو سفرى ناخَاستٌ باشٌ، کنارم کسی کٌ انگار ٍ شدم خیرى نقطٌ یٌ بٌ
 :بلند صدای با زدن حرف

 اگٌ... اگٌ. تر لعنتی يای بازی دیٍَنٌ اٍن ٍ لعنتی قلب این از. شد شرٍع لعنتی نن   از چیز يهٌ_ 
 کهی اگٌ کردم، نهی عادت حضَرش شیرینی بٌ اگٌ بَدم، تَجٌ بی کردناش کل کل ٍ نًربَنیا بٌ

 بٌ رٍ جسارت این جنگل این تَ شب اٍن کردم، نی برخَرد تر عاقالنٌ ٍ کردم نی باز رٍ چشهام
 ...نن. بًش بدم بلٌ ٍ دستش بسپارم رٍ دلو کٌ دادم نهی خَدم

 :دادم ادانٌ بریدى بریدى ٍ زٍر بٌ انا شد حرفام ادانٌ نانع يقو يق

 ننَ دستاش... داشتن دٍست ننَ چشهاش خدا بٌ... بٌ. دارى دٍستو کردم نی فکر لعنتی نن  _ 
 دٍست اینا اگٌ. تپید نی تر تند کردم نی بغلش کٌ يربار لعنتیش قلب   اٍن... اٍن... داشتن دٍست
 باشو؟ اینجا باید نن چرا کجاست؟ االن پس داشتنٌ دٍست اگٌ خب چیٌ؟ پس نیست داشتن
 چــــــــــرا؟ چـــــــرا؟ خدایـا چرا؟؟

 جز کٌ کردم صدا رٍ خدایی ضجٌ ٍ جیغ با ٍ دادم ادانٌ انا اٍرد خَدم بٌ رٍ نن ام حنجرى سَزش
 .کرد نهی برام کاری تهاشا

 کردم؛ صدا رٍ خدا جیغ با يو باز ٍ کردم پخش يَا تَ رٍ زنین رٍی خاک کَبیدم، نشت زنین بٌ

 :( ننَ کنٌ حس شاید ننَ، بشنَى شاید ننَ، ببینٌ شاید کٌ
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 ٍ کرد نی درد خیلی سرم. شد تاریک يَا کٌ دادم تکیٌ درخت اٍن بٌ ٍ نَندم جنگل اٍن تَ اینقدر
 .کردم حرکت سنگ تختٌ اٍن سهت بٌ ٍ شدم بلند جا از سختی بٌ. رفت نی سستی بٌ رٍ بدنو

 .داشتو رٍش آرٍم خَاب یٌ سال، چند از بعد بار اٍلین کٌ سنگی تختٌ يهَن

 .دٍختو چشو شب آسهَن بٌ ٍ کشیدم دراز رٍش ارٍم

 .غرٍبش تا آفتاب طلَع از اینجام؟ کٌ ساعتٌ چند

 تَ کٌ نَيانَ کالفگی با. سپردم تن بَد پیچیدى جنگل تَ کٌ نالیهی باد بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 رٍ نَيام باید زٍدی بٌ"  کٌ گذشت سرم از این ٍ کردم يدایت گَشو پشت بَد شدى پخش يَا

 .ببرم بین از رٍ نَندى ذينو تَ سپًر از کٌ يایی خاطرى تهام باید اصال" کنو کَتاى

 ...کرد زندگی يا خاطرى با نهیشٌ

 بَد شدى قایو سرم پشت يای درخت برگ پشت کٌ آسهَنی بٌ ٍ فرستادم گَشو پشت رٍ نَيام
 .دٍختو چشو

 یٌ خَاد نی دلو نن ٍ کنٌ نی درد ترس جز ای دیگٌ چیز از قلبو نیست، دلو تَ ترسی دیگٌ کٌ جالبٌ
 .کنو پیدا سپًر بغل تَ رٍ خَدم دیگٌ بار یٌ فقط دیگٌ، بار

 .افتاد يو رٍ چشهام ٍ کرد غلبٌ بًو خستگی باالخرى کٌ دٍختو چشو يا ستارى ٍ ناى بٌ اینقدر

 

____________ 

 

 .کردم باز چشو پیچید، ام سینٌ قفسٌ تَ کٌ دردی احساس با

 .بَد شدى پخش جنگل تَ يا پرندى قشنگ صدای ٍ بَد شدى رٍشن يَا
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 باٍر کسی کشیدى پر لبو رٍ از لبخند بگو اگر انا بزنو لبخند طبیعت از حاکی لذت این بٌ کردم سعی
 کنٌ؟ نی

 .اٍندم خَدم بٌ پیچید ام سینٌ قفسٌ تَ بیشتری شدت با کٌ دردی با

 :زدم لب تلخ ٍ گذاشتو قلبو رٍ رٍ دستو

 کشیدى تپیدن از دست بار يزار حاال تا بَد نن سینٌ تَ تَ جای يرکسی اٍند؟ در صدات باالخرى_ 
 تَ؟ تپی نی باز چرا بَد،

 .نشستو ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی

 کٌ يهَنطَر ٍ رسَندم گردنو بٌ رٍ دستو درد با. سنگ تیکٌ این رٍی بَد گرفتٌ درد کهرم ٍ گردن
 .شدم بلند جا از کنو کو دردش از کهی کردم نی سعی

 .نیستن نقایسٌ قابل ٍاقعا کٌ نکنو نقایسٌ قبل دفعٌ شدن بیدار با رٍ شدن بیدار این کردم سعی

 اٍند؟ نی چشو بٌ چی نغهَم نن   جز انرٍز انا نن، عشق بَد، سپًر بَد، برف رٍز اٍن

 .بَد ناخَاستٌ ٍ ارادی غیر کانال کشیدم کٌ آيی

 .زدم بیرٍن جنگل اٍن از بعد ٍ دٍختو درخت اٍن بٌ يو رٍ نگايو اخرین

 کردم سعی اصل در یعنی؛. کردم پاکسازی خاطراتش از رٍ ذينو نن ٍ شد بستٌ جنگل این پرٍندى
 .بکنو رٍ کار این کٌ

 شدم، سَار ٍ کردم بازش اینکٌ نحض بٌ ٍ رسَندم ناشین بٌ رٍ خَدم سختی بٌ ٍ آرٍم يای قدم با
 .پیچید گَشو تَ گَشیو زنگ صدای

 .دٍختو چشو اش صفحٌ بٌ ٍ کشیدم بیرٍن کیفو تَ از رٍ گَشی

 .بشٌ قطع تهاس تا دادم تکیٌ فرنَن بٌ رٍ سرم ٍ گزیدم لب خَرد چشهو بٌ کٌ شایان اسو
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 .افتاد رفتٌ دست از يای تهاس بٌ نگايو ٍ چرخَندم دستو تَ رٍ گَشی شدنش قطع نحض بٌ

 !نکردم اغراق داشتو پیام ٍ تهاس دٍیست از بیش جهعا بگو اگر

 پیدا چیزی شاید تا کردم باال ٍ پایین رٍ يا تهاس کل بَد شدى رٍٍنٌ قلبو از کٌ انید یک ٍ يزار با
 .ننشست دستو بٌ ارزٍ این حسرت   جز يیچی انا... پیانی زنگی،. سپًر از کنو

 جلدش از رٍ خَردم نی دیشب باید کٌ رٍ قرصی بعد ٍ کیف تَ انداختو رٍ گَشی حرص با ٍ کالفٌ
 .فرستادم فرٍ آب، بدٍن ٍ کردم خارج

 بٌ ٍ بدى تسکین رٍ دردم کهی تا گذاشتو دينو داخل رٍ زبَنیو زیر قرص بعد ٍ نَندم دقیقٌ چند
 .کردم رٍشن رٍ ناشین بًترى، حالو کردم حس اینکٌ نحض

 .دادم ادانٌ رايو بٌ بیخیال نن انا خَرد نی زنگ ندام گَشیو

 .برم باید کجا دٍنستو نهی

. شدم پشیهَن بعد انا بَدیو ساکن تَش سپًر ٍ نن ندت اٍن کٌ ٍیالیی برم گرفتو تصهیو اٍل
 .زیادى بازی خاطرى برای ٍقت

 رٍ رايو خَاستو. باشو داشتٌ سحر کنار تَنستو نی کٌ آرانشی. بَد کردى آرانش يَس دلو... دلو
 .شدم ننصرف زٍد خیلی انا کنو کج سهتش بٌ

 .کنو خَدم يای بدبختی ٍ درد شریک رٍ اٍن نبَد درست داشت سحر کٌ ٍضعی با

 بیشتری، سرعت با تا پايام ٍ دست بٌ بخشید جَن این ٍ شد پررنگ ذينو تَ عزیز جانیٌ صدم در
 .کنو پرٍاز سهتش بٌ عبارتی بٌ

 اینکٌ از بعد ٍ کشیدم عهیقی نفس افتاد، خَنٌ حصار از سرکشیدى قرنز يای گل اٍن بٌ کٌ نگايو
 .برداشتو قدم خَنٌ سهت بٌ ٍ شدم پیادى کردم، پارک رٍ ناشین
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 .شد رٍشن عزیز جهال بٌ چشهو دقیقٌ، چند از بعد ٍ رسَندم زنگ بٌ رٍ دستو

 رٍ از لبخند. شد پشیهَن آخر لحظٌ تَ کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب ٍ زد برق چشهاش نن دیدن با
 :زد لب کَبید صَرتش تَ  کٌ يهَنطَر ٍ شد نحَ لبش

 نادر؟ حالیٌ چٌ این بدى، نرگو خدا_ 

 .کردم جا بغلش تَ رٍ خَدم ٍ فشردم يو بٌ نحکو رٍ چشهام

 :گفت ٍ کشید نَيام بٌ دستی

 دخترم؟ شدى چی برم، قربَنت نن الًی_ 

 بٌ کهرم رٍی عزیز نَازشگر يای دست ٍ شکست عزیز بغل تَ يام نقاٍنت تهام برخالف بغضو
 .اٍند در حرکت

 

 از بعد ٍ کرد جدا خَدش از رٍ نن بَد، شدى سلب ازم يو کردن گریٌ نای حتی کٌ دقیقٌ چند از بعد
 .کرد يدایتو داخل بٌ بست، رٍ در اینکٌ

 رٍ نن اینکٌ از بعد عزیز ٍ رفتیو چَبی تخت سهت بٌ. برداشتو قدم پاش بٌ پا لرزٍن يای قدم با
 .برگشت قند آب لیَان یٌ با بعد دقیقٌ چند ٍ شد جدا ازم فَرا نشَند،

 .برسَنهش دينو بٌ کرد کهکو ٍ داد دستو بٌ رٍ لیَان

 سردم دستای تَ رٍ عزیز دستای بار این ٍ گذاشتو کنارم ٍ گرفتو ازش رٍ لیَان ٍ کردم بلند رٍ دستو
 .فشردم

 :زدم لب لرزٍند نی رٍ صدام کٌ بغضی با ٍ زدم زل نگرانش چشهای بٌ

 عزیز؟_
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 عزیزکو؟ اینجَریٌ حالت چرا تنًایی؟ چرا اٍندى؟ رٍزت ٍ حال بٌ چی نادر؟ چیٌ بگردى، دٍرت عزیز_ 

 .کشید آغَش بٌ رٍ سرم طاقت بی عزیز ٍ لرزید ام چَنٌ

 :زد لب آرٍنش صدای با دقیقٌ چند از بعد ٍ کرد نَازش رٍ نَيام

 ٍ تَنٌ نهی يیچی. گذاشتی سر پشت رٍ زیادی يای سختی تَ. یگانٌ يستی ای قَی دختر تَ_ 
 .نادر ازت بعیدى اشکا این يستی، نن قَی دختر تَ. بیارى در پا از رٍ تَ بتَنٌ نباید

 :زدم لب گریٌ با ٍ برداشتو اش سینٌ رٍ از رٍ سرم

 نن کنی نی سجدى بًش رٍز ٍ شب کٌ خدایی يهَن بٌ. نیستو قَی خدا بٌ. نیستو. عزیز نیستو_ 
 سنگو از نن نگٌ ندارم؟ دل نن نگٌ نیستو؟ آدم نن نگٌ بعیدى؟ چرا بعیدى؟ گی نی. نیستو قَی
 از شدم خستٌ خدا بٌ. نیرم نی دارم نن عزیز؟ نزنو؟ ضجٌ نکنو؟ گریٌ نزنو؟ دم ٍ بشکنن رٍ دلو کٌ
 تست نن رٍی بدبختیاشَ يهٌ خدا چرا بیاد؟ بدبخت نن سر باید بالئٌ چٌ ير چرا اخٌ. زندگی این
 نٌ؟ آٍردى گیر غریب کنٌ؟ نی

 حَض بٌ اشارى با ٍ کرد پاک رٍ صَرتو رٍی يای اشک. نشست کنارم ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش
 :زد لب حیاط ٍسط کَچیک

 .زنیو نی حرف بعدش. بیاد جا حالت کهی تا حهَم برٍ بعدشو اٍل، بشَر رٍ صَرتت برٍ_ 

 :گفتو حَصلٌ بی ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 .عزیز بیخیال_ 

 .کرد اطاعت بٌ ٍادار رٍ نن نحکهی، نیشگَن با عزیز کٌ بَد نگذشتٌ حرفو از جانیٌ چند ينَز

 اٍندن ابرٍ ٍ چشو زٍر   بٌ بعد ٍ شستو رٍ صَرتو اٍل ٍ رفتو حَض سهت بٌ ٍ شدم بلند کالفٌ
 .سرد آب دٍش زیر رفتو لباسام يهٌ با ٍ شدم حهَم ٍارد. خَنٌ تَ رفتو عزیز،
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 .شد حبس جانیٌ چند برای نفسو ٍ کردم بلند رٍ سرم

 .شدم خارج حهَم از نختصر، دٍش یٌ از بعد ٍ نَندم حالت يهَن تَ کهی

 .شدم پَشیدنشَن نشغَل ٍ زدم ای خستٌ لبخند افتاد، در جلَی لباسای ٍ حَلٌ بٌ کٌ نگايو

 .نکردم پیدا رٍ عزیز انا رفتو اشپزخَنٌ سهت بٌ بعد ٍ کشیدم نَيام بین دستی

 .کردم پیداش چَبی تخت رٍی خَدم، بٌ پشت ٍ حیاط سهت کردم کج رٍ رايو

 .رفتو سهتش بٌ ٍ پَشیدم رٍ کفشام

 .رسید نی گَشو بٌ تر ٍاضح صداش رفتو نی جلَتر يرچی

 انا خَنٌ تَ برگردم خَاستو ٍ يو تَ کشیدم رٍ اخهام. بَد قرآن خَندن نشغَل دلنشینش صدای با
 .پیچید گَشو تَ گَنٌ اخطار عزیز صدای بردارم قدم از قدم اینکٌ از قبل

 .اینجا بیا_ 

 .نشستو کنارش ٍ رفتو نزدیک ناچار

 .گرفت نن سهت چنگال با ٍ گذاشت ظرف یٌ تَ يندٍنٌ برش چند بَد کنارش کٌ ظرفی از عزیز

 :زدم لب نیل بی

 .خَرم نهی_ 

 صَرت از تپل ناچ یٌ شیطنت با ٍ شدم نی بلند بَد خَب حالو اگر کٌ رفت بًو ای بانزى غرى چشو
 ...خب انا گرفتو نی سفیدش

 .گرفتو ازش رٍ ظرف ٍ کشیدم عهیقی نفس
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 خیرى ٍ کشیدم دراز تخت رٍی خَردن، يندٍنٌ کهی از بعد نن ٍ داد ادانٌ قرآن خَندن بٌ عزیز
 .رفتو خَاب بٌ عزیز، دلنشین صدای با ٍ آسهَن بٌ شدم

 

______________ 

 

 .نبَد کسی کرد نی کار چشو تا ٍ بَد گرفتٌ بارٍن. بَد گلی لباسام کل

 .اٍند نی سهتو بٌ کٌ دیدم ناشین یٌ دٍر از کردم دقت کٌ کهی

 زیر کٌ بَدم بردانشتٌ بیشتر قدم چند دٍیدم، ناشین سهت بٌ ٍ شدم بلند زنین رٍی از ذٍق با
 .باتالق تَ رفتو فرٍ ٍ شد خالی پايام

 .زدن پا ٍ دست بٌ کردم شرٍع ٍ کشیدم بلندی جیغ

 دستام ٍ خندیدم. افتاد سپًر بٌ چشهو ایستاد، کنارم کٌ زنانی ٍ شد نی تر نزدیک لحظٌ ير ناشین
 کٌ يهَنطَر ٍ کشیدم سهتش بٌ بیشتر رٍ دستام. اٍند سهتو بٌ ٍ شد پیادى. کردم دراز سهتش رٍ
 :گفتو رفتو نی فرٍ ذرى ذرى

 .باال بکش ننَ بگیر، دستهَ سپًر؟_ 

 .فرستاد جیبش تَ رٍ دستاش ٍ ایستاد قدنیو چند تَ

 خیرى لعنتی گل اٍن تَ شدنو غرق بٌ سکَت تَ سپًر ٍ بَد فایدى بی انا م کرد التهاس زدم، جیغ
 .بَد شدى

 :زدم جیغ

 .بگیر دستانَ کنو نی خَايش  بدى، نجاتو بگیر، دستهَ تَام، با سپًر؟_ 
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 .نشستو سرجام ٍ  گفتو بلندی يین نشست، صَرتو تَ کٌ ای سیلی با کٌ بگٌ چیزی تا کرد باز لب

 :زد لب نگرانی با ٍ کشید پیشَنیو رٍی رٍ دستاش عزیز

 .باش آرٍم نادر، بَد خَاب يهش دیدی، کابَس_ 

 کٌ بَد خَابی درگیر فکرم نن انا کنٌ ارٍنو کرد نی سعی ٍ کشید نی دست صَرتو بٌ ندام عزیز
 در کردم گیر تَش کٌ لجنی اٍن از رٍ نن خَاست کنٌ، کهکو خَاست بگٌ؟ خَاست نی چی. دیدم
 .نذاشت عزیز انا... انا بیارى

 زیر شیرینیش ٍ کرد نزدیک دينو بٌ آب لیَان یٌ کٌ سهتش برگردٍندم رٍ سرم گیج عزیز صدای با
 .شد نزى نزى زبَنو

 آسهَن ٍسط خَرشید بٌ چشهو عزیز، حرف با ٍ انداختو نگاى اسهَن بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .شد خشک

 افتادی؟ رٍز ٍ حال این بٌ کٌ کردى چیکارت_ 

 کی؟_ 

 چی اسهش کردی، نی صدا اسهشَ يی يو حاال ٍ بَدی اٍندى باياش قبل سری کٌ پسرى يهَن_ 
 سپًر؟ بَد؟

 :گفتو پتٌ تتٌ با ٍ ناشیانٌ ٍ دزدیدم چشهاش از رٍ نگايو

 کنید نی اشتباى. عزیز نٌ... ن_ 

 :زد لب دلگیر ٍ داد تکیٌ يام شَنٌ بٌ رٍ دستاش

 برات؟ شدم غریبٌ اینقدر یعنی_ 
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 :گفتو تند تند ٍ دادم تکَن نٌ نعنی بٌ سری

 !آٍردم نهی پناى تَ بٌ ٍ زدم نهی يهٌ از کٌ بَدی غریبٌ برام اگر. خدا بٌ نٌ. عزیز نٌ_ 

 :زد لب ارٍم ٍ داد تکَن سری

 چیزایی، یٌ بفًهو تَنو نی چند ير. چیٌ دردت کٌ بگَ بًو اٍردی پناى نن بٌ کٌ حاال پس خب_ 
 .اینا ٍ عاشقی ٍ عشق

 .شدم لباسو يای نرٍارید با رفتن ٍر نشغَل ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 :زدم لب ٍ پیچید صدام تَ بغض يام، نقاٍنت تهام برخالف سکَت، جانیٌ چند از بعد

 نی اینا يهٌ خندن، نی یکو لبام تا بندم، نی دل تا شو، نی عاشق تا. عزیز نیَندى نن بٌ عاشقی_ 
 .گیرى نی رٍ يهٌ ازم یًَیی ٍ خدا چشو   خار   شٌ

 :گزید لب ٍ دستش پشت کَبید نحکو

 حرفیٌ؟ چٌ این دختر، نگَ کفر_ 

 رٍ شدن نی رٍٍن چشهام از کٌ يایی اشک کٌ يهَنطَر ٍ کشیدم باال چشهاش تا رٍ رنجَرم نگاى
 :گفتو کردم نی پاک

 خَش بًش دلو تا زندگیو، تَ اٍند نرد یٌ زندگیهَ؟ بینی نهی گو؟ نی درٍغ نگٌ عزیز؟ حرفیٌ چٌ_ 
 تا گذشت، سال اینًهٌ بردیا؟ سر کشیدم عذاب کو نن. خَدش پیش برد گرفت دستشَ خدا شد،
 این از اصال. گرفتش ازم خدا بندى بلکٌ خدا، نٌ اینبار گرفتو، یاد خندیدنَ تا شد، دیگٌ یکی گرم دلو
 .بدم قَرت کلیدشو کنو، قفلش قفس، تَ بذارم قلبهَ باید بعد بٌ

 بارٍنی نریو نانان ٍ بردیا یادآٍری با يو خَدش چشهای کٌ حالی در ٍ داد تکَن تاسف با سری
 :زد لب بَد شدى
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 .بگردم دٍرت نبَدى قسهت شاید_ 

 :گفتو بغض ٍ عصبانیت با ٍ دادم سر ای نسخرى خندى

 نن بدى اجازى باید خدا چرا بدى؟ قرار رايو سر رٍ نیستن قسهتو کٌ کسایی باید خدا چرا قسهت؟_ 
 قسهت این اصال... اص بسازم؟ رٍ زندگیو يای خاطرى قشنگرترین نیستن قسهتو کٌ کسایی با

 بدبختیاست؟ يهٌ بانی ٍ باعخ يهیشٌ کٌ چیٌ لعنتی

 .انداخت پایین رٍ سرش ٍ کرد سکَت عزیز

 چند حرص با ٍ نشستو کنارش. رسَندم شدى کاری کاشی حَض بٌ رٍ خَدم ٍ شدم بلند کالفٌ
 .دادم تکَن آب خنکی تَ رٍ دستو بعد ٍ پاشیدم صَرتو بٌ آب نشت

 :گفت نکخ با ٍ کرد نگايو فاصلٌ يهَن از عزیز

 .بجنگٌ خدا با تَنٌ نهی کسی_ 

 :دادم جَاب بالفاصلٌ

 .نزد دم ٍ ساخت ٍ سَخت باید فقط آرى،_ 

 !قشنگو دختر شٌ نی درست_ 

 :گفتو قشنگش چشهای بٌ خیرى ٍ سهتش برگشتو عجز با

 کٌ کنو نی رٍ سعیو تهام دارم عزیز، بشٌ درست چیزی خَاد نهی دلو کٌ ایستادم جایی االن نن_ 
 يهین. نشٌ بدتر يست کٌ اینی از چیزی فقط

 :زد غر رفت نی آشپزخَنٌ سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ کشید عهیقی نفس

 !بستی پشت از رٍ پیرزن نن دست. بگو چی دیگٌ دٍنو نهی کٌ نن_ 
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 ریز يای گل کٌ عزیز نشکی چادر اینکٌ از بعد ٍ دٍختو تخت رٍی سَیچ بٌ رٍ نگايو رفت، کٌ عزیز
 .زدم بیرٍن خَنٌ از سَیچ برداشتن با کردم، سر رٍ داشت رنگ نباتی

 .خَنٌ تَ برگشتو ٍ برداشتو رٍ گَشیو ٍ قرصا ٍ کیف ٍ رفتو ناشین سهت بٌ

 .خَرد گرى عزیز نگاى بٌ نگايو در، بستن نحض بٌ

 :گفت ٍ پاشید رٍم بٌ لبخندی

 نايار بیا_ 

 .بچینٌ رٍ نیز کردم کهک ٍ رفتو سهتش بٌ

 .شدبو خَردن غذا نشغَل ٍ عزیز کنار برگشتو بعد ٍ شستو رٍ صَرتو

 با کٌ رٍزی اٍن خاطرات تا کردم نی استفادى تَانو نًایت از ٍ فرستادم نی پایین رٍ غذام زٍر بٌ
 .نزنٌ بیرٍن چشهام از اینجا، بَدیو اٍندى سپًر

 

 اینکٌ از بعد ٍ کردم کَتايی تشکر نخَنٌ، رٍ حالو چشهام تَ از عزیز اینکٌ برای نايار، اتهام از بعد
 .پذیرایی تَ برگشتو گذاشتو، سینک تَ رٍ ظرفو

 .خَردم رٍ يام قرص آب، لیَان یٌ با ٍ کشیدم بیرٍن رٍ قرصام کیفو تَ از

 .شد نانع گَشیو زنگ کٌ بشو بلند جا از خَاستو

 .شدم خیرى اش صفحٌ بٌ ٍ گرفتو دستو تَ رٍ گَشی کالفٌ

 بَد خَنٌ از

 .نبل رٍ کردم پرت رٍ گَشی ٍ کشیدم عهیقی نفس
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 .سهتش برگشتو يَل سرم، پشت از عزیز صدای شنیدن با کٌ بشو بلند جا از خَاستو

 دی؟ نهی جَاب چرا_ 

 :گفتو آرٍم ٍ کردم تر زبَن با رٍ لبو

 .نیست نًو_ 

 زنگ گَشیو دٍبارى کٌ بردارى قدم اشپزخَنٌ سهت بٌ خَاست ٍ برگشت ٍ انداخت باال ابرٍ عزیز
 .خَرد

 :گفت اخو با ٍ برگشت عزیز

 دارى ٍاجبی کار شاید اصال؟ کیٌ نادر؟ بدى جَاب خب_ 

 :زدم لب آرٍم ٍ انداختو گَشی صفحٌ بٌ نگايی

 خَنس از_ 

 رٍ جلَش نن بدى اجازى یا ٍ بشٌ قطع تهاس اینکٌ از قبل ٍ کرد نگايو تعجب با ٍ شد گرد چشهاش
 .داد جَاب رٍ تهاس ٍ رفت گَشیو سهت بٌ بگیرم،

 .سپردم گَش عزیز خَنسرد صدای بٌ ٍ بستو حرص با رٍ چشهام

 الَ؟_ 

_ ... 

 سالم_ 

_ ... 

 .یگانٌ نادربزرگ عبارتی بٌ. خدابیانرز نریو نادر آفرینو، نن_ 
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_ ... 

 .خَبٌ حالش آرى. دخترم باش آرٍم_ 

_ ... 

 بیدار. بخَابٌ تا اتاق تَ رفتٌ يو االن. خَرد رٍ دارٍش. خَرد رٍ نايارش. نباش نگرانش. نادر نٌ_ 
 .بزنٌ زنگ بًتَن گو نی شد

_ ... 

 .عزیزجان خَبٌ حالش خدا بٌ. دخترم نکن گریٌ_ 

_ ... 

 .خداحافظ. کنو نی خَايش_ 

_ ... 

 .پیچید گَشو تَ عزیز عصبی صدای بعد ٍ گذشت سکَت تَ ای جانیٌ چند

 بٌ اینکٌ بدٍن اینجا؟ اٍندی شدی پا خبر بی تَ! یگانٌ باشی فکر بی اینقدر کردم نهی رٍ فکرش_ 
 نزدیک داشت؟ حالی چٌ نادرت دٍنی نی چرا؟ دختر؟ خیالی بی اینقدر چرا بدی؟ خبر نادرت ٍ پدر
 !کنٌ سکتٌ بَد

 :زدم لب آرٍم. شدم خیرى چشهاش بٌ ٍ کردم باز رٍ چشهام

 .نباشن نگرانو گفتو. شهال یام نی دارم کٌ گفتو عهَم دختر بٌ_ 

 .آشپزخَنٌ سهت رفت ٍ انداخت بًو ٍاری سرزنش نگاى

 .پَشَندم رٍ صَرتو دست با کالفٌ ٍ نشستو نبل رٍی
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 .کنو تحهل يو عزیز قًر باید حاال دارم، بدبختی کو خَدم

 .رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس کالفٌ

 .بَد ظرفا شستن نشغَل ٍ بَد ایستادى سینک کنار

 :گفتو بارید نی ازش خستگی کٌ چشهایی با. بَسیدم رٍ لپش آرٍم ٍ شدم نزدیک بًش پشت از

 عزیز؟_ 

 .داد ادانٌ کارش بٌ بدى رٍ جَابو اینکٌ بدٍن ٍ کشید يو تَ بیشتر رٍ اخهاش

 :کردم صداش دلجَیانٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 کنو؟ فکر کسی نگرانی ٍ ناراحتی بٌ کٌ يستو ٍضعیتی تَ نن آخٌ. دیگٌ بیخیال جَن؟ عزیز_ 

 :گفت اخو با ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 نی. رٍ االنو حرف فًهی نی شدی نادر کٌ نَقع ير. نــــادر گفتو نن کسی؟ گفتو نن کسی؟_ 
 ازش ٍ نزنی زنگ بًش دیگٌ دقیقٌ چند تا اگر قسو، نریهو خاک بٌ یگانٌ،. رٍ نادرت حال فًهی

 فًهیدی؟. بری خَنٌ این از خَدت بًترى نکنی خَايی نعذرت

 :گفتو آرٍم ٍ زدم بًش لبخندی

 رسو اینٌ. عزیز برام نَندی شها یٌ فقط خدا بٌ. اخهاتَ کن باز فقط. بًش زنو نی زنگ االن باشٌ_ 
 نَازیت؟ نًهَن

 :گفت بَد نبل رٍی کٌ ای گَشی بٌ اشارى با ٍ کرد نگايو چپ چپ

. بینی نی يو رٍ نَازم نًهَن رٍی اٍن بعد بیار، در نگرانی از رٍ بیچارى زن اٍن بزن زنگ اٍل برٍ_ 
 برٍ پاشَ

 .رفتو گَشیو سهت بٌ ٍ انداختو پایین رٍ سرم
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 بًو سینٌ بٌ دست کٌ عزیز بٌ خیرى ٍ کردم نزدیک گَشو بٌ رٍ گَشی بعد ٍ گرفتو رٍ خَنٌ شهارى
 .زدم لبخند بَد شدى خیرى

 .حالو از نگو... نن ٍ گَشو تَ پیچید سپًر صدای کٌ نکشید جانیٌ بٌ

 

 الــــَ؟ یگانٌ؟ الَ الَ؟_ 

 :گفتو آرٍنی صدای با ٍ کردم جهع رٍ بَد ناسیدى لبو رٍ کٌ لبخندی سختی بٌ

 .سالم_ 

 .بَد کنارم کٌ نبلی رٍی بشینو ٍ بدم دست از رٍ تَانو شد باعخ عصبیش صدای

 دٍنی نی يان؟ نهیدی جَاب رٍ لعنتی گَشی اٍن چرا يستی؟ گَری کدٍم نعلَنٌ. نرض ٍ سالم_ 
 خَدت نگران رٍ نفر چند بچگَنٌ کار این با دٍنی نی رفتن؟ ضعف ٍ غش اینجا نفر چند دیرٍز از

 نرسٌ بًت دستو کن دعا فقط یگانٌ، کردی؟

 .کنو ردیف يو کنار تَنستو نهی رٍ کلهات ٍ بَد اٍندى بند زبَنو

 :آٍردم زبَن بٌ يو رٍ يهَن ٍ چرخید سرم تَ چیز یٌ فقط

 بَدی؟ شدى... نگرانو... ن   يو تَ... تَ_ 

 :گفت تر آرٍم. کنٌ عَض رٍ بحخ کرد سعی بعد ٍ شد قطع ای جانیٌ برای يو ياش نفس صدای

 آرى؟. عزیز خَنٌ رفتی گفتٌ زنعهَ_ 

 :زدم لب سَالش بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

 .شدی نگرانو کردم فکر زدی، داد سرم تَ... کٌ اٍنجَری_ 
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 :گفت حرفو بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کشید ای کالفٌ نفس

 یاد؟ نی سرت بالیی نگفتی خبر؟ بی ٍ تنًا تنًا رفتی کجا حالت اٍن با. دنبالت یام نی انشب_ 

 :گفتو ارٍم ٍ کردم تر لب

 تَی تَ اصال... اص شدی؟ نگرانو کنو باٍر نحال چیٌ؟ باشٌ؟ نیَندى سرم کٌ نَندى يو بالیی نگٌ_ 
 .باشی جَنت سَدا پیش باید االن کنی؟ نی چیکار نا خَنٌ

 :گفتو بلندی صدای با يیستریک ٍ شد رٍٍن صَرتو رٍ اشکام

 کٌ خانَادش پیش نیری تًش رسَندی دیٍَنگی بٌ رٍ خَنٌ اٍن دختر. بیرٍن برٍ نا خَنٌ از_ 
 نن بٌ کٌ اٍنی پیش برٍ. جَنت سَدا پیش برٍ. بیـــــــــرٍن بـــرٍ نا خَنٌ از باشی؟ کنارشَن
 خالٌ دٍستی تَ؟ اٍنجایی چرا. گذشتی اشکام از بخاطرش دیرٍز کٌ اٍنی پیش برٍ. دادی ترجیحش

 بیــــــــرٍن برٍ... نا خَنٌ از بیرٍن برٍ انداختی؟ راى خرسٌ

 .حرفام بٌ بَد سپردى گَش فقط ٍ فقط سپًر ٍ کردم نی گریٌ کشیدم، نی جیغ

 ير کٌ بَد پر دلو اینقدر دٍنو نی فقط بَد، دادى رٍ تلفن جَاب سپًر کٌ بَدن کجا بقیٌ دٍنو نهی
 خَاست نی دلو... حاال انا بَد اٍندى بند زبَنو اٍلش. شدم نهی آرٍم کشیدم نی جیغ يو چقدر
 .درد اینًهٌ از بشو خالی کٌ کنو فریاد ٍ داد اینقدر

 کٌ خَبی حسای يهٌ قشنگش، حرفای يهٌ دارناش، دٍستت يهٌ چرخید، نی سرم تَ چیز يهٌ
 خار   شد نی بَدن گذاشتٌ نهایش بٌ جنگل تَی کٌ ای لعنتی تصَیر اٍن تًش انا داشتو، کنارش
 گلَم تَ کرد نی گیر ٍ شیشٌ خَردى شد نی قلبو، تَ رفت نی فرٍ ٍ فَالدی نیخ یٌ شد نی. چشهو

 درد؟ اینًهٌ با نقابلٌ برای داشتو جَن چقدر نگٌ نن ٍ

 .آٍرد در پا از رٍ نن باالخرى داشتو کٌ ای سرگیجٌ ٍ پیچید ام سینٌ قفسٌ تَ کٌ دردی
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 گَشام ٍ شد سیاى چشهام نقابل دنیا ٍ افتاد دستو از گَشی باشو، داشتٌ ادانٌ نًلت اینکٌ از قبل
 .نشنید عزیز بلند" حسین یا" جز چیزی

 

 

 .کردم باز رٍ چشهام رسیدن نی گَشو بٌ نزدیک فاصلٌ از کٌ يایی دستگاى صدای با

 نی ذکر ٍ خَند نی قرآن ٍ بَد نشستٌ صندلی یٌ رٍی تختو کنار کٌ افتاد عزیز بٌ نگايو يهٌ از اٍل
 .گفت

 .دٍختو چشو نًرداد بٌ ٍ کردم بلند کهی رٍ نگايو

 رٍ سرش چَن کرد حس رٍ نگايو سنگینی انگار. بَد شدى خیرى سقف بٌ ٍ بَد دادى تکیٌ دیَار بٌ
 .نشست لبش کنج لبخندی بازم چشهای دیدن با ٍ سهتو برگردٍند

 :گفت ارٍم ٍ سهتهَن اٍند

 .دختر کردی جَن نصفٌ رٍ نا کٌ تَ_ 

 نبینو رٍ اشکش نو کرد نی سعی کٌ يهَنطَر ٍ سهتو برگشت. شد نن نتَجٌ يو عزیز صداش با
 :گفت

 نادر ببخشید. شد نن تقصیر يهش. بگردم دٍرت نن_ 

 .فشردم دستام تَ رٍ دستش آرٍم ٍ زدم لبخندی

 .نباش نگران شٌ نهی طَریو. عادیٌ نن برای چیزا این. عزیزجَن خَبو_ 

 .زد بیرٍن اتاق از ببینٌ حال اٍن تَ رٍ نن نتَنٌ کٌ انگار ٍ بَسید رٍ پیشَنیو

 .صَرتو بٌ زد زل ٍ گرفت جا صندلی رٍ نًرداد
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 بًتری؟_ 

 :گفتو پَزخند با ٍ ارٍم ٍ دٍختو چشو بیهارستان سفید سقف بٌ

 شو نهی این از بًتر. آرى_ 

 .داری قلبی نشکل فًهیدن نردم يهٌ. نجازی فضای تَ شدى پخش عکسات_ 

 :سهتش برگشتو ٍ زدم لبخندی

 .کنن نی آنادى نرگو خبر شنیدن برای رٍ خَدشَن. خَبٌ جدی؟_ 

 :زد لب ٍ اتاق پنجرى سهت رفت حرف بدٍن

 فکر کسایی زدن زنین بٌ. کنو نهی فکر نردن بٌ باشو تَ جای اگٌ نن. شنیدم چیزایی یٌ عزیز از_ 
 .انداختن رٍز ٍ حال این بٌ رٍ نن کٌ کنو نی

 :گفتو حَصلٌ بی ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

 خاطرى اینکٌ نًرداد، ٍلی بَد، سرم تَ فکرا این از شهال اٍندم نی ٍقتی ننو. شعارا این بیخیال  _ 
 شنیدم صداشَ تا انرٍز انا اینجا، اٍندم قصد يهین بٌ ننو. کنٌ نی بیچارت بیارن يجَم بًت يا

 .شد خارج کنترلو از چیز يهٌ

 .گرفت بیرٍن از نگاى ٍ زد پَرخندی

 .َپــــــــــر يهٌ اٍل؛ قانَن. کنی چیکار دم نی یاد بًت نن_ 

 

 داد نی بًو خَبی حس این ٍ نبَد اشکی چشهاش دیگٌ. اتاق تَ اٍند عزیز دقیقٌ دى حدٍد از بعد
 .نیستو کسی چشهای شدن اشکی باعخ کٌ

 :گفت پیشَنیو بَسیدن از بعد ٍ اٍند تخت سهت بٌ

 



 755                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بپَشی؟ بیارم کجاست لباسات. نادر دى نی انجام رٍ ترخیصت کارای دارى نًرداد_ 

ُرم اینکٌ از بعد ٍ برداشتو رٍ نانتَم کنارم از  اتاق از عزیز با ٍ پَشیدنش کردم، جدا دستو از رٍ س 
 .شدیو خارج

 .سهتو اٍند بعد ٍ داد نشَن پذیرش بٌ رٍ ترخیص برگٌ نًرداد

 کنو؟ کهکت یا بیای تَنی نی_ 

 :زدم لب ٍ دادم تکَن سری

 .تَنو نی_ 

 .شدیو خارج بیهارستان از يو با ٍ داد تکَن سری

 .کشیدم دراز ٍ کردم باز رٍ عقب در نن ٍ رفتیو ناشینش سهت بٌ

 از بَدم خَشحال چقدر نن ٍ نشد جلب بًو زیادی تَجٌ بَد، دادى بًو نًرداد کٌ ناسکی لطف بٌ
 .نَضَع این

 

 

 .افتاد يو رٍ چشهام ٍ گذاشتن رٍ تاجیرشَن يا بخش آرام کو کو ٍ سقف بٌ شدم خیرى

 :زدم لب ٍٍآرٍم کردم باز رٍ چشهام خَرد، در بٌ کٌ ای تقٌ با

 بلٌ؟_ 

 .داخل اٍند نًرداد ٍ شد باز در

 .نشست تخت کنار خَدش بعد ٍ گذاشت تخت رٍی کنارم رٍ دستش تَی سینی
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 :زد لب سینی داخل نحتَای بٌ اشارى با

 .بًترى اتاقت تَ بیارم گفتو بزنٌ، صدات خَاست عزیز. نشدى سرد تا بخَر_ 

 :گفتو آرٍم ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .نهنَن_ 

 .داد يل سهتو بٌ کهی رٍ سینی ٍ داد تکَن سری

 .کرد نی اذیتو نًرداد نگاى سنگینی انا شدم نشغَل اجبار بٌ

 :گفتو نکخ با ٍ سهتش برگردٍندم رٍ سرم

 شدى؟ چیزی_ 

 :گفت سَالو بٌ تَجٌ بدٍن

 .بیهارستان بَد اٍندى_ 

 :زدم لب ٍ شدم خیرى نشکیش چشهای بٌ تعجب با

 کی؟_ 

 :گفت سرتاپام بٌ اشارى با ٍ کرد ریز رٍ چشهاش

 .انداختٌ رٍز ٍ حال این بٌ رٍ تَ کٌ يهَنی_ 

 :زد لب ارٍم ٍ کشید نَياش بین دستی. کرد قفل نغزم

 .سپًر دیگٌ، یارٍ يهین_ 

 :زدم لب تَجٌ بدٍن ٍ افتاد دستو از قاشق

 ببینٌ؟ ننَ نیَند چرا... پس ک ی؟ جدی؟... ج_ 
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 :گفت اخو با ٍ کرد سپر سینٌ

 .نذاشتو نن چَن_ 

 :داد ادانٌ دید خَدش نتَجٌ کٌ رٍ نتعجبو نگاى

 .کردم کو رٍ شرش ٍ پایین رفتو. بَد اٍندى تازى بیرٍن زدم یًَ ٍ بَدم اتاقت تَ کٌ لحظٌ اٍن_ 

 :کردم باز لب از لب ارٍم ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 چرا؟_ 

 خدای بٌ یگانٌ؟! آٍردى رٍزت بٌ چی ببین. رٍ لعنتی پسرى کردم نی خَردش زدم نی باید چرا؟_ 
 يهٌ کٌ زنهت نی اینقدر خَدم بیاری در بازی پیشٌ عاشق ٍ دیٍَنگی بخَای اگر قسو، ٍاحد ٍ احد
 با اینکٌ نٌ بخَرى، بًو ازش حالت باید تَ حالیتٌ؟ بًت، کردى خیانت پسرى. بیَفتٌ سرت از چیز

 يهٌ اٍن کَ. باشی نشتاق دیدنش ٍاسٌ حتی یا برسی سَم ٍ دٍم سکتٌ نرز تا صداش شنیدن
 دٍست نریو عهٌ. ببینٌ اینجَری رٍ تَ ندارى دٍست عزیز. کن سرپا رٍ خَدت داشتی؟ کٌ غرٍری
 حالیتٌ؟. ببینو اینجَری رٍ تَ ندارم دٍست نن... نن. ببینٌ اینجَری رٍ دخترش ندارم

 .شدم خیرى بًش اشک پردى پشت از ٍ دادم تکَن رٍ سرم

 .حالیهٌ_ 

 :زد لب ٍ داد تکَن سری

 از صدبار رٍزی بٌ کٌ ازت بسازم ای یگانٌ یٌ باید بازار، ریو نی فردا کن، آنادى رٍ خَدت. خَبٌ_ 
 .بفرستٌ لعنت خَدش بٌ کردى ٍلت اینکٌ

 .بغلش تَ کردم پرت رٍ خَدم بعد ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 :زد لب ٍ بَسید رٍ نَيام رٍ آرٍم
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 تسها از رٍ خبرت اینکٌ جای بٌ سال چند این تَ بار یٌ اگٌ گفتی گفتی؟ چی بًو قبل دفعٌ یادتٌ_ 
 خَاير برای گذاشتو کو نن. تَئٌ با حق. شد نی بًتر دلت حال زدم، نی زنگ خَدت بٌ گرفتو نی

 بی تَ کنن فکر خانَادش ٍ پسرى اٍن خَاد نهی دلو. کنو جبران تا يستو. يستو االن انا کَچَلَم
 بًت گل از تر نازک نتَنن يو سپًر صدتای کٌ نَنو نی پشتت جَری تنٌ یٌ خَدم. بَدی کار ٍ کس
 .بگن

 :گفتو آرٍم ٍ فشردم اش سینٌ بٌ رٍ سرم

 .دارنت کٌ خَبٌ خیلی_ 

 .کَچَلَ نَش شها قربَن_ 

 .شدم جدا ازش ٍ خندیدم

 :گفت ٍ کرد ظرفو داخل غذای بٌ ای اشارى

 .يفتٌ آخر ٍاسٌ باشی داشتٌ جَن بذار. بخَر_ 

 :پرسیدم ٍ کشیدم يو تَ رٍ ابرٍيام

 خبرى؟ چٌ يفتٌ آخر نگٌ_ 

 :گفت بیخیال زد نی ناخَنک ظرفو کنار يای زنینی سیب بٌ کٌ يهَنطَر ٍ زد نهایی دندٍن لبخند

 .تًران برگردٍنهت خَام نی فقط. نیست خبری_ 

 :گفتو نکخ با

 کنٌ؟ نی اذیتتَن بَدنو اینجا_ 

 :گفت ٍ سهتو برگردٍند ضرب با رٍ سرش
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 نی ٍلت نکن فکر تازى. بدى شکست رٍ تَ تَنستٌ کنٌ فکر کسی خَام نهی فقط. نزن نفت حرف_ 
 نی زندگی تَش چندسال این کٌ ای خَنٌ يهَن تَ برگرد يو تَ. نَنو نی کنارت ندت یٌ تا. کنو

 .پاشٌ نی زخهت رٍی نهک فقط ندت یٌ تا نادرت ٍ پدر کنار بَدن. کردی

 .شدم غذام باقی نشغَل ٍ دادم تکَن سری

 چنین داشتن خاطر بٌ کردى چیکار دٍنستو نهی اگر. بارید نی چشهاش از داشتن دٍست يو ينَز_ 
 .کردم نی افتخار بًت زندگیت تَی کسی

 :داد ادانٌ دید خَدش نتَجٌ کٌ رٍ نگايو

 اصال. انداخت نی شک بٌ رٍ کسی ير کٌ بَد شدى نگران جَری یٌ. سپًر. گو نی پسرعهَتَ_ 
 کنٌ؟ بازی نقش ٍ بیارى در ادا باز رفتٌ لَ خیانتش ٍ شدى رٍ دستش اینکٌ با شٌ نی رٍش چجَری
 ....ی پسرى

 :گفتو اخو با ٍ کردم قطع رٍ حرفش

 .کنی صحبت راجبش اینطَری خَاد نهی دلو. کردى نن با کردى کٌ کاری ير_ 

 .کشید عهیقی نفس ٍ انداخت باال ابرٍ

 ؟ کنی نی دفاع ازش باز دادى، بازیت آٍردى، سرت بال کردى، اذیتت اینًهٌ. کنار بذار رٍ خریت_ 

 .فًهی نهی تَ_ 

 :گفت عصبی ٍ زد بازٍم بٌ ای ضربٌ

 خَای نی چی؟ کٌ تًش. شدی کر ٍ کَر ٍ برف زیر کردی رٍ سرت. فًهی نهی کٌ تَیی این اتفاقا_ 
 کٌ کسی زندگی از شدی حذف کن، باز چشهاتَ اٍن ببین، حالتَ برسی؟ کجا بٌ نَرد بی دفاع این با

 حالیتٌ؟. زندگیتٌ
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 ٍ کشید ای کالفٌ پَف نًرداد شدن رٍٍن صَرتو رٍ کٌ اشکام. نگفتو چیزی ٍ انداختو پایین رٍ سرم
 تری آرٍم صدای با بعد ٍ خَدش بغل تَ کشید رٍ نن آرٍم ٍ نشست تخت رٍ کنارم. شد بلند جا از

 :گفتو

 عصبی رٍ نن اینقدر کن سعی يو تَ انا زدم داد سرت کٌ ببخشید. ببخشید. بگردم دٍرت ببخشید_ 
 بعد بٌ جایی یٌ از انا نًربَنت قلب این بشٌ آرٍم شٌ نی باعخ گریٌ. خَبٌ گریٌ. کن گریٌ. نکنی
 کٌ کنی جابت کردن اذیتت کٌ اٍنایی يهٌ بٌ ٍ باشی قَی باید تَ. کنٌ نشتی چشهات ندى اجازى
 .بدى شکستت تَنٌ نهی چیز يیچ

 

 

 ••• بعد رٍز چند •••

 

 ای؟ آنادى_ 

 .نًرداد سهت برگشتو لبخند با ٍ انداختو سرم رٍ رٍ شالو

 .بریو. آرى_ 

 بَد نشستٌ حَض لب کٌ عزیز بٌ ٍ بیرٍن رفتو سرش پشت. شد خارج اتاق از ٍ زد رٍم بٌ لبخندی
 .شدم نزدیک بَد يا شهعدٍنی دادن آب نشغَل ٍ

 :زد لب نًربَنش صدای يهَن با ٍ زد ای خستٌ لبخند دید آنادى ٍ حاضر رٍ نن تا

 .یگانٌ نَندی نی پیشو بیشتر کاش_ 

 :گفتو آرٍم ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی
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 .پیشت بیام دم نی قَل شدن کٌ تهَم. عزیز دارم نَندى عقب کار تا چند_ 

 .کشید آغَش بٌ رٍ نن ٍ شد نزدیک بًو قدنی ٍ زد رٍم بٌ لبخندی

 :گفت ٍ بَسید رٍ پیشَنیو

 چی ير کٌ اهلل شاء ان. نادر کنٌ سیاى رٍ قشنگت قلب کاراش با کسی نذار. باش خَدت نَاظب_ 
 .یاد نی پیش صالحٌ

 .نگفتو چیزی ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 رٍ بَد کردى آنادى کٌ آبی ظرف ٍ قرآن تخت، رٍی از بعد ٍ نشَند ام گَنٌ رٍ ای دیگٌ بَسٌ
 .برداشت

 .شدیو خارج عزیز خَنٌ از يو با ٍ کرد خداحافظی عزیز با يو نًرداد

 بٌ رسیدیو ساعت، چًار حدٍد از بعد ٍ نیَفتاد خاصی اتفاق نختصر حرف تا چند جز ناشین تَ
 .تًران

 .شیرین نانان خَنٌ رفتو خَدم خَاست بٌ

 .دٍختو رنگ سفید در بٌ رٍ نگايو ناشین، ایستادن با

 :گفتو نًرداد بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ کشیدم عهیقی نفس

 یای؟ نهی تَ_ 

 :زد لب ٍ داد تکَن ننفی نشَنٌ بٌ سری

 کٌ ٍقت ير. خَنٌ نیرم يو بعدش. بًشَن بدم ناشینَ تا بدى عهَتو خَنٌ آدرس. برٍ تَ. نٌ_ 
 .دنبالت بیام کٌ بگَ خَنٌ برگردی خَاستی
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 خَنٌ سهت بٌ ٍ شدم پیادى خداحافظی یٌ با دادم، بًش رٍ آدرس اینکٌ از بعد ٍ دادم تکَن سری
 .برداشتو قدم

 پايام از رنق رسید، گَشو بٌ کٌ صدایی شنیدن با بعد، دقیقٌ چند ٍ بردم اف اف سهت بٌ رٍ دستو
 .شدم نسلط خَدم بٌ سختی بٌ انا رفت

 

 :گفتو آرٍم ٍ دٍختو اف اف لنز بٌ رٍ نگايو

 کن باز. نانان ننو_ 

 .بستو رٍ در ٍ شدم خَنٌ ٍارد بعد ٍ انداختو نًرداد بٌ رٍ آخرم نگاى. شد باز در بالفاصلٌ

 تکشَن بٌ تک چًرى بٌ رٍ نگايو ٍ کردم بلند رٍ سرم تندی، يای قدم شنیدن با جانیٌ، چند از بعد
 .دٍختو

 .اٍند نی سهتو بٌ بلندی يای قدم با دريو يای اخو با شایان ٍ بَدن يو کنار تهنا ٍ نانان

 .صَرتو تَ کَبید ٍ کرد بلند رٍ دستش نعطلی بی نن، بٌ رسیدنش نحض بٌ

 :زد فریاد داد نی تکَن نقابلو تًدید نشَنٌ بٌ رٍ انگشتش کٌ يهَنطَر

 نهی جَاب نصبتَ سگ گَشی اٍن چرا يان؟ خبر؟ بی رفتی کجا حالت اٍن با. احهقی خیلی_ 
 نذاشتٌ کٌ کیٌ نًرداد کیٌ؟ نًرداد کیٌ؟ عزیز بپرسو؟ دیگٌ نفر یٌ از رٍ خَايرم حال باید نن دادی؟
 يـــان؟ بشٌ؟ خبر با حالت از ٍ ببینٌ رٍ تَ دقیقٌ چند ٍاسٌ حتی سپًر

 کٌ سیلی رد رٍی رٍ دستو. اٍندم خَدم بٌ. کردم استفادى نَقعیت از افتاد، کٌ نفس نفس بٌ
 :زدم لب ای گرفتٌ صدای با ٍ گذاشتو بَد نَندى صَرتو راست سهت رٍ خَبی بٌ ردش نطهئنا
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 پناى بًشَن کسی بی از کٌ کسایی کیٌ؟ نًرداد کیٌ؟ عزیز. عزیزم برادر نَازیت نًهَن از نرسی_ 
 ، کردی تعارف بًو سیلی کٌ تَ برخالف پیششَن، رفتو االنو حال از بدتر حالی با کٌ کسایی. بردم
 رٍ اسهش شٌ نی رٍت چجَری سپًر؟. کردن جابت رٍ داشتنشَن دٍست ٍ رفتن ام صدقٌ قربَن
 نن؟ پی فرستادید سپًرٍ چرا نفًهیدی؟ شدى، چی فًهیدی االن تا نطهئنا کٌ تَ بیاری؟ جلَم

 آرى؟ دیدنش با بشٌ تازى دلو داغ کٌ فرستادیدش

 :زد لب ٍ داد تکَن تاسف رٍی از سری

 دخترى باشٌ ندیدى عهرش تَ کسی کٌ دادم نی نشَنت ای نَازی نًهَن یٌ کٌ بَد نن دست اگر_ 
 خَدم. کردن نی رفتار بايات نن از بدتر ذاشتی نی قال خبر بی يو رٍ اٍنا اگر باش نطهئن. فکر بی

 يو نانان حال شد، بد حالت ٍ زدی زنگ اینکٌ از بعد! کردی چیکار نفًهیدی اینکٌ نحل تَ نیَندم؟
 بفرستو رٍ بدت حال بانی ٍ باعخ کٌ نیستو غیرت بی اٍنقدری ٍگرنٌ بَدم نانان درگیر نن. شد بد

 .سراغت

 کردم، نی نگاى بیشتری دقت با کٌ حاال. شد کشیدى سرش پشت بٌ نگايو ٍ کردم نگاى بًش بًت با
 صَرت رٍ چشهاش از کٌ اشکی يای دٍنٌ ٍ بَد نشخص يو فاصلٌ این از نانان پریدگی رنگ

 .زد نی برق آفتاب نَر زیر شد نی رٍٍن سفیدش

 رسیدم، بًش کٌ ٍقتی. برداشتو قدم بَد ایستادى يا پلٌ رٍ کٌ نانان سهت بٌ شایان بٌ تَجٌ بی
 .زدم زل نگرانش چشهای بٌ ٍ ایستادم نقابلش

 .کردم پاک رٍ اشکاش ٍ کشیدم دست سفیدش صَرت رٍ آرٍم

 :زدم لب آرٍم

 .نانان بشٌ گریَن چشهات شدم باعخ دٍبارى کٌ ببخشید_ 

 .کرد آزاد گَشو زیر رٍ دلش تٌ از يای گریٌ يق يق صدای ٍ کشید بغلش تَ رٍ نن طاقت بی
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 .بستو درد با رٍ چشهام

 کردم؟ اشتباى نن

 رفتو؟ کٌ کردم اشتباى

 کردم؟ نگران رٍ يهٌ رفتنو با کٌ کردم اشتباى

 چی؟ خَدم پس

 نیست؟ يو رٍزى چند آرانش یٌ زندگی این از نن حق

 .شد خیرى صَرتو بٌ بیشتری دقت با بار این ٍ کرد جدا خَدش از رٍ نن نانان

 

 .عزیزم شدی الغر چقدر_

 :زدم لب ٍ کشیدم عهیقی نفس

 کردید؟ اذیت رٍ   خَدتَن اینقدر چرا. يهینطَر يو شها_ 

 :گفت بغض با ٍ کرد پاک رٍ چشهش گَشٌ اشک

 .نردم نی نن رٍزا این نبَد تهنا اگٌ. عزیزم فًهی نی شدی نادر نَقع ير_ 

 .صَرتو بٌ بَد زدى زل دلخَر کٌ دٍختو تهنا بٌ رٍ نگايو ٍ کردم زنزنٌ ای خدانکنٌ

 .کردم بغلش آرٍم ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 :زد لب بازٍم از نحکهی نیشگَن از بعد ٍ کرد حلقٌ دٍرم رٍ دستاش بعد جانیٌ چند يو اٍن

 .نکن شک. یارم نی در سرت رٍ ندت این اذیتای يهٌ تالفی_ 

 .شدم خیرى شیطَنش چشهای بٌ ٍ شدم خارج بغلش از حرف بدٍن
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 .نیست شکی کٌ تَ پلید ذات تَ_ 

 .شد نانع نانان صدای کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب ٍ کرد نازک چشهی پشت

 .بدید ادانٌ بعدا رٍ دعَاتَن داخل، بریو_ 

 .رفتیو باال يا پلٌ از ٍ زدم ای کَلٌ ٍ کج لبخند

 سپًر نکنو اشتباى اگر. اینجا بَدم اٍندى کٌ آٍردم خاطر بٌ رٍ باری اٍلین افتاد، خَنٌ بٌ کٌ نگايو
 نراحل ٍ رٍزا تهــــام تَ رٍ سپًر پررنگ پای رد کنو، نی نگاى گذشتٌ بٌ کٌ حاال نن ٍ بَد يهرايو
 نهی دیدى براش جایی آیندى در ٍ بَد گذشتٌ تَ صرفا کٌ پایی رد. بینو نی شدى گذاشتٌ سر پشت
 .شٌ

 .کردم نرٍر ذينو تَ رٍ نًرداد حرفای ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 نشَن نانعقَلی ٍاکنش دیدنش حتی ٍ صداش ٍ اسهش شنیدن با. یارم نهی خاطر بٌ رٍ چیزی" 
 ... "ٍ ٍ ٍ یارم نهی نیَن بٌ حرفی گذشتٌ از. دم نهی

 ٍ کرد يدایت يا نبل سهت بٌ رٍ نن. برگشتو سهتش بٌ نشست، کهرم رٍ کٌ نانان دست با
 .نشست کنارم يو خَدش

 :گفت آرٍم ٍ فشرد دستاش تَ رٍ دستام

 .دارى حق. گذشت سخت براش خیلی رٍزا این. نشَ دلگیر شایان از_ 

 :زدم لب آرٍم. نشست لبو کنج تلخی پَزخند ناخَاستٌ ٍ دادم تکَن سری

 ...کٌ نن اال يرکاری برای دارن حق يهٌ. دارى حق. درستٌ_ 

 .کردم قطع رٍ لبیو زیر يای زنزنٌ نانان، صدای با

 عزیزم؟ گفتی چیزی_ 
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 :زدم لب ٍ دادم تکَن نٌ نشَنٌ بٌ سری

 .نٌ نٌ. نانان نٌ_ 

 :گفت شد نی بلند کٌ يهَنطَر ٍ پاشید رٍم بٌ لبخندی

 کو يو اٍن يرچند، شٌ نی خَشحال خیلی نطهئنا. برگشتی کٌ بدم خبر پدرت بٌ برم نن. خَبٌ_ 
 .نیست دلگیر ازت

 .تلفن سهت رفت نانان ٍ دادم تکَن سری

 .سهتو اٍند شربت سینی با تهنا جانیٌ چند از بعد

 .صَرتو بٌ زد زل ٍ نشست کنارم. برداشت خَدش يو رٍ لیَان یٌ ٍ داد نن بٌ رٍ لیَان یٌ

 :زدم لب برگردم سهتش بٌ اینکٌ بدٍن

 رٍز، چند برای حتی ٍ کنو کاری چنین نداشتو حق بگی اٍندی يو تَ کنی؟ سرزنشو اٍندی يو تَ_ 
 بشو؟ ناراحت ندارم حق نن ٍ بکنن يرکاری دارن حق يهٌ بگی اٍندی کنو؟ خلَت خَدم با

 خالی رٍ خَدت ٍ رٍش بذاری رٍ سرت کٌ دارم شَنٌ یٌ دلخَریات، این يهٌ برای بگو اٍندم. نٌ_ 
 .کنی

 .سهتش برگشتو ٍ زدم لبخندی

 .کردم انصافی بی ٍاقعا. کردم انصافی بی نجات فرشتٌ ٍ نعجزى نگو ٍجَدش بٌ االن اگٌ

 .بغلش تَ انداختو رٍ خَدم ٍ فرستادم عقب رٍ رسید نی پلکو نرز تا کٌ اشکی

 :گفت لب زیر ٍ کرد حلقٌ يام شَنٌ دٍر رٍ دستش

 .برگردی زٍد اینقدر کردم نهی فکر_ 
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 :دادم جَاب بشو جدا ازش اینکٌ بدٍن ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .جدید ٍضعیت با بیام کنار بتَنو زٍد اینقدر کردم نهی فکر يو خَدم_ 

 :زد لب نکخ با ٍ انداخت پایین رٍ سرش

 .خبراییٌ یٌ کنو نی حس نن یگانٌ راستش،_ 

 .بدى ادانٌ تا زدم زل صَرتش بٌ اخو با ٍ کشیدم بیرٍن بغلش از رٍ خَدم

 :گفت کالفٌ ٍ کشید عهیقی نفس

 .کن ٍلش اصال... اص. کنو نی اشتباى دارم يو شاید. دٍنو نهی_ 

 دينو تَ شایان صدای با حرفو کٌ بگو چیزی کردم باز لب ٍ کردم يدایت گَشو پشت بٌ رٍ نَيام
 .ناسید

 .دارم کارت بیرٍن بیا تهنا_ 

 .شایان سهت رفت ٍ شد بلند سریع بعد ٍ انداخت نن بٌ کَتايی نگاى تهنا

 .ٍايی انیديای از بَدم خستٌ. کنو خالی رٍ ذينو کردم سعی ٍ انداختو باال شَنٌ

 نی نیَى ٍ شیرینی برام ذٍق با کٌ دٍختو چشو نانان بٌ بعد ٍ کردم نزى نزى رٍ ام آبهیَى از کهی
 .آٍرد

 :زد لب کند نی پَست نیَى برام کٌ يهَنطَر ٍ نشست کنارم

 .یاد نی باياش عهَتو. خَنٌ رسَنٌ نی رٍ خَدش زٍد گفت بابات_ 

 !عهَ. کردم نگاى نانان بٌ شدى خشک

 .باشو نسلط خَدم بٌ کردم سعی ٍ کشیدم عهیقی نفس
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 .بیارم کو نباید نن بَد، بازی شرٍع تازى این

 .گرفتو ازش رٍ بَد داشتٌ نگٌ جلَم نانان کٌ ای نیَى بعد ٍ کشیدم ای دیگٌ عهیق نفس

 .گذاشتو نیز رٍی رٍ ظرف ٍ کردم تشکر

 حالٌ؟ چٌ در قلبت_ 

 :گفتو باشٌ طبیعی کردم نی سعی کٌ لبخندی با ٍ گذاشتو رٍش رٍ دستو

 .ينَز زنٌ نی_ 

 :پرسید دٍبارى نکخ با ٍ نشست ابرٍياش بین ظریفی اخو

 افتادی؟ حال اٍن بٌ کٌ چیشد_ 

 .فشردم لیَان دٍر رٍ دستو

 دارن؟ نهی بر کردم دفنشَن زٍر بٌ کٌ خاطراتی ٍ نن سر از دست چرا

 .پیچید خَنٌ تَ اف اف صدای کٌ بَدم جَاب یٌ دنبال ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام

 .رفتو اف اف سهت بٌ ٍ شدم بلند باشو کردى پیدا نجات راى یٌ کٌ انگار

 احساس رٍ نگايش سنگینی يهچنان کٌ نانان بٌ رٍ ٍ فشردم رٍ دکهٌ عهَ ٍ بابا تصَیر دیدن با
 :گفتو کردم نی

 .اٍندن_ 

 

 .عهَ ٍ بابا پیشَاز رفت ٍ شد رد کنارم از حرف بدٍن
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 بیان تا دادم طَل کهی شربت، کردن درست بًَنٌ بٌ ٍ رسَندم آشپزخَنٌ بٌ رٍ خَدم يو نن
 .داخل

 .شدم خارج آشپزخَنٌ از دست بٌ سینی بعد ٍ کردم فَت رٍ نفسو کشیدم، نَيام بٌ دستی

 نانان با کردن پچ پچ نشغَل کٌ عهَیی ٍ بیاد سهت این بٌ داشت قصد کٌ افتاد بابا بٌ نگايو
 .بَد

 نیَن اخو کو کو بعد ٍ انداخت نگاى پام سرتا بٌ ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش دیدنو، نحض بٌ بابا
 :گفت آرٍم ٍ شد کو ابرٍياش

 .ببینو بغلو بیا. بعد ٍاسٌ بهَنٌ کردنت دعَا_ 

 خانَادى تَ حقیقتا. کردم پرٍاز بابا سهت بٌ ٍ گذاشتو نیز ترین نزدیک رٍی رٍ سینی ٍ زدم لبخندی
 اینطَر بَدم نحرٍم پدر داشتن از قبلی خانَادى تَ چَن شاید. داشتو دٍست بیشتر رٍ بابا جدیدم

 شخصیت ذاشتٌ نی بًو شرایط ير تَ کٌ احترانی ٍ ننطقی برخَرديای يو شاید شدى، عزیز برام
 .زدى رقو برام رٍ ام نَردعالقٌ

 :زد لب ٍ نشَند پیشَنیو بٌ ای بَسٌ. اٍندم خَدم بٌ کهرم، رٍی دستش حرکت با

 .بابا ی یگانٌ خَبٌ حالت کٌ خَشحالو_ 

 .بَسیدم رٍ صَرتش نتقابال يو نن ٍ زدم لبخندی

 بَد شدى خیرى بًو نًربَنی با کٌ عهَیی بٌ خطاب آرٍم، نن ٍ رفتیو نانان ٍ عهَ سهت بٌ يو با
 :زدم لب

 .عهَ سالم_ 

 خَبی؟. عزیزدلو سالم_ 
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 :گفتو آرٍم ٍ دادم تکَن سری

 خَبٌ؟ سپیرا خَبٌ؟ زنعهَ خَبید؟ شها. نهنَن. خَبو_ 

 .داد تکَن سر ٍ زد لبخندی

 .خَبن يهٌ. خدا شکر_  

 خَدش ٍ گذاشت بابا ٍ عهَ نقابل رٍ شربت سینی نانان. نشستو بابا کنار ٍ کردم زنزنٌ ای خَبٌ
 .نشست يا نبل از یکی رٍی يو

 راحت دستش از رٍ انشب کٌ ندادم خبر بًش. شٌ نی خَشحال خیلی برگشتی بدٍنٌ اگر سپیرا_ 
 .شٌ نی آٍار سرت ٍ یاد نی صبح فردا باشی،

 :گفتو ٍ زدم ای خستٌ لبخند

 نی قرار جایی یٌ ٍ زنو نی زنگ بًش فردا خَدم. نَنو نهی اینجا انشب نن. نگفتید کردید خَب_ 
 .ببینهش کٌ ذارم

 :گفت نکخ با عهَ ٍ يو تَ رفت حرفو اٍل تیکٌ از بابا ٍ نانان اخهای

 نی راست یٌ ٍ گیرم نی باباتَ دست نايار فردا اصال. دیگٌ خَنٌ بیا چیٌ؟ ذارم نی قرار جایی یٌ_ 
 .باشیو يو دٍر بیاید، اینَر از يو شها. خَدنَن خَنٌ یارنش

 .نگفتو چیزی ٍ دٍختو چشو زنین بٌ

 :گفت ٍ دید رٍ تعللو کٌ نانان

 .شیو نی نزاحو دیگٌ ٍقت یٌ اهلل شاء ان_ 

 .اٍند سهتو بٌ ٍ شد بلند جا از ساعت، نیو حدٍد از بعد ٍ نکرد اصرار عهَ

 .شد خارج خَنٌ از بابا ٍ نانان با خداحافظی از بعد ٍ بَسید رٍ ام گَنٌ
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 :زد لب ٍ پیشو برگشت زٍد نانان

 نَنی؟ نهی اینجا انشب گفتی چرا_ 

 :گفتو ٍ انداختو باال شَنٌ

 .نَنو نهی چَن_ 

 :زد لب نشست نی رٍم بٌ رٍ کٌ يهَنطَر ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 عزیزم؟ اخٌ چرا چی؟ یعنی_ 

 :گفتو بعد ٍ فشردم يو رٍ رٍ چشهام

 .خَدم خَنٌ برم خَام نی. نن نادر کٌ ندارى چرا_ 

  چشٌ؟ اینجا نگٌ_ 

 .راحتترم خَدم خَنٌ تَ نن ٍلی نیست يیچیش_ 

 :گفت عصبی ٍ باال برد رٍ صداش

 اٍندی ندت این از بعد یگانٌ؟ شدى چی نداشتی، ادايا این از کٌ پیش ندت چند تا  چی؟ یعنی_ 
 بهَنی؟ نادرت ٍ پدر کنار خَای نهی يو شب یٌ حاال خَنٌ،

 :زدم لب آرٍم

 .پیشتَن گردم برنی صبح فردا_ 

 اصال؟ بری خَای نی چرا بیای صبح خَای نی اگر_ 

 :گفتو رفتو نی باال طبقٌ سهت بٌ کٌ يهَنطَر. شدم بلند جا از ٍ رفتو در کَرى از

 .دیگٌ راحتترم خَدم خَنٌ گفتو. بردار سرم از دست. نانان کن ٍلو_ 
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 .ایستاد يا پلٌ پایین ٍ اٍند دنبالو. شنیدم رٍ قدناش صدای

 کنٌ؟ نی کار چی بفًهٌ شایان اگر دٍنی نی دختر؟ ری نی کجا. ببینو اینجا بیا_ 

 زٍد بابا صدای کٌ بگو چیزی کردم باز لب. پایین اٍندم پلٌ چند تند تند ٍ يو تَ کشیدم رٍ اخهام
 .خَنٌ تَ پیچید نن از تر

 نَقع اٍن ُنردم، نن کٌ ٍقت ير ترسَنی؟ نی شایان از رٍ دخترم کٌ ندارى بزرگتر خَنٌ این نگٌ_ 
 نیستو؟. ام زندى کٌ ينَز شٌ، نی خَنٌ این بزرگ شایان

 

 .کردم گرد عقب ٍ ندٍنستو جایز رٍ تعلل بَد، کردى باز لب نن از دفاع بٌ ٍ بَد اٍندى بابا کٌ حاال

 .شدم ٍارد بعد ٍ کردم طی رٍ اتاقو تا نَندى باقی نسیر

 .اٍندن سهتو بٌ ٍ شدن بلند جا از یکی یکی يا خاطرى ٍ چرخَندم اتاق سرتاسر رٍ نگايو

 بٌ پنجرى این کنار کٌ شبی اٍن. شد تر پررنگ ذينو تَ يا خاطرى از یکی. دٍختو پنجرى بٌ رٍ نگايو
 .کردم گلٌ کلی ٍ زدم زنگ سپًر

 ...بعدش ٍ کرد بغلو کرد، دعَام کلی ٍ اینجا اٍند سرصبح کٌ بعدش رٍز یا

 دراز نیز رٍی رژيای سهت بٌ رٍ دستو. برداشتو قدم تَالتو نیز سهت بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .برداشتو رٍ ترینش پررنگ ٍ کردم

 .کشیدم لبام بٌ رٍ رژ آرٍم ٍ دٍختو خَدم بٌ آینٌ تَی از رٍ نگايو

 .کنٌ دعَام جیغش رنگ بخاطر ٍ بیاد دٍبارى سپًر کشیدم انتظار ٍ زدم خَدم بٌ پَزخندی

 .يا جانیٌ شهردن بٌ کردم شرٍع ای گرفتٌ صدای با بعد ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام

 پنج... چًار... سٌ... دٍ... یک_ 
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 .دٍختو در بٌ آینٌ از رٍ اشکیو نگاى ٍ کردم باز رٍ چشهام خَرد در بٌ کٌ ای ضربٌ با

 ...نن ٍ شد باز آرٍم در

 کٌ بشو نطهئن ٍ دیدم درست بشو نطهئن. نزدم تَيو بشو نطهئن تا در سهت برگشتو سریع
 .سپًرى خَد خَد خَد ایستادى رٍم بٌ رٍ کٌ اٍنی

 سرش پشت رٍ در. تَ اٍند ٍ کرد استفادى فرصت از دید خَدش نتَجٌ رٍ نن زدى بًت نگاى تا
 .شد نزدیک بًو قدم بٌ قدم ٍ بست

 شد سپًر نشکی چشهای قفل چشهام ٍ رفت یادم از بَد کردى فرٍ گَشو تَ نًرداد کٌ حرفایی يهٌ
 .پیچید گَشو تَ ياش، نفس صدای ٍ

 .کردم جهع رٍ خَدم نکخ، با نن ٍ ایستاد قدنیو یک تَ

 :زدم لب ای گرفتٌ صدای با بعد ٍ برداشتو عقب بٌ قدنی

 .سالم_ 

 .شد کشیدى لبام سهت بٌ نگايش

 :زد لب ٍ پایین انداخت رٍ سرش. شد پشیهَن انا بگٌ چیزی کرد باز لب

 .خَبٌ حالت کٌ خَشحالو_ 

. برى کٌ برگشت ٍ کشید عهیقی نفس کرد پیدا ادانٌ سکَتو ٍقتی. بًش زدم زل حرفی يیچ بی
 :زد لب چشهام بٌ خیرى ٍ برگشت ناگًانی انا برداشت يو قدم چند حتی

 نزنی؟ رژا این از دیگٌ بَد قرار رفتٌ یادت_ 

 .کردم پاک رٍ لبو رٍی رژ ٍ اٍند باال دستو ناخَاستٌ

 :گفتو ٍ شکستو رٍ زبَنو قفل نن اینبار کٌ برگردى دٍبارى خَاست ٍ زد لبخندی
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 نَندى؟ یادت قرارنَن يهین فقط_ 

 :گفت آرٍم ٍ بًو زد زل سکَت تَ

 .برم باید نن_ 

 :پرسیدم دٍبارى ٍ شد ظاير لبو رٍ پَزخند طرح

 اٍندم؟ نن کٌ دادى اطالع بًت کی_ 

 :گفت ٍ کشید چشهاش بٌ دستی

 .شایان_ 

 .نگفتو چیزی دیگٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :گفت تردید با بعد ٍ کرد نگاى اطراف بٌ تعلل با

 ...نن یگانٌ ببین... راستش... نن_ 

 بٌ ٍ کشید بیرٍن شلَارش جیب تَ از رٍ گَشی کالفٌ. شد قطع گَشیش زنگ با حرفش ادانٌ
 .شد خیرى اش صفحٌ

 .چشهو خار شد" سَدا" اسو. شد کشیدى گَشیش سهت بٌ چشهام ناخَاستٌ

 تهاس خاطر بٌ بتَنو نن کٌ باشیو نَقعیتی تَ سپًر ٍ نن ٍ عقب بٌ برگردى زنان خَاست نی دلو
 ...حاال انا کنو اش نَاخذى دخترى این

 .نشدم نَفق انا بشو کردى تار رٍ دیدم کٌ اشکایی ریزش نانع کردم سعی ٍ کشیدم عهیقی نفس
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 با داشتو برنی قدم در سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ برگشتو. کرد غلتیدن بٌ شرٍع صَرتو رٍی اشکام
 :گفتو بَد، گلَم تَی سنگین بغض تحهل از ناشی کٌ داری خش صدای

 .نذار ننتظرش. بدى رٍ جَابش_ 

 .بیرٍن زدم اتاق از باشو، ازش حرفی ننتظر اینکٌ بدٍن بعد ٍ

 .شد کشیدى پشت از دستو کٌ پایین برم يا پلٌ از خَاستو

 .نشٌ اشکی چشها این دیگٌ بَد قرار. یادنٌ قرارانَن از يو دیگٌ چیز یٌ_ 

 :گفتو زدم نی پس رٍ چشهام اشک کٌ يهَنطَر ٍ خندیدم

 کنار گذاشتیو رٍ قرارا این کٌ نَقعی اٍن. نًهو برات انگار کٌ نکن رفتار جَری. سپًر کن تهَنش_ 
 نهی چیزی کٌ بَد صَرت اٍن در. يهیــشٌ تا بهَنیو يو با بَد قرار نرفتٌ؟ کٌ یادت بَدیو يو

 خیلی نَقع اٍن از. اشکایی این ٍ بدم حال بانی ٍ باعخ خَدت کٌ حاال نٌ بیارى در رٍ اشکو تَنست
 یادتٌ؟. کردی نی بغلو کلهات با بازی جای بٌ اشکام اٍندن بند برای تَ نحال... نحال شدى، عَض چیزا
 خَشکلتر یکی ٍقتی تا دلتو؟ کجای نن يست نن از بًتر یکی ٍقتی تا باشٌ؟ یادت چرا اصال... اص
 دلبری ٍ بخندى برات نن از بًتر یکی کٌ ٍقتی تا دارم؟ جا آغَش این کجای نن باشٌ بغلت تَ نن از

 !شو؟ نی دیدى اصال نن کنٌ

 حرکت یٌ با رٍ نن ٍ کرد باز رٍ دستاش حرفام، شدن تهَم نحض بٌ. بًو زد زل اخو با ٍ سکَت تَ
 .بغلش تَ کرد پرت

. نبَد نن جای دیگٌ بغل این انا، بشو بَد شدى نصیبو گرنش آغَش از کٌ لذتی ننکر خَام نهی
 .داد نی غریبٌ بَی

 .فشرد خَدش بٌ تر نحکو رٍ نن ٍ شد نانعو کنٌ کنو جدا ازش رٍ خَدم خَاستو

 :زد لب ای عصبی صدای با گَشو کنار
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 تَ از خَشکلتر کسی برام، نیست تَ از بًتر کسی. نرى یادت رٍ این. نًهی برام يهیشٌ. نًهی برام_ 
 نداری حق تَ. باشٌ یادت اینارٍ. کنٌ نهی دلبری ٍ خندى نهی تَ از تر قشنگ نن برای کسی نیست،

 فًهیدی؟. کنی قضاٍت ننَ

 :زدم لب ٍ شدم جهع خَدم تَ ناخَاستٌ کٌ طَری. آٍرد زبَن بٌ گَشو کنار تر بلند رٍ آخر کلهٌ

 .فًهیدم_ 

 .گذشت باد ٍ برق سرعت بٌ يا پلٌ از ٍ کرد جدا خَدش از رٍ نن. کرد زنزنٌ ای خَبٌ

 .بَد نعلق يَا تَ کَتايی يای جانیٌ تا کٌ بَد عطری ازش، نن سًو ٍ شد خارج خَنٌ از

 .جَشید اشکو چشهٌ

 .تخت رٍ کردم پرت رٍ خَدم ٍ اتاق تَ برگشتو

 ٍ بشنَى رٍ دلو صدای خدا کاش گذشت دلو از ٍ کردم خفٌ صَرتیو بالش تَ رٍ يام گریٌ يق يق
 .کنٌ ام خفٌ بدبختی عظیو حجو این از دم يهَن

 تهنا صدای بعد ٍ خَرد در بٌ ای تقٌ کٌ بَدم کردى حبس اتاق تنًایی تَ رٍ خَدم چقدر دٍنو نهی
 .اتاق تَ پیچید

 یگانٌ؟_ 

 !باطلی خیال چٌ انا خَابو کنٌ فکر تا نگفتو چیزی

 .نشست کهرم رٍ تهنا دست بندش، پشت ٍ رفت پایین کهی تخت

 .بیداری کٌ نیدٍنو_ 

 :گفتو ای دٍرگٌ صدای با ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

 بریزى؟ بًهو دٍبارى ٍ اینجا بیاد کٌ داد؟ خبر سپًر بٌ چرا شایان_ 
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 اٍند اٍنو. برگشتی کٌ داد اطالع بًش يو شایان بپرسٌ، نانانَ حال کٌ زد زنگ سپًر. عزیزم نٌ_ 
 .اینجا

 :داد ادانٌ نکخ با

 شایان انا پیشت بیام زٍدتر خَاستو افتادی؟ يق يق بٌ اینجَری کٌ بًت گفت چی باال اٍند_ 
 .نداد اجازى

 :گفتو بَد پرسیدى کٌ سَاالیی بٌ تَجٌ بدٍن ٍ نشستو

 اینقدر حاال کٌ چیشدى کرد تًدیدش ٍ تَپید سپًر بٌ عصبی اٍنقدر ٍیال تَ شب اٍن کٌ شایانی_ 
 باياش؟ شدى جَر

 

 :زد لب آٍیزٍن لَچٌ ٍ لب با ٍ کرد قفل يو تَ رٍ دستاش

 چٌ بدٍنی اگر بیهارستان تَ یگانٌ ٍای. کردم تعجب خیلی يو خَدم. دٍنو نهی ننو راستش_ 
 سپًر دٍنو نهی بعدش ٍلی بَد لک تَ سپًر با رٍز چند کال. داداشت آقا این انداخت راى داستانی
 تندی باياش نداد اجازى يو تسها ٍ سپیرا ٍ نن بٌ حتی. شد رٍ اٍن بٌ رٍ این از کٌ گفت چی بًش
 .کنیو

 .گرفتو بغل بٌ رٍ زانَيام ٍ زدم پَزخندی

 !!ٍاقعا نهَنٌ داداش گن نی شایان آقا این بٌ_ 

 :گفت ارٍم ٍ برچید لب

 .بًش گفتٌ چی سپًر دٍنیو نهی کٌ تَ ٍ نن_ 

 :گفتو ٍ سهتش برگشتو حرصی

 



 778                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 چٌ سپًر! ببین رٍ رٍزم ٍ حال بیهارستان، گَشٌ افتادم نن ٍاقعا؟ کنٌ نی فرقی! يرچی حاال_ 
 نن؟ دشهن ٍ شدى اٍن دٍست شنیدنش با شایان کٌ دارى تَجیحی

 چٌ. کنو دٍر سپًر آشفتٌ ظاير از رٍ ذينو کردم سعی يو نن. نگفت چیزی ٍ کشید عهیقی نفس
 چٌ شدى؟ بلند صَرتش يای ریش کٌ دارى ايهیتی چٌ بَد؟ نشکی پا تا سر لباساش کٌ دارى ايهیتی
 خندٍن ٍ براق سابق نحل دیگٌ چشهاش، کٌ دارى ايهیتی چٌ بَد؟ ریختٌ بًو نَياش کٌ ايهیتی
 آٍرد؟ زبَن بٌ چیزی دید اینطَر رٍ نن ٍقتی نگٌ. شدى الغر کٌ جًنو بٌ اصال نبَد؟

 !نن بیچارى رفیق. دٍختو بَد رفتٌ فرٍ فکر تَ کٌ تهنا بٌ رٍ نگايو ٍ کشیدم عهیقی نفس

 کنج تلخی لبخند. بشٌ تلخ اٍقاتش شدم باعخ بَدنو با يهیشٌ. بَدى آزارش باعخ ٍجَدم يهیشٌ
 :گفتو ٍ نشَندم لبو

 رسیدی؟ کجا بٌ تَ. يَا رٍ رفت کٌ نن عاشقی ٍ عشق_ 

 .پایین انداخت رٍ سرش ٍ نشست لبش رٍ ای نهکی لبخند

 :زدم لب ارٍم. خندیدم

 .دیٍَنٌ نشَ سفید ٍ سرخ دیگٌ کٌ شناسهت نی کٌ ننی جلَی_ 

 :گفت ذٍق با ٍ کرد باز رٍ نیشش

 .یاری نهی در بازی خَايرشَير برام بدى قَل پس_ 

 .نشَندم بازٍياش بٌ ای ضربٌ ٍ دادم سر آرٍنی خندى

 .تَام خَاير باشو شایان خَاير اینکٌ از بیشتر نن چیٌ؟ بازی شَير خَاير دیٍَنٌ، برٍ_ 

 .بَسید رٍ ام گَنٌ نحکو ٍ خندید

 :گفتو ٍ گرفتو دستام تَ رٍ دستاش
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 نشد؟ نشخص عرٍسیتَن ٍ عقد قرار_ 

 :گفت انا شد نحَ کهی لبخندش

 .بیای کٌ بَدیو تَ ننتظر_ 

 :گفتو تعجب با

 نن؟ ننتظر_ 

 .داد تکَن نحبت نشَنٌ بٌ رٍ سرش

 :گفتو بًت ٍ خندى با

 !ندارم خبر ٍ شدم نًو چقدر_ 

 :زد لب ٍ پایین آٍرد کهی رٍ صداش

 نیست خَب" گفت ٍ کرد نگاى چشهام تَ خاتَن بَدن، اینجا يات عهٌ ٍ خاتَن کٌ پیش رٍز چند_ 
 دختر عین تهنا"  گفت ٍ کرد دفاع ازم يو بابا! " دخترجَن پالسی اینجا ندام نسبتی يیچ بدٍن
 نسبتٌ نَع یٌ خَدش نانزدی ضهن در باشٌ، شیرین کنار ندت این تَ کٌ خَاستو ازش نن. خَدنٌ
 نراسو تَ ٍ بیاد کٌ يست یگانٌ خاطر بٌ نیَندن در يو عقد بٌ ينَز تا دٍ این اگر! نادر دیگٌ

 "باشٌ داداشش

 .باشٌ زدى حرفی چنین خاتَن شٌ نهی باٍرم. دٍختو چشو تهنا بٌ باز دين با

 :گفتو شرنندى ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 !بسپاری گَش حرفایی چٌ بٌ شدی نجبَر ببین نن خاطر بٌ. ببخشید_ 

 .کشید دراز تختو رٍ ٍ کرد زنزنٌ بابایی برٍ

 :گفت بعد ٍ کنارش کرد پرت يو رٍ نن ٍ کشید رٍ دستو
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. شدى کلفت پَستو دیگٌ کٌ خَردم حرف ازش اینقدر ندت این تَ دیگٌ، خاتَنٌ! تَيو حاال خب_ 
 .خَشحالو برات خیلی. یگانٌ جَايرى تیکٌ یٌ بابات. نرفتٌ نانانش بٌ بابات کٌ شکر رٍ خدا

 .دٍختو چشو لبش رٍی عهیق لبخند بٌ ٍ برگشتو

 بَدى کنارم يهیشٌ کو، ندت این تَ کٌ کسیٌ تنًا بابام. دارم دٍستش خیلی يو خَدم. دٍنو نی_  
 .داشتٌ رٍ يَام ٍ

 نرتب رٍ نَياش ٍ رفت تَالت نیز سهت بٌ شد، بلند تخت رٍ از دقیقٌ چند از بعد ٍ زد لبخندی
 :زد لب رفت نی در سهت بٌ کٌ يهَنطَر بعد ٍ کرد

 نن شب خَنٌ، بری خَای نی کٌ شنیدم شیرین نانان از. پایین بیا يو بعدش یکو، کن استراحت_ 
 .نن با اٍن. نباش يو زدنش غر نگران. رسَنیو نی راى سر يو رٍ تَ شایان ٍ

 .شد خارج اتاق از باشو، داشتٌ تشکر فرصت اینکٌ از قبل ٍ زد چشهکی

 

 نن بٌ رٍ چیزی ير يهٌ از اٍل بابا انا شد غذا نشغَل کنٌ نگايو اینکٌ بدٍن نانان شام نیز سر
 راى بٌ اٍندنو از بعد کٌ خاکی ٍ گرد برخالف شایان. کشید نی غذا خَدش برای بعد ٍ کرد نی تعارف
 لبش کنج لبخند ٍ دلتنگش يای نگاى نًربَن از ننظَرم. بَد شدى تر نًربَن بايام حاال بَد، انداختٌ

 .بَد

 حَاس بابا صدای کٌ بَدم بَد کشیدى رٍ زحهتش نانان کٌ ای سبزی قرنٌ کردن نزى نزى نشغَل
 .کرد جلب خَدش بٌ دقیقٌ چند برای رٍ يهٌ

 .کنیو نشخص رٍ عرٍسی ٍ عقد قرار تا بشیو نزاحهشَن فرداشب شدى قرار. حهید آقا بٌ زدم زنگ_ 

 بٌ چشهکی ٍ افتادم خندى بٌ ياشَن قیافٌ از. کردن نگاى يو بٌ ذٍق با ٍ شد باز شایان ٍ تهنا نیش
 .زدم تهنا
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 :گفت نکخ با نانان

 ؟!حاال بَد ای عجلٌ چٌ! خبر بی چٌ_ 

 :زد لب ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش بابا

 اٍندى، یگانٌ کٌ يو حاال. اٍندن نی در يو عقد بٌ پیش ٍقت چند باید جٍَن تا دٍ این! عجلٌ؟_ 
 .بشٌ خَدم گل عرٍس قانَنی ٍ شرعی زٍدتر يرچٌ باید خانو تهنا این. ندارى ٍجَد تعلل برای دلیلی

 زیر بٌ سر خجالت با تهنا ٍ نشست لبهَن کنج عهیقی لبخند بابا حرف از شایان ٍ نانان ٍ نن
 .انداخت

 ذٍق اینطَر سپًر ٍ نن عقد برای رٍزی یٌ يو عهَ نبَد، سَدایی اگر شاید. گرفت دلو تٌ راستش
 ... يو شاید کرد، نی

 .شدم غذام باقی نشغَل ٍ کشیدم عهیقی نفس

 

 بابا سهت رفتیو شیرینی ٍ چای سینی یٌ با آشپزخَنٌ، کردن نرتب از بعد ٍ کردیو جهع رٍ شام نیز
 .بَدن يو با صحبت نشغَل کٌ شایان ٍ

 سهت بٌ ٍ بذارم نیز رٍی رٍ شیرینی ظرف اینکٌ از قبل. اٍند در صدا بٌ تلفن نا، رسیدن نحض بٌ
 .شد بلند نانان برم تلفن

 .شد صحبت نشغَل ٍ برداشت رٍ تلفن گَشی قدم چند با

 .نشستو کنارش شیرینی، تعارف از بعد ننو ٍ گذاشت چای يهٌ نقابل تهنا

 :گفتو آرٍم ٍ دادم تکیٌ ياش شَنٌ بٌ رٍ سرم

 .بخَابو فقط خَاد نی دلو_ 
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 :گفت آرٍم ٍ خندید

 !جان تنبل بَدی خَابیدى باال پیش ساعت دٍ تا خَبٌ_ 

 :گفتو ٍ کشیدم ای خهیازى

 !خب گرفتٌ خَابو دٍبارى االن تا! پیش ساعت دٍ گی نی خَدت اٍى،_ 

 :گفت داشت نی بر رٍ چاییش فنجَن کٌ يهَنطَر ٍ خندید

 .بریو زٍدتر گو نی شایان بٌ بخَر، رٍ چاییت باشٌ_ 

 .نشستو صاف ٍ زدم نهایی دندٍن لبخند

 .شدم خَردنش نشغَل چاییو با ٍ برداشتو ظرف از شیرینی یٌ

 .نشست شایان کنار ٍ اٍند نانان دقیقٌ دٍ یکی، از بعد

 :گفت جهع بٌ رٍ

 .کردى دعَتهَن يفتٌ آخر خاتَن_ 

 :گفت بیخیال ٍ داد نشَن ٍاکنش شایان يهٌ از اٍل

 .یایو نهی کٌ تهنا ٍ نن_ 

 :گفت آرٍم ٍ داد تکَن سری نانان

 دارید؟ خاصی برنانٌ چرا؟_ 

 :گفت ٍ چشید رٍ دستش تَ چای از قلپ یٌ شایان

 بریو يا بچٌ از دیگٌ تا چند با قرارى کردى، يهاينگ بايام تسها پیش ٍقت چند از. نانان آرى_ 
 .بیرٍن
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 :زد لب تهنا ٍ داد تکَن سری نانان

 .بشٌ ناراحت خاتَن نهکنٌ. شایان بریو دیگٌ رٍز یٌ تَنیو نی خب_ 

 :زد لب آرٍم ٍ انداخت باال ابرٍ شایان

 برم کنو کنسل رٍ قرار تازى. کنو خراب دیگٌ نفر یٌ خاطر بٌ رٍ يام برنانٌ تَنو نهی کٌ نن. بشٌ_ 
 زبَناشَن؟ زخو برای شدى تنگ دلت بکنٌ؟ تَ بار حرف دٍبارى چی؟ کٌ خاتَن

 

 .نگفت چیزی ٍ انداخت پایین رٍ سرش تهنا

 :گفت آرٍم ٍ کردم نظلَم رٍ خَدم بابا بٌ رٍ

 نیام؟ ننو شٌ نی بابا؟_ 

 :گفت نانان کنٌ باز لب از لب بابا اینکٌ از قبل

 .نباشی کٌ شٌ نهی. نادنازل شهاست سالنتی ٍ برگشت افتخار بٌ نًهَنی این. شٌ نهی. نخیر_ 

 :گفت آرٍم نن بٌ رٍ ٍ کرد نًهَنش اخهی نانان تند لحن نقابل در بابا

 یای؟ نهی چرا باباجان؟ چرا_ 

 .نیز سهت برگردٍندم رٍ بَدم خَردى نصفٌ تا کٌ چای فنجَن ٍ زدم نحَی پَزخند

 :گفتو بابا بٌ رٍ ٍ شدم بلند

 .شد عَض نظرم. بابا یام نی_ 

 .برداشتو قدم يا پلٌ سهت بٌ بلند يای قدم با بعد ٍ
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 گری نَاخذى صدای با نانان بٌ رٍ کٌ رسید گَشو بٌ بابا آرٍم ٍ عصبی صدای رسیدم کٌ آخر پلٌ بٌ
 :گفت

 گَشٌ افتادی خاطرش بٌ کٌ دختریٌ يهَن این تَ؟ شدى چت! شیرین؟ کنی نی اینجَری چرا_ 
 کنی؟ نی اینجَری دیدنش با حاال بیهارستان،

 .رفتو اتاقو سهت بٌ ٍ بشنَم بیشتری چیز تا نهَندم ننتظر

 عهٌ ٍ خاتَن کٌ يو يفتٌ آخر نانان، از اٍن شایان، از اٍن سپًر، از اٍن. پیچید گلَم تَ بدی بغض
 زندگی؟ این تَ کنو خَش دل باید چی بٌ دیگٌ. کردن نی پذیرایی ازم احسنت نحَ بٌ سًیال

 .رفتو تَالت نیز سهت بٌ ٍ زدم عقب رٍ بَد رسیدى چشهو پشت تا کٌ اشکایی

 ٍ کنٌ کو رٍ صَرتو پریدگی رنگ تا نشَندم صَرتو رٍ نحَ خیلی ارایش یٌ کردم، جهع رٍ نَيام
 .پَشیدنشَن ٍ رفتو لباسام سهت بٌ بعد

 .رفتو پایین يا پلٌ از آرٍم ٍ گرفتو دستو تَ رٍ گَشیو ٍ کیف

 .بًو دٍخت چشو گرفتٌ صَرت با بابا ٍ اخو با نانان. سهتو برگشتن يهٌ يام قدم صدای با

 :گفت ارٍم ٍ شد بلند جا از شایان

 .شو نی آنادى االن_ 

 .شدیو تنًا بابا ٍ نانان ٍ نن ٍ باال رفت يو تهنا. کنٌ عَض رٍ لباساش تا رفت باال سهت بٌ بعد ٍ

 .ایستادم بَد نشستٌ بابا کٌ نبلی کنار ٍ رفتو سهتشَن بٌ قدم بٌ قدم

 :گفتو زدى خجالت ٍ فشردم دستو تَ رٍ کیفو بند
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 نکنو فکر ٍ نیستو نبَدم، براتَن خَبی بچٌ نن. کردم اذیتتَن بیشتر شدنو پیدا با کٌ ببخشید،_  
 يو باز شدم، پیدا ٍ برگشتو کٌ يو حاال دادم، عذابتَن بچگیو يهَن از. باشو بتَنو يو آیندى در

 .نکشیدم اذیت ٍ آزار از دست

 :زدم لب ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .دارى حق بگٌ کٌ چی ير. بابا دارى حق نانان_ 

 :گفت آرٍم ٍ اٍند حرف بٌ نانان باالخرى

 اینٌ خاطر بٌ کنو نی تندی ٍ دلخَرم ازت اگر چیٌ؟ حرفا این بشو قربَنت الًی عزیزدلو، دخترنن،_ 
 نهی. کنو جدات خَدم از دٍبارى ندت اینًهٌ بعد خَاد نهی دلو. باشی کنارنَن خَاد نی دلو کٌ

 .دٍنو نهی ٍاقعا. شدی اینطَر کٌ چیشدى دٍنو

 .پایین اٍندن يا پلٌ از شایان ٍ تهنا کٌ بگو چیزی کردم باز لب

 :گفتو ٍ بَسیدم رٍ صافش صَرت. کردم بغلش آرٍم ٍ رفتو نانان سهت بٌ

 بخیر شب. دارم دٍستت. نانان بدى زنان کهی بًو فقط_ 

 آغَش این داشتن خاطر بٌ زدم لبخند دل تٌ از ٍ کردم بغلش. ایستادم بابا رٍی بٌ رٍ ٍ برگشتو
 .قَی ٍ نحکو

 یٌ از بعد ٍ شدم جدا بابا از برسن، پلٌ آخرین بٌ تهنا ٍ شایان اینکٌ از قبل ٍ بَسیدم يو رٍ بابا
 .رفتو شایان ٍ تهنا سهت بٌ کَتاى، خداحافظی

 .شدیو خارج خَنٌ از کردن خداحافظی بابا ٍ نانان از يو اٍنا اینکٌ از بعد

 .ندن قرار حرفاشَن نخاطب رٍ نن يیچکدٍنشَن تا ببندم چشو دادم ترجیح نسیر کل

 بَدم، حَصلٌ بی
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 بَدم، خستٌ

 بَدم داغَن

 بکنو؟ صَرتو رٍ از رٍ لبخند نسخرى نقاب این ٍ بدم برٍز رٍ ٍاقعیو خَد تَنستو نی کی جلَی ٍ
 نکنٌ؟ دق ٍ باشو ٍاقعیو خَد تَنستو نی کی جلَی

 

 .نشستو صاف رسیدیو، شدم نتَجٌ کٌ يهین ٍ دادم فاصلٌ يو از رٍ پلکام آرٍم ناشین، ایستادن با

 :زدم لب بَسیدم نی رٍ اش گَنٌ کٌ يهَنطَر ٍ زدم لبخند بَد دٍختٌ چشو بًو کٌ تهنا بٌ رٍ

 .خَشکلو داداش زن بینهت نی فرداشب_ 

 .خندید ٍ بَسید رٍ ام گَنٌ يو اٍن

 :زدم لب آرٍم ٍ چرخَندم چشو بَد شدى خیرى رٍ بٌ رٍ بٌ کٌ شایان بٌ رٍ

 بخیر شب. رسَندی رٍ نن کٌ نهنَن_ 

 .کرد صدام آرٍم ٍ برگشت کٌ ببندم رٍ در خَاستو شدم، پیادى

 :گفت کالفٌ کٌ دٍختو بًش رٍ ننتظرم نگاى

 .باش خَدت نَاظب_ 

 .نشست لبو رٍ عهیقی لبخند

 :گفتو آرٍم ٍ کردم کج سر

 بخیر شبت. يهینطَر يو تَ_ 

 .بخیر شب_ 

 



 787                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .ساختهَن سهت رفتو ٍ بستو رٍ در

 .بَد نشستٌ نیز پشت کٌ جٍَنی نرد ٍ افتاد باال طبقٌ يهسایٌ بٌ نگايو شدم، کٌ البی ٍارد

 :گفت احترام با ٍ آرٍم خیلی ٍ شد بلند نن دیدن با

 .بًترى حالتَن کٌ خدارٍشکر بخیر، رسیدن. بخیر شبتَن. رستگار خانَم سالم_ 

 :گفتو نکخ با ٍ ایستادم

 نهنَنو خیلی. سالم_ 

 :گفت آرٍم ٍ گرفت شکل لبش رٍ قشنگی ننحنی دید رٍ نتعجبو نگاى ٍقتی

 .اینجا جدید نگًبان. يستو ٍحیدیان_ 

 :گفتو آرٍم ٍ زدم لبخندی نتقابال

 .بخیر شبتَن. ٍحیدیان اقای خَشبختو_ 

 .کردم ٍارد رٍ خَدنَن طبقٌ دکهٌ ٍرٍد، نحض بٌ ٍ رفتو آسانسَر سهت بٌ نن ٍ داد تکَن سری

 دستو بنابراین بَدم سپردى نًرداد بٌ رٍ کلیدم. ایستادم در نقابل ٍ شدم خارج آسانسَر، ایستادن با
 .فشردنش چندبار ٍ کردم دراز زنگ سهت بٌ رٍ

 .افتاد نًرداد ریختٌ بًو قیافٌ بٌ نگايو ٍ شد باز در باالخرى تعلل کهی با

 :زدم لب تعجب با

 ؟!شکلیٌ ٍ سر چٌ این_ 

 :زد لب تَ برم بتَنو تا رفت نی کنار در جلَی از کٌ يهَنطَر ٍ کرد نگايو حرص با

 یخچالت؟ این تَ نداری يیچی چرا! بیشعَرى تَ تقصیر_ 
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 .خندیدم ناجرا درک با ٍ سهتش برگشتو نکخ با

 !دادی نی سفارش چیزی بٌ زدی نی زنگ خب گشنتٌ؟_ 

 :زد لب ٍ کرد نگايو چپ چپ

 چجَری. نکردم پیدا رستَرانی يیچ از ای شهارى يیچ ٍلی رٍ، خَنٌ این گشتو بین ذرى با اتفاقا_ 
 !خَنٌ؟ این تَ نَندی زندى

 :گفتو رفتو نی نبال سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ خندیدم

 .گرفتی نی رٍ رستَران یٌ شهارى پایین از زدی نی زنگ خب_ 

 :گفت آرٍم ٍ کشید گردنش بٌ دستی

 .نیَفتادم پس تا بیارن برام چیزی یٌ بزن زنگ خَدت حاال خب بَد، خَبی فکر اینو_ 

 .رفتو تلفن سهت بٌ ٍ زدم اش قیافٌ بٌ لبخندی

 

____________ 

 

 .گرفتو دستام تَ رٍ گَشی ٍ کردم باز رٍ پلکام الی سختی بٌ گَشیو زنگ صدای با

 .گَشو رٍ گذاشتو رٍ گَشی بندازم نگاى اش صفحٌ بٌ اینکٌ بدٍن

 يـــــَم؟_ 

 .کنو باز رٍ چشهام جفت شد باعخ نانندی جیغ صدای

 خَابی؟ بًت؟ زدم زنگ چقدر دٍنی نی! کَفت ٍ يَم_ 
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 :گفتو داد نی نشَن رٍ صبح يشت ساعت کٌ دیَار رٍ ساعت بٌ نگايی با ٍ کشیدم عهیقی نفس

 اخٌ؟ صبح نَقع این ازم خَای نی چی. يشتٌ ساعت ينَز سپیرا،_ 

 :زد لب ٍ خندید

 اٍندم شیفت از تازى. خَردم نی فحش ازت باز زدم نی زنگ خَابالَ تَ بٌ يو ظًر دٍازدى اگٌ نن_ 
 .شدى تنگ برات دلو. ببینهت اینجا بیا. کنو صبر نیاٍرد طاقت دلو برگشتی، گفت بابا خَنٌ،

 

 :گفتو ٍ نالَندم ارٍم رٍ چشهام

 .بیرٍن بریو دنبالت یام نی خَنٌ، بیخیال ٍلی عزیزم شدى تنگ برات ننو دل_ 

 .کردیو قطع رٍ تهاس خداحافظی، یٌ با ٍ کرد قبَل اصرار کلی از بعد

 کٌ نتَنستو... یعنی خَابیدم دیر خیلی دیشب. کشیدم رٍم ٍ سر بٌ دستی ٍ شدم بلند جا از
 .بَدم درگیر صبح يای نزدیک تا کٌ بَد شدى زندى برام خاطرات ٍ بَد درگیر فکرم اینقدر. بخَابو

 .برداشتو قدم اشپزخَنٌ سهت بٌ صَرتو، ٍ دست شستن از بعد ٍ شدم سرٍیس ٍارد

 نداشت اینجا با زیادی فاصلٌ کٌ فرٍشگايی بٌ گرفتو تصهیو بَد، خالی از پر یخچال کٌ اٍنجایی از
 .برم

 .شدم خارج اتاقو از نشکی، نانتَ ٍ شال ٍ جین شلَار یٌ پَشیدن با ٍ اتاق سهت برگشتو

 .بیرٍن زدم ٍاحد از ٍ برداشتو رٍ بَد گرفتٌ برام تَلدم کادٍ عنَان بٌ بابا کٌ ناشینی سَیچ

 .گشتو ناشینو دنبال چشو با ٍ پارکینگ تَ رفتو آسانسَر با

 ذٍق سر رٍ نن يا چیز این کٌ ٍقتٌ خیلی خب انا بَد، قشنگ. نداشتو بًش خاصی حس يیچ
 .یارى نهی
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 .شدم سَار ٍ رفتو ناشین سهت بٌ بیخیال

 رسیدن نحض بٌ. سپردم گَش ناشین خراش گَش سکَت بٌ نسیر، تَ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .برداشتو قدم فرٍشگاى سهت بٌ ٍ شدم پیادى

 نشستٌ صندٍق پشت کٌ نیانسالی نرد ٍرٍدم، با. بَد خلَت خیلی فرٍشگاى خدا شکر ٍ بَد صبح
 .گفت آند خَش لبخند با ٍ ایستاد بَد

 .رفتو نظرم نَرد غذایی نَاد سهت بٌ ٍ برداشتو خرید سبد یٌ. کردم تشکر

 ٍ بلند صدای کٌ چرخیدم نی يا قفسٌ بین يهینطَر. سبد تَ ریختو رٍ بَد الزم نظرم از کٌ چی ير
 .کرد جلب رٍ نظرم آشنایی

 .بَد خَدش. چرخَندم سر ناخَاستٌ

 .زنندى ٍ جلف نًایت بی تیپ یٌ یا

 يو فاصلٌ این از. بَد ریختٌ دٍرش ازادانٌ کٌ نَيایی ٍ زرد شال نشکی، نانتَی رنگ، زرد شلَار
 .کرد نی جلب خَدش سهت بٌ رٍ کسی ير نگاى ٍ شد نی دیدى ٍاضح لبش خط

 دينش داخل کٌ آدانسی با کشید نی بیرٍن رٍ چرخداری سبد کٌ يهَنطَر ٍ گذشت صندٍق کنار از
 .کرد نی درست بزرگی يای بادکنک بَد

 شکست کٌ کردم نی جابت بًش نباید. ٍاکنشٌ بًترین این... آرى. باشو تفاٍت بی کردم سعی
 .بزنٌ زنین رٍ نن تَنستٌ نن از سپًر گرفتن با کٌ کردم نی جابت بًش نباید. خَردم

 انگار کٌ طَری. دٍختو يا ناکارانی نختلف يای طرح بٌ رٍ نگايو ٍ برگشتو سریع فکريا این با
 .نشدم اش نتَجٌ اصال
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 نزدیک بًو قدم بٌ قدم. رفتو جلَ کهی ٍ گذاشتو سبدم تَی رٍ يا ناکارانی از بستٌ چند حَاس بی
 حس رٍ کَبید نی ام سینٌ تَ نَر سرعت با کٌ قلبی ضربان ٍ دستام خفیف لرزش نن ٍ شد نی تر
 .کردم نی

 زنگ صدای با انا شد نی تر نزدیک بًو قدم بٌ قدم نرگ ناقَس نحل بلندش پاشنٌ کفشای
 .ایستاد گَشیش

 .کرد جلب رٍ تَجًو صداش جانیٌ، چند از بعد

 .عشقو سالم_ 

 کٌ اٍنی نطهئنا ٍ نیستن پایبند نفر یک بٌ سَدا نحل دخترایی گذشت سرم از انا شد خالی دلو تٌ
 بٌ کٌ ای الکی انیديای يهین بین. نیست سپًر گرفتٌ تهاس باياش صبح نَقع این ٍ خطٌ پشت
 .کرد کجی دين بًو ٍ پیچید گَشو تَ دٍبارى صداش دادم، نی خَدم

 .نن زندگی بخیر صبحت چطَری؟ تَ. سپًرم خَبو_ 

 بَدم کردى ٍارد نشتو بٌ کٌ فشاری فرط از ناخنو. دٍختو دستو بٌ رٍ نگايو دستو کف سَزش با
 بًتر رٍ صداش تا شدم نزدیک سَدا بٌ کهی دستو، بٌ تَجٌ بدٍن. بَد انداختٌ خط دستو کف رٍی

 .بشنَم

 یخچالو بٌ خیلی بَدیو گذرٍندى تَ خَنٌ تَ رٍ رٍزی چند یٌ چَن راستش خب. عزیزم نرسی_ 
 زٍد. بگیرم نیز چیز یکو اٍندم. خالیٌ یخچالو دیدم کنو آنادى صبحانٌ برات شدم بلند صبح. نرسیدم
 ...تازى. گردم برنی

 :داد ادانٌ شیطنت با ٍ کرد نکخ کهی

 .عشقو خب کنو تقَیتت باید شدیو، خستٌ خیلی دیشب. گرفتو يو بادٍم ٍ شیر ٍ عسل برات_ 
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 :گفت ناز با بعد ٍ داد سر بلندی خندى

 این از بیشتر دلت ذارم نهی. رسو نی زٍد نن. بریو دٍتایی بیام کن صبر حهَنا، نری راستی. باشٌ_ 
 .بـــای بَسهت، نی. عشقو بشٌ تنگ برام

 نن، ٍ گذشت کنارم از نن بٌ تَجٌ بدٍن

 .خَدم حال از نگو

 .خَرد نی زنگ گَشو تَ حرفاش جهلٌ بٌ جهلٌ ٍ بَد شدى بیشتر دستام لرزش

 ...دیشبشَن خستگی يا، نَندن يو پیش شب دٍنفرى، حهَم

 بقیٌ بیخیال ٍ کردم کنترل رٍ خَدم سختی بٌ. سراغو بیاد عجیبی سرگیجٌ شد باعخ يهٌ ٍ يهٌ
 .رفتو صندٍق سهت بٌ خریديا،

 این انا کنٌ رسَام ٍ بشکنٌ فرٍشگاى از خرٍجو از قبل ترسیدم نی ٍ بَد پیچیدى گلَم تَ بدی بغض
 .بَد یار بايام شانس بار

 .زدم بیرٍن فرٍشگاى از لرزٍن يای قدم با ٍ کردم حساب سریع

 .نشستو ٍ رسَندم ناشین بٌ رٍ خَدم

 .زدم خَدم بٌ پَزخندی افتاد، صَرتو بٌ آینٌ از کٌ نگايو

 .پیچید نی نغزم تَی صدايایی یٌ

 " بازندى؟ چطَری" 

 . "بیچارى یگانٌ آخی،" 

 " شٌ نی اٍن عاشق سپًر کٌ نعلَنٌ کجا، سَدا کجا تَ آخٌ" 
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 فرنَن بٌ رٍ سرم گریٌ، با ٍ فشردم دستام تا دٍ نیَن رٍ سرم. کنو تحهل نتَنستو این از بیشتر
 .پیچید ناشین تَ يام گریٌ يق يق. کَبیدم

 تَنو نهی. سپًر بدٍن تَنو نهی. تَنو نهی. شٌ نهی ٍلی نکنو گریٌ دیگٌ کٌ دادم قَل لعنتی نن
 .ساختٌ بايام خاطرى اٍنًهٌ کٌ سپًری بدٍن

 بکنی؟ کارٍ این نن با تَنستی چطَری. لعنتی نتنفرم ازت. نتنفرم ازت سپًر، آخ

 .زدم نی حرف لب زیر ٍ ریختو نی اشک

 بدی درد ٍ بَد شدى خشک اشکو چشهٌ کٌ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی فقط کشید طَل چقدر دٍنو نهی
 .بَد پیچیدى کهرم ٍ سینٌ قفسٌ تَ

 .افتادم راى خَنٌ سهت بٌ ٍ کردم رٍشن رٍ ناشین سختی بٌ

 .باال رفتو رسیدم، چطَر دٍنو نهی

 .پذیرایی داخل يای کاناپٌ رٍ کردم پرت رٍ خَدم ٍ خَردم رٍ قرصام

 .سپًر دیشب با رٍ خَدم دیشب نکنو نقایسٌ کردم سعی بستو رٍ چشهام

 ...اٍن اٍنَقت ٍ نشست جَنو بٌ آتیش خاطرات نرٍر ٍ دلتنگی فرط از اینجا نن

 .زد نی سرش بٌ نردن يَس دلو يو بًش فکر با حتی

 بٌ گیرى؟ نی بغلش تَ نحکو نن نحل يو رٍ اٍن زنٌ؟ نی زد نی نن بٌ کٌ حرفایی يو اٍن بٌ یعنی
 بندانگشتی؟ کَچَلَ؟ نَش فسقلی؟ گٌ نی اٍنو

 بٌ لعنت. سَدا بٌ نن، بٌ تَ، بٌ لعنت. سپًر تَ بٌ لعنت. شد خیس صَرتو دٍبارى ٍ لرزید ام چَنٌ
 .نن بدبختی سرتاسر زندگی این
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 .دادن نی نشَن رٍ صبح نیو ٍ دى يا عقربٌ. دٍختو ساعت بٌ رٍ نگايو. شدم خارج حهَم از

 .رسَندم لباسام کهد بٌ رٍ خَدم رنق بی

 این ٍ نکرد جلب خَدش بٌ رٍ ام تَجٌ نشکیو نانتَيای جز لباسی يیچ چرخَندم چشو چقدر ير
 .نن پَشی   سیاى نجدد شرٍع یعنی

 .کشیدم بیرٍن جلَباز نشکی نانتَی یٌ ٍ کردم دراز دست

 .گذاشتو تخت رٍ کنارشَن يو نشکی رٍسری یٌ ٍ برداشتو يو نشکی جین شلَار

 .رفتو تَالتو نیز سهت بٌ دست بٌ رٍسری ٍ شدم پَشیدنشَن نشغَل حَصلٌ بی

 خشک رٍ نَيام اٍن بَدم کردى عادت. بَد کردى بدعادتو سپًر. کشیدم خیسو نَيای بٌ دستی
 بعد ٍ سرم باالی کردم جهعشَن حَصلٌ بی بنابراین. رفت نهی کردنشَن خشک بٌ دستو دیگٌ کنٌ،

 .کردم سرم رٍ رٍسریو

 .شدم ننصرف اخر لحظٌ انا برداشتو قدم در سهت بٌ

 بگذرٍنو؟ اینطَر رٍ زندگیو باید نن چرا خَشٌ ٍ نیست خیالش عین اٍن کٌ حاال

 .تَالت نیز سهت برگشتو

 .کردم باز رٍ نَيام ٍ کشیدم سرم از رٍ رٍسریو

 .بافتو رٍ بقیٌ ٍ کردم باز فرق رٍ جلَش ٍ کردم صافشَن ارٍم

 صَرتو پریدگی رنگ تا نالیدم پَدر کرم صَرتو بٌ خَب اٍل ٍ کردم دراز آرایشو لَازم سهت رٍ دستو
 در ٍ کردم نعهَل حد از تر بلند رٍ يام نژى ریهل با ٍ کشیدم پلکو پشت چشهی خط. نزنٌ ذٍق تَی
 .کردم تکهیل رٍ آرایشو نات، قرنز رژ یٌ با آخر
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 .زدم بیرٍن اتاقو از ٍ فشردم دستو تَی رٍ نشکیو دستی کیف ٍ سرم رٍی انداختو رٍ رٍسریو

 :( دم نی قَل خَدم بٌ رٍ این. جدید یگانٌ یٌ شدم بعد بٌ حاال از نن

 

 یٌ کاغذ یٌ رٍی ٍ چیدم براش نفصل نیز یٌ بَدم گرفتٌ کٌ ٍسایالیی با بَد، خَاب ينَز نًرداد
 .بیرٍن رم نی سپیرا با کٌ دادم اطالع بًش ٍ نَشتو نانٌ

 .شدم خارج ساختهَن از بعد ٍ ٍاحد از سَیچ، برداشتن با ٍ پَشیدم رٍ نشکیو کتَنی

 کیٌ؟ جًان نَجَد ترین قَی بپرسن ازم اگر

 ترین قَی نن نظر بٌ کنو نی یاد" شاٍ برایان" از حتی نٌ ٍ یارم نی" یس یَلی يافحَر" از اسهی نٌ
 .يستن" يا زن" جًان نَجَدات

 جَری ٍ رن نی راى جَری خندن، نی جَری... ٍ تنًایی دلتنگی، بغض، غصٌ، از کَيی با کٌ زنًایی
 نی قایو ارایش زیر رٍ اشکیشَن يای چشو. رٍالٌ طبق چیز يهٌ انگار کٌ زنن نی چًرى بٌ نقاب
 .کنن نی نعرفی زنین رٍی نَجَد ترین خَشبخت رٍ خَدشَن خندى، با ٍ کنن

 .دادم انجام االن يهین نن کٌ کاری

 چشهام ٍ رفت در دستو از کار جایی یٌ اگر، ٍ کردم قایو آرایش ٍ کرم کلی زیر رٍ ام پریدى رنگ
 .کنو نی بًَنٌ رٍ يَا آلَدگی شد، اشکی

 شد باز در جانیٌ چند. پایین بیاد تا زدم زنگ سپیرا بٌ عهَ، خَنٌ بٌ رسیدن با ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .شد رٍشن جهالش بٌ چشهو ٍ

 رنگش طَسی شلَار ٍ شال با نالیهش صَرتی نانتَ ٍ بَد پَشیدى رنگی پا سرتا اٍن نن، برخالف
 .داشت قشنگی يارنَنی
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 تَ کٌ نکشید جانیٌ بٌ ٍ شدم پیادى شدنش نزدیک با. نشست لبو رٍ شادش يهیشٌ تیپ از لبخندی
 .رفتو فرٍ گرنی آغَش

 .بَسید رٍ ام گَنٌ نحکو بعد ٍ کرد حلقٌ دٍرم رٍ دستاش

 خَبی؟. بَد شدى تنگ خیلی برات دلو_ 

 :گفتو آرٍم ٍ پاشیدم رٍش بٌ لبخندی

 ...کٌ خَب. يهینطَر ننو_ 

 :دادم ادانٌ ای نصنَعی لبخند با ٍ دادم تکَن سری

 .نهنَن. خَبو_ 

 :گفتو سرش پشت باز نیهٌ در ٍ ساعت بٌ نگايی با نن ٍ زد لبخندی

 .دیگٌ بریو بیا ببند درٍ برٍ_ 

 :گفت شیطنت با ٍ انداخت باال ابرٍ

 بیا. دارى برنهی سرت از دست نانان کنو قبَل يو خَدم. خانَم یگانٌ شٌ نهی اینطَری! د نٌ د_ 
 .گفتی تَ کٌ جا ير بعدش باشیو، خدنت در چیزی شربتی، چای، یٌ تَ بریو

 يو با ٍ دادم تکَن سری. بَد شدى جهع خیالو کهی نیست خَنٌ سپًر دٍنستو نی کٌ اٍنجایی از
 .شدیو سرسبزشَن يهیشٌ حیاط ٍارد

 نشٌ زندى خاطرم تَ لعنتی سپًر این از نشترکی خاطرى ٍ بذارم جایی بٌ پا بار یٌ نَندى دلو بٌ ارزٍ
 کٌ ٍقتشٌ حاال برف، تَ بردم فرٍ رٍ سرم کٌ چقدر ير بسٌ. شد تهَم انرٍز يهین چیز يهٌ نٌ؛ انا
 .شدى تهَم ٍ طرفٌ یک رابطٌ این از بکنو دل يو نن
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 شَنٌ ٍ کردم يدایت عقب بٌ رٍ کردن نی خَدنهایی ذينو تَ کٌ چیزيایی ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .رفتو ساختهَن سهت بٌ سپیرا شَنٌ بٌ

 .اٍند حرف بٌ زنعهَ پیچید، خَنٌ تَ کٌ صداش ٍ در شدن بستٌ با

 بال؟ شیطَن ی دخترى این تَ اٍند_ 

 .بَد آشپزخَنٌ از صدا

 .کردم تند پا سهت اٍن بٌ ٍ نشَندم لبو کنج نحَی لبخند

 :زدم لب ارٍم ٍ دٍختو بَد کاری انجام نشغَل نن بٌ پشت کٌ زنعهَ بٌ رٍ نگايو

 .بال شیطَن نن   تَ اٍندم_ 

 .بَسید رٍ صَرتو ٍ شد نزدیک بًو قدم بٌ قدم لبخند با. سهتو برگشت ارٍم صدام شنیدن با

 چطَرن؟ تهنا ٍ شایان خَبن؟ بابا ٍ نانان خَبی؟. عزیزم اٍندی خَش_ 

 :گفتو رفتیو نی آشپزخَنٌ داخل نايارخَری نیز سهت بٌ سپیرا با کٌ يهَنطَر ٍ زدم لبخندی

 چطَرید؟ شها. زنعهَ خَبیو يهٌ_ 

 .سهتهَن برگشت بعد دقیقٌ چند ٍ پاشید رٍم بٌ لبخندی

 .گذاشت بَدیو نشستٌ نیز پشت تازى کٌ سپیرایی ٍ نن رٍی بٌ رٍ شکالتی، کیک یٌ

 :زدم لب ٍ دٍختو زنعهَ نًربَن چًرى بٌ رٍ نگايو تشکر با

 پختید؟ خَدتَن. زنعهَ نکنٌ درد دستتَن_ 

 

 :زد لب فرستاد نی گَشش پشت ناز با رٍ نَياش کٌ يهَنطَر ٍ کرد نازک چشهی پشت
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 بلدی؟ خَدت فقط کردی فکر کردی؟ فکر چی پس_ 

 :گفتو بیخیال زدم نی ناخَنک کیک رٍی خَراکی يای نگین بٌ کٌ يهَنطَر ٍ خندیدم

 .نیستو بلد کٌ نن ٍاال نٌ_ 

 :گفت نَچ نَچ با ٍ داد تکَن تاسف با سری

 !يو عین دخترعهَیید، تا دٍ_ 

 :شد بلند سپیرا اعتراض صدای

 !بلدم چیز يهٌ کٌ نن نانــــان؟_ 

 .اٍند سهتهَن بٌ قًَى فنجَن تا سٌ با زنعهَ ٍ خندیدم نن

 :زد لب سپیرا بٌ رٍ ٍ نشست نیز پشت نن کنار

 .دادم گیر بًت ٍ زدم غر کٌ بس از. بلدی ارى، خب_ 

 .نن سهت برگردٍند سر زنعهَ ٍ کرد نازک چشهی پشت سپیرا

 گذرى؟ نی خَش خب،_ 

 .پرید باال خَد بٌ خَد لبو گَشٌ

 !بَدى طعهی چٌ گذشتن خَش رفتٌ یادم حتی خَش؟

 .ناسَند دينو تَ رٍ حرف در صدای کٌ بگو چیزی تا کردم باز لب

 .ایستاد حرکت از آشپزخَنٌ ٍرٍدی جلَی ٍ شد نزدیک يایی قدم صدای کٌ نکشید دقیقٌ بٌ

 انا گذاشت دستام رٍی رٍ دستش نیز زیر از ٍ گزید لب بَد خبر با سپًر ٍ نن ناجرای از کٌ سپیرا
 :زد لب سپًر بٌ رٍ ٍ شد بلند جا، يهٌ از خبر بی زنعهَ
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 .عزیزم سالم_ 

 .کرد سالم سپیرا ٍ نن بٌ بعد ٍ زنعهَ بٌ آرٍم سپًر

 .نداشتو يو رٍ دیدنش چشو حاال کٌ ننی اال دادن رٍ جَابش دٍ ير

 قًَى یٌ ریختن نشغَل کٌ زنعهَ بٌ بدٍزم چشو دادم ترجیح انا کردم نی حس رٍ نگايش سنگینی
 .بَد رنگ ای سرنٌ فنجَن داخل دیگٌ

 .شکست رٍ آشپزخَنٌ سنگین سکَت زنعهَ صدای

 از ریزى نی خستگی. کن استراحت یکو برٍ يو بعدش بخَر چیزی یٌ بیا پختو، کیک. نادر بیا_ 
 .چشهات

 .انداختو سپًر بٌ نفرت از پر نگايی ٍ نشست لبو کنج عهیقی پَزخند ناخَاستٌ

 نی دست بًش حالی چٌ دیشبشٌ پرکاری خاطر بٌ پسرش خستگی دٍنست نی اگر زنعهَ، بیچارى
 ؟!داد

 .نشست سپیرا کنار ٍ برداشت قدم نیز سهت بٌ سپًر

 :گفت سپًر بٌ خطاب لبخند با ٍ دٍخت نن بٌ رٍ شیرینش نگاى زنعهَ

 داشتی؟ خبر تَ. بگو بًت کٌ خَنٌ نبَدی. شناختو نهی پا از دست برگشتٌ یگانٌ کٌ گفت بابات تا_ 

 :گفت نکخ با ٍ داد تکَن سری سپًر

 .دیدنش. بَدم اٍنجا دیرٍز آرى،_ 

 گذاشتٌ جلَم زنعهَ کٌ کیکی نشغَل رٍ خَدم خیال بی نن ٍ انداخت بًو نگايی تعجب با سپیرا
 .کردم بَد

 :زدم لب سپیرا گَش کنار آرٍم ٍضعیت این از فرار برای. شد فرنا حکو سنگینی سکَت

 



 800                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بریو؟_ 

 :زد لب ٍ شد بلند نیز پشت از سریع خیلی سپیرا

 .ریو نی بعدش بیارم، باال از رٍ کیفو برم_ 

 .شدم رفتنش گر نظارى ٍ دادم تکَن سری

 .شدیو تنًا سپًر ٍ نن ٍ شد بلند کنارنَن از يو زنعهَ تلفن، اٍندن در صدا بٌ با بعد جانیٌ چند

 .پیچید گَشو تَ صداش کٌ کردم حلقٌ فنجَنو دٍر رٍ دستو

 دی؟ نهی يو سالنو جَاب حاال کٌ شد چی بَدی، خَب کٌ دیشب بدى؟ حالت چتٌ؟_ 

 .سهتش برگشتو ٍ زدم پَزخندی

! نن نٌ باشی دیگٌ یکی حال نگران باید تَ. ندارى تَ بٌ ربطی نن بد ٍ خَب نن؟ حال چٌ تَ بٌ_ 
 .بیَفتٌ چشهت بٌ چشهو خَام نهی حتی دیگٌ چَن پایین بیار رٍ تَقعت سالم؟ جَاب

 . بًو دٍخت چشو بًت با

 .اٍند خَدش بٌ جانیٌ چند از بعد

 :گفت بَدم کردى ردیف يو پشت کٌ حرفایی بٌ تَجٌ بی ٍ نشَند ابرٍياش بین عهیقی اخو

 لبت؟ بٌ نالیدی کٌ ایٌ نسخرى رژ چٌ این شٌ؟ نهی حالیت آدنیزاد زبَن چرا تَ_ 

 :گفتو حرص با ٍ نالیدم يو بٌ رٍ لبام

 بدم؟ پس جَاب بًت کٌ چیکارنی چٌ؟ تَ بٌ. خَاد نی دلو. دارم دٍست_ 

 تَ اٍند زنعهَ لحظٌ يهَن کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب برافرٍختٌ صَرت با ٍ شد بلند نیز پشت از
 .آشپزخَنٌ
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 :زد لب دید پا سر رٍ سپًر تا

 .کنو نی بیدارت شد حاضر کٌ نايار برٍ، نادر؟ کنی استراحت بری خَای نی_ 

 

 آشپزخَنٌ از ٍ شد بلند جا از بگٌ چیزی اینکٌ بدٍن بعد ٍ انداخت بًو تًدیدی از پر نگاى سپًر
 .زد بیرٍن

 .خَردم رٍ کیکو بَد نشستٌ گلَم تَ کٌ بغضی با يهراى بعد ٍ دٍختو فنجَنو بٌ رٍ نگايو

 بزنو؟ حرف باياش ٍ بایستو سپًر جلَی اینطَر رٍزی یٌ نن، کٌ کرد نی رٍ فکرش کی

 .دى نی ُسر رٍ نن بخَاد کٌ سهتی ير بٌ اٍن ٍ زندگی، این سرسرى رٍی نشستو نن

 .زدیو بیرٍن خَنٌ از خداحافظی، ٍ زنعهَ از تشکر ٍ سپیرا اٍندن با ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :زد لب تردید با سپیرا ناشین، تَ نشستن نحض بٌ

 یگانٌ؟_ 

 :زدم لب انداختو نی حرکت بٌ رٍ ناشین کٌ حالی در

 جانو؟_ 

 .خَنٌ یاد نی ساعت اٍن سپًر کٌ دٍنستو نهی ٍاقعا خب... یعنی... ٍاقعا نن... نن_ 

 :گفتو بَدم نشَندى صَرتو رٍی زٍر بٌ کٌ لبخندی با ٍ انداختو اش چًرى بٌ نگايی نیو

 بشو؟ ناراحت دیدنش از باید چرا. پسرعهَنٌ سپًر. نیست نًو_ 

 کٌ اٍندم نی نظر بٌ ضعیفی نَجَد چٌ شدم نتَجٌ تازى نن ٍ شدى خیرى رخو نیو بٌ تعجب با
 .دادى نشَن ٍاکنش اینطَر کَتايو حرف این بٌ سپیرا
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 پاساژ داخل کٌ رستَرانی تَ يو رٍ نايارنَن خرید، کهی رفتیو يو با. دادم ادانٌ نسیر بٌ بیخیال
 .خَردیو بَد

 بٌ نَن قبلی رابطٌ ٍ سپًر از حرفی دیگٌ سپیرا. چیزيا بعضی گرفتن فاکتَر با البتٌ بَد، خَبی رٍز
 .بزرگش لطف این خاطر بٌ ازش بَدم نهنَن چقدر نن ٍ نیاٍرد نیَن

 .ناشین سهت برگشتیو پر دست با کٌ بَد بعدظًر سٌ حدٍد ساعت

 .رفتو خَدم خَنٌ سهت بٌ يو خَدم ٍ خَنٌ جلَی رسَندم رٍ سپیرا

 .شدم ٍاحدم ٍارد کلید، با بعد دقیقٌ چند ٍ شدم آسانسَر ٍارد گذشتو، البی از

 .کَبید نی زنین بٌ جو گايی ٍ آٍاز زیر بَد زدى. اٍند نی حهَم تَ از نًرداد صدای

 .شدم اشپزخَنٌ ٍارد خندى با

 :کردم زنزنٌ ٍ انداختو باال ابرٍ. نبَد ظرفی يیچ سینک تَ ٍ بَد شدى جهع نیز

 !نرتب چٌ! زرنگ بچٌ آفرین_ 

 .کَچیکٌ آبجی دیگٌ اینیو نا_ 

 رٍی خیسش نَيای نَک از کٌ آبی يای قطرى بٌ رٍ نگايو خندى با. سهتش برگشتو صداش با
 :زدم لب ٍ دٍختو چکید نی زنین

 .باشٌ عافیت_ 

 :گفت داشت برنی کنارم از شکالت یٌ کٌ يهَنطَر ٍ زد لبخندی

 جَنتَن؟ سپیرا با گذشت خَش. باشید سالنت_ 

 :زدم لب ٍ نشستو آشپزخَنٌ داخل يای صندلی رٍی
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 .خالی شها جای_ 

 :گفت خندى با

 نن؟ بٌ بندازیش خَای نی ترشیدى چیٌ؟ خالی؟ نن جای_ 

 :گفتو خندى با ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 نهی يو سپیرا پای گرد بٌ نضخرفت دخترای دٍست اٍن. آفتابٌ پنجٌ نن دخترعهَی. بابا گهشَ_ 
 .رسن

 :گفت نکخ با ٍ کرد باز رٍ نیشش

 نرگ بٌ نباشٌ خَدم جَن بٌ. لعنتی دیگٌ بذار آشنایی قرار یٌ نعطلی؟ چرا خب نًرداد، جَن بگَ_ 
 .خَاد نی جدید کیس یٌ دلو. تکراری دخترای این از شدم خستٌ تَ

 .دادم تکَن تاسف نشَنٌ بٌ سری ٍ خندیدم

 !شی نهی آدم تَ_ 

 لَازم ٍ برداشتو قدم اتاقو سهت بٌ. زدم بیرٍن آشپزخَنٌ از بگٌ چیزی اینکٌ از قبل ٍ گفتو رٍ این
 کاٍر بعد، ٍ زدم الک رٍ ناخنام دٍنٌ دٍنٌ ٍ برداشتو رٍ رنگو طَسی الک. کردم جهع رٍ ارایشو
 .بردم يا کاناپٌ سهت بٌ ٍ کردم بلند رٍ بَدم گرفتٌ انرٍز کٌ لباسایی

 :زدم لب بَد گَشی تَ سرش کٌ ی نًرداد بٌ رٍ ٍ کاناپٌ رٍ گذاشتو رٍ ٍسایلو

 .کنیو نشخص عرٍسیشَنَ ٍ عقد تاریخ تا تهنا خَنٌ ریو نی انشب_ 

 :دادم ادانٌ ٍ گذاشتو نیز رٍی رٍ ناشین سَیچ

 .برٍ ناشین با بری جایی خَاستی اگر. برات ذارم نی ناشینَ_ 
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 :زد لب بعد ٍ داد تکَن سری

 اٍنجا؟ نَنی نی یا خَنٌ؟ یای نی انشب_ 

 :زدم لب ٍ دٍختو نشکیش چشهای بٌ رٍ نگايو

 .انشب فقط. نَنو نی_ 

 .برداشت دیگٌ شکالت یٌ ٍ داد تکَن سری

 .خَری نی کٌ غذايایی يهٌ بشٌ کَفتت. بًت بگذرى خَش باشٌ،_ 

 .پایین رفتو ٍ برداشتو رٍ ٍسایالم آژانس، با تهاس از بعد ٍ خندیدم

 

___________ 

 

 نانان؟ اٍندی یگانٌ؟_ 

 .دٍختو خَدم بٌ آینٌ از رٍ نگايو

 .بَد اٍندى بًو طَسیو دار طرح شال ٍ نشکی نانتَ نشکی، شلَار

 صَرتو کهی بَد، چشهام داخل کٌ ای طَسی لنز ٍ رسید نی نظر بٌ تر درشت آرایش اٍن با چشهو
 .بَد دادى تغییر رٍ

 خَدم بٌ اینطَر کی لج از دٍنو نهی نن ٍ بَد کردى تر رٍشن رٍ صَرتو بَد لبام رٍ کٌ ای صَرتی رژ
 .رسیدم نی

 .برداشتو قدم در سهت بٌ ٍ برداشتو تخت رٍ از رٍ کیفو خَرد، در بٌ کٌ ای تقٌ با
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 .بَد نچیش ساعت بستن نشغَل در پشت شایان

 .شدیو سرازیر يا پلٌ از يو با  ٍ زد رٍم بٌ لبخندی

 .بَدن ایستادى ننتظرنَن در جلَی بابا ٍ نانان

 حرکت شایان آیندى خانو پدر خَنٌ سهت بٌ شدیو، ناشین سَار اینکٌ از بعد ٍ رفتیو سهتشَن بٌ
 .کردیو

 .گرفتو گَشیو صفحٌ از رٍ نگايو شایان صدای با

 .رسیدیو بفرنایید،_ 

 .گرفتو دستو تَ رٍ بَد گرفتٌ قبل از شایان کٌ رٍ ای شیرینی يو نن ٍ برداشت رٍ گل سبد نانان

 .رفت اف اف سهت بٌ بابا ٍ شدیو پیادى

 .شد باز در بعد، دقیقٌ چند ٍ شد رٍسریش نشغَل ٍ شایان بٌ سپرد رٍ گل دستٌ نانان

 بٌ ٍرٍدی در کنار حهید عهَ ٍ خالٌ. شدم ٍارد نن نًایت در ٍ شایان بعد ٍ بابا ٍ نانان اٍل
 از اٍل. نن بٌ رسیدن ٍ گفتن آند خَش ٍ سالم شایان ٍ بابا ٍ نانان بٌ. بَدن ایستادى انتظارنَن

 .گرفتو آغَش تَ رٍ الًٌ خالٌ يهٌ

 :زد لب ٍ بَسید رٍ صَرتو نحکو

 خَبی؟. دخترگلو اٍندی خَش_ 

 :گفتو ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .شها خَبی بٌ خَبو،. خالٌ نهنَن_ 

 کٌ دٍختو تسها بٌ رٍ نگايو بعد ٍ دادم دست باياش. رفتو حهید عهَ سهت بٌ نن ٍ زد لبخندی
 .کرد نی نگاى رٍ نن ٍ بَد ایستادى ارٍم
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 .رفتو سهتش بٌ لبخند با

 :گفت نکخ با ٍ زد زل چشهام بٌ حرفی يیچ بدٍن

 .کَچیکٌ آبجی سرپایی کٌ خَشحالو_ 

 عهری یٌ خَدش. کنٌ درک رٍ نن تَنست نی کٌ بَد کسی تنًا اٍن. نگفتو چیزی ٍ زدم لبخندی
 .داشتنش نعهت   بَد خَب چقدر ٍ برد نی درٍنو بٌ پی يو صَرتو حالت از بَد، کنارم

 .خندیدن يهزنان ٍ گفت چیزی ارٍم ٍ گرفت شایان از رٍ گل سبد تهنا

 :گفتو لبخند با ٍ بَسیدم رٍ صَرتش. رفتو سهتش بٌ شایان رفتن با

 خانَم؟ عرٍس احَال_ 

 .کَبید بازٍم بٌ نشتی ٍ خندید

 اٍندی خَش. دیگٌ نکن اذیتو_ 

 .شدم پذیرایی ٍارد تشکر، از بعد ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 نشستو نبل رٍی بابا کنار

 رٍ از لبخند ٍ بَد چشهاشَن تَ خاصی برق. شایان ٍ تهنا برای البتٌ بَد، قشنگ خیلی شب اٍن
 .شد نهی پاک لبشَن

 .نبَدى نشتاق اینطَر نن بٌ رسیدن برای کسی کٌ گرفت، دلو انا نیستو، حسَد

 رٍزای تهام تهنا، نحل یکی. جنگید شٌ نهی کٌ سرنَشت با. دادم تکَن خَدم برای سری تاسف با
 .چسبیدى بًش دٍقلَ چسب با بدبختی نن، عین يو یکی ٍ شد سپری خَشی با زندگیش
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 ای آنادگی گَنٌ يیچ داناد، خَاير عنَان بٌ نن ٍ ناى يهین آخر برای افتاد عرٍسیشَن ٍ عقد قرار
 .نداشتو جشن این تَ شرکت برای

 بَدم؛ سرپا زٍر بٌ زدم، نی قًقًٌ زٍر بٌ خندیدم، نی زٍر بٌ نبَد، خَب حالو نن

 با داداشو کٌ اشکیو، چشهای دیدن از نکنٌ بغض نانانو کٌ ناراحتیو، دیدن با نشٌ خو بابام کهر کٌ
 نن برای شدن فدا جز چیزی زندگی این. عرٍسیش کارای سراغ برى خَش دل ٍ راحت خیال

 .نداشت

 .زدیو بیرٍن حهید عهَ خَنٌ از شام، از بعد

 .نشکست رٍ سکَت شد نی پخش ناشین تَ کٌ آينگی جز چیزی راى تَ

 .شدم نتَقف نانان صدای با کٌ برم اتاقو سهت بٌ خَاستو خَنٌ، بٌ رسیدن با

 عزیزم؟ ری نی کجا_ 

 :زدم لب ساعت بٌ نگايی با ٍ برگشتو تعجب با

 .دیگٌ بخَابو رم نی_ 

 :گفت گرد چشهای با

 بخَابی؟ خَای نی تَ داداشتٌ، عرٍسی دیگٌ رٍز بیست! ٍا_ 

 :زدم لب نکخ با

 دقیقا؟ بکنو باید کاری چٌ... خب_ 

 :گفت کرد نی يدایت يا نبل سهت رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ گرفت دستاش تَ رٍ نن دست

 کنن آنادى رٍز اٍن تا کنیو انتخاب لباس بیا. گرفتو رٍ جدیدشَن يای ندل نزٍن یٌ از راى تَ_ 
 .برانَن
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 :گفت ٍ خندید بَد کردى سکَت االن تا کٌ بابا

 گرفتن؟ ازتَن رٍ فردا نگٌ. شبٌ یک ساعت خانَم، بردار دست_ 

 :گفت ٍ کرد نازک چشهی پشت نانان

 کنو؟ پیداش کجا از دخترتَ این فردا نن_ 

 :گفتو ذاشتو نی نانان دستای رٍی رٍ دستو کٌ يهَنطَر ٍ زدم لبخندی

 .دیرى بخَابیو، بریو االن. نانان يستو خدا بٌ. يستو_ 

 :زد لب گَشیش دادن تکَن با بعد ٍ چرخَند بابا ٍ نن بین رٍ نگايش تردید با

 .ازشَن گرفتو عکس کلی نن خب_ 

 زنزنٌ کرد نی باز رٍ پیراينش يای دکهٌ دٍنٌ دٍنٌ کٌ يهَنطَر ٍ کرد جدا تنش از رٍ کتش بابا
 :کرد

 دنبال افتٌ نهی انشب از يو عرٍس خَد. فردا برای بذار رٍ کارات يهٌ. بخَابیو بریو خانَم، بریو_ 
 .يو شها شَ بیخیال عرٍسیش، کارای

 .اتاقشَن سهت رفتن يو با ٍ گفت ای باشٌ نیل بی نانان

 .کنو عَض رٍ لباسام تا اتاقو سهت رفتو يو نن ٍ دادم تکَن سر خندى با

 

 .بَد رسَندى دیٍَنگی نرز بٌ رٍ نن نانان االن تا شب اٍن از. گذشتن دیگری از پس یکی رٍزيا

 .چیزی نگو يو رفتنانَن بازار از ٍ آرایشگاى بعدش رٍز لباس، سفارش برای رفتیو بعدش رٍز
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_________________ 

 

 :زدم نق ٍ دٍختو نانان بٌ رٍ آخرم نگاى

 نیام؟ نن شٌ نهی يا، نشدى دیر ينَز نانان؟_ 

 :گفت حرص با بعد ٍ انداخت صَرتو بٌ آنیزی تًدید نگاى

 .پایین بیا. ندارم ياتَ عهٌ ٍ خاتَن يای شنیدن غر حَصلٌ. گردیو برنی زٍد. بردار دست_ 

 .رفتو پایین يا پلٌ از آٍیزٍن لَچٌ ٍ لب با

 :گفت نن بٌ رٍ ناشینش، سَیچ برداشتن با ٍ بست رٍ پیراينش يای دکهٌ بابا

 .دختربابا شدی خَشکل چٌ_ 

 :گفتو کنٌ تنش تا داشتو نی نگٌ رٍ کتش کٌ يهَنطَر ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .بابایی بینٌ نی خَشکل خَشکلت چشهای_ 

 .شدیو خارج خَنٌ از يو با ٍ زد لبخندی

 بزرگی انتظار چٌ ٍ ندم نشَن تَجًی سًیال عهٌ يای تیکٌ بٌ کٌ داد نی تذکر بًو ندام نانان راى تَ
 .بزنو بیرٍن ای بًَنٌ یٌ با لعنتی خَنٌ اٍن از تا بَدم تلنگر یٌ ننتظر کٌ ننی از داشتن

 .شد قفل سپًر ناشین رٍ نگايو رسیدنهَن با

 .شدم خَنٌ ٍارد بابا ٍ نانان سر پشت بعد ٍ فرستادم لعنت شانس این ٍ خَدم بٌ دلو تَ

 .کرد نی نبدل زندگیو شب بدترین بٌ رٍ انشب کٌ ای خَنٌ ٍارد
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 صادر رٍ رفتنو اجازى حالو بًَنٌ بٌ تا کردم باز لب. ایستادم بابا با يهقدم ٍ برداشتو جلَ بٌ قدنی
 .شد بلند نًادم از آى سهانٌ، عهٌ اٍندن ٍ ٍرٍدی در شدن باز با انا کنن

 نحکو. کرد باز نن سهت بٌ رٍ دستاش بابا، ٍ نانان گرفتن آغَش در از بعد ٍ اٍند سهتهَن بٌ عهٌ
 .بَسید رٍ صَرتو ٍ کرد بغلو

 تَ؟ چطَری. عزیزدلو سالم_ 

 .شدم جدا بغلش از ٍ زدم لبخندی

 چطَرید؟ شها. خَبو. عهٌ سالم_ 

 :گفت عهیقی لبخند با ٍ کَبید اش سینٌ بٌ

 .تَ بریو. الًی بشو گفتنت عهٌ قربَن_ 

 شَنٌ بٌ شَنٌ ٍ زدم لبام بٌ ای زٍرکی لبخند ناانید، نن ٍ تَ رفتن نا از جلَتر لبخند با بابا ٍ نانان
 .شدم خَنٌ ٍارد سهانٌ عهٌ

 .تر داشتنی دٍست البتٌ صد ٍ بَد خانَم ٍ نًربَن خیلی سًیال عهٌ برخالف سهانٌ عهٌ

 :زدم لب رفتو نی باال يا پلٌ از کٌ يهَنطَر

 عهٌ؟ چطَرى ساشا_ 

 :گفت ای بانزى لحن با ٍ خندید

 .کنٌ نی بازی سپًر با دارى. خَبٌ_ 

 .ببندم رٍ دينو دادم ترجیح ٍ زدم رٍش بٌ ای زٍرکی لبخند

 باياش ٍ رفتیو خاتَن سهت بٌ يهٌ از اٍل يهیشگی رسو بٌ. شدن بلند جا از نا دیدن با يهٌ
 .رفتیو بقیٌ سهت بٌ بعد ٍ کردیو رٍبَسی

 



 811                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 این بٌ تفاٍت بی. اٍرد جلَ رٍ دستش اکراى با ٍ انداخت سرتاپام بٌ نگايی نن دیدن با سًیال عهٌ
 .گذشتو کنارش از ٍ دادم دست باياش اش، احهقانٌ رفتاريای

 .يا عهٌ شَير ٍ عهَ يو بعد ٍ سپیرا اٍن از بعد. کردیو بغل رٍ يو. رفتو زنعهَ سهت بٌ

 .پیچید قلبو تَ عهیقی رضایت احساس بابت این از ٍ ندیدم رٍ سپًر چرخَندم چشو چقدر ير

 .دٍختو بًش رٍ نگايو عهٌ صدای با

 .عزیزم کن عَض لباساتَ باال برٍ جان؟ یگانٌ_ 

 .رفتو يا پلٌ سهت بٌ ٍ دادم تکَن سری

 پشیهَن انا بردارم قدم آٍردن نی يجَم سهتو بٌ خاطرى کلی ٍرٍدم با کٌ اتاقی سهت بٌ خَاستو
 ...يا خاطرى ٍ عشق ٍ قلب این از بریدم نن چیٌ؟ خاطرى کیٌ؟ سپًر. شدم

 شالو با يهراى ٍ اٍردم در رٍ نانتَم اطراف، بٌ کردن نگاى بدٍن. برداشتو قدم دیگٌ اتاق یٌ سهت
 .کردم آٍیزش

 .دٍختو خَدم بٌ آینٌ تَ از رٍ نگايو

 دم خاصی حالت يیچ بدٍن رٍ نَيام. بَد نشستٌ تنو بٌ نشکیو شَنیز با رنگو آبی جین شلَار
 .زدم بیرٍن اتاق از بعد ٍ کردم کج صَرتو رٍ کهی رٍ جلَش ٍ بستو اسبی

 چیزی ٍ بَد فشردى بغلش تَ رٍ ساشا کٌ شد سپًر نیخ نگايو يهٌ از اٍل ٍ اٍندم پایین يا پلٌ از
 .گفت نی گَشش زیر

 بند بند تَ اغَشش انن حصار با کٌ قشنگی حس یاد. افتادم خَدم شدنای چلَندى یاد ناخَاستٌ
 .پیچید نی ٍجَدم
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 از سالنی ٍ حرف يیچ بدٍن سپًر، سنگین نگاى نقابل در ٍ فرستادم بیرٍن عهیق آى یٌ با رٍ نفسو
 .گذشتو کنارش

 .نشستو کنارش ٍ رفتو سپیرا سهت بٌ

 :زد لب ٍ گرفت سهتو بٌ رٍ بَد کردى خرد ظرفش تَ کٌ خیاری از تیکٌ یٌ

 .بیای کردم نهی فکر_ 

 :زدم لب ٍ انداختو بًش نگايی نیو

 .نیام کٌ بَد خدام از_ 

 .زدن نی يا تر بزرگ کٌ حرفایی بٌ سپردم گَش سکَت تَ نن ٍ نگفت چیزی

 .چرخَندم سهتش بٌ رٍ نگايو بَد دادى قرار نخاطب رٍ نن کٌ سًیال عهٌ صدای با

 درستٌ؟ دیگٌ بَدی یگانٌ ام، جان، یگانٌ خب_ 

 :داد ادانٌ ای نسخرى حالت با ٍ خندید

 .عزیزم رفتٌ یادم يو اسهت بینهت نهی کٌ بس از_ 

 :گفتو آرٍم ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .بَدى بندى از سعادتی کو. درستٌ_ 

 :گفت نکخ با ٍ کرد ریز رٍ چشهاش

 .گلو لیاقتیٌ بی حرف نیست، سعادتی کو حرف_ 

 عهٌ دين از حرفی دیگٌ خاتَن صدای با انا نَندم حرفش ادانٌ ننتظر ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام
 .نیَند بیرٍن
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 .سًیال کن تهَنش_ 

 .نگفت چیزی ٍ انداخت پا رٍ پا عهٌ

 .شدم بلند جا از بعد ٍ دادم تکَن براش تاسف از سری

 :گفتو نکخ با ٍ زدم لبخندی. چرخید سهتو بٌ يهٌ نگاى

 .خاتَن اجازى با البتٌ. بزنو باغ تَ دٍری یٌ رم نی_ 

 .زدم بیرٍن خَنٌ از يهشَن نگاى سنگینی از فرار برای نن ٍ داد تکَن سری خاتَن

 .رفتیو باغ تٌ آالچیق سهت بٌ يو با ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی. اٍند دنبالو يو سپیرا

 

 ذٍق با اطراف بٌ نگايی با ٍ کرد دراز رٍ پاياش بعد نشست،.  شد االچیق ٍارد نن از زٍدتر سپیرا
 :گفت

 خیلی. خَبٌ خیلی. یگانٌ بًشتٌ از تیکٌ یٌ رٍز تَ. دارم دٍست رٍ اینجا نن چقدر بدٍنی اگر_ 

 :گفتو لب اطراف بٌ کَتايی نگاى با ٍ زدم لبخندی

 .يهینطَرى_ 

 .سپیرا پايای سهت کشیدم رٍ خَدم ٍ آٍردم در رٍ کفشو

 .کردم باز رٍ نَيام ٍ گذاشتو پاياش رٍ رٍ سرم

 :کرد زنزنٌ ٍ کشید نَيام بین دستی لبخند با سپیرا

 .داری قشنگی نَيای چٌ_ 
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 بگو. شدم پشیهَن بعدش انا" زد نی حرفَ يهین رٍزی یٌ يو داداشت" بگو تا اٍند لبو پشت تا
 چی؟ کٌ

 :گفتو جَابش در ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .داری لطف. نهنَن_ 

 :گفت دقیقٌ چند از بعد ٍ زد لبخندی

 . رفت نهی سر بٌ نَن حَصلٌ حداقل بَدن اینجا االن اگر. خالی شایان ٍ تهنا جای_ 

 .شد نی اضافٌ بًش داشت کو کو يو قلبو درد ٍ بَدم نخَردى رٍ قرصام کرد، نی درد سرم

 :گفت ترس با ٍ کرد قطع رٍ حرفش سپیرا کٌ بردم ام سینٌ قفسٌ سهت بٌ رٍ دستو کالفٌ

 گرفتٌ؟ درد قلبت شد چی خَبی؟ خدا، ٍای یگانٌ؟_ 

 :زدم لب ٍ فشردم دستو تَ رٍ دستاش نشٌ نگران این از بیشتر اینکٌ برای

  نگرانی؟ اینقدر چرا نیست چیزی. خَبو_ 

 :گفت تردید با ٍ کشید عهیقی نفس

 خَبی؟ نطهئنی_  

 :گفتو ٍ دادم تکَن نحبت نشَنٌ بٌ سری

 .زندگی این شٌ نی تهَم ٍ ایستٌ نی حرکت از قلب این فَقش نترس، يو تَ. نطهئنو. اٍيَم_ 

 :گفت بعد ٍ نشَند ابرٍياش بین اخهی

 .دیٍَنٌ خدانکنٌ_ 

 .بستو رٍ چشهام ٍ زدم پَزخندی
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 :زد لب ارٍم ٍ آٍرد در حرکت بٌ نَيام بین رٍ دستش دٍبارى دقیقٌ چند از بعد

 کٌ نیستو جَشی زٍد آدم يو اٍنقدر... راستش نداشتو، خَاير يیچَقت نن. خَايرنی نحل... تَ_ 
 تَ نَاقع بقیٌ سهتو، یاد نی کسی کٌ ٍقتایی جز. کنو فرايو خَدم برای خَب دٍست یٌ بتَنو

 خاتَن، بابام، نانانو، نن،. کردی باز جا يهٌ دل تَ نًربَنیات با ٍ اٍندی تَ. شٌ نی سپری تنًاییو
 بٌ کٌ نشکالتی خاطر بٌ نن. چیٌ نن زندگی تَ جایگايت بدٍنی کٌ گفتو رٍ اینا. يهٌ کال سپًر،
 اگر. بشٌ عَض راجبت نظرم شٌ نهی باعخ چیزی يیچ کٌ بدٍنی خَام نی ٍ نتاسفو اٍندى ٍجَد
 بیاری زبَن بٌ رٍ کنٌ نی اذیتت کٌ چی ير خَام نی ازت. نداری خَايرم از کو يو تَ برادرنٌ سپًر

 .برسٌ بًت آسیبی يا خَدخَری این با خَاد نهی دلو. نداری نگًش نًربَنت قلب تَ ٍ

 .شد باز دينو قفل ناخَاستٌ ٍ گذاشتو شکهو رٍی رٍ دستام کنو باز رٍ چشهام اینکٌ بدٍن

 بشنَم، رٍ قلبش صدای بشٌ، بزرگ ذرى ذرى. کنٌ رشد شکهو تَ سپًر ٍ نن از بچٌ یٌ بَد قرار_ 
 ...کنو حس پاشَ ٍ دست حرکت

 :دادم ادانٌ ٍ گذاشتو قلبو رٍی رٍ دستو

 کٌ کسی عنَان بٌ زندگیو، قًرنان عنَان بٌ. بهَنٌ باقی قلبو تَ يهیشٌ برای سپًر بَد قرار_ 
 ...دارى دٍستو کٌ کسی عنَان بٌ دارم، دٍستش

 :دادم ادانٌ کرد نی تنگ رٍ نفسو راى بیشتر لحظٌ ير کٌ بغضی با ٍ بردم سرم سهت رٍ دستو

 داشتٌ دٍست کٌ کنو درست چی نايار کٌ باشٌ این چرخٌ نی سرم تَ کٌ فکری تنًا رٍزيا بَد قرار_ 
 اٍن خستگی تهام کٌ کنو بَسش چجَری بخندى، کٌ بگو چی بیاد، خَشش کٌ بپَشو چی باشٌ،
. کردم بافی خیال نن. کردم نی فکر بًش نن کٌ چیزاییٌ اینا البتٌ... ال... برى بیرٍن تنش از رٍزش
 ٍ سادى چقدر بینی؟ نی. خیلی سپیرا، بَد قشنگ خیلی. سپًر کنار رٍ، خَدم آیندى کردم تصَر نن

 نٌ؟ نظرت بٌ يست احهقانٌ زندگیهَ، بزرگ آرزٍيای ببین بَدن؟ یافتنی دست
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 تندش يای نفس صدای نتَجٌ نکخ، با. شد نی نصیبو کٌ بَد سکَت انا بگٌ چیزی نَندم ننتظر
 :گفتو ارٍم. شدم

 نن نگران. باشٌ باال طاقتش باید باشٌ نن صبَر سنگ بخَاد کٌ کسی. نکن کنی؟ نی گریٌ داری_ 
 ...ٍلی. خب نداشت دیگٌ، نداشت دٍستو. کنو قانع رٍ خَدم تَنستو نن. نباش

 .کردم پاک رٍ خیسو صَرت ٍ کشیدم عهیقی نفس

 با ننَ یعنی نداشت دٍستو. تَشٌ حرف خیلی" نداشت دٍستو. " گیرى نی آتیش دلو سپیرا، ٍلی_ 
 ٍسعت بٌ درد یٌ. تَشٌ درد تَشٌ، غو کلی. نرگٌ دٍم اسو نداشت دٍستو" نخَاست" خَبیام، تهام

 .باشٌ باید کٌ لحظاتی تهام تَ نبَدنش،

 ریخت، نی اشک سپیرا ٍ گفتو نی نن

 اٍند، نی بند زبَنش سپیرا ٍ گفتو نی نن

 !شدن نن صبَر سنگ از شد نی پشیهَن دل تٌ از سپیرا ٍ گفتو نی نن

 .شد سبک دلو ٍ کشید تٌ حرفام باالخرى کٌ گفتو ٍ گفتو چقدر دٍنو نهی

 .شدم بلند پاياش رٍ از ٍ کردم باز رٍ چشهام نکخ با

 .بغلو تَ کرد پرت رٍ خَدش بعد ٍ دٍخت صَرتو بٌ رٍ تابش بی نگاى

 این نیست کسی اینکٌ از بَدم خَشحال چقدر نن ٍ پیچید آالچیق کَچیک فضای تَ يقش يق
 .حَالی

 :گفت ٍ کشید بیرٍن بغلش از رٍ نن دقیقٌ، چند از بعد

 يستی قَی خیلی تَ. ٍضعیتت بیان از یاد نی بند زبَنو. دٍنو نهی ٍاقعا. بگو چی دٍنو نهی نن_ 
 سپًر غصٌ، از پر ٍ نًربَن دل این با کنو، نی خَايش ازت فقط نن. گو نی جدی رٍ این یگانٌ،
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 براش عهر آخر تا کشٌ نی بقیٌ رفتارای از کٌ عذابی. رى نی بین از سپًر بکشی آى تَ. نکن نفرین ننَ
 باشٌ؟ نکن، رسَاش خدا پیش تَ. بسٌ

 .کردم پاک رٍ صَرتش اشکای بعد، ٍ دادم تکَن سر ٍ نشست لبو کنج تلخی لبخند

 بَد؟ کار کجای

 سپًر؟ نفرین ٍ نن

 !داری خندى نحال چٌ

 :گفتو ای گرفتٌ صدای با ٍ کردم باز لب

 .بشَر رٍ صَرتت برٍ_ 

 :گفت نن صَرت بٌ کَتايی نگاى با ٍ برچید لب

 چی؟ تَ_ 

 :زدم لب ٍ پاشیدم رٍش بٌ لبخندی

 .ننتظرتو يهینجا نن. برٍ تَ_ 

 .کردم صداش کٌ برى خَاست ٍ گفت ای باشٌ

 :گفتو سهتو برگشت اینکٌ نحض بٌ

 .بیار خَدت با کن پیدا چیزی گیتاری، یٌ تَنستی اگر_ 

 .شد دٍر ازم ٍ داد تکَن سری

 .بستو چشو ٍ گذاشتو سرم زیر رٍ دستام ٍ کشیدم دراز دٍبارى رفتنش نحض بٌ
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 کنو باز چشو اینکٌ بدٍن. بشینٌ لبو رٍ لبخندی شد باعخ شد نی نزدیک بًو کٌ يایی قدم صدای
 :گفتو

 دلو حال از کٌ حاال فقط، قشنگٌ؟ صدام ببین. برات بخَنو یکو بزن آٍردی گیتارٍ اگر اٍندی؟_ 
 .بخَرى حالو بٌ کٌ بزن جَری یٌ باخبری،

 .نَاختن بٌ کرد شرٍع حرفی يیچ بدٍن

 :خَندن بٌ کردم شرٍع ٍ کردم صاف رٍ صدام. انداخت قشنگ خیلی نتن یٌ یاد رٍ نن آينگش

 

 ازنَن گرفت عشقَ غرٍرنَن فاصلهَن، شدى زیاد چٌ" 

 زبـَن چرخٌ نهی بپرسو خَام نی شدی، عَض یا عاشقهی ينَز یعنی

 برام گفتی نی قشنگی حرفای بـام، بَدی خَب کٌ رٍزایی چٌ

 برام؟ گفتی کٌ حرفی رٍ يستی قَلشٌ؟ رٍی دارنات دٍست يهَن ينَز

 

 آدنَ دى نی دق تَ سکَت يهیشٌ چًرنَ، تَی غو، فًهی نی ببینی ننَ

 حَصلــهَ بدى دل حَصلو، رى نی سر يا گذشتٌ با دارى

 

 برى عشق شٌ نی باعخ يهیشٌ فاصلٌ فاصلٌ، نگیر نن دل از نعرفت بی

 ... "گلٌ کلی ٍ گریٌ با تنًا، شٌ نی عاشق یٌ برى، کٌ عشق
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 از لب حتی کٌ بَد این از نانع ٍ بَد شدى سنگین گلَم تَ بغض. نشد بدم ادانٌ کردم سعی چقدر ير
 .کنو باز لب

 ...صداش شنیدن با ٍ کشید نَاختن از دست بعد، جانیٌ چند

 .قشنگٌ صدات_  

 .چرخید صدا سهت بٌ نگايو ٍ کردم باز رٍ چشهام ضرب بٌ

 

 .کرد قفل نغزم بَد دستش تَی گیتار ٍ بَد نشستٌ کنارم کٌ سپًر دیدن با

 :گفتو پتٌ تتٌ با ٍ نشستو

 ...سپیرا بٌ... بٌ نن... نن.. تَ... تَ؟_ 

 :گفت کنٌ نگاى چشهام بٌ اینکٌ بدٍن ٍ داد تکَن سر چَن بگو خَام نی چی فًهید کنو فکر

 اٍندم خب... يو نن باال رفت. بیارى کٌ خَدش بٌ بدم گفت یعنی،. برات بیارم گیتارٍ گفت سپیرا_ 
 .بًت بدنش خَدم کٌ

 بًش؟ گفتو نی باید چی. اش ریختٌ بًو نَيای بٌ زدم زل سکَت تَ

 .بستو رٍ چشهام ٍ انداختو پایین رٍ سرم نتقابال يو نن

. ينَز عاشقشو چقدر کٌ شد نتَجٌ حاال. کردم نی شهاتت حهاقت این خاطر بٌ رٍ خَدم دلو تَ
 .کنٌ نی اذیتو چقدر نبَدنش شد نتَجٌ

 .دٍختو سهت اٍن بٌ رٍ نگايو ساختهَن، کنار از شَيرعهٌ صدای شنیدن با کٌ بَدم فکرا يهین تَ

 .نَنید نی گشنٌ ٍ شٌ نی تهَم يا جَجٌ االن کٌ بیاید. شام بیاید یگانٌ ٍ سپًر_ 
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 !!!کرد نی شَخی

 شاید سپًر، انا يستو فکری چٌ تَ بَد نشخص کٌ نن. بَدیو لک تَ شدت بٌ کٌ سپًری ٍ نن با
 .بَد شدى ٍجدان عذاب درگیر

 از حاکی ياش قدم صدای انا زدم بیرٍن االچیق از سپًر از زٍدتر ٍ شدم بلند بگو چیزی اینکٌ بدٍن
 کٌ افتاد سپیرا بٌ نگايو ٍرٍدی، در بٌ شدنو نزدیک با. یاد نی سرم پشت قدم بٌ قدم کٌ بَد این

 .رفتو سهتش بٌ ٍ پاشیدم رٍش بٌ لبخندی. نن بٌ بَد زدى زل نضطرب

 .پیچید گَشو تَ آرٍنش صدای کنارش، ایستادن با

 بًت؟ گفت چیزی پیشت اٍند. گیتار نٌ ٍ يست سپًر نٌ دیدم اٍندم باال از خَبی؟_ 

 سرم پشت ای اضافٌ حرف يیچ بدٍن بعد ٍ انداخت سپًر بٌ نگايی. دادم تکَن نٌ نعنی بٌ سری
 خَاستو يو نن. نشست ٍ کشید بیرٍن رٍ صندلیش سپیرا. رفتیو شدى چیدى نیز سهت بٌ. تَ اٍند

 .کرد نتَقفو خاتَن صدای کٌ بشینو کنارش

 .دختر اینجا بیا تَ یگانٌ؟_ 

 .رفتو سهتش بٌ حرفی يیچ بدٍن ٍ انداختو خَدش کناری صندلی بٌ نگايی

 نیش با ٍ آٍرد رٍ يا سیخ عهٌ شَير نشستیو، يهٌ اینکٌ از بعد. نشستو ٍ کشیدم عقب رٍ صندلی
 :گفت باز

 .آدم با زنٌ نی حرف! کردم چٌ ببینید_ 

 :گفت عهٌ شَير بٌ رٍ ٍ خندید بابا

 .حسابی نرد کشیدى سپًر کٌ رٍ زحهتا يهٌ_ 
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 :داد ادانٌ سپًر بٌ چشهکی با ٍ خندید عهٌ شَير

 سپًر؟ آقا داریو. نن برادر کٌ نداریو سپًر ٍ نن_ 

. داد تکَن نٌ نعنی بٌ سری ٍ نشَند لبش کنج ای خستٌ لبخند. چرخَندم سپًر سهت بٌ رٍ نگايو
 نهایان دستاش خفیف لرزش يو فاصلٌ این از رفت، نی کبَدی بٌ رٍ رنگش نداشت، درستی حال
 نگرانش دل اینقدر تا کردم نی خفٌ رٍ ناآرٍنو قلب این باید طریقی چٌ بٌ دٍنو نهی نن ٍ بَد

 .نباشٌ

 چی دنبال دٍنو نهی. چشهام تَ زد زل نستقیو ٍ کرد بلند سر چَن کرد حس رٍ نگايو سنگینی انگار
 بٌ رٍ نگايو بلندی،" سالم" صدای با. بردارم نگايش از نگاى تَنستو نهی کٌ چشهاش تَ بَدم

 .دٍختو سرش پشت بٌ ٍ کندم سپًر از سختی

 صندلی بٌ خاتَن. کردن سالم بَد اٍندى بیرٍن از تازى کٌ انیرعلی بٌ يهٌ ترتیب بٌ ٍ عهٌ ٍ خاتَن
 :گفت انیرعلی بٌ رٍ ٍ کرد اشارى بَد خالی کٌ نن کناری

 .اینجا بیا_ 

 عهیق اخو کو دست یا ٍ شدن غیرتی يهیشٌ نحل دلو. شد کشیدى سپًر سهت بٌ نگايو ناخَاستٌ
 نشغَل خیال بی. تفاٍتیش بی جز نشدم رٍ بٌ رٍ چیزی با انا خَاست نی رٍ پیشَنیش رٍی

 .بَد شدى غذاش

 

 .گرفتو رٍ ازش حرص با ٍ کردم نشت رٍ دستام

 :گفت شیطَن ٍ زد رٍم بٌ لبخندی. دٍختو بًش رٍ نگايو کنارم، انیرعلی نشستن با

 عزیزدلو؟ چطَری_ 
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 رٍ" نهنَن" یٌ با ٍ نشَندم لبو کنج ای نسخرى لبخند! عزیزدلو؟. انداختو باال ابرٍ تعجب با
 .برگردٍندم

 .نیلی يیچ بدٍن بَدم غذام با بازی نشغَل فقط آخرش تا بقیٌ برخالف

 با. شکست رٍ جهع سنگین سکَت خاتَن صدای لحظٌ يهَن کٌ کشیدم عهیقی نفس کالفٌ
 :زد لب يهٌ بٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ کرد پاک آرٍم خیلی رٍ لبش دٍر بَد کنارش کٌ دستهالی

 .خیر انر یک برای کردم دعَت اینجا بٌ رٍ شها يهٌ انشب_ 

 .گرفت ضربان نَر، سرعت بٌ قلبو

 کنٌ؟ ازدٍاج دختر اٍن با ٍاقعا خَاست نی یعنی. شد نهی باٍرم. دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو

 ...احهق نن   اٍنَقت بَد؟ جدی ناجرا اینقدر یعنی

 .بردم یاد از يو رٍ کشیدن نفس حتی خاتَن، بعدی حرف با کٌ سپًر بٌ بَدم زدى زل بًت با

 .بیان در يو عقد بٌ باید ناى این آخر تا انیرعلی ٍ یگانٌ_ 

 خَنسردش، يهیشٌ صَرت بٌ عهیقی نگاى با ٍ خاتَن سهت برگشتو بنابراین. کردم شک گَشام بٌ
 :پرسیدم تردید با

 بلٌ؟_ 

 :زد لب رفت نی نخصَصش صندلی سهت بٌ کٌ يهَنطَر بعد ٍ شد بلند نیز پشت از

 کنو؟ تکرار دیگٌ بار یا نفًَنٌ. بیای در انیرعلی عقد بٌ باید ناى این آخر تا شنیدی کٌ يهَنطَر_ 

 خالی جای بٌ بَدن زدى زل باز دين با يهٌ. سپیرا بٌ. زنعهَ بٌ. نانان بٌ. دٍختو بابا بٌ رٍ نگايو
 .خاتَن

 .بَد سپًر بَد غذاش نشغَل خَنسرد کٌ کسی تنًا ٍسط این
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 .برد نی دينش سهت ٍ کرد نی پر رٍ قاشق ریلکس خیلی باشٌ شنیدى نًهی چیز انگار اینکٌ بدٍن

 يو کٌ يستو يهَنی نن رفتٌ یادش چطَر باشٌ؟ تفاٍت بی نن بٌ نسبت اینقدر تَنست نی چطَر
 خانَنو ٍ دارم دٍستت ٍ تعصب يهٌ اٍن چطَر بَدى؟ کردى نهنَع انیرعلی با يو رٍ شدنو کالم

 ؟!تَنو نهی لعنتی نن چرا تَنستٌ، اٍن کٌ حاال رفتٌ؟ یادش گفتناش

 

 این طرف، یک نن نظر بٌ تَجًی بی ٍ خاتَن احترانی بی طرف، یک کنندى شَکٌ خبر این از بغضو
 نفس ٍ گلَم رٍ بَد گذاشتٌ پا لعنتی نحلخ این. دیگٌ طرف یک يو سپًر تفاٍتی بی ٍ خَنسردی

 .کرد نی کو ازم

 :نالیدم بابا بٌ رٍ نالحظٌ بدٍن ٍ زدم نیز بٌ ای ضربٌ بَد، رفتٌ فرٍ بًت تَ کٌ جهع دیدن با

 بگی؟ چیزی خَای نهی بابا؟_ 

 :زدم لب ٍ چرخَندم نانان سهت بٌ رٍ نگايو

 چی؟ یعنی گٌ؟ نی چی خاتَن نانان؟_ 

 نقابلش. رفتو خاتَن سهت بٌ عصبی يای قدم با ٍ شدم بلند خَدم دیدم، رٍ سکَتشَن ٍقتی
 :گفتو عصبی صَرتش، جلَی دستو حرکت با ٍ ایستادم

 !بگیرید تصهیو نن جای بٌ ندارید حق شها_ 

 :گفت پَزخند با ٍ انداخت سرتاپام بٌ نگايی عینکش پشت از

 .داری نًلت ناى این آخر تا تَ. دخترجَن بزنی گَل رٍ خَدت يا حرف این با تَنی نهی تَ_ 

 .نیز سهت برگشتو زد نی نَج تَشَن اشک کٌ چشهایی با ٍ نشَندم لبو کنج ای حرصی لبخند
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 رٍ بلندی صدای با تَجٌ بدٍن. بردن نی سر بٌ بًت تَ يهٌ. برد نهی غذاش بٌ دست کسی دیگٌ
 :گفتو انیرعلی بٌ

 بگیرى؟ تصهیو برات دیگٌ یکی دی نی اجازى چرا حرف؟ این چی یعنی. بگَ چیزی یٌ تَ_ 

 

 :گفت لبخند با ٍ شد بلند نیز پشت از انیرعلی

 .خَشحالو خاتَن پیشنًاد این از يو خیلی نن. نگرفتٌ تصهیو برام کسی_ 

 از ای يالٌ تَ کٌ داشتو رٍ آدنی یٌ حس. فًهیدم نهی ٍاقعا. فًهیدم نهی. بًش زدم زل باز دين با
 .زنٌ نی پا ٍ دست ابًانات

 .اٍند خَدش بٌ بقیٌ از زٍدتر بابا

 :گفت خاتَن بٌ رٍ نن از دفاع بٌ ٍ ایستاد

 بٌ ٍ کنو سکَت نَرد این تَ نداری کٌ انتظار. گفتی االن تا کٌ چیزیٌ ير از فراتر دیگٌ این نانان؟_ 
 بدٍزم؟ چشو دخترم شدن بدبخت

 .کرد باز زبَن سًیال عهٌ ٍ دٍخت بابا بٌ سکَت تَ رٍ نگايش خاتَن

 کی داداش؟ کردی فکر چی. ننٌ پسر شٌ نی بدبخت کٌ اٍنی نکن، اشتباى دخترت؟ شدن بدبخت_ 
 نا اینکٌ حاال! ٍاال نَبرى برى ٍ بیاد خَدش برای کٌ دختری یاد؟ نی تَ دختر نحل دختری سهت آخٌ
 تَ ببرید رٍ خَدتَن دختر ٍ بکَبید رٍ نن پسر شٌ نهی دلیل گیو نهی بًتَن چیزی ٍ اٍندیو کنار

 ! آسهَنا

 رٍ يا پلٌ یکی تا دٍ ٍ کردم سرم رٍ شالو ٍ نانتَ. رفتو باال يا پلٌ از ٍ گرفتو عهٌ از رٍ نفرتو پر نگاى
 نانان يای اصرار يو اٍل از. اٍند نی نظر بٌ انگیز نفرت برام پیش از بیش خَنٌ این. پایین اٍندم
 .گذاشتو خَنٌ این تَ پا نن کٌ بَد
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 تَجٌ بابا ٍ نانان ٍ سپیرا زدنای صدا بٌ یا ٍ کنو نگاى کسی بٌ اینکٌ بدٍن پلٌ، آخرین بٌ رسیدن با
 .زدم بیرٍن خَنٌ از کنو

 گریَن، چشو با

 خَن، دل با

 نن؟ از خَاست نی چی زندگی این

 بدى؟ نشَنو رٍ قدرتش خَاست نی کجا تا

 !بدى زجرم زندگیو بٌ انیرعلی ٍرٍد با خَاد نی حاال سپًر؟ بَد کو بردیا؟ بَد کو

 ندام کٌ يایی ناشین بین از. خیابَن تَ انداختو رٍ خَدم ٍ گذشتو درختشَن ٍ دار پر حیاط از
 دٍنو نهی. دٍیدن بٌ کردم شرٍع ٍ کشیدم کنار رٍ خَدم بشو خارج نسیرشَن از تا زدن نی چراغ
 کٌ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی فقط پیچید، خیابَن تَ يقو يق چقدر کردم، گریٌ چقدر دٍیدم، چقدر
 ٍ نانان از يو خبری ٍ نداشتن باریدن برای اشکی چشهام نداشتن، دٍیدن برای نایی پايام دیگٌ
 .نبَد بقیٌ ٍ بابا

. شدم خیرى اش صفحٌ بٌ ٍ آٍردم بیرٍن جیبو از رٍ گَشیو. شنید رٍ تلفنو زنگ صدای گَشام تازى
 .بدم بًش جَابی کٌ نداشتو رٍ این تَان حتی انا کرد نی خَدنهایی گَشیو صفحٌ رٍ بابا اسو

 از رٍ خیالش ٍقتی بابا، بٌ کَتايی پیام از بعد ٍ دادم آدرس ٍ گرفتو تهاس نًرداد با سختی بٌ
 .کردم خانَش رٍ گَشیو کردم، راحت خَدم

 .شدم خیرى يا ستارى بٌ ٍ گرفتو آسهَن سهت بٌ رٍ سرم

 کنٌ؟ خالصو ٍ بگیرى رٍ جَنو خدا االن يهین اگر شد نی چی

 :کردم زنزنٌ ای رگٌ دٍ صدای با ٍ دادم قَرت رٍ بغضو

 



 826                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بٌ. شدم خستٌ نن. بسٌ قسو کست عزیزترین جَن بٌ. بسٌ قسو قرآنت بٌ. بسٌ. بسٌ خدا؟_ 
 اینًهٌ از شدم خستٌ. غو ٍ اشک ٍ رنج اینًهٌ تحهل از شدم خستٌ. شدم خستٌ قسو خَدت
. تقدیرى گفتو گرفتی، ازم رٍ بردیا. رحهی بی ٍ ظلو ٍ تنًایی اینًهٌ از نرسیدن، اینًهٌ از دٍیدن،
 نن. نخَاستو خانَادى نن اصال... اص کنو؟ چیکار انیرعلی با. نبَدى قسهت گفتو گرفتی، ازم سپًرٍ
 خانَادى از خبری کٌ رٍزایی يهَن بٌ برگردٍن ننَ. نخَاستو برادر نخَاستو، پدر نخَاستو، نادر

 ...کٌ حاال نٌ بَد بردیا ٍ نادرم فَت ام غصٌ تنًا حداقل نَقع اٍن. نبَد ٍاقعیو

 .گَشو تَ پیچید بلندم يق يق ٍ پَشَندم رٍ صَرتو دستام با. بگو چیزی نتَنستو این از بیشتر

 ٍ رفتو سهتش بٌ ٍ شدم بلند. افتاد نًرداد بٌ نگايو. کردم بلند سر ناشینی بَق با بعد، دقیقٌ چند
 .شدم ناشین سَار

 .بًش زدم زل سکَت تَ ٍ سهتش برگشتو

 :گفت زد نی نَج صداش تَ کٌ ای نگرانی با بعد ٍ گذرٍند نظر از رٍ صَرتو نگران

 شدى؟ چی_ 

 کشیدى آغَشش تَ بعد ای جانیٌ ٍ پیچید ناشین تَ يقو يق دٍبارى چَن بَدم، يهین ننتظر انگار
 .شدم

 :گفت گَشو کنار آرٍم ٍ انداخت حرکت بٌ کهرم رٍی رٍ دستش

 !خب بزن حرف عزیزم؟ شدى چی_ 

 :گفتو بَد غریبٌ يو خَدم برای کٌ صدایی ٍ کشیدم باال رٍ بینیو

. شدم خستٌ دیگٌ بریدم، دیگٌ کنی؟ خالصو ننَ شٌ نی خَاد، نی نردن دلو نن نًــــرداد؟_ 
 .تَنو نهی دیگٌ

 .بَد سپردى گَش تًو ٍ سر بی حرفای بٌ حَصلٌ با ٍ سکَت تَ اٍن ٍ گفتو نی نن
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 .کرد دراز رٍ نن صندلیو، خَابَندن از بعد ٍ کشید بیرٍن بغلش از رٍ نن دقیقٌ، چند از بعد

 !برد خَابو چطَر نشغَلی دل حجو این با عجبو در ٍ انداخت حرکت بٌ ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین

 

 نگاى اطرافو بٌ نتعجب بعد ٍ افتاد ساعت بٌ نگايو. کردم باز رٍ چشهام درد، با زنگ نکرر صدای با
 !اتاقو تَ اٍندم چطَر یاد نهی یادم حتی. کردم

 بٌ خَاستو. شدم خارج اتاق از ٍ شدم بلند. نداد بًو کردن فکر نجال این از بیشتر ٍاحد زنگ صدای
 .کرد بازش ٍ رسید نن از زٍدتر نًرداد کٌ برم ٍرٍدی در سهت

 :زد لب آرٍم ٍ انداخت نًرداد بٌ نگايی. خَنٌ تَ پرید در شدن باز نحض بٌ تهنا

 کجاست؟ یگانٌ. سالم... س_ 

 ٍ کشید بغلش تَ نحکو رٍ نن. اٍند سهتو بٌ خَرد، نن بٌ چشهش اینکٌ نحض بٌ ٍ رفتو جلَتر
 :زد لب گَشو کنار

 سرنَن بٌ چی اینجا بٌ برسیو تا دٍنی نی خانَشٌ؟ گَشیت چرا تَ؟ آخٌ کجایی ، بگردم دٍرت_ 
 نَند پیششَن شایان. شدى چیزی یٌ شدم نتَجٌ دیدم باباتَ ٍ نانان حال ٍ خَنٌ رسیدم تا اٍند؟

 .تَ پیش اٍندیو يو نا

 :پرسیدم ای گرفتٌ صدای با ٍ کردم جدا ازش رٍ خَدم

 کی؟ ٍ تَ نا؟_ 

 .شد بلند سرش پشت از سالنی صدای کنٌ باز لب تهنا اینکٌ از قبل

 .اٍند نی سهتهَن بٌ ٍ شد نی رد نًرداد کنار از تردید با کٌ افتاد سپیرا بٌ نگايو

 :زد لب بعد ٍ انداخت تهنا بٌ نگايی نن، بٌ رسیدن با
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 خَبی؟_ 

 :گفتو رفتو نی سرٍیس سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .شو نهی این از بًتر. عالی خَب، آرى، _ 

 :دادم ادانٌ بًشَن رٍ ٍ برگشتو

 .یام نی االن نن بشینید،_ 

 آینٌ تَ از. شستو رٍ صَرتو ٍ دست ٍ شدم سرٍیس ٍارد. رفتن کاناپٌ سهت بٌ ٍ دادن تکَن سری
 ذٍق؛ تَ بزنٌ کٌ گشتو چیزی یٌ دنبال گذرٍندم، نظر از رٍ صَرتو اجزای تک تک. خَدم بٌ زدم زل

 ...کٌ بَدم چیزی دنبال باشٌ؛ نداشتٌ دٍستو دیگٌ سپًر شدى باعخ کٌ بَدم چیزی دنبال

 .شدم خارج ٍ کردم باز رٍ در. اٍندم خَدم بٌ خَرد در بٌ کٌ ای تقٌ با

 :گفت آرٍم ٍ صَرتو بٌ زد زل نگران تهنا

 خَبی؟_ 

 .نًرداد بٌ بَد زدى زل اخو با کٌ رفتیو سپیرایی سهت بٌ يو با ٍ دادم تکَن سری

 ٍ گرفت سهتو بٌ رٍ بَد کردى درست ک ی ٍ کی دٍنو نهی کٌ قندی آب سپیرا نشستو اینکٌ نحض بٌ
 :گفت آرٍم

 .پریدى کهی رنگت. بخَرش بیا،_ 

 .ازش گرفتو آرٍم ٍ کردم تشکر

 زٍر عزیزدلو؟ گرفتی جدی چرا تَ. گفتٌ چیزی یٌ خاتَن حاال کنی؟ نی اذیت رٍ خَدت اینقدر چرا_ 
 ٍ اشک ٍ گریٌ اینًهٌ. رفت ٍ شد تهَم. ننفیٌ يو تَ جَاب کٌ بَد سادى خَاستگاری یٌ! نیست کٌ

 .یگانٌ کٌ ندارى زاری
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 .کلهات چیدن برای شد نهی باز لبو. دستو تَی لیَان بٌ زدم زل سکَت تَ

 .کنٌ انتحان کردنو آرٍم برای رٍ شانسش کٌ شد سپیرا نَبت تهنا از بعد

 تَ رفتن از بعد. رفت تند کهی دیشب خاتَن یگانٌ، کنٌ نهی نجبَرت کسی. گٌ نی درست تهنا_ 
 حرف تَ از يهٌ کال... سپًر خَدت، بابای ٍ نانان بابا، نانان، سهانٌ، عهٌ. اٍندن حرف بٌ يهٌ
 نذاشتٌ، يو رٍ چشو دیشب از. گرفت تهاس بايات چندباری يو سپًر بَدیو، نگرانت يهٌ. زدن
 ...اٍنو

 

 لب سینٌ بٌ دست بَد دادى تکیٌ کانتر بٌ کٌ يهَنطَر. کرد قطع رٍ سپیرا حرف نًرداد نحکو صدای
 :زد

 اینجا کسی دم نی اجازى نٌ ٍ بذارى خَنٌ این تَ پا دارى حق نٌ آدم اٍن. نیار خَنٌ این تَ اسهشَ_ 
 اٍندی اٍنَقت. يست یگانٌ االن حال بانی ٍ باعخ خَدش جَنت داداش. بیارى زبَن بٌ رٍ اسهش

 اصال؟ دارى ايهیتی چٌ زنی؟ نی نگرانیش از دم ٍ

 باز لب کرد نی ادا تحکو با رٍ کلهاتش يو سر پشت کٌ نًردادی بٌ خطاب يو در يای اخو با سپیرا
 :کرد

 بشٌ حل سپًر ٍ یگانٌ بین بًترى نَضَع این! بزنی حرف اینطَر داداشو راجب دم نهی اجازى بًت_ 
 !اٍندی کجا از ٍ يستی کی نیست نعلَم کٌ تَیی نٌ

 اسفند نحل سپیرا ٍ کرد رٍ خَدش کار نًرداد درار حرص پَزخند انا کنٌ آرٍم رٍ سپیرا کرد سعی تهنا
 .پرید آتیش رٍ

 :زد لب بلندی صدای با
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 یٌ ٍ بشین باشی نن داداش کَبیدن فکر اینکٌ جای بٌ. نکن يو الکی قضاٍت نزن، پَزخند نن بٌ_ 
 .کرد باز یگانٌ سر از رٍ انیرعلی بشٌ تا بکن فکری

 ٍ انداخت سپیرا بٌ نگايی باال از. ایستاد کنارنَن ٍ اٍند سهتهَن بٌ. گرفت فاصلٌ کانتر از نًرداد
 :گفت ٍ کشید دندٍن بٌ لب نکخ، با

 بکنیو؟ کاری چنین باید چرا کنیو؟ باز یگانٌ سر از رٍ انیرعلی_ 

 کنٌ فرٍ نخو تَ داشت سعی دیشب از کٌ رٍ حرفایی نن ٍ نًرداد بٌ زدن زل نتعجب سپیرا ٍ تهنا
 .کردم تکرار رٍ

 رٍ انیرعلی نن درستٌ دارى، دٍستش کٌ دختریٌ کنار خرم ٍ خَش کٌ سپًر. گفت نهی يو بیراى پر
 يیچ کٌ بَد نشخص دیشبش رفتار از چند، ير سپًر، چزٍندن برای خَبیٌ گزینٌ انا ندارم، دٍست
 .نَضَع این براش ندارى ايهیتی

 :زد لب نًرداد بٌ رٍ ٍ اٍند خَدش بٌ زٍدتر تهنا جانیٌ چند از بعد

 چی؟ یعنی... یعـ گی؟ نی چی نعلَنٌ نًرداد؟_ 

 .ناسَند دينش تَ رٍ نًرداد نگفتٌ حرف   سپیرا عصبی خندى

 با ٍ اٍندی شدى پیدات کجا از ٍ بَدی کجا نیست نعلَم کٌ تَیی! نسخرست ٍاقعا! نسخرست_ 
 انیرعلی کٌ تَ. شیر دين تَ بفرستی رٍ یگانٌ خَای نی انداختی راى کٌ ای خرسٌ خالٌ دٍستی این
 کنی؟ نی بدبختی این قبَل بٌ تشَیق رٍ یگانٌ چرا! شناسی نهی رٍ

 :زدم لب درد با ٍ فشردم رٍ گَشام دستام با

 .بکنو رٍ کار این تَنو نهی نن گفتو، بًت يو دیشب نًرداد،. کنید بس_ 

 :گفت عصبی ٍ برداشت نیز پشت از رٍ کتش. انداخت باال شَنٌ ٍ زد پَزخندی
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 تا ٍ بشین. کن گریٌ پسرى اٍن خاطر بٌ داری عهر تا ٍ بشین. بکن خَاد نی دلت کاری ير باشٌ،_ 
 تًش ٍلی. کردی تجربٌ نحترم نحال خانَم این برادر با کٌ شَ ای طرفٌ یٌ عشق پاسَز داری عهر
 نهی نن درستٌ، آرى. رٍ انیرعلی پیشنًاد کن قبَل ٍ بیا. خَدتٌ با باقیش زدم، رٍ حرفام نن چی؟

 فًهی؟ نی. دارى دٍستت اٍن کٌ اینٌ نًهٌ کٌ چیزی انا شناسهش

 :گفت ٍ ایستاد نًرداد سینٌ بٌ سینٌ. شد بلند جا از ٍ زد پَزخند سپیرا

 !بفًـــو. باشٌ داشتٌ دٍست رٍ کسی تَنٌ نهی لعنتی اٍن_ 

 ٍ آٍرد در حرکت بٌ کهرم سهت بٌ رٍ دستش تهنا. پَشَندم رٍ صَرتو ٍ انداختو پایین رٍ سرم
 :گفت تا دٍ اٍن بٌ خطاب

 دعَاست؟ ٍقت االن نیست، خَب حالش. کنید بس_ 

 :زد لب نکخ با نًرداد

 .بینید نهی رٍ نن اینجاست دخترى این کٌ زنانی تا رم، نی نن_ 

 

 يو رٍ چشو. کَبید يو بٌ رٍ در ٍ شد خارج ٍاحد از بگیرم رٍ جلَش کنو فرصت اینکٌ از قبل
 .اٍند نی نن سهت بٌ حرص با ٍ بَد عصبی کٌ سپیرایی بٌ شدم خیرى ٍ گذاشتو

 ٍ کشید عهیقی نفس. خَرد رٍ بَد نن نقابل کٌ قندی آب از کهی شدن آرٍم برای ٍ نشست کنارم
 :گفت نکخ کهی با

 تصهیو تَ جای بٌ خَام نهی نن. دٍنی نی رٍ این يو خَدت دارم، دٍست خیلی رٍ تَ نن یگانٌ؟_ 
 از. ازت دارم خَايشی یٌ انا، ذاریو نی احترام نظرت بٌ نا بدی انیرعلی بٌ کٌ جَابی ير تَ. بگیرم
 داشتٌ دٍستت بتَنٌ کٌ نیست پسری انیرعلی. نکن بازی خَدت آیندى با سپًر با لجبازی ٍ لج سر

 .جًنو تَ ننداز رٍ خَدت کشی نی داری کٌ عذابی این از فرار برای خدا رٍ تَ. باشٌ
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 گفت نی دلو. اٍند برنهی ازم این جز کاری... یعنی. کردم نی گَش سکَت تَ نن ٍ گفت نی اٍن
 " ٍسط؟ این چی خَدت پس"  گفت نی عقلو ٍ سپًرى رفتاريای تالفی نًهٌ کٌ چیزی تنًا

 نی رٍم بٌ دیَارياش کٌ ای خَنٌ ٍ نَندم نن ٍ رفتن سپیرا ٍ تهنا يا نشغَلی دل يهین نابین
 .بهَنو اینجا تَنستو نهی دیگٌ. شدم بلند ٍ کشیدم عهیقی آى. خندیدن

 اطالع بًش ٍ گرفتو تهاس نًرداد با. پَشیدم اٍند دستو کٌ لباسی اٍلین ٍ رفتو اتاقو سهت بٌ
 رٍ نن خَدش تا بهَنو ننتظرش ٍ بدم گَش حرفش بٌ اینکٌ بدٍن ٍ نانانو خَنٌ رم نی کٌ دادم

 .رسَندم نانان بٌ رٍ خَدم آژانس یٌ با برسَنٌ،

 

__________ 

 

 جز کاری يفتٌ یک این تَ نن ٍ گذشت باد ٍ برق نحل چیز يهٌ. گذرى نی شب اٍن از ای يفتٌ یک
 گرفتٌ رٍ تصهیهو. کنٌ جهع رٍ يهٌ انشب تا کردم يهاينگ خاتَن با دیشب. نکردم کردن فکر

 .بغلطَنو بدبختی تَ این از بیشتر رٍ خَدم نتَنستو نًرداد، پیشنًادات برخالف بَدم،

 یگانٌ؟_ 

 :زد لب ٍ انداخت پام تا سر بٌ نگايی دیدنو با نانان. رفتو در سهت بٌ ٍ گرفتو آینٌ از رٍ نگايو

 .پایین بیا حاضری اگٌ. ایو آنادى نا_ 

 اخو با بابا ٍ شایان. پایین رفتو يا پلٌ از ٍ برداشتو رٍ شالو ٍ کیف. اتاق تَ برگشتو ٍ دادم تکَن سر
 .رفتیو سرشَن پشت يو تهنا ٍ نانان ٍ نن ٍ زدن بیرٍن خَنٌ از نا از زٍدتر

 :شد بلند شایان حرصی صدای ناشین، تَ نشستن با
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 جَابت ٍ بیای راى اینًهٌ ندارى لزٍنی ننفیٌ، جَابت. یگانٌ بیای تَ نیست الزم. نشدى دیر ينَزم_ 
 !بدی بًشَن نستقیها رٍ

 :گفتو شیشٌ بٌ دادم نی تکیٌ رٍ سرم کٌ يهَنطَر ٍ دٍختو بیرٍن بٌ رٍ نگايو

 .کنید خبرم رسیدیو نَقع ير_ 

 .کرد حرکت ٍ انداخت بًو بدی نگاى شایان

 نهی. نٌ خَدم انا بَدن نن اٍندن نخالف بابا ٍ نانان. نگفت چیزی کسی نقصد بٌ رسیدن تا
 .خاتَن خَنٌ برسو تا بَدم ننتظر دل تٌ از چرا دٍنو

 سفید در بٌ رٍ نگايو. شدم پیادى ٍ کردم باز چشو کنٌ صدام کسی اینکٌ بدٍن ناشین ایستادن با
 .رفتو اف اف سهت بٌ بعد ٍ دٍختو رنگ

 .شدیو ٍارد ٍ شد باز در بابا ٍ نانان اٍندن با

 پَزخندی. کردن نی کباب بالل ٍ بَدن نشستٌ حیاط تَ يهٌ. چرخَندم حیاط دٍر تا دٍر رٍ نگايو
 .نشست لبو کنج

 نی کباب بالل ٍ نشستن راحت خیال با حاال کردن، پا بٌ آتیشی چٌ اینجا قبل دفعٌ کٌ انگار نٌ انگار
 !کنن

 شد بلند سهانٌ عهٌ بقیٌ، بٌ رسیدن با. کردیو حرکت پشتشَن نا ٍ کردن حرکت جلَتر نانان ٍ بابا
 .شایان سهت دٍید ساشا ٍ

 حهاقت نیدٍنو احهقانست، نیدٍنو. سپًر دیدن برای زدم دل دل ٍ چرخَندم جهع تَ رٍ نگايو
 !شٌ نهی حالیش يا حرف این کٌ دل ٍلی دیٍَنگیٌ، نیدٍنو نحضٌ،

 .سالم_ 
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 از بقیٌ کی نشدم نتَجٌ حتی. بًش دٍختو رٍ نگايو ٍ برگشتو سر پشت از صدایی شنیدن با
 !شدن نتفرق اطرافهَن

 :دادم جَاب آرٍم ٍ کردم تر رٍ لبام

 .سالم_ 

 :گفت لبخند با ٍ سهتو گرفت رٍ دستش تَی بالل

 .شیرى شیر. تَ نال بیا،_ 

 .افتاد سپًر نگاى بٌ نگايو ٍ شد باز حیاط در کٌ بگو چیزی کردم باز لب. گرفتو ازش ٍ کردم تشکر

. بَد چشهاش حالت کرد نتعجب رٍ نن کٌ چیزی انا بَدن يهرايش يو سپیرا ٍ زنعهَ ٍ عهَ
 !داشتن دٍست از بَدن پر قبل نحل حاال کٌ چشهایی

 ٍ عهَ سر پشت ٍ انداخت پایین رٍ سرش. اٍند خَدش بٌ نشست بازٍش رٍی کٌ سپیرا دست با
 .شد نزدیک بًهَن زنعهَ

 

 سپیرا ٍ زنعهَ با يو نن. شد عهَ با بش ٍ خَش نشغَل ٍ ایستاد کنارم انیرعلی بًهَن، رسیدن با
 !انیرعلی ٍ نن از دزدید نی چشو کٌ بَد سپًری پی نگايو انا، ٍسط این کردم، رٍبَسی

 کشیدم رٍ اخهام. شد دٍر ازم بشنَى، جَابی اینکٌ قبل ٍ گفت آرٍنی سالم کنٌ بلند سر اینکٌ بدٍن
 .بقیٌ ٍ تهنا سهت رفتیو يو با ٍ انداختو باال شَنٌ. دٍختو سپیرا بٌ رٍ نگايو ٍ يو تَ

 :زد لب ٍ گرفت دستو از رٍ بالل ذٍق با تهنا

 .عشقو نرسی آٍردی؟ نن برای_ 

 :کردم زنزنٌ آرٍم ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی
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 !شکهَ_ 

 :زدم لب سپیرا بٌ رٍ

 خَبی؟_ 

 :گفت باز نیش با ٍ فشرد دستش تَ رٍ دستام

 .پرش تَ بزنٌ شد پیدا یکی باالخرى! خَشحالو اینقدر یگانٌ، ٍای! دختر عالیو خَب؟_ 

 :زدم لب تعجب با

 کی؟ پر   تَ_ 

 :زد لب ٍ کشید عهیقی نفس

 ننفی جَاب ازت انشب قرارى کٌ کنٌ نهی فکرشو حتی! خَشحالٌ چٌ ببین! دیگٌ انیرعلی خب_ 
 .بشنَى

 .جَنو بٌ افتاد بدی حس نن انا کرد تایید يو تهنا

 .رفتو ساختهَن سهت بٌ لباس تعَیض بًَنٌ بٌ ٍ شدم جدا يا بچٌ از

 رٍش ٍ تخت سهت رفتو کنو، رٍشن رٍ برق اینکٌ بدٍن. شدم اتاق اٍلین ٍارد ٍ رفتو باال يا پلٌ از
 .نشستو

 .کنو آرٍم رٍ نغزم کردم سعی ٍ دادم تکیٌ دستام بٌ رٍ سرم

 رٍ تصهیهی کردم سعی بیام، کنار خَدم با کردم سعی کردم، تا چًار تا دٍ دٍ ندام يفتٌ این تَ
 .بَد افتادى تاب ٍ تب بٌ دلو حاال، انا ترى درست کٌ بگیرم

 .رٍ خَدم کردم لعنت ٍ شدم پشیهَن

 



 836                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

. گرفت حرصو تفاٍتیش بی از اٍلش، نگاى اٍن از جدا. شدى تازى دلو داغ دٍبارى دیدنش، کٌ حاال
 .داد نی عذابو گذشت نی کنارم از بیخیال اینقدر اینکٌ

 درست. تخت سهت اٍند یکی بشٌ، رٍشن برقا اینکٌ بدٍن ٍ شد باز اتاق در کٌ بَدم فکرا يهین تَ
 .بَدم نشستٌ نن کٌ يهَنجایی

 .آٍردم ایهان اشتبايو احتهال بٌ اش نردٍنٌ يیکل دیدن با انا باشن سپیرا یا تهنا کردم فکر اٍلش

 ٍ نن دٍبارى. شد حبس نفسو ٍ افتاد بًش نگايو صَرتش، رٍ نَر پخش گَشیش، زنگ صدای با
 !اتاق یٌ تَ اٍن

 .برد گَشش سهت بٌ رٍ گَشی ٍ نشست لبش کنج لبخندی

 جانو؟_ 

 سَخت، دلو

 گرفت، آتیش قلبو

 ...حاال انا بَد نن سًو فقط گفتناش جانو این زنانی یٌ

 .کنو باز لب کرد ٍادارم نیرٍیی یٌ

 .بشٌ حضَرم نتَجٌ کٌ بگو چیزی ٍ کنو باز لب

 .بکنٌ لعنتیهَ قلب این نراعات ٍ بشٌ حضَرم نتَجٌ

 

 :زدم لب بَد غریبٌ يو خَدم برای کٌ صدایی با

 !الل تَ یا بشو کر نن یا کاش_ 
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 :گفت بَد خط پشت کٌ کسی بٌ بعد ٍ چرخید نکخ با

 .گیرم نی تهاس بايات بعد_ 

 :زد لب کنٌ رٍشن رٍ برقا اینکٌ بدٍن ٍ جیبش تَ برگردٍند رٍ گَشی

 چی؟_ 

 :گفتو آرٍم ٍ کشیدم عهیقی نفس

 نبَد؟ بَد، ٍاضح حرفو_ 

 .پیچید اتاق تَ حرصیش صدای

  !ازت پرسیدم کٌ نبَد البد_ 

 :کردم زنزنٌ ٍ زدم پَزخندی

 .فًهی نهی ننَ حرفای دیگٌ کٌ ٍقتٌ خیلی شها عادیٌ،_ 

 .رفتو پنجرى سهت بٌ ٍ شدم بلند جا از کردم حسش خَدم کنار تا. سهتو اٍند ٍ کشید عهیقی نفس

 عطر اٍن این از بیشتر تا شدم بلند ٍاقعیت در انا بَد سپًر از شدن دٍر برای ظاير بٌ حرکتو این
 .انداختو بَدن بش ٍ خَش نشغَل حیاط تَ کٌ بقیٌ بٌ نگايی باال از. نکنٌ يَاییو لعنتیش

 .کردم ازاد سختی بٌ رٍ نفسو سرم، پشت از درست صداش با

 کردی؟ فکراتَ_ 

 بین رٍ نن ٍ کرد پر رٍ فاصلٌ تَجٌ بی اٍن انا اتاق پنجرى بٌ دادم تکیٌ فاصلٌ ایجاد برای ٍ برگشتو
 .کرد حبس پنجرى ٍ خَدش

 :گفتو ٍ کردم تر لب سختی بٌ
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 نی حرفایی چٌ خاتَن ٍ انیرعلی نبَد يو خیالت عین کٌ شب اٍن برات؟ شدى نًو چیٌ؟... چـ_ 
 !زنن

 ٍ تخص يهَنقدر. بَد آشناییهَن اٍایل نحل نگايش. چشهام تَ شد خیرى ٍ کرد کج رٍ سرش
 .لجباز

 :گفت ارٍم ٍ دٍخت صَرتو کل بٌ گذرا رٍ نگايش

 کردی؟ فکراتَ! کنو تکرار رٍ سَالو دٍبارى الزنٌ انگار_ 

 تَ. کنو دٍرش خَدم از کهی تا دادم تکیٌ ياش سینٌ بٌ رٍ دستو ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو
 :زدم لب ٍضع يهَن

 .کردم فکرانَ. ارى_ 

 کرد نزدیک بًو بیشتر رٍ خَدش. گرفت دستاش تَ رٍ دستام جفت ٍ انداخت باال رٍ ابرٍش تای یٌ
 :گفت لبام بٌ خیرى ٍ

 نتیجٌ؟ خب،_ 

 :گفتو بلندی صدای با ٍ کردم فَت رٍ نفسو. کنو ازاد دستش از رٍ دستام کردم سعی حرص با

 !بدم پس جَاب تَ بٌ نیستو نجبَر نن کن، ٍلو_ 

 .گرفت رٍ دستو دٍ ير نچ دست یٌ با ٍ انداخت باال رٍ ابرٍش تای یٌ

 نتَقفش گردنو رٍی ٍ کشید نَيام بین دستی. کشید سرم از رٍ شالو ٍ سرم پشت برد رٍ دستش
 .کرد

 :گفتو حرص با ٍ بردم عقب رٍ سرم بزنو حدس رٍ بعدیش حرکت تَنستو نی چَن

 !کنی نی اذیتو داری. کن ٍلو اى،_ 
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 :گفت عصبی ٍ فشرد نشتش تَ حرص با رٍ نَيام چَن نیَند خَش نزاجش بٌ حرفو این انگار

 ارى؟ باشٌ اینجا جَنت پسرعهٌ نن جای داشتی دٍست البد چیٌ؟ کنو؟ نی اذیتت دارم_ 

 .صَرتش بٌ دٍختو رٍ نگايو

 .بَد کردى رٍشنش ٍ تابید نی صَرتش بٌ پنجرى از يا برق چراغ ٍ ناى نَر

 یٌ خاص، قیافٌ یٌ داشت، خاص شخصیت یٌ سپًر. نبَد انیرعلی با نقایسٌ قابل سپًر حقیقتا خب
 .بَد کنی کو رٍ بحخ بحخ ٍسط، این انا نردٍنٌ غیرت ٍ جذابیت

 نگیرم؟ کار بٌ تالفی برای رٍ تالشو نًایت نن چرا کرد جیگرم بٌ خَن اٍن کٌ حاال

 .رٍ سرم پشت يای پل تهام برد بین از کٌ گفتو چیزی نحکهی، لحن با ٍ کردم سپر سینٌ

 نی دلو. بزنٌ حرف ندام اٍن ٍ سینش رٍ بذارم رٍ سرم. باشٌ پیشو اٍن تَ جای خَاد نی دلو. آرى_ 
 حاال فًهیدی شد؟ راحت خیالت خَبٌ؟. ببرم یاد از کانال رٍ تَ کٌ بشٌ زیاد اینقدر تجربیاتو خَاد
 .بشو" زنش"  خَام نی نن، ببین، بیارم؟ زبَن بٌ یا چیٌ نتیجٌ

 .دٍخت زنین بٌ ٍ گرفت صَرتو از رٍ ناتش نگاى شد، آزاد دستام نچ خَرد، سر نَيام از دستش

 !کرد نی بازی نقش خَب خیلی کٌ ٍاقعا. دادم تکَن تاسف از سری

 !!خَردى عشقی شکست کٌ کسی بَد شدى حاال

 .شدم رد کنارش از ٍ زدم بًش نحکهی تنٌ

 .شدم آشپزخَنٌ ٍارد ٍ اٍندم پایین یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ

 

 .رفت رژى سرم تَ زدم سپًر بٌ کٌ حرفایی انیرعلی، دیدن با
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 .رفتو یخچال سهت بٌ بعد ٍ برداشتو لیَان یٌ سینک کنار از ٍ کشیدم عهیقی نفس

 کردم؟ نی چیکار باید حاال. زدم سپًر بٌ کٌ بَد حرفی درگیر فکرم

 .آشپزخَنٌ درگاى بٌ دٍختو رٍ نگايو اٍند نی سهت این بٌ کٌ يایی قدم صدای با

 .برداشت قدم سهتو بٌ ٍ اٍند خَدش بٌ زٍد خیلی انا کرد نکخ انیرعلی ٍ نن دیدن با تهنا

 .سهتو گرفت رٍ لیَان دٍبارى ٍ کشید باال نفس یٌ رٍ اب. قاپید دستو از رٍ لیَان ٍ ایستاد کنارم

 ٍ گرفتو ازش رٍ لیَان حرفی يیچ بی االن انا زدم نی غر جَنش بٌ کلی بَد خَب حالو اگٌ شاید
 .کردم پرش دٍبارى

 .نشدم يو انیرعلی خرٍج نتَجٌ حتی ٍ دٍختو زنین بٌ رٍ نگايو

 .بًش دٍختو رٍ نگايو نشست ام شَنٌ رٍ کٌ تهنا دست با

 :زد لب ٍ گذرٍند نظر از  رٍ صَرتو

 شدى؟ چی خَبی؟_ 

 .نشستو صندلی رٍی ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام

 نی بَدم زدى سپًر بٌ کٌ ای نسخرى حرفای ٍ اشتبايو نتَجٌ بیشتر گذشت نی بیشتر چی ير
 .شدم

 :گفت بعد ٍ رسَند لبو بٌ رٍ لیَان داخل آب از کهی زٍر بٌ تهنا

 گفتٌ؟ بًت چیزی انیرعلی پریشَنی؟ اینقدر چرا. بگَ چیزی یٌ یگانٌ؟_ 

 نی گَشو بٌ دٍری خیلی راى از تهنا حرفای ٍ چرخید نی سرم دٍر جا يهٌ. شد اشک از پر چشهام
 .رسید
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 .صَرتو رٍ شدن رٍٍن اشکام ٍ کنو تحهل نتَنستو

 :گفت حرص با ٍ کشید صَرتو بٌ دستی نگرانی با تهنا

 ببین زدى؟ حرفی کسی گفتٌ؟ چیزی انیرعلی. کنی نی نگرانو داری! دیگٌ چتٌ بگَ بکن جَن د_ 
 ...اگ

 :کردم زنزنٌ ارٍم ٍ کردم قطع رٍ حرفش

 .سپًر_ 

 :زد لب بعد ٍ نشست رٍش ٍ کشید بیرٍن رٍ کنارم صندلی. ناسید دينش تَ حرفاش ادانٌ

 چی؟ سپًر_ 

 .کردم تعریف براش رٍ چیز يهٌ بغض با ٍ دٍختو نتعجبش چشهای بٌ رٍ نگايو

 :زدم لب بعد ٍ کشیدم باال رٍ بینیو. صَرتو بٌ بَد زدى زل ٍاج ٍ ياج

 کنو؟ چیکار حاال_ 

 کنی؟ چیکار رٍ چی_ 

 .پریدم جا از زنعهَ صدای با

 .سهتش برگشتو ٍ کردم پاک رٍ صَرتو رٍی اشک سریع خیلی

 يو تَ اخهاش نن بٌ شدن نزدیک با زنعهَ. بًش دٍختو چشو ای شکستٌ پا ٍ دست لبخند با
 .شد کشیدى

 :پرسید آرٍم ٍ فشرد دستش تَی رٍ بازٍيام

 ؟!کردی گریٌ_ 
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 ناچار بٌ شدى؛ بدل ٍ رد سپًر ٍ نن بین کٌ بَد حرفایی فکر تَ ينَز کٌ انداختو تهنایی بٌ رٍ نگايو
 :گفتو ارٍم ٍ کردم باز لب

 .زنعهَ نیست نًهی چیز_ 

 :گفت اخو با ٍ نشَند صندلی رٍی رٍ نن

 !کردی؟ اشکی خَشکلتَ چشهای چرا پس نیست نًو اگٌ_ 

 .چرخید نهی حرفی يیچ بٌ زبَنو ٍ بَد شدى خالی نغزم! گفتو؟ نی باید چی. انداختو پایین رٍ سرم

 :زد لب ٍ کرد بیشتر رٍ ابرٍياش نیَن اخو زنعهَ آخر دست

 کنارتیو، نا يهٌ. عزیزدلو نباش نگران نکنن؟ استقبال تصهیهت از عهٌ ٍ خاتَن کٌ اینی نگران_ 
 بریو بیا ٍ کن پاک اشکاتَ این يو االن. دخترقشنگو بکنٌ کاری بٌ نجبَر رٍ تَ ندارى حق کس يیچ
 .کردن آنادى رٍ شام کٌ پایین

 .شدم خیرى شدنش دٍر بٌ ٍ دادم تکَن سری

 :گفتو آرٍم ٍ دٍختو نتفکرش صَرت بٌ رٍ نگايو. نشستو کنارش ٍ تهنا سهت برگشتو رفتنش با

 .گفتو سپًر بٌ کٌ بگو رٍ چیزی يهَن انشب کٌ اینٌ حل راى بًترین نظرم بٌ... بٌ_ 

 

 .سهتو چرخید شتاب با تهنا سر حرفو این با

 :گفت حرصی ٍ پرید جا از

 نانانت بٌ  يست؟ شایان بٌ يست؟ بابات بٌ حَاست! کردى کَر چشهاتَ انتقام فکر سرت؟ بٌ زدى_ 
 !زندگیت؟ نًو يای آدم يهٌ رٍ ذاری نی پا داری سپًر کَبیدن زنین بٌ برای يست؟

 :زدم لب بعد ٍ کشیدم عهیقی نفس
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. شٌ نی چی بعدش ببینو تا رم نی پیش يهینجا تا فعال عادیٌ، نانزدی یٌ حد در. شٌ نهی چیزی_ 
 .بیارم دٍٍم انیرعلی کنار بتَنو شاید اصال... اص

 :گفت عصبی ٍ نشَند لبش کنج ای نسخرى خندى

 چنین بٌ تَنی نی چجَری زدى؟ انیرعلی راجب حرفایی چٌ سپیرا رفتٌ یادت! شدی دیٍَنٌ تَ_ 
 کنی؟ اعتهاد فردی

 .بستو رٍ چشهام ٍ گرفتو دستام بین رٍ سرم

 .شد کشیدى سهتش بٌ جفتهَن نگاى سپیرا، بلند صدای با

 !کرد یخ شام بیاید تا؟ دٍ شها کجایید_ 

 :زدم پچ تهنا بٌ خطاب رفتو نی سپیرا سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ شدم بلند جا از

 .نگَ بًش چیزی فعال_ 

 .گرفتو فاصلٌ ازش بگٌ چیزی بدم نًلت اینکٌ از قبل ٍ

 .خَردیو رٍ شانهَن ٍ نشستیو حیاط تَ يهٌ خاتَن خَاست بٌ رٍ انشب. رفتیو حیاط سهت بٌ

 بگیریو فاصلٌ بزرگتريا از تا شدیو بلند جا از انیرعلی ٍ سپًر ٍ شایان يهراى بٌ دخترا نا شام از بعد
 .شد نانع خاتَن صدای کٌ

 سعی نن ٍ شد کشیدى يو تَ شایان ٍ بابان يای اخو. بریو سهتش بٌ تا کرد صدا رٍ انیرعلی ٍ نن
 !نکنو فکر تصهیهو اعالم از بعد ٍاکنششَن بٌ کردم

 .رفتو خاتَن سهت بٌ انیرعلی بٌ نگايی نیو بدٍن

 تر لب کنارش، انیرعلی ایستادن با. بشٌ نزدیکهَن يو انیرعلی تا نَند ننتظر ٍ انداخت بًو نگايی
 .شد بلند جا از ٍ کرد
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 از غیر خَاد نهی دلو. بشنَیو خَدش دين از رٍ یگانٌ از انیرعلی خَاستگاری جَاب قرارى انشب،_ 
 .بزنٌ حرفی کسی یگانٌ

 .گذرٍندم نظر از رٍ يهٌ

 زبَن بٌ انشبو تصهیو خالف چیزی ٍ کنو باز لب بَدن ننتظر داشت، فرق نگايشَن سپًر ٍ تهنا
  !نیست ریختٌ بًو ناجرا يو خیلی کنو نی فکر کٌ حاال انا، بیارم

 کنو؟ نحدٍد رٍ خَدم نن چرا دادى، ای دیگٌ کس دل بٌ دل سپًر کٌ حاال

 .کردم نی نَافقت پیشنًاد این با باید يو اٍلش از نن نًردادى، با حق

 :زدم لب ارادى بدٍن ٍ دٍختو انیرعلی بٌ رٍ نگايو ٍ شدم خارج فکر از خاتَن، صدای با

 .نَافقو نن_ 

. ننشست گَشو بٌ دیگٌ شایان ٍ بابا يای گفتن یگانٌ حتی یا ٍ سپیرا ٍ نانان بلند يین صدای
 .بًو بَد زدى زل لبخند با کٌ شد سپًری قفل نگايو

 !لعنتی

 لبخند با کٌ خاتَن بٌ رٍ ٍ گرفتو ازش چشو حرص با باشٌ؟ بیخیال اینقدر تَنست نی چطَر
 :گفتو بیشتری تاکید با بَد، دٍختٌ نن بٌ رٍ نگايش

 .ندارم باياش ازدٍاج ٍ انیرعلی با نشکلی يیچ نن_ 

 نشد، خَشحال يیچکس چرا دٍنو نهی

 نزد، دست يیچکس

 نگفت، تبریک بًو يیچکس

 .بَد شدى تلخ چیز يهٌ چقـــــــدر ٍ
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 سپیرا يو در يای اخو حتی ٍ نانان نهدار ٍ نگران چشهای شایان، عصبانیت بابا، سنگین يای نگاى
 ...تهنا ٍ

 .کنن قطع يو رٍ نیَنو در یکی يای نفس يهین تا گلَم رٍ بَدن گذاشتٌ پا يهٌ ٍ يهٌ انگار

 

 افتاد ام سینٌ قفسٌ از چیزی یٌ افتاد سپًر بٌ کٌ نگايو. کردم بلند سر کسی، زدن دست صدای با
 !خَشحالی اظًار جز داشتو رٍ چیزی ير انتظار. پایین

 :زد لب فاصلٌ يهَن از

 .نیگو تبریک_ 

 نن انا کرد تشکر ٍ داد تحَیلش غرٍرى ٍ شیطنت از پر کردم نی احساس نن کٌ لبخندی انیرعلی
 .بَدم کردى قفل

 چند يهین! کرد خفت اتاق تَ رٍ نن پیش ساعت چند يهین باشٌ؟ عَضی تَنٌ نی چقدر آدم یٌ
 ...االن انا عشق از بَدن پر چشهاش پیش ساعت

 بدبختی بٌ رٍ خَدت نداری ٍاسش ارزشی يیچ کٌ آدنی ٍاسٌ" پیچید گَشو تَ صدایی یٌ
 " رسَندی؟

 .رفت نهی کنار سپًر رٍی از يو نتر نیلی یٌ حتی چشهام ٍ بَد شدى سنگین نفسو

 کنو؟ فرانَشش کردى فرانَشو اٍن کٌ اٍنطَر تَنستو نهی لعنتی نن چرا

 !چرا؟

 .شد کشیدى سهتش بٌ نگايو بابا صدای با

 .بیار زبَن بٌ رٍ ٍاقعیت نظر. دخترم بدی نحبت جَاب نیستی نجبَر یگانٌ؟_ 
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 :زدم لب ٍ دٍختو چشو زنین بٌ خجالت با

 .کردم اعالم رٍ نًاییو نظر نن... نن. بابا نکردى نجبَرم کسی_ 

 :گفت دلخَری با نانان

 !نبَد این نا قرار انا_ 

 .شد نانعو خاتَن صدای کٌ بگو چیزی ٍ کنو باز لب از لب خَاستو ٍ دٍختو بًش رٍ نگايو

 !بردارید سرش از دست آٍرد، زبَن بٌ رٍ گفت نی باید کٌ چیزی. دیگٌ بسٌ_ 

 :گفت يهیشگیش جدیت ٍ غرٍر با ٍ انداخت نن بٌ رٍ

 .دختر گرفتی ای عاقالنٌ تصهیو_ 

 .بًش زدم زل حرفی يیچ بدٍن

 .تفاٍت از بَد پر چیزم يهٌ. نیَندى نن بٌ عادی زندگی کٌ گذشت سرم از

 .افتاد نهی اتفاق عادی انسان یٌ شکل بٌ يو نرگو حتی بَدم نطهئن کردنو، ازدٍاج کردنو، زندگی

 .بَد سنگینی جَ. فرستادم بیرٍن آى با رٍ نفسو

 .بگٌ چیزی تا بَد ای دیگٌ کس ننتظر کسی ير انگار ٍ کرد نهی باز لب از لب يیچکس

 ٍرق بٌ ٍرق کٌ يهَنطَر کَچیک، دفترچٌ یٌ برداشتن با ٍ شکست رٍ سکَت چندم بار برای خاتَن
 :زد لب انداخت نی بًش عهیقی نگاى

 .نايٌ پَنزديو انرٍز_ 

 .انداخت نگاى علی انیر ٍ نن بٌ کَتايی لبخند با ٍ کشید باال رٍ نگايش

 .بندازید راى رٍ عرٍسیتَن کارای دارید ٍقت ناى آخر تا_ 
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 !!عرٍسی. نشست لبو کنج نحَی پَزخند

 :گفتو ٍ کردم بلند سر آنی تصهیو یٌ طی

 .خَام نهی عرٍسی نن_ 

 .کنو تنت عرٍس لباس خَام نی نن انا_ 

 تَ اخهاش. سپًر سهت کرد پیدا سَق نگايو ناخَاستٌ شد خارج انیرعلی دين از کٌ حرف این با
 فایدى؟ چٌ انا بَد يو

 تَنست نهی يو خَدش دیگٌ کٌ بَد کردى ٍر شعلٌ ٍجَدم تَ رٍ انتقام ٍ نفرت آتیش جَری یٌ
 .کنٌ خانَشش

 :گفتو کرد نی نگايو ننتظر کٌ انیرعلی بٌ خطاب

 .خَام نهی عرٍسی انا. پَشو نی. باشٌ_ 

 :گفت ٍ انداخت ٍیال بزرگ حیاط بٌ نگايی لبخند با خاتَن

 نی عقد. کنو نی دعَت رٍ يا نًهَن يو نن. کنید نشخص ناى اٍاخر حَالی رٍ عقدتَن تاریخ_ 
 ٍیال يهین تَ يو کَچیک جشن یٌ. کنی نی تنت عرٍس لباس انیرعلی، عالقٌ بٌ تَجٌ با ٍ کنید
 نیست؟ نشکلی. براتَن گیریو نی

 .زنین بٌ بَد زدى زل اخو با. دٍختو بابا بٌ رٍ نگايو

 .شدم نهی پیدا يیچَقت کاش. اٍند بدم خَدم از

 .شدم نهی نادرم ٍ پدر ناراحتی ٍ عذاب نایٌ اینطَری ٍ شدم نهی پیدا يیچَقت کاش

 نهی بیشتر سپًر بٌ عشقو ذرى بٌ ذرى خانَادگی نسبت این طی ٍ شدم نهی پیدا يیچَقت کاش
 .شد
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 :( یگانٌ نن   از دنیا این شد نی خالص ٍ نداشتو ٍجَد نن کاش اصال... کاش

 :گفتو آرٍم ٍ دٍختو بًش رٍ نگايو شد، کَبیدى زنین بٌ کٌ خاتَن عصای با

 .نیست نشکلی_ 

 .گفتو کٌ کردم غلط ٍ گفتو

 .انداختو راى طَفان یٌ ٍ گفتو

 .زندگیو از رٍ جدیدی جلد کردم باز ٍ گفتو

 

 خجالت چقدر. دٍختو چشو زنین بٌ شرم با بابا ٍ نانان شدن نزدیک با. ازنَن گرفتن فاصلٌ يهٌ
 ٍاج ٍ ياج اینطَری اینکٌ از کردم، عَض رٍ نظرم ناگًانی اینطَر اینکٌ از. حضَرشَن از کشیدم نی

 .گَشٌ یٌ گذاشتهشَن

 .کردم بلند سر تردید با نن ٍ گذاشتن تنًانَن خاتَن ٍ انیرعلی

 رٍ دلو تٌ کٌ چیزی انا بَد شدى خیرى صَرتو بٌ خاصی حالت يیچ بدٍن کٌ دٍختو بابا بٌ رٍ نگايو
 .بَد تفاٍتش بی نگاى کرد، خالی

 .نشست چشهام تَ اشک

 .شو نی تر گیر زنین يستو کٌ اینی از کنٌ خالی رٍ پشتو يو بابا اگر

 ٍ ایستاد قدنیو یک تَ درست ٍ کرد پر رٍ فاصلٌ. کنٌ کنترل رٍ خَدش نتَنست این از بیشتر نانان
 :گفت اخو با

 نی کٌ سپیرا يان؟ کنی؟ نی لج کی با داری دختر؟ کنی نی اذیتهَن چرا! چرا بگَ فقط یگانٌ؟_ 
 االن؟ شدى عَض چی ننفیٌ، نظرت گفت
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 .سپردم گَش حرفاش بٌ سکَت تَ ٍ زیر بٌ سر

 .شد بلند شایان عصبی صدای بعد ٍ رسید گَش بٌ بلندی يای قدم صدای

 تا برٍ. یگانٌ برٍ. کردم غلط بگَ کردم، اشتباى بگَ. شدى عَض نظرم بگَ خاتَن بٌ ٍ تَ برٍ. تَ برٍ_ 
 !نیاٍردم سرت بالیی يهینجا

 :گفت بابا ٍ نانان بٌ رٍ حرص با ٍ کشید  نَياش بین دست دید رٍ سکَتو ٍقتی

 :گفت غریبی صدای با ٍ انداخت باال ابرٍ بابا بذارید؟ تنًانَن کهی شٌ نی_ 

 رٍ خَب ٍ بد کٌ نیست سالٌ يجدى دختر یٌ اٍن. گرفتٌ خَدش کٌ تصهیهیٌ این. نکن اذیتش_ 
 .دادى نحبت جَاب بعد سنجیدى رٍ نَقعیت نطهئنا. سالشٌ اندی ٍ بیست. بدیو نشَنش

 :داد ادانٌ ٍ زد زل چشهام تَ

 .نشی پشیهَن انیدٍارم فقط_ 

 .شد دٍر چشهام جلَی از بگو چیزی بتَنو اینکٌ از قبل ٍ

 .زد نی نَج چشهاش تَ بدی تاسف کٌ تهنایی ٍ شایان ٍ نَندم نن ٍ افتاد راى دنبالش يو نانان

 :گفت آرٍنتری صدای با ٍ ایستاد رٍم بٌ رٍ شایان. گرفت رٍ دستام ٍ اٍند سهتو بٌ

 برم، قربَنت نن؟ خَاير عزیزم؟ یگانٌ؟ زدی؟ ای احهقانٌ کار چنین بٌ دست سپًر خاطر بٌ_ 
  !نبَد این قرارنَن نا. پایین بیا شیطَن خر از نَکرتو،

 از سپًر، از شایان، از بابام، از نانانو، از. بَد پر دلو. شدم خیرى چشهاش بٌ ٍ کردم بلند سر گریٌ با
 ...يهٌ از خَدم،

 :گفتو گریٌ با ٍ کَبیدم اش سینٌ قفسٌ بٌ نحکو رٍ دستو
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 بٌ ننَ چرا پس عزیزم برات اگٌ عزیزتو؟ خَايرتو؟ ام؟ یگانٌ نن قرار؟ کدٍم نبَد؟ این قرارنَن_ 
 يان؟ فرٍختی لعنتی سپًر اٍن

 :دادم ادانٌ ٍ کردم پاک رٍ ام گَنٌ رٍی شدى رٍٍن يای اشک لباسو آستین با ٍ زدم يق

 تَ کنی؟ چیکار خَای نی چی؟ کٌ خب. دادم نحبت جَاب انیرعلی بٌ سپًر لج از نن اصال آرى. آرى_ 
 دٍنی نی دٍنستی؟ نهی عاشقشو، چقدر نن دٍنستی نی نداشتی؟ داشتی، خبر سپًر ٍ نن رابطٌ از
 از یکو بزنی، داد سرم ٍ بایستی نن نقابل اینجا اینکٌ جای بٌ پس نهیدٍنی؟ کردى، چیکار سپًر کٌ

 خَدش دست بازیچٌ رٍ خَايرت کٌ پسری گَش تَ بزن برٍ ٍ کن خرجو رٍ غیرتت ٍ نردٍنگی
 .کردى

 .شدم دٍر ازشَن عجلٌ با بعد ٍ آٍردم زبَن بٌ رٍ آخرم جهلٌ جیغ با

 .کردم گریٌ يای يای ٍ رسَندم ٍیال تٌ آالچیق بٌ رٍ خَدم

 چرا رفت؟ نی ٍ انداخت نی تیکٌ یٌ ٍ اٍند نی يرکسی چرا کردن؟ نهی ٍلو چرا بَدم، خستٌ
 دید؟ نهی رٍ بَد يام شَنٌ رٍ ک سنگینی بار این يیچکس

 .چشهام از اشکی نٌ ٍ شد نی خارج حنجرم از صدایی نٌ دیگٌ کٌ ریختو اشک اینقدر

 .کردم بلند زانَيام از رٍ سرم بَدم، نشستٌ رٍش کٌ تختی شدن پایین ٍ باال با

 

 .افتاد انیرعلی بٌ نگايو زدن پلک بار چند از بعد. دید نهی درست اشک شدت از چشهام

 .کاغذی دستهال برگ تا چند ٍ بَد دستش آب لیَان یٌ

 .فرستادم بیرٍن عهیقی آى با رٍ نفسو ٍ کردم پاک رٍ صَرتو. گرفتو ازش رٍ دستهاال تشکر با

 کنی؟ نی رٍٍن قشنگت چشهای از رٍ اشکا این کٌ تحهلٌ غیرقابل برات نن با کردن زندگی اینقدر_ 
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 .گزیدم لب

 بگو؟ کٌ تَنستو نی چی اصال گفتو؟ نی چی باید حاال

 :گفت آرٍم ٍ سهتو گرفت رٍ اب لیَان دید رٍ سکَتو ٍقتی

 .کنٌ نی آرٍنت. بخَر_ 

 .گرفتو ازش رٍ لیَان ٍ کردم تشکر

 .شدم خیرى انیرعلی بٌ سکَت تَ بعد ٍ خَردم ازش کهی

 .بَدى نحض حهاقت کارم کٌ رسیدم نی نتیجٌ این بٌ کردم نی فکر بیشتری دقت با کٌ حاال

 کردم؟ بازی این ٍارد رٍ انیرعلی چرا

 گذاشتو؟ بازی این تَ پا خَدم چرا

 ؟!انداختو راى رٍ ای نسخرى بازی چنین چرا اصال

 :زدم لب ٍ فرستادم بیرٍن نانند آى رٍ نفسو

 چرا؟_ 

 .شد ننظَرم نتَجٌ زٍد خیلی

 .کنارم کرد پًن رٍ خَدش لبخند، با

 :گفت بَد دٍختٌ چشو پرستارى آسهَن بٌ کٌ يهَنطَر ٍ گذاشت سرش زیر دستاشَ

 کنن؟ نی خَاستگاری دختر یٌ از دلیلی چٌ با دیگٌ يای آدم_ 

 :گفتو ٍ دٍختو سرتاپاش بٌ رٍ نگايو
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 نحل یکی دنبال چرا. دردسر از پرم نن. نیستو عادی دختر یٌ نحل نن کٌ دٍنی نی يو خَدت_ 
 ننی؟

 :گفت آرٍم اش، سینٌ چپ سهت بٌ اشارى با ٍ انداخت باال شَنٌ

 .عزیزم نیستو ندرک ٍ دلیل دنبال. اینجا بٌ سپردم چیزٍ يهٌ نن_ 

 :کرد باز لب جانیٌ چند از بعد. بًش زدم زل سکَت تَ

 .بقیٌ پیش بریو بشَر، صَرتتَ پاشَ_ 

 .شدم بلند ٍ دادم تکَن سر

 کردم؟ نی باید چیکار چشهام قرنزی با انا شستو رٍ صَرتو

 .رفتیو بقیٌ سهت بٌ انیرعلی شَنٌ بٌ شَنٌ ٍ انداختو باال شَنٌ خیال بی

 .بَدن شدى خیرى زنین بٌ سکَت تَ يهٌ

 .ننو بدشَن حال نسبب اینکٌ از گرفت دلو

 .نشستو سپیرا کنار زیر بٌ سر

 :گفت نکخ با ٍ آٍرد باال رٍ نگايش دلخَر

 داشت؟ رٍ ارزشش_ 

 :گفتو بغض با ٍ آٍردم باال رٍ دستو

 .کن تهَنش کنو نی خَايش سپیرا_ 

 .برگردٍند رٍ ٍ کرد زنزنٌ ای باشٌ
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 خَدم بٌ ٍقتی فقط کرد؛ چیکار کی گفت، چی کی دٍنو نهی. گذشت چطَر نًهَنی باقی دٍنو نهی
 .سقف بٌ بَدم خیرى ٍ بَدم کشیدى دراز تخت رٍ کٌ اٍندم

 این تَ يا ساعت اینکٌ يو اٍن. داشت تعبیر یٌ فقط این ٍ کرد نی گزگز بَد سرم زیر کٌ دستی
 .حالتو

 .کردم نرٍر رٍ انشب باريا ٍ باريا اتاق، تاریکی ٍ سکَت تَ ٍ شدم دستو نَازش نشغَل درد با

 .نزدن بًو حرفی کَچکترین بابا ٍ نانان برگشتیو خاتَن خَنٌ از ٍقتی از

 .افتاد سپًر اسو بٌ نگايو ٍ رفتو سهتش بٌ گَشیو، لرزش با

 حرفاش، شد؛ نرٍر برام ٍیال تَ رٍز اٍن. گرفت شکل چشهام جلَی انشبش رفتارای يهٌ ناخَاستٌ
 .سَزٍند نی رٍ نغزم يو ينَز حرفاش

 .کردم پاکش کنو باز رٍ پیانش اینکٌ بدٍن

 یٌ عکس، ير زدن ٍرق با. دٍختو عکسانَن بٌ رٍ نگايو ٍ شدم گالریو ٍارد نسخرى تصهیو یٌ طی
 ؟!فایدى چٌ انا شد نی زندى برام شیرین خاطرى

 يهٌ حرص، شدت از کٌ چیشد دٍنو نهی ٍ چرخید سرم دٍر دنیا پیچید، گَشو تَ خندى صدای
 .کردم پاک رٍ عکسا

 ؟!!کردم چیکار نن. شدم حهاقتو نتَجٌ تازى عکس، آخرین کردن پاک با

 دٍنفرى عکس یٌ کردن پیدا انید بٌ کردم رٍ ٍ زیر رٍ گَشیو کل دٍبارى ٍ دادم تکیٌ سرم بٌ رٍ دستو
 ...حیف انا

 !نبَد یار بايام يیچَقت لعنتی بخت این کٌ حیف

 .عکساشَ نٌ خَدشَ، نٌ. ندارم دیگٌ حاال. لرزید ام چَنٌ
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________________ 

 

. تَ اٍند نانان بعد جانیٌ چند. دٍختو در بٌ ٍ گرفتو سقف از رٍ نگايو خَرد در بٌ کٌ ای تقٌ با
 :گفت آرٍم خیلی

 .ننتظرتٌ پایین انیرعلی_ 

 .رفت بگو چیزی بدى نًلت اینکٌ از قبل ٍ

. شستو رٍ صَرتو ٍ دست ٍ رفتو اتاق داخل سرٍیس سهت بٌ. شدم بلند جا از سختی بٌ نن ٍ رفت
 .کردم ٍحشت افتاد خَدم بٌ آینٌ از کٌ نگايو

 .بَد سرخ سرخ چشهام ٍ بَد پریدى رنگو بَد، شدى گَد چشهام زیر

 .رفت نهی انتظار این از کهتر دیشبو يای گریٌ ٍ بیداری شب از بعد خب، آرى

 .پایین رفتو ٍ کردم تنو تر نناسب لباس یٌ. رفتو لباسام کهد سهت بٌ ٍ شدم خارج سرٍیس از

 چند. بَد دٍختٌ چشو گَشیش صفحٌ بٌ باز نیش با ٍ بَد نشستٌ پذیرایی داخل يای نبل رٍی
 :زدم لب آرٍم ٍ شدم نزدیک بًش قدم

 .سالم_ 

 :گفت لبخند با ٍ کشید باال رٍ نگايش

 .عزیزم سالم_ 

 :زدم لب ٍ انداختو ساعت بٌ نگايی
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 !صبح ٍقت این باشٌ خیر_ 

 :گفت ارٍم ٍ پیچَند انگشتاش بین رٍ نَيام. اٍند سهتو بٌ ٍ شد بلند

 !کٌ نیدٍنی. نداریو ٍقت خیلی. ازنایش برای بریو دنبالت اٍندم. عزیزم خیرى_ 

 :گفتو ارٍم حال يهَن در ٍ بشٌ جدا نَيام از دستش تا کشیدم عقب رٍ سرم

 .شو نی انادى االن... ا. باشٌ_ 

 .اتاق تَ برگشتو حرف بی نن ٍ کرد زنزنٌ ای ای خَبٌ

 .گذرٍندم نظر از رٍ لباسام ٍ ایستادم کهدم جلَی

 .نرفت رنگی يای لباس بٌ دستو

 .پَشیدنش نشکی نَد شلَار یٌ با ٍ برداشتو نشکی بلند نانتَ یٌ

 از رٍ پریدگیو رنگ تا صَرتو بٌ زدم کرم اٍل. تَالت نیز سهت رفتو ٍ انداختو سرم رٍ نشکیهَ شال
 .لبو رژ سهت بردم دست بعد ٍ ببرم بین

 لبام بٌ سیر دل یٌ ٍ برداشتو رٍ قرنز آخر در ٍ چرخَندم قرنز ٍ صَرتی بین رٍ نگايو تردید با
 .زدم بیرٍن اتاق از بعد ٍ رفتو کیفو سهت بٌ ای دیگٌ ارایش يیچ بدٍن. نالیدنش

 .کنو خداحافظی ازش بخَام کٌ نبَد يو نانان حتی نکردم، پیداش پذیرایی تَ

 .دیدنش در جلَی ٍ زدم بیرٍن خَنٌ از غصٌ با

 !بَد گَشی تَ سرش يو ينَز

 .شدم جاگیر کنارش حرف بی يو نن ٍ رفت ناشینش سهت بٌ دیدنو با

 بَد؛ عجیب چیز يهٌ چقدر
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 کٌ کردم نهی رٍ فکرش يیچَقت... راستش خاصی، حس يیچ بدٍن ذٍقی، ٍ شَق يیچ بدٍن
 !بشو عرٍس اینطَر

 اٍن انا بدى گیر رژم بٌ تا نَندم ننتظر. کردم حس خَدم رٍی رٍ نگايش سنگینی شدم کٌ سَار
 :زد لب راحت خیلی

 .نیدى جلَى تر خَردنی لباتَ. نیاد بًت خیلی رژ این_ 

 حرکت بٌ رٍ ناشین سکَت تَ اٍن ٍ انداختو زیر بٌ سر خجالت با. زد یخ تنو تَ خَن حرفش این با
 .انیرعلی ٍ سپًر نقایسٌ درگیر. بَد درگیر فکرم آزنایشگاى بٌ رسیدن تا. انداخت

 .بَد ام عالقٌ نَرد پسر نقابل نقطٌ کٌ بَدم کسی کنار نن

 ...انیرعلی ٍ بزنو خَدشو کنار کٌ ٍقتایی فقط رٍ پررنگ يای رژ این خَاست نی ازم ندام سپًر

 .پیچید خفیفی زنزنٌ دلو تَ ٍ دٍختو بیرٍن بٌ رٍ نگايو

 يا، حساسیت برای دلتنگی نفر، یٌ شدن غیرتی برای دلتنگی. دلتنگی یٌ حسرت، یٌ نحل چیزی یٌ
 !خَدش برای دلتنگی اصال تنش، عطر برای دلتنگی

 

 .رسیدیو_ 

 بٌ انیرعلی کنار ٍ شدم پیادى. دٍختو ازنایشگاى ٍرٍدی بٌ رٍ نگايو ٍ کردم سربلند انیرعلی صدای با
 برداشتو قدم ازنایشگاى سهت

 حدٍدا پسر یٌ. بَد گرم خَدشَن کار بٌ سرشَن کٌ افتاد کهی خیلی جهعیت بٌ نگايو ٍرٍدنَن با
 گَیی آند خَش از بعد ٍ داد دست انیرعلی با. اٍند سهتهَن بٌ دیدنهَن با انیرعلی سال ٍ يهسن

 .کرد راينهایی يا اتاق از یکی سهت بٌ رٍ نا
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 دست بٌ دٍبارى رٍ لعنتیش گَشی ٍ انداخت يا صندلی رٍی رٍ خَدش انیرعلی خرٍجش نحض بٌ
 .گرفت

 .رفتو يا صندلی از یکی سهت بٌ ٍ برگردٍندم رٍ ازش حرص با

 .کردم نی حس رٍ انگشتام خفیف لرزش ٍضَح بٌ ٍ بَد شدى بد حالو کهی خَن ٍ سرنگ دیدن با

 :گفت خندى با انیرعلی کٌ بَد شدى چطَر قیافو دٍنو نهی

 جَجٌ؟ ترسی نی_ 

 .انداختو باال سر نفسو عزت حفظ برای ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام جَجٌ لفظ از

 .ترسو نهی. نٌ_ 

 .گفت ای خَبٌ ٍ خندید گلَ تَ

 .شد کشیدى سهت اٍن بٌ نگايو در شدن باز با

 :گفت لبخند با نن دیدن با ٍ اٍند سهتهَن بٌ بَد تنش سفیدی نانتَ کٌ جٍَنی دختر

 !شهایید زد نی حرف ازش زنانی آقای کٌ ای ٍیژى نًهَن پس_ 

 :داد ادانٌ ٍ برچید لب

 .بگیرم باياتَن خَاست نی دلو کٌ بَد عکس کلی ٍگرنٌ نهنَعٌ، کارم نحیط تَ گَشی کٌ حیف_ 

 داد نهی اجازى خرابو رٍحی ٍضعیت ٍ استرس یعنی. نگفتو چیزی ٍ زدم ای نیهٌ ٍ نصفٌ لبخند
 .کنو رفتار این از بًتر

 نگايو ٍ دادم باال کهی رٍ لباسو آستین. گرفت دستش تَی رٍ دستو ٍ شد نزدیک بًو حرف بدٍن
 چند از بعد ٍ فشردم يو بٌ رٍ پلکام پیچید دستو تَ کٌ سَزشی با. دٍختو ای دیگٌ سهت بٌ رٍ

 .کشیدم عهیقی نفس نشست، دستو بٌ چسب کٌ دقیقٌ
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 .شد خارج اتاق از يو بعد ٍ گرفت خَن يو اٍن از ٍ برداشت قدم انیرعلی سهت بٌ دختر يهَن

 بٌ رٍ نگايش. اتاق تَ اٍند بَدیو شدى رٍ بٌ رٍ باياش ٍرٍد نَقع کٌ پسری يهَن بعد دقیقٌ چند
 :پرسید شک با ٍ دٍخت نن پریدى رنگ

 رستگار؟ خانَم خَبٌ حالتَن شها_ 

 !نگرانی کهی از دریغ انا شد دٍختٌ نن بٌ يو انیرعلی نگاى حرفش این با

 نحبت نشَنٌ بٌ سری تَنستو فقط جفتشَن ننتظر نگاى نقابل در ٍ نشست گلَم تَ بدی بغض
 :بچرخَنو درٍغ بٌ زبَن ٍ بدم تکَن

 .خَبو_ 

 :گفت لبخند با. انیرعلی سهت برگشت ٍ گفت ای خَبٌ

 کنید؟ نی شرکت يو کالسا تَ_ 

 :داد ادانٌ ٍ کَبید انیرعلی شَنٌ بٌ رٍ دستش خندى با کنٌ باز لب انیر بدى فرصت اینکٌ از قبل

 .استادی پا یٌ خَدت! نداری آنَزش ٍ کالسا بٌ نیازی کٌ لعنتی تَ البتٌ_ 

 .زیردٍختو بٌ سر نن ٍ خندید انیرعلی

 !رفت نهی پیش خَاستو نی نن کٌ اٍنطَر اصال ٍضعیت

 انا بشینٌ پردردم قلب بٌ تسکینی بَد قرار دادم انیرعلی بٌ کٌ نحبتی جَاب این با خَدم خیال بٌ
 .شد نی ٍارد رٍحو بٌ قبل دفعٌ از تیزتر تیری بار ير

 .شدم پسرى اٍن نبَدن نتَجٌ تازى ٍ کردم بلند رٍ سرم در شدن بستٌ صدای با

 .زدیو بیرٍن ازنایشگاى از يو با ٍ گرفت رٍ دستو. اٍند سهتو بٌ انیرعلی
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 حالو کو دست یا ٍ برسٌ دادم بٌ کٌ کسی بَد کجا انا. تًَع حالت يو کهی داشتو، سرگیجٌ کهی
 باشٌ؟ نًو براش

 .انداخت حرکت بٌ رٍ ناشین حرف بدٍن انیرعلی ٍ شدیو سَار ناشین، بٌ رسیدن با

 .شد زندى ذينو تَ بَدم گذاشتٌ آزنایشگاى تَ پا کٌ باری آخرین ناخَاستٌ

 ...بعدش ٍ بَدم سپًر ٍ بابا با

 نی چطَر نن. شدم خیرى رخش نیو بٌ ٍ انیرعلی سهت برگشتو. بیام در فکرش از تا دادم تکَن سر
 بشو؟ عاشقش تَنستو

 

 :زدم لب آرٍنی صدای با. کردم کج سر ٍ فرستادم بیرٍن آى با رٍ نفسو

 انیرعلی؟_ 

 :زد لب نکخ با ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 جَن؟_ 

 :گفتو تردید با

 خَنٌ؟ برسَنی ننَ شٌ نی. نیست خَب حالو یکو نن... راستش... خب_ 

 :گفت پرانرژی. نشَند پايام بٌ ای ضربٌ ٍ انداخت باال ابرٍ

 کارای دنبال ریو نی بعدشو خَریو، نی چیزی  یٌ کافٌ، یٌ ریو نی اٍل. شٌ نهی. خَشکلٌ نٌ_ 
 .نیدم انجام خَدم باقیشَ بیا يهرايو حلقٌ ٍ لباس خرید تَ فقط تَ. عرٍسی

 .رٍ بٌ رٍ بٌ دٍختو رٍ نگايو ٍ کشیدم دندٍن بٌ رٍ لبو
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 !رايٌ بٌ رٍ چیز يهٌ کنو تظاير سختٌ چقدر

 این با ٍقتی کٌ کردم نی فکر این بٌ فقط نن ٍ بَد پايام رٍ يهچنان دستش کافٌ بٌ رسیدن تا
 ٍضعیتی چٌ باید ناى آخر گرفت نی رٍ ٍجَدم کل بدی حس ٍ شدم نی نعذب اینطَر کَتاى لهس

 !کردم؟ نی تحهل رٍ

 .کردم زنزنٌ لب زیر رٍ کافٌ اسو ٍ دٍختو بیرٍن بٌ رٍ نگايو ناشین ایستادن با

 .برداشتو قدم کنارش ٍ شدم پیادى ننو انیرعلی شدن پیادى با

 این با بَد کو خیلی کافٌ داخل جهعیت.  بشن ام نتَجٌ نبادا تا گذشتو نی نردم کنار از زیر بٌ سر
 .رفتو دنبالش يو نن ٍ رفت شد نی ننتًی باال طبقٌ بٌ کٌ يایی پلٌ سهت بٌ انیرعلی حال

 .رفت سهتش بٌ ٍ کرد انتخاب کافٌ سرتاسری يای پنجرى کنار رٍ نیز یٌ

 اذیتو کٌ بَد انیرعلی نگاى سنگینی ٍسط، این ٍ شدم انگشتام با بازی نشغَل. نشستیو نیز پشت
 ...بشٌ شَيرم بَد قرار دیگٌ رٍز چند تا کٌ کسی نگاى سنگینی. کرد نی

 .خَنٌ بریو باید اینجا بعد. شد عَض نظرم_ 

 :زدم لب آرٍم ٍ کردم بلند رٍ سرم

 کی؟ خَنٌ_ 

 :گفت لبخند با ٍ کرد باز رٍ نیشش

 نیاد، خَشت ببینو باید! دیگٌ کنیو زندگی تَش قرارى عرٍسی بعد کٌ ای خَنٌ. خَدم خَنٌ_ 
 ...نهیاد

 .لرزید دلو تٌ. شیطنت از بَد پر نگايش

 :زدم لب تردید با
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 .عرٍسی کارای دنبال بریو اٍل بًترى نداریو، ٍقت خیلی. دیگٌ نَقعیت برای بذاریهش_ 

 بدٍن رسیدنش با. زد لبخند اٍند نی سهتهَن بٌ کٌ گارسَنی بٌ رٍ بعد ٍ گفت ای باشٌ نیل بی
 .داد سفارش کیک ٍ قًَى تا دٍ بپرسٌ ازم سَالی اینکٌ

 ...حاال انا انداختو نی راى بٌ رٍ کلو کل بساط بَدم سابق یگانٌ اگر

 .آٍردن رٍ سفارشا بعد دقیقٌ چند

 .شد خَردن نشغَل نن بٌ تَجٌ بدٍن انیرعلی ٍ شدم کیکو با رفتن ٍر نشغَل نیل بی

 با ٍ چرخَندم کیفو تَ رٍ دستو. گرفتو ازش نگاى گَشیو، زنگ با کٌ کردم نی نگايش زیرچشهی
 تند بٌ کرد شرٍع قلبو گَشیو، صفحٌ رٍ سپًر اسو دیدن با. دٍختو گَشیو صفحٌ بٌ رٍ نگايو نکخ
 رٍ گَشی ٍ دادم رد رٍ تهاس دیدم خَدم رٍی رٍ انیرعلی نگاى ٍقتی ٍ کشیدم عهیقی نفس. تپیدن
 .کردم سایلنت

____________ 

 

 بَد اٍندى سراغو ظًر از کٌ سردردی با ٍ سهتش برگردٍندم رٍ سرم خَنٌ، جلَی ناشین ایستادن با
 :زدم لب

 .نهنَن_ 

 :گفت لپو کشیدن با ٍ خندید

 جان جَجٌ کردی تهَم کاراتَ يهٌ رٍز یٌ تَی کٌ تَ از نهنَن _ 

 .نگفتو چیزی ٍ دادم تحَیلش ای شکستٌ پا ٍ دست لبخند
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. رفتو خَنٌ سهت بٌ خداحافظی از بعد ٍ برداشتو رٍ خریدام ٍ لباسا ناشین پشت از ٍ شدم پیادى
 ٍرٍدم از تا نهَند ننتظر حتی. پیچید کَچٌ تَ الستیکاش جیغ کٌ نکشید جانیٌ بٌ ٍ فشردم رٍ زنگ
 !بشٌ نطهئن خَنٌ بٌ

 .شدم ٍارد در شدن باز با ٍ دادم تکَن تاسف از سری

 کنو دراز دست خَاستو تا ٍرٍدی، بٌ رسیدن نحض بٌ. بَد شدى بیشتر سنگینو بار این با ام سرگیجٌ
 .شد نهایان جلَم سپًر قانت ٍ شد باز در کنو باز رٍ در ٍ

 بٌ خیرى اٍن ٍ دٍختو صَرتش بٌ رٍ نگايو حرفی يیچ بدٍن ببینهش اینجا نداشتو انتظار چَن
 .چرخَند نی بینشَن رٍ نگايش دستو تَی خریدای

 

 :گفت حرص با ٍ گرفت جلَنَ کٌ بشو رد کنارش از خَاستو. اٍندم خَدم بٌ پَزخندش با

 يَم؟. دادی نهی جَابهَ کٌ بَدی یــار بغل پس_ 

 .بکشٌ خجالت یکو شاید تا چشهاش بٌ زدم زل ٍ کردم بلند سر حرف بدٍن

 !کردم خیانت کٌ بَدم نن این انگار کرد نی رفتار طَری

 .شد قدم پیش خَدش انا بیارم زبَن بٌ رٍ اینا تا کردم باز لب

 لباس دیدن با. کرد بازش ٍ گرفت دستو از رٍ بَدم داشتٌ نگٌ دستو تَ سختی بٌ کٌ بزرگی جعبٌ
 .کنارش دیَار بٌ زد تکیٌ براش، باشٌ سخت ٍزنش تحهل کٌ انگار ٍ کشید رٍش دستی عرٍس،

 :گفت ای گرفتٌ صدای با ٍ دٍخت صَرتو بٌ رٍ نگايش نکخ با

 .خانَم عرٍس نبارکٌ_ 

 :گفتو لرزٍن چشو با ٍ کشیدم عهیقی اى
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 .نکن اذیتو_ 

 .زنین رٍ کرد پرت رٍ جعبٌ ٍ زد پَزخند

 دیدنش، با ٍ کرد باز رٍ کفشو جعبٌ. گرفت دستو از رٍ ٍسایال بقیٌ ٍ کرد دراز دست عصبی حالت با
 .کرد نی کَر رٍ چشو اٍل جانیٌ يهَن تَ تلخیش کٌ زد لبخندی. داد تکَن سر

 :گفت صدا تن يهَن با

 نٌ؟ دیگٌ بزنی قدم پسرى اٍن کنار خَای نی این با... با. قشنگٌ_ 

 .کرد نی بدترم حرفاش این با يو سپًر. بَد پر دلو

 .داد نهی نجات ٍضعیت این از ننَ ٍ اٍند نهی. بیرٍن اٍند نهی يیچکس چرا دٍنو نهی

 .رٍ دلو بسَزٍنٌ بیشتر ٍ بزنٌ رٍ بعدیش حرفای تا بًش زدم زل ننتظر

 ...خجالت از نن ٍ کرد باز رٍ ای دیگٌ کَچیک جعبٌ

 از تر قرنز لحظٌ ير صَرتش. نن بٌ زد زل حرفی يیچ بدٍن ٍ کرد بلند رٍ رنگو نشکی خَاب لباس
 .نٌ یا طبیعیٌ رفتار این فًهیدم نهی نن ٍ شد نی قبل

 .گرفت رٍ دستام ٍ کرد پر رٍ نَندى باقی فاصلٌ. گرفت دیَار از تکیٌ

 .برد ساختهَن پشت حیاط سهت بٌ ٍ کشید رٍ دستو بشٌ خرابو حال نتَجٌ اینکٌ بدٍن

 .سهت اٍن داد يل رٍ نن ٍ کرد پیدا تاریک جای یٌ درختا، زیر

 بَد؟ نًو کی برای انا داشتو ضعف. داشتو سرگیجٌ. نبَد خَب حالو صبح از

 ...نن انا بگٌ چیزی تا کرد باز لب. بًش زدم زل زد ام سینٌ قفسٌ بٌ کٌ ای ضربٌ با

 :گفتو بلندی صدای با. دادم يلش عقب بٌ ٍ کردم پر رٍ فاصلٌ انا جراتی چٌ با دٍنو نهی
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 دست چی؟ کٌ برام کنی نی نازک چشو پشت پررٍ پررٍ ٍ اٍندی ازم؟ خَای نی چی چتٌ؟ چیٌ؟_ 
 چرا بگی؟ چی کٌ اینجا کشیدی ننَ ازم؟ خَای نی چی حرفت؟ چیٌ نیَفتی؟ پس کٌ گرفتی پیش

 يیچ چشو تَ کردن نگاى رٍی قیانت قیام تا بَدم تَ جای اگر نن لعنتی؟ تَ آخٌ ری نهی رٍ از
 ...تَ اٍنَقت نداشتو رٍ احدی

 آرٍم ٍ ایستادم اش سینٌ بٌ سینٌ. کردم طی رٍ بَد رفتٌ عقب کٌ ای فاصلٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 :گفتو تر

 يهٌ ٍ يهٌ کیفهٌ، تَ کٌ ای حلقٌ اٍن لعنتی، خَاب لباس اٍن کفش، اٍن عرٍس، لباس اٍن_ 
 تهام بخاطر تَ نقصری، تَ نقصری، تَ. سرم بٌ بزنٌ نن کٌ کردی کاری تَ. برام پختیش تَ کٌ آشیٌ

 .نقصری نن زندگی اخیر نحس اتفاقای

 :گفتو يق يق با ٍ کشیدم دست بَد شدى خیس اشک از کی دٍنو نهی کٌ صَرتی بٌ

 ندم اجازى دیگٌ بَدم خَردى قسو. سپًر باشو نداشتٌ دٍستت دیگٌ بَدم خَردى قسو نن،_ 
 .نشد ٍلی... ٍلی ببینی رٍ بارٍنیو چشهای

 .پَشَندم رٍ صَرتو دستام با ٍ انداختو زیر رٍ سرم

 .ٍجَدم تَ شد سرازیر يو با دٍ ير عذاب ٍ لذت حس یٌ آغَشش، تَ رفتن با

 :گفتو ارٍم ٍ فشردم ياش سینٌ رٍی رٍ دستام

 نن؟ برم نی پناى خَدت بٌ خَدت از چرا. درنَنو تَیی. دردم تَیی_ 

 .شد نَيام نَازش نشغَل ٍ اٍند باال دستش

 :گفت گَشو زیر ارٍم

 .کنٌ آرٍنت تَنٌ نهی نن غیر يیچکس چَن_ 
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 سَزٍندی؟ ریشٌ از رٍ احساسو ٍ خَدم اینطَر ٍ دٍنستی نی رٍ این تَ_ 

 .خَنٌ سهت برگشت حرف بدٍن ٍ کرد جدا خَدش از رٍ نن

 .رفت ٍ کرد سکَت يهیشٌ نحل يو باز

 

 .کردم نگاى رفتنتش بٌ ٍ کشیدم حسرت از آيی

 برگشت يای پل دٍنٌ دٍنٌ شدیو نی ٍارد کٌ ای نغازى ير بٌ. برام شد طی سپًر فکر با رٍز کل
 .شد نی خراب سرم پشت

 نی در خَدش از شلیک صدای نغزم، بٌ باشو دادى آتش دستَر کٌ انگار انتخاب، ير با تایید، ير با
 .نن بیچارى   احساس   جز نبَد کسی قربانی ٍسط این ٍ آٍرد

 

 .کردم حرکت خَنٌ ٍرٍدی سهت بٌ ٍ شستو رٍ صَرتو

 .نبَد ازشَن خبری انا گشتو بَدیو کردى پال ٍ پخش کٌ يایی جعبٌ دنبال در، جلَی بٌ رسیدن با

 .شدم خَنٌ ٍارد تَجٌ بی

 حلقٌ؟ ٍ کیف ٍ کفش ٍ لباس اٍن داشت ايهیتی چٌ

 نداشتو؟ عالقٌ بًش ای ذرى کٌ بپَشو کسی کنار رٍ اٍنا بَد قرار نن ٍقتی داشت ايهیتی چٌ

 يو کنار يو شایان ٍ سپًر. بَدن صحبت نشغَل بابا ٍ عهَ. دٍختو پذیرایی بٌ رٍ نگايو ٍرٍدم، با
 .کردم سالم عهَ ٍ بابا بٌ رٍ ٍ رفتو سهتشَن بٌ. کردن نی پچ پچ چیزی ٍ بَدن نشستٌ

 .نگرفت تحَیلو خیلی يهیشٌ، برخالف عهَ ٍ داد رٍ جَابو تفاٍت بی بابا

 



 866                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .افتادم يهٌ چشو از کلی بٌ دادم، انیرعلی بٌ کٌ نحبتی جَاب با

 تَنستو نی حد چٌ تا دٍنو نهی نن ٍ کرد نی نگايو زٍر بٌ. رفتو شایان سهت بٌ ٍ زدم پَزخندی
 .کنو تحهل رٍ ٍضعیت این

 با نانان. بَدن صحبت نشغَل ٍ بَدن نشستٌ نیز پشت زنعهَ ٍ نانان. رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ
 .کرد قطعش نن دیدن با کٌ گفت نی چیزی عصبانیت با ٍ بَد خیار کردن خرد نشغَل حرص

 بقیٌ نحل يو اٍن داشتو انتظار. دادم دست زنعهَ با ٍ رفتو سهتشَن بٌ. ندٍنستو جایز رٍ تعلل
 .بَسید رٍ ام گَنٌ ٍ فشرد آغَشش تَ رٍ نن يهیشٌ از تر نالیو انا باشٌ داشتٌ بدی رفتار

  نن؟ نادرشَير شد نی نازنینی نَجَد چنین اگر شد نی چی

 رٍ جَابو کنٌ بلند سر اینکٌ بدٍن. کردم سالم نانان بٌ رٍ ٍ شدم خارج بغلش از جانیٌ چند از بعد
 .داد

 سخت خیلی. بَد سخت بَد کردى لَنٌ گلَم تَ کٌ بغضی تحهل. کردم بازی انگشتام با زیر بٌ سر
 .بَد

 .پیششَن برٍ. عزیزم اتاقتن تَ تهنا ٍ سپیرا_ 

 .برداشتو قدم اتاقو سهت بٌ ٍ دادم تکَن سر زنعهَ، حرف این با

 .شدم ٍارد بزنو در اینکٌ بدٍن ٍ رفتو باال يا پلٌ از

 ٍ سهتو اٍندن شادی با. بَد لبشَن رٍ لبخند جفتشَن. نن سهت برگشت زنان يو جفتشَن نگاى
 :گفت لبخند با سپیرا. کردن بغلو

 !قشنگٌ خیلی خیلی عرٍست لباس. نبارکٌ! دختر ٍای_ 

 بَدم؟. نبَدم خر کٌ نن. صَرتش بٌ زدم زل حرف بدٍن
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 سعی ٍ زدن صَرتشَن بٌ نقاب کٌ ننٌ خاطر بٌ. کنن نی رفتار اینطَر کٌ ننٌ خاطر بٌ فًهیدم نی
 .سَزى نهی برام دلشَن ٍ خَشحالن. خَشحالن کنن تظاير کنن نی

 .نٌ نن انا تَنستن نی اٍنا

 اشک از پر لبالب چشهام ناگًانی خیلی بَدم، ایستادى سپیرا بٌ خیرى کٌ کَتاى جانیٌ چند يهین تَ
 .پیچید اتاق تَ يقو يق ٍ شد

 از بعد عرٍسی کدٍم. بغضو بترکٌ غیرننتظرى اینقدر نداشتن انتظار. بًو زدن زل بًت با جفتشَن
 بَدم؟ دٍنیش نن کٌ کرد نی گریٌ يای يای عقد، خرید

 يیچ بدٍن ٍ اٍند سهتو بٌ. زنین رٍ انداخت رٍ عرٍسو لباس جعبٌ ٍ اٍند خَدش بٌ زٍدتر تهنا
 .کرد بغلو حرفی

 .غو این از ٍجَدم کل بشٌ خالی دادم اجازى ٍ کردم ازاد رٍ بغضو تر بلند

 .شد نی شدیدتر يام گریٌ دخترى اٍن ٍ سپًر یادآٍری با نن ٍ رفتیو تخت سهت بٌ قدم بٌ قدم

 .کنٌ آرٍنو کهی تَنست آب ٍ قرص با سپیرا يو آخر دست

 

 .نن بٌ زدن زل سکَت تَ يو تا دٍ اٍن دستو کف بٌ زدم زل سکَت تَ

 :کردم باز لب غیرننتظرى خیلی

 کرد تعریف ازم ٍ صَرتو بٌ زد زل اٍنطَر ٍقتی. کردم اشتباى فًهیدم گرفت رٍ دستو انرٍز ٍقتی_ 
 ندالتَن بًترین گفت نی نزٍن تَ ٍقتی. بیام کنار باياش تَنو نهی. تَنو نهی شٌ، نهی نٌ، فًهیدم

 نن. بخندم ای دیگٌ کس کنار تَنو نهی نن... نن. بست نی یخ رگو تَ خَن بیارید خانَنو سایز رٍ
 فًهید؟ نی. بخندم سپًر جز ای دیگٌ کس کنار تَنو نهی
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 :گفتو يق يق با ٍ پَشَندم دستام با رٍ صَرتو لرزید، ام چَنٌ

 .کردم اشتباى نن_ 

 .شد بلند سپیرا صدای بندش پشت ٍ نشست يام شَنٌ رٍ دستی

 چنین عَاقب گفتیو کٌ تهنا ٍ نن. يو با بَدیو زدى حرف کلی نا خب بگردم، دٍرت الًی_ 
 دادی؟ نحبت جَاب ٍ شد عَض نظرت شب اٍن یًَ چرا. شٌ نی چی ای عجَالنٌ تصهیهات

 :زدم لب ٍ اٍردم پایین رٍ دستام

 اینطَری رٍ خَدم شد باعخ کٌ بَد اٍن. بدم تغییر رٍ نظرم کرد کاری کٌ بَد اٍن. داداشتٌ تقصیر_ 
 .چاى تَ بندازم چالٌ از

 :زد لب تعجب با سپیرا

 ...باید چرا... چرا سپًر نن؟ داداش_ 

 :گفتو گریٌ با ٍ کردم قطع رٍ حرفش

 ٍقتی چرا بپرس نن؟ آخٌ چرا بگَ چرا؟ بگَ. بپرس خَدش از رٍ اینا ٍ پایین برٍ. نپرس نن از_ 
 بشو عاشقش کٌ کرد کاری چرا بپرس کرد؟ ٍلو اٍنطَری چرا بپرس گفت؟ درٍغ بًو نداشت دٍستو

 بشو؟ آب ذرى ذرى شهع نحل اینطَر دٍریش از حاال ٍ

 بکنٌ؟ تَنست نی چیکار اصال بگٌ؟ تَنست نی چی. صَرتو بٌ بَد زدى زل سپیرا ٍ گفتو نی نن

 برداشت رٍ بَد نیزم رٍی کٌ قرصی. برگشت آب لیَان یٌ با بعد دقیقٌ چند ٍ شد خارج اتاق از تهنا
 !قرص دٍبارى. اٍند سهتو بٌ ٍ

 .کرد نی آرٍنو کٌ بَد قرص فقط حاال. زدم خَدم رٍز ٍ حال بٌ پَزخندی
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 .پایین رفتو سپیرا ٍ تهنا با ٍ شستو رٍ صَرتو ٍ دست کردن، صدانَن کٌ شام برای

 سر کٌ بَد این نجات راى تنًا يو، چشهام سرخی برای ٍ بَدم کردى حل پَدر کرم با رٍ پریدگیو رنگ
 .نکنو بلند

 سهت يو تهنا. نشستو زنعهَ کنار نن ٍ رفت شایان سهت بٌ تهنا. رفتو نیز سهت بٌ بقیٌ يهراى
 .شدیو نشغَل يهٌ نانان، اٍندن با ٍ نشست نن دیگٌ

 چیشد؟ آزنایشتَن_ 

 :گفتو آرٍم ٍ کشیدم باال ظرفو از رٍ نگايو شایان، صدای با

 .آنادست جَابش فردا_ 

 !زٍد چٌ جدی؟_ 

 .نگفتو چیزی ٍ فرستادم بیرٍن عهیقی آى با رٍ نفسو

 .گرفتو قرار خطاب نَرد دٍبارى کٌ رقصَندم نی برنج يای دٍنٌ بین يدف بی رٍ چنگالو ٍ قاشق

 :گفت تندتری لحن با بار این کٌ بَد شایان يو باز

 .برگشتی پر دست شد؟ تهَم خریداتَن_ 

 :گفت ٍ گرفت شایان سهت بٌ رٍ برنج دیس جَ، کردن آرٍم برای زنعهَ

 .بکش برنج خانَنت برای_ 

 .نکردم نشینی عقب کٌ بَدم نن این اینبار ٍ گرفت زنعهَ از رٍ برنج دیس نکخ با شایان

 :کردم زنزنٌ ٍ شایان چشهای تَ زدم زل

 .شد تهَم بَد نن بٌ نربَط کٌ خریدایی_ 
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 :گفت سینٌ بٌ دست ٍ انداخت باال ابرٍ

 !سرعتی چٌ_ 

 :زدم لب سپًر بٌ نگايی نیو با ٍ انداختو باال شَنٌ

 نخَاستٌ عرٍسی اصال کٌ نن. باشو بًترینش دنبال بخَام تا جشن این نیست نًو برام اٍنقدری_ 
 رفتٌ؟ یادتَن. بَدم

 

 .شد قطع حرفش بابا صدای با انا بگٌ چیزی تا کرد باز لب کرد، نًهَنو ای غرى چشو

 .نزنید حرف شام نیز سر_ 

 .نیاٍرد دٍٍم خیلی شایان انا شدم غذام با بازی نشغَل زیر بٌ سر نن

 :گفت دٍبارى دقیقٌ چند از بعد

 ...نن. بشی عَضی اٍن زن اگر بیاری ننَ اسو نداری حق حتی دیگٌ_ 

 .ناسید دينش تَ حرفش ادانٌ تعجب با يو شایان ٍ خَردم شدیدی تکَن بابا فریاد با

 .نیست حرفا این جای اینجا گفتو_ 

 .کردم نزدیکش دينو بٌ بعد ٍ ریختو لیَان تَ آب کهی لرزٍن، دستای با

 پشت از کَتايی تشکر با جهع، بٌ تَجٌ بدٍن بعد ٍ فرستادم فرٍ آب اٍن قطرى قطرى با رٍ بغضو
 .شدم بلند نیز

 .نگرفت خردى بًو کسی کٌ بَد داغَن حالو اٍنقدری

 

 



 871                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .نشستو بَد شدى چیدى تلَزیَن جلَی کٌ رنگی سفید يای نبل رٍی ٍ رفتو پذیرایی سهت بٌ

 با انرٍز کٌ بدی يای حس. شد نرٍر نغزم تَ شایان حرف ٍ دٍختو چشو سیايش صفحٌ بٌ
 .شد رٍشن سرم باالی چراغی ناگًان، ٍ شدن تداعی برام بَدم کردى تجربٌ انیرعلی

 .نشست لبو کنج ای نیهٌ ٍ نصفٌ لبخند

 !کردم پیدا نجات راى یٌ باالخرى

 .گذشت ياش بدی ٍ يا خَبی تهَم با شب اٍن

 .چرخَندم قفل تَ رٍ کلید ٍ بردم پناى اتاقو بٌ کسی، بٌ تَجٌ بدٍن عهَ، خانَادى رفتن با

 .تختو سهت رفتو بعد ٍ نشٌ ٍارد اتاقو بٌ نَری يیچ تا کشیدم رٍ اتاقو پردى

 .کردم فکر چرخید نی سرم تَ کٌ ای نقشٌ بٌ ٍ کشیدم دراز

 !بَد؟ نجاتو راى تنًا این

________ 

 

 فقط ٍ فقط عرٍسشَن، دیدن برای نٌ نًهَنی، برای نٌ. اینجا اٍندن خاتَن ٍ عهٌ بعدش شب
 اعالم ناى يشتو ٍ بیست رٍ عقدنَن نًایی تاریخ يو آخر در. ننت ٍ سرکَفت ٍاسٌ بَدن اٍندى
 .تهام ٍ کردن

 .شدم تر نصهو تصهیهو ٍاسٌ نن رفتنشَن، با

 .شدن سپری دیگری از بعد یکی نَندى باقی رٍزيای

 کردن نی سعی خَدشَن خیال بٌ ٍ پیشو اٍندن نی رٍز ير تهنا ٍ سپیرا انا ندیدم رٍ سپًر دیگٌ
 .کنن آرٍنو
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 شٌ؟ نی خانَش کردن فَت با جنگل، یٌ آتیش نگٌ! داشتن تَقعی چٌ

 .گرفتو دیَار از رٍ نگايو ٍ برداشتو زانَيام دٍر از رٍ دستام گَشیو، زنگ با

 .اسهش بٌ دٍختو چشو کردنش پیدا با آخر، در ٍ چرخید تخت رٍ گَشیو دنبال بٌ چشهام

 :دادم جَاب آرٍنی صدای با ٍ کردم ٍصل رٍ تهاس

 .سالم_ 

 خانَم؟ تنبل بَدی خَاب. خَدم خانَم سلـــــام_ 

 .دیَار بٌ کَبیدم پشت از رٍ سرم ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام

 :گفتو ٍ کردم تایید ٍضعیتو دادن جلَى عادی برای

 بَدم خَاب. آرى_ 

 افتخار کٌ شها. کنو نی سر یادت با اجبار بٌ شب ير کٌ نن تَ؟ برى نی خَابت چطَر نن بدٍن_ 
 نَيات، بین بکشو دست شب ير باشو، باید نن! نانزدیو نحال. کنارم بیای رٍ شب یٌ دی نهی

 ...صب تا کنو، بغلت ببَسهت،

 :گفتو ٍ کردم قطع رٍ حرفش بدى ادانٌ اینکٌ از قبل

 زدی؟ زنگ کٌ داشتی کارم دستشَیی، برم باید انهو،_ 

 

 :کرد زنزنٌ جانیٌ چند از بعد ٍ نیاٍرد خَدش رٍی بٌ چیزی حال این با پیچَنو، نی دارم کٌ فًهید

 .جان جَجٌ بشنَم صداتَ کٌ زدم زنگ این برای بیشتر انا دارم، کٌ کار_ 

 :گفتو حرصی ٍ فشردم يو بٌ رٍ پلکام
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 .کارتَ بگَ خب،_ 

 :گفت ٍ کشید عهیقی نفس

 .آرایشگاى ببرنت دنبالت یام نی دیگٌ ساعت سٌ دٍ تا باش، آنادى_ 

 :گفتو تعجب با

 چی؟ برای آرایشگاى_ 

 :زد لب بیخیالی با

 بٌ زدم زنگ. بکنو چیزٍ يهٌ فکر باید نن نیست، يو خیالت عین کٌ تَ! عقدنَنٌ فردا ناسالنتی_ 
 .کارا این ٍ نَ کردن رنگ برای پیشش بری کٌ گرفتو ٍقت برات آرایشگرت،

 از بعد. کردم نهی درکش ٍاقعا. کردم نهی درکش. گفتو ای باشٌ کالفٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .گرفتو تهاس سپیرا با ٍ کردم قطع رٍ تهاس کَتايی خداحافظی

 .شدم بلند جا از بعد، ٍ آرایشگاى بریو يو با تا اینجا بیاد گفتو بًش

 انتخاب نشغَل کهدم، کردن باز با آخر در ٍ نشَندم صَرتو رٍ نحَ آرایش یٌ بعد ٍ حهَم، رفتو اٍل
 .شدم لباس

 رٍ رٍ رنگو طَسی شال يو آخر در. رنگش يو کَتاى نانتَ یٌ با پَشیدم، نشکی اسلش شلَار یٌ
 .شدم خارج اتاق از ٍ انداختو سرم

 کردم، نی پر رٍ لیَانو کٌ يهَنطَر ٍ آٍردم بیرٍن یخچال از رٍ شیر پاکت رفتو، آشپزخَنٌ سهت بٌ
 .کردم فکر بنَیسو بَد قرار کٌ ای نانٌ بٌ

 :( کنو عهلی رٍ ام نقشٌ ٍقتشٌ دیگٌ
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 اتاقو سهت بٌ عجلٌ با داد، نی نشَن رٍ صبح دى کٌ ساعت بٌ نگايی با ٍ برداشتو بیسکَیت کهی
 .رفتو

 .نشستو نیزم پشت کاغذ، ٍ قلو یٌ برداشتن با ٍ گذاشتو نیز رٍی رٍ دستو تَی کَچیک سینی

 .کاغذ خالی صفحٌ بٌ زدم زل ٍ فشردم دستو تَ رٍ شیرم لیَان

 بگو؟ کجا از بگو؟ چی از

 .برداشتو رٍ گَشیو ٍ فرستادم بیرٍن آى با رٍ نفسو

 چشهام عکساش، دیدن با ٍ آٍردم باال رٍ پیجش. شدم اینستام ٍارد ٍ کردم رٍشن رٍ گَشیو صفحٌ
 .شد بارٍنی

 :کردم زنزنٌ آرٍم

 !ننَ؟ نخَاستی چرا_ 

 .بَد رٍم بٌ رٍ کٌ قلهی ٍ کاغذ بٌ دٍختو چشو ٍ گرفتو عکساش از نگاى سختی بٌ

 :نَشتن بٌ کردم شرٍع عهیقی نفس از بعد ٍ چرخَندم دستو تَ رٍ خَدکارم

 

 .نَشت بد کٌ خدایی نام بٌ" 

 تَ. بگردم اسو دنبال بدم قرارت نخاطب اینکٌ برای برسٌ، رٍزی کٌ کردم نهی رٍ فکرش ٍقت يیچ
 .غریبٌ دست بسپارنت باید... حاال انا بَدی کسو يهٌ بَدی، نفسو ، بَدی زندگیو بَدی، عشقو

 پر دلو کٌ پسرعهَ یٌ. دلو رٍ نَندى بًت رسیدن داغ کٌ پسرعهَ یٌ. برام پسرعهَیی یٌ فقط حاال
 ٍ سفت بغل تَ شدن بیدار ٍاسٌ قشنگت، صدای شنیدن ٍاسٌ گرنت، آغَش ٍاسٌ کشٌ نی

 .سختت
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 بٌ کنی، نحبت نن غیر کسی بٌ کنو تحهل نتَنستو. باشی کسی کنار کنو تحهل نتَنستو نن سپًر؟
 .داشتو دٍستت ٍاقعی ٍاقعی نن نبَدم، تَ نحل نن. خانَنو بگی نن غیر کسی

 ."رٍ زندگیو کل کرد خاکستر آخر در کٌ شد ٍر شعلٌ اینقدر داشتن، دٍست این آتیش

 :شدم نَشتن نشغَل دٍبارى ٍ کردم پاک رٍ صَرتو رٍی اشک

 

 کٌ يستی کسی کنار تَ کٌ خَشحالو ٍ دارى انتخاب حق کسی ير کنو، سرزنشت خَام نهی نن،" 
 کَبیدی رٍ نن اینطَر چرا بدٍنو خَام نی چرا؟ بدٍنو خَام نی فقط. داری دٍستش نن از بیشتر
 بخندم، بگو، تَنو نهی. کنو صاف کهر تَنو نهی کٌ گرفتی زندگیو ٍ خَدم از رٍ رنق جَری زنین؟
 .باشو شاد

 ای دیگٌ کس کنو تحهل نتَنستو. بشو ای دیگٌ کس سًو نتَنستو. نیستو تَ نحل نن کٌ خالصٌ
 نیرم نن. ببَستو حتی یا کنٌ، لهسو کنٌ، بغلو تَ از غیر کسی کنو تحهل تَنو نهی. خانَنو بگٌ بًو
 جدیدت، خانَم کنار کنو نی آرزٍ ٍ شبًات خاطرى دٍرترین شو نی دنیات، از نیرم زندگیت، از

 .باشٌ خندٍن قشنگت لبای يهیشٌ

 .باشٌ قسهت کٌ ای قطعٌ ير زيرا، بًشت نا، دیدار

 "نن زندگی عشق ترین ٍاقعی دارم دٍستت

 

 .بَد نقابلو کٌ ای نانٌ بٌ دٍختو چشو ٍ گذاشتو کنار رٍ خَدکارم

 .باريا ٍ باريا خَندنش،
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 کٌ بَد رايی تنًا. بَد نن نجات راى تنًا این! بَد نن نرگ سند این. شد بلند يقو يق آخر، در ٍ
 بٌ تَنستو نی کٌ بَد رايی تنًا ٍ نکنن طردم ام خانَادى کٌ بَد رايی تنًا نشٌ، نتنفر ازم داداشو
 .کنو افتخار عشقو ٍ خَدم

 رفتو سرعت با بعد ٍ کردم باز رٍ در ٍ پایین اٍندم يا پلٌ از. کردم پاک رٍ اشکام اف، اف صدای با
 .باال

 .بستو رٍ درش چسب با نًایت در ٍ رنگ، نشکی پاکت یٌ تَ گذاشتو کردم، تا رٍ نانٌ

 رٍ ام ریختٌ بًو ارایش پَدر کرم با ٍ کردم پاک رٍ چشهو زیر شدى ریختٌ ریهل آینٌ، نقابل رفتو
 .کردم درست

 .شد باز اتاقو در آٍردم پایین رٍ براشو اینکٌ نحض بٌ

 :گفت نن دیدن با ٍ داخل آٍرد رٍ سرش سپیرا

  ای؟ آنادى. عزیزم سالم_ 

 نقابلش ٍ رفتو سهتش بٌ. بَد باقی ٍقت ساعتی نیو انیرعلی اٍندن تا. بزنو لبخند کردم سعی
 .ایستادم

 تَ بیا ایستادی؟ در جلَی چرا. آرى. سالم_ 

 .رفت تخت سهت بٌ ٍ شد اتاق ٍارد

 :گفت نشست نی تخت رٍ کٌ يهَنطَر ٍ کشید سرش از رٍ شالش

 يستی؟ کسی ننتظر. دیگٌ بریو_ 

 .اٍنو ننتظر. دنبالهَن نیاد انیرعلی. آرى_ 

 .بًو زد زل سکَت تَ ٍ گفت ای باشٌ
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 :گفت ای رفتٌ تحلیل صدای با جانیٌ، چند از بعد

 کردی؟ گریٌ بازم_ 

 :زدم لب اتاق از خرٍج حین ٍ رفتو در سهت بٌ دادن، جَاب از فرار برای ٍ زدم ای دستپاچٌ لبخند

 .بخَریو تا بیارم چیزی یٌ رم نی_ 

 .باال بردم بیسکَیت با ٍ کردم درست شربت. شدم آشپزخَنٌ ٍارد ٍ گذشتو يا پلٌ از

 نیز سهت بٌ تردید با. گذاشتو نقابلش رٍ دستو تَی سینی ٍ رفتو سهتش بٌ اتاق، بٌ ٍرٍدم با
 .گرفتو دست تَی رٍ رنگو نشکی پاکت ٍ رفتو

 :پرسید کرد نی نزى نزى رٍ دستش تَی شربت کٌ يهَنطَر سپیرا

 چیٌ؟ اٍن_ 

 .رفتو سهتش بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :زدم لب ٍ داشتو نگٌ صَرتو کنار رٍ نانٌ

 

 .بدی بًو قَلی یٌ باید چیٌ این بگو اینکٌ از قبل_ 

 .صَرتو بٌ زد زل دقت با. گذاشت کنار رٍ شربتش ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 .نشستو کنارش ٍ رفتو سهتش بٌ. ندٍنستو جایز رٍ تعلل این از بیشتر

ن با ٍ دٍختو دستو تَی نانٌ بٌ رٍ نگايو ن ن   :گفتو ن 

 .کنی نهی باز رٍ نانٌ این يیچَقت کٌ بدى قَل اٍل... اٍ_ 

 :پرسید ٍ انداخت دستو تَی نانٌ ٍ نن بٌ کَتايی نگاى تعجب با
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 تَشٌ؟ چی نگٌ_ 

 :زدم لب کالفٌ ٍ بستو رٍ چشهام

 .سپیرا گفتو نی بًت خَدم کٌ چیٌ بدٍنی خَاستو نی اگر_ 

 :گفتو حرص با ٍ برچید لب دلخَر

 .نکنو بازش دم نی قَل... باشٌ خب،_ 

 :گفتو تًدید با

 بخَر قسو_ 

 :گفت ٍ چرخَند حدقٌ تَ رٍ چشهاش

 بگَ حاال. کنو نهی بازش سپًر جَن بٌ. نکنو بازش خَرم نی قسو_ 

 .سهتش گرفتو رٍ نانٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .بگیرش_ 

 .دٍخت چشو پشتش بٌ کنجکاٍی با ٍ گرفت ازم رٍ نانٌ

 :گفتو ٍ کردم فَت رٍ نفسو

 ...یع. سپًر بٌ بدی دیگٌ رٍز دٍ صبح رٍ نانٌ این خَام نی ازت ببین،_ 

 :دادم ادانٌ بغض با ٍ کشیدم نَيام بین دستی

 .عرٍسیو از بعد صبح یعنی_ 

 .گرفت نظر زیر رٍ صَرتو اجزای سکَت تَ ٍ دٍخت صَرتو بٌ رٍ نگايش سپیرا

 .بخَنٌ رٍ فکرم تَنست نهی کٌ انگار ، شد نهی دیدى صَرتش تَی حالتی يیچ
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 :گفتو ٍ فشردم دستام تَی رٍ دستاش

 خَدت پیش دیگٌ رٍز دٍ تا رٍ نانٌ اٍن خَام نی. دارم ازت کٌ خَايشیٌ آخرین این سپیرا، ببین_ 
 بازش ٍجٌ يیچ بٌ ٍ نرى یادت قَلت کٌ خَام نی ازت ٍ سپًر بٌ بدیش اٍن از بعد ٍ داری نگٌ
 خب؟. نکنی

 :گفت تردید با

 دی؟ نهی بًش دیگٌ رٍز دٍ خَدت چرا_ 

 آخرین فردا، صبح کٌ گفتو نی بًش باید چطَر. گرفتو ازش رٍ نگايو ٍ بستو درد با رٍ چشهام
 !ننٌ؟ زندگی صبح

 .کرد نی کجی دين بًو گَشی صفحٌ رٍ انیرعلی اسو. رفتو سهتش بٌ ٍ شدم بلند گَشیو، زنگ با

 .رسَندم گَشو بٌ رٍ گَشی ٍ گرفتو نفس

 .سالم_ 

 شدی؟ آنادى. جان جَجٌ سالم_ 

 :زدم لب ٍ دٍختو خَدم بٌ آینٌ از رٍ نگايو

 .ام انادى. ارى_ 

 .پایین بیا بًت، رسو نی دیگٌ نین چند تا. خَبٌ_ 

 .کردم قطع کَتايی خداحافظی با رٍ تهاس ٍ گفتو ای باشٌ

 بًش کٌ بَد ای نانٌ درگیر فکرش ٍ کرد نی نگاى بًو گنگ ٍ گیج يو ينَز. سپیرا سهت برگشتو
 .بَدم دادى

 :گفتو ٍ کردم تر زبَن با رٍ لبام
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 کنی؟ نی حقو در رٍ لطف این سپیرا؟_ 

 :گفت حرص با ٍ گذاشت کیفش تَی رٍ نانٌ. شد بلند جا از

 از بعد صبح. نیست حرفی خَای نی اینطَر تَ اگر. باشٌ انا، یارم نهی در تَ کارای از سر کٌ نن_ 
 .دم نی سپًر بٌ رٍ نانٌ این انیرعلی، با عرٍسیت

 .نٌ یا باشٌ تلخ باید دٍنستو نهی کٌ لبخندی. نشست لبو رٍ لبخندی

 

 .کرد يدایتش کیفش داخل بٌ بعد ٍ انداخت نانٌ بٌ ای دیگٌ نگاى کنجکاٍی با سپیرا

 :گفتو بَد فکر تَ کٌ سپیرا بٌ رٍ ٍ رفتو کیفو سهت بٌ

 پایین؟ بریو. رسٌ نی دیگٌ دقیقٌ چند تا انیرعلی_ 

 :گفتو آرٍم شدیو نزدیک کٌ در بٌ. رفتیو پایین طبقٌ سهت بٌ يو با ٍ شد بلند جاش از سریع

 سپیرا؟_ 

 :دادم ادانٌ نن ٍ دٍخت صَرتو بٌ رٍ نگايش

 .بفًهٌ چیزی نَضَع این از انیرعلی خَام نهی_ 

 آرایشگاى سهت بٌ ٍ رسید بعدش جانیٌ چند انیرعلی. شدیو خارج خَنٌ از يو با ٍ گفت ای باشٌ
 .کردیو حرکت

 ناشین از خداحافظی بدٍن سپیرا. شدم خارج فکر از ناشین، ایستادن با. نشد خاصی صحبت راى تَ
 .ایستاد ننتظرم فاصلٌ با ٍ شد پیادى

 بیاری؟ خَدت با زيرنارٍ برج این بَد الزم حاال_ 
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 :گفتو ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام

 .نیست درست. انیرعلی نگَ اینطَری_ 

 :گفت بیخیال ٍ انداخت باال شَنٌ

 آند ٍ رفت دخترى این با بعد بٌ این از یاد نهی خَشو. غلط چی درستٌ چی کٌ برام نیست نًو_ 
 فًهیدی؟. کنی

 کٌ دارى ٍجَد ای یگانٌ شب فردا تا فقط کٌ بگو بًش تَنستو نی کاش. زدم رٍش بٌ پَزخندی
 ...بعد ٍ کنٌ نًی ٍ انر بًش بتَنٌ

 يو شَنٌ بٌ شَنٌ ٍ رفتو سپیرا سهت بٌ. شدم پیادى کَتايی خداحافظی با ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .شدیو آرایشگاى ٍارد

 .نشدیو نعطل خیلی بَد گرفتٌ ٍقت برام انیرعلی قبل از چَن

 

 خَاست نی دلش کٌ کاری ير نن بٌ تَجٌ بدٍن. کردم نگاى بَد افتادى رٍم کٌ دختری بٌ حرص با
 :کرد نی تکرار ٍار طَطی بار ير نن، اعتراضات تهام نقابل در ٍ داد نی انجام

 .اینجا فرستادن سفارشی رٍ شها جان انیرعلی_ 

. نبَد نًو برام ای ذرى کنٌ اضافٌ جان ٍ عزیز اسهش تٌ ٍ کنٌ صدا کَچیک اسو با رٍ شَيرم اینکٌ
 داشت؟ تعصب انتطار شٌ نی چطَر نباشٌ ای عالقٌ ٍقتی خب

 .اٍندم خَدم بٌ صداش با

 .شد تهَم دیگٌ کنو نی فکر خب،_ 
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 دیگٌ خاص تغییر نَيام رنگ ٍ ابرٍيام فرم جز. شدم خیرى آینٌ بٌ ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو
 .اٍند نهی چشو بٌ ای

 انیرعلی با اینکٌ از بعد ٍ دٍختو ام شدى نانیکَر يای ناخن بٌ رٍ نگايو. نگفتو چیزی حال این با
 شدم خارج آرایشگاى از ٍ کردم حساب دنبالهَن، بیاد تا گرفتو تهاس

 لبخند رٍش بٌ کردم سعی ٍ شدم سَار. ایستاد پانَن جلَی انیرعلی آرایشگاى، از خرٍج نحض بٌ
 .بزنو

 .کرد سالم حرص با ٍ شد سَار سپیرا کٌ بگٌ چیزی کرد باز لب ٍ گذرٍند نظر از رٍ صَرتو

 کردى رٍ کار این بگٌ بًو چیزی نتَنٌ اینکٌ ٍ انیرعلی لج از کٌ شدم نی نتَجٌ خَب. گرفت ام خندى
 رٍ ناشین داد نی رٍ سالنش جَاب آرٍم اینکٌ از بعد ٍ انداخت بًش چپی چپ نگاى انیرعلی. بَد
 .انداخت حرکت بٌ

 :پرسید ٍ کرد نگاى سپیرا بٌ آینٌ از جانیٌ چند از بعد

 خَنٌ؟ برسَنهت_ 

 :گفتو سپیرا بٌ رٍ ٍ برگردٍندم رٍ نگايو

 آرایشگاى؟ یای نهی بايام فردا نگٌ. نا خَنٌ بیا خَنٌ؟ بری چرا_ 

 :گفت ٍ برچید لب

 تَ کٌ صبح فردا. بردارم رٍ ٍسایالم باقی ٍ کفش ٍ لباس خَنٌ، برم انشب باید. نهنَن. عزیزم نٌ_ 
 .پیشت یایو نی زٍد يو تهنا ٍ نن آرایشگاى بری

 .نگفتو چیزی دیگٌ ٍ دٍختو انیرعلی نیهرخ بٌ رٍ نگايو

 .کردیو حرکت خَدنَن خَنٌ سهت بٌ بعد ٍ رسَندیو رٍ سپیرا اٍل
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 .دٍختو چشو خَنٌ در بٌ ٍ آٍردم باال کیفو بند از رٍ نگايو ناشین، ایستادن با

 

 :گفت ٍ کرد دستی پیش کٌ کنو باز لب خَاستو ٍ سهتش برگشتو

ٌ   باش خَدت نَاظب _   .دنبالت یام نی خَدم فردا بخَاب، زٍد انشبو. نن ی جَج

 کٌ بکشو بیرٍن رٍ دستو خَاستو نعذب. گرفت رٍ دستو کٌ بشو پیادى خَاستو ٍ گفتو ای باشٌ
 :گفت شیطنت با ٍ شد نانع

 .رفتٌ یادت چیزی یٌ_ 

 :زدم لب نکخ با ٍ انداختو باال ابرٍ

 چی؟_ 

 :گفت ای بانزى لحن با ٍ کرد غنچٌ لباشَ. خندید

 .کنی بَسو اٍل باید. بری بذارم ندارى راى خَدم جَن بٌ. بَس_ 

 از کشیدن نفس ٍ کَبید نی ام سینٌ دیَار ٍ در بٌ بیتابی با رٍ خَدش قلبو. بًش زدم زل بًت با
 .بَد رفتٌ یادم

 دقیقٌ تَ کٌ شد نی کهتر ٍ کهتر بايام لحظٌ ير صَرتش فاصلٌ ٍ کشَند صَرتو سهت بٌ رٍ لپش
 .چرخَندیو سر ٍ پریدیو قد یٌ دٍ ير خَرد نن سهت شیشٌ بٌ کٌ ای ضربٌ با آخر،

 رٍ ٍ سهتو شد خو. کرد باز رٍ نن سهت   در   بَد شدى کشیدى يو تَ سختی بٌ کٌ يایی اخو با شایان
 :گفت ای پرسی احَال ٍ سالم يیچ بدٍن انیرعلی، بٌ

 .رسَندیش کٌ نهنَن_ 
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 ٍ کَبید رٍ در. کرد خارج ناشین از ٍ کشید رٍ دستو کنٌ باز لب انیرعلی بدى نًلت اینکٌ از قبل ٍ
 .کرد يدایت خَنٌ داخل سهت بٌ رٍ نن

 با کٌ زدم لبخندی بًو بَد زدى زل اخو با کٌ شایان بٌ رٍ. کشیدم عهیقی نفس در، شدن بستٌ با
 .شد نحَ جانیٌ صدم در فریادش

 :غرید عصبی ٍ داد تکَن صَرتو جلَی تًدید با رٍ دستش

 بیخیال ٍ بدى گَش نن حرف بٌ. یگانٌ کنی نی دیٍَنو داری. اعصابو بٌ زنی نی گند داری_ 
 سفرى اٍن سر فردا اگر بینی نهی ننَ دیگٌ قسو، ٍاحد ٍ احد خدای بٌ یگانٌ، ببین. شَ فردا عرٍسی

 این تَنو نی ٍ شو نی بیخیال ندت یٌ از بعد نن کردی فکر اگر فًهیدی؟. بدی بلٌ لعنتی عقد
 نٌ؟ یا شدی نتَجٌ. اشتبايی در سخت کنو تحهل کنارت رٍ پسرى

 .نرسید گَشش بٌ کٌ شد خارج دينو از آرٍنی زنزنٌ تنًا فریادياش، ٍ داد تهام نقابل در

 :پرسید ٍ برد گَشش سهت بٌ رٍ دستش اخو با

 چی؟_ 

 .بشٌ اشکام ریزش نانع تا کشیدم عهیقی نفس

 :گفتو آرٍنی صدای با تًدیداتش تهام بٌ تَجٌ بدٍن

 کنو؟ بغلت شٌ نی گفتو_ 

 تَ کردم پرت رٍ خَدم ٍ نیاٍردم طاقت این از بیشتر. دٍخت چشو بًو تعجب با ٍ شد باز اخهاش
 .بغلش

 .تنش عطر از شد پر نفسو ٍ کردم حلقٌ دٍرش نحکو رٍ دستام

 .شد بلند جانیٌ صدم در يقو يق صدای
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 يق این دٍنو نهی اٍن ٍ داشتهش کٌ بَد شبی آخرین انشب کٌ ریختو نی اشک این برای نن
 .کرد نی تعبیر چطَر رٍ يقو

 .داد تکیٌ سرم بٌ رٍ سرش ٍ شد حلقٌ دٍرم دستاش

 :گفت تری آرٍم صدای با باشٌ کردى نرم رٍ دلش يام گریٌ کٌ انگار

 خَردى بارٍن گنجشک نحل اینکٌ نٌ بیای، عقل سر کٌ اینٌ برای زنو نی داد سرت اگر... اگر یگانٌ؟_ 
 .کنی گریٌ ٍ بلرزی بغلو تَ

 :زدم لب ٍ دٍختو چشو بًش اشکیو چشهای پشت   از. اٍندم بیرٍن بغلش از نکخ با

 .شایان گرفتو عهرم کل تَ کٌ بَد تصهیهی ترین عاقالنٌ این_ 

 :کردم زنزنٌ ٍ دٍختو چشو کفشام بٌ زیر بٌ سر

 .يهین. بخَری حسرت دیگٌ رٍز چند خَاد نهی دلو کٌ اینٌ برای کردم، بغلت اگر_ 

 .دٍیدم ساختهَن سهت بٌ ٍ ندادم نًلت کٌ بپرسٌ چیزی تا کرد باز لب ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 .افتاد نانان نگاى بٌ نگايو شدنو، ٍارد نحض بٌ

 :گفت صَرتو بٌ نگايی با ٍ نشست لبش رٍ تلخی لبخند

 .دخترم سالم_ 

 .دادم رٍ جَابش آرٍم ٍ رفتو سهتش بٌ زیر بٌ سر

 ...نن نحل دختری داشتن بخاطر دارن سیايی بخت چٌ کٌ گذشت سرم از

 .بکنو خَدم پَش سیاى رٍ ٍاقعیو نادر ٍ پدر قرارى يو حاال..گرفت ازم رٍ نریو نانان نن، نحسی
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 .شدم خیرى رنگش خَش چشهای بٌ ٍ کشیدم باال رٍ نگايو نانان صدای با

 .دارم دٍستشَن کٌ کسایی از بُبرم نباشو نجبَر کٌ جَری نَشت، نی ای دیگٌ جَر سرنَشت کاش

 :زد لب آرٍم ٍ آٍرد در حرکت بٌ بازٍيام رٍی رٍ دستش

 یگانٌ؟ خَبی_ 

 .دادم تکَن نحبت نشَنٌ بٌ سری

 .نانان خَبو_ 

 : کرد زنزنٌ ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 آرى؟ کردى، اذیتت انیرعلی نکنٌ... نکنٌ. گن نی ای دیگٌ چیز چشهات_ 

 :گفتو ٍ دادم تکَن ننفی نشَنٌ بٌ سری. کشیدم عهیقی نفس ٍ بستو رٍ چشهام

 .دیدم رٍ شایان در جلَی فقط. نیست چیزیو. نانان نٌ_  

 :نشست گَشو بٌ آرٍنش صدای. کرد فَت بیرٍن بٌ رٍ نفسش ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 .جدید ٍضعیت بٌ کنٌ نی عادت ناى چند از بعد. نباش نگران_ 

 :گفتو نجَاکنان ناخَاستٌ ٍ نشست لبو کنج پَزخندی

 .نن زندگی   دفتر   نَنٌ نهی باز اٍنقدر_ 

 :گفتو رفتو نی يا پلٌ سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی کٌ کرد بلند رٍ سرش تردید با

 .کنو عَض رٍ لباسام باال رم نی_ 

 .اتاق تَ انداختو رٍ خَدم ٍ رفتو باال يا پلٌ از بپرسٌ چیزی اینکٌ از قبل

 .کردم جدا خَدم از رٍ نانتَم ٍ شال برقا، کردن رٍشن بدٍن ٍ کشیدم عهیقی نفس
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 .نشستو زانَ رٍی جلَش ٍ برداشتو قدم سهتش بٌ آرٍم. افتاد عرٍسو لباس بٌ نگايو

 شد؟ نی سرد خاک بٌ تقدیو جسهو کل شب فردا تا ٍقتی داشتن ايهیتی چٌ يا سرانیک سردی

 .کشیدم دست لباسو پفی دانن بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :گفتو سختی بٌ حال، این با انا کنو ادا درست رٍ کلهات ذاشت نهی بغض

 .نَنٌ نی دلو تَ يهیشٌ برای عشقو کنار تَ پَشیدن حسرت يستی؛ قشنگی لباس_ 

 .شد تکرار ذينو تَ سپًر حرف ٍ دٍختو يام کفش بٌ رٍ نگايو

  " بزنی؟ قدم پسرى اٍن کنار خَای نی این با" 

 نتهایل بیرٍن بٌ کهی رٍ خَدم ٍ کردم بازش. رفتو پنجرى سهت بٌ ٍ شدم بلند ام سینٌ قفسٌ درد با
 .بشٌ باز نفسو راى ٍ بخَرى صَرتو بٌ آزاد يَای تا کردم

 .کردم فکر فردا بٌ

 ...زندگیو پایان بٌ

 .چشیدم نی رٍ خَاب طعو کٌ بَد بار آخرین برای  انشب. دٍختو تختو بٌ رٍ نگايو

 .رفتو کهدم سهت بٌ

 .گشتو نی لباس دنبال ٍ ایستادم نی جلَش کٌ بَد باری آخرین انشب

 از یکی ٍ شدم اینستاگرانش صفحٌ ٍارد. کردم باز رٍ قفلش ٍ برداشتو تخت رٍی از رٍ گَشیو
 .دادم فشارش ام سینٌ قفسٌ بٌ درد با بعد ٍ نشَندم گَشیو صفحٌ رٍ ای بَسٌ. کردم باز عکساشَ

  يا؛ بار آخرین از بَد پر نن انشب  

 .ندٍنستو رٍ قدرشَن يیچَقت کٌ لحظاتی نرٍر از بَد پر
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 سرٍیس از. کردم عَض رٍ لباسام ٍ رفتو کهدم سهت بٌ کرد نی صدام شام برای کٌ نانان صدای با
 .شدم سرازیر يا پلٌ از بعد ٍ شستو رٍ صَرتو ٍ دست کردم؛ استفادى اتاق داخل

 کردم سالم بابا بٌ رٍ. شدم تر نزدیک ٍ نزدیک کَچیکو خانَادى بٌ ٍ برداشتو قدم شام نیز سهت بٌ
 .نشستو کنارش آرٍم ٍ

 

 ٍ فرداشب راجب بابا ٍ نانان بارید، نهی خَشحالی يیچکس صَرت از. شد سرٍ سکَت تَ شام
 ٍ بشو نرغا قاطی قرارى فردا از کٌ ذاشت نهی سرم بٌ سر شایان کردن، نهی صحبت يا نًهَن

 .بَد زنندى ٍ تلخ چیز يهٌ چقـــــدر

 يزار ذينهَن تَ ٍ ظرفهَن بٌ بَدیو خیرى نفرنَن چًار ير. نرفت پایین يیچکدٍنهَن گلَی از غذا
 نی نتنفر خَدم از بیشتر نَندم، نی کنارشَن بیشتر کٌ ای دقیقٌ ير با نن ٍ چرخید نی چیز یک ٍ

 .کردم تقدیهشَن رٍ بد حال این کٌ شدم

 .شدم بلند جا از ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .شد جلب نن بٌ يو بقیٌ تَجٌ سرانیک، رٍی صندلی شدن کشیدى صدای با

 :زدم لب نانان بٌ رٍ

 .نانان نرسی_ 

 :پرسید اخو با ٍ انداخت بَد نخَردى دست تقریبا کٌ ظرفو بٌ نگايی بابا

 کجا؟_ 

 :کردم زنزنٌ ٍ کردم تر زبَن با رٍ لبو

 .اتاقو تَ رم نی. بابا سیرم_ 
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 :گفت ٍ شد کَرتر اخهاش گرى

 !!نخَردی چیزی کٌ تَ_ 

 با. کنو پنًَن تَنستو نهی رٍ لبو رٍی تلخ لبخند. شدم خیرى چشهاش بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 :گفتو لبخند يهَن

 .بابا سیرم سیر  . خَردم غصٌ بخَاد دلت تا. بابا خَردم_ 

 تَ برن جانیٌ چند برای کٌ بَد سنگین حرفو اٍنقدری. نشد ایجاد يیچکدٍنشَن صَرت تَ تغییری
 شَک

 .رسَندم اتاق بٌ رٍ خَدم تند ٍ کردم استفادى فرصت این از ننو

 رٍشنایی تَ خَاست نهی دلو. کنو رٍشن رٍ برقا خَاست نهی دلو. دادم تکیٌ در بٌ ٍ شدم اتاق ٍارد
 .بریزم اشک نَر

 .ببینن رٍ اشکام يا نَرچٌ خَاست نهی دلو

 ...خَاست نهی دلو

 .ایستادم رٍش بٌ رٍ ٍ برداشتو قدم سهتش بٌ. افتاد آینٌ بٌ نگايو

 صَرتو. کردم دراز خَدم تصَیر سهت رٍ دستو آینٌ، بٌ رسیدن با. بَد کردى رٍشن رٍ اتاق نًتاب نَر
 .بَد پریدى رنگ

 .کشیدنش يام گَنٌ بٌ ٍ کردم دراز گَنٌ رژ سهت رٍ دستو حرص با

 اشکایی تا کشیدم عهیقی نفس. نالیدم لبام بٌ ٍ کشیدم بیرٍن تَالتو نیز کشَ تٌ از رٍ قرنزم لب رژ
 خَش دلو کٌ ای نَقع يهَن درست. خَدم بٌ زدم لبخند. نریزى صَرتو رٍ زد نی نَج چشهام تَ کٌ
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 از لبو خط کنار ٍ غلطید چشهو گَشٌ از اشکی قطرى کنو، حفظ صَرتو رٍی رٍ نقابو تَنستو کٌ بَد
 .د ایستا حرکت

 ...صَری حتی شد؟ نهی خَب چیز يیچ چرا. لرزید يام چَنٌ

 

 ••• سپًر# •••

 

 

 .رٍم بٌ رٍ تصَیر بٌ بَدم خیرى

 .قشنگش لبخند بٌ درشتش، چشهای بٌ

 رٍز صبح ٍ برم خَاب بٌ تختو رٍی بٌ رٍ دیَار رٍی عکسش دیدن با اینکٌ. بَد نن شب ير کار این
 .کنو باز چشو اش دٍبارى دیدن ذٍق بٌ بعد،

 ٍ گرفتن نی کام لبام از دیگری از پس یکی دیشب از کٌ سیگاريایی دٍد از بَد پر. دٍد از بَد پر اتاق
 ...نن

 .نیَند چشهو بٌ خَاب دیشب کل

 رٍ چشهام. انداخت نی شهارى بٌ رٍ نفسو شٌ نی الشخَر اٍن سًو دخترکَچَلَم انشب اینکٌ فکر
 .بشو لرزششَن نانع تا فشردم يو بٌ نحکو
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 انیرعلی بٌ تَنستٌ چطَر یگانٌ پرسیدم نی خَدم از ندام. خَرد نی ٍٍل ذينو تَی چیزایی یٌ
 ننتظر داری انتظار"  گفتو نی ٍ دادم نی رٍ خَدم جَاب خَدم بعد، ای جانیٌ ٍ بدى نحبت جَاب
 ! "سَدایی؟ با کنٌ نی فکر کٌ بهَنٌ تَیی

 رٍ نن خیانت خَدش خیال بٌ. دادم نی حق بًش بیشتر کردم نی فکر راجبش بیشتر ٍقتی خب،
 .بَدم شدى سرگرم باياش کَتايی ندت برای کٌ دید نی عَضی پسر یٌ رٍ نن ٍ بَد دیدى چشو بٌ

 .گرفت جَن چشهو جلَی لعنتی رٍز اٍن ٍ فشردم يو بٌ رٍ چشهام

 کهک خاتَن دستَر اجرای تَی نن بٌ انا شد پیدا کجا از عَضی سَدای اٍن کلٌ ٍ سر دٍنو نهی
 .کرد

 سَدا؛ آخ

 دیدم، نی اگر کٌ ندیدنش دیگٌ بعد بٌ رٍز اٍن از. پیچید نی يو بٌ ام نعدى تهام اسهشو با حتی
 نی رٍ جَنش بَد، بیهارستان يای تخت نًهَن کٌ رٍزی چند اٍن ٍ یگانٌ يای اشک تهام تالفی بٌ

 .گرفتو

 .کردم نگاى خَدم بٌ بیرٍن از ٍ کردم نشت رٍ دستام

 ناجرای انا گذاشتو کنار رٍ عشقو پیرزن، یٌ تًدید خاطر بٌ کٌ شدم نی دیدى ضعیف پسر یٌ نن
 .نبَد این اصلی

 .نکنٌ عهلی رٍ تًدیداش خاتَن تا رفتو نن. گذشتو ازش کٌ بَد یگانٌ خَد جَن بخاطر نن

 

 .کردم نزدیک لبو بٌ ٍ برداشتو سیگاری

 .شد بلند گَشیو زنگ لبو، بٌ سیگار رسیدن نحض بٌ
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 رفتار چطَر بپَشو، چی کٌ. کنٌ گَشزد بًو انشب بخاطر تا زدى زنگ. باشٌ نانان دادم نی احتهال
 ...ٍ برم کی کنو،

 رٍ گَشی بیخیال سپیرا شهارى دیدن با. دٍختو چشو اش صفحٌ بٌ ٍ کردم بلند رٍ گَشی کالفٌ
 .دادم ادانٌ کشیدنو سیگار بٌ ٍ کنار انداختو

 .دٍنستن نهی رٍ دردم کٌ بابا ٍ نانان. بَدم آٍردى پناى خَدم خَنٌ بٌ کٌ بَد رٍزی چند

 نن؟ دل از فًهیدن نی چی اٍنا

 تحت یگانٌ فایدى؟ چٌ انا زدم نی فریاد کردم، نی نست کشیدم، نی سیگار. بَدم تر راحت اینجا
 .کَتاى ای جانیٌ برای حتی. خاطرم از شد نهی پاک شرایطی يیچ

 

 .کردم ٍصل رٍ تهاس ٍ کردم بلند رٍ گَشی داغَن اعصابی با گَشی، دٍبارى زنگ با

 :گفتو داری خش صدای با

 خَای؟ نی چی سپیرا؟ چیٌ_ 

 :زد لب جانیٌ چند از بعد

 .داداش سالم_ 

 .کنو آرٍم رٍ لحنو کردم سعی ٍ کشیدم چشهام بٌ دستی

 شدى؟ چی. سالم_ 

 یگانٌ پیش. آرایشگايو_ 

 .نشد خارج دينو از صدایی انا کردم باز لب بار چند
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 لحظٌ؟ اٍن گفتو نی باید چی

 :گفت دید رٍ سکَتو ٍقتی

 بکنو؟ خَايشی یٌ ازت شٌ نی_ 

 :زدم لب حَصلٌ بی

 .ندارم حَصلٌ کن قطع. شٌ نهی نٌ_ 

 :گفت تر آرٍم ٍ کرد نظلَم رٍ صداش

 !ازت کنو نی خَايش سپًر؟_ 

 :گفتو ٍ کشیدم گردنو بٌ دستی

 .کارتَ بگَ_ 

ن با ن ن   :گفت ن 

 آرایشگاى؟ بیاریشَن برام شٌ نی. خَنٌ تَ گذاشتو جا کفشانَ... نن_ 

 

 :غریدم عصبی ٍ فشردم يو بٌ رٍ دندٍنام

 دست کنو؟ تقدیهت دستی دٍ بیارم تًشو بگردم کفشت دنبال خَنٌ، برم پاشو ای؟ دیٍَنٌ_ 
 ننَ؟ انداختی

 :گفت تند

 خَايش. بردارم کفشانَ تا خَنٌ برگردم تَنو نهی ننو. نیستن خَنٌ بابا ٍ نانان سپًر ببین. نٌ نٌ_ 
 .سپًر کنو نی
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 .رسید گَشو بٌ خط پشت از صدایی کٌ کنو نخالفت يو باز خَاستو ٍ فشردم يو بٌ رٍ دندٍنام

 عرٍسی؟ تَ بیارى دٍٍم چطَر انشب بیچارى داناد اٍن عزیزدلو، شدی عرٍسی چٌ. بٌ بٌ_ 

 .کرد عَض رٍ نظرم خط ٍر اٍن از آرایشگر صدای

 ...نن ٍ شد دیگٌ یکی عرٍس سادگی بٌ شد، عرٍس نن عشق

 .دیدنش برای کشید پر دلو

 سپًر؟ الَ؟_ 

 :گفتو بعد ٍ بشٌ صاف گلَم تا کشیدم عهیقی نفس. اٍندم خَدم بٌ

 خَایش؟ نی ساعتی چٌ. برات یارنش نی خَنٌ رم نی. باشٌ_ 

 :گفت تند تند ٍ فرستاد بَس برام گَشی پشت از

 دیگٌ ساعت یک تا نا ظًرى سٌ ساعت کٌ االن ببین،. داداشی عاشقتو. سپًر بگردم دٍرت الًی_ 
 .شو نی نهنَنت برسَنی بًو کفشانَ اٍنهَقع تا بتَنی اگر. شٌ نی تهَم کارنَن

 .کردم قطع رٍ تهاس ٍ گفتو ای باشٌ

 .بَدم بر از رٍ انرٍزشَن برنانٌ

 نحضر رفتن نی اٍل

 فیلو ٍ عکس برای باغ رفتن نی بعدش

 .خاتَن خَنٌ رفتن نی جشن برگزاری برای يو بعدش

 از يو در يای اخو با ٍ پاشیدم صَرتو بٌ آب کهی. رفتو بًداشتی سرٍیس سهت بٌ ٍ شدم بلند
 :گفتو ٍ کردم تر زبَن با رٍ لبام. شدم خیرى خَدم بٌ آینٌ
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 نرد؟ چتٌ. باش آرٍم_ 

 حرکت یٌ با ٍ رفتو تیشرتو سهت بٌ. شدم خارج سرٍیس از ٍ گذاشتو قلبو رٍی رٍ دستو
 .پَشیدنش

 .انداختو سرتاپام بٌ نگايی آینٌ از

 ریش زیر سفیدم پَست. بَد يهرنگ بَدم دادى باال آرنج تا رٍ آستینش کٌ تیشرتی با نشکیو شلَار
 .بَد ریختٌ بًو نَيام ٍ بَد شدى پنًَن بلندم

 .رٍندم بابا خَنٌ سهت بٌ سرعت با ٍ شدم خارج خَنٌ از بکشو نَيام بٌ دستی اینکٌ بدٍن

 .کهدشٌ داخل رنگ، بنفش جعبٌ یٌ تَ کفشاش گفت. گرفتو تهاس سپیرا با رسیدن، نحض بٌ

 .برداشتو قدم کهدش سهت بٌ ٍ شدم اتاقش ٍارد

 بٌ نحکو سرم دادم انجام رٍ کار این سریع خیلی چَن. شدم بلند جعبٌ کردن پیدا با کردنَ بازش
 .زنین رٍ افتاد قفسٌ رٍی ٍسایالی از تا چند ٍ خَرد کهدش باالیی طبقٌ

 .سرجاش برگردٍنو ٍ کنو جهع رٍ ٍسایال تا نشستو زانَ رٍ عصبی

. افتاد کهد تٌ رنگ نشکی پاکت بٌ نگايو کٌ ببندم رٍ در خَاستو کهدش داخل ٍسایال  گذاشتن با
 .نشست ابرٍيام بین اخهی پاکت، گَشٌ اسهو دیدن با

 .برداشتهش ٍ کردم دراز دست ناخَاستٌ

 .انداختو باال شَنٌ حَصلٌ بی نیاٍردم در سر ازش ٍقتی ٍ کردم رٍ ٍ پشت

 .کنو بازش گفت نی بًو حسی یٌ

 

 .کردم بازش عهیقی نفس با نشستن، از بعد ٍ رفتو تخت سهت بٌ
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 .خَندن بٌ کردم شرٍع دستپاچٌ ٍ تپیدن تند بٌ کرد شرٍع قلبو یگانٌ، خط دیدن با

 .حرفا اٍن درک از گرفت درد سرم. شد نی ٍارد شَک بًو بیشتر خطش ير خَندن با

 بَد نانٌ آخر يای ،خط این از بیشتر کنٌ، نی راجبو فکری چٌ اٍن اینکٌ از جدا چیزش، يهٌ از جدا
 .برد یادم از رٍ کشیدنو نفس کٌ

 انا بشن زنجیر ای دیگٌ جَر ٍ کنن حرکت کاغذ رٍی کلهات داشتو  انتظار. خَندنش دیگٌ بار چند
 .نحالٌ اتفاق یٌ این کٌ رسیدم نی نتیجٌ این بٌ بیشتر خَندم نی کٌ بار ير

 .سرم تَ اٍند چیز تا چند

 یٌ ببرنش خَدم با بعد ٍ بیرٍن بکشهش شدى کٌ ای بًَنٌ ير با ٍ آرایشگاى جلَی برم اینکٌ اٍل
 .نرسٌ بًش يیچکس دست تا دٍر جای

 دیگٌ، راى کلی ٍ بدم نجات عذاب این از رٍ خَدش ٍ خَدم ٍ بگو بًش رٍ چیز يهٌ ٍ برم اینکٌ دٍم
 .تًدیدش ٍ خاتَن بٌ شد نی ختو يهشَن تٌ انا

 کٌ گفت. کرد تًدید کسو عزیزترین جَن با رٍ نن رٍز اٍن خاتَن. کشید تیر سرم رٍز اٍن یادآٍری با
 .بکشو کنار شدم نجبَر عرضٌ بی آدم یٌ عین درست نن ٍ بشٌ انیرعلی نال باید یگانٌ

 .نیستو عرضٌ بی نن انا... انا

 .شدم بلند نشست سرم تَ کٌ فکری با

 .کردم فکر بعد ساعت چند بٌ ٍ زدم کنار سرم از رٍ چیز يهٌ

 .نشست لبو رٍ لبخند تصَرش از

 .زدم بیرٍن خَنٌ از سپیرا کفشای برداشتن با ٍ جیبو تَی گذاشتو رٍ نانٌ
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 انتظارش بٌ ٍ برسَنو دنیا اٍن بٌ رٍ خَدم یگانٌ از زٍدتر چطَر کٌ بَد این درگیر ذينو راى کل تَ
 .بشینو

 يَا؟ آنپَل سیاينَر؟ ارتفاع؟ از پریدن ناشین؟ جلَی خَدم کردن پرت

 نی خالصو اٍل جانیٌ تَ یا ٍ دارن بازگشت احتهال یا اینا يهٌ. خَرى نهی دردم بٌ يیچکدٍنش. نٌ
 .نکنو تکرار رٍ اشتباياتو بعد، دنیای تَی تا بهیرم درد با باید. بکشو درد باید نن. کنن

 نی کنو قبَل باید. شکستو حاال دٍنستو نی دنیا نرد ترین نحکو رٍ خَدم زندگیو تهام کٌ ننی
 خَدم از رٍ اٍن دادنش، دست از ترس   از نن ٍلی سرنَشتهَن بخَرى رقو ای دیگٌ جَر تَنست
 .کنٌ سپری نشدن خَاستٌ درد   با رٍ ندت این تهام دادم اجازى ٍ رٍندم

 يو، از نا گرفتن با فًهید نی کاش گیرى؛ نی رٍ نفسش نُبرم، یگانٌ از اگر بَد کردى تًدیدم خاتَن
 .زندگیهَن نٌ دارى، ادانٌ کٌ نفسانَنٌ فقط

 

 نرز در سرم ٍ نیسَخت ام نعدى. دادم تکیٌ صندلیو  بٌ رٍ سرم ٍ ایستادم بَد، جلَم کٌ ترافیکی با
 نبَد؟. بَد حقو انا، بَد انفجار

 بٌ رٍ پلکام درد با زادى، اشرف صدای پیچیدن با. کردم رٍشنش ٍ کردم دراز پخش سهت رٍ دستو
 .فشردم يو

 

 حیــف،"

 نبَد باران بجز چیزی چرا عشقت از سًهو را، تَ خَايو نی اینکٌ با
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 حیــف،

 .نبَد آســان ام تنًایی يهٌ این ببیــن، خَايی نی چٌ نن از

 

 کاش، ای ناندی نی ام دیٍَانٌ دل با نن، انکار بی بغض نن، تکرار بی ناى ای

 "کرد طَفانیو ببین نَيایت نَج آرانشو، ساحل خَايشو، تهام ای آى

 

 زخو؟ بٌ پاشیدن نی نهک يهیشٌ يا آينگ چرا. کردم خانَشش حرص با ٍ کردم دراز دست

 .کردم کو رٍ سرعتو آرایشگاى، دیدن با ٍ شدم خالص ترافیک از دقیقٌ چند از بعد

 

 تر ناى يو ناى از آرایشگر، نشت یٌ دست زیر حاال نن کَچَلَی دختر. اٍند نی باال سختی بٌ نفسو
 این؟ از باالتر دردی چٌ. باشو کنارش تَنستو نهی نن ٍ شد نی

 .نبَد رايی انا بشو پیادى خَاست نهی دلو

 تا سپیرا بٌ بزنو زنگ کٌ بَد این اش عاقالنٌ. کندم دل ناشین از سختی بٌ ٍ برداشتو رٍ کفش جعبٌ
 . شد نی نانعو چیزی یٌ انا بگیرتش ازم ٍ بیاد خَدش

 .شدم آرایشگاى نحَطٌ ٍارد

 بٌ رٍ نگايو ٍ کردم بازش. رنگ ای قًَى در یٌ آخر، در ٍ کَتاى رايرٍ یٌ گل، از پر ٍ بزرگ حیاط یٌ
 .برم تَنستو نهی این از باالتر. دٍختو يا پلٌ

 بٌ رٍ اعصابو يو سر پشت يای بَق. گرفتو رٍ سپیرا شهارى ٍ کشیدم بیرٍن جیبو از رٍ گَشیو ناچار
 .نشد دریافت جَابی يو باز ٍ گرفتو تهاس دٍبارى. ریختن نی يو
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 دیدشَن از تا رفتو پلٌ زیر رايرٍ سهت بٌ سریع جٍَن، دختر تا دٍ يای خندى صدای شنیدن با
 .بشو خارج

 .نداشتو دادن انضا ٍ گرفتن عکس حَصلٌ اصال بدم حال   این با

 .گرفتو تهاس سپیرا با سَم بار برای جعبٌ کردن جا بٌ جا با ٍ ایستادم پنجرى کنار

 .پیچید گَشو تَ یگانٌ صدای کٌ جَنش بٌ بزنو غر تا کردم باز لب شد ٍصل کٌ تهاس

 .سالم_ 

 دٍبارى کٌ بگو چیزی کردم باز لب. باشو شنیدى درست کٌ داشتو شک. گذشت سکَت تَ جانیٌ چند
 .شد نانعو صداش

  سپًر؟_ 

 .گرفتو رٍ خَدم جلَی نَقع بٌ انا" سپًر جَن"  بگو تا رسید لبو پشت تا

 :زدم لب ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .سالم_ 

 :دادم ادانٌ آرٍم. باشو عادی کردم سعی

 کجاست؟ سپیرا_ 

 داری؟ چیکارش. دستشَیی رفتٌ_ 

 .آرایشگايو جلَی_ 

 .پیچید گَشو تَ بلندش صدای

 چرا؟ اینجا آرایشگايی؟ جلَی چــی؟_ 
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 :گفتو ٍ کردم تیز زبَن انا اٍند نهی دلو

 .براش بیارم زد زنگ بَد، جانَندى کفشش سپیرا. کنو خراب عرٍسیتَ نیَندم. نترس_ 

 :گفتو جانیٌ چند از بعد. کرد زنزنٌ لب زیر آيانی

 پایین؟ بیای تَنی نی_ 

 چی؟ برای_ 

 دلو. شی نی قبل از تر خَشکل چقدر عرٍس لباس تَ ببینو خَاد نی دلو. ببینهت خَاد نی دلو چَن
 .کردم نی تصَر خَدم کنار رٍ تَ کٌ شبایی یا شدی بًتر االن بدٍنو خَاد نی

 .بَد ای دیگٌ جهلٌ بگو تَنستو کٌ چیزی نیلو، برخالف انا بیارم زبَن بٌ اینارٍ خَاست نی دلو

 :گفتو خشداری صدای با

 .برم باید دارم عجلٌ. بدم تَ تحَیل رٍ سپیرا کفشای خَام نی_ 

 .کردم قطع رٍ تهاس ایستادم، کجا گفتو اینکٌ از بعد ٍ گفت ای باشٌ

 .برنگشتو حال این با. پیچید فضا تَ دارش پاشنٌ يای کفش صدای جانیٌ، چند از بعد

 ٍ برگردم نن ٍ بذارى يام شَنٌ رٍی رٍ دستش عرٍسو عرٍسی، يای فیلو تهام نحل خَاست نی دلو
 .نیست حالیش کٌ شٌ نهی ٍ نشد. ندارى کٌ عقل دلٌ، خب. ببَسهش عشق با

 .نهَندم ننتظر خیلی

 .گذاشت چپو سهت شَنٌ رٍی رٍ دستش ٍ اٍند خیاالتو پای بٌ پا اٍنو انا کردم نهی رٍ فکرش

 .سهتش برگشتو. افتاد شهارى بٌ نفسو کَتاى لهس يهین از
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 بٌ اش شدى رنگ نَيای بَد، شدى برداشتٌ قشنگتری ندل ابرٍياش زد، نی برق سفیدش پَست
 انا بَد گرفتٌ خَدش بٌ رنگی خَش رنگ قشنگش لبای بَد، شدى شینیَن ای العادى فَق حالت

 .داشت غو دنیا یٌ... چشهاش

 .کردم خیانت نن کرد نی فکر اٍن

 خالف دنیا، این تَی دیدارنَن اخرین تَ اگر شد نی چی ٍ نداشتو دٍستش نن کرد نی فکر اٍن
 کردم؟ نی جابت بًش رٍ این

 لب ٍ چشهاش تَ شدم خیرى. کردم نزدیک بًش رٍ خَدم قدم یٌ با ٍ پايام کنار انداختو رٍ جعبٌ
 :زدم

 .دلبر شدی خَشکل خیلی_ 

 .کشیدنش خَدم سهت ٍ کردم حلقٌ دٍرش رٍ دستام بدى، نشَن ٍاکنشی بتَنٌ اینکٌ از قبل

 .بغلو تَ افتاد

 .کردم نخفی گردنش تَ رٍ سرم ٍ کردم استفادى فرصت این از ننو. کرد نهی کاری ٍ بَد شدى شَکٌ

 .نشَندم ریز يای بَسٌ رٍ اش چَنٌ تا گردن از ٍ کشیدم بَ عهیق رٍ تنش عطر

 .کشید عقب آرٍم ٍ اٍند خَدش بٌ باالخرى

 :( شد پر ٍ اٍند در اٍن از پیرٍی بٌ ننو چشهای. بَد اشک از پر لبالب خَشکلش چشهای يو باز

 :گفت درنَندگی با. کنٌ پیدا رٍ کلهات تَنست سختی بٌ ٍ کشید عهیقی نفس

 سپًر؟ کنی نی چیکار_ 

 .کردم نزدیکش خَدم بٌ دٍبارى ٍ کشیدم رٍ دستش

 :گفت ٍ  خندیدم اشک از پر چشهای با چشهاش، بٌ خیرى
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 نیست؟ نعلَم_ 

 :گفت ٍ فشرد ام سینٌ قفسٌ بٌ رٍ دستش

 ...اشتباى خانَنت با ننَ چی؟ یعنی کارا این. نکن اذیتو_ 

 .نشَندم لبش رٍ نحکهی بَسٌ ٍ کردم خو سر

 .ناسید دينش تَ حرف ٍ شد ٍارد بًش ای دیگٌ شَک کارم این با

 .ٍیجش ٍ گیج صَرت بٌ خندیدم

 .دادم اش تکیٌ دیَار بٌ ٍ بردنش پنجرى سهت بٌ

 .کردم رٍ کار این باالخرى، ٍ ببَسهش بار آخرین ٍاسٌ خَاست نی دلو

 کردم خو سهتش رٍ سرم. نشَندم دیَار بٌ سرش کنار رٍ دستام ٍ کردم حبسش دیَار ٍ خَدم بین
 .گرفتو دندٍن بٌ رٍ پایینش لب ٍ

 ننَ حد این تا قبلیهَن يای بَسٌ از کدٍم يیچ. گرفت اٍج قلبو ضربان ٍ افتاد يو رٍ چشهام
 نکردى خراب حد این تا رٍ نن يانَن بَسٌ از يیچکدٍم. نداشت کشش حد این تا. کرد نهی نست
 .بیشتر خیلی. خَاستهش نی بیشتر. بشٌ تهَم يیچَقت خَاست نهی دلو بَسٌ، این انا بَد

 کٌ بکشو عقب رٍ سرم خَاستو. بَد شدى طَالنی آرایشگاى سالن از خرٍجش انا خَاستو نی بیشتر
 .کرد يهرايیو بار این ٍ گرفت قرار سرم پشت دستاش

 .کرد نهی ٍل رٍ لبام انا لرزید نی بغلو تَ

 .چرخید نی سرش تَ تصهیهش ٍ انشب يو اٍن انگار

 .دنیاشٌ این آرانشٌ آخرین آرانش، این کٌ آٍرد بخاطر رٍ این يو اٍن انگار
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 پیشَنیش بَد، نن از تر کَتاى قدش چَن ٍ برداشت لبام از رٍ لباش ناچار نفسس، شدن کو حس با
 .داد تکیٌ ام چَنٌ بٌ رٍ

 .بَسیدم رٍ نَياش ٍ کردم خو رٍ سرم

 .ياش گَنٌ رٍی اشک خط ٍاسٌ نردم نن ٍ  شد خیرى چشهام بٌ ٍ کشید عقب رٍ سرش نکخ با

  ریزى؟ نی اشک عرٍسیش شب عرٍسی کدٍم

 

 .کردم پاک رٍ اش گَنٌ رٍی اشک ٍ آٍردم باال رٍ دستو

 سرخ چشهاش ٍ بینی نَک کٌ جًنو بٌ ریخت، ریهلش کٌ جًنو بٌ شد، خراب آرایشش کٌ جًنو بٌ
 .زیباترینٌ نن برای يو باز اینا، يهٌ با کٌ اینٌ نًو. پخش لبش رژ ٍ شد

 :گفتو ننتظرش چشهای بٌ رٍ آرٍم سرم، کردن خو از بعد ٍ گرفتو دستام بین رٍ نرنش يای گَنٌ

 .خدا از بیشتر حتی يهٌ، از بیشتر. قبل از بیشتر. دارم دٍستت نن_ 

 :گفت سَزٍند نی رٍ دلو کٌ نظلَنیتی با ٍ لرزید اش چَنٌ

 زن ذاشتی نهی داشتی دٍستو اگر. کردی نهی ٍلو داشتی دٍستو اگر. نکن اذیتو بًو، نگَ درٍغ_ 
 ...انیرعلی

 :گفتو اخو با ٍ دادم قرار لبش رٍی رٍ دستو

 .کن تهَنش. يیس_ 

 :گفتو آرٍم. گرفتو فاصلٌ ازش کهی ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .برسٌ آخر بٌ کار نیس قرار. بازیٌ کاغذ یٌ يهش يَم؟. بشی زنش نیست قرار کٌ تَ_ 
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 .نن بٌ زد زل تردید با

 !جان؟ یگانٌ پایینی؟ یگانٌ؟_ 

 .بَسیدم رٍ پیشَنیش ٍ کشیدم عهیقی نفس يا، پلٌ باالی از سپیرا صدای با

 .گرفتو فاصلٌ ازش کهی ببینٌ، رٍ نا ٍ بیاد پایین يا پلٌ از لحظٌ ير بَد نهکن کٌ سپیرا بٌ تَجٌ با

 رٍز اٍن عزیز کٌ ای ترانٌ رفتو، نی عقب عقب کٌ يهَنطَر ٍ دادم تکیٌ دیَار بٌ رٍ راستو دست
 :کردنش زنزنٌ بٌ کردم شرٍع ٍ کردم باز لب ناخَاستٌ. بست نقش سرم تَ بَد خَندى برانَن

 

 اسیرن پنجرى دٍتا سنگی، دیَار یک تَی  "

 نن یکیشَن تَ یکیشَن تنًا، دٍتا خستٌ، دٍتا

 

، سنگ   از دیَار  خارا  سخت   ٍ سرد سنگ   سیاى 

 نا ی خستٌِ   لبای بٌ صدایی، بی قفل   زدى

 

 دیَار سنگینی زیر ب ُجنبیو، کٌ تَنیو نهی

 "دیدار ی قصٌ است قصٌ تَ، ٍ نن عشــق   ی يهٌ

 

 نبَد؟ کار در رسیدنی ٍقتی فایدى چٌ انا اٍند نی جلَ یگانٌ رفتو، نی عقب کٌ قدنی ير برابر در
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 تَ ننَ دستای بین بَدى، فاصلٌ يهیشٌ" 

 تَ ننَ رٍزای ٍ شب گذشتٌ، تلخی يهین با

 

 زیــادى اینو باز انا نیست، نا بین دٍری راى

 بادى نًربَن   دست   تَ، ٍ نن پیَند   تنًا

 

 اسیریو تا يستیو زندى بهَنیو، اسیر باید نا

 "نیریو نی بشیو ريا تا نرگٌ، ريایی نا ٍاسٌ

 

 بٌ نشتی. کرد آزاد رٍ صداش زدن، لب جای بٌ ٍ شد بلندتر يو یگانٌ صدای بعد بٌ تیکٌ این از
 :خَند بايام رٍ آينگ ادانٌ ٍ زد بَد داد تکیٌ بًش رٍ دستش کٌ دیَاری

 

 بهیریو بايو تَ ننَ شٌ، خراب دیَار این کاشکی" 

 بگیریو يهَ دستای دیگٌ، دنیای یک تَی

 

 نباشٌ زاری بی درد   دلًا، تَی اٍنجا شاید

 "نباشٌ دیَاری دیگٌ ياشَن، پنجرى نیَن
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 .ندادیو ادانٌ ٍ بستو چشو در، بٌ نن رسیدن با

 بًهَن بًت با یگانٌ، ٍ نن حال دیدن با انا کنٌ پیدا دید بًهَن کٌ بَد رسیدى ای پلٌ بٌ تازى سپیرا
 .ایستاد جاش سر ٍ شد خیرى

 

 .زدم بیرٍن لعنتی آرایشگاى اٍن از یگانٌ، بٌ آخرم نگاى از بعد ٍ نیاٍردم طاقت این از بیشتر

 .فشردم رٍ گاز پدال کردم، رٍشنش اینکٌ نحض بٌ ٍ شدم سَار ٍ رفتو ناشینو سهت بٌ

 .کردم آزاد رٍ فریادم نن ٍ شد کندى جا از ناشین

 !شدن آرٍم ای ذرى از دریغ انا زدم نی فریاد ٍ کَبیدم نی نشت فرنَن بٌ

 ارادى بی ٍ بَدم بریدى طاقت باشن ریختٌ داغ سرب ام سینٌ قفسٌ تَ کٌ انگار. بَد آتیش درٍنو
 .کشیدم نی فریاد

 .بَدم خستٌ ٍاقعا. بَدم خستٌ

 .شدم پشیهَن انا خَدم خَنٌ برم خَاستو

 .کردم کج یگانٌ آپارتهان سهت بٌ رٍ رايو

 آخر يای دقیقٌ تَنو نی باشٌ، پادری زیر ٍاحدش یدک کلید يو ينَز ٍ باشٌ یار بايام شانس اگر
 .کنو سپری نفساش عطر با رٍ عهرم

 از گذشتن از بعد ٍ کردم پارک فاصلٌ با رٍ ناشین. کردم طی ساعت رب تَی رٍ ساعتٌ نیو نسیر
 .شدم آسانسَر ٍارد البی،

 حرکت با. بشٌ حفظ تعادلو تا گرفتو ایش شیشٌ اتاقک بٌ رٍ دستو کردنش، حرکت نحض بٌ
 .کردم بلند سر ٍ کشیدم عهیقی نفس آسانسَر،
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 شکر ٍ بَد گَشی تَی سرش. بَد نًرداد اسهش نکنو اشتباى اگر. افتاد یگانٌ پسردایی بٌ نگايو
 .نشد نن نتَجٌ خدا

 .نکردم تعجب خیلی پس کنٌ نی سر یگانٌ خَنٌ تَ رٍ ندتی چند کٌ بَدم شنیدى سپیرا از

 کار خیلی رفت نی کجا اینکٌ حدس. شد قفل نرتبش نَيای ٍ نشکی شلَار ٍ کت رٍی نگايو
 .نبَد سختی

 .شدم خارج آسانسَر، ایستادن با ٍ کردم آزاد سختی بٌ رٍ نفسو

 .بَد نن کَچیک بًشت اینجا. دٍختو ٍاحد در بٌ رٍ نگايو

 .کردم بلند رٍ پادری ٍ شدم خو بعد ٍ انداختو بقلی ٍاحديای در بٌ نگايی

 چرخَندنش، قفل تَی اینکٌ از بعد ٍ برداشتو رٍ کلید. نشست لبو رٍ عهیقی لبخند کلید، دیدن با
 .شدم ٍاحدش ٍارد

 .باشٌ نن نفسای آخرین شايد بَد قرار کٌ ای خَنٌ بٌ دٍختو چشو ٍ کشیدم نفس عهیق رٍ يَا

 ٍ رٍش کردم پرت رٍ خَدم. سهتش کردم پرٍاز ٍ افتاد تختش بٌ نگايو. شدم اتاقش ٍارد نکخ با
 ٍ خَابید نی بغلو تَ کٌ يایی شب یاد با ٍ فرستادم يام ریٌ بٌ رٍ عطرش. کشیدم سرم رٍی رٍ پتَ
 .نشست لبو کنج لبخند زدم نی زل نقصش بی صَرت بٌ صبح تا

 دیگٌ ساعت یک بٌ فکر با. پاشیدم نی يو از کَچیک تلنگر یٌ با کٌ اٍنقدری بَدم، شدى ضعیف نن
 نفرت بشٌ نن ی یگانٌ صاحب يو کاغذ تَی حتی دیگٌ یکی اینکٌ از افتاد، نی شهارى بٌ نفسو
 .داشتو

 .کردم آرٍم رٍ خَدم تنش عطر با ٍ کشیدم ای دیگٌ نفس

 .افتاد در کنار يای شیشٌ بٌ نگايو کٌ بَدم خَدم حال تَ دقیقٌ چند دٍنو نهی
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 یٌ ٍ کردم نزدیکش لبام بٌ. کردم باز رٍ درش ٍ کردم بلند رٍ یکیشَن. رفتو سهتشَن بٌ ٍ شدم بلند
 .کشیدم سر نفس

 .نبَد نًو انا. يهینطَر گلَنو سَخت، ام نعدى

 .بپرى سرم از عقل تا خَردم

 .گردنو بٌ بیَفتٌ کبیرى گناى سنگین بار قرارى دیگٌ دقیقٌ چند تا برى یادم تا خَردم

 .شکست بد حس این از بشو ريا آخر يای دقیقٌ تَ تا خَردم

 .فشردم يو رٍ چشو شدنش، تهَم با

 .کرد شدن گرم بٌ شرٍع بدنو ٍ گرفت درد کهی سرم

 .بَد کردى نست نن خَنٌ تَ یگانٌ کٌ افتادم رٍزی یاد

 .نشست لبو کنج تلخی لبخند شیطنتاش ٍ گردش چشهای یاد با

 

 تًدیدای دستاش، ياش، خندى چشهاش، یگانٌ،. پیچید سرم تَ يو با چیز يهٌ شد، داغ سرم
 ...شایان شرنندگی انیرعلی، نانردی سَدا، خباجت خاتَن،

 .کنو عهلی رٍ تصهیهو زٍدتر تا کرد نی تشَیقو قلبو ٍ بَد افتادى کار از نغزم

 .برداشتو قدم آینٌ سهت بٌ ٍ شدم بلند

 .يیستریک ٍ بلند يای خندى بٌ. خندى بٌ شد تبدیل لبخندم ذرى ذرى ٍ زدم پَزخند. خَدم بٌ زدم زل

 سًهو؟ بَد این

 نن؟ زندگی دفتر پایان بَد این

 



 909                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .آینٌ سهت شد نشت دستو ناخَاستٌ نن ٍ يق يق بٌ شد تبدیل يام خندى

 .کنٌ آرٍنو کهی نتَنست يو شکستنش دلخراش صدای ٍ آینٌ بٌ کَبیدم رٍ نشتو

 نچ رٍ عهیق ٍ بردم جلَ دست فکر بی دستو، نچ بٌ کَتايی نگاى با ٍ برداشتو رٍ آینٌ از تیکٌ یٌ
 .کشیدنش دستو

 رٍ صدام لبو، کشیدن دندٍن بٌ با ٍ نکردم باز لب حال این با انداخت شهارى بٌ رٍ نفسو دردش
 .کردم خفٌ

 

 ••• نًرداد# •••

 

 خَدم بٌ آسانسَر داخل آینٌ از تَ کٌ کَتايی نگاى از بعد ٍ کردم بلند گَشیو صفحٌ از رٍ نگايو
 .شدم خارج ازش انداختو،

 .کردم تشَیق درستی تصهیو بٌ رٍ یگانٌ کٌ بَدم خَشحال. بَد انکار غیرقابل لبو رٍی لبخند

 بٌ حتی کٌ سپًر نحل يَسبازی آدم یٌ. کنٌ اشتباى آدم یٌ صرف رٍ زندگیش نداشت حق اٍن
 .نیست انتظار ٍ اشک اینًهٌ الیق شک بی نکردى رحو يو خَدش دخترعهَی

 بٌ رٍز چند این تَ کٌ پایین يای ٍاحد از یکی نیالد، بٌ رٍ ٍ بردم فرٍ شلَارم جیب تَی رٍ دستو
 :زدم لب بَدم شدى نچ باياش خَبی

 پسر؟ چطَری_ 

 :گفت سَالو بٌ تَجٌ بدٍن ٍ دٍخت پام تا سر بٌ رٍ نگايش تردید با

 ری؟ نی کجا_ 
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 چرخید درٍغ بٌ زبَنو پس بگو رٍ راستش تَنستو نهی حقیقتا. گرفت شکل ابرٍيام بین نحَی گرى
 :کردم زنزنٌ ٍ

 چطَر؟. دٍستام از یکی جشن_ 

 :زد لب نکخ با ٍ گفت آيانی

 رفت پیش دقیقٌ چند. دیدم اینجا رٍ رستگار سپًر نکنو اشتباى اگر... راستش. داداش بگذرى خَش_ 
 .دارى کار تَ با کردم فکر. باال

 :گفتو يا آسانسَر بٌ نگايی با ٍ انداختو باال ابرٍ تعجب با

 نطهئنی؟ سپًر؟_ 

 .انداخت باال شَنٌ ٍ کشید دندٍن زیر رٍ لبش

. دارى کار دیگٌ ٍاحديای با شاید. بَد خَدش نیهرخ از ٍلی ندیدم صَرتشَ چَن نٌ، کٌ نطهئن_ 
 .بگذرى خَش. برس جشنت بٌ برٍ. داداش بیخیال

 .گذشتو البی از کَتايی خداحافظی با ٍ دادم تکَن سر

 .شدم سَارش ٍ رفتو ناشین سهت بٌ

 نزدیکی نسبتا فاصلٌ تَ سپًر ناشین دیدن با چشهو کٌ کنو حرکت خَاستو ٍ افتاد ساعت بٌ نگايو
 .نَند جابت اینجا، بٌ

 کار ای دیگٌ شخص با اینکٌ خیال بٌ ٍ گرفتو جدی رٍ نیالد حرف. خَدشٌ ناشین کٌ نداشتو شک
 .رٍندم نحضر سهت بٌ ٍ انداختو حرکت بٌ رٍ ناشین دارى

 پر بیکاری سر از فکرم ٍ دٍختو يا ناشین بٌ رٍ نگايو کالفٌ قرنز، چراغ اٍلین پشت ایستادن با
 .سپًر سهت کشید
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 .برگشتو رٍ رفتٌ راى جلَیی، يای ناشین حرکت با ٍ افتاد شَر بٌ دلو

 دلیلش بٌ بیشتر چی ير انا یگانست خَنٌ تَی االن سپًر کٌ کردم نی احساس انا چرا دٍنو نهی
 .رسیدم نی نتیجٌ بٌ کهتر کردم نی فکر

 .شدم پیادى ٍ کردم پارک رٍ ناشین ساختهَن، بٌ رسیدن با

 

 .بَدن پر دٍشَن ير انا رفتو يا آسانسَر سهت بٌ

 باز رٍ در ٍ کشیدم بیرٍن جیبو از رٍ ٍاحد کلید. رفتو باال نفس یٌ رٍ پلٌ اینًهٌ ٍ نیاٍرد طاقت دلو
 .کردم

 .رفتو يا اتاق سهت بٌ حال این با بَد غرق ظلهت ٍ سکَت تَ خَنٌ

 .نبَد کسی انا انداختو نگاى پذیرایی ٍ نًهان اتاق ٍ آشپزخَنٌ بٌ

 خَاستو ٍ فرستادم لعنت برگردم الکی رٍ راى اینًهٌ بَد شدى باعخ کٌ ای بدبینی این ٍ خَدم بٌ
 .افتاد یگانٌ اتاق باز در بٌ نگايو کٌ برگردم

 .نبَد باز یگانٌ نبَد   در اتاق اٍن در یادنٌ کٌ جایی تا

 دراز تخت رٍی در بٌ پشت کٌ نردی دیدن با ٍ شدم اتاق ٍارد. برداشتو قدم سهت اٍن بٌ تردید با
 .خَرد گرى يو تَ نحکو اخهام بَد کشیدى

 تا کردم باز لب ٍ رفتو تخت سهت بٌ زنین رٍی يای شیشٌ خردى ٍ شکستٌ آینٌ بین از احتیاط با
 .زد خشکو تخت، رٍی خَن دیدن با کٌ بکنو نریض پسر این بار حرف چند
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 دستو نگران. زد نی کبَدی بٌ يو صَرتش رنگ. بَد شدى پَستٌ پَستٌ لباش ٍ بَد بستٌ چشهاش
 دستش نچ رٍی عهیق زخو بٌ چشهو تازى ٍ شد باال بٌ رٍ شل خیلی کٌ گذاشتو بازٍش رٍی رٍ

 .خَرد

. چرخید دستش نچ ٍ صَرتش بین نگايو باز دين با ٍ شدم شکٌ کلهٌ ٍاقعی نعنای بٌ دفعٌ این
 !کردم نهی پیدا کار این برای دلیلی يیچ کردم نی فکر چی ير

 انگشتو زیر نبضش احساس با..گذاشتو گردنش رٍی رٍ دستو ٍ اٍندم خَدم بٌ جانیٌ چند از بعد
 .گرفتو تهاس اٍرژانس با سریع خیلی ٍ کشیدم عهیقی نفس

 نردنک انا کرد باز چشو. کنو يَشیارش کردم سعی صَرتش بٌ ضربٌ چند با ٍ نشستو کنارش
 .شد نی نحَ ندام چشهش

 .کنو رفتار کردم پیدا بًش ندت این تَ کٌ نفرتی گرفتن نظر در بدٍن کردم سعی

 :گفتو ٍ دادم حرکت اش سینٌ قفسٌ رٍی رٍ دستو

 !ببین ننَ کن، باز چشهاتَ سپًر؟ سپًر؟_ 

 .دادم فاصلٌ يو از رٍ پلکاش ٍ بردم چشهاش سهت رٍ دستو. نشد ایجاد تغییری

 .کرد باز چشو آرٍم خیلی کٌ کردم صداش دیگٌ بار

 :گفتو بلندی صدای با يهین برای برى يَش از ذاشتو نی نباید

 .رسٌ نی اٍرژانس االن. دار نگٌ باز رٍ چشهات. آفرین_ 

 :زد لب حال بی

 ی؟...لعنت اٍرژانس... اٍر بٌ زدی زنگ چرا... چ_ 

 :گفتو حرص با ٍ کردم اخو
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 بهیری؟ کٌ زدم نهی زنگ_ 

 :گفت بریدى نفس ٍ نشست لبش رٍی لبخندی

... خَدش این نیست،... نن نال یگانٌ ٍقتی... ٍق. بًشتٌ نحل... نخ... نن برای نرگ... نر_ 
 .عذابٌ

 ...اٍنَقت ٍ بَد کردى ترک رٍ یگانٌ خَدش. کردم نهی درکش

 :گفتو تردید با

 .نیست حالیت نستی گی؟ نی داری چی_ 

 :گفت ٍ خندید درد با

 سًو تا دم...کر ٍلش. نکنٌ اذیتش تَن...خا تا کشیدم... کش دست... یگانٌ از نن... نن حالیهٌ،_ 
 .کنٌ زندگی... سالو ٍ صحیح کنارش... کن ٍ بشٌ الشخَر اٍن

 کردم؟ نی باٍر باید. دٍختو چشو بًش شک با

 .نداشت ٍجَد درٍغ برای دلیلی کردم نی نگاى بًش ای زاٍیٌ ير از

 .انداختو ٍضعیتش بٌ نگايی

 :گفتو بهَنٌ باقی يَشیار اینکٌ برای

 حرف؟ این چی یعنی. بدى تَضیح بزن، حرف_ 

 :گفت ٍ بًو دٍخت چشو

 .نکنی باٍرم ری...دا حق. ننٌ علیٌ بر... چیز يهٌ_ 
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 .چیدم رٍ ذينو ریختٌ بًو پازل ٍ کردم کج لب

 :گفتو ٍ دادم تکیٌ سرش کنار بٌ رٍ دستو آنبَالنس، آژیر شنیدن با

 .باشٌ درست حرفات انیدٍارم_ 

 نداٍم يای ضربٌ کٌ ساختهَن ٍرٍدی در سهت بٌ ٍ شدم بلند بگٌ چیزی بدم نًلت اینکٌ از قبل
 بَد اٍنجا سپًر کٌ اتاقی سهت بٌ رٍ اٍرژانس کادر ٍ کردم باز رٍ در. برداشتو قدم شد نی ٍارد بًش

 .کردم راينهایی

 .زدم بیرٍن خَنٌ از بعد ٍ پرسیدم رٍ کنن ننتقلش بَد قرار کٌ بیهارستانی آدرس

 .بَدم کردى تشَیق انیرعلی با ازدٍاج بٌ رٍ یگانٌ کٌ افتادم شبی یاد

 !بَدم کردى ظلو جفتشَن بٌ نن

 .رٍندم نحضر سهت بٌ سرعت باالترین با ٍ رفتو ناشین سهت بٌ

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 نی سعی عهیق يای نفس با نن ٍ شد نی پر گايی از ير يو ينَز چشهام. بَد زدى یخ دستام
 .ببرم بین از گرفت نی رٍ نفسو راى کٌ بزرگی بغض کردم

 .نبَد خَشحال يیچکس ٍ بَدن يهٌ. دٍختو جهع حضار بٌ رٍ نگايو

 .بَدن ایستادى ازم فاصلٌ با تهنا ٍ سپیرا

 .کرد رد سفید پارچٌ از سَزن کسی نٌ ٍ سابید قند سرنَن باالی کسی نٌ
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 !نبَد سرنَن باال ای پارچٌ کل در اصال

 .دٍنستن نی رٍ این يهٌ اصل در

 حرکت با نٌ ٍ شٌ نی شیرین قند سابیدن با نٌ انیرعلی ٍ  نن زندگی کٌ دٍنستن نی رٍ این يهٌ
 .نشکل بی پارچٌ رٍی سَزن  رٍٍن

 .انیرعلی ٍ خَدم بٌ زدم زل آینٌ از ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .اٍند نهی بًو سپًر از غیر کسی کال یعنی اٍندیو؛ نهی بًو

 .گرفتهش نانان از ٍ کشیدم عهیقی نفس صَرتو، جلَی قرآن گرفتن قرار با

 .کردنش زنزنٌ بٌ کردم شرٍع عهیق، نفس با ٍ کردم بازش آرٍم

  خدا؟ با زدم؟ نی حرف باید

 نَشت؟ بد برام فقط ٍ فقط کٌ خدایی با 

 .کرد جلب رٍ تَجًو الًٌ خالٌ صدای کٌ بَدم خَدم افکار درگیر چقدر دٍنو نهی

 .خَاد نی زیرلفظی خانَم عرٍس_ 

 بازش اینکٌ بدٍن. داد دستو بٌ کَچیکی پاکت اکراى با عهٌ ٍ نشست بقیٌ لب رٍ کَچیکی لبخند
 .نَندم ناجرا ادانٌ ننتظر ٍ قرآن زیر گذاشتهش کنو

 .کرد تکرار رٍ حرفا يهٌ دیگٌ بار عاقد

 .رسید نی گَشو بٌ دٍری فاصلٌ از ٍ سرم تَ بَد شدى گو صداش

 .خریدم گَش بٌ رٍ عاقد حرفای تک بٌ تک ٍ انیرعلی بٌ دٍختو چشو آینٌ از

 ٍکیلو؟ بندى آیا کنو، نی عرض آخر بار برای_ 
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 .بَدن نن ننتظر يهٌ

 .جًنو بٌ ٍرٍد برای بدم بلٌ بَدن ننتظر. بدم ٍکالت اجازى ٍ کنو باز لب بَدن ننتظر

 .شد باز بدی صدای با در گفتن، بلٌ از قبل ای جانیٌ درست ٍ کردم باز لب از لب

 .سپًرى کردم نی فکر. کشیدم باال رٍ نگايو

 .شدى پشیهَن کردم نی فکر

 .نٌ... انا انیرعلی با ازدٍاج از کنٌ ننصرفو تا دنبالو اٍندى کردم نی فکر

 .شد تاریک نگايو ٍ کشیدم عهیقی آى نًرداد دیدن با

 بشی؟ ٍارد چطَر ندادن یاد بًت پسر؟ چتٌ_ 

 .چرخَندم نًرداد رٍی رٍ نگايو بَد دادى قرار خطاب رٍ نًرداد کٌ سًیال عهٌ صدای با

 :گفت نن بٌ رٍ داد تاب يَا تَ بابا برٍ نشَنٌ بٌ رٍ دستش عهٌ بٌ تَجٌ بدٍن.  بَد سراسیهٌ

 ...سپًر... سپًر یگانٌ؟_ 

 

 :گفتو بقیٌ نگاى سنگینی بٌ تَجٌ بدٍن ٍ تردید با

 نًرداد؟ چی سپًر چی؟ سپًر_  

 :گفت بعد ٍ برگردى نفسش تا شد خو زانَ رٍ

 .بیهارستانٌ االنو... ال. کردى خَدکشی... سپًر_ 

 .خندیدم ناخَاستٌ ٍ کردم کج سر بنابراین باشن شنیدى درست کٌ کردم شک. کردم شک گَشام بٌ

 .ناباٍری سر از ای خندى
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 .شد نزدیک بًو قدم چند ٍ کشید عهیقی نفس

 :گفت کالفٌ

 .بیهارستان بردن سپًرٍ... سپًر شنیدی، درست. گو نی راست_ 

 .ایستادم ٍ شدم بلند نهک نو ٍ بًش دٍختو چشو ٍاج ٍ ياج

 .رسید نی نظر بٌ غیرطبیعی برام چیز يهٌ ٍ رفت نی گیج سرم

 بٌ خطاب نگرانی ٍ بلند صدای با ٍ اٍند خَدش بٌ سپیرا باالخرى. بَد شدى سلب ازم تکلو قدرت
 :گفت نًرداد

 نن؟ داداش خَبٌ؟ حالت تَ؟ گی نی چی_ 

 .بابا ٍ عهَ سهت برگشت سپیرا کٌ داد تکَن نحبت نعنی بٌ سری نًرداد

 :پرسید ٍ جلَ اٍند عهَ

 نهکنٌ؟ چطَر چرا؟ آخٌ... آخٌ نطهئنی؟_ 

 .داد تکَن تاسف با سری نًرداد

 .شد نانع خاتَن صدای کٌ بردارم قدم خرٍجی در سهت بٌ خَاستو ٍ کردم نرتب رٍ سرم رٍی شنل

 .فعال بیرٍن برٍ يو تَ پسر، آيای. جات سر بشین یگانٌ؟_ 

 .بًش زدم زل ٍاج ٍ ياج

 !باشٌ؟ تفاٍت بی اینقدر تَنست نی چطَر

 :پرسیدم نًرداد بٌ رٍ خشداری صدای با خاتَن حرف بٌ تَجٌ بی

 بیهارستانٌ؟ کدٍم... کد_ 
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 .زنین بٌ بَدیو شدى نیخ نَن يهٌ انگار انا کرد زنزنٌ رٍ بیهارستان اسو نًرداد

 :گفت گریٌ با ٍ اٍند در شک از زنعهَ باالخرى

 چرا؟ آخٌ... آخٌ نًرداد_ 

 :گفت خاتَن بٌ چشو اشارى با ٍ برد فرٍ شلَارش جیب تَ رٍ دستاش نًرداد

 بٌ. نساعدى ٍضعیتش جریانو در کٌ جایی تا. نباشید يو نگران بپرسید، ایشَن از باید رٍ دلیلش_ 
 .رسیدم نَقع

 :گفت حرص با ٍ خاتَن سهت برگردٍند رٍ سرش زنعهَ

 .خاتَن کنو نی نشخص بعدا رٍ آٍردی نن بچٌ سر بالیی چٌ اینکٌ تکلیف_ 

 :گفت گریٌ با ٍ عهَ سهت برگشت

 يستی؟ چی ننتظر_ 

 .زدن بیرٍن نحضر از شدن آنادى از بعد عهَيو ٍ سپیرا ٍ کنٌ آرٍنش تا رفت زنعهَ سهت نانان

 .بَدم گر نظارى فقط انا کشید نی پر داشت دلو

 عهٌ حتی. اینا سًیال عهٌ ٍ خاتَن ٍ بَدیو نَندى نا فقط حاال. شد خالی کهی نحضر اٍنا رفتن با
 جنبَندیو؟ نهی دست نا علتی چٌ بٌ دٍنو نهی نن ٍ بَد رفتٌ يو سهانٌ

 :گفت دقیقٌ چند از بعد خاتَن

 برسیو کاريا بقیٌ بٌ تا کنید جاری رٍ عقد خب،_ 

 :غریدم گریٌ با. شدم خیرى صَرتش بٌ نفرت با ٍ کردم بلند سر بًت با
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 فکر نا عقد بٌ شها اٍنَقت بیهارستانٌ تخت رٍی تَن نَى ؟ باشید سنگدل اینقدر تَنید نی چطَر_ 
 کنید؟ نی

 :گفتو بابا بٌ رٍ ٍ چرخیدم کٌ بگٌ چیزی خَاست ٍ کرد اخو

 برم؟ تنًا خَدم یا بیهارستان یاید نی بايام شها_ 

 :پرسید دست بٌ دفتر عاقد

 چیٌ؟ تکلیف_ 

 :گقتو حرص با ٍ سهتش برگشتو

 .آقا خَردى بًو عقد نیست؟ نشخص تکلیف؟_ 

 کنارم از ٍ کرد اشارى در بٌ کٌ کنو تکرار رٍ سَالو دٍبارى خَاستو ٍ بابا سهت برگشتو عصبی حالت با
 .گذشت

 .زدیو بیرٍن نحضر از خاتَن ٍ عهٌ بٌ تَجٌ بدٍن ٍ دٍیدیو دنبالش يو نانان ٍ نن

 .نکردم فکر سپًر جز چیزی بٌ لحظٌ اٍن

 نی رٍ چیز يهٌ بَد، درست سپیرا حرفای يهٌ کٌ دٍنو نی نداشت، دٍستو انیرعلی کٌ دٍنو نی
 .سَخت گذاشتٌ تنًاش عقد سفرى سر عرٍسش کٌ دانادی برای دلو نَضَع، این بٌ تَجٌ با ٍ دٍنو

 .ریختو اشک رٍ بیهارستان تا نحضر راى کل

 .نبَد نًو يیچی دیگٌ. ببرن بَیی سپًر بٌ حسو از بابا ٍ نانان نبَد نًو دیگٌ

 .سالنتیش ٍ سپًر جز نبَد نًو يیچی

 کردى؟ کارٍ این چرا آخٌ. چرخید نی سرم تَ زدم نی بًش کٌ حرفایی ندام
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 ٍرٍدی سهت بٌ عرٍس لباس يهَن با ٍ شدم پیادى بابا ٍ نانان بٌ تَجٌ بدٍن ناشین ایستادن با
 .نبَد نًو انا دٍختن نی چشو بًو تعجب با رٍ لحظاتی دیدنو با يهٌ. دٍیدم بیهارستان

 تَ شکلو ٍ سر این بخاطر باشٌ قرار اگر حتی نبَد نًو ، شد نی ساختٌ کٌ ای حَاشی نبَد نًو
 .بَد سپًر بَد نًو کٌ چیزی تنًا. بشو التصَیر نهنَع عهَنی نحیط

 !رٍ چشهاش کنٌ باز بزنٌ، حرف بکشٌ، نفس باشٌ، اینکٌ

 .کردم پرٍاز سهتشَن بٌ کردن نی گریٌ کٌ زنعهَ ٍ سپیرا دیدن با

 .رفتو بَدن زدى زل داخلش بٌ نًرداد ٍ عهَ کٌ اتاقی سهت بٌ ٍ گذشتو کنارشَن از

 .شدم نیخکَب جام سر افتاد گچش نحل سفید صَرت بٌ کٌ نگايو

 .انسانٌ یٌ نهکن حالت بدترین این ٍ نبَد جاش سر يیچی بَدم، گیج

 .شدم اتاق ٍارد بگیرن رٍ جلَم کردن نی سعی کٌ پرستارا بٌ تَجٌ بی

 

 .شدم اش شدى باندپیچی نچ ٍ سفید صَرت نات تختش، بٌ رسیدن با ٍ رفتو سهتش بٌ

 .سرد خیلی. بَد سرد. کردم لهسش آرٍم ٍ بردم دستاش سهت رٍ دستو

 .کرد رسَخ استخَنو ٍ نغز تا سپیرا ٍ زنعهَ يای گریٌ صدای

 .بَدن درگیر سپیرا با يو شایان ٍ تهنا کنن، آرٍنش داشتن سعی الًام خالٌ ٍ نانان

 نبَد؟ یادش رٍ نن يیچکس چرا ٍ بَدن زدى حلقٌ عهَ دٍر تسها ٍ بابا

 .برگردن دکتر با تا رفتن کنن بیرٍنو نشدن نَفق کٌ پرستاريا
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 .ٍحشتناک کابَس یٌ. کابَس یٌ. بَد خَاب یٌ نحل چیز يهٌ

 .کرد نی دیٍَنو يو بیاد سرش بالیی نهکنٌ اینکٌ بٌ فکر حتی

 :نالیدم کنو نگاى سرم پشت بٌ اینکٌ بدٍن در، شدن باز با

 .باشو پیشش باید نن... نن. بذارید تنًام خدا رٍ تَ_ 

 .باش پیشش_ 

 .سهتش برگشتو بغض با نًرداد، صدای تشخیص با

 :زدم لب ٍ کردم بَد افتادى تخت رٍ کٌ سپًر بٌ ای اشارى

 برسٌ؟ اینجا بٌ تًش تا بیرٍن انداخت زندگیش از ننَ... نن حالش؟ اینٌ چرا_ 

 .نشَند زٍر بٌ ٍ برد تخت کنار صندلی سهت رٍ نن ٍ گفت ای کالفٌ نَچ نًرداد

 :گفت ٍ شد خو زانَ رٍی جلَم يو خَدش

 .رسیدم نَقع بٌ کٌ گفتو. خَبٌ حالش سپًر. االن باش آرٍم یگانٌ؟_ 

 :برچیدم لب ٍ سهتش برگردٍندم رٍ خیسو صَرت

 تخت رٍی االن نن سپًر   چرا پس رسیدی نَقع بٌ اگر رسیدی؟ نَقع بٌ کجا رسیدی؟ کجا_ 
 رسیدن؟ نَقع بٌ اینٌ بیهارستانٌ؟

 .نگفت چیزی ٍ بست چشو

 :گفتو افسَس با ٍ دادم حرکت دستش رٍی باند رٍی رٍ دستام

 !حالشَ ببین حاال ٍلی نیاٍرد ابرٍ بٌ خو نن کنار_ 

 :کردم باز لب جَاب بٌ رسیدن انید بٌ ٍ نًرداد سهت برگشتو
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 کردى؟ خَدکشی چرا دٍنی نی...  نی_ 

 :گفت ٍ زد پَزخند

 کنی؟ نی چیکار تَ، خاطر بٌ بگو اگر_ 

 .تلخ خندیدم؛

 :گفتو ٍار زنزنٌ

 .نساز رٍیا برام دٍنی نهی اگر خَاستو، رٍ حقیقت ازت نن_ 

 :گفت ٍ انداخت باال شَنٌ

 .گفتو رٍ حقیقت کن فکر_ 

 :گفتو حرص با ٍ سهتش چرخَندم سر

 نن خَدش اٍن بکنٌ؟ کاری چنین نن خاطر بٌ باید سپًر چرا گی؟ نی چی نعلَنٌ شدی؟ دیٍَنٌ_ 
 !نسخرست کردى؟ خَدکشی بٌ اقدام آٍردنو دست بٌ برای بعد ٍ زد پس رٍ

 :زد لب ٍ پَشَند رٍ صَرتش

 .نیست نسخرى اصال بشی، باخبر ناجرا کل از اگر_ 

 آٍردم؟ نهی در سر چرا. بًش زدم زل گیج ٍ کردم کج سر

 

 ••• سپًر# •••

 

 .بزنو حرفی یا ٍ بخَرم تکَن تَنستو نهی انا شنیدم نی رٍ اطرافو صدای کٌ بَد ساعتی چند
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 رٍ ای دقیقٌ چند جَنو بی نفسای ٍ بستٌ چشهای با ٍ کنارم بَدن اٍندى يهٌ سپیرا، ٍ بابا ٍ نانان
 .نبَد. نٌ باشٌ، باید کٌ اٍنی انا گذرٍندن

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 .کشیدم صَرتش رٍی کَچیک پنجرى پشت از رٍ دستام

 شدى شرنندى کرد تعریف برام رٍ چیز يهٌ نًرداد اینکٌ از بعد. سهتش برم کٌ رفت نهی دلو ٍ دست
 ذينو تَ ازش چیزی ٍ فرٍختو رٍ بَدم شناختٌ کٌ سپًری اینکٌ برای بَدم شدى شرنندى. بَدم

 .خَاستن نی بقیٌ کٌ ساختو

 کردم؟ چیکار نن انا نکرد، خیانت بَد، عاشقو نکرد، ٍلو داشت، دٍستو اٍن

 يو تَانش آخرین از اٍن. لرزید نی بدنو ٍ تن شدم تنًا خاتَن خَنٌ تَ سپًر با کٌ شبی یادآٍری با
 کردم؟ چیکار نن انا کنٌ ننصرف تصهیهو از رٍ نن تا کرد استفادى

 ٍ زد رٍم بٌ لبخندی. دٍختو چشو زنعهَ بٌ ٍ کردم بلند رٍ سرم نشست، يام شَنٌ رٍی کٌ دستی با
 :گفت

 .بشین یکو بیا. عزیزم شدی خستٌ_ 

 .رفتو يا نیهکت سهت بٌ سپًر، بٌ نگايی نیو با ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .دادم تکیٌ ياش شَنٌ بٌ رٍ سرم ٍ نشستو زنعهَ کنار

 :کردم زنزنٌ آرٍم

 زنعهَ؟_ 
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 :زد لب کرد نی نزدیک دينو بٌ رٍ اٍن کٌ يهَنطَر ٍ کرد فرٍ دستش تَی ابهیَى پاکت تَی رٍ نی

 جانو؟_ 

 :گفتو بغض با ٍ گذاشتو يو رٍ چشو

 شٌ؟ نی خَب حالش نظرت بٌ_ 

 :گفت ٍ فشرد دستش تَ نحکو رٍ دستام

 کنٌ نی باز رٍ چشهاش شدى کٌ يو تَ خاطر بٌ. شٌ نی خَب حالش کٌ نعلَنٌ ؟ حرفیٌ چٌ این_ 
 .قشنگو دختر

 :کردم زنزنٌ شدن نی رٍٍن چشهو گَشٌ از کٌ اشکایی بٌ تَجٌ بی

 .گذشتٌ يفتٌ یٌ زنعهَ؟ ک ی آخٌ_ 

 :گفت ٍ پاشید رٍم بٌ لبخندی

 .شٌ نی حل چیز يهٌ. باشٌ خدا بٌ انیدت_ 

 .برگردٍندم رٍ ٍ برچیدم لب

 کنو؟ آرٍم رٍ دلو تَنستو نهی چرا

 .بشَرم رٍ صَرتو ٍ دست برم کرد ٍادارم ٍ گفت  نَچی زنو نهی دست ام ابهیَى بٌ دید ٍقتی

 .رفتو سرٍیس سهت بٌ اجبار بٌ ٍ شدم بلند

 .کردم فکر قبل يفتٌ بٌ داشتو برنی قدم کٌ يهَنطَر

 .داشتن خبر نا ناجرای از خانَادى کل دیگٌ حاال
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 اٍندنش، يَش بٌ از بعد گفتٌ ٍ کردى چیکار سپًر ٍ نن با کٌ کرد اعتراف يهٌ جلَی خاتَن
 .رسَنٌ نی يو بٌ رٍ نا خَدش

 ازم تًش، ٍ سر بی يای حسادت از پشیهَن سپًر، دیدن با ٍ بیهارستان اٍند شب يهَن انیرعلی
 .رفت ایران از يهیشٌ برای حاللیت طلب از بعد ٍ خَاست نعذرت

 .نشد خبری يو سَدا از

 زندگی دنبال برن يو تًش ٍ سپًر، ٍ نن زندگی بٌ بزنن گند تا بَدن اٍندى فقط يهٌ انگار
 .خَدشَن

 

 ... ٍ بیهارستان تخت رٍ بندازن رٍ سپًرم بَدن اٍندى بگیرن، رٍ خَبهَن رٍزای بَدن اٍندى

 .زدم زل خَدم بٌ آینٌ از ٍ پاشیدم صَرتو بٌ آب نشت یٌ

 از رٍ نن ترکیب، این ٍ نشکی شلَار ٍ نانتَ با بَد سرم رٍ رنگی طَسی شال. بَد پریدى رنگ صَرتو
 .داد نی نشَن تر خستٌ بَدم کٌ اٍنی

 ٍ سپًر خَدکشی خبر يرچند، دارم، بدحال نریض کٌ شد نی نتَجٌ دید نی رٍ نن دٍر از کی ير
 .بَد کردى درست حاشیٌ ٍ بَد پیچیدى يا رسانٌ تَ بهب نحل باالسرش، عرٍس لباس با نن حضَر

 .شدم خارج سرٍیس از رنق بی ٍ کشیدم عهیقی نفس

 . اتاق اٍن در پشت برگردم رفت نهی دلو ٍ دست

 رٍ شًر کٌ سیايی ابرای از نهک نو بارٍن ٍ بَد شب نیو ٍ دٍ ساعت. گرفتو پیش در رٍ خرٍج راى
 . بارید نی بَدن کردى احاطٌ

 . بیهارستان باز فضای تَ رفتو ای نگرانی يیچ بی
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 . نبَد نًو يیچی دیگٌ. نبَد نًو انا شد آب خیس دقیقٌ چند از بعد تنو کل

 . خیابَن گَشٌ يای جدٍل بٌ بردم پناى بَد آٍردى بند رٍ نفسو راى کٌ بغضی شدت از

 .نشستو ٍ کردم بغل رٍ دستام

 زانَيام رٍی رٍ سرم راحت خیال با بنابراین شد نی نن نتَجٌ کسی کهتر تاریک يَای اٍن تَ
 . کردم آزاد رٍ بغضو ٍ گذاشتو

 بٌ تک کردم خالی راحت خیال با نن ٍ شد گو بَد گرفتٌ شدت کٌ بارٍنی صدای تَ بلندم يق يق
 . رٍ دلو يای عقدى تک

 . شدم آرٍم کهی رسید نی گَش بٌ حرکت حال در ناشین از کٌ بلندی صدای با

 . آٍرد نی زبَن بٌ رٍ نن رٍزای این يَای ٍ حال کٌ آينگی. بَد فرزین فرزاد از انتًا بی آينگ

 . نٌ بَد، کردى پررنگ سرم تَ کٌ آينگی انا شد گو خیابَن پیچ تَ سرعت با ناشین اٍن

 . کردن زنزنٌ بٌ کردم شرٍع لرزٍنی صدای با ٍ کردم تر زبَن

 . خَندم بیشتری سَز با ٍ شد پررنگ ذينو تَ ٍضعیتش ٍ سپًر

 دٍتــانَنَ، عشق ٍاسٌ نن بهیرم_ 

 انتًــانَنَ، بی تنًایی ٍاسٌ

 داغـَنَ؟ قلب این کنٌ جهع باید کی

 

 کرد آبو شبٌ یٌ غهت ٍ رفتی تَ

 کرد جَابو تَ بی ننَ دنیا ببین
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 کرد خرابو نردم این حرف رفتی تَ

 

 رفت زندگیـهَن رفتــی تَ

 رفت بــارٍن زیر عاشق ی

 رفت؟ یکیهَن اخر دیدی

 کجــــایی؟

 

 ایـنٌ از بًتر بهیــرم

 سیـنٌ این تَ نَندى غهت

 کجـــــایی؟

 

 زیر زدم بلندی صدای با ٍ پَشَندم صَرتو با رٍ دستو. نداد خَندن اجازى يقو يق این از بیشتر
 .گریٌ

 گشت؟ برنهی چرا

 جدی حد اٍن در نشکلش ٍگرنٌ کنٌ نی نقاٍنت اٍندن يَش بٌ برای خَدش گفتن نی دکترا
 چرا؟... انا نیست

 .کشیدنش بیرٍن لرزٍن دستای با جیبو، تَ گَشیو لرزش با

 .بَد زنعهَ
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 بیش چشهام. بیهارستان تَ برگشتو ٍ کردم پاک رٍ اشکام بدم جَاب اینکٌ بدٍن. شدى نگرانو البد
 .کنو تَجٌ جلب کهتر تا انداختو پایین رٍ سرم يهین برای بَدن قرنز حد از

 دقیقا کٌ کردم فکر این بٌ ٍ بردم فرٍ نانتَم جیب تَ رٍ دستام. برداشتو قدم سپًر اتاق سهت بٌ
 .کنو تجربٌ رٍ بالتکلیفی این باید دیگٌ رٍز چند

 .پرستارا بٌ افتاد چشهو کٌ بگو چیزی تا کردم بلند رٍ سرم خَرد، بًو کٌ ای تنٌ با

 .دٍیدن نی سپًر اتاق سهت بٌ عجلٌ با

 .زنین بٌ شدم نیخ ٍ کرد یخ پايام ٍ دست

 .دادن نهی رٍ ای اجازى چنین بًش انا بشٌ اتاق ٍارد تا کرد نی تقال ٍ کرد نی گریٌ زنعهَ

 .رفتو سهتش بٌ يراسَن کَتايی، نکخ از بعد ٍ شد جهع چشهام تَ اشک

 .کرد گریٌ يای يای ٍ بغلو تَ انداخت رٍ خَدش دیدنو با زنعهَ

 سر باال رفتن عجلٌ اٍن با پرستارا چرا بپرسو کٌ چرخید نهی چیشدى، بپرسو کٌ چرخید نهی زبَنو
 .سپًر

 .بَد جَنو بی يای زنزنٌ شد نی خارج زبَنو از کٌ چیزی تنًا

 .بیرٍن اٍند نعالجش دکتر ٍ شد باز در گذشت عهر یک نحل کٌ ای دقیقٌ چند از بعد

 بٌ دقیقی نگاى ٍ اٍند سهتهَن بٌ خَدش بنابراین. زنعهَ نٌ ٍ برم سهتش بٌ داشتو جَن نن نٌ
 .انداخت صَرتهَن

 :چرخَند زبَن ٍ کشید يو تَ رٍ  اخهاش

  دادن خبر جای بٌ شها اٍنَقت اٍندن، يَش بٌ نریضتَن. باشید خَشحال االن باید گریٌ؟ چرا_ 
 کنید؟ نی گریٌ نشستید بقیٌ بٌ
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 .دٍختو دکتر بٌ رٍ گیجو نگاى ٍ نشَندم صندلی رٍی رٍ زنعهَ

 :گفتو ٍ کردم پیدا رٍ کلهات سختی بٌ

 اٍندى؟ يَش بٌ سپًر یعنی... یعنی... یع_ 

 .داد تکَن سر ٍ کرد نًهَنو لبخندی

 .اٍندن يَش بٌ خدا شکر بلٌ،_ 

 :گفتو ذٍق با. نبَد خَدم دست خَشو حال. زنعهَ سهت برگشتو ٍ خندیدم

 .شکرت خدایا گٌ؟ نی چی شنَی نی زنعهَ زنعهَ؟_ 

 تا دیدنش نی حتها باید. نداشتو طاقت نٌ، نن انا کرد نی شکر ٍ ریخت نی شَق اشک زنعهَ
 .گرفتو نی آرٍم

 :گفتو نلتهسی لحن با ٍ دکتر سهت چرخَندم سر

 ببینهش؟ شٌ نی... نی_ 

 :گفت ٍ نشَند لبش کنج لبخندی

 .رستگار خانَم تَ بری بذاریو تا بدی بًهَن عزیزتَ اٍندن يَش بٌ شیرینی باید اٍل_ 

 :گفتو ٍ کردم پاک رٍ صَرتو رٍی يای اشک

 رٍ بازش چشهای  بذارید فقط دم نی شیرینی بیهارستان کل بٌ اصال. دم نی شیرینی باشٌ باشٌ،_ 
 .ببینو

 :زد لب ٍ داد تکَن باشٌ نشَنٌ بٌ سری

 .بیا سرم پشت_ 

 



 930                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 رفتٌ دکتر کٌ نسیری عجلٌ با بعد ٍ کردم آرٍم رٍ زنعهَ کهی ٍ آٍردم در کیفو از کَچیکی نعدنی آب
 .کردم طی رٍ بَد

 :گفت داخل بٌ اشارى با ٍ داشت نگًو اتاق در پشت

 باشٌ؟. نکن يو زاری ٍ گریٌ. نکنی اذیتش بًترى. خَابیدى_ 

 

 :زدم لب ٍ دادم تکَن سری

 برم؟. باشٌ باشٌ_ 

 :گفت ٍ کرد نًهَنو لبخندی

 .بفرنایید_ 

 .کردم باز رٍ در ٍ کشیدم عهیقی نفس

 نزدیک تختش بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس بَد ٍصل بًش کهتری يای دستگاى حاال کٌ سپًر دیدن با
 .شدم

 .دٍختو چشو اش سینٌ قفسٌ يهاينگ حرکت بٌ ٍ رسَندم دستاش بٌ رٍ  لرزٍنو دستای

 بنابراین شٌ نهی بیدار حااليا حاال کردى نصرف کٌ دارٍيایی ٍ يا آرانبخش خاطر بٌ دٍنستو نی
 .بَسیدم رٍ لپش عهیق ٍ سهتش شدم خو

 .بَد تنگش خیلی دلو

 .کنو بغلش خَاست نی دلو

 .بزنو حرف باياش خَاست نی دلو
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 نَيام با ٍ حرفام بٌ بسپرى گَش فقط يو اٍن ٍ باشو اسیر بغلش تَ شب تا صبح خَاست نی دلو
 .کنٌ بازی

 رى؟ نی. رى نهی پیش نا نیل باب چیز يهٌ کٌ يهیشٌ خب، انا

 .صَرتش بٌ زدم زل ٍ نشستو کنارش رٍ ای دقیقٌ چند ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .شد نی سلب ازم يو کردنا نگاى يهین حتی فردا از

 .بَدم دلخَر ازش ينَز قلبو تٌ تٌ تٌ راستش،

 .بَد اخیر تلخ   رٍزای   تهام بانی ٍ باعخ اٍن

 نی رقو ای دیگٌ جَر داستان ذاشت نی جریان در رٍ خَدم نن، جانب از گرفتن تصهیو جای بٌ اگر
 .خَرد

 .کهتر کو دست یا ٍ غو ٍ غصٌ يیچ بدٍن شاید

 .کردم لهسشَن آرٍم ٍ بردم بَد شدى يهیشٌ از بلندتر نراتب بٌ حاال کٌ ریشش تٌ سهت رٍ دستام

 .شدم بلند ٍ کشیدم عقب رٍ دستو سریع پلکاش، خفیف تکَن حس با

 سپری اتاقش در پشت رٍ يفتٌ یک این کل نن بدٍنٌ خَاست نهی دلو. ببینٌ رٍ نن خَاستو نهی
 .کردم

 .بیرٍن برم دادم ترجیح انا بَد نشدى رفع دلتنگیو ينَز اینکٌ با

 .زدم بیرٍن اتاق از ٍ گرفتو چشو ازش سختی بٌ

 باشو؟ اش دٍبارى دیدن ننتظر باید کی تا انرٍز از بَد، افتادى تاب ٍ تب بٌ قلبو

 .نشستو کنارش ٍ زنعهَ کنار رفتو
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 تَی کَچیک قرآن لطف از رٍ خَبش حال این نن ٍ بَد شدى پیش دقیقٌ چند از تر آرٍم خیلی
 .دیدم نی دستش

 .کرد نی ادا رٍ کلهاتش لب زیر ٍ بَد دٍختٌ دستش تَی قران بٌ رٍ چشهاش

 .کنارش رفتو ٍ زدم رٍش بٌ ای خستٌ لبخند

 .گذرٍند نظر از رٍ صَرتو لبخند با ٍ کرد بلند رٍ نگايش

 خَشحالی؟_ 

 :گفتو سر دادن تکَن با ٍ زدم پس رٍ بَد شدى جهع چشهام تَی کٌ اشکی

 .خیلی. زنعهَ خیلی_ 

 :گفت خندى با ٍ کرد حلقٌ يام شَنٌ دٍر رٍ دستش

 .کنی صدام ای دیگٌ چیز زنعهَ جای بٌ ٍقتشٌ اٍندى، يَش بٌ سپًرم کٌ حاال_ 

 .نگفتو چیزی ٍ پایین انداختو رٍ سرم خجالت با

 :گفت ٍ بَسید رٍ صَرتو

 یکو برٍ. ببینتت اینطَری نیست خَب. بکش رٍت ٍ سر بٌ دستی یٌ خَنٌ، برٍ پاشَ. نادر پاشَ_ 
 .برگرد ٍ بشَ خَشکل يهیشٌ نحل بشٌ، کو چشهات زیر پف این بخَاب،

 :گفتو ٍ دادم تکَن باشٌ نشَنٌ بٌ سری

 ...فقط. زنعهَ چشو_ 

 :پرسید ٍ نشَند ابرٍياش بین نحَی گرى

 عزیزم؟ چی فقط_ 
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 :گفتو زیر بٌ سر ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .بیهارستان یام نهی دیگٌ نن_ 

 

 :گفت چَن کرد برداشت ای دیگٌ جَر رٍ حرفو

 .عزیزدلو باشٌ آرى؟ دیدنش بیای خَنٌ اٍند کٌ نَقع ير خَای نی_ 

 .بگو بخَام کٌ نداشتو چیزی یعنی. نگفتو چیزی

 .افتاد عهَ ٍ سپیرا بٌ نگايو ٍ کردم بلند رٍ سرم اٍند نی سهت این بٌ کٌ يایی قدم صدای با

 .داشتن نی بر قدم پشتشَن يو تهنا ٍ شایان ٍ نًرداد

 .رسیدن بًهَن سپیرا ٍ عهَ يهٌ از اٍل

 :زد لب ٍ فشرد دستاش تَ رٍ سردم دستای سپیرا

 اٍندى؟ يَش بٌ سپًر کٌ راستٌ چیشدى؟ یگانٌ یگانٌ؟_ 

 .دادم تکَن نحبت نشَنٌ بٌ رٍ سرم ٍ زدم لبخندی

 .بغلش تَ کشید نحکو رٍ نن ٍ شد باز نیشش جانیٌ چند از بعد

 :گفت زیرگَشو ٍ بَسید رٍ صَرتو

 .زنداداش گو نی تبریک. خدارٍشکر_ 

 .شدم جدا ازش ٍ نشَندم لبو رٍ جَنی لبخندبی

 .کردن خَشحالی اظًار ٍ گفتن تبریک زنعهَ ٍ عهَ بٌ شنیدن کٌ خبری از خاطر اطهینان با يو بقیٌ

 .کردم نی غربت احساس شلَغیا، اٍن بین
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 .گرفتو پیش در رٍ خرٍج راى ٍ گذشتو کنارشَن خداحافظی،از ٍ تَجٌ جلب بدٍن

 قدم خیابَن سهت اٍن يای آژانس سهت بٌ خَاستو زیر بٌ سر رسیدم، کٌ بیهارستان خرٍجی بٌ
 .کشید پشت از رٍ دستو کسی کٌ بردارم

 .کردم نگايش ننتظر ٍ نشَندم لبو رٍ ای کَلٌ ٍ کج لبخند نًرداد، دیدن با ٍ برگشتو

 :زد لب ٍ گذرٍند نظر از دقت با رٍ صَرتو

 ری؟ نی کجا_ 

 .گرفتو ازش رٍ نگايو ٍ انداختو باال شَنٌ

 :کردم زنزنٌ حَصلٌ بی

 .خَنٌ_ 

 نهی فکر بری؟ ٍ بذاری اٍندنش يَش بٌ نحض بٌ کٌ نَندی سرش باال رٍ يفتٌ این کل چرا؟_ 
 ببینٌ؟ رٍ تَ خَاد نی دلش ای دیگٌ کس ير از بیشتر اٍن کنی

 :گفتو بدجنسی با ٍ نشَندم لبو کنج پَزخندی

 نن ٍقتی نگٌ پیشو؟ اٍند بیهارستان تخت رٍ افتادم خاطرش بٌ کٌ رٍزی اٍن نگٌ. نیست نًو_ 
 این تا بَدی کجا اٍنهَقع تَ خَد... تَ خَد کنٌ؟ آرٍنو تا اٍند کشید نی پر دیدنش برای دلو

 يان؟ بزنی؟ اٍنو بٌ رٍ زنی نی نن بٌ داری االن کٌ حرفایی

 :گفت آرٍم ٍ کشید گردنش بٌ دستی

 .بدیو حق بًش باید نا. کردم تعریف برات رٍ چیز يهٌ کٌ نن! عزیزم_ 

 :گفتو بلندی صدای با ٍ کشیدم بَد شناٍر تَشَن اشک کٌ چشهام بٌ دستی
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 حق. بگیرى تصهیو نن جای بٌ نداشت حق اٍن باشٌ کٌ يو چی ير نیگی؟ چی. نًرداد کن بس_ 
 فًهی؟ نی. ناجرا اصل از کنٌ فرار ترسَ آدنای نحل نداشت

 :گفت ٍ کرد دراز سهتو باش آرٍم نعنی بٌ  رٍ دستاش

 ...یگانٌ ببین _ 

 .دادم تکَن يَا تَ بابا برٍ نشَنٌ بٌ رٍ دستو ٍ کردم قطع رٍ حرفش

 بسٌ ٍلی، دیٍَنشو عاشقشو، دارم، دٍستش نن. بردار سرم از دست. ببینو خَام نهی. بینو نهی_ 
 .بسٌ. کشید پس پا اٍن ٍ جلَ اٍندم کٌ چقدر ير

 .کشید عقب بٌ رٍ بازٍم دٍبارى کٌ گرفتو فاصلٌ ازش قدنی چند ٍ برگشتو

 :زد لب جدی خیلی ٍ شد نانعو کٌ بگو بًش چیزی کردم باز لب حرص با

 .بیارم رٍ ناشین تا بهَن جا يهین. برسَنهت خَام نی فقط. گو نهی چیزی_ 

 .شد دٍر ازم بگو چیزی بدى نًلت اینکٌ از قبل

 اٍن. بَد درٍغ يهش. بَد درٍغ. کردم نرٍر رٍ سرم تَی حرفای ٍ دٍختو چشو کفشام بٌ زیر بٌ سر
 .يهین. بیاد بَد کافی فقط بَد، باز رٍش بٌ آغَشو اٍند نی سهتو بٌ کٌ نَقعی ير

 

 سَار ٍ کردم باز رٍ در ننتظرش، نگاى بٌ نگايی با ٍ کردم بلند سر نقابلو، درست ناشینی ایستادن با
 .شدم

 .نکرد باز لب از لب ٍ افتاد راى سکَت تَ

 .سپًر فکر تَ رفتو

 .خندى نی ٍ گٌ نی بقیٌ با خرم ٍ خَش ٍ کردى باز رٍ چشهاش االن البد
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 بابات؟ خَنٌ ری نی_ 

 رٍ بابا خَنٌ. بگیرم آرٍم تَنستو نهی خَدم خَنٌ تَ رفتو نی اگر شک بی. کرد نی دیٍَنو تنًایی
 .گفتو بَد ننتظر کٌ نًردادی بٌ رٍ نتیجٌ ٍ دادم ترجیح

 :زد لب طَالنی نکخ از بعد ٍ باالتر برد رٍ سرعتش

 کنی؟ کار چی خَای نی_ 

 .دٍختو بًش رٍ ننتظرم نگاى نشدم ننظَرش نتَجٌ چَن

 :داد ادانٌ قبلیش جهلٌ پیرٍ ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 چیٌ؟ تکلیف. شٌ نی نرخص دیگٌ رٍز چند تا سپًر_ 

 :زدم لب ٍ انداختو باال شَنٌ

 چٌ؟ نن بٌ. شٌ نی کٌ شٌ نی نرخص... خب بدٍنو؟ چٌ نن_ 

 :تَپید ٍ سهتو برگشت حرص با

 براش ٍ نَندی سرش باال يفتٌ یٌ کٌ اٍنی گو نی دارم چی؟ یعنی ای؟ دیٍَنٌ تَ؟ نرگتٌ چٌ_ 
  چٌ؟ نن بٌ گی نی تَ اٍنَقت شٌ، نی نرخص دیگٌ رٍز چند تا ٍ اٍندى يَش بٌ ریختی اشک

 .نگفتو چیزی ٍ پایین انداختو رٍ سرم

 بگٌ؟ تَنست نی چی خب، انا کردم حس رٍ نگايش سنگینی يو دیگٌ بار چند

 .شدم پیادى ناشین از خداحافظی از بعد ٍ کردم تشکر ناشین، ایستادن با

 پرت رٍ شالو ٍ کیف ٍ کشیدم عهیقی نفس باشٌ شدى باز نفسو راى تازى کٌ انگار شدم، کٌ خَنٌ ٍارد
 .زنین رٍ کردم
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 .برد بین از رٍ خَنٌ سکَت بلندم يق يق خَردنو، لیز با يهزنان ٍ دادم تکیٌ ٍرٍدی در بٌ

 نیلی يیچ ٍجَد، این با انا شد نی بیشتر ٍ بیشتر قلبو لعنتی درد ٍ اٍند نی باال سختی بٌ نفسو
 انا بهیرم درد ٍ گریٌ شدت از يهَنجا خَاست نی دلو. دیدم نهی خَدم تَی خَردن تکَن برای
 .طَالنیٌ خیلی خَشبختی تا نن فاصلٌ خب،

 

 ••• سپًر# •••

 

 .نبَد کٌ نبَد ازش خبری انا کنو پیداش تا چرخَندم رٍ نگايو

 ابراز بَدم اٍندى يَش بٌ کٌ ننی ٍاسٌ شیشٌ پشت از ٍ بَدن اٍندى يهٌ ٍ يهٌ بابا، نانان،
 .کردن نی خَشحالی

 .شد نزدیک بًو ٍ پاشید رٍم بٌ لبخندی. دٍختو دکتر بٌ رٍ نگايو در، شدن باز با

 .کرد نی نگاى بًو ذٍق با ٍ داشت ای بانزى صَرت کٌ بَد يهرايش يو جٍَنی پرستار

 چطَری؟ جٍَن، خب_ 

 :زدم لب ٍ انداختو خَدم بٌ باری تاسف نگاى

 .حالو ندارى تعریفی_ 

 :زد لب ٍ رفت يو تَ اخهاش

 در بٌ سالو جَن کَچیک کهای یٌ از تَ چی؟ یعنی کها دٍنی نی پسر؟ تَ گی نی چی. بابا ای_ 
 خَای؟ نی چی دیگٌ. يفتٌ یک از بعد سال، دٍ یا یک از بعد نٌ اٍنو بردی،

 .رفت بعد ٍ کنٌ عَض رٍ سرنو تا سپرد پرستار بٌ نعاینٌ، کهی از بعد يو اٍن ٍ کردم سکَت
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 .شد کارش نشغَل دقت، با ٍ کنارم آٍرد جدیدی سرم پرستار

 ٍاسٌ کٌ رٍ دختری سر تا یگانٌ بَد کجا. گرفت ام خندى گرش عشَى لبخندای ٍ زیرزیرکی يای نگاى از
 کنٌ؟ جدا تنش از ریزى نی عشَى نن

 :زد لب کارش اتهام از بعد يو اٍن ٍ نگفتو چیزی

 ندارید؟ احتیاج چیزی_ 

 :چرخَندم زبَن ٍ دادم تکَن ننفی نشَنٌ بٌ سری

 نهنَن. نٌ_ 

 .کردم صداش کٌ رفت در سهت بٌ ٍ گرفت آرٍنی کنو نی خَايش

 .بًو زد زل رنگش سبز درشت چشهای با ٍ سهتو برگشت ذٍق با

 :گفتو ٍ کردم بَدن گرم نظارى شیشٌ پشت از کٌ افرادی بٌ ای اشارى

 ببینو؟ رٍ کسی تَنو نهی ک ی تا_ 

 

 :گفت ٍ انداخت باال شَنٌ

 .بپرسو دکتر از باید دٍنو، نهی دقیق_ 

 .گرفتو ازش نگاى ٍ دادم تکَن باشٌ نعنی بٌ سری

 .دٍختو چشو آسهَن بٌ پنجرى از ٍ کشیدم عهیقی نفس

 !نشد؟ کٌ چیشد. افتاد دستو نچ بٌ نگايو
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 دیگٌ ساعت چند تا ٍ داد جَاب نن يای اصرار باالخرى. اٍندم يَش بٌ کٌ شٌ نی رٍزی چند
 نن خاطر بٌ عقدشَن کٌ شنیدم نًرداد از فقط ٍ پیشو نیَند یگانٌ ندت این تَ. شو نی نرخص

 .نپرسیدم يو نن ٍ نگفت بیشتری چیز. خَردى بًو

 بَد؟ شدى نعرفت بی اینقدر چرا براش، کشید نی پر داشت دلو

 بٌ حرص با ٍ بَد عصبی. دٍختو سپیرا بٌ ٍ گرفتو پنجرى از رٍ نگايو اتاق، در ناگًانی شدن باز با
 .اٍند نی سهتو

 :زد لب کشید نی بیرٍن دستو از رٍ سرم کٌ يهَنطَر ٍ کشید بیرٍن رٍ لباسام کنارم کهد از

 کنو؟ کهکت یا بپَشی رٍ پیراينت تَنی نی_ 

 :گفتو ٍ دادم تکَن ننفی نشَنٌ بٌ سری

 تَ؟ چتٌ. تَنو نی_ 

 :گفت کهر بٌ دست ٍ پايام رٍ انداخت حرص با رٍ شلَارم

 .بپرس بیشعَر پسرى این از_ 

 :زدم لب ٍ خندیدم رنق بی

 بیشعَر؟ ی پسرى کدٍم_ 

 :گفت ٍ کرد نازک چشهی پشت

 .نًرداد يهین_ 

 :پرسیدم ٍ نشست پیشَنیو رٍ نحَی اخهام

 اینجاست؟ نگٌ_ 
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 !برم نارحتی اگٌ. اینجام. داداش آرى_ 

 :گفتو ٍ دٍختو بَد ایستادى در کنار کٌ نًردادی بٌ رٍ نگايو

 .نشو تَ نزاحو کٌ اٍندن نی بابام ٍ نانان کاش فقط نیستو، ناراحت. نٌ_ 

 :کرد زنزنٌ ٍ زد لبخندی

 نراحهی_ 

 :گفت ٍ کرد کج سر. انداخت بًش ای بانزى نگاى ٍ ایستاد سپیرا کنار. تَ اٍند

 .بپَشَنو داداششَنَ لباس نن بیرٍن برن يا جغجغٌ_ 

 نًرداد سینٌ قفسٌ بٌ نحکو بٌ رٍ دستش تَی گَشی. سهتش برگشت ٍ شد گرد سپیرا چشهای
 :گفت جیغ با ٍ کَبید

 جغجغٌ؟ گفتی نن بٌ باز تَ_ 

 .سپردم گَش کلشَن کل بٌ سکَت تَ ٍ خندیدم

 :گفت ٍ پَشَند دست با رٍ گَشاش اخو با نًرداد

 .تَ دست از رٍز چند این پَکید نغزم سلَالی يهٌ. کن بس نادرت جَن_ 

 بٌ نحکهی لگد با بعد ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو. شد پشیهَن انا بگٌ چیزی کرد باز لب سپیرا
 .شد خارج اتاق از نًرداد، زانَی

 .دٍختو نًرداد دريو اخهای بٌ رٍ نگايو ٍ خندیدم

 .داد تکَن تاسف از سری ٍ کرد بند زانَش بٌ رٍ دستش

 این؟ رفتٌ کی بٌ_ 
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 :گفتو ٍ خندیدم

 .بپیچَنو گَشتَ تَنو نهی نکن فکر يا؛ ازادى دستو یکی اٍن باندى، تَ دستو یٌ فعال_ 

 :گفت شد نی نزدیک تختو بٌ کٌ يهَنطَر. کشید گردنش بٌ دستی ٍ خندید

 .لجٌ بايام خَدش. ندارم کارش بٌ کاری نن سپًر جَن_ 

 از بعد ٍ پَشیدم رٍ لباسو نًرداد کهک با. نگفتو چیزی ٍ دادم تکَن جفتشَن ٍاسٌ تاسف از سری
 .شدیو خارج اتاق از نَندى، باقی پرتای ٍ خرت کردن جهع

 .بیرٍن زدیو بیهارستان از يو با ٍ شد انجام تسَیٌ کاريای

 :گفت نن بٌ خطاب نًرداد

 .یارم نی ناشینَ االن بهَنید يهینجا_ 

 :زد لب سپیرا بٌ اشارى با برگشت، بعد ٍ گرفت فاصلٌ ازنَن قدم چند

 .خیابَن تَ رفت دیدی یًَ. رسٌ نهی عقلش بچس باش، جغجغٌ نَاظب_ 

 نًرداد رفتن با. کرد نی نگاى نًرداد ٍ نن بٌ بًت با يهچنان يو سپیرا ٍ شد بلند نن ی قًقًٌ
 :غرید ٍ گرفت بازٍم از نیشگَنی

 اٍن؟ یا ننی طرف تَ_ 

 :گفتو اخو با ٍ کشیدم بیرٍن انگشتاش بین از رٍ دستو درد با

 بکشو؟ جَرشَ باید نن اٍنَقت گٌ نی بیراى ٍ بد بًت دیگٌ یکی! ٍحشی_ 

 :گفت سینٌ بٌ دست

 .رسو نی اٍنو حساب بٌ_ 
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 :گفتو ٍ کردم نگايش چپ چپ

 .ٍضعَ این کن جهعش سپیرا، یاد نهی خَشو_ 

 باز برام رٍ جلَ در سپیرا. رفتیو سهتش بٌ نًرداد، رسیدن با. نگفت چیزی ٍ انداخت پایین رٍ سرش
 .نشست عقب صندلی رٍ خَدش بعد ٍ کرد

 .کرد حرکت نقصد سهت بٌ آدرس، پرسیدن از بعد نًرداد

 .پیچید ناشین تَ صداش اٍن از بعد ٍ اٍند در صدا بٌ سپیرا گَشی کٌ بَد نگذشتٌ ای دقیقٌ چند

 نانان؟ جانو_ 

...._ 

 جانو؟. يهٌ خَبیو_ 

...._ 

 .ناشینیو تَ. شد نرخص نانان، آرى_ 

...._ 

 نداری؟ کاری. نراقبیو. عزیزم باشٌ_ 

...._ 

 خداحافظ. چشو_ 

 

 :پرسیدم ٍ سهتش برگشتو تهاسش شدن تهَم با

 گفت؟ چی_ 
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 :گفت ٍ باالانداخت شَنٌ

 .اینا ٍ رسیو نی کی ننتظرن، نًهَنا گفت. کجاییو ببینٌ خَاست نی. يیچی_ 

 :زدم لب تعجب با

 نًهَنا؟_ 

 :گفت ٍ داد تکَن نحبت نشَنٌ بٌ سری

 .کردى دعَت رٍ سها عهٌ ٍ خاتَن ٍ اینا زنعهَ نانان. آرى_ 

 ٍ شد پاک لبو رٍ از لبخند سپیرا بعدی حرف با انا برگشتو قبل حالت بٌ لبخند با ٍ گفتو ای خَبٌ
 .داد پیشَنیو رٍی يای اخو بٌ رٍ جاش

 .نیست یگانٌ. سپًر نکن خَش دلتَ_ 

 .افتاد اش گرفتٌ چًرى بٌ نگايو ٍ سهتش برگشتو

 :زدم لب نکخ با

 نیست؟ چرا_ 

 :گفت اخو با ٍ انداخت باال شَنٌ

 .بپرس خَدش از دیدیش کٌ نَقع ير. دٍنو نهی_ 

 .داد ادانٌ رانندگیش بٌ سکَت تَ ٍ انداخت سپیرا بٌ عهیقی نگاى آینٌ از نًرداد

 :گفتو سپیرا بٌ رٍ دٍبارى ٍ انداختو نًرداد بٌ نگايی نیو

 خَبٌ؟ حالش االن؟ کجاست_ 

 .ندارم خبر حالشو از. دیگٌ خَدشَنٌ خَنٌ_ 
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 .زدم زل رٍ بٌ رٍ بٌ ٍ سرجام برگشتو سکَت تَ

 :زدم لب ٍ انداختو نًرداد بٌ نگايی نیو

 بکنو؟ خَايشی یٌ ازت شٌ نی_ 

 :گفت ٍ سهتو برگشت لبخند با

 .یگانٌ پیش برنت نی. باشٌ_ 

 .دٍختو چشو نسیر تغییر بٌ ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .دٍختو اتاقش پنجرى بٌ رٍ نگايو عهَ، خَنٌ بٌ رسیدن با

 .کرد صدام نًرداد کٌ بردارم قدم اف اف سهت بٌ خَاستو ٍ شدم پیادى

 :گفت ٍ گرفت سهتو بٌ رٍ کلیدی دستٌ

 .بَد جانَندى ناشین تَ شایان پرتی حَاس لطف بٌ. تَ برٍ این با بیا،_ 

 .گرفتو ازش رٍ کلید تشکر با ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .کردم باز يو رٍ ٍرٍدی در ٍ گذشتو حیاط از. کردم باز رٍ در

 .بَد کَر ٍ سَت خَنٌ

 

 .ایستادم اتاقش در پشت ٍ رفتو باال طبقٌ سهت بٌ

 .کرد نی عبَر چشهام جلَی از چیز يهٌ ٍ بَد گرفتٌ اٍج قلبو ضربان

 .شدم ٍارد ٍ کردم باز آرٍم رٍ در

 .بَد خَابیدى در بٌ پشت تختش رٍ
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 .برگشت ٍ شد يَشیار کهی تخت تکَن از. نشستو تخت رٍی کنارش ٍ رفتو سهتش بٌ

 .داشتو صَرتش بٌ بًتری دید حاال

 .گذرٍندم نظر از رٍ صَرتش اجزای ٍ دٍختو چشو بًش لبخند با

 .بَد شدى تنگ براش دلو

 ...انا کنو بغلش راحت خیال با ٍ ببَسو رٍ صَرتش بشو، خو خَاست نی دلو

 دست بَد شدى خشک اش گَنٌ رٍی کٌ اشکی خط رٍی ٍ زدم کنار پیشَنیش رٍی از رٍ نَياش
 .کشیدم

 .بَسیدم رٍ لپش ٍ شدم خو نیاٍردم، طاقت

 .کنو نگايش فقط ٍ باشو کنارش کٌ نداشتو طاقت این از بیشتر

 .کرد نتَقفو صداش کٌ بشو خارج اتاق از خَاستو ٍ شدم بلند

 .اٍندی يَش بٌ کٌ خَشحالو_ 

 .بدى برٍزش نداد اجازى دلخَریو انا نشست لبو رٍ لبخندی

 :گفتو سهتش برگردم اینکٌ بدٍن

 !کردی نی ابراز ای دیگٌ جَر رٍ خَشحالیت یادنٌ کٌ جایی تا خَشحالی؟_ 

 :گفت نکخ با

 یادت. کشتیش خَدت. نردى شناختیش نی تَ کٌ ای یگانٌ اٍن اینٌ نشکل انا تَئٌ با حق_ 
 نیست؟

 :تَپیدم بًش ٍ سهتش برگشتو اخو با
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 ...کٌ بَدم نجبَر نن. اعصابو رٍ نرٍ_ 

 :گفت بلندی صدای با ٍ حرفو ٍسط پرید

 بچینی نقشٌ بَدی نجبَر. خَای نهی ننَ بگی بَدی نجبَر. بری بَدی نجبَر. بَدی نجبَر ارى ارى_ 
 عهلی رٍ تًدیدش خاتَن تا بکنی کارارٍ این يهٌ بَدی نجبَر. ببینو دیگٌ یکی لب بٌ لب رٍ تَ کٌ

 برٍ. بری نجبَری يو االن. بَدی نجبَر آرى بَدی، نجبَر. نکنٌ

 داشت؟ خبر ناجرا يهٌ از کجا از اٍن. بًش زدم زل نات

 .رفت نی تند زیادی یکو. بیام خَدم بٌ تا کشید طَل

 .شدم نزدیک بًش قدم بٌ قدم ٍ کشیدم يو تَ رٍ اخهام

 :گفتو اٍلو گام با يهزنان

 .باشٌ بَدى انیرعلی نقشٌ اینا يهٌ زنو نی حدس. نبَد نن تقصیر افتاد رٍز اٍن کٌ اتفاقی اٍال؛_ 

 :دادم ادانٌ دٍنو قدم با يهزنان

 .دٍنی نی رٍ چیز يهٌ دلیل ٍ باخبری ناجرا کل از کٌ خَشحالو دٍنا؛_ 

 :گفتو ٍ سهتش کردم خو رٍ سرم. برداشتو ای دیگٌ قدم ٍ بردم فرٍ شلَارم جیب تَ رٍ سالهو دست

 حتی. بکشو دست ازت کنٌ نجبَرم تَنٌ نهی يیچکسی دیگٌ. برم نیستو نجبَر دیگٌ نن سَنا؛_ 
 .خَدت

 .کرد قدعلو باز حال این با داشتیو کهی خیلی فاصلٌ اینکٌ با

 :گفت بعد ٍ عقب برم کهی تا فشرد ام سینٌ قفسٌ بٌ رٍ دستش
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. نًهٌ برام گفتی بًو کٌ درٍغی. نًهٌ برام دیدم کٌ چیزی نن. بَدى کی نقشٌ نیست نًو برام_ 
 نن قبل نگفتی بًو چرا نکردی؟ رٍ کار این يو تَ چرا نکردم؟ تعریف برات زندگیهَ کل نن نگٌ
 يان؟ بَدی؟ نزدى حرفی سابقیت عشق از چرا بَدى؟ زندگیت تَ کسی

 

 .رسید اینجا بٌ کارنَن کٌ د بَ نن از اشتباى.  داشت حق. کشیدم گردنو بٌ دستی

 گفتو نی بًش رٍ چیز يهٌ بَد شدى شرٍع سَدا نزاحهتای کٌ زنانی کو دست یا اٍل يهَن اگر
 بٌ سر ٍ کردم باز لب حال این با انا کنو خَايی نعذرت بَد سخت. شد نهی ٍخیو حد این تا ٍضع
 :گفتو زیر

 فشاری چٌ دٍنی نهی تَ. چیزٍ يهٌ کنو جبران کٌ اٍندم حاال انا خَام نی نعذرت. باتَئٌ حق_ 
 ...سَدا يای نزاحهت دیگٌ طرف از ٍ خاتَن تًدید طرف یٌ از. بَد نن رٍی

 :گفت حرص با ٍ ام سینٌ قفسٌ بٌ کَبید نحکو رٍ دستش

 .نیارا زبَنت بٌ نن جلَی اٍنَ اسو_ 

 .ببرنش بین از تَنستو نهی جَرى يیچ کٌ نشست لبو رٍ نحَی لبخند

 :گفتو آرٍم ٍ کردم کج سر

 .چشـو_ 

 .رفت اتاقش پنجرى سهت بٌ نن بٌ پشت ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو

 .ایستادم ازش کَتايی فاصلٌ تَ ٍ رفتو سهتش بٌ

 :گفتو گَشش کنار ٍ کردم نزدیک سرش بٌ رٍ سرم

 بگی؟ چیزی خَای نهی_ 

 



 948                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت سهتو برگردى اینکٌ بدٍن ٍ انداخت باال شَنٌ

 بگو؟ چی_ 

 ...ٍلی کردنش بغل ٍاسٌ کشید نی پر دل. دٍختو چشو سرتاپاش بٌ حسرت با

 .چشهام بٌ زد زل ٍ سهتو برگشت دید رٍ سکَتو ٍقتی

 :گفت ٍ داد تکَن چیٌ نشَنٌ بٌ سری

 نگفتو؟ کٌ بگو باید چی_ 

 :گفتو آرٍنی لحن ٍ حسرت با ٍ کردم نزدیک سرش بٌ رٍ سرم

 دنیا با بگَ کن، بَسو کن، بغلو. اینجایی کٌ خَشحالو بگَ عشقو، بَد شدى تنگ برات دلو بگَ_ 
 بدم؟ یاد بًت باید نن يو رٍ اینا. کنو نهی عَضت

 !حرص با. خندید

 :گفت نشست نی کٌ يهَنطَر. رفت تختش سهت بٌ ٍ زد کنار رٍ نن

 کنو؟ راينهاییت یا بلدی رٍ خرٍج راى. ببینی خَاب تَ اینکٌ نگٌ_ 

 .پیچید يو بٌ اخهام ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 :زدم لب ٍ کشیدم نَيام بین دستی

 .خَشحالو خیلی. خَردى بًو نسخرى عقد اٍن کٌ شنیدم نًرداد از_ 

 :گفت بند بی ٍ انداخت باال شَنٌ

 .حالت بٌ خَش_ 

 :گفتو تری غلیظ اخو با ٍ کشیدم دندٍن بٌ رٍ لبو
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 .نا خَنٌ بریو شَ حاضر. رٍ بازی این کن تهَنش_ 

 .چرخید نن بٌ پشت ٍ داد تکَن يَا تَ رٍ دستش

 .حرفو بٌ بدى دل تا باشٌ سرش باال زٍر يهیشٌ نحل باید. نبَد حالیش خَش زبَن اینکٌ نحل

 پرت ٍ کشیدم بیرٍن شلَار ٍ نانتَ دست یٌ ٍ رفتو لباسش کهد سهت بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .تخت رٍ کردم

 .سهتو برگشت

 بیشتر تا دادم تحَیلش لبخندی. شدم نتَجٌ سادگی بٌ برزخیش نگاى از رٍ این. بَد گرفتٌ حرصش
 :زدم لب بعد ٍ بخَرى حرص

 حاضر اگرم حالت، بٌ خَش کٌ شدی حاضر اگر دیگٌ دقیقٌ پنج تا. تَان ٍ نن ننتظر پایین اٍن_ 
 يَم؟. کنو تنت رٍ لباسا تک بٌ تک خَدم شو نی نجبَر چَن. نن حال بٌ خَش نشدی

 :گفتو بًش کَتايی اشارى با ٍ انداختو بَد اتاقش دیَار رٍی کٌ ساعتی بٌ نگايی

 .خانَنو شدى شرٍع حاال يهین از گفتو کٌ ای دقیقٌ پنج_ 

 نتَقفو دارش بغض صدای کٌ بیرٍن برم اتاق از خَاستو. کردم بازش ٍ برداشتو قدم در سهت بٌ
 .کرد

 بعد ٍ اتاقو از يو حاال. ایٌ دیگٌ کس خانَنتٌ کٌ اٍنی. نیستو تَ خانَم نن. خانَنو نگَ نن بٌ_ 
 بٌ ٍ برٍ. بردار سرم از دست. خَام نهی. بیام جایی بايات خَام نهی نن. بیرٍن برٍ خَنٌ این از يو
 کٌ يهَنی پی برٍ يو تَ. خَام نهی رٍ يیچکدٍنتَن دیگٌ نن. بردارن سرم از دست کٌ بگَ يهٌ

 ٍ کردی استفادى نَقعیت از داد دستت خاتَن کٌ ای بًَنٌ با کٌ يهَنی پی برٍ. بَدی خَش کنارش
 .سابقت عشق با کردی دلتنگی رفع

 .بًش زدم زل اخو با ٍ سهتش برگشتو
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 .ایستادم سانتیش چند فاصلٌ تَ ٍ برگشتو رٍ رفتٌ راى

 !بشٌ؟ نفًو زبَن ٍ رحو بی اینقدر بَد کردى ٍقت کی

 :کشیدم عربدى سرش داشتو انتظار خَدم از کٌ ٍلَنی آخرین با. حرفاش از بَد شدى داغ سرم

 نهی خجالت اینجام؟ لعنتی تَ خاطر بٌ فًهی نهی دارم؟ دٍستت فًهی نهی خری؟ کری؟ کَری؟_ 
 چٌ دیگٌ سابق عشق با دلتنگی رفع چی؟ یعنی دیگس یکی خانَنو زنی؟ نی بًو رٍ حرفا این کشی

 کنو؟ تکرار دٍبارى الزنٌ یا فًهیدی. خَام نهی رٍ ای دیگٌ خر يیچ تَ غیر نن کَفتیٌ؟

 

 :کشیدم فریاد بلندی صدای با ٍ اٍردم باال رٍ دستو نچ

 دی نی آزارم چرا کنی؟ نی اذیتو چرا رٍ؟ دنیا این کردم طرد تَ دادن دست از غو از فًهی نهی_ 
 رٍ اینا يهٌ. قبَل خَردم؛ گَى اصال کردم، اشتباى کردم، بد. قبَل ازم؟ دلخَری. قبَل ناراحتی؟ یگانٌ؟
 دیگٌ بار یٌ فقط دیگٌ، بار یٌ قسو، کسهی عزیزترین کٌ خَدت جَن بٌ قسو، خدا بٌ ٍلی دارم، قبَل
 یگانٌ؟. گَشتٌ بزرگت تیکٌ بًو ببندی پرت ٍ چرت

 .گرفتو باال رٍ سرش ٍ کردم پاک رٍ صَرتش يای اشک

 :دادم ادانٌ ٍ زدم زل چشهاش تَ

 بٌ ندارى حق يیچکس. بگیرى جاتَ تَنٌ نهی يیچکس تَ غیر. خَدم خَد خانَم. ننی خانَم تَ_ 
 .بندازى چپ نگاى تَ قلهرٍ

 :گفت بغض با

 نی دیرتر کهی نًرداد اگر... اگر ندارى؟ ٍجَد کٌ چیزی از زنی؟ نی حرف چی از سپًر؟ قلهرٍ کدٍم_ 
 ...ٍ بَدم انیرعلی زن االن نن رسید
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 :گفتو حرص با ٍ فشردم سالهو دست بین رٍ دستش

 خبر بَدی دادى سپیرا بٌ کٌ ای نانٌ اٍن از. داشتو خبر ات احهقانٌ نقشٌ از. نزن الکی حرف_ 
 .نشدم ننو خب شی، نهی خَدم غیر يیچکس سًو گفتی نانٌ اٍن تَ. داشتو

 :گفت ٍ برچید لب

 خَردم اینکٌ برای ٍ دید فرٍشگاى تَ رٍ نن بَدی کنارش تَ کٌ شبی يهَن صبح دخترى اٍن انا_ 
 کنی؟ نی انکارش گی؟ نی چی اینَ. گرفتید قلَى ٍ دل يو با ٍ زد زنگ بًت کنٌ

 .بًش زدم زل نات

 با ٍ کردن اذیتش چجَری ببین!  آٍردن نن ی یگانٌ سر بالیی چٌ عَضی تا دٍ اٍن ببین! نن خدای
 !سَزٍندن رٍ جیگرش درٍغاشَن

 :گفتو آرٍنی لحن با ٍ کردم پاک چندم بار برای رٍ صَرتش رٍی اشکای

 با تنًا ٍ تک خَدم خَنٌ تَ رٍ شبا کل بگو اگر کنی؟ نی باٍر درٍغٌ بگو کنی؟ نی باٍر کنو انکار_ 
 کنی؟ نی باٍر کردم نی سر خیالت

 .صَرتو بٌ زد زل حرف بی ٍ برچید لب

 تَ کشیدنش ٍ بستو چشو چکید صَرتش رٍ کٌ اشکی قطرى با. نظلَنش قیافٌ ٍاسٌ شد آب دلو
 .خَدم بغل

 ٍ بَسیدم رٍ پیشَنیش. کردم حلقٌ دٍرش نحکو رٍ دستام ٍ نشست لبو رٍ رضایت سر از لبخندی
 :گفتو بغض با

 .بَد شدى تنگ برات دلو چقدر_ 
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 گریٌ خاطر بٌ باشو ناراحت دٍنستو نهی نن ٍ شد آغاز آغَشو تَ حرفو این با بلندش يق يق
 .داشتنش دٍست ی دٍبارى حس خاطر بٌ باشو خَشحال یا ٍ ياش

 جیبو از رٍ گَشی سالهو دست با ٍ گرفتو فاصلٌ ازش کهی ناچار بٌ پیچید، اتاق تَ کٌ گَشیو زنگ با
 .کشیدم بیرٍن

 .رسَندم گَشو بٌ رٍ گَشی ٍ کردم نتصل رٍ تهاس. بَد نًرداد

 جانو؟_ 

 ٍ کار بٌ بریو نا بگید بیاید خَاید نهی اگر. گشنگی از نردیو نا بابا کجایید؟ نعلَنٌ سپًر؟_ 
 بیا. آقا کرد کچلو بشٌ؟ چی کٌ ناشین یٌ تَ گذاشتی تنًا جغجغٌ این با ننَ آخٌ. برسیو زندگیهَن

 .نادرت جَن

 بَد، نشستٌ لبش رٍ نحَی لبخند نًرداد غرغرای شنیدن با کٌ یگانٌ بٌ کَتايی نگاى با ٍ خندیدم
 :گفتو

 .ریزى نی رٍ کی خَن کی نَقع اٍن تا ببینو. یایو نی دیگٌ دقیقٌ چند تا. باشٌ_  

 .کرد قطع رٍ تهاس بعد ٍ کرد نحارم دار جَن فحش چندتا حرص با

 :گفت ٍ دادم تکَن رٍ گَشی کرد نی نگايو ننتظر کٌ یگانٌ بٌ رٍ

 بریو؟_ 

 

 :گفتو نلتهس ٍ چشهاش تَ زدم زل. شدم نانع کٌ برگردٍنٌ رٍ خَاست ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 يهٌ پیاز تا سیر خَب، جای یٌ ببرنت انشب دم نی قَل. بریو بپَش. بیخیال نن جَن یگانٌ؟_ 
 خَبٌ؟. کنو تعریف برات چیزٍ
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 :زدم لب تًدید با کٌ برگردى دٍبارى خَاست

 !نن جَن گفتو_ 

 :گفت ٍ زد کنار رايش سر از رٍ نن حرص با

 .بپَشو لباس برم خَام نی. دیگٌ باشٌ_ 

 کنار نفرى سٌ نبل رٍی ٍ رفتو پذیرایی سهت بٌ. شدم خارج اتاق از راحتیش برای ٍ گفتو آيانی
 .گذاشتو يو رٍ چشو راحت خیال با ٍ گذاشتو سرم زیر رٍ سالهو دست. بیاد تا کشیدم دراز پنجرى

 .داشتو بًتری حس پیش چندساعت بٌ نسبت انا بَدم نگرفتٌ آرٍم يو ينَز

 .داشتو خبر نًربَنش دل از بخشٌ، نی زٍد دٍنستو نی

 

 •••یگانٌ# •••

 

 .کنو پیداش تا چرخَندم خَنٌ دٍر تا دٍر رٍ نگايو ٍ گذشتو يا پلٌ از

 .نشنیدم جَابی انا کردم صداش

 .کشیدم سرک پذیرایی بعد ٍ آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام

 .کردم کردنش نگاى صرف رٍ ای جانیٌ چند نبال، رٍی دیدنش با

 اذیت بیشتر ببخشو، دیرتر کنو، ناز بیشتر خَاست نی دلو. گرفت جَن چشهو جلَی قبل لحظات
 .شد رام زٍد دلو کٌ کنو چیکار انا کنو،

 .ایستادم سرش باال ٍ رفتو سهتش بٌ
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 سپًر؟_ 

 نداد جَابی

 .نکرد باز چشهاشَ يو باز انا کردم صداش قبل از بلندتر کهی

 اگر تا کردم نزدیک سرش بٌ رٍ سرم. کردم ریز رٍ چشهام. خَرى نی تکَن پلکش کردم احساس
 .بگیرم نچشَ کنٌ نگايو زیرچشهی خَاست دٍبارى

 یٌ با کٌ بَد نگذشتٌ ای جانیٌ چند. چشهاش بٌ زدم زل ٍ ایستادم صَرتش از سانتی چند فاصلٌ تَ
 . بَسید رٍ لبو بکشو عقب رٍ خَدم کنو پیدا نًلت اینکٌ از قبل ٍ کرد بلند رٍ سرش حرکت

 صَرت بٌ تعجب با ٍ گذاشتو لبو رٍی رٍ دستو. ایستادم صاف ٍ کشیدم عقب رٍ سرم سریع
 . شدم خیرى خندٍنش

 :کردم زنزنٌ نکخ با

 کردی؟ شرٍع باز_ 

 :گفت ٍ کرد نرتب سرم رٍی رٍ شالو. شد بلند

 .خب خَدنی خانَم. خَاد نی دلو_ 

 :گفتو تًدید با ٍ کردم نگايش چپ چپ

 .بايات نکردم آشتی ينَز نن. نشَ پررٍ_ 

 :زد لب اطهینان با ٍ انداخت باال شَنٌ

 .کنی نی آشتی االن خب_ 

 .خَدش سهت کشید رٍ نن ٍ پیچید نچو دٍر رٍ دستش حرکت یٌ با حرفش این بند پشت
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 .کشید دندٍن بٌ رٍ پایینو لب ٍ رسَند لبو بٌ رٍ لبش ٍقت فَت بدٍن

 دستاش حصار از رٍ خَدم تا کردم تقال. گرفت اٍج قلبو ضربان گرفتو جا آغَشش تَ اینکٌ نحض بٌ
 .بکشو بیرٍن

 

 :گفتو حرص با ٍ دادم فاصلٌ ازش رٍ سرم

 کنی؟ نی اذیتو چرا. کن ٍلو_ 

 :پرسید ٍ خندید گلَ تَ

 !اذیت؟_ 

 :داد ادانٌ ٍ گذاشت قلبو رٍی رٍ دستش

 .دیگٌ چیز یٌ کَچَلَت قلب گٌ، نی اینَ زبَنت_ 

 .بَدن گرفتٌ رنگ يام گَنٌ نطهئنو. اٍندم بیرٍن بغلش از ٍ زدم پس رٍ دستش

 :گفتو شدى رٍ دستو بیارم خَدم رٍی بٌ اینکٌ بدٍن ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .ننتظرى نًرداد ریو؟ نهی_ 

 :گفت در بٌ اشارى با. گذاشت کهرم پشت رٍ دستش ٍ خندید

 .بفرنایید_ 

 فرنَن بٌ رٍ سرش. کردیو حرکت نًرداد سهت بٌ در، کردن قفل از بعد ٍ کردم نازک چشهی پشت
 چشو غیرطبیعیش حالت بٌ ٍ ایستادم تعجب با. بَد پَشَندى دست با رٍ گَشاش ٍ بَد دادى تکیٌ

 خطاب کرد نی باز نن برای رٍ عقب در کٌ يهَنطَر ٍ خندید دیدنش با سپًر نن، برعکس. دٍختو
 :گفت بَد زدن غر حال در سپًر ٍ نن بٌ تَجٌ بدٍن ریز یٌ کٌ سپیرا بٌ
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 !نذاشتی سر بعضیا ٍاسٌ بینو نی. کَچیکٌ آبجی آفرین_ 

. برچید لب دیدنو با سپیرا. داد فاصلٌ گَشش از رٍ دستش نکخ با يو نًرداد ٍ کرد سکَت سپیرا
 :زد لب آرٍم ٍ گرفت سهتو بٌ رٍ دستش نًایت در نٌ، یا بگٌ چیزی کٌ بَد دل دٍ

 .سالم_ 

. کشو نی خجالت خَدم از کنو نی نرٍر باياش رٍ رفتارم ٍقتی. شد زندى ذينو تَ پیش رٍز چند
 .بَدم کردى استقبال ازش نهکن شکل بدترین بٌ نن ٍ بَد اٍندى نن دیدن ٍاسٌ اٍن

 ٍ کردم حلقٌ دٍرش رٍ دستو. خَدم سهت کشیدنش ٍ دادم قرار دستش تَ رٍ دستو. گزیدم لب
 :گفتو جانیٌ چند از بعد

 .عزیزم سالم_ 

 :گفت حرص با ٍ سهتهَن برگشت نًرداد

 .ببین يو نا داشتی دٍست اگٌ. دیگٌ سالم علیک_ 

 :گفتو بَد دٍختٌ چشو بًهَن نحَی لبخند با کٌ نًرداد بٌ رٍ ٍ کردم جدا خَدم از رٍ سپیرا

 .سالم خب زنی؟ نی غر اینقدر چرا_ 

 .شد کندى جا از شدت با ناشین ٍ شد سَار يو سپًر. برگشت ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو

 :گفتو کنو سربلند اینکٌ بدٍن ٍ رسَندم سپیرا بٌ رٍ دستو کٌ بَد نگذشتٌ ای دقیقٌ چند

 سپیرا؟_ 

 :زدم لب کردم احساس رٍ نگايش سنگینی ٍقتی

 ...رٍز چند رفتار خاطر بٌ... خاطر بٌ. ببخشید_ 

 



 957                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت نًربَنی با ٍ کرد قطع رٍ حرفو

 .عزیزم نیستو ناراحت چیزی از نن. بیخیال_ 

 .کردیو صحبت رٍز چند این اتفاقات راجب يو با عهَ، خَنٌ بٌ رسیدن تا ٍ پاشیدم رٍش بٌ لبخندی

 .برداشتو صحبت از دست ناشین، ایستادن با

 :گفت ٍ کرد نگاى چشهام بٌ. سهتهَن برگشت نًرداد

 .یایو نی زٍد. دارم کار داداشش با نن. تَ ببر رٍ جغجغٌ یگانٌ؟_ 

 بشو برٍزش نانع تَنستو نهی کٌ ای نگرانی با نن ٍ کَبید نًرداد سر بٌ رٍ کیفش حرص با سپیرا
 :گفتو

 برید؟ خَاید نی کجا_ 

 

 :گفت نن بٌ رٍ سپیرا، بٌ غلیظی اخو از بعد نًرداد ٍ دٍخت نًرداد بٌ رٍ نگايش سپًر

 .یایو نی دیگٌ دقیقٌ چند. کنو صحبت باياش خَام نی فقط. خَرنش نهی. نترس_ 

 فشرد نی رٍ اف اف کٌ سپیرایی بٌ ٍ زدم دٍر رٍ ناشین. شدم پیادى ٍ دادم تکَن سر نیلو برخالف
 .شدم نزدیک

 حیاط.شدم خَنٌ ٍارد نًرداد، ٍ سپًر بٌ کَتايی نگاى از بعد نن ٍ شد باز کَتايی تیک صدای با در
 کردن نگاى از داشتن نی نگٌ اینجا رٍ نن يو رٍز شبانٌ یک اگر. داشت تازگی برام يهیشٌ عهَ خَنٌ
 .شدم نهی سیر خَششَن عطر ٍ رنگی يای گل این بٌ

 قدم ٍرٍدی در سهت بٌ سپیرا شَنٌ بٌ شَنٌ نحَی، لبخند با بعد ٍ کردم لهس رٍ قرنزی رز برگ گل
 .برداشتیو
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 :زد لب ٍ انداخت چنگ اش گَنٌ بٌ سپًر، ندیدن با انا بیرٍن اٍند زنعهَ ٍ شد باز در

 کَ؟ سپًرم. سرم بٌ خاک_ 

 :گفت کهر بٌ دست ٍ دٍخت چشو زنعهَ بٌ حرص با سپیرا

 .یاد نی االن. درى پشت شهشادت شاخ. قشنگو نانان نترس. خدانکنٌ عٌ،_ 

 زنعهَ. شدن ٍارد نًرداد ٍ سپًر کٌ بگٌ چیزی خَاست ٍ دٍخت در بٌ رٍ نگرانش نگاى زنعهَ
 دستاش لبخند با باشٌ، شدى نن نتَجٌ تازى کٌ انگار. سهتهَن برگشت ٍ نشست لبش رٍ لبخندی

 :گفت ٍ کرد باز يو از رٍ

 .اٍندی کٌ خَشحالو چقدر. عزیزدلو بگردم دٍرت الًی_ 

 :گفتو لبخند با ٍ کردم بغلش نتقابال. رفتو سهتش بٌ ٍ خندیدم

 .يستو نزاحهتهَن يهیشٌ کٌ نن. زنعهَ خدانکنٌ_ 

 :گفت ٍ زد زل چشهام بٌ. کرد جدا خَدش از رٍ نن

 باشٌ. کنی صدام" نانان" باید کٌ کن آنادى رٍ خَدت.اتهانٌ بٌ رٍ گفتنات زنعهَ زنان دیگٌ_ 
 قشنگو؟

 خندى با ٍ خَدش سهت کشید رٍ دستو سپیرا. نگفتو چیزی ٍ پایین انداختو رٍ سرم خجالت با
 :گفت

 .بیارم در بازی خَايرشَير ٍاست رسیدى ٍقتش انگاری_ 

 .کَبیدم بازٍش بٌ نشتی ٍ خندیدم

 باغ سهت بٌ لباسهَن تعَیض از بعد يا، نًهَن باقی اٍندن بیرٍن ٍ سپًر ٍ نًرداد رسیدن با
 .رفتیو حیاط تَی کَچیک

 



 959                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نًایت در ٍ نَندن کنارنَن کهی بزرگتريا اٍن، از بعد. گذشت يا بچٌ شیطنت ٍ صهیهیت با نايار
 .انداختیو راى رٍ کلهَن کل بساط ٍ شدیو جهع يو دٍر يو نا. باال رفتن

 ٍ بَدم خَدم يَای ٍ حال تَ. کشیدم نی فرضی يای خط زنین رٍی دستو تَی کَچیک چَب با
 کسی حضَر نتَجٌ کٌ خندیدم نی نداشتو بًش تَجًی کٌ بححی بٌ بقیٌ با يهزنان گايی از ير

 .شدم

 .سپًر جز نرسیدم کسی بٌ ٍ چرخَندم رٍ نگايو

 :زد لب آرٍم. سهتو کرد خو سر ٍ نشَند لبش کنار ای نردٍنٌ لبخند

 خَبی؟_ 

 .انداختو باال شَنٌ ٍ کردم نازک چشهی پشت

 !کٌ بینی نی_ 

 :گفت پایید نی رٍ اطراف کٌ يهَنطَر ٍ کرد فَت کالفٌ رٍ نفسش

 خَاد؟ نی چی دلو دٍنی نی_ 

 .گرفت قَت لبخندش کٌ کردم نگايش سَالی

 :گفت ٍ فشرد دستاش تَی رٍ کَچیکو دستای

 

 بگو... جلَت بشینو بعد. باشیو تَ ٍ نن فقط کٌ جایی یٌ. دٍر جای یٌ ببرم. بگیرم رٍ دستا این_ 
 دٍبارى بخندی، برام دٍبارى ٍ بشی سبک کٌ بزن اینقدر. بشٌ خالی کَچَلَت دل کٌ بزن اینقدر. بزن
 بخندی شدی؛ خالی خَب کٌ بعد زدی؛ خَب کٌ بعد. برام کنی شرٍع دلبریاتَ دٍبارى کنی، ناز برام
. خانَنو کردم غلط بگو. ببَسو قشنگتَ لبای این کنو، بغلت. برام بخندی دلت تٌ تٌ تٌ از. برام

 



 960                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نهی دیگٌ. تَنن نهی کنن، جدا نن دست از رٍ دستا این بخَان يو دنیا کل يیچی، کٌ خاتَن
 باشیو؟ تَ ٍ نن فقط کٌ جایی یٌ بايام یای نی... حاال. تَنن

 ياش جهلٌ تک بٌ تک درک با لبخندم. بَد حرفاش این تنگ   دلو. نشست صَرتو رٍ کَتايی تبسو
 .شد نانعو شایان صدای کٌ بگو چیزی تا کردم باز لب. شد تر عهیق ٍ عهیق

 :گفت سپًر بٌ خطاب. بَد سرسنگین نن با يو ينَز

 .بشیو جهع يو دٍر گفتٌ خاتَن. باال بریو باید_ 

 .شد حالی بٌ حالی دلو

 لبخندی نیهچٌ ام، چًرى دیدن با ٍ سهتو برگشت. فشردم رٍ بَد دستو تَ کٌ سپًر دستای ناخَاستٌ
 .زد

 .شٌ نهی چیزی دیگٌ. نترس_ 

 .شدیو ٍارد يا، بچٌ از بعد ٍ کشید رٍ دستو

 بٌ تک صَرت رٍی دٍر یک نگايو. کنارش يو عهَ ٍ بابا ٍ بَد نشستٌ راس در خاتَن يهیشٌ نحل
 .کرد راحت رٍ خیالو کهی يهین ٍ بَد لبشَن رٍ عهیقی لبخند يهٌ. چرخید تکشَن

 .چرخَندم سهتش بٌ رٍ سرم خاتَن، صدای با

 جلَ بیاید ایستادید؟ اٍنجا چرا_ 

 نبَد اش احهقانٌ دستَر ٍ اٍن اگر. بَدم دلگیر ازش ينَز. شدم نزدیک بًش ٍ کشیدم عهیقی نفس
 !نبَد این ٍضعیتهَن سپًر ٍ نن

 :گفتو شدم نی نزدیک بًش کٌ يهَنطَر. بگیرم رٍ زبَنو جلَی نتَنستو
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 رٍ بیچارى نن دیگٌ کردید؟ نکتَب جدیدی دستَر بشٌ؟ صادر قرارى جدیدی انر. خاتَن بفرنایید_ 
 باشید راحت. بگید برقصَنید؟ سازی چٌ با خَاید نی

 نعنی بٌ نقابلش رٍ دستش خاتَن کٌ بگٌ چیزی خَاست ٍ شد کشیدى يو تَ کهی ياش اخو بابا
 حفظ با ٍ فشرد تر نحکو رٍ دستش تَی چَبی عصای. زد لبخند نن رٍی بٌ ٍ داشت نگٌ سکَت
 :گفت لبش رٍی قشنگ لبخند

 .پرٍایی بی ٍ جسَر يهَنقدر. اندازی نی خَدم یاد رٍ نن تَ_ 

 :داد ادانٌ ٍ گرفت سپًر سهت بٌ رٍ عصا

 رٍزی، یٌ باش نطهئن. یگانٌ شٌ نی تکرار تاریخ،. اندازى نی پدربزرگتَن یاد رٍ نن يو، پسر این_ 
 .زنی نی خَدت سرکش نَى بٌ رٍ جهلٌ این يو تَ

 :گفتو ٍ انداختو سپًر بٌ نگايی نیو. شدم نهی نتَجٌ

 !خب؟_ 

 :گفت بعد ٍ گذشت سکَت بٌ ای جانیٌ چند

 .بديکارم بًتَن خَايی عذر یٌ يهٌ، از اٍل کنو نی فکر_ 

 !خَايی؟ نعذرت! خاتَن؟. کردم شک گَشام بٌ. شد گرد چشهام

 با ٍ اٍندم خَدم بٌ يهٌ از زٍدتر. بَدن کردى تعجب يهینقدر يو اٍنا. دٍختو بقیٌ بٌ رٍ نگايو
 :گفتو پررٍیی

 شها تًدید ٍ تصهیو خاطر بٌ کٌ رٍزایی عالٍى بٌ بديکارید، نا بٌ خَايی نعذرت یٌ شها. درستٌ_ 
 .شد حرٍنهَن

 :زد پچ گَشو کنار ٍ اٍند حرف بٌ سپًر بار این
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 .یگانٌ باش آرٍم_ 

 

 :گفت لبخند با بعد ٍ کرد نکخ خاتَن. برگردٍندم رٍ ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 .کنو نی خَايی نعذرت جفتتَن از شد حرٍم کٌ رٍزایی تهام خاطر بٌ نن. گی نی درست_ 

 .نگفت چیزی ٍ انداخت پایین رٍ سرش يو سپًر. بًش زدم زل سکَت تَ

 :زد لب ٍ اٍند سهتهَن بٌ. شد بلند خاتَن

 .کنو خَاستگاری ازت دٍم بار برای خَام نی_ 

 دٍبارى؟. رفتو ٍا

. کردن نی نگايو لبخند با يهٌ. رسَندم حظار يهٌ بٌ ترتیب، بٌ ٍ عهَ ٍ بابا بٌ رٍ ناباٍرم نگاى
 اتفاقی چٌ باید دیگٌ بکنن؟ انیرعلی با ازدٍاج بٌ ٍادار زٍر بٌ دٍبارى رٍ نن بَدن راضی یعنی... یعنی
 بدٍن سپًر ٍ نن بفًهن تا برسٌ کجا بٌ باید کار خَام؟ نی رٍ دیگٌ یکی نن بشن نتَجٌ کٌ بیَفتٌ
 تَنیو؟ نهی يو

 .دلو تَ ریخت عالو غو جانیٌ صدم در

 .لرزید ام چَنٌ ٍ شد پر چشهام

 نی احساس کٌ بَدم دختر یٌ نن االن. نبَد خبری پیش دقیقٌ چند جسَر   خاتَن، قَل بٌ دختر   از
 .سرم رٍ بشٌ آٍار دنیا دیَاريای يهٌ قرارى کردم

 از لب پیش دقیقٌ چند تا نگٌ گفت؟ نهی چیزی چرا. برچیدم لب ٍ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو
 کٌ نیست يهَنی شدى، خیرى بًو نحَی لبخند با ٍ ایستادى جلَم کٌ اینی نگٌ زد؟ نهی جدانشدن

 کنٌ؟ جدانَن تَنٌ نهی يیچکس دیگٌ گفت نی در این از بیرٍن
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 گرفتٌ بازیشَن کلهات ٍسط این... انا چشهام تَ داشتو اشک دریا یٌ. دلو تَ داشتو فریاد دنیا یٌ
 نهی بَدن، انفجار نرز در اینکٌ با ٍ بَدن کردى فرانَش رٍ باریدن چشهام، ابر  . شدن نی قایو ٍ بَد

 .باریدن

 رٍ سکَتش خاتَن ٍ رسید پایان بٌ گذشت نی عهـــر یک ندت بٌ نن برای کٌ ای جانیٌ چند
 .شکست

 برای ٍ عاشقتٌ کٌ کسی زن بشی خَام نی. کنو خَاستگاری ازت سپًر برای اینبار خَام نی_ 
 .دى نی يو رٍ جَنش داشتنت

 ...یعنی... یعنی. نشست ابرٍيام بین عهیقی اخو

 ٍ سرجاش برگشت دید، رٍ سکَتو ٍقتی. خاتَن بٌ زدم زل سکَت تَ ٍ کشیدم عهیقی نفس
 :گفت نشستنش با يهزنان

 فکر نن. باشید يو عاشق اینطَر سپًر ٍ تَ کٌ کردم نهی رٍ فکرش يو درصد یک حتی نن... نن_ 
 .بکشٌ کنار خَاستو سپًر از کٌ بَد يهین برای. گیریٌ شکل حال در ٍ سادى عالقٌ بٌ کردم نی

 نفع بٌ رٍ چیز يهٌ اینطَر شدى تهَم چیز يهٌ کٌ حاال کنو نی خَايش خاتَن! خَاستید؟ ازم_ 
 با. کردید تًدیدم شها نخَاستید، نن از شها. ندید جلَى بدى آدم رٍ نن ٍ نکنید تهَم خَدتَن
 سالنتی ٍ شادی برای نن. گرفتیدش نن از خَدش جَن تًدید با. گرفتید ازم رٍ یگانٌ تًدید
 .دیگٌ چیز يیچ نٌ کشیدم، کنار کٌ بَد خَدش

 :گفت خَنسرد ٍ کرد تازى نفسی خاتَن

 .بکنو رٍ کار این بَدم نجبَر_ 

 :گفت ٍ گرفت جا لبش کنج پَزخندی. بَد سَختن حال در کٌ بَد سپًر بار این
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 حرفا این جای بٌ باشید، راحت کردى؟ نجبَرتَن کی رسٌ؟ نی شها بٌ زٍرش کی خاتَن؟! نجبَر؟_ 
 رٍ پا حاظرید اٍن خَشحالی خاطر بٌ بگید. دید نی ترجیح ياتَن نَى يهٌ بٌ رٍ انیرعلی بگید

 .بذارید ياتَن بچٌ ٍ يا نَى بقیٌ خَشحالی

 :داد ادانٌ پدرش بٌ تَجٌ بی سپًر انا آٍرد زبَن بٌ رٍ سپًر اسو تشر با عهَ

 نی سرت از گفتید کردید؟ چیکار شها ام؟ یگانٌ عاشق نن بًتَن؟نگفتو نگفتو اتاق تَ رٍز اٍن_ 
 خاتَن؟ افتاد افتاد؟. افتٌ

 :زد لب نن بٌ اشارى با ٍ کرد خَش جا صَرتش رٍ ای دیگٌ پَزخند

 

 شب خَاست نی شٌ، نی تر خَشبخت کنٌ ازدٍاج انیرعلی با اگر گفتید نی کٌ دختری این_ 
 تَنستید نی چطَر شها اٍند نی یگانٌ ٍ نن سر بالیی اگر خاتَن؟. بکشٌ خَدشَ عرٍسیش
 يـان؟ ببخشید؟ رٍ خَدتَن

 .انداختو پایین رٍ سرم خجالت، زٍر از نن ٍ افتاد نن رٍی يهٌ ناباٍر نگاى

 .بَد گردش در سپًر ٍ نن بین حیرٍنشَن نگاى ٍ گفت نهی چیزی يیچکس. بَد سنگینی جَ

 :گفت ٍ انداخت باال شَنٌ. کرد جلب خَدش بٌ رٍ تَجًو خاتَن، ضعیف صدای

 .کنو رٍشن يهٌ برای رٍ چیزایی یٌ رسیدى ٍقتش انگار_ 

 .بًش دٍختیو چشو ننتظر

 :داد ادانٌ

 .نیست نن نَى... انیرعلی_ 

 .انداخت باال شَنٌ ٍ انداخت نا رفتٌ ٍا صَرت بٌ نگايی
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 پرٍرشگاى از شدن نجبَر اٍنا. شد نهی دار بچٌ سًیال. نیست سًیال بچٌ انیرعلی یعنی... یعنی  _
 بٌ نادرش  ٍ پدر تًدید با نَقع اٍن از. شد نتَجٌ انیرعلی اینکٌ تا بَد خَب چیز يهٌ. بیارن بچٌ

 دارم، دٍست شهايا از بیشتر رٍ انیرعلی نن کردید احساس اگر. رسید ياش خَاستٌ تهام بٌ رفتن،
 نگٌ برای نن. کنٌ درگیر رٍ فکرتَن چیزی چنین شدم باعخ کٌ خَام نی نعذرت ٍ کردید نی اشتباى
 ير. برسَنو اش خَاستٌ بٌ رٍ اٍن ٍ بدم اش خَاستٌ بٌ تن شدم نجبَر سًیال، کنار انیرعلی داشتن
 ...چند

 :داد ادانٌ نن ی رفتٌ ٍا صَرت بٌ لبخند با ٍ کرد بلند رٍ سرش

 رٍ سپًر انیرعلی کٌ زنانی عقد، از بعد. خَرد بًو عقد رٍز اٍن کٌ خَشحالو ٍاقعا نن چند ير_ 
 تَ، آٍردن دست بٌ برای تالشش تهــام کٌ گفت ٍ پیشو اٍند دید، بیهارستان تخت رٍی اٍنطَر
 کنار االن کٌ خَشحالو ٍاقعا نن... نن. نداشتٌ بًت ای عالقٌ ٍ بَدى سپًر با لجبازی ٍ لج سر از فقط
 .یگانٌ عاشقتٌ کٌ يستی کسی

 .نگفتو چیزی ٍ انداختو پایین رٍ سرم خجالت با

 .شد بلند دٍبارى خاتَن صدای

 خَاستگاری ازت دٍم بار برای یگانٌ؟. خَدتَن نظر نَندى فقط کردم، صحبت جفتتَن پدر با نن_ 
 کنی؟ نی ازدٍاج نن سپًر   با. کنو نی

 

 ••• سپًر# •••

 

  خَايی؟ عذر ٍ خاتَن نًربَنی؟ عظیو حجو این ٍ خاتَن. بَد باٍر غیرقابل  چیز يهٌ
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 لبخند با ٍ کرد ٍارد رٍ بعدی شَک کٌ بَدم انیرعلی با رابطٌ در خاتَن حرفای شَک تَ يو ينَز
 :گفت

 خَاستگاری ازت دٍم بار برای یگانٌ؟. خَدتَن نظر نَندى فقط کردم، صحبت جفتتَن پدر با نن_ 
 کنی؟ نی ازدٍاج نن سپًر   با. کنو نی

 حتی انا خَاستو نی قلب صهیو از کٌ بَد چیزی تنًا یگانٌ بٌ رسیدن. شد حبس ام سینٌ تَ نفس
 .بکشٌ حرفا این ٍ خَاستگاری بٌ کار زٍد اینقدر کٌ کردم نهی رٍ فکرش يو درصد یک

 .ُنردم اش شدى گرد چشهای برای بار يزار ٍ انداختو یگانٌ نبًَت رخ نیو بٌ عهیقی نگاى

 :زدم لب آرٍم ٍ بردم گَشش کنار رٍ سرم

. ندارى نن خَايی نعذرت ٍ انشب ناجرای بٌ دخلی يیچ االنت جَاب بدٍنی خَام نی یگانٌ؟_ 
 .کنو نی رٍ گفتو کٌ کارایی ٍ گیرم نی رٍ دستت نن ننفی، چٌ باشٌ نحبت جَابت چٌ

 :گفت کرد نی نگايهَن ننتظر کٌ خاتَن بٌ رٍ ٍ انداخت نن بٌ ای حرصی نگاى نیو

 

 بابام کٌ حاال. باشٌ صاحبش کنار باید شٌ، نی عاشق کٌ قلبی. کردم ظلو خَدم بٌ... نٌ بگو اگر_ 
 .نَافقو ننو نَافقٌ،

 .شدم خیرى اش گرفتٌ رنگ يای گَنٌ بٌ لذت با ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .بَسیدنش نی سیــر، دل یٌ ٍ چلَندنش نی بغلو تَ راحت خیال با نن ٍ نبَدن بزرگترا کاش

 .دٍختو شایان ٍ تهنا ٍ سپیرا بٌ رٍ نگايو ک ل، ٍ جیغ صدای با

 .گفتن چیزی ٍ زدن دست برانَن يهٌ نراتب بٌ ٍ کردن خَشبختی آرزٍی برانَن دٍر از
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 لبخند يهٌ بٌ ٍ بَدم کردى باز رٍ نیشو تهام، پررٍیی با نن انا بَد انداختٌ پایین رٍ سرش کٌ یگانٌ
 .زدم نی

 :گفت راحت خیال با ٍ کرد بلند سکَت نعنی بٌ رٍ دستش خاتَن

 آخر تا. رنجَنن نهی رٍ يهدیگٌ يیچَقت عاشق، آدنای. شد راحت شها خَشبختی بابت از خیالو_ 
 .کنید يهاينگ عقدتَن برای رٍ تاریخی یٌ ناى، این

 :گفت پتٌ تتٌ با ٍ کرد بلند سر تعجب با یگانٌ

 زٍد؟ اینقدر چرا... چرا ناى؟ يهین... يو_ 

 :گفت نن بٌ اشارى با ٍ انداخت باال شَنٌ خاتَن

 .باشٌ خَدت بٌ حَاست. زیادیٌ يو ناى یک باشٌ، شايرخ نَى این اگر_ 

 بندازم دست خَاست نی دلو کٌ اٍنقدری. شد سرخ خجالت شدت از یگانٌ ٍ خندیدن ریز ریز يهٌ
 .کنو نزى دندٍنام زیر رٍ اش انداختٌ گل لپای اٍن ٍ دٍرش

 آٍردن بیرٍن با بعد ٍ کرد نگاى یگانٌ ٍ نن بٌ ذٍق با. رفت کیفش سهت بٌ ٍ شد بلند جا از نانان
 .برداشت قدم سهتهَن بٌ رنگی، قرنز کَچیک جعبٌ

 :زد لب زنعهَ ٍ عهَ ٍ خاتَن بٌ کَتايی نگاى با ٍ ایستاد یگانٌ کنار

 .دستش تَ بذارم رٍ قشنگو عرٍس   نشَن   خَام نی داداش، ٍ جان شیرین ٍ خاتَن اجازى با_ 

 ٍ یگانٌ کٌ رٍزی يهَن رٍ انگشتر این. شد خیرى بًو بَد شناٍر تَشَن ذٍق کٌ چشهایی با یگانٌ
 کهدم پرتای ٍ خرت تَ از چطَر نانان دٍنو نهی ٍ بَدم خریدى حلقٌ خرید سراغ بَدن رفتٌ انیرعلی
 .بَد کردى پیداش

 .برد فرٍ انگشتش تَی رٍ نشَن چپش، دست گرفتن با ٍ بَسید رٍ یگانٌ صَرت نحبت با نانان
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 شدى يزاربرابر یگانٌ دستای تَ حاال زد، نی برق ریز يای نگین از دٍرش کٌ نگینی تک انگشتر زیبایی
 .بَد

 .بَسید رٍ صَرتهَن ٍ شد خیرى جفتهَن بٌ ذٍق با نانان

 :زد لب نًربَنش صدای با

 .بدرخشٌ شادی از چشهاتَن يهینطَر يهیشٌ کٌ اهلل شاء ان_ 

 شیرینی يهٌ بٌ ٍ شد بلند سپیرا. زدن دست يهٌ نراتب بٌ ٍ کشیدن کل ٍ زدن سَت سپیرا ٍ تهنا
 .کرد تعارف

 :گفت یگانٌ بٌ رٍ ٍ انداخت باال ابرٍ شیطنت با رسید، کٌ نا نقابل

 .جَنت بالی ٍ خَايرشَير شو نی دیگٌ ٍقت چند از کٌ کن آنادى رٍ خَدت. یگــــــــانٌ آخ_ 

 یگانٌ، ارغَانی يای گَنٌ بَسیدن با. شد خو ٍ انداختو نبَد نا بٌ حَاسشَن کٌ عهَ ٍ بابا بٌ نگايی
 :گفتو سپیرا بٌ خطاب

 کٌ اٍنَقتٌ ابرٍ، چشهت باالی بگَ داری جرات کنٌ؟ اذیتش کسی بذارم کٌ نردم نن نگٌ! بیخَد_ 
 !بریدى گیس برم نی گَش تا گَش سرتَ

 :گفت کهر بٌ دست ٍ کرد گرد رٍ چشهاش سپیرا

 !خبرى؟ چٌ اینجا! ببینو بهَن_ 

 پیشَنیش بَسیدن با ٍ بغلو تَ کشیدم رٍ سپیرا ناجرا، کردن خیر بٌ ختو برای نن ٍ خندید یگانٌ
 :گفتو

. کنی اذیت ننَ خانَم یاد نهی دلت يیچَقت کٌ خَبی اینقدر تَ گفتو. برم قربَنت خبری يیچ_ 
 نٌ؟ نگٌ
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 .انداخت باال شَنٌ ٍ خندید

 .کنو فکر باید... خب_ 

 .کردم نحارش پررٍیی ٍ زدم بینیش بٌ ای ضربٌ

 ٍ عهٌ تا گرفتٌ شایان ٍ زنعهَ ٍ نانان ٍ بابا از. گفتن تبریک بًهَن ٍ کنارنَن اٍندن يهٌ ترتیب بٌ
 .کَچَلَ ساشا حتی ٍ نًرداد

 .رٍیايا تحقق لحظٌ بَد، شیرین چقدر ٍ دید خَدش بٌ آغاز ُنًر   زندگیهَن از جدیدی فصل

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 بستو رٍ چشهام. دادم تکیٌ بًش ٍ بستو رٍ اتاق در شدم، ٍارد اینکٌ نحض بٌ ٍ بردم پناى اتاق بٌ
 لبخند دستو تَی نشَن بٌ ٍ آٍردم باال رٍ دستو لبخند با. بست نقش ذينو تَ پیش دقیقٌ چند ٍ

 .زدم

 .آرٍم آرٍم. بَد گرفتٌ آرٍم دلو

 :گفتو بلند ٍ گرفتو فاصلٌ در از خَرد، در بٌ کٌ ای تقٌ با

 بفرنایید_ 

 .تَ اٍند لبخند با سپًر ٍ شد باز در

 :گفتو يَل با ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 نی کار چی داریو کنن نی فکر االن زٍنن؟ تَ ٍ نن رٍی يهٌ االن دٍنی نهی اینجا؟ اٍندی چرا_ 
 !اینجا کنیو
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 :گفت ٍ انداخت باال شَنٌ. تَ اٍند کانل ٍ خندید

 .بکنن دارن دٍست کٌ فکری ير بذار_ 

 :گفتو ٍ ایستادم نقابلش. رفتو سهتش بٌ ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 بیرٍن برٍ. زشتٌ. نکن اذیت سپًر_ 

 :گفت شیطنت با ٍ انداخت باال ابرٍ

 .دارى شرط_ 

 . شدم کهر بٌ دست ٍ چرخَندم حدقٌ تَ رٍ چشهام

 شرطی؟ چٌ_ 

 :گفت ٍ خندید نها دندٍن

 .برم تا کن بَسو. کن بَسو_ 

 :گفتو ٍ گرفتو بازٍش از نحکهی نیشگَن حرص با

 !قًرم بايات ينَز نن رفتٌ یادت اینکٌ نحل_ 

 :گفت بعد ٍ کنو کهتر بازٍش رٍی رٍ انگشتام فشار تا گذاشت دستو رٍی رٍ دستش

 کٌ نَنو نی اینجا اینقدر ٍگرنٌ. برم بدى بَسهَ سریع تند زٍد. بدی سًههَ باید باز باشی قًرم_ 
 .برى آبرٍت

 :گفتو ٍ کشیدم بیرٍن دستش زیر از رٍ دستو

 .بیرٍن رم نی خَدم اصال. خَام نهی_ 

 .کرد قفل رٍ در ٍ چرخَند قفل داخل رٍ کلید ٍ کرد حرکت زٍدتر کٌ بردارم قدم در سهت بٌ خَاستو
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 .بًش زدم زل ٍاج ٍ ياج

 :گفتو ٍ کَبیدم بازٍش بٌ نحکهی نشت

 .زنو نی جیغ ٍگرنٌ سپًر کن باز درٍ_ 

 :گفت رفت نی تخت سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ گذاشت جینش شلَار جیب داخل رٍ کلید. خندید

 .شدم کار بٌ دست کٌ ٍقتی ٍاسٌ دار نگٌ جیغاتَ. زٍدى یکو ٍلی خَبٌ اینو بکشی؟ جیغ_ 

 .اٍند برنهی دستو از کاری انا شد گرد پررٍییش حجو این از چشهام

 .رٍش شدم خو حرص با ٍ رفتو سهتش بٌ نخهصٌ این از خالصی برای

 .بَد کردى خَدش گاى تکیٌ رٍ سالهش دست ٍ بَد نشستٌ تخت رٍی

 .بَسیدم رٍ لپش ٍ کردم نزدیک سرش بٌ رٍ سرم حرص با

 .بدى کلیدٍ حاال خَبٌ؟_ 

 :گفت نتعجبی نحال لحن با. کرد کج رٍ صَرتش ٍ کرد نگاى بًو تعجب با

 !بَد؟؟ چی این_ 

 :گفتو حرص چاشنی با ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 !دیگٌ بَس_ 

 پاياش رٍی رٍ نن بشو نانع اینکٌ از قبل ٍ کشید رٍ دستو. کرد نگام چپ چپ ٍ نشست صاف
 .نشَند

 :گفت ٍ صَرتو بٌ زد زل نزدیک از

 .فسقلی بگیر یاد ٍ ببین. بَس گن نی این بٌ_ 
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 دندٍن بین رٍ پایینو لب. لبام رٍ گذاشت شدت با رٍ لباش ٍ کرد خو سر حرفش این بند پشت
 .نَند نتیجٌ بی دستش، از ريایی برای نن تالش ٍ گرفت

 نرم، در دستش از اینکٌ برای ٍ گذاشت گردنو پشت رٍ دستش کٌ بکشو عقب رٍ سرم خَاستو
 .کرد عَض رٍ جانَن

 .رٍم زد خیهٌ خَدش بعد ٍ تخت رٍ خَابَند رٍ نن

 .نگرفت فاصلٌ لبو از ای لحظٌ حتی لبش ٍ فشرد دستاش بین نحکو رٍ کهرم دستش با

 .بًو زد زل لبخند با ٍ شد جدا ازم کهی شد، تهَم کانش اینکٌ از بعد

 :گفت خندٍنی صدای با

 گرفتی؟ یاد_ 

 لبو بٌ دستی. شدم بلند ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو. گرفتو رٍ خَدم جلَی انا بَد گرفتٌ ام خندى
 رٍ دستو. باشو تفاٍت بی کردم سعی کَبید، نی ٍقفٌ بی قلبو ضربان ينَز کٌ درحالی ٍ کشیدم
 :گفتو چشهاش بٌ کردن نگاى بدٍن ٍ کردم دراز سهتش

 .بدى کلیدٍ حاال_ 

 .خَدش سهت کشید دٍبارى رٍ نن ٍ گذاشت دستو تَی رٍ خَدش دستای کلید جای بٌ

 !کجا؟_ 

 :گفتو عصبی ٍ کَبیدم اش سینٌ بٌ نشتی

 .خدا بٌ زشتٌ. بدى کلیدٍ. نکن اذیتو_ 

 :گفت خندى با ٍ انداخت باال ابرٍ
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 .دارى شرط_ 

 :گفتو حرص با ٍ خندیدم سینٌ بٌ دست

 االن. نن بٌ بدى کلیدٍ اٍن خدا رٍ تَ سپًر؟. کشو نی خَدنَ تَ دست از رٍزی یٌ باالخرى نن_ 
 .رى نی آبرٍنَن قفلٌ در بینٌ نی یاد نی یکی

 :گفت کردم نی ردیف يو سر پشت کٌ حرفایی بٌ تَجٌ بدٍن. ایستاد نقابلو ٍ شد بلند

 .گرفتی یاد رٍ بَسیدن بشو نطهئن باید_ 

 .بَد گرفتٌ ام خندى حال این با ٍ شدم کفری پررٍییش اینًهٌ از

 :گفتو تری آرٍم لحن با ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 .گرفتو یاد باش نطهئن. گرفتو یاد_ 

 :گفت شیطنت با ٍ انداخت باال شَنٌ

 .کنیو نی انتحان. شٌ نهی راحت خیالو کٌ نشو نطهئن تا دٍنی؟ نی_ 

 ٍ رسَندم لباش بٌ رٍ لبام صَرتش، گرفتن قاب با ٍ شدم بلند پا پنجٌ رٍ حرص با تصهیو، یک طی
 .بَسیدنش خَدش، آنَزش طبق

 گردنش پشت بٌ صَرتش، طرف دٍ از دستو نن ٍ فشرد نحکهش يای پنجٌ بین رٍ پًلَيام
 .کرد حرکت

 کٌ بَد نگذشتٌ رسیدى بًش باالخرى ٍ بَد خَايانش سپًر کٌ ای خَاستٌ این از لحظٌ چند
 .شد پایین ٍ باال در دستگیرى

 .فشردم دستام بین رٍ سرم ٍ پریدم بیرٍن سپًر بغل از برق نحل

 :گفت خَنسرد کانال يهیشٌ، نحل درست ٍ نن برخالف انا، سپًر
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 بلٌ؟_ 

 در پشت ای دیگٌ شخص ٍ بَد یار بايام شانس باز. کشیدم راحتی نفس سپیرا صدای شنیدن با
  !نبَد

 .چرخَند قفل داخل ٍ کشید بیرٍن جیبش از رٍ کلید. رفت در سهت بٌ سپًر

 .باشٌ نداشتٌ دید اتاق داخل بٌ سپیرا کٌ داشت نگٌ جَری ٍ کرد باز رٍ در

 اتاق؟ تَ خَای نی چیزی چیشدى؟_ 

 .رسید گَشو بٌ سپیرا آرٍم يای خندى صدای

 .کجاست فًهیدم دیگٌ االن ٍلی. گشتو نی یگانٌ دنبال_ 

 :گفت نکخ با سپًر

 کجاست؟_ 

 :گفت ٍ شد بلند دٍبارى سپیرا خندى

 

 بعدش خب ٍلی نیستیو، بخیل کٌ نا بکنیدا، خَاستید کاری ير! اتاق يهین تَ. نعلَنٌ خب_ 
 .لطفا کنید پاک لبتَنَ

 رسید گَش بٌ سپیرا تند يای قدم صدای بگٌ چیزی بتَنٌ سپًر یا ٍ بیام خَدم بٌ نن اینکٌ از قبل
 .شد دٍر ازنَن ٍ

 .بَدم زيرنار برج نحل درست نن انا اتاق تَ برگشت خندى با سپًر

 .بَد پَشَندى رٍ لبش دٍر رژم از کهی. انداختو لباش بٌ نگايی حرص با ٍ رفتو سهتش بٌ
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 :گفتو کشیدم نی لبش رٍی رٍ دستهال کٌ يهَنطَر ٍ کردم دراز دست

 نٌ؟ دیگٌ خَاستی نی يهینَ_ 

 :گفت خندى با ٍ انداخت باال ابرٍ

 .بَدی تخت رٍی اینجا جای بٌ االن شها کٌ بریو پیش نن يای خَاستٌ بٌ بخَایو اگر. بابا نٌ_ 

 تا حرص شدت از ٍ گرفتو گر جانیٌ صدم در. صَرتش بٌ زدم زل نبًَت ٍ نات ٍ شد خشک دستو
 .رفتو پیش انفجار نرز

 باشٌ پایین ٍلَنش کردم نی سعی کٌ صدایی با ٍ صَرتش تَ کردم پرت رٍ دستهال عصبانیت با
 :گفتو

 . بیشعَری خیـــــــلی. سپًر بیشعَری خیلی_ 

 پا سپیرا اتاق سهت بٌ ٍ شدم خارج اتاق از برداشتنشَن با ٍ رفتو لباسام سهت بٌ نن ٍ خندید اٍن
 .کردم تند

 ٍسایلو، کردن جهع با ٍ زدم رژ دٍبارى کردم، عَض رٍ لباسام بشٌ نزاحهو کسی دٍبارى اینکٌ از قبل
 .شدم پایین طبقٌ ی رٍٍنٌ يا پلٌ از ٍ زدم بیرٍن اتاق از

 .چرخَندم چشو تعجب با خالی، نشیهن بٌ رسیدن با

 دیدن با ٍ شدم خارج خَنٌ از. کنو پیدا رٍ کسی نتَنستو يو اٍنجا انا زدم سر يو اشپزخَنٌ بٌ
 .نشست لبو کنج لبخندی حیاط، تَی بزرگترا

 :گفتو ٍ چرخَندم سر سپًر اٍندن با

 پس؟ کجان يا بچٌ_ 

 :گفت شدیو نی خارج خَنٌ از يو با کٌ يهَنطَر ٍ گذاشت کهرم پشت رٍ دستش
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 .يا بچٌ پیش بریو بعدش اینا، نانان با کنیو خداحافظی بریو. ناشینن تَ يستن نا ننتظر_ 

 .زدیو بیرٍن خَنٌ از ازشَن، خداحافظی از ٍبعد برداشتیو قدم بزرگتريا سهت بٌ ٍ گفتو ای باشٌ

 .بَد زندگیو شب بًترین عبارتی بٌ شب اٍن

 شب اٍن برای رٍ ياش برنانٌ تک بٌ تک سپًر، ٍ کردیو خداحافظی يا بچٌ از ساعت چند از بعد
 .کرد اجرا

 .خندید نا رٍی بٌ باالخرى زندگی ٍ شد راى بٌ رٍ چیز يهٌ

 

 بعد رٍز چند

 

 پشت کَبید نحکو ٍ برگشت کٌ بردارم نَز یٌ خَاستو چشهش از دٍر ٍ دٍختو نانان بٌ رٍ نگايو
 .دستو

 :گفتو کشدار ٍ کشیدم عقب رٍ دستو بلندی آخ با

 !نانـــــــــان_ 

 :گفت کرد نی بیرٍن آشپزخَنٌ از رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ گرفت بازٍم از نیشگَنی

 رٍ ذارم نی چی ير جارٍبرقی نحل. اٍنَر برٍ! خَاستگاریتٌ انشب انگار نٌ انگار. بیرٍن برٍ. کَفت_ 
 چخبرتٌ؟. بال خندق اٍن تَ ریزی نی ری نی کش نیز

 

 :گفتو ٍ کردم نازک چشهی پشت
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 رٍ عرٍسی ٍ عقد تاریخ یان نی دارن فقط چیٌ؟ خَاستگاری کنی؟ نی شلَغش چرا! نانان ٍای_ 
 پشیهَن گن نی کنن نی قًر بشٌ کو نیَى يهٌ اٍن از نَز یٌ ٍسط این حاال! دیگٌ کنن نشخص
 شدیو؟

 :گفت بَد دٍختٌ چشو نا بٌ لبخند با کٌ بابا بٌ رٍ ٍ کرد نًهَنو ای غرى چشو

 .يا تَئٌ تقصیر بازیاش لَس این بینی؟ نی_ 

 :گفت نن بٌ خطاب ٍ خندید بابا

 .بابا دختر خَدم پیش بشین بیا. نادرت گٌ نی راست_ 

 :گفت حرص با ٍ کشید پشت از رٍ دستو نانان کٌ بابا پیش برم خَاستو ٍ کردم باز رٍ نیشو

 .دختر شَ آنادى باال برٍ بابات دل ٍر بشینی اینکٌ جای بٌ کجـــــا؟_ 

 .بذارم بیابَن ٍ کَى بٌ سر خَاست نی دلو نانان دست از نن ٍ خندیدن نی ریز ریز تهنا ٍ شایان

 .شدم اتاقو رايی حرص با ٍ رفتو بًشَن ای غرى چشو

 .افتاد بَدم کردى آنادى کٌ لباسی بٌ نگايو

 .بَد دلبری اش یقٌ ٍ خَرد نی بند پًلَيا طرف دٍ از کٌ رنگ، کرم حریر جنس از بلند پیراين یٌ

 بستن با. کردم تنو رٍ بلندم پیراين بعد ٍ پَشیدم  رٍ رنگو نشکی شلَاری جَراب يهٌ از اٍل
 تهَم رٍ آرایشو ریهل، ٍ نالیو رژ یک ٍ نازک چشو خط یٌ با ٍ رفتو تَالتو نیز سهت بٌ زیپش،
 .کردم

 يای گَشَارى ٍ نشَندم نچو رٍی ظریفی دستبند. کردم فر رٍ پایینشَن ٍ کردم باز فرق رٍ نَيام
 .نشَندم گَشو بٌ رٍ ستش

 



 978                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نفس ام، دیگٌ دست نچ رٍی ساعت گذاشتن با ٍ کردم دستو رٍ بَد دادى بًو زنعهَ کٌ نشَنی
 .نشست لبو رٍی کارم اتهام از راحتی

 دٍش از بعد پَشیدنش، با ٍ کشیدم بیرٍن نشکی تخت پاشنٌ سادى کالج یٌ کفشام، کهد تَی از
 .شدم خارج اتاق از يهیشگیو، ادکلن با کَتايی

 ٍ چرخیدم جلَشَن باز نیش با بابا، ٍ نانان بٌ رسیدن با ٍ اٍندم پایین یکی تا دٍ رٍ يا پلٌ
 :پرسیدم

 شدم؟ چطَر_ 

 :زد لب ٍ کرد نازک چشهی پشت نانان

 .بًتری پیش دقیقٌ چند از. گرفتی خَدت بٌ آدنیزاد شهایل ٍ شکل یکو تازى ٍاال_ 

 .رفت يو تَ اخهام شایان، بلند خندى با ٍ شد پاک لبخند

 :گفت اخو با ٍ دٍخت شایان بٌ رٍ نگايش بابا

 .شایان کن تهَنش_ 

 :گفت لبخند با ٍ نن سهت برگشت بندش پشت

 .يهیشٌ نحــل. باباجان شدی عالی_ 

 .بَسیدم اش گَنٌ نحکو ٍ نشست لبو رٍ لبخندی

 بلند دست. کردم استفادى نَقعیت این از نن ٍ بشٌ نطهئن ظايرش ٍضعیت از تا باال رفت نانان
 .ظرفو تَ گذاشتو نَز یٌ چاقَ، ٍ ظرف یٌ برداشتن با ٍ کردم

 :گفت نبل پشت از تهنا

 !يــا کنٌ نی دعَات باز یاد نی شیرین نانان االن. سرجاش بذار یگانٌ؟ ٍای_ 
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 .پرٍند جا از رٍ نن نانان صدای کٌ کنو جدا رٍ پَستش خَاستو راحت خیال با ٍ گفتو بابایی نٌ

 یــگانٌ؟_ 

 .اٍند در صدا بٌ اف اف کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ سهتش برگشتو تند

 با ٍ کشید دستو از رٍ نَز. شد نزدیک بًو قدم بٌ قدم نانان ٍ کرد باز اینا عهَ رٍی بٌ رٍ در شایان
 .کرد بلندم ٍ کشید رٍ نن دست ٍ برگردٍند قبلیش جای بٌ ٍسَاس

 

 .ایستاد بابا کنار نانان ٍ ایستادم يهٌ از اخر نن. رفتیو ٍرٍدی در سهت بٌ

 .شد رٍشن سپًر جهال بٌ چشهو نًایت در ٍ سپیرا زنعهَ، عهَ، بعد تَ، اٍند خاتَن يهٌ از اٍل

 رنگ کٌ باریکی کراٍات ٍ نشکی شلَار ٍ کت با بَد پَشیدى نشکی پیراين نن، خَاستٌ طبق
 .داشت يهخَنی نن پیراين با کرنش

 نحَ نن کٌ بَد قشنگ اینقدر. قرنز رز يای گل از بَد پر کٌ بَد دستش يو بزرگ گل سبد یٌ
 .بردم یاد از رٍ سپًر کلی بٌ ٍ شدم تهاشاش

 :گفت آرٍنی صدای با نن، بٌ رسیدن با ٍ کرد سالم يهٌ با سپًر

 .نن قشنگ پرنسس بفرنایید_ 

 خَشبَش گلبرگای بٌ سرم کردن نزدیک با ٍ گرفتو ازش رٍ گل سبد بدم رٍ جَابش اینکٌ بدٍن
 :گفتو

 !این قشنگٌ چقدر_ 

 بًش ننتظرش نگاى نقابل در باید کٌ فًهَند بًو سپًر بٌ اشارى با ٍ گرفت پًلَم از نیشگَنی تهنا
 .کنو سالم

 



 980                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 شیطنت با ٍ کردم خو سر حال، يهَن با ٍ بَد رٍیت قابل دندٍنو تا دٍ ٍ سی ير کٌ زدم لبخندی
 :گفتو

 .اٍندی خَش. سالم سفید، شايزادى بر سَار اسب بٌ قشنگ پرنسس از_ 

 چند کٌ بابا ٍ نانان نحل بلندی، يای خندى با سپیرا ٍ تهنا ٍ شایان ٍ کشید پر سپًر لب رٍ از لبخند
 .رفتن نشیهن سهت بٌ بَدن، گرفتٌ فاصلٌ ازنَن زنعهَ ٍ عهَ با يهراى پیش دقیقٌ

 :گفت اخو با سپًر شدنشَن دٍر با

  آرى؟. سفید شايزادى بر سَار اسب کٌ_ 

 :گفتو کردم نی دست اٍن دست این رٍ سبد کٌ يهَنطَر ٍ انداختو باال شَنٌ

 !گفتو؟ چیزی چنین نن حرفیٌ؟ چٌ این. عٌ _ 

 :گفتو خندى با ٍ رفتو در دستش زیر از سریع کٌ شد نزدیک بًو کهی حرص با سپًر

 شايزادى یا سفید، شايزادى بر سَار اسب یا حاال. بَد خیر نیتو ننو نیتٌ نًو. کردم خَب اصال_ 
 دارى؟ فرقی چٌ. سفید اسب بر سَار

 :گفتو حرص با ٍ اٍند سرم پشت

 .ٍجبی نیو رٍ تَ زبَن این کنو نی کَتاى رٍزی یٌ نن_ 

 بٌ ٍ کردم تند پا بگٌ، چیزی بدم نًلت اینکٌ از قبل ٍ کردم درازی زبَن براش. سهتش برگشتو
 .رفتو نشیهن سهت

 .نشستو بابا کنار ٍ گذاشتو نیز رٍی رٍ گل سبد

 .بریزم چایی برم تا کرد اشارى نانان دقیقٌ، چند از بعد

 .شدم آشپزخَنٌ رايی ٍ کردم نازک چشهی پشت
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 .نشستو بابا کنار دٍبارى ٍ کردم پخش رٍ چایی. برگشتو نشیهن سهت بٌ ٍ ریختو چای سینی یٌ

 .بَدیو ساکت سپًر ٍ نن فقط ٍسط این ٍ بَدن صحبت نشغَل بزرگترا

 .شدم نی نتَجٌ راحتی بٌ چپش چپ يای نگاى از رٍ این بَد، حرصی دستو از ينَز

 حَاسش کسی دیدم ٍقتی ٍ پاییدم رٍ اطراف کرد، نگايو کٌ بعدی دٍر تَ ٍ نشست لبو رٍ لبخندی
 .فرستادم بَس براش نیست،

 .گرفت ازم نگاى باز ٍ نگفت چیزی حال این با بَد، گرفتٌ اش خندى

 :زدم لب افتاد نن بٌ نگايش دٍبارى ٍقتی. شدم دنق

 .عاشقتو_ 

 .شد باز خندى بٌ لبش ٍ باشٌ تفاٍت بی نتَنست اینبار

 :زد لب خَدم نحل

 .بیشتر نن_ 

 :زدم لب صدا بی يو باز ٍ گذاشتو لپو رٍی رٍ دستو تَجٌ جلب بدٍن ٍ آرٍم

 .کن بَسو_ 

 .فرستاد بَس برام اطراف بٌ نگاى بدٍن ٍ خندید

 صاف ٍ کرد حرکت چشهو جلَی از سفید چیز یٌ کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی
 .سپًر گردن بٌ چسبید
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 بٌ کٌ سفیدی دایرى اٍن لهس با ٍ برد گردنش سهت رٍ دستش. دٍختو بًش رٍ نگايو تعجب با
 .اٍردش پایین بَد، چسبیدى گردنش

 شدى پرتاب بًش آدانس کٌ سهتی بٌ ٍ کرد بلند سر ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش اٍندنش، کش با
 .کرد نگاى بَد

 بیرٍن کاٍر از رٍ ای دیگٌ آدانس کٌ شایان دیدن با. چرخید سهت اٍن بٌ يهزنان يو نن نگاى
 .کردم گرد رٍ چشهام آٍرد نی

 ٍسط، ٍ اشارى انگشت اشارى با گذاشت، دينش داخل رٍ آدانس خَنسردی با اینکٌ از بعد شایان
 .کرد اشارى سپًر چشهای بٌ بعد ٍ خَدش چشهای بٌ اٍل

 .شدم خیرى سپًر بٌ ٍ خندیدم نخَدی ننظَرش درک با

 نقابلش ظرف تَی بَد چسبیدى گردنش بٌ کٌ ادانسی حرص با ٍ انداخت شایان بٌ چپ چپ نگاى
 .گذاشت

 کشیدى ٍسط سپًر ٍ نن بحخ باالخرى چای، خَردن از بعد. نشد ناجرا این نتَجٌ کسی خدا شکر
 .شدیو اتاق رايی نًایی يای صحبت برای بابا، اجازى از بعد ٍ زنعهَ اصرار بٌ ٍ شد

 :گفتو لبخند با ٍ کردم باز رٍ اتاق در بعد ٍ رفتیو باال يا پلٌ از

 .بفرنایید_ 

 :گفت کرد نی راينهایی اتاق داخل بٌ رٍ نن کٌ يهَنطَر ٍ نشَند لبش کنج لبخندی

 !شدی ادب با چٌ_ 

 :گفتو خندى با ٍ رفتو تختو سهت بٌ

 .بَدم ادب با يهـــیشٌ نن_ 
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 .نشست رٍش ٍ رفت نیزم کنار صندلی سهت بٌ ٍ انداخت بًو چشو گَشٌ از نگايی

 .بًش زدم زل ننتظر

 :زد لب شد نگايو نتَجٌ ٍقتی

 چیٌ؟_ 

 :گفتو ٍ انداختو باال شَنٌ

 .خب بگَ چیزی یٌ_ 

 :گفت ٍ خارٍند رٍ سرش

 .يو با نداریو نزدى حرف   کٌ نا... خب_ 

 :گفت شیطنت با ٍ خندید کٌ شدم خیرى صَرتش بٌ ننتظر ٍ کردم باد لپانَ

 .يو با داریو نکردى کار   بخَاد دلت تا ٍلی_ 

 .صَرتش سهت کردم پرت رٍ تختو کنار صَرتی خرس حرص با ٍ کردم ریز رٍ چشهام

 :گفت ٍ داد خالی جا خندى با

 .کنو رسانی اطالع خَاستو فقط! آرٍم یگانٌ؟_ 

 :گفتو حرص با

 .شٌ نی چی بزنی حرفا این از دیگٌ بار یٌ اگٌ کٌ کنو، رسانی اطالع خَاستو ننو جدی؟_ 

 .شد بلند ٍ گرفت خَدش بٌ نظلَنی قیافٌ

 :گفت نشست نی کنارم کٌ يهَنطَر ٍ اٍند سهتو بٌ

 !بَس یٌ حداقل_ 
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 .کردم گايو تکیٌ ٍ گذاشتو تخت رٍی پشت از رٍ دستو ٍ انداختو باال ابرٍ خندى با

 .تخت رٍی بشو دراز شد باعخ ٍ دستو زیر زد حرکت، یٌ طی ٍ کرد نگايو حرص با

 .رٍم شد خو ٍ نداد نًلت

 :گفت شیطنت با. داشت نگٌ صَرتو از کهی فاصلٌ تَ رٍ سرش ٍ نشَند لبو رٍ نحکهی بَسٌ

 خب؟. کنی نحرٍم خَدنٌ نال کٌ چیزی از ننَ تَنی نهی تَ_ 

 .بشٌ بلند رٍم از تا فشردم ياش سینٌ بٌ رٍ دستو ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو

 ٍ گرفتو بازٍش از نحکهی نیشگَن نشستن، نحض بٌ. بشو بلند ننو کرد کهک ٍ شد بلند خندى با
 :غریدم

 .جلَ بندازن رٍ عرٍسی بگو باید. شدى سخت کردنت کنترل. خاتَنٌ با حق_ 

 :گفت ٍ انداخت باال شَنٌ

 بگَ. کنی نی خَب_ 

 پایین رايی سپًر، لبای کردن پاک از بعد ٍ کردم درست رٍ رژم آینٌ، جلَی ایستادن با ٍ شدم بلند
 .شدیو

 .بابا بٌ زدم زل ٍ زدم نهایی دندٍن لبخند بقیٌ، بٌ رسیدن با

 .خندید ام قیافٌ بٌ ارٍم زنعهَ ٍ کرد نگايو چپ چپ نانان

 

 جای سر نا ٍ کرد پخش شیرینی خَشحالی با سپیرا. بَد نشخص نن باز نیش از جَاب خب
 .شدیو جاگیر قبلیهَن
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 !افتادى اتفافی چٌ اتاق تَ دٍنست نی کٌ انگار. انداخت سپًر ٍ نن بٌ داری نعنا نگاى خاتَن

 :گفت سپًر ٍ نن بٌ نگايی با ٍ گرفت دستش تَ رٍ نجلس عهَ

 عقد؟ برای ندنظرتَنٌ خاصی تاریخ! خب_ 

 .کرد رٍ کار يهین نتقابال يو سپًر ٍ دادم تکَن ننفی نشَنٌ بٌ سری نن

 :گفت بابا بٌ رٍ ٍ گرفت نا از رٍ نگايش عهَ

 داداش؟ چی شها_ 

 :گفت نانان ٍ دٍخت نانان بٌ رٍ نگايش بابا

 .باشن نَافق جهع کٌ چی ير يو باز حاال. باشٌ نناسب نَقع اٍن نظرم بٌ. ٍالدتٌ بعد ناى آخر_ 

 :گفت ٍ شد قدم پیش سپًر کٌ کنٌ باز لب خَاست زنعهَ، بٌ نگاى با ٍ داد تکَن سری عهَ

 ٍالدت با نصادف عرٍسیشَن ٍ عقد کٌ کسایی خدا بٌ نیست؟ دیر یکو نظرتَن بٌ جان؟ زنعهَ_ 
 .زندگیهَن خَنٌ سر بریو سریع نا بذارید! نشدن بدبخت نبَدى

 :گفت نن باز نیش بٌ کَتايی غرى چشو با نانان ٍ خندیدن عهَ ٍ بابا

 ٍقت اینا بچینو، ٍ بیارم بگردم، کلی باید! نٌ؟ یا بدم انجام رٍ جًیزیٌ کارای باید نن عزیزم خب_ 
 نن خانَادى اٍن از جدا عزیزم؟ کنیٌ نی فکر تَ کٌ راحتی اٍن بٌ عرٍسی تدارکات نگٌ تازى. گیرى
 يا، آزنایش. دیگٌ برسَنن رٍ خَدشَن تا بشٌ يهاينگ باياشَن زٍدتر باید کشَرن، از خارج

 ...يا حلقٌ لباساتَن، دعَت، کارت باغ، يهاينگی

 .عزیزم شٌ نهی

 :زد لب نصهو سپًر
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 اٍل ازنایشا جَاب از بعد. دیو نی ازنایش ریو نی ٍقت اٍل فردا. نن با کارا يهٌ زنعهَ؟ نشٌ چرا_ 
 کنید نی دعَت کٌ کسایی دست بٌ نانان ٍ شها تا دیو نی سفارش رٍ دعَت يای کارت يهٌ از

 ٍقت رٍز بیست ناى این آخر تا فردا از. دم نی انجام خَدم رٍ چیز يهٌ يو اٍن از بعد. برسَنید
 !زیادى يو خیلی. داریو

 .سپًر بٌ زد زل تعجب با نانان ٍ خندیدن زنعهَ ٍ خاتَن

 

 سپًر، گفتٌ طبق ٍ بگیریو ناى این آخر رٍ عرٍسی شدن راضی بابا ٍ نانان بَد کٌ نکافاتی ير بٌ
 .آزنایشگاى رفتیو نی باید خَن آزنایش برای فردا

 .بَد زندگیو شب بًترین. بَد عالی نبَد، خَبی شب نٌ، بَد، خَبی خیلی شب

 .کَبید نی تر تند قلبو افتاد نی دستو تَی نشَن بٌ چشهو کٌ بار ير با

 از تا کردم تند پا اتاقو سهت بٌ سریع نًهَنا، رفتن ٍ... ٍ نًریٌ ٍ خَنٌ با رابطٌ در صحبت از بعد
 .ببرم در بٌ سالو جَن نانان غرغرای شر

 يو رٍ چشو بدیو انجام ندت این تَ بَد قرار کٌ کارایی ٍ فردا تصَر با سپًر، با چت کهی از بعد
 .رفتو فرٍ خبری بی دنیای بٌ ٍ گذاشتو

 

 با نشی بلند اگر دیگٌ دقیقٌ یک تا خدا بٌ یگانٌ باتَام،! کشت رٍ خَدش گَشی این پاشَ. پاشَ_  
 !سراغتا نیام آب پارچ

 :گفتو کنو باز رٍ چشهام اینکٌ بدٍن ٍ کشیدم باال سرم باالی تا رٍ پتَ حرص با

 صبح؟ سر ازم خَای نی چی. کــــــن ٍلو نانـــان_ 
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 :گفت زد نی نَج تَش حرص کٌ صدایی با

. کردی نی االنو فکر باید کردی نی باز نیشتَ ٍ زدی نی لبخند صَرتت اٍنَر تا اینَر از کٌ اٍنهَقع_ 
 شَ آنادى پاشَ. ازنایشگاى برید دنبالت یاد نی دیگٌ ساعت نیو تا گفت زد زنگ بچٌ اٍن پاشَ
 .پــــــاشَ. یگانٌ

 :گفتو ٍ خارٍندم رٍ سرم. تخت رٍی نشستو ٍ زدم کنار خَدم رٍی از رٍ پتَ حرص با

 حاال برٍ. نانان شدم بیدار. بیا_ 

 .رفت بیرٍن اتاق از ٍ انداخت بًو بدی نگاى

 .کردم بغل نحکو رٍ رنگو صَرتی خرس ٍ تخت رٍ کشیدم دراز دٍبارى در شدن بستٌ نحض بٌ

 

 .نشست لبو رٍ نحَی لبخند بازٍيام، رٍی دستی حرکت با کٌ بَدم بیداری ٍ خَاب بین

 .نشست لبو کنج ای بَسٌ ٍ شد نزدیک صَرتو بٌ يایی نفس دقیقٌ، چند از بعد

 نن؟ خَابالَی_ 

 باز رٍ چشهام انا پرید سرم از کل بٌ خَاب. برد باال رٍ قلبو ضربان صداش يو بیداری ٍ خَاب بین
 .خَابو يهچنان کٌ کردم تظاير ٍ نکردم

 :گفت ٍ کرد نَازش رٍ صَرتو دست پشت با

 .خانَنو پاشَ يا، شٌ نی دیرنَن نن؟ خَابالَی فسقلی فسقلی؟_ 

 حال ٍ حس غرق. بدم قَرت رٍ کنٌ خَدنهایی صَرتو رٍ داشت سعی زٍر بٌ کٌ لبخندی کردم سعی
 جام سر سیخ ٍ کشیدم جیغ يا گرفتٌ برق عین ، صَرتو یًَیی شدن خیس با کٌ بَدم خَشی
 .نشستو
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 برداشتو خیز افتادى، کٌ اتفاقی درک با ٍ افتاد تالطو بٌ نغزم دقیقٌ چند از بعد سپًر، خندى صدای با
 .سپًر سهت

 :زد لب ياش خندى بین ٍ کشید عقب رٍ خَدش سریع

 ٍحشـــی؟ چتٌ_ 

 :گفتو جیغ با

 کردنٌ؟ بیدار طرز چٌ این تَ؟ یا ننو ٍحشی_ 

 :زد لب ٍ انداخت باال شَنٌ

 بیدار کٌ بَد خَدت از کرم کردم، نازکشی بًت، گفتو خانَنو کردم، بَست. کردم بیدارت خَب نن_ 
 خیس جز يو بدجنسی نَجَدات چنین تقاص. نکردی باز رٍم بٌ خَشگلتَ چشهای اٍن ٍ شدی
 .نیست شدن

 :گفتو جیغ با ٍ سهتش کردم پرت بَد شدى خیس نن از کهتر کٌ رٍ خرسو حرص با

 .اتاقو از بیرٍن برٍ_ 

 .برداشت قدم کهدم سهت بٌ گفتو کٌ چیزی برخالف ٍ انداخت باال ابرٍ

 :گفت سرخَش

 .برات کنو نی انادى لباس ننو بشَری رٍ صَرتت ٍ دست تَ تا_ 

 خارج سرٍیس از نربَطٌ کارای از بعد. رفتو اتاق داخل سرٍیس سهت بٌ ٍ کردم نگاش چپ چپ
 .بَد ایستادى کهدم رٍی بٌ رٍ يهچنان سپًر. شدم

 ٍ سر سرم رٍی جنگل بٌ تا رفتو نی تَالت نیز سهت بٌ کٌ يهَنطَر ٍ برداشتو ازش چشو حرص با
 :گفتو بدم سانَنی
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 تَ؟ اٍن ساعت دٍ خَای نی چی_ 

 .سهتو برگشت حرفو این با

 :گفت ٍ گرفت باال رٍ يام لباسی چَب از تا دٍ

 کدٍنش؟_ 

 یٌ اینبار کرد نی پاش نشکی جین شلَار کٌ يهیشٌ برخالف. انداختو خَدش لباسای بٌ نگايی
 .نشکی پیراين با بَد، پَشیدى کرم شلَار

 برگردٍندم ٍ گرفتو ازش رٍ دٍ ير. رفتو سهتش بٌ ٍ انداختو خَدش پیشنًادی لباسای بٌ رٍ نگايو
 :گفتو ٍ زدم زل صَرتش بٌ بلندم کرم نانتَ کشیدن بیرٍن با ٍ کهد داخل

 چطَرى؟_ 

 .داد تکَن سر خندى با ٍ کشید گردنش بٌ دستی

 !نا با کردن ست با يو بعضیا. دیگٌ خَشٌ چیزی یٌ با کسی ير دل. خَبٌ_ 

 :گفت ٍ خندید کٌ کنو بارش چیزی خَاستو ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 .خانَم شد دیر. بریو بپَش. کردم شَخی_ 

 .نشَندم صَرتو رٍ نحَی ارایش ٍ پَشیدم رٍ لباسام شد خارج اتاق از اینکٌ از بعد ٍ گفتو ای باشٌ

 

 داخل رٍ ضرٍری پنزای خنزر ٍ کارت ٍ کلید اینک از بعد ٍ انداختو نَيام رٍی رٍ نشکی بلند شال
 .شدم خارج اتاق از چپَندم، کیفو

 .کردیو حرکت نقصد سَی بٌ ٍ زدیو بیرٍن خَنٌ از نانان، با خداحافظی از بعد
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. بخَریو چیزی یٌ تا شدم کافٌ رايی سپًر اصرار بٌ اٍن از بعد. شد آنادى زٍد خیلی ازنایش کارای
 :گفتو ناشین تَ نشستن نحض بٌ

 .برسو خَابو بقیٌ بٌ تا خَنٌ برسَن ننَ حاال. آقــا نرسی شها دست_ 

 :گفت ٍ خندید

 کٌ خَب جای یٌ ریو نی االن. کنار بذار خَابَ ندت این تَ چیٌ؟ خَاب دیٍَنٌ؟ گی نی چی_ 
 .بپرى سرت از کال خَاب

 .خیابَنا بٌ زدم زل سینٌ بٌ دست ٍ کردم يو در رٍ صَرتو

 .دٍختو اطراف بٌ رٍ نگايو ناشین، ایستادن با

 .شَ پیادى_ 

 دستاش تَ نحکو رٍ دستام ٍ اٍند سهتو بٌ سپًر. شدم پیادى خَابالَد ٍ کشیدم ای طَالنی خهیازى
 یادآٍری ٍ طالفرٍشی دیدن با. کرد راينهایی خیابَن دیگٌ سهت رٍ نن ٍ زد رٍم بٌ لبخندی. فشرد
 .شد باز خَد بٌ خَد نیشو حلقٌ، خرید

 :گفتو ٍ دٍختو چشو سپًر رخ نیو بٌ ذٍق با

 حلقٌ؟ دنبال یایو نی نگفتی زٍدتر چرا خب_ 

 :گفت چشهام بٌ عهیقی نگاى با ٍ نشَند لبش رٍ نحَی لبخند

 .ببینو کردنتَ ذٍق این داشتو دٍست چَن_ 

 .شدیو طالفرٍشی ٍارد اش شَنٌ بٌ شَنٌ زیر بٌ سر ٍ گزیدم لب

 دٍر جلَش نیز از. شد بلند خندى با سپًر، دیدن با ٍ کرد بلند رٍ سرش بَد فرٍشندى کٌ جٍَنی پسر
 .دادن دست ٍ کردن بغل نحکو رٍ يهدیگٌ سپًر، بٌ رسیدن با ٍ زد
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 :گفت زبَنی چرب با فرٍشندى

 .بشین بیا! کردی ننَر. داداش اٍندی خَش_ 

 ٍ زد سپًر بٌ چشهکی. داد تکَن سر خندى با ٍ انداخت بَدم ایستادى سپًر پشت کٌ نن بٌ نگايی
 :گفت

 راستٌ؟ پس_ 

 :گفت ٍ انداخت نن بٌ نگايی سپًر

 راستٌ؟ چی_ 

 !دیگٌ بستن آسهَنا تَ رٍ يا پسرعهَ دخترعهَ عقد اینکٌ_ 

 :گفت خندى با ٍ کرد نن بٌ رٍ

 .خانَم باشٌ نبارکا_ 

 .سپردم گَش نگَياشَن بگَ بٌ لبخند با ٍ کردم تشکر

 :گفت احسانٌ اسهش شدم نتَجٌ کٌ پسری بٌ رٍ ٍ کند خاطراتش نرٍر از دل سپًر باالخرى

 .ببینو قشنگتَ يای حلقٌ کن رٍ خب،_ 

 .چید جلَنَن ٍ کرد جدا رٍ ستش يای حلقٌ ٍیترین، پشت از بعد ٍ گفت باالیی بلند چشو احسان

 سختی کار ٍاقعا بینشَن از انتخاب ٍ بَدن تر قشنگ یکی از یکی. کردم نگاى يهشَن بٌ دقت با
 .بَد

 چطَرى؟ این_ 

 .دٍختو بَد نظرش ند کٌ ای حلقٌ بٌ بعد ٍ سپًر بٌ اٍل رٍ نگايو
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 .بخَام نن کٌ نبَد چیزی انا، قیهتی صد در صد ٍ سنگین چیز یٌ. بَد قشنگ خیلی بَد، قشنگ

 :گفتو ٍ دٍختو ننتظرش چشهای بٌ رٍ نگايو

 .گیریو نی يهینَ نکرد جلب رٍ نظرنَن بًتری چیز اگر. قشنگٌ خیلی_ 

 تَی احسان پشت کٌ بَد ای حلقٌ پی چشهو انا، نن دٍخت بقیٌ بٌ رٍ نگايش ٍ گفت ای باشٌ
 .داشت قرار ای شیشٌ کَچیک جعبٌ یٌ

 کنیو انتخاب راحت ٍ نباشیو نعذب نا تا بَد کردى سرگرم دیگٌ کارای با رٍ خَدش کٌ احسان بٌ رٍ
 :گفتو

 بیارید؟ رٍ يست پشتتَن کٌ ای حلقٌ اٍن يست انکانش_ 

 :گفت نتعجب ٍ شد خیرى سرش پشت بٌ

 !جلَتَنٌ بًتری خیلی يای ندل... انا حتها_ 

 :گفتو ٍ دادم تکَن سری

 بیارید؟ رٍ اٍن حاال شٌ نی. دٍنو نی_ 

 .سهتهَن اٍرد رٍ بَد ندنظرم کٌ ای شیشٌ جعبٌ اٍن ٍ گذاشت کنار رٍ گَشیش

 .بفرنایید_ 

 .گرفتو ازش ٍ کردم تشکر

 .کردم نگاى بًش دقت با ٍ برداشتو رٍ درش
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 قرار بَد شدى پر ریز يای نگین از دٍرش تا دٍر کٌ ظریف حلقٌ یٌ یکیشَن، کنار کٌ سادى رینگ تا دٍ
 .داشت

 .کردم باز رٍ نیشو ٍ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو

 :گفت حال این با اٍندى، خَشش ازش کٌ بَد نشخص حلقٌ بٌ نگايش از

 سادى؟ اینقدر چرا انا، خَبٌ_ 

 :گفتو نشَندم نی انگشتو بٌ رٍ حلقٌ کٌ يهَنطَر ٍ پاشیدم رٍش بٌ لبخندی

 يست خاصی زیبایی یٌ سادگی تَ... اصال. ظریفو ٍ سادى چیزای عاشق نن نشدی؟ نتَجٌ ينَز_ 
 .کنٌ نهی برابری باياش چیز يیچ ٍ جا يیچ کٌ

 :گفتو ٍ گرفتو باال رٍ دستو. برداشت رٍ حلقٌ ٍ گفت ای باشٌ

 چطَرى؟_ 

 :گفت ٍ زد نحَی لبخند دستو، تَی حلقٌ دیدن با

 .عالی_ 

 .کرد نگاى بًش لبخند با  ٍ دستش تَی گذاشت رٍ حلقٌ يو خَدش

 .شدیو خارج اٍنجا از دٍستش، با سپًر نفصل خداحافظی ٍ کردنش حساب از بعد

 :گفت فشرد نی دستاش بین رٍ دستو کٌ يهَنطَر

 ریو؟ نی کجا االن گفتی اگر خب،_ 

 :پرسیدم ٍ کردم باز رٍ نیشو

 خَنٌ؟_ 
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 :گفت بشو سَار تا کرد نی باز رٍ ناشین در کٌ يهَنطَر ٍ کرد نگايو چپ چپ

 .تنبل خانَم نٌ_ 

 .نشست کنارم ٍ زد دٍر رٍ ناشین ٍ بست رٍ در شدم سَار اینکٌ از بعد

 :گفت انداخت نی راى رٍ ناشین کٌ يهَنطَر

 .چیٌ خَاب ٍ خَنٌ برى یادت کٌ خَب، جای یٌ برنت نی االن_ 

 :پرسیدم کرد نی تعریف ازش سپًر کٌ جایی از تعجب با

 کجا؟؟_ 

 :زد لب ٍ انداخت باال شَنٌ

. کٌ بدم دست از رٍ ببینو صَرتت تَ قرارى کٌ يیجانی خالی، ٍ خشک سَال یٌ با نداری کٌ انتظار_ 
 يَم؟

 رٍ نحکهی بَسٌ ٍ کردم نزدیک بًش رٍ سرم. کردم نازک چشهی پشت ٍ شدم ننظَرش نتَجٌ
 .نشَندم لپش

 .چیزی یٌ شد این_ 

 

 :گفتو يیجان با ٍ زدم لبخندی

 .دیگٌ بگَ خب،_ 

 :گفت داشبرد بٌ اشارى با ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 .کن بازش_ 
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 .نبَد داخلش کارت یٌ جز چیزی انا کردم باز رٍ داشبرد. کردم اطاعت حرفش از نطیع

 .کشیدم بیرٍن رٍ کارت ٍ کردم دراز دست تردید با

 .نشست لبو رٍ بزرگی لبخند خَندنش با

 نرٍارید عرٍس نزٍن

 :گفتو خَشحالی ابراز از قبل ٍ دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو

 کارا؟ این دنبال بیَفتیو بعد بهَنیو ازنایش جَاب ننتظر اٍل نبَد بًتر نظرت بٌ سپًر؟ _ 

 :گفت کرد نی بیشتر رٍ سرعتش کٌ يهَنطَر ٍ انداخت باال ابرٍ

 چرا؟ دٍنی نی. نَچ_ 

 :گفتو ٍ دادم تکَن نٌ نعنی بٌ سری

 چرا؟_ 

 :لبخندگفت با ٍ دٍخت بًو رٍ نگايش

 .دم نهی دستت از ای بًَنٌ يیچ بٌ نن. باشٌ چی ازنایش نتیجٌ نیست نًو چَن_ 

 .کردم تازى نفسی راحت خیال با ٍ زدم لبخندی

 بَدم، راضی يو نزٍن داخل يای لباس بٌ کٌ نن برخالف سپًر ٍ رسیدیو نزٍن بٌ بعد دقیقٌ چند
 .زیبا البتٌ صد ٍ سادى ٍ ظریف طرح یٌ با. داد سفارش نجزا عرٍس لباس یٌ

 يهاينگ دٍستش با سپًر نايار سرٍ از بعد ٍ شدیو اطراف يهَن رستَرانی یٌ رايی نزٍن از بعد
 .بریو باغ دیدن برای تا کرد
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 بَد ندنظرنَن کٌ رٍزی برای باغ رزرٍ از بعد. نشست دلو بٌ اٍل يهَن ٍ بَد قشنگی خیلی باغ
 .بَد دادى پیشنًاد سپیرا کٌ شدیو آرایشگايی رايی

 .گرفتو ٍقت ناى اخر برای کارياشَن نهَنٌ دیدن از بعد ٍ کردن استقبال ازم

 .رفتو سپًر سهت بٌ ٍ اٍندم پایین يا پلٌ از

 .بَد بستٌ رٍ چشهاش ٍ بَد خَابَندى رٍ ناشینش صندلی

 .دٍختو چشو اش بستٌ چشهای ٍ رخ نیو بٌ ٍ شدم سَار صدا ٍ سر بی

 :گفت کنٌ باز چشو اینکٌ بدٍن

 شد؟ تهَم _ 

 .ارى_ 

 .کرد باز رٍ چشهاش ٍ گفت ای خَبٌ

 :گفت لبخند با ٍ انداخت بَدم کشیدن خهیازى نشغَل سخت کٌ نن بٌ نگايی نیو

 نٌ؟. شدی خستٌ خیلی_ 

 :برچیدم لب ٍ دادم تکَن تایید نشَنٌ بٌ سری

 .خــیلی_ 

 :گفت ٍ زد بینیو نَک بٌ ای ضربٌ

 .کنو نی بیدارت رسیدیو. بخَاب_ 

 :زدم نق

 نرفتیو؟ کٌ نَندى جایی بازم_ 
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 :گفت ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین

 .عزیزم بخَاب_ 

 .بخَابو کردم سعی ٍ خَابَندم رٍ صندلی ٍ گفتو ای باشٌ ناچار بٌ

 

 ••• سپًر# •••

 

 با انا کنو بیدارش خَاستو. برگشتو یگانٌ سهت بٌ ٍ کردم خانَش رٍ ناشین نقصد، بٌ رسیدن با
 نیو ٍ شیش ساعت. انداختو نچو رٍی ساعت بٌ رٍ نگايو. شدم ننصرف عهیق، خَاب تَ دیدنش

 .داشتو ٍقت بَدیو اٍندى دیدنش برای کٌ ای خَنٌ فرٍشندى بٌ قطعی جَاب دادن تا ٍ بَد

 نًربَنش صَرت بٌ اینقدر ٍ خَابَندم رٍ صندلیو یگانٌ از تقلید بٌ يو نن ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .شد چشهام نًهَن خَاب باالخرى تا نَندم خیرى

 

____________ 

 

 سپًــر؟ سپًر؟_  

 .زد غر ٍ فشرد دستو بٌ رٍ دستش

 :گفتو ٍ نشست لبو کنج نحَی لبخند

 .بچٌ بیدارم_ 
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 .کرد تر عهیق رٍ لبخندم آلَدش حرص لحن

 ...سَنا اینجا؟ اٍندیو چرا کجاست؟ اینجا دٍنا. خَدتی بچٌ کٌ اٍال_ 

 :گفتو خندى با ٍ دٍختو چشو خَابالَدش صَرت بٌ. کردم باز رٍ چشهام ٍ کردم قطع رٍ حرفش

 ...دٍنا عزیز، خانَم بزرگترم شها از سال چند نن کٌ اٍال_ 

 :دادم ادانٌ ٍ دٍختو رٍ بٌ رٍ آپارتهان بٌ رٍ نگايو

 .شها ٍ نن جدید خَنٌ شٌ نی اینجا بشٌ ٍاقع پسندتَن نَرد اگر_ 

 :گفت رٍ بٌ رٍ آپارتهان بٌ نگايی با ٍ کرد گرد رٍ چشهاش

 جدی؟_ 

 :گفتو ٍ خندیدم اش زدى ذٍق قیافٌ بٌ

 .حاال شَ پیادى. جدی. خانَنو بلٌ_ 

 .شد پیادى شالش کردن نرتب از بعد ٍ برداشت پاياش رٍی از رٍ کیفو

 .کردیو حرکت ساختهَن سهت بٌ ٍ گرفتو دستو تَی نحکو رٍ دستاش

 کلی از ٍبعد شد بلند جا از دیدنهَن، نحض بٌ بنابراین بَد نا اٍندن جریان در ساختهَن نگًبان
 .شدیو رايی ٍ برداشت رٍ نظر نَرد ٍاحد کلیدای گَیی، آند خَش

 .کرد صحبت ساختهَن این خَب نَقعیت از فاصلٌ این تَ نگًبان ٍ شدیو اسانسَر سَار

 .شدیو خارج ازش اسانسَر ایستادن با

 

 .شدیو ٍارد ٍ کرد باز رٍ ٍاحد در

 



 999                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفتو ٍ دٍختو یگانٌ بٌ رٍ  نگايو. گذرٍندیو نظر از رٍ خَنٌ کل

 چطَرى؟_ 

 :گفت ٍ انداخت ای دٍبارى نگاى اشپزخَنٌ بٌ

 اصال؟ دارى پرسیدن اخٌ؟ سَالیٌ چٌ این_ 

 :گفتو ٍ پاشیدم رٍش بٌ لبخندی

 بد؟ یا خَبٌ یعنی این_ 

 :گفت ٍ ایستاد نقابلو

 .سپًر عالیٌ اینجا. بد نٌ خَبٌ نٌ اینجا. يیچکدٍم_ 

 :گفتو سینٌ بٌ دست

 .نبارکٌ پس_ 

 :گفت ٍ زد لبخندی

 .جفتهَن نبارک_ 

 .شدیو خارج ساختهَن از يو بعد ٍ رفتیو نگًبان سهت بٌ

 :گفتو ٍ دٍختو یگانٌ بٌ رٍ نگايو

 .کنو نعانلٌ رٍ خَنٌ این برم باید نن_ 

 :زد لب نتعجب ٍ سهتو برگشت گردش چشهای با

 االن؟_ 
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 .دادن نی نشَن رٍ شب نٌ يا عقربٌ. دٍختو ساعتو بٌ رٍ نگايو

 :گفتو ٍ انداختو باال شَنٌ

 یای؟ نی بايام یا خَنٌ برسَنو رٍ تَ چیٌ؟ چارى. آرى_ 

 :گفت نکخ با ٍ کرد باد رٍ لپاش

 .بايات یام نی. شٌ نی دیر برسَنی ننَ تا_ 

 . شدم داد کٌ آدرسی رايی يهاينگی، از بعد ٍ گفتو ای باشٌ

 

 ••• یگانٌ# •••

 

 .دٍختو چشو ساعتو بٌ يزارم بار برای ٍ  کردم باد رٍ لپام

 باز نیش با. شد پیدا اش کلٌ ٍ سر باالخرى کٌ بگیرم تهاس سپًر با تا گرفتو دست بٌ رٍ گَشیو کالفٌ
 .نشست ٍ کرد باز رٍ رانندى سهت در ٍ شد رد خیابَن از

 !عجب چٌ_ 

 :گفت عقب يای صندلی رٍی ذاشت نی رٍ سانسَنتش کیف کٌ يهَنطَر ٍ کشید رٍ لپو

 .رسید دیر فرٍشندى. نبَد نن تقصیر خب ٍلی شدی نعطل خیلی. بــانَ ببخشید_ 

 :گفتو خَشحالی با ٍ گفتو ای باشٌ

 حاال؟ شد تهَم_ 

 :زد لب ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین
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 .شد تهَم. خانَم آرى_ 

 :گفتو ٍ کردم باز رٍ نیشو

 شیرینیش؟ کَ نبارکٌ،_ 

 .خندید ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 :گفت ٍ گذاشت چشهاش رٍی رٍ دستش

 دیگٌ؟ انر. شها بٌ دیو نی يو شیرینی. چشو_ 

 :گفتو شیطنت با ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو

 .نیست عرضی فعال_ 

 :گفت آرٍم. شکَند رٍ ناشین سکَت صداش دقیقٌ چند از بعد

 بدم؟ يهشَ بدم؟ شیرینی بدم؟ بستنی بدم؟ شام فسقلی؟ خَای نی چی حاال_ 

 :گفتو ٍ خندیدم

 .بخَریو ترشک بریو. خَام نهی يیچکدٍنشَ نٌ،_ 

 .نشست گَشو بٌ نتعجبش صدای بعد، ای جانیٌ ٍ کردم حس صَرتو رٍی رٍ سنگینش نگاى

 اخٌ؟ شیرینی عنَان بٌ بخَریو ترشک ترشک؟؟_ 

 :گفتو نظلَنیت با ٍ کردم باز رٍ نیشو

 !خَاسـت دلو خب_ 

 :گفت ٍ گذاشت دندى رٍی دستش زیر رٍ دستام ٍ خندید
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 يو بعدش بًت، بدم خَشهزى شام یٌ بریو اٍل. دارم بًتر پیشنًاد یٌ نن. نن بشو دلت قربَن_ 
 .بخَریو خَاستٌ دلت کٌ ترشکی بریو

 .بگی تَ چی ير_ 

 .شد تر عریض لبخندش ٍ انداخت باال ابرٍ

 .شد پخش کالنی بی نَسیقی ٍ کرد دراز پخش سهت رٍ دستش

 بٌ سپًر. گرفتیو جا نیز پشت خَب، جای یٌ انتخاب از بعد ٍ شدیو پیادى رستَران، بٌ رسیدن با
 بٌ خَاستو نی کٌ بَد چیزی درگیر فکرم نن ٍ داد سفارش بَد ایستادى نیزنَن کنار کٌ گارسَنی

 .بگو سپًر

 :گفت ٍ گذاشت نیز رٍی رٍ دستاش سپًر گارسَن، رفتن از بعد

 .ننتظرم نن خانَم، خب_ 

 

 :گفتو شدى گرد چشهای با

 چی؟ ننتظر_ 

 :گفت لبخند با ٍ انداخت باال شَنٌ

 .کنی نی پا اٍن ٍ پا این خاطرش بٌ کٌ چیزی يهَن_ 

 :گفتو نکخ با ٍ نشست لبو رٍ يَلی لبخند

 .نیست نًهی چیز_ 

 :گفت ٍ انداخت باال ابرٍ
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 کردى؟ درگیر رٍ فکرت اینطَر ٍ نیست نًهی چیز_ 

 .بگو بًش بَد ٍقتش کنو فکر. کشیدم عهیقی نفس

 :گفتو ٍ فشردم يو بٌ رٍ پلکو

 .بزنو حرف بايات خَاستو نی خَنٌ راجب... خب_ 

 .حرفام بٌ سپرد گَش دقت با ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 :گفتو بپرسٌ چیزی اینکٌ از قبل ٍ کردم تر زبَن با رٍ لبو

 کنی؟ چیکار قبلیت خَنٌ با خَای نی_ 

 :گفت کنٌ باز رٍ اخهاش اینکٌ بدٍن ٍ کشید عهیقی نفس

 چطَر؟. نگرفتو براش تصهیهی ينَز_ 

 :گفتو ٍ صَرتش بٌ دٍختو تردید با رٍ نگايو

 عرٍس جًیزیٌ کٌ خیرینی بٌ بدم رٍ پَلش بفرٍشو؛ رٍ خَدم خَنٌ گرفتو تصهیو نن... راستش_ 
 کنار بَدن يو دیگٌ نفر چند رسیدیو، يو بٌ نا کٌ حاال خَام نی... خَام نی. کنن نی فرايو

 .ندن دست از رٍ يهدیگٌ

 ٍ گذاشت نیز رٍی رٍ دستاش ارنج. نشست لبش رٍ عهیقی لبخند ٍ شد باز يو از اخهاش ذرى ذرى
 :گفت آٍرد نی جلَ رٍ سرش کٌ يهَنطَر

 شٌ؟ نی_ 

 :پرسیدم ٍ کشیدم عهیقی نفس

 شٌ؟ نی چی_ 
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 :گفت ٍ کرد تر پررنگ رٍ لبخندش

 بشو؟ نًربَنت دل اٍن ٍ تَ قربَن نن شٌ نی_ 

 .نشست لبو رٍ نحَی لبخند ٍ پایین انداختو رٍ سرم خجالت با

 .شدیو غذا نشغَل ٍ نکرد پیدا ادانٌ بححهَن غذايا اٍردن با

 از رٍ دینش سپًر اینکٌ از بعد ٍ ترشک از پر بًشت یٌ رفتیو غذا از بعد بَدم گرفتٌ کٌ قَلی طبق
 /:خَاست نی کٌ نبَد چیزی این چند ير. خَنٌ رسَند رٍ نن برد، بین

 

 بٌ ریز تا گرفتٌ جًیزیٌ خرید از. شد آنادى چیز يهٌ نرٍر، بٌ ٍ عرٍسی کارتای دنبال رفتیو بعد، رٍز
 سرعت این کف تَ يهٌ ٍ بَد شدى آنادى عرٍسی از قبل يفتٌ یک تا يهٌ ٍ يهٌ عرٍسی، کارای ریز

 .بَدن سپًر ٍ نن عهل

 .طالست ٍقت گن نی کٌ ترى راست ٍ تَانستٌ خَاستن گن نی کٌ راستٌ خب،

 زٍدتر رٍ نشترکهَن زندگی خَاستیو. بکنیو بیشتری استفادى طالییهَن يای فرصت از خَاستیو نا
 .تَنستیو ٍ کردیو نبارزى زیادش يای سختی با... باالخرى ٍ کنیو شرٍع

 سپًر ٍ نن برای قرارى کٌ بَد رٍزی بًترین فردا، ٍ گذشت باد ٍ برق نحل يو نَندى باقی يفتٌ یک
 .بخَرى رقو

 

 .آنادست شام بیا عزیزم یگانٌ؟_ 

 آشپزخَنٌ بٌ رٍ خَدم بدٍ بدٍ ٍ پایین رفتو يا پلٌ از. کندم عرٍسو لباس از دل ٍ گفتو ای باشٌ
 :زدم لب ٍ نشستو بابا کنار. رسَندم
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 احَال؟ ٍ حال. عزیزم پدر سالم_ 

 :گفت بابا نقابل ذاشت نی رٍ برنج دیس کٌ يهَنطَر ٍ کرد نگايو چپ چپ نانان

 !خــانَم کَکٌ چٌ. خَبٌ خَبٌ_ 

 :گفتو ٍ خندیدم

 نبَدی؟ کَک بابا با عرٍسی از قبل رٍز شها نانان؟_ 

 :گفت بابا بٌ اشارى با ٍ خندید

 .دادم نهی برٍز داشتو، حیا یکو يو باشٌ گی نی تَ کٌ اینطَر اگر ٍاال_ 

 :گفتو ٍ زدم ناخَنک نیز رٍی ساالد بٌ

 بشو؟ قایو نَش سَراخ صدتا تَ بابا ٍ شها خجالت از خَبٌ. بشو قربَنت شدى عَض زنَنٌ دٍرى_ 

 .کشید برنج خَدش برای بعد ٍ نن ٍ بابا برای اٍل ٍ کرد بسندى غلیظی غرى چشو بٌ. آٍرد کو نانان

 کنو جهع رٍ فردا لباسای تا شدم اتاقو رايی غذا از بعد نانان، دستَر طبق ٍ شد سرٍ سکَت تَ شام
 .بخَابو زٍد يو بعد ٍ

 .در کنار گذاشتو لباسهو شنل ٍ کیف ٍ کفش جعبٌ، تَ برگردٍندم رٍ عرٍسو لباس

 سهت بٌ دست بٌ گَشی شد، جهع چیز يهٌ بابت از خیالو اینکٌ از بعد ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .رفتو تخت

 .گذاشتو پیام سپًر برای يو حال يهَن در ٍ کشیدم دراز

 .زندگیو بخیر شبت_ 

 .خَرد زنگ دستو تَ گَشیو کٌ نکشید دقیقٌ بٌ
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 .چسبَندم گَشو بٌ رٍ گَشی ٍ کردم نتصل رٍ تهاس

 جانو؟_ 

 خَابی؟ نی زٍد اینقدر چرا کنٌ؟ نی درد سرت شدى؟ چی خَبی؟. عزیزم سالم_ 

 :گفتو بَد چاشنیش يو حرص کٌ لحنی با ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .باشو داشتٌ انرژی فردا ٍاسٌ تا بخَابو گفتٌ. نانانٌ دستَر. نیست چیزیو خَبو،_  

 :زد لب ٍ کشید عهیقی نفس

 خَابو فردا بٌ فکر از کٌ نن. بخَابی تَنی نی کٌ حالت بٌ خَش. بخَاب خانَم، باشٌ. خدارٍشکر_ 
 .برى نهی

 :گفتو ٍ کردم باز رٍ نیشو

 .شو نی بیدار خَب بزنی زنگ تَ کن، بیدارم بزن زنگ صبح فردا_ 

 .دربست نخلصتو خَدم فردا از. چشـــو_ 

 . کردم قطع رٍ تهاس صحبت، کهی از بعد ٍ خندیدم

 .شد چشهام نًهَن خَاب زٍد خیلی ٍ رفتو فرر نرنو ٍ گرم جای تَ

 

 

 .شدم سرازیر يا پلٌ از خَابالَد ٍ گرفتو دستو تَی رٍ کفش جعبٌ

 :گفت ٍ خندید دیدنو با نانان

 یاد؟ نی خَابت باز خَابیدی، اینًهٌ_ 
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 :زدم نق ٍ برچیدم لب

 دیگٌ؟ رٍز یٌ ٍاسٌ بذاریهش شٌ نهی_ 

 از بابا ٍ نانان با خداحافظی از بعد. گرفت ازم يو رٍ کفش کَچیک جعبٌ سپًر ٍ خندیدن يهٌ
 :گفتو ٍ خَابَندم رٍ صندلی ناشین تَ نشستن نحض بٌ. زدیو بیرٍن خَنٌ

 .يهین فقط. بخَابو بتَنو ٍ بشٌ شب زٍدتر چی ير خَاد نی دلو فقط سپًر؟_ 

 

 :گفت ٍ خندید

 عرٍسیش شب نگٌ ادم. گفتی تَ کٌ دلیلی اٍن بٌ نٌ انا بشٌ شب زٍدتر يرچی خَاد نی دلو ننو_ 
 خَابٌ؟ نی

 .افتاد يو رٍی خَد بٌ خَد چشهام ٍ گرفتو بازٍش از نیشگَنی

 بَد گفتٌ ارایشگر کٌ ای صندلی رٍی ٍ باال بردم رٍ ٍسایال غر با شدم، بیدار ارایشگاى بٌ رسیدن با
 .نشستو

 گذاشتن سرم بٌ سر اینقدر آخر دست. گفت چیزی یٌ يرکس ٍ خندیدن اخهَم قیافٌ دیدن با يهٌ
 .پرید سرم از کل بٌ خَاب کٌ

 .بَدم جدا اتاق یٌ تَ نن البتٌ اینجا اٍندن يو سپیرا ٍ تهنا بعد ساعت چند

 خَد عًدى بٌ صَرتو ارایش انا سادى، ٍ باز ندل یٌ. بَدم کردى انتخاب قبل از رٍ نَيام ندل
 .باشٌ الیت ارایش یٌ خَاستو ازش کٌ چند ير بَد آرایشگر

 .شد نی بیشتر يو نن استرس گذشت نی بیشتر چی ير ٍ گذشتن يا دقیقٌ

 .دٍختو صَرتش بٌ رٍ نگايو ارایشگر صدای با
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 .عزیزم شد تهَم باالخرى خب،_ 

 :ٍگفتو کشیدم عهیقی نفس

 ببینو؟ رٍ خَدم تَنو نی حاال پس خب_ 

 :زد لب ٍ خندید

 .بعد بپَش لباستو برٍ. نتاسفانٌ نٌ_ 

 .شدم بلند جا از بعد ٍ درآٍردم رٍ اداش بیارى رٍ لباسو تا کرد پشت بًو ٍقتی

 از پارچٌ ذرى ذرى کٌ ای آینٌ بٌ دٍختو چشو سرٍیسو، بستن از بعد ٍ کردم تنو رٍ عرٍسو لباس
 .نشست لبو رٍ پرذٍقی لبخند ٍ افتاد خَدم بٌ نگايو پارچٌ، افتادن با. شد نی کشیدى کنار رٍش

 آذین درشت فريای با پایینش کٌ باز ٍ سادى ندل یٌ خَاستو، نی کٌ بَد شدى يهَنطَر نَيام
 نی کٌ چیزی از بَد، سرم رٍی کٌ بزرگی تاج ٍ بَد نشستٌ نَيام بٌ کٌ قشنگی رنگ با. بَد شدى

 .بَد شدى قشنگتر يو خَاستو

 رٍ صَرتو رنگش ٍ بَد شدى ای دیگٌ ندل ابرٍيام. دٍختو چشو صَرتو بٌ ٍ رفتو جلَتر قدم چند
 .بَد کردى بازتر

 نظر بٌ بلندتر نصنَعی نژى لطف بٌ بلندم يای نژى ٍ بَد ای نقرى ٍ نشکی از ترکیبی چشهو ارایش
 .رسید نی

 .کرد نی تکهیل رٍ ارایشو کٌ بَد لبام رٍی يو خَشرنگی رژ

 .دٍختو ارایشگر بٌ ٍ گرفتو آینٌ از رٍ نگايو

 .خَاستو نی کٌ شد يهَنی دقیقا. نهنَن_ 

 :گفت ٍ پاشید رٍم بٌ لبخندی

 



 1009                کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .خانَم عرٍس کنو نی خَايش_ 

 .شدیو خارج اتاق از جَن الًٌ بعد ٍ نن اٍل ٍ رفتیو در سهت بٌ يو با

 يای پَست ٍ بَد کردى باد لپش یٌ کٌ تهنا قیافٌ ٍسط این ٍ شد جلب نا سهت بٌ يهٌ تَجٌ
 .بَد دیدنی بَد ریختٌ جلَش شکالت

 !داداشو بیچارى_ 

 :داد ادانٌ نظلَم اٍن ٍ دٍختن بًش رٍ نگايشَن يهٌ سپیرا حرف این با

 !!ندى عرٍسش ٍ خَدش دست کار کنٌ تحهل نجلس آخر تا چجَری_ 

 .پایین انداختو رٍ سرم خجالت با نن ٍ خندیدن يهٌ

 .افتاد بَد فرستادى سپًر کٌ پیانی بٌ نگايو گَشیو، صدای با

 .خانَنو رسیدیو نا_  

 :کردم تایپ ٍ زدم لبخندی

 .ام آنادى ننو_ 

 

 کش نیز رٍی از شکالت نشت یٌ کٌ تهنایی بٌ رٍ ٍ پَشیدم رٍ شنلو ٍ کفش تهنا ٍ سپیرا کهک با
 .رفتو غرى چشو بدى خَردم بٌ ٍ کنٌ جرنش شریک رٍ نن خَاست نی زٍر بٌ ٍ بَد رفتٌ

 ارایشگر از بشٌ، پخش کٌ فیلهی ٍ عکس ٍ بشٌ ساختٌ بَد نهکن کٌ يایی حاشیٌ خاطر بٌ
 .نکنٌ قبَل رٍ ای دیگٌ عرٍس بَدم خَاستٌ

 راينهاییو، از بعد ٍ کرد تعریف ازم کلی دیدنو با فیلهبردار. رفتو پایین يا پلٌ از خداحافظی، از بعد
 .کنٌ انادى رٍ دٍربینش تا بیرٍن رفت
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 دست ٍ بَد ایستادى نن بٌ پشت کٌ سپًری بٌ ناز با يهراى ٍ قدم بٌ قدم خَدش، گفتٌ طبق
 .شدم نزدیک بَد گرفتٌ ضرب زنین رٍی چپ پای با ٍ بَد بردى فرٍ شلَارش جیب تَ رٍ راستش

 .رفتو باالش ٍ قد صدقٌ قربَن بار يزار دلو تَ ٍ ایستادم پشتش

 .گذاشتو کتفش رٍی رٍ دستو لبو، رٍ قشنگی لبخند کاشتن با ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .سهتو برگشت بالفاصلٌ باشٌ، کَچیک تهاس يهین ننتظر کٌ انگار

 گل دستٌ لبش، رٍ قشنگی لبخند با نًایت در ٍ نَيام لبام، چشهام، بٌ زد زل اٍل حرفی يیچ بدٍن
 :زد لب ٍ گرفت نقابلو رٍ دستش تَی

 .دنیا دلبر قشنگترین بٌ تقدیو_ 

 لبخندی برای بَد، بینهَن کٌ خَبی حس برای. خَدنَن برای رفت ضعف دلو ٍ گرفت عهق لبخندم
 .بَد جفتهَن لب رٍ کٌ

 .گرفتو ازش ٍ کردم نزدیک گل دستٌ بٌ رٍ دستو

 .بچرخو تا خَاست ازم گرفتنش باال با ٍ گرفت دستش تَی رٍ ام دیگٌ دست سپًر

 .چرخیدم ٍ خندیدم

 عاشق سپًر دٍنستو نی کٌ بَدم نن فقط نطهئنا ٍ شد کشیدى صَرتش بٌ بازم نَيای ٍ خندیدم
 .آخرى نَرد این

 .کشید نفس عهیق ٍ کرد حلقٌ دٍرم رٍ دستاش نقابلش، ایستادن نحض بٌ

 .کنو باز چشو ٍ کنو جدا ياش شَنٌ از رٍ سرم شد باعخ بردار فیلو صدای

 .کردی کَالک داناد، آقا آفرین. بَد نظیر بی. بَد العادى فَق_ 

 :گفت نن بٌ عهیقی نگاى با ٍ خندید سپًر
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 .نن نٌ ایشَنٌ کردى کَالک کٌ اٍنی_ 

 رايی زٍدتر چٌ ير ٍ بشینو تا کرد باز برام رٍ در آرایشگر، خَاست بٌ سپًر ٍ انداختو پایین رٍ سرم
 .بشیو باغ

 .بَد قشنگی شب

 .بَد قشنگی ساعات

 .بَد قشنگی دقایق

 .بَد قشنگ اش جانیٌ بٌ جانیٌ بگو بًترى... نٌ یا

 .بردم لذت لحظاتش تک بٌ تک از

 .آرزٍيا بٌ رسیدن بخشٌ لذت چقدر ٍ ٍجَد عهق از. دل تٌ از خندیدم،

 

 انیر ٍ ريا ٍ عزیزجَن دیدن با کٌ دٍنٌ نی خدا ٍ گرفت شکل کاستی ٍ کو ٍ عیب يیچ بدٍن جشن
 .شد بیشتر خَشحالیو چقدر کَچَلَشَن ٍ

 شد نی نزدیک بًو لبخند با کٌ عزیزجَن بٌ حال این با نبَد بدنو تَ جَن شیطنت ٍ رقص شدت از
 .بشینٌ کنارم تا شدم جا بٌ جا کهی ٍ زدم لبخند

 .گذرٍند نظر از رٍ صَرتو ٍ نشست کنارم

 کردید؟ پذیرایی خَدتَن از عزیزجَن؟_ 

 .بگردم سرت دٍر آرى. بشو نايت شکل قربَن آرى_ 

 :گفتو ٍ خندیدم
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 .عزیز خدانکنٌ_ 

 :زد لب ٍ پاشید رٍم بٌ لبخندی

 یگانٌ؟_ 

 عزیز؟ جَنو_ 

 :پرسید ٍ چرخَند جهع تَ رٍ نگايش

 نادر؟ کدٍنٌ سهیرا... سپیرا دخترى، این_ 

 .نا بٌ بَد زدى زل کٌ افتاد نًردادی بٌ چشهو ٍ شد فعال شاخکام

 !کرد رٍ خَدش کار باالخرى پس

 

 .دادم سَق سپیرا بٌ نًرداد از رٍ نگايو

 شکل زیباترین بٌ يو نَياش. قایقی یقٌ ٍ بلند يای آستین با بَد، پَشیدى طالیی بلند لباس یٌ
 .بَد شدى شینیَن سرش باالی نهکن

 :زدم لب ٍ کردم اشارى بًش دست با

 .سپًر خَاير. عزیز اٍنٌ سپیرا_ 

 باید لباسی چٌ عرٍسیشَن تَ کٌ شد این درگیر فکرم نن ٍ رفت سهتش بٌ ٍ داد تکَن سری عزیز
 ؟!بپَشو

 

 .زدم لبخند رٍش بٌ ٍ گرفتو بَد سپیرا با صحبت نشغَل سخت کٌ عزیزی از نگاى سپًر اٍندن با
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 :زد لب ٍ نشست کنارم

 یگانٌ؟_ 

 تکیٌ نحکهش يای شَنٌ بٌ رٍ سرم بقیٌ، بٌ تَجٌ بدٍن بنابراین بَد، خَدش حال تَ کسی ير
 :زدم لب ٍ دادم

 یگانٌ؟ جان  _ 

 :گفت ٍ داد تکیٌ سرم بٌ رٍ سرش

 .خَشحالو خیلی_ 

 :گفتو ٍ گرفت عهق لبخندم

 .رسیدیو يو بٌ ٍ شد تهَم چیز يهٌ باالخرى کٌ خَشحالو. خَشحالو خیلی ننو_ 

 .ذارم نهی تنًات يیچَقت کٌ بدٍنی خَام نی_ 

 :زدم لب آرٍم. شدم خیرى چشهاش بٌ ٍ برداشتو ياش شَنٌ رٍی از رٍ سرم

 .دٍنو نی_ 

 .بَسید رٍ پیشَنیو ٍ زد لبخندی

 .شد انجام دٍنٌ بٌ دٍنٌ عرٍسی نراحل ٍ شدیو دعَت شام برای بعد، دقیقٌ چند

 .بَد عرٍسی يای بخش ترین قشنگ از یکی کشَن عرٍس کنو اعتراف باید

 .شدیو پیادى ساختهَن، بٌ رسیدن با

 .شدیو نشترکهَن خَنٌ رايی بعد، ٍ کردیو خداحافظی يهٌ با

 .سپًر ٍ نن نشترک خَنٌ
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 .شدیو اسانسَر ٍارد بعد، ٍ پارکینگ تَ برد رٍ ناشین سپًر

 .سراغو بَد اٍندى استرس ٍ خجالت حس یٌ بَدیو، شدى تنًا کٌ حاال

 يدایت ٍرٍدی در سهت بٌ رٍ نن  ٍ گذاشت کهرم پشت دست آرٍم سپًر آسانسَر، ایستادن با
 .کرد

 :زد لب در کردن باز از بعد ٍ کشید بیرٍن جیبش از رٍ آپارتهان کلید

 .خَنٌ خانــَم بفرنایید_ 

 .خَنٌ تَ گذاشتو پا ٍ زدم لبخندی

 ٍ قد يای بچٌ خَاستو نی کٌ ای خَنٌ. بخَرى رقو تَش قشنگی اتفاقای خَاستو نی کٌ ای خَنٌ
 .برن باال کَلش ٍ سر از قدم نیو

 عطر خَاب، نَقع يرشب ٍ شب ير. بًارنارنج چای عطر از بشٌ پر آشپزخَنو گل، از کنو پر رٍ بالکن
 !نزدیکٌ نن بٌ چقدر خَشبختی، ٍ بینیو تَ بپیچٌ خریدى برام سپًر کٌ نرگسی ٍ رز يای گل

 .سهتش برگشتو پًلَم، رٍی سپًر دست نشستن با

 .شدم نی عاشقش بیشتر کردم، نی نگاى بًش دقت با کٌ حاال

 پر خجالت؟

 پر استرس؟

 .کنو شرٍع رٍ زندگیو از جدیدی فصل بَدم نشتاق کٌ بَدم نن این حاال

 .کنو عشقو خرج   زنَنگی شدم، بیدار کٌ صبح فردا خَاست نی دلو

 ...ٍ بخندٍنو بخندم، کنو، زبَنی شیرین بچینو، نفصل صبحانٌ براش
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 .کندم تنش از رٍ کتش

 .يهینطَر يو رنگش نشکی جلیقٌ

 ٍ کردم بلند سر نفساش، گرنای حس با ٍ کردم باز رٍ سفیدش پیراين يای دکهٌ دٍنٌ بٌ دٍنٌ
 .چشهاش بٌ شدم خیرى

 .بغلش تَ شدم گو حرکت، یٌ با ٍ شد نزدیک يو بٌ سرنَن ذرى ذرى

 .خَابهَن اتاق سهت برد رٍ نن ٍ کرد نحکو دٍرم رٍ دستش

 

 .گذاشتو يو رٍ چشو ٍ کشیدم عهیقی نفس افتاد، تنو از کٌ عرٍسو لباس

 ....لغزید بدنو رٍ دستاش ٍ نشست پیشَنیو رٍی ای بَسٌ

 

 .کردم باز يو از چشو در ٍقفٌ بی صدای با صبح

 .بَد خَاب غرق کٌ افتاد سپًر بٌ نگايو

 .کرد بغلو تر نحکو ٍ نذاشت کٌ کنو جدا شکهو دٍر از رٍ دستش خَاستو ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 .خندیدم

 :زدم لب ٍ لغزٍندم نَياش بین رٍ دستام

 سپًر؟_ 

 يَم؟_ 
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 .دادم تکَنش تر نحکو اینبار ٍ گذاشتو بازٍياش رٍی رٍ دستام

 .بًو زد زل ٍ کرد باز رٍ چشهاش زٍر بٌ

 :پرسید نگرانی با ٍ تخت رٍ نشست سریع نکخ با

. دکتر بریو اٍل بذار نٌ نٌ یا حهَم ببرنت بهَن... نٌ یا دکتر؟ ببرنت داری؟ درد شدى؟ چی چیٌ؟_ 
 اینجا؟ بیاد دکتر بزنو زنگ یا کنی تحهل تَنی نی

 بعد ٍ داشتو نگٌ خَدم جلَی ٍ کشیدم باال گردنو زیر تا رٍ تختی رٍ. نشستو يو نن ٍ خندیدم
 :گفتو

 .کنی باز رٍ در بری کردم بیدارت. عزیزم خَبٌ حالو نن سپًر؟ گی نی چی_ 

 :زد لب ٍ دٍخت بًو شک با رٍ نگايش

 خَبی؟ نطهئنی_ 

 .عزیزم آرى_ 

 :گفت ٍ کرد فَت کالفٌ رٍ نفسش دٍبارى، زنگ با

 صبح؟ ٍقت این اخٌ کیٌ_ 

 پَشیدن از بعد يو اٍن ٍ دزدیدم ازش رٍ نگايو سریع. شد بلند کٌ کردم نگاى بًش سکَت تَ
 .کنٌ بازش تا در سهت رفت باالخرى لباساش،

 .دکتر برم بخَام کٌ نبَد شدید اٍنقدری انا کرد نی درد کهی دلو. شدم بلند سختی بٌ

 .کردم باز رٍ آب ٍ رسَندم حهَم بٌ رٍ خَدم

 .داد دست بًو خَبی حس بدنو ٍ تن رٍی آب يای قطرى خَردن با
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 کنار صداش بدم، نشَن ٍاکنشی اینکٌ از قبل ٍ شد گرد چشهام کهرم، دٍر دستی شدن حلقٌ با
 .شد بلند گَشو

 .کنو رٍشن رٍ چیزایی یٌ تکلیف ٍقتشٌ کنو فکر_ 

 :گفتو ٍ دٍختو صَرتش بٌ رٍ نتعجبو نگاى

 شدى؟ چی_ 

 .حهَم تَ بذاری پا نداری حق نن بدٍن شها کٌ اینٌ کنی فرانَش نباید کٌ چیزایی از یکی_ 

 .دادم تکیٌ ياش شَنٌ بٌ رٍ سرم ٍ خندیدم

 :زد لب ٍ انداخت حرکت بٌ شکهو رٍی رٍ دستش

 نداری؟ کٌ درد_ 

 :گفتو ٍ گذاشتو دستاش رٍی رٍ دستو

 بَد؟ کی. کو خیلی_ 

 .بَد خَشهزى خیلی. نحشــر آٍردن کاچی یٌ یگانٌ اخ. عزیزم خانَم نادر ٍ نادرم_ 

 :گفتو ٍ خندیدم

 تنًا؟ تنًا زدی؟ ناخَنک_ 

 ذاشتو؟ نی يو تَ ٍاسٌ باید_ 

 :گفتو بًت با. سهتش برگشتو ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 نذاشتی؟_ 

 :زد لب ٍ کشید گردنش بٌ دستی
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 .خب ننٌ ٍاسٌ يهش کردم فکر ذاشتو؟ نی باید_ 

 :غریدم ٍ گرفتو بازٍش از نیشگَنی حرص با. رفت ضعف دلو شیرینیش تصَر با

 .تَ نٌ بَد نن ٍاسٌ اٍنا. خَاد نی کاچی دلو نن. بدجنسی خیلی_ 

 

 :زد لب ٍ کشید يو تَ رٍ اخهاش

 !کردم نن کٌ سختَ کارای يهٌ تَ؟ چرا_ 

 .خندى زیر زدم شدت با ٍ نشدم نَفق انا نگیرى ام خندى جانبش بٌ حق لحن این از کردم سعی خیلی

 :کرد زنزنٌ. انداخت باال شَنٌ ٍ شد باز اخهاش کو کو

 .بخَر رٍ اٍنا آٍردن دیگٌ نیز چیز یکو برٍ بعدش بگیریو، دٍش بیا حاال! ٍاال_ 

 .گرفتو ازش نگاى ٍ کردم بسندى کَتايی غرى چشو بٌ

 .زدیو بیرٍن حهَم از پیچ حَلٌ بَد، شیطنت آخرش تا اٍل از کٌ دٍشی از بعد

 .بَد نفصل خیلی بَد اٍردى نانان کٌ ای صبحانٌ

 .سَزٍند رٍ دلو بدجَر گردٍ از نَندى باقی کَچیک تیکٌ یٌ ٍ کاچی خالی ظرف البتٌ

 جَجٌ نًهَن رٍ نايار ٍ کردیو فیلو تهاشای صرف رٍ  ٍقتهَن از کهی سپًر اصرار بٌ صبحانٌ، از بعد
 .بَدیو سپًرپز يای

 .بَد خَب چیز يهٌ

 .خَاستو نی کٌ بَد يهَنطَری زندگی

 .بَد خَدش جای سر چیز يهٌ
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 .نن برای بَد خَشبختی نًایت این ٍ نردشٌ سپًر کٌ ای خَنٌ خانَم   شدم نن باالخرى

 

 

 بعد سال چند

 

 

 .کن دباش بیا. زد دست آالیشت لَازم بٌ بازم یسنا نانـــان؟_ 

 پخت، حال در يای ناکارانی رٍی دنکنی گذاشتن با ٍ انداختو سینا بٌ نگايی شدى گرد چشهای با
 .افتادم راى سرش پشت

 :زد نی غر ٍ سهتو گشت نی بر جانیٌ چند ير ٍ برداشت قدم سپًر ٍ نن نشترک اتاق سهت بٌ

 .دیگٌ بیا نانــان؟_ 

 .برداشتو تندتر رٍ يام قدم ٍ زدم رٍش بٌ لبخندی

 ٍ برد نی فرٍ رژم تَی رٍ انگشتش کٌ یسنایی بٌ ٍاج ٍ ياج ٍ دادم تکیٌ در بٌ اتاق، بٌ رسیدن با
 .شدم خیرى کشید نی پلکش پشت بٌ

 :گفت ٍ کرد اشارى بًش دست با سینا

 نَچ نَچ نَچ. کن دباش! ببینش. نانانی اینا_ 

 :زدم لب ٍ دٍختو چشو سینا بٌ اخو با

 .اتاقت تَ برٍ. سینا آقا کنٌ خالی رٍ خَايرش پشت آدم نیست خَب_ 
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 :زد لب ٍ انداخت باال شَنٌ. فرستاد گَشش پشت رٍ فرفریش نَيای ٍ کرد غنچٌ رٍ لباش

 کنی؟ نی دعبا ننَ کلد، بد کار دیگٌ یکی_ 

 !نحال بَد کردن آرایش نشغَل سخت نا، از فارغ کٌ رفتو یسنا سهت بٌ ٍ کردم نگايش چپ چپ

 نن دیدن با سرش، کردن بلند نحض بٌ. ایستادم سرش پشت حرفی يیچ بدٍن ٍ رفتو سهتش بٌ
 .افتاد دستش از قشنگو سایٌ ٍ کشید بلندی يیــن آینٌ، تَ

 خیلی ٍ کشیدم باال ذرى ذرى رٍ نگايو. بَدن شدى پَدر کٌ کردم نگاى سایٌ يای شکستٌ بٌ حیرت با
 !نکشو بچٌ این سر کشو نی باباشَن سر کٌ جیغایی اٍن از تا گرفتو رٍ خَدم جلَی

 نانع سپًر صدای کٌ بگو چیزی کردم باز لب بعد ٍ بشو نسلط خَدم بٌ تا کشیدم عهیقی نفس
 .شد

 دختر؟ ٍ نادر کنید نی چیکار_ 

 دٍید ٍ رفت در دستو از سریع باشٌ کردى پیدا نجات فرشتٌ کٌ انگار پدرش، صدای شنیدن با یسنا
 .سپًر سهت

 

 :گفت زبَنی شیرین با ٍ بغلش تَ پرید

 .بابایی سالم_ 

 .کرد بغل رٍ بَد چسبیدى پاياش بٌ سفت کٌ ای چسبندى نَجَد ٍ شد خو سپًر

 :گفت ٍ خندید صَرتش، دیدن با

 !بابا دختر شدی خَشکل چٌ_ 

 :گفت جیغ با یسنا
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 ٍاگعا؟_  

 .نباشو دخترش بعدی يای خرابکاری برای سپًر تشَیق شايد تا بستو چشو نن ٍ

 .خانَم خَشکل آرى_ 

 .کنٌ دعبا ننَ خَاست نی... نانان بابایی؟ ٍلی_ 

 :گفتو ٍ پریدم جا از حرفش این با

 چیزا این بٌ نباید يا بچٌ بدم یاد بًش نن تا پایین بیارش. سپًر پایین بیارش! دارم حق خب_ 
 !بزنن دست

 :گفتو بَد آینٌ جلَی کٌ ای شکستٌ سایٌ بٌ اشارى با

 .کردی لَسش کٌ تَئٌ تقصیر يهش! کرد چیکار ببین_ 

 :گفت یسنا بٌ خیرى ٍ کرد باد رٍ لپاش سپًر

 .اتاقت تَ برٍ بدٍ. گیرم نی گردن رٍ گنايت نن يو اینبار جَن؟ بابا_ 

 .بست رٍ در ٍ کرد اتاقش رايی رٍ یسنا بگو چیزی بتَنو اینکٌ از قبل

 :زدم لب ٍ بًش دٍختو چشو حرص با

 .نزنٌ دست نیست خَدش نال کٌ ٍسایلی بٌ بگیرى یاد باید یسنا کردی؟ کارٍ این چرا_ 

 :گفت ٍ انداخت تخت رٍی رٍ کیفش

 !سالشَنٌ سٌ فقط یسنا ٍ سینا. خانَم نگیر سخت_ 

 :گفتو کیفش بٌ خیرى ٍ کردم نگايش چپ چپ

 .شن نی ادب رٍزى یٌ نن، بٌ بسپاریشَن اگر! چی ير حاال_ 
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 .نگفت چیزی ٍ خندید

 کشید رٍ نن ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستش کٌ بزنو ناکارانیو بٌ سری خَاستو ٍ گذشتو کنارش از 
 .بغلش تَ

 :زد پچ گَشو کنار

 !دیگٌ کن بَسو! يا تنهٌ تَ ينَز خستگی خانَم؟ کجا_ 

 .نشَندم لبش کنج نحکهی بَسٌ ٍ شدم بلند  پا پنجٌ رٍ ٍ نشست لبو کنج لبخندی

 .بَسید رٍ صَرتو نتقابال ٍ گفت عهیقی آخـیش

 :گفتو ٍ شدم نانع کٌ شد نی نزدیک تخت بٌ

 .یان نی نًهَنا دیگٌ دقیقٌ چند تا. بچینیو رٍ نیز بیا بعدشو بگیر، دٍش برٍ. نخَابیا سپًر؟_ 

 :زد لب بَد نهَندى باقی ازش چیزی کٌ ارایشی لَازم بٌ اشارى با ٍ گفت ای باشٌ

 .کنو نی جهع خَدم يو رٍ اینا_ 

 .شدم خارج اتاق از ٍ کردم کَتايی تشکر

 شَن شعلٌ کهی شد راحت ازشَن خیالو ٍقتی. زدم سر غذايا بٌ ٍ کردم تند پا اشپزخَنٌ سهت بٌ
 .برداشتو قدم سینا اتاق سهت بٌ ٍ کردم کو رٍ

 .زدم یسنا بٌ سری يو بعد ٍ دادم بًش رٍ پَشید نی باید کٌ لباسایی

 .کردم تنش رٍ رنگش صَرتی لباسای ٍ شستو رٍ صَرتش

 .شدم خَدم اتاق رايی اٍن از بعد
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 شلَار یٌ يو خَدم ٍ گذاشتو کنار براش نشکی شلَار با زرشکی تیشرت یٌ بَد، حهَم تَ سپًر
 .زرشکی شَنیز یٌ با پَشیدم نشکی

 .نالیدم لبو بٌ رٍ رنگو زرشکی رژ صَرتو، رٍ نحَی آرایش از بعد ٍ بستو اسبی دم رٍ نَيام

 

 نی نَياش نَک از اب ٍ بَد کهرش دٍر حَلٌ. دٍختو سپًر بٌ رٍ نگايو در، شدن بستٌ صدای با
 .چکید

 :گفتو لبخند با ٍ کشیدم نَياش بٌ. برداشتو کَچیکی حَلٌ ٍ رفتو سهتش بٌ

 .باشٌ عافیت_ 

 .خانَم باشی سالنت_ 

 :گفتو لباسا بٌ اشارى با ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .نخَردی سرنا تا بپَش_ 

 کردم جدا بقیٌ از رٍ زرشکیو الک يو نن فاصلٌ این تَ. رفت لباساش سهت بٌ ٍ گفت بلندی چشو
 .شد بلند صداش کٌ بکشو ناخنام بٌ خَاستو ٍ کردم باز رٍ درش. گرفتو جا نیز پشت ٍ

 بدی؟ انجانش خَدت نداری حق ٍ نردٍنست کارا سری یٌ نگفتو بًت_ 

 بکشٌ رٍ زحهتش ٍ بیاد خَدش تا دٍختو بًش رٍ ننتظرم نگاى ٍ زدم لبخندی

 :گفتو آرٍم

 .کنو اذیتت نخَاستو باشی، خستٌ شاید گفتو_ 

 :گفت ٍ نشَند ابرٍياش بین اخهی
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 بهَنٌ؟ تنو تَ خستگی ٍ باشی پیشو تَ شٌ نی نگٌ_ 

 بعد ٍ نشَند دستو پشت  کَتايی بَسٌ. گرفت ازم رٍ الک ٍ نشست کنارم. گرفت عهق لبخندم
 .بزنٌ الک بیشتری تهرکز با تا گذاشت نیز رٍی خَدش نقابل

 خبر؟ چٌ کارخَنٌ از_ 

 :گفت ٍ کرد تر لب

 .خَدشٌ جای سر چیز يهٌ. خبر يیچ_ 

 جا بغلش تَ راحت خیال با خَاست نی دلو. دٍختو خیسش نَيای بٌ رٍ نگايو ٍ گفتو ای خَبٌ
 چیزا خیلی فَضَل یسنای ٍ سینا با کٌ حیف انا بفرستو يام ریٌ بٌ رٍ خیسش نَيای عطر ٍ بگیرم
 .بَد شدى قدغن

 .دٍختو یسنا بٌ رٍ نگايو در، یًَیی شدن باز با

 .پیچید اتاق تَ نن از زٍدتر سپًر صدای کٌ بگو چیزی کردم باز لب ٍ شد صَرتو نًهَن اخو

 بزنی؟ در اٍل اتاقی ير بٌ ٍرٍد از قبل شها نبَد قرار نگٌ دخترگلو_ 

 .اٍند سهتهَن بٌ ٍ کرد غنچٌ رٍ لباش

 :زد لب آٍرد نی کجاش از دٍنو نهی کٌ ای عشَى با. کرد کج سر ٍ ایستاد سپًر کنار

 !نداریو رٍ حرفا این کٌ تَ ٍ نن. ياست غلیبٌ ٍاسٌ زدن در جَنو؟ سپًل_ 

 .خندید بلند صدای با سپًر ٍ شد گرد خَد بٌ خَد چشهام

 :گفت ٍ بَسید رٍ یسنا لپ نحکو ٍ شد خو

 .ٍرٍجکی خــــیلی یکی تَ خداییش_ 
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 .شد خو کهی سینٌ بٌ دست ٍ کرد نازک چشهی پشت یسنا

 :گفت زبَنی شیرین با ٍ  گذاشت نیز رٍی رٍ رنگارنگش نَيای کش ٍ برس

 .بابایی بَسٌ نی لَ شها دست ٍرٍجک خیــــلی خانَم این نَيای_ 

 :گفت نن بٌ اشارى با سپًر ٍ خندیدم نن

 .شٌ نی اطاعت شها انر بعدش بزنو، الک نانانی ٍاسٌ کن صبر_ 

 .تختهَن سهت رفت حرفی يیچ بدٍن ٍ کرد باد رٍ لپاش یسنا

 :گفت یسنا بٌ خطاب ٍ زد الک يو رٍ انگشتام باقی سپًر

 کجاست؟ ُقلت_ 

 .بابا اتاقشٌ تَ_ 

 :زد پچ گَشو کنار آرٍنی صدای با زد، الک رٍ ناخنام تهام اینکٌ از بعد ٍ گفت ای باشٌ سپًر

 بانَ؟ دیگٌ انر  _ 

 :گفتو ٍ بَسیدم نحکو رٍ اش گَنٌ

 .کن خشک نَياتو_ 

 :زد لب ٍ گذاشت چشهاش رٍ دست

 .چشو_ 

 .ببافٌ رٍ نَياش سپًر ٍ بگیرى رٍ جام تا پرید جا از یسنا ٍ شدم بلند
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 تصَیر دیدن با ٍ شدم خارج اتاق از. شد سلب ازم کاری ير نًلت اف، اف اٍندن در صدا بٌ با
 .کردم باز رٍ در ٍ نشست لبو رٍ لبخندی نًرداد،

 .دٍخت در بٌ رٍ ننتظرش نگاى ٍ بیرٍن اٍند اتاقش از سینا

 :پرسید ارٍم ٍ نن بٌ زد زل بَد گرفتٌ قرار اش بانزى ٍ گرد عینک پشت کٌ رنگش عسلی چشهای با

 صحراست؟_ 

 :گفتو ٍ پاشیدم رٍش بٌ لبخندی

 .نیست صحرا. نانان نٌ_ 

 .بگیو اند خَش نًهَنانَن بٌ تا ایستاد کنارم ٍ سهتو اٍند حال این با برچید، لب

رش نَيای بین رٍ دستو  .لغزٍندم ف 

 رٍشن نَياش سینا داشت، پرکالغی ٍ لخت نَيای کٌ یسنا خالف بر. نَياش با کردم نی عشق
 . گَگَلی ٍ درشت فريای با بَد،

 .خَ ٍ خلق نٌ ٍ ظايری لحاظ از نٌ. نداشتن يو بٌ شبايتی يیچ بَدنشَن دٍقلَ برخالف

 .شد قفل آسانسَر بٌ نگايو ٍ کردم باز رٍ در

 :گفتو لبخند با. کردم باز سپیرا برای رٍ آغَشو ٍ زدم شَن نفرى سٌ جهع بٌ لبخندی نًیار، صدای با

 اٍندی خَش. عزیزم سالم_ 

 .بچلَنٌ رٍ سینا تا شد رد کنارم از تشکر با ٍ بَسید رٍ صَرتو

 کٌ چیزی تنًا بٌ ٍ برد نی یاد از رٍ نکان ٍ زنان دیدنش با کٌ طَری بٌ بَد، سینا عاشق سپیرا
 .بَد سینا داد نی نشَن تَجٌ
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 .دٍختو نًرداد بٌ ٍ گرفتو بَسید نی ٍقفٌ بی رٍ سینا کٌ سپیرا از رٍ نگايو

 تر نردٍنٌ رٍ صَرتش ریشش تٌ ٍ بَد کردى پیدا تری پختٌ ٍ ارٍم قیافٌ پیش، سال چًار برخالف
 .داد نی جلَى

 :گفتو ٍ کردم باز رٍ نیشو

 تیپ؟ خَش چطَری_ 

 :گفتو ٍ زد بینیو نَک بٌ ای ضربٌ

 چطَری؟ شها. زشت خانَم خَبو_ 

 تَی ی جغجغٌ با بازی نشغَل سخت کٌ دٍختو نًیار بٌ رٍ نگايو ٍ کردم نًهَنش ای غرى چشو
 .بَد دستش

 .آٍیزٍنش ٍ سفید لپای ٍاسٌ رفت ضعف دلو

 .گرفتهش نًرداد از ٍ بردم جلَ رٍ دستام

 .فرستادم يام ریٌ بٌ رٍ خَشش عطر لپش، بَسیدن با ٍ دادم فشارش نحکو

 .کردم راينهایی داخل بٌ رٍ نًرداد

 .شدن خارج اتاق از نًرداد نشستن با يهزنان یسنا ٍ سپًر

 .کرد غنچٌ رٍ لباش ٍ نًرداد سهت دٍید یسنا

 :گفت ای بانزى لحن با

 .جَنو نًلداد سالم_ 

 :زد لب عشق با ٍ بَسید رٍ لپش نًرداد
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 !زشت اردک جَجٌ سالم_ 

 :گفت نًرداد بازٍی بٌ ارٍنی نشت با یسنا ٍ خندید سینا

 .بدجنسی کٌ ٍاگعا_ 

 :زد لب بَد کردى بغل رٍ سینا کٌ سپیرا بٌ رٍ ٍ پایین پرید نًرداد بغل از

 خَدت؟ با آٍلدیش چرا اصال! بگَ شَيلت بٌ چیزی یٌ عهــــٌ؟_ 

 نشغَل ٍ گرفت ازم رٍ سالٌ یک نًیار سپیرا، ٍ نًرداد با احَالپرسی از بعد سپًر ٍ خندیدیو يهٌ
 .شد باياش بازی

 رٍ در سپًر. اٍند در صدا بٌ دٍبارى اف اف کٌ کنو انادى رٍ پذیرایی تدارکات تا اشپزخَنٌ سهت رفتو
 .شدم خارج اشپزخَنٌ از تهنا ٍ شایان بٌ گَیی اند خَش برای نن ٍ کرد باز

 

 شکهش کٌ رفتو تهنایی سهت بٌ بعد ٍ بَسیدم رٍ صَرتش ٍ کردم بغل نحکو رٍ شایان يهٌ از اٍل
 .بَد جلَتر خَدش از نتر یک

 :گفتو شکهش لهس با ٍ بَسیدم رٍ لپش

 چطَرى؟ عهٌ عشق_ 

 :گفت زد نی باد دست با رٍ خَدش کٌ يهَنطَر ٍ کرد نگايو چپ چپ تهنا

 بگٌ نیست یکی ، تَلٌ کردى خَش جا. برام نذاشتٌ نفس. ننٌ جَن   بالی   عهٌ خَد عین عهٌ عشق_ 
 عیـــن کٌ؛ نرفتٌ نن بٌ. بکن خَاستی کاری ير بیرٍن بیا پرٍندنٌ؟ لگد ٍ نشت جای شکو نگٌ

 .ٍحشیٌ باباش

 .بشٌ اذیت کهتر تا نشَندنش نبل اٍلین رٍی ٍ خندیدم يهیشگیش غرغرای بٌ
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 تا رفت اتاقش سهت بٌ صحرا دست   بٌ دست سینا ٍ اٍندن دقیقٌ چند از بعد يو انیر ٍ سحر
 .بدى نشَنش رٍ جدیدش ناشین

 .ياش زبَنی شیرین با بَد نجلس کردن   گرم نشغَل برادرش، برخالف انا یسنا

 جان نَش بٌ دعَت رٍ نردا ٍ کردیو انادى تهنا زدنای ناخَنک ٍ سپیرا ٍ سحر کهک با رٍ شام نیز
 .کردیو کردن

 .پدرش پای رٍی یسنا ٍ نشست نن کنار سینا يهیشٌ نحل

 :زدم لب ٍ گرفتو انیر نقابل رٍ برنج دیس

 .بفرنایید. داداش کن شرٍع_ 

 .کشید برنج صحرا ٍ سحر ٍ خَدش برای ٍ زد لبخندی

 تا گرفتو نًرداد سهت رٍ ظرف بعد ٍ ظرف تَ ریختو ناکارانی کهی یسنا ٍ سینا برای اٍل يو نن
 ناکارانی بَد افتادى راى دينش ٍ لب از آب ٍ زد نی پا ٍ دست ناکارانی دیدن با کٌ نًیاری برای
 .بکشٌ

 .کردم نرٍر رٍ اخیر چًارسال این ناخَاستٌ نن ٍ شدن غذا نشغَل يهٌ

 يزاربار رٍ خدا کٌ بانزى دٍقلَ یٌ. بغلو تَ گذاشت بچٌ تا دٍ زٍد خیلی يَل شدت از سپًر... راستش
 .کنو نی شکر ٍجَدشَن بخاطر

 کشید پس پا يو سپًر يا، بچٌ اٍندن دنیا بٌ با ٍ کردم خداحافظی بازیگری با اٍل سال يهَن نن
 .گرفت پیش در رٍ جدیدی راى انیر، شراکت با جدیدی شرکت انداختن راى با ٍ

 آدم کٌ بَد کَچَلَیی نًیار عشقشَن جهرى ٍ کردن ازدٍاج باالخرى نا از بعد سال یک نًرداد ٍ سپیرا
 .بشٌ خیرى کَچَلَش دندٍنای بٌ ٍ بکشٌ قدرت نًایت با رٍ سفیدش لپای خَاست نی دلش
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 نادر ٍ پدر تا چیزی يو شایان ٍ تهنا ٍ تًران اٍندن کٌ شٌ نی سالی دٍ حدٍدا انیر ٍ سحر
 .نهَندى شدنشَن

 نی ناراحت چیزایی چٌ با ٍ داشتٌ ای زندگی چٌ قبال نا، از کدٍم ير کٌ کنو نی فکر این بٌ ٍقتی
 !تلخ خندى یٌ. گیرى نی ام خندى شدى

 شٌ؟ نی تهَم کی کتابت یگانٌ؟_ 

 :گفتو ٍ کردم باز لب از لب. دٍختو انیر بٌ رٍ نگايو ٍ شدم خارج فکر از

 .کنو نی تهَنش شب آخر. نهَندى اتهانش تا چیزی_ 

 :گفت نکخ با ٍ گفت ای خَبٌ

 کارای کردی کٌ تهَم. رسَندی کجا بٌ ببینو بپرسو گفت. بًو زد زنگ انتشارات از یارٍ اٍن انرٍز_ 
 االن کٌ نايایی يهٌ بٌ باشٌ، یادت فقط چاپ ٍاسٌ بریو نی بعدش بدى، انجام رٍ ٍیرایشش
 .بًهَن بدی نَیسندى انضای با کتاب یٌ باید اینجاییو

 :گفتو گفت نی انیر کٌ چیزی تصَر از رفت نی قنج دلو تٌ کٌ حالی در ٍ زدم لبخندی

 .حتهـــا_ 

 .شد شانش نشغَل ٍ زد لبخندی

 يو خانَنا نا ٍ برسن فَتبالشَن بٌ تا شدن پذیرایی رايی آقایَن ٍ کردیو جهع رٍ نیز شام از بعد
 .کردیو غیبت صرف رٍ ٍقتهَن

 .برام بَد خَب چیزای از پر زندگی، این

 !خَشبختی قشنگ    حس   از پر دل، تٌ از يای خندى از پر رنگی، رٍزای از پر

 .گذشت دیگٌ يای شب تهام نحل يو شب اٍن
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 رٍ رنانو تا نطالعٌ اتاق تَ رفتو ٍ کردم خانَش رٍ برقا يا، بچٌ خَابیدن از بعد نن ٍ رفتن نًهَنا
 .کنو تهَم

 

 .دٍختو دفترم سفید صفحٌ بٌ رٍ نگايو نطالعٌ، چراغ کردن رٍشن با ٍ گرفتو جا نیز پشت

 .نَشتن بٌ کردم شرٍع ٍ فشردم دستام بین رٍ خَدکارم

 !شد تهَم باالخرى. شد تهَم کٌ نَشتو اینقدر

 .زدم ٍرق رٍ نقابلو دفتر ٍ نشست لبو رٍ آسَدگی سر از لبخندی

 .بَد کردى حفظ خَدش سینٌ تَ رٍ انرٍز تا سپًر ٍ نن يهکاری شرٍع از رنان این

 .کردم ريا رٍ خَدکارم ٍ رسَندم اتهام بٌ نقطٌ یٌ با رٍ آخرم جهلٌ

 :زدم لب سپًر دیدن با. عقب بٌ برگشتو ٍ کشیدم بلندی يین يام، شَنٌ دٍر دستی شدن حلقٌ با

 نخَابیدی؟ چرا کنی؟ نی چیکار اینجا_ 

 !چشهو؟ بٌ یاد نی خَاب تَ بدٍن نگٌ_ 

 .اش خستٌ چشهای بٌ زدم زل عشق با ٍ خندیدم

 :زد لب شد ام خیرى نگاى نتَجٌ ٍقتی

 نیشٌ؟ چی دٍنی نی کٌ بعدش. نکن نگام اینطَری_ 

 .بَسیدم رٍ لبش ٍ خندیدم

 :گفتو بَد رٍم بٌ رٍ کٌ دفتری بٌ اشارى با

 .شد تهَم_ 
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 .زد برق چشهاش

 .يو تَ رفت اخهاش ناگًانی طَر یٌ انا زد زل آخرش بٌ دقت با ٍ نشست کنارم

 کردی؟ تهَنش اینجَری چرا_ 

 :گفتو نتعجب

 چجَری؟_ 

 :گفت ٍ کرد کج رٍ لبش

 !نن بٌ بدى خَدکارٍ اٍن. ندارى نقطٌ داستانهَن انتًای نا_ 

 .دستش بٌ سپردم رٍ رنگو نشکی خَدکار تردید با

 .گذاشت نقطٌ تا سٌ جهلٌ، آخرین پایان   ٍ انداخت يام شَنٌ دٍر رٍ دستش ٍ زد لبخند

 :زد پچ گَشو کنار. بدم تکیٌ اش سینٌ بٌ رٍ سرم کرد ٍادارم

 از نرگ فقط رٍ تَ ٍ نن. زندگی پایان رنان، پایانٌ جهلٌ، پایانٌ. پایانٌ ٍاسٌ نقطٌ. شد بًتر حاال_ 
 !بانَ ينَز دارم يا عاشقانٌ تَ با نن. کنٌ نی جدا يو

 .کردم فکر پایانهَن بی خَشبختی بٌ ٍ فشردم اش سینٌ بٌ رٍ سرم

 پایان يیچَقت این، ٍ عاشقهٌ اٍن عاشقشو، نن. دارى ادانٌ يهچنان نا داستان. بَد سپًر با حق
 .پذیرى نهی

 :کنو تهَنش اینجَری کٌ اینٌ درستش

 "باقیست يهچنان حکایت دفتر، این آند پایان بٌ" 
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