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  )roman,ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 است نویسنده با   رمان این محتوای مسئولیت

 

 :رمان های دیگر ما

 دانلود رمان سیاه روشن

 (را نگیر )جلد اول دانلود رمان هستی ام

 دانلود رمان حواست نیست

 

 

 

 دیگله  ییبل  سلم  زندگی مثل  االکنگله قویتلی یبلی بلاال میلره و اور میگیلره         نویسنده 

 بی شک سقوطه . ..

نگللاه  بلله دور وللا دور هرودگللاه میمرخلله و گلل  مییلل  بللین جو یتللی کلله بللا اشللک و  

 لبخند به استقبال یا بدریه ی

 . مساهرشون اومدن و انگار من ونما کسی ام که هیمبس منتظرم نبود

چوللدون  رو هوللراه خللودم میبیللون  و ن للس مویقللی میبیلل  و ریلله هللام رو  للر        

 میبن  از هوای آلوده ایی که به

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 واکسللی سللوار کللی نویللدون  کلله گللی   اونقللدر طللرز احوقانلله ایللی دلتللنگ  بللودم   

 شییله  _خلانوم   گ تلین  کلرر   ده بله خلودم میلام     راننل  صلدای  بلا  املا   میی  هرودگاه

 جمانیللمر_کللرر   ی ماشللین رو  للایین میللدم و بللا وبللون دادن سللرم واییللد میبللن   

راننللده راه میوهتلله و مللن گوشللی  رو در میللارم و سللیوبارو  رو مللو  میبللن  و هقلل  

خسللت  و چیلل  میمرخللون  بلله شلل  خ لله ی    رسللیدم مللن_ یلله  یللام ارسللال میبللن   

سلامت  از نیوله  شل   گذشلته  املا  بلازم   شمر وملران و میخلوام حواسل  رو  لرم کلن        

 و شللمر سلل   کوچیللک و بللگر  هللای بیلبللورد روی مییلله ی لل  نگللاه شللمر شلللو ه  

چیلوام  رو میبنلدم  و ن لس   “ سلبگ  مقیل  “   میلگنن  هریلاد  شلمر  وولوم  انگلار  که اسوی

بلا  رسلیدن  بله   بلازم دارم درو  ملیگ         اگلر  حتلی ق خوبله  حلال   ملن  مویقی میبی   

مقصللد کرایلله رو حسللاب میبللن  و بلله رهللتن واکسللی چیلل  میللدوزم کلله از جلللوی 

بللدن  حسللابی کوهتلله اس و ماهیملله هللام خسللتگی رو هریللاد  دیللدم محللو مییللهق

میگنن دسللته ی چوللدون  رو میگیللرم و بلله هوللراه خللودم میبیلل  و وارد البللی مییلل  

 خسللتگی بللا امروللون ق خللانوم ب رماییللد_  نگمبللان البللی بللا دیللدن  بلله سللوت  میللاد   

نویللذاره حللره  رو کاملل  کللن  کلله بللا   ۲۰ واحللد  هسللت  مللددیان_   میبللن  نگللاه 

 گ تله   نیلاوردمتون  جلا  بله  کله  ملذرمیخوام ق ملددیان  خلانوم  سلمم _ حترام جللو میلاد    ا

بللدون حللر  اضللاهه ایللی بلله سللوت  ییللخوان میللره و از    میاریللد ویللری  کلله بللودن

بلله سللوت  میللاد و بللا برداشللتن  مللردی کلله حواسلل  بلله ولوزیونلله کللارم رو میگیللره و

 رو چوللدون  وللا رسللیدن جلللوی در خونلله هوراهللی ام میبنلله و بللا بللاز شللدن در کللارم

هقل   سلری   _ب رماییلد  قهلر  املری  بلود  بنلده  در خلدمت       میگله  و میگیلره  سلوت   به

وبللون میللدم و وارد خونلله مییلل  و در رو میبنللدم   اونقللدر خسللت  کلله دیللد زدن 

خونلله رو بلله ب للد موکللول میبللن  و خللودم رو بلله اوللا  میرسللون  و بللا دیللدن وخللت 
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روش ولللو مییلل  و در حللالی وصللور بیلبللورد هللا از جلللوی چیللوام کنللار نویللره  للر  

موهللای خیسلل  رو بللا سیللوار خیللک میبللن  و بلله سللوت آشللخگخونه  خللواب مییلل   

میللرم و در یخمللال رو بللاز میبللن  از بللین    یخمللال وبویلل  رو بلله روم  اکللت آب 

  روقال و ظر  مس  رو بیرون میبی  و با نون های وازه گرم شده

میلوول خللور دن صللبحونه مییلل  کله بللا صللدای زنلل  در از  یلت میللگ بلنللد مییلل  و   

 با ذو  به سوت در میرم  

بخنللدی کلله اومللدم وللا کللل   لاز چیللوی در نگللاه میبللن  و لبخنللد روی لبللام مییللینه   

در رو بللاز میبللن  و چنللد دییقلله ی ب للد مللن  ب للد مللدوی کلله حتللی  رو  للس بگیللرمق

شللیدا زل میگنلله بملل  و بللا نابللاوری  آمللارش از دسللت  در رهتلله از ولله دل میخنللدم  

  یللام جللون بلله مبلل  روی کوسللن بللار هللگارمین بللرای و _بخللدا بللاورم نوییللهق میگلله  

آلوللا از ضللربه هللای  یللت سللر  نگ تللی   بملل  زودوللر چللرا_   میگنلله جیلل  و میوهتلله

شلیدا   ه  اون کوسن نلرم  بله  سلر  و بلدن   یلام  حسلابی  سلر  ذو  میلاد  و بلا  جیل   هلای 

بله  سوتیلون  میلرم  و آلولا  و رو از بلین  دسلت  و  لای  شلیدا  و  یلام   از وه دل میخنلده  ق

بیللرون میبیلل  و بوللل  میبللن  و در ازای دلتنگللی  سلله چمللار بللار دیگلله لخللای  

آلوللا  _خاللله ایللن مامللان و بابللام هنللوزم خلللن  ق شللیرین  رو می  و*سلل  و مللیگ   

با نگاهی کله  هنلوز  بله  جیل   و داد شلیدا  و  یامل ه میخنلده  و سلرش  رو زیلر  گللوم  هلرو  

دلتنل   مییل   واسله   مییله  از بلوی  م لر  شلامخو  بمله  ی موهلاش    میبره و ن سل    لر 

روزهللایی کلله نداشتویللون  واسلله شللی نت  سللرا  جیلل  جیلل  هللای شللیدا و اون لبخنللد 

هللای مردونلله و کویللابی کلله جللای خللالی  بییللتر از اونللی کلله هبللر میبللردم حللس 

 : میام خودم به  یام صدای با مییدق
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_خ  قخانوم هلا ملن بلرم کله اگلر دیلر برسل  آیلای ر لیس سلرمو میلگاره رو سلین              

 وا کنید دلتنگی رهع حسابی 

شللیدا از روی مبلل   للا مییلله و سرشللونه ی کللن شللده  یللرهن  یللام رو       مللن بیللامق 

 نگللاهی بللا  یللام      آ نبنللی راننللدگی سللرمت بللا  یللام  بللاش مواظلل _ درسللت میبتلله  

 املر  شلوا _چیل   خلانوم       میبنله  نگلاه   نبلرده  ووییلر  ایلی  ذره سلالما  این ب د هک

و یبل   جیل   زدن شلیدا  خل   مییله  و  ییلونی   رو می  و*سل ه  چیل    بگله  کیله کن  

 . بده رو بابا ب و*س_آلوا   و به سوت  میاد و رو به آلوا ووی بول  میگه  

 

ب للد رهللتن  یللام لیللوان آب    هللام مگیگوللرین خوشللبختی وللوی مییلل   للر  مللن و 

  روقللال رو بلله سللوت شللیدا میگیللرم و اون کلله هنللوز از دسللت  شللاکیه ومدیللد میبنلله   

 کله  رسلیده  جلایی  بله  کلارم  دیگله _یادم باشه به موی   ایلن  کلارم  رو ومهلی  کلن    

 بله  خنلده  بلا  بلدی  میلای   اونل   چلی    یلام  میدونله  و ملن  نله ق خبلر  ملن  بله  اینبه بدون

 . میبن  نگاه حسادو 

 آالخللون ی حوصللله  شللدم م بللور خونلله بخللاطر امللا_بلله  یللام هلل  نویخواسللت  بگلل   

 رو هت  ووی شدن واالخون

 _اصللم کللی اومللدی    کللرد رهللن واسلل  رو این للا سللریع اونلل نداشللت   بملل  گ للت   

شللیدا نگللاه   خبللرا  چلله_دییلل   هبللر کللن  نگدیبللای سلله بللود کلله رسللیدم این للا  

 رو موهللام _وللا کللی مللی مللونی  دوم از حرهللام رو نیللنیده  هیمبلل کلله انگللارمیبنلله  

   نلللدارم برگیلللت واسللله هبلللری ه لللم_   میلللگن  لبخنلللد و میلللگارم گوشللل   یلللت

 چلل  چلل  نگللاه  میبللن    بوللونی  میخللوای_ی نللی   مییلله گللرد ت درشلل چیللوای
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جللواب  هقلل  جیلل  از سللر ذو  و ضللربام  للی در  للی  _اگللر نللاراحتی میتللون  بللرمق

ووللوم طللول روز رو حللر  زدیلل   دلتنگللی و دوری اونقللدر وللاریر  کوسللن مییلله  

داشت که یلک  روز چیلگی  از ح ل   حلر   هلا  و درد دل هلای  ولنبلار  شلده  امل ون کل   

نبنللهق از سللر دلتنگللی آلوللا رو وللوی بوللل  میملللون  و می  و*سلل  و بللو میبیلل  

 خوشللحال  کلله اخمیلل  ورکیبللی از  یللام و شیداسللت کلله باملل  مییلل  بللا منللی کلله 

 هق  ووی وواس های وصویری میدید  ریبگی نبنه .

 

    و هللا نواییللگاه و هللا سلل ارش از  جدیللد هللای طللر  ازاز هولله دری حللر  زدیلل   

 جگ میگه چیگ هوه از 

 کن بللاوی بللا و میللذاره ن دهلل وللوی رو کبللاب  از ایللی وبلله شللیدا آیللای ر للیس ق 

بللا چنگللال  اسللتایی رو وللوی دهللن   _برناملله ام چیلله    میخرسلله سللوال نیللدی ووللوم

 سللر  زمینللی سللی  کلله هوون للوری  یللام م قاومللد هقلل  ه للمق نویللدون _ میللذارم  

_شللیدا گ للت یصللد برگیللت    میللاد حللر  بلله میللذاره آلوللا دهللن وللوی رو اش کللرده

 میللده اداملله وللر کن بللاو شللیدا قنللدارم برگیللت بللرای ایللی برناملله_آره   آره نللداری  

جوییلدن   لذای  ولوی  دهلن   رو بییلتر  از حلد  م ولول  کل    میلاد   کلی  سامان  س_  

  یلام  ملیگ  _ بحل   انتخلاب  کلن     میدم ولا زملان بخلرم و حرهلی بلرای ملو  کلردن       

 قییللنگه خیلللی میللگاش و هللا صللندلی طراحللیق جالبلله محللی   چقللدر رسللتوران ایللنق

نگاه اونا هل   بله  دور سلالن  بلگر   رسلتوران  میمرخله  و شلیدا  بلا  خنلده  جلواب  میلده  

ده مالیلله قدارم بلله  کللر جللل  رو مللددیان ممنللدس خللانوم ووجلله کلله هوللینق وای_  

بلا  و  ل   بله   یلام  نگلاه  میبلن   کله  بلا  لبخنلد  سلر  بله  نیلونه  ی   یام امیلدوار مییل  ق  

 کلل  دیللت بللا دیگلله بللار یلله قخودشلله واییللد وبللون میللده قکلله ی نللی طراحللی اونللا کللار
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 آهلرین _   کلرده  جلل   رو رضلایت   م یل   کله  میگیلرم  نظلر  زیلر  رو رسلتوران  هضای

 م بللا ابللروی بللاال رهتلله و لبخنللد بللامگه ایللی نگللاه  میبنلله     یللا ق اومللد خوشلل  وای للا 

 ایللن_شبسللت ن سللی می رماییللد خللان  ممنللدس قاز آلبللوم کللاروون بللی خبللر نیسللت   

 اوی ی لقوله  سرخوشلی  بلا  و میخنلدم    نویبنله  جلل   رو شلوا  ووجله  کله  ملا  هلای  طر 

سللر  هسللت  وللون شللرکت واییللد مللورد هللام طللر ق وای للا _   میللدم یللورم رو دهللن 

_چوببللاری   للایین مینللدازه و بلله  للذاش نگللاه میبنلله امللا لبخنللدش روی لباشلله  

هنللوزم میللوول ور رهللتن بللا  میبنللی  مللا دیگلله بایللد بیللای   للی  شللوا شللاگردی ق

 میبللن  نگللاه شللیدا بلله  ذاشلله امللا مللن میللدون  ایللن  یللام سللاکت یلله چیللگی  هسللتق

 حللبس رو ن سلل  بللده ق  للذا نیسللته کللود  صللندلی روی کلله آلوللا بلله داره سلل ی

 نظللرم بلله  للس _   کللن  ووللوم  زودوللر میللدم وللرجی  امللا ام شللک بلله دو  میبللن 

 باشه  نم برای شرکتتون ووی جایی یه که هست امیدی

 یللام سللرش رو بللا شللدم بللاال میللاره و نگللاه  میبنلله و شللیدا هلل  بللا یاشللقی کلله وللا    

 نگدیک دهن آلوا گرهته به سوت

 یلام  هنلوز   ن  اگلر سلوالی بخرسلن چلی بایلد جلواب بلدم ق       نویلدو  حتلی  من میمرخله ق 

_ ِاوا  شوکه نگاه  میبنله  کله  شلیدا   لی   دسلتی  میبنله  و بلا  لحلن  بلامگه  ایلی  میگله   

 قخرر زندگی زیاد شده خواهر  میخوای دو جا کار کنی 

و خلل  مییلله و دسللتوال روی میللگ رو برمیللداره و اطللرا  للل  آلوللا رو کلله سلل ی داره  

 یاش   ذا رو از دست 

سلل ی  _شللوخی بللود دیگلله  بقا لله  للا  میبنلله و  یللام بللا بمللت سللوال  رو میخرسلله  

 میبللن  آروم باشلل  و ویبلله مللر  وللوی  اسللتا رو آروم می للو   و جللواب  رو میللدم  



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

8 

 

یبلل  اینبلله شللیدا حرهللی بگنلله  یللام سللوال ب للدی رو  ق ام جللدی کللاممق او ایللا نلله_

_کللارم وللوی نگللارین چللی  خبللر دارم مللدیریت بخلل  مبلوللان رو کللامم   میخرسلله  

 یللام آروم چنگللال  رو وللوی  ق بیللرون اومللدمق دادم اسللت  ا  مللن سللخرده بلله وللو ق  

 بیللقاب  وللوی زیتللون ویبلله بللا _چللی میگللی نبللام  ظللر  میللذاره و نگللاه  میبنلله  

 . .. اما دارم جوابق نه  ندارم سوال  واسه جوابی هیچ  میبن  بازی

_خسللته شللدم قذهللن  ی لل  کللرده و اصللم نویتونسللت  طللر  بللگن  خواسللت  بلله خللرده  

 ونوع ای اد کن  وا یه ذره ذهن 

 ولوی  اوملدی  ی نلی _   کنله  نگلاه   مسلتقیوا  ولا  مییله  جلا  بله  جلا  کولی  شلیدا  باز بیلهق 

 یللام یاشللق  رو  ق دادم اسللت  ا نگللارین از کللمق نلله_ کنللی  کللار نگللارین بللرای ایللران

 احوقانلله کللار ایللن کلله نویبللن  بللاور_ وللوی بیللقاب  میللذاره و نابللاور نگللاه  میبنلله  

 بللدم نیللون مللادی چیللگ هولله میبللن  سلل ی کلله لبخنللدی بللا ق نبللام باشللی کللرده رو

_خل   قدسلت  راسلت  جنلاب  ر لیس  قبله  نظرولون  جلایی  واسله  طلرا      میبن  نگاه 

   یللام حللر بللا گللروه شللوا اضللاهه بیلله  ‘ نوونلله ی شللرکت رییبتللون داریللد کلله بلله

بلله سللختی دسللت دراز میبللن  و لیللوان نوشللابه  _شللوهرم میدونلله  خیللک مییلل   

 بلله سللرمو نگاهیللون رو برمیللدارم و مللگه مللگه میبللن  و بللرای خللم  شللدن از زیللر

 هولله کلله میگنلله داد چیللباششللیدا نگللاه  میبنلله   ق میللدم وبللون مثبللت ی نیللونه

یدونله ولو چنلین  ل لی کلردی      م سلامان  وای لا _   میلره   لی   گنل   ذهلن   ووی چیگ

   میلللره هللل  ولللوی اخولللام و میلللذارم میلللگ روی رو لیلللوان و جللللوم رو نگرهلللت 

_زندگی شخصی من نه به سلامان  و نله  بله  هل یچ کلس  دیگله  ایلی  رب لی  نلداره  قخلودم  

ایلن  مگخلر   ولرین  چیلگی  بلود  کله  ولوی  زنلدگی   گ لت    قمیبلن   میدون  دارم چیبار

 بلله و میللاد کووللاه کوللی شللیدا  چللون حتللی نویدونسللت  کلله میخللوام چلله  ل للی کللن  ق
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 بللایی بللا اومللدین  هلل  از جللدا چللرا اصللم میللاد  کللی سللامان_   میللده وبیلله صللندلی 

_سللامان میللوول حسللاب رسللی کللارای    میبللن  بللازی بیللقاب  وللوی  للذا ی مونللده

 ! شلو ه سرشون حسابی نو ه سال به نگدیک که االن شرکت بود  

 و بللودم برگیللته ایللی برناملله هللیچ بللدوناداملله ی ایللن صللحبت رو دوسللت نللدارم    

 های سوال برای جوابی حتی

ن للس مویقللی    بللدم رو اونللا هللای سللوال جللواب اینبلله بلله برسلله چللهخللودم نداشللت   

 بلاالخره _ میبی  و بلا  لبخنلدی  کله  سل ی  میبلن   طبی لی  باشله  بله   یلام  نگلاه  میبلن    

 رو ن سلل  کمهلله ق بگللردم  کللار دنبللال دیگلله جللای یلله یللا دارم امیللدیق شللد  چللی

_نویللدون  قبایللد بللا  میبنلله    للا  رو دهللن  دور دسللتوال بللا و میللده بیللرون محبلل 

 و میللدم بیللرون رو ن سلل  بیلله متوجلله کسللی اینبلله بللدون امیللر صللدرا صللحبت کللن ق

نویخللوام بملل  هبللر کللن  امللا حتللی  کوللر مللر  کللرده ام رو بلله صللندلی وبیلله میللدمق

 دادن هل   مقل   بله  صلدای  بلا  اسو  هل   واسله  بله  هل   ریخلتن  ضلربان  یللب   کاهیله  ق

  لذاش  هل   آلولا _ملن  کله  سلیر  شلدم    بله خلودم میلام      شلیدا  ووس  میگ روی بیقاب

 خللرده یلله بللری  نویخوریللد اگللر شللوام  مییلله شللروع داره بازیگوشللی  و خللورده رو

 کلردن  حسلاب  بلرای  و میلده  وبلون  سلر  هقل   حرهلی  بلدون   یلام  ق بمرخی  شمر ووی

 چللرا-   میللدم یللرار مخاطلل  رو شللیدا و میبللن  نگللاه رهتللن  بلله      میللره  للذا  للول

 م ولئن  هل   خلودش  کله  حلالتی  میبنله  نگلاه   یلام  بله  هل   شلیدا  خودشله   ووی اینقدر

 دیللرق شلللو ه خیلللی سرشللون  میللده دیگلله مللاه  للنن چمللار -   میللده جللواب نیسللت

 طللر  داره اوللا  وللوی باشلله خونلله هلل  اگللر شللرکته کللمق مییلله بیللدار زود میخوابلله

_مللن بللا  _وللو کوبلل  نویبنللی  ق مییلله این للوری مییلله خسللته خیلللی ویتللیق میگنلله

 کلی    ق بلگن    طلر    یلام  دسلت  ور بیلام  اونویلت این بمله  بله  خلودم  بله  زور میرسل    
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 بملله و خونلله بیللینی میخواسللتی کلله وللو -   برمیللدارم کنللارم خللالی صللندی روی از رو

بللا خنللده آلوللا رو  خونللدی  درس هولله ایللن و دانیللگاه اومللدی چللی واسلله کنللی داری

 کله  بلود  شلوهر  کلردن   یلدا  رهلتن  دانیلگاه  از  لر   - ووی بولل   میگیلره و میگله    

 . میبن  نگاه  و میخندم آروم ق بود هرمالیته بایی ق شد ان ام

راست میگ ت قسلال دوم دانیلگاه ماشل  یله  سلر کله دانیل وی هلو  بلود شلد ب لد            

 از کلی نگاه های یواشبی و

نظللر بللازی همویللدی  اون میلل  یلله طرهلله نبللوده و سللال ب للدش بللا هلل  مقللد کللردن  

 ق یام شد شوهر شیدا و یبی از

 بمترین رهی  های من  

جلللوی بللرر بلله درخواسللت شللیدا بللرای برناملله ی بیللرون رهللتن جللواب رد میللدم و بللا 

 خداحاهظی مستقی  به واحد

 ! خودم میرم

اونقللدر خسللته ام کلله احسللاس میبللن  حتللی یلله ه تلله خوابیللدن هلل  سللرحال  نویللاره  

 قکی وو روی مب   رم میبن  و

با انداختن لباسلام کل  خو  نله خودملو بله وخلت دملوم میبلن  و سل ی میبلن  بلدون          

امللا  ووللوم ذهللن  درگیللر جللواب احتوللالی یلله ج للت  هبللر کللردن بلله چیللگی بخللواب  

 دیللدن بلله ایللی ممیلله اصللمچیلل  یمللوه ایللی سللوخته اس کلله م وئللن  بللرمبس مللن  

 . نداره ام دوباره
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ویتللی از خللواب بیللدار مییلل  سللامت ه للت و نللی  مصللره و مللن اصللم و  للب  نویبللن  

 قهق  خودم میدون  که چقدر

یللار و یللور شللب  گرسللنه ام رو بللا یلله  خسللته ام و کلله چقللدر بایللد خسللته وللر بیلل  ق 

میگللردون   لیللوان شللیر مسلل  خ لله میبللن  و کمهلله و بللی حوصللله وللوی خونلله چیلل 

 !اره که هنوز به اون اوای  سر نگدمد خواب دوق متره بیست و صد شاید 

بللا یللاد کن بللاوی  هللای خللودم و هضللول گ للتن هللای اون لبخنللد ولخللی روی لللب       

 مییینه دوست دارم مث  احو  ها

 کمهلله بلله ایللن هبللر کللن  کلله اونلل  گللاهی چیللگی از مللن وللوی ذهللن  مللرور مییلله   

نگللاه  بلله  “ سللبگ مقیلل  ”میبللنن وایلل  ام سللرخود انگیللتای و برمیللدارم رو گوشللی 

 ممنللدس مللدیریت بللا سللال بروللر کللارآهرینق سللبگ مقیلل - مبللس هللا و خبرهاسللت  

 زنللد امیرصللدرا-   جللوان کارآهریننللان حللامی سللبگ مقیلل  شللرکت-   زنللد امیرصللدرا

 وقللدیر -   میبنللی  اسللتقبال جللوان طراحللان از  سللبگ مقیلل  طراحللی شللرکت صللاح 

زنللد مللدیریت موهلل  وللرین شللرکت     امیرصللدرا از جوانللان و کللار حوایللت سللازمان

 ای للاد -   ایللران در موهلل  ی شلل به هللا ده ربللت بللا رینللیآه کللار طراحللی در زمینلله ی

ن للر بلله صللورم  یللر   ۵۰۰۰ن للر بلله صللورم مسللتقی  و حللدود   ۳۰۰۰ بللرای شللو 

 ! سبگ مقی  از ایی م وومه مستقی  به منوان

بگ اظمللار داشللت  سلل مقیلل  برنللد و شللرکت طللرا  و ماملل  مللدیر_ یللام مسلل ود   

 ی م وومه زیر های کارگاه 
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_مبللارزه ی ونگاونلل  بللین دو برنللد  بلله سللرمت در حللال اهللگای  اسللت قمقیلل  سللبگ 

دسللت و دللل  بلله سللوت مبللس هللا نویللره قمیترسلل   داخلللی نگللارین و مقیلل  سللبگ

 قمیترس  ببینو  و دل  واب نیاره ق

گوشللی رو هوون للا روی مبلل  رهللا میبللن  و خللودم بلله سللوت شییلله هللای سراسللری  

 اما سرده هواوراس میرم  

 . دارم بم  نیاز

 اونل   م وئلن    چیلگ  یله  بله  املا اونقدر ذهلن  درگیلره کله حتلی نویتلون  وورکلگ کلن          

 چیگی وا برگیت  من که اینه

 بگیلرم   لس  رو خلوب   روزای ولا  برگیلت   که خلودم خلراب  کلردم رو درسلت کلن  ق     

 !*بگیرم  س رو حق  وا اومدمق

_چرا اومدی دنبلال   چملار سلال اونقلدر زملان زیلادی نی      سلت کله ایلن شلمر رو یلادم      

 بره قخودم میتونست  بیام ق

 بیلام  گ لت ق شلیداس  دسلتور ق نلداره  رب لی  ملن  بله - آروم میخنده و سلر وبلون میلده     

 یلله میخواسللت ب للدم_آلوللا رو بللرده بللود حوللوم   _چللرا خللودش نیومللد  ق دنبالللت

بلره  وولوم  خونله  ملون   راه وونسلته  آلولا  ویتلی  ازگلوش خونله ببیله      و سلر  به دستی

   مییللینه لبللام روی مویقللی لبخنللد و میللدم وبیلله صللندلی  بلله بلله هلل  ریختلله اس ق

بلا  لبخنلد  سلر  وبلون  میلده  و چیلگی  نویگله  قسلبوم   ق سلر   سلی   اون خالیه ن س_

 رو حلره   نویلذاره  ق  یلام _ ق نیسلت  هوییله   یلام ماشین بم  هیلدار  میلده  ایلن   یلام   

سلاکت  مییل   و هلوا   ق کلردم  صلحبت  صلدرا  بلا -   میلاد  حلر   بله  خودش و بدم ادامه
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 یللام ن للس  بلرای  ن للس ب للدی  کلل  میللارم قحتللی میترسلل  بخرسلل  جللواب  چللی بللود ق

 نسبتا مویقی میبیه و ادامه میده  

  بللری  هلل بللا وللا دنبالللت میللام بللاش آمللاده هیللت سللامتق صللب  هللردا ی نللی_شللنبه  

 شرکت قمدار  و وسای  الزم

 از هنللوز کلله حللالی در داشللته بللاش قنوونلله کللارام هوراهتلله  رو هلل  هوللراه خللودم 

هقلل     ب رسللتن بللرام مللیگ   نلله -   میللدم جللواب آروم ام شللوکه ناگمللانی بحلل  ایللن

 مویقللی ن للسدل دل میبللن  کلله سللوال  رو بخرسلل    ق خوبلله_ سللر وبللون میللده  

ادامله  نویلدم  قملن  هنلوز  هل    ق نله _ نگ لت   چیلگی - ل رو به دریلا میلگن     د و میبی 

 اونقللدر مییناسویللون کلله بللدون  کلله نلله ایللن جللواب هللای کووللاه و آروم بللودن  یللام

 دیگلله حللر   یللام ق شللرای ه ایللن وللوی سللبوم آدم صللدرا امیللر اینبلله نلله وطبی یلله  

ووللوم طللول روز رو بللا  خونللهق وللوی نلله و ماشللین وللوی نلله  نویگنلله کللار مللورد در ایللی

 آلوا و جیل   جیل   هلای  شلید ا سلرم  رو گلرم  کلردم  قو بلا  درخواسلت  شلیدا  بلرای  اینبله 

 سللختیه روز کللاهی ی انللدازه بلله هللردا جو لله هللا رو کنللار هلل  باشللی  مواهقللت میبللن ق

 بللا و مونللده هیللت بلله دییقلله چنللد سللامت ق کللن  خللراب رو ییللنگ  روز نویخواسللت  

 ! ه  به سوت شرکت حرکت میبنی  با  یام اومدن

نگللاه  بلله بللرر بللگر  ن  یباماللله امللا ذهللن   للی  صللاح  شللرکت ق للی  مبللس     

 ال ول  ق ی  اون مردی که حتی

 از ایللن هاصللله هلل  باملل  مییلله یلللب  دیوانلله وار بلله ی سلله ی سللینه ام ببوبلله ق         

بللا نگرانللی نگللاه  میبللن  و سلل ی میبللن  ایللن نگرانللی وللوی چمللره ام  بللری  _

بللا نگمبللان سللمم و ملیبللی میبنلله و ب للد از انتخللاب  ق بللری _ میللخص نباشلله  
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 یبلل ق شللیبی جللای چللهق اوهللوم_ نبللام  خللوبی_ آسانسللور ن للس مویقللی میبیلل  ق

_آره قم بللور شللدی  این للا رو انتخللاب    بللود نیللده ووللوم سللاخت  هنللوز بللرم اینبلله

بللرای  رسللتی   کنللی  قامیرصللدرا راضللی نبللود چنللین  للولی رو خللرر شللرکت کنللی  امللا

آسانسللور وللوی طبقلله ی  نللت هللاوس مللی ایسللته و در بللاز  کللاری شللرکت الزم بللود ق

مییلله و هوللراه  یللام از آسانسللور بیللرون میللای    بللا هوراهللی  یللام وارد شللرکت و 

درو  نللیس اگللر بگلل  دهللن  از طراحللی و  برنللد صللاح  نللام” مقیلل  سللبگ “مییللی  ق

اب للاد وللوی  چیللدمان بللاز میوونلله قبللرای لحظلله ایللی یللادم میللره چللرا این للام و ووللوم 

 دیدرس ام رو از نظر میگذرون ق

طراحللی هللو  ال للاده ی میللگ و صللندلی هللا و  للرده و سللرامیک و هللر چیللگی کلله وللوی 

 اون واحد و اری بگرگه

بم  ایوان میده کله ایلن خبرهلایی کله ولوی ایلن چملار سلال بله گوشل  رسلیده درو             

نگللاه  بلله دختللر   للایین وللر از سلل   وای للی اش بللوده ق  هلل  خیلللینبللوده کلله هللیچ  

جوونیه که از  یت میگ هلو   ال لاده  خلوش  طلرح   بلا  احتلرام  بلرای   یلام  بلنلد  شلده  

حر  میگنله  قموهلای  بلونلد  و لنلگ  آبلی   سلن   رو بییلتر  نیلون  میلده  املا   و باهاش

قنلی  سللامتی   بلله   دختلر  م لومله  کله  سلن  زیلادی  نلداره  ق  یلام   ممنلدس  زنلد  اوملدن  

 یللام سللر وبللون میللده و بلله مللن اشللاره میبنلله کلله بلله  مییلله کلله ویللری  آوردن ق

 مللی اوللایی در جلللوی کلله میللری  راسللت سللوت راهللروی بلله هلل  بللا سللوت  بللرم  

نگللاه  محللو طراحللی خللا  در اوایلله کلله وللا بحللال جللایی طللرح  رو ندیللدم  قایسللته

از نقلوش  سلنت ی ایرانلی چیل  نلوازه بلا ضلربه ی        به طرز هو  ال لاده  ایلی  بلا  اسلت اده 

 وللوق خوبلله کلله سللال چمللار ی نللی یللام   هللان - انگیللت  یللام بلله بینللی ام خللودم میللام  

 ی نللی هللانق نیویللی مللو  کنللی زنللدگی کیللور از خللارر هلل  سللال چمارصللد اگللر
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 خرمللایی هللر موهللای و میخنللدم ممنللدس  خللانوم ببللری منللو آبللروی میخللوای چللی 

 شللهبا خلل  - دازه بیللرون اومللده بلله زیللر شللال  می رسللت    انلل از بییللتر کلله رو رنگلل 

_ویتلی  دیلدی   محبل   بلاش  قهولون  نبلاوی  کله  ملن  مییناسل   قحتلی  اگلر   ق ب رمایید 

 بللاال و  لل  شللدم از ابروهللام ق کللرد بیللداد اونقللدر از دیللدنت جللا خللورد کلله داد و

و یبلل   نلله ق_ _جللا خللورد  مگلله بملل  نگ تللی مللن اومللدم    میبللن  نگللاه  و میخللره

اینبه چیوام از حدیله  بگنله  بیلرون  بلا  وقله  ایلی  در اولا   رو بلاز  میبنله  و وارد مییله  و 

کسللی  یللت  قنوللون  اوللا  در  یللت شللوکه ایللن از بییللتر وللا میبیلله دسللت منللو هلل 

میگ نیست وللی  ایلن  موضلع  ممل   اصلم  نویتونله  جللوی  ملن  رو بلرای  دیلد  زدن دور ولا  

هقلل  میتونسللت  بگلل  مبللارم هللو  ال للاده رو داشللت  بللا  اوللا  بللگر  بگیللره ق دور اون

 چی  میدیدمق

 و جقلله و بتلله  وللرننخیلللی ویللت بللود کلله چیللوام از دیللدن طللر  هللا و نقللوش ورملله   

 محروم اسلیوی های طر 

بللود امللا وللوی اون لحظلله هولله ی اون طللر  هللایی کلله بخللاطر سللبک و سلللیقه ی        

 کانادایی ها ازشون دور بودم  

  رو بلله جللوی چیللوام بلله هریبنللده وللرین شللب  موبلن جلللوه گللری میبللردن و روحلل  

 امیرصدرا -   میاره خودم به منو  یام صدای بازی میگرهتن ق

وللوی خللم م للل  مییلل  قاحسللاس بللی وزنللی و ضللربان یلللب  و بولل  احوقانلله ایللی کلله 

 دست میندازه دور گلوم

 بلله نگللاه  نگرانللی بللا  یللام  یللام  اومللدی جللان   - هقلل  بخللاطر شللنیدن صداشلله   

صلداش  بلاز  هل   ولوی  اولا   میخیمله  و وولوم  وجلودم   ق آره-   میلده  جلواب  اما منه حال
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 بلله بللرو   یللام-   بیللنوم مییلله گللوش قوللا ذره ذره ی صللداش رو بللا ووللوم وجللودم

 ق بیللاره در رو دشللت میللبین کارگللاه یبلل  مللاه رسللید و حسللاب صللورم بگللو منیللری

 ن میرم قوو نویخوای بیای بیرون  داری چیبار میبنی اون  یت اال   یام

نگاه  به سلوت  اروییلن چلوبی کلنن اولا  میلره کله بلا نقلوش میلبک سلنتی طلر              

 های دره  و گره خورده

ایللی طللر  دار شللده و طللل  ه للت رنلل   یللت  مللانع دیللده شللدن اون سللوت           

صللدای خسللته اش انگللار ضللربه ایللی بلله حاهظلله ام میگنلله وللا ب مولل    اروییللن مییلله ق

 . ام نگ دلت چقدر بییتر از اونی که هبر میبردم

 خللرده یلله اومللدم االنق بخللواب  نتونسللت   کللرر رسللیدم شلل  آخللر دییلل   هیمللی -

 ! جلسه یب  وا کن  استراحت

 مبلل  بللا و میبنلله مللن بلله نگللاهی  یللام بللرو اونللی کلله گ للت  رو از منیللری بگیللر بیللار ق

 وللوی مللون  مللی مللنق میللره بیللرون اوللا  از و ق باشلله- یللده  م رو امیرصللدرا جللواب

 هللرار بللرای هلل  مللن و نبللود هللرار جللای ق میبیللید ن للس وللوش امیرصللدرا کلله اییاولل

 میللاوردم  طایللت      مییلله نگدیللک کلله مییللنوم رو هللاش یللدم صللدای قنیومللدم

 چیگی نویگذره که از  یت  ارویین بیرون میاد و میبینو      

سللرش  للایین و میللوول بسللتن بنللد سامتیلله قموهللای یمللوه ایللی بلله هلل  ریختلله ا ش 

 نیون میده که خواب بوده قیقه

ی  یللرهن خاکسللتری رنگلل  کلله هیبلل  درشللت  رو یللاب گرهتلله کوللی نامروبلله      

رنگلل  بلله بمتللرین شللب  موبللن مللرد رو بلله روم رو بلله  قشلللوار  ارچلله ایللی میللبی

 نگلاه   هقل   حرکتلی  هلیچ  مدلی وبدی  کرده کله  میتونسلت   ولا  آخلرین  ن ل س بلدون 
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   مییللله  یلللرهن  آسلللتین زدن ولللا میلللوولب لللد از بسلللتن بنلللد سلللامت    ق کلللن 

 ایلن  ی رانیله  بله  رانیله  ی انلدازه  بله حضورم رو حس نبرده وا ملن  بتلون   یله  دل سلیر   

 !کن  نگاه  سال چمار

به میگش که میرسه بله یصلد درسلت کلردن موهلاش دسلتی بلین موهلای  لر و یملوه           

 ایی  میبیه و سرش رو

 حتللی قحرکللت بللی   میبنلله نگللاه  ق یللهمی خیللک موهللاش وللوی دسللت  بللاال میللاره ق

 . نویبیه ن س   مونه می حرکت بی ه  اش سینه ی ی سه

از نگاه خیلره اش سلر  لایین مینلدازم و بلدون اینبله خلودش ولذکری بلده موهلام رو           

 بییتر زیر شال  می رست   

 وللر زبللون بللا رو لبلام  بلا صللدای ن للس مولیق  نگللاه  ی لل  چیلوای نابللاورش مییلله     

بللاالخره نگللاه   ق سللمم-   مییلل  یللدم  للی  سللبوم ایللن شللبوندن بللرای و  میبللن

از چیللوام کنللده مییلله و سللر وللا  للام رو ناباورانلله نگللاه  میبنلله و لبللاش وبللون 

 ! نبام- میخوره  

مگلله بللا دیللدن  جللونی وللوی وللن  مونللده بللود  قامللا هوللون بللایی مونللده ی جللون  رو  

 جوع میبن  وا جلوی زبون  رو

نگ للت  قامللا ابروهللای  للر مردونلله اش آروم آروم  ق نبللام  ِن جللو-   نگلل  وللارم  بگیلل

میبنلله و بملل  خیللره  ریللگ رو سللرخ  و خسللته چیللوایوللوی هلل  گللره میخللوره  

و مونللدم کلله چ للور کلولله هللا از       مللنق      مللل َ  مللن میبنللی  چیبللار این للا - مییلله  

ایلی   دایره ی لولام دهلن   لرواز کلردن و     ملن مونلدم و زبلونی کله انگلار حتلی کلوله       

  چنللد یللدم بملل  نگدیللک مییلله و ابروهللاش بییللتر گللره میخللوره   ازش بلللد نیسللت  ق
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یلدمی  بلله مقلل  میللرم و یبل   اینبلله حرهللی بللگن  در اوللا   میبنللی  چیبللار این للا ولو -

 اه نگلل کلله میوهتلله امیرصللدرا و مللن بلله نگللاه  بللاز مییلله و  یللام بلله دادم میرسلله ق

 خللوش اصلل مانق خ للر بللی سلل ر آیللاق ممنللدس جنللابق بلله_ اصللم رنلل  صللل  نللداره ق

نگللاه امیرصللدرا بلله سللوت  یللام میللره و بللدون  رهللت   للی  چ للور جلسللهق گذشللت 

 ملن  بله   یلام  بنله  می چیبلار  این لا  ایلن  - اینبه حتی جوابی به سلواالو   بلده  میولره   

   میخرسلله سللوال امیرصللدرا صمیللخ سللوال جللواب در بیخیللالی بللا و میبنلله نگللاه

و بللا خونسللردی بلله سللوت میللگ میللره و  وشلله ی ی للور وللوی دسللت   نبللام  کللی _

 ! دشت میبین ی سوله مدار  از این  - روی میگ میذاره  

امیرصللدرا بللا مصللبانیت بلله سللوت  یللام برمیگللرده و سللوال  رو بللا هریللاد وبللرار      

 میبنه و بام  مییه سرجام

 صللندلی بلله اش ذاوللی آراملل  بللا  یللام خبللره  چلله این للاق  یللام - میخبللوب بیلل   

 بللودی گ تللهق هیمللی -   میللده اداملله امیرصللدرا بلله رو و ق نبللام بیللین-   میبنلله اشللاره

 چندوا طلرا   درسلت  و حسلابی  میخلوای  بله  شلرکت  اصللی  اضلاهه  کنلی  قملن   ممنلدس 

 صللدای هلل  بللاز و مللددیان رو بللرام آوردم قطللرا  بخلل  مبلوللان برنللد نگللارینق

 مبلل        للل  مللن_   میلرزونلله رو دللل  ی خللورده وللر  هللای شییلله هریللادش

  للای گ للت  بمللت-   باشلله داشللته اداملله سللبوم ایللن نویللذاره مصللبانیت  امللا میبنلله

 یام کله  انگلار  انتظلار  ولا  ایل ن حلد مصلبانی شلدن  رو نلداره بلرای       کنی  وا این ا اینو

_آروم بللاش صللدرا قمللن بلله نبللام    میللره آروم کللردن اوضللاع چنللد یللدم بلله سللوت 

مللرد هوییلله  قصللدرا _   میبنلله صللداش نابللاور  یللام قکللردی بی للا وللو_ گ للت  بیللادق

آروم روزهللللای دور مللللن مصللللبیه قاینللللو از رنلللل  سللللر  و ر  نللللب  دار روی 
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 چیللوای بللا جوللله یلله هقلل   یللام بلله جللواب  ی مو قملل سلل یدش  ییللونی  و لبللای

 ! دارم کارم بیرون بیا -   ست بسته

و جلللوور از  یللام از اوللا  بیللرون میللره صللدای کوبیللده شللدن در اونقللدر زیللاد هسللت   

 که از جا بخرم ق یام ه  یب 

 رهلتن بله چملره ی نگلران ملن چیلوبی میگنله و هولراه  بله بیلرون از اولا  میلره ق            

 میترس  اما یرار نیست ک  بیارم!

نی  سامت ونملا ولوی اولا  نیسلتن     اونقلدر بلرام طلوالنی هسلت کله بتلون  خلودم رو        

 جوع کن  و بی  هوون نبام

 ! مددیان

بللا صللدای در نگللاه  رو از آلبللوم چیلل  نللواز نوونلله کارهللای روی میللگ برمیللدارم و    

 نگاهیون میبن  ق یام مث 

 بلله مللن بلله ووجلله بللدون هوییلله آروملله و امیرصللدرا هلل  بلله ظللاهر آرومتللر شللده ق  

-   نوینللدازه بملل  هلل  نگللاه یلله حتللی و مییللینه صللندلی  ویر و میللره میللگش سللوت

 بلللدون  وشللله ی ملللدار  و رزومللله ی کلللاری  رو روی میلللگش میلللگارم ق ق ملللدار 

 کللاراوون نوونلله و مللدار  -   میگلله بللرداره رو  وشلله حتللی یللا بنللدازه نگللاهی اینبلله

 ه طللوریلله و اگللر مللورد واییللد وللی  طللرا  هللا بللود میتونیللد بللرای سلله مللاه بلل  می چللک

 وللی  ی واییدیلله از ب للد هلل  شللرای  بللاییق بیللین کللار بلله میللوول این للا آزماییللی

 مییلله باملل  اش دوسللتانه نمنللدان نگللاه میللدین  خبللر بملل  کللیمللن ِ   قمییلله گ تلله 

ی دیگلله بمتللون جللواب   ه تلله وللا حللداکثر-   میللده جللواب و کنلله  ییدسللتی  یللام
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_حللاال  و بللا حللره  نیللون میللده هوییلله هلل  گللرم و مموللون نللواز نیسللت   میللدی  ق

 ه  میتونید برید ق

نگاه  به  یام کییده مییه کله بلا اشلاره میگله حرهلی نلگن  قبلا خلداحاهظی زیلر لبلی           

 از اوا  بیرون میرم و یب 

بلا  یلدم  هلا   اینبه زیر نگاه منیلی از در شلرکت بیلرون بلرم صلدای  یلام رو مییلنوم ق       

 ق نلله_ ق گ للت  بمللت چیللگی نبللودم مللنق نبللام  - بلنللد خللودش رو بملل  میرسللونه  

 ک یلل  نللو  بللا سللالن کلل  سللرامیک بلله و میبللره هللرو جیللب  وللوی دسللت کمهلله

 ناراحللت قنللداره اشللبالی_ _میللدون  از رهتللارش ناراحللت شللدی امللا        میگنلله ضللربه

 میللخص ام چمللره وللوی حللال  از چیللگی میبللن  سلل ی نبللام _   میللدوزه چیلل  بملل 

_وللو هولله چیللگ رو بلله مللن گ تللی  قی نللی قی نللی منظللورم  ق میبللن  گللاه ن و نباشلله

 بیخیللال_هیمللی     میللده وبللون سللری کمهلله و میبنلله نگللاه چیللوام وللوی اینلله کلله     

رام بیللارم بلل رو سللویچ الایلل  کللن صللبر_ _نلله قخللودم میللرم ق ق میرسللونوت کللن صللبرق

یبلل     بلگن   یلدم  شلمر  ولوی  هخلرد  یله  میخلوام ق  یلام  نویخلواد _ بلا ماشلین ملن بلرو      

اینبه جوابی بلده  سل ی  میبلن   چیلوک  شلی ونی  وحلویل   بلدم  ولا  حلال   رو ن موله  و 

 وارد آسانسور میی  زیر نگاه خیره اش

و با بسته شلدن در آسانسلور بله خلودم ولوی آینله نگلاه میبلن  قبله دختلر رو بله روم            

 قموهای خرمایی روشن هر

 ابروهللای  بللرا  سللبگ چیللوایکلله دور صللورم ظریلل  و کللوچیب     رو گرهتلله  

 اسللو  کلله دختللری قهللرم خللوش کوچیللک لبللای  موهللاش هورنلل  کووللاه کوللون

 رو راهلل  و میللام بیللرون بللرر از      هبللری و برناملله بللدونق بللود برگیللته و بللود نبللام
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چمللره اش اونقللدر مردونلله وللر شللده بللود  رصدراسللتقامی درگیللر ذهللن ق میللدم اداملله

 !گذشته که انگار این چمار سال برای اون ه  مث  من طوالنی ور از بقیه

موهلای سل ید روی شلقیقه اش و خل  اخل   ییلونی  حتلی جلذاب ولرش هل  کلرده            

 بود قمردی که ویتی بار اول

بللا ووللوم  کللرر _ وابسللتون ۹۲ دیللدم  خیلللی بییللتر از امللروز بلله هلل  ریختلله بللودق 

شدن درس  درگیلری هلا بلا بابلا بله اور رسلید      ه بلود  هلیچ جلا ارزشلی بلرای ملدر        

 طراحی صن تی

یا   نبلودن قبییلتر محصلوالم وارداولی بلود و چیلگی ولوی کیلور وولیلد نوییلد کله            

 به طرا  نیاز داشته باشه  

و اون و للداد محللدود وولیللد داخلل  هلل  وقلیللدی از سللبک کاالهللای وارداوللی بللود و      

-   گذاشللت دهللن  وللوی ور اش بسللتنی از یاشللقی شللیدا نیللازی بلله طللرا  نداشللتق 

 اونل   کلار  یله ق اوهلوم -   کلردم  بلازی  ام بسلتنی  بلا  میل   بلی  ق کنلی    یلدا  کار باید حتوا

 هول  ق نبلن -  یلام  بلا  حلر   یاشل   رو از دسلت  کیلید     ق صلن تی  طراحلی  بلا  مروب 

 نللگد  سللروون بلله چیللگی شللوا  درگیللره ذهللن   نللدارم میلل _ ق دیگلله بخللور  شللد آب

 یللام بللا  ق هیمللی کلله مللن_   میخللوره سللنتی  بسللتنی از ایللی دیگلله یاشلل  شللیدا

 ناراحتی نگاه  رو به میگ دوخت و آروم جواب داذ  

_برای این رشته باید خلارر از ایلران باشلی ولا کلار  یلدا بیله قملن  کلار  یلدا نبلردم            

 که وم  اومدم ووی هوین

   کللرد نگللاه مللن بلله و تگرهلل  یللام از رو نگللاه  شللیدا دانیللگاه ور دسللت اسللتاد ق 

_نبام قبیا از خر شلی ون   یلاده  شلو  بلرو  هولون  کانلادا  قبابلا  ملردم  آرزوشلونه  شلرای   
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وازشلل  اون للا بللا ووانللایی و اسللت داد وللو خیلللی راحللت جللام رو  وللو رو داشللته باشللن ق

 کلله بسلتنی  اصللم کلار  وجلود  نلداره    ملا  امثلال  واسله  یلدا میبنلی  املا این لا نلله قببلین       

_شللیدا قمی موللی  قمللن مللیگ  اگللر    زدم هلل  کاسلله وللوی مصللبی رو شللده آب رسللوا

ایللن  بخللوام بللرم کانللادا بایللد بللا سللامان مروسللی کللن  قبابللا نویللذاره ونمللا بللرم قاصللم

چیل    شرط  ه  واسه اینه که مرصله رو بمل  ونل  کنله ولا بله سلامان جلواب بلدم ق         

_از بللس احوقللی ق سللر   للره ی شللیدا مللین هوییلله ب للد ایللن حللر  هللا نصللیب  شللد  

 اون همویلللدن آدم و ملللال هوللله چلللی وولللوم مینملللو ویلللنه ی آب اهتلللاده دنباللللت ,

ای در بلللر و ق نویخلللوای   ولللو اونویلللت چاکتللله سلللینه ماشللل  احوقلللت  سلللرمووی

 دختللر مقللد گ للتن کلله هلل  یللدی  از- آوردن حللر  مللن خندیللد و رو بلله  یللام گ للت  

 ج تلک  چلرا _ دوبلاره  بله  ملن  نگلاه  کلرد    قبسلتن  هلا  آسلوون  ولوی  رو موو  سر  موو

_مثلل  اینبلله یبللی    وو یللدم بملل   روللاش و چللرم کمهلله میگنللی  خللودم بخللت بلله

 یلت  چیل   نلاز   کلرد  و ازم رو  از هوین ج تک هلا  بایلد  بله  ولو  بلگن   ولا  آدم بیلیق 

 روز هللر رو نبللام و نقلل  ییوللت وللو_ قنبللام و نقلل  ییوللت دانللد چلله خللر_ برگردونللد

_دختللرا    اومللد حللر  بلله مللا نیللدنی ووللوم کلل  کلل  از خسللته  یللام ق میبنللی چللک

 مگلله_   داد اداملله مللن بلله رو و وولوم   کنللین قمللین بملله هللا میللوهتین بلله جللون هلل  ق

 ! آره_ ون رهی  بابام صاح  یبی از بازار مب  های ایرانه ا نگ تی وو

_مگلله نگ تللی کاراشللون رو خودشللون طراحللی و وولیللد میبللنن  کلله   هوون للا ماشلل  

 طراحی صن تی شدی 

 ! آره_

_چللرا نویللری اون للا کللار کنللی  مسلللوا بللا اون رهللایتی کلله وللو گ تللی بللا بابللام داره    

 امبان نداره رد ام کنه ق
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مخصوصا با این طر  هلایی کله ولو میگنلی قولوام کله وولوم میلقت طراحلی سلرویس           

 بملل  بابللام-    گذاشللت شللا  کللاهی میللگ روی سللرمو کللردم  للوهی چللوب و مبلوانلله ق

 چلی   ی نلی _   اوملد  حلر   بله  و  ل   بلا  شلیدا  ق هلروش  بلرای  مگلر  نبنه کوب  گ ته

 وولیللدطراحللی کللن    خللودم بایللد ی نللی_ کمهلله از ایللن کارهللای بابللا سللروبون میللدم  

_خلل  بلله جوالللت  ق خلل  _ ق بگیللرم کوللک اون از میتللون  هللروش بللرای هقلل   کللن 

هللر سلله سللبوم کللرده بللودی   هللیچ  قمللن هقلل  طراحللی بلللدم نلله وولیللد مبلوللان ق

 اونراهبلللاری بللله ذهلللن  نویرسلللید  حتلللی نویخواسلللت  بللله گگینللله ی سلللامان  

صلدای   یلام     داشلت هبلر کلن  ق   یبلول  بلدجوری  بابلا  کله  وولوم  چلی  هوه  سرمووی

 ایللران هرجللوره میخللوای کلله م وئنللی وللو نبللام- باملل  شللد از هبللر بیللرون بیللام  

 چلی   باشله  سلخت  کلارم  اگلر _ ق اوهلوم _ کنلی   کلار  خلودم  ی شلته ر ولوی  و بوونی

_ یللام بللرام اهویتللی نللداره کلله چقللدر سللخته قان للام  میللدم  چ للور  چللی وللوی 

ر کللن وبللون داد و هوون للوری کلله بللا گوشللی ور    صللب ی نیللونه بلله سللری ذهنتلله 

 بللا کللرد و قیلل  رو  یللام رهللتن مسللیر چیلل  بللا شللیدا میرهللت از کاهلله بیللرون زد   

 هبللر سللامان بللا ازدوار بلله نویخللوای چللرا نبللام _ قبرگیللت مللن سللوت بلله  و  لل

 ووضللی  بللراش بللار هللگارمین بللرای و دادم بیللرون بلنللدی  للو  بللا رو ن سلل  کنللی 

قسامان خوبله قخیللی هل  خوبله قاز هوله نظلر قواسله هوینله کله ماملان و              دادم _شیدا 

    ولدارهبابا ماشقن  موهقه  

 بله  نویخلوام  کله  ملن   ایلن  املا   نلداره  کل   هیملی وی  و ظاهرشل  کله خل   ودم دیلدی   

 به هنوز من  کن  هبر ازدوار

نص  اون چیلگی کله میخلوام ولوی زنلدگی یبل  ازدواجل  نرسلیدم  ملن ولازه بیسلت            

 مللن امللاسالیلله  ووللوم کیلل  و حللال و جللونی  رو کللرده   سللی سللامانو دو سللالوه  
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 کلله مللن -   خللورد اش بسللتنی از یایلل دیگلله یاشلل    کللن  زنللدگی میخللوام وللازه

  لره  چیل   نوی مو  چی میگلی  قاملا  اگلر  سلامان  رو از دسلت  بلدی  خلری  نبلام  قخلر  ق

ر  چیللواش  للر از نللور امیللد  بلل بخللاطر دللل  و مونللد نصلل ه  یللام اومللدن بللا بملل  ام

 _هللردا چیبللاره ایللی     نیسللت  و کیللید مقلل  رو صللندلی  شللد  چللی_ مییلله  

_هیمللی قمثلل  روزای یبلل  سلل ی میبللن  جلللو چیلل  بابللام نباشلل    _کللار خاصللی 

 نللداری  _ للس آمللاده بللاش  هللردا بایللد بللری  کللرر ق شللیدا مت  لل  وبللرار کللرد  

 _آره قمیللری  بللا رهیلل  مللن صللحبت کنللی  ق نللد زد  لبخ و داد وبللون سللر  یللام کللرر _

بلا  م لله  از  یلت  میلگ   رهیقلت  _   بخرسل   سلوال  و  ل   بلا  کله  بلود  ملن  نوبت اینبار

 بقیله   جلایی  بلرم  بایلد  االن ملن _بیلاین  بلری      ا شلد  و هقل   در جلواب  سلوال   گ لت   

کللاهی شللا  از   از اومللدن بیللرون از ب للد   بخرسللین راه وللوی هللردا رو سللواالوون ی

 .  یام و شیدا جدا شدم و به سوت خونه راه اهتادم

بمونلله هللای بابللا بللرای اینبلله وللوی انتخللاب رشللته بمیللون وللو     جمی نبللردم وللوی  

 شرای ی که هیچ ارزشی برای

مللدر  و هنللرم یا لل  نبللودن بییللتر شللده بللود و ایللن دلیلللی بللود وللا چلل  و راسللت   

شلو   خلانوادگ ی  رو ادامله نلدادم ملورد سلرزن  یلرار       بخاطر اینبله هنلر م ولاری و   

ووللوم اون روز بللا کلللی سللوال بللی جللواب از راه حلل   یللام گذشللت وللا اینبلله  بگیللرم  

 باالخره روز مومود رسیدق

 یام هوراه شیدا به دنبال  اوملدن و ولا رسلیدن بله کلرر  یلام شلد سلیب  سلواالم ملن           

 و شیدایی که بییتر از من
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 صللویوی رهیلل  چنللدوا مللن مگلله_ _کللدوم رهیقللت  یللام   میللتا  و کن بللاو بللود   

 یچیللگ_   میللده وبللون سللر ناراحللت  یللام _المللی قحللال  خوبلله  قامیرصللدرا دارم 

کن بللاوی هلای  شللیدا    نبلود  خللوب زیلاد  هل   مراسلل  ولوی  آره_      امللا نویلده  بلروز 

   میلده  وبلون  سلر  ناراحلت   یلام  مروسلی    چلی   مراسل  _ به ملن   سلرایت  میبنله   

_نلله قخللانواده اش رهتلله بللودن میللمد کلله وللوی راه برگیللت وصللاد  مللیبن   للدر و 

 کولاس  ولوی  هل   کلوچیب   دربلرا ق نیلده  هل   روز چمل   هنلوز مادرش هوم کلردن   

بللا جللواب  انگللار شللور و هی للان کن بللاوی  هللروک  کللرد و بلله  یللتی صللندلی   

 میتونلله ببنلله  مللن بلله کوبللی چلله ایللن ولللیق کنلله رحوتیللون خللدا  آخللی وبیلله دادم  

_ للدر امیرصللدرا یلله کارگللاه کوچیللک داشللت کلله سللرویس هللای چللوبی درسللت 

از بمگلی  ول وی کارگلاه  ور دسلت  بابلاش  کلار  میبلرد   هل   صلدرا میبرد  شلول   بلود   

 خللودش رو کارگللاه وقریبللا کلله هسللت سللالی چنللد  شللده اوسللتایی خللودش واسلله االن 

 ! خ _ به جاده و ماشین های کنارمون نگاه کردم     میمرخونه

 هقل  _صدرا میتونه ولوی سلاخت وسلیله هلا کولک ام کنله قطراحلی ام کله بلا خودوله            

 میوونه هروش که باید با

 رهیقلت  ایلن  وللی ق میبلن   راضلی    ملن  بلا  مللی  مولو   ملن  رهی  بابام صلحبت کنلی    

_داریلل  میللری  کلله راجلل  هوللین باهللاش  قنویگیللره مللوش کلله خللدا رضللای محلل  

خللرر  کلله هلل  االنصللحبت کنللی  قصللدرا هلل  ب للد ایللن او للا  هللا و مراسلل  هللا  

بیوارسللتان بللرادرش بللدجوری دسللت  ونگلله از مللال  و آدم  للول یللر  کللرده و 

 نویگیللره  کللار چللراق کللاره اوسللتا خللودش نویگللی مگلله_ قیرضلله االن وللا خرخللره وللوی

_چنللدوا مبلل  هروشللی ایللی کلله باهاشللون کللار میبللردن یبلل  ایللن او للا  هللا بمیللون 

 س ارش داده بودن اما با این
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 و میخللوان رو خسارویللون هلل  اونللاوصللاد  نتونسللتن سلل ارش هللا رو آمللاده کللنن    

 ه  مو  رو کارگاهیون

کللردن و االن هلل  بللا صللدرا هوبللاری نویبللنن  بللایی جاهللا یللا خودشللون کارگللاه دارن 

 وارد دوبللاره شللیدا صللدرا مونللده و کلللی خللرر و بللدون کللار      االن  میبللنن وارد یللا 

 جللواب  یللام جللای بلله مللن _خلل  قمگلله نویگللی امیرصللدرا  للول میخللواد    شللد بحلل 

ون  بابللا رو راضللی کللن  یلله  للولی واسلله شللروع کللار  یتللم_اون میللبلی نللیس     میللدم

 کلرد  نگلاه   آینله  ولوی  از و انلداخت  بلاال  ایلی  شلونه   یلام  بم  بده  ملثم چقلدر الزمله    

 زبللون بلله رو سللوال  نللام وئن قبخرسللی امیرصللدرا از بایللد رو اینللا  نویللدون  کلله مللن_  

چیللگی کلله انتظللار  زا وللر م وللئن  یللام امللا کنلله  کوبلل  میتونلله کلله م وئنللی   آوردم

 : داشت  جواب داد

 جلور  چیلگ  هوله  اگلر  هقل    بللده  رو کلارش  داداشل  _از این لحاظ خیاللت جولع باشله     

 میخوای روز هر وو  شد

_نلله  از هبللری کلله بلله سللرم زد لبخنللد َگلل  و گیللادی رو لللب  نیسللت   بیللای کللرر 

آیللاجون  رو راضللی میبللن  ملل  بابللامو بگنلله  کللم یلله مللدم میللام کللرر  للی  خللانوم 

جللون و آیللاجون  زنللدگی کللن ق حتللی از وصللور زنللدگی وللوی اون خونلله کنللار آیللاجون 

اونقللدر  للر  وصللورام خللودم شللدم کلله نلله  و خللانوم جللون گلل  از گللل  شللب ته شللد ق

گوشلام  بلایی  سلواالم  شلیدا  رو شلنید  و نله  متوجله  گلذر  زملان  شلدم  ق بلا   یلاده  شللدن 

 یلام  و شللیدا ملن   از ماشللین  یلاده  شللدم و بله اطللراه  نگلاه کللردم قمحلله ی سللاکت و    

خلوم بود و جگ چندوا  سر بمله  کله  وله  خیلابون  بلا  ولو   هووبلال  بلازی  میبلردن  سلر  

و صدای دیگه ایلی  شلنیده  نوییلد  ق هولراه  شلیدا  ملین  جوجله   یلت   یلام  راه اهتلادی   

وللا اینبلله  یللام  یللت در خاکسللتری رنگللی ایسللتاد و چنللد بللار دستیللو روی زنلل  
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هیللار داد ق چنللد لحظلله منتظللر مونللدی  امللا خبللری نیللد   یللام دوبللاره زنلل  رو هیللار 

داد و صدای زن  یدیوی ولوی  سلبوم  ظملر  گلرم  ولوی  کوچله   یمیلد  ق بله  سلر  و وله  

کئمه نگاه میبلن   و نلا  امیلد   یلام  رو مخاطل   یلرار  میلدم    _مگله  بمل   نگ تله  بلودی  

که ما میای    یام بله  سلامت  ولوی  دسلت   نگلاه  کل رد    -چلرا  قگ تله  بلودم  منتملا  نلی   

هللر  سللامت زووللر از چیللگی کلله بملل  گ للت  رسللیدی  احتوللاال واسلله هوللین نیومللدهق

 و میبللرد ام کمهلله داشللت ظمللر گرمللای سلله بلله دیللوار  یللت سللرمون وبیلله دادیلل ق

 شللمریور آخللر میگلله بابللام_ قکللن   للرم شللیدا حرهللای بللا رو حواسلل  داشللت  سلل ی

  یللام هلل  سللر وبللون میللده و واییللد میبنلله   یللع بگیللری قمو هوللون رو مروسللیق خوبلله

 وسلل  ذو  بللا قهللا برناملله ایللن و مللروس لبللاس و وللاالر دنبللال بللری  بایلد  االن از_آره  

_ للس بللاالخره خللانواده هللاوون ب وواهلل  رسللیدن  واسلله آخللر     ریللدم حرهیللون

 . میده وبون سر ذو  با شیدا شمریور آماده باشی  

_آره قه للم کلله روی آخللر شللمریور بلله وواهلل  رسللیدن قالبتلله اگللر وللوی ایللن سلله مللاه 

 باز او ایی نیوهته و جا ب ا

 چیللگی کلله اهلل شللا ان  نیللار بللد دلللت بلله_   زدم  ملللوش بلله ایللی ضللربه اخلل  بللا نیللهق

حلره   رو نصل ه        ملیگ   کله  منله  بله  اگلر _   کلرد  واییلد  رو حلره   ه   یام قنوییه

بلله مقلل  برگیللت   ق اومللدق ملله- گذاشللت و بللا لبخنللد بلله  یللت سللرمون نگللاه کللرد  

قموووری که ونما شلخص  ولوی  خیلابون  بلود  بمولون  نگدیلک  شلد  و کنلار  ماشلین   یلام  

داشللت و مووللورش رو خللاموش کللرد و یبلل   یللاده شللدن کللمه ایونللی رو از  نگلله

اولللین چیللگی ازش ووجلله ام رو  ق گذاشللت مووللور سللرش برداشللت و روی هرمللون

مروبیلون   جل  کرد ریل  بلنلد و موهلای نلامروب  بلود کله سل ی داشلت بلا دسلت          

 سلمم _ کنه و به سوت  یام رهت ق یلام  هل   بلا  آ لوش  بلاز  بله  سلوت   یلدم  برداشلت   
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 شللرمنده -   کللرد بولل  رو  یللام و زد لبخنللدی مللرد خللدا  مللومن وللو مونللدی ک للاق

 شللونه روی دسللت  یللام ن منتظللری ویتلله خیلللیق برسللین زود اینقللدر نویبللردم هبللرق

 بللری  بیللاق بخللدا ام شللرمنده_ ق رسللیدی  مییلله ایللی دییقلله چنللدق نلله_   گذاشللت اش

و بلله سلوت  در رهللت و بلا  کلیللد در رو بللاز  ق واینسللتین آهتلاب  وللوی ایلن  از بییللتر ولو 

 کرد و به نیونه ی احترام مق  ایستاد وا من و شیدا اول وارد

بیللی  و خللودش بلله سللوت مووللورش رهلل ت و هوون للور کلله هوقللدم بللا  یللام میومللد  

 مووورش رو ه  هوراه خودش

وارد حیللاط کللوچیبی شللدی  قبا ملله ی خیلللی کوچیللک و خیللک گوشلله ی  آورد ق

جلون  ولوم  بلا  چملار نن  ولا  بلر   خودنولایی  میبلرد   حیاط که هق  یه نمال ال لر  و بلی 

مییللد  هکلل کوچیللک اوایللک یلله و شللیلن  میللبی رنگللی کلله وسلل  حیللاط اهتللاده بللودق

کنللار هوللون با ملله سلله چماروللا  للله بلله  للایین میرهللت  حللدس زد دستیللویی باشلله ق

موولور  رو  ق هوبل   نله  بلود  که در روردی آهنی سلاختوون  بلود  قنله  شلبیه  زیلر  زملین 

ووی سایه ی دیلوار  کنلار  دستیلویی   لار   کلرد  و بلا  برداشلتن   مسلتیک  هلای  میلوه  

اینبللار خللودش جلللوور وارد شللد  و کللرد بللازش و رهللت سللاختوون آهنللی بلله سللوت در

ورود ملن  و شلیدا  بله  اون شلبه  زیلر  زملین  کله  از گرملا  و  و چرا  هلا رو روشلن کلرد ق   

هوای خ ه شلبیه  سلونا  بلود  هولگان  شلد  بلا  روشلن  کلردن   نبله  و هلواک   هلا  ووسل   

 اون مرد  

به مح  روشن کردن بله گوشله ایلی از زیلر زملین رهلت کله بلا دیلوهر کوولاهی کله            

 نق  کانتر رو ای ا میبرد



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

29 

 

از بللایی یسللوت کارگللاه جللدا شللده بللود و از سللینک و اجللا  سلله شلل له ی کوچیللک و  

آشللخگخونه اس قکلل  کلل  بللا مت للادل شللدن هللوا بخللاطر  یخمللال یللدیوی م لللوم بللود

 اطلراه   رو دیلد  بلگن  ق چرخ  سلریع   نبله  سلق ی  بلوی  چلوب  زیلر  بیلن   بامل   شلد 

کلل  سللاختوون  للر شللده بللود از ویبلله هللای ریللگ و درشللت چللو  کلله ب ضللی سللاده و 

کارگللاه بلله طللرز م یبللی  قبللودن مرولل  گوشلله یلله دار طللر  ب ضللی بللرش خللورده و

مرو  و هوه چیگ طب  نظل   خاصلی  چیلده  شلده  بلود   ب لد  از چنلد  دییقله  کله  بله  دیلد  

زدن مللن گذشللت بللا و للار  مللرد روی وخللت گوشلله ایللی از کارگللاه بللود رهتللی  و 

نیسللتی  قیللالی یرمللگ و  یللتی هللای روی وخللت حیللاط خونلله ی خللانوم جللون و 

 میللوه ظللر  مللرد آیللاجون رو جلللوی چیللوام وللدامی کللرد و بللا بخنللد روش نیسللتی ق

 بلنللد جللاش از  یللام و  ییدسللتی هللا رو بلله هوللراه سللینی شللربت جلومللون گذاشللتق

 واسللله کللله ملللاق داداش نبللل  زحولللت-   گرهلللت دسلللت  از رو  ییدسلللتی و شلللد

 چللهق بابللا نلله- مللرد بللا لبخنللد خسللته ایللی نگللاه  کللرد     قنیومللدی  شللدن  للذیرایی

 یلام  هقل   نگلاهی  بله  چملره  خسلته  ملرد     نلیس   لذیرایی  کله  آب لیوان یهق  ذیرایی 

 رو چیللواش ی گوشلله مللرد نخوابیللدی  دییلل ق صللدرا  دا للونی چقللدر - انللداخت  

دوبللاره  کلله حللالی در بللودی  بیوارسللتان- قداد وبللون نلله ی نیللونه بلله سللری و هیللار

 یللام دوبللاره روی وخللت  قآره- بلله سللوت آشللخگخونه کوچیللک میرهللت جللواب داد    

 چ وره  کسری امیر اوضاع - نیست و به مرد نگاه کرد  

مللرد لبماشللو روی هلل  هیللار داد و بللا چیللوای بسللته صللدای بلل  و آروملل  وللوی      

 سبوم کارگاه  یمید  

 ده قضللری  هوشللیاری  خیلللی  ایینللهق مثلل  یبلل  قدکتللرا مللیگن هللیچ ووییللری نبللر  -

 کلله اهلل شللا انق داداش باشلله خللدا بلله امیللدم-  یللام نگللاه  رو بلله هللرش دوخللت  
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سللبوم       خللدا امیللد بلله - مللرد هقلل  خسللته و آروم جللواب داد   قمییلله خللوب زود

 کلله رو مللن خللانومق خلل  - اداملله  یللدا کللرد وللا مللرد دوبللاره بلله جوللع برگیللت  

 مگللهق داری اختیللار-   انللداخت  للایین سللر و زد ایللی مودبانلله لبخنللد مللرد قمییناسللی

  یام با لبخند به من نگاه کرد   دارم  زنداداش چندوا من

 راجلل  مختصللر کلله هوللونیق مللددیان خللانوم  شیداسللت و مللن دختللر اییللون  -

 !دادم ووضی  شرای  

بللدون اینبلله سللرش رو بللاال بیللاره سللری وبللون داد و زیللر    للل  خوشللبخت  زمگملله  

بللا اون لبللاس سللیاه و ریلل  و مللوی بلنللد و چیللوای سللر  و  قخوشللبخت  کللردق

 میرهللت انتظللار هرچیللگی میللگد هریللاد خسللتگی ایللی کلله وللک وللک امضللای چمللره اش

 هلل  اییللون- بللاز هلل   یللام سللبوم سللنگین جوللع رو شللبوند   قخوشللبخت از  یللر

 سللبوم شللبوندن وللوی کللردم سلل ی قامیرصللدرا داداشلل  خللانیللار و  للار مللن   رهیلل 

 بلود  میلوول  شلربت   لیلوان  بلا  کله  هوون لور   یلام  قخوشلبخت  -   باشل   داشلته  سموی

 : داد ادامه

 صللن تی طللرا  مللددیان خللانوم  دادم ووضللی  بللرام خمصلله دیللروز صللدرا ببللین -

 طر  میخواد ه  االنق خونده

 زیلاد  کله  اجلرا  و زدن طلر   خل  -   اوملد  حلر   بله  بلاالخره  زنلد  بگنه و وو اجرا کنلیق 

 دیگلله کللردم سلل ی داریللد  هللروش بللرای جللایی شللواق هروشلله بللازار مملل ق نللیس مملل 

 . شدم بح  وارد باهاش مستقیوا خودم و نبن  مخ ی  یام  یت رو خودم

نله طلر  هللایی   موب ی نللی کنیلد   اجلرا  رو چیللگی چنلین  میتونیلد  کلله بگیلد  شلوا  اول -

 یکه میگن  مث  بایی کارهای
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 وللر راحللت اومللد وسلل  کللار بحلل  ویتللی انگللار کلله وللا حللاال اجللرا کللردین نباشللهق   

 چللوب ماهیللت از خللارر میخللواین ازم کلله کللاری اگللر -   کنلله صللحبت میتونسللت

هلل  از وحبلل  صللداش جللا خللوردم و هلل  از  قکللن  درسللت  براوللون میتللون  نباشلله

 میخواسللت  ازش لحللن  قجللوری جللواب  رو داده بللود کلله انگللار چیللگی از کللاری کلله  

 یلام  بلاز  هل   سل ی  کلرد   قدادم وبلون  سلر  و رهلت  هل   ولوی  اخولام  کویق نویدونست 

 !کنی  چیبار میخوای رو هروشق وولید از این ق خ - جو  رو دوستانه کنه  

ذهن  حسلابی درگیلر بلود قاز شلرای ی کله خلودم بلرای خلودم بله جلود آورده بلودم            

 قبخاطر یه ک  ک  و جواب

حاضللرجوابی مقابلل  بابللا خیلللی چیگهللا رو از دسللت داده بللودم کلله ماشللین  یبللی      

 !بودم بابا هیار بود  از هر نظر وحت هیار

 للرورم و نللرهتن زیللر بللار ازدوار بللا سللامان اونقللدر بللرام مملل  بللود کلله هوراهللی و    

 هوباری با مرد مورور رو

 !به روم رو به جون بخرم

بللا کلللی هبللرای مختللل  گوشللی  رو از وللوی  کللی   در آوردم و شللواره ی موللو ملللی  

 رو گرهت  که ب د چند بو 

 بگارشللونق آره- جللواب داد از صللداش م لللوم بللود کلله داره بللا کسللی صللحبت میبنلله  

 مللن یللاد کللی ببللین بلله بلله -   داد یللرار مخاطلل  منللو بللاالخره و قچلل  سللوت  هوون للا

 مگیلگم   خلوبی ق دختلرم  سلمم - قمولو  سلمم - ونله ی ملددیان هلا        د یله  یبلی ق کرده

 خبللر چللهق جللان نبللام مونللون  - خوبلله  موللو زن خللوبی  شللواق جللان موللو مونللون-

 موللو -   بگیللرم دسللت وللوی رو اوضللاع کللردم سلل ی و خندیللدم قدنللده  یلله دختللر
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هی رو  یللدا کارگللا یلله مللنق کللن  صللحبت باهللاوون بابللا شللرط اون راجلل  زدم زنلل ق

 کردم که برای

 شلوا ق هروشله  میلب    میلبل   ونملا  حلاال درست کلردم  طلر  هلام بمل  کولک میبنله       

   کنین کوک بم  دادین یول

 کلله نگللو موللو -      امللا هسللت  یللول  سللر کلله م لوملله- سللر یولتللون هسللتین دیگلله ق

 بابا راضیت کرد کوب  نبنی!

خندیللد و ب للد چنللد لحظلله صللدای بسللته شللدن در اومللد و هیللاهویی کلله وللوی  للس    

 زمینه ی صدای موو بود ساکت

 شد  

 بللرام مللن نیسللت نیللازی و مگیللگی مللن بللرای چقللدر کلله میللدونیق جللان نبللام -

 و هست  یول   ای هنوزم منقبگ 

میتونی روی کوبل  حسلاب کنلی قاملا ولو ایلن هوله درس خونلدی کله این لوری کلار            

 راهلی  یله ق هسلت  - یلی نیسلت کله ان لام  بلدم          ا دیگله  کلار ق مولو  م بورم- کنی 

 اورق نبلام ق ملن  بلرای  میبنلی  آملاده  مبل   دسلت  یله  دیگله  ملاه  یله  ولا  - چی - قهست

 بایلد  آخلرش  ولا  بلدی  دسلت  از رو هرصلت  ایلن  اگلر  چلون  بلگار  بلراش  رو است دادم

کوتللر  روز چنللد شللایدم  مللاه یلله هقلل -      موللو امللا- قکنللی کللار کارگللاه هوللون وللوی

 ملیل   بلرخم   کله  بیل   شلرمنده  بابلام   لی   گارنل نبام قمیدون  سلربلندم میبنلی    

یبلل  اینبلله حرهللی  قدارم  راهللی چلله بگللو میبللن  خللواه ق موللو - قکللردم کوبللت

بگنه کسی وارد اوای  شلد  و مولو  بلا  چنلد  جولله  ی کوولاه  و گ لتن  اینبله  ب لدا  باهلام  

اون سلله آدم منتظللر شللیدا بللی طایللت وللر  بللین از قکللرد ی للع رو ول للن میگیللره ووللاس
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 بلا  لل   و لوچله  آویلگون  نگاهیلون  کلردم    قنبلام   شلد  چلی - هوه به حر  اوملد    از

 -گ ت کوبوون میبنه هق  باید ولا  یله  ملاه  دیگله  یله  دسلت  مبل   کامل   بلراش  آملاده  

-    میبللن نگللاه  یللام و زنللد بلله قچللرا -   مییلله  یگیللر هولله از کن بللاوور  یللام کنللی ق

 باهلام  راجلب   ب لدا  گ لت   کلرد  ی لع  سلریع  و اوملد   لی   بلراش  کلاری  یله  نویدون 

 زند خسته اما مودبانه منو مخاط  یرار داد   قمیگنه حر 

 رو کللردن و للار  شللرای  مللن نلله و و ارهلله ویللت نلله االنق مللددیان خللانوم ببینللین -

 ووی منق خالیه کارگاه  دارم

دسللتی دور دهللن  کیللید و بللا کوللی مبلل  بلله  کارگللاه نلله چللوب دارم نلله  ارچللهق  

 هلل  رو اونللا ومیلله  للول حاضللر حللال در کلله بگلل  و للار  بللدون و- سللختی اداملله داد  

- قداریلل   نیللاز اولیلله ی هگینلله چقللدر بلله کللار شللروع بللرای میبنللین هبللر- قنللدارم

ی ایل   ارچله  و چلوب  نلوع  چله  طلر   بلا  مناسل   کله ق داره شلوا  نظلر  مد طر  به بستگی

زنللد خسللته و کمهلله دسللتی  کنیللد  شللروع رو رکللا میتونیللد کللی شللوا - الزم داریلل ق

هلر مویلع کله طلر      روی چیلواش  کیلید  بلا  هولون  صلدای  گرهتله  جلواب   رو داد    -

رو بلله مللن وحویلل  دادیللد مللن میتللون  شللروع کللن  قشللوا وللا کللی طللر  مللورد نظروللون 

شللیدا کلله انگللار بلله انللدازه ی     و  یللام بللین نگللاه  دسللت مللن میرسللونید  رو بلله

 ی ه تلله یلله وللا حللداکثرق مللن - امیرصللدرا منتظللر جللواب مللن بللودن در گللردش بللود  

 ی نیللونه بلله کلله سللری و بللود سللبوم هقلل  جللواب  قمیبللن  آمللاده رو طللر  دیگلله

چنلد  دییقله  ب لد  از کارگلاه  بیلرون  اوملدی   و بلا  اصلرار  ملن  شلیدا   قداد وبلون  مواهقت

بللا  للذیرایی خللانوم جللون و  قاومللدن و  یللام هلل  بللرای هوللراهی  بلله خونلله ی آیللاجون

 رحوانه بی باب د از خوردن هندونه و شربت روی وخت دور حو  حیاط  
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وللرین حالللت موبللن از یللدرم و جایگللاه  اسللت اده کللردم و آیللاجون رو راضللی        

 کردم وا رضایت بابا رو برای

اینبلله یلله مللدوی رو  یییللون زنللدگی کللن  بگیللره و مگلله کسللی میتونسللت روی        

 حللللللللللللللللللر  آیللللللللللللللللللاجون حرهللللللللللللللللللی بگنلللللللللللللللللل   ه ق

**********************************************

دونللله ی انلللار سلللرخی رو ولللوی دهلللن  96  لللاییگ _ کلللرر ***************

آلوللا وللوی ایللن دو ه تلله ایللی کلله  آلولا  میللذارم و بللا ذو  بلله جوییللدن  خیللره مییلل ق

ازای  برگیت  اونقلدر  باهلام  جلور  شلده  کله  حسل ابی همویلده چ لوری دلولو ببلره و در    

هر دونه انلاری  کله  ولوی  دهلن   میلذارم  بلا  شلی نت  میخنلده  و سلرش  رو روی شلونه  

 ام هیار میدهق

بلا وولوم وجلود شلاهد شلادی و خوشلبختی بمتللرین رهیقلام ام و هلر بلار بایلد بلا کلللی            

 هبر و خیال احوقانه ب ن 

 کنلار وا لحظه ایی ذهن  بله سلوت ایلن نلره کله ملن هل  میتونسلت  مثل  شلیدا و  یلام             

 یگوشللی  صلل حه کلله شللیدا صللدای بللاق باشلل  خوشللبخت صللاح  اون چیللوای سللرد

 بمل   ملو  رنل   ایلن  نظلرم  بله ق ببلین  نبلام  -   میلام  خلودم  بله  گرهته صورو  جلوی رو

بلله مبللس روی صلل حه یگوشللی  نگللاه میبللن  کلله یلله زن بللا  خوشللگله خیلللیق میللاد 

 کللن  هبللر ولللیق نگهییلل اوهللوم - موهللای بلنللدو مللور دار دودی رو شللنون  میللدهق 

 و للل  بللا ق رکم یلله موهللام رنلل  االن کلله مخصوصللا  میللده نیللون بللاالور رو سللنت

 چلله خلل  - نللذارم  میگللی ی نللی -   میگلله و میبنلله نگللاه مبللس بلله آویللگون ی لوچلله

 بلرای بلگاری    االنق رو موهلام  کلن  رنل   میلده  کله  دیگله  ملاه  چنلد  کلن  صبرق کاریه 

  للاییگه هنللوزق میللد  وللا کللو حللاالق اوووه- قموهللام ییللهم دا للونق بللگاری  هلل  میللد
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 ملو  آخله ق ملیگ   خلودم  بخلاطر ق دانلی  خلود   نویلدون  - قمیلد   دنبلال  رهتلی  وو اونویت

 این للوری خللدادادی موهاشللون کلله دیللدی رو ن للر چنللد آخلله  رنگللی خللوش ایللن بلله

شلیدا  بلا  خنلده بلین بلایی مبسلاش میلوول مییله و بلا        خنلده   باشه   رکم ی وو مث 

 کلله نوییلله  کللن   یللدا خللوب رنلل  یلله بایللد امللاق شللدم خللرق بابللا خلل  - میگلله  

 براش  میبیی رو خودم داری مگه خبره چه- قباش  هوین وری

شللیدا بللاز هلل  مبللس هللای گوشللی  رو ور  میگنلله و مللن هلل  دونلله ی دیگلله ایللی از 

 انار ووی دهن آلوا میگارم

 - وللوی چیللوام و منتظللر نگللاه  میبنللهق کلله بللا چیللوای درشللت مییللبی  زل زده  

صللدای بلنللد زنلل  گوشللی  اون هلل        ِن جلل ق دیگلله داریلل  مراسلل  مللاه دی وللوی

حلرکت    درست کنار گوشل   بامل   مییله  از جلا  بخلره  و ملن  و آلولا  هلر  دو بله  ایلن 

بخندی   ب لد  اینبله  هلد   چنلد  ولا  از هحل   هلای  آبلدار  شلیدا یلرار میگیلرم گوشلی     

 هل   ولوی  اخولام  مییله  بامل   گوشلی  روی ناشلناس  شلواره  قمیبنله  رو به سوت   لرم 

 مخاطل   منلو  خل   اونلور  از نلازکی  صلدای  قبلله  -   میلدم  جلواب  مبل   کولی  بلا  و بره

صللدای ناشللناس  قهسللت  خللودم ب رماییللد - مللددیان  نبللام خللانوم -   میللده یللرار

 ووللاس سللبگ مقیلل  زاق مللددیان خللانوم بخیللر ویتتللون- زنللی وللوی گوشلل  میخیملله  

 !بله- قما شرکت با هوباریتون برای میگیرم

 یللرار بررسللی مللورد مللا وللی  طللر  از شللوا ی سللابقه و هللا طراحللی مللددیان خللانوم -

 به شوا حضور با و گرهت

منللوان طللرا  مواهقللت شللد قشللوا هللردا راس سللامت هیللت وللوی شللرکت حاضللر      

 باشین برای بایی ووضیحام  
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 بلله  باشللین این للا هیللت سللامت راس هللردا- قبللله  بللله- د آدرس شللرکت رو داریلل

گوشللی رو ی للع میبللن  و بللا لبخنللد بلله شللیدا ایللی نگللاه  قحللاه  خللدا- قدیللدار امیللد

هرصللت اینبلله ووضللیحی بللدم  میبللن  کلله میخصلله داره از کن بللاوی میویللره و حتللی

 وبیلله ام چونلله بلله رو گوشللی شللده  بللاز نییللت گ للت چللی بللود  کللی- رو نویللده  

 سللبگ مقیلل  از -   میللدم جللواب کللن   نمللان  نویتللون  کلله سللو ی لبخنللد بللا و میللدم

ا  وای لل - قووضللیحام بللایی واسلله بللرم هللردا و شللده مواهقللت هوبللاری  بللا گ للتق بللود

 بمتللر چللی نبنلله  مواهقللت چللرا - قکنللی  کللار اون للا کللرده مواهقللت امیرصللدراقی نللی  

 اگللر- کنلله  رد رو رییبیللون بگرگتللرین ِن لوللامب طراحللی بخلل  مللدیرق ایللن  از

در حللالی کلله خللودم میللدون  چقللدر  کنللی  چیبللار میخواسللتی چللی  میبللرد ردم

قاز ویتللی اسللت  ا دادم وللا حللاال   نگللارین میللرهت  - دارم چللرم مللیگ  جللواب میللدم  

 وللوی اونلل  برگللردم سلله وللا ایویلل  هوبللاری م للدد بللرام هرسللتادن قاز خداشللونه کلله 

 ی نللی- ق دادن دسللت از رو یبلیللون یللدرم سللبگ مقیلل  بخللاطر کلله ایللران ی شلل به

 از ایللی دیگلله ی دونلله سللبگ  مقیلل  یللا کنللی کللار نگللارین وللوی نبللود مملل  بللرام اصللم

  یللام اینبلله بخللاطر ولللیق نلله- یللذارم و بللاز هلل  درو  مللیگ    م آلوللا دهللن وللوی انللار

 بلا  - هلوم  - نبلام  - قمولر  راحلت  اون لا  میبلن   احسلاس  میبنله  کلار  سلبگ  مقی  ووی

 یمری  سامان

اونقللدر سللرم رو بللا شللدم بللاال میللارم کلله آلوللا میترسلله و آسللتین لباسلل  رو بللین       

 انگیتای میت شده اش میگیرهق

 یلله ندیللدم مللدم ایللن آخلله - نلله قچ للور  اصللم چللی شللد کلله چنللین هبللری کللردی -

میخنللدم و سلل ی میبللن  موهللای هللرم کلله بخللاطر شللتاب بللاال  قبگنلله بمللت هلل  زنلل 
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 بگیرویلون  ولا  انداختله  بلازی  بله  بردن سلرم  از  یلت  گلوش  بیلرون  اوملده  و آلولا  رو

 : بگارم گوش   یت رو

ذهلن  بلاز بیله قواسله هوینله کله زیلاد         ولا  بلدم  شلرای   ووییلر  میخلوام ق کله  گ ت ق نه -

 زن  نویگنه وا مگاحو  نیه  

از طرهللی هلل  خللودش و رهیقللاش اینقللدر درگیللر  للر    وژه ی بگرگللی کلله شللریبی   

 شروع کردن شدن که هرصت

سر خاروندن نلداره قاملا ولای  اسلتراحت  بمل  زنل  میگنله کله سلامت  مییله آخلر            

 ق     راحللت و خللر سللر بللدونه  میگنلل زنلل  مللوی ی خللوب  للسق آهللا - ش ِب مللاق

صللدای زنلل  باملل  مییلله آلوللا دسللتای وو للول  رو بلله هلل  ببوبلله و از بللین چنللدوا 

”بابللا “رو بلله زبللون بیللاره و مللن  لل  کللن  از اینبلله  لوتللی کلله نصلل ه و نیولله بلللده  

وروجللک شللیرین وللوی بوللل  میدونلله ونمللا مموللون  یللت در خونلله ام کسللی جللگ 

در خونلله رو بللاز میبللن  و جللای صللورم  یللام ج بلله هللای  یتللگا اولللین  بابللاش نیسللتق

سللمم  رو بللده شللروع میبنلله بلله  للر زدن و  چیگیلله کلله میبیللن  قبللدون اینبلله جللواب

و بوللل  میبنلله و  ج بلله هللا رو وللوی بوللل  میللگاره و آلوللا رو از روی مبلل  برمیللداره  

روی مبلل  للل  میللده و بللا حللالتی کلله انگللار داره بللا آلوللا صللحبت میبنلله بللاز هلل   للر 

 کلن  کلار  بلرو  سل   بلو   ولا  خلون  خلروس  صلب   ازق بابلایی  خستگی از مردم - میگنه  

 مموونی سرشون خیر که ب دم

دمللوم میبللنن شامیللون رو مللن بایللد از بیللرون بخللرم قبلله ایللن مللیگ  مموللونی  مللن 

 اگر یرار بود خودم بخرم و
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 بللود  چللی واسلله اومللدن  مموللونی دیگللهدم بخللورم کلله مییسللت  خونلله ی خللودم  خللو

آلولا  بلدون  اینبله  چیلگی  از حرهلاش  ب موله  میخنلده  و انگیلتاش  رو ولوی  دهلن   یلام  

للذم  انگیلتاش  رو می  و*سل ه و بلا  گازهلای  ریلگی  کله   میبره و  یام هل   بلا خنلده و  

شلیدا  بله  سلوت   میلره   قدهبخنل  از انگیتاش میگیره بام  مییله  آلولا  بلا  صلدای  بلنلد 

 خبللرق مگیللگم باشللی سللممت - خبللر  چللهق نباشللی خسللته - و آلوللا از بوللل  میگیللره  

بله   ر بخل  رو بلا  هل  امیرصلدرا ق نلداره  حلد  کله  شللو ه  اینقلدر  شلرکت  میخلوای   چی

یله  مسلئول  سللخرده املا  بلازم  کارهللا در هوله  قشلراکت  انبللار چلوب  هل   بللا ایلن  سللن  

 قشلده  مصلبی   ریختله  هل   بله  صلدرا  وورکلگ  وولوم  شلده  بامل   انداختن هلای  نگلارین 

 و مییللین  مبلل  روی خللودم  یتللگای برداشللتن بللا و میللگارم میللگ روی رو هللا  یتللگا

از روی مبلل   للا مییلله و بللا در آوردن  بللار چللوب ان شللراکت -   میخرسلل  رو سللوال 

 وللوی هکلل هسللت سللالی یللهق آره- کللت  بلله سللوت دستیللویی میللره و جللواب میللده  

 چنللد- قممنللدس خللانوم بللله - قوای للا - قشللدی  دار سللمام چللوب انبللار بگرگتللرین

 بلللا و برمیگلللره سلللوت  بللله و میلللگاره در ی دسلللتگیره روی دستیلللو  یلللام قدرصلللد 

 بللاال قنگللارین سللمام ی انللدازه بللهق درصللد سللی - و کوللی شللی نت میگلله     اهتخللار

 اش بللامگه لبخنللد اون و  یللام یللدد از ایللن و نیسللت خللودم دسللت ابروهللام  ریللدن

 سللمام شللوا چللوب وللوی گذاشللت چ للوری نگللارین  مللن شللد  چللی-   نویوونلله دور

 یللام بللا خنللده سللری وبللون میللده و  قخللودش  سللمام ی انللدازه بلله اونلل ق بیللین  دار

 !حمل نونق خانوم نبام حمل نون- آستین  یرهن  رو باال میگنه  

 لللخ  گوشلله رو زدم  یتللگام از کلله گللازینگللاه  بلله  یاملله کلله وارد دستیللویی مییلله  

 بلند صدای با و میدارم نگه
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 از بلنللدور دستیللویی وللوی از  یللام قاونویللت  چللی ی نللی - وللری کلله بیللنوه میخرسلل   

 روی مللن بللدم  ووضللی  واسللت این للاق خللو کللن صللبر دیقلله دو- خللودم جللواب میللده  

شل یدا میخنلده  و ملن  بلا  حاللت  چنلدش  بینلی    آخله   کلن   وورکلگ  هوگملان  کلار  چندوا

صللداش بلنللد  چللین میخللوره و زیللر للل  بییلل وری حواللله اش میبللن  کلله بللاز هلل 

 کله  هل   هنلدویی  هولین   مونلده  سلرم  ولوی  مقل   رهیقلت  ایلن  دسلت  از خیلی - مییه  

 وللوی دستیللویی بخللاطر وللو از دسللت میللدمق زدم حللر  بللا داشللت  نگلله زور بلله

میخندم و شیدا بله  امتلرا   جیولی  میبیله  و آلولا  رو ولوی  بولل   میگیلره  کله  سل ی  

 یللام  داشللت بللا  اکللت هللای  یتللگا بللازی کنلله و برشللی از  یتللرا رو بلله دسللت  میللده  

چنللد دییقلله ی ب للد بللا دسللت و صللورم شسللته شللده از دستیللویی بیللرون میللاد و   

 کوچوللو  شلرکت  یله  ولازه  ملا  کله  ملوی ی  اون -   میگله  میلاد  هوون ور که بله سلوتوون  

 وا موازه ووی بودن اومده جوونی  سر و دختر یه  بودی  زده

ییوللت وسللیله هللا رو بگیللرن همویللدم کلله مروسییللون نگدیبلله و دستیللون  بلله حللد   

 بدی ونگه قدختره هرچی ییوت

 بلود  شلده  کارشلون  ه تله  یله میبرد هیمبلدوم بلا  لولی کله داشلتن جلور در نویوملد         

رو نخللوان چقللدر کوتللر مییلله  از کنسللول رو نخللوان  وخللت اگللر بخرسللن و بیللان کلله

 اینبلله ولا      و بللگنن خل   رو بیسللار اگلر   بللگنن خل   رو هللمن اگلر چقلدر  کوتلر  مییلله  

  قخل   - ن یله دسلت مبل  سل ارش بلدنق     وونسلت  هقل   کی یلت  و ملدل  ورین ض ی  با

 ملل کا از یبللی کله  میبیللنن میرسله  مللبم ماشلین  ویتللی دختلره  جمللازبرون روز  هیملی -

 میومللدن هرویللت دختللره کلله مللدلی هوللون  چللوب سللت وللرین مر للوب و وللرین

بلا  و  ل   نگلاه   میبلن   کله   یلام  ادامله  میلده   قماشلینه  ولوی  میبرده نگاه  موازه

لبخنلد   وگینلی  کله   بله منلوان کلادوی مروسلی براشلون هرسلتاده بلودق        امیرصدرا -  
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 مللنروی لللب  مینیللینه بلله انللدازه ی حرهمللای وللوی دللل  سللنگینه قمییللناختو   

مللن بللا ایللن امیرصللدرا  قمییللناخت  رو آروم امیرصللدرای شخصللیت ایللن خللوب خیلللی

ماشلقی  کلرده  بللودم قبله  انللدازه ی خیلابون  بله  خیللابون کلرر      بلله انلداز ه ی ایسللتگاه 

 و میللدم یللورم  یتللگا ی لقولله زور بلله رو  نللاه  بللی بولل       متللرو ایسللتگاه بلله

 کلله میگلله و موللازه میللاد روز اون هللردای -   میبللن  م یللا صللحبت  للرم رو حواسلل 

 میتونلله  ازاش در میگلله بملل  هلل  صللدرا  کنلله  یبللول رو صللدرا کللادوی نویتونلله

 بلود  خونلده  حقلو    سلره س ایلن آیلا صلدرای ملا      شلان  از - قخل   - قکنله  کار برامون

 یلام  بلرش   یتلگاش  رو سلوت   شلد   چلی  ب لد ق جالل   چله - قبازرگلانی  ه  خانوم  و

 مقیلل  رسللوی کارمنللدهای اولللین طللوری ایللن و- دهللن  میبللره و خونسللرد میگلله  

 هلای  مملره  ولرین  ممل   از دوولا  راحتلی  هولین  بله  - قاین لوری  -   شلدن  انتخلاب  سبگ

 - داشلت   چلوب  سلمام  بله  رب لی  چله  ایلن  خل   - هقیت مقیل  سلبگ  یلدا کلردی ق    مو

 سلمام  نصل   ن مویلد  هلیمبس  کله  کلرد  ملدیریت  جلوری  رو هلا  برنامله  وکیلله  هوون

  خل   رو اش شلیرینی  هلا  سلمامدار  جلسله  ولوی  ویتلی شلده    هروختله  سلبگ  مقیل   به

 ی آرش سللرمدیق ییاهلله مخصوصللا ق بللود دیللدنی نگللارین مسللئوالی ی ییاهلله کللردم

لقولله ی وللوی گلللوم بللا شللنیدن ایللن اسلل  سللن  مییلله و مللی مونلله هوون للا وللا خ لله 

 بی ق

حتللی شللنیدن اسللو  هلل  بلله انللدازه ی خللاطرام اون روز هللا بللرام سللخت و ن للرم  

 انگیگه قاسوی که از ویتی

سلری  وبلون  میلدم  و بلی  میللی   بلرای  گلوش  دادن بله   شنیدم  بلرام هقل  بلد آوردق   

سللبوم خونلله اونقللدر روی  اداملله  یللام رو هلل  از ولل  و وللاب و ریلل  مینللدازهق    

 امصللاب هسللت کلله باملل  خ گللی بیلله و هولله ب موللن یلله جللای کللار میلنگلله و  یللام
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نگللاه ی لل  شللده ام رو از لبلله ی شییلله ی میللگ وسلل  سللالن  نبللام -   میبنلله صللدام

شللد یمللو   چللت- جللان  - قمیللدوزم میگیللرم و بلله  یللام کلله میللبو  نگللاه  میبنلله

 !چرا اینقد ووی خودوی  قچیگی شده 

 حتللی کلله بمگانلله اونقللدرسللر وبللون میللدم و بلله طللرز احوقانلله ایللی دور  مللیگ       

 لبای روی لبخند میبن  احساس

 هیمللی مییناسلل  مللن کلله نبللاوی- قمیخللورم  للذا دارمق نلله - آلوللا هلل  از ووسللخرهق 

شللوخی  میخنللدم کلله شللیدا   بلله رملل  بللی قبگیللره رو زدنلل  حللر  جلللوی نویتونلله

نگللاه میللبو   قنگرانلله هللردا بخللاطر احتوللاال- بللدون اینبلله بدونلله بلله دادم میرسلله  

 هللردا -  یللام بللین مللن و شللیدا میگللرده و سللوال وللوی چیللواش رو بلله زبللون میللاره  

 زنل   سلبگ  مقیل   ازق هیملی -   کلن   جولع  رو بحل   ایلن  میبلن   سل ی  مگه  خبره چه

چیلوای  مت  ل    یلام  خبلر  میلده  کله  اونل    هوبلاری  مواهقلت شلده      با گ تن و زدن

 م وئنللی -   میرسلله اطممللی از ایللن موضللوع نللداره  بللا لحنللی مت  لل  وللر سللوال  رو

 از -   میبلن   واییلد  و میلدم  وبلون  سلر  قداد  رو خبلر  ایلن  بملت  کلی  ی نلی  گ لت   کی

سللبوم  یللام  قباشلل  شللرکت هیللت سللامت هللردا گ للتنق بملل  زدن زنلل  شللرکت

م یبلله و آ َب گ للتن آلوللا باملل  مییلله داوطلبانلله جوللع رو حتللی واسلله چنللد رانیلله     

اول دسللت و صللورو  رو بللا اب سللرد مییللورم و دسللت  کللن    هللرار کللردن وللر  

 خیس  رو به گردن  میبی  وا کوی خودم رو کنترل

کن  و بله سلوت کابینلت میلرم ولا لیلوان بلردارم املا صلدای آروم شلیدا و  یلام بامل              

 مییه ناخواسته برای شنیدن
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 چللی  ی نللی- حرهاشللون چنللد یللدم جلللوور بللرم وصللدای آروم شللیدا رو بمتللر بیللنوم  

 راضللی  زور بللهق بگنلله رو نبللام میللدادم احتوللال آن هللر کلله بللود مصللبانی اونقللدر -

کنلله قحتللی جللرام نبللردم بملل  بگلل  کارهللای نبللام رو  برخللورد آرومتللر کلله کللردم

  قبلده  هلا  طلرا   ولی   بله  دادن ه  بین کارهای کسلایی کله بلرای مصلاحبه درخواسلت     

 !شده  ییوون شاید خ -

 وللوی انللداخت چیللوام جلللوی رو مللدارک  و هللا طللر  ی ههولل نبللام رهللتن ب للد -

 نظاهتمی دیدم خودمق ها آشوال

 خیلللی - هنللوز  شللاکیه دسللت  از اینقللدر بگللی میخللوای - بللرر آشللوال هللا رو بللردق 

ر میبللردم ب للد ایللن چنللد سللال هولله چیللگ بللراش ووللوم شللده و دیگلله اون کللار    هبللق

 کللارم کلله بللود روزی مللین ل حللاق شللیدا نیللد امللانللداره   نبللام بللراش اهویللت 

روزی کلله نبللام اومللد شللرکت  هوللون ازق دیللدم دسللت  رو سللامان و نبللام مروسللی

اسللخری  و دارو و یلر   هوله  اون بللابلاز  هل   حن لره  اش گرهتلله قصلداش  در نویوملد   

 صللدرا نویگللی مگلله - دو روزه کلله صللداش در اومللده امللا بللازم کاملل  خللوب نیللدهق

 االن  لللسققق بلللرده نظلللاهتمی دیلللدی نویگلللی مگللله  انداختللله رو نبلللام ی  رونلللده

 شرکت  از زدن زن  نبام به چ وری

 رو  رونللده و شللده اشللتباه کللرده هبللر نظللاهتمی کلله هسللت احتوللال ق نویللدون  -

 به شرکت قچند باری برگردوننده

 دوبللاره احتوللاالایللن او للا  هللا اهتللاده قمنیللی شللرکت هلل  کلله در جریللان نبللوده       

 میگلی  ولو  شلرکت   بلره  چ لوری  هلردا  نبلام - هلا ق هوبلاری  واسلت درخ بلین  گذاشته

 دیللدم مللن کلله صللدرایی امیللر اونق میللرم هوللراه  خللودم  ولللیق نویللدون  - نللره 
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    میلده  جلواب  نگلران  و شلاکی  شلیدا  قنلذاره  زنلده  رو نبلام  کله  نلیس  ب ید ازش اصم

 یله  اگلر  کله  ونیمیلد   اوملده  شلوهرش  بلدون   اشلده  کله  هل   خل   ی دختره این آره-

جولله  ی شلیدا  بله  حلدی   قمیبنله  یبلی  خلا   بلا  رو این لا  سلامان  بیله  ک  ازش مو وار

حللال  رو بلله هلل  میریللگه کلله دیگلله هللیچ میلللی بلله شللنیدن اداملله صللحبت هللا نداشللته 

بللا و  لل  مللی مو  حللر  شللیدا اونقللدر  قبرمیگللردم جوللع بلله آب لیللوان بللا باشلل  و

 کاری بوده که ک  شب  رو خراب کنه و حتی ب د رهتن شیدا و  یام

نتون  ولا صلب  بخلواب  و ال بله الی وولوم ایلن هبلر و خیلال هلا حتلی لحظله ایلی یلادم              

 نره که  یام گ ت امیرصدرا

 حن ره اش گرهتهق

میدونسللت  هللر ویللت بللی  از حللد مصللبی مییلله حن للره اش میگیللره و ووللوم طللول   

 ش  خودم رو ل نت کردم که

بام  شدم اونقلدر مصلب  ی بیله قکلنن اولا  زانلوی  ل  بول  کلردم و مثل  دیوونله هلا           

 وللا کنلله حلل  آب وللوی نیاسللته بللراش مللن مثلل  کلله بللوده بلله ایللن هبللر کللردم کسللی

د اینبلله  یللام دنبللال  میللاد بلله شللرکت    ب للصللب  روز ب للد   قبیلله  بللاز اش حن للره

بللرای شبسللتن سللبوم  میللری  قوللوی راه نلله  یللام حرهللی میگنلله و نلله مللن ووللایلی   

 داشلت   و ایلن  سلبوم  ولا  سلالن  انتظلار  ادامله  داره ولا  اینبله  بلا  ورودملون  صلدای  آروم

 شلد  هرچلی ق خلودم   اولا   ولوی  ملن - بلله   -   برمیگلردم  سلوت   بله  مییله  بام   یام

سلرم  رو بله  نیلونه  ی نله  وبلون  میلدم   مل  خبلر بلده قمیلدونی اولای  ک اسلت       ب و بیا

 ب للد مللن- کلله دری کنللار در اوللا  امیرصللدرا رو نیللون میللده و بللا اطوینللان میگلله  

بلله چنللد زن و مللرد  قباشللی  مللن  للی  بیلله نوبتللت وللا میخللوایق منتظللرو  مصللاحبه
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دیگلله ایللی کلله وللوی سللالن انتظللار نیسللته ان نگللاه میبللن  و سللر رو بلله نیللونه ی  

وبللون میللدم کلله میخنللده و دسللته کوچیللک مللوی هللرم کلله از زیللر مقن لله  مخال للت

 ایللن- بیللرون اومللده رو میبیلله و یبلل  اینبلله بخللاطر دردش امتراضللی کللن  میگلله  

 دلیللون و چیلل  مللا کارمنللدای  خللانوم نبللام مقن لله زیللر بللگار رو آوللی  هللای شللراره

 ! اکه

ایللن جللو سللنگین رو دوسللت نللدارم و بللرای بمتللر کللردن اوضللاع سلل ی میبللن  لبخنللد 

 بگن  و موهام رو زیر مقن ه

 یرضی شیدا ب رست ق

با رهتن  یلام  ملن هل  بله جولع اهلراد منتظلر اضلاهه مییل  و روی یبلی از صلندلی هلا            

 مییین  و چی  میدوزم به

اونقللدر جاللل  و چیلل  نللوازه کلله وللوی خ للوط  گلل   لوگللوی جاللل  مقیلل  سللبگق 

بللا هرمللی خللا  رکللاب  مییلل  قکلولله ی مقیلل  جللوری نوشللته شللده حللر ”   “آخللر

 انگیللتر یللرار گرهتلله و کلولله ی” سللبگ “مثلل  نگللین روی کلولله ی مقیلل  نوشللته شللدهق

محللو طراحللی خللا  لوگللویی مییلل  کلله روی وللک بلله وللک اشللیا داخلل  سللالن حللک 

 وابلوهلای  بله  چیلو     ببیله  هوله  ر  بله  رو برنلد  ایلن  شده که ولا یلدرم و اسلت داد   

 !امیرصدراست ریاست اوا  میدون  که اواییه ووی روح  وووم اما دیواره روی

حرهای دیی   یام ولوی گوشل  می  خیمله و یللب  ملین دختلر بمله هلای مظللوم و ونملا         

 میگیره از امیرصدرایی که

هیمویللت بللرای مللن این للور دور نبللود قکسللی بلله ممربللونی هللاش مللادو  داده بللود     

موللرم رو کنللارش وللوی اون کارگللاه گذرونللده بللودم  روزهللای بمتللرین کلله کسللی 
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 دور ولوی  شموولور   یلت  قکسی که کنارش ولک  ولک  و ربله  هلام  نلو  بلود  قکسلی  کله 

میللوول  قبللودی  کللرده دیللوونگی هللا دیوونلله ووللوم ی انللدازه بلله شلل  آخللر دورهللای

بللازی بللا انگیللتام مییلل  کلله بللا صللدای منیللی کلله گ للت نوبللت منلله ن للس مویقللی    

اولا   کلرم  رنل   بلا  میلگ  ویلره  رنل   جلالبی  کله  سله  ن لر  از  قمیی  میبی  و وارد اوا 

وللر میبنلله و سلل ی میبللن    یللت  زل زدن بملل  یلله خللرده جلسلله رو بللرام رسللوی

بخللاطر خللودم هلل  کلله شللده جلللوی ایللن  ریبلله هللا هوللون نبللاوی مللددیانی باشلل  کلله 

 ی اشللاره از ب للد و مییلل  اوللا  وارد ن للس بلله امتوللاد بللا ازم مویللع کللار میبیللننق هولله

یبللی از دو مللرد بللا روی بللاز بلله  مللردی کلله وسلل  نیسللته روی صللندلی مییللین ق

 سللوت کلله زنللی قمونللون  سللمم- قدیللدار میللتا ق مللددیان انومخلل سللمم- حللر  میللاد  

 : میبنه شروع بود نیسته مرد چ 

 اینبله  ولا ق باشلین  نگلارین  طلرا  _من کله بلاور نوییلد شلوا هولون ممنلدس ملددیان         

 م وئن  کاریتون ی رزومه

 کردق

 ادامتولل مییللد باملل  بللودم شللده شللناخته براشللون هوینبللهسلل ی کللردم لبخنللد بللگن   

 نگرانی و بیه بییتر ن س  به

-   رو جللل  میبنلله   وللوجم هلل  بللاز مللرد قمونللون- و استرسلل  رو هرامللوش کللن    

 م للر  طراحللان از رسللولی آیللای و هوتللی خللانوم  کللارگگینی مسللئول  هسللت  احوللدی

 !خوشبخت - شرکت

 ماسللت ارانتظلل سلل   از بللاالور شللوا کارهللای و هللا طللر  کلله یقینللا  مللددیان خللانوم -

 اینه هست که سوالی یه اما 
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چ ور شده کله شلوا ووایل  بله هوبلاری بلا مقیل  سلبگ  یلدا کلردین  قراسلت  ولوی             

مخصوصللا هلل  وللوی ایللران کلله ایللن صللن ت بلله انللدازه ایللی کلله  مرصلله ی کللاری مللا  

گ للت وللوی محللی  کللوچیبی کللار  بایللد جایگللاه خللودش رو بدسللت نیللاورده و مییلله

برنلد   مبلولان  بخل   طراحلی  اینبله  همویلدن  ومیبنی  که خبرهلا  بل ه سلرمت  میخیمله   

نگللارین اون هلل  وللوی شلل به ی خللارر از کیللور بلله شللوا سللخرده شللده بللوده چیللگ   

بوونلله قققچ للور شللد کلله ایللن موی یللت مللالی رو رهللا  کللوچیبی نیسللت کلله  نمللان  

 کردین و برگیتین ایران وا با مقی  سبگ کار کنید 

 هوین للور وق بللوده شخصللی  زنللدگی و خصوصللی مسللا   طربخللا ایللران بلله برگیللت  -

 ووییرام سری یه به نیاز

 مللرد داشلت  وللا ذهللن  از اون حالللت اسللت  بیللرون بیلاد وللا بتللون  دوبللاره شللروع کللن ق  

 بلله بللود کللرده سللبوم لحظلله اون وللا و بللود شللده م رهللی رسللولی کلله اوللا  وللوی دوم

_چللی باملل  شللد ایللن شللروع دوبللاره رو بللا برنللد نگللارین وللوی ایللران    اومللد حللر 

ر  ملله دختلل هوللون بللودم شللدهق کللردم نگللاه  انتخللاب نبللردین  چللرا مقیلل  سللبگ 

 حتللی کلله سللبگی مقیلل  از میدونسللت چللی اون ی  یللت در امللا اینبللار  للر از حللر ق 

روزهللایی کلله وللوی اون  از میدونسللت چللی بللود  امیرصللدرا و مللن وواهلل  اسللو 

کارگللاه گذشللت  اون حتللی نویدونسللت اولللین طللر  ایللن برنللد م للرو  رو چمللار 

یله طلرا  ولازه کلار      هنلوز  کله  ویتلی  هل   اون ی  من بلا  وولوم  وجلودم  کیلیدم    سال

امیرصلدرا  هقل   یله  کارگلاه  سلاده  داشلت  قویتلی  کله   کله  ویتلی و بی اس  رسل  بلودم    

 وواهلل  نبللرده بللودنق هنللوز مقللی ِ  انگیللتر امیرصللدرا و سلل  ِز چیللوای مللن بللاه 

هولله ی حرهللایی کلله وللوی ذهللن  داد و هریللاد راه انللداختن رو سللاکت میبللن  و آروم 
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_مللن چمللار سللال بللرای نگللارین طراحللی کللردم و کلل  ایللن   و محبلل  جللواب میللدم  

 چمار سال رو جگو سه طرا  برور نگارین بودم  

سللبک خاصللی کلله نگللارین بللرای طراحللی هللا مللد نظللر داره خیلللی خاصلله و اجللازه ی   

 خرور از این چمارچوب

 شل به  چله  و ایلران  ولوی  چله  نگلارین  وی گلی  ایلن  وخا  بله طلرا  هلا داده نوییله      

 ی اجللازه کلله کللن  کللار جللایی میللدم وللرجی  هوللین بللرایبریللراره   یللرانا از خللارر ی

چیللگی کلله وللوی ذهنولله رو داشللته باشلل   اون بلله دادن بللر  و شللا  آزادانلله طراحللی

 !بگن  طر  خا  وبیچمارچ و خ  یه ووی اینبه نهق سبگ مقی  مث  

سبوم و نگاه بلی حرکلت هرسله نیلون از ولاریر حرهامله کله بلا حرکلت احولدی دو           

 ن ر دیگه ه  به خودشون

 نگللاه کلله مییلل  هللام طللر  متوجلله احوللدی دسللت وللوی هللای کا للذ بللین ازمیللان  

 برانگیگش وحسین نگاه و میبنه

 بلله ووایلل  خودوللون شللواق مللددیان خللانوم خلل  - از حالللت صللورو  کللامم میخصللهق

مللا ا مبلوانلله طراحللی وللوی ام وخصللص مللن - داریللن  رو بخلل  کللدوم وللوی هوبللاری

هوتلی  سل ی  میبنله   در صورم لگوم میتلون  ولوی طراحلی هلای دیگله هل  کلار کلن ق        

 شلوا  مثل   طراحلی  یله  بله  هل   ملا  راسلت   - دوستانه و صویوانه بحل   رو  لی   ببلره   

بمتللون داده  کلله هرمللی کللردن  للر بللا میتونیللد واشلل  داریلل  نیللاز مبلوللان بخلل  وللوی

سللری  مییلله سلله مللاه بلله صللورم آزماییللی وللوی مقیلل  سللبگ شللروع بلله کللار کنللینق

وبللون میللدم و بلله بللایی حللر  هللا ووجلله چنللدانی نللدارم قحرهللایی کلله وللوی هولله ی 

ب للد وظللاهر بلله شللنیدن اون حللر  هللای وبللراری از  قمییلله جلسللام اسللتخدامی زده
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 بله  سلوت  اولا    یلام  میلرم ق اوا  بیرون میام و آروم و کوی خسلته  بلا  هلرم  ولوی  دسلت  

ضربان یلب  حتی بلا  نگدیلک شلدن بله اولای  کله درسلت کنلار اولا   یلام یلرار داره           

روزهللایی کلله ویتللی بلله خیللابون کارگللاه میرسللیدم یلللب   نامرولل  اور میگیللره قمللین

 سللری کلله دسللت  از زبللری  بللرای دیللدن اون  سللر اخوللو دیوونلله بللازی در میللاورد ق

 چللوب هللا خیللن و زمخللت بللود امللا ممربللونی هللای نگللاه جللدی  م یلل  دللل  رو

بله  اولا    یلام  میرسل   املا  نگلاه   سلروقانه  بله  اولا   کنلاری  برمیگلرده   ازش میبردقنو

بلاال  میبلرم  ولا  بله  در اولا    یلام  ضلربه  ایلی    یب  اینبه کار احوقانه ایلی  کلن   دسلت   رو

جللوی   قمیلاد  بیلرون  بگن  کله  هولون  لحظله  در اولا   امیلر  صلدرا  بلاز  مییله  و دختلری 

هضللولی  رو گ للتن اینبلله احتوللاال یبللی از کارمنللد هللاس میگیللرم و یصللد ضللربه زدن  

 بیللای زودوللر نللره یلادم   صللدرا_   مییلله خیلک  دسللتام وللوی دختلر  بله در بللا صللدای 

ذهللن  بلله وبللا و میوهتلله قهللر سلللول خاکسللتری موللگم بلله سللوتی    منتظللروی  شللام 

 میدو ه وا اطمماو  رو زیر و رو کنن قوا دلی 

من قی یلا حتلی  یرمن قلی ایلی  یلدا کلنن کله یله دختلر میتونله ر یسل  رو بلا اسل               

 کوچیک و به صر  به شام

دمللوم کنلله و ایللن اصللم م یلل  و ب یللد نللیس کلله بللا صللدای امیرصللدرا حتللی سلللول  

_یللول نویللدم  ریسللا قسللرم شلللو ه وللا آخللر    مینللدازه وبللا و هللای خاکسللتری  رو از

یبل   اینبله  کلاری  کلن   در اولا    یلام  بلاز  مییله و منلی کله ملین      ش  ووی شرکت امق

 نبللام  این للاییق ملله -   میبینلله اوللا  مترسللک  خیللک شللده و بللی حرکللت  یللت در

موهلای  مسللی  بلا   دختلر  بلا  صلدای   یلام  بله  سلوت   میمرخله    قداشت  میومدم دنبالت  

چیللوای یمللوه ایللی روشللن درشللت قصللورم کیللیده و آراییللی کلله زیبللاورش کللرده 

 یلام  هوون لور  کله  منلو  هوراهلی  میبنله  ولا  وارد اولا     خلوبین ق  یلام  آیلا  سمم - بودق
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  للدر خللوبین  شللوا  مونللونق خللانوم  ریسللا سللمم- بیلل  جللواب دختللر رو هلل  میللده  

جولله  ب لدی   یلام  بامل   مییله  نگلاه  دختلر  از ملن     باشلین  سلممت   مونلون - خوبن 

میخنللده و موهللای   ریسللا کللردین  گلل  راه ک للا  این للا ک للا  شللوا - برداشللته بیلله  

 نلله- لخللت  رو کلله از زیللر شللال کللرم رنگلل  بیللرون اومللده رو کوللی مقلل  میللده     

 . داشت  کار صدرا با بودم اومدهق

هیللار دسللتای  یللام بلله  یللت کوللرم بللرای اینبلله وارد اوللای  بیلل  بییللت ر شللد ولللی 

 من ووای  م یبی برای موندن

و همویدن بییلتر داشلت   اون کلی بلود کله امیرصلدرا رو بله اسل  صلدا میبلرد  قکلی            

  للدر بللهق آهللان - بیللرون بللود و امیرصللدرا چیللگی نویگ للت  بللود کلله موهللاش اینقللدر

و  یللت مللن وارد اوللا  مییلله و در رو میبنللده و شللاکی    اجللازه بللا  برسللونید سللمم

   خونلله رهتللی و مللن  للی  بیللای رهتلله یللادم کللردم هبللر وللو  مونللدی ک للا- مییلله  

 یللام حللر  میگنلله و مللن حسللی سلللول بلله سلللول بللدن  رو آوللی  میگنلله  اون دختللر  

 صلدا  اسل   بله  رو امیرصلدرا  حقلی  چله  بله  اصلم  میخواسلت   ووی اولا  امیرصلدرا چلی   

 نبللام  ک للایی-    میبللن نگللاه  و میللام خللودم بلله  یللام دسللت حرکللت بللا میبللرد 

کوبیللده یللا  بیللارن  بللرام میخللوری چللی ناهللار مللیگ  - قنلله - گ للت   چللی شللنیدیق

 و میللره میللگش روی ول للن سللوت بلله  یللام قدختللره اون- کللی - بللود  کللی- جوجلله 

 جوللال دختللر-   دیللدی  در جلللوی کلله هوینللیق آره- ق ریسللا  کللی -   میگیللر شللواره

 هست  کی-   ِی

 یام دست  رو به نیلونه ی سلبوم بلاال میلاره و بلا شخصلی کله اونلور خل  بلود  لذا            

 س ارش میده و ول ن رو
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ی للع میبنلله و رو بلله روی مللن مییللینه و بلله منللی کلله هنللوز سللر  للا و منتظللر جللواب   

بللی طایللت روی مبلل  مییللین  و کللی   رو وللوی  قبیللین- ایسللتادم اشللاره میگنلله    

 کیه  لیجوا- دستام هیار میدم  

 کل  ق داره شلراکت  ملا  بلا  مییله  سلالی  سله  دوق  ارچله  صلن   هلای  گنلده  کله از یبی -

 ارچه های مقی  سبگ رو 

 ایللن اونویللت - اون وللامین میبنلله اونلل  بللا ییوتللی کلله از هلله جللا ارزون وللر در میللادق   

نویللذاره حللره  رو اداملله بللدم و در حللالی کلله گوشللی  رو بللاال میللاره وللا  دختللره     

 هلللروش ملللدیرق جوالیللله دختلللر-   میگللله وولللاس وصلللویری رو وصللل  کنللله میبنللله

 . باشهبا نساجی ی کارخونه

و با حرکت دست  صلدای بابلا گ لتن هلای  لی در  لی آلولا ولوی اولا  میخیمله   یلام            

 با خنده ایی از وه دل میگه :

 چیگایللی جیلل  جیلل  بللا شللیدا مللین و نللام موم آلوللا جللو ِن بابللا  چ للوری سللی  بابللا -

آلوللا بلله حرهللای نللام موم   ن سلل   ک اسللت مامللان -   میخنللده هقلل   یللام و میگلله

 میلدونی  بابلا  ق آلولا  - ادامه میده کله   یلام  بلنلد  مییله  و میلاد  کنلارم  مییلینه  و میگله   

و گوشلی  رو بله  سل وت  میمرخونله قآلولا لخلت و هقل  بلا یله  وشلک و         این است  کی

چیلوام  ولوی  صل حه  ی گوشلی   یلام  ظلاهر  مییله   سر صلوروی کلامم شلبموی ج   للوی 

  دل  ض   میره از دیدن  ووی اون وضع قچیوای

درشللت  کلله بللا و  لل  گللرد شللده بلله صلل حه نگللاه میبنلله و بللا ول لل  چیللگی شللبیه ” 

 خاله “بام  مییه بی هوا جی 
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شلیدا   ببی  و گوشلی رو از دسلت  یلام بقلا   و ازش بخلوام کله دوبلاره وبلرار کنله           

رو میبیللن  کلله از دور وارد کللادر گوشللی مییلله و بللا جیلل  جیلل  ازم میخرسلله خاللله 

متوجه شلده  یلا  نله   آلولایی  کله  ولوی  بول   شلیدا  میخنلده  بامل    گ تن آلوا رو درست

مییلله دللل  بللی طللایت  بیلله و  یللام رو م بللور کللن  منللو هوللون لحظلله بلله خونیللون 

ببرهق به آلولای   لر   خلواب  نگلاه  میبلن   کله  بله  محل   رسلیدن   اونقلدر  ولوی  بولل   

چلونللده بللودم  و سللر وصللورو  رو ب و*سللیده بللودم کلله از خنللده ضلل   کللرده 

 صلللورم بللله و کیلللیدم دسلللت رنگللل  میلللبی لخلللت و نلللرم موهلللای روی بلللود  

 اشللتباه کللردم هبلر   نوییلله بلاورم -   میبنلله شلروع  آروم شللیدا قمیبلن   نگللاه سل یدش 

میخنلدم  و بله  یلاد ” آلله  “گ لتن  آلولا  ذو   خالله   میگله  خوشلگ   چقلدر  دیدی  شنیدم

 حللال هوللون در و میبنلله هبللر کوللی شللیدا میگلله  کلله سللت کلولله چنللدمین- میبللن   

و  ققققآلله ق گ لت  کله  اس کلوله  چملارمین  ایلن  آب و بابلا  و ماملان  ب لد  -   میلده  جواب

 رهللت یللادم شللدی  آلوللا گ للتن خاللله سللرگرم اینقللدر راسللتی - دووللایی میخنللدی ق 

 بخرس  مصاحبه چی شد 

 هللردا از و بذاریللد سللرمون منللت مللددیان خللانوم گ للتنق بیلله  میخواسللتی چللی -

 جدیدی رن  یه یلوتون با بیاین

 یللت چیللوی کلله شللیدا بللرام نللاز  میبنلله باملل  مییلله  بلله طراحللی هللای مللا بللدینق

 وللوی کلله نللدارم مللانتو اصللم مللنق خریللد بللری  هللردا باشلله یللادم  شللیدا - بخنللدمق

و  قکلن    یلدا  حسلابی  درسلت  لبلاس  یله  بگلردم  بلرم  بایلد  ملن  ق آره - قبخوشل   شرکت

 اومللدن دنیللا بلله ب للد - نگللاهی بلله هللیبل  میبنلله و بللا للل  و لوچلله ی آویللگون میگلله  

قهیمبللدوم از لباسللام انللدازم نیسللت قوللو   کللن  جبللران رو وزنلل  اضللاهه نتونسللت  آلوللا

لبخنللد    خوشللبحالت  شللدی هلل  وللر  للرال انگللار وللازهکلله بللودی مونللدی آ   هوللونی
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ولخی که رو یصورو  مییلینه  از چیل   شلیدا  دور ملی  مونله  ولا  راحلت  ولر  بتلون   ن لس  

 کسللی کلله نخواسللت  مللن اونلل  چیللری نویدونسللت        بللدم بیللرون سللنگین  رو هلل 

 روز و حللال از حتللی للرور امیرصللدرا بللرام از هولله چیللگ مملل  وللر بللود   چیللگی بدونللهق

   ودمخللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل االن

**********************************************

بلله صللندلی وبیلله داده بللودم و بلله طللر  نصلل ه و نیولله ی  91 وابسللتون *******

 روی میگ اوای  نگاه میبردمق

ذهن  یلاری نویبلرد و دو روز از ممللت یلک ماهله ی مولو مللی گذشلته بلود املا ملن            

 هق  وونسته بودم یه طر 

خللام ببیلل  کلل ه نویدونسللت  چلله بمیللی بلله سللرش بیللارم قواکیللد موللو بللرای اینبلله    

 بمترین طر  رو بگن  بام  شده

بللا هیللار  اهللام بلله  ایلله ی میللگ  بللود هللیچ هبللر و ایللده ی خاصللی وللوی ذهللن  نباشللهق

 صللندلی چرخللدارم رو بلله چللرخ  انللداخت  قمیمرخیللدم و او للا  هللا هلل  دور سللرم  

چوللدون گوشلله ی اوللای  ونمللا دلیلللی بللود کلله بتللون  لبخنللد بللگن  و بلله  قمیمرخیللد

بللا  قبیلل  جللون خللانوم و آیللاجون روزهللایی هبللر کللن  کلله یللراره سللاکن خونلله ی

صللدای در از صللندلی  للایین  ریللدم و صللدای صللحبت مامللان و بابللا م وللئن شللدم کلله 

چنللد دییقلله طللول اوللا  رو راه رهللت  و جوللله هللام  قبللوده بابللا شللخص وارد شللده خللود

مناسل   دیلدم  و از اولا    رو با خلودم  وبلرار  میبلردم  و بلا  گذشلت  ده دییقله  زملان  رو

بیللرون رهللت  قبللا سللرکی کلله وللوی  للذیرایی کیللیدم بابللا جلللوی ولوزیللون بللا روزناملله 

چلای آملاده ایلی کله      سلینی  و رهلت   آشلخگخونه  سلوت  بله دسلت  میلوول  دیلدم    ووی

 بیللرون اوایللت ازق م لل  چلله - قگللرهت  دسللت  مامللان بلله سللوت بابللا میبللرد رو از  
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 میخللوای اینبلله از هنللوز بابللامق نبللام ببللین- قمیللگدم طللر  داشللت  خلل - قاومللدی

 دسللت وللوی رو شللرای  کللردم سلل ی و  ریللدم حللره  وسلل       ناراضللیه کللرر بللری

 خللانوم و آیللاجون میدونیللد خودوللونقونمللا کلله نیسللت    مامللان نبللاش نگللران -   بگیللرم

 بله  دونل   شلی   حواسل   آیلاجون ق جولع  یلالتون خ ق حساسلن  شلوا  مثل   چقلدر  جون

 سلللریع رو اش گونللله و شلللدم خللل  و قهسلللت ملللددیان خانلللدان ی دونللله یللله یبلللی

 !رهت   ذیرایی سوت به و یدمب و*س

سینی چلای رو جللوی بابلا روی میلگ مسللی گذاشلت  بله اخولاش نگلاه کلردم و خنلده            

 ام رو خوردم قمیدونست 

کللی جللرام داشللت روی حللر  آیللاجون    چقللدر از اینبلله بخللوام بللرم ناراضللیه امللا   

 کوللی حتللی و نیللاورد بللاال روزناملله وللوی از رو نگللاه  قجللون   بابللا- حللر  بگنللهق 

- سلل ی کللردم کوللی خللودم رو لللوس کللن    قچرخونللد مللن خللم  بللر رو سللرش

 -   دادم اداملله مصللرانه مللن و داد نیللون ال ولللی مبللس بنللی نوی نگللاه ق بابللایی 

 نبنی  نگاه رو تنباو میاد دلت آخه

از بللاز شللدن گللره ی اخوللاش جللرام  یللدا کللردم و روزناملله رو از دسللت  کیللیدم و  

 میگ رویرو به روش  

 نگللاه  کلله باشلله شللیرین اینقللدر داری نبللام وللا چنللد میگلله اصللم - مسلللی نیسللت ق

 ی  هان نویبن

س ی ایی که داشت ولا جلدیت  رو بلا لبخنلد بله بلاد نلده بییلتر بله خنلده می          نلداختت   

  خودش ه  هموید برای انیبه
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 میخونللدم  داشللت - بتونلله لبخنللدش رو کنتللرل کنلله شللروع کللرد بلله حللر  زدن     

 چیلللو ق آره  داری  دوسلللت نباولللت از بییلللتر رو روزنامللله ی نلللی- قخلللانوم نبلللام

 !روشن

دسللت دراز کللرد وللا روز ناملله رو از دسللت  بگیللره کلله مقلل  وللر رهللت  وسللینی چللایی  

  یت  بخاطر لرزش میگ به

 چللایی مییلله چاییللتق بریللگه خلل - قروم میریللگه چللایق نبللام- صللدا در اومللدق 

 بَده  مگهق شیرین

 مگیللگ سللال دو و بیسللت ب للدسللیبیل  رو جو یللد وللا خنللده اش رو کنتللرل کنلله      

 اده بودن وکخانو این ی دردونه

 جلای  مسللی  میلگ  ناوق خلانوم  نبلام  - وک رهتلار امضلای ایلن خلانواده ور از بلر بلودمق      

 انللداخت  نیسللت  روش کلله ایللی مسلللی میللگ بلله نگللاهی قمیدونسللتی ق نیسللت نیسللتن

 ازق باشلله داشللته منللو وحولل  میللگ کلله هسللت  کوچولللو اونقللدر-   دادم رو جللواب  و

و بللا دسللت  چیللگی انللدازه ی مورچلله رو  نلله  مگللهق هللام کوچولللللللو نبللام اون

 دردونلله خللوبی نیللون  دادم قچنللد رانیلله نگللاه  کللرد و بللاالخره مقللاومت  شبسللت ق

 اینبللله بلللرای قمیوملللد کوولللاه و میخلللورد شبسلللت زود خیللللی  بلللود هولللین بلللودن

- قکللرد نگللاه  سللینه بلله دسللت و داد وبیلله مبلل   یللتی بلله کنلله ح لل  رو موضلل  

کنتللرل خنللده از دسللت   یخللوای کلله این للوری دلبللری میبنللی  م چللیق مییللنومق خلل 

 در رهت و خندیدمق

 شللوا از کوتللر هلل  جللون خللانوم و آیللاجون کللن بللاور امللاق نگرانوللی میللدون ق ابللاب -

 یبی باالخرهق نیستن من نگران
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 مللا نگرانللی-   رهللت هلل  وللوی ام جوللله از اخوللاش یلله دونلله بودنلله و ایللن دردسللراق 

 -   کللن  درسللت  میبللن  سلل ی و می رسللت  خللودم بلله ل نتللی  دردسللر شللده اسللو 

 بملل  هولله حللواس اونقللدر جایگللاه  بخللاطر خانللدان ایللن وللوی اینلله منظللورمق بابللا نلله

نیوهتلله   للس نللذار خللودم بللرم و دللل  این للا  للی  شللوا  بللرام او للایی هللیچ کلله هسللت

 میتلون   بمتل ون سلر بلگن ق   بوونه قآخه مگه هاصلله  املون  چقلدره   بلا  یله  متلرو  هل   کله 

 هوییلله-   میگنلله  للر هللا بملله مللین و میبنلله مللو  رو شللببه و برمیللداره رو کنتللرل

  قایلی  بمله  هنلوز  ملیگ   هوینله  واسله   میگیلری  سلاده  اینقلدر  رو ن  تله  بله  که چیگایی

 انتخللاب رو چیللگی اگللر کلله  نیسللت  بملله بگلل  کلله میللرم دارم هوللین واسلله مللن -

 از رو نگللاه  ون  شللرای   رو کنتللرل کللن ق میتلل و کللردم هبللر مللایبت  بلله کللردم

 بربیلای   سل   از میتلونی  کله  میلدون   هل   ملن  -   میلدوزه  ملن  بله  و میگیلره  ولوزیون

 اش اندازه به که بده ان ام جایی رو ومشت این میگ  اماق

جللواب بگیللری قاین للا جللایی بللرای وللو و رشللته ام نللیس نبللام  کانللادا میتللونی  للی   

 سامان خیلی بییتر از این ا

 ! ییرهت کنی

بابا قمییه سلامان رو ولوی رو بله روز و رانیله بله رانیله       ی زنلدگی ملن جلا نلدی  اصلم      

 چرا باید اون رو ووی

 میلللدون  - حلللره  رو ی لللع میبلللن         سلللامانق نبلللام- آینلللده ی ملللن ببینلللی 

قمیدون  از بمگی اسلو   کنلار  اسل   ملن  بلوده  قمیلدون   آیلاجون  گ تله  نلا   نبل ام رو 

کنتللرل رو روی مبلل  مینللدازه و بللا اخلل  و  ببللرین قامللا مللن نویخللوامق بلله اسلل  سللامان

جللدیت نگللاه  میبنلله    - للس چللی میخللوای نبللام  از سلل  دو زدن و جللون کنللدن 
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خوشللت میللاد  زنللدگی راحللت زده زیللر دلللت  میخواسللت  راضللی  کللن  امللا اوضللاع 

 نله  و آیلاجون  بله  نله ابلت کلن   نله بله شلوا       ر رو خلودم  میخلوام ق بابا - بدور شده بود  

 چللی وللو االن- رو بلله خللودم رابللت کللن ق مخللود میخللوام  خللانواده  سللرای ی بقیلله بلله

 چتلری  از ایلی  دسلته  بلا  و انلداخت    لایین  رو سلرم  چیله   بلرای  حرهلام  ایلن  میخوای 

 الزم  للول کللار شللروع واسلله - قکللردم بللازی بللود ریختلله صللورو  وللوی کلله هللرم هللای

 ارم قبایللد چللوب و  ارچلله و     بخللرم و بلله کارگللاهی هلل  میخللوام وللوش کللار کللن     د

 الزم چقللدر ببیللن  وللا کللن  حسللاب رو اینللا بایللدق نویللدون  االن - چقللدر - قدمبلل  للول

 کللی یللارو ایللن اصللم -   گ للت و داد وبللون رو سللرش کمهلله و کللرد  للوهی بابللا قدارم

 وللوی خرخللره وللا خودشلل م کللردن  هللو وللازه خللانوادش میگ للت آیللاجون هسللت 

 !یرضه

چیللوام رو بسللت  قمیدونسللت  آیللاجون موللرا بللد ون اینبلله دنبللال کللار بللره رضللایت  

 نویده ق س رهته بود و وه ووی

 باهلللام شلللده راضلللی هولللین بخلللاطر - داسلللتان امیرصلللدرا زنلللد رو در آورده بلللودق

و ایللن یللارو رو از ک للا ولل اصللم - قنویبللردن یبللول هللا کارگللاه ی بقیلله  کنلله هوبللاری

 راضللی  یللام میللونی  للادر بللاق  یاملله نگدیللک خیلللی دوسللتای ازق آشناسللت - مییناسللی 

 قحللال هللر بلله- قبگیللره رو  للول  میخللواد چللی  ِی میللون  للادر - قکنلله کوبلل  شللده

کنتللرل رو برداشللت و کانللال ولوزیللون رو مللو  کللرد و در حللالی کلله سلل ی داشللت 

 ویللت هللر_ ی نللیس بللا نگللاهی خیللره بلله ولوزیللون گ للت   راضلل بگلله هنللوزم از کللارم

سلل ی ام رو کللرده بللودم و میلللی بلله  قداری الزم  للول چقللدر بگللو بملل  کللردی حسللاب

 قبرگیلت   ادامه ی ولمش  نداشلت   از روی میلگ   اشلدم  و بلا  باشله  ی زیلر  لبلی  بله  اولای  

طرحوو بله  هل   هولراه  بلایی  وسلای   طراحلی  ولوی  کلی    گذاشلت   و بله  سلوت  کول دم 
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یبلل  اینبلله از  قکللردم رهللتن مللگم چوللدون برداشللتن رهللت  و بللا  وشللیدن لباسللام و 

اوا  بیلرون  بلرم  یلک  بلاز  دیگله  دور ولا  دور اولای   رو از نظلر  گذرونلدم  و حتلی  بلرای  

هبللر نویبللردم موبنلله بللا رهللتن از ایللن خونلله هولله چیللگ بلله طللرز م یبللی  لحظلله ایللی

برام مو  بیهق که ملن  قنبلام  ملددیان  بلا  یل ه وصلوی  بله ظلاهر سلاده  لا ولوی راهلی        

بللگارم کلله حتللی هبللرش رو هلل  نویبللردمق    میللرهت  وللا رابللت کللن  از  للس خللودم 

برمیللام و نویدونسللت  زنللدگی وخصللص خاصللی وللوی رابللت کللردن زاویلله ی دیللده 

 نیده از شخصیت آدم ها داره .

سللامت ده شلل  کللارم وللوی اوللا  مللویت  وللوی خونلله ی آیللاجون ووللوم شللده بللود      

 قاوایی که هوییه ماشق  بودم رو

بللرای مللدوی کلله میخواسللت  کنارشللون زنللدگی کللن  انتخللاب کللردم و چیللدن وسللایل  

 به کوک خانوم ون که از یب 

خللانوم جللون بللا یربللون صللدیه  اوللا  رو آمللاده کللرده بللود چنللد سللامتی طللول کیللیدق

بللود  رهللتن و آیللاجون هلل  بللا اون لبخنللد هللای نللادرش اور رضایتیللون از اینبلله یللرار

ب لد  از شلام  دور هل   روی مبل   هلا  نیسلته   مدوی رو کنلار  اونلا  باشل   نیلون  میلدادن ق

خلانوم  جلون  هل    بودی  و آیلاجون  هل   بلا  کا لذ  هلای  جللوی  دسلت   سلرگرم  بلود  و

 و   نبللاو  بیللا- بللرام میللوه  وسللت میگرهللت قجوللع سلله ن للره امللون رو دوسللت داشللت ق

 جلللون خلللانوم وای- دسلللت  داد   ولللوی رو شلللده خلللرد هلللای میلللوه از  لللر بیلللقاب

خللانوم جللون  یللت چیللوی نللاز  کللرد و بللا    خللوردم شللام هولله اون وللازه  ورکیللدمق

 نلیس  ونلت  بله  گوشلت  کله  نویخلوری  هیملی   دیگله  هوینله  - اشاره به هلیبل   گ لت   

 ملن  بلودن  میلگه  ریلگه ق جلون  خلانوم   ملن    مییلی  ال رولر  یبل   از میبینولت  که بار هر 

 وللوی  کلن  صلبر  -   میلده  اداملله مصلرانه  جلون  خلانوم    ژنتیبیللها نلداره    لذ  بله  رب لی 
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 ژنتیلک  بله  رب لی  ب موله  کله  میلدم  خلوردم  بله   لدا  جلوری  یله  این ایی که مدوی این

چیللگا نللداره  دختللر بایللد یلله  للره گوشللت داشللت باشلله  وللوی آینلله خللودم رو  ایللن و

شللته باشلله  بخللور اون  دا رو سللرماخوردگی دیللدی  ب یللد میللدون  ونللت طایللت یلله

 بیلنوم  کله  جلوری  لل   زیلر  و      هلا  بیلاری  اضلاهه  نبایلد  هل   اش ویبله  یهمیوه ها رو  

 : زدن حر  به کرد شروع

 هوله  ولوی  آخلری  ایلن ق ولر   مللوون   ولر  رمنلا   ولر  بلنلد  یبلی  از یبی  سرام ماشااهلل -

 یه  داره هر  هوه با چیگ

بلله حللر  خللوردن هللای خللانوم جللون خندیللدم و یبلل   چیللگی یللاد گرهتلله قژنتیبیلله ق

- صلا   ولوی  جلام  بیلین     اینبه جوابی بلدم  صلدای  آیلاجون  بامل   شلد  بلا  احتلرام  و

 رو  سللره ایللن کللار آمللار رهتلله هرسللتادم رو یبللی مللن - قآیللاجون  جللان - قبابللا  نبلام 

هوللین وللازگی هللا وللوی  اشللته قخانوادشلل ند میللبلی حللاال وللا کلله مللیگن  آورده در

 آیللاجون بللله - وصللاد  مللردن و خودشلل  بلله هرکللی کلله هبللر کنللی بللدهباره ق

 کللار شللروع بللرای میخللوای میگ للت( بابللا) حویللد م وئنللی  بملل  چقللدر - قمیللدون 

 کلله مت للاووی هللای بمونلله از میترسلل بللا انگیللتام بللازی میبللن    قبللدی  للول بملل 

 خریللد بللرایق بللله -   بیللن بللدم مللانع کللاری کلله میخللوام ان للام وللا کللنن  یللدا میتللونن

 میگللردون  بللرش امللا  ای میخللو اولیلله  للول داریلل  الزم کلله وسللایلی و  ارچلله و چللوب

 مییناسللی   چقللدر گ للت ق بللود ایللی دیگلله چیللگ یلله مللن اصلللی سللوال - قمیللدم یللول 

زیلللاد  کللله ملللن راسلللت ق اووم-   میخلللورن گلللره هللل  ولللوی بییلللتر انگیلللتام

 هوللون- نوییناسللو  امللا رهیلل  خیلللی صللویوی  یاملله ق یللام رو کلله مییناسللین        

آیللاجون  قشللدم راضللی بللود  یللام واییللد وردملل چللونق بللله - قرهیقللت  شللوهر   سللره

  یللام-  یلل  اش رو از گوشلله ی لللب  برداشللت و بللا وبللون داد سللرش جللواب داد  
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 بله  بگرگلی  لبخنلد   سلره امتولاد کنلیق    ایلن  بله  کله  نوییله  دلیل   ایلن  اماق مقبولیه  سر

   بیوهتله  او لایی  نیسلت  یلرار  کله  بلدم  بلاور  بمیلون  کلردم  سل ی  و زدم صلورم   منای

 هوبللاری هلل  بللا مللدم یلله یللراره هقلل  مللاق هسللت حواسلل ق آیللاجون جوللع خیللالتون -

اخوللای آیللاجون کلله وللوی هلل  گللره خللورد وللازه  قبیلل  زنلل  کلله نویخللوام  کنللی 

 همویدم چه سووی ایی دادم و کار از کار گذشته و یب  اینبه

بییللتر از یبلل  خراببللار کللن  از روی مبلل   اشللدم و بللا شلل  بخیللر وقریبللا بلله سللوت   

 خیره نگاه زیراوای  دوییدم  

آیاجون بلا گیلر کلردن  لام بله  ایله ی مبل  سلبندری خلوردم و سل ی کلردم لبخنلد             

خلودم  رو از  لله  هلا  بله  طبقل ه ی بلاال رسلوندم و هرصلت     بگن  و گ لتن ” هیملی نیلد   “

 ی  ن للره از و انللداخت  وخللت  یللدا کللردم کلله از درد ناللله ایللی کللن  و خودمللو روی   

از بمگلی  ماشل   ایلن  خونله  ی یلدیوی     کلردم  نگلاه  شل   سلیاه  سلوون آ به وخت کنار

 . طبقه دو اما  ایی خرده و صد حدود شایدبودم  خیلی بگر  نبود  

طبقلله ی  للایین هللال و  للذیرایی و آشللخگخونه بللود و یلله دستیللویی زیللر  للله هللای     

 طبقه ی باال قو طبقه ی باال ه 

یه هال بود و چمارولا اولا  خلواب و دست   یلویی و حولوم قاولا  هلا ولراس نداشلتن املا        

 هال به یه وراس بگر 

منتمی میید کله بلا سللیقه ی خلانوم جلون  لر بلود از گل  هلای شلودونی رنگاوارنل             

 و یه دست میگ و صندلی  

خونه وقریبا یلدیوی بلود املا بله ل ل  رشلته ی وخصصلی خلانوادگی جلوری بازسلازی           

از هولله بییللتر  قنداشللت موللارم یلله از کلل  دسللت چیللگی شللده بللود کلله وللوی ابمللت
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ماشلل  حیللاط خونلله بللودم  حیللاط دو وللا  للله از سلل   کوچلله  للایین وللر بللود قحللو  

رنل   وسل   حیلاط  اوللین  چیلگی  بلود  کله  جلل   ووجله  میبلرد و شلودونی    بگر  آبی

هللای یرمللگ خللانوم جللون هلل  بللا دیللت و   هاصللله ی خاصللی دور وللا دور حللو  مثلل  

 سرباز چیده شده بودن و ماهی یرمگهای ووی حو  که نتی ه

ی ماهی هلای میلد هلر سلال ملا نلوه هلا بلودن از هوله خوشلحال ولر واسله خودشلون              

 ووی حو  آبی رن  شنا

درخللت وللوم بللگر  و  یللر حیللاط اونقللدر درسللت و بلله مویللع بلله دسللت   میبللردن  

هلای  چتللری  نصل   حیلاط  رو میگرهللت و  آیلاجون هلرس مییلد کلله سلایه ی شلاخه     

کله  ولا  سلرد  شلدن   هوین بام  شده بود وا جای خلوبی  باشله  بلرای  دو ولا  وختلی  باشله 

هللوای  للاییگ زیللر سللایه ی درخللت جللا خللوش کللنن و بللا اون یالیملله و  یللتی هللای 

 یدیوی که به

ح للاظ وخللت وبیلله داده مییللد بمتللرین مبللان باشلله واسلله شلل  نیللینی هللای آخللر    

 ه ته ی خانواده ی وقریبا بگر 

بللا وسوسلله ی دیللدن حیللاط از روی وخللت  للا شللدم بلله سللوت  ن للره رهللت  و  مللنق

 هایی محودی گ  بویبازش کردم  

کلله دور وللا دور با ملله کاشللته شللده بللود  للر از حللس وللازه بللود واسلله منللی کلله وللوی  

 دود و آ ارووان محاصره شده

بلله سللوت میللگی کلله بلله سلل ارش آیللاجون بللرام آورده بللودن رهللت  و چللرا   بللودمق

سلل ی کللردم طراحللی نصلل ه و نیولله ام رو اداملله  م ال لله روی میللگ رو روشللن کللردم و

 ولوی  ولا    لل   بلا  کولی  بدم قهرچی بییتر سل ی  میبلردم  کوتلر  بله  نتی له  میرسلیدم   
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سلرمو   یلت  املا نبلود قچیلگی کله منلو راضلی کنله نبلودق         گ طلر   و ایده دنبال اینترنت

روی میللگ گذاشللت  و دلنگللران دو روزی بللودم کلله گذشللته بللود و مللن کللاری نبللرده 

  یلت  چ لور  و کلی  ن مویلدم  کله  اوملد  و رهلت  ذهلن   ولوی  خیلال  بودم اونقلدر  هبلر  و

بلا  صلدای  بلنلد  گوشلی  جلوری  از خلواب   ریلدم  کله  بلا  صلندلی  چخله   میگ خلواب   بلرد ق

حلد  بلاز  شلده  بلود  بله  اطلراه   نگلاه  کلردم   شدم ک  اوا  قو با چیوایی که ولا آخلرین  

 بلله و برداشللت  قب للد اینبلله وونسللت  شللرای   رو در  کللن  گوشللی رو از روی میللگ

- قکلردم  وصل   رو وولاس  بیله  ی لع  اینبله  یبل   هلول  بلا  و کلردم  نگلاه  مللی  موو اس 

ورم روی هلوا م لل  بلود رو بلا     د کله  هلرم  موهلای  وروجلک   کلو  سلممت  - قمللی  موو

 بللودم خللواب ببخیللیدق موللو سللمم - دسللت جوللع کللردم و ن للس مویقللی کیللیدمق   

 !شدم هول 

 بلود  ریختله  کلار  اونقلدر  املا  بلگن   زنل   بملت  بلود  یلرار  ملن ق موو مگیگ سرم هدای -

   نتونست  که سرم روی

 ذهللن  بلله هیللللللمی- ن  جللا- مولللللللللللللللللو-   نالیللدم م للگ بللا چیبللار کللردی 

 هیلل-   نوییللهق موللو- بللا دلنگرانللی مینللال      دارم اطوینللان وللو بلله مللن ولللی-   میرسلله

   میرسلله ذهنللت بلله خللوب ی ایللده یلله حتوللا بیللنوی اگللر کلله دارم خللوب خبللر

 بملل  چللی  - میللتایانه روی وخللت مییللین  و منتظللر شللنیدن  ییللنمادش مییلل   

 . آیاجون و جون خانوم خونه- ی ک ای-   موو بگو

 بخللوش لبللاس  بخللور دبلل  ی صللبحونه یله   بیللور رو روم و دسللت بللرو  اشللو  لس  -

  ی  کارگاه برو زود و
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 دیگله  بگلو  بمل  - اونی که یراره بمت کولک کنله ولا ایلن خبلر رو بله دوولاییتون بلدم          

  قسلریع ام بلده نبلام    ان ل  رو گ لت   کله  کلاری  -   ملیگ   هل   اون بله  ب لدا  خودم  موو

 خنللدش صلدای    میویللرم هضلولی  از کله  کارگللاه بلرم  وللا ملن  خلو  بملل   نویگلی ق مولو -

 ایللن  نیلده  شلللو  سلرم  دوبلاره  وللا بلدو ق کوچولللو هضلول  بلرو  -    یمیللد گوشلی  ولوی 

 راحللت اینقللدر و بللگن  زنلل  بمللت بتللون  دیگلله ی ه تلله چنللد نللیس م لللوم دیگلله بللار

 .  رسیدم کارگاه بمتون زن  میگن  باشه -   کنی  صحبت

بللا ی للع کللردن ووللاس از اوللای  بیللرون رهللت  و وارد دستیللویی شللدم و بللا شسللتن     

 دست و صورو  از  له ها  ایین

- رهللت   خللانوم جللون در حللال سللر  کللردن بللادم ون بللود و بللا دیللدن  لبخنللد زد      

موهللایی کلله بللاالی سللرم جوللع  چنللده  سللامت میللدونیق خللانوم نبللام خللواب سللامت

 بیلا  - کرده بودم رو یله بلار دیگله سل ت کلردم و سلری بله نیلونه ی نله وبلون دادمق          

 چنللده  سللامت-   ناهللاره دیگلله سللامت چنللد هرچنللد  بیللارم صللبحونه بللرام بیللین

- قنللی  و یلازده - خلاووم  جلون  وللوی اسلتبان  بللرام چلا  میریللگه و بله  سللوت میلگ  میللاد  

 کلله بگلله چیللگی یلله میخللواد گ للت ملللی موللوگللاه  کار میللرم مللن  دارم ویللت  وای

 حونهصللب بلدون  رو  لام   بخلور  لقوله  یله  بیللین صلبحونه   بلدون - قباشل   اون لا  بمتلره 

 !گ ت  که هوین- قجون خانوم-   نویذاری بیرون خونه این در از

طی خوردن صبحونه ی م صللی کله خلانوم جلون بلرام آملاده کلرد بله  یلام زنل  زدم           

 و ازش شواره زند رو



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

63 

 

گرهت  و ب لد اینبله بله خلودش زنل  زدم و م ولئن شلدم کله کارگلاه  له بلا آژانلس             

 شلد  بلاز  آهنلی  در اینبله  ولا  دادم هیلار  زنل   روی دسلتوو  بلار  چنلد  به کارگلاه رهلت ق  

 !شدم وارد و کردم سممق

کارگاه با ده ه ی یبللی کله اوملده بلودی  هلیچ هریلی نداشلت قهقل  شلیلن  آبلی کله            

 وس  حیاط اهتاده بود رو یه

وارد کارگلاه  کله  شلدم  بلاز  هل   بلوی  چلوب  ن سل   رو  لر   گوشه ایی جولع کلرده بلودق   

 !مونون- ق رماییدب ق اومدین خوش- کردق

و بللا راهنوللایی  روی هوللون وخللت گوشلله ی کارگللاه نیسللت  و چنللد دییقلله ب للد      

 خودش ه  با دووا لیوان شربت

ون وللا یلله چیللگی رو بلله هللر دومللون بگلله   ییللت بیللام کلله گ للت موللوم- کنللارم اومللدق

 !قوگرنه مگاح  نوییدم

خسللته وللر از یبلل  سللر وبللون داد و بللا چیللوایی کلله خسللتگی اش     رو هریللاد میللگد 

 برای چند رانیه نگاه  کرد و

 منت روللون  میایللد کلله بللود گ تلله  یللامق مگاحوتللی چلله داریللد اختیللار- جللواب داد  

 ملن  نداریلد  خاصلی  کلار  اگلر   لس - این  لا  و اون  لا  کلردم  ولا  حل ره  رو بلگن     قبودم

دسللتی بلله ریلل  بلنللدش کیللید و سللری بلله نیللونه ی مثبللت  قبللگن  زنلل  موللو بلله

بللله مولللو زنللل  زدم و روی  وبلللون داد قگوشلللی رو از ولللوی کلللی   بیلللرون آوردم و

 سلر  بلا  کله  میبلن   نگلاه  زنلد  بله  رهتلی  ق مگیلگم  سلمم  - قموو سمم- اسخیبر گذاشت ق

 روی صللداوون االنلل ق بللله- ین انداختلله بلله حللر  هللای منللو موللو گللوش میللده      للای

 انتظللار انگللار  کللرد نگللاه  و دخللور وبللونی حللره  بللا قمییللنوه اییللون و اسللخیبر
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 کلله کللاری  خلل ق  سللرم سللمم- قسللمم-   کللرد جوللع رو خللودش سللریع مللا نداشللت

 بلللله - میلللتا  و هی لللان زده جلللواب مولللو رو دادم   کلللن   شلللروع ملللن نداریلللد 

 موو ب رمایید

 و کنیلد  طراحلی  بلرام  مبل   دسلت  یله  ولا  میلدم  ویلت  ملاه  یله  بمتلون  ملن  بمما ببینید -

 من  ماه ویر9 امروزق سازیدب

وا مرداد بمتلون ویلت میلدم ولا ایلن سل ارش منلو آملاده کنیلد قملن ایلن کلار شلوا رو              

می رسللت  بللرای شللرکت نگللارین قشللرکت نگللارین رو  هوللراه مللدل هللای مبلل  خللودم

 امللا  نلله-   داد جللواب هردومللون جللای کلله کللردم نگللاه زنللد بلله کن بللاو مییناسللین 

کت طراحللی للوازم خانلل  ِی  شلر  یله  -   آشناسللت گوشل   بله   اسللو میبلن   احسلاس 

م ووملله ی  کلله بخلل  مبلوللان  بلله ممللده ی منلله قی نللی کارگللاه و گللالری مللن زیللر 

اون شرکته قما بلرای  یله  ملاه  دیگله  بایلد  یله  آلبلوم  از نوونله  کارهلا  براشلون  ب رسلتی   

هرصت بمتون بلدم  و ملدل  شلوا  رو هل   بله  منلوان  طلر   نوونل ه کلار  جدیلد   قمیخوام یه

برای نواییگاه  لایی گه ب رسلت  قاگلر   کارشلناس  نگلارین  طلر   شلوا  رو بله  منلوان  سله  

 طر  اول بین طر  های وووم گالری ها  سند و ییوت

 طللر  اون از داره بللازار درخواسللت بلله بسللتگی کلله سلل ارش و للداد یللهگللذاری کنلله  

 مختل   های گالری برای

ابروهای زند کله  بلاال  میلره  ملی مو   ایلن   ییلنماد  بایل د چیلگ خلوبی باشله     بمتون میدهق

 مللورد مللواد و هللوم و رنلل  و  ارچلله و چللوب ووللوم نگللارین و - و موللو اداملله میللده  

 طللر  اگللر نواییللگاه وللوی ومیسللازید   هقلل  شللوا و میبنلله ومیلله خللودش رو نیللازوون
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 هللروش  للول از بللره هللروش نگللارین کارشللناس ی زده وخوللین مقللدار از بییللتر  شللوا

 . و ل  میگیره شوا به درصد  15 دست هر

زند با اخ  به گل  هلای یلالی زل زده بلود و جلوری بله حرهلای مولو گلوش میلداد ولا            

 مبادا یه کلوه ه  از دست 

در بره ق یرهن میلبی ولن  و ظلاهر  رییلون  م بلورم ملی کلرد بییلتر زیلر نظلر           

 بللا زنللد   بللدم موللو ایهلل صللحبت بلله رو خواسلل  اون مثلل  بگیللرم  امللا سلل ی کللردم

هللای موللو نتونسللت سللاکت بوونلله و بللا وللک سللرهه ایللی موللو رو مخاطلل    حر شللنیدن

-َ    رسللید گوشلل  بلله جللواب  هوللراه موللو کووللاه خنللده قم وئنللین  شللوا- یللرار داد  

 از رو کارشلون  رونلد ق نگارینله  ی م وومله  زیلر  گلالری   کله  سلاله  چنلدین  ملن   جلوون 

سوسلله شللدی نلله  قشللرای   خیلللی وق میللدون  -      گ تللین شللوا اینبلله امللا - ق ح ظلل 

داره وللوی دسللت  رو ایللران مبلل  بللازار کلل  کلله هوین للوره  میللدون  خللودم مالیلله  

 خودوللون رضلایت  بلا  کارگلاه   بیللاد خوشیلون  کلاروون  از اگلر میگیلره   ایلن  هل   بگلل   

 ایللن از بییللتر نویخواسللت  قمییلله اضللاهه نگللارین هللای کارگللاه ی م ووملله زیللر بلله

 قموللو- رهللی هلل  وللرس از نتونسللتن ان للام اینبللار رو داشللت      ط از و باشلل  سللاکت

   شلد  متوجله  هل   ول لن   یلت  از حتلی  مولو  کله  بلود  میلمود  اونقلدر  صدام ووی ورس

 هللر  بخللوای کاهیلله هقلل  میتللونی کلله میللدون   دارم اطوینللان بمللت مللن  نللگن حرهللی -

   نویبللن قدریلل بربیللاد کللاری دسللت  از  رینبگیلل ووللاس مللن بللا خواسللتین هلل  کوبللی

 ملورد  طلر   اگلر  املا  -   میلاد  حلر   بله  ملن  از ولر  بینانله  وایلع  شلاید  و ولر  نگران زند

 بملل  داشللت شللک اینقللدر اینبلله ازبللا اخلل  نگللاه  کللردم   چللی  نباشلله  سندشللون

 . کنه کورن  رو اخو  نتونست ه  موو جواب حتی  برخورد
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مللا راهللی کلله میتونسللت  بلله   ون مللن  داره دووللا شللوا کللار بلله یبسللتگ دیگلله ایللن -

 . باالورین  له برسونوتون هوین بود

در  یللر ایللن صللورم یلله کارگللاه و یلله طللرا  سللاده بللایی میوونیللد و بلله جللای  للی    

بمتللرین ییوللت بایللد دنبللال میللتری بگللردین  امللا     مللن  هللروش شللدن کارهللاوون بللا

دش هوله  خلو  مولو  کله  مییله  بامل   هردوملون  مسلبو  به اسلت داد  دختلرم  م وئلن   ق

 خودوللون دیگلله  گ للت  بمتللون رو شللرای  مللن  هللا بملله خلل  - چیللگ رو ووللوم کنلله  

 ندارید  من با کاری  میدونید

با ی ع وواس موو هلر دو ولوی سلبوم سل ی داشلتی  بله اهبلار ولوی ذهنولون سلر و           

 سامون بدی    یینماد موو

ونسلت   یلدا کلن   هوله     نویت شلرای   ایلن  از بمتلر   بلود  یملال خوب بود  خلوب کله نله     

داشللت بلله طرحللی کلله مللن میللگدم و زنللد میسللاخت و شللاید  چیللگ ایللن وسلل  بسللتگی

 . بود من با بدورین یسوت برای من این بود که شروع این کار

باید طر  میگدم بلا ذهنلی کله انگلار ولا بله حلال هلیچ مبللی ندیلده بلود و بلا خمییتلی              

 که انگار از بی  خیک شده

بلا   لا  شلدن  زنلد  از روی  بود و دستی کله انگلار هیمویلت هلیچ طرحلی نبیلیده بلودق       

وخت بله  خلودم  اوملدم  و نگلاه   کلردم   چنلد  یلدم  بلی  هلد   رو جللو  و مقل   رهلت  

سللرم رو  للایین انللداخت  و بللا  کیللیدین  رو طرحتللون شللوا-   برگیللت سللوت  و بلله

نولی   ولاد بلود و  امت بلی  کلارم  و ملن  بله  نسلبت  کلاهی  ی انلدازه  بهانگیتام بازی کردم  

 وحویلل  بمتللون رو طللر  ه تلله آخللر وللا - خواسللت  بییللتر از ایللن بللی امتوللادش کللن   

 میتونسللت  سللواالو  از قبللله - میللدین  وحویلل  رو طللر  روزه چمللار ی نللی -   میللدم
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-   سلت  آشل ته  و ریختله  هل   بله  ملن  از بییلت  خیللی  شلاید  ذهلن   کله  بلگن   حدس

 داریللد  هللاوون مللدل از کللار نوونلله شللواق اوووم- مدلیلله  چلله نظروللون مللد طللر 

نگلاه   کلرد  و بله  سلوت  میلگ  کنلار     دارم الزم گلرهتن  ایلده  بلرای  ببیلن   دارم دوست

 اولللین وخللت رهللت و از بللین کیللو  وشلله ایللی بیللرون آورد  خوشللحال بللودم کلله بللرای

 کلل  کللار ایللن وللوی زنللد درگیللر ذهللن مسلللوا کلله کللن  مللو  رو بحلل  وونسللت  بللار

 وشلله ی شییلله ایللی رو ازدسللت  گللرهت  و مبللس هللا و از وللوی  وشلله  ر نبللود  وللاری

 از ورسلل  و کوتللر کللارش بابللت نگللرانی  میبللردم بیللرون کیللیدم  هللر مبسللی کلله رد

 . میید بییتر خودم کار

مبلل  هللای وللوی مبللس از اونللی کلله هبللر میبللردم بمتللر بللودن و ایللن ی نللی کللار مللن 

 سخت ور میید  ورس  بییتر

 وجلله هللیچ بلله میللدادی  دسللت از رو شللرای  ایللن مللن بخللاطر اگللرشللده بللود   

 دیللوار از یسللوتیبلله دور وللا دور کارگللاه نگللاه کللردم     ببخیلل  رو خللودم نویتونسللت 

 کله  هلای  ابلگار  از جلالبی  طلرز  بله  مییلد  منتملی  اولا   دوولا  بله  انگلار  که کارگاه انتمای

 !بود شده  ر داشت ن ازشون زیادی شناخت

 وشه و طر  هلا رو روی وخلت رهلا کلردم و میلگ کلار بگرگلی کله وسل  کارگلاه بلود            

 رو دور زدم و به سوت

از رنل   و سل    بلرا   ب ضلی  ابلگار   دیوار رهت  و بله ولک ولک ابلگار هلا نگلاه کلردهق       

رو بلله ر   مییللد نللو بودنیللون رو حللدس زد و ب ضللی هلل  یللدیوی بللودن خودشللون

بلا  بیلرون  اوملدن  زنلد  از یبلی  از اولا  هلا و نگلاه  بله ملن خلودم  لی          میبییدنق

 این للا -   دادم ووضللی  رو بللودم ایسللتاده دسللتی کللردم و دلیلل  اینبلله چللرا اون للا    



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

68 

 

نگلاه   دوبلاره  دور ولا  دور کارگلاه  چرخیلد  کله  نگلاه  اون هل   هولراهی      خوبله  چقدر

 . مثبته انرژی  ر - کرد و ادامه دادم  

و ناخودآگللاه چیللوام رو بسللت  و بللوی چللوب رو ن للس کیللیدم و ویتللی چیللوام رو    

 باز کردم درست به دووا ویله

ی خسلللته ی یملللوه ایلللی رسلللیدم و رگللله هلللای سلللر  رنگلللی کللله بییلللتر از یبللل   

لبخنللدش اونقللدر محللو بللود کلله بلله  للای خ للای دیللد  خسللتگی  رو نیللون  میللداد  

 بللا نیللام نظللر بلله  للررو چیللوام گذاشللت  و در حللالی کلله سلل ی کللردم زیللاد ورار و

 هستین  کارگاه روز هر شوا- مظلومیت نگاه  کردم و سوال  رو  رسیدم  

دستی ووی موهلای بلنلد و  رییلون  کیلید و سلر وبلون داد و بلا لبلایی کله صلدایی           

 ازش بیرون نیومد بله ایی

 باملل  و للاوو  بللی نگللاه این للا  بیللام میتللون      چیللگ     اینبلله ی نللیق مللن- گ للتق

 ی نلی - رهلام شلک کلن  و م بلور شلدم واضل  ولر ووضلی  بلدم           ح و خلودم  بله  میید

 طللر  و بللردارم کا للد یلله هوین للا دارم دوسللت اصللم  جالبلله بللرام خیلللی این للا    

وللوی دلل   هرچللی هحل   بلللد بلودم  نثللار اون چملره  ی بللی و لاوو   کللردم کلله  قبلگن  

 - بللود بللا ایللن وضللع دوسللت انتخلل  کللردن ق مقصللد چنللد وللا از اون هحلل  هللا  یللام

 یلله این للاشللوا میللبلی نداریللد کلله مللن بیللام این للا  ی نللی بیللام این للا طراحللی کللن   

در حللالی کلله انگللار وللازه منظللورم رو متوجلله شللده بللود  قمییلله بللاز ذهللن  کلله جوریلله

 آویللگون دیللوار بلله رو بللود ازم چیلل  برداشللت و ابللگار کللوچیبی کلله وللوی دسللت 

 رو کارگلاه  در بیلام  ولا ا میلرم بیوارسلتان    هل  صلب   ملن  هقل  ق باشلین  راحتق نه -   کرد

ذویل   از ایلن  اجلازه  ی نصل ه  و نیوله  نتونسلت    نملون  کلن    قمییله 11 سلامت  کلن   باز
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 شللوا اگللر البتلله  میللام سللامت هوللون وللوی  باشلله- و بللا هی للان نگللاه  کللردم  

بلا  ذو  بله  دور ول ا دور    بیایلد  نیلد میتو نیسلت  میلبلی   نله -   باشلین  نداشلته  میبلی

 جللواب کووللاه قاین للا میللام روز هللر هللردا از مللن  للس  مونللون - کارگللاه نگللاه کللردم  

یلله بللار دیگلله در دیللوار کارگللاه رو از نظللر گذرونللدم و بللا    خودوونلله کارگللاه-   میللده

 خونلله بلله و بگیللره آژانللس حللس اینبلله حضللورم بیخللوده ازش خواسللت  بللرام یلله

بللوی ییولله ی خللانوم جللون ووللوم خونلله رو برداشللته بللود مللن بللی امصللاب   قبرگیللت 

 سللرم بلله مللداد دار ریللت  و هلل   یللت هللای  یللت میللگم نیسللته بللودم و بللا ضللربه  

 !بندازم راه  ردازی ایده برای رو ذهن  میخواست 

با صدای وقله بله سلوت در اولا  برگیلت  قخلانوم جلون ولوی چملارچوب در ایسلتاده           

 بود و با واس  برای من و

 !کا ذ های مماله ی روی زمین سر وبون میداد

 بللهق مللادر بیلرون  بیللا  اوللا  ایلن  وللوی چسلبیدی  اومللدی ویتللی از ولو   میبنللی چیبلار  -

 یه  بخوره سرم به هوایی

 بمینللی  رو شللام سلل ره بیللا  نخللوردی کلله هلل  حسللابی و درسللت ناهللارچیللگی بخللور  

 . میاد دیگه ها االن آیاجونت

مللی بلله ایللن موللگ  للوک  نویرسلله  وااای خللانوم جللون  هیق جللون خللانوم نویخللورممللن  

 روی و اومللد سللوت  بلله آروم چللی  باشلله یبولیللون مللورد اگللر نتللون  طللر  بللگن  کلله

 بمل   اولا   هولین  ولوی  کوچوللو  دختلر  یله ق  لی   سلال  خیللی  —   کیلید  دست موهام

 کن  راضی رو بابا نتون  اگر جون خانوم گ ت
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بللرام اسللبیت بخللره چللی  امللا یلله کللاری کللرد کلله بابللاش بللراش اسللبیتی کلله         

 میخواست رو خرید قچند سال ب دور

ووی هوین اوا  بمل  گ لت خلانوم جلون اگلر نلذارن اون رشلته ایلی کله میخلوام بلرم            

 چی  اما بازم یه کاری کرد

که هولون رشلته ایلی کله میخواسلت رو خونلد قهولین چنلد سلال  لی  بلود کله بمل               

آیلاجو ن نلذارن دانیلگاه اونلی کله میخلوام رو بخلون         گ ت خلانوم جلون اگلر بابلام و    

دانیللگاه خونللد قاالنلل  داره  چللی  امللا هوللون چیللگی کلله میخواسللت رو وللوی بمتللرین 

 ازم میخرسلله خللانوم جللون اگللر نتللون  طللر  بللگن  چللی  قاون نویدونلله امللا مللن میللدون 

 شللدنی رو هللا نیللدنی ی هولله وللا هاومللد دنیللا بلله اصللمکلله بللازم مثلل  هوییلله میتونلله  

 !نهک

سرم رو وا حد موبن مقل  بلردم ولا بتلون  خلانوم جلون رو کله دییقلا  یلت  ایسلتاده           

 بود ببین   خانوم جون ه  خ 

 مللن بله  ولو ق میتللونی کله  میلدون   - شلد و ولوی هوللون حاللت  ییلونی  رو     ب و*سللید  

 رابللت کلله اینلله وللرین  سللادهق نللیس نیللدنی هیمللی وللو وجللود بللا کلله کللردی رابللت

 میخیمله  دختلری  صلدای  ملن  ی خونله  ولوی   نلوه  ولا  یلازده  و اوالد ولا  چملار  ب لد  کردی

 ییولله از کلله مللیگ  - ا ِن مللادر جلل- قجلون    خللانوم- قبللود آیاجونللت و مللن آرزوی کله 

 وللوی رو ناهللار هللردا از  کارگللاه ببللرم میخللوام هللردا مللن دار نگلله خللرده یلله امیلل  ی

 دسللت  اشللو  مگیللگم باشلله -   کیللید موهللام روی دسللتی لبخنللد بللا   میخللورم کارگللاه

 و کیللید سللرکی  ن للره از حیللاط در صللدای بللا   بیللای حللال سللر بیللور رو روم و

و از اوللا     نبللاو   اشللو  گینیلله االن اومللده هلل  آیاجونللت مللادر  اشللو-   داد اداملله
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بیللرون رهللت و مللن مونللدم بللین یلله مالولله حللس خللوبی کلله بلله انللدازه ی بللوی گلل  

ب لد  شلام  چنلد  دییقله  هل   صلحبتی  بلا   حیلاط  سلرحال   کلرده  بلود    محودی های ووی

آیللاجون و خللانوم جللون بلله اوللای  برگیللت  و روی وخللت ولللو شللدم و بلله شللیدا زنلل  

 زدم که به شمرشون برگیته بود  

مثلل  هوییلله بخللاطر ایللن دو ه تلله ایللی کلله بلله شمرخودشللون میرهللت و از  یللام دور  

 هاش اشک میید نهمیید  

بللا اون هولله هللین هیللن  هقلل   رو جوللع کللرد و نلله بللا یلله مللن مسلل  خللوردو       

 میتونسللت  بخنللدم و از ولله دل بخللوام زودوللر ایللن وابسللتون بلله آخللر برسلله و ب للد  

مروسلی  دیگلله از دسللت گریلله هللاش خللم  شلل   البتلله خللودم  میدونسللت  کلله ب للد 

 . بخرم جون به رو اش خانواده برای یدلتنگ سر از مروسییون باید گریه های

 هلایی  ملدل  وصلویر گوشی رو گوشه ایلی انلداخت  و بلا خسلتگی چیل  هلام رو بسلت          

 دیده گرهتن ایده برای که

از خللواب  ریللدم  بللودم از جلللوی چیللوام رد مییللدن و مللن آروم بلله خللواب رهللت     

 کللردم  للرواز گممیلل سللوت بلله گ للت مییللد و بللود روم بلله رو دیللوار بلله مللی  نگللاه  

 نگرهتللو رو جللوم  املا  بخللورم زملین  شلد  بامل   کللرد گیلرد  وخلت  ی  ایلله بله  کله   لام  

 اونقدر هول شده بودم که دستام میلرزید و ن س ن س میگدمق

چللرا  رو میللگم رو روشللن کللردم چیللوام از ه للوم ناگمللانی نللور درد گرهتلله و بسللته  

 شد اما به زور بازشون

کللردم االن ویللت اضللاهه ن داشللت  کلله بللرای مبللس ال ولل  هللای بللدن  خللرر کللن      

خواسللت  از وللوی لیللوانی کلله مللدادهام رو وللوش   موبللن بللود یللادم بللره  هوللین کلله  
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اونقللدر هللول بللودم کلله  گذاشللته بللودم مللدادم رو بللردارم لیللوان روی زمللین اهتللاد   

حتللی هرصللت هبللر بلله اینبلله اگللر کلل  اوللا  هللرش نبللود موبللن بللود بللا اهتللادن چلله 

از بللین مللداد هللای روی زمللین مللداد مللورد نظللرم رو  وولیللد بیلله رو نداشللت ق صللدایی

 کللردم سلل ی و بسللت   یللدا کللردم و روی کا للذی روی میللگ خلل  کیللیدم  چیلل 

میترسلیدم   ولوی خلواب  دیلده بلودم رو بله یلاد بیلارم و روی کا لذ ببیل             که چیگی

 و میبسللت  یلل چ  بللره یللادم رو بللودم دیللده خللواب وللوی کلله چیللگی اون میترسللیدم 

  للر  زیبللایی  از و میبللردم و سلل   لبلل   یللت رو بللودم دیللده کلله چیللگی اون

دسللتام بللا بللاالورین سللرمتی کلله از خللودم سللرا  داشللت  از وصللوری    مییللدم لللذم

نوی مویلدم  چ لور  ولوی  خلواب  چنلین  چیلگی    یت  لب  کخلی بلرداری میبلرد و ملن    

نویللدون  چنللد  رو طراحللی کللرده بللودم کلله وللوی بیللداری هلل  بللاورش نویبللردم  

سللامت گذشللت کلله بللاالخره مللدادم رو  للایین گذاشللت  و سللرم رو بلله دیللوار کنللارم 

 . بست  رو چیوام وبیه دادم و

بند بند انگیلتام بخلاطر هیلاری کله بله ملداد وارد میبلردم بله گلگ گلگ اهتلاده بلود و             

 من وازه هرصت راحت ن س

 میبیللیدم ن للس هاصللله بللا و وللاهکو طللر  کیللیدن حللینکیللیدن  یللدا کللرده بللودم   

 بیلله کورنلل  ذهللن  وللوی وصللویر حللد از بللی  اکسللی ن و ن للس بللا حتللی میترسللیدم 

بللا صللدای اذان کلله از وللوی کوچلله میومللد  دسللت بللدم   از رو اون هوییلله بللرای مللن و

بللگن  چنللد  از  ن للره بلله گللر  و مللی  حیللاط نگللاه کللردم  حتللی نویتونسللت  حللدس

سللامت رو  یللت میللگ نیسللته بللودم امللا درد وللوی سللتون هقللراو  نیللون میللداد بایللد 

 قکللردم نگللاه بللودم کیللیده کلله طرحللی بلله نابللاور و آروم   باشلله زمللان زیللادی گذشللته

حتللی اون طللر  سللیاه سلل ید اونقللدر جللذاب بللود کلله بتللون  از هرامللوش کللردن طللر   
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ب لد ا    زدم میلگ  روی طلر   بله  رضلایت  از  لر  لبخنلد  یله  وار مب  چیل   وشلی کلن  و   

 بللا کلله خلوبی  حللس نویخواسلت  هل   میتونسللت  بله  طللر  یسلوت  وللار مبلل  هبلر  کللن   

 میخیمید رو خراب کن    وجودم ووی طرح  دیدن

بار دیگه بله طلر  مبل  ولک ن لره سلل نتی روی کا لذ نگلاه کلردم قسلل نتی بمتلرین            

 کلوه ایی بود که میتونست

ابمت و زیبلایی چیلگی کله ولوی خلواب دیلده بلودم رو بیلا        ن کنله قشلبیه یله امخراولور     

 قچی  نواز و زیبایی  ر از

 مونللده ذهللن  وللوی اش  ارچلله و چللوب رنلل  جگ یللام از کلله هللایی نبتلله صللمبت  

 دوسللتخسللته بللودم امللا خللواب از چیللوام  ریللده بللود   گوشلله ی کا للذ نوشللت    بللود

 دمیللا رو زیبللایی ایللن و باشلله نداشللت  چیلل  از طللرح  بللردارم قمیرسللیدم بللازم خللواب

 !بره

خوشللحال بللودم و ایللن خوشللحالی رو هللیچ جللوره نویتونسللت   نمللون کللن   لبخنللدم    

 موی  ور میید چیگی که ووی

   میبللردم وصللور کارگللاه اون وللوی رو ام شللده سللاخته طللر خللواب  دیللده بللودم    

 زنللد امیرصللدرا دسللتای بللا بللود یللرار و بللود شللده کیللیده مللن دسللت بللا کلله طرحللی

 طرحی که میتونست زندگی  رو مو  کنه     بیه ساخته

اونقللدر ذو  و هی للان داشللت  کلله ووللوم طللول روز رو وللوی اوللای  میللوول کللار روی   

 اندبوجگ یام طر  بودم  

سللامت یللازده لباسلل   کلله بلله هللیچ وجلله نتونسللت  طللر  وللار مبلل  رو وبویلل  کللن ق   

 وشیده و آملاده  از خونله  بیلرون  زدم  بله  خلانوم  جلون  نگ لت   کله  میخلوام  مسل یرم رو 



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

74 

 

 بللود الزم امللا  نبللودم بلللد ازش زیللادی چیللگ کلله شللمری وللوی اونلل واکسللی بللرم   بللا

ب للد از کوللی  یللاده روی و ماشللین مللو  کللرده    میگللرهت   یللاد بایللد کلله بللاالخره 

 از کلله یسللوتی وونسللت  بلله کارگللاه برسلل   مسللیرم وقریبللا سللر راسللت بللود ب للگ      

   میللرهت   یللاده رو کوچلله انتمللای وللا وقریبللا بایللد و میرسللید کارگللاه بلله کلله خیللابون

جلوی در کارگلاه  کله  رسلیدم  کولله  املو  روی دوشل   جلا  ب لا  کلردم  و زنل   رو هیلار  

کله  روی یله   لا  بنلد  نوییلدم   چنلد  رانیله  طلول  کیلید  ولا  در    داشلت  ذو اونقدردادم  

 کارگللاه بله  هل   بلا  و بیل   وارد حیلاط  رو بلاز  کلرد  بلا  سلمم  خلودش  مقل   وایسلتاد  ولا 

 یللا چللای- کوللله امللو روی وخللت گذاشللت  و بللا سللوال  بلله سللوت  برگیللت      رهتللی 

بلا  گ لتن   یله لیلوان آب     نوییله  زحوتتلون  اگلر - با خ اللت  نگلاه   کلردم    شربت 

ب رماییللد و اشللاره اش بلله وخللت بلله سللوت آشللخگخونه ی کوچیللک گوشلله ی کارگللاه 

 شللناور وللوش یلل  کوچیللک یاللل  چنللدوا کلله آب لیللوان بللا ب للد رهللت و چنللد دییقلله

ب للد چنللد دییقلله کلله و ارهللام روزمللره گذشللت بلله گوشلله ایللی از  بللودن برگیللتق

مللن  ب للد  طرحللدار میللوول کللرد   کارگللاه رهللت و خللودش رو بللا چنللد ویبلله چللوب

اینبه گرمای بلدن   بله  حاللت  ملادی  رسلید  بلا  بیلرون  کیلیدن  وختله  طلراحی   و ملداد  

 هام میوول شدم  

انللواع مللدل هللایی کلله وللوی ذهللن  بللرای وللار مبلل  میرسللید رو روی کا للذ میبیللیدم 

 اما هیمبدوم از نظرم یدرم

وبویل  طللرح  رو نداشللتن  از نظللرم هولله ی طللر  هللایی کلله کیللیده بللودم در مقابلل   

 طر  اصلی مب  ض ی 

بللودن و نوییللد بلله منللوان یسللوتی از کللار اسللت اده کللرد  نویللدون  چقللدر میللوول     

 بودم که با بوی املت یار و یور
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زنللد وللوی آشللخگخونه بللود و م لللوم بللود بللویی  شللبو  بلنللد شللد و بلله خللودم اومللدم  

 بله  و اوملدم   لایین  وخلت  روی ازاملتی کله  ولوی  کارگلاه   یمیلده  کلار  دسلت  خودشله   

 نداشلت  حلد  کله  بلود  گلرم  اونقلدر  ظملر  هلوای   رسلیدم  حیلاط  بله  وا رهت  باال ها  له از

شللیر آب وللوی حیللاط رو بللاز کللردم و منتظللر مونللدم وللا آب گللرم وللوی شللیلن    

دسلت  و صلورو   رو شسلت   و کولی  حلال   جلا  اوملد   شلد  خنلک  آب ویتلی خارر بیله   

 بلله رو آب شللیلن   اهتللاد کلله چیللو  بلله با ملله ی کوچولللو و خیللک گوشلله ی حیللاط

زنللد روی    برگیللت  کارگللاه بلله و کللردم خللیس رو خللا  کوللی و گللرهت  سللوت 

وخت نیسته بلود  و سل ره  ی کلوچیبی  رو  ملن  کلرده  بلود  و بلا  ماهیتابله   لر  از امللت  

 و یلله ظللر  سللبگی خللوردن و یلله  للار  آب و لیللوان منتظللر مللن بللودق و دووللا بیللقاب

آروم رو بلله روش روی وخللت نیسللت  کلله نگللاه  از طللر  هللای مللن کلله گوشلله ی 

وخت گذاشته بود ولا  سل ره  رو  ملن  کنله  برداشلت  و بله  ملن  نگلاه  کلرد  و سل ی  کلرد  

 کیللیدین  زحوللت چللرا  داریللن ل لل -    لله دروییللی سلل ر  شللرمندهلبخنللد بگنلله   -

 لقولله یلله - ه گذاشللت  سلل ر روی و زد بللرش ییمللی بللا رو نللون   آوردم ناهللار مللن

 خیلللی  داریللن اختیللار-   نیللین گیللر نوللک میللدم یللولهلل  از سلل ره ی مللن بخللورین  

 . مالیه ه 

و خ  شدم از ولوی کیسله ی  مسلتی   بی کله خلانوم جلون بمل  داده بلود ظلر  ییوله و        

 برنن رو بیرون کییدم و

 و نللون لقولله یلله-   نللداره حللر  جللون  خللانوم  خللت دسللت - وسلل  سلل ره گذاشللت   

 حللره  رو ی للع کللردم        رو راه هولله ایللن نبللود نیللازی  بخللوری  کلله داشللت   نیللر

 درسللت  للذا روز هللر واینمیخلل شللوا ی نللی  این للا بیللام میخللوام روز هللر مللن-

 کللاری یلله بیللاین اصللم  نیسللت  راحللت این للوری مللن آخلله - چللرا - قنیللد کنللین این
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مللن  یللقاب املللت میریخللت بللا کن بللاوی نگللاه  کللرد  ب وللوی کلله هوون للور   کنللی 

 کنللین درسللت شللوا روزم یلله  میللارم  للذا مللن روز یلله  باشلله میللون در روز یلله بیللای 

 مللواهقین   نیسللتی  م للذب هیمبللدوموون و باشلله وللر ادالنللهم این للوری کللن  هبللر 

 ب یلللد هقلل  ق راحتللین  هرجللور -   گذاشللت  جلللوم  رو املللت  بیللقاب  و زد لبخنللدی 

 نتونسللت  ون  دسللت  خللت مللن بلله  للای دسللت  خللت خللانوم جللون شللوا برسلله    میللد

 رو جللون  خللانوم  خللت دسللت دسللتخخت شللوا مگلله -   کللن  کنتللرل رو شللی نت 

 -   داد جللواب و ریخللت املللت هلل  خللودش بللرای کورنگللی لبخنللد بللا زنللد خللوردین 

ظلر    ل ذا رو بییلتر بله      زد حلدس  مییله  اهتلاد  راه کله  بلویی  و م لر  ایلن  با ولیق نه

 وس  هول دادم و و ار  کردم  با نون سنگک روی س ره لقوه ایی از املت

گللرهت  و وللوی دهللن  گذاشللت   مللگه ی روزهللای مسللاهرم رو میللداد کلل ه بللا خللانواده 

 به با  آیاجون خارر از شمر

بللا لللذم لقولله ام رو جوییللدم و یللورم دادم  متوجلله نگللاه کن بللاوش بللودم  میللرهتی ق

 نظرولون -    رسلیدم  مقدمله  بلی  و میرهلت  مبل   که هول    لی کا لذ طلرا  هلای ولار     

 و شللدم خلل  کا للذهام سللوت بلله سللریع نگللاه  رو دزدیللد و نگللاه  کللرد   چیلله 

لقولله ی    گللرهت  سللوت  بلله رو وختلله بلله شللده وصلل  هللای کا للذ و اشللت د برشللون

دسللت  رو وللوی دهللن  گذاشللت و وختلله رو از دسللت  گرهللت و بللا دیللت میللوول 

کا للذ هللا و طللر  هللا رو دونلله دونلله از نظللر گذرونللد و مللن  از  نگللاه کللردن شللدق 

خللانوم جللون وللوی ظللره  ریختلله بللود رو  هرصللت اسللت اده کللردم و نصلل   للذایی کلله

 ب لد  نیلد    ملن  حرکلت  متوجله  حتلی  کله  بلود  درگیلر  اونقلدر ووی بیلقاب   کیلیدم   

ملا     هبلر کلن  بمتلر بلود اول طلر        ا  ییلنگن  وای لا  -   اوملد  حلر   بله  دییقه چند از

 کلله چیللگی طبلل   میبللردین اصلللی رو میللگدین و ب للد اینقللدر روی جگ یللام کللار    
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سللرش رو    زدم رو طللر  دییلل      راسللت -   داریلل  کوللی ویللت گ للتن موووللون

 - وای للا - بله  سللرمت از ولوی  کا للذ هللا بلاال  آورد و نگللاه  رو بلله چیلوام  دوخللت  

 زیللرق هوراهولله  آرهمللن   بیللن   منظللورم اینلله کلله     االن هوراهتونلله ب میتللون - قبللله

 هللا کا للذ کن بللاوی بللا   سلل ید هللای کا للذ از ب للد  کا للذ آخللرین  هاسللت طللر  اون

بلی  حرکلت  مونلدن  و نگلاه  خیلره  و دیلیق   بله  طلر      رسلید  طلر   بله  وا زد ور  رو

یللره بیلل  مبللس ال ولل  خ باملل  شللد لقولله ی وللوی دهللن  رو ن وییللده یللورم بللدم و

از نگللاه خیللره اش و حرکللت گاهللا سللریع و گاهللا آهسللته ی مردمللک  احتوللالی   

 اسللترس وضللوعم هوللین و همویللد رو چیللگی یمللوه ایللی چیللواش روی طللر  نوییللد

سللبوم و دیللت  داشللت مصللبی  میبللرد وللا اینبلله    میبللرد بییللتر رو اضلل راب  و

- زدیللن  شللوا رو طللر  ایللن- سللرش رو از صلل حه بللاال آورد و وللوی چیللوام دوخللتق

 رو مملل  میخواسللت انگللار کلله طللوری موشللباهانه نگللاه و باریللک چیللوای بللا قبللله

 مبلوللان ی زمینلله وللوی یللبم - قنلله- کللرده  کوبتللون کسللی -   کللرد نگللاه  بگیللره

 خونللدم زمینلله ایللن وللوی کتللاب وللا چنللد و رهللت  کللمس دوره یلله- کللردین  کللار

 چ ور  

 مللن کلله انگللار نلله انگللاردوبللاره نگللاه  رو بلله طللر  دوخللت و دوبللاره سللبوم کللرد  

 داشت  سرکنده مر  مین

جللون میللدادم وللا نظللرش رو بگلله  بللا هوللون سللبوم و چیللوای باریللک     شللده اش 

 و کللن  رهتللار خانومانلله ایللن از بییللتر نذاشللت نگرانللی طللر  رو وارسللی میبللرد    

هقلل  چیللواش رو از طللر  جللدا کللرد و نگللاه  رو بلله  زنللد  آیللای-   کللردم صللداش

 چ وره - من دوخت  
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چنللد بللار وختلله ی وللوی دسللت  رو آروم وبللون داد و بللا ن للس مویقللی کلله محبلل  از  

 سینه اش بیرون داد با هیار

ن سللی کلله نویللدون  از کللی وللوی ریلله هللام  قمالیلله- لبللاش روی هلل  زمگملله کللرد   

دوییلده  بلود   حبس شده بلود  رو راحلت  بیلرون  دادم و بلا  شلادی  ایلی  کله  زیلر   وسلت  

 خوبه  نظروون به وای ا - جرام بییتر  رسیدن  یدا کردم  

ییللن  وللرین طللر   از یبللی  نداشللت  رو چیللگی چنللین انتظللار وای للا  نللداره حللر  -

 هاییه که ووی این هوه سال

 و   مالیلله کلل  در امللا بیلله رمایللت بایللد کلله داره جگ یللام سللری یلله البتللهدیللدم  

 وللا نویبللردم رو هبللرش اصللم-   داد اداملله و کللرد بررسللی دیللت بللا رو طللر  دوبللاره

ریلل  و  از راونقللد      مبلل  وللار چللرا     امللا  کنیللد مولل  ایللی حرهلله بتونیللد حللد ایللن

 راضللی  طرحللی هللیچ - هللاش سللر ذو  اومللده بللودم کلله وسلل  حللره   ریللدم       

 هسللتن ضلل ی  برابللرش در اونقللدر کیللیدم کلله هللایی طللر  میبللن  احسللاس  نویبنلله

 . میارن  ایین رو کار کی یت که

سری بله نیلونه ی واییلد حلره  وبلون داد و دوبلاره بله صل حه ی طراحلی ولار هلای            

 مب  برگیت و بدون اینبه

بللا و  لل  مللداد رو  میللدین  رو مللداد- نگللاه  کنلله دسللت  رو بلله سللوت  دراز کللرد  

به دسلت   دادم و چنلد  دییقله  ی ب لد  ملن  بلودم  کله  بلا  دهنلی  بلاز  بله  حرکلت  حرهله  

وللوی دسللتاش نگللاه میبللردم و نگللاه اون کلله بللا چیللوایی ریللگ شللده و  ایللی مللداد

هلی چ حرهلی نویلگد و بلا ملداد ولوی       قذکا ل  اخوایی ووی ه  زل زده بلود  بله  صل حه  ی

 حرکللت دسللت  میللوول بللازی روی کا للذ بللود و مللن  ویتللی دیللدم بللا هضللولی روی   
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ب لد  چنلد  دییقله     شلدم   لذام  خلوردن  میلوول  آروم نویبلرم   لی   از کلاری  دستاش

وخته رو از خودش هاصلله  داد و نگلاه  کلرد  و بلا  چملره  ایلی  کله  وقریبلا  رنل   رضلایت  

 . رخوندچ من وتس به رو وخته داشت

نگاه  روی طر  هایی کله ولوی هضلای خلالی بلین طلر  هلام کیلید در گلردش بلود           

 رو هام طر  از وا چند 

با ه  ورکیل  کلرده و بلا خمییلت خلودش شلب  جدیلد بله اونلا داد و طلر  خلامی از            

زود بلود  وللی  رسلوا   لی   خلودم  در مقلابل   اون هل   هقل    وار مب  رو کیلیده بلود    

 با یه طر  ساده و خام وسلی  شدم  طر  ساده و

سللیاه و سلل ید و بللدون جگ یللاو  داشللت هریللاد میللگد کلله ونمللا نوونلله ی الیلل  بللرای  

 وبوی  طر  منه و میترسیدم

 چ وره - از اینبه جگ یاو  ه  کییده بیه  

لقوه ی ولوی دهلن  رو بله سلختی یلورم دادم و سل ی کلردم کلوله هلای ولوی ذهلن             

 رو کنار ه  بمین  اما وووم

دوبللاره  ایللی کلله از بللین لبللام خللارر شللدق  “هللو  ال للاده ” ومشلل  منتمللی شللد بلله یلله 

خللودش هلل  نگللاهی بلله طللر  انللداخت و وختلله رو کنللار وسللایل  برگردوننللد و در 

 و نگلللار و نقللل  روی بایلللد-   گ لللت خودشللله حلللره  مخاطللل  حلللالی کللله انگلللار

 وللار هلل - هللت و گ للت  گر  للذاش از ایللی لقولله وللار  بللرای- قبیلله کللار جگ یللاو 

بلا  ایلن  اشلتباه   از    نگارشله  و نقل   روی اسلتی   مبل   زیبلایی  نلی  ق اصللی  طر  ه 

جا  ریلدم  و بلا  اسلترس  از اینبله  موبلن  بلود  طلرح   بلا  ایلن  اشلتباه   بله  یوولا  بلره  

 اسللتی  مللن مبلل   شللدین متوجلله اشللتباه کللن  هبللر  زنللد آیللای-   دادم ووضللی  بللراش
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سللرش  بسللازین   اسللتیلی میخواسللتین اای ی نللی اگللر مللن نبللودم وااق یللهچوب  نللیس

 مصللرانه لبللاش ی گوشلله رانیلله چنللد از ب للد ورو آورد بللاال و مت  لل  نگللاه  کللرد  

وللمش میبللردن و اون بلله زور جلوشللون رو میگرهللت قدسللت بلله  اومللدن بللاال بللرای

لبخنلدش  رو  یلت  دسلت   مخ لی  کلر د  ریی  کیید کله  احسلاس  کلردم  بلا  اینبلار 

   گ للت شللده و آروم و بللا صللدایی کلله داشللت داد میبیللید بلله زور خنللده اش کنتللرل 

 . مییه گ ته استی  مب  سل نتی های مب  مدل به  ما کار وویق مددیان خانوم-

نگللاه  کللردم کلله خنللده ی  نمللون شللده اش وورکللگم رو بلله هلل  میریخللت امللا مللن 

 یانع نیدم و میبو   رسیدم  

بلله محلل  ووللوم شللدن جوللله ام بللا چیللوایی کلله  نسیللون اسللتی  نیسللت ی نللی ج-

   اهتلاد  سلرهه  بله  گرد شده بود بمل   نگلاه  کلرد   نویلدون   چلی  ولوی  چملره  ام دیلد  کله 

بللا م للله وللوی لیللوان آب ریخللت  و خواسللت  لیللوان رو بلله دسللت  بللدم امللا شللتاب 

 از یللوانل شللد باملل  کلله بللود زیللاد اونقللدر شللدن بللی  از حللد دسللت  بخللاطر هللول

ب لد  چنلد  رانیله  چیلوام  کله  از ولرس   دست  در بره و درست وسل  بیلقاب  بیوهتله     

صللورو   بسللته بللودم رو بللاز کللردم و اولللین چیللگی کلله دیللدم ی للره هللای آب روی

بللود و هوللین کلله از خ الللت سللرم رو  للایین انللداخت   نگللاه  بلله بیللقاب  اهتللاد کلله 

 دونه های برنن

 روی میرهللت کلله“ ببخیللیدیشللناور روی آبللی کلله وللوی بیللق  اب   للر شللده بللود  “ 

 خ ه ن  ه ووی رو بیینه زبون 

 کرد  
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سلل   گنللدی کلله زدم زیللاد بللودم امللا وللرجی  دادم نیولله ی  للر لیللوان رو ببیللن          

 بند اش سرهه که بود این حدایل  

 لبخنللدی بللابللاالخره جللرام کللردم سللرم رو بللاال بیللارم و نگللاه  کللردم   اومللده بللود  

 لحظله  اون ولا  کله  چیلواش نگلاه   میبلرد    که دیگه ولا  حلد موبلن میلان بلود داشلت     

 بیللنوم رو اش هوییلله خسللته بللود از بیمللارگی و و خنللده ایللی کلله میتونسللت  یمقملله

زیللر نگللاه  للر از خنللده اش داشللت  آب مییللدم کلله بللا لبخنللد سللنگینی    میللگد بللر 

- گ للت   میبللرد جوللع رو سلل ره داشللت سللرش رو  للایین انللداخت و در حللالی کلله

بیللقاب  للذاش رو بللا دیللت برداشللت وللا آب روی  ق للذاوون     امللا-   روشللناییه آب

 هلل  دهللن از و بللود شللده سللرد دیگلله  للذام- هللرش  مللن شللده روی وخللت نریللگه  

 شدین  سیر شوا  ندارم دوست سرد  ذای  اهتاد

و هوگمللان نگللاه  بلله بیللقاب  اهتللاد کلله وملل  رو هلل  در آورده بللود  م و لبللاش رو 

 که روی ه  هیار داد وا نخنده

 مللن  للس- باملل  شللد خللودم از خ الللت بخنللدم امللا اون خنللده اش رو کنتللرل کللرد   

بیللقاب هللا رو برداشللت و از وخللت  للایین رهللت و بلله    میبللن  جوللع رو سلل ره

 بللا و کللن  درسللت رو خللودم آشللخگخونه بللرد  از خ الللت گنللدی کلله زدم سلل ی کللردم

 بلله سللریع مللن دیللدن بللا  للار  بلله آشللخگخونه رهللت     و آب ایهلل لیللوان برداشللتن

 . کرد ویبر ل  زیر و گرهت دست  از رو ها لیوان و برگیت سوت 

با سمم و صلوام بلایی سل ره رو بله خیلر و خوشلی جولع کلردم و بلا ولا زدن سل ره و           

 گذاشتن  کنار جا نونی
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بلله سللوت وخللت برگیللت  کلله  للام بلله لبلله ی میللگ کللار بللگر  کار گللاه گیللر کللرد بللا 

 سبندری که خوردم نگدیک بود

بلا  ن لس  ن لس    خ  زمین بیل  املا بلا گلرهتن لبله ی میلگ و لادل  رو ح ل  کلردم           

 میدیلد  اگلر   بلود  نیلده  متوجله  اصلم  خلدا  شلبر  از کله  کلردم  نگاه زند به چیوی زیر 

 . بود وبوی  هام خرابباری کلبسیون

 و گنللد هللیچ بللدون کللردم سلل یآروم و هوون للور کلله زیللر چیللوی نگللاه  میبللردم  

 خودم ایی دیگه خرابباری

ب للد از چنللد سللامتی کلله هرکللدوم بلله کللار  رو بلله وخللت برسللون  و میللوول بیلل    

 از ازش خودملللون میلللوول بلللودی  وسلللیله هلللام رو جولللع کلللردم و بلللا خلللداحاهظی

 . زدم بیرون کارگاه

هرچنللد کلله اون نگللاه خسللته یمللوه ایلل  دیگلله طللر  خنللده ندا  شللت امللا مللن بللازم  

 خ الت میبییدم که نگاه  کن 

 . و یه جورایی س ی کردم هرار کن 

وللوی خونلله مثلل  هللر روز بللا آیللاجون و خللانوم جللون شللام خللوردی  و بلله اوللای          

 برگیت   هیچ ایده ایی برای بخ 

ظراهت و نق  و نگاری کله میخواسلت  بله بدنله ی مبل  کلار کلن  بله ذهلن  نویرسلید           

 دالیلل  بلله طللر  روی امتحللانی اجللرای از ب للد بللود و اونللایی هلل  کلل ه وللوی ذهللن  

از طرهللی هلل  کلله حللاال یلله چیللوه از وبحللر زنللد روی طراحللی    مییللد رد مختل للی

 دوبللاره وللا بللودم گگینلله بمتللرین دیللده بللودم نویخواسللت   ییلل  کلل  بیللارم  دنبللال

یله  بلا ر دیگله     ببیلن   خلودم  بله  نسلبت  چیلواش  ولوی  رو امتولاد  و وحسلین  بر  اون
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 کللردم نگللاه  و کیللیدم بیللرون رو بللود کیللیده کلله طرحللیاز بللین کا للذ هللا    

یله  آدم ملادی  ولا  ایلن  حلد  مسلل   وونسلته  باشله  چنلد  طلر   رو  کلن   یبول نویتونست ق

 !ببیه با ایده ی ذهن خودش ورکی  کنه و چنین چیگی

طللر  مبلللی کلله خللودم کیللیدم و وللاجی کلله زنللد طراحللی کللرده بللود رو کنللار هلل      

 گذاشت  قحتی با اون دو وا طر 

ساده ه  میتونست  زیبلایی چیلگی کله یلراره سلاخته بیله رو حلس کلن  و وولوم دلل            

حتللی هبللر بلله ریابللت بللا کسللایی کلله کارشللون طراحللی و  بلللرزه و اسللترس بگیللرم  

اینبله  وای لا  بخلوام  اینبلار  رو  بله  برسله  چله ساخت مبلوان بلود  هل   اسلترس  داشلت   

از خا  بلودن  طلرح   م ولئن  بلودم  املا  از سل    و یلدرم  رییل   هلام  نله   ان ام بدم  

قو هوون ور نظر کسلی  کله  یلرار  بلود  ایلن  ریابلت  رو داوری کنله   اصلم  از ک لا  م للوم  

طلرح   ملورد  واییدشللون یلرار  میگرهلت   چلله برسله  بلله اینبله  بلا  بللایی طلر   کسللایی 

مللن هقلل  میخواسللت  وللمش کللن  قوللا  کلله چلل  و خلل  راه رو بلللد بللودن ریابللت کنلله  

 ومشل   خودم رو به هوله  رابلت  کلن    ولا  نیلون  بلدم  اگلر   لا  ولوی  راهلی  میلذارم  وولوم 

 . بیام بر خودم  س از و باش  بمترین وا میبن  رو

املا حقل  بلود     بلود  سلخت  ایلن  شلاید بار دیگه بله طلر  هلای روی میلگم نگلاه کلردم        

 . که چیگی که میخوام برس 

 حرهله  چقلدر  رییبلام  نبلود  ممل    میبلودم  بمتلرین  بایلد   لس من یرار نبود کوولاه بیلام    

 این مم   بلندن کار و ایی

بود که من هوییه به چیلگی کله میخواسلت  رسلیدم و ایلن بلار حتلی یله هلد  بلاالور           

 خودم که میخواست داشت   
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بللار دیگلله سللرم رو از روی میللگ بللگر   نبللار بلله امیرصللدرا زنللد   ایرو رابللت کللن   

 و بلود  مواهل   ملن  نظلر  بلا  هل   زنلد وس  کارگاه بلند کلردم  و بله  طلرح   نگلاه  کلردم   

کخللی هللای کلله از طللر     نبللرد یبللول رو شللده امتحللان هللای نوونلله از کللدوم هللیچ

 بخللاطر  بللود  خلل  میللگ روز هوللهگرهتلله بللودم وللا نقلل  هللای چللوب رو کللار کللن   

 مدل

خللا  طللر  هللر نقیللی رو نوییللد اجللرا کللرد چللون جلللوه و زیبللایی   کللار رو  للایین 

 میاورد  انواع و ایسام طر 

هللایی کلله دیللده بللودم رو اجللرا کللردم کلله نلله مللورد واییللد مللن بللود نلله زنللد  حتللی از  

 مبس های نوونه کار زند ه 

ای کللار ارللر من للی نولل روی یللا  نیسللت نوللی کللار روی یللاکوللک گللرهت  امللا نوییللد   

 . میذاشت

 طللر  ظراهللت و زیبللاییبللار دیگلله مبللس هللای نوونلله کللار زنللد رو از نظللر گذرونللدم  

 اونقدر چوب روی های

 از چیلل  مللددیان  خللانوم- ییللن  وراشللیده شللده بللود کلله محللو وواشللاش مییللدم   

 زدیللن کلله طرحللی روی شللوا - بللله -   کللردم نگللاه  و برداشللت  کارهللاش نوونلله

 حلدای   هکل  کلن   شلروع  ملن  م وئنیلد  اگلر  کله  اینله  منظلورم  - چلی   ی نی-  وئنید م

هللر روز داره اوضللاع ییوللت هللا  هللا وحللری  وضللع ایللن بللا  بخللرم رو  ارچلله و چللوب

 سلل ارش بللرای بایللد اول مللن -   بللود رهتلله یللادم اصللم مللن آرهق اوه- بللدور مییلله  

 بلله رو دسللتاش چللی  ی نللی هوینلله  نمللاییتون طللر  کلله م وئنللین شللوا  بللرم چللوب

 : داد ووضی  میبرد نگاه چوب میگ ا ص س   به که هوون ور و داد وبیه میگ
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 الزملله مت لاووی  چلوب   هلاش  وی گلی  بله  بسلته  مبل   نلوع  هلر  سلاخت  بلرای   ببینلین  -

 راحتی مب  ساخت چوب 

بللا چللوب سللاخت مللدل اسللتی  هللر  داره  شللوا م وئنللین کلله طللر  نمللاییتون هوینلله  

 ی نی صدر در صد میخواین

 چیله   شلوا  نظلر -   کلردم  نگلاه   نگرانلی  و اسلترس  بلا  روی مب  استی  کلار کنلین   

 درجلله کلله هرچنللد  بمتللره خیلللی اسللتی  هوینلله کلله میخللوایین رو مللن نظللر اگللر -

 مللانور بللرای بییللتر جللای مللدل  و زیبللایی بللا مللو  در امللا بللاالوره کللارش سللختی

 نگارش  و نق  اماق هوین  اوهوممن   انس بییتری داره  ش طبع به و داره

 اون اگللر ی نللی  کللرد درسللت میبللن  ومیلله رو چللوب مللن وللا مییلله رو ونازنللد  

 سرمت هوون با دارم که آشنایی

 وللوی میتللون  مللن   میبیلله طللول روز دویبلللی بتونلله بللرای کللارمون چللوب  یللدا کنلله  

هنللوز طللرز مللداد دسللت گللرهتن و طللر  زدنلل  رو       کللن  کوبتللون مللدم ایللن

 اضللاهه سللریع کلله بملل  هرامللوش نبللرده بللود و بللا ایللن حللره  باملل  شللد زل بللگن 

 اینبللله از زدگلللی  ذو  کلللردم سللل ی   باشلللید مایللل  خودولللون اگلللر البتللله-   کلللرد

 حتوللا آره -   نباشلله میللخص زیللاد کنلله هوبللاری طراحللی وللوی باهللام میخواسللت

  للا اون و  للا ایللن میبللردم احسللاسسللبوم کللرد و سللر وبللون داد   نلله  کلله چللراق

 دسللتی شللده  چیللگی زنللد  آیللای - قبگنلله حرهللی یخللوادم کلله اینلله بللرای کللردن 

 مللن     ی نللیق بگلل   چ للور آخلله-   گ للت مبلل  کوللی بللا و کیللید رییلل  وللوی

 وسلل   ریللدم      و چللوب ی ومیلله  للول حاضللر حللال در کلله بللودم گ تلله اول هوللون

 اگللر هقلل  نیسللت میللبلی  بللله  آهللان-   حللره  رو ووللوم کنلله   نذاشللت و حللره 
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زنللد دسللت    بللده چللک  للدرم بگلل  وللا مللا ب رماییللد رو الزم ی گینللهه حللدود شللوا

سوت یبی از کا ذ هلای  روی میلگ  رو بلرد  و بلا  کولی  مبل   یله  جلورایی  بلا  چیلواش  

بلللا  و برداشلللت رو کا لللذ   نلللدارم الزمللل   باشلللین راحلللت  ملللن   خواسلللت اجلللازه

 طللر  - خودکللار وللوی دسللت  میللوول یادداشللت یلله چیگایللی شللد و هوگمللان گ للت  

 ن للره دو ی کانا لله یلله  ن للره سلله ی کانا لله یلله شللام  اسللتی  مللدل  اسللتیله مللدل مللا

 و ن ره وک مب  دووا 

دووللا صللندلی میگبانلله  کلله البتلله بللر اسللاس درخواسللت میللتری مییلله ایللن و للداد رو 

 ک  و زیاد کرد اما درست و

 هلل  میللگ طرحتللون بللرای  خلل -   کنیللد حسللاب رو هوللین  للس- اصللولی  اینلله   

 ایللن  یللر در  آره مللن نظللر از- الزملله  شللوا نظللر بلله - کنللین  طراحللی میخللواین

 . مونه می نایص طرحتون صورم

 کله  چیلگی  هلر   طراحیله  هقل   کلارم   نلدارم  کلار  ایلن  ولوی  وخصصلی  ملن  زند جناب -

 ای وبوی  یابر نظروون به

 خیللالتون-   داد وبللون باشلله ی نیللونه سللری بمتللر شللدن طللر  الزملله بملل  بگللین    

 حاللت  هل   کله  ایلی   ارچله  یله  املا   نویلدون   - چیله   نظرولون  ملد  ی  ارچله  هق ق جوع

و از    کنلین  صلبر  اصلم  نباشله  ول و شل    باشله  بلرا   خلرده  یله  هل    باشله  داشته مام

  ارچله  جللوه  کله  ملدلی بین مبس هلای  اینترنتلی  کله ولوی گوشلی سلیو کلرده بلودم        

 ایلللن -   دادم دسلللت بللله و گوشلللی و آوردم رو بلللود کلللرده جلللل  رو ام ووجللله اش

 مللام دیگلله ی زاویلله یلله از و برایلله نللور وللاب  بخللاطر انگللار زاویلله یلله از کلله   ارچلله

تن روی نوشل  بله  بلاز  کله  هوین لوری  و کلرد  نگلاه  مبلس  بله  دیلت  بلا  زند   مییه دیده
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 هللای  ارچلله ینوللر مر للوب جللگو  کریسللتاله جنسلل  ایللن - کا للذ اداملله داد گ للت  

 بمتلرین  چیلگ  هوله  از زنلد  آیلای  -   مت اووله  ییولت   کی یلت  بله  بسلتگی  بلاز  که  مبلی

 مللن مللثم-   میللدم اداملله میبیللن  کلله رو نگللاه    کنللین انتخللاب رو هللا کی یللت

 وللوی مییلله کلله چللوبی بمتللرین - کللار خوبلله   اینللک بللرای چللوبی نللوع چلله نویللدون 

کله   هلایی  راش بلین  از بلاز  کله ق  له  راش چلوب  بلرد  ارکل  بله  اسلتی   مبل   بلرای  ایران

 مالیلله ورکیلله راش  نبللنن یاللل  بموللون وقللل  بللا اگللروللوی ایللران مییلله  یللدا کللرد  

مرولل   رو اش ریختلله هلل  بلله موهللای بللله  -      مللددیان خللانوم امللاق کللار ایللن واسلله

 موبنلله حسللاب ایللن بللا - کللرد و بللا نگللاهی کلله بلله کا للذ و نوشللته هللاش بللود گ للت  

 ی  ارچه ه  و  گرونه ورکیه راش چوب ه   بیاد در باال اش اولیه ی هگینه

کریسللتال  وللازه مللن الیللا  را حسللاب نبللردم کلله بللا ایللن واییللد شللوا بللرای بمتللرین   

   الیبو از بایدبودن هوه چیگ  

یه نلوع الیلا  ویسلبوزی اسلت اده کنلی   کله هبلر نویبلن  هگینله اش  لایین در بیلا           د 

  چیللگی رو کا للذ نوشللت و ب للد نگللاه  رو بلله مللن دوخللت و گ للت   چقللدر  مللثم-  

 اینبلله یبلل  و   بیلله هلل  بییللتر کلله هسللت احتوللال  و  میلیللون بیسللت وقریبللا-

 : داد ادامه بگ  چیگی

خودوللون بللا حسللاب بمتللرین جللنس هللا ایللن هگینلله رو     ی گ تلله طبلل  مللن البتلله -

 یدیویمحاسبه کردم و ییوت های 

کلله بللدون شللک االن هویللون بییللتر هلل  شللدن  البتلله اگللر بللا کی یللت  للایین وللر      

 خیللالتون  بللله - م وئنللین -   نباشللین اش هگینلله نگللران  خوبللهق نلله- بخللواین     

 بلله چیللگی- ن سلل  رو بیللرون داد و بللا اشللاره بلله طللر  جلللوی دسللت  گ للت     جوللع
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 هلل  بللا ایللی وهوخللونی نوییللینه طللر  روی یللا ن میللگ هرچللیق نلله - نرسللید  ذهنتللون

 کنللین اسللتراحت خللرده یلله-   میللذاره من للی ارللر کللار ی جلللوه روی یللا  نللدارن

بللا  للا شللدن  از صللندلی کنللارم مللن  هرصللت رو  نیوللت    شللده خسللته ذهنتللون 

 مخصوصللا  بللودم خسللته   بسللت  شللوردم و سللرمو روی میللگ وبیلله دادم و چیللوام رو 

نویلدون   چقلدر     میسلوخت  هل   چیلوام  و بلودم  نخوابیلده  درسلت  بلود  شلبی  چند که

 بلدون   بلودم  زده مویل   چلرم  یله  اینبله  مثل   املا  کلن   اسلتراحت  میخواسلت  گذشت  

کلله روز  چیللگی اولللین از روی میللگ بلنللد کللن  چیللوام رو بللاز کللردم   اینبلله سللرمو

بلله انگیللتر مقیلل   سلل   سلل ید میللگ جلللوی چیللوام دیللدم یلله انگیللتر مقیلل  بللود    

 کلله بللود ایللی یمللوه و یرمللگ از ورکیبللی مقللیق  نگللینجلللوی چیللوام نگللاه کللردم  

 روی بدنه

نقره ایی رنل  سلوار شلده بلود  طلر  هلایی مثل  چنلدین ونله ی  یملک دور رکلاب            

 نقره ایی رنگ   یمیده بود

 . و نقوش ظری ی ونه ی  یمک ها رو طر  داده بود

محللو  یمیللدگی  یمللک هللا شللده بللودم  و دسللت جلللو بللردم و انگیللتر رو برداشللت   

  نگاه  به اطرا  کارگاه بود وا

 یللت بلله  زنللد رو  یللدا کللن  و بللاالخره گوشلله ی کارگللاه کنللار وخللت  یللداش کللردم  

من یالیمه ایی رو سل    زملین   ملن  کلرده  بلود  و داشلت  نولاز  میخونلد قیاملت بلنلد و    

صللمبت خاصللی محبلل  ایسللتاده بللود و هللر از گللاهی صللداش بولل   مردونلله اش بللا

 یسوتی از آیه رو بلند زمگمه میبرد  
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 کیللیدم انگیللتر طللر  روی دسللتینگللاه  دوبللاره بلله انگیللتر وللوی دسللت  برگیللت  

  یمیدگی  ظراهت وووم با که

 یمک ها دور رکلاب جلوری محبل  جللوه میبلرد کله انگلار هلیچ چیلگ نویتونله حتلی            

 خیی روش بندازه  

از هبری که ووی سلرم بلو  د گوشله ی لبلام رو زیلر دنلدون گلرهت   ملن هوله چیلگ رو         

 امتحان کرده بودم و اون

ملداد   لحظه بله سلرم زده بلود کله اون طلر  سلاده املا سلنگین رو هل  امتحلان کلن              

رو برداشللت  و طللر   یمللک هللا رو روی طللر  زیللر دسللت  نقاشللی کللردم   یمللک هللا  

دور  ایلله هللای طللر  میخیمیللد و مللن مللداد رو حرکللت میللدادم  مثلل  یلله گیللاه زنللده 

  یمک ها که وولوم  شلد  نقلوش  ریلگی  کله  روی انگیلتر  بلود  رو هل   بله  طلر   اضلاهه  

 کردم  

طر  رو کوی مق  بردم ولا بمتلر بمل  نگلاه کلن   وولوم ایلن ملدم دنبلال یله نقل             

 و طر   یمیده و شلو  بودم

وللا بلله زیبللایی و ابمللت کللار اضللاهه کنلله و اون لحظلله درسللت جللایی بللود کلله   امتللرا  

 یمللک هللا جللوری دور طللرح  چوبللره زده بللودن کلله انگللار  کللردم اشللتباه میبللردم  

بللا وبللرار” اهلل اکبللر “از زبللون زنللد  از هوللون اول هلل  جگ للی از طللر  اصلللی بللودن  

رو  سللرم رو بلله سللوت  چرخونللدم کلله خلل  شللد و ممللر رو  ب و*سللید و سلل اده اش

منتظللر مونللدم و ویتللی  جوللع کللرد و ب للد از وللا زدن یالیملله اش بلله سللوت  برگیللتق

نگدیک شد آروم” یبول باشله  “ایلی  گ لت   کله  بلا ” یبلول  حل   “زیلر  لل   جلواب   رو داد 

 : گ ت و کرد دست  و برداشت رو میگ روی انگیتر و
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 ب للد گ للت  خللودم بللا دیگلله خوابیللدین دیللدم  ناهللار بللرای کللن  بیللداروون خواسللت  -

 ب د و کن  درست چیگی یه نواز

 هللر ی انللدازه بلله جللون  خللانوم  نبنللین درسللت چیللگی  نلله وای - ون کللن   بیللدارو

 وواهلل  راجللب  مللاق زنللد آیللا -   مللددیان خللانوم امللا -   آوردم داده  للذا دومللون

لبخنلد  مودبانله  ایلی  زد و”    شواسلت  بلا  هلردا  ناهلار   شلوا  روز یله   ملن  روز یه  کردی 

 بله  روی چیل   “آروملی  کلله زمگمله  کلرد  درسللت ویتلی  نگلاه   بلله طلر   زیلر  دسللت 

 اهتاد به گوش  رسید  

از اخوللای وللوی هلل  و چیللوای ریللگ شللده اش همویللدم داره بللا دیللت طللر  رو از نظللر 

 میگذرونه  مادم جالبی

 و میخللورد گللره هلل  وللوی اش  للر نسللبتا ابروهللای شللدن دییلل  مویللعداشللت  

 ژست با و میبرد زیر رو چیواش

سللته اش رو جللدی وللر نیللون میللداد بلله وصللویر مللد     جللالبی کلله حالللت چیللوای خ  

 . نظرش زل میگد

مبث  یله خلرده طلوالنی شلد املا آروم نگلاه  رو از طلر  بلاال آورد و نگلاه  کلرد           

 و ک  ک  لبخند کورنگی

روی لبللاش نقلل  بسللت و انگیللترش رو از انگیللت بیللرون کیللید و درسللت بللین      

 و بللود انگیللت  آروم چللرخ  بلله مللن نگللاه   داشللت چیللوای مللن و خللودش نگلله 

للب   رو    بلود  جلالبی  کلاری  کخلی  -   کلرد  بلاز  لل   بلاالخره  و ملن  چیلوای  به اون نگاه

 - ه هبللرش رو میبللردم  کلل اونللی از بییللترگللاز گللرهت  وللا نخنللدم  خیلللی ویللگ بللود  

 بللله متاسلل انهزنللد   قبللده  َ  مللن   کللاری کخللی مللیگن ایللن بللهق نلله- قگللرهت  ایللده ازش
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 ایللده کلله اینلله بگیللره یللاد بایللد کلله چیللگی اولللین صللن تی طللرا  یلله اونلل   طللرا  یلله 

 دزدیللدین رو انگیللتر ایللن طللرا  طللر ِ االن شللواق کنلله بللرداری کخللی اینبلله نلله بگیللره

 خیلللی امللا -   ووییللر کوللی بللا البتلله - و دوبللاره بلله کا للذ نگللاه کللرد و اداملله داد       

 آب از ایللی یللوی طللر  سللادگی مللین در وای للا  ییلل نو منبللرش مللن  -   شللد خللوب

 ووییری ای اد نویبنه   مسئله اص  ووی این اما اومده در

هللیچ ووللایلی بلله جوللع کللردن للل  و لوچلله ی آویللگون شللده ام نداشللت  و بللا هوللون    

 لبای آویگون و ناراحت جواب

 رو کللار نایلل بایللد مسلللوا- کللن    للاک  بیلل   بیخیللال  میگللین ی نللی - دادم  

   5 بملله دختللر یلله داره انگللار کلله جللوری آروم   شللده خللوب خیلللی ولللی -   ببنللین

للل  وق باشلله شللده خللوب کلله وقلبللی-   داد سللروون آروم میبنلله سللرزن  رو سللاله4

  للاک  بمتللره  للس- قمییلله-   زدم للل  و دوخللت  طللرح  بلله چیلل  حسللاب نوییلله 

 جللوری رو انگیللتر چللی  ی نللی-   کنللین  للردازی ایللده  بللرداری کخللی ب للای و کنللین

 دادیللن نیللون کللار ایللن بللا ی نللی-   داد اداملله و بگیللرم دسلل  از کلله آورد سللوت  بلله

 کلله شللوا ولللی - کننللده سللت    وبویلل  ی گگینلله بمتللرین طللر  ایللن روی  یمللک

 وس  حره   رید        گ تین

 طلر    لس   نوییله  وبمحسل  کلاری  کخلی  دنیلا  ک لای  هلیچ   یملک  طلر   از است اده -

 خمییت با اما  بگن  یمک

خللودم روی ایللن طللر  اجللگا کللن  م وئللن  کلله خیلللی بمتللر از ایللن طرحللی کلله کخللی  

نگلللاه و لبخنلللدش و اون چیلللوایی کللله بلللرای     بیلللارین کلللردین میتلللونین درش

و خللودش بلله  اطوینللان بللاز و بسللته کللرد منللو وللوی دنیللایی از سللواالم ونمللا گذاشللت 
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آشلخگخونه  ی کارگللاه رهلت    للی  خلودم  امتللرا  کللردم کسلی  کلله ولوی  یلله کارگللاه 

طرحللی کلله بلله یللول    میدونلله رو صللن تی طراحللی اصللول خللوب چقللدر مبلل  میسللازه

زنللد کخللی شللده بللود رو محبلل  بلله گوشلله ایللی هللول دادم و یلله نوونلله ی طللر  خللامی 

ازش کخلی  گرهتله  بلودم  رو برداشلت   و سل ی  کلردم  خلودم  بلا   یملک  طرحلی   که کلی

کللار رو ول کللردم و بللرای کوللک بلله زنللد بلله  بللگن  کلله بللا صللدای یاشلل  و بیللقاب

مثلل  روز یبلل  سلل ره ی کوچیللک رو روی وخللت  مللن کللردی  و بللا  آشللخگخونه رهللت   

زنللد بللا یابلولله هللای کوچیللک خللانوم  گذاشللتن بیللقاب و لیللوان و یاشلل  و چنگللال   

یورمله   و بلرنن   برگیلت  سل ره  سلر  بله  کنله  گلرم  رو  لذا  ولا  بلود  بلرده  کله  رو جون

سللبگی خللانوم جللون رو وللوی بیللقاب کیللیدی  و کارگللاه  للر شللد از بللوی یورملله 

بللا بللر  چیللوای زنللد مییللد ممیلله اش بلله ایللن  للذا رو  سللبگی ایللی کلله میتونسللت 

 حدس بگن   

ب د از ناهار کله زنلد ظلر  هلا رو شسلت و ملن در کولال نابلاوری بلدون اینبله هلیچ            

 خرابباری یا آبروریگی

 شلدی   میلوول  کلاری  بله  کلدوم  هلر ایی کلن  ظلر  هلا رو خیلک و جلا ب لا کلردم         

هلل  باملل  شللده بللود بییللتر احسللاس خللواب کللن   ناهللار خللوردن و بللودم خسللته

  طرحی که به سختی  یم   یمک ها رو با خمییت خودم وا

جایگللاه نیللیون رسللونده بللودم رو مقلل  دادم و سللرمو روی میللگ گذاشللت  و هوللین    

 کاهی بود که ب د از چند دییقه

 صللورو  روی چیللگی حرکللت احسللاس بللا وللوی دنیللای شللیرین خللواب  للر  بیلل     

یلله دسللته از موهللام بخللاطر اهتللادن شللال از سللرم واسلله    کللردم بللاز رو چیللوام آروم
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درسلت  بلاالی  سلرم  روشلن   خودش آزاد شده بود و بلا  چلرخ    نبله  سلق ی  ایلی  کله 

 بللود بلله سللر و صللورو  میخللورد  بلله سللختی کوللرم کلله بخللاطر نیسللته خوابیللدن   

دردنللا  شللده بللود رو صللا  کللردم و شللال  رو از روی شللونه هللام روی موهللام 

 گذاشت ق

 دسللتاش روی سللر خللودم  للی  ی لحظلله چنللد مللین دوروللر کوللیزنللد بللا هاصللله   

 مویقی خواب به و بود گداشته

زده  زل هلل  بلله خللواب وللوی انگللار کلله بللود جللوری صللورووون ی زاویللهرهتلله بللود  

سلل ی کللردم بللدون اینبلله صللدایی ای للاد کللن  از صللندلی  للایین بیللام کلله در  بللودی   

 . شدم باز ه  به طرز م  گه آسایی موه 

 رو کله  هلوا  ازبا یلدم هلای آروم بله سلوت حیلاط رهلت  و دسلت و صلورو  رو شسلت            

 م لوم میرهت واریبی به

 . ه ووی کارگاه موندمبود  روب شده و حتی من چند سامت بییتر از هویی

به کارگاه برگیت  و کیل  و کا لذ هلام رو جولع کلردم املا وختله و طرحلی کله نصل ه           

 اجرا کرده بودم رو  یدا

آروم و بللدون  نویبللردم  بللا کوللی گیللتن طللر  رو زیللر دسللتای زنللد  یللدا کللردم      

اینبلله بیللدارش کللن  وختلله رو از زیللر دسللت  کیللیدم و ویتللی بللدون اینبلله بیللدار 

 . دادم بیرون راحت رو ام شده حبس نص  گرهت  بیه وخته ام رو

بلله طللرح  نگللاه کللردم وللا از چللرو  احتوللالی زیللر دسللتای زنللد م وللئن بیلل  کلله     

 چیو  روی طر  خیک شد  
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روی طرح  خیلی کورنل  و بلا حاللت نق له چلین خل  وقلارن کیلیده بلود و نیولی از           

 طر  ی نی سوت راست

 ! مک من ادامه داده بودرو به طور کام  با طر   ی

 یمک ها سر سلختانه بله دور وولوم اسلبلت مبل  ولوی یسلوت وقلارن سلوت راسلت           

 ونیده شده بودن   یمک ها

با هلر  لیم  ظریل  خودشلون بله دور طلر  انگلار هریلاد یلدرم سلر داده بلودن و            

یللرار بللود روی اون بیللینه مثلل  محللاه  هللای یلله وخللت   از اون طللر  و کسللی کلله 

نگللاه نابللاورم بللین طللر  و زنللد  للر  خللواب در   ادشللاهی محاهظللت میبللردنق 

گللردش بللودق امللا درو  چللرا  دیللدن زنللد  للر  خللواب اون هلل  بللا وضلل ی کلله مللین 

 سر بمه های وخسلی  کله  ب لد  از بلازی  حسلابی  خسلته  شلده  باشلن  خیللی  جلداب  ولر  

بلود    موهللا و رییلل  کلله احتوللال میللدادم بخلاطر  مللگادار بللودن  اونقللدر بلنللد شللده 

شلللخه و نامرولل  شللده بللود و خللودش جللوری خوابیللده بللود کلله انگللار مللدم هاسللت 

 نخوابیده  

نویللدون  چللرا امللا بلله سللوت گوشللی ام رهللت  و بللا بللاز کللردن آیبللون دوربللین از اون  

 صحنه چند وا مبس گرهت   

ووی مبس بییلتر شلبیه ملدل هلایی شلده بلود کله بلرای جلذابیت بییلتر بلا بله هل               

میبلنن  شللخته  و نامرول   بله  نظلر  بیلان  و اگلر  میخواسلت    ریختن موها و ریل  سل ی  

 !نداشت از ح  نگذرم وای ا ه  دست کوی از اون مدل ها

هنوز سیر بله وصلویر رو بله روم نگلاه نبلرده بلودم کله بلا یلادآوری سلامت خواسلت             

 سریع وسایل  رو جوع کن 
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 که مدادم ی  خورد و به زیر میگ بگر  وس  کارگاه رهت ق

وسللای  رو روی میللگ گذاشللت  و خللودم آروم بلله زیللر میللگ رهللت  و بللا  یللدا کللردن      

 مدادم خواست  بیرون بیام که با

محاسللبه ی اشللتباه انللدازه ی میللگ سللرم محبلل  بلله لبلله ی وختلله خللورد و بللا صللدای    

و خواسلت   سلریع  از اون وضلع  بیلرون  بیلام کله بلازم     بلندی که ای لاد شلد هلول شلدم    

صلدای  نالله  ام رو خ له  کلن    سلرم بله یسلوت    انتملایی میلگ خلورد کله دیگله نتونسلت       

 سللر ورسللیده و شللده هللول ایللی چمللره بللا زنللد بلله سللختی از زیللر میللگ بیللرون اومللدمق

هوون للوری کلله سللرم رو  قمیبللرد نگللاه  گنگللی و و  لل  بللا و بللود نیسللته جللاش

    آ  - شلللد  چلللی- میوالیلللدم و آروم و زیلللر لللل  نالللله میبلللردم نگلللاه  کلللردمق

      وایلللللللللللللللیق میللگ ی لبلله بلله خللورد سللرم بللردارم رو مللدادم رهللت ق ببخیللید 

 خللوبین - زنللد از روی صللندلی  للایین اومللدو چنللد یللدم بملل  نگدیللک شللد و گ للت  

 نلگدیب   دیگله  یلدم  چنلد  قکلردم  بیلدار  هل   رو شلوا ق شلرمنده - نیلد   چیلگی  سروون

 ملال   رو ضلربه  جلای  کله  هوون لوری  نیلد   تلون چیگی- انه وبلرار کلرد    مصلر  و شد

 چیللگیق میخللوره اونللور و اینللور زیللاد سللرمق نیللد چیللگی ق نلله     آ -   گ للت  میللدادم

 !نیس

چیوای گیاد شده ی زنلد کله کل  کل  هلرم خنلده میگرهلت بمل  هموونلد کله وولوم            

 آبروداری های امروزم رو به

 بللرد خللواب  مللن  ببخیللید- بللا م للله بلله سللوت وختلله طراحللی ام ر هللت    بللاد دادمق

 بلود  خوابلالود  و خولار  هنلوز  کله  چیلوایی  بلا  سلینه  بله  دسلت    مییله  دیرم داره دیگه

دسلتی  بله  ریل   بله  هل    هلا  - دیلدین   رو طلر   -   کلرد  نگلاه   و داد وبیله  میلگ  به
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ن زدم رو براوللللو کلللله طرحللللی- ریختلللله اش کیللللید و خنللللده اش و یللللورم داد  

 ی لبلله   کللردین طراحللی شللوا اینللو امللا  مالیلله خیلللی دیللدم آرهق انآهلل - دیللدین ق

 طللر  ایللن املا  -   گ للت و کلرد  درسللت رو رنگل   میللبی ی مردونله   یللرهن آسلتین 

 هلل  چیگایللی یلله و کنللین وبویلل  رو طللر  ایللن هللردا وللا اگللرق اس کللاره نیولله مللن

لبیلت ایلن   ه بلدون هلیچ حل  و ادملای ما    کارگلا  بیلارین  و کنلین  اضلاهه  بمل   خودوون

-   بگل   بایلد  چلی  نویدونسلت   حتلی   کلردم  نگلاه    لال گیر  طر  رو میلدم بله شلواق   

و یبل   اینبله  حلر   دیگله  ایلی  بلگن   بله   قهلردا  ولا  هقل  - حلره   رو ی لع  کلرد         اما

بللا نگللاه بلله    شللده دیروللون بللودین گ تلله کللن  هبللر- سللامت اشللاره کللرد و گ للت  

وللوی  سللامت سللریع خللدحاهظی کللردم و بللا برداشللتن وسللایل  از کارگللاه بیللرون زدم  

واکسللی بلله طللر  نیولله کللاره اش نگللاه کللردم و و سلل ی کللردم خللودم رو راضللی کللن  

 وار  یملک  خ لوط  روی و کنله  مول   ایلی  حرهله  اینقلدر  میتونله  که یه سلازنده  ی مبل  

بللا یللاد مبللس هللایی کلله ازش گللرهت  وللوی   ونیللده شللده دور  ایلله دسللت کیللیدمق

مبلللس  گلللالری مبسلللمام رهلللت  و زل زدم بمللل  چملللره ی  لللر  خلللواب  ولللوی

 زیبایی خلا   و اهسلانه  ایلی  نداشلت  املا  هوله  ی اجلگای  صلورو   بله  بمتلرین  شلب   

 واسله  مامل   یله  انگلار  اش بینلی  روی کوچیلک  یلوس  حتلی   بلود  گرهتله  کنار ه  یلرار 

یللد و هللیبل  هلل  اونقللدری بللود کلله مللن بلله راحتللی       بللود بییللترش جللذابیت

 میتونست   یت  یای  بی  و این هیچ رب ی به زیره میگه

بودن من نداشلت قکنلارش دییقلا حلس هیل  و هن لون رو داشلت   دییقلا مثل  ویتلایی           

 که کنار سامان می ایستادم ق

 اون املا  بلود  بلنلد  هل    یلام یدش بلند بود اینو ویتلی کنلار  یلام ایسلتاده بلود همویلدم        

بللود  هیبلل  چمارشللونه اش شللبیه کسللایی کلله وللوی  کوللی از  یللام هلل  بلنللدور  حتللی
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 بلود  کسلایی  شلبیه  بییلتر  باشگاه ها بلرای  سلاختن  مضلله  ویلت  صلر   میبلنن  نبلود   

اونقلدر  محلو  مبسلاش  بلودم  کله     بلودن  ایلی  مضلله  و چمارشلونه  اررلی  صورم به که

 ن مویللدم کللی بلله خونلله رسللیدم  گرمللای بللدن  رو بللا یلله دوش آب خنللک بلله حللد 

مللادی رسللوندم و بلله اوللای  برگیللت  و هوون للوری کلله موهللام رو رو للن نارگیلل  

 سللمم- قبابللا سللمم-   داد جللواب بللو  چنللد ب للد کلله گرهللت میللگدم شللواره ی بابللا رو

 هرامللوش کلل  بلله - قبابللایی ملله- مبلله  حللاجی حللاجی رهتللی دیگللهق خانومللا خللانوم

ه دختللر بابللای ِی ون  هراموشللت کللن   مگلله مییلل میتلل مگلله -   داری خللانواده کللردی

 رنگللی واسلل  حنللام دیگلله کلله نبلن  زبللونی شللیرین- خونله بابللاش رو هرامللوش کنلله  

 نه  یا هست  بابام شیرین نبام هوون هنوزم چ ور  مگه -   نداره

سللبوو  و صللدای ن سللاش نیللون از خندیللدن  بللود  حلل  داشللت دلخللور باشلله از    

 ویتی به خونه ی خانوم جون

میللوله هللام باملل  شللده بللود بلله کلل  یللادم بللره کلله بمیللون   و آیللاجون اومللده بللودم

کوللی راجلل  اوضللاع خونلله و حللال مامللان و     صللحبت کللردی  وللا اینبلله  زنلل  بللگن   

 چ للوره  خللودم اوضللاع- زدن مللن آمللاده کللرد   بابللا راه رو بللرای راحللت وللر حللر 

 ابلا   بینلی کل  خلون یلاطی میبنلی ب     ب زدم طلر   یله ق مالیله - میلره    ی  خوب کارام

 آویللگون ام لوچلله و للل    نویگنلله حللر  این للور دختللر گ للت  بللار هللگارق نبللللللللام-

 هبلر  بایلد  مییلدم  بلگر    سلر  گلردان  یله  بلین  داشلت   ویتلی  چله   ملن  بله  خو-   شد

  سللر هرچللی نبایللد کلله وللو  نبللام نللیس من قللی اصللم دلیلللت -   میبللردین این اشلل 

 بلله کللارم شللروع واسلله بللودی گ تلله- قدببخیللی خللو- وبللرار کنللی   مللیگن مووهللام

- قآره- میخلللوای  چقلللدر کللله کلللردی حسلللاب-   آرهق اوووم-   داری نیلللاز  لللول

 چقللدر مبلل  یلله مگلله میلیللون  سللی  بیسلت  چللی -   میلیللون سللی وللا بیسللت - چقلدر  
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ی خونوللون رو دو سللال وللو مبلل  هوللون کلله کللن  آوری یللاد الزمللهق بابللا - داره  خللرر

 اینبلله داره  هریللی چلله -   داره هللر  اون- ی و  للنن میلیللون خریللدین    للی  سلل 

 ارزشله  بلا  کله  اینله  بله  دلیل   آوردن و سلاختن  کیلور  خلارر  براولون  و دادیلن  س ارش

 نبلام  نبلن  کل   کل   ملن  بلا  - نلداره   ارزش بیله  سلاخته  این لا  یلراره  کله  چیگی اما  

 بللارم چیللگی همویللده و ونمللایی ردختلل یلله دیللدهمه میللذاره  کلل سللرم داره یللارو اونق

 بللد نوییناسللین  کلله کسللی مللورد در اینقللدر ل  للاق بابللا - نیسللت داره ازم مللیَ کنللهق

 زدم مللن کلله طرحللینبللرده   حسللاب رو خللودش دسللتوگد حتللی بیمللاره اون  نگیللد

گللر یلله طللرا  ا حتللی -   بسللازن وللا میگیللرن ایللن از بییللتر خیلللی ببللری ک للا هللر رو

 و وو یه شرکت طراحی درست و حسابی بودی خارر از کیور 

 یللرار مللن  کنللی  ووللوم  هوین للا رو بحلل  ایللن هوییلله بللرای بللار یلله بیللاین بابللا -

 می هوین ا  برم جایی که نیست

-   نویبللن  ازدوار هلل  سللامان بللامللون  و اسللت داد و هنللرم رو هوین للا خللرر میبللن   

 و ونگله  دسلت   و میسلازم  بلرر  یله  داریل  - قبابلا  - ول رو بملت بلدمق   ل  ایلن  نویتون  من 

میدونسللت  روی دنللده ی لللن    کللردم حسللاب دارم کلله  للولی یللرون بلله یللرون روی

 دختللر مللن  بللود کللرده هرامللوش رو چیللگ یلله امللاانللداختو  و موللرا کووللاه بیللاد  

 - قنبللام-   می روشلل  رو ماشللین   للسق باشلله-   آیللاجون ی نللوه و بللودم خللودش

 می روشلل  رو خللودم ماشللین  للس  بیللارم هیللار بمتللون نویخللوام مللن  و رینللدا  للول

 نویبلری  جلایی  بله  راه اینبلارا  بلا  نبلام -   ارزه بلی  میلیلون  سلی  ماشلین  اون کلن   هبر 

 - قبابللا زوره میگنللی داری کلله حرهللی چللون - کنللی  گللوش حللر  نویخللوای چللراق

 امللا ب روشللی رو یللیماشق کلله ماشللینیری بگنللی  کللا هللر بلله دسللت حاضللری ی نللی

 اینبلار  بابلا -   نلدی  ان لام  رو صلمحته  بله  کله  کلاری  و بنلدازی  گلوش   یت منو حر 
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 مربللوط مللن بلله دیگلله  ببللن میخللوای کلله هرکللاری بللرو  للس -   نیسللت مللن صللم 

 . نیست

و صللدای بللو  موتللد ووللاس ه للع شللده ی منللو بابللا نیللون میللداد انگللار یللرار نیسللت   

 هیمویت سر این موضوع به

 بلله  نویبللردم درکلل  جللوره هللیچ بللهسللرمو روی میللگ وبیلله دادم   وواهلل  برسللی   

 چله ق بابلا  دختلر  مللیب   سلمم -   گلرهت   رو  یلام  ی شلواره  دا لون  امصلابی  با و سختی

 بلله رو بابللاش خللوب دختللر یلله-  یللام  خللوبی  مللن کللردی  هقللرا هقیللر یللاد م لل 

 اصللم  یللام- چیلل  بسللت  و ن سلل  رو محبلل  بیللرون هرسللتادم     نویبنلله صللدا اسللون

 جدیللدی چیللگ - شللده  چیللگی  بللری  چللرا چتلله ق ملله-   نللدارم شللوخی حوصللبه

 ماشللین  میخللوام- چللی - داری  آشللنا ب روشلل  رو ماشللین  مسللخوام  یللام  نیسللت

 شده  چیگی نبام -   ب روش  رو

 جللاییرو ب روشلل   م داریلل  و میخللوام ماشللین    الز  للول طللر  سللاخت بللرای آره -

 روزه سه دو داری آشنا

 چللی ببیللن  کلن  و ریلل  بللرام ییلن   میللری  داری دادی گللاز ک لا  نبللام - ب روشله  

 بابلا  ای -   نویلده   لول  بمل   کلرده  للن  بابلا - قب روشلی  رو میلقت  میخلوای  ولو  که شده

ه ی سلر  ی گ لت ی نلی آیلاجون  ولا بلل     اون لور  بابلام  ویتلی  -   بگیلر  آیاجونلت  از خ ق

چنللد رانیلله مبلل  کللرد و صللدای  سلل ره مقللد رو ازم نگیللره  للول رو بملل  نویللده     

 خبللره چلله- قمیلیللون سللی - داریللن  الزم چقللدر- نللاراخت  بلله گوشلل  رسللید  

 نیسللتی جریللان در- کنللین  انتخللاب امللم جللنس از رو چیللگ هولله م بللورین دختللر 

 میللام هللردا مللن اصللم نیسللت   چللی انجریلل در- رو بللرام مللیگ    دلللیل  ب للدا   یللام
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   میبینوللت  باشلله   یللام   میبنللی  صللحبت هللرداق باشلله  مللن   کنللی  صللحبت کارگللاه

 کللارا ایللن-   رهللت آشللخگخونه بلله و گرهللت  یللام دسللت از رو میللوه هللای نللایلون زنللد

 روی وخلت نیسلت   کنلارم  اوملد   یلام  کلردی   خریلد  هوله  ایلن  چلی  واسله   یام  چیه

. 

 یبللی بیللام گ للت   خللانوادش  للی  رهتلله کلله هلل  شللیدا نداشللت  رو خونلله ی لهحوصلل -

 که ووام  باش  وو  ی  روز دو

 سلوتوون  بله  لبخنلد  بلا  زنلد  یا بیوارسلتانی یلا یلا کارگلاه مسللوا یخملال خالیله دیگله          

رس قیلله نتلل-   نیسللت  یللام و مللن روی بلله رو و کیللید جلللو رو ایللی صللندلی و اومللد

 نللاز  چیللوی  یللت بللراش  یللام داشللت  کلله بللا هلل  بخللوری    لقولله نللون وللوی خونلله

 اونقللدر چیلام  زیلر ق نگلاه  اشللو ییاهله   سلرم  ولوی  بخللوره نلون  -   داد جلواب  و کلرد 

 بلا  میبنلی  چیبلار  داری  همویلدم  هل   نوییل   چیلگا  ایلن  متوجله  کله  منلی  که رهته گود

 نللگن تم لل حللر - میللدی بللرادر مللن  جللو بیخللودی چللراق هیمللی - صللدرا  خللودم

  یللامو - ق یللام-   رهتللی آب کیلللو ده حللدای  مللدم ایللن وللوی ببنللدم شللرط حاضللرمق

م لللوم    اهتللاده خللون کللم بیخللوابی از چیللوام میبنللی  چیبللار داری م لومللهق کوهللت

 یله   نیسلت  چیلگی - بود که دوسلت  نلداره   یلام  جللوی  ملن  ایلن  بحل   رو ادامله  بلده   

 سلوت  بله  نگلاه   کله  خندیلدم  آروم  یلام  ردنکل  نگلاه  چل   طلرز  با ه ام  خست خرده

 ایلن  بلا ق درد و  یلام - ق یلام ق مله - بخنلده   کلی  نخنلدی  یبلی  ولو  آره-   شد کییده من

سللر  ب روشللی  میخللوای چللی واسلله رو مروسللک اون آخلله  اش احوقانلله کللارای

الزم دارم  یللام  بابللا لللن  -  للایین انللداخت  و بللا یللادآوری   صلله نیسللت وللوی دللل   

 بایلد   کلردن  هواهنل   هل   آیلاجون  بلا  حلاال  ولا  بلاش  م ولئن کرده بمل   لول نویلده     

 . ب روشو 
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 چللوب بللا کنللین  انتخلاب  امللم جللنس از رو چیللگ هوله  م بللورین مگلله نوللی مو  ملن  -

 بسازین  میخواین آبنوس

 اگللرق اسللتاد- زنللد هوون للور کلله بللا  للا روی زمللین ضللرب گرهتلله بللود جللواب داد      

 بلله رو و ق حللاال-   مییللد میلیللاردی اش هگینلله کلله بسللازی  آبنللوس ایلل میخواسللتی 

 نیسلت    چلی  جریلان  در  نیسلت   جریلان  در گ تلی  ملن  بله  ولو ق راسلتی -   داد ادامه من

بله  زنلد  نگلاه  کلردم  کله  خلودش  شلروع   قخل   -   کلرد  صلحبت  باهلامون  مللی  موو-

 زنلد  ی جولله  کرد بله  ووضلی   حرهلای  مولو  بل رای  یلام  مبلس ال ول  هلای      یلام ب لد  

نگلاه  مت  ل    یلام   قباشله  بمتلرین  موبلن  حلد  ولا  میخلوای   هوینله  برای-   بود دیدنی

 زیللر بتللونی اگللر میللدونی  هللا باحاللله خیلللی موللوم ایللن - بلله سللوت مللن چرخیللد  

زنلد  بله   یلام  هی لان  زده نگل اه کلرد و   ن  تونله   بله  چقلدر  باشلین  نگارین ی م وومه

 بلا   یلام  مییناسلی   رو نگلارین  ولو - با چیلوای ریلگ شلد   ه  یلام رو مخاطل  یلرار داد     

 بلا  و کیلید  موهلاش  ولوی  دسلتی  زنلد  نوییناسلی   ولو  ی نلی  -   کلرد  نگلاه   و   

 بلرام  اسلو   کلردم  احسلاس  هل   روز هولون -   انلداخت  بلاال  شلونه  و لاووی  بلی  حالت

 طراحللی  بگرگلله ی م ووملله بللاق َرنللده بِ یلله یللام     نویللاد یللادم چیللگی امللا  آشللناس

اصلییللون خللارر کیللوره  شلل به  مییلله یبلل  از بگرگتللر داره روز هللر  خللانگی لللوازم

 ه للم البتلله  زده شلل به ایللران وللوی کلله مییلله سللالی چنللدو حسللابی کارشللون گرهتلله  

وایللت شلل به ح بخللاطر و دارن زیللادی هللای برناملله شللنیدم امللاوللوی کللار لللوازم چوبلله  

 اونویلت -   میگیلره  دسلت  ولوی  رو ایلران  بلگر   شلمرهای  مبل   بلازار اصلی کلم داره  

 بیناسو   باید چرا

 یللام لبخنللد منظللور داری زد و از وللوی سللینی شللربت هللایی کلله زنللد آورده بللود        

 لیوانی رو برداشت و محتویام
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داره میگردونلله  رییبللت رو نگللارین ایللران ی شلل به- وللوی لیللوان رو مللگه مللگه کللرد   

 کلله دانیللگاه  ولللدار بملله هوللون- کللی -   زد زل  یللام بلله نللام موومی اخلل  بللا زنللد  

اخولای  ولوی  هل   زنلد  نیلون  میلداد  هنلوز  متوجله  منظلور   یلام     میبلرد  ریابت باهام

 نیده  

 بلله ام ملیلله رو جللو داشللت ام ناملله  ایللان دهامیلله وللوی کلله  سللره هوللونق بابللا ای -

 خا  با استاد که میرخت ه 

 بللود رهتلله یللادم اسویللوق اش نللاکس خللود آره یللام   سللرمدی  آرش- یبللی  کللرد  

 ویتی رو دکتراش  شه خانواده دست که نسله چند نگارین 

ما داشلتی  جلوون میبنلدی  رهلت اونلور گرهلت ب لدم برگیلت این لا بلا اسل  و  لول             

 باباش ش به راه انداخت  االن 

 امللا کیللید موهللاش وللوی دسللتی و تگذاشلل  للایین رو لیللوان داره  للول  للارو میبنلله  

 : داد ادامه میبردم اذیت  چیگی انگار

 شلدی   ااوحصلی   هلار   سل    بلاالورین  بلا  سلرمون  خیلر  کله  بلدبخت  وو ه و منو ب د -

 داره کنن خونه مدرکوون 

 ولوی  هل   ولو  و دانیلگاه  اون ولوی  ملن   اینله  اوضلاموون  کله  خودملون  خا  میخلوره   

 منللو نگللاه ویتللی زنللد   زار دو یللرون یلله واسلله میللگنی  ود سلل  داریلل  کارگللاه ایللن

 بابللای -   زد هللراز ی شللونه بلله دسللتی و  اشللد صللندلی روی از و زد لبخنللد وللل  دیللد

از بابلام بخلرس چلرا مثل  اونلا یله  لول یلوبله وسل  سل ره            بلرو  ولو  ولی  رهت که من

- بله  رهلتن  زنلد  نگلاه  کلردم  و بلا  میلت  ضلریه  ایلی  بله  بلا زوی  یلام  زدم   امون نبود  
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 ایللن چیللگ هوللهق نبللام بیخیللال - قآ گذاشللته وللاریر روم  ر رهللاش رهتلله شللیدا چتلله 

  یام  شده چیگی-   خورده گره ه  به ل نتی زندگی

 واسلله طللر ه تلله سللت هللر جللا میللرم یلله وللاالر درسللت حسللابی  یللدا نویبللن      دو -

 ک  انداز  س جین سامت چند

 االن  نیسللت هلل  م للله کلله آنمنللان حللاال گیللتی  رو جللا هولله - زنللدگیوو میخللواد  

 بللا میگللردی  میللری   هسللت ویللت   وابسللتونه آخللر مروسللیتون شللوا  وابسللتونه اول

سلبووی     میبنلی   حلل    نبلاش  نگلران - نویلدون  نبلام    -   میبنلی   کلاری   یله  ه 

 زنللد از رو گللاه ن  قنبللام- کلله بللرای چنللد لحظلله بوجللود میللاد رو خللودش مییللبنه  

-   میللدوزم  وگیوللن  چیللوای بلله و میبللن  جللدا بللود میللوول آشللخگخونه وللوی کلله

دسللت  نلله  ک نلاراحتی  نویخللوام  نگلی  شللیدا بلله رو گ لت   کلله اینلایی  از چیللگی- هلوم  

گذاشت  زیلر  چونله  ام و بلا  وولوم  وجلود  نگلاه   کلردم   مگله  مییلد  واسله  میقیلون  

ممیلله اشللون بلله هلل  ذو  نبللرد  اونللا بمتللرین رهیقللام بللودن  نوللرد  مگلله مییللد از

 داشللت  رو یبللی مللن  مییللد چللی-  اصللم کللی گ تلله وللوی رهایللت جنسللیت ممولله 

 بود  من ماش   شیدایی ماش  وو که این ور

بللا خنللده بلله خللودم و لحللن  للر حسللرو  نگللاه کللرد و بللا ریخللتن بللایی شللربت  روی  

 صورو  بام  شد صدای جیو 

 ووللوم االن  کللرد رهتللار باهللام آدم مثلل  نوییلله دیقلله دوق یلل وربی - بلنللد بیلله   

 داری انتظللار اخمیللت ایللن بللا اونویللت-   خندیللد بلنللد  یللام   مییلله نللو  صللورو 

 بللا بللگن  جیلل  اینبلله یبلل  مگلله از جللون  سللیر شللده   طللر   قبیللن هلل  ماشللقت

  للااین امیرصللدراق نللگن جیلل  -   گ للت و گرهللت صللورو  جلللوی رو دسللت  خنللده
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چندوا هح  آبلدار  زیلر  لل   نثلارش  کلردم  کله  بامل   شلد  بلنلدور  بخنلده     داره آبرو

 کله  هوون لوری  و برگیلت   کارگلاه  بله  صلورو   و خودم به حیلاط  رهلت   ب لد  از شسلت  

 چللی حللاال  بابللا لللوس دختللر - چلل  چلل  نگللاه  میبللردم دوبللاره کنللارش نیسللت   

هولون  لحظله  زنلد  هل   بلا  میلوه  هلای  شسلته  شلده  ولوی     رو طرحت ببین  زدی  طر 

 دیقلله دو   یللام   نیسللت ظللر  بلله وخللت برگیللت و روی صللندلی رو بلله رومللون

زنللد بللا لبخنللد بلله    ایللی آشللخگخونه وللوی هولل  کلله شللوا ببینللی  رو خودوللون اومللدی 

 یللام نگللاه کللرد و  یللام بللا دیللدن لبخنللدش شللروع کللرد بلله سللر بلله سللر گذاشللتن      

 از رو میللوه ظللر  و   رهللت ضلل   دللل  ون للوریا نخنللدق جللووون   یللام باهللاش  

 زحوللت-   گذاشللت وخللت روی و گرهللت میبللرد نگللاه  خنللده بللا کلله زنللد دسللت

وگللاه خنللدون امللا  خوامللت  می این للور کلله دیللدم رو داریللت خونلله مللن  مگیللگم نبل  

ومدیدگر زنلد  رانیله  ایلی  از  یلام  بله  سلوت  ملن  برگیلت  و بلا  هیلار  دادن لبلاش  روی 

 ه  س ی

میبللرد بخللاطر حضللور مللن مرامللام کنلله وگرنلله از خنللده ی بلنللد  یللام کلله وللوی      

 کارگاه  یمید م لوم بود جوابی

 یلام  بلا  خنلده   که وا  یلت لبلاش اوملده بلود رو بخلاطر بلودن ملن بله زبلون نیلاورد            

طر  رو از دست  گرهلت  و نگلاه  کلرد   لبخنلد  بلگر   روی لبلاش  کل   کل    لا   شلد  و 

درشت شلده  بلا  دیلت  طلر   رو بلرای  چنلد  دییقله  ولوی  سلبوم  نگلاه  کلرد   با چیوای

 وللو رو طللر  ایللن-    رسللید نابللاور بللرداره صلل حه و بللدون اینبلله نگللاه  رو از روی

 هللا کللاری ظریلل  اون وللوی البتللهق آره - م قخللود خللوده- قاوهللوم- نبللام  زدی

 یلام  سلرش  رو بلاال  آورد و مت  ل   بله  ملن  و زنلد  نگلاه     کلرد  کولک  بمل   زند آیای
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 ادامله  و کلرد  نگلاه  طلر   بله  دیلت  بلا  دیگله  بلار  یله  و   نلداره  حر  این ل نتی - کرد  

 . .. اس م رکه  ندیدم حاال وا اشو لنگه اصم-   داد

من با لبخندی کله کنتلرل  دسلت خلودم نبلود بله  یلام زل زدم و زنلد هل  بلا لبخنلد            

 سنگینی مسیر نگاه منو دنبال

 هوینلو  هقل   ه لم ملن      ببیلن   بلده  رو ن لره  سله  کانا له ق شلده  ملالی  هک این   یام کرد  

 کلن  م لله   نبلام  داریلن  کل   ویلت    یلام    میبلن   شلروع  املروز  از رو اینلا  کانا ه  زدم

 بله  املروز زنلد    میبنلی   شلروع  رو سلاخت  کلار  کلی  از ولو  - و رو به زنلد ادامله داد      

 سللخت خیلللی شللرای  ایللن وللوی وللر  راش گ للت  چللوب واسلله زدم زنلل  ینبللری

 براملون  جلورش  میبنله   هقل   منتظلری   کله  جریلان   لول  درسلت  بیله    املا  مییه  یدا

 . ی تر ب روشی سر باید رو ماشیننگاه  یام به من برگیت   -

 نگذشلته  ووللدم  از هل   ملاه  هیلت   ه لت  هنلوز   حی له  ماشلین  اون  نیلو  خلر  نبام -

 اگر ه  ها نواییگاهی این 

 سلی  بتلونی  اگلر  هقل     یلام  نلداره  اشلبال  - ب مون  ول الزملی میلگنن ولوی سلر ملالق     

یللام  - میلیللون  سللی ماشللین اون نبللام-   مییلله حلل  میللبلوون کنللی ردش میلیللون

 قنبللام خریتلله-   داریلل  کلل  زمللان هوین ورشلل قهرصللت طایملله بللاال گذاشللتن نللدارم  

   بللدم ان للام رو کللار ایللن میخللوام هقلل  مللن  نللیس مملل  بللرام هسللت کلله هرچللی-

ن س  رو با  لوهی  بیلرون  داد و بله  ملن  و زنلد  کله  سل ی  داشلت  اصلم  ولوی  بحل   ملا  

بلا  زاری نگلاه   کلردم   ر مییله کلرد    کلا  چله  ببیلن  ق باشله - دخالت نبنه نگلاه  کلرد   

 بیللا ه للم -   گ للت و گرهللت سللوت  بلله رو وختلله   سللری تر هقلل  میبنللی هرکللاری-  

 و ووللام طللرح  انگللار نیسللته ریلبللس جللوری یلله  کللن وبویلل  رو طرحللت بللایی
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چلل  چخللی نگللاه  کللردم و وختلله طراحللی ام رو از دسللت     سللت آمللاده کوللال

 طللر  کلله حللاالحواسلل  بلله زنللد و  یللام و حرهاشللون نبللود   گللرهت  و میللوول شللدم  

بلود   وولوم  طلول  روز رو میللوول  ولر  راحللت سلرویس  بلایی  طراحلی  داشلت   رو اصللی 

روزمللون   یللام هللای شللوخی بللا  گرهللت بیللرون از اصللرار بللا  یللام رو ناهللاربللودم  

 زنللد ی گرهتلله هوییلله حللالگذشللت  بلله چیلل  خللودم میدیللدم کلله بللا حضللور  یللام  

 دوستی مویقی بینیون کار سختی نبود   تر بود  حدسبم

سامت های آخلر بلود کله بله کولک زنلد و  یلام طلر  کانا له ی دو ن لره           رو بله نیوله   

 رسوندی  و از رضایت هر

سه ن رمون میید به ایلن نتی له رسلید کله طلر  بله انلدازه ایلی کله بایلد یابل  یبلول             

وسایل  رو ووی کولله  ام جلا  بله  جلا  کلردم و میخواسلت  بلرای رهلتن آملاده بیل         بود  

 نظللر مللد طللر  بللرای خاصللی رنلل  شللوا- بللله  - کلله زنللد منللو مخاطلل  یللرار داد   

   دارم نیلاز  شلوا  وخصلص  و نظلر  بله   نیسلت  ی  لی  املا  دارم هلایی  ایلده  یله - رین نلدا 

 !ببین   میتون زند  

بللن  و وللوی للل  وللا  روی می اسللبن رو اونللا امیلل   نبللردم اجللرا رو اونللا هنللوزمللن  

 نوونه ی کار اجرا میبن 

 چیلگی  بله این یبل   و گ لت  لل   زیلر  ایلی  خوبله  و داد وبلون  سلری  زنلد  و هردا میارم  

 وملران  بلرم  یلراره  هلردا   لس  بلرای  ملن  ملددیان  خلانوم  -   کلرد  شلروع  خلودش  بگ 

م سللواال سللری یلله ییوللت و جللنس و  ارچلله راجلل   ارچلله بللازار هللای دار موللازه از و

بلر   چیلوام  رو    بیلاین  هل   شلوا  داشلتین  دوسلت  اگلر  کله  بگل   بمتون گ ت بخرس   

حتی از ولوی  بازولاب  چملره  ام ولوی  چیلوای  زنلد  مییلد  دیلد  و ذو  صلدام  کله  هلیچ  
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 بیللام  هوراهتللون میتللون  میگللین  راسللتق وایللی- نوییللد کنتللرل  کللن    جللوره

 سللامت - میتللونین میللاین   داریللن دوسللت اگللر بللله -   خندیللد اش خسللته چیللوای

 رو دیللیق  زمللان - چ للور ق میللام  چللرا - کارگللاه  نویللاین هللردا مگلله- ک للا  چنللد 

 . بود گرهت ام خنده خودم ریگی آبرو و شدم هول از   میگ  بمتون اهرد

 آمیلگی  رنل   و اسلبن  بخلاطر  امیل    میلرم  دیگله  ملن  اجلازوون  بلا   سق باشهق آها -

 بییتری زمان به طر 

 ابلگار  از  لر  بول   یله  بلا   یلام  لحظله  هولون  قه لم -   ایلد  اجلازه  صلاح   - احتیار دارم  

 امیلل ق دیگلله بللرم - نبللام  ک للا-   اومللد بیللرون کارگللاه ولله یهللا اوللا  از یبللی از

 یایلد   مییله  شلاکی  هسلت   اولا   ولوی  هول   اینبله  از جدیلدا  آیلاجون   دارم کلار  کلی

 باشلله- ویللت  رو بللا اونللا بگللذرون  وللا واسلله خللودم دردسللر درسللت نبللن     خللرده یلله

 هللای بحلل  وللوی کوللی داد وللرجی  بللار ایللن زنللد   نویخللواد-   میرسللونت مللن وایسللا 

 مییلله واریللک داره دیگلله  بمتللره این للوری  یللام آره -   کنلله میللارکتت  یللام و مللن

 یلام  ابلگار  هلای  ولوی  بول  رو روی میلگ گذاشلت و       نلرن  ونملا  ملددیان  خلانوم  بمتره

 و شللد رد کنللارش از زد بلله سللوت  اومللد و بللا ونلله ایللی میللخص بللود از یصللد بلله زنللد 

 نبلرده  الزم-   کلرد  زنلد  سلوت  بله  رو دملوایی  لحلن  بلا  و گرهلت  ت دسل  از رو ام کوله

زنلد  بلا  هولون  نگلاه  ومدیلدگر  کله  بلرای  هلگارمین     بیلی   یرولی  من دختر واسه شوا

 بلنللد صللدای بللا بللار نسللبت بلله  یللام وللوی چیللواش میدیللدم هقلل  نگللاه کللرد کلله  یللام

 : گ ت و خندید

 امللت  اون از دونله  یله  برسلون   رو منبلا  ملن  ولا  حلاجی   بلود  هوییله  نبلام  کاش ای -

 دل  که بگن ام َمیتی های
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 وللا بخللوری  هوین للا رو شللام- قخونلله  نویللری  مگلله - لللک زده واسلله دسللتخختت   

 . شوا خونه میری  خوابیدنو راه بندازی  ر کارگاه کن  کوبت

زند باشه ایی گ لت و ملن هوراهلی  یلام از کارگلاه بیلرون اوملدم  ولوی ماشلین          ولوی  

 راه برگیت بودی  که  یام

 رو محللی   خیلللی  آره  مللن راحتللی  چ للوره  کارگللاه وللوی اوضللامت -  رسللید  

 باهللاش کارگللاه وللوی اینبلله از   یللام   باشخصللیته آیللای خیلللی هلل  زنللد  دارم دوسللت

 نیستی  اذیت ونمایی

 حللس  ارمد امنیللت  ییلل  اصللم  بگلل  چ للوری  خوبلله خیلللی خللدا ی بنللده  نللهمللن  

 ووی  ریبه مرد یه با اینبه

 رو بللود اوملده  بیللرون شلال  از کلله هلرم  موهلای  از ایللی دسلته  یله کارگلاه ام رو نللدارم    

 رصللدرا م وئللن  کلله آب للی  رو آوردم  ییلل    امی  للاکی چیلل  از -   گ للت و کیللید

 سللرم  وسللت داری  وللو کلله مگخرهیلله مللادم چلله ایللن   یللام نیللبنه دسللتت  آ مللن  

 کیلید  جللو  رو شلال   خنلده  بلا   یلام  میبنلی   این لوری  هل   شلیدا  موهلای  با  شد ندهک

 اسللت دادشق  یلام  ولللی -   برگیلت   سللوت  بله  و هرسللتادم مقل   رو شللال  حلر   بلا  

 یله  کله  مونله  ملی  دهلن  بله  انگیلت  آدم کله  میگنله  طلر   ایلی  حرهله  جلوری  یله لیه  ما

 یرمللگ چللرا   یللت  یللام قمیبنله  طراحللی ایللی حرهلله اینقلدر  چ للوری سللاده سللاز مبل  

 خودشلل  بلله اینللو نبللام سللاده  سللاز مبلل  -   برگیللت سللوت  بلله و زد ورمللگ روی

بلا  خنلده  و بلا حاللت طنلگی چنلدبار      چ لور  ق نله - بلا  و  ل   نگلاه   کلردم    گ تی 

 بمتللرین امیرصللدراق نبللام - سللرش رو آروم بلله هرمللون ماشللین کوبیللد و گ للت       

 با میخواست استاد که بود مالی کارش اونقدر  بود یگاهدان بممای بین طرا 
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هگینله ی خللودش صللدرا رو ب رسلته خللارر از کیللور وللا دکتلری رو بگیللره امللا صللدرا    

 یبول نبرد  نه من و نه

اون هیمبللدوم اوضللاموون جللوری نبللود کلله بخللوای  خللارر از کیللور اداملله وحصللی    

 بدی   موندی  با هوین

مللدر  هللو  قاصللم اسللتاد  یصللد داشللت بلله جللای خللودش اون رو م رهللی کنلله کلله    

 صدرا یبول نبرد و ب د استاد

    میدونسلللت   بمللل  بلللودم زده زل بلللاز دهلللن بلللا منلللو بللله جلللاش م رهلللی کلللرد  

 رو میگنلله کلله هللایی طللر  - ون کللارا نویتونلله کللار یلله ادم مللادی باشلله   ا میدونسللت  

 ولوی  چلرا   لس     آخله - سلاده   سلاز  مبل   یله  میگلی  ولو  ب لد   مییی دیوونه ببینی اگر

 کارگلاه  ولوی  کلار  هولین  بخلاطر  اصلم   بلود  کلار  ایلن  ماشل   بمگی از - کارگاهه  اون

و بلا  لبخنلد بله ییاهله ی مت  ل  ملن نگلاه کلرد           داد ولرجی   دانیلگاه  ووی کار به رو

  

 امللروز  ب روشلله رو هللاش طللر  کارگللاه ی اولیلله ی هگینلله بخللاطر بللود م بللور -

 کار این ای وا اما نگ ت  بم 

شللی  وللا از  للر هللروش وللرین طللر  هللای برنللد نگللارین کارهاییلله کلله طرحیللون رو 

 امیرصدرا زده و ب د طر 

 خللدا  للدر  بللود م بللورق آره یللام   رو هروخللت  هللاش طللر  ی نللی  مللن رو هروختلله  

بللودی   دانیلل و مللا مویللع اون  نداشللت اطممللاوی روز بلله طراحللی و مللد از بیللامرزش

 س ارشللی هللیچ وقریبللا و بللود شللده دا للون شللدم بلله اینللا امیرصللدرا کارگللاه اوضللاع 

 اینبه وا نداشتن
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بله طلرا  هلای دیگله      و زد حسلابی  و درسلت  طلر   ولا  چنلد صدرا درست به کلار شلد    

 هروخت وا یه خرده  ول

 هوللین وللوی بللاه  و زدیلل  جدیللد طللر  چنللدوا ب للدمواسلله کللار اولیلله جللور کللرد    

از گللالری هللای مبلل  ومللران و کللرر دادیلل  و وللا  وللا  للنن چمللار بلله و سللاختی  هکارگللا

میگللرهتی  یللک سللوم  کارهللا بابللت کلله  للولی هرچنللداینبلله کلل  کلل  کللارش گرهللت  

چیللگی بللود کلله وللوی گللالری هللا هروختلله مییللد امللا امیرصللدرا میللبلی نداشللت  بللا  

 ضللربه و خللودش وسللیله هللای کارگللاه رو و میللگ کللرد میللوول کللار شللد   سللم   للول

 : داد ادامه و زد ماشین  هرمون به اشتیایی  ر

 حللد در خللدایی امللا نبللود نللو و صلل ر درسللته  خریللدم رو ماشللین ایللن سللمو  بللا مللن  -

 وین چند ویته وا  بود ص ر

 اینبله  ولا  بلراش  میوملد  سل ارش  هلا  گلالری  بگرگتلرین  از ی  هوله چلی ملالی بلود      

 گرهتلله سلل ارش کلللیق نلله - بللود  هوراهیللون هلل  زنللد -   اهتللاد او للا  وصللاد  اون

 خانوادش برگیت راه ووی  کنه آماده رو ها س ارش وا موند خودش و بود

وصللاد  میبللنن   للدر و مللادرش درجللا هللوم میبللنن و بللرادر کللوچیب  امیرکسللری 

 زنده میوونه اما با ضری 

 صللدای بللا و داد بیللرون نللاراحتی بللا رو ن سلل  هوشللیاری  للایین وللوی کوللاس     

 گرهتلله سلل ارش ازشللون امیرصللدرا کلله هللایی گللالری اون -   کللرد و ریلل  آرومتللر

طبلل   یلللرداد ازش خسلللارم  و گلللرهتن  للس  رو س ارشیلللون وللاخیر  بخلللاطر بللود 

 سنگینی خواستن  صلدرا وولوم  لس انلدازی کله واسله یله سلری للوازم جدیلد کارگلاه           

جولللع کلللرده بلللود بابلللت اونلللا و  لللول بیوارسلللتان کسلللری و مراسللل  خاکسلللخاری 
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 کنله  یلر    لول  آدم و ملال   از شلد  م بلور  هلیچ  خانوادش دود شلد  و رهلت  هلوا  کله 

. 

شللنیدن  حتللی واسلله منللی کلله هللیچ نسللبتی باهاشللون نداشللتن هلل  دردنللا  بللود و   

 هوین بام  میید به زند بخاطر

 وللازه رو نگللارین ایللران ی شلل به رهیقتللون ایللن - اوضللاع آشلل ته اش حلل  بللدم     

 کرده  واسیس

 آرش کلله نداشللت ایللران وللوی آنمنللانی ه الیللت امللا شللده واسللیس ویتلله خیلللیق نلله -

 با اون ا گرهتن ممده با سرمدی

 للول و حوایللت بابللاش و جوللع کللردن و خریللدن کاربلللد هللای بللازار وونسللت نگللارین  

حرهای  یلام  بامل   شلد  ولوی  هبلر  بلرم  ولا  اینبله  بلا  صلداش  و  رو ووی بازار بیاره باال  

 ایللن مللیگ ق بللم و هللا   یللام هللا  - ضللربه ایللی کلله بلله شللونه ام زد بلله خللودم اومللدم  

 حللر  - قبللری کوچلله وللوی نویخللواد  مونللون هوین للاس  آره  مللن بللود  کوچلله

بلا   کلن    ول هوین لا  دخترملو  کله  نلداری  انتظلار   واریبله  هلا  شلده  شل  یخود نلگن   ب

خنلده  نگللاه  کلردم   یلله جلوری  رهتللار میبلرد  انگللار وای لا  دختللر اون و شلیدا  بللودم 

رسللیدی  باهللاش خللداحاهظی کللردم و  یللاده شللدن  از ماشللین   ویتللی جلللوی در خونلله

 یللام بللا  هوگمللان شللد بللا رسللیدن ماشللین آیللاجون و ایسللتادن  کنللار ماشللین  یللام  

 -  یللام  آیللا خللوبی- دیللدن آیللاجون بللا احتللرام از ماشللین  یللاده شللد وللا سللمم کنلله  

 دیگلله  شللوا ی سللایه ریللگ هسللتی - ک للایی ق مدولله یلله نیسللتی - ق آیللا حللار  مخلصللی

آیللاجون بللا نگللاه    دادیلل  دسللت از رو شلوا  دیللدن سلل ادم  شللده ووللوم دختلرا  درس

 خانومللت   زشللته  در جلللوی   وللو  بللری  ب رمللا - دنبللال شللیدا میگیللت و  رسللید     

 ک است 
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 خللودم گ للت  بللودم کللرر رو امیلل  دیگلله  نوییلل  مللگاح  ایللن از بییللتر  مونللون -

 برسون  رو اوون دونه یه یبی

   خودشللونه شللمر رو ه تلله دو وواهلل  طبلل  هلل  خللانوم کلله خیللال  راحللت باشلله    

 ایللن از میدونسللت آیللاجون یبللی از اون لبخنللدهای کویللاب  رو وحویلل   یللام داد     

از اینبلله  یللام خللودش رو موظلل  میدونسللت کلله  میللاد خوشلل   یللام هللای رهتللار

 شونه  یام گذاشت   مواظ  من باشه راضی بود  با هوون لبخند دست روی

 هبللر هلل  دوری و جللدایی ایللن بلله بایللد میگیللری زن دیگلله شللمر یلله از ویتللی -

 برین ویتی  م نون آیای میبردی

 بخلواد  خلدا  اگلر  - سر خونله زنلدگی خودولون از ایلن دوری هلا هل  راحلت مییلین          

 بلله -   خللدمتتون میللارم شللد آمللاده کلله هللا کللارم  داریلل  وسللیمر وابسللتون آخللر

 سلت  آملاده  هل   ملا  شلام  و شلامه  ویلت   ولو  بلری   بیلا    سرم بیین خوشبخت  سممتی

رگللردم بللا رهللیق  اوضللاع کارگللاه رو   ب زودوللر بایللد شللرمنده  ایللی   للروده نوللک -  

 سلاخت  کلار  زودولر  هلا  بمله  اهلل شلا  ان کله  بلدی   سلامونی  برای شلروع کلار یله سلر و    

 . کنن شروع رو

 میدونسللت از نگللاه هللای آیللاجون متوجلله بللودم کلله منتظللره وللا مللن ونماشللون بللگارم   

 میخواد با  یام صحبت کنه و

از  یلام  خلداحاهظی   ونما موضومی کله بله ذهلن  میرسلید صلحبت در ملورد زنلد بلود          

 بییلتر  رو هلا  حولدی م گل   بلوی  انگلار  شلده  آبخاشلی  حیلاط کردم و وارد خونله  شلدم   

   کیلیدم  هلام  ریله  ولوی  با مله  هلای  گل   و خلا   نل   مخللوط  م لر  ملن  و بلود  کرده
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آیللاجون مثلل  هوییلله حللر  خللودش رو بلله کرسللی نیللوند و  یللام رو بللا اصللرار بلله 

 حیاط اورد و با ه  روی

 حرهاشللون از چیللگی هاصللله بخللاطر چنللد هللروخللت زیللر درخللت وللوم نیسللتن     

 آیاجون راونقد اما نبودم متوجه

ب لد  از بیسلت   رو مییناخت  که بلدون  داره در ملورد کلار ملن بلا  یلام حلر  میگنله          

دییقلله کلله  یللام بللا شللربت و میللوه بلله دسللت خللانوم جللون  للذیرایی شللد بللاالخره 

 آیاجون رضایت داد

وا بره املا خلانوم جلون ویتلی همویلد  یلام یلراره برگلرده کارگلاه برگلرده یله مقلدار             

 از  ذای شام رو کیید وا  یام

 برای شام خودش و زند به کارگاه ببره  

ب د از شام که بله اجبلار خلانوم جلون ولا ملرز ورکیلدن  لدا خلورده بلودم کولی ولوی             

 جوع آیاجون و خانوم جون

جو له  هلا  وولوم   نیست  و بلا همویلدن اینبله هلردا جو له اس بله اولای  هلرار کلردم           

امضللای خللانواده طبلل  یلله رسلل  نانوشللته خونلله ی آیللاجون جوللع مییللدن و کارهللای 

 وللا کللن  ووللوم رو کللارم زودوللر کلله بللود ایللن ماملل  بللود ریختلله سللرم روی زیللادی کلله

چنلد  سلامت ی رو    نلدم  دسلت  از رو بلود  دوستداشلتنی  بلرام  هوییله  کله  دورهولی  این

با اجرای ایلده هلام روی طلر  اسلبن شلده گذرونلدم و طلر  هلایی کله ملورد واییلد            

خللودم بللود رو ذخیللره کللردم و دسللتی هلل  بلله طللر  نیولله کللاره ی کانا لله ی  و  سللند

 دو ن ره کییدم و با سبوم و
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واریبی خونه همویلدم بلاز هل  زملان از دسلت  در رهتله و بلا چیلوایی کله بله زور بلاز            

 بودن به وخت  رهت  و یب 

 . اینبه چیگی ب مو   ر  خواب شدم

صللب  ویتللی بلله کارگللاه رهللت  بییللتر از هوییلله   یللت در م  لل  شللدم  امللا بللاالخره  

 ب د از چند بار هیردن زن 

اولللین چیللگی کلله چیللوام دیللد وضللع بلله  صللدای گرهتلله ی زنللد اومللد و در بللاز شللد  

کلرد  و آروم و  ه  ریختله  ی زنلد  بلود   مثل   هوییله  یلا  احتلرام  در رو کامل  بلرام بلاز   

 بلاز  زور بله  کله  یچیلوای  و ریختله  هل   بله  وضلع  و سلر  ازبا خ الت وارد حیلاط  شلدم   

داشللته بللود مییللد حللدس زد خللواب بللود  ویتللی وارد زیللرزمین شللدم متوجلله  نگلله

بلا  ورودم بله  زیلر  زملین  اوللین     نیوملده  هولراه   شدم کله  زنلد  ولوی  حیلاط  مونلده  و

دوولا   چیگی که دیلدم   یلام  لر  خلواب بلود  کل  کارگلاه یله موکلت و روی موکلت         

ویک  ملن  شلده  کله  یبل   خلالی  و بله  هل   ریختله  بلود  و روی یبلی  دیگله  اش  یلام  

بلا  صلدای   لا   نخوابیدن بله   یلت  و بلا  دهلن  بلاز  خلواب  بلود    مین کسایی که ده ساله

بله  سللوت در ورودی برگیلت    زنللد بلا  اوضللامی کلله نسلبت  بلله جللوی  در دیللده بللودم 

وارد شللد   وییللروی کلله اولللین بللار وللوی ایللن مللدم بلله  یللر از اون  یللرهن میللبی 

 ووی ون  بود چیگی نبود که به چیو 

نیللاد  وییللرم یمللوه ایللی روشللن  بللا سللخاوم بازوهللای ورزیللده اش رو بللرای اولللین 

 بار به نوای  گذاشته بود  

صللورم و موهللای خیسلل  نیللون میللداد کلله وللاخیرش بللرای ایللن بللوده کلله دسللت و  

 صورو  رو بیوره  
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ویتی از کنارم رد شلد زیلر لل  ملذرخواهی کلرد و بلا یلدم هلای بل        نلد بله سلوت  یلام     

 رهت اما منو مخاط  یرار

 نیللد هرصللت دیگلله کیللید طللول کارگللاه وللوی کللارمون دییلل ق شللرمنده - داد  

 کله  بلاز  - و لگلد  آروملی  بله   یل ام زد     خوابیلدی   و انلداختی   جلا  هوین لا   خونله  بری 

 یللام  لتللی وللوی جللاش زد و بللا صللدایی کلله  خوابیللدی ق اشللو خللانوم مللددیان اومللده  

 آدم بمله  دوولا  مثل  ق چله  ملن  بله  خلو  - وقریبا ووی بالیت خ ه شلده  بلود  جلواب  داد  

 ده لله یلله و   دیگلله ببنیللد رو کللاروون کارگللاه ی گوشلله یلله بللرین صللدا و سللر بللدون

چیللوایی کلله نویتونسللت زیللاد بللاز نگلله اشللون داره ومدیللد   بللا و نیسللت ویللک روی

 و خودوللون کنلله بیللدارم خللواب از کلله یللادب در ازوللون صللدایی شللاهده خللدا - کللرد  

بلله و  لل  مللن و  بللرش  دیگلله خللود دانللین   دسللتگاه زیللر میللگارم هلل  بللا طرحتللون

د دیگلله بریلل - نگللاه زنللد نگللاه کللرد و دمخللایی کنللارش رو بلله سللوت زنللد  للرم کللرد  

و دوبللاه خوابیللد و صللدای خ لله شللده اش از وللوی  قمللین م لل  بللاال سللر آدم ایسللتادنق

خنللده هللای ریللگم بللا سللر وبللون  قنویرسلله آدم بلله کلله خیروللون- بالیللت بلنللد شللد  

 کارگلاه  دادن های واس  بلار  زنلد  هوگملان  شلد  و هلر  دو بله  سلوت  میلگ  بلگر   وسل  

 دل بلله بللود شللوخی اش هوللهن للور حللر  زد  ای نبینللینق میخللوام مللذر مللن -   رهتللی 

دم دم هلای  صلب   هل   نخوابیلد  واسله  هولین      ولا   شلد  خسلته  خیللی  دییل    نگیرین

 مگیللگه بللرادرم مثلل  مللن بللرای  یللامق نگنیللد رو حللر  ایللن - وسلل  حللره   ریللدم    

 ام شللرمنده مللن حللال هللر بلله-   میبنلله شللوخی داره میللدون   مییناسلل  رو اخمیلل  

از خ الللت اینبلله بللا اومللدن  بیدارشللون کللردم سللر  للایین  ه  یللت در مونللدین  کلل

 انداخت   
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 بلرای  هقل    بلرم  زود میخلوام  املروز  ملن  زنلد  جنلاب  هقل    کله  نبلود  چیلگی ق بابلا  نه -

 های ایده اون که اومدم این

دسلتی  ولوی  موهلای   لر  و بله  هل   ریختله  اش  اجرا شلده ام رو نیلونتون بلدم و بلرم      

 در مللن - کیللید و بللا خسللتگی ملله از چمللره اش میللخص بللود سللر وبللون داد         

 !خدمت 

ل  وا  رو از ولوی  کیل  بیلرون کیلیدم و بلا بلاال اوملدن سیسلت  طلر  هلا رو دونله           

 دونه برای زند باز کردم  

دیللت و جلللو و مقلل  کللردن مبللس هللا بلله دسللت زنللد منللو هلل  بلله اسللترس انداختلله 

اخل  هللای وللوی هل  و چیللوای ریلگ شللده اش رو چللی     بلود  نویدونسللت  نگلاه حیللره و  

بخلاطر  ملدل  طلر   از نظلر   د شل  چلی - و بیر کلن  و آخلر هل  نتونسلت  وحول  کلن         

 بله  من بدنله  بلا  رنگلی  ملا  بلین  طمیلی  جللوه  ی بییلتری   یلدا  میبنله   مخصوصلا  اگلر  ال

 !ببری  کار به میبی ها گلبر  ظراهت و ها  یمک  یم  این الی

طللر  مللد نظللرش رو بلله سللختی و هوون للور کلله میخواسللت بللا م للله اجللرا کللردم و   

 خودم از چیگی که میدیدم

 و بمتللره  رنگللی چلله شللوا نظللر از چللی   ارچللهق شللد مللالی وای - دم  بلله وجللد اوملل 

 نظلر  هرکلدوش  بلرای  زنلد  و کلردم  اضلاهه  طلر   بله  رو نظلرم  ملد  اجرایلی  هلای  رن 

دکولله مبللس رو مللو  کللردم و زنللد نظللر  هیللردن بللا   جالبلله ایللی هیللروزه -   میللداد

 نلله - ب للدی مبللس   بللهخو هلل  یرمللگ- ب للدی مبللس   شللده مللده ِد ایللی یمللوه - داد

قرن  هلایی  مثل   یاسلی  و بلن    و صلوروی  رنل   هلای  ممیل   و خنثلی  هسلتن  کله  بله  

- ب للدی مبللس   نویخللورن دارن نوللایی یللدرم جنبلله کلله سللل نتی درد مبلل  هللای
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 مبللس البلله امللا مللا یلله چیللگ خللا  میخللوای  وللا بلله چیلل  بیللاد       ج هلل  ویللره نیلللی

ورکیل   طمیلی  و    بلدوزم  چیل   صل حه  بله   هل  ملن  مییله  بامل   زنلد  سبوم قب دی

میبی بدنه ی مب  بلا   ارچله  ی سلبگ  رنل   بله  حلدی  جللوه  ایلی  چیل   نلواز  و خلا   

 که حتی دل  نویخواست از وصویر روی ص حه چی  بردارم   گرهته

نگللاه  بلله سللوت زنللد چرخیللد کلله بللا لبخنللد م نللی داری کلله بللرای اولللین بللار روی   

 لباش دیده بودم زل زد ووی

 !سبگ- چیوام و ب د یه نگاه سیر ووی چیوام آروم زمگمه کرد  

نویللدون  چقللدر خیللره بللودم بملل  وللا اینبلله زنللد صللداش رو صللا  کللرد و بللاز بلله    

 ص حه ی ل  وا  خیره شد و

سل ی  کلردم  ن لس  ببیل   و بلا  نگلاه  بله  وصلویر  روی ملانیتور   وا چیله  ش نظر- گ ت  

   کللن  جولع  رو خلودم  کللن   لرم  صلداش  کولی  حواسل   رو از طللرز نگلاه  و وُلن  خللا 

 قبللله ی نللی     نلله- ی  یلله  طللر  طللر  هوللین  للس- قمالیلله سللبگ هوللینق بللله     بللل-

و صللاح  اون چیللوای  کارگللاه اون از میخواسللت دللل  هقلل نویللدون  چلل  شللده بللود  

از کسلی  کله  جلوری  ولوش  چیلوام  نگلاه  و” سلبگ  “رو ادا  یموه ایلی خسلته هلرار کلن       

 رو هوللین ملن ق  لس  خل  -   همویللدم کلرد  کله  انگلار  اوللین  بللار بلود  رنل   چیلوام  رو

 و خیللی  ناگملانی  صل حه  ی لل   ولا   رو بسلت   و بلا  م لله  گ لت     قبلله - کلن    درست

و للل  وللا  رو جوللع کللردم و هقلل   _ببخیللید مللن امللروز خیلللی م للله دارم      

 میخواست  با م له از اون ا هرار کن   اونقدر هول شده بودم که حتی

مسللیر بیللرون رهللتن از کارگللاه رو گلل  کللرده بللودم  بللا دیللدن در خروجللی کللی   رو   

 برداشت  و با گ تن با اجازه
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 بلله  - ملددیان   خلانوم  - خواست  در بلرم کله صلداش بامل  شلد سلر جلام بایسلت           

  قمیلام  بلله      آهلا  - قه ارچل  بلازار  بلرم  میخلوام  کله  بلود  گ تله  - ک لا  - میاین  هردا-

 هللردا  باشلله-   منتظروللون  گلیللمر متللرو جلللوی صللب  نللی  و ه للت سللامت هللردا-

و یبلل  اینبلله یللدم دوم رو بللرای هللرار بللردارم بللاز هلل     دار خدانگلله میبینوتللون

 کللن  هللرار میخواسللت  مللن  بللود گرهتلله ام گریلله دیگلله مللددیان  خللانوم - صللداش     

 کیلل  بلله و  لل  بللا   گذاشللتین جللا رو وللون وللا  للل - بللله -   یذاشللتنو اون امللا

- یلدم ق می  یل   بایلد  چ لوری   کلردم  نگلاه  میلگ  روی ولا   لل   و دسلت   ولوی  خالی

 بلله نویتونسللت  و نویخواسللت للل  وللا  رو برداشللت و آروم بلله سللوت  اومللد   قببخیللید

دسللت  کیللیدم کلله بللا یلله مقاومللت کووللاه ول  از رو وللا  للل   کللن  نگللاه چیللواش

 هیمللی - چللی -     هللاوون گونلله- قبللله    ب- خوبلله  حللالتون- کللرد و آروم گ للت  

و حتللی نوونللدم کلله جللواب  رو  بللله حتوللا قخللداحاه         بللله- قمیبینوتللون هللردا 

یلله  بیللنومو یللا از  یللام کلله هومنللان خللواب بللود خللداحاهظی کللن   هللرار کللردم قآره  

بله  سلر  خیلابون  کله  رسلیدم  بلرای  اوللین   جورایی هرار کلردم  ولا  بتلون   ن لس  ببیل    

 واکسی دست وبون دادم  ووی ماشین با یاد خونه ی آیاجون و بقیه

امضللای خللانواده کلله احتوللاال وللا اون لحظلله رسللیده بللودن حللال  بمتللر شللد و سلل ی     

 کردم او ایام کارگاه رو به ک 

 96  اییگ هراموش کن ق

 نگللاه روم بلله رو اوایللک شللبیهبلله سللالن بگرگللی بللا  اروییللن بنللدی هللای شییلله ایللی  

  ن اه از بییتر شاید  میبن 
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وا اوایک شییه ایی ووی سالن بلود کله بله سلبک جلالبی کنلار هل  یلرار گرهتله بلودن           

  

به هوتلی کله بلرای هوراهلی ملن و ووضلی  یله سلری چیگهلا اوملده بلود نگلاه کلردم              

 که چیگی رو برام ووضی 

 هولله -   ماسللت هللای طلرا   سللالن گ للت  بمتللون کله  هوون للور این للام خلل  - یلداد   م

 کللار این للا هللا طللرا  ی هولله-   مگیللگم آره- هاسللت  طللرا  بللرای هللا اوایللک ایللن ی

 وللا  ن للاه جللای این للاق نلله کلله م لوملله -   میبنلله نگللاه  و  لل  بللا هوتللی میبللنن 

 میبنن  کار این ا ها طرا  از وا ن اه  هق  ی نی-   سبگه مقی  برور طرا 

 بمتللرین وونسللتن هلل   یللت ی دوره چنللد بللرای کلله هللایی طللرا  از وللا  ن للاههوتللی  

 باییبدن   ارا ه رو ها طر 

 سللاختوون وللویهوتلی    ک للا - طلرا  هللا ولوی یلله سلالن دیگلله ان کله این للا نیسلت       

 هضللا محللدودیت هللا طللرا  ووللوم حضللور بللرای این للا  نیسللت این للا  هروشللوونه دهتللر

 چنللد طللی حتللی  داره زیللادی هللای طللرا  سللبگ مقیلل  کلله بدونیللد کللن  هبللرداشللتی   

 بللله- جنللاب زنللد بللا دانیلل و هللا هلل  هوبللاری میبنللی    درخواسللت بلله گذشللته سللال

 کللار سللالن ایللن وللوی  این للا ب للد بلله ایللن از مللن ی نللی این اسللت  مللن جللای     امللاق

دوبللاره نگللاه مت  للب  بلله سللوت  برمیگللرده  ی نللی میخواسللتن  قنلله - میبللن  

یلللب  هیللرده مییلله  میبللردن  ب رسللتن  بلله جللایی کلله طللرا  هللای مللادی کللار

 بللرام ایللی ال للاده هللو  طللرز بلله ی نللی جایگللاهی کلله وللوی نگللارین داشللت  کلل  نبللود  

 آیللای و مللن کلله داریلل  جداگانلله اوللا  یلله مللا - انتظللار بللود امللا این للا      از بللاالور

 !میبنی  کار اون ا های طرا  سر رست منوان به رسولی
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بللی میلللی م یبللی بلله هوللراه دلیبسللتگی ووللایل  بللرای شللنیدن حرهللاش رو از بللین   

 نبود احترامی بی اگربرده  

مینلک  گلردش  بلا   حتوا بم  میگ ت  کله میللی بله شلنیدن ادامله ی حرهلاش نلدارم         

بنللدی بللا دونلله هللای مرواریللد ماننللد رنگللی چیگیلله کلله بیلله بلله ذو  دورنللی  بللر 

 خم  خیلی

 دوره داره کلله بللود میللخص کللامم اینبلله یللااز هلل  سللن و سللال هللاش  للی بللرد     

 طی میبنه اما به رو میانسالی

هیبل    لرش  بلا  لبلاس  هلرم  کله  مقن له  و ملانتو  و  شدم  ر انرژی و خلوش ذو  بلود    

نمنللدان  مللن  شلللوار سللرمه ای ویللره بلله هوللراه مقن لله هورنلل  لبللاس کلله بنللد

زرشللبی رنلل  لبلله اش دوختلله شللده بللود و و زا دو سللوت بلله جلللو میومللد و شللبیه 

 کروام روی

وی و مقرراوللی نیللون  میللده ق یبسلل  روی مقن لله  رسلل حسللابیگللردن بسللته مییللد  

 اش با لگوی مقی  سبگ که

روی لبللاس هللرم ووللوم کارمنللدها دیللده بللودم نیللون میللده امیرصللدرا حتللی ذره ایللی  

 برای سخت گیری ووی کار

 بخللاطر کلله -   دادم گللوش هوتللی حرهللای بللایی بلله و اومللدم خللودم بلله مللو  نیللده  

سابقه و صلمحیت  شلوا  ملا  بلا  یل ه میلورم بله ایلن نتی له رسلیدی  کله الزمله یله میلگ          

 اوایوون اضاهه بیه   دیگه به

و بللا لبخنللد بلله مللن نگللاه میبنلله مللن کلله نیوللی از حرهللاش رو بخللاطر ا  ینبلله داشللت  

 آنالیگش میبردم نینیده بودم
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نللام مووم نگللاه  کللردم  سلل ی کللردم وللو  رو وللوی زمللین خللودش بنللدازم وللا       

 اوللا  وللوی شللوا امللروز از ی نللی - قچللی  ی نللی- دوبللاره حللره  رو وبللرار کنلله    

بلا   . رسلولی  آیلای  و ملن  اولا   ولوی   میبنلین  شلروع  رو کلاروون  هلا  طلرا   سر رسلت 

 ممربللونی لبخنللد قوای للا - رل  دسللت خللودم نبللود نگللاه  میبللن   و  بللی کلله کنتلل

بلاورم  نوییله  و یله  جلورایی  وردیلد  داشلت  املا بلاالخره     قبلله  -   میلده  جلواب  و میگنه

هوتللی میللنب  رو کوللی  نللدارن  وصللویوتون ایللن بللا میللبلی زنللد آیللای - میخرسلل   

 جا به جلا  میبنله  و هوون لور  کله  بلا  چیلواش  میلوول  نظلارم  بله  کارمنلدها  کله  ولوی 

 چللی -   نیسللتن جریللان در اییللون- اوایللک هللای خودشللون میللوول بللودن میگلله  

 نیسللتن جریللان در اییللون گ للت  - هوتللی نگللاه  رو بلله سللوت مللن برمیگردونلله  

رسللولی  آیللای و مللن بلله رو هللا طللرا  مسللا   بلله مربللوط کارهللای کلله ویتلله خیلللی 

سخردن و اگر از نظلر  ملا  میلبلی  بلود  اون مویلع  اییلون  یلا  آیلای  مسل ود  بلرای  حل   

 بللودم هللا اوایللک دیللدن میللوول کلله مللن بلله نگللاهی لبخنللد بللا   مییللن مسللئله وارد

 . .. البتهق بله بله ها  -  قببینین  رو جدیدوون کار اوا  بری - میگه   و میبنه

بللا هوراهللی هوتللی از سللالن طللرا  هللا جللدا مییللی  و بلله راهللرو و سللا       لن انتظللار 

 برمیگردی  و به سوت اوا   یام

و امیرصللدرا میللری   نویدونسللت  وللا کللی یللراره یلللب  حتللی بللا نگدیللک شللدن بلله در    

 اوای  دیوونه بازی در بیاره  ق

بلا  وقله  ایلی  بله   با ایلن اوصلا  ملن طایلت چیل  ولوی چیل  شلدن باهلاش رو دارم          

در رو بلله روی اوللا   یللام وارد اوللا  مییلله و منللو هلل  بللا و للار  هللاش بلله داخلل  

 وارد اوللا  مییلل  و اوللا  بللگر  رو بلله روم رو از نظللر میگللذرون   دمللوم میبنلله
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 ن للره هللای بللگر  و یبسللره کلله بللرای نللور دادن بلله اوللایی کلله وقریبللا نللی  دایللره  

 طراحی شده به بمترین شب 

ان للام وظی لله میبللنن  اوللا   للر  نللور طبی للی خورشللیده و سلله میللگ وللوی اوللا  بلله    

 سببی چیده شدن که حتی ذره

ردیل   گیلاه  هلایی  کله  ولوی  هضلای  باریلک  با مله  ماننلد   ایی از نلور محلروم نولونن ق   

 کلرده  اکسلی ن  و نیلاط  از  لر  زیر  ن لره  بله  طلور  یلک  ردیل   کاشلته شلدن اولا  رو   

 شللوا مگلله- مگیللگم  جللان - قهوتللی  خللانوم امللاق مالیلله خیلللی- چ للوره -   بللود

 و مللن امللاق بللله - میبللن   کللار این للا آزماییللی صللورم بلله مللاه سلله مللن کلله نگ تللین

 سر رسللت منللوان بلله شللوا رو ماهلله سلله ی دوره ایللن گللرهتی  وصللوی  هوتللی خللانوم

 وللوی مللا  یلله بللا کلله برمیگللردم رسللولی سللوت بلله حضللور داشللته باشللین   طللرا  هللا

بلا  لبخنللد  ق مونلون - خلوبین  ق ملددیان  خلانوم  سلمم - قسلمم - قشلد  اولا   وارد دسلت  

 رو جدیللدوون کللار اوللا - بلله دیللوار وبیلله میللده و بلله مللن و خللان  هوتللی نگللاه میبنلله  

 ملن وای لا راضلی نبلودم کله یله یسلوتی از اولایتون          خوبله  خیللی ق بله - دارید  دوست

 بلللهق اوم - مییللین  شللریک کسللی بلله رو اوللایتون کلله بللاره اولللین- رو بلله مللن بللدین  

 هوله  میبلن   احسلاس   خوبله  خیللی  این لا  املا   داشلت   جداگانله  اولا   یله  نگلارین  وویق

رسللولی بلله    کلرد  ولقللی یلوم  ی نق لله یله  مییلله اینلو  و  کللنن هوبلاری  بللاه  میتلونن 

 بییللتر انلس  و راحتللی بلرای  خلل  -   میگنله  اولا   وللوی کوولاهی  چللر سلوتوون میلاد    

 بللا قکنیللد  انتخللاب خودوللون رو کللاروون میللگ کلله چ للوره جدیللد کللار محللی  بللا شللوا

 حسللابی انتخللاب  حلل  بخللاطر کلله حللالی در و کللردم نگللاه اوللا  میللگ وللا سلله بلله ذو 

 بلله سللو  میللاد و دسللت روی شللونه ام میللذاره   هوتللی وای للا -   بللود اومللده جللا حللال 

نگللاه  از بللین سلله میللگ طراحللی  داری  دوسللت رو میللگ کللدوم  خلل ق مگیللگم بللله-
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دیللد  اوللا  بلله میللگی کلله گوشلله ی اوللا  بللود و کللامم از  ن للره هللا بلله سلل   خیللابون

 اشللبالی  چلله نلله- نللداره  اشللبالی  سللت گوشلله کلله اونللی- داشللت کیللیده مییلله  

 ی گوشلله ای شییلله و بللگر  کوللد بلله و از ایللن بلله ب للد اون للا میللگ شواسللت     للسق

 هسللت کوللد وللوی داری الزم طراحللی بللرای ایللی وسللیله هللر -   میبنلله اشللاره اوللا 

 !کنی شروع رو کارم و برداری میتونی

 بله   ن لره  از کولی و هر کلس بله سلوت میلگ خلودش میلره  ملن   یلت میلگم میلرم            

 نگاه آمدها و رهت و خیابون

مثل      بلود  امیرصلدرا  منلو  هلای  یلدم  شلاهد  شلمر  ایلن   لی   سلال  شلی    ننمیبن   

هوین مابرهایی کله   لایین  ولوی  شلمر  رهلت  و املد  میبلردن  بیخبلر  از هوله  جلا  بلرای  

 نله  املا  بلود  آرزوهلا  جلگو  االن موی یلت  کله  ایلی  آینلده   بلودی   خودمون دنبلال  آینلده 

هوللین کلله برمیگللردم نگللاه  بلله چیللوای رسللولی    اهتللاد او للا  االن کلله صللوروی بلله

  للایین رو سللرش لبخنللدی میرسلله کلله نگللاه  میبللرد و بللا محلل  ومیللی نگللاهوون بللا

هوتللی سللرش رو از روی طللر  نیولله  هوتللی  خللانوم-   مییلله کللار میللوول و مینللدازه

حلره   رو  کاره ایی کله  حسلابی  میلوول   کلرده  بلنلد  میبنله  و بلا  لبخنلد  ازم میخلواد 

 ملا  ببلین  خل   - چیله   سلبگ  مقیل   ی برنامله  ی نلی  کلن    چیبلار  االن ملن - ادامه بدمق

 کلله  داریلل  زمسللتانه نواییللگاه ی جیللنواره زمسللتون اول و ایلل   للاییگ وللوی االن

خاصلی  نلیس   ی نلی  واسله  ولی   ملا  کله  هلد   بلگر   ولری  داره ایلن   خبلر  زیلاد  اون ا

 میللد بلله نگدیللکاه زمسللتانه  نواییللگ ب للد امللانواییللگاه زمسللتانه زیللاد مملل  نللیس  

بگرگتللرین و مملل   از یبللی کلله میوهتلله راه بلله بمللاره هللای  رهلله و نواییللگاه نللوروز

وللرین طراحللی هللای مللا بللرای اون جیللنواره سللت قچللون مللردم اکثللرا دنبللال مللو  

 کردن
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 از مللادیللگاین خونلله ان کلله مبلل  یبللی از مملل  وللری ِن گگینلله هللای هللر خونلله سللت    

 االن داری  بییتر نیرومون رو

برای نواییلگاه بملاره میلذاری  چلون امسلال بخلاطر سل   ریابلت خیللی شلدید بلین            

 بله  هلایی   مله   لچ  یله  کله  بخصلو  نواییلگاه  خیللی  مموله    مقی  سبگ و نگارین ایلن 

امسلال  بییلترین  هلروش  رو داشلته   گوشوون رسیده کله  انگلار  یلراره  هلر  برنلدی  کله 

- قبگیللره بلرای  دوره ی ب لد  و لداد   رهله  هلا  و نواینلدگی هلای بییلتری بمل  و لل      

 بللاالور داره روز هللر کلله دالری و هللا وحللری  وضلل یت بخللاطرق آره  هوتللی قجاللل  چلله

 واسلله ایللن امللا  للایین اومللده واردام یللدرمنویصللرهه   لللوازم واردام دیگلله میللره

وضلع  سلر   لا  بولونن  بمتلرین   ایلن  ولوی  وونسلتن  کله  داخل   های وولیدکننده از ب ضی

رای  رو بلله وجللود آورده  چللون ریابللت وقریبللا بلله وولیللد کننللده هللای داخلللی         شلل

محللدود شللده و ه للم کلله نگللارین و مقیلل  سللبگ دارن  ییللروی و ریابللت میبللنن و 

 و وحریولله ایللران کلله اونویللت- دووللا برنللد میمرخلله   بللازار چللوب ایللران دسللت ایللن

 و هللوش جللگو دیگلله اینللا - ین میللار گیللر رو اولیلله لللوازم چ للور  بللاال میللره داره دالر

 کارگاه با جریان  در من که اون ایی واق مس وده ممندس و زند ممندس درایت

 رو کارشللون کلله میللدن هوبللاری  ییللنماد کسللایی بللههللای ضلل ی  یللرارداد میبنللدن  

 مثم  بوده ورشبستگی به

 بلا  میبنله  هوبلاری  سلبگ  مقیل   بلا  کله  ایلی  نسلاجی  ی کارخونله  صلاح  آیای جولالی   

کاربلللد بخللاطر نبللود میللتری داشللته ورشبسللت مییللده کلله  امضللای کلللی وجللود

م للر  میبنلله اونللام از خداشللون  ممنللدس مسلل ود طللر   ییللنماد هوبللاری باهاشللون

 بوده یبول میبنن که  ارچه مبلی رو هق  به صورم انحصاری برای
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مقیلل  سللبگ کللار کللنن و دوبللاره چللر  نسللاجی رونلل  میگیللره قو کلللی مثللال دیگلله کلله 

 بخاطر مقی  سبگ دوباره

 چلله- سللر ا شللدن و یبللول کللردن بلله صللورم انحصللاری بللرای ایللن برنللد کللار کللنن    

 خللارر کللردن کللار بخللاطر احتوللاال کلله هسللت هلل  دیگلله چیللگای خیلللیق آره - قجاللل 

بله  سلوت  کولد  میلرم  کله  بلا  بمتلرین  وسلای    لر  شلده  و  قباشله  جالل   بلرام  کیور از

 و گوشللی صللدای بللا و برمیگللردم وسللای  مللورد نیللازم رو برمیللدارم و ویتللی بلله میللگم

 سلللمم -   میبلللن  وصللل  رو ووللاس  و میلللاد للللب  روی لبخنللدی  شلللیدا اسللل  دیللدن 

 شللرکتی  ک للاییق خللوب   مرسللی- چ للوری  وللوق مونللون  مگیللگم مسللم- چ للوری  

- قمگیللگم آره- نللداری  لبللاس نگ تللی مگلله خریللد  بللری  میللای کللی- قمگیللگم آره-

 شللرکت  سللت شللنبه  للنن هللردا-   ام شللرکت شلل  وللا کلله امللروز- بللری   امللروز

 ب لد  هلردا -   بلری   هلردا   باشله ملن    بلری    هلردا   بلازه  دو سلامت  ولا  هق  ها  ن ینبه

 میللای  اینللا  للنن سللامت  یللام و مللنن  کلل اسللتراحت خونلله بللرو شللرکت کللاری سللامت

 میبنلی   صلحبت  بمل   راجلع  هل   بلا  ب لدا  کلارم  سلر  االن ملن ق مگیگم باشه-   دنبالت

. 

 بابللا بللاش راحللت  کللرده گیللرش جللو اونللا کللاری سیسللت  اونللور رهتلله روز دوق اوووه -

 سامت جگو  برن حر  

خنللدم گرهتلله بللود از دسللت   امللا چللون اوللای  میللتر  بللود  کاریللت حسللاب مییلله  

شللیدا رو راضللی بلله ی للع ووللاس  اصللم بللرای صللحبت کللردن راحللت نبللودم  بللاالخره 

شللرکت بللرام حللس خللوبی  کللردم و بللا خللاموش کللردن گوشللی میللوول کللارم شللدم  

 امللا مییللد حللال  گیآشلل ت باملل  صللدرا امیللر حضللور بلله هبللر حتللی اینبلله بللاداشللت  

 . داشت  دوست 
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 هل    بلودم  بسلته  دل بمل   کله  کارگلاهی حس  بله شلرکت ملین هولون کارگلاه بلود        

 و  صاحب  به ه   خودش به

 به صلدای حرکلت مولار روی چلوب کله بلا حرکلت دسلت صلدرا بله صلدا در میوملد              

ووللاس رو ی للع میبللن  و بللا  قاومللدم-   منتظللری  ماشللین وللوی مللا   للایین بیللا-

 برگردونللدن گوشللی وللوی کللی   از خونلله بیللرون میللرم و خللودم رو بللا آسانسللور بلله 

البللی میرسللون    یللام و شللیدا وللوی ماشللین جلللوی در سللاختوون منتظللرم بللودن و بللا 

 شلروع  شلب نت  بلا  و میبنله  نگلاه  بمل   آینله  از  یلام    میبلنن  سوار شلدن  ملن  حرکلت 

 خللوبین  شللوا  ماملل  مللدیر جنللاب نللونمو - ممنللدس  خللانوم چ للوری-   میبنلله

 هل   ملن  نباشله   خلوب  چلرا  اییلون   مگیلگم  آره - ه  میلد  جلواب   یلام  جلای  بله  شیدا

 زنلده  گ لت  مییله   بگیلرم  ندیلده  رو آلولا  دسلت  از روزه چنلد  ایلن  وبلونی  خونله  اگر

 . ام

للل  آلوللایی کلله کنللارم روی صللندلی کللود  نیسللته رو آروم میبیلل  و دللل  ضلل     

 میره برای چیوای درشت

یللام از آینلله نگللاهی بملل  مینللدازه   کللردی  اذیللت  خاللله میلل  آره- میللبی رنگلل   

 جللا بمللت خودشللون اوللا  وللوی  دادن حللال بمللت خیلللی هوتللی و رسللولی شللنیدم -  

 میخنللده و میگنلله شللی ونی چیللوک آینلله وللوی از   میرسلله زود چقللدر خبللرا-   دادن

 ووضللی  خنللده بللا کلله میبللن  نگللاه  چخللی چلل  قلللدنب خللوب رو کارشللون کم للام-  

 م لوملله کللاممی کللردم قهوتللی و رسللولی باهللام میللورم کللرده بللودن  شللوخ -   میللده

 ووییللر یلله بللرای ایللی حرهلله طللرا  بلله وای للا  ان زده ذو  اومللدی وللو اینبلله از چقللدر

 داریلل  یسللخت کللار  میترسلل  هلل  دارم ذو  هلل  جللورایی یلله -   داشللتی  نیللاز اساسللی

گللران نبللاش اگللر خسللته شللدی ن  بلللدن رو کارشللون هلل  رسللولی و هوتللی امللاق آره -  
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 -   هسلتن  هلا  بمتلرین  از دو هلر   بگیلری  کولک  ازشلون  یا دهنلت ی ل  کلرد میتلونی    

 !آ آدم  من  نبنین  صحبت کار راج  اینقدر مییه  بیرون اومدی  روز یهق اه

 مونللدی کلله هلل  حللاال یللا  خونلله نویوونللدی مللدر  ایللن بللا کلله بللودی آدم اگللر وللو -

 وک به  یامک وا چمار یه خونه

بللا خنللده واسلل  بللراش    کللن  زنللدگی میخللوام  نللدارم دوسللت  نویخللوام - برسللون  

 هوله - بخلری   میخلوای  چلی  حلاال  باشله - سلر  وبلون  میلدم  و بحل   رو ملو   میبلن    

 وللا دو و م لسللی لبللاس دسللت یلله و بیرونللی لبللاس دسللت یلله آره - چللی  هولله- قچللی

 میخللوام- خبللره  چلله-   بیرونللی مللادی هلل  یبللی م لسللی یبللیسللت کیلل  و ک لل   

 ووجلله بللی سللممتی  بلله کللی مروسللی-      آ داریلل  مروسللی مللثم  درمللانی خریللد بللرم

 : میبنه ریگی برنامه  یام به رو من سوال به

 میللری  ب للدی  بگیللری  وحویلل  رو نبللام مللانتوی کلله هروشللگاهه اون بللرو اول  یللام -

 کوی و    با  گردی  اساژ

  یللام  دیگلله شللرکت هللرم لبللاس- مللن  مللانتوی- بلله سللوت صللندلی اونللا خلل  مییلل   

 بللا  یللام ق یللام  دادی سلل ارشق ملله-   آمللادس لباسللت  بللود داده سلل ارش بللرام

 : میده جواب سرش دادن وبون

 میللدوزه اون للا هلل  رو کارمنللدا لباسللای میبنلله رکللا باهللامون هسللت وولیللدی یلله -

 ده داشت نیازیآما رو وو سایگ 

ولا  رسلیدن  بله  وولیلدی     داشلت   هلر   بقیله  بلا  بلود  سخت   خوب چقدر - نبود بدوزه  

مللورد نظللر و گللرهتن لبللاس هللرم مللن بللا آلوللا بللازی کللردم و ب للد گللرهتن لبللاس بلله 

 بلود  هلا  سلاختوون  و بیلرون  بله  نگلاه   قمیلری   میگ لت  شلیدا  کله  و لاری  مرکگ سوت
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 شلرکت   سلوت  میلری   داریل     یلام ق مله - گیر مییل     لاهل  آشلنا  مسلیر  دیلدن  بلا  که

 شلرکت  کله  برجلی - قدیگله  ملال  نیبلا  میلری   آره-   میلده  جلواب   یلام  جای به چییدا

 و للاری یسللوت میللری  ولللیق آره-   میللده ووضللی  م یللد و مختصللر  یللام ووشلله 

 هلل  خریللد مرکللگ ی نللی  جاللل  چلله-   برجلله اداری سللاختوون وللوی مللا شللرکت 

بللا  للار  کللردن ماشللین وللوی  قاس دیگلله ی زاویلله یلله وللوی امللاق آره- هوون اسللت 

 بلله بللرر هللای چللرا  و شللده  للروب وقریبللا ارکینلل  بلله سللوت سللاختوون میللری   

 یلام  آلوللا رو وللوی بوللل  میگیلره  بللا هلل  بلله سللوت    میبنلله اضللاهه ابمللت  و زیبلایی 

 میگنلله آهنلل  بللرر رودیو کلله  یرمللردی ویلللون بلنللد صللدایدر ورودی میللری   

بله  چنلد  بلار  دسلت  وبلون     ریصلیدن  بله  کنله  شلروع   یلام  بول   ووی آلوا مییه بام 

 دادن وللوی بولل   یللام راضللی نوییلله و بللا لللن  یللام رو م بللور میبنلله کلله روی زمللین

بللذارو  و بللدون ووجلله بلله شلللو ی جو یللت وللوی مللال  بمگانلله ای دور خللودش 

 . وع به ریص میبنهشر دستاش میمرخه و با وبون دادن

جو یت زیادی نگلاه  میبلنن و ملن دلل  ضل   میلره بلرای موهلایی لخلت میلبی           

 رنگ  که به زور وا روی

ب لد  چنلد  دییقله  ریصلیدن   یلام   لولی  ولوی  کیل   جللوی   یرملرد   شونه هاش میرسه  

الولا  کولی  نل   نل   میبنله  املا   یلام  کله   میگاره و دوباره آلولا  رو ولوی  بولل   میگیلره   

 و میبنلله انگللار بمتللر از شللیدا بلنللده آلوللا رو آروم کنلله خیلللی زود حواسلل  رو  للرم  

نگللاه  بللین موللازه هللای بللگر  و شللیک    مییللی  وارد بللگر  و ایللی شییلله در از

 یلام  بلرای  اینبله   میمرخه و هوراه شلیدا  بله  ایلن  مولازه  و اون مولازه  کیلیده  مییل    

راحت ور خرید کنی  کلارم  رو بله  شلیدا  میلده  و خلودش بلا گ لتن اینبله آلولا رو بله       

نگللاه  بلله روسللری بللگر  میللبی بللا    مییلله دور ازمللون میبللره هللا بملله اوللا  بللازی
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 و میبنلله طللر  هللای سلل ید شیداسللت کلله بللا وسللواس وللوی آینلله خللودش رو برانللداز

- قبللده نظللر خللو     وا - داره  هریللی چلله- خوبلله  نایلل نبللام  -   میمرخلله سللوت  بلله

ی نظر بدم   لنن ولا رو سلری یبللی رو نظلر گرهتلی و گ لت  خیللی ییلنگه املا           چ واسه

 نظللر چللی واسلله خودولله ی سلللیقه بلله ویتللی- قننیسللت دللل  بلله خللو - گذاشللتی کنللارق

 خیلللیق آره- خوبلله  ایللن حللاالق نبللام شللدی حوصللله بللی چقللدر  وای- میخللوای  منللو

بلگر  مولازه برانلداز میبنله      ی آینله  ولوی  رو خلودش  دیگله  بلار  یله  قمیاد صوروت به

و منللو و دختللر    میبللرم رو یرمللگه و آبللی اون مللن  للس- و رو بلله هروشللنده میگلله   

هروشنده که از دسلت  شلیدا  بله  سلتوه  اوملده  هقل   بله  هل   نگلاه  میبنلی    بمخلره  ب لد  

روسللری هروشللی بیللرون میللای  امللا هنللوز یللدم دوم رو بللر نداشللت  کلله  نللی  سللامت از

 خوبلله  یرمللگه اون - ووسلل  شللیدا کیللیده مییلل  و بلله سللوت مللانتو هروشللی میللری   

 نیللاد  چیلل  بلله وزنللت اضللاهه کردنللت کلل  وزن وللا کلله بخللری چللی یلله نویگللی مگلله-

    میلدم  ادامله  و میلده  وبلون  آره ی نیلونه  بله  سلری  آویلگون  ی لوچله  و لل   با شیدا

ه رو  للرو کللن ببللین  لل کللاربنی مللانتو اون بللرو  خریللدی یرمللگ آبللی کلله رو روسللریت-

 و مدل  باید خیلی خوب روی ونت بیینهق بمت میاد قبخاطر دوخت

با ه  به موازه میری  و بلا ومدیلد هلای ملن ب لد اینبله یله دور دیگله وولوم طبقله هلا            

 رو میمرخه به هوون مانتو

 . ن مانتویی که من بم  نیون دادم رو میخرههروشی برمیگردی  و هوو

ی د اینبله بله خریلد دوولا شللوار جلین رضلایت میلده دنبلال سلت هلای کیل  ک ل               

 مد نظرش چند بار دیگه باال و
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 کلل ق رهللت در دسللت  شللیدا -  للایین میللری  کلله بللاز هلل  نا اهلل  دسللت  رو میبیلله   

 یلت  سلرش     ببلین  اینلو  بیلا  نبلام ق وایلی - میبیلی   اونلور  و اینلور  هلی  مگله  ونبون 

وارد موازه میی  که  لر  از لباسلای  م لسلی بمگانله اس  ولا  یله بنلد صلوروی کله بلا         

 چقللدر- هللای  لل    للی دامللن داشللت رو برمیللداره و بللا ذو  نگللاه میبنلله   کلللی وللور

 نازه!

 اومللده خوشللت ایللن از چللونق رشللده سللن وللوی آلوللا  شللیدا امللا خوشللگله خیلللی آره -

 دیگه ها شی   نن  خرن اینو

شلیدا  کله   کله بیله هوله جلا  وشلید        نیسلت  جلوری کوچیب  مییله قایلن  م لسلیه     

 نله  - انگار نگلین  هلای  بلرا   لبلاس  محسلورش  کلرده  و بلی  ووجله  بمل   جلواب  میلده   

 کلله نویبنلله رشللد اونقللدر کلله دیگلله مللاه دو ایللن وللوی اس دیگلله مللاه دو واسللهق بابللا

 داملن    ل  ق نبلام  وایلی بله  ایلن  خوشلگلی   یلدا  نبلردم    جلا  هلیچ  آخله   نیه اندازش

حلر   رو ی لع  میبنله  و رو میبنلله       چله  دیگلله ملاه  دوق خوشلگله ق اوهلوم -   ببلین  رو

 دختللرم - بلله هروشللنده ایللی کلله از بللدو ورود کنللار هللر رگللال هوراهیوللون کللرده  

 لبخنللد ابلل هروشللنده مییلله  سللایگش ایللن  دوسالیلله  نللی  و سللال یللک وقریبللا

ختلر لبخنلدی میگنله و بلا نگلاهی بله       د قوو ولیله - وو لول   یلا  ال لره -   میبنه نگاهوون

 : شیدا میگه

 کله  شلوا  املا   سلت  انلدازه  سلال  سله  ولا  لبلاس  ایلن  بلله   مامانیه مث  حتواق مگیلللگم -

 این وو وله دختروون میگین

 . اندازش مییه
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اخلل  هللای شللیدا وللوی هلل  میللره و لبللاس   رو مصللبی روی رگللال میللگاره و از موللازه  

 بیرون میره  خنده ام رو به

زور جوع میبلن  ولا بله ییاهله ی اخولالوی شلیدا کله از مولازه بیلرون رهتله و چملره ی            

 ویللبری للل  زیللر و آروم   خنلده  زیللر نللگن  بلنللد شلیدا  رهتللار مت  ل  دختللر بخللاطر 

-   مییلله من  للر رممیگیلل یللرار کنللارش هوینبلله و میللرم شللیدا سللوت بلله و میبللن 

 مللدس دیلل  ولله شللبیهی خوشللگله  خیللل کللرده هبللرق سللوخته سللیاه میوللون ی دختللره

 . .. خانوم انتر   لو ه

ووللوم مقللاومت  رو جوللع میبللن  کلله وللوی سللالن و بللین اون هولله آدم یمقملله نللگن      

 انواع و میگنه  ر کلی شیدا 

ایسللام القللاب رو نثللار دختللر هروشللنده میبنلله وللا اینبلله  بللاالخره جلللوی اوللا  بللگر  

 شییه ایی ایستاد  با و   

به اوا  نگاه کلردم کله آلولا رو حلین بلاال و  لایین  ریلدن ولوی ولو  هلا دیلدم   یلام             

 ه  با دیدنوون دست وبون

 جللواب هلل  وللوی اخوللای هوللون بللا شللیدا کللردین  خریللد- داد و بلله سللوتوون اومللد  

 یللام نگللاه مویقللی بلله چمللره ی شللیدا مینللدازه و از چمللره  قنلله-   میللده رو شللوهرش

 - چیگایللی رو می مولله   شللیدایی کلله بللراش مللین یلله کتللاب خونللده شللده سللت یلله  

 بلله  نمللونی بولل  بللا و مقدملله بللی شللیدا اهتللاده  او للایی مگیللگم  خللوبی شللیداجان 

 مرول   رو شلیدا  شلال  و میبلره  جللو  دسلت   یلام  چلای    ملن ق  یلام  -   میبنله  نگلاه   یام

 یلللام بلللا    ِم میولللون  بیلللری ِم زش ی دختلللره اون - گ تللله  کلللی  نللله-   نلللهمیب
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 ایللن ک للاس کللو - لبخنللدی کلله سلل ی داره زیللاد نوایللان نیلله نگللاه  میبنلله  

 : میده ادامه من به رو چیوبی با و قبیریخت  میوون

 ی نللی میگلله اینللو دختللری راجلل  شللیدا ویتللی م وللوالق ک اسللت بگللو خللدا وللورو -

 که داره اینو صمحیت ر ط

 . دختر شایسته سال انتخاب بیه

و صللدای جیلل  صللد در صللدی شللیدایی کلله از مصللبانیت سللر  شللده رو بللا گذاشللتن    

 چماروا انگیت روی دهن 

 چیللوای ق بخیللیدق ببخیللید- وللوی گلللو خ لله میبنلله و بللا لبخنللد بملل  نگللاه میبنلله   

 هسللتی  موللومی هضللای وللوی یللگممگ -   بللده اداملله میبنلله م بللورش شللیدا مصللبی

و آروم دسللت  رو از روی دهللن  د سللرم جیلل  بللگن   ب لل ماشللین وللوی بللری  بللذار 

مالیللدن  شللیدا برداشللت و جللای مونللده ی رژ شللیدا روی دسللتاش رو بللا چنللد بللار

انگیلتاش  بله  هل    لا   میبنلله بلا  لبخنلدی  کله  مییله  بلله میل   ولوی  چیلواش  یسلل  

  للای خللون  کللرده  ناراحللت رو دللل  مگیللگ کللی-   میبنلله خللورد بلله شللیدا نگللاه

و دسللت دور شللونه ی شللیدا مینللدازه و شللیدا هلل  بللا کوللال میلل  سللر روی      خودشلله

ب لد  چنلد     میبلنن  نگلاه  بلازی  میلوول  آلولای  ش شونه ی  یلام میلذاره و دوولایی بله    

دییقله  کلله شللیدا بله  وضللو  آروم شللده  یلام  آلوللا رو از اوللا  بلازی  بیللرون میللاره و بللا 

زیلر رویلی چیلو  رو     ملانتوی  اینبله  ولا  میگلردی   هلا  مولازه  از دیگله  ه  ولو ی چنلدوا 

 میگیره .

یسللوت زیللری مللانتو میللبی بللود و یسللوت رویللی بلله رنلل  خردلللی بللا مللدل زیبللایی  

 روی کار  وشیده شده بود ق
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بللرش هللای طللر  دار دور یقلله ی لبللاس باملل  مییللد رنلل  میللبی لبللاس زیللر بلله    

 و میبنله  جلا  بله  جلا  بولل   ولوی  رو آلولا  میبینله  رو ام یلره خ نگلاه  کله   یام چی  بیاد  

 باهلاش  هل   شلیدا    کلن   لرو  بلرو  اوملده  خوشلت  اگلر -   مییله  نگدیلک  شلیدا  ملن  به

بللا صللرار  خوشللگله بللرو بخللوشق خیلللی اوهللوم-   میبنلله اصللرار مللن بلله رو و مواهقللت

بممللا وارد مییللی  و بللا گللرهتن مللانتو بللا سللایگ خللودم بلله اوللا   للرو میللرم و لبللاس رو 

 میخوش   دوخت

لباس اونقدر روی گلودی کولر خلوب مییلینه کله بامل  مییله کولرم باریلک ولر بله            

 نظر برسه  هنوز خودم رو

خللوب برانللداز نبللردم کلله اصللرار هللای مللداوم شللیدا باملل  مییلله در اوایللک  للرو رو  

  هلد  هروشلنده  و  یلام  و شلیدا  ی خیلره  نگلاه  زیلر  سلبوم  باز کن  و ب لد چنلد رانیله   

 دوختله  ولو  واسله  انگلار ق شلدی  ملاه  نبلام  وای-   بگیلرم  یلرار  هاشلون  وحسلین  شلیک

مللرد    میللاد بمللت  ییللنگه خیلللی -   میبنلله واییللد و میگنلله لبخنللد هلل   یللام   شللده

جوون هروشلنده  نگلاه ی بله سلر ولا  لام میبنله کله م لذب  میبنله و بلا حلر  ب لدش            

 اس م رکلله ونتللون وللویهروشللنده   آب بیلل  از خ الللتق دللل  میخللواد جلللوی  یللام 

 . نیسته کوروون گودی و ها سینه روی خوب خیلی 

نگللاه ناگمللانی و مصللبانی  یللام باملل  مییلله مللرد شللرای  رو در  کنلله و بللا نیوملله    

 لبخندی ازمون دور بیه اما

 بریلد  شلوا واریری ووی بلاز شلدن اخولای  یلام نلداره و بلا گ لت       ” ملن حسلاب میبلن      

 “وقریبا ما رو بیرون میبنه
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و بللا هوللون اخلل  هللا از جلللوی در کنللار میللره  نویخللوام میللبلی  للی  بیللاد  للس بللا    

ب لد  چنلد  دییقله   یلام  بلا  هولون   مولازه  بیلرون  میلری     مو  کردن لباسل  سلریع از  

اخلل  هللا از موللازه بیللرون میللاد و  اکللت رو بلله دسللت  میللده و آروم  ” مبللار  باشلله “ 

ایلی  زمگمله  میبنله    زیللر لل   ویلبری  میبلن    اخوللا و سلبوو   نیلون  میلده  چیللگی 

خلانواده  کلوچیبی  کله  کنلار  شلیدا  و  داشلت   بله  مییله  گلرم  دلل  ووی سرش میگلذره   

 و اون ختللر کوچولللوی د مللن میبنلله هبللر هنللوزم انگللار کلله کلله  یللامی یللام دارم  

اخوللای وللوی هلل   یللام از حللر  مللرد هروشللنده دللل  رو میلرزونلله  دللل     شللیدام

 اون حسللاس و  یروللی مللرد یللاد از  صللدرا میلللرزه بلله یللاد خللاطره ی مللن از امیللر

بلا  صلدای  شلیدا  بله  خلودم  میلام  و چنلد  یلدمی  کله  ازشلون  مقل     یلام  - قمن روزهای

  یللت شللیدا نگللاه مسللیر  یللام  ایسللت  مونللدم رو سللریع طللی میبللن  و کنارشللون مللی

 رو م لسللی لبللاس اون - گم مگیلل جللان -   میللده جللواب و میبنلله دنبللال رو ویتللرین

 بخوشللی  بللری میخللوای  مگیللگم ییللنگه -   خاکسللتریه هوللون  ویتللرین  یللت نگللاه

 نظللرم بلله - شللیدا بللدن اینبلله از لبللاس چیلل  بللرداره  وگللین جللواب میللده  

 مگیلگ  مادیله  چیلگ  یله  ولو  سلایگ -  یلام  آروم لبخنلد  میگنله    دازمه  سلایگ منلو داره   ان

حتلی  بلر   چیلوای  خوشلحال  شلیدا  کله  بلا  هولین  یله  جولله  ی  قداره کله  مسللوه   دل 

طللرز بمگانلله ایللی دللل  حضللور   یللام حللس  للرواز گرهتلله حللال  رو جللا نویللاره و بلله

 امیرصدرا رو میخواد  هوون ور که شیدا و  یام شونه به شونه ی ه  یدم

 نگلاه  بله  اسل  حو  باشله  ملن  بله  خلودم  از بییلتر  حواسل   ولا  باشله میگنن اون  باشه  

 و باشه اطراهوون ها آدم

 نگللاه بلله گللاهی بللا اخلل  و سللبوو  بملل  ب موونلله شللال  بللی  از حللد مقلل  رهتلله       

 کلله وللو خلل - قونگولله خللرده یلله - ق وشللیده رو لبللاس کللی ن مویللدم حتللی کلله میبللن 
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 مگیللگ مییلله درسللت هلل  ونگللی  خللرده یلله ایللن مویللع اون وللا  باشللگاه میللری داری

شللیدا از ذو  امریلل   للای     مگیللگم مالیلله-  یللام  هسللت برازنللده شللگله خو-   دللل 

 جللاری بگللن مموونللا ووللوم میخللوام- میخنللده و بلله دامللن لباسلل  نگللاه میبنلله  

یخنللده و مللن بللا و  لل  بلله  یللام نگللاه    م  یللام   بللود بمتللر مللروس خللود از مللروس

 مییلله جللا بلله جللا کوللی ام یلل میبنلله  ازدوار داره  یوللان  کوچیبللت داداش - میبللن   

 هنللوز کلله  یوللان  بابللا نلله -   بللرداره سللرش  یللت مللانبن سللر از دسللت آلوللا وللا

شلیدا  زاویله  اش  میگله   چلی  شلیدا   لس  - چیله   واسله  زنل    میلده  شیر بوی دهن 

میبنله ولا بمتلر خلودش رو ولوی آینله ببینله و بله جلای  یلام بله سلوال  جلواب               رو مو 

 از  ریسللا اون هللامیمی چیلل  میخللوامق مللیگ  رو صللدرا میللرا مروسللی  شللیدا میللده  

ن للس کیللیدن یللادم میللره  سللرامیک هللای کلل  سللالن از    بیللاد در اهتللاده هیلل  دمللا 

ر سللرم شللذوع بلله چرخیللد دو زیللر  اهللام کیللیده مییللن و سللق  و لوسللترهای موللازه

گلللوم وللوی آنللی خیللک مییلله و احسللاس میبللن  بگایللی بللرای یللورم دادن  میبللنن  

شللیدا لبلله ی دامللن  صللدرا  امیللر مروسللی - وللوی دهللن  نوونللده و زمگملله میبللن   

 دیگلله ملاه  دو کلله بلودم  گ للت آره - بلنلد  لبلاس  رو کوللی میمرخونله  و بیخیللال میگله   

 اهللای لللرزون  رو روی زمللین محبلل  میبللن   چلل   سللاس   ری و امیرصللدرا مروسللی

بوونلله  نبنلله انتظللار  شللده  نبنلله انتظللار داشللت  امیللر صللدرا وللا آخللر موللر م للرد

از مولازه  بیلرون  میلام  و بله  سلتون  ولوی   داشت  دیگه کسلی  رو دوسلت  نداشلته  باشله  

 دیگه که صدرایی امیر به  ست گذشته به نگاه سالن وبیه میدم  

 بلله  ببیلل  ن للس نویگذاشللت کلله ازدواجللی بللهحلل  نداشللت  دوسللت  داشللته باشلل    

 نگدیب  نباید میگ ت که و مدی

 . بی  و یلبی که هیمبدوم از این حر  ها رو نوی موید
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 یلله بللا هقلل  شللیدا درمللانی خریللد ی  روسلله ووللومهیمللی از محللی  اطللراه  نوللی مو   

 . رهته هوا به و شده دود خبر

 رو کسللی محبللت دللل  مللناالن اگللر کلل  دنیللا رو بملل  بللدن مللن حللال  خللوب نوییلله   

 آراملل  حللال  خللوب نیسللت امللا بلله طللرز م یبللی آروملل ق      بخللواد نبایللد کلله میخللواد

بلا  ضلربه  ایلی  کله  بمل   وارد مییله   اکلت   قآسلوانی  بمیلی  نلگول  از ب لد قمث  یه شمر  

یوهتله و بله خلودم    م لباس از بلین  انگیلتای  دسلت  بلی  جلون  و بلی  حلس  ام روی زملین 

  گرهتلله رو چیللوام اینقللدر دختللر  ک للایی -   میبنلله نگللاه  و  لل  بللا شللیدامیللام  

 هولله ایللن کلله گرهتلله رو چیللوت اینقللدر  روم بلله رو شلللوار کللت اون- چللی -

 نینیدی  کردم صدام

خلل  مییلل  و لبللاس  اکللت لباسللی کلله از دسللت  اهتللاده رو بللر میللدارم و سلل ی میبللن   

 لبخند بگن  و حتی بدونه اینبه

- دون  کت و شلواری کله شلیدا هبلر کلرده نگلاه میبلردم چله شلبلیه جلواب میلدم            

 دلتللنگ  میبللردی  وصللورش سللامان وللن وللوی داشللتی آخللی -   شللیبه خیلللی

   میللدم وبللون سللر هقلل  و میللدم  للایین زور بلله ام نداشللته بللگا  بللا رو بوضلل  شللدی 

 خیللی  املروز  ملن  دختلرا   - بحل  ادامله نلده      ایلن  بله  شلیدا  مییله  بامل    یام صدای

 مللواهقین  گیللنوه حسللابی ناال و گذاشللت  نصلل ه شللرکت وللوی رو ناهللارم داشللت  کللار

 یلام  بله  ملن  نگلاه  میبنله   قگیلنوه  ملن   آره-   میبنله  مواهقلت  سلریع  شیدا شام  بری 

چللرا اینقللدر میخللوان حللر  بللگن   حتوللا بایللد بولل   بابللا  دختللر میگللی چللی وللو -  

 ام  مونومه صدام میخص بیه وا ب مون چ ور درگیر یه می 
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با آرومترین حالت موبنله ” بلری   “رو زمگمله میبلن  و بله سلوت  لله بریلی هلایی کله         

 به سالن طبقه  ایین میرن

 آخللرین مللیگ ق نبللام  میگنللی گللین چللرا- حرکللت میبللن  کلله  یللام صللدام میبنلله    

 !بری  هیمی ها - وو ک ا داری میری   رستورانه خرید مرکگ ی طبقه

بللا هوراهللی  یللام بلله سللالن رسللتوران میللری  و بللا  ییللنماد   مللن یسللوت هضللای آزاد 

 میینی   به هوای نمندان سرد

 للاییگ احتیللار دارم   یللام کللت  رو دور شللونه ی آلوللا کلله روی صللندلی کللود          

بلله نوللای جلللوی   قمییللینه شللیدا کنللار  مللن روی نیسللته میللذاره و خللودش رو بلله  

چیللوام نگللاه میبللن  کلله از روی بلنللدی بللرر کلللی چللرا  شللبیه نق لله هللای نللورانی    

جللواب  یللام بللرای    میدرخیللن شلل  وللاریبی وللوی سللتاره مثلل  کوچیللک بللگر  و

اینبلله چللی میخللورم رو بللا اینبلله” هرچللی خللودم و شللیدا میخللورین بللرای مللن  

وا هق  این گ لت  و گلو  ادامله   یلدا  نبنله  دلل  ولا ملرز ورکیلدن گرهتله        بگیرین “میدم

 بگن ق و حتی نویتون  در موردش با کسی حر 

 موهللای از ایللی دسللته بللادشللیدا بخللاطر کن بللا وی در حللال ور رهللتن بللا گوشللیوه    

 ووی رو شال  از اومده بیرون

صللورو  میگنلله و مللن هقلل  میخللوام اون هللوای نیولله سللرد  للاییگی حللال یللل  ملتمللب   

 یللام بلله میللگ برمیگللرده و بللا لبخنللد نسللبت بلله       محللالی رو بمتللر کنلله قو چلله انتظللار

صللحبت ر شللروع  هضللولی شللیدا وللوی گوشللی  سللر وبللون میللده و رو بلله مللن بللاز هلل 

 طلر  -   بلده  ووضلی   ولر  واضل   میخلوام  ازش گلنگ   نگلاه  بلا  چیله   برناملت - میبنه  

 . ه چندوا طر  بگن بمار نواییگاه برای میخوام اماق نه- داری  نظر مد خاصی
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 اهلل طللرا  بللایی بلله بسللخار رو زمسللتونه نواییللگاه کللارای  خوبیلله هبللرق اوهللوم -

   وره مم  خیلی بماره نواییگاه 

 بللرای مللالی هللای موی یللت یلله بمللاره نواییللگاه وللویاهویللت  از هللر نظللر بییللتره   

 لی   میلاد  کله  اصلم  دوسلت  نلدارم  ولوی  ریابلت  بلا  نگلارین   داره ایران ووی بار اولین

   بللگنی  نگلارین  دسللت از رو مقل   بولونی    خیلللی مموله  کلله بتلونی   ایلن  بللر  برنلده 

ز چنللد وللا کیللور دمللوم شللدن کلله از     ا نواینللده و للداد یلله - مگلله  خبللره چلله-

 هللای یللرارداد سللری یلله یللراره میللاد بللوش کلله این للورنواییللگاه هللا بازدیللد کللنن   

 بللی      باشلله اونللا داد یللرار طللر  بتونلله کلله برنللدی اون و بیلله بسللته هلل  صللادراوی

 جلللوره هلللیچ وق دییقلللا-  رولللا   سلللبوی-   میبلللن  وبوویللل  رو اش جولللله میللل 

 جدیلد  هلای  شل به  بله - ی کله حل  ماسلت نسلی  نگلارین بیله        سلبوی  ایلن  نویخوای 

 داره بللازارش خداروشللبر کلله زدیلل  شلل به هللا شللمر از خیلللی وللوی - کللردین  هبللر

جدیللد رو هلل  هللر چنللد مللاه در میللون یلله  هللای شلل به هبللر و مییلله وللر دا  روز هللر

باشله  موللی   چندوایی رو ولوی  ب ضلی  شلمرها  کله  احتولال  میلدی   بلازار  خلوبی  داشلته 

  ییللنماد امیرصللدرا بلله بللاری چنللدق آره -   ایرانلله از خللارر شلل به منظللورم- میبنللی   

 هنللوز میگلله   نیسللت ریسللبی و کللار چنللین مناسلل  هنللوز شللرای  میگلله امللا دادم

دسللتای میللت شللده ام زیللر میللگ هللیچ    داره هلل  حلل  البتلله  نللداری  رو ووانللایی 

هلگار  ولوی   واریری روی بمبود حلال   نلداره   هرچلی  میخلوام هلرار کلن  بحل  مثل  یله      

 نویخللوام کلله امیرصللدرایی   مییلله خللت  امیرصللدرا بللهمسللخره کلله بلله دیللوار میرسلله  

بلا  آوردن  لذا  حواسل    بله  امیلر  صلدرایی  کله  نبایلد  بمل   هبلر  کلن             کلن   هبر

 مییلن  دیلده  نلورانی  هلای  نق له  صلورم  بله  کله  دور هلای  چلرا   نلور رو  رم میبن   

 کلن   دور کلرر  بلام  هلای  شل   خلاطرام  از رو ذهلن   بتلون   کله  شلرطی  به امایینگن  
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شیدا سی  زمینی ایلی  ولوی  سلس  میگنله  و بله  دسلت  آلولا  میلده  کله  از ذو  گلرهتن    

هللاش صللندلی رو حرکللت میللده  وبیلله ایللی از مللر   ظللر  سللی  زمینللی بللا وبللون

کلله بللا چیللوایی کلله  سللوخاری ام رو وللوی دهللن  میللگارم و بلله  یللام نگللاه میبللن 

نللوری صلل حه ی گوشللی  کلله کنللار  میدرخیللن خیللره بلله شللیدا و آلوللا چیلل  دوختلله  

خبللر از  دسللت شللیدا روی میللگ مونللده ووجلله ام رو جللل  میبنلله و ب للد صللدای زنلل 

 وواس میده  

شللیدا گوشللی رو از روی میللگ بلنللد میبنلله و بللرای چنللد رانیلله    نگللاه  روی صلل حه 

 می مونه و ب د با لبخند سر

ایلن  حلرکت   بییلتر  مت  لب   میبنله  قکسلایی  کله  موبلن   باال میلاره و نگلاه  میبنله     

خ لی  کله  چمارسلال  خلاموش   بود باهلام  وولاس  بگیلرن  کنلارم  بلودن  و کسلی  بله  ایلن 

 بللود و بلله وللازگی دوبللاره ه للال  کللرده بللودم زنلل  نویگنلله  گوشللی رو بللا لبخنللد

نگللاه  ون سللوت و راحللت باشللیق  ا بللری میتللونی -   میگیللره سللوت  بلله یشللی ون

کن بللاوم از چیللوایی کلله میخنللده بلله صلل حه ی گوشللی کیللیده مییلله و اسلل  روی 

 هولین  بلام  روی از سلقوط  مثل   حسلی ق میبنله  ولدامی  بلرام  رو ص حه ی گوشلی  حسلی 

دسلتای  خیلک  شلده  ام بله  سلوت  گوشلی  میلره  و شلیدا  بلنلد  میخنلده   برر مرو لع      

 و رو به  یام میگه  

 داشللت  للی  دیقلله دوگن دل بلله دل راه داره قهبللر نویبللردم وای یللت باشلله    مللی -

 ون ووی رو شلواره کت اون

گوشللی وللوی دسللتام میلللرزه و    زده زنلل  خللودش آیللا االنسللامان وصللور میبللرد   

  یللدا اسلل  سللامان روی صلل حه خودنوللایی میبنلله و صللدای شللیدا وللوی گوشلل   لل وا 
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 وصل   - بلی وی له زنل  میخلوره اشلاره میبنله         و هومنلان  کله  گوشلی  بله   یلام   مییه

 !خودشو کیت مردم بمه دیگه کن

هوون لحظه وولاس ی لع مییله و بله هاصلله ی بیلرون دادن ن لس حلبس شلدم دوبلار           

 گوشی ووی دستام شروع

ردم وولاس  به لرزیلدن میبنله  زیلر نگلاه هلای شلیدا و  یلام هلیچ راهلی جلگ وصل  کل            

    بللل- قنبللام  الللو - صللداش وللوی گوشلل  میخیملله   بللگن  حللر  اینبلله یبلل  نللدارم  

صللدای ن للس موللیق  کلله محبلل  بیللرون هرسللتاده مییلله رو مییللنوم و صللدایی  قبللله 

 و سللبوو  نبللام  ک للایی-   میرسلله گوشلل  بلله دوییللده کلله انگللار چنللد صللد متللر رو

لبخنللد روی للل   مگیللگم  چ للور -   بللگن  ر حلل میبنلله م بللورم  یللام و شللیدا نگللاه

شللیدا و نگللاه  یللام کلله بلله بیللقاب جلللوش کیللیده مییلله چیللگی نیسللت کلله از دیللدم 

 قک للایی ق نبللام بللده سللوالوو جللواب-   میخرسلله آرومللی لحللن بللا سللامان دور بوونللهق

 مسلم  -   مییله  بلنلد  شلیدا  صلدای  کلن   هل   سلر  ایلی  جولله  اینبله  یب ق میبن  من من

چیل   میبنلدم  و  اهلام  رو  و خودشل  میوملد     میلداد  اهتخلار  کلاش  بگلو ق نبلام  برسون

روی زمللین هیللار میللدم وللا آروم بیلل   میللدون  هولله چیللگ رو همویللده و دیگلله 

 وللوق ایللران  رهتللی وللو نبللام- درو  بگلل  کلله صللداش وللوی گوشلل  میخیملله   نویتللون 

 !ایرانی 

لبخنللدی میللگن  کلله وللل  ِی  یللت  دهللن  رو گللس میبنلله و سلل ی میبللن  بللا مللادی 

 ورین حالت موبن صحبت کن   

   میرسله  گوشل   بله  آرومل   صلدای  آره سامان جلان قبمله هلا هل  سلمم میرسلونن        -

کلولله هللایی کلله بلله سللختی میخواسللتن کنللار هلل   میبنللی  چیبللار ایللران وللو نبللام-
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 چله  اون لا  ولو  نبلام - بیینن وا جوله بیله  بلا  صلدای  هریلادش  از ذهلن   هلرار  میبلنن   

نویللدون  چقللد صللدای داد سللامان از گوشللی بیللرون اومللد و نویللدون    میبنللی   ل للی

 چقدر وونست  ح   ظاهر کن  و با لبخند

مللذر خللواهی میبللن  و بلله سللوت گلللدون هللای درختملله گوشلله رو  گللاردن میللرم و 

 ویتی به اندازه ی کاهی از

- قنبللامق نبللام -      سللامان- ن   هاصللله ام از جو یللت م وللئن مییلل  شللروع میبلل   

 چیلگی  اینبله  بلدون  نبلام  نبلام   کلن   گلوش  چلی  بله -   حرهلام  بله  کن گوش سامان

 مللن قبللودی داده یللول مللن بلله وللو نبللام-      کللن گللوش سللامان - رهتللی  ک للا بگللی

 ایللران میبنللی  چیبللار اون للا میللدونی اگللر - حللره  رو ی للع میبنلله        امللا میللدون  

 حلر   بلاه   ب لدا   کلن   صلحبت  نویتلون  جلایی ام    ملن  سلامان - نبلام   میبنی چیبار

 نبللامق بیله  چلی  کله  ایلران  رهتلی  اهتللادی راه ولو  بلگنی    حرهلی  چله  ل نتلی -   میلگنی  

هریللادی کلله مییلله ازش حللال       االن نویتللون  مللنق ب للدا سللامان-       نبللامق وای    

تی کلله نویتللونی هسل  ک للا -  رییلون   رو همویللد بول   گلللوم رو سلنگین  وللر میبنله   

 ی للع رو گوشللی باشلل  جللواب  منتظللر اینبلله بللدون و قب للدا سللامان- حللر  بگنللی ق

 . میبن 

 کله  ایلی  گوشلی دست  رو به ح اظ لبله ی بلام میگیلرم و چنلد ولا ن لس مویل  میبیل           

 دوباره ووی دستام میلرزه

رو خللاموش میبللن  و بللا نقللابی خوشللحال بلله میللگ برمیگللردم و هوگمللان کلله مییللین   

 مخاط  شیدا یرار میگیرم  
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 ملن  یله  بلا  نوییلد   لی   دیقله  دو ولا نییت رو ببنلد قنگلاه چله گل  از گلل  شلب ت        -

 نظللرش بلله اونقللدر نوللام دنللدون مصللنومی لبخنللدنگللاه  میبللن      خللوردو  مسللل 

 اوملدی  سلامان  بلدون  کلردی   لل   نداشلتی  رو دلل   کله  ولو  -   میگله  کله  میاد طبی ی

 یلام  وبلله هللای    دیگلله میومللدین ش ووللوم مییلد دووللایی واسلله میلد  کللارا میوونلدی  

 مر  ووی ظره  رو بی هد  با چنگال وبون میده و وایید میبنه  

 هولل  ونمللایی ویتللی امنیللت  ووللوم بللا خونلله اون وللوی  بللود هلل  بمتللر این للور آره -

 این ا که میدونی  نگرانی 

 بدونلله خللودش اینبلله بللدون شللیدا وز ونمللا زنللدگی کللردن یلله خللانوم جللا نیاهتللاده  هنلل

 بخللوری  رو  للذامونق رو اینللا کللن ول -   میبنلله مللو  رو بحلل  و میللاد کوبلل  بلله

نگلاه  هلر  دو بله  سلوت  ملن  کیلیده   قنله -   بگلردی   هل   رو دیگله   اسلاژ  ولا  چند بری 

 اسللن  یلله مللن بریللد شللواق خسللت  خیلللی  شللیدا نیسللت خللوب حللال  - چللرا - مییلله  

 نلله-   میبنلله بحلل  وارد رو خللودش کورنگللی اخلل  بللا  یللام رم خللودم میللرم  میگیلل

و بللا یللاد    هسللت ویللت دیگلله مللاه دو امیرصللدرا مروسللی وللا  نیسللت کلله ضللروریق

چیللگی  و بللاز سللقوط میبللن       آوری میبنلله     و بللاز میویللرم     و بللاز حللال  بللده     

نیاهللای مختل للی کلله دورم رو گللرهتن امللا  د بللین م لقلل از گللذر زمللان یللادم نویوونلله  

حللال  خللوب نللیس و و ریلل  هللای شللیدا    نیسللت  اونللا از هیمبللدوم مللن مت للل  بلله

ووی راه برگیلت  بییلتر  حلال   رو بلد  میبنله     - یلام   قسلرویس  هلای   ریسلا  آملاده  

 بلود  کلرده  انتخلاب   ریسلا  کله  سلی سروی دیگله  ی ه تله  آخلر  یلراره  زرنگلار  - شده 

ببینله  قاز ذو  اینبله  بخلوان  جلگو  برنلد  بیلن  سلر  از  لا   وا صلدرا کارشلون رو   بیاره رو

کللادوی مروسللی بلله امیرصللدرا  نوییناسللن  میگ للت میخللواد سللرویس رو بلله منللوان

 بلله مگلله صللدراق بابللا نلله - کللرد  یبللول امیرصللدرا - بللده و در ازاش  للولی نویخللواد  
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 ی کلله اوم دختللره انتخللاب کللرد اگللر     سرویسلل اون بللا بخللدا واال - میللده  اربلل کسللی

 - مگلله  مللیگ  درو  - قجللان شللیدا- صللدای وللوبیخگر  للام حللره  رو ی للع میبنلله  

 کللرد انتخللاب  ریسللا چللی هللر گ للت ویتللی  نبللرد م بللور رو امیرصللدرا کلله کسللی

 !نبوده مم   ول  ی نی  هوونه

 هللمنآورد  هللمن مللگون    در ادا چقللدر لباسلل  سللر دیللدیق      ی هدختللرشللیدا  

   وار همن   ارچه همن  طرا 

 !همن درد

 ی نلی  یام با صلدای بلنلد میخنلده املا بلرای ملن هلیچ چیلگ خنلده داری وجلود نلداره             

 یلب  که با هر کلوه ی شیدا

 حللر  اینقللدر چللرا وولل - هللگار ویبلله مییلله اجللازه ی خندیللدن بلله لبللام نویللده       

 زنللدگی باهللاش نیسللت یللرار کلله وللو منللو - آخلله خیلللی نمسللبه   - مگیللگم  میخللوری

 . دارن دوست هوو که ممون دووا اونق کنی 

 رو یلللب  ضللربان نبللوددیگلله یلبللی وللوی سللین  احسللاس نویبللن  کلله بخللواد بیللبنه    

 کرخت  اونقدر اما میبن  حس

کلله بللرام مملل  نللیس  بولل  وللوی گلللوم بلله حن للره ام هیللار میللاره و مللن هللر لحظلله 

 بییتر احساس خ گی میبن ق

 ه للوم محتویللام م للده ام رو بلله دهللن  احسللاس میبللن  و بلله  یللام مللیگ  نگلله داره    

 یللام کلله ماشللین رو کنللاری نگلله میللداره خللودم رو ماشللین بیللرون  للرم میبللن  و بلله 

  للایین بللرای کلله  للدایی ویبلله دو اون ووللوم و میللرم خیللابون سللوت جللوب گوشلله ی

اونقلدر  مل   میلگن   کله  احسلاس  میبلن   دنیلا   دادن بوض  خورده بلودم  رو بلاال میلارم    
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 میگلله  یللام بلله دور سللرم میمرخلله  دسللت شللیدا  یللت  رو نللوازش میبنلله و چیگایللی

کنتللرل لللرزش  اهللای بللی جللون  دسللت خللودم نیسللت    نوییللنوم ازش چیللگی کلله

صلدای  بلو   موتلد  شلنیده   قچیوام بی اختیلار  میخلوان  بسلته  بیلن  قولو ی گوشل   هقل  

بلا  حلس  نلوازش  آروملی   یلت  دسلت   آروم  مییه و دنیا جللوی چیلوام سلیاه مییلهق    

 وللمش کوللی چیلل  بللاز میبللن  کلله ه للوم نللور باملل  مییلله چیللوام رو ببنللدم و ب للد

 محللی  ازشللیدا بللا لبخنللدی کنللارم نیسللته و نگللاه  میبنلله   قدارم اشللون نگلله بللاز

 بلاالخره - حلدس  بل گن  ک لایی     اطرا  و بوی البلل ی کله  ولوی  بینلی   میخیمله  میتلون  

دسللتوو روی وخللت میللدارم وللا بلنللد شلل  کلله دردی وللوی  خللواهری  شللدی بیللدار

 دست  میخیمه و بام  مییه صدای آ  بی جون  ووی

 روی از شللیدااوللا  بخیملله و نگللاه  بلله شللیلن  سللرمی میوهتلله کلله بلله دسللت  وصللله    

 هوون ور و مییه  ا صندلی

   بیله  وولوم  سلرمت  بلذار  بخلواب  دیقله  دو - که به سلوت در میلره بمل  ویلر میلره       

 شده  چی-

 بایللد ضلل ی ه خیلللی بللدنت میگ للت دکتللره  بللود  للایین خیلللی هیللارمق هیمللی -

 ه  وقویتی آمخول چندوا  بیه وقویت

دوبلاره  روی وخللت میخلواب   و نگللاه  بله  سللامت گلرد  اوللا  میوهتلله  ولوی سللرمت زدق 

 دکتللره بله  بللروق شلیدا  خوبله  حللال - میلده ق کله  یلک  ربللع بله  دوازده ی شل   رو نیللون

 م للت حللر  -   میللاد خللواب   خسللت  خیلللی  خونلله بللرم ببنلله رو سللرم ایللن بیللاد بگللو

 حاللت  ایلن  بلا  بلذارم  درصلد  یله  کلن  هبلر   ملا  ی خونله  میلری   شلد  وووم سرمتق نگن
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رم خونلله ی میلل مللن  خوبلله حللال  بخللدا - قکوهللت- قشللیدا-   خونلله بللری ونمللا و وللک

 . .. ِن جا به نبام- خودم  

حللره  بللا صللدای وقلله ی در اوللا  نصلل ه مللی مونلله و شللیدا بللا دیللدن دکتللر از روی    

 صندلی  ا مییه و کوی مق 

میللره  دکتللر ب للد یلله م اینلله ی کلللی و چنللد وللا سللوال بللاالخره رضللایت میللده سللرم   

وللا  و بللا کوللک شللیدا و  یللام بلله ماشللین برمیگللردی    خللالی شللده رو از مللن جللدا کنلله

 گللردن بللا کللودک  صللندلی روی هلل  آلوللارسللیدن بلله خونلله هللیچ حرهللی نویللگنی   

بللا  ماشللین ووللایل  بللرای خللواب رو بییللتر میبنلله . وللوی سللبوم و خوابیللده کللن

اصللرار بللی انللدازه ام بللاالخره  یللام م بللور مییلله منللو بلله خونلله ی خللودم ببللر      ه و 

 درخواست شیدا برای

مونللدن  ییلل  رو اونقللدر جللدی رد میبللن  کلله مقلل  نیللینی میبنلله و بللا گ للتن اینبلله 

 صب  زود میاد  یی  باالخره

بللا دسللتای لللرزون  کللارم میللگن  و در رو بللاز میبللن  و وارد مییلل  و بللا وبیلله  میللرن  

 یلله ی نللدازها بلله انگللار کلله کللی  شللدن  مییلل    بللدن بللی جللون  بلله در باملل  بسللته

 !مییبن  باالخره وخته سن  وزن داره از دست  روی زمین میوهته و من

سللر میخللورم و روی زمللین مییللین   دسللت  رو جلللوی دهللن  میگیللرم وللا صللدای زجلله 

 ام بلند نیه و از وه دل زار

بوض  سر بلاز  میبنله  وولوم  صلورو    لر   اشلک  هلایی  مییله  کله  دیگله  ولوان   میگن   

 میللگن  زجلله و کللن  مللی جللدا در از رو سللرم  نللدارن مونللدن وللوی کاسلله ی چیللوام رو

 هللام لحظلله لحظلله کله  صللدرایی امیللر      میخواسللتو  نبایلد  کلله امیرصللدرایی یللاد بله  
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بلله یللاد امیرصللدرایی کلله یللل  احوقلل  نوی مویللد کلله نبایللد    میللگد هریللاد رو نبللودش

 کلله اونللی بللرای   بللود مروسللی  هللای وللدار  گیللر در کلله اونللی بللرای بخللوام   

 زخوللی و زخوللت کلله دسللتایی اون صللاح  بللرای   داشللت دوسللت منللو از  یللر یبللی

   نویبللرد یللادم از هیمللی رو کنللارش کللردن ماشللقی کلله امیرصللدرایی بللرای   بللود

 اسلتو  چلون ملر ِد محبل  و ولودار کلس دیگله ایلی بلود           میخو نبایلد  که کسی برای

 دختللری بللا نویخواسللت  و بللودم کللرده اش و ربلله کلله احساسللی بللرای زدم زار و

 کیویلاب   بلنلد  هلای  خنلده  و  سلنگین   هلای  لبخنلد طلرز  نگلاه  هلاش      بی  شریک

 به  گرم  دستای اون  میلرزوند دل که

ونلله اش حللین ادای کلوللام مربللی مویللع    مرد گللرم و بلل  صللداینوللاز ایسللتادن    

   اش ورزیده بازوهاینوازش  

ملللن هیمبلللدوم رو نویخواسلللت  بلللا کسلللی  یبلللرد     و حتلللی کلولللاوی کللله اون ادا م

 هللرار هرجللا کلله بیلل  شللریک کسللی بللا رو امیرصللدرایی نویخواسللت شللریک بیلل   

 بللرای د  نبللو شللیرین دیگلله کلله نبللاوی بللرایهلل  زدم     بللود ازش اسللوی میبللردم

 . میبرد حس رو امیرصدرا م ر بوی و بود شده دیوونه که نباوی

دستای للرزوم گوشلی ر  و از ولوی کیل  در آورد و بلی اختیلار بله گلالری مبسلا رهلت         

 روی وصویر به نگاه  

چیلل   صلل حه دوختلله شللد و گریلله ایللی کلله هلل  هلل  شللده بللود از سللر زجلله شللد      

 و موهللادوخللت  بلله مبللس امیرصللدرای خوابیللده کلله سللر روی دسللت  گذاشللته بللود  

 و بلند های ری 
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شللللخته اش نیلللون از ملللگادار بلللودن اون ر وزهلللاش داشلللت  مبسلللی کللله ولللوی  

 کارگاهی که شاهد ماش  های دو

ن للره مللا بللود ازش گللرهت   مبسللی کلله نویدونسللت  یللراره روزی ووللوم سللم  مللن از   

 بلدون  کله  مبسلی مبسلی  کله  ونملا  یادگلار  ملن  از امیرصل درا بلود    ماشقی هلام بیله    

 نللدهمو اسللت اده بللی سللال چنللدین کلله یللدیوی گوشللی حاهظلله وللوی باشلله یللادم اینبلله

 . بودم کرده  یداش بود

بللا دردی کلله وللوی سللتون ممللره هللام  یمیللد از خللواب بیللدار شللدم  دییلل  ب للد اون  

 هوه گریه و زنده شدن خاطره

بله  سلختی  از روی زملین  بلنلد   ها هوون ا  یلت در بلدون اینبله ب مول  خلواب  بلرد        

 میی  و با برداشت کی  و گوشی  به سوت اوا  میرم  

سللردرد شللدیدم و گرهتگللی بللدن  دلیلل  خوبیلله وللا راهللی حوللوم بیلل   وان رو  للر از   

 آب گرم متوای  به دا  میبن 

 ملللن  و میبنللله بییلللتر رو خوابیلللدن بلللرای وولللایل  آب گرملللایو وارد وان مییللل   

 . میی  وسلی 

 وان وللوی گللرم آبنویللدون  چقللدر میگللذره کلله بللا صللدای زنلل  از خللواب میخللرم     

 ه  ادزی ی نی این و شده ولرم

از وان بیللرون میللام و حوللله ام رو میخوشلل  و بلله سللوت در میللرم و بللا  خللواب  نبللرده  

 و زنلل  چقللدر میللدونی وللو  ک للاییق سللمم- دیلدن  چمللره ی شللیدا در رو بللاز میبللن   

هی بلله حوللله ام مینللدازه و بللدون اینبلله امللون بللده بللاز هلل  سللوال       نگللا و زدم  در

 گ للت ق ورسللیدم -   بیلله خونلله وارد وللا میللرم کنللار قهآر - بللودی  حوللوم- میخرسلله  
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 دلل   هول    نیوملده  چیلوام  بله  خلواب  صلب   ولا  دییل    دوبلاره  شلده  بد حالت شاید

شللیدا  یللت چیللوی    زدم هلل  بلله هلل  رو شللوا آراملل ق ببخیللید -   بللود  ییللت

ناز  میبنله  و آلولایی  کله  نل   نل   میبنله  رو روی مبل   میلگاره  و کنلارش  مییلینه   بله  

 انگلار  کله  جلوری  شلیدا  بله  چسلبیده  سل ت کله  مثل   هوییله  نیسلت  نگلاه  میبلن     آلوا

 و چیلوی  زیلر  و کنله  جلا  شلیدا  بول   ولوی  رو خلودش  میبنله  سل ی  و ندیده منو واحاال

 سللی  خللوبی -   میللگن  لبخنللد حللال بللی و رملل  بللی   میبنلله نگللاه  دوسللتانه  یللر

   سلت  گریله  ی آملاده  میبلن   حسلاس ا و مییله  اضلاهه  اش نل   نل   بله  هل   اخ  خاله 

 . میذاره مب  دسته روی و برمیداره سرش از رو شال  کمهه شیدا چیه -

 دیللدی  کلله دیللروزم  میبنلله یلقللی بللد این للوری میللاره در دنللدون داره ویللت هللر -

 میتونستی  مورا نبود  یام اگر 

 رو مللا گ للت  ییجللا میرهللت داشللت  یللامق نلله- خللوردی  صللبحونه - خریللد کنللی    

 . بخورم چیگی نبردم هرصت  بره ب د وو  ی  بیاره

 بگیللرم دوش مللن وللا کللن هلل  سللر صللبحونه یلله   للره یخمللال  کللردی خللوبی کللار -

 گربه  بودم خوابیده وان ووی 

سللر وبللون میللدم و بلله اوللای  میللرم و وارد حوللوم  قبیللا زودیق باشلله - شللور شللدم  

 ب للد میبللن  حللس گللرم آب بخللاطر رو هللام ماهیملله شللدن بللاز وضللو  بللهمییلل   

 کللوچیبی ی لقولله شللیدا   برمیگللردم آشللخگخونه بلله میگیللرم کووللاه دوش یلله اینبلله

نقللدر زیللر چیللام ای چللرا-   میبنلله نگللاه  و میللگاره آلوللا دهللن بلله رو مسلل  خاملله از

 نیسللت چیللگی-   مینللدازم بللاال شللونه و می للو   رو ام لقولله حللال بللی  لل  کللرده  

 . میاد خواب  و خست  خیلی  بخواب  اصم نتونست  ی دی 
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 ب للد بخللوری  صللبحونه کللن صللبر  میخواسللت  خللدا از دیگلله چیللگ یلله کللاشق وای -

 میویرم دارم من   بخوابی  بری 

 طر وللو و نلل  نلل  هللای آلوللا وللا صللب  چیلل  روی هلل  نذاشللت   بخللا دییللب از خللواب  

  یینمادش اونقدر باب میل  هست که در جا مواهت میبن   

ب د خوردن صبحونه کله خمصله اش هقل  یله یلل  چلایی و یله لقوله نلون خلالی بلود            

 ظر  ها رو شستی  و جا

بللا هلل  بلله اوللا  مللن میللری  و روی وخللت بللگر  وسلل  اوللا  دراز  بلله جللا کللردی ق 

 وخللت روی شللیدا بولل  وللوی میخللوره میبیللی   آلوللا هلل  ب للد از اینبلله شللیرش رو  

آروم روی موهللای لخللت و کلل   یللت میللبی  درسللت بللین مللن و شللیدا میخوابلله

 کلله مییللینه لبللام روی رنگلل  دسللت میبیلل  و لبخنللدی بللدون اراده و از ناک للا آبللاد

 نویتلون   اینبله  بله - چلی   بله - قشلد  حسلودی  -   میلام  خلودم  بله  شلیدا  آروم صلدای  با

 اینقللدر کلله وللو- هللوم - قنبللام   نللدارم زاده خللواهر اینبلله بلله  کللن  در  رو حسللت

 : بده ادامه مییه بام  نگاه  نویاری  بمه خودم چرا داری دوست بمه

 باشلله داشللته میللق  از کوچولللو ی نسللخه یلله نویللاد بللدش هلل  سللامان م وئللن  -

 . م میرس آرزو به من  این وری 

 ی جوللله مللن و مییللن رد هللیل  مللین چیللوام جلللوی از هللا صللحنهنگللاه  میبللن   

 نلی  نلی  یله  االن هولین  نیسلت  ب یلد  هل   هوملین  البتله  -   مییل   خیلک  ملنا ب دی 

 بملل  سللبوو  میللده   گللوش خللال  حرهللای بلله داره خللواهری  دل وللوی کوچولللو

 زرد هل   روم و رنل  ق اشلتمایی  بلی  -   بلره   لی   خلودش  میل   طبل   ولا  میلده  میدون

 شللی نت بللا      اون للور کلله هلل  دییلل    ایینلله هیللارم  آلللویی خللواب هولل ق زاره و
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 قنلله   باشلل  امیللدوار بتللون  کلله هسللت اونقللدری هللام دلیلل -   میللده اداملله و میخنللده

بلله سللختی للل   قنبللام  آره-   میگنلله بللر  شللیدا چیللوای کلله میبللن  نگللاه  گللین

 آزمللای  میللری  هللردا هوللین اصللم مییلله  ی نللیق خللدا وایللی - قنویللدون - میللگن   

 بگللو رو سللامان وای -   میبنلله وللن  و میللدوزه و میبللره ودشخلل بللرای شللیدا   بللدی

 اگلر  وای -   میبلن   هبلر  خلودم   لی   ملن  و      ایلران  بیلاد   لرواز  اوللین  بلا  کن  هبرق

ان کنللار رسللولی مللی ایسللت  و بلله طللر  جلللوی روم هی لل بللا چ للوره -      بیللاد سللامان

 وولیللد و طراحللی کللار وللوی سللبگ مقیلل  نویدونسللت ق ییللنگه خیلللی- چیلل  میللدوزم  

 مییلله سلالی  دو- رسلولی  بلا  دیلدن  اشلتیای   خلودش  ادامله  میلده      هسلت  هل   هلرش 

و مبللس رو مللو  میبنلله و    میبنلله کللار چیللگا خیلللی طراحللی وللوی سللبگ مقیلل  کلله

زیبللایی  روی مبسللی از طراحللی چنللد وللا سللرامیک هللو  ال للاده زیبللا نگلله میللداره     

سرامیک بلگر   بله  رنل   شلبمو ی کله  دایلره  ی بلگر   وسل   طلر   بلا  رنل   شلیری  

 و شللیری و شللبموی ایللی یمللوهشللا  و بللر  هللای یمللوه ایللی روشللن   جللدا شللده و بللا

رو نللوازش میبنلله و حللس آشللنا بللودن  چیللو  شللده داده طللر  ورکیبللی هللای رگلله

 اگللر -   میگله  ایلن طلر  ذهللن  رو بله وبلا و میللدازه کله رسللولی بلا خنلده ی کووللاهی       

 بمتللر بللرای رو طللر  ایللنق درسللته بگلل  بایللد آشللناس طللر  ایللن یبنیللدم احسللاس

انتظلار  شلرکت  کلار  کلردی    مقیل   سلبگ  بله   یلر  از طراحلی   سلالن  وسل   شلدن  دیده

 یک و     هل  دسلت بلرده     سلرام  و کاشلی  طراحلی  ولوی  کله  هسلت  سلالی  چنلد هرش  

و بللا بللاز کللردن چنللدوا مبللس از سللرویس هللای مختللل  جللواهرام هللو  ال للاده 

 میده   خوش طر  و چی  نواز ادامه

 هلای  سلازی  جلواهر  ولا  چنلد  بلا  کله ق بلود  جلواهرام  طراحلی  کلار  که ه  کار آخرین -

 صحبت کوچیک و بگر 
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 ولا   لروژه  ایلن  ه لم  البتله کردی  که بله صلورم آزماییلی ایلن کلار رو شلروع کنلی          

 زده اصلی طر  که زمانی

نیلله یللرار نیسللت کلله جللایی ازش اسلل  بللرده بیلله  امللا خلل  ایللن بللین اونللا کلله دارن 

مللا بلله ایللن موضللوع امیللدوران و خیلللی میللتایانه بللرای  طللر  رو میسللازن بییللتر از 

ریابللت میبللنن  جنللاب زنللد هلل   اینبلله زیللر م ووملله ایللی از برنللد بیللن دارن بللا هلل 

بللرای  بللرای نوونلله ی کللار یبللی از طللر  هللایی کلله مللورد  سللند هوسرشللون بللود رو

 بگرگتللرین هلل مروسللی سلل ارش دادن  یلله جللورایی بللا یلله ویللر دو نیللون زدن  

 رو ها سازی جواهر

برای هوباری با مقیل  سلبگ میلتا  کلردن و هل  ولوی مراسلوی کله  لر از آدم هلای           

 مم  و سرشناس ووی این

زمینلله و زمینلله هللای دیگلله اس بلله بمتللرین شللب  موبللن از ایللن گوشلله ی جدیللد از   

 جواهرام با طراحی برند مقی  سبگق کار رو نوایی میبنن  

ابروهام باال میلرن و ملی مو  کله هنلوزم ذهلن  بمتلرین ایلده هلا رو بلرای اجلرا داره           

 ینا به نویخوام اصم و 

هبلر کلن  کله چلله برنامله هلایی بللرای مروسلی  داره  بلرای مروسللی ایلی کله مللر           

بللا برگیللت رسللولی بلله میللگ خللودش از اوللا  بیللرون میللرم و خللودم رو بلله  منلله  

آب بلله صللورو  میخاشلل  و دسللت خیسلل  رو  سللرویس بمداشللتی میرسللون   میللتی

  یت گردن  میبی  وا کوی حال  مو  بیه  دست صورو  رو

خیللک میبللن  و از سللرویس بیللرون میللام  میخللوام بلله اوللای  کللارم برگللردم امللا بللا    

 دیدن اوا   یام به سرم میگنه
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گ لت ولوی ایلن چنلد روز حسلابی بلدیلقی       که برم و حلال آلولا رو بخرسل  کله شلیدا می     

به سلوت  در اولا   میلرم  و یبل   اینبله  کلاری  کلن   در بلاز  مییله  و دسلت   ولوی   میبنه  

وللوی چمللارچو  در خیللک مییلل   نگللاه  از  هللوا میوونلله  بللا دیللدن امیرصللدرا

 وشلله هللای وللوی دسللت  بللاال میللاد و وللوی چیللوام مییللینه   یلللب  از حرکللت مللی 

ایسته  نگاه  بلین  چیلوام  دو دو میگنله  وللی  ملن  هقل   نگلاه   میبلن    بله  چیلوای  

 شللدیدا مللن دیللدن بللا کلله هبللی بلله  موهللاش بللین سلل ید هللای وللار بللهایلل    یمللوه

 ردی یلله دنبللال  میگللردم آشللنا رد یلله دنبللال سللرد چیللوای اون وللوی شللده   منقللب 

 دنبللالدنبللال مللردی کلله بلله چیللواش مللادم کللرده بللودم   قخللودم امیرصللدرای از

 با مردی دنبال  بودم شده م تاد صداش به که کسی

محبللت هللای منحصللر بلله هللرد خللودش  دنبللال امیرصللدرایی کلله شللنیدن اسللو  بللا      

 صدای اون شیرین ورین نبام

مثل   ویلنه  ایلی  کله  وسل   کلویر  بله  آب رسلیده  اونقلدر  نگلاه   میبلن   ولا   دنیا بود  

 قهللام دلتنگللی ووللوم ی انللدازه بلله      سیلللللللر دل یلله  میبللن  نگللاه سللیراب بیلل   

 رحوللی بللی ووللوم ی انللدازه بلله      سللالما ایللن ووللوم ی شللده خ لله بولل  ی انللدازه بلله

 وولوم  کله  چیلوایی  بله   میبلن   نگلاه   سلم  ملن مییلدق    بایلد  چلرا  نویدون  که هایی

 . .. ببی  دست زندگی  از شدم م بور من و بود زندگی 

نگللاه مللن میلل  بلله اداملله داره امللا   وزخنللد و چیللوای سللرد نللا آشللناش خلل   ایللانی  

 میبیه روی وووم خواسته هام

و بللا بللی امتنللایی کلله باملل  مییلله یلله حللس مسللخره ی خللالی شللدن وللوی وجللودم     

هقلل  بللا بللی امتنللایی  صللدای بسللته شللدن در اوللای  رو  بخیملله از کنللارم رد مییلله  
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و هقلل  بللا بللی  قنللدارن رهللتن مییللنوم امللا  اهللای مللن هللیچ میلللی بللرای جلللو یللا مقلل 

امتنایی  حتلی  از زنلده  بلودن  سلیر  شلده  بلودم  قدر حلالی  کله  میدونسلت   چیلگ  خلوبی  

نیست  حوایت بلود  اگلر  انتظلار  داشلت  بلا آ لوش بلاز  لذیرای کسلی بیله         در انتظارم

که زمانی میگ لت زنلدگی بلدون اون    هقل   وبلرار  جمنوله  وللی  بله  کسلی   یلر  اون بلله  

گ تلله بللود   حلل  هلل  داشللت قمللرد وللودار و درد کیللیده ی مللن حلل  داشللت یبللول  

 چمارسللال ایللن ووللوم نویدونسللت کلله اون نبنلله  اون کلله نویدونسللت راسللت گ للت ق

 سللوت  بلله  یللام صللدای بللا قنبللام - م للل  بللود       جمللن  اون بللدون زنللدگی 

- قنلله - قشللده  چیللگی-   میللاد جلللو یللدم چنللد کلله میبللن  نگللاه  و میمللرخ 

 و میسللوزه چیللوام ویتلله چنللدق نلله -   بللده اداملله نویللذارم      گریلله انگللار     چیللوام

 . میاد اشک

 دیللده آب کلله مللااشللی  ب مرایلل  بییللتر بایللد  هواسللت آلللودگی بخللاطرق آهللان -

 جان   نبردی مادم هنوز وو شدی 

و یبلل  اینبلله اداملله بللدم بللا اشللاره ی دسللت  میگلله از جلللوی  قآره- کللاری  داشللتی 

-   میللدم اداملله و ایسللت  مللی مبلل  کنللار و میللرم جلللو یللدم چنللددر وارد اوللای  بیلل   

 ش بللی وللابی میبنلله  دنللدونا بخللاطر میگ للت شللیدا  بخرسلل  رو آلوللا حللال بللودم اومللده

 یللام بلله سللوت هایلل  بللگر  گوشلله ی اوللای  کلله کنللار در ورودی گذاشللته شللده 

 هللر  نیسللت جدیللدی چیللگ آره-   مییلله هللا  وشلله میللره و میللوول گیللتن ال بلله الی

 قآره - خللوبی  خللودم وللو  مییلله بللدخل  این للوری میللاره در دنللدون داره ویللت

کوللی مبلل  میبنلله و احسللاس میبللن  میخللواد حللره  رو سللن یده وللر بیللان کنلله و  

 ی نللی     احتوللاال کلله میگ للت شللیدا -   میبنلله بللاز للل  بللاالخره بلله سللوت  میمرخلله و

 . بدی ی آزما باید     اینبه
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نگاه شرم زده ام بله سلرامیک کل  اولای  دوختله مییله و ولوی دلل  هرچلی هحل            

 نامربوط بلدم حواله ی شیدا

 صللداش و میللره هلل  وللوی اخوللاش قنلله - میبللن  کلله حللر  وللوی دللل  نوللی مونللهق  

 نیللاز وقویللت بلله بملله اون باشلله درسللت اگللرق نبللام  چللی نلله -   مییلله مصللبی کوللی

چند یلدم  بله  سلوت   میلاد  و یبل   اینبله  حرهلی  بگنله  از روی شلونه  هلاش  چملره     داره

 ی امیرصدرا رو ووی چمار

چوب در اوا  کله هنلوز بلاز بلود میبیلن  کله انگلار یصلد اوملدن ولوی اولا  رو داره و            

 یب  اینبه چیگی بگ   یام

 نگله   لا  سلر  شلرای   بلدنت ق ببلن  خلودم  بله  نگلاه  یله  نبلام  - رگباری شروع میبنله   

 موجود یه میخواد چ وری نداره رو خودم شتندا

دیگلله رو وللوی وجللودم  للرورش بللده  اون بملله نیللاز بلله وقویللت داره قنبللام مللادر    

 شدن مسئولیت سنگینی داره  

نویخللوام امیرصللدرا کلله جلللوی در ایسللتاده و بللی شللک حرهللامون رو مییللنوه بییللتر  

-   میبللن  ی للع رو حللره   یللام حللر  کللردن ی للع بللرای از ایللن چیللگی بیللنوه و 

 زنللدگی ونمللاق نبللام کللن گللوش -   میللده اداملله مللن امتللرا  بلله ووجلله بللی       یللام

زنلل   یللا  شللوهرم  للی  برمیگللردی یللابللاردار اصللم درسللت نللیس   زن یلله کللردن

 ووللومدیگلله چیللگی از حرهللای  یللام نوییللنوم   میگنللی سللامان بیللاد  بللاالخره اونلل      

مییلله از حالللت  هیللرده یلللب ق امیرصللدرا نگللاه طللرز از همیگیللر آوللی  آنللی وجللودم

گللاه خیللره ام بلله  یللت  ن از  یللام چیللوایی کلله انگللار بللا یلله دنیللا درد بسللته مییلله  

 برگیتی  چرا صدرا  شده چیگیق مه - برمیگرده و به امیرصدار نگاه میبنه  
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امیرصللدرا سللرهه ایللی میبنلله امللا وللاریری وللوی بللاز شللدن صللدای گرهتلله اش   نللداره 

  دوباره آروم سرهه میبنه و

ق وشلله  ایللن-   میللاد حللر  بلله میبنلله جللون کلولله هللر بللا داره انگللار کلله جللوریآروم  

 واسلله کلله نویللذارن حللواسق آ  - ی سلل ارش هللای جنللوب رو یللادم رهللت بللدی     

 ازش بللرم کللن صللبر  ربللت بللرای منیللری خللانوم بلله دادم دیللروز اونللوق شللرمنده  آدم

 هقلل ق باشلله -   میگیللرم ازش خللودم -   میگیللره رو  یللام جلللوی دسللت ابلل   بگیللرم

 مثل  صدرا  جوالی صلب   کله  رهتله  بلودم  نسلاجی  گ ل ت شل  زودولر بلری  خونیلون      

آروم بللا    کنللین انتخللاب بللری وللا خونلله بللرده رو مراسلل  هللای کللارم  ریسللا اینبلله

 هلل  شللوا  داد خبللر بملل   ریسللا  میللدون - حللالتی بللی حوصللله سللر وبللون میللده  

 ملو   لبلاس  خونله  بلرم  ولا   میرسلی   ولو  از ولر  دیلر  احتولاال  اماق آره - دیگه  دمووین

 کللن سل ی   باشله - خلرده  طلول  میبیله    شلیدا و آلولا راه بیلوهتی  بیلای  یلله     بلا  و کلن  

بدون حلر   دیگله  ایلی  از جللوی  چیلوام  میلره   بلا  رهتلن    یلام  دوبلاره     بیای زودور

 سللامان گ لت    چلی  همویلدی -   میوهتله  چیللوام بله  سلوت   میمرخله  و و نگلاه   ولوی 

روی یللل  خللودم سللنگینی میبنلله   کلله ایللی  صللهدرد وللوی چیللوای امیرصللدرا       

 : بام  مییه که بخرم به  یام

 خودوللون واسلله چللی چیلله  بمللهق نبللن وبللرار رو میگلله شللیدا کلله چروللی هللر  یللام -

 هر مگه میدوزین  و میبرین

 نگللاه  مت  لل  و میخللوره جللا حالللت ومللوع داره و هیللار  ایینلله حامللله اس    کللی 

 نگرانللتر حرهللای شللیدا اینللا رو گ للت    بخللاط مللن ق جللان نبللام باشلله   یللام   میبنلله

 دیگلله  بیللام بللر زنللدگی   للس از میتللون  مللن  باشللین نگللران  نویخللواممللن        شللدم
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 ده لله  یلله وللو شللدی چللیق ام نبلل یللام     بگیللره وصللوی  واسلل  کسللی نویخللوام

 . نداشتی  بدی یصد بخدا  بود من از اشتباه ببخیید

دسللتی بلله صللورو  میبیلل  و موهللای بیللرون ریختلله ام رو زیللر مقن لله می رسللتوو      

 راست  اگرحال  خوب نبود  

زیلر  لل   ببخیلیدی   رو میخواست  بگل  حلال  بخلاطر نگلاه امیرصلدرا خلوب نبلود            

میگ  و به اوا  خودم میلرم   هقل   ملداد  میخواسلت   و کا لذ  ولا  خل   خ لی  کنلی   وولوم  

 . .. رو دل  حرهای

بللا ووللوم شللدن سللامت کللاری بللا برداشللتن کللی   و خللداحاهظی ایللی آروم و زیللر للل   

 اوا  بیرون میرم و برمبس

ویتلی  بله   هوییه مسیر طوالنی شلرکت ولا خونله رو بلا ذهلن درگیلر  یلاده راه میلرم          

خونلله میرسلل  احسللاس میبللن  انگیللت هللای  للام از هللرط درد و خسللتگی ن للرین  

میللگ آرایلل   للرم میبللن  و خللودم رو بللا هوللون لبللاس هللا روی  میبللنن  کی وللو روی

 . .. خسته وخت میندازم  خواب  نویاد اما خسته م قخیلی

چی  میبندم و چیلوای امیلر صلدرا  یلت  لبل  نقل  میبنلده  ملن گنلاه کلار ولرین            

 آدم روی زمین  که با شرای 

خللودم بلله یلله مللرد درسللت شللبی کلله داره کللارم مروسللی  رو انتخللاب میبنلله هبللر   

چیللام رو بللاز و بلله بللرش و گمبللاری هللای سللق  نگللاه میبللن   صللدای  میبللن   

 مییه گوشی رو از ووی جیب  در بیارم   آهن  ممی  گوشی و لرزش  بام 

اسلل  سللامان از ب للد اون شلل  کلله م وللئن شللد بلله ایللران اومللدم از روی گوشللی کنللار 

 ش  اون ب د ازنویرهت  
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ووللاس رو وصلل  میبللن  و روی اسللخیبر میللذارم بللا گذاشللتن  هلل  جللواب  رو نللدادم  

مییلل  کلله صللدای سللامان وللوی اوللا   گوشللی روی میللگ میللوول مللو  کللردن لباسلل 

 صدای  و  بلند سامان ووی اوا  میخیمه   قسمم- نبام - میخیمه  

 زنلل  بمللت دارم مللدام روزه سلله انللداختی  راه چیلله هللا بللازی مسللخره ایللن منبللا -

 جواب  نویبنی وص  میگن 

 ل نتللی  می مولله کلله سللاکت  اونقللدر  نویللدم جللوابی ایویلل  و  یللام هللا رو هلل  نویللدی   

مصلبی  مقن له  ام رو از سلرم   مگیلگم  - بلراش یله کتلاب خونلده شلده بلودم         هوییه

مللانتو هلل  بلله سرنوشللت  قجنگلللی  چیلل - میبیلل  و روی وخللت  للرم میبللن   

سللد اشللبام مییللبنه و سللبوو   نبللاو  - مقن لله دچللار مییلله و سللامان اداملله میللده  

ن نبلام ولو نیسلت  قملن مگیلگ      مل ق نبلاو   نگلو  ملن  بله - جی  مییه و ووی اولا   میخیمله   

 کنلله ارچیبلل بایللد میدونسللت ل نتللی  آروملله مللن بللرمبس اون امللا وللو نیسللت  سللامانق

 چیلیدمت ق منلی  خلوردنی  و شلیرین ق منلی  نبلام  ولو -   بلگن   حلر   ولا  میبلرد  مصبی  

- قسلامان  شلو  خ له  - گوشله  ی اولا   ممالله  مییل   و هل   میلگن     قشلیرینی  ملیگ   که

 میللدم وللرجی  رو سللبوم بللازم چللرا اینقللدر بلله هلل  ریختلله ایللی   نبللاو   شللده چللی

 . بگن  حر  نویخوام 

بللرای چللی رهتلل ی کلله اینقللدر  رییللون بیللی  میللدونی دل بلله راه داره مروسللک     

 میبینی ویتی ووی بول  نیستی

یلاد  گرملای  بلدن   بلرام  ولدامی  مییله  و مل   میلگن   از ملذابی  کله   چقدر  رییلونی ق 

 اون   شللیرین  بللگن حللر   نبللام بللگن حللر  خللوبی ق نبللام - وجللودم رو گرهتلله  
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 جلان   - قسلامان -   میلگن   زار و میبلن   بلاز  ندهل  بلاالخره  ملن  املا  بلگن   حر  میخواد

 ه  هق  بلند مییه   سامان  ن س

 مللذاب رو خللودم کلله رهتللی اون للا  رهتللی چللی ی واسللهق دللل  مگیللگ نبللن گریلله -

 م نبا بدی د  منو که بدی 

 ام ونبیلله وللو بللدن ی خونلله هوللینمیخللوای منللو ونبیلله کنللی  آره  یبللول قونبیلله شللدم  

 نداشللتنت همویللدم  کللرد ونبللیم  نویللده رو ونللت بللوی دیگلله وخللت کلله هوللین  کللرد

 میللدونی -      نویلللللللللللللللللللللللللام-   میللگن  جیلل    نبللام برگللرد  درده چقللدر

 چماروللامیبنللی  نبللام مللن از سللر اون  للروژه ی ل نتللی     اذیللت  داری بیللام نویتللون 

 کوبیدم رو شمر

 نبللودی گذاشللت   للا زیللر رو جللا هوللهاومللدم خونلله کلله ازم ن للس بگیللرم امللا نبللودی  

 هیمی میخرسیدم هرکی از 

نویدونسللت  میللدونی ویتللی ب للد دو روز گیللتن دنبالللت یلله ده لله بلله اینبلله ایللران     

شللدم  میللدونی ویتللی زنلل  زدم و خلل  یللدیویت ه للال  باشللی شللک کللردم چلله حللالی

- قسللامان نویتللون - مگیللگم  بللود چلله حسللی داشللت   قنبللام رهتللی اون للا دنبللال چللی 

 نبللللامق نبللام- قنویتلللللون - از ولله دل زار میللگن    ق نبللام دادی یللول مللن بلله وللو

ا املل مصللبیه صللداشجللگ صللدای هلل  هلل  ام چیللگی نصللیب  نوییلله   قنبللللللللللامق

 نبللام  آخللر سللی  بللگن  نللذارق نبللام - ووللوم ومشلل  رو میبنلله کلله آروم باشلله     

 دیگلله مللاه دو وللا - قنویخللوام- قبرگللرد خللودم  برمیللاد دسللت  از کللاری هللر میللدونی

 شللمر بلله شللمر شللده  دنبالللت میللام خللودم باشللی برنگیللته نبللامق وووملله  للروژه کللار

بگللردم  یللدام میبللن  و بللرم میگللردون   امللا نبللام قدلللت بلله حللال اونللایی  رو ایللران
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بللا هوللون  قساملللللللللللان-   میللگن  جیلل       بسللوزه کلله اون للان و دوستیللون داری 

 نبللام میللدی رو جللواب  زدم زنلل  بمللت ویللت هللر - حللر   نمللون  جللواب میللده  

 خللودم و میللگن  رو شللرکت و  للروژه و نللدار و دار ی هولله ییللد بوللون  جللواب بللیق

 مثلل  لحظلله اون وللا کلله رسللولی قمیدیللدن و بللودین بایللد ی نللیق بللود مللالی -      میللام

 بتونلله کلله بللوده جللوری ی نللی-   میللاد حللر  بلله میللداد گللوش هوتللی حرهللای بلله مللن

 کنه  راضی هوباری برای رو زند ممندس

 امللاق گیللره سللخت چقللللللدر زنللد ممنللدس کلله میللدونی  نویللدون  راسللت هوتللی  

 که از بر  میگد نامگدش چیوای

 و رهگیلل سللخت هلل  ممنللدس نللامگد واال -   میللده اداملله نگرانللی بللا رسللولی از خوشللی  

میدونیللد  بمتللر کلله خودوللون بللاز امللا  داره امیللد جللای ی نللی اومللده خوشلل  ویتللی

 ی متوجله    نویبنله  واییلد  رو چیلگی  هلا  راحتلی  ایلن  بله  اخمیل   ایلن  بلا  زند ممندس 

 کلله بللدی حللر  - هوتللی شللدم کلله رسللولی ادملله میللده     ابللروی و چیلل  ی اشللاره

 کله  رسلولی  بله  و میلارم  بلاال  ملانیتور  ی صل حه  از رو سلرم  ملددیان   خلانوم  نهق نویگن 

 نلله- نبللودی  حرهللام متوجلله مگیللگم  ملله- چللی -   میبللن  نگللاه داده وبیلله میللگ بلله

 وللی میگیللت   آیت یلله دنبللال داشللت   بللود گللرم طراحللی اهللگار نللرم ایللن بلله سللرمق

 هوتللی خلانوم  -   میللده ووضلی   رو حرهاشللون خمصله  و میبنلله نگلاه  هوتللی بله  رسلولی 

 و بللودی  کللرده طراحللی زنللد ممنللدس نللامگد جللواهر بللرای کلله طرحللی صللب  یگنملل

 میلللی بللی بلله ووجلله بللی هوتللی قخلل  -   آوردن رو بسللازن کلله بللودی  داده سلل ارش

 چقللدر نویللدونی مللددیان وای - میللده   اداملله بییللتر موضللوع ایللن شللنیدن بللرای مللن

 سللرویس رایبلل طرحللی چنللین نوییللد بللاورش زرنگللار خللود اصللم  شللده ییللن 

 هلل  بللودم طللر  هللای طللرا  از یبللی کلله منللی خللود حتللی  باشلله سللاخته زیللورآالم
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 - رسللولی سللر وبللون میللده و ن سلل  رو محبلل  بیللرون می رسللته     شللدم شللوکه

اینبه دختر آیلای  جولالی   سل ندیده بلرای ملن واییلد کننلده هسلت کله چقلدر میتونله         

 هوتللی   ورسللیده زنللد ممنللدس زا چیللوام منتمللاباشلله   ایللن طللر  خللوب در اومللده 

 داریلل  جلسلله دیگلله سللامت یللک وللا کنللین صللبر حللاال-   مینللدازه سللامت بلله نگللاهی

 بلله و میللدم یللورم رو دهللن  آب   کنلله رونوللایی طللر  از میخللواد زنللد ممنللدس

 طراحللی وللوی هلل  خودشللون  اییللون - ا هللگار جللون کنللدن میخرسلل     بلل و سللختی

 داشتن  دخالت سرویس

 بللود بللاری اولللین و زدیلل  طللر  هلل  بللا رسللولی آیللای و مسلل ود ممنللدس و نمللق نلله -

 جواهرام ی زمینه ووی که

 داشللتی  محللدودی زمللان و بللود یمللویی وصللوی طللر  زدیلل   خیلللی سللخت بللود     

 ی  کنی  ووحق هیرده شدی  م بور

هگار وا طر  زدی  ولا بلاالخره یله طلر  ملورد واییلد ممنلدس مسل ود یلرار گرهلت و           

 . کنه واییدش زند ممندس که مونده هق   شده مروسبی االن  باید ببینی چه

 نللگده رو طللر  خللودش امیرصللدرا خوشلله هوللین بلله دللل ن سلل  رو بیللرون میللدم   

 جدیدی اهگار نرم با رو سرم 

دو دل بللودم قبللرای دیللدن طرحللی  کلله آشللنایی زیللادی باهللاش نداشللت  گللرم میبللن   

اینبله   که با و ریل   هلای  هوتلی  میلتا   دیلدن   شلده  بلودم  و از طرهلی  بلا  دونسلتن 

وولوم   برای چی و چله  مراسلوی  طراحلی  شلده  وولوم  دلل   رو  ل   بله  چنل   میگرهلت   

اون یللک سللامت رو درگیللر اون احساسللام ضللد و نقللی  بللودم وللا اینبلله بللا اطللمع 

 . میری  امیرصدرا هوتی با ه  به اوا 
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وللوی اوللا  بللگرگ  کلله انگللار بمتللرین طراحللی رو بلل ه کللار بللرده شللده بللا چنللد ن للر  

 دیگه منتظر اومدن امیرصدرا

مییللینی   بلله هوللراه  یللام و هوتللی و رسللولی و دو مللرد یلله زن کلله نوییللناخت  دور     

 میگ مییینی  و من  ری 

یللوی بلله هولله نگللاه میبللن  کلله میللوول صللحبت هسللتن و  چ زیللروللرین مضللو جوللع  

 من هیچ میلی به ه  صحبتی

از ولاریر  اون حلس   با اونا نلدارم  حلس بل   دی بامل  مییله دلل  بخلواد کله هلرار کلن ق       

بد از  یت میلگ  بلنلد  شلدم  ولا  حلدای   بلرای  چنلد  دییقله  از اون جولع  هلرار  کلن   و بله  

صللحبت هسللتن کلله متوجلله مللن    گللرم هولله اونقللدربمداشللتی  نللاه ببللرم   سللرویس

  یسل نگلاه   بله  سلوت   کیلیده  مییله    نویین ب لگ  یلام کله بله محل  بلنلد شلدن        

محل   بلاز   بله  و میلرم  اولا   در سلوت  بله  و کلن   راحلت  رو خیلال   لبخنلدی  با میبن 

 حلال  کل   کردن با دیدن صلحنه  ی رو بله  روی چیلوام   اهلام  بله  کل   اولا   میمسلبه   

 . و به دل  میریگه میی  جوع دنیا های آدم بد

 ی لبله  کله  شلاهتووی  رژ ی لبله دستای ظری لی کله دور گلردن امیرصلدرا گلره شلده        

 امیر س ید  یرهن ی یقه

صللدرا از خللودش رد بلله جللا گذاشللته و دختللری کلله بللا نللاز زل زده بلله چیللوای          

چنللد لحظلله  قنبللود مللن سللم  کلله دنیللایی ِی بلنللد از     کللردم سللقوط امیرصللدرا     

ید ولا دختلری کله دیگله میدونسلت  اسلو   ریساسلت از امیرصلدرا هاصلله           طول کیل 

من خیره مل ی مونله  ولوی  چیلوایی  کله  مصلبی  و بلا  حلر   بلرای  چنلد   نگاه امابگیره  
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بلرای  اون چیلوایی  کله  حتلی  ویتلی  منلو  میبینله   رانیه بسته مییه و ملن  هنلوز  حاضلرم 

 سرد مییه بویرم  

بللا ببخیللید زیللر لبللی از کنارشللون رد مییلل  و بلله سللوت دستیللویی میللرم و صللدای   

 مصبی و کمهه اش لحظه

چلی شلد مگله صلدرا  این لا کله هوله        - میخواسلتی   هوینلو  - آخر به گوشل  میرسله    

 برگللگار مروسللی اون کلله دیگلله مللاه دو وللا وللو و منللوق  ریسللا - میللدونن مللن و وللو     

بللرای هللگارمین بللار بمللت نللداری    هلل  بللا سللاده نللامگدی یلله جللگ نسللبتی هللیچ بیلله

صللدای حرصللی  ریسللا بلله  مللیگ  وللا اون مویللع خلل  یرمللگ هللای منللو رمایللت کللن    

 گوش  میرسه  

 بللرام دادی کلله سرویسللی ایللن واسلله ویللبر بخللاطر خواسللت  مگلله  کللردم چیبللار -

 صوروتو که وت  و*سب بسازن

 : میبنه اضاهه ط نه با و کییدی مق  ق

 خللودش م وئنللا هلل  کارمنللدم اون  نیللد نوشللته بللرام گنللاهیق نباشلله نگللران -

 چیگا این می موه و داره ش ور

 بلدی   ادامله  رو بحل   ایلن  نویخلوام ق  ریسلا - بین دو ن ر کله نلا  مگدن یله چیلگ مادیله     

 !نیو رد من های یرمگ خ  از  نویبن  وبرار دیگه 

در دستیللویی رو آروم میبنللدم  خللاطرام بلله حاهظلله ام حوللله میبللنن و صللداش        

 ووی سرم میخیمه و میخیمه و
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م وئنللا حللال  بللا یلله میللت آب سللرد جللا نویللاد امللا  مللن میویللرم و میویللرم و میویللرمق

 نویتون  با ووجه به اینبه امیرصدرا به جوع اضاهه شده

بیللرون از جلسلله بوللون  و سللریع خللودم رو بلله اوللا  میرسللون  کلله بلله محلل  ورودم   

 صدای  یام ووجه جوع رو

 هلل  وقریبللا کلله مللردی   اومللدن هلل  مللددیان ممنللدسق خلل - بلله مللن جللل  میبنلله  

 مللارو مسلل ود  ممنللدس -   میلده  سللروبون میگنلله دیلبخنلل احتلرام  بللا بللود  یللام سلن 

 بللر  یللام بللا لبخنللد بلله جوللع نگللاه میبنلله   نویبنللی  م رهللی جدیللدمون طللرا  بلله

 چللون امللا رسللویه جلسلله اینبلله بللا - شللی نت رو مللین یللدی  وللوی چیللوام میبیللن   

خللانوم    مللن دختللر اییللون  میبللن  رهتللار وللر صللویوی خللرده یلله نللداری  ایللی  ریبلله

 ممندس مددیانق

دل  میخواد از دیلن چملره جولع وحلت ولاریر حلر   یلام لبخنلد بلگن  املا انگلار لبلام             

 من جای به  یامخیک شده  

 اشلون  میتونیلد  شلوا  وللی  - با لبخند مویل  ولری بله جولع نگلاه میبنله و ادامله میلده          

 ریسللا بللا و  لل  نگللاه  میبنلله و  یللام رو    کنللین حسللاب هلل  مللن خللواهر بلله رو

 احتللرام سللر از لبخنللدی  یللام قطللراحن خواهروللون نویدونسللت - مخاطلل  یللرار میللده  

  سلبگ اضلاهه   مقیل  هلای  طلرا   گلروه  بله  ولازه  ملددیان  خلانوم -   میلده  جواب و میگنه

 بللدون گللرهت  یللرار بیللن  ذره زیللر حسللابی میگ للت کلله نگللاهی بللا  ریسللا شللدن  

   نیسللت بللازی  للاروی اهلل  صللدرا میبللردم رهبلل-   میگنلله ط نلله چللرا بللدون  اینبلله

هوتی با جلواب   نیلون  میلده  کله  ولرجی   میلده  از هوبلارش  دهلاع  کنله  ولا  اینبله  بله  

 از مللددیان ممنللدسق جوللالی خللانوم -   باشلله و للاوم حرهللای نللامگد ر یسلل  بللی
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 شل به  طلرا   ملا  بلا  هوبلاری  از یبل   ولا  اییلون   هسلتن  ملا  کلار  ولوی  موه  های طرا 

 کلله مللردی بلله رو جللدیت بللا  یللام و   بللودن طللرا  کانللادا وللوی نگللارین اصلللی ی

 حسللنی آیللای-   میبنلله شللروع رو امضللا م رهللی  بللود کللرده م رهللی درخواسللت

 ممللرورز خللانوم هوسرشللون و- انوم کللارش اشللاره کللرد    خلل بلله و شللرکت وکیلل 

 ا اولل  للوش خللوش امللا  یللر مللرد بلله رو   شللرکت هللروش مسللئول و بازرگللانی میللاور

 طللر  اولللین مسللئولیت کلله سللازی جللواهر صللاح   زرنگللار آیللای و-   میللده اداملله

 رسللوی حالللت امیرصللدرا صللدای بللا م ارهلله جلسلله   گللرهتن ممللده بلله رو مللا اجرایللی

 آالم زیلور  ی زمینله  ولوی  ملا  اجرایلی  طلر   اوللین  املروز - ری بله خلودش میگیلره     و

و حللین صللحبت بلله  یللام اشللاره میبنلله و  یللام بلله  یللت  اروییللن       شللده سللاخته

برمیگللرده و ماکللت رو وسلل  میللگ  میللره و ب للد چنللد لحظلله بللا ماکللت طللر  گللردن

میللذاره   حرهللای صللدرا رو نوییللنوم و نگللاه  بلله گردنبنللد دور گللردن ماکللت خیللره 

می مونه   ظراهت و سلادگی  کلار  اونقلدر  بله  دلل   مییلینه  کله  نگلاه  خیلره  ام بله  ماکلت  

برای چنلدین  دییقل ه طلول  میبیله   بله  دو خل   ملورب  و سلاده  ی طمیلی  رنگله  کله  بلا  

نگللین هللای ریللگ وللگیین شللدن و از دو سللوت زن یللر گردنبنللد بلله هلل  میرسللن نگللاه 

میبلن    یبللی از خل   هللا از جلایی نگدیللک بلله نق له ی اوصللال بله خلل  دیگله      بلله  للنن 

شاخه ی ظری  که به ورویل   بلگر   ولر  مییلن  وقسلی   مییله  کله  انتملای  هلر  شلاخه  

 خللانوم - بللا سللن  ریللگ آبللی رنگللی کللار شللده   بللا صللدای  یللام بلله خللودم میللام  

 !کرد  گذاری سرمایه روش مییه نظروون به چیه  شوا نظر مددیان 

بلله خللودم میللام کلله حتللی حواسلل  بلله صللحبت و نظللرام بللایی امضللا نبللوده امللا سلل ی  

 میبن  بدون استرس و بدون
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ب ر لیس و نگلاه خیلره اش بله میلگ جللوش نظللر       ووجله بله اخل  هلای ولوی هل  وجنلا       

 وللوی کلله کارهاییلله جوللله از جللواهرامق نلله  کلله چللرا البتلله - خللودم رو بیللان کللن   

داره و بلله شللرط طللر  خللوب و  دش روخللو هوییللگی طرهللداران شللرای  ی هولله

 داشللته برناملله ی م رهللی درسللت میتونلله سللود دهللی خیلللی بییللتر از بللایی طللر  هللا

 : میبنه وایید رو حره  هوتی   باشه

 ی شللاخه ایللن م رهللی بللرای یللوی برناملله یلله مللا مللواهق  مللددیان خللانوم بللا دییقللا -

 برندمون محصوالم از جدید

-  یللام رو بلله زنللی کلله مسللئول هللروش م رهللی شللده سللوال میخرسلله      نیللاز داریلل   

 سللت د زیللر کا للذ روی ممللروز قداریللن  نظللر مللد خاصللی ی برناملله ممللرورز خللانوم

 رونولایی  هولون  کله  هلا  برنامله  از یبلی  -   مییله  ولر  نردیلک  میلگ  بله  و میبیله  خ ی

 : میبنه مخال ت احترام با رسولی   مروسیه جین ووی

اریللد کلله وللوی مراسللوی مثلل  مروسللی زیللاد جللا بللرای م رهللی و ووضللی  د یبللول امللا -

 رونوایی یه هق نداری   

 مثل   کله  چیلگی  یله   داریل   نیلاز  ولر  یلوی  چیلگ  یله  بله  - هوتلی  ادامله  میلده    کوچیبهق

 سللر ممللرورز   بیلله اسللووون وبللرار باملل  مللدم یلله بللرای کلله چیللگی  بترکلله بولل 

 : نهمیب وایید یاط انه و میده وبون

 یلله بایللد مللا  میللره یللاد از هلل  زود  بیلله  خلل  زود خیلللی کلله چیللگی وق دییقللا -

 و درست رونوایی و وبلیوام

حسابی سل ر هل  کنلی  کله بلرای ملدم هلا ولوی هبلر و روی زبلون بوونله  نظلر شلوا             

 وبیلله صللندلی بلله و میللذاره کا للذ روی رو خودکللارش امیرصللدرا چیلله ممنللدس زنللد 
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نگللاه هولله بلله سللوت امیرصللدرا برمیگللرده و مللن حتللی طایللت نگللاه  قنوییلله-   میللده

ان بللاس چمللره اش روی شییلله ی میللگ  بلله نگللاه کللردن بلله چیللواش رو نللدارم  

 مردونلله میللره و سلل ی میبللن  بایللد یلللب  ب موللون  کلله اجللازه نللداره بللا دیللدن چمللره

 . بیاره بوجود وخی  ریت  ووی ووییری اش

یللن طللر  بللا ووللوم زحوللاوی کلله ممنللدس مسلل ود و ممنللدس  ا بگلل  بایللد متاسلل انه -

 هوتی و ممندس رسولی کییدن

بیلله روش ریسللک و سللرمایه مللورد واییللد مللن نیسللت  ی نللی اون طرحللی نیسللت کلله  

 محبلل  و کووللاه ضلل ی ه  طللر  ی نللی - هوتللی بلله آنللی  نمللر مییلله   گللذاری کللردق

 ایللنق زنللد ممنللدس امللا - ییلله  م بحلل  وارد بللاالخره زرنگللار قبللله -   میللده جللواب

 نگللاه زرنگللار بلله جللدی امیرصللدرا   دادیللن وحویلل  مللا بلله شللوا کلله طرحیلله هوللون

 ووامللا یرارمللون طبلل  مللن وق بللله -   میللده جللواب یاط انلله امللا اماحتللر بللا و میبنلله

 از باهاش بیه که اونی طر  این اینه منظورم  میبن  وقب  رو اش هگینه

مرصلله ی جدیللد کللار ِی مقیلل  سللبگ رو نوللایی کللرد نیسللت  شللاید وللوی صللن  شللوا   

 این طر  خیلی ه  زیبا و  ر

 رو بللازار ووجلله باهللاش بیلله کلله نیسللت چیللگی ایللن مللا کللار وللوی امللاهللروش باشلله  

 بلرای  خلوبی  ی نوونله  نویتونله  زیبلایی  وولوم  بلا  کله  سلادس  طلر   یله  ایلن ق کلرد  جل 

 ریسللا بللا    متاسلل  - و رو بلله جوللع نگللاه کللرد و کمهلله للل  زد      باشلله رونوللایی

 اسللت اده مروسللی وللوی سللرویس ایللن ی نللی- نللاراحتی بلله امیرصللدرا چیلل  میللدوزه  

 : میبنه گرمی بازار سریع زرنگار قنه -  نوییه
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 وای للا کلله میللاد برامللون داره ایتالیللا از مللالی طللر  چنللدوا مللاق خللانوم نباشللین نگللران -

 ندهکن محسور زیبایی ووی

 خللدمتتون در بیاریللد ویللری ان قموللازه هلل  کلله مت للل  بلله شللوا و آیللای ممندسلله    

 یام بلی  ووجله  بله  صلحبت  هلای   ریسلا  و زرنگلار  امیرصلدرا  رو مخاطل   یلرار     باشی 

 کللار در ایللی م للله امللا  نللداره رو بایللد کلله یللدروی طللر  میبللن  حللس مللن  - میللده  

 خیلللیزیللورآالم رو هللیچ جللا امللمم نبللردی     ی زمینلله وللوی کللار خبللر مللا  نیسللت

کلار  داریل   املا  زملان   ساکت و آزماییی اجرا کلردی    ی نلی  زملان  بلرای  بمتلر  کلردن 

 وللوی نویخللوای  هلل  مللا و میبنلله  یللدا درز خبللر ایللن بللاالخره چللونزیللادی نیسللت  

امیرصلدرا  کله  از ایلن  بله  هل   خلوردگی  ناراضلی  بلود   گگینله  ی دوم باشلی     این  کلار 

 میلد  یبل   ولا  بایلد  رو جدیلد  کلار  ایلن  ملا   کل   املا  داریل   زملان ق دییقلا  - وایید میبنله   

 نواییللگاه بللرای مللا  زنللد ممنللدسق میللد  وللا - هوتللی از جللا میخللره     کنللی  نوللایی رو

 آالم زیللور طراحللی و کللار بللرای جللا  میبنللی  کللار هیللرده داریلل  خیلللی بمللاره هللای

 بله  ناراحلت  رسلولی    میبلن   بلراش  هبلری  یله - وبلون میلده     سلر  امیرصدرا   نداری 

 ریسللا   شللد کنسلل  طللر  ایللن از اسللت اده و رونوللایی  للس-   میبنلله نگللاه جوللع

 مییلله کلله اسللت اده- هرصللت جللواب دادن بلله کسللی نویللده و سللوال  رو میخرسلله  

و ر خللودش کللاری جنللا ِ هلل  بللاز زرنگللار   دارم دوسللت  مللن امیرصللدرا  نلله مگلله

 سللاخته شللوا بللرای و شواسللت بلله مت للل  گردنبللد ایللنق خللانوم بللله - ح لل  میبنلله  

 طللر  ایللن روی از رو سللرویس شللده اگللر اجللازه بللدین میتللون  بللدم بممللا بللایی

امیرصللدرا بللی حوصللله امللا مودبانلله یصللد بیللرون کللردن  ریسللا و  براوللون بسللازن  

 ل  للا حسللنی آیللای - یگلله  م نامحسوسللی زرنگللار رو داره و بلله وکیلل  بللا اشللاره ی

 . بدین ووضی  رو ما طر  از است اده یوانین زرنگار آیای برای
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حسللنی کلله انگللار همویللده منظللور  امیرصللدرا اینلله کلله زرنگللار و  ریسللا رو مدبانلله از  

 اوا  بیرون کنه با لبخندی

 مللن بللدین اجللازه اگللرق زنللد جنللاب بللله- کلله سلل ی در کنتللرل کللردن  داره میگلله   

 سلر  هقل   امیرصلدرا  این کار روی ووی اولا  خلودم ان لام بلدم کله راحلت ولر باشلی           

صللحبت هللای مللادی وللا رهللتن  ریسللا و زرنگللار    راحتللین هرجللور-   میللده وبللون

 مصللبی رو ن سلل  هوللراه حسللنی اداملله  یللدا میبنلله و بلله محلل  بسللته شللدن در  یللام

 للوری میخللوای  باهللاش کللار  چ  بیلله بیخیللال نویخللواد جللوره هللیچ-   میللده بیللرون

 بمتللرین-   میبنلله سللرگرم دسللت  زیللر کا للذ بللا رو خللودش امیرصللدرا کنللی  

 اش نگلله بایللد داره  جللواهر و طللم بللازار وللوی تیدسلل چلله کلله میللدونیق سللت گگینلله

 بایلد  دیلدم  ازش ملن  کله  زبلونی  ایلن  بلا    میبنله  نگلاه  جولع  بله  خنلده  با هوتی   داری 

   حسللابتون ویس خوشللگ  ایتالیللایی االن زده بلله  سللر یلله  زنللد ممنللدس کلله بگلل 

امیرصللدرا بللدون حرهللی سللر وبللون میللده و  یللام و رسللولی میخنللدن  بللایی زمللان بللا 

  لی  روزهلا  هلای  نواییلگاه  هلای   لی   رو ادامله   یلدا  میبنله    صحبت راجع بله  برنامله 

هلل  میگذشللت و مللن هیمبللاری از دسللت  بللر نویومللد  هللر روز از امیرصللدرا بییللتر 

 جلگ   میبلردم  هلرار  ازش ناخودآگله  داشلت   بمل   کله  میللی  وولوم  بلا میگلرهت     هاصله

مبالولله ی مللا طللی مللدم میللوول شللدن  وللوی مقیلل   چنللد جوللله ی کووللاه کلله ووللوم

یله  جلورایی  انگلار  اونل    سبگ بود هلیچ  صلحبت  دیگله  ایلی  بلین  ملا  رد و بلدل  نوییلد   

 از رو در رو شللدن بللا مللن هللرار میبللرد و بللا حضللور گللاه و بیگللاه نللامگدش وللوی  

 . داشت وره  رسوی دلی  ه  از ما هرار شرکت

 وسلل  بللودم مونللدهووللوم حواسلل   للی ووللاس هللای سللامان بللود  هللر شلل  و هرشلل    

 شیدا به دردام از وونست  نویق
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و  یللام چیللگی بگلل  و دللل  حللر  زدن میخواسللت و مللن هقلل  میتونسللت  ووللوم          

حللال  خللوب نبللود و شللیدا و  یللام بلله یلله  بللگن    درگیللری هللای ذهنللی  رو طللر   

گللاه  و  چیگهللایی شللک  کللرده بللودن  و ایللن از رهتارهللای  میللبو  و از سللواالی 

بیگاهیللون میللخص بللود و ووللوم وللرس مللن از  رسللیدن سللواالوی بللود کلله نتللون  

 للالتویی کلله بلله وللازگی خریللده بللودم رو دور بللدن   باشلل    جللوابی براشللون داشللته

 محب  کردم  یلدا بود و من طب  دموم شیدا و  یام برای

جین بایلد بله خونیلون میلرهت   حوصلله ی حضلور ولوی جولع رو نداشلت  املا بلرای            

 حساس نیدن شیدا م بور

 اکللت هدیلله هللا رو وللوی دسللت  جللا بلله جللا کللردم و زنلل  در رو هیللار دادم  بللودم  

 ظلاهر  چیلوام  جللوی  بولل   ولوی  آلولای  بلا   یلام  ب د چنلد  رانیله  در خونله  بلاز  شلد  و

 . شدن

آلوللا بللا دیللدن  جیلل  کیللید بللا ذو  و لللوس بللازس سللرش رو وللوی گللردن  یللام هللرو 

 صحبت و صدا و سر ازبرد  

وارد خونلله شللدم و شللیدا بلله  حللدس زد کلله مموللون هللای دیگلله هلل  اومللدن   مییللد 

 مللو  رو لباسلل  وللا رهتللی  اوللا  بلله و دادم دسللت  بلله رو هللا هدیللهاسللتقبال  اومللد  

 کن   

لباس  رو بلا داملن جلذب میلبی هولراه یله سلا ورم کل لت میلبی رنل  و  یلرهن            

 مردونه میبی که خ  های

 شللال مللن سلل ید در مللین سللادگی زی  بللایی خاصللی بملل  داده بللود مللو  کللردم     

 اما ساده مدل با رو س یدم
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یینگی باالی سلرم جولع کلردم و بله جولع ولوی  لذیرایی رهلت  و بلا سلمم و آشلنایی            

 کوچیبی با دوستای  یام و

 وبیله  آشلخگخونه  کابینلت  بله  شلیدا  شیدا به آشخگخونه رهلت  ولا بله شلیدا کولک کلن         

خلدا قملن دارم میویلرم از حسلادم حلاال ولو هلی جللوم          وایلی  -   میبنله  نگلاه   و میده

 -   سادسللت لبللاس یللهق شللیدا - لباسللای جللذب بخللوش وللا مللن بتللرک  از حسللودی   

 ونللت روی چ للوری سللاده لبللاس هوللین دیللدی کللردی  خللودم بلله نگللاه یللهق بخللدا

  للذای و میمرخلله گللاز سللوت بلله کللن   کوبللت داری چیبللارق کللن وللل - نیسللته 

 ولوی  کیلک  اون هقل    دادم ان لام  رو کلارام  ی هوله  هیملی -   میگنله   هل  رو ابلله یق وو

 و میللارم بیللرون رو کیللک و میللرم یخمللال سللوت بلله   بللگن بللرش بیللار در رو یخمللال

 مگلله خبللره  چللهق شللیدا کللردی  للاش و ریخللت چقللدر -   مییلل  زدن بللرش میللوول

 نبللاش نگللران  ان مللونیخود هوللهق دیگلله آره - سللت  دوسللتانه دورهوللی یلله نگ تللی

 رو شللیدا  للذیرایی وللوی از زنللی صللدای   ان صللویوی خیلللی  هویللون بللا مییللی آشللنا

 رهیقللت از هوله  ایللن ببینیولت  دیقلله یله  بیللاق شلیدا   مونللدی ک لا  -   داد یللرار مخاطل  

شللیدا بلنللد  آشللخگخونه کلله نبینللیو   وللوی بللردی  االن اونویللت کللردی و ریلل 

 نگلله دور ام شللور چیلل  از  محدرلله آره- میخنللده و بللا صللدای بلنللد جللواب میللده  

و صدای خنلده  بله  جلواب  شلیدا  نیلون  میلداد  بایلد  خیللی  صلویوی  باشلن     داشت  اش

 ولوی  رهلتن  ملردا  بلا - ک اسلت    یلام  -   میبلن    به سلوت  شلیدا  میملرخ   و نگلاه  

 بلله شللده  ی للع آیللایون صللدای و سللر نویبینللی  کللنن  للا بلله رو یلیللون بسللاط وللراس

- وللراس خونلله نگللاه میبللن  و نگللرانی  رو از صللر و صللدای احتوللالی بلله زبللون میللارم  

 دیوونلله - شللیدا بلنللد خندیللد و بلله مللن نگللاه میبنلله   نویبللنن  امتراضللی هللا هوسللایه

 چنللد مگلله- هویللون - کسللایی کلله وللوی  للذیرایی نیسللتن هوسللایه هللان دیگلله ق
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 شللوهرش و  للایینی هوسللایه هلل  یبللی  دخترشللون و شللوهر و بللاالیی هوسللایه ن للرن 

 لبخنلد  بلا  شلیدا  و بوونله  نصل ه  سلوال   شلد  بامل   زنل   صلدای       هولل  هوله  ی نی -  

 دسللت  مللن کللن بللاز رو در بللرو یربونللت نبللام  نبللاش نگللران وللو آره - کنلله نگللاه 

دسلت   رو مییلورم  و بلا  خیلک  کلردن   بله  سلوت  در میلرم  در ور بلاز     مگیلگم  بنده

 میبن   

 میتونسللت  چ للورمنللی کلله وللوی اون وضللع و ظللاهر شلللخته ماشللق  شللده بللودم       

 ی مردونه وی  این جلوی

نگللاه  بلله  لیللور مردونلله ی درشللت باهللت سللرمه ایللی ویللره  مللروب  طایللت بیللارم ق

 شه و موها و ری  های  که به بمترین شب 

یلوایی کله   چ بلا  و دهایسلتا  روم بله  رو دسلت   ولوی  بلگر   گل   سلبد  بلا مرو  شلده   

 به مح  دیدن  سرد و ویگ

 میلل  بللرای دللل  ایللن از بییللتر وللا مینللدازم  للایین رو سللرم شللد نگللاه  میبنلله   

سللبوو  طللوالنی مییلله و بللا لحنللی کلله اصللم حللس  قسللمم-   نلللرزه ام مونوملله

خللودم رو مقلل     میللاره دوسللتانه ایللی رو القللا نویبللرد” ملیللک سللمم “رو بلله زبللون

میبیلل  وللا وارد خونلله بیلله و چیلل  میمرخللون  وللا  ریسللا رو ببیللن  کلله صللدای       

سلل ی  میگللردی  چیللگی دنبللال -   میرسلله گوشلل  بلله ورودی راهللروی سللردش وللوی

 میبللن  سلل ی  نبیلل  ن للس رو م للرش بللوی میبللن  سلل یمیبللن  نگللاه  نبللن   

 ومللدن نی نللامگدوون -   نباشلل  دیوونلله نبللام اون شللده کلله هلل  لحظلله چنللد بللرای

سللبوو  باملل  مییلله از سللرامیک هللای کلل  سللالن چیلل  ببللن  و نگللاه  کللن  و  

 بللار دو سللورا  یلله از کلله آدم - یلللب  رو بلله درد میللاره   جللواب  درسللت جللایی وسلل 
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کلرده   رابلت  و ربله   ببلرم   خلودم  هولراه  میلرم  هرجلا  نلداره  دلیللی ق نویخوره نی 

 این وری طر  هوا برش میداره و هبر میبنه چه خبره  

و من رو ووی ُبمت جولله اش میلذاره و بلدون اینبله ووجله ایلی بله حلال  داشلته باشله           

 به سوت سالن میره  ن س

مویقللی میبیلل  و سلل ی میبللن  خللودم رو آروم کللن  و بلله آشللخگخونه برمیگللردم       

بللگر   للذیرایی بللود و از صللدای حللال و احللوال   سللبد گلل  امیرصللدرا روی میللگ   

 اینللا بیللاق نبللام - شللده    رسللی  یللام م لللوم بللود کلله امیرصللدرا بلله جو یللون اضللاهه

سللینی چللای و ظللر  شللبمم رو از دسللت شللیدا میگیللرم و آروم بلله     یللام بلله بللده

 میللگ دور هللا مللرد و میبللردم هبللر کلله بللود وللراس میللرم  وللراس بگرگتللر از اونللی کلله

 هلگی نیسته بودن و با یلیون و میوه سرگرم بودن .

میلاد و وسلیله هلا رو از دسلت  میگیلره و ملن بله جولع خلانوم هلا برمیگلردم              یام جلو 

  با وووم صویویت رهتاری

اون هللا مللن نویتونسللت  بللا جوللع ب وشلل   خللودم رو بللا آلوللا سللرگرم نیللون میللدم و   

 بلندشون لبخندی میگن    هر از گاهی به خنده های

 یینماد چیدن میگ از طلر  شلیدا بمتلرین راه هلرار بلرای      ملن بلود  آلولا رو بله یبلی      

 از دوستای شیدا میسخرم

و خودم بلرای چیلدن میلگ بله کولک شلیدا میلرم و ظلر  هلا و  لذا هلایی کله آملاده              

 . میمین  کرده بود رو روی میگ

بللا وبویلل  شللدن میللگ شللیدا مموللون هللا رو بلله شللام دمللوم میبنلله و مللن هلل  بللرای   

 بردن  ار  آب و نوشابه ها به
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ویتللی برمیگللردم ووللوم صللندلی هللا  للر شللده و ونمللا جللای خللالی    آشللخگخونه میللرم و

چیل   میمرخلون   ولا  صلندلی  دیگله  ایلی  انتخلاب  کنولو  آخلرین   کنار امیرصدراسلت   

ممیله  ایلی  بلرای  نیسلتن  کنلار  یله   صندلی ها به انتخاب مرد هلا   لر  شلده  و ملن  هلیچ 

 کله  شلیدا  مرد  ریبه ووی یله  هضلای   ریبله  ولر  نلدارم  کله  بلا  صلدای  یبلی از دوسلتای  

 خللودم بلله مییلله محسللوب جوللع مللروس وللازه و سللت محدرلله اسللو  بللودم همویللده

لبخنللدم اونقللدر مسللخره سللت    بیللین بیللا جللان  نبللام ایسللتادی سللر ا چللرا -   میللام

 کلله  یللام بلله درسللت نبللودن چیللگی شللک میبنلله و نگللاه  کلله بلله جللای خللالی کنللار

صدرا میوهتله  بمتلر  از هلر  کسلی  شلرا ی   رو در  میبنل ه و از سلر جلاش بلنلد مییله     

و    بلده   لذا  وروجلک  ایلن  بله  خلرده  یله  کوبل   بیلین  شلیدا   لی   بیا جان نبام-  

خللودش میللگ رو دور میگنلله و کنللار امیرصللدرا مییللینه  آروم  للار  آب رو وسلل  میللگ 

 میذارم و جای یبلی

 هل   ازبل  چلون  یام کنار آلوا مییین   جلا ب لایی  یلام هریلی زیلادی بله وجلود نویلاره          

 رو به روی امیرصدا یرار

 . میگیرم

 بللا رو گلللوم راه انگللار مللن امللا للذاهای رنگاوارنلل  شللیدا هولله رو بلله اشللتما مینللدازه  

 خودم و ان بسته سن 

 بللا نویخللوری  چیللگی چللرا نبللام - رو بللا  للذا دادن بلله آلوللا میللوول نیللون میللدم   

 خللوردم- بخنللد میللگن    میبللن  و آروم ل نگللاه  و میللارم بللاال سللر شللیدا صللدای

 کله   لذایی  هوونقلدر -   برمیگلرده  بیلقاب   سلوت  بله  شلیدا  نگلاه    شلدم  سلیر   مگیگم

 شللیدا بخللورم چیللگی نویتللون - خللوردی  چیللو  للس مونللده بیللقابت وللوی کیللیدی
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 و آجیلل  حتوللا -   مییلله بحلل  وارد شللیدا دوسللتای از دیگلله یبللی زهللره   جللان

 اون ولا  کله   یلام       مییلی  خلوب  بخلور  نوشلابه  وانلیل  یله ت نیسلته   دلل  سلر  شیرینی

 بللرام کللن صللبرق آره-   میبنلله مواهقللت بللوده مللا هللای صللحبت شللاهد هقلل  لحظلله

و ولوی  یبلی  از لیلوان  هلایی  کله  وسل   میلگ  چیلده  شلده  بلودن  نوشلابه     بریگم نوشابه

 یلام  بلا  خنلده  بله   ره  میگیل  دسلت   از امیرصلدرا  میریگه و یب  اینبه بله  سلوت   بیلاره 

 داری  دوست نوشابه  قصدرا - امیرصدرا نگاه میبنه  

هولله میخنللدن و امیرصللدرا بللی ووجلله بلله جوللع حتللی بللدون لبخنللدی لیللوان رو کنللار   

 دست  میذاره که  یام اینبار

امیرصللدرا جلدی  و بلدون  اینبلله  قصلدرا  - آرومتلر و بلین خودشلون امتللرا  میبنله      

 یللام  ق  یللام بخللور رو  للذام - ووایلل  بلله ووضللی  دادن داشللته باشلله جللواب میللده   

مت  لل  و میللبو  نگللاه  میبنلله و مللن حواسلل  بلله هیللار دسللتای امیرصللدرا بلله 

 دور یاشقه  ویتی جوع

وللوی حالللت مللادی برمیگللرده و بللاز هلل  صللحبت هللا بللاال میگیللره صللدای آروم  یللام   

 ووجه ام رو جل  میبنه اما

 چللرا شللده  چللی- سلل ی میبللن  بلله روی خللودم نیللار  م کلله حرهاشللون رو مییللنوم   

 میرسله  گوشل   بله  سلختی  بله  میخلره   یلام  حلر   وسل   کله  آرومل   صدای      نذاشتی

 میبنله  اذیلت   نوشلابه  خلالی  ی م لده  بلا   نخلورده  هیملی  حلاال  ولا  اومدی  ویتی از -  

. 

نویللدون  از اینبلله هنللوزم یللادش هسللت کلله چقللدر م للده ام حساسلله ذو  کللن  یللا     

 بگن  زیر گریه  نگام به دسته ی
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یاشللقه کلله کلل  مونللده زیللر هیللار انگیللتاش خلل  بیلله و اون بللی ووجلله بلله حللال مللن   

 حامللله  زن-   نیسللت خللوب حامللله زن واسلله نوشللابه حللال هللر در- اداملله میللده   

امیرصللدرا بللی طایللت نوشللابه ایللی کلله بلله اسلل  مللن وللوی لیللوان ریختلله شللده رو یلله  

 بله  ولازه  انگلار   یلام  و میسلوزه  نوشلابه  گلاز  وصلور  از ملن  ضرب سلر میبیله و گللو   ی

امیرصلدرا  جلوابی  نویلده  و ملن  ولوی  دلل    قمیلدونی   ک لا  از ولو ق آهلا -   میلاد  خودش

بییلتر از ایلن    به  یلام  التولاس  میبلن   کله  بلراش  ایلن  سلو   و لاه   رو حل   کنله   دلل  

 بایللد گیللتاشان میللدون طایللت هیللار انگیللتاش دور یاشلل  و چنگللال رو نللداره       

 بلله بللاالخره  یللا و باشلله گرهتلله درد حسللابی چنگللال و یاشلل  بللرش و هللرم بخللاطر

 باشله  این لور  کله  میلگد  حلدس  هقل   شلیدا ق  له  منت لی  اصلم  جریلان  اون-   میلاد  حر 

 . نبود اما 

نگاه امیرصدرا بله سلرمت بلاال میلاد و بله  یلام نگلاه میبنله کله بلی ووجله بمل  داره             

 بایی  ذاش رو میخوره و

یب  اینبله بتلون  نگلاه  رو بلدزدم بلا چلرخ  نگلاه  ممل  رو میگیلره  بلا هلول و            

 دسللت  للذای از یاشللقی نگللاه  از هللرار بللرای مینللدازم خ الللت سللرم رو  للایین  

 . میگارم دهن  ووی رو بیقاب  ی نگده

زیللر سللنگینی نگللاه  سلل ی میبللن  بلله زور یلله لقولله  للذا رو یللورم بللدم و ویتللی     

 نگاه  رو ازم میگیره میتون 

بللا کوللک آب اون لقولله رو کلله انگللار یصللد  للایین رهللتن نداشللت رو از گلللوم  للایین    

ب د اینبه  لذاها  خلورده  مییله  میلگ  رو بله  کولک  هوسلایه  هلای  شلیدا  جولع   ب رست   

ممللده ی ماشللین ظرهیللویی مینللدازه و     بلله میبنللی  و شللیدا شسللتن ظللر  هللا رو
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 انلدازه  یله  و رنل   یله  چلای  بلا  رو هلا  ن لون ه مسئولیت ریختن چلای بله ملن میوهتله      

انگلار  هولون  جولله  ایلی  کله  نیلون  میلداد  هنلوز        نلداره  ارلری  مقاومت  اما میبن   ر

بلله دیللوونگی  حسللاس بللودن م للده ام از یللادش نرهتلله بملل  جللرام داده کلله دسللت

 بگن   

بله سلوت کابینلت میلرم و لیلوان دسلته دار هرانسلویی برمیلدارم و بلا چلای  رر          نل  و  

 دا   رش میبن   میخوام

 رو چیللگ هللیچ مللن  بدونلله میخللوامب مولله مللن  هنللوز هولله مللادم هللاش یادملله       

 و دا  چللای بللود کللرده مللادم یادملله هنللوز کلله بدونلله میخللوام  نبللردم هرامللوش

بللا سللینی چللای بلله  للذیرایی  ی  در بللرهقخسللتگ وللا بریللگم بللراش مللن رو  للررنگ 

 میللرم و خوشللحال  کلله جلللوور از هولله روی مبلل  وللک ن للره نیسللته و بللا گوشللی 

سرگرمه  به سلوت   میلر  و سلینی  رو جللوش  نگله  میلدارم  و بلا  صلدایی  کله  بله  زور از 

 . میبن  زمگمه رو“ ب رمایید“ وه گلوم بیرون میاد

سللرش رو بلنللد میبنلله و دسللت  رو بلله سللوت سللینی میللاره کلله بللا دیللدن ونمللا چللای  

 لیوانی ووی سینی نگاه  رو

وللوی چیللوام میللدوزه و  وزخنللدی کلله مییللینه گوشلله ی لبللاش اونقللدر ویللگ و زهللر   

کنلله و هوللین کلله میخللوام سللرم رو  للایین بنللدازم اسلل   داره کلله یلللب  رو هللگار ویبلله

  بخللوره هل  بله  حلال   و چیلو    ریسلا  روی صل حه  ی گوشلی   خلار  بیله  و بلره  ولوی 

حللال  بلله هلل  بخللوره از خللودم کلله چ للور بللا همویللدن  از ووللوم ضلل    در مقللابل قق

 و دسللت هللا دیوونلله اینبلله هنللوزم میدونلله نوشللابه م للده ام رو اذیللت میبنلله مللین

بللا  قمونللده یللادم رو چیللگ هولله مللن  ب موللون  بملل  خواسللت  و کللردم گلل  رو  اهللام



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

177 

 

دسللت و  للایی کلله رمقللی وللوش نوونللده بلله بللایی جوللع هلل  چللای رو و للار  میبللن  و 

 ای ذره کلله میبللن  نگللاه جوللع اون بلله و مییللین  جوللع از روی دور وللرین صللندلی 

 . نویبنن در  منو حال

چای و کیک و شلیرینی حلین شلیرین کلاری هلای آلولا بلرای جولع خلورده مییله ولا            

 اینبه با اومدن دیس بگر 

میوه و ظر  انار دون شده یبلی از ملرد هلا بلا لبخنلد بله سلوت میلگ کوچیلک گوشله           

 . میره امیرصدرا سوت به حاه  دیوان برداشت ی سالن میره و با

 یله  یللدا  شل   ایلن  ولوی ق خلونی  حلاه   واسله  میلده  جلون  صلدام  وُلن  ایلن  صدرا آیا -

 و خودمون با ببینی  بگن و ال

م  یلا  قملن  - امیرصلدرا  بلا  و  ل   بله  جولع  نگلاه  میبنله    جناب حلاه  چنلد چنلدین     

 یرصللدراام قداداش بخللون-  للر  روقللال رو وللوی دهللن  میللذاره و واییللد میبنلله        

  یلام    میلده  ان لام  خونله  صلاح   یلا  جولع  بلگر   رو کلار  ایلن  آخله -   میبنله  مقاومت

 کلله هلل  این للا و یبیلله وقریبللا کلله مللون سللن-   مییلله صللد مقللاومت  جلللوی هلل  بللا

امیرصللدرا نگللاه ناچللارش رو از  یلله  می چللی ببینللی  بگیللر  داداشلل  خودولله ی خونلله

 از یبلی  جوع میگیره و دیلوان  رو بلا  چیلوای  بسلته  ولوی  دسلتاش  میگیلره  کله  صلدای 

 یسل   صلدرا  امیلر  و خلودم  ِم نبلا  شلاخه  جلان  بله  رو ولو  حلاه   -   مییله  بلنلد  مردها

هولله میخنللدن و مللن هللک منقللب  شللده ی امیرصللدرا رو بلله    بللده بموللون حللالی یلله 

صلل حه ایللی رو بللاز میبنلله ب للد از  راحتللی میتللون  حللس کللن   مبثللی میبنلله و بللاالخره

 ن للاو   صلله از سللحر ویللت دوش- اینبلله خونلله  للر  سللبوم مییلله شللروع میبنلله  

 ذاولل   روللو ی ش یلل ه از بیخللود دادنللد حیللاو  آب شلل  ظلوللت آن وانللدر*  دادنللد
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بلللله ” بللا هللا مللرد ی خنللده صللدای دادنللد صلل او  و لللی جللام از بللاده*  کردنللد

 هرخنللده چلله و بللود سللحری مبللار  چلله کیللیده ی  یللام بلنللد مییلله    “بللللللللللله 

 و آینلله و مللن روی ایللن از ب للد دادنللد بللراو  وللازه ایللن کلله یللدر شلل  آن*  شللبی

 بلله بلله صللدای بللار ایللن و دادنللد ذاولل  ی جلللوه از خبللر آن للا در کلله*  جوللال وصلل 

ملن   گ ملن و امیرصلدرا بخنلدن     جل  هوله  مییله  بامل   ملرد  ی سله  هلر  طنگآلود گ تن

 اگللر کللامروا گیللت  و خوشللدل چلله م لل  * مسللتح  بللودم اینمللا بلله زکللاو  دادنللد

 ربلاو   و صلبر  ج لا  و جلور  بلدان  کله *  داد دوللت  ایلن   ی مل ده  ملن  بله  روز آن هاو 

و یبلل  اینبلله مللرد بللاز هلل  اون حرکللت لللو  شللده رو وبللرار کللن امیرصللدرا  دادنللد

 متلوان  بله  شلیدا  و بیله  بلنلد  هوله  امتلرا   صلدای  دیوان رو میبنلده  کله  بامل  مییله  

 از یبللی قکلله نیللد ووللوم صللدرا داداش-   میللاد حللر  بلله ضللامامترا ایللن سردسللته

 . کن وووم  مومن مرد -   میده ادامه ها مرد

اصللرار هللا بللاال میگیللره و مللن ن للس بنللد میللاد از ر  برجسللته گللردن  کلله داره داد  

 میگنه چیگی اذیت  میبنه  

 کاملل   اداشد کللن ووللوم  - «و  یللام بلله منللوان صللاح  خونلله ویرآخللر رو میگنلله   

 رو شلل ر ی اداملله جوللع مقابلل  در و میبنللده رو چیللواش صللدرا قبیلله ووللوم بخللون 

 قمیبنلله صللبر      میریللگد سللخن  کللگ شللبر و شللمد هولله ایللن -   میخونلله ح لل  از

 انگار منتظر یبی بم  بگه کاهیه وا با کوال می  ادامه نده     

 صلدای  شلدن  بلاز  بلرای  ماچلار  بلا اما سبوم جولع نیلون از اشلتیا  بلرای ادامله د     اره  

 میبنه سرهه اش گرهته
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 اجللر - و ن للس مویقللی میبیلله و بللا صللدایی کلله هومنللان بلله گرهتلله اداملله میللده       

 ر  دو“ نبللام ”کلولله گ للتن مویللع صللداش دادنللد نبللاو  شللاخه آن کللگ صبریسللت

 وللا میبنللدم رو چیللوامانگللار مللدل سللبوم خونلله مللو  مییلله   ییلله و میلللرزهق م

 کلله  یللام  وگللین نگللاه هوین للورنبیللن    رو زمللین روی امیرصللدرا  اهللای آروم ضللرب

بللرای نخونللدن  امیرصللدرا مقاومللت همویللده وللازه انگللار و امیرصدراسللت بلله برادرانلله

بقیلله شلل ر چللی بللوده کلله  یللیوونی بللرای اصللرار بلله اداملله دادن وللوی چمللره اش  

 ان لللاس و حلللاه  هولللت-   دهمیللل ادامللله گرهتللله و آروم امیرصلللدرا هریلللاد میگنللله  

 یللله ی مللرد هللا بللدجور بلله  دادنللد ن للاو  ایللام  لل  بنللد ز کلله*  بللود سللحرخیگان

از روی مبلل   للا مییلله و  قامیرصللدرا بخللون هلل  رو هللال م نللی- امیرصللدرا گرهتلله  

 آروم و مقتدرانه بله  سلوت  ملرد میلره و دیلوان رو بله دسلت  میلده و مودبانله جلواب        

 شللوا رو یبللی ایللن زحوللت  میبنلله درد سللرم خللرده یلله مللن  میخللوام مللذر- میللده  

و با ” با اجازه “ایی کله  رو بله  جولع  میگله  بله  سلوت  ولراس  خونله  میلره   هیملی   قبب 

حواسلل  از  اینبلله بللرای جوللع بلنللد هللای خنللده صللدای از م نللی هللال نوللی مو  و حتللی

حتلی  از اون دیلد  کولی  کله  بخلاطر  زاویله  ی  مرد روی وراس  لرم بیله کلاهی نلیس      

 بللرای و ایسللتاده خونلله نسللبت بلله وللراس دارم هلل  میتللون  ببیللنو  کلله للل  وللراس

 . کرده روشن سیگار بار چندمین

صللدای گیتللار و خونللدن جوللع و ریصللیدن هللای آلوللا و دختللر بملله ی هوسللایه هللیچ   

 جذابیتی برام نداره  نق ه ی

گار رو بللا سللیگار جللذاب و دوستداشللنی زنللدگی مللن وللوی وللراس ایسللتاده بللود و سللی 

نویللدون  چنللد سللامت یللا چنللد سللیگار طللول میبیلله کلله هوسللایه هللا  روشللن میبللردق
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  یللام ی شللونه بلله دسللتی هللا مللرد از یبللی      حللاال میوونللدین - یصللد رهللتن میبللنن  

 . میذاره

 مللانوللک گیللر کللردی و میتللونی هللردا دیللر بللری سللر کللار    امیلل  رو ر یسللت شللوا -

 کل ت ن ارویوو شوا مث  که

 یللام میخنللده و نگللاه  کلله هریللاد میگنلله نگرانلله بلله امیرصللدرای کنللارش  نللیسق

 خوشلحال  خیللی  صلدرا  آیلا  -   میلده  دسلت  صلدرا  امیلر  بلا  دیگله  ملرد  کییده مییله   

 نللی  بللاز هلل  دور هلل  جوللع باشللی      یمی برناملله یلله اهلل شللا ان  آشللناییت از شللدم

  یللام هقلل -   میللده اداملله  یللام بلله رو ردملل و میللده جللواب رو و للاره  هلل  امیرصللدرا

میللبلی  چلله سللاختوون در مییللی متوجلله وللو ببینللین بللری  بیللا لحظلله یلله مییلله اگللرق

و بلله سللوت کنسللول میللره و بللا    بللری  بیللارم رو ریوللوم کللن صللبرق آره آهللا - داره 

 رو شللیدا دسللت محدرلله برداشللتن ریوللوم هوللراه مللرد هللا از خونلله خللارر مییلله     

 !االن  محدرهشیدا        بیا دیقه یه ووام  س -   میبیه خودش هوراه و میگیره

 ی خونلله بللرم میخللوام زود صللب  هللردا مللن   نیسللتن  ریبلله کلله مموونللاممحدرلله  

 بیا  میره یادم دیگه اینا مامان 

وا اینا میخوان میلب  در رو حل  کلنن ببلین خلوب شلده قاصلم نبلام جلان شلوام بیلا            

 امللروز رو مروسللی  مبسللای- نگللاه  بلله سللوت شللیدا میللره کلله ووضللی  میللده       

 رو این للا خللرده یلله مللن  مگیللگم بللرو وللو  مونللون نللهق آهللا- ببینللی   وللا میللای  گرهتلله

 االن خلودم  کلن  صلبر نلی آ   نگ دسلت  چیلگی  بله  نبلام  نله  - قبرگلردی  ولا  میبلن   جوع

شلیدا   قشلیدا  دیگله  بیلا -   میبیله  رو  دسلت  محدرله  بلده  ادامله  اینبله  یبل   و      میام

دو دل بلله مللن نگللاه میبنلله کلله بللا لبخنللد و اشللاره سللر بملل  مللیگ  بللره و شللیدا کلله 
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مبلس  مروسلیه  و خیللی  هل   بلرای  هوراهلی  محدرله  کل    میدون  چقدر ماشل   دیلدن 

در خونلله رو میبنللدم و وللوی  میلل  نللیس هوللراه رهیلل  وللازه مللروس و م للول  میللره  

 سللبوم خونلله  للر  مییلل   وللوی سللبووی کلله هللیچ شللباهتی بلله هیللاهو چنللد دییقلله

 ی  خونه نلداره  آروم بله  سلوت   لذیرایی  میلرم  و ظلر   هلای  میلوه  رو جولع  میبلن   

خللالی میبللن  و یبلل  اینبلله شللروع بلله شسللتن ظللر  هللا  سلل   وللوی رو هللا آشللوال 

 وللراس سللوت بللهمونللده   کللن  یللادم میوهتلله کلله کلللی ظللر  میللوه هلل  وللوی وللراس  

 بلنلدی  هلین  ح لاظ  ی لبله  کسلی  هیبلت  دیلدن  بلا  میبلن   بلاز  رو در کله  هوینله  و ممیر

میبیلل  کلله بلله سللوت  برمیگللرده و وللازه میتللون  امیرصللدرا رو ویللخیص بللدم  مگلله 

 سللرد و و للاوم بللی قاین للایین نویدونسللت   ببخیللید- هوللراه مللرد هللا نرهتلله بللود 

 بخللری  للا ج للت داری ممللاد-   میتبونلله سللیگاری زیللر وللوی رو سللیگارش خاکسللتر

 !آدما ونمایی وس 

 مییلدم  هلول  اش خیلره  نگلاه  زیلر  هوییله و بی حلر  هقل  نگلاه  رو ادامله میلده       

 که ویته چند نویبرد هریی 

ولله ایللی بلله  کل کلله نویللذاره اصللم حللره  زهللر ی نللی  نوللیگ  هیمللی مییناسللو   

 . ذهن  برسه

آروم بلله سللوت میللگ میللرم و هوللین کلله میخللوام  للی   دسللتی  للر از  وسللت میللوه رو 

 بردارم صندلی کنارش رو

به شدم هول میده و بله سلوت  میلاد کله بامل  مییله از ولرس چنلد یلدم مقل  بلرم            

 کللدوم     کللل - بللذارم  چللی  للای رو اینبللارام-   کنلله و  یللت  بلله دیللوار برخللورد  

انگیلت   بلاال  میلاره     او ایله  هول   و باوو له  حل   کله  کلردم  یبلول  ملن  ق باشه- کارا ق



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

182 

 

و وللوی هاصللله ی کلل  بینوللون ومدیللد وار وبللون میللده و بللا چیللوایی کلله از مصللبانیت 

ن سلل  بللا بللوی    نبینوللت راهلل  سللر هلل  او للایی حتللی دیگلله -   میوللره شللده ریللگ

 نگللاهسللیگار وللوی صللورو  میخللوره و ی سلله ی سللینه ام از وللرس بللاال و  للایین میللره  

   اَ- سللرخ  ووللوم ومشلل  بللرای محبلل  بللودن رو بللی نتی لله میبنلله   و مصللبی

 اسللو ق هیللللللللللللس - انگیللت  بللاال میللاد نگدیللک لبللام وایویسللته        امیرصللل 

 . نویاری زبون به منو

 اونقللدر مقللابل  درمیخللوام حرهللی بللگن  کلله هوللون هاصللله ی کلل  رو هلل   للر میبنلله  

 برای که هست  میگه ریگه

نگاه بم  اون هل  ولو  ی ایلن هاصلله ی کل  بایلد سلرم رو کلامم بلاال بگیلرم و ایلن از          

ی ل   روی باهلت  زن یلری   لورشله  کله  از ملدل  ه لت   یقله   ووان ملن خارجله  نگلاه    

میخصلله و بللوی سللیگار نویللذاره  ی  یللرهن مردونلله ی سلل یدی کلله از زیللر  وشللیده

صلداش  بامل   مییله  ولوی  جلام  وبلونی  بخلورم  و بله   م رش رو درسلت  حلس  کلن    

 خودم بیام  

 گرهتللی یللرار راهلل  سللر او للایی چنللد هلللللللللر  دیگلله بللار یلله کللن  احسللاس اگللر -

 شی   نن اینبه از میبن  کاری

      امللا- سللال  للی   للا وللوی اون کارگللاه گذاشللتی  یللیوون بیللی خللانوم مللددیان     

 . برمیگرده خونه به و مییه رد کنارم از و اوم بی بگن  حرهی اینبه یب 

دسللت و  اهللام از حللر  هللا و رهتللارش میلللرزه امللا نویخللوام جلللوش ضلل   نیللون    

 بدم  ظر  ها رو به سختی
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رو بمتللر میبنلله   حللال  آب بللا دسللتام برخللوردبرمیللدارم و بلله آشللخگخونه میللرم     

  حضور کسی  یت  بام  مییه

 بللاز رو کابینللت در و مییلله رد سللرم راسللت سللوت از دسللت ضللربان یلللب  بللاال بللره  

 سللواور سللوت بلله کلله هسللت بملل  حواسلل   برمیللداره رو دار دسللته لیللوان و نللهمیب

و نگلاه   بله   قدا  و  ررنل   لیلوانی ق هوییله  مثل   قمیریلگه  چلای  خلودش  بلرای  و میره

سللوت سللینی میللره کلله لیللوان چللای کلله مللن بللرای ریختلله بللودم دسللت نللگده و مللین  

وللوی سللینی مونللده  وللا برگیللتن شللیدا و  یللام ظللر  هللای میللوه رو  خللودم یلل  کللرده

مییللورم و خیللک میبللن  و اومللدن اون هللا بللا صللدای گریلله ی آلوللا اطللمع رسللانی 

مییلله   جلللوی در میللرم و بلله آلوللا کلله از گللردن  یللام آویللگون شللده و گریلله میبنلله 

 هیمللی - شللیدا کمهلله از گریلله آلوللا نگللاه  میبنلله   شللده  چللینگللاه میبللن     -

 دسلت   یلت  کله  میبلن   نگلاه  آلولا  گریله  و لب بلازی    داره خلواب  للن   میلاد  خواب ق

 شللیداق ویتلله دیللر بملله داره حلل  آره-   میبنلله گریلله وی لله بللی و میواللله رو چیللواش

 کللردن روم دسللت از  یللام یلله ماشللین میگیللری بللرام  بخوشلل  رو لباسلل  مللن وللا جللان

و هوللین    میرسللونوت خللودم چللی  واسلله ماشللین -   میبنلله نگللاه  و برمیللداره آلوللا

کلله میخللواد دسللتای آلوللا رو از دور گللردن  بللاز کنلله صللدای جیلل  ل بازانلله ی آلوللا 

شللیدا در حللالی کلله سلل ی میبنلله آلوللا رو از بولل   یللام    مییلله اضللاهه بله  گریلله هللاش

 بلا   یلام  بلا  هل   صلب    نبلام  بولون  این لا  رو امیل  - جدا کنه منو مخاط  یرار میلده   

 نگللاه  اخلل  بللا  یللام   وللرم راحللت این للور  خونلله ممیللرق نلله -   شللرکت میللرین هلل 

-   دیگلله بوللون خلل ق بملل   کللردی  یللله کلله داره چللی خللالی ی خونلله اون-   میبنلله

 یلام  صلورم  آلولا  کله  هومنلان  گریله   ن لور راحلت ولرم     ایق بمملا  نلداری   که و ار 
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 بولل  میللری بابللا  ِب سللی- میبنلله رو می  و*سلله و سلل ی میبنلله آروملل  کنلله  

 خون   ببرم رو نبام خاله من وا مانما

آلوللا جیلل  کووللاهی میبیلله و بلله گللردن  یللام چنلل  میگنلله  خسللته و مصللبی از ایللن   

 هوه جی  و گریه آلوا نگاه

ام قنبللن دیگلله مگلله نویبینللی لللن داره  مللن خللودم میللرم هقلل  یلله زنلل    یلل- میبللن   

 ایلن  آخله -   ینلدازه م راهل   جللوی  سلن   رهتلن   از ناراضلی  شلیدا  بگنین ماشین بیلاد   

 راضللی مللن  دل این للور -   میبنلله واییللد رو حللره  هلل   یللام ونمللا  شلل   مویللع

 - صلدای  امیرصلدرا  از  یلت  سلرم  بله  کل   کل   ملا خاووله میلده        جلان  نبلام  نیست

 سللوت  بله  شلاکی   یلام  ملن  دارم میلرم  قخلانوم  ملددیان  رو هل   سللر راهل   میرسلون    

 خیلللیق نلله-   دیگلله بوللون میللری  ک للا دیگلله وللو-   میبنلله نگللاه  و برمیگللرده

 . میخوام خواب بد این ا  خونه میرم میبنه درد سرم  خست 

شیدا و  یام به ه  نگاه میبلنن و ایلن وسل  ملن  کله بلا یلاد آوری او لا  ولوی ولراس           

 از وصور ونما بودن باهاش

 ناراحللت یرسللهنو نظللرش بلله راهللی دیگلله انگللار کلله شللیدا وللرس بللرم میللداره    

 دیلللدم  ببلللرین بریلللگم  لللذا براولللون کنلللین صلللبر  لللس-   میبنللله نگلللاهوون

و بلللدون اینبللله منتظلللر جلللواب کسلللی باشللله بللله    نخلللوردین شلللام هیمبلللدومتون

 آشخگخونه میره  

 یام به سوت امیرصدرا میره و در حلالی کله آلولا کله گریله اش بله نل  نل  رسلیده بلا           

 امیرصدرا حر  میگنه  
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 دسللتی ایرصللدرا کنللی  راننللدگی میتللونیق داری  سللردرد نویگللی مگلله یرصللدراام -

 کلله نللیس زیللاد اونقللدرام  داداش آره-   میللده سللروبون و میبیلله چیللواش روی

 نل   نل   و هل   هل   کله  آلولا  موهلای  و میگنله  لبخنلد  م وئنلی  - نلدگی کلن     ران نتون 

 . میبنه بازی باهاش و ه  و*سمی شده یاطی اش

بللرام جالبلله کلله آلوللا حتللی وللوی اون شللرای  بخللاطر کللارای امیرصللدرا جیلل  و داد     

 نویبنه و حتی با چیوایی که

هنللوز از آرللار ل بللازی  خیسلله بللرای کیللیدن ریلل  هللای امیرصللدرا دسللت دراز     

 یللام نگللاه  رو بللا خنللده از بللازی آلوللا و امیرصللدرا میگیللره و رو بلله مللن  میبنلله  

 ی خونلله آدم مگللهق جللان  یللام نلله- میبنللی  ر و للا نویوللونی  م وئنللی- میبنلله  

و نگللاه لللرزون  بلله امیرصللدرا میوهتلله و  اهللام    میبنلله و للار  خللواهرش و بللرادر

 برای رهتن بد یلقی میبنه اما به اجبار به سوت اوا  میرم و

لباسلل  رو میخوشلل  و برمیگللردم  شللیدا کیسلله ایللی کلله ظللر  هللای  للذا رو بلله دسللت 

 امیرصدرا میده واکید میبنه

نگلاه   بله  سلوناوای   که  لذامون رو بخلوری  و بلا خلداحاهظی از خونله بیلرون میلای          

میللبی رنگللی کلله امیرصللدرا بلله سللوت  میللره میوهتلله و بللا کوللی و للل  سللوار مییلل  

 خوبیله  دلیل   شلده  شییله  بخلار  بامل   ماشلین  از بیلرون  کله  سلرمایی  ماشلین   سبوم

 از منلو  ویتلی  سلرد  شلبای  ولوی  هلامون  سلواری  موولور  بله       گذشلته  بله  کن   رواز وا

 شللالگردنی بلله  راه وللوی بازیللامون دیوونلله   میرسللوند آیللاجون ی خونلله وللا گارکللاه

 راه بلین  هلای  خلوردن  جیگلر  بله  نخلورم    سلرما  ولا  میبسلت  صلورو   جللوی  محب  که
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بول      باشله  کلدوموون  سلر  ولا  میبلردی   دملوا  کله  کاسلبتی  کلمه  دونله  یله  یلاد  به  

 !مددیان خان  نهمیبن  به یاد روزهایی که من براش” آبنبام خانوم “بودم  

سبوم سلنگینی کل  ماشلین رو گرهتله و انگلار هیمبلدومون میللی بله شبسلتن ایلن           

 سبوم نداری   سرم رو به

شییلله ماشللین وبیلله میللدم و بلله شللمر سللاکت و خوابیللده نگللاه میبللن    للی  خللودم   

 س ی میبن  یادم بیاد آخرین

باری که اینقدر سلاکت کنلار هل  بلودی  چله زملانی بلود  هرچلی بییلتر هبلر میبلن             

 کوتر به نتی ه میرس   وووم

ای ملن قخنلده هلا و ولذکر     هل  خراببلاری  و هلا  حلر   ازدون ره ها ما  لر بلود شللو ی     

صللداش باملل  مییلله بلله سللوت  برگللردم  صللداش هنللوزم  للر از صللمبته  هللای اونق

 رهی  لیو به که صدایی  ب  و گرم 

 یللام جللون میللداد بللرای حللاه  خللونی  اون هللا رو نویللدون  امللا مللن بللدجور بلله          

 آرمبخ  صداش م تاد شده بودم  

 بللهبلله آیلله هللایی کلله بللا صللدای اون مویللع نوللازش انگللار زیبللایی خاصللی میگرهللت     

بلا   وزخنلد  ویلگش  از خلاطراووون  بله  بلدورین  شلب   بیلرون   ش ر هایی کله  گلاهی      

 شللد دلتنگللی رهللع اگللر-   میبنلله نگللاه  زده یلل  انگللار کلله چیللوایی بللا للرو  مییلل   

سلرم     نلدارم  ام ییاهله  دیلدن  بله  میللی  هلیچ  ولو  بلرمبس  ملن   بگو زودور رو آدرس

رو  للایین مینللدازم و بللا زور بوضللی کلله راه ن للس رو سللد کللرده آدرس رو مللیگ        

  حال  بدور از این
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 نویدونسللت رو هیمللی کلله اون سللرق مخللود سللرنوییلله  دللل  میخللواد جیلل  ببیلل     

 این وووم با که ن مو  یل  سرق

 خلودم  بله  صلداش  بلا  املا  رسلیدی   کلی  ن مویلدم  شبسته شلدن هلا بلی یلرارش بلود       

بله  سلاختوون  نگلاه  کلردم  دلل   نویخواسلت  این لور  سلاکت  و بلی   ممتقسل  بله -   اومد

ظللرهیت  واسلله درشللت شللنیدن ازش  حللر  ازش جللدا بیلل  امللا چللاره ایللی نداشللت   

 رسللید وبویلل  بللود  زیللر للل  ویللبر کللردم و هوللین کلله دسللت  بلله دسللتگیره ی در

ری برنامله  جلو  یله  ب لد  بله  ایلن  از املا   گذشلت  کله  امیل   -   رسلید  گوش  به صداش

دسللت  روی دسللتگیره خیللک مییلله و حتللی وللوان  ریللگی کللن کلله دیگلله نبینوللت   

 شللرکت وللوی-   میللده برگیللتن بلله سللوت  رو وللوی خللودم نویبیللن  و اون بللاز اداملله

 سللوت  بلله   نیللی ظللاهر چیللوام جلللوی کللن سلل ی ضللروری موایللع جللگ هلل 

مللن بخللاطر ایللن   مییناسلل   رو مللرد ایللن وای للا مللن  میبللن  نگللاه  و برمیگللردم

 مللن اسلل  گ للت - صللدای داد بلنللدش باملل  مییلله از جللا بخللرم        امیرصللل- مللرد     

 و آروم ور ادامه میده   قنیار زبون به رو

 کلله ایللی زنللدگی ایللن نللذار  کللن رهتللار مایمنلله  للسق مللرد احولل  امیرصللدرای اون -

 چیگ هوه به ساختن  برای

 یللت کللردی رو روی سللر خللودم و شللوهرم خللراب کللن   ازم هاصللله بگیللر خللان     

 اگللری امللا و ولللی هوللین جللای کلله بللود واضلل  اونقللدر حرهللام -      امللا- مللددیان  

جللای حرهللی بللرام بللایی نویوونلله و بللدون م  لللی از ماشللین  یللاده مییلل  و    وونللهن

 با سرمت حرکت میبنه و ازم دور مییه   یب  اینبه در ماشین رو کام  ببندم
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نویدون  چنلد دییقله بله خیلابونی نگلاه میبلن  کله دیگله حتلی ارلری ازش نیسلت املا             

 نی  و کنایه ی حرهاش هنوز

روی یللبل  درد میبنلله  بلله سللوت خونلله حرکللت میبللن  میدونسللت  راه سللاده ایللی در  

شلاید  هبلر  میبلردم     نداشلت   هل   رو بسلته  رو از شویلیر   ی  ندارم املا انتظلار ایلن   

 نیلل  نللگدیب  کلله کللرد ومدیللدم  نبللود این للور امللاموبنلله بخللواد حرهللام رو بیللنوه  

وارد خونلله کلله مییلل  کللی    رو روی میبلل  رهللا  زنللدگی  رو خللراب میبنلله   گ للت 

ن للس کیللیدن  نللداره  میبللن  و خللودم کلل  زمللین مییللین   گرمللای خونلله هللوا بللرای

امللا وللوان  للا شللدن از روی زمللین رو ه نللدارم  خنبللای کوللی کلله روی سللرامیک هللای 

خونلله مونللده رو بلله جللون میخللرم   للالتوم رو بللی طایللت در میللارم و روی  کلل 

 بلللا کللله دردیآشلللنایی ولللوی کولللرم میخیمللله   سلللرامیک هلللا دراز میبیللل   درد

 . میبنه ویدید رو گلوم ووی بو  و میره سیاهی چیوام ه  یادآوری 

صدای زنل  گوشلی بامل  مییله بلی طایلت کیل  رو از روی مبل  ببیل  کله وسلیله            

 ها بخاطر زی  باز کی 

روی زمللین بریللگه  گوشللی رو ازبللین وسللیله هللا  یللدا میبللن  و اسلل  سللامان روی       

 چیله - نبلام   اللو -   میبلن   وصل   رو وولاس   میبنله  بلدور  ص حه گوشلی حلال   بلدم رو 

چونلله ام میلللرزه و بللا بولل     نللدادی جللواب چللرا زدم زنلل  بللاز چنللد - سللامان 

سللبوم میبنلله و ب للد از چنللد    بللدم رو جوابللت نداشللت  دوسللت- جللواب میللدم  

 -   سللامان  نیسللت خللوب - ی خللوب نبللام - لحظلله صللداش بلله گوشلل  میرسلله  

   میبنلله درد- صللبرم طللا  مییلله و بللا گریلله جیلل  میللگن    شللده  چیللگیق نبللام 

 چللی کلله می مویللد خللودم از بییللتر ل نتللیق مللیگ  چللی کلله می موللهسللبوم میبنلله  

ووللوم سللبوو  در مقابلل  امیرصللدرا حللاال وبللدی  بلله  خللوردی  رو یرصللام -   مللیگ 
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 نویخللوام  موضللی باشللی مللن نگللران نویخللوامق للللللوشللللللللل خ لله- جیلل  مییلله  

 بللگن داد - آروملله قبللرمبس مللن قبللرمبس زنللدگی ق      نویخللوام  بیللنوم رو صللدام

 بملل  دیگللهق هیمویللللللللت  ببینوللت نویخللوام - مگیللگم قهرچللی میخللوای بگللو     

 نیطللوال سللبوو       سللامان میللاره یللادم صللدام  میللده مللذاب  صللدام  نللگن زنلل 

 هل   بلا  ب لدا   بخلور  یرصلاو  ق نبلاو   کلن  اسلتراحت  -   میلده  جلواب  بلاالخره  املا  مییه

 . میبنی  صحبت

 کله  اینله  ممل    نیسلت  ممل   هل   اصلم  و میوهتله  ک لا  نویلدون  گوشی رو  لرم میبلن     

 اینه مم   میترکه داره یلب 

از کللارای سللامان قاز ح رهللای امیرصللدرا قاز        جسللو    روحلل   وجللودمدرد دارم  

سلله چمللار روز از یلللدا و آخللرین دیللدار مللن و امیرصللدرا گذشللت  زنللدگی ل نتللی     

جلللوی چیللواش آهتللابی نوییللدم  ووللوم  امبللان حللد وللا خللودش ی خواسللته طبلل  

اولا   بیلرون   زمان کاری شلرکت  رو ولوی  اولای   میوونلدم  و ولا  جلایی  کله  میتونسلت   از

نویومللدم وللا مبللادا باهللاش رو بلله رو بیلل   ووللوم هاصللله گللرهتن هللای مللن از ومدیللد  

مللن هبللر  بللود کلله نویدونسللت  بایللد چلله رهتللاری نیللون بللدم  ایللن ازاون نبللود  

 امللا کللن  راضللی  میتونسللت  میبللردم هبللرمیبللردم میتللون  باهللاش صللحبت کللن   

نلگدیب   بیل   و ملن  هل   از نگدیلک  شلدن  بله  امیرصلدرا یی کله   نویذاشلت  حتی اون

 براش ووضی  بدمق با وصوراو  هر  داشت میترسیدم  میترسیدم

 رهیل    محدرله  بلا  زیلاد  کله  نبلود  ممل  مرخصی کله شلیدا بلامث  بلود رو الزم داشلت        

 صویوی شیدا ی هوسایه و
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نبللودم  مملل  ایللن بللود کلله میخواسللت  حللدای  یلله روز از امیرصللدرا و اون شللرکت و    

 . س هرار کن ر ی  ن  چ های مروسی جناب

مرخصللی کلله بللرای گللرهتن  شللیدا  یللام رو واسلل ه کللرد وللا بتللونی  دووللایی بلله        

 مموونی خانومانه ی محدره بری   

مموللونی ایللی کلله یللرار بللود از صللب  وللا مصللر باشلله  مموللونی ایللی کلله هللیچ وصللوری  

 ازش نداشت  که یراره چه

بله  شلیدا  نگلاه  کلردم  کله  بلرای  چملار مین بلار خل  چیلو     رو  کارهایی ان ام بیله   

 نویللری  کلله مروسللی بیللی  بیخیللال نویخللوایق شللیدا-  للا  کللرد وللا دوبللاره ببیلله  

 نوییناسللی رو محدرلله شللوهر خللواهر ایللن وللو امللاق اره - دورهویلله  یلله نگ تللی مگلله 

 ایلن  کله  ولو  بگله  بمل   نیسلت  یبلی   داره وخصصلی  یله  چیلگ  هوله  ولوی  بگله  میخواد 

 و میمرخللون  اش کاسلله وللوی رو چیللوام د بگیروللتقنویللا یبللی چللرا داری هنللر هولله

 بمللت هلل  خیلللی  مگیللگم آره- نبللام  خوبلله لباسلل  -   میللدم وبیلله در چمللارچوب بلله

   وللن  میخوشلل  رو آلوللا لبللاس ب للدم ببیلل  رو چیلل  خلل  ایللن کللن صللبر-   میللاد

یللت آرای وللو وللا خلل - وبیلله ام رو از چمللارچوب در برمیللدارم و وارد اوللا  مییلل   

 - گذاشللتی  وخللت روی کلله هوینله مللن لبلاس آلوللا رو وللن  میبللن    رو وبویل  کنللی  

لبللاس و از روی وخللت برمیللدارم و بلله سللوت آلوللا میللرم کلله    هوینلله خللواهری آره

بوللل  میبللن  و    موزیباللله وسلل   للذیرایی خونلله میللوول دیللدن برناملله کللود 

ته ی کوچوللللوی دسللل میبلللن  ولللن  رو جیلللن  سلللرهویروی مبللل  مینیلللونو   

شللیدا از یبلل  خرگوشللی بسللته بللود مرولل  میبللن  و بللا ووللوم وجللود  موهللاش رو کلله

 شللیدا  - بللار شللیدا رو صللدا میللگن    لخللای نللرم  رو می  و*سلل  و بللرای هللگارمین

  لر  چقلدر  وای-   میرسله  گوشل   بله  اولای   ولوی  از شلیدا  بلنلد  صلدای  شلدی   آمدهق
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چتلری  هلای  بله  هل   ریختله  ی آلولا  رو مرول      کلن  صلبر  دییقله  چنلد  اوملدم   میگنی

 چ للوری بابللام- میبللن  و بللا صللدایی کلله بلله گللوش شللیدا نرسلله رو بلله آلوللا مللیگ   

آلوللا بللدون اینبلله چیللگی از حرهللام ب مولله  میبنلله  وحولل  رو لوسللت مامللان ایللن

ضلل   میبللن   دنللدون هللای کللوچیب  رو بلله نیللونه ی خنللده نیللون  میللده و مللن

صلدا ی بلاز  شلد  در خونله  بله  گوشل   میرسله  املا  بخلاطر   بلرای  ایلن  ملدل  خندیلدن    

L ساختوون که راهروی ورود و هال رو ازمدل 

 ذیرایی جدا میبنله نویتلون  شخصلی کله وارد شلده رو ببیلن  املا م وئلن  کسلی جلر           

  یام نیست  چون چند دییقه

ی یبلل  زنلل  زده بللود بللا شللیدا در مللورد چنللد وللا کا للذی کلله روی میللگ کللارش جللا   

 صلداش  ب لد  هل   گ تله  بلود  میلاد  خونله  ولا  اونلا  رو ببلره    گذاشته بلو د حلر  میلگد و  

 : میبنه م وئن بودم زده که حدسی از منو

 بللرادر میبنللی سللبته االن  بیللی آروم بیللارم بللرام آب لیللوان یلله بیللین وللو  چتلله -

 دیقه ده چ وری اصمق من

ب للد از مللن راه اهتللادی امللا هوگمللان بللا مللن رسللیدی  ایللن چلله چ یللگ مموللی بللود کلله 

 بگی  بم  وا شرکت برگردم نویتونستی صبر کنی من

یللدمی برداشللت  وللا مخاطلل  حرهللاش کلله مسلللوا شللیدا نبللود رو ببیللن  کلله بللا شللنیدن 

 صدای امیرصدرا  اهام روی

 یللا منللی رهیلل  وللوق نوییلله بللاورم  یللام بیلله  چللی کلله بیللین - زمللین خیللک مییلله  

 کللدوم دزد  کللدومق صللدرا  میگللی چللرم چللرا- یللا رهیلل  یاهللله  دزدی شللریک اون 

صللدای  مللن  زنللدگی وللوی آوردی دوبللاره و برداشللتی رو دختللره ایللن چللرا- یاهللله 
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شللیدا  نلله ق میدونسللتی وللو - نبللام  میگللی  کیللو - مت  لل   یللام بلله گوشلل  میرسلله  

رو میبیلن   کله  از راهلروی  اولا   هلا  بیلرون  میلاد  و بله  جولع  دون لره ی اونلا ولوی    هلال  

 شللوا  مگیللگم سللمم-   میللده جللواب و آروم  یللام خبللره  چللهق سللمم - اضللاهه مییلله  

 اش جولله  مخاطل   شلیدا  اینبلار    بلری   کله  مییلدم  آملاده  داشلت  ق نله - نرهتین  هنوز

 و امیرصللدرا بللین شللیدا مت  لل  نگللاه   نداشللت  انتظللار وللو از داداش زن-   مییلله

 شلللواها کللله کلللن  بلللاور ی نلللی - صلللدرا  داداش دهشللل چلللی - ردشللله  گ در  یلللام

 میگلی  چلی  ب مول   بلگن  حلر   درسلت -   مییله  م تلر   بلاالخره   یلام  نویدونستین 

 نبللام-   مییلله نگللران شللیدا صللدای      نبللام- نویدونسللتی   چیللو شللده  چللیق صللدرا

  ون  للا ونللد میبللن   سوتیلل بلله و میللذارم زمللین روی ولوزیللون جلللوی رو آلوللا چللی 

 . .. همویده که م وئن ق همویده اون

هوللین کلله  للام بلله هللال میرسلله نگللاه  وللوی چیللواش گللره میخللوره قچیللواش داد   

 من امامیگد که چقدر  رییونه  

 یللام و شللیدا بللا گللرهتن رد نگللاه خیللره امیرصللدرا بلله مللن میرسللن   یللام  دا للون      

 جریلان  - زبلون بلاز میبنله     رخله املا بلاالخره    میم نگاه گلی    بلین  ملن  و امیرصلدرا 

 از - نگللاه  للر از  ضللب  رو ازم جللدا نویبنلله امللا جللواب  یللام رو میللده   صللدرا  چیلله

 : میده ادامه اون ولی برمیگرده من به  یام و شیدا نگاه قبخرسین خودش

 از  مللن مروسللی بلله مونللده ویللت چنللد کلله چیلله جریللان بخرسللین خللودش از -

 و برگیته شوهرش طم  گرهته

و بلاز  هل   اونله  کله   قسلنگینه  بلرام   یلام  مبملوم  و نابلاور  نگلاه  و شیدا بلند هین این ا ق

صللداش وللوی اون سللبوم بُمللت زده ی خونلله بللدون اینبلله چیللگی بدونلله منللو مللتم  
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اونللا از  حللر  میللگدم  از چللی براشللون میگ للت        نبللام بللگن حللر  - میبنلله  

از میللق  بلله امیرصللدرا چللی  از اون هلل   دلیلل  کللارام چیللگی نویدونسللتن امللا      

 یللام مصللبی دسللتی وللوی موهللاش میبیلله و نابللاور نگللاه   چیللگی نویدونسللتن ق

 میبنه  

 داری کلله میللگد داد چیللام  میلنگلله کللارم جللای یلله میدونسللت ق نبللام میدونسللت  -

 . میبنی  نمون رو چیگی یه

ذو  زده خلل  شللدم و بللرای  کللرر – وابسللتان 91 قنبللام  چللرا- و مصللبی داد میگنلله  

  للس- هللگارمین بللار بلله جو یتللی کلله مثلل  خودمللون منتظللر متللرو بللودن نگللاه کللردم  

زنللد کلله سللرش رو بلله دیللوار  یللت  وبیلله داده بللود بللا چیللوای بسللته  میللاد  کللی

 . میاد دیگه ها االن - جواب  رو داد  

و هوگمللان بللا حللره  از ه للوم جو یللت بلله     سللوت لبلله ی سللبو لبلله ی  یللرهن    

 مردونه ی میبی اش رو کییدم  

 . هبر کن  اومد-

زنلد چیللواش رو بلاز و بللا خسلتگی بلله ذو  مللن نگلاه کللرد و ب لد مسللیر نگللاه  رو      

 به سوت مردم منتظر ووی

 بلله دسللت اشللاره بللا کلله رهتللی  سللبو سللوت بلله هلل  بللا   بللری ق آره- سللبو کیللوند  

 بللاز اون للا م ولوال  هللا خلانوم  واگللن در  وایسللین اون لا  شللوا -   گ لت  سللبو از یسلوتی 

 ونملا  ملن  ی نلی  -   کلردم  نگلاه   بلود  شلده  درشلت  ولرس  از کله  چیلوایی  با   مییه

 نیسللت  بلللد مللن     ایللن     آخلله- حللت وللرین  را خودوللون این للورق دیگلله آره - بللرم 

 . بیین  یاده یستگاها کدوم ووی میگ  بمتونق که نویخواد بودن بلد -  
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ی ار با سرمت بله سلبو نگدیلک شلد اونقلدر کله احسلاس کلردم زیلر  اهلام میللرزه            

 و ازدحام جو یت هر لحظه

 !زند آیای- ق دیگه برین- زند منتظر نگاه  کرد   بییتر میید  

متللرو از حرکللت ایسللتاد و هیللار هللول آدم هللایی کلله انگللار بللرای سللوار شللدن خیلللی  

 م له داشتن زیاد شد که به

زور داشللتی  جللدا مییللدی   هیللار جو یللت اونقللدر زیللاد بللود کلله بللی اراده ازش جللدا 

اونقلدر  واضل   بلود  کله  لحظله  ی آخلر  اخولاش  ولوی  هل    شدم و ولرس ولوی چیلوام   

 رهت و یب  اینبه ب مو  چی شد مچ دست  رو محب 

گرهت و بله سلوت خلودش کیلید و بلا هیلار جو یلت کلامم چسلبیدم بمل             در کله  

 باز شد هیار زیاد بام  شد

هوللراه بللا مللور جو یللت چنللد بللار جللا بلله جللا بیللی  و بللاالخره وونسللتی  وارد بیللی     

بللا  هوللین م بللور شللدی  وسلل  جو یللت بایسللتی    بللرای بللود  للر هللا صللندلی ووللوم 

نللاراحتی بلله میللله ی بللاالی سللرم نگللاه کللردم کلله زنللد بلله راحتللی بللا دسللت نگلله اش 

 داشته بود و من برای

گرهتن هل  بایلد میخریلدم ولا دسلت  بمل  برسله  هولون لحظله بخلاطر شلتاب بلرای             

 حرکت وبون محبوی خوردم

و یبلل  اینبلله ال بلله الی اون هولله آدم زمللین بخللورم دسللت زنللد از  یللت کوللله ام رو   

 بیه و با اخ  نگاه  کرد   محب  گرهت مانع اهتادن 
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اونقدر بد اخ  کرده بلود کله بلرای اولل    ین بلار ازش ورسلیدم  بلا اون ریل  هلای بلنلد       

 و اخ  های ووی ه  اونقدر

جدی و خیک به نظر میوملد کله از نظلر ملن ورسلنا  هل  شلده بلود املا اصلم دلیل             

هرچللی میگذشللت جو یللت و هیللار بییللتر مییللد    ن مویللدم اخوللای وللوی هولل  رو

یله  یلدم  جلا  بله  جلا  شلدم   و اخوای ووی ه  زنلد  و نگلاه  هلای  ولوبیخگرش  شلدید  ولر ق

 رانیلله چنللد امللاوللا از بللدن مللرد  یللت سللرم کلله بملل  چسللبیده بللود هاصللله بگیللرم     

 بود نگذشته

کلله بللاز هلل  برخللورد بللدن  رو حللس کللردم قچنللد بللار بلله سللختی وللوی اون جو یللت 

 ازش هاصله میگرهت  که هر

بار او ا  یبلی وبلرار مییلد و کل  کل  بله ایلن نتی له رسلیدم کله ایلن برخلورد هلا و             

 کییده شدن بدن  به بدن 

حیلی ه  او ایی نیست قبلا حلالی کله از همل  ایلن وای یلت بمل  دسلت داده بلود ولوی           

 اون محی  خ ه و  ر از ن س

آدم ها و بوی ملر  و انلواع م لر و ادکللن بامل  مییلد احسلاس وملوع داشلته باشل            

 و م ده ی خالی  ه  که یاد

برخللورد هللای  ل  رو بللدور میبللرد  آوری میبللرد صللب  از ذو  صللبحونه نخللوردم حللا

مللرد  یللت سللرم اونقللدر ملنللی شللده بللود نللاخود آگللاه بلله بللازوی زنللد چنلل  زدم و 

 . کردم ور نگدیک خودم رو بم 

 اش خیللره نگللاه امللانگللاه  بلله سللوت  چرخیللد کلله سللریع سللرم رو  للایین انللداخت    

 که کرد م بورم صورو  روی
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 !آروم نگاه  کن 

چیوای خسته اش با دیلت ولوی صلورو  چرخیلد و ب لد بله دسلت  کله بله بلازوش رو           

 گرهته بودم رسید و زودور

از اونی که هبلر میبلردم نگلاه مصلبی  بله ملرد  یلت سلرم اهتلاد  بنلد کولله ام کله             

بللراش شللده بللود رو گرهللت و منللو بییللتر بلله سللوت  انگللار دسللتگیره ی خللوبی  

 خ الللت از بخللوام خللودش کیللید و بلله مللرد  یللت سللرم نگللاه کللرد و یبلل  اینبلله

- ینبللله موضلللوع رو همویلللده سلللر  بیللل  دسلللت  روی شلللونه ی ملللرد نیسلللت  ا

 انتظللار کلله بللود اونللی از وللر  للرو امللا شللد هللول مللرد بینللاموس  نویبیللی خ الللت

زنلد  منلو  مقل   کیلید  و جلای  منلو   قمردیبله  جدوله  ه لت  نلاموس  بلی  چته -   داشت 

حلت خلودم   را اینقلدر  کله  ولویی  - و خودش رو ملو   کلرد  و بله  سلوت  ملرد  رهلت   

 نللگن زیللادی زر- مللرد بللا هلل  از رو نرهللت   رو وللن و بللدن نللاموس مللردم بوللالی    

زنللد دسللت  رو از میللله ی بللاالی سللرش جللدا  مگلله  کللوری  ن ملل  زیللاده جو یللتق

 کرد و یب  اینبه به سوت مرد بره  یرمردی دست  رو کیید  

 خللودو گوشلله وایسللا   ایللن بللرو بگیللر رو مللتخانو دسللت بیللاق جللان بابللا نبللن دمللوا -

 او ایی چنین وا وایسا جلوش

نگللاه مصللبی زنللد دنبللال هوللون مللرد کلله داشللت  یللاده مییللد رهللت و بللا   للی  نیللاد  

 که  یرمرد میگ ت بری    دست راه رو باز کرد وا به اون سوتی

انتمای واگن چسلبیده بله کلنن ایسلتادم و بنلد کولله ام رو ولوی دسلتام         هیلار میلدادم   

 قاز اینبه زند همویده بود چه
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او للایی اهتللاده داشللت  از خ الللت آب مییللدم و نگللاه زنللد کلله هنللوز مصللبی بللود از     

جللوم  یله  جلوری  ایسلتاد  کله  انگلار  داشلت  نقل   سلخر  رو بلازی   صورو  جدا نوییلد   

بلود   نگلاه   بله  دکوله  ی ریلگ   یلرهن   میبرد و بخاطر جو یلت  هاصلله  اش باهلام  کل  

 مللایع بللوی شللبیه بییللترمیللبی وللن  بللود و بللوی خللوبی کلله از م للر و ادکلللن نبللود  

 یرمردکلله    میللداد یلقلللک رو بویللایی  حللس  یللرهن  از بللود م  للر ی شللوینده

 آدم ایللن از متاسلل انه - چمللره مصللبی زنللد رو دیللد سلل ی کللرد کوللی آروملل  کنلله  

 خلللانوم نواگللل ولللوی می رسلللتادی رو خانوملللت کلللاش ای شلللوام  نیسلللتن کللل  هلللا

زنلد  بلا  احتلرام  سلری  بله  نیلونه  واییلد  وبلون   خودش هل  راحلت ولر بلود       این ورقها

 بلره  ونملا  میترسلید  میلاد  متلرو  بلا  کله  بلاره  اوللین  چلون  متنملا ق شواسلت  با ح  - داد  

 دللل  حتللی خ الللت از   بیللارم  خللودم هوللراه شللدم م بللور  هللا خللانوم واگللن وللوی

اسللید م للدم و  یوهتلله  ب چیللواش بلله نگللاه  اولل بیللارم بللاال رو سللرم نویخواسللت

گرسللنگی بییللتر از اونللی کلله هبللر میبللردم داشللت اذیللت  میبللرد و هروشللنده هللای 

 لذایی  بامل   مییلدن  بییلتر  احسلاس  گیلنگی  کلن    نگلاه   بله   سلر   دوره گر ملواد 

رو بلله زور یللورم دادم  دللل  دونللام  بملله ایللی بللود کلله دونللام می روخللت آب دهللن 

 میخواست اما از اینبه زند هبر کنه چقدر بمه ام م بور بودم روی

 رو بملله  سللر مسللیر نگللاه   بللود شللده آبروریللگی کللاهی ی انللدازه بللهدللل   للا بللذارم  

 اون  ی  دل  و میبرد دنبال

 . دونام های ووی کاروون بود

صللدای زنللد کلله  سللر بملله رو صللدا زد و ازش دونللام خریللد باملل  شللد مت  لل       

 نگاه  کن    ول  رو به  سر
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- بمه داد و با شی  ولا دونله دونلاوی کله ولوی دسلت  بلود بمل  نگلاه کلرد و گ لت             

 !بله  من هست  اینا واسه جا اوون کوله ووی

و کوللله رو از دوشلل   للایین آوردم و زیللخ  رو بللاز کللردم وللا دونللام هللا رو وللوی       

 کی  بذاره و ویتی ب د ان ام

دونله بلایی مونلده ولوی دسلت  بلود کله بله          کارش زی  کوله رو بسلت نگلاه  بله یله    

ال بلله الی وولوم  اون اخلل  هلا  و نگللاه هللای    نویخلورم      مللنق مونلون  - سلوت  گرهللتق 

کلله آدم رو  جللدی ایللی کلله ازش دیللده بللودم لبخنللدهای کویللاب  اونقللدر خللا  بللود

سللرش    داشللت خنللده از کللوچیبی بللر  هلل  چیللواش ویتللی مخصوصللامسلل  کنلله  

رو  للایین انللداخت وللا بییللتر از ایللن لبخنللدش لللو نللره و در حللالی کلله سلل ی میبللرد  

 چیلگا  ایلن  از ملن ق خریلدم  شلوا  بلرای  - نداشلته  باشله  جلواب  داد   صداش لحن خنلده 

   باشللین داشللته دوسللت خیلللی بایللد شللوا میگ للت نگاهللاوون اون امللا  نویللاد خوشلل 

 !بودم  زده زل اه دونام به وابلو چقدر مگه  کردم نگاه  متحیر و مام

ویتللی دیللد هللیچ مبللس ال ولللی نیللون نویللدن نگللاه  رو از زمللین گرهللت و بلله      

 چمره ام نگاه کرد که مگادار

اینبللار بللی دریلل  لبخنللدش رو بلله ر  چیللوام کیللید و بللا وبللون دادن  آبللروم بللودم  

 نویگیرین ق شد خیک دست - دونام گ ت  

از خ الللت لللب  رو زیللر دنللدون بللردم و آر  وم دسللت دراز کللردم و دونللام رو ازش  

 گرهت   نویدون  من چیگی 

بلا  چنلد   شده بلود یلا اون روز دونلام هلا وای لا خوشلوگه ولر از هوییله شلده بلودن            

باز جا به جایی و لوی   خل   و  یلاده  رهلتن  یله  مسلیر  بلاالخره  بله  یبلی  از بلازار  هلای  
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 بلودی    لر    ارچله  انلواع  از دریلایی  ولوی  میگ لت   اگلر  رسلیدی     زنلد   ارچه مد نظر

 . .. نبود درو 

انواع و ایسلام رنل  و ملدل و جلنس  طایله هلای خیللی بلگر   ارچله و جو یتلی کله            

 انگار نص  ومران رو

هیلاهوی  ملردم  و گرملی  بلازار  و صلدای  چلر   گلاری  هلای  دسلتی  کله   شام  مییدن  

 اوملدم  ودمخل  بله  زنلد  صلدای  بلا  کله  بلودم  وواشلا  محلو  به سرمت  ر و خالی مییلدن   

 . .. یینگه چقدر این اق نه وای- گ ت   چی شنیدینق مددیان  خانوم-  

 بللا شللدنتون گلل  این للا  باشلله مللن  للی  حواسللتون ووللوم مییلله اگللر هقلل ق بللله -

  سق خدا با کردنتون  یدا و خودوونه

 خواهیا دیگه این ور محو اطراهتون نیید  

سللر وبللون دادم کلله راه اهتللاد و مللن   مللین بممللا در حللالی کلله از ومدیللدش ورسللیده  

 بودم لبه ی  ایین  یرهن  رو

 و آدم دریللای اون وللوی شللدن گلل  وصللور حتللی گللرهت  و  یللت سللرش راه اهتللادم   

 . بود وحیتنا   ارچه

از کنللار ح للره هللای بللگر  و کوچیللک  ارچلله رد مییللدی  و مللن مللین بملله ایللی کلله 

 اهتاده باشه ووی دنیایی از

رن  ها ذوی  دسلت خلودم نبلود و لبخنلدهای محلو زنلد هل  نویتونسلت منلو از حلال           

 خوب  جدا کنه و یا بخاطر
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چنللد بللاری هوللراه زنللد وارد چنللد وللا ح للره  ذو  بملله گانلله ام بلله خ الللت بنللدازو   

هروشلنده هلا    شدی  و ملن  اونقلدر  محلو   ارچله  هلا  بلودم  کله  حتلی  نوییلنیدم  زنلد  بلا 

 راج  چی صحبت میبنه  

از یه مدوی که حسلابی ولوی بلازار  یلاده راه رهتلی  دیگله  اهلام بله گگگلگ اهتلاده            ب د 

 بود که هوراه زند وارد یه

سللق  بلنللد ح للره و الملل  هللایی کلله ازش  ح للره ی بللگر  و یللدیوی شللدی      

چیلدمان  طایله هلای    ولوی  کله  نظولی  و ورویل   سلا  سله  آجرهلای  نولای آویگون بلود   

بللگر  و کوچیللک  ارچلله داشللت زیبلل ایی خاصللی نسللبت بلله بللایی ح للره هللا بملل    

 سللر بملله ی هی للده نللوزده سللاله ایللی در حللال لیسللت کللردن طایلله هللای  داده بللود  

 لایین  گذاشلته  مییلد  نگلاه   بله  ملا  اهتلاد  و ب لد    ارچه ایی که وازه داشلت  از گلاری 

رو بله  سلوت  وسل    چند لحظه بله  سلوتوون  اوملد  و حسلابی  بلا  زنلد  گلر م گرهلت و ملا  

 حتللی و چللوبی بللگر  میللگ و هللا صللندلی و سللنتی محللی ح للره راهنوللایی کللرد  

 آبنوای

وس  ح لره کله شلبیه خونله هلای یلگد بلود و خنبلی م بلومی کله بلرمبس گرملای             

 بیرون  وست گرما زده ام

 رو نوازش میبلرد جلگو چیگهلایی کله بلود کله بله هلیچ وجله منتظلر دیلدن  نبلودم              

کوللی جلللوور رهتللی  متوجلله  یرمللردی شللدم کلله  یللت میللگش بللا دیللت میللوول 

حساب و کتاب بود  بلا  صلدای  سلرهه  ی مصللحتی  زنلد  بلا  کولی  مبل   سلر  بلنلد  کلرد  

 شلد  رنل    لر  للب   روی لبخنلد  کل   کل    یرملرد  قحلاجی  سلمم - و بموون نگاه کلرد   

یللا امیللر صللدرا قچلله آ کللرده  مللا یللاد کللی ببللینق بلله بلله -   شللد بلنللد میللگ  یللت از و
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 آ لوش  بله  رو ملرد  و رهلت  جللو  لبخنلد  بلا  زنلد  قلرا کلردی   م    سلر  یلاد هقیلر ه   

 داریللن اختیللار- کللردی  گلل  راه-   ام  للروده نوللکق حللاجی داریللن اختیللار -   کیللید

 . شرمندم حاجی

 سلله دو هوللین او ایللا  کنلله رحوللت رو مللادرم و  للدر خللدا   سللر شللرمنده دشللوت -

 بود که یادم کردم    ی  روز

 ن سللی زنللد قبمتللره  چ للوره  داداشللت- قداریللن ل لل - نویدونسللت  چیبللار کللردی  

نگلاه     بلده  شل اش  خلدا  اهلل شلا  ان-   هوونله ق نبلرده  هریلی  -   کیلید  کمهگلی  سر از

 طلرا    ملددیان  خلانوم -  یرمرد به سلوت  ملن  اهتلاد  کله  زنلد  سلریع   ییدسلتی  کلرد   

 - و بله  ملن  نگلا ه کلرد  و م لرهی   رو ادامله  داد   ریل  بلا هل  کلار میبنلی        داق هستن

 بلله لبخنللد بللا  یرمللرد بللازارو ایللن ی  ارچلله صللن  هللای یللدیوی از نصللروی حللاجی

و بلا  دسلت  بله        ب رماییلد ق خلانوم  اوملدین  خلوش -   داد وبلون  سلر  سلمم  ی نیونه

صللندلی هللای چللوبی اشللاره کللرد و مللن هلل  از خللدا خواسللته زود نیسللت  و زنللد هلل  

 یرملرد  بلا  لبخنلد  دهتلر  زیلر  دسلت   رو بسلت  و بلنلد  صلدا     نیسلت  ملن  رو به روی

 خلل  - و رو بلله زنللد اداملله داد        بیللار وردار چللایی وللا سلله   سللرق مصلل  ی - کللرد  

چله   ار آملار  کله  بلودی   اوملده  ملددیان  خلانوم  طلر   بلرای  راسلت  زنلد    ورا  این ازق

و  داد وبللون سللر قبللاال رهتلله هللا  ارچلله ییوللت هاینبلل مثلل رو بگیللرم  یلله مللدم نبللودم  

 میگلردی   چلی  دنبلال  حلاال ق بلاال  رهتله  چلی  هوله  ییولت    ارچله  هقل   نله - وایید کلرد   

 . میخوام کریستال  ارچه مب  برای- میخوای  چی برای

 سر بلا سلینی ولوی دسلت  بمولون نگدیلک شلد و چلای هلا رو مقابل  هرکسلی روی            

 جی ور ه  منمیگ گذاشت  



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

202 

 

 - قبللله - اوضللاع  ایللن وللوی اونلل  کریسللتال - دادم هقلل  شللاهد مبالولله اونللا باشلل   

 داره زیلاد  طلر   و رنل   ونلوع ق  ورشله  از ملثم   کلن  اسلت اده  ولر   لایین  چیگ یه از خ 

بله درد کلار ملا      ورشله  املا  میگلین  درسلت  بلله   زنلد  قمخولله  و جیلر  شلبیه  ه  باهت  

 . لهاستی ما طر نویخوره  

 مللازراوی از میتللونی     امللا نوییلله جاللل  زیللاد اسللتی  روی  ورشلله  خلل  آرهق آهللان -

 کوی خواب  کنی است اده

 کللار باهللاش یللبم کلله  هسللتی متوجلله  نللیس صللا  س حیلل  جللورایی یللهداره  

  سللر آره-   جالبلله بللاهت   میللاد نظللر بلله برجسللته خللرده یللهق میللدون  بللله- کللردی 

  یللدا بخللوای طرحللی و رنلل  هللر  نللداره کلل  چیللگی هلل  نگللار و نقلل  و رنلل  از 

 میللده جللواب کریسللتال هقلل  مللا طللر  اون روی منتمللا  شواسللت بللا حلل  -   مییلله

 حللاجی   کنلله بللرآورده رو داریلل  کلله انتظللارایی اون میتونلله کریسللتال هقلل  ی نللی 

 هرجللور -   و کوللر بللاریب  رو  للایین گذاشللت   رنلل خللوش چللای اسللتبان نصللروی

 نللیس مت للادل زیللاد کریسللتال واسلله بللازار اوضللاع امللاق  سللرم میللدونی صللم  خللودم

 اوملدم  هولین  واسله  میلدون   بلله -   شلد  برابلر  چنلد  ییولت   روزه یله  دیلدی  ده ه یه 

حلار  نصللروی ملر   گیللر سلل ید روی  کنللین   یللدا واسل   میتللونین شلوا   بگیللرم ییولت 

 ویتللی هقلل  رو کریسللتال خللودم مللن  دارهنلل کلله نیللد - سللرش رو جللا بلله جللا کللرد   

 واسلله  میللارم گیللر بللرام میسللخارم جللا چنللد بلله هللوی   میللارم باشلل  داشللته سلل ارش

 کریسللتالی چ للور حللاال-   میخللوام دیگلله ی ه تلله یلله وللا حللدای - میخللوای  کللی

 سللرش نصللروی حللاجی ارقگلللد هلل  و میللبک هلل   سللاده هلل ق یللک درجلله- میخللوای 

 امیرصللدرا -   کللرد بلنللد میبللرد یادداشللت رو زنللد هللای ر حلل کلله کا للذی از رو

 مللددیان خللانوم بللا  بللله- بللرام  میللاد در چقللدر میللدونی کللردی  رو  للول  هبللر
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حللاجی    نللدارن اش هگینلله بللا راب لله در میللبلی اییللونق مللوردش در کللردم صللحبت

سللری وبللون داد و بحلل  بللا زنللد در راب لله بللا ییوللت  ارچلله هللا رو اداملله داد  حللاجی 

حرهلای  زنلد  گوشلی  رو برمیداشلت  و بله  جلایی  زنل   میلگد  و سلوال   نصروی گلاهی بلا  

و ییوللت میخرسللید  حرهاشللون زیللاد بللرام جاللل  نبللود و سللرم رو بللا دیللد زدن  ارچلله 

ب للد از گذشللت یللک سللامت و نللی  بللاالخره حللاجی و زنللد رضللایت  هللا گللرم کللردم  

 جو یللت از دریللایی وللوی هلل  زبللا و اومللدی  دادن و بللا خللداحاهظی از ح للره بیللرون 

   نبلودم   یلیوون  محلی   و هضلا  اون ولوی  حضلور  از صلم  املا  بلودم  خسلته    شلدی   گ 

 شد  چی میخوای  که هایی چوب-

زنللد نگللاه کووللاهی بملل  انللداخت و در حللالی کلله سلل ی میبللرد وللا حللد موبللن از        

 مسیرهایی رد بیه که من راحت

 کلردم   یلدا  شلرای   ایلن  ولوی  میگ لت   دمکلر  صلحبت  باهلاش  دیلروز  - باش  گ لت   

 وللا- چللی  ولللی-      ولللیق بیللاره گیللر برامللون وونسللته امللا سللخته خیلللی وللر  راش

 . نوی رسته برامون نریگی  حساب  به  ول که زمانی

ببللره  و داره بللرش خونوللون از بللره  یللام امللروز سللخردم هلل  ماشللین ایللنق وای -

 نواییگاه برای هروش قزمانوون

 ماشللین ییوللت کلله این للور -   نلله یللا ب روشلله ه تلله آخللر وللا میتونلله نویللدون ولله  ک

 داریلل  الزم کلله ایللی انللدازه بلله بتونلله اگللر هقلل ق نللداره اشللبالی- قمیللاد  للایین خیلللی

و بللاالخره از اینبلله وونسللتی  از محللی  بللازار بیللرون    مییلله حلل  میللبلوون ب روشلله

 درخلت  ی سلایه  زیلر  کله  بیای  ن س مویقی کیلیدم و بله دیلدن صل    ندلی سلیوانی ایلی  

 یبولیللون مللورد امیللدوارم هقلل -   دادم جللواب و کللردم نگللاه بللود مسللیر ی حاشللیه
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 بیلینین   میخلواین  -   نوونله  نتی له  بلی  زحوتولون  هوله  ایلن  کله  بیله  انتخلاب  و باشه

 حلر   سلاده  نگلاه  یله  بلا  کله  بلود  جالل  بمل   نگلاه  کلردم      شدین خسته اینبه مث ق

 وبللون آره ی نیللونه بلله رو سللرم هقلل  و نخنلدم  کللردم سلل ی  میخونللد رو ذهللن  ویول 

 . نیستی  سیوانی صندلی روی ه  با و دادم

کوللی روی سللا   اهللام دسللت کیللیدم و هللیچ جللوره نتونسللت  صللدای ناللله ی خ للی    

 از درد و خستگی  رو کنترل

 ک للا از - بللا و  لل  نگللاه  کللردم   میللگن  یبللول مییلله    حللدس کلله مللن- کللن   

 !ک ا  از-   میگن  حدس گ ت   میدون  نگ ت - میدونین ق

 دارن ایللی یللوی کللارایق دیللدم رو کاراشللون نوونلله و زدم سللر نگللارین سللایت بلله -

 شوا طر  از کوی دست که 

 مییه  یبول که میگنین حدس ی نی که میگین چ ور  س- نداره  

 دییقللا ی نللی  نللداره اونللا  سللند مللورد هللای طللر  از کوللی دسللت شللوا طللر  چللون -

 طراحی اونا کاری سبک ووی

ن س  رو بیلرون  دادم و سل ی  کلردم  بلا  وبیله  بله  حلر   زنلد  کولی  خیلال   رو  کردین  

 - چ للور - کارگللاه  میللاین هللردا شللوا - بللله  -  قمللددیان خللانوم- راحللت کللن   

نگللاه  کلله بلله    سللت بسللته کارگللاه  نیسللت  مللن هللردا کلله بگلل  میخواسللت  راسللت 

سللوت  چرخیللد سللرش رو  للایین انللداخت و ن للس مویقللی کیللید  دسللت  بللین 

 .  درمه و مادر چمل  هردا-   داد ادامه آروم موهاش هرو رهت و

خیللب  زد قبلله کلل  یللادم رهتلله بودقنگللاه  بلله موهللای بلنللد و ریلل  نللامروب  رسللید 

 حال که بود روز چم  ی نی 
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چلله  و روزش این للور بللود  چملل  روز کلله هولله ی مگیللگاش رو از دسللت داده بللودق  

 سل ی  قکنله  رحوتیلون  خلدا   متاسل   ق اموول  حس مگخرهلی  داشلت  قچله  حلال  بلدی ق -

ه اش میتونسللت م نللی خنللده رو   خسللت چیللوای اون مگلله امللا بگنلله لبخنللد کللرد

 هللردا مللن   للس-   باشلله شللادی هوییلله شللوا بللرای اهلل شللا ان  مونللون - ب مولله ق

از نگللاه   قنلله -      و باشللین داشللته رو کلیللد میتللونین بخللواین اگللر-   نویللام کارگللاه

خ الللت کیللیدم و سللرم رو  للایین انللداخت   نویللدون  چلل  شللده بللود امللا هقلل  

اون نویتونسللت  وللوی اون کارگللاه بوللون   بلله حضللورش  میدونسللت  بللدون حضللور 

 روز هلر  اینبله  بله خلودش  باشله    کلار  میلوول  رهلی ح بلدون  و سلاکت  اینبه بودن   

 نلله  بللودم کللرده مللادم بخونلله نوللاز کارگللاه ی گوشلله صللدا و سللر بللدون و آروم ظمللر

 المللی - بوللون    کارگللاه اون وللوی نویتونسللت   محبلل  امللا خسللته مللرد اون بللدونق

 بگردم قی نی ونما زندگی میبنه  کس و کاری نداره 

نللاخونبی بلله نخللودچی هلل   ای وللوی کاسلله زدم و روی صللندلی ی میللگ  للذاخوری     

 یدیوی جا به جا شدم و جواب

 راب للله هامیلیلللون و هلللک زیلللاد میگ لللت  یلللامق نویلللدون  - خلللانوم جلللون رو دادم  

 دیللروزق کوللاس وللوی  کلله گ للت  - داداشلل  چللی  -   شمرسللتانن هوونللام  نللدارن

از روی صللندلی  اشللدم و بلله  قاشبللر بویللرم المللی -   نبللرده هریللی اوضللام  میگ للت

 سللوت  رهللت  و صللورو  رو ب و*سللیدم و بلله چیللوایی کلله بللرای سرونوشللت

 سرنوشلللت بلللاالخره  جونلللت دوراز-   کلللردم نگلللاه بلللود شلللده خلللیس امیرصلللدرا

نگلاهی بله ظلر  حللوایی کله خلانوم جلون میلوول  خلتن بلود            و   جلوره  یله  هرکسی

 مللادر چللرا- نیللد  آمللادهق برداشللته رو خونلله کلل  بللوش جللون خللانوم وای- کللردم  

 قخللا  سللر ببللر رو بللایی  بللردارم خودمللون بللرای خللرده یلله بیللار ظللر  یلله بللروق
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ظر  رو به دسلت  خلانوم  جلون  دادم ولا  کولی  بلرای  آیلاجون  و هوسلایه  هلا  بلرداره  و 

 سللامت گ للت شللیدا- مللادر  میللان کللی دوسللتام-   خللا  بللایی  رو مللن ببللرم سللر

 بیلی  آملاده  بلری  ولو  ولا   داریل   ویلت  هنلوز  خوبله  - قدنبلال    لا این میلان   یلام  بلا  یک

 . میبن  آمادش و دیس ووی میریگم رو حلوا این من 

دوبللاره خلل  شللدم و صللورو  رو ب و*سللیدم و بلله طبقلله ی بللاال رهللت  و آمللاده شللدم 

  ووی آینه نگاهی به وی  سر وا

 ا میبی ام انلداخت  و بلا صلدای زنل  شلیدا و برداشلتن حللوا        از خونله بیلرون رهلت     

ه تلله دوری شللیدا رو بللا بولل  و ب و*س و جیلل  جبللران   ب للد از اینبلله ایللن دو  

  رسلیدن  سلوال  ار  یلام    کردی  راه اهتلادی   و ملن  و شلیدا  بلاز  هل   شلروع  کلردی   بله 

 نیسللت کله  مروسللی چلی   ممولون ق مگیللگم نله -  یلام  سللر وبلون  داد   داره ق ممولون -

 مراسوه -    رسیدم رو وال س من اینبار قچملوه 

  للول اگللر وللازه بگیللره  مراسلل  بخللواد کلله مونللد بللراش هلل   للولی مگللهق بابللا نلله -

 بخوان که نداشت رو کسی داشت

 سللر رهتلله صللب  از  ونمللا و وللکق آره - ونماسللت  ی نللی- وللوی مراسلل  شللرکت کللنن  

 یللام ن للس مویقللی  چللی  داداشلل -   داد اداملله شللیدا   خیلیلله نیلله دیوونلله  خللا 

 نبللرده ووییللری هللی مللیگن دکتللراق هوونلله امیرکسللری  - کیللید و سللر وبللون داد  

 نگلاه  بیلرون  بله  نلاراحتی  بلا  شلیدا    بیوارسلتانه  ولوی  رو صلب   ولا  شل   کله  هل   صدرا 

 برناملله خلل - و مللن هلل  وللری ی  دادم هقلل  بلله صللحبت هللای اونللا گللوش بللدم   کللرد

- قآره- نللیس  چمللل  امللروز مگلله- خللانوم   ایللی برناملله چلله- نللداری  بللراش ایللی

 !مگیگم آره-   نداره این ا رو کسی نویگی مگه
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 مللن کلله امیرصللدرا ایللن بلله اگللرق دیگلله بیللاری در وللن  از رو میللبی بایللد وللو خلل  -

 دیدم باشه وا آخر مور نه

میللبی رو در میللاره نلله دسللتی بلله سللر و روی خللودش میبیلله  اصللم بللاورم   نوییلله 

 اصلم  ملن  میگلی  راسلت ق آ  -   میدیلدم   کله  باشله  امیرصلدرا  این امیرصلدرا هولون  

خلودم   ب لدش  میرسلون   رو نبلام  و ولو   خلا   سلر  از ب لد  املروز   لس   نبلود  حواس 

  یلرهن  یله  چلی   لبلاس - میبلن  هلردا ببلرم  آراییلگاه          راضلی  میاد سلرا     

 کلله نویبللن  ویللت بخللرم  کللی-   اربیلل در وللن  از رو میللبی بخللر بللراش رنگللی

 بحثیللون وارد سللریع کلن    چیبللار  للس - قزشلته ق  یللام نلله- بلرم   خللودش بللا نوییله 

 . شدم

و شللیدا رو ولل کلله ب للدم  بخللرم بللراش بللرم مراسلل  ب للد امللروز میتللون  مللن خلل  -

 رسوندی داری میری  یی  بیا

 یللام آروم و نللام وئن    خوبیلله هبللر ایللن آره - شللیدا واییللد میبنلله   ازم بگیللر  

  یینماد میده  

 بمتللر هللواش و حللال دره یلله بمینللی  دورهوللی بیللرون ی برناملله یلله نظروللون بلله -

 بیه 

 گیللگم این للور خیلللی مللالی مییلله   م آره - شللیدا بللا ذو  و هی للان مواهقللت میبنلله   

 بلله -   مدیلله اداملله کلله نیسللت م وللئن زده کلله حرهللی از هلل  خللودش حتللی  یللام

 هللردا  للس  نلله هللردا -   کنللی راضللی  میتللونی وللو-   کللرد راضللی  بیلله کلله شللرطی

 بیللرون ی برناملله هللردا  للس بللرای- قنلله- نللداری  ایللی برناملله نبللام  رسللویه و  یلل 

 نگللاهوون و برگیللت  یللام و مللن بلله ذو  بللا شللیدا ب  میللری  وللا مصللر  صلل از  داریلل 
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-   کللرد نگللاه  لبخنللد بللا  یللام   میخواسللت بیللرون دللل  چقللدرق جللوون آ -   کللرد

 و  للیممق نلله - چللالوس  جللاده بللری -   بللدم ییللنماد یلله میبللن  سلل ی بللری   ک للا

 . هآوییگا و بر ان سوت میری   مییه شلو  چالوس رسویه

بللایی مسللیر رو یللادم نیسللت قاینقللدر از ذو  ایللن برناملله ی دورهوللی و بیللرون رهللتن  

 یه ده ه ایی با ه  صحبت

کردی  و وقسلی  وسلای  و وظلای  کلردی  کله ویتلی  یلام ماشلین رو نگله داشلت بله            

دسللته گلل  رو شللیدا از وللوی ماشللین برداشللت و    شللدی  خودمللون اومللدی  و  یللاده 

 من  با ظر  حلوا  یت سر  یام راه اهتادی   ب د از مبور از

یبللر هللای خللالی و گللود بللاالخره بلله جو یللت  راکنللده    ی وللوی آرامسللتان رسللیدی   

  جو یت ک  و زیادی که ب ضی

بللاد گللرم وابسللتون    بللودن ایسللتاده مللگاری سللر سللبوم و گریلله  مویللهبللا زجلله  

صللدای گریلله و بللوی خللا  رو وللوی کللی هضللای بللگر  و وهلل  انگیللگ آرامسللتان 

شلیدا  محبل    قیبرهلا  ولوی  نیلوهتین ق باشلین  مرایل   نبلام   شلیدا    یلام    میبرد  خ 

 ملن  کله  کلردن  املمم  جلا  هوله  کله  اینقلدر  میبلردم  احسلاس  گلاهی دست  رو گرهلت   

 چقللدرق مللرایبی  - خودشللون هلل  بللاور کللردن و بایللد مللرایب  باشللنق دختللر اونللام

 : ای خالی انداخت و جواب دادیبره به نگاهی  یام زیادن     

 از حاللت   مییلن   لر  اش هوله  کولی  زملان  چله  ولوی  بلدونی  اگلر  خلالی  یبر هوه این -

 . میخوره ه  به زندگی این



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

209 

 

بللا جلواب   یللام بلله سللوتی کلله گ للت نگللاه  ک اسللت   للس- دنبلال امیرصللدرا گیللت    

ن یلله ن للر کلله ونمللا او  کللن نگللاه رو راسللت سللوت ِر مسللی آخللرق اوناهللاش - کللردم  

 . اون ا نیسته

دللل  از دیللدن مللردی کلله وللک و ونمللا و سللیاه  للوش زیللر نللور مسللتق  ی  آهتللاب سللر 

 خا  مگیگاش نیسته بود مماله

بللاالخره بملل  رسللیدی  و بللا شللنیدن صللدای  للا سللرش رو از وللوی یللرآن  شللدق

 دیدنوون جا خوردق کوچیک ووی دست  باال آورد و با

بللر  ملل ه هللای خیسلل  زیللر نللور آهتللاب چیللگی نبللود کلله از دیللدم  نمللون بیلله قبلله 

 سرمت از روی زمین بلند شد

و سریع دستی به زیلر چیلو  کیلید ولا نل  مل ه هلای خیسل  رو بگیلره و بلا چنلد            

 نویخللواد نگ للت  بمللت مگللهق داداش سللمم - قسللمم- یللدم بلنللد بلله سللوتوون اومللدق  

 آوردی ان رو هلل  برداشللتی مللددی خللانوم و زنللداداش بللودی کلل  خللودم بیللای 

 !اومدم  ناراحتی- این ا 

 حرکللتزنللد نگللاه  رو بلله ک یللای خللاکی اش دوخللت و لباشللو روی هلل  هیللار داد  

 موی  سیبک گلوش نیون

 رو زنللد و رهللت سللوت  بلله حرهللی بللدون  یللام از یللورم دادن بولل  بگرگللی داشللت  

 آ وش یه دل  هق  انگار که ه  اون و کیید آ وش به

میخواسللت بللدون حرهللی سللر روی شللونه ی  یللام گذاشللت  هیللار لبللاش روی هلل       

 نیون که بام  س ید شدنیون
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نویللدون  چنللد  شللده بللود از  للروری بللود کلله انگللار نویخواسللت هللیچ جللوره بیللبنه  

دییقلله بللدون حللر  هلل  رو وللوی آ للوش نگلله داشللتن وللا اینبلله بللاالخره از هلل  جللا 

و بلا سلری بله زیلر انداختله و صلدایی بله شلدم          اهتلاد  شلیدا  و ملن  بله  نگلاه  شدن  

سللمم کللردم و زیللر للل ”  لل  آخروللون باشلله “رو زمگملله  گرهتلله و آروم سللمم کللرد  

گذاشللتن گلل  و حلللوا روی مللگار  کللردم و هوللراه شللیدا بلله کنللار مللگار هللا رهتللی  و بللا

سللبوم اونقللدر سللنگین بللود کلله دللل  میخواسللت  میللوول خونللدن هاوحلله شللدی   

خللا  هللا بللود نگللاه  هللرار کللن   سللرم رو بللاال آوردم و بلله زنللد کلله نگللاه  ی لل  بلله 

رییلله ی موهللای نللامروب  خللیس بللود و رد مللر  روی صللورو  از کنللاره  کللردم  

 میللاورد گوشلل  بلله رو  یللام حللر  خللاکی   للا سللروا ی گللردن  میللخص بللود  لبللاس

چنللد دییقلله ایللی رو اون للا    نیسللته هللا خللا  ایللن وللوی ونمللا و وللک صللب  از کلله

- قبمیللت جاشللون  شللاد روحیللون- مونللدی  کلله بللاالخره  یللام بلله حللر  اومللد      

 -   بللری   اشللوق امیرصللدرا  اشللو-   کللن  جبللران شللادیام اهلل شللا ان  داداش مونللون

 رو اشللب  شللیدا   آوردیللن ویللری  کیللیدن زحوللت  میللام خللودم مللن بللرو شللوا

 کللردم سلل ی ه زحوتللی داداش صللدرا  چلل-   داد رو امیرصللدرا جللواب و کللرد  للا 

 یلام   یلله  میبنله  و    بلود  وظی له  ان لام  -   بگل   چیلگی  و نباشل   سلاکت  خیللی  ه  من

 خونله  بیلام  میخلوام  امیل   ملن   خونله  بلری    اشلو    اشلو  - به سوت امیرصلدرا  میلره   

ی نویخللوا رو اینللا داداش زن مگلله -   انللداخت شللیدا و مللن بلله نگللاهی زنللد   وللو ی

 . .. اما-   خونه برمیگردم من  برسونییون وو وا - قآره- برسونی 

شللیدا لبلله ی آسللتی  ن  یللام رو کیللید و بللا چیللواش ازش خواسللت بییللتر از ایللن     

 اصرار نبنه   یام ناراضی یبول
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 آروم قباشلله- قآ باشللی خونلله برگلردم  و برسونویللون رو اینللا بللرم ملن  وللا  للس - کلرد 

اهظی کلردی  و بله ماشلین برگیلتی  و بلا روشلن کلردن ماشلین بله راه          خلداح  لل   زیر

 گردون   برش نذاشتی چرا-   کرد نگاه شیدا به ناراحتی با  یام اهتادی   

 هللرار هولله از باشللی ونمللا میخللوای کلله ویتللی خللودم مللینق باشلله ونمللا میخواسللت -

 خالی رو خودش بذاز  میبنی

نللاراحت  نیللون میللداد کلله چقللدر زنللد بللراش     صللدای و  یللام مویلل  ن للس کنلله  

 بللا هلل  شللیدا   گرهتلله اش حن للره کلله اومللده هیللار بملل  اینقللدر دوبللاره- مگیللگه  

 اونلل ق امیرکسللری   للدرش  مللادرشق خللدا ی بنللده داره حلل -   کللرد واییللد نللاراحتی

 سللبته-   داد بیللرون رو ن سلل  مصللبی  یللام      هللا هگینلله هیللار و مللالی اوضللاع کلله

 بلله زیللادم  دنبللال  بللرو برسللون رو مللا زودوللرق نبللاش نگللران- نبنلله جللوون مللردم  

-   بیلله بمتللر خللرده یلله وایسللا  بخنللدونی  زور بلله کلله  یللام مللینخی  اهللاش و دسللت

 مللن   للس -   مییلل   یقللدم ماشللین سللنگین جللو و سللبوم شللبوندن بللرای قباشلله

  یللام  یللام از آینلله نگللاه  کللرد و سللر وبللون داد   بخللرم   یللرهن بللراش بللرم امللروز

  بگیلرم   رنگلی  چله  هقل  ق نله - نوییلی   کله  اذیلت ق نبنله  درد دسلتت  جلان  نبام آره 

ویتلی  بله  خونله  برگیلتی   سلامت   قباشله - قدیگله  بگیلر  خلودم  ی سللیقه  یه نویدون -

آمللاده  خریللد بللرای کووللاه اسللتراحت یلله از ب للد و رهللت  حوللوم بللهچمللار مصللر بللود  

 . خرید برم میخواست  که بود باری اولین انگارشدم  اما یه حسی داشت   

 نوونلله بللین از نویتونسللت خریللد سللخت وللر از اونللی بللو  د کلله هبللرش رو میبللردم   

 برام هروشنده دختر که هایی
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 نویتللون  ی نللیق نلله- نیللد   سللند- روی ویتللرین چیللده بللود رنگللی رو انتخللاب کللن   

 ! لوون خیلی  ر طرهدارهمد این-   کن  انتخاب

بلله  یللرهن لیوللویی رنگللی طللر  هللای ریللگی از بللر  ماری وانللا روش بللود نگللاه       

 اون با زند وصور ازکردم  

 از انگللار کلله دختللر ابمللت وللوی ایللن  یللرهن لبللام رو آروم گللاز گللرهت  وللا نخنللدم     

 -   داد اداملله و گذاشللت کنللار رو  یللرهن نیومللده خوشلل  بللود همویللده ال وللل  مبللس

 روی رو میللبی سلل ید ی چمارخونلله  یللرهن قهروشللوونه  للر هللای طللر  از یبللی ایللن

 ننیسلته  دلل   بله  املا  گذاشلت  ایلرادی  نوییلد  ایلن  روی   داد ون نیل  و کلرد   ملن  میگ

و  یلرهن  آخلر  بله  رنل   آبلی  آسلوونی   قهسلت  ایلن  - قنلدارم  دوسلت  اینلو ق نه -   بود

نگیه قامللا بخلاطر سللاده بللودن  زیللاد زیللاد جللوون  ییلل کللار- رو بلاز  کللرد و اداملله داد  

 .  سند نیست

نگاه  بله  یلرهن آبلی آسلوونی روی میل     گ بلود کله بلا هولون سلادگی ایلی کله دختلر         

 میگ ت مورد  سندم شده بود  

ونما طرحی کله داشلت دور دوزی سلرمه ایلی رنل  دور جلای دکوله و یله بنلد کوولاه           

 روی آرنن برای وا زدن

 مولل  بلله وللازه و سللایگ  هوللین کللردین   سللند اینللو  للس- قهوللین- آسللتین بللود  

گوشللی  رو از کیلل  بیللرون آوردم و    ونسللت نوید زنللد سللایگ مللن  بللردم  للی هاج لله

کنلله امللا  چنللد بللاری بللا  یللام ووللاس گللرهت  وللا اگللر اون سللایگ زنللد رو میدونلله کوبلل 

 نویللدون - تن هسلل سللایگی چلله نویللدونین نللدادن خودوون جللواب- جللواب نویللداد  

 دهبلنلل یللد- چایلله   ال للره داره  هیبلللی چلله خلل -   نخریللدم لبللاس بللراش حللاال وللا 
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 سللامت یللک بلله نگدیللک کلله منللی دسللت از کمهلله دختللر   سللت چمارشللونه و هیبلللی 

و کسللی رو صللدا زد و  یلله لحظلله صللبر کنللینق -  گ للت آروم بللودم گذاشللته سللرکارش

 ایللن هیبلیللون - ب للد چنللد لحظلله  سللری از طبقلله ی بللاالی هروشللگاه  للایین اومللد  

 -   کلن   وصلور  رو زنلد  میبلردم  سل ی  کله  حلالی  در و کلردم   سلر  بله  نگاهی شبلیه 

 دسللت  زیللر ایللی شییلله ویتللرین از  للس- قوللر چمارشللونه و وللره بلنللد اییللون از

 بللله- رنلل   هوللین  بخللوره بمیللون بایللد ایللن -   گ للت و کیللید بیللرون رو  یرهنللی

 و بیسللت وللا هروشللگاهوون کللارم آوردن بللا میتونیللد نبللود اندازشللون اگللر -   هوللین 

ویللبری کللردم و بللا برداشللتن  اکللت از    کنللین چمللار سللامت لبللاس رو و للوی 

رو وللوی  زنللد داشللت  دوسللت صللبرانه بللی  داشللت  ذو هروشللگاه بیللرون اومللدم  

 ک للا- لبلاس  ببیلن    هوللین کله  از هروشلگاه  بیللرون اوملدم   یلام باهللام وولاس گرهلت     

 جللواب یتونسللت نو بللود جلللوم  لللیس  بللودم کللرده گیللر جللا یللهق شللرمنده- وللو  بللودی

 داشتی  کاریق بدم

 واسلله شللدم م بللور  نللدادی جللواب کلله میخواسللت  رو زنللد آیللای سللایگ اوهللوم -

 باالخره وا کن  و ری   هروشنده

-   داره و لللوی  نبلللود اگلللرمق آره- اندازشللله  م وئنلللی - سلللایگش رو بمللل  داد  

 . دنبالت میام کرر رسیدم وازه من ک ایی ق خوبه

آدرس رو بملل  دادم و ب للد اینبلله وللوی چنللد وللا هروشللگاه چرخیللدم و بللرای خللودم  

 منو  یامه  یه شال خریدم  

دییقلا  ویتلی  کله   به خونه ی آیلا جلون رسلوند و خلودش هل  بله خونله ی زنلد رهلت           

از رهللتن بلله ایللن دورهوللی بلله کلل  نللا امیللد شللده بللودی   یللام مواهقللت امیرصللدرا رو 
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صللب  زودوللر از هوییلله از خللواب بیللدار شللدم و ب للد از آمللاده     داد   بموللون خبللر

رهلت    لباسل   رو بلا  یله  ملانتوی  نخلی   کردن سبد وسایلی که میخواسلت  ببلرم بله اولا     

سللاده کللرم رنلل  و شلللوار و شللال میللبی مللو  کللردم و بللا اس ام اس شللیدا از 

 خونه بیرون رهت  .

در خونه رو باز کلردم و سلبد کله حسلابی سلنگین شلده بلود ر       و بیلرون گذاشلت  و بلا    

 لبخند براشون دست وبون

دادم و آروم در رو بست  و بله هولین کله خواسلت  سلبد رو بلردارم زنلد رو دیلدم کله          

بللا دیللدن  چیللگی وللوی    بگیللره رو سللبد وللا اومللد سللوت  از ماشللین  یللاده شللد و بلله

 م سللم جللوابدللل  وبللون خللورد و سللر  للایین انللداخت  و زودوللر از اون سللمم کللردم  

شللیدا روی صللندلی مقلل  نیسللته بللود  مودبانلله داد و وللا ماشللین هوراهللی ام کللرد   رو

صلندو   ماشلین   و من ه  کنارش نیست  و زنلد  ب لد  از جلا  بله  جلا  کلردن  سلبد  ولوی 

هیمللی از حرهللای شللیدا متوجلله  روی صللندلی جلللو نیسللت و  یللام حرکللت کللرد  

- نوییللدم و حتللی نویتونسللت  مثلل  هوییلله وللوی صللحبت هللاش هوراهللی کللن ق

 مللیگ  ک للایی - قجللان  ق هللا - بلله سللوت شللیدا برگیللت  و نگللاه  کللردم   قنبللام 

 دارم حلللاال ولللا مویلللع اون از  لللسق نبلللام وای - چلللی  ملللورد در- چیللله  ولللو نظلللر

 ک اس  حواست میگن   واکس بادم ون

حواس ق  حواسل  نلاجور  لی ملردی بلود کله جللوم روی صلندلی شلاگرد نیسلته بل           ود 

 و با صدای گرهته ایی  یام

رو وللوی صللحبت هوراهللی میبللرد  از آینلله ی بولل  ماشللین کلله دسللت  رو بللرای         

ریلل  بلنللد و نللامروب  کووللاه و  قکللردم نگللاه  دیللدن  بللاز گذاشللته بللود بللاز هلل 
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   بللود نبللرده کووللاه هلل  اونقللدرا چللون  ریلل  ولله گ للت نوییللدمرولل  شللده بللود  

موهللای نللامروب  کووللاه وللر شللده و مرولل  و یللک دسللت بلله سللوت بللاال شللونه شللده 

و امللان از اون  یللرهن آبللی آسللوونی ایللی کلله هللیبل  رو یللاب گرهتلله بللود  بللود  

 - هللیبل  بییللتر از هوییلله بلله چیلل  میومللد    شللاید بخللاطر رنلل   یللرهن بللود کلله

 !خوبه  حالت نبام 

و هوین حلر  شلیدا کلاهی بلود ولا نگلاه مسلتقی  زنلد از رو بله روش          کنلده بیله و از   

 آینه به من نگاه کنه و مم 

و یل  احول   ملن  بلا  دیلدن  لبخنلد  کولرنگ   از جلا  کنلده  بیله  و شلرمگده   رو بگیره  

 !میگ تی داشتیق آره - کن    نگاه  رو از چیوای ووی آینه جدا

 آخلله  میللاد در گللرون خیلللی بللدوزم بخللوام اگللر رو لبللاس کلله میگ للت  داشللت  آره -

 جایی بتون  که نیست  ه چیگی

 گ للت  هوللی  واسللهب للد شلل  جیللن بنللدازم  کللنن کوللد    بایللددوبللاره بخوشللو   

شللنیدم کللرر یلله خیللابون داره کلله مرکللگ لبللاس  ن للر یلله از  بمتللره خیلللی کللن  اجللاره

 بیللام بللود خللوب اگللر چ للوره ببینللی  بللری  هلل  بللا دووللایی روز یلله گ للت مروسلله  

نگللاهی بلله دو مللردی کلله جلللو نیسللته    خوبیلله هبللر  هآر -   کللن  اجللاره جللا هوللین

 - زدو بللودن و  للر  صللحبت خودشللون بللودن کللرد و بللا آرنللن بلله  ملللوم ضللربه      

 هیللت لبللاس  میدونسللتی رو سللایگش خللوب چلله- قآره     آ- دیللدی  رو امیرصللدرا

 هللا او للا  ایللن ووللوم  کیللید سللختی خیلللیق المللی-   باشلله مبللارک  -   شللده هللیبل 

 ! میبنین   چ  چ چی خانوما  -   کرد اذیت رو امیرصدرا هوه از بییتر
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من و شیدا صلا  ولوی جلامون نیسلتی  و بله  یلام نگلاه کلردی  کله بامل  شلد آروم            

 بخنده و نظر بگیره  

 مبسللاش مللن  بر للان بللری  - شللیدا زودوللر از هولله نظللر میللده   بللری   ک للا خلل  -

 بلله زنللد مگیللگم   شلللو ه رسللویه و  یلل  کلله االن بر للان-   وشللگلهخ خیلللی  دیللدم رو

 زنللداداش اگللر-   میللده  ییللنماد گرهتلله صللدای هوللون بللا و میمرخلله  یللام سللوت

شلیدا  ملین     نباشله  کسلی  بلنلدم  رو جلایی  یله  کله  ملا   بلری    اون لا  بلری   داره دوست

 داداش بمللل  یبلللهنگد چیلللوه  دیگللله بلللری ق جلللون آ  - بمملللا ذو  زده مییللله  

 نبنللهق ببیلن  -  یللام بلا  بخنلده  بله  طنللد نگلاه  میبنله    قآبله  لل  ق زنلداداش  آره- صلدرا  

 بگلذرم  خیلرش  از بتلون   کله  نبلود  چیلگی  آینله  از زنلد  لبخنلد  دیلدن  میگلی   رو اون ا

 کلله هوین للایی بللری   للس- شللیدا اصللرار میبنلله     رودخونلله کنللار  هوون للاق آره-  

  م شللوا نظللری نللداری خللانو نبللامق مگیللگم چیلل - ق یللام  باشلله  میگلله صللدرا داداش

 . باشی  راحت بتونی   نباشه جو یت که بری  جایی یه هق ق نه-

ووللوم طللول راه رو شللیدا در مللورد برناملله هللای مراسلل  مروسللی صللحبت کللرد          

 . بود داره خنده برام استرس  

مسللیر  کلله زنللد  یللنماد داده بللود    بللاالخره ب للد از دو سللامت رسللیدی  بلله جللایی    

جنگلللی باملل  شللد ماشللین رو کوللی مقلل  وللر بللذاری  و مسللیر دو سلله دیقلله ایللی رو  

  یاده بری   زیر انداز

بللگر  و حصللیری بللا کوللی هاصللله از رودخونلله  مللن کللردی  و وسللای  رو چیللدی       

  هضای دورمون بییتر شبیه
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 بلله ذو  بللا شللیدا قهرودخونلل آب صللدای و خنبللیبمیللت بللود  هضللای سرسللبگ     

 میبنلله نگللاه زنللد بلله  یللام قییللنگه این للا چقللدر -   کللرد نگللاه رودخونلله و هللا درخللت

 . .. امیرصدراست و من یرار مح  این ا -   داد ووضی 

 یللام بللا خنللده  امللازنللد بللا ویللر اسلل   یللام رو صللدا کللرد  یللام حللره  رو اداملله نللده   

 ازش هاصله گرهت و به سوت

 چلله کللن  و ریلل  زنلل  واسلله میخللوام مگلله  چیلله  ملله- شللیدا رهللت و اداملله داد   

زنللد  یللراری  چلله-   کللرد نگللاه هللردو بلله کن باوانلله شللیدا   بللودی  گذاشللته یللراری

لبخند مویقی زد و در حلالی  کله  بلا  چیلواش  بلرای   یلام  خل   و نیلون  میبیلید  سل ی  

 دیگلله بگللین  ملله - قزنللداداش هیمللی- از ایللن کن بللاو نبنلله   کللرد شللیدا رو بییللتر

لبلله ی مللانتوم رو بللاال دادم و روی زیللر انللداز میللتایانه    میبللنن کن بللاو البللی آدمللوق

 وللا- حللر  دراری گ للت   کنللار شللیدا نیسللت    یللام بلله زنللد نگللاه کللرد و بللا لبخنللد

و رو  حونه بگنلله مللن واسللتون و ریلل  میبللن   صللب واسلله َمیللت املللت یلله امیرصللدرا

  لنن   چملار  امیرصلدرا  آیلا  ایلن  ملن  کله   دختلرا  بگله  براولون  جلون  - به ما ادامله  داد  

گوشل   بله   یامله  و نگلاه   بله  زنلد  کله  بلا  لبخنلد        کله  گذاشی  یرار ه  با  ی  سال

و میلوول آولی     سری وبلون  داد و بلا  برداشلتن  منقل   و ز لال  بله  گوشله  ایلی  رهلت 

 مللاه هللر کلله گذاشللتی  یللرار -   دادم یللام  حرهللای بلله رو خواسلل روشللن کللردن شللد  

 و سر از هامون بمه و بگنی  جوجه و این ا بیای  بمما و خانوم با ه ته آخر 

کولوللون بللاال بللرن و مللا هلل  زیللر سللایه ی للل  بللدی  و بلله هلل  نیللون بللدی  کلله         

 کدوموون خوشبخت وری   االن ه  که
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صللدای خنللده ی بلنللد شللیدا باملل  مییلله مللن   وللا این للا مللن برنللده ی ایللن ریللابت    

روی لبللاش نقلل   بخنلدم   زنللد بللا لبخنللدی کلله بللرای اولللین بللار اینقللدر سللخاوووندانه

بسللته بلله سللوتون برگیللت و یبللی از گوجلله هللای وللوی ظللر  کنللارش رو بلله سللوت 

کرد و بلا  خنلده  و لحلن  بلامگه  ایلی ” خالله  زن ِ  دهلن لل    “نثلار  یلام کلرد      یام  رم

خلوردن  امللت  هلای  خوشلوگه     بخنلدم  بلنلد  که بام  شلد اینبلار ملن    هل  مثل  شلیدا   

کلله  هلل  مخصوصللای زنللد در کنللار شللوخی هللا و شللی نت هللای  یللام حسللابی چسللبید  

هولله گیللنوون بللود  نگللاه  بلله  یللام بللود کلله بللا  اچلله هللای بللاال زده وسلل  چیللوه 

 نبللن - کلله داشللت مبللس میگرهللت آب مییخاشللید   ایسللتاده بللود و بلله سللوت شللیدا

 حلال  در کله  زنلد  بله  رو و   بگیلره  صلدرا  بلده  -   بگیلرم  درسلت  مبلس  یله  بلذار ق یام 

 دسللتی یللهق داداش صللدرا امیللر-   گ للت بللود آوللی  روی وللازه هللای جوجلله زدن بللاد

زنلد  چل   چل   بمل      نیسلت  ملاجرا  کلن  ول شلیدا  وگرنله  بگیلر  مبلس  چنتلا  برسون

 دسلتی  یله  شلوام  - نگاه کرد و بلا اشلاره بله ز لال و سلی  جوجله هلا بله         حلر  اوملد    

 داری آب وللوی ارد  جوجلله مللین حللاال وللا صللبحونه ب للد ازق آ نیسللت بللد برسللونی

 یلام  بلا  خنلده  میلتی  آب بله  سلوت    اشلید  و بلا  خنلده  بلرای  چنلدمین     میبنی بازی

 ملن  هل   حاالهلا  حلاال تی شلرط نبنلدی    میخواسل ق نلگن  البلی  حلر   - بار وبلرار  کلرد   

 هلل  حللاال  بللده ان للام رو کلارم  خللوب ی بازنللده یلله مثل    للس ام بللازی ایللن ی برنلده 

 . .. بدو   سر بگیر مبس یه بیا

زند نگاه  رو بلا لبخنلد بله  یلام دوخلت  نویلدون  چلی ولوی نگلاه  بلود کله  یلام             

 بلند زد زیر خنده و یب  اینبه

چیگی بگه زنلد بله سلوت شلیدا رهلت گوشلی رو از دسلت  گرهلت و چنلد ولا مبلس            

 با ژست های مد نظر شیدا
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 (1roman,ir) ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت  

از اونا گرهت کله  یلام بلم اسلتثنا بلا مسلخره بازیلاش هوله رو خلراب کلرد کله بامل              

 بله  رو گوشلی   یلام  قدیگله  بیلا  ولوام  نبلام  -   برگلرده  ملن  شد شیدا بلا یملر بله سلوت    

و  قآ هسللت چیللگش یلله دخترمللون ایللن-   کللرد نگللاه مللن بلله و داد امیرصللدرا دسللت

بلا  خنلده  بمل   نگلاه  کلردم   دختلرم   شلده  چیلگی  بابلا   ِم نبلا - رو به من ادامل ه داد  

 باشه  شده میخواستی چیق نه- و س ی کردم نگاه زند رو ندیده بگیرم  

 آوللی  کلله  کللردی ایللی خراببللاری نلله  زدی حرهللی نلله حللاال وللا صللب  ازق آره -

 ! نه چیگی شبوندی  سوزوندی

 شلد  بامل   کله  خندیلدم  گ لت   بابلا  ل ل   از بابلا   وبیخل دارم ک  کل  نگرانلت مییل      

 سله  بله  بگیلرم  مبلس  یله  بیلا ق ببیلن   بیلا   اشلو  -   بخاشله  ملن  سلوت  بله  ه  آب میتی

 از شللدی  راحللت گرهتللت اومللد یبللی و شللد هرجللی شللاید بللدی  نیللون ن للر چمللار

 بلا  اصلر ار هلای  یلام بله سوتیلون رهلت  و چنلد ولا مبلس گلرهتی                  بابا بیا  دستت

زنلد  سلریع     بگیلری   ملا  هل   مبلس  چنلدوا  بیلا  ولو  امیرصلدرا   بلرین  دوولا  شلوا  حاال-

 نللله-   کلللرد اصلللرار  یللام     یلللام سلللوخت هلللا جوجلله   نویخلللواد- مخال للت  کلللرد  

 صلدرا  اه -  یلامق - میبلره   ویلت  چقلدر  مگله  مبلس  ولا  چنلد   بیلا  ولو   نیده چیگییونق

 لیللگ اگللر کلله کللن خللالی جیبتلله وللوی هرچللی   للول  یگوشلل  نللگن حللال زد  یللام ِن جللا

زنللد  للوهی کیللید و گوشللی رو بلله دسللت شللیدا داد و    نیلله چیگییللون اونللا خللوردی

 رودخونللله حاشلللیه کیللل   لللول و گوشلللی رو از جیلللب  در آورد و لبللله ی سلللن 

بللا ژسللتی هللایی کلله  یللام میگرهللت باملل       ایسللتاد  یللام کنللار آب وللوی و گذاشللت

ا بلا صلدای بلنلد بخنلدی  و زنلد چل  چل  نگلاه  کنله            دییقلا  ادای  میید منلو شلید  

مللن و شللیدا رو در میللاورد و وللوی هللر ژسللتی کلله مللا مبللس گرهتلله بللودی  کنللار زنللد 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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جلللوی خنللده اش رو گرهتلله بللود مبللس میگرهللت  بللا ژسللتی کلله نللثم در  کلله بلله زور

  یللام دیگله  هبسلل - وحولل  زنلد  ووللوم شلد    حلال  ب و*سل یدن گونلله زنلد بللود بلاالخره  

 ایللن صللدرا جللان دارم  چیبللار وللو حیثیللت بلله مللن-   واسللوون نذاشللتی حیثیللتق

  یللام کلرد  شللروع رو م بلوس  شللوارش شلیدا  کله  هوللین و   بگیلر  اینللو شلیدا   آخریله 

 . داد هول آب ووی محب  رو زند

صدای جیل  ملن و خنلده شلیدا درسلت هوگملان شلد بلا حرکلت دسلت زنلد کله یبل               

 اهتادن شونه ی  یام رو گرهت

 . و هوراه خودش کیید و دووایی ووی آب اهتادن

نگللاه  بلله چمللره ی مبمللوم  یللام و نگللاه  یروزمندانلله ی زنللد بللود کلله هللر دو وللوی   

 آب رودخونه اهتاده بودن یب 

و  بللاب هللا سللوختقک وااااای- اینبلله چیللگی بگللن صللدای جیلل  جیلل  شللیدا بلنللد شللد  

هوین کلاهی  بلود  ولا  زنلد  از رودخونله  بیلرون  بیلاد  و بله  سلوت  منقل   و کبلاب  هلا  بلره  

 رودخونله  ولوی  شلده   ملن  وضل یت  اون از ولا  رهلت   یلام  کولک  بله  خنلده  با ه  شیدا 

ناهللار حسللابی چسللبید  مخصوصللا کلله زنللد بللا اون موهللای خللیس کلله    بللده ن للاو 

داشللت کلله در طللول ناهللار خللوردن زیللر  نامرولل  بللاال داده بللود اونقللدر بللرام جللذابیت

چیللوی نگللاه  کللن    سللبوم م یللب  کلله مییللد  للای  للرورش گذاشللت و 

مرمللوزش میبللرد  جللدیت و آرامیللی کلله هوییلله وللوی کللاراش بللود  لبخنللد هللای 

 رهتللاراش وللوی کووللاه خیلللی گللاهی کلله شللی نتی و آروملل  هللای نگللاهکویللاب   

 شللو   هوله  ملن  دور  سلرای  مییلد  بلرام  جلذاب  بلود  و شلاید دوسلت داشلتنی      ظاهر

امللا زنللد مثلل  سللامان بللود قرهتللار هللای  بللود  مللین  یللام ق للر سللر و صللدا و شللی ونق
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 سللامان بلله بییللتر هولله و هولله  بللود رهتللارش وللوی کلله جللدیتیسللنگین و موللرورش  

 . میبرد شبیم 

سللامانی کلله از ویتللی منظللور حللر  هللای اطراهیللام رو همویللدم ازش هللراری شللدم  از  

 اینبه ووی بمگی به اس 

ه  شدی  و بدورین یسلوت  این لا بلود ولوی رهتلار هلای سلامان هل  هلیچ مخلال تی           

 بودم در مقاب  یه خاندانق دیده نویید  این ی نی من

بلله  یللام نگللاه کللردم کلله ب للد از خللوردن ناهللار سللر روی  للای شللیدا گذاشللته بللود و   

 چرم میگد و شیدا ه  میوول

زنللد بللا کوللی هاصللله از مللا  دیللدن مبسامبسللایی کلله گرهتلله بللودی  رو نگللاه میبللردق 

 روی سللن  هللا نیسللته بللود و بلله جریللان آب رود خونلله نگللاه میبللرد  لبللاس هللای

 چیلل  زنللد از بام للله نبللام -   بللود شللده خیللک وقریبللا آهتللاب نللور زیللر خیسلل 

خللوای ماشللینت رو ب روشللی می گ للت  یللام- جللان  -   کللردم نگللاه شللیدا بلله و گللرهت 

 کلله م بللورم  نویللده  للول بملل  و حللره  زیللر زده و دهکللر لللن بابللاق آره-   آره 

 یللام خویللازه ایللی    نللدارم ایللی دیگلله ی چللارهق میللدون -      حی لله آخلله-      ب روشلل 

کیید و بدون اینبله  سلرش  رو از روی  لای  شلیدا  بلنلد  کنله  یلا  چیلواش  رو بلاز  کنله  

 : مداو به حر 

 و کللردم صللحبت بللود ماشللین الدنبلل کلله آشللناهایی از یبللی بللاق نبللام راسللتی -

 نه دل یه  دادم نیون  رو ماشینت

 اوهللوم-  یللام  میگللی راسللت وای للا -   میخللواد گ تللهصللد دل ماشلل  ماشللین شللده   

 آره-   نویللدی  هلل  نواییللگاه کویسللیون  للول وسلل  دیگلله بمتللره خیلللی این للوریق
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  للایین خللرده یلله موبنلله- چللی  امللا-      امللاق نقللده  للول  - دری میخللواد چقلل حللاالق

 نمللر شللدم و بملل  نگللاه کللردم کلله حتللی زحوللت چیلل  بللاز کللردن بلله    بخللواد

 مللنق مالیلله اینبلله میلیللون   ن للاه - قوللا  ن للاه- چقللدر  مللثم خنللودش نللداده بللود  

ز کللرد و بلله زحوللت کوللی  بللا رو چیللواش بللاالخره   میبللردم حسللاب وللا سللی روی

 . چرخید وا بم  نگاه کنه

 در  مروسللک ماشللین اون  دختللرم نبللن دخالللت کللارا این للور وللوی کللم وللو نبللام -

 سی میخواستی رو ص ر حد

ب روشللی  بابللام ه للت هیللت مللاه  للی  واسلله وولللدم اون مروسللک رو چنللد         

م     وللو کلله گ تللی  یللا ولللی  بللود آیللاجون  و بابللا میللتر  کللادویق نویللدون  - خریللد 

 وق مللیگ  االنیلل  هوللینق آره -    للایین میللاد اگللر بخللوام م للله ایللی ب روشلل  ییوللت  

 واس خیللی  طلر   آوردیل   کله  شانسلی  املا  نبلود  مسلتثنا  یا لده  ایلن  از هل   ولو  ماشین

 کللی وللاق گللرم دمللت-   کللردم  نمللون رو خودمللون ی م للله مللن   داره م للله خریللد

 گذاشللت  یللرار ه تلله آخللر واسلله  اوکیلله چیللگ هولله - برسللونی  رو  للول  میتللونی

 خیلللی مللا واسلله ه تلله یللهق هقلل   میللام باشلله- قسللند انتقللال بللرای محضللر بیللای بایللد 

 . دیره

 ملین  هوینیل   ولازه   میلذاره  بلاال  طایمله  داریل   م لله  ملا  ب موله  طر ق کن   چیبار -

 این زاروی که بود م  گه

یارو با این م لله سلر راهل  سلبگ شلد  ییلن  م لومله خلدا خواسلته کلار شلوا دو ولا             

صلدای  گرهتله  ی زنلد  بلا ” یلا  اهلل “ایلی  کله  گ لت  بله  گوشل   رسلید  و چنلد   وهته  راه بی

 حرهللاش مخاطلل   یللام شللد ملل  بللا و نیسللت رانیلله ب للد رو بلله روی مللن روی حصللیر
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 میرسلی  ولو   برسلون   رو  لول  ه تله  آخلر  ولا  ملن  اگلر   صلدرا  ملیگ   -   کنله  مو  رو

 مت بللر زنللد نویللاری  کلل  سللاخت زمللان کلله وسللایلی کلله میخللواین رو ومیلله کنللی   

 نصلروی  حلاجی  بله  کله  رو هلا   ارچله -   داد رو جلواب   مبل   کولی  بلا  و کلرد  نگاه 

 هنللوز مللرد  ایللن  اه-   بیللاره در یلقللی بللد ینبللری میترسلل  رو چللوب امللا  سللخردم

 کلل  زمللان ایللن بللا- ر دا ونلله  بللازا اوضللاع  خللدا ی بنللده داره حلل - قنیللده  آدم

 بگللو داشللتی الزم -   بللذاری  رو ویتوللون و وللوان ووللوم بایللد  م بللوری - میرسللی 

 -   کلرد  مواهقلت  و داد وبلون  سلر  زنلد    مونلده  یلادم  چیگایلی  یله  هنلوز   کوبلت  بیام

 رو طللر  نبللام-   دارم نیللاز کوبللت بلله حسللابی کلل  زمللان اوضللاع ایللن بللا او ایللا  آره

 . کردم گاهن  یام به و برداشت  زند از رو نگاه  وووم کردی 

 مبلل  و ن لره  سله  ی کانا له  مونلده  هقل    شلده  وبویل   دون لره  ی کانا له  و ن لره  ولک  -

 اساس چون اون  که  میگبان

 و ملن  بلین  کله  زنلد  نگلاه    مییله  وبویل   روزه سله  دو  نویبلره  ویلت  زیلاد طر  یبیه  

 زدیللن طرحللی چ للور  هللا میللگ - ی مللن رابللت مللی مونلله   رو بللود گللردش در  یللام

  یللام بلله دختللر  وللو میبنللی چیبللار داری  للس-   نیللد هرصللت  هنللوز نلله- بللراش 

 زنلد  امتلرا   صلدای  کله  کلن   نگلاه   مظللوم  شلد  بامل   حلره   بلا  کله  کلردم  نگاه

 و به من نگاه کرد   ق یام  مه-   شد بلند

 نینبولو  هل   بییلتر یتلونین از هلردا زودولر بیلاین کارگلاه       م اگلر  هقل    نلداره  اشبال -

   کن  کوبتون میتون  من  

 نظروللون بلله  زنللد آیللای هقلل   نلله کلله چللراق حتوللا آره - البتلله اگللر مایلل  باشللین    

 سللریع امللا میمرخلله صللورو  وللوی هوییلله از وللر طللوالنی کوللی زنللد نگللاه میرسللی  
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 وجللود بلله جللو   نباشللین نگللراناهلل کلله میرسللی    شللا ان -   مینللدازه  للایین رو سللرش

  للروب داره کلل  کلل   کنللین ول رو اینللا-   شللد مللو  کوللی شللیدا صللدای بللا دهاوملل

 دوسللت وللو-  یللام بلله سللوت  چرخیللد و بللا لبخنللد نگللاه کللرد   بللری   ک للا  مییلله

دللل  نویخواسللت بییللتر از ایللن    میخللواد آش دللل  - مگیللگم  بللری  ک للا داری

 اس خوشللوگه خیلللی  آشلل  بللام رهتللی   سللرا بللا بللاری چنللد مللا- سللاکت باشلل   

  سلللرا از مظلللورم- شلللیدا بلللا خنلللده نگلللاه  کلللرد     ییلللنگه هللل  هضلللاش 

 یللام بللا خنللده    میگلله نبللام کلله این للایی بللرین  للس   یللام - قاوهللوم-  سللرمووهاوه 

 نظللرم صللدرانو  بللا کنللی امللر شللوا هرچللیق چیلل - دسللت روی چیللواش گذاشللت  

  للس- قنللرهت  ویتلله خیلللی مللن   بللام بللری -   کللرد واییللد و داد وبللون سللر زنللد چیلله 

ملدادم  رو  لایین  گذاشلت   و       مییله  شل   اون لا  برسلی   ولا  کله  کنلین  جولع  کل   ک 

 روزه یلله بللودم وونسللته زنللد کوللک و راهنوللایی بللابلله طللر  مبلل  میگبللان نگللاه کللردم  

- اش شللده بللود گللردن دردنللاک  و انگیللتای سللر شللده ام    نتی لله کلله کللن  ووللوم 

 شد  وووم

بله زنللد نگللاه کللردم کله وللوی چمللارچوب یبللی از اولا  هللای انتمللای کارگللاه ایسللتاده    

 بود و سری به نیونه ی آره

  یبللی از دسللتب  هللای وللوی دسللت  رو در آورد و بلله سللوت  اومللد   وبللون دادم  

 خللراب بللار ده ب للد بللاالخره وق آره - -اونللایی کلله بمتللون گ للت  رو رمایللت کللردین 

 کردن طر  یادم موند که مب  میگبان دسته نداره .

بللا جللدیت سللر وبللون داد و دستبیللی کلله در آورده بللود و بللا اره ی بللامگه ایللی کلله   

 هوراه  آورده بود رو ووی
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یلله دسللت  گرهللت و کا للذ رو از روی میللگ برداشللت و نگللاه کللرد  طبلل  م وللول       

و بلا  چیلوای  ریلگ  شلده  وولوم  جگ یلام  طلر   رو زیلر   هوییه اخواش ووی هل  رهلت  

 خیلللی  کنللین کوتللر خللرده یلله رو هللا گلل  و هللا  یمللک هقلل   خوبلله - نظللر گرهللت  

 آویللگون لوچلله و للل  بللا   مییلله کللار وللر خلللوم خللرده یلله میگبللان  شللده شلللو 

- نذاشللت اداملله بللدم   و کللرد نگللاه  کورنگللی لبخنللد بللا      ی نللی-   کللردم نگللاه 

 و ایلن  و ایلن  مثل    کنلین   لا   رو جلایی  چنلد  هقل    نکنلی  کلار  اول از نلیس  نیلازی  نله 

 کلرد  اشلاره  اطلراه   هلای  گل   و هلا   یملک  از ولا  چنلد  بله  اشلاره  انگیلت  با و      این

 مللددیان خللانوم میبللن  خللواه - دادم زحوللت بمتللون خیلللی مونللون باشللهق آهللا -  

بلله  قچیللگی یلله هقلل - و یبلل  اینبلله بللره بللاالخره دل بلله دریللا زدم   قحرهیلله چلله ایللن 

 ب للد و دادم یللورم سللختی بلله رو دهللن  آبسللوت  برگیللت و منتظللر نگللاه  کللرد  

 خللانوم منللو مییللهق ی نللی  چیللگه     کلله مللیگ  -   کللردم شللروع ن للرین و ل للن کلللی از

سلل ی کللردم بللا بللازی انگیللتام از زیللر نگللاه خیللره و مت  للب   کنللین  صللدا مللددیان

نگللاه خیللره و مت  للب  رو از مللن  در بللرم و کوللی بییللتر ووضللی  بللدم وللا شللاید اون

 داریللن اسلل  شللوام  دارم اسلل  مللنق نیسللت  راحللت اصللم  سللختوه خیلللی - بللرداره  

 بللاال سللر   کنللی  صلدا  اسلل  بلله هوللو بیله  کلله باشللی  دوسللت اونقلدر  دیگلله کللن  هبلر  

ن ولوی چیلواش نگلاه کلردم و سل ی کلردم بمل  حل  انتخلاب          کل  گلردن  با و آوردم

 سللرش آروم ب للد و کللرد نگللاه  رانیلله چنللد قنداریللد میللبلی شللوا اگللر البتلله- دم  بلل

 گیللادی و گلل  لبخنللد بللا   راحتللین هرجللور  نللدارم میللبلی مللنق نلله -   داد وبللون رو

ینبله یصلد داره   ا ملین  قخلودش  اسل   بلا  هرکلی  ب لد  بله  ایلن  از  س -   کردم نگاه 

 رو اسللوتون مللن امللا  باشلله - سللروبون داد  سللر بملله ایللی رو شللیره بواللله بللا لبخنللد  

 لبخنللدش کلل  کلل  و گرهللت و  لل  رنلل  نگللاه  قدیگلله نبللام- چیلله  نویللدون 
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   میلگنن  صلداوون  نبلام  هل   خونله  ولوی  ی نلی  نباوله   وای یتلون  اسل   -   شلد  کورن 

 . تی کردم وا دلی  اسو  رو ووجی  کن  ییدس مادم طب  و قاوهوم  من

 بللودن  سللر هویللون کلله شللدن بملله چماروللا صللاح  جللون  خللانوم و آیللاجون  -

 ! وا یازده اون   شدن دار نوه ب دم 

امللا بللازم هولله  سللر بللودن درحللالی کلله آیللاجون و خللانوم جللون از اوللل  دلیللون یلله   

بمله  هاشلون  بمل   رسلیدن  و نله  سلر نلوه هلا قاملا سلر       دختر میخواست کله نله ولوی   

 نوه ی آخر خدا به حر  دلیون گوش کرد و نوه ی وه

ووارییللون شللد دختللر  خللانوم جللون  هلل  گ للت اسویللو بللذارین نبللام  چللون بللا       

 اومدن  زندگی رو به کام آیاجون 

بلا  ابروهلای  بلاال  رهتله   شیرین کلرد قو این لوری کله شلد کله ملن شلدم نبلام خلانومق         

ایللی کلله نیللون ی و  للب  بللود سللر وبللون داد و هوون للوری کلله بللا اره ی وللوی    

 آبنبللام- بللازی میبللرد بللا لبخنللد محللوی زیللر للل  و آروم زمگملله کللرد   دسللت 

بلا  لبخنلد  بله   و بدون حر  دیگه ایلی  بله  اولایی  کله  ولوش  میلوول  بلود  رهلت    قخانوم

 و میبللرد شللوخی اسللو  بللا کسللی کلله بللود بللار اولللین بللرایرهتللن  نگللاه  کللردم  

 و میبللرد صللدام وراین لل کسللی کلله بللود بللاری اولللین چللون شللایدم ناراحللت نوییللدم  

بللا لبخنللدی کلله یصللد نداشللت از  قخللانوم آبنبللام-   کللردم وبللرار خللودم بللا للل  زیللر

 روی صورو   ا  بیه طر  رو برداشت  و نبته هایی که امیرصدرا گ ته

بود رو اصم  کردم  نویدونسلت  اونلی کله میخواسلت شلده یلا نله بلرای هولین کا لذ           

 رو برداشت  به سوت اوا 
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آروم چنللد ضللربه  هللای ولله کارگللاه رهللت  کلله امیرصللدرا از صللب  اون للا میللوول بللود  

ایی بله  در زدم و بلا  صلدای  ب رماییلدش  در رو بلاز  کلردم  و وارد اولا   شلدم   بلا  اوللین  

و از ر اولا   و کلن   ایلی  سلرهه  آروم شلد  بامل   بینلی   زیلر  وینلر  و رنل   ونلد  بلوی  یدم

 . نظر بگذرون 

 هللای اسللخری و ظللر  از کلله بللگر  ی ی سلله بللهاوللا  وقریبللا دوازده متللری بللود    

 کردم نگاه بود شده  ر رن 

و امیرصلللدرایی کللله بلللایی ظلللر  رنللل  هلللا و اسلللخری هلللایی کللله از روی زملللین  

 برمیداشت  چند ووع یل  مو و

دستگاهی که یبم دیده بلودم کله بلرای کلار رنل  بله کلار میلره گوشله ی اولا  اهتلاده            

 وللا گ للت   اس ریختلله هلل  بلله خللرده یلله این للاق نلله- م شللد مللگاح   ببخیللید - بللود  

نگلاه  کن بلاوم  دورولا  دور اولا      ببیل   گوشل   و سلر  بله  دسلتی  یله  کار شروع یب 

 کللارایق رنگلله اوللا  این للا- رو گیللت کلله صللدای امیرصللدرا منللو بلله خللودم آورد  

ولک  سلرهه  ایلی  کلردم   نویبنله   اذیتتلون  رنل   بلوی  لام میلدم    ان این ا رو مب  رن 

 مللواد ایللن بللوی  مییللین اذیللت شللوا ولللی- و سللرم رو بلله نیللونه واییللد وبللون دادم  

 وللوی االن  داشلت   کللار بلرای  ماسللک یله  یللبم-   داره ضلرر  ریلله بلرای  خیلللی شلیویایی 

باشلله وللوی اولللین   یللادوون نبللردین  یللداش اگللر -   نویبللن   یللداش شلللو ی ایللن

 بلله داشللتین  کللاری  شواسللت بللا حلل -   مییللین دا للون این للوریهرصللت بخللری   

-   رهللت  سللوت  بلله و کللردم جوللع کارگللاه ی گوشلله بلله گوشلله از رو نگللاه  زور

بخللاطر  شللد  درسللت ببینیللد  کللردم اصللم  رو گ تللین کلله هللایی نبتللهق اووووم

دسللتب  وللو دسللت  خللودم کا للذ رو بلله سللوت  گللرهت  وللا راحللت وللر بتونلله ببینلله 

 . کرد اهنگ طر  به لحظه چند 
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 سلله ی کانا لله کللار زودوللر بمتللره شللد ووللوم ایللن کلله االن  بمتللره خیلللی این للور  آره -

 کانا ه  کنین شروع رو ن ره

ی سه ن لره ولوی سلری مبل  هلای اسلتی  یله جلورایی مثل  نگلی ِن کلار مول  میبنله              

 بله  کله  گلذاره  ولاریر  اونقلدر ایی سلرویس بله چیل  میلاد      بل   جلوه ی کانا له بییلتر از  

- چللرا -   میترسللونین منللو داریللن کلل  کلل -   کنلله مللو  رو رای میتونلله ونمللایی

نویللدون  از وللرس واضلل  ام بللود یللا از لحللن بملله گونلله    نیللام بللر  سلل  از میترسلل 

 - ولوی  چیلوام  نگلا ه کنله    لبخنلد  بلا  شلد  بامل   بلود  کله  هرچلی ایی که ووی صلدام   

 دیللدم ازوللون کلله هللایی طللر  اون بللا نللدهرچ  میبللن  کوبتللون مللنق نباشللین نگللران

 -   نلدارم  رو شلوا  ی و ربله  ملن  املا -   برمیلاین   سل   از هل   ونملایی  بله  کله  م وئن

 یلا  شلنید  رو للب   زیلر  ویلبر  نویلدون     میبلن   کوبتلون  گ لت   کله  منق نباشین نگران

 : گ ت که نه

 بلا  میتلونی   کله  هسلت  سلرم  ولوی  چیگایلی  یله ت میلگ هلا هل  نگلران نباشلین       باب از -

 !کنی  کار روش حسابی ه 

 هلل  ایللی چللاره هوین للور و  نیسللت شللبی کولله ویتوللون اینبلله در - ویتوللون     -

مظللوم        نباشلین - قنگلران   ملن -   کنلی   کلار  بییلتری  سلرمت  بلا  بایلد   س  نداری 

 یللاینب دوسللتی  کلله حللاال- و نگللران نگللاه  کللردم کلله بللا ممربللونی سللروبون داد  

 . از این حال و هوا در بیاین وا کنی  درست میتر  رو امروز ناهار

از صللویوی بللودن لحللن  جللا خللوردم امللا درو  بللود اگللر میگ للت  بللرام لللذم بخلل    

 نبود  با ه  به آشخگخونه ی



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

229 

 

 - کلن    درسلت   لذا  ملن  ملن  - کنلی   درسلت  بللدی  چلی - کوچیک کارگلاه رهتلی ق  

بلا  و  ل   بله  سلینک  وبیله داد و نگلاه       نیسلت   بللد      ملن      آخله - چیه  مگهق آره

دسللتی بلله رییلل     بلللدم نیوللروق نلله کلله هلل  هیمللی ِی هللیچق نلله - قهیمللی - کللرد  

 نیوللرو ق خللانوم نباشللی خسللته- کیللید وللا خنللده اش رو  یللت دسللتاش  نمللون کللن  

 خیلللی شللیداق نلله- بویللره  گیللنگی از  یللام یللراره شواسللت  مثلل  هلل  مللا زنللداداش

 ایلن  بلین  هل   آشلخگی  کلمس  یله  بایلد  اینبله  مثل   -   نیسلت   بللد  من  خوبه آشخگی 

بلا  طلرز  بلا  ملگه  ایلی  مورورانله  نگلاه    بخلگین   بللدین  چیلا  شوا -   بندازی  راه  روژه

 -   شلدم  نلردیب   یلدم  چنلد  و کوبیلدم  هل   بله  دسلتامو  هی لان  بلا  قچلی  هوه- کرد  

هوون للور کلله  ارچلله ایللی کلله زیللر  ییولله  مللثم یللا سللبگی ورمللهی حتللیق چللی  هولله

 و قآره- سلللینک زده بلللود رو بلللاال داد ولللا ماهیتابللله ی زیلللرش رو بلللرداره گ لللت     

 ییولله  یورملله خوشللوگگی بلله نلله ولللی-   داد اداملله و کیللید بیللرون روی رو ماهیتابلله

 اییلون  ییوله  بلوی  هقل   کله  ملن  - قوبله  جلون   خلانوم  دسلتخخت -   جونلت  خانوم های

 کللرد خللالی رو آب لیللوان یلله روز اون اشللون دردونلله آخلله- ق چللرا -   شللد نسللیب 

 . بیقاب  ووی

بللا یللاد آوری اون روز وای بلنللدی گ للت  و صللورو  رو بللا دسللتام  وشللوندم  هبللر        

 نویبردم بخواد به روم بیاره  

اونلل  درسللت ویتللی کلله هقلل  چنللد سللامت از درخواسللت صللویویتوو  ن کلله از طللر  

 من م ر  شده بود گذشته  

از صللدای  اهللاش همویللدم چنللد یللدم هاصللله ی بینوللون رو  للر کللرد و آروم دسللتوو از 

 روی صورو  برداشت  که
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و بلله چمللره ی  قشللوا بللا امللروز ناهللار - ماهیتابلله ی وللوی دسللت  بلله سللوت  گرهللت   

 قخللانوم آبنبللام میبنللی چلله ببیللن - مللام بللرده ام لبخنللد زد و بللا لحللن خاصللی گ للت  

 بللراش  للی  سللامت چنللد وللا کلله مللردی بللهو مللن مللام و متحیللر نگللاه  کللردم   

 از رو ماهیتابلله   بللودم شللده خللانوم آبنبللام راحللت چلله االن و بللودم مللددیان خللانوم

 مگللهق دیگلله آره- نیوللرو  مللر  وخلل  -   کللردم نگللاه  شللک بللا و گللرهت  دسللت 

 روع میبنلی    شل  نیولرو  هولین  بلا   خوبله  اول بلار  واسله - قنله  - بللدی   هل   دیگله  چیگ

 مللن  کنللی درسللت رو نیوللرو شللوا وللا- و از آشللخگخونه بیللرون رهللت و اداملله داد  

 . بیام بگیرم نون خیابون سر میرم

و با دور شدن صدای  لاش ملن مونلدم ولوی کارگلاهی کله انگلار دلبلاز ولر از هوییله           

 و  ر از حس خوب شده

روزهلا   یللت هل   گذشلت   هللروش ماشلین  بللا کولک   یلام راحللت ولر از چیللگی    بلود   

بلله محلل  اینبلله  للول بلله حسللاب ریختلله شللد  کلله وللوی ذهللن  بللود ان للام شللد    

 سلل ارش روز چنللد امیرصللدرا کللار سلل ارش چللوب و  ارچلله رو ان للام داد و ب للد از

 . گرهت وحوی  رو ها چوب

بللرش هللای چللوب وللوی اب للاد مختللل  اصللم چیللگی ن  بللود کلله انتظللارش رو داشللت   

 ه این وبهاینب وصور حتی 

 . چوب ها میخوان وبدی  به طر  من بین سخت بود

صویویت با امیرصلدرا بامل  شلده بلود راحلت ولر باشل  املا بخلاطر اخلم  هلای اون            

 نویید زیاد ه  باهاش
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 بگنله  حلر   ولا  کنله  گلوش  میلداد  ولرجی   بییلتر  ی نلی کل   حلر   بلود    صویوی شد  

 حریو  وارد نی    به ه  زیاد میید بام  بودن  جدی 

 یللام چنللد روز در ه تلله میومللد وللا وللوی کللارایی کلله از یبلل  بلللد بللود کوللک دسللت    

 امیرصدرا باشه و کارامون با

سل ره  ی  مسلتیبی  رو بلا  دیلت  روی وخلت   ملن  کلردم   سرمت بییلتری  لی  بلره     

 کوچیللک ی یابلولله  ماسللت و بللا چیللدن ظللر  هللا روی سلل ره و آوردن سللبگی و

و بلا  صلدای ” اهلل  وم جلون  ختله بلود رو وسل  سل ره گذاشلت         خلان  کله   للویی  مدس

 باشلله یبللول- اکبللر “امیرصللدرا بلله سللوت  برگیللت  کلله نوللازش ووللوم شللده بللود  

 وخللت سللوت بلله و کللرد جوللع رو رنگلل  جیگللری مخولل  ی سلل اده   ناهللار بیللاین 

آروم    نیللده سللرد وللا بیللاین  میبللن  خللواه - قکیللیدین زحوللت  مونللون-   اومللد

 صللورو  بلله مت  للب  نگللاه ویتللی و گللرهت  سللوت  بلله رو دسللت رو بلله روم نیسللت  

و بیللقاب  رو بلله دسللت  داد    مونللون  بلللهق آهللا - براوللون  ببیلل - رسللید خندیللدم

 میره   ی  خوب کارها- وا از ووی یابلوه براش  ذا ببی   

بللری  هبللر نبللن  میللبلی   للی  سللرمت هوللین بللا بتللونی  اگللرق شللبر رو داخلل آره -

 . ووی زمان بندی داشته باشی 

 میللره چللوب روی کللار بللرای مللا زمللان بییللترین امللا  آره- قخوبلله خیلللی اینبلله -

بیلقاب   کله   لر  از ملدس   للو  کلرده  بلودم  رو بله   قمیبلره  زیلادی  زملان  کلاری  منبت 

 دن بلل ان للام رو س ارشللوون وللا میبیلله طللول چقللدر نبنظروللو - سللوت  گللرهت   

 سل ارش  -   کلرد  نگلاه   مت  ل   و کلرد  جلا  بله  جلا  دسلتاش  ولوی  رو چنگلال  و یاش 

منبت کلاری  دیگله  قگل   هلا  و  یملک  هلای  بدنله  رو مگله  بلا  منبلت  کلاری  در  رو  چی
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- بللدن  وحویلل  رو کللارمون وللا میبیلله طللول چقللدر  دیگلله خلل  -   آره- نویللارن 

 رش بدین س ا جایی به بدنه روی کار برای میخواین

 کلله میللدادین سلل ارش ک للا حللاال وللا شللواق نیسللت  بلللد کلله مللن کنللی   چیبللار  للس -

 بدنه روی طر  های کاری کنده

 ان للام رو کللارش خللودم- چللی  ی نللیق جللا  هللیچ - قجللا هللیچ- مبلل  رو ان للام بللدن 

 . میدادم

ی و کللار کنللده وصللویربیللقاب  رو  للایین گذاشللت  و  بللا دهللن بللاز نگللاه  کللردم    

 منبت کاری های روی اسبلت

و بدنلله ی مبلل  هللایی کلله بلله منللوان نوونلله کللاراش دیللده بللودم جلللوی چیللوام بلله    

 روی کلله اونللایی  هللا طللر  اون -   اومللد بنللد زبللون  نوللای  در اومللد و مللن بییللتر 

 طراحللی اون منظللورم- قآره- بللودین  زده خودوللون  بللود سللاختین کلله هللایی مبلل 

 هللا کللاری منبللت اون ووللوم  آره - وللار مبللله قاون گلل  هللا و        و بدنلله روی هللای

 کللار ایللن وللوی وای للا شللواق نوییلله بللاورم  وای -   خودملله کللار هللا مبلل  ی بدنلله روی

-   بللدی  سلل ارش رو کللار ایللن بایللد میبللردم هبللر مللن     مللن  حللری ین هللن هولله

 از بییللتر هرچللی مللن-   میللگن  خللودم مللن امللا  میللدن سلل ارش هللا گللاهکار از ب ضللی

بللا لبخنللد نگللاه  رو  بلللدین  کللارایی چلله دیگلله  مییلل  شللوکه بییللتر مللی مو  شللوا

 کلله چیگایللی میبللن  سلل ی هقلل   نیسللت  بلللد زیللادی چیللگ مللن_ بلله بیللقاب  دوخللت  

یاشللقی از مللدس  لللو رو وللوی دهللن  گذاشللت  و بلله    باشلل  بلللد رو مربوطلله کللارم بلله

 منللو صللداش کلله ایللن هبللر کللردم کلله چللرا هیمویللت جللواب درسللت بلله آدم نویللده 

 خانوم  نبام_   داد یرار مخاط 
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 آبنبللام روز هوللون مثلل  مللیگ  بملل  اگللر بللود حیللایی بللیبللی میلل  نگللاه  کللردم  

 روزی مث  کنه  صدام خانوم

 میللگ- بللله - بللود   کلله ب للد اون دیگلله اون للور صللویوی و دوستداشللتنی صللدام نبللرده

 ن للره سلله کانا لله درگیللر  نبللردم وبللیول  هنللوز ولللی آره -  کللردین طراحللی رو هللا

 سلل ی- باشلله امللا نویللدون  چ للورق سللرویس بللایی از وللر خللا  جللوری یلله میخللوام  ام

 نصل ه  طلرح   - قسلرویس  بلایی  از ولر  ظریل    کنلین  کلار  مبل   ولار  روی بییلتر  کنین

طللر  کلله بلله وختلله ی طراحللی وصلل   قببیللنو - قاوهللوم- راهتونلله هو االن -   سللت

یاشللق  رو وللوی بیللقاب گذاشللت و بللا هوللون مللادم  بللود رو بلله دسللت  دادم   

هوییللگی  بللا دیللت بلله طللر  نگللاه کللرد و ب للد چنللد دییقلله دسللت  رو بلله سللوت 

مداد طراحی ایلی  کله  زیلر  گیلره  ی وختله  گذاشلته  بلودم  رهلت  و بلا  نگلاه  بله  منلی  کله  

بللا گ للتن”   قهسللت اجللازه_ ووللوم حرکللاو  رو زیللر نظللر گرهتلله بللودم  رسللید  

امیرصلدرا  ب لد  از چنلد  دییقله   خواه  میبلن   “میلوول  خلوردن  بلایی  ناهلارم  شلدم   

ایی که حسابی با طر  میلوول  بلود  بلاالخره  سلر  بلنلد  کلرد  و بلا  دیلت  و کولی  هاصلله  

 چ للوره امیرصللدرا   بلله کللار خللودش نگللاه کللرد و وختلله رو بلله سللوت مللن چرخونللد  

 طلر  به طر  کانا له ایلی کله یله یسلوت هلایی بمل  اضلاهه کلرده بلود نگلاه کلردم              

 املا   شلده  خلوب  چقلدر  -   بلود  همل   یابل   و واضل   املا  بلود  نیلده  وبویل   و خام هنوز

 نوییه  طر  حد از بی  شلو ی بام  وار هرم این    

 ایله و   روی کلار  شللو ی  بایلد   شللو ی  ایلن  من لی  رلر ا بلردن  بلین  از بلرای  املا ق چرا -

 . دسته ها رو کوتر کنی 

 آیللا- دوبللاره وختلله رو بلله سللوت خللودش برگردونللد و چنللد دییقلله ای میللوول شللد   

هبل   از  جلان   _   داد جلواب  حلال  هولون  ولوی  بلا  و بلود  میلوول  حسلابی  امیرصدرا 
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 بلی  اینقلدر  کلی  از دییقلا  ملن  حرکت ایسلتاد  و یللب   انگلار  بله  ناک لا  آبلاد  دلل   اهتلاد   

کلوله  ایلی  کله   سلاده کله از روی حلواس  رولی بلود      “جلان   ” شده بلودم  بلا یله    جنبه

 مگیللگ“ نبللامهللگار ده لله از  سللرموو هللایی کلله بمیللون دیبتلله شللده بللود کلله مللن “ 

 نداشللت  االن بلله شللبیه حسللی هللیچ و بللودم شللنیدهخانللدان و آیللاجون ام   ی دردونلله

    مت لاوم  کولی  املا سلامان  میگ لت ” جل ان ”   کله  هلایی  ویلت  مثل    بلود  م یبلی  حس 

   کللردم زمگملله سللختی بلله و دادم یللورم رو دهللن  وللوی ی جویللده نیولله ی لقولله  

 حللر  بلودم  م ولئن  حتلی م ولئن  بلودم  کله  صلدامو  نیلنیده    _ لذاوون  سلرد  مییله   

 طللر  یلله_ ب للد چنللد رانیلله وختلله رو گوشلله ایللی گذاشللن   خللودش رو هلل  نیللنیده  

 رو سللرش      مونللون- رمایللت جگ یللاوی کلله گ للت  بللا شللواق  بللا وبوللیل   زدم سللاده

 . شد  ذاش خوردن میوول و انداخت  ایین

 چنللد وانللت از هلا  چللوب کللردن  یلاده  مویللع کلله دسلتایی  بللهنگلاه  بلله دسلتاش بللود    

 . بود شده  وست و زخ  جاش

بلا رسلیدن چلوب هللا و شلروع کلار امی     رصللدرا انگلار زملان بللا م لله ی بییلتری جلللو     

 . بودم طرح  شدن ساخته ذره میرهت و من شاهد ذره

اینبلله اون ویبلله چللوب هللای بللدون شللب  چ للور وللوی اوللا  ولله سللالن کارگللاه ووییللر 

 شب  میدادن و یه یسوتی از

طر  منو میساختن یله چیلگی مثل  جلادو بلود  کولک هلای  یلام هل  بله وضلو  ولوی             

هرچنلد  کله  بلا  کارهلاش  بامل   خنلده  ی ملن  و گلاهی  مصلبی    ییبرد کار ملورر بلود    

ولوی  سلر  و صلدای  دسلتگاه  هلای   شدن امیرصدرا مییلد  و گلاهی  بلا  حلر   هلایی  کله 
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 کللردن اوللا  چیللگی ازش بلله گللوش مللن نویرسللید باملل  مییللد امیللر صللدرا بللا  للرم

 . کنه بیرون اوا  از اونو سوت  به چیگی

طی این مدم اروبلاط و دوسل  تی  بلا امیرصلدرای ولودار و جلدی کولی راحلت ولر شلده         

 بود  هرچند که اون ووی

و بلا  ایلن   این راستا ومشلی نویبلرد املا هوینبله مقاوملت نویبلرد خلودش کللی بلود           

رهتاراش بییلتر  بامل   مییلد  ولا  ملن  ذهلن   درگیلر ” آبنبلام خلانومی   “بیله کله هقل     

شللالوو روی سللرم مرولل  کللردم و هوللین کلله خواسللت     شللنیدم بللرای یلله بللار ازش

 خیللال بللا   بللود بللاز کوللی دسللتوو بلله سللوت زنلل  ببللرم متوجلله در کارگللاه شللدم کلله

مووللورش گوشلله ی    شللدم وارد آروم گذاشللته بللاز مللن بللرای رو در امیرصللدرا اینبلله

حیللاط کارگللاه کنللار دستیللویی بللود و صللدا هللای وللوی کارگللاه م لللوم بللود کلله مثلل   

 وووم این

بیوارسلتان رهتله و ب لدش بله کارگلاه اوملده  آروم از دو سله  لله          مدم صلب  زود بله   

 ی کارگاه  ایین رهت  و به

 کارگللاه وسلل  رنگلل  سلل ید رکللابی بللا محلل  ورودم ب سللالن کارگللاه دیللدم     

 وسللت گنللدمی بللدن  از  چللوب بللود   بللگر  وبلله یلله کللردن اَره میللوول حسللابی

ی للره هللای مللر  بخللاطر ه للالیت  خللیس بللود رکللابی جللذب  بییللتر بلله بللدن  

موهللای  ُللرش بخللاطر حرکللت و شللتاب بللدن  از حالللت بللاال زده ی  بللود   چسللبیده

مللری  بلله شللقیقه و  ییللونی  چسللبیده  خودشللون خللارر شللده بللودن و بخللاطر

گلره  ی ماهیمله  هلای  دسلت   بل ا هلر حرکلت اَره منقلب  مییلد و بلاال میوملد        بودن  

اونقللدر محللو وواشللاش  بییللتر یابلل  لوللس مییللد   و ر  هللای برجسللته ی دسللت  
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بللودم کلله بللوی بللراده ی چللوب زیللر بینللی  باملل  شللد م سلله ایللی کللن  و هوگمللان 

سللرم رو بللاال آوردم و بلله نگللاه مت  للب  چیلل   حرکللت اره متویلل  شللد   صللدای

 سللرمت بللا و کللرد رهللا وختلله روی رو اَره دوخللت  و بللا خ الللت و آروم سللمم کللردم  

 هوگمللان  وشللیدن  حللین و رهللت میللگ روی نلل ر خاکسللتری وییللرم سللوت بلله

 . اومدین خوش  سممق اهلل یا_   داد جواب

آروم بلله سللوت وخللت رهللت  و کوللله ام رو روی وخللت گذاشللت  بللا سللری کلله از         

 خ الت نویتونست  باال بیارم س ی

 بللود بللاز کارگللاه در_ کللردم بللرای حضللور بللی سللر و صللدای خللودم ووضللیحی بللدم    

 وللوی دسللتی قببخیللید  نللگدم در هوللین بخللاطر  گذاشللتین بللاز مللن یبللرا کللردم هبللر 

 حرهیلله  چلله ایللن_خللواه  میبللن      کیللید خیسلل  و ریختلله هلل  بلله موهللای

 کللارا - ونللونقم- خللوبین -   شللدم شللوکه خللرده یلله  مونللده بللاز در نویدونسللت ق

  للی  خللوب کارهللا  یللام هللای کوللک بخللاطر شللبر رو خللدا - میللره   للی  چ للور

-   بخلوری   بلر  میلب   بله  زملان  بلرای  نبلن   هبلر  بلری   جللو  سلرمت  هولین  با  رهته

 آره  آره - کللردین  وبویلل  رو کانا لله طللر  شللواق خوبلله خیلللی  آره- قخوبلله خیلللی

و بلا  هی لان  بله  سلوت  کولله  ام  و وبولیل  کلردم     مونلدم  بیلدار  دیرویلت  ولا  دیی ق

 ووییللر چنللدوا یلله هقلل  - برگیللت  و وختلله ام رو بیللرون کیللیدم و بلله سللوت  رهللت   

 طرحلی  بله  دیلت  بلا    بیله  متولایگ  هلا  طلر   بلایی  بله  نسلبت  خلرده  یه که کردم ای اد

تلله گ  کلله مللنق مالیلله_   زد لبخنللد و کللرد نگللاه بللودم راضللی ازش خللودم حسللابی کلله

لبخنللدش بللا دیللدن حالللت چمللره ام کلله بللا  بللودم بلله اسللت دادوون ایوللان دارم     

 انللداخت  للایین رو سللرش کلله شللد وللر  ررنلل حلره   حسللابی ذو  زده شللده بللودم  
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 میلگ  بلرای  طلر   ولا  چنلد  یله  شلدم  بیبلار  ویلت  هلر  روز چنلد  ایلن  ملن  _   داد ادامه و

 !میگه کیوی وویبته  ال- ببینویون  میتون   ازوون مونون -   زدم

بلله سللوت میللگ رهللت  و کیللو رو بللاز کللردم و  وشلله ی سلل یدی کلله ولل وی ایللن مللدم 

 همویده بودم برای طر  هاس

رو از کیللو بیللرون آوردم کلله لحظلله ی آخللر نگللاه  بلله مبللس زیللر شییلله ی میللگ    

مبس امیرصدرا بلود  کنلار  یله   سلر  دیگله  قولوی  یله  رسلتوران  نیسلته  بلودن  و  اهتاد  

 مبس سل ی ووس  اون  سر

گرهته شلده بلود  امیرصلدرا خسلته املا خوشلحال سلوت دیگله میلگ رو بل          ه روی  سلر  

 نیسته بود   سر برمبس

 بللرمبس روشللن  ایللی یمللوه ریلل  وللهامیرصللدرا چیلل  و موهللای روشللنی داشللت   

نگدیللک شللدن امیرصللدرا هرصللت مبللس ال ولل   قبللود امیرصللدرا ی ویللره هللای ریلل 

 کلردم  یصلد نگلاه  کلرد    رو ازم گرهت  کنلارم  ایسلتاد و بله مبلس زیلر شییله ی میلگ      

 و هرسللتاد بیللرون رو ن سلل       آیللا ایللن- قون بیللب رو بینوللون سللنگین سللبوم

 بیوارسللتان میللرم روز هللر کلله هوللونیق امیرکسللری  برادرملله_   داد ووضللی  خللودش

انگیللت  رو از روی شییلله بلله چیللواس روشللن و شللی ون  سللر کیللید و     ییلل 

 ادامه داد  

 وللاربی یلله ویتللی روز اون_دانیلل و  گشللبیه قایللن مبللس مللال شللی  مللاه  ییلله       

 بخ  و بود اومده اورژانسی

هلل  خللالی بللود خللودش ونمللا اون مللری  رو ویگیللت میبنلله و بللا ویللخیص درسللت   

 وا یب  رسیدن دکترا جون
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اون بیوار رو از مر  حتولی ن لام میلده  بلا اینبله ب لدش کللی وبیله و ولوبی  شلد و           

 م بور شد و مد بده اما

 وونسللته بللار اولللین بللرای تمیگ للهیمللی نویتونسللت حللال خللوب  رو خللراب کنلله    

 اولللین شللیرینی وللا دنبللال  اومللد بیوارسللتان راه هوللون ازق کنلله لوللس رو آرزوش

انگیللت  بلله سللوت موهللای  سللر وللوی مبللس رهللت و انگللار    بللده رو اش و ربلله

 حلس  کله  کلاری   کنله  هبلر  اینبله  بلدون _هوییله  هوینله    واسه خودش حر  میلگد   

ن للس مویقللی کیللید و و چنللد بللار  سالیللونه  چنللد- قمیللده ان للام رو درسللته میبنلله

 شللی _ دسللتی بلله رییلل  کیللید و نگللاه  رو از مبللس جللدا و بلله مللن نگللاه کللرد  

 حالیللون االن  منلله هوسللن  للس -   سالیلله دو و بیسللت  کللوچیبتره مللن از سللال

 ووییللری مللیگن  یبلل  مثلل _ چیللواش رو بسللت و خسللته زمگملله کللرد    للوره چ

 وبللرار للل  زیللر و داد وبللون سللر کمهلله قبیللن خللوب زودوللر اهلل شللا ان-   نبللرده

 کللدوم_   دادم  وشلله بلله رو نگللاه  جللو کللردن مللو  بللرای      اهلل شللا ان_   کللرد

سللری وبللون دادم و  ”ر  میللگطلل نوونلله ”نوشللت  روش  بللاالیی کا للذ هوللون- طرحلله 

کا ذ رو از ووی  وشه بیلرون  کیلیدم  و بلا  دیلت  نگلاه  کلردم   سله  ولا  طرحلی  کله  زده 

 ایللن از نللدارین میللبلی شللوا     امللا  ال للادن هللو مللن   هویللون مللالی بللودن   بللود

 کللرد نگللاه  و برداشللت رو اره دوبللاره امیرصللدرا بیلله  اسللت اده شللوا هللای طللر 

 وای - سلندوون شلد ملن میلبلی نلدارم کله ازشلون اسلت اده کنلین             ملورد  اگلر ق نه_

 کللار خللرده یلله هقلل   آره - قمییلله وللر سللبک هللام برناملله و ارامکلل خیلللی  مالیلله ایللن

 زحوللت خودوللون بایللد رو اونللا  نبللردم اجللرا رو طللر  هللای کللاری ریللگه چللون  داره

بلله سللوت وخللت رهللت  و اون هلل  بلله سللوت وبلله چللوبی کلله   قحتوللا  آره-   ببیللین

همویللد حللال  خللوب نیسللت  وسلل  کارگللاه رهللا کللرده رهللت  خیلللی راحللت مییللد  
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 بامل   کله  کلردم  خلودم  نثلار  بیلراه  و بلد  کللی  لل   زیلر   بلود  بلرادرش  بخاطر احتواال 

 . بریگه ه  به این ور شدم

 درگیللر ذهللن  ووللومسلل ی کللردم طراحللی میللگ هللا رو کاملل  کللن  امللا نوییللد          

 ته ووی اوا  انتمایآش  امیرصدرای

 ت اوللا  رهللت   کارگللاه بللود  وللوی یلله وصللوی  آنللی وختلله رو کنللار گذاشللت  و بلله سللو 

 . میبردم درست  باید خودم   سمن خودم خراب  کرده بودم  

 بللا رو خللودش کلله ببیللنو  میتونسللت  و بللود بللاز کللامم درکنللار در اوللا  ایسللتادم   

 بامگه و  ری  م ی  دستگاه

 جولع  جلا  یلک  رو جسلارو   وولوم  ایی کله دیلده بلودم دسلتگاه برشله سلرگرم کلرده         

 خللواه - هسللت  اجللازه-   چرخیللد سللوت  بلله کلله زدم در هبلل ایللی وقلله و کللردم

آروم وارد اوللا  شلدم   دیللواره ی کلرم  رنل   دیللوار از کثی لی  بلله       ب رماییلد   میبلن  

ر  دیگله هل  روی میلگ    بلگ  و کوچیلک  یموه ایلی  متوایل   شلده  بلود   چنلد  ولا  دسلتگاه 

 چیللگی شللوا ببیللن  ومللدما ی نللیق نلله  اوووم- داریللن  الزم چیللگی - ولله اوللا  بللود   

_منظللورم اینلله کلله اگللر کللاری    دادم اداملله کلله کللرد نگللاه  مت  لل  نللدارین  الزم

 احتوللال رهتلله  سللر اوللون حوصللله_   گرهللت لبخنللد طللر  لبللاش کلل  کلل  نللدارین     

یلن سلوال بله رسلیدن بله خواسلته ی ملن من لر بیله و سلریع گ لت             ا آخر که میدادم

 هبللر  بیللارین دووم وونسللتین خللوب خیلللی هلل  جللاش هوللین اولل - قخیلللی  آره_  

 ایللن منتظللر اینللا از زودوللر  بوللونین کارگللاه وللوی روز هولله ایللن بتللونین نویبللردم

 للی  میللره ایللن  درسللت داره ام نقیلله اینبلله از خوشللحالی بللا      بللودم ازوللون حللر 

 وقریبللا ارمکلل کلله االن_آخلله یللبم سللرم بلله طراحللی گللرم بللود    للا و اون  للا کللردم   
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 برداشللت رو بللود بللرش میللگ روی کلله داری نلل  ی  ارچلله   میللره سللر حوصللل  وووملله

 . .. کنی  کاری یه بیاین  س-   شد نگدیک یدمی چند و کیید دستاش به و

بلله زور جلللوی خللودم رو گللرهت  وللا لبخنللد گلل  و گیللاد حللاکی از رضللایت  خودنوللایی 

 نبنه با ذو  نگاه  کردم  

 بللرمبس مللن کلله اون للایی از -   ایسللتاد یللدمی  چنللد ی هاصللله ویولل چلله کللاری _

رهتلله  سللر حوصلللتون و نللدارین زیللادی کللار شللوا مللو  در و  دارم کللار کلللی شللوا

بللا دهنللی کلله بللاز مونللده بللود  میتللونی  ناهللار امللروز رو بسللخاری  بلله ممللده ی شللوا     

 بلله هلل  مللن و ویللرهن سللر شللوام ی حوصللله این للورق بللله- مللن نگللاه  کللردم   -

    مللن  آخلله- قآشللخگیوون ی  للروژه دوم ی جلسلله-      آخلله     آ-   میرسلل  کللارام

 شللوام میبیلل  سلوباده  رو بللرش وللا چنلد  ایللن ملن  وللا-   نللداد بمل   امتللرا  هرصلت   

و    سللت  للرده  یللت سللینک زیللر هللا  یللاز -      آخلله- اده کنللین  آملل رو دا   یللاز

بدون ووجه بله  ملن  بله  سلوت  دسلتگاه  برگیلت  و بلا  روشلن  کلردن  دسلتگاه  و صلدای  

سللمنه سللمنه بلله سللوت    نذاشللت بللایی بحلل  بللرای راهللی هللیچگللوش خراشلل   

 آشخگخونه رهت  و چندوا  یاز از ووی سبد زیر سینک برداشت  و با چایو میوول

شدم  با  یت دسلت اشلب  رو  لا  کلردم و هلین هلین کنلان سل ی کلردم بلایی  یلاز            

 ها رو خرد کن  و ووی دل 

ویبله  آخلر   یلاز  رو هل    هرچی هح  بلد بودم نثلار ایلن دلسلوزی نلا بله جلام کلردمق       

خللرد کللردم و دسللت و صللورو  رو شسللت  و هوللین کلله خواسللت  برگللردم امیرصللدرا 

دیللدم  دسللت بلله سللینه بللا لبخنللد جللالبی زل زده بللود بملل  و ویتللی دیللد نگللاه     رو

  یلاز  ولا  سله  کلردن  خلرد  واسله  ربلع  یلک _ کلرد    میبن  به سامت ولوی سلالن   اشلاره 
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 نگللاه  مظلومانلله میسللوخت کلله چیللوایی بللا و کللردم کللن رو سللرم و قققزیللاده خیلللی

 ل کیللید  طللو هوللین واسلله  ببیللن  نویتونسللت   میومللد اشللک چیللوام از -   کللردم

 . کرد جوع رو بیه ور موی  میرهت که لبخندی و  ایین انداخت رو سرش

 هلل  رو هللا گوجلله بیللن دا   یللاز هللا  یللاز وللا  گللاز روی بللذارین رو ماهیتابللهخلل   

 آماده که دا   یاز  کنین خرد

 جللدی  کللردم نگللاه  قرهللت و شللد بیللاین دنبللال  وللا بگلل  ب للدش چیبللار کنللین     

بلی  شخصلیتی  نثلارش  کلردم  و ب لد   رهلت و بلاز هل  صلدای دسلتگاه           اوا  به جدی

وللوی  از رو هللا گوجلله  گذاشللت  گللاز روی و ریخللت  وابلله وللویاینبلله  یللاز هللا رو  

یخمللال بیللرون آوردم و ب للد شسللتن میللوول خللرد کللردن شللدم و هللر از گللاهی هلل  

بلا  خلودم  هبلر  میبلردم اگلر      میلگدم  هل   رو مییلدن  سلر   رو لن   یازهایی که ووی

بابا ب موه ملن این لا  لذا درسلت میبلن  چله رهتلاری نیلون میلده  ماملان  کله            اصلم  

بللاور نویبنلله و آیللاجون  وای از آیللاجون قبللی شللک بللا در نظللر گللرهتن یلله ونبیلله 

 سللر روی رو کارگللاه ایللن ب للد و میبیللید بیللرون درسللت حسللابی منللو از این للا

بللا وصللور ایللن صللحنه لللب  رو گللاز گللرهت  وللا از هبللر ایللن  امیرصللدرا خللراب میبللرد  

هبلر مگخلر  بیلرون بیلان هل  جللوی خنللده ام رو       بگیلرم   یله  بلار  دیگله   یلاز  هللا رو 

 ! انگار نه انگار اصم  نداشتن شدن سر  از نیونی هیچ که بود م ی   زدم ه 

چنللد بللار مللا بللین خللرد کللردن گوجلله هللا سللرا   یللاز هللا رهللت  امللا مللین لحظلله اول   

 یچ ووییری ووی رو نه بدون 

دا  شناور بلودن  میلوول خلرد کلردن گوجله هلا بلودم و بله شلیدا هل             یلام میلدادم   

سلرم  رو بلنلد  کلردم  و دودی کله  از ماهیتابله  بلنلد  شلده   که از بلوی سلوختگی چیلگی   
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 کللربن بله  وبللدی  دا ل    یللاز بلود  نیلون  دهنللده ایلن  بللود کله  او للا  جلالبی  نیوهتلاده   

بلی  هلوا  دسلت   بله  سلوت  وابله  رهلت   ی رو لن شلده بلودنق   ولو  جوشیدن حال در های

 وللا بللرش دارم کلله از دا للی دسللته ی وابلله جللیو  بلله هللوا رهللت و چنللد رانیلله ب للد

نویللدون ” خللانوم       نبللام_   شللد آشللخگخونه وارد سللرمت بللا کلله بللود امیرصللدرا

 امللو سللوخته انگیللت اشللبی چیللوای بللا کلله مللن دیللدن بللا“هوییلله متصلل  بلله اسللو   

 سللوختگی بللوی و دود دیللدن از کللم یللاگذاشللته بللودم از ذهللن   ریللد   وللوی دهللن 

میبللرد وللرجی  داد کلولله ی خللانوم رو   للر رو آشللخگخونه داشللت کلل  کلل  کلله ایللی

بلا  سلرمت  وارد آشلخگخونه  شلد  و زیلر  گلاز  رو خلاموش  کلرد   برای من به کلار  نبلره   

بللرد و سللریع برگیللت و   حیللاط بلله و وابلله رو بللا دسللتگیره ی کنللار گللاز برداشللت و

 وللوی ام وختهسلل انگیللت گللگ گللگ خللوبی _ نگللران سللر وللا  للام رو از نظللر گذرونللد   

 و کللردم نگللاه  اشللبی چیللوای بللا نیللد  چیگیللت_   میبللردم حللس رو دهللن 

 شلده   چلی   لس _   شلد  نگدیلک  بمل   ولر  نگلران  کله  دادم بلاال  نله  ی نیلونه  به سرمو

نگللاه نگللران  رنلل  و  لل  گرهللت و بللا اخوللایی  قووجلله گللدای ی بیمللاره  بللدبخت-

 بولل  بلا  و قووجله  گلدای  گ لت   - چلی  _ کله کولی ولوی هل  رهتله بلود نگللاه  کلرد         

_یلله ربللع هولل  زدم    دادم اداملله هولل  در اخوللای و انگیللت  سللوزش از ناشللی

 سلوخت  دیلدم  اوملدم  اونلور  کلردم  کله  روملو  لحظله  یله ق هییییملی هیچ ووییری نبلرد   

نگللاه مللاو  چنللد لحظلله وللوی چیللوام مونللد وللا اینبلله کلل   می موللی  سللوووووختق ق

ده له  صلدای  بلنلد  خنلده  ی  ک  اخولاش  بلاز  شلد  و گوشله  ی لبلاش  بلاال  رهلت  و یلک 

_وللو  مردونلله اش وللوی کارگللاه  یمیللد و سلللول بلله سلللول یلللب  رو زیللر و رو کللرد     

بلا  و  ل   نگلاه   کلردم  کله  هومنلان  وسل   آشلخگخون ه ایسلتاده   خیلی خوبی دختلر ق

بللود و بلنللد میخندیللد    اگللر میخواسللت  بللا خللودم صللاد  باشلل  بلله راحتللی مییللد 
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نگدیک به هگار و خلورده  ایلی  “دختلره  ی بلی  مرضله  دسلت  و  لا  چل تلی  سلر  بله  هلوا  

از اون خنللده هللای    سللوخت  یازهللام - “وللوی جوللله ایللی کلله گ تلله بللود حللس کللرد  

 بلند حاال یه لبخند موی  روی لب  مونده بود  

بللدون حرهللی بللا آراملل  بلله سللوت  ن للره هللای کللوچیبی کلله وقریبللا بلله سللق        

 چسبیده بودن رهت و بازشون کرد

 نللداره اشللبالی_وللوی و ربلله هللای اول ایللن او ایللا  للی  میللاد   و بلله سللوت  برگیللت  

 بلله شللروع و رهللت سللینک سللوت بلله دیگلله  بللار یلله-  یلله بللار دیگلله درسللت کللن  

 بملل  رو نگللاه  خوشللحالی بللا قمیبللن  کوبللت مللن  اینبللار_   کللرد دسللتاش شسللتن

 ولا ق البتله  - وای لا  -   بلود  شلده  دسلتاش  شسلتن  میلوول  بلار  دوملین  بلرای  که دوخت 

ولوی  ایلن  روزهلایی   قهولین    میبلن   خلرد  رو  یلاز  ملن   کنلی  خلرد  رو هلا  گوجله  بایی

 دا   یللاز یلله کلله نویبللردم هبرشلل  حتللی بللودم امیرصللدرا کنللارکلله وللوی کارگللاه  

هرچنللد کلله ب للد درسللت کللردن املللت    باشلله مللا بییللتر صللویویت شللروع سللوخته

 دوباره من از” نبام “ونگل ِس َمت  یدا کردم و به مقام” نبام خانوم “

برگیللت  و دیگلله اون خنللده هللاش رو ندیللدم امللا هوللون او للا  زمینلله سللاز صللویویت 

 بییتر امیرصدرا با من شد  

 شللروع و میذاشللت  للی   للا خللودش گللاهیاز جوللمم طللوالنی وللر اسللت اده میبللرد   

 و میید بح  ی کننده

بگر  ورین اهتخار و دسلت آوردم از ایلن دسلت و  لا چل تلی بلازی هلا ایلن بلود کله           

 امیرصدرا کار با دستگاه
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سوباده  لره ایلی کله بلرای وویلگ کلاری منبلت کلاری هلا اسلت اده مییلد رو بمل  یلاد              

   بللود مونللده هللا کللار وحویلل  بللرای زمللانوون از روزی چنللد قبللود مللرداد اوایلل  داد  

کللار شللده وللوی کنللده کللاری و منبللت کللاری هللای روی وللار    اهللت ظر روی انگیللتوو

هلگارمین  بلار  ولوی  دلل   امتلرا   کلردم  کله  کلارش  حلر   نلداره   مب  کییدم و بلرای 

ظراهللت گلل  هللا و  یمللک هللای  یمیللده شللده دور بدنلله ی مبلل  جللوری کللار شللده   

 بودن که اگر از لحظه اول

شللاهد سللاخته شدنیللون نبللودم بللاور نویبللردم کلله ایللن چللوب خلل وش نقلل  و نگللار 

 جلوی چیوام یه ویبه چوب بی

 دسللت  زیللر  هنللوز  کللارمون  یسللوت  آخللرینکانا لله  ی سلله  ن للره    شللب  بللودهق 

 هبری ه  با که ووییراوی با  بود امیرصدرا

روی طرح  ای لاد کلرده بلودی  زیبلایی و ابملت کلار رو بییلتر کلرده بلود و م نلی            

 این میید که به زحوت ها

و کللار امیرصللدرا اضللاهه شللده  اونقللدر ِخبللره و دییلل  کللار میبللرد کلله حتللی مییللد    

 نرمی گلبر  های گ  روی

بللا صللدای ناللله ی خ لله اش و ب للد اهتللادن چیللگی  چللوب زمخللت رو حللس کللرد    

رو بلا  سلرمت  روی  دستگاه دریل   کله  بله  سلرش  سلوباده   لره  ایلی  وصل   کلرده  بلود 

 .. صلدرا  امیلر  آیلا  - میگ وس  کارگاه گذاشلت   و بله  سلوت  اولا   وله  کارگلاه  دوییلد م  

. 

بللا دیللدن  یلللب  زیللر و رو شللد  بللا دسللت چللخ  دسللت راسللت  رو محبلل  نگلله      

 داشته بود  واول هایی که بخاطر
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کنللده کللاری روی سللینه ی دسللت  زده بللود ورکیللده و کلل  دسللت  از آب زرد و      

 خون آبه ی  اره شده ی واول

 شللد کیللیده نبللود حواسلل - قدسللتت-   نتللرس  نللیس چیللگی - هللا خللیس شللده بللود  

 . ورکید ها واول مب  زیر چوب به

 جللوی  ملاه  یلک  ایلن  ولوی  کله  دسلتایی  بله بدون هیچ حرهی نگلاه  بله دسلتاش بلود      

 چوب با کار بخاطر چیوام

 سلل ی نویللگن  حرهللی دیللد ویتللی هللای زبللر و زمخللت  للر از  ینلله و وللاول شللده بللود   

_بمتلر  شلد  قدیگله  نویتونسلت   بلا  ایلن  ولاول  هلا   اد  مله د ادا لبخنلد  با و بگنه لبخند کرد

 اون وللویق بیلله ضللدم ونی بایللد - قزیللاد نلله- داره  درد- موللار دسللت بگیللرم     

 الزم چیللو چللی-   نیسللت الزم امللا  کللن  هبللر آره داری  بتللادین اولیلله کوللک ج بلله

 . بیه ضدم ونی باید بیا نیست 

و بللا گللرهتن لبلله ی یقلله ی وییللرو  م بللورش کللردم هوللراه  بیللاد  از وللوی ج بلله 

 ه  با و برداشت  رو بتادین 

بلله حیللاط رهتللی   خورشللید  یللت سللاختوون هللای بلنللد گلل  شللده بللود امللا هومنللان   

 گرمای مصر دا  ورین هص 

سللال حللس مییللد  آب رو بللاز کللردم و شللیلن  آب رو روی دسللتاش گللرهت  وللا       

 خاکه های چوب از دست   ا 

 کللار نویتللون  دیگلله این للورق نویخللواد -   شللور کلل  سللر دار نگلله رو دسللتت- بیلله  

 شل    میلای   زودولر  صلب   هلردا ق نلداره  اشلبال   دار نگله -   کلن   وولوم  امی  واسه رو

 . میری  دیرور ه 
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و بللدون اینبلله منتظللر مخللال ت  بوللون  مللایع بتللادین رو بللا دیللت روی وللاول هللای     

  اره شده ریخت   اخوای ووی

 بلاز  اخولاش  کل   کل   داشلت   درد- ه  و ن س مولیق  بامل  شلد دلل  ممالله بیله        

   سللوخت خللرده یلله زخلل  روی ریخللت ویتللیق نلله_   داد ممربللونی بلله رو جللاش و شللد

 بللا   میللره در دسللت  از ابللگار کنتللرلق نوییلله - نویبنللی  دسللتت دسللتب  چللرا-

ای ورکیلده دلل  رو زیلر    ول هل ولا   وسلت  دیلدن  کله  کلردم  اشلاره  دسلت   بله  ناراحتی

 رو کانا لله ایللنق دیگلله شللد ووللوم -   شللده چللی ببللینق بللدوره کلله این للور- و رو کللرد  

میبنلی   و  وصل   رو مبل    یلتی  و نیلیون  ب دشل    رنل   کلار  سلرا   میلری   کن  وووم

 کنلی   کلار  هیلرده  اگلر ق داره بسلتگی  - میبلره   ویلت  چقلدر  نظلرم  بله - کلار  ووومله   

 ارچله  اینلام  دو سله   و هلوم  نصل   کلار   ووومله  روز دو ولا روزه و نصل ی   یله   رنل   کار

 یبلل  روز سلله دو - وووملله  دیگلله ه تلله یلله وللا حللداکثر ی نللی- روزی ویللت میبللره  

 اوایلل    گذشلت  ملاه  یلک  وقریبلا  - چلرا  - قنوییله  بلاورم -   وحویلله  ی آملاده  موملد 

 نگللارین از اینلله کلله طرحوللون مللورد یبللول  نی  نگللرا ونمللا االن  نبللودم م وللئن اصللم

-   کللردی  رو ومشللوون ووللوم مللا  مییلله کلله اهلل شللا ان  نبللاش نگللران -   نباشلله

ضللربه ی آرومللی از    بللری زودوللر میخللوای گ تللی صللب  بللری  نویخللوای- قامیللدوارم

 بللی حواسللی وللوی سللرم زدم  دلتنگللی و دوری باملل  شللده بللود مامللان و بابللا خللارر از

مللر  و مللادم وصللوی  بگیللرن کلله شللام وسلل  ه تلله رو وللوی خونلله ی آیللاجون 

 بلود  رهتله  یلادم  کل   بله      وای ای- نویخواسلت   دیلر  برسل     صر  کلنن  و ملن  اصلم 

. 

هوینبه خواسلت  بلا سلرمت بله سلوت کارگلاه برگلردم شلیلن  زیلر  اهلام  یمیلد و            

 یب  اینبه با هک روی  له ها
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 اگللر  دختللر  ک للاس حواسللت  - بیللوهت  دسللت  دور بللازوم   رو محبلل  گرهللت   

 حواسللت کللم -   نبللود شللیلن  ب حواسلل   وای-   مییللد دا للون صللوروت میوهتللادی

بلا  خ اللت  لبولو  گلاز  گلرهت   و از  لله  هلا   لایین  رهتلی      بلاش  مرای   نیس هیمی به

دیللوار کارگللاه شللال  رو   وسللایل  و جوللع کللردم و جلللوی آینلله ی بللدون یللاب روی

 کلارش  میلگ  بله   دیلدم   آینله  ولوی  از کله  کلن   خلداحاهظی  میخواسلت  مرو  کلردم   

هللوا بلله طللرز ناگمللانی ایللی بلله دا  وللرین    میبللرد نگللاه  داشللت و بللود داده وبیلله

 خللداحاهظی حالللت خللودش رسللید و گونلله هللام سللوخت  از آینلله هاصللله گللرهت  و بللا

 خللانوم  نبللام_ ان   شللد  اش مللصللد کلله بیللرم بیللرون کارگللاه از خواسللت  للل  زیللر

 اصللرار کللن  هللرار میخواسللت  کلله مللوی ی دییقللا هوییلله چللراروی  للله خیللک شللدم  

 و برگیللت  سللوت  بلله آروم و دادم یللورم دهنوللو آب بلله نگلله داشللتن مللن داشللت 

 منتظر نگاه  کردم .

یلله دسللت  رو وللوی جیلل  شلللوارش هللرو بللرد و در حللالی کلله سلل ی میبللرد لبخنللد   

 چیواش رو  نمون کنه دست 

 کولله  بلازم رو بله سلوت  دراز کلرد  بلا دیلدن کولله ام ولوی دسلتاش گریله ام گرهلت            

در حللالی کلله حالللت زاری چمللره ام لبخنللد چیللواش رو بلله  امللو جللا گذاشللته بللودمق

 و شللدم نگدیللک بملل  آروم لبللاش هلل  وگریلل  کللرده بللود نگللاه  میبللرد و مللن هلل 

 میللدون _ د بلله صللراهت بیللوهت    ملل  شللبا اش خنللده کللردن  نمللون بللرای ومشلل 

 و شللد وللر مویلل  نگللاه  و لبخنللد   ام چل تللی  للا و دسللت خراببللار یلله مللیگن هوللهق

 شلور   لر  کوچوللوی  دختلر  یله  ملن  نظلر  ازق نله  -   چیلوام  ولوی  زد زل رانیله  چنلد  ب د

خلل  بللی    میبنلله ِسللیر جللا هللگار داره ذهللن  و هبللر کلله هللوایی بلله سللر و انللرژی و

شللک ایللن ییللن  وللرین و ری للی بللود کلله راجلل  خرابباریللام شللنیدم  زل زدم وللوی 
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چیللوای مللادی بللا یلله رنلل  مللادی وللر اینقللدر کیلل  داشللتن  اون چللراچیللواش  

 نبللام-      مللن  مللنق مونللون خیلللی     آخللهق مللن     آخلله - قآره - قوای للا - بللرام 

اش رو  یللت نللده خ هوییلله مثلل  و کیللید رییلل  روی دسللتی بللله  - خللانوم 

چنلد  رانیله  طلول  کیلید   _هبلر  کلن   دیرولون  شلد    دستاش  نمون کلرد و ادامله داد    

وللا بتللون  حللره  رو ب مولل  و بللا م للله خللداحاهظی کللردم و از کارگللاه بیللرون زدم 

 . .. بود م ی  میدون  هق   نویدون  رو بدش و خوبم ی  بود    حال 

خونله ی آیلاجون و جولع خلانواده ایلی کل      ه بلا دیدنیلون ولازه بله مقلدار دلتنگلی   لی        

 برده بودم دلی  خوبی بود وا

حواس  رو از او لا  هلای کارگلاه و چیل  هلای صلاح  کارگلاه  لرم کنله  کنلار هل             

 و ح   یربون صدیه هایی

کلله بللا حضللور خللانواده چنللد برابللر روزهللای مللادی شللده بللود حسللابی حللال  رو جللا    

صب  طب  یرارملون  بلا  امیرصلدرا زودولر آملاده شلدم و بله کارگلاه رهلت  ولوی          آورد  

 زنل   صلدای  بلا  هوییله  مثل   امیرصلدرا   خریلدم  وسلای   راه از یه داروخانه یله سلری  

 شلللیر لیلللوان یللله آره - _صلللبحونه خلللوردی    شلللدم وارد و کلللرد بلللاز بلللرام رو در

 بیوارسللتان صللب  وللا دییلل ق نلله- خللوردی  صللبحونه  چللی شللوا  اومللدم و خللوردم

کوللله امللو روی وخللت گذاشللت  و بلله    اومللدم کلله اس دییقلله چنللد هقلل  االنلل م  بللود

میگیللت  سللوت  برگیللت   وللوی آشللخگخونه ایسللتاده بللود و داشللت دنبللال چیللگی

-  نگللاه  بلله دسللت  بللود جللوری نگلله داشللته بللود کلله بلله چیللگی برخللورد نبنلله  

 قآره_   گ للت سرسللری و انللداخت دسللت  بلله ب للد و مللن بلله نگللاهی بمتللره  دسللتت

 وبللرار و اشللاره دسللت  بلله کلله کللرد نگللاه  و  لل  بللا   ببیللن _   رهللت  سللوت  بلله

  للاره هللای وللاول  وسللتناچللار کلل  دسللت  رو بلله سللوت  گرهللت   قببیللن _   کللردم
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 بلود  شلده   وسلت  کیلیدگی  بامل   هل   دسلت   هلای   ینله  و بلودن  شلده  خیک شده

 رهللت   نلله- نبسللتی   دییلل -   رهللت هلل  وللوی دسللت  اوضللاع دیللدن بللا ام چمللره 

لباشللو روی هلل  هیللار داد انگللار  نویللدی  وبللون  چللرا -   رهللت یللادم  بیوارسللتان

  للاره و کیللیده  وسللت  میبللن  جو لل  ویتللی_ بللاراش سللخت ود کلله امتللرا  کنلله  

 میللاورد درد بلله رو یلللب  اش خسللته هللای چیلل  و چمللرهنگللاه  کللردم   مییلله  

و بله  سلوت  کولله  ام رهلت   و اون هل   ب  قبیلا  -  چرا اصم حواسل   بله خل  ودش نبلود  

مت  لل  بملل  نگللاه کللرد    بیللین- ناچللار هوللراه  اومللد و کنللارم روی وخللت ایسللتاد  

 وازلللین کللرم و زیتللون رو للن ام کوللله وللوی ازو بللدون حرهللی روی وخللت نیسللت  

 : دادم ووضی  و آوردم بیرون رو

 از وازلللین گ للت  خوبلله چللی  ینلله و خیللبی واسلله  للت گ  داروخونلله رهللت  راه سللر -

 دونه یه من   بمتره چیگ هوه

 رو للن میگلله مییله  خیللک  وسلت  ویتللی هل   جللون  خلانوم از اینلا خریللدم کله بگنللی    

 وللر  ولر   حرکتلی  هلر  بلا  شلده  خیلک  خیللی  دسلتام   وسلت   خوبله  خیللی  زیتلون 

نگللاه   و الیلله ی محللاه  روی ظللر  رو برداشللت  و نگللاه  کلل   ردم        مییلله

 چیللگی- قم یلل  و نابللاورمللی  وللوی چیللوام بللود  یلله جللور خاصللی نگللاه  میبللرد  

 چللوب بللا کللار بخللاطر  وسللتت کلله دیللدم  آره- آوردی  مللن بللرای رو اینللا- شللده 

 ناراحللت کللردم  بللدی کللار_   دادم اداملله محتاطانلله و   بسللته  ینلله و شللده خیللک

نگاه  ملو   نیلد  املا  حلس  گرملی  ولوی  چیلواش  نیسلت  و بلی  صلدا  لل    شدی 

   گرهللت و  لل  رنلل  نگللاه    بللگن  بللرام بللده رو دسللتت  للس- قنلله_ زد  

 !چی _
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از طللرز نگللاه  و دلیلل  مقللاومت  خندیللدم و دسللتب   گشللبی رو از وللوی کوللله ام  

 بیرون کییدم و جلوی

 نگللران_   کللردم اضللاهه شللی نت بللا و _دسللتب  هلل  دارم   چیللواش وبللون دادم  

 لبخنلد  کله  حلالی  در و کلرد  نگلاه        نیوهتله  خ لر  بله  اسلمم  کله  بلود  حواسل  ق نباش

_وللو اگللر اون  یمیللده  زدو آوییلل  جللواب  بللا بللود بسللته نقلل  لبللاش روی خاصللی

 نیوهتلله خ للر بلله اسللمم میللدم یللول مللنوللرین م ضلل  دنیللا رو بللذاری زیللر شللالت  

و یبلل  اینبله  مبللس ال وللی  نیلون  بللدم هلوا  بلله اور ملرداد  رسللید  وم     خلان  آبنبلام 

_زللل  آن اسللت کلله بللی شللانه دل از  ویتللی زمگملله ی آروملل  وللوی کارگللاه  یمیللد  

 شل ر  بلرام  گوشل   زیلر  بلار  هلگار من کسلی  نبلودم  کله  محبلت  ندیلده  باشله    جا ببند  

 . بودن خونده

نه درخللت وللوم خللانوم جللون در حللال شللو   زیللر  وخللت رویهللگار بللار وللوی حیللاط   

 کردن یا باهتن موهام بود و

مللن  مثلل  هوییلله از داشللتن موهللای هللر شللاکی بللودم ایللن شلل ر رو از زبللون آیللاجون 

و مللن هربللار وسلل   للر       دنیاسللت م ضلل  وللرین  یمیللده وللو گیسللوی - شللنیدم  

 رهللام بلنللد زدم زیللر خنللده و شلل ر آیللاجون و ب و*سلله ی خللانوم جللون و یربللون 

 هاش گوشت شد به ون    صدیه

امللا ایللن شلل ر اونقللدر بللرام ن سللگیر بللود کلله حتللی هبللر کللردن بملل  رو بلله ب للد     

 نوتونست  شک بیموکول کردم  

 میاری  رو دستت - با هبر کردن بم  ووی کارگاه بوون   
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بللرم سللرا   میخللوام ب لدم   بخللورم صللبحونه لقولله یله  میخللوام االنق نویخللواد  مونلون  -

 آخر اشهب بذار این کارها  

   کللارامون دنبللال بللری  ب للدش  بخللوری  صللبحونه بیللا ه للم-      باشلله- شلل  میللگن   

 بللا-   بخللورم صللبحونه لقولله یلله مللن  للس  باشلله -   نللدارم اشللتما  سللیرم مللن     مللن-

 خلودم ا اون زخولا   بل  نویخلواد  کله  اینله  منظلورم   نله  -  لا   بلا  چلی    لس - دست  این

 اخللم  از ب ضللی بللودم همویللده مللدم ایللن  کللردم نگللاه  شللک بللا و   ممیگیللر لقولله

 هرشلل بلله شللدم مللنظ  و مرولل  و دییلل  بللود     داره هللر   سللرها اکثللر بللا هللاش

از کارگللاه بیللرون  ووللوم ابللگارش و کارگللاه رو مرولل  میبللرد و جللارو میبیللید و

میرهللت  ب للد از کللار حللدای  دوبللار دسللتاش رو مییللت و هوللین باملل  شللد بللا شللک 

 کللن روشللن هلل  رو سللواور زحوللت بللی هقلل ق نلله- _البتلله اگللر بللدم نویللادق بخرسلل   

 از ذو  بللا و کللردم کللن رو سللرم   میگیللرم درد سللر چللایی بللدون  بخللوری  چللای

 آره ق دا  و  ررن  و لیوانی چای_   گ ت  مادو  دونستن

لبخنللد مرونلله اش  للر رنلل  وللر شللد و بلله نیللونه ی واییللد سللروبون د  اد  بلله سللوت 

 آشخگخونه رهت  و زیر سواور

رو روشللن کللردم و لقولله ی نللون  نیللری بگرگللی درسللت کللردم و بللراش بلله اوللا       

س ی میبلرد  جللوی  ملن  چیلگی  رو نیلون  نلده  املا  بله  سلختی  بلا  دسلت   کلار   بردم  

حضللورم م للذب  نبنلله  سللوباده رو برداشللت  و  میبللرد  از اوللا  بیللرون اومللدم وللا

 حسللی یلله امللا کللن  میللوول کللار خللودم شللدم دللل  میخواسللت بلله او ایللام صللب  هبللر

 امللا شللیرین کلله وای یتللی بلله رسللیدن وللرس قوللرس جللور یلله شللاید  مییللد مللان  

آره قامتلللرا  بللله حلللس م یللل  و دوسلللت داشلللتنی  نسلللبت بللله  قبلللود خ رنلللا 

کلله باملل  مییللد روی   دلیلللیدیللدن    بللرای ام روزه هللر ذو  و م لللهامیرصللدرا  
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 بتونلله کلله اونقللدرو  دیللت کللن  خ رنللا  بللود  امیرصللدرا خللوب بللود   کللارا و مللاد

 . کنه میوول رو ذهن 

حرکللام جللدی اش قمللدل احتللرام و حللر  زدنلل  قلبخنللد هللای سللنگینی کلله چیللگی  

 از ویارش ک  نویبرد قمتبی

نبللودن قحللس مسللئولیتی کلله روی دوشلل  بللود بللا ووللوم سللنگینی  نتونسللته بللود     

بلرای  ملن  یله  ملرد  محبل   سلاخته  بلود  کله  مییلد  هوله   خو  کنه قهوه و هوله از ا ون

اونقلدر  کله     داشلت  دوسلت  ی او ایلاوی  کله  اون ولوش  سلمی   بلود  رو بلا  وولوم  وجلود 

بللرام اسلل وره شللده بللود قاسلل وره ایللی محبلل  و شبسللت نا للذیر بللود و شللاید کوللی 

شللده بللود نق لله ی مقابلل  ووللوم     امیرصللدرا کلله بللود خ رنللا       نیللاهتنی دسللت 

 بللا  برگیللت  سللوت  بلله و خللوردم جللا کوللی خللانوم  نبللام_ اس هللام بللا سللامانقییلل

   کیللیدی زحوللت  مونللون - قچللایی ب رماییللد-   بللود نیسللته وخللت روی چللای سللینی

 ووللوم کانا لله کللار - قزحوتللی چلله- مثلل  هوییلله مودبانلله لبخنللد زد و سللروبون داد  

 هلردا  از-   مییله  وولوم  مصلر  ولا  کله  کاریله  هریلگ  ولا  چنلد یگ زیادی نوونلده   چ - شد 

 . کن  شروع هردا از باید رو رن  و صیق   آره- رن   سرا  میری 

 و زحوللت ووللوم و بللودم نگللران انتخللاب نگللران بللود درگیللر ذهللن سللر وبللون دادم  

 نبردن وایید با که ایی هگینه

 کللار میللوول مکللدو هللر یبلل  روزهللای مثلل  اونللا دود مییللد و بلله هللوا میرهللت     

 . رسید راه از هوییه از زودور ش  و شدی  خودمون

 درسلله چمللار روز آخللر رو چللون کللاری بللرای مللن نوونللده بللود بلله کارگللاه نللرهت       

 مو   یام روزهای آخر رو
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بللرای کوللک بلله امیرصللدرا میرهللت  ووللوم اصللرارم بللرای دیللدن مبلل  هللا ووسلل        

اینبله  بلاالخر ه یله  شل   بلا  وولاس   یلام  بلرای  دیلدن  مبل    امیرصدرا و  یام رد میید وا

نگللاه  بلله سللامت بللود کلله  هللا صللب  بلله هوللراه موللو ملللی بلله کارگللاه دمللوم شللدم  

 و بللودم نیسللته مبلل  روی آمللاده و  وشللیده لبللاسیللازده صللب  رو نیللون میللداد  

ای موللو هلل صللحبت شللدن ووللوم منتظللر و میللدادم وبللون هی للان شللدم از رو  اهللام

 . ملی و خانوم جون بودم

 اون بلا  اولون  دردونله  ایلن  ولا  کنلی   زحولت  رهلع  ملا  ولون  اجلازه  بلا  جون خانوم  خ  -

 . نیاورده سرم بمیی چیاش

 ناهللار - خللانوم جللون هلل  بللا لبخنللد بلله مللن نگللاه کللرد و جللواب موللو ملللی رو داد     

 نوللک - سلله ناهللار  وا برسللونه خودشللو هلل  مرضللیه بگللو بللگن زنلل ق این للا برگللردین

 روزایلی  اون یلاد  بله   دسلتخختتون  واسله  زده للک  دلل  ق چیل    جلون  خلانوم  ما  رورده

خللانوم جللون بللا روسللری اشللبی کلله از   سللرا ناهللار میخللوردی    بللا حیللاط وللوی کلله

 کللرد   یللادآوری خللاطرام گذشللته گوشلله ی چیللواش جوللع شللده بللود رو  للا 

بللا    گللردینبر زود  منتظروللون  مللنجللان    ملللی کنلله رحوللت رو مللادرم  للدر خللدا_

خللداحاهظی از خللانوم جللون از خونلله بیللرون زدیلل   آدرس کارگللاه رو بلله موللو ملللی 

 از اینبلله  مثلل -   میللگدم حللر  امیرصللدرا و کارگللاه از دادم و بللا هی للان بللراش

 ایللن مللنق ملللی موللو-   وروجللک اومللده خوشللت کارگللاه از بییللتر کارگللاه صللاح 

 خلل  آره- شللنیدی  رو زنللد آیللای راجلل  جوللله دو اون هقلل  شللوام  زد حللر  هولله

چلل  چلل  نگللاه  کللردم و بلنللد زد زیللر  قبللود جللولللللله  ام جوللله دو اون آخللهق

 - سلت   کوچله  هولین  ببیلن   بیله   چل   نلیس  سلبگم  هلای  ویلله  اون حیل  - خنده  

بللا هی للان  یللر یابلل  وصلل ی از ماشللین  یللاده شللدی   دل    هوینلله موللو آرهق وااای
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دادم و امیللر صللدرا و  یللام  وللوی دللل  نبللود وللا ببیللن  چ للور شللده  زنلل  در رو هیللار

 و کارگللاه صللاح  زنللد امیرصللدرا آیللای  موللو - وللوی حیللاط بلله اسللتقبالوون اومللدن  

هلر  دو    شلدن  زنلد  آیلای  و ملن  آشلنایی  بامل   کله  رهلیق   هوسلر  مسل ود   یام آیای

 کلله ملللی موللو اییللون و - سللمم کللردن و مللن بللرای م رهللی موللو ملللی اداملله دادم  

 دسللت احتللرام بللا و اومللد جلللو یللدم چنللد   بللدن نیللون نگللارین بلله رو کللارمون یللراره

 رو امیرصللدرا دسللت و خندیللد ملللی موللو قمللددیان آیللای خوشللبخت  -   کللرد دراز

 . ام خسروی  نیست  مددیان من  هق ق  سرم هومنین_   هیرد

نگللاه مت  لل  امیرصللدرا و  یللام بلله بللین مللن و موللو در گللردش بللود ولللی ه للم اصللم 

 ویت ووضی  دادن نداشت   

هق  میخواست  زودولر طلر  سلاخته شلده ام رو ببیلن   بلا و لار  هلای امیرصلدرا بله           

 کارگاه دموم شدی   یلب 

اون سله  چمارولا   لله  رو  از هی ان ولوی دهلن  میلگد و کل  دسلتام ملر  کلرده بلود          

 للایین رهتللی  مبلل  هللا وسلل  کارگللاه چیللده شللده بللودن و ممهلله ی بگرگللی روی مبلل  

  من شده بود که مانع دیده شدنیون میید   ها

نگللاه  بلله امیرصللدرا بللود کلله موللو رو بلله سللوت وخللت راهنوللایی میبللرد و هوگمللان  

  یام ه  به آشخگخونه رهت

 زحولت  - و با سینی شلربتی کله انگلار از یبل  آملاده کلرده بلودن بله سلوت ملا اوملد             

 زحوتللی  چلله_   داد جللواب و چرخونللد مللن سللوت بلله رو سللینی  یللام   سللرم  نبلل 

   اومللد حللر  بلله بللاالخره موللو  یللام و صللدرا امیللر و موللو هوییللگی و ارهللام ب للد

 رو جلان  نبلام  و شلوا  دسلت  زحولت  کله  میبلن   شلواری  رانیله  ملن   زنلد  آیلای   خ _
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ا سللریع نگللاه  رو گللاه  لحظلله ایللی بلله مللن اهتللاد املل ن صللدرا امیللر مییلله   ببیللن 

هولله بللا ذو  بلله سللوت    بیللارین ویللری ق حتوللا  البتلله- برگردونللد و بللا لبخنللد زد  

 رو املون   هی لان  و بلود  شلده  ونلد  ن سلام مب  هلای   وشلیده  شلده  زیلر  ممهله  رهتلی    

و هوللراه  یللام دووللایی       داریللن انتظللار کلله باشلله هوللونی امیللدوارم - بللود   بریللده

ممهلله ی بلل گر  رو از روی کانا لله ی سلله ن للره کیللیدن و سللرا  ممهلله هللای ب للد     

رهتنق نگاه ناباورم می  شلده  بلود  بله  رو بله  روم  بله  مبللی  کله  خلودم  طراحلی  کلردم  و 

 جلوی چیوام ساخته شد اما

انگللار بللرای اولللین بللار بللود کلله میدیللدم   چللوب بللرا  و صللیق  خللورده ی طمیللی   

 رن  زیر نور مث  یه ویبه

گ  ها و  یملک  هلای  منبلت  کلاری  شلده  بلا  رگله  هلای  میلبی  ابملت   میدرخیید  طم 

 کلولله بللرای رو ح للت رنلل  سللبگ کریسللتال کللار رو بلله اور رسللونده بللود و  ارچلله ی

نگللاه مبمللوو  از جلللوه ی چیللوگیر کانا لله ی  للر  ی هللو  ال للاده ووللوم کللرده بللود  

 امخراطللور ابمللت ابمللت رو بلله روم کنللده نوییللد  زیبللایی چیلل  نللوازش در کنللا    ر

 . داشت هاصله واب ل  ووی ی شده اسبن طر  با ها هرسن  مانندش

نگللاه  بلله سللختی بلله سللوت امیرصللدرا کیللیده شللد کلله دسللت بلله سللینه و راضللی بلله 

 مبس ال و  ما نگاه میبرد و

چیللواش بللر  از  للرور و رضللایتی داشللت کلله انگللار کلل  کارگللاه رو روشللن کللرده    

 و خودنوللایی خاصللی شللب  بلله کللدوم هللر کلله کللردم گللاهن بللود  بلله مبلل  هللای دیگلله 

صللدای جللیو  وونسللت ح لل  کللوچیبی از هی للان  رو کلله هللر  جلللوه گللری میبللردن  

باملل  خنللده ی بلنللد  یللام و لللرزش  لحظلله بییللتر اور میگرهللت رو وخلیلله کنلله کلله
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مللین یله  نوشلابه  ایللی کله  محبلل  وبلون   داده باشللن در  شلونه هلای امیرصللدرا شلد     

 . بود نا ذیر انبار ذوی  و هی انحال ان  ار بودم  

ضللربه هللای  للی در  للی دسللت هللای موللو باملل  شللد چیلل  از طللر  سللاخته شللده ام  

 بردارم و جی  ب دی ایی که

    بممللا اس م رکلله- آمللاده ی خللرور از حن للره ام بللود رو هوون للا خ لله کللرد       

 ییللنگی بلله شخللو خبللر یللهذو  و هی للان صللدای موللو خبللر خوشللی بللود   قم رکلله 

 زنلد  آیلای   نلداره  حلر    جلان  نبلام ق اس م رکله  - قامیرصلدرا  هلای  لل   کلنن  لبخند

 لبخنلد  بلا  نگلاه   و ایسلتاد  کنلارش  و رهلت  امیرصلدرا  سلوت  بله   یلام  قمریلگاد  دست

 شد  وایع یبول مورد - مب  ها چرخید   و ملی موو بین

 بله  ولا  کله  کارهاییله  ینولر  نقل   و طلر   خلوش  و ولرین  ییلن   از یبی شک بدون -

 کارم و حرهه ووی سن این

 موللو سلوت  بله       سلت  ال للاده هلو    ایلن  املا  داشلت   رو مللالی چیلگ  یله  انتظلار دیلدم   

روللون مللورد یبللول کارشللناس نظ بلله  ی نللی-   کللردم نگللاه  اسللترس بللا و برگیللت 

 بروللر طللر   للنن جللگو امیللدوارم هقلل ق هسللت کلله نبنللین شللک- نگللران هسللت  

دسللتای موللو دور شللونه ام حلقلله شللد و بللا  هسللت  امیللدی ی نللی -   بیلله ابانتخلل

و ایللن  قشللدنیه  یللرموبن هوییلله باشللی وللو کلله هرجللایی- اهتخللار نگللاه  کللرد  

 چیگی نبود که بتون  ذوی  رو  مون کن  و بلند خندیدم  

موللو ووضللی  داد کلله ه تلله ی دیگلله مراسلل  انتخللابی نوونلله کارهاسللت و بللا گ للتن     

 اینبه یه ماشین می رسته که وا
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مصللر مبلل  هللا رو ببللره از کارگللاه بیللرون رهللت وللا ووللاس بگیللره و آدرس رو بلله       

بللود  چ للور-   اومللد سللوت  بلله و گرهللت هاصللله امیرصللدرا از آروم  یللام راننللده بللده  

 داداش -   بیلله مللالی اینقللدر نویبللردم هبرشلل ق ماااالیلله  یللام وای- نبللام خللانوم  

 چ للور نگللاه   بلله امیرصللدرا  کیللیده شللد    قگرهتللی کلل   دسللت رو مللا  صللدرای

   کللن  ویللبر ازش خانومانلله کوللی کللردم سلل ی بگللذرم  لبخنللدش اون از میتونسللت 

 خللواه  -   نبنلله درد دسللتتونیللد  نوی ایللن از بمتللرق امیرصللدرا آیللا مونللون وای للا-

هنللوز    اومللد در مللالی کللار کلله بللود مللالی طللر   نبنلله درد طللراح  دسللت  میبللن 

یندهای ووی دلل   از حلر   و لبخنلدش  در حلال  آب شلدن  بلود  کله   یلام  وسل    ریلد  

 مونللده بیللرون هللر موهللای از ایللی دسللته و قمیللدن ایللی یلللوه و دل چللهق دیگلله بسللته-  

 جریللان  وای - مووولله  آیاهلله ایللن نگ تللی مگلله_وروجللک   کیللید   رو شللال  از

چیلل   للره ی مللن و   مسللتیبیه  موللوی  للس -   نیسللت وای للی  موللو  طوالنیلله

 جریللان ببیللن  بگللو بیللادش وللا حللاال - صللدای وللک خنللده ی امیرصللدرا هوگمللان شللد  

یللوار بلله دیللوار   د ی هوسللایه و گلسللتان گرمابلله رهیلل   سللر ملللی موللو -  قچیلله

 صللویوی رهیل   هل   ملللی مولو هل   بلودن    سلل ره هل   و هل   بلا  کللمآیلاجون  اینلا بلود     

جللگو مووهللا  مللا و بللودن هلل  بللا کللردن بللاز چیلل  ویتللی از ی نللی  هاملله موللو و ابللامب

      خیلللی ولللیق آهللان - قموللو میگللی  بملل  هولله هوللین واسللهحسللاب  میبنللی   

 چنللد موللو  بللله- چرخیللدم و بلله موللو نگللاه کللردم   هللا  للله سللوت بلله جللان   نبللام_

 . بیاد  ایین کارگاه های  له از وا کیید طول رانیه

 هلا  مبل   و میلاد  شلد  ولر  سلبک  گلالری  کارهلای  کله  مصلر   کلردم  صلحبت  راننلده  با -

 ندارین  میبلی  میبره رو
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 کارگللاه  داریللن اختیللار- امیرصللدرا مثلل  هوییلله بللا احتللرام و مللویر جللواب داد       

 بگیللره ووللاس باهللاوون اومللد ویتللی کلله دادم راننللده بلله رو شللوا ی شللواره- قخودوونلله

 اگللر  خلل - موللو بللار دیگلله نگللاهی بلله مبلل  هللا انللداخت   قبمتللره این للور  مونللون -  

 . برگردی  زودور کردن ومدید جون خانوم که بری  ما ندارین کاری

بللا ویللبر و خللداحاهظی از کارگللاه بیللرون زدیلل  و بلله سللوت خونلله بلله راه اهتللادی      

  ووی خونه ه  هوه چیگ مالی

و ریلل  هللای موللو ملللی از رهتللار امیرصللدرا و محللی  کارگللاه و در آخللر نیللون  بللودق

گرهتلله بللود باملل  شللده بللود بللر  رضللایت وللوی  دادن مبللس هللایی کلله از مبلل 

ی سلرحال   حسلاب  جلون  چیلوای  آیلاجون  میلخص  باشله  و یربلون  صلدیه  هلای  خلانوم 

سللواالی مختللل  آیللاجون کلله هولل  یلله جللورایی بلله امیرصللدرا خللت  مییللد  بیللاره  

 م ی  بود  انگار با وووم اون

رضللایت نسللبی اش از کللارم بللاز هلل  دنبللال یلله نبتلله میگیللت وللا بتونلله دورم کنلله     

 که کاری از نه بار این منتما 

هرچنللد کلله جللواب هللای موللو ملللی     صللاحب  و کارگللاه اون از بلبللهدوسللت دارم  

 که ک  اش به و ری  راج  امیرصدرا میرسید راه رو برای مسیر مد

 صلحبت  امیرصلدرا  راجل   ویتلی  بمل   مللی  مولو  هلای  نگلاه  املا نظر آیلاجو ن میبسلت   

 کوی لبخندهاش و میبرد

روز شللوار اون یللک ه تلله میگذشللت و هولله چیللگ مللالی  للی   م للذب  میبللرد   

 میرهت جگ یه دلتنگی بمگانه که داشت امون 
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رو میبرید  نگدیک بله یلک ه تله بلود کله امیرصلدرا رو ندیلده بلودم و حلس دلتنگلی           

 م یبی که بم  داشت  هر

  للر  خونلله ووللوم و بللود شلل  دوازده ب نگدیللک سللامت لحظلله شللدید وللر مییللد   

آروم روی صلل حه ی گوشللی دسللت کیللیدم و بلله مبللس    بللود وللاریبی و سللبوم

ازش مبلس  گرهتله  بلودم  هلیچ    ر  خلواب   چیل   دوخلت   قروزی کله ولوی کارگلاه   

 دلیلللی واسلله کللارم نداشللت  امللا نویللدون  اگللر اینبللارو نویبللردم چ للور میتونسللت 

دلتنگلی  بللرای کسلی  کلله هلر  رو ِز یللک ملاه  ام رو کنللارش  بیللارم   طایلت  رو دلتنگلی 

دلتنگللی واسلله مللردی کلله هنللوزم نویدونسللت  چلله اسللوی بایللد بللرای حللس  گذرونللدمق

رو آروم روی موهللای شلللخته اش وللوی  م یبللی کلله بملل  داشللت  بللذارم  انگیللت    

 ظللاهر گوشللی مبللس کیللیدم کلله هوگمللان شللد بللا صللدای  یللامی کلله روی صلل حه ی

هقلل  یللک کلولله ایللی از شللواره ی کسللی کلله نویللدون  چنللد سللامت بللود مثلل     شللد

رو  صللو گرهتگللی گللرضللربان یللل  بللاال ام   هرشلل  بلله مبسلل  زل زده بللودم  

 قنبلود  ملادی  ایلی  کلوله  یله  ِم  یلا  یله  بلرای  اصلم  ام شلده  ونلد  ن سلای  و دسلتام  لرزش 

بللرای چنللدمین بللار چیلل  دوخللت  بلله وللک کلولله ی نقلل  بسللته روی صلل حه ی 

 سمم_ گوشیق

بللا اسللترس از حالللت خوابیللده  اشللدم و روی وخللت نیسللت  و موهللای  رییللون  رو    

 روی شونه ی چخ  جوع

 خللوبی - چنللد رانیلله طللول کیللید کلله جللواب بللده   قسللمم_ کللردم و بللراش نوشللت  

  للس خلل  - قبخللواب  میخواسللت  کلل  کلل  خللوبی  شللوا  مونللون- بللودی  بیللدار

 چلله- قمللیگ  دیگلله یبللی بلله میللرم کلله بللدم بمللت میخواسللت  خبللری یللهق بخللواب

یبل  ولوی    مثل    صلب   هلردا - قمله - قبخلواب  بلرو  بخلوابی   نویخواسلتی  مگه - خبری 
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 حللر  هقلل  چللون نویخونللد رو مللن هللای  یللام انگللار چللرا - کارگللاه منتظللرو ق 

 سللمی  باهللام رو دارم کلله خبللری نخللواد دللل  موبنلله کنللی دیللر_   میللگد رو خللودش

 قخللانوم آبنبللام بخیللر شلل ق میبینوللت - نگارینلله  راجلل  خبللری  چلله-   بیلل 

 زمستان _ ۹۶کرر

کوللی از چللای شللیرین  میخللورم و بللا سللردردی کلله انگللار میخللواد کاسلله ی سللرم رو   

 متمشی کنه زیر چیوی به

 هنللوز  یللام - شللیدا نگللاه میبللن  کلله دسللت   بلله سللینه و شللاکی رو بلله روم نیسللته    

   بیله  میلگون  هیلارم  کل   یله  کلن  کوهلت  رو شلیرینت  چلای  اون ه لم - باهام یملره  

ه ه تلله رو بله زور بللا خلودم کلن للار   یل   باشل   آدم بللذارق نبلام  - یمللری  باهلام  ولوام  -

 کلله ان  للاری اون دییقللا و      مللن- رهللت  کلله نیللام این للا وللا اون چیللواوو در بیللارمق  

 : شد شروع داشت  رو انتظارش

_وو چی  ولو چلی نبلام   یلر اینله کله ملا رو خلر هلر  کلردی   یلر اینله کله آدم              

 حسابوون نبردی  این هوه

سلوال ازم  رسللیدم املا وللو حتلی صداشلل  در نیللاوردی     هگارجللورمدوله کلله برگیلتی    

 ! که از سامان جدا شدی

لیلوان  چلای  رو  بیلنوی    امیرصلدرا  از بایلد  ملا  اونویلت ق گ تلی   هل  در اینا بله کنلار    

روی میللگ کنللارم میللذارم و دسللتوو روی چیللوام میللذارم وللا نللور کوتللر اذیللت  کنلله و 

و جللوری کلله    میویللری میللوهتیر نبللام  بخللو رو شللیرینت چللای-   میللده شللیدا اداملله

 چیلگی  ه تله  یله  ایلن  نیسلت  م للوم _ انگار داره با خلودش  حلر   میگنله  ادامله  میلده   

بللی ووجلله بلله حللره  و بللدون اینبلله    شللده دیللوار گللچ مللینق نلله یللا کللرده کوهللت
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 کوللی شللیدا سللبوم همویللد  ک للا از امیرصللدرا_ چیللوام رو بللاز کللن  میخرسلل   

 : اما باالخره جواب میده مییه طوالنی

_مثلل  اینبلله شناسللنامه ام بللین مللدارکی کلله بللرای اسللتخدام بلله شللرکت داده بللودی 

 ه  امیرصدراجا مونده بود  

نویللذاره سللبوم  بللا خونللدن شناسللنامه ام می مولله یبلل  اومللدنت طللم  گرهتللی       

طللوالنی بیلله خللودش اداملله میللده  چیللگی کلله نویخللوام بلله جللواب  هبللر کللن  رو 

”از سللامان “جوللله اش رو جللوری بیللان  نبللام  شللدی جللدا سللامان از چللرا_ میخرسلله  

 در نویخللوام- میبنلله کلله م لوملله هنللوزم دنبللال جللواب هللای چمللار  للنن سللال  ییلله  

 -   نللدارم رو راجللب  زدن حللر  وللوان االن حللدای   شللیدا بللگن  حللر  مللوردش

بللام بللاورم نوییلله قاز اون ن کللردی  یللایو  مللن از چللرا کلله بگللی میتللونی ولللیق باشلله

 روز که همویدم اینقدر

 امللابللرام  ریبلله شللدم کلله حللر  دلتللو نگنللی حتللی دللل  ن ویخواسللت دیگلله ببینوللت  

 االن دوباره مین ابله ها اومدم

نویللدون  چللرا امللا هوللین کلله بللا ایللن هولله دلخللوری بللاز هلل  اومللده  ییلل   این للا     

لبللام ب لبخنللد کیللیده بیلله و بلله رانیلله   اینقللدر بللرام شللیرین بللود کلله مللا بللین دردم

      جللیو  نبیللید کلله کوسللن نللرم وللوی صللورو  هللرود میللاد و ب للد صللدای جیلل      

 امللا نبللردی حسللاب  آدم بخنللدی  کللی بلله نخنللدی مللن بلله اصللم  بخنللدی بایللدمق آره_

 بلا  کله  میبلن   نگلاه  شلیدا  بله  و میبلن   بلاز  سلختی  بله  رو چیلوام     ییلت  اوملدم  بازم

 خللوب حللال   شللیدا نخللواه ووضللی  ازم ه للم- ری نگللاه  میبنلله   دلخللو و نللاراحتی

اونقللدر لحللن  آروم و خسللته اس کلله باملل  مییلله شللیدا بلله سللوت بیللاد و    نیسللت
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- نرهتللی  سللرکار ه تلله یلله ایللن چللرا_   بگیللره کنللارم بیللینه و سللرم رو وللوی بوللل 

 میللارم و بلله بللاال رو سللرم   بیلل  چیلل  وللوی چیلل  امیرصللدرا و  یللام بللا نویخواسللت 

 چیللوای  وگیللن  نگللاه میبللن  و بولل  وللوی گلللوم باملل  مییلله صللدام بلللرزه        

 اون-   بگنللی حللر  باهللاش خللودم بمتللرهق نویللدون  - _ یللام هنللوز باهللام یمللره 

 از  رهتلی  وضلع  اون بلا  ولو  اینبله  ب لد  هل   امیرصلدرا  - شلد   چلی  رهلت   ملن  ویتی روز

 هیمبس ازش ه  ب دش ش  دو وا  بیرون زد خونه

خبری نداشت   یام ه  کله بلا ایلن خبلر کلم شلو  بلود هیملی نولی همویلد  ب دشل             

 که در به در دنبال یه خبر از

 خوبللله  االن_ دل دل میبلللن  املللا میخرسللل    امیرصلللدرا کللل  شلللمر رو گیلللت    

دوبللاره چیلل  میبنللدم وللا راحللت وللر  _ یللام یللا امیرصللدرا  میللبو  نگللاه  میبنلله  

 این للور کلله میبللنن سلل ی دوشللون هللر ی نللیق بمتللرن  آره- جللواب بللدم   _هللر دوق

 چنللد وللا کلله خللواهرمهللیق   ر داری  انتظللاری چلله - چللی  خللودم-   بللدن نیللون

 جدا کم که میرسه خبر ست حامله میبردم هبر  ی  ویت

 لوچلله و للل  هلل  محدرللهق گ تلله هلل  درو شللده و وای یللت رو بملل  نگ تلله کلله هللیچ   

 نرهتی  چرا که شد آویگون اش

 از کللله اون - شلللرای   اون ولللوی - قمیبلللن  ولخلللی ی خنلللده ولللک اون دورهولللیق

 خیلللی دختللر  نداشللت وللاریری هلل  میدونسللت اگللر امللاویدونلله  ن چیللگی شللرای وون

 کم اما خوبیه

خیلللی بمسللت قانگللار شللرای  رو در  نویبنلله هولله چیللگ بایللد اون للور کلله اون         

 میخواد  ی  بره قش  یلدا رو
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یادوه  نص ه شبی م بلورم کلرد بلرم مبسلای مروسییلو ببیلن   شلوا هلا کله  ریبله           

 نبودین ولی اگر  ریبه

بودین ه  هریلی نویبلرد چلون بایلد حلر  خودشلو بله کرسلی بنیلونه  ملن  م بلور            

 شدم واسه اینبه از دل  در

بیارم برم و براش یله کلادو بخلرم و خمصله یبلول کلرد شلرای   رو بلرای رهلتن بله           

  یاملله  للی  -   بللراش زده لللک دللل  نیللاوردی  چللرا رو آلوللا - دورهوللی نداشللت   

 بیلاد   بگلی   یلام  بله  مییله  - گلردونت  ولا ملا راحلت باشلی  ق       می خلرده  یه گ ت  یام 

 دخالللت مللن  درار دللل  از خللودو   شللدی دلخللوری  باملل  خللودم چلله  مللن بلله -

 گوشلیوو  اصلم  - قنویلدون  - میبنله   یبلول  این لا  بیلاد  بگل   اگلر  نظلرم  بله  -   نویبن 

میخلواد چملار ولا هحل       هلوی    این لا  بیلان  شلام  واسله  بگل   و بلگن   زنل   بم  بده

و       بیلا ق ملواهق   باهلام   خل   املا  بلده  هحل   ولا  چملار  از بییلتر  موبنله  - بده بمل    

گوشیوو بله  دسلت   میلده   نگلران  و دو بله  شلک  گوشلی  رو ولوی  دسلتام  میگیلرم  و بله  

بللویی کلله وللوی گوشللام بلله صللدا در میللاد و ووللاس وصلل    یللام زنلل  میللگن   بللا هللر

 نگللاه  و مییللینه روم بلله نوییلله  لل  روی دللل  سللنگین وللر مییلله  شللیدا منتظللر رو 

   مییلله وصلل  ووللاس یللام برنویللداره وللا اینبلله درسللت یبلل  ی للع شللدن     میبنلله

صللدایی ازش نوییللنوم و   یللام  بابللا_   میبللن  صللداش امللا میلللرزه صللدام بللله _

 ونملا  نویتلون   دیگله  میلدون    هقل بو  صدام واضل   ولر  مییله   ملن  هیملی  نولی مو    

 دسللت از رو اونللا نویخللوام و نوونللده بللرام کسللی  یللام و شللیدا ب للگ دیگللهسللر کللن   

 : میدم ادامه بلرزه صدام مییه بام  که بوضی هوون با  س بدم

_یادولله وللو شللیدا ب للد مقللد هرجللا میللرهتین مللن هوراهتللون بللودم  یادولله وللوی هللر   

 جو ی که میرهتین میخندیدی و
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جللواب مللن  میگ تللی یبلل  مروسللی بملله دار شللدین  یادولله میگ تللی نبللام دخترملله  

 یملر  دخترشلون  بلا  باباهلا  مگله ق بلودی   بابلام  یادوله _ بازم سبووه و ملن  ادامله  میلدم   

 بوضلل  مثلل  ووللوم یلله ه تلله ی گذشللته مییللبنه و بللا گریلله اداملله میللدم   میبللنن 

صللدای       نللداره هیمبسللو یتللهو خیلللی نبللام این للا  بیللای مییلله نبللام  بابللای_

سیللوار اوللا  رو  للر کللرده و وللاریبی هلل  کلل  کلل  داره روشللنایی روز رو از بللین        

شیدا ب د اینبله  وواسل   بلا   یلام  بلدون  حرهلی  از طلر    یلام  ی لع  شلد  بله  زور  میبره  

سللردرد و کرختللی بللدن  کلل  بیلله و ب للد اینبلله از  منللو بلله حوللوم هرسللتاد وللا کوللی از

 میللوول و نیللوند آرایلل  حوللوم اومللدم مثلل  یلله مللادر منللو روی صللندلی جلللوی میللگ

 . .. اون نه میگدم حرهی من نه   شد موهام کردن خیک

چیللگی نگ للت  و شللیدا انگللار بمتللر از هرکسللی ایللن سللبوم رو در  کللرد  انگللار از   

 سواالی ووی ذهن  دست

کییده بلود و هقل  میخواسلت آرومل  کنله  خیلک کلردن موهلام رو کله وولوم           کلرد  

 خلانوم  دسلتای  بلا  شلدن  باهتله  بلرای  دلتنگلی  کله  موهلایی  میوول بلاهتن موهلام شلد     

 . میگد هریاد رو جون

وک وک سللول هلای بلدن  از دلتنگلی بلرای اون خونله و حلو  و وخلت زیلر درخلت           

 ووم و میسوخت اما من

دیگلله چیللگی وللوی اون خونلله نداشللت   مللن زنللدگی شللیرین نبللام رو اون للا جللا        

 . برنویگیت  گذاشت  و هیمویت به اون خونه

درسللت ویتللی کلله شللیدا موهللای باهتلله شللده امللو روی شللونه ام انللداخت صللدای زنلل  

 نگاه شیدا بهخونه بلند شد  
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کللردم و چمللره ی مت  لل  اون هلل  باملل  شللد از اوللا  بیللرون بللری  و در رو بللاز      

نگللاه  بلله مللرد  یللت در بللود کلله بللا بللاز شللدن در خلل  شللد و آلوللا رو روی  کللردمق

  اهللام کنللار از و کیللید کووللاهی جیلل  هوییلله زمللین گذاشللت  آلوللا بللا دیللدن مللا مثلل 

      سللرخ  چیللوای بللهنگللاه  ی لل  بللود بلله  یللام     رهللت شللیدا سللوت بلله و دوییللد

 نبللا_ ممربللونی نگللاه  میبنلله     لبخنللد بللا آورد بللاال رو دسللت  وللوی مقللوایی  اکللت

نویللدون  چ للور وارد خونلله مییلله  قاره د دوسللت مبگیبللی ذرم هنللوزم بابللا ِم

 میام خودم به ویتی هق  من  میده شیدا دست به رو  اکت ِکی دون  نوی 

کلله وللوی بوللل  هیللرده مییلل  و اشللبام راه خودشللونو  یللدا میبللنن و  یللام بللدون     

 حرهی روی موهام دست میبیه

هوون لور  کله  روی موهلام  دسلت  میبیله  و هلین  هلین  میبلن   و  و میذاره گریله کلن     

جللواب اونلل   _هنللوز ازم دلخللوری  دللل  گللرم مییلله بلله داشللتن خللانواده کللوچیب   

سلر  بلاال  میلارم  و بلا  ذو  و چیلوای  خلیس   _نله ق آروم املا  محبل   بله  گوشل   میرسله   

 میللاره بیللرون بوللل  نگللاه  میبللن  کلله دسللته ایللی از چتللری هللامو میبیلله و منللو از

نگلاه  خیسل   بامل   مییله  کوللی  _بله  خونلت  ویللنه امق   میبنله  وبویل   رو اش جولله  و

 مللن جللای شللیدا   بللدهباری بموللون کننللده یللانع و اساسللی ووضللی  یلله_ کووللاه بیللاد  

 یللام نگللاه  بللین مللن و    نللیس ویللت  االن منتمللا_باشلله  یللام جللان     میللده جللواب

 شللیدا میگللرده و ناراضللی بلله سللوت مبلل  میللره  آلوللا بللا لللوس بللازی نگللاه    میبنلله و

 جیل   دیلدن   بلا  و میلرم  سلوت   بله میخنده سرش رو ولوی  گلردن  شلیدا  یلای   میبنله   

بییلتر  خللودش رو بلله شلیدا  میمسللبونه و میخنللده بلله زور  و میبیلله هی للان از بلنلدی 

 از بو  شیدا جداش میبن  و به خودم میمسبون   
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ریلله هللام از م للر موهللاش  للر مییلله  از م للر موهللاش و حللس حضللور شللیدا و   یللام 

 ب د یک ه ته که خیلی بد

 گذشت بلاالخره احسلاس زنلدگی میبلن  و بلاز هل  بلین موهلای آلولا ن لس میبیل              

 منللو  یللام صللدای کللن  گریلله اراده بللی و دوبللاره اینبلله ویبلل  و داشتویللون کلل  چقللدر

شللام کلله داریلل   یللا بللاز میخللوای  یتللگا بللدی بموللون  از االن  حللاال -   میللاره خللدم بلله

 رگلله وللوی هنللوز کلله لبخنللدی بللا و سللختی بلله ای بیللرون نویخللورم آ     بگلل  مللن  للذ

 نگللاه  رنلل  قنللدارم چیللگی یخمللال وللوی آخلله-   میبللن  نگللاه  خ التلله از هللایی

_ لس  ولوی  ایلن  یله  ه تله چلی      میتو له  بمل   ممربلونی  نمنلدان  لحن با و مییه مو 

 جللو وللا میللاد وسلل  شللیدا کوهللت کللردی  ییللاهتو دیللدی  گللودی زیللر چیللاوو دیللدی 

 . ..  یام-   کنه آروم رو

 سللوت از اشللاراوی چلله بللا نویللدون نگللاه  یللام بللا هوللون خیلل  بلله سللوت شللیدا میللره  

 سرش که مییه مواجه شیدا

 ملن - رو  ایین مینلدازه و بلا هولون حلال از روی مبل   لا مییله و بله سلوت در میلره            

 هقلل  و نویبنلله نگللاه  قبللدم وکللاروو کللن صللبر -   بخللرم شللام واسلله چیللگی یلله میللرم

 !خانوم نبام دارم رو هوبرگر بسته چندوا  ول_   میده جواب

 بله  ونیلی  وحول   حتلی  ملن   و بلود  نیلده  وولوم  طمیل   خبلر  ولن   هنوزچیگی نگ ت   

  ذا مورد در بح  کوچیبی

میگ شلام  سلاده  ملون  بلا  هوبرگلر  و سلی   زمینلی  سلر   شلده  و بلرش   رو ه  نداشت   

بله   لذا  نلدارم  املا  زیلر  ه لوم  چیل    لره   های گوجه و خیارشور چیلده  مییله   میللی 

هللای جللدی  یللام مللین یلله دختللر بملله ی حللر  گللوش کللن  للذام رو میخللورم و در 
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جواب ومدید  یام برای اینبله  هلردا  سلرکارم  باشل   بله  اجبلار  جلواب  مثبلت  میلد م و بلا  

 رهتنیون دوباره ونما میی  .

مسللوا  میللگن  و خللودم رو بلله  وخللت میرسللون  و سلل ی میبللن  بللا یللاد داشللتن یلله   

 خانواده ی کوچیک که براشون

 هرشلل  هللای ب و*سکللا بللا ه تلله یلله ایللن وللوی کلله خللوابیمملل  ام آروم بخللواب   

اینللا رو  وای للا_ رسللولی سللرش رو از وللوی طللرح  بلنللد میبنلله        شللد زهللر بملل 

موهللای بیللرون اومللده رو زیللر مقن لله  وللوی یلله ه تلله مرخصللی طراحللی کللردین    

    میبنلله نگللاه  لبخنللد بللا هوتللی هرسللتام و سللرم رو بلله نیللونه ی آره وبللون میللدم  

 طلر   کسلالتت  بخلاطر  اسلتراحت  ه تله  یله  ایلن  ولوی   بلودن  شلوا  مث  هوه کاش ای-

 !کردی کام  ه  رو ها

نویدون  کی ایلن یلک ه تله نبلود منلو بله اسل  مرخصلی بلرای کسلالت ووجیله کلرده             

 اما راضی  که ماجرا این ور

 بللرای هلل  طللر  یلله- قمالیلله وای للا- قمیرهللت سللر حوصللل  آخلله- جوللع شللده   

هوتللی بللا    سللت صلل حه آخللرین  نیسللت وبویلل  هنللوز ولللی  زدم بمللاره نواییللگاه

اشللتیا  صلل حه هللای رو ور  میگنلله و بلله طللر  مللد نظللرم نگللاه میبللنن و رسللولی  

 - هوتللی هلل  حللر  هوبللارش رو واییللد میبنلله        مالیلله وای للا- و رهللی میبنلله  

 وبویلل  زیبللایی  باشلله داشللته گیرایللی چنللین خللام طللر  یلله کلله میللاد  للی  کلل ق آره

 ایللده طللر  ایللن وبویلل  بللرای - رسللولی اداملله میللده     باشلله م رکلله بایللد اش شللده

 سلل ی -   نداشللت  جگ یللاو  بلله کللردن هبللر بللرای هرصللتیق هنللوز نلله- داریللن  ایللی

 ممنلدس  بله  کله  برسلونین  ایلی  مرحلله  بله  رو هلا  طلر   ایلن  ی هوله  ه ته آخر وا نینک
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 هللای طللر  نوونلله از یبللی منللوان بللهاگللر اییللون واییللد کللرد   وللا بللدی  نیللون زنللد

یللگ مموللی نبللود قاو ایللا چ - شللد  چللی زمسللتون نواییللگاه -   کنللی  کللار روش بمللاره

 ایللن وللا  کللارای هلل  مللاار شللد  وللوی هوللین ه تلله ایللی کلله نبللودین نواییللگاه برگللذ

 ووجلله مللورد داشللتی  انتظللار کلله چیللگی اون از بییللتر او ایللاهصلللوون رو هرسللتادی   

 مللن - قخوبلله اینبلله-   رهللت هللروش برنللاموون از بییللتر کللارامون و گرهللت یللرار

م و از نگدیللک شللاهد کللارای نگللارین بللودم  نگللارین هلل  مثلل   بللود نواییللگاه مسللئول

   روما کارای هص

هرسللتاده بللود و ایللن ی نللی اونللام ووللوم وورکگشللون روی نواییللگاه بمللاره سللت        

 نیست چیگی صادرام یرارداد 

 بلله رسللولی گ تللین  زنللد ممنللدس بلله - کلله نگللارین بخللواد بلله مللا وقللدیو  کنلله    

 اوللا  ول للن صللدای بللا      دیللروز  آره-   مدیلله وبللون سللر و میللره میللگش سللوت

 سللمم-  _…                       بللله _   میللده جللواب ول للن بلله و همیبنلل ی للع رو حللره 

 اون جللگ هنللوز ی نللیق نلله راسللت -  _…                        ب رماییللدق زنللد ممنللدس

حللین   _…                  نللگدی  ایللی دیگلله طللر  هنللوز دادم نیللونتون کلله هللایی طللر 

 وللا چنلد  زنلد  جنلاب صلحبت  نگلاهی  بله  ملن  و هوتلی  مینلدازه  _آهللا  ولازه  یلادم  اوملد   

 اولیلله سللت   طللر  بییللتر  نیسللت کاملل  امللا  داریلل  نواییللگاه بللرای جدیللد طللر 

ول للن رو ی للع میبنلله و بلله سللوت مللا برمیگللرده  قاالنق چیلل -                           …_

 طلر   گ لت ق بلود  زنلد  ممنلدس  - شلد   چلی -  هوتی بلا  کن=جبلاوی  نگلاه   میبنله   

 کلله بللود چنللدوایی هوللون  کلله نللداری  طللر هوتللی     ببللری  براشللون رو جدیللد هللای

 بللودن مصللبی کللردم احسللاس راسللت  - نیللون دادیلل     بمیللون نواییللگاه یبلل 

 میخللوای چیللوق شللد بللدور کلله االن-   کللن  بللدور رو اوضللاع نخواسللت  هوللین واسلله 
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 هللای طللر _   کللرد نگللاه مللن بلله و خارونللد رو اش شللقیقه رسللولی ببللری   بللراش

ر  طلل - شللوکه وللوی جللام وبللونی میخللورم و نابللاور نگللاه  میبللن      مللددیان خللانوم

 رو هبللرش اصللم-   مللددیان خللانوم میبللن  خللواه - هللای مللن  اصللم امبللان نللدارهق

 مددیان  چرا-   میاد جلو هوتی   نبنین ه 

آب دهللن  رو یللورم میللدم و بللا ن للس مویقللی سلل ی میبللن  زیللر نگللاه خیللره ی هللر 

 دو بدون اینبه چیگی رو لو

 . بدم خودم رو کنترل کن 

 ایلن  نلداره  امبلان   میلدون   رو اییلون  نظلر  و سللیقه کلار کلردم     اییلون  بلا  یلبم  من -

 و کنن یبول رو ها طر 

 مللورد واییدشللون باشلله  مللن حتللی خللودم ایللن طللر  هللا رو بللرای دسللت گرمللی زدم   

 هوتی به سوت  میاد و دست روی شونه ام میذاره .

یلون نباشله   یبول ملورد  کله  بلری   طلر   چنلدوا  بلا   هیملی  از بله  کلاچی ق جلان  مددیان -

 بمتره وا اینبه کم بدون

کمهلله  قمللددیان خللانوم-   میبنلله خللواه  صللداش بللا رسللولی      آخلله- طللر  بللری   

- نگاهیللون میبللن  و شللرای  کللار ویوللی ای للاب میبنلله کلله کللار از ایللن بللدور نبللن   

 دختلللر مرسلللی-   ه  و*سلللمی رو ام گونللله و میبنللله بولللل  ذو  بلللا هوتلللی قباشللله

و بللا ذو  بلله سللوت میللگم میللره و وختلله ی کللارم و نوونلله طللر  هللا  ن دادی  ن للاوووق

 بللا رسللولی ببللرم  یللراره مللن مگلله مللن - _ببیللن  چلله میبنللیق رو بلله دسللت  میللده  

 خللانوم و مللن بخللوان ووضللیحی اگللر  شواسللت طللر   دیگلله آره-   میبنلله واییللد م للله
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 بللرو- هوتللی وقریبللا بلله سللوت در هللول  میللده      بللدی  جللوابی نویتللونی  کلله هوتللی

 . حساسن زمان روی چقدر زند ممندس که میدونیق دیگه

شللوکه از ایللن مولل  ان للام شللده نگاهیللون میبللن   حتللی وصللور رو در رو شللدن      

 باهاش بام  مییه ض  

نگللاه میللبو  و موشللباهانه ی  رو وللوی وللک وللک سلللول هللای بللدن  حللس کللن      

 رنلل  مللددیان  شللده چیللگی- هوتللی و رسللولی باملل  مییلله کوللی بلله خللودم بیللام  

 ولا   آهلا  -   دارم ضل    کسلالت   هولون  بخلاطر  هنلوز  آخله ق چیلگه      نله  هلا   - ق ریده

 کیللک و نسللباهه شللیر یلله مللیگ ( چیآبللدار) رحیوللی آیللا بلله مللن  بیللای و بللری وللو

 اهللای بللی رملل  ام رو حرکللت میللدم و از اوللا  بیللرون       دختللر بللرو  بیللاره واسللت

 با اما میبن   ا اون و  ا این اوای  در جلویمیرم  

دیللدن هوتللی و رسللولی کلله نگللاه  میبللردن ضللربه ایللی بللا دسللتای بللی جللون  بلله در  

 زدم و با صدای” ب رمایید “

 جدی اش وه مونده ی جون  ه  از ون  ه  از ون  بیرون میره  

آروم و با بلی جلونی در اولا  رو بلاز میبلن  و هقل  آرزو میبلن  بتلون  جللوش طایلت           

 بیارم  با یدم های سست

   دستیلله جلللوی هللای کا للذ بلله حواسلل  و نیسللته میللگش  یللتوارد اوللا  مییلل   

آب دهللن  رو یللورم میللدم و بلله سللختی سللمم خ لله ام رو از گلللو بیللرون می رسللت  

حرکللت ایسللتاد و ب للد چنللد رانیلله نگللاه ویللگش بلله سللرمت   خودکللار وللوی دسللت  از

 سللمم- قسللمم     س- بللاال میللاد   درو  نبللود اگللر بگلل  وللن  از طللرز نگللاه  لرزیللد  
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 االنق مللددیان خللانوم-      مللن  امللا-   ب للد بللرای باشلله کللاروون  نللدارم ویللت االنق

 . ندارم خالی ویت  کنی  بررسی رو طر  و داد یه ها طرا  با ی میخوا

دیگلله چ للوری بایللد مییبسللت   اصللم مللن ایللن مللرد رو بلله روم رو مییللناخت   نلله   

 لحنقاین نگاه ویگ و سرد  

 بللدون رو آینللدم روزی یلله کلله ن للوذی یابلل   یللر مللرد ایللنخیللک و بللدون ان  للا   

   کن  وصور نویتونست  اون

 مقللابل  در چقللدر میدونسللتق میدونسللت اون و هولله بللرام  ریبلله بللودن       هولله 

 رو هلا  طلر    زنلد  آیلای  میلدون   -   باشل    محبل  بایلد  ه لم   نبلود  ویلت   املا ق ض ی  

 نبللود یللرار مگلله_   میبنلله نگللاه  اخلل  بللا و میللذاره  للایین رو خودکللار   آوردم مللن

   بیللارم خللودم بمتللره گ للت رسللولی آیللایق مللنن هللای طللر  اینللا - بیللاره  رسللولی

سلل ی میبنلله آروم باشلله و محبلل  دسللتی بلله رییلل  میبیلله  مصللبیه قشللاید اون 

 وظاهر کنه که امیرصدرای

 بللود ح لل  از رو حرکلاو   وللک ولک  کلله ام نبلام  هوللون هنلوز  مللن املا یلدی  نیسللت   

 اشاره صندلی به دست  با 

در حلالی  کله  سل ی  میبلن   محبل   باشل   بله  سلوت  صلندلی  میلرم   قب رماییلد _ میبنه  

 دسللت  بلله رو وختلله حرهللی بللدون و مییللین   دسللت  رو بلله سللوت  دراز میبنلله و

 اولای   سلبوم بلا  دیلت  میلوول  بررسلی  طلر   هلا  مییله    میدم و منتظلر ملی ملون      

کله  از دیلوار  شییله  ایلی  وسل    بام  مییه صلدای  گلوش  نلواز  شلر  شلر  آب از آبنولا 

 اوای  سرازیره بییتر به گوش برسه  با مه ی دور آبنوا که با گ  های
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رونللده ی طبی للی کللار شللده حللس وللازگی رو بلله اوللا  میللده  بللا صللدای ور  خللوردن  

 کا ذ ها نگاه  رو به سوت

چنلد   امیرصدرا میمرخلون  و متوجله مییل  کله طلر  زیلر دسلت  رو ملو  کلرده           

دییقلله ایللی وللوی هوللون سللبوم میگللذره وللا اینبلله امیللر صللدرا طللر  هللا رو جوللع 

 ولوی  صلداش  کنله  بمل   نگلاهی  اینبله  بلدون  هلا  کا لذ  کلردن  میبنه و در حلال  مرول  

نی کلله مللن مییناسلل  یبللول یلله طللرا  بللا چنللین طللر  هللای  نگللاری از_ اوللا  میخیملله  

بلا  دهلن  بلاز  بله  ایلن  ر  گلویی  اش نگلاه  میبلن   کله  ادامله    ی   ا اهتاده ایی ب یده  

حلره   رو ی لع  میبنله        ملن  املا - _ایلن   سلرهت  کلاری  رو  لای  چلی  بلذارم   میده  

  

نگلارین جلگو سله طلرا       ولوی  هلایی  طلر   چنلین  بلا  چ لور  نویلدون    ملددیان  خان  -

 اینو هق  امابرور بودین  

 کلار  میلوول  االن کله  اولایی  اون ولوی  جلاوون  هلایی  طلر   چنلین  بلا میدون  کله این لا    

 . نیست هستین

مبمللوم نگللاه  میبللن   بللاورم نوییلله کلله وللا ایللن حللد از وصللوراو  هاصللله گرهتلله و 

 اون بدون اینبه امون بم 

 : بده ادامه میده

_درسته ُم رهتون مدیر مامل  شلرکته املا چیلگی کله بودنتلون بله منلوان طلرا  ولوی           

 این شرکت رو وضوین

کا للذ هللا رو بلله سللوت  میگیللره و    م للر  نلله و  للاروی نللهمیبنلله کارهللای شواسللت  

_متاسلل انه هللیچ کللدوم از طللر  هللای شللوا حتللی ارزش ریسللک بللرای  اداملله میللده  
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 خللام طللر  روی از کلله دونلله یلله ب للگنللدارن   نوونلله ی کارهللای نواییللگاه بمللار رو

دسللتام جلللو میللرن و کا للذ هللا رو ازش میگیللرم    گرهللت بللراش وصللویوی نوییلله

 بله  رو ملرد  ِد سلر  ایچیلو   هیمی برای گ لتن  نلدارم  و هقل   دلل   هضلایی  میخلواد  کله 

زیلر  لل   و گنل   چیلگی  شلبیه ” بلا  اجلازه   قنبنله  ولر  سلخت  برام رو کییدن ن س روم

صللداش وللوی  “زمگملله میبللن  و از  یللت میللگ  للا مییلل  و بلله سللوت در میللرم کلله بللا 

چرخیلدن  بله  سلوت   بله  انلدازه  ی  ملددیان   خلانوم _ چند یلدمی  در متویل   مییل    

ویتلی  بله  سلوت   بلر  میرگلردم  از  یلت  میلگش   لا   جون کنلدن  سلخته  املا  م بلورم ق

 ازمییه و هیب  چمارشونه اش بییتر خودنوایی میبنه  

میللگش هاصللله میگیللره و یبللی از دسللتاش رو وللوی جیلل  شلللوارش هللرو میبللره و      

 خیره بم  چند یدمی نگدیک

 . مییه

 از ییبل  منلوان  بله  طرحتلون  اگلر ق میلدین  ارا له  رو کامل   طلر   یله _وا سه روز دیگله   

 نواییگاه های طر 

 (1roman,ir) ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت  

بماره از طر  وی  طلرا  هلا یبلول شلد کله هلیچ قاگلر نله بایلد بمتلون بگل  ولوی ایلن              

 در بله  دسلت  بلا  و   باشلین  دیگله  کلار  یله  دنبلال وجلود  نلداره    شرکت جایی برای شلوا 

مگلله میتللون  بوللون   نلله دلیلل  مونللدن دارم و نلله    بریللد میتونیللد_   میبنلله اشللاره

 برمیگلردم  اولا   بله  چ لور  نویلدون  ووان رهتن  نویلدون   چ لور  از اولا   بیلرون میلام    

 خللودم بلله ویتللی میللدون  هقلل    مییلله ووللوم کللاری سللامت چ للور نویللدون  حتللی و

 جولللمم  خونللله سلللق  بللله شلللده ملللی  نگلللاه  و کیلللیدم دراز کانا للله روی میلللام

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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  للی  للههاج مولل  بلله وللازه مللن و میخیملله سللرم وللوی بللار هللگارمین بللرای امیرصللدرا

 . میبرم

درد  للرور شبسللته ام بلله درد احسللاس للله شللده ام اضللاهه شللده  چیللگی مثلل  آوللی   

 درون  ش له میبیه و هق 

بلله اوللای  میللرم و وسللایله رو بلله سللالن  میخللواد  للرور شبسللته شللده ام رو بنللد بگنلله  

 مب  به و مییین  سالن ک  نسباهه شیر بگر  ما  یه با ومیارم  

سل ید  یلت سلرم    وبیله میلدم و میلوول مییل   هیملی نولی مو  و وولوم احساسلام         

 ضد و نقیض  به دست  وگری 

 و میبیلل  جیلل   میللگن  هلل گریلله میبللن    مییلله و ووللوم حرهللام رو طللر  میللگن     

 چملار  ایلن  مثل   مثل   وولوم  ایلن  سلالما            میبیله  صل حه  روی حلالوو  ِم وولا  دست 

و از داشللتن آ للوش خودملل کلله سللالی چمللار مثلل       کللردم دوری هولله از کلله سللال

مثلل        خواسللت رو  للدرم حوایللت دللل  کلله سللالمایی مثلل  مللادرم محللروم کللردم     

ایللن سللالمایی کلله کینلله م بللورم کللرد مگیللگ دردونلله بللودن واسلله آیللاجون رو بلله 

 هراموشی بسخارم     

مثل  ووللوم بوضلی کلله نذاشلت حتللی واسله آخللرین بلار بللرای دیلدن چمللره       ی خللانوم 

 جون یب  خاکسخاری برم     

دسللت        باشلل  داشللته سللامان کنللار نویتونسللت  کلله احساسللی ووللومخلل  کیللیدم  

حرکللت میبنلله و مللن هلل  زدم بللرای حسللی کلله وللازه جوونلله زده بللود امللا یبلل  اینبلله 

 . .. ُمرد بم  دلخوش بی 
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 میتونسللت  و بللود شللده وللر سللبک بوضلل چیللوام میسللوخت امللا حللال بمتللری داشللت   

    به سامتببی ن س راحت

روی دیللوار کلله سلله و نللی  نیولله شلل  رو نیللون میللده نگللاه میبللن  و دسللتی بلله         

طللر  نیولله کللاره و خللام امللروزم رو از نظللر میگللذرون   چیللوای دردنللاک  میبیلل    

 حتللیونمللا آروملل  کللرده   نلله گریلله انگللارکلله وقریبللا وللا ۹۰درصللد وبویلل  شللده   

 خلودم رو بله وخلت برسلون  و بلدون هبلر       میتلون   هقل   کله  اونقلدر   گرهتله  رو انرژی 

سلله روز هللر ِ م داده شللده ووسلل  امیرصللدرا    بخللواب  هقلل  چیللگی بلله کللردن

 و خونله  ولوی   نخلواب   بام  شد  لرورم اونقلدر جوللون بلده کله سله شل  رو درسلت        

   باشلله طللر  روی هقلل  وورکللگم اطللراه  بلله ووجلله بللدون و وی لله بللدون شللرکت

مینب  رو کوی جلا  بله  جلا  میبلن  و سلامت گوشلی  کله یلازده و ربلع رو نیلون میلده         

 رسللولیبمتللرین هرصللته  از  یللت میللگم بیللرون میللام   بملل  یللادآوری میبنلله کلله  

 امللا  نوییلله جللدا مللانیتور ی اونقللدر سللرش گللرم کارشلله کلله حتللی نگللاه  از صلل حه

 . دهش چی میخرسه ابرو ی اشاره با و میندازه بم  نگاهی هوتی

سری به نیلونه ی هیملی وبلون میلدم کله بامل  مییله بله کلارش برگلرده  وختله ام            

 رو از روی میگم برمیدارم

 و از اوا  بیرون میرم  

 یللت در اوللا  امیرصللدرا چنللد لحظلله مللی ایسللت  و ن للس مویقللی میبیلل  و سلل ی     

 میبن  خاطرام سه روز  ی 

که ووی این اولا  بلودم رو بله یلاد نیلارم و بلا       وقله ایلی بله در خلاطرام رو م بلور بله       

صلدای  امیلر  صلدرا  بلا  هولون  لحلن  جلدی  هوییلگی  ب رماییلد  رو  مق  نیینی میبلن ق 
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 مویلل  دیگلله ایللی در اوللا  رو بللاز میبللن ق بلله نیللونه اذن ورود ادا میبنلله و بللا ن للس

بایللد بملل  نیللون میللدادم زنللدگی مللن هلل  مثلل  خللودش باملل  شللده ووییللر کللن  

 اوللا  وللوی  یلام  حضللوربرداشللت  و وارد اوللا  شلدم     آروم املا  بلله سلخت ی محبلل  یلدم 

امیرصللدرا  قسللمم-   داشللت  آخللرین چیللگی بللود کلله وللوی اون شللرای  انتظللارش رو

 هوییلله مثلل   یللام امللامثلل  ووللوم ایللن مللدم جللدی و خیللک زیللر للل  سللمم میبنلله  

 چلله بللانو  اشللو احللوال و حللالق مللددیان ممنللدس خللانومق بلله بلله -   میبنلله شللروع

برنللد بللودی  شللاید یلله سللری بلله مللا  دین  ای کللاش مللا هلل  صللاح کللر منللور م لل  

 جللدی و میمرخللون  امیرصللدرا سللوت بلله رو نگللاه  و میللگن  لبخنللد هلل  میللگدین  

 ووللوم بللودین داده بملل  سللبگ مقیلل  وللوی کللار بللرای کلله روزی سلله مملللت_   مللیگ 

بللدون اینبلله منتظللر مبللس ال ولللی از طللره  باشلل  طللر  هللا رو روی میللگ    شللده

 طلرا   ولی   بلا  میتلونین _گ ته بلودین  یله  طلر   املا  ملن  سله  ولا  آملاده  کلردم    میذارم  

 . .. اجازه با  کنین بررسی  ها

 سللوت بلله دو هللر مت  لل  نگللاه کلله میبیللن بلله سللوت در میللرم و مقلل  گللرد میبللن   

 ادامه امیرصدرا به رو و منه

ه ی اوللل  وللوی ایللن و ربلل_زیللر طللر  هللا یلله نوونلله کللار دیگلله هلل  هسللت   میللدم  

ایللی بللرای یللانع شللدنتون باشلله کلله رابللت کنلله  کللاهی مللدر  امیللدوارمزمینلله سللت  

و بلدون  اینبله  منتظلر   چ ور طرا  برولر  نگلارین  بلودم   منتظلر  نظلر  نملاییتون  هسلت  ق

 بلله بمتللری احسللاس بللامبللس ال ولللی از جانلل  هیمبللدوم باشلل  اوللا  بیللرون اومللدم  

خللودم میللرم و  یللت میللگم مییللین   دل و روحلل  وللوی اون اوللا  جللا مونللده و    اوللا

 میبیلله طللول انتظللارمال ولل  مللرد وللوی اوللا  ام   مللن هقلل  منتظللر همویللدن مبللس 

 در کلله مییلل  رهللتن ی آمللاده مللن و مییلله ووللوم شللرکت کللاری سللامت کلله انقللدر 
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 وارد دسللت  ویولل کیلل  و انللداختت دسللت روی کلله کتللی بللا  یللام   مییلله بللاز اوللا 

 ی آمللاده- مت  لل  نگللاه  میبللن    ایللی  آمللاده شللد  ووللوم کللارم-   مییلله اوللا 

 نلله مللا- بللری   جللایی یللراره مگلله-   منتظللره شللیدا  اشللوق دیگلله رهللتن آمللاده - چللی 

 دختللر یللهق دیگلله  اشللوق ملله-      امللا-   مللا ی خونلله بیللارین ویللری  یللراره جناب للالیق

نگلاه  مت  لب  ادامله داره کله بلا گ لتن     ” بلدو   نویگنله  حلر   ابلاش ب حلر   روی خوب

بلودن  نویخلواد       آهرین دختلر بابلا   “بله سلوت  میلاد و کلی   رو برمیلداره  دلل  ونملا       

 خونله  سلوت  بله   یلام  و میلام  بیلرون  شلرکت  از هولراه   بییلتر  مقاوملت  بدون  س 

 نگلاه   بله  رد شلدن  درختلاس  کله  صلدای   یلام  منلو  بله  خلودم  میلاره      میبنله  حرکت

- نللد شلل  بخللاطر اون طللر  هللا نخوابیللدی کلله زیللر چیللام این للور گللود شللده   چ_

 اون -   خواسللت خللودشق نلله - بابللا  دختللر بخوابللونی رو اش َکلل  خواسللتی - چللی 

 شللرکت  وارد منللو وللو اینبلله منللت خواسللت - قوللا سلله نلله خواسللت ازم طللر  یلله

 گ ت  بمت بدی چیگ -   دارمبر خودم و خودم سر از رو کردی

 یلله بخللاطر شللرکت  کللاری ی سللابقه نویخواسللت  بللود شللرکت  کللار نگللرانق نلله -

 . بیه دار خدشه بازی  اروی

 هلل  میبللردم کللار نگللارین ویتللی - بخللاطر هوللین وللوی سلله روز سلله وللا طللر  زدی -

 میخلوای -   نبلود  بلارم  اوللین   کلن   کلار  این لور  کله  شلدم  م بلور  شلرای   ب ضلی  ووی

 آروم و میخنللده بلنللد قآره کللن هبللر وللو- ر  ببیللی خللانوم مللددیان  بلله رو مماروللت

آروم و  _کللار خللوبی میبنللی دختللرم قالزم بللود        میبیلله رو موهللام از ایللی دسللته

 چللی ال وللل  مبللسبللی جللون لبخنللد میللگن  و موهللام رو زیللر مقت لله می رسللت    -

ه اونلا میرسلیدم بلرای هولین     بل  بایلد  کله  اوملد   لی   بلرام  کلاری  ملن   نویدون  - بود 

نگللاه  بللاز هلل  بلله مبللور  ال وللل  رو ببیللن    نتونسللت  وللا آخللر بوللون  کلله مبللس  
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   بللوده چللی آخللرم طللر  نویدونلله  یللام  للسدرختللای بیللرون از ماشللین برمیگللرده  

وللوی خونلله او للا  خاصللی نیوهتللاد جللگ اینبلله  یللام بخللاطر رنلل  روی زردم اونقللدر 

خللوردم داد کلله داشللت  بللاال میللاوردم  شللیدا هلل  بللا انللواع و   جیگللر کبللاب کللرد و بلله

ایسام آبویوه ها هلر چنلد دییقله ازم  لذیرایی میبلرد        آخلر  شل   بلود  کله  بلر  خلم   

 وووم اصرار های  یام و شیدا برای موندن از  یام خواست  منو به خونه

 و روزهللا ی هیللرده کللار و یخسللتگ بخللاطر خونلله بلله رسللیدن ب للد شلل برگردونلله  

 ش  های یب  خیلی زود و

اونقلدر  خسلته  ام کله  صلب   خلواب  ملی  ملون   و بلا  چنلد  سلامت   موی  به خواب رهت   

 رسللیدن  دیللر راجلل  کسللی شللرکت وللاخیر خللودم رو بلله شللرکت میرسللون   وللوی

وارد اوللای  مییلل  و بللا  چیللگی نویگلله و یلله جللوری انگللار هولله از یبلل  ووجیلله شللدن  

 سمم بله  رسلولی  و هوتلی  بله  سلو ت میلگم میلرم کله هوتلی منلو مخاطل  یلرار میلده          

 من چیللگی- _مللددیان قآیللای زنللد سللخردن کلله هللر ویللت اومللدی بللری اواییللون  

 !نویدون - شده 

 روی کی وللوصللبحونه نخللورده بللودم و هوللین باملل  مییللد وللا احسللاس ضلل   کللن     

 اوا  سوت به و میذارم میگ

امیر صلدرا میلر  م  اسلترس و ضل   بامل  مییله دسلت  اهلام بله للرز بیوهتله  سل ی           

 میبن  آروم باش  و ب د از

 یلت   یه ن س موی  وقله ایلی بله در میلگن  و بلا صلدای اجلازه اش وارد اولا  مییل            

به من کنلار   ن لره  ی سراسلری  اولای   بلا  ژسلت  خاصلی  ایسلتاده  آروم سلمم  میبلن   

مللون   آروم بلله سللوت  برمیگللرده و بللا هوللون ژسللت  چنللد رانیلله  و منتظللرش مللی
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 کلرده  هلرو  اش میلبی  ایلی   ارچله  شللوارش  جیل   ولوی  چلخ   دسلت نگاه  میبنله   

 !چای لیوان ه  راست  دست ووی و

نگلاه  رو ازم میگیلره و زیللر لل  جللواب سلمم  رو میللده بله سللوت میلگش میللره و       

 با دست به صندلی اشاره

میبنلله  روی صللندلی مییللین  و منتظللر مللی   مللون   کا للذ هللای روی میللگ رو مرولل    

 میبنله  صلا   رو صلداش   ملنن  هلای  طلر   کله  مییل   متوجله  میبنه که بلا نلی  نگلاهی   

 دیلروز  کله  هلایی  طلر   بله  راجلع  ولا  بیلاین  گ لت  -   مییله  گلوش  وجلودم  وولوم  من و

 کلله انلداخت   سلری  سلر  نگلاه  یله  - کللردین  بررسلی -   کنلی   صلحبت  دادیلن  وحویل  

 گ دیگلله ایللی صللحبت کللن      چیلل مللورد در میخللوام  رسللیبر گ للت بملل  نوییلله

 کللت  هبللر-   ب رماییللد-   باشلل  آروم کوللی وللا میخللورن گللره هلل  بلله میللگ از انگیللتام

 ! آخروون طر  مورد در- قبله -   بیاین گ ت  چرا بدونین

 ایللن و اس گرهتلله صللداشکوللی مبلل  میبنلله و بللاز هلل  صللداش رو صللا  میبنلله     

 کرده صبی م چیگی ی نی

 - بلودین   کلرده  کلار  زمینله  ایلن  ولوی  حلاال  ولا  - که بام  شلده حن لره اش بگیلره     

 همویللدم ویتللی از -   نیسللت مبتللدی اهللراد کللار شللبیه امللا  سللت سللاده طرحتللون- قنلله

 طراحلی  راجل   مقالله  و کتلاب  ولا  چنلد  میبنله  کلار  ی زمینله  ایلن  ولوی  داره سبگ مقی 

تی لله اش شللد اینللی کلله بمتللون  ن کلله بللگن  طللر  کللردم سلل ی وآالم خونللدم   زیللور

ویللگ  کللردین  صللحبت کسللی بللا مللوردش در- قبللله - قهوللین  هقلل - وحویلل  دادم  

 کلله میللدون  اینللوق زنللد جنللاب میگیللرم ندیللده رو وللون وللوهین - نگللاه  کللردم  

مت مللد اسللرار و برناملله هللای اون  و رازدارویتللی بللرای م ووملله ایللی کللار میبللن   
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نگللاه مت  للب  از طللر  گوشللواره ی روی میللگ بلله سللوت مللن کیللیده    م ووملله ام  

 مییه  کامم واضحه که انتظار چنین

ونللدی ایللی رو نداشللته امللا زود نگللاه  ووییللر رنلل  میللده و بللا حللالتی کلله کلل  از      

  وزخند نداره زیر ل  کلوه ی

 ایلن  ویلت  هرچنلد  داریلن  کله  یلی ا سلابقه  بلا  خوبله  براولون  - و مد رو وبلرار میبنله    

 ایللن از بییللتر بللذارم نویخللوام قکنللین وبللرار خودوللون بللا رو گ تللین کلله ایللی جوللله

 وللوی اخوللای و میبنلله ی للع رو حللره  دسللت  آوردن بللاال بللا      جنللاب-   بللره  للی 

 ایللن مللورد در وللا این للا بیللاین نگ للت  -   کنلله هللروک  هللوران  مییلله باملل  هولل 

 زیللورآالم زمینلله وللوی هوبللاری بلله ووللایلیق سللوال یلله هقلل   کنللی  صللحبت چیللگا

 مسللیر از کلله مییلله ایللن مللانع کلله خللورده گللره هلل  وللوی اونقللدر اخوللاش داریللن 

 ملا  نیسلت  یلرار  - قمبلولان  انلدازه  بله  نله  املا   بلله -   بیلی   خلارر  میخلواد  کله  صحبتی

هوگمللان هلل     همییلل وللر هیللرده خیلللی کللار     هقلل وون رو کنللار بللذاری   اصلللی کللار

 البتله   نلیس  آسلونی  کلار باید روی جینواره نواییلگاه  بملاره  و ایلن  زمینله  کلار  کنلی    

 رو چیلوام    میگیلره  و لل   بمتلون  کلاری  اضلاهه  حقلو   باشلین  هوبلاری  بله  مایل   اگر

هبللرام رو میبللن  وصللوی  ی  للی  رو -   کللن  کنتللرل رو ام سللرگی ه کوللی وللا میبنللدم

 اون راجلل  ویوتللون و شللوا نظللر منتظللر - هقلل  سللر وبللون میللده   بمتللون خبللر میللدم  

 -      نلدارین  ایلی  دیگله  کلار  اگلر -   میلدم  خبلر  بمتلون -   هسلت   هل   مبل   طلر   سه

از روی صللندلی  للا مییلل  و هوللین کلله چنللد یللدم بلله سللوت در  قبللرین میتللونین  نلله

کنتلرل  بله  جللو  و مقل   میلرم  و  میرم سلرگی ه ام بله حلدی میرسله چنلد یلدم بلدون       

 س ی میبن  و ادل  رو ح   کن  اما چیگی کنارم نیست  
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از در دورم و از میللگ چنللدین یللدم بلنللد هاصللله دارم  ووللوم ومشلل  بللرای ح لل  و للادل 

 بی نتی ه می مونه و زمین

ه سلرامیک سلرد اولا  درد داره املا ملن      بل  بلدن   برخلورد از زیر  اهلام کیلیده مییله     

سلرم  هسلت   کله  بلا  یلرار  گلرهتن  دسلتی  زیلر  سلرم  او لا    ر ولوی منتظر درد شدید ول 

 چند لحظه طول میبیه وا به خودم میامق نویوهته  

همویللدن اینبلله دسللت کللی زیللر سللرم یللرار گرهتلله سللخت نیسللت و صللدای نگللران  

 که ووی گوش  میخیمه بام 

مییلله بللرای لحظلله حتللی هرامللوش کللن  وللوی چلله وضلل یتی ام و بللا لللذم صللداش رو  

چیللوام رو بللاز میبللن  و دل میللدم  _نبللام  چیگیللت شللد  وللوی ذهللن  مللرور مللیبن  

به دووا چیل   یملوه  ایلی  کله  نگلاه  نگلران   ولوی  چیلوام  میدو له   کمهگلی  چیلواش  

رو حس میبن   ومشل   کله  بلرای  سلرد  شلدن  چیلواش  بلی  نتی له  ملی  مونله   انگلار  

 !باشه زند ممندس نویتونه نگدیبه ویتی اینقدر بم 

نویللدون  چقللدر طللول میبیلله کلله بللا اخلل  چیللواش رو میبنللده و کوبلل  میبنلله روی  

  اهام بایست  و به سوت مب 

راحتللی گوشلله ی اوللا  هوراهللی ام میبنلله  بلله سللوت میللگش میللره و بللا برداشللتن      

هنللوز کوللی سللرگی ه    بیللاره کیللک و نسللباهه میگلله ول للن بلله کسللی کلله  یللت خ لله

دارم و چیوام گاها سلیاهی  میلره  املا  بله  وضلو   میتلون   حلس  شلیرین  شلنیدن  اسلو   

زبلون   رو حلس  کلن    ول لن  رو ی لع  میبنله  املا  هوون لا  کنلار  میلگش  ملی  ایسلته   به

میبیللن  کلله وردیللدش بللرای نگدیللک شللدن بملل  رو  رو کللردن   للا اون و  للا ایللن 

چند یدم به سلوت   میلاد املا دوبلاره کمهله و بلا م لله بله سلوت میلگش           هریاد میگنه  
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 وضللو  بلله صللداش بللار ایللن و مییلله برمیگللرده و بللاز هلل  دسللت بلله دامللن ول للن   

 ول -  _…                   مللن اوللا  بیللا  اشللو  یللام  -   میبیلله ر  بلله رو اش کمهگللی

بلله هاصللله       نبللام  آره_  _…                      مللن اوللا  بیللا مللیگ کللن اون المصللبو  

ی بللاز کللرذن چیللوام طللول میبیلله کلله در اوللا  بللی مقدملله بللاز مییلله و صللدای 

از  یللت  شللده  چللی نبللامق صللدرا - مییلله آروم وللر بیلل    هراسللون  یللام باملل 

 لبای نیوه بسته ام میبیلن   کله  بلا  دسلت  بله  ملن  اشلاره  میبنله  و نگلاه   یلام  بله  سلوت  

مللن میمرخلله   صللدای یللدم هللاش وللوش گوشلل  میخیملله و ب للد صللدای نگللران       

_نبام  قنبلام  جلان   ق آروم الی  لبل   کله  خلود  بله  خلود  بسلته  مییلد  رو بلاز  میبلن   

  و بلله چمللره ی نگللران  چیلل  میللدوزم و دسللتای گللرم  دسللتام رو یللاب میگیللرن  

 -چللی شللدی مگیللگم  چللرا اینقللدر سللردی  امیرصللدرا بلله جللای مللن جللواب میللده  

 یلا م بلا  نگرانلی  سلر  ولا   لام  رو  هبر کن  هیارش اهتاده قسلرش گلین رهلت و اهتلاد      _

سللبوم  _چللی بملل  گ تللی  برانللداز میبنلله و بللا مصللبانیت بلله امیرصللدرا میتو لله  

 درد جاییللت شللد  چیگیللت_ امیرصللدرا رو نادیللده میگیللره و رو بلله مللن اداملله میللده  

 !دکتر بری   اشو   اشو میبنه 

هقل  خللدا میدونلله چقللدر از داشللتن حللال  خلوب مییلله  اینبلله جلللوی   امیرصللدرا بللس 

  ناه نیست   صدام اونقدر بی

صللدای  قخللوب - جللون هسللت کلله بلله گوشلل  نرسلله امللا شانسلل  رو امتحللان میبللن    

 سللرش اینبله  یبل  ق نیلد  چیلگی  - امیرصلدرا  رو واضل   ولر  از صلدای  خلودم  مییلنوم   

هوللون لحظلله در اوللا  بلله صللدا در میللاد و بللا     گللرهتو کنلله برخللورد زمللین بلله

 ب رمایید امیرصدرا مرد مسنی با سینی ووی دست  وارد اوا 
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مییلله و سللمم میبنلله و بللدون حللر  دیگلله ایللی سللینی رو روی میللگ میللذاره و یبلل     

 اینبه وسای  ووی سینی رو

ملن  مللی ملون   و  یلام  نگللران و  روی میلگ بمینله امیرصللدرا مرخصل  میبنله وللا بلره       

ممنلدس   امیرصدرا کله بلا هاصلله ایلی کله سل ی در ح ل  کلرد        ن  داره بله  وسلته ی  

 رو کیللک  ییدسللتی و هن للون و میللره میللگ روی سللینی سللوت بلله  یللام زنللد برگیللته  

    نویخللورم-   بخللور ام نسللباهه از ذره یلله  نبللام بیللا - برمیللداره و بلله سللوت  میللاد  

بلی  ووجله   ق یلام -   نسلباهه رو ولا آخلرش میخلوری      هل  کیلک  هل    نگن البی حر -

بلله مللن بلله سللوت در میللره و متوجلله مییلل  کلله بلله امیرصللدرا هلل  اشللاره میبنلله کلله 

اونقلدر  ضل    دارم کله  انگلار  بلا  دیلدن  کیلک  میخلوام  بلاال  بیلارم  املا   هوراه  بلره   

نیوللی  و میخللورم آخللر وللا رو ام نسللباهه  میبللن  بلله زور خللودم رو بلله خللوردن م بللور

 . از ویبه ی بگر  کیب  ووی ظر  می مونه

 برگیللته چیللوام بلله نللور انگللاربللا خللوردن کیللک احسللا میبللن  حللال  بمتللر مییلله    

 که میی  اوا  زدن دید میوول 

 منللو طللر  و میللره میللگ سللوت بلله مسللتقیوا  یللام یللام و امیرصللدرا وارد مییللن    

 . میبنه نگاه دیت با و برمیداره

 یگله   ک  کل  اخولای گلره خلو ده اش بلاز مییله و نگلاه مت  بلی بله ملن مینلدازه و م           

 و مییللینه صللندلی روی کنللارم و میللاد سللوت  بلله آروم قآره- _اینللو وللو زدی نبللام 

 کارملله اولللین -   میگنللی طللر  هلل  آالم زیللور بللرای بللودی نگ تللهق آهللرین_   میگلله

- کنلی   کلار  میخلوای هل  خوبله     خیللی  بلار  اوللین  بلرای -   بلودم  نبلرده  کلار  حاال وا 

_ولو  کله     میبنله  نگلاه  امیرصلدرا  بله  و میلاد  بلاال   یلام  نگلاه  قممیلد  خبلر  میبن  هبرامو
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 حوصللله -   برمیللداره یللدم میللگش سللوا بلله حوصللله بللی امیرصللدرا هنللوز نرهتللی  

 . .. نداشت 

ه روز سلل خیللاط  مروسللیه دیگلله ه تلله دو حسللابی  مللرد نداشللت  حوصللله چیللو چللی -

 داره زن  میگنه میگه بیای

 نللی قوللو میگلله حوصللله نللدارم   ریسللا ب مولله میللدونی چلله       کللت و شلللواروو  للرو ک

 خللر  وسلل  و میبیلله موهللاش بلله دسللتی و مییلله صللندلی  روی کمهلله امیرصللدرا

- قبگللو چتلله - قبللگن  للر ب للد مللیگ  چللی ببللین  شللو سللاکت دیقلله دو_   میخللره  یللام

- رم  گ للت  خللودش  اشلله بیللاد این للا لبللاس رو  للرو کللن      بلل نداشللت  حللال مللیگ 

 نبنه  یبول چرا- کرد  یبول اون   شرکت  یام این ا 

 کللت یلله دوخللت و طراحللی بخللاطر مللن  اگللر میبیللن  میبللن  نگللاه کلله حللاال خلل  نلله -

  ول ازم بابام خون ید شلوار

 سللت  آمللاده  ریسللا لبللاسق میومللدم میگ تللی اگللر دنیللام سللر اون وللامیگللرهت   

_یللرار بللود دو  امیرصللدرا چیللواش رو میبنللده و سللرش رو بللین دسللتاش میگیللره  

 ووییللرش گ للت نیومللد خوشلل  لبللاس نگللین از  ریسللا امللاروز  للی  آمللاده باشلله  

 . بدوزن سن  بدن و ب اش

 دو ازن هلا و خلدمام م لالس رو کله سلخردی بله ملن         ممولو  و گل   و بلا   کارای یام  

 یه  ست آماده  ی  ماه

لبللاس مللروس و دامللاد رو گذاشللت  بلله ممللده    ی خودوللون قدو ه تلله دیگلله جیللنه   

 کمهله  صلدرا  امیلر   میلاد  در صلدا  بله  اولا   ول لن  صلدای  اونویت هنلوز آملاده نیسلتینق   

و ول للن رو جللواب میللده و بللا یلله جوللله ی ”  _ یللام قبللس میبنللی    میبنلله بللاز چیلل 
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  وشلللیدی رو لبلللاس  باشللله- قاوملللدش_ راهنواییلللون کنیلللد “گوشلللی رو میلللذاره  

 - امیرصلدرا  هقل   سلر  وبلون  میلده  و ملا  از اولا   بیلرون  میلای     قببیلن   امبیل  کن خبرم

   خاکیلله  کللن وویللگ لباسللتو بللرو_ بللا لبخنللد نگللاه  میبنلله   ببخیللید نگرانللت کللردمق

سلل ی کللردم لبخنللد بللگن  و بلله سللرویس بمداشللتی رهللت   شللیر آب رو بللاز کللردم و   

 میبللرد ک للی دهللن بملل  نللهآی وللوی وصللویرم   اچیللدم چنللد میللت آب بلله صللورو  

 !میدونه رو چیگ هوه اون بگه میخواست انگار 

میدونه چقدر وحول  کلردم ولا بلا یلادآوری اینبله دو ه تله ی دیگله اون ملرد زنلدگی           

 یه دختر دیگه مییه جلوی

خللودش نیللبن  قچقللدر مقاومللت کللردم وللا بخللاطر لبللاس دامللادی  اشللک نریللگم     

  دهن ک ی میبرد و میخواست

 بگه میدونه که من هنوزم دوست  دارم     

مصللبی یلله میللت آب روی آینلله میریللگم و بللا نلل  بلله جللا مونللده روی دسللتام خللا    

 اوای  بهلباس  رو  ا  میبن   

برمیگللردم امللا ووللوم روحلل  وللوی اوللا  مردیلله کلله داره لبللاس دامللادی  رو  للرو       

 میبنه و وووم هبرم  ی  مردیه

رانیله  هلا  بله  سلرمت  میگلذرن  و مقربله  هلا  بلا     که دو شبه وواسل  رو جلواب نویلدم   

رو بللا ووللوم وجللود  داشلتن   آخللر هللای لحظله م لله  میللدو ن وللا ملن  گللذر زمللان رو  

حللس کللن   دو روز گذشللت و مللن ووللوم ایللن روزهللا هبللر میبللردم بلله دو ه تلله ی  

 !!!خودم مروسی یب 
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کللامخیوور رو خللاموش میبللن  و کوللی چیللوام رو ماسللاژ میللدم  سللامت نگ   دیللک بلله 

 ه ت و نی  بود و وقریبا چند

 . دییقه ایی از رهتن رسولی و هوتی میگذشت

وسای  روی میگم رو مرول  میبلن  ولا آملاده ی رهلتن بیل  کله وقله ایلی بله در اولا             

 میخوره و مت    ب رمایید

 میبنللده نقلل  در چمللارچوب وللوی بلنللدش یامللت مییلله بللاز اوللا  درزمگملله میبللن   

 هوتللی و رسللولی رو از نظللر میگذرونلله و بلله مللن نگللاه میبنلله   میللگ و همییلل اوللا  وارد 

م لومه که انتظلار  نداشلته  کله  ولوی  اولا   ونملا  باشل    جلو  سلنگینی  کله   ممقس- قسمم-

 نیسللتن هوتللی خللانوم و رسللولی آیللای- بوجللود اومللده باملل  مییلله حرهللی بللگن   

 رو ویتتللون زیللاد -   میللرهت  ت داشلل مللن      مللن   رهللتن کلله مییلله ایللی دییقلله چنللد 

 کلله میبینلله ویتللی مللار دادیللن     ب نواییللگاه بللرای کلله هللایی طللر  مللورد در  نویگیللرم

 نواییللگاه بللرای وللاش دو  طللر  سلله اون از_   میللده اداملله میبللن  نگللاه  منتظللر

ذویلل  اونقللدر زیللاده کلله انللرژی دوبللاره ایللی وللوی بللدن  میخیملله امللا  قشللدن انتخللاب

 ولللوی امیلللدوارمق بلللله- قشلللدن واییلللد کللله خوشلللحال - خلللودم رو کنتلللرل میبلللن   

حللس اینبلله میخللواد زودوللر از اوللا  و خلللوم دو  مللوهقی باشلله   طللر  هلل  نواییللگاه

 چنللد بللرای حتللی میبیللن  ن للره بللا مللن هللرار کنلله کللامم میخصلله  دللل  مییللبنه ویتللی

 وللا نبللود الزم اصللم اینبللهامللا یلله چیللگ رو نوللی مو      کنلله وحوللل  نویتونلله هلل  دییقلله

 حاضللرمبلله سللوت  برمیگللرده   زنللد  ممنللدس-   بللده رو خبللری چنللین و بیللاد اوللا 

-   اس خسللته  و سللرد امللا  نللداره و هوییللگی ویللگی  نگللاه  کلله  بخللورم یسلل 

 م وئنللین - قمللواهق      و کللردم هبللر زیللوراالم کللار مللورد در مللن- قب رماییللد 

 خیلی - موبنه شرای  کاریتون خیلی سخت بیه  
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ن کللار رو بایللد وللا یبلل  اولللی ی نوونلله اینبلله و مییلله بییللتر سللامت دو کللاری زمللان -

 مید آماده و ازش رونوایی

 هسلتن   هل    یلام  و رسلولی  آیلای  و هوتلی  خلانوم  هسلتن   کیلا  هلا  طلرا   وی - کنی   

امیرصللدرا دسللتی وللوی موهللاش میبیلله و “نلله “رو زمگملله میبنلله  مت  لل  نگللاه  

 کنلله  طراحللی یللراره کللی  للس- کن بللاوی  رو بگیللرم   میبللن  و نویتللون  جلللوی

      شللوا و مللن_ ن للس مویقللی میبیلله و جللواب  باملل  مییلله ن للس مللن بنللد بیللاد    

دوسللت دارم زمللان متویلل  بیلله و اون هقلل  وبللرار کنلله قکلله بیللنوم دوبللاره مللن و 

 کلوللام یاللل  در گللرهتن یللرار  هلل کنللار ایللن اگللر حتللی اون کنللار هلل  یللرار گللرهتی 

 ذهللن  و میبلن   نگلاه   هقل     زیللاده کنله  هوبلاری  هل    یللام اینبله  احتولال  -   باشله 

 طراحلللی روی کلللار بلللرای - قسلللت“ شلللوا و ملللن ”مبلللارم حمجلللی درگیلللر هنلللوز

 ی نلی   بوونیلد  بییلتر  سلامت  سله  شلرکت  کلاری  سلامت  اوولام  از ب لد  باید زیورآالم

بلا  وصلور  ونملا  بلودن  کنلار   نلدارین   میلبلی   بوونیلد  این لا  بایلد  نی  و نه  نه سامت وا

 امللاامیللر صللدرا وللوی شللرکت اونلل  وللا اون مویللع شلل  ضللربان یلللب  اور میگیللره     

نگللاه  میگلله کلله منتظللر جوابلله باملل  مییلله بلله اینبلله  یللام هلل  هسللت دل خللوش 

 وللوی رو کللی     میبنللی  شللروع رو کللارمون هللردا از- کللن  و مللواهقت  رو امللمم کللن   

و بلا  م لله   جلازه      ا بلا   میلرم  دیگله  ملن  بلدین  اجلازه  اگلر ق بله  بله_   میگیرم دستام

از کنللارش رد مییلل  و از شللرکت بیللرون میللام وللا بتللون  ن للس ببیلل   بللرای اولللین 

 خونله  بله  مسلتقی  مییله  دسلت  وبلون  میلدم  و بلا  گ لتن  دربسلت    واکسی ایلی  کله  رد

اضللاهه ی شللام شلل  یللبل  رو وللوی مللاکروهر میللذارم کلله بللاز هلل  صللدای    میللرم

 ون  کیمید اینبه ازگوشی  بلند مییه  
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 یلت خ لله مصللبی مییل  و بلله سللوت گوشلی کلله روی میللگ شییله ایللی وسلل  خونلله     

 در حال اممم وواسه میرم ق

 طللول لحظلله چنللد  میبللن  وصلل  رو ووللاس کمهللهاینبللار ووللاس وصللویری گرهتلله    

 نویللدی رو وواسلل  جللواب چللرا - قسللمم-   سللمم- بیللهق اضلل و وصللویرش کلله میبیلله

نگللاه  میبللن  و ووللوم صللحنه هللا وللوی ذهللن   نللی ی نللی چللی نگرا می موللی نبللام 

 جون میگیرنق

 یللاد خللودم از او ایللا  میللدون  هلل  رو داشللتن دوسللت م نللیق میللدون  آرهق نگرانللی  -

 بگ   برام میخوای  گرهت 

مصللبی هللر دو دسللت  رو  یللت گللردن  میبللره و چیللواش رو میبنللده  موهللاش بلله 

 ه  ریخته اس و صورو 

 قجلان  نبلام ق باشله   باشله  -   مگیلگم  نگلو  ملن  بله  -      مگیلگم - ه  کوی ال لر شلده    

 -   مییللینه لبللاش روی  وگینللی لبخنللد و بملل  میگنلله زل و میبنلله بللاز رو چیللواش

_چقللدر ال للر شللدی    میللده اداملله اون ولللی نویللدم جللوابی قشللده ونلل  بللرام دللل 

انگلار جلگ بله جلگ صلورووو زیلر نظلر میگیلره         نگلاه   میمرخله    نویخلوری    ذانبام  

- قمیخلللوری سلللرما  نبللردی  خیلللک خللوب  موهلللاوو کللله بللازم  بلللودی  حوللوم -  

 نویخللوام-   نبللام میبللن  نگاهللت دارم- قکللن  ی للع میخللوام - جللان  -  قسللامان

 دادی شللوارمو وللو- نویللدی  رو بابللام و مامللان ووللاس جللواب چللرا-   سللامان وللتببین

 بللا چللرا  بللود مللن وقصللیر او للا  اون - قمیبللنن اشللتباه - قنبللام نگللرانتن - بمیللون 

 . بیاد یادم نویخوام  سامان کن بس - میبنی  لن اونا
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 حللال هلل  چیللواش  لل  و میبنلله هبللر چللی بلله داره میللدون  وگللین نگللاه  میبنلله  

 . نویبنه خوب رو دل 

 - قسللامان کللن بللس_ بولل  باملل  مییلله صللدام بلللرزه   وای للا دوسللت  داشللتی  -

 نوییللنوم کلله رو صللدام  خللوب  نویبیللن  کلله رو وللو- خللوبی  خللودمق مگیللگم باشلله

 دیگلله ویتللی وللا  بویللرم ویتللی وللا- کللی  وللاق نبللام - قخللوب  دورم کلله وللو از  خللوب 

 دادم یللول مللن -    ییلل  برگللردی کلله دادی یللول  نبللام دادی یللول وللو -   بینوتللونن

 چلله  ببینوللت نویخللوام دیگلله و کللردم هبللر االنلل ویتللی جللدا شللدی  هبرامللو ببللن    

 بللدی اداملله نویخللوامق سللامان نلله -      نبللام- کنللارم زنللدگی کللن    اینبلله بلله برسلله

و بللدون اینبلله منتظللر حرهللی باشلل  ی للع میبللن  و گوشللی رو روی       خللداحاه  

بلله آشللخگخونه  میلللی بلله وللخ  نللداره      مبلل  مینللدازم  حللال  خوبلله امللا انگللار یلللب 

میرم و  ذام رو بلی  میل   میخلورم  و بلایی  سلامت  شل   رو بله  وحقیل   و خونلدن  مقالله  

و م لالبی  دربللاره ی طراحلی  زیللور آالم سلخری  میبللن    هوتلی  هوون للور کله  کی یللو 

روی شلونه  اش جلا  بلله جلا  میبنلله بله  مللن نگلاه  میبنلله   _ولو  نویللری ملددیان    -چللرا 

 هوتللی آروم میخنللده   قیلله کللار دارم کلله بایللد بلله ممنللدس زنللد بگلل  ب للدش میللرم    

_ممنللدس زنللد هلل  نللوبره واال قانگللار نلله انگللار یلله ه تلله و نللی  دیگلله مروسییلله قوللا 

 هللردا  دیگلله بللرم مللن خلل مونلله بلله کللارا میرسلله   آخللر شلل  وللوی شللرکت مللی

 !خداحاه -   خداحاه  میبینوت

بلله سللامت نگللاه میبللن  کلله شللی  و ربللع مصللر رو نیللون میللده امللا بخللاطر کووللاه    

 بودن روزهای زمستون کامم

ش  شده  چند دییقله ایلی  یلت  ن لره ی اولا  بله رهلت و آملد کلردم نگلاه میبلن             

داره امللا هیللاهوی مللردم حللال دیگلله ایللی بلله اول   هللوا بلله شللدم سللرده و سللوز   
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بللا ضللربه ایللی کلله بلله در اوللا  میخللوره از بیللرون چیلل  برمیللدارم و  زمسللتون داده  

لبخنلد  میلگن   و بله   میبنله   چیبلار  بابلا  دختلر - ب رمایید ملیگ  کله  یلام وارد مییله      

 بللری  ممنللدس خللانومق خلل  -   میبللن  نگللاه رو بیللرون دارم_ بیللرون اشللاره میبللن   

 . میبنی چه ببین 

کیلل  و وسللایل  رو برمیللدارم و بلله سللوت اوللا  امیرصللدرا میللری   امیرصللدرا مثلل      

 هوییه راس میگ نیسته و

 صلللندلی روی آروم و میلللگارم میلللگ روی وسلللایلووسرشلللو روی دسلللتاش گذاشلللته  

 . مییین   یام روی به روی

جلوابی  نویلده  و ب لد  چنلد  رانیله  سلرش  رو بلنلد  میبنله  و بلا  ولاخیر  چیلواش   صدرا -

 - چیلله - بامل   مییلله  یلام  نگلران  نگللراه  کنله    رو بلاز  میبنله   چیللوای سلرخ  

 یلله  میبنللی اسللتراحت نلله  میخللوابی حسللابی درسللت نلله  م لوملله-   میبنلله درد سللرم

-   میللده هیللار رو چیللواش  یللام هللای  ر للر بلله ووجلله بللی   میبنللی کللار داری بنللد

 مللن بلله رو و   بللذاره دم وللازه چللای رهللتن یبلل  رحیوللی آیللا گ للت   آره- داریلل   چللای

یبل   اینبله  از روی صلندلی     بیلار  وردار چلایی  ولا  سله  بخلر _دخلت  ِر بابلا      میده ادامه

 !نه_ بلند ش  صدای امیرصدرا بام  مییه از حرکت بایست   

نگللاه  بلله سللوت  برمیگللرده بللرای چنللد رانیلله چیلل  وللوی چیلل  مییلل ی   نگللاه  

 اه  میبنه نگاه  ه  اونمیبن   

بلله       دیگلله میللاره نبللام چرا خلل - مللن دلخللوره و نگللاه اون وللل  و شبسللته       

 ایللن دنبللال امللروز اینقللدر امیرصللدرا جللان -   نویخللواد_ سللختی چیلل  میگیللره  

 ر و للانللیس    ریبلله کلله نبللام  حسلله بللی  اهللام کلله دوییللدم ارسللالی هللای سلل ارش
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 هسللت هلل  سلوهان  و شللبمم یخمللال ولوی  نبللام_ رو بلله مللن ادامله  میللده     نلداری  

سلر  وبلون  میلدم  و بله  آشلخگخونه  ی شلرکت  میلرم   لیلوان  هلا  رو       بیلار  ه  رو اونا 

لیللوان میریللگم  سللرخی چیللوای  وللوی سللینی میمیللن  و چللای وللازه دم رو وللوی

در    میلگن   امیرصدرا از جللوی  چیلوام  کنلار  نویرهلت  و بلاز  هل   دسلت  بله  دیلوونگی 

 و برمیلللدارم رو شییلللهد  اومللل در آب از درسلللت حدسللل یخملللال رو بلللاز میبلللن   

 هللای شللبا  وللوی محوللدی گلل  م للراحتیللاط بللو میبیلل    بللا و کللردم بللاز رو درش

 چای ووی  میین زنده ها خاطره و میخیمه موگم

ایللی کلله از هولله  للر رنلل  وللره کوللی گللمب میریللگم و و بلل     ا برداشللتن شللبمم و  

 یب سوهان به اوا  برمیگردم  

  یللله - ق یللام نبللن  یللله- _چتلله مللرد حسللابی  ورودم صللدای آروم  یللام رو مییللنوم  

- بولونی   این لا  ویلت  دیلر  ولا  شلبا  ماهله  یلک  شلده  بامل   چلی  چیله   جریان چی  ی

 جلگ  این لا  یبنله  م آروملت  کله  هسلت  چلی  این لا  -   نویلده   نلاه  بمل   خونله   نویدون 

شللرکت  نللیس  ام خونلله وللوی کلله داره چللی میللگ و صللندلی و وختلله و ویللر چماروللا

 دیگلله ی ه تلله مللن داداش چللی   یللام - ق یللام- چللی داره کلله این للا نگلله ام میللداره 

نویتللونی  وللو و میبنلله آروملل  شللرکت بگللی هلل  زنللت بلله میخللوای نبنللهق مروسللیته

دوسللت نللدارم بییللتر از  قحرهوللو بگیللر نیللنیده   یللام کللن ووللوم  - آروملل  کنللی ق

این شاهد ایلن  حلال   باشل   و بلرای  ن لام  دادنل  وارد اولا  مییل    یلام  لا مییله       

 خلل سللینی رو از دسللت  میگیللره و چللای و شللبمم و سللوهان رو وسلل  میللذاره   و

_چللای رو بخللور وللا سللردردم  جلللوش میللذاره و میگلله   رو امیرصللدرا چللای و مییلله

 کوتر بیه و به کارمون برسی   
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 بلله چیللوی زیللره  میخللور رو چللای و خللودش هوون للور کلله بللا گوشللی  میللووله   

 که میبن  نگاه امیرصدرا

 ملله_ زل زده بلله لیللوان چللای جلللوش  بللا صللدای  یللام هللردو بلله خودمللون اومللدی      

نگللاه  لحظلله ایللی از  یللام بلله مللن رسللید و ب للد دسللت  بلله       دیگلله بخللور چللایتو 

 سوت چای رهت  میدونست  واسه اینبه زیر نگاه

موشللباهانه ی  یللام حرکللت اشللتباهی ازش سللر نگنلله داره خللودش رو کنتللرل میبنلله   

 وگرنه سرنوشت این چای

ه  مث  چای شل  یللدا سلرد شلدن بلود  انگیلتاش دور دسلته ی لیلوان حلقله شلد و           

 چللرخ  کلله بیللارم ن للایی رو سللرم خواسللت   خللورد ازش لیللوان رو بللاال بللرد و کوللی 

گدیللک ن بینللی  بلله رو لیللوان و کللرد نگللاه  میللبو    شللد مللانع سللوت  بلله سللرش

 !کرد

ن للس موللیق  باملل  شللد ضللربان یلللب  بللاال بللره  اخوللاش بییللتر وللوی هلل  گللره     

 میخوره و نگاه ویگش نصی  من

مییه که هنلوز یلادم مونلده چلای و گلمب سلردردش رو آروم میبلرد  صلدای زنل           

 بیللرون بللرای رو مویللع بللدورین و کنلله مللذرخواهی ازمللون گوشللی  یللام باملل  مییلله

هوللین کلله  یللام در رو میبنللده از روی  مللا انتخللاب کنلله       گذاشللتن ونمللا و رهللتن

   میبنله  میخبلوب   صندلی به یصلد  بیلرون  رهلتن  از اولا    لا  مییل   کله  وحبل   صلداش 

دسلت   روی دسلته  ی صلندلی  ملی  مونله  و بلدن   روی حاللت  نلی   خیلگ  خیلک   قبیین_

راره یلل کلله چیللگی از میترسلل   کللن  نگللاه  اینبلله مییلله  درو  چللرا  میترسلل  از

حللر  و خیلل  هلل  یللاطی صللداش وحبلل  صللداش مییلله و  وللوی چیللواش ببیللن   
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نله  اینبلله بخللوام بلله  قبیللین گ للت _ وولوم  دیللواره هللای مقللاومت  رو در هل   مییللبنه  

حره  گوش کلن   املا  انگلار  چیلگی  بامل   شلد  وولوم  جلون  از دسلت  و  اهلام  خلارر  

 ره و اداملله میللده   میللذا میللگ روی چاییللو لیللوان  کللن  سللقوط صللندلی روی بیلله و

 سل ی  املا  اس مسلخره   میلدم  یلورم  سلختی  بله  دهنولو  آب _این کلارام  ی نلی  چلی  

نگللاه کللردن بلله چیللواش    کللن نگللاه مللن بلله- کللارا  کللدوم-   باشلل  محبلل  میبللن 

 چیللوای ی ناخونللده مموللون نگللاه  و میللارم بللاال رو سللرم امللاسللخته قخیلللی سللخت  

 و رابللت کنللی  میخللوای بگللی هنللوز هولله چیللگ یادولله چیلل میخللوای -   مییلله سللرخ 

 هل   سلال  صلد   رو رانیله  بله  رانیله   یادمله  هنلوز  ملن   چلون ق یادوله  کله  خوبله  -      من-

 که سال چمار  نویره یادم بگذره

چیگی نیس قاما این دلی  نوییله کله هبلر کنلی ممیله ایلی بله یلادآوری داشلته باشل            

 قچمارسال  ی  که گذاشتی

و رهتی واس  ملردی قملن  هلیچ ممیله ایلی بله دیلدن و زنلده شلدن ام نلدارم خلانوم            

صللرها بخللاطر  یللام و وبحللرم وللوی کللاره نلله هللیچ دلیلل   این للایی اگللر االنلل مللددیان  

_خللوب گللوش  وسلل  حللره  میخللره و حرهوللو ی للع میبنلله        مللن امللا- دیگلله ایللی  

یللی کله گذاشلتی و رهتلی دیگله برنگلرد       دل بلی  و دلیللی  هلر  بله کن ببلین  چلی  ملیگ    

خللاطره هللا و او ایللا رو وللدامی کنللی چللون هللیچ دل خوشللی از وللو و   سلل ی نبللن 

   بخللرم جللام از شللد باملل  میللگ روی کلله ایللی ضللربه بللا خاطراوللت نللدارم   امیرصللد     

 و اش گرهتلله گللر صللورمنگللاه سللرخ    قنیللاوردی_اسلل  منللو بلله زبللون آوردی  

ر  برجسللته ی  وخیلللی خللوب کنتللرل  میبللرد وللا بلنللد نیلله   کلله مصللبی  صللدای

 بللاروم ی بیللبه یلله مللینروی  ییللونی  میگ للت اصللم یصللد آروم بللودن نللداره  

ان  لار  بلود  و ملن  از ایلن  ان  لار  میترسلیدم   از ولرک   هلای  سلر کوب شلده   ی آماده
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ه نلل  نداشللت  گ للتن ی واسلله چیللگیسللبوم کللردم   ی ایللن چمارسللال میترسللیدم  

انلدازه  ی چمارسلال   کلی حلر  واسله ی گ لتن داشلت  املا دیلر بلود واسله گ لتن قبله          

دیلللر شلللده بلللود  حلللس میبلللردم وصلللویر جللللوی چیلللوام داره نللل  میگیلللره املللا 

زمللان هلل  کللاری    دنبللو مللن درد دوای هیمویللت گریللهکللن    نویخواسللت  گریلله

 بملل  برنگردونللدق امللو رهتلله دسللت از میلل  هیمویللت هیمویللت آروملل  نبللردق نبللردق

 بللا کلله بللودم مللن قکللردم وحولل  کلله بللودم مللن ایللن قسللوخت  کلله بللودم مللن هقلل  ایللن

 !اومدم کنار شرای 

و دیگلله نویخواسللت  کنللار بیللام امللا اونللی کلله بخللاطرش وحولل  کللردم میخواسللت منللو 

 !برم میخواستکنار بگنه  

وبللاره وللو رو د نخللوام کلله هسللت درگیللر اونقللدر ذهللن  و مروسللیوه دیگلله ی ه تلله -

 به میبمو  اضاهه کن  ق س

یه ل  لی کلن بله خلودم قدور ملن و گذشلته ی میلترکوون رو یله خل  یرملگ ببل             

 قجوری ه  بب  که  اوو

هراوللر از ایللن خلل  نللذاری  بمللت نوللیگ  اگللر  للام بیللاد وللوی زنللدگی  چیبللار میبللن  

 امتحان  کن س ی ووام اما 

لول هللای مصللبی  وضلل یت رو در  کللرده   سلل شللایدشللاید موللگم می مویللد   نبنللیق

لللن کللرده بللود قچیللوام ایللن امیرصللدرای بللی       نوی مویللدق نلله یلللب  امللابللودن  

میبوبیللد و گریلله  زمللین  للااحسللاس رو نیللون  میللدادن امللا اون لللن کللرده بللود  

میبرد  وووم احساسلاووو  بله  هل   ریختله  بلود  و هریلاد  میلگد  کله  امیرصلدرای  خلودش  

 داشللت حلل       رو امیرصللدرا ایللن کنلله یبللول نویخواسللتور نویبللرد  بللا  میخللواد رو
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 یللام برگیللت و ایللن جنلل  نللابرابر یللک    کللن  یبللول نویتونسللت  مللن کلله هوون للورق

 طرهه وووم شد به ن ع صاح  چیوایی که دل  از سرخی چیواش

خللون بللود  بللا برگیللت  یللام صللحبت بلله موضللومی کلله بخللاطرش جوللع بللودی          

 ام امیرصدرا  ووضیحبرگیت  

 نظرهللای  یللام بیللان مییللد امللا مللن چیللگی نوییللنیدم جللگ وبللرار حرهللای امیرصللدرا   

بلی  ووجلله بلله حرهلایی  کلله زده مییللد ولوی  کا للذ زیللر دسلت   خلل  میبیللیدم و طللر  

 میگدم اما وووم خ وط 

 ال کلله منللی و میللگد هریللاد کلله خ للوطی  میللگد زار کلله هللایی شبسللتگیشبسللته بللود  

 با بو  خ وط الی به

 . بدم دست از اونو دوباره نویخوام زمگمه میبردم نویخوام وسلی  بی   

بللا چیللوای بسللته ام دنبللال گوشللی روی  للاوختی میگللردم و بللاالخره  یللداش میبللن    

  یت کی ببین  اینبه بدون 

 خللودم مگلله- چنللده  سللامت شللیدا - خللوابی  هنللوز_ بللله _ خ لله جللواب میللدم  

 باش   بیدار داری انتظار زدی زن  صب  مویع اینق بیوگه - نداری  سامت

 و هیللت  ببیللن   اشللوق صللبحه شللی  سللامت میبنلله هبللر ندونلله کسللیق اووووووه -

 امیرصدرا خوبه واالق نیوه

 اون - قبیخللوابی از میوللردی وگرنلله یلل  کللرد  یلله امللروز بخللاطر کللاراش شللرکتو و  

ملن و  یلام از دسللت ولو نویتللونی  املروزو بخللوابی       اینبلله بله  حللدای   مییناسله  رو ولو 

 میللای داری - ق مللیگ  بمللت میللام حللاال - ک للا - قرهتلله کلله  یللام- اطوینللان داره  
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 بایللد شلل  ه للت وللا دهیللاز سللامت از امللروز ی نللی- چللی  ی نللی- قنویللدون - این للا 

یللد بللا        ریسللا و     با - خبللره  چلله- قآراییللگاه بللرم مللن وللا داری نگلله رو آلوللا

 آلوللا هوللین واسلله- قآره- بمتللره  االن-   نللدارم صللداوو شللیدا -  واسلله       مروسللی  

 دیلر  امبیل  ولا  نلدارم  حلال  ملن - بیلام   ملن  یلا  این لا  میلای  ولو  حاال  داری نگه باید وو رو

 ه میخرسلل   بللاالخر امللا میلرزیللد دللل  قمیللام مللن  للس  باشلله - قبیللا  اشللو وللو  مییلله

     ونملا         گل   هل    یلام ق بلری          خلا  نببلت   ریسلا  ایلن - _مگه مروسی کی  له  

 !ست شنبه      که مروسی اما      ن  

شللنبه وللوی گوشلل  میخیملله و حسللاب اینبلله از  للنن شللنبه وللا شللن  به چنللد روز هاصللله 

 اس سخت ورین کار دنیا برام

 درسللت صللداوو شللیدا - مییللنوی      الللو_ مییلله  بللا صللدای شللیدا بلله خللودم میللام   

 کنللار اراده بللی دسللتام و مییلله ی للع ووللاس   میبنللی  صللحبت این للا بیللا  اشللو  نللدارم

حللال  از ایللن نبللام ضلل ی  بلله هلل  میخللوره کلله بولل  داره گلللوم رو  قمیللوهتن بللدن 

 . میبن  مقاومت من اماهیار میده  

 در میبللن  مقاومللتمقاومللت میبللن  در برابللر  لل  دوبللاره از دسللت دادن میللق        

 دوباره نداشتن ول ِ خیال برابر

بللا هوللون    میخواسللتو  وصللورش از بییللتر کلله مللردی نداشللتن برابللر دراش  

موهللای شلللخته ایللی کلله دورم  خلل  شللدن بللی رملل  از اوللا  بیللرون میللرم و لباسللای 

یلل  رو وللوی  کث ظرهللایمبلل  رو برمیللدارم و روی وخللت مینللدازم    للرم شللده روی

 بلله میبللن  مرولل  رو خونلله اوضللاع کوللی ماشللین ظرهیللویی میمیللن  و ب للد از اینبلله 

 . میرم حووم
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آب سللرد و گللرم هللر دو رو امتحللان میبللن  وللا ببیللن  کللدوم میتونلله کوبلل  کنلله کلله   

 بوض  رو کورن  ور کن   از

حوللوم بیللرون میللام و لباسللام رو مللو  میبللن  و رخللت چللر  هللا رو وللوی ماشللین    

 لباسیویی میریگم  ظرهای

نگللاه  بلله  شسللته شللده رو جللا بلله جللا میبللن  وللا اینبلله بللاالخره شللیدا از راه میرسلله   

آلوا لله کلله وللوی کا یللن سلل ید بللادی و کللمه سلل ید  یللوالو شللبیه مروسللک هللای 

خللودم هیللارش میللدم و بللا جیلل  میخنللده و بللا خنللده اش   یللت ویتللرین شللده  بلله

 شلللو  چقللدرامللمم میبنلله خبللری از ل بللازی و بللدیلقی اخیللرش نللیسق  -وای خللدا  

 . میرن ک ا صب  سر آدم هوه این نیس م لوم  خیابونا بود

آلوا رو روی مبل  مینیلون  کله بلا حرکلت  لر حرصلی کلمه رو از سلرش در میلاره و           

 به سوتی  رم میبنه  

موهای لخت  بخلاطر البترسلیته روی هلوا م لل  ملی مونله و ملن ضل   میلرم واسله           

دسللت جلللو میبللرم و کوبلل  میبللن  وللا زیلل  رو بللاز    کا یللن درگیللری  بللا زیلل 

ریللگش بملل  امللمم میبنلله  کنلله و مللوهقیت  رو بللا نیللون دادن دنللدونای کوچولللوی

 چللرا  بویللرم المللی - کلله یلله ب و*س محبلل  روی لخللای نللرم  حللالوو بمتللر میبنلله  

ه خللرده بللر  اومللد امللا  یلل صللب   سللرده خیلللی بیللرون - قرو بملله  یمونللدی اینقللدر

 ایللن بللا - مروسللی کللوهت  شلله   بخللوره سللرما مروسللی دم ورسللیدمزودی ی للع شللد  

 وللوی رنلل  صللوروی کللود  کیلل  شللیدا قآوردی شللانس نیلله زده گرمللا وضللع

_ببلین  نبلام  ملن  سلریع  ولر  بلرم     میلده  ووضلب   بام لله  و میلذاره  کانتر روی دستیو

گذاشلت    خودملو  شلیر وا  ر لر  هلای  اون اهلاده  خلانوم  در نیوملده قدوولا شییله شلیر      
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 یبلل  رو  وشللب   گذاشللت  هلل  خیللک شللیر و مخصوصلل  بیسللبوییتوللوی کیلل   

 خراببللاری اگللر کلله گذاشللت  بللراش هلل  حوللله و  وشللک امللاکللردم   مللو  اومللدن

- نللداری  کللاریق دیگلله بللرم مللن  للس-   هسللت حواسلل   باشلله - کللرد مللو  کنللی  

و بللا م للله منللو آلوللا رو می  و*سلله و از خونلله    خللواهری ه للم-   مگیللگم بللروق نلله

 نگلاه   میبنله  نگلاه  بیرون میره  به آلوا نگلاه  میبلن   کله  خل   شلده  و بله  در بسلته  شلده 

محبل   بولل   میبلن   و  ا مامل _   میگله  و برمیگلرده  ملن  سلوت  بله  گلنگ   و مت   

وللوی هللوا میمرخللونو  و اینقللدر از ایللن چللرخ  خوشلل  میللاد و جیلل  میگنلله و  

کلله بلله کلل  شللیدا رو هرامللوش میبنلله  کلل  زمللان رو بللا ریصللیدن و یللای   میخنللده

 چیواشللو ببنللده مللن  نویبیللنو  سللخری شللد   موشللک بللا آلوللا کلله هبللر میبللرد اگللر

ویتللی حسللابی خسللته بللود شللد وللوی بوللل  گللرهتو  و شییلله ی شللیرش رو بلله 

خلورد   آخلرای  شلیرش  بلود چیلوای خولارش کله      دست  دادم که بلا  میل   و اشلتیا  

خود به خود بسته مییلد نیلون میلداد حسلابی انلرژی  سلر       بلازی  هلا  و دوییلدن  هلا  

بلله چمللره ی  للر  خللواب  نگللاه میبللن  و روی موهللای لخللت  دسللت  وحلیلل  رهتلله  

 بملله یلله میتونسللت  مللن   میبللن  هبللر و میبیلل  میبیلل   بللی اراده آه حسللرم بللاری

 موهللاش  طمیللی شللایدمموهللاش یمللوه ایللی بللود        آلوللا شللیرینی بلله داشللته باشلل   

 ایی یموه شایدمق بود سبگ چیواش شاید  صا  شاید  بود هر

 وللوی میخواسللت و بللود  سللر شللایدمشللاید دختللر بللود و از بابللاش دلبللری میبللرد    

 باباش  ای به ا  مردونه کارای

 دللل  امللامللن آدم حسللودی نبللودم   باشلله  مییللد امللروز مللن مرایلل  دووللا بملله باشلل   

 کولللی خوشلللبختی میخواسلللت  از هولللین خوشلللبختی هلللای شلللاید کلللوچیبی کللله

 !میخواست آرام  کوی دل   ادامه برای باشه دلخوشی
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ی للره ایللی کلله روی صللورم آلوللا چبیللد باملل  شللد متوجلله گریلله ام بیلل   بللا دسللت 

 آزادم آروم شییه شیر خالی

رو از دهللن آلوللا بیللرون میبیلل  و روی میللگ کنللارم میللذارم و آلوللا رو وللوی بوللل       

وسلل  وخللت میللذارم  و بالیللت هللا رو دورش میمیللن   میبیلل  و بلله اوللا  میبللرم   

دستیللویی میللرم و صللورو  رو  کلله اگللر  لللت زد از روی وخللت  للایین نیوهتلله  بلله

 لقولله مییللورم و راهلل  رو بلله سللوت آشللخگخونه کللن میبللن   گیللنوه و مللن جللگ چنللد

رش میللدم و ب للد خللوردن ناهللار میللوول طللر    سلل ا  للذا  نخللوردم چیللگی صللبحونه

آلوللا اونقللدر خسللته بللود کلله وللا برگیللتن شللیدا از خللواب بیللدار نوییلله  زدن مییلل   

  شیدا کوی دیر ور از زمانی که گ ته بود

 اصللرارم بللود کللرده مللو  رو اش چمللره حسللابی موهللاش جدیللد رنلل برگیللت  

 بخاطر رو شام موندن برای

 شلل  مقربلله هللا میللدو نق   میللره خونلله بلله و میبنلله ردسللردرد از وللاریر رنلل     

 کلل  کلل  بللار آخللرین بللرای و قمییلله روز شلل  قمییلله شلل  روز قمییلله روز میگللذرهق

 . .. میده روز به رو جاش ش  روشنایی

انگار رخداد اینبه امیرصلدرا  سلم  ملن نباشله اونقلدر بلرای کا نلام مگیلگه کله هوله          

 چیگ با سرمت  ی  میره

وللوی هللوای سللرد ح للاظ نگدیللک وللراس مللی ایسللت   از صللب   وللا ایللن او للا  بیوهتلله  

 بخللاطر  ملللوم  سللوزوندم دسللتوو  بریللدن  للامو هللاش خللردهبیللقاب شللبوندم  

نبلود  کله  بلا   قکنله  نگلاه   سلرزن   بلا  ولا  نبلود  املا   شلده  کبود کانتر به محب  برخورد

چیللوایی خنللدون امللا اخوللای وللوی هلل  نگللاه  کنلله و بگلله” دختللره ی سللر بلله هللوا  
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  للی  چللونق نبللود  نیومللد ق”خللودم بللا کللردی چیبللار ببللین ق ک للاس  حواسللت 

 للی  کسللی کلله مللن نبللودم  دللل   قداره دوسللت  کلله کسللی  للی   بللود مروسلل 

 ایللی دیگلله کللس دسللتای  نللاه بللود یللرار کلله دسللتاش وصللور ازمیخللواد جیلل  بللگن   

 . باشه

 نللیس مملل  بللرامبللر میگللردم بلله خونلله قو بلله محلل  بسللتن در وللراس جیلل  میللگن     

 . هستن صدا مای  ها دیوار

چللون اگللر نبللودن هلل  دیگلله نویتونسللت  سللاکت باشلل   بولل  دسللت انداختلله دور     

 حن ره ام و میخواد خ ه ام کنه  

 . میخواد جی  بگن راه ن س  ون  شده و من هق  دل  

 هل   بلنلد  و میلدم  وبیله  دیلوار  بله ِک  ببیل  بلرای میلق  کله امیل  داملادی  بلود         

 بم  میبن  هبر و میبن  ه 

بلله سللوت  بلله امیرصللدرا کلله هیبلل  چمارشللونه اش وللوی لبللاس دامللادی دیللدن داره  

مبلل  میللرم و حرصلل  رو بللا میللت هللای بللی جللون  نصللی  مبلل  میبللن   وصللورش 

ه ی انللداز هللیمبس کلله بخللورم یسلل  حاضللرم مللن   میگیللره میبللن  و یلللب  آوللی 

 چقللدر اصللم دختللره اون مللن دوسللت  نللداره  هللیمبس مثلل  مللن نوییناسللت        

 جلللو  ببیلله رو شللنل  بایللد امیلل  کلله میدونلله  ریسللا مییناسلله  منللو امیرصللدرای

 میدونلله یرملله سللبگی  للذای مللورد ممییلله  حساسلله  چقللدر امیرصللدرا میدونلله اصللم

ونللله شلللاهتوم مید میدونللله ویتلللی سلللردرد داره چلللای و گلللمب آرومللل  میبنللله 

 هیمللی اون     نویدونلله میدونلله امیرصللدرا ماشلل  بللوی چللوب خیسلله  دوسللت داره 

نویدونلله  اون    بللود دیگلله  دختللر یلله  ماشلل  شللوهرش  نویدونلله اون      نویدونلله
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 نویدونلله نویدونلله اون دختللر امیلل  داره میویللره دختللره هنللوز ماشلل  شوهرشلله  

 نویدونللله     نویدونللله     نویدونللله          میلللاد در اش سلللینه ولللوی از داره یللللب 

 و میبللن  حوللله میللگ سللوت بلله هللیمبس نویدونلله یلله ن للر امیلل  حللال  جمنوللهق

 هقلل  کلله اینلله میللدون  کلله چیللگی ونمللا قنوللی مو  هیمللی      برمیللدارم رو گوشللی

جللایگگین هلل   سللرمت بلله کلله اشللبایی  هکنلل آروم رو حللال  آشللوب میتونلله صللداش

 اسویللو وللارم دیللد بللین ازمییللن رو بللا  یللت دسللت  للا  میبللن  امللا وللاریری نللداره  

 یللدا و لوللس میبللن   لحظلله ایللی از ذهللن  میگللذره اون االن وللوی  مخاطبللام بللین

ووللاس  میللارم  طایللت بیللنوم رو هلمللله صللدای و بللرداره اگللر م لللس مروسللی شللهق

بسلل  م کلردن   یللدا واسله مبسلل  رو از ولوی  گللالری  یلدا  میبللن    رو ی لع  میبلن  ق

 !نیازی به دیدن ص حه ی گوشی ندارم

 رو مبسلل اونقللدر کلله هللر روز و شللب  رو بللا ونمللا مبللس وللوی گللالری  گذرونللدم    

 میبین  و دا  دل  وازه مییه  

 هکلل میللقی بللرای میللگن  زار صلل حه ی گوشللی رو بلله یلللب  میمسللبون  و زار میللگن    

کیللیدم وللا بلله   دسللت ازش کلله میللقی بللرای   میبللردم هبللر بملل  نبایللد دیگلله

بللرای       بللود نداشللتن هوییلله ازش مللن سللم  کلله میللقی بللرای آرزوش برسلله  

بلا  حللس سلرما  وللوی  میلقی  کله  اونقللدر اسلو   رو صلدا  میللگن  کله  از حللال میلرم      

چیللوام میسللوزه و سللرم درد میبنلله  جللام وبللونی میخللورم و آروم چیلل  بللاز میبللن   

 و مییلل  مبلل  کنللارم از روی زمللین  للا  کوللک بللاو ووللوم بللدن  کرخللت و بللی جونلله  

 خودمللو   میبنلله جللل  رو وللوجم  میللده نیللون رو صللب  ده کلله دیللوار روی سللامت

گللی   قمللین آدمللی کلله کنللارش یلله    میبنللدم رو چیللوام بللازم و مینللدازم کانا لله روی

انگللار  امللا شللدم بیللدار خللواب ازبولل  ورکیللده هللیچ حسللی نسللبت بلله اطللراه  نللدارم  
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 اور گلی   بلازی  یله  ولوی  انگلار هنوز ووی خواب   میللی بلرای ان لام هلیچ کلاری نلدارم        

سللبوم خونلله رو هقلل   بیللرون رهللتن از ایللن بللازی رو بلللد نیسللت    راه حللاال و شللدم

 نللدارم حرکلت  بلرای  ایللی انگیلگه  و هلد  صلدای  ویلک  ولا   سللامت بله  هل   میریللگه  

اصلم  حلاال  کله   میخلواد  روی هولین  کانا له  اونقلدر  بله  سلق   زل بلگن   ول ا بویلرم    ل د

 امیرصدرا رو دوباره از دست دادم واسه ی چی باید زنده باش  

زل میگن  به لوسلتر کله ومللو  ی  له هلای شییله ولراش خلورده اش ولوی روشلنایی           

 روز زیاد به چی  نویاد  

 رو ب للد سللامت چنللد نویتللون  حتللی  حسللی هللر از خللالیاحسللاس خللالی بللودن دارم  

من اوملده  بلودم  امیرصلدرا  رو  لس  بگیلرم  املا  بلاز  هل   از دسلت  دادمل      کن  وصور

دلیلللی بللرای مونللدن میگللرده امللا  یللدا نویبللن    ذهللن  بللی جللون وللر از خللودم دنبللال

 شیدا و  یام و آلوا بلرام  مگیلگن  املا  نله  اونقلدر  کله  بتلونن   ل   نداشلتن  امیرصلدرا  رو 

از یلادم  ببلرن    بایلد  برگلردم   بللاز هل   برگلردم  بله  جللایی کله ده له ی  لی  بللع ِد از    

 کلله نللداره بللاورق میناللله جللون بللی یلللب  از یسللوتی امللادسللت دادن امیرصللدرا رهللت   

 . شده وووم چی هوه

نویخللوام بلله حرهللاش گللوش کللن  آروم و بللی رملل  از روی کانا لله  للا مییلل  و بلله      

 سوت سرویس بمداشتی میرم و

دسلت و صلورو  رو مییلورم و راهلل  رو بله سلوت آشلخگخونه کللن میبلن   بلا روشللن         

یخمللال بیسللبوییتی رو بیللرون میللارم و چنللدوا دونلله ازش  کللردم چللای سللاز از وللوی 

لیختللون رو وللوی مللا  وبللون  بللی میلل  میخللورم وللا اسللید م للده ام کوتللر اذیللت  کنلله  

 میدم و هبرم اونقدر ووی هخروم سیر میبنه که ویتی به خودم میام چای ووی



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

303 

 

 بلله رو مللا   داره دوسللت امیرصللدرا کلله چللایی مثلل مللا  رنگلل  بلله سللیاهی میگنلله  

 چای و میبرم دهن  سوت

 چلای  امیرصلدرا  دا  بام  مییه سللول هلای چیلایی  بله هریلاد بیلان املا ممل  نلیس           

 یبللی سللم  یبلل  شلل  و میخواسللتو  کلله مللردی      امیرصللدرا قداره دوسللت دا  رو

 نبایللد     نبایللد     نبایللد کللن    هبللر بملل  نبایللد کلله ایللی مونوملله میلل   شللد دیگلله

مللا  رو بللا ووللوم یللدرم بلله کلل  آشللخگخونه میبللوب  و بللا سللرمت بلله اوللای  میللرم و 

میبیل   و وولوم  لباسلای  ولوی  کولد  رو ممالله  میبلن   و بلا   چودون  رو از کولد  بیلرون 

م للله وللوی چوللدون میریللگم  کیللو هللا رو بیللرون میبیلل  و لباسللامو وللوی چوللدون 

سل ی  میبلن   چنلد  دسلت  لباسلی  کله  هولراه  خلودم  آوردم  میریگم   ملن  بایلد بلرم       

 برگللردم  میخللوام  میبللن  رو وللوی چوللدون  جللا بللدم  اشللبامو بللا  یللت دسللت  للا 

 للی  سللامان  کنللار خللانوادم  برگللردم کنللار کسللایی کلله ازشللون هللرار  قک للا  امللاق

 خللوش باشلله  بملل  دللل  کلله دارم کیللو کللردم  آخلله ک للا رو دارم کلله بخللوام بللرم 

کنللار وخللت روی زمللین مییللین  و سللرم رو وللوی دسللتام میگیللرم  بللا خللودم حللر  

 ”نبام  بری میخوای ک ا“ میگن   

هیمی بله ذهلن  نویرسله قدلل  یلدم زدن میخلواد و بلی هبلر از جلا  لا مییل  و لباسل              

 رو مو  میبن  و از خونه

بیللرون میللگم  خیللابون هللا وللوی یبیللنبه ایللی کلله نویللدون  بلله چلله مناسللبتی و  یلل    

 رسویه اونقدر خلوم و ساکته

انگللار ووللوم آدم هللا سللبوم کللردن و  کلله انگللار شللمر هلل  مثلل  مللن مللگا داره      

چیللگی  هللیمبس وللوی شللمر نللیس قشللایدم مللن اونقللدر وللوی دنیللای خللودم  للری 
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 نگللاه و  لل  بللا اوضللام  و مللن بلله ن للر چنللدنوییللنوم  نویللدون  چقللدر راه رهللت   

 . برمیگردم خونه سوت به دارم که مویدمه هق  اما کردن

 اهللام از درد بللی حللس شللده بللودن و مللن حتللی نویدونسللت  کللی و چللرا ک لل   اشللنه 

 دار  وشیدم  نگدیک خونه که

بللا دیللدن  شللدم ماشللین آشللنایی میگ للت یللرار نللیس بللایی روز رو ونمللا بگللذرون      

شللیدا و  یللام کلله بلله ماشللین وبیلله داده بللودن درد  اهللام یللادم رهللت و بللا سللرمت  

 . میید بدور اوضاع مییدم نگدیک بییتر هرچی  دادم بییتری به راه  ادامه

اخوللای  لللی   یللام و دلمللره ی آشللبار وللوی چمللره ی شللیدا کلله بللا دیللدن  بییللتر     

 مییه و  یام به مح  دیدن  وبیه

اش رو از ماشین برمیلدار ه و بله سلوت  میلاد  نولی مو  چلی مییله املا هوینبله دسلت          

 روی سللیلی درد ی آمللاده و میبنللدم رو چیللوام شللیدا هللین  یللام بللاال میللره بللا صللدای 

چنللد لحظلله صللبر میبللن  و ویتللی خبللری نوییلله    مییلل  سللرما از حللس بللی صللورم

مصلبانیت  چیلواش  رو  آروم الی چیوام رو بلاز  میبلن   و بله   یلام  نگلاه  میبلن   کله  بلا 

 بسته و دندوناش روی ه  ساییده مییه و دست  هوون ور روی هوا مونده  

شللیدا آلوللا رو وللوی بوللل  بللاال میبیلله و بلله چنللد یللدم هاصللله اش رو بللا  یللام  للر     

 میبنه و دست روی بازوی  یام

میللذاره و آروم و نگللران صللداش میبنلله   یللام ن سلل  رو مصللبی و سللنگین بیللرون     

 می رسته و چی  باز میبنه

قنبللام آخللرش از دسللت وللو    نبللام - و نگللاه  رو چیللوای مللن رابللت مللی مونلله     

 - ق یللام-   کنلله میللونی  للادر میبنلله سلل ی ورسللیده حللالتی بللا شللیدا سللبته میبللن   
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 بتللون  نویللدم وضللوینی هللیچ شللاهده خللدا  خونلله وللوی ببللرش اینللوق نللگن حللر  شللیدا

 رو دسللت  ورسللیده شللیدا   نللهنوو صللورو  روی دسللت  رد کلله کللن  کنتللرل خودمللو

 !بری  بیا نبام- ودش میبیه  خ هوراه و میگیره دست  ووی

و دست منو که هنوز ولوی شلو  ام میگیلره بله خونله ام میلری    یلام بلا کولی هاصلله           

 از ما وارد خونه مییه و

   میبنللده رو در و میبیللونه اوللای  سللوت بلله منللو شللیدایلله راسللت بلله وللراس میللره   

نگاه گی   بلین  ملن  و لبلاس  هلای  بله  هل   ریختله  و چولدون  روی وخلت  میمرخله و  

 با نگاه  ازم ووضی 

میخواد اما من گنل  ولر از ایلن حرهلام  بلا دسلت م بلورم میبنله روی وخلت بیلین            

 و یه بار دیگه نگاه  به

 بلله نگللاه  بللری  میخواسللتی ک للا نبللام _ سللوت چوللدون و لبللاس هللا میمرخلله    

 دسللتای شللیدا ق یللام_   میگیللرم نیللنیده رو سللوال  و میللره  اوللا ی بسللته در سللوت

_د  کللرده از دییلل  قمللین مللر     میگیللره دسللتاش وللوی رو حسلل  بللی و سللرد

 گریلله وضللامی کلله ا از  میگیللره ام خنللدهسللرکنده دنبللال یلله نیللونی از وللو بللودی   

- سللوالوو وبللرار میبللن      بللودی  نگللران خلل  چللرا  میگللی وللازه - چللرا - قداره

 دیللروز چللرا نویللدادی  جللواب دیللروز از گوشللیتو چللی واسللهق کوهللت و چللرا- چللرا 

 جنللاب مروسللی روز- کنتللرل زهرخنللد ام دسللت خللودم نیسللت   سللرکار  نرهتللی

 - قامیرصللدرا- روسللی  مللروس ِی کللی  م- مگلله  بللوده بللاز شللرکت هلل  ر للیس

 مروسللیق نلله - نبللود  صللدراامیر مروسللی دیللروز  شللنبه مگلله- امیرصللدرا  مروسللی

 یل   آب سل    انگلار   میلرم  وا   گ لت   بملت  ول لن   یلت  کله  ملن ق سلت  چمارشلنبه  که
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 چمارشللنبه گ للت   مگیللگم نلله - قشللنبه گ تللی وللو شللیدا -   سللرم روی شللده خللالی

هبللر میبللن  و یللادآوری  ال چللون صللدا ی للع و وصلل  مییللده این للور شللنیدی   احتوللاق

 بلله کلله کسللی مللینق بللده حللال وضللع آنللتن و صللدای شللیدا حللره  رو واییللد میبنلله  

مللرد سللقوط کللرده و حللاال بایللد دوبللاره اون سللقوط مرگبللار رو و ربلله کنلله  نلله     حللد

- نللدارم و سللنگین شللدن ن سلل  رو حللس میبللن      مللن طایللت وبللرار دییلل  رو

هقلل   نویللدادی  جللواب گوشللیتو چللرا  للس سللرکار  نرهتللی هوللین واسلله  دیوونلله

 بایلد  ی نلی  بلدم   سلوال   بله  بایلد  جلوابی  چله  اینبله  بله  میبلن   هبلر نگاه  میبلن    

وولاس  هلا  بخلاطر  اینلله کله  منلو  هل   بللرای رهلتن  بله  مروسللی  میبللردم هبلر  کله  بگل  

نتللون   یللام رو یللانع کللن  و  میللق  بللا خودشللون هوللراه کللنن  قبگلل  کلله میترسللیدم

 گلل  گوشللیوو     چیللگه- قوللوام بللاق نبللام- م بللور باشلل  وللوی مراسلل  شللرکت کللن  

  یللداش سللایلنته م وللوال چللون  کللردم گولل  خونلله وللوی  نلله - ازم  زدن- قکللردم

_مللردی  از    داد بیللرون رو ن سلل  بللود شللده یللانع نظللر بلله کلله شللیدا   نویبللن 

 دیللروز  یللام  میللدادی جللواب رو گوشللی نللهنگرانللی نبللام قنلله سللر کللار رهتلله بللودی  

 چندوا بخاطر

 صلحبت  از  لی   سلامت  سله ق نرهتلی  ولو  نویدونسلت  هولین  واسله کار شلرک ت نرهلت   

 که هموید امیرصدرا های

سللرکار هلل  نرهتللی یلله راسللت اومللد این للا قنگمبللان میگ للت ندیللده از خونلله بیللرون   

 رهته باشی و از طرهی ه  در

زمگملله ی ببخیللید آروملل  حتللی بلله  قنبللام کللردی  د خونلله رو بللاز نویبللردی    

- گللوش خللودم  نویرسلله  هیللار انگیللتاش بلله دسللت  باملل  مییلله نگللاه  کللن   

 میخواسللت  - چللی   للس- قنلله - میبسللتی  چوللدون داشللتی بیرونلله  وسللایلت چللرا



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

307 

 

وله چیلگو ریخلت  بیلرون کله      ه  میبلردم  مرول   رو هلا  کیلو  و کولدم  داشلت       ی نی 

 - _االن ک لا  بلودی     بلده  ادامله  نویخلواد  املا  نیلده  یلانع  شلیدا  کلن     کام  ردی ل  

 اون بلا   منتظلروی   در جللوی  دوسلامته  ملا  -   بلگن   یلدم  رهلت    بلود  رهتله  سلر  حوصل 

و جللوری کلله انگللار جللواب سللوال  اصللم  قبللودی  رهتلله ک للا وللا دار  اشللنه ک یللای

رو بللا یبللی از  بللراش مملل  نیسللت از کنللارم رد مییلله و از اوللا  بیللرون میللره  لباسلل  

لباسللای روی وخللت مللو  میبللن  و از اوللا  بیللرون میللرم  آلوللا کلل  سللالن روی 

  و بلا  چنلدوا  اسلباب  بلازی  ایلی  کله  شلیدا  دورش ریختله  بلازی  میبنله    یالیمه نیسلته 

 ابلرو  بلا  -چرا اینقلدر  هوله  چیلگ  این لا  بله  هل   ریختسلت    -نویلدون  ق یلام ک اسلت    

وراس رو نیون میلده  و ملن   راهلی  ولراس  مییل     بلا  صلدای  بل از شلدن  در بله  سلوت   

میمرخه و ب لد  بلا  دیلدن   اخول    لر  رنل   ولر  مییله   آروم بله  کنلارش  میلرم  و مثل   

خللودش دسللتام رو روی ح للاظ وبیلله گللاه بللدن  میبللن  و شللروع میبللن    _چللرا 

 اینقدر نگرانوی  منتظر می مون  اما جواب نویینوم و ادامه میدم .

 مسللئولیت حللس بملل  نسللبت چللرا  باشللی مللواظب  بایللد میبنللی هبللر چللراق  یللام -

 !میبنی  اذیت خودوو چرا داری 

به ابر سلیاه و بگرگلی کله جللوی خورشلید رو گرهتله نگلاه میبلن  و یبل  اینبله ادامله            

 کلله زنللی اگللرون اگللر االن این للام   چلل - قنلله - قنویللدونی - بللدم جللواب میللده    

شیداسلت   منلو  زنلدگی  وولوم  کله  بمله  دختلر  اون چلون   هوسلرمه  سلاله  چند ماشقی 

داره وس  خونله  بلازی  میبنله  بخلاطر  وو له   اگلر  ملن  االن احسلاس  خوشلبختی  میبلن   

  یللام-   ایللی خللانواده ایللن مضللو خللودو  کلله وللوام مللدیون رو کللوچیب  خللانواده ایللن 

 ولخللی لبخنللد بللا   نللداری مللن بلله دینللی وللوکللردم کلله وظی لله ام بللود   رو کللاری مللنق

 مللن شللده بللاورم خللودو  کلله دختللرم  دختللرم گ تللی دراینقلل-   میبللن  نگللاه 
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 ویتللی میبللن  سلل ی باشلل   مرایبللت نبایللد -      باشللی مللرایب  بایللد کلله  دختللرو 

ب  قبللاور کللن خللو مللن  نیسللت نیللازیق نلله-   نبللن  نگللاه چیللواش وللوی مللیگ  درو 

 دیگلله میبللردم هبللر کلله ویتللی درسللت   للی  سللال  للنن_چمللار        راحللت خیالللت 

 اون  باشه ج تتون به حواس  نیست نیازی

 کلله ویتللی دییقللامویللع کلله هبللر میبللردم خللدا شللوا دووللا رو هقلل  واسلله هلل  آهریللده  

 بابت از خیال  باید میبردم هبر

 بلا  وصلوراو   و ملن  ه تله  دو طلی  هقل  هردووون راحت باشه چلون هولو  یلدا کلردین      

 چونق گرهتی  آوی  ه 

هوین که ازوون  اهل  شلد  م یله طوهلان بلگر  اوملد و هوله چیلگ رو خلراب کلرد  ولا          

 من به خودم بیام هوه چی

مللرور اون روزهللا بلله  ووللوم شللد قصللدرا اهتللاد زنللدان و وللو ازدوار کللردی و رهتللی      

انللدازه ی ذره ذره جللون دادن سللخته قهبللر کللردن بملل  هلل  حللال  رو از مللر      

 میترسلل  -      روزهللا اون سللقوط یللادآوریمیبنلله  هبللر کللردن بملل  سللخته   بللدور

 چلی  هوله  میلام  خلودم  بله  ویتلی  بلازم  میترسل    برسل   دیلر  هل   بار این نویخوامق نبام

 . باشه شده خراب

ی اشللتباه  ایسللتادم  للا االنلل  و کللردم انتخللابی یلله مللن  للی  سللال  للنن چمللارق  یللام -

 ه  اما  یام یبول کن که گذشته  

نگللاه  بللا  وزخنللد صللدا دار و ووسللر آمیللگی  امیرصللدرا هرامللوش کللرده هلل  مللن  

 سلرم  مییله  بامل   نگلاه    ل   م وئنلی   کلردین   هراملوش _ به سلوت   برمیگلرده   

شللد  چللی نوللی مو  هنللوزم مللن نبللام - همویللده  چیللگی  یللام ی نللیق بنللدازم  للایین رو
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نگللاه   قبللری دادی وللرجی  چللرا نویللدون   اهتللاد او للایی چلله مویللع اون نویللدون  

 نویلاد  زبلون   بله  کله  کلرده  رسلوب  اونقلدر  شلده  ولنبلار  دلل   ولوی  کله  حرهاییمیبن   

 دیگلله میللدون  هقلل  مللنق نبللام بللده حلل  بملل  -   حرهلله  للر مللن و لللی  یللام بلله جللای

  للی  نویخللوام ه باشلل   دیگلله داشللت رو بللودن مقصللر ی مسللخره حللس نویخللوام

 . .. اگر  بود حواس  بییتر اگر  میرسیدم زودور اگر بگ  خودم

 مقصللر رو خللودم بخللوای کلله نیوهتللاده او للایی هللیچ  نللداری وقصللیری وللوق  یللام -

 باز رو چیوام هق  من  بدونی

نگلاه   خیلره  بله  رو بله  رو له  و  کردم و س ی کلردم انتخلاب درسلتی داشلته باشل        

_انتخلاب  درسلت   االن بخلاطر   بدون اینبله  نگلاهی  سلوت  ملن  بنلدازه  جلواب  میلده   

 هیملی  انتخاب درستته کله  این لایی   قونملا   بلا  ایلن  وضل یت   نبلام  شلدی  کسلی  کله 

 سللروه وللوی چللی نویللدون ق نبللام -       مللن   یللام- قنللیس آشللنا بللرام اش چمللره جللگ

 نبللاوی وللو اینبلله  میللداد خ للر حللس بملل  اولیلل  از چیللوام اون چللرا نویللدون  

نیسللتی کلله مللا مییللناختی   مللن از ایللن نبللام کلله مثلل  یللدی  هبللراش رو بلله زبللون 

   میترسل   میلدزده  ازملون  رو چیلواش  کله  نبلام  ایلن  نویاره میترسل    ملن  نسلبت  بله 

- چیللوام رو بلله کلل  سللرامیک هللای کلل  وللراس میللدوزم   کلله برمیگللرده سللوت  بلله

-   میترسلل  کنلله بللاز سللر دیللدنت بللا اش کللرده چللر  زخلل  کلله امیرصللدرایی از مللن

 . گذشته چیگ هوه که کن یبولق  یام

 هلر  ب لد  چیلوام  نل   باشل   هل   ن مل   ملن ق نویبنلی   بلازی  رو هل   من با حتی بامن -

 هوه صدرا با بودن ونما بار
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چیگ رو للو میلده قحتلی یله کلور هل  کینله ی چیلوای صلدرا کله هوله جلا دنبالتله رو              

 میتونه ببینه قبازم میخوای

لبللاش رو بله  هلل   بگلی هوله چیللگ گذشلته  ونملا چیللگی کله گذشللته     ” زملان  “بلوده      

هیللار میللده و خیللره مییلله وللوی چیللوامو احسللاس میبللن  داره گذشللته رو مللرور 

 رو چیللگ هللیچ شللوا داسللتان وللوی زمللان گذشللت - هوگمللان بلله حللر  میللاد   میبنلله و

 آوییلله مللنق میبیللن  مللن امللاق ریختلله خاکسللتر آوللی  ایللن روی هقلل   نبللرده مللو 

   کنلله نللابود رو چیللگ هولله تونللهمی ببیلله زبونلله اگللر کلله میبیللن  رو خاکسللتر ایللن زیللر

_بللد مللوی ی    میبنلله زمگملله کمهلله و میبیلله اش شللده اصللم  صللورم روی دسللتی

 برگیتی نبام قمیترس  از مایبت این داستان  

 میبنلله ازدوار داره امیرصللدرا  نللداره ورسللیدن بللرای چیللگی داسللتان ایللن مایبللت -

 هق  شرکت اون ووی من  

 . یه طراح 

 رو چیللگی اگللر وللو چیللوای از  بخللورم حرهللاوو گللول کلله نیسللت  شللیدا مللنق منبللا -

 امیرصدرا حرکام از  ن مو 

کلله از بللرادر بملل  نگدیللک وللره میتللون  ب مولل  ایللن وسلل  هللیچ کللدومتون از گذشللته  

 امیرصدراسللت مروسللی دیگلله روز چنللدق مللن بللرادر  جللان  یللام - دسللت نبیللیدین  

-   نللداره هلل  بلله شللباهتی او ایلله حللال در کلله وای یتللی و سللرم وللوی هبللرای 

سل ی  داره نگلاه   رو بله  جلای  دور ولری  از شلمر بلدوزه      باشله  ولو  بلا  حل   امیدوارم

ن للس مویقللی میبیلل  و  شللرکت  نرهتللی دیللروز چللرا- و بحلل  رو مللو  کنلله    

 شللیدا حرهللای از- دسللتامو دورم حلقلله میبللن  وللا لللرزم از سللرما رو کنتللرل کللن   



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

311 

 

 دیللروز مروسللی اگللر-   بللوده مروسللی دیللروز میبللردم هبللر  کللردم داشللتبر اشللتباه

 باشل    دملوم  یلراره  مگله  ملن  - نبلودی   دملوم  ولو  چلرا   لس  نگ تی خودم با بود

   بللدم بمللت بنللداز یللادم  مونللده جللا ماشللین وللوی  منلله دسللت کاروللتق دمللووی  آره-

هوا سرد ور از یب  وارد ریله  هلام  مییله  و بلا   وخلاژ  خلون  سللول  بله  سللول  بلدن   ِسلر  

 میخواسلت  بلود   هرسلتاده  کلارم  بلرام  مروسلی    بله  بلود  مییه  منلو  دملوم  کلرده 

 چلله مللن میدونسللت داشللت  منللو روزای اون حللال هلل  اون امللا مللا     ا کنلله  ومهللی

 قبدونلله چیللگی نخواسللت  خللودم چللوننلله قاون هیمللی نویدونسللت   بللودم  حللالی

   برسلله آرزوش بلله اون خواسللت  هقلل  مللنق بیلله خللرد نخواسللت      بدونلله نخواسللت 

 !سرما از میلرزی داری  خونه ووی بری  بیا- ها - نبام -

دسلت  رو  یللت  میللذاره وللا هوللراهی  کنله امللا دسللت  روی دسللتگیره ی در خیللک   

 مییه و به سوت  برمیگرده  

 بللذاری جریللان در منللو  احوقانلله هلل  هرچقللدر_نبللام قیللول بللده هرکللاری کللردی   

بللا لبخنللد نگللاه  میبنلله و دسللته جلللوی موهللام رو  قیللول- یللول - قباشلله- باشلله ق

 _آهرین دختر باباق آروم میبیه  

لبخندم هرچقلدر کورنل  املا وای یله و بلا هل  بله خونله برمیگلردی   شلیدا طلی ایلن             

 مدم مب  ها و میگ هایی که

دیی  بله هل  ریخلت  رو مرول  کلرده و آلولا جللوی        ولوزیلون میلوول وواشلای بلاال     

 زلگللله بللوده  خبللر چلله این للاق نبللام -  کاروونیلله هللای و  للایین  ریللدن شخصللیت 

 گویلل هللای ویبلله از  للر آشللخگخونه  بللود ریختلله هلل  بلله جللا هولله- چ للور - اومللده 

 خونلله ایللن وللوی کللی  للس  قنویللدونی- قنویللدون      آهللا-   اس شبسللته ظللر 
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و بیللقاب از دسللت  لیللگ خللرد اهتللاد  یللادم رهللت  لیللوان ی نللی  چیللگه- میبنلله  زنللدگی

نگلاه  شلیدا  داد میگنله  کله ” احول   خلودم  “املا  چیلگی  بله  زبلون  نویلاره   وویگش کن   

 خللالی سللینک زیللر آشللوال   سلل وللوی رو و خللا  انللداز  للر از خللرده هللای ظللر 

 گیللنوه  نیسللت چیللگی- قنبللام شللده زرد چقللدر رنگللت خللوردی  چیللگی-     میبنلله

 وللوی از  یللام   بخللورم صللبحونه نتونسللت  هلل  امللروزهللار و شللام نخللوردم  نا دیللروزق

 میبللن  سلل ی و برمیگللردم سللوت  بلله   بخللرم  للذا میللرم مللن -   میللده جللواب هللال

 خللونگی  للذای دللل   هسللت یخمللال وللوی گوشللت و مللر ق نلله-   بگیللرم رو جلللوش

 نبللام - ده  میلل وبللون سللر اخلل  بللا شللیدا کلله میبللن  نگللاه شللیدا بلله و   میخللواد

 کللن درسللت چیللگی یلله- کللن   درسللت چللی مللن االنق نبللن نگللاه  مظلللوم اون للوری

 آره - جلللو میللرم و گونلله اش رو از ولله دل می  و*سلل    خوبلله  ماکللارونی -  قدیگلله

 دیلل  ولله اون مخصوصللا  چیلیللت و چللرب هللای ماکللارونی اون واسلله زده لللک دللل  

 وگللین و نگللران نگللاه  میبنلله و دسللته آویللگون موهللای هللرم رو   قزمینللی  سللی 

 ایللن بللا  بگیللره رو دلللت ولله بخللور چیللگ یلله بیللا ولللی  باشلله -  یللت گوشلل  میللذاره  

 هلل  چقللدر هللرق بللد چقللدر رهلل قمیبنللی  لل  ماکللارونی شللدن آمللاده وللا رو و رنلل 

ولا  شلیدا   لذا     مییله  گلرم  صلویوی   و کوچیلک  ی خلانواده  هولین  بله  دلل   اماق سخت

 اینبلله وللا میبللن  سللیر رو خللودم کوللی دورهلل   چللای و بیسللبوییت بللارو آمللاده کنلله  

 باالخره  ذا

آماده مییله  بلا شلیدا میلگ کوچیلک رو میمینلی  و دور میلگ مییلینی  و ولرجی  میلدم           

 ووی اون لحظه هق  حواس 

 به خانواده ی کوچیک دوستداشتنی  باشه  
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بلله آلوللا کلله رشللته هللای ماکللارونی رو بللا دسللت وللوی دهللن  میللذاره  بلله شللیدا کلله   

 حواس  هست  یام ماکارونی

رو بللدون سللس نویخللوره  بلله  یللام کلله حواسلل  بلله بیللقاب شللیدا هسللت و مللن کلله  

چنگللال  رو بللین رشللته هللای بلنللد    میبللن   ریبللی وللوی خوشبختییللون احسللاس 

رو  ماکللارونی وللوی بیللقاب  هللرو میبللرم و چنللد دور میمرخللون  و هوللین کلله چنگللال 

 بلا  رو دهلن   دور  یلام  به سوت دهلن   میبلرم  صلدای  زنل   گوشلی   یلام  بلنلد  مییله   

_سللمم قجللان     میبنلله وصلل  رو ووللاس گوشللی برداشللتن بللا و میبنلله  للا  دسللتوال

  _ …                    چ لللور  ق نبلللام ی خونللله  اوملللدی _  _…                     داداش 

بللا صللدای” چللی “بلنللد و شللوکه ی  یللام مللن و شللیدا هوگمللان سللر بللاال میللاری  و بلله 

 چ للور  ِکللی  آخلله گ تلله  کللی-   میبنللی  نگللاه چمللره ی مللام و مبمللوم  یللام

   میللللام دارم مللللن کللللن صللللبر اشللللهب  باشللللهق وای ای-                                …_

 !میام دارم کن صبر  میرسون  رو خودم زود  نه-                           …_

و هوون للور کلله ی للع میبنلله بللدون حرهللی بللا م للله از روی صللندلی  للا مییلله و بلله    

 سوت سویبم  روی کانتر

ا سلوال ولوی   میره  من و شلیدا بلا و  ل  بله هل  و ب لد بله  یلام نگلاه میبنلی  و شلید           

 یلام  چنلد  لحظل ه مبل  میبنله و نگلاه گلی         یلام   شلده  چلی - ذهن منلو میخرسله    

  ریسللا بابللای_جوللالی     میللده هیللار هلل  بلله رو لبللاشمیگلله کلله هنللوزم شللوکه سللت  

 سللبته - شللیدا چنگللال رو وللوی بیللقاب  میللذاره و صللا  مییللینه   قکللرده سللبته

 ووللوم_   میگنلله للل  کمهلله و گللین و میخوشلله رو ک یللاش  یللام چ للوره  حللال  االن

 !کرده
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اونقللدر شللوکه اس کلله بللدون خللداحاهظی از خونلله بیللرون میللره  نگللاه  بلله سللوت     

 شیدا برمیگرده که یاشق 

 بللا نگللاه  شللیدا - هنللوزم روی هللوا مونللده و بلله در بسللته ی خونلله نگللاه میبنلله     

 !مرد _   برمیگرده من سوت به ناباوری

مللن کلله هنللوز خللودم خبللر یللک ده لله ایللی  یللام رو هضلل  نبللردم بللا شللک سللری بلله 

 نیونه ی آره وبون میدم  

 قبلدون   ک لا  از ملن  - ِکلی   آخله _ دستاشو روی میلگ میلذاره و شلوکه نگلاه  میبنله       

نگللاه  وللوی چیللوای شللیدا خیللره مللی مونلله  قخللورد  هلل  بلله چللی  مروسللی  للس -

 مروسلللیق خلللورد  هللل  بللله مروسلللی قولللازه چیلللگی ولللوی ذهلللن  جریللله میگنللله  

صللدای شللیدا رو مییللنوم  چلله ویللت مللردن بللود  ق  ایللن آخللهق واااای - قامیرصللدرا 

 روی وورکللگم ووللوم  نللداره وحلیلل  و و گیلله یللدرم موللگم امللا میبیللن  رو شللیدا 

 ایللن میللدون میللدون  دور از انسللانیته   _مروسللی بلله هلل  خللورد  قسللواله یلله جللواب

ه حسلی  هول  ایلن  بلا  املا   نلداره  امیرصلدرا  منلو  ی راب له  بمبلود  روی ریریولا  هیچ او ا 

بییلتر  شلبیه  یله  شلانس  دوبلاره  سلت  کله  بله  بازنلده        املا  باشه خوشحالی شاددارم  

مگله  ولوی  چمل   روز  املا ق مونلده  رییلب    لی   هنلوز  دلل   کله  ایی بازندهداده شده  

چیبلار  مییله  کلرد  بلا  امیرصلدرا  کلله دل بله  کلس  دیگل ه داده و بلرای  ملن  شویللیر رو 

شیدا بلرای  خلودش  حل ر  میگنله و ابلراز نلاراحتی میبنله املا ملن چیلگی           بسته رو از

دوبلاره  سلت   ناهلار  رو نیوله  رهلا  میبنلی   انگلار   هرصلت  درگیلر  هقل   ذهلن  نویینوم  

 . مییوری  رو ظرها و میبنی  جوع رو میگهیمبدوم می  نداری   
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بله آلوللا نگلاه میبللن    کلله موهلای کنللار صلورو  مللر  کللرده و روی  اهلای شللیدا بلله    

 خواب رهته و شیدا هومنان

 .  اهاش رو با ریت  وبون میده

 چقللدر جوللالی_خیلللی دللل  سللوخت قبیمللاره هللا هولله چیللگ واسلله جیللن آمللاده بللود   

 !مروسی این واسه داشت ذو 

 اینقللدر- چقللدر امیرصللدرا رو دوسللت داشللت  حللاال مروسللی ایللن دووللا چللی مییلله ق  

 خلل ق وا- یگیللرن دیگلله  م چمللل  ب للد حتوللاالق مییلله بیللدار نللده وبللون رو بملله اون

 صللبر میخللوان کللی وللا  للس- قهوساییللون نلله مللرده مللروس بابللای نبللام  شللدی

 اصللرار چقللدر  یللام کللردن نللامگد کلله  للی  مللاه چمللار هوللونق واال چویللدون  - قکللنن 

 محللرم االن ایلل  ال میبللرد یبللول اگللرق نلله میگ للت امیرصللدرا امللا  کللنن مقللد کلله کللرد

 نللداره باهاشللون نسللبتی هللیچ رسللوا صللدرا االن خلل  -  میبللرد هریللی چلله -   بللودن

 مامانیللل   نللدارن  خبللر  قآخلله  هللیمبس  جللگ  خللانواده  ی  ریسللا  از ایللن  نللامگدی 

 خللواهر بللا دختللرش داشللت دوسللت کللن  هبللر - چللرا - قنبللود راضللی زیللاد هومللین

چیللگی کلل  از اون  امیرصللدرا چللون  خلل  ولللی  کنلله ازدوار خارجلله کلله اش زاده

 صللدرا اینبلله ب للد جوللالی کلله هلل  مخصوصللانداشللت نویتونسللت امتراضللی کنلله    

سللخته  نسللاجی  ورشبسللت بیلله یلله دل نلله صللد دل ماشللق  شللده بللود   نذاشللت

_کلدوم  دختلری  میتونله  از  شلیدا  بلی  هلوا  جلواب  میلده    چلی    ریسلا _ قاما میخرسل    

 امیرصدرا با این موی یت  بگذره 

 مثلل  َدری  َ رییلل  وجللود بلا  حتللی هلل  ملن چیلگی ولله یلللب  میللرزه قراسللت میگ للت    

 هیچ داشتن بدون حتی  سامان
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      خللودش بخللاطر قشللدم م بللور امللا مللوی یتی نویتونسللت  از امیرصللدرا بگللذرم     

شللیدا مللانتوی میللبی بلنللدش رو در میللاره و دسللتی وللوی موهللای رنلل  شللده اش 

 . و به شیدا نگاه میبن  میذارم کنار رو مدادم و وخته کو  آلوا_ میبیه  

 برگیللت  و کللن  گللرم رو شللیرش رهللت  ویتللی ب للدش و کللردی  بللازی هلل  بللا کلللی -

 خواب  ولوزیون جلوی دیدم که

 هقلل   بللرم یربللون ق بابللا نلله - نبللرد  کلله اذیتللت-   اوللای  وللوی بللردم  مللن بللرد  

 بللازی هللای بلله  کنللی  بللازی میگلله هولل  میللاره  ک للا از رو انللرژی ایللن ویللدون ن

 کله  هوون لور  و میخنلده  شلیدا  قبلدو ی   یلا  بریصلی   میگله  یلا   نیسلت  یلانع  هل   نیسته

 : میده جواب میره اوای  به

 بیللای وللو اینبلله یبلل _بلله خللال  رهتلله قنبللام آلوللا بللدجوری باهللام اخللت شللده      

 روزی هی نویبردم ه  رو هبرش

 روز دو ی نللی  بییللتر مللن - بتللون  آلوللا رو بللذارم  للی  کسللی و خللودم بللرم بیللرون   

- قمیوملدی  ولو  خل   بیلام   ملن  گ تلی  کله  شلد  چلی  حلاال ق میی  اهسرده انگار نبینو 

 خل  -   داره کلار  باهلام  میلاد  شل   گ لت  اینبله  مثل    بیلای  بگل   گ لت   یلام  نویدون 

 نگللاه و اومللد بیللرون اوللا  از شللده مللو  باسللایل بللا   میومللدم شلل  هوللون میگ للت

 آدم ملن  اوملدی    یلام  بخلاطر  هقل   ی نلی - و کنلارم مییلینه     میبنله  نثلارم  چخلی  چ 

 از  یلر  دلیللی  و این لام  ه لم   کله  ببلین ق نلگن   لر - قخونله  ایلن  ولوی   وسلیدم  نیسلت   

 بلود  خبلر  چله  بلدونی  اگلر ق اوووه - بلود   چ لور  مراسل  ق نلدارم  بلودن   این لا  بلرای  وو

 منللوان د کلله هولله بللهبللو امیرصللدرا بخللاطر هقلل  بللودن اومللده کلله جو یتللی بییللتر 

 یلله دنبللال هرسللتادش صللدرا داداش- ک اسللت   یللام-   مییللناختن  نسللاجی حللامی
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 خللوردن هلل  بلله از نلله انگللار  ریسللا- بللودن  چ للور خللانوادشق خلل - قکللارا سللری

  لا  خیلال  بلی  کله  میبلن   صلداش  یلر و بلا  قبابلاش  ملردن  از نله  بلود  ناراحت مروسی 

 ببینللی  نبللودیق نبللام مللیگ  راسللت کللن بللاور -   میللره یخمللال سللوت بلله و مییلله

هبللر میبللرد اگللر  حللاال  بللود کاملل  آراییلل ق باباشلله سللوم مراسلل  انگللار نلله انگللار 

 هللگار کلله میللدم سللروبون بللراش خنللده و واسلل  بللا محللو کللار کنلله کسللی نوی مولله  

 چللی نگ تللی آخللرش راسللتی_ سللال هلل  بگللذره از ایللن اخمیلل  دسللت برنویللداره  

نویللدون  قمثلل  اینبلله بللا زنلل  بحثیللون مییلله و  خللدا هللوم کللرد  بنللده ایللن شللد

بیوارسللتان ووللوم  اونقللدر مصللبانی مییلله کلله سللبته یلبللی میبنلله و وللا برسللونن 

 بلللرمبس دیلللدم  کللله بلللاری چنلللدق وای لللا آره- قکنللله رحولللت  خلللدا - میبنللله  

 زده حرهللی مروسللی مللورد در- قبللود حیلل   بللود محترمللی مللرد خیلللی  دختللرش

_وا نبللام قوللازه  در یخمللال رو بللاز میبنلله و ظللر  میللوه رو بیللرون میبیلله   د نیلل

 بگنلله  مروسللی مراسلل  از حرهللی االن مییلله روش کللیروز سللوم بنللده خداسللت  

خللودم رو بللا لبلله ی  قآهللا- حللدای  وللا چمللل  حرهللی ازش بلله میللون بیللاد   قهبللر نبللن 

باهتی کله  ونوله  میلوول  میبلن   و وظلاهر  میبلن   بله  ادامله ی حلر  هلا و  یبلت هلای      

 . میدم گوش مراس  ووی اهراد راج  شیدا

وا ش  حرهای زیلادی زده مییله کله بییلتر مربلوط بله اطمملام شلیدا راجل  هامیل            

 های  ریسا و نوع مراس 

و لبللاس  وشللیدن و     بللود  اومللدن  یللام وللا   نگدیللک بلله سللامت هیللت شلل  طللول   

 میبیه  

با صدای زن  شلیدا کله دسلت  بله  یلت و رو کلردن کتللت هلاش بنلد بلود نگلاهی            

 به من که میوول بازی با
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 نبللام _ آلوللا بللودم مینللدازه و بخللاطر صللدای بلنللد ولوزیللون وقریبللا داد میگنلله         

 . مگیگم باشه- قبنده دست  من میبنی  باز رو در خواهری

هوین که  ا میی  با صلدای نل  نل  امتلرا  آمیلگ آلولا و      ” آلله  “گ لتن جیل  ماننلدش    

 مواجه میی  که با دستای

باال گرهته ازم میخلواد بولل  کلن   بلا خنلده و ولوی بول  میگیلرم  و هوون لور کله           

 به سوت در میرم لخ  رو

میللوول بللازی بللا  قسللر  سللی  بیلل  گ تنللت آللله اون یربللون مللن -      و*سللمی

چتری های بلند و هلر  بیلرون  اوملده  از گیلره  ام مییله   بله  سلوت  در خونل ه میلرم و بلا   

 ببللین رو بابللا دختللرایق بلله بلله - قسللمم-   میبللن  بللاز رو در  در چیللوی از  یللام دیللدن

 . بابایی استقبال اومدن دوواییق

آلوا خلودش رو للوس میبنله و بلا دسلتای بلاز خلودش رو بله سلوت  یلام خل  میبنله             

 با ه   یاموا  یام بول  کنه  

 - مموللون -  _چلل  نگللاه  نبللن  بللدو بللرو یلله چللی سللرم کللن مموللون داریلل   

 ول للن بللا داره  للایین  هوراهولله امیرصللدرا  سللت خونلله صللاح کلله نلله    مموللون

 اهللام خیللک مییلله امللا بللا هوراهللی  یللام    میللاد بیلله ووللوم ول للن   میبنلله صللحبت

 رو امیرصللدرا وارد خونلله مییللی  و  یللام گونلله ی شللیدا رو هلل  می  و*سلله و حضللور

شلیدا  لباسل   رو ملو   میبنله  املا  ملن  بله  انلداخ تن یله شلال میلبی       میلده  خبر ه 

زیتللونی رنگللی کلله  وشللیدم بلنللده و  بللاهتی ِن آسللتیروی موهللام بسللنده میبللن     

 نللداره یللدش هلل  وللا رون  اهللام میرسلله و سللا ورم میللبی کل للت  هلل  هلل  میللبلی

 . بمینی  شام ایبر رو میگ بگیره دوش  یام وا که میرم شیدا کوک به 
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 منللو هلل  بللاز شللیداصللدای زنلل  در باملل  مییلله یبلل  اینبلله راه هللراری  یللدا کللن     

 . ب رسته در کردن باز برای

بللا حللالی کلله نویللدون  چلله اسللوی بللراش بللذارم بلله سللوت میللرم و میللدون  بمتللرین    

 کلله مللدوی ایللن ووللوم مثلل  چیللوی نگللاه  میبللن    هرصللته کلله نگللاه  کللن  و از 

 و میبللن  نگللاه  کوللی دیللدم  مروبلله امللا خسللته اس قاینللو راحللت مییلله همویللد  

نگلاه      میبلن   بلاز  رو در میلاد  بلاال  زنل   ی دوبلاره  لولس  بلرای  دسلت   کله  هوین

بللاال میللاد و وللوی چیللوام مییللینه  چنللد رانیلله طللول میبیلله وللا بتللون  جلللوی ه للوم  

 خاطرام با دیدن

چمللره ی آشللناش بللا  یللرهن میللبی مقاومللت کللن  و سللرم رو  للایین مینللدازم و آروم 

 سمم میبن   جواب سمم 

 سللمم- بلله گوشلل  میرسلله و بللا مبلل  وارد خونلله مییلله و شللیدا بلله اسللتقبال  میللاد    

امیرصللدرا بللا  قمونللون- زنللداداش قخللوبی  مونللون-   اومللدی خللوشق صللدرا داداش

لبخنللد خسللته امللا از ولله دل خلل  مییلله و آلوللا رو کلله بللا ذو  بلله سللوت  دوییللده رو 

 موو  ن س چ وری -  یت  لک ها و  ییونی  رو می  و*سه   بو  میبنه و

آلوللا میخنللده و کلوللام نللام مومی رو بلله زبللون میللاره و میللوول بللازی و کیللیدن      

 ری  های امیرصدرا مییه  

 ه روی مبلل  مییللینه     و*سللامیرصللدرا هوون للور کلله  یللت دسللتای آلوللا رو می     

 شللام میللگ وللا گ للت -   میللده جللواب آشللخگخونه وللوی از داشللی _زنللداداش  یللام کللو 

 اهتللاده زحوتللا ووللوم روز چنللد ایللن قبیلله سللرحال وللا میگیللره دوش یلله ب ینللی  رو
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بیللقاب هللا رو روی میللگ میمیللن  و صللحبت    شللد خسللته حسللابیق  یللام دوش روی

 های اونا گوش میدم  

 یلله میگ تللین کللاش ای  نللدارین رو حرهللا ایللن کلله وللا دو شللواق داداش  زحوتللی چلله -

 درست حسابی درست  ذای

 . نخوردی  ذا اصم روز چند اینمیبردم  

 بخلاطر  هل   امیل  ق انگلار   یمیلده  هل   بله  چیلگ  هوله   نداشلت   خلوردن   ذا موی یت -

 نیوهته مق  زیاد کارا اینبه

 باملل  کللارا اینبله  مگللر - م بلور شللدی  بیلای  کللارای شلرکت رو این للا ان للام بلدی       

 بگنلی قو گرنله اصلم یلادم میلره ملن و آلولا هل  هسلتی             آلولا  و ملن  بله  سلر  یه بیه

 امیرصللدرا روی موهللای آلوللا دسللت میبیلله و آروم و شللایدم  وگللین جللواب میللده  

میللگ رو میمیللن  و زیللر چیللوی حواسلل  بلله  دارم  شللوا از  یللر کسللی مللن مگلله_

دییقله   یلام  هل    چنلد  ب لد امیرصدرا ه که با وولوم  وجلود  میلوول  بلازی  بلا  آلواسلت   

بلله جو وللون اضللاهه مییلله و هولله دور میللگ شللام مییللینی  و میللوول خللوردن شللام    

 کوتللر نبللام-   مییللی  شللام خللوردن یللوولم  یللام هللای دادن گیللر مییللی  و زیللر

  للی  رو بحثیللون اداملله امیرصللدرا بلله رو و قنبللن بللازی  للذاو  بللا  بخللور سللاالد

شللیدا هلل  وارد  ادارن  مللگق بگلل   چللی بابللا نلله - نگ تللی  چیللگی وللو_   میبیلله

 کلله ه للمق نلله - مییلله  چللی مروسللی ی برناملله نویللدونی ی نللی - بحثیللون مییلله  

 ووللومق آلوللا  -  یللام اینبللار بلله آلوللا گیللر میللده     کللرد صللحبت بملل  راجللع هنوییلل

 صللا  رو آلوللا لبللاس روی  ییللبند شللیدا   بخللور درسللت  بابللا شللده ماسللتی لباسللت

 کرد  صحبت بم  راجع نوییه چرا_ دشون رو ادامه میده  خو بح  و میبنه
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 رو اونلا  وبلل   بایلد  اول کله  هسلت  چیگهلا  سلری  یله   نیسلت  مناسلبی  موی یلت  ه م -

 . کن  میخص

 یللام هوون للور کلله لیللوان  رو  للر میبنلله نگللاه میللبوک  رو بلله سللوت امیرصللدرا    

 گللذرای نگللاه چللی  - قحدسلله یللهق نللیس خاصللی چیللگ - شللده  چیللگی- میبیللونه  

 : میاره بمونه ندادن جواب برای میوهته شیدا و من به امیرصدرا

_حللاال دو دیقلله کلله وللوی جوللع خللانواده نیسللتی  صللحبت کللار رو وسلل  نیللار قب للدا   

 حر  میگنی   

شللیدا هلل  کلله انگللار دل  للری از ایللن کللاجرا داره سللریع حللر  امیرصللدار ور واییللد   

 میبنه  

 کله  بلود  خلوش  نبلام  بله  دلل    کلار  شلده  زنلدگیتون  هل   دوولا  شلوا ق خلدا  رو وو آره -

 میگه میگ  بم  هرچی اون 

 . .. و میگن  طر  دارمکار دارم  

نگاه امیرصدرا به سلوت  میمرخله کله سلریع نگلاه  رو بله بیلقاب  میلدوزم و  یلام بلا           

 لبخند به شیدا نگاه میبنه  

 -   میبنله  شلروع  زده هی لان  شلیدا  داریل    چلی  کلار  از خلارر  بحل   خلانوم   خ  -

 بول   ولوی  کله  زاملرو   داره ماملان  دوولا  انگلار  کله  شلده  جلور  نبلام  بلا  جلوری  یله  آلوا

میگ لت   بیلا  بولل   سلرش  رو وبلون  میلداد  و میگ لت  نله  قولازه   بمل   چی هر بود نبام

 امیرصلدرا  اصلم  گریله  نبلرد       سل  بیلام  مرا بلرای  ملن  ولا   ییل   مونلد  نبلام  ویتی 

 زحوللت امللروز زنللداداش راسللتی-   مییلله جللا بلله جللا صللندلی روی آرومللی سللرهه بللا

 . مراس  بیای نیس الزم گ ت  که منق کییدی
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 خوبله  خیللی  نبلام  بلا  راب ل    کله  گ لت  ق بلود  نبلام   لی   آلولا ق زحوتی  چه بابا نه -

 میخوام هرجا ب د به این ازق

 هل   بلا  خلال   و مولو  و بابلاش  شلرکت  آوردمل   شلایدم برم میلذارم   لی  نبلام     

 امیرصللدرا لبخنللد میگنلله و سللر وبللون میللده     برسلل  کللارام بلله مللن وللا دارن اش نگلله

بللایی حللر  هللا بللین  _خیلللی هلل  خوبلله قاز هوللین االن آلوللا کارمنللد رسللوی شللرکته  

 یام و امیرصدرا ادامله   یلدا  میبنله  و ملن  و شلیدا  میلوول جولع کلردن میلگ مییلی  و      

ظللر  هللا رو مییللوری   بلله  ییللنماد شللیدا میللوول ریخللتن چللای مییلل  کلله  بللا هلل 

صللدای صللحبت شللیدا و امیرصللدرا و  یللام کلله هنللوز  یللت میللگ نیسللتن ووجلله ام رو 

صللدای  للر اهتخللار  یللام بلله  زده  کللی اینللوق خوشللگله چقللدر وای- جللل  میبنلله  

 شللیدا   زده کلله کاریلله اولللینق نباولله کللار- گوشلل  میرسلله کلله جللواب شللیدا رو میللده  

 یللام هلل   قکولله ظللراهت  خللرده یلله هقلل   شللیبه چقللدر -   میللده نظللر زده هی للان

 م رکلله خیلللی کللار اولللین منللوان بلله ولللی  مییلله اصللم  داره طللر - واییللد میبنلله  

امیرصدراصلدرا  کله  انگلار  دوسلت  نلداره  بحل   حلول  ملن  بمرخله  سل ی میبنله      ست

 . کنه موضوع صحبت رو مو 

 چمارسللامته و بیسللت مرایبللت بلله کلله شللده جللوری سللن  آلوللا کلله حللاال زنللداداش -

 نویخوای  باشه نداشته نیازی

 نویخواسلتین  مگله  شلوا   نلدارم  زدن طلر   ی حوصلله  دیگله  نله - کار رو شلروع کنلی   

- میرسلله   گوشلل  بلله امیرصللدرا جللواب قدیگلله کنللین شللروع خلل  کنللین  کللار

 یلام  بمتلر   قنلیس  شلرکت  کله  این لا  ملددیان   خلانوم  - قبیلان  ملددیان  خانوم منتظری 

از شلللیدایی کللله سللل ی داره در برابلللر ایلللن موضلللوع مقاوملللت کنللله بللله هوراهلللی 

 بیلله بمتللر سللردردش امیرصللدرا میللاری  چللایی بیگحوللت مگیللگم- امیرصللدرا میللاد  
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یدا بله طلرز م یبلی سل ی میبنله هوله چیلگ رو        شل  املا    کنلی   شروع رو کارمون ماه  

صللدای آروم امیرصللدرا رو ویللخیص  قمیللاره داره نبللام  آره - بلله مللن برگردونلله   

 گلمب  خلرده  یله  ملن  واسله  مییله  - میدم کله  بلی  شلک  مخاطل   حل ره  شیداسلت   

 نبللام بلله خللودم  کللن  مللو  رو آلوللا  وشللک میللرم دارم مللن ولللیق آره- بریللگی 

 !بگو

ضربان یلب  باال میلره  اونقلدر کله دسلت  بله للرزش میوهتله و جولله آخلر شلیدا یبل             

 از رهتن  بام  مییه وووم

 از بلنللد صللدایی بللا و   مللددیان خللانوم نلله  نباولله اسللو ق ضللون در - بلنللدم یلل  بگنلله  

 نبام _   میده یرار مخاط  منو یب 

هن للون رو وللوی سللینی میللذارم و نگللاه  میبللن  کلله دور از چیلل   یللام و امیرصللدرا  

 چیوبی میگنه و با ابرو

_ولا  ملن  آلولا  رو ملو   میبلن   ببلین  داداش صلدرا  چلی   به امیرصلدرا اشلاره میبنله     

و نگاه من درگیلر  نگلاه  امیرصلدرا  مییله  کله  ملین  خلودم  مبملوم  ولوی  مول    میخوادق

منتظلرم  بامل   مییله  ولک  سلرهه  ایلی  کنله  و دسلتی بله    ان ام شده یرار گرهتله   نگلاه 

و کل   کل   اخل   کورنگلی   ریی  ببیه  چنلد  رانیله  طلول  میبیله  ولا  بله  خلودش  بیلاد 

بللین ابروهللاش مییللینه   _ل  للا وللوی چللای مللن یلله خللرده گللمب بریللگینق سللریع 

نگاه  رو از من میدزده و سلریع  بلا  هولون  اخل   بله  کا لذ  زیلر  دسلت   نگلاه  میبنله  

 دییقا برمبس ملن  کله  چیلوام  هلیچ  میللی  بله  کنلده  شلدن از نلی  رخل  نلداره       بله  

هللر سللختی ایللی بللود وللوی لیللوان چللای دا  و  للررنگ  گوللی گللمب میریللگم و بللا 

دسللتای لللرزون سللینی رو بلنللد میبللن   صللدای برخللورد لیللوان هللا بلله هلل  بخللاطر 
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لللرزش دسللت  اونقللدر میخصلله کلله سللریع سللینی رو روی کابینللت میللذارم و هاصللله 

ی لیللوان هللا رو بییللتر میبللن  وللا بلله هلل  برخللورد نبللنن و بللا ن للس مویقللی بلله     

سوتیللون میللرم   سللینی رو روی میللگ میللذارم و نگللاه  بلله صللندلی هللای خللالی میللگ 

میوهتلله   یللام روی اولللین صللندلی سللوت راسللت نیسللته بللود و امیرصللدرا روی اولللین 

صللندلی سللوت چلل ق یبلل  اینبلله وصللوی  بگیللرم  یللام صللندلی راس میللگ کلله درسللت 

بین خودش و امیرصدرا رو بلرام مقل  میبیله      _بیلین  نبلام  کله  خیللی  کلار  داریل   

. 

نگللاه مللرددم بللین صللندلی و امیرصللدرا میمرخلله و نگللاه بللی مویللع امیرصللدرا باملل    

 مییه مین یه دختر خوب

 هللایی نبتلله امیرصللدرا_ببللین   روی صللندلی بیللین  و  یللام طللر  رو جلللوم میللذاره    

دارم گللوش میللدم کلله امیرصللدرا کا للذ رو از       ی گوشلله رو کنللی رمایللت بایللد کلله

_ولو  لیسلت  سلرویس  هلای  کارگلاه  هلای  اصل مان  رو ردیل   کلن   زیر دست  میبیله   

 یلام  باشله  ایلی  میگله  و بله  لل   ولاب  روشلن  جللوی  روش    میلدم  ووضلی   خلودم  من 

زیلر  میلگ  بله  شللوارم  میبیل    نگاه میبنله  و میلوول  یادداشلت  مییله   کل   دسلت   رو

رو  وا مر  کل   دسلت  رو خیلک کلن   امیرصلدرا کیل  کنلارش رو بلاز میبنله کا لذ         

 داریلل  کلل  ویللت_ بیللرون میبیلله و بللا صللدای گرهتلله و آرومللی شللروع میبنلله  

 سل ی    داد هلدر  بیله  اسلت اده  نلیس  یلرار  کله  طلر   یله  اصلم   سر رو هرصت نوییهق

خاصلی ملد    طلر  -   نلدم  دسلت  از رو ن سل   بله  امتولاد  و کلن   صلا   رو صلدام  میبن 

سللری وبللون میللده و شللروع میبنلله بلله ووضللی  دادن  انگللار کاملل  یللادش  نظروونلله 

 امللا بللود خللام اینبلله بللا اش ایللده  میللداد ووضللی  میللره مللن نبللام ام قجللدی و مسللل 

 . بود ووجه یاب  و جال 
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به دست  نگلاه میبلن  کله حلین ووضلی  دادن خیللی حرهله ایلی طلر  سلاده ایلی رو            

 روی کا ذ میبیه و هر دو

اونقدر درگیلر طلر  و جگ یلاو  مییلی  کله بله کل  زملان و مبلان رو یلادمون میلره            

 روی طللر  بلله هلل  وللوی ابروهللای بللا کلله میللدم نیللون بملل  رو کیللیدم کلله طرحللی 

-   نلیس  کلار  در ی للی  یلا  زن یلر ق باشله  جلدا  نویخلوام  املا   خوبله  ایلن   -   میبنه کا ذ

و شللب  مللد نظللرش رو روی کا للذ کللاهی کلله بلله  قطللور ایللن  ببینللین - چ للور   للس

 و خل   بامل   کله ق در للوالی  مثل   چیلگی  ی نلی  - نومی چلر   نلویس  کلار  بلود  کیلید ق

 ایللی خویللازه و میگیللره دهللن  جلللوی رو سللت د امیرصللدرا بیلله  شللدن صللا 

 . میبیه

_آره قمیخوام گردنبنلد بلدون ی ل  و زن یلر باشله قهقل  جلایی درسلت  یلت گلردن           

 م لوالیی باشه که بیههر به 

سلری  وبلون  میلدم  و میلوول   وا حلدی بلازش کلرد کله بیله دور گلردن گذاشلتت ق       

میبیل    کا لذ  روی رو ودبل  سلرم  ولوی  کله  چیلگی  اینبله  ب لد  بلاالخره طراحی میی   

نگلاه   خیلره  ملی  مونله  بله  امیرصلدرایی  کله  بلرای         این لور  ی نلی - سر باال میارم  

 بلله و گذاشللته دسللتاش اولللین بللار اینقللدر شللبیه امیرصللدرای یلبولله قسللرش رو روی 

 . میبرد نگاه من به خواب یب  انگار که جوریه خوابیدن طرز  رهته خواب

سللبوم خونلله اونقللد ر م یبلله کلله آروم از روی مبلل   للا مییلل  و نگللاه  بلله  یللام     

 میوهته که جلوی ولوزیون روی

کانا ه خلواب  بلرده  آروم بله سلوت اولا  خلواب میلرم و از الی در نیوله بلاز شلیدا و           

بلله سلامت  روی دیلوار  نگللاه میبلن   کلله دو    خوابیلدن  وخلت  آلولا رو میبیلن  کلله روی  
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میبلن    میخللوام  هبللر و میگیلرم  دسلتام  وللوی رو  گوشلی و نلی   شل   رو نیللون میلده   

به خونه ی خودم بلرم  املا  نیوله  شلبه  و جلرام  رهلتن  بله  خونله  بلا  آژانلس  رو نلدارم  و 

ناچلار  بله   ه  دل  نویاد  یلام  رو کله  اون لور  خسلته   لر   خوابله  بیلدار  کلن     از طرهی

اوللا  میللرم و هوللین کلله شللال  رو برمیللدارم شللیدا بیللدار مییلله و روی وخللت مییللینه 

 کللردم  بیلدارم  بلا  آروم ولرین  صلدایی  کله  میتلون   ملذر  خلواهی  میبلن     _ببخیلید   

نقللدر میللوول شللدی  کلله یللادم رهللت سللامت     اوق نللی  و دو -  -نلله قسللامت چنللده 

 و نصلل ه رو اش خویللازه و میبیلله چیللواش روی دسللتی خوابللولود و خسللته چنللده  

- قبلللرده خوابیلللون دو هلللر - ک لللان  اصلللدر داداش و  یلللام-   میبنللله رهلللا نیللله

 صللدرا داداش و  یللام واسله  بللرم ملن   بخللواب وخلت  روی این للا بیلا   بللودن خسلته قالمی

 . باشه آلوا به حواست بخواب بگیر نه - میخوای  کوک-   بذارم ویک

از خسللتگی خویللازه ایللی میبیلل  و یللا وبللون دادن سللرم کنللار آلوللا روی وخللت دراز   

 میبی  و حتی هرصت هبر

کللردن بلله ذهللن خسللته ام داده نوییلله و بلله خللواب میللرم  خللوابی کلله شللاید دلیلل      

 بللا وللوی  للذیرایی مویللع کللار خللواب  بللرده بللود    شللیرین بللودن  مللردی بللود کلله 

 بللاز سللختی بلله رو چیللوان میخللوره صللورو  بلله کلله هلل   یللت امللا آروم ضللربممای

 . میبن 

صللورم آلوللا رو جلللوی روم میبیللن  کلله و ویتللی چیللوای بللازم رو میبینلله بللا شللی نت 

 میخنده  روی وخت مییین 

ورد برخلل و صللحبت صللدایو بللا از نظللر گذرونللدن اوللا  دییلل  رو بلله یللاد میللارم      

 ظر  ها به گوش  میرسه و
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بللا صللدای  _آلوللا بابللا  خاللله نبللام رو بیللدار کللردی  ب للد صللدای  یللام بلنللد مییلله  

گرهتلله از خللواب در جللواب  یللام” آره “مللیگ  و یبلل  اینبلله از وخللت بیللرون بیللام 

 ص حه ی روشن

 رو گوشللی  و میبللن   دراز دسللتگوشللی  روی  للاوختی ووجلله ام رو جللل  میبنلله      

 ارم و  یام روی ص حهبرمید

 از کلله  یللامی مللتن و صلل حه بلله مییلل  خیللره مللن و میللاد بنللد ن سلل  رو بللاز میبللن ق

وابسللتان  _مللن دارم میللام ایللران   میخللونو  بللار هللگار و شللده ارسللال سللامان طللر 

کمهلله و کوللی مصللبی بلله خونسللردی  نگللاه کللردم و ن سلل  رو محبلل   _ ۹۱کللرر

بللا آراملل  و لبخنللد کورنگللی کلله از ویتللی وارد کارگللاه      نویگللی _ بیللرون دادم  

 _هلل  بللگن نسللوزه     ریخللت شللدم روی لللب  بللود چللای خیللک رو وللوی یللوری    

 . زدم ه  رو وابه ووی سوسیس های حلقه و میدم بیرون  وهی با رو ن س 

ب د از  یامی که شل  یبل  کله گ تله بلود بلرای اینبله خبلری رو بمل  بلده بله کارگلاه             

 بیام کمهه و نگرانی امون 

رو بریللده بللود و از ویتللی رسللیده بللودم کارگللاه بللا هوللون آراملل  هوییللگی و لبخنللد 

 محو امصاب خرد کنی که

 سللر   امیرصللدرا آیللا- بللود منللو بلله کللار گرهتلله بللود  اسللتثنا مموللون صللورو  شللده 

چلل     سللینک روی کنللارم گذاشللت  رو رب  بللگن رب یاشلل  دووللا حللاال خلل -   شللد

چل   نگللاه  کللردم و چنللد یاشلل  رب ولوی  وابلله ی سوسللیس هللا ریخللت  و هلل  زدم 

یوری که بلا  آب لوش   لر  کلرده  بلود  روی سلواور  گذاشلت در حلالی کله هبلر      قخ -  

 هلل  کلله مر للایی وخلل  حللاال_ میگیللره جللواب داد   میبللردم داره جلویخنللده اش رو
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سللریع وخلل  مللر  هللا رو وللوی وابلله ریخللت  و بلله سللوت   قوابلله وللوی بریللگ رو زدی

 خلل -   میبللرد نگللاه  برگیللت  کلله دسللت بلله سللینه بلله یخمللال وبیلله داده بللود و

بله  زور جللوی  لبخنلدش  کله  میرهلت  ولا   ررنل   ولر   قبگلی  میخواسلتی  چلی  بگلو  حاال 

_وللا مللن سلل ره رو  کللرد   بیلله رو گرهللت و راهلل  رو بلله سللوت وخللت کارگللاه کللن

و وبیلله اش رو از یخمللال گرهللت و بلله    بیللور رو کللردی کثیلل  کلله ظرهللاییبنللدازم  

 سللوت سللوت وخللت رهللت  هرچللی هحلل  بلللد بللودم زیللر للل  نثللارش کللردم و بلله

بللا ذو  بلله سللوت  برگیللت   انوم خلل نبللام_ داش بلنللد شللد  صلل کلله رهللت  سللینک

 بلود  کیلیده  این لا  بخلاطر  منلو  کله  خبلری  میخواسلت  اذیلت  هوله  ایلن  از ب د باالخره 

 ملر   وخل   بلوی  کله  بیلور  سلرکه  بلا   ملایع  کنلار  گذاشلت   رو سلرکه  - بله  -   بده رو

 رو  للامو بلدون  حللر  دیگله  ایللی میلوول   مللن کلرد ن سلل ره شلد    قنوونلله ظرهلا  روی

 محب  زمین کوبیدم و چندوا دیگه از هح 

هللایی کلله بللرای موایللع اضلل راری کنللار گذاشللته بللودم رو هلل  وللوی دللل  حواللله اش   

 کردم و برای شستن ظرها به

ب للد از شسللتن ظرهللا رو بلله روش روی وخللت نیسللت  و اون  سللوت سللینک رهللت    

 شللد  نگللاه  رو بلله دور وللا  بیللقاب میللوول کیللیدن سوسللیس وخلل  مللر  هللا وللوی

 کارگللاه واسلله دللل  ه تلله یلله ایللن - دور کارگللاه چرخونللدم و بللا دلتنگللی نگللاه کللردم  

 بللا و گذاشللت  اهللام جلللوی رو مللر  وخلل  سوسللیس از  للر بیللقاب قبللود شللده ونلل 

 _کارگلاه  هل   دلل   بلرام  ونل   شلده  بلود      داد جلواب  داشلت  طنلگ  کولی  کله  لحنی

 _مسخرم میبنی  با چیوای ریگ شده نباه  کردم  

 دلل   میگ لت   میبلرد  دلتنگلی  خیللی  کارگلاه  وسل   میلگ  اون مخصوصلا ق کلن  بلاور  نه -

 هر که دختری اون واسه
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اشلاره  مسلتقیو   بله   سری از کنارم رد مییلد واسل  زیلر  لا میگلرهت  ونل  شلده         

اینبلله هوییلله  للام بلله  ایلله ی میللگ برخللورد میبللرد و گاهللا زمللین میخللوردم چیللگی 

 نبود که

بتلون  جللوی   خنلده ام رو بگیلرم  بلا دلتنگللی بله چملره اش کله میلوول خلرد کللردن         

 نون سنگک بود نگاه کردم  

ایللن دلتنگللی ل نتللی حتللی ویتللی رو بلله روش نیسللته بللودم هلل  دسللت از سللرم         

 رو نللون ی برشللته ی گوشلله از ایللی وبللهخواسللت   برنویداشللت  دللل  کوللی شللی نت 

_خوبلله کلله حللدای  د ِل چللوبی_آهنللی میللگ  اه  کللردم  نگلل چیللوی زیللر و کنللدم

 کارگاه برام ون  شدهق

اونقللدر بللا دیللت زیللر نظللر گرهتلله بللودم  کلله چنللد رانیلله متویلل  شللدن دسللتاش رو 

 ببین  که ب د با یدرم بییتری

نللون هللا رو بللا ییمللی خللرد کللرد  وبلله هللای وقریبللا یللک انللدازه ی نللون رو جلللوم    

نویللدون  وللاریر چللی بلود  امللا هرچللی بللود باملل  شللد  _بسلل  اهلل  ب رماییللد   گذاشلت   

 بلدون  اینبله  حرهلی  بگنله ق ناهار رو ووی سلبوم  بخلوری    بلدون  اینبله  حرهلی  بلگن   ق

 خللودشب للد ناهللار ظللر  هللا و سلل ره رو جوللع کللردی  و بلله آشللخگخونه بللردی   

 جلللوی رو چللای  بریللگم چللای خواسللت مللن از و شللد هللا ظللر  شسللتن میللوول

 خوبه  این ور_   م وئن بی   گرهت  وا از  ررن  بودن چیوام

نگاه  به لیلوان چلای دا  و  لررنگ  بلرای چنلد رانیله خیلره مونلد و اینبله ملادم           

 هاش رو ح ظ  بام  شد
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_هقلل  قل  للا بللرای مللن یلله خللرده گللمب  لبخنللد روی لبللاش بیللینه و سللروبون داد  

 گللمب  ارمد سللردرد- ای  واسلله چللی چلل وللوی - بللا و  لل  نگللاه  کللردم   بریللگ  

 یخماللله وللوی گللمب  بخللواب  نتونسللت  شللبه چنللد- چللرا - قمیبنلله آروم رو سللردردم

 بللرادرش کنللار بیوارسللتان ولوی  شللبا میدونسللت ق بللرام بلود  مللادی دیگلله نخوابیلدن    

 م لر  -   میلده  جلواب  کوولاه  نویریلگی   چلای  ولوی  محولدی  گل   چلرای  -   مونله  می

ب للد ریخللتن کوللی گللمب وللوی لیللوان چللای  سللینی چللای رو بللا  مب یللوی وللره  گلل

کارگلاه  حواسل   رو جولع  کلردم  کله  بلا   دیت بلند کردم و مویلع  رد شلدن  از کنلار  میلگ 

 بییترین هاصلله  ی موبلن  از کنلارش  رد بیل   ولا   لام  بله   ایله  ی هللگی   گیلر  نبنله   

روی وخت نیست  کله  چیلواش  رو بلاز  کلرد  و زیلر  لل   ویلبر کلرد و لیلوان چلای      

 ب لد  کیلید  مویل   ن لس  و داشلت  نگله  رانیله  چنلد  بلرای  بینلی   رو برداشت و جللوی 

 . کرد مگه مگه رو چای  رانیه چند

 بملل  کللردن هبللر بللدون رو ام دلتنگللی ه تلله یلله کلله مللردی بللهنگللاه  کللردم   

 چای  آروم آروم  بگذرون  نتونست 

رو خوردم  ولوی هلوای دا  ملرداد خلوردن چلای دا  بییلتر شلبیه یله د        یلوونگی بلود   

کنلار  امیرصلدرا  بلرای  ملن  حسلابی  دوسلت  داشلتنی  و دلمسل     اما دیوونگی ایلی کله  

آروم  بمتلری  -   کارگلاه  کیلونده  منلو  چلی  بلرای  بگله  ولا  بلودم  منتظلر  هومنان بود  

 بللود  چللی بگللی بملل  میخواسللتی کلله خبللری اون نویگللی- قآره - سللر وبللون داد  

 کلله گ للت  - چیللواش خندیللدن و بللر  شللی نت ر انیلله ایللی از چیللواش گذشللت    

 اینبلله یبلل  گ للت  ب دشلل   کللار میللگ مخصوصللا  بللودن شللده دلتنگللت کارگللاه وسللای  

نابللاور و کوللی  سللومین  للذا  للروژه آشللخگی رو هلل  یللاد بگیللریق بیلله ووللوم کللارمون

مصبی مث  کسایی کله  بلازی  خلوردن  نگلاه   کلردم  کله  بلا  لبخنلد  مویل  ولر و لحلن    
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 وللن  املللت  دادم یللاد بمللت  للذا وللا سلله کللار این للای وللا_   داد اداملله بیجللان حلل  بلله

 نلله - دیگلله  میبنللی شللوخی داری- قمللر  وخلل  و سوسللیس  مللر  وخلل  و مللاهی

- بللود  چللی خبللرم اون  للس بللرام  داری خبللر یلله نگ تللی مگلله-   ام جللدی کللاممق

ن سل   بنلد  میلاد  و یبل   اینبله حلره  رو بله شلب  د    لخلواه  برداشلت کللن     قدلتنگلی 

 !ایی مگه بی که وای ا -   بودن دلتنگت وسای  و کارگاه_ ادامه میده  

 شللاید  بللود گرهتلله بوضلل  دلیلل  بللیکللی   رو برمیللدارم وللا از کارگللاه بیللرون بللرم    

 دلتنگ  اون  میخواست دل  چون

 . شده باشه و وای یت چنین چیگی رو نیون نویداد

از صللدای  للا همویللدم کلله داره  یللت سللرم میللاد و لحظلله ی آخللر درسللت لحظلله ایللی 

 که خواست  برگردم وا چیگی

 حللین درسللت و کللرد گیللر کارگللاه میللگ ی  ایلله بلله  للامبگلل  و خللودم رو خللالی کللن   

و لادل   داشلت   دسلت   دور بلازوم   یمیلد  و بله  سلوت    ح ل   بلرای  کله  ومشی و جی 

 کییده شدم و و ادل  رو ح   کردم  

ن للس حللبس شللده ام رو بیللرون دادم و در حللالی کلله صللورو  درسللت چنللد سللانتی    

 سینه اش بود چی  باز کردم  

 مللور مللور وللن  کلله کللرد زمگملله گوشلل  نگدیللک اونقللدر ”حواسللت ک للاس دختللر ”

 !!شد

 صللدای و نگلران  لحللن کله  بللود بلار  اولللین املا اوللین بللار نبلود کلله صلداش رو شللنیدم     

 ا این حد نگدیک  و گرم 
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دسللت  کلله از دور بللازوم برداشللته شللد   للرده ی گوشلل  رو بلله ارو للاش مینللداخت   

موزا یللک کلل   سللریع چنللد یللدم مقلل  رهللت   سللرم رو بللاال نیللاوردم و نگللاه  مللی 

کارگللاه شللده بللود  سللبوم اون لحظلله رو دوسللت داشللت  و دللل  نویخواسللت صللدای 

جولله  ی ایلی  کله  هنلوز  ولوی  ذهلن  ان بلاس  یلدا میبلرد     رو کل  کنله    جدیدی للذم 

   کللن صللبر لحظلله چنللدق ببخیللید_ امللا بللاز هلل  صللدای خللودش بلله گوشلل  رسللید    

 جللوی  رو ایلی  نامله   اکلت  لحظله  چنلد  ب لد  و شلد  دور ازم کله  شلنیدم  یدماشلو  صدای

بللا دسللتای لللرزون   اکللت رو گللرهت  و آروم سللرم رو بللاال  قبیللا_   گرهللت چیللوام

 دیللروز  بللدم بمللت میخواسللت  کلله خبللری- چیلله  ایللن- آوردم و نگللاه  کللردم  

 للا  رو زیللر و رو کللردم و درسللت یبلل  بللاز کللردن  اکللت اسلل     آورد  سللتمی

 رو کا للذ و کللردم بللاز رو  اکللت شللرکت نگللارین  یللت کا للذ بلله چیللو  اومللد  

 رو چمللارم بللار اینبلله یبلل  بللار سلله     بللار دو     بللار یللک قخونللدم و کیللیدم بیللرون

 . ز ووی دست  کییدشروع کن  کا ذ رو آروم ا

 ی هولله بایللد نگللارین بروللر طللر   للنن نوللایی رو نواییللگاه وللوی_سلله روز دیگلله  

 ! باشن داشته اس  ها طر 

گللین نگللاه   بلله نظللرم چلله اسللوی میتونلله الیلل  مللدل بروللر امسللال نگللارین باشلله  

_چله اسلوی واسله طلر  مبل        میبن  که بلا  لبخنلد  یله  وری و جلدی  ایلی  ادامله  میلده   

از سلردی  سلالن  نواییللگاه  مل ا خوبله  نوییله طللر  برولر بلدون اسل  رونوللایی بیله        

 شلی   بله  دییقله   لنن  سلامت به خودم لرزیلدم  و بلا  چیل   دنبلال  امیرصلدرا  میگیلت    

بللود و یللرار بللود راس شللی  مراسلل  شللروع بیلله  بللار دیگلله جو یللت حاضللر وللوی 

وقریبللا سللالن  للر شللده بللود   آدم هللا بللا  رسللتی  هللای   سللالن رو از نظللر گذرونللدم  

 بملله ملین   بلودن  مرصله  مختلل  کله مییلد حلدس زد هرکلدوم کلاره ایللی ولوی ایلن        
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مولو  مللی  هولراه  چنلد  ملرد  و زن    بلودم  کلرده  کلگ  گوشله  یله   ریبله  محی  ووی ایی

هلایی  بلود   گوشه ایی از سلالن  جولع  شلده  بلودن  و صلحبت  میبلردن   نگلاه   بله  مبل  

کلله وللوی یسللوت خاصللی از سللالن بللا کلل اور هللای مخصللو   وشللیده شللده بللودن و  

سلالن  بلگر   و م لل   بلا  سلتون  هلای  بلنلد  و وراشلباری     نبلود  م للوم  چیگی ازشون

سللل نتی ابمللت م یبللی داشللت  شللده و سللرامیک هللای سلل ید و بللرا  و لوسللتر هللای

 کلله باملل  مییللد بییللتر یلله گوشلله مماللله بیلل  نگللاه  خیللره بلله در بللود و منتظللر

 وللوی جو یللت بلله و کللن  بلنللد سللر شللد باملل  کسللی نگللاه نیسللنگی  بللودم امیرصللدرا

مللرد جللوون و خللوش  وشللی بملل  زل زده بللود و بللا دیللدن  گوشلله    کللن  نگللاه سللالن

 لب  به حالت لبخند باال رهت و خیلی آروم

سللر وبللون داد و حواسلل  رو بلله مللرد مسللن رو بلله روش کلله در حللال صللحبت بللود   

 داد  یب  اینبه به سوت در

برگللردم صللدای ن للس کسللی رو نگدیللک خللودم حللس کللردم و ب للد صللدای آشللنای   

_شللرمنده قیلله دور برگللردون رو اشللتباه رد کللردم م بللور شللدم نصلل   خللودش  

نگلاه   کلردم     شللوار  کتلان   ومران رو بلرم  ولا  یله  دور برگلردون  دیگله   یلدا  کلن    

میللبی رنگلل  بللا  یللرهن مردونلله ی سللرمه ایللی کلله هللیبل  رو یللاب گرهتلله بللود 

حسللابی مللو  کللرده بللود  موهللاش رو یبدسللت بلله بللاال شللونه کللرده بللود و ریلل  

هللای مللروب  میگ للت اون هلل  بلله انللدازه ی مللن خوشللحال و هی للان زده بللود    -

 !رسیدم مویع به ولی - سمم قدیگه ک  ک  داشت  نا امید مییدم  

استرسللی کلله جللاش رو بللا حضللور امیرصللدرا بلله هی للان داده بللود لبخنللد زدم و سللرم 

 رو با ذو  وبون دادم  
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 - ایسللتادی  در جلللوی چللرانگللران بللودم چ للور وللوی ایللن جو یللت  یللدام کللن     -

 بلودم  ولو  منتظلر  کله  گ لت  ق نله - خلوردی   چیلگی   ام شلرمنده  بلازم -   بلودم  وو منتظر

 میبلردم ناهلار نخلوردمق    آملاده  رو اینلا  داشلت   ملن   بخلوری   چیلگی  یله  بلری    س -  

و بللا    مللیگ  بمللت بیللا - چیلله  اینللا- و  وشلله ی وللوی دسللت  رو بلله دسللت  داد  

هوراهی  بله  سلوت  میلگ  بگرگلی  کله  وسلای    لذیرایی  روش چیلده  شلده  بلود  رهتلی   

   کلن   رهتلار  خانومانله  کلرد  سل ی  و کلردم  نگلاه  میلگ  نوشلیدنی  انلواع  بله  نوشیدنی -  

 خلل  - آب  رووللال رو بلله دسللت  داد و بللرای خللودش هلل  برداشللت   ق رووللال آب-

 اینا چی ان 

 اگللرق مبلل  وللوی شللده اسللت اده هللوم و رنلل  و  ارچلله و چللوب از اطممللام سللری یلله -

 بدونی خواست دلی  ازم

 مللنق نبللاش نگللران-   میرسللوندی بملل  زودوللر کللاش ایق وای - چللی جللواب بللدی   

بلله  کللدوم   بللدی جللواب یبتللون خللودم نبللودم مللن اگللر کلله بخللون رو اینللا  هسللت 

 !شبموی کیک- ردی  کیک ها و شیرینی های متنوع روی میگ نگاه کردم  

در شییلله ایللی ظللر  کیللک رو برداشللت و بللا گیللره بللرش کیللک رو وللوی ظللره       

 گذاشت و برای خودش ه  یه

 ویبلله یلله خلل - قآره- نخللوردی  ناهللار نویگللی مگلله- شللیرینی سللاده برداشللت    

نگللاه  دور وللا دور سللالن رو زیللر نظللر گرهللت و بللا لحنللی کلله از  قرداربلل هلل  کیللک

_خللودم  کلل  میلل     کللرد شللی نت بللود سللبک صللحبت جللدی هوییللگی  دور شللده

 رو سللالن بلله نگللاه  شللی نت بللا نلله   کللن  خیلللی ضللایع باشلله   هبللر ولللینیسللت   

نگللاه  بلله چیللوام برگیللت و       وازشلل قنیس حواسلل  کسللی_   کللردم هوراهللی
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 وللا دو کلله باشلله حقوللون ایللن کللن  هبللر_طرحوللون طللر  بروللر شللده   اداملله دادم  

بلرای  چنلد  رانیله  نگلاه   کلرد  و بلا  چیلوایی  کله  یمقمله  میل گدن آروم    بلرداری   ویبه

 م للس  ولوی  ب لد  بله  ایلن  از باشله  یلادم  وللی _اینبلار  کله  گذشلت    به سوت  خ  شلد   

ریللگ خندیللدم کلله  آبللرو ریللگی داری   واسلله ادیزیلل  تانسللی هللا نللذارم ونمللا بوللونی  

 این للور آره -   کنللی صللبر شللام وللا بایللد  للس- _شللیرینی دوسللت نللدارم   گ للت  

 . کاهیه هویناق نه - میخوری  میوه- قبمتره

سر وبو  ن داد و با برداشتن یله خوشله کوچیلک انگلور بلا هل  بله گوشله ایلی رهتلی            

 و روی صندلی نیستی  و

هوون للور کلله برگلله هللای امیرصللدرا رو م ال لله میبللردم شللربت و کللیب  رو هلل        

دم خونلل کلله االن امللا  بللودی گ تلله هلل  خللودم یللبم رو اینللاق آره- خونللدی - خللوردم  

 بلله چللی واسلله منللو اسلل  نویللدون  هنللوز امللا -   نویدونسللت  رو چیگایللی یللهبمتللر شللد  

 . دادی طرا  منوان

 خللودم کاملل  رو هللا میللگ  دادم ان للام خللودم کوللک بللا رو طراحللی نصلل  چللون -

 بگ   بازمق کردی طراحی

 کللارو ایللن نبایللد- ن مویللدم لبخنللد یلله وری کللنن لللب  رو چللی بایللد و بیللر کللن       

 دلللت هرکللاری شللوا- از حالللت چمللره اش نویتونسللت  چیللگی ب مولل    میبللردم 

صلللدای بلنلللد ملللردی کللله بلللا       ازم االن ی نلللی - قخلللانوم آبنبلللام میبنلللی بخلللواد

_بلا   میبروهن وس  جو یت شلروع  بله  صلحبت  کلرد  بامل   شلد  حلره   نصل ه  مونلد   

سلللمم خلللدمت وولللامی حضلللار محتلللرم  ضلللون ملللر  خیلللر مقلللدم خلللدمت شلللوا 

 جللل  امیلل  مراسلل   یرامللون مختصللری ووضللیحام بگرگللواران ووجمتللون رو بلله 
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 نگلاه  بلود  شلده  جلل   سلوت   بله  هوله  ووجله  کله  میانسلال  ملرد  بله  هی لان  با   میبن 

 . کردم

 مستحضلللر هوللله کللله هوون لللورق باشلللید کلللرده  لللذیرایی خودولللون از امیلللدوارم -

 وا شدی  جوع این ا امی  هستین

 ۵طلر  داخللی کله شلرکت طراحلی نگللارین حاضلر بله سلرمایه گلذاری روی اون هللا          

و هوون لور  کله  بله  سلوتی  کله  مبل   هلا  بله  صلورم  دسلته  ایلی   شده را رونوایی کنی   

 : داد ادامه با چیدمان خا  چیده شده بودن می رهت  

_امیلل  مبلل  هللا زیللر نظللر کارشللناس هللای داخلللی و خللارجی نگللارین و شللرکت هللا  

 دیگه ییوت گذاری میین  

 وی لله بللدون خلل ویتتللون رو بییللتر از ایللن نویگیللرم و مراسلل  رو شللروع میبنللی      

 سرویس اولین سرا  میری 

 طللرا _   داد اداملله و شللد نگدیللک اول مبلل  بلله ی جنللاب آیللای     امیلل  بللا طراحلل 

چنلد  ملرد  هوگملان  کلاور  هلا  رو از روی مبل      لوولوس  طلر   اسل      “   ” آیلای  جناب

 و میبنلله  یللدا اداملله میبیللن و مبلل  زیبللا و چیلل  نللوازی بلله نوللای  در میللاد  مراسلل 

    مونلده  بلایی  ویسسلر  آخلرین  بله  میرسله  نوبلت  و مییلند  م رهلی  هلا  مب  وک وک

 جلوان  طلرا   دو هنلر  حاصل    بیله  نولایی  رو یلراره  امیل   کله  برولری  طلر       اما و-

 . شدن م رهی نگارین به وازگی به که نامه جویای و

بللا ویللوی  هللاوون طللرا  هللای بروللر مللارو هوراهللی کنللین  سللرکار خللانوم مللددیان و  

 جناب آیای زند قاس  طر   
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بلا  هی لا ن بله  امیرصلدرا  نگلاه  میبلن   کله  جلدی  و محبل   یلدم  برمیلداره  و  مقی  سبگ

 . میبنه منو برای رهتن کنار طر  هوراهی

کاور ها که برداشته مییله بلا نلور  لردازی م رکله ایلی کله ان لام شلده زیبلایی طلر             

 چند برابر شده بود و بین

 ایللی لحظلله هللا ویللوی  صللدایق میدرخیللید رسللوا  مللا میللتر  طللر اون هولله مبلل   

 رانیه چند از ب د و شد ک 

بلله اور خللودش رسللید و صللدای حیللرم جو یللت باملل  شللد امتوللاد بلله ن للس الزم    

اسلل  طللر  باملل  مییللد لبخنللد بللگن  قویتللی     بیللارم بللرای دیللده شللدن رو بدسللت 

 بللدون بللذارم بملل  گ للت  میخللوام اسلل  طللر  رو بخللاطر طللر  انگیللترش  ” مقیلل  “

_انگیلتر  بامل   شلد  طلر   بگنلی  و رنل      داد جلواب  سلریع  کنله  نگلاه   حتلی  اینبه

 روی شلدن  سلاخته  سبگ هل   بامل   شلد  وبویل   بیله  ق لس  بمتلره  اسل   هردوولا  مامل  

 کلولله دو هقل   و زد زل چیلوام  وللوی ”ی چل  ” رسلیدم  سلوال  گللین ملن  و   باشله  طلر  

خودمللون رو بلله طللر  رسللوندی  و بلله جو یللت نگللاه  ”سللبگ مقیلل _“   کللرد ادا رو

 صللحنه گللاهی از هللر دوربللین کللردم کلله هومنللان در حللال ویللوی  بللودن و نللور هللل 

مللرد چنللد دییقلله در مللورد هللروش و واگللذاری طللر  هللا    میبللرد وللر روشللن رو

 طر  مد نظرشون رهتن   ووضی  داد و ب د اهراد حاضر ووی سالن به سوت

جو یتللی کلله بلله سللوت طللر  مللا میومللدن کوللی دسللتخاچه ام کللرده بللود امللا بللا دیللدن 

 چمره ی م وئن امیرصدرا که
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جواب سواالم کسلایی کله دورش جولع شلده بلودن رو میلداد کولی بله خلودم اوملدم           

بللودن ووضللیحام الزم  شللده جوللع دورم کلله اهللرادی وخصصللی و در جللواب سللواالم

 . رو میدادم

 شلد  بامل   گللوم  خیلبی  احسلاس  املا  زدیل   حلر   چقلدر  ونویدون  چقلدر گذشلت    

 سختی هب رو ام نداشته بگا 

یللورم بللدم و جللواب خللانومی کلله از کللارم م رهللی وصلل  شللده بلله لباسلل  همویللده  

د مللور در  مللددیان خللانوم- خریللد شللمر میللمده بللدم   بللودم کارشللناس و مسللئول 

 هوون لور ق البتله  - جنس چلوب بله کلار رهتله بلرای ایلن سلرویس ووضلیحی میلدین ق         

 شللده سللاخته وللر  راش چللوب از سللرویس ایللن شللده ذکللر طللر  بروشللور وللوی کلله

راش با اینبله  وقریبلا  ولوی  دسلته  ی چلوب  هلای  نلرم  یلرار  داره املا  مقاوملت  و  چوب 

بامل   شلده  بمتلرین  گگینل ه بلرای سلاخت سلرویس     استحبام باالی باهلت  ایلن  چلوب 

 راش وهای استی  یا اص محا سل نتی و کمسیک باشه  

ور  بله منلوان یبلی از بمتلرین نوونله هلای راش موجلو       د ولوی بلازار چلوب شلناخته     

 مییه  خوش وراش بودن

و نللرم بللودن بللرای  للذیرش نقللوش و منبللت کللاری باملل  شللد ایللن چللوب بلله منللوان 

 . بیه انتخاب اسبلت و بدنه ی سرویس

زن حرهللام رو بلله سللرمت روی دهترچلله ی زیللر دسللت  یادداشللت میبللرد و یبلل       

 اینبه سوال ب دش رو بخرسه

_خلانوم  ووسللی  قوولوم  اطمملام  الزم  صدای کسی بامل  شلد بله سل    وت  برگلردی    

 ووضللی  جللامع در مللورد مقیلل  سللبگ وللوی بروشللور مربللوط بلله طللر  بلله طللور کاملل  و
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 م ال لله اگللر سللوالی بللود از خللانوم مللددیان بخرسللینق      از ب للد میتونیللد  شللده داده

بلله مللرد جللوونی کلله باملل     شللد دور ازم ویللبر بللا و زد لبخنللد سللختی بلله ووسلللی

 شللده بللود از جللواب دادن چنللد بللاره بلله سللواالم وبللراری خللم  شلل  نگللاه کللردم  

 . بودم کرده حس باری چند رو نگاه  سنگینی که بود مردی هوون

با هاصله ی بینولون رو بلا چنلد یلدم  لر کلرد و بلا لبخنلد جلذابی لیلوان شلربت کله از             

 خنبی بام  بخار گرهتگی

 بلله دادن جللواب_ یللتبار خللوبی داریللد   لیللوان شللده بللود رو بلله سللوت  گرهللت     

 ولوی  ایلی  خسلتگی  املا   باشله  کننلده  خسلته  حلد  از بلی   بایلد  وبلراری  مودوا سواالم

بللا کوللال میلل  و کوللی خ الللت دسللت دراز کللردم و لیللوان رو      نوییلله دیللده شللوا

نگلاه  خریدارانله  ایلی  بله   قمونلون - ازش گرهت  وا کولی گللوی خیلب  رو ولازه کلن        

) خسللروی آیللای از_ طللرح  انللداخت و بللا کوللی مبلل  صللحبت رو از سللر گرهللت  

 اوللین ق بلله  -   بلوده  مبلولان  ی زمینله  ولوی  کلاروون  اوللین  ایلن  کله  شلنیدم ( مللی  موو

کولی  شلربت   رو ملگه  ملگه  کلردم  ولا  بلا  ولازه  شلدن  گللوم   طرح  ووی این زمینه ست  

 یاط یللت بللا میتللون ق جللوان خللانوم مللیگ  وبریللک- راحللت وللر بتللون  صللحبت کللن   

 خللوش شلللوار و کللتنگللاه  کللردم     انتظاروونلله در درخیللانی ی آینللده بگلل 

ر و مرملوز  مولرو  م یبلی  طلرز  بله  و خلا   بلود  شلده  بامل   رنگل   ایی سرمه دوخت

 و کللن لبخنللد قداریللن نظللری چنللین کلله اهتخارملله باملل ق مونللون- بلله نظللر برسلله   

 . میگرهت ماز رو کردن هبر هرصت حتی برای  چیوای

 هسللت  سللرمدی  میبللردم م رهللی رو خللودم اینللا از زودوللر بایللد  میخللوام مللذر -

 ش به صاح ق سرمدی آرش 
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 امیرصللدرا و  یللام سللال و سللن بلله کسللی بللرای اسللو  منللوان ی داخلللی نگللارین   

 . هست  مددیان  خوشبخت -   میرسید نظر به بگر  زیادی

با چی  ولوی جو یلت دنبلال امیر   صلدرا میگیلت  کله چنلد دییقله ی یبل  رهتله بلود و         

  یداش نویبردم و سرمدی

 هللای وللمش ووللوم بللا کلله درسللته - هلل  یصللد نداشللت ایللن هوصللحبتی رو ووللوم کنلله  

 خارجی کارهای از کخی و وقلید هنوز صن ت این انداختن جا برای ما

طرهدار بییلتری داره املا ایلن موهقیلت املروز بلرای خلانوم جلوانی بل         ه سلن شلوا اون   

 ه  در ریابت با کسایی

 - که چندین سلاله ولوی ایلن زمینله ه الیلت میبلنن بایلد دسلت آورد بگرگلی باشله            

   نویبللردم هلل  رو هبللرش حتللی کلله بگرگیلله موهقیللتق هوین للوره حتوللا بللله  مونللون

 دمللوم شللام بلله رو هولله کلله مللردی صللدای      مبلوللان طراحللی وللوی وخصصللی-

 سللت آمللاده شللام اینبلله مثلل  -   بوونلله نصلل ه سللرمدی حبتصلل شللد باملل  میبللرد

 . .. ب رمایید 

 جو یللت بللین منتظللرم نگللاهبللا هوقللدم شللدن هوللراه  همویللدم یصللد هوراهللی داره   

 ونما  میگیت امیرصدرا دنبال

 مونللدن بللا آرش سللرمدی بللرام سللخت بللود و دللل  حضللور امیرصللدرا رو میخواسللت    

موللو ملللی بخللاطر اینبلله حرهللی در میللون نباشلله زیللاد اطللراه  نویومللد و دورادور 

حواس  بم  بود  میلگی  کله  اوایل   مراسل   از شلربت  و میلوه  و شلیرینی  هلا  لر شلده    

بیلقاب  و یاشل   چنگلال  رو  بود  اینبار سراسر بلا  چنلدین  نلوع   لذا  چیلده  شلده  بلود   

 بلله دسللت  داد و بللین جو یتللی کلله در حللال  للذا کیللیدن بللرای خودشللون بللودن باهللام
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 روی مصلنومی  لبخنلد  هسلتین   کلار  بله  میلوول  جلایی  حاضلر  حلال  در_   شلد  هوقدم

 دانیلگاه  درگیلر  حلاال  ولا  خل  - چلرا  - سلت    نی میلوول  جلایی ق نله -   بسلت  نق  لب 

 حللس کلله شللال  کللردن  کللار یصللد یللا نللدارین  ایللن ب للد بللرای ایللی برناملله- قبللودم

 دیگلله ویللت چنللد از  خلل  -   میللدم رو جللواب  و میبیلل  جلللو رو رهتلله مقلل  میبللن 

 شلرای   ایلن  بلا  جلایی  بتلون   نبلن   هبلر  و مییله  شلروع  هلام  کلمس  و دانیگاه دوباره

 بیلله رشللتتون بلله مربللوط کلله جللایی ویللت  للاره مییلله  خلل - میللوول کللار بیلل    

 ظللر  بلله و گللرهت  جو یللت از رو نگللاه  ببیلل   سللاالد براوللون  بیللین میللوول

 جو یللت وللوی جسللت وگرم نگللاه طللرز از قخللرده یلله  مونللون -   کللردم نگللاه سللاالد

 کسللی دنبللال - بللله - هسللتین  کسللی منتظللر -   میگللردم چیللگی دنبللال کلله همویللد

بله  سلوت   برمیگلردم   بلا  یلدم  هلای  بلنلد   قنبلام  _      دنبلال  دارم  بلله  - میگردین 

 از منللو خللودش رو بلله مللا رسللوند و جللوری کنللارم ایسللتاد کلله انگللار میخواسللت

بللا حضللورش حللس  ریبللی ایللی وللا اون لحظلله داشللت  دود شللد و    کنلله دور سللرمدی

 از خللانوم دلیلللی هللیچ بللدون اینبللار ذهللن  درگیللر اون نبللا ِم بللدون خللانوم بللود کلله 

نگلاه  نمنلدان  دوسلتانه  ی  قمیلداد  یلقللک  رو دلل   وله  و بلود  شلده  برداشلته  اسو  کنار

 امیرصلدرا  چنللد لحظلله وللوی چیللوای سلرمدی  خیللره شللد و بللاالخره سللرمدی سللبوم

 للا  ک این للا_بلله بلله جنللاب زنللد ق سللر  ن للار دانیللگاه قشللوا ک للا     شبسللت رو

ووسلخر  و برولر  بینلی  ولوی  لحلن   بامل   شلد   انتظار دیدنت رو اونل  این لا نداشلت      

 دسللتای بللا میلل  لبخنللدم از روی لبللام  للا  بیلله  دسللت دراز شللده ی سللرمدی بللی

 طرحللی چنللین نیلله بللاورم خللودو  حتللی کلله داری حلل -   شللد هیللرده اامیرصللدر

دان طبی للی سللرمدی نمنلل لبخنللد   بیلله م رهللی وللو شللرکت کللار منللوان بلله بخللواد

 . کورن  شد اما از و  و واب نیوهتاد
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 مقیلل  طراحللی وللوی مللددیان خللانوم هوبللار  زنللد جنللاب نویبللردم هلل  رو هبللرش -

 مو  خیلی  باشی وو سبگ

 از بخللواد کلله نبللود چیللگی امیرصللدرا لبللای روی  وزخنللد قنیللناختوت اصللمشللدی  

 آیلای  دنبلال   لس _ ملن برگیلت     سلوت  بله  سلرمدی  نگلاه  قخوبله - قبوونله  دور چی 

امیرصللدرا بللدون ووجلله بلله سللرمدی بلله سللوت مللن برگیللت و بللا  قمیگیللتین  زنللد

 مختصر ووضی  بده   لحن محب  هوییگی اما صویوی س ی کرد

_یلله ووللاس مملل  داشللت  کلله این للا سللر و صللدای جو یللت نویذاشللت متوجلله بیلل     

 میرم دارم که کردم اشاره بمت 

 موشللباهانه نگللاه بللین نگللاه  کیللیدی   للذا خللودم بللرایبیللرون امللا متوجلله نبللودی  

 وللو منتظللر  نلله -   بللود گللردش در امیرصللدرا ن للوذ  یریابلل  چیللوای و سللرمدی ی

 مللن جللای امیرصللدرا ببیلل    لللو بایللالی براوللون_ سللرمدی  ییدسللتی کللرد     بللودم

نگلاه  سلرمدی  بلین   قنلداره  دوسلت   للو  بلایی  نبلام   نبل   زحولت  شلوا _   داد جواب

 نبللام - مللن و امیرصللدرا چنللد بللار چرخیللد و در آخللر رو بلله امیرصللدرا کللرد  

امیرصللدرا بیللقاب  رو از دسللت  گرهللت و وقریبللا سلل ی داشللت منللو هوللراه خللودش 

زیللر نگللاه سللرمدی حتللی نویتونسللت   قمللددیان خللانوم هوللون شللوا بللرای- ببیلله  

احسللاس  و  لل  کللن  و مبللس ال وللل  رو وللوی یلله لبخنللد کورنلل  خمصلله کللردم و

  ررنلل  رو لبخنللدم کللردم سلل یکللردم وللوی اون هضللای سللنگین چیللگی بایللد بگلل   

سللخت بللود  قمیبیلله بللرام صللدرا امیللر  مونللون_   کللردم سللرمدی بلله رو و کللن  وللر

 بلود  سلخت  خلودش  کنلار  درسلت  و آیلا   سلوند  بلدون  بلار  اوللین  بلرای  اسو  گ تن 

نگللاه سللرمدی بلله سللوت  تا  سللرمدی رو میللدادم   گسلل لحللن امللا بایللد جللواب

 امیرصدرا کییده شد یب  اینبه حر  دیگه ایی رد و بدل بیه مردی که نق 



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

343 

 

م للری رو ای للا میبللرد بلله مللا نگدیللک شللد و بللا احتللرام زیللر گللوش سللرمدی چیللگی 

 گ ت و بام  شد سرمدی با

ژسللت مخصللو  خللودش ازمللون خواسللت وللا از خودمللون  للذیرایی کنللی  و هاصللله     

  لللو زرشللک دیللس وللوی از رو ک گیللر و للاوم بللی امیرصللدرا گرهللت و دور شللد   

 بلدم   للو  بایلالی  از کلی  از دییقلا - بلا  خنلده  نگلاه   کلردم ق بلرام   ببیل  _   برداشت

 درو  چللرا - قطلبللت باشلله  لللو بایللالی یلله_   شللد واضلل  کوللی محللوش لبخنللد میللاد 

و دو    رضلای خللدا ملوش نویگیللرهق  محلل مییناسل   مللن کله  ایللی گربله  ایللن- گ تلی  

ک گیللر زرشللک  لللو وللوی بیللقابی کلله وللوی دسللتام گرهتلله بللودم و بیللقاب خللودش 

 نویخللوره  بملل-   کللردی  صللحبت سللرمدی مللورد در رو ریخللت  بللایی مسللیر میللگ

 رو ریابللت بللازار کثی للی اینبلله بللرای هنللوز-      امللا مرمللوزه ذره یلله  باشلله بللدی آدم

بلله نوشللیدنی هللای روی میللگ نگللاه کللردم و بللا للل  و  دوم کللق ایللی بملله کنللی در 

 اشللاره میللبی ی نوشللابه لوچلله ایللی کلله بللا جوللله اش آویللگون شللده بللود بلله یللوطی

 ام  بمه من-   کردم

چند ویبه ی  ولوی لیلوام  ایله بلنلد انلداخت و لیلوان و ب لری آب هل  بلرای خلودش           

 برداشت و با ه  به گوشه و

   کللردم صللداش امتللرا  بللا قایللی بملله  آره- خللالی وللرین میللگ سللالن رهتللی       

و ویتللی بلله خللودم اومللدم دیگلله واسلله هللر مبللس ال ولللی دیللر بللود  قامیرصللدرا_

 ییللوند آیللا صللدا میللگدم کلله آخللرش  قاونقللدر راحللت  للی  خللودم اسللو  رو بللدون

ه  بلی  اراده بله  زبلون  آوردمل     نگلاه   از خ اللت  بله  میلگ  دوختله شلد و سلنگینی    

   رسللید گوشلل  نگللاه اون چیللگی نبللود کلله نتللون  حللس کللن   وللا اینبلله صللداش بلله    

یاشلل  نیولله  للر  للذام رو وللوی دهللن  گذاشللت   امیرصللدرا  _بملله ایللی قسللاده و  للا ق
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 حرهلی  کلدوم  هلیچ  شلام  شلدن  ه  بی حلر   میلو ول خلوردن   لذاش  شلد  و ولا  وولوم 

 . نگدی 

دسللت  رو روی م للدم هیللار دادم و کوللی بلله خللودم  یمیللدم و بلله جو یللت نگللاه        

 کردم که شام رو خورده بودن و

در مللورد کللار صللحبت میبللردن  نگللاه  بلله سللامت بللود کلله نلله و نللی  شلل  رو نیللون 

 زودوللر منتظللرمق نلله- شللده  چیللگی_   دماوملل خللودم بلله امیرصللدرا صللدای بللامیللداد  

 درد م للدم - م میخیمللی خللود بلله اینقللدر چللرا-   کللنن شللروع رو گللذاری ییوللت کللار

 . بدم ووضی  بییتر شد بام  اش خیره نگاه میبنهق

 حتللی  نخللوردم ناهللار درسللت کلله داشللت  هی للان اونقللدر ظمللر از_م للدم حساسلله  

 م دم  نخوردم ه  صبحونه

  لذام  خلوردی   نوشلابه  چلرا   لس - ود نوشلابه بامل  شلد م لدم درد بگیلره       خالی ب

 بللا قنگللران  و دارم اسللترس  بخللورم نویتللون  - خللوردیق یاشلل  چنللد هقلل  کلله هلل  رو

 نگللران_   کللرد  للا  رو دهللن  دور و برداشللت رو میللگ روی دسللتوال خونسللردی

بللا حالللت جللدی هوییلله امللا  مییلله  گللذاری ییوللت چقللدر نظللرم بلله - قنبللاش

 صللبرق م للول دختللر- چیللوایی کلله میخندیللدن سللرش رو بللاال آورد و نگللاه  کللرد  

 از میویللرم مللن کلله دیگلله سللامت چنللد وللا خللو- چنللد سللامت دیگلله می موللی    وللا کللن

 مللن بلله نسللبت کلولله ایللن از اینبلله از خنللده بللا قهضللولی  داری یبللول  للس- قهضللولی

 میبنللی  صللحبت راجللب  ب للدا- ل  هضللو مللن-   کللردم امتللرا  اومللده خوشلل 

 دیللدی - ی بللود کللق رهللت یللادم  ملله- زد  زنلل  بملل  کلله بللود کللی بللدونی نویخللوایق

 وبللون سللر و کللرد نگللاه  وللری ممربللون لبخنللد بللا قامیرصللدرا آیللا - قهضللولی مللیگ 
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 کنللارش  ییللوندی نباشلله نیللازی کلله هسللت طللوالنی کللاهی انللدازه بلله اسللو  -   داد

 دییقله  چنلد  - قنوییله  آخله - این لور  راحلت  ولرم ق ملن   کاهیله  خلالی  رصلدرا امیق بذاری

 بللود  کللی ووللاس نگ تللیق میبللن  سلل یوو  باشلله - زم مییلله  بللا  للس  شللد  للی  ی

اینبللار خللودش چیللگی نگ للت امللا خنللده ی ویللله هللای یمللوه ایللی چیللواش کلولله ی” 

 بللامگه ژسللت بللا سللینه بلله سللتد میگ للت  چللی- قبللود  یللام- هضللول “رو داد میللگدن  

 !هضولی که کن یبول  قدیدی_   داد وبیه صندلی  به ایی

چیگی نگ لت  و هقل  بلا چیلوای ریلگ شلده نگلاه  کلردم کله دسلتی روی ریییل             

 کیید و لبخند روی لباش رو

 میخواسللت_ یللام بللود    نمللون کللرد و بللا وللک سللرهه ایللی بلله خللودش مسللل  شللد    

 رو گللذاری ییوللت مراسلل  اول هوللون میبللرد هبللر  یللرهم  للی  چ للور اوضللاع ببینلله

کمهه کولی  روی صلندلی  جلا  بله  جلا شلدم و بله جو لی کله سلرمدی هل            میدن ان ام

 مردبین اونما ایستاده بود نگاه کردم  

چیللگی میگ للت و سللرمدی هلل  گللوش میللداد  یبلل  اینبلله چیلل  ازش بگیللرم نگللاه    

 سرمدی باال اومد و مستقی  ووی

چیللوام نگللاه کللرد و بللا دیللدن مللن خیلللی نامحسللوس سللر وبللون داد و لبخنللد زد  بللا 

- ین انللداخت  و میللوول بللازی بللا انگیللتام شللدم      للای دسللتخاچگی سللریع سللرم رو 

 ووجللهق مگیللگ میموانللان و حضللار_ قآره- شللده  کوتللر م للدم درد - چللی - بمتللری 

 - بلا  امیرصلدرا  بله  سل وت وسل   سلالن  رهتلی       میبلن   جلل   مراسل   بلایی  به رو شوا

جلنس    چلوب  جلنس ب د از بررسلی  کارشناسلان  ملا  سلرویس  هلا  بلر  اسلاس  طراحلی   

 !شدن گذاری ییوت و بندی درجه  ارچه و بایی م یار ها
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از اسللترس و اضلل راب خللودم رو بییللتر بلله امیرصللدرا نگدیللک کللردم  مللرد کنللار     

 یبی از سرویس ها ایستاد

خونللدن اطممللام و ووضللیحام در مللورد اون سللرویس  و از روی بروشللور شللروع بلله  

مللرد دیگلله ایللی بملل  نگدیللک شللد و  للاکتی کلله وللوی سللینی م للللی گذاشللته  کللرد  

 شده بود رو به سوت  گرهت  مرد

 چنلد  خونلدن  بلا  و کلرد  بلاز  رو  اکلت هوون ور کله جو یلت بلا سلبوم منتظلر بلودن        

 از ها کارشناس که مورد

ضلل   و یللدرم طللر  بیللان کللرد ه بللودن ییوللت رو خونللد و جو یللت بللا دسللت زدن  

اونقلدر  نگلران  بلودم  کله هیملی از حلر  هلای مللرد        کلردن  طلرا ِ طلر  رو ویلوی    

 نویینیدم و ک  دستام که به سرمت مر  میبرد رو به

مانتوم کییدم و سل ی کلردم بلا ن لس هلای مویل  خلودم رو کنتلرل کلن   ایلن رونلد            

 ییوت گذاری ادامه  یدا کرد

  لاییگه  نواییلگاه  شلاهبار  بله  نوبلت  بلاالخره  و - اینبه ملرد کنلار طلر  ملا ایسلتاد       وا 

   ” سللبگ مقیلل میرسلله “  نگللارین طراحللی شللرکت از زیبللا سللرویس ایللن و  امسللال ی

 بللودم ایسللتاده حبللاب یلله وللوی کلله انگللارصللدای ویللوی  جو یللت بللرام گنلل  بللود  

 سللینی وللوی  اکللت هقلل  نگللاه مقیلل  سللبگ میگ للت   مللورد در چللی مللرد نویللدون  

اسلوموشللن ان للام  حالللت روی دورم او ایللام انگللار  بللود شللده مللی  مللرد جلللوی

 میید  

 زیلر  و شلد  خل   امیرصلدرا بی اراده بله امیلر صلدرا چسلبیدم و بله بلازوش چنل  زدم         

 زمگمه رو چیگی گوش 
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رو بله للب     کرد املا ملن هیملی نوییلنیدم  ملرد در  اکلت رو بلاز کلرد و میبروهلون         

هیللار دسللتام    نوی مویللدم هیمللی و مییللد اکللو گوشلل  وللوی صللداها نگدیللک کللرد  

دور بللازوی امیرصللدرا بییللتر شللد  وللا اینبلله مللرد سللرش رو بللاال آورد و بللا مبلل  و 

نگللاه  مللی     بللرد دهللن  سللوت بلله رو میبروهللون و کللرد نگللاه جو یللت لبخنللد بلله

یللک ده لله حبللاب گنلل  دورم شبسللت و ه للوم  روی حرکللت للل  هللای مللرد بللود  

 وللوی هیللاهو و ویللوی  صللداها بللرای چنللدین مروبلله وللوی ذهللن  اکللو شللد و صللدای  

 _ ن للاه و دو میلیللونق   مییللد اکللو گوشللام وللوی چیللگ یلله هقلل  مللن و  یمیللد موللگم

جو یتی که مرکلگ  ووجله  اشلون  ملن  و امیرصلدرا  بلودی   نگلاهوون  میبلنن  و بلی  وی له  

سللالن دور سللرم میمرخیللد و مللن بلله بللازویی کلله وللوی دسللتام  ویللوی  میبللنن  انگللار

هیرده میید و وبیله گلاه  بلود چنل  میلگدم        آدملا  بمل   نگدیلک  مییلدن  و چیلگی  

میبللردم  سلل ی و میگیللت جو یللت بللین نگللاه   نوییللنیدم هیمللی مللن امللا میگ للتن

  اهللام میبللردم حللس  نوی مویللدم هیمللیم نللی کلوللام نام مومیللون رو در  کللن   

 مییلل  کیللیده دارم چللرا نویدونسللت       مییللدم کیللیده نلله      اه میللرن امللان ردار

چمللره ی نگللران موللو ملللی اولللین چیللگی    اومللدم خللودم بلله ام گونلله سللوزش بللا کلله

سللالن بیللرون  بللود کلله ویللخیص دادم و ب للد هضللای بللاز دورم کلله نیللون میللداد از

اومللدی   چیللوام بلله امیرصللدرا کلله  یللت موللو ایسللتاده بللود اهتللاد و او ایللام وللوی 

 نوشللابه ب للری وللوی ن نللا یللر  یلله مللین مللن و شللد وبللرار چیللوام سللالن جلللوی

موللو ملللی چنللد    کللردم  للرم موللو بولل  وللوی رو خللودم و زدم جیلل  من  للر شللدم  

رانیه بلی  حرکلت  مونلد  ولا  اینبله  صلدای  خنلده  ی بلنلدش  بله  گوشل   رسلید  و  یلتوو  

موللو بللاز هلل   قملللی موللو_   زدم جیلل  هقدردونلل منللو ورسللوندی - نللوازش کللرد  

      گ للت  چللی شللنیدی موللو - قبللودی شللده شللوکه موللو  نبللام جللان - خندیللد  
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 یدب و*سلل رو  ییللونی  و خندیللد بلنللد موللو قموللللللللللللللللللو میلیللون دو و  ن للاه 

 . نداشت حر  کاروون زند آیای ه   وو ه   میبنی سربلندم میدونست -  

نگاه  ب سوت امیرصدرا برگیلت کله دسلت بله سلینه ایسلتاده بلود و بله جیل  جیل            

 های من نگاه میبرد  موو

کنللارم مونللد قاونقللدر جیلل  زدم وللا خللالی شللدم  کوللی از حالللت ان  للاری کلله وللوی      

 سلول هام حس میبردم ک  شد

 شللوا  سللالن وللوی برمیگللردم مللن_آیللای زنللد   وللا اینبلله موللو رو بلله امیرصللدرا کللرد  

امیرصلدرا  بلا  احتلرام     بیله  ووجله  جلل   نویخلوام تی نبام حال  بمتلر شلد بیلاین     وی

 گلرهت   چیل   ازش خ اللت  بلا  بمتلری  - چی  گ لت  و بله  رهلتن  مولو  نگلاه  کلردی    

 شللد چللی نویللدون   ببخیللید-   بللدم ان للام ایللی بمگانلله رهتللار جلللوش نویخواسللت  

 شللده شلوکه  - نگلاه   کلرد  و بلا  هوللون ژسلت  دسلت  بله  سللینه سلر وبلون داد     قاصلم 

 رو اطراهیللامون وبریللک جللواببللودی قهرچللی صللدام میبللردم انگللار نوییللنیدی  

 بللا بللازی میللوول   اومللد هلل  موللوم  بیلله بمتللر حالللت وللا بیللرون آوردمللت نویللدادی

   نیسللت کنللارم آروم کللردم  ریللگی آبللرو_    رسللیدم احتیللاط بللا و شللدم انگیللتام

- نیسللتی  هللا خوشللحال شللبیه چللرا آخلله  للس- قچللرا- نیللدی ال خوشللح وللو- قنلله_

 . .. خ  اما نویدون - چ ورین  ها خوشحال مگه

 بللرمبس چیللواش بللارون سللتارهبلله سللوت  برگیللت  و از حللره   یللیوون شللدم    

 و اوو  بی مادی چمره

نگللاه  میگ للت منتظللر ووضللیحه و مللن چیللگی  خوشللحالی اش رو هریللاد میللگد    

 ایللی  رسللتاره شلل   کللردم نگللاه آسللوون بلله قهیمللی- بللرای ووضللی  بییللتر نداشللت   
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 بمتللره  للس - قاوهللوم- بمتللری - قصللدرا امیللر چیللوای ی انللدازه بلله نلله امللا بللود

 کارگللاه وللوی هللردا-      سللرویس سللاخت ی هگینلله مللورد در- برگللردی  بلله مراسلل ق

- بایلللد بیلللای کارگلللاهق شللل  هلللرداق آره- هلللردا -   میبنلللی  صلللحبت ملللوردش در

 چی  واسه  آخه هرداش  

لبخنللدش بییللتر گللی   کللرد و یبلل  جللواب دادن صللدای کسللی باملل  شللد چیلل  از  

 ستاره بارون چیواش بردارم  

 اگللر گ للتن_مللذر میخللوام   مللردی بللا لبللاس  رسللن  سللالن بموللون نگدیللک شللد     

 و  ان للام بیلله   و للل جللوایگ اهللدای و مراسلل  بللایی وللا برگللردین سللالن بلله موبنلله

 . .. میای  االنق حتوا  بله -   مییه بلند کنارم از و میده وبون سر امیرصدرا

با هوراهی ملرد وارد سلالن شلدی  و بلاز هل  ه لوم وبریلک هلایی بلود بمولون گ تله            

 میید   ا به  ای امیرصدرا

یللدم برمیداشللت  و کوللی از نگللاه خیللره ی جو یللت م للذب شللده بللودم  بللا هلل  رو  ی 

 یه میگ نیستی  و مراس 

شللروع شللد  ویللوی  هللا و اهللدای جللوایگ و لللو  هی للان انگیللگ بللود مخصوصللا ویتللی   

 اس  من و امیرصدرا کنار

با هل   بله  سلوت  ملرد  م لری  و سلرمدی  کله  کنلار  ملرد  ایسلتاده  بلود   ه  خونده شد  

 رهتی   لو  وقدیر شییه ایی که اس  من و

امیرصللدرا بلله منللوان طللرا  و سللازند   ه ی مقیلل  سللبگ حبللاکی شللده بللود اونقللدر    

 یین  بود که نویتونست  لبخندم
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سللرمدی لللو  امیرصللدرا رو بلله دسللت  داد و ویتللی لللو  منللو بلله  رو کنتللرل کللن   

_ایلن  آخلرین     گ لت  گوشل   زیلر  دسلت   میلداد  بله  سلوت   خل   شلد  ولوی  اون هیلاهو 

هوبللاری مللا بللا هلل  نیسللت خللانوم مللددیان  امیللدوارم هوبللاری بللا نگللارین براوللون 

 باملل  امیرصللدرا نگللاه   نوییلل  منظوروللون متوجلله  ببخیللید-   باشلله راضللی کننللده

 و _باهللاوون ووللاس گرهتلله مییلله قمنتظللر باشللین     بللده جللواب کووللاه سللرمدی شللد

محتویللام  م للری بللا هی للان ج بلله هللای مخولل  یرمللگ رنگللی رو بلله دسللتوون داد  

ج بله  دو ولا  سلبه  بلود  کله  بله  منلوا ن هدیله از طلر  نگلارین بمولون داده شلده بلود       

   ن مویلدم  چیلگی  مراسل   بلایی  از و بلود  سلرمدی  نلام موم  هلای  حلر    ذهن  درگیلر 

ویتللی مراسلل  ووللوم شللد وللوی حیللاط ایسللتاده بللودم و منتظللر موللو بللودم کلله منللو بلله 

 کیللیدم بیللرون رو گوشللی و کللردم بللاز رو کللی   گوشللی خونلله برگردونلله  بللا لللرزش

 دنبللال مللن شللرمندهق موللو جللان نبللام - موللو  ک للایی- و وصلل  کللردم  س رووللا و

 یلله االن هوللین نگللارین مواملل   نبللردم  یللداش امللا بگلل  بملل  کلله گیللت  زنللد آیللای

 آخه  ای جلسه چه ش  مویع این-   بوون  باید من  و گذاشتن هوری جلسه

وللوی سللالن بوللونی  نللا مموو رهللتن ب للد کلله گ للتن بموللون هقلل   جللان موللو نویللدون  -

 . که یه جلسه خیلی مم  داری 

 بیلا  یلا  - زنلد   آیلای  بلا   ملن  قمیتلونی  وو آیای زند رو  یلدا کلن و بلا اییلون برگلرد       

 آژانللس و میبللن   یللدا رو زنللد آیللایق نلله -   بللرین مللن ماشللین بللا و بگیللر رو سللویچ

 ن این لوری دلنگلران     م مل مگیلگ  ببلر  رو سلویچ  بیلا  نبلام -   میلری   هل   با و میگیری 

   میلری   هل   بلا  زنلد  آیلای  و ملن ق نباشلبن  نگلران ق داریلن  الزمل   خودولون   موو نه -

هوگملان  نگلاه   بله  امیرصلدرا        بلده  خبلر  ملن  بله  دیلدی  رو زنلد  آیلای   لس  نبام-

  للس  جوللع خیللالتون  دیللدم  االن هوللین موللو- اهتللاد کلله از  للله هللا  للایین میومللد  
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 جللان نبللام - قموللو باشلله-   موللو بللده خیللر خونلله رسللیدی جللان  نبللام -   میللرم ملن 

 دیگلله بللرو شللوام  موللو آره- دیگلله  باشلل  م وللئن  للس  مییلله شللروع داره جلسلله

 ویتللی نللره یللادم  بللاش خللودم مرایلل   مگیللگم باشلله-   مییلله شللروع جلسللتون االن

 خداحاه   موو ه مق چی -   کردم وند  ا امیرصدرا سوت به قبده خبر رسیدی

 کللردم  للروازو هاصللله ی بللایی مونللده رو مللین بممللا بلله سللوت امیرصللدرا ندوییللدم    

 که با شنیدن صدای  ا به

 بللا کللردم هبللر این للایی  هنللوز_ سللوت  برگیللت و بللا دیللدن  ابروهللاش بللاال رهللت   

 شلد  م بلور  هل   مولو   گلرهتن  هلوری  ی جلسله  یله  نگلارین  امضلای  نله - قرهتی مووم

 بللا-   برمیگللردم مللن  مللون  نوللی مللن- بوللونی  این للا میخللوای کللی وللا  للس- بوونلله  

 خیلره  ملن  بله  رانیله  چنلد  صلدرا  امیلر  مت  ل   نگلاه  قبرگلردم  شلوا  با گ ت موو- کی 

 لحللن  از کوللی مللن  بللا_   کنلله در  رو سللختی چیللگ داشللت سلل ی انگللار شللد

 !ش رو ون  کن جا یراره انگار میبرد صحبت جوری  شدم ناراحت

 میبنلله نللاراحتتون اگللر  بیللام شللوا بللا گ للت موللو  بللرم نویتللون  کلله ونمللاق آره خلل  -

 و بگیرم ماشین خودم میتون 

 ونمللا _   شللد ان  للا  بللی و خیللک اش جللدی لحللن و رهللت هلل  وللوی اخوللاش بللرم  

 شلاید  گ لت  ق آخله _ اخولاش  بامل   شلد  کولی  بله  ملن  ملن  بیلوهت     قشل    مویلع  این

 سلل ین للس مویقللی کیللید و کمهلله دسللتی وللوی موهللاش کیللید   تتون باشللهقسللخ

نگللاه        کلله اینلله منظللورم     آخلله_   بللده ووضللی  رو چیللگی درگیللری بللا داشللت

 . بری   هیمی_ به چیوام رسید و کمهه ادامه داد  
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آروم کنللارش یللدم برداشللت  و بللا هلل  بلله یسللوتی از محوطلله ی حیللاط وللاالر کلله بلله    

  ارکین  منتمی میید رهتی   

و بللدون حرهللی وارد  ارکینلل  شللد و ب للد       نویخللوای مگلله - قنلله- ماشللین داری -

    بلود  ایلی  بیملوده  چند رانیه بیرون اومد  ولمش  میبلردم  دهلن   بلاز  نوونله  املا  ولمش 

ر هبلل االنلل   اومللدی آژانللس بللا کللردم هبللر- چللی  بللا  للس- اومللدی  مووللور بللا-

 هللردا  بللری  ماشللین بللا میللذارم رو مووللور مللن- یبللردم میخللوای  بللا آژانللس بللری   م

بللر  چیللوام رو نویتونسللت   نمللون کللن  و ذو  مووللور    برمیللدارم رو مووللورم میللام

 و بللدم دسللت  از جللوره هللیچ سللواری اونلل  کنللار امیرصللدرا چیللگی نبللود کلله بخللوام

بللا و  لل  سللرش رو بللاال آورد و نگللاه  کللرد  آب   قنلله_   زدم جیلل  ذو  از وقریبللا

 بللا- قبللری  مووللور بللا_ دهنوللو یللورم دادم و سلل ی کللردم آروم وللر اداملله بللدم       

 نگمبللان  للی  میللذارم رو مووللور مللنق نوییلله کلله مووللور بللا - قدیگلله آره- مووللور 

ی  میلر  موولور  بلا  خل   چلرا   آخله  -   برمیلداری   رو موولور  میلای    یلام  یا خودم هردا 

 بللا این للا وللا کللرر از خللودم مگلله  دیگلله آره - کللرر  وللا بللری   مووللور بللا- دیگلله  

 نوییه  چرا-      نوییه دووایی االن  بودم ونما من- نیومدی  مووور

امیرصدرا با کمهگی نگلاه  کلرد و هقل  بلا گ لتن     ” دنبلال  بیلا   “بله سلوت نگمبلانی راه    

 اهتاد  دنبال  راه اهتادم و

 وللا این للا از-      بیللا- میللری  ک للا - از ذو  نویتونسللت  روی زمللین یللدم بللردارم    

 وللوی مییلله چقللدر مووللور بللا- قبیللا  نویللدون  - میبیلله  طللول مووللور بللا چقللدر کللرر

 و برگیلت  سلوت   بله  وا اهل        موولور  بلا  حلاال  ولا - قنویلدون  - رهلت   سلرمت  اووبان

_دو دیقلله هیمللی نخللرس وللا مللن ببیللن  چیبللار  کللرد   للع ی رو حللره  کمهلله لحنللی بللا

 زد شییلله بلله کلله ایللی وقلله چنللد بللا و ایسللتاد نگمبللانی اوایللک جلللوی و میتللون  ببللن   
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 قمیللارم االن کللن صللبر- قمیخواسللت  رو آژانللس شللواره- بللله -   اومللد بیللرون نگمبللان

ه بلله سللوت  م کللکیللید رو  یللرهن  لبلله آروم وق آژانللس   کللردم نگللاه  و  لل  بللا

 بری   مووور با نویخوای  مگه- برگیت  

مللرد از اوایللک بیللرون اومللد و شللواره ایللی رو از روی کا للذ خونللد و امیرصللدرا بللا      

 گوشی  شواره رو

یادداشللت کللرد و هوون للور کلله گوشللی رو بللین بللا شللونه اش نگلله داشللته بللود مووللور 

میللگن  وللا یلله ماشللین بگیللرم  نلل  ز آژانللس بلله- میبنللی  چیبللار - رو راه انللداخت  

 سللمم_   کللردم ی للع رو حللره  صللحبت  شللروع بللا      نویخللوا مگلله امللا - بللری   

 نللللدارین -                                        قمیخواسللللت  ماشللللین یلللله  بخیللللر ویللللت

 گللردن رمیب کللی نللدارین  هلل  ماشللین یلله حتللی ی نللی-                                     

 شد  چی- قکرد ی ع رو ول ن و قمونون باشه -                                  

 خللارر رهللتن دووللا  خللورده سللرویس بمیللون شللون شلل  شللی  هللای ماشللین میگلله -

 رهته ه  یبی  شمر از

 یلله -      مللیگ  مللن دیگلله خلل - هرودگللاه قوللا یبللی دو سللامت دیگلله برنویگیللرن    

 یلله ی شللواره مییلله آیللا_ و دوبللاره بلله سللوت نگمبللانی برگیللت        ابیلل لحظلله

 یرمللرد لیللوان چللای  رو وللوی ن لببللی زیللر دسللت   بللدین  رو دیگلله آژانللس

 گذاشت  

یللبم دووللا بللود امللا اون یبللی چنللد   _جللوون ایللن من قلله هوللین یلله آژانللس رو داره    

 . ساله که جوع کرده و رهته
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امیرصلدرا نگلاه  بله سللوت    ملن برگیلت و جللواب  یرملرد نگمبلان روآروم للل  زد     

 چللی- و بلله سللوت مووللور برگیللت و بملل  وبیلله داد   قمونللون باشلله     بابللا ای_  

 بلا  خل   - س نلیس   آژانل  دیگله  هل   این لا   نلداره  ماشلین  آژانلس   کله  شنیدی - شد 

 مووللور بللا- بللری   چ للوری-   نیولله و دوازده سللامت  شللد دیللرق دیگلله بللری  مووللور

 . مییین   یتت من   کن رانندگی وو خ  - چ وری  مووور  با - قدیگه

جللوری نگللاه  کللرد انگللار یلله موجللود هضللایی میدیللد  بللی ووجلله بلله طللرز نگللاه     

 لبخند زدم و با گردن کن شده

 نللرم مللن وللا جللون  خللانوم  ویتلله دیللر-      آخلله- بللری  - از ذو  نگللاه  کللردم  

 . ! نویخوابه نهخو

کمهلله  للوهی کللرد و دسللتی وللوی موهللاش کیللبد و بللا چمللره ایللی ناراضللی و ناچللار     

 بدون اینبه چیگی بگه سوار

مووللور شللد و هنللدل زد و بللا روشللن شللدن مووللور بللدون اینبلله نگللاه  کنلله لحللن      

  للر رو بینوللون یللدم چنللد ذو  بللا قبیللین_   رسللید نمنللدان ممربللون  بلله گوشلل   

-   وسلل  بللذار هلل  رو کی للت_   داد اداملله سللریع بیلل  سللوار نبللهای یبلل  و کللردم

کللی   رو وسلل  گذاشللت  و خللودم بللا هاصللله ازش نیسللت   ن سلل  رو محبلل   قباشلله

  چلی   خلودم - _اینلو  بل ذار سلرمق    گرهلت  سلوت   بیرون داد و کلمه  کاسلبت  رو بله 

 اونقللدر لحللن    نیسللت کلردن  کلل  کلل  واسله  خللوبی ویللت اصلم   نبللام سللرم بلذار -

 ایللی  آمللاده -   گذاشللت  سللرم رو کللمه حرهللی بللدون کلله بللود دسللتوری و کمهلله

ذویلل  هللین جللوری از صللدام  للا  نوییللد  دو طللر   یللرهن  رو  کللن   حرکللت

 گرهت  و با ذو  ” آره “گ ت  و امیرصدرا
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 از  کللردم کنتللرل زور بلله رو بللود گرهتلله اور درونلل  کلله جیوللی حللسحرکللت کللرد  

   بودم مووور اش م بمگی

امللا هیمویللت نتونسللته بللود یلله دل سللیر مووللور سللواری کللن   سللبوم امیرصللدرا رو  

 نویدونست  چی م نی کن  و

طللل   ذویلل  مللانع ایللن بللود کلله بتللون  بلله چیللگی  یللر از مووللور سللواری هبللر کللن     

شییه ایی کلمه  رو بلاال  دادم و خلودم  رو کولی  کلن  کلردم  ولا  بلاد  مسلتقی   بله  صلورو   

 _نبام صا  بیینق حرصی  بلند شد   بخوره که صدای

سللریع صللا  نیسللت  امللا زیللاد طللول نبیللید کلله دوبللاره ناخودآگللاه اینبللار سللرم رو  

 کن کردم وا باد به صورو 

دلخیملله ام از شللدم گیللنگی بللرام مملل  نبللود   کلله بللود خللوب اونقللدر حللال بخللوره  

 کلله مللیگ - طللوالنی بللود وللا داوطللل  شبسللتن  بیلل     چنللد دییقلله سللبوو  بللرام

 خوردنللای ُول ایلن  بلا  اگله _ لحلن  صللداش هومنلان  کولی  مصلبی  بللود   میرسلی    کلی  

   نبللام بیللین صللا  -   نخللوردم وبللون دیگلله کلله مللنق وا- قبرسللی  سللال  بتللونی  وللو

 دیگلله نللی  و سللامت یللک وقریبللا - میرسللی   کللی  نگ تللی - سللریع صللا  نیسللت   

 چقللدر مووللورم بللا حللاال وللا -   نویللدون - چللی  بللری سللرمت بللا اگللر-   میرسللی 

 بخللوام  ازم چیللگ یلله مییلله- قبگنللی  چللر  وللک بلللدی- قنویللدون - رهتللی  سللرمت

 از رو موللیق  ن للس ثم چنللد دییقلله ملل-   نخللرس سللوال دییقلله چنللد بللرای- چللی -

_وللا    بیللین  سللرجام سللاکت شللد باملل  جللواب  و همویللدم هللاش شللونه حرکللت

لبخنللدم روی لبللام خیللک شللد و آروم سللرجام نیسللت   سللرم رو  ویتللی کلله برسللی ق



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

356 

 

هللایی کلله بللا سللرمت از کنارشللون رد  بللاال گللرهت  و بلله چللرا  هللای مللابر و ماشللین

 . داشت مییدی  نگاه کردم  هوای خنک آخر ش  مرداد ماه حال خوشی

یلللب  ونللد وللر از حالللت مللادی میللگد و لللب  بلله یلله  لبخنللد بللی دلیلل  بللاز بللود و حللال   

 م ی  بود  نگاه  به شونه های

 خللوب بللوی مللن  بللود کلله بلله زور مقاومللت کللردم وللا سللرم رو بملل  وبیلله نللدم     

 زیر باد جمت بخاطر که ادکلن

وب  کلله وسوسلله ی بللازی ال بلله الی اون وارهللای مرولل   مللر موهللایبینللی  میخیمیللد  

ی نللی    میلرزونللد دللل  ولله رو چیللگی بللود هانداختلل انگیللتام یمللوه ایللی رو بلله جللون 

 گلرهت   گلاز  بلود  سلرم  ولوی  کله  هبلری  از رو للب   ماش  شدن به هولین  راحتلی  بلود  

سللر انگیللتام سللرد شللد و احسللاس  بللودم  ماشللق  مللن مگلله اصللم شللدن  ماشلل ق

نبلن    میبردم سلرم گلین میلره  سل ی کلردم ن لس مویل  ببیل  و بله چیلگی ووجله           

 از دسللتام و دادم وبیلله اش شللونه بلله ناخودآگللاه رو سللرم کلله گذشللت دییقلله چنللد 

 خللوبی - صللدای نگللران امللا حرصللی  بلله گوشلل  رسللید   و شللد شلل  کوللرش دور

  دم نرسللید  خللو گللوش بلله صللدام حتللی کلله آروم اونقللدر بللله _ آروم زمگملله کللردم  

احسللاس کللردم سللرمتوون کلل  شللد وللا اینبلله یلله       نلله- خوبلله  حالللت نبللام -

-      میللاد خللواب   بللده حللال   نلله- خللوبی - گوشلله ایللی ایسللتاد و بلله سللوت  چرخیللد  

 وللوی چیللگی  اهتللاده هیللارم کللن  هبللر - نویللدون - ق ریللده اینقللدر رنگللت چللرا

 بخوری  داری کی ت

حللال نداشللت  هبلل  رو بللرای جللواب دادن وبللون بللدم و سللبوو  باملل  شللد ای بابللای  

 کمهه اش به گوش  برسه  
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_چنللد  احسللاس کللردم از مووللور  یللاده شللد و کنللارم ایسللتاد و ب للد صللدای نگللران   

بله   دییقه صلبر  کلن  بلری   یله  چیلگی  بخلرم  بخلوری  قمیتلونی  منلو  محبل   نگله  داری 

 نگللرانسللختی  لبلل  رو بللاز نگلله داشللت  وللا بتللون  ببیللنو  و چیللواش نگللاه کللردم   

بلله جلای  جللواب هقل   سللرم رو وبللون  نبلام  _   مییللد ولر  گیللرا چیلواش  مییللد کله 

بی حلال  و بلی  رمل   سلرم  رو بله  نیلونه  مثبلت  وبلون  دادم کله  سلوار   میتونی - دادم  

  یلرهن   بله  محبل   جلون   وولوم  و یلدرم  شد و حرکلت  سلریع  موولور  بامل   شلد  بلا 

سللرم رو از  یللت بلله شللونه هللاش وبیلله داده  گن  و و للادل  رو ح لل  کللن   بلل چنلل 

چیللوام کوتللر  بللودم و م للر  یللرهن  رو ن للس میبیللیدم  سللرگی ه ام بللا بسللتن

شده بلود  املا  ضل     بییلتر  مییلد   بلا  از حرکلت  ایسلتادن  موولور  از سلرم  رو از روی 

و آروم از مووللور  للایین اومللد و   قآره-  للایین  بیللای میتللونی -   برداشللت  شللونه اش

 با هوراهی  روی صندلی  مستیبی زرد رن  نیست  و چی  به اطرا 

چرخونللدم و متوجلله سللاندویمی ایللی کلله صللندلی هللاش رو وللوی  یللاده رو چیللده بللود 

 شدم  بوی همه  و هوبرگر

   میخلللوام هوبرگلللر- میخلللوری  چلللی- هلللا بامللل  شلللد ب موللل  چقلللدر گیلللنوه   

 نله - کلن     لر  بلرام  خلودم ق سرویسله  سلل  _ ی بله مولازه انلداخت      نگلاه  امیرصدرا

 نی میتو-   میام خودمق

بللا دیللدن کاسلله هللای بگرگللی کلله از گوجلله و خیارشللور و انللواع ورشللی  للر شللده بللود 

 انگار انرژی گرهته بودم و

نظللرم از هوبرگللر بلله همل لل  ووییللر  یللدا کللرد  بللا هلل  وارد موللازه شللدی  و بللا         

 برداشتن نون میوول  ر کردن
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شدی   نون رو ولا جلایی کله وونسلت  بلا همهل  هلا  لر کلردم و میلوول           ریخلتن بلایی   

 مخل ام شدم که صداش با وه

 مامللان ق آره - داری  دوسللت همهلل  - مایلله ای از طنللگ و خنللده بلله گوشلل  رسللید     

سللاندویچ  و هللا موللازه ایللن ماشلل  مللن ولللینویللذاره از ایللن موللازه هللا چیللگی بخللرم  

 . هاشون 

نون  که  لر شلد بله سلوت کاسله ی بلگر  ورشلی رهلت  کله روی کا لذ چسلبید           ه بله  

 کاسه نوشته شده بود ورشی

 چیبللارق ملله - بنللدری  یاشلل  رو برداسللت  امللا یللک ده لله از دسللت  کیللیده شللد      

 وللازه بخللوری  هلل  ونللد ورشللی میخللوای نیسللت  حسللاس ام م للده مگلله- میبنللی 

 مللن هللای التوللاس بلله ووجلله بللدون   ذره یلله هقلل   خللدا رو وللو- ه  اهتللاد هلل  هیللارم

 بلللری  -   بیللل  دور ورشلللی از کلللرد م بلللورم و تگذاشللل ظلللر  ولللوی رو یاشللل 

بلا  لل   و لوچله  ی آویلگون  بله  سلامت  گلرد  و سلاده   قویتله  دیلر   بخلور  رو ساندویمت

این للا چللرا وللا  -   میللداد ی موللازه نگللاه کللردم کلله ده دییقلله بلله یللک شلل  رو نیللون

ن سلل  رو مصللبی بیللرون داد و  سللت  خونلله دارو مگلله - قروزیلله شللبانه- االن بللازه 

صلدای  ملرد  بامل   شلد   قبلری  _ با دست به صندلی هلای  ولوی   یلاده  رو اشلاره  کلرد   

  قبللله-   دادم جللواب ذو  بللا سللریع میخللواین  هلل  نوشللابه - بلله سللوت  برگللردی   

  سلوت  برگیلت  کله دون میلورم بلرای ملن هل  وصلوی  میگرهلت            بله  شاکی قنه-

 چیلوام  بله   لره  چیل   بلا  رو نگلاه     نویلره   لایین  ومگلل  از کله  این لوری  خلو   مه-

 _دو وا دو  بدین ل  اق   داد یرار مخاط  رو مرد و دوخت
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نگاه  کردم و بدون اینبه حرهلی بگنله بلا ابلرو بله صلندلی هلای بیلرون اشلاره کلرد           

 و من  مث  خودش بدون

صللندلی  اینبلله چیللگی بگلل  بلله حللره  گللوش دادم و از موللازه بیللرون رهللت  و روی   

 . ها نیست 

چنللد دییقلله ب للد امیرصللدرا بللا دووللا ب للری دو  بلله سللوت  اومللد  آروم و بللا اشللتما     

 میوول خوردن ساندویم  شدم

و اصللم هلل  بلله نگللاه هللای امیرصللدرا ووجلله نبللردم  گللاهی بللا رهتارهللاش احسللاس    

 میبردم باید اختم  سنیوون

بلا  اشلتما  میلوول  خل وردن سلاندویم   بلودم  و نگلاه    خیلی بییلتر از وای یلت باشله     

 چقللدر نظللرم بلله-   میخللورد بلله امیرصللدرا اهتللاد کلله آروم و بللا طوانینلله سللاندویم 

بلدون  اینبله  نگلاه   کنله  کولی  سلس  روی  دو میلیلون سلم  ملا مییله      و  ن اه اون از

 خللوردم دو لل  از یللل  یلله قنویللدون _ سللاندویم  ریخللت و بللا یلله کلولله جللواب داد  

 میخللواد شللیرینی گ تلله  یللام- چیلله  هللردا جریللان -   کللردم نگللاه آرامیلل  بلله و

 خللودم - قآره- دیگلله  هسللت هلل  شللیدا  وای-   بللدم شللام  شلل  هللردا میخللوام 

 هللردا  نویللدون - کنللی  درسللت میخللوای چللیمللن   قآره- کنللی  درسللت میخللوای

 میخواسللت زودی ایللن بلله  مکللرد نگللاه  خنللده بللا    لللو بایللالی احتوللاال  خریللد میلرم 

بللاالخره ب للد ایللن هولله مللدم  قنداشللت  دوسللت مللن کلله  لللو بایللالی -   کنلله جبللران

 جبللران هللردا  طلبللت باشلله  لللو بایللالی یلله کلله گ للت  - سللرش رو بللاال آورد و خندیللدق

- مییلله  وای للا  بیللام  مللن - بیللای  میخللوایق آره- خریللد  میللری هللردا-   میبللن 

 نویللدون  -   نیسللت میللبلی بیللای داری دوسللت اگللرق آشللخگیوونه ی جلسلله آخللرین
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بله  بلایی  مونلده ی سلاندویم  نگلاه کلردم      شلدی   سلیر  -   میلام  حتولا  بتلون   اگر اماق

 بمتری - قاوهوم- که دیگه میلی به خوردن نداشت   

 . گینگی از مییدم بیموش داشت   بودم نیده این وری اصم حاال واق آره وای -

هویلل  دور سللاندویم  رو مماللله کللرد و ظرهللای خللالی شللده ی دو  وللوی سلل         

 . شد دیر خیلی که بری   اشو  س_ آشوال انداخت  

بللا ذو ِ  مووللور سللواری سللریع از روی صللندلی  اشللدم بلله سللوت موللازه میللرهت  کلله   

 صداش بام  شد به سوت 

 اخلم   بلد  هل   بلاز  و رهلت  هل   ویول  اخولاش  قدیگله  کلن   حسلاب - ک لا  _ برگردم  

 _حساب کردم قبیا بری      شد جدی و

للل  و لوچلله ی آویللگون  رو جوللع کللردم و بلله سللوت مووللور رهللت  و بللا ذویللی کلله     

 نویید  نمون  کن   یت نیست 

بللایی طللول مسللیر هللر از گللاهی جللواب  رو میللداد و خللودش هلل   و حرکللت کللرد   

حلس  میبلردم   سلامت  دو و نلی   شلل   صلحبت  میبلرد  املا  م لذب  بلودن   رو راحل ت

- قمونللون  آره- این اسللت بللود کلله جلللوی در خونلله ی آیللاجون نگلله داشللت   -

 اش اشلاره  قزودولر بلرو ولا خلانوم جونلت بییلتر از ایلن نگلران نیله            میبلن   خواه 

 -   بخنلدم  خ اللت  بلا  شلد  بامل   اخیلر  سلامت  چنلد  ولوی  جلون  خانوم های وواس به

 وللوی از رو کلیللد قمیللرم مللن  بللرو وللو - قشللدی خسللته خیلللی دیگلله روبلل وللوام  خلل 

  مووورش خداحاه -      دار خدانگه -   کردم باز رو در و کییدم بیرون کی  

  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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بله  سلوت   برگیلت   راسلتی  - قکلردم  صلداش  بیوهتله  راه اینبله  یبل   و کرد روشن رو

لبخنلد  زد و ولوام  هوین للور رو  قبلاش  خلودم  مواظلل  - بلله  - و منتظلر  نگلاه   کلرد   

همویللدم  زمگملله کللرد و ویتللی وارد خونلله شللدم و در رو بسللت  از صللدای مووللورش

 که رهت  

 وللوی وسللبی  بللا و بللود نیسللته میلل  روی جللون خللانوم للاورچین وارد خونلله شللدم   

 صدام  میگ ت ذکر دست 

 نبلام ق سلمم  ملیلک - قجلون   خلانوم  سلمم  - رو وا حلدی کله میتونسلت   لایین آوردم      

 مللن- بللودی  ک للا  مییلله سلله داره سللامتق نگرانللی از مللردم کلله مللن مللادر     نبللاو  

 آیاجونللت- خلل  شللدم و ب و*سلله ایللی روی گونلله اش زدم   قمیرسلل  دیللر گ للت  کلله

 دسللت از-   بخللوابی  بللری   خسللت  خیلللیق جللون  خللانوم بیخیللال-      میدونسللت اگللر

چیییل  قهلر و  یلت ملادر شلدم یئل  میلدم         - . .. ب مولی  کله  سلتی نی ملادر ق نبلام  وو

لباسلل  رو مللو  کللردم و دسللت و صللورو  رو شسللت  و بلله    خللوش شلل ب مولل   

 بللا و گللرهت  دسللتام وللوی گوشللیوو اوللا  برگیللت  و خللودم رو روی وخللت انللداخت    

_هللردا اگللر    نبللود خللودم دسللت لبخنللدم  کللردم نگللاه صلل حه روی  یللام بلله و  لل 

 آبنیللام بخیللر شلل - قبخیللر شللبت  مییبینوللت  باشلله- میللای ده صللب  این للا بللاش  

 . خانوم

آروم گوشللی رو روی یلللب  گذاشللت  و هبللر کللردم  مگلله مییللد ایللن مللرد رو دوسللت  

 نداشت  و زودور از اونی

صلب   ویتلی  از خلواب  بیلدار  شلدم  آیلاجون  رهتله  بلود  و  که هبر میبردم خلواب  بلرد    

صللبحونه ام    بللود گلللدوناش خللانوم جللون هلل  میللوول شسللتن حیللاط و آب دادن بلله
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ابون باملل  شللد خیلل وراهیللکرو سللریع خللوردم وللا خللودم رو بلله امیرصللدرا برسللون   

دیروللر بلله کارگللاه برسلل   بللا دیللدن  کلله در حللال بسللتن در کارگللاه بللود  یللک ربللع

 کردم ن س بگیرم   دستام رو روی زانوم گذاشت  و س ی

ووللوم طللول مسللیر خیللابون وللا کارگللاه رو از وللرس اینبلله امیرصللدرا بللره و منللو جللا    

 بذاره دوییده بودم  با دیدن 

 سللمم - شللده  چللی_سللمم   کلیللد رو وللوی جیلل  جیللن  گذاشللت و بلله سللوت  اومللد  

 دیرکللردم- چللی  واسلله_ بللا و  لل  نگللاه  کللرد   قدوییللدم     رو این للا وللا     هیمللیق

 لللب  کللنن وری یلله و کللن لبخنللد و رهتلله بللاال ابروهللای قبللذاری جللا منللو ورسللیدم 

- بخللور   آب لیللوان یلله کارگللاه وللوی بللری -   بللود سللاخته ازش جللالبی ی چمللره

 صللا  و کیللید مویقللی ن للس بمتللری  -   بیللاد جللا ن سلل  هقلل   خللوب   نویخللوام

 محبوللی نمنللدان ی باشلله قبللری   اوهللوم- خللوبی  م وئنللی- قبللری   آره - قایسللتادم

 روی  یلاده  خلرده  یله   نله  - دوره  خیللی -   اهتلادی   راه هل    لای  بله   لا  و هل   با گ ت

 بللدم اداملله خللودم کللرد م بللورم سللبوو    دارم دوسللت رو رهللتن راه  خوبلله-   داره

 چیللوام-   نویگلله اینللو یرمللگم چیللوای ولللی- قآره - _دییلل  خللوب خوابیللدی   

 . نویگن ووای یت

 کلله بللودم خسللته اونقللدر دییلل  کلله مللن  نوللیگن درو  هیمویللت آدمللا چیلل  -

 . برد خواب  کی ن مویدم

سللبوو     برگللردم وللا بللود مونللده منتظللرق آره وای - خللانوم جونللت بیللدار بللود  -

میگ للت حوصللله ی صللحبت نللداره و مللن  از وللمش بللرای حللر  کیللیدن  دسللت 

کنلارش  راه میلرهت   و بله  مولازه  هلا  نگلاه  میبلردم  ولا  اینبله  ب لد   کییدم و بلی  حلر  
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هروشللنده هللا  بللازار بللود رسللیدی    چنللد دییقلله بلله بللازار رسللیدی   هضللایی کلله شللبیه

بساطیللون رو روی زمللین  مللن کللرده بللودن و هللرکس بلله کللاری میللوول بللود  کنللار 

   دبللو کللرده  للر رو بینللی  میللوه و سللبگی ایسللام و انللواع بللوی و میللرهتی  هلل  راه

امیرصللدرا هللر از گللاهی چیللگی رو ییوللت میبللرد وللا اینبلله بللاالخره سللبگی هللایی کلله 

 میخواست و بایالی و

 کارگللاه بلله و خریللد گوشللت هلل  یصللابی ازمیللوه خریللد و بللا دسللتایی وقریبللا  للر     

 رو  نبه و بر  کلید  برگیتی 

 هلا  گوشلت  یلن ا ملن  ولا  کلن   ملن   ببلر - چیله   ایلن - زد و  ارچه ایی بله دسلت  داد    

 آره - کللن    لا   سللبگی -   کلن   للا  رو هلا  سللبگی ولوام   میللذارم بلار  و مییلورم  رو

 و کللرد خللالی سللینک وللوی رو هللا گوشللت و اری   نللد ویللت  خللوب دختللر بللدوق دیگلله

 . شد میوول

بلله ناچللار بللا  ارچلله و سللبگی هللا بلله سللوت وخللت رهللت  و ب للد از  مللن کللردن  ارچلله 

 شروع به  ا  کردن سبگی

 حللاال وللا مویللع اون از_ هللا کللردم  چنللد دییقلله ب للد امیرصللدرا هلل  بلله کوبلل  اومللد    

 کردی   ا  هوینقدر

بلله ح لل  کلل  سللبگی هللای  للا  شللده نگللاه کللردم و سللر بلله نیللونه ی مثبللت وبللون 

 دادم  دمخایی صندل چرمی که

هوییلله وللوی گارگللاه میخوشللید رو از  للا در آورد و روی وخللت نیسللت و شللروع بلله   

  ا  کردن بایی مونده ی
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 حرهلله خیلللیسللبگی هللا کللرد  از حرکللت ونللد دسللتاش خنللده ام گرهتلله گرهتلله بللود   

 قدیگله  میبلن    لا   دارم- اینلا چلرا بلا هل  یلاطی میبنلی       -   میبلرد  کلار  سریع و ایی

 بللرای شللوید- قداره  هریللی چلله - میبنللی  خللوردن سللبگی یللاطی چللرا رو هللا شللوید-

 !نیست  خوردنی مگه شوید- قخوردنه مال اونا   لو ه بایالی

صللدای خنللده ی ناگمللانی  باملل  شللد نگللاه کن بللاو و مت  للب  رو از سللبگی هللای    

 ووی دست  بگیرم و بم 

_وللل   نگللاه کللن   در حللالی کلله سلل ی میبللرد خنللده اش رو جوللع کنلله جللواب داد    

سلبگی  هلا  رو کنلار  گذاشلت   و زیلر  نگلاه  خنلدون    کن قولو  بایلالی  هلا  رو  لا   کلن   

- کللردن بایللالی هللا شللدم   کیسلله ی  مسللتیبی بایللالی رو برداشللت  و میللوول دونلله

 از دسلللت بلللت سلللاخت سلللرویس صلللحبت کلللن   با دسلللتوگد ملللورد در میخواسلللت 

 ادامله  رو صلحبت  ولر  راحلت  ولا  کلردم  ایلی  سلرهه  ولک   کلرد  نگلاه   و کیلید  حرکت

 بگللو رو مقللدارش خللودم ل  للا  للس_مللن نویللدون  دسللتوگد سللاخت چقللدره     بللدم

 کلله این للور آخلله- قنبللن صللحبت راجللب  دیگلله-   بریللگم حسللابت بلله رو  للول وللا

 !ن ور راضی نیست ای اصم من ی نی  نوییه

 راه رو کارگللاه دوبللاره بتللون  وللا داشللت  احتیللار سللرویس سللاخت دسللتوگد بلله مللن -

 چند یراره که االن  بندازم

 نوییلله این للور امللا - برابللر دسللتوگد رو از نگللارین بگیللرم دیگلله نیللازی بملل  نللیس  

 امبللان- نیسللتق بملل  نیللازی مللیگ  مللن هلل  حللاال -   بللود ایللن یرارمللون - چللرا -  

 !نداره
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 کللن  و بیللر چللی رو سللبوو  نویدونسللت نگللاه  کللرد و لبللاش رو بلله هلل  هیللار داد  

 بینی ی ویوه دست  یت با 

_بیللا یلله کللاری  و دو دلللی آروم شللروع بلله صللحبت کللرد   اش رو خارونللد و بللا مبلل 

 چللله-   دارم  ییلللنماد یللله املللا  نویبلللن  یبلللول رو  لللول اون ملللن- چلللی - کنلللی   

 مروسللی بللرای بتونلله کلله وللاالره یلله دنبللال در بلله در  یللام  کلله میللدونی-  ییللنمادی 

 بللا رو زنللدگی بتللونن کلله هلل  آنمنللانی  للول - قآره-   نویرسلله  للول  امللا کنلله اجللاره

 و شللیدا  رهتلله خونلله رهللن بللرای  للول  ووللوم  نللدارن کللنن شللروع راحللت خیللال

 . اوهوم-   دادن شیدا ی جمگیه برای رو اندازشون  س وووم خانوادش 

 کنللار مللن دسللتوگد بللرای کلله  للولی ایللن باشللی راضللی وللو اگللر  ام راضللی مللن ببللین -

 به بدی  میتونی  رو گذاشتی

بللا دهللن بللاز نگللاه  کللردم  ب هوللین راحتللی از دسللتوگدش بخللاطر  یللام  شللیدا و  

 !شواست برای  ول این اما-  یام گذشته بود ق

 اصلم اگلر هبلر میبنلی کله نوییله        نلداره  هریلی  هلیچ  امیرکسلری  بلا  ملن  برای  یام -

 یبول رو  ول نص  من 

 هریلی  کله  ملن  بلرای ق خوبیله  رهبل  خیللی  او ایلا ق نله      نله  - میبن  و میدم  بله  یلام    

 مللواهقی   للس- قبیله  دوسللتام بمتللرین مروسلی  خللرر  لول  ایللن کلله بمتلر  چلله  نلداره 

حللس خللوبی ووللوم وجللودم رو گرهللت  کللی گ تلله هرشللته هللا مللرد نیسللتن  ایللن مللرد 

بلا  حلس  خلوب  و خیلال  مروسلی   زملین  وب یلد  شلده  بلود    رسوا یه هرشته بود کله بله  

شسلته  و  رو هلا  سلبگی  هل   امیرصلدرا  یام و شیدا  دون کلردن  بایلالی  کله  وولوم  شلد   

 خرد کرده بود  
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ناهللار رو بلله خللوردن وللن مللاهی رضللایت دادیلل  و بللایی سللامت رو بلله نبتلله هللای      

 امیرصدرا درباره ط   ادویه

ها و  ختن گوشلت گلوش دادم و ولوی کلار هلا کوبل  کلردم  میلوه هلا رو شسلت  و           

 ووی ظر  چیدم و ظر 

 بللا هللوا شللدن خنلک  بللامصللر   بللرای شلام اسللت اده مییللد رو آمللاده کلردم     هلایی کلله 

 حیللاط وللوی رو بگرگللی ی یالیملله و کللردی  جللارو و آب رو حیللاط امیرصللدرا کوللک

زیلاد طلول نبیلید کله  یلام و شلیدا بلا یله ج بله شلیرینی از راه            انتظلارم   کلردی    من

بو  گلرهتن  شلیدا  ب لد  دو ه تله  ایلی  کله  ازملون  دور بلود  کولی  دلتنگلی   رو  رسیدن  

نا للذیر بللود  بللرای اولللین بللار بللود کلله وللوی جوللع  وصلل  شللوی  و ذو رهللع کللرد  

دور هلل  نیسللته  چماروللاییوون وللا ایللن حللد صللویوی کنللار هلل  یللرار گرهتلله بللودی   

بللودی  و بللا اصللرار  یللام امیرصللدرادر حللال و ریلل  کللردن مراسلل  شلل  یبلل  و        

 نیسلت  هی لان  بلا  و زد دسلت   ولوی  شللی   از گلازی   یلام   بلود  سلرمدی  دیدارش بلا 

-   رهللت  للره چیلل  و زد بللازوش بلله آرومللی ضللره شللیدا _ یللواش ریخللت ق  

 خانومللا نبللود یللادمببخیللید  _   کللرد نگللاه شللیدا و مللن بلله خنللده بللا  یللام ق یللااااام

 اهتللاده  للایین سللر بللا سللی  کللردن یللا  حللال در کلله امیرصللدرا بلله رو و قاین للان

 بود  چی ال ول  مبس دیدوت ویتی  یام جان  صدرا_   داد امهاد میخندید

 نبللام هوللراه مللن نویبللرد رو هبللرش  خللورد جللا ب للدش ولللی  نیللناخت کلله اوللل  -

 گسب مقی  طرا  منوان به

 بملل  نگللارین ریاسللت و کیللور از خللارر  آره- شللده  مللو ق مردیبلله - باشلل   

و  قکنللین ول رو اینللا -   مییلله م تللر  بحلل  ایللن شللدن داد اداملله از شللیدا قسللاخته
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 امللاق نویللدون - مییلله  شللوا سللم   للول ایللن از چقللدر حللاال - رو بلله مللن اداملله میللده  

- نبلود   صلدرا  مگله  ولو   بلا  چلرا   کلرده   لل   - ه  میگیلر  وولاس  باهلام  گ ت سرمدی

 کللار دربللاره نبللود یللرار  کنللین ووللوم -   مییلله بحلل  وارد امیرصللدرا قچویللدون 

 کورنگللی لبخنللد کنللی   چیبللار  للس - بللا لبخنللد نگللاه  میبللن    قکنللی  صللحبت

شللوا یللراره  امللا  نویللدون  رو زنللداداش و  یللام -   کللرد نگللاه  و نیسللت لبللاش روی

 ی  للله روی و رهللت کارگللاه سللوت بلله و  وشللید رو هللاش دمخللایی و بیللای کوللک مللنق

 شللیدا و  یللام مت  لل  نگللاه زیللر _بیللا دیگلله قدیللر شللدق   برگیللت سللوت  بلله اول

امیرصلدرا  در حلال  روشلن  کلردن  زیلر  یابلوله   قرهلت   کارگلاه  بله  و  وشلیدم  رو ک یام

 برانگیللگی اشللتما بللویشللت رو برداشللت   گو ی یابلولله در و رهللت  سللوت  بللهبللود  

 بخللار بللاش مرایلل  -   شللد بییللتر برداشللته رو خیللابون کلل  میبللرد احسللاس کلله

 روشللن رو بللرنن زیللر - میبنللی  چیبللار  هسللت حواسلل -   نسللوزونه رو تدسللت

 سللوت بلله   اومللدی  خودمللون  نویخللواد_      ببللر بممللا بللرای بریللگ چللایی یلله  کللردم

  لایین   اوملدین  چلرا  شلوا   مله - ا برگیلتی  کله وارد کارگلاه شلده بلودن       شلید  و  یام

 خللودم چیللوای بللا اومللدم-   داد بجللوا و کللرد نگللاه  لبخنللد و نابللاوری بللا شللیدا

 . میبنه آشخگی داره نبام کن  باور بتون  وا ببین 

با اهتخار سلرم رو بلاال گلرهت  و سلینی چلای رو آملاده کلردم و بلا ظلر  شلیرینی بله            

 سوتیون روی وخت بردم

 بلله رو نازدونلله دختللر وونسللت صللدرا داداش حللدای   خوبلله- و کنللار شللیدا نیسللت   

   دراد چیللام وللا-   کللردم نللاز  چنللی  یللت و آوردن در زبللون بللراش   هبگیللر کللار

و نگلاه   بله  سلوت  امیرصللدرا برگیلت  کله  ولوی  یخمللال دنبلال  چیلگی  میگیلت   یللد 

 بلندش بام  شده بود برای



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

368 

 

 یدا کردم وسلیله ی ملورد نظلرش ولا کولر خل  بیله  وییلرم آبلی و شللوار جیلن             

 بام  شده بود کوتر جدی و

 رسوی به نظر برسه  

وای للا از روز اول هوینقللدر جللذاب بللود یللا مللن وللازه چیلل  وا کللرده بللودم و داشللت     

 میدیدم    ر  دیدم  بودم

 او للایی نبللودی  مللا کلله مللدوی ایللن   ببیللن - کلله بللا صللدای  یللام بلله خللودم اومللدم    

دستخاچه بله   یلام  نگلاه  کلردم  کله  بلا  چیلوای  باریلک  شلده  و لبخنلد  مرملوزی   اهتاده 

_نبللام قبیللا میخللوام بللرنن       مللثم نویللدون - چللی  مللثم     نلله  نلله - نگللاه  میبللرد  

هللت   ر آشللخگخونه سللوت بلله سللرمت بللا  و      اومللدم  اومللدم- رو آببلل  کللن   

 موهلام  ی ریختله  بیلرون  ی دسلته  شلده   چیلگی _   کلرد  نگلاه   و  ل   بلا  امیرصدرا 

 بلرش  نلاز   رو هلا  زمینلی  سلی   اون بیلا  خل    باشله - ق نله  -   هرسلتادم  شلال  زیر رو

 . باشه-      دی  وه برای یابلوه وه بذاریویون وا بگن

و بلله سللوت سللینک رهللت  و لحظلله ی آخللر نگللاه  بلله نگللاه  یللام اهتللاد کلله بللا لبخنللد  

 خاصی به من و امیرصدرا

 . نگاه میبرد

سی  زمینلی هلا رو هوون لور کله میخواسلت بلرش زدم و کل         یابلوله رو نلی چیلدم    

 و امیرصدرا ه  برنن

رو ب د از آببیی کلردن داخل  یابلوله ریخلت و بلا هل   لی  شلیدا و  یلام برگیلتی            

 نگلاه  شلیدا  و ملن  بله  لبخنلد  بلا  امیرصلدرا  ملا   نبلام  بلا  کلردی  چیبار صدرا داداش -  

امیرصلدرا  بلا  لبخنلد  کولی  از چلای   خلورد   آشلخگی   و نبلام  آخله  - چ لور  -   کرد
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 از ذو  بللا قبخللوری رو میبنلله درسللت نبللام کلله هللایی املللت بللار یلله شللد الزم  للس_  

 خیلللی  آره- وای للا -   کلرد  نگللاه  مت  لل  شلیدا  کلله  کللردم نگلاه  بملل  و لری   

بللا ذو  و اهتخللار از و ریلل  هللای امیللر    خوبلله اسللت دادشزود هلل  یللاد گرهتلله   

 سللر شلد  باملل  صلدرا  بله  شللیدا نگلاه  کللردم  احسلاس   للرور داشلت    کله  صللدای  یلام 

 . اهتاده او ایایی یه وای ا اینبه مث ق نه -   بی  می  جام

نگللاه  بللا وللرس بلله سللوت  یللام برگیللت  نویللدون  چللرا حللس میبللردم  یللام از       

 احساس  به امیرصدرا یه بوهایی

 ورسللنا  و نبللود میللخص خللودم بللرای وبلللی   کلله احساسللی ازبللرده  میترسللیدم  

 مللن سللوت بلله  یللام خنللدون چیللوای او للایی  چلله-   ب مولله ازش چیللگی کسللی دبللو

 میبللن  حللسق نویللدون _   گ للت میللداد و امیرصللدرا جللواب کلله حللالی در و برگیللت

 کلله اینلله منظللورم_خلل  شللاید     زدم راه اون بلله رو خللودم کللرده   ووییللر چیگایللی یلله

 چنللین شللده خلللوم کارگللاه محللی  بللردن این للا از هللا مبلل  حتوللا  آهللا     ی نللی    

 میبللردم هبللر هولل   داشللت  رو حللس هوللین اوایلل  مللن   احتوللاال آره- قداری حسللی

- میرصللدرا نگللاه کللرد  ا و مللن بلله داری م نللی لبخنللد بللا  یللام      شللده مللو  چیللگی

بللا دلمللره بلله چیللوای مبمللوم       شللده مللو  چیللگی یلله کلله نبنللین شللکق آره

 امیرصللدرا و لبخنللد  یللام نگللاه  کللردم و چیللگی ولله  وجللودم لرزیللد  میترسللیدم  ق

ورسنا  بلود  مایبلت  ایلن  ووییلر      کله  امیرصلدرا  بلا  ولک  سلرهه  ایلی  منلو  بله  خلودم  

 بللایی بنللدازی  رو سلل ره کلل  کلل   اشللو_خلل  دیگلله بللوی بللرنن بلنللد شللد   آورد  

 تلرین بمو بله  آشلخگخونه  رهلت    قبلده  نیلون  زنلداداش  بله  رو گرهتلی  یلاد  کله  چیگایی

بیللقاب  راه هللرار وللوی اون لحظلله هوللراهی  بللود  سلل ره رو وللوی حیللاط انللداخت  و
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 کللردن کللار  یللت رو نگللرانی  ووللوم میبللردم سلل یهللا و بللایی ظللرو  رو چیللدم  

  شام با کن   نمون

دسللتخخت م رکلله ی امیرصللدرا و شللوخی هللای  یللام خللورده شللد  ظللر  هللا رو جوللع 

 کردی  و به آشخگخونه ی

شللیدا بللا خنللده سلل ره و دسللتوالی کلله سلل ره رو باهللاش  للا  کللرده  دی   کارگللاه بللر

 بایللد ی نللی_ صللداش رو  للایین آورد   بللود رو بلله دسللت  داد و بللا نگللاه بلله در کارگللاه

 زدم سلرش  بله  ایلی  ضلربه  کمس آشلخگی شلک نبلن بختلت بلاز مییله          یی  بیای

  یللام و امیرصللدرا  للچ  للچ ایصللدآروم از  للله هللا  للایین رهللت    قدیوونللهق کوهللت-  

 یللت دیللوار بلله حرهاشللون گللوش  از بللدم نیللون رو خللودم اینبلله بللدون شللد باملل 

 نگللاه بللدم  امیرصللدرا رو بلله روی  یللام ایسللتاده بللود و بللا اخوللای وللوی هلل  بلله  یللام

    هقلل ق هیمللی -      بللاش زود چیلله  جریللان  - قاحولل  نیللو خلل   ملله نلله_   میبللرد

 - بلللدم زبونللو هوللین هقلل  مللن  بگللو آدمیللگاد زبللون بلله-  چ للوری بگلل      نبللامق

 چ وریه - قجوریه یه نبام چون هق    یام نگو چرم

ود  مللی دونسللت   یللام یلله چیللگی   بلل مللن دربللاره بحثیللونیلللب  وللوی دهللن  میللگد   

 همویده و مسئله ی مم  ور از اون

برای من حرهای امیرصدرا بلود  وولوم وجلودم شلده بلود      گلوش ولا ولک ولک حرهلای      

 امیرصدرا رو ببل    

 باهللاش کلله هوینلله واسللهق لللوس هلل  و سللت بملله هلل ق سللت بملله خیلللی  سللت بملله -

 . نویبن  رهتار دخترا بقیه مث 
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 یللب   ضلربان  اهلت ق یل   آب  لار   یله  شلدن  ریختله سر شدن بلدن  رو حلس میبلردم     

 یلله - چللی  ی نللیق هوللین -   میبللردم حللس رو انگیللتام نللو  شللدن سللرد بللا رو

 هبللر  باشلل  جللدی باهللاش نویتللون  وای للا کلله سللت بملله و لللوس اونقللدر جللورایی

یلله کلله هوسللن  نوی بللاورم اصللم  سللت سللاله شللی   للنن ی بملله دختللر یلله میبللن 

 ملرد  نگلو  چلرم  - نلیس   وسل   ایلن  حسلی  هلیچ  ی نلی - امیرکسری یلا شلیدا باشله     

 نبللامق میللدونی منللو ی سلللیقه دیگلله کلله وللو  نللدارم بملل  حسللی کلله م لومللهق حسللابی

شللباهتی بلله م یارهللای مللن نللداره  بییللتر شللبیه یلله بملله خراببللار و سللر بلله  هللین

 . .. ی نی- ه  باش بم  هواست که حس میبن  باید حواس 

 بلله حسللی هللیچ مللن  اشللتباهه میگللذره  وکللت موللگ اون وللوی کلله چیللگی اون ی نللی -

 ندارم لوس ی بمه دختر اون

 . ان یام خ

بلله دیللوار وبیلله دادم دنیللا دور سللرم چرخیللد قچیللگ م یبللی گلللوم رو هیللار میللداد و   

 ن س کییدن سخت شده بود  

 . .. چیگی نوی مویدم و هق  یه حس داشت   سقوط

از روی یللله ی احسللاس وللازه بوجللود اومللده ام سللقوط کللردم  آروم و بلله سللختی ب    

  اهای بی جون  حرکت دادم

و از  للله هللا بللاال رهللت   حللس خللالی بللودن داشللت  خللالی از هولله چیللگ و  للر از  لل وا  

 یه جوله” من هیچ حسی به
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خللاطرام جلللوی چیللوام جللون گرهللت  خللاطراوی  ”اون دختللر بملله ی لللوس نللدارم 

 گذاشلته  دوسلتی   لای  که ازشلون اشلتباه برداشلت کلرده بلودم  صلویویتی کله ملن ب        

 . بود من رهتار و اخم  بخاطر صرها اون برای و بودم

احساسی کله ملن بلا ذو  بمل   لر و بلال میلدادم و اون هقل  بخلاطر ایلن بمل  ووجله             

 میبرد وا خرابباری نبن   

خودمو بلا گلرهتن دیلوار بله حیلاط رسلوندم  نگلاه  خیلره ام بله نملال کوچیلک و بلی             

بللا ضلربه  ایللی کله  یلله شلونه  ام خللورد بلله  قبللد خیللی حللال  بلد  بللود   جلون وللوم بلود    

 نلله  مللن نوییللنوی  وای للا ک للایی  - خللودم اومللدم  شللیدا مت  لل  نگللاه  میبللرد  

نگللاه  بلله گوشللی   قکیللت رو خللودش طللر   اینللو بگیللر-      نبللود حواسلل  ی نللی 

 گوشلل  وللوی ووللاس زنلل  صللدای و بللود روشللن صلل ح وللوی دسللتای شللیدا بللود   

 رو گوشللی نلللرزو دسللتای بللا   نللیس سللیو شللوارشق نویللدون - کیلله -  یمیللد  

   مییلله ی للع االن  دیگلله بللردار-   شللدم خیللره ناشللناس ی شللواره بلله و گللرهت 

 ب- انگیللت لللرزون  رو روی صلل حه ی گوشللی کیللیدم و ووللاس رو وصلل  کللردم  

 خللانوم  خللوبین_   ب رماییللد  مونللون  سللمم  مللن    بخیللر ویللتق سللمم_ قبللله     

- ق سلللرمدی آرش  ام سلللرمدی_   ردمتوننیلللاو ب للا  ببخیلللید  مونلللون - مللددیان  

 نله      نله  - گلرهت    وولاس  ملوی ی  بلد  میخلوام  ملذر  خلوبین  -   سلرمدی  آیلای  سمم

 قب رمایید .

 باشله  شللو   سلرم  کولی  شلد  بامل   هلا  طلر  ور وولاس میگلرهت  املا خل       زود باید -

 ویت دیر که شد این و
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 صللحبت باهللاوون کللار مللورد در اسللت میخو-   میبللن  خللواه  - ووللاس گللرهت    

 مللن امللا  میبنللی  صللحبت ب للدا هلل  اون مللورد در - سللبگ  مقیلل  مللورد در -   کللن 

 - کللردی   ییللنمادی بللدم   ی کلله صللحبتموضللوم اون مللورد در بمتللون میخواسللت 

 آهللان-   طراحللی ی زمینلله وللوی ویللت نیولله کللار مللورد در- قنوییلل  متوجللهببخیللید  

 !بله 

 اینبلله مثلل  خوشللبختانه و کللردم صللحبت شللرکت کللارگگینی بللا شللوا مللورد در مللن -

 نیوه صورم به طرا  یه به

ویت بلرای شلرکت نیلاز داریل  و ملن  چلون نوونله کلاری مثل  مقیل  سلبگ رو ازولون             

 دیدم و کاروون مورد وایید

کارشللناس نگللارین بللود گ للت  ایللن هرصللت رو بلله صللورم آزماییللی بلله شللوا بللدی     

 . .. من     راست - ا مواهقین  شو

نگللاه  بلله امیرصللدرا و  یللام بللود کلله بللا سللینی چللای از  للله هللا بللاال اومللدن  نگللاه      

 امیرصدرا به من اهتاد  حرهاش

وللوی سللرم میخیمیللد و شییلله ی احساسلل  وللر  بللگر  وللری برمیداشللت  مللن چلله   

 احوقانه دل داده بودم به مردی

د  صللدای سللرمدی بلله گوشلل  رسللید و منللو بلله کلله منللو هقلل  یلله بملله ی مللگاح  میدیلل

چیللگی مثلل  آوی یللان وللوی سلللول هللام  مللواهقین  مللددیان  خللانوم_ خللودم آورد  

 بللله_ دادم   جوشللید و بلله سللختی چیللوامو بلله روی اون مللرد بسللت  و کووللاه جللواب 

 کنللی   صللحبت مللورد ایللن در بییللتر وللا نگللارین بیللاین میتللونین هللرداق خوبلله-   میللامق

 هللردا  للسق حتوللا بللله - بیللام  هللردا  للس کلله هسللت امبللان   نویتللون  هللردا-
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 مونللون   نلله- نداریللد  کللاری  میبنللی   صللحبت مللوردش در بییللتر و میبینوتللون

- بلله سللوت  یللام برگیللت    بللود  کللی_ قجللوان خللانوم بخیللر شللبتون- ون بخیللرقشللبتق

 حرکللت از بللود بللرده  لللب نگدیبللی وللا کلله رو چللای لیللوان کلله  یللام دسللت قسللرمدی

 و خللورد گللره هلل  وللوی وضللو  بلله  یللام اخوللای قآره- _آرش سللرمدی    ایسللتاد

شللیدا  ت ایلن مویللع شل    داشل  چیبللارم-   شلد   لا   امیرصللدرا لبلای  روی از لبخنلد 

 وا- مم لل  جللدال رو حللس کللرد و سلل ی رد از هرنللوع احتوللال بحلل  جلللوگیری کنلله  

دیللر ویللت نللیس  مللا چللون گیللنوون بللود زود شللام      لله ق۹ بلله ربللع یلله وللازهق  یللام

 چیبللارم آرش  نبللامق شللیدا کللن صللبر-   میبنلله ی للع رو حللره   یللام خللوردی ق

 داشت 

 میخواسللت نگللاه  ناخودآگللاه بلله سللوت چیللوای جللدی امیرصللدرا کیللیده شللد        

 اینبه درباره رو ال ول  مبس

  للاره طللرا  یلله بلله اریننگلل- بقیلله نسللبت بلله مللن مثلل  اون هبللر نویبللنن رو ببیللن     

  شلیدا  بلا  لبخنلد  و خوشلحالی  نگلاه   کلرد      ملن  بله  زد زنل   اونل    داشلت  نیاز ویت

-اوووه قخودوللو رسللوندی بللاال نبللام خللانوم قاز کللی وللا حللاال ر للیس شللرکت بللرای    

 طوللع گربلله آیللا ویتللی از -   نبللود مللاجرا کللن ول  یللام امللا اسللتخدام زنلل  میگنلله  

 کلله گ للت ق او ایللا نلله - کللرده باشلله قوللو چللی گ تللی نبللام  بملل  گ تللی کلله نویللری 

   کللردم یبللول کللار بللرای رو  ییللنمادش گ للت  - نبللام  وللو گ تللی چللی چللی - قمیللرم

 وللو کللردی چیبللار - امیرصللدرا بللاالخره وبللونی خللورد و سلل ی کللرد حرهللی بگنلله     

 بللرای - بللا کینلله و دلخللوری زل زدم وللوی چیللواش   کللردی  یبللول چللرا نبللام 

 . بدم دست از رو موی یتی چنین نیست  بمه اونقدر اینبه
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سللبوم هللر سلله نیللون از ایللن بللود کلله انتظللار چنللین رهتللاری رو نداشللتن و اگللر بللاز 

 ه  اون ا می موندم رهتار

 . برم باید  دارم م له من  ببخیید- های بدوری نیون میدادم  

بلله کارگللاه رهللت  و بللا برداشللتن وسللا     یل  و خللداحاهظی آروم خواسللت  از کارگللاه   

 بیرون برم که کوله ام با یدرم

 کوللله آویللگون بنللد کلله برگیللت  ایللی مردونلله دسللت صللاح  سللوت بلله کیللیده شللد  

 آیللاجون  خونلله میللرم دارمق  یللام کللن ول - ک للا _ وللوی دسللت  گرهتلله بللود   رو ام

 بللا کللن صللبر  للس_ سللبوو  طللوالنی شللد امللا بللاالخره گ للت     برگللردم زود گ تلله

بللی ووجلله بلله مللن شللیدا رو  قمیللرم خللودمق نویخللوام-   نللرو ونمللا  میرسللونیوت شللیدا

و رو بلله امیرصللدرا اداملله  و برسللونی   ر نبللام بیللار رو سللویچ بللرو مگیللگم_ صللدا زد  

نگللاه گنلل  امیرصللدرا بللدون    میللای  زود  میرسللونی  رو نبللام مللا داداش_ داد  

 ماشللین سللوار شللیدا اومللدن بللا قباشلله_ اینبلله از چیللوام برداشللته بیلله هقلل  للل  زد  

 - ده لله  یلله شللدی چللی-   کللرد حرکللت آیللاجون ی خونلله سللوت ب  یللام و شللدی 

-   میخللره حرهوللون وسلل   یللام قگ للت  کلله بلله آیللاجون گ للت  زود برمیگللردم   هیمللی

 خللوب شللرای  -   بللود خللوب شللرای  - کللردی  مواهقللت آرش  ییللنماد بللا چللرا

 کسلی  کله  نیسلت   بمله - نلداد   ولذکر  بملت  مردیبله  اون دربلاره  امیرصلدرا  مگله  بود 

 . بدم نیخیص میتون  رو خوب و بدق بگیره وصوی  برام

 آرش  بللدی ویللخیص نویتللونی رو خللوب و بللد کلله ایللی بملله اونقللدر اینبلله از جللدا -

 !نوییناسی ه  رو

 . ندیدم ازش ایی بدی هیچ من -
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 داشلتی  اروبلاط  آرش بلار  چنلد  حلاال  ولا  مگله ق بودنلت  بمله  اربلام  واسله  دلی  یه این  -

 بم  راجع هبری چنین که

 !میبنی 

 دیگلله آدم هوله  اون مثل    کلن   کلار  بلرم  میخلوام   نبلن  شللو    البلی  اینقلدر   یلام  -

 . میبنن کار شرکت  ووی که

 چله  حلاال   یلام   چیله  ملن  ارکردنکل  بلا  میلبلت  ولو  - نبام  قچرا حرهولو نوی مولی   -

 جبملله حرهللام بلله نسللبت بیخللودی چللرا-   سللرمدی آرش  للی  چلله  رهیقللت  للی 

 گللر  سللمم مللیگ  اینبلله - قمیگنللی زور حللر  دارینویگیللرم   جبملله - میگیللری 

 زور باشللی دور ازش میخللوام و مییناسلل  رو آرش اون مللن اینبلله  نللیس طوللع بللی

 اون بلله رو ایللن از ده لله بلله چللرا شللده  چیللگی چتلله  م لوملله نبللام- قآره- گ تنلله 

صلدای     نبلام  احوقل  ملن -   نیسلت  چیلگی   ملن ق  یلام  نلگن  البلی  حر  - شدی  رو

 اذیلت  ق  یلام  کلن  بلس - شیدا بام  شد بحثی کله  داشلت  بلاال  میگرهلت  ی لع  بیلم    

 یللام بللا مصللبانیت دنللده رو مللو  کللرد و بللا لحنللی کلله مییللد دلخللوری  رو    نبللن

سلبوم  ولوی   قنویبلن   اذیلت   دیگله   باشله _   میگنله  حس کرد آروم و زیلر  لل    لر 

ماشللین سللنگین بللود  مللن از ایللن سللبوم کلله باملل  مللرور حرهللای امیللر صللدرا بللود  

ولا  رسلیدن  بله  خونله  ی آیلاجون  نله  ملن  حرهلی  زدم نله  شلیدا  و نله   یلام   متت ر بودم  

  ویتی رسیدی  هق  زیر ل  خداحاهظی

کردم و وارد خونه شلدم  خلانوم جلون و آیلاجون در حلال شلام خلوردن بلودن کله بلا           

 ورودم نگاهیون به سوت 
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ی نبللام جللان  چقللدر زود اومللدی قمگلله نگ تللی بللا بممللا         وللوی   ملله - برگیللت   

   رسللوندن  زودوللر شللیدا و  یللام  داشللت  سللردرد - دورهویللد و امیلل  دیللر میللای  

- مللادر  شللدی چللی -   کللردن نگللاه  میللبو  آیللاجون و نگرانللی بللا جللون خللانوم

 سللردرد هللی کلله شللدی ضلل ی  اینقللدر مللدم ایللن  ببیلل   للذا بللرام بیللا- قنویللدون 

و یبل   اینبله  بلنلد  بیله  گونله  اش رو ب و*سل یدم و بله  سلوت   لله  هلای  طبقله   میییق

 رهآ - االن -   بخللواب  میللرم میللاد خللواب ق جللون خللانوم خللوردم  للذا- ی بللاال رهللت   

بلدون  اینبله  منتظلر  جلوابی  بولون   از  لله  هلا  بلاال     بخیلر  شل    بخواب  میخوام خست  

 رو خللودم و گذاشللت  رهللت  و وارد اوللای  شللدم و در رو بسللت   کللی   رو کنللار وخللت 

 !بود کاهی مقاومت دیگه بودم شده ونما که حاال و انداخت  وخت روی

 هیللار بالیللت وللوی رو سللرمآروم بلله بولل  وللوی گلللوم اجللازه ی شبسللتن دادم     

 آروم  ه  ه  صدای وا دادم

بلرش رو هل    ه کله  کسلی  از خلوردن  بلازی  ملین از اوا  بیرون نلره  حلس بلدی بلود      

 نویبردم  نویدون  چقدر

  لی   ی ده له  ملین  هربلار  و کلردم  ملرور  خلودم   لی   حرهلاش  چقلدر گریه کلردم   

 . شبست 

مللن از نظللر اون هقلل  یلله دختللر بملله ی لللوس و ولل  وی دسللت و  للا بللودم  مللن هللیچ  

 م یاری که اون دوست داشت

رو نداشللت  قاونقللدر منللو بملله میدونسللت کلله حتللی باهللام مثلل  دختللرای دیگلله رهتللار  

 و خللورد اوللای  در بلله کلله ایللی ضللربه بللا امللا کللردم نویبللرد  نویللدون  چقللدر گریلله 

 خللواب بلله رو خللودم چیللوام بللا   بسللت  رو چیللوام و کللردم  للا  رو اشللبام سللریع
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چنللد رانیلله طللول کیللید وللا اینبلله نللوازش دسللت خللانوم    شللد بللاز اوللا  در کلله زدم

ب و*سلله ی آروملل     نبللاو  جللان نبللام- جللون رو روی موهللام حللس کللردم  

روی موهام بامل   شلد  چیلام  رو بلاز  کلن    هقل   خلدا  رو شلبر  کلردم  کله  المل   اولا   

روشللن نبللرده بللود و نللور کلل  شللبخواب اونقللدری نبللود کلله سللرخی چیللوام رو  رو

 بگللردم دورم  اشللو خوابیللدی  بیرونللت هللای لبللاس بللا چللرا  مللادر  اشللو- ببینلله  

- ا بللرین بخللوابین  مللن  لباسللامو مللو  میبللن     شللو  چیلل -   کللن مللو  لباسللتوق

 آیاجونللتق دوازده نگدیللکخللانوم جللون   چنللده  سللامت  بمتللرم آره - نبللام  خللوبی

-   بللگن  بمللت سللری یلله گ للت  بللودم نگرونللت دل مللن  خوابیللد کلله مییلله سللامتی دو

 . میخواب  و میبن  مو  لباسامو من   بخواب برو شوامق جون خانوم خوب 

خلانوم جلون ناراضلی نگلاه  کلرد و ب للد      ب و*سل یدن  ییلونی  از اولا  بیلرون رهللت    

  از روی وخت  ا شدم و لباسام

 . رو مو  کردم

آروم بلله وخللت برگیللت  و ممهلله رو روی   وللن  بللاال کیللیدم و دسللت دراز کللردم و    

 گالری بهگوشی  رو برداشت   

رهت  و بله مبلس هلایی کله یبل  شلنیدن حلر  هلای امیرصلدرا گرهتله بلودی  نگلاه             

 کردم  

وللوی چنللدوا مبللس کنللارم ایسللتاده بللود و مثلل  هوییلله یلله لبخنللد مردونلله بخللاطر    

 مسخره بازیای  یام روی لباش

بللود  مبللس رو ور  زدم و بلله مبللس ب للدی نگللاه کللردم  نگللاه هووللون بلله دوربللین  

 بود ب گ امیرصدرا  که به
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مگلله میتونسلت   بللرای اون لبخنلدش نویللرم  میتونسلت  ماشلل  اون    ملن نگللاه میبلرد    

 وللا زدم ور  رو هللا مبللس اونقللدر طللرز نگللاه  نباشلل   قمصللبی چیلل  بسللت  و    

مبسللی کلله  بللاالخره بلله اولللین مبسللی کلله ازش وللوی گوشللی  داشللت  رسللیدم  

هرشل   یبل   خلواب  نگلاه   میبلردم   هوللون مبسلی  کله  روی میلگ  کارگلاه  خللواب  

بللا  یللت  ازش گرهتلله بللودم  اشللک وللوی چیللوام وصللویر رو وللار کللرد   بللرده بللود و

دسللت اشللبام رو  للا  کللردم و هوللین کلله دسللت  بلله سللوت گگینلله ی حللذ  رهللت 

لرزیللد  نگللاه  خیللره شللد بلله اس ام اسللی کلله بللاالی صلل حه ی  گوشللی وللوی دسللت 

حتلی  لحلن  صلحبت   هل   ملین   _آبنبلام  خلانوم  بیلداری   گوشی خودنولایی  میبلرد   

 و کللردم بللاز رو  یللام  ویتلایی  بللود کلله بلا  یلله بملله چمللار  لنن سللاله صللحبت میبنله    

میخللوای م وللئن بیللی سللامت ۹شلل  ب للد از     کللرد حرکللت کیبللور روی دسللت 

خراببللاری کلله  مسللوا  زدن خوابیللده باشلل   نگللران یلله دختللر ب    ملله ی لللوس و 

اونقلدر  احوقله  دل بلله وو له  مولرور  بللی احسلاس  داده  ملن  اون دختللر بمله  ی احوقللی 

اشللبام باملل  شللد صلل حه ی گوشللی رو جلللوی چیللوام وللار  یسللت قن میبنللی کلله هبللر

  للایین وخللت روی از رو گوشللی بیلله و هرچللی کلله نوشللته بللودم رو  للا  کللردم و

 انداخت  و بدون اینبه جوابی بم  بدم س ی کردم بخواب  .

دسللتی روی شللال  کیللیدم و بللا انگیللت کوللی از رژ بیللرون زده از لللب  رو  للا          

 کردم و از ماشین  یاده شدم و

بلله سللوت آسانسللور وللوی  ارکینلل  رهللت  و ب للد از هیللردن دکولله خللودم رو وللوی     

میخواسللت  وللوی اولللین دیللدار رسللوی بللا آرش سللرمدی وللوی  آینلله بررسللی کللردم  

 شرکت نگارین به بمترین شب  باش   با از
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حرکللت ایسللتادن آسانسللور و بللاز شللدن در ن للس مویقللی کیللیدم و بلله سللوت          

 شرکت نگارین رهت   منیی با دیدن 

 ببیللن  رو سللرمدی آیللای میخواسللت   سللمم - امروللون   سللمم- دسللت از کللار کیللید  

 - اسللوتون -   بیللام کلله گ للتن بملل  خودشللون امللا  نلله- داشللتین  یبلللی ویللت -  

منیللی بللا سللرمدی ووللاس گرهللت و بللا    سللبگ مقیلل  طللرا  بگللینق هسللت  مللددیان

 ده وللا  باشللین داشللته ویللری  - گ للتن چیگهللایی کلله مللن گ للت  ول للن رو ی للع کللرد  

 . مونون- قداخ  برید میتونید ی دیگه دیقه

آروم به سلوت صلندلی هلا رهلت  و نیسلت   انتظلارم طلوالن       ی نیلد کله در اولای  بلاز     

 شد و مردی از اوا  بیرون

- آروم بلله سللوت اوللای  رهللت  و وارد شللدم     هسللتن منتظروللون  ب رماییللد_ اومللد  

_سللمم خللانوم مللددیان    شللد بلنللد جللاش از لبخنللد بللا و آورد بللاال رو سللرش قسللمم

 بلله  کللرد اشللاره صللندلی بلله دسللت بللا و   ب رماییللد  اومللدین خللوشقمنتظروللون بللودم  

ول للن رو    ل  للا آب لیللوان یلله - داریللد  میلل  چللی-   نیسللت  و رهللت  صللندلی سللوت

 مللددیان خللانوم خلل _ برداشللت و بللا سلل ارش آب و آبویللوه بلله سللوت  برگیللت    

 از حللر  جللا هولله امللروز هوللین وللا نواییللگاه روز از-   مونللون - قاومللدین خللوش 

 شلل  هوللون ازق جللوان خللان  وای یتللهق نللیس ل لل   نلله - قداریللن ل لل -   سللبگه مقیلل 

- شللده امللا یبللول نبللردم   ارا لله بموللون طللر  خریللدن بللرای زیللادی هللای  ییللنماد

_از چیگایلی  کله  ووجله  ام  مبل  گ لت     کولی  بلا  و کلرد  نگلاه   خاصلی  لبخنلد  با چرا 

کوللی م للذب میللوول بللازی بللا انگیللتام شللدم و  رو جللل  کللنن بلله راحتللی نویگللذرم  

 کنللی  صللحبت نگللارین بللا شللوا هوبللاری مللورد در اینبلله یبلل  خلل  - اون اداملله داد  

 قی م برای دستوگدوون مورد در بمتره
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سللبگ صللحبت کنللی   مللا یلله سللری یللوانین بللرای  هللروش طللر  هللا داریلل   مللثم کلل    

 ییوت گذاشته شده روی طر 

بلله طللرا  و سللازنده داده مییلله و بلله امللگای هللروش هللر و للداد کلله بییللتر از و للداد 

 وخوین زده ووس  کارشناس

بلر    شلک  بلی  کله  نگلاه     مییله  داده سلازنده  و طلرا   بله  هل   دیگله  درصلد   ۱۵ما 

میلیللون مقیلل  ۵۲ کلل  مللا - خوشللحالی وللوش میللخص بللود رو بلله سللرمدی دوخللت    

   امللا میبنللی  وقللدیوتون کوللال و ووللامسللبگ رو مثلل  یراردادمللون بللا بللایی طللرا  هللا   

اون ۱۵درصللد بییللتر از مقللدار وخوللین زده رو بللدلی  اینبلله شللوا و آیللای زنللد جللگو  

درصللد از ۵ وقریبللا ی نللینیسللتین کوتللر بمتللون داده مییلله   طللرا  هللای نگللارین  

 دو  مللا ی شللده بینللی  للی  و للداد هللروش  ی نللی از هللروش هللر سللرویس بییللتر از 

 اینبلله بللاوللوی  وسللت خللودم نویگن یللدم     شواسللت سللم  وللومن شیصللد و میلیللون

انتظللار هوللین  مللا امللا بللود سللوم یللک نگللارین هللای طللرا  بللایی بلله نسللبت مللا درصللد

 کلله ویتللی بللرای بللذاری  رو هللا صللحبت ایللن بمتللره- مقللدار کلل  رو هلل  نداشللتی   

   کللرد نگللاه  مرمللوزی لبخنللد بللا و کللرد ریللگ رو چیللواش   باشللن هلل  زنللد آیللای

 ایللن منظللورم ی نللی     چیللگه - قبللود یرصللدراام اسللو  کلله شلل  اون زنللد  آیللای_

ه قمیخواسللت  نلل     نلله- _یمللرین قبحثتللون شللده ق حللره  رو ی للع کللرد        کلله بللود

 بللا وللک خنللده ایللی بلله صللندلی اش وبیلله داد و حللره  رو ی للع کللرد   بگلل  کلله     

_هللول نبللن قبللاالخره وللوی هولله راب لله هللا ایللن چیگهللا هسللت قزنللد رو هلل  از دوران 

 دانی ویی مییناس   

 وللا چللون  باهویللد شللوا کلله کللردم و  لل  هلل  شلل  اوناخللم  هللای خاصللی داره   

   این چیگااه یادمه که جایی
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 نله -   میرسلید  نظلر  بله  این لور  املا - قنله - نیسلتین   هل   بلا -   نیسلتی   ه  با ما - نبود  

 خودوللون ی خواسللته طبلل  هلل  بحلل  ایللن  بگللذری  - قآشللنایی  و هوبللار هقلل  مللا

کلله بخللاطر این اییللد  بحثللی امللا  باشلله این للا هلل  هوبللاروون کلله ویتللی بللرای بوونلله

 صلورم  بله  کلارآموز  طلرا   یله  بییلتر  جلورایی  یله  هوین ور که گ ت  ما به یله طلرا     

 کللن  یبللول  میتونسللت  مللن کلله بللودین کسللی ونمللا شللوا و  داریلل  نیللاز ویللت  للاره

 کلله کللاری بله   وصللویو  بلله داشلت   شللک کنلین   هوبللاری یننگللار بلا  داریللن دوسلت  

 . .. میبردم

اما میخواست  بله امیرصلدرا رابلت کلن  ملن بمله نیسلت  و دیگلران هل  در ملورد ملن            

 مث  اون هبر نویبنن  شک

 اگللر  للس -   بللله - داشللت  امللا بایللد اینبللارو میبللردم  بایللد بملل  رابللت میبللردم     

 للا    بللدن ووضللی  براوللون رو کللاری دییلل  شللرای  وللا ینیکللارگگ بللری  باشللین مایلل 

شللدن مللن هوگمللان شللد بللا بیللرون اومللدن اون از  یللت میللگ کلله یصللدش بللرای 

و بلله سللوتی کلله راهنوللایی    رهتللی  بیللرون اوللای  از هوللراهی  رو نیللون داد  بللا هلل 

 باشلله صللب  اگللر - نللدارین  زمللان بللرای محللدودیتی شللوا- میبللرد راه اهتللادی    

 احتولاال  باشل   کلار  میلوول  اگلر   نویلدون  - بریلد   دانیلگاه  میخلواین  امسلال - قترهبم

بللا گ للتن” خوبلله “وقلله ایللی بلله در اوللا  زد و منللو بلله داخلل  راهنوللایی کللرد  قنویللرم

شللرکت شللد بللرام جللذابیتی نداشللت  هقلل  همویللده   صللحبت هللایی کلله بللا کللارگگینی

 یله  منلوان  بله  شلرکت  بودم که باید برای کلار  بایلد  از هیلت  صلب   ولا  یلک  ظملر  ولوی 

حقللوی  بلله نسللبت خلوب  بللود  یصللد اسللتراحت و درس    میوونلدم  آمللوز کللار طلرا  

بللا گ للتن اینبلله هبللرام رو  خونللدن داشللت  وللا بللرای سللال ب للد درسلل  رو اداملله بللدم  

میبللن  و بمیللون خبللر میللدم خللداحاهظی کللردم و از شللرکت بیللرون اومللدم و بللا        



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

383 

 

 کللرر بلله بللودم گرهتلله یللر  ازش ومللران بلله اومللدن بللرای کلله آیللاجون ماشللین

 دیگلله راه هللیچ امللا بللودم دل دو نگللارین شللرکت وللوی کللردن کللار بللرای   برگیللت 

 **** **** **** **** . نویرسید ذهن  به ایی

بللرای چنللدمین بللار محتویللام در حللال جوشللیدن وللوی یابلولله رو هلل  زدم و از بللوی   

 خوب خورشت ن س مویقی

 روز چنللد ایللن نویللدون  مللن  برنللدار اینقللدر رو یابلولله اون در مللادر نبللام - کیللیدم  

 آشلخگخونه  ولوی  میلگنن  رو وملت  و سلر   کلردی   یلدا  ممیله  آشلخگی  بله  کله  شده چی

 ده لله یلله کلله م یبلله نلله- َبللده میخللوام آشللخگی یللاد بگیللرم  جللون خللانومق وا-   ایللی

 . کن  کوک یخوامم میبنه  هریی چه-   بگیری یاد آشخگی کردی هوس

 کللن جللارو رو حیللاط بللرو بیللا  کنللی کوللک میخللوای اگللر  نویبنلله هریللی هللیچ -

 برندار رو یابلوه اون در اینقدرم 

در یابلولله رو گذاشللت  و مثلل  ایللن یلله ه تلله ایللی کلله گذشللت   ووللوم بخللارش رهللت  

 کمهه به حیاط رهت   شلن  آب رو باز کردم و به

با ملله و گلللدونا آب داد م و حیللاط رو آبخاشللی کللردم و هوللین کلله جللارو برداشللت     

 لرزش گوشی ووی جیب  بام 

شللد دسللت از کللار ببیلل  و گوشللی رو از وللوی جیللب  بیللرون آوردم و بلله صلل حه        

دی و اسللو  روی صلل حه خودنوللایی میبللرد  بللا کوللی  سللرم ی شللواره خیللره شللدم  

  خللوبین   مللددیان مخللانو سللمم-   ب رماییللد  سللمم- مبلل  ووللاس رو وصلل  کللردم  

 بگلل  بمتللون کلله گللرهت  ووللاس مللددیان خللانوم  مونللون  - قخللوبین  شللوا  مونللون-

_در مللورد    بللده ووضللی  بییللتر شللد باملل  مبللث    ببینوتللون جللایی میخللوام هللردا 
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 وولوم  کلارم  ولا  و کلرر  میلام  کلاری  بلرای  هلردا  ملن  -       لس  خل  ق آها- مقی  سبگ  

 هلل  وللا جللایی بللری  هسللت امبللان  اگللرق مییلله مصللر ه للت بلله نگدیللک وقریبللا بیلله

 - ببینوتللون  ک للا-   باشلله-   کنللی  صللحبت کللارمون مللورد در هلل   بخللوری  شللام

 رسلتوران -   میلام  ملن  بگلین  شلوا  هرجلا ریلی نلداره    ه ملن  بلرای - راحتلین   ک ا شوا

 !خداحاه -   دانگمدارخ  مییینوتون اون ا هیت- ببینوتون  سامتی چه    “ ”

گوشللی رو روی وخللت گذاشللت  و بللا ذهللن درگیللر میللوول جللارو زدن حیللاط شللدم    

  وقریبا یک ه ته از دیدارمون

یله  ه تله  ایللی  ولوی شلرکت نگلارین گذشللته بلود و ب لد اون ایللن اوللین وولاس بللود         

که امیرصدرا بلاز  هل   یله   یلام  بلا  هولون  مضلوون  هوییلگی ” آبنبلام  خلانوم  بیلداری   

بللاز هلل  جللوابی بملل  نللدادم  جللارو زدن حیللاط کلله ووللوم شللد لبلله ی  “هرسللتاد کلله

حو  نیست  و بلا  ملاهی  هلای  ولوی  حلو   بلازی  میبلردم  کله  صلدای  گوشلی  بامل   

شد به سلوت  وخلت  بلرم    اسل   امیرصلدرا روی گوشلی بامل  شلد اخولام ولوی هل  و        

 ضربان یلب  باال بره  یلب  برای شنیدن صداش بی

یراری میبرد اما حرهلاش بلرای لحظله ایلی از یلادم نویرهلت  بله هلر سلختی ایلی کله            

 بود روی یلب   ا گذاشت  و

گوشللی رو محبلل  روی وخللت انللداخت  و حتللی بللرای نیللنیدن صللدای گوشللی و         

 وسوسه ی وص  کردن وواس

به سوت خونله دوییلدم  بلا سلرمت بله اولای  رهلت  و در رو بسلت  و بله در وبیله دادم           

  حس میبردم حتی از این
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 هقلل  و گذاشللت  گوشلل  روی دسللتوو هاصللله هلل  صللدای زنلل  گوشللی رو مییللنیدم   

 ویتلی چنلد  سلامت  ب لد    _صلبر  داشلته  بلاش  نبلام  قصلبر  داشلته  بلاش ق   کردم زمگمه

آیلللاجون اوملللد و شلللام رو خلللوردی  بللله حیلللاط رهلللت  و گوشلللی رو از روی وخلللت 

نتی لله ی ووللوم مقللاومت  شللده بللود دو وللا ووللاس بللی  اسلل  از طللر    برداشللت   

گوشللی رو  دیللدی باهللام ووللاس بگیللر”   امیرصللدرا و یلله  یللام ” هللر ویللت  یللام  رو

روی میلگ  گذاشللت  و بلا  بللاز کللردن موهلام  بلله وخلت  رهللت  و سلل ی کلردم  بخللواب  امللا 

یسلل  خللوردم کلله هقلل   للنن رانیلله بلله مبسلل  نگللاه کللن  و ب للد  خللودم بللانوییللد  

 نویللدون  - مللادر  برمیگللردی کللی نبللام- م   وشللید رو یللامک  و شللدم خلل  بخللواب   

 و یللازده  یلازده  ولا  احتولاال  کنلی   صلحبت  کللار راجل   و بخلوری   شلام  ولا ق جلون  خلانوم 

 . جون خانوم ه م   برمیگردم نی 

و بللا برداشللتن کللی   و ب و*سللیدن گونلله اش بلله سللوت در حیللاط رهللت  و بلله محلل  

 باز کردن با آیاجون رو به رو

 سللممتی  بلله ک للا  باباجللان باشللی سللممت - م آیللاجون قخسللته نباشللی  سللم- شللدم  

 بللری  شلام  یلراره  دادم بمیللون و کلارم  کله  شللرکتی ر لیس  بلا  - کللردی  کلمه  و شلال 

 آهللان- شللرکت صللحبت کنللی    وللوی کللار  ییللنماد و سللمو  درصللد راجلل  بیللرون

و سللویچ       کللن صللبر- نللداری  ریکللا  چیلل  -   برگللرد زودوللر شلل ق بابللا باشلله 

   مگیلگم  بلرو  ماشلین  بلا  بیلا _ ماشین رو از جیل   کلت   در آورد و بله  سلوت   گرهلت   

سللویچ رو برداشللت     چیلل -   بللاش مرایلل   باباجللان نلله- نللدارین  الزم خودوللون -

و به سلوت  ماشلین  آیلاجون  رهلت   و بله  سلوت  رسلتوران  حرکلت  کلردم   ب لد  از چنلد  

م    شلدن  ولوی وراهیلک بلاالخره نگدیلک هلای سلامت هیلت بله رسلتوران           دییقه

وللوی حیللاط و هضللای سللبگ  وارد رسللتوران شللدم   رسللیدم و ب للد از  للار  کللردن  
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 - رسللتوران بللا وبللون دادن دسللت  یللداش کللردم  آروم سللر میللگ رهللت  و نیسللت   

 یله  ملن   نیلده  هیلت  نلوز هق نله  - شلدین   منتظلر  خیللی   سلمم  -   جلوان  خانوم سمم

 روی موهیتللو لیللوان بلله و گذاشللت  کنللارم صللندلی روی رو کللی     رسللیدم زود خللرده

 دادین  س ارش-   کردم نگاه میگ

 یلله هقلل  بللود گللرم  خیلللی چللون امللا بوللون  منتظروللون کلله میبللرد حبلل  ادب -

 . دادم س ارش نوشیدنی

یی کله کلار داشلت  بله این لا      جلا   وقریبلا  بلله  - رو  این لا  کلردین   یلدا  راحتمونون  -

 رو هبراوللون-   نللدارم میلل  ه للم مونللون نلله - نگدیللک بللود  چیللگی میلل  داریللن   

 رو ی  للی وصللوی  هنللوز خلل - نمللایی  نظللر و- قبللله راسللت   اوووم- کللردین 

 هلای  درخلت  بله  نگلاه     میلدم  خبلر  بمتلون  حتولا -   منتظلرم  صلبرانه  بلی -   نگرهت 

 ییللنگیه جللای- ی بللاز رسللتوران چرخیللد و ن للس مویقللی کیللید     هضللا دور وللا ردو

 از بییللتر رو این للا کلله مللنق بللله -   وللره وویللگ خیلللی ومللران بلله نسللبت کللرر هللوای 

 نللواز چیلل  هضللای بلله لبخنللد بللا   ییللنگیه شللمر  داریللن حلل  -   دارم دوسللت ومللران

 نلله- در کل  حلرهین   اینقل  هوییله -   کلردم  واییلد  رو حلره   و کلردم  نگلاه  رسلتوران 

 روی کولی    میبلره  زملان  خلرده  یله  بیله  آب یخل   ولا  جلورایی  یله      نله   آره     ی نی 

_چیبللار کللن  کلله یخللت زودوللر آب    شللد خلل  سللوت  بلله و شللد جللا بلله جللا صللندلی

 بیه 

بللا و  لل  نگللاه  کللردم  نویللدون  چمللره ام از و  لل  چلله شللبلی شللده بللود کلله    

 سرمدی سرش رو به مق   رم
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  کللرد و خندیللد  از خنللده اش خنللده ام گرهللت و کوللی از و  لل  نگللاه  کلل  کللردم   

 کلله چیللوایی بللا سللرمدی      هقلل  نلله-   خندیللدم آروم بللگن   آوییللت ورسللیدی-

 صللدای بخللورم یسلل  بللودم حاضللر      سللمم_      و کللرد نگللاه  یللت  بلله میللگد بللر 

آروم سللرم رو بللاال      چلله م لل ق بلله بلله -   مییللناخت  رو صللداش مللنق بللود خللودش

آوردم و نگاه  خیره شد بله  یملوه  هلای  ولخلی  کله  رنل   دلخلوری  و اخل   ولل   ولرش  

سلرم     نیسلت  و کیلید  بیلرون  منلو  کنلار  صلندلی  ایلی  دیگله  حلر   بدون  بود کرده

 للایین بللود امللا میتونسللت  نگللاه ویللگ سللرمدی رو حللس کللن  و بللرای هوللین م بللور 

 خلودم  جلواب  از ولر  آروم سلمم   جلواب  کله  کلردم  سلمم  آروم و زیلر  هبل  سلر شدم  

یبل   اینبله ”  نبلودین   هواهنل   هل   بلا  مگله  شلدین   شلوکه  چلرا -   رسلید  گلوش  به

_یلرار  بلود  بلا  هل   بیلای   ملن  یله   نه “روی لبام جاری بیله  امیلر  صلدرا  لل   بلاز  کلرد   

 کللاری بللرام  للی  اومللد گ تلله بللودم دیللر میرسلل  امللا کللارم زودوللر از اونللی کلله هبللر

 سلل ارش اومللدی  سلله هللر کلله االن بمتللره خلل ق جاللل  چلله -   شللد ووللوم میبللردم

باشله  ی آروم ملن  و سلبوم     میلگنی   رو حرهلامون  هل   ملا  بیله  آملاده  شلام  وا  بدی 

 امیرصللدرا نیللون مواهقللت بللود وللا سللرمدی بللا اشللاره ایللی گارسللون رو بلله میللگ مللا

بوم میللوول انتخللاب  للذا  سلل وللوی شللد یللدهچ میللگ روی کلله منللو لیسللت  ببیللونه

امیرصللدرا باملل  شللد سللرم رو وللا لحظلله ی آخللر انتخللاب  شللدی   نگللاه وللل  و گللذرا

 سرمدی شروع کرد    ذا باال نیارم  ب د از س ارش  ذا و بردن منو

_خلل  قبمتللره بللری  سللر موضللومی کلله بخللاطرش این للایی   هوون للور کلله میدونیللد   

 مقی  سبگ ۵۲میلیون ییوت

گللذاری شللده و ووامللا ایللن مبللل  مت للل  بلله شللواس  امللا دیللروز آخللرین مملللت         

سلل ارش هللا رو ربللت کللردی   کارشللناس مللا بللرای  سلل ارش مقیلل  سللبگ بللود و مللا  
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 سلر  نگرانلی  بلا    بلود  کلرده  مقی  سبگ بین هگار ولا  هلگار  و  ونصلد  سل ارش   ییلبینی 

ه میللتا  کلل میبیللن  -   کللرد ومیللی سللرمدی لبخنللد بلله نگللران  نگللاه و کللردم بلنللد

 بللا کلله بسللت نقلل  لبللام روی وای للی  نمنللدان لبخنللد شللنیدن اداملله اش هسللتین   

 : گ ت و داد وبیه اش صندلی به سرخوشی

_نویللدون  بگلل  متاسلل انه یللا خوشللبختانه و للداد سلل ارش هللای ربللت شللده ی مقیلل    

 سبگ هگار و  ونصد و شصت و

سللله ولللا بلللوده  ی نلللی شصلللت و سللله سلللرویس بییلللتر  از و لللداد وخولللین زده ی 

 مثلل  -   نوونللد دور سللرمدی چیللوای از صللدرا امیللر هلل  در اخوللای کارشللناس مللا  

نگلاه  امیرصلدرا  بلین  ملن  و سلرمدی  میمرخله   قنلداره  خبلر  چیلگی  از امیرصلدرا  اینبه

 سللوت بلله هلل  سللرمدی نگللاه اینبللار چللی  از- و و در آخللر بلله سللوت مللن برمیگللرده  

ه ی  للی  کلله اومللده بللودین شللرکت براوللون  ه تلل کلله یگایللیچ اون-   برگیللت مللن

 جللا برگیللت سللوت  بلله کلله امیرصللدرا نابللاور نگللاه ووضللی  دادم رو بملل  نگ تللین  

 . نذاشت بایی برام ال ولی مبس هر برای

مللن هقلل  خیللره مونللدم بلله چیللوای نابللاور و دلخللور مللردی کلله دل دیوونلله ام داشللت 

 بخاطرش از ی سه ی سینه

ولازه  متوجله شلده بلودم هولون  یلرهن آبلی کله ملن بلراش خریلده            گد  ام بیرون میل 

رییل   بلاز  هل   بلنلد  شلده  بلود  و هقل    بودم رو  وشلیده بلود  موهلاش مرول  بلود و     

یه سلوال  از خلودم  داشلت     ملن  کلی  هرصلت  کلردم  ایلن  هوله  ماشلق   بیل    از کلی  

دلخللوری  باملل  شللد زنللدگی  بلله هلل  بریللگه  از کللی نگللاه  روی ضللربان یلللب  

وللاریر گذاشللت  از کللی مقاومللت در برابللرش سللخت وللرین کللار دنیللا شللد  سللرم و    
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 نلله للایین انللداخت  و بلله سللختی کلوللام و درو  هللایی رو هوگمللان بلله زبللون آوردم   -

 چیللگا ایللن راجلل  نیللد هرصللت کلله بللودی  زدن طللر  درگیللر اینقللدر ه تلله ایللن 

 طللر -   بللله- هلل   بللا بللازم- قبللله     بللل- میللگنین  طللر  داریللن -   کنللی  صللحبت

 چلی    لس -   بیله  بیخیلال  نلداره  یصلد  داد نیلون  سلرمدی  کن بلاو  نگلاه  قنله - مب  

 هوللین- چللی - مت  لل  نگللاه  کللردم     میخللرم- قخللواب سللرویس ی نللی  اووم-

 . میخرم رو میبنین کار روش دارین که میترکی طر  االن

بللا التوللاس بلله امیرصللدرا نگللاه کللردم کلله یلله جللوری سللرمدی رو دسللت بلله سللر کنلله 

  نگاهوون برای چند رانیه به

هل  خیللره بللود وللا اینبله بللاالخره مثلل  سللرمدی بله صللندلی اش وبیلله داد و دسللت بلله    

 کلرد  نگلاه  امیرصلدرا  بله  ایلی  خنلده  ولک  بلا  سلرمدی  قنیسلت  هروشلی _ سینه نیست  

 ه للم هقلل ق نلله- هللروختین  یللیا دیگلله کللس بلله-   نللداری  هللروش یصللد - چللرا _  

 خبللر بمللت داشللتی  هللروش یصللد اگللرق نلله - ییوتلله  مسللئله- قنللداری  هللروش یصللد

 میبلردی   صلحبت  سلبگ  مقیل   ملورد  در داشلتی    نیله  منحلر   بحل   بمتلره   میلدی  

. 

 مللا کارشللناس و للداد از بییللتر سللرویس وللا سلله و شصللت آمللار طبلل ق آره  آهللا -

 شوا نبهای بخاطر  شده هروخته

 در کللهطللرا  نگللارین نیسللتین هقلل  ۵درصللد از سللم  هللروش بلله شللوا و للل  میگیللره  

بللر  چیللوای امیرصللدرا رو مییللد  شصللت و چمللار میلیللونق کلل  مییلله وقریبللا صللد و

بلله وضللو  حللس کللرد  شللاید خللودم هلل  اگللر درگیللر نگللاه دلخللور و وللل  امیرصللدرا 

دیگلله بلله حسللابتون واریللگ   ی ه تلله وللا مبللل  ایللن و - نبللودم بییللتر ذو  میبللردم  

 سللند وللا شللوایی  منتظللر شللرکت وللوی صللب  شللنبه مللا  سللت جو لله کلله هللردامییلله  
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و بلا  لبخنلد  بله  ملن  نگلاه  کلرد  و    کنلی   منتقل   رو  لول  و بنویسلی   رو هروش یرارداد

_خواسللت  ایللن خبللر خللوش رو خللودم خللارر از جللو کللاری و وللوی یلله  اداملله داد  

 وللازه دیللداری یلله یللدی  یللاد بلله هلل  امیرصللدرا محللی  دوسللتانه بمتللون بللدم و مللن و

دو گارسللون بلله سللوتوون اومللدن ب للد از چیللدن میللگ ازمللون    کللردی ل لل -   کنللی 

 خلل _ دسللتاش جللا بلله جللا کللرد   دور شللدن  سللرمدی چنگللال و چللایو رو وللوی

-   نلداری   هلروش  یصلد  ه لم   مونلون - نظروون راجلع  بله  هلروش  طلر   ب لدی  چیله  

 . نبنی  صحبت کار مورد در  ذا ویت میدم ورجی - ه ایی از طر  ندارین نوون

جوللله ی یللاط   جللای هللین حرهللی بللایی نگذاشللت  بللایی شلل  بلله صللحبت هللای     

 مختل ی گذشت و باالخره مویع

 بللود خللوبی شلل - رهللتن شللد  جلللوی در رسللتوران بللا سللرمدی خللداحاهظی کللردی    

 باشلله- امیرصللدرا بلله جللای مللن جللواب داد       هسللت  نطرحتللو منتظللر صللبرانه بللی 

نگلاه  سلرمدی  مسلیر  رو نگلاه  کلرد  و بلا     میلدی   خبلر  بملت  داشلتی   هروش یصد اگر

 بللا امیرصللدرا نیللاوردی  ماشللین- لحللن نمنللدان جللالی جوللله اش رو بلله زبللون آورد  

 کللار جللایی_نله  گ للت  کله      زد  للاش زیلر  ی ریللگه سلن   ب ایللی ضلربه  ک لل  نلو  

 - قآره- داری  رو مووللور اون هنللوز-   و ویرگللاه بللودم بللرده رو مووللورم   داشللت

هنللوزم از نگللاه  کلله    میللری  آژانللس بللا نبللام و مللن نلله- قمیرسللونوت  بیللا خلل 

ویتی بله  سلوت  ملن  میمرخیلد  دلخلور  مییلد  چیل   میدزدیلدم   نویخواسلت   سلرمدی  

 مللن- از ایللن بللا اون لحللن وخریلل  کننللده ش بللا امیرصللدرا حللر  بگنلله     بییللتر

بلدون     میلری   هل   بلا  امیرصلدرا  و ملن   سلرمدی  آیلای  ب رماییلد  شلوا   آوردم ماشین

 بایللد کلله هسللت موضللوع سللری یلله  آره- اینبلله نگللاه  کنلله حللره  رو واییللد کللرد  
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 بخیللر شللبتون  دووللون از مونللون  باشلله-   بللری میتللونی وللو  کنللی  صللحبت بللاه 

 !میبینوتون شنبه 

و سوار ماشین  شد و بلا ولک بلویی ازملون دور شلد  ملن مونلدم و امیرصلدرا کله بله           

 مح  دور شدن ماشین

سللرمدی صللدای ن للس موللیق  بلله گوشلل  رسللید و بللدورین یسللوت اون للا بللود کلله   

 میدونست  هوییه برای کنترل

خللودش این للور ن للس مویلل  میبیللید  هوللین کلله خواسللت  بلله سللوت ماشللین بللرم    

 صدای مصبی  به گوش  رسید  

 بلله مسللیرم و نبللن  گلل   للامو و دسللت کللردم سلل ی کللن   شللروع کللدوم  ازخلل   _

خواسللت  در    داری دوسللت خللودم کلله کللدوم هللر از -   دادم اداملله ماشللین سللوت

 کللارا ایللن_ ماشللین رو بللاز کللن  کلله دسللتی از بللاالی سللرم رد شللد و روی در نیسللت  

 یله - کلارا   کلدوم - بلدون  اینبل ه بله  سلوت   برگلردم جلواب دادم     نبلام   چلی  ی نی

 - خلل  -   نویللدی جللواب رو هیمبللدوم هللام ووللاس نلله و  یامللام نلله سللت ه تلله

 هلا   یلام  کله  سلت  ه تله  یله - قندیلدم  حتولا -   بلدی  جلواب  بایلد  نویبنلی  هبرق  قخ  

 و بللدن  سللد بللین وقریبللا  برگیللت  سللوت  بلله آروم چ للور  رو زنلل  نویبینللی  رو

 بللده جللوابق نبللام نبللن ووجیلله-      ی نللی مللن     امولل  - گیللر کللرده بللودم   ماشللین

نگللاه  بلله دو سللوت خیللابون خلللوم و نیولله  قهیمللی- ده لله  یللک شللدی چللی 

 واریک چرخید و به من برگیت و با  وزخند ادامه داد  

_هیمللی  قهیمللی باملل  شللده ونمللا بللدون اینبلله بلله مللن بگللی  اشللی بللری شللر   کت 

 آرش  جواب وواس  رو بدی
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   چرخیللد چیللوام وللوی دلخللورش نگللاه قآره- و ووللاس و  یللام منللو نادیللده بگیللری  

_واسه هوین ونملا  بلا  آرش یلرار  شلام  گذاشلتی  و اوملدی  این لا   بلدون  اینبله  بله  ملن  

 کی - داری  یرار اون با امی  وو بینوم بگی  من باید از اون

 اگللر مللن   این للا یللرار دو ن للره داریللن    امیلل دووللا شللوا گ للت بملل  اونق آرش -

 درباره چیگایی یه که بیام میتون 

بللا و  لل  نگللاه  کللردم  سللرمدی بلله امیرصللدرا چللی گ تلله  مقیلل  سللبگ بملل  بگلله  

 رو ونمللاییتون و اومللدم زودوللر کلله میخللوام مللذر البتلله- ن للره  دو شللام یللرار - بللود 

ر جللواب وواسلل  رو میللدادی خلووتللون اگلل- را امیرصللد میگللی چللی -   کللردم خللراب

    مللن - قسللرمدی حرهللای از  اشللتباه  برداشللت از  بللودم شللوکه خللراب نوییللد  

دسللت  رو کلله روی در گذاشللته بللود رو بللا  کللن   اینبللارو بایللد چللی واسلله مللن 

یللدم اول رو    بللدی خبللر بملل  نداشللت دلیلللی وو لله بللا حلل   آره_  وزخنللد برداشللت  

برداشللت و ازم هاصللله گرهللت  یبلل  از اینبلله یللدم دوم رو بللرداره لبلله ی آسللتین     

 موضللوع - از حرکللت ایسللتاد امللا بلله سللوت  برنگیللت   قامیرصللدرا- رو کیللیدم  

 یلله اولیلل  از  نبللود ایللی ن للره دو شللام یللرار اصللم  میبنللی هبللر کلله نیسللت اونللی اصللم

-  لت ولو هل  یلراره بیلایق     نگ ملن  بله  اصلم  اون  سلبگ  مقیل   ملورد  در بوده کاری یرار

    یمیللد کوچلله سللبوم وللوی  وزخنللدش      نلله- نویللدادی  رو جللواب  هوللین بخللاطر

 رو خللودش کللار زبللون  آخللرش امللا کللردم دل دل بللوده  چللی واسلله  للسق خوبلله_

 چللرا - قآره- مللن  از-   برگیللت سللوت  بلله و  لل  بللا   بللودم ناراحللت ازم -   کللرد

 . ی نبود  مییه سوار بیی  باید زودور برگردم خونهخاص چیگ  هیمی-

و بللدون اینبلله منتظللر جللواب  بوللون  سللوار ماشللین شللدم و ماشللین رو روشللن کللردم 

 که سوار شد  بدون حرهی
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 . .. راه اهتادم  آخر ه ته بود و وراهیک جگو جدا نیدنی خیابون ها

نگاه  به وراهیلک بلود و ولا حلد امبلان از نگلاه       امیرصلدرا دوری میبلردم املا ولا ک لا      

 میید هرار کرد  برای

 گ تللی درو  چللرا_ شبسللتن سللبوم اوایللک آهنللی ماشللین خللودش داوطللل  شللد     

 . .. سرمدی آخه- میگنی   طر  دووایی داری  که

 رهتللی هوللاهنگی بللدون اینبللهق وللری مقصللر وللو بیلله هرچللی  نیللار وسلل  اونللو اسلل  -

 یتیو اینبه  بود اولت اشتباه

برگیللتی چیگایللی کلله بایللد بملل  میگ تللی رو نگ تللی اشللتباه دومللت بللود قاینبلله از سللر 

 اون دلخوری اینبه نویدون 

 گ تللی بملل  کلله درو للی از ایللنسللر چیلله جللواب  رو نللدادی اشللتباه سللومت بللود     

 بدم  ادامه  بود چمارمت اشتباه

ی چلل  للای رو بازیللام بملله ایللن نبللام - سللبوو  باملل  شللد بییللتر مصللبی بیلله     

 صللدای  نداشللت یرمللگ جللگ رنگللی هللیچ انگللار کلله چرا للیوراهیللک سللنگین   بللذارم 

 اون نظللر از مللن اینبلله یللادآوری و نداشللت ووللومی هللای سللرکوهت و هللا ماشللین بللو 

 هوله  زنلد  جنلاب  آره     آره -   بیلوهت   حلر   بله  کله  کلرد  مصلبی   اونقلدر  ام بمله  یه

بوضللی  زیللر سللر منلله قمیللدونی چللرا  میللبمم ی هولله اصللم  بللود مللن اشللتباه اینللا ی

که به گللوم  هیلار  میلاورد  و اشلبی  کله  دیلدم  رو ولار  کلرده  بلود  هلیچ  م نلی  ایلی  جلگ  

_چللون مللن بللرمبس    برگیللت  سللوت  بلله مصللبی  نداشللت ضلل    در برابللرش

سللن  یلله دختللر بملله ی لللوس دسللت و  للا چل تللی خراببللارم کلله از ممللده ی هللیچ 

 کاری برنویام .
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مت  لل  بلله لبللای لللرزون  و چیللوای  للر اشللب  نگللاه کللرد  از  یللت  للرده ی اشللک  

 دیدم چند بار لباش از ه  باز

شد املا صلدایی ازش خلارر نیلد  مصلبی دسلتی ولوی موهلاش کیلید و چیلواش رو           

 اومللد حللر  بلله کمهلله و آروم رانیلله چنللد ب للد و داد هیللار هلل  بسللت و لبللاش رو روی

دسلت اشلبام رو  لا  کلردم و ازش چیل         یلت  بلا  هکل  برگیلت  سلوت   بله       وو_  

_بلله    داد اداملله مصللرانه کلله نبللردم نگللاه  قکللن نگللاه مللن بللهق نبللام  - دزدیللدم  

آروم نگللاه  کللردم  بللا چیللوایی کلله کمهگللی و شللرمندگی  مللن نگللاه کللن نبللامق

 شلل  اون حرهللای وللو_    رسللید جانیللین دلخللوری شللده بللود آروم و نوازشللگونه

بللا یللادآوری حرهللاش لللرزش لبللام بییللتر شللد دوبللاره  قآره نیدی  شلل رو  یللام منللو

چیلوام  ولار  بیله   صلدای  بل     رده ی اشلک  بامل   شلد  چملره  ی مردونله  اش جللوی 

 باشلل   نبایللد- یمللری  باهللام خللانوم  آبنبللام_ گللرم و آروملل  بلله گوشلل  رسللید  

 د  اوملل حللر  هبلل بللاالخره رانیلله چنللد ب للد و هرسللتاد بیللرون محبلل  رو ن سلل 

_میلدون   هیملی  حرهللایی کله  زدم رو ولوجی   نویبنلله املا      چ لوری  بگلل  ق یلام   یللله 

 چیللگ بینوللون صللویویت از نویخواسللت چیللگی وجللود داره   کللرده بللود کلله بللین مللا

نوییلد  کله  داره اشلتباه  میبنله   چنلد   یلانع  اصلم اشتباهی برداشت کنله  و یله  جلورایی   

 بار بم  گ ت  که داره اشتباه میبنه اما اون ول کن یضیه نبود وا اینبه

 م ولئن  میخواسلت   هقل       ملن ب د از شلام بلاز هل  ولوی آشلخگخونه وبلرارش کلرد         

 حرها اون از منظوری  شه

انتظلار  داشلت  حرهلاش  آرومل   کلن   میخواسلت  بلا  حرهلاش  دلخلوری   رهلع   نداشت   

نظلر  اون یله  دختل ر بمله  ی لوسل   میخواسلت    بیه  قمیخواست یلادم  بلره  کله  ملن  از

مثلل  هوللون دختللر بملله ی وصللوراو  راضللی  کنلله  کلله بللا یلله    بسللتنی گللول  بگنلله 
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 ووجیله  جلوره  هلیچ  میلدون  - بلله  - نبلام  -  سبوو  چیلگی  نبلود  کله  انتظلار  داشلت   

 هوللین بللرای -   کنلله نللامربوط هبللر راب وللون مللورد در  یللام نویخواسللت      امللا نللداره

م رهللی کللردی وللا بگللی سلللیقه ام خیلللی بمتللر از منللو   خراببللار لللوس دختللر یلله منللو

 ایللن  یللام ویتللیق بللودم شللوکه مللنق بگلل   چ للور     لحظلله اون مللن نبللام - میخسللنده 

 شللدم شللوکهکسللی نبللود کلله منللو نیناسلله    یللام  شللدم شللوکه کللامم زد رو حللر 

 واسللت میخ هقلل  مللن  کللرده مللوردم در هبللری چنللین چللرا مییناسلله منللو کلله  یللامی

بله  بیلرون  نگلاه  کلرد  و مصلبی  دسلتی  بله  رییل   کیلید  و  داره اشتباه میبنله       بگ 

 کللردم انتخللاب رو موبللن راه بللدورین لحظلله اون و_ بللا صللدای آرومتللری اداملله داد  

 بللدون رو واژه یلله گوشلل  وللوی صللداش   بللدم نیللون  رو وللو و خللودم هاصللله کلله 

چیلگی  کله  مل ن حتلی  بلرا ی لحظله ایلی بمل  هبلر نبلردم       ”هاصلله “   کرد وبرار وی ه

احسللاس یللک طرهلله ی مللا وجللود   هاصللله ی مللا     واژه ی ورسللنا  وللر از ایللن بللرای

 داشت 

 دوردونلله مگیللگ لللوس از منظللور  کللردی هبللر وللو کلله نبللود اونللی لللوس از منظللورم -

 یه برای اینبه  بود بودنت

خانواده ی بلگر  اینقلدر مگیلگی  گ لت  بمله ایلی چلون        ولوی یله ملالوی دیگله ایلی      

 ملن   میبینلی  ییلن   رو چیلگ  هوله  بمملا  ملین نگلاه  میبنلی    دیگله  دید از چیگ هوه به 

بللگر  کوللک دسللت  للدرم ق سللر  ی بملله  بللودم بللگر  بایللد یادملله ویتللی از مللن    

 نبللردم هرصللت هیمویللتق امیرکسللری بللرای بللگر  بللرادربللگر  بللرای مللادرم  

داشل ت  هلرو  میل رهت  قولوی مول  کلوله ی هاصلله  نگلاه          کلن   زنلدگی  خلودم  برای

 . .. نویبرد نگاه  به ماشین کناری و بممای دست روش خیره بود  
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 میلرم  روز هلر  ملن      ولو  بلرمبس  دییقلا   میبلود  چیلگ  هوله  بله  حواسل   بایلد  هوییه -

 و ل نتی بیوارستان اون ووی

از  یللت شییلله زل میللگن  بلله بللرادر کللوچیبترم کلله مللادم کللر   دم حواسلل  بملل  

 باشه حتی اگر ووی کوا با س  

هوشللیاری  للایین باشلله  مللن حتللی نویللدون  مللن اونقللدر بللراش مگیللگ هسللت  کلله       

کللوهتی  قمللن نویللدون  امیرکسللری اگللر بلله  بخللاطر مللن برگللرده بلله ایللن زنللدگی  

بابللا نیسللتن  و مامللان دیگلله اینبللههللوش بیللاد و ب مولله چلله بمیللی سللرمون اومللده  

بللا انگیللتاش گوشلله ی چیللواش رو هیللار داد و  ه بللده   اداملل مللن ربخللاط حاضللره 

 متاسللل  - ن سللل  رو محبللل  بیلللرون هرسلللتاد  دلللل  میخواسلللت آرومللل  کلللن   

 هقلل   نبللود بمللت وللوهین حرهللام از یصللدم مللن   نلله-   کللن  ناراحتللت نویخواسللت  

واسلله اداملله ی جوللله اش ن للس مویقللی       کلله بگلل  احولل   یللام اون بلله میخواسللت 

 و سللبوم _بللین مللن و وللو هاصللله بییللتر از اونلله کلله      کیللید و آروم اداملله داد  

 برگلردم  سلوت   بله  شلد  بامل   بلود  گرهتله  ضلرب  ماشلین  در روی باهلاش  که دستی

 !بیخیال -  

 ماشللین  بللود مللن وحولل  از وللر سللنگین ماشللین وللوی سللبومحللره  رو اداملله نللداد  

 وراهیک بین از آروم رو

ماشللین هللایی کلله کوللی بللاز شللده بللود حرکللت دادم  میخواسللت  جللو رو مللو  کللن    

 قسبوو  و این جو سنگین

 قیبل   ی انلدازه  نله  نله  املا   بلودم  ناراحلت  و دلخلور  هنلوزم بینوون رو دوسلت نداشلت     

 رو جللواب  امللا نبللرد جللدا خیللابون از رو نگللاه  نگللارین  بللری  چنللد سللامت شللنبه-
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- قنلله-   دنبالللت میللام صللب   للس-   وللری راحللت کلله سللامتی هللر_نویللدون      داد

 کله   لی   ی ده له  یلاد  بله    نلداره  هل   دردسلر  میلری   متلرو  بلا ق وراهیبه خیلی- چرا 

 شل   اون-   باشله -   نیسلت  لبلام  روی لبخنلدی  بلودی   رهتله   ارچله  بلازار  بله  متلرو  با

- وصللویووون -   گ للت ن چیللگی  یللام بلله وصللویووون دربللاره مللن  رهتللی گذاشللتی

 رو لبللام کوللی      آهللا-   مروسللی بللرای  یللام بلله بللدی  میخواسللتی  کلله  للولی دربللاره

 نللاراحتی  شلل  اون - چللرا - قباشلله ناراحللت ازم  یللام کللن  هبللر مللن-   گللرهت  گللاز

  ولللت بللرای- قامیللدوارم- قنویگیللره دل بلله چیللگی  یللام-   کللردم خللالی  یللام سللر رو

 مه ایی داری برنا چه

امیرصدرا کله انگلار بلا ایلن حلر  سلرحال اوملده بلود بلاالخره نگلاه  رو از بیلرون            

 برداشت و با لحنی که

_نویلدون   قیله  سلری  برنامله  هلا  دارم  خوشحالی ولوش میلمود بلود بله حلر  اوملد        

 چمللار و شصللت و صللد گ للت نبللن  اشللتباه اگللر-     گ للت چقللدر سللم  ماسللت 

 . میلیون

 شللونگده و دویسللت مییلله هلل  بللا کلله  مبللله خللود ییوللت هلل  دومیلیللون و ن للاه  -

 هیت و صد ن ری ی نی  میلیون

- میلیللون قبللرای اولللین بللار بللود کلله اینقللدر هی للان  رو بلله وضللو  نیللون میللداد     

بللا هوللون هی للانی کلله وللوی رهتللارش وگریلل  شللده  داری   ولللت بللرای ایللی برناملله

 بود دستی به موها و ریی  کیید  

 میبللن  شللروع رو کللار و میخللرم  ارچلله و چللوب  للول بللایی بللا_بللدهی هللامو کلله بللدم  

 اجاره موازه یه شایدم 
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 گوشلل  وللوی اش خنللده وللک میرسلله   ولللت- کللن  خللودم کللارا رو ب روشویللون    

 رو مبللل  ایللن انتظللار اصللم راسللت   ام شللو  وللوی هنللوز ه للمق نبللن  هبللر -    یمیللد

 البتللهق نللدارم ایلی  برناملله- میخللوای چیبلار  کنللی  بیلین  هبللر کللن   ولو  ایللد ب  نداشلت  

 وراهیللک از وونسللتی  دییقلله چنللد ب للد بللاالخره  داد وبللون سللر هقلل  صللدا بللی      ه للم

-   بللرم ک للا از کنللی راهنوللایی ی نللی بگللی  رو خونلله آدرس مییلله -   بیللی  خللم 

لحللن جللدی و وحبلل  صللداش  نوتقیرسللوم نلله -   میللرم خللودم مللن  خونلله بللرو وللو

 خللوب رو این للا هنللوز هلل  وللو_نبللام قدیرویتلله   باملل  شللد مظلومانلله نگللاه  کللن   

 جلللوور مللن  نللداره آخلله امللا-      آخلله امللا- بلللد نیسللتی کلله بخللوای ونمللا برگللردی  

 . خوب دختر آهرین -   باشه- قخونه برو وو  میی   یاده

کولللی جللللوور ازم ویلللبر کلللرد و  یلللاده شلللد و ملللن  بللله خونللله برگیلللت   آروم و 

  اورچین به اوای  برگیت  و لباسام

 رو مو  کردم و با گوشی به وخت رهت   

حوایت بود کله ولوی هولین چنلد دییقله دلل  بلراش ونل  شلده بلود  روی مبسل             

 دست کییدم و هوینبه خواست 

گوشللی رو کنللار بللذارم صللدای اس ام اس وللوی اوللا   یمیللد  ونمللا کسللی کلله اینویللت 

 رسللیدی  چللی  وللو  آره - _آبنبللام خللانوم رسللیدی  شلل   یللام میللداد خللودش بللود  

 نله  - قبرسلونوت  میذاشلتی  کلاش -   میرسل   دیگله  ی دییقله  چنلد  خیلابون   ولوی   نه -

-   کللن  هبللر و بللرم راه خللرده یلله داشللت  الزم هلل   برگللردی ونمللا نبللود درسللت هلل  

 هلل  ایللی نتی لله بلله-   شللدم  ملللو بلله کیللیدم ایللی خویللازه      چیللگا یلللیخ- چللی  بلله

 متوجله -   داره خلود  جلای  کله  نتی له   اهتلاد  او لا   ِکلی  ن مویلدم  هنلوز  من - رسیدی 
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 هلل  مویللع هوللون  ویتلله دیللر بخللواب  نیللی متوجلله هیمویللت امیللدوارم-   نوییلل 

 ایللی خویللازه   بخیللر شللبت  بخللواب - دمیللا خللواب   اوهللوم -   بللود خللواب چیللوام

و گوشللی رو روی میللگ گذاشللت   مگلله      بخیللر شللبت_   کللردم وایلل  و کیللیدم

 ب لدی    یلام  و بلودم  بیلدار  کلاش  و میید اون بگه شل   بخیلر  و شلب   بخیلر  نوییلد  

****  _دیگلله هیمویللت باهللام یمللر نبللن آبنبللام خللانوم   میدیللدم لحظلله هوللون رو

 نویبنللی  یللدا نیسللتن واسلله جللایی جو یللت ایللن بللا مسلللوا**** **** **** -

 ولوی  بلرو  بیلا   بلده  گلوش  حلر   نبلام - قباشله -   گوشله  یله  میلری   یب  ی ده ه مث  

لبللاش رو روی       خللدا رو وللو امیرصللدرا- بللا وللرس نگللاه  کللردم   قبللانوان واگللن

هلل  هیللار داد و خیللره نگللاه  کللرد و یبلل  اینبلله حرهللی بگنلله بللا ه للوم جو یللت و 

 لرزش زیر

 اهللام همویللدم کلله متللرو رسللید  بللا هلل  جلللوی در ایسللتادی  و بللا وللرس از دیللدن      

 جو یت لبه ی  یرهن  رو گرهت   

چنلد لحظله بلا و  ل  بله  یلرهن  کله ولوی دسلتام هیلرده مییلد نگلاه کلرد و کل                

 ک  لبخندی روی لباش شب 

گرهلت  بلا بلاز شلدن در هولراه ه لوم جو یلت بله د        اخل  واگلن رهتلی  و یبل  اینبلله     

 به خودم بیام وووم صندلی ها

 ر شد و ملا مثل  یرارملون بله انتملای واگلن رهتلی   بله دیلواره ی واگلن وبیله دادم و            

 . ایستاد امیرصدرا ه  جلوم

بللا حرکللت ی للار بللازار هروشللنده هللای دوره گللرد متللرو هلل  شللروع شللد  بخللاطر      

 ازدحام جو یت خیلی نگدیک
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 ولار  چنلدوا  میتونسلت   میلاوردم  بلاال  رو سلرم  ویتلی  کله  اونقلدر به هل  ای سلتاده بلودی     

رییلل  رو ببیللن   نگللاه  بلله هروشللنده هللا بللود کلله  وللوی روشللن و طمیللی مللوی

 بیان  ها هروش دونام منتظری_ صداش زیر گوش  منو به خودم آورد  

بللا و  لل  سللرم رو بللاال آوردم و نگللاه  کللردم کلله کللامم درسللت حللدس ز  ده بللود 

  چند رانیه از هوون هاصله ی

 چلرا _ نگدیک ووی چیلوام نگلاه کلرد و مثل  کسلی کله مسل  شلده بله حلر  اوملد             

آب دهللن  رو بلله سللختی یللورم  میللدن  لللو رو چیللگ هولله کلله زاللللن اینقللدر چیللوام

 دارن چیلللواش کلللردم احسللاس  چیلللگ  هوللله- دادم و بللا  ولللرس نگلللاه  کللردم   

 . چیگ هوهق آره-   میخندن

درسللت ویتللی خنللده ی چیللواش اور گرهللت سللرش رو  للایین انللداخت و بللا دسللت   

 کییدن به ریی  لبخندش رو

 باشله  خلودم  بله  مربلوط  کله  چیگایلی  هقل  ق نبلاش  نگلران -  یت دست   نملون کلرد    

اون نویدونسللت کلله ووللوم وللرس مللن از اینلله کلله چیگایللی    میخللون  چیللوام از رو

    وای می مویللد دوسللت  دارم  کلله مربللوط بلله خودشلله رو از چیللوام بخونلله  ی نللی

سلللریع سلللرم رو  لللایین انلللداخت   سلللاکت بلللودم و حتلللی       می مویلللد اگلللر وای 

بلودم  بلین  چنلد  نلوع  حلس   میترسیدم سلرم  رو بلاال  بیلارم   ولوی  خلودم  بلودم  قدرگیلر 

 م اصلل نوییللد دور ذهللن  از هاصللله ی کلولله امللا     هی للان  دلمللرهمختللل  قنگرانللی  

 برسه  میخواست ک ا به طرهه یک احساس این آخر

وولللوم وزنللل  رو بللله دیلللواره ی متلللرو وبیللله دادم  احوقانللله بلللود کللله دلللل  گریللله 

 میخواست  قمن ن مویدم چی شد قهق 
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 اون یبلل  چ للور مللنبلله خللودم اومللدم و دیللدم روزهللام بللدون اون  وچلله     اصللم      

- سللریع چیلل  بللاز کللردم و نگللاه  کللردم    نبللام _ میبللردم  سللخری رو روزهللام

 هللای بسللته وللازه و کللرد نگللاه  م وللئن نللا   آره- م وئنللی - قآره     آ- خللوبی 

 خللودم  للسق مرسللی- قخریللدم وللو واسلله  بیللا -   دیللدم دسللتاش وللوی رو دونللام

 . نویاد خوش  شیرینی از- قچرا - قندارم دوست من  بخور وو مونون- چی 

ه رو از ولوی  مسلتیبی کله بله دسلت  داد برداشلت  و بلا بلاز کلردن بسلته اش            یه بسلت 

 میوول خوردن شدم  نگاه

لبخنللدش  وگللین  شللده  چیللگی- و خنللده اش باملل  شللد دسللت از خللوردن ببیلل   

_اگللر امیرکسللری میدیللدوت بللی شللک دوسللتای خللوبی  شللد و کوللی کلل  اومللد  

ری کلله دوسللت داره رو ان للام میللده بللدون قکللا وو لله مثلل  اونلل  - چ للور مییللدین   -

 لبخنللد خللودش مثلل    باشلله مملل  اینبلله هبللر و حرهللای آدمللای اطراهیللاه  بللراش  

 بلله خیللره نگللاه   داد وبللون سللر واییللد ی نیللونه بلله آروم وای للا -   زدم  وگینللی

 بللا_آره قبللا بیسللت و دو سللال سللن وللوی خیللابون یخوللک میخللوره     بللود متللرو کلل 

 اس  للیشلل  امتحللان درس میخونلله   هقلل یللول یلله بسللته  اسللتی  هرکللاری میبنلله  

و بللا خنللده دسللتی بلله رییلل  کیللید و  قزندگییلله مملل  ی برناملله جللگو کللردن بللازی

_بلا  شللوار   آشلوال  میبلره  سلر  کوچله   از آشلخگی  هراریله  و ونملا   لذایی   ادامه داد  

  لذا  ولا  سله  ملن -  هلت   ر  لره  چیل   بمل   خنلده  بلا  قخلودم  ملین که بلده نیورو له   

 بلله رو ییللنگ  لبخنللدهای اون از یبللی قمللر  وخلل  سوسللیس  املللت  نیوللرو  بلللدم

از اینبلله اینقللدر واضلل  از  _از دختللرای چیلل  رنگللی هلل  خوشلل  میللاد     کیللید ر 

 دربللارش  کللردی هبللر - چیللوام حللر  زد دللل  لرزیللد و از خ الللت للل  گگیللدم  
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 بللرای ام برناملله- چللی  مللورد در_ نگللاه  از جو یللت بلله سللوت مللن برگیللت  

 ! ول این

 دادن بللا کلله کللاری ونمللا  داشللت  زیللادی هللای برناملله هبللر بللدون شلل  اون  آره -

 اینبه برمیاد دست  از هام بدهی

 بللود بییللتر  ولللت اگللر- بللرم  ارچلله و چللوب بخللرم و دوبللاره کارگللاه رو راه بنللدازم  

 چ ور ق نویدون  - چی 

در مورد حرهلی کله میخواسلت  بلگن  خیللی هبلر کلرده بلودم و ولا اینبله بلاالخره بله             

 این نتی ه رسیدم که بم 

 . بگ 

 کللار شللریبی هلل  بللا مییلله اگللر گ للت   نللدارم سللمو  واسلله ایللی برناملله مللن  خلل  -

 ه  با  بذاری   ول ه  با  کنی 

 آره- قوای للا - صلل قن نصلل  مونللد هرچللی آخرشلل ق ب روشللی  هلل  بللاطللر  بللگنی   

_چللرا نیلله  اینبلله مالیلله قاصللم       کللرد ایللی خنللده وللک مت  لل  و آروم مییلله ق

  اگر سمووون روی ه  بذاری  شاید بتون  برم با گالری هایی که یبم

باهاشللون کللار میبللردم حللر  بللگن  و راضییللون کللن  کلله دوبللاره سلل ارش هللا رو     

 میتونی بدن ما درست کنی   

 خیلللی این للوری وای- طرحللی کلله خودمللون زدیلل  و سللاختی  رو بمیللون ب روشللی    

 کللن  هبلر  -   کنلی   هوبلاری  یلراره  بلازم  ی نلی  بیله  این لور  اگلر   آره-   مییله  ملالی 

خندیللد و سللر وبللون داد    بسللازی الوللللی بللین آشللخگ یلله ازم بللدی  اداملله هوین للوری
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 هسلت  میلبلی  یله  املا  - اما ب د چند رانیله  لبخنلدش   لا   شلد  و جلدی  نگل اه  کلرد   

 موبنله  کله  کلردی  هبلر  ایلن  بله  م وئنلی   ببنلی  میخلوای  کله  کلاری  بله  ولو  - چی -  

ن سلل  رو راحللت بیللرون دادم  ایللن ممربللونی و یابلل  امتوللاد بللودن  بلله  کنللی  ضللرر

 آره -   ببیلل  دسللت داشللتن  دوسللت انللدازه ی کللاهی دلیلل  بللود کلله نخللوام از

 ینلی خونلدی  کله اگلر ولوی سلود و زیلان  شلریک نباشل  مییله ربلا                د ووی یادمهق

_و از اون للایی وللو روی ایللن    کللردم شللی نت دوبللاره و کللردم نگللاه  لبخنللد بللا و

چنلد  رانیله  خیلره  نگلاه   کلرد     بیوهتله  خ لر  بله  اسلمم  نلدارم  دوسلت چیگا حساسلی   

 و کلل  کلل  لبخنللد روی لبللاش نقلل  بسللت و در حللالی کلله جمللت نگللاه  رو مللو 

 بله  رو اسلمم  کله   یمیدوله  هلای  م ضل   ایلن  بلازم _   رسلید  گوشل   بله  صلداش  میبرد

گلین  نگلاه   کلردم  و بله  محل    قجللو  ببل   خلرده  یله  رو شلالت  ل  ا  میندازه خ ر

 اوملده  همویدن منظلورش  شلال   رو بلا  دسلت  جللو  کیلیدم  و دسلته  هلای  ملوی  بیلرون 

وللا رسللیدن بلله شللرکت نگللارین هقلل  در مللورد برناملله هللایی    هرسللتادم شللال زیللر رو

راجلل  سللود و زیللان وللوی ایللن  کلله مییللد بللرای  ولوللون داشللت صللحبت کللردی     

 وولوم  زمینه و     هبر هلا  و برنامله  هلایی  کله  داشلت  ملالی  و وجلد  آور بلود  املا  اجلرای 

 . داشت نیاز  ول به اونما

یلی بلرای رهلتن بله     من بلاالخره با هل  وارد شلرکت شلدی  و ب لد چنلد دییقله انتظلار         

 . دهتر سرمدی صدامون کرد

با ه  به اولا  رهتلی  و بلا خلوش آملد گلویی سلرمدی و ملرد وقریبلا مسلنی کله ولوی             

 وکیل   هرهلودی  آیلای   میبلن   م رهلی  اوملدین  خلوش - اوا  بلود دور میلگ نیسلتی      

ای هلل طللرا  زنللد آیللای و مللددیان خللانوم_ و رو بلله مللرد اداملله داد     نگللارین حقللویی

 خللود بلله میسللخرم رو ب للد بلله این للا از خلل -   هومنللین-   خوشللبخت - مقیلل  سللبگ  
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 و گللرد صللورم بللا هوللاهنگی هللیچ کلله بللاریب  مینللک هرهللودی   هرهللودی آیللای

 مبلولی  کل   نگلارین  شلرکت  یلوانین  طبل   -   کلرد  جلا  بله  جلا  کولی  رو نداشلت  وخل 

طللر  از و للداد  ه و اگللرمیگیللر و للل  طللرا  بلله شللده گللذاری ییوللت طللر  بللرای کلله

وخوینللی کارشللناس شللرکت بییللتر هروختلله بیلله ۱۵درصللد مبللل  از هللروش بللاز هلل  

 شلرکت  و نیسلتین  نگلارین  طلرا   اینبله  بلدلی   یسلوت  ایلن  املا داده مییله    به طلرا  

 نگارین حامی شوا بوده هق  ۵

درصللد بلله شللوا و للل  میگیللره کلله طللی محاسللبام مللا مبلوللی م للادل صللد و شصللت و  

 سه میلیون و هیتصد هگار

وومن که با رضایت آیلای سلرمدی بله مبلل  صلد و شصلت چملار میلیلون رنلد شلده و           

گللذاری شللده و در کلل  دویسللت و شللونگده میلیللون سللم   ۵۲میلیللون مبللل  ییوللت 

اسللناد بله  حسلابی  کله  یللبم  شلوا  از ایلن  طلر   بللود کله  ایلن   لول  بللا امضلای  شلوا   لای 

 امیللر و مللن سللوت بلله رو کا للذ چنللد و خودوللون میللخص کللردین واریللگ مییلله  

 حسلاب  بله  کلی  سلمووون - _ل  لا  م ال له  ب رماییلد  و ب لد  امضلا  کنیلد ق   گرهت صدرا

   مییلله هواهنلل  شللرکت حسللابداری بللا شللوا امضللای محلل  بلله - مییلله  واریللگ

کا للذ هللا رو خونللدی  کلله هولله اش در مللورد یللرارداد و ووضللی  شللرای ی و یللوانینی 

بلار  وبلرار  کلرده  بلودن   هاصلله  ی امضلا  اسلناد  و یلرار  داد ولا   بود که بلرا ی هلگارمین 

 سمووون از یرار داد هق  هاصله ی وواس چند

رانیه ایلی سلرمدی و هرهلودی بلود و چنلد دییقله ی ب لد ملن و امیرصلدرا بلودی  کله            

 ووی  ار  کوچیک جلوی

 . شرکت روی نیوبت بدون هیچ حرهی نیسته بودی 
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نگللاه امیرصللدرا بلله کللارم بللانبی بللود  هللر چنللد دییقلله زاویلله ی کللارم رو مللو     

 میبرد و خیره میید بم   

انگللار بللاورش نوییللد قبللی طایللت کللارم رو از دسللت  کیللیدم کلله شللوکه نگللاه      

ولوی  نابلاورش  بامل   شلد  کل   کل   للب   بله  لبخنلد  بلاز  بیله  و چیلوای  اون هل    کرد  

 ک  ک  ستاره بارون بیه و هر دو هوگمان بگنی  زیر خنده . ..

خنده ایی که شلو  او ایلام دیلای   لی  رو خلالی کنله  بلا نگلاه بله خنلده هلای ملن             

 خنده ی اون ه  شدم گرهت

 املا ق ملن   -      نوییله  بلاورم _ و در حالی که سرش رو بله مقل  بلرد بلا خنلده گ لت        

و بللا لحنللی سرشللار از ذو  و       رسللیدی  زحوتللامون نتی لله بلله مللا  کنللی  بللاور بایللد

 کللار هلل  بللا حاالهللا حللاال مللا     بللود اولللی  وللازه ایللن_ هی للان و شللی نت اداملله دادم  

خنللده اش آروم بلله یلله لبخنللد کویللاب     بوللونی  هلل  بللا کلللی بللازم یللرارهق داریلل 

و مللن بللی خبللر از هولله جللا بللا یلبللی کلله  قبوللونی آخللرش وللا بایللد  آره_ وبللدی  شللد  

 مموللون- قمللن مموللون ناهللار  بللری - آروم نداشللت خوشللحال و سرمسللت خندیللدم  

 اشللاره امیرصللدرا کلله سللوتی بلله هلل  بللا  اشللدی  صللندلی روی از قبللری -   آره- وللو 

 از چقللدر ببیللن  میخللوام - چ للور - مییلله  چقللدر هللا بللدهی -   اهتللادی  راه کللرد

 ای میخو رو  ول از چقدر ووق میلیون ده به نگدیک- مونه  می  ول

 هولون  از مووهلام   سلر   بلدم  ناهلار  هلامیمم  بله  جو له   ه تله  ایلن  کله  ایلی  اندازه به -

 نیون و خ  برام اول روز

وللا  سللرن ۱۱ق  وللان ده  نیسللتن وللا یللازده اوال- وللا  سللر موللوم ۱۱ هللر - کیللیدن  

ت قچنلد  نیسل  این لا - قداری بلرادر  نویدونسلت   بلرادر  - قبلرادر  یله  بلا   سلرموو  وا  ۱۰
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بللا  بللدی  شللیرینی  سللرموو ولا  ده بلله میخللوای  للس- سلاله کلله دبللی زنللدگی میبنله    

سللاله بللودم بللا خللانواده  ۹ ویتللی سللینا و سللامانوللان  ۸ق  نلله- خنللده نگللاه  کللردم  

 اون  لی   بلری  کله  اینله  خلانوادم  اصلرار   لس - رهتن کانلادا قاون لا زنلدگی میبلنن      

 اصرارشللون نلله - و دل رو میللگن  بلله دریللا   میللدم وللاب دسللتوو وللوی کیلل  موللوم 

 . کرد نگاه  و برگیت سوت  به   کنی  ازدوار ه  با سامان و من که اینه

 سللامانق ببللرین سللامان اسلل  بلله رو نبللام نللا  گ للت آیللاجون اومللدم دنیللا بلله ویتللی -

 و اس خانواده بگر  ی نوه

 مگیللگ و ووللاری ولله ی نللوه_ امیرصللدرا اداملله میللده   نللور چیللوی آیللاجون و مللن      

 -   کنللی  ازدوار هلل  بللا مللا کللرده امللر آیللاجونق بللله بدبختانلله- ی خللانوادهق دردونلله

 کلله اینلله منظللورم     ی نللی- شللوکه نگللاه  کللرد   ق نویخللوای  - قنویخللواین کلله بگللین

 س لل- قخانللدان ملیلله نبللام ی نللی ایللن وق آره سللامان امللاق نلله مللن- مللواهقین     

رای   باملل  شللده هللیچ دلیلللی بللرای رد     شلل و سللامان - کنللی  چیبللار میخللوای

 . .. من مثم   میبنه ور سخت رو کار این وکردن  نداشته باش   

با صلدای گوشلی  از حرکلت ایسلتاد و گوشلی رو از کیل  بیلرون کیلیدم  اسل  شلیدا           

 رو ی ص حه لبخند به لبام

 شللیدا سللمم - و ووللاس رو وصلل  کللردم   قشللیدا ه- آورد  بلله امیرصللدرا نگللاه کللردم  

 چللی شللیدا - اخوللام وللوی هلل  رهللت   نبللام  الللو- خللانوم قسللتاره سللمی  شللدی     

امیرصللدرا هلل  از حرکللت ایسللتاد و منتظللر و نگللران  میبنللی  گریلله چللرا شللده 

-   ردخللو هلل  بلله مروسللی - شللده  چللی- قمیترکلله داره دللل  نبللام - نگللاه  کللرد  

 مقللد ایللی خللرده و سللال یللک کلله کللرده لللن بابللام نرسللید   وللاالر بلله  ولوللون - چللرا 
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 اگلرم   خونله  سلر  بلری   مروسلی  بلدون  یلا  بگیلری   مروسلی   لاییگ  یبل   ولا  یلا   کلردی  

صلدای  زنل   گوشلی   چلی   واسله  آخله - قنویلده  هل   املو  جمیگیله  نگیلره  مروسی  یام

امیرصللدرا باملل  شللد نگللاه  کللن   گوشللی رو از وللوی جیللب  در آورد و نگللاه کللرد 

 . گرهت هاصله ازم“ میگنه زن  داره  یام ”گ تن با آروم و

 شلی   از بییلتر  مروسلی  ولا  مقلد  بلودن  داده یلول  اینلا   یلام ق دیگله  کلرده  لن  یام با -

 شده االن که نبیه طول ماه

یک سال و خلرده ایلی قحلاال بلا ایلن اوضلاع بابلای  یلام میگله چلون  لول بلر            ای رهلن  

 دنلده  روی اهتلاده  ملن   بابلای ال دیگله صلبر کنلین     سل  یله  آوردن خونه و مروسلی کل   

 داره بیمللاره  یللام چ للوری  - قمیبنللی  درسللت   نبللن گریلله باشلله خلل  - ق لللن ی

 کلله ب روشلل  هللامو طللم میخواسللت ق بللگن  حرهللی نویتللون  مللن  هیللار زیللر مییلله آب

 - ن  بلرام   ببل  میتلون   چیبلار  ملن  ببیلن   بلذار  نبلن  گریله  ولو ق شلیدا  -      هموید بابا

 !میاد  بر دستت از کاری چه وو آخه

 بلله  یللام  نبللاش ضلل ی  اینقللدرمق میللدم خبللر بمللت کللن  هبللر خللرده یلله کللن صللبر -

 هست هیار زیر کاهی ی اندازه

بللا خللداحاهظی گوشللی رو ی للع کللردم و  وللو دیگلله بللراش  للوز بللاالی  للوز نیللو     

-   اومللد سللوت  امیرصللدرا نگللاه کللردم کلله بللا خللداحاهظی گوشللی رو ی للع کللرد و بلله

 -   میخللوره هلل  بلله داره مروسییللون  گ للت وللو بلله شللیدا کلله هوونللایی - شللد  چللی

 !کنی  کاری یه باید

 کلل  خونلله رهللن واسلله میلیللون  للونگده  نبللام میبللردی  هبللر کلله اونیلله از بییللتر -

 ه  مروسی مراس   ولق آورده
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 بللری  بیللا- بگیللرن  خیللابون وسلل   للس- چللی  نگیللرن وللاالر اگللر - ه دیگلله     کلل

 بله  امیرصلدرا   لذا  سل ارش  از ب لد  و رهتلی   رسلتوران  بله  هل   بلا    میبلن   چیبار ببین 

 وللوی داره ویللم یلله آیللاجون  - سللروه  وللوی چللی بگللی میخللوای_   اومللد حللر 

 م کلله هولله وللوی شللرکت آیللاجون امووهلل  سللر ی نللی   سللرا امسللال یضللا ازق کللردان

 البتللهق آ یللن هللول خودشللون یللول بلله کللردن بازسللازی رو ویللم هلل  بللامیللوولن  

 بللاز لبخنللد بلله لبللاش کلل  کلل  خودشللون اینبللارو کللردن   بییللتر واسلله مموللونی هللای

 زدم بیللبنی هلوا  روی خنلده  بلا  شلد    _و ولو  هل   میخلوای  مروسلی  رو اون للا بگیلری  

 مللن قنللداری  زیللادی ویللت ولللی  مالیلله کلله بیلله اگللر - اققللدیی_   کللردم نگللاه  و

 گ للت  کلله هوللینمللن   چللی    یللام   ویتلله ه تلله سلله وابسللتون آخللر وللاق نبللاش نگللران 

   کنللین برگللگار اون للا رو مروسللی کلله گللرهت  آیللاجون از رو کللردان بللا  ی اجللازهق

یللی بلله شللونه ا ضللربه امیرصللدرا و بخنللدم شللد باملل  اش خیللره نگللاه و  یللام سللبوم

-   چرخیللد امیرصللدرا و منللو بللین نابللاورش و شللوکه نگللاه خللوبی   یللام - اش بگنلله  

    ایلللد دیوونللله دوولللا شلللواق وای- شلللوخیه  ویلللت االن آخللله - میبنلللین  شلللوخی

 . .. دیووووووونه 

با صدای هی لان زده اش کله دسلت کولی از هریلاد نذاشلت ولوی کارگلاه  یمیلد و بلا           

 هی ان از روی وخت بلند

 !بینوه اگر میوهته  س شیدا  کارام دنبال برم باید من     من - شد  

امیرصدرا با خنلده هیلاری بله شلونه ی  یلام کله از هی لان گلین شلده بلود وارد کلرد            

 و م بورش کرد وا بیینه  
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و بلله سللوت آشللخگخونه رهللت و بللا    میبنللی سللبته االن بخللور آب لیللوان یلله بیللین -

کوللی از  لیللوان و  للار  آب برگیللت و لیللوان  للر از آب رو بلله دسللت  یللام داد   یللام  

 نللوکر -   نللوکرو  موللرم آخللر وللا مللن نبللام- آب خللورد و بللا ذو  نگللاه  کللرد  

امیرصللدرا  قبللدی  ان للام بایللد کللار کلللی-   کللن خوشللبخت رو شللیدا هقلل ق نویخللوام

 اول- کنللارش روی وخللت نیسللت و بللا شللی نت دسللت روی شللونه اش گذاشللت  

دهترچلله ی کللوچیب  رو از       بگللو  نبللام_ و رو بلله مللن اداملله داد   قکللن گللوش

 خللدمام و بللا  - کللی   بیللرون کیللیدم و شللروع کللردم بلله خونللدن یادداشللت هللا  

 گ للت  سللرموومه زن کلله مللروس لبللاس مللگون صللاح   کللردم اوکللی رو م للالس

روز دیگلله لبللاس رو انتخللاب و رزرو نبنللی  دیگلله نویتونلله کوبللی کنلله   سلله وللا اگللر

بللرای دسللته گلل  و ماشللین مللروس و خللرده   هقلل  مونللده کللارم دمللوم و گل روشللی

خرید های خودوون کله  بایلد  ولا  دو ه تله  ی دیگله  ان لام  بیله    دهلن  بلاز   یلام  بامل   

یمقملله ی منللو خنللده ی آروم امیرصللدرا شللد  نابللاور بلله مللن و امیرصللدرا نگللاه کللرد و 

 روی محبللل  کلللوچیب  ی دهترچللله بلللا _شلللو     شلللوخی میبنلللین  زمگمللله کلللرد  

 . کوبیدم دست 

 کلل  مووللور  یللت امیرصللدرا بللا شلل  وللا صللب  از روز چمللارق آ ببللین رو بییلل ور -

 با وونستی  وا گیتی  رو کرر

 رزرو  للی  مللاه سلله دو از بایللد میگ للتن جللا هولله للاروی بللازی اینللا رو اوکللی کنللی    

 ایللن وللوی کلله کللارایی یللاد بلله  للرور و اهتخللار بللا      شللوا چ للور  للس -   میبللردی 

 جو یللت  للر ی خللانواده-   انللداخت  بللاال ابللرو و کللردم نگللاه  کللردم روز چمللار

بللا صللدای       بللاورم اصللم نویللدون      مللن آخلله-   داره هلل  رو هللایی خللوبی چنللین
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گوشی  حلره   رو ی لع  کلرد   اسل   یاشلار  روی صل حه  ی گوشل ی  بامل  شلد صلدای    

 !یاشار بگو- نمندان آروم امیرصدرا به گوش  برسه   وک خنده ی

 گذاشلتن  الالم بله  للی  للی  جلون  خلانوم  و آیلاجون  اینقلدر   نلیس  کله  خلودم  وقصیر -

 سرم ه  بگرگتر ادب که

 سللال دو مرامللام کلله حیلل   باشلله خلل  - قیاشللار- نوییلله قاول بایللد سللمم کنللی    

 دمللت باشلله-   شللد اوکللی زدم حللر  رهللیق  بللا ببللیننللت رو میبللن   دبو کللوچیبتر

 نبللام ببللین     آ بگرگتللرم مللثم  وربیللت بللی کوهللت و هللوم - هللوم - نبللام -   گللرم

 مروسی مبس و هیلوبرداری واست که حاال

 منیللی  دختللره ایللن بللا نگللی آیللاجون بلله یاشللار جللانرهیقللت رو اوکللی کللردم    

 و اون بیماره منق دوست  شرکت 

 بلله نیلله مللالی رهللیق  مبللس و هللیل  اگللر- رو بللا لگللد از شللرکت مینللدازه بیللرون   

 بایللد مللیگ ق ان دیوونلله و خلل  هللا دونلله یلله یبللی مللیگن کلله راسللته -   مللیگ  آیللاجون

 کنسل   رو مسلاهرو   ملن  بخلاطر  بیملاره  اون  کنلی  هواهنل   باهلاش  یبل   ملاه  سه از

 باشلله آخللرم بللار - قمیبللن  سلل یوو  باشلله - گللی آ     ن- قباشلله-   بیللاد وللا کللرده

 آ نگللی گللرم دمللت  باشلله-      یاشللاااار-   میگیللری بللار داری ازم کلله آوللویی بخللاطر

-   کللردم نگللاه  یللام و امیرصللدرا بلله ذو  بللا و ی للع رو گوشللی      ه للم-      ه للمق

بللا صللدای بللو  مووللور سللرم رو بلنللد کللردم و    قشللد جللور هلل  هیلوبللردار و آولیلله

کللی   رو روی دوشلل  انللداخت  و خسللته  نگللاه  کللردم کلله بللرام دسللت وبللون داد   

از ایسللتگاه اوللوب و*س بیللرون رهللت  و کنللار ایسللتادم  کللمه ایونللی رو از سللرش 

 و کللرد نگللاه زارم ی چمللره بلله قسللمم- قسللممبرداشللت و موهللاش رو مرولل  کللرد   -
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 دارم سللت ه تلله یلله     وایق شللیدا ایللن دسللت از - ر دا للونی داینقلل چللرا -   خندیللد

 بللاالخره -   بخللره مروسللی واسلله ک لل  یلله خللانوم وللا میللرم اونللور و اینللور هوللراه 

 خریدین 

 کللارای وللو و مللن اگللر ی نللیق بخللره رو ک یلل  شللد موهلل  بللاالخره ه تلله یلله ب للد -

 این با نویدادی  ان ام رو مراس 

 بیمللاره  للس- طللرز انتخللاب شللیدا دو سللال طللول میبیللید وللا اینللا مروسللی بگیللرن   

 ولللوی شلللیدا  خریلللدی  صلللب  امللروز   آره - خریلللدین  رو شللللوارش و کلللتق  یللام 

 کللمه ایونللی رو بلله سللوت  گرهللت   کللردی  چیبللار وللو  نویگن لله خللودش  وسللت

 _سوارشو وا برام بگ  .

 با ذو  کمه رو سرم گذاشت  و ب د اینبه کی   رو وس  گذاشت  سوار شدم  

 مییلل  مووللور سللوار مللن ب مولله آیللاجون اگللر - قشللدی ایللی حرهلله دیگللهق آهللرین -

 و گللرهت  رو  یللرهن  ی لبلله  اهتللاد راه خنللده بللا و قمنللو ب للد میبیلله رو وللو اول

_ایللن یلله ه تلله کلله دنبللال خریللد مروسللی اینللا بللودم رهتللی دنبللال    کللردم شللروع

 نبللن اذیللت خللدا رو وللو امیرصللدرا - قکلله نللداره خلل - خلل   - قآره- کللارامون 

- خونللله  برسلللوننت شلللیدا و  یلللام نذاشلللتی چلللی واسللله  لللس -   خسلللت  خیللللی

خنلده  ام رو  یلت  شللونه هلای   مللن   چللی  واسله  اونویلت - قببیللن  رو ولو  میخواسلت  

 نلله -   بخرسللی هلل  ول للن  یللت میتونسللتی خلل -   کللارمون واسلله-  نمللون کللردم  

لبخنللدش از آینلله ی مووللور حتللی بللا وجللود وللاریبی    باشلله رو در رو میخواسللت 

 بگللو راسللت و ر  چیلله  واسلله مقاومتللت خلل - هللوای  للروب یابلل  دیللدن بللود  

 !بود شده ون  دلت
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آروم بلله بدجنسللی  خندیللدم و ووللوم یللدرو  رو جوللع کللردم وللا در مقابلل  وسوسلله   

 ی سر گذاشتن روی شونه اش

 ه تله  یله  ایلن  ولوی  چلی   ولو   بلرام  بلود  شلده  ونل   دلل  ق آره اصلم  - ت کلن    مقاوم

 هللای چللرا  ماشللین نللور زیللر  آینلله از رنگلل   للر لبخنللد بللرام  نیللد ونلل  دلللت

 خل   -      نلامردی  خیللی -      اصلم  نله  ملن  -   بلود  کلاهی  دلل   لرزیلدن  بلرای  کناری

 دلللت -  ملوهللای سلل ت  گللرهت     از نییللگونی خنللده و حللر  بللا قنبللن یمللر حللاال

صلدای  خنلده  ی بلنلدش  واسله  شل   شلدن  دسلتام  کلاهی  بلود  و جلواب   نه  یا شد ون 

 _نه خیلی قیه خردهق مورورانه اش     

با دللی کله ولوی سلین  آروم و یلرار نداشلت بله ماشلین هلای اطراهولون نگلاه کلردم             

  صویویتی که روز به روز

بییللتر مییللد باملل  مییللد هلل  دیوونلله وللر بیلل  و هلل  بترسلل   خیلللی چیگهللا هللر   

 . .. هاش خنده  صویویت لحن صحبت    کرده بود  

حتی ایلن یبلی دو ه تله درگیلری میلترکوون بلرای کارهلای مراسل  مروسلی بامل            

 شده بود نیستن من ور 

 مووورش ه  یه جورایی براش مادی بیه  

حللر  زدنللای آخللر شلل  و برناملله چیللدن بللرای کللا ر و آینللده بلله یلله یللانون وبللدی   

 شده بود و من  یه دختر دیوونه

 هبللر از شللد باملل  صللداش ی ماشلل  کلله دیگلله بللدون شلل  بخیللرش خللواب  نویبللردق

سللاله ی وللوی ماشللین کنللاری ۴-۵ بملله  سللر بللرای نللیس  ام گیللنه_   بیللام بیللرون

ونسللت  تن ظمللرق او ایللا چللرا - کلله نگللاهوون میبللرد بللا لبخنللد دسللت وبللون دادم      
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- بخللوری   جیگللر بللری  - قمیبللن   لل  گیللنگی از دارم االنلل ناهللارم رو بخللورم   

 !میاد بدم  اییییی

 و  اسللتی  اسلل   میللاد بللدم رو مقللوی چیللگای  میبنللی ضلل   راه بلله راه کلله هوینلله -

 و ل  از آب بیارن لواشک

 جیگللر هلل  اون للاام  بلل میللری  - قنبللن بدجنسللی امیرصللدرا- لوچلله ام راه میوهتلله  

  للی  چ للور کللارا  نگ تللیق ام  ایلله رو آش ولللی  نلله جیگللر - قآش هلل  میخللوری

 م دد  هوباری برای کنی راضییون وونستی رهت

 ن لر  چنلد  ما له  کلار  نگلارین  شلرکت  سلبگ  مقیل   همویلدن  اینبله  و شلدن  راضیق آره -

   کردن م رهی ه  رو دیگه

 کللار شللروع واسلله اینبلله- حاضللر بلله هوبللارینق  وقریبللا ده وللا گللالری صللد در صللد  

 شلللده چیلللگی-   کلللن  و بیلللر چلللی نویدونسلللت  رو سلللبوو       آره- قمالیللله

 کلردی  للب   بله  جلون   جلون   خلانوم  یلول  بله  مله  - املا   نیلده  کله  چیگی - امیرصدرا 

 !دیگه بگو 

یلرم صلاح  بنگلاهی    گب رو هلا  مولازه  ی اجلاره  آملار  ولا  بنگلاه  بلودم  رهتله  کله  امروز -

 ازم  رسید واسه چه

 داره سللوله یلله گ للت - خلل  - کللاری میخللوام قمللن  گ للت  کارگللاه مبلل  سللازی دارم  

 رون  زیادی۹۱ سال که کرر شمر مرکگ از خارر من قه یه) خرمدشت ووی

نداشللت (کلله یللبم انبللار شییلله بللوده و االن صللاحب  بخللاطر گرونللی بللازار کللارش رو 

 جوع کرده و میخواد
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  قخل  - قوویلگ  و بلگر   ی سلوله  یله ق مالیله   دیلدم  رهلت  - خل   - سوله رو ب روشله   

 هللای گللالری میتللونی  کنللی  اسللتخدام هلل  کللارگر چنللدوا و بگیللری  رو اون للا اگللر-

 یلله  للول میتللونی  سللال یللک سللر نبللن شللک وبگیللری    شلل  و وحللت رو بییللتری

 بلنللد - م وئنللی -   بیللاری  در رو شللمر یسللوت بمتللرین وللوی بللگر  ی موللازه

 -   ببیللن  رو سللوله شللدم میللتا   خللوب چقللدر-   مولیلله م وئللن  امللا سللت  روازانلله

 للدش دیگلله ب خللا  سللر میللرم صللب  مللن-      بیبللارق هیمللی - ایللی  چیبللاره هللردا

 . ببینی بری  دنبالت میام بخوای اگرکاری ندارم  

  للس  خوبیلله خبللر داریلل  ایللی برناملله چنللین و کللردی یللدا  سللوله یلله اینبللهق باشلله -

 ایی  جوری یه میبن  حس چرا

 یصللد هقلل  میخللواد کللار بللرای رو  للول  چللون  نویللده اجللاره و رهللن صللاحب  -

داره  للایین وللر از ییوللت وای للی می روشلله  للول  رو    اینبلله بخللاطر و داره هللروش

 چقدر -   داری  ک   ول ما و - قخ  - نقد میخواد  

وللومن واسلله وبللدیل  بلله اون چیللگی کلله  ۱۵_۲۰ امللا میلیونلله  ن للاه سللوله ییوللت -

 میخوای  خرر داره قی نی سر

 ارچله و   و چلوب  خریلد  واسله  کله   لولی  بله  ووجله  بلا  هل   ملا جوع مییه ه تاد میلیون  

 بایی وسای  کنار گذاشتی 

 یلللا بابلللا میلللدون  ب یلللد- قآره - قمیلیلللون چمللل   اوه - چمللل  میلیلللون کللل  داریللل   

 نیلده  کله  وحلی   بگیلری  یلر   نویخلواد  نله  -   بلدن  یلر   بمل   رو  ول این آیاجون

هللردا  حللاال  باشلله -      خوبلله کنللی  شللروع هلل  موللازه هوللون بللا  بگیللری  رو سللوله

 بلام  هلای  سلنگی   لله  کله  بلری    زیلاده  ویلت  هلردا  ولا  - بری  وا ملن  سلوله رو ببیلن      
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و بللا شللتاب ناگمللانی ایللی کلله بلله مووللور داد محبلل  بلله  یللرهن  چنلل     منتظرمونلله

 !هوین است_ زدم و بلند خندیدم  

 للامو روی ورمللگ گذاشللت  و بلله اطللراه  نگللاه کللردم  زمللین خللالی و سللاختوون هللای   

 که در حال ساخت بودن یه

 کللن  للار  هوین للا  آره- این اسللت - دیلوار مللری  ووللام چیللگی بللود کلله میدیللدم   

 امیرصللدرا خلوولله چقللدر-   شللدی   یللاده و بللردم خیللابون ی گوشلله بلله رو ماشللین  

 راه هنللوز این للا_   کللرد واییللد سللر بللا و انللداخت اطللرا  بلله نگللاهی مللن مثلل  هلل 

_اونلا  رو ببلین   دسلت بله سلاختوون هلای در حلال سلاخت اشلاره کلرد           با و قنیوهتاده

 این للا  للی  سللال چنللدقوللا چنللد سللال دیگلله حتللی یلله وجلل  این للا خللالی نویوونلله  

بلا  هل      سلازن  و سلاخت  حلال  در سلرمتی  چله  بلا  ببلین  حلاال  املا بلود    برهوم بیابون

بلله سللوت در آهنللی کلله وسلل  اون دیللوار طویلل  یللرار داشللت رهتللی  و امیرصللدرا بللا 

گرهتلله بللود در و بللاز کللرد و وارد محوطلله ی سللوله شللدی   کلیللدی کلله از بنگللاه  

 ورودی سوله کله  بییلتر  شلبیه  حیلاط  کوچیلک  بلود   لر  از ضلای ام  و ی  له  هلای  بلم  

اسللت اده ی آهللن و شییلله و صللندلی بللود  چنللد جللایی از کلل  آسلل الت حیللاط ووسلل  

خللاری کلله از زیللر آسلل الت در اومللده بللود کنللده شللده بللود و خللار هللای سللبگ گوشلله 

 گوشه ی حیاط خود نوایی میبرد .

به سوت در اصلی سوله رهلت و بلا کلیلد بلازش کلرد  صلدای ناهن لاری بلا بلاز شلدن           

 در ووی گوش   یمید و

نلور  خورشلید  از بلین  یسلوت   ب د سوله ی بلگر  و نیوله واریلک جللوی یابل  دیلدنق      

 خللراب شللده ایللی از سللق  حلبللی کلله بللا  یلل  شییلله  وشللونده شللده بللود بلله داخلل  
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میومد و ریلص  گلرد  و خلا   ولوی  هلوا  رو یابل   دیلدن  میبلرد   سلوله  بلگر   و خلالی  

 چقللدر -   بخیملله محوطلله وللوی صللدا برمیداشللتی  کلله یللدمی بللود و باملل  مییللد هللر

و نگلاه  حسلرم  بلارش     نیسلت  ملا  سلم   کله  حیل    این وریله  خالیله  چون- قورسناکه

 رو بلله دور وللا دور سللوله کیللوند  مللین خللودش بلله دور وللا دور سللوله ی بللگر  نگللاه 

 متللر سللیق متللر هللگار هللیبس  یللتی انبللار و حیللاط بللا - ره متلل چنللد این للا -   کللردم

 . سوله این باییی    یت انبار متر سیصد  حیاط

به خرده شبیه هلای زیلر ک یل  نگلاه کلردم و از ولرس کولی بییلتر بمل  نگدیلک           

 شدم که با حسرم به جای

 مییللد م رکلله میگللرهتی  رو این للا و داشللتی   للول اگللر - جللای سللوله نگللاه میبللرد   

و بللا دسللت یسللوتی رو نیللون و       چوبوللون انبللار مییللد انبللاری اون کللن حسللاب 

 ادامه داد  

 هل   اون لا _اون ا یله اولا  میلگدی  و طبقله بنلدی میبلردی  واسله طایله هلای  ارچله            

 یه اوا  میگدی  واسه اوا 

 کلردن  کلردن  وصل   و بلرش  واسله  میبلردی   بنلدی  بخل   هل   سلالن  ایلن  کل  رن   

 از لبخنللد بللا گوشلله هلل  یلله دهتللر میللگدی  واسلله مللدیریت   اون  طراحللی و هللا بللرش

 بیللین  مللن-   کللردم نگللاه  بللود سللرش وللوی هوییلله کلله نللابی هللای ایللده وصللور

 ونمللا و وللک مونللده هویللن - کللرد   نگللاه  هلل  وللوی اخوللای بللا ریاسللت  دهتللر وللوی

 چی  من  س  مه - قمرد وا ده وس  بیای

اخوللاش بللاز شللد و ازم چیلل  گرهللت و بلله باریبلله ی نللوری کلله از سللق  مخروبلله    

 وارد میید نگاه کرد و گ ت  
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 خللودم  للی  کارگللاه وللوی شللوا ویتللا بللایی امللا_هللر ویللت خللودم بللودم میارمللت    

 ازق خندیللد چللرا -   میگنللی طللر  و میبنللی اسللت اده دادماسللت  از هوون للا و میوللونی

 باشله  دلبرونله  میتونله  هل   هلا  ملرد  خندیلدن  بلود  کلرده  رابلت  بم  که هایی خنده اون

کللاش می مویللد حرهللای بللی  قخللانوم آبنبللام امللانتی مللن دسللت جناب للالی آخلله_  

 منظللورش چلله بلله سللر یللل  منظللور دار مللن میللاورد  چنللد یللدم دیگلله وللوی کارگللاه

 یلللب  _نبللام  نظللرم چیلله کارگللاه رو ب روشلل     گ للت ایللی ده لله یللک و چرخیللد

 از  للر هلل  اون بللرای کارگللاه اون میدونسللت  و بللودم کارگللاه اون ماشلل  مللن  لرزیللد

بللرای لللو دادن میلل  شللدیدش  قآره- بخللری   رو این للا اینبلله واسلله-   سللت خللاطره

 واسه خریلدن  ایلن  سلوله  هولین  کلاهی  بلود  کله  بل ا نارضلایتی یلبلی  ییلنماد هروشل     

اونقللدر    ببنللی  میتللونی  یچیبللار ببیللن  وایسللا  کللن صللبر روز چنللدق نلله -   بللده رو

 للر  رویللای خللودش بللود کلله هیمللی از حرهللام نیللنید  ب للد چنللد دییقلله از کارگللاه 

 سللر شللد باملل  شللمر وللوی دور دور  ییللنمادهللای  للروب بللود   بیللرون رهتللی   دم دم

 از با  هاو  در بیاری  .

یلله بللا  بللگر  و طراحللی شللده  للر از درخللت کلله ازش بللرای مبللان موللومی اسللت اده 

 میید  ووی آالچی  هلگی

 میللگ روی رو کللیب  و کاکللا و شللیر  نیسللتی  شلل رنن هللای میللگ روی بلله روخللالی  

 . گذاشت 

 زرد بللر  چنللدوا بلله وق خوشللگله خاصللی جللور یلله هصللل  هللر  این للام ماشلل  مللن -

 با  نگاه کردم و ادامه ووی
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امیرصللدرا دسللت دراز کللرد شللیر کاکللا و رو  قزمسللتون  و  للاییگ مخصوصللا_ دادم  

 کللردن بللاز میللوول برداشللت و نللی رو وللوی  اکللت شللیر کاکللا و زد و بلله دسللت  داد و

با لبخنلد  بمل   نگلاه  کلردم   وای لا  نویدونسلت  ایلن  حرکلاو   چله  دملاری     شد کیک

بله   سلر  بمله   _خالله   یله  هلال  میخلری   میلاره   از دل یه دختر ۲۲سلاله ی ماشل  در  

ایی که با ج بله  ی هلال  ولوی  دسلت   کنلارمون  ایسلتاده  بلود  نگلاه  کلردم   یبل   اینبله  

 سلر  بمله  ج بله  رو بله   _آره مولو  یله  دونله  بلده ق امیرصلدرا  جلواب  داد   حرهی بلگن  

سللوت  گرهللت کلله بللا اشللاره گ للت ج بلله رو بلله سللوت مللن بیللاره  بللا لبخنللد از بللین 

امیرصللدرا  للول رو داد و آبویللوه و    کیللیدم بیللرون رو یبللی رنگللی هللای کا للذ

 سللوت کللیب  رو هلل  بلله زور و اصللرار بلله  سللر بملله داد  بلله رهللتن  سللر بملله بلله

 هلال    بخلون  رو هلال   میخلرم  دوبلاره - چلی   خلودم  ملن -   کلردم  نگلاه  دیگه آالچی 

 . نیست  بلد منق بخون وو - دست  دادم   به و کییدم بیرون  اکت از رو

 وللا بللود کللرده سللبوم شللمر ووللومکا للذ رو گرهللت و آروم شللروع کللرد بلله خونللدن  

 من سم  وواما بو  صدام

 آب شلل  ظلوللت آن وانللدر*  دادنللد ن للاو   صلله از سللحر ویللت دوش- باشلله  

 لللی صلل او  و جللام از بللاده*  کردنللد ذاولل   روللو ی ش یلل ه از بیخللود دادنللد حیللاو 

 وللازه ایللن کلله یللدر شلل  آن*  شللبی هرخنللده چلله و بللود سللحری مبللار  چلله دادنللد

 از خبللر آن للا در کلله*  جوللال وصلل  و آینلله و مللن روی ایللن از ب للد دنللددا بللراو 

ملن  اگلر  کلامروا  گیلت   و خوشلدل  چله  م ل   * مسلتح   بلودم   دادنلد  ذاول   ی جلوه

ی ایللن  دولللت داد * کلله بللدان   ملل ده مللن بلله روز آن هللاو  اینمللا بلله زکللاو  دادنللد

 مبل     میریلگد   سلخن  کلگ  شلبر  و شلمد  هوله  ایلن  - جور و ج ا صلبر و ربلاو  دادنلد   

_اجللر صبریسللت کللگ آن شللاخه    داد اداملله و شللد بللاز لبخنللد بلله آروم لبللاش و کللرد



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

419 

 

 سللحرخیگان ان للاس و حللاه  هوللت- نبللود  کلل  بللراش شللدن  دیوونلله نبللاو  دادنللد

 . ایام ن او  دادند    بند ز که*  بود

کا للذ رو آروم روی میللگ گذاشللت و  اشللد  احسللاس میبللردم میخللواد هرجللور   شللده 

 حتی برای لحظه ایی هرار

      نلله- نویخللوای  چیللگی وللو  بخللرم چیللگی یلله خللودم واسلله میللرم- ک للا - کنلله  

 شللده دیوونلله هولله ایللن کللی مللنباشلله گ للت و از آالچیلل  دور شللد  نگللاه  کللردم  

 بودم  گوشی رو از کی  

 بلله ه نگللابیللرون کیللیدم و سللریع اسلل  سللرمدی رو  یللدا کللردم و ووللاس گللرهت      

 راه از امیرصدرا وا بود مسیر

- بللله - نرسلله  مللن ماشللق  بللودم و بللرای  للول خریللد اون سللوله دیللوونگی کللردم   

 وواسللتون منتظللر  مللددیان خللانوم سللمم -   هسللت  مللددیان سللرمدی آیللای سللمم

 کلن   کلار  نگلارین  بلرای  حاضلرم  کلردم  رو هبلرام  ملن دیلر شلد     کله  ببخیید-   بودم

 ییوللت بللا اگللر هلل  رو خللواب سللرویس طللر  اون     اینبلله و- قمللالی  هلل خیلللی-

 بیللاین میتللونین کللیق ایللن  از بمتللر چللی-   خندیللد   می روشلل  بمتللون بخللرین خللوبی

بلله امیرصللدرا نگللاه کللردم کلله از دکلله هاصللله گرهللت  اسللتخدام  داد یللرار ربللت بلرای 

 ربللت بللرای شللرکت میللام صللب  هللرداق هللردا- یللدم بلله یللدم داشللت نگدیللک مییللد   

 کررزمستان _ 96      داد یرار

با م له کلی   رو روی دوشل  میلذارم و بله سلوت در میلرم کله  یلام جللوی در ظلاهر           

 مییه  هین بلندی میبی 
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- ببخیللید قورسللیدی  آ  - و دسللتوو روی یلللب  میللذارم و چنللد یللدم مقلل  میللرم    

 آره - میرهتللی  جللایی-   مینللدازه دسللت  وللوی ی  وشلله و  للا وللا سللر بلله نگللاهی ق آره

 طللر  مللورد در بللود یللرار نویوللونی  مگلله - قآره  مللن خونلله - قدیگلله خونلله بللرم

    بلود  رهتله  یلادم  کل   بله ق وای-   میبنلدم  رو چیلوام  اخل   بلا    کنلی   صلحبت  گردنبند

نگاه میبوک  بامل  مییله کولی دسلت و  لام رو جولع کلن   آروم بله سلوت  میلاد             

 که چند یدم مق  میرم  

کللامم وارد اوللا  مییلله و در رو  یللت سللرش میبنللده و بلله در بسللته ی اوللا  وبیلله     

 میده  سرم رو  ایین میندازم

باهللام  ویتللی نبللام- هللوم - نبللام - امللا نگللاه میللبو  اون هومنللان اداملله داره     

 سلل ی کله  حلالی  در و میلارم  بلاال  سلر  سلختی  بله  حلر  میلگن  سلرم رو  لایین ننلدازق     

- قهیمللی- شللده  چللی-   میبللن  نگللاه  کللن  ح لل  رو خللودم خونسللردی میبللن 

 نبللام- قبابللا نلله  قمللن کللی  -   هسللت چیگیللت یلله وللو حللاال وللا صللب  دیللروز از نبللام

 یابلل  آلوللا مللین مللن بللرای وللونللیس   ل لل  یلله هقلل  بابللا دختللر مللیگ  بمللت اینبللهق

- دادی  مللن بلله یللولی چلله طمیللت جریللان ب للد -  یللام  میگللی چللی-   ایللی  ییللبینی

 نویخللوام -      آخلله خلل - قنبنللی  نمللون مللن از رو هیمللی دیگلله اینبلله - چللی 

 انگللار   رییللونی شللدی بیللدار خللواب از کلله صللب  دیللروز از وللوق نبللام بگللی درو 

 . ..  یا هیمی- شده  چیق میبنی رهرا داری

صللدای زنلل  گوشللی  باملل  مییلله بللا وللرس میللوول گیللتن کللی   بیلل    یللام آروم 

 به سوت  میاد اما با کوال و   
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از کنللارم میگللذره و بلله سللوت میللگ کللارم میللره و ویتللی دسللت دراز میبنلله و گوشللی   

 رو از روی میگ برمیداره

 نگللاه وللازه متوجلله مییلل  کلله اونقللدر م للله کللردم گوشللیوو روی میللگ جللا گذاشللت ق   

 و میبنلله بلنلد  سلر  اخل   بلا  رانیله  چنلد  ب لد  و مییله  هخیلر  گوشلی  ی صل حه  روی  یلام 

 بلله گوشللی صلل حه میگنلله  زنلل  بمللت چللی واسلله مردیبلله ایللن -   میبنلله نگللاه 

 صللدای      چیللگه-   باشلله دور بلله حدسلل  از نللیس چیللگی سللامان اسلل  میگیللره سللوت 

_نبللام درو  بگللی بلله جللون آلوللا یلله  مییلله سللرجام وبللون بخللورم    باملل  دادش

لبللام میلللرزه و  جللوری میللگن  وللوی گوشللت کلله یلله مللاه نتللونی از خونلله بیللرون بیللایق

سللر  للایین مینللدازم  بلله بللد اخمیللی  یللام مللادم نللدارم و ایللن رهتللارش بللرام حسللابی 

روز  یللام داد کلله میخللواد  دیلل - قخلل - ق سللامان-      نبللام بللگن حللر  - سللنگینه  

 دنبلال  میلاد  داره  نلداره  کلاری  ایلران  اون - داره  رب لی  چله  ولو  بله  ایلن - بیاد ایلرانق 

  یللام-  رییللونی  این لور  روزه دو ایللن واسله  وللوق کللرده  لل  -   گردونلله بلرم  وللا ملن 

 !من دنبال میاد اون

شللمر هرولله  اصللم واسلله  مگلله  کنلله  ل للی هللیچ نویتونلله اون  شللدین جللدا شللوا یللام  

 چی میخواد بیاد دنبالت 

 بله  بیلی   جلدا  اگلر  کله  بلودم  داده یلول  بمل   ملن      آخله -    با بو  نگاه  میبلن 

 - مت  ل   نگلاه   میبنله  و بله  سلوت   میلاد      میبلن   هبلر  باشلی   هل   بلا  دوباره اینبه

ا بیلل  اینللو جللد ازش اینبلله واسللهق نویللدون - چللرا چنللین یللول احوقانلله ایللی دادی ق

 -      شللد م بللورق نلله - بللده  طمیلت  شللد راضللی سللاده یلول  هوللین بللا اونلل - گ لت    

 و میبللن  شللبایت ازش نللده طمیلل  اگللر گ للت بملل  وکللیل  - چللی  م بللور م بللور 

 شراکت  بخاطر اون   مییه درست دردسر براش
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با یه کوخانی و خلراب نیلدن وجله اش راضلی شلد طمیل  بلده و ازم یلول گرهلت کله           

 ب د از جداییوون به اینبه

 شلبایت  ولو   میگلی  چلی ق ببیلن   وایسلا   وایسلا -   هبلر کلن     میتونی  بلاز بلا هل  باشلی    

اشلبی  کله  لبله  ی مل ه  هلام  میلوگیلد  رو بلا  دسلت   لا   میبلن    چی  واسه وکی  چی 

 - ام نبلل کللی ی نللی ب للدا - قمللیگ  بمللت ب للداق نلله االن- بللا صللدای لللرزون  مینللال   

 بیللاد اگللر سللامان  هسللت بللد کللاهی انللدازه بلله حللال   نلله االن ولللی  میللدم یللول     زود

 . ندارم شکشرکت   میاد میبنه که کاری اولین

بله لبلای للرزون  نگلاه میبنله هاصلله ی بینولون رو  لر میبنله و سلرم رو ولوی بولل              

 میگیره و هق  صداش که

  یللام مگلله_هللر  ل للی کلله میخللواد ببنلله   بلله گوشلل  میرسلله کوللی آروملل  میبنلله   

 کنه  اذیت رو بابا دختر کسی بذاره که مرده

آروم میخنللدم و روی موهللام رو می  و*سلله  چقللدر محتللار ایللن نللوع محبللت بللودم   

 برای  کن  وبیه کسی به اینبه 

 چیگهللایی اون ی هولله از ناگمللانی اینبلله نللاز رورده و لللوس ی بملله دختللر یللهمللن  

 داشت  دست هوییه که

ببیل  سللخت وللر از مللر  بللود  امللا بللرای ملن ب للد امیرصللدرا   حللال  بللا مللر  هریللی 

 نداشت  ویتی امیرصدرا رو

ب لد  چنلد  دییقله  بلا  هل   بله  اولا         نبلود  ممل   دیگله  چیگهلای  داشلتن  دیگهنداشت   

 اونقللدر امیرصللدرا رهتللی  و میللوول کللار شللدی   ایللده هللای امیرصللدرا و نظللرام  یللام

بللا  و جاللل  بللود کلله بلله کلل  سللامان رو بللرای چنللد سللامت هرامللوش کللن       جللذاب
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اومللدن شللام طللر  هللارو کنللار گذاشللتی  و میللوول خللوردن  للذا شللدی  کلله صللدای 

 کلله چیللگی اون مللورد در امیرصللدرا راسللتی-     کنللی   یللام باملل  مییلله نگللاه 

ینللا بلله ا وللا کنللی  صللبر نیسللت الزم نظللرم بلله ولللی  آره- کللردی  هبللر گ للت  بمللت

 بلا - قنله  یلا  خوبله  ببینلی    کنلی  امتحلان  یله  آزماییلی  میخلوام ق بابلا  نله  - نتی ه برسلن  

 هندونه  وا چند دست یه

 کللار دارن سللاختوون هوللین وللوی هقلل  طللرا  وللا  ن للاه مللن  بللرادر دسللت یلله چللرا -

 دهتر های طرا  حاال  میبنن

 بلا  _نظلر  ولو  چیله  نبلام   و رو بله  ملن  ادامله  میلده    اون ش به رو ه  حسلاب نبلردم    

 - دسللتوال دور دهللن  رو  للا  میبللن  و سللوالی نگللاه  میبللن  کلله اداملله میللده  

 شلیرآالم  - قخل  -   مییله  ولر  گسلترده  و ولر  سلنگین  داره دونله  بله  دونله  هلا  وحری 

درصللدش وارداویلله داره روز بلله روز گللرون وللر  ۷۰ کلله بمداشللتی سللرویس وسللای  و

 رو کارخونلله چنللدواق وحقیلل  بللرای هرسللتادم رو ن للری چنللد مللنمییلله   و کویللاب وللر

 مللیگ نداشللتن خریللدار دارن و  یلل  مییللن   بخللاطر کلله کللردم  یللدا ورشبسللتگی هبلل

 دیگلله ویللت چنللدوا نوونلله آزماییللی بللگنی  ببینللی  اوضللاع چ للوره  چللون وللا چنللد

ذاری کنلله گلل سللرمایه داخلل  وولیللد روی م بللوره بللازار و نوییلله وارد خللارجی جللنس

  للول امللاق داره - ه نللدار خبللر چیللگا ایللن از خللودش کارخونلله اون صللاح  خلل  -  

 دیگلله هللای طللر  از شللده کخللی دم از هلل  کارهللاش و نللداره کللار انللداختن راه واسلله

 هبللر- مللیگ  یلله طللر  آزماییللی بللگنی  ببینللی  بللازخورد بللازار چ للوره   مللن  سللت

 دو داریلن  حل   - نلی  ب لد بلری  سلرا  ب لدی       ک وولوم  کلار  ملیگ   ملن    اما نیس بدی

 و آورد بیللرون  وشلله یلله کللی   وللوی از و شللد خلل       نللینک صللبر امللاق باشللین دل

 . گذاشت امیرصدرا و من جلوی رو کا ذ وا چند
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 بلله واردام و داخلل  وولیلدام  میللری  جلللوور کله  هرچللیق بنللدازین آملار  بلله نگللاه یله  -

 سال وا  مییه ک  ه  موازام

دیگلله اگللر هوین للور  للی  بللره نلله یللدرم واردام داریلل  نلله وللوان وولیللد         قاالن 

 اسللت اده میتللونی  راحللت داریلل  نواینللده کاشللی صللن  وللوی کلله مللابمتللرین موی یتلله  

_اینللو  امیرصللدرا نگللاهی بلله کا للذ انللداخت و ب للد چنللد دییقلله جللواب داد     کنللی 

 وورکللگ بییللتردر کللار نیسللت آ   آنمنللانی بودجللهمیسللخرم بلله خللودم قهقلل   یللام  

   زیللورآالم ایللن بللرای هلل  بللایی ق صللادراوه شللانس گللرهتن و بمللاره نواییللگاه روی

 هللا ایللده آرشللیو وللوی میللدارم اش نگلله داشللت الزم زیللاد بودجلله اگللر  نبللاش نگللران-

 !خوبه-   بمتر موی یت وا

رآالم رو هلل  زیللو طراحللی  دنبللال  میللری  ممللرورز خللانوم و مللن هللردا از  للس -

 !شوا دووایی ان ام بدین بمتره

نگللاه  بلله سللوت امیرصلل درا برگیللت  مبللث  طللوالنی شللد و بللاالخره کوللی مصللبی   

 و آروم باشه گ ت   دور لب  رو دست کیید

 بلود  سلردش  نگلاه  هقل   هوییله  مثل   ملن  سلم   وگرنله میدون  مرامام  یام رو کلرد   

 به هوه دوباره شام از ب د 

بللا اووللام کللار نظللر بلله ایللن رسللید کلله ورکیلل  طللر  مللن و  کللار خودمللون برگیللتی   

 . میاد در آب از کار برای ایده ی امیرصدرا گگینه ی خا  و چی  نواز وری

بخللاطر کوبللود زمللان م بللور شللدی  بوللونی  و طللر  رو ورکیلل  کنللی   سللامت دوازده 

 و ربع کارمون وووم مییه
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و گردن دردناک  رو بلا دسلت ماسلاژ میلدم و بله طلر  نگلاه میبلن  کله انصلاها خیللی            

 هوییلله مت اوولله امللا نگدیللک هلل  بلله هللاوون ایللده اینبلله - بمتللر از یبلل  دیللده مییلله  

 . مییین وبوی  ه  با هوییه دووا شوا اصمق یدروونه ی نق ه

امیرصللدرا بللدون حرهللی طللر  رو از دسللت  یللام میبیلله و بلله سللوت گاوصللندو       

 میره و من میوول بازی با

 یللام کلله انگللار وللازه متوجلله جوللله اش مییلله بللا اخلل  چیللواش رو  انگیللتام مییلل   

      میبلرد  ملن  نثلار  بایلد  کله  ل نتلی    میبنله  میبنده و ل نتلی  آروملی  زیلر  لل   زمگمله 

نه قباید نثار وقلدیری  میبلرد  کله  م بلورم  کلرد  جلدایی  رو انتخلاب  کلن   ولا  امیرصلدرا  

طلر   رو کله  ولوی  گلاو  صلندو   میلذاره  بله  سلوت  میلگ  میلاد  و  به آرزوهاش برسه     

 کله  هنلوز  مله - _دیلر  ویتله   اشلین  بلری  ق حین جولع  کلردن  وسلای   روی میلگ  میگله   

 - نگللاه جللدی و هوللراه بللا اخلل  امیرصللدرا بلله سللوت  برمیگللرده        نیللد ووللوم

 یللادم وللونلله ونمللان قمللن حواسلل   للرم بللود   خو آلوللا و شللیداسللامت دوازده رب لله  

 از رو کللت    شلللو ه سللرمون میدونلله شللیدا  نللداره اشللبال - داری  بملله و زن نبللود

_از ایللن بلله ب للد حلل     میللده دسللتور  یللام بلله رو اخلل  بللا و برمیللداره صللندلی  یللتی

 یلام  هل   از روی صلندلی   لا  مییله  و کل   و  نداری وا ایلن  ویلت  شل   سلرکار  باشلی ق

_بیخیللال    میبنلله یوسللی بلله بللدن  میللده و هوون للور کلله خویللازه میبیلله نگللاهوون 

صللدرا قوللازه از هللردا بایللد بللرم دنبللال ایللن و میللگام سللرویس بمداشللتی قهلل  

 بللا  یللام قایللی خونلله شلل  هیللت از یبلل  وللا میبنللی هرکللاری- قسللن  هلل شللیرآالم  

بللا هلل  از  _ای کللاش یبللی این للوری هللوای منللو داشللتق   برمیللداره رو کللی   خنللده

 کلله بللودم اونللی از وللر خسللتهشللرکت بیللرون اومللدی  و  یللام منللو وللا خونلله رسللوند  
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روزهللای ه تله   لر  میللوله میگذشلت  و خوشلحال  بللودم  کلن     هبلر  چیللگی بله  امبخلو 

 از اینبه وواس های سامان ه  بی جواب می موند  

چنللد روزی کلله گذشللته بللود باملل  شللد بلله ایللن امیللد کلله حتوللا درو  گ تلله کوتللر     

 نگران باش  و بتون  با ذهنی آزاد

از سلرویس  بمداشلتی  بیلرون  اوملدم  و هولین  کله  بله  سلوت   ور بله کلارام ادامله بلدم      

 برخللورد هل   بلا  محبل   کله  اوملد  اولا   راه اهتلادم  کله   یلام  هراسلون  از اولای   بیلرون 

م رو مالیللدم و ا شللونه کوللی نیللد  کلله چیگیللتق مگیللگم ببخیللیدق ببخیللید -   کللردی 

 بللگرگ   للدر -  یللام  اهتللاده او للاییق نیللد چیللگی  نلله- بلله چمللره اش نگللاه کللردم   

 بللود مللری  کلله بللود سللال چنللد بیمللاره-   کنلله رحوللت  خللداق آخللی -   ردهکلل هللوم

بله  سلوت  امیرصلدرا  کله  از اولای    اهتلاده   او لایی _ قباشله  آخلرم   ل  - قشلد  راحت 

 داداش وسلللیت  ملله- قکللرده هللوم  للدربگرگ  - بیللرون اومللده بللود نگللاه کللردم  

 کلله مامللانووق بللری  بایللد  تنیسلل خللودم دسللت - بللری  میخللوایق بمیللت جاشللون 

  بیمللاره مییللبونه   شللیدای سللر رو هللا کللوزه کاسلله ایللن ووللوم نللری  اگللر  مییناسللی

رواز بله اهللواز   ل  اوللین   نلیس  اون میلب  -   میبلن   رد مرخصلی  بلرام  ملن -ولو  بلرو   

 هل   ولوی  امیرصلدرا  اخولای       املا  بگیلرم  رو هولون  شلدم  م بلور واسه هلردا صلبحه    

 کلله هلل  رو آلوللا هللای ریلله اوضللاع  دا ونلله اهللواز هللوای - چیلله  میللب -   میللره

 کلله ماهلله چنللد هقلل نویگللذره   زیللاد بللود کللرده م ونللت کلله ده لله اون از  میللدونی

  یام کمهه دستی ووی موهاش میبیه   چیبار کنی  میخوای  س-   شده بمتر

 نللری  نللداره امبللان اصللم   بللری بایللد کلله رو رهللتنق وسلل  ایللن مونللدم_نویللدون   

 هوای آلودگیق ام آلوا نگران 
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 هلردا  -   شل   بحثیلون  وارد میبلن   سل ی  اهواز هل  واسله سلن و شلرای  آلولا سلوه        

 کلله ببللری  رو آلوللا بایللد یللاو برگیللت گللرهت    رهللت بلللی  دووللا آره- داری   للرواز

 بولون   نویتلون    ریختله  کلارام  - ملونین   ملی  چقلدر  -   بوونله  شلیدا  بایلد  یلا   دیونگیه

 شللل   میلللری  صلللب   باشلللی  ولللدهین مراسللل  بلللرای بایلللد ماملللان  بخلللاطر هقللل  

نگلله دارم  رو آلوللا میتللون  مللن اس روزه یلله اگللر خلل -   ام آلوللا نگللرانق برمیگللردی 

 داری  اش نگه وو -  

 رهتلله خللودش و مللن  للی  گذاشللته شلل  وللا صللب  از رو آلوللا شللیدا بللاری چنللدق آره -

 ! رسیده داشته که کارایی به

      آخله -   نویگیلره  رو شلیدا  ی بمونله  منله   لی   ویتلی آلوا خیللی باهلام اخلت شلده      

و م والنله گوشللی رو از جیلب  بیللرون    قبگلل  شلیدا  بله  کللن صلبر  - قکلله نلداره  آخله -

 اضلی ر کله  میلگن   میبیه و به شلیدا زنل  میگنله و  ییلنماد منلو بمل  میگله  حلدس        

 الللو -   میللده مللن بلله رو گوشللی“ کللن صللحبت خللودش بللا ” گ للتن بللا  یللام کلله نیللده

 !مونونق نبام سمم - شیدا  خوبی 

آلوللا رو میذاشللتی  کلله روزایللی ووللوم مثلل  میگیللری  سللخت بیخللودی چللرا  شللیدا -

  ی  بذار ی  من و میرهتی  

 . نبام داشت هر  اونا -   مرایبی من  

 شلل  وللا صللب  از آلوللا یادولله  آراییللگاه رهتللی کلله روز اون جللان  شللیدا هریللی چلله -

 نه  کرد لن نه  بود من  ی 
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 شلل بمونلله ی چیللگی رو گرهللت  ایللن  مثلل  هوونلله دیگلله شللوا صللب  میللرین           

 مللن و میبنلله هبللر حرهللام بلله داره کلله داره ایللن از نیللون سللبوو  دین  برمیگللر

 : میدم ادامه

 نللیس مناسلل  اصللم آلوللا شللرای  واسلله اون للا هللوایق شللیدا اشنبلل چیللگی نگللران -

 جون  مین باشه راحت خیالت 

 . .. نبام آخه- مرایبی   

زشللون هاصللله ا کوللیبلله  یللام نگللاه میبللن  کلله میللوول صللحبت بللا امیرصدراسللت     

 میگیرم و با صدای آرومتری

 دوبللاره نللری اگللرم  حوایتلله آلوللا بللردن کلله میللدونی خللودم_شللیدا   اداملله میللدم  

دمواهللای مللادر  یللام سللر کنللی قهوینللو  و زبللون زخلل  و حللر  بللا مللدم یلله یللراره

 گذاشللتی رو آلوللا و کللاری دنبللال بللری یللراره بللازم کللن هبللر -      نلله- میخللوای 

 آخه  بگ  چی- من وا مرایب  باش   نگران چیگی نباش    ی 

 رو بملله و کیلل  رهللتن یبلل  صللب   نکلل آمللاده رو آلوللا کیلل  اون بللرو  چیلل  بگللو -

 خیال با خودو   من  ی  بیار

 رو خالله  سلر   سلی   ملدم  هوله  ایلن  مثل   بیلا  هل   شل  راحت کنلار شلوهرم بلاش     

 - نوییللی  اذیللت م وئنللی  -   بگللو باشللهقهقللق هللیس -      نبللام آخلله-   بگیللر  لس 

 مییل   سلرگرم  آلولا  بلا  خونله  ملون   ملی  میگیلرم  مرخصلی  رو هلردا  اذیتلی   چله  بابا نه

 نگللرانق بللرم یربونللت-   وسلل  ایللن بللودم کللرده گیللر بخللدا  خللواهری مرسللی-  

 مللن بللا   یللام بلله میللدم رو گوشللی-   مگیللگم باشلله-   منتظللرو  صللب   نبللاش چیللگی

 . مگیگم نه- کاری نداری 
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گوشی رو به  یام میلدم و منتظلر ملی ملون  ولا حرهلاش وولوم بیله و ویتلی وولاس           رو 

 ی ع میبنه و به من نگاه

 میلدونی   کله  ولو ق نلگن  بیخلود  حلر  - ق بلرام  شلد  دردسلر   نبلام  شلرمندو  _ میبنه  

یگنلله و بلله م آمیللگی ویللبر لبخنللد روم بلله دردسللری  چلله  جونولله از ویبلله یلله آلوللا

 رد مرخصللی رو هللردا هلل  نبللام واسلله مییلله داداش_ سللوت امیرصللدرا میمرخلله   

نگلاه  امیرصلدر ا بلرای  چنلد  لحظله  روم خیلره  میوونله   میبیلن   کله  ب لد  از ملدم   کنی 

اونقللدر دلخللور و آزرده سللت کلله یلللب  از نگللاه  درد  هللا نگللاه  سللرد نیسللت امللا

 نبللاش چیللگی نگللران وللو_آره   میگیللره و سللر  للایین مینللدازم و صللداش رو مییللنوم  

 خللانوم خللودم شللد ووللوم کلله کللارمونق جوللع خیالللت -      شللوا امللا- قخونلله بللرو 

 میبللن  حللس و میبنلله نگللاهوون یللدردان  یللام   شللون خونلله میرسللون  رو مللددیان

 ”خیلی مگیگین “از شرکت بیرون میره     گ تن با و مییه  وگین چیواش

با رهتن  یلام مثل  چنلد شل  گذشلته ملن ملی ملون  و یله شلرکت خلالی و امیرصلدرا             

 که بدون ووجه بم  به اوای 

میللره  سلل ی میبللن  آروم باشلل  امللا هبللر اینبلله ب للد از کللار یللراره وللا خونلله هوللراه  

مثل   چنلد  شل   یبل   اونقلدر  درگیلر  کلار  شلده  بلودی   کله  هلر   بیاد یلب  رو میلرزوند  

کلله میخواسللت ببینلله بلله خونلله  دو حضللور هلل  رو هرامللوش کللردی  و بللا ووللاس  یللام

 . کردی  رهتن یصد و اومدی  خودمون بهرسیدم یا نه  

بللار آخللری کلله کنللارش وللوی ماشللین نیسللت  شلل  یلللدا بللود قحتللی بللا یللادآوری      

 حرهاش ه  یلب  هیرده مییه و از
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شییلله بلله خیللابون نگللاه میبللن   خواننللده هللا بلله نوبللت سلل ی دارن جللو سللاکت و      

 یللت  امللا انگللار کللاری از دسللت موسللیقی برنویللاد   سللنگین بینوللون رو مللو  کللنن

وراهیللک ماشللین هللایی کلله جللاده رو زیللر بللارون بنللد آوردن آهنلل  ووللوم مییلله 

  نگاه  رو از حرکت

بر   لاکن میگیلرم و سلرم رو بله شییله ی خلیس از بلارون و بخلار زده وبیله میلدم           

 و به بیرون نگاه میبن   

 خواننده ی ب دی به بیرح  ورین شب  موبن جو رو سنگین ور میبنه  

 *ابر میبارد و من مییوم از یار جدا چون کن  دل به چنین روز ز دلدار جدا     

 . .. جدا یار  جدا ابرابر و باران و من و یار ستاده به وداع من جدا گریه کنان  

وووم ومشل  رو میبلن  املا اشلک ولوی چیلوام بلی اراده حلقله میگنله قصلدای نل  نل              

 بارون روی شییه و

 هوبللاری دهخواننلل بللاحرکللت بللر   للاکن هلل  بللرای شبسللتن سللبوم ماشللین       

 . میبنن

*ای مللرا در سللر هللر مللوی بلله زل للت  چلله کنللی بنللد ز بنللدم هولله یببللار جللدا        

 بندیست

س ی میبن  بدون اینبله متوجله بیله دسلت بلاال بیلارم و اشلب  کله میللی بله مونلدن            

 ووی کاسه ی چیو  نداره

 . رو  ا  کن 
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بللا بیللت ب للدی امیرصللدرا از  للالتوش بسللته ی سللیگار در میللاره و ب للد اینبلله یبللی رو 

 گوشه ی لب  میذاره

  اکللت رو روی داشللتبرد  للرم میبنلله و بللا هنللد  سللیگارش رو روشللن میبنلله          

 *دیده از بمر وو خونبار شد ای مردم چی      

دیللده از بمللر وللو خونبللار شللد ای مللردم چیلل  مردمللی کللن میللو از دیللده ی خونبللار  

 جدا     

بللوی سللیگار رو کلله وللوی اوایللک آهنللی ماشللین میخیملله بوضلل  رو شللدید وللر میبنلله  

  مرد محب  من کی سیگاری

 شده 

 و خواننده نوک میخاشه روی زخ  کمنه ی سر باز کرده  

 *ابر میبارد و من مییوم از یار جدا چون کن  دل به چنین روز ز دلدار جدا

 . .. جدا یار  جدا ابرابر و باران و من و یار ستاده به وداع من جدا گریه کنان  

حتللی میترسلل  بلله سللوت  برگللردم و نگللاه  کللن  و ووللوم ومشلل  رو میبللن  وللا       

تلله بیصلدا باشله و هلل  هقلی کلله ح ل  ی سلله     ره در اشلبمایی کله کنترلیللون از دسلت    

 . ی سینه ام رو اشوال کرده هوون ا بوونه

وراهیللک کوللی روون وللر مییلله و امیرصللدرا بلله محلل  رسللیدن بلله خیللابون هرمللی     

 مسیرش رو از بایی ماشین
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مسللیری کلله  هللا جللدا میبنلله و بللا خللارر شللدن از وراهیللک بلله سللرمت اضللاهه میبنلله  

برای هلرار  از وراهیلک  انتخلاب  کلرده  رو مییناسل   و هلر  دوملون  خلوب  میلدونی   کله  

 از مسیرمون

کلللی دور شللدی   میخللوام بلله خیللابون نگللاه نبللن  امللا میلل  شللدیدی کلله از دلتنگللی     

 سرچیوه میگیره بام  مییه به

خیللابونی کلله چنللد سللال  للی  شللاهد  گوشلله بلله گوشلله ی خیللابون چیلل  بمرخللون   

 بمتللرین خللاطراو  بللود  ووللوم کلل  کلل  هللای مللن بللرای سللر کوچلله  یللاده شللدن از

 کوچلله سللر کللهمووللور امیرصللدرا و وللرس دیللده شللدن  ل بللازی هللای امیرصللدرا  

 خونه وارد وا میووند منتظر

بیلل  و ب للد میرهلل ت و کلللی خللاطرام از دنیللایی کلله بایللد از دسللت میللدادم بخللاطر    

 کسی که برام از خودم مم  ور

هرچلی  بله  انتملای  خیلایون  و اون کوچله  نگدیلک  مییلدی   بوضل   محبل   ولر  بله   بود  

 دیواره ی حن ره ام چن 

مینللداخت  اگللر میتونسللت  چیلل  میگللرهت  از اون کوچلله و در بللگر  و سللل نتی        

 انتمای کوچه که رن  و روی

 اون از رهتلله اش باملل  شللده هللیچ نیللونی از اون ابمللت یللدی  ازش نوونللده باشلله      

 سللوت بلله دار نلل  چیللوای بللا ناخودآگللاه و میبیلله ویللر یلللب  مییللی  رد کلله کوچلله

میمرخللون   دسللتاش جللوری دور هرمللون ی لل  شللده کلله بنللد بنللد  سللر امیرصللدرا

لحظلله ایللی کلله بلله    زده زل خیللابون انگیللتاش بلله سلل یدی متوایلل  شللده بلله مسللیر
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سللوت چلل  میخیملله وللا از خیللابون رد بیللی  سللرم رو  للایین مینللدازم امللا صللداش      

 بام  مییه

دوبللاره سللرم رو بلله سللوت  برگللردون   بللدون اینبلله حتللی ذره ایللی ووییللر وللوی      

 حالت  بده با هوون نگاه مستقی 

 خللودش مییلله باملل  سللبوو  نلله   بگیللری چیلل  ازش نتونسللتی_ بلله حللر  میللاد  

من  یلبم نویتونسلت  قهلر روز میوملدم سلر هولین کوچله کله هقل  یله بلار            _   بده ادامه

    ملن _   بگل   چیلگی  ولا   بلگن   حلر   ولا  میبلن   بلاز  رو دهلن   ببینوت و بخرس  چلرا  

 میبللن  هبللر خیللابون ایللن بلله حتللی ویللت هللر چللونق بیللنوم رو صللدام نویخللوام -  

چیللو  جللای وصللویر رو بلله روم خللاطرام رو میبینلله و    صللدام از مییلله  للر گوشلل 

سللرم رو  للایین مینللدازم و  مللن مثلل  ایللن چنللد سللال هقلل  میخللوام ب مولل  چللرا ق     

 میوول بلازی  بلا  انگیلتام  مییل   و ی لره  هلای  اشلب   آزادانله  ولر  میریلگه  و اون ادامله 

 : میده

 کله  زنلی  بله _ ۵ ۴ساله که از ایلن خیلابون رد نیلدم     چلون نبایلد بله نلاموس کسلی          

 هوسر مرد دیگه ایی بود

 رو خللودش داره و مصللبیه کلله میگنلله داد اش شللده دور  صللدای هبللر میبللردم   

_نبایللد بلله وللو هبللر میبللردم کلله زنللدگی  رو بلله هلل  ریختللی و رهتللی    میبنلله کنتللرل

هوله  چیلگ  رو بلا  خلا   یبلی  کلردی  و  قوویی کله  یلرار  بلود  بولونی  و بلا  هل   بسلازی    

_منللو گذاشللتی  و بللا ضللربه ی محبولل  بلله هرمللون و هریللادش از جللا میخللرم   رهتللی  

ووی این شلمر  خلراب  شلده  ایلی  کله  خیلابون  بله  خیلابون   رو خلاطره  هلام   لر  کلرد  

 اش جولله  شلدن  وولوم  بلا    میبلردم  هبلر  ل نتلی  وو له  بله  نبایلد  دیگله  که حالی بود در
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_می مولی     میبیله  رهلوا  وقریبلا  و اشلتباهه  حدسل   کله  باشله  شلده  خلالی  میبلن   هبر

انگللار صللداش یصللد  للایین اومللدن نللداره و       نویخواسللت  مللن - اینللو نبللام   

 . مییه ورسنا  ورین یسوت ماجرا سرمت ماشینه که هر لحظه بییتر

_ولو نویخواسلتی ق لس چلرا گذاشلتی رهتللی  ولو کله میدونسلتی ملن ولوی اون مللاجرا           

 هیمباره بودم  من هق  سه

روز بازداشللت بللودم وللوی اون سلله روز چللی مللو  شللد کلله حتللی صللبر نبللردی مللن  

کله  آزاد شلدم  هقل   رهلت   خونله  کله  بله  سلر  و وضل    برسل    ببینوت قمنه احو  هوین

 از مییلله باملل  ماشللین سللرمت و بیللام بمللت خبللر بللدم کلله هولله چللی درسللت شللده  

_میللدونی چللی بلله سللر منلله خللوش خیللال    کللن  جوللع صللندلی وللوی رو خللودم وللرس

بخللاطرم دوبللاره  اومللد ویتللی کللارم مروسللیت رو دیللدم  کللارم مروسللی وللویی کلله

 للاش یصللد  بلله زنللدگی برگیللته بللودم  داشللت  زنللدگیوو رو بخللاطر وللو میسللاخت   

بلنللد شللدن از روی  للدال گللاز رو نللداره و مللن نگللران حللال اونلل   نگللران کسللی کلله 

کلی چنلد سلاله کله     ه دمل  چر یل داشلت  وبلدی   شلده  بلود  بله  یله  کینله    میقی که بمل  

 داشت سر باز میبرد و شاید م ونت  جون هردومون رو میگرهت  

_گ تللی نویخللوای بلله  للای یلله آس و  للاس سللابقه دار بسللوزی قمللن حتللی کللارم بلله     

 دادگاه و  رونده نرسیده بود که

 کله  اون لوری  ببینلی  نبلردی  صلبر  حتلی وو انل  سلابقه دار بلودن زدی و ولل  کلردی       

 وه چیگل دادم هیو بمت

 قنلله یللا هسللت  حلره    للای مونللدن ملرد  ببینللی نبللردی صللبررو درسلت میبللن  یللا نله    

بایللد حللر  بللگن  وگرنلله م لللوم نللیس چلله او للایی بیوهتلله  میخللوام امللا نویتللون  قدر 
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گ للتن نللدارم  مللن خللودم خللراب کللرده بللودم و حللاال  مقابلل  حرهللاش حرهللی بللرای

  تللک بللا اینبللار کلله وللوان سللاختن نداشللت   وللوان سللاختن نداشللت  در مقابلل  مللردی

 ملن   زیلاده  خیللی  سلرمتت  -   بسلازم   اول از بایلد  کله  هلایی  خرابله  جلون  بله  اهتاده

حللره  رو نوییللنوه قولللی مللن صللدای بللو  ماشللین هللای دیگلله رو  قمیترسلل  دارم

 سلرمت  بلا  موولور   یلت  کله  ام دختلری  میینوم  شلاید  هبلر  میبنله  ملن  هنلوز  هولون 

_از ویتلللی بلللا چیلللوای خلللودم ولللوی  ذو  جیللل  میلللگدم  هی لللان و  از گلللرهتن 

آرامیللی  شناسللنامه ام ممللر طللم  رو دیللدم یلله چیللگی مللین موریانلله داره ذره ذره

کلله بللا هرامللوش کردنللت بدسللت آورده بللودم رو میخللوره کلله وللو بللرای زنللدگی ایللی 

برسله  اون رو انتخلاب  کلردی   ایلن  بلود  میلقی  کله  میگ تلی  بملت   که وم  بله  این لا 

داره  بخاطر اینبله چنلد سلال ب لد دوبلاره      بیلای  و هوله  ی هبلرم  رو میلوول  خلودم  

بللاز هلل  هریللادش حللره  رو       خیلللی سللرمتتکنللی منللو  للس زدی  -آرومتللر  

 میبللردم هراموشللت داشللت  کلله مللنق ل نتللی  برگیللتی چللی ی واسلله_ نصلل ه میللذاره  

میلدون  آشلنایی  رو کله  میبیلن   بلرای چنلد رانیله بلاورم      اوملدی     دوبلاره  چلی  واسه

مگه سرمت  چقدر بلود  کله  ولوی  چنلد  دییقله  بله  بلام  کلرر  رسلیدی   قاصلم   نوییه     

 ناخودآگلاه  سلرمت   از ولرس  بلا  و میبلن   نگلاه       اصلم  ملا  این لا  چیبلار  میبنلی   

 . میگیرم رو بازوش

ورمللگ ناگمللانی  وسلل  خیللابون باملل  مییلله بخللاطر ی لل  شللدن ناگمللانی کوربنللد     

 ایونی روی ی سه ی سین  سرهه

 . کن  و صدای جی  ورمگش ووی مسیر سرباالیی خلوم خیابون بخیمه

خوشللحال  کلله بخللاطر بللارون و وراهیللک بللام مثلل  هوییلله شلللو  نیسللت  نگللاه شللوکه 

 اش به سوت من و دست  که
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هنللوز روی بللازوش مونللده برمیگللرده و از طللرز نگللاه  آروم للل  ورمیمیللن  و        

 بلله کلله گللنگ  نگللاه از اینللو  اس شللوکه هلل  خللودش _چللرا اومللدی این للا  مللیگ   

ب لد  چنلد  رانیله  بلا  اخل   چیل   میبنلده  و ماشلین  رو بلا     همویلد  مییله  میمرخه اطرا 

یبلل  اینبلله ب مولل  چللی  سللرمت یلله گوشلله  للار  میبنلله و از ماشللین  یللاده مییلله و

 شده میبین  کله  چنلد  بلار   لی  در  لی  بله  السلتیک  لگلد  میگنله  و از ماشلین دور مییله    

بلله چنللدوا ماشللینی کلله کوللی دور وللر از مللا ایسللتادن نگللاه میبللن  کلله ب للد چنللد رانیلله 

 . مییه حضور ما براشون مادی

نگللاه  خیللره میوونلله بلله درخللت وللوم لخللت از بللر  نگدیللک دکلله ی  للای کللوه      

 قجایی که هوییه ب د آش خریدن

زیللر درخللت مینیسللتی  و کلللی صللحبت میبللردی   از برناملل ه هللایی کلله واسلله آینللده 

از خللاطرام و هرچیللگی کلله مللا رو حتللی بللرای دییقلله  داشللتی   از او ایللام روزمللره  

اون داشللت دربللاره گذشللتوون حللر  میللگد و بللی  ایللی بییللتر کنللار هلل  نگلله داره  

راسلت  میگ لت  قشلمر   لر  از خلاطره  بلود  بلرای   اراده وا  لای  خلاطراووون  اوملده  بلود   

 مایی که نویدونستی  یه روزی یاد یبی از خاطرام ووی

کوچللله  لللس کوچللله هلللای ایلللن شلللمر گیرملللون مینلللدازه و از  لللا درملللون میلللاره  

  نویدونست  یاد خاطره ی ساده اینبه

ن نلا دا  هللای آش ملن هوییلله سلم  امیرصللدرا بلود یلله روزی دا  میلذاره روی دللل       

  

هبر میبرد برای ملن راحلت بلود کله گوشله گوشله ی یلل  و هبلرم ا        سلیر خلودش و   

 خاطره هاش بود در حالی
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 بللود بلله مللردی کلله منللوان شللوهرم رو داشللت   نللامردیکلله اگللر بملل  هبللر میبللردم 

 موللر یلله واسله سلخت  بللود میلقی  کلله کلل  کل   مموللون یللب   شللد رو وللوی یله  لحظلله  

 صلدای  کله  حلالی  در میبلرد  یلراری  بلی  بول   صلدای  بلرای  یللب   ملن    کلن   هراموش

 . ی خوب میگ تاز روزها گوش  زیر سامان

مللن خللرد شللدم وللا بلله کسللی کلله اسلل  شللوهرم رو یللد  میبیللید     نللامردی نبللن  

   نیس وختخواب ووی هوییه نامردی 

برگللی از دسللتوال روی  هللا رو مییلله ان للام داد    نللامردیوللوی ذهللن  سللت وللرین  

 داشللبورد برداشللت  و اشللب  رو  للا  کللردم و نگللاه  رو بلله ی للره هللای جللاری روی

ونمللا مونللدم وللوی ماشللین روشللن کلله راننللده اش بلله جنللون  شییلله شییلله دوخللت   

رسیده بود یلک  ربلع  طلول  کیلید   میخواسلت    یلاده  بیل   و خلودم  بله  خونله  برگلردم  

کلله خللودش در ماشللین رو بللاز کللرد و سللوار شللد  نگللاه  بلله هیبللت مللردی بللود کلله 

ی بللدون حرهلل رو ماشللین بللودم  دیللده کلله ویتللی هللر از آرومتللرخللیس از بللارون  

ی للره ی بللارون از موهللای خیسلل  لیللگ خللورد و روی ویولله ی بینللی  حرکللت داد  

 اش نیست و ی ره دیگه ایی به روی

 آرزوش کلله کللاریگونلله هللاش سللر خللورد صللورم مردونلله اش رو نللوازش کللرد    -

 در و- بود مونده دل  ووی

 . آخر ووی ری  هاش  نمون شد

ی ره بارونی که بمونله داده بلود دسلت  ولا     یله بلار دیگله صلورم ملردی کله ماشلق         

 بودم رو مرور کن  و زنده
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چله  شللبایی وللا  بیلن خللاطراوی کله دسللت وقلدیر م بللورم کلرده بللود دهنیلون کللن        

صللب  کلله دوبللاره ببیللنو  خیللال دسللت کیللیدن روی صللورو  بللا خللودم رو مللرور 

 کردم  .

بللاز هلل  نگللاه  میبللن  کلله بللدون حرهللی میللوول رانندگیلله و مللن اونقللدر درگیللرم  

 که حتی نویتون  ب مو  خواننده

بللا چلله زبللونی آهنلل  میخونلله قی للرام بللارون حواسلل  رو  للرم میبنلله بلله روزهللایی  

روزهل ایی کله  خبرهلای   قزنلدگیوون  بله  بلود  داده برکلت  بلارون  که به یلول امیرصلدرا  

 خوب یبلی  ب لد  یبلی  دیگله  سلر  میرسلیدن  و ملا  ولوی  ملال   خودملون  در حلال   لرواز 

 !بوونه این ور یراره هوییه میبردی  هبر و بودی 

هوللین کلله بللا سللرمت مللادی راننللدگی میبنلله نیللون میللده آرومتللره  سللاکت و بللی    

 حر  به حرکت بر   اکن ها

نگاه میبلن  و حتلی مرایل  ریلت  ن سلمام هسل      ت  ولا آرامیل  رو خلراب نبلن   ب لد      

 دیایقی که ووی هوون سبوم

میگللذره جلللوی سللاختوون نگلله میللداره  میخللوام چیللگی بگلل  امللا کلولله هللا بللا ذهللن    

 زمگمله  رو خلداحاهظی  اینبله  یبل   و میلره  دسلتگیره  سلوت  بله  دسلت    ریبی میبلنن   

 !مونون- قمیبن  رد مرخصی برام رو هردا_   میاد حر  به خودش کن 

نویخوام این ور ازش جلدا بیل  املا انگلار اون این لور میخلواد  زیلر لل  خلدا حلاهظی           

 خودم از آرومترمیبن   

”به سممت “رو زمگمله میبنله  بلا  یلاده شلدن  بله سلرمت حرکلت میبنله و از جللوی           

بللی جللون و بللی رملل  بلله خونلله میللرم  مسللتقی  بلله    مییلله چیللوام دور و دور وللر
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کللردن لباسللام بلله  آشللخگخونه رهللت  و چللای سللاز رو روشللن کللردم و بللا مللو      

آشللخگخونه میللرم و بللا مللا   للر از چللای روی کانا لله مییللین  و ولوزیللون رو روشللن 

هبللر امیرصللدرا و حرهللاش  ذهللن  هولله جللا هسللت  یللر از جللایی کلله هسللت ق میبللن   

 د  سلرم بلو  کلرده  اش دیوونله  کله  حرهلایی وووم ذهن  رو بله  خلودش  میلوول  کلرده   

رو بلله  یللتی مبلل  وبیلله میللدم و چیلل  میبنللدم و بلله صللدای امیرصللدرا وللوی گوشلل  

بلا  صلدای  زنل   موبایل   کله  از دور بله  گوشل   میرسلید   مث  دیوونه ها لبخنلد  میلرن    

 چی  باز میبن  و با نگاه به سامت که شی  و نی 

صب  رو نیون میده بله سلوت اولا   لا ونلد میبلن  و گوشلی رو از ولوی کلی   بیلرو          ن 

 میبی  و با دیدن اس   یام

 البللی وللوی مللا  کللردم بیللدارم شللرمنده  سللمم -  یللام  جللان - سللریع جللواب میللدم  

 . میبن  هواهن  باهاش االن کن صبر -      باال بیای  نویذاره نگمبان  نبام ای 

بلله نگمبللان بللرای ورود بممللا خبللر دادم و بللاالخره ب للد چنللد دییقلله  یللام و شللیدا     و 

 آلوایی که ووی بو   یام خواب

بللود از آسانسللور بیللرون اومللدن و وارد خونلله شللدن  از  یللام خواسللت  آلوللا رو بلله      

 اوا  ببره و روی وخت بذاره  

_نبللام  شللیدا کیلل  کللود  رو بلله دسللت  میللده و شللروع میبنلله بلله ووضللی  دادن     

 و رشللی شییلله  بیبللی مللای هلل  وللا سلله دوچنللد دسللت لبللاس بللراش گذاشللت   

 چللرا سللامته چنللد هقلل  شللیدا  خبللره چلله-   جلوییلله یسللوت وللوی هلل   سللتونب 

 از چنللدوا  کللن ول رو اینللاق میگنلله شللور دللل   بخللدا نویللدون  - شللدی  هللول اینقللدر

یللک و بیسللبو یت  رو هلل    خ شللیر  کی لله وللوی آوردم هلل  رو بازیللاش اسللباب
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 میللدون  - قشللیدا-   ردمآو احتیللاط محلل  هلل  اسللتامینوهن و بللر ولل  یللهگذاشللت ق  

      نللداره آروم دللل   مییلل  دور آلوللا از اینقللدر کلله بللاره اولللین امللا نبللام میللدون  

 نگلللران -   شلللیرینه بلللرام اش مادرانللله نگرانلللیبولللل  میبلللن  و می  و*سلللو   

 بولل  مویللع هقلل   بگللردم دورم میللدون - ن جللون  مرایبیلل    مللی خللواهری نبللاش

 از یبللی زمللان دیللروز هیمللی - شللده  چللی  للاش-   باشلله اش لل بلله حواسللت کللردن 

 اشلبال -   میبلردم  صلبر  روزی چنلد  میلداد  خبلر  زودولر   یلام  اگلر   بلود  هلاش  واکسن

 بللری  - سللته  ای مللی شللیدا کنللار و میللاد بیللرون اوللا  از  یللام   هسللت حواسلل   نللداره

 جللان  - قنبللام  باشلله-   میبیلله طللول هرودگللاه برسللی  وللا مییلله دیللر داره خللانوم  

 ملله -  یللام ویللر میگنلله     بللاش مللرایب ق آلولام  جللون و وللو جللون اهتللاد او للایی اگلر -

 من ه  اخ  میبن    قببین  بری  چیه  حرها این شیدا 

 میللری سللممت میگنللی  حرهیلله چلله ایللن رهللتن دمر  بگیلل گللاز رو زبونللت  دیوونلله -

 من   برمیگردی سممت 

دوبللاره بوللل  میبنلله و  منتظللرو  بیللای ایللن وروجللک کوچولللو رو ببللری       شلل  

_دختللرای    برمیگللرده سللوت  بلله سللریع  یللاممی  و*سلله و از در بیللرون میللره  

ن خلل  مییلله و ملل ی خنللده حللین و   برگللرده بابللا وللا نبنللین شللی ونیخللوبی باشللین  

 کللانتر  روی اشللو بللانبی کللارم کللی    وللوی از قچیلل - ه    و*سللموهللام رو می

 کللن خللرر میخللوای هرچللی  آلواسللت وولللد سللال رمللگش -   میللذاره آشللخگخونه

     یللام-   کللردم هواهنلل  باهللاش   بللده خبللر امیرصللدرا بلله داشللتی الزم هلل  هرچللی 

ره مییلل   مرایلل  خودوللون بللاش   بیمللا میخللره  للرواز شللد دیرمللون نللگن حللر -  

 . باشین مرای  شوام  باشه-   میبینوت ش  
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ازشللون خللداحاهظی میبللن  و بللا مخال للت  یللام و شللیدا بللرای بدرییللون نویللرم و از    

 شییه به آژانس نگاه میبن 

که  یلام و شلیدا رو بله سلوت هرودگلاه میبلره و ملن زیلر لل  ملین خلانوم جلون ایله              

 البرسی میخون  و براشون

آروم بلله اوللای  برمیگللردم و کنللار آلوللا کلله بللی خبللر از هولله جللا  للر   هللوم میبللن   

 وللوی کلله ایللی ضللربه بللا   میبللره خللواب  خوابلله دراز میبیلل  و بللدون اینبلله ب مولل 

چنللد لحظلله طللول میبیلله وللا بلله    مییلل  بیللدار خللواب از وللرس بللا میخللوره صللورو 

 خللودم بیللام و بللا وللرس بلله آلوللا نگللاه میبللن  کلله کنللارم نیسللته و حالللت چمللره اش

 گریله  ی آملاده  کله  میخصله  ممکلا  و مظلومله  بلارون  زیلر  شلده  خلیس  گن یلک  مین

 بلله میبللن  شللروع آروم تللو رو کنللار دادم و متوجلله لبللای ورچیللده اش شللدم     سللت

 ولو   وشلیده  یرملگ  ملن  ییلن   مروسلک _   میخونلد  بلراش  شلیدا  کله  شل ری  خوندن

بلللا چیلللوای درشلللت  زل میگنللله بللله لبلللام و  دهخوابیللل آبلللی  مخوللل  رختخلللواب

 خریللده اونللو بللازار رهتلله مامللان روز یلله - خوشللحال  کلله شلل ر محبللوب  رو شللناخته  

آروم بللله سلللوت سلللاک  میلللرم و  ییلللن  ولللر از مروسلللب  هلللیمبس ندیلللده    

 کلله حرکللاوی مروسللک خرگللوش نللرم و مخولللی شللیری رنگلل  رو بیللرون میللارم و بللا

 کله  ویتلی    کلن  وا چیلواوو  ملن  مروسلک -   نگدیلک مییل     بمل  میلدم  خرگوش به

 . کن الال اونویت  شد ش 

لبللای ورچیللده اش بلله سللوت بللاال کیللیده مییلله و مللن بخللاطر موهقیللت ذو  میبللن    

  کنارش مییین  و هوون ور
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 بیللا حللاال- کلله دسللت دراز میبنلله وللا خرگوشلل  رو بگیللره شلل رش رو اداملله میللدم   

و       کللن بللازی طنللاب و بللازی شللن و بللازی وللو  زی کللنقبللا مللن بللا حیللاط وللوی

خرگللوش نللرم رو وللوی گللردن  هللرو میبللرم و چنللد بللار وبللون  میللدم کلله آروم 

 بخیللر صللبحت  خاللله سللر  سللی  سللمم-   میگیللره دسللت  میخنللده و خرگللوش رو از

 !وروجک

نگللاه  میبنلله و بللا گللرهتن دووللا گللوش هللای بلنللد خرگللوش وبللون  میللده و          

 چیگهای نام مومی رو بم  میگه که

 سللر بللازی  آب بللری   ن سلل  یمیگلل چللی نوللی مو  کلله مللن- باملل  مییلله بخنللدم  

 متوجلله اینبللار کلله میگلله چیللگی هلل  بللاز خرگوشلل  دادن وبللون بللا و میللده وبللون

 رو صللورو  و دسللت وللا میبللری  هلل  رو خرگوشللی  خاللله باشلله-   مییلل  منظللورش

 !بیه خوشگ   بیه وویگ  بیوره

و آروم و با ووجه بله  لاش کله شلیدا گ تله واکسلن زده بولل  میبلن  و بله سلر          ویس 

 میری  و دست و صورو 

بللا  رو مییللورم و ب للد شسللتن دسللت و صللورم خللودم بللا هلل  بلله آشللخگخونه میللری   

چللک کللردن گوشللی  متوجلله اس ام اس شللیدا مییلل  کلله خبللر رسیدنیللون رو داده 

جللواب  رو میللدم و بللا آلوللا میللوول خللوردن صللبحونه     و حللال آلوللا رو  رسللیده  

مییی    صبحونه خوردن کنلار  آلولا  یله  حلس  دیگله  ایلی  داشلت   طلرز  جوییلدن  لقوله  

های کوچیلک  مسل   کله  بلراش  میگلرهت   از ییلن   ولرین  صلحنه  هلای  زنلدگی   بلود  

ب د صلبحونه  مثل   هوییله  میلوول  بلازی  شلدی    داللی  بلازی  کله  هوییله  شلروم     

بللازی هللای جللور واجللور و ریصللیدن و  قخللدا کللار کللردن  دسللت خللودم بللود و ووللوم
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 هقل   هل   آلولا  مروسک بازی ملا  ولا  ناهلار  طلول  کیلید   ملن  میللی  بله  ناهلار  نداشلت   و

   مییلله بللازی میللوول دوبللاره و میخللوره رو کللردم درسللت بللراش کلله سللو ی از کوللی

امیدم واسله  خوابیلدن   بیملوده  سلت   وقریبلا  بلی  حلال  ولر  از هوییله  سلت  املا  بل رای 

 خوابیدن مقاومت میبنه و

یک بار هل  بله محل  دیلدن بالیلت ولوی دسلتام کله         بلرای خوابیلدن  آورده بلودم    

 جی  زد و  یت مب  یای  شد  

آروم روی موهللای میللبی لخللت  دسللت میبیلل  و بلله چیللواش کلله زل زده بلله       

 ولوزیون نگاه میبن  و هوگمان

ولا  مصلر  هول ه چیلگ خلوب  لی  میلره و خبلر       جواب اس ام اس های شلیدا رو میلدم    

   میبنلله وللر راحللت شللیدا بابللت اینبلله دارن بلله هرودگللاه میللرن وللا برگللردن خیللال  رو

وختلله و کا للذهام رو کنللار آلوللا کلله ووللوم حواسلل   للی گربلله ی وللوی ولوزیونلله و 

آلوللا هلل  ب للد    مییلل  طللرح  وبویلل  میللوول و میللذارم گاهللا نللام موم حللر  میگنلله

چنللد دییقلله کلله از دیللدن ولوزیللون خسللته مییلله کنللارم روی هللرش دراز میبیلله و   

 خ للی خلل  میللوول دو هللر و بللدم اون بلله هلل  کا للذ یلله مییلله باملل  هضللولی هللاش

 . مییی 

من دل  ض   میلره بلرای ملدل رو بله شلب  خوابیلدن  و ژسلت کلن و م لور ملداد           

 دست گرهتن  و به سوت 

متوایلل  مییلل  و محبلل  می    و*سللو  کلله مصللبی از اینبلله کللارش رو بلله هلل      

 ریخت  سرم جی  میگنه و من شیدای

 جی  جیوو رو ووی آلوا میبین  و میخندم  
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با صدای زنل  گوشلی سلرم رو بلاال میلارم و بله سلامت ه لت و بیسلت دیقله مصلر و            

 واریبی هوا نگاه میبن 

و ووللاس رو وصلل  میبللن   صللدای گریلله ی شللیدا باملل  مییلله یلللب  از حرکللت         

 رسلیدین  شلده   چلی -   میگنله  شلور  دلل   گ لت   دیلدی - چلی شلده    شلیدا  - بایسته  

 ی اجللازه هللا ریگگللرد بخللاطر - شللده   چللی  کللردی ام خ لله شللیدا- قنلله- ومللران 

 دلل   و میبیل   راحلت  ن لس  آروم   بولونی   بایلد  صلب   هلردا  ولا  احتولاال ق نویلدن   رواز

 خللواز دسللت وللو   مللردم کلله مللنق کوهللت-   کللن  حواللله بملل  بلللدم هرچللی میخللواد

 کنارمللله  این اسلللت- خوبللله  ک اسلللت  آلولللا - داره  گریللله ایلللن  بیلللاین هلللردا

- بللله  - قنبللام-   بخوابلله کلله  هاسللت االن دیگلله  خوللاره  خوللار هلل  چیللواشق

بله  آلولا  کله   خوبله   آلولا  حلال  وای لا   می وشله  سلرکه  و سلیر  مثل   داره دلل   نویدون 

 بخلدا  آره - ووی مال  خلودش  زیلر  لل   حلر   میگنله و نقاشلی میبیله نگلاه میبلن        

 کنلی  صلحبت  میلدادم  وگرنله  بگیلره  اولو  بمونله  صلدام  دنشلنی  بلا  میترسل   کله  حی  

 !کنه لن که هست احتوال   میبنی خوبی کار نه- قباهاش

 واسلل  هلل  ناهللار  خللوردی  صللبحونه  خللوبی  دومللون هللر  مگیللگم راحللت خیالللت -

 دمخو که هایی سو  از

 یللدهنخواب وللا االنلل   مونللده مقللداری  یلله کللهدرسللت میبنللی بللراش درسللت کللردم   

 بم  و میبن  گرم رو هوون

 بملل  شللد اوکللی  روازوللون ویللت هللرق شللیدا نگللو چللرم -   نبللام ببخیللید- میللدم  

بللا خللداحاهظی ووللاس رو ی للع میبللن  و بلله آلوللا نگللاه    مگیللگم باشلله-   بللده خبللر

 دسللتاش هیللار کلله  زده میبللن  کلله سرشللو روی دسللتاش گذاشللته و بلله ولوزیللون زل
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از وللرس جیلل  جللیو  بللرای    بیللاد چیلل  بلله بییللتر یرین شلل لخللای شللده باملل 

ب و*سلللیدن  جللللو نویلللرم و در ملللو  راه آشلللخگخونه رو بلللرای گلللرم کلللردن 

 چیللوای بلا  هقل   مییلین   کنلارش  سلو    ی کاسله  بلا  ویتلی   میبلن   انتخلاب  سلو   

 چقللدر  کللرده درسللت آلوللا بللرای چللی خاللله ببللین بیللا وای - ه  میبنلل نگللاه  خوللار

 . .. به به     ست خوشوگه

 دراز حالللت از رو آلوللا وللا میللذارم کنللار رو کاسللهبللی حللال بلله حرکللاو  نگللاه میبنلله   

 . بنیون   اهاش روی کییده

 ولل  و طبی یلله حالللت از وللر دا  بللدن دسللت  کلله بلله بللدن  میخللوره دللل  میلللرزه   

بلا  نگرانلی  کولی  سلو   رو بله     میخیمله  ذهلن   ولوی  واکسلن   یلادآوری  بلا  که چیگیه

 چند شد که وض ی هر بهسوت لباش میبرم که ل بازی میبنه و نویخوره  

یاشلل  از سللو  رو بملل  میللدم و ویتللی کلله از نلل  نلل  هللاش رو نوللایی میبنلله از  للذا 

 دادن بم  دست میبی   

دملای  بلاالی   کاسه رو بله آشلخگخونه میبلرم و بله سلوت آلولا میلرم و بولل  میبلن            

بللدن  کللامم نیللونه ی وبلله و مللن ووللوم وجللودم مییلله اسللترس و نگللران حللس 

شییلل   مادرانللله ی شلللیدا مییلل   کللله از ایلللن هاصللله  دلیلللوره اش بیخلللورد نبلللود 

 هوون للور کلله آلوللا وللوی بولولله دور وللا دور خونلله میمللرخ   بللا چیللگی کلله بلله سللرم 

بللی رملل  و بللدون مبللس  بللازی  آب بللری  خاللله آلوللا - میگنلله صللداش میبللن   

 ال و  سرش رو روی شونه ام میذاره و دل  آوی  میگیره از گرمای صورو   

بلله سللوت حوللوم میللرم و وان رو از آب ممیلل  رو بلله سللرد  للر میبللن  و لبللاس هللا و   

 مای بیبی اش رو در میارم
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و جللوری للل  وان مینیللونو  کلله هقلل   اهللاش وللوی آب باشلله و بتللون   اشللویه اش  

از اینبلله حتللی وللوی ایللن شللرای  و بللی حللالی حوللوم و آب بللازی رو دوسللت  کللن   

بللی حللال  گللوش میللدم و از بللین حرهللاش” خاللله  داره خوشللحال  و بلله حرهللا و لحللن

 . میخندم نگرانی “و کلوه ایی شبیه به” آب بازی “رو ویخیص میدم و ووی

بلا دسلت ولا روی رون  لاش رو آب میریلگم و جللوی شلی نت  بلرای دسلت زدن بله           

 از هرآب رو نویگیرم  

گللاهی هلل  صللورو  رو مییللورم   اشللویه اش رو طللول میللدم و ویتللی از حوللوم        

مللای بیبللی و لباسللاش رو وللن  میبللن  و  شللبه  ۹بلله  میللرون میللای  سللامت نگدیللک 

 بدون اینبه حرهی بگن  خودش سر روی بال  میذاره  میخوام به

شللیدا زنلل  بللگن  و دربللاره مقللدار مصللر  داروهللایی کلله آورده سللوال کللن  امللا       

 میدون  این کار بام  جون به

کنلار  آلولا  روی وخلت  دراز میبیل   و بله  مقاوملت   سر شلدن شلیدا از نگرانلی مییله      

 کلله مییللن بسللته  لبللاش بللرای بسللته شللدن نگللاه میبللن   اونقللدر  لبللاش بللاز و   

 میری  خواب به دو هر باالخره

بللا صللدای جیلل  چنللان از خللواب میخللرم کلله بللرای چنللد رانیلله ضللربان یلللب  رو حللس   

 نویبن  و با صدای جی  ب دی

روی سللرامیک هللا  بلله سللوت  للذیرایی میللدو   کلله آلوللا رو کنللار در ورودی میبیللن    

نیسللته و بللا جیلل  گریلله میبنلله و اشللباش ووللوم صللورو  رو  وشللونده  اصللم       

 بوللل  وللوی و میللرم سللوت  بللهبیللدار شللده و از وخللت  للایین اومللده   ن مویللدم کللی

 !ایسته می حرکت از دوم بار برای یلب  که میگیرم 
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حرارم بلدن  هلیچ هریلی بلا ونلور نلداره و احسلاس میبلن   وسلت بلدن  در حلال            

 سوختنه قبو  و حرکاو  هیچ

اونقللدر دسللت و  للام رو گلل  میبللن  کلله  وللاریری روی آروم شللدن گریلله اش نللداره  

ضل    ولوی   ناخودآگاه خلودم   میلگن   زیلر  گریله  قوولوم  وجلودم  نگرانیله  و احسلاس 

وللن  میخیملله  نویللدون  چنللد دییقلله وللوی اون حالللت مللی مللون  و حللال آلوللا هللیچ 

اونقللدر گریلله کللرده و جیلل  زده کلله بللی حللال شللده امللا حللس  و ری للی نللداره قوقریبللا

میبللن  وللوی ایللن چنللد دییقلله هلل  دمللای بللدن  بییللتر  شللده   حللال  هللیچ و ری للی 

نداره و احساس میبن  ولا  چنلد  دییقله  ی دیگله  خلودم   از حلال  میلرم   نگلاه   کله  بله  

 گوشی  کنار مب  میوهته وقریبا به سوت   رواز میبن  .

دسللتام میلللرزه و باملل  مییلله چنللد بللار رمللگ رو اشللتباه وارد کللن  امللا بللاالخره ی لل    

 گوشی باز مییه و بدون هیچ

بلله آلوللایی کلله بللی  هبللری از بللین مخاطلل  هللا اسلل  امیرصللدرا رو لوللس میبللن        

جللون هلل  هلل  و سبسللبه اش یللاطی شللده نگللاه میبللن  و گونلله هللای سللرخ  بلله 

یلله بللو      دو بللو        بیللنوم رو نللاجیوون صللدای کلله منتظللرم و میگنلله یلللب  چنلل 

 و گرهتلله هرچنللد صللداش بللله _  سلله بللو      چمللار بللو       للنن بللو      شللی     

    رصللدراامی_   میبللن  صللداش گریلله بللا ناخودآگللاه و خوبیلله خبللر بللرام آلللود خللواب

   میرسلله گوشلل  بلله مضلل رب  و نگللران صللدای ده لله یللک و میبنلله سللبوم  

 املا  بلگن   حلر   میخلوام  قبلگن  حلر   نبلام  نبلام   شلده   چلی  ولویی   نبامق نبام _

 و      نیسللت خللوب اصللم حللال  آلوللا_بیللا این للا     مینللال  زور بلله هقلل  نوییلله

 اش گریلله صللدای دوبللاره و همیللار بللاال بوللل  وللوی آلوللا چللون نوییللنوم رو جللواب 

از جللا بلنللد مییلل  و بلله حوللوم میللرم  لباسللای خللودم و آلوللا رو در       مییلله بلنللد



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

448 

 

مییلورم  قگریله  هلای  آلولا  بنلد  نویلاد  و ملن    و صلورم کثلی   رو    لا میارم و دسلت   

و از حوللوم  میبللن  وویللگ رو دومللون هللر بللدننویتللون  جلللوی گریلله ام رو بگیللرم  

 بیرون میرم  

از وللوی کیللوی لباسللام سللریع چیللگی رو میخوشلل  و بللا برداشللتن دووللا شللال و ویللت  

 شال آب به کنار آلوا میرم  

رو وللوی ویللت آب میللگن  و ب للد چلونللدش روی وللن آلوللا میبیلل  و شللال نلل  دار     

آلوللا بللی حللال بللا چیللوای نیولله بللاز و صللورم    میللذارم دیگلله رو روی  ییللونی 

آب هللرو میبللرم و  وللوی رو شللال دوبللارهگلگللون بللا گریلله وللوی گلللو نلل  نلل  میبنلله  

ب للد از کوللی چلونللدن  روی بللدن دا  آلوللا میبیلل   گریلله ام بنللد نویللاد و یلللب  

 بللا اینبللار و میسللوزه یلللب  مللن و میگنلله نلل  گریلله بللا آلوللاگللرهتن نللداره   یصللد آروم

_جللان   بللبخ  مگیللگ دللل   خالللت یلله احوقلله قمللن نویتللون  از    میللگن  زار گریلله

 بللار یلله مللنق ن سلل  نللذار دللل  روی مگیللگام مرایبللت کللن  قآروم بللاش آلوللا     وللو دا 

و شللال رو محبلل  وللوی ویللت آب       بللره هلل  شللیدا جللون نویخللوام  رهتلله جللون 

 زار میسللوزه میبللوب  و هلل  میللگن  و بلله حللال بملله ی دوسللاله ایللی کلله داره وللوی ولل 

بللا صللدای زنلل        خاللله ن للس شبللا داشللته طایللت_   میبللن  التوللاس و میللگن 

_سلمم  خللانوم  _اللو   امیرصلدرا  ق گوشلی    لرواز  میبلن   و بلدون  صلبر  جللواب میلدم   

 اصللمق میبللن  سللبوم ر میخللوام ایللن ویللت شلل  مللگاح  شللدم         مللذمللددیان  

 . مییه متوجه خودش انگار که میبنه صحبت باهام داره کی نوی مو 

_خللانوم مللددیان  نگمبللان البللی هسللت  قیلله آیللایی اومللدن این للا هولله چیللگ رو بملل   

 ریختن میگن حال شوا خوب
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صللدای داد و بیللداد امیللر صللدرا از دور بلله گوشلل     نیسللت و میخللوان بیللان بللاال       

اونقللدر حللال  بللد هسللت کلله بلله”       بیللاد بللذارین_ میرسلله و بللا گریلله جللواب میللدم  

 وللوی از  دوییللدم آلوللا سللوت بلله و نبللن  دیللت نگمبللان نگللران گ للتن“ االنچیلل   

سللا  لباسللاش مللای بیبللی و لباسللاش رو بیللرون ریخللت  و بلله سللوت  رهللت   دسللتام 

بللا صللدای زنلل     بللود شللده موبللن کللار وللرین سللخت میلرزیللد و  وشللیدن لباسللاش

 وللوی دیللدن  بللادر آلوللا رو وللوی هوللون حللال گذاشللت  و سللریع در رو بللاز کللردم  

 وضع اون

هق  دل  میخواسلت  خلودم رو ولوی بولل  بنلدازم و گریله کلن   بلرای چنلد رانیله بلا           

 نگرانی به صورم خیس از

 خونلله وارد مللن و للار  بللدون قآلوللادرا  امیرصلل- شللده  چللی- اشللب  نگللاه میبنلله   

 . .. اوایوه ووی- ک است _   مییه خیک حال وس  وقریبا و مییه

و هوللراه  بلله اوللا  میللاد و بلله سللوت آلوللا میللره   دستیللو روی صللورم و بللدن آلوللا 

 میذاره و با نگرانی به حر 

   رو بخوشلل   لباسلل کللن صللبر- قدکتللر ببللریو  بایللد_چقللدر وللب  باالسللت   میللاد  

 بایللد  نللیس الزم_  تللوی کوچیللک یاسللی رنلل  آلوللا رو بللا م للله دورش میخیملله  

 میلره  در تسلو  بله  یلدم  دو میبیله  بولل   ولوی  رو آلولا  سلریع  قدکتلر  ببرم  سریع

 بللا_   میوللره و میگنلله زل چیلوام  وللوی قمیللام مللن -   میگیلرم  رو جلللوش گریلله یللا کله 

و ولاز ه بله ولا  صلوروی جلذبی کله ونوله نگلاه میبلن  و یبل            بیای  میخوای وضع این

 دیگلله ی دیقلله یلله وللا_   میللده اینبلله حتللی خ الللت ببیلل  بللا م للله و حللر  اداملله 

 !بوونی ماون هوین ا باید نباشی آماده
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با بیلرون رهتلن  از اولا  بلدون صلبر بله سلوت کولدم میلدو   و اوللین چیگایلی کله             

 جلوی دست  میاد رو بیرون

میبیلل   شلللوار جللین میللبی  للالتوی خاکسللتری رو میخوشلل  و هوون للور کلله بللا       

 برداشتن گوشی و شال  از اوا 

سلریع   ه بلود   بیرون میلرم  امیرصلدرا ولوی راهلرو جللوی آسانسلور منتظلرم ایسلتاد        

ک یلل  رو میخوشلل  و از خونلله بیللرون میللرم و بللا هلل  وارد آسانسللوری کلله یبلل  

 اومدن من رسیده مییی   

با رسلیدن آسانسلور بله البلی از سلاختوون بیلرون و بله سلوت ماشلین امیرصلدرا کله            

 جلوی ورودی  ار  شده

سللوار ماشللین مییلل  و امیرصللدرا سللریع آلوللای برهنلله کلله هقلل  مللای بیبللی  میللری   

 یلت  هرملون  مییلینه  و ماشلین  بله  سلرمت  از  ونیه رو ولوی  بولل   میلذاره  و خلودش 

جا کنده مییه   بلا  نگرانلی  بله صلورم سلر  آلولا نگلاه میبلن         بلا  سلرمت  امیرصلدرا  

زیللاد طللول نویبیلله کلله جلللوی نگدیللک وللرین درمانگللاه نگلله میللداره و بللا م للله بلله 

سللوت  میللاد و آلوللا رو از بوللل  میگیللره و وقریبللا بلله سللوت سللاختوون درمانگللاه 

 میدو ه و من   یت سرش با  اهایی که سست شده خودم رو میبی  .

به  ذیرش که میرسی  بلا م لله از دکتلر ملردی کله بلا لیلوان چلای جللوی  ییلخوان           

  ذیرش در حال صحبت با

هیمللی نوییلنوم  و هقل   نگللاه  آلولا  رو و قیلل   یبلی از  رستاراسلت کوللک میخلواد     

میللوول م اینلله  میبنلله کلله روی دسللت دکتللر بلله اوللایی بللرده مییلله و بللا  رسللتار
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مییللن  لباشللون وبللون میخللوره و هللر از گللاهی امیرصللدرا بلله مللن نگللاه میبنلله و     

 اما من هیمی نویینوم      چیگی میگهق

 بله  جلون   بلی  و بلاز  نیوله  اشلبی  چیلوای  بلا  اونل  نگاه  به آلولا زیلر دسلت دکتلره      

 الب  بوی  یبنهم نگاه من

 بملل  سللرگی ه و ومللوع حالللتوللوی بینللی  میخیملله و مللن دنیللا دور سللرم میمرخلله     

 و یب  اینبه بتون  میاره ه وم

مبللس ال ولللی نیللون بللدم بللدن  سللرمای موزاییللک هللای کلل  درمانگللاه رو حللس     

امیرصللدرا رو میبیللن  کلله بلله سللوت  میدو لله و از روی زمللین بلنللدم میبنلله و  میبنلله  

چیللوام رو میبنللدم وللا سللرگی ه  قخللوبی - روی صللندلی هللای کنللار راهللرو مینیللونه  

بلنللد شللدن  رو کلله حللس  لحظلله چیللوام سللیاهی رهللتق  یلله  آره- ام کوتللر بیلله  

میبللن  سللریع چیلل  بللاز میبللن  و لبلله آسللتین باهللت جیگللری  رو وللوی دسللتام 

 حالللت صللدام  نللهمیب نگللاه دسللت  و مللن بلله مت  لل  و برمیگللرده سللوت  بلله میگیللرم  

 آروم بلللا و میلللده بیلللرون محبللل  رو ن سللل  قنلللرو_   مینلللال  آروم و داره التولللاس

 دکتللر بلله میخللوام_ کلله وللوی ایللن چنللد مللاه ازش دیللدم جللواب میللده    لحنللی وللرین

 قنللرو  خللوب ق نلله_ بللا وللرس بلله حللر  میللام     کنلله چللک رو هیللارم بیللاد بگلل 

بلله سللوت خللانوم مسللنی کلله رو للوش سلل ید وللن  و گوشللی  _میللبلی  للی  اومللده 

  کللن هبللر_  گشللبی دور گللردن  بللود نگللاه میبللن  و امیللر صللدرا جللواب میللده  

 کنین  چک مییههیارش  ایین باشه  

زن هق  با جلدیت سلر وبلون میلده و بله اولایی میلره و ب لد چنلد رانیله بلا هیارسلنن             

 برمیگرده و هیارم رو چک
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 چیللگ یلله بللراش  استرسلله بخللاطر احتوللاال  نللیس  للایین زیللاد هیللارش - میبنلله  

قالزم نیسللت خللوب   آلوللا  نلله -   میبللن  امیرصللدرا بلله رو وللرس بللا   بگیللرین شللیرین

 دیقلله یللکق نبللام -   مینللدازه زن و مللن بلله ایللی کمهلله نگللاه امیرصللدرا ونماسللت     

 کیللوب  دیللدن بللا زن      آلوللاق امیرصللدرا خللدا رو وللو-   برمیگللردم و  للایین میللرم

 یلله  هسللت ینللد آبدارخونلله وللوی  نللداره اشللبالی-   میبنلله ی للع رو حرهوللون مللا هللای

 . ب یند بدین بم آ خرده

امیرصللدرا بللدون اینبلله صللبر کنلله بلله لیللوان آب رو از آبسللرد کللن  للر میبنلله و بللا    

 اشاره ی دست زن به سوت

آبدار خونله میلره و کولی ب لد در حلال هل  زدن ینلد هلا بلا          یاشل  یببلار مصلر  بله     

 گوشلل  و میخللورم لیللوان محتویللام از کوللی  میللده دسللت  سللوت  میللاد و لیللوان رو بلله

دکتللر از اوللا  بیللرون میللاد و امیرصللدرا رو مخاطلل  یللرار  گریلله هللای آلواسللتق  للی

دکتر بلاز  هل   بله  اولا   میلره  و کولی  ب لد  بلا  یله  کا لذ     آزاد  نه- دارید  بیوه_ میده  

   کنیللد ومیلله کنللاری ی داروخانلله از سللری تر - بلله سللوت امیرصللدرا برمیگللرده  

امیرصدرا کا ذ رو میگیره و بلا  سلر مت بیلرون میلره و ملن ونملا ملی ملون  بلا صلدای         

 گریه ی آلوا که ووی

 و حللال  شللدن بمتللرسللالن خللالی درمونگللاه میخیملله  کوللی کلله از آب ینللد میخللورم    

 حس رو ام سرگی ه شدن ک 

 . میبن 

امیرصللدرا زودوللر از اونللی کلله هبللر میبللن  برمیگللرده و نللایلون دارو هللا رو بلله اوللا    

 دکتر میبره و ب د وحوی 
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دادن دارو از اوللا  بیللرون میللاد و بللاالی سللرم وایویسللته  نگللاه  میبللن  نگرانللی از    

-   کنلله  نمللون رو نگللرانی  میبنلله سلل ی مللن دیللدن محلل  چمللره اش میبللاره و بلله

 ب موللن کللنن شللک بموللون اگللر  نیسللت الزم -   بللود هوللراه  لوللاآ بیولله دهترچلله

 رابلت  و بیلان  شلیدا  و  یلام  ولا حویل  میلدن    و  للیس  بله  رو ملا  نیسلتی   آلوا  در و مادر

   باشلی   بازداشلت  بایلد  روز سله  دو حلدای   ملا  بله  سلخردن  خودشلون  رو بمله  که کنن

 کلله کللن وظللاهر جللوری -   میبنلله زمگملله وللر آروم کلله میبللن  نگللاه  وللرس بللا

چنللد رانیلله سللبوم میبنلله و احسللاس میبللن  جوللله اش رو بلله  قنبللنن شللک بموللون

 میللده وبیله  دیللوار بله  نگ للت  چیلگی  دکتلر ق آره- بمتللری - سلختی  بله  زبللون میلاره   

صللدای گریلله ی آلوللا حللال  رو بللدور میبنلله  قنلله -   میللده بیللرون محبلل  رو ن سلل 

- میبنلله  گریلله هنللوز چللرا  للس_   میگللردم بللر اامیرصللدر سللوت بلله طایللت بللی 

یبل   اینبله  جلواب  بلدم دکتلر از اولا  بیلرون و      دادی  خبلر  شلیدا  و  یلام  بله   نویدون 

 ی دییقلله بیسللت وللا  گذاشللت  شللیا  بللراش  نباشللین نگللران- بلله سللوتوون میللاد   

  صلدای  جیل   هولراه  گریله  ی آلولا  بامل   مییله  از جلا  بلنلد  بیل       میبنله  ارلر  دیگه

 !نرین حال از خودوون اینبه شرط به  البته -  یی   برم مییه-

بلی ووجله بله حلره  لیلوان رو روی صلندلی میلذارم و وقریبلا بله سلوت اولا  میللدوم            

 با آلوا میی  که اوا  وارد 

دیللدن  بییللتر جیلل  میبیلله و بللرای بولل  کللردن  سللوت  دسللت دراز میبنلله  بلله      

   بلللرزه صللدام مییلله باملل  بوضلل  و میبللن  نگللاه  رسللتاری کلله کنللار آلوللا ایسللتاده

 سللوت  بلله رسللتار آروم لبخنللد میگنلله و سللر وبللون میللده    _میتللون  بوللل  کللن  

 راه بللا اگللر -   میبللن  بولل  رو میبیلله جیلل  گریلله بللا هومنللان کلله آلوللایی و میللرم

از خللدا خواسللته  تللوی آلوللا رو  قراهللرو وللوی ببللرین  میتللونین  مییلله آروم رهللتن
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 میللاد دورش میخللیم  و بللرای هللرار از اون اوللا  بیللرون میللام کلله امیرصللدرا بلله سللوت 

باز هل  از گریله بله هل  هل  و سبسلبه اهتلاده سرشلو روی شلونه ام میلذاره            که آلوا 

محبلل  بلله خللودم هیللارش میللدم و موهللاش رو می  و*سلل     موهللای کنللار شللقیقه   

 اش از مللر  خیسلله و مللن میویللرم واسلله چیللوای خوللار و صللورم بللی حللال و بللی

 . جون 

آب بینی  از بلس گریله کلرده راه اهتلاده و ملن هلیچ دسلتوالی هولراه  نیسلت کله           

 وویگش کن   گاه  به دستوال

روی  ییللخوان  للذیرش میوهتلله  بلله سللوت دسللتوال میللرم امللا بخللاطر سللنگینی آلوللا  

 نویتون  کاری کن  که صدای

یله  بلر   دسلتوال  برمیلداره   قمیلدم  ملن _صلبر  کلن    امیرصدرا رو از  یلت مییلنوم    

 و سلل ی میبنلله آلوللا رو از بوللل  بگیللره کلله اول کوللی گریلله میبنلله امللا بللا دیللدن       

امیرصللدرا بللا نلل  نلل  بلله بوللل  میللره و مثلل  هوییلله بللرای کیللیدن ریلل  هللای 

 کلله رو آلوللا دسللت و بخنلده  امیرصللدرا مییلله باملل  امیرصلدرا  دسللت دراز میبنلله کله 

_ للدر صلللواوی قوللوی ایللن  بللرای کیللیدن ریلل  هللاش دراز شللده رو می  و*سلله  

آلوللا بللی حللال  حللال هلل  بیخیللال مللن نوییللی  مگلله بابللای خللودم ریلل  نللداره     

میخنده و باز نل   میگنله  و بلا  دسلت  بلی  جلون   چنلد  بلار  آروم بله  صلورم  امیرصلدرا  

چنللد بللار سللرش رو وبللون  نگدیللک وللر میللرم وللا بینللی آلوللا رو وویللگ کللن    میگنلله  

 میللده و مقاومللت میبنلله و در آخللر هلل  بللاز میگنلله زیللر گریلله قامیرصللدرا کمهلله   

_چیلله مگیللگ دل موللو  کللی اذیتللت کللرده     میبنلله صللحبت باهللاش و میللده وبللون 

صللدای گوشللی  مگلله موللو میللذاره کسللی دختللرش رو اذیللت کنلله  گریلله نبللن     

امیرصللدرا بلنللد مییلله ناچللار آلوللا رو بلله بولل  مللن میللده وللا ببینلله کیلله کلله ایللن ویللت 
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گرهتله  و ب لد  اینبله بله صل حه ی گوشلی نگلاه میبنله و وولاس رو وصل           ش  وولاس 

چنلد  یلدمی  کله  دور شلده   بگیلره  آلولا  جیل   میگنله    میبنه و هوین که میخلواد هاصلله  

هاصللله رو برمیگللرده و ووللاس رو وصلل  میبنلله  اونقللدر درگیللر  للا  کللردن بینللی 

 هست  و مواظب  که دوباره لن نبنه که هیمی از حرهاش نوی مو    آلوا

آروم بللودن  زیللاد طللول نویبیلله کلله لللن بللازی جدیللدش رو بلله ایللن بمونلله کلله       

 هوگمان بو  هوردومون باشه رو

میبنلله و در آخللر کللار رو بلله جللایی میرسللونه کلله بللا امیرصللدرا کنللار و نگدیللک هلل    

   بللذاره امیرصللدرا بولل  وللوی رو  اهللاش و مللن بولل  بیللینی  وللا سللرش رو وللوی  

نگدیبی بله  امیرصلدرا  اونل   ولا  ایل ن هاصلله ی کل  کله شلونه هلامون بله هل  برخلورد         

 یلله ازشللون هقلل  کلله بللره شللیرینی خللاطرام  للی حواسلل  میبللرد باملل  مییللد ووللوم

سللرم رو بلله دیللوار  یللت  وبیلله میللدم و چیلل  میبنللدم قآلوللا    بللود مونللده وللل   ایللان

 سلختی  شل   اونقلدر   گوشلوه  وقریبا خوابیلده  املا  انگلار  هنلوز  صلدای  گریله  اش ولوی 

 کلله سللنگین سللبوم ب للد بللی اراده چیللوام سللنگین مییلله و میخللواب      کلله بللوده

 جلان   نبلام _ قمیرسله  گوشل   بله  رویلا  یله  مثل   صلداش  میبیله  طلول  چقلدر  نویدون 

سللرم رو کوللی جللا بلله جللا میبللن  و دل میللدم بلله صللدایی کلله وللا حللد  نبللام  مگیللگم 

 گ دللل  مگیللق خللانوم   جللان  نبللام_ مللر  بللرای این للور ممربللون بللودن  دلتللنگ   

درو  نیست اگلر  بگل   یللب   وحول   نویبنله  یلا  کلوب   ناگملانی  چیل   بلاز  میبلن    بله  

روی شللونه ی امیرصدراسللت و مللین بللر  گرهتلله هللا  خللودم کلله میللام مللی مو  سللرم

بلله لبللاش  _ورسللیدی مگیللگم    میبنلله زمگملله آروم و میبنلله اه نگلل سللی  مییللین   

خیللره مییلل  وللا بللاورم بیلله چیگایللی کلله مییللنوم صللدا و حللر  هللای خودشلله  نگللاه 



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

456 

 

آروم  خلوبی   خلانوم   _   میبنله  صلدام  نگرانلی  بلا  میبینله  کله  رو خیره و بلی حلرکت   

 و ناباور سروبون میدم که ادامه میده  

 نیسلت  نگرانلی  جلای  دیگله ق اوملده   لایین  خیللی  ولب  _دکتر آلولا رو  م اینله کلردن    

   خونه بری  میتونی   مگیگم

-   نبیلله این للا بلله کللار وللا  ییللتون میومللدم زودوللر بایللدامیلل  خیلللی اذیللت شللدی  

مللن محللو مییلل  وللوی    کللن اسللتراحت خونلله بللری   اشللو  دللل  مگیللگ خوبلله- آلوللا 

 محلو  هوین لور  یموه ی چیلواش  کله  انگلار  ولوش  هلگار  ولا  یاشل   شلبر  حل   شلده      

 سلت  شلوکه  هنلوز  -   میگنله  لبخنلد  و میبنله  نگلاه  سلرم   یلت  بله  کله  هست  وواشاش

 بلله سللوت هوللون از صللدایی  کللن  نگللاه  یللت  بلله اینبلله یبلل  قورسللید خیلللی امیلل  

بلله سللوت صللدا  نباشللین چیللگی نگللرانق خوبلله دختروللون حللال_   میرسلله گوشلل 

میمرخ  و دکتر رو که ولوی  هاصلله  ی چنلد  یلدمی  بلا  لبخنلد  در حلال  نگلاه  کلردن  بله  

 ماست

از خللوش خیللالی خللودم بلله هلل  میخللوره  دکتللر بللدون   حللال  و مییللبنه دللل میبیللن   

 اینبه چیگی از حال  ب موه

 بلدین  بمل   ملنظ   و سلامت  سلر  اگلر  کله  نوشلت   بلراش  دارو مقلدار  یه_ ادامه میده  

و چیللوای لباللل  از اشللب  باملل  مییلله اشللتباه برداشللت  قتللهنویوه او للا  ایللن دیگلله

 البتللهایللن روزهللا رو بگللذرونن     بایللد هللا بملله ی هوللهق کلله نللداره گریلله - کنلله  

 رسیدن دیر که گ تن ه  هوسروون

اییللون باملل  ویللدید حللال بللد دختروللون شللد  خللدا رو شللبر کلله االن جللای نگرانللی  

 شده  مری  جدیدانیس  
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 ریلله م ونللت  بللله_   میرسلله دادم بلله امیرصللدرا کلله ام شللوکه هنللوزمحرهللی نویللگن   

 . داشت

  ضلل ی  شللده  سلل ی کنللین وقللویت  کنللین قویتللامین هللا  بللدن کلله هوونلله بخللاطر -

 بمتره به صورم طبی ی به

 : میده ادامه امیرصدرا به رو و بدن  برسه وا به صورم دارو و     

 بلله خللانومتون_سلل ی کنللین وللوی دو سلله روز   آینللده شلل  هللا زودوللر برگللردین    

 . داره نیاز بییتری هوباری

و آلوللا رو از وللوی بوللل        حتوللاق بللله- امیرصللدرا سللر وبللون میللده و واییللد میبنلله   

 منللی کلله انگللار بلله دسللت و  اهللام وزنلله صللد کیلللویی وصلل  شللده آروم میگیللره و بلله

بللا کوللک دیللوار بلنللد  سللوت  ییللخوان  للذیرش میللره و هگینلله رو حسللاب میبنلله  

مییلل  و آروم بلله سللوت  میللرم و بللا هلل  از درمانگللاه بیللرون میللری   ویتللی وللوی   

مییین  آلولای  خوابیلده  رو درحالیبله  ولوی   تلو   یمیلده  شلده  بله  دسلت   میلده   ماشین

هیللار چنلد  سللامت اخیلر  و او للا  چنللد    میبنلله و خلودش  هلل  سلوار  مییلله و حرکلت 

 میخللواد دییقلله  للی  باملل  مییلله بللی طایللت باشلل   دللل  چیللگی شللبیه جیلل  زدن

آروم روی گونله  ی  روم بیل   اونقلدر جیل  بلگن  ولا بویلرم           آ ولا  بلگن   جیل   اونقدرق

آلولا  دسللت میبیل   کلله آروم خوابیلده   بللدن  حلرارم  یبلل  رو نلداره  امللا هنلوز  هلل  

 از کلله ماشللین  ویتللی کلله میللگن   للا و دسللت خللودم دنیللای وللوی اونقللدرگرملله   کوللی

میخللوام  یللاده بیلل     نویخللورم جللا میبیللن  رو خونلله حرکللت مللی ایسللته و سللاختوون

که با گ تن” صبر کلن ملن بلاز میبلن      “خلودش  یلاده مییله و بله سلوت  میلاد   تلوی        

 . میی   یاده دل دو و میبن  محب  رو شده ش  کوی آلوا که
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در ماشللین رو میبنللده و اون هلل  انگللار بللرای زدن حرهللی ایلل  ن  للا و اون  للا میبنلله و  

 یب  اینبه من حرهی بگن 

 مللی ماشللین وللوی هوین للا مللن_ ن سلل  رو محبلل  میللده بیللرون و در رو میبنللده     

بلدون  اینبله  نگلاه    ملونی   ملی  این لا  - قبگیلر  وولاس  اوملد   لی   میلبلی  اگر  مون 

    کلله نللهای منظللورمق ی نللی     مییلله - کنلله سللروبون میللده و آره رو زمگملله میبنلله  

 ول   دوبلاره  آلولا  اگلر  و بیله  بلد  دوبلاره  خلودم  حلال  کله  میترس  من باال  بیای مییه 

 برسلله چلله  میبللردن نگللاه  بللد هلل  هوین للوری  هللا نگمبللان -      مللن خلل      کنلله

 : حره  وس  میخرم و مصبی      زندگی ونما که زنی یه هوراه اینبه به

_برام مم  نیس کلی دربلارم چله هبلر    ی میبنله  ملن هقل  نویخلوام امیل  بلا شلرای         

 خودم و آلوا ونما بوون  و

 زیلر  رانیله  چنلد  ب لد  و میبیله  رییل   بله  دسلتی  کمهله  جون  رو بله خ لر بنلدازم     

 بللدون و ق ارکینلل  وللوی بیللار رو ماشللین-   میللده وبللون سللر طللایت  بللی و خیللره نگللاه

 سلمم  -   میلاد  سلوت   بله  سلریع  دیلدن   بلا  نگمبلان   میلرم  البلی  سلوت  بله  بمل   ووجه

هلل  باهللاوون ووللاس مللی     هرچللی بللودی  شللده نگللران خللوبین ق مللددیان خللانوم

 خللودم  حللال  بللود شللده بللد زادم خللواهر حللالق بللله - گللرهتی  جللواب نویللدادینق 

 چلله ایللن نلله -   ریخللت  هلل  بلله رو این للا نظلل  کلله میخللوام مللذر  نداشللت و ری للی

 هقلل  مللا  نویللدادم راه رو دنبللالتون بللود ومللدها کلله کسللی میخللوام مللذرق حرهیلله 

 اییللون اومللدن یبلل  بایللد مللن  مونللون ق میللدون  -   دادیلل  ان للام رو وظی وللون

کنللین و کلیللد یللدکی  بللاز رو  ارکینلل  در ل  للا هلل  االنق میبللردم هواهنلل  باهللاوون

و ب للد از بللاز کللردن در  قاسللامه  حتوللا-   گذاشللت  جللا رو کللی   مللنواحللدم رو بللدین  

  ارکین  کارم واحد رو به سوت  داد  از وصویر دوربین های مدار بسته ایی که
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وللوی ولوزیللون بللگر  نوللای  داده مییللد ماشللین امیرصللدرا رو دیللدم کلله وارد شللد  

 و ب د از امضای دهتر برای

بللی حللر   واییللد گللرهتن کلیللد یللد  و بللا اومللدن امیرصللدرا وارد آسانسللور شللدی    

وارد خونلله شللدی  و مسللتقی  بلله سللوت اوللای  رهللت و آلوللا رو روی وخللت گذاشللت 

سللرش مونللد و روی موهللای میللبی اش ب و*سلله زد و بللدون   چنللد رانیلله بللاالی

مللانتوم و شللال  رو در آوردم و بخللاطر بللو وللوی سللبد  حرهللی از اوللا  بیللرون رهللت  

رخللت چرکللای حوللوم انللداخت   از کوللد بلللوز آسللتین بلنللد خاکسللتری رو بیللرون 

کیللیدم و روی وللا   وشللیدم و بللا سللر کللردن یلله شللال از اوللای  بیللرون رهللت ق روی 

مبلل  نیسللته و سللرش رو بلله مقلل  داده و بللا دسللت شللقیقه اش رو هیللار میللداد  بلله 

نگلاه   میبلن    باهلت  جیگلری  رنگلی  کله  ونیله  بلا  ملدل  موهلای   دیوار وبیه میلدم  و

نویللدون   دللل  بخللواد بللراش بویللرم   شلللخته اش و خسللتگی چمللره اش چیگایللی کلله

از سلنگینی  نگاهوله  یللا او لایی  چیل   بللاز میبنل ه و نگلاه  میبنلله  هلول مییل  و وبیلله    

 چیللگی -   باشلل  آروم میبللن  سلل ی و میللرم جلللو یللدم چنللد و میگیللرم ام رو از دیللوار

 و چمل   و سله  سلامت بله  سلامت  نگلاه  میبنله  و ملن   هولین  کلار  رو میبلن     میخوری 

   نلدارم  یخملال  ولوی  هیملی  کلردم  و لار   بمل   اینبله  بلا  هل   ملن  صبحه دییقه  نن

 حللاال وللاق هسللت وخللت یلله اوللا  اون وللوی- قهقلل  اگللر مییلله یلله بالیللت بللدی    نلله-

 . بخوابی اون ا میتونی  نیده است اده

سر وبون میده و با خسلتگی بله اولا  میلره مسلیر رهتلن  رو بلا چیل  دنبلال میبلن            

 و دل  برای یامت و هیب 

مردونلله اش ضلل   میللره کلله بلله سللوت  برمیگللرده  کمهلله و خسللته قو شللایدم کوللی   

 رمایللت بللدون اهتللاد کلله او للایی هللر_هللر سللامتی     باالمیللاره مصللبی انگیللت  رو
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ملین  بمملا  هقل   سلر  وبلون  میلدم  و جللوی  چیلوام   همویلدی  ق میبنلی  بیلدارم  چیگی

 وارد اوا  مییه و حتی در رو ه  نویبنده  با رهتن  به

سللوت سللرویس بمداشللتی میللرم و دسللت و صللورو  رو مییللورم وللا بلبلله بللوی البلل   

 که ووی سرم  یمیده کوتر

بیلله و ب للد بلله وخللت میللرم و هوون للور کلله  یللت دسللت آلوللا رو نللوازش میبللن  بلله  

آروم چیللوام رو بللاز میبللن  و اولللین  قموللو ن للس نخللور اون للوری_ خللواب میللرم  

 چیگی که میبین  بازواب نور خورشید ووی آینه ی میگ آراییه  

با یادآوری او ایلام دییل  از جلا میخلرم و بلا دیلدن جلای خلالی آلولا کنلارم از اولا             

 بیرون میرم صدای حر 

و صللحبت از آشللخگخونه میللاد بلله سللامت کلله دو نللی  ظمللر رو نیللون میللده بللا و  لل  

 _بلله موللو نویللدی    میبللن  کللن آشللخگخونه سللوت بلله آروم نگللاه میبللن  و راهلل  رو

آلولا  بلا  هولون  ملای  بیبلی  وسل    قمیلاد  بنلد  ن سل   لحظله  یله  میوهته اونا به نگاه  ویتی

شلبمم   میگ  ذاخوری نیسلته  و ظلر   شلبمم  نلووم  ولوی  دستاشله  و طبل   م ولول 

خللوردن  ووللوم صللورو  شللبمویه و دسللت شللبموی  رو بلله سللوت دهللن امیللر 

 صدرا گرهته و امیر

صللدرایی کلله میدون سللت  چقللدر حساسلله بللا چمللره ی سللرحال در حللال میللک زدن     

 انگیت شبموی آلواست و آلوا

 آخللی _ کلله انگللار از حرکللت امیرصللدرا یلقلبلل  میللاد بلنللد و از ولله دل میخنللده     

آلولا  حلین  خنلده  اش بله  سلوت  ملن        میخلوام  هل   دیگله  یبلی ق بود خوشوگه چقدرق

صلورم   نگاه میبنه و با دیلدن   چنلد  لحظله  مبل   میبنله  و بلا  جیل   ” آلله  “میگله  و بله 
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رگبللاری جوللمم نللام موم  رو حللین اشللاره بلله امیرصللدرا بلله زبللون میللاره  همویللدن 

سللخت  کللارای امیرصللدرا رو بللرام و ریلل  کنلله اصللم سللخت نیسللت   اینبلله میخللواد

هق  نگلاه  خنلدون  امیرصدراسلت  کله  بله  محل   دیلدن  ملن  جلدی  مییله  و بلا  نگلاهی  

کلله ازم میللدزده سللمم میبنلله  جللواب سللمم  رو میللدم و بلله سللوت آلوللا میللرم و 

از دملللای ملللادی بلللدن  ن لللس راحتلللی  دسلللت روی  ییلللونی و بلللدن  میبیللل   

 یمیللده  میبیلل  و بلله یابلولله ی روی گللاز نگللاه میبللن  و بللوی خللوبی کلله وللوی خونلله

رو ن س میبیل    امیرصلدرا  بله  ملن   یلت  میبنله  و میلوول  خلرد  کلردن  کلاهو  روی 

 صلب    لرواز  گ لت _ یلام  زنل   زد     میرسله  گوشل   بله  جلدی   صلدای  وخته مییله  و

 شللام و میرسللن شلل   دارن  للرواز مصللر و بمتللره هللوا اوضللاع امللاهلل  کنسلل  شللده  

 یلله خللودش گ للت  گ للت  رو دییلل  جریللان بملل  - قخللوب چقللدر- قاین للا میللان

یبلی  از گوجله  گیمسلی  هلای  شسلته  شلده  کله   قنیله  نگلران  کله  میگه شیدا به جورایی

 از اینللا -   میخللورم هنللوز ی للره هللای آب روش بللود رو از وللوی سللبد برمیللدارم و

 شللوا_ بللدون هلیچ  حللر  اضلاهه  ایللی جلواب  میللده   قبلود  خللالی یخملال  اومللدن  ک لا 

 مییللدین بیللدار ویتللی مسلللوا  بللود خللالی یخمللال  خریللد رهللت  بللودین خللواب کلله

 لحللن از یللا باشلل  خوشللحال نگللرانی  و ممربللونی از نویللدون  مللن و   بللود گیللنتون

 . .. ناراحت جدی  و سرد

بلله سللرویس میللرم و ب للد شسللتن دسللت و صللورم ویتللی بلله آینلله نگللاه میبللن         

 که چیگه اولین  رییون  موهای 

بلله چیلل  میللاد قکلل  مللو رو از دور مملل  در میللارم و موهللام رو محبلل  بللاالی سللرم   

 میبندم و چتری های بلندم

 !ن ووی صورو  میریگم که دست  روی هوا خیک مییهرو مث  هوییه ک
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مللن بللدون شللال و روسللری جلللوی امیرصللدرا بللودم  دسللت خیسلل  رو روی گونلله ی  

 گر گرهته ام میذارم  چیگ

م یبللی نبللود امللا جلللوی امیرصللدرا وللا بلله حللال  ی نللی     ی نللی مییلله دلیلل  اخلل  و    

 نگاهی که ازم میدزدید هوین

آروم از سللرویس بیللرون اومللدم و بلله اوللا  میللرم و شللالی کلله کنللار وخللت  باشلله 

بللله    میللام  بیلللرون اوللا   از هللل  بللاز  و میبیللل  اهتللاده  رو برمیلللدارم و روی سللرم 

آشللخگخونه میللرم کلله چیللواش بلله مللن میوهتلله و اینبللار بللدون اینبلله چیلل  بللدزده 

 چند رانیه نگاه  میبنه و

دوباره میلوول هل  زدن  لذا مییله  بلوی ییوله هلای خلانوم         جلون وولوم خونله ام رو    

 گرهته و من و امیرصدرا

 نللوز ماشقیلل  و امللا اون حتللی نویخللواد نگللاه  کنلله       ه مللنبللاز هلل  کنللار هوللی    

روی میللگ مییللین  و وبلله ایللی از نللون وسللت روی میللگ میبللن  و وللوی دهللن ولخلل  

 بلا  و نیسلته   لذیرایی  وسل   شسلته  روی و دسلت  بلا  کله  میذارم و دنبال آلولا  میگلردم 

 . سرگرمه وزیونول

نگللاه  بلله سللوت امیرصللدرا برمیگللرده کلله در یخمللال رو بللاز کللرده و در حللال        

 یخمال در مدم یه ب دگیتنه  

رو میبنللده و ظللر  نللووم دیگلله ایللی رو بیللرون میبیلله و بللا بللاز کللردن درش جلللوی   

 مللی ایللی شییلله میللگ روی اشللک ی ی للره و مییلله وللار دیللدم کلل  کلل  روم میللذارهق

   میبلللن  صلللداش دوبلللاره و میللللرزه صلللدامق نویبنللله نگلللاه  یرصلللدرا ام- قاهتللله

 !ا امیرصدر_
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میبین  که دسلت از کلار میبیله املا جلواب  رو نویلده قاز  یلت میلگ بلنلد مییل  و بله            

 سوت  میرم و بازوش رو

 چللرا نویللدی  جللواب  چللرا میبنللی  رو کللارا ایللن چللرا نیسللت   وللو بللا مگلله - میبیلل   

 بیللین بللرو_   میللده جللواب ایللی اضللاهه حرکللت بللدون و آروم نویبنللی  نگللاه 

 آروم ق کلن  نگلاه  ملن  بله  امیرصلدرا _   میلره  بلاال  صلدام  طایلت  بلی  قبخلور  رو صبحونت

      بللگن  حللر  میخللوام - قنبللام بخللور صللبحونتو بللرو_   میبنلله وبللرار شللورده و

 رانیلله چنللد _بللرو بیللین نبللامق   بیلل  خیللک سللرجام مییلله باملل  هریللادش صللدای

دازه و آروم ادامله میلده   مینل   لایین  سلر  رانیله  چنلد  ب لد  کله  میبنلی   نگلاه  ه  به خیره

 مونللده بللازوش روی هنللوز کلله دسللت  و میلللرزه لبللام   میبنللی  صللحبت ب للدا  بللرو_  

 دسللتی کمهلله _چللرا باهللام این للوری میبنللی امیرصللدرا    میللگن  للل  و مییلله رهللا

بللدون حرهللی بلله سللوت  قنبللام میبنللی  صللحبت ب للدا  للت گ_   میبیلله رییلل  روی

میللگ برمیگللردم کلله ظللر  نللووم بملل  دهللن ک للی میبنلله  اینبلله هنللوز میدونلله چللی  

 میخللواد هقلل  هللا ایللن ی هولله بللا  بللره از رو هللام مللادم هنللوز اینبللهدارم   دوسللت

 مث  کسی که بده مذاب   بده مذاب 

 مللال  ی  صلله و مییللین  وخللت روی و ممیللر اوللای  سللوت بللهاون رو از دسللت دادم  

 سرم  دل  روی مییه آوار

دللل  اونقللدر گرهتلله کلله از اوللا  بیللرون  رو ولوی بالیللت هیللار میللدم و گریلله میبللن    

جولله  بنلدی   گ لتن  بلرای  بایلد  چ لوری  نویلدون   کله  حرهلایی  بله  میبلن   هبرنویرم  

صل دای ولوزیلون  و حرهلای     نویلداد  املون  بمل   گ تلن   بلرای  حتلی  کله  حرهاییکن   

 امیرصدرا که مخلاطبی   یلر  از آلولا  نداشلت  بله گوشل  میلاد  چنلد دییقله کله میگلذره       

چند وقه بله  در اولا   میخلوره  و سلی   سلرجام  مییلین   و ولک  سلرهه  ایلی  میبلن   ولا  از 
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 بلله ب للدی ی وقلله قنویخللورم- قناهللار بیللا نبللام - بللله  - صللدام گریلله میللخص نیلله  

-   مییللین  صللا  و کللردم درسللت رو سللرم روی کوللله و کللن الشلل کلله میخللوره در

 مونللون - _بیللا ناهللار آمادسللتق در اوللا  رو بللاز میبنلله امللا جلللوور نویللاد   وقولل بیللا

 میلل  -   نخللوردی هلل  صللبحونه  نبللام نبللن لللوس رو خللودم  اشللو-   نویخللورم 

یللدم بلله یللدم آروم وارد اوللا  مییلله و رو بلله روم مللی ایسللته    امیرصللدرا نللدارم

 ب للدا_   مییللنوم رو موللیق  ن للس دایصلل  کللن  نگللاه  و بیللارم بللاال سللر نویخللوام 

سللر بللاال میللارم و بللا چیللوایی کلله    میبنللی  صللحبت هللا حللر  ایللن مللورد در روز یلله

 میبنللی این للوری باهللام چللرا- ب للد اون هولله گریلله سللر  مونللده نگللاه  میبللن   

 . میگن  ه       من ی بد مذاب  میخوای امیرصدرا 

 کللردم بللد بمللت مللن_مللن بلله انللدازه ی کللاهی شبسللت   امیرصللدرا قمللن بللد کللردم    

 . .. بخاطر من اما     اما  یبول

 هلک  و هل   ولوی  اخولای  بله   سلرخ   چیلوای  بله  میبلن   نگلاه  و میلارم  باال سر بسهق_

 بللا و یلل می ونللد   میبنللی  صللحبت ب للدا گ للت ق نبللام کللن ووللوم - قاش شللده ی لل 

ر  بللگن   چللرا نویللذاری حلل نویللذاری چللرا -   میللرم سللوت  بلله یللدم چنللد مصللبانیت

 چللراق امیرصللدرا میویللرم دارم مللن-      نبللام کللن ووللوم  - باهللام حللر  بللگن   

بلله سللوت آلوللا برمیگللردی  کلله جلللوی در اوللا  ایسللتاده و       آللله_      نویخللوای

 وارد اوا  مییه و به سوت امیرصدرا میاد و از

 اهللاش آویللگون مییلله  خلل  مییلله و بللدون اینبلله بلله مللن نگللاه کنلله آلوللا رو وللوی    

 بول  میگیره و هوون ور که
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 مللوردش در ب للدا_ از اوللا  بیللرون میللره جللدی و خیللک وقریبللا دسللتور میللده        

دسلت    یلت  سلرم  ی ل    ب لدا   قایلن  ب لدا  رو کلی  میلخص  میبلرد        میگنی  حر 

 حتلی   چیلگ  هوله  از خسلته ملن  خسلت     میبن  و طلول  اولا   رو چنلدین  بلار  راه میلرم   

 هللل  اولللل  هولللون از  نویلللدون  رو برگیلللت  چلللرا اینبلللهخسلللته از امیرصلللدرا  

 بایللد کلله کللاری بخللاطر بیلل  خللردق بیلل  خللرد نبللود یللرار میللدون  امللا  نویدونسللت 

 بللودم مللن ایللن  وسلل ایللن امللا یبللولق دلگیللر و دلخللورهامیرصللدرا ناراحتلله     میبللردم

از اولا    نویخواسلت   وبلرار  بیله شبسلتن دوبلاره بلود       کله  چیلگی  ونملا  و شبست  که

بیللرون میللرم قگرسللنه بللودم و مصللبی شللدن باملل  بییللتر شللدن درد م للده ام شللده 

 ختلله بللود وللا انللدازه ایللی کلله سللیر بیلل  و درد م للدم آروم بیلله  بللود  از ناهللاری کلله

اینبلار  نوبلت  ملن  بلود  کله   خوردم و بله  آلولا  هل   کولک  کلردم  ولا   لذاش  رو بخلوره   

 بخوام دلخور و دلگیر باش   اونقدر که حتی نگاهی ه  به سوت  ننداخت   ب د

خللوردن ناهللار بللدون حرهللی ظللر  هللا را شسللت   حللین شسللتن ظرهمللا بللودم کلله      

 و  بود آرومصداش رو شنیدم  

شللاید هلل  احساسللام منلله احولل  دوسللت داشللت کوللی هلل  نللاراحت   ی وللوی صللداش 

میللرم دنبللال  یللام و شللیدا و  خللودم  بللده خبللر داشللتی کللاری_مللن میللرم   حللس کنلله  

بلدون  اینبله  نگلاه   کلن   هقل   زیلر  لل   باشله  ملیگ    از گوشله  ی  میارمیون این ا  

چیلل  میبیللن  کلله ایللن  للا و اون  للا میبنلله و بللاالخره بلله حللر  میللاد   _میخللوای آلوللا 

رو ببلللرم   -نلللهق _باشللله  خلللداحاه       نولللی موو  قحرکلللاو  رو حرهلللاش رو 

نوی مو   حاضلر  نیسلت  بله  حرهلام  گلوش  بلده  املا  میخلواد  بله  هلر  بمونله  ایلی  حلر   

بلگن     بللا صللدای بسللته شلدن  در مللی مو  رهتلله  نویخللوام بمل   هبللر کللن  و سللرم بللا 

ان ام کارهایی که بلایی  مونلده  گلرم  میبلن    ب لد  از کیلیدن  یله  دسلتی  بله  سلرگو ش 
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بخلاطر  مریضلی  آلولا  زیل اد طلول  نویلدم و زود    خونه  هوراه آلولا  بله  حولوم  میلری    

میخوشلل   میخواسللت   بیللرون میللام  آلوللا رو کللامم خیللک میبللن  و لباسللاش رو وللن  

حدای  ظاهر آلوا خلوب  باشله   چنلد  سلامت  ب لد   یلام  و شلیدا  هل   میرسلن  و  یلام  بلا  

 . مییه رهتن  مانع و میگیره رو جلوش رهتن برای امیرصدرا اصرار وجود

 اونللا دیللدن بللا آلوللا هللای بللازی لللوسدل نگرانللی و دلتنگللی شللیدا و  یللام بللرای آلوللا  

 اونقدر نه اما بود شیرین هوه

 بلرای  شلیدا  اصلرار   حرهلا  و هلا  صلحبت که کام ول  منلو شلیرین کنله  جولع دور هل        

 ی باره چند وبرار

حرهللای دکتللر آلوللا و او ایللام اون شلل    و هولله و هولله چیللگی نیسللت کلله منللو از    

 خودم در بیاره قحتی رهتنیونق

 دییقلله     و او ایللام  کللار  روزهللاب للد اون شلل  هولله چیللگ وبللراری بللود  زنللدگی     

سلرم  رو بلاال  میگیلرم  و بله  منیلی   ویلت  میبلرد  ولا  بگلذرن    هلا  سلامت  انگار که هایی

کلله بللا  جللوون کلله وارد اوللا  امیرصللدرا شللده نگللاه میبللن  و بللی جللون لبخنللد میللرن 

اینلو  _ لبخنلد  جلواب   رو میلده   امیرصلدرا  ب لد از امضلا  برگله رو بله سلوت  میگیلره       .

 بللله - بللرم  میتللون  مللن  چیلل  - هللردا بللدین بلله آیللای احوللدی وللا  یگیللری کللنن    

بللا صللدای آروم  یللام بلله سللوت     مونللدین ویللت ایللن وللا امیلل  کلله مونللون 

 ایللنق نویگلله درو  بابللاش بلله خللوب دختللر یلله- قهیمللی- شللده  یچلل_ برمیگللردم  

 حواسل   و قنلیس  چیلگی  نله - ند روزی کله ملا از اهلواز برگیلتی  کلم ولوی خلودوی         چ

 یلله هقلل   بللود وظللی   میبللن  خللواه - منیللری و امیرصللدرا هللای صللخبا بلله میللدم رو

 از ابروهللاش و یبنللهم نگللاه سللامت  بلله امیرصللدرا   دارن کللار باهللاوون اومللدن آیللایی
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 شللواق نللیس میللبلی-   بللله  منیللری _االن  ایللن سللامت    میللره بللاال و  لل  شللدم

 -   میبنلله صللدام نگرانللی بللا  یللام کلله مییلل  بلنللد صللندلی روی از   بریللد میتللونین

 بلگن   صلورو   و دسلت  بله  آبلی  یله  میلرم  دارم   یلام  خلوب  - نویلدی   رو جلواب   ک ا 

و ر بممللا شللام یللراره  کنلله ووللوم زودوللر رو کللار مللیگ  صللدرا بلله میلل ا بیللا زود -  

 اهویتللی بللراش جللواب  اینبلله بللدون قنویللام-   باشللی وللوام گ للت شللیداببللرم بیللرون  

 _بدو برو دست و روم رو بیور بیا بری ق   میگنه رو خودش حر  باشه داشته

کمهه چی  میبندم و از  یلت میلگ  لا مییل   اوللین باریل      ه کله ولوی وولوم ایلن ملدم      

 حتی از کارم ه  هراری ام و

حوصلللله اش رو نلللدارم  از اولللا  بیلللرون میلللرم و راهللل  رو بللله سلللوت سلللرویس   

 بمداشتی کن میبن   طب  م وول

 هق  دست و صورو  رو با آب سرد مییورم وا کوی حال  بمتر و ذهن  باز بیه  

چنلد دییقله البللی ویلت هلدر میللدم ولا کوتلر وللوی جولع        یلرار بگیللرم  وصلویرم وللوی   

 آینه ی سرویس بمداشتی بم 

از سلرویس  بیلرون   دهن ک لی میبنله مخصوصلا صلورم بلی رو  و لبلای بلی رنگل           

میام و بله  سلوت  اولا   امیرصلدرا  میلرم  و دسلتگیره  رو بله  سلوت   لایین  هلول  میلدم  و 

 نبام _   میینوم رو خودم اس  در شدن باز صدای شنیدن جای

چنللد لحظلله مبلل  میبللن  و نگللاه  مللی  مییلله بلله کنللده کللاری هللای وللوی هلل   للیچ  

 خورده ی روی ونه ی در قچند

 !نبام _   باش  کرده اشتباه که امیدوارم هربار و میبن  مروربار  
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آروم سللر میمرخللون  و نگللاه  میبللن  و هللر رانیلله بییللتر ولله دللل  خللالی مییلله      

  اومده بود  باز ه  اومده بود     

م للده  میبللن  حللس کلله رو ادکلللن  بللویاز روی صللندلی  للا مییلله و بلله سللوت  میللاد  

 ی خالی  به ه  میخیمه و به

سللوت سللرویس هللرار میبللن   وارد سللرویس کلله مییلل  در رو میبینللدم و ملل  میللگن  

 گوشلل  بلله نگللران  صللدای و بمداشللتی سللرویس در  للی در  للی هللای ضللربه صللدای  

 _نبام  نبام خوبی  نبام در رو باز کن      میرسهق

و بللا شللنیدن صللداش هللر بللار احسللاس میبللن  زیللر دللل  ویللر میبیلله و مللر  سللرد    

 روی ستون ممره هام مییینه  

چند رانیه میگلذره کله صلدای  یلام و امیرصلدرا هل  بله صلداها اضلاهه مییله  از لحلن            

 و صدای  یام م لومه که

داره دمللوا راه مینللدازه  دسللت و صللورو  رو مییللورم و از سلل    رویس بیللرون میللرم  

 آروم یللام یقلله ی سللامان رو جوللع کللرد در حللال داد و بیللداده    حدسلل  کللامم درسللتهق

 امللا نویبللرم  للی  از کللاری مللن  کللن  جداشللون میبللن  سلل ی و میللرم جلللو حللال بللی و

 . میبیه مق  رو  یام امیرصدرا

سامان نگاه  به سلوت ملن برمیگلرده و نگلران چنلد یلدم بله سلوت  میلاد کله            یلام  

 از دست امیرصدرا در میره

 ملن  بیلی  نلگدیب   دیگله  یلدم  یله  - و به سوت  میاد و بین ملن و سلامان ملی ایسلته      

- ایللی  چیبللاره وسلل  ایللن وللو  دارم کللار نبللام مللن کنللار بللرو بیللا - قوللو و میللدون 

 بملل  کسللی نویللذارم ب للدم بلله االن از  نللگدم آسللی  بملل  حللاال وللا ام ایللی هرکللاره
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یلدرانلله جللوری   یللام قوللو نلله نباولله حسللاب  طللر  مللن  کنللار بللرو بیللا -   نللهبگ آسللی 

 هللام حسلاب  حسللاب  کلدوم  ِ  طللر- جللوم ایسللتاده کله انگللار  یلت  یللای  شلدم      

چمللره ی  یللام رو      هللری  کللن کللن رو خللر سللر هلل  حللاال دادی  للس خللوب رو

 خلوب  خیللی  دو هلر  کله  هم لومل  هل   بله  سلامان  و امیرصلدرا  نگلاه  طلرز  از امانویبین   

مصللبی سللرم داد  ق یللام -    میللذارم  کللت روی دسللت  یللت از  میللارن یللاد بلله هوللو

 از رو  یللام میبنلله سلل ی و میبنلله نگللاه  سللامان _وایسللا مقلل  نبللام ق میگنلله  

 جلوی من کنار بگنه .

 بیللام نبوبیللدم رو راه هولله اون مللن  شللدی آش از وللر دا  ی کاسلله کلله آیللایی ببللین -

 . بی  دمخور وو با که این ا

 بللار یله  نبللام - منلو نبلام یللبم بلا هلل  حرهلامون رو زدیل  و وصللویوامون رو گلرهتی         

واسلله خللودش وصللوی  گرهللت و دیللدی  وملل  چللی شللد  الزم نبللرده دیگلله ونمللایی 

سللبوم یللک  ق یللام بسلله-   میللگن  جیلل  مصللبی و خسللته قبگیللره اونلل  بللا وللو وصللوی 

 بیلا ق نبلاو  _ ده ه ایی شرکت بام  مییله  سلامان  سلو  اسلت اده  کنله و بله سلوت  بیلاد      

 یلدم  چنلد  مییله  بامل   آیلاجون  اسل     منتظروله  آیلاجون  هل    خسلت   ملن  هل    بری 

 نویلام  جلا  هلیچ  ولو  بلا  ملن -   میبنله  ولرم  کمهله   یلام  مت  ل   نگلاه  رنل   و بلرم  مق 

_مللن  نگلاه  شبسللته ی امیرصلدرا  باملل  مییله  وقریبللا جیل   بللگن    قمگیللگم-   سلامان 

مگیللگ وللو نیسللت   ازم دور شللو سللامان واسلله ی چللی اومللدی  مگلله نگ للت  نیللا     مگلله 

 درسللت اول از  بللری  بیللا  نبللن ل بللازی جللان نبللام- قببینوللت نگ للت  نویخللوام 

 . .. چیگو هوه میبنی 

 ونمللا نملل  میللده گللوش  یللام نللیس مملل بللرام مملل  نیسللت کلله امیرصللدرا ایسللتاده    

 که دردیه مموه برام که چیگی
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 . انگار از نو شروع شده

 باهللام وللا میبللردم هرامللوش داشللت  چیللگو هولله مللنق بللودم کللرده درسللت مللن -

 رو چیگ هوه وو اما  کن  زندگی

 بللردی بللین از رو دلخوشللی  وللو_   میللگن  جیلل  رو بوضلل   للروا بللی و خللراب کللردی  

و آروم بلله دیللوار وبیلله میللدم و دسللتام ناخودآگللاه روی شللبو  میللره   یللام و      

 اماامیرصدرا مام و مبموون  

سللامان مصللبی هللر دو دسللت  رو مصللبی وللوی موهللاش هللرو میبللره و نگللاه  بلله     

 دستای روی شبو  خیره

 جللون بلله_ مییلله لبللاش رو بللا حللر  می و لله و بللا صللدایی کلله کلل  آورده میناللله     

      شللد چللی ن مویللدم شللدم مصللبیق نبللام ایللی حامللله نویدونسللت  احولل  ِن م  خللودم

 شلو  خ له _   میلگن   جیل   طایلت  بلی  و میخیمله  دلل   زیلر  درد هولون  میبلن   حلس  بازم

سللامان دوبللاره سلل ی میبنلله جلللو بیللاد کلله اینبللار امیرصللدرا بلله خللودش میللاد و      

 وللوی اجللازه بللدون ورود جللرم بلله بیللاد  لللیس نللگدم زنلل  وللا گویللو بللرو- نویللذارهق

 طلر   کله  حلاال  انگلار طلرز  نگلاه  سلامان  ملو  مییله     قبگلن  آملد  خلوش  بمت زندان

 خونسردی از خبری هیچ امیرصدراس مقابل 

هوییگی  نیسلت  چنلد یلدم بلنلد جللو میلره و در حلالی کله سلینه ی هلر دو وقریبلا            

 به ه  چسبیده مصبی میوره  

 جللا هللیچ وللو بللا نبللام- آدم شللدی واسلله مللن  ببلل  کنللار میخللوام نبللام رو ببللرم  _

 !نهم زن نبام-   نویاد
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ضللربه ی ناگمللانی کلله امیرصللدرا وخللت سللینه ی سللامان میبوبلله باملل  مییلله سللامان  

 چند یدم به مق  برداره و

 نداشللتی مرضللهق نیسللت دیگلله االن_زنللت بللود   امیرصللدرا بللا  وزخنللد جللواب میللده  

_برگیلتی  کله     میبنله  نگلاه  ایسلتادم  سلرجام  هنلوز  کله  ملن  بله  سامان   داری نگم 

 اسلل  از بللدبختیامون ووللوم رهتلله یللادم نبنللهبیللای  للی  ایللن یللارو  ببیللن  نبللام  

واسلت  سلخر  بلم  شلده  شلروع  شلد   نبنله یلادم رهتله بمولون بخلاطر       این ا که هوینی

 این مردیبه مرد 

هق  نگاه  میبن   جسو  ولوی شلرکته املا روحل  بله چنلد ملاه  لی  میلره قصلدای           

 داد و بیدادش ووی گوشوه  

 بوی ادکلن  ووی بینیوه  

بویی که چملار سلال ولوی وخلت خلواب  بلود و وولوم ومشل  رو کلرده بلودم ولا بمل              

 مادم کن   دلخوشی ایی که

مثلل  کللور سللوی امیللد وللوی دللل  جوونلله زده بللود  حسللی کلله کلل  کلل  داشللت  بلله      

بله  ب و*سلله هللای    میخریللد روز هلر  کلله گلللی ممربونیلاش  یللدا میبلردم  بلله شلاخه   

 گلاه  بلی  و گلاه  هلای  ووجله  بله   خلواب   ملن  میبلرد  هبلر  کله  ویتییب  رهتن به سرکار  

 یله  بلرای  آل ایلده  ملرد  یله بلود    ملالی های بی دریو  قسلامان  خلوب  کله  نله    محبت 

 رسلیده  دیلوونگی  اور بله   میل   ملال   ولوی  ملن  کله  رسلید  ویتلی  اما ق ماشقانه زندگی

 . بودم

 بلله     ل نتللی هللای  لللهق میبیللن  رو هللا  للله هقلل ق نویبیللن  چیللگیچیللگی نوییللنوم  

 شرکت از خبری میام که خودم
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  یللامو سللامان نیسللت  مللن  و  یللام و امیرصللدرا وللوی  ارکینلل  خونلله ی  یللام و شللیدا  

 در ماشین رو باز میبنه

 و حللال زمللان و خللاطرام بللین م لقلل   مللنگ  و گللین و کوبلل  میبنلله  یللاده بیلل     

 ک لا  ملن  -   صلدرا  بلاال  بیلا - قبلاش  ملرایب  -   میخیمله  گوشل   ولوی  امیرصدرا یصدا

 رو ماشللین  بللده ان للام رو مللیگ  کلله کللاری- نیسللت  خللوب حللال  نویبینللی بیللام 

و کوبلل  میبنلله بلله سللوت آسانسللور بللری  و ب للد چنللد  قبیللا خللودو  و کللن خللاموش

خونلله و زنلل  در شللیدا بللا  لحظلله امیرصللدرا هلل  بموللون اضللاهه مییلله  بللا رسللیدن بلله

 قمونله  چمره ایی بیاش در رو بلاز  میبنله  و سلمم   لر  انلرژی   بلا  دیلدن  ملا  نصل ه  ملی 

 میبنله وارد خونله بیل  جلواب شلیدا رو میلده         کوبل   کله  حلالی  در  یلام  شلده   چی-

چیللوای  للر سللوال شللیدا بلله    کللن کوللک نبللام بلله  نللیس چیللگی مگیللگم هیمللی-

 سللوت  برمیگللرده و مللن نویللدون  چ للوری بایللد جللواب  رو بللدم  بللا هوراهللی شللیدا

 سلالن  طلول   یلام  و ایسلته  ملی  آشلخگخونه  سلتون  کنلار  صلدرا  امیلر روی مب  مییلین    

آمللاده ام کله  چیللگی بگلله و شللیدا هقل   نگللاهوون میبنلله   یللام  رو چنلد  بللار راه میللره  

 هوله  نگ لت   بملت  مگله - قایسلته  چند یلدم  بله  سلوتون  میلاد  و وقریبلا  وسل   سلالن  ملی 

نگللاه امیرصللدرا و شللیدا بلله سللوت مللن برمیگللرده کلله  بگللو  بملل  رو هللا وای یللت ی

  بوجللود اومللده چیللگی شللرای مخاطلل  جوللله ی  یللام هسللت  و شللیدا سلل ی میبنلله از

 چنلد  شلیدا  حلر   بله  ووجله  بلی   یلام  بگلین   ملن   بله  مییله   یلام   شلده  چی- ب موه  

 سللامان  للس کللرده  هللوم آیاجونللت نگ تللی املل بلله وللو مگلله_   میللاد جلللو دیگلله یللدم

حوصللله ی  سللامان _   میللده جللواب مللن جللای هلل  بللاز شللیدا امللروز  میگ للت چللی

 مللرده مللن بللرایق مللرده اون_ نگللاه هللای منتظللر  یللام رو نللدارم  للس جللواب میللدم  

 نبللام  میگللی چللی -   میبنلله نگللاه  و  لل  بللا شللیدا قمللرد  للی  سللال چمللار هوللون 
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 یام مصبی دسلتی  دور دهلن   میبیله  و چیل   میلدوزه  بله  طلر   هلرش  و بلا  صلدایی  

 _جریان بمه چیه  وو حامله بودی نبام    میگنه حر  که انگار بی جون شده

اینبللار سللر  للایین نویللدازم و مسللتقی  نگللاه میبللن  وللوی چیللوای  یللام  بولل  میبللن  

 شبستن از اما میلرزه صدام 

    یللام بللود نللیو  و مللاه یللک بملل ق بللودم حامللله - خسللته ام قبللا ووللوم اینللا محبولل ق

برمیگللردم بلله سللوت شللیدای مللام مونللده انگیللت  رو بللاال میللارم و چیللگی انللدازه ی 

_دکتللر میگ للت    میللدم اداملله لللرزون  صللدای بللا و میللدم دو سللانتی متللر رو نیللون 

 بمل   یحسل  یله ق شلیدا  بلود  میلگه  ریلگه ی نی اینقدریه قهبلر  کلن   بله  ملن  کیلیده  بلود   

و برمیگللردم و بلله امیرصللدرا نگللاه  قباشلله دختللر نویخواسللت  مللن امللادختللره   میگ للت

 میبن  و دیدم ک  ک  وار مییه  

 دختللر وللو چللون  میوللردم مییللد سللبگ چیللواش اگللر_اگللر دختللر بللود د  میبللردم  

 ووی میگ تیق داشتی دوست

وصللوراوت از آینللده یلله دختللر داریلل  کلله چیللواش هورنلل  چیللوای       منلله قمللن  

موهللاش هرهللری و چیللواش سللبگه امللا وللو  نویخواسللت  مللادر دختللری باشلل  کلله   

میبلردم   ولو   ملادم  سلامان  بله  داشلت  باباش نیستی  ملن  داشلت   زنلدگیوو  میسلاخت    

رو وللوی گذشللتوون بلله منللوان یلله دوسللت خللا  کللرده بللودم  مللن هراموشللت کللرده 

از  یللت اشللک هقلل     مونللدیق نرهتللی وللو امللا  میبللردم هبللر این للوری حللدای بللودم  

_املا  ولو  این لا  بلودی   سایه اش رو میبین  و بلا  دسلتای  للرزون   یللب   رو نیلون  میلدم   

رانیلله قبللودی امللا بمللت هبللر نویبللردم و خیللال      هللر  سللامت هللرل نتللی قهللر روز  

هراموشللت کللردم  چمارسللال سللاکت نیسللته بللودی و کللاری نویبللردی و م  میبللردم
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امللا حللر  دختللرم کلله اومللد از اون کللنن خللا   ِن خللوش بللاور هبللر میبللردم رهتللی  

 گرهته بلند شدی و اومدی درست وس  زندگی  و هوه چیگ

رو به ه  ریختلی قبله هل  ریختلی ولا اگلر اون دختلر ملو هرهلری چیل  سلبگ ملال ولو              

 نبود سم  کس دیگه ایی ه 

گرهتللی  نباشلله  اومللدی وسلل  و ونمللا دلخوشللی  از زنللدگی بللا سللامان رو از وجللودم     

از روی مبلل   للا مییلل  و اشللبام رو بللا حللر   للا  میبللن  و بلله سللوت   امیرصللدراق

چیللوایی سللرخی کلله حاضللرم یسلل  بخللورم نلل   بلله و ایسللت  مللی روش بلله رومیللرم  

 رو سللاخت  سللال چنللد اون وللوی کلله هرچللی و برگیللتیقامیرصدرا - داره زل میللگن   

 برگیللت  چللون وللو دوبللاره برگیللته بللودیق مللن  گرهتللی ازم بموللو  کللردی خللراب

دسللت  میللت مییلله میللاد بللاال و روی وخللت سللینه اش مییللینه  یللک بللار     دو بللار    

 اهلام  شل   مییله  و یبل   اینبله   برگیلتی   چلرا _ و بلا  گریله  جیل   میلگن      سه بار     

 بیوهت  دست  نگه ام میذاره و وقریبا ووی بول  میوهت  و ه  هق  بلند مییه  

م و شلیدا بله سلوت  میلان و بلا  اهلایی کله روی زملین کیلیده مییلد و نگلاهی کله               یا

 از امیرصدرا جدا نویید به

 یللام از اوللا  بیللرون میللره و در اوللا  رو   سللوت اوللا  میبللرن  و روی وخللت مییللین    

اوایله  کله  بلا   میبنده و صلدای  لچ  مل  بله گوشل  میلاد  نگلاه  ملی  بله در بسلته ی          

 صللدای و میبیلله دسللت موهللام رویهیللار دسللت شللیدا سللرمو روی  اهللاش میللذارم  

 اوللای  وللوی - ک اسللت  آلوللا-   میبنلله گریلله داره اونلل  میللده نیللون هللین هیللن 

 اگللر_ اشللب  از چیللو  روی  اهللاش میریللگه و بللا دلللی  للر اداملله میللدم         قخوابلله

بللودش از آلوللا کللوچیبتر بللود امللا بللگر  مییللدن بللاه  دوسللت مییللدن  هبللر کللن 
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 کله  بلود  ه تله  یله   بلود  کوچوللو  شلیدا  - نگ تلی   بمل   چلرا   بگلردم  دورم- قمث  ملا  ق

بملل   دم  میللگ حللر  باهللاش  بللودم شللده ماشللق  امللا داشللت  خبللر وجللودش از

 هلل  آلوللا و  یللام و وللو از  ممربونلله خیلللی بابللاش گ للت میگ للت  کلله مللن ماشقیلل   

 باه  شیدا  گ ت  براش

 خونلله دکللور کلله بللود خللوب حللالوون اونقللدرحللر  میللگدی    للذا درسللت میبللردی   

 یبی حتی  کردی  مو  رو

از اوللا  هللا رو داشللت  آمللاده میبللردم و وللوی موللازه هللا سیسللوونی انتخللاب میبللردم  

 جللان   خللواهری  جللان  - هلل  خریللده بللودم  شللیدا       بللراش یلله جللوراب کوچولللو

 شللرکت یلله بللا سللامان - داره  امیرصللدرا بلله رب للی چلله نبللام  شللد چللی- قبملل _

   بلود  دیگله  شلمر  یله  ولوی  سازشلون  و سلاخت  ی  لروژه  و بلود  بسلته  داد یرار بگر 

سامان ه ته ایی چمار روز رو م بلور  بلود سلر  لروژه بوونله  یله ملدم بلود کله حلال           

میخللوردم بللاال میللاوردم وللا اینبلله آزمللای  دادم و همویللدم  زیللاد بللد مییللد و هرچللی

 برابللر درل بازیللام کنللار میومللد   هولله بللابللاردارم قیللک مللاه و نللی  قسللامان مللالی بللود  

اولللین  بللرای  کللن  درسللت زنللدگیوو میخواسللت   میبللرد بگرگللی بازیللام بملله ی هولله

 هوییللله بلللرمبس موهلللاموبلللار لباسلللی کللله سلللامان دوسلللت داشلللت  وشلللیدم  

 دوست سامان که هوون وری

 و کللردم آمللاده رو خونللهداشللت بللاز گذاشللت  و آرایلل  کللردم قکیللک خ     ریللدم  

 که روز چمار ب د وا شدم منتظرش
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 چیلگ  هوله  دیلد  رو خونله  و ملن برمیگرده با این خبلر سلو رایگش کلن   ویتلی رسلید       

بمل   گ لت   بلره  دوش بگیلره  و بیلاد  بلرای  شلام  قولا  برگلرده   ق بلود  سو رایگ ی آماده

 هوه چیگ رو آماده کردم  میخواست  شوع های

کللوچیبی کلله  خریللده بللودم رو روی  للله هللا وللا روی میللگی کلله کیللک و جللواب       

 آزمایی  رو گذاشته بود بمین  ق

روی  للله هللا بللا هی للان میللوول روشللن کللردن شللوع بللودم کلله یللک ده لله از  یللت   

 . بدم ادامه بییتری ی گریه با مییه بام  شیدا سبوم بول  کرد  

_نویللدون  چللرا قنویللدون  چ للور قامللا ویتللی ناگمللانی منلل  و وللوی بوللل  گرهللت جیلل   

 سال چمار ب دزدم و با خنده  

 مصللبیق شللد بحثوللون - شللد  چللی ب للدش چللی  - اسلل  امیرصللدرا رو صللدا زدم   

 هبلر  امیرصلدرا  بله  دارم هنلوز   باهلاش  زنلدگی  سلال  چملار  از ب لد  میگ لت   بلود  شده

 نقللدراو  بللود مصللبانی اون امللا کللن  آروملل  خواسللت میبللن  خواسللت  ووضللی  بللدم  

خواسللت بللره کلله دنبللال  رهللت  و روی  للاگرد جلللوش  ق شللد ووللوم وحوللل  وللا گ للت

هوییلله بلله امیرصللدرا  رو گللرهت   چیگایللی رو گ للت  کلله نبایللد میگ للت قبم  گ للت   

 نوللی دل بیللی  جللدا شللدن باملل  اونللا کلله میللقی از هیمویللت گ للت هبللر میبللردم  

 ! َکن 

 از چ للور کلله بللود اومللده یللادم ازهولل سللال چنللد ب للد انگللارنوی مویللدم چللی مللیگ    

 حرهاییق کردن دورم امیرصدرا

رو زدم کلله بللراش سللنگین بللود و مصللبی شللد و حللین دمللوایی کلله بللاال گرهتلله بللود    

 . .. شیدا مرد بم    ایین اهتادم هول  داد  از روی  له ها
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 خللوبی خللاطراملللرزش بللدن شللیدا از گریلله رو حللس میبللردم  حللال خللوبی نللدارم    

 هوون میبن  حساساق نبود

هللایی کلله بخللاطر  لتیللدن روی  للله  ضللربه  سللامان ادکلللن بللویدرد رو حللس میبللن   

 بللاز اوللا  در قسللامان زده وحیللت صللدایق مییللد وارد  ملوهللام هللا بلله کوللر و شللب  و

_ویتلی  چیل      مییلنوه  ایسلتاده  اون لا  کله  نلیس  ممل   بلرام  و میبیلن   رو  یلام  و مییه

 سللامان امللا بللودن هلل  سللامان و خللودم ی خللانوادهبللاز کللردم وللوی بیوارسللتان بللودم  

 گ لتن  بمل   اینبله  ولا  ریخلت   هل   بله  رو جلا  هوله   کلردم  بیلداد  و دادداشت    درد  نبود

سللر وللوی دللل  آوللی  بلله  للا کللرده بللود قاز  از کینلله بللود بللد خیلللی حللال ق مللرده بمل  

 ده رون براموکی  شرکت که باه  دوست شده بودی  کوک خواست   

ویللبی  داد و ب للد از واییدیلله  گشللبی یللانونی بابللت اینبلله هللول دادن باملل  اهتللادن  

 من از روی  له ها و سق 

 نللهمللن   کللرد  یبللول راحتللی هوللین بلله سللامان-   گللرهت  طللم  سللامان ازبملله شللد  

 شللبایت ازش جنللین سللق  بابللت نبنلله مواهقللت طللم  بللا اگللر کلله کللردم ومدیللدشق

 خواسلت  یلول  ازم هقل  وجمله  کلاری   م بلور  شلد  مواهقلت  کنله    بخلاطر  اونل  ق میبن 

 ب للد مللن امللا  کللن  هبللر باهللاش دوبللاره د از طللم  و آروم شللدن  بلله زنللدگیب لل کلله

 . .. دنبال  اومده اون  و ایران اومدم طم 

 یللام رو از گوشلله ی چیلل  میبیللن  کلله وبیلله اش رو از چمللارچوب در میگیللره و        

 وارد اوا  مییه و وقریبا رو

بله روی ملن و شللیدا ملی ایسللته  چنلد بللار بلا  اهللاش روی زملین ضللرب میگیلره و بللا        

 آروم شروع میبنه   ن س مویقی که میبیه
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_نبللام قمللن بابللت بملله ام متاسلل   قنویللدون  چللی بایللد بگلل  چللون نویتللون  حللس    

 مادرانه ام رو در  کن  اما     

_املا  هقل   یله   انگار هق  ولا هولین جلا میتونله کنتلرل کنله و       یله ده له من  لر مییله      

چیگی رو نولی مو   قولو  حرهلا م یله جوریله کله انگلار زنلدگی بلا سلامان بلرام زوری         

 بودهق نگاه  بین من و شیدا در گردشه و داد میگنه که کمهه ست  

 چللی بخللاطر  امیرصللدرا بللا کللردن ماشللقی هولله اون ب للد وللو_مللن     مللن نوللی مو   

 ریختی ه  به رو چیگ هوه

 س بگیلللره  ن للل میبنللله سللل ی و میبیللله دهلللن  دور دسلللتی و زن سللامان شلللدی  

 هرکللی بللا میتونسللتی وللو_چ للوری بگلل  قمللن میللبل  ازدواجللت بللا سللامان نللیس  

جلللوی منللو شللیدا روی  اهللاش مییللینه و زل       کلله اینلله میللبل  مللنق کنللی ازدوار

_ولو  بلا  اون هوله  ممیله  صلدرا  رو ول نبلردی  کله  بلری  بلا  سلامان   میگنه ووی چیوام  

نوللی مو  قاگللر امیرصللدرا رو دوسللت  زوری زنللدگی کنللی قدلیلل  ایللن کللارام رو

 داشللتی نداشللتی  للس اون هولله میلل  و ممیلله ی بینتللون چللی بللود  اگللر دوسللت 

 وللا مییلله خلل  سللوت  بلله و میللذاره زمللین روی میتاشللو کللردی  وللل  چللی ی واسلله

_ولللی حرهللام بللو داره نبللام قانگللار    باشللی  داشللته وللری مویلل  چیللوی اروبللاط

امیرصللدرا  شللدن نللابود بللا کللاری مللنامیرصللدرا رو دوسللت داشللتی و وللل  کللردی  

 میللده لللو ناگمللانی  شللدن آروم نللدارم قمللن حللره  دلیلل  وو لله قاینللو نوللی مو  نبللامق

 !درگیره ذهن  چقدر که

 بللاز رو هکارگللا در روز هللرق بللود شللده دیوونلله_ب للد رهتنللت امیرصللدرا خللرد شللد    

 . میاد نبام میگ ت میذاشت



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

479 

 

دور  شللدن صللداش زیللر بللار بولل  چیللگی جللگ ممیلل  بلله امیرصللدرا و یللاد اون     

_میگ للت نبللام بملل  یللول داده کلله وللا آخللرش مللی مونلله قچللرا  روزهللا نیسللت   

 نوی موین  قدارم دیوونه میی   وازه دارم حال

صللدرا رو در  میبللن  قنوللی مو  ایللن  للازل رو کلله انگللار وی بلله هللاش کاملل  نیسللت  

  حر  بگن نبام دارم خ 

 اذیللت   نللیس ویللت  ه للم  یللام- شللیدا  للادرمیونی میبنلله   مییلل  از ایللن سللواال     

نگللاه  یللام از چیللوام کنللده مییلله و بلله شللیدا نگللاه میبنلله و بللا لحللن دلخللوری  قنبللن

 للا مییلله و بلله سللوت در اوللا   قنیسللت ویللت  ببخیللید آرهق  للووو _ جللواب میللده  

دوارم اینبللار بلله ویللت  امیلل_ میللره و یبلل  بیللرون رهللتن برمیگللرده و نگللاه  میبنلله  

 یللام میللره و مللن مللی  قمییلله دیوونله  داره دوبللاره صللدرا چللونکلار درسللت رو ببنللی   

 دونسلللتن مقصلللر میدونسلللت ملللون  بللله یلللاد چیلللوای سلللر  و نولللدار امیرصلللدرا  

 ملن  بلرای  هلا  او لا   ایلن  کیلیدن  دوش بله  ونملایی  دیگله  املا مسخره سلت    امیرصدرا

 دوش بلله ونمللایی رو اینللا ی هولله وللا میخواسللت   یریابلل  وحولل  بللود  مللن یلله شللریک

 !نبی 

 بللا اجبللاری زنللدگی  امیرصللدرا چیلل  از اهتللادنمللن هولله چیللگ رو یبللول کللرده بللودم  

 هبرق بودم دا  اماق سامان

 مللنق نبللرد درسللت رو چیللگی زمللانمیبللردم گللذر زمللان هولله چیللگ رو حلل  میبنلله   

بلودم  و هبلر  میبلردم  هوییل ه هوله چیلگ این لوری ملی مونله       کلرده  ملادم  بم  هق 

سللرم رو از  انصللا   للی  نرهللتق قبللی انصللاهی بللود امللا زنللدگی مللن هیمویللت روی  

روی  للای شللیدا بلنللد میبللن   بللرام احوقانلله سللت امللا احسللاس میبللن  حللال  بمتللره 
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درونل   سلاکت  شلدن   شلیدا  بولل   میبنله  و بلا  یربلون  صلدیه  ایلی  از  قانگار ان  ار های

بلله سللوت میللگ آرایلل  میللرم و شللال و لباسلل  رو مرولل  میبللن   اوللا  بیللرون میللره  

  یلام   لچ   لچ  و میلرم  بیلرون  اولا   از  چیوام سلرخه  املا  خلودم  از هوییله  آروم ولرم   

 شلدی    لا  چلرا -   مییله  ی لع  دیلدن   بلا  ایسلتادن  آشلخگخونه  سلتون  کنلار  کله  شیدا و

 بلرم  میخلوام ه  نل -   میبلن   صلدام  شلد  آملاده  کله  شلام   کلن  اسلتراحت  خلرده  یه برو

 میللرم شلل  مللن  نبللام بوللون -   میللده جللواب شللیدا جللای بلله  یللام   خللودم ی خونلله

 میبللاره بللر  داره-   باشل   ونمللا میخللوامق  یلام  خونلله بللرم میخلوام  -   امیرصللدرا  لی  

 حللر  -   میبنلله ی للع رو حللره  شللیدا   میللرم آژانللس بللا  بللرم میخللوام- بللری  ک للا 

 میبللره امیرصللدرا واسلله  یللام  میگیللری   للذا داریلل ق نویللری جللایی  نللگن بیخللود

مثل   هوییله  کلار  خلودش  رو میبنله    یلام   لذا     ونملام  ملن    مونله  ملی  اون ا خودش  

 مللنمیگیللره و میللره   سلل ارش میللده و بللا رسللیدن  للذا سللم  خللودش و امیرصللدرا رو

 اصلرار شلیدا چنلد یاشلقی     بلا   نلدارم  خلوردن  بله  میللی  کله   لذایی  و شلیدا  و ملون   می

 ایلی  انلدازه  بله  هلا  کلوب  دیلوار میخورم و ب لد  از  لذا  چلرا   هلا  رو خلاموش  میبنلی    

 !میره هرو روشن نیوه ووی سالن و دارن نور الزمه که

بللوی گللمب وللوی چللای ایللی کلله شللیدا آورده رو ن للس میبیلل   خونلله اونقللدر سللاکته 

 که صدای حرکت مقربه ی

رانیه شوار سامت به گوشل  میرسله و از  ن لره بله دونله هلای بلر  نگلاه میبلن  کله           

 از آسوون سقوط میبنن ق

_مللیگن آدمللا شللبیه کسللایی  مثلل  مللن     و بللاز هلل  م للر گللمب رو ن للس میبیلل     

  وگینللی لبخنللد ابلل و میبللن  نگللاه  میگیللرم چیلل   ن للره از مییللن کلله ماشقیللن  

_رهتلارام  ملین  امیرصلدرا  شلده  قیادمله ویتلی گ تلی میخلوای بلا سلامان          میلده  ادامه
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 کلله سللردی آه گ تللی  چللی یادولله شللد  این للوری ازدوار کنللی ازم  رسللیدم چللرا 

 و کللردی هبللر نیسللتی گ تللی -   میللدم وبللون سللر و نیسللت خللودم دسللت میبیلل 

شلده   ماشل   ولازه  ولو   نبلام  نویبلن   بلاور  و  نبلردم  بلاور  ملن   گرهتلی  وصوی  مایمنه

  گللرهتن کللار وللو نبللود قوللو دیوونلله ی امیرصللدرا شللده بللودی   وصللوی مایمنللهبللودی  

 شبیه بییتر روز هر 

 مویللع اون میللدون  مللن چللون گرهتللی وصللوی  مایمنلله کلله نگللو دیگللهش مییللدی  

 آدمق بودی دیوونگی اور ووی

 خوشللبختی بللرای کلله بللودی کسللی ماشلل  روا دیوونللهماشلل  دیوونلله سللت و وللو    

اون روز ن مویللدم نبللام ماشلل  چقللدر شللبیه امیرصللدرا    میبللرد هرکللاری مگیللگاش

 امیرصللدرا واسللهماشلل    نبللام اونشللده قامللا حللاال هقلل  یلله چیللگی رو م وئللن   

 . .. شیدا-   کرد دیوونگی

دیللوونگی  امیرصللدرا بللگر  شللدن رو یللاد گرهتللی و     از وللوق نبللام نگللو چیللگی -

 کردی قمن این حرها رو حتی

 دیوونلله امیرصللدرا بگنللی حللر  بخللوای کلله روزی امیللدوارم هقلل بلله  یللام هلل  نگ للت   

صدای باز شلدن  در خونله  بامل   مییله  هلر  دو بلا  وحیلت  بله  هل   نگلاه  کنلی   و    نیه

 شیدا _ شد   وارد ورودی راهروی خیره به سایه ایی بیی  که از

بللا شللناختن صللدای  یلل ام ن للس راحتللی میبیللی  و بلله سللوت  میللری  امللا چمللره ی   

 مض رب  یام دوباره وحیت به

 اوللا  بلله شللیدا قبیللار رو کللی   بللرو - شلل   ویللت ایللن شللده چللی - جللون  مینللدازه  

شلیدا  بلا  م لله   شلده   چلی   یلام  -   میلده  بلد  گلواه  دلل    بیلاره  رو  یلام  کی  وا میره
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   شللده چللی بگللو   یللام مللردم- از اوللا  بیللرون میللاد و کیلل  رو بلله دسللت  یللام میللده  

 ق یلللام- ق نیسلللت چیلللگی-   بگللله درو  میبنللله سللل ی و میلللدزده رو نگلللاه   یلللام

 قبیوارسللتان بللردم   شللده بللد حللال  امیرصللدرا_   میللده بیللرون محبلل  رو ن سلل 

ی بللا هی للان بلله چمللره     ۹۱ للاییگ ~تانوابسلل _ کللرر      نویللدون - شللده  چللی-

 چ للوره - خللانوم جللون کلله در حللال مللگه کللردن خورشللت مللر  بللود نگللاه کللردم      

 خللانوم - قمللادر بللره طمیللی  گللیس اون یربللون - شللد  مللگه خللوش جللون  خللانوم

 خللرده یلله- چللی  هقلل -      هقلل   مللادر آره - شللده  خللوب بگللو  خللدا رو وللو  جللون

مثلل  شبسللت خللورده هللا بلله کابینللت وبیلله دادم  للل  و  دورم بگللردمق شللده شللور

 وللمش  ختللن  بللرای صللب  لوچلله ی ایللی آویللگون شللد و بلله یابلولله ی  للذایی کلله از

 !آشتی برای ببرم میخواست  مثم  رهت آبروم_   کردم نگاه بودم کرده

یللاچ  کللن  چنللد  بگیللر  وسللت  بیللار زمینللی سللی  وللا چنللد بللدو  کلله نللداره  صلله -

 بریگ ووی خورشتت شوری 

چیلل   للره ایللی رهللت و از کنللارم رد  قببخیللید- قنبللام- وکیلللی  اهلل- و میگیللره  ر

 و خندیلدم  _یله  بلار  دیگله  ببیلن   ایلن  حرهلا  از دهنلت  در بیلاد  ملن  میلدون   و ولو ق شد  

 کنللدن  وسللت میللوول و برداشللت  زمینللی سللی  چنللدوا سللبد وللوی از و شللدم خلل 

 اینللو جو لله کلله انقللدر دیللم  اشللاری اونوقصللیر مللن نیسللت خللانوم جللون   _   شللدم

خلانوم  جلون  شلروع  بله  نصلیحت  در ملورد  طلرز  صلحبت     ملن  دهلن  ووی مونده گ ت

 شایسته ی یه دختر کرد و من وووم خیال   ی 

امیرصدرا بود که ب د همویدن اینبله بلرای جلور کلردن  لول سلوله یلک ملاه بله طلور           

 آزماییی با نگارین یرار
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داد بست  و طرحی کله وجلو  د نداشلت رو  لی  هلروش کلردم باهلام دملوا کلرده بلود         

هیملی  از صلحبت  هلا  و نصلیحت  هلای  خلانوم  جلون  نیلنیدم   و یه جلورایی یملر بلود     

و از ط لل  و رنلل   للذام و ریلل   و هقلل  ویتللی بللرای بللار دوم مللگه ی  للذا رو چیللید

 کرد جی  زدم و ب و*سه ایی بابت ویبر بخاطر کوک و راهنواییاش رو

 بللالخللاش نیللوندم و بلله حوللوم رهللت  و بللرای رهللتن  للی  امیرصللدرا آمللاده شللدم      

 اومدن آژانس  ذا رو گرهت  و به

 سوت کارگاه راه اهتادم  

ویتی به کارگلاه رسلیدم کرایله رو حسلاب کلردم و بله سلختی بلا دوولا ظلر  بلرنن و            

 خورشت به سوت در رهت 

چنللد لحظلله کلله گذشللت و  و زنلل  رو هیللار دادم و بللا ذو  منتظللر صللداش مونللدم   

 نگللرهت  جللوابی کلله دوم بللار بللرای  دادم هیللار رو زنلل  دوبللارهجللوابی نیللنیدم  

 هوییلله مثلل  احتوللاالم وللئن شللدم وللوی کارگللاه نیسللت قبلله دیللوار وبیلله دادم  

  للاهلگیرش وللا بلودم  اومللده هولاهنگی  بللی کلله دادم هحل   خللودم بله   بللود بیوارسلتان 

 . کن 

از دیللوار هاصللله گللرهت  و ل باسلل  رو از گللرد و خللا  احتوللالی  للا  کللردم و هوللین   

 که یصد رهتن کردم  یمیدن

صللدای مووللور وللوی کوچلله باملل  مییلله سللر بللاال بیللارم و نگللاه  کللن   ویتللی بملل    

 نگللاه وللازه کلله برداشللت سللرش از رو ایونللی کللمه و کللرد رسللید مووللور رو خللاموش

دسللتی وللوی موهللاش کلله  قسللمم- _این للا چیبللار میبنللی      دیللدم رو مت  للب 

 بخلاطر  کلمه  بله  هل   ریختله  بلود  کیلید  و انگلار  شلرمنده  از اینبله  بخلاطر  لحلن  نسلبتا 
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ونللدش سللمم کللردن رو یللادش رهتلله بللا لحنللی آرومتللر سللمم کللرد و بلله سللوت در 

 مثلل  هوییلله مقلل  ایسللتاد وللا مللن اول وارد بیلل    رهللت و بللا کلیللد بللازش کللرد و

مووللور رو گوشلله ی حیللاط گذاشللت و بللدون حرهللی در کارگللاه رو بللاز کللرد و اینبللار 

 منتظر من نووند و

خللودش اول وارد شللد  آروم وارد کارگللاه شللدم و مسللتقی  بلله آشللخگخونه رهللت  و      

 ظر  ها رو روی گاز گذاشت 

 و به سوت وخت برگیت   

ب د چنلد رانیله از اولا  رنل  بیلرون اوملد و بلدون اینبله نگلاه  کنله بله آشلخگخونه             

 رهت و زیر ش له ی سواور

 سل ی   میبلرد  یملر  هلا  بمله   سلر  ملین رو بییتر کلرد  سلبوو  رو دوسلت نداشلت       

 نویخللورم چللای  گرمولله مللن - سللبوم  للی  یللدم بیلل    ایللن شبسللتن بللرای کللردم

بللدون حرهللی بلله سللوت یخمللال رهللت و لیللون آب رو  للر کللرد و بلله  قمیخللوام آب 

نگلاه   بله  ظلر   هلای  روز گلاز  اهتلاد  کله   دست  داد و ویتی بله آشلخگخونه برگیلت   

_دسللتت درد    کللردم درسللت  خللودم_ناهللار امروزمونلله   بللا ذو  ووضللی  دادم  

چلل  چلل  نگللاه  کللردم  ویتللی این للوری رهتللار میبللرد نویدونسللت  چیبللار  نبنلله  

چللرخ  آروم  نبلله سللق ی نگللاه کللردم و بللاد   بللهق بگنلله حللر  میخواسللت کللن   

 - قآره -   شللده خنللک چقللدر هللوا - ممیوللی کلله بللا چرخ یلل  شللب  گرهتلله بللود   

کمهلله کللی   رو روی  قیبلل  مثلل _ چ للوره  امیرکسللری - قآره - بللودی  بیوارسللتان

_امیرصللدرا  وخللت گذاشللت  و بلله سللوت  رهللت  و  یللرهن  رو بللا نللاراحتی کیللیدم  
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  قمیبللن  کللار اهنگیهولل بللدون مللن نبنلله بللازی  بملله- قچللرا بملله بللازی درمیللاری 

 . کردم بسته و باز چیوامو کمهه

 کللاری یلله بایللد  للس_ببللین امیرصللدرا قمللا  للول واسلله خریللد اون سللوله کلل  داریلل     

 . میبردی 

بلا   قکلن  هسلخ    لس -   ماهله  یلک  هقل  - ببنلدی   داد یلرار  نگلارین  بلا  بری اینبه -

  للس  سللاکتی چللرا- لبلله ی شللال  بللازی کللردم و نویدونسللت  بایللد بملل  بگلل  یللا نللهق

 میگللی بملل  میللری نوییلله  چللرا- قنوییلله-      کللن هسللخ  رو داد یللرار گ للت 

 میبللردم ووللوم  بایللد امللامیترسللیدم بگلل  و بییللتر ناراحللت بیلله     شللدم  یللیوون

یللیدم و جوللله ک مویقللی ن للس و بسللت  چیلل  قی نللی     مللن-   می مویللد کلله بللاالخره 

 . امو وبوی  کردم

_برای ضوانت اینبله اون لا کلار کلن  و طلرح  رو بله کسلی  یلر اونلا ن روشل  سل ته            

 دادم  

سللبوو  چیللگی نبللود کلله انتظللارش رو داشللت  و واسلله هوللین آروم یبللی از چیللوای 

 بستوو باز کردم  از نگاه

مبمللوم و لبللای نیولله بللاز و بللدن بللی حللرکت  مللی مو  بییللتر از اونللی کلله انتظللار      

   کللرد نگللاه  گللین و زد  لللک آروم _اومولل      امیرصللدرا  داشللت  شللوکه شللده    

در حلالی  کله  سل ی  داشلت   آرومل   کلن   دسلتخاچه  ووضلی    _چی  نبام چلی  گ تلی  

 هوبللاری بخللوام چلله مللاه اون آخللر گ للت سللرمدی  نبللاش نگللرانق نلله_نلله   دادم  

 رجامسلل شللد باملل  دادش صللدای   میللده  للس رو هللا سلل ته نلله چلله  کنلله  یللدا اداملله

_نبللام وللو واسلله چللی چنللین حوللایتی    کللن  نگللاه  شللوکه و گللین و بخللورم وبللونی
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      آخلله- کللردی  بللرای چللی خودسللر و بللی میللورم  اشللدی رهتللی اینبللار کللردی 

 حللر  سللرمدی مردیبلله اون بللا رهتللی ای اجللازه چلله بلله اصللم_   زد داد دوبللاره

 ناخودآگللاه چنللد یللدم مقلل  رهللت  و بلله چیللوای مصلل     بانی  نگللاه کللردم    زدی 

دستاشلو  ولوی  موهلاش  هلرو  بلرد  و ن سل   رو محبل   بیلرون   _خ   مگه چلی  شلده  

وللوی چیللوای مصللبانی  گلل  کللرده  رو مییللناخت  کلله آرومللی امیرصللدرای اونداد  

_نبام وو وای ا نویلدونی  چیبلار  کلردی  یلا  هقل   میخلوای  منلو  د  بلدی  بل ا ایلن   بودم  

 وای لا  اینبله  مثل   نله - قکله  نیلده  چیلگی  امیرصلدرا   یمیبنل  این لوری  چلرا کارام  -

 چنللد قکللردی هللروش  للی  رو نللداری  کلله طرحللی وللو نبللام  بللدی د  منللو میخللوای

 . کرد کوتر رو مون هاصله و اومد سوت  به بلند یدم

_میللدونی اگللر وللا آخللر مللاه طللر  نگنللی میتونلله ازم شللبایت کنلله احولل   بللرام      

 بیوهتی کهدردسر درست کنه  

 . کردم نگاه  و کن   نمون لرزون  لبخند  یت رو ورس  کردم س ی زندان 

 رو هلا  سل ته  ملن  _ولی وو کوب  میبنلی کله طلر  بلگن  و  لول سلوله رو جلور کنلی           

 او اهی هیچ و بگیرم  س

نابللاور  نیوهتلله و ب للدش بللری  دنبللال کللارای خودمللون بللرای راه انللداختن سللوله       

بللا لبخنللد سللروبون دادم و اون اداملله  ایللی  بملله گ للت  بللار یلله یادولله_ نگللاه  کللرد  

 ویللر امللا خنللده بللا      ایللی دیوونلله کلل  بلله همویللدم االنق میگیللرم  للس حرهوللو_ داد  

 هنلللوز گلللین و شلللوکه و مصلللبانی نگلللاه  میبلللرد   قققامیرصلللدرا_   کلللردم صلللداش

 ظرهلای  ملن  ولا  هقل  ق نگلو  هیملی - _امیرصدرا چی نبلام   آخله  ملن  چلی بملت بگل     
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بلا  واسل   بلرای     ام خلوبی  شلاگرد  چله  ببینلی  ولا  بنلداز  رو سل ره  ولوام   میارم رو ناهار

 حال خوش  سر وبون میده  

 نوی موللی وای للا وللوق کللن  نایصللت نللگن  کلله میبللن  کنتللرل رو خللودم دارم االن نبللام -

 از االن من کردی  چیبار

 سلل ره  دیگلله بللرو  میبنللی  حبتصلل اش دربللاره  للذا ب للد - دسللت وللو چیبللار کللن  

و بلله سللوت    دادی یللاد بملل  کلله کللردم درسللت رو مر للی خورشللت هوللون  بنللداز رو

آب چبللون برمیگللردم و بیللقاب و یاشلل  و لیللوان رو وللوی سللینی میمیللن  و بللا ذو  

جلون گ لت ولوش سلی  زمینلی       خلانوم  املا  بلود  شلده  شلور  یبل   اولل  _ ادامه میدم  

 بلا   بلود  مصلبانی  هنلوزم بلدون  حرهلی  بله  حرهلام  گلوش  میلداد    بندازم و درست شلد   

 با اون  و رهت  وخت سوت به ها ظر  سینی

آوردن  ذا رو بله روم نیسلت و مثل  چنلد ویلت اخیلر وظی له ی کیلیدن  لذا رو بله           

 ریختن میوولمن سخرد  

   داد جللواب مصللبی و میلل  بللی _از  یللام خبللر نللداری   بللرنن وللوی بیللقاب  بللودم   

_امللروز صللب  زنلل  زد بملل  قمیگ للت هولله ی کللارای بللا  بللرای جیللن ان للام شللده و 

 سللر بللرن اینللا و بیلله ووللوم هلل  روز دو ایللن  شللبر رو خللدا- وقریبللا آمللاده سللت  

_آره این للور ال ایلل  خیللال  راحتلله اونللا  بللا حللر  جللواب داد     زندگییللون خونلله

 یلله کلله حواسیللون بلله هلل  هسللت و مللن میتللون  شللی  دنلل  حواسلل    بلله وللو باشلله

بیللقاب رو بلله دسللت  میللدم و دلخللور بلله چمللره ی    ننللدازی راه جدیللد خراببللاری

 وای للا نبللام-   نگیللر سللخت اینقللدرق امیرصللدرا- ناراحللت و مصللبانی  نگللاه میبللن   
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 اینبلله واسلله هقلل   شللرای  اون وللوی کلله بللودم دیوونلله نگللرانت   نیسللتی متوجلله

 !میبردم  سیر آسوون ووی بود نگران 

_هق  یله ماهله قبله ایلن هبلر کلن ب لدش کله  لول رو بگیلری  میلری  ولوی سلوله ی              

 خودمون میوول کار مییی   

 لوهی  کیلید  و یاشل   رو ولوی  بیلقاب  ول کلرد  و مسلتقی    با هوون برنامله هلای ولو     

_وللو  میللوول سللرزن  شللد   زل زد وللوی چیللوام و شللاکی و بللاز هلل  مصللبانی

م وئنللی ۲۲سللالته  چللرا مللین یلله بملله دوسللاله هبللر میبنللی نبللام  مللن وللوی هللر   

 گونله  بمله  خیلاالم  بلا  ولو  اونویلت   بگلذره  ولا  میویلرم  نگرانلی  سامت این یلک ملاه از  

 ام  بملله مللن میبنللی هبللر چللرا امیرصللدرا - ام واسلله آینللده برناملله میریللگی 

میخلوای  شلک داشلت  وللی االن م وئلن  کله هسلتی قنبلام کلی          حلاال  ولا _چون هستی  

 . نیس میبینی وو که یینگی ب موی هوه چیگ به این

مللن هقلل  میخواسللت  میللبمووون رو حلل  کللن   مللن دللل  میخواسللت هولله چیللگ طبلل  

 خواسته اش  ی  بره و ببینه

سلرم   که من  میتلون  کلارای بلگر  ان لام بلدم  ملن  هقل  ماشل  بلودم و دیوونله               

رو  للایین انللداخت  و اشللبی کلله گوشلله ی چیللوام لوگیللد دیللدم رو وللار کللرد و بللا 

 بلله خللودش مبلل  کوللی بللا و کللرد سللبوم قببخیللید_   کللردم صللدای لللرزون  زمگملله

سللریع اشللب  رو  للا  کللردم و سللری  میبنللی  گریلله داری ببینوللت _   اومللد حللر 

 کللی از_ بلله نیللونه ی نلله وبللون دادم  نگللاه  آروم و مصللبانیت  کورنلل  شللد   

 کلله میبللن  راضللی رو آرش  میللام مللن  - قدیگلله ی ه تلله لاو از - سللرکار  میللری

   کللردم صللدا اسویللو زاری بللا   بللدم سلل ته مللن ب للاش بللده  للس رو وللو هللای سلل ته
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نگللاه  بلله آنللی دوبللاره مصللبی شلد  و راهللی واسلله اداملله بحلل  بللایی       امیرصلدرا _

  مللو رو جللو خواسللت  و گذاشللت  بیللقاب  نذاشللت  یلله ویبلله از ولله دیلل  رو وللوی

- قمروسللیه دیگلله روز دو- قنلله- گرهتللی  لبللاس مروسللی واسلله وللو_راسللتی   کللن   

 _ان شللا اهلل مییللی     کللردم نگللاه  ذو  بللا اراده بللی دامللادم  مللن مگلله  باشلله خلل 

یللای بللرام لبللاس م وللو_ سللر بللاال آورد و چنللد رانیلله بللا لبخنللد م یبللی نگللاه  کللرد  

 . کرد نگاه  چ  و شد  ا  لبخندش دی کر آشتی ی نی - انتخاب کنی 

_بلله نظللر خللودم کللارم یابلل  بخیلل  هسللت  اینبلله بللدون هبللر و میللورم راه     

 بیوهتی دنبال کارای بگرگتر

 حللاال  کللن  هبللر مایمنلله دیگلله میللدم یللول  کللردم خللواهی مللذر کلله مللن- از سللنت 

د امللا چیللوای نیولله خنللدون  میگ للت از یمللر خبللری    بللو جللدی صللورو  آشللتی 

 . خرید میری  مصری  بخور رو  ذام  س- یست  ن

 ر رهاش بله بمونله ی اینبله هلردا بلری  رو نادیلده گلرهت  و ب لد هواهنل  کلردن           

 با خانوم جون برای رهتن

سللامت  للنن    کللردی  صللحبت شللده هللروش  للی  طللر  بلله راجللع کوللیبلله خریللد  

مصللر بللرای خریللد از کارگللاه بیللرون زدیلل   نویللدون  چقللدر راه  رهتللی  و بلله چنللدوا 

 چیلوام  بگنله  حرهلی  اینبله  بلدون  کله  بلود  اونقلدری  املا  زدیل   سلر  هروشگاه بوویک و

چینللی بلله بینللی  دادم و بلله مللانبنی کلله کللت و شلللوار  لللو بللده چقللدر خسللته شللده  

خردلی با خ  هلای  یملوه  داشلت  نگلاه  کلردم  کله  صلدای  آرومل   از  یلت سلر زیلر    

 اینلو  بخوشل   رو شلیدا  ملروس  لبلاس  هلردا  س ل  شلده  اگلر  ملن _ گوش  زمگمله کلرد    

بللا خنلده  بلله سللوت  برگیلت   و بلله چمللره اش  قنبللن هل   رو هبللرش حتللی  نویخوشل  
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 بایلد  وگرنله   داریل   کل   ویلت  کله  حیل  - که حالت چنلدش  گرهتله  بلود  نگلاه  کلردم   

ره بخنللدم و میللوول دیللد زدن  دوبللا مییلله باملل  اش  للره چیلل    میبللردی  للرو

 هل   شللوار  و کلت   بلود  خلوب   یلرهن  هولون   نبلام  - اژ بیلی    بایی موازه هلای  اسل  

حلل  بلله    میللرم میبللن  یمللر بگنللی  للر دیگلله بللار یلله بخللدا  امیرصللدرا -   دارم کلله

 بنللد یلله سللامته سلله_ جانلل  نگللاه  کللرد و بلله سللامت وللوی دسللت  اشللاره کللرد  

 داری  این  اساژ و اون  اساژ میری   نباید  ر بگن  

 سلوت   بله  آرومیب  اینبله جلوابی بلدم ولوجم  بله ملانبن  یلت سلرش جلل  شلد            

 و میبی شلوار و کت  رهت 

خللوش دوخللت وللوی وللن مللانبن دییقللا چیللگی بللود کلله بخللاطرش سلله سللامت          

 امیرصدرا رو اینور و اونور برده

نگاه خیلره  ام کله  دیلد  خل   نگلاه   رو دنبلال کلرد  چنلد لحظله مبل  و چملره        بودم  

خوشلل  اومللده و بللا صللدایی کلله ولله لرزشللی از خنللده  ی راضلی  لللو میلل داد کلله اونلل 

یبلل  اینبلله چیللگی بگلل  خللودش بلله سللوت موللازه  _ای قبللد  نللیسق داشللت گ للت  

درصللد خریللد هللا  راه اهتللاد و مللن  هوللراه   هبللرش رو هلل  نویبللردم کلله هیللتاد

هوون للا و وللوی هوللون موللازه ان للام بیلله و ب للد نللی  سللامت بللا دسللتای  للر از موللازه 

 . بیای  بیرون

بللا ووللوم اصللرار هللای مللن بللرای ونمللا بلله خونلله رهللتن بلله کارگللاه رهتللی  و ب للد از      

 گذاشتن خرید ها به سوت خونه

آیاجون راه اهتلادی    یلت موولور صلدام رو کولی بلاال بلردم ولا بخلاطر کلمه ایونلی و            

 قدارم کلله گ للت   نلله - نویخللری  ک لل  و کوربنللد  للس_ یللنوه  ب بللاد بتونلله صللدام رو
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 کلردم  واکیلد  بلار  هلگارمین  بلرای  و   باشله -   آراییلگاه  بلرو  هلردا   نلره  یلادم   باشه-

 میللام و میبللن  کملل  کللم میللرم بگللی دیگلله بللار یلله نبللام - _زیللاد کووللاه نبنللی آ       

 ایللی دییقلله چنللد و ناگمللانی سللبوم بللا یقمییلل مصللبانی چللرا  باشلله خللو-   مروسللی

 جلوابی  خلانوم   آبنبلام _   کلرد  صلدام  ایلی  دل ویانله  لحلن  بلا  و شلدم  اراحلت ن هموید

_آبنبللام    کللرد صللدا دوبللاره وق نویدیللد رو لبخنللدم کلله بللودم خوشللحال و نویللدم

لبللام رو از ذو  اهویللت دادنلل  گللاز گللرهت  و ایللن بللار کوللی بللا  خللانوم قیمللری 

_آبنبللام  ی نللی نللری   لبخنللدی کلله از نللی  رخلل  میللخص بللود مقلل    چرخیللد  

 دووایی جیگر بخوری  

خندیللدم و صللدای خنللده ام باملل  شللد مووللور رو کنللار خیللابون ببللره و ویتللی از        

 حرکت ایستاد به سوت  برگیت

 کللردم احسللاس و شللد طللوالنی کوللی نگللاه و بلله خنللده ام  یللت کللمه نگللاه کللرد   

 بلله نکللارمو ویتللیق بخنللده  کللی نخنللدی وللو_ شللد   مللو  هلل  صللداش لحللن حتللی

نبایللد بللا حللره  ذو   قبخنللدی بایللدم میبیلل  رو نللازم مللن  کلله رسللیده جللایی

 میبللن   نللاز مللن_ میبللردم  چ للوری بللال در نویللاوردم  و بللا خنللده نگللاه  کللردم  

   نویبللردم بللاور مللن_ یللام راسللت میگ للت     داد جللواب بیللنوه سللوالوو اینبلله بللدون

 چیللگا خیلللی بلله حواسلل  بایللد کللردم ولیبلل رو وللو بللا هوبللاری ویتللی اینبلله- چیللو -

 رو حرهللام -   نویللاوردم در سللر حرهللاش از  کللردم نگللاه  م موللوم نللا   باشلله

 مووللور مللورد در  للدربگرگت حللاال وللا  امیرصللدرا میگللی  چللیق امیرصللدرا نوللی مو 

 مگله   نگ لت   بمل   اصلم ق بابلا  نله - بلا  خنلده  نگلاه   کلردم    نبلرده   دملوام  سواری

 منللو سللیاه زا  دارن مللاه سلله وللوی کلله هللایی بخللا ایللن ولللی  نگ تللی وللو- ق م ا دیوونلله

_بابللا    کللرد روشللن رو مووللور دوبللاره چللی - قگ للتن بملل  حتوللا میللگنن چللوب
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 باملل  مووللور حرکللت امیرصللدرا  میگللی چللی - بگرگللت خیلللی میخللوادم آبنبللام ق

 خللوردن جیگللر  هیمللی - امیرصللدرا  شللده چللی - یللرهن  رو بگیللرم    محبلل  شللد

 بلله رو سللواری مووللور جریللان زودوللر بمتللره امللا  خونلله میرسللونوت  کنسللله امیلل 

 بابابگرگت بگی وا خودش به روم نیاورده  

گللین حرهللاش بللودم کلله بلله خونلله رسللیدی  و مثلل  هوییلله جلللوی اصللرار هللای مللن   

 برای رهتن وا یب  ورود من به

 و سلمم  طلرز  بله  خونه مخال ت کرد  حلره  بامل  شلد حسل    اس بیل  بله هوله چیلگق    

دو    میگ لت   آیلاجون  بله  زودولر  بایلد   بلود  امیرصلدرا  بلا  حل  ق حرهلاش   آیاجون نگاه

روز مثلل  بللر  و بللاد گذشللت  اصللرار مللن بللرای گللرهتن کللادوی مروسللی هقلل  بللا یلله 

دو از طللر  دووللاییوون ومیلله کللرده بللی  کللا یلله اون اینبلله گ للتن حللر  امیرصللدرا و

 . رور موند

ماشللین رو کنللار در کارگللاه  للار  کللردم نگللاه  رو بلله سللامت ماشللین دوخللت  کلله    

 چمار و نی  رو نیون میداد  

باهللاش ووللاس گللرهت  وللا بگلل  جلللوی در منتظرشلل  و هوگمللان از آینلله آراییلل  رو    

 شللد دیللر امیرصللدرا - قوللو بیللا-   درم جلللوی امیرصللدرا - نبللام  الللو_ چللک کللردم  

 ولو  بیلا  نبلام  - قآخله  کارگلاه  بیلای  داشلت  دلیللی  چله  همویلدم  کله  من  امنوی وو دیگه 

 للوهی کیللیدم و” اومللدم “رو هوگمللان بللا ی للع ووللاس زمگملله کللردم  دامللن  گ للت ق

 یللاده شللدم  هیللردن زنلل  در کارگللاه بللا بللاز  لباسلل  رو جوللع کللردم و از ماشللین

 برگیلت   سلوت   شدن در هوگمان شلد  بلا م لله وارد شلدم و بلا بسلته شلدن در بل        ه

. 
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 اوللین  بلرای  کله  ملردی  بله  بولون   خیلره  میخواسلت   مولر  ولا  ملن چند رانیله کل  بلود     

 رسوی و مرو  حد این وا بار

دیللده بللودم  قکللت و شلللوار میللبی خللوش دوخللت  یاللل  بللدن  بللود و  یللرهن    

موهلای  کله   بییلتری  بله  کلت  و شللوار ولوی ولن  میلداد       نو  ملدادی اش جللوه ی  

به سوت بل اال شلونه  شلده  بلود  احتولال  میلدادم  بخلاطر  م لله  اش کولی  از هلرم  مرول   

 رییللی کلله بللرای اولللین بللار بلله انللدازه ی ولله ریلل  کووللاه شللده بللود   خللارر شللده و

یلللب  مللین یلله بملله گن یللک گیللر اهتللاده بلله ی سلله ی سللینه ام میبوبیللد وللا بیللرون 

بگنله  و ح لل  گرملای  یرطبی للی  ایلی  بلله بلدن   ه للوم آورده بلود   چنللد رانیله  نگللاه  

سللل ی کلللردم خلللودم رو دور از  کلللرد و سلللر  لللایین انلللداخت و گ لللت   _خوبللله 

 چیللو  بللا ن للس مویقللی کنتللرل و هی للان یللل  بللی جنبلله ام رو سللرکوب کللن   

گلاه   ن منتظلر  کله  کلردم  نگلاه  بلود  ایسلتاده  روم بله  رو بلاز  نیوله  دسلتای  بلا  کله  بم 

خوب  اون بله  چیلگی  کله  بامل   شلده  بلود  احسلاس   رییلونی  کلن   و  اهلام   میبرد  

و نگلللاه  رو بللله زملللین دوخلللت   قآره     آ- بللله للللرزش بیوهتللله میگ لللت خلللوب 

 کللار بللرم هللرو بوللل  وللوی اینبلله شللدید هللوس و بیللارم بللاال رو سللرم میترسللیدم 

 بللگن  گللره نیسللت  بلللد- خلل  - قکللروام- وللو  بیللام گ تللی چللرا       - قبللده دسللت 

 . وو بری    ایینه- ک است  کرواوت خ  - قمیبرد اینبارو کسریامیر هوییه 

 یله  یلراره  کارگلاه  ولوی   ب لد  ی دییقله  چنلد  نویدونسلتی   هیمبلدوم ق اون نله  ونه ملن   

 ما بین هوییه واسه چیگایی

آروم وارد کارگللاه شللدم  احسللاس خ گللی و کوبللود اکسللی ن  بییللتر  مللو  بیلله     

از کنللارم رد شللد و بلله سللوت وخللت رهللت  شللده بللود  امیرصللدرا کللت  رو در آورد و

و کروام رو به دسلت   داد و ملین   سلر  بمله  هلایی  کله  خراببلاری  کلردن  بلا  ییاهله  ی 
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 گللره جللوریبلله گللره ی کللروام نگللاه کللردم   ناراحللت امللا وخللس رو بلله روم ایسللتاد  

بللاال آوردم کلله  خواسللت دور سللبگه ی میللد ببنللده  سللرم رو   می انگللار کلله بللود زده

 مللن_ نگلاه   بلله چیللواش گللره خللورد و سللریع سلر   للایین انللداخت و دسللتخاچه شللد  

میل   بله  چیلگی  نداشلت   املا  الزم داشلت   کله  حتلی  بله  هاصلله  ی    بیلارم  چیگی یه میرم

ره گلل کللردن بللاز میللوول لللرزون چنللد یللدم هلل  کلله شللده ازم دور بیلله  بللا دسللتای

ناخودآگلاه   ه ام رو آروم کلن    کوری کله زده بلود شلدم و سل ی کلردم یلل  بلی جنبل        

 ایللن وگرنلله بللود شللده چیللگی  مللن شللک بللیبللاز هلل  زیللر چیللوی نگللاه  کللردم  

من قللی نبللود  حاضللر بللودم روی هوللون وخللت بیللین  و بللرای  اصللم ل نتللی کیلل 

ره قبللی شللک آ  کللن  نگللاه حرکللاو  چنللد سللال حتللی بللدون  لللک زدن بلله وللک وللک

جلیقلله ی میللبی کللت  روی  یللرهن نللو  مللدادی جللذب  دیوونلله شللده بللودم    

بلردارم   للب   رو گلاز  گلرهت   و  بدن  شلده  بلود  کلاری  میبلرد  کله  نتلون   ازش چیل  

آخللرین گللره رو درسللت هوگمللان بللا  سللر  للایین انللداخت   دیونلله شللده بللودم 

گرهللت  رسللیدن  بللاز کللردم کلله لیللوان بخللار زده ی شللربت خنللک رو بلله سللوت 

 بدون اینبله  نگلاه   کلن   لیلوان  رو برداشلت   و یلک  ن لس  نصل   لیلوان  رو بله  یصلد  

 . خوردم م جنبه بی یل  آوی  خاموش کردن

 ح لل  و میللداد هحلل  بملل  شللربت مبللور ی زده یلل  مسللیرهبللر بیخللودی بللود    

 دهن بم  ام سینه ی ی سه سوزان

ک للی میبللرد  لیللوان شللربت رو وللوی  ییدسللتی روی وخللت برگردونللدم و ایللن  للا و  

سلوت   رهلت   کله  بیخیلال  مرول   کلردن  آسلتین   شلد  و  اون  ا کردم و چند یلدم  بله 

 دارم  اشللنه ک یللایکللروام رو بللاال آوردم   بللا بللاال آوردن سللرش نگللاه  کللرد  

 مللن  نویرسللید یللدم بملل  هلل  بللاز میخوشللیدم هلل  رو اونللا اگللر امللا بللود ماشللین وللوی
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   یرسلید م نظلر  بله  محبل   و بلگر    کلوه  یله  مثل   ملن  برابلر  در اون و بودم ریگه زیاد

 شلدن  گل   هلوس  وار دیوانله  چقلدر  وبه این هبلر  میبلردم  کله  ولو  بولل   گل   مییل    

 میبللردم سلل ی کلله حللالی در چلله مللرگ  شللده بللود  مللن  داشللت  رو آ وشلل  وللوی

انگللار خیلللی خللوب        مییلله_ شللاره کللردم   ا بملل  نلللرزه صللدام و هللا دسللت

 حاللت  ولرین  نگدیلک  ولوی  و داومل  جللو  یلدم  یله  و داد وبلون  سلر منظورم رو همویلد   

 ایستاد و کوی خ  شد وا بتون  کروام رو دور گردن  بندازم   موبن

سللردی نللو  انگیللتام رو حللس میبللردم و ن للس هللای نللا مللنظو  میگ للت اون هلل   

 مث  من از این حالت مستثنی

نیست  سله بلار اشلتباه بسلتن گلره کلامم نیلون از دسلتخاچه شلدن  بلود و طلایت  کله             

 دیگه داشت از نگدیبی بم 

ویتللی بنللد کللروام رو کیللیدم و گللره  و حللس بللوی خنللک ادکلللن  طللا  مییللد    

چنلد  یلدم   درست و مرول   زیلر  گللوش  یلرار  گرهلت  ن سل   رو راحلت  بیلرون  دادم و

مقلل  رهللت  و اونلل  صللا  ایسللتاد  موهللای صللا  شللده ام کلله هللیچ مللادوی بمیللون   

حریللر یاسللی سللت لباسلل  بیللرون اومللدن و جلللوی چیللوام  نداشللت  از زیللر شللال 

 ریختن  

موهلام رو بلا دسلت زیلر شللال هرسلتادم و نگلاه  ملی  نگللاه  شلد کله بلرای اولللین           

 بار بی ممابا زل زده بود به

مللن و حرکللت دسللتام و سللر یمی دسللته ی لخللت و صللا  موهللام کلله دوبللاره جلللوی  

 خللودش بلله کنللی  وللر سلل ت میخللوای خوبلله -   میبللرد چیللوام ریخللت رو و قیلل 

 احسللاس هلل  هوین للوری   نلله -   شللد کللرواو  بللا رهللتن ور میللوول سللریع و اومللد
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چند یلدم  بله  سلوت  آشلخگخونه  رهلت  وللی  وسل   راه متویل   شلد  و بله     میبن  خ گی

و راهلل  رو بلله سللوت    ببللین بللرو_کللادومون وللوی اوللا  رنگلله   سللوت  برگیللت  

آشللخگخونه اداملله داد و بلله سللوت سللینک رهللت  شللیر آب رو بللاز کللرد و چنللد میللت 

به صورو   اشید و بلا  دسلت  خلیس  بله  گللو  و  یلت  گلردن   دسلت  کیلید   بله   آب

سلوت  سلوت  اولا   رهلت    م سلوه  چلوبی  وقریبلا  بلگر    زور ازش چی  گلرهت   و بله 

 روی میگ بام  شد به سوت  برم و با دهن باز نگاه  کن  .

یبی از ییلن  ولرین مبلس هلای جیلن مقلد  یلام و شلیدا رو ر        وی چلوب بله شلب     

 یه م سوه در آورده بود  

دست جللو بلردم و روی داملن چلوبی لبلاس شلیدا دسلت کیلیدم و دسلت  بله سلوت            

 کللارم بلله نگللاه    اومللدم وجللد بلله کللارش ظراهللت چمللره ی م سللوه رهللت و از 

میی رنگی که با ربلان یرملگ بله دسلته گل  ولوی دسلت شلیدا بسلته شلده بلود رهلت             ط

 وللوی صللداش کللن  خونللدن بلله شللروع بخللوام اینبلله یبلل  و  شللناخت  رو دسللتخ   و

 بللوی یللک وللک بیللت ناگلله مثنللوی هللگاران صللد میللان در ی نللی  میلل _    یمیللد اوللا 

مسللت و مدهوشللت کنللد )شلل ر از هاضلل  نظللری( بلله سللوت  برگیللت  و نگللاه   

کللردم قبلله چمللارچوب در وبیلله داد و بللا لبخنللد نگللاه  کللرد  اون میدونسللت داره چلله 

بمیللی سللرم میللاره  صللورو  هنللوز خللیس بللود و بللا دسللتوال کا للذی وللوی دسللت  

میللوول خیللک کللردن صللورو  شللد   _چ للوره   -مالیلله     اصللم م رکلله سللت قاز 

از چملللارچوب گرهلللت و بلللا یلللدم  رو اش وبیللله آروم کلللی داری درسلللت  میبنلللی 

 کللار وشر شللبا  مییلله ایللی خللرده و دومللاه وقریبللا_ هللای آروم بلله سللوت  اومللد    

 سللبگ مقیلل  بخللاطر  آره - مونللدی  مللی کارگللاه وللوی شللبا هوللین واسلله -   میبللردم

 . کن  کار شبا بودم م بور  کن  کار روش روزا نویتونست 
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بللار دیگلله بلله م سللوه نگللاه کللردم و نوشللته ی روی کللارم رو از نظللر گذرونللدم       

 بود خونده که ش ری هوون 

 ”نبللام  امیرصللدراق دسللتوره یلله نللیس  آرزو ایللن  بیللین خوشللبخت“ بللا یلله جولللهق 

اسللو  کنللار اسللو  حللال  ریبللی بللود قدوبللاره نگللاه  کللردم کلله بلله سللامت وللوی 

و موهللام رو زیللر  قآره  آ- قمییلله دیللر دارهق بللری  _ دسللت  نگللاه کللرد و گ للت  

شللال هرسللتادم و در حللالی کلله سلل ی میبللردم بللوی ادکلللن  رو ن للس نبیلل  اداملله 

 رو آیللاجون ماشللین سللویچ وللا رهللت  میللگ سللوت بللهبلله سللالن رهتللی    قبللری _ دادم  

کلت   رو  وشلید  و بلا  یقله  ی  لیچ  خلورده   کله  برگیلت   امیرصلدرا  سلوت  به و بردارم

 ی کت  درگیر بود  

آروم بلله سللوت  رهللت   هنللوز بللا یقلله ی کللت درگیللر بللود کلله بللا نگدیللک شللدن مللن  

 دست از حرکت کیید و نگاه 

کللرد  دسللت  بلله سللوت یقلله ی  للیچ خللورده ی کللت  رهللت و اخللتم  یللدمون باملل   

 شد کوی خودش رو خ  کنه  

 . چند رانیه ووی چیوام نگاه کرد و دستخاچه سرش رو  ایین انداخت

بللوی خنبللی کلله انگللار وللوی هوللین چنللد دییقلله مثلل  اکسللی ن بللرای اداملله ی حیللاو   

 الزم شده بود ووی بینی   یمید  

  للایین رو سللرش کلله لحظلله اون مخصوصللاهیمویللت وللا ایللن حللد نللگدیب  نبللودم   

بلله    کللن  حللس میتونسللت  رو موهللاش نرمللی و شللامخو بللوی حتللی و بللود انداختلله

سللختی آب دهللن  رو یللورم دادم و بللا دسللتای لللرزون یقلله ی  للیچ خللورده اش رو 

نلوازش  گونله  هلرم  یقله  ی کلت   رو از  یلت  گلردن   ولا  روی  درست کلردم  دسلت   
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روی سللینه اش رسللید صللا  ایسللتاد  سللینه اش لوللس کللرد  بلله محلل  اینبلله دسللت 

 حرکللت متوجلله  نویگللرهتن دسللتور موللگم از دسللتام انگللار نویللدون  چلل  شللده بللود  

زون  بللله سلللوت گلللره ی نامروللل  للللر دسلللتای  شلللدم اش سلللینه ی ی سللله نللامنظ  

بللازدم دا  ن للس هللاش روی دسللتام حللس میبللردم و نگللاه  کلله  کللرواو  رهللت  

حتلی  از حلوالی  ملن  هل   نگلذرن  یبل    ناشیانه به الم  های سلق   خیلره  شلده  بلود  ولا 

اینبلله دمللوم شللی ان رو یبللول کللن  خیلللی ناگمللانی مملل  بللین دسللتاش اسللیر شللد و  

 هق  یه جوله رو با زاری

 وللا اونلل یمللوه ی وللل  چیللواش   قنبللام بسلله_ و صللدای بلل  و خ لله اش زبللون آورد  

 دسلت   ملچ  بمل   ووجله  بلی ق ن مول   هیملی این حلد  نگدیلک  بامل   شلد  مسلت  باشل    

رو از دسللتاش بیللرون کیللی دم و لبلله ی کللت  رو کنللار دادم و از روی جلیقلله اش    

   ایسللتاد حرکللت از اش سللینه ی ی سلله و اومللد بنللد ن سلل   ی سلله ی سللینه اش   

دست  برای لوس وه رییل   بله  سلوت  صلورو   کیلیده  شلد  کله  سلبوم  کارگلاه  بلا  

گرهتلله و بولل  مثلل  یلله آه  کیللیده و لللرزون هقلل  اسللو   صللداش شبسللت  صللدای

 . .. نبام_ رو صدا کرد

صللداش وللوی گوشلل   یمیللد و چیللگی شللبیه بلله آب یلل    منللو بلله خللودم آورد  وللوی  

 چیوای یموه ایی وبدارش که از

 .. ملن ق      ملن  میبلردم   چیبلار  داشلت   ملن ق ملن  چیوام کنلده نوییلد نگلاه کلردم      

. 

بللی حسللاب و بللی هبللر شللروع کللردم بلله دوییللدن و از کارگللاه بیللرون رهللت  و خللودم  

 رو ووی ماشین انداخت   ک ا
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 چیبلللار داشلللت ق وای د جولللع کلللرد میخواسلللت  بلللرم  آب ریختللله رو مگللله مییللل 

دسللت سللردمو روی گونلله هللای گللر گرهتلله ام گذاشللت   وای قامیرصللدرا     میبللردم 

 طبی للی  یللر حللرارم  بللود شللده چلل  همویللدم نوللی سللرمو روی هرمللون گذاشللت    

دلل   میخواسلت  ماشلین   های بلدن  رو حلس میبلردم املا دسلتام یل  زده بلود          سلول

 جللون خللانوم وللا بیلل  یللای   تللو زیللررو روشللن کللن  و برگللردم خونلله و وللوی اوللای   

 دییقله  چنلد کنه و بگه هوله  ی اینلا  خلواب  بلوده   نویلدون   چنلد  دییقله  گذشلت    صدام

  بلله سللوت سللو یچ ماشللین  دسللت بللار چنللد  رهللت  کلن للار و بللودم درگیللر خللودم بللا

 شللده خیللک انگللارق نیللد امللا رهللت وللا هللرار کللن  و ییللد مروسللی امیلل  رو بللگن     

 . بودم

بللا صللدای در ماشللین بللا دسللتخاچگی سللر از روی هرمللون برداشللت  و از آینلله نگللاه   

 کردم  کاروونی که حدس

 کلله گلللی سللبد کنللارمیللگدم م سللوه باشلله رو بللا دیللت روی صللندلی هللای  یللت      

ایلن   لا  و اون  لا  کلردن   بلرای  نیسلتن  ولوی     بسلت  ه بلودم گذاشلت و در رو  خرید

 یلدرم  وولوم  بلا   بیله  ماشین میلخص  بلود   بلاالخ ره در ماشلین  رو بلاز  کلرد  ولا  سلوار 

   کلللن  روشلللن رو ماشلللین و باشللل  آروم کلللردم سللل ی و زدم چنللل  هرملللون بللله

 ونیسللتن  وللوی ماشللین هوگمللان شللد بللا اسللتارم زدن مللن  کوربنللدم رو بسللت   

 جلوی ی شییه از نگاه 

ماشلین حتلی ذره ایللی کلن نوییلد  ن للس مویقلی کیلیدم وللا خلودم رو        کنتلرل کللن  و  

 ماشین رو حرکت دادم  هنوز
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دوبلاره  اسلتارم  زدم و اینبلار  هل   مثل    چند متر جلو نرهتله بلودی  کله خلاموش شلد       

خورشید کلامم  محلو  شلده  بلود  و هقل   وله  مونلده  ی روشلنایی  ولوی آسلوون     یب      

وابسللتون مونللده بللود  از اسللترس بلله ن للس ن للس  نللارن ی رنلل  آخللرین روزهللای 

 للل  زیللر  زدم اسللتارم اهتللاده بللودم  چیللوام رو بسللت  و سلل ی کللردم آروم باشلل  و

 وللوی ویتلی    کلردم  حرکلت  و خونلدم  رو بلود  داده یلادم  جلون  خلانوم  کله  دملا  هرچلی 

ا از ولرس اینبله ن لس هلای ونلد و صلدای       امل  شلدم  بمتلر  کولی  رسلیدی   اصلی خیابون

  لللی رو  آهنلل و رهللت  خلل  سیسللت  سللوت بلله دسللت  برسلله امیرصللدرا یلللب  بلله

 صللدای بللا ماشللین سللبوم شبسللتن میخواسللت  هقلل مملل  نبللود چللی و کللی     کللردم

اون آهنگللی کلله هوییلله بلله یللاد امیرصللدرا  و شللادممر امللا  نباشلله مللن هللای ن للس

*درگیللر    نداشللت  گللوش میللدادم ونمللا گگینلله ایللی بللود کلله اون لحظلله انتظللارش رو

 *کلن  انتخلاب  منلو  ولو دنیلا  اگلر  ونملام  گذاشلت    رویای ووام منلو  دوبلاره  خلواب  کلن 

   داد  لللایین رو شییللله امیرصلللدرا و  یمیلللد هرملللون دور یلللدرم وولللوم بلللا دسلللتام

ارلر   بلی  چیلوام حتلی  ولو  وصلویوای  ملن    نبلود  خبلر  بلی  انگلار *دلت از آرزوی ملن   

 نبود

بدشانسللی درش رو چمللار طللا  رو بلله مللن بللاز کللرده بللود  حتللی بللاال و  للایین رهللتن   

 ی سه ی سینه ی امیرصدرا

دسللتخاچه ام میبللرد و وورکللگم رو بلله هلل  میریخللت   للامو روی  للدال گللاز هیللار دادم 

 وا زودور از این مخوصه

 . هرار کن   وا شاید زودور برسی  و من بتون  ن س حبس شده ام رو بیرون بدم
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خواننده میخوند و من ل نلت می رسلتادم بله خلودم کله چلرا یبل  از رهلتن بله کارگلاه           

 آهن  رو مو  نبردم  ق

بخللاطر حضللورش و حللس سللنگینی جللو حتللی نویخواسللت  دسللت دراز کللن  و آهنلل    

وراهیللک روون بللود امللا هللول بللودن مللن باملل  شللد دوبللار از مسللیر  رو مللو  کللن   

ماشلین  رو کنلار  بلایی  ماشلین  هلا  ولوی     برسلی   اشتباه برم و و سلامت  ۷شل  بله بلا    

امیرصللدرا زودوللر از مللن  یللاده شللد و کللادو و سللبد گلل   کوچلله ی بللا   للار  کللردم  

شللدم و از  یللت ک یللای  خلل رو بیللرون آورد و روی صللندو  ماشللین گذاشللت     

 اشللنه دارم رو برداشللت  و بللا ک یللای اسللخرو  مللو  کللردم و بللا جوللع کللردن دامللن 

صلدای  بلنلد  آهنل   از دور املا  بله  وضلو   شلنیده     شلدی    یلاده  ماشلین  از لباس  بلند

سللبد گلل  رو برداشللت   مییللد  بلله سللوت امیرصللدرا رهللت  و بللدون نگللاه کللردن بملل 

 بی حرکلت  بلودن   بامل   شلد  بلا  هولون  نگلاه  خیلره  بله  کل   خلالی  کوچله  آروم بله  

صللدام اونقللدر آروم بللود کلله ب یللد میدونسللت  شللنیده باشلله امللا  بللری  _ بیللام   حللر 

اهتللادن هیللارم و سللرد شللدن  اهللام رو  قکللن صللبر_ در کوللال و  لل  جللواب داد  

 از  نوییللد حللس کللردم  آب دهللن  رو یللورم دادم و نگللاه  از کلل  کوچلله کنللده    

 آروم و گذاشلللت صلللندو  روی دوبلللاره رو کلللاروون کللله دیلللدم چیللل  ی گوشللله

کوچلله ی خلللوم و چرا للونی بللود و انگللار هولله از یصللد مللا رو ونمللا    شللد نللگدیب 

بللاال وللر میرهللت وللا اینبلله رو بلله روم  گذاشللته بللودن  بللا هللر یللدم  ضللربان یلللب 

ایسلللتاد   سلللایه ی کللل  رنللل  جلللا مونلللده از رد رژ صلللوروی رنگللل  روی جلیقللله ی 

 سیاه  درست جلوی چیوام یرار

گرهللت و هرچللی خللون وللوی بللدن  بللود آنللی بللا بللاالورین سللرمت موبللن شللروع بلله   

 چرخ  کرد و انگیتام از این
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سلرم  رو ول ا حلد   _سلرم  رو بیلار  بلاال ق سرد و گرم شدن به بلی حسلی رسلیده بلودن      

موبللن وللوی یقلله لباسلل  هللرو بللردم کلله صللداش آرومتللر و نوازشللگونه وللوی سللبوم  

 قببینوللت نبللام _   رسللید گوشلل  بلله مییللد شللنیده دور از کلله آهنگللی کوچلله و

   کلللن  ح لل   رو و للادل   ماشلللین بلله  دادن وبیلله  و بسلللت  محبلل   هلل   رو چیللوام 

بلله سللختی چیلل  بللاز کللردم و بللاز هلل  سللایه ی رژ درسللت روی یلللب   آبنبللام _

 یللب   اوملد  صلورو   سلوت  بله  کله  دسلت   جلوی دیلدم بامل  شلد حلال  بلدور بیله و      

 . ایستاد حرکت از

دسللت  آروم نگدیللک شللد و بلله سللوت شللال  رهللت و کوللی جلللو کیللید و یبللی از دو 

 سوت شال که آویگون اهتاده

بللودن رو روی شللونه انللداخت  نگللاه  لللرزون  درسللت بللا چیللواش ومیللی  یللدا کللرد 

   کللرد زمگملله آروم میللداد هیللار هلل  روی رو لبللاش کلله کلله چیلل  دزدیللد و در حللالی

و بللدون حرهللی کللاروون م سللوه رو برداشللت و بلله    بللود میللخص زیللادی گردنللت_

 ونمللا نداشللتن رو وزنلل  سللوت در بللا  رهللت و مللن بللا  اهللایی کلله انگللار دیگلله وحولل 

 . گذاشت

چندوا ن س مویل  کیلی  دم و یبل  اینبله روی زملین وللو بیل  سلبد گل  رو برداشلت          

 و با  اشنه های بلند ک ی  به

سختی به سلوت در ورودی رهلت  کله بلا دیلدن ملن بله سلوت  اوملد و بلا هل  وارد بلا              

بللا دیللدن بللا  و دیللگاین و نللور  للردازی بلله کلل  مللوی یت  یللادم رهللت و محللو  شللدی   

 وواشای با  شدم  الم  های ریگ
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سلل ید رنگللی کلله از دو درخللت کللار ورودی آویللگون شللده بللود و مسللیر راهللرو وللا    

 حیاط ویم که با آویدان های

بلا   روشن و هرش یرملگ رنگلی مسلیر ورودی رو نیلون میلداد ن لس گیلر شلده بلود           

یدم برداشتن امیرصلدرا  هولراه   شلدم   مسلیر  چنلد  متلری  ولا  رسلیدن  بله  هلرش  از 

 خرده سن   وشیده شده

بود و با  اشنه ها ک ی  بله سلختی مییلد راه رهلت  هنلوز چنلد یلدم نرهتله بلودم کله           

  ام ووی خرده سن  ها  یچ

خللورد و یبلل  اینبلله خللودم و دسللته گلل   خلل  زمللین بیللی  دسللت  محبلل  دور      

 میدونسللت    مللن بلله بللده رو گلل ق بللاش مواظلل _ بللازوم  یمیللد و نگلله ام داشللت    

قمیتلون    نله -   باشله  سلنگین  ایلد ب و گردو له  چلوب  از دسلت   ولوی  چلوبی  ی م سوه

و بللا یللدم ب للدی  روی دامللن لباسلل  لگللد کللردم و اینبللار خللودم یبلل  از اهتللادن بلله   

 کللن  رهللا بللازوش دور از رو دسللت  خ الللت بللا خواسللت  هوینبللهبللازوش چنلل  زدم  

بلا  خ اللت  سلر   لایین  انلداخت   کله  بلاز  هل   مخاطل   جولله  اش  _دستوو ول نبلن      

 شدم   _دو دیقه آروم بگیر بذار سال  برسی     

بدون حرهی بلا یلدمی کله برداشلت هولراه  راه اهتلادم و بله سلختی مسلیر  وشلیده           

 از خرده سن  ها رو رد

 کیللید صلل  هاصللله بللا کنللارش هللای آویللدان کلله درازی یرمللگ هللرش بللهکللردی   

 صللدای بیللارم در بللازوش دور از رو دسللت  خواسللت  کلله هوللین   رسللیدی  بللودن شللده

 اومدی خوش  مگیگم سمم_ ال بیارم  با سر شد بام  کسی



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

504 

 

بلله مللادر  یللام نگللاه کللردم کلله بللا لبخنللد خوشللحالی بلله سللوتوون اومللد  امیرصللدرا     

 زودور از من خودش رو جوع

 . بین خوشبخت اهلل شا ان میگ  وبریکق مس ود خانوم سمم - کرد  

گللره ی دسللتای مللن دور بللازوی امیرصللدرا از چیللوای ویللگبین مللادر  یللام دور نوونللد 

 و با لبخند منظور داری

 بلله  مسلل ود خللانوم مللیگ  وبریللک_ نگللاهوون کللرد کلله دسللتخاچه بلله حللر  اهتللادم   

 مونلون _   داد جلواب  لبخنلد  بلا  و شلد  جلدا  دسلتامون  از نگلاه     بیلن   یلر  هل    ای

 مللن میخللواین  دنبللو در جلللوی کسللی - قب رماییللد  خودوللون مروسللی اهلل شللا انق

 از یبللی بللا اومللد  للی  کللاری یلله هقلل   هسللت  یوللانق جللان صللدرا نلله - وایسلل  

و وللا حیللاط بللگر        ب رماییللد شللوا  میگللردن بللر االن جللایی رهللتن هللا  ییللخدمت

با  هوراهیولون  کلرد   حیلاط  بلا  چیلدمان  میلگ  و صلندلی  و طایلدیس  هلایی   وشلیده  از 

بللا  بللرای جایگللاه ویلل ه ی مللروس و دامللاد حسللابی چیلل  نللواز شللده بللود   گلل 

هوراهللی مللادر  یللام وارد سللاختوون ویللم شللدم و بللا مللو  کللردن لباسلل  بلله حیللاط 

 برگیت  و  یت میگی که

امیرصدرا نیسلته بلود نیسلت   وقریبلا وولوم صلندلی هلا  لر شلده بلودن و جو لی در            

 حال ریصیدن بودن  دستام

وملدن  ییلخدمت از   ا بلا  صلدرا نگلاه نبلردم     میلرزید و حتلی بلرای رانیله ایلی بله امیر     

 ووی سینی ایی که جلومون نگه داشته بود لیوان  ایه دار شربت  روقال رو

برداشللت   از وللوی ظللر  بللگر  و چنللد طبقلله ی روی میللگ شللیرینی ایللی برداشللت  و   

 ووی ظر  جلوم گذاشت   
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 ایللی وبللهصللدای آهنلل  از بانللدی کلله  یللت سللرم بللا یللدرم میبوبیللد  خلل  مییللد  

 . بیه بمتر حال  کوی وا گذاشت  ی دهن وو رو شیرینی از

س ی کردم حواس  رو با نگلاه بله ریلص اهلرادی کله وسل  میلوول بلودن  لرم کلن            

 وا به دو  سری که از ویت

رسللیدن  میللوول نگللاه و نلل  دادن بللودن وللوجمی نبللن   امیرصللدرا هلل  بللا لیللوان آب 

جلو  سلنگین  بینولون  یلرار  نبلود  ملو   بیل ه و هربلار نگلاه     میوه اش سر گرم بلود   

سللقوط از ارو للاع رو داشللت   بلله سللایه ی رژ روی جلیقلله ی کللت  میوهتللاد حللس     

 یللا میومللد چیلل  بلله اونقللدر صللوروی کورنلل  ی سللایه و رد اون وای للا نویدونسللت   

نگللاه خیللره ام بلله اون سللایه ی کورنلل  باملل  شللد  مللن حسللاس شللده بللودم  ق

متوجلله ی رد رژ بیلله  خللودش رد نگللاه  رو دنبللال کنلله  اونقللدر ویللگ بللود کلله سللریع

  یلله بللر  دسللتوال از روی میللگ برداشللت و چنللد بللار وللمش بلله  للا  کللردن کللرد امللا

نگللاه  کلله بللاال اومللد هرصللت نبللردم چیلل  بللدزدم و مملل  رو    نداشللت ارللری

  میتللون ک للا_ قنداشللت گونلله رژ بلله نیللازی هللیچ هللام گونلله دیگلله شللک بللیگرهللت  

از روی  قخونلله وللوی- ب  رو گللاز گللرهت  و نگللاه  کللردم    للل بیللارم  در رو جلیقلله

 کوللی بللا و جللدی بیللام  مللن _      بیللا هوللراه _ صللندلی  اشللد و وقریبللا دسللتور داد  

 دارن بللازم منللی هوللراه دیللدن اینبلله بللا  رسللیدی  ویتللی از_   کللرد نگللاه  اخلل 

خلل  شللد و آروم امللا  سللوت  بلله چیللوام وللوی خیللره نگللاه بللا      امللا_   میبللنن نگاهللت

 شللر رهیقللامون مروسللی شلل  نویخللواد دلللت اگللر_ مصللبی زیللر گوشلل   ریللد     

بللا و  لل  وللوی چیللواش نگللاه کللردم و آروم نگللاه  بلله  قبیللا  اشللو  کللن  درسللت

 اونللا از یبللی کلله چیللوبی سللوت  سللرا برگیللت کلله بللا لبخنللد نگللاه  میبللردن و بللا

 . راه اهتادم سرش  یت و  اشدم صندلی از دستخاچه داد وحویل 
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 سللالن وللوی ی بسللته هللای در بللین سللرگردون  نگللاه بللابللا هلل  وارد ویللم شللدی    

 آروم  میگرده اوا  دنبال همویدم

 بلله سللوت اوللایی کلله بللرای و للوی  لبللاس در نظللر گرهتلله بللودن رو بللاز کللردم         

بله  اولا   نگلاه  کلرد  و آروم سللر وبلون  داد و حلین  ورود بله  اولا   کللت رو  قاین اسلت _

 رهللت  جلللو آرومچیللگی میگیللت وللا کللت رو بللذاره   دنبللالدر آورد و بلله اوللا  رهللت  

دکولله هللای جلیقلله اش  کللردن بللاز میللوول  گللرهت  دسللت  از رو کللت خ الللت بللا و

شللد و بلله در اوللا  وبیلله دادم و نگللاه  کللردم کلله در حللال در آوردن جلیقلله اش 

بللا  للایین بللودن سللرش دسللته ایللی از موهللاش روی  ییللونی  ریخللت  محبلل   بللود  

اینبللار بللا هللوس دسللت کیللیدن الی موهللاش  بلله کللت وللوی دسللتام چنلل  زدم وللا  

کارگللاه رو بلله  خللودم رو بللی آبللرو نبللن   خوشللحال بللودم کلله چیللگی از او للا  وللوی

روی من و خلودش  نویلاورد  املا  هولین  کله  نگلاه   بمل   میوهتلاد  واسله  سلر   شلدن   

_حلاال  ک لا   نگلاه بله ملن گ لت       بلا  و گرهلت  دسلت   ولوی  رو شا جلیقله  کاهی بلود   

بله  سللوت  رهلت   و جلیقلله  قمونلون   آره- کللی    ولوی  بللذارم  میخلوای - بلذارم   

رو از دسللت  گللرهت  و وللوی کللی   کلله لبللاس هللامو گذاشللته بللودم گذاشللت  و در 

 !بری   من بری  _ دیواری رو بست    کود

آروم یللدم برداشللت  و کللت  رو کلله بلله سللوت  گللرهت  رو روی دسللت  انللداخت  بللا 

 ه  به حیاط برگیتی  و  یت

 کنللارم درسللت  مللن روی بلله رو جللای بلله اینبللار کلله هللر  ایللن بللامیگمللون نیسللتی   

 گذاشللت کلله دیگلله دیللدی بلله اون  سللرها نداشللت    جللوری صللندلی  و  نیسللت

بللرای اینبلله خللودم رو میللوول نیللون بللدم یلله سللی  از وللوی ظللر  برداشللت  و 

 سلی   ی ویبله  ولوی  رو چلایو  خلودش  کلن   و لار   خردش کل ردم  یبل  اینبله بمل    
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 ییللن   چیللوام ق مونللون - _بللا   ییللنگی  داریللن      زد ازش گللازی  و بللرد  هللرو

بلله زور وبلله سللی  رو جوییللدم وللا مثلل   قخوبیلله جللای مروسللی بللرای وای للا-   میبینلله

م این للا گرهتلله مووهللا  سللر از وللا دو روسللیم  آره - خللودش خونسللرد جلللوه کللن   

 !دیگه های برنامه و ها مموونی ی مموه بهشده  

 رو سلرم  و نیلارم  طایلت  کله  اونقلدر  بلود  م یل   چیلواش  بلر  مستقی  نگلاه  کلرد    

 دست صدای  انداخت   ایین

جو یللت و شللروع آوییللبازی هللای راهللروی ورودی نیللون از اومللدن شللیدا و  یللام     

 وارد هلل  دسللت وللوی دسللت  دیللدم رو  یللام و شللیدا بللود  ب للد چنللد  رانیلله بللاالخره

ناخودآگللاه بللا دیللدن شللیدا وللوی لبللاس مللروس اشللک وللوی چیللوام حلقلله زد  قشللدن

 اونلا  دیلدن بلرای  ملن  بییلتر  از یله  دوسلت بلودن      یلام  و شلیدا  احساس م یبی بلود   

دستیللون بللدم  از یللراره میبللردم حللس امللا بللود حللس بمتللرین لحظلله اون وللوی

 زنللدگی میترکیللون شللروع مییللد و دیگلله نوییللد مثلل  یبلل  هوییلله و هولله جللا بللا 

شلیدا  و  یلام  دسلت  ولوی  دسلت  هل   بلین  میگهلا  گیلتن  و بله  ممولون  هلا   ه  باشی   

رسللیدن  هیمللی از هومولله ی اطللرا     خللوش آمللد گ للتن وللا اینبلله بلله میللگ مللا

شللیدا بللا اون لبللاس و آرایلل  از  نوییللنیدم و نگللاه  بلله رویللای و بیللر شللده ام بللود  

 شلیدا  هوییه خوشگ  ولر  شلده  بلود  و  یلام  برازنلده  ولر  از هوییله  دسلت  ولوی  دسلت 

 مللاه-   کللردی  بولل  هوللو حرهللی بللدوم و رهللت  شللیدا سللوت بلله  میبللرد هوراهللی رو

 اهلل شللا انق مللن بگللردم دورم_ اشللی مگیللگ دللل     ب خوشللبختق خللواهری شللدی

اونقللدر وللوی بولل  هلل  مونللدی  کلله صللدای هللین هللین شللیدا    ببیللن  رو وللو خوشللبختی

 ایللن بابلا _ اشلک  نگلاه   کلن     بامل   شلد  از بولل   بیلرون  بیلام  و از  یللت  لرده  ی

 میبللنن هللرار مموونللامون میریللگه آراییللت کنللی گریلله  شللد آراییللگاه خللرر هولله
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شللیدا بللا خنللده ی مللابین اشللباش دسللته گللل  رو محبلل  بلله سللینه ی  یللام  قشللیدا

 مروسلبی  چله  ببلین  رو بابلا  دختلر _   اوملد  کوبید   یلام  هل   آروم خندیلد  و بله  سلوت  

 . صلوام ندی  کیته امی   شده

خندیدم و بولل  کلردم و بله سلوت امیرصلدرا رهلت و هولو بول  کلردن  بلی حرهلی            

 چند رانیه ووی هوون حالت

موندن و لحظه آخلر زیلر گلوش امیرصلدرا چیلگی گ لت و ازش جلدا شلد و بلا شلیدا           

 به سوت جایگاه مروس و

 از دووللا بلله خیللره نگللاه  ووللامنویللدون  بللایی سللامت چ للور گذشللت   دامللاد رهللتن  

 هلای  نگلاه رسلیده  بلودن   خنلده  هلای  شلیدا    آرزوشلون  بله  کله  بلود  هلام  ولرین  مگیگ

شلللو ی  شللتنی بللود کلله نخللوام ازشللون چیلل  بللردارم      دوستدا بللرام اونقللدر  یللام

جو یللت بللرای ریصللیدن بلله اوجلل  رسللیده بللود و  یللام و شللیدا هلل  وسلل  جو یللت 

 محاصره شده بودن

که چرا  ها خلاموش شلد و صلدای آهنل  ممیل  و ماشلقانه ایلی بامل  شلد هیلاهوی           

 جو یت برای لحظه ایی

نگللاه  بلله نللور  للردازی زیبللا و رویللایی روی    بلله اور برسلله و ب للد آروم بیلله     

   داد هللول  رویللا جو یللت بللود و صللدایی بوللی کلله زیللر گوشلل  بییللتر بلله سللوت ایللن 

وللوی چیللواش کلله م یلل  شللده بللود نگللاه کللردم و آروم للل   _نویخللوای بریصللی 

 وللوی هلل  رو روزی چنللد  میخواسللت دللل  هلل  خیلللی او ایللادرو  بللود   زدم   _نللهق

کللرده بللودم امللا اون لحظلله وللوی اون شللرای   دن سللخریریصللی بللا امیلل  بیللاد خونلله

   بللود خللودش ونمللا کللاری کلله دوسللت نداشللت  ان للام بللدم ریصللیدن جلللوی چیللوای
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بر  رضلایت  ولوی  چیلواش  رو نویدونسلت   چلی  و بیلر  کلن   و بلی  طایلت  نگلاهوو  رو 

 دوسللت کلله بللود چللی نویللدون    کیللیدم اهللراد بللایی و دامللاد بلله ریللص مللروس و

 قامیرصلدرا  چیل   ولوی  بلبله   هوله  نظلر  از نله  هل   اونل بله نظلر برسل      م قلو  داشت 

شللالی کلله یللرار نبللود سللرم باشلله رو مرولل  کللردم و روی آسللتین بلللن ِد کللت کووللاه 

 لباس  دست کییدم  من یرار

 هللیچ امللا  کللن  رهتللار خانومانلله اینقللدر رهیقللام بمتللرین مروسللی شلل نبللود امیلل   

 می  و نداشت  نارضایتی حس

ب للد از صللر  شللام  شللدیدی داشللت  طللوری کلله هبللر میبللردم اون میخسللنده باشلل    

خیلللی از مموللون هللا رهللتن   یللام و شللیدا ب للد از خللداحاهظی بللا مموونللایی کلله یصللد 

کلرده  بلودن  بله  میلگ  ملا  اوملدن   شلیدا  نگلاهی  بلا   یلام  و امیرصلدرا  کله  میلوول   رهتن

 نلله  سللاکتی خیلللی- قنلله- شللده  چیللگی_   گ للت صللحبت بللودن انللداخت و آروم

 وللوی خللرده یلله  کلله میللدونی-   آوردی در رو لباسللت و شللال نلله  بریصللی اومللدی

   دادم ادامله  و کلردم  اشلاره  کنلارمون   سلرای  بله  ابلرو  بلا  و   م لذب    ریبله  های جوع

   بلودم  ولر  راحلت  این لوری  هولین  واسله _طرز نگلاه  و رهتلار  اونلا  هل   اذیلت  میبلرد   

شیدا به  سلرا کله   ۲۳  ۲۲سلال بییلتر نداشلتن نگلاه کلرد و اخولاش ولوی هل  رهلت          

. 

 دوسلللتای  یولللان گ تلللی  بمللل  بلللار هلللگار_دوسلللتای داداش کوچیبللله ی  یلللامن  

 ! کن دموم رو حسابی درست

 گوشلل  زیللر آروم امیرصللدرا بلله چیلل  ی اشللاره بللا و خندیللد قنلله- چیللگی گ للتن ق

خندیللدم و دسللتاش رو آروم  _مگلله بللا بللودن امیرصللدرا جللرام داشللتن ق   داد اداملله

بللا خنللده    گ لت  بملل  بللار هلگار   یللام   میللدون- _خیلللی خوشللگ  شلدی ق هیلار  دادم  
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 خللانوم خیللی  امیلل  شلدن  خوشلگ   از جللدا ولو  وللی  - ضلربه  ایلی  روی دسللت  زدم  

 و ولو  کلرده  هبلر  اونل    گلرهتن  رو آملارم  اوملدن  ن لر  چنلد  میگ لت   یلام  مادرق شدی

میدونسللت  مللادر  یللام بخللاطر چیللگی کلله  قداری نللامگد گ تللهامیرصللدرا بللا هویللد   

 و خواسللتگار ی حوصللله  شللد بمتللر- لحظلله ی ورودمللون دیللد چنللین هبللری کللرده  

 نوللی کیللون مللروس واسلله مگلله بریللد  ک للا-   بللری  کلل  کلل  هلل  مللا  نللدارم اینللا

کلله نیسللتی امیرصللدرا هوراهتلله   ونمللاق باشلله دیرویللت  خلل  - قویتلله دیللر- مللونین 

 !من خاطربق نبام خدا رو وو- قشیدا- قباشی کیون مروس باید 

یبلل  اومللدن بلله آیللاجون و خللانوم جللون گ تلله بللودم کلله دیللر برمیگللردم امللا دللل       

 میخواست زودور برم اما چیوای

 دیگلله شللمر یلله از اونلل شللیدا و التواسلل  راضللی  کللرد  جللدا شللدن از خللانوادش     

 شیدای وابسته به خانواده برای

 . کرده بو  لحظه هوین از بود م لوم که اونقدرحسابی سخت بود  

ریللص و  للایبوبی بللاز هلل  اداملله داشللت وللا بلله مللروس کیللون برسللی   گریلله هللای   

 شیدا هوه رو به گریه انداخته

بللود و مللادرش  للا بلله  للاش گریلله میبللرد و  للدرش هلل  بللا ووللوم وجللود مقاومللت      

 بود   میبرد اما بو  کامم میخص

بللا راه اهتللادن ماشللین هللا و شللروع بللو  بللو  هللا مللا هلل   یللت سرشلل ون راه اهتللادی  

  حال  بمتر بود  حس هی ان

از ماشلین     بلود  کلرده  ملو   رو هلوام  و حلال  کولی  بلو   و ویلراژ و خنده هلای هوله    

امللا  وللوبیخگر صللدایجلللویی  سللبقت گللرهت  وللا خللودم رو بلله ماشللین  یللام برسللون   
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خواننللده    بللاش مرایلل ق نبللام آروم_ باملل  شللد نگللاه  کللن    خنللدون امیرصللدرا

بللا صللدای بلنللد میخونللد و ب للد چنللد سللامت بلنللد خندیللدم  ماشللین رو بلله ماشللین 

بلله  یللام کلله بللا خنللده و ریللت  بللو  میللگد نگللاه کللردم  مللروس نگدیللک کللردم و

شییلله ی ماشللین رو وللا   امیرصللدرا بللا خنللده و نگللاهی کلله شللادی ازش میللخص بللود

آخللر  للایین آورد و بلله  یللام نگللاه کللرد   _میللدونی نللون دونلله ایللی چنللد وومنلله کلله 

 یلام  بلا  خنلده  بلرای  چنلد  رانیله  بله  هردوملون  نگلاه  کلرد   این وری خوشحالی میبنی 

 میگنللی بللال بللال میلل  از داری کلله دیگلله ویللت چنللد_صللبر کللن   و جللواب داد  

خنللده ی امیرصللدرا آروم  للا  شللد و نللور بللاالی ماشللین  یللتی       میللدم رو جوابللت

ملروس  کیلون  ولا  جللوی  در خونله  ی  یلام   بام  شد از ماشلین  یلام هاصلله گلرهت       

و شللیدا اداملله کللرد  جلللوی در بللا ووللوم شلللو ی و سللر و صللدای اهللرادی کلله اومللده 

بودن بلا  هل   خلداحاهظی  کلردی   و لحظله  ی آخلر   نا اهل   شلیدا  دسلته  گل   کلوچیبی  

کلله بللرای انللداختن بلله سللوت جو یللت وللوی دسللتاش گرهتلله بللود رو درسللت وللوی 

بوللل  انللداخت   بللا صللدای دسللت و سللر و صللدای آدمللای اطللراه  شللوکه بلله شللیدا و 

  یام نگاه کردم که شیدا با شی نت خندید و  یام شونه ایی باال انداخت .

یه بلار دیگله وبریلک گ تلی  و بله سلوت خونله حرکلت کلردی   مثل  هوییله بخلاطر             

 دیر ویت بودن م بورم کرد

به خونه بلرم و خلودش سلر کوچله ایسلتاد و ولا رهتل       ن  از سلر کوچله وبلون نخلورد و     

آروم وارد خونلله  هللای مللن بللرای رسللوندن  مقاومللت کللرد   در مقابلل  ووللوم اصللرار

 بللود نیسللته مللن منتظللر ی نللی کلله  بللود بللرده خللواب  مبلل  روی جللون خللانومشللدم  

ب و*سللیدم  و از خللواب بیللدار شللد  کوللی از دیللر رسللیدن  گللله کللرد و بللا     آروم 

دسللته گلل  کوچیللک  نملله رز هللای    رهللت چنللدوا سللوال دربللاره مروسللی بلله اوللای 
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میللگ  سلل ید و صللوروی رو بلله بینللی  نگدیللک کللردم و بللو کیللیدم و بللا لبخنللد روی

گذاشت  و با برداشتن حولله  ام بله  حولوم  رهلت   ولا  از شلر  موهلایی  کله  بیخل ود درسلت  

 شده بود راحت بی   

ب للد از شسللتن موهللا و آراییلل  از حوللوم بیللرون اومللدم و بلل   ه اوللای  رهللت   موهللای  

 خیس  رو با حوله  یمیدم ووی

 نیللون گوشللی  زن چیللوک چللرا  شللدن روشللنوللاریبی اوللا  روی وخللت نیسللت    

ییلت جلا     ام جلیقله _   میلداد   یلام  شل   مویلع  ایلن  کله  کسلی  ونملا  از بلود   یلام  یه از

سللریع از روی وخللت  للا شللدم و از وللوی کللی   کلله روی صللندلی ولللو رهللاش  مونللده  

 کرده بودم جلیقه اش رو بیرون

کییدم  بوی ادکللن  ولوی بینلی   یمیلد و ملن ح ل  ریله ام رو  لر کلردم از م لری           

 که طی چند سامت خاطره

 کللردم   وایلل  لللرزون دسللتای بللا و آروم انگیللگ وللرین م للر زنللدگی  شللده بللود      

 روی خودمللو ببنللدم چیللوامو مییلله باملل  جللواب    میللارم بللرام و مییللورم _

 دیللدن  بللابللا حیللا بللودم ولللی     کنللی  للاک  حتوللا نیسللت الزم_   کللن  رهللا وخللت

 شللبت (صلل ری ملللی از شلل ر) میبنللد شللناگر هلل  را مللومنین گللاهی آب/ ام همویللده

-      بللدوجلله هللا رو بیللار ببیللن   گو سللی  اون بللدو نبللام_      خللانوم آبنبللام خللوش

 یاشار نگاه  کرد و با واس  سر وبون داد   قسیاه  مم بابام نوکر  اوی

 رو بمیلون  دارن ولو  سلالمای  و سلن  هل  ق کلرده  لوسلت  اینقلدر  کله  آیاجونله  وقصیر -

 بلد وو اونویت  ممد میبرن

 . نیستی یه گوجه به سی  کنی
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بللا دسللتی کلله آب گوجلله هللایی کلله از نابلللدی مللن للله شللده بللودن ازش میمبیللد بلله  

 سختی موهای ریخته شده ووی

صللورووو کنللار دادم و بلله یاشللار و ممللران و محسللن کلله دور آوللی  در حللال کبللاب    

 جوجه ها بودن نگاه کردم  

 محسللن و یاشللار بلله رو ممللران هضللولی  بلله وللو نیومللده دیللم  قکبللابتو بللاد بللگن    _

 . کرد

_بیللاین یلله برناملله بمینللی  یلله روز اینللو بللدزدی  ببللری  وللوی بیللابون هللای شللمیار     

 اینقدر بگنیو  که زبون  کوواه

 ویبله  یله  خنلده  بلا  یاشلار    میبنله  اسلت اده  بلودن   دوردونله  از خیللی  داره دیگهبیه  

_بیخیللال بابللا قسللامان هوین ورییلل  ه تلله ایللی سلله بللار    کللرد جللدا سللی  از جوجلله

اگللر اینبللارو ببنللی  کلله  وللوی هیسللبو  ومدیللدم میبنلله سللر بلله سللر دلبللرش نللذارم  

خسلته  از لله  شلدن   خودمون رو ولوی  هول ون بیابونلای شل  مریار زنلده بله گلور میبنله      

گوجلله هللا و  یللروزی وللوی بلله سللی  کییدنیللون بلله سللوت حللو  رهللت  و دسللتامو 

 شست  و

نا اهل  چنلد بللار میلتای  للر آبل  رو بله سوتیللون ریخلت  کلله بییلاز آب روی لبللاس        

 س ید  اشار ریخت و با خنده

سللت  بللا ایللن لبللاس بللرم سللر  نبللام مللن میخوا - بلله سللوت  للله هللای ایللوون دویللدم   

 بللراش خنللده بللا قمییلله لللک االن سلل یده وییللرو  دیوونلله  ووروخللدا کللن نگللاهیللرار  

 . بخوشی منو مانتوهای از یبی میتونی  نداره اشبالی-   آوردم در زبون
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با ه وم یک ده ه ایی یاشلار و محسلن بلا جیل  بله سلوت در دوییلدم کله یبل  اینبله           

 دست  به دستگیره ی برسه  

در بللاز شللد و آیللاجون بللا چمللره ایللی نگللران بیللرون اومللد  محسللن و یاشللار بللا دیللدن 

- ایسللتادن و مللن  بللا خنللده  یللت آیللاجون یللای  شللدم   آیللاجون سللریع از حرکللت 

 خللودم مظلللومی لحللن بللا آوردم بیللرون آیللاجون  یللت از رو سللرم خبللره  چلله این للا

 _آیاجون میخواستن منو بندازن ووی حو ق   کردم وبر ه رو

نگللاه جللدی و هوللراه اخلل  آیللاجون بلله محسللن و یاشللار و ممللران چرخیللد و چمللره ی 

 ممران که دست  با یه ویبه

جوجه نگدیک به دهن  ولوی هلوا خیلک شلده بلود بامل  شلد لبولو گلاز بگیلرم ولا            

گللورم  بلله زنللده شللمریار بیابونللای وللوی ببللرن  میخواسللتن  آیللاجون وللازه- نخنللدم  

 . اومد جلوور یدم یه یاشار یاشار  آره- کنن  

 یوسلل ه حضللرم مگلله میبنللین  یبللول میگلله دونتللون یلله یبللی هرچللی چللرا آیللاجون -

 سرش بمیی حسودی از که

 یاشللار گ للت   چللی مللن خونلله ایللن وللوی آوردن رو نبللام کلله اولللی روز از - بیللاری   

 شللرمندوون ال  بللود  اون مویللع دو سلل  مللن آیللاجون -   داد یللورم رو دهللن  آب

بلله زور جلللوی خنللده ام رو گللرهت  وللا بلله  قبللودین گ تلله چللی نیسللت یللادم دییلل  

 کلله مللاه یلله - مسللخره بازیللای یاشللار کلله سلل ی میبللرد بللا احتللرام بیللان کنلله نخنللدم  

 . اومد جلو یدم یه هول یا یاشار   میاد یادم ندن رو حقویت بگ 

گایللی داره یللادم میلاد قصللبر کنللین     گ تللین ب للد  بر کنلین یلله چی صلل آیللاجون نلله_نله   

 !خانوم جون نبام دلبر منه 
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دووللا دسللتوو روی دهللن  گذاشللت  و سلل ی کللردم صللدای خنللدم بلنللد نیلله قممللران بللا 

کبللاب هللا کللرد طللوری کلله کلل  حیللاط رو دود برداشللته  سللرمت وظللاهر بلله بللاد زدن

 گ للت -   داد نیللون وللوم بللود و محسللن خللودش رو میللوول شللوردن بللر  درخللت

 هولونی  شلبیه  خلدایی ق آهلا  -   اسلت  خلانواده  ایلن  اهل   وولام  و ملن  چیلوی  نلور  نبام

 بله  رو چیلگ  هوله  می مولی  کلردی  کلار  حقلو   بلدون  کله  ملاه  دو -   گ لت   ملن  کله  بود

سلاختوون  هللاکتور هلا  رو از  یوانبللار  سللر بلری  بایلد  مصللر  هل   ب للد  نگیلری  شلوخی 

 بللا یخللوام نبللام رو بللا ماشللین ببللرم جللایی خریللد دارهق  آیللاجون مصللری م- بگیللری  

   نلللگن  حرهلللی خواسلللت ازم چیلللواش خلللواه  بلللا کللله کلللردم نگلللاه  و  للل 

 آمللاده رو کبللاب سللری تر  نبللرده الزم_ آیللاجون ب للد چنللد رانیلله مبلل  جللواب داد  

و در حللالی کلله بلله سللوت در خونلله میرهللت بللا    شللده گیللن  جللون خللانوم کنللین

   داد اداملله نیللنون اخوللای وللوی هلل   رو بلله مللن و جللوری کلله  سللر هللا صللداش رو  

بلا   اهلایی  کله   قمیلده  ولرجی   رو سلواری  موولور  ه لم  ملا  ی خلانواده  ی مگیگدردونه_

به زمین ملی   شلده  بلود  بله  رهلتن  آیلاجون  نگلاه  کلردم   حل   بلا  امیرصلدرا  بلود  قبایلد  

 بله  میللی  دیگله  حتلی بلی  حلال  و  نملر  وارد خونله شلدم       میگ لت   آیلاجون  زودور بله 

آیلاجون  بله  نظلرم  مثل   هوییله   هلای  نگلاه   نداشلت   رو  سلرا  بلا  گذاشلتن  سلر  به سر

 نبللود اگرچلله وللا آخللر شلل  سلله بللار دیگلله  سللرا رو کلله بخللاطر نللاراحتی  اذیللت 

اون شل   ب لد  چنلد  ملاه  هولراه  ماملان  و بابلا  بلرای  چنلد  روز بله   میبردن ووبی  کرد  

خونلله برگیللت   کللار و طللر  زدن باملل  شللده بللود بلله کلل  از خللانواده ی بللگرگ  دور 

بی  اما ایلن  چنلد  روز و جولع  خلانواده  دوبلاره  یلادم  آورد ملن  هولون  نبلام  یبلی  یله  

 . آیاجون  دلبر یاشار یول به یادونه  
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رهتللار مامللان و بابللا کوللی حللال  رو جللا آورد امللا سللواالم م یلل  بابللا در مللورد          

 امیرصدرا نیون میداد آیاجون

یه چیگایلی بمل  گ تله  هرشل  ویتلی کنلار هل  جولع بلودی  یله بمونله بلرای وسل               

 کوچیللک ی حبلله درصللد ۵ هقلل   کلل  چقللدر-   میبللرد کیللیدن  للای امیرصللدرا  یللدا

 باهاشللون کلله االن منتمللا_آره   شللت  و بلله بابللا نگللاه کللردم  گذا دهللن  وللوی رو انگللور

 کارشللناس ر از و للداد وخوللین زده یدرصللده قالبتلله اگلل۱۵ بسللت  ماهلله یللک داد یللرار

 امسلللال ی نلللی - ق دیگللله ِی آزملللای   آره - ماهللله  یلللک-   بلللره هلللروش بییلللتر

 اون- م کللار کللن    میخللوا رو امسللال  شللدم خسللته  نلله - بخللونی  درس نویخللوای

 ایللن سللم  وللا بانللک ی سللخرده گذاشللتی  ه للم - کللرده  چیبللار  للول  بللا  سللره

 حلر   صلاحب   بلا  کله  سلوله  اون خریلد  بلرای  بلری   بگیلری   هل   رو جدیلد  سرویس

 بللازم ی نللی-   کنللی  جللور رو  للول مللا وللا کنلله صللبر مللاه یللک گ تللی  بملل   زدیلل 

میدونسلت  وله ایلن بحل  بله ک لا میرسله         کنلی   کلار  شلریبی   سلره  ایلن  بلا  میخوای

  با خویازه ایی جواب دادم  

 هلروش  سلر  از حلدای    مییناسله  هل   رو بلازار _اون ووی این کلار خبلره و کلار بللده      

 چنین به باید سبگ مقی 

نتی ه ایی میرسیدین وا حلاال  االنل  اگلر اجلازه بلدین بلرم بخلواب  کله هلردا بایلد بلرم            

 آره - دوبللاره -   کللرد نگلاه   و گرهللت بابللا سلوت  بلله رو سللی  یلا   مامللان نگلارین   

 یلللک سلللامت  ویتللله نیوللله  کارمللله اول روز هلللردا  ام خونللله کللله روزه سللله  دیگللله

بله  اولای  رهلت  و صلدای بابلا بامل  شلد بله سوتیلون               بخیلر  شل   ه م  برمیگردم

چیلوام     بلاش   سلره  ایلن  بلا  اروباطلت  مواظل    حرهلا  ایلن  وولوم  با- بله _ برگردم  

رو وللوی حدیلله چرخونللدم و بللا گ للتن باشلله ی کیللیده بلله اوللای  رهللت   بللار دیگلله 
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 نله  و بلودم   دیلده  نله  مروسلی  از ب لد  کله  بلود  شلبی   ن ولین  گوشیوو چک کلردم   

 وشلله ی مبسللام رو بللاز کللردم و خیللره شللدم بلله مبسلل   چ للوری  یللام داده بللود   

 اینقدر راحت از من بیخبر می موند 

شروع کلار بلا نگلارین سلاده ولر از اونلی بلود کله هبلر میبلردم  دو سله روزی کله از             

 کار گذشت او ا  خاصی

نویوهتاد سلرمدی سل ی میبلرد ولوی شلرکت جلدی ولر و رسلوی از رهتلار کنله  ملن             

 س ی کردم حدای  یه طر 

 . خام از طرحی که نگده یرار داد بسته بودم آماده کن 

ذهللن ی لل  و اسللت دادی کلله انگللار بللدون امیرصللدرا ولله میبیللید کلل  کلل  داشللت      

 حرهای امیرصدرا رو یادم میاورد

کلله بللدون هبللر چلله کللار  احوقانلله ایللی کللردم قاز شللرکت بیللرون اومللدم و کمهلله بللا   

 بلله رو سللرم خونلله آدرس دادن بللا و گللرهت  رو واکسللی گ للتن در بسللت جلللوی اولللین

 اسل   دیلدن  بلا  و کلن   بلاز  چیل   شلد  بامل   گوشلی  صلدای    دادم وبیله  صلندلی   یتی

 کلل  ممنللدس خللانوم ک للایی خللوبی ق مگیللگم سللمم_ جللون  _   بللدم جللواب شللیدا

_سللمم مللروس خللانوم  شللوا چ للورین  شللرمنده سللر کللار بللودم ایللن چنللد  قیی  یللدا

 اول  میبنللی  حرکللت صللب  هللردا  للس- نللرهتین  روز ق  خبللرا  هنللوز مللاه مسلل   

 هل    یاملت  بابلا - چ لوره    یلام  بابلا ق سلممتی  بله -   میلمد  میلری   ب لدم   شوال میری 

 -   ماییللد مموللون شللام  شلل هللردا بگلل   اینللو زدم زنلل   میرسللونه سللمم  خوبلله

 ایللن بللا واال - را رو  اگیللا کنللی  امیرصللد و مللن میخللوای خوبلله  حالللت مموللون 
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 بلا  قشلیدا -   کلن    اگیلا  رو دوولا  شلوا  نویبیله  طلول  هوملین   دیلدم  ملن  که ووییراوی

 . خندید دل وه از و شی نت

 مسل   ملاه  ب لد  ت گذاشل  رو بلایی   ایلد  ویل ه  ممولون  دوولا  شلوا  شلام  ش  هردا_باشه  

 دووا شوا ولی  کن  دموم

 خلرده  یله  بیلاین  مصلر  از  بیلای  شل   ه لت  سلامت  نبنلی  صلبر  -   باشله - استثنایین  

 زنلل  خلودش  گ لت   یللام نله  - گ تلی   امیرصللدرا بله   باشله -   باشللی  هل   دور بییلتر 

-   خللداحاه    برسللون  سللمم ق مگیللگم  باشلله  - منتظللرو    میبنلله  دمللوو   میگنلله 

 . خداحاه 

ویتللی بلله خونلله رسللیدم وسللایل  رو جوللع کللردم و هوللراه مامللان و بابللا راهللی خونلله    

 خانوم جون شدی  و ب د شام

درحلال   اونا رهلتن و ملن بلاز مونلدم ولو شلمری کله امیرصلدرا ولوش ن لس میبیلید             

مسوا  زدن بودم و با یله  دسلت  لباسلامو  ولوی  کولدم  جلا  بله  جلا  میبلردم  کله  صلدای  

 میللخص صلل حه روی کلله  یللامی و بللرم میللگ سللوت بلله آروم شللد اس ام اس باملل 

بللا سللویچ وللوی دسللت  چنللد بللار ایللن  للا و  بیللداری  خللانوم آبنبللام_ رو خونللدم   بللود

 جللون  خللانوم_ اون  للا کللردم و ویتللی خبللری از خللانوم جللون نیللد صللداش کللردم  

  لایین  هلا   لله  از زنلان  لنل   و   کلردم   یلداش   ملادر  کلن  صلبر - قشلده  دیرم اومدی 

 خللالی دسللت بلله شللیرینی هلل  بگیللرین  ج یلله راه سللر  بگیللر اینللو_بیللا مللادر     اومللد

 م لله  بلا  نبلام   برمیگلردی  کلی   هوراهلت  بله  خلدا  بلرو _ بلرم   حلاال   چیل  -   نرین

 مللثم-   برمیگللردم دیللر احتوللاال امللا_م لللوم نللیس     شللدم ک یللام  وشللیدن میللوول

_چیللگی شللده خللانوم    بللود میللبو  رهتللارش  کللردم نگللاه  و  لل  بللا ِکللی 
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دسللته ایللی موهللای هللرم کلله از  جللون  مثلل  آیللاجون یلله جللورایی رهتللار میبنللی    

 خللودش بلله ار  بللده بللودم رو زیللر شللال  هرسللتاد و چنللد رانیلله وللوی چیللوام نگللاه

 . کرد

_ویتی میخلوای ایلن  سلره رو ببینلی چیلوام یله جلوری بلر  میگنله کله مییله            کل   

 شمر رو باهاش چرا ونی

 م نلی  لبخنلد  بلا  میگلین   کیلو _ یلب  لرزیلد  املا  دسلت  و  اهلام  رو گل  نبلردم     کرد  

 ی نللی قمیگنللی بللال بللال داری این للور دیللدن  واسلله کلله هوللونی_   کللرد نگللاه  داری

_مللن      مللن       وای باشلله  همویللده خللودش اگللر بللودم  کللرده رهتللار وللابلو اینقللدر

بللا م للله ج بلله ی کوچیللک مخولللی سللبه رو ازش  دیللرم شللد خللانوم جللون ه للم     

 امیرصللدرا دنبللال  دییلل  گللرهت  و وقریبللا از خونلله هللرار کللردم  طبلل  هوللاهنگی    

 . بسخارم هراموشی به رو مروسی ش  او ایام وووم کردم س ی  رهت 

با دیلدن  جلایی کله آدرس داده بلود هرچلی کله بلا خلودم وولرین کلرده بلودم د           ود 

 ه  باز اماشد و به هوا رهت  

 س ی کردم آروم باش   

 گوشلی  ماشلین  دیلدن  بلا ویگ ور از اونی بود کله هرصلت بلده ولا سلیر برانلدازش کلن          

 جین شلوار جی  ووی رو

 مگله ق سلمم - قولای   آن چله _سلمم    سرمه ایلی رنگل  گذاشلت و سلوار ماشلین شلد        

  ایله  شلاید  گ لت   املا ق خل   نله _   کلرد  نگلاه  بیلرون  هبل  لبخند با کردم  بدیولی حاال وا

 . .. بوده سرراهت شدن آماده مویع چیگی  وختی  میگی  مبلی ی
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چلل  چلل  نگللاه  کللردم امللا نتونسللت  بخللاطر لحللن بللامگه اش جلللوی خنللده امللو     

 بگیرم و زیر ل  اما جوری که

 . بینوه بدجنسی حواله اش کردم

 کلله هوله  در اونقلدر  چیللگ هوله  ولو  ِه کارگلا  وللوی  نبلود  راهل   سللر هیملی   خیلرم  نله  -

 هر ده ه به  اش و دست آدم

 هلل  حللاالق بللدون نویدونسللتیق بللله - قاین وریاسللت    لله - یلله چیللگی گیللر میبنلله   

 از بگلل  بمللت بیوهللت راه  آره- داره  اطللرا  ایللن خللوب هروشللی شللیرینی یلله بگللو

 وسلایمش  ولوی  هل   سلبه  نلی   یله  جلون  خلانوم   آرهملن    ببلری    شلیرینی ق بلری  ک ا

_بله  جلایی  کله  ملا   و بلا  خنلده  نگلاه   کلردم    هدیله    بلرای  بلدی   ایلن   گ ت داشت

 ایللی خنللده ولک  بللا   دامللادی  و ملروس  مللا انگلار ق کللردن دموووللون اونلا  اگیلا  کنللی   

 مللا_چیبارشللون کنللی    یللام و شللیدان دیگلله     کللرد یللمب سللین  روی دستاشللو

و داملاد از   ملروس  ونما کاری از دسلتوون  برمیلاد  اینله  کله  بیلینی   و بله  یلول  ولو  مثل  

 . این ووهی  اجباری لذم ببری 

با خریدن شیرینی بله خونله شلیدا و  یلام رهتلی   خونله نقللی املا باصل ا بلا جمیگیله ی            

 شیدا رن  و بوی خاصی

ا و  یللام بللود گرهتلله بللود  بللا لبخنللد بلله شللیدا کلله میللوول و للار  چللای بلله امیرصللدر 

امیرصلدرا  بلا    لر رنل  و لیلوانی       صلدرا  داداش بلود  یلادم  دیگله  اینبلار _ نگاه کردم  

 نللوش- قکیللیدی زحوللت_یربللون دسللتت زن داداش   لبخنللد چللای رو برداشللت  

 !جان
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و بللا سللینی چللای بلله سللوت مللن اومللد و سللینی رو روی میللگ کوچیللک جلومللون          

 شیدا داری خونه دیدنگذاشت  

 ره چ للو متللاهلی زنللدگی خللانوم  مللروس خبللر چلله- ینللد وللوی دللل  آب میبللرد   

 خوبلله_   کللرد نگللاه بللودن صللحبت حللال در کلله  یللام و امیرصللدرا بلله و خندیللد ریللگ

 یلله بللا رو چللای هن للون و شللدم خلل    گذشللت خیللر بلله کلله این للاش وللا شللبر رو خلدا ق

 خللانوادگی جوللع دیگلله- نیومللدی   للاوختی  واسلله چللرا-   برداشللت  شللیرینی دونلله

 رهتن  بابام مامان  بیام من نبود درست  بود

شیدا به آنلی ولوی للک رهلت و بلا  صله سلر وبلون داد  صلدای خنلده ی بلنلد  یلام و             

 امیرصدرا بام  شد به

 یللام نگللاهوون کللرد و سللر وبللون  میخنللدین  چللی بلله - سوتیللون سللر بمرخللونی   

بللا اخلل  بلله هردوشللون نگللاه کللردم کلله    بللود همردونلل بحلل   مگیللگم هیمللی - داد  

 بللا  یلام  چللی  ی نلی  مردونلله بحل  - هنلوز  ارلر  خنللده روی صورویلون میللخص بلود    

 چلله دووللا شللوا بللین  مللا مروسللی شلل  بگللو وللو  کللن ول رو اینللا_   کللرد نگللاه  خنللده

 کللردم نگللاه امیرصللدرا بلله وللرس و سللرهه بللا و گلللوم وللوی  ریللد شللیرینی بللود  خبللر

و امیرصلدرا   ملن  بله  مرملوزی  لبخنلد  بلا   یلام  چلی   ی نلی - ق بلود   گ تله   یلام  به یی ن 

 دوولا  شلوا  کلرد  هبلر  ماملان   کله  بلود  بینتلون  چلی ق بگلین  بایلد  شلوا  ه لم  - نگاه کرد  

 رو حللره  خنللده بللا  یللام      هقلل _هیمللی     کللرد دسللتی  للی  امیرصللدرا قبللاهوین 

 بابلا  نله  -   نویگنله  حرهلی  هلوا  رو ملن  ماملان  میلدونی   نبلن  ملالی  ماسلت  -   کرد ی ع

 بوده  چیگی  سق روشن چیو - چیگ خاصی نبود   نبن شلو  
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 نگدیلک  و خلورد   لیچ   لاش  نبلام  هقل   میلدوزی   و میبلری  خلودم  واسله  چلی   یام -

 ! گرهتو  من که بیوهته بود

 مبل    یلتی  بله   یلام  هوون مویع ه  مامانت سلر رسلید  احتولاال بخلاطر هولون بلوده        

 امیرصللدرا اینبللار   یبللول کللردم  مللن-   کللرد نگللاه مللن بلله چیللوی زیللر و داد وبیلله

 وللراس ولوی  بلری    اشلو   کللردم یبلول  گ لت   کله  منقبابللا باشله - ق یلام -   وو یلد  کمهله 

وللا اونللا بسللاط یلیللون رو راه بنللدازن مللن    داداش  اشللو  بنللدازی  راه رو یلیللون بسللاط

جو یلون  اضلاهه   و شیدا هل   ظلر   هلای  چلای  رو جولع  کلردی   و بلا  ظلر   میلوه  بله 

 شدی   

 آروم ضلربه  چنلد  خنلده  بلا  هل    یلام شیدا بلا سلرهه یلیلون رو بله سلوت  یلام گرهلت         

 وا کرد نگاه  زد شیدا  یت

 داری اصللرار چللرا میللره ن سللت کللام یلله بللا کلله وللو- مللگمئن بیلله حللال شللیدا خوبلله  

   کللرد مللن بلله رو و شللد میللوول خللودش و گرهللت شللیدا سللتد از رو یلیللون ببیللی 

هوون للور کلله میللوول دون کللردن انللار بللودم مظلللوم  کللردی  آمللاده چیللگی حللاال_

 هلل  خللام طللر  یلله حتللیه  نلل_ نگللاهی بلله امیرصللدرا انللداخت  و جللواب  یللام رو دادم  

بلا  دیلدن  امیرصلدرا  کله  بلا  اخل   نگلاه   میبلرد   کنلی   چیبلار  میخلوای   لس -   ندارم

 دیگلله بللگن  کلله استارویللو  بیوهتلله راه ذهللن  بایللد  دارم ویللت_ سللر  للایین انللداخت   

 چی  نتونی اگر-   میاد وار اووماویک بایی 

شللیدا از روی یالیملله کلله بللرای نیسللتن وللوی وللراس کوچیللک  مللن کللرده بللودی      

  اشد و هوین ور که وارد خونه
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 میتللون - قم وئللن  مللن  میتونلله کلله اهلل شللا ان   یللام نیللار نلله_ مییللد امتللرا  کللرد  

 . میبنه کوب  ه  امیرصدرا 

 یللام یلیللون رو بلله دسللت امیرصللدرا داد و از وللوی ظللر  میللوه نللارنگی برداشللت و     

 میوول  وست گرهتن شد  

مظلومانه به امیرصلدرا نگلاه کلردم کله هنلوز بلا اخل  نگلاه  میبلرد و بلا لحلن جلدی             

صللدای       آخلله-   نگللارین میللری  هلل  بللا صللب  هللردا_ رو بلله مللن بلله حللر  اومللد  

 رو دیللس ایلن  بیلا    یلام _ بلنلد  شلیدا  از ولوی  خونله  بامل   شلد  حلره   رو نصل ه  بلذارم 

هللتن  یللام نگللاه  رو از اخلل  امیرصللدرا بلله   ر بللا   نویرسلله یللدم  بللده بللاال کابینللت از

 . دونه های صوروی رن  انار ووی کاسه دادم

 میلدم  سل ته  جلام  بله  خلودم   بگیلری   لس  هلاوو  سل ته  ولا  نگلارین  میری  ه  با هردا -

 در ه  ولی و آخه و اما هیچ 

شلاید  بمتلر  بلود  از روش هلای  خلودم  اسلت اده  کلن    بلا  ایلن  هبلر  سلرم  رو  کار نلیسق 

 کلرد  نگلاه   رانیله  چنلد   کلردم  زمگمله  رو“ چیل  “ کن کردم و بلا نگلاه مظللومی آروم   

 خراببللاری می موللی ویتللی هوییلله_ و لبخنللد کورنگللی روی لبللاش نقلل  بسللت  

آروم خندیللدم و سللر وبللون دادم کلله بللا  مییللی  گربلله بملله شللبیه این للور کللردی

کلله بللا  ناچللاری سللری وبللون داد و خندیللد  آروم دسللتوو بلله سللوت دسللت  بللردم

 نبیللی وللو میخللوام - چللی   للس_      نلله- _میخللوای ببیللی  و  لل  نگللاه  کللرد  

 . میبنه خس خس سبگ مقی  رن  کار بخاطر وزهن هام ریهق

 رو سللرمنگللاه مت  للب  اداملله  یللدا کللرد وللا اینبلله دسللتوو بییللتر بلله سللوت  بللردم  

 کن کردم و به یول خودش
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آروم لبخنللد رو  دیگلله نبلل  قجللون نبللام     _ مللین بملله گربلله هللا نگللاه  کللردم  

 نگللاه  ذو  بللا _حللاال جللایگه ام چیلله  لبلاش  کلل  اومللد و یلیللون رو کنللار گذاشللت  

 داری دوسللت خللودم-   گذاشللته کنللار رو یلیللون حللره  بللا نوییللد بللاورم  کللردم

_شللام    گ للت و کللرد نگللاه خونلله داخلل  بلله ایللی شییلله در از باشلله  چللی ام جللایگه

 دل ولله از میخللورم  زیللاد مگلله -   کللردم نگللاه  شللاکی و مت  لل  کلل  بخللورق

 ی واسلله -   نیللی سللیر کلله بخللور کوتللر شللام اینلله ورممنظلل_   کللرد نگللاه  و خندیللد

 اگللر-   مللن مموللون بخللوری  جیگللر بللری  دووللایی شلل  آخللرق م جللایگه واسلله- چللی 

 مللی  ه لم   باشله - ن ملن   ممولو   بلری    میبلن   حسلاب  خلودم   لس  بلدم  جایگه یراره

 . ببین  بده رو انار کاسه اون الحساب

بللا خنللده کاسلله رو بلله دسللت  دا   دم  ویتللی  یللام و شللیدا برگیللتن صللحبت هللای    

 مختل  از هر دری شروع شد که

هیمبللدوم بلله انللدازه ی دسللت رد امیرصللدرا بلله و للار   یللام بللرای اداملله ی یلیللون   

ب لد  شل ام و بلازی وختله نلرد کله  یلام از راه هلای جدیلد         کییدن برام دلمس  نبلود   

 جر زنی رونوایی کرد آماده ی رهتن شدی   میوول

 وشللیدن مللانتوم بللودم کلله هوللون حللین شللیدا بللا دو وللا کللادو از اوللا  بیللرون اومللد و   

 کادو ها رو به دست  یام داد  

  یللام دسللت  رو دور شللونه ی شللیدا ی لل  کللرد و بللا لبخنللد بلله سللوتوون اومللدن        

 شللاکی امیرصللدرا _خیلللی نللاچیگ وللر از اونیلله کلله بیلله ل  تللون رو جبللران کللرد        

 نبنللین یبللول بخللدا -   داد اداملله بملل  ووجلله بللی  یللام لللیو ق یللام-   کللرد صللداش

 ل لل  بخللاطر هولی   کنللار خودملون  ی خونلله وللوی این لا  االن مللا اگلر ق مییللی  ناراحلت 
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 دسلتوون برمیلاد ازولون ویلبر کنللی        از کله  ایلی  انلدازه  بله  خواسلتی    دوواسلت  شلوا 

 کللرد سلل ی شللیدا چللی  ی نللی اینبللارا آخلله -   کللردم نگللاه هردوشللون بلله و  لل  بللا

 رو سللرش بولل  بللا      کلله اینلله واسلله هقلل   نللیس داری یابلل  چیللگ -   بللده رو جللواب 

_خمصلله اینبلله بلله شللوا    یدب و*سلل رو سللرش لبخنللد بللا  یللام و انللداخت  للایین

 یلله دخترمللون و بگرگلله داداش واسلله خواسللت دلوللون خللانوم  و مللنرب للی نللداره  

 . گذاشت کادوم روی رو با  کلید و داد ستووند به رو ها کادو و قبخری  هدیه

_خللودم بللا کارگرهللا رهللت  کلل  بللا  رو وویللگ کللردی  هولله چیللگ رو بلله حالللت اول      

 برگردوندی   بازم از آیاجونت

ویبر کلن بگلو ب لد ملاه مسل  خودملون خلدمت میرسلی  بلرای دسلت           ب و*سل ی و 

 جلون  خلانوم  ولازه  ه چیل  اینبلارا  دیوونله  -   رهلت    لره  چیل   بمیلون  اخل   بلا  ویبرق

 آیللاجون بللرای و آیللاجون کلللی مللذر خللواهی کللردن کلله نتونسللتن بخللاطر کللاری کلله

- قخلان   یلام  نبلود  اینبلارا  یرارملون - امیرصلدرا  ادامله  میلده      بیلان  بلود  اوملده   ی 

 خللداحاهظی و گللرهتی  رو کادوهللا ازشللون ویللبر بللا   نللیس چیللگی  نبنللین شلللو  

 . اهتادی  راه و کردی 

 یت چرا  یرمگ بله شلوارش م بلوس املداد نگلاه میبلردم و بلا انگیلتام هولراه بلا           

 ریت  آهن  روی هرمون

 قباشل   اون لا  بایلد  هیلت  - شلرکت   میلری  چنلد  سلامت  هلردا _ ضرب گرهتله بلودم    

 هلردا  - قمیخلوره  بمل   مسیرشلون  وملران  هلای  واکسلی    ل   زیلر  نله - میلری   مترو با-

 هللای دونللام هللوسق نلله_   کللردم نگللاه  شللی نت و لبخنللد بللا بللری   واکسللی بللا

 !کردم مترو



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

526 

 

 اش چمللره از نویتونسللت  کلله میللگد لبخنللد ییللن  اونقللدربللا لبخنللد بملل  نگللاه کللرد  

 میگرهت شی نت از حالتی که

دل ببللن   بللا صللدای بللو  ماشللین هللای  یللت سللرم متوجلله چللرا  سللبگ شللدم و        

 جلللوی-   میبینوللت شللی  بلله ربللع هیلل سللامت صللب  هللردا   للس_ حرکللت کللردم  

 بللری  هلل  بللا دنبالللت کوچلله سللر میللام- ک للا   للس- قنلله - گلیللمر  متللرو ایسللتگاه

 . برم مترو وا ونمایی نویخواد دل  

بللا و  لل  نگللاه  کللردم کلله بللی ووجلله صللدای آهنلل  رو کوللی بییللتر کللرد و بلله   

 ماشین های دیگه نگاه کرد  با

 االن  بیخیللال امیلل - هسللتی  جیگللر ی  ایلله هنللوزم- شللی نت نگللاه  کللردم    

 ملله -   بوللونی خللواب میترسلل   شللرکت بللری  اشللی زود بایللد هلل  صللب   دیرویتلله

 زیللر بللگن  مللن کللی -   حرهللت زیللر نللگن  گیللنوه خللوردم کلل  شللام وللو بخللاطر مللن 

 مآبنبللا بللری  بللگن  حللره  و مللرده-َ  بللری    للس- قمللیگ  وللو بخللاطر دارم حللره  

بلا  یله  چیل   کیلیده  بله  سلوت  جیگرکلی  کله     بخلوابی  زود بایلد   برگلرد  زودی هق ق

بلا  خویلازه  بله  گلاز  لقوله  ی نلون   نیلر   چند بار با امیرصلدرا  رهتله  بلودی   راه اهتلادی    

 گرهتللی وصللوی  شللده چللی حللاال - گردویللی کلله خللانوم جللون بللرام  یمیللده بللود زدم  

 راه سللر آیاجونللت وایویسللتادی وییللهه مثلل  خلل  مللادر  بللری متللرو بللا امللروز

 شللیرین  چللای از یللل  یلله   میللری هوییلله کلله هللایی واکسللی ایسللتگاه دم برسللونتت

 اوایلل وبلله واال  خ -   داره کللار اون للا  شللرکت بللری  امیرصللدرا بللا میخللوای -   خللوردم

بلا  خنلده  از سلر  خ اللت  سلووی  ایلی  کله   امیرصلدرا   شلده  کله  شد چی  بود زند آیای

 بللی دختللره  للایین بنللداز رو سللرم  ببللین چیواشللو بللر  - دادم بملل  نگللاه کللردم  
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 ایلن  بلا  نیسلت   آیاجونلت  ملن ق خبله  - خودمو للوس  کلردم  و بلا  نلاز  صلداش  زدم   قحیا

 گر هر کدوم از  سرا یه خب ی مث  مووور سواریا  بی  خام دلبریام

 رو اشللون نسللخه خونلله وللینه حیللاط وسلل نازدونلله اش وللر  ایللن  سللره کللرده بللود  

 این ن مویدم من  میخیمید

 یللت چیلل   گ للت  شللوام بلله جللون خللانومق وای- چلله ممللره ی مللار ِی کلله وللو داریق

ممتی خلانوم ایلن خونله ام    ناسل - ناز  کلردن  خلانوم  جلون  بامل   مییله  ریلگ  بخنلدم   

  للر ور اش شللده خللالی اسللتبان   نویگنلله حللر  باهللام دیگلله آخلله شللاکیه  خیلللی-  

 . کرد

 بیلان  بلده  اجلازه  بمیلون  آیلاجون  منتظلرن  شلمر  یله _خیلی چی  سل ید شلدی نبلام     

 وو ه اونویت  یب و*س دست

 بللا ور  ریللده بللا ایللن کللاری کلله کللردی منتظللری آیاجونللت بیللاد باهللام حللر  بگنلله  

 مللن- قنبللردم اشللتباهی  جللون خللانوم آخلله_   کللرد نگللاه  آویللگون لوچلله و للل 

 میللدونی  میگ تللی آیاجونللت بلله بایللد  مللادر نللدارم کللارم اشللتباه و درسللت بلله کللاری

 باهللاش امیلل   میگ للت  بملل  بایللدق یبللول-  نمونبللاری بللدش میللاد   از چقللدر  

 . .. مایل  دختر یربون -   میبن  صحبت

بللا صللدای زنلل  گوشللی حللره  نصلل ه مونللد  گوشللی رو برداشللت  و بلله زور یلولله ی  

 ووی دهن  رو یورم دادم

-      بیللا بللدو ام کوچلله سللر مللن  سللمم- بللله _ و ووللاس امیرصللدرا رو وصلل  کللردم  

 !اومدم  اومدم
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وواس رو ی ع کلردم و بلا م لله یلل  دیگله ایلی از چلایی  خلوردم و لقوله ی بگرگلی           

 از نون و  نیر و گردو و

لقولله رو  قگللرهت  لقولله بللرام مللن بیللا میبنللی  چیبللارق نبللام- گن لد درسللت کللردم   

 . جون خانوم ه م   یمیدم امیرصدرا واسه اینو- با م له  یمیدم  

و گونلله اش رو ب و*سللیدم و بلله م للله بلله حیللاط رهللت  و بللا م للله ک یللامو  وشللیدم 

 و از خونه بیرون رهت  و وا سر

 مویلل  ن للس وللا چنللد _آروم     چلله خبرولله  دنبالللت کللردن مگلله  کوچلله کوییللدمق

 آوردی  چللی واسلله مووللور-   کللردم نگللاه مووللورش بلله و بیللاد جللا حللال  وللا کیللیدم

 اون للا میللذارم رو مووللور ب للدممیللری    مووللور بللا متللرو وللا - نویللری   متللرو بللا مگلله

 ایللن_ و لقولله ی  یمیللده رو بلله سللوت  گللرهت         آهللا-   میللری  متللرو بللا بایییللو

 صلبحونه  شلاید  گ لت    ت گلره  ولو  واسله  دیگله  سلت  لقوله ق ایلی  هسلته  سلوخت - چیه 

 بللاال بخللر_   گرهللت رو لقولله و کللرد نگللاه لقولله و مللن بلله لبخنللد بللا   باشللی نخللورده

 و گذاشللت  وسلل  رو کللی   هوییلله مثلل  آبنبللام خللانوم کلله چیللام مسللت خوابلله    

 صللب  وللا بللودم شللده خللواب بللی دییلل   امیرصللدرا نگللو وای_   نیسللت  خللودم 

 !بذار اینو_   گرهت سوت  به رو کمه کرد روشن رو مووور   بخواب  نتونست 

کللمه رو روی سللرم گذاشللت  و حرکللت کللرد  بللا صللحبت هللای مختللل  بللاالخره بلله    

 مترو رسیدی  و ب د گرهتن

بلی  و م    شلدن بلا اوملدن متلرو سلوار شلدی   بلرای اوللین بلار انتملای راهلرو دو            

 وا صندلی خالی نصی 
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صللدای امیرصللدرا زیللر گوشلل  و بللی خللوابی دییلل  باملل  شللد کلل  کلل   مللا شللد  

 بللازوی امیرصللدرا وبیلله دادم و خوابیللدم   چیللوام گللرم خللواب بیلله و سللرم رو بلله

 !بگذره خواب یه مین ماه یک اون شد بام  که بود کنارش امنیت شاید

سرمدی راحت ور از چیلگی کله انتظلار داشلت  یبلول کلرد امیرصلدرا جلای ملن سل ته           

 بده و س ته های منو  س

داد  کار هر روزم شلده بلود بله وملران رهلتن و ب لد مسلتقی  بله کارگلاه میلرهت  و بلا            

 امیرصدرا روی طر  کار

درسللته کلله بلله انللدازه ی مقیلل  سللبگ بللراش انللرژی نذاشللتی  امللا بللا ایللن  میبللردی   

اوملد  املا  چلون  میدونسلتی   بلا  یله  طلر    لولی   هوه باز هل   طلر   ملالی  ایلی  از آب در

کلله الزم داشللتی  جللور نوییللد دو وللا طللر  آمللاده کللردی  و سللرمدی هلل  بللا خریللد 

هللردو مواهقللت کللرد امللا بللا ایللن حسللاب چیللگی نگدیللک بلله ده میلیللون کلل  داشللتی ق 

طللی ایللن یللک مللاه اونقللدر بللا آیللاجون در مللورد امیرصللدرا صللحبت کللرده بللودم کلله 

کوی نسبت بمل   نلرم  شلده  بلود   بلا  اینبله  ولوی  ظلاهر  چیلگی  رو نیلون  نویلداد  املا  

هنلوز  هل   بلا  موولور  سلواری   حساسیت هلاش  نسلبت  بله  امیرصلدرا  کوتلر  شلده  بلود   

من کنار نیومده بود اما ایلن موولور سلواری هلا بلرام چنلان ملادم شلیرینی شلده          بلود  

بللرای اجللرای برناملله هللای  کلله انگللار کلل  روز رو بلله هوللین خللاطر سللخری میبللردم  

 رو امیرصللدرا مووللور و مللن طللمی هللای سللرویس از یبللی داشللتی  وصللوی امیرصللدرا  

خللانوم جللون وللوی ایللن گیللر و دار بللرای مصللالحه بییللتر آیللاجون بللا    ب روشللی 

 رسللوی دیللدار اولللین شللد ایللن و  داد امیرصللدرا  ییللنماد یلله ناهللار دور هلل  رو    

 امیرصدرا و آیاجون!
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 مللادیاون روز ووللوم ومشلل  رو کللردم وللا حساسللیت آیللاجون رو وحریللک نبللن         

 ورین لباس و آرای  اولین یدم

بللود  رسللیدن امیرصللدرا و رهتللار آیللاجون کلله بللا ووللوم سیاسللت هللای رهتللاری  بللی   

مللرام و یللوانین  نبللود باملل  شللد رسللوی امللا مموللان نللواز  احترامللی بلله مموللون وللوی

دیلدار  امیرصلدرا  و هوصلحبتی  باهلاش  کلاهی  بلود  ولا  خلانوم  جلون  بییلتر   رهتار کنله   

از یبلل  ازش خوشلل  بیللاد و حتللی نللرم  رهتللاری آیللاجون نسللبت بلله امیرصللدرا 

کوللی محسللوس باشلله و اولللین نیللونه ی ایللن نللرم  یللر  دادن اون مقللدار  للولی 

دادن  لول  یله  سلوت  و اصلرار  امیرصلدرا  بلرای  ربلت  دسلت  خل    که ک  داشلتی  بلودق  

امتولاد  بییلتر  و جلل   نظلر  آیلاجون  شلد   که  ول رو طی سله  ملاه  برمیگردونله  بامل  

  

ویتللی سللوله رو خریللدی  وللوی  وسللت خودمللون نویگن یللدی   ووللوم طللول اون         

 من قه رو  یت مووور امیرصدرا

از خوشحالی جی  زدم و امیرصدرا بلا وجلود وولوم ولذکر هلایی کله میلداد بلا هلر جیل            

 من از وه دل میخندید  

 و نداشلت  وولومی  بلارون  بلارش   بلود  شلده  شلروع  سلرما هنوز آبان بله نیوله نرسلیده     

 بارون میگ ت امیرصدرا

 برکت خداست و به کارمون برکت میده  

کارهللای سللوله طللی یللک ه تلله ایللی کلله سللخت میللوول طللر  زدن بللودم ووللوم شللد  

 های اوا  اوایک ها زده شد  
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 ارچلله و انبللار چللوب  للر شللده بللود و اسللتخدام چنللدوا کللارگر و مبلل  سللاز و شللروع   

بللا امتبللار امیرصللدرا حاضللر بلله هوبللاری م للدد شللدن  کللارمون بللا گللالری هللایی کلله

ملین  یله  خلوا ب هوله میلبمم    هوله  چیلگ  ملالی  بلود       یبی از بمترین خبرهلا  بلود   

 حلل  شللده بللود و درهللای شللادی و موهقیللت یللک بلله یللک بلله رومللون بللاز مییللد        

 یبلل  از بییللتر روز هللر مییللد باملل  کللار ایللن وللوی امیرصللدرا ی و ربلله و اسللت داد

 امللاامیرصللدرا میگ للت وللا سلله مللاه اول نبایللد انتظللار سللود داشللت     کنللی   ییللرهت

طلر  هلای متنلوع از هولون ملاه اول دخل         و بلاال  کی یلت بخاطر ییولت  هلای  بصلرهه   

 هولله   میبللردی  و خرجوللون خیلللی بمتللر از اونللی بللود کلله  للی  خودمللون حسللاب   

  للوراین آخللر وللا یللراره میبللردی  هبللر مللا و میرهللت  للی  شللب  بمتللرین بلله چیللگ

 گرهلت  یللب   و کلردم  نگلاه  چیلواش  روی زمینلی  سلی   ایلی  دایلره  بلرش  بله    بوونه

. 

بللا دووللا چللای لیللوانی بلله سللوت  رهللت  کلله روی وخللت کارگللاه دراز کیللیده بللود      

  لیوان چای گمب دا  و  ررن 

- قاوهلوم - این لایی   نبلام  _ رو گوشه ایلی گذاشلت  بلا نلاراحتی بمل  نگلاه کلردم         

 کلله میترسلل  سللاکتی ویتللیق بللگن حللر  ولللی  نویللدون  - بگلل   چللی- سللاکتی  چللرا

 شلوخی   بلا    بییلتره  ورسل   وام بسلته اس چیل  کله  االنل    کلردی  ایلی  خراببلاری  چه

_چللرا خللودم جوشللباری کللردی کلله    نیسللت لللب  روی کورنگللی لبخنللد هقلل 

 کلله  بللدی  للول البللی بایللد چللی واسلله بلللدم خللودم ویتللی - چیللوام این للوری بیلله 

رو یللر  گللرهت  و  آشللناها از یبللی جللوش دسللتگاه بللده  ان للام  دیگلله یبللی

ببللین چیللوام چ للوری شللده قال ایلل  از اونللایی کلله     خلل  - خللودم ان للام  دادم  

لبخنللدش رو دیللدم و  بمتللری  االنجوشللبارا میگیللرن جلللو صورویللون میگرهتللی     
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 اون و باشللی کسللی تار رسلل وللو مییلله مگله ق آبنبللام خللوب _ لحلن   دلوللو گللرم کللرد  

 بسللته چیللوای بللا   آوردم گللمب و چللای بللرام   اشللو بمتللری اگللر- قنیلله  خللوب

_نویللدون  چللرا چللای گللمب هللایی کلله وللو میللاری یلله جللور  ی رحلل  مییللد  بلل بییللتر

 خاصی خستگیوو رهع میبنه  

لبللامو گللاز گللرهت  و نگللاه  کللردم  اصللم خللودش میدونسللت داره چیبللار میبنلله     

 سامت هیت و نی  رو نیون

 _خلل  مللن دیگلله بللرم   میللداد و وللاریبی شلل  هللای  للاییگ بییللتر بلله چیلل  میومللد   

بللرش هللای سللی     بیلله حسللاس بللازم آیللاجون نویخللوامق دیگلله خونلله- _ک للا 

زمینللی رو از روی چیللواش برداشللت و آروم نیسللت  بللا دیللدن سللرخی چیللواش 

 نویخللواد  نلله -   میبرمللت خللودم مبخللور چللاییوو مللن کللن صللبر -   گرهللت بللازم دللل 

 . ه  میری  با بخور چاییتو ووام بیین  کن گوش حر ق نبام -   میرم خودم

لیللوان چللای  رو برداشللت  کوللی مللگه مللگه کللردم و میللوول وواشللاش شللدم کلله بللا     

 م له چای  رو میخورد  با وووم

شللدن چللای  از وخللت  للایین اومللد و کتللونی هاشللو  وشللید و بللا بر   داشللتن کا یللن 

 چرم ل نی رنگ  منتظر به من

کلللی   رو برداشلللت  و  یلللت سلللرش راه اهتلللادم و از کارگلللاه بیلللرون  نگلللاه کلللرد  

یلله زمسللتون سللخت داشللت  سللوار  اومللدی   سللوز سللرمای اوایلل  آذر مللاه خبللر از  

مووللور شللد و روشللن  کللرد هوللین اینبلله خواسللت  بیللین  صللداش مللان   شللد   

 خیلللی امیلل ق کللن محبلل  هلل  رو شللالت  ببنللد رو توم للال هللای دکوللهق کللن صللبر_

- قسللرم بللذار ایللن _ و مثلل  هوییلله کللمه ایونللی رو بلله سللوت  گرهللت     داره سللوز
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 اینبلله بللدون   میگنللی یلل  این للوری  بللذار خللودم رو کللمه  سللرده هللواق امیرصللدرا

 نگلاه  چیلوام  ولوی  و گذاشلت  سلرم  رو کلمه  و برگیلت  سلوت   بله  کنله  کل   ک  بییتر

 آویلگون   ی لوچله  و لل   نبنلی   کل   کل   و بگل   بملت  چیلگی  یله  حلاال  وا شده_   کرد

 کلله هاسللت االن_سللوار شللو آبنبللام   ر از یبلل  گ للت  آرومتلل و شللد اش خنللده باملل 

 رو سللوله میبللری ملن   هللردا- سلوار  شللدم و راه اهتلاد    قآ مییللی  خلیس   بگیللره بلارون 

 ووللوم کللارش ویتلی  از خللدا رو وللو امیرصلدرا ق ملله - داره  دیللدن مگله  سللوله - ببیلن   

 مللدیریت دهتللر- اشلله  ب- قشللده شللبلی چلله ببیللن  میخللوام  ندیللدم  حللاال وللا شللده

 آهللا -   میگیللرم وحویلل  میللرم جو لله کلله مونللده هللا هایلل ق نلله- سللت  آمللاده کاملل 

 مللری - قخوبلله بابللا نلله-   کللرد یلل  گوشللام بللاال بیللار رو م کا یللن ی یقللهق باشلله 

 . بخوش گرم لباس خونه رهتی  امیرصدرا مییی

سر کوچله ی نگله داشلت و  یلاده شلدم و کلمه رو بله دسلت  دادم  بلا دیلدن بینلی و            

 گونه و گوش های سر  از

 کتلللت بللرام شللام - سللرماش دللل  لرزیللد  ای کللاش کللارم زودوللر آمللاده مییللدق     

 گذاشللت   نرهللت وا دومکلل هللیچ نللگدم زیللاد مللر  وخلل  بللود حواسلل   کللردم درسللت

 زود- دیگلله  امللر  چیلل  -   بخللوش گللرم لبللاس  نخللواب شللام بللدون   گللاز روی

 آره - کارگللاه  میللای هللردا  مییللی مللری  زدی یلل  خونلله بللرو  باشلله - خللوابقب

 میللام هللردا  کنلله ووییللر بایللد زدم چوبسللار گللالری واسلله کلله خللوابی سللرویس طللر  

 مصللر  للس  باشلله-   نیوهتلله وللاخیر شللدن  آمللاده زمللان ویولل وللا میبللن  اصللمح 

 !ه م  باشه-   سوله بری  ه  با دنبالت کارگاه میام

و چند یلدم مقل  رهلت  و بلا لبخنلد بلراش دسلت وبلون دادم و وارد خونله کله شلدم            

 صدای مووورش رو شنیدم و
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د یبل  ورود  با لبخند زیلر لل  دیوونله ایلی نثلارش کلردم کله هلیچ ریل  راضلی نوییل           

روز ب للد ونمللا وللوی کارگللاه نیسللته بللودم و بلله کا للذ یادداشللت   مللن بلله خونلله بللرهق

 دونله  یله _سله  ولا  دونله  از زیلر      نبلن   نگاه کردم و زیر ل  زمگمه میبلردم  ولا  یلاطی 

 یلله_سلله وللا دونلله از رو   و بللرای رر ب للدی دوبللاره بلله کا للذ نگللاه کللردم         رو از

 و بلاز  کا لذ  نگلاه  کلردم    رو از دونله  بله   زیلر  از دونله  ولا  سله  ب لدی  رر  زیلر  از دونه

و بلله یللد شللالگردن خاکسللتری رنگللی کلله بللا هللر رر       زیللر از هولله رر ایللن حللاال_

 وسلت  خلود م نویگن یلدم   بلندور مییلد  نگلاه  کلردم  و مثل   بمملا  از خوشلحالی  ولوی 

 بللا ذو  دسللتی رو باهللت زن یللری شللالگردن کیللیدم کلله خللانوم جللون بملل  یللاد داده 

چیللگ زیللادی وللا ووللوم شللدن  نوونللده بللود  بللا ذو   للی  خللودم وبللرار کللردم و از  و

بللا صللدای زنلل     کللردم شللروع کا للذ یادداشللت روی وللرس خراببللاری دوبللاره از

همویلدم  امیرصللدرا اومللده و بلا  م للله شللالگردن متصل  بلله میلل  هلای بللاهتنی رو وللوی   

 کی  

گذاشللت  و مللانتوم رو از روی رخللت آویللگ برداشللت  و  وشللیدم کلله وقلله ایللی بلله در    

 کارگاه زد و صداش به گوش 

 _بیا وو امیرصدراق قاهلل یا_ رسید  

 چیللو  بلله کلله بللود چیللگی اولللین خیسلل  لبللاس و موهللادر رو بللاز کللرد و وارد شللد  

 ه به سوت م ل با و اومد

بللا دسللت آب روی صللورو  رو  خیسللی  اینقللدر چللرا شللدی  چللی_سللمم   رهللت   

 هوییلله کلله هسللتی کسللی ونمللا وللو مامللان  ب للد_  للا  کللرد و بللا لبخنللد زل زد بملل   
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سللر  شللدم و سللر  للایین انللداخت  کلله صللدای وللک خنللده آروم وللوی    نگرانوللی

 گلوش به گوش  رسید  

_نگران نبلاش آبنبلام قراننلده وانتلی کله داشلت رنل  هلا رو میلاورد آدرس کارگلاه           

 ویتی نخواست رو داشت  

 بللا ونمللایی برسلله این للا قبللا م للله از سللوله اومللدم کلله وسلل  راه بللارون گرهللت و        

 . کرد اشاره بود شده آببییده موش مین که خودش وضع و سر به دست

دل  واسه این حساسلیت هلاش ضل   رهلت و واسله اینبله دوبلاره ولوی ایلن کارگلاه           

 حواسه آهرینی نبن  سریع

ازش هاصللله گللرهت   و بلله سللوت حوللله ی یرمللگ رنلل  کللوچیب  کلله بلله دیللوار       

_بللدو بلرو  کنلار  بخللاری  حولله  رو بله  دسلت   دادم   آشلخگخونه آویلگون بلود رهللت  و   

 خیک کن موهاوو وا مری  نیدیق

مللین  سللر بملله هللای حللر  گللوش کللن بلله سللوت بخللاری رهللت  از رخللت آویللگ      

 کارگاه یه دست لباس اضاهه که

رداشللت  و بلله سللوت  رهللت  کلله سلل ی داشللت دستاشللو روی هوییلله اون للا میذاشللت ب

 و قسللرما ایللن وللوی میبنللی  ملللو سللینه_بللدو لباسللتو مللو  کللن   بخللاری گللرم کنلله  

بللی  رو     بللق ایسللتادی کلله هنللوز_   کللردم بییللتر رو بخللاری ی شلل له و شللدم خلل 

صدا خندیلد  و بله  اولا   کلار  رهلت   نگلاه   رو از شل له  هلای  زرد رنل   یلد  کیلیده  ی 

 بخاری گرهت  و به

آشللخگخونه رهللت  و بللا ریخللتن چللای روی وخللت منتظللرش شللدم  ب للد چنللد دییقلله بللا 

 لباسای مو  شده و حوله ی
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 کنللار  دیللوار روی مللی  بلله رو خیسلل  لباسللایروی موهللاش از اوللا  بیللرون اومللد   

 طبللل  و برداشلللت رو چلللای لیلللوان روی وخلللت نیسلللت   و کلللرد آویلللگون بخلللاری

 . کیید ن س رو چای  رم اول مادو 

_آبنبللام خللانوم حواسللت هسللت داری بللد مللادو  میبنللی  وللوی سللوله روزی ده بللار  

 چای میخورم اما هیمبدوم

م گللمب نبللا چللای مللگه کلله چللای ایللن بللا میبنللی چیبللارمللگه ی چللای وللو رو نللداره  

 میده 

 یلل   م لله  بلا با صدای زن  هرصلت  یلدا کلردم ولا ن لس حلبس شلدمو بیلرون بلدم           

 به و خورد چای  از دیگه

صللدای صللحبت  میومللد وللا اینبلله در کارگللاه بللاز شللد و چنللد ن للر بللا  حیللاط رهللت  

 س   های بگر  وارد کارگاه شدن و با

 بللار چنللدین از ب للدراهنوللایی امیرصللدرا سلل   هللا رو گوشلله ایللی از کارگللاه چیللدن    

 ها آمد و رهت این وبرار

 بله  وینلر  و رنل   ونلد  بلوی  از بله کارگلاه برگیلت     باالخره مرد هلا رهلتن و امیرصلدرا    

 بیللارن میللدادی آدرس مسللتقی  کارگللاه  آوردی چللی واسلله_   انللداخت  چللین بینللی 

 آدرس  بللده راسللت سللر آدرس خواسللته مللثمق دیگلله  یاملله وقصللیر - قدیگلله سللوله

 یل  بد اینقدر ه  راننده  داده رو کارگاه

بللود کلله هرچللی بملل  گ للت   للول بییللتر  میللدم بیللار بلله آدرس سللوله یبللول نبللرد  

  میگ ت  ول بییتر ه  نویخوام  



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

537 

 

هقلل  هلل  بلله آدرسللی کلله کارخونلله بملل  داده میبللرم و بللرام مسللئولیت داره و ایللن     

سللتای بلله کوللر زده نگللاهی بلله سلل   هللا  د بللا کنللی  چیبللار میخللوای حللاال- حرهللا     

 بیلای  زودولر   لروب  املروز  ودبل  یلرار - قسلوله  میبلرم  میگیلرم  وانلت  یله  هلردا _ کرد  

_املروز  خیللی  سلرمون  شللو      کلرد   لا  اون و  لا  ایلن  شلرمندگی  بلا    سوله ببری منو

 زنل   بود  دووا از گلالری  هلای  یبللی  ویتلی  شلنیدن  شلروع  بله  کلار  کلردی   خودشلون 

گ للتن میخللوان یللرار داد ببنللدن و راسللت  اونقللدر درگیللر شللدم کلله یللادم        و زدن

 با خوشحالی نگاه  کرد   بری   مییه هردا  شرمنده تدشون- قشرمندهرهت  

 هوللین دادم سلل ارش بملل  رو مللدیریت اوللا  هللای هایلل  کلله اونللیق مالیللهق آره_آره  

 وانت  سرش   بولیه کوچه

 بللا   میللری  مووللور بللا خودمللون داره هلل  هایلل  هللا رو میبللری  هلل  سلل   رنلل  رو    

سللویم   خللوردی  ناهللار امللروزق شللد یللرمد_   برداشللت  رو کللی    سللامت بلله نگللاه

_کتلللت هللای دییللبت اینقللدر خوشللوگه بللود کلله  رو برداشللت و بلله سللوت در رهللت  

املروز  ناهلارم  خلوردم   واسله  داشلت   نگله  رو دونل   چنلدوا دل  نیومد هویلو  بخلورم   

 بللارون دوبللاره وللا بیللا بللدو_   داد اداملله میرهللت بللاال  للله وللا چنللد کلله هوون للور و  

 کارگللاه  ذو  زده از و للری   از کارگللاه بیللرون رهللت    قبرسللونوت نیللده شللروع

روز ب للد    باشلله مللا میلل  هللای اولللین ووللوم شللاهد بللود بسللته ممللد انگللار کلله جللایی

 درسلت  بلرام  کله  کلیلدی  بلا  وطب  یرارملون  زودولر  از امیرصلدرا  بله  کارگل اه رسلیدم   

 کرده بود به

داخلل  رهللت   بللرای دیللدن مبللس ال ولل  ا میرصللدرا بخللاطر شللالگردن  کلله آمللاده  

 شده بود رانیه شواری میبردم  
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ش له ی بخاری که از دییل  زیلاد مونلده بلود بامل  شلد هلوای کارگلاه گلرم و خ له           

در آوردم و بللا وللا  بنللدی ایللی کلله از زیللر  وشللیده بللودم  بیلله  کا یللن و مللانتوم رو

 میوول کار اصم  طر  های س ارشی شدم  

میدونسلللت  امیرصلللدرا یبللل  وارد شلللدن صلللدام میبنللله و یلللا اهلل میگللله ولللا متوجللله 

 حضورش بی   بوی رن  و وینر

ووللوم کارگللاه رو  رکللرده بللود و ب للد نللی  سللامت احسللاس میبللردم ن للس هللام        

 سنگین شده  

چند بار سلرهه کلردم املا بمتلر نیلدم  گرملای کارگلاه بامل  ویلدید بلو شلده بلود و             

 سر درد و سرگی ه و سختی

سللرهه  کیللیدن  نیللون از ایللن بللود کلله نبایللد اوضللاع را سللر سللری میگللرهت     ن للس

هللام  یریابلل  کنتللرل شللده بللود و حالللت ومللوع هلل  بلله سللرگی ه و سللردردی کلله 

بخلورم  اضلاهه  شلده  بلود   احسلاس  میبلردم  هلوا  واسله  ن لس   نویذاشت از جلام  وبلون 

درد حن لره  و ی سله ی سلینه ام    کییدن نلدارم  و سلرهه  هلای  بلی  ولاریرم  هقل   بامل  

هوون لور  کله  بله  سلختی  ن لس   شده بود و بله شلدم احسلاس خوابلالودگی میبلردم       

 میبیللیدم بلله یصللد بیللرون رهللتن از کارگللاه یللدم برداشللت  کلله سللرگی ه باملل  شللد

ب د سلومین  یلدم  بلا  دیلد  ولار  روی زملین  بیلوهت   و بله  سلختی  بلا  سلرهه  هلای  خیلک  

 یللیدن وللوی ریلله هللام ب رسللت    س کن لل راحللت بللرای وللمش میبللردم ذره ایللی هللوا

صللدای در کارگللاه و” نبللام “گ للتن هللای امیرصللدرا و ضللربه ایللی کلله بلله در کارگللاه 

شلد  جلون  ولازه  ایلی  ولوی  ولن   بخیمله   چنلد  بلار  دیگله  بله  در  زد و یا اهلل بلندش بام 

بللا دیلدن  وضل یت  مللن    شلد  وارد ضلربه  زد و دوبلاره  یلا  اهلل گویللان در رو بلاز  کلرد  و
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کلله وسلل  کارگللاه روی زمللین اهتللاده بللودم چنللد لحظلله خیللک شللد و یللک ده لله بلله  

      نویوملد  بلاال  ن سل   املا  زدم ن لس  ن لس  قشلده   چلی  نبلام ق نبلام  _   دوییلد  سوت 

دیللدم  کلله دسللتخاچه بلله آشللخگخونه رهللت و بللا لیللوان آب بلله سللوت  اومللد و لبلله ی 

وحریللک ریلله هللام باملل  شللد بییللتر سللرهه کللن  و   لیللوان رو روی لبللام گذاشللت  

بللا دسللت بملل   وللوی اون کارگللاه دخولله هللوا بللرای ن للس کیللیدن کلل  بیللارم        

هموونللدم کلله نویتللون  ن للس ببیلل  و یبلل  اینبلله کللاری کللن  روی دسللتاش بلنللدم 

سلرمت  بلاال  رهلت   وسل   حیلاط  منلو  روی زملین  گذاشلت  و ولا  بله   کرد و از  له هلا  بلا 

سللردی آب و سللوز  گرهللت  و  صللور خللودم بیللام آب سللرد شلللن  حیللاط رو روی

هلوا  بامل   شلد  هلین  مویقللی ببیل   و ح ل   ریله  هلام   للر بیله  از هلوای  سلرد  اوایلل  

ویتللی دیللد ن سلل     کیللیدم مویلل  ن للس بللار چنللد سللرد آب شللو  شللدم آذر قاز

برگیللت دو سلله میللت آب روی صللورو  ریخللت و دسللت و  اهللام رو هلل  خللیس 

 کرد  ن س 

برگیته بلود املا سلوز و سلرمای هلوا و      خیسلی لبلاس لخلت و نلازک  بامل  شلد مثل         

 بید به خودم بلرزم  گرمای

 وقریبللا کلله لللرزون  بللدن و میسللوزوند رو  وسللت دسللت  دور شللونه هللای لخللت     

شلدیدی  بله  یلای   شلدن  ولوی  جلای  گرملی  مثل   آ وشل    میل   بلود  بول  ووی هنوز

ه ی بللخیسلل بخللاطر کلله موهللام هللای دسللته و بللود چیللوام وللوی نگللاه  رو داشللت  

 . صورو  چسبیده بودن

لبللام از سللرما میلرزیللد و کلل  کلل  ایللن لللرز وللوی ووللوم بللدن  میخیمیللد  وللا  بنللدی    

 سرمه ایی  بخاطر خیسی به بدن 
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نگللاه  از روی شللونه هللای برهنلله ام بلله روی لبللام خیللره مونللد و  چسللبیده بللود   

  از رونللد امللا میلرزیللدم سللرما از رانیلله ایللی بلله چیللوام برگیللت  در حللالی کلله

سلریع  کا یلن   رو  حرارم یموه ایلی سلوخته ی چیلواش آوییلی بله  لا شلده بلود          

از ولللن  در آورد و روی شلللونه هلللای برهنللله ام کللله مثللل  شلللاخه خیلللبیده ایلللی 

انللداخت  گرمللای بللدن  هنللوز وللوی کا یللن بللود و کا یللن  هلل  بللوی  میلرزیللد

نگلللاه  مثلل   بلللوی چللوب  خلللیس      خللوب  خلللودش رو میللداد   یللله بللوی  خلللا   

سللرگردون  ل بازانلله از دسللته هللای خللیس موهللام بلله لبللای لللرزون  برگیللته بللود 

صللورو  داره نگدیللک وللر مییلله و ن للس هللای دا لل  روی گونلله   احسللاس میبللردم

هللام کلله از سللرما بلله گللگ گللگ اهتللاده بللود  خلل  مییللد و  وسللت صللورو  رو نللوازش 

 میبرد    

سللوت لبللاش کیللیده شللد  صللدای کللوب  و ضللربان یلللب       نگللاه  از چیللواش بلله 

 هللا رانیلله   بللود دادن ر  وللوی گوشللام بللود و مللن منلل  او ایللاوی بللودم کلله در حللال  

   ت نویبرد  حرک زمان و میومدن ک 

شللوکه نگللاه کللرد و منللو از آ وشلل  بیللرون آ   ورد و یبللی دو یللدم مقلل  رهللت و   

    خللل_ ن للس هللای ونللد شللده سللر  للایین انللداخت   نگللاه  کللرد و ب للد چنللد رانیلله بللا

 میگ للت بللود ایسللتادن حللال در هی للان از کلله مللن یللل  بلله اون خللوب  خللوبی  

به دست و  اهلای  سسلت  و بلی  جلون   میگ لت  خلوب   بله  جملن   زیلر   وسلت    خوب 

ن للس  خللوب     میگ للت مییللد آب ذره ذره میگ للت خللوب  بلله نبللاوی کلله داشللت

سنگین  رو بله  سلختی  بیلرون  دادم و سل ی  کلردم  مثل   اون بله  خلودم  بیلام   بله  خلودم  

 آره     آ-   بگیللره آروم ام شللقیقه نللب  وللا  نبنلله کللر رو گوشلل  بیللام وللا ضللربان یلللب 

ن  چللی ببیلل  للایین میللرم مللن_   دزدیللد چیلل    بمتللرم  آره- اومللد  ن سللت- قخللوب 
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کا یللن  رو بییللتر دورم  یمیللدم و سلل ی کللردم بللدون اینبلله  نللیس  سللردمشللده  

بله  در    بلدم  وبلون  مواهقلت  ی نیلونه  بازم از صلدای  للرزون   اسلت اده  کلن   سلری  بله 

کارگللاه نگللاه کللردم  بللا لللرز بللدن  کلله ب للد رهتللن  بییللتر شللده بللود آروم روی  للله 

مماللله شللدم  هنللوز او ایللام چنللد لحظلله  للی  جلللوی چیللوام  نیسلت   و وللوی خللودم

بلود و وللن  هنللوز ملل  هولون لحظلله ولل  داشللت     گلری   گرهتلله بللود از دسللت خللودم 

 من چه مرگ  بود  این ضل    ل نتلی  در مقلابل   چلی  بلود  کله  بله  کل   هوله  چیلگ  رو 

هرامللوش میبللردم  هنللوزم جللای دسللت  دور شللونه م میسللوخت   ب للد چنللد دییقلله 

صللدای بللاز شللدن دریملله هللای کوچیللک آشللخگخونه و ب للد بللاز شللدن در کارگللاه    

بللا  ارچلله ی خللیس بگرگللی کلله وللوی دسللت  بللود در  باملل  شللد بملل  نگللاه کللن   

  للایین رو سللرش سللربع کارگللاه رو چمللار طللا  بللاز کللرد و نگللاه  کلله بلله مللن اهتللاد

_سللرم    گ للت آروم و گرهللت سللوت  بلله بللود دسللت  وللوی کلله رو شللال  و انللداخت

 !مییی مری   سرده هواکن  

و بلله کارگللاه برگیللت و وسلل  سللالن ایسللتاد وشللروع کللرد بلله وبللون دادن  ارچلله ی 

 خیس نوی دست   با و   

_ اشلو  بیلا  ولو  قیل    به حرکاو  نگاه میبردم وا ب لد چنلد دییقله بله سلوت  برگیلت        

 و سللرگی ه_   بیللین  وخللت روی کللرد م بللورم کلله شللدم کارگللاه وارد آروم زدی  

- قجللایی  درمانگللاهی ببرمللت  اشللو   اشللو -   خللوب  االنق نلله- داری  مللوعو حالللت

 حللس کارگللاه وللوی رو گللاز بللوی وای للا ی نللی- میبنللی  این للوری چللراق خللوب 

 بلود  کلرده   یلدا  نیلت  گلاز   بلود  شلده  شل   بخلاری  گلاز  شلن ق آره- گاز - نبردی 

و در حللالی کلله کمهلله طللول و مللر  سللالن رو یللدم میللگد مصللبی دسللتی وللوی       

 کللردم نگللاه  شللوکه چللی  میرسللیدم دیروللر اگللرق وای_ ریلل  و موهللاش کیللید  
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 حلد   ایلن  ولا  آخله  وینلر  و رنل   بلوی  - قوینلره  و رنل   بلوی  کلردم  هبلر  ملن - قگاز ق

 نیدی  متوجه وای اق ببیی ن س نویتونستی

ووللوم بللدن  لرزیللد نلله از سللرما قاز اینبلله اگللر امیرصللدرا دییلل  رو مثلل  شللبای یبلل  

 ووی کارگاه می موند و     

 آره-   شللده زرد رنگللت خللوبی  م وئنللیق آره  امیرصللدرا کللردی  درسللت االن -

 خللوب  نلله -   داری احتیللار چیللگی  اکسللی نی بلله شللایدق درمانگللاه بللری  بیللا -   خللوب  

و وللوی چیللوام نگللاه کللرد کوللی ایللن  للا و اون  للا    بللذاری  صللدیه بایللد - امیرصللدرا

 بلد  حلس  یله  هول    بلودم  نگرونلت  دل دییل   از_ کرد اما بلاالخره بله حلر  اوملد      

 جللا و و  لل  باملل  مصللبانیت  قنبللاش نگللران-   میللداد بللد گللواه دللل   داشللت 

 جلللوی_چیللو نگللران نبللاش  چنللد دییقلله  للی  داشللتی وللوی بوللل      مییلله خللوردن 

 . میگدی  ر  ر چیوام

ام بامل  مییله بلاز هل  دسلت مصلبی ایلی ولوی موهلاش هلرو ببلره و             نگاه بملت زده  

 ببخییدی رو زمگمه کنه  

نگاه  بلرای چنلد رانیله ی ل  نگلاه  رییلون  مییله و اون هل  نگلاه  میبنله و یلک            

 ده ه به سوت کی   میره و به

بلله سللوت        خونتللون میبرمللت - ک للا - سللوت  میللاد و کیلل  رو بلله دسللت  میللده  

شللالگردن رو از وللوی کللی   بیللرون کیللیدم  نگللاه مت  للب   قکللن صللبر_ برگیللت   

سللوت  رهللت  و روی  ن لله ی  للا  دسللتای منللو و شللالگردن رو هوراهللی کللرد  بلله

 دور بنللداز  بللاهتو  خللودم_ ایسللتادم و شللال رو بلله سللختی دور گللردن  انللداخت   

نگلاه   بله  چیلوام  برگیلت  و لبلاش  وبل ون خلورد املا چیلگی       نگنلی  یل   که گرنت
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 ام کوللله بلله محبلل  نگللاه  طللرز نگ للت  دسللت  روی یلللب  خیللک شللده بللود  از  

 سللوت بلله رو یللدم چنللد قخللداحاه _   زدم هرارللل  بللرای و لرزیللد دللل  زدم چنلل 

یبلل  اینبلله یللدم ب للدی رو بللردارم بللازوم کیللیده شللد و چللون انتظللارش    دوییللدم در

دای یلل   لر کوبیل  زیلر گوشل        صل  شلدم  رو نداشت  وقریبلا  ولوی  آ وشل    لرم 

ولوی  چیلواش  نگلاه  کلردم  یبل      بلودم  شلوکه  بام  شلد دسلت و  لام رو گل  کلن        

و  اینبلله خللودم رو از آ وشلل  بیللرون ببیلل  از برخللورد گرمللای ن سللاش بللا گللردن 

یلللب  از حرکللت ایسللتاد    دارم دوسللتت_ زمگملله ش زیللر گوشلل   اهللام سسللت شللد  

ور بلله چیللواش نگللاه کللردم کلله صللدای دادش باملل  شللد از  ابللان و ن سلل  بنللد اومللد  

 بمللت حتللی نبایللدق ل نتللی باشلل  داشللته نبایللد ولللی دارم دوسللتت_ شللو  در بیللام  

 ملن  از ولر  گلین  نگلاه  چنلد  یلدم  مقل   رهلت         نبایلد      نبایلد      نبایلد هبر کلن    

 ِد _ الیللد  ا نوقریبلل بلله گوشلله بلله گوشلله ی چمللره ام سللر  میبیلله و آرومتللر از یبلل 

 مگیلگ  وو له  بله  چله  رو کلار  و کلس  بلی  ملن ق هلا   ملددیان  ِی چیل   نور به چه منو آخه

 !دردونه 

حرهللاش رو مییللنوم امللا درو  نللیس اگللر بگلل  چیللگی ازش نوللی مو  قهقلل  مللام و    

 متحیر زل زدم به حرکام و

چمللره ی کمهلله اش و بللرای هللگارمین بللار بلله جوللله ایللی کلله وللوی گوشلل  وبللرار       

 بللاز و داره  دوسللت  گ للت امیرصللدرا اون گ للت دوسللت  داره  گللوش دادمقمییللد 

 هبللر“ دارم دوسللتت ”م نللی بلله لحظلله چنللد بللرای کلله اونقللدر گللی  ق میبللن  نگللاه 

 نیلد  املا  بیلرون  بنلدازم  سلرم  از رو هبلرم  خواسلت   دلیل   هلگار  بلا  بلار  هگار_ قمیبن 

 و بسللت رو چیللواش  بنللهمی و یللین کللی رو نبایللد ایللن_   کللن  هبللر بمللت نبایللدق

_مقلل  میگلله نبللام قنبایللد    کللرد یللمب گللردن   یللت آشلل ته حللالی بللا رو دسللتاش
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حلالی  کله  ولا  بله  اون لحظله  و ربله  اش نبلرده  بلودم  وولوم  وجلودم  رو  بمت هبر کن   

 . باش  دیوونه چیگی به ووجه بی بود گرهته بود  حالی م ی  که بام  شده

 خللانوم آرزوی  ماملان  خیرخلواهی   بابلا  نگلری  آینللدهن  آیلاجو  دیلد  صلم  _مقل  ولو    

 “ نباید ”میگن هوه  جون

 و نللاراحتی بللا  نوی مولله حرهللامو اونلل  انگللار امللا  میبنلله نگللاه  ق للس دل مللن چللی  

_ لس  دل ملن  کله   لی   وو له  چلی   جلواب  دل    میلرم  سلوت   بله  یلدم  چنلد  حر 

کلرد و ب لد چنلد رانیله      اه نگل  مت  ل   من کله  حلر   مقل   نوی موله  رو چلی  میلدی  

یللا بولل  احوقانلله ایللی کلله وللوی  نبللام _ هقلل  آروم و نابللاور اسللو  رو صللدا کللرد   

 . .. منو وو     وو_ قچیه _ گلوم جا خوش کرده بود ل  زدم  

 کلله این للوری رو وللو  هسللت  هرکللی مللن  نویترسلل  وللو مثلل  امللا  دارم دوسللتتق آره -

 مرد یه  دارم دوست هستی

محب  و یوی که هیملی نویتونله از  لا بنلدازو   یله ملرد کله ولک ولک حرکلاو  رو           

 نولللاز  نگلللاه   حرهلللاش  ولللوجم   بلللودن  گلللاه وبیللله ماشلللقانه دوسلللت دارم  

 بللدن  لللرز متوجلله وللازه و قمیلللرزی داری  نبللام کاهیلله_      مللن امیرصللدراق خونللدن 

 رو لباسللت بخللاری جلللوی بللرو  حیللاط وللوی میللرم مللن -   شللدم دنللدونام برخللورد و

 حللر  هلل  بللا ب للدش بخللوش رو لباسللت  نبللن لللن_نبللام   قنویخللوام_   کللن مللو 

 . میگنی 

بدون اینبه منتظر جواب ملن باشله از کنلارم رد شلد و بله حیلاط رهلت  چنلد رانیله بله           

 جای خالی  نگاه کردم  
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لباسلل  رو  وشللیدم و بللا ذهنللی گنلل  روی وخللت نیسللت  و بلله چنللد دییقلل   ه ی یبلل  

 !کنترل یاب   یر و منتظره  یر  م ی   بود خواب یه مین چیگ هوه هبر کردمق

بللرای چنللدمین بللار مللرورش کللردم ”  دوسللتت دارم”ی کلله بللا هللر بللار بللا یللادآوری  

 ضربان یلب  اور میگرهت  

ب لد  چنلد  دییقله   هنوز ه  ریله هلام سلنگین بلود و بامل  مییلد گلاهی سلرهه کلن            

طب  ملادو   بلا  گ لتن ” یلا  اهلل “وارد کارگلاه  شلد   چنلد  دییقله  ولوی  آشلخگخونه  البلی  

 روم بلله رو و اومللد وخللت سللوت بلله بللاالخره امللا داد نیللون سللرگرم خللودش رو

_نبللام مللن نویللدون  چللی بگلل  قنویللدون  از ک للا  نیسللت و بللی مقدملله شللروع کللرد  

ولو ی ایلن  کارگلاه   شروع کن  املا   ویتلی  بله  خلودم  اوملدم  دیلدم  ویتلی  کله  ولو  نیسلتی 

خ لله مییلل   حتللی حوصللله ی مللداد دسللت گللرهتن نللدارم  همویللدم چلل  شللده امللا بلله 

روی خللودم نویللاوردم  نبللام دوسللت نللدارم ویتللی میللدون  سللم  مللن نیسللتی بمللت 

 حرکاوللت ووللوم هللام خنللدهچیللوام   هبللر کللن   ایللن محبللت هللام  ممیلله ام  

میخللوام باشللی  هوییللهق روز طللی سللامت چنللد بللرای نلله امللا میخوامللت میبنلله دیللوون 

 واسلله کلله هوون للوری باشلل  داشللته انگیللگه رهللتن خونلله بللرای شللبا وللا باشللی میخللوام 

 باشللی خللودم مللال  باشللوت داشللته خداملله از مللن نبللام  دارم ذو  کارگللاه اومللدن بلله

 . بده ادامه وا کردم نگاه  منتظر و آوردم باال رو سرم      اماق

 بللا خواسللتگار هگاروللا خللانوادمق کللن هبللر مقلل  بللا و بللاش مللن جللای نبللام     امللا -

 ! کردن رد رو شرای  بمترین

اونویت به من با ایلن شلرای   هرصلت میلدن  آیاجونلت هرصلتی کله بخلوام سلر نلوه           

   ولله   بله  مگله - ریابلت کلن  رو بمل  میلده      محبلوب   ی ی مگیگ کلرده اش بلا نلوه   
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 مللن  نیسللت  للول هقلل  وللازهق  وللله  مملل ه للم  آره  للاس و آس مللن شللرای  واسلله-

بللذاره نبللام  وللو سللامان رو کلله شللرای   آرزوی   للی   للا بللرام نللدارم کسللیو حتللی

از هبرایللی کلله وللوی سللرش بللود  صلله م       مللن اونویللتهللر دختریلله نویخللوای  

 ز هبرایی که حتی لحظه ایی ووی مال  خوشخیالی خودماگرهت  

بملل  هبللر نبللرده بللودم  هبللر هللا و حرهللایی کلله بللازم بملل  نیللون میللداد چقللدر در 

  ایین رو سرممقابل  بمه ام  

 بیلله درسللت وللا میترسلل  - وللوی چیللوام نگللاه کللرد   قمیبنللی  درسللت _ انللداخت   

نگلاه   کلردم  و دلل   ممالله شلد از آشل تگی چیلواش و یللب          بلدم  دسلت  از رو وو

 لرزید از حسی که دیگه همویده بودم یه طرهه

نیسللت  سللرم رو کللن کللردم و منتظللر نگللاه  مونللدم  ویتللی نگللاه  بلله چیللوام     

 رسید مظلوم و آروم  رسیدم  

 _ی نی     االن به نظرم دیگه اون دختر بمه ی لوس نیست  

بللرای چنللد رانیلله بلله چیللوام خیللره شللد و صللدای آروملل  ووللوم وجللودم رو نللوازش  

 کرد  

_االن ه  به نظرم یه دختلر بمله ی لوسلی ق   منتملا خیللی ویتله کله میخلوام ایلن دختلر        

 بمه ی لوس هق  مال

ه لوم  خلون  بله  گونله  هلام  بامل   مییله  ولوی   وسلت  صلورو   احسلاس   خودم باشله   

 التماب کن  و محب  لبوو گاز بگیرم و
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سللرم رو  للایین بنللدازم  دسللته ی بلنللدی از موهللای هللرم بللا حرکللت سللر از زیللر شللال 

 بیرون اومد و ووی صورو 

 . ریخت

یبلل  اینبلله بخللوام زیللر شللال ب رسللتو  دیللدم کلله دسللت امیرصللدرا بللاال و سللوت     

اومللد و اون دسللته ی  للر  للیچ رو وللوی دسللت      دسللته ی بیللرون ریختلله ی موهللام  

  گرهت و به سوت بینی  برد و بو کرد 

ن س  بنلد اوملد  ولوان هرکلاری ازم     سلل  شلد ویتلی هوون لور کله موهلام بله لبلاش         

 چسبیده بود زمگمه کرد  

_طللره آشلل ته_ چنللین _در گللذر  کلله  رییللانی زل للت وللو  رییللان  کللرد) *  شلل ر از

 / مروباد  

 محود بایر صحبت الری(

نگاه  به چیوای بسلته اش خیلره بلود ولا اینبله آروم چیل  بلاز کلرد نگلاه  ولوی           

 چیوام چرخید و دست 

آروم بلله سللوت صللورو  اومللد  یلللب  وللا چنللد رانیلله ی  للی  انگللار از حرکللت ایسللتاده 

 بود به سرمت شروع به

اونقللدر آروم کلله  _امیرصللدرا      کوبیللدن کللرد  آروم اسللو  رو زمگملله کللردم      

شللک داشللت  بلله گوشلل  برسلله امللا دسللت  نرسللیده بلله صللورو  از حرکللت ایسللتاد  

یللرار بللود وللا اینبلله چیللواش رو بسللت و دسللت  وللوی هللوا میللت شللد  نگللاه  بللی

 نلذار  بلرو      بلرو  خلدا  رو ولو  نبلام _   رسلید  صداش با لحنلی  مثل   التولاس  بله  گوشل  
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دللل  از التوللاس صللداش لرزیللد و بللا گ للتن ”       بگنلله سللر ازم خ للایی ایللن از بییللتر

 بیللرون کارگللاه جللون امیرصللدرا بللرو  “بلله کللی   چنلل  زدم و بللا حللال اهتضللاحی از   

بلرای  اوللین  واکسلی  دسلت  وبلون  دادم و بله     دویلدم  خیلابون  سلر  ولا  گریه با و هت ر

آخللر امیرصللدرا  محلل  ایسللتادن ماشللین بللی طایللت سللوار شللدم و درسللت لحظلله ی

 بیللارم  میخللوری چیللگی نبللام _ رو دیللدم کلله  رییللون وسلل  کوچلله ایسللتاده بللود  

مللدادم رو بییللتر روی کا للذ هیللار دادم و سلل ی کللردم خللانو   م جللون رو حسللاس  

 صدای یدماش رو شنیدم و ب د دست  موهام رو نوازش کرد   _نهق نبن   

_چیللگی شللده مللادر  اون از صللب  کلله گ تللی احتوللاال میللری سللوله و شلل  میللای امللا   

 چند سامت نید برگیتی ق

 ازق شللام نلله خللوردی ناهللار نللهاز اون مویللع وللا حللاال هلل  کلله للل  بلله چیللگی نللگدی    

_خلانوم  جلون  سلرم  شللو ه  بایلد  چنلدوا  طلر   بلگن   کله  بایلد     نیوملدی  نبیرو اوایت 

 زود وحوی  بدی  ویت ندارم  

 دوسللت کلله شللبموایی اون از بللرامق آخلله میبنللی ضلل   این للور امللا مللادر باشلله -

 بخوری  بیارم شیر با داری

_اگللر گیللن  شللد  و بللرای اینبلله زودوللر ونمللام بللذاره اداملله دادم     نللدارم میلل نلله  -

- خللودم میللرم  للذای شللام رو گللرم میبللن  و میخللورم    -خیللال  راحللت باشلله نبللام 

 مللن  نگللرانق نیولله و دوازده سللامت  گذشللته خوابللت ویللت از بخللواب بللرو شللوا آره

 . نباش

بللا نارضللایتی” باشلله “گ للت و از اوللا  بیللرون رهللت  بللا بیللرون رهتللن  مللداد رو از    

 حر  روی میگ کوبیدم که
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از صللب  کلله رسللیده بللودم ووللوم ومشلل  رو کللردم  وشلله ایللی از اوللا   للرم شللد  بلله گ

 میللدادم نیللون زدن کلله چیللگی از حللال  ن مولله  وللوی اوللا  خللودم رو میللوول طللر 

چنلد   ه از ذهلن  بیلرون نویرهلت     کارگلا  املروز  هلای  حلر   و او ایلام  ایلی  لحظله  املا 

دییقلله طللول و مللر  اوللا  رو مثلل  دیوونلله هللا راه رهللت   حرهللای امیرصللدرا داشللت 

شلاید  یله  روزی از هبللر اینبله  ب مول   امیرصلدرا  هل   دوسللت  داره  دیوونله  ام میبلرد   

سللقوط کللردم قوای یللت چنللان کوبیللده شللد  از خوشللحالی  للرواز میبللن  ولللی امللروز

 مییلد  سلر  ماشلقانه  ووی سرم کله  نلا ی خوشلحالی نوونلده بلود بلرام قروزی کله بایلد      

سلبوم  خونله  نیلونه  ی خوابیلدن  هوله  ب لگ  ملن  بلود     شلد  سلخری  جدایی و اشک با

میللداد  بللا صللدای زنلل    بلله سللامت نگللاه کللردم کلله نگدیللک بلله یللک شلل  رو نیللون

خ لله ی اس ام اس از وللوی کللی   وسلل  اوللا  ایسللتادم  ی نللی کسللی  یللر از خللودش 

 بود 

مقللاومت  بییللتر از چنللد دییقلله دووم نیللاورد و بلله سللوت کللی   رهللت   گوشللی رو       

 بیرون کییدم و با دستای لرزون

 بللاحتللی مثلل  هوییلله نخرسللیده بللود بیللدارم یللا نلله   آبنبللام _  یللام رو بللاز کللردم   

 بللود  داده  یللام چللی گوشللی روی وخللت مییللین  و زل میللگن  بلله  یللام قاصللم واسلله

 دسللت  وللوی گوشللی دوبللاره کلله میگللذره مللن هللای مبلل  کلل  طللی دییقلله چنللد

 _وو که مث  من بیداری چرا جواب نویدی  قمیلرزه

مت  لل  مونللدم و حتللی نویدونسللت  چللی در جللواب  وایلل  کللن  و یبلل  اینبلله چیللگی 

 بنویس   یام ب دی  ه  رسید  



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

550 

 

 اونق مونللد صلل حه بلله ی لل  نگللاه  _آبنبللام میللدون  بیللداری قچللرا  اوایللت روشللنه   

 ی خونلله در جلللوی_ ک للایی _   کللردم وایلل  سللریعق خونلله  جلللوی بللود اومللده

 دنبالللت رهتللی کلله حللالی بللااون داشللتی انتظللار_ بنللی می چیبللار این للا - قجونللتآیا

 _از صللب  این للایی    میمرخیللد سللرم وللوی هبللری و میبوبیللد محبلل  یلللب   قنیللام

 دسللت امللا بللدم نیللون ضلل   نویخواسللت  میومللدم  نبایللد_ اومللدی  چللرا_ _آرهق

ی همویللد رو می مویللدی نبایللد هکلل چیللگی بللرم  ک للا_      بللرو  سللرده_   نبللود خللودم

بللی ووجلله بلله سللوال   قنیسللت  گیللنت  مییللی مللری   سللردهق امیرصللدرا بللرو_  

_اهلل  دوسللتی نیسللت  قب للد ایللن هولله  بللله _ قنبللام _ حللر  خللودش رو میگنلله  

 ون  دل  هق  آرام  میخواد که م وئن باش  از دست  نویدم  نبام

نلاجور میخوامللت و حتللی نویخللوام بله از   دسللت دادنللت هبللر کلن   بللرای اینبلله بتللون   

 بیام جلو باید چند ماه صبر

 یلله کلله بیوهتلله  لتللک روی سللوله وولیللد و سلل ارشکللن  وللا کارهللامون ردیلل  بیلله   

روم بیلله بلله خللانوادم بگلل  میخوامللت و خوشللبختت  وللا باشلل  داشللته ایللی  یللتوانه

 از مهیمبلللدو میبلللن   م وئنلللی کللله  یلللیوون نوییلللی  زنلللدگی بلللا ملللن مثللل 

 رو چیللگ یلله امللا  داره زیللاد  للایین و بللاال  سللختهیسللت  ن ام دیگلله خواسللتگارای

 و م وئلن   اینلو _ چلی  _   میبلن   وایل   نولگده  چیلوای  و طایلت  بلی  یلل   بلا  قم وئن 

 بللا اشللبوو ذو  بللا      آبنبللام بخللوادم مللن یللد نویتونلله هللیمبس میللدم یللول بمللت

_حلل   قم وئنللی _   میبللن   نتشللی و میخنللدم آروم و میللگن  کنللار دسللت  یللت

)* ملن  یلا   ملن  هقل    اسلت  راه دو ولو  روی  لی  نداری بله کسلی دل بلدهی اال ملن ق /    

_یللول قحللاال  یللول _ قآره_ _منتظللر مللی مللونی نبللام  قدیوونلله_ ( ممللی ممیللا  شلل ر

   شلدم  ولر  ماشل    شلدم  ولر  دیوونله ق سلاده  هوینقلدر  دیگه برو خونله  ملری   مییلی   
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 حتلی دیوونه و ماش  مردی که خیللی  ملرد بلود  روزهلای ب لد هوله چیلگ جدیلد بلود          

 بوی براده های چوب

ووی کارگاه  طلر  هلایی کله میلگدی  رو بلا هل  میلگدی   هوله کلارمون شلده بلود بلا             

 شونه به شونه  ه  کناره   

 . ی ه 

 ملا  کلار  رونل   و تبرکل  و میباریلد  بلارون  اییگ بود و بلارون  قحل  بلا امیرصلدرا بلود       

 د  طی یکمیی بییتر

مللاه و نللی  بللا  ن للاه وللا از بگرگتللرین گللالری هللای ومللران و کللرر یللرار داد بسللتی     

   ولی که سه ماهه از آیاجون

یر  گرهته بلودی  طلی کوتلر از دوملاه بمولون برگیلت  زنل  هلا و یلرار هلا بلرای            

 هوباری و س ارش های

هرصللت سللرخاروندن برامللون نوونللده بللود   یللام بللا  مختللل  هللر روز بییللتر مییللد  

 طللی  اومللد سللوله بلله هوبللاری  ییللنماد امیرصللدرا کللار دانیللگاه رو ول کللرد و بللرای 

روزهللا    کنللی  اضللاهه سللوله امضللای وللی  بلله دیگلله ن للر سلله شللدی  م بللور مللاه دو

سللخت میللوول کللار بللودی  و ونمللا هرصللت ماشللقی هللای مللا هقلل  چنللد سللامت آخللر 

 ی چملارن ره  هلای  جولع  هل   گلاهی سلواری  یلا  آشلخگی  ولوی  کارگل اه   روز بود  مووور

 امیرصللدرا و مللن ی راب لله بلله کلله بللود ایللن از نیللون میللبو   یللام هللای نگللاهق مللا

 نلی   و شلی   سلامت    بگلی   بمل   زودولر  کله  بلود  ایلن  امیرصلدرا  نظلر  و کلرده  شک

 . ودب ش  نیوه که انگار ماه دی اواس  کوواه روزهای ل   به اما بود مصر
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ووی اوا  مدیریت سلوله کله از نیوله کلامم شییله ایلی بلود ایلن  لا و اون  لا میبلردم            

   رده های کییده ی اوا 

 . مانع دیدن سالن کار سوله میید

سللوله ی خللالی بللود و ووللوم کللارگر هللا رهتلله بللودن  یللرار بللود امیرصللدرا وای یللت     

 چیگی که بینوونه رو به  یام

بگه و ملن از نگرانلی و   خ اللت روی  لا بنلد نبلودم  میترسلیدم  یلام در ملورد ملن یلا          

 امیرصدرا هبر بدی کنه  

 نبللود داد از کلل  کلله  یللام صللدایی بلا گوشلام منتظللر شللنیدم کللوچیبترین صللدایی بللود   

 هللیس-   کنلله آروملل  کللرد سلل ی امیرصللدرا قچللی _   چسللبید زمللین بلله  اهللام

بلله سللختی  اهللام رو وبللون دادم و گوشلل ه ی  للرده درا لله ی آبللی آسللوونی   قچتلله ق

 رو امیرصللدرا و  یللام و کللردم نگللاه سللوله بللگر  رنلل  رو کنللار دادم و بلله سللالن کللار

امیرصللدرا بللا دسللت و صللدای  للایینی چیللگی رو واسلله  یللام ووضللی  میللداد و    دیللدم

   بلره ضل   دلل   کله  کنله  کلاری  میتونسلت  هل   هاصلله  لبخند روی لبلاش  حتلی  از اون

. 

ب للد چنللد دییقلله  یللام بلله سللوت اوللا  اومللد و امیرصللدرا هلل   یللت سللرش حرکللت  

 کرد  سریع  رده رو رها کردم

و وقریبا گوشله ی اولا  کنلار هایل  کلگ کلردم و منتظلر ورودشلون شلدم  صداهاشلون           

  للروب از  نللذاری سللرش بلله سللر مللن مللر ق  یللام-   مییللنیدم رو از  یللت در اوللا 

 !نباشه کاریت وو اینور بیا-   مییه آب خ الت از دارهده  کر ی  اومدی که
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 نگلاه   شلد  ملی   اولا   کل   هلای  موزا یلک  بله  نگلاه  و در اوا  به رانیله ایلی بلاز شلد      

 حس رو امیرصدرا و  یام

_خ الللت نویبیللی  نلله مللن میخللوام  میبللردم امللا وللوان سللر بللاال آوردن نداشللت     

صللدرا  ببیللن  وللو خ الللت نویبیللی نبللام  مللن بمللت امتوللاد کللرده بللودم قاینللایی کلله

 االن مللن - ق یللامق ملله_ صللدای م تللر  امیرصللدرا بلله گوشلل  رسللید   میگلله چیلله 

 ونمللا کارگللاه اون وللوی رو دووللا شللوا مللن کللن   نگللاه آیاجونللت روی وللو چ للوری

 بللله کللله هوون لللور امیرصلللدرا ماشلللقی راه بنلللدازین  هلللا  و میللل  کللله گذاشلللت 

 نبللام  - رییلل  کیللید و ریللگ خندیللد    وبیلله داده بللود دسللتی بلله    در چمللارچوب

کللارم بلله جللایی رسللیده کلله ملل  رهیلل  منللو میگنللی  اونلل  کللی  امیرصللدرا  قی نللی 

 دیگللهبللودی و رو نویبللردی  قدختللر بللگر  کللردم خیللر سللرم   اینقللدر حرهلله ایللی

دم کله  بلو  انداختله  زیلر  بله  سلر  بول   بلا  ووی این جام ه بله  کلی  مییله  امتولاد  کلرد  

 ی دختلره  ببینولت _ چند یدم بله سلوت    اوملد و خل  شلد ولا ولوی چیلوام نگلاه کنله          

 بللا_ چیلل  بسللت  و سلل ی کللردم نگللاه  نبللن   صللداش بلله گوشلل  رسللید   قلللوس

صللدای امیرصللدرا کلله وللذکر گونلله  قبابللا  دختللر بللردی رو رهللیق  دل دلبریللام هوللین

 مسللر اسللو  رو صللدا زد میخواسللت بملل  وللذکر بللده وللا  یللام بییللتر از ایللن سللر بلله

_بلله شللیدا بگلل     داد اداملله بلله رو ومدیللدوار و قبابللا باشلله-   رسللید گوشلل  بلله نللذاره

 وسلتت  رو میبنلله قحیلل  کله  امیلل  مموللون داریلل  و ملن   م للله دارم وگرنلله خللودم 

_رهیقوللی  بلله سللوت امیرصللدرا برگیللت و جللدی شللد     میرسللیدم بلله حسللابت

 وبللون دللل  وللوی آب شللاهده خللدا  ام بمللت امتوللاد دارم امللاچیللو مثلل   داداشللوی 

 از دمار بخوره
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 بللهق خللواهر نلله  دوسللته نللهروزگللارم درمیللارم صللدرا قنبللام واسلله مللن نلله رهیقلله     

 یه میبن  حس خدا خداوندی

 االن اگللرق دخترملله میبللن  احسللاس کللن بللاورویبلله از زنللد  ِی مللن و شیداسللت    

 و شرما رو ماشقی  که دختری

یانونا بله اسل  هوسلر ول    وی زنلدگی  دارم  صلدیه سلر نباوله   لس از االن دارم باهلام       

       للسق مگیللگه شللیدا و مللن بللرای چقللدر نبللام بللدونی اووللام ح للت میبللن  کلله  

 رانیلله چنللد ب للدحللره  رو اداملله نللداد و هقلل  وللوی چیللوای امیرصللدرا نگللاه کللرد  

 َمللرده  داداشلل_نبللام خللانوم   داد و رو بلله مللن کللرد   هیللار ش شللونه روی دستیللو

و بلله  قمیبنلله خوشللبختت میللدون   امللا حرهللا ایللن واسلله زودهق ملَلللللللللللللللللللللرد 

 رسللیدن مموونللام بللرم مللن_اوه قشللیدا االن خ لله ام میبنلله   سللامت  نگللاه کللرد  

   کلرد  نگلاه  هردوملون  بله  و برگیلت  م لله  بلا  املا  رهلت  در سلوت  بله  یدم چند قه م 

 س قهللردا شلل  یلله شللام درسللت و حسللابی بموللون میللدیق مللن ایللن چیللگا حللالی  نللی_

امیللر صللدرا بللا لبخنللد سللنگینی دسللت روی چیللو  گذاشللت و” چیلل  “رو زمگملله 

_خل    کللی  سلر  بله  سلر  ملن  گذاشلت  و بلاالخره  رهلت    کرد   یام ولا  رهتلن   دوبلاره 

 الللت واسلله چللی  هولله   خ - قخ الللت از شللدم آب امیرصللدرا  وایقایللن  از ایللنق -

 رو کلله مللن زدم قبللدو بللرو کیلل  و  للالتوم رو بللردار بللری   کا یللن مللن  بللردار  حرهللا

خندیللد و صللداش وللوی    کنللی  اصللم  رو جدیللده طللر  ایللن وایسللا  زوده- ل  للاق

سللالن بللگر  سللوله  یمیللد و بلله سللوت ج بلله هیللوز کارگللاه رهللت و حللین خللاموش 

ام هللردا دمللوم  ه ندیللدی خللودش رو واسلله شلل  مگلل_ الملل  هللا جللواب داد   کللردن

_خل   نلداره  کله  آبنبلام  قایلن  ملدم  اینقلدر  درگیلر  کلارای  سلوله  و  قخ    من کردق
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 قخالیلله کارگللاه و خونلله یخمللال  نداشللت  داروهللای امیرکسللری بللودم کلله ویللت خریللد

 کردی   یدا رو امیرکسری داروهای  بود رهته یادم ک  به وای ای-

ی ومللران داروهللاش رو داشللت  امللروز   لللی گیللتن یلله داروخونلله وللو   ک ب للد_آره  

 صب  خریدم و بردم بیوارستان

 وحوی  دکترش دادم  

به دهتر برگیت  و با برداشلتن طلر  هلا بله سلوت رخلت آویلگ کارگلاه رهلت  و کلی             

 هوون وری ورو برداشت   

 زخول  _ که میخریلدم ولا یلدم بله کا یلن امیرصلدرا برسله بلا صلدای بلنلد  رسلیدم             

_زخلل  بسللتره دیگلله قامللا    داد جللواب بلنللد خللودم مثلل  شللده      بمتللر  چ للوره    

 رو بیوارسللتان  ویتللی ازخلل  امللروز کلله بملل  سللر زدم زخولل  خیلللی بمتللر شللده  

 سللری یلله و مخصللو  ویللک و وخللت ایللن  مییلله بییللتری رسللیدگی کللردم مللو 

 ولل زخمخصللو  کلله  رسللتارا واسلل  اجللرا میبللنن خیلللی بمتللره   ماسللاژ و حرکللام

 جللواب دل ولله از و میخللرم دوبللاره یبلللی هللاش وللمش از امیللد نللا   شللده خیللک وقریبللا

 . شبر رو خدا وای ا  آره_ قشبر رو خدا_   میدم

صللداش رو از  یللت  مییللنوم و یبلل  اینبلله برگللردم دسللت  از کنللار سللرم رد شللد و  

  التوی من و کا ین خودش

چلل   _بیللا خللانوم کوچولللوق   داد  رو برداشللت و بللا لبخنللد خواسللتنی ایللی بلله دسللت  

 دسللت چلل  نگللاه  کللردم کلله وللوی گلللو خندیللد   _شللالت رو درسللت کللن آبنبللامق

 نگللاه  مظلللوم و کللردم درسللت رو بللود اهتللاده سللرم از وقریبللا کلله شللالی و بللردم

اولا  بیلرون رهلت و هقل       از کنله  نگلاه   اینبله  بلدون  _این ا کله  کسلی  نلیس ق   کردم
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_ملن  هنلوز  لیایلت  نلدارم  بلا  دیلدن  خوشلگلیام  خسلتگی      صداش بله گوشل  رسلید   

اوللین  بلاری  نبلود  کله  اینلو  میگ لت  و اوللین  بلاری  هل   نبلود  کله  نویدونسلت    در بلره   

بلله هوللراه  از سللوله بیللرون رهللت  و از سللرما  ذو  کللن  یللا سللر ببللوب  بلله دیللوار  

بیل   صلداش  ملان      التوم رو بییلتر  بله  خل ودم  یمیلدم و هولین کله خواسلت  سلوار     

 . ببین  این ا بیا_ شد  

مت    کنلارش ایسلتادم کله از موولور  یلاده شلد  شلالگردنی کله بلراش باهتله بلودم            

 رو از دور گردن  باز کرد

و دسللت دراز کللرد و جلللوی بینللی  بسللت  ن سلل   للر شللد از م للر وللن  و باو  لل      

 وللا رو گردنشللال و کللرد نگللاه صللورو  بلله دیللت بللا میبنللی  چیبللار_ نگللاه  کللردم  

 چنللد امیرصللدرا  میبنللی چیبللار_   رهللت  مقلل  خنللده بللا  کیللید بللاال چیللوام نگدیللک

 میبنلی   صلدا  کامل   اسلووو  کله  ایلن   ماشل   بلودم  گ تله _   کلرد  نگلاه   لبخند با رانیه

وام حرهلی بلگن    بخل  اینبله  یبل   و نویوملد  زبلون   روی حرهلی  املا  شلد  بسلته  و بلاز  لبام

بلله زور بلله    زاره کللارمون هللردا ببنللدن هللا موللازه  شللو سللوار_ خللودش ن للاو  داد  

 کللمه طلل   اهلای  خیلب   حرکللت دادم و سلوار  شللدم و ب لد  وللذکر هوییلگی  ” نبللام  

  ایین بده رو

سللرما میخللوری   “راه اهتللاد  سلللاکت بللودم و وللرجی  میلللدادم م للر وللن  کللله از      

 شالگردن  ووی بینی  میخیمید رو

 یلله سللری چیگهللایی کلله الزم داشللت خریللدی     ن للس ببیلل   چنللد جللایی ایسللتاد و  

_بللری     کللرد آویللگون مووللور ی دسللته بلله و گرهللت دسللت  از رو هللا خریللد نللایلون

بلا  چیل    لره  نگلاه   کلرد   چلی   اینلا  نوشلابه  و هولله  هلله   س  مه - داره دیر مییهق
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 تللهنره یللادم هنللوز_شللوا هبللر نوشللابه رو واسلله هوییلله از سللرم مینللدازی بیللرون    

 بللدون جیگللر آخلله_ خللودم رو لللوس کللردم   قداشللتی درد م للده روز چنللد ده لله اون

 نگللاه چیللوان بلله خنللدون و شللاکی و گذاشللت مووللور دسللتگیره روی دسللت نوشللابه 

 و میللده بللو و میللاد بللدم جیگللر از میگ تللی کلله نیسللتی هوللونی وللو ببیللن _   کللرد

 رو مووللور و شللد سللوار و دخندیلل حرهللی بللدونبللا خنللده سللر وبللون دادم   نویخللورم 

 کللمه و شللالگردن وجللود بللا صللدام وللا کللردم خلل  رو ودم  اهتللاد راه و کللرد روشللن

 . برسه گوش  به هردومون ایونی

 هقلل  اینبلله بللاق شللده ونلل  بللراش دللل  امیرکسللری  ممیللام بیللام مللن  هللردا مییلله -

  دیدم شییه  یت بار سه دو

 حسللی چنللین وللو ویتللی - ییناسللو   امللا یلله جللورایی بملل  مللادم کللردم قانگللار م  

 بیلل  بیللدار خللواب از هللاش اذیللت  بللا منتظللرم هللا صللب  هنللوز کلله منللی ببللین  داری

 و داریلل  کللار هللردا_ میللری   هللردا-   شللد ریلل  دللل  صللداش  لل  از      ام حللالی چلله

وللا رسللیدن    میللری  بللاه  هللردا  للس  نویللدن راه رو وللو  نیسللت ممیللام روز اینبلله

خونلله از لیسللت موللازه هللای کوچیللک و بللگر  و گللالری هللایی کلله یللرار بللود بللرای 

 کارهللای بللرای هلل  ایللده چنللدوا و زدیلل  حللر  کنلله صللحبت باهاشللون هوبللاری

 رو هلا  گلالری  لیسلت  و طراحلی  کلار هلردا  مثل   هلر  روز بله  کارگلاه  رهلت       داد جدید

هرشللی کلله گوشلله ی  وضللع کارگللاه رسللیدم   بلله سللر و هلل  کوللی و کللردم وبویلل 

گارگللاه لوللله کللرده بللود رو  مللن کللردم و جللارو کیللیدم و میللوه هللا رو شسللت  و هللله 

 هوله

هایی که خریلده بلودم رو ولوی ظلر  خلالی کلردم  امیرصلدرا زودولر از هوییله کلار           

 سوله رو و  ی  کرد و
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 مثلل  شللیدا و  یللام رسللیدن بللابللرای کوبلل  اومللد و  یللام هلل  بلله دنبللال شللیدا رهللت    

 . شد گرم ونجو و هوییه

من  از نییلگون هلا و جیل  هلای شلیدا در املون نبلودم اونقلدر کله  یلام واسله ن لام             

 من  ادرمیونی کرد اما خ 

و نیون کیلیدن هلای شلیدا وولومی نداشلت  آولی  ولوی حیلاط و سلی  هلای کبلاب            

بییلترش  بلرای  ایلن  بلود  کله سلر بله سلر ملن بلذاره یله شل           و شی نت های  یام که

 خاطره انگیگ رو ساخت  

بللا شللیدا روی وخللت میللوول وخولله شبسللتن بللودی  و بلله کلل  کلل  هللای امیرصللدرا و 

  یام مویع شستن ظر  های

 اینقللدر-   کللن بللاز رو گللرم آب  سللرما از میوهتلله داره انگیللتام- شللام میخندیللدی   

 مثلل  هلل  وللون آبگللرمبن-   شللد سللرد آب کلله کللردی بللازی آب هللا بملله مللین

  للر میخللوای اگللر  یللام-      زد یلل  انگیللت  آ  آ ق کللرده نللدهگ هیبلل  البللی خللودم

 بلا  و  ریلده   هلاش  گوشله  هوله  چلرا  هلا  بیلقاب  ایلن  -   مییلورم  ملن  کنلار  برو بگنی

 بلله شسللتن ظللر  مویللع نبللام کلله خسللاراوی_   کللرد نگللاه شللیدا و مللن بلله خنللده

امیرصللدرا بلله سللقلوه ایللی بلله  ملللوش  ایللد بلله بیولله نللگدهق ر  زده امیرصللدرا ظرهللای

   بیلور  رو یابلوله   بلاش  نداشلته  چیلگا  ایلن  بله  کلاری _ چی   لره  ایلی  نثلارش  کلرد   

 سللرد آب شللیر شللوا  شللده سللر انگیللتامق مللومن مللرد  مللن بللرادر آخلله یللام  

 حللاال نوییلله سللرد بوللونی هلل  سللال یللک کللن وا خللوردن آب یصللد بلله رو ظرهیللویی

  – ۱۵,۲۷۳درجه میره! وینیا به یصد ظر  شستن وا کن وا دمای ص ر کلب
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صللدای گوشللی امیرصللدرا باملل  مییلله کلل  دسللتاش رو بیللوره و بللی ووجلله بلله  للر  

 های  یام کوی ازش هاصله

بللی دلیلل  دلیللوره گرهتلله بللودم و زل زدم بلله لبللاش  گرهللت و ووللاس رو وصلل  کللردق

 چی _          …_ قهست  خودم_بله   که میوول صحبت با گوشی بود  

با صلدای بلنلدش سلر بلاال آوردم و نگلاه  کلردم  چیلواش ملی  نگلاه  شلد و ملن            

 با دیدن چمره اش که به آنی

دیلدم  کله  ی سله  ی  رن  ازش  ریلده بلود و لبلای سل یدش یللب  از حرکلت ایسلتاد         

دیللوار  یللت   بلله و رهللت مقلل  رو و للادل بللی یللدم چنللدسللینه اش حرکللت نویبللرد  

 . کردم صدا رو  یام و زدم جی  ورسیده  دستاش ناهتاد  ایین با و کرد برخورد

 یللام بللا م للله و دسللتای ک للی بلله سللوت  رهللت و چنللد ضللربه وللوی صللورو  زد و    

 سوال  رسید اما با بی جواب

مونللدن سللواالش گوشللی رو از دسللتای امیرصللدرا بیللرون کیللید و بللا نگرانللی شللروع   

 . کرد خ   یت به صحبت با شخص

 للا برهنلله بلله سللوت امیللر صللدرا دوییللدم  نگللاه  خیللره بلله بمللت و شللو  چمللره اش 

 بود که هق  نگاه  میبرد و

 زمسللتان _ ۹۶کللرر      امیرکسللری_ نابللاور و بللا چیللوای اشللبی بللی صللدا للل  زد    

         …_ قنیلللاورد طایلللت دلللل   بویلللرم الملللی_              - _مللله قی نلللی اینقلللدر 

موهللام  _خللداحاه  مگیللگمق        …_ _باشلله مگیللگم قمیللری شللرکت  کللی میللای 

 هیمللی- شللد  چللی_ رو بللا دلمللره  یللت گوشلل  میللگن  و بلله شللیدا نگللاه میبللن   

 بود  شده چ - قبمترهق



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

560 

 

اسللبن و اکللو  CT و آزمللای  وللا چنللد بایللد اش سللینه ی سلله شللدید درد بخللاطر -

 اما دکترش گ تهیل  ان ام بده  

 یلللب  میلللرزه امللا نویخللوام شللیدا بللویی ببللرهق احتوللاال بخللاطر مصللر  زیللا د سللیگارهق

 شده  مرخص_

 باشلله بایللد هوللراه منللوان بلله هلل   یللام  بوونلله روز دو یبللی شللاید گ للت  یللام نلله -

 ونمام من که شبا بگ  بمت گ ت 

مللادی خللودش  للی    روال طبلل  شللرکت- چللی  شللرکت- هوین للا  ییلل  بوللونی   

 چیگایلی  یله   بلردارم  بایلد  رو هلا  طلر   سلری  یله  شلرکت  میلرم  ملن   س  آها - میره  

- نواییلگاه  بملاره  انتخلاب  شلده  بایلد  ووضلی   بلدم    واسله  کله  طلرح   جگ یلام  از ه 

 داری الزم چیللگی  اومللدم زودوللر شللایدم  آره - قونمللام مللن دیگلله  این للا میللای شلل 

بلا  خیلالی  کله  از بابلت  حلال  امیرصلدرا  راحلت  شلده  بلود   نله مگیلگم    - بخرم  راه سر

 یله  نملایی  طلر   واییلد  از یبل   از خونه شلیدا  بیلرون  زدم و بله  سلوت  شلرکت  رهلت   ولا 

 بله  برنلگ  از کبلود  ملاه  ملدل  ی بدنله  رنل    لس  خل  -   بلدم  ان لام  رو ووییلرام  سری

 کرد  ووییر کاهی

بللی حوصللله ام امللا سلل ی میبللن  بللی حوصلللگی  وللاریری وللوی کللارم نداشللته باشلله و    

 برای جواب سوال هوتی سر

 . وبون میدم

 متالیللک نیلللی  مییلله بییللتر  ارچلله رنلل  خودنوللایی واسلله هضللا این للوری  آره -

 ! میده نیون رو خودش بییتر

 دیگه  و- حتوا یادداشت کنین که کاهی با جمی آکریلیک باشهق
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 شللهبا یللگد باهللت  ”مللام ِی میللک ”حتوللا  وناسلل  مللدل ی  ارچلله کلله کنللین واکیللد -

 دو و“ کبریتی سبگ ”کوسن دووا 

 یادداشلت  حلین  هوتلی  دییقلا بله هولون انلدازه ایلی کله گ لت  باشلن          “صلدهی  ” وا ه 

 بیللا لحظلله یلله_راسللتی ملددیان      میخنللده آروم و میللده وبلون  سللر حرهللام از بلرداری 

 قبه مل  رن  شناسیت نیاز داری  .

هوقدم باهلاش بله سلوت ال سلی دی بلگر  روی میلگ رسل       ولی میلری  و رسلولی هل     

 ص حه رو بییتر به سوت

من میمرخونله  مبلس طلر  ییلن  و ولازه ایلی از یله ملدل ولاب ریلبسلی بلا طلر              

 بگر  اشک روی ص حه

ر یبللی از طللرا   کللا آره - _چقللدر ییللن  و شللیبهق نگللاه میبللن  و لبخنللد میللگن     

 بلرای  ازش خوبله  هل   ییلنگه  خیللی  هل   دیلدم های ولازه وارده کله هنلوز دانیل و ه      

رسلولی  هوون لور  کله  بله  مبلس  نگلاه   وبلی  ولوزیلونی  کلار  وابسلتون  اسلت اده  کنلی    

 هلای  زار گنلدم  از یبلی  ولوی  یلراره  طلر   ایلن  مبلس  - میبنه بییلتر  ووضلی   میلده   

نگلاهی  بله   نولای  بییلتری  دارهق   نویلدونی  چله رنگلی   هقل   بیله  گرهتله  شلمر  اطرا 

 روی اینبلله حللسبدنله  ی سلل ید و طلر   هللای  یلت  دیللواره ی شلب   اشللک مینلدازم   

 حللس مییلله باملل  نیسللت  آیللاجون ی خونلله حیللاطدرخللت وللوم   بلله وصلل  وللاب

سرخوشلانه  خلودم  ولوی  گوشل   بخیمله  و  هلای  خنلده  صلدای  و باشل   داشلته  سرگی ه

 لبلله بله  رو دسللت  خلوبی   مللددیان - احسلاس  کللن  زملین از زیللر  لام کیللیده مییله     

 !آره-   میبن  ح   رو و ادل  و گیرممی میگ ی
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ن للس مویقللی میبیلل  وللا حللال  بمتللر بیلله و دوبللاره بلله طللر  چیلل  میللدوزم و سلل ی 

 میبن  صدای خنده های دختر

 . بمه ی ووی ذهن  رو نینیده بگیرم

 آسللوون آبللی_سللبگ شللویدی ق الللت رنلل  جللالبی ویللبی  میللدن  طمیللی گنللدم زار    

 بمهوی ِی سبگ  بدنه س یدی 

بلله و  لل  هللردو نگللاه میبللن  و نوللی مو  چللرا بایللد رنلل  سللبگ بلله  سللبگ - ی وللابق

مت  لل   نگ تللی   بملل  نبنلله رسللولی آیللایق وای - قآره- نظرشللون م یلل  باشلله ق

 ببللین- شللده  چللی- بلله هللردو نگللاه میبللن  کلله چیللگی از حرهاشللون نوللی مو   

هقلل  از    کللرده مونللوع رو سللبگ  طیلل ایللن از اسللت اده کللم زنللد ممنللدس  مللددیان

 نویللدون  - چللرا _ و  لل  نگاهیللون میبللن  و چیللگی وللوی سللرم چللر  میخللوره  

 اینبلله دنبللال بللود اهتللاده زمللانی یلله حتللی  داره سللبگ طیلل  ایللن بلله حساسللیتی چلله واال

 رو سبگ ی کلوه

از اسلل  برنللد و شللرکت بللرداره  مللا و آیللای حسللنی و ممنللدس مسلل ود بلله زور         

 راضییون کردی  که بیخیال این

 - چللرا  آخلله- ووییللر بیلله چللون چنللد سللال بللود کلله هولله ایللن اسلل  رو مییللناختن  

 یللانع کلله مللن  طوالنیلله اسلل  اینبلله بخللاطر میگ للت مسلل ود ممنللدسق واال چویللدون 

 نویلدون   ملن  بلازم  رو چیله  سلبگ  رنل   بلا  میلبل   حلاال  گ لت   می این لور  اینو  نیدم

 بله  و نلدم  نیلون  حلال   از چیلگی  کلردم  سل ی  میبلن   سل ی  و میلدم  وبلون  سر آروم  

 ذکللر از ب للد حساسللیت و ون للرش از رنلل  سللبگ بخللاطر منللهق کلله نیللارم خللودم روی

ن  بللگ یللدم میخواسللت   زدم بیللرون شللرکت از هللا طللر  بللایی کللردن چللک و هللا نبتلله
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چیگهللایی کلله هوتللی و رسللولی گ تلله بللودن از سللرم بیللرون نویرهللت  ی نللی وللا   هبللر

 ببره  بین از رو میاره یادش منو که هرچیگی این حد ازم متن ره که میخواست

راه میللرم اونقللدر زیللاد کلله  اهللام درد میگیللره و دللل  اونقللدر میگیللره کلله حوصللله ی  

 هیچ آدم زنده ایی رو ندارم  

بللرای چنللدوا واکسللی دسللت بلنللد میبللن  و ب للد رد شللدن چنللدوا یبللی وایویسللته       

 لللرزون صللدای بللا میللرم ک للا  رسللید کلله راننللده سللوال جللواب در و مییلل  سللوار 

دسللت  میلللرزه و یلللب  گللاهی کنللد و گللاهی ونللد  قمحوللد زاده امللام_   میللدم جللواب

 ب للدده  کللر رو هللواش دللل  امللا بگلل  چللی بملل  بللرم نویللدون میگنلله  روم نوییلله  

 . .. ندارم سرخاک  جگ جای و میبن  رو دیدن  یصد چمارسال

 دللل  امللا مییلل   یللیوونووللوم حللال نللا آروملل  رو سللر دسللته ی کللی   خللالی میبللن   

 ما  ببینو  که میخواد هنوزم

 زاده امللام ایللی هیللروزه هللای گلدسللته دیللدن بللا چیللوامبللین جنلل  یللل  و موللگم   

 چی  برای این ا بودم اومده منایسته   می حرکت از هام ه الیت وووم

 رو راننللده صللداهایبللا ایسللتادن ماشللین کرایلله رو ح  سللاب میبللن  و  یللاده مییلل     

  اهامق نویدم اهویت اما میینوم

اونقللدر سسللت هسللت کلله نتللون  برگللردم و بللایی  للول  رو  للس بگیللرم  بللا یللدرم    

نلله بلله سللوتی کلله   میب حرکللت  اهللام و میللگن  بییللتری بلله دسللته ی کللی   چنلل   

 و میللاد گنلل  نظللرم بلله چیللگ هوللهآروم حرکللت میبللن    میللدون  زیللر خللا  خوابیللدهق

 شاخه وک وک بین باد چرخیدن صدای انگار حتی
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های بی بلر  املامگاده ولوی گوشل  میخیمله   اهلام بلی اراده جللو میلرن و مولگم کله            

 انگار ک  آورده دیگه هیچ

ه للالیتی بللرای اینبلله جلللوم رو بگیللره نویبنلله   اهللام بلله مسللیری  ریلل  امللا آشللنا    

ب للد چنللد دییقلله میرسلل  قسللن     بللودم رهتلله ااون لل بلله بللاری چنللدکیللیده مییلله  

 س یدی که برام آشنا نیست اما اس  حک شده روش بی نمایت آشناست و بی

اراده کنارش ولوی هاصلله ی کل  بلین سلن  یبلر کنلاری مییلین   نویتلون  وصلورش           

 کن  که زیر این سن  سرد

 روی زونلللر دسللتای بللا خوابلله و شللاید چیللگی جللگ اسللتخون ازش نوونللده باشلله      

 _سللمم خللانوم جللون         گریلله زیللر میللگن  ده لله یللک و میبیلل  دسللت سللن 

دسللتام از سللردی سللن  بییللتر بلله لللرز میوهتلله و نویللدون  چنللد دییقلله بللدون حرهللی 

 هق  گریه میبن   رد اشک

روی گونلله هللام بللا حرکللت بللاد بلله سللوزش میوهتلله و مللن بییللتر کللگ میبللن  وللوی     

  التوی نمندان گرم  و باالخره

_خانوم جون ببلین  نباولت  اوملده   هولون  نبلام  بلی  م رهتلی  کله  نیوملد  ولا  بلار   مینال   

 آخر ببینی ق

رد اشللب  رو  للا  میبللن  امللا بللی هایللده سللت  چللون اشللک ب للدی بمهاصللله از مسللیر 

 مبور خودش ردی به جا

 . میذاره
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 دوسللت  دیگلله امیرصللدرا کلله کللردن کللاریق شللون هولله از_خللانوم جللون دللل   للره   

 امیرصدرایی هوون  نداره

که ماشلق  بلود  آ  خلانوم جلون بله کلی بلرم بگل  دردملو  ملن حتلی روم نوییله از             

 کسی بخرس  امیرصدرا به

 . میذارم مگارش سن  روی سر و میگن  ه  آرزوش رسیده یا نه ق

_خانوم جون مییله بیلای بیلدارم کنلی و بگلی هوله ی ایلن سلالما کلا         ب و*س بلوده   

 مث  کاب و*س اون شبی که و 

داشللت   قب للدم گوشللیوو یواشللبی بللدی دسللت  و بللا چیلل   للره بگللی ایللن  سللره از   

 صب  وا حاال هگار بار زن 

 هولله ازق خسللت  جللون خللانوم_ بلله سللنگ  هیللار میللارم و از ولله دل مینللال    زده 

 ارممیل  بلاال  سلر  قنبلام  _      جلون  خلانوم ق ملردن  جلرام  نله  دارم زنلدگی  نلای  نهچیگ  

 قمت  للب  نگللاه و مییناسلل  رو رنگلل  میللبی چللرم  للالتوی  میبللن  نگللاه  و

 و مییلل   للا سللرمت بلله و میبللن   للا  رو اشللبام میبنللی  چیبللار این للا دللل  مگیللگ_

ینلله بللی حرکللت ایسللتادم یلله  میب ویتللی _نتللرس قهللرار نبللنق   میللرم مقلل  یللدم چنللد

بلی  حرهلی     سلرما  از دهشل  سلر   هلام  گونله  این لایی   کلی  از_ یدم به سلوت  میلاد    

 للالتوش رو از وللن  در میللاره و هوللین کلله میخللواد نللگدیب  بیلله بللا صللدای بلنللد داد 

  لالتوم  هقل   نلدارم  کاریلت  خلودم  جلون  بله   نلدارم  کلارم _ _جلو نیا سلامان ق میگن   

دسللت  بللی رملل   للایین  _بلله وللو رب للی نللداره   ی میلللرزی نبللام   دار  بگیللر رو

 حرهللی   ببینللی  اومللدی بللاالخره  للس_ میوهتلله و بلله مللگار خللانوم جللون زل میگنلله  

 ن سلل  آخللرین وللا  بللود منتظللرم_   میبللن  نگللاه سللن  بلله خللودش مثلل  و نویللگن 
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چیلل  بلله راهللت _   میللده اداملله کللردم سللبوم میبینلله ویتللی   میللگد صللدا رو وللو اسلل 

 روز یلله بللودی  امیللدوار  نبللاو -   این للام چللرا نویللدون  االنلل _      نیومللدی امللامونللد  

 . .. بود خودم بخاطر ب موی

نگللاه  کلله ویللگ بلله سللوت  برمیگیللرده باملل  مییلله سللاکت بیلله  آروم و حسللاب    

 شده چند یدم جلو میاد و با کوی

_میللدون  هنللوز حالللت خللوب  هاصللله کنللار مللگار خللانوم جللون روی  اهللاش مییللینه  

   کردم اشتباه من  باشی نماو نویخوام  مگیگم این ام هوین  واسهنیست  

مصللبی شللدم  واوانیلل  وللوی ایللن چنللد مللاه کلله ازم دور بللودی دادم  بیللا برگللرد        

 از  میبنی  شروع ه  با دوباره 

 مللین بلرام  دیللدنتیلنوم   ب رو صللدام یلا  ببینوللت نویخلوام  حتللی دیگله ق سلامان  - اولق

 که دوباره شروع از  مردنه

حر  میگنلی انگلار یله بلار د    یگله از روی اون  لله هلا  لرم مییل   لایین  ازم هاصلله        

 بگیر     اونقدر که انگار

 نگللاه  ناراحللت و مصللبی و ایسللته کللی  اهللاش روی هیمویللت وللوی زنللدگی  نبللودی  

 سللرباال _هولل  بخللاطر اون  سللره سللت  قنبللام اون داره ازدوار میبنلله     میبنلله

_اینبلله نویخللوام باشللی هقلل  بخللاطر درد خودملله قبخللاطر  میللارم و نگللاه  میبللن   

 بمه ایی که ووی اون یه ه ته ماشق  شده بودم  

بملله ایللی کلله کلللی از بابللای ممربللون و ماشللق  بللراش گ للت  و بابللاش یبلل  اینبلله    

 ب موه اون وجود داره کیتت ق
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 . مصبی و با ن سی وند چیواش رو میبنده و صداش به گوش  میرسه

_ی نللی بللاور کللن  کلله بلله زنللدگی    کنللار مللن دل داده بللودی  ی نللی وای للا اینقللدر    

 دوست  داشتی  قبمه ایی که از

 وللوی چللی نویللدون هقلل  نگللاه  میبللن    مللن بللود رو اینقللدر ماشللقانه میخواسللتی  

بللا وللاخیر ازش چیلل   امان خللان سلل_   مینللدازه  للایین رو سللرش کلله میبینلله چیللوام

میگیرم و بله  کسلی  کله   یلت  سلامان  بلود  نگلاه  میبلن   و کل   بلدن   بلرای  لحظله  ایلی  

دیلدن  ووللوم  قنویبللردم بلاور  امللا میدیلدم   نویبللردم یبلول  امللا میدونسلت     مییلله سلر 

جللمل و جبرووللی کلله وللوی ذهللن  بللود حللاال نللاووان و ضلل ی  وللوی اون ویلمللر بللاور 

نگللاه  مللی  نگاهولله و مللن مللام مللی مللون  از کارهللای ایللن وقللدیر  کردنللی نبللود  

ل نتللی قمللرد جللوونی کلله ویلمللرش رو هللول میللده نوییناسلل  امللا اون نگللاه  للر از 

مللرد ویلمللر رو بللا کوللک  یللدرم کلله حللاال نللاووان و اشللبی و دلتنلل  نگللاه  میبنلله  

   دلگیللرسللامان وللا کنللار مللگار خللانوم جللون میللاره  امللا نگللاه اون نابللاور  دلتنلل   

 یللیوون و خسللته یصللد جللدا شللدن از چیللوام رو نللداره   اهللام یللدرم حللرکت  رو 

 ناللله صللدایبخللوام  اهللام  و م بللور بلله حرکللت کللن    از دسللت داده و یبلل  اینبلله

نویللدون     میبیله  خلل  دلل   ماننلدش  کله  هقلل  چنلد  صلوم  نللام موم رو مینالله  و روی

قب للد ایللن هولله او للا  آدم ضلل ی ی شللدم یللا وای للا ایللن او للا  هللا دردناکلله کلله ب للد  

بول   میبلن    سلام ان کنلارش  خل   مییله  و دسلتای  ضل ی    چندین سال بلا هرچیلگی  

_بیللا    میگنلله حللر  باهللاش  وگینللی و ال للرش رو وللوی دسللت میگیللره و بللا صللدای

 . جون خانوم و شوا چیوی نورآیاجون قاین  دوردونه ام  

نگاه  میبلن  قرنل  زرد و صلورم ال لر و مریضل  هلیچ شلباهتی بله ملرد بلگر            

 خاندان مددیان نداره ق
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 . چیوای بی هرو   دوباره سد اشبام مییبنه با ریگش اشک از

سامان کله حلال  رو میبینله بله سلوت  میلاد و بلا وجلود مقاوملت هلای بلدن بلی جلون               

 منو ووی آ وش  میگیره و

 با دلتنگی به خودش هیار میده   

 هیللار خللودش بلله بییللتر منللو و قدردونلله نبللن گریلله  یرین شلل بللاش آرومق هللیس_ 

 یرمللرد    میبللن  درد احسللاس بللاز و میخیملله سللرم وللوی ادکلللن  م للر بللوی  میللده

شبسللته و هروللوم کلله سللبته باملل  هلللن شللدن سللوت چلل  بللدن  و نللاووانی سللوت 

بللا لبللاس مللروس و چیللوای اشللبی وللوی چیللواش نگللاه  راسللت شللده کسللیه کلله 

 هوللین امللروز ندیللدم    کللردم و گ للت  وللا آخللر موللرم نویبخیللو  و ب للد اون وللا

 مییله  خل   کنلارش  جلوون  ملرد ه  ه  بلندم بام  مییه بلاز  هل   نلام موم  نالله  کنله   

میبنلله و بللا    للا  رو اهتللاده راه اش شللده کللن لبمللای کنللار از کلله دهللن  آب و

 دارو  ی هضلل  یلبیللون کلله میللدونین_سللامان خللان   نگرانللی رو بلله سللامان میبنلله    

سلامان  سلر  وبلون  میلده  و    کلنن  اذیلت  رو خودشلون  نبایلد   ماشلینه  ولوی  ه  هاشون

 طایللت یلللب  کنلله نللاراحتی نبایللد آیللاجونق جللان  نبللام -  یللت  دسللت میبیلله  

خللودم رو از آ للوش سللامان جللدا میبللن  و بلله سللوت      بللگن حللر  باهللاشنللداره  

_میبینللی  میبینللی آیللاجون   میمللرخ  و بلله چیللوای منتظللر و خیسلل  نگللاه میبللن   

 و دسللتور ل لل  بلله سرنوشللت  امللاق چیللوی نللور ی دونلله یلله یبللی هوللونمللن نبللاو   

   شللده مللار زهللر از وللر وللل  شللوا مثلل  احسللاس بللی رحلل  بللی آدم یلله هللای خواسللته

 یللدم چنللد ازشللون قنبللام_ مللن هلل  میللگن  و سللامان ویللر میگنلله    و میناللله آیللاجون

_هبلر  نبلن  ایلن  وضل یتت     میلدم  ادامله  آیلاجون  بلا  صلحبت   بله  و میگیرم هاصله بلند

 وقللا   مللن دل وقللا راضللی  کللرده قدللل  اینللو نویخواسللت امللا بایللد وقللا  بللدی  
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خللانوم جللون  شللدن گللور بلله آرزو وقللا   م بملله زنللدگی وقللا  للرور امیرصللدرا  

ناللله ی آیللاجون       گذشللت مللر  از بللدور بللرام کلله هللایی سللال ایللن ووللوم وقللا  

بام  مییه سامان و مرد بله  سلوت   بلرن  و ملن   بلی  ووجله  بمیلون  بلا  وولوم  سلرمت  

بللدن   اون للا دور بیلل  و بللا اولللین واکسللی خللودم رو بلله خونلله رسللوندم   بللدوم و از

سللردم زیللر ه للوم آب گللرم جللون وللازه ایللی گرهللت و مللن بللاز هلل  گریلله کللردم   

حرهللام راضللی نبللودم  دللل  میخواسللت مثلل  یللدی  خللودم  ازبخللاطر حرهللایی کلله زدم  

 کللن  گریلله و بوللل  وللوی رو بللراش لللوس کللن  وللا نللازم رو ببیلله  خللودم رو بنللدازم

 . بود شده مان   خاطرام مرور اما

نگرانللی حللال آیللاجون م بللورم میبنلله بلله سللامان  یللام بللدم  بللرمبس انتظللارم بللدون 

 مصبی شدن و حر  اضاهه

ه  رسلتار شخصلی آیلاجون بلود او لا       ایی میگه بخلاطر حضلور هولون ملرد جلوون کل      

کوللی کلله حللال  بمتللر مییلله خللودم رو بللا آژانللس بلله خونلله ی شللیدا  بللدی نیوهتللاده  

ب لد  بلا  اصلرار  شلیدا  راضلی  مییل   کله   میرسون  وا ش  با نبلود   یلام  ونملا  نوونله   روز

 برای میادم امیرصدرا به بیوارستان بری   امیرصدرا که از واریر

یللر  هللا خوابلله باملل  مییلله استرسلل  کلل  بیلله  امللا حضللور  ریسللا وللوی اون اوللا   

 چیگی نیس که بذاره راحت

 یام بله  ملن  و شلیدا  چل   چل   نگلاه  میبنله  و کنلارمون  ملی  ایسلته  و بلا  صلدای   باش   

 داداش نگللران- _کللی گ للت شللوا بیللاین    میگلله آرومللی کلله  ریسللا متوجلله نیلله

 کله  بلدی  ملن  بله  خبلر  یله  نبایلد  ولو  شلیدا - قبیلین   خونله  ولوی  نویتونست   بودم صدرا
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بلی  ووجله  بله  حرهلای   یلام  و شلیدا  بله   ریسلا  کله  کنلار  وخلت  امیرصلدرا   میای  داری

 حرهای نظرم بهایستاده نگاه میبن   

شللیدا در مللوردش بییللتر یضللاوم شخصللیه قامتوللاد بلله ن للس زیللادش باملل  مییلله   

 کوی از خود راضی به نظر

   میرسلله گوشلل  بلله شللیدا  للچ  للچ صللدای برسلله امللا رهتللار زننللده ایللی ازش ندیللدم  

 سللوت بلله کمهلله  یللام قکللرد هواهنلل  باهللام میومللد خللانوم اهللاده ایللن ویتللی مگلله_

 . بیه صداشون رو نویینوه م وئن وا میبنه نگاه  ریسا

 در دارم مللن  نللداره رب للی مللن بلله کللاراش_شللیدا ق ریسللا نللامگد امیرصدراسللت    

 بی که میگن  حر  وو مورد

شللیدا دهللن وا میبنلله چیللگی بگلله  هوللاهنگی بللا مللن هرکللاری دلللت میخللواد میبنللی  

ه بایلد  دیگل  اوملده   لی   بلرام  کلاری  یله  ملن ق  یلام  آیلا _ اما صدای  ریسا مانع مییله   

   برمیگللرده سللوت  بلله مودبانلله  یللام   نللذارین خبللر بللی امیرصللدرا حللال از منللوبللرم  

 . میدم خبر بمتون شد هرچیگی_چی   

 ریسا کی  بلگر  زرشلبی رنگیلو روی دوشل  جلا بله جلا میبنله و بلا خلداحاهظی           

 سرسری از اوا  بیرون

_الملی  بویلرم   میره که شیدا بلا اشلاره بله در بلا حاللت ووسلخر بله  یلام نگلاه میبنله            

قدختره از نگرانی داشت جون بله  لل   مییلد     یلام  بلا  اخل   نگلاه   میبنله  کله  شلیدا  

_هلا   چیله   نگلو  کله  یبل   اوملدن  ملا  داشلت  صورویلو  از نگرانلی  چنل    ادامه میلده   

 قب مول   ملن   بگلو  جلوری  یله - منلو نوی مولی    حلر   چلرا  ولو  شلیدا -      کله  مینداخت

 ونگللاه  یللام رانیلله ایللی بلله مللن میوهتلله و در حللالی کلله آلوللا رو از بولل  شللیدا میگیللره  
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شلیدا  رو میبیله  ولا  بل ا هل   از اولا   بیلرون  بلرن  رو بله  ملن   بلازوی  محسلوس  نا وقریبا

_نبللام جللان حواسللت بلله امیرصللدرا باشلله مللا االن برمیگللردی  کلله شللوام  میبنلله  

و بللدون اینبلله منتظللر جللواب    نیسللت خللوب آلوللا واسلله جاهللا این للورزودوللر بللرین  

چلرا   کله  کنله  ولوبی   رو شلیدا  میخلواد  اینبله  همویلدن من باشه از اولا   بیلرون  میلرن   

منلللو آورده سلللخت نیسلللت و ملللن  ولللرجی  میلللدم از هرصلللت اسلللت اده کلللن  و بللله 

 . های  یام رو برای خودم م نی کن  رهتار بخوام امیرصدرا نگاه کن  وا اینبه

چنللد یللدم بلله سللوت وخللت  میللرم  آروم وللر از ووللوم ایللن مللدوی کلله دیللده بللودم     

 ای شقیقه روی س ید مویخوابیده  

 چنللد نویللدون سللرمی کلله بلله دسللت  وصللله دلوللو بلله درد میللاره   بللرای مللن مرگلله  

ن بللاو منتظللر ک  میگیللرم هاصللله ازش در صللدای بللا کلله بملل  مییلل  خیللره دییقلله

ه للوم  ورود شللخص  یللت درم و ب للد چنللد رانیلله یلللب  از حرکللت مللی ایسللتهق       

خللاطرام بلله موللگم انگللار هل لل  میبنلله و ونمللا صللدایی کلله وللوی ذهللن  بللا دیللدن  

 و میلللرزه لبللام دیوونلله بللازی بمتللرین روزهللای زندگیولله   میخیملله صللدای خنللده و

 اون هل   مللام و مبمللوم نگللاه  میبنلله و مللن بلی  طایللت و بللی صللدا هقلل  للل  میللگن   

 خللانوم_   مییلله اوللا  وارد کاملل  و میللاد جلللو مت  لل  رو یللدم چنللد      امیرکسللری_

 اش رشللونهچما هیبلل   بلنللدش یللد بلله  میبللن  نگللاه  هقلل  مییناسلل   رو شللوا مللن

و ممل   وللرین چیلگی  کلله اون لحظله  بللرام اهویللت داره اینله  کلله جللوی  چیللوای مللن   

چمللره و ویللخ  دیگلله    ایسللتاده  اهللاش روی_ بللرادرش مقتللدر و محبلل _ مللین

 از هنلوزم شباهتی به  سلر  بمله  هلای  شلی ون  نلداره  املا  چیلوای  یملوه  ایلی  روشلن    

   میبنلله اشللاره اوللا  کلل  بلله هکلل  میللام خللودم بلله صللداش بللا  میگنلله بللر  شللی نت
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و  میگللردم رو زمللین روی نیللدم خللارر ازش هنللوز کلله شللوکی بللا      اهتللاد خللانوم_

 !ام هک_ اهتاد  چی_ ویتی چیگی  یدا نویبن   

دست به سلینه و مورورانله نگلاه  میبنله و ملن حتلی ولوی بملت هل  دلل   لر مییله             

 از حس خوب لبخند شی ون

و یبلل  اینبلله بلله خللودم بیللام  _خیلللی بللی م رهتللیق میبنلله   کنللار لللب  و آروم زمگملله

 وللل  ویتللی م لللک زده بللود دختللرهقبللرا دللل _ بللدن  بللین بازوهللاش هیللرده مییلله  

 و بللود بیللدار اگللر_   مینللدازه نگللاهی خللواب  للر  امیرصللدرای بلله لبخنللد بللا میبنلله

 بللا و   ین للای میبللرد  للرم اوللا  هوللین  ن للره از رو ج توللون میدیللد رو صللحنه ایللن

 کللردن صللدا وللوی مییلله خمصلله دیللدن  از مللن ذو  ووللوم و میبنلله نگللاه  خنللده

_یلله لحظلله هبللر کللردم  مثلل  خللودم دلتنلل  نگللاه  میبنلله   قامیرکسللری_ قم للددش

 این للادارم خللواب میبیللن  قی نللی انتظللار دیللدن هللر کسللی رو داشللت   یللر از وللو  

 دلتنگللی بللا و میخنللده آروم ق سللره بللود شللده ونلل  بللرام دللل - میبنللی  چیبللار

دللل   مللن  کیلله  بلله کللی اصللمق نوینللدازه کنتللور کلله درو   خلل  آره_   میبنلله نگللاه 

 مللیگ   درو  ی نللی_ بللا میللت بلله شللبو  میبللوب    بللرام ونلل  شللده بللود     

 هیمللی _نویگللی  قچمللار سللاله منتظللرم یلله خبللری از خللودم بملل  بللدی قنویتونسللتی 

 کللی_   میبنلله مللو  رو بحلل  و میبنلله در  خللودم از بمتللر اینللو و بگلل  نللدارم

 اوملدم قولو ک لا بلودی      کله  مییله  ملاه  چملار  سله - میبنلی   چیبار این ا اصم اومدی 

 قوملران  واسله  بگیلرم  انتقلالی  وونسلت    لاروی  و بلدبختی  کللی  بلا  ولرم  ایلن  از  اص مان-

 داد خبللر بملل  م یللا کلله دییلل   این للام ب للد بلله ایللن ازق آره- باشللی  این للا ی نللی-

 برگیلتی   چلی  واسله  اصلم _   میبنلی   نگلاه  هل   بله  و ایل   شلوکه  هنلوز  هلردو    اومدم

 . .. اون ا از بودم شده خستهق هوین وری- اونورهق االن کار
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انگللار کلله وللازه موللگش راه میوهتلله بللا نگللاه گللذرایی بلله امیرصللدرای  للر  خللواب     

 آروم ادامه میده  

 وللوی خللودش  للی ق آره_   میللدم وبللون سللر آروم _امیرصللدرا میدونلله برگیلل تی 

  للس - قآره_ سللبگ  مقیلل _   میللره بللاال ابروهللاش مت  لل    میبللن  کللار شللرکت

بللاز شللدن در اوللا      یللام نلله  امیرصللدرا نلله برگیللتی  نگ للت مللن بلله هللیمبس چللرا

هرصللت حللر  زدن رو از هردومللون میگیللره و  یللام و شللیدا وارد اوللا  مییللن   یللام 

امیرکسلری   اوملدی   کلی   مله  - دیلدن   بله  سلوت   میلاد  و باهلاش  دسلت  میلده    با

 جللواب  نیسللت چیللگی گ للتت  بللا دکتللرش حللر  زدم    رهلل  مییلله سللامتی نللی  

 حللد از بللی  واسلله کلله گ للت  اولیلل  ازق مرخصلله نبللود میللبلی اگللر بیللاد کلله اسللبن

 کللیق سللمم - شللیدا بللا خوشللحالی بلله سللوت امیرکسللری میللاد     کییدنیلله سللیگار

 سللوت بلله ذو  بللا و   رسللیدم دییلل  چ للوری   زنللداداش سللمم بلله بلله- اومللدی 

 چ للوری_ یللره و آلوللا رو از بوللل  میگیللره و آروم للل  آلوللا رو گللاز میگیللره   م  یللام

 و به هوا میندازو ق موو  خر کره

بللا صللدای جیلل  ورسللیده و ذو  زده ی آلوللا امیرصللدرا از خللواب میخللره   شللوکه روی 

 وخت مییینه و نگاهوون

میبنلله  گی للی از چیللواش میخصلله و امیرکسللری بللا آلوللا بلله سللوت  میللره و کنللار  

 وخت مییینه و آلوا با ذو 

 کوللی امیرکسللری بلله سللوت امیرصللدرا دسللت دراز میبنلله وللا رییلل  رو بگیللره       

_نبلن  مولو  جلون  قایلن  مولوم     برمیگلرده   یلام  کنلار  و میبیله  مقل   رو آلوا دست

   حتویلله حالللت مللادی  حوصللله نداشللت االن کلله بللا ایللن وضلل یت احتوللال حوللله اش
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نگللاه چلل  امیرصللدرا باملل  مییلله یلله لحظلله  للرم شلل  وللوی گذشللته ایللی کلله هللیچ  

امیرکسلری  بلا  موهلای  آلولا  بلازی  میبنله  و  اوملدی   کلی _ نیونی ازش نوونلده بلود    

 رهللت   بللودی خللواب سللیدمرق دییلل _ بللا لحنللی شللبیه بلله دلخللوری جللواب میللده  

امیرصلللدرا گوشللله ی چیلللواش رو هیلللار میلللده و از لحلللن     اوملللدم االن خونللله

   بللرم میخللوام  خللوب  مللن بگللین دکتللره ایللن بلله بللرین_ مییخصلله کلله کمهلله سللت  

 وللا نباشلله چیگیللت  کللردم صللحبت باهللاش-   میللده جللواب هولله جللای بلله امیرکسللری

  یللام  ییدسللتی میبنلله و سللویچ رو بلله سللوت امیرکسللری میگیللره     مرخصللی مصللر

رو ان للام  وللرخیص کللارای ویتللی هلل  مللا  برسللون رو خانومللا بیللا کسللری  للس خلل _

 امیرکسللری قنیللده دمواوللون دوبللاره وللا بللرو_ و آرومتللر اداملله میللده   دادیلل  میللای   

_نویخللوام قبللا    میللره در سللوت بلله و میگیللره هاصللله وخللت از بللده اداملله اینبلله بللدون

از اوللا  بیللرون میللره و مللن و شللیدا هلل  بللا اشللاره ی  ماشللین خللودم اومللدم  ه للم     

  یام خداحاهظی میبنی  و  یت سرش راه میوهتی   وا

رسللیدن بلله خونلله مثلل  هوییلله سللر بلله سللر مللن و شللیدا میللذاره امللا هنللوز اونقللدر     

 مییناسو  که بدون  امیرکسر ِی

ب لد  ملدم  هلا  بلا  ذو  دسلتی  بله  شلال  روی سلرم  میبیل   و ملروب    هوییه نیسلت   

 ماشلین   کله  کولی  جللوور   لار   شل ده مییل     میبن  و از البلی  بیلرون  میلرم  و سلوار 

 سللوت  بلله ذو  بللا و میبنللدم رو کوربنللدم چ للوری   دختللره سللمم_ _سللمم  سللرهق

 یللرار جو لله صللب  شللی  سللامت چللی واسلله بللدون  میللتای  هقلل _   برمیگللردم

_اومللدم  حرکللت میبنلله و بللا لبخنللد از خللود راضللی روی لبللاش مییللینه   گذاشللتی 

 ببرمت وا جگو رستگاران بییق _باز چی ووی سروه 
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_میللدونی نبللام  قروز جو لله چنللد وللا کللار حتوللا بایللد وللوش ان للام بیلله وللا رسللتگار   

 کباب  صب   اچه کلهبیی  

_درو      میبللن نگللاه  خنللده و و  لل  بللا قشلل  جیگللر و دل  مصللر یلیللونظمللر  

   میبنله  نگلاه   و میگنله  بیلبنی  هلوا  روی خنلده  بلا  میگی  داریل   میلری   کلله   اچله  

یگن اصلالت آریللایی قاصلم صلبح  رو بلا ایلن ذویللی کله ولوی صلدام بللود         مل  ایلن  بله _

_وای امیرکسللری قبللاورم مییلله حتللی مللگه ی کللله  اچلله رو یللادم رهتلله  از  سللاختی  

 . نخوردم اون ویتی که رهت  وا االن دیگه

_ س اون شوهرم چیبلاره اسلت  ویتلی مرضله نداشلت یله کلله  اچله ولوی  ربلت           

 واسه دخترمون جور کنه

 در  رو حللال  انگللار و میبللن  نگللاه مسللیر بلله سللاکت  للل  کللرده بردوللت اون للا   

 ی نللی_ قنویللاد_ قونمللایی این للا گ تللی آخلله میللاد  کللی شللوهرم  راسللتی_   میبنلله

ورمللگ ناگمللانی  باملل  مییلله کوربنللد روی ی سلله ی سللینه ام  قشللدی  جللدا_ چللی 

 قشللدی  جللدا_ چللی _   برگیللته ی لل  بیلله و نگللاه  کللن  کلله شللوکه بلله سللوت 

 ب لد  کله  خلوبی  نسلبتا  حلال  نویخلوام  و میبلن   نگلاه  خیلابون  بله  دوبلاره       چلی  واسه_

_مییله  ب لدا  در ملوردش  حلر   بلگنی    املروز  میخلو ام    بیله  خلراب  دارم هلا  مدم

 حرکللت بلله رو ماشللین آروم امللا سللت شللوکه هنللوز مثلل  یللدی  حللال  خللوب باشلله  

چنل د دییقله طلول میبیله کله بله هولون امیرکسلری هوییلگی          قحتولا ق آره_   میندازه

 ی دییقه چند اصم انگار که جوریوبدی  بیه  

 للی  از خبللری کلله شللنیده شللوکه نیللد  ماشللین رو کنللار خیللابون  للار  میبنلله و بللا  

 ه   یاده شدی  و با هوراهی 
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 و صللندلی و میللگ  رنلل  ه للت هللای شییللهدیللوار نللارن ی   وارد طبللاخی مییللی    

_صلل ای  حللال  رو مللو  میبنلله   وخللت هللای چللوبی بللا  یللتی و متبللا و هضللای سللنتی

 . نبن رو میگ  یت نیستن هبر  سکله  اچه خوردن به ل  کردن ب دشه  

و وقریبللا بلله سللوت وخللت انتمللای سللالن هللول  میللده  میخنللدم و بللا در آوردن ک یللام 

 گوشه ی وخت مییین   بادگیر

خللاکی رنگلل  رو در میللاره روی متبللای یرمللگ کنللار دسللت  یللرار میللده  هللر دو بلله  

 ه  نگاه میبنی  و میخندی   

 کلله بللاری اوللین  یادولله_ انگلار اونلل  مثل  مللن داره بلله خلاطرام گذشللته هبلر میبنلله      

 اش شلونه  بله  محبل   رو کلی    داشلتی   حلالی  چله  بخلوری   اچله  هکلل  کلردم  م بورم

 ی جو ولله از وللر ورسللنا  ی نللی_وای     از وللرس زبللون  بنللد اومللده بللود     میبللوب 

 ام  کوللله وللوی بللذاری  اومللد دلللت چ للور  بللودم ندیللده زنللدگی  وللوی گوسلل ند اون

میخنلده  بلا  ییاهله  حل   بله  جلانبی  نگلاه      کلن   بلاز  املو  کولله  در میترسیدم ه ته یه وا

 اینبلله مگللر_بلله نظللر مللن بایللد بلله سلللیقه ی هولله آدم هللا احتللرام گذاشللت   میبنلله  

  للایین بللا بللدم بملل  میخللوام کلله جللوابی کللله  اچلله دوسللت نداشللته باشلله     طللر 

 این للا  دیگلله بللدم سلل ارش_ بللری  ک للا_   مونلله مللی دهللن  وللوی وخللت از رهتللن 

 . نری ونما که بیا بیوری دست خوایمی اگر  اشوق بگیرن س ارش نویان

کللی   رو برمیللدارم و بللا هلل  بلله سللوت  ییللخوان میللری  کلله مللردی بللا لبللاس و کللمه 

 س ید ایستاده بود و با ممیه ی

مللرد بللا ابمللت خللا   قسللمم_ بگرگللی آب دا  کللله  اچلله رو روی کللله هللا میریخللت 

 یلله میخللواد انگللار کلله جللوریخللودش چنللد رانیلله بلله مللن و امیرکسللری نگللاه میبنلله  
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 سللرکی امیرکسللری   سللمم ملیللک_   کنلله  یللدا طبللاخی و مللا شللب  و سللر بللین رب للی

 دوولا  و بنلاگوش   چیل   چمارولا  بلا  مولگ  دوولا _ بلگر  کلله  اچله میبیله       ظر  ووی

 شللده ردیل   هلای  دیلس  سلوت  بله  و میبیلله سل یدش   ییلبند  بله  دسلتی  ملرد  ق اچله 

 امیرکسلری  بلا  لبخنلد  بله   ییلخوان  وبیله  میلده    _زبلون  هل   دارملا    میلره  طبقه روی

مللرد کلله انگللار  نللدارهق دادن  للگ دیگلله کلله ایللن  داره هلل  خللانوم ایللن_مللن  دارم  

خوشللوگه بللازی امیرکسللری بلله مللذای  خللوش نیومللده برمیگللرده و بللا اخلل  نگللاه 

 چخی بم 

مینللدازه کلله باملل  مییلله امیرکسللری وبیلله اشللو از  ییللخوان بللرداره و در حللالی کلله 

 س ی میبنه صا  وایسه

 مثلل ره  دا سللاطور ونمللا نلله متاسلل انه - آروم و جللوری کلله مللن بیللنوم حللر  میگنلله  

سلر  و صلدا   بلی  بلرو  ولو  میبلن    لرم  حواسیلو  ملن ق نلداره  هل   شلوخی  ی جنبه اینبه

ووللوم  و جللل  ووجلله دسللتتو بیللور وللا مللا رو بلله جللای گوسلل ندای هللردا سللر نبریللده  

ومش  رو میبن  ولا  جللوی  خنلدم  رو بگیلرم  و ب لد  شسلتن  دسلت   بله  وخلت  میگلردی   

 دیللروز_آره   میرصللدرا چ للوره  بمتللره ق ا_ بللاالخره میخرسلل     دل دل میبللن  امللا

 ان لام  رو ورخیصل   کلارای  هل    یلام  رسلوندم  رو شلیدا  و ولو  اینبله  ب لد  سلامت  چند

_آره قنگللران نبللاش بلله ونمللایی مللادم داره  ونماسللت  االن_   خونلله آوردولل  و داد

 بللایی و سلل ره یلله بللا رو دیللس مللرد   نخللیم   للاش و دسللت بلله میبللن  سلل ی مللن  

_اگللر بملل  گیللر  داری  میللبلی امیرصللدرا بللا_ روی وخللت میللذاره و میللره   مخل للام

 وللل  و میبنلله نگللاه  قبگلل   چ للور  نیسللت جدیللدی چیللگ_ شللده  چیللگی_   نللهنللده  

 . میره ور یسبگ سبد با و میگنه لبخند
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 بللاب کاهیللهق حوصللله بللی و مصللبی_از ویتللی وللو رهتللی امیرصللدرا یلله آدم دیگلله شللده  

 بنی وا یاطین کار میل 

 رنلل   للر لبخنللدش نویبنللی  کللار مللیل  بللاب وللو_   ببیلله هللوار  بیلله مصللبیکنلله  

 میللتایانه قکللن  و ریلل  بللرام وللا ببلل _   میللده دسللت  بلله رو بیللقاب و مییلله وللر

 بللذارم  موللگ_   میبللن   للر سللینی وللوی محتویللام بللا و میگیللرم دسللت  از رو بیللقاب

 و دارم دوسلت  خلودم  کله  میبلن   زنلدگی  جلوری نه کله  بلاب  ملیل   کلار  نبلن     قآره_

 اینقللدر نلله ولللی بللود حسللاس  آره_ بنللاگوش _ اون بللا سللبک زنللدگی مللن مخال لله  

 مللن_یلله خونلله نقلللی گرهتلله وللوی اصلل مان   گنللدی  چلله_   زدم گنللد خللودم منتمللاق

 هتلل  دیگلله اصلل مان اون للا زنللدگی میبللردم و خودشلل  ویتللایی کلله واسلله کللار میومللد

 شل   یلای   بلرم  کلن  صلبر  نله _ بلذارم   چیل  _  یه روز زنل  زد بله خونله         نویرهت

. 

مت    نگلاه  میبلن  و بلا خنلده اش ولازه ملی مو  بلاز هل  سلرکارم گذاشلته و بلا            

 حر  یه ویبه از  یاز رو

میخنللده و  یللاز رو وللوی  قوللو نوییللی آدم     لللوس ی مللگه بللی_ بللراش  للرم میبللن ق

_آره       خونلله بلله زد زنلل  امیرصللدرا میگ تللی داشللتیق خلل _ سللینی برمیگردونلله  

نگللاه     برداشللت رو گوشللی هلل  هضللول ی دختللره یضللا از و خونلله زد زنلل  شلل  

میبللن  کلله بللا نللون سللنگک سللرگرمه  دسللت  از حرکللت مللی ایسللته و میللبو   

وللک خنللده اش هوگمللان مییلله بللا بللاال  بللود  کللی دختللره اون و_ نگللاه  میبللن   

_آهللا    میرسللید خونلله کللارای بلله میومللدق بابللا هیمبللی_ اومللدن چیللوای شللی ون ق

_اون گوشللی رو برداشللت امیرصللدرا هلل  کلله  خلل  قکلله بلله کللارای خونلله میرسللید  

_ب للد نللداره  ب للدش ق وای_ خونلله بللود   در جلللوی صللبح  هللرداصللداش رو شللنید  
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 رسللیدن راه ایللن کلله انللداخت راه هللوار و داددیگلله قیلله سللیلی خوابونللد زیللر گوشلل   

 ولا  راب ولون  کله  گ لت   چیلگی  یله  کلردم  یلاطی  ملن    نلیس  دارم دوسلت   که کسی به

 ایللی  یللیوونی میتللون   مینلدازه   للایین رو سللرش چللی _   نیلد  درسللت امللروز هولین 

_گ لت   ملن  اگلر  کسلیو  دوسلت  داشلته   رکاو  ملور میگنله رو حلس کلن       ح ووی که

 وللا وایسلل  نیسللت  مرضلله بللی وللو مثلل باشلل  خللودم میللدون  از چلله راهللی وارد بیلل   

 . .. بره دست  از دارم دوست که کسیو

یلب  مماله مییه و هقل  نگلاه  میبلن   خلودش هل  حلال بمتلری نلداره املا سلرش           

 رو باال میاره و س ی میبنه

 ام شللده خیللک دسللتای از رو دیللس و مییلله خلل  _بیخیللال  قگذشللتهق لبخنللد بگنلله  

 بللا نویخللوری  چیلل  هنللوزم_   میبنلله  للر رو بیللقاب  خللودش و میبیلله بیللرون

 میبللن  احسللاس_ چللرا _   میللدم وبللون رو سللرم و میللدم بینللی  بلله چینللی چنللدش

 نویللدون _ م میخنللدم  آرو میبنلله  نگاهللت چ للوری حللاال_   میبنلله نگللام گوسلل نده

_مثلل  طللرز نگللاه امیرصللدرا بلله مللن    نیسللت دوسللتانه نگللاه  طللرز میللدون  هقلل  

 . ام گوس نده اون من امیرصدرا دید از منتما 

اینبه سل ی داره روزملون رو خلراب نبنله بامل  مییله بخلوام باهلاش مراملام کلن            

  وووم طول روز رو از

 . اطراووون رو مرور کردی دست  خندیدم  از خاطراو  گ ت و خ

اومللدن  وللوی زنللدگی  اونلل  دییقللا وللوی ایللن زمللان الزم بللود و امیرکسللری ونمللا      

 کسی بود که میتونست ووی اون

 . شرای  کوی حال  رو بمتر کنه
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ب للد از اون روز اروبللاط منللو و امیرکسللری مثلل  یللدی  هللر روز بییللتر مییللد  بلله       

 مح  اینبه ویت خالی گیر

یله یلرار دوولایی و دیوونله بازیلاش حلال  رو بله کل  ملو  میبلرد  گلاهی             میاورد بلا  

 با وووم خستگی ب د از

دانیگاه و ب لد از سلامت کلار شلرکت دنبلال  میوملد و کل  شلمر رو بله یلاد یلدی  بلا             

 ه  میمرخیدی  و اونقدر از

 بلله قنظیللره بللی_ دسللت  میخندیللدم کلله بلله کلل  یللادم میرهللت وللوی چلله شللرای ی ام  

ی متحیللر امضللای دور میللگ نگللاه میبللن  و ن سلل  رو راحللت و بللا ذو  بیللرون     چمللره

 . میدم

ونمللا کسللی کلله وللوی شللو  نیسللت زرنگللاره کلله کللار سللاخت گردنبنللد بلله ممللده ی  

 ه  اون چند هرخودش بوده  

ویتللی بللرای اولللین بللار طللر  کاملل  شللده رو دیللده بللود مبللس ال ولللی شللبیه اهللراد   

هوتللی ب للد چنللد رانیلله شللروع میبنلله بلله دسللت    داشللت میخبللوب شللده ی دور میللگ

 لبخنللدممیبللنن   زدن و بللایی هلل  کلله وللک وللک از شللو  بیللرون میللان هوللراهی 

 بییللتر رو ذویلل  اومللده وجللد بلله کلله رسللولی صللدای و مییلله رنلل   للر رهتلله رهتلله

بله   سلاخت   بلرای  هرسلتادین  کلی  کلردین   طراحلی  کلی  اصلم ق سلت  م رکه_   میبنه

_ایللن چیللگا مملل   امیرصللدرا نگللاه میبللن  کلله بللا چمللره ایللی راضللی جللواب میللده     

چمللره اش مثلل  یللدی  آشلل ته نیسللت و مللن بمتللر از هللر کسللی میللدون  ایللن  نیسللتق

وللاریر حضللور امیرکسللری سللت قامیرکسللرایی  آراملل  نسللبی وللوی رهتللارش هولله از

زنلل  میگنلله و  کلله ویتللی بملل  هموونللدم وللوی جلسلله ام هللر چنللد دییقلله بلله گوشلل 
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لللرزش گوشللی وللوی جیللب  باملل   للرم شللدن حواسلل  بیلله و مللن بلله زور جلللوی     

 چیلل  وای للاق زنللد ممنللدس مللیگ  وبریللک_ شللی نت  رو بگیللرم   لبخنللدم از سللر 

امیرصللدرا بلله صللندلی اش  داریللن  نوللایی رو بللرای ایللی برناملله  نظیللره بللی و نللواز

 وبیه میده و بله  گردنبنلدی  کله  نتی له  چنلد  ویلت  کلار  هیلرده  میلتر   بل ود بلا دیلت  

 : میده جواب و میبنه نگاه

 یلراره  کله  کنلی   برگلگار  جیلنی  یله  میخلوای   بملاره  نواییلگاه  از ب لد _آره قیب  مید  

 طراحی بخ  و طر  از

 و میگنلله لبخنللد ممللرورز زیللور آالم بللدون مقدملله و خبللر یبلللی اون للا رونوللایی بیلله  

 هوتلی  هوله جلا رو کلردین      هبلر  هوییله  مثل  ق مالیله _   میلده  وبلون  واییلد  بله  سری

 میگله  و کنله  نگلاه  هل   دیگله  هلای  زاویله  از رو گردنبنلد  ولا  میمرخونله  رو ماکت کوی

: 

 طللر  زیبللایی  للر  اینقللدر مللن هقلل _هرچللی بگلل  کلل  گ للت  قوای للا حللر  نللداره   

 چه  نینیدم رو اسو  که شدم

نگللاه امیرصللدرا محتاطانلله بلله سللوت مللن برمیگللرده  اسللوی بللراش انتخللاب کللردین ق

منتظللره مللن حرهللی  و ایللن ی نللی هللیچ اسلل  انتخللابی وللوی ذهللن  نداشللته کلله حللاال 

بللگن   نگللاه خیللره ی هولله بلله مللن کلله میللتایانه منتظللر شللنیدن اسلل  طللر  هسللتن 

هلول  بیل   و بلا  ومللو  نگلین  هلای  ریلگ  و بلرا   گردنبنلد  ذهلن   رو درگیلر   بام  مییه

_هنلوز  نظرملون  در ملورد  اسل    ارم  بیل  کل   طلر   کنه و برای اولین بار بلرای  اسل   یله 

 مملرورز  انتخابی طر  ی  لی  نیلده   بله  محل   اینبله  واییلد  شلد  بمتلون  خبلر  میلدی    

امیرصلدرا   کنلی    شلروع  رو وبلیل   کلارای _   مییله  طلر   برانلداز  میلوول  هوتلی  مث 

_ه لم  هقل   برنامله  ریلگی   نگاهی بله  سلامت  کله  نله  و ربلع  رو نیلون  میلده  مینلدازه   
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 نوللایی رو یبلل  وللا خبللر نویخللوام  میبنللی  اجللرا آخللر ی ه تلله رو کارهللاان للام بللدین  

 دیللر االنلل _ و بلله سللامت اشللاره میبنلله و اداملله میللده     کنلله  یللدا درز جللایی طللر 

   بللرین میتللونین  هوگللی از مونللون  مونللدین کللاری سللامت از بییللتر خیلللی  ویتلله

 اشللدن هولله هوگمللان مییلله بللا لللرزش دوبللاره ی گوشللی  قکوللی مصللبی امللا بللا    

 گوشللی رو از جیلل  مللانتوم بیللرون میبیلل    لبخنللدی کلله نویتللون  کنتللرل  کللن    

 .  ایین بیا شد وووم کارم  شرکت  در جلوی_

مللتن اس ام اس دییقللا هوونیلله کلله انتظللار دارم امللا شخصللی کلله هرسللتاده اصللم کسللی 

 نبوده که منتظرش باش   

روز یبلل  و اصللرارش بللرای  ب  رو خللراب میبنلله  اسلل  سللامان بلله ونمللایی حللال خللو 

 دیللدن هلل  باملل  شللد بملل  بگلل  کلله امیلل  جلسلله دارم و اومللدن بلله شللرکت اصللم

 چیگی نبود انتظارش رو داشته باش   

دیللدار بللا سللامان چیللگی جللگ بلله هلل  ریختگللی امصللاب  نداشللت  نگللاه دلتنلل  و        

  ییوونی ووی رهتارش حال  رو

بمتللر نویبللرد کلله هللیچ ب   ییللتر یللادآور چیگهللایی بللود کلله میخواسللت  هولله رو       

 هراموش کن   شامی که با بی میلی

کنارش خوردم با خواهی  بلرای اینبله بله دیلدن آیلاجون بلرم بلرام مثل  زهلر ملار           

بمونلله ی سللر دردم ازش خواسللت  منللو زودوللر بلله خونلله  شللد  بللا جللواب مخللال  و 

جللواب  یللام امیرکسللری رو  و رهللت  وخللت وللوی لباسلل  کللردن مللو  ب للد برسللونه  

 نرهتله   هنلوز _ _وازه رسلیدم  خونله  قسلامان  اوملده  بلود  ولا  باهلام  حلر   بگنله    دادم  

 _اذیتللت کلله نبللرد    بللره نویخللواد هللا زودی ایللن بلله م لوملله کلله این للور  نلله_
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_آره  _امیرصللدرا رسللید  _بملل  هبللر نبللن   _خللودش نلله قامللا حرهللاش آره  

   خوابلله االن کللن  هبللر دادم بملل  هلل  رو داروهللاشرد  خللو رو شللام  رسللید 

 میخللوام سللامته دو او ایللا_ بخللوابی  نویخللوای خللودم  شللبه دوازده سللامتق  سللره_

_هرچللی بالیللت و دمخللایی  للرم کللردم  _چللرا  چیللگی شللده  قسللخته امللا بخللواب 

وشلی  گ هولین  هقل   بلرام _ _امیرکسلری قققق نویخوره بله  کلیلد  بلر   ولا  خلاموش  بیله   

 واسلل _ _امیرکسللری  اشللو بللرو خللاموش کللن           سللمحوه آخللرین ایللنمونللده  

 خللاموش رو چللرا   اشلل  خللودم بایللد نخللوره هللد  بلله هلل  یبللی ایللن اگللرق کللن دمللا

اونقلدر  منتظلر  جلواب   یلام   ملی  ملون   و ویتلی   ققققنیلو  دیووونله  امیرکسلری _   کن 

  یللت رو روز ووللوم هللردا جللوابی نویللاد م وللئن مییلل  وای للا گوشللیو  للرم کللردهق

 !نبودم بند  اهام روی ذو  از شرکت ووی اوا  ی شییه

بللر  هللای درشللتی کلله بللی وی لله باریللد خیللابون رو سلل ید  للوش کللرده بللود و  یللام   

 امیرکسری که گ ته بود ب د

سامت کلاری میلاد دنبلال  ولا بله بلر  بلازی بلری  اونقلدر هی لان زده ام کلرده بلود             

و بللا صللدای زنلل  و خبللر اومللدن  انللرژی ان للام دادم   کلله ووللوم کارهللام   رو بللا

 امیرکسللری بللا سللرمت از شللرکت بیللرون زدم و خودمللو وللوی ماشللین  انللداخت   

      دیگلله برهلله_سللمم دختللره قچللرا اینقللدر ندیللد بللازی در میللاری   _سللمم  سللرهق

امیلل  _   نبللود بللازی بللر  حللس اصللم هلل  اون للاق نبللردم بللازی بللر  ویتلله خیلللی_

ه  دلتو خوش نبلن اوملدم کله هقل  بلری  آش بخلوری   بلر  بلازی نلداری  خلدایی           

 !گ تی خودم_مه   خسته ام  

 نویللاد بیللرون بگنللی نللانمیبو بللا رو سلل  هللوا ایللن وللوی_حللاال مللن یلله حرهللی زدم   

 بازی  بر  بری  اونویتق
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_نل ه بابلا قاخبلار گ تله     _ولا  صلب   آب مییله ق   بلازی  بلر   میلری   هردا_ امیرکسریق_

 هل  ق نله  امیل   وللی  بلازی  بلر   بلری   دنباللت  بیلام  هلردا  میلدم  شر  یولادامه داره  

بلا  لل   و لوچله  ی آویلگون  نگلاه      نلدارم  بلازی  حلال  بیوارسلتان  هل   بودم دانیگاه

 _حللاالم واسلله اینبلله وللا هللردا یمللر نبنللی میللری  بللام آش بخللوری    قباشلله_ میبللن   

انگیللتام وسللیله ی خللوبی هسللتن کلله باهاشللون میللوول بیلل  وللا مویللع   چللرا _ قنلله_

_مللن  خسللت  قهوین للا یلله خللرده دور میللگنی   درو  گ للتن بلله چیللواش نگللاه نبللن   

 ب د بری  خونه  

بللام و آش بللرای مللن بللدون امیرصللدرا مللاو  سللرا بللود قآش خللوردن بللام زیللر اون     

 درخت ووم چه لذوی داشت

صللب  روز ب للد بللا  ویتللی امیرصللدرا نبللود وللا ن   نللاع دا  آش مللن سللم  اون باشلله   

ووللاس منیللی شللرکت و خبللر اینبلله شللرکت و  یللله بیللدار شللدم و هنللوز از وخللت 

 نللی  وللا دختللره_   سللاخت رو روزم امیرکسللری ووللاس کلله بللودم نیومللده بیللرون

سلر  و ولله صلبحونه  ام رو بللا یله  لیللوان  قبلازی  بللر  بلری   کلله  لایین  بیللا دیگله  سلامت 

 از بللر  شللیر دا  هلل  میللارم و بللا  وشللیدن لبللاس گللرم از خونلله بیللرون میللگن         

ذو  بلر   بللازی    شلده  سل ید  دسلت  یلک  شلمر  وولوم  و بلود  باریلد  وی له  بلی  دیلروز 

مین بمه ها ولوی  سللول  بله  سللول  بلدن   حلس  مییله  ولا  زملانی  کله  بلا  دیلدن  ماشلین  

بلله سللوت  میللرم امللا ویتللی امیرصللدرا رو وللوی ماشللین میبیللن  ووللوم  امیرکسللری

 ذوی  به هوراه سلول های بدن  ی  میگنه  

امللا اون سللرش  ایینلله و بللی ووجلله بلله اطللرا  بللا گوشللی  میللووله و امیرکسللری بللا  

 اشاره دست میگه سریع ور
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سوار بی   با  اهلایی کله انگلار جلونی نلدارن در ماشلین رو بلاز میبلن  و مییلین  کله           

سلل ی میبللن  از چمللره ی شللوکه مبمللوو  چیللگی    میبنلله بللا و  لل  بلله  یللت نگللاه

سللوت امیرکسللری  برداشللت نبللن  و آروم سللمم میبللن   بلله جللای جللواب  هقلل  بلله

برمیگللرده و از آینلله میتللون  اخلل  و چیللوای مصللبی  رو ببیللن  امللا امیرکسللری   

 مگیلللگم سلللمم_   میلللده جلللواب هوییللله مثللل  و نویلللاره خلللودش روی چیلللگی بللله

مت  لل  از لحللن  نگللاه  میبللن  کلله از آینلله چیللوبی وحللویل  میللده و  چ للوری ق

 امیرصللدرا_   میللده اداملله بللگرگ  بللرادر حرکللت میبنلله و بللا مخاطلل  یللرار دادن

 قسللمم_ امللا مصللبانی  بلله گوشلل  میرسلله   آروم صللدای بللاالخره و قکللرد سللمم نبللام 

 چ للوری   بللده جللواب نتونسللت  بللود بنللد دهللن  داداشق جللان نبللام شللرمنده_

 هللای اخلل  بلله مت  للب  نگللاه   خللوب  مللن  باشللی خللوب وللو_ _مونللون قشللوا خللوبین 

 رسللیدن  اینللا  یللام ببللین بللگن زنلل  داداش  امیرصللدرا_ وللوی هلل  امیرصللدرا اهتللاد  

 شللیدا و  یللام مگلله_ بللی اراده از شللنیدن ایللن خبللر ابروهللام بللاال میللره و ذو  میبللن    

   میلده  جلواب  یلدش جد و م یل   لحلن  هولون  بلا  و میبنله  ملو   رو دنلده  میان  ه 

 _آره مگیگم قیراره اونام بیان باه  باشی   

از مسللیری کلله میللره متوجلله مییلل  مقصللدمون بللا  هللاو  اسللت  بللا رسللیدنوون و       

  ار  کردن ماشین و دیدن  یام

و شلیدا بللا هلل  وارد بللا  مییللی   صللدای خنلده و سللر و صللدای مللردم کلل  بللا  رو  للر   

میباریلد  و ملا  روی بلر   هلای  نلرم  لگلد  میبلردی    صلدای   کرده بلود  بلر  هومنلان   

 ببلل  رو کمهللت نبللام_ هیللرده شللدن بللر  زیللر بللوم هللام حللس خللوبی بللود  

بله  شلیدا  کله  خلودش و آلولا رو ولا حلد موبلن بلا لبلاس           میگنه ی  گوشامق ور  ایین

 میللره جللواب  رو میللده    یمیللده نگللاه میبللن  و میخنللدم و امیرکسللری کلله کنللارم راه
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_زن داداش وللو االن جللایی رو میبینللی  اگللر گ تللی مللن کللی ام  بابللا شللالگردن اون 

 آوردیل    چلی  واسله   لس ق ببینله  بلر   ذره یله  بلذار   لایین  بمه رو یله  خلرده  ببل  

 ا احتیللاط شللالگردنی کلله جلللوی دهللن و بینللی آلوللا بسللته رو بللاال وللر میبیلله   بلل شللیدا

 یللام آلوللا رو از بولل  شللیدا میگیللره و دسللت  رو وللوی  قامیرکسللری مییلله مللری _

_یله  خلرده  بلر   بلازی  مریضل   نویبنله  قبلذار  یله   دستای شیدا ی   میبنله  و میگله   

ذره بازی کنه  ووام حواسلت  بله  جللوم  باشله  لیلگ  نخلوری  ق _نبلام  قولوام  دسلتتو  بلده  

من قاین ا لیلگه ق نگلاه   لحظله  ایلی  بله  اخل   هلای  گلره  خلورده  ی امیرصلدرا  میوهتله  و 

 وازست سوت این برهایبا هول جواب میدم   _نه امیرکسری قحواس  هست  

حواسلل  رو از صللحبت هللای اونللا بلله بللا   وشللیده از بللر  میللدم  درختللای بلنللد دو     

 سوت راهروهای با  بوشیده

 هللر  میریللگن زمللین روی شللاخه روی بللر از بللرهن و هللر از گللاهی بخللاطر سللنگینی  

 کنللارمون از میبللنن بللازی بللر  انهی لل و شللور بللا کلله آدمللایی برهللی گوللله گللاهی از

 . مییه رد

بلله بخللار ن سلل  وللوی بللارش بللر  ریللگ گلل  مییلله و مللن بلله بللازی مللردم و سللر و     

 صدایی که ووی با   یمیده نگاه

 یله  بلرم  ملن   آالچیل   ولوی  بلرین  شلوا _ میبن  که صدای  یام حواسلوو  لرم میبنله     

 امیرصلدرا  بلرداره  بلا   و شلل  بوهله  سلوت  بله  یلدمی  اینبله  یبل   و   بیلام  بخلرم  چیگی

و  _نویخللواد قوللو بللا بملله هللا بللرو وللوی آالچیلل  مللن میللرم میگیللرم ق   مییلله مللان  

بدون اینبه منتظر جلواب  کسلی  بوونله  خلودش  بله  سل وت بوهله راه میوهتله  ناچلار بله     

سللوت آالچیلل  میللری  و  روی کللارون هللایی کلله از یبلل  روی صللندلی آالچیلل  هللای 
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هلگی گذاشته شده مییینی    بلا  آلولا  کله  ولوی  کا یلن    لی  و شلال  و کلمه  گل   شلده  

 هقلل  حیللرم بللا آلوللا کن بللاو چیللوای _خللوبی سللی  خاللله  نگللاه میبللن  و میخنللدم  

 _بمله  م هنل   کلرد  ق به با  سل ید   لوش  و دونله  هلای  در حلال  باریلدن  نگلاه  میبنله   

ا خللودم وایسلل  نویخللواد_ _بللرو یلله ذره بللر  بیللارق _خللو وللا حللاال بللر  ندیللده  

آروم آلوللا رو روی زمللین میللذاره و بللا گللرهتن دسللت  کوبلل  میبنلله  میبللرم ق

 ذو  آلولای  بله  نگلاه     بلره  راه آالچیل   چند یلدم  ولوی  بلر   هلایی  کل   ارو لاع  کنلار 

 . میبنه جل  رو ووجم  امیرکسری و  یام آروم صدای که شیداست و زده

_بللاز چیلله  دمللوا کللردین  صللب  کلله زنلل  زده بللود بگلله بیللای  بللا  سللرحال بللود   

 ه  مس  من یه با نوییه االن 

 امللو خرخللره بیللاره گیللرم خلللوم گوشلله یللهق شللباره مللن دسللت از_ خللوردو   

_بملل  نگ للت  نبللام هلل  هسللت و میخللوای  بللری  دنبللال   وللوی  چللرا_ ق للهمی و

هللروش شللرکت هرسللتاده بللود رو  ماشللین داشللت بللا گوشللی  گگارشللی کلله مللدیر

سلوار  شلد   نبلام  دیلد  ویتلی  یملویی میخوند  اصم حواس  نبلود کله دارم ک لا میلرم      

 چللرا_   میرسلله گوشلل  بلله  یللام صللدای و آروملل  ی خنللده صللدای و ی لل  کللرد  

 رو نبللام ویتللی نوی موللی خللودم امللا  نویگنلله حللر  درسللته میبنللی  اذیللت  اینقللدر

  داره چیبللارش نبللام مگلله میریللگه  هلل  بلله چللرا_  قمیریللگه هلل  بلله میبینلله

_آره  یللام نوللی مو  قنوللی مو  چللرا از  ریسللا هراریلله   نوی موللی  چللرا امیرکسللری_

حللال این للا ور دل  نوللی مو  چللرا االن بلله جللای اینبلله بللا نللامگدش بللره میلل  و

_سللرش شلللو ه  یبللول قامللا چللرا یبلل  اومللدن هرچللی  قشلللو ه سللرش_ ماسللت 

 شلللدی بلللدبین_ بمللل  گ لللت  بلللری  دنبلللال  ریسلللا ولللا اونللل  بیلللاد بمونللله آورد 
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صللدای جیلل  هی للان زده ی آلوللا حواسلل  رو  للرم میبنلله  گوللله ی  قامیرکسللری

 کوچیک بر  ووی دستای آلوا اونقدر

هی لان  زده اش میبنله کلله محبل  بمل  هیللار بیلاره و وبللدی  بله یله ویبلله یل  بیلله        

   یام با خنده به سوت  میره و

بللا برگیللتن امیرصللدرا بلله    دسللت  رو از خللرده هللای یلل  و بللر   للا  میبنلله      

 میبنلله شللروع رو بللازی بللر  رسللوا امیرکسللریآالچیلل  و خللوردن مدسللی هللای دا   

بلنللد میخنللدم و گلوللله هللای برهللی رو بلله سللوت امیرکسللری و  یللام  روللاب میبللن    

شلاهد  بلر   بلازی  ملا  هسلتن  و امیرصلدرا  بلا  اخل   هلایی    شیدا و آلوا از ولوی  آالچیل  

 میبنله  نگلاهوون  دیلده  خ لای  که کوی باز شلده  و لبخنلد  محلوی کله بییلتر شلبیه یله     

جللا خللالی میللدم وللا گلوللله برهللی  یللام بملل  نخللوره و گلوللله ی بللگر  خللودم رو بلله   

کنللارش رد مییلله و هوللون لحظلله گلوللله ی محبلل   یللام  سللوت   للرم میبللن  کلله از

 هولله مییلله باملل  امیرکسللری بلله صللورم امیرکسللری میخللوره و صللدای امتللرا 

    خودولو  کلن  کنتلرل  یلام قآرومتلر وحیلی قانتخلابی ولی  مللی کله نیسلت          _   بخندی 

 جلللور بگلللو داری شخصلللی میلللب  داداش_ قکلللن نلللوش ضلللربتی  ضلللربتی زدی_  

 میبنی  بمونه رو بازی بر  چرا  کنی  ح  دیگه

بلند میخندم کله امیرکسلری بلا حلر  سلاختگی هولراه خنلده کلوهتی میگله و گلولله           

 ایی به سوت   رم میبنه و

و هوللین باملل   دییقللا جاخللالی مللن باملل  مییلله گلوللله بلله امیرصللدرا برخللورد کنلله   

شروع م دد اصلرار  امیرکسلری  و  یلام  بلرای  اضلاهه  شلدن  امیرصلدرا  بله  بلازی  مییله  

 دستام” ها “میبن  وا انگیتام که وقریبا سر شدن کوی گرم بیه    ووی
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امیرصدرا این بلار در کولال نابلاوری بلا اصلرار هلای شلیدا و  یلام و امیرکسلری یبلول           

 میبنه  بازی اونما که

انگار با حضور امیرصلدرا جلدی ولر شلده بامل  مییله چنلدوا گلولله نلو         ش جلان کلن    

ب د از  رولاب  چنلدوا  گلولله  بلاالخره  یبلی  از گلولله  هلام  درسلت  ولوی  صلورم   یلام    

هللرود میللاد و حللین جیلل  و خوشللحالی  بللا دیللدن گلوللله برهللی بللگر  وللوی دسللتای 

یلدم  برمیلدارم  کله   لام  بله   امیرکسری که بله سلوت ملن نیلونه رهتله       بله  یصلد  هلرار 

 چیگی گیر میبنه و ب د ن س  از سرمایی که ک  صورو  رو میخوشونه بند میاد  

چند رانیه چیلگی نوییلنوم ولا اینبله دسلتی دور بلازوم میخیمله و صلدایی کله حاضلرم           

 برای لحن نگران  بویرم

چیلل  بللاز نویبللن  قدوسللت دارم بللاز هلل   _نبللام  نبللام خللوبی  بلله گوشلل  میرسلله  

 بیللنوم نگدیللک ی هاصللله هوللین از رو صللداش دارم دوسللتحللس کللن  کلله نگرانولله  

 اضللاهه هلل   یللام و امیرکسللری نگللران صللدای خللوبی ق کللن بللاز چیللواوو نبللام _  

خللون  مگلله ممولله  مملل         میللاد خللون داره لللب  از_ شللده  چیللگی _   مییلله

 هقلل  حضللور کسللیه کلله بللوی م للرش درسللت وللوی بینللی  میخیملله و بللاز هلل  صللدای  

آروم چیلل  بللاز میبللن   یمللوه ی وللل  چیللواش کلله  قنبللام _ نگللران  رو مییللنوم  

 میبنه  درد جاییت خوبی _ با نگرانی شیرین شده گرم  میبنه  

ه از بللوی م للرش بللی کلل منللیبللا منللی کلله وللوی نگرانللی چیللواش  للر  شللده بللودم   

 حس شده بودم از درد حر 

 خوبه  حالت  بگن حر  نبام_ میگد 
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حللال   قآره     اگللر سللوزش  وسللت بللازوم از گر مللای دسللتاش حتللی بللا وجللود  للالتو  

 بگ  میتون رو نادیده بگیرم  

_شلیدا  یله  دسلتوال  بلده     میرسله  گوشل   بله   یلام  صلدای  بمتر از این نویتلون  باشل     

مللن مللام ایللن نگدیبللی ام و اون نگللران میللوول وارسللی  خللون لللب  رو  للا  کنلله  

_بیلا  اینلور  بلذار  خلون  للب    منه قصدای امیرکسلری  بامل   مییله  ازم چیل   بلرداره   

 نبللرده الزم_   میوللره و میبیلله امیرکسللری دسللت از رو دسللتوال رو  للا  کللن   

دسللتوال رو چنللد بللار گوشلله ی لللب  میبیلله و نگلله میللداره و     میبللن   للا  خللودم 

امیرکسلری   _چلرا  خلون   بنلد  نویلاد ق  شلاید  بخیله  میخلواد    نگران ب  حلر  میلاد    

 نگرانللی بللا _نلله بابللا بخیلله چیلله  یلله  للارگی کوچیبلله   از  یللت سللرش جللواب میللده  

   بمتلره  بیله  م لونی  ضلد _م للوم  نیسلت  چلی  للب   رو  لاره  کلرده      میبنله   اهیاری

و صللدای  قصللدرا کلله نیسللت چیللگی  بابللا نلله_ میرکسللری جللواب میللده  ا جللای  یللام

_داداش صللدرا راسللت    میبنلله واییللد رو امیرصللدرا حللر شللیدا در جللواب  یللام  

 جللواب و میللره شللیدا سللوت بلله کسللری امیللر نللداری  بتللادین ماشللین وللو  یللاممیگلله  

_نلله بتللادین واسلله دور زخولله قزنللداداش از روی میللگ سللو یچ منللو میللدی      میللده

یبلل  اینبلله شللیدا    میگیللرم شللو و شسللت سللرم  للایین وللر یلله داروخانلله داره میللرم 

 منللو گرهتلله دسللتاش وللوی روی بللازوم کلله رهوون للوسللویچ رو بلله امیرکسللری بللده  

 نیسلللت الزم_   میگیلللره شلللیدا دسلللت از رو سلللویچ و میبیللله خلللودش هولللراه

و بللدون حللر  دیگلله  الزم نیسللت  _ _خلل  وایسللا مللن  بیللام   قدرمانگللاه میبللرم  

ایللی بللاز هلل  منللو هوللراه خللودش میبیللونه و صللدای آروم و مصللبی  بلله گوشلل  

 یبلل  _هوییلله بایللد نگللران ایللن بملله بازیللام باشلل  دختللره ی سللر بلله هللوا  میرسلله  

_صللبر    برگللردی  سللوت  بلله مییلله باملل  امیرکسللری صللدای بللگن  حرهللی اینبلله
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 سللرم یلله نگرانللی خیلللی اگللر  نیسللت الزم درمانگللاهکللن داداش قبملل  امتوللاد کللن  

 . میبنه حل  شو و شست

نگللاه نگللران و دو دل امیرصللدرا بللین مللن و امیرکسللری میم   رخلله و مصللبی دسللتی  

 ووی موهاش میبیه و ب د

 میخللرم سللرم میللرم مللن_نبللام رو ببللر وللوی آالچیلل    چنللد رانیلله آروم جللواب میللده  

بللا رهتللن  بلله آالچیلل  برمیگللردی   کلل  کلل  سللوزش زخلل  لللب  رو حللس        میللام و

میبیلله کلله امیرکسللری بللاالخره کلولله ی”  میبللن   برگیللت امیرصللدرا اونقللدر طللول

خوشلحال  از ویلوی    آلولا  و میلده  یلاد  آلولا  بله اال  “رو با وولوم  مقاوملت  هلای  شلیدا   

زخلل   امیرکسللریبلا  اومللدن امیرصلدرا    هلای  امیرکسللری هلر  رانیلله وبلرارش  میبنلله  

بلرای  ناهلار  بله   لب  رو ضد م لونی میبنله و ب لد از خلوردن نسلباهه بله  ییلنماد  یلام        

سللوت یبللی از رسللتوران هللا حرکللت میبنللی   بللر  هومنللان میبللاره و مللن از ولله دل 

کلله دیگلله خبللری از اون اخلل  هللای وللوی هلل  امیرصللدرا نیسللت و گللاهی  خوشللحال 

 . همیگن لبخند ه  با حر  ها و کارهای امیرکسری

ولوی رسللتوران مییلینی  و در حللالی کلله انگیلتای یلل  زده ام در مقابل  گرمللای هنللوز     

 گگ گگ میبنه و به بارش

برهللی کلله هومنللان ا داملله داره نگللاه میبللن   امیرکسللری خللاطرام و او ایللام وللوی   

 بیوارستان رو طب  مادو  با

طنللگ و ریلل  میبنلله و شللیدا و  یللام میخنللدن  امیرصللدرا نگللاه  خیللره بلله صلل حه ی 

 خاموش گوشی روی میگه
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ب للد از خللوردن ناهللار امیرکسللری بلله  امللا میخصلله کلله هبللرش جللای دیگلله اییلله    

وللرس  بمونلله ی اینبلله هللوس آش کللرده بللا خونلله رهللتن مخللال  میبنلله و شللیدا از

مللری  شللدن آلوللا  ییللنماد میللده شللام رو بلله خونلله ی اونللا بللری  وللا وللوی سللرما 

بللا رسللیدن بلله خونلله  کلله بللرای شللام آش بخللگه   بیللرون نباشللی  و یللول میللده

 امیرصللدرا و  یللام از خسللتگی میخللوابن  امیرکسللری بللا آلوللا میللوول بللازی مییلله و 

 و میگنله  هل   رو یابلوله  ولوی  ملواد  کولی  شلیدا  من  شیدا ولوی  آشلخگی  کولک  میبلن    

هوون للور کلله میللوول شسللتن ظرهمللای  خللوابن  هنللوز_   میللذاره رو درش دوبللاره

خللواب نگللاه  کثیلل  شللده ام سللرم رو کللن میبللن  و بلله  یللام و امیرصللدرای  للر      

 میبللردم هبللر آلوللا و امیرکسللری و مللا صللدای و سللر هولله ایللن بللا_ قآره_ میبللن   

 آشللخگخونه بلله گرهتلله بوللل  وللوی رو آلوللا کلله امیرکسللری صللدای بللا   بیللن بیللدار

م ولا نیوله شل   لای     ملد  ایلن  کله  امیرصلدرا ق بابلا  نله _   برمیگلردم  سلوت   بله  اومده

شللیدا گونلله ام رو می  و*سلله و آلوللا رو از بولل   للل  وللا  داشللت کللار میبللرد     

 هللای صللندلی از یبللی روی   شللدی خسللته  خللواهری مرسللی_ امیرکسللری میگیللره  

 چللایق امیرکسللری_   میللده اداملله امیرکسللری بلله رو و مییللینه کللانتر کنللار بلنللد  ایلله

امیرکسللری بله  سللوت  درسللت حسلابی بریلگی     چلای  وللا سله  بللدی  ببیللن   دمله  ولازه 

ملن  میللاد و سلینی  رو از کنللارم برمیلداره  و میللوول چیلدن  هن للون ولوی  سللینی مییلله 

 ی ریختله  هل   بله  موهلای  و میخنلده  شلیدا    میبلن   وظی له  ان لام ق نله   کله  اچلر  بله_  

 قکسللری  نلله_دکتللر بللودن حللس خللوبی داره     میبنلله درسللت دسللت بللا رو آلوللا

ی هن ون ها رو وا نصل ه بلا چلای  لر میبنله و زیلر سلواور میبلره ولا  لر کنله            امیرکسر

 مللن اصللم_آ  گ تللی زنللداداش قدکتللر بللودن خیلللی حللس خوبیلله   و جللواب میللده  

چنلدوا  ملری   شلیا   میلدم  دلل   خنلک   بله  خلورده  امصلاب   هرویلت  خونلدم   گشبی
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هوگمللان صللدای خنللده ی مللن و شللیدا بلنللد مییلله و کوللی آب بلله سللوت   مییلله  

 امیرکسری میخاش   کوی خودش رو

مقل  میبیلله وللا ی لرام آب روش نریللگه و بللا خنلده سللینی رو روی کللانتر میللذاره و    

 رو به روی شیدا مییینه  

 بمل   و کنلی  نگلاه  سلاله _ولی جلدی قاینقلد حلس خاصلیه ولو چیلای یله بمله         12-10

 کله  شلیدا  ی اشلاره  بلا  و میبلن   خیلک  دسلتوال  بلا  رو دسلت   قبگنلی  آمخلول  بایلد  بگی

امیرکسللری روی میللگ اشللاره میبنلله  سللو اوی سللوهان و گللگ دسللت بللا خنللده حللین

 صللندلی میللرم و اونللا رو هلل  کنللار سللینی چللای میللگارم و خللودم  کنللار شللیدا روی

 بللد خیلللی_   میللدم دسللت  بلله و میبللن  بللاز گللگ شللده خلل  کلله آلوللا بللرای و مییللین 

 داشللت_بلله مللن چلله  قولللی یلله بللار دللل  واسلله یلله بملله سللوخت   قامیرکسللری جنسللی

جللوری بللا صللدای کل للت گ للت خاللله  گریلله میبللرد کلله مللن آمخللول نویللگن   رسللتار 

جللون گریلله نبللن درد نللداره کلله مللن از وللرس رهللت  اوللا  ِرسللت) اسللتراحت ( زدم 

آروم میخنللدم و کوللی از چللای دا لل  رو مللگه میبللن  کلله صللدای گرهتلله  زیللر گریلله  

شلیدا   بلده   ملا  دسلت  بله  هل   چلای  یله  خلدا  راه در هسلت  کسلی _ ی  یام بلند مییه  

 هن للون  رو  للایین میللذاره و آلوللا رو بلله بوللل  میللده و از روی صللندلی  للا مییلله  

 خللان کسللری سللخنان از دارم مییلله رب للی یلله - ار شللدی مگیللگم  بیللد کللی  ملله_

 بللبخ ق وای ای_ شللد   بیللدار اوللون خنللده صللدای از االن صللدرا امللاق مییلل  مسللت ی 

 !صدرا داداش

میبیللنو  کلله بللا موهللای بلله هلل  ریختلله آسللتین بلللوز باهللت ز للالی رنگلل  رو بللاال    

 میگنه و هوون ور که به سوت
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دستیللویی میللره سللامت  رو از دور مملل  بللاز میبنلله و خوابللولود جللواب شللیدا رو    

 قانلداختت  زحولت  بله  آیلا  ایلن  ویلار  بلبخ   ولو  چیله   حرهلا  ایلن  زنلداداش  نه_ میده  

 نیللنوه کلله جللوری و آروم امیرکسللری میبنللده رو دستیللویی در کلله ویتللی درسللت

 حامللله ازم نیسللت هلل  ب یللد بللری  للی  اخللم  ایللن بللاق وای للا آره_   میللده جللواب

 ب للای_ شللیدا میخنللده و  یللام از  یللت  للس گردنللی نثللار امیرکسللری میبنلله   یلل   ب

امیرکسلری  بلا  یله  دسلت   یلت  گلردن    این مسخره بازی هلا  یله  ذره درکل   کلن   

رو میواله و رو به آلولا  کله  میلوول  ور رهلتن  بلا  بسلته  گلگه  نگلاه  میبنله    _آلولا  مولو  

و بلی  صلدا  چیلگی  رو لل   میگنله  و یبل  اینبله دیلت کلن  آلولا وقریبلا بلا         قبابا بگلو      

 یللام یلله  للس گردنللی دیگلله هلل  نثللار امیرکسللری میبنلله  ق     اُال _ ذو  داد میگنلله  

 وللوی بیللار رو چللای ل  للا“ و بلله سللوت  میللاد و آلوللا رو از بوللل  میگیللره و بللا گ للتن

 خیلللی بمللت یرایللیگ زنللداداش_   میبللره بیللرون آشللخگخونه از رو آلوللا“  للذیرایی

 نگللاه  اومللده در چیللوای بللا شللیدا   نگ للت رو میخواسللت  کلله هحیللی اونایینلله   

 بگلله  یللام مامللان  للی  رو ایللن_کسللری قوللو رو خللدا نبللن     میناللله وقریبللا و میبنلله

 ولا  برمیلداره  رو سلوهان  و گلگ  ی ج بله  خنلده  بلا  امیرکسلری    مونله  نولی  برام حیثیت

_خیاللت  جولع قاگلر اونلی کله ب لد چملار سلامت بله            بلری    لذیرایی  بله  شلیدا  هوراه

 جلای   مییله  بخلار  جلا  در طلر   صورم خصوصی کلار کلردن بمل  یلاد دادم رو بگله     

بله   لذیرایی  میلری   و  یلام  ب لد  از جلا  بله  جلا  کلردن   توهلا  کنلارمون     نیسلت  نگرانی

 روی زمین مییینه  امیرصدرا ه  با

وض ی کوی مرول  ولر از چنلد دییقله     یبل  برمیگلرده و کنلار  یلام مییلینه و کل  کل         

 بح  به سوت کار کییده
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 چنلدوا  اصلم  میرسلی    نظلرم  بله _یک ماه و نیوه دیگله  ولا  میلد  ویلت  هسلت    مییه  

 جللواب هوگمللان و میبنلله کللار گوشللی  بللا امیرصللدرا داریللن  رونوللایی واسلله طللر 

_یه طل ر  هل  زیلر دسلت خودمله کله اگله میلبل       ی  لی  نیلاد ولا سله        میده رو  یام

 . میگنی  نبام با که دیگه چمار روز دیگه وبویله قمیوونه یبی

نبللام گ تللن  اونقللدر  یللر موللد و بللی اراده اس کلله هولله نگللاه  میبنللی  امللا         

 خودش اونقدر با گوشی میووله

توجلله حللال مللن م اینبلله بلله برسلله چللهکلله متوجلله مبللس ال ولل  اطراهیللاش نوییلله   

_چیبللار میبنللی وللوی اون گوشللی  چنللد    مییلله بلنللد  یللام امتللرا  صللدای بیلله  

اخولاش  ولوی  هل   میلره  و کوولاه  جلواب   ویته سرم خیلی ولو  گوشلیه  قاو لایی  اهتلاده  

و جللاش بلنلد  مییلله و    ببخیلید   بگیللرم وولاس  یله  بایللد ملن ق نیسللت چیلگی _ میلده   

بلله وللراس میللره  نگللاه  یللام و قیللب  میبنلله کلله شللیدا آروم ضللربمایی بلله  بللازوش 

 _چیبارش داری  شاید مسئله کاریهق میگنه  

_نه مگیگ من قهوون اولل  هل  گ لت حوصلله ی کل  کل  ول نلی بلرای بلرای کلار رو           

 نداره قوووم این وواس

 هلل  امیرکسللری هللا و هوللاهنگی هللا بلله ممللده ی مللن و حسللنی و خللان  ممللرورزه      

_آره قامیرصللدرا کللم بللا گوشللی کللار نداشللت امللا از ویتللی برگیللت  وللا    میبنلله واییللد

 خونلله رهللت  کلله  للی  شلل  چنللد  میللووله حللاال هوین للور میللبو  بللا گوشللی   

_نویلدون   قداد و بیلداد   کلی  _   میبلرد  بحل   یبلی  بلا  داشلت   بلود  نیلده  ملن  متوجه

_ویتللی    میبنلله چیبللار داره نویللدون _   میرهللت کلن للار داشللت انگللارنویبللرد  
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   نللداره کللاری  نمللان واسلله چیللگی امیرصللدرا_ مسللئله کللاری نیسللت ی نللی شخصللیه  

 !امیرکسری_   نویدون  ما و داره شایدم_

_مللن داداشللوو مییناسلل  قایللن امیرصللدرای نللا آروم کلله وللا خللود صللب  وللوی وللراس   

 ه  بهاوای  سیگار میبیه  

با شلنیدن  ایلن  حرهلا  دلل   میگیلره بلرای ملرد نلا شلناخته ی ایلن        ریخته است قآشوبهق

امیرکسللری وللل  و نللام موم لبخنللد  روزهللام  نویللدون  ییللاه  چلله شللبلی مییلله کلله  

روی شللونه  میگنلله و دسللت  رو دور شللونه ام یللمب میبنلله و م بللورم میبنلله سللرمو

 امیرصللدرا ایللن از مللن  بگللذره خیللر بلله هسللت هرچللی امیللدواری _ اش بللذارم  

برگیللت امیرصللدرا باملل  ووللوم شللدن بحلل  مییلله  ارمقنللد خللوبی ی خللاطره سللاکت

 مییلله باملل  اس داده و نگللاه  بلله مللن کلله سللرم روی شللونه ی امیرکسللری وبیلله 

گلذر  زملان  بله  انلدازه  ی اخل   هلای  ولوی  هل   امیرصلدرا     بلره  ه  ووی بییتر اخواش

زور رضلایت  میلده  میلگ  شلام   اذیت میبنه ولا  اینبله  بلاالخره  سلامت  ده شل   شلیدا  بله 

سللر میللگ شللام بلله کاسلله ی آش دسللت نللگده و ن نللاع دا  روش نگللاه  رو بمینللی   

میبللن  کلله شللیدا بللدون اینبلله ازم بخرسلله روی آشلل  ریختلله  ن نللاع دا للی کلله 

هیمویللت ط ولل  رو دوسللت نداشللت   بقیلله بلله خللوردن  للذا و دیللدن سللریال 

یچ هلل شللدم محاصللره بللرادر وللا دو بللین او للایی خیلللی کلله منللی بلله و هسللتن میللوول

یبلل  اینبلله حرهللی بللگن  صللدای” وای “هی للان زده ی شللیدا ووجلله  وللوجمی نللدارن  

 هوه رو به ولوزیون جل  میبنه و درست

مللوی ی کلله انتظللار نللدارم یاشللق  از دسللت  کیللیده مییلله و جلللوی چیللوای مبمللوم   

 من مث  هوییه ن ناع دا  آش 
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سللم  کاسلله ی اون مییلله و ب للاش کیللک روی میللگ رو وللوی کاسلله ام میریللگه و      

مییل   کله  هقل   رانیله  ایلی  بلا   ل   نگلاه   میبنله  و رو بلر   لحظه ی آخر مام چیلوای ی

 کللی و کللردی  جوللع رو میللگ کللینویللدون  اون آش رو چ للور خللوردم   میگردونلله  

 و رهلت  ولراس  بله  سلیگارش   اکلت  بلا  امیرصلدرا  ظر  ها شسته شلد   هقل   دیلدم  کله 

سل ی  میبلن   حواسل   رو بله   راس میلره   ول  بله  اخل   بلا  دییقله  چند ب د ه  امیرکسری

 حرهللای شللیدا و  یللام بللدم امللا ووللوم وورکللگم  للی  دو بللرادر وللوی وراسلله  ب للد چنللد

 میبللن  صللدام هللی ک للایی _ جللان  _   میللام خللودم بلله شللیدا ی ضللربه بللا دییقلله

_مللیگ  مبللس ایللن گردنبنللدی کلله  جللان    نبللود حواسلل  ببخیللید_ قنویللدی جللواب

 وللویقآره     آ_ طراحللی کللردین رو داری   یللام اینقللدر و ریلل  کللرد کلله دللل  رهللتق

 خللودم نویخللواد_ بیللارم   کوللد وللوی  مللا اوللا _ گذاشللتی  ک للا رو کللی    گوشللیوه

 . میارم

بلله سللوت اوللا   للا ونللد میبللن  وللا شللاید از وللوی وللراس اوللا  چیللگی دسللتگیرم بیلله  

  وارد اوا  میی  و آروم به

بله گوشل    سوت در ولراس میلرم و کولی بلازش میبلن  کله صلدای مصلبی امیرصلدرا          

 قنخللیچ  للام و  للر بلله بیخللودیق امیرکسللری نیسللت چیللگی مللیگ  بمللت_ میرسلله  

 نبللام چیبللار_ _الزم نبللرده نگللران مللن باشللی قاز نبللام هاصللله بگیللرق قنگللرانت _

  للی  سللال چنللد چیلله  نبللام بللا میللبلت_ قامیرکسللری کللن گللوش حللر _ داری 

 هول   حرهلام _چلرا  احسلاس  میبلن   کلارام    ه و وولوم شلدهق  بلود  بینتلون  چیلگی  یه

زمسلللتان _  _ی نلللی میخلللوام       امیرکسلللری  چلللی ی نلللی_ قآره_ منظلللوره  بلللا

 ۹۱کرر
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با چیگی کله دیلدم  لا ونلد کلردم و وقریبلا از سلر کوچله دوییلدم ولا بمل  برسل   بلا              

 شنیدن صدای  ام سریع دستی

ی للرام بللارون از روی موهللای خیسلل   بلله صللورو  کیللید و سللرش رو بللاال آورد   

چیللگی م لللوم  میریخللت و ووللوم لباسلل  از بللارون نلل  نلل  خللیس بللود  از صللورو 

 نبود اما چیوای سرخ      

نگرانللی ووللوم وجللودم رو گرهتلله بللود  در نیولله بللاز حیللاط کارگللاه و حللال  رییللون    

 امیرصدرا داشت دیوونه ام

میبرد و احسلاس میبلردم وزن کیسله هلای میلوه ولوی دسلت  چنلدین برابلر          شلده و  

 مللن بلله بللدهق سللمم_   اومللد حللر  بلله خللودش کلله حتللی نویتونسللت  چیللگی بگلل  

 بللاز دهللن بللاالخره و کیللیدم مقلل  دسللتوو اش گرهتلله صللدای بلله ووجلله بللی   سللنگینه

_امیرصللدرا قچیللگی شللده        چللرا وللوی ایللن بللارون بیرونللی  امیرکسللری    کللردم

 سللبوم _ للس وللو چللرا این للایی  چللرا ونمللاش گذاشللتی  رگللاهقکا وللوی_ ک اسللت 

 کمهله  چلی   واسله  آخله ق دملوا  _ ق شلد  دمواملون _ قامیرصلدرا  _   نلگد  حرهلی  و کرد

_هنللوز بللا    داد بیللرون محبلل  رو ن سلل  و کیللید خیسلل  موهللای وللوی دسللتی

 هوم مامان و بابا و وض یت خودش کنار نیومده ق رخاشگر شده     

 وولوم  بلا  و کلرده  بلاز  چیل    اوملده  هلوش  کله  ماهله  یله  ولازه ق کلن  درک _ح  داره  

 گ تین بم  که هایی درو 

 هللر میبنللی هبللرق خللودش وضلل یت از کلله ایللن همویللد  للدر و مللادروون هللوم کللردن  

_نویللدون   داشللت  بمتللری حللال یللا میبللرد  رهتللار بمتللر بللود ایللی دیگلله کللس

 سختیلله_میخواسللت بللره دستیللویی قاذیللت مییلله   _چللرا دمللوا کللردین  قنویللدون ق
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 میوللرد اونلل  کللاش ای گ للت  کللرد بیللداد و داد  شللد مصللبی  کللن  کوبلل  کلله

 کللردی  چیبللار_      و دادم دسللت از رو کنتللرل  لحظلله یلله     مللن   شللد دموامللون 

_میللدون  گنللد زدم       وای_   کللردم نگللاه  هقلل  و رهللتن وا قگوشلل  وللو زدم_

 نللیس هیمبسللی دیگلله بیللی  مللری هلل  وللویللا بللری  وللو قخللیس شللدی   ب_ نبللامق

وبیلله اش رو از دیللوار جللدا کللرد و بلله  _وللو بللرو مللن  میللام     کنلله مرایبللت ازوللون

 از بخللرم چیللگی یلله یخوللک   اسللتی  میللرم_ میللری  ک للا_ سللوت خیللابون راه اهتللاد

ولوی ایلن یله ملاه      روانلی  و جسلوی  هیلار دلل   بله  حلال   کبلاب  بلود      بیلارم  در دل 

بللا لبخنللد بلله چمللره ی خسللته و کمهلله اش زیللر بللارون  نبللام _ لملل  کللرده بللود  

 و کلرد  للن  هل   ناهلار ق سلممت  جونلت _   زد لبخنلد  خسلته  قنبلام  ِن جلا _ نگاه کلردم   

_بلرو  ولو  قخلیس     باشله _ کنلی سلو   رو بخلوره     راضلی   میتلونی  ولو  ببین  نخورد

سللر وبللون دادم و وارد کارگللاه شللدم  نگللر ان هولله بللود اال    مییللی مللری شللدی  

 خودش قچند وقه به در کارگاه زدم و وارد شدم  

مثلل  هوییلله روی ویللبی کلله روی وخللت  مللن کللرده بللودی  دراز کیللیده بللود و      

 سامدشو روی چیواش گذاشته

کارگاه به ه  ریختله  نیلون  میلداد  دملوا  جلدی  ولر  از اونلی  بلوده  کله  امیرصلدرا   بود  

 بلله  بللود برداشللته رو کارگللاه کلل  سللو  برانگیللگ میگ للت  بللوی خللوش و اشللتما  

 بللود داده سلل ارش امیرصللدرا کلله هللایی میللوه  مسللتیبی ی کیسلله و رهللت  آشللخگخونه

 . گذاشت  یخمال ووی رو بخرم اومدن مویع وا

کا للذ هللای  خلل  شللده روی زمللین رو از جلللوی راه جوللع و روی میللگ جللا بلله جللا      

 کردم و چند یدم جلوور رهت 
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 روی از رو دسللت  اینبلله بللدون قسللمم_ و سلل ی کللردم م للددا ا مللمم حضللور کللن    

بللی جللواب  خللوبی _   سللمم_   داد جللواب سللرد هوییلله مثلل  بللرداره چیللواش

مونللدن سللوال  رو مثلل  هوییلله بلله  للای اوضللاع روحللی نامناسللب  گذاشللت  و کوللی 

دو ه تلله از مللرخص شللدن  میگذشللت و ب للد یللک    رهللت  کارگللاه دلخللور بلله وسلل 

امیرصللدرا م بللور شللد  ه تلله کلله لللن کردوللوی خونلله ونماسللت و حوصللل  سللر میللره

 بیارو  کارگاه  

طی ایلن یلک ملاه مسلئولیت سلوله و کارهلا بله مملده ی ملن و  یلام بلود و امیرصلدرا             

 درگیر بیوارستان و دکتر

بلا  دل شبسلته  بله  ویلملر  چخله  شلده  اش نگلاه کلردم و نگلاه  بله      و بایی کارها بلود   

حرکتیللون بللده نداشللت  ویلمللر رو  سللوت  اهللاش رهللت کلله یللدروی بللرای اینبلله  

صا  کردم و کنار وخلت  گذاشلت    بلا  وجلود  وولوم  وقویلت  هلای  امیرصلدرا  هنلوز  هل   

زرد و مللری  بلله نظللر میرسللید   _گیللنه  ام نیسللت  یلله خللرده سللو  بیللارم  

_وللو هوییلله  بخللوری  دسللت  رو برداشللت و بللا اخوللای وللوی هلل  نگللاه  کللرد   

 کوللی از لحللن  جللا خللوردم امللا سلل ی کللردم بلله روی خللودم نیللارم   این للایی 

 این ایی  روز هر نداری زندگی و کار ببین  میخوام_ _چ ور 

سللنگین شللدن هللوای کارگللاه رو حللس کللردم  حللس بملله هللای کللوچیبی کلله بللا یلله   

  ریبه ی بد اخم  ونما موندن

 سلر  بلد  اخلم    رو داشت   چیو  به در کارگلاه بلود ولا شلاید امیرصلدرا      ن لاو  بلده    

و مصللبی کلله میدیللدم هللیچ شللباهتی بلله اونللی کلله امیرصللدرا ازش و ریلل  میبللرد 
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_نوییللنوی  هقلل   نداشللت  رد سللیلی امیرصللدرا هنللوز روی صللورو  میللخص بللود  

 بلدی حر  بگنی روی م  بری جاسویمی ق

 حلر   این لور  باهلام  هلیمبس  مولرم  ولوی  هیمویلت لرزش لبام دسلت خلودم نبلود     

 مگیگدردونه من  بود نگده

 اجللازه کسلی  هل   میبلردم  اشلتباه  کله  ویتللایی حتلی  ملن و نلور چیلوی بلودم  هوییله      

 چنللد _وخلل  ک تللر بیللارم بللرام       مللن     مللن_   نداشللت رو زدن حللر  این للور ی

هقلل  آروم” ببخیللید “گ للت   یللدم مقلل  رهللت   نویتونسللت      نلله قنویتونسللت  بوللون   

 و با چیوایی که بخاطر اشک وار میدید کی   رو برداشت  و با م له از کارگاه

بیللرون زدم  در حیللاط رو بللاز کللردم و هوللین کلله اولللین یللدم رو برداشللت  وللوی بولل   

 کسی اهتادم و یب  اینبه به

    ب_ بللام  قحواسللت ک اسللت ن_ خللودم بیللام صللدای امیرصللدرا بلله گوشلل  رسللید  

 بللگن  سللر بمتللون بللودم اومللده هقلل _کللار دارم   ک للا _   بللرم بایللد مللنق ببخیللید 

_نبلام   قل  لا  کنلار  بلرو _ سلرم  رو بلاال  نیلاوردم    قببینولت  نبلام  _ کنلار   بری مییه 

 گ ت  بمت چیگی امیرکسری_ _نهق میبنی  گریه داریصبر کن ببین   

یبل  اینبله جلواب بلدم بلا مصلبانیت منلو کنلار زد و بله سلوت کارگلاه یل            دم برداشلت  

 که لحظه ی آخر دست  رو

 چللرا_   آورده در رو شللورش دیگلله_ قامیرصللدرا_ گللرهت  وللا مللانع رهتللن  بیلل     

 کللرد نگللاه چیللوام وللوی رانیلله چنللد   مونللده صللورو  روی انگیللتام جللای زدیلل  

 چون زدم  گریه میبنی _   اومدن حر  به مت  بی و آروم لحن با و
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 از  سللوت یلله از مللادرم و  للدر دادن دسللت ازق سللت هشللوک هنللوز_اون حللال  بللده  

 اینبه هبر دیگه سوت یه

 دستیللویی ونمللایی نتللونی حتللی اگللر وللودیگلله نویتونلله راه بللره داره دا للون  میبنلله  

ه لحظله  یل   املا  ملی موو   ملن   بخلدا _گریله  نبلن  مگیلگ  دلل     مییلی   حلالی  چه بری

 نلله بگللی اون بلله بایللد اینللو_ قببخیللید_ سللرش رو  للایین انللداخت و آروم للل  زد       

_امیرکسللرایی کلله   مسللتیک  للر از هللله هوللله رو بللاال آرود و خسللته لبخنللد زد     مللن

من مییناس  اینا رو ببینله  هوله  چلی  یلادش  میلره  قبیلا  بلری   یله  خلرده  بییلتر  بلا  هل   

 بلا  قنله _ ولین کله بله سلوت کارگلاه یلدم برداشلت ملان   شلدم           ه و کلن     آشناوون

 ک للا _ قبللرم بایللد_   دادم اداملله بگلله چیللگی اینبلله یبلل  و کللرد نگللاه  و  لل 

_باشله  ق لس  صلبر   قآیلاجون  ی خونله  جو لن  هوله _خانوم جلون  گ لت  زود برگلردم   

کوللی خللودم رو       نبللام_   بللرم راه میخللوام  نویخللواد_ کللن بللرام آژانللس بگیللرم

لللوس کللردم و بللا سللر کللن شللده مثلل  ویتللایی کلله بملل  میگ للت شللبیه بملله گربلله هللا 

 . کردم میی  نگاه 

_یللو ِل یللول میللدم کلله زودی بللرم خونلله کلله مللری  نیلل   شللی ونی هلل  نویبللن       

 . هست ها ماشین به ه  حواس  

چنللد رانیلله نگللاه  کللرد و لباشللو روی هلل  هیللار داد و بللا نگللاهی کلله  للایین انداختلله   

دسللتی روی ملل ه ی هللای خیسلل  کیللیدم و بللا دلللی کلله از حللره  میلرزیللد  بللود 

 چیللوام_   چیلل _   سللت خسللته چیللوام  کللن اسللتراحت خللرده یلله_ خندیللدم  

 آبنبللام_ صللدا خندیللد    بللی و آروم و بسللت رو چیللواش   یللار حضللرم سللممت

 ولللوام_   باشلللین خودولللون مرایللل ق چیللل _      بلللرووووو_ دلللل   جلللون_ قخلللانوم

 . بده خبر رسیدی هوا به سر ی دخترهق باش مرای 
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لبخنللد زدم و بللراش دسللت وبللون دادم و بلله خونلله رهللت   خونلله ی آیللاجون طبلل       

 روال آخر ه ته ها هوموه بود  

سلله نللوع خورشللت مختللل  و وللدارکام خللا  خللانوم جللون کوللی میللبو  بلله نظللر   

کولی  سلر  بله  سلر  گذاشلتن  بلا   سلرها  حلال   رو جلا  آورد  گرملای  خونله  در  میرسید  

 مقابله با سرما و سوز هوای بیرون

حس خوبی داشلت  نبلود محسلن و مملران م یل  بلود و م یل  ولر از اون ایلن بلود           

 که سامت از هیت و نی 

میللوول نیللون دادن  شلل  گذشللته بللود و خبللری از سلل ره ی رنگللین شللام نبللود      

آلبوم مبلس  نلو ه هلا  بله  ملروس  جدیلد  خلانواده  بلودم  کله  بلا  صلدای  زنل   سلرم  رو 

 بابللا  نبللام_ آوردم و حللر  آیللاجون باملل  شللد ابروهللام از و  لل  بللاال بخللره   بللاال

نگلاه  خنلدون  و میلتا   هوله  بییلتر  گلی     قداریل   ممولون ق کلن  بلاز  رو حیاط در بروق

در رو بللاز  کللرد و بللا  وشللیدن شللنلی کلله جلللوی در آویللگون بللود بلله حیللاط رهللت    و

کللردم  اول چیللگی کلله دیللدم رو بللاور نبللردم و درسللت ویتللی کلله  ییللونی  هللد  

سللو رایگ جللالبی       سللامان_   کللردم صللداش نابللاور گرهللت ب و*سلله اش یللرار

نبود اینبه هوه میدونستن سلامان  داره میلاد  و ونملا  کسلی  کله  بلی  خبلر  بلود ملن بلودم    

یلک  و نلی   شل   بلود  کلله بلاالخره  هوله  راضلی  شلدن  بلرن   مسللوا  زدم و از   سلامت 

 میللدونینق جللون خللانوم_ سللرویس بیللرون اومللدم کلله صللدای سللامان رو شللنیدم  

خلانوم  جلون  در حلالی  کله  ن لس  ن لس  میلگد  از  لله    سرا وسای  منلو  ک لا  گذاشلتن  

 بلله ایللن ازببللرن وللوی اوللا  کللارش    گ للت آیللاجونق بگللردم دورم_ هللا بللاال اومللد  

   رهللت اش نللوه اولللین بللاالی و یللد صللدیه یربللون هلل  بللاز و   وللهخود اوللا  اون للا ب للد

 ولللا بخلللوابی ویلللک روی بایلللد رو شللل  دو یبلللیق ملللادر نلللداره وخلللت اولللا  اون_
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 خونله  یله _نویخلواد  خلانوم  جلون  قملن  کله  این لا  نویولون       بخلره  وخلت  یه آیاجونت

 _میخللوای خونلله بگیللری  بللا لبخنللد از ذو  حللره  بلله سوتیللون رهللت     میگیللرم  

 دیگلله_ قاومللد حللر  بلله جللون خللانوم بللده جللوابی اینبلله یبلل  و برگیللت سللوت  بلله

 جللون از دور_ بگیللری  خونله  بللری کله  مللرده جونللت خلانوم  یللا کلردن  بیرونللت چلی  

خللانوم جللون چیلل   للره ایللی رهللت و    بوللون  بخللوام کللی وللا نللیس م لللوم آخللهق

 این اسللت خللالی وللا ا یلله_ هوون للور کلله بلله سللوت اوللای  مللی رهللت جللواب داد      

 بیللا هلل  االنق سللامان نللده اداملله_ قجللون خللانوم_ بگیللری  خونلله بللری وللو اونویللت

 . ندارن جون دیگه دستام بب  بیرون کود از رو ویک این کوب 

من و سامان ناچلار بله هولراه  وارد اولای  شلدی   نگلاه سلامان ولوی اولای  چرخیلد           

 و به طر  های چسبیده به

 از_ میلگم بلا کن بلاوی نگلاه کلرد کله خلانوم جلون بله حلر  اوملد             دیوار رو به روی 

 !اونه اوا  دیگه این ا ما  ی  اومده نبام ویتی

سللامان دسللتاش رو وللوی جیلل  گللرمبن خاکسللتری رنگلل  هللرو کللرد و هوون للور    

 که به طر  های روی میگم

_از ویتلی  یادمله  یبلی  یله  دونله  ی آیلاجون   نگلاه میبلرد جلواب خلانوم جلون رو داد       

 ماش  این اوا  بود  

و بللا لبخنللد بلله سللوت خللانوم جللون رهللت وللا کوبلل  کنلله ویللک رو از بللین کللوهی از 

  تو ها بیرون ببیه و بدون

حر  دیگله ایلی از خسلتگی کله چیلواش میلخص بلود از اولا  رهلت و چنلد دییقله            

 ب د ک  خونه  ر  سبووی
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صللب  خسللته وللر از هوییلله بللا صللدای آالرم از  بللود کلله نیللون میللداد هولله خوابیللدن  

رهلت     یلام  هلر  روز  خواب بیلدار  شلدم  و ب لد  از خلوردن  صلبحونه  بله  سلوت  کارگلاه 

صب  ولا  خونله  ی امیرصلدرا  میرهلت  بلا  کولک  هل   امیرکسلری  رو ولا  کارگلاه  میبلردن  

 رو بلله خونلله برمیگردونللد     اونللا  یللام سللوله شللدن و  یلل  از ب للد شلل  دوبللاره و

امیرصللدرا وللوی ایللن مللدم حسللابی درگیللر بللود  دکترهللای مختللل  و جلسللام 

کارهللای سللوله و کارگللاه و سلل ارش هللایی کلله هللر روز  هیگیللوورا ی و آب درمللانی و

بییتر میید و یرار داد هلای   یلت  هل   اونقلدر  خسلته  اش کلرده  بلود  کله  بلی  خلوابی  

هیللار روحللی کلله بللا کارهللا و بللدیلقی  و خسللتگی از چمللره اش هلل  میللخص بللود  

هللای امیرکسللری بملل  وارد مییللد رو بللا صللبوری وحولل  میبللرد و سلل ی میبللرد بللا 

شللرای  امیرکسللری مللدارا کنلله   یللام برادرانلله دوشللادوش امیرصللدرا وللوی هولله ی 

کارهللا کوللک میبللرد   مللن هلل  روزهللا بللا  للذاهای مختل للی کلله از امیرصللدرا یللاد 

 گرهته بودم براشون ناهار و شام میخخت  وا حدای 

اون بتونلله طللی ایللن زمللان کوللی اسللتراحت کنلله  گللاهی اونقللدر خسللته بللود کلله بللدون 

 خوردن  ذا خواب  میبرد  

مثلل  ووللوم روزهللا واسلله اینبلله بگلله منتظرملله درکارگللاه رو کوللی بللاز گذاشللته بللود    

 ب رمللا     _   رسللید گوشلل  بلله صللداش کلله زدم در بلله وقلله چنللد و شللدم وارد آروم 

در رو هیللار دادم و وارد شللدم  امیرکسللری روی ویلمللرش نیسللته بللود و بللا حوللله 

 کوللی کلله کللردم سللمم آروم و ورسللیده  بللود خیسلل  صللورم میللوول خیللک کللردن

 جللل  رو وللوجم  آشللخگخونه از امیرصللدرا سللرحال وللر از یبلل  جللواب  رو داد  صللدای

بللا و  لل  بلله سللامت کارگللاه  _بلله مویللع اومللدی قمیخللوای  صللبحونه بخللوری      کللرد

 وللوی سللحرخیگ امیرصللدرای خللوردن صللبحونه و بللود ربللع و ده سللامتنگللاه کللردم  
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 جنللاب  اسللوز امللروز امللا کللردی و  لل  میللدون _   بللود م ایلل  جللگو سللامت ایللن

 ذو  بللرام امیرکسللری محللو لبخنللد   شللده بیللدار خللواب از االن هوللین  شللدم خوابللالو

_ه لت  هیلت  ملاه  از دسلتت  راحلت  بلودم   ریلگ بخنلدم     شلد  بامل   جواب  و داشت

_اینللا باشلله طللل  اون صللب  هللایی کلله هللر روز بللا یلله روش از خللواب بیللدارم  آق

میبللردی  هنللوزم ب ضللی ویتللا بللا شللو  اون سللیگاروی کلله الی انگیللت  للام روشللن 

 ویلمللرش کللرد سلل ی و شللد کورنلل  امیرکسللری لبخنللد کللردی از خللواب میخللرم  

 نذاشللت کللارم ایللن بخللاطر ه تلله یلله مامللان_ ببللره و جللواب داد   وخللت سللوت بلله رو

چنلد  بلار  ولمش  کلرد  املا  انگلار  دسلتاش  بلی  جلون  ولر  از اونلی  بلود  کله   قنت گی  برم

 . بده حرکت بتونه وزن بدن  رو با چر  ویلمر

آروم به سوت  رهلت  و بلا ولرس کوبل  کلردم کله اینبلار بلدون اینبله چیلگی بگله            

 کوب  رو یبول کرد  وسایلوو

روی وخللت گذاشللت  و سللوت امیرصللدرا رهللت   سلل ومین هن للون رو هلل  بللا آب للوش  

نویللدون  مگیگمللی کلله گ للت  مگیللگم  مینللدازی رو سلل ره_  للر کللرد و آروم گ للت  

 موللدی بللود یللا بللی اراده امللا دللل  لرزیللد و در حللالی کلله سلل ی کللردم مللین ندیللده هللا

رهتار نبلن   سل ره  ی کوچیلک  آبلی  رنل   رو برداشلت  و بله سلوت امیرکسلری رهلت       

آروم سللر       دختللره بیللا_   رسللید گوشلل  بلله صللداش کلله و روی وخللت  مللن کللردم

بللاال آوردم و بلله یمللوه ایللی روشللن چیللواش نگللاه کللردم  نگللاه  بللین چیللواش و 

 شللد بامل   مت  لب   نگلاه   بلود  گللردش در دسلتاش  ولوی  مارشلوالوی  بسلته   اسلتی   و

 ور اینللا  داری دوسللت اینللا از وللوام گ للت امیرصللدرا_   بگنلله لبخنللد کوللی هقلل   کوللی

   انللداخت  للایین سللر آروم و کللرد نگللاه چیللوام وللوی   کنللار گذاشللت  وللو واسلله

 یلله     هقلل   نداشللت  بللدی منظللور  کللردم رهتللار بللد باهللام مللدم ایللنق ببخیللید_
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زیللر للل  ویللبر کللردم و بلله سللختی دسللت دراز کللردم و بسللته    بللودم مصللبی خللرده

نگللاه  کللردم کلله لبخنللدش مویلل   هللا رو گللرهت  امللا هرچللی کیللیدم ول نویبللرد  

 اسلوو  ایلن  کله  کلردن  هبلری  چله  بابلام  ننله _ قاوهلوم _ _وای ا اسلوت  نباوله   ور شد  

   شللد بلنللد امیرصللدرا ویللر صللدای بللگن  حرهللی اینبلله یبلل  قبللرام  گذاشللتن

 !امیرکسری_

سل  بمولو بلذارم  لولبی قیلا گلگ قیلا        ا ملن  کلن  حسلاب  ملثم ق ملیگ   جدی داداش_مه  

 و بذاریمثم وو اس  بمه او

 بلللذار میخلللوای نلللداری  دوسلللت دانولللارکی_ قامیرکسلللری_ شلللیرینی دانولللارکیق

 آروم خندیلللدم و امیرصلللدرا بلللا ظلللر  هللللی  بللله سلللوت وخلللت اوملللد   قنلللا لئونی

 ب للد و برگیللت مللن سللوت بلله دیللت بللا امیرکسللری نگللاه _خ الللت ببلل  قزشللته     

و یبلل  اینبلله  _نلله خللدایی زشللت نیسللت قخیلللی خوشللگله      چنللد رانیلله جللواب داد  

 بللرد رو دلللت چیللاش هوللین_ امیرصللدرا حرهللی بگنلله هللر دومللون رو آچوللگ کللرد  

 آره  

هر دو اونقلدر ملام مونلدی  کله بلا لبخنلد ظلر  هللی  رو از دسلتای خیلک شلده ی            

 امیرصدرا گرهت و با لحن

_وللوی چنللد مللاهی کلله مللن ایللن دنیللا نبللودم چلله  و لبخنللد بللامگه ایللی اداملله داد    

ملن  خلورد  وللی  مولگ   او ایایی که نیوهتاده قولی باحال ولرین  اینله کله ضلربه بله سلر      

 خللان نیللا هللیل  مللن واسللهق بابللا بللرو_ _چللی داری میگللی  امیرصللدرا بلله کللار اهتللادق

و دوبلاره  نگلاه   بله  سلوت  ملن  برگیلت   کنلی   یلای   ازم میخواسلتی  کلی  وا  داداش

دوسلت داشلت  املا سلم  ایلن شلد           رنگلی  چیل   ملن ق نامردیله  وله  این خدایی ولی_  
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 میللری  کللی حللاال_   داد اداملله خنللده بللا و کللرد نگللاه مللا دوی هللر سللبوم بلله  

 خواستگاری 

امیرصللدرا زودوللر از مللن بلله خللودش اومللد و بللا لبخنللدی کلله سلل ی داشللت کنتللرل   

 کنه به امیرصدرا کوک کرد

تلله زودولر خلوب بیللی   ن   بله _ ولا از روی ویلملر بله روی وخللت بیلینه و جلواب داد       

رو  قباشلله  نویبللری  منللوق ملله _   نویبرمللت خواسللتگاری  واسلله وضللع ایللن بللا چللون 

شللوکه از ایللن خبللر سللر بللاال  داره  امتیللاد امیرصللدرا میدونسللتی_ بلله مللن اداملله داد  

 آرومللی ی ضللربه لبخنللد بللا امیرصللدرا قامتیللاد _ آوردم و بلله امیرصللدرا نگللاه کللردمق

 کلله ایللی گنللده مللرد ایللنق مللیگ  راسللت دارم_ _لللوس نبللن خودوللوق   زد ازوشبلل بلله

 خللیس چللوب بللوی  نللدارم امتیللاد_   داره امتیللاد خللیس چللوب بللوی بلله نیسللته این للا

با لبخنلد  بله  امیرصلدرا  نگلاه  کلردم   ولازه  همویلده  بلودم  دلیل   اینبله     دارم دوست رو

 از ه تله  یلک  نگدیلک  میبلرد  چلی  بل ود   هوییه چلوب  هلا  رو مویلع  بلرش  بله  بینلی  

 اومدن سامان میگذشت قهوه چیگ مادی و مث  یب  بود .

رهتللار و اخللم  امیرکسللری هللر روز بمتللر مییللد و کلل  کلل  وبللدی  شللد بلله کسللی کلله 

 امیرصدرا در موردش برام

 !صحبت میبرد و احساس میبردم که مییناسو 

کارا و حرهاش بامل  شلده بلود هلر روز بییلتر از یبل  بل       ا هل  صلویوی بیلی   گلاهی     

 باز ه  بخاطر وض یت 

مصللبی مییللد و دمللوا راه مینللداخت  امیرصللدرا خسللته بللود امللا صللبوری میبللرد        

کللوچیب  باملل  شللده بللود در مقللابل  کووللاه بیللاد و  قممیلله ی شللدید بلله بللرادر 
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 جلللواب امیرصلللدرا اس ام اس بللله و بلللودم کیلللیده دراز وخلللت روی درکللل  کنللله  

_م وئنللی  قخسللت  ذره یلله  نللیس چیللگی_   نللاراحتی میبللن حسللاسا چللرا_   میللدادم

 باهللاش بللازمق نلله_ کوللی بییللتر از یبلل  طللول کیللید وللا جللواب بللده   هقلل  هوینلله 

_بللردم  حوللوم قهنللوز مللادم نبللرده و دوسللت  _ای بابللا قچللرا آخلله ق   شللد دمللوام

 قشللد موامللوندکللرد   نللداره لخللت ببیللنو  قویتللی داشللت  مییسللتو  بللاز هلل  یللاطی

_نلله قبلله روی خلودم  نیللاوردم و هقلل  یله  خللرده از خللاطرام  _ولو  کلله چیللگی نگ تلی ق 

بمگیللاش گ للت  و یلله جللورایی حواسلل  رو  للرم کللردم امللا خلل   زرنلل  وللر از ایللن 

 م وللئنحرهاسللت   _خوبلله قیلله روزی جللواب ایللن صللبر و خسللتگیت رو میگیللری  

_ووللوم ایللن هللا و حتللی صللد برابللر بللدورش رو وحولل  میبللن  بلله شللرطی کلله    بللاش

 صلللحبت دکتلللرش بلللا_   میلللره راه خلللودش بلللازم ببیلللن  امیرکسلللری روی  اهلللای

 جلسللام ایللن ی نتی لله وللا کنللی  صللبر بایللد گ للت_ گ للت  چللی_ قآره_ کللردی 

 خللدا امیللد بلله  باشلله_   گرهللت وصللوی  بیلله کلله ببینلله رو میللره کلله هیگیللوورا ی

 هللیچ ویتللی ی  شللبت بخیللر     بللود خسللته خیلللی امللروز بخللواب بللرو  مییلله درسللت

صللب  بللا خللانوم    بللرده خللواب  خسللتگی از دادن  یللام حللین همویللدم نیومللد جللوابی

 جون و سامان صبحونه خوردی   سامان این مدم مث  هوییه بود  

 و بیللاد وللا خواسللته ازش آیللاجون بللودم همویللدهق میللوول و ممربللون  آرومجللدی  

 دست ووی رو شرکت کارهای

 . بگیره

بللودن  کللاری بلله کللار مللن نداشللت و از ایللن موضللوع حسللابی راضللی بللودم  ب ضللی   

 ویتا به ک  یادم میرهت که
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چلله نسللبتی رو برامللون و یللین کللردن و وللوی اون مللدم در مللورد هولله چیللگ حسللابی  

 . میدیدی  هیل   میبردی  آشخگی با ه  صحبت میبردی   

لقوه ی آخر ولوی دهلن  بلود از سلر م    یلگ  اشلدم  خلانوم جلون واسله اینبله صلبحونه        

 امو کام  نخوردم چ  چ 

 دارم طللر  کلللی امللروز  بللرم بایللدق جللون خللانوم شللده دیللرم_ قک للا _ نگللاه  کللرد  

 ی گونلله  للالتوش و کیلل  برداشللتن بللا و  اشللد هلل  سللامان   کللن  اصللم  بایللد کلله

یللاجون آ_ _وا قوللو ک للا میللری  _مونللون خللانوم جللونق   یدب و*سلل رو جللون خللانوم

سلریع   لی      برسلون   هل   رو نبلام  راه سلر  گ لت   شلرکت  بلرم  گ لت کارم داشت  

 بللدون   بللرس کللارام بلله بللرو وللو  میللرم خللودم مللن  نللیس الزم نلله_ دسللتی کللردم  

 بیللا زود_   گ للت و برداشللت رو ام کوللله و شللد خلل  بللده اهویتللی حللره  بلله اینبلله

 . منتظرم ماشین ووی 

با حر   لا زملین کوبیلدم و ب لد از  وشلیدن  لالتو و ک یلام بله سلوت ماشلین رهلت             

 و با ه  به سوت کارگاه راه

_خوبهقسللوله رو هنللوز چنللد مللاهی نیسللت کلله  چ للوره  کللاروون اوضللاع_ اهتللادی   

 کلل  داره اسللووون راه انللداختی  امللا هللر روز داریلل  یللرارداد هللای جدیللد میبنللدی  ق

 کللاروون هنللوز نبللن  هبللر ولللیخیلللی خوبلله  _   کللاری  وللازه اینبلله بللا میخیملله کلل 

 جللا کلل  کلل  امللاقآره_ قشللولتون نلله_ _چللی  کللار سللوله  نلله   باشلله شللده م رهللی

 . در جلوی میبرمت کن صبر_   دار نگه ست کوچه هوین  میوهته

 هوللراه  و داشللت نگلله در جلللوی رو ماشللینمیدونسللت  اینللا دسللتورام آیاجونلله    

 یکو در هوییه ث م  شد  یاده
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بللاز بللود امللا وللرجی  دادم زنلل  بللگن   آروم و نگللران زنلل  کارگللاه رو هیللردم  چنللد 

 سللامان حضلور  بخلاطر  یللب   ضلربان  و رسلید  گوشلل  بله  صلداش  رانیله طلول کیلید ولا    

از زیللر چیلل  بلله سللامان نگللاه کللردم کلله بللا خونسللردی ذاوللی   بللله _   رهللت بللاال

 !من _ منتظر باز شدن در بود  

چند رانیه طول کیید ولا در رو کلامم بلاز کلرد و یبل  اینبله حرهلی بلگن  نگلاه  بله           

 سامان اهتاد و ب د به من

 شلد  بامل   سلامان  بله  نگلاه   قسلمم  ملیلک _   سلمم _ برگیت و شوکه سلمم کلرد    

سلامان  هرصلت  نلداد  و دسلت   رو        سلر  اییلون _   بیل   یلدم   لی   م رهلی  برای

بلا  نگلاه  مبملوم        نبلام  نلامگد قسلامان هسلت      سلمم _ برای دست دادن جلل و بلرد   

امیرصللدرا یلللب  هیللرده شللد و سللامان نگللاه مبمللوم رو جللور دیگلله ایللی برداشللت 

 نگللاه   بللود مللددیان خللانوم منظللور_مللذر میخللوام   اش رو اصللم  کللرد   کللرد و جوللله

   هسللت  زنللد_   داد دسللت سللامان بللا نگللاه  از وللر سللرد و شللد سللرد امیرصللدرا

 شللد ووللوم کللارم_خلل  مگیللگم مللن میللرم   و رو بلله مللن اداملله داد     خوشللبخت _

 . دنبالت میام بگن زن 

و بللی ووجلله بلله حللال مللن خلل  شللد و گونلله ام رو   ب و*سللید و سللوار ماشللین شللد و 

 رهت  جای ب و*سه اش روی گونه

ام بلله گللگ گللگ اهتللاده بللود  ویتللی ماشللین از دیللدم خللارر شللد بلله    سللوت امیرصللدرا 

 برگیت  که نگاه  خیره به من

چنلد  یلدم  جللو  رهلت      بیل   وارد ولا  کلرد  ولر  بلاز  رو در بگله  چیلگی  اینبه بدونبود  

و به سلوت   برگیلت   کله  هنلوز  جللوی  در ایسلتاده  بلود  قمیخواسلت   چیلگی  بگل   املا  
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یللاری نویبللرد  دنبللال کلوللام میگیللت  کلله بلله سللوت مووللور رهللت و از روی  موللگم

 ِن م و بللره میخواسللت کلله بللود م لللومحیللاط بللرد   جللک بللرش داشللت و بلله سللوت در

 قامیرصللدرا_   کللردم صللداش سللختی بلله هقلل  و نویللداد هرمللانی هللیچ موللگم دسللتخاچه

 میلرم _   کلرد  بلدور  رو حلال   بلودم  ندیلده  ازش بحلال  ولا  کله  سلردی  لحلن  بلا  جواب 

 !سوله

صدای بسته شدن در حیلاط بامل  شلد بله خلودم      بیلام قوسل  حیلاط کوچیلک و سلرد      

 کارگاه با یلبی که واب این

 میللدادم  حلل  بملل  بایللد بللود  مللن وقصللیر رهتللار سللرد رو نداشللت ایسللتاده بللودم   

 میبردم  چیبار

کوللله ام از روی شللونه ام لیللگ خللورد و روی زمللین اهتللاد امللا بنللدش هومنللان وللوی     

 زمین رویدست  مونده بود  

 امیلللر بللله اوملللدی ق دختلللره سلللممه  مللل_ رگلللاه شلللدم  کیلللیدم  و آروم وارد کا

 حللال  بللدم جللوابی اینبلله یبلل  و بللود کیللیده دراز وخللت روی کلله کللردم نگللاه کسللری

سللرم رو بلله نیللونه ی نلله وبللون دادم و بللا  _نبللام  چیللگی شللده    همویللد رو

میبلردم  بلا   لرم   گذاشتن کولله  روی میلگ  بله  آشلخگخونه  رهلت   و در حلالی  کله  سل ی 

کللردن حواسلل  بوضلل  رو  نمللون کللن  در یابلولله رو برداشللت   مثلل  هوییلله  للذا رو  

 یرصللامو اومللدنت یبلل ق نلله_ میخللوری  چللای امیرکسللری _   بللود گذاشللته از صللب 

بلا  یاشل   چلوبی  کله  کنلار  یابلوله   مونلد   ک لا  امیرصلدرا   بمتلره  نخلورم  چلای   خوردم

صلد ام از  گذاشته بلود  کولی  خورشلت  رو هل   زدم و بلا  سلرهه  ی آروملی  سل ی  کلردم 

 یابلولله در م وئنللی _ قآره_ سللوله _ قسللوله میللرم گ للت  نویللدون _ بولل  نلللرزه  
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_بلله مللن  چ للور _   میبللرد نگللاه  مت  لل  کلله برگیللت  سللوت  بلله و گذاشللت  رو

 کللار کللن  هبللر_میللدون    گ تلله بللود یللراره بللا هلل  روی چنللدوا طللر  کللار کنللین  

بحلل  رو اداملله نللداد و چقللدر ازش بابللت ایللن موضللوع مونللون     اومللد  للی  یمللویی

 طللر  و برگیللت  میللگ  یللت بللاالخره بللودم  بللی هللد  وللوی آشللخگخونه چرخیللدم و 

امیرکسللری هلل     شللدم هللا طللر  اصللم  میللوول و کیللیدم بیللرون کیللو از رو هللا

دو سللامت گذشللت و وقریبللا  مثلل  چنللد ویللت گذشللته میللوول خونللدن کتللاب  بللود  

 کللار اصللم  طللر  اول در حللال ووللوم شللدن بللود کلله بللا صللدای در کارگللاه سللر بللاال  

آوردم  شللنیدن صللدای مووللورش واسلله بللاال رهللتن ضللربان یلللب  کللاهی بللود  اسللترس 

بللود و بللا وقلله ایللی کلله بلله در کارگللاه خللورد از روی  گرهتلله بللودم دسللتام یلل  کللرده

 . بود ایستاده حرکت از انگار یلب صندلی  ا شدم  

صدای امیرکسلر ی بلا اینبله ولوی هاصلله ی کولی روی وخلت دراز کیلیده بلود انگلار          

 از اون سر دنیا به گوش 

 در هلللگی ی دسللتگیره بلله چیللوام شللد باملل  دوبللاره ی وقلله      وللو بیللا_ رسللید  

صللداش باملل  شللد یللل  از کللار اهتللاده ام بللا ووللوم یللدرم       وللو بیللا_   بیلله خیللک

 وللو بیللا_اه   میرکسللری جللواب داد  ا بللازه       اهلل یللا_ شللروع یلله  وخللاژ خللون کنلله  

در کارگللاه بللاز شللد و دیللدم     کللردم سللر چللادر مللن   آوردی در رو  للدرمون دیگلله

اونل      سلرد  هلوای  ایلن  ولوی  بللوز  یله  بلا  هقل   همویدم وازه صورو  سرخی دیدن با 

با مووور بیلرون  بلوده  قلبلای  کبلود  و ولر   شلده  اش حلال   رو بلدور  کلرد   بله  سلوت   

 !هیمی_ _امیرصدرا قچی شدی  وض یت  مماله شد   رهت  و یلب  با دیدن

بلله سللوت بخللاری رهللت مللن یلل  زدم از لحللن سللردش قدسللتاش رو بللا هاصللله از        

 بخاری نگه داشت وا گرم بیه  
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 وسللت دسللتاش از سللوز و سللرمای زمسللتون چللرو  شللده بللود  حتللی  وسللت گللوش 

بلله آشللخگخونه رهللت  و بللا کوللی ایللن  للا و اون  للا   قمیللگد و گللردن  هلل  بلله سللرخی 

بللردم  بللرمبس  بللراش چللای ریخللت  و بلله سللوت وخللت کلله وللازه روش نیسللته بللود 

 چللای کلله شللد خیللره بملل  اونقللدرق نخللورد رو چللایهوییلله بللا لبخنللد نگللاه  نبللرد  

کوللی کلله رنلل   وسللت  بلله حالللت مللادی برگیللت بللدون  قشللد سللرد نگللاه  هلل 

کلارم  رو وولوم  کلن   املا  دلل    میلگ رهلت  ولا     یلت حرهی بله  سلوت  اولا   رنل   رهلت   

طایللت نیللاورد  مگلله میتونسللت  بللی محلللی هللاش رو طایللت بیللارم  چنللد دییقلله 

 نبللرده کلله اشللتباهی بخللاطر منللو نویتونسللت اون  گللرهت  رو وصللویو  امللا ایسللتادم

حللین درگیللری بللا خللودم بللودم کلله صللدای بلله هلل  ریخللتن    کنلله ونبیلله این للور بللودم

ملادم  هوییله  اش بلا  هلدهون   چیگی بام  شد سل رم رو بلاال بیلارم  امیرکسلری مثل     

 و آهنلل  میللوول کتللاب خونللدن بللود  نگللاه  کللردم امللا ویتللی در مقابلل  صللدا

از  یللت    بللرده بللاال رو هللدهون صللدای هلل  بللاز همویللدم نللداد نیللون ال ولل  مبللس

ردم و کل  بلاز  رو درمیگ  ا شلدم  و بله  سلوت  اولا   رنل   رهلت   و بلدون  اینبله  در بلگن    

 وارد اوا  شدم

و در رو  یلت سللرم بسللت   ی سله ی آلومینیللومی رنلل  هلا روی زمللین اهتللادی بللود و    

 س   های کوچیک روی

 چیبلار _ زمین  خ  شلده بلودن و خلودش وسل  اولا  بلدون حرکتلی ایسلتاده بلود           

_چیبللار    ورسللیدم مصللبی  چیللوای از برگیللت کلله سللوت  بلله امیرصللدرا  میبنللی

 میبللن   بمیللی کلله بایللد سللر اون مردیبلله میللاوردم و نیللاوردم رو ومهللی میبللن        

 از بللودم شللوکه هقلل  اینبللاردادش باملل  شللد سللرجام خیللک بیلل         امیرصللدرا_

لگللدی بلله ظللر  خللالی رنلل  زیللر  للاش  _حللر  نللگن نبللامق   مصللبانی  داد صللدای
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رچللی بگللی ه_ زد و بللا چنلل  الی موهللاش چیللواش رو بسللت و آرومتللر اداملله داد  

 بله  بلنلد  یلدم  چنلد  بلا  و رهلت  راه رو اولا   طلول  بلار  بلار  چنلدین  هق  بدورش میبنلی   

 هیمللی رییللب  مقابلل  در بگللی کلله بیلله  چللی کلله این للا آوردیلل _   اومللد سللوت 

 !ووسخر از نه بود درد از داد وحویل  که  وزخندی نیست  

_میگه نامگدوله قجللوی چیلوای منله احول       ب و*سل یدم اونویلت ملن بایلد ملین یله      

 بی زمینی سی  مینآدم  خوه  

سلرش  رو انلداخت   لایین  و دوبلاره  بلا  حلر   لگلد  محبولی   ر  نگاه  کلن   چلرا   

 خللانوادم بلله کلله_چللون هیمللی نللدارم کلله بیللام جلللو   بلله سلل   رنلل  دیگلله ایللی زد  

 وللا رمبگیلل رو میخللوام  بگلل  میخوامللت  اونقللدر مللرد نیسللت  بتللون  دسللت کسللی کلله

 . وری به خودش اجازه نده به حری  من دست درازی کنهی ننه هر

نگاه کلردم بله ملردی کله حرکلام و رهتلار سلامان ولا ایلن حلد مصلبانی و حساسل              

 کرده بود  با نگاه مصبانی

و اخوللای وللوی هلل  بلله سللوت مللن برگیللت و در حللالی گلله بلله سللختی سلل ی میبللرد  

 صدای خیوگین  رو کنترل

   نبللود مموللی چیللگ     آخلله_ گ تللی سللامان برگیللته ن بملل  چللرا_   کنلله نگللاه  کللرد

_نبللام یلله ه تلله سللت ایللن یللارو بللا       برگیللته کلله مییلله ه تلله یلله_ اومللده  کللی_

نبلود  کله   ممل   اونویلت وجود اون نسبت مسلخره  ایلی  کله  براولون  گذاشلتن  برگیلته   

 بم  بگی 

دونسللت  میخللواد می اول از اگللر_آخلله یللرار بللود خونلله بگیللره و جللدا زنللدگی کنلله     

  ی  ما ووی خونه ی آیاجون
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 نگللاه  چللی _    رسللید طایللت بللی و ونللد و کللرد ی للع رو حللره  زنللدگی کنلله     

      آره_ _چللی گ تللی نبللام  سللامان اون للا وللوی اون خونلله زنللدگی میبنلله  قکللردم

 نگللاه مبمللوو  وللوی چیللوام دو دو میللگد وللا اینبلله آروم و بللی رو  بلله حللر  اومللد  

_چیللو گللوش کللن   مگلله بللازم  _نلله قگللوش کللن      نبللام  قداری شللوخی میبنللی _

هقلل  نگللاه  کللرد کلله یلله یللدم بملل  نگدیللک شللدم  امیرصللدرا_ چیللگی مونللده 

 چیللواش نگللاه کللردم   وللوی و انللداخت  بیللرون سللر از رو آ وشلل  ی وسوسلله 

 . .. ه وو هب اون نگاه نبهای نگران_ _من دل   ی  وو ه قنگران چی هستی 

دللل  طایللت بییللتر از ایللن نگللاه کللردن وللوی چیللواش رو نداشللت  سللر  للایین         

 انداخت  و میوول جوع کردن س  

 نله _ سلوله   بلودی  نرهتله  مگله _ های رن  شدم ولا راحلت ولر بحل  رو ملو  کلن         

_هقلل  میخواسللت  بللرم وللا یلله ذره آروم بیلل     سللوله میللری کلله گ تللی خللودم_     

 چلله مگلله خلل  _   ونمللایی امیرکسللری بللا اهتللاد یللادم رسللیدم کلله سللوله نگدیبللای 

 داره  اشبالی

قللدر یللوی شللدی کلله میتللونی بللا ایللن جثلله ی  اون نویدونسللت  هقلل _اشللبالی نداشللت  

 ریگه میگه امیرکسری رو جا

نگاه  کلردم  کله  اون هل   میلوول  صلا   کلردن  ی سله  ی رنل   هلا  بلود   به جا کنی  

روحل   قاز خلودش  میگذشلت  ولا  کسلایی  کله     هبلرش   ذهلن   هوییه بل گر  بلود   

شللت  دا رو کللودکی بللراش مگیللگن وللوی آراملل  باشللن  کنللارش حللس یلله بملله ممللد

 بلا اولا   رو بلا  هل   جولع  کلردی     که احسلاس میبلرد در برابلر اون هیملی بللد نلیس        

 اذیلت   چیلگی  کلرد  حلس  مییلد  هل   هنلوز  املا  باشله  آروم میبلرد  سل ی  اینبه وجود
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 کنلله مللو  رو حللال  نویتونسللت هلل  امیرکسللری حرکللام و هللا حللر  حتللی  میبنلله

روزهللا بلله سللرمت میگیللت امللا هوللون یلله او للا  بللرای حسللاس شللدن امیرصللدرا   

 میتونسللت  حساسللیت  بلله سللامان رو حللس کللن    کللاهی بللود  چیللگی نویگ للت امللا  

شاید اگر  لای  امیرصلدرا  وسل   نبلود  صلویویت  سلامان  بله  نظلرم  ملادی  جللوه  میبلرد  

 مللی  بلله و هللا صلل ت بلله  حرهللاش بلله  رهتللارش بلله  بللودم امللا مللن هلل  حسللاس شللده

بلله” مگیللگم “و” شللیرین  “هللایی کلله    مییللد داده نسللبت مللن بلله کلله مللالبیتی هللای

 قمیترسللیدم بللر  رضللایت و شللادی بلله چیللوای آیللاجون مینللداخت و مللن از ایللن هللا

لحللا  رو کنللار دادم و از وخللت  للایین اومللدم  موهللای بللازم دورم  خلل  شللده بللود 

 رنگ  شیری ش  باهت 

اونقدر ووی خواب کل  اوملده بلود کله یبلی از شلونه هلام ازش بیلرون اهتلاده و بنلد           

 ناز  وا  میبی زیرش

از اوللا  بیللرون رهللت  و در حللالی کلله سللبوم خونلله بلله نظللرم  میللخص شللده بللود  

سللوت راه  للله رهللت  و خلل  شللدم و  م یلل  بللود بللا خویللازه چیللوام رو میوالیللدم بلله

 چند بار خانوم جون و آیاجون و سامان رو صدا کردم اما جوابی نیومد  

بللی حللال بلله سللوت دستیللویی رهللت  و ب للد از شسللتن دسللت و صللورو  و مسللوا      

 بیرون اومدم و با چیوایی که

هنوز بسته بلود بله سلوت اولا  رهلت  کله یبل  رسلیدن بله مقصلد بله چیلگی برخلورد              

 دیلدم  چیلوام  جللوی  رو سلامان  خنلدون  صلورم  و کلردم  کردم و با ولرس چیل  بلاز   

 کللردم هبللر_ک للا بللودی  صللدام کللردم جللواب نللدادی   میللری  راه خللواب وللوی_  

 بللودم  ک للا نللیس میللخص_ بلله حوللله ی روی سللرش اشللاره کللرد و گ للت   قنیسللتی
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سلل ی کللردم اصللم بلله بللاال ونلله ی برهنلله اش نگللاه نبللن   نیللنیدی  رو آب صللدای

   داد وبللون موهللاش کللردن  حوللله ی سلل ید روی سللرش رو کوللی بلله یصللد خیللک

بلا  لبخنلد  نگلاه   کلرد  و  _مگه وو صدای منلو  شلنیدی  کله  ملن  صلدای  آب رو بیلنو م 

آروم بلله سللوت  یللدم برداشللت  نگللاه  از چیللوام بلله سرشللونه ی برهنلله ام در 

یقله  ی لبلاس  رو بلاال  کیلیدم  املا  کلار   دردونله    اشلدی  چل   دنلده  از_ بلود    گردش

دسللت دراز کللرد و در  قنخیللرم_ قاهتللاد و خللورد سللر دوبللاره چللونبللی روللری بللود  

 موهللام از ایللی دسللتهحللالی کلله بللا چیلل  مسللیر حرکللت دسللت  رو و قیلل  میبللردم  

   گ للت نوازشللگونه لحللن بللا و آروم دسللته اون وللاب و  للیچ بللا بللازی حللین و گرهللت رو

 روی وورکللگم و سلل ی ووللوم کلله حللالی در میبنللی  یلقیبللد صللب  سللر چللرا  للس_

در ازای یللک یللدمی  قخسللت _   دادم جللواب اراده بللی بللود مللون هاصللله کللردن بییللتر

که مق  رهلت  دو سله یلدم جللو اوملد و وقریبلا بلین بلدن  و دیلوار  یلت  محاصلره            

 شدم  

کللامم میتونسللت  گرمللای بللدن  رو حللس کللن   بللوی اهتللر شللیوش کلله وللوی بی   نللی  

  یمید بام  به ه  ریختگی م ده

در حللالی کلله ضللربان یلللب  از حللس گیللر اهتللادن بللاال رهتلله بللود مللین  ی خللالی  شللد  

میگیلت   کله  خل   شلد  ولوی  چیلوام  نگلاه   بمه گن یلک  گیلر  اهتلاده  دنبلال  راه هلرار 

آب دهللن  رو بخللاطر نگدیبللی بللی  از  کللرد   _خلل  اینبلله بللد اخمیللی نللداره     

 کوللی شللاید حللدش بلله سللختی یللورم دادم و بییللتر خللودم رو بلله دیللوار هیللردم وللا

 . بگیرم هاصله ازش

  زیر گوش  آروم زمگمه کرد  
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 ارو للاع یلله از  میبللردم سللقوط داشللت  نداشللت رو وزنلل  وحولل  ایللن از بییللتر  اهللام

 بلله وش بللری  بیللرون وللا خسللتگی یللادم بللرهقبخلل لبللاس بللرو_      نیللدی ووللوم و لنللدب

   کللردم هللرار اوللای  بلله جوللله یلله گ للتن بللا و نریللگم هللرو وللا زدم چنلل   یللت  دیللوار

ن مویللدم چللی  وشللیدم و چللی برداشللت  و از خونلله بیللرون  _مللن بایللد بللرم کارگللاه     

برسللونت  درو  گ للت  کلله آژانللس  زدم در جللواب سللامان کلله میخواسللت بلله کارگللاه

 هقلل  امللا مسللیری چلله از و چقللدر نویللدون گللرهت   از خونلله بیللرون زدم و دوییللدم   

بللرای واکسللی ایللی کلله رد       میبنلله دنبللال  داره چیللگی میبللردم احسللاسق دوییللدم

مییللد دسللت وبللون دادم و بللا گ للتن دربسللت سللوار شللدم و وللا خللود کارگللاه چیلل  

ماهیملله ی یدروونللد وللوی ی سلله ی سللینه ام سسللت شللده بللود و بلله جللای   بسللت   

سلر  خیلابون  کارگلاه   یلاده  شلدم  و سلوت  کارگلاهی  کله  میدونسلت    کوب  میلرزیلد   

بللرای جلسللام هیگیللوورا ی بللرده بللود  خالیلله راه اهتللادم  امیرصللدرا  امیرکسللری رو

کسللی وللوی کارگللاه نبللود   بللا کلیللدم در رو بللاز کللردم و ب للد از رد کللردن حیللاط وارد 

کارگلاه  شللدم  بللا  اهللایی کلله دیگلله هوللراهی  نویبللرد بلله سللوت وخللت رهللت  و روش 

نیسللت   سللبوم م للل  کارگللاه باملل  شللد آروم اشللبام بریللگه و یللک ده لله بللا 

 مللین  بللود اهتضللا  حللال  حللس خللوبی نداشللت       صللدای بلنللد بللگن  زیللر گریلله     

حللس میبللردم بلله امتوللاد و ممیلله ی    زدم هلل  وللر بلنللد   نللامردی مللینق مللر 

 امیرصدرا نامردی کردم  به سوت  یرهن وویگ و اوو شدش که برای

موایللع ضللروری بلله رخللت آویللگ آویللگون کللرده بللود رهللت  و برداشللت  و محبلل        

   هیردم  خودم بهبول  کردم  

بو کییدم و بلنلدور گریله کلردم  از اینبله اینقلدر ضل ی  بلودم بلدم اومل         د و هلر بلار   

 به اون لحظه هبر میبردم
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بللا صللدای در کارگللاه از جللا بلنللد شللدم  بییللتر از یبلل  ضلل   وللوی بللدن  میخیمیللد   

  اونقدر شوکه بودم که ورس وووم جون  رو گرهت   اهام به زمین

چسللبیده بللود و نگللاه  ی لل  شللده بللود بلله در کارگللاه کلله آروم بللاز شللد و بللا دیللدن   

 امیرصدرا انگار وووم  دوباره

 این للا نبللام _ نگللاه مت  للب  چنللد رانیلله خیللره نگللاه  کللرد      بللرام زنللده شللد   

   کللرد نگللاه  دیللت بللا و اومللد سللوت  بلله و بسللت رو کارگللاه در میبنللی  چیبللار

 کردی  گریه_

 ونملا  و بلودم  دا لون  ملن ق نبلود  ممل   هیملی  بلرام برام مم  نبود اون چی هبلر میبلرد    

 آروم  میتونست که کسی

بلدون  اینبله  چیلگی  بگل  دو یلدم بلنلد بله سلوت  رهلت  و خلودم         کنه خلودش بلود    

انگللار منتظللر یلله ولنگللر بللودن  رو  للرم کللردم وللوی آ وشلل  و اشللک هللایی کلله   

دوباره مثل   یله  رود جلاری  شلدن  و ولوی  بولل   هل   زدم      بلی  حلرکتی   نیلون  از 

شو  بود وا اینبله  یبده له  منلو  از خلودش  جلدا  کلرد  و بلا  نگرانلی  وولوم  صلورو   رو 

 کنباش کرد   _نبام چی شده 

 بازوهلامو  نگرانلی  بلا  بگل    بمل   میتونسلت   چ لور به چیلوای نگلران  نگلاه کلردم      

 بود گرهته دستاش ووی که

سللرمو روی سللینه اش  شللده  چللی_نبللام وللو رو خللدا حللر  بللگن   وبللون داد  

      نیللده هیمللی_ گذاشللت  قچللی مییللد اگللر واسلله ی هوییلله هوین للا میوونللدم ق

سلرم  رو بییلتر  بله  سلینه    لور گریله میبنلی  سلرم رو بیلار بلاال           این هیمی واسه_

 کلله آروملل  صللدای ب للد و کللردم حللس رو موللیق  ن للسی سللتبرش وبیلله دادم  
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 راسللت_ بگللی  رو راسللت  نویخللوای آبنبللام _   میبللرد نللوازش رو لللرزون  یللل 

_چللرا  _نبللام  ببینوللتق      نلله_ قبگلل  درو  بملل  نویخواسللت  م وئنللی _ قگ للت 

 نویخواد  دل  میبنی هبر_ بول  نویبنی  باز ه  ن س موی  کیید  

دل اون رو نویللدون  امللا دل خللودم میخواسللت اون دسللتاش کلله بللی حرکللت کنللار       

 بدن  آویگون بود باال بیاد و

 م وللئن وللا  وونللهب لباسلل  روی هوییلله وللا وللن  م للر کلله اونقللدردور وللن  بخیملله  

 ویتللی چللرا_   نوییلله نللگدیب  سللامان کلله ایسللتادم امنللی حللری  وللوی دیگلله باشلل 

_گریلله واسلله چللی  قبللود سللررهته م حوصللله_ کارگللاه  اومللدی ونمللایی میدونسللتی

 از بییللتر نویخواسللت دللل   مییلله اذیللت داره میدونسللت ق گللرهت  هاصللله ازش بللود 

و ر امیرکسلری  مگله  اوملدی   چلی  واسله  ولو ق هولین   گرهتله  دلل  _   ببیله  ملذاب  این

 بله  کله  دیلدم  چیل   زیلر بله  سلوت  وخلت  رهلت   و ازش چیل   دزدیلدم    نبردی دکتر 

 . رهت میگ سوت

_چللرا قدکتللرش گ للت یلله خللرده طللول میبیلله مللن  گ للت  بیللام حللاال کلله مسللیرم بللا  

 گالری جدیدی که باهاش یرار

 چ للوره  امیرکسللری اوضللاع_  داد بسللتی  یبیلله کاوللالو  کللارامون رو بللراش ببللرم  

 از رو بللودی  کللرده آمللاده هللا طللر  نوونلله واسلله کلله آلبللومی گ للت  چللی دکتللرش

 کانللال شللده باملل  ضللربه_دکتللرش میگلله ووییللری نداشللته     کیللید بیللرون کیللو

بیلله قونمللا راهلل  موللله وللا  هیللرده شللدم بلله هللاش ممللره دیسللک بللین نخللامی 

 کلله اینبلله واسلله_ میبللری   کلله چیلله مجلسللا ایللن  للس_ دوبللاره سللر ا بیلله     

 نا اهل   و اهیمه هلاش بخلاطر بلی وحرکلی وحلیل  نلرن قبایلد ایلن جلسلام رو بلره            م
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_سللامان     رسللید جللدی و کللرد نگللاه  و شللد خلل  هللاش زانللو روی  اهللام جلللوی

 . .. میید دیوونهق می موید اگر  آره میگ ت  اگر اذیتت کرده 

ومللدم این للا ا رهللت سللر ام حوصللله مللن _نلله قآیللاجون و خللانوم جللون خونلله نبللودن  

 قویتی دیدم کارگاه این وری

نگللاه  وللوی روم داد میللگد کلله درو گللوی خللوبی نیسللت   سللاکته گریلله ام گرهللتق

بلدون  حرهلی   اشلد  و بله  سلوت   اما لبلاش  سلبوم  کلرده  بلود   ن لس  مویقلی  کیلید  و

 منظلورم _ میلدن   للو  ور چیلگ  هوله  چیلوام  گ لت   بملت  بلار  یله  یادوله _ میگ رهلت   

_هیمللی قبیللا بللری  یلله    کللرد و  وزخنللدش یلللب  رو بلله درد آورد  نگللاه وللل  چیلله 

هوین للور کلله بلله سللوت در میرهللت اداملله  دوری بللگنی  حللال و هللوام مللو  بیلله  

 گریلله کارگللاه سللبوم بخللاطر بللس از کللرده  لل  چیللام_صللوروت  بیللور   داد  

ط نلله ی حللره  رو کاملل  متوجلله شللدم و بلله بیللرون رهتللن  نگللاه کللردم  کللردی  

 رهلللت  بیلللرون کارگلللاه از کیللل  برداشلللتن  ب لللد از شسلللتن دسلللت و صلللورو  بلللا 

_دسللت و صللوروت رو    کللرد روشللن رو مووللور و زد هنللدل  دیللدن  بللا امیرصللدرا 

 قکللردم خیللک_ قمییللی مللری  صللوروت بلله میخللوره بللادکاملل  خیللک کللن  

 کللردم سلل ی و کللردم نگدیللک هلل  بلله رو ی بمللار سوییللرم سللوت دو کللو   للالتوم_

 نبللام_ ق وشللیدم هوینللو_امللروز زیللاد سللرد نیسللت   لللرزش بللدن  رو  نمللون کللن    

 بیللینی  مووللور  یللت وضللع ایللن بللا میخللوای اونویللت  میلللرزی داری االنلل  هوللین

   داد دسلللت  بللله و آورد در رو کا یلللن  کللله کلللردم نگلللاه  هقللل  جلللواب بلللدون

 نولله گرملله  و کلله بلنللدی آسللتین ایللنق نیسللت سللردم مللن_ چللی  خللودم_ قبخللوش_

 حره  رو ی ع کرد        که این ور_
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_نبللام قاینبلله امللروز چلله او للایی اهتللاده کلله بللا ایللن لبللاس از خونلله زدی بیللرون و     

 این ور گریه کردی به اندازه

 سللوار بخللوش باشلله   نبللن بللدورش دیگلله وللوی کللاهی داره صللبرم رو لبریللگ میبنلله  

میدونسللت  درو لل  رو یبللول نبللرده قگرمللای بللدن  کلله هنللوز وللوی کا یللن       وشلل

 مونده بود ون لرزون  رو ووی

 رو کارگللاه درآ وشلل  گرهللت  بللی هللیچ حرهللی مووللور رو از حیللاط بیللرون بللرد       

  یت کمه گذاشتن با و بست 

 مووور سلوار شلدم  هلوای سلرد کله بله صلورو  میخلورد کولی حلال  رو ملو  کلرد              

بلرای  اوللین  بلار  بلدون  اینبله  هلیچ  حرهللی بلگن    ولوی  سلبوم  هقل   بله  رهلت  و آمللد 

مللردم نگللاه میبللردم و دللل  نویخواسللت بلله چیللگی هبللر کللن   مووللور کلله از حرکللت 

 واسللهق امیرصللدرا_ بللام   ایسللتاد بلله اطللرا  نگللاه کللردم  بللاورم نوییللد اومللده باشلله

 سللویچ قبللدی گالریلله اون بلله رو کاوللالو  بللری نویخواسللتی مگلله این للا  اومللدی چللی

 دووللایی آش یلله ی انللدازه بللهق  للایین بیللا_   کللرد خللاموش رو مووللور و چرخونللد رو

 !داری  ویت

بدون مخال لت  یلاده شلدم و اونل  ب لد از اینبله موولور رو بلاالور از دکله  لار  کلرد            

 مث  هوییه جلو رهت وا

از بللر  بللرم امللا آش بگیللره  خواسللت  مثلل  هوییلله بلله سللوت درخللت وللوم لخللت   

 رو آش هللای کاسلله قدیگلله بیللینی  درخللت زیللر_ ک للا _ صللداش مللان   شللد    

 ک للا   للس_ بیللینی  سللرد زمللین روی میخللوای_   اومللد سللوت  بلله و برداشللت

   وایسلل  نویتللون _صللبحونه نخللوردم امیرصللدرا ق اهللام میلللرزه   _حتوللا بایللد بیللینی 
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 سللامت هللای او للا  بلله رب للی هلل  نخللوردن  صللبحونه همویللدچنللد رانیلله نگللاه  کللرد  

 مووللور روی بللری  بیللا_   کللرد زمگملله هقلل  و نگ للت مللوردش در چیللگی امللا داره یبلل 

 . بیین

روی مووللور نیسللت  و کاسلله ی آشلل  رو بلله دسللت  داد  خللودش میللوول کللار بللا       

 گوشی  شد  ب د چند رانیه سر

بلله ن نللاع دا  روی آشلل  نگللاه کللردم کلله  _چللرا نویخللوری  بللاال اورد و نگللاه  کللرد  

 چیلگی  اینبله  برای اوللین  بلار  یلادش  رهتله  بلود  بگله  ولوی  کاسله  ی ملن  نریلگن   یبل  

_حواسلل   للرم    داد هیللار هلل  بلله رو لبللاش و رهللت هلل  وللوی آروم اخوللاش بگلل 

بللا یاشلل     مللن آش روی بریگشللوناسللت ن نللاع دا  نریللگه  و بگلل  رهللت یللادمبللود  

سلل ید یببللار مصللر  ن نللاع دا  هللا رو جوللع کللردم و وللوی کاسلله اش ریخللت  و یبلل  

 وللوی رو خللودش آش روی کیللک و گرهللت دسللت  از رو یاشللق  اینبلله مقلل  ببیلل 

 کاسه ام ریخت .

هوا سلرد بلود املا سلرما چله اهویتلی داشلت ویتلی دلل  کنلارش گلرم بلود  سلرم رو              

 کن کردم و با لبخند نگاه 

نللده اش رو بگیللره و آروم خندیللد و  کللردم کلله بللا ووللوم مقاومللت نتونسللت جلللوی خ  

 . زل زد ووی چیوام

_یلله روزی ووللوم ایللن طللرز نگللاه کردنللت رو ومهللی میبللن   بتللرس از روزی کلله       

 دیگه اسمم دست و  ام رو

 نبسته باشه آبنبام خانومق
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 رسللوند کارگللاه ولا  منللو و دادیل   گللالری صلاح   بلله رو کاولالو  ب لد از خللوردن آش   

 و تگذاش رو مووورش و

 کنللارشخللودش بلله دنبللال امیرکسللری رهللت  ویتللی کلله بللود چیللگی اذیللت  نویبللرد    

 بگر  به نظر نویرسید   که بودم دیگه سامان یه سد

ش کللاری ل بازیللا ووللوم بللا گللاهیصللویویت مللن و امیرکسللری هللر روز بییللتر مییللد  

 میبرد وا امیرصدرا اونو

ویتلایی  کله  بلا  هل   بلودی   اونقلدر  سلر  بله  سلر  هل    ه  هوراه خودش به سلوله ببلره    

 میذاشتی  که امیرصدرا م بور میید جدامون کنه  گاهی مین

دووللا بملله بللرای خللوراکی هللایی کلله امیرصللدرا میخریللد کلل  کلل  میبللردی   روحیلله   

 اش کامم برگیته بود و من

 شلللاهد امیرکسلللرایی بلللودم کللله و لللری   رو از بلللرادر بلللگرگ  شلللنیده بلللودم    

 خللوردن  بللرای کللرد سلل ی و کللرد نگدیللک لبللام بلله رو ینللد آب لیللوان امیرصللدرا

بللا حللر   _مللن  آب ینللد میخللوامق      مگیللگم بخللور ازش یللل  یلله_   کنلله ویللویق 

چیللواش رو بسللت و سلل ی کللرد بللا کیللیدن ن للس مویلل  آراملل  خللودش رو ح لل  

 صللدای بللا مللن  خلل  چیلله _ قامیرکسللری_ کنلله و کووللاه جللواب امیرکسللری رو بللده  

 سلللوت بللله آروم و داد دسلللتام بللله رو لیلللوان قاهتلللاد هیلللارم ورسلللیدم و جلللی

 کلله حللالی در چللرا  بگللو مللن بلله هقلل ق امیرکسللری_   رهللت ویلمللر روی امیرکسللری

بلودم نگلاه    شلوکه  هنلوز  کله  منلی  بله  داشلت  لل   بله  رضلایت  لبخنلد  وجلودش  وووم با

امیرصللدرا کمهلله دسللتی بلله رییلل  کیللید و    بریللگه ورسلل  میخواسللت _ کللرد  

 نگاه  بین م ِن ورسیده و امیرکسری خبی  در گردش بود  
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_امیرکسللری قدییقللا ِکللی هرصللت کللردی کللله ی اون گوسلل ند بللدبخت رو بللذاری      

 ووی کوله ی نبام  اصم چرا

چلی میگله قمیگله ولا حلاال کلله  اچله نخلورده قایلن           ببلین  وو آخه_مه   اینبارو کردی 

مییله  کسلی  کلله   اچله  دوسلت  نداشلته  باشله    هاصم واسله ولو زن زنلدگی مییله مگ    

 ببللرم و یوقولله وللو کلله شللاهدی بملله بللودم میخواسللت  آب کللله  اچلله رو بریللگم وللو

 !نذاشت مامان  مدرسه

در حللالی کلله هنللوز هلل  از یللادآوری دیللدن کللله ی اون گوسلل ند بللا دنللدون هللای      

 بگرگ  ووی کوله ام حال  بد بود

 خنللده ام بلله سللوت  اومللد و کنللارم نیسللت      آروم خندیللدم  امیرصللدرا یللا دیللدن    

 هقلل  حرهللی بللی اونلل بلله نگرانللی چیللوای یمللوه ایللی  نگللاه کللردم   نبللام  خللوبی_

چیللواش دود شللد و مللن مونللدم و  نگرانللی کلل  کلل   میبللرد نگللاه چیللوام وللوی

هنللوز  چیللوایی کلله حللس میبللردم زنللدگی بللدون صللاحب  بللرام جمنولله  امیرصللدرا 

خیللره وللوی چیللوام نگللاه میبللرد کلله صللدای شللخص سللوم هرامللوش شللده مللا رو بلله 

 جنگللل  وللوی  بقیلله _خللوش  بلله  حلللال ب ضللیا  قچیاشللون  سلللبگه   خودمللون  آورد  

 و میبیللن رو سللی ونوون میللان هقلل   ایلله یمللوه چیللامون مللاق مییللن گلل  چیواشللون

للل  هللای امیرصللدرا آروم کلل  اومللد و مللن بللا خنللده نگللاه  کللردم کلله بللا     میللرن

 آشللتی_   شللد نگدیللک بموللون و داد حرکللت هوللون چیللوای شللی و ن  ویلمللر رو

 !آشتی_ با خنده سر وبون دادم   دختره 

وولوم شلدن جولله ام هوگملان شلد بلا صلدای زنل  کارگلاه قامیرصلدرا از جلا  اشلد و             

 هوون ور که به سوت در
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 کیللید مللن سللوت بلله رو ویلمللر ذو  بللا امیرکسللری قشللیدان و  یللام_ میرهللت گ للت  

 از حللالتی میبللردم سلل ی کلله ایللی چمللره بللا   رسللید هلل   اچلله کللله  دختللره  خلل_  

 رو ورسللنا   للذای ایللن اینقللدر وای للا_   کللردم نگللاه  باشلله نداشللته چنللدش

 . داد وبون مثبت جواب ی نیونه به رو سرش ذو  با داری  دوست

_بللذار وللا ایللن آیللای م للل  دیللن و اخللم  برنگیللته یلله حقیقتللی رو بمللت بگلل          

 قسختترین روز زندگی  روزی بود

کلله صللبح  هوسللایوون یلله ظللر  کللله  اچلله بملل  داد گ للت اینللو ببللر در خونلله مللا   

 .. ولوش  کلن   ول   وونسلت   هقل  ق بخلورم   نتونسلت   قمی موی ی نی چلی ایلن  ی نلی   

. 

 حللره  نویتونسللت  حتللیبللا دهللن بللاز بلله چمللره ی راضللی و م تخللرش نگللاه کللردم   

 ورود از یب   کن  هض  رو

امیرصللدرا و  یللام و شللیدا بلنللد خندیللد و بللا گ للتن   ” شللوخی کللردم “نیللون داد کلله 

یابلوله  ی کلله   اچله  کله  شلیدا  زحولت   خلت   رو کیلیده   بازم سر به سلرم گذاشلته    

 کوللی امیرصللدرااصللرار جوللع   بللود رو کنللاری گذاشللتی  و سلل ره رو  مللن کللردی   بلله

 ولیللت ام کاسلله وللوی نللون بللهوی چنللد هولله ویللوی  بللا و ریخللت بللرام  اچلله کللله آب

ملگه  اش از اونلی  کله  هبلر  میبلردم  بمتلر  بلود     کلردم  ملگه  بسلته  چیلوای  بلا  و کردم

 البته وا زمانی که کله ی گوس ند ووی کوله ام جلوی چیوام

ظللاهر نوییللد  ب للد خللوردن صللبحونه امیرصللدرا هرشللی رو کلل  کارگللاه  مللن کللرد و 

 خودش کنار  یام که روی
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 در وخللت رویامیرکسللری روی ویللب  کنللار مللن   د نیسللت  هللرش ولللو شللده بللو 

 میبللرد نگللاه کاوللالو  مبسللای بلله ذو  بللا هلل  شللیدا و بللود زدن چللرم حللال

 بمتللون رو چیللگی یلله میخواسللت _   کللرد شللروع و کیللید مویقللی ن للس امیرصللدرا 

ویتللی مرکللگ ووجلله هولله ی یللرار گرهللت مثلل  هوییلله آروم و خونسللرد و  قبگلل 

سللبوم و    کللردم اجللاره  رهلله  میللد واسلله_ شللورده جوللله اش  رو بیللان کللرد   

_میخواسللت  باهللاوون میللورم کللن  امللا هرصللت  شللو  جوللع باملل  شللد اداملله بللده  

نتونسللت  بللذارم از  نیللد و چللون ونمللا یلله  رهلله بللا کلللی بللا کلللی خواهللان مونللده بللود  

 ی  رهلله_  بللود صللا  نیسللت   شللده هوشللیار وللازه انگللار کلله  یللام دسللتوون بللره  

_یه نواییلگاه  صلنایع  چلوب  داره بلرای  میلد  برگلگار  مییله  قزیلاد  رسلوی  نلیس   چی 

 بللدی  وولیللدی ییوللت اینبلله جللای بلله میتللونی داره   امللا وحقیلل  کللردم بازدیللد زیللادی

خودملون  بلا  هولون  ییولت     ب روشلن  و ببیلن  روش هل   چیلگی  یله  کله  ها گالری به

مرضه مسلتقی   داشلته  باشلی   ولازه م  یتلونی  کللی دیگله میلتری  یلدا کنلی  ولا یلرار         

 یللام بالیللت زیللر دسللت  رو وللوی بولل  گرهللت و نگللاه  بللین مللن و    ببنللدی  داد

 امیرصدرا چرخید  

 نلب   دو مولازه  یله  رسلتاخیگ  بللوار  ولوی  گ لت  ق بگیلری   مولازه  گ لت   کله  ملن _خ   

  ول صاحب   بایلوا اصم 

 رو موللازهبللود واسلله هللروش  امللا یبللول نبللردی   رو م للت گذاشللته  موللازهالزم بللود  

 و دسللت وللوی وللا کیللید مقلل  رو هللا اسللتبان سللینی کوللی امیرصللدرا   زدن هللوا روی

_داداِ ش مللن قگ للت  واسلله ی ایللن  للول برناملله هللای مملل     داد جللواب و نباشلله  للا

شلبر خلدا    کله  االن_خل   یله  مولازه  اجلاره  میبلردی     وری هسلت  کله  ضلروری  ولره ق
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 رو هللا بللدهیبرامللون میللاد   داره سلل ارش  یللت سلل ارشاد  یللت یللرار داد  یللرارد

 کوال و ووام وحوی  مویع که رو س ارش هر  ول  کردی صا  اول هوون که

درصلدش سلود خالصله قکللی هل   لول ولوی حسلابه کله          ۴۰ وقریبلا  کلار  هلر میگیری   

 داره هر روز بییترمییه  

 رو خللودم کوللی اونویللت مییلله بگللی چلله برناملله ی مملل  وللری واسلله ایللن  للول داری 

میلتایانه   چیله   جریلان    رهله  ایلن  حلاال _   برسل   وخلت  ی لبله  بله  ولا  کیلیدم  جلو

 مخصللو  ایللن منتمللا  میللذارن کلله بمللاره هللای نواییللگاه ایللن بللرای - ووضللی  میللده  

 متری  ۵۰ ی  رهه یهق چوبه صنایع

 کوتللر موللازه اون خریللد  للول دهلل  یللک از  ولیلل بللرای ۱۵روز رو اجللاره کللردم   

 ووی اهتادن جا ریسک  شد

   اومللده خریللد بللرای ی نللی اون للا میللاد هرکللیمحللی  و م رهللی شللدن رو هلل  نللداره  

   داد اداملله رو بحلل  ناراضللی بللود وللر م وللئن خللودش  ییللنماد بلله انگللار کلله  یللام

ار ملا دیلده مییلی      هوله  لول ایلن کل     اون بلین _گیرم ه  این ور که وو میگلی  باشله   

از رهتللارش م لللوم بللود نگرانلله و امیرصللدرا بلله خللوبی نگللرانی   قاصللم طللر  داریلل  

 کلله هللایی طللر  بمتللرین_طللر  داریلل    رو در  کللرد و سلل ی کللرد متقامللدش کنلله  

 کللار چنللدوا متللر۵۰ وللوی مگللهایللن مللدم بللا نبللام زدیلل  رو گذاشللت  کنللار قوللازه  

آروم از  یس مبلل  میبللری  و یلله سللرویس خللوابق  دی   سلله وللا سللرو بلل جللا میتللونی 

 ور میلوول  هلا  مبلس  کلردن  وولوم  بلا  شلیدا وخت  لایین  اوملدم  و کنارشلون  نیسلت    

 موضلل   از کوللی  یللام  بللود خللواب ظللاهرا امیرکسللری و  شللد گوشللی  بللا رهللتن

_از ه تلله ی  مییلله  شللروع کللی ایللن حللاال خلل _    رسللید کن بللاو و اومللد کووللاه
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 یللام ب للری خللالی آب رو وبللون  اسلل ند هلل  اداملله دارهق۲۶ وللا  سللت وزهردیگلله ۱۵  

 . .. که شد وووم این  بابا ای- داد و نالید  

بلله چمللره ی زارش نگللاه کللردم کلله اینبللار خللودش بللا  وشللیدن صللندل امیرصللدرا بلله 

 سوت آشخگخونه راه اهتاد وا

 یللدیوی یخمللال در و وردم  دم اینقللدر آب خللشلل وللانبر شللبیه_ آب بیللاره و  للر زد  

 آدمخللوارق یخماللله وللوی اسللتخون چقللدر صللدرا  خبللره چلله این للا_   کللرد بللاز رو

_دکتللر امیرکسللری گ تلله حتوللا    داد جللواب امیرصللدرا و خندیللدم آروم شللدین 

 هوله  باید یه ملدم  آب یلل   بخلوره  بخلاطر  شبسلتگی  اسلتخون  هلاش  قم بلورم  ولوی 

_چنلد  دسلت  کلله   اچله  خریلدی  مگله   ب وشله    خون یلل  بنلدازم  اسلت  یه ها خورشت

 االن ویتللی_خلل  ممنللدس   ایللن بللار مللن جللواب میللدم   کلله دووللاش وللوی یخماللله 

 ی نلی  کنله  درسلت  شلیدا  کله  ولو  بله  داده دیلروز  هل   رو دونله  یله  و یخمالله  ووی دووا

_ لای   د  بلر  هلرو  یخملال  ولوی  رو سلرش  و شلد  خل   بییلتر   یلام  قدیگله  بلوده  وا سه

امیرصلدرا  بلا  نگرانلی  بله  امیرکسلرایی  کله   لر   خوابله  نگلاه  کلرد  و  مر  واسه چیله  

_هللیس قدو روزه ب للد اون هولله کلل  کلل  بللا مللن و دکتللرش یللانع  آروم جللواب داد  

 . نخوره دوباره و کنه لن نگی چیگی من مر   بخوره شده

 یلللام ب لللری آب رو از یخملللال بیلللرون کیلللید و بللله سلللوتوون اوملللد روی هلللرش 

 نیست و هوون ور که در ب ری

 و کللردم نگللاه کمهگللی  بلله _دکتللرش چللی گ للت  رو بللاز میبللرد آروم  رسللید   

 وجلود  ایلی  دیگله  راه هلیچ ق مول  _   میبلرد  نگلاه  امیرکسلری  بله   ل   بلا  کله  چیواش

 _هگینه مول  باالست       بره راه نویتونه دیگه وگرنه  نداره
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بللدون اینبلله بلله شللیدا کلله ایللن سللو ال رو  رسللیده بللود نگللاه کنلله سللر وبللون داد و  

 صدای آروم  یام بح  رو ادامه

 املللاق  لللذیره ریسلللک مولللل _دارم جلللورش میبلللن    _ لللول موللل  رو داری  داد  

 و کنلله گریلله صللدا بللی دوش زیللر  حوللوم میبللرم  ویتللی نللدارم وحولل  دیگلله وای للا

 خیص نویللدم  و آب دوش رو ویلل یرمللگش چیللوای اشللک بللین هللر  مللن کنلله هبللر

شللیدا بللا  صلله بلله چمللره ی امیرکسللری نگللاه کللرد و آروم کنللار مللا روی هللرش 

_نویتونلله قهقلل  مللن میللدون  چ للوری داره مقاومللت  _هنللوز کنللار نیومللده  نیسللت  

والیبللال و هووبللال بللازی  میبنلله  کسللی کلله هوییلله وللوی کوچلله و باشللگاه میللوول

کللردن بللود حللاال روی ویلمللر نیسللته و بلله ایللن هبللر میبنلله اگللر دیگلله نتونلله روی  

 اهللاش وایسلله چللی ق  یللام حللال امیرصللدرا رو همویللد و ضللربه ایللی بلله بللازوش زد و 

_ایللن کسللرای خرشانسللی کلله  بللرای مللو  کللردن جللو سللنگین جوللع آروم خندیللد  

 من شناخت  از هوه چی یسر در میره  نگران نباش . ..

 ی میللوله نواییللگاه شللروع بللاکارهللای نواییللگاه رو بلله سللرمت آمللاده کللرد   ی   

 که اونقدر  شد بییتر کاریوون

 ب ضی روزها امیرصدرا رو نویدیدم  

 امللا داشللت هللر  مللن ی گانلله بملله وصللور بللا هللروشهولله چیللگ خللوب  للی  میرهللت  

 امیرصدرا  ییبینی با دییقا

هواهنلل  بللود  شللاید هروشللوون بلله میللگان دلخللواه مللن نبللود امللا  ییللنماد هللای        

 . ری مالی بودهوبا
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 کله  کسلایی  بلرای  جگ یلام  ووضلی   و کلردن  کل   کل   ۱۵روز خسته کننلده ایلی بلود     

 خرید یصد بود میخص

سلود  خلوب  و  ییلنماد  هلای   ندارن سخت و ملذاب آور بلود املا شلیرین وولوم شلد        

 هوللراه بللههوبللاری خسللتگیوو از یللادم بللرد و خریللد میللد بللا ماشللین آیللاجون  

خبللر ناگمللانی و نلله  امیرصللدرا و امیرکسللری بمتللرین خللاطرام زنللدگی  رو سللاخت   

چنللدان دلمسلل  مسللاهرم کلل  خللانواده ونمللا چیللگی بللود کلله وونسللت ووللوم حللال 

 دو از بییللترخللراب کنلله  روز آخللر بللرای خللداحاهظی بلله کارگللاه رهللت    خللوب  رو

ن سلاش شلده بلود     بنلد  ن سل   و میدیلدم   روز هلر  وقریبلا  کله  کسلی  بلود  یلرار  ه ته

امیرکسللری یلله دونلله دیگلله از شللیرینی نخللودی هللای نقلللی کلله بللا خللانوم  رو نبیللن   

 چقللدر_   گذاشللت دهللن  وللوی رو بللودم جللون بللرای شللگون میللد درسللت کللرده

باخنللده بلله موهللا و صللورم مرولل  و    شللدم امیللدوار بمللتق دختللره سللت خوشللوگه

 امیرصللدرا_نلله   نللوز نبیللتی ه کلله رو میللد مللاهی_ اصللم  شللده اش نگللاه کللردم  

 میللد یبلل  وللا این للوری   سللره_   خللوردی  هلل  بللا کللرد درسللت ماکللارونی دییلل 

 !میویره

 مللاهی یلله رهتلله_نلله بابللا قاصللم اشللتباه کللردم گذاشللت  خللودش بللره مللاهی بخللره      

 ! خودش هیب  و ید ه  خریده

انقدر بگرگه کله  لذا ریخلتن بلراش هایلده نلداره بایلد مویلع شلام صلداش کنلی  بیلاد             

 !سر س ره

امیرصدرا از اولا  بیلرون اوملد و بلا دیلدن بلرادرش کله نصل  ظلر  شلیرینی هلا رو            

 خورده بود جواب داد  
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 رو کللی        بگیللر ن للس یلله خللوردن حللینق وو لله مللال هولل _نبلل  خودوللو   

 خودوللون مرایلل ق میللرم مللن  خلل _   کللردم نگللاه دو هللر بلله دلتنگللی بللا و برداشللت 

بلله       مبللار  وللوام میللد  دختللره یربانللت_      مبللار  ا ی  ییلل میللدوون   باشللین

 در جللوی  ولا  ملن _بلری     سوت  له ها رهلت   کله  صلدای  امیرصلدرا  بله  گوشل   رسلید   

به سلوت   لله  هلا  رهتلی   کله  صلدای  امیرکسلری  بامل   شلد  سلرجام        میام هوراهت

_امیرصللدرا هقلل  مرامللام کللن نبللام کوچولو لله یلله ذره هیللارش  از حرکللت وایسلل   

ولوی  بوللت  لله  مییله   آروم بولل   کلن   بدی مثل  ایلن شلیرینی نخلودی کوچوللو هلا      

بللا دمخللایی کلله امیرصللدرا بلله سللوت   للرم کللرد بلنللد خندیللد و هوللین کلله اولللین      

 چلله  ملن  بله  اصلم _   رسلید  گوشل   بله  جللواب  رهلت    لله  رو بلا  م لله  و خ اللت  بلاال 

 آبلوبللو شلله قمنتمللا منظللورم اینلله کلله حی لله       جللوری هیللارش بللده یلله  خودولله مللال

بلا  لحلن  بلامگه   قامیرکسلری _    ریلد  حلر   بلا  امیرصلدرا  و گرهلت  گلر  صورو  وووم

 ایی به شی نت  ادامه داد  

 رو موللگش کلله رنگللی چیلل  بولللی وللو دختللر زیللاده هرچللی_اصللم هلل  حیلل  نللیس  

 وو ماش  بیاد گرهته خرگاز

 !هگار وا سه میبنن بساط ها ش هلبه اول  بیه قواال     اصم سر 

و هوین کله امیرصلدرا بله سلوت کارگلاه برگیلت بلا صلدای بلنلد خندیلد و در حلالی            

 که با ویلمر خودش رو به

 کلردم   لل    کلردم   لل  _  یت میلگ بلگر  کارگلاه رسلوند بلا خنلده التولاس کلرد          

آروم از  للله هللا بللاال رهللت  و جلللوی در بللا صللداش از  حرکللت ایسللتادم و بلله        

   بللود گرهتلله ضللرب زمللین روی  للا بللا و انللداخت سللوت  برگیللت   سللرش رو  للایین
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 جللون_ نبللام _ قچیلل _   نللذار خبللر بللی منللو  باشلله دسللتت گوشللیت روز چنللد ایللن_

 صلدام  هل   بلاز  برداشلت   یلدم  در سلوت  بله  کله  هولین  قچیل  _ قبلاش  مرایل  _ نبام 

 _جونت سممت قمیگ  که     ی نی      دل   جان_  جان نبام_   کرد

دل دل کللرد امللا بللاالخره دسللت  بلله سللوت جیللب  رهللت و یلله ج بلله ی کوچیللک رو 

 بیرون آورد و به سوت 

_ایلن   چیله   ایلن _ گرهت  با و  ل  بله ج بله ی مخول  ولوی دسلتاش نگلاه کلردم          

 بللاال سللر آروم و کیللید موهللاش وللوی دسللت _هدیلله  بللرای مللن          هدیلله سللتق

 کوللی      دیگلله جللور یلله میخواسللت دللل آورد و نگللاه  کللرد   _میللدم مبللار   

آروم ج بلله رو از دسللت  گللرهت      کللرد زمگملله رو“ بیخیللال  ”آروم و کللرد مبلل 

 گردنبنللد امللا نگللاه  از چیللواش کنللده نوییللد  آروم در ج بلله رو بللاز کللردم و بلله    

 وای_   کللردم نگللاه کاشلل طللر  بللا سللبگ کوچیللک نگللین بللا ایللی نقللره ظریلل 

 بللا لبخنللد راضللی بلله ذویلل  نگللاه کللرد        خوشللگله خیلللی ایللن  ایللنق امیرصللدرا

چقلللدر دلللل  میخواسلللت اون لحظللله چیلللوای  _مبارکلللت باشللله آبنبلللام خلللانوم     

 وللرش سللخت  آبنبللام بللرو_ _امیرصللدرا      ممربللون و خنللدون  رو ب   و*سلل   

_مواظلل  خودوللون    میبللردم ذو  یللراری  بللی از و نللاراحتی دوریلل  از   نبللن

 در رو بللاز کللردم و هوللین کلله  للا بیللرون گذاشللت  صللدام کللرد   باشللین قه للم     

 سللامان از مللدم ایللن_ وگللین و کمهلله اش بلله سللوت  برگیللت      لحللن بللا _نبللام 

 رو مسللاهرم جریللان ویتللی ازمی مویللدم حللال  رو        کلله اینلله منظللورم  بللاش دور

 چیلللوای_ بلللا لبخنلللد نگلللاه  کلللرد   قچیللل _   بلللود شلللده آشلللوب بلللود ههمویلللد

گ للت و نویدونسللت چللی بلله سللر یللل  بللی جنبلله ی مللن میللاره    سللممت خوشللگلت

ووللوم طللول راه رو هبللر       ببینلله رو حللال  وللا نیومللد نوونللدم وللا حللال  رو ببیللن    
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 بلله  بللود ودموجلل از مضللوی انگللار کلله گردنبنللدی بللهکللردم بلله چیللوای ممربللون   

نویلدون   از کلی  املا  دیگله  حتلی  لحظله     نبلودم  وبویل   اون بلدون  انگلار  کله  امیرصدرا

 هام به حضورش بستگی داشت  حتی یادم نویومد روزهای یب  از

اومللدن  بلله زنللدگی  رو چ للوری میگذرونللدم قشلل  هللا بللدون شلل  بخیللرش چ للور 

 میخوابیدم  و بگر  ورین

 دل و گذشللت روزهللا میبللردم  زنللدگی چ للور_مللن بللدون اون   سللوال  ایللن بللود   

_دللل     لرزیللد بللار هللگار وحللویل  سللال یبلل  ی لحظلله اس ام اس یللاد بللا حتللی مللن

 دور خللودم سلل ره کنللارمیخواسللت کنللارم و مللال خللودم بللودی و هدیلله ام رو االن    

و مللن  للر  شللدم وللوی رویللایی کلله       وحللویلوی سللال آرزوی ق میبسللت  گردنللت

روزهلای  مسلاهرم  خلوب  بلود  املا  بلدون  حضلور  سلامان   نویدونست  سم  ملن  نیسلت ق

و حر  های بقیه میتونسلت  بمتلر  هل   باشله   اینبله  هوله  منلو  بله  چیل   نلا مگد سلامان  

 میدیدن اذیت کننده بود .

شللوخی  سللرها و لبخنللد هللای از سللر رضللایت آیللاجون بلله ونمللایی میتونسللت آزار     

 دهنده باشه  س ی میبردم از

 لبللاس وللوی آیللاجون ی خونلله وللوی او للا  اون ب للد از حتللیسللامان دور باشلل   

 . میبردم دیت بییتر ه   وشیدن

 سرمای هوای بمونه ی خوبی واسه انتخاب لباسای  وشیده بود  

اون هللا بلله چیللگای دیگلله هبللر میبللردن و مللن وللوی دنیللای مت للاووی از اونللا سللیر      

 میبردم  دنیایی که امیرصدرا
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کللی  بلا   سلرا  لل   دریلا  بلازی  کلردم   برابلر هوله چیلگ ارجحیلت داشلت        ووی اون در

 به ویم برگیت  و ب د از یه دوش آب گرم ووی هوای ابری و نسبتا

 لبخنللد بللا و  ریللدم بللود شللده جوللع گوشلله یلله کلله هللا ویللک از کللوهی رویسللرد  

 بسته نق  لبام روی که مویقی

 خلل  _ جدیللدش جللواب دادم   بللود و بلله  یللام امیرکسللری در مللورد خراببللاری     

_خلل  نللداره کلله قرهللت  بللا مللدیر بیوارسللتان صللحبت کللن  وللا حقللو  دوسللتان بخلل  

 اسلتیون  ملین  زده آمخلول  ملن  بله  طلوری  یله ی نلی  نبلام    وگریقام رو به مویلع  بلدن   

 _امیرصللدرا ک اسللت  بلنللد خندیللدم و نوشللت    هاوکینلل  یلله گوشلله نیسللت   

_دیگلله دلتنلل  ِی وللو زده بلله سللرش قخللودش  االن  از_   میبنلله درسللت شللام داره_

 کللی  نخللورده رو بللا یلله چیللگی سللرگرم میبنلله قوللو رو خللدا زودوللر برگللرد وللا منللو

 _منتظللرو   کلوچلله و لواشللک یللادم نللره  ه للم   _دو روز دیگلله میللام ق ی برمیگللرد

و هوین که  یلام   ارسلال  شلد  صلدای  آیلاجون  کله  صلدام  میبلرد  بله  گوشل         ه م_

 رو به جو یون رسوندم   رسید  از اوا  بیرون رهت  و خودم

ردم جللو کوللی کلل احسللاس  بللودن نیسللته هولله مووهللا و بابللاخللانوم جللون و آیللاجون  

 مت اووه و نگاه خیره ی هوه

بلله مللن ایللن رو واییللد میبللرد  آب دهللن  رو یللورم دادم و دسللته چتللری بلنللدم رو     

آروم روی مبلل   _بیللا باباجللان قبیللینق یللاجون آ جللان _  یللت گللوش هرسللتادم    

نیسللت   نگللاه و جللو بریللرار اذیللت کننللده بللود وللا اینبلله آیللاجون سللبوم رو از ایللن 

 . نبرد طوالنی ور
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 وللوی رو خللودم کلله وللوام  اومللده هلل  حللاال و شللده ووللوم درسلل  سللامان_باباجللان  

 زدی محک کاریت ی زمینه

و همویللدی چقللدر ووانللایی و بللی شللک  وللوی کانللادا شللرای  خیلللی بمتللری نسللبت بلله  

 یلبللی ی ممیله  و سللامان خواسلت  در بلله ملن وجللود داره   کلار ولوی اون کارگللاه بلرام   

بللا بمللت و    بللدی  وضلل یت خللودم میخللوام کلله زودوللر یلله سللر و سللامونی بلله ایللن  

و    به هوه نگاه کلردم   شلرای   بلدی  بلود  و ملن  بلی  هلیچ  آملادگی  ایلی  وسل   ایلن  

 بودم و آیاجون ادامه داد   کارزار اهتاده

_موللو و زن موللوم از هوللون اول بللا ایللن وصلللت مواهلل  بللودن و االن هلل  خوشللحالن 

 از اینبه وو مروسیون

 نیللون رو وللو اوللل  از کلله هلل  مللن  هسللتن راضللی هلل  خللودم مللادر و  للدربیللی  

 ی نللوه مللروسبیللی وللا نللور چیللوی ایللن خللانواده   خودمللون مللروس کلله کللردم

 بللرای مراسلل  یلله بللاق بابللا خللودم نظللر مونللده هقلل  هلل  االن  بیلله هلل  دمارشلل

 کنی   رسوی رو سامان و وو نامگدی وا مواهقی ماه اردیبمیت

ووللوم بللدن  بلله آنللی سللرد شللد  جاذبلله زمللین انگللار هللگار برابللر شللده بللود و منللو بلله  

 سوت خودش میبیید  صدای

انگللار کلله یلله ذ للال وللوی     امیرصللدرا وللوی گوشلل  میخیمیللد و سللرم گللین میرهللت   

ذ للالگردون بللودم و دنیللا دور سللرم میمرخیللد  چیللوای امیرصللدرا جلللوی دیللدم 

 چللی نبللام _ کلله چللی وللوی دللل  میگذشللت ق می مویللدن اصللم اونللاشللده بللود   حللک

سلنگینی   بابلا   چلی  ولو _       ملن      ملن _ قچیله   نظلرم ق ولویی   نظلر  منتظر هوه شد 
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 .. کله  اینله  منظلورم  ی نلی   ملن _ نگاه اهراد ووی جولع  رو روی خلودم  حلس  میبلردم ق

. 

چی باید میگ ت   یا اصلم چلی میتونسلت  بگل   بلا چله بمونله ایلی بایلد سلامان رو رد           

 میبردم  رد کردن سامان

 طنللگ یلله شللبیه بییللتر جوللع اون دیللد ازکللار سللختی و ییللاس امیرصللدرا بللا اون     

 صدرا امیر اما  بود مضحک

 کسلی  حتلی  کله  اونقلدر   بلود  اسل وره  یله  ملن  بلرای  اونبرای من یه هرد ملادی نبلود    

 باهاش مقایسه برای رو

جو للی کلله منتظللر بللرای جللواب بلله مللن زل زده بللودن م بللورم     یللدا نویبللردم     

سللوال  شللرای ی  چلله_ قنللدارم رو شللرای   ه للم     مللن_ کللرد بلله حللر  بیللام    

 آیللاجون چیللگی نبللود کلله بللراش جللوابی داشللته باشلل  امللا بایللد مقاومللت میبللردم  

 خلل  و  اونلل  درگیللر کلله دارم کللاری یلله مللدم یلله ی نللی_منظللورم اینلله کلله     ه للم  

 حللر  بلله محبلل  و جللدی هوییلله مثلل  سللامان قکللن  هبللر ن موضللوعایلل بلله نویتللون 

 مراسلل  یلله بلا  وللا خواسلت   آیللاجون از ملن _یللرار نیسلت  او للا  خاصلی  بیوهتلله     اوملد 

 برناملله بللرایهولله جللا امللمم کنللی  قنگللران نبللاش   رسللوی طللور بلله رو نللامگدی ایللن

وللا از حللال نللرم و  کللردم جوللع رو وللوان  ووللوم   نویللاد  للی  میللبلی داری کلله هللایی

 خانوم جون مث  هوییه به کوب  اومد   نه  چرا_ قنه_ جواب دادم  

 داره االن کلله هللایی میللوله بللا_خلل  بملل  حلل  داره قصللحبت یلله موللر زندگیلله      

 به موضوع روی کام  نویتونه
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 کللاراش بلله خللرده یلله  بیلله کوتللر هللاش برناملله کنللین صللبرایللن مموللی هبللر کنلله   

 کلله وواهلل  بلله و کللنن هبللر چیللگا ایللن بلله بیللینن خودشللون دووللایی  ب للدا  برسلله

آیللاجون بلله خللانوم جللون  قنللداری  کلله م لللهق میگیللری  مراسلل  یلله اونویللت رسللیدن

 نگللاهی انللداخت و در حللالی کلله طللر  روی دسللته ی مبلل  رو لوللس میبللرد بللا ووللوم

کله   م لله _خلانوم  جلون  درسلت  ملیگن    شدن صلحبت  خلانوم  جلون  بله  حلر   اوملد   

 رو کارهللاش میتونلله هلل  سللامان  مییلله ووللوم نبللام کللار کلله مللدم اون وللانللداری   

میدونسللت  ایللن حللره   قبللره دوبللاره یللا بوونلله میخللواد کلله کنلله ریسللت و راسللت

صرها بلرای  اینله  کله  خلودش  و خلانوم  جلون  دوسلت  نداشلتن  هیمویلت  جللوی  جولع  

 حر  ه  حرهی بگنن   روی

 ولو _اما با ایلن هوله ملن  دوسلت دارم زودولر ایلن نلامگدی رسلوی بیله  نبلام جلان             

 کارم کی وووم مییه بابا 

گ للت  و هللرار کللردم و       بمللار آخللر وللا_ بللی هبللر و هقلل  بللرای هللرار جللواب دادم   

بللا حیللرم بلله چیللواش نگللاه کللردم  نویدونسللت  چلله او ایللایی در انتظارمونلله     

بللا  _ایللن کلله خیلللی مالیلله       حالللت چمللره اش هللیچ نیللونی از شللوخی نداشللتق

حالللت مورورانلله ایللی لبخنللد زد و شلللن  آب رو زیللر درخللت وللوم گرهللت  با ملله 

ی حیللاط بللا هوبللاری مللن و امیرکسللری از گلل  هللای  اممللال  ی کوچیللک و خیللبیده

و اطلسللی جللون گرهتلله بللود و درخللت بللی جللون وللوم بللا ده  دوازده وللا بللر  سللبگ 

 بله    بلودن  روشن و بلرا   ولوی  اردیبمیل ت ملاه بله کارگلاه رنل  و بلوی زنلدگی داده      

 بللا و برگیللت سللوت  بلله نگللاه   گللرهت  دسللت  از رو آب شلللن  و رهللت  سللوت 

_دیوونلله شللدی  مللواهقی  وللو_ _کللی شللروع میبنللی   جللان  _   کللرد نگللاه  لبخنللد

امیرصللدرا  ایللن م رکلله سللت قبلله نظللرم یبللول میبللنن  ی نللی     از ایللن بلله ب للد 



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

640 

 

 بلله ب رسللتی   اطللرا  نگدیللک شللمرای بلله خودمللون اسلل  بللا رو وولیللد خودمللون

 . اومد سوت  به آب بستن با و رهت آب شیر سوت

 کلار  باهاشلون  هل   یبل   از کله  کسلایی  بله   کلردم  بتصلح  چندواشلون  بلا _آره مگیگم  

 به که چندوا ب گ میبردی 

بللا لبخنللد  بللهقخو خیلللی امیرصللدرا وای_ سللختی راضللی شللدن بقیلله میللبلی نداشللتنق

 چلی  _ قسلت  دیگله  خبلر  یله  اینلا  از ولر  خلوب _ بم  نگدیلک  ولر  شلد  و نگلاه   کلرد   

 خواسلللتهداد بسلللته  ولللا یلللرار ۱۰۰ بگللله بمولللون اینبللله بلللدون ملللدم ایلللن  یلللام_

نابللاور نگللاه  کللردم کلله خندیللد و سللر وبللون داد  از شللو   قکنلله سللو رایگمون

_ایلن  مالیله  قم رکله  بلود   بیلام    مددی که شنیدم چند رانیه طلول  کیلید  ولا  بله  خلودم 

 اینبلله یبلل  _بللاورم بیلله قهللردا هلل  باهللام کللار دارم           نوییلله بللاورم وای 

 نللی  چیلله_   رسللید گللوش بلله کارگللاه از امیرکسللری لنللدب صللدای بخرسلل  سللوالی

 !میگیرین یلوه میدین دل و میبنین  چ  چ حیاط ووی رهتین سامته

بله امیرصللدرا نگللاه کلردم و خندیللدم  اینقللدر ولوی ایللن مللدم سلر بلله سللرم گذاشللته     

 بود که به حرهاش مادم کرده

_آیل ای م لل   دینلی  قبیلا  نولازم   بودم  یب  اینبه چیگی بگل  دوبلاره بله حلر  اوملد       

 جلللوی سللختی بلله امیرصللدرا      چیللوام بللا دادی یللورم رو مللردم دختللررو بخللون  

_بیللا بللری   للایین جلللوی چیللواش باشللی  قوگرنلله خللدا  ت  گرهلل رو اش خنللده

 میدونه دیگه چی میخواد بگه     

در حالی که آروم از دست ایلن دوولا بلرادر میخندیلدم بلا هل  بله کارگلاه ره        تلی  و بله   

 امیرکسری نگاه کردم که با
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 لللی استییللن میللوول بللازی بللود و ظللر   اسللتی  کنللارش چیللگی واخللالی شللدن     

 . نوونده بود

امیرصللدرا بللا اخلل  بلله سللوت  رهللت و ظللر   اسللتی  رو از از کنللارش برداشللت و بلله 

 سوت آشخگخونه رهت و

 اون وللوی نمخللون رو هللا آشللوال و آم ایللن اینقللدر مللیگ  بمللت بللار هللگار_  للر زد  

در یخمللال رو بللاز کللرد و ظللر  شللیر رو بیللرون کیللید    نیسللت کلله حالیللتق شللبوت

 بخلور  درسلت  چیلگ  یله  اونلا  ب لای _ و ووی سه وا لیلوان  ریخلت  و بله سلوتوون اوملد     

.. . 

امیرکسللری لیللوان شللیر رو برداشللت و میللوول اداملله ی بللازی  شللد  بللا اخلل  بلله      

 امیرکسری نگاه کرد و کنارم

 از رو نگللاه  اینبلله بللدون  دادم دسللت  بلله و برداشللت  رو لیللوان آرومنیسللت  

 حر  به کنه جدا کسری امیر

  رسلتار  بلراش  بایلد _بلا  ایل ن وضل یت و یراردادهلا دیگله نوییله این لا باشلی          اومد  

 : داد جواب بیاره باال ولوزیون ص حه از سر اینبه بدون امیرکسری   بگیرم

 رنگللی چیلل  و بلنللد شاسللی ورجیحللا_خللدا شللاهده اگللر یلله دختللر خللانوم بللا کوللاالم  

   کارگاه از ونما نه بیاری رو

 اشلاره  بمل   بگله  چیلگی  اینبله  یبل   یول مردونه میلدم از زنلدگیت هل  بلرم بیلرون       

_راسلتی  امیرصلدرا     کلردم  ملو   رو بحل   خلودم  و نلذاره  سلرش  بله  سلر  که کردم

 سللر و خللورد لیللوان وللوی شللیر از یلخللی یلله چیللگی راجلل  هللردا میخواسللتی بگللی     

راه  هولل  سللوله واسلله خریللد بللرم میخللوام هللردا  رهللت یللادم آره  آهللا_   داد وبللون
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  ارچلله بللرم میخللوام_چللوب رو سلل ارش دادم   بخللری  میخللوای چللی  آره_ میللای 

اومللده وللوی بللازار رو  کلله جدیللدی هللای  ارچلله طللر  و رنلل  بیللا وللوام گ للت   بخللرم

 هل   بلا  ولا  دنباللت  میلام  ه لت _ چنلد   سلامت ق میلام  هلردا   آره_ ببینی و انتخاب کنلی   

بللا لبخنللد نگللاه  کللردم و  چللی   للس_ ی  بللر واکسللی بللا_   واکسللی ایسللتگاه بللری 

 بلری   متلرو  بلا  دارم دوسلت  کله  میدونسلت بدون اینبله  حرهلی  بلگن   خلودش  همویلد   

 للل  نیللنوه امیرکسللری کلله یجللور و آروم و زد چیللوکلبللاش کوللی کلل  اومللد    

صللدای امیرکسللری باملل  شللد بللی اختیللار و بلنللد  _هرچللی وللو بخللوای      زد کللرد  

خریللد روز ب للد از       گ تللی چللی شللنیدم  ذلیلل  زن بللدبخت_ بللگن  زیللر خنللده  

هوییلله بییللتر طللول کیللید  طایلله هللا رو بللا طللر  و رنلل  مت للاووی کلله بللا رو  آدم 

میبللرد رد میبللردی  وللا بلله طللر  مللد نظرمللون برسللی   س ارشللوون از هوییلله  بللازی

جللوی  چیلوای  ملن  بلرای   لول   ارچله  هلا  چل ک ملدم   بییتر شلده  بلود  و امیرصلدرا 

مبللل  هلل  از هوییلله بللاالور بللود امللا انتظللار داشللت  حللدای  مثلل  ده للام  دار کیللید  

 یب  نص  هگینه اش رو نقد  رداخت

کنه  میدونسلت  ولوی حسلابی کله بلرای کلار      مون بلاز کلردی  ولوی ایلن ملدم اونقلدر       

  ول  س انداز کرده بودی  که

ب للد از چنللدین  حتللی بییللتر از  رداخللت نقللدی چنللدین دوره خریللد  للول بللود        

 کللله هلللایی  ارچللله لیسلللت بلللاالخرهسلللامت  یلللاده راه رهلللتن ولللوی بلللازار  ارچللله  

 رو میخواستی 

سلل ارش دادیلل  و خسللته و کوهتلله بلله ایسللتگاه متللرو رهتللی     جللگو محللدود ده للاوی  

 بود که صندلی خالی نصیبوون
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 شد  

طبلل  مللادم هوییلله از گیللنگی میللوول خللوردن دونللام هللایی بللودم کلله بللرام        

 خریده بود  نگاه خیره اش بام 

شللد دسللت از خللوردن ببیلل  و ایللن کللارم باملل  شللد لبخنللد مویقللی روی صللورو    

 هللا  ارچلله  للول بللرای اچللر  امیرصللدرا_ قهیمللی_ چیلله _ بیللینه  نگللاه  کللردم   

 میبردم  چیبار_ کییدی  چک

کله  لول    حسلاب  ولوی   میلدادی   نقلد  رو نصل    هوییله  مثل   یلا _خ  نقلد میلدادی    

 نقد خیلی بییتر از هگینه ی

 .  ارچه ها هست

نگللاه گللذراش بلله موهللام باملل  شللد موهللای بیللرون اومللده ام رو زیللر شللال  ب رسللت   

 که این کارم لبخندش رو  ر

 از _دورم بگلللردم ملللنق   ولللر کلللرد و بلللرای اوللللین بللار آروم زمگمللله کلللرد   رنلل 

 خ الللت سللر  شللدم و چیلل  دزدیلل  و بللی ووجلله بلله حللال  جللواب سللوال  رو داد  

 دونللام ایللی شییلله جلللد بللا   دارم وللری مملل  هللای برناملله حسللاب وللوی  للول بللرای_

_اون هلل  یبللی از برناملله  امیرکسللری  مولل  بللرای_    رسللیدم آروم و کللردم بللازی

 اوهللوم آرومللی گ للت  و گللاز کللوچیبی بلله دونللام وللوی دسللت  زدم   هاییلله کلله دارم  

 رسلیدی   کله  هولین   کلن  صلبر ق گیلنوه  ملن    میلدون  _ یلنوهق گ آخله _ قنبلام  نخور_

 بگیلره  رو ضل     کله  خلورده  یله  هقل    نویخلورم  زیلاد   باشله _ قمیخلوری   ناهلار  میری 

 جللان نبللام_ قایلل  ال بللگن گللاز یلله وللوام بیللا_ قمگیللگم نمونللو_ میخللوری  هلل  وللوق
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      شللیرینه  سللت خوشللوگهقمه_   کللردم نگللاه و کللردم کللن رو سللرم قنللدارم دوسللت

 _مگه ی منو میده   و بی هوا ادامه دادم  

بللر  خنللده و شللی نت چیللواش نیللون میللداد کللار از ماسللت مللالی گذشللته صللداش   

 آروم زیر گوش  زمگمه کرد  

سللرش رو بلله    بمیلل  رو اش مللگه کنللی کن بللاوم وونسللتی  مللیگ  وبریللک_خلل   

طلر   دونللام وللوی دسللت  خلل  کللرد و یبل   اینبلله دسللت  رو مقلل  ببیلل  یلله گللاز از 

صللا  زل زد وللوی  قبللود دهنللی_ جللان  _ قامیرصللدرا_   زد دسللت  دونللام وللوی 

 این للوری_ چیللوام و نگللاه  چنللد رانیلله طللول کیللید و بللاالخره للل  بللاز کللرد  

 . .. بود ور خوشوگه

مگله میتونسلت  ن لس ببیل   اصلم مللن چ لور میتونسلت  بله کسلی  یلر از اون هبللر           

 کن   کسی که وووم وجودم

 منللو و بخیملله وللن  دور اش ورزیللده بازوهللای کلله بللود شللده آرزوموونللاش رو داشللت  

 بده هیار ستبرش سینه به

 . .. ا بوون و ح  بی  ووی وجودش و وا ابد هوون 

روزهللامون بللا هلل  و کنللار هلل  میگذشللت و مللا وللمش میبللردی  بللرای شللرای  بمتللر   

 قبرای  ول مو  امیرکسری  

 . داشتی  آینده واسه که هایی برنامه برایبرای  س اندازمون  

ارسال وولیدام سوله با اسل  مقیل  سلبگ بله شلمرهای نگدیلک اطلرا  شلروع خلوبی          

 نسجبود  ییوت مناس   
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مر لوب و کی یللت بلاال ماملل  جلذب بییللتر میلتری شللده بلود  بللاز هل  کلللی کللارگر       

میللتری طللر  هللای  وللا دسللتگاه جدیللد خریللدی    جدیللد اسللتخدام کللردی  و چنللد 

خللا  و اختصاصللیوون بییللتر شللده بللودن و وقریبللا وللوی کوتللر از نلله مللاه اونقللدر 

سللبگ رو  مقیلل  اسلل  صللن  ایللن وللوی کسللی کوتللر وقریبللا کلله بللودی  شللده م للر 

وقریبا کلارگر  هلای  سلوله  چملار   لنن  برابلر  شلده  بلودن  و بلاز  هل   زملان   نینیده بود  

کولی  ملگه  ی خورشلت   رو چیلیدم  و بلا  رضلایت   برای وحویل   کارهلا  کل   میلاوردی    

در یابلولله رو گذاشللت  و بلله سللوت یخمللال رهللت  و لیللوان بلنللد شییلله ایللی رو از آب 

هندونه  ر کردم و بله  سلوت  امیرکسل ری کله میلوول بلازی بلود رهلت  و لیلوان رو بله        

_نللوش جللان  سللره قایللن آب میللوه هللایی کلله هللر  دسللت  دادم   _مرسللی دختللرهق

روز وللوی یخماللله امیرصللدرا میگیللره  _آره قهللر روز صللب  آب میللوه گیللری رو 

روشللن میبنلله و یلله گللالن آبویللوه میگیللره و ومدیللد میبنلله بایللد کللل  رو دووللایی وللا 

ش  بخوری    خندیلدم  و یله  دونله   اسلتی   ولوی  دهلن   گذاشلت   و اونل   چنلد  یلل   از 

 آب هندونه اش خورد و با خنده ادامه داد  

 و مربسللتان هللوایی  داهنللد کلل  میبنللی روشللن  ویتللی_یلله آبویللوه گیللری داریلل    

 هارس خلین حوزهی کیورهای

و  اکستان با ه  یه ده له بله حاللت آملاده بلاش درمیلاد  حلاال        ببلین م ِن بلدبخت چله    

یبلل  اینبلله جللوابی بللدم صللدای زنلل  در باملل  شللد بلله  حللالی دارم هللر روز صللب ق 

سللامت یللازده صللب  بلله کارگللاه  سللامت روی دیللوار نگللاه کللن  قهیمویللت امیرصللدرا

 بللاز نویومللد  بللا خیللال اینبلله شللاید مللامور گللاز یللا بللر  باشلله بلله حیللاط رهللت  و در رو

کسللی کلله  یللت در بللود بلله هللیچ منللوان بللرای مللن یابلل  حللدس نبللود قبللا      کللردم

 سللرمدی آیللای سللمم_ قسللمم_   کللرد سللمم دیللدن  لبخنللد زد و بللا ابللروی بللاال رهتلله 
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 انگللار  کللردم نگللاه  هلل  بللاز قببینوللت این للا نداشللت  انتظللار- قمونللون_ خللوبین ق

 ایللدب  نیسللت این للاق نلله_ هسللت  زنللد_ قباشلله چیللوام جلللوی اون کلله نوییللد بللاورم

 رو جللواب  و کللرد وبللرار رو سللوله ی کلولله و زد لبخنللد و کللرد نگللاه  سللوله باشللهق

 این اسللت احتوللاال گ للتن دادن رو کارگللاه آدرس  نبللود  اون للا رهللت  اول  نلله_   داد

. 

در حللالی کلله هنللوز هللیچ اروبللاطی بللرای حضللورش جلللوی کارگللاه  یللدا نبللردم         

 جواب  رو دادم وا شاید نگاه 

 _نلله این للا هلل  نیسللت قباهللاش کللاری داریللن  رو از حیللاط بگیللره    کن بللاوش

_دمللوو  نویبنللی داخلل   آب دهللن  رو بلله سللختی یللورم دادم و بلله چیللواش نگللاه 

کللردم   _آخلله     چیللگ     ی نللی      آروم خندیللد و چونلله اش رو خارونللد و در حللالی 

که به ماشین س یدی کله  منتظلرش  بلود  بلا  اشلاره  ی دسلت  چیلگی  گ لت   وتله   تله  ی 

 نیومللدم_ منللو ووللوم کللرد   _هریللی نللداره  بلله وللو مللیگ  بملل  برسللون   _ب رماییللدق

_آره   ییللنماد _ کلله بگلل  کللاروون رو و  یلل  کنللین قبراوللون یلله  ییللنماد دارم     

 بللود بییللتر مللن وصللور از حتللی  ییللرهتتون راسللت  کلله کللن  امتللرا  بایللد خلل  

نگللاه کن بللاوم از  ییللنمادی بللدم کلله بلله ن للع هردومونلله     هیلل بمتللون بللودم اومللده 

_میللدونین ایللن کللاری کلله داریللن میبنللین چقللدر بلله ضللرر  چملره  اش کنللده نوییللد  

حرهله  ایلی  رو بلا  نصل   ییولت  وارد  بایی کارگاه ها و نگلارین  وولوم  شلده   طلر   هلای 

وملران و جدیلدا    بازار کردین و ووی چنلد  ملاه  وقریبلا  کل   بلازار  مبل   کلرر  و نیولی  از

هلل  چنللد وللا از شللمرای اطللرا   للر شللده از کارهللای وولیللد شللده ی شللوا قبراوللون یلله 

 ملن  بله  داشلت   کله  اگلر  مایل   باشلین  می مولین  کله  بییلتر  بله  ن لع  شواسلت     یینماد

 . زد لبخند کوی و کرد نگاه
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_اومللدم وللا خللودم شخصللا بمتللون بگلل  کلله بللا هوللین کارگللاه و سللوله مضللو زیللر       

 م وومه ی نگارین بیین قوووم

 کللردن هللراه  و محصللوالم هللروش مسللئولیتکارهللا و طللر  هللاوون رو میخللرم     

 ی ممده به ه  اولیه وسای 

خللود نگارینلله قاگللر مایلل  باشللین میبینللین کلله ایللن م امللله بییللتر سللودش بلله ن للع    

 هکل  چیگایلی _ نذاشلت  ادامله  بلدم  و حلره   رو ی لع  کلرد         یصلد  ملا  املا _ شواست  

   زدم للل  آروم      ه للمق دارم م لللهت  رو بلله زنللد برسللون  مللن بایللد بللرم       گ لل

  للایین رو شییلله حرکللت یبلل  و شللد سللوار و رهللت ماشللین سللوت بلله قخللداحاه _

 و با سرمت از جلوی چیوام محو شدق _به حرهام هبر کنین        آورد

آروم و در حللالی کلله هنللوز شللوکه بللودم در کارگللاه رو بسلل    ت  و بلله در وبیلله دادم  

  مین یه گردباد اومد و ذهن 

_کللی بللود  رو بلله هلل  ریخللت و رهللت  وبیلله ام رو از در گللرهت  و وارد کارگللاه شللدم  

 رو ام هندونللله  آبق نوییناسلللی ولللو بیخیلللال _ کلللی _      سلللرمدی_ دختلللره 

و یللار ایللن نبللام_ قنویللدون _ نلله  یللا میللاد ناهللار نگ للت امیرصللدرا_آره   خللوردی 

 _نه چیگی نیستق چیگی گ ته  چرا ای ور  نمر شدی 

 یبلل  کلله ایللی کللاره نیولله طللر  نویتونسللت  حتللیووللوم وورکللگم بلله هلل  ریختلله بللود  

 ایده کلی براش سرمدی اومدن

 حرهلللایامیرصلللدرا اون روز دیلللر ویلللت اوملللد کارگلللاه   داشلللت  رو وبویللل  کلللن   

مللن اون حسللابی بللا شللنیدن  سللرمدی رو بللا نگرانللی بللراش و ریلل  کللردم  بللرمبس

 حرهللای سللرمدی سللرحال اومللد و بللدون اینبلله حتللی لحظلله ایللی بلله وصللویو  شللک
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داشللته باشلله یاط انلله امللمم کللرد دوسللت نللداره مضللو و زیللر م ووملله ی نگللارین 

وصللویو  کوللی از نگللرانی  کلل  کللرد وللا بتللون  دوبللاره وورکللگم رو بدسللت  باشللی   

بلود  کله  حتلی  نوییلد  مثل   هوییله  بلا  هل   حلر    بیارم  میوله این مدم اونقدر زیلاد 

خیللال راحللت  بللگنی   ووللوم دلخوشللی  بلله  یللام هللای یبلل  خللواب بللود کلله کوللی بللا

باهللاش حللر  میللگدم  محبللت هللای مردونلله اش خللا  و دلنیللین بللود و یادگللارش 

ب للد مللدم هللا هرصللت شللد وللا    میبللرد کلل  یلللب  یللراری بللی از انگللار دور گللردن 

 ماشللین آیللاجون رو بگیللرم و بللا امیرصللدرا و امیرکسللری وللوی شللمر دور بللگنی        

اونقللدر از دسللت کللارای امیرکسللری خندیللدم کلله چنللد بللار م بللور شللدم از شللدم 

   کللن  جلللوگیری حتوللی وصللاد  یلله از وللا دارم نگلله خنللده ماشللین رو کنللار خیللابون

 _نبام وای ا بمه که بودی میبردنت ممدکود  گریه میبردی 

ووی جولع هلای  ریبله ایلی کله بلرای اوللین بلار میدیلدم گریله م میگرهلت             کم_آره  

 میرهت  که ه  کود  ممد 

 . گریه میبردم

 زور بلله دختللرو دووللا دسللت برگیللتنی_منللو اولللین بللار کلله مامللان بللرده بللود ممللد    

 اینا بدون میگ ت  بودم گرهته

 نمللال یبییللون اسلل _ بلنللد خندیللدم و اون بللا حسللرم اداملله داد   برنویگللردم خونللهق

 بللا امیرصلدرا    خلودش  واسله  باشلله شلده  ونومنلدی  درخلت  کللن  هبلر  دیگله  االن  بلود 

   گذاشللت کللول  روی رو امیرکسللری و کللرد بللاز رو کوربنللدش آرومللی ی خنللده

 . .. بوونه چیگی ه  دیگه روزای برای بذار_بسه دیگه هرچقدر نوک ریختی  
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ویلمللر رو رابللت نگلله داشللت  ولل ا امیرکسللری راحللت وللر بیللینه  از ویتللی امیرصللدرا   

 برای اینبه برادرش روحیه

ی خللودش رو از دسللت نللده گ تلله بللود کلله ب للد مولل  میتونلله مثلل  یبلل  سللر ا بیلله   

 کوتر ل بازی و بد یلقی میبرد  

مللن  مثلل  امیرکسللری دوسللت داشللت  بللاورش کللن  چللون دیگلله طایللت دیللدن درد    

از هولله مللون یللای  کنلله رو نداشللت   وزن بللدن    کوللر امیرصللدرا کلله سلل ی داشللت  

 امیرکسری چیگی نبود که اذیت  نبنهق

بللا اصللرار امیرصللدرا یبلل  از رهللتن اون هللا بلله خونلله حرکللت کللردم  ویتللی بلله خونلله   

 رسیدم وقریبا دیر ویت بود

 قسللمم_ املا سللامان ولوی حیللاط روی وخلت نیسللته بلود و بللا لل  وللا   کلار میبللرد        

 ونون  چرا این ویت ش  ووی حیاطی م_ گذشت  خوش  سمم_

 کلله حیللاط بیللام گ للت   شللدم نگللران کللردی دیللر هلل  وللو_داشللت  بلله کللارا میرسللیدم  

 . بی  متوجه اومدی ویتی

 چنللده  سللامت مگلله_ مت  لل  از حللره  بلله چرا للای خللاموش خونلله نگللاه کللردم   

_زیللاد    داد وبیلله  یللتی بلله و کللرد نگللاه  جانلل  بلله حلل  و آورد بللاال رو سللرش

بلا  م لله  سلامت  روی ممل   رو چلک  کلردم  و ولازه  دلیل    قشلبه  یلک  نگدیباینیست  

امیرکسلری  بلرای  مخلال   بلا  کلرر  گلردی   اصرار هلای  امیرصلدرا  و اخول   بله  ملن  و

چلل  نگللاه  کللرد و للل   بییللتر رسللیدم   _ای وای قاصللم حواسلل  بلله سللامت نبللود  

و بله  کنلار ش اشلاره کلرد  دو دل وسل  حیلاط ایسلتاده       _بیلا  این لا       وا  رو بسلت   

 سللوت بلله اینبلله یبلل  و صللبر کللن بللرم لباسلل  رو مللو  کللن  میللام     بللودم   _اوووم  
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  للا اون و  للا ایللن   نویبیلله طللول زیللاد_الزم نللیس   قشللد مللان   صللداش بللدو   خونلله

 . نیست  وخت روی کنارش و رهت  سوت  به آروم باالخره و کردم

نیله نگلاه  کلرد  آروم دسلت  بلاال اوملد و دسلته ایلی از موهلام رو کله از زیلر             چند را

 شال بیرون اومده بود رو

 . بدم ادامه نذاشت      سامان_ گرهت و کوی با موج  بازی کرد  

_ویتللی بللرای اولللین بللار مامانللت اجللازه داد بولللت کللن  داشللت  از خوشللحالی بللال در   

 میاوردم  کوچولو بودی و

 نگللاه  ویتللیهبللر میبللردم االنلله کلله بیللبنی قچیللوام مثلل  هوللین االن بللر  میللگد   

 لثه اون چرا نویدون  کردی

هللای بللی دنللدونت رو نیللون  دادی امللا مللن دوسللت داشللت  هبللر کللن  داری میخنللدی 

بلودی  کله  دلل   میخواسلت  ولوی  بولل   هیلارم  بلدم   اون   اونقدر شلیرین و خواسلتنی  

نوی مویلدم  املا  یله  جلورایی  ولوی   مویع حرهلای  دیگلران  در ملورد  وصل وی  آیلاجون  رو

 ملال  مال  خودم به این نتیحله  رسلیده  بلودم  کله  اون حرهلا  ایلن م نلی رو میلده کله ولو     

از حللس نللگدیبی  کوللی خللودم رو مقلل  کیللیدم وللا هاصللله بگیللرم  دسللته       منللی

 شللال زیللر رو شللد کیللیده بیللرون انگیللتاش موهللام کلله بللا مقلل  رهتللن  از بللین

_حللس خللوبی بللود قحسللابی  للی  بقیلله  سللرمووها بلله    داد اداملله اون و مهرسللتاد

کوچولللوی شللیرینی کلله دل  دختللر هوللونخللودم مللی بالیللدم کلله ولله ووللاری خللانواده  

 باهللام یللاهولله رو بللرده مللال منلله  م بورشللون میبللردم بللرای اینبلله بولللت کللنن  

 . بگیرن اجازه من از کنن بازی
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بللا لبخنللد بلله  یللت روی وخللت دراز کیللید و دسللتاش رو زیللر سللرش گذاشللت و بلله 

 بر  های درخت ووم نگاه

 بللدجوری داشللتنت هبللر هنللوزم_راسللت  مللگه و حسلل  هللیچ هریللی نبللرده   کللرد  

 گوشلل  بلله یبلل  از وللر جللدی صللداش وللن و شللد  للا  لبخنللدش آروم   شللیرینه بللرام

بلله هللیچ منللوان  قبیلله نگدیللک بمللت زیللاد کسللی نویللاد خوشلل  هنللوزم_   رسللید

نویتونسللت  یبللول کللن  کلله ایللن حرهللو روی هللوا و هوین للوری زده کلله بلله  ملللو 

  سلره  ایلن  بلا  ام راب له  نویبنلی  هبلر _ رو وبیل ه گلاه بلدن  کلرد      چرخید و دست 

 شده  بییتر ساده هوباری یه از

 ک للا بلله یللراره وملل  نویدونسللت   نوییلد  جللدا چیللواش از نگللاه کولی جللا خللوردم   

 . نداشت  یخوب حس اما برسه

_احسللاس میبللن  ایللن  سللره داره  اشللو از گلللیو  دراز  _منظللورم چیلله سللامان  

 ملورد  در صلحبت   طلرز  از قنبلام  ور میبنله  و ملن اصلم از ایلن موضلوع خوشل  نویلاد      

 هلردام _   کلرد  ام شلوکه  بلگن   حرهلی  اینبله  یبل   و رهلت  هل   ولوی  اخولام  امیرصدرا

_نلله  قی نللی چی وللو وللا آخللر       نلله_      بخللری  حلقلله بللری  میخللوای  کللن خللالی رو

_نبلام  ولو        سلامان _ بمار ویلت  خواسلتی  و دو ه تله  ی دیگله  خلرداد  وولوم  مییله   

 چته  چرا اینقدر ازم هرار میبنی 

نگلاهی بله چلرا  خلاموش اولا  خللانوم جلون و آیلاجون انلداخت  و نگلاه  رو بله گلل            

 های هرش دوخت  و با ن س

زمسللتان _       نللدارم دوسللتت     مللنق سللامان_ دم ووللوم  کللن   مویقللی سلل ی کللر

لللو بللاال میبیلل  و  اهللام رو بییللتر وللوی    گ زیللر وللا رو وخللت روی  تللوی ۹۶کللرر
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بللاز هلل  گوشللی میلللرزه و صلل حه روشللن مییلله  هنللوز وللوی  شللبو  جوللع میبللن   

امیرکسللری نگللاه میبللن  کلله بلله  شللوک  و هقلل  بلله مللدد اس ام اس کنللار اسلل 

۹رسلیده  هنلوز چیللگی کله شلنیدم بللاورم نوییله  همویلدن منظللور ممیله        امیرکسللری 

چیگی نبود که بتون  به راحتلی باهلاش کنلار بیلام       بلاز  هل   گوشلی  میللرزه  و ملدد  بله  

۱۰میرسله  بلاالخره بللا کللی کلن للار رهلتن بللا خلودم       دسللت دراز میبلن   و گوشللی رو 

_نبللام جللواب  نبللام _ بیللداری   سللمم_ برمیللدارم و  یللام هللاش رو بللاز میبللن   

از  یللت شییلله   رو ام سللایه  شللنیدی رو امیرصللدرا بللا حرهللام میللدون _ نویللدی 

 رو چیللگ هولله میللدم یللول_ _نبللام بملل  هرصللت بللدهق _چللرا جللواب نویللدی  دیللدمق

 نبللام_ قبیلله این للوری نویخواسللت  کللن بللاور_حلل  داری شللوکه باشللی   قکللن  درسللت

 رو چیلگ  هوله _هقل   یله  هرصلت  بمل   بلده      بلده  جلواب  بیلداری  اگلر  میبلن   خواه 

ی رو ی لل  میبللن  و  تللو رو وللا سللرم بللاال   گوشلل ی صلل حه      مگیللگم میبللن  درسللت

 . میبی  و به واریبی زیر  تو نگاه میبن 

ویتلی شلنیدم بلله امیرصلدرا گ للت منلو میخللواد هبلر کللردم اشلتباه شللنیدم املا وبللرار        

 چندین باره از زبون  جایی

 !برای هبر اینبه اشتباه میبن  رو بایی نذاشت

و بی ووجه به للرزش هلای ب لدی گوشلی سل ی کلردم بخلواب   صلب  بلا کللی خلواب            

 مگخر  از خواب  ریدم  

 با وجود یخبندون کلی دیرور به شرکت رسیدم و وارد شدم  

و ری  ها و بله بله و چله چله هلای رسلولی و هوتلی از بابلت طلر  گردن         بنلد هومنلان   

 ادامه داشت  امیرصدرا
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رو کللم ندیللدم و ووللاس هللای امیرکسللری رو هلل  ندیللده میگللرهت   کللار امیرکسللری   

 آ وش ونمایی هرستاد   با امتراه  دوباره منو به

بللی ووجلله بلله بقیلله از شللرکت بلله خونلله و از خونلله بلله شللرکت کللار و مسللیر هللرروزم  

 شد  وواس های سامان ه 

 وللوی امیرصللدرا هوللراه بلله هلل  بللاز هللا شلل اضللاهه شللده بللود   بلله ذهللن درگیللرم  

 . موندی  می شرکت

امیرصللدرای سللاکت کلله خللودش رو بللا کللار کللردن سللرگرم میبنلله یلللب  رو درد       

 میاره اما رهتار های مصبی و

مبللس ال ولل  هللای ناگمللانی  رخاشللگرانه اش نیللون از ذهللن درگیللرش بللود و        

 وواس های میبوک  وووم نیده

مللدادم رو  للایین گذاشللت  و کوللی کللردن  رو ماسللاژ  ومنللان اداملله داشللت   بللود و ه

 کللار هوییلله مثلل  رونوللایی دادم  سللخت گیللری هللای امیرصللدرا بللرای سلله نوونلله ی

 . بود کرده ور سخت رو

بلله چمللره ی خسللته ی و  للر  هبللرش نگللاه میبللن  کلله یللک ده لله سللر بللاال میللاره و  

 مم  رو میگیره  اما باز ه 

اونقللدر درگیللره کلله نگللاه  وللوی چیللوام خیللره مللی مونلله و انگللار دنبللال چیللگی     

 منتظللر اینبلله بللدون و ق ب للد باشلله بللایی _بسلله   میللاد   میگللرده و بللاالخره بلله حللر 

میلوول  جولع  کلردن  کلی    بلودم  کله  بلا  دسلت     زد بیلرون  اولا   از بوونله  ملن  جواب

 بللا و برگیللت و روی شسللته و چیللوایی کلله ایللن مللدم کللم سللر  بللود بلله اوللا 

_بیلللا بلللری     شلللنیدم رو رو صلللداش شلللدن رد مویلللع کلللی   و  لللالتو برداشلللتن
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   داد جللواب و شللد رد کنللارم از   میللگن  زنلل  آژانللس بللهمونللون  _ میرسللونوتق

حتلی  هرصلت   اهیلاری  رو بمل   نلداد   بلا  هل   بله   ارکینل   میلری   و از    دارم کارم_

میگلذره  متوجله  مییل   کله  داره بلی  هلد   ولوی   کله  دییقله  چنلد شرکت بیرون میره  

 _خونه کاری داری       امیرصدرا_ شمر چر  میگنه  

 ام جولله  نبلردم  هرصلت  کله  شلد  بیلان  هوگملان  هلا  جولله  اونقلدر به ه  نگاه میبنلی    

 چی  ازش  کن  کام  رو

آروم” خوبلله    نللدارم کللاری_نلله   میگیللرم و بلله خیللابون نگللاه میبللن  و جللواب میللدم  

“رو زمگملله میبنلله و بللاز هلل  ماشللین  للر  سللبوم مییلله و چنللد دور دیگلله بلله دور 

هللدهوون وللوی شللمر اضللاهه مییلله   یللت چللرا  یرمللگ مللی ایسللته و بللا      هللای بللی

 نگللاه  رو بلله رانیلله شللوار یرمللگ رنلل  میللدم   انگیللت روی هرمللون ضللرب میگیللره ق

 اطلرا   هلای  ماشلین  بله  رچملا  و بیسلت   لنن  و بیسلت  شلی   و بیسلت  ه لت  و بیست

 ده یازده چمارده   میگذرون  نظر از رو آدما و میبن  نگاه

 ذهللن  اونقللدر هرچنللدزیللر چیللوی بلله اخوللای در هلل  امیرصللدرا نگللاه میبللن        

 ه  مستقی  اگر حتی که درگیره

نگللاه  کللن  متوجلله نوییلله  نگللاه  بللاز هلل  بلله رانیلله شللوار چللرا  راهنوللایی         

حتللی حرکللت  للر شللتاب  قداره دوسللتت امیرکسللری_ یللک دو سلله رچمللا برمیگللرده  

ماشللین هلل  نویتونلله منللو از شللو  بیللرون بیللاره  نگللاه  از شییلله ی جلللوی ماشللین  

نوییلله  دوسللت دارم کلله هبللر کللن  اشللتباه شللنیدم امللا اون بللدون ووجلله بلله  کنللده

ق  جدیلله وصللویو _باهلاش  حللر  زدم   میللده   بمیلی  کلله داره سللر یللب   میللاره اداملله

بلرای  ممیلام   زملان  یله  و بلگن   زنل    لدربگرگت  بله  بگرگتلرش  منلوان  بله  خواست  
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 ولا  کلن   هواهنل   خلودم  بلا  اول باشله  بمتلر  شلاید  گ لت  و آشنایی انتخلاب کلنن املا     

مییله  انسلان  بلدون  ضلربان  یلل   زنلده  باشله   حلس  میبلن   کله   بلدی    خبلر  بمیلون 

نویبیل    حرهلاش  رو ملرور  میبلن    ن لس  رانیله  چنلد  بلرای  حتلی یلب  ضربان نلداره   

 کن    و وووم ومش  رو بر این میذارم که م نی دیگه ایی از حره  برداشت

م نی ایی  یر از اینبله منلو دو دسلتی بله امیرکسلری وقلدی  کلرده  دنبلال یله نیلونه           

 برای اینبه باور کن  هنوز

حتللی یلله ذره احسللاس بلله مللن داره  خیللال بللاطلی  بللود اینبلله انتظللار ممیلله از کسللی  

   شلللدم رد ازش و زدم  سللل  کللله کسلللی  شبسلللتو  داشلللته باشللل  کللله خلللودم

نویللدون  درختللا و ماشللین هللای اطللرا  بللا چلله سللرمتی رد مییللن  بللرای مللن دیگلله   

 هیمی مم  نیست  بار دیگه

 مللو  هیمللی امللاق کلولله بلله کلولله     وللک بلله وللکو خللوش باورانلله مللرور میبللن    

 جومو  م نی هنوزمق نوییه

گللردن خیللک  نگللاه  میبللنن و داد میللگنن کلله ” احولل  قاون دیگلله دوسللتت نللداره ”

شللده ام بلله سللوت  میمرخلله وللا شللاید بگلله کلله داره شللوخی میبنلله قنللی  ر  جللدی و 

هنللوز گللره خللوردن آخللرین امیللدم رو نللا امیللد میبنلله  حللس  للوچی  ابروهللایی کلله

درون  اونقلدر  شلدیده  کله  احسلاس  میبلن   دیگله  چیلگی  واسله  از دسلت  دادن نلدارم  

. 

 روی  ایللن از ب للد هللای مییلله چللی رویروی هولله چیللگ چیلل  میبنللدم  روی  للرورم  

 درباره هبری چه اینبه
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 م میبنلله قهقلل  سلل ی میبللن  صللدای گرهتلله از بوضلل  بلله گوشلل  برسلله و مینللال       

 . .. نامردی خیلی_

سبوو  مصلبی  میبنله و ملن دنبلال یله بمونله بل       رای ان  لارم قنویخلوام مثل  هوییله     

 احو  باش  و صدای گرهته

 اش رو بلله ایللن موضللوع ربلل  بللدم و اینبللار واضلل  وللر و بلنللد وللر وبللرار میبللن          

اینبللار واکنیلل  چیللگی نیسللت کلله انتظللارش رو       امیرصللدرا نللامردی خیلللی_

 داشت  و وقریبا با صدای هریادش ووی خودم جوع میی   

_آره قآره مللن نللامردم کلله بللا وجللود سللابقه ی یبلیللت بللاز هلل  دارم وللو رو بللرای       

 مگیگورین  خواستگاری میبن   

نامردم کله نویتلون  چیل  اون امیرکسلرایی کله کلور شلده رو بلاز کلن  ولا ب موله بله             

بلرادر  احوقل   رو بلا  خلا   یبلی  کلرد  و رهلت   نلامردم  کله   کسی دل داده که زنلدگی 

 نویتون  به برادرم ب موون  کسی که یه بار رهته

راه رهللتن رو بلللده     نللامردم کلله بللا هولله ی اینللا  للا ی  گذاشللت   همویللدی  مللن      

 . .. وو ی اندازه به نه ولینامردم  

ماشین رو آروم به کنلار خیلابون میبیله و هقل  بله جللوش نگلاه میبنله و اینبلار ب لد           

 . میبنه شروع چند رانیه مب  آرومتر

_ایللن مللدم کلللی بللا امیرک سللری صللحبت کللردم کلله هبللر وللو رو از سللرش بنللدازه   

 بیرون چون خوش  نویاد از یه
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 چلللرخ  بلللا _امیرصلللدرا     ملللن        نتونسلللت  املللاسلللورا  دوبلللار گگیلللده بیللل   

_مللن  نگللاه  بلله سللوت  سللرم رو  للایین مینللدازم و بللا کوللی مبلل  اداملله میللدم  

صللدای  وزخنللدش بلله گوشلل  رسللید و       ی نللیامیرکسللری رو دوسللت نللدارم  

_ولو  ملادم  داری  جوابی که میگ لت  امیرصلدرا  ایلن  روزهلا  ولل   ولر  از هوییله  سلت   

 نویللدون ق نبللاش نگللرانیللک ده لله ماشلل  کسللی بیللی کلله بملل  ممیلله ایللی نللداری  

و ماشللین رو دوبللاره روشللن  قخوشللحال یللا باشلل  نگللران وی گیللت ایللن بابللت بایللد

 میبنه و راه میوهته  هنوز از سنگینی حر  هایی که بم  زده زبون  به

صحبت باز نوییله  بله مسلیری کله بله سلرمت طلی مییله نگلاه میبلن  و شلوکه ام از            

 هوه چیگهایی که شنیدم  

 بللی _نگلله دار  یللاده مییلل    کوللی طللول میبیلله وللا حرهللایی کلله شللنیدم رو هضلل     

 نگلله گ للت _ ووجلله بلله حللره  بلله مسللیرش اداملله میللده و ایللن بللار بلنللدور داد میللگن   

_مللن هقلل  وظی لله ام بللود بلله  قامیرصللدرا_  للایین بیللار رو صللدام  نللگن داد_      دار

 منللوان بللگر  م ِر امیرکسللری  للا  للی  بللذارم وللا بللا خللانواده ام صللحبت کنللی  

 هلل  مللن حرهللای بلله میخللوای امیرصللدرا_   میللدم یللورم سللختی بلله رو دهللنو  آب_

 خللودش بلله و دار نگلله رو حرهللامیللنوم  خللوام چیللگی رو ب نویق نلله_ بللدی  گللوش

 ورمللگ روی خونلله جلللوی میبنللی  بللرادرم وقللدی  منللو داری وللو امیرصللدرا_   بللگن

 مللانع کلله هلل  اگللر_زیللاد هلل  میللتا  بلله ایللن کللار نیسللت      میللده جللواب و میبوبلله

منظللورش از    ببنلله دیگلله هبرهللای امیرکسللری نویخللوام کلله اینلله واسلله هقلل  نیللدم

هبرهای دیگه کلامم واضلحه و نیلازی نیسلت بلار دیگله راب له ی نیوله کلاره ملون رو           

   مییلله بلنللد هلل  بللاز صللداش و میللره در ی دسللتگیره سللوت بلله دسللت   ببیلله وسلل 

 ایلن  کله  ن  تله  بله  املا _ده ه ی یب  بله  هلر  دلیللی  کله  وولوم  شلد  دیگله  ممل   نیسلت   
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_بللا ایللن ویبلله  یگنللی کللار کنللی  م کلله هللایی حللر  بلله مت مللد کوللی و سللن یده بللار

 هوله  ن  تله  بله ق میبلن   ح لت  اوولام  باهلام  دارم_ انداختن میخلوای  بله  ک لا  برسلی  

_امیرکسللری اینقللدر بللرام مگیللگ هسللت کلله  قامیرصللدرا_ رو بللا دیللت شللنیده باشللی  

 بله  میبلن   کلاری  بلار  حد نداره و ایلن  رو ولو  بمتلر  از هرکسلی  میلدونی   بلاور  کلن  ایلن 

 بلللا رو جملللن  قُملللردم ”زن داداش” نلللت ب رسلللتیو آشلللناییوون ل  خلللودم و ملللن

 سللقوط و میبللن  حللس رو ام نبللرده و کللرده هللای گنللاه ووللوم مللذابق میبیللن  چیللوام

انگار ح ل   ی سله  ی سلینه  ام از گلاز  دا   لر  شلده  و سلنگینی  یله  کلوه  روی سلینه       

 !میبنه ور سخت ام ن س کییدن رو سخت و

نگللاه  میبللن  و حتللی وللوی اون شللرای  هلل     یلللب  بللرای آشللوب چیللواش بللی    

 یراری میبنه و امیرصدرا جلوی

 . چیوام وار مییه

 بملل  حسللیق دارم دوسللت  امللا  سللرده و بللدق دارم دوسللت  امللاچمللره اش وللاره   

 !دارم دوست  ه  باز اما  نداره

مصللبی نگللاه  رو از سللوت خللودش بلله خیللابون میللدوزه و در حللالی کلله گوشلله ی    

ک للا بللرم  مللن ک للا میتللون  بللرم ویتللی دیگلله       نبللام بللرو_ انگیللت  رو می و لله  

هولله جللا بللرام  امیللب  حرهللای بللا ویتللی بللرم ک للاهللیچ جللای دنیللا آروملل  نویبنلله  

 کلله آمیللگی ووسللخر“ هلله”بللا _چللرا باهللام این للوری میبنللی امیرصللدرا  جمللن  شللده  

_رانیلله بلله رانیلله ی روزهللایی  بلله گوشلل  میرسلله میتللون   وزخنللدش رو وصللور کللن   

 کلله چللاره ایللی جللگ ایللن نداشللت  بللاور کللن  رهتللی ایللن سللوال رو از خللودم  رسللیدم ق  

 وللا نبللودی وللو و  رسللیدم بللار هللگار رو سللوال ایللن“ کللردی  این للوری باهللام چللرا“
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 بایللد کلله حرهللایی_نویخللوام گذشللته رو نللب  یبللر کللن    ق امیرصللدرا_   بللدی جللواب

وصلللویر  یلللت  لبللل  از  ودولللون بگنیلللد  ه حرهلللاوون رو خبقیللل  گ لللت  رو میگ لللت 

 هوییه ولار  ولر  مییله  و ی لره  اشلب   بلی  صلدا  روی گونله  ام جلاری  مییله   گلاه   بله 

 اشللب  مسللیر رانیلله چنللد نگللاه سللوت  برمیگللرده و بللا دیللدن اشللب  شللوکه مییلله  

 طایت بی و میبنه دنبال رو

رو برمیگردونله و بلله خیلابون نگللاه میبنله و یللک ده لله محبل  و  للی د    ر  لی مللین یلله  

 دیوونه ی  یریاب  کنترل

بلله هرمللون میللت میبوبلله یبلل  اینبلله بلله خللودم بیللام بللا صللدای گرهتلله اش هریللاد     

ر   چیلله  بللرای ام گریلله چتلله ق نبللن ام دیوونلله_ووللوم  کللن نبللام   میگنلله  

 مملل  بللراممتللورم روی  ییللونی  و هللک هیللرده اش نیللون میللداد چقللدر مصللبانیه  

 حللال  مللن کلله اینلله مملل چلله مبللس ال ولللی نیللون میللده   کلله نیسللت مملل یسللت  ن

 میی  اما زبون  ی   شده   ایی دیگه کس وقدی  دستاش با دارم که منی  خرابه

 ایللن و برگیللتی سللال چنللد ب للد کلله االنلل _رهتللی زنللدگی  رو بللا خللا  یبللی کللردی  

 ! کردی جمن  رو زندگی  بار

چللی میخللوای از جللون   چللی میخللوای از زنللدگی   داری چیبللار میبنللی باهللام نبللام  

این للا رسللید  رسللیدی  بلله جللایی کلله بایللد وللو رو بللرای  چیبللار کللردی کللار بلله  

 هقلل  مللن_   میللگن  للل  و آروم و میبللن  نگللاه  امیرکسللری خواسللتگاری کللن  

 سللوت بلله وقرببللا و مییلل   یللاده و میبللن  بللاز رو ماشللین در و قهوللینق بللودم ماشللقت

مثل   وولوم  ایلن  روزهلا  سل ی  کلردم  ازجللوی  چیلواش  رد نیلل  واز از  البلی میلدو      

 سللری کلله وللوی  ماشللین  نگللاه میبللن    شللرکت بیللرون رهللت   کوللی از دور بلله
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ماشین  منتظلر  ملن  نیسلته  و بلا  گوشلی  ولوی  دسلت   ور میلره  و اصلم  حواسل   بله  

 اطرا 

نیسللت  هنللوز هلل  بللرای دیللدن  دو دللل  امللا بللاالخره وصللویو  رو میگیللر     م و بلله 

 ماشین امیرکسری راه اهتادم و

 داشللت  انتظللارق وللای  آن چلله_سللمم مگیللگم   قسللمم_ آروم وللوی ماشللین نیسللت    

بلنللد میخنللده و ماشللین رو روشللن  نیللدی  م  لل  کلله نللاراحتی_   بیلل  م  لل  کلللی

میبنلله و  حرکللت قنویللدون _ _او ایللا خیلللی هلل  خوشللحال   خلل  ک للا بللری   میبنلله  

 ببلین  کلن  بلاز  رو داشلبورد _ ینبله بلدون  ک لا میلره بله خیلابون نگلاه میبلن           بدون ا

 و میلل  بللیبللدون اینبلله نگللاه  رو از خیللابون شلللو  بگیللرم     بللرام خریللدم چللی

 نلله_ دختللره  شللده چیللگی نبللام _   میبللن  زمگملله رو“ نیسللت مملل   بیخیللال ”سللرد

 خسللته  امیرکسللری خیللالبی_  نویخللوای   خریللدم شللبمم و  اسللتی  بللرام_     

 شللام_ ققهیمللی ی حوصللله_نلله قحوصللله نللدارم   _نبللام  هقلل  خسللته ایللی    ام

 _ للس میللری  یلله جللایی کلله اول شللام بخللوری  ب للدا حللر  میللگنی    _نللهق خللوردی 

انگار در  میبنه کله  چقلد  بلی  میل   و بلی  حوصلله  ام کله  بحل   رو ادامله  نویلده   ب لد  

هوییللگی بللاه  وارد کنتللاکی مییللی   ب للد از سلل ارش رو بلله  از رد شللدن از وراهیللک

نگاهللاش متن للرم  نگللاه هللایی کلله وللازه  روم مییللینه و بملل  زل میگنلله  اولللین بللاره از

منظللور  هللاش محبللت مللدم ووللوم و نیسللت  خللواهر یلله یللاهمویللدم مللن بللراش رهیلل   

و زد  در ملللورد وللل حلللر  باهلللام  لللی  روز چنلللد امیرصلللدرا_ یلللدی  رو نداشلللت  

 خلل  _      میبنلله نگللاه  و میللده وبیلله صللندلی  بلله راحللت خیللال بللا      و وصللویوت 

 ووان ادامه ندارم میخوام هوین ا این بازی رو وووم  کن   



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

661 

 

 بتللون  کلله منظللور اون بلله نلله منتمللا دارم ی نللیق نللدارم دوسللتت مللن_امیرکسللری  

 . کن  هبر ایی دیگه جور بمت

 چللرا_ قآره_ باشللی   هلل  بللا بخللوام کلله هوللین_      کلله هوللین_ چلله منظللوری  _

_میللب  مللن  کلله نویتللون  بلله  چیلله  میللب  اینلله منظللورم     مللن ی نللی نویتللونی 

 دل _بخللاطر راب لله ی سللابقت بللا امیرصللدرا  چیللگی کلله م للر  شللد هبللر کللن   

ه شلوا چنلدین سلال    ی راب له _نبلام    قآره_   بیله  میخلواد  کله  هرچلی میگن  بله  دریلا   

 وللوی     امللا_      داره نللامگد اونق شللدی جللداکلله ووللوم شللده  وللو ازدوار کللردی     

 میبنله  ی لع  رو حلره        اینله  منظلورم   مونلدی  دیگله  شلخص  یله  منلوان  بله  من ذهن

 شللواها بللین هرچللیق نبللام_ قآره_ بللودی  ماشللق  کلله کسللی بللرادر منللوان بلله_  

 مویلل  ن للس وم نیللده باشلله   ز سللوت شللواها وولل ا اینبلله مگللر  شللده ووللوم بللوده

 . کن  امترا  میبن  س ی و میبی 

 هنلوز  ملن      املا  اهتلاده  هلا  او لا   کللی  گذشلته  زملان ق وو له  بلا  ح _ببین امیرکسری  

 دوست رو امیرصدرا

 چللی _   مییلله متوایلل  سللوت  بلله و میبنلله جللدا صللندلی از رو اش وبیلله_ دارم  

یللر ووللوم یللول و یللرارام بللا امیرصللدرا قبللا    مللن رهللت  قزدم ز _امیرکسللری قدرسللته  

 . .. اما  رهت  سامان ازدوار کردم و

آب دهللن  رو یللورم میللدم و بلله میللگ یرمللگ رنلل  جلللوم نگللاه میبللن  وللا چیللوای     

 مبموو  وورکگم رو به ه 

 بخللاطر  میللرهت  بایللد  میبللردم اینبللارو بایللد ی نللی  شللدم م بللور_مللن   نریللگه  

 نگللاه      وللو بخللاطر  داشللت  بملل  کلله میللقی بخللاطر  راامیرصللد بخللاطر  خللودم
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 امللا بللود سللخت اوایللل   میللدم اداملله و مینللدازم دیگلله هللای میللگ مللردم بلله گللذرایی

   بلودم  م بلور  امیرکسلری _ رهتلی   ولو _ ق یییله  دلل   هنلوزم  املا  رهلت   من_      حاال

نگللاه  از    هولله چیللگ و رهللت  زیللر زدم  آره_ رهتللی  خللودم میلل  بللا وللوق نبللام_

 چیوام کنده نوییه و آروم و ناباور به صندلی  وبیه میده و ل  میگنه  

 وللو و نویخللوادم گ تلله و شللده مصللبی دمللوا وللوی_امللا امیرصللدرا بلله مللن گ للت    

  سرمووم با که شدی م بور

 ازدوار کنی و بری     

نگللاه  میبللن  و چنللد بللار جوللله اش رو مللرور میبللن   شللوکه نوییلل  قه  قلل  مللرور 

 میبن  وا یادم بوونه از خود

بلله سللختی    میبللن  اشللتباه دارم کلله بگللوق نبللام_ گذشللتن رو کللی بملل  یللاد داد      

 از هوییلله مثلل   نلله_ لبخنللد میللگن  امللا از ولخللی لبخنللدم ووللوم وجللودم وللل  مییلله  

امیرکسللری بلله انللدازه ای  آدم بللده ی داسللتانوون مللن نباشلل     وللاق گذشللت خللودش

 میخللواد م لوملله اش چمللره ازکلله نتونلله ایللن موضللوع رو هضلل  کنلله شللوکه سللت  

 و مییلله کللن زهرخنللدی بلله لللب       آخلله امللا_   نویتونلله انگللار امللا بخرسلله سللواالوی

_بللرای مللن چیللگ م یبللی نیسللت    مییلل  میللگ روی نللام موم اشللبال کیللیدن میللوول

 ازش چیللگا خیلللی  شللدم بللگر  کنللارش مللن  بللود هوین للوری شللناختو  ویتللی از 

سلرباال  میلارم  و نگلاه   میبلن   کله  بلا  کلن لار  رهلتن  بلا  خلودش   قنبلام _   گرهت  یاد

 باالخره به حر  میاد  

 یلله بللا نویبللردم هبللر مللن     راسللت ق خللودش بللا_امیرصللدرا لللن کللرده  نلله بللا وللو   

 این ا ببیه قبمت به کار کلوه
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 وحلریب   میتلون   میبلردم  هبلر  ملن ق شلد  بلدور گ ت  هرصت بده درسلت  کلن  املا     

 بدور اما بیاد خودش به وا کن 

 حرهللاش وحلیلل  و گیلله کیلل   مییلل  شللوکه اینبللار انللداختو  روی دنللده ی لللن  

 گنللد میللدون _میللدون         امیرکسللری_ قمیخصلله حللره  منظللور امللا نللدارم رو

 بلله کلله  کنلله خ للر احسللاس کلله کللن  کللاری این للوری میتللون  کللردم هبللرامللا   زدم

نگللاه نابللاورم ازش جللدا نوییلله و انگللار از نگللاه مللن و کللار       امللا بیللاد خللودش

رییلل  میبیلله و بللا کمهگللی  خللودش مصللبیه کلله مللین امیرصللدرا دسللتی بلله ولله

 دستاش رو ووی موهاش هرو میبره  

 هبللر کلله شللد بللد حللال  اونقللدر اول شلل _هبللر میبللردم مییلله بلله خللودش بیللاد   

 خودش دهنرسی صب  به میبردم

 بملل  گ للت  بمللت مللن -  للی  یللدم مییلله وللا امتللرا  کنلله هنللوز دوسللتت داره       

 کللار چلله ایللن امیرکسللری_      کللردم وللر خللراب امللا کللن  درسللت  بللده هرصللت

 قآره_ _کلله دوسللتت دارم       کلله کللردم بللاور حتللی مللن      مللن بللود  ای احوقانلله

 چیلل  داره رو زنداداشلل  حبلل  بللرام کلله کسللی بلله  سللت  اینقللدر کللردی هبللر وای للا_

   میلده  ادامله  و میلدوزه  خیلابون  ولوی  هلای  ماشلین  گلذر  بله  رو نگلاه   باشل    داشته

 کنللار میخللوام  دارم دوسللتت  نگ للت  درو  کلله اینللو خلل _مللن گ للت  دوسللتتدارم  

 کللی     یللدی  مثلل صللدرا کنللارم حللال  خللوب باشلله  امیر میخللوام  باشللی امیرصللدرا

 بلله_ میللری  ک للا_   میبیلله رو کللی   کلله بللرم بیللرون رسللتوران از وللا برمیللدارم رو

 یمو  شد چت_ قمرد نبام_ قنبام مه_ قچه وو
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_چلل  شللد یمللو  نوی موللی چیبللار کللردی  امیرکسللری یلله ه تلله کللار هللر شلل  مللن   

 یه اشبه چیو  یهگریه ست  

 بللی      شللاید گ للت _هبللر کللردم اگللر وللو هلل  نللدونی وای للی وللر مییلله   چیلل  خللونق

کمهلله سللر وبللون میللده و  _گنللد زدی امیرکسللریق   میبللن  ی للع رو حللره  طایللت

 . .. میبردم هبر_هبرش رو نویبردم اینقدر سر لن بیوهته   ازم چی  میدزده  

با اخوایی که بییتر بله امیرصلدرا شلبیم  میبنله سلر بلاال میلاره و چنلد رانیله نگلاه            

 میبنه میترس  از سوالی

_ملن  حلال   خلوب   که ووی ذهن  میگلذره و یبل   رسلیدن سلوال  بله حلر  میلام         

   میبللنن صللدا رو هییللوون ی شللواره لحظلله هوللون نللیس امیرکسللری قبللری      

بله  رهتللن  نگلاه  میبللن  و  قبلری   بیللام و بگیلرم  رو  للذاها بلرم  ملن  کللن صلبر   باشله _

وللوی دللل  آشللوب مییلله از ایللن وصللوی  احوقانلله اش کلله نیللون میللدا د هنللوزم بملله 

وووم این شل   هلا  هیمویلت  حتلی  هبلر  نبلردم  کله  شلاید  از گ لتن  ایلن  حلر    ست  

از کلارش  مصلبی  بلودم  کله  ولا  خونله  باهلاش  حرهلی   ها منظلور  دیگله  ای داره  اونقلدر 

 رو اسلو   شلدن   یلاده  یبل   نویگن   با رسیدن بله  خونله  زیلر  لل   خلداحاهظی  میبلن   و

هقلل  نگللاه  میبللن  کلله  یللیوون و شللرمنده” ببخیللید “رو  نبللام _   میبنلله صللدا

_امیرکسللری قبللرادرم    میبللن  زمگملله میبنلله  دوبللاره در رو میبنللدم و نگللاه 

 حلره   رو ی لع  میبنلله        ی نلی   نویبنله  هل   هبلر  ملن  بله  حتلی  اوناالن نلامگد  داره  

_امیرصللدرا بللرای مللن از یلله بللرادر خیلللی بییللتره قنگللاه بلله ناسللازگاری و و اوولل امون 

 که میدم رو جون نبن  
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 حللر  دارم مللنهقلل  یلله روز امیرصللدرای یبلل  بیلله  مللن از خللودم حللر  نویللگن      

 ویتی که میگن  رو چیواش

هسللتی یللدمام رو دنبللال میبللنن  دارم حللر  ایللن ه تلله رو میللگن  کلله وللوی خللواب   

حلر   سلیگارایی  رو میلگن   کله  ویتلی  اسل   ولو  میلاد   یلت   اس  ولو رو صلدا میبلرد     

میللگن  کلله وظللاهر میبنلله  هلل  آوللی  میگنلله  نبللام قمللن حللر  امیرصللدرایی رو

 دوسللتت نللداره امللا ویتللی هسللتی از هوییلله آرومتللره  مللن دارم حللر  بللرادری رو

 میگن  که اونقدر ماشلقته  کله  حاضلر  شلد  بله  هوله  بگله  خلودش  مقصلر  رهلتن  وو له      

      کلرده  هراملوش  منلو  یی نل   کلرده  نلامگد  دیگله  دختلر  یله  بلا  اون_حر  ملن  اینله   

 کنه  هراموشت اون که کنی هراموش  وونستی وو مگه_

به چیواش نگلاه میبلن  کله زل زده بله ملن و منتظلر جوابله  حتلی نویخلوام کلوله ای           

 از حرهاش رو باور کن   

 . .. نبام قاون  هنوز ماشقته_

بللی طایللت و سللریع خللداحاهظی میبللن  و بللدون اینبلله منتظللر جللواب  بولل       ون  از 

 ماشین   یاده میی  و به خونه

میللرم  او ایللام خسللته کننللده ی ایللن مللدم از جلللوی چیللوام رد مییلله و مللن مللی     

بمگانلله ی امیرکسللری کلله هولله چیللگ رو بلله هلل  ریخللت  مللون  یلله وصللوی  احوقانلله و

 میبن  هق  بخواب     وواس های سامان رو بی جواب میذارم و س ی

بخللواب  و هرامللوش کللن  ووللوم او ایللام رو قحللر  هللای از حللر  امیرصللدرا رو قبلله  

 کلوه ی زنداداش که هر
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ش  با مرورش یلب  مین یه ویبله یل  سلرد و بلی حلس مییلد و بول  ولا ملرز خ له           

سللامان هللر روز  یللام میللداد و ازم میخواسللت بللرای دیللدن  کللردن   للی  رهللت    

بلده  املا  نلد اد و حلاال  ملری   و  آیاجون بلرم  ملردی کله زنلدگی  رو میتونسلت ن لام      

 بللی جللون روی ویلمللر بللی حرکللت نیسللته بللود و ونمللا آرزوش ایللن بللود کلله بلله

حللال  خللوب نیسللت و    کللن  صللداش یللدی  مثلل  دیگلله بللار یلله و بللرم دیللدن 

ه سللبته ی کلل بللود گ تلله سللامان بلله  رسللتارشدکترهللا خبرهللای خللوبی نداشللتن  

ویتلی  بلود  کله  در ملورد  دملوای  ملن  و سلامان  و  لرم  شلدن  ملن  از  لله  هلا  و  دوم 

یبلل  اون چنللدین بللار گ تلله بللود کلله ونمللا آرزوش  سللق  جنللین بلله گوشلل  رسللید  

اینبله  مگیلگ  دردونله  ی  بله  کله  ویتلی  مثل  اینه که یه بار به دیدن  بلرم  و مثل   یبل    

 این اون ملرد  هسلت   اهتخلار  میبلردم  بلا  میل  صلداش کلن   املا ملن دیگله اون نبلام       

 . .. نبودم

 کوللک اون و بللود چیللگ هولله مللن بللرای امیرصللدرامللن هولله چیللگم رو از دسللت دادم  

 از رو چیگم هوه وا کرد

بللا درد از وخللت  للایین میللام و بلله آشللخگخونه میللرم و یرصللام رو  دسللت بللدم      

 از اهتادن از بخاطر کورم دردمیخورم  

روی  له هلا و آسلی  دیلدن مملره کولرم ب لد از مرایبلت و مصلر  ملنظ  یلر  هلا            

 مدم کوی آروم شده بود

اما این روزها بله دلیل  سلرما و کلار هیلرده و حاللت و هلرم بلد کولرم مویلع طراحلی            

 دوباره شروع شده بود  
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ب لد از خلوردن یلر  هلا بلله وخلت برمیگلردم و بله سللختی سل ی میبلن  بخلواب  وللا           

بلا  حلر   وواسل   رو کله  بلرای  دهولین  بلار     بیله  آروم شاید ذهن به هل  ریختله ام  

 مونلدی   ک لا ق دیگله  بیلا _ _چتله   ووی  لنن  دییقله  ی اخیلر  زنل   زده وصل   میبلن    

 دوسللت ماهلله چنللد وللوق نویللدون  دییلل _ اومللدی  دنیللا بلله ماهلله چنللد امیرکسللری_

 داری 

بملل  بگلل  کلله میخللوام بللرم  مللن وایسللا  نیللار در بللازی دلقللک دیقلله دو_امیرکسللری  

 .  ایین میام ب د 

 _منتظللرم مموللون  بیللاد بیللرون   ا حللاال چیبللار میبللردی    للس از اون مویللع ولل  _

_بللرو  قآره_ اون اسللت   ریسللا  ملله_      دهتللره وللوی نللامگدش_ _مموللون داره 

 وربیللت بللی_   منتظللرم نللده ل للت  اینقللدرق نیسللتن کلله لخللتدر بللگن بگللو دیگلله  

 _ه مق      بدو  بیا زود_   میام و میگ  بم ه  باشق

گوشللیوو وللوی جیللب  میللذارم و بللا ایللن  للا و اون  للا وقلله ای بلله در میللگن  و بللا شللنیدن 

 جواب  در رو باز میبن  و

امیرصلدرا  مثل   هوییله   یلت  میلگش  بلا  اخل   نیسلته  و  ریسلا  هل    وارد اوا  میی   

بلله  ب رماییللد _ صللندلی  وبیلله داده   روی مبلل  بللا اخوللی بللدور از امیرصللدرا بلله

 وللر بللا ِ  امتللرا سللر  للی  ه تلله دو دمللوای از ب للد وللازه کللهامیرصللدرا نگللاه میبللن   

_میخواسللت  بگلل   اروم شللده بللود   کلل  کلل  ممیلل  بللودن ِس امیرکسللری بلله درو 

نگلاه  مت  لب   بامل   مییله  سلریع  جولله  اش رو  ک لا  _ مییه ملن  امیل   زود بلرم  

بلا  یله  دسلت   شلرکت   برمیگلردین  کلاروون  از ب لد  کله  اینله  منظلورم _ اصم  میبنه  

لبلله ی مقن لله ام رو درسللت میبللن  و بللا یلله دسللت دیگلله گوشللیوو از جیللب  بیللرون 
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  لس   باشله _   بیلام  ولا  نویرسل   دیگله  ب لدش   نله _ و چلک کلن     ر میبی  ولا  سلامت 

بللا ویللبر و خللداحاهظی سللریع بلله اوللای     بللرین میتللونین  میللدی  اداملله هللردا رو کللار

 بلله و میللرم برمیگللردم و  للالتوم رو میخوشلل  و بللا برداشللتن کللی   از شللرکت بیللرون

 سللمم      _   مییلل  ماشللین سللوار و میرسللون  امیرکسللری بلله رو خللودم سللرمت

 بللاال ن سلل  وللا میگیللرم مویلل  دم یلله _سللمم قچللرا برنویللداری اینقللدر زنلل  میللگن  

 میبینللی کنللی چللک گوشللیتو_ م وئنللی   ملله_ قآره_ زدی  زنلل  بللازم مگلله_   بیللاد

دسللتوو بلله سللوت جیلل  لباسلل  میبللرم امللا گوشللیوو  یللدا    زدم زنلل  دیگلله اربلل چنللد

 یبل   میلاد  یلادم  نویبلن    یلدا  م و ویتلی ارلری ازش  میگلرد  هل   رو کلی    ولوی نویبن   

      وای ای_   بللردارم رهللت یللادم و بللودم  گذاشللته میللگ روی  للالتو  وشللیدن از

 کلله میبللن  نگللاه  زاری بللا _بللدو بللرو بیللار      _گوشللیوو جللا گذاشللت    شللد  چللی_

ورمللگ  و کللم  حللال کلله ِن م بلله اگللر ی نللیق نبللن حسللاب اصللم مللن روی_   میخنللده

از ماشللین  یللاده مییلل  و بللا آسانسللور بلله طبقلله ی  قونبلل _ گللرهتن رو هلل  نللدارم     

 کلرده  م لله  اونقلدر مییل     شرکت میلرم  و جللوی  در شلرکت  متوجله  بلاز  مونلدن  در

 . بود نیده بسته کامم در که بودم

آروم در رو بللاز میبللن  و وارد مییلل  و یبلل  اینبلله اولللین یللدم بلله سللوت اوللای  رو     

 بردارم با صدای داد مصبی

 بخللا مللن واسلله وللو_ طرهللی  خللر بللا کللردی هبللر_ امیرصللدرا خیللک مییلل        

 شللرکت وللوی کلله دادی صللدای بللا و      چللرا بگللو مللن بلله هقلل   ریسللا_ گذاشللتی 

 نویبللردم بللاور اوللل ق نللگن داد مللن سللر_ چللرا _   میلللرزه وللرس از یلللب  همیخیمیلل

 چلون  چلرا  _      شلو  خ له _ اره  کلی  امیرصلدرا   نلد  امبلان  گ لت  ق بلودم  احول   چون

_مللن  اوللل     میللده اداملله  ریسللا و نوییللنوم امیرصللدرا از جللوابی شللده  رو دسللتت
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_وللو بلله  بللاورم نوییللد  ویتللی و ریلل  میبللرد بللا خللودم میگ للت  امبللان نللداره     

       ریسللا نگللو چللرم_ قکللردی نللامردی هلل  وللو_ امتوللاد مللن نللامردی کللردی     

چللرم  ووللوم حرهللاش درسللت بللود  از ویتللی  للاش بلله این للا بللاز شللد وللو مللو      _

 . مییه داد و جی  به وبدی   ریسا بلند صدای       ریسا_ شدی  

 حللس  زنلل  یلله مللن امیرصللدرا_درو  مللیگ   از ویتللی اومللده وللو مللو  شللد    ی  

 !نویگه درو  زن یه شیی 

کیلیدی  بلا رییل  و دشلون ملن       نلامردی بلا وبیله بله هولون حلس شییلوت نقیله        _

 میبنلله  هریلی  چله _ _ملن  نلامردی  کلردم     کلردی  نلامردی  هل   ولو _ هولراه شلدی   

 دهنللت حللر   ریسللا_   میلرزیللد دختللره اون بللرای دلللت وللو امللا بللودم نللامگدم مللن

 بللا اونقللدر_   بللود درسللت آرش حرهللای ووللومق امیرصللدرا نگللو درو _   ب ملل  رو

بللا شللنیدن اسلل   و نبللام هلل  بللرام گ تلله  مللن ی گذشللته از کلله بللودی مرویبلله اون

خللودم وسلل  دمللوای اونللا بللدن  یلل  میگنلله و  اهللام بلله زمللین میمسللبه و صللداش 

 گذاشت   ک  برام چی  ریسا_   میرسه آرومتر به گوش 

 آرش بللا کلله ویتللی ووللوم  نبللود وللو بللا دللل  مللن امللا نذاشللتی کلل  هیمللی وللو_هیمللی  

 آرش  داشت  وجدان مذاب بودم

کله همویلد بلرام از ماشلقی بلین ولو اون دختللره و ریل  کلرد اون لا بلود کله همویللدم            

از مللن بخللاطر میللوله نیسللت قبخللاطر هوللون دختللر  هللرارمایللن ذهللن میللوولت   

 چمللار_اون حرهللا مللال یبللله   چیلل  سللبگه کلله هنللوز کلله هنللوزه هراموشلل  نبللردی  

_نیللده قنیللده     شللده ووللوم و بللوده نبللام و مللن بللین چیللگی  للی  سللال  للنن 

 و میللدم وبیلله دیللوار بلله امیرصللدرا قوللو حتللی اسللو  کلله میللاد مللو  مییللی        



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

670 

 

_ ریسللا اگللر  للدرم هللوم نبللرده بللود مللا االن بایللد    میرسلله گوشلل  بلله حرهاشللون

_ملن   نبلود   ملن  بلا  دللت  میگلی  داری ولازه  ولو  اونویلت سر خونه زنلدگیوون  بل ودی   

 زدن هل   بله  بحل   سلر  هل   شل   اونبا اصرار بابا راضی شلدم  کله  بلاه   نلامگد  بیل ی   

 که بابا یلب  گرهت   بودی  نامگدیوون

من از اول  هل  گ لت  ملن و ولو بله درد هل  نویخلوری  املا بخلاطر بابلا یبلول کلردم             

  ک  ک  ازم خوش  اومد اما

 اوملد  جللو  کله  آرشاین دوری و هلرار کردنلت هرچلی امیلد داشلت  رو نلا امیلد کلرد          

      و کللرد و ریلل  دختللره اون بلله رو ام ممیلله جریللان شللدی  آشللنا بللاه  کوللی و

 نللامگد هقلل  مللا_امیرصللدرا   میبنللی  و ریلل  بللرام اهتخللار بللا نویبیللی  خ الللت_

 کلله اونللی دنبللال بللرو وللوام  نللامگدی حلقلله از ایللن   نویخللوام دیگلله االنلل   بللودی 

 !داری دوست 

صدای و  ول   اشلنه ک یل  بله گوشل  میرسله املا اونقلدر شلوکه ام کله نلایی بلرای             

 وبون خوردن نداشته باش   

سللایه  ریسللا رو میبیللن  و ب للد خللودش وارد راهللرو مییلله و صللدای امیرصللدرا بلله      

 اینبلله بللدون  ریسللا _ ریسللا ووللوم  کللن ایللن مسللخره بللازی رو      گوشلل  میرسلله  

 : میده جواب و برمیگرده اوا  به دوباره ببینه منو

_او ایا ملن  هولین کلارو کلردم  وولوم کلردن ایلن بلازی مسلخره رو قولو یبلی دیگله             

 یبی من رو دوست داری  

 . ..  ریسا_ دیگه رو     
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 دلیلل  یلله مللن ی واسلله_صللدرا نگللاه  کللن و بگللو اون دختللره رو دوسللت نللداری     

  یام ووی چرا که بیار من قی

اونللو وایلل  کللرده  اسلل هللایی کلله بلله مللن میللدادی هللگار بللار اشللتباه بلله جللای اسللو    

_سللبوم امیرصللدرا کلله طللوالنی مییلله بللاز هلل  صللدای  ریسللا وللوی شللرکت  بللودی 

_ س به اون کسلی  کله  گذاشلته  بلودی  ایلن  ملدم  آملار  ملن  رو بگیلره  زنل    میخیمه  

 بلرو  هل   ولو  دیگله  حلاال هوله  چیلگ  رو و ریل   کلرد    بگن و بگو خو ِد نامگد خلا ن   بله 

 وللو کنللی  مقاومللت میخللوای کللی وللا_صللدرا   _مگخللر  نگللو  ریسللاق   میللقت دنبللال

هولله رو شللده   للی  دسللتت کلله داری دوسللت  اونقللدر هنللوزم  ماشقیللی هنللوزم

سلت  قحتلی  کسلری  بللرای اینبله  بملت  رابللت کنله  چنلین  درو لی  سللر هل   کل رده بللود 

 لی   کله  ویتلی  میخواسلت  بلره  ناخودآگلاه  ازش  رسلیدی  ک لا  میلره   قچند دییقله  ی

 هلل  حرکللاو  کللوچیبترین روی کلله و کللی برمیگللرده قوللو اینقللدر دوسللت  داری 

 . .. حساسی هنوز

سبوم لحظه ایلی شلرکت رو  لر میبنله و ب لد صلدای  اشلنه ک ل  هلای  ریسلا بله            

 گوش  میرسه و باالخره از

اوللا  بیللرون میللاد و منللو کلله میبینلله خیللک مییلله و هوللون لحظلله امیرصللدرا از وللوی 

 اوا  به حر  میاد  

هنللوزم ماشلل  نبللاو  قهنللوز دوسللت  دارم بلله هوللون شللدم کلله اون آرش   مللن_آره  

 حاال واموضی برام گ ته  

بلله حرمللت نللامگدی بینوللون و آینللده ایللی کلله بللراش در نظللر داشللت  حتللی بلله خللودم 

 جرام نویدادم بم  هبر کن   
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سبوم میبنه بلا صلدای یلدم آروملی میلخص مییله کله داره از اولای  بیلرون میلاد           

  

_بللرو بلله اون مرویبلله بگللو امیرصللدرا گ للت مونللون کلله ایللن هرصللت رو بلله وجللود    

 و اولینآوردی که دوباره  

 ملن  بله  ملی   هنلوز   ریسلا  نگلاه  آخرین میل  زنلدگی  رو بلرای خلودم داشلته باشل ق      

_و حتوللا بملل  بگللو کلله گللور    مییلله وللر نگدیللک امیرصللدرا یللدمای صللدای و شللده

 خللودش رو بللا دسللتای خللودش کنللد قچللون اون خللوب میدونلله حللاال کلله بللدون هللیچ 

مللان ی نبللام رو مثلل  یبلل  دارم دیگلله هیمللی جلللودارم نیسللت  ایللن احوقانلله وللرین 

  للا از منللو وللو گللرهتن بللا خواسللت اونمللن ان للام داد   کللاری بللود کلله بللرای وخریلل 

_امللا نویدونسللت بللا    مییلله میللخص اوللا  در چمللارچوب وللوی اش سللایه بنللدازه     

و بلا  یلدم  ب لدی  کلامم  وارد راهلرو  مییله   این کار نلب   زنلدگی  رو بمل  برگردونلد     

 نگلاه  ملردی  بله   راهرویی کله  ملن  بلا   اهلای  خیلک  شلده  و للرزون   ایسلتادم  و نابلاور 

بلا  دیلدن  ملن  جلا  میخلوره  املا  هوون لا  ملی  ایسلته     بویلرم  بلراش  حاضلرم  کله  میبن 

 و مییلله رد کنللارم از   ریسللا نگللاه  بللین مللن و امیرصللدرا میگللرده و بللدون حرهللی

 قامیرصللدرا و مللون  مللی مللن در شللدن بسللته صللدای بللا و میللره بیللرون شللرکت از

نگاه  میبنه و بلاالخره  ب لد  از چنلد  رانیله  بلا  یلدمای  آروم بله  سلوت   میلاد  و نگدیبتلر  

وقریبللا بللین اون و دیللوار گیللر میللوهت   دسللتاش رو دو  کلله نگدیللک اونقللدرمییلله  

ن سلل  از شللو  بنللد میللاد  سللوت بللدن  روی دیللوار میللذاره و بلله سللوت  خلل  مییلله  

 نگللاه چیللوام وللوییلللب  از شللدم نللگدیبی  در حللال شللباهتن ی سلله ی سللینوه  

 ب للد رانیلله کلله سللیر نگللاه  میبنلله صللداش ووللوم وجللودم رو میلرزونلله   و میبنلله

یلله بللار دیگلله ووللام چمللره امللو از نظللر میگذرونلله و دسللتاش رو  قحللالوو  میبینللی_
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 _اوضللامی کلله بللرام سللاختی رو میبینللی   للایین مینللدازه و کوللی ازم هاصللله میگیللره   

_ب للد از اینبلله وللو رهتللی دیگلله  احسللاس میبللن  دارم آب مییلل  و وحلیلل  میللرم  

چنللد یللدم راه میللره و دور خللودش میمرخلله و بلله  رهللتن هیمبسللی نللاراحت  نویبنللهق

 وحولل  بللی اهتللادم  االن راضللی ای  روزی چلله بله  میبینللی میبینللی _ ملن  نگللاه میبنلله  

 : میگنه هریاد و میریگه زمین روی میگ روی وسای  وووم و میره میگ سوت به

_هوینللو میخواسللتی  اینبلله بللا ووللوم بمیللی کلله سللرم آوردی هنللوز وو لل   ه ل نتللی رو 

 دوست دارم  چه حسی داره

 ویتی می موی یه ن ر این ور دل بمت داده 

با یدم هلای بلنلد سلوت اولای  میلره و دل ملن  هولراه  میلره  بله سلختی وبیله ام            

 رو از دیوار میگیرم و با یدم

های سست و للرزون بله سلوت اولای  میلرم  کنلار  ن لره ی  یلت میلگش ایسلتاده           

 و به شمر واریک زیر  اش

 بلله  قامیرصللدرا_ نگللاه میبنلله  بلله در وبیلله میللدم و دللل  هنللوز بللی وابلله از حرهللاش   

 !دارم دوستت هنوزم     من_ خه و نگاه  میبنه  میمر سوت 

به سلوت  میلاد و یبل  اینبله چیلگی ب مول  دو سلوت  لالتوم رو محبل  ولوی دسلتاش            

 میگیره  با برخورد  ملوم به

دو سللوت  للالتوم رو اونقللدر  ضلل   وللوی بللدن  میخیملله     دسللتگیره ی در احسللاس 

 محبلل  وللوی میللت  گرهتلله کلله ر  هللای برجسللته ی دسللت  برجسللته وللر شللده  

 !شده سر  مصبانیت از صورم اش نیسته خون به ویره ای یموه چیوای



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

674 

 

_بللدبختیوو دیللدی  االن خوشللحالی کلله حللال  ب للد وللو بللا هیمللی خللوب نوییللهق       

 دوست  داری  قدوست  داشتی که

هللرم بللازدم مصللبانی  وللوی صللورو   خلل  مییلله و  چنللین بمیللی سللرم آوردی  

 درد از و میللره هللرو  ملللوم گونلله هللام رو میسللوزونه  دسللتگیره ی در بییللتر وللوی

 اسللو  کللردن صللدا بللا انگللار قققصللدرا امیللر_   مینللال  آروم و میللاد بنللد ن سلل 

 !روم رو آوی  میگن با انبار یه  میگن  آویی 

 چللون  بللده منللو جللواب هقلل _اسلل  منللو نیللار     نویخللوام اسللووو از دهنللت بیللنوم    

 به رو کارمون داشتی دوست 

 صلدرا  امیلر _   نویلاد  زبلون   بله  اسلو   ب لگ  هیملی  لحظله  اون انگلار  این ا رسلوندی  

یقلله ام رو ول میبنلله و ازم هاصللله میگیللره و بللاالخره میتللون  از در هاصللله بگیللرم      

 ممیل   صلدای  بلا  کله  نرسلیده  هلام  ریله  بله  هلوا  هنلوز   ببیل   و ن سی هرچنلد بلا درد  

 . میگنه ی  رگام ووی خون شییه شبستن

چیللو  از آسللتین  یللرهن سلل ید خللونی  و خللون جللاری از دسللت  برداشللته نوییلله  

 به دیوار کنارش وبیه میده و

آروم سللر میخللوره  آبنوللای شییلله ای اوللا  بللا ضللربه اش خللرد شللده و صللد  ای شللر 

 منللو اسلل _   میبنلله التوللاس گرهتلله صللدای بللا   میخیملله شللر ریللگش آب وللوی اوللا  

 دوسللت  هنللوزم میبللن  بللاور احولل  ِن م میبنللی صللدا کلله رو اسللو ق نبللام نبللن صللدا

آروم بلله سللوت  میللرم و رو بلله روش روی زمللین مییللین  بلله خللون جللاری  …داری

میبللن  و دسللت سللالو  رو میگیللرم و یبلل  اینبلله  دسللت  نگللاه میبللن   دسللت دراز

_بله   اشلب   جلاری  مییله    مبس ال وللی  نیلون  بلده  دستیلو  روی گونله  ام میلذارم  و
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جللون خللودم کلله مگیگوللر ازم وللوی زنللدگی  نیومللده دوسللتت دارم قبییللتر از یبلل  

 بلا ق نداشلتنت  ی و ربله  بلا شبسلت      بلا  و ربله  ی از دسلت  دادنلت    یله  ی و ربله  با 

 ییتر از یب ذشت چمار  نن سال بگ

  یللت کلله ویتللایی ووللوم از بییللترماشللقت   بییللتر از شلل  مروسللی شللیدا و  یللام    

 آرزو آیندمون واسه مووورم

 . میساختی 

هلل  میللگن  و بللرام مملل  نیسللت اون چلله حسللی داره خللودم رو وللوی آ وشلل   للرم  

 میبن  و سرم رو روی سینه

 از حرکلللت بایسلللته      اش میلللذارم و اون لحظللله هقللل  دلللل  میخلللواد دنیلللا هوین لللا

 شللیدا   اومللده کنللار باهللاش میبللردم هبللر کلله اونللی از وللر راحللت_ خوبلله  حللال _

_اصلم  م یبله  بلرام  قانگلار  نله  انگلار     میلده  ادامله   یلام  و میبنله   لا   رو آلوا ل  دور

ده شل  رونولایی  که نامگدی  به هل   خلورده   یله  جلوری  میلوول  برنامله  ریلگی  کلارای 

 بلله نگرانللی بللا و میللده دسللت  بلله رو آلوللا  مسللتیبی لیللوان شللیدا  کلله بللاورم نوییلله 

 از  بابلللا نللله_ _شلللاید داره ولللوی محللل  کلللار وظلللاهر میبنلللهق   میبنللله نگلللاه  یلللام

امیرکسللری هوللون    آرومتللره هوییلله از میگلله اونلل    رسللیدم هلل  امیرکسللری

لحظلله از دستیللویی بیللرون میللاد و بللا حوللله دسللت  رو خیللک میبنلله و ب للد   از 

 کاسله   یلام  شلده   چلی   شلنیدم  رو اسلو  _   میلاد  میلگ  سلوت  بله  حوله کردن آویگون

 قمیلللگنی  حلللر  صلللدرا ملللورد در_   میلللذاره امیرکسلللری جللللوی رو زرد شلللله ی

_اصللم از اون    میللده وبللون سللر و میللذاره دهللن  وللوی رو  للرش یاشلل  امیرکسللری

شلل  کلله بللا نبللام بللردیو  بیوارسللتان و دسللت  رو بخیلله زدم از ایللن رو بلله اون رو 
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 شللیدا انتظللار داشللت  از اینللی کلله هسللت بللدور بیلله امللا نویللدون  چللی شللده   شللده  

 خودخللوری داره نبنلله  مللیگ _   میبنلله نگللاه امیرکسللری و  یللام و مللن بلله نگللران

 نگلاه  آلولا  صلورم  بله  خنلده  بلا  امیرکسلری    خلودش  دسلت  نلده  کلار  ده ه یه  میبنه

 : رد شده و جواب شیدا رو میدهمیبنه که کم شله ز

 جللا هولله  سللتونک مللین کلله سللیگاری ی بسللته_نلله بخللدا قوای للا حللال  خوبلله     

 وووم روزه دو و بود هوراه 

میبللرد االن یلله ه تلله اس روی میللگ خونلله اهتللاده  سلله چمللار وللا هلل  بییللتر از وللوی   

  اکت  برنداشته  دیگه مث 

 شلیدا  قخیلال  و هبلر  ولوی  مییله   لر   مییله  ونملا  کله  دییقله  دو املا یب  مصبی نیست  

  یللام  قنیسللت کننللده نگللران اینللاق بیللا_   میبیلله خللوردن از دسللت یبلل  از وللر نگللران

 نگللران_   میبنلله نگللاه هسللت  ام کاسلله وللوی زرد شللله بللا بللازی میللوول کلله مللن بلله

 هل   یبل   از حلال   بخلدا ه  بلودم   هولرا  جلا  هوله  روز چنلد  ایلن  ملن   خلانوم   نباش

 نللی  نگ للت مگللهق کللرد دیلر  چقللدر_   میبنلله نگللاه سللامت بله  دلمللره بللا شللیدا   بمتلره 

 نگرانللی ای ذره بللدون امیرکسللری قدیقلله  للنن و چملل  شللد میرسلله  دیگلله سللامت

  یللام صللدای   مییلله  یللداش دیگلله االن زنللداداش نبللاش نگللران_   میللده جللواب

_نبلام   ولو  چتله  ایلن  ملد م  چلرا  اینقلدر   ن جلل  میبنله    مل  سلوت  به رو هوه ووجه

 م ی  شدین هر دووون 

نگاهیللون میبللن  و آروم هیمللی رو زمگملله میبللن   چللرا بایللد چیللگی از حللال  بگلل     

 که هیمی ازش نوی مون 



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

677 

 

 یللک حتللی شلل  اون ب للد از ویتللی بگلل  چللی چللی بگلل  ویتللی خللودم هنللوز شللوکه ام ق

  گلل  ویتللی امللروز جلللوی چیللوای نابللاور مللن اسلل  ب چللی نللگده  حللر  باهللام کلولله

 اممم کرد “شاخه نبام ” طر  گردنبند رو

چللی بگلل  از ووللاس و دیللدارهای سللامان اصللرارش بللرای دیللدن آیللاجون کلله دکتللرا   

 گ تن روزهای آخرشه  چی

 !بگ  

بلا صلدای آی لون و اومللدن امیرصلدرا ووجله هلا از روی مللن برداشلته مییله ولا بتللون           

 راحت ن س ببی   شیدا

 ب للد از اینبلله امیرصللدرا چللای  رو میخللوره بللا کاسلله ی شللله زرد بلله سللوت  میللره  

امیرکسللری در حللالی کلله آلوللا    جللان نللوش_      باشلله یبللولق زنللداداش مونللون_

 روی یلودوشلل  در حللال کیللیدن موهاشلله بلندووجلله هولله رو بلله خللودش جللل 

 : میبنه

_دیللت کللردین این للا شللده مبللان دورهوللی هللا  خونلله ی مللا میللبلی داره کلله         

 نویاین  آ  آلوا موهامو کندی     

_ان شلا   شیدا به سلوت  میلره و در حلالی کله سل ی میبنله میلت آلولا رو بلاز کنله            

 بللی  یللام اهلل هللر ویللت مللروس آوردیللن مبللان دورهوللی مللون رو مللو  میبنللی   

_االن سللر راهلل   _جیللن چللی شللد    میبنلله امیرصللدرا بلله رو اونللا حرهللای بلله ووجلله

 چیبللار وللو  مراسللوه برگللگاری آمللاده چیللگ هوللهرهللت  وللاالر لووللوس سللر زدم  

 _طللر  هلا  آمللاده شللده    کلردم  هواهنلل  رو کللارا  سلت  آمللاده چیلگ  هولله_ کلردی  

_آره  زرنگللار دیللروز ووللاس گرهللت و رهللت  طللر  هللا رو دیللدم  هللر سلله وللا طللر  
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 قخوبلله_   رسللیده هولله دسللت بللهآره  _ هرسللتادین  رو هللا کللارمآمللاده سللت  

 چیللگ هولله شللی  سللامت وللا_شللیرینی و میللوه و گلل  و     هللردا صللب  میرسلله وللاالر  

 ممللرورز و حسللنی و ملن   میللان مموونللا و مراسلوه  شللروع کلله هل   ه للت  مییلله آملاده 

 ب لد  بله  این لا  از رو چیلگ  هوله   لس _وو کله  باشلی  خیلال   راحتله      اون ایی  سه از ه 

 _خیالت جوع داداشق رم دست خودم  میسخ

ب للد از خللوردن شللام و کلللی صللحبت در مللورد مراسلل  هللردا یصللد رهللتن بلله خونلله     

 میبنی   امیرکسری چون از

راه دانیللگاه و بیوارسللتان بللا ماشللین خللودش اومللده بللود جلللوور از مللا میللره و مللن    

منلو مخاطل     هل   بلار  یلک  حتلی  املروز  کله  کسلی امیرصدرا بلرم    م بور میی  هوراه

جلللوی در سللاختوون نگلله میللداره و زیللر للل  ویللبر میبللن  و  حرهللاش یللرار نللداد  

   مییللبنه روز چنللد و ه تلله یللک یبلل   یللاده شللدن بللاالخره طلسلل  سللبوو  ب للد از

 اون و  للا ایللن قباشلله_   دنبالللت میللام خللودم  بللاش آمللاده نللی  و شللی  سللامت هللردا_

 رو رد      حتوللا_ اری داشللتی زنلل  بللگن بملل ق کلل_   میبنلله ووللوم  اون و میبللن   للا

 از ویللت هللر_زمللان  مملل  نیسللت     میبنلله واکیللد شللدن   یللاده یبلل  و میبللن  بللاز

 . بگن زن  بود روز شبانه

سر وبون میلدم و  یلاده مییل  و کنلار با مله ملی ایسلت  ولا بلره املا مثل  چنلد سلال              

  ی  منتظر می مونه وا اول

مللن بللرم  آروم لبخنللد میللگن  و بللا وبللون دادن سللر بلله سللوت در ال    بللی میللرم کلله  

 صداش منو مخاط  یرار میده  
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 محبلل  امللا آروم کلله میبللن  نگللاه  ذو  بللا و برمیگللردم سللوت  بلله نبللام _

ملن  دلل    لر  مییله  از حلس  خلوب  زنلدگی  و بلا   _مرای  خلودم  بلاش ق   میده دستور

 سلوت  بله  و اظل  خلودم بلاش     مو هل   ولو _ لبخند  یلر  یابل   کنترللی  جلواب  میلدم   

حللاال       بللاش خللودم مواظلل _   میبللن  وبللرار خللودم  للی  و   یبللن م  للرواز خونلله

 هوه ش رها که نباید یاهیه داشته باشنق

از وللوی آینلله بللرای هللگارمین بللار خللودم رو چللک میبللن  و رژ گوشلله ی لللب  رو کلله   

  ا  شده  ررن  میبن   

دامللن سللبگ ییللوی بلللن ِد زیللر مللانتو جلللو بسللته ام کلله بخللاطر بلنللدی  کوللی    روی 

 بلنللد مللانتوی  ملللوی دو چللا  بلله دسللتی و میبللن  زمللین کیللیده مییللد رو مرولل  

 . میبی  رنگ  میبی

چا  مانتو که از هر دو سلوت ولا کولرم میرسله بامل  مییله بلا هلر یلدم داملن زیلر            

 لباس  بییتر به چی  بیاد

و طللر  گلل  هللای اسلللیوی جلللوی مللانتو کلله بللا نلل  هللای بللرا  سللبگ و نقللره ای جلللوه 

 بییتر به چی  میاره   گرهته زیبایی لباس رو

شال بلنلد هورنل  داملن  رو بله سلختی و ب لد از کللی وولرین شلبیه ملدلی کله ولوی             

 اینترنت  یدا کرده بودم بست 

اونلی کله هبلر میبلردم      ازو برای هلگارمین بلار بلا رضلایت خلودم رو وارسلی میبلن          

 . بمتر شده بود

مللدل جللذب مللانتو وللوی بللدن  و خصوصللا روی گللودی و بللاریبی کوللرم اونقللدر خللوب 

 نیسته بود که مویع خرید
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بلا  صلدای  زنل    بام  شد انواع و ایسام هحل  هلا از طلر  شلیدا بمل  وقلدی  بیله         

جلالبی   حلس  سلرامیک  روی هلام  ک ل   ی  اشلنه  صلدای گوشی بله  سلوت  میلگ  رهلت    

 گوشلللی رو برداشلللت  و یللله اسللل  امیرصلللدرا نگلللاه کلللردم و جلللواب دادم   داشلللت  

بللا م للله بلله اوللا  میللرم و کی وللو  قمیللام االن  آره_ ای  آمللاده_مللن  للایین    بللله _

 داشللت  دوسللت روز ووللامبرمیللدارم و بللا اسللخری کللردن م للرم بلله  للایین میللرم  

کلت  و شللوار  میلبی   وله چیلگ یلادم میلره      ه دیلدن   بلا  املا  ببین  رو ال ول  مبس

 اینللو ووانللایی اش شللده مرولل  ریلل  و سللتد یللک موهللایو  یللرهن سلل یدش  

 بلله کلله بیلل  کللردن  نگللاه  للر  اونقللدر و کنلله سسللت رو  اهللام هوون للا کلله داشللت

و ی  لا  خلدا  بلرام  آبلرو  داری کلرد  کله  از مبلث   چیلگ  دیگله  ای برداشلت     میاد سوت 

   میگلله حرصللی لحللن بللا و میللاره جلللو رو بللازوش کللرد و کللی   رو از دسللت  گرهللت و

_نویللدون  ویتللی نویتللونی بللا ایللن  اشللنه راه بللری چلله اصللراری داری کلله  اشللنه دار 

جللوابی نللدارم و هقلل  بلله اخللتم  یللدمون حتللی بللا  چیلله  بخوشللی  مگلله یللد خللودم

 وجود ک   های  اشنه داری که ازشون شاکی بود نگاه

کللردم  بللدون اینبلله جللوابی بللدم بللا هلل  بلله سللوت ماشللین  رهتللی  و هللیچ کللدوم وللا  

 رسیدن به واالر حرهی نگدی   

به دیگاین و چیلدمان میلوه و شلیرینی و نوشلیدنی هلا کله بله صلورم سلل  سلرویس           

چیلده  شلده  نگلاه  میبلن    کل   ولاالر  از بلوی  خلوش  گل   هلا   لر   دو سوت سلالن ولاالر  

 مموللونق مالیلله خیلللی_ بلله سللوت  یللام برمیگللردم و لبخنللد میللگن    چ للوره _ شللده  

 یلله_آره   دسللت  رو بللاال میللاره و بلله سللامت دور مملل  نگللاه میبنلله   اومللدن  هللا

 و میگللردون  چیلل  سللالن وللوی چندوایییللون اومللدن  بایییللون  االن هللا دیگلله میللان  

بللا _اون سللوته     میرسلله گوشلل  بلله آروم  یللام صللدای کلله میگللردم امیرصللدرا دنبللال



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

681 

 

سللر میمرخللون  و گوشلله ی سللالن میبیللنو  و دللل  میلللرزه  زرنگللار صللحبت میبنلله  

 کلله میبللن  نگللاه  قببینوللت_ از ابمتللی کلله حتللی از ایللن هاصللله هلل  م لوملله     

_نبللام قمگلله یللرار نبللود  _چللی چلله خبللره  خبللره  چلله_   میبنلله نگللاه  موشللباهانه

 بگلو  ولو هر چلی  شلد  بمل   بگلی   صلدرا  رو کله  بایلد  بلا  انبلر  از دهلن  حلر  کیلید     

_یله  دختلر  خلوب   قهیملی _ قمیگنله  بلر   چیلام  ولو   آرومله  صلدرا  شلده   چلی  ببین 

 بملل  ی نللی     مللن_ چللی  هقلل _      هقلل _درو  نوللیگ    بلله بابللاش درو  نویگلله  

سللر  للایین مینللدازم کلله دسللت زیللر چللون   چللی _      دارم دوسللت  هنللوز کلله گ للت 

لبللاش و نگللاه  میللذاره و م بللورم میبنلله سللر بللاال بیللارم و نگللاه  کللن   لبخنللد روی 

 نیللده  مللو  هیمللی دووللا شللوا بللین گ للت  یادولله_ ممربللون  دللل  رو گللرم میبنلله  

ور ریللده قوللو هوییلله وللوی بللدورین روزای   _ . میخنللدم خ الللت کوللی بللا و آروم

 _ممندس مس ود  زندگی صدرا م  گه بودی  

با ه  بله سلوت حسلنی برمیگلردی  کله بلا لبخنلد ملذرخواهی میبنله و رو بله  یلام از            

 اومدن مموون های مموی

خبللر میللده و بللا هلل  بلله سللوت ورودی سللالن میللرن  کلل  کلل  سللالن  للر مییلله از آدم 

 های مختل ی که هیچ آشنایی

باهاشون نلدارم و سل ی میبلن  یله گوشله ونملا باشل  و بله هیلاهوی جو یلت و زر  و           

 بر  لباساشون نگاه کن   

 _چرا این ا ایستادی 

بله سللوت  برمیگلردم  چیللواش خسلته سللت ا   مللا خلودش مثلل  هوییله محبلل  و  للر   

 دست  ووی دستوال باابمته  
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 رو هسللتن کلله آدمللایی آخلله  هوین للوری_ مللر  روی  ییللونی  رو  للا  میبنلله    

ی جولع  ولو  بلود  رهتله  یلادم _ چند رانیه نگلاه   میبنله  و سلر  وبلون  میلده      نوییناس 

 ولوی  بلرو  هل   ولو   اینلا  هوتلی  خلان    لی   میلرم  ملن _نله     ریبه گوشه گیلر مییلی    

و ایللن بللار بللر خللم  ووللوم    باشلله میللوول گوشلله یلله شللرکت صللاح  زشللته  جوللع

 مقاومت  دست دراز میبن  و وبه کوچیک دستوال کا ذی که روی کت  مونده

بللود رو برمیللدارم  بللا چیلل  مسللیر دسللت  رو دنبللال میبنلله  بللا  یللت انگیللت بلله      

 سختی روی شونه هاش رو آروم

ر بللازم چیللگی مونللده بریللگه کلله صللدای آشللنایی باملل  مییلله بلله    میتبللون  کلله اگلل 

_به بله  قبلاالخره  ب لد  چنلد  سلال  ایلن  دو طلرا   جلوان   لر  از ایلده  رو  سوت  بمرخ   

 کنار ه  دیدی   

نگللاه  میبللن  و ووللوم خللاطرام یللدی  جلللوی چیللوام رژه میللرن  آروم و بللا یللدم    

 های بلند به سوتوون میاد و به

امیرصللدرا خیللک وللر از هللر  قمللیگ  وبریللک_ دراز میبنلله   سللوت امیرصللدرا دسللت

 ویتی ناچار با دیدن خبرنگارها دست دراز میبنه و سرد و جدی باهاش

دسللت میللده دسللت  کلله بلله سللوت مللن میللاد چنللد یللدم رو آروم بلله مقلل  میللرم و    

 وقریبا  یت امیرصدرا یای  میی   

    نبللود یللادم شللرمنده اوه  سللمم_ بللا لبخنللد  ررنگللی میگنلله   _سللمم جنللاب سللرمدیق

 ولو  بله  کله  خبلری _ ملددیان   خلانوم  خبلرا  چله _   میبیله  مقل   رو دسلت   سریع و  

 بینیللون متیللنن جللو میبلن   سلل ی و میبللن  نگللاه امیرصلدرا  بلله   نیسللت باشلله مربلوط 

 اول خواسللت _نلله   اومللدین  از خودوللون  للذیرایی کللردین   خللوش_   کللن  آروم رو
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 میبللن  خللواه   کللردین ل لل _   برسلل  زنللد آیللای خللدمت باد مللر  جمللت

  ییللخدمتی بلله و   کنللین  للذیرایی خودوللون از مراسلل  شللدن شللروع یبلل  وللا ب رماییلد 

 خودشللون از وللا کنللین هوراهللی رو آیللا_   زدم اشللاره مییللد رد کنللارمون از کلله

 . یی کنن ذیرا

بلا دور شلدن سلرمدی و ملرد بله امیرصلدرا کله اخولاش ولوی هل  ر          هتله نگلاه میبلن     

 که مسیر رهتن سرمدی رو

 بللا داره سلل ی کلله میبللن  نگللاه  یللام بلله و قمردیبلله_ و قیلل  میبنلله و آروم میوللره  

 _ یام باهام کار داره     کنه جل  رو امیرصدرا ووجه اشاره

به  یام نگاه میبنله و سلر وبلون میلده و بله سلوت  میلره ملن  خلودم رو بله هوتلی و            

 رسولی میرسون  و میوول

صحبت مییلی   حلر  هلای مختلل  زده مییله و اهلراد سرشناسلی کله ملن آشلنایی           

 باهاشون نداشت  بم  م رهی

جو یللت سللالن باملل  مییلله بلله یللادم بیللاد از ک للا شللروع کللردی   یلله زیللر  مییللن  

 سللرما از هللا زمسللتون ووابسللتون هللا از گرمللا   زمللین کارگللاه صللد متللر هلل  نوییللد  

چیلل   قشللده شللناخته و م للرو  برنللد و شللرکت ایللن حللاال  بللود تسللخ کللردن کللار

 بلله امیرصللدرا اینبلله بللرای مللنمیبنللدم و ن للس مویلل  میبیلل  وللا یلللب  آروم بگیللره  

 . .. گذشت  داشتن  آرزوی از برسه هست االن که این ایی

مراس  بله بمتلرین شلب   لی  میلره  اونقلدر آدم هلای ممل  و سرشلناس وارد ولاالر           

 میین که امیرصدرا و  یام

 . حتی هرصت اینبه به سوت من بیان رو  یدا نویبردن
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ب د از  لذیرایی و یله سلری صلحبت هلا و چنلد ولا برنامله مثل  اوملدن یله خواننلده و             

 ب د اون  خ  چند وا ویگر

 شللام بلله رو هولله بللاالخره  یللامکووللاه و بلنللد از موهقیللت هللای سللال یبلل  مقیلل  سللبگ  

   شللد ان للام  للذاها بمتللرین بللا و مللالی خیلللی شللام صللر  و یی للذیرا  میبنلله دمللوم

چنلد  دییقلله از وولوم  شللدن مراسل   شللام گذشللته بلود  و  ییللخدمت هلا  میللوول جوللع 

وشلل  بلله سللوت   گ زیللر صللداش شللنیدن بللا کلله کللردن ظللر  هللای دسللر بللودن

 ک للا _ بللا و  لل  نگللاه  میبللن      بللری  بیللا_ قآره_ خللوردی  شللام_ برگیللت   

و یبلل  اینبلله حرهللی بللگن   یللام خللودش رو بموللون مللی  _بیللا بللرام ووضللی  میللدم  

 گللردن   یللت و میبنلله بللاز رو اش یقلله کوللی امیرصللدرا ایللد  آمللاده_ رسللونه  

 بلله کمهلله  یللام ری  بللراش ووضللی  میللدم   بلل کللن صللبرق ه للم  نلله_   میبیلله دسللت

 بللا و مییلل  کیللیده دراامیرصلل هوللراه _باشلله قبللدو م للله کلن      میبنلله نگللاه جو یلت 

_چلی  شلده  امیرصلدرا   نگلران   کلردین     میلری   البلی  منتملی  راهلروی  سلوت  بله  ه 

     

 چللرا  سلالن  ولوی  برگیللتی  ویتلی ق ملیگ   چللی ببلین  کلن  گللوش هقل  _چیلگی نلیس    

 موش میین و سالن بهخا ها

 برناملله بلله دللل  ولوی  و میللدم گللوش دیلت  بللا کل  واریللک مییلله و چنلد رانیلله ب للد       

کنللار امیرصللدرا بللا    برمیگللردی  سللالن بلله هلل  بللا و مللیگ  آهللرین یینگیللون ریللگی

هی للان مللی ایسللت  و منتظللر خللاموش شللدن بللر  مییللی  کلله زیللاد طللول نویبیلله و 

 یک ده ه
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سللالن وللوی وللاریبی هللرو میللره و بللرای چنللد لحظلله  للر  سللبوم مییلله و یبلل  از     

 اینبه هوموه بلند بیه صدای

سللبوم جو یللت نیللون از  وار وللوی سللالن  خلل  مییلله   سلله بللو  شللبیه رانیلله شلل 

و  بلله کلله یللک ده لله طللر  لوگللوی مقیلل  سللبگ ب و*سللیله ویللدیو  رژکتللور روی 

 . مییه میخص واالر بگر  دیوار

صلدای صللحبت کولی هلل  کله از بللین جو یلت بلنللد شلده بللود سلاکت مییلله  وصللویر       

 واریک مییه و چند رانیه ب د

 دوبللاره مبللس طللر  خللام و اولیلله  از” شللاخه نبللام “روی دیللوار بلله وصللویر در میللاد  

هوللراه امیرصللدرا از حللواس  روللی جو یللت اسللت اده میبنللی  و خودمللون رو بلله سللن 

ماکللت هللای گللردن و مللچ دسللت و انگیللت روی سللتون  بللگر  وللاالر میرسللونی  و

های کوچک سوار مییله    بله  ازای هلر  بلار  ووییلر  مبلس  کل   سلالن  چنلد  رانیله  ولوی  

واریبی م ل  هرو میلره  ولا  اینبله  بلاالخره  در حلالی  کله  هوله  میلتایانه  منتظلر  مرحلله  

ی آخر ایلن  بلازی  جلذاب  هسلتن  ولاریبی  بییلتر  از هوییله  طلول  میبیله  و ایلن  بلار  

یک ده ه سله  نلور  سل ید  روی طلر   هلای سلوار ماکلت نلور  لردازی مییله و مبلس        

های حرهه ایی از هر سله  طلر   بلا  آهنل    لر  انلرژی  و بلی  کمملی  روی دیلوار  هلا  بله  

نوللای  در میللان   سللبوم و در آخللر صللدای بلله وجللد اومللدن جو یللت و ویللوی  

کردن ووی سالن میخیمه  بلا  وولوم  استرسلی  کله  بامل   شلد  دسلتام  سلرد  بیله  شلروع  

میبللن  بلله ووضللی  در مللورد طللر  هللا و       بلله خللودم کلله میللام دورم  للر شللده از 

آدمللایی کلله بللا وجللد بلله طللر  هللا نگللاه میبللنن  ب للد از ووضللی  مختصللر   زرنگللار رو 

دموم میبن  ولا  بلرای  ووضلیحام  بییلتر  بله  روی سلن  بیلاد    زرنگلار  ووضلیحاوی  کله  
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الزملله رو بیللان میبنلله و بلله سللواالم چنللد ن للر هلل  جللواب میللده  ولوللله ای کلله وللوی 

 جو یت اهتاده رو مییه حس کرد .

 جو یللت الی بلله ال ییللهم رو حسللادم روی از و گللر وحسللین  مت  لل نگللاه گنلل    

 امیرصدرا آخر در و  دید

مثلل  هوییلله محبلل  و مقتللدر روی سللن میللاد و بلله طللور رسللوی ورود شللرکت بلله      

 زمینه ی طراحی زیور آالم

 سللرمدی آرش دنبللال بلله جو یللت وللوی رو بللا اسلل  برنللد مقیلل  سللبگ امللمم میبنلله   

وراشللباری شللده ی  سللتون بلله کلله حللالی در سللالن از ایللی گوشلله بللاالخره و میگللردم

سللالن وبیلله داده و بلله مللن و امیرصللدرا نگللاه میبنلله میبیللنو  کلله زهرخنللد روی 

 بلا  کلام   هلاش  موهقیلت  و امیرصلدرا  کنلار  ملن  املا  ولره  ولل   ملاری  زهلر  هلر  لباش از

مللور هی للان و انللرژی کلله بلله جو یللت وارد شللده ب للد از  للل  نوییلله  و هللا چیللگ ایللن

 . میبنن رهتن یصد جو یت و مییه خاموش آروم آرومیک سامت و نی   

با هوله خلداحاهظی میبلن  و بله خلالی و خلالی ولر شلدن سلالن نگلاه میبلن  ولا جلایی              

 که هوتی و رسولی و حسنی

 و ممروز ه  خداحاهظی میبنن و میرن  

مللا هلل  از وللاالر بیللرون اومللدی  و بلله سللوت ماشللین میللرم و منتظللر امیرصللدرا و  یللام  

 می مون  که حین صحبت

 ا به  ای ه  یلدم برمیلدارن و ویتلی بلاالخره بله ماشلین میرسلن  یلام بلا لبخنلدی بله            

 امیرصللدرا دیگلله  امللر زنللد جنللابق ایللن از ایللن _خلل    امیرصللدرا نگللاه میبنلله   

 چله  ایلن _   شلدی  اذیلت  خیللی   مونلون _ ادرانله هولو بول  میبلنن      بر و میگنله  لبخند
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 وللوی اصللم_دختللر بابللا   و رو بلله مللن اداملله میللده   قکلله نللداری  وللو و مللن حرهیلله 

 وللو امللابرنللاموون اینبلله بلله منللوان م للر  کللار جدیللدمون وللو روی سللن بللری نبللود  

_چللرا زودوللر بملل  نگ تللین  خیلللی ورسللیده بللودم بللا دیللدن     بللود مللالی کللارم

 و میبنلله نگللاه  لبخنللد بللا و میللذاره امیرصللدرا ی شللونه روی دسللت  یللام جو یللتق

 خواسللت دللل  ده لله یلله آیللاق نویدونسللت  چیللگی مللن  کللن بللاور_ جللواب منللو میللده  

خ اللت  میبیل   و بلا  لبخنلد  خ اللت  زده ایلی     باشله  جدیلدمون  کلار  م لر   دلبرش

 داری منظللور نگللاه  میبللن  کلله بللا مبلل  بلله امیرصللدرا نگللاه میبنلله و لبخنللد  

 رو دختللرم دنبایلل دیگلله مللن حساسلله امیرصللدرا چللون حللاال ی نللی_   میللده وحویلوللون

 خونله  بلرو _   زد لبخنلد  ابروهلاش  بلین  کورنل   اخل   وجلود  بلا  امیرصلدرا  قکلن    بو 

 یللام بلا  خنللده خللداحاهظی       بللرووو_ دیگله    یمونللدی_ قونماسللت شلیدا   ویتلله دیلر 

 میبنه و سوار ماشین مییه و ازمون دور مییه  در ماشین رو باز میبن  و

هوگمللان بللا امیرصللدرا سللوار مییللی  کلله متوجلله اخوللای وللوی هلل  و هبللر درگیللرش  

 میی   سبوم ماشین مذاب

_ایللن چنللد ویتلله  آور بللود و یبلل  اینبلله بخللوام حرهللی بللگن  خللودش شللروع میبنلله  

 صللحبت باهللام میخواسللت کللم ذهللن  درگیللر بللود قهولله چیللگ بلله هلل  گللره خللورده  

ن للس مویقللی میبیلله و کوربنللد رو کوللی از روی سللینه اش هاصللله میللده       امللا کللن 

 نگللاه  طایللت بللی و منتظللر  میگیللره رو وجللودم  یلله ده لله حللس دلیللوره ایللی ووللوم

_ایللن مللدم خیلللی بلله حرهللام    میللاد حللر  ب رانیلله چنللد ب للد بللاالخره کلله میبللن 

 چی _ هبر کردم و یه سوال وووم ذهن  رو درگیر کرده ق

 کلله هولونی  واسله  م نبلا  رهتلی  گذاشلتی  چلی  ی واسله _اگلر ولو منلو دوسلت داشلتی       

 به وازه چون گ تی  خودم



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

688 

 

خللودم اومللدی و دیللدی در مقابلل  رییللب  هیمللی نللدارم  یللا واسلله اینبلله بازداشللت    

اصللم دوسللت نداشللت  حللال خللوش امیللب  بللا ایللن بحلل  خللراب بیلله  شللده بللودم 

 میخواسللت  اصللمق بللدم جللواب میخللوام  بحثللی کلله هنللوز هلل  نویدونسللت  چ للوری   

_ویلت   ی نلی   قویلت   بله  وللی   میلدم  ووضلی   بلرام   رصلدرا امی ببلین _ بلدم   جواب

کی نبام  چند سال دیگه بایلد  ایلن  سلوال  جلون   رو بخلوره   قوولوم  ایلن  ملدم  رو بلا  

بسللته سللیگارش رو از وللوی  کلن للار رهللت  وللا آمللاده باشلل  دلیلللت رو بیللنومق خللودم

 کنسول برمیداره و سیگاری رو کنن لب  میذاره و روشن  میبنه  بوی دود

سیگار ریله ام رو وحریلک میبنله و سلرهه میبلن  املا اون اینقلدر درگیلره کله هیملی           

 از اطراه  نوی موه قدود

_خلللودم رو واسللله   للللی  سلللیگارش رو مصلللبی بیلللرون می رسلللته و ادامللله میلللده  

شنیدن هگار و یک دلی  آملاده کلردم  املا مولگم دیگله نویبیله نبلام قیلا بایلد یبلول           

 یللاق یللبم چلله و االن چللهووللوم حرهللام راجلل  دوسللت داشللتن درو  بللوده   کللن  کلله

 بللدورین چللرانگللاه  کللردم   قنوللی مو  مللن کلله هسللت وسلل  ایللن چیللگی یلله اینبلله

 بللار دیگلله مثلل  یللدی  کنللار هلل   یلله نبللود یللرار چللرا بللود  کللرده انتخللاب رو مویللع

 ورشوصلل حتللی کلله نللاجور هبللر هگاروللا از میترکلله داره موللگم نبللام_ باشللی   خللوش

 بییلتر  دیگله _ کنلی    صلحبت  راجلب   ب لدا  مییله _   میلاره  جلوش  بله  رو خلون   ه 

_ للس کللی منللو در   _امیرصللدرا درکلل  کللنق میخللوای  ویللت سللال  للنن چمللار از

میبنه   س وو چلرا  منلو  در  نویبنلی  نبلام دارم لله مییل  زیلر بلار ایلن سلواالیی         

 که

نویللذاره یلله روز بللا خیللال راحللت بلله داشللتنت هبللر     کللن   بللا خیللال اینبلله دوبللاره   

 میذاری میری میترس  ازم جدا
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_دلل   بییلتر   قباشله  دیلدارمون  آخلرین  ایلن بی   میترس  بلازم بلدون اینبله بلدون       

 هیمللی اون امللااز خللودم بللراش میسللوخت  مللن میدونسللت  کلله چللرا وللل  کللردم   

خیللال اینبلله بللرای رسللیدن امیرصللدرا بلله آرزوهللاش ازش  بللا مللنق نویدونسللت

 گذشت  خودم رو آروم میبردم قاما اون هیمی

نداشللت کلله خللودش رو آروم کنلله قهقلل  یلله میللت سللوال بللی جللواب داشللت کلله بللا   

 هبر کردن بمیون حال  بدور

با للرزش  گوشلی  ولوی  دسلت   بله  صل حه نگلاه میبلن  کله اسل  سلامان جللوی         میید  

وواسل   رو رد میبلن   و سلرم  رو بله  شییله  وبیله   چیوام نوایلان مییله  بلی حوصلله    

و درسلت   لی   نرهلت   میدم و هبر میبن  بله  زنلدگی  ای کله  هلیچ  چیلگی   بلا  من ل  

 از خللودم      امیرصللدرا_ _نبللام  قحللر  بللگن        میبنللدم چیللو  صللداش بللا  

 : ب  میبن  اما ادامه میدمم صدام لرزش

 واممیخلل هقلل  امیلل _مللن بللرام ووضللی  میللدم امللا نلله امیلل   امیلل  جللون نللدارم   

   یدی  مث   باش  آروم کنارم

 شلل  بللدون کلله شللبایی ووللوم مثلل مثلل  ووللوم اون شللبایی کلله بملل   یللام میللدادی    

ردا و هلل از کللهمیخللوام حللس کللن  کلله دارمللت   هقلل  االن  نویبللرد خللواب  بخیللرم

شییلله رو کوللی  للایین میللارم و هللوای نیولله سللرد اواخللر زمسللتون  هرداهللا نترسلل      

   میبنلله زنللده بللرام رو دووللایی هللای وللوی صللورو  میخللوره و یللاد مووللور سللواری

 ولخللی لبخنللد آروم قکارگللاه وللوی_ ک اسللت _ قآره_ داری  رو مووللورم هنللوز_

 _اوضللللام  چ للللوره  قآره_ داری  چللللی  رو کارگللللاه_   مییللللینه لبللللام روی

سللرم رو بلله سللوت  برمیگللردون  و بلله نیوللر  جللدی و اخلل  رویللی  _نویللدون   
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واسلله دسللت کیللیدن و لوللس ریلل    ییللونی  نگللاه میبللن  و دللل  ضلل   میللره

   نللگدم سللر اون للا بلله چمارسللاله وقریبللا_ _ی نللی چللی کلله نویللدونی  مللروب   

 سللبوم چللون نبایللد بمللت هبللر میبللردم    _ چللرا _   میللره بللاال و  لل  از ابروهللام

 شللمر ایللن خیللابون بلله خیللابون و مووللور_اون کارگللاه     میللده اداملله اون و میبللن 

 سلل ی امللا نمربیللد شللمر ایللن وللوی خللاطراووون بلله زورم  بللود وللو خللاطرام اش هولله

_دلللل        کلللن  دور خلللودم از رو میلللاره یلللادم رو ولللو و دارم ازم هرچلللی کلللردم

سللاکت و بللدون حللر     میبرمللت روز یلله  نوییلله کلله االن_ میخللواد بللرم کارگللاهق

دیگه به جلو نگلاه  کلردم   هیمبلد وم در ملورد  برنامله  آینلده  حرهلی  نلگده  بلودی   املا  

 هلل  ی آینللده وللوی میخواسللتی  انگللار کلله میبللردی  ریللگی برناملله جللوری هللردو

بلرای  چنللدمین بلار  بلله اسل   سلامان  روی صلل حه ی گوشلی  نگللاه کلردم و بللاز     باشلی  

سللبوو  بللراش بلله انللدازه ی کللاهی  کیلله _ هلل  صللدای ووللاس رو ی للع کللردم     

 میخص کننده ی جواب هست که بام  بیه مصبی ن س مویقی ببیه و

بییللتر  للاش رو روی  للدال گللاز هیللار بللده  بلله بللرر کلله میرسللی  ماشللین رو کنللاری  

 نگه میداره و نگاه  میبن   

_ممل   نلیس  قادامله  نلده     میبنله  نگلاه  خیلابون  بله  مسلتقی        ملن  امی امیرصدرا  _

   میبلن   ی لع  و  حلره   صلداش  بلا  _اما گوش کلن   ببلین  منظلورم  ایلن  بلود  کله           

بلا  دیلدن سلامان اون هل  جللوی بلرر شلوکه مییل  و یبل           _این این ا چلی  میخلواد  

 اینبه مبس ال ولی نیون بدم امیرصدرا کوربند

ایونی  رو باز میبنه و  یلاده مییله  بلا  یلاده شلدن امیرصلدرا ولازه بله خلودم میلام و           

 با م له  یاده میی  و به
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 سللامان نگللاه _این للا چللی میخللوای  سللوت  میللدوم کلله وقریبللا بلله سللامان رسللیده    

 ایسللته مللی حرکللت از مللن روی و میگللرده مصللبانی امیرصللدرای و ورسللیده ِن م بللین

. 

 واسلله بللودی  َددر ایللن بللا چللون گذاشللتی جللواب بللی رو هولله_ایللن هولله زنلل  زدم  

 با اما نویای آیاجون دیدن

 این وا این مویع ش  بیرون ویری  داشتی 

بللا ضللربه ایللی کلله امیرصللدرا دو دسللتی وخللت سللینه ی سللامان میبوبلله باملل  مییلله   

 سامان چند یدم مق  بره و

 یللت  بلله ماشللینی کلله ایللن مللدم هوللراه  بللود برخللورد کنلله و  للرش از بللین      

سللامان از ماشللین  قنیومللده وللو بلله هضللولی _   میرسلله دنللدون امیرصللدرا بلله گوشلل 

 هاصله میگیره و دوباره به من نگاه میبنه  

 مللیگن دکتللرا_نبللام  وللو اصللم حرهللامو مییللنوی  بمللت مللیگ  آیللاجون حللال  بللده  

 دیدن آرزوش ونماق آخرشه

_ل نتلی  ملن  وولوم  ومشلوو  کلردم     میلاد  سلوت   بله  مصلبی  یلدم  یله  ن     ساما_ وو ه  

میتلون    میبلردم  خیلال ولی وو دللت  از اولل   هل   بلا  ملن  نبلود  قملن  اشلتباه  میبلردم   

 میگذشلت  اگلر  هل   سلال   ن لاه  ولو   خوبله  کله  سلال   لنن  چملار دلت رو بدست بیلارم   

ون میللده  چنللد رانیلله وللوی  نیلل رو امیرصللدرا دسللت بللا و بللود   ایللن  للی  دلللت بللاز

_مللن ازم گذشللت  نبللام قشللاید چمللار  چیللوام نگللاه میبنلله و آروم وللر اداملله میللده  

و روحلت   یلل   صلاح   ملن  هل   اولل   هولون  از املا  بلود  ملن  ملال  جسلوت  سال  نن 
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نبللودم  اینللا رو بلله ییوللت از دسللت دادن وللو و بموللون همویللدم  زنللدگی کلله هبللر 

 میبردم درست شده

 املا ووی دستام نابود شد ولا ب مول  ایلن خونله از بلن خرابله  نبلام ملن خلراب کلردم            

 و مامان وواس جواب چرا

 هقلل  مامانللتبابللام رو نویللدی  بیمللاره هلل  ا از اون سللر دنیللا د  کللردن از دسللتت    

 میخواهد صدام رو بینوه .

 نبللام اشللدی از اونللور دنیللا اومللدی این للا و بلله هللیمبس خبللر نللدادی کلله برگیللتی   

 ر  میبنللی  محاکولله او للا  یلله بخللاطر رو هولله داری چللرا بللا هولله لللن کللردی    

 روجلللوی حرهللا یللنا داره سللختی چلله بلله کلله میبیللید هریللاد گللردن  ی برجسللته

 . میگنه امیرصدرا

_اونللا خللانواده ی مللن نیسللتن  هولله کسللایی کلله دسللت بلله دسللت هلل  دادن وللا         

 امیرصدرا رو از من بگیرن خانواده

ی مللن نیسلللتن  جلللواب وواسیلللون رو نویللدم چلللون نویخلللوام ازم چیلللگی بلللدونن   

 بین م بور ویتی ب مون میخوام 

_امللا آیللاجون چیللواش  ه حسللی داره از مگیگورینیللون دور و بللی خبللر بوللونن چلل  

 جللدا خونلله در از چیللواش میللذاری  هرجللور رو ویلمللرشبلله راه مگیللگ دردونیلله  

_اون ملللوی ی کلله  داشلللت  نبللامق _ قنویللام _ قببینتلللت آیللاجون  بیلللا نبللام   نوییلله 

 بملل  کلله مللوی ی اونزنللدگیوو بلله هلل  میریخللت بایللد بلله هبللر ایللن روز هلل  میبللود  

_نبللام مللرد  قنبللام_ کللرد  چیبللار زنللدان نیوهتلله امیرصللدرا نللهک کوبلل  وللا زدم زار

سللامان قنبللام هوللون روزی کلله م بللور شللد بخللاطر ن للام دادن میللق  بلله وللو 
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مللرد  نبللام هوللون روز مللرد قحللال  از هوتللون بلله هلل  میخللوره    جللواب مثبللت بللده

 وللک بلله زدم زجلله چ للوری بیللاد یللادم نویخللوام نویخللوام هیمبللدومتون رو ببیللن    

_بللرو بلله آیللاجون بگللو  قآیللاجونق نبللام_ کللردم  التواسللتون چ للوری یادولله  تللونوب

 نور چیویت گ ت اینلا  جلواب  اون روزایلی  کله  ملن  دلل   هنلوز   لی  امیرصلدرا  بلود  املا 

 نبللن   یللدا میللق  از نیللونی هللیچ کلله جللایی بللردین منللونللو از این للا دورم کللردین  م

    مییللله خلللیس کلللی صلللورو   نویلللدون      امیرصدراسلللت دل ولللاوان اینلللا بگلللو 

امیرصلدرا  ی ل    دسلت  ولوی  دسلت   ملچ  چ لور  نویلدون       میلره  کلی  سامان نویدون  

قل  میبیلن  در خونله رو کله بلاز      ههقل   میبیلن   دنبلال  امیرصلدرا  کیلیده  مییل     مییهق

 رژه چیللوام جلللوی و گرهتلله دسللتاش وللوی رو سللرش امیرصللدرا میبیللن  هقلل شللد  

 . میره

و یبلل  اینبلله  حللر  بللگن  بلله دیللوار میمسللبونت  و درد  یللت  بللا دیللدن مردمللک     

 لرزون و صورم سرخ  به ک 

_نبللام حللر  بللگن قبلله اروا  خللا   للدر و مللادرم اگللر  هرامللوش مییلله و میوللره   

_اون    میگنلله هریللاد و حللر  نگنللی امیلل  این للا هللر دووللامونو آوللی  میللگن          

 وبللون  محبلل       بللاش آرومق مللیگ   باشلله_ حرهللایی کلله  للایین زدی چللی بللود 

 نگللاه لللرزون  چیللوای وللوی قباشلله  باشلله_      بللگن حللر _   میبیلله هریللاد و میللده

وابسللتان _  _یادولله اون شلل            سللال  للننب للد چمللار     میبللن  بللاز للل  و میبللن 

 !خوشگله_مه نه     بمین _ ۹۲کرر _ای جون   نگاش کنق

و دوبللاره بللا ذو  بلله دو وللا شللاووم سللر  روی نمللال کوچیللک نگللاه کللردم  صللدای    

 یدماش رو شنیدم که نگدیک
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_بمیللن  مگیللگم  بییللتر از ایللن بوونلله  شللد و کنللارم ایسللتاد و صللداش رو شللنیدم   

 خراب مییه و میوهته  

نگللاه حسللرم بللارم بللین دووللا شللاووم و چیللوای امیللر صللدرا چرخیللد و هنللوز بللا      

 خودم کلن ار میرهت  که صدای

 وللو بخللاطر هلل  االن وللا امیرصللدرا  دختللره_ امیرکسللری از وللوی کارگللاه بلنللد شللد   

یللبم بللرام و ریلل  کللرده بللود کلله    بودویللون خللورده حللاال وللا وگرنلله کللرده وحولل 

با ملله  امیرصللدرا چقللدر شللاووم دوسللت داره و از روز اول کلله نمللال ظریلل  وللوی   

 چیللوایی بللا بمینللی  _ دوولا  شللاه وللوم داده بللود هللر روز بلله شلاووم  هللا سللر میللگد  

 !بمین خودم_بیا     داد وبون سر بود زده ذو  بمما مین که

بللاالخره آروم دووللا شللاووم رو از روی درخللت چیللد و زیللر شللیر آب حیللاط شسللت و  

 به سوت  اومد و شاووم

_آخلله دو وللا  قمیخللورم مللن _ چللی  وللو  للس_ بگرگتللر رو بلله سللوت دهللن  آورد   

بللا همویللدن منظللورش  قدیگلله امیرکسللری هلل  یبللی  وللو و منللو یبللی _ دونلله سللت  

یلله روزی بللاورم نوییللد بللا اون شللدم حسللاس   کلله مللردی بللهآروم بملل  خندیللدم  

خللوردن بللایی  للذای مللن بللراش یلله موضللوع مللادی بیلله نگللاه کللردم  نصلل   بللودن  

خللوردم و بللدون اینبلله هرصللتی بللده نصلل  دیگلله  شللاووم درشللت وللوی دسللت  رو

اش رو خللودش خللورد و بللرای اینبلله امیرکسللری کلل  محللله رو روی سللرش نللذاره 

بلله کارگللاه رهللت و سللمو  رو بملل  داد   کنللار امیرکسللری نیسللت  و چنللد صلل حه 

 از کتللاب  رو کلله هیمللی ازش نوی مویللدم ور  زدم   _بللا دکتللر صللحبت کللردین 

 گ لللت_ امیرصلللدرا از ولللوی آشلللخگخونه جلللواب داد   _خللل   چلللی گ لللت  _آره  
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 چلله_   شللدن یبلل  مثلل  دوبللاره هلل  هللاش ماهیملله  شللده مللالی اسللتخوناش اوضللاع

 بلله _بللرای آخللر مللرداد ویللت مولل  گذاشللت   ی گ للت چلل مولل  واسللهق خللوب

 _دیگلله راحللت مییللی     بللود میللوول گوشللی  بللا کلله کللردم نگللاه امیرکسللری

سللرش رو بللاال آورد و بللا چمللره ایللی کلله مییللد خوشللحالی  رو ویللخیص داد جللواب 

 کللردم نگللاه ذویلل  بلله   ل نتللی ویلمللر ایللن دسللت از مییلل  راحللتق وای للا آره_ داد  

بللا هوللون ذو  رو بلله امیرصللدرا  از خللودش از ایللن خبللر خوشللحال  بللودم     بییللتر 

 ادامه داد  

 بلله میخللوام  نویبینللین رو نبللام منللو_دیگلله ب للد موللل  هوللین کلله وونسللت  راه بللرم   

 هوه کم ماه چند این مهیو

امیرصللدرا بللا سللینی کلله وللوش لیللوان و بیللقاب چیللده شللده بللود بلله  جللا رو بگللردم  

کوبلل  کللردم وللا سلل ره رو بنللدازه و  سللوتوون اومللد کلله از روی وخللت  للا شللدم و 

 مللن بللدون نبللام  بللرو بللری میخللوای هرجللا خللودم_ جللواب امیرکسللری رو داد  

 یله  میخلوام   دیگله  بلده  یلر   بمل   رو نبلام  ه تله  یله  راامیرصلد ق مه_   نویره جا هیچ

 امیرصللدرا    للره چیلل  یللا شللد هوگمللان بلنللدم خنللده صللدای   کللن  زخوللی رو امتللی

سللینی رو  للایین گذاشللت و بلله    بللری هوللراه  کلله نیومللده بللدم هومللین وللوام_

_ هویللن  مونللده از هللردا  آشللخگخونه رهللت و بللا یابلولله ی بللرنن بلله سللوتوون اومللد  

 در به در راه بیوهت  ووی خیابون دنبال زن  و داداش   

ژسلت حل  بله جانل  و لحلن و اداش و دسلتگیره هلای ولوی دسلت  بامل  شلد ملن             

 و امیرکسری بلندور از یب 
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بخندی   ب د از خلوردن ناهلار و وبویل  ریلگه کلاری هلا یصلد رهلتن بله خونله کلردم            

_امیلل  بگللو کلله هللردا دیللر  چیلله _   شللد مللان   کلله امیرصللدرا وللوی حیللاط   

 _باید بری  جاییق چرا _ برمیگردی  

 ان للام کارهللا ووللومبللا و  لل  نگللاه  کللردم و وللوی ذهللن  دنبللال دلللیل  گیللت      

 و بود وبوی  یراردادها  بود شده

طر  هلا هل  کامل  شلده و آملاده ولوی هایل  بایگلانی طلر  هلا بلود  بلرای هولین بلا               

_آره بابللا  _م وئنللی هیمللی ق قهیمللی_ خبللره  هچلل هللردا_ و  لل  نگللاه  کللردم  

 بلله_ ارم ب للد ایللن هولله کللار دللل  بخللواد یلله شلل  بللا هلل  باشللی  نللد حلل  مللن ی نللی 

  یللام و شللیدا بللا یللراره  هیمللی_ _امیرکسللری چللی    زدم للل  و کللردم نگللاه کارگللاه

 با دلخوری نگاه  کرد   _ی نی با اونا نویری     بگنن دوری یه

_منللو بگللو بخللاطر اینبلله هللردا ب للد ایللن هولله مللدم دووللایی ونمللا کنللار هلل  باشللی    

 برنامه ی شیدای بیماره رو

 خیلللی _نلله مگیللگم   بلله نللاراحتی  نگللاه کللردم و طایللت نیللاوردم   خللراب کللردم  

 ونملا  خواسلت  دلل   رو سلامت  چنلد  یله ق نبلاش _ خوبه قهق  نگلران  امیرکسلری  بلودم   

 و ذو  بللا _باشلله مگیللگ دللل   امیلل  مللیگ  کلله هللردا دیللر برمیگللردم خونلله   باشللی 

 نگلله خللدا_      خللداحاه _باشلله     منتظللرو _ بللر  میللگد نگللاه  کللرد   کلله چیللوایی

خللودم رو بلله خونلله رسللوندم و سللر میللگ شللام امللمم کللردم کلله هللردا    مگیللگم دارم

 دیرور به خونه برمیگردم  آیاجون از

چیلواش میلخص بلود کلله ناراضل    یه املا چیلگی نگ للت و هقل  سلر وبلون داد  خللانوم      

 جون مث  هوییه واکید
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 . کرد که مرای  خودم باش  و سامان آروم و  وگین نگاه  کرد

از ویتللی بملل  گ تلله بللودم کلله دوسللت  نللدارم بلله طللرز م یبللی آروم شللده بللود      

  هنوزم یربون صدیه هاش به

  یللت کلله امیرکسللری بللرای  روال گذشللته بریللرار بللود امللا کوللی هاصللله گرهتلله بللود 

 چیللوبی_ _خللوش بگللذره   دادم   وبللون دسللت بللود شللده جللا بلله جللا  یللام ماشللین

_بللی    بگللذره خللوش بییللتر یللراره دووللا شللوا بلله اینبلله مثلل _   گ للت و داد وحللویل 

_آره بابلا      ولوی  اون سلوله  چله  او ایلاوی   ادب قمیخوای  بلری   بله  سلوله  سلر  بلگنی    

_جنللاب آیللای م للل  دیللن و  میوهتلله خللدا میدونلله   و بلله امیرصللدرا اداملله میللده  

 ورود اذن رجللی  شللی اناخللم  قیللادم نللره در کارگللاه رو نبنللدی یمللویی ن للر سللوم    

 یللدا میبنلله و دیگلله     آب ریختلله رو نوییلله جوللع کللرد  آهللرین  بممللای خللوبی 

 یللام و شللیدا بللا حرهللاش    کنللین رمایللت رو اسللممی باشللین و در نبللود مللن هاصللله ی

میخندیللدن و مللن هلل  بللین خ الللت و خنللده بللم وبلیلل  مونللده بللودم  امیرصللدرا بللا 

 . بخنده خودش  اینبار شد بام  که کرد صدا رو اسو  ویر

سامت وقریبا ه ت و نلی  بلود کله ماشلین  یلام حرکلت کلرد و ملن  جللوی در منتظلر           

 موندم وا امیرصدرا سو یچ

مووللورش رو بیللاره وللا بلله کوللی وللوی شللمر بمللرخی  و ب للد بلله سللوله بللری   انتظللارم  

اونقلدر  بله  طلرز  م یبلی  طلوالنی  شلد  کله  خلودم  بلا  نگرانلی  و  برای اوملدن امیرصلدرا  

 کلله هوون للور و بسللت  سللرم  یللت در دلیللوره یصللد رهللتن بلله کارگللاه رو کللردم     

 مبللاز و رهللت  جلللوور کوللی امیرصللدرا _   شللدم کارگللاه وارد آروم کللردم صللداش

_امیرصللدرا    انللداخت وللرس بلله منللو کوللی واریللک نیولله کارگللاه  کللردم صللداش



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

698 

 

بللا صللدای اصلل با  آرومللی بللا وللرس بلله سللوت آشللخگخونه برگیللت   نللور  ک للایی 

خنللدون امیرصللدرا م لللوم بیلله  کلل  کلل  زیللر  کوچیللک آوللی  باملل  شللد چمللره ی

 !امیرصدرا_ نور شوع متوجه ی کیک کوچیک شدم  

_یللک سللاله کلله  للا گذاشللتی وللوی زنللدگی   وللوی بللدورین روزام اومللدی و زنللدگیوو  

 به بمترین روزاش رسوندی  

_وای  نابلاور نگلاه  کلردم بللاورم نوییلد کله چنلین چیللگی رو یلادش مونلده باشلله          

   ایسللتاد روم بلله رو و اومللد سللوت  بلله دسللتاش وللوی کوچیللک کیللک بللا     امیرصللدراق

بللا ذو  بملل  نگدیللک    کارگللاه ایللن وللوی گذاشللتی  للا  للی  سللال یللک کلله مرسللی_

 میبنللی رو هوینبللارا_ شللدم و نگللاه  کللردم و ضلل   رهللت  واسلله بللر  چیللواش  

_وای امیرصلدرا  قمگلله  قآبنبلام  نبللن شلی ونی _ بلا  خنللده نگلاه   کلرد      ماشلقت   کله 

 امروز بود 

_بله  ارسال هوین مویع بود کله یله آبنبلام شلیرین بلا چیلوای سلبگش  لا گذاشلت          

 ووی زندگی  وا اجر صبرم

بلا  خنلده  بله  یله  دونله  شلوع  باریلک  روی کیلک کوچوللوی ولوی دسلتاش نگلاه       باشه  

 آب شللوع_ای وای     نگ للت  چیللگی بمیللونق نلله_ _بملله هللا میدونسللتن  کللردم  

 کن   هوو ق شد

جواب  اصم شبیه اونلی نبلود کله انتظلار داشلت   بله جلای جلواب سلوال صلدای گلرم و            

 بو  ووی هضای نیوه

للل  هللای وللو للل   _ای شللاخه نبللام  للگل حللاه  شللیراز      واریللک کارگللاه  یمیللد  

در لحظلله دیللدار وللو  گللاهی بلله گللاه بمیلل  مللذابی کلله بایللد نیسللت ق مذابیسللت المللی
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لل   هلای  ولو  نایلاب  ولر  از  چیلوان  ولو  ملن  را نبیلاند  بله  وبلاهی  است ب ید که گ ت  

 کلله بللوده خللدا کللار ایللن وللو سللوزن  نمللان شللده در خللرمن کللاهی آب حیللام اسللت

 حللاه   للگل نبللام شللاخه ای در ونلل  بلللور شلل  مللن مثلل  وللو مللاهی   یببللاره بی تللد

 (یاسللوی میللث  از شلل ر*)       نخللواهی چلله بخللواهی چلله مللایی ی م یللویه قشللیراز

_هللوم  قنگللاه  وللوی شللدم  للر  مللن و کللرد گللرم و دللل  چیللواش ی یمللوه

 . باشه_ _با ه  هوم کنی ق نویبنی 

و هوگمللان بللا هلل  شللوع کللوچیبی کلله چیللگی وللا آب شللدن  نوونللده بللود رو هللوم   

 کردی   کارگاه واریک شد و

 اگلللر_ب لللد موللل  امیرکسلللری میلللای  خواسلللتگاری   صلللداش بللله گوشللل  رسلللید  

 . میبردم صحبت آیاجونت با زودور که نبود این ور وض یت 

سللاکت مییلله و کارگللاه وللوی سللبو  م هللرو میللره و ب للد چنللد رانیلله صللدای ن للس    

 مویق  به هوراه جوله اش گوش 

_هر روزی کله  میگلذره  کنتلرل  اینبله  دسلت  و دلل   بله  خ لا  نلره  سلخت  ولر   میرسه  

میگلذره  نبلام   کلاش  مییلد  ایلن  دو ملاه  رو بلا  دور ونلد   مییه قاین روزا خیللی  سلخت 

 واضلل  چیللگی ویتللیدللل  از خوشللی حللره  لرزیللد  انگللار وللوی وللاریبی   رد کللرد     

 و آروم ذو  از م نللاجور میخوامللت  آبنبللا_ دیللده نوییللد راحللت وللر حللر  میللگد  

   میرسلله گوشلل  بلله جللواب  هوللراه اش کمهلله  للو  صللدای کلله میخنللدم اراده بللی

_ایللن دو مللاه مللین  للول مرحللله ی آخللره  هوییلله از  للول مرحللله ی آخللر بللدم 

 باهللاش بایللد نللداری مقاومللت وللاب دیگلله هکلل ویتللی دییقللا چللون_ چللرا _ میومللد  

حللس کللردم سللریع ازم دور شللد و ب للد چنللد رانیلله کلل  کارگللاه روشللن شللد  قب نگللی
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 شللد و  ییدسللتی و چللایو و چنگللال برداشللت    بللدون اینبلله نگللاه  کنلله از کنللارم رد 

 شلاید   میملرخی   شلمر  ولوی _ ک لا  _ _یه ذره کیلک  بخلوری   ب لدش  بلری   بیلرون   

 ن   ببیلل رو جدیللدا  ارچلله ایللن میخللواد دللل  خیلللی_ب دشلل  بللری  سللوله     بللام بللری 

 بلا  هریلی  چله  ببیلن   میخلوام   نبلن  اذیلت  امیرصلدرا _مله      دیگله  سلت   ارچه  ارچه_

 داره هللر  طللرح  و جللنس خلل _   کیللیدی چللک مبللل  اون بللا بللراش کلله داره بقیلله

   گللرهت  شلبموی  ولو  بخلاطر _باشله   ه لم  بیلا  کیلک  رو بخلور ی    _میخلوام  ببیلنو  ق  

 دوسلت  شلبمم  کله  ولو _ روی وخلت نیسلت      و رهلت   سلوت   بله  کیلک  برداشلتن  با

 شللد شلی ون  چیلواش  و گرهلت  سلوت   بله  رو چلایو  گرهتلی   چلی  واسله   لس ق نلداری 

_یله  چنلد  ویتله  کله  نظلرم  در ملورد  چیلگای  شلیرین  ملو      کلرد  نگلاه   لبخنلد  با و

یب  اینبله  بله  منظلور  حلره   هبلر  کلن   بلا  گ لتن ” ملن  میلرم  چلایی  بیلارم  “بله   شده  

زیللر  وسللتی  خندیللدم و سللر وبللون دادم و بللا  آشللخگخونه رهللت  بلله شللی نت هللای

 رو چللای  لیللوان _بلله چللی هبللر میبنللی  اومللدن  میللوول خللوردن کیللک شللدی   

 نویبللردم هلل  رو هبرشلل  حتللی اینبلله بلله_   کللرد نگللاه  لبخنللد بللا و گذاشللت  للایین

 نویبللردم رو هبللرش مللن _   زنللدگی  وللوی بیللارن رو کسللی بخللوان داشللی و  یللام

_آره هوییله   ستی چلرا ملن از ولو چیلگی یلادم نلیس  مگله دوسلت  یلام نبلودی           را 

ه  با  یلام  بلودی   منتملا  ملن  خیللی  ولوی  دانیلگاه  نبلودم  قسلرم  بله  کارگلاه  گلرم  بلود  

 وووم مح  به 

شدن کمسا برمیگیلت  کارگلاه و یلا اگلر هل  بلین       کلمس هلا زملان کولی هاصلله بلود       

 که نتون  بیام کرر و دوباره

برگللردم میللرهت  کتابخونلله و طللر  میللگدم  مللن  حللس میبللردم هیمویللت وللو رو       

 میلدون   ب یلد  جو یلت  هوله  اون بلا  بلاالخره نیسلت    یلادم  وللی  دیلدمت  شایدمندیدم  
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_ولللی چمللره ی وللو هوللون روز اولللی کلله    باشلله مونللده یللادم رو دیللدم کلله هرکسللی

_شلاید   ولوی   اومدی  کارگاه بله  نظلرم  آشلنا  بلود   احتولاال  چنلد  بلار  بلا   یل ام دیلدمت   

 دبلی  از ه تله  یله  واسله  سلال  چنلد  ب لد  بلرادرم ق نله _ مراس  مقد  یام و شلیدا  نبلودی  

 بله  کولی  و کلرد  نگلاه   کن بلاوی  بلا    باشل   جیلن  ولوی  نتونسلت   و ایلران  بود اومده

 . نیست نا یدا اونقدرام برادرم این  س  مه_   شد خ  جلو

 هلل  اوللل  از آرمللان میللدونی  منتمللابملل  زنلل  زد    للی  روز چمللار سلله او ایللا_نلله  

 من ویتی  بود هوین وری

 خونللدن درس میللوول اوللا  وللوی آرمللانبللا  سللرا حیللاط رو میذاشللتی  روی سللرمون  

 هولو  خیللی میلداد  زیلاد  بله  کسلی  نگدیلک  نیله   بلا  هل   خلوبی     ورجی  اول از کم  بود

نیسللت   بللاورم مییلله مللن بللا    دوسللت داریلل  امللا زیللاد بللا هلل  نگدیللک و صللویوی

 بللا حالللت مت بللر خندیللد و سللروبون داد    سللرموو هللا صللویوی وللرم وللا آرمللان    

_او ایللا    نللدارم گیللری ِن ز بللرادر  رسللت  خللان ه للت ایللن ووللوم ازای درق خوبلله_

 امللا میگللی رو خللودش نظللر  انتخللاب عمویللآرمللان خیلللی هلل  روی مللن حساسلله  

 ممده ی خودم میذاره   به رو آخر وصوی 

 ییدستی هلای خلالی کیلک رو برداشلت و بله آشلخگخونه رهلت  ملن  بلایی کیلک رو           

 ووی یخمال گذاشت  و ب د

از مرولل  کللردن کارگللاه بللاالخره از کارگللاه بیللرون زدیلل   ووللوم شللمر رو گیللتی   از  

 و کیللیدی  نقیلله  زدیلل  حللر  داشللتی  سللوله و خودمللون برناملله هللایی کلله واسلله 

 بیللین صللا  نبللام_ سللرم کللن کللردم وللا بللاد بلله صللورو  بخللوره     چیللدی  برناملله

 امیلل _ بوللونی   بللام بییللتر نذاشللتی چللرا_میخللوام بللاد بخللوره بلله صللورو    قدختللر
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 کلاری  ااونل  بله  کله  ملا _   اون لا  شلدن  جولع  امیل   بلود  ارازل هرچلی  انگلار   بود شلو 

ون روی منلو ببینلی و دملوا    ا میخلواد  دللت  اگلر ق داشلتن  کلار  ملا  بله  کله  اونا_   نداشتی 

 شلللو  ی جللاده بلله و خندیللدم بللودن  حسللاس بلله آروم بیلله میتللونی  برگللردی    

 _داریللل  میلللری  دیگللله   _نللله قبلللری  سلللوله بمتلللره     کلللردم نگلللاه سلللوله مسلللیر

_جللون نبللام بلللد نیسللتی وللک چللر   _امیرصللدرا گللاز بللده   _جللاده سللت  خ رناکللهق

بگنللی  _نبللام دیللت کللردی هللر ده لله ایللن سللواال رو وبللرار میبنللی      بلنللد و 

_جللواب  سللرخوش از لحللن طنللگش خندیللدم   _آخلله هیمویللت جللواب نویللدیق

صللدای بلنللد آژیللر باملل  مییلله چیللگی از حرهللاش نیللنوم و صللدای  نویللدم چللون     

    کللن بللاز رو راه  لل و_   شللد اضللاهه بلنللدگوی ماشللین بلله سللر صللدای ماشللین هللا

 کیللون آژیللر کلله نیللانی آولل  بللگر  ماشللین وللا  للنن بلله ن     کلل بللاز راهللو سللریع 

 . کردم نگاه داشتن رو راه کردن باز یصد

صدای بلنلد آژیلر و چلرخ  چلرا  گلردون یرملگ رنل  ماشلین هلا ولرس بله جلون              

 می انداخت و محب  ور از

امیرصللدرا هلل  مثلل  هولله بلله  شللده  چللی_ درا چنلل  زدم  یبلل  بلله لبللاس امیرصلل 

 اهلل شلا  ان_نویلدون     ماشین هلا  کله  راهلی واسله مبلور  یلدا کلرده بلودن نگلاه کلرد          

 گوشلل  ولوی  صداشلون  هلا  ماشللین شلدن  محلو  و شلدن  دور وللا      بگلذره  خیلر  بله  کله 

   یللدون نو_ _چللی شللده  چللرا یلله ده لله سللاکت شللدی  هللوم _ نبللام _   میخیمیللد

یللگی نبللود مگیللگم چ_   مونللده گوشلل  وللوی  بللود ورسللنا  صداشللون_ ورسللیدی _

بدون اینبله  حرهلی  بلگن   سلرم  رو بمل   وبیله  دادم و چیل   بسلت    بله  سلوله   قنترس 

 رو نیللانی آولل  هللای ماشللین آژیللر صللدای بللازم نگدیللک شللدی  و احسللاس میبللردم

خیللابون سللوله شلللو  وللر از هوییلله بللود و اون سللامت شلل  ایللن شلللو ی    مییللنوم
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و  للر کللرده بللود و آسللوون ویللره ی شلل   ر بینللی  مللادی نبللود  بللوی سللوختگی و دود

 .  ر از دود شده بود

ووی خیابون  لر از آدم بلود و ماشلین هلای آول  نیلانی و شل له هلای بلنلد آولی  و           

 دود  لیظی که من قه رو

سللت  حتللی یلله درصللد گرهتلله بللود دسللت و  اهللام رو سسللت و بللی جللون کللرد  نویخوا

از مووللور  یللاده شللدم و امیرصللدرا مووللور       نبللود انصللا  ایللن     نلله احتوللال بللدم     

 راه جو یللت وسل   رو یله  گوشله   لار   کلرد  بلا  یلدمای  سسللت املا  بلنلد  و بلا  م لله  از

بلی  انصلاهی  بلود  املا  سلقوط  رو بلا  چیلوای        سلقوط       و بلری   جللوور  وا کردی  باز

 خودمون دیدی ق

سللوله ایللی کلله زبونلله هللای آوللی  در حللال بل یللدن  بللود  صللدای وللل  و ولللو  بلنللد 

 سوختن گوش  رو کرده بود .

 آورده بنللد رو ن سلل  راه کلله سللنگینی هللوای و دودصللدای هریللاد آوللی  نیللان هللا   

امیرصللدرا کلله مللام و مبمللوم بلله سللوله ی اسللیر وللوی آوللی  نگللاه میبللرد و   بللود

 ریص وحیی ش له های چمره

اش رو یرمللگ نیللون میللداد  حللرارم بللی  از حللد آدم رو بلله مقلل  میبیللید و         

 ماموری که س ی میبردم مرد

 رو به مق  ببره هیمی از حال من و امیرصدرا نویدونست  

آب از شللیلن  هللای کل للت و بللگر  ماشللین هللای آولل  نیللانی روی آوللی  ریختلله  

 میید اما سوله ی ش له ور
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 . بود که آویی  با اینما خاموش بیهما وینه ور از این 

 هلای  ملامور   نیلانی  آول   هلای  ماشلین  اهام می  زمین شلده بلود و نابلاور بله سلوله       

 که مردمی  نیانی آو 

نگللاه میبللردن و هللیل  میگللرهتن نگللاه کللردم کلله سللق  سللوله بللا صللدای ممیبللی هللرو 

 ریخت و صدا بام  شد بی

بلا  هلر  یلدم  حلرارم  آولی   رو بییلتر  حلس  میبلردم  املا   اراده به سوت سوله بلدوم   

مللامور بللا لبللاس مخصللو   هیمللی دسللت خللودم نبللود وللا اینبلله چیللگی مللان   شللد  

میدیللدم لبللاش وبللون میخللوره از هللرم  دسللت  رو گرهللت و منللو بلله مقلل  کیللید  

 صورو  م لوم بود داره هریاد میگنه اما من هق  صدای سوختن رو

 و  یمیللد کوللرم دور دسللتی کلله کللن  هللرار دسللت  زیللر از خواسللت  اینبللارمییللنیدم  

 به رو سرم  کیید مق  منو

سللینه اش هیللار میللداد و از بللین بللوی دود و آوللی  وونسللت  بللوی امیرصللدرا رو         

خواسلت   هلرار  کلن   کله  منلو  محبل   ولر  بله  خلودش  هیلار  داد و اینبلار   ویخیص بدم  

 _آروم باش نبام      _امیرصدراااااا      بی اراده جی  زدم  

االن ویللت شللوخی بللود  مگلله نویدیللد چلله بمیللی داشللت سللر زنللدگوون میومللد ق بللاز  

 ه  جی  زدم و س ی کردم

_امیرصللدرااااا آوللللللللللللللللللللی  قامیرصللدراااا سللوله     از آ وشلل  هللرار کللن    

 وولللوم بلللا اینبلللار و امیرصلللدراااااااااا  آوللللللللللللللللللللللللی      امیرصلللدرااااااااا     

 و میسلللوخت دود و گریللله شلللدم از چیلللوام خلللداااااااااااااااااااا -   زدم جیللل  وجلللود

 بلی هلوا  گلر   و ملی   صلب   بلود      میبلرد  درد بلودم  زده هریلاد  و جیل   بس از گلوم
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 نگللاه جللون و بللی رملل  بلله آولل  نیللان هللا کلله میللوول جوللع کللردن شللیلن  بللودن

 بلنللد سللوله از مونللده جللا بلله ز للال و خاکسللتر از هلل  نللوزه رنلل  سللیاه دود  کللردم

ووللوم سلل   کوچلله رو آب برداشللته بللود  بلله امیرصللدرا نگللاه کللردم کلله بللی    مییللد

بلله آیللاجون و سللامان  بابللا  بمتللری_   میبللرد صللحبت رو  و شللوکه آروم بللا هرمانللده

نگللاه کللردم کلله نویدونسللت  ِکللی و چ للور اومللده بللودن  آیللاجون نگللران نگللا     ه  

 میبرد و

سلللامان بلللدور از اون بللله در آمبلللوالنس وبیللله داده بلللود و نگلللاه  بلللین ملللن و    

 امیرصدرا و خاکستر به جا مونده

 بیلل  بلنللد آمبللوالنس  یللت وخللت روی از کللردم سلل ی از سللوله در گللردش بللود   

 نگللاه سللامان بلله بولل  بللا _چیبللار میبنللی    رهللت  حللال از کللی نویومللدم یللادم حتللی 

 قبیله  وولوم  سلرمت  بلذار _صلبر  کلن  باباجلان    قامیرصلدرا   لی   بلرم  یخوامم_   کردم

      ونماسللت_ بللا چیللوایی کلله دوبللاره خللیس شللده بللود بلله امیرصللدرا نگللاه کللردم  

 میللرم مللنق نبللاش نگللران_   داد وبللون سللر و کللرد نگللاه چیللوام وللوی کمهلله آیلاجون 

 و امیرصلدرا  سلوت  بله  نبله ای یبل   و   بیله  وولوم  سلرمت  ولا  بلاش  هوین لا  ولو  یی   

 بیلاد  بلده  خبلر  دکتلر  بله   باشله  نبلام  بله  حواسلت _   کلرد  نگلاه  سامان به بره هرمانده

 جللا از امیرصللدرا گذاشللتن ونمللا وللرس بللا قخونلله ببللرش ب للد  کنلله چللک رو وضلل یت 

_ولو   اه  کلرد و اخولاش ولوی هل  رهلت       نگل  آیلاجون  _نله  آیلاجون  قملن          ریدم

 املا _   میلدم  ان لام  بلود  کلاری  اگلر  ملون   ملی   سلره  ایلن   لی   من هوراه سامان برو  

 مگلله سللامان_   زد ویللر سللامان بلله بیللاد دسللت  کللار حسللاب اینبلله واسلله      آیللاجون

 !خونه برین ب دم  کنه چک رو وض یت  بیاد بگو دکتر به گ ت   چی نینیدی
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بللا رهللتن آیللاجون سللامان هلل  بلله سللوت دکتللر کلله کنللار یبللی از آولل      نیللان هللا 

 ایستاده بود و وض یت  رو چک

میبرد رهت و ب لد چنلد لحظله بلا هل  بله سلوت  برگیلتن  هیلارم ونظلی  بلود و ب لد             

 . برم میتون  از یه چک کلی گ ت که

ی ایللن وللو نویخواسللت   بوللون  امیرصللدرا کنللار میخواسللت مللن نویخواسللت  بللرم    

 شرای  ونماش بذارم  اما ویتی

خللودش هلل  اصللرار کللرد کلله بلله خونلله بللرم نتونسللت  جلللوی آیللاجون بییللتر از ایللن 

 . برگیتی  خونه به سامان هوراه مقاومت کن  و با اجبار

ووی راه سامان هیچ حرهی نلگد ملن هل  سلبوم کلردم  هوله چلی بله نظلرم مسلخره           

 بود  شبیه یه کاب و*س ووی

ش  هایی که ملری  بلودم  هول  منتظلر بلودم یبلی از ایلن خلواب بلد بیلد          ارم کنله  

  یبی بیاد بگه خواب بودهق

اما هیمبس بیلدارم نبلرد  انگلار ایلن کلا     ب و*س ل نتلی از هوله ی او لا  هلا وای لی      

 رو زنللدگی وای یللت ط لل  دارم و بیللدارم میگ للت وللر بللود  یلله حقیقللت وللل  کلله    

بللا رسللیدن بلله خونلله در جللواب  اشللت   ند اطللراه  او ایللای از درسللتی در   میمیلل 

 ووللوم سللواالم نگللران خللانوم جللون ” نویللدون  “ضلل ی ی بلله للل  آوردم و بلله اوللای 

ووللوم او ایلا   یللر یابل   هملل  بللود    انلداخت   وخللت روی خودملو  و بسللت  رو در و رهلت  

 بللی و بللره  هلل  در و یامللده بللیق خسللته روز یلله ظمللر از ب للد کووللاه چللرم یلله مللین 

 بللرد خللواب  ب مولل  اینبلله بللدون کلله بللودم گللین اونقللدر مییللد  مگلله اصللم      من لل 

 . .. بود ب و*سکا کم که خوابی 
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 کلله هللایی شلل له ازق آوللی  وللوی امیرصللدرا اهتللادن گیللر ازاز صللحنه سللوختن سللوله  

 . بود اهتاده کارگاه جون یه

چنلد  سل امتی رو بلا ایلن    خوابی که  ر بلود از آولی  و خلالی بلود از ذره ایلی آرامل ق      

کللاب و*س هللا دسللت بلله گریبللان بللودم وللا اینبلل   ه بللاالخره آروم و گللین از وخللت  

انگلار  وولوم  بلدن   سسلت  بلود  و زملین  بلا  وولوم  یلدرم  منلو  بله  سلوت    ایین اوملدم   

خللودش میبیللید و یللدم برداشللتن بللرام سللخت بللود   بلله سللختی از  للله هللا  للایین 

 رهللت  کلله صللدای صللحبت آروم آیللاجون باملل  شللد سللرجام از حرکللت بایسللت    

_چللون سللوله  للر بللوده از  ارچلله و چللوب و وینللر و رنلل  خللاموش کللردن آوللی  

 ن للس هلل  ن رشللون چنللد  کللردن رو ومشیللون ووللوم خیلللی سللخت بللوده  بیمللاره هللا

   میبنلله ی للع رو حللره  جللون خللانوم دار  صلله صللدای      خلل  امللا گللرهتن ونگللی

ا ویللر و آهللن از سللوله مونللده قووللوم   ولل چمللار هقلل ق خللانوم آره_ سللوخت  هولل _

صللدای سللامان بلله       بملل  واسلله بویللرم المللی_ سللتر شللدن  چللوب و  ارچلله هللا خاک

_یبلی  از هوسلایه  هلا   _حلاال  کلی  زنل   زده بله  آولی   نیلانی   جو یون اضاهه شلد   

قبخاطر شلب   سلوله  و وسلایلی  کله  ولوش  بلود  اول کلامم  داخلل   آولی   گرهتله  ب لد  

بیرون زبونه کییده و هوسلایه هلا ویتلی دیلدن کله دیگله کلار از کلار         گذشلته بلود    به

 بمیللی چلله ایللن خللدایاق وای_   میرسلله گوشلل  بلله  صلله بللا کلله جللون خللانوم صللدای  

_بلاز  هل   جلای  شلبرش  باییله  کله   آیلاجون  بلا  کولی  ممیولت  بله  حلر   اوملد    قبود 

شلبر قاملا آخله نگ لتن ایلن آولی  یملویی از ک لا          الملی _ بمه ها ولوی  سلوله  نبلودن   

 نبللام شللریک_المللی قایللن  سللره   _حللاال او اییلله کلله اهتللاده   اهتللاد وللوی کللار بملل  

_از نبللام بللدور بللود  بللاز خوبلله نبللام جیلل  و داد کللرد و خللالی شللد و از حللال  چللی 

 بلود  شلوکه  هنلوز  خونله  بیلام  ملن  اینبله  یبل   ولا ق مولرور  و جوونله ق ِد مر  این امارهت  
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و دیگله   ه  نبنه جلوون ملردم قملادر ملرده کسلی رو هل  نلداره آرومل  کنل          سبته_  

صللبر نویبللن  وللا بللایی حرهاشللون رو بیللنوم  کوللی وللوی اوللا  چرخیللدم وللا اینبلله 

 گوشی  رو ال به الی

ممهله هلای  یللدا کلردم و بلدون هللیچ هبلری شلواره اش رو گللرهت  و ب لد چنلد بللو          

 با صدای گرهته ایی جواب

 بللا شللنیدن صللدای گرهتلله اش بللی اراده و گریللون صللداش کللردم   جللان  _ داد  

 الللو نبللام  جللان  - چنللد رانیلله مبلل  کللرد و ب للد سللریع جللواب داد   _امیرصللدرا     

 میخللوامق نلله_ _آره مگیللگم وللو خللوبی  خللوبی  امیرصللدرا_      بللگن حللر  نبللام 

 کارگللاه میللام دارم مللن_     هقلل       دللل  مگیللگ خللوب  مللن_      باشلل  وللو  للی 

 ببلین _   بلودم  حلره   منتظلر   کلردم  سلبوم  _هلیس  قنبلام  گلوش  کلن ق      میخوام 

 بللا داشللت انگللارکوللی مبلل  کللرد        خیلللی هقلل  نیللده چیللگی  خللوب  مللنق مگیللگم

 : داد ادامه و میرهت کلن ار خودش

وی سلرم میگلذره رو سلر سلامون     ول  کله  چیگایلی _من شلوکه ام     میخلوام هبلر کلن       

 . .. بدم و

      اومللده سللرم بمیللی چلله ببیللن  و_ و بللاز مبلل  کللرد اینبللار ناباورانلله زمگملله کللرد  

_ی نللی نیللا     بللذار روی یلله چیللگ وورکللگ    میللده اداملله رو حللره  خللودش      ی نللی_

قوللو  نبللاش نگللران_امیرکسللری این اسللت   چللی  امیرکسللری آخلله امللا_ کللن   

 اسللتراحت  وربخلل رو  للذام بللرو_دختللر خللوبی بللاش   قنلله_ بمتللری  ناهللار خللوردی 

_نبلام  قحللر   قآخله   املا _ مگیللگم  باشله   میبنلی   صلحبت  م صلل  هل   بلا  ب لدا  کلن 

 کلن   وورکلگ  درسلت  بتلون   ولا  باشله  راحلت  ولو  بابلت  از خیلال   بلذار گوش بده دختلر   
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آروم روی       باشلله_ روم للل  زدم  آ هقلل  و کللرد بللدور رو حللال  صللداش التوللاس 

 و یمللویی هوین للور آخلله_ وخللت کارگللاه مییللین  و یلله بللار دیگلله ناملله رو میخللون   

بله   قبریله  اوصلالی  کلردن  شلک  بمل   کله  چیلگی  ونملا  اوضلاع  این با ه م  آره_ البی 

کارگللاه بللی رو  و  وگللین نگللاه کللردم  کلل  ایللن یلله ه تلله مگخللر    بللا دلمللره 

نیللانی بللرای مللا کلله دنبللال یلله دلیلل  یللانع کننللده بللودی   گذشللته بللود  جللواب آوللی 

اصللم من قللی بلله نظللر نویرسللید   وللازه از دسللت خبرنگارهللای اسللتانی کلله بللرای 

 گرهتن خبر امصابوون رو به ه  ریخته بودن راحت شده

بللودی  کلله سللر کللله ی وواسللای میللبو  امیرصللدرا شللروع شللد  مثلل  هوییلله از      

 کارگاه بیرون رهت وا صحبت

کنه و این بار ملن  بلی صلدا  یلت سلرش رهلت   میدونسلت  مو       بنله ناراحلت بیله املا     

 بللار چنللد مصللبی کلله دیللدم و ایسللتادم هللا  للله کنللار بللود   راه دیگله ایللی بللرام نوونللده 

      امللا  شواسللت بللا حلل  بللله  بللله_   داد جللواب و کیللید دسللت موهللاش وللوی

 واحللاال مللن مگلله          …_ _شللوا بلله حللر  هللای مللن گللوش کنللین              …_

_بلللله        …_      نلللدادین گلللوش شلللوا آخللله  نللله_        …_ داشلللت   بلللدیولی

_ای بابللا قاینبللار         …_ میللدون  بلله شللوا رب للی نللداره امللا اگللر ل لل  کنللین و     

واسه چیه  من به شوا گ لت   چنلد  ویلت  ممللت  بلدین  بله  ملن   ولتلون  رو جلور میبلن    

_…..ِ.   

 جیگلر  سلر  دنلدون  شلوا _نه برادر ملن یصلد نلدارم ولوی ایلن ملدم گلنن  یلد        ا کلن    

 وا بده من به مملت یه  بذار
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 نوشللته دسللت نصللروی حللاجی از بللرم مللن_     …_ مللن از شللرمندگی شللوا در بیللام   

گلرو    ییلت  میلذارم  میلارم  سلند  ملن  آیلا  نله _    …_ میبنلی   امتولاد  حلره   به بیارم

 .ِ.…_ خوبه بوونه  

_ای بابا قب د ایلن هوله بلا هل  کلار کلردن       ایلن حرهلا چیله  شلرخر واسله چلی ویتلی        

 دارم برای ضوانت حره 

و بلله دیللوار  قخللداحاه ق دیگلله بللده مملللت گ للت  مللن_باشلله      …_ سللند میللدم  

للله   از آروم  یللت  وبیلله داد و نگللاه  رو بلله موزا یللک هللای کلل  حیللاط دوخللت  

 بلود   گلرهتی   چله  ار ازش کله  اونلی _ قنبلام _ ها باال رهت  کله نگلاه  بله ملن اهتلاد       

  نمللون ازم چللی داشللتی مللدم ایللن ب مولل  بللود الزم کلله هرچللی_ شللنیدی  چللی_

 رو کاریللت  نمللون ایللن هیمللیق امیرصللدرا نگللو هیمللی_      مللن  نبللام_   میبللردی

 کلله ه للم_ _اگللر چبوللون رو بلله شللرخر بللده چللی          نبللام_   نویبنلله ووجیلله

 . .. با من_      نبنه دبه دوباره اگر البته کردم راضی 

صللدای زنلل  گوشللی  حللره  رو ی للع کللرد و امیرصللدرا بللا دیللدن صلل حه ی گوشللی 

 با اخ  چی  بست و محب 

   داد بیلللرون محبللل  و کمهللله رو ن سللل  کیللله _ روی صلللورو  دسلللت کیلللید  

 بلله داشللت  کلل  کلل  انگللارمللین خللودش بلله دیللوار وبیلله دادم   _هروشللنده ی چللوبق

وبیلله اش رو از دیللوار  بللود  کللی هللا چللک مملللت_      ممیبللرد  للی هاج لله مولل 

 کللن  ول چللی ی نللی_ قنبللام کللن ول_ گرهللت و مصللبی بلله سللوت کارگللاه رهللت  

 از حرکللت ایسللتاد و بللدون اینبلله بلله سللوت  برگللرده جللواب داد   بللود  کللی مللیگ 

 _چمللار روز  للی    للس چ للوری میخواسللتی  للول جللور کنللی  _چمللار روز  للی ق
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_س ارش ها ووی سوله آملاده  ی ارسلال  بلود   بایلد  وحویل   میلدادی   ولا  بلایی   لول  رو 

 وقریبلا  و رهلت  زملین  زیلر  بله  بلده  ادامله  اینبله  بلدون    مییلد  میگرهتی  و حسلاب   لر 

 نبللام نویللدون _ _امیرصللدرا قحللاال میخللوای چیبللار کنللی     دوییللدم سللرش  یللت

 نگللاه رهتلن   بلله   بریلگم  رمسلل ولوی  بایلد  خللاکی چله  ببیللن  کلن   هبللر بلذار  دیقله  دوق

 سللوت  بلله نرهتلله یللدم چنللد   راهلله وللوی بگرگتللر هللای طوهللان نویدونسللت  و کللردم

 صللحبت امیرکسللری بللا مولل  مللورد در دیگلله_   اومللد حللر  بلله آروم و برگیللت

بللا وحیللت بلله  _ی نللی بایللد بیخیللال مولل  امیرکسللری بیللی    چللی  ی نللی_   نبللن

کارگللاه نگللاه کللردم وللا م وللئن بیلل  امیرکسللری حرهللامون رو نیللنیده و آسللتین 

کیللیدم و بلله گوشلله وللرین یسللوت حیللاط بللردم  و بللا آروم وللرین  امیرصللدرا رو

_چللی میگللی وللو  امیرکسللری دیوونلله    کللردم نگللاه  ویللگ و مصللبیولللوم صللدا  

_چیبللار کللن   هبللر میبنللی مللن  مصللبی وللر از مللن وللوی صللورو   ریللد    مییلله  

 واسلله دوسللت دارم ونمللا کسلل  رو این للوری ببیللن    للس مللن ایللن هولله سلل  دو زدم

 از هیمبللدوم مللنق نلله_ حرهوللو  می موللی نبللام_ میگللی  داری چللی  للس_ کللی 

 درسللت رو چیللگ هولله بللده مملللت بملل  هقلل ق نبللام_   امیرصللدرا نوللی مو  رو حرهللام

 للوری  چ للوری میخللوای درسللت  کنللی  از ک للا میخللوای اون هولله     چ_   میبللن 

 . .. باید هق   کردم کاری یه_   ول رو بیاری

بللا صللدای امیرکسللری سللاکت شللد و دسللتی دور لللب  کیللید و بللا گ للتن       ” ب للدا 

 صحبت میبنی  “از  له ها  ایین

آروم بلله دیللوار  یللت سللرم وبیلله دادم و چیلل  بسللت   رهللت و وارد کارگللاه شللد   

 بللدوری یاو ایللا نویدونسللت   نویدونسللت  چللرا هولله چیللگ بلله هلل  ریختلله بللود و حتللی 
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بلله کارگللاه نگللاه کللردم  بلله امیرصللدرای مصللبی کلله طللی ایللن یلله ه تلله  قراهلله وللوی

 . بود شده بحثوون چندین بار به دالی  مختل  دموا و

بلله امیرکسللری هبللر کللردم کلله از شللو  مولل  سللر از  للا نوییللناخت  ب للد از جریللان  

 آوی  سوزی کوتر از مو 

 یلام  بله  ایلن  در و  حر  میگد املا بلازم شلو  و رانیله شلواری       رو میتونسلت  ببیلن     

اون در میبوبیللد وللا راهللی  یللدا کنلله و امیرصللدرا کلله از هللر ویتللی مصللبی وللر بللود بلله 

راهللی کلله میتونسللت طنللاب ن للاووون باشلله چنلل  میللگد  اوضللاع اصللم درسللت  هللر

 . میید ور خراب نبود و هوه چیگ هر روز

طلببارا و کسایی کله کارهلایی کله سل ارش داد    ه بلودن یلا وولاس میگلرهتن و یلا اگلر       

 آدرس کارگاه رو بلد بودن

نگللاه شللرمنده ی  سللر و کللله اشللون اون للا  یللدا مییللد و داد و بیللداد راه مینللداختن    

امیرصللدرا و صللبوری  در برابللر حللر  طلببللارا دردنللا  وللرین لحظللام زنللدگی  

بللود  بللرای هللگارمین بللار بللا گوشللی امیرصللدرا ووللاس گللرهت  امللا مللین ده لله هللای 

  ی  بی جواب موندم .

یلله بللر  از شللو دونی ار للوانی خللانوم جللون کنللدم و دوبللاره طللول وللراس رو بللرای   

 هگارمین بار با یدمام متر

جلللو  بللس از گرهللت درد مللن  اهللایق واهق دختللر بگیللر آروم دیقلله دوق نبللام_ کللردم  

   نللده بجللوا کنلله یمللر نداشللت امبللانق جللون خللانوم نگللران _ چیللوام رژه رهتللی  

 دیلدم  ملن  کله  اونلی _   شلد  بحثولون  دیلروز  آخله ق نله _ کنله   یملر  که ست بمه مگه_

   بیلاد  کنلار  ولو  بازیلای  للوس  ایلن  بلا  و نبنله  رهتلار  هلا  بمله  ملین  که هست آیا اونقدر
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_خبلله قاینقللدر اسویللو صللدا نبللن  ا امیرصللدر یللا منللی طللر  شللوا جللون خللانومق وا_

 مللالی ماسللت نویتللون  دیگلله مللن مثلل  اون چنللد بللار آیاجونللت سللر میرسلله مییللنوه  

 کنللار نگرانللی و بولل  بللا   و  یللله خواسللتگاری حتوللا کلله هلل  اوضللاع ایللن بللا  کللن 

 آوللی  داشللتی   للول هرچللیق آره_   نیسللت  وللراس چللوبی صللندلی روی جللون خللانوم

و بللی طایللت  هللوا قبللا چلله  یللتوانه ایللی میخللواد بیللاد جلللو   رهللت و شللد دود گرهللت

 نللهبللرای هللگار و یبوللین بللار باهللاش ووللاس گللرهت   هیمبللدوم جللواب نویللدادن  

_خلانوم  جلون  ولو  رو خلدا  قمییله  ملن  سلریع  بلرم  کارگلاه     امیرکسلری  نله   امیرصدرا

 بیللادبلله  نگدی گ للت  میللاد آیاجونللت االن  نللگن حرهیلل  اصللمق نبللام_ و برگللردم 

 گ للت سللامانق امنبلل_   میللام زودی جللون خللانوم_   مییلله مصللبانی نیسللتی ببینلله

 . میرسن دیگه االن  نگدیبن

_خلل  خللانوم جللون وللا اونللا بیللان و سللامان و آیللاجون دوش بگیللرن و بللری  خونلله ی  

 موو ملی حدای  نی  سامت

حللین کلل  کلل  بللا خللانوم جللون بللودم کلله بللا صللدای    میللام سللریع مللنطللول میبیلله  

 منتظلرش  کله  نبلود  نلی او گوشی  با نگرانلی بله صل حه نگلاه کلردم  اسل  سلامان اصلم        

 نویلاین ق مله _   بلری   کله  بیایلد   دریل   جللو  آیلاجون  و ملن ق سلمم  نبام_ بله _   بودم

   منتظللری  ملا   بلری   بیلاین  زودولر   شلده  دیلر  هوین ورییل   میگله  آیلاجون  نله _ ولو  

 و سللامان_ میگلله  چللی_ گ للت  و گوشللی رو ی للع کللردم    باشلله میلل  بللی و ناراضللی

 _ای وای قبدو     ب ن  حاضر شو بری ق   بری  بیاین میگنق درن جلوی آیاجون

بللی میلل  و کوللی مصللبی از بللی خبللری امیرصللدرا بلله اوللا  رهللت  و لبللاس  وشللیدم      

  نگرانی امون  رو بریده بود  
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دلیللوره ی بللدی سراسللر جللون  رو گرهتلله بللود  نویللدون  چللی  وشللیدم و از اوللا       

وللاریبی میرهللت و دلیللوره ی مللن بللا ووللاس هللای  بیللرون رهللت   هللوا کلل  کلل  رو بلله

 مللی  مولو  ی خونله  بله  ب دی که باز ه  بی جلواب  مونلده  بلود  بییلتر  شلد   ولا  رسلیدن 

 . نبردم شرکت حرهی هیچ ووی

سلر زنلده ی    و بلگر   جولع   جلون  خلانوم  و آیلاجون  هلای  صلحبت نگاه هلای سلامان    

 سر و ها شوخیهوییه  

از شلام  و سل ره  ی  بله سلر گذاشلتن  سلرا هیمبلدوم نویتو     نسلت حلال  رو بمتلر کنلهق    

رنگی که چیلده  شلده  بلود  هیملی  ن مویلدم   حتلی  نویلدون   بلرای   لذایی  کله  نخلوردم  

کردم یا نهق دیگله  از اسلترس  و بلی  خبلری  گریله  ام گرهتله  بلود  کله  بلی  طایلت   ویبر

 . گرهت  رو به بالبن رهت  و شواره ی  یام

اونقدر صدای بو  های بلی جلواب امیرصل   درا رو شلنیده بلودم کله بلا هلر صلدای بلو         

 مصبی مییدم  باالخره

_اللو  شلیدا  وللویی  از  نبلام   جلان   اللو  _ ب لد از چنلد بلو  صلدای شلیدا رو شلنیدم        

روی ح للاظ  دسللتوو_ قخللوبی  هلل   یللام و مللنق سللمم ملیللک_ امیرصللدرا خبللر داری 

 اذیللت   یللام جللون داشللی  ببخیللید_ گذاشللت  و بللا  للا روی زمللین ضللرب گرهتلله بللودم  

 سلل ی امللا بللود گرهتلله  نبللود هوییلله مثلل  صللداش چ للور _ داریللن  خبللر ازشق نبللن

 حللر _شللیدا قوللو رو خللدا مللن میللدون  یلله چیللگی شللده   قنللده بللروز چیللگی داشللت

 کللردم سلل ی و _حللر  بللگن شللیدا      _چیللگی نللیس آخللهق بللگن دارم سللبته میبللن   

   رسللید گوشلل  بلله  ر للرش صللدای   گ للت بملل  امیرکسللری_ یلله دسللتی بللگن 

 دنبللالق نبللاش نگللران_ _شللیدا ق یللام کللو  _چقللدر  یللام بملل  گ للت حللر  نگنللهق



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

715 

 

 بیللرون _   بیللرون میللارو  زود  خللواهری نخللور  صلله وللو  امیرصدراسللت کللارای

 . .. بوونه اون ا زیاد نویذارهدنبال کاراشه    یام  زندانه از منظورم_

صللدای شللیدا وللوی گو شلل   یمیللد و کلولله ی زنللدان اکللو وار وللوی موللگم چرخیللد     

 دستای با امیرصدرا وصور 

دسللتبند زده یلللب  رو هیللرده کللرد و جللون از  اهللام بیللرون رهللت و بللا زانللو روی       

 !زندان  سرامیک ها اهتادم     

اختیللار اشللک هللای جللاری شللده روی گونلله ام دسللت خللودم نبللود  صللدای شللیدا رو    

 میینیدم که منو مخاط 

_هولین  چنلد  دییقله   لی   اوملد   ک اسلت    یلام  شلیدا   اللو  __ نبلام  _ یرار میداد  

 هللاکتور بللین از وللا کارگللاه رهتلله خودشلل خونلله و امیرکسللری رو هلل  آورد این للا  

 جللور چیللگیهللایی کلله مونللده شللواره ی یلله ن للر رو  یللدا کنلله ببینلله میتونلله سللندی   

 بللردن   چللرا_   زدم  للس دسللت بللا رو اشللبام   بیللرون بیللاره رو امیرصللدرا وللا کللنن

 چیبللار حللاالق وای ای_ قشللرخر بلله داده یللارو رو بللود داده کلله چبللی گ للت  یللام_

 گ تللی_   نللدی  خبللر بمللت گ للت امیرصللدرا_ نگ تللین  مللن بلله زودوللر چللرا کنللی  

 بللی نگ للت  بمللت مگلله  مللا ی خونلله آوردولل   یللام  آره_ امیرکسللری اون اسللت 

 !خداحاه _ _باشه مگیگم  خداحاه    قنذار خبر بی منو شیدا_   نالیدم طایت

گوشللی رو ی للع کللردم و خللودم رو بلله دیللوار گوشلله ی وللراس رسللوندم و سللرمو روی 

 زانوهام گذاشت  بی صدا

نویللدون  چقللدر گذشللت کلله بللا  گریلله کللردم  نویدونسللت  چیبللار بایللد ان للام بللدم   

 رو صدای در سلریع  سلر  بلاال  آوردم و بله  سل امان کله  وارد ولراس  شلد  نگلاه  کلردم   در
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 زانوهللاش روی کنللارم و رهللت هلل  وللوی اخوللاش خیسلل  صللورم دیللدن بللا و بسللت

 هیمللی نیللونه بلله رو سللرم و کللردم  للا  رو اشللب  شللده  چللی نبللام _   نیسللت

بلا  صلدایی  کله  از هلرط  گریله  گرهتله  بللود  _بلا  ایلن   سلره  دملوام  شلد     دادم وبلون 

 امیرصدراسلللت اسویللل  و داره اسللل   سلللره اون_ آروم املللا محبللل  جلللواب دادم  

 زاری بللا و زد چنلل  گلللوم بلله بولل  دوبللاره میبنللی  گریلله چللرا  للس_ قنلله  ب دشلل  

 _جان سامان  چیه شیرین   _سامان        کردم صداش

 حال  بدور از اون بود که بخوام نسبت به حرهاش مبس ال و  نیون بدم  

_امیرصللدرا رو بللردن  شللده  چللی خلل  _   رهللت هلل  وللوی اخوللاش امیرصللدراق_

 قشلللرخر بللله داده رو چبوللون  هروشلللنده اون و خالیللله حسللاب _ _زنلللدان ق زنللدان ق

       نویللدون قنویللدون_   گرهللت ام گریلله دوبللاره _وای قمیخللواین چیبللار کنللین 

 رو هللیمبس_نلله   بللذاره  وریقلله بللراش داره رو کسللی_ قامللروز_ گللرهتن   کللی_

 گوشلل   یللت رو موهللام و کللردم نگللاه  شللک بللا  زد سللرم بلله چیللگی قنللداره

 _بللله نظلللرم آیلللاجون یبلللول میبنللله بلللرای امیرصلللدرا وریقللله بلللذاره ق   هرسلللتادم

بلا  هبلر  بله  حلره   بلاز  بله    لدش چلی   ب_نویدون  قحاال اگر آیاجون هل   یبلول  کنله   

 گرهلت  بولل   ولوی  رو مسلر  قنویلدون  _ بن بسلت  رسلیدم  و کمهله  سلر  وبلون  دادم  

_گریلله نبللن زنللدگی  قامیلل  بللا آیللاجون صللحبت    یدب و*سلل رو موهللام روی و

_آره مگیللگم  گریلله نبللن قحللاال  اشللو دسللت و صللوروت رو  وای للا _ میبنللی  قخوبلله 

 بیور بیا ووی جوع وا بقیه متوجه نیدن  

بللا کوبلل  از جللا  اشللدم و بللدون اینبلله ووجلله کسللی رو جللل  کللن  بللا دسللت و  روی 

 شسته به جوع برگیت  و بی
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نگللران بللودم و ایللن  صللبرانه بللرای اولللین بللار منتظللر ووللوم شللدن مموللونی مونللدم    

نگرانی با  یام شیدا بلا  موضلوع  اینبله   یلام  نتونسلت  کسلی  رو راضلی  کنله  بییلتر  شلد  

مموللونی ووللوم شللد و وللوی راه برگیللت هلل  سللامان  قسللامان بللود شللده امیللدم ونمللا  

 از سللامان صللدای بللا رسللیدی  حرهللی از امیرصللدرا و چللک و وریقلله نللگد  بلله خونلله کلله

آیللاجون در حللالی کلله  _آیللاجون  مییلله باهللاوون صللحبت کللن     شللدم یلل  نگرانللی

قهقلل  صللبر کللن مللن یلله ووللاس  حتوللا  آره_ بللا گوشللی  کللار میبللرد سللر وبللون داد  

بللا نگرانللی بلله سللامان نگللاه کللردم کلله بللا اشللاره گ للت بلله  قاوللا  میللام ب للدشبگیللرم  

 یبلل  کلله اوللای  وارد اوللای  بللرم  مللین جوجلله هللا  یللت سللرش راه اهتللادم و

 اومللد کلله آیللاجون  باشلله حواسللت_ چیلله _   شللدم بللود آیللاجون کللار اوللا  اومللدن 

 بلگن  حلر   ولو  ملن  جلون   خلدا  رو ولو  سلامان   لس کلی   _ ملن  _   بلده  ووضی  کام 

 _چی شده سامان  _وو رو خدا سامانق چی  ی نی_      نیست خوب حال  من 

بللا وللرس بلله سللوت آیللاجون برگیللت   نگللاه  وللوی چیللوای سللامان میریصللید و از    

 ورس و نگرانی دستاش رو

سللامان بلله صللندلی  یللت  محبلل  گرهتلله بللودم  هیللار آرومللی بلله دسللت  وارد کللرد   

 میللگ کللارش اشللاره کللرد و ب للد از نیسللتن آیللاجون مللا هلل  رو بلله روش روی وخللت  

 . .. بگو  خ _   نیستی 

 کلله هلل  االنق شللریبه هوبللارش بللا نبللام میدونیللد کلله هوین للور_راسللت  آیللاجون  

 و گرهت آوی  سوله دیگه

 . وووم سرمایه اشون از بین رهته
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نگللاه آیللاجون بللین مللن و سللامان چرخیللد و بللا کوللی اخلل  سللر وبللون داد و منتظللر     

 ادامه ی صحبت های سامان

 شلده  خبلر  بلا  نبلام  االن_ آروملی بله دسلت  وارد کلرد و ادامله داد        شد  سامان هیلار 

 آیلاجون  نگلاه  قزندانله  ولوی  بلودن  کیلیده  کله  چبلی  بخلاطر  شلریب     سلره  این که

 قبللله_ سللر  للایین انللداخت     زنللدان_   نیسللت چیللوام وللوی و اومللد بللاال شللدم بللا

_خلل   _چ للوری امللروز گللرهتن  کلله االن زندانلله  قامللروز_ گللرهتن   کللی_

 االن  للس_وللا ویتللی دادگللاه حبلل  نللده کلله نوییلله بللردو  زنللدان   گللرهتن  دیگللهق

_نبللام میخللواد کلله شللوا ل لل  کنللین و  شللده  چللی خلل ق زنللدان نلله  بازداشللتگاهه

_مللن وریقلله  وریقلله بللذارین وللا اون بیللاد بیللرون وللا از شللاکی  رضللایت بگیللره     

 گ للت  بمللت چقللدر_ نگللاه آیللاجون بللا اخلل  بلله سللوت مللن برگیللت   قبللله_ بللذارم   

 سللختی بلله رو دهللن  آب وومنلله  چنللد چللک مبللل  حللاال نبللن  امتوللاد  سللره ایللن بلله

 و سیصللد کللن  هبللر_   نبللن  نگللاه آیللاجون بلله وللا انللداخت   للایین سللر و دادم یللورم

 نگللاه  نابللاور و آوردم سللرباال _مللن سللند نویللذارم     میلیللون چمارصللدخللرده ایللی  

_چیه  سلند  بلذارم  کله  بیلاد  بیلرون  چیبلار  کنله   بیخلود  سلند  ملن    قآیاجون_   کردم

نگللاه  کللرد  میدونسللت   قآیللاجون_   نیسللت کوللی چیللگ هلل  چللک مبللل گیللر مییلله  

_مییله  شلوا  بلدهی    لای امیرصلدرا وسل  بلود      خواسته ام زیاد بود املا  م بلور  بلودم   

 چک رو بلدین   یلول  میلدم  امیرصلدرا  کله  اوملد  بیلرو ن کلار  کنلی   و یسل ی   لول   رو

 . برگردونی 

_نبللام شللوخیت گرهتلله بابللا  مثلل  اینبلله حالیللت نیسللت هولله چیللگ وللوی آوللی       

 سوخته  با چی میخواین کار کنین  
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نویدون  من زیلادی خلوش خیلال بلودم یلا دنیلا زیلاد نلامرد بلود  اصلم بله ایلن یضلیه              

 چله  بلا  میبلردی    بایلد  چیبلار  امیرصلدرا  اوملدن  بیلرون  نگاه نبرده بلودم  حتلی ب لد   

_ادامله  نلده  نبلام        آیلاجون  املا _ هیملی   بلا  بلدی    ادامله  میخواسلتی   ایی  یتوانه

و بلدون  اینبله  صلبر  کنله  از اولا      نلدارم   سلره  اون واسله   لولی  ملن قهوین که گ ت   

 بیللرون رهللت  بلله سللامان نگللاه کللردم کلله بلله مسللیر رهللتن آیللاجون نگللاه میبللرد       

 دیللدی_ _سللامان وللو رو خللدا        برگیللت سللوت  بلله التواسلل  صللدای بللا ق سللامان_

 قنخللور یسلل  رو خللودم جللون_   کنللی راضللی  میتللونی وللوق نبللام جللون سللامان_ قکلله

رکللاری از دسللت  بللر بیللاد ان للام میللدم ه مللنق نبللاو _   سللامان میبللن  خللواه  ازم_

 میبللن  صللحبت باهللاش هللردا  مصللبانیه کلله االن_ قکللن صللحبت باهللاش خللدا رو وللو_  

_االن هللر چللی بگلل  گللوش نویبنلله قهللردا باهللاش صللحبت میبللن   وللو هلل   هللردا _  

نگللاه  باملل  شللد بللا لبخنللد  وگینللی خلل  بیلله و ب و*سلله ایللی روی  بللرو بخللواب  

 _آیللاجون گ للت هنللوز نبللردن  زنللدان  گونلله ام بگنلله و وللا اوللای  هوللراهی  کنلله   

 . هرستاد وش گ  یت رو موهام هرهری ی دسته

_مللن از ایللن چیللگا اطللمع زیللادی نللدارم  هللردا بللا آیللاجون صللحبت میبللن  و بمللت     

 میگ   حاال ه  مث  یه دختر

و  کیللید وللن  روی رو وخللت نللاز  ی ممهلله و خللوب بخللواب و بلله چیللگی هبللر نبللن  

 سللامان  جللان_ سللامان _ بللا خللاموش کللردن الملل  اوللا  بلله سللوت در رهللت         

شلاید  ملن  اون شل   خلوش  خیلال  ولرین     رهلت  بیلرون  اولا   از و زد لبخنلد  قمونون _

 کللردم وبیلله آدم روی زمللین بللودم  بللدون اینبلله بللدون  کسللایی کلله بمیللون امتوللاد و

بللا  ا رانیلله شلواری میبللردم   امیرصللدر آزادی بلرای   دارن ذهللن وللوی ایلی  برناملله چله 

 صلله بلله در بسللته ی اوللایی کلله امیرکسللری وللوش بللود نگللاه کللردم و ی للره اشللک 
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 مثلل  و کیللید آهللی شللیدا _خللود دکتللرش گ للت    کللردم گوشلله ی چیللو  رو  للا 

_آره قویتللی  لللیس داداش    داد جللواب آروم و کللرد نگللاه اوللا  ی بسللته در بلله مللن

 زودوللر وللا زد زنلل   یللام بلله صللدرای کارگللاه بللوده  وللو امیرکسللریصللدرا رو بللرد  

 بیللداد و داد و نویللده امللون شللرخره نبللهای مثلل  امللاخللودش رو بلله کسللری برسللونه  

 رسیدن یب  وا  لیس میبنه

 یللام صللدرا رو میبللره کمنتللری قکسللری هلل  ویتللی داد و بیللداد رو مییللنوه می مولله    

 که میادکه جریان چی بوده  

چیللوای درشللت  اشللبی شللد  خللودش رو بلله صللدرا برسللونه از روی وخللت میوهتلله   

_ یللام ویتللی رسللیده کسللری روی زمللین اهتللاده بللود  ویتللی دیللد خیلللی  و اداملله داد  

 بردو  بیداد و داد و زور بادرد داره  

 و نخللاع بلله بییللتری هیللار و ضللربه اهتللادن  بخللاطر گ تلله دکترشلل  للی  دکتللرش  

 ! شده وارد هاش ممره ستون

 یللوی مسللبن یلله دردش بخللاطر دکتللر_ خوابیللده  کللی_ بایللد زودوللر مولل  بیلله   

دوبللاره ی للره اشللک ب للدی رو  للا  کللردم و    شللده بیمللوش انگللار اصللم  داده بملل 

 داد بیلرون   وگینلی  آه بلا  رو ن سل   هل   شلیدا  خلورده    لذا _ به شلیدا  نگلاه  کلردم   

 ده لله هللر_واسلله اینبلله  یللام بللرای دستیللویی رهللتن کوبلل  نبنلله     کللرد نگللاه  و

 نصلل ه_دییلل      مبویللر المللی_ نللرهق بلله یلله بمونلله ایللی  للذا نویخللوره وللا دستیللویی

 گریلله دختللرا مللین  میللاد گریلله صللدای اوللای  از دیللدم  بخللورم آب وللا  اشللدم شلل 

_سللر وبللون دادم و سلل ی کللردم اشللک هللای    مییلله اذیللت داره خیلللی  میبللرد

_بلله هرکللی رو انداختلله مللیگن سللند  _ یللام چیبللار کللرد  ب للدی رو کنتللرل کللن   
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داریلل   شللرخر دسللت کلله چبللی مبللل  مقابلل  در باشلله داشللته سللند اگللرم یللانللدارن  

_از دیلللروز ولللا حلللاال دنبلللال کلللارای داداش  ک اسلللت  االن_ یابللل  یبلللول نیسلللت  

 ک لللا از صدراسلللت  نویلللدون  اون کسلللی کللله داداش صلللدرا ازش چلللوب خریلللده

 و زده برگیللت رو چللک رهتلله امللروز اونلل اوضللاع ایللن شللبلی شللده     کلله همویللده

 بلد  هوله  ایلن  کله  کلن   هبلر  کلردم  سل ی  و کیلیدم  امموهل  ولوی  دسلتی  قاجرا گذاشته

  قطبی یه ه   یت آوردن

هوه چیگ به هل  ریختله بلود قاوضلاع هلر سلامت بلدور از یبل  مییلد و برگیلت  یلام            

 هوراه شد با خبر اینبه دو

نللی ب للد از ووللوم شللدن و  للیمم رسللوی چنللد روزه ایللی کلله  یللت هلل   ی روز ب للد  

هوله  چیلگ    رونلده  ویلبی   و بله  دادسلرا  هرسلتاده  مییله    شده بلود بلرای امیرصلدرا   

مللین یلله کللاب و*س وحیللتنا   للی  میرهللت و کنتللرل  از دسللت هولله خللارر بللود 

امیرکسللری اونقللدر ه للی  بللود کلله حتللی بللا ووللوم مقللاومت  هلل   اوضللاع دردنللا 

 نویتونست  نمان  کنه و اوضاع امیرصدرا که

اگللر وللا یبلل  ووللوم شللدن و  للیمم کللاری نویبللردی   دیگلله نوییللد سللابقه ایللی کلله  

 براش ربت میید و زمان طوالنی

هرکللاری از دسللت  بللر میومللد ان للام دادم  بلله بابللا و آیللاجون  زنللدان  کللاری کللرد  

هیمبلدوم  لول بلدهی رو یبلول        نداشلت  ایلی  هایلده  املا  کلردم  گریله التواس کلردم   

 . نبردن

با صدای زن  گوشی  کله ولوی سلبوم خونله  یمیلد بلا م       لله از  لله هلا بلاال رهلت  و      

 هوون لحظه  ام به لبه ی
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یالیملله گیللر کللرد و محبلل  روی زمللین اهتللادم  درد وللوی زانللوم  یمیللد  اگللر وللوی     

بللا  هلل  هولله از صللدای اهتللادن مللن نگللران مییللدن   خونلله ونمللا نبللودم بللی شللک بللاز

دردی کلله وللوی زانللوم  یمیللده بللود لنگللون لنگللون خللودم رو بلله اوللای  رسللوندم و بللا 

 ن للس اینقللدر چللرا  سللمم_ ان سللام الللو_   دادم جللواب دیللدن اسلل  سللامان بللا م للله

 لبللاس_   دوییللدم گرهتللی ووللاس ویتللی  بللودم آشللخگخونه وللوی_ میگنللی  ن للس

 شلل  اونللو  نللداره اشللبال_ _ولللی مللن ناهللار  خللت ق   بیللرون بللری  ناهللار بیللا بخللوش

م لول  و بلی  دیلت  اوللین  لباسلایی  کله  دم    منتظلرو   در جللوی   بیلرون  بیلا   میخوری 

نیسللت  و  دسللت  اومللد رو  وشللیدم و بللا م للله بیللرون رهللت   وللوی ماشللین کنللارش  

بللدون اینبلله حللر  خاصللی بگنلله راه اهتللاد  دنبللال بمونلله و حرهللی بللودم کلله سللر 

 و آیللاجونق نلله_ _خللانوم جللون رو بللردی امللامگاده صللال   صللحبت رو بللاز کللن   

بلا  و  ل      شلرکت _ _ لس  ولو  ک لا  بلودی     رهلتن  شلرکت  نماشلی  بلا  جلون  خانوم

 _مگه امروز و  ی  رسوی نیست  واسه چی رهتی شرکت  نگاه  کردم  

 بللود مونللده نصلل ه هللا بملله بلله بللود سللخرده آیللاجون کلله ایللی  للروژه ایللن منتمللا_آره  

 . کردم درست  شرکت رهت  

   کللردم ووللوم  کلله اینلله مملل ق البیخیلل  بللود رهتلله یللادم_ _خلل  میللاوردی  خونللهق

 بللی میلل  جللواب دادم   _سللممت باشللی مگیللگ دللل   ک للا بللری  ناهللار    سللممتی بلله_

_ لس  یله  خلرده     زد لبخنلد  و داد وبلون  سلر  قنله  ملن  _ چلی   ولو ق نله _ گیلنته   وو_

 مواهقی ووی شمر بمرخی   

بدون حلر  هقل  سلروبون دادم و بله مسلیر خیلابون نگلاه کلر        دم و ب لد چنلد دییقله    

 نتونست  جلوی خودم رو
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 چیللگه     وللو     کلله مللیگ _ سللامان  جللان_ سللامان _ بگیللرم و سللبوم رو شبسللت   

 صللحبت مللوردش در ناهللار ب للد بللذاری  میخواسللت _ زدی  حللر  آیللاجون بللا ی نللیق

_نگرانللی چللی   _نلله قخللواه  میبللن  االن بگللو  ن سلل  بللاال نویللاد از نگرانللی     کنللی 

 با آیاجون صحبت کردم   _خ  !

 مییله  ویلبی    رونلده   سلره  ایلن  بلرای کله و  لیمم وولوم بیله       هلردا   لس _ببین  

 و دادسرا مییه هرستاده و

_مگللر اینبلله رضایتیللون رو جللل     کللرد نگللاه  وگیللن  چیللوای بلله زنللدان وق     

 _بایللد بللدهی رو بللدین   چ للوری _ بللا نگرانللی روی صللندلی صللا  نیسللت    کنللی   

 ته شلللقیقه ی دردنلللاک  رو هیلللار دادم  بسللل چیلللوای بلللا و دادم سلللروبون کمهللله_

 بلله شللو  بللا _ولللی مللن دارم     نللداری   للولی چنللین کلله هوینلله هلل  مللا میللب _

 بللرای رو  للول ایللن میتللون  و_   داد اداملله کلله کللردم نگللاه  و برگیللت  سللوت 

 مالیلله ایللن     ایللن_ قآره_ میگللی  راسللت مللن جللون سللامان _   بللدم شللدن  آزاد

 . خیلی خوبه سامان وایق وایق

_آره قوللا هللردا بایللد بملل  خبللر بللدی کلله بللرم دنبللال رضللایت از ایللن شللاکی هللا کلله    

 هوون اول سامت کاری وا یب 

 وللا رو خبللری چلله اینبلله هقلل ق باشلله_ ویللبی   رونللده شبایتیللون رو  للس بگیللرن   

 کلله م لوملله شللدی  دیوونلله_ قنلله یللا میخللوای رو ل للو ایللن اینبلله_ بللدم  بمللت هللردا

بلا   _یله  شلرطی  داره     برگیلت  سلوت   بله  و کیلید  خیلابون  کنلار  رو ماشلین    میخوام

 امللا میللدم بمللت رو  للول ایللن مللن_ ذو  نگللاه  کللردم   _هللر شللرطی باشلله یبولللهق

بایللد در ازاش هوللراه  بیللای کانللادا   گللین نگللاه  کللردم   _کانللادا بللرای چللی  _بللا 
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_ببللین  مللن ازدوار کنللی و هوللراه  بیللای      مبمللوم نگللاه  کللردم کلله اداملله داد  

نبام قاگر این  سلره   رونلده  دار بیله  دیگله  نویتونله  ولوی  بلازار  کلار  کنله   هلیمبس  

 ربلت  شلرکت  داره یصلد  گ تلی  کله  هل   ولو  رونلده  دار امتولاد  نویبنله    به یله  بلازاری 

یلادم  رهتله  بلود  چ لور  بایلد  ن لس   کنه که اگلر   رونلده  دار باشل ه بلراش  گیلر  مییله   

 ببی  و اون سبوم منو به هبر کردن و بیر کرد  

_این للوری بلله ن للع هولله سللت قوللو میللری جللایی کلله زمینلله  ییللرهت بللرام هراهولله   

 مییه آزاد زندان از دوستت 

 مییله  مول   زودولر  هل   دوسلتت  بلرادر بدون اینبه  رونلده ایلی بلراش درسلت بیله       

اون حللر  میللگد و مللن بلله          میبللن  شللروع رو کللارم اون للا و برمیگللردم مللن  

 وللوی حرهللاش حرهللاش هبللر میبللردم  اون امیرصللدرا رو دوسللت مللن وصللور میبللرد 

_متوجله  مییلی     داشلت   سلقوط  حلس  یبل   از بییلتر  بلار  هلر  ملن  و چرخیلد  می سرم

_ملن  حرهلام  رو زدم  بمل   هبلر  کلن  قونملا  راهلی  کله  میتلونی  باهلاش        نله _ نبام 

 رو ماشللین قسللامان_ جلللوی  للام گذاشللت    ووللوم ایللن میللبمم رو حلل  کنللی رو

 م والنلله وصللوی _   داد جللواب کنلله نگللاه  اینبلله بللدون و اهتللاد راه و کللرد روشللن

   بللدی جللواب داری هرصللت هللردا صللب  وللا هقلل ق کللن هبللر خللوب حرهللام بلله  نگیللر

 هلای  او لا   از بلودم  شلوکه  هقل  ق بلود  گرهتله  گلری   نله حال  بد بود قنه بول   داشلت    

نیلده  ایلی  کله   یلت  هل   زنلدگی   رو بله  هل   ریختله  بلود   که کننده و  لی  بینلی  شو

 امیرصللدرا بلله نللامردی وصللور از  ماشللین وللوی ی خ لله هللوای از از  ییللنماد سللامان  

 از سللتمیخوا دللل  حتللی نلله و کللن  گریلله میتونسللت  نللهنویللدون  چلل  شللده بللود       

هقل   دلل   میخواسلت بیلدار بیل  قبیلدار بیل  و       ملن   بلگن   جیل   هلا  او لا   این ه وم

بایللد امیرصللدرا  ببیللن  کلله هولله ی ایللن او للا  هللا خللواب بللوده و مللن دوبللاره هللر روز
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 وللمش  بللذاری  هلل  سللر بلله سللر امیرکسللری بللارو ببیللن  کلله سللخت میللوول کللاره  

ببیلن   و بلا  شلیدا  از آینلده  حلر   بلگنی    ملن  هقل   دلل   میخواسلت  هوله   رو  یلام  های

 یله  حلس  بلا  کله  کلرد  نگلاه   بمل   قبرگلرد _ چی مث  یب  بیه ولا بتلون  ن لس ببیل ق    

 ناهلار _   خونله  برگلرد _ چلی  _   بلودم  خیلره  داشلبورد  بله  رسلیده  خل   وله  به که آدم

 جیلل  و کللردم هللوران هیللان آولل  یلله مثلل  و طایللت بللی   برمیگللردی  خللوردی  کلله

 نللو ببللر خونلله  م گ للت   سللامان شللو خ لله_ نبللام  شللده چللی_   برگللرد ت گ لل_   زدم

 مللن نلله زد حرهللی اون نلله خونلله بلله رسللیدن وللا      میللری  االنق نللگن جیلل   باشلله_

ووللوم طللول روز رو وللوی    کوبیللدم محبلل  رو در و رهللت  اوللای  بلله رسللیدی  ویتللیق

 اوا  راه رهت   حتی برگیت خانوم جون و آیاجون ه  نتونست منو از اوایی که

خللودم رو وللوش زنللدانی کللرده بللودم بیللرون بیللاره  اصللرار هللای خللانوم جللون بللرای   

 خوردن مصرونه و شام ه 

بی هایده بلود  نویخواسلت  از اولا  بیلرون بلرم و بلا وای یلت هلایی رو بله رو بیل  کله            

هلوا  واریلک  شلده  بلود  و ملن  هومنلان  ولوی  اولا   راه میلرهت   یلا   ط   ملر  داشلت    

راسللت  بللود روی حرهللای سللامان   روی وخلت  بلله سللق  زل میللگدم  موللگم ی ل   شللده

 کلله اونقللدرمیگ لت  ق رونللده داشلتن  بللرای امیرصلدرا  وللوی بللازار گلرون  ووللوم مییلد   

 م للوز اصللم هلل  شللاید  ببیللونه و  یلللی بلله رو رونلل  اون بللا سللبگ مقیلل  میتونسللت

امیرکسللری اگللر بلله وللاخیر میوهتللاد موبللن بللود  مولل   نویللدادن بملل  شللرکت ربللت

بللرای هللگارمین بللار  دیگلله نتونلله هیمویللت روی  اهللاش راه بللره  صللدای امیرصللدرا

ووی سبوم اولای   بله  گوشل   رسلید  ” آرزوم اینله  کله  بلاز  هل   ببیلن   کله  امیرکسلری  

 مللاهی چنللد اهللاش ایسللتاده ق”زنللدگی  یللام و شللیدا روی  لتللک اهتللاده بللود   روی

آینلد ه  خبلری  از اجلاره  و یسل   مقل   اهتلاده  نبلود    ونزندگییل  ولوی  دیگله  که میید
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و زنللدگی مگیگوللرین آدمللایی کلله وللوی دنیللام داشللت  گیللر یلله وصللوی  بللود  وصللویوی 

یبللول کللردن  نویتونسللت  نبللام یبلل  باشلل   نویتونسللت  نبللاوی  کلله بللی شللک ب للد از

 جللای کلله باشلل  اروبللاط در امیرکسللری باشل   کلله ماشلل  امیرصدراسللت قنویتونسللت  بلا 

بایللد بخللاطر میللقی  ر مللی مونللدم  دو  یللام و شللیدا از بایللد  بللود کللرده  للر رو بلرادرم 

بایللد میللرهت  وللا  کلله بمیللون داشللت  از زنللدگی کلله ماشللق  بللودم دسللت میبیللیدم  

امیرصللدرا هوییلله اسلل وره ی مللن بللایی بوونلله قبایللد میللرهت  وللا اسلل وره ی مللن بلله 

بللرای هللگارمین بللار صلل حه ی       برسلله بللود حقلل  کلله جایگللاهی آرزوهللاش و

 گوشی  روشن کردم و به مدد ۰۴   ۴۶صب  روی ص حه نگاه کردم .

باز ه  با هیلردن دکوله صل حه رو خلاموش کلردم املا بله سلی رانیله هل  نرسلید کله             

 باز ه  با هیردن دکوه نور

انگیللتای دسللت  یصللد هوراهللی نداشللتن  صلل حه ی گوشللی وللوی صللورو  اهتللاد     

 . بود انگیتام دادن حرکت لحظه اون ووی دنیا کار ورین سخت 

نوشللتن  للنن حللر  مثلل  جللون کنللدن بللود و درسللت ویتللی صللدای اس ام اس گوشللی 

 سامان از اوا  رو به رویی 

بله گوشل  رسلید گونله هلام خلیس شلد و بلا چیلوایی کله از زور اشلک ولار میدیللدن             

 و سلومین  بلرای  - ”یبولله “ هرسلتاده  بلودم  نگلاه  کلردم    به یه کلوله ایلی بلرای سلامان    

 آیللاجون شللاد نگللاهسللبوم جوللع   وس خللان  بنللده وکللیل  مللر  میخرسلل  بللار آخللرین

کنللارم  کلله مللردی نگللاه و مللن خوشللحال و بللگر  ی خللانواده  بابللا راضللی لبخنللد 

 بللا   نویدونسللتن مللن حللال از چیللگی هیمبللدوم مبمللوم  یللام و شللیدانیسللته بللود  

 مللرور بللود کیللونده خیسللی مللرز بلله رو چیللوام و مییللد الللهمم داشللت کلله یلبللی درد
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 و بسللت  چیلل  و قبللود هوبللار و دوسللت یلله هقلل  مللن بللرای  زنللد امیرصللدرا_ ردم  کلل

 شلللو  و ِکلل  و دسللت صللدای      بللله_ ”مللن ی اسلل وره خللداحاه   ”کللردم زمگملله

ب و*سل ه    کلن   نگلاه  بمیلون  یبل   از ولر  و لاوم  بلی  شلد  بامل   هق   سرا های بازی

سلت آیلاجون کله دسلت ملن و      د گرملای   جلون  خلانوم  آ لوش   بابلا  حرهلای ی مامان  

 ایلی  لحظله  بلرای  حتلی  منلو  نتونسلت  هیمبلدوم  گذاشلت  هل   دسلتای  سامان رو ولوی 

 یللام و شللیدا  ریبلله وللرین آدمللای جوللع خللانوادگی و    کنلله هوللراه جوللع حللال بللا

 . بیان ونسوتو خودمونی مقدمون بودن  نگاه خیره ام بام  شد به

نگللاه مبمللوم و نابللاور هللردو در برابللر حللال مللن چیللگی نبللود   یللام بللا سللامان رو      

 ب و*سی کرد و میوول وبریک

 و گرهلللت هاصلللله کولللی ام گونللله روی اش هب و*سللل از ب لللد شلللیدا گ لللتن شلللد  

 شللا اهلل ان  شللدم شللوکه وای للا  مللنق نبللام_   چرخیللد سللامان و مللن بللین نگللاه 

_دیگلله  ایللی  ده لله یلله اینقللدر چللرا_ _مونللون  خللواهری     مگیللگم بیللی خوشللبخت

 بلله   بللری  هلل  بللا و بگیللری  کوچیللک مراسلل  یلله هقلل  گ تللی سلامان داشللت میرهللت   

 سللوت  بلله نگللاه       آخلله امللا_   میخندیللد یاشللار حرهللای بلله کلله کللرد نگللاه سللامان

_میللدون   امللا ایللن مللدم نیسللت  و  _وللو و داداش صللدرا        داد اداملله و برگیللت

 ایللن مایمنلله هبللر کللردم  مللن بللا امیرصللدرا هللیچ آینللده ایللی نداشللت   االن هلل  کلله بللا

 !بابا دختر بیی خوشبخت_      وضع

 کلله بللود حرهللایی ی دهنللده نیللون  وگیللن  چیللوایبلله سللوت  یللام چرخیللدم    

 زبون به نویخواست شیدا ِس برمک
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   باشللین خودوللون مرایلل   سللخارممی هلل  بلله رو شللوا دیگلله   یللام مونللون_ بیللاره  

بللدون حرهللی در حللالی کلله سلل ی میبللرد بلله چیللوام نگللاه نبنلله هقلل  سللر وبللون داد 

_امللروز  میللرین  کللی_ م بللورم کللرد نگللاه  کللن   شللیدا دسللت  رو گرهللت و  

 داریلل   للرواز برگیللتی  کلله ویتللی هلل  ب للد للروب بللرای چنللد روز میللری  شللوال  

 بگیللری  هوون لا  شلایدم   میگیللری  بلگر   جیلن  یلله برگیلتی   کله  دیگلله ویلت  چنلد  

_مرایلل  خودوللون باشللین  یللام بلله سللوت  برگیللت و دسللت شللیدا رو گرهللت    نگللاه  

 کسللری اینبلله و بمتللره بللری _آره م لللس خانوادگیلله   _مونللون  میخللواین بللرین   

 بایلد  هل   ب لدش خونه ست  به داداش   یولان  سلخردم   ییل   باشله  ولا  ملا  برگلردی    

سل ی  کلردم  کله   بلدن    رضلایت  شلدن  راضلی  هلا  شلاکی   امیرصلدرا  کلارای  دنبال برم

 سل ی ق دادن رضلایت  هلا  شلاکی  میلدون   کله  نلدم  نیلون  کلردم  سل ی گریه ام نگیلره   

   خلوب  چقلدر _مله         دادن رضلایت  هلا  شلاکی  چلرا  کله  نیلارم  خلودم  روی بله  کردم

_باشلله    باشللین وللر راحللت شللوام وللا بللری  مللا بللدی اجللازه اگللر  شللبر رو خللدا آره_

   بللده خبللر وونسللتی اگللر رهتنللت یبلل ایلل  خللودم بللاش   مر_  هرجللور راحتللین  

 کللردم نگللاه رهتنیللون بلله  صلله بللا و کللردم بولل  رو شللیدا دوبللاره و قخللداحاه  باشلله_

بللا رهللتن  یللام و شللیدا  سللرا دورم جوللع شللدن و بللا    دیدارمونلله آخللرین میدونسللت  

چنللد دییقلله وونسللت  از  از ب للد بللاالخره و ریصللیدن و زدن حلقلله دورمکلللی اذیللت  

دستیللون هللرار کللن   آروم بلله سللوت سللامان و آیللاجون و بابللا رهللت  کلله یلله گوشلله    

 سللروبون رضللایت نیللونه بلله آیللاجون  نبللودن مللن حضللور متوجلله و بللودن ایسللتاده

 : داد جواب بابا چی  کارم_خوبه     داد

 کارگللاه هلل  بللردن اش خونلله هلل  رو مروسللی کللارم_ بلله محسللن و یاشللار سللخردم  

 مبس نبود م بور شدنهیق
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 و خونلله بللرای  ایسللتاد حرکللت از یلللب  هللر دو رو از بللاالی در بنللداز وللوی حیللاط     

 سللامان  رهللت  جلللوور یللدم چنللد بللودن  هرسللتاده مروسللی کللارم امیرصللدرا کارگللاه

 دادیللن کلله  للولی اون اجونآیلل هقلل _   اومللد حللر  بلله بلنللدور آهنلل  صللدای بخللاطر

 . ..  سره این چک وا

 ییوللت نصلل  بللا رو چللوب چللک صللاح  وللا هرسللتادم رو ن للر چنللد_مملل  نیسللت  

 وا بده رضایت کردن راضی

بللایی  رو خللود  سللره جللور کنلله  اون شللرخر هلل  بللا صللاح  چللک آشللنا بللود         

 ور اش دیگلله یسللت دوو یلله یسلل   رو دادم   کنلله یسلل ه سلله کللردی  راضییللون 

ا بللین صللدای بلنللد ولل گذاشللت چللخ  گللوش کنللار دسللت  سللامان خللود  سللره بللده  

 قزنللدان میوهتلله بللاز چللی  نتونلله اگللر_ آهنلل  صللدای آیللاجون رو بمتللر بیللنوه     

 ولو  زنلدگی  ولوی  اش کلله  و سلر  دیگله  کله  ولره  راحلت  خیلال   این لور ق بمتلر _بیوهته  

 _اما آیاجون  ول این یس ی که دادی        نوییه  یدا نبام و

_هلدای سلر ولو و نبلام قصلدیه ی سلروون  وللی ویتلی باهلاش صلحبت کلردم راضللی            

 شد  سره که یس  ها رو

 _خیلی نامردین           برگردونه رو کردی   رداخت ما که  ولیداد  

بللا صللدای مللن بلله سللوت  برگیللتن  هللر سلله شللوکه بللودن و مللن حللال  بللدور از یبلل ق  

 حس یه بازی خورده ی احو 

 . .. بابا نبام_ رو داشت   

هقلل  نگللاه  کللردم  بلله  یرمللرد مسللتبدی کلله یلله زمللانی ماشللقانه دوسللت  داشللت   

  چند یدم ناباور از چیگایی که
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مللن جلللوی اونللا زار زده بللودم و التواسیللون کللرده بللودم کلله  شللنیدم مقلل  رهللت    

 . .. االح و ندارن  ولی چنین این  ول و بم  یر  بدن اما هوه شون گ تن

کار از کار گذشلته بلود و ملن بله آنلی  لر  شلدم ولوی کینله از کسلی کله میتونسلت             

 زندگی  رو ن ام بده و نداد

 ازم_ و بللا چیللوایی کلله ایللن مللدم بللی اجللازه میباریللد نگللاه  کللردم و داد زدم      

 بلده  رو کلارم  ایلن  وقلا   خلدا  امیلدوارم   نویبخیلوت  دارم مولر  ولا ق آیلاجون  متن رم

_ملن      ملن   بله سلوت  برداشلته بلود       یلدم  یله  کله  کلردم  نگلاه  سلامان  به و   آیاجون

 بمت امتواد کردم نامرد     

 دادن دسللت از واسلله چیللگی دیگللهو بلله سللوت اوللا  دوییللدم  مللن نللابود شللدم       

 خیک اوا  وس  هد  بی  نداشت 

 شللده بللودم و هبللر میبللردم بلله حوللایت  کلله سللامان وارد اوللا  شللد و در رو بسللت      

_مللن طللم   چیلله  بازیللا بملله ایللنام گللوش کللن  نبلل_      سللامان گویللو_ نبللام _

 چند رانیه با اخ  نگاه  کرد و نگدیک شد   میخوامق

_یلله بللار دیگلله ایللن حللر  رو بیللنوم بللد میبینللی نبللام قاونقللدر میخوامللت حللاال کلله   

 خیال  از داشتنت راحته بدون

ی نبللن کللار  بللردارم رو اومللد راهلل  سللر چللیهر میتللون اینبلله نگللران چیللگی باشلل   

 زنللدان گللردون  بللرش دوبللاره و بگیللرم  للس هلل  رو اول کلله بللرم هوللون چنللد یسلل 

و یبل   اینبله  مبلس  ال وللی  نیلون  بلدم  ولوی        بخلوره  خنلک  آب داره مولر  ولا  که

_حواسللت بلله حرهللایی  بولل   کیللیده شللدم و صللداش حبلل  ویلر  خللم  رو داشللت  
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منتظللر هللر مبللس ال ولللی بللودم   /۹۷_۱۳۹۶ بمللار _ زمسللتان کلله میگنللی باشلله     

 جگ سبوو ق

نللی  سللامت از ووللوم شللدن حرهللام میگللذره و اون هوین للور کلله بلله دیللوار وبیلله داده  

 به سرامیک ک  سالن خیره

میخللوام حرهللی بللگن  امللا میترسلل  بییللتر از ایللن اداملله بللدم  امللا ایللن سللبوم  شللده  

 . بیه بد حال  م یب  ه  برام ورسناکه قمیترس 

یبلل  اینبلله چیللگی بگلل  یللا کللاری ببللن  وبللون میخللوره و وبیلله اش رو از دیللوار       

 میگیره  چند یدم راه میره و دو

دسللت  رو وللوی موهللاش هللرو میبللره و هوللون چنللد یللدم رو بللا م للله بلله سللوت        

چیللوای سللر  و رهتللار آروملل  بلله طللرز ورسللناکی بللا  برمیگللرده و نگللاه  میبنلله  

 و میگللرده چیللوام وللوی اش هلل  در وضللاد بللودن  مردمللک چیللوای بلله خللون نیسللته

 اینبلله یبلل    بللدم ویللخیص نویتللون  حتللی کلله آروم اونقللدر  میگنلله للل  رو چیللگی

 اینبلله بللدون و چللرا _   میگلله بلنللدور صللدای بللا و دوبللاره بللگن  حللدس چیللگی بتللون 

و گللدو ن شییله  ایلی کنلارم رو بله     ل نتلی   چلرا _   میبیله  هریلاد  اینبلار  بلده  هرصت

 هریللادش دیللوار میبوبلله  گلللدون بللا صللدای بللدی خللرد و کلل  سللالن  خلل  مییلله و 

_مگله  ملن  بله  ولو  نگ تله  بلودم  خلودم  درسلت   میبلن    مگله  بملت     میلرزونه رو ون 

_امیرصلدرا  قولو  جلای   کلردی   نبلام  چلرا   نگ ته بودم صبر کن  چلرا  سلر  خلود  کلار 

مللن بللودی چیبللار میبللردی  دسللت میذاشللت  روی دسللت وللا بللرام  رونللده ویللبی  

بیلله  کلله بیللوهتی زنللدان  کلله امیرکسللری دیگلله نتونلله راه بللره  کلله زنللدگی  یللام و 

_بلله چللی امتوللاد  شللیدا نللابود بیلله  چیبللار میبللردم  _چللرا بملل  امتوللاد نبللردی 
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 یبلل  از بلنللدور میبللردم  منتظللر مللی مونللدم کلله از وللوی بازداشللتگاه چیبللار کنللی 

چنللد  قبللودم کللرده بیولله رو سللوله مللن_   میلللرزه وللن  سللتون چمللار و میگنلله هریللاد

رانیلله طللول میبیلله وللا بلله م نللی حللره  برسلل  و نابللاور بلله چیللوای سللرخ  نگللاه 

 . مییه میبن  که بم  نگدیک

_اصم هیمویلت بله ایلن هبلر کلردی کله ملن چلرا بلرای خریلد چلک داده بلودم  بلا              

 خودم نگ تی  س  والیی

 حره  رو ی ع میبنه        وو_ انداز کرده بودی  چی شد که  س 

_یه بار نید با خودم بگلی ملن بله چله  یلتوانه ایلی ملیگ  درسلت  میبلن   یلادم           

 نیس هگار بار گ ته بودم

 _چللرا بملل  نگ تللی  نابللاور زمگملله میبللن    بللرای  ولوللون برناملله ی مملل  وللری دارم 

_نگ للت   اون شلل  آوللی  سللوزی هللگار بللار زیللر گوشللت بللین گریلله هللام نگ للت  

 و مییلله سللرد جللون  بللی  اهللای و دسللت نبللاش  نگللران سللوله رو بیولله کللرده بللودم

 هللر چ للوری ببللینق کللن نگللاه بللدی  ن للام زنللدگیوونو خواسللتی_   میگنلله هریللاد اون

   میللده وبللون حللر  بللا و میگیللره رو هللام شللونه اینبللار و زدی  آوللی  رو دومللون

میبنله و بلا صلدایی کله وحلیل  میلره        نگلاه   و _نبام قببلی ن چ لوری  آوییل   زدی     

 دا  ایللن از مللن نگ تللی بللدی  ن للام منللو کلله شللدی مردیبلله اون زن_ میناللله  

 اون بللا بیلل  کلله آزاد مللن نگ تللی_   میللده اداملله اون و مییلله وللار دیللدم میویللرم 

 بلله میللت بللا مییلل   نللابود داد وحللویل  آیاجونللت کلله حرهللایی و مروسللی کللارم

_نگ تللی منلله بللی  یللرم ب للد دیللدن  و بللاز هلل  داد میگنلله    میبوبلله کنللارم دیللوار
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بللدون حرهللی بلله سللوت در  مبسللت وللوی بولل  اون مردیبلله چ للوری اداملله بللدم 

 . .. امیرصدرا_   دوییدم دنبال  رانیه چند ب درهت  

دیللر رسللیدم درسللت ویتللی در آسانسللور بسللته شللد نگمبللان هورمللان از    آسانسللور 

 کناری بیرون اومد و به وضع

نگللاه  از در بسللته ی  اهتللاده  او للایی مللددیان  خللان _ آشلل ته ی مللن نبللاه کللرد   

آسانسللور و مللدد طبقللام کلله کلل  مییللد کنللده نوییلله و بللا بولل  و صللدای آرومللی 

_هوسلایه  هلا  گ لتن  صلدای  داد و بیللداد و  قبللله_ خلان    خلوبین _ قنله _   میلدم  جلواب 

یلله خللرده  کری بللدم کلله ایللن مویللع شلل وللذ یلله اومللدمشبسللتن از واحللد شللوا میللاد  

روی صلل حه آسانسللور نگللاه میبللن  و آروم وللر از یبلل  و بللا G نوللاد بلله رمایللت کنللین

 . شد وووم_ دید وار جواب میدم  

و بللدون اینبلله منتظللر بوللون  وارد خونلله مییلل  و در رو میبنللدم و بلله دیللوار وبیلله      

 میدم و با صدای بلند میگن 

بلله سللختی لقولله ی کوچیللک وللوی دهللن  رو یللورم میللدم و بللا صللدای    زیللر گریلله  

امیرکسلری  ضلربان  یللب   رو بلاال  میبلره  و بلا  م لله   گوشی به سوت میلگ میلدوم  اسل    

 کللردن  دنبالللتق بابللا وللر آرومق الللو_ شللد  چللی امیرکسللری  الللو _ جللواب میللدم  

 میللرم   وا مبلل  روی بللدی حللس بللا قنلله_ _امیرکسللری  وللو رو خللدا ق یللداش کللردین 

 امیرکسللری_ _جللان   نگللران نبللاش دختللره  یللداش میبللن    _وای قامیرکسللریق

 نبلاش  نگلران ق نله _ باشله   شلده  بلد  حلال   بلازم  نبنله   نیسلت   یلداش  شلده  روز سهق

_بله  هرجلا  کله  احتولال  میلدادم   بله  هوله  جلا  سلر  زدی    نیلده  چیلگی  کله  شا اهلل ان

 سللر_ جللایی کلله ب هبللرش میرسللید رهللتقهر هلل   یللام  نبللوداون للا باشلله سللر زدم  
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 موللگم دیگلله  بللود اون للا زدم سللر کلله جللایی اولللینق آره_ رهتللی  مللادرم و  للدر مللگار

 بللگن  سللر هلل  دیگلله چنللدجای یلله میللرم  نویللدون _ کنللی   چیبللار_   نویبنلله کللار

 . خونه برگردم م بورم نبردم  یداش اگر 

ا اهتتاحیلله نواییللگاه بمللاره سللت  هللرد  نیسللت کلله بملله_آخلله نوییلله کلله گلل  بیلله  

  هوه چیگ آماده شده ولی صاح 

 نگللران  مییلله  یللداش کلله م وئللن  ولللی_حللاال مللن بللازم میگللردم   شللرکت نیسللت  

   خلللداحاه   باشللله_   میلللگن  زنللل  بملللت ب لللدا  هرملللون   یلللت االنللل   نبلللاش

 خداحاه _

گوشی رو ی ع میبلن  و  بلی رمل  بله آهتلاب وقریبلا گلرم آخلرین ملاه زمسلتون نگلاه           

 میبن   آروم به وراس میرم

و هوایی که بلوی بملار گرهتله رو ن لس میبیل   ییلن  ولرین میلد زنلدگی  از یلادم           

بللا کلللی ذو  و شللو  دووللا سللبد گلل   اممللال و اطلسللی خریللده بللودی  و بللا  نویللره  

کوچیللک کارگللاه کاشللتی  و واسلله میللد رانیلله  کوللک امیرکسللری وللوی با ملله ی

شلواری  میبلردی   دلل  بلرای کارگلاه  لر میبیله و ب لد چنلد رانیله          ناخودآگلاه  هللین 

بلله سللوت کوللد اوللای  میللدوم و اولللین لبللاس هللایی کلله بلله  بلنللدی میبیلل ق کارگللاهق

 . میرم کارگاه سوت به ماشین دست  میرسه رو برمیدارم و میخوش  و با رسیدن

وووم طول راه رو بل ه ایلن هبلر میبلن  کله چ لور ولوی ایلن سله روزی کله امیرصلدرا           

 ب د از رهتن از خونه ی

من گل  و گلور شلده بلود و ارلری ازش  یلدا نویبلردی  کارگلاه بله ذهنولون نرسلیده            

 بود ق
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 شلل  مللورد در امیرکسللری ویتللی  نیومللد شللرکت بلله هللرداش ویتللیب للد از اون شلل   

 برادرش برنگیتن و یب 

 گوشللی  ویتللی  کللردی  اطممللی بللی ابللراز هولله ویتللیاز مللن و  یللام خبللر گرهللت  

 بللرای حتللیدنبللال  گیللتی  و هللیچ خبللری ازش نبللود   جللا هولله ویتللی  بللود خللاموش

 . بود نرسیده هیمبدوموون هبر به کارگاه ه  ایی رانیه

با از حرکت ایستادن ماشلین  یلاده مییل   سلر کوچله ملی ایسلت  و بلا دلتنگلی بله در           

 کارگاه نگاه میبن  و بو 

 ویت نیناسی حن ره ام رو هیار میده  

 بلله دوشلل  روی کوللله بللا سللرخوش دختللر یلله  میبیللن  رو  للی  سللال  للننچمللار  

 یب  از که میره درکارگاه سوت

 . براش باز گذاشته شده بود

آروم بلله سللوت در کارگللاه میللرم و بللا حللس گنگللی بلله در و دیللوار نگللاه میبللن   در و 

 دیواری که هبرش رو ه 

 . نویبردم یه روزی دلتنگ  بی 

آروم و با نگران  ا جللو میلذارم و بله در کارگلاه کله مثل  یلدی  کولی بلاز مونلده بلود            

 نگاه میبن   با دو دلی کوی

بلا  دیلدن  ی ل    جلو و مقل  میلرم و بلاالخره در کارگلاه رو هلول میلدم و وارد مییل          

شبسته ی در ولازه  دلیل   بلاز  بلودن  در رو ملی مو    اوللین  چیلگی  کله  نظلرم  رو جلل   

درخلت  ولوم  بلگر   ولوی  حیاطله  کله  آخلرین  وصلویر  ذهنلی  ملن  از اون  میبنه دیدن
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در رو  یلت  سلرم  ول ا  شلاووم  سلر   خلت   مییلد    به یه نمال ال ر و بی جلون  بلا  دوولا 

حللد موبللن میبنللدم و بللا دلتنگللی بلله حیللاط کوچیللک کارگللاه نگللاه میبللن  و سلل ی      

خللاطرام  بللوده  کللی بللودم حیللاط ایللن وللوی کلله بللاری آخللرین بیللارم میبللن  یللادم

آخللرین روزهللای مللن وللوی ایللن کارگللاه درسللت بلله انللدازه ی چنللد سللال یبلل  وللل  و 

آروم از  لللله هلللا  لللایین میلللرم و بلللا یلللل  بلللی طایلللت دسلللت روی  ملللذاب آوره  

دسللتگیره ی در میللذارم و سلل ی میبللن  خللاطرام  رو  للس بللگن  و بوضلل  رو یللورم 

بدم و دسلتگیره  ی در رو بله  سلوت   لایین  میبیل        در کارگلاه  بلا  صلدای  بلدی  بلاز  

حرکللت مللی  از جللام سللر زده زنلل  در ناهن للار صللدای ی  یرمنتظللره شللو  از  شللد

 حللس کارگللاه سللبوم ایسللت  و ب للد چنللد رانیلله آروم  للا وللوی کارگللاه میللذارم  

بللا دلتنگللی بلله گوشلله بلله گوشله  ی کارگللاه نگللاه میبللن  و بلله کلل  یللادم    داره  ریبلی 

 کارگللاه از کلله وصللویریه آخللرین شللبیه میللره بللرای چللی وللا این للا اومللدم  هولله چیللگ 

آروم یللدم برمیللدارم و وللا نگدیللک میللگ بللگر  کارگللاه میرسلل   وللوی ذهللن  دارم  

 خنلده  ی سلوژه  بله  وبلدی   و میبلرد   میگی که هوییله   لام بله  ایله ی هللگی اش گیلر     

بللا دیللدن کللت  روی  یللتی وخللت ن للس    بللودم شللده امیرکسللری و امیرصللدرا ی

اهتلاده  بلودم   کارگلاه  یلاد  کله  ایلی  لحظله  هولون  ازراحتی میبیل   کله   یلداش  کلردم   

بله  اطلرا   نگلاه  میبلن   و یبل   اینبله  صلد اش کلن  در   اطوینان داشت  کله  این اسلت   

 از در چلوب  چملار  ولوی   ملن  اوا  رن  بلاز مییله و بلا م لله بیلرون میلاد و بلا دیلدن        

 . ایسته می حرکت

بلله موهللای شلللخته و  یللرهن چللروک  نگللاه میبللن   خسللتگی کلله از چمللره اش        

 میباره گویای حال این سه روز
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_این للا چیبللار  قسللمم_ گذشتیلله  آب دهللن  و یللورم میللدم و آروم للل  بللاز میبللن   

_ملیللک سللمم قگ للت  این للا  کمهلله چیلل  میبنللده   _جللواب سللمم واجبلله   میبنللی 

 از دلخللور _جلواب  ایلن  هلل  واجبله   میبللن   چیبلار  این لا  نویللدونی_ چیبلار  میبنلی  

 قامیرصللدرا_   میبللن  صللداش شللدم زنللده و مللردم کلله خبللری بللی روز سلله ایللن

_میللدونی سلله روزه چللی بلله مللا گذشللته  میللدونی سلله روزه د  کللردم از    قچیلله _

 نگرانی  نویتونستی یه خبر بدی 

 روزه سلله بیمللاره امیرکسللریق خللوبی کلله میللدادی خبللر هقلل اصللم نویگ تللی ک للایی  

 در  یام  نیست بند  ا روی

 منللو حلر   امیرصللدرا_ _هبلر  کللن  از سلن  گلل  شلدن   گذشللته باشله    بله در دنبالتلله   

   نولی مو   رو ولو  حرهلای  دنیلا  ایلن  ولوی  حلدای  ولی مو    ن هیملی  ملن ق نله _ می موی 

_امیرصللدرا قمللن بلله    ایسللت  مللی روش بلله رو و رممیلل سللوت  بلله بلنللد یللدم چنللد بللا

اندازه ی کاهی ووی چملار   لنن  سلال  یبل   ونبیله  شلدم  کله  نیلازی  نباشله  ولو  هل   بلرای  

دی دارم کللر هبللر خللودم بللا وای للا ونبیلله _   کنللی ونبللیم  گللرهت  کلله هللایی وصللوی 

 چیلله  واسلله اینبللارام  للس_   میللدم جللواب صللورو  وللوی شللاکی ونبیمللت میبللن  

 مصللبی کوللی و شللورده و بگیللره یللرار صللورو  روی بلله رو صللورو  وللا مییلله  خلل

_دلیل  هق  اینبله  کله  اوملدم  یله  گوشله  ولا  آروم بیل    ولا  بمیلی  سلرم     میده جواب

 رو  یرمللرد یلله سللرا  َرم َن وللارو نیللبون    نیللارم قوللا گللردن اون  سللرمووی الللدنگت

کوللی هاصللله میگیللرم ولللی اون جلللوور  بلله یبللله و بللا حرهللام مللرگ  رو جلللو ننللدازمق

 میاد  

_اومدم وا یلادم بلره اون روزا چلی بمل  گذشلت بلا رهتنلت قکله بله چله چیگایلی هبلر             

 نبردم  چه درو  هایی که
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به خلودم و اطراهیلام نگ لت   چله روزایلی کله بله امیلد درو  بلودن هوله ی اون او لا             

 نتونسللت  امللا  نیومللدی اامللق بیللای وللا میذاشللت  بللاز رو هللا در ایللن کارگللاه ل نتللی  

 صللداش امللا نویگنلله داد شلل  اون بللرمبس کلله میبللن  نگللاه       کللن  هراموشللت

آروم از کنللارم رد مییلله و گللین و کمهلله هللر دو       بوضلله هلل  شللاید و حللر  از  للر

 وسلل  بمل    یللت  ملن  دسلت   رو ولوی  موهللاش هلرو میبلره و بللا چنلد یللدم هاصلله از    

_یبللی نبللود بملل  بگلله آخلله احولل  قوسلل  کارگللاهی کلله در و    ایسللته مللی کارگللاه

گوشله  بله  گوشله  ی ایلن  دخوله   لر  از  ویتلی دیوار و وسلای   اسلو   رو صلدا  میبلنن   

 بللگر  میللگ ی  ایلله بلله ده لله یللک خاطراویلله چ للوری میخللوای هراموشلل  کنللی 

 : رگاه لگد میگنه و بلند ور از یب  ادامه میدهکا

_مگه میید این میگ جلوی چیلوام  باشله و یلادم نیلاد چقلدر بلرای سلر بله هلوا بلودن          

 و زمین خوردنام حر 

میخللوردم  مگلله مییللد بلله اشللخگخونه نگللاه کللن  و کمسللای آشللخگیوون رو یللادم       

وی گوشلل  نخیملله  ولل هللام خنللده صللدای و بیللین  نیللاد  مگلله مییللد روی ایللن وخللت

بلله وسلل  کارگللاه میرسلله و  مگلله مییللد دسللت  زخلل  بیلله و یللاد نگرانیللام نیللوهت   

 آروم از حرکللت مللی ایسللته  مبللث  چنللد رانیلله طللول میبیلله و آرووللر از یبلل  خیللره

 : میده ادامه کارگاه زمین به

_مگه مییه به این نق له ی ل نتلی برسل  و بله یلاد شل  مروسلی  یلام و شلیدا سللول           

 به سلول ون  آوی  نگیره 

چند رانیه سبوم کارگلاه حلاک  مییله ولا اینبله آروم سلر بلاال        میلاره و نگلاه  میبنله    

 روی وخت نیست     یدم به یدم مق  رهت  و
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_ب للد اون حرهللایی کلله  یللت ول للن بملل  زدی  گ تللی نویتللونی بللا یلله آس و  للا ِس    

 سابقه دار زندگی کنی و میخوای

مث  هوییه ولوی نلاز و ن ولت باشلی و ملن نویتلون  شلرای ی کله میخلوای رو هلراه            

خلللاموش شلللد و دیگللله روشلللن نیلللد قرهلللت  خونللله ی  خ لللت اینبللله ب لللدکلللن   

 شد نصیب  سیلی یه اما بگن  حر  میخواست  دربگرگت  

ومبللس مروسللیت وللوی بولل  اون مردیبلله رو نیللون  داد و ب للدش بیللرون  کللرد      

  گ ت باید خ الت ببی  که به

چنللد یللدم بلله سللوت  اومللد و ایسللتاد  وردیللد وللوی  زن شللوهر دار هبللر میبللن     

 حرکاو  مور میگد  

_نبام دا ون شلدم از ل ل   ” زن شلوهر دار  “وصلورش هل  سلخت بلود کله ملال یبلی        

 اینبه به هبردیگه باشی  

بللا هلل  از ایللران رهتللین و دیگلله نویبینوللت بللرام مللین مللر  بللود  مللن هنللوز بللاور     

هبللر میبللردم امبللان نللداره ب للد اون هولله ماشللقی و  نداشللت  کلله وللو رهتللی قهنللوزم 

ن للس مویلل  میبیلله و مللی مو  مللرور خللاطرام  یللول بخللوای این للوری جللا بگنللی  

_التواسل   کلردم  یله  شلواره  ازم بمل   بلده  ولا   برای اون ه  به انلدازه  ی ملن  سلخته ق

بممللا بللی وللابی  مللین امیرکسللری  نبللرد یبللولیلله بللار دیگلله باهللام حللر  بللگن   

میبللرد بللرام و ل بازیللاش از سللر گرهتلله بللود  انگللار بخللاطر حضللور وللو بللا مللر      

خللرده راحللت وللر کنللار اومللده بللود  بللاورم مییلله از دلتنگللی بللرای وللو  مللادرمون یلله

مونلدم  و یله  دنیلا  کله  ب لد  از این لور  رهتنلت   ملن  کلرد   للرز  و ول   صب  وا ش  چند 
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 و  یللام  میبللرد مللین بممللا باهللام لللن  کلله امیرکسللریخللراب شللده بللود روی سللرم  

 . میرهت نابودی به رو زندگییون و شیدا

سللر  للایین مینللدازم و ی للره ی اشللب  آروم روی دسللت  میمبلله  میخللوام دهللن بللاز   

 کن  و حر  بگن  از روزایی

 کله  ویتلایی  از  مییلد  وملوم   بامل   سلامان  آ لوش  کله  شلبایی  ازکه برام جملن  بلود    

 کللاری یلله یللادیروللر شلل  بیلله وللا کوتللر سللامان رو ببیللن    ردممیبلل التوللاس خللدا بلله

 شلده  خلرد  روم بله  رو ملرد   نگ لت   و شلدم  سلاکت  املا    ادنیل  خونله  سلامان  بیه بام 

 گ تللی بمل   ولو  کله  گ تلی  درو  بمیلون  چلرا _ داشلت     رو اینلا  شلنیدن  طایلت   بلود 

یللوام نگللاه چ بلله زده زانللو انگللار کلله جللوری  مییلله خلل   اهللام جلللوی آروم بللرم 

_ویتللی خللودم بللاور نویبللردم یمللویی رهتللی چ للور بقیلله بللاور میبللردن   میبنلله  

ولو  دلیل   حلال  خلوب   بلودی   حتلی  واسله  بمله   امیرکسری چ ور بلاور  میبلرد  ویتلی 

 ویتللی میبللردم هللای مللن و وللو اسلل  انتخللاب کللرده بللود قچ للور وللو رو خللراب

 . ه حره  رو ی ع میبنهووج بی _امیرصدرا من      نیستی  چرا نویدونست 

_میللدونی هبللر نبللردن بمللت چقللدر سللخت بللود اونلل  زمللانی کلله بلله ه   رچللی هبللر 

 میبردم از وو یه خاطره وجود

داشت  با کار سرم رو گلرم میبلردم  بلوی چلوب ولا هولین االن هل  دلبلری هلای ولو           

 کیللیدم چللی می موللی_   چیللوام وللوی میگنلله زل ممابللا بللی رو جلللوی چیللوام میللاره  

چیلل  میبنللده و خسللته و  میبللن     هبللر دیگلله یبللی زن بلله دارم اینبلله مللذاب بللا

 بلله خللیس چیللوای بللا _چللرا اینبللارو بللا هللر دومللون کللردی نبللام  بریللده مللی ناللله  

 بللودم ماشللقت چللون_   میبللن  نگللاه اش مردونلله ی چمللره و اش بسللته چیللوای
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   میبللاخت  مللن  میبللاختی رو بللازی ایللن وللو اگللر چللون  ماشللقت  االن کلله هوین للور 

 رو  لی   ی یقله دی چنلد  طوهلان  انگلار  کله  اونقلدر   آرومله  چیلواش چیل   بلاز  میبنله   

_چللی  میگ لللت   میگ لللت   _چلللرا بملل   نگ تلللی  گنللله  می للل   آروم  نویلللاد یللادش 

 امیرصللدرا میخللوام بللا سللامان ازدوار کللن  و بللرم وللا وللو بتللونی هولله چیللگ رو درسللت

کنللی  میذاشللتی  اصللم چ للوری بایللد بمللت میگ للت   وللو کلله بازداشللتگاه بللودیق مللن 

 نویدوسللت   اصللم چللرا  یللام بملل  نگ للت کلله کارگللاه بیولله سللت  هلل  جریللان بیولله رو

_ یام ه  در جریان نبود  ویتلی  هل   کله  همویلد  بمل   گ تله  بلودم  کله  ولوی  میلدونی    

_وولوم   کلن   ایلن  زخولی  کله  بله     میگیلره  دسلتاش  ولوی  رو سلرش       آخله  ولی-

آروم  لا  مییله   جون  زدی هیمویلت  خلوب  نوییله  نبلام  قالزم بله  نولک   اشلی  نلیس ق

باهللاش  _دیگلله نویخللوام دربللارش حللر  بللگنی       و دسللتی وللوی موهللاش میبیلله  

بله     بلودی   کیلیده  زجلر  کلاهی  ی انلدازه  بله  دو هلر  سلال  چنلد  این وویمواه  بودم  

سللامت کارگللاه نگللاه میبللن  ب للد اینبلله متوجلله سللبون مقربلله هللا مییلل  بللا گوشللی 

 سامت رو چک میبن   

 بلللدونن کلله  میلللدم اس ام اس  یللام  و کسلللریامیر بلله سللامت یلللک و نللی  ظملللره    

 میرصدرا رو  یدا کردم و خودما

 بله  سلوت   برمیگلرده    بلری   _ . دنبلال بمونله میگلردم ولا از کارگلاه بیلرون ببلرم        

 بلا  اخلل  نگللاه  کللرد     بخللورم نتونسللت  هلل  صلبحونه   گیللنوه  خونلله بللری _ ک لا  _

_چللرا بللازم بللدون صللبحونه زدی بیللرون  _اومللدم دنبللال وللو   _از ک للا همویللدی 

 . گ ت بم  حس _ این ام 

هق  چنلد رانیله نگلاه  میبنله و بلدون اینبله چیلگی بگله بله سلوت آشلخگخونه میلره             

 و من  هوراه  میرم  به یاد
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خاطراووون یللب  ممالله مییله و گریله ام میگیلره  حلال  از ایلن حلال بلد و گریله هلا            

آروم باشل   املا  هل   هل   آرومل   ووجله  امیرصلدرا  رو جلل    میبلن   سل ی به میخلوره   

اشللبوو  للا   میبنللی  گریلله داریق ببینوللت نبللام _ میبنلله و بلله سللوت  برمیگللرده  

 . اهتادم ها یبم یاد  نیست چیگی_ میبن   

چیللواش مسللیر اشللک ب للدی کلله روی گونلله ام سللر میخللوره رو دنبللال میبنلله و       

 دست  باال و به سوت صورو 

نرسلیده بله صلورو  از حرکلت ملی ایسلته و اخولاش ولوی هل  میلره و کمهله            میاد املا  

بلا  حلره   بییلتر  گریله  ام میگیلره  املا     شلد  وولوم  بلوده  هرچلی   نبن گریه_ مییه  

   ببیللن  بیللور رو صللوروت بیللا_ جلللوی خللودم رو میگیللرم و اشللب  رو  للا  میبللن   

 . میبنه نگاه من به منتظر و میبنه باز رو آب شیر و میره سینک سوت به

آروم بلله سللوت  میللرم و زیللر نگللاه  صللورو  رو مییللورم  بلله سللوت کللی   رهللت  و 

 با برداشتن دستوال صورو 

رو خیللک میبللن  و بلله آشللخگخونه برمیگللردم کلله صللداش درسللت کنللار گوشلل        

_املللت درسللت کللردن رو هنللوز بلللدی یللا    بللره یللادم باملل  مییلله زمللان و مبللان رو

آروم میخنلدم  و بله  یخملال  کله   ریلگ بلر  وصل  نیسلت      باید دوباره بملت  یلاد  بلدم  

 قمیخللری  میللری   نللداره کللاری_ داری  رو اش اولیلله مللواد م وئنللی_ نگللاه میبللن   

هاکتور هروش رو به دست  یلام  میلدم  و بلا  نگرانلی  بله  چنلد  دسلته  آدملای  جولع  شلده  

نگلاه     مموله  نلاظر  هیئلت  ی انلدازه  بله  نظرشلون  کله  میبلن   از کیورهای دیگله  نگلاه 

نگللران  گللذرا از روی آدمللایی هللایی کلله وللوی زمللان یللک ه تلله ایللی نواییللگاه بمللاره 

 . مییه دیده بودمیون رد
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نواییللگاه از اونللی کلله وللوی وصللورام مللن بللود گسللترده وللر و بللا ریابللت ونگللاونگی    

 برگذار شد  ریی  اصلی ما

ووی ایلن مرصله نگلارین بلود کله بلا طلر  هلای جالل  و نلو           اوملده بلودن  نگلاه  از    

 رنل   هلا  میگلذره  و روی ملرد  م یل   ایلن  روزهلام  ملی  ایسلته    بین طر  هلا و انلواع  

مللردی کلله بللا گذشللت یلله ه تلله از اون روز وللوی کارگللاه رهتللارش سللرد شللده بللود و 

 کوتر بم  ووجه میبنه  مث 

هوییلله جللدی وللوی کللت و شلللوار رسللوی گوشلله ایللی ایسللتاده بللود و بللا یلله خبرنگللار 

 مصاحبه میبرد  کارم دور

گللردن  بللا لوگللوی مقیلل  سللبگ بلله هوللراه اسلل  و سللوت ریاسللت  للر شللده بللود کلله   

 . کامم م رهی  میبرد

نگللران از نتی لله ی ایللن نواییللگاه بللاز هلل  بلله  رهلله ی خودمللون نگللاه میبللن  کلله    

 برای چیدمان  سه روز بی

وی ه بلا دیگاینرهلا کلار کلرده بلودی  ولا بتلونی  طلر  ملورد          نظرملون رو ولوی هضلای    

 نسبتا ک  با نور ردازی و

 ماکلللت هلللای ولللدامی کننلللده ی اولللا  خلللواب و سلللالن  لللذیرایی و     جلللا بلللدی     

رو واییللد  حللره  و میللدم وبللون سللر کللن  نگللاه  یللام بلله اینبلله بللدون نگرانللی _

 . میبن 

 ایللن وللوی  بگیللری  رو صللادرام شللانس بتللونی  امیللدواره_امیرصللدرا هلل  نگرانلله   

 شرای  و ها وحری  وضاعا
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هوگمللان بللا حرهللای  ایتصللادی کیللور چنللین هرصللتی وای للا حبلل  بللر  برنللده سللت  

 یام نگلاه   بله  سلوت  سلرمدی  میلره  کله  ولوی  محلدوده  ی  رهله  ی نگلارین  بلا  یبلی  

 . میبنه صحبت کارمنداش از

با صدای میبروهون کله ولوی سلالن بلگر  نواییلگاه میخیمله از جلا میخلرم و بله ملرد           

 میانسا ِل کم  و هیبلی

_خلان   هلا  و آیلایون  قبلاز  هل   از شلوا  بابلت   که میبروهلون بله دستیله نگلاه میبلن        

 رهلله هللای  ربللار  صللبر و شللبیباییتون کوللال ویللبر رو دارم و امیللدوارم بازدیللد از

 و باشله  بلوده  جالل   شلوام  بلرای ه  صن  هلاوون  هوون لور  کله  بلرای  ملا  جالل   بلود   

دیگه ویتیه که بلری   سلرا   نتلاین  نواییلگاه  امسلال  کل ه ریابلت سلختی بلین ریبلا      اما

 کلل  و میبنلله صللحبت مللرد      بللوده بریللرار کیللورمون بروللر هللای برنللد بخصللو  

 . میین جوع سالن از یسوتی ووی جو یت ک 

چمللره ی سللرمدی کلله خونسللردی هوییللگی ازش میللخص نیسللت وللوجم  رو جللل   

 میبنه و خودم رو به کنار

 _اون  نگرانه دیگهق ه مض رب چقدر سرمدی این میگ _ یرسون    یام م

_اون واسلله چللی نگرانلله  چلله ایللن نواینللدگی صللادرام رو بدسللت بیللاره چلله نلله       

 هو  ش به یه ایران از خارر 

 ولا  مییله  ب لا  جلا  کولی  شلده  کن بلاو  حلره   بلا  انگلار  کله  ه   یام ال اده موه  دارن  

 _خلل  اون شلل به رب للی بلله آرش نللداره     یللرهبگ یللرار رسلل  دیللد وللوی سللرمدی

 _چرا 
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_وو کله بایلد بمتلر بلدونی قدو سلالی مییله کله آرش شلرکت رو از اون نگلارین جلدا           

 کرده  االن نگارین ایران

_نویلدون    چلرا  ق مله _   دارن میلتر   اسل   هقل  هیچ رب لی بله اون نگلارین نلداره      

 بییللتر میتونلله اصلللی ی شلل به نظللارم از خللارر میبللرد هبللر آرش اینبلله مثلل  امللا 

  ییرهت کنه  

منتما اون چیلگی کله میخواسلت نیلد و نلاجور اهلت کلردن و بامل  شلد ملا کله ولوی             

 یه س   بودی  ازشون جلو

 یلله چللون_هبللر میبللردم میللدونی قاالنلل  واسلله هوللین مضلل ربه   قنویدونسللت _ بلگنی    

نگللاه  رو از    برگللرده هللا ننللدهک هرصللته کلله دوبللاره بتونلله بلله صللدر لیسللت وولیللد

سللرمد ِی کمهلله میگیللرم و بلله امیرصللدرا نگللاه میبللن  کلله خیلللی زود صللحبت  بللا 

ووللوم میبنلله و خللودش رو بلله وللیو  میرسللونه و کنللارمون مللی ایسللته و  خبرنگللار رو

 به حر  مرد که وقریبا نق  م ری رو ای ا میبنه چی  میدوزه .

_هوون للور کلله میدونیللد مموانللان ویلل ه ی نواییللگاه امسللال بللا دالیلل  مت للاوم وللر از 

 سالمای یب  این ان  طب 

مللرد حللر  میگنلله و مللن بلله امیرصللدرا نگللاه  نوراوللی کلله هیئللت نللاظر هرکیللور      

 میاد   میبن   خ  درو  نیست که بگ  لباس رسوی هو  ال اده بم 

ظاهر آروم و جلدی  برازنلده ی ابملت یله ر یسله  ولک سلرهه ایلی         میبنله و منلو بله    

 خودم میاره وا مسیر نگاه 

 . رو به مرد م ری ووییر بدم
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_وللوی آخللرین سللامام نواییللگاه امسللال شللرکت کننللده هللا بللر اسللاس طراحللی       

 س ارشام و داد و ییوت  کی یت 

ربللت شللده روبلله بنللدی مییللن و وللوی نواییللگاه هللای ب للدی  رهلله هللای بییللتری     

 . بمیون و ل  میگیره

اونقللدر اسللترس دارم کلله نللو  انگیللتام یلل  میگنلله و بللی طایللت دوسللت دارم مللرد   

 زودور حرهاش رو وووم کنه  

با  ا روی زمین ضلرب میگیلرم و بلی حوصلله بله بلایی حلر  هلاش گلوش میلدی  ولا            

ووللوم مییلله و بلله سللوت هئیللت نظللارم میللره و دووللا  اکللت  اینبلله بللا خره حرهللاش

 و نظرسللن ی میللگان اسللاس بللر خلل _ رو ازشللون میگیللره و رو بلله جوللع برمیگللرده  

سللبوم میبنلله و بلله هی للان خ لله شللده ی جوللع نگللاه میبنلله و       هللا میللتری رای

ننلده ی برولر امسلال ملا مت لل  بله شلرکت           ک وولیلد  مقلام _ میخنده و ادامله  مییلده   

  للر لحنلی  بلا  و میبنله  نگلاه  جو یلت  بله  نوبلل  بلی  گرملی  بلازار  و خنلده  بلا  هل   بلاز   

صللدای ویللوی  بلنللد مییلله و مللرد اداملله  ”سللبگ مقیلل  ”و“ نگللارین_“   یگللهم هی للان

_بللله قدر کوللال و  لل  مقللام اول امسللال میللترکا بلله نگللارین و مقیلل  سللبگ  میللده  

 میرسه  طب  نظر داوران میگان

امتیاز این دو برنلد م لر  داخللی بلا هل  برابلر بلوده و در ایلن صلورم امسلال مقیل             

 سبگ و نگارین با ه  در

جایگللاه وولیللد کننللدگان بروللر یللرار میگیللرن  بللا و  لل  بلله  یللام نگللاه میبللن  کلله بللا 

 امیرصدرا آروم حر  میگنن  
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ملل  مینللدازه امللا  یللام بللا اخلل  چیلل  بلله مللرد  ب گللذرایی نگللاه امیرصللدرا چللی شللده _

 و  لل  از اخوللام قخریللده رو داورهللا رای سللرمدی_ میللدوزه و آروم جللواب میللده   

_خلودم   ملن  رای و امتیازهلا  رو یبل    گ تله   کلی _   میبلن   نگلاه   و یلره م هل   ووی

 نویبلردم  هبلر  اممم دیلدم   دیلدم  آرش بلا  یبلی  از داور هلا  ولوی   ارکینل   بلودن  املا 

 مگلله_ قمیمرخلله سللرمدی و  یلام  و امیرصللدرا بللین مت  للب  نگلاه  صلدش ایللن باشلله   ی

 مییه 

امیرصللدرا دسللتی روی رییلل  میبنلله و بللا نگللاه    خیللره بلله سللرمدی آروم و کوللی   

 حرصی به جای  یام جواب

بلله  یللام نگللاه میبللن  کلله مصللبی بللا  للا روی زمللین ضللرب  قشللده کلله ه للم_ میللده  

 میللدون  کلله مییناسللو  اونقللدر گرهتلله و امیرصللدرا هلل  سلل ی داره آروم باشلله امللا

 خونللهمیمر سللر و میبنلله نگللاه   یللام کللرد  کللاری نوییلله حللاال_   نیسللت آروم اصللم

 داریلل   مللدر _   شللده وقللل  میللدونین کلله بگللین بللرین_خلل    _نلله قچلله کللاری   

_ للس نوییلله کللاری کللرد قجللواب  قنلله_   میللدم جللواب آروم و میبللن  نگللاه 

 امیرصللدرا سللوت بلله زحوللت یللک سللالوون رو بایللد بللا سللرمدی وقسللی  کنللی         

   میللده جللواب و یبنللهم نگللاه  گللذرا کنللی   چیبللار میخللوای  حللاال_   برمیگللردم

 خریللده اونلل  اگللر_ _هیمللی قمنتظللر مللی مللونی  ببینللی  بحلل  صللادرام چللی مییللهق

خودشللون بللا واردام مبلل   کللمن سللود نیسللتن حاضللر اونللا_اینللو نویتونلله   چللی  باشلله

نگلران  بله  م لری  نگلاه  میبلن   کله     بلدن  سالیانیلون  رو به یه مبلل  نلاچیگی از سلود   

 . میبنه ب د از چند دییقه صحبت به سوت میگ برمیگرده و با داور ها صحبت

صللحبت چنللد دییقلله ایللی طللول میبیلله و ایللن مللدم اهللراد حاضللر وللوی سللالن رو بللا  

 کلی  های مختل  از وولیدی
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هلر  سله   های سراسلر کیلور کله ولوی ایلن مراسل  شلرکت کلردن سلرگرم میبلنن            

نگللران و مضلل رب بلله داورهللا و نواینللده هللای کیللورهای مموللان نگللاه میبنللی  و 

 جللل  خللودش بلله رو سللالن وللوی حاضللر اهللراد هولله ووجلله دییقلله بللاالخره ب للد چنللد

_خل   مراسل   امسلال  بلا  حضلور  ممولون  هلای  اهتخلاری  و ولی   هلای هرسلتاده    میبنه  

 و بحللرین  موللان  ی للر  هندوسللتانمربسللتان     چللینشللده از کیللورهای روسللیه   

 ی ه تلله یللک طللی هللا وللی  ایللن هللای بررسللی طبلل  و شللده برگللگار متحللده امللارام

 مثلل       برنللد او للا  بلله و دادن ان للام رو الزم هللای ارزیللابی کلله مراسلل  برگللگاری

_برنللد  ه وللوی جوللع بللاال بگیللره و اداملله میللده  ولوللل وللا میبنلله سللبوم یبلل  ی ده لله

 منلوان  بله  مناسل   ییولت  و بلاال  کی یلت  و وخلا   نلو مقی  سلبگ  بلدلی   طراحلی  زیبلا   

 . کردن انتخاب دارن هوباری به ووای  که رندیب

صدای ویوی  جوع بامل  مییله خلونی کله از اسلترس ولوی بلدن  خیلک شلده بلود           

 به حرکت در بیاد   یام گ 

از گللل  مییللب ه و باخنللده و هی للان بلله سللوتوون برمیگللرده و امیرصللدرا آروم       

 . مییینه لبخند رضایت روی لباش

چند رانیه به  یلام نگلا  ه میبنله و یبل  اینبله چیلگی بگله  یلام بولل  میبنله  مخلال تی          

 نویبنه و چند بار  یت  یام

ضللربه میگنلله  هوتللی بوللل  میبنلله و مللن نویللدون  از شللدم خوشللحالی چلله مبللس     

 ال ولی باید نیون بدم  

حین خوشلحالی ولی  و ه لوم خبرنگارهلا نگلاه  بله سلرمدی میوهتله کله بلا اخل  در            

 مورد چیگی به هرد کناری 
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 میتو لله و نگللاه  از خوشللحالی بملله هللای وللی  رد مییلله و از سللالن بیللرون میللره      

مللرد م للری بللرای خللودش حللر  میگنلله و مللا هقلل  میللوول شللادی هسللتی   سللی  

حتللی نوییللد کلله شلللو ی جللواب هولله رو داد  اونقللدر  وبریللک هللا اونقللدر زیللاده کلله

 خوشحال  و ذو  دارم که هیمی از اطراه  نوی مو   

هقلل  لبخنللد رضللایت امیرصللدرا کلله ب للد مللدم هللا وصللویر خوشللحال  وللوی ذهللن    

 جون میگیره  اونقدر خوشحال

مییلل  و سللرم گللرم جللواب بلله وبریللک هللا و صللحبت و ووضللی  در مللورد طللر  هللای 

 امیرصللدرا بلله   شللده خللالی وقریبللا سللالن میللام خللودم بلله ارا لله شللده مییلله کلله ویتللی

 باملل  ”گ للتن بللا و میللده دسللت متللرجو  و انمولل ی نواینللده بللا کلله میبللن  نگللاه

 منتظروللون هسللت  “بلله سللوت مللن میللاد  بللا لبخنللد نگللاه  میبللن      اهتخارملله

 خبرنگارهللا بللا داشللت _نلله   _مونللون قهبللر میبللردم هوللراه  یللام رهتللی   قمبارکلله_

_نوونلله کللارامون  و نگللاه  وللوی سللالن خللالی از آدم میمرخلله     میبللردم صللحبت

   کللنن جوللع رو وسللای  بیللان کلله می رسللت  رو ن للر چنللد هللردا  بللری  ه للم_ چللی 

 باهللاش یللراره کللی_   میبللن  صللحبت میللری   ارکینلل  بلله هلل  هوللراه کلله هوون للور

 هواهنل   جلسله  یله  یلبل   بایلد   هسلتن  ه تله  آخلر  ولا  اینلا  نویلدون  _ ذاری ب جلسه

 .. زنلد  جنلاب  ملیگ   وبریلک _ _خیلی خوب مییله  بلا  ایلن  برنامله  هلایی  کله         کن 

. 

بلله سللوت صللدایی کلله حللره  رو ی للع کللرده میمللرخ  و آرش سللرمدی رو میبیللن     

 که یدم زنان به سوتوون میاد  

امیرصللدرا بللا دیللدن  در نیولله بللاز ماشللین رو دوبللاره میبنللده و نگللاه  میبنلله و مللن 

   دمیللا حللر  بلله دوبللاره و میبنلله نگللاه بملل  طللوالنی   مونللون_ حللواب میللدم   
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 امیرصللدرا   میللره هراوللر دانیللگاه ن للار  سللر  رویاهللای از داره هللام موهقیللت_

 ه چلی  کل _   ایسلتن  ملی  هل   ی سلینه  بله  سلینه  و میلداره  بلر  سلوت   به بلند یدم چند

 قگ تلللی داورا رای خریلللدن مویلللع رو وبریبلللت_   بگللل  وبریلللک اوملللدمق هیملللی_

 و میخنللده بلنللد سللرمدی _خیلللی خللوب هلل  منظللورم رو میللدونیق چیلله  منظللورم_

 قزرنگللیق ویللگی میللاد خوشلل _   میگلله و میبنلله درسللت رو امیرصللدرا کللت ی یقلله

نگللاه سللرمدی بلله سللوت مللن برمیگللرده کلله از  قاحوقللی زیللادی وللو شللایدمق شللاید_

   میبنلله وبللرار حسللی م یلل  کنللار ماشللین خیللک شللدم و حللر  امیرصللدرا رو      

 !میدوزه اامیرصدر چیوای به رو نگاه  و ق احو  _

_آره اینللو یبللول دارم قاحولل  بللودم کلله هبللر میبللردم نق لله ی یللدروت اون سللوله      

 این وووم نویدونست  ولیست  

 نگلاه   دیگله  بلار  هد  و ومشلت واسله حضلور ایلن خلانوم کوچوللو ولوی زندگیتلهق        

_اگللر میدونسللت  بخللاطر اونلله کلله این للور داری    میمرخلله امیرصللدرا و مللن بللین

 کوچولللوم خللانوم سللر بمیللی یلله  سللوله زدن آوللی  جللای بلله میگ للت میتللازونی  

ن سل   بنلد  میلاد  و صلحنه  ی  مبملوم  بله  امیرصلدرا  و سلرمدی  نگلاه  میبلن          بیارن

 زبونلله هللای آوللی  کلله جلللوی چیللوام سللوله رو بلله کللام خودشللون میبیللیدن زنللده  

آشلل تگی هللای امیرصللدرا    میللره رژه چیللوام جلللوی اون ب للد هللای بللدبختی  مییللن

     درگیللری  بللا  طلببارهللا      بلله  زنللدان  اهتللادن  امیرصللدرا      خللواه   و گریلله  و

التوللاس هللای مللن بلله بابللا و آیللاجونق  ییللنماد سللامان     ازدواجلل  و مللردن آرزوهللام 

میللت چللرم و  روللی کلله بللرای ووجیلله کللارم وحللویل  دادم   ووللاس امیرصللدرا و یلله

 بللا کلله امیللدی و     ام بملله  سللامان کنللار سللخت گیزنللد سللال چنللد  ایللران از رهللتن 

 چمللار سللرمدی آرش کلله زنللدگی یلله و مللن      شللد کللور هللا  للله روی از شللدن   للرم
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بللا  للرم شللدن سللرمدی روی زمللین بلله خللودم میللام و    کللرد سللیاه رو سللال   للنن 

 م اهلا جلون  سلرمدی  اهتلاده    ناباور به امیرصلدرا  نگلاه  میبلن   کله  بلا  میلت  و لگلد  بله 

 اکللو  ارکینلل  وللوی امیرصللدرا بلنللد و مصللبی هللای هریللاد  نللداره حرکللت یللدرم

 . .. شر  بی آشوال موضی_   مییه

و لگللد محبوللی بلله جسلل  مماللله شللده ی سللرمدی میگنلله و دوبللاره بللا میللت بلله       

 صورم خونی سرمدی میبوبه  

به سختی  اهلای بلی جلون  رو حرکلت میلدم و بله سلوت  میلرم و بلا کیلیدن کلت             

 امیرصللدرا وحیللیانه هللای ضللربه شللدم از زمللین روی سلل ی میبللن  از سللرمدی کلله 

 کن     کیتی  ول ق امیرصدرا_   کن  جداش شده مماله

ولللی بللی ووجلله بلله مللن و حرهللام هومنللان سللرمدی رو زیللر میللت و لگللد میگیللره  بللا 

 وووم ووان کت  رو میبی 

صداش میبن  املا اون نله منلو میبینله و نله صلدام رو م      ییلنوه  هقل  بلا چملره ایلی کله       

_  سللت ه للرم    میگنلله هریللاد لگللدهاش و میللت مللابین رنگلل  بلله کبللودی میللره 

قبی هوه چیگ چله هیلگم ولری بملت هروختله بلودم  ول  بله ذام  سلتت مرویبله ملن            

سلل ی میبللن  مقلل  ببیللو  امللا  زنللدگیوو میسللاخت  چیبللار بلله وللو داشللت   داشللت 

 خلودش  اونقدر در برابر ملن  یویله  کله  حتلی  یله  یلدم  هل   جلا  بله  جلا  نوییله   سلرمدی 

چللون از _   میللده جللواب میللاد خللون هلل  بینللی  از کلله درحللالی و میبیلله مقلل  رو

 حد خلودم هراولر رهتله بلودی  بملت ولذکر داده بلودم کله حلد خلودم رو بلدونی                

باز ه  امیرصدرا به سلو   ه لوم  میبلره   بلا  دیلدن  نگمبلان  کله  بله  سلوت  ملا  میدو له  

امیرصللدرا و سللرمدی مینللدازم  میللت گللره شللده اش بللا  جیلل  میللگن  و خودمللو بللین
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 چله _ سلرخ  بله وضلو  میللرزه       دیدن من روی هلوا  ملی  مونله  و مردملک  چیلوای 

بلله سللوت مللرد نگمبللان کلله سلل ی داره بلله سللرمدی بللی جللون و منلل  کوللک  خبللره 

 یللگیچ_   میللده جللواب سللرمدی کلله ام شللوکه کنلله وللا روی  للا بایسللته میمللرخ   

 رو سللرمدی جللواب و میبنلله نگللاه سللرمدی خللونی صللورم بلله نگمبللان   نیسللت

 نیست  چیگی_   میده وحویلوون سوالی

سرمدی با کوک مرد روی  لا ملی ایسلته و هوون لور کله بلا  یلت دسلت خلون للب            

 رو  ا  میبنه مستقی  به

 بللود دوسللتانه دمللوای یلله_ امیرصللدرا چیلل  میللدوزه و جللواب نگمبللان رو میللده      

 چیللگی گ للت _      آیللای_ نگمبللان اصللرار میبنلله     نیسللت چیللگی  نبللن شلللو   

نگلاه  ملردد نگمبلان چنلد رانیله بلین ملا میگلرده و ناچلار ولذکر           قبلری  میتلونی   نیست

_ل  للا اداملله ی ایللن دمللوای دوسللتانه رو خللارر از محوطلله ی این للا ان للام  میللده  

 . داره مسئولیت من برایبدین  

سریع بله سلوت امیرصلدرای گلین و منل  میلرم و بله سلوت ماشلین هلول  میلدم و            

 هوگمان در جواب نگمبان

و امیرصللدرا رو م بللور میبللن  روی صللندلی شللاگرد    میللری  االن_چیلل    مللیگ   

 قملددیان _ سلرمدی  صلدام  میبنله    بیینه و خودم بله  سلوت  صلندلی  راننلده  میلرم  کله 

 چللخ  دسللت میخصلله حللرکت  مویللع درد کلله حللالتی ابلل کلله برمیگللردم سللوت  بلله

_بمل   بگلو  هوییله  اینقلدر  راحلت  از رهتلار  آدملا  نویگلذرم قسلری      میگیلره  بو  رو

 و مییلل  ماشللین سللوار حرهللی هللیچ بللی ب للد بییللتر مرایلل  حرکللاو  باشلله        
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اونقلدر  حلال   م یبله  کله  انگلار  شلمر  رو نوییناسل   و هقل   بلی  هلد      میبن  حرکت

 ووی شمر میمرخ   

خللاطرام وللوی ذهللن  بللاال و  للایین مییللن و سللبوم و نگللاه خیللره ی امیرصللدرا بلله    

 خیابون بام  مییه گین ور

چنللد دییقلله از مونللدن کنللار خیللابون  از یبلل  ماشللین رو بلله کنللار خیللابون میبیلل     

بلدون  اینبله  اجلازه  ی ادامله  دادن بمل   بلدم        نبلام _ میگذره که بله  حلر   میلاد   

_ی نللی آوللی  سللوزی سللوله کللار سللرمدی بللود  ی نللی     خللودم شللروع میبللن   

  ییلل  رهللت      مللن_ قگذشللتهنبللام   بللاش آروم_  ی نللی     وای قبللاورم نوییلله  

 چی _   بودن کرده بازداشت رو وو ویتی 

_رهت  ازش کوک بخلوام قبمل  گ لت  اگلر کوبولون کنله یلول میلدم بلرای نگلارین           

 گ ت کار کن  و طر  بگن   

دوبللاره هرچقللدر کلله بخللواد سلل ته میللدم و یللول میللدم مللاهی یلله طللر  کاملل  بللراش   

_اون گ للت اصللم  ه بلله یللاد اون روزا بلنللد میللگن  زیللر گریللهق  اراد بللی بللگن   امللا     

 هبللری چلله خللودم بللا گ للت  نویللاد بللر دسللت  از کللاری گ للتنویتونلله کوللک کنلله  

بلنلدور   ازش چنلین  چیلگی  میخلوام   بله  نگمبلان  گ لت  منلو  بنلدازن  بیلرون ق که کردم

 گریه میبن   

_حتللی هرصللت نللداد ازش خللواه  کللن  و  للرو  کللردن بیللرون قامللا     کللار خللودش  

 بود  خودش آوی  زده بود  

 گریلله_      امیرصللدرا_   میللگن  هلل  و خللودش ووللوم زنللدگیوون رو سللوزوند        

 میبلن   هل   هل   خلیس  چیلوای  بلا       ولت ببینق شلده  وولوم   گذشلته  دیگله   نبام نبن
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_اما من نلابود  شلدم  ولا  بگلذره  قملن  ملردم  ولا  وولوم  بیل ه  ملن     میدوزم چی  بم  و

بللا هوتللی و رسللولی خللداحاهظی      هولله چیللگ رو از دسللت دادم وللا بلله این للا برسلله     

 کیللورها میبللن  و بللرای بللار آخللر بلله در بسللته ی اوللا  امیرصللدرا کلله بللا نواینللده ی

 . میام بیرون ساختوون از و میندازم نگاهی داشت لسهج

از اون ش  که وقریبلا یلک ه تله گذشلته زیلاد بلا هل  صلحبت نبلردی   اون شل  ولا            

 نگدیبای صب  کنار هوون

 . .. خیابون موندی   من گریه کردم و اون گوش داد

بللا دیللدن ماشللین امیرکسللری بلله سللوت  میللرم و سللوار مییلل  و یبلل  اینبلله حرهللی   

 بگن  متوجه میی  که با حالتی

_گلوش  کلن  ببلین  چلی  ملیگ    زنل   نلگدم  صلدای   کمهه با گوشی  صلحبت میبنله    

 آزمللای  یلله وللوام بگلل  خواسللت  هقلل نحسللت رو بیللنوم قا  آی وی مللن مثبللت بللود  

 آی ا  بللا دهللن بللاز بملل  نگللاه میبللن   حللره  رو بللا خللودم مللرور میبللن      بللدی

 مصللبی کلله میگلله چللی میبنلله صللحبت باهللاش خلل   یللت کلله کسللی نویللدون  قققوی

_یلله مللدم بللود حللال            …_ _از ک للا م لللوم مللن از وللو نگرهتلله باشلل     مییلله

 جلللواب همویلللدم املللروز و دادم آزملللای  بمملللا اصلللرار بلللازیلللاد رو بللله راه نبلللود  

   ببللن میخللواد دلللت هرکللاریق نللداره رب للی هللیچ مللن بلله دیگللهق مثبتلله آزماییلل 

 بلللروق نلللداره آزماییلللت جلللواب ولللوی ولللاریری هلللیچ گرهتنلللت آبولللوره_       …_

بلله مللن چلله کلله و  یللله  اون مللوی ی کلله داشللتی گنللد میللگدی     …_ قبللده آزمللای 

 نویخللوام هلل  دیگلله  قمیبللردی بلله زنللدگی مللن و خللودم مگلله بلله این للاش هبللر    

و گوشلی  رو ی لع  میبنله  و بله  سلوت  ملن  کله  ن سل   از حلر   هلا  و  صداوو بیلنوم      
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بللی هللیچ حرهللی  قدختللره سللمم_   میبنلله منظللورش بنللد اومللده میمرخلله و نگللاه 

ون هلل  بلله چمللره ی مبمللوو  نگللاه میبنلله و یللک ده لله بلنللد ا قمیبللن  نگللاه  شللوکه 

 ایللدز     وللوق امیرکسللری_ زده  خیللبت چللرا نبللام  چتلله_ میگنلله زیللر خنللدهق  

 داشللتی کلله شللنیدم االن خللودمق نگللو  درو_ نابللاور نگللاه  میبللن    قنلله_ داری 

 . مییه کورن  لبخندش و میده وبیه صندلی  به قمیگ تی

_اینی که داشت  باهلاش حلر  میلگدم هولونی بلود کله امیرصلدرا بلا شلنیدن صلداش           

 اومد اص مان و یه سیلی

 خل   _ _بمل   نلامردی  کلرد  و رهلت  بلا  یبلی  دیگله ق _خل   قچلی  شلده   مموون  کردق

ق  نللدارم یصللدی چنللین_نلله   قنبللن مللو  رو بحلل  امیرکسللری_ _امللروز چندملله 

_بیسللت و  قنملل  و بیسللت_ دملله چن هللردا_ قهیللت  و بیسللت_      بللده رو جللواب  

 قمیللده_ چللی  ب للدش_آهللرین   قجللا هللیچ_ نملل  اسلل ند کللدوم آزماییللگاه بللازه 

 و میبنلله نگللاه  قو  یللله جللا هولله  للن   وللا حللدای _ و  یللله  کللی وللا میللد  آهللرین_

   نبنلله نللامردی دیگلله بگیللره یللاد وللا گ للت  درو  بملل _   میخنللده بلنللد دوبللاره

 . که دوباره و بلندور از یب  بخنده مییه بام  نگاه 

 و بللده آزمللای  وللا مییلله جمللن  میللدش کلل _از امللروز وللا  للن   هولله جللا و  یللله   

 خیال دیگه و گ ت  درو  ب موه

چنلد  رانیله  نگلاه   میبلن   و بلا  کیل   محبل   بله   نگنله   بمه زرنل  بلودن بله سلرش     

 نبللام_      نبللام آی_ سللینه اش میبللوب  کلله باملل  مییلله از درد ناللله کنلله و بخنللده  

اینبللار کللی   رو محبلل  وللر بلله    گ للت  درو  کلله گ للت  بابللا_  قامیرکسللریق وکوهللت

 بلاور  دختلره  هکل  نبلود  چیلگی  اگلر   نلدارم  چیلگا  ایلن  بله  کلاری  ملن _ بازوش میبوب   
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 مللن بللا اخلل  و اون بللا لبخنللدی کلله دیگلله  وگللین شللده نگللاه  میبنلله   قنویبللرد

دم  امللا بخللدا از روزی کلله امیرصللدرا بملل  سللیلی زد دیگلله      کللر اشللتباه_میللدون   

   مینلال   و  ل   بلا  و کلن   بلاور  نویخلوام  بگل   کله  نیسلت  درو  سوت اینبلارا نلرهت     

_نبللام ووجیلله نویبللن  امللا     اون مویللع هللا اوضللاع درسللتی نداشللت   قققامیرکسللری_

 و  ا اوضاع و بابا و مامان هوم ب د 

کورم دلخوشی  بله ولو بلود کله بلا حلر  امیرصلدرا گذاشلتی و رهتلی قامیرصلدرا هل             

 مصبی و بی حوصله ور

از هوییلله کلله هللر روز هلل  بللدور مییللد  بلله االنلل  نگللاه نبللن کلله یللاد گرهتلله مثلل    

 ولوی ق بلود  رسلیده  آخلر  بله   بلود  شلده  نلابود  امیرصلدرا  هوییه بریلگه ولوی   خلودش   

 لللوری  بللله ایلللن ملللیگن این_      میخواسلللت دلخوشلللی یللله دلللل  جملللن  حلللال اون

هقلل  نگللاه  میبللن   چلله جللوابی  نبللردی  اشللتباه حللاال وللا خللودم_ دلخوشللی 

_بله  امیرصلدرا     بلود  ملن  اشلتباه  رولره  بلود  کلرده  و ریل   کله  اوضلامی  براش دارم 

یللول دادم کلله دیگلله وبللرار نبللن  امللا      راب وللون دیگلله مثلل  یبلل  نیللد  نبللام از 

_برگللرد نبللام  قامیرکسللری_ ثلل  یبلل  نیللد   م هیمللی رهتللی زنللدگیوون ویتللی از

 کلله میگنلله داد چیللوام نبللام_ _م لوملله چللی میگللی  قجللون امیرصللدرا برگللرد  

 هنوزم دوست  داری .

_مللن دوسللت  دارم امللا اون چللی  ح تللی چیللگی نویگلله  ویتللی هللیچ مبللس ال ولللی   

 نیون نویده من چیبار کن  

_ملن  اونقلدر  کله الزم بلود بمل  هموونلدم کله       میخوای دسلت روی دسلت بلذاری    _

ماشللین رو بلله حرکللت  هنللوز دوسللت  دارم قنبنلله انتظللار داری مللن بللرم بملل  بگلل  
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 یبلل  از تربییللق ماشللقته امیرصللدرا_ در میللاره و ن سلل  رو محبلل  بیللرون میللده  

 اون نویبللن  هبللر مللن_   مللیگ  امللا سللخته   ببنللی رو هبللرش کلله اونللی از بییللترق

 رو دختللری یلله اون_ نبللام  میگللی  للرم و چللرم چللرا_   باشلله داشللته حسللی چنللین

 اضللاهه آروم بولل  بللا و      اسللت م لقلله زن یلله دختللر اون االن امللا  داشللت دوسللت

_ایلن  چللرم و  لرم  هلا  چیله  میگللی       ریامیرکسل  دارن هلر   هلل  بلا  اینلا _   میبلن  

_هسللت قایللن حرهللا در مللورد امیرصللدرا چللرم و  _چللرم و  للرم نیسللت   نبللام 

_احولل  قاون دیوونلله کلله الل مللونی گرهتلله دوسللتت   للرم محضلله    _امیرکسللریق

 میخللوای گ تللی  نبنللی  صللحبت راجللب  بیللا_ قنبللام_ داره   _نللداره قدیگلله نللداره     

 واسلله_نلله   نگللاه  میبنلله و بللا نللاراحتی بلله خیللابون چیلل  میللدوزه    بخللری  یللرهن

  وگینللی لبخنللد امیرصللدرا میخللوام لبللاس بخللرم قهنللوز واسلله میللد چیللگی نخریللده  

 شلیدا  جلواب  در _ملالی  بلود      بلود  هلراری  لبلاس  خریلد  از چقلدر  میلاد  یلادم  و میگن 

 ایللن  زنللداداش جونللت نللوش_   میللذاره سللینک وللوی رو بیللقاب و میگنلله لبخنللد

 !بخوری چیگی نذاشت که وروجک

شللیدا میخنللده و بللا دسللتوال دور للل  ماسللتی آلوللا رو  للا  میبنلله و امیرکسللری بللا    

 سینی لیوان ها وارد

 شللیدا بللا و  لل  بملل  نگللاه میبنلله   بللود  چ للور دسللتخخت _ آشللخگخونه مییلله   

 سلاالد  کاهوهلای ق آره_ امیرصلدرا  بله  جلاش  جلواب  میلده    _مگه ولو  درسلت  کلردی  

 کللانتر روی رو خورشللت ظللر  امیرکسللری و میخنللده شللیدا   کللرد خللرد اییللون رو

 _باالخره برای هوین ه  ک  زحوت نبییدم     میذاره

آلوا باالخره از دسلت شلیدا هلرار میبنله و بله سلوت ولویگیلون میلره   یلام  لار  آب           

 و دو  رو ووی یخمال جا



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

758 

 

ی حواللله ی امیرکسللری کلله در حللال ناخونللک زدن بلله    بلله جللا میبنلله و  للس گردنلل  

 . ماهی بود میبنه

_دیگلله بایللد خللودم راه بیللوهتی قهللردا  للس هللردا صللدرا زن بگیللره و بللره سللر خونلله 

 زندگی خودش وو میخوای

 بلله و میواللله رو گللردن   للس شللاکی امیرکسللری بللا چللی شللبوت رو سللیر کنللی   

امیرصللدرا بللدون  بگیللره  زن ادمیخللو امیرصللدرا مگلله_   میبنلله نگللاه امیرصللدرا

اینبلله بلله جوللع نگللاه کنلله محتویللام ظللر  خورشللت رو وللوی ظرهللی خللالی میبنلله و 

 کله  میبنله  للن  امیل   از دیوونله  ایلن  میگلی  چیلگی  یله _ول  کلن   یلام    میده   جواب

امیرکسللری بللا لبخنللد وبیلله کللاهو رو وللوی سللس میگنلله و هوین للور    بگیللرم زن مللن

 مللن  بللده خللودم بلله وبللونی یلله وللو_ کلله وللوی دهللن  میللذاره بلله مللن نگللاه میبنلله  

ویتللی میبیللن  حللواس کسللی بموللون نیسللت بللا  ا مروسللت رو میللارم خونللهقهللرد خللودم

 هللردا_   میخرسلله لگللد بلله  للاش میبللوب   بللا درد بلله سللوت  خلل  مییلله و زیللر گوشلل 

یبل   اینبله  لگلد  دوم رو بلگن   بلا  خنلده   هلردا    لس  واسله  بنلدازم  میخوای داری  کار

مییله   ویتلی   ازم هاصله میگیلره  و بله  سلوت  ولویگیلون  میلره  و بلا  آلولا  میلوول بلازی  

 میگ شام کام  جوع مییه به  ذیرایی برمیگردی   

ش  سوم مید به دملوم امیرصلدرا دور هل  جولع شلده بلودی   بلرای اوللین بلار بلود           

  ا ووی این خونه میذاشت   

خونلله ی زیللاد بگرگللی نبللود امللا بلل   رای دووللا مللرد م للرد زیللاد هلل  بللود  دکللور و    

 چیدمان خا  خونه به وضو 
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امللمم میبللرد کلله سلللیقه ی امیرصدراسللت  هولله چیللگ بلله طللرز م یبللی خللا  و زیبللا  

 . انتخاب شده

بلله امیرکسللری نگللاه میبللن  کلله آلوللا رو روی  اهللاش نیللونده و سلل ی داره چیللگ      

 جدی بم  یاد بده  به س ره ی

ه للت سللین کوچیللک و بللا سلللیقه ی روی میللگ خللاطرام کللنن  للذیرایی کنللار مبللس  

  در و مادرشون نگاه میبن 

 امیرکسللری بیللاین  کنللین جللور نوییلله حللاال_ کلله صللدای  یللام منللو بلله خللودم میللاره  

_واال مللن کلله از خداملله قایللن آیللای    میللده جللواب و میریللگه هلل  بلله رو آلوللا موهللای

امیرصلدرا  بلا  ظلر   بلگر   میلوه  بله  جولع  اضلاهه  مییله   ممندس شوا میگه کلار  دارم  

و در حللالی کلله بللا اشللاره بلله امیرکسللری می موونلله کلله ظللر  هللای میللوه و آجیلل  رو 

_نوییله  آیلا  قملن  کللی  کلار  دارم قبرنامله  هلایی  کله    خ  کنه جلواب   یلام  رو میلده   

 هلل  بیلای   ملا خلانواده  ایلد    دارم رو گذاشلت   ولوی  و  لیمم  ان لام  بلدم   شلوام  کلله بلا 

کلله  ظرهللی وللوی از آجیلل  کوللی شللیدا   خودمللون هلل   مییللن م للذب خللانوادم

_ای کلللاش  امیرصلللدرا جللللوش گرهتللله بلللود برداشلللت و بلللا نلللاراحتی جلللواب داد  

بلله  یللام نگللاه  چیلله  ام برناملله وللو نبللام_ قبمتللر هرصللت یلله اهلل شللا ان_ میومللدینق

_هیمللی قبرناملله ایللی نللدارم  چنللدوا طللر  دارم کلله مییللین  بللا هرصللت  میبللن   

وبویلیللون میبللن  واسلله کالبیللن شللرکت وللا بللرای اون کیللورایی کلله باهاشللون  

یلرارداد بسللتی  ب رسلتی      شللیدا بلا  هی للان دوبلاره  و بللرای چنلدمین  بللار  ییللنمادش 

 !دیگه بیا ما هوراه  نیست واج  کارم که وو نبام_ رو م ر  میبنه  
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سبوم میبن  وا با یله بمونله ی یلان   ع کننلده جلواب رد بلدم املا جولع از سلبوو  چیلگ        

 دیگه ایی برداشت میبنه

 رهتللارای مییلله بمتللر نگدیللک از بللاالخرهق خوبلله خیلللی او ایللا_ و شللیدا اداملله میللده  

_نبللام و  یوللان  کیللو  رهتللارای_   میخرسلله منللو سللوال امیرکسللری   بیناسللید رو هلل 

 بللود اومللده کلله  للی  ویللت چنللد ان یوللقمگلله نگ تلله بللودم بمتللون  داداش  یللام  

رو دیللده بللود ازش خوشلل  اومللد از مللن خواسللت ازش بخللوام     نبللام و خونوللون

 بییتر با ه  آشنا بین  

دسلتامو میلت میبللن  و بمل  نگلاه میبللن   گ تله بلودم کلله جلواب  من یله و نویخللوام         

 کسی از این موضوع چیگی

ولوی   بلت بلدم نداشلت املا         ب موه قحتی خود شلیدا هل  وولایلی بله اینبله جلواب مث      

ذهللن  دنبللال چیللگی میگللردم وللا بتللون  خراببللاری شللیدا رو درسللت کللن  کلله صللدای 

_امللا نبللام نویتونلله بیللاد زنللداداش  مللا یللول    میبنلله جللل  رو امیرصللدرا ووجلله هولله

رو براشللون  دادیلل  کلله وللا آخللر ایللن ه تلله کالبیللن کارهللا و طللر  هللای جدیللدمون

دییقللا  یادملله کلله  یرارمللون  بللرای  هرسللتادن   ب رسللتی   سللرمون  خیلللی  شلللو ه ق

 امللا میبللن  نگللاه  کالبیللن طللر  و کارهللای جدیللد اول اردیبمیللت بللودق بللا و  لل 

 . مییه میوول  ذیرایی  ی ادامه به و مییه رد و اوم بی

امیرکسللری ب للد از  خلل  کللردن شللیرینی ظللر  رو روی میللگ میللذاره و کنللارم        

 مییینه و مین خاله زنک ها

مثلل   ودیقبلل نگ تلله بملل  رو  یللام داداش ایللن جریللان_ زیللر گوشلل   للچ  للچ میبنلله   

 ور دختللره_کوهللت   _مهقامیرکسللری     بللود_ قنبللود مملل _ خللودش  للچ میللگن   
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   اینللا  یللام خونلله بللری اون اسللت یللالووز اون ویتللی میبنللی بی للا ب للدم ایللن ازق  ریللده

 بللرادر َمللت ِس ح لل  بللا و رهیقللت_بللرادرم   شللوا _ بللا خنللده نگللاه  میبللن   

 !ام آینده شوهر

بللا  لل  بلله خللوش خیللالی  لبخنللد میللگن  و چیللگی نوللیگ   صللحبت اونللا در مللورد      

 شمرها و مساهرم و شلو ی

جاده ها برام بی اهویتله و سلرم رو بلا آلولا و شلی نت هلای جدیلدش گلرم میبلن  ولا           

 جلا  بله  جلا  دوشل   روی کی ولو  نتومملا   وشلیدن  از ب لد    میرسله  ویتی کله زملان رهلتن   

 !نه_ _نبام  بیا بری    ه  مید یرار مخاط  منو شیدا که میبن 

بلله سللوت امیرصللدرا برمیگللردم کلله بللا گ للتن “مللن بللا نبللام چنللدوا کللار دارم “ یللام و 

 شیدا رو راضی میبنه که

زیللر نگللاه خیللری و مت  لل  مللن و  بللرن وللا خللودش منللو بلله خونلله برسللونه        

 امیرکسری به اوای  میره و ب د چند دییقه با  یرهن جین که روی

وییللرو   وشللیده بیللرون میللاد و بللا برداشللتن سللو یچ و چنللد وللا سلل ارش بلله          

 امیرکسری از خونه بیرون میری   

بی حر  ولوی ماشلین مییلین  و اون هل  ب لد روشلن کلردن ماشلین حرکلت میبنله           

بلرمبس  چیلگی  کله  بله   یل ام و شلیدا  گ تله  هلیچ  بحل   کلاری    چند دییقله میگلذره و  

 ایی رو  ی  نویبیه  

به خیابون هلا نگلاه میبلن  کله از طلرز انتخلاب مسلیر میخصله کله سل ی داره راه رو           

 دورور از مسیر اصلی
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 یلله میخواسللت _ بلله سللوت  برمیگللردم و نگللاه  میبللن    نبللام _ انتخللاب کنلله  

 رو وجللودم نگرانللی و رساسللت مییلله باملل  و میبنلله سللبوم   بگلل  بمللت رو چیللگی

دم مویقللی میگیللره و دسللت  رو وللوی موهللاش هللرو میبللره   شللده  چیللگی_   بگیللره

 از ویتلله چنللد خللانوادم_   میبنلله مصللبی  حللره  گ للتن بللرای درگیللری و کمهگللی 

 ب للد کووللاه مللدم یلله_   نوللی مو  رو اوضللاع و شللرای  بللا حللره  ربلل  رهللتن  ایللران

 چرا _   کانادا اومدن ب د  دبی رهتن اونا  من رهتن از

_خ  بخاطر ملن و آرملان قب لد رهلتن ملا دلیللی بلرای مونلدن نداشلتن  البتله بخلاطر            

  ییرهت کار بابا ه  بود  

سر وبلون میلده و بله جللو نگلاه میبنله و یله مسلیر طلوالنی ایلی رو سلاکت ملی مونله              

 مسلیرمون  بله  ربل   بلی  هلای  خیلابون  وارد مسلیر  شلدن  طلوالنی   میبین  چند بلار بلرای  

 بللری  دنبالللت میللام_ چ للور ق نلله_ داری  ایللی برناملله هللردا_ بللله _   نبللام_   مییلله

 اومللدن مللادرم و  للدر_ _ک للا میخللوای  بللری     میبللن  نگللاه  میللبو  قجللایی

 _وو از ک ا میدونی  قایران اومدن مادرم و  در_ چی _   ایران

جوابی نویده و هق  بله مسلیر رو بله    روش نگلاه میبنله و بامل  مییله صلدام بلاال بلره        

  

حلللره  رو    زدن زنللل  بمللل  دیلللروز_ _گ لللت  ولللو از ک لللا میلللدونی امیرصلللدرا 

 امللا_نویللدون    _ی نللی چللی زنلل  زدن  شللواره ی وللو رو از ک للا آوردن  نوللی مو   

  نگللاه رانیلله چنللد بللرای زدن  زنلل  وللو بلله چللی واسلله_   گللرهتن شللرکت از احتوللاال

_بملت  زنل   زدن ولا  خبلر بلدن املا ولو        میلدوزه  جلاده  بله  رو نگاه  دوباره و میبنه

 جوابیون رو ندادی  
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ساکت و بی هیچ حرهی هبلر میبلن  بله و لداد وولاس هلای بلی جلواب مونلده ی اونلا           

 و  یام هایی که نخونده

_حللال آیاجونللت اصللم خللوب    نیسللت کننللده شللوکه بللرام حللره   للا  مییللدن  

 داد قنیللو بملله_نبللام   قنویللام مللن_ قببینللی  بللری  دنبالللت میللام_      خلل _ نیسللتق

 بللگر  از مگلله  باشلل  بملله میخللوام هقلل  دیگللهق باشلل  بملله میخللوام مللن_   میللگن 

 چللی می موللی_ _نبللام چنللد دییقلله چیللگی ازم کلل  نویبنلله   رسللید  بملل  چللی بللودن

 اون رو خ الللت_ _خ الللت ببلل  نبللامق قببیللنو  نویخللوام مللن امیرصللدرا  میگللی

 . انداخت روز این به منو زندگی کاراش با که ببیه باید

 هبللر_وصللوی  اون زنللدگی منللو هلل  خللراب کللرد قامللا اون صللمحت رو میخواسللت      

 میبرد این وری بمتره!

 نگللاه  میبنللی  واییللدش شللدی  دیوونلله_ نابللاور نگللاه  میبللن  و للل  میللگن      

ازش رو میگیللرم و بلله  _نلله قهقلل  سلل ی کللردم خللودم رو بللذارم جللاش     میبنلله

_هقل   چنلد  دییقله        میلده  ادامله  اون و نویلدم  جلوابی  قنبلام _ خیابون نگلاه  میبلن    

 و مامللان_ رسلل   میخ و میللدم یللورم رو دهللن  آبب للد از کلللی کلن للار بللا خللودم    

 حرهللی اینبلله یبلل  _آره قسللریع برمیگللردی   هقلل  یللک سللامت   هسللتن  هلل  بابللا

 قنوللی موو  اصللم  میبللن  نگللاه  _ازم خللواه  میبللن      میللده اداملله بللگن 

 وونسللتی  آیاجونللت کوللک بللا یادولله  نللداری هرصللت زیللاد_ یللیوون مییللی نبللام  

 بیللرون رو سللنگین  ن للس رو راه بنللدازی   سللوله ب روشللی  بللدون اینبلله کارگللاه رو

 . می رسته
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_یادمله اونقللدر دوسللت ت داشلت کلله بللرای ملن هولله جللا بخلا گذاشللته بللود و آمللارم رو    

 کام  در آورده بود وا ب موه

دردونلله اش یللراره بللا کللی کللار کنلله وللا خیللال  از بابللت امنیللت وللو راحللت باشلله       

  نویخواست دردونه اش ووی

سللوله ی خللارر از شللمر یلله  سللر آسللوون جللول و بللی  یللتوانه جللون ببنلله و طللر     

 بگنه واسه یه یرن دو زارق

سللبوم میبنلله و ب للد چنللد رانیلله صللدای  وگللین و گرهتلله اش سللبوم ماشللین رو     

 ماشللقت زیللادی هلل  آیاجونللت  نبللام میبنلله خودخواهللت زیللاد میلل _ مییللبنه  

نگللاه  بلله  ر میللدم  هیللا میللت  وللوی وللر محبلل  رو کللی   ی دسللته بللری  _      بللود

کوچه ی بگر  و بلا  صل ا  و  لر  خلاطره  سلت  کله  ب لگ  وبلدی   چنلدوا  خونله  ی ویمیلی  

بللا دیللدن در سللل نتی امللا رنلل  و رو رهتلله ی  ووییللر زیللادی نبللرده   بلله آ ارووللان

 انتمای کوچه و بووه ی یاسی که سراسر دیوار اطراه  رو

 جللوب کنللارگرهتلله یلله دنیللا خللاطره جلللوی چیللوام صلل  میبیللن  بلله سللر کوچلله     

 بی یلب  میرسی  که آب بگر 

وللابی میبنلله بلله یللاد شلل  هللایی کلله از وللرس دیللده شللدن سللریع از مووللورش  یللاده  

 نبام  خوبی_   ش  جدا ازش سامت چند برای مییدم اما دل  نویومد حتی

آروم و بلله سللختی گللردن  رو وبللون میللدم کلله انگللار مثلل  وبلله چللوبی خیللک شللده   

 بود  با هر یدمی که به خونه
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نگدیللک مییللی  ضللربان یلللب  بللاال میللره و  اهللام سسللت می  یلله  وللا صللب  بللا خللودم  

 کلله هلل  جللون خلانوم  بخللاطر  بیللام شلدم  راضللی بللاالخره کلن لار رهتلله بللودم ولا اینبلله  

 . .. نذارم دل به آرزو رو آیاجون شده

با صلدای آی لون بله خلودم میلام و بله دسلت امیرصلدرا کله در حلال هیلردن آی لون             

 بود نگاه میبن   نویدون  کی

بلله در رسللیدی   از اسللترس ناخودآگلل اه دسللت دراز میبللن  و لبلله ی کللت امیرصللدرا  

 وللوی رانیلله چنللد و می مولله رو حللال    میگیللرم رو بللود کلله روی دسللت  آویللگون  

صللادیانه بلله نیللونه ی من للی سللر وبللون  خللوبی _   میگنلله للل  و میبنلله نگللاه چیللوام

بلا  صلدای  کسلی  کله  آی لون  رو جلواب  میلده  حلره          ملن _نگلران نبلاش     میدم  

   اومللدی  مللددیان جنللاب میللادم بللرای  هسللت  زنللد  سللمم_ بللله _ ی للع مییلله

در خونلله بللاز مییلله و مللن احتوللال میللدم کسللی کلله جللواب داده یبللی از    ب رماییللد_

ندیلدم    مقل   وایویسلت ه ولا جللوور وارد بیل      مروس های جدید باشله  کله  ولا  حلاال 

بللا    میلذارم  حیلاط  ولوی   للا و برمیلدارم  یلدم  للرز  بللا و میبلن   حلس  رو  اهلام  للرزش  

دیدن حیاط خونه یللب   هیلرده  مییله   حیلاط  خیلک  و بلی  رو  بلا  بلر   هلای  ریختله  

 درخللتبا ملله ی بوولله هللای خیللک شللده ی گلل  محوللدی   گوشلله و کنللار حیللاط  

هللای کوچیللک هلل  مللرده و  جللود جوونلله و بللا حتللی حیللاط بللگر  و لخللت وللوم

 خیللبیده و بللی رو  بلله  نظللر میرسللن   آروم و بللی اراده بلله سللوت  حللو  یللدم 

آب ولا  نیوله  ی حلو    لر  از ل لن  و برگله  و حتلی  کولی  بلوی  و  لن  و آب    برمیدارم

 شللودونی هللای گلللدون بللدون خونلله سلاختوون  مونلده  رو مییلله حللس کللرد   للله هللا و

یللب   بلی  طایلت  میللرزه  و  قنبلام _ ملرده بله نظلر میلاد       و سلرد  جون خانوم رنگارن 

 به سوت صاح  صدا برمیگردم اما یب  اینبه چیگی ب مو   ر  میی  ووی
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آ وش مادرانله ایلی کله ط ول  رو وقریبلا هراملوش کلرده بلودم و حلر  هلایی کله            

 خیلی ویت بود که به گوش 

صللورو  رو وللوی دسللتاش       مللن بگللردم دورم_نبللاو      مگیللگ دللل    نویرسللید  

میگیره و یا چیلوای  خلیس  نگلاه   میبنله  و ب لد  چنلد  رانیله  دوبلاره  هلد   ب و*سل ه 

      زنللدگی   مللادر بللره چیللوام یربللون  مللن ی دردونلله_   میگیللرم یللرار هللاش

هوون ور کله  منلو  ولوی  آ وشل   هیلار  میلده  و هل   هل   میبنله  بله  در ورودی خونله  

خللانواده ی بللگرگ  رو میبیللن  کلله بللرای دیللدن  بلله حیللاط   نگللاه میبللن  کلله کلل  کلل 

میان   آ لوش  بابلا  م بلورم  میبنله   لی   خلودم  امتلرا   کلن   کله  بییلتر  از اونلی  کله  

 چیللوی نللور دلتنلل  هبللر میبللردم دلتنگیللون بللودم   دلتنلل  مگیللگ دردونلله بللودنق

   باشلل  هویللون اهویللت و ووجلله مرکللگ و باشللن دورم آدم کلللی اینبلله دلتنلل  قبللودن

دیلدار  باهاشلون    سرا ووی ایلن چنلد سلال وقریبلا هوله ب لگ محسلن ازدوار کلردن          

وللوی حیللاط کلللی طللول میبیلله وللا اینبلله بللا درخواسللت بابللا هولله وارد خونلله مییللی  

میبیللن  کلله بلله گوشلله ی حیللاط میللره و بلله امیرصللدرا دسللت میللده و میللوول   بابللا رو

میرصللدرا نگللاه میبنلله و بللا ا بابللا بلله اخلل  بللا آخللر صللحبت مییلله  سللامان وللا لحظلله ی

چنللد دییقلله بلله نیسللتن وللوی جوللع از  للله هللا بللا  هللک ی لل  شللده وارد خونلله مییلل   

 وقلله آروم ومیبنلله   هوراهللی سللامان بللاال میللری   جلللوی در اوللای  چنللد لحظلله صللبر

 بیل   اولا   وارد کلرد  صلدام  ویتلی  ولا  کلن   صلبر  میگله  بمل   اشلاره  با و میگنه در به ایی

نگللاه دل وللنگ  بلله در و دیللوار کیللیده مییلله و آروم بللا  خللودش بلله اوللا  میللره   و

ولراس  میلرم   ولراس  خلالی  از  بوضی کله  انگلار  سلر  راه ن سل   خونله  کلرده  بله  سلوت 

 کله  میلگد  هریلاد  میلداد  نل   بلوی  کله  ایلی  خونله گ   با صلندلی  هلای  رنل   و رو رهتله   

 . نیست خونه این ووی ویته خیلی حساس  جون خانوم
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به بابا و امیرصدرا که هنلوز گوشله حیلاط میلوول صلحبت بلا هل  بلودن نگلاه میبلن            

 و سریع مق  گرد میبن 

و به هال برگیلت   هنلوز بلا خلودم کنلار نیوملده بلودم کله بایلد ویتلی بلا آیلاجون رو             

بلا  دیلدن  اولای    بگل   میبخیلو   یلا       ال وللی  نیلون  بلدم   به رو مییل  چله مبلس   

چیللگی وللوی وجللودم میلللرزه    اهللام بللی اراده حرکللت میبللنن و در اوللا  رو بللاز 

میبللن  و وارد مییلل   احسللاس میبللن  دختللری سللرخوش رو بلله روم  روی وخللت 

 گلللاهیدراز کیلللیده و بلللا سرخوشلللی بللله اس ام اس هلللای میلللق  جلللواب میلللده  

 . میگنه طر  وجودش وووم با و مییینه میگ  یت  میخنده ریگ و میبنه شی نت

میبین  دختلری رو کله جلیقله ایلی بلا رد رژ صلوروی ولوی دستیله و جلیقله رو محبل            

 بو  کرده و بو میبیه و

بللا دیللدن رنلل  رژ بلله جللا مونللده روی  ارچلله سللر  مییلله و آروم میخنللده و جلیقلله   

جلیقلله ایللی کلله یبلل  رهللتن بلله هوللراه ووللوم یادگللار هللای  رو بلله یلللب  هیللار میللده  

هولراه  بلا  زبونله  کیلیدن   میقی کله  بایلد  ازش دسلت  میبیلید  یواشلبی آولی  زد و  

بلا  م لله  اشلک  جولع  شلده  گوشله  ی چیلوام  رو  لا    قنبلام _ آوی  اشلک  ریخلت   

چنلد  رانیله  مبل   میبنله  و  میبن  و از اوا  بیرون میلام  و بله  سلوت   میلرم   بلا  دیلدن  

 نگاه  میبنه  ملین  م رملی  کله  حلین  اروبلاب  جلرم  دسلتگیر  شلده  دسلتخاچه  مییل    

آروم هولراه  سلامان  بله  سلوت  اولا   آیلاجون   یلا آیلاجون میخلواد ببینتلت         ب_ بله _

ذویلل  میگنلله کلله  میللری   وارد اوللا  کلله مییللی  نبللود م للر خللانوم جللون اونقللدر وللوی

 احساس میبن  یه چیگی کوه  
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بلله مللرد جللوونی کلله اون روز سللرمگار خللانوم جللون هوللراه آیللاجون و سللامان دیللده   

 بودم نگاه میبن  که در حال

گللرهتن هیللار آیاجونلله و آروم سللمم میبللن   نویللدون  جللواب سللمم  رو میللده یللا نلله 

  یرمردی ی   من نگاه چون 

 مییه که اوضام  از اون روزی که دیده بودم  وخی  ورهق

از هیب  ونومنلدش هقل   لاره ایلی اسلتخون بلایی مونلده کله الیله ایلی از  وسلت اون            

 ها رو  وشونده بود  رن 

زرد و زارش و اسللتخون بیللرون زده ی صللورو  باملل  مییلله یلللب  هیللرده بیلله و    

   میریللگه گللردن  زیللر دسللتوال روی بللود شللده جللاری آب دهللن کلله از کنللار لللب 

صورم ال لر  و بلی  جلون   بامل   مییله  چیلوای  بلی  هلرو    درشلت  و شلاید  کولی  

بللا دیللدن  سلل ی میبنلله حرکللت کنلله امللا ووللوم ومشلل  بلله  ورسلنا   بلله نظللر برسلله  

وبللون خ یلل  گللردن  خللت  مییلله  بللی وحولل  صللداهایی   مثلل  ناللله از حن للره اش 

خارر مییله  و ب لد  چنلد  دییقله  کله  خیلره  نگلاه   میبنله  چیلوای  بلی  هلرو     لر  از 

اشللک مییلله و روی اسللتخون بیللرون زده ی گونلله اش جللاری مییلله و بللاز ناللله میگنلله 

  

از کلل  و زیللاد شللدن صللدای ناللله هللاش مللی مو  کلله میخللواد حللر  بگنلله امللا نویتونلله 

  وووم وجودم  ر درد مییه و

نویخللوام  میبللن  کلله روزی حتللی هبللرش رو هلل  نویبللردم      بلله صللحنه ایللی نگللاه  

نگللاه  کللن  وللا شبسللتن  رو ببیللن   وللرجی  میللدم آخللرین وصللویری کلله ازش 

هوللون  یرمللرد متقتللدر و مسللتبدی باشلله کلله حبلل  کللردن  وللوی ذهللن  مللی مونلله
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سلامان  بله  سلوت  آیلاجون  میلره  و دسلت   رو کله  دیگله  هقل    لاره  ایلی   مادو  بود  

 رو آیلاجون  دهلن  آب و اشلک   میلگ  کنلار  اسلتخونه  ولوی  دسلت  میگیلره  و بلا  دسلتوال 

 از ایللن _دیللدی آیللاجون قچیللوت روشللن     میللاد حللر  بلله  صلله بللا و میبنلله  للا 

اشللک هللای روون آیللاجون ی للع    دیللدنت اومللده ام یدونلله یبللیق نورچیللویت

 نوییلله و مللن چیللگی وللا جللاری شللدن اشللک هللام نوونللده کلله وقلله ایللی بلله در اوللا     

 _با اجازه آیاجون   میخوره و صدای بابا به گوش  میرسه  

آروم وارد اوللا  مییلله و کنللارم مللی ایسللته و دسللت  رو دور شللونه ام حلقلله میبنلله و  

 منو به خودش هیار میده  

بوضلل  شللدیدور مییلله بللرای آ وشللی کلله چنللد سللال حللس امنیللت  رو بلله خللودم     

 رهتلار  شلاد  و ملادی  میبنله  سل ی  کله  حلالی  در بابلا  حروم کلرده بلودم  صلدای گرهتله    

حلقلله ی دسللت     میللاد ام دردونلله گ للت  آیلاجون  دیللدی_   میخیملله اوللا  وللوی کنله 

دور شللونه ام ونلل  وللر مییلله و شللقیقه ام هللد  ب و*سلله اش یللرار میگیللره و بللا  

_دیللدی نبللاو  چقللدر خللانوم شللده    میگلله مییلله متوایلل   لل  بلله صللدایی کلله کوللی

 آیللاجون بلله نگللاه طایللت دللل    املله زیللر هللرش هللای گلل  بلله خیللره نگللاه  آیللاجون 

صللدای وقلله ی ب للدی کلله بلله در میخللوره باملل  مییلله کوللی وبللون       نللداره رو

صللدام وللوی گوشلل  میخیملله و هگاروللا   بخللورم و یبلل  اینبلله بلله سللوت در برگللردم

 با شو  سر باال میارم و نگاه  میبن         اهلل یا_ خاطره رو زنده میبنه  

مثلل  هوییلله محبلل  و مللودب بللا احتللرام وارد مییلله و سللمم میبنلله و آروم بلله سللوت 

 وخت آیاجون میره  نگاه
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آیللاجون خیللره بلله امیرصدراسللت و از حالللت چمللره اش مییلله ویللخیص داد کلله       

 احتلللرام بلله  و میلللذاره اش سللینه  روی دسلللت صللدرا  امیلللر امیرصللدرا رو شللناخته    

 داریللد کسللالت کوللی شلنیدم ق دور بلله بللم_سللمم آیلای  مللددیان     مییلله خلل  آیلاجون 

  للای رو میللادم ولاخیر بمتلون  بللگن    سللر یلله دونسلت   ام وظی لله  شلدم  ناراحللت خیللی 

آیلاجون  نگلاه   میبنله   یلل   بلی   بلر شلدم    خ بلا  دیلر  متاسل انه   نذارین من ادبی بی

 جنبه ی من از احترام و شخصیتی که با رهتارش برای خودش میخره

ض   میلره و بلرای هلگارمین بلار بله خلودم حل  میلدم کله ماشلق  باشل   آیلاجون             

 آروم و ووی گلو اصوام

خللوب  زودوللر اهلل شللا ان_ نللام لومی رو میناللله و امیرصللدرا بللاز هلل  بلله حللر  میللاد   

اشللک هللای آیللاجون دوبلاره  جللاری مییلله و بللاز هل   سلل ی میبنلله چیللگی بلله  بیلین   

مییله  امیرصلدرا  سلر   لایین  بنلدازه  املا  اینبلار  صلدای   امیرصدرا بگله  نلاووانی   بامل  

 مییه ادامه داره   ناله ها و اصوام نام موم آیاجون که هر بار بلندور

بللا و  لل  نگاهیللون میبللن   نگللاه آیللاجون از چیللوای امیرصللدرا کنللده نوییلله و     

 ناله های آیاجون حالت گریه

ناللله هللای  رو میگیللره   میگیللره و اشللک هللای  للی در  للی آیللاجون ووللوم صللورو    

آیاجون و اشلک  هلاش  و نگلاه   بله  امیرصلدرا  اونقلدر   لر  از حرهله  کله  اشلک  هلای  

مییلله  بللا اصللوام نللام لومی کلله کسللی چیللگی ازش نوی مولله ناللله هللاش  مللن  جللاری

 رو ادامه میده  

اونقللدر صللدای ناللله هللاش و ومشلل  بللرای حرکللت و حللر  زدن زیللاد مییلله کلله     

  رستار از هووون میخواد از
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بله  در بسلته  ی اولا   آیلاجون   اوا  بیرون بلری  و خلودش بله سلوت آیلاجون میلره          

 وللی  نگاه میبلن   و بلا  گریله  بله  سلوت  دستیلویی  میلرم   دسلت  و صلورو   رو مییلورم 

 حللال د بنللد اومللدن نللدارن  بلله دیللوار  یللت  وبیلله میللدم و چیلل  میبنللدم  یصلل اشللبام

 گیللر زنللدگی  شللدن جمللن  و یدن بخیلل دوراهللی وللوی  نویبللن  در  رو خللودم

مق  و یلب  بلا  هل   یله  جلدال  میلوهتن  و ملن  خسلته  ولر  از اونل   کله  بتلون   ایلن   قمیبن 

هلای  دردنلا   آیلاجون  کله  سل ی  میبلرد چیلگی    جدال رو مدیریت کلن    صلدای  نالله 

رو بلله زبللون بیللاره وللوی ذهللن  میخیملله و مللن بللی طایللت دوبللاره       اشللک میریللگم 

 نوللی مو       یلللب  میگلله نبخیللو   میگلله بایللد بییللتر از ایللن هللا مللذاب ببیلله  امللا 

موللگم نمیلل  میگنلله و حرهللای امیرصللدرا رو بلله یللادم میللاره  نویللدون  چقللدر وللوی 

_نبللام بابللا   بللله _ سللرویس مللی مللون  کلله بللا صللدای وقلله ی در بلله خللودم میللام  

_خللوب  بابللا قاالن    بیللورم رو صللورو  وللا میبللن  بللاز دوبللاره رو آب شللیر خللوبی 

 جلللو مامللان و چنللد میللت آب بلله صللورو  میخاشلل  و از سللرویس بیللرون میللام   میللام  

 نگللاه  و میلللرزه لبللام قکللردی نگللران  مللادر  خللوبی_ میللاد و دسللت  یللت  میللذاره  

 وللوی رو خللودم       للس_   میبنلله نگللاه اشللب   للر چیللوای بلله   خللوب  مللن_ بللن   می

 رو کوللرم مامللان قآیللاجون_   میللگن  هلل  مامللان  جللان_ قمامللان_   مینللدازم بوللل 

      آیللاجون امللا_ _آروم بللاش مللادر قخللودم رو ناراحللت نبللن     میبنلله نللوازش

_موللر دسللت خداسللت قآیاجونللت هلل  از وضللع خللودش بللاخبره  هقلل  خیلللی اصللرار 

_ببخیللل  نبلللام    میگرهلللت رو ولللو ی بمونلله  هوللل  داشللت کللله ولللو رو ببینللله   

قآیاجونت بد کرد قهووون باهام بلد  کلردی   املا  بله  جلون  خلودم  کله  از ولو  مگیگولر  

_صللم   ایللن االن  نللدارم هولل  بخللاطر ایللن بللود کلله صللمحت رو میخواسللتی   
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   میللذاره ام شللونه روی دسللت بابللا مایبللت صللمحیه کلله بللرای مللن میخواسللتینق

 دست  رو  س میگن    قنبام_

_داریللن میبینللین صللمحتون رو  وا سلله دوبللاره دیللدن مللن دسللت بلله دامللن کسللی     

 شدین که بخاطر هوون صم   

 وللا میگیللره رو دسللت  بابللا درو  گ تللین و گللول  زدیللن وللا منللو ازش دور کنللین       

 ایللن از بمگللی مللال  وللوی میبللردی  هبللر_نبللام قمللا اشللتباه کللردی      کنلله آروملل 

 بی  سر یه مویع اون  اومده خوشت  سر

کس و کار بلود بلدو  ن هلیچ  یلتوانه کله ونملا سلرمایه اش رو هل  از دسلت داده بلود         

 و آینده ایی نداشت  انتظار

 چنللین دسللت بسللخرم رو بللود خانللدان یلله ی نللاز رورده کلله کسللیداشللتی دردونلله ام  

_واسلله هوللین نقیلله کیللیدین کلله اون للور بللا نللامردی منللو ازش دور کنللین    کسللی 

دسللتوو محبلل  از       منللو ببینللین للله بلب و گلل  هبللر کللردین زنللدگی مللن بللا سللامان 

_بله  زنلدگی  ملن  نگلاه  کنلین  قایلن  بلود   ووی دست بابا بیرون میبیل   و جیل   میلگن    

 آره  زندگی مورد وایید شوا  این زندگیه که ناز رورده ی شوا الیق  بود 

مووهللا و زن موللو هللا و  سللرا رو میببللن  کلله بخللاطر داد و بیللداد از  للله بللاال میللان      

  مامان جلو میاد اما من بازم

سلامان  از بلین  جو یلت  خلودش  رو جللو   بلود   ایلن  شلوا  نظلر  از لیلایت  _ مق  میرم  

ه سللامان قاالن ویللت  نلل_ بابللا جلللوش رو میگیللره   قنبللام_ میبیلله و بلله سللوت  میللاد  

_آخله  چلی   چلی  میخلوای  بگلی   مگله   بلی  طایلت  جللو  میلرم         مولو  آخه_ نیست  

ولو  هلول    وو ه  دستت با اینا ولوی  یله  کاسله  نبلود   مگله  ولو  هل   گلول   نلگدی   مگله 



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

773 

 

 مییلین   زملین  روی میخلورم  سلر   یلت   دیلوار  روی نلدادی   مگله  ولو  بمولو  نبیلتی  

گریلله میبللن  و  _هیمویللت یللادم نویللره بللا مللن و یلللب  و زنللدگی  چیبللار کللردین     

ب للد چنللد رانیلله گرمللای آ للوش بابللا رو ویللخیص میللدم  روی موهللام رو می  و*سلله 

 زیلر ولوی  بولل   ملین  یله  جوجله  خلیس  شلده  ولوی  خلودم  جولع  مییل     هوون ور که

 میبللردی  هبللر  نویخواسللتی  بللد بللرام کلله مللاق بابللا نبللام_ گوشلل  حللر  میگنلله  

 راه هللیچ_ درو   بللا_ بلله زور خللودم رو از بوللل  بیللرون میبیلل    ر بمتللره  این للو

_حلر   گلوش  نویلدادم     نویلدادی  گلوش  حلر   ولو   براملون  بلود  نوونلده  ایلی  دیگه

 بلود  درسلت  انتخلاب    بلود  درسلت  راهل    بلود  درسلت  حلره  چون کارم درسلت  بلود   

 حللر  گذشللته دربللاره_ب للد ایللن هولله مللدم اومللدی  ییللوون     میللاد جلللو بابللا     

 . نگن

 چیل   کله  صلب   هلر ق روزمله  هلر  وبلرار  ملن  واسله _گذشته  اینا واسله شلوا گذشلته     

 چی  که ش  وا میبن  باز

 حرهللام و مللن بلله سرسللوزن اگللر کلله  خللودم از میخرسلل  سللوالببنللدم هبللر میبللن    

مییللد  آیللاجون این للوری مییللد  خللانوم جللون د   این للوری میبللردین امتوللاد

 از اینقللدر  بللودم   میبللرد  اینقللدر از شللواها دور مییللدم  خللودم اینقللدر بریللده       

 امیرصللدرا موهللای_   میللگن  داد و میگیللره شللدم م گریلله و مییللدم  متن للر سللامان

 میید  س ید اینقدر جوونی ووی

خونلله سللاکت و هقلل  مللن جلللوی کلل  خللانواده ب للد مللدم هللا دردام رو هریللاد میللگن   

  در اوا  آیاجون باز مییه و
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 داد صلدای _   میلده  ادامله  و میبنله  نگلاه  ملن  بله  قآرومتلر  ل  لا _  رستار بیلرون میلاد    

 امللروزش وضلل یت ایللن  میبنلله یللراری بللی خیلللی مییللنوه کلله رو شللوا ی یللهگر و

ماملان  جللو  میلاد  املا  یبل   از رسلیدن   خلودم        موبنله  کله  اونقلدر   خ رناکله  خیلی

  رسللتار مللی ایسللت    مللی ایسللت  و بلله سللوت کللی   میللرم و بللا برداشللتن رو بلله روی 

 موبنلله خللوردن رو داروهاشللون  سللری تر هقلل   بللله_ بیللدارن   ببینویللون میخللوام_

 کلله میللذارم دسللتگیره روی دسللت و میللدم وبللون سللر   بوللونن بیللدار زیللاد نتللونن

بلله سللوت  برمیگللردم و هقلل        نبللام_   میرسلله گوشلل  بلله بابللا ی ورسللیده صللدای

 نگللاه  میبللن   میترسلله کلله هوللین حللر  هللا رو بلله آیللاجون بللگن   ازش چیلل      

در بلا  صلدای  آروملی  بلاز  مییله     میلدم  هیلار   لایین  هبل  رو در ی دسلتگیره  و میگیرم

 زده و وارد اوللا  مییلل   الملل  اوللا  رو روشللن میبللن  و چیللوای آیللاجون کلله زل

 . میبین  که چیگیه اولین بم 

ووللوم صللورو  خیسلله و ایللن ی نللی حللر  هللا و گریلله هللامو شللنیده  چنللد یللدم جلللو 

 میرم و کنار وخت  مییین  و

دسللت  رو کلله هقلل  چنلل د وللا  للاره اسللتخونه وللوی دسللت میگیللرم و بللازم اصللوام    

دسللت  رو آروم هیللار میللدم و اشللک هللای بللی    مییلله نللام لومی از حن للره خللارر

   میبنلله  گریلله  اراده ی ام روی گونلله  ام میریللگه  و چنللد  رانیلله  ب لل د آیللاجون هلل   

 کلله خواسللت  خللدا از هگاربللار_آیللاجون هیمویللت دللل  نخواسللت این للوری بیللی  

 نه اما بمیی منو درد

این وری قشوا واسه ملن هوییله نولاد یلدرم و میل  بلودی  از اینبله ملن دردونله و          

 نور چیوی یه مرد  ر
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 بلللا حللل یلللدرو  للللذم میبلللردم و بللله خلللودم اهتخلللار میبلللردم  املللا آیلللاجون      

نباوللت رو وللل  کللردی  میخواسللتی خوشللبخت  زنللدگی زیللاد میلل  از  امیرصدراسللت

_ملن  یله  مولر  هل    اشلک  هلاش  شلدم  میگیلره  و نگلاه   میبنله    ور باش  اما میبینی 

 هیمویلت  کلردی  ملن  زنلدگی  بلا  کله  کلاری بیین  و گمیه کلن   چیلگی  ملو   نوییله   

_االن هلل  بخللار  هیللار کللوچیبی بلله دسللتاش وارد میبللن    قنوییلله  للا  ارللرش

 بوضلی  ابل  ولا  میبیل   مویقلی  ن لس       جلون  خلانوم  بخلاطر میقی که به شلوا  داشلت    

بله  چیلوای  خیسل   نگلاه   قمیبخیلوت _   بلگن   حلر   ولر  راحلت  ن سلوه  راه سلر  که

 بلله رو زنللدگی  چ للوری نویبللن  هرامللوش هیمویللت امللا_ میبللن  و اداملله میللدم  

 آوی  کییدین و باهام چیبار کردین .

دسلت  رو ول میبللن  و کللی   رو محبلل  چنلل  میلگن  و بلله سللوت در میللرم و بللازش   

 میبن  و یب  اینبه از اوا 

 مگیللگ مللن نلله  منللی آیللاجون شللوا نلله دیگلله_ بیللرون بللرم بلله سللوت  میمللرخ     

 ناللله صللدایدر مقابلل  چیللوای هولله بلله حیللاط میللرم        خللداحاه ق شللوام ی دردونلله

 باشلل  ک یللام رو میخوشلل    هللای آیللاجون رو مییللنوم و بللدون اینبلله منتظللر چیللگی

 کله  سلامان  سلوت  بله نگاه  ووی حیلاط  بله  دنبلال  امیرصلدر ا میگیلرده  املا  نویبیلنو    

 جللواب  بللا _امیرصللدرا ک اسللت  بیللرون اومللده برمیگللردم   خونلله از سللرم  یللت

 نگللاه  نابللاور و زده بمللت      رهللت_   میگنلله خیللب  رو  بللی و سللرد حیللاط وسلل 

 _ویتلی  ولوی  سلرویس  بلودی  از هوله  ملذرخواهی  کلرد  و رهلت ق رهلت   کلی _   میبن 

 . .. رهت_ به در بسته ی حیاط نگاه میبن  آروم و ناباور وبرار میبن   

بلله سللامت نگللاه میبللن  کلله دو و نللی  شلل  رو نیللون میللده و مللاگ  رو از چللای و      

 گمب دا   ر میبن  و دوباره
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اواخللر  بلله سللوت  ن للره رو بلله خیللابون میللرم و بلله دونلله هللای بللر  نگللاه میبللن      

هروردین و هوا بلا  بلر   شلدید  و ناگملانی  هوله  رو شلوکه کلرده  بله رد چلر  ماشلین      

 بلله و میبللن  مللگه رو چللای  کوللی و میبللن  نگللاه شللده  للوش سلل ید هللا وللوی خیللابون

 بللی از خسللته و میبللن   للایین و بللاال رو هللا شللببه سللوت ولویگیللون برمیگللردم  

سله  ه تله  از دیلدارم  بلا  خلانواده     میبلن   روشلن  رو ولا   لل   زده سلرم  بله  که خوابی

اوضللاع آیللاجون هریللی نبللرده و طللی ایللن مللدم دو  وللوی خونلله ی آیللاجون میگللذره  

بللار مامللان و بابللا بملل  سللر زدن  دللل  نویخواسللت ایللن حصللاری کلله چنللد سللال دور 

خودم کیلیدم  بله  ایلن  راحتلی  بیلبنه  املا  نویتلون   منبلر  آرامل   حضورشلون  بیل     

از ب للد اون روز دلخللوری  از امیرصللدرا رهللع نیللد  ازش ناراحللت بللودم  یرارمللون 

ازش دلگیللر بللودم و دلتنگللی  ایللن نبللود کلله منللو اون للا  ونمللا بللذاره و خللودش بللره  

 دوری ازش هلل  شللرکت وللویبمونلله ایللی واسلله بمونلله گیللری بییللتر شللده بللود  

میبللردم و هقلل  چنللد بللار اون هلل  بللرای وحویلل  طللر  هللا هوللو دیللده بللودی  کلله بللا 

 نسلته بلود حرهلی بگنله      نتو کلار  محلی   یولو  خلودش  رهتار سلرد  ملن  و اخلم   جلدی 

 سللر هردومللون بللا بللرادرش و مللن ی راب لله شللدن سللردور ایللن از شللاکی امیرکسللری

هایلل  طللر  هللای جدیللد رو چللک کللردم و یلله سللری هلل  بلله مقاللله ی    داشللت جنلل 

 کلار  هلیچ  و خونلدن  حلال  و حلس  املا  میلگن   نیوه خونلده  شلده  ی طراحلی  زیلور  آالم

 مبللس و زدم سللر گوشللی  بللهدلتنگللی داشللت امللون  رو میبریللد     نبللود ایللی دیگلله

هردوشللون بللرام هرسللتاده بللود نگللاه  از امیرکسللری کلله مبسللایی و  روهللایل 

 میگرهلت  بمونله  دلل   بمملا  ملین میبن   ما  نیوله   لرم  رو وقریبلا  روی میلگ  میبلوب    

. 
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گوشللی و للل  وللا  رو روی مبلل  میللذارم و بلله سللوت آشللخگخونه میللرم  بللی حوصللله   

 ما  رو مییورم و ظر 

بللی حوصللله یاشلل  رو وللوی  نللووم رو برمیللدارم و بللا یاشلل  روی مبلل  برمیگللردم     

 ظللر  هللرو کللردم و بللی هللد  یاشلل  رو میمرخللون   کلله صللدا اس ام اس گوشللی

باملل  مییلله بللا و  لل  بلله سللامت دو چملل  و  للنن دییقلله نگللاه کللن  و  یللام رو بللاز 

    کنلی  صلا   حسلاب  شل   هل ایی کله  بلرای   بخیلر  نبلرد ی را و بیلایی  کلاش _ میبن   

 ”میبللن  وبللرار خللودم بللا بللار هللگار و میبللن  نگللاه صلل حه بللاالی اسلل  بلله بلله نابللاور  

 ”امیرصدرا

و هللر هللگار بللار بللا گ للتن و وبللرار اسللو  یلللب  میلللرزه   یللام  رو میخللون  قنلله یلله 

 . .. بار صد  بار دو نهبار  

میخللوام یبللول کللن  کلله  یللام اشللتب اه هرسللتاده نیللده کلله بللاز هلل  صللدای اس ام اس  

 بلند مییه و گوشی ووی دست 

 وللر  للایین و میللدم یللورم رو دهللن  آب  خودشلله طللر  از  یللام هلل  بللاز میلللرزه  

 قبخیللر شلل  یللک حسللرم در ام مانللده شلل  هللر مثلل _   بخللون  رو  یللام وللا میللرم

 *حسین ش ی ی زاده گاهی آدم بی یرار چیگهای ساده استق

اونقدر شلوکه ام کله حتلی هنلوز نویتلون  بلاور کلن   یلام هلا از طلر  امیرصدراسلتق            

 دست  میلرزه و هر بار

 . خوندن متنی که هرستاده برام سخت ور مییه

دست روی گونله ی دا ل  میلذارم و بله سلرمت بله سلوت آشلخگخونه میلرم و دسلت           

 و صورو  رو مییورم وا
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اگر خواب  بیدار ش  و دوبلاره بله سل   وت گوشلی میلرم و نگلاه میبلن  و بلا دیلدن  یلام        

   مییللین   مبلل   روی و مییلله  شلل    اهللام  هسللتن  صلل حه  هللایی کلله هنللوزم روی   

 امللمم گوشللی صللدای و لللرزش بللا ب للدی  یللام کلله میگللذره دییقلله چنللد نویللدون 

 ز کلله کللن  گوللانق دال      آیللد نوللی ولللی_دمللا نوللوده ام کلله بیایللد     میبنلله حضللور

 مسیحا مسی *      ای  اهتاده ه  خدا چی 

دسللت  میلللرزه و نویللدون  چللی بایللد جللواب بللدم  هنللوز بللاور نبللردم و منتظللرم وللا از  

 رویایی که میبین  بیدار ش  و

 به جمن  خودم برگردم  

دسللتی روی چیللوام میبیلل   یللل  بللی جنبلله ام خللودش رو بلله در و دیللوار سللینه ام   

 میبوبه و ن سام مین کسایی

سللیر طللوالنی رو دوییللدن بلله شللواره میوهتلله و بللا  یللام ب للدی  ایللن مم لل    کلله یلله م

 گللرکللار خیللر اسللت   _یللک ن للر نیسللت وللو را یسللوت مللن گردانللد  ویللدید مییلله  

دللل  میخللواد زنلل  بللگن  بملل  وللا ببیللن   صلل ری ملللی* ایللن شللمر مسلللوان داردقق

 از یبلی  شلاید  منظورش از این کارها بلا  یلل   بلی  جنبله  ی ملن  چیله   املا  میترسل   کله 

و بللا  یللام ب للدی  رسللوا خیللب  میگنلله و  للرم  بازیللای امیرکسللری باشلله   دیوونلله

   میبنلله وللار رو مییلل  بلله گذشللته ایللی کلله دلتنلل  بللودم و اشللک وللوی چیللوام دیللدم

نللو  انگیللتام بللی حللس مییلله و دسللتام میلللرزه و گوشللی از  بیللداری  آبنبللام _

وای بلنللدی مللیگ  و بللا  یللت دسللت  دسللت  روی سللرامیک میوهتلله و خللاموش مییلله  

اشللبام رو  للا  میبللن  و روی زمللین مییللین  و گوشللی رو روشللن میبللن       روشللن 

 ی لل  کللردن بللاز محلل  بلله و میبیلله طللول رانیلله چنللد گوشللی شللدن لللود و شللدن
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 _میللدون  بیللداری آبنبللام قالملل  خونلله روشللنه     میرسلله ایللی دیگلله  یللام گوشللی

چند رانیه طول میبیله  ولا  منظلورش  رو ب مول   و بل ه سلوت  ن لره میلدوم  بلا هی لان      

دیللدن ونمللا ماشللینی کلله ایللن  و اسللترس بلله خیللابون  وشللیده از بللر  نگللاه میبللن   

 ویللت شلل  گوشلله ی خیللابون بللا چرا للای روشللن  للار  کللرده اصللم سللخت نبللود  

 وللا میبیلله طللول رانیلله چنللد   میخللوره زنلل  گوشللی اینبللار کلله میبللن  نگللاه 

 حرهللی کللردی  بللاور_ وشلل  میخیملله   گ وللوی صللداش و کللن  وصلل  ور وواسلل 

 _یه چیگ گرم بخوش بیا  ایین  منتظرو         میده ادامه که نویگن 

 هسلت  املا  بیلام  خلودم  بله  خیالله  اگلر  ولا  میلگن    للک  هل    یت و وندنگاه  میبن   

 گوش  ووی بازم صداش و

بله  سلوت  اولای   میلرم  و اوللین لباسلی کله دم          بلدو ق وایسلتادی  کله  هنلوز _ میخیمه  

 دست  میاد رو میخوش  و با م له از خونه بیرون میگن  و ووی

البللی وقریبللا میللدوم و خللودم رو بلله ماشللین میرسللون  کلله بللر خللم  انتظللارم هنللوزم   

 گوشه ی خیابون منتظرمه  

 ایللن_  آروم بلله سللوت  یللدم برمیللدارم کلله در ماشللین رو بللاز میبنلله و  یللاده مییلله   

نگلاه   میبلن   کله  وای لی  ولر  از    مگله نگ لت  لبلاس گلرم بخلوش      نبلام  لباسیه چه

 چیله  هوییه رو بله  روم ایسلتاده  و بلا  اخل   بله  لباسل   نگلاه  میبنله  کله  نویلدون   میلب  

 و میللاد جلللو بللگن  حرهللی اینبلله بللدون   آ میللگن  حللر  وللو بللا دارمق نبللام _  

د نگللران چ للور بایلل هنللوزم_   میگنلله  للر للل  زیللر و بیلل  سللوار وللا میبنلله هوللراهی 

گرمللای ماشللین باملل  مییلله یللادم بیللاد کلله بیللرون چقللدر  لبللاس  وشللیدن  باشلل   
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حتللی نویتللون  ازش بخرسلل     میبنلله حرکللت و مییلله سللوار هلل  خللودشسللرد بللود  

 این مویع ش  این ا چیبار میبنه و االن ک ا داری  میری   

بلله دونلله هللای درشللت بللر  کلله از آسلل وون میبللاره نگللاه میبللن  و ب للد چنللد دییقلله  

 متوجه میی  که داری  بی هد 

 هلا  بمله  ملین  چلی  واسله _ ووی شمر میملرخی  و صلداش منلو از هبلر بیلرون میلاره        

 هلل  نگللاه  حتللی _نبللام  بللا وللوام        میللده اداملله و نویللدم جللوابی یمللری  باهللام

 نویبللن  کلله ماشللین رو کنللاری میبللره و احسللاس میبللن  کللامم بلله سللوت  برمیگللرده  

_آبنبللام  ببینوللت قنویگللی واسلله چللی     …_ جللان  نبللام_    …_ یمللری  باهللام_

 نبللام _ بللاز هلل  کلله بللی جللواب مللی مونلله ن سلل  رو محبلل  بیللرون میللده   یمللری 

_وللو نللامردی    کنللی یمللر مللن بللا ب للدش کلله بیللی رو در رو خللانوادم بللا نبردمللت

راضللی از اینبلله بلله حللر  اومللدم دسللت بلله سللینه بلله     قینللامرد خیلللیامیرصللدرا  

_ اونویللت    میبنلله نگللاه  صللندلی  وبیلله میللده و بللا لبخنللد محللو و ابللروی بللاال رهتلله

 . برمیگردم سوت  به کامم ور شاکی چرا نامردم 

 بیل   رو در رو باهلاش  میخلوام  ویتلی  کله _منو راضلی کلردی کله بلا هل  بلری  اون لا         

 اماق رمیکنا   یتوی وو

وللو چیبللار کللردی  ویتللی بلله خللودم اومللدم دیللدم زدی زیللر حرهللت و منللو ونمللا        

 گذاشتی  ی  کسایی که با اصرار

وو حاضر شدم باهاشلون رو در رو بیل   جلوری رهتلار کلردی کله انگلار ملن سلر بلار           

 و ولللو چیبلللار ملللنق ال لللرار خلللودم و دادی وحویلیلللون زنلللدگیت بلللودم کللله منلللو

 کل   کل   و مییله  محلو  لبخنلدش    بلود  خلودم  کلار  بله  سلرم  کله  ملن  داشلت    زندگیت
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_نبلام  چلرا  چلرم  و  لرم  میگلی   ملن  ولو     مییله  ولر  رنل    لر  ابروهاش بین اخوی

_اون ده لله هلل     کللردی هوینبللارو دییقللا وللو ولللی_ رو نذاشللت  کلله هللرار کللن   

هوین للور  واسلله  خللودم  بریلللدی و دوختللی  و زنللدگی  هلللر دومللون  رو بلله  این لللا 

 نویتونسللتی بلله جللای اینبلله یمللر کنللی بیللای و هوینللو ازم بخرسللی   کیللوندی دختللر ق

_کله  بملت  بگل   بابلام  بمل   گ لت  میخلواد  ب لد  چنلد  سلال   _میخرسیدم که چی بیله  

خللانوادگی اضللاهه بللودم  جوللع اون وللوی مللنبللرای چنللد سللامت  یییللون بوللونی  

 وللونه مللن  بگیللری ووللاس باهللام برگللردی خواسللتی ویللت هللر بگللن بمللت گ للت  

یلله کللاری داشللت  بایللد ان للام میللدادم  ویتللی برگیللت  بابللام گ للت وللو نللی     اطللرا 

ق کللرده ام شللوکه حرهللاش  میبللن  نگللاه  سللامت ب للد از مللن از خونلله زدی بیللرون  

 : میده ادامه سرزنیگر و شاکی

_وا هوین املروز هرچلی بملت زنل  زدم جلواب نلدادی  شلرکت هل  زودولر از هوله           

 کارم رو وووم میبردی

و میرهتی کله هرصلتی واسله دیلدنت نداشلته باشل   ویتلی هل  میخواسلتی بیلای ولوی            

 اوای  هوتی و رسولی و چند

ن للر دیگلله رو هلل  هوللراه خللودم لیللبر میبللردی  امللروزم کلله شللانس آوردی زود    

 ماشللین و میبنلله نگللاه  اخلل  بللا چللرا _ میللبو  نگللاه  کللردم   از شللرکت رهتللی  

 _شللرکت واسلله چللی  شللرکتق بللود اومللده  یللام داداش_   مینللدازه حرکللت بلله رو

از حللر  و نللاراحتی اخلل  میبللن  لللب  رو محبلل   _اومللده بللود باهللام حللر  بگنلله  

گللاز میگیللرم   _بملل  چللی گ تللی  _گ للت  ده لله ی دیگلله دور و بللر وللو ببیللنو  

 مللن ق چیبللارو   گ للت  آورد در بللازی  للررو_ حسللاب  بللا کللرام الباوبینللهق _رهللت 

 . ..  ت گ
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مب  میبنله و بلا ژسلت حل  بله جلانبی بلا هولون اخل  نگلاه گلذرایی بمل  مینلدازه و              

 انگار از یاد آوری چیگی

 گ للت _ گ تللی  چلی  وللو_ کولی گوشلله ی للب  کوللی بللاال میلره کلله کن بلاوم میبنلله      

_درو للی  گ تللی  درو  چللرا     وللو     وللو_   میبللن  نگللاه  بللاز دهللن بللا   شللوهرو 

نگ للت   االنلل  اومللدم باهللام هواهنلل  کللن  کلله بللرای  للس هللردا دارم بللا بابللام یللرار 

 . میذارم خواستگاری

با دهلن بلاز نگلاه  میبلن   حلره  رو چنلد بلار ملرور میبلن  و هلر بلار شلوکه ولر              

 میی   میخوام حرهی بگن 

امللا ذهللن  یللاری نویبنلله و هقلل  للل  هللام چنللد بللار وبللون میخللوره امللا نویللدون  چللی   

 دللت ق نبلام  بگلو  کلوله  یله  هقل  _ _ملن     ی نلی ولو         بلله  _ قامیرصلدرا _ باید بگ   

 نه  یا هست من با هنوز

به نی  ر  جلدی  نگلاه میبلن  و ولوی هولون گی لی دلل  ضل   میلره واسله ژسلت            

 یلب  یت هرمون نیستن   

حللره  رو ی للع  _امیرصللدرا وللو      میلللرزه و انگیللتام وللوی هلل  گللره میخللورن      

 نه  یا آره_ میبنه و مصرانه میخرسه  

اون چه انتظاری داشلت  میخواسلت دلیل  زنلده بلودن  رو انبلار کلن   دلیللی کله بلی           

 شک چیوام  یی  جار

بلله سللوت  برنویگللرده و میبیللن  کلله کوللی گللره ی ابروهللاش بللاز    آره     آ_ زده بللودق

سللبوووون طللوالنی مییلله و وللرجی   مییلله و گوشلله ی لبللاش نامحسللوس بللاال میللره   

چیلگی  مثل    میدم ه م در ملورد  حلره   هبلر  نبلن   املا  چیلگی  ولوی  دلل   می وشله   
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_مییلله وایسللی  دللل   دوسللت داشللتن  کلله هیمویللت کورنلل  نیللده بللود     

 ایللن وللوی مللانتو بللا_ ه سللر وللا  للام مینللدازه   بلل نگللاهی اخلل  بللا میخللواد یللدم بللگن   

بلله مللانتوی نمنللدان گللرم وللوی وللن  نگللاه میبللن  کلله  بیللی  مللری  میخللوای سللرما 

 !امیرصدرا خدا رو وو_ حتی یادم نویاد چ ور  وشیدم   

نگللاه  میبنلله و ن سلل  رو بللا  للو  آرومللی بیللرون میللده و زیللر للل   للر میگنلله امللا  

 چند دییقه ی ب د مسیر با 

 از و میبنلله  للار  کنللاری رو ماشللین بللا  بلله رسللیدن بللاهللاو  رو ویللخیص میللدم   

از صلللندلی  یلللت کلللت  رو برمیلللداره و در برابلللر وولللوم    مییلللی   یلللاده ینماشللل

 مقاومت های من به زور م بورم میبنه بخوشو  و

شللونه بلله شللونه ی هلل  وارد مسللیر  یللاده روی بللا  مییللی  کلله ووامللا سلل ید شللده و    

 بر  های ورد و وازه زیر نور

 . الم  های مابر بر  میگنن

صللدای خللرم و هیللرده شللدن بللر     هللا و بلله جللا مونللدن رد  للامون روی مسللیر    

 س ید وش شده مین بمه ها سر

چیلل  از رد بلله جللا مونللده از یللدم هللای  یللت سللرمون  نبللام _ ذویلل  میللاره   

شللدم بییللتر دور خللودم  برمیللدارم و هوون للور کلله کللت  رو کلله وقریبللا وللوش گلل 

_وللو میللبلی بللا اینبلله مقللد و مروسللی رو یب للا  بللله _ میخللیم  جللواب میللدم    

 کلله میبنله  برداشللت چلی  رو نگللاه  نویلدون   و میبللن  نگلاه   هقلل  بگیلری   نلداری  

 او للا  یله  ولا  کلن   صلبر  نویخلواد  دلل   دیگله  کله  اینله  منظلورم      ی نلی _   میلده  ادامله 

بله اینبله ولوی ذهلن ملن چلی میگلذره و اون بله چلی            میبلن   نگلاه     بیوهتله  جدید
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 کله  کسلی  هلر  ولو   نلدارم  شلیدا  و  یلام  و یرکسلری ام ب لگ  کسلی  کله  من_ هبر میبنه  

 نگللاه  و ایسللته مللی ازحرکللت _مللن مروسللی نویخللوامق   کللن دمللوم داری دوسللت

_امیرصللدرا قمللن هللیچ    بللده اداملله نویللذارم      نبللود ایللن منظللورمق نبللام_   میبنلله

سلر   لایین  مینللدازم ولا  بله  چیلواش  نگللاه  میللی بله ایلن مراسل  هللای کلذایی نلدارم        

_شللاید یللبم بلله چنللین مراسللوی ممیلله داشللت  و بللراش کلللی رویاهللای  نبللن   

 بلله رو سللرد هللوای و میبیلل  مویقللی ن للس دخترونلله وللوی ذهللن  میسللاخت  امللا     

  لل  و میبنلله نگللاه  _االن دیگلله هللیچ ممیلله ایللی بملل  نللدارم     می رسللت  هللام ریلله

_نبللام قمللن وللا آخللر موللرم هیمویللت    میبنلله سللخت رو کیللیدن  ن للس نگللاه 

 کللت       امللا نویتللون  اون روزهللایی کلله از دسللت دادیلل  رو بلله خودمللون برگللردون 

 انتقللام میللدم یللول_   میگنلله زل چیللوام وللوی و میبنلله مرولل  هللام سرشللونه روی رو

 میبللن  نگللاه  منتظللر وزهللای ب للدمون بگیللرم  هقلل        ر از رو روزهللا اون ووللوم

_هقل   ولو  رو بله  هرچلی  و هرکلی  امتقلاد  داری    نلدازه می دلل   بله   ل   نگلاه   ورس 

وصللوی  یلله ن للره  زنللدگیوون واسلله میللورم بللدون و خللود سللر دیگللهیسلل  میللدم  

 وللل  لبخنللد میللگن  و لبخنللد شللیرین  کللام ولخلل  رو شللیرین میبنلله   نگیللر     

 دیگلله روز یلله حتللی باشلله بامللت چیللگی نویخللوام_بللری   سللردوه قمللری  مییللی  

 . بریگه ه  به هام برنامه

بللا هلل  بلله ماشللین برمیگللردی  و ووللوم طللول راه رو سللبوم میبللن  و خواننللده          

 میخونه  ب د چند دییقه که میرسی 

 گللرم لبللاس  بللاش خللودم مواظلل _ جلللوی در بللرر نگلله میللداره و نگللاه  میبنلله    

 مللانع صللداش کلله میللره دسللتگیره سللوت بلله دسللت    باشلله_ بخللوش مللری  نیللیق 

چنللد  جللان  _   میللدم جللواب ناخودآگللاه و برمیگللردم سللوت  بلله آبنبللام _   مییلله
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 رانیلله نگللاه  میبنلله و ن سلل  رو بیللرون میللده و دسللتی وللوی موهللاش میبیلله  

 . بردارش  وو ه واسه چیگی یه داشبورد ووی  سممت جونت_

 از رو رنلل  زرشللبی مخولل  کوچیللک ی ج بللهکللاری کلله گ للت رو ان للام میللدم     

 و میبی  بیرون داشبورد

نگاه  به سلوت  کیلیده مییله کله بلا اشلاره سلر ازم میخلواد در ج بله رو بلاز کلن             

میبللن  و نگللاه  روی ی  لله ی سلل ید طمیللی وللوی ج بلله   آروم در ج بلله رو بللاز 

 میلوگه  

بلله گوشللواره ایللی ظریلل  بللا طللر  سللاده امللا هللو  ال للاده ی هرشللته نگللاه میبللن  کلله 

 انگار آروم داره از جایی

_ووللوم ایللن  میوهتلله  آب دهللن  رو یللورم میللدم و هرصللت  رسللیدن بملل  نویللده      

شلل  هللایی کلله داشللت  بللا خللودم کلن للار میللرهت  وللا بللا وصللویوی کلله ۵ ۴سللال  للی  

 لبخنللد زنللدگیوون رو بلله این للا کیللوندی کنللار بیللام ایللن طللر  رو زدم    گرهتللی و

   کنلله سللقوط کللرده انتخللاب خللودش کلله هرشللته یلله_   میللده اداملله و میگنلله ولخللی

و سلل ی  _خیلللی ییللنگه     میللدم جللواب آروم و میللدم یللورم زور بلله رو بوضلل 

 میبنللی  رونوللایی ازش کللی_ میبللن  بللا جوللمم ب للدی خللودم رو آروم نیللون بللدم  

 نگللاه  _طللر  اختصاصللیه   چللرا _ چیلل  میللدوزم   بملل  و  لل  بللا قهیمویللت_

 بللال بیلله حاضللر کلله داره وجللود هرشللته چنللدوا گللهم_   میگنلله دو دو چیللوام وللوی

 !امیرصدرا_   مینال  وقریبا کنه   رواز دیگه یبی وا بده رو هاش

بللدون اینبلله جللوابی بملل  بللده خلل  مییلله و از  یللت کللت  رو برمیللداره و کیلل        

  ول  رو بیرون میبیه و از ال
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بللا و  لل  بلله کللارم وللوی  بلله الی مللدارک  کللارم بللانبی رو بلله سللوت  میگیللره    

گوشله   ملن   ملال _   بلود  امانلت  دسلت  ق وو له  ملال _ چیله   ایلن _ دست  نگاه میبن   

 ی لللب  بللاال میللره و از شییلله ی سللوت خللودش بلله دونلله هللای بللر  نگللاه میبنلله   

 مییلد  ربلا  وگرنله _از اول  یرار بلود  ولوی  سلود  و زیل ان مقیل  سلبگ شلریک باشلی       

 سللختی چیللگای میخللواد انگللار  میللده یللرونب رو ن سلل  و میبللن  نگللاه  مت  لل   

_ویتللی بیولله خسللارم رو  رداخللت کللرد کلل  کلل  بللا کوللک  یللام و    کنلله مللرور رو

داشللتن دوبللاره مقیلل  سللبگ رو روی کللار  چنللدوا از میللتری هللایی کلله بموللون امتوللاد

 آوردی   وو رهته بودی و من ونما راه اینبه بمت هبر نبن  کار

 موللل  ب للد امیرکسللری  میگذشللت سللوله و کارگللاه ویولل روزم و شلل کللردن بللود  

 که کرد لن  اهاش بمبود و

 گ للت میخللواد درسلل  رو بخونلله  بللی حوصللله وللر از اون بللودم کلله بخللوام گیللر بللدم   

زیللاد نگذشللت کلله یلله شللرکت کوچولللو راه انللداختی  و یلله  هللر  ل للی میخللواد ببنلله  

 موازه کنارش اجاره کردی   از اون ا بود که اهتادی 

وللوی دور موهقیللت هللای بللگر  و کوچیللک و  یللت هلل  قحواسلل  بللود کلله سللوله رو   

 شریبی راه انداختی  و  س

وللوی سللود و زیللان شللریک بللودی  سللموت رو گذاشللت  بانللک  سللود ماهیانلله اش کلله  

  یللله صلداش  لللرزش از دلل   سللری آدملا  داده مییلله   کل  هلل  نیسلت هللر ملاه بلله یله    

 چیلوام  بله   وگیلن   نگلاه  کیلا   بله _   میبنله  کولک  کلی  بله  رو  لول  ب مو  که میبنه

  لول  املا  زندگییلون  خونله  سلر  بلرن  میخلوان  کله  دخترایلی  و  سلر  بله _   میگلرده  بر

 . میبن  نگاه  و میبنه مماله رو دل  صداش      ندارن
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آروم و  وگللین لبخنللد میگنلله  هوییلله این للور بللود قاصللم هوللین کللاراش بللود کلله دل  

 و دین واسه آدم نویذاشت  

در حللالی کلله انگللار  کنللی  چیبللار میخواسللتی میبللردی  چیبللار نویومللدم مللن اگللر -

اصلم  از سللوال  خوشل   نیومللده کولی  اخوللاش ولوی  هلل  میلره  و بللدون اینبله  نگللاه  

 بلله میسللخردمو شللیدا باهللام در اروبللاطن     یللام میدونسللت  —   میللده جللواب کنلله

 ایللن واسلله     اومللدم وللو بخللاطر هقلل  وق دماوملل مللن ولللی- قدسللتت برسللونه کلله  یللام

 دسلت   کلار  بولونی  بییلتر   دردونله  بلرو _   کنلی  صلدام  آبنبلام  دیگله  بلار  یه که اومدم

 !میدی

لبخنللدمو  ویتللیبللا  لل  لبخنللد میللگن   هوینبلله در برابللرم بللی طایتلله بللرام شللیرینه     

 میبینه کمهه  وهی میبنه و  ر

 آروم _بللرو دختللر قنللذار ب للد یلله موللر  للی  خللودم و خللدام شللرمنده بیلل    میگنلله  

_خدانگلله دارم       خللداحاه _ میخنللدم و دسللت  بلله سللوت دسللتگیره ی در میللره  

در رو بللاز میبللن  و  یللاده مییلل  و یبلل  بسللتن در صللداش مییللنوم کلله مللین      

 و دل  ض   میره واسه طرز صدا کردن    گذشته “آبنبام” رو به زبون میاره

 و میگیلره  چیل   سلختی  بله به سل وت  برمیگلردم و بلا لبخنلد منتظلر نگلاه  میبلن         

 . میبنه نگاه روش به رو به

گونلله اش       خللواهری بیللی خوشللبخت_ _دیگلله بللدون روسللری نیللا  یللت  ن للرهق 

امیرکسللری بللا خنللده  _مونللون مگیللگ دللل    رو می  و*سلل  و از بوللل  بیللرون میللام  

 اگللر نظللرم بلله_ ی شللی ونی نگللاه  میبنلله و بللا ابللرو بلله امیرصللدرا اشللاره میبنلله  

 میبیه  منو یا میی  م و شام  مروسی روز کن  بولت
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میخندم و شونه بلاال مینلدازم و بله امیرصلدرا نگلاه میبلن  کله بلا بابلا میلوول صلحبته            

 که یک ده ه بول  میبنه و

 . اممیخو ازوون هوینو هق _خوشبخت بیین   زیر گوش  حر  میگنه  

و بللا ب و*سللیدن  ییللونی  ازم دور مییلله  شللوکه بلله امیرصللدرا نگللاه میبللن  کلله     

 هنوز میوول صحبت با باباست و

 . هیمبدوم از این صحنه ها رو ندیده

 یام با آلوا جلو میلاد و دستیلو دور شلونه هلای شلیدا حلقله میبنله و بلا میل  نگلاه            

 میبنه  امیرکسری با خنده

 رانیلله چنللد ب للد و میبنلله نگللاه   یللام ق بللری  چتلله _ بلله شللونه اش میبوبلله    

 شللوهر دختللر_ میللده   جللواب  وگینللی لحللن بللا و برمیگللرده مللن سللوت بلله نگللاه 

بلا  لبخنلد     باشله  بلرادرم  از مگیگولر  داملاد  اگلر  حتلی   نلداره  خلوبی  حلس  اصم دادن

نگللاه  میبللن  کلله آلوللا از بوللل  آویللگون مییلله وللا دسللته گلل  رز سلل ید و آبللی رو 

 شللوهر دختللرم یللهق بابللا نبللن_   میگنلله ویللر و میللره مقلل   یللام از دسللت  بگیللره کلله

یبلل  اینبلله جللواب بللدم مامللان بللا  رو دیگلله شللوهر نویللدم   وللوکللرده دارم میسللوزم  

_آرمانلله  چیللوای سللر  وارد اوللا  مقللد محضللر مییلله و گوشللی رو سللوت  میگیللره  

گوشلی  رو از دسلت   میگیلرم  و بلا  آرملان  صلحبت   مادر قمیخلواد  بلا  ولو  حلر   بگنله   

وبریلک  میگله  ویلبر  میبلن    میبن  و در برابلر  صلدای  گرهتله  و بول   کلرده  اش کله 

   میریللگه اشللک  للروا بللی اینبللار و میبنلله بوللل  دوبللاره مامللان ووللاس ی للع از ب للد 

 . .. اینه دارم که آرزویی ونماق مادر بیی خوشبخت_
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میبیللن  کلله بابللا و امیرصللدرا بللاالخره صللحبت هللای ووللوم نیللدنی خودشللون رو ووللوم 

 میبنن و به سوت ما میان  

صلللحبت امیرصلللدرا بلللا بابلللا و گ لللتن جریلللان  ت     و*سلللبابلللا بولللل  میبنللله و می

 . کیید طول روز خواستگاری و مراس  مقد ساده ی ما ووی محضر کم چمار

بابا ه  مث  امیرصدرا زیاد مواهل  محضلر و مراسل  بلی سلر و صلدا نبلود        املا آخلرش   

 با وجود وووم اصرار

های من هلر دو راضلی شلدن ولا بله هولون مراسل  سلاده رضلایت بلدن  مراسلوی کله             

بابللا    میللدادن ویللبی  بابللا و مامللان و شللیدا و  یللام و امیرکسللری کلل  مموونللاش رو

دسللت  رو میگیللره و بلله امیرصللدرا نگللاه میبنلله  نگللاه   للر از حرهلله امللا بللا کوللی 

 سللبوم لحظلله چنللد ب للد   دسللتت میسللخرم رو چیللو  نللور_ مبلل  بلله حللر  میللاد  

و آروم دسللت  رو  _کللاش از هوللون اول میسللخردم  بلله خللودم     میبنلله زمگملله

وللوی دسللت امیرصللدرا میللذاره  گرمللای دسللت  انگیللتای یلل  زده ام رو بلله واکللن  

 به آنی با لوس نوازش سر انگیتاش آوی  میگیرم و گرم میی    میندازه و

طبلل  برناملله ی امیرصللدرا بللرای ناهللار هولله بلله یلله رسللتوران کلله از یبلل  رزرو کللرده 

 میری   وووم مدم دل  از

هیللار آروم انگیللتاش کللله گللاهی بللله دسللت  وارد میبنلله میللللرزه  جللو نمنلللدان       

 بلله حالللت شللاد و دوسللتانه ی خودمللون در میللاد   صللویوانه ی مللا بللا رهللتن مامللان بابللا

_وای للا    می رسللته بیللرون آروم رو دودش و میگیللره نیلیللو از مویقللی کللام  یللام

امیرصللدرا هوون للور کلله یبللی از  سللته هللای   برناملله ایللی واسلله مروسللی نللدارین 

جللدا میبنلله و  وللوی ظللر  آجیلللی کلله بللا سللرویس یلیللون آوردن رو از  وسللت      
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_نه قنظلر  نبلام  اینله  کله  یله  مسلاهرم  بلری   و ب لدش  بیلای   سلر  خونله   جواب میده  

 گللرهتن بللرای وللمش از دسللت وللا میبیلله مقلل  رو آلوللا شللیدا زنللدگی خودمللون  

 امیرکسللری ک للا میخللواین زنللدگی کنللین    _ شللیلن  یلیللون بللرداره و میخرسلله  

 رو دود و  لل  بللا  یللام   هسللتی  االن کلله خونلله هوللین وللوی_   میبنلله  ییدسللتی

امیرکسللری خلل  مییلله یلیللون رو ازش میگیللره و  چللی  وللو  للس_   میللده بیللرون

 هوون ور که کام میگیره جواب میده  

 واحللدش یلله_یلله آ ارووللان رو بلله روی خونوللون هسللت کلله یبللی دو واحللدش خالیلله  

 . من واسه میبنی  رهن رو

دوسللت نللدارم امیرکسللری ازمللون جللدا بیلله امللا وصللوی  خللودش بللرای جللدا شللدن   

مللانتوی سلل ید رنگلل  بللازی میبللن   مللانتو و شلللوار  ی  یللهق بللا نگللین لبلله ی آسللتین 

 وصورم بم  میومد   ستی که به اصرار امیرصدرا خریده بودی  بییتر از حد

بلله بحلل  اونللا گللوش نویللدادم و هقلل  زیللر چیللوی حواسلل  بلله مللردی بللود کلله چنللد  

 سامت  ی  رسوا هوسرش شده

 ک للایی _ بللودم  بللا وبللون دسللت امیرکسللری بلله خللودم میللام و نگللاه  میبللن         

 میبللن  نگللاه امیرصللدرا بلله و میلللرزه یلللب  قدیگلله خونلله_ ک للا _ قدیگلله بللری   اشللی 

 نیولله و  للنن_آره دیگلله   بللری  خونلله  _   میللده هیللار رو چیللواش ی گوشلله کلله

 برداشللتن بللا و میللده وبللون سللر  یللام   شللی توه باشلل  بیوارسللتان بایللد هیللت مللن  

_خلل   اشللین بللری  دیگلله  صللدرام    میگلله و مییلله  للا وخللت روی از گوشللی 

 سلله دو آره_   میللده وبللون سللر و میبنلله نگللاه امیرصللدرا بلله امیرکسللری خسللتس  

 رو ک یللاش و میللره  للایین وخللت از کلله حللالی در شللیدا  خسللتس   نخوابیللده شللبه
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 دیگلله سللوت از امیرصللدرا _چللرا داداش صللدرا    میبنلله نگللاه امیرصللدرا بلله میخوشلله

_درگیللر بللودم ایللن چنللد روز سللرم    میخوشلله رو ک یللاش و میللره  للایین وخللت ی

کللت خاکسللتری رنگلل  رو روی دسللت  جللا بلله جللا  شلللو  بللود و نتونسللت  بخللواب   

میبنلله و نگللاه  رو بلله مللن میللدوزه و آروم لبخنللد روی   لبللاش مییللینه و بللی صللدا 

 نویای _ ل  میگنه  

س ی میبن  مث  خلودش لبخنلد بلگن  و بلا وبلون سلر جلواب مثبلت میلدم و از وخل          ت 

  ایین میام و ک   میخوش 

 یللام دسللت روی شللونه ی  و ب للد از حسللاب کللردن میللگ از رسللتوران بیللرون میللای    

 شلللو ی بلله کلله کنللین حرکللت زود صللب  کللن اسللتراحت خللوب_ امیرصللدرا میللذاره  

شللیدا دوبللاره گونلله ام رو می  و*سلله و رو بلله امیرصللدرا  قداداش باشلله_   نخللورین

 میبنه  

_داداش صللدرا جللون وللو و جللون نبللام  دیگلله سلل ارش نبللن  مرایلل  هلل  باشللین     

 برین آروم سرمت ه  نرین  

دسللتاش آروم دسللتام رو وللوی خللودش میگیللره و بللدون  از جللاده لللذم ببللرین    

 میللدم یللول_چیلل  زن داداش   اینبلله نگللاه  کنلله بللا لبخنللد جللواب شللیدا رو میللده  

 . باش  مرایب 

و خلل  مییلله و آلوللا رو می  و*سلله  آلوللا دسللتاش رو سللوت  دراز میبنلله وللا بوللل   

 کن  و  یت ه ” آله “رو وبرار

شللیدا یبلل  اینبلله آلوللا بلله گریلله بیوهتلله خللداحاهظی میبنلله و سللوار ماشللین    میبنلله  

ماشللین  مییلله و بللا گ للتن جللایی کللار داره  مییللن و میللرن  امیرکسللری هلل  سللوار 
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هیللار کلل  دسللتاش بلله دسللت  باملل  مییلله نگللاه  کللن   لبللاش  ازمللون دور مییلله  

در حللالی  _بایللد بللا آلوللا کللار کللن    میخنللده و چیللواش کوللی چاشللنی شللی نت داره  

 کله سل ی دارم بلله اینبله دسلت  وللوی دستاشله ملادم کللن  مت  ل  نگلاه  میبللن           

   میلده  جلواب  و بلری   ماشلین  سلوت  بله  ولا  میبیله  رو دسلت  _ _با آلولا   واسله  چلی  

بلا  یلادآوری  نسلبتی  کله  باهلاش   قمولو  زن بگله  خالله  جلای  بله  هبگیر یاد ک  ک  باید_

 دارم حسللی ووللوم وجللودم رو گللرم میبنلله و ازش چیلل  میگیللرم و سللریع سللوار  

   میوهتلله راه و میبنلله روشللن رو ماشللین و مییلله سللوار هلل  خللودش  مییلل  ماشللین

بلا  هبلر  ونملا  بلودن  باهلاش  اسلترس  میگیلرم  و  بملرخی    شلمر  ولوی  یلا  خونه بری _

آهنلل  شللادی رو  بللرای ویللت وللل  کللردن وللوی شللمر چرخیللدن رو  ییللنماد میللدم  

 لللی میبنلله و راه میللوهتی   هللر دو مللین دووللا  سللر و دختللر نوجللوون ماشلل  رهتللار   

 و مت للاوم هللای حللس از  للر دو هللر  مضلل رب دو هللرهللر دو خوشللحال   میبنللی   

 از  ر اون و خ الت از  ر من

سللروقی و وخسللی ذاوللی کلله باملل    مییلله وسلل  آهنلل  بللدون اینبلله نگللاه  کنلله    

 دستوو ووی دست  بگیره و روی

یلل    جلان   _ امیرصلدرا  _ کولی  کله  میگلذره  مسلیر بلرام آشلنا مییله       دنده بذاره  

بی جنبله  ام میللرزه  و چنلد  رانیله  نگلاه   میبلن   و بله  سلختی  خلودم  رو جولع  میبلن   

 کللاری   چلله _   دارم کللار _ چللی   واسلله_ قآره_ کارگللاه   میللری   داریلل       مللا_  

آروم و بلا  ذهلن  درگیلر  منتظلر  مییلین   و بلا  رسل یدن بله     مگیلگم  بلاش  داشلته  صبر_

ی ل   در کارگللاه رو کله  نویللدون   کارگلاه و گ لتن  یللاده شلو از ماشللین  یلاده مییللی       

 و بلرم  کی درست کرده بلا  کلیلد  بلاز  میبنله  املا  اجلازه  نویلده  کله  هولراه   بله  حیلاط 

 . بوون  منتظرش در جلوی میی  م بور
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کن بللاوی ووللوم وجللودم رو میگیللره و بللی طایللت منتظللر اومللدن  مییلل  کلله ب للد     

 چند دییقه باالخره بیرون میاد  

 مگلله امیرصللدرا وااااای_ بللا دیللدن مووللورش جلللوی دهللن  رو میگیللرم وللا جیلل  نللگن    

 بللردم ولللی  آره_ در حیللاط رو میبنللده و روی مووللور مییللینه   خرابلله  مووللور نگ تللی

 نگللاه  لبخنللد بللا  مییلله روشللن مووللور و میگنلله هنللدل محبلل  و   کللردم و ویللرش

بللا ذو  بلله سللوت   قآبنبللام بللاال بخللر_ یللوک شللی ونی وحللویل  میللده   چ و میبنلله

میللرم  یللت  مییللین   مسلللوا هرکللی مللا رو میدیللد بلله دیوونلله بودنوللون یقللین  یللدا 

امیرصللدرا بللا کللت و شلللوار و مللن بللا مللانتو و شلللوار سلل ید وللر  مووللور  میبللرد کلله

 نیستی   

میدون  که دیگله نیلازی نیسلت کلی   رو وسل  بلذارم وللی دسلت  طبل  ملادم یلدی             

 به سوت  یرهن  میره و لبه

ی  یللرهن  رو میگیللرم کلله دسللت  رو میگیللره و دور شللبو  حلقلله میبنلله کلله        

 از_   میگنله   لر  ایلی  گهبلام  لحلن  و حلر   بلا  و بمسلب   بام  مییله کلامم بله  یلت     

و بلدون  اینبله  حلر   دیگله  ایلی  بگنله  حرکلت  میبنله   قمییلینی  این لوری  ب لد  به این

 ازرهللتن سللرمت مووللور    از ووللوم مسللیرهایی کلله خللاطره داشللتی  میگللذره  بللا بللاال   

وُللن شللی نت آمیللگ صللداش رو  قققامیرصللدرا_ میللگن   جیلل  و میمسللب  بملل  وللرس

 _آروم میللرم دیگللهق قبللرو آرومتللر_ جللان  _ حللس میبللن  کلله جللواب  رو میللده  

تر بمللل  میمسلللب   لبخنلللد  بییلللاز ولللرس   قآررره_ آرومللله  ایلللنق امیرصلللدرا_

بللا رسللیدن بلله  راضللی  نیللون از یصللدش از ایللن کللاره کلله محبلل  وللر بوللل  کللن   

بام لن میبنه که آش بخلره    لر  میلگن   املا  بلا  اصلرار  میلره  و بلا  یله  کاسله  برمیگلرده  

بلله یلله  قمیخللورم_ _خللودم نویخللوری    مییللینی  وللوم درخللت زیللر هوییلله و مثلل 
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کاسلله ظللر  یللک بللار مصللر  آش وللوی دسللت  نگللاه میبللن  و یبلل  اینبلله دوبللاره  

 ن نللاع میدونسللت _یلله دونلله گللرهت  بللا هلل  میخللوری      میللده سللوال بخرسلل  جللواب

بللا لبخنللد    خللتری بییللتر کیللک مللو  در  نریللگه گ للت  نللداری دوسللت دا 

 چیه _ نگاه  میبن  که چیوک میگنه  

در حللالی کلله دللل  از حرکللاوی کلله بللرای اولللین بللاره ازش میبیللن  میلللرزه سللر وبللون  

 میدم  وا مصر ووی خیابون

 ماشللین سللوارمیمللرخی  و بللاالخره بلله کارگللاه برمیگللردی  و بللا گذاشللتن مووللور       

 خونه به رهتن یصد و مییی 

هلاش ونمللا  با هوسلرش  منلوان  بله میبنلی   خونل  ه ایلی کله یلرار بلود بلرای اوللین بلار         

 حرهلللای جلللواب در و نویلللگن  حرهلللی و مییلللین  سلللاکت راه طلللول وولللوم باشللل   

در خونلله رو بللاز میبنلله و کنللار مللی ایسللته وللا مللن وارد    میللدم وبللون سللر امیرصللدرا

بله  چیلدمان  جدیلد  خونله  نگلاه  میبلن   و    خلودم  ی خونله  بله  اوملدی  خلوش _ بی   

 اوللایی سللوت مونللون رو زمگملله میبللن  در رو  یللت سللرم میبنللده و جلللوور از مللن بلله

_این للا اوللا  ماسللت    مییللنوم رو صللداش مییلله اوللا  وارد اینبلله ب للد و میللره

و ب لد  چنلد  دییقله  بلا  لبلاس  راحتلی  از   چودونت رو هل   دیلروز  گذاشلت   ولوی  کولد   

اولللین ویلل   اوللا  بیللرون میللاد  شلللوار گللرمبن میللبی و وییللرم خاکسللتری رنگلل 

راحللت و خللونگی کلله ازش میبیللن   آروم بلله سللوت  میللاد و کنللارم مللی ایسللته و بلله    

 نگللاه  و میللگن  لبخنللد داری  دوسللت  شللد  خللوب_   میبنلله وسللای  خونلله نگللاه

 باشله  نلو  چیلگ  هوله  خواسلت  دلل  _ _آره خیللی  خوبله  قالزم نبلود  ملو   کنلی ق   میبن 

 ده  میلل هللول  اوللا  سللوت بلله و میگللره دسللتوو کلله میبللن  نگللاه  و  میللگن لبخنللد  

_وای نله   بلا  زاری نگلاه   میبلن       بخلگی   شلام  ولا  کلن  ملو   رو لباسلت  بلرو  بدو_
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قمللن سللیرم   میخنللده و بلله چمللره ی زارم نگللاه میبنلله   _بیللا بللرو لباسللت رو مللو  

  للرس یلله شللی ته کلله هلل  امیلل کللن  االن سللیری قامللا امیرکسللری کلله بیللاد گینیلله  

بلله سللوت اوللا    للذا واسلله بیوارسللتان میبللره  وللازه اون مویللع وللوام گیللنت مییلله   

 روی بلله رو اوللا  وسلل  رنلل  کللاربنی آبللی و سلل ید ن للره دو خللواب سللرویسمیللرم  

از چوللدون  کلله کنللار کوللد گذاشللته بللود    میبنلله جللل  رو وللوجم  بللگر  ی  ن للره

 مللو  یلله وللی شللرم سلل ید و شلللوار جللین آبللی خللونگی  رو بیللرون میبیلل  و ب للد

موهللای ِهللرم رو بللا کلل  بللاالی  ت آینلله ی میللگ آرایلل  میللرم  سللو بلله لبللاس کللردن

 سللرم میبنللدم و از آینلله بلله خللودم نگللاه میبللن   اولللین باریلله کلله میخللوام بللا چنللین

 آینلله ی گوشلله ازلباسللایی جلللوی امیرصللدرا باشلل   در حللال کلن للار رهللت  بللا خللودم  

نویللدون  از کللی بلله چمللارچوب در وبیلله داده و نگللاه   کلله میبیللن  رو دراامیرصلل

 میبنه  

میبیللن  کلله آروم نللگدیب  مییلله و درسللت  یللت  یللرار میگیللره و ب للد چنللد رانیلله      

 دستاش باال میاد و روی بازوهام

سللر  للایین مینللدازم امللا دسللت زیللر چللون   میللذاره و بلله سللوت خللودش میمرخونلله  

واسللته خ وسلللی  میللذاره و م بللورم میبنلله نگللاه  کللن   مقاومللت میبللن  امللا بللاالخره

 . ش میی  و ووی چیواش نگاه میبن 

دووللا گللوی یمللوه ایللی چیللواش بللین چیللوام دو دو میگنلله  چیللواش از صللب   للر از  

 حس های مختل  و متضاده

کلله واضلل  وللرین  آشللوب و آرامیللهق آشللوب و آرامیللی کلله چیللگی ازش نوللی مو    

نگللاه  وللوی چیللوام میمرخلله و آروم چیللواش رو میبنللده و دسللتاش مثلل  رییلله   
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بلرای     میبیله  آ وشل   بله  منلو  و میخیمله  هلام  شلونه  و ی یه درخت یلوی دور کولر  

چنللد رانیلله ن للس هللر دومللون بنللد میللاد و سللبوم خونلله چیللگی مثلل  از حرکللت 

 ایستادن جمان رو نیون

میللده  گرمللای بللدن  رو از روی  ارچلله وییللرو  هلل  میتللون  حللس کللن  کلله ووللوم 

 سرمای زندگیوو از یادم برده

بللود  صللدای ن للس هللای موللیق  رو مییللنوم کلله موهللام رو ن للس میبیلله و حلقلله ی 

مییله  و ملن  بییلتر  ولوی  مول   یله  دنیلای   لر  از آرامل    دستاش هر لحظله ونل  ولر   

ضللربان یلللب   للر یللدرم و محبلل  درسللت زیللر گوشلل  میبوبلله و مللن  هللرو میللرم  

 م ل  میی  ووی آ وش  که باالخره با

میلل  خللودش بللرای مللن بللاز شللد  سللرم رو بییللتر بلله سللینه اش هیللار میللدم و دردی 

جلوری  منلو  بله  خلودش   میخیمله رو بله جلون میخلرم       که از هیار دسلتاش دور بلدن   

 هیار میده که انگلار  یصلد  داره بلدنامون  رو بلا  هل   یبلی  کنله   چنلد  رانیله  ولوی  هولون 

 حال صبر میبنله  و ب ل د لبلاش  رو بله  شلقیقه  ام میرسلونه  و چنلد  رانیله  آروم ملی  مونله  

 املا  بلگن   حرهلی  میخلوام   میلده  هیلار  آ وشل   بله  منلو  محبل    و ب د چند بار دوبلاره 

   شلدی  ملن  ملال  بلاالخره  املا   شلد  دیلر  سلال  چنلد _   میلاد  حلر   به من از زودور اون

 ک للا _ سلل ی میبللن  از بوللل  بیللرون بیللام کلله دوبللاره محبلل  هیللارم        میللده  

کولللی ازش هاصلللله میگیلللرم و نگلللاه  میبلللن   بللله  نبلللاو   جلللان _ قامیرصلللدرا_

آشلللوب  بللله  نگلللاه بللله  ملللروب  ریللل  وللله بلللهچیلللوای یملللوه ایلللی ویلللره اش  

 دوسللتت چقللدر میللدونی_ امیرصللدرایی کلله نیللازی نبللود بگلل  چقللدر دوسللت  دارم  

   میخوامللت آخللرش وللا مردونلله و مللرد مللنق هاسللت بملله کللار داشللتن دوسللت_دارم

 نبللره ماوللت  بیللا_   میبیلله رو دسللت  و ه  و*سللمی رو موهللام روینگللاه  میبللن   
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 اهللت چقللدر نبللردن آشللخگی سللال چنللد ایللن وللوی ببیللن  کنللی  درسللت شللام بللری  

ش چنللد رانیلله نگللاه  ا هب و*سلل حرهاشللو و حرکللام منلل  و گللین هنللوز کللردی 

 . بن می هوراهی  میبن  که با دوباره کییدن دست 

 یلت سللرش وارد آشللخگخونه مییلل  و بللدون اینبله بللدون  بایللد چیبللار کللن  کنللاری   

 می ایست  بم  نگاه میبن  که

گوشللت چللر   میللوول بیللرون کیللیدن وسللایلی کلله الزم داره از وللوی یخماللله       

کللرده و بللایی وسللای  وللوی یخمللال در میللاره و سللی  زمینللی و  یللاز رو هلل  از وللوی  

   میبنلله نگللاه ایسللتادم آشللخگخونه ی گوشلله کلله مللن بلله و رهمیللذا بیللرون کابینللت

   نیسلت   بللد  رو وسلای   جلای      آخله _   کلردم   لا  اون و  لا  ایلن  کولی  کولک   نویای_

لبخنللد میگنلله و بلله سللوت  میللاد و چنللد یللدمی  از حرکللت مللی ایسللته و دسللته ی 

 ب للد بلله نایلل از این للا_ رو  یللت گوشلل  میللذاره   موهللایی کلله وللوی صللورو  ریختلله

بللا کوبلل  وسللای  درسللت    بگیللری یللاد رو وسللای  جللای بایللد  ماسللت ی خونلله

کللردن ماکللارونی رو آمللاده میبنللی  و دووللایی میللوول آمللاده کللردن  للذا مییللی  

  اون

روی شللی ون و بازیگوشللی کلله بییللتر باملل  شللباهت  بلله امیرکسللری مییلله رو کلل   

 ک  نیون میده که با و   

 جوشللیدن حللال در آب بلله بللی اراده بلله شللی نت  میخنللدم  نگللاه  میبللن  و گللاهی 

 نوبلل _   میللگن  هلل  رو ماکللارونی مللواد و میبللن  نگللاه آب وللوی هللای رشللته و

   میبللن  مللگه و برمیللدارم مللواد از کوللی یاشلل  بللا و مینللدازم بللاال ایللی شللونه خوبلله 

نلا  وب  خوبه  ولا ملن ایلن ظرهلای کثیل  شلده رو مییلورم ولو حواسلت بله ای          نق آره_



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

798 

 

یبلل  اینبلله چیللگی بگلل  دسللت  جلللو میللره و شللیر آب رو میبنللده و طللی    باشلله  

 خلللودش سلللوت بللله و میگیلللره رو مسلللیر برگیلللت دسلللتاش دو سلللوت کولللرم

صللورو  اونقللدر نگدیللک صللورووه    میمسللبه سللینک بلله کوللرم  یللت و میمرخونلله

 آوللی  کلله گرمللای ن سللاش ویتللی بللازدم ن سلل  روی صللورو  ووللوم وجللودم رو بلله

_هنللوز بللاورم نوییلله این للا و کنللار    میمسللبونه  ییللونی  بلله رو  ییللونی  و میگیللرم

به چیلواش  نگلاه  میبلن   کله  آروم چیل   میبنلده  و نگدیلک  ولر  مییله   ن سل   از  منیق

 مثلل  حسللی  مثلل  خللودش چیلل  میبنللدم   نگدیبللی بللی  از حللدش بنللد میللاد و 

میخللوام خللودم رو مقلل  ببیلل  امللا حسللی مللان      میخیملله وجللودم وللوی اسللترس

 ملان    حسلی  املا  بیله  مییه  درو  نیسلت  اگلر  بگل   دلل   میخلواد  اون برخلورد ملنلی  

 . مییه

  _ماشقت  آبنبام      و حلس  میبلن   کله بلرای وولوم کلردن ایلن هاصلله جللو        میلاد     

  بللا صللدای زنلل  در یبده لله مقلل  میبیلله و بللا اخلل  للل  روی هلل  هیللار میللده و 

و بللا حللالی م یلل  دسللتی وللوی  مصللبی و ل بازانلله  للر میگنلله   _ویللت نیللناس     

للرزش   موهاش میبیه و بله  سلوت  در میلره   دسلت   رو بله  سلینک  میگیلرم  ولا  جللوی 

ب لد  چنلد  رانیله  صلدای  صلحبت  امیرکسلری  رو مییلنوم  و بلا  دونسلتن    اهام بایسلت    

حساسیت هلای  امیرصلدرا  بله  سلوت  اولا   میلرم  و وییلرو   رو بلا  یله   یلرهن  مردونله  

 بله  بله _ ی نخی س ید رنگل   ملو   میبلن   و بلا  سلر  کلردن  شلال  بله  هلال  برمیگلردم   

 سللمم_ رو میللدم   جللواب  و میللرم  للذا سللوت بلله م للله بللا   میللاد  للذایی بللوی چلله

 . دهنی آماده هنوز 

و بللا سللرمت بلله یصللد برداشللتن یابلولله دسللتگیره هللا رو برمیللدارم وللا زودوللر رشللته   

 های ماکارونی که چیگی به
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خویر شلدن  نوونلده بلود رو بلردارم کله امیرصلدرا بله آشلخگخونه میلاد و دسلتگیره           

امیرکسلللری روی کلللانتر     برمیلللداره رو یابلوللله خلللودش رو از دسلللت  میگیلللره و 

 مییللینه و وبلله ایللی از هل لل  دلولله ایللی خللرد شللده برمیللداره و وللوی دهللن  میللذاره  

بلا  لبخنلد  بله  چمللره ی  _چلرا  زحولت  کیلیدین  روز اوللی   ق لذا  از بیلرون  میلاوردی    

سلر  وبلون  میلده  و وبله     مییله  خلاطره   بمتلره  این لوری   نله _ شادش نگلاه  میبلن    

 _وسایلتون جو ه  ایی گوجه برمیداره  

بللرای بیبللار نبللودن بلله سللوت کابینللت هللا میللرم وللا جللای بیللقاب هللا رو  یللدا کللن  و  

 حین باز و بسته کردن کابینت

_امیرصللدرا ماشللین رو بللردی م اینلله هنللی  میللب  نداشللته  قآره_ هللا جللواب میللدم  

امیرصللدرا کلله انگللار هنللوزم از رسللیدن امیرکسللری  باشلله گنللد بگنلله بلله سلل روون 

حرصی بود هقل  ملین بمله هلای وخلس      سلروبون داد    آروم للب   رو گلاز  میگیلرم  ولا  

نخنللدم و بیللقاب هللایی کلله بللاالخره  یللدا کللردم رو بیللرون میبیلل  و حللین ایللن کلله 

 میخرسل   رو سلوال  س ی میبلن   یلادم  بوونله  بیلقاب  هلا  ولوی  کلدوم  کابینلت  هسلتن   

از روی وختلله بللرش بللرداره    روی خیللار بللرش داره کلله حللالی در امیرکسللری _  

ابروهللام بللاال میللره و نگللاه مت  للب  بلله سللوت  زنللداداش  جللون _   جللواب میللده 

بللاورم نوییلله  امیرصللدرا میمرخلله کلله بللا اهتخللار نگللاه  میبنلله و لبخنللد میگنلله  

امیرکسللری رو م بللور کللرده منللو زنللداداش صللدا کنلله و چمللره م تخللر و ژسللت 

سللوال  بلله کلل  از  ی هلل  از ایللن کللارش راضللیهق حسللاب کلله میگلله اینللو مورورانلله اش

ذهلن   میللره و ولرجی   میللدم لیلوان  هللا رو  یلدا  کللن  کله  امیرکسللری اینبلار  بلله حللر  

 خلل    آره_ کللردی  صللحبت شللد  چللی رویللی بلله رو خونلله_ بللله _ داداش _ میللاد  

   میبنلله ونظللی  رو یابلولله زیللر شلل له و میللگاره رو یابلولله در امیرصللدرا شللد  چللی
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 نگللاه  و  لل  بللا مللن ل  کللردم  دیللروز بملل  گ للت   یللیوون شللدی  و کنسلل  _

_واحللد رو بلله روییوللون وللا ه تلله ی دیگلله  چللرا _   میللره وا امیرکسللری و میبللن 

 میللری  برگیللتی  کلله مسللاهرم از  کللردم صللحبت اون بللامیخللوان از این للا بللرن  

 . کن  هس  ه  رو نبام ی خونه داد یرار باید  داد یرا سرا 

از رهتلللارش خنلللدم میگیلللره  بلللا اوملللد   ن امیرکسلللری دوبلللاره ولللوی جللللد اون   

 امیرصدرای جدی هرو رهته و انگار

چیللوای شللی ون  نلله انگللار کلله ویتللی بخللواد خللودش هلل  میتونلله شللی نت کنلله       

 رو رویللی بلله رو واحللد اینبلله ب للای کاریلله  چلله خلل _ امیرکسللری بللر  میگنلله  

 مللن ولا  رویلی  بله  رو واحلد  هولین  میلری  شللوا_ قنبلام  یبللی  خونله  میلرم  ملن   بگیلری  

بلا  خنلده  از روی کلانتر   لایین  میخلره  و بله  سلوت  امیرصلدرا     بلگن   سلر  بملت  روز هر

 در امیرصللدرا نللداری  رو دوریلل  طایللت کلله داری دوسللت  اینقللدر ی نللی_ میللره  

 بمللت چللونق خیللر نلله_   میللده جللواب نباشلله م لللوم لبخنللدش داره سلل ی کلله حللالی

امیرکسللری بللرمبس وصللور و انتظللارم بلنللد میخنللده و یلله میللت  نللدارم   امتوللاد

و از  _ماشلللقت  داداش بگرگلللهق نمنلللدان محبللل  بللله بلللازوی امیرصلللدرا میبوبللله  

آشخگخونه بیرون میره  به سلوت  سلینک  میلرم  ولا  ظلر   هلایی  کله  بله  ل ل   شلی نت  

هلای  نوظملور  امیرصلدرا  َنُ شسللته مونلده  بلود  رو بیلورم    ب للد شسل تن ظرهلا میللگ رو  

ن شللام بلللرای بدریلله ی امیرکسللری وللا جلللوی در میلللری       میمیللن  و ب للد خللورد   

 اش نتی لله کلله رب للی یللکخللداحاهظی مللا وقریبللا یللک ربللع طللول میبیلله    مراسلل 

 بمملایی  ملین    نداشلت  رهلتن  یصلد  انگلار  کسلری  امیلر  چلون  بلود  شلدن  م    بییتر

 ن و امیرصللدرا نگللاه میبنلله   ملل بلله ذو  بللا میبللنن و ربلله رو مدرسلله اول روز کلله

 _ی نللی از ایللن بلله ب للد هللر روز مویللع رهتللن  ایللن مراسلل  باشللبوه بدریلله رو داریلل  
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 ایللن از کمهلله و میخیملله کوللرم دور امیرصللدرا دسللت کلله میللدم وبللون سللر و میخنللدم

 االنلل   بللاره آخللرین و اولللینق نلله_ امیرکسللری جللواب میللده   هللای کللردن اذیللت

 . وا دیر به شی تت نرسی بری زودور میتونی

امیرکسللری از ایللن بللی طللایتی امیرصللدرا بلنللد میخنللده و دسللت روی شللونه ی بللرادر 

 بگرگ  که انگار بخاطر

بد مویع سلر رسلیدن ازش شلاکیه میلذاره وللی بله هردوملون نگلاه میبنله و بلا خنلده            

_داداش بللا ایللن م للله ایللی کلله مللن ازم میبیللن     میبنلله امیرصللدرا رو ضللربه هنللی

بللرمبس وصللورم  مثلل  اینبلله بایللد وللا چنللد مللاه دیگلله اوللا  منللو سیسللوونی بمینللی   

_اگللر خیلللی دوسللت داری موللو بیللی میتللونی زودوللر بللری  امیرصللدرا ویللر نویگنلله  

 و حللره  از میللاد بنللد ن سلل    باشللی  راحللت بتللونی  مللا وللابلله خللدمتت برسللی  

_مثلل  اینبلله وای للا بایللد بللرم       میللده وبللون سللر و میخنللده بلنللدور امیرکسللری

  خداحاه      

نگللاه  میبللن  کلله اینبللار خللداحاهظی میبنلله و میللره  بللا هیللار دسللت امیرصللدرا دور 

 کورم به خونه برمیگردی 

و بللا بسللتن در بلله سللوت  میمرخلله و وقریبللا بللین بللدن  و دیللوار  یللت  محاصللره      

 نت وللوی شللی بللا و میللاره صللورو  نگدیللک رو صللورو  و مییلله خلل  آروم مییلل   

 و مبللان بیخیللال میخللواد دللل  میبیللی خ الللت ویتللی ونیمیللد_ چیللوام نگللاه میبنلله  

 بگیرم  گازم محب   آدما و زمان

گللرم وللر شللدن گونلله هللام رو حللس میبللن  امللا نگدیللک شللدن ناگمللانی امیرصللدرا     

 وووم حس  رو از کار میندازه و
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صلدای  در بامل   مییله  از جلا  بخلرم  و چیل   بلاز  کلن    بله   ناخودآگاه چی  میبنلدم      

 امیرصدرا نگاه میبن  که اون ه  با شو  ازم

هاصله گرهته  به سلوت در میلره و بلازش میبنله و بلا دیلدن امیرکسلری کله بلا نلی            

 کامم باز  یت در ایستاده

بلا دیلدن لبخنلد امیرکسلری و چملره       نیلدم   ملگاح   کله  مویلع  بلد _ خنلدم میگیلره    

 ی چمللره بلله ی امیرصللدرا بلله زور جلللوی خنللده ام رو میگیللرم  امیرکسللری بللی  ووجلله

 خودوللون رو بملله سیسللوونی کلله بیلل  یللادآور خواسللت  هقلل _   میللده اداملله بللرادرش

بلله امیرصللدرا نگللاه میبنلله و بللا دیللدن  بللدم  سلل ارش راه سللر یللا میبنللین طراحللی

 مللوردش چمللره اش آروم لبخنللد دنللدون نوللاش رو جوللع میبنلله و بللا گ للت ” ب للدا در

امیرصللدرا بللا حللر  در رو میبنللده و بلله    مییلله  یلل  در جلللوی از“ میبنللی  صللحبت

ک اسللت  سللوت  میللاد دسللت  رو میبیلله بللدون اینبلله بللدون  مقصللد مللد نظللرش

 دنبللال  راه میللوهت  و بلله وسلل  سللالن کلله میرسللی  دوبللاره صللدای در بلنللد مییلله  

اینبللار چیلل  میبنللده و دندوناشللو روی هلل  هیللار میللده و از بللین دنللدون هللای ی لل     

 و میرسلله در بلله بلنللد هللای یللدم بللا و قامیرکسللری_ شللده اش بللا حللر  می وللره  

سللریع بلله سللوت   قم یبلله سللبوو  امللا کنلله بیللداد و داد کلله منتظللرم  میبنلله بللازش

میللرم و کنللارش مللی ایسللت    یللت در کسللی نیسللت امللا یلله ج بلله ی چللوبی  للر از رز 

و یرمللگ رو جلللوی در میبیللن   امیرصللدرا خلل  مییلله و ج بلله رو برمیللداره  هللای سلل ید

 میبیللن  خللودم چیللوای بللا خوشللحال  خیلللی“   برمیللداره و وبلله کا للذ روی ج بلله رو

 روز بمتللرین امللروز   هویللد کنللار حللاال  نگذشللت راحللت کلله هللایی سللال ب للد کلله

   میسللازی  رو روزهللامون بمتللریننللده هللای شللوا   خ بللا ب للد بلله ایللن از و زندگیولله

 .ِ”امیرکسریماشقتون   
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لبخنللدم دسللت خللودم نیسللت مخصوصللا ویتللی گردنبنللد ظری للی از ورکیلل  اسللووون  

 به هارسی که انگار ووی ه 

گره خوردن و نق ه هلای اسلووون بلا بلرش هلای للوزی ماننلد مقیل  سلبگ کلار شلده            

 ووی ج به ی کوچیک بین

گ  ها میبین  و در کنلارش انگیلتری بلا مقیل  سلبگ رنل  کله هولون طلر  گردنبنلد           

 مویقللی لبخنللد بلله کلل  کلل  امیرصللدرا هللای اخلل    شللده حبللاکی روی سللن  انگیللتر

در خونلله رو میبنللده و ج بلله ی    میبنلله زمگملله للل  زیللر رو“ دیوونلله ”و مییلله وبلدی  

انگیللت   گلل  رو روی کنسللول بللگر  کنللار در ورودی میللذاره و انگیللتر رو وللوی

میللذاره و وللوی دللل  بلله انتخللاب امیرکسللری آهللرین مللیگ   گردنبنللد رو هلل  از ج بلله 

بللدون حرهللی  یللت  یللرار میگیللره و موهللام بسللته ام رو روی شللونه ی  بیللرون میللاره و

 چخ  میریگه و گردنبند رو میبنده   

 ولوی  آسلوده  خلاطر  بلا  و ورسلی  هلیچ  بلدون  ب لد  بله  نایل  از کله  کسلی  مرد ملن بلود    

بللاالخره اجللازه میللده کوللی ازش هاصللله بگیللرم  ووللوم    میبللردم زنللانگی حللریو 

سسلتی  داره و چیلوام  بله   بدن  مثل   زملانی  کله  بلی   از حلد  ولوی  سلونا باشل  حاللت   

 نویتللون لبللام گللگ گللگ میبنلله و مللین دختللر بملله هللای خ للالتی   سللختی بللاز مییلله  

 زده خ اللت  املا  بیلارم  بلاال  رو سلرم  ووی چیلواش  نگلاه  کلن    چونله  ام رو میگیلره  ولا 

لللرزش سللینه اش رو حللس میبللن  کلله    میبللن   نمللون اش سللینه وللوی رو صللورو 

_ صللورو  رو بییللتر بلله سللینه ی سللتبرش هیللار میللدم و حلقلله ی دسللتای  میخنللده  

اون هللل  دور بلللدن  ونللل  ولللر مییللله و صلللداش رو  خسلللته و درد کیلللیده ام رو 

 وجلل  سلله و ِرنللد ِن م _مللارهی بللر سللر یللک  للیم  مللو کللاهر شللدق نللوازش میبنلله  

 ام خنللده حللال اون وللوی شلل رش از الادری  شللامر* قشللود  چلله هللر از  للر زللل 
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 دل کلله کسللی  خللانوم بللامآبن بخنللد_   می مولله کلله میخنللدم صللدا بللی و آروم میگیللره

بلللا صلللدای زنللل  گوشلللی  آروم از   دیلللن امیرصلللدرا رو بلللرده بایلللدم بخنلللده   و

 وصلل  آ وشلل  بیللرون میللام و ویتللی بلله سللوت گوشللی روی میللگ میللره ووللاس رو

 . میبن  وند  ا اوا  سوت به کن  نگاه  اینبه بدون و میبنه

بللا ورودم بلله اوللا  در رو  یللت سللرم میبنللدم و بلله سللوت میللگ آرایلل  میللرم کلله بلله 

 کوک شیدا وسای  آرایی  رو

 دیللدن بللا روز یبلل  ویتللی وسللایل  رو بلله ایللن خونلله آوردم روی میللگ چیللده بللودی      

 للذم   لر   هل   ملرورش  بلا  حتلی  و مییله  دا  هلام  گونله  بلود  کرده ورم کوی که لبام

دستیلویی  میلرم  و مسلوا   میلگن   ولا  زودولر  بخلوابی   کله  صلب   زود بلرای   به  میی 

ویتللی بیللرون میللام سللبوم خونلله نیللون دهنللده  اولللین مسللاهرووون حرکللت کنللی   

 و میللرم  للذیرایی سللالن بللهی اینلله کلله صللحبت امیرصللدرا بللا ول للن ووللوم شللده  

 امیرصدرا _   میبن  صداش

صللدایی نویللاد و بللرای هوللین آشللخگخونه و سللرویس هللا رو هلل  میگللردم و ویتللی      

  یداش نویبن  نگران میی  و

یبلل  اینبلله باهللاش ووللاس بگیللرم بللا شللنیدن صللدای بلل  مردونلله اش کلله  ” بسلل  اهلل 

بللله  میبنللله بللله سلللوت اولللا  میلللترکوون میلللرم   اللللرحون اللللرحی  “رو زمگمللله

چمللارچوب در وبیلله میللدم و نگللاه  میبللن  کلله روی سلل اده ی مخولل  الجللوردی 

ز بللله نولللا و مییلللین  وخلللت روی و میلللرم جللللو آروم رنگللل  بللله نولللاز ایسلللتاده  

 خوندن  خیره میی  .
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بوی م ر ممیل  یلاس کله از م لر ولوی سل اده اش بلنلد مییله کل  اولا  رو گرهتله            

 و مرد اس وره ی من رو

بلا  دلتنگلی  بله  یلاد  روزهلایی  کله  ولوی  کارگلاه  یواشلبی  بله   به یبله بله نولاز ایسلتاده     

 ربللی روم کلوللام از ب ضللی نوللاز خونللدن  خیللره مییللدم نگللاه  میبللن  کلله گللاهی

 . با صدایی کوی بلند ور از زمگمه های آروم و زیر لب  بیان میبنه

بلله یللد بلنللد و شللونه هللای  مللن  نگللاه میبللن   ماهیملله ی ورزیللده ی دسللتاش یللاد   

 ویت هایی که شبانه روز و بی

وی ه ووی کارگلاه و سلوله کلار میبلرد رو جللوی چیلوام میلاره   ینله و زخل  و ولاول           

نگلاه   میبلن   کله  موهلای  سل ید  کنلار     میبلرد  یل  ر رو دستای خیلب  کله دلل    

نگللاه   شللقیقه اش یادگللار سللالماییه کلله هیمبللدوموون زنللدگی نبللردی   اونقللدر

میبللن  وللا اینبلله نوللازش ووللوم مییلله و سلل اده اش رو جوللع میبنلله و بلله سللوت  

بللا خ الللت لبخنللد میللگن  و سللروبون  آبنبللام  چیلله_   میگنلله برمیگللرده و لبخنللد

 میدم  

سلل اده ی کوچیبیللو روی میللگ میللذاره و کنللارم روی وخللت مییللینه و یبلل  اینبلله بلله 

 خودم بیام گونه ام رو گاز

میگیللره و بللا صللدا ” آ  “نمنللدان بلنللدم مقلل  میبیلله و هوگمللان دسللت  رو میبیلله   

 خللوردنی اونقللدر میبیللی خ الللت بللودم گ تلله کلله بمللت_ کلله وللوی بوللل  میللوهت   

 از و میبللوب  بللازوش بلله میللتی آروم رل کللن   مللو کنتلل خود نویتللون  کلله مییللی

 بللگن  مسللوا  میللرم_   میبیلله رو لللخ  مییلله  للا وخللت روی از  میللام بیللرون بوللل 

از اوللا  بیللرون میللره و بلله    بخللوری  وراهیللک بلله نوللونی  خللواب هللردا بخللوابی  میللام 
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 رهتللن  نگللاه میبللن  و یلللب  از خیللال خوابیللدن وللوی بوللل  آروم و یللرارش رو از

 یلرهن   رو در میلارم  و بلا  هولون  ولی  شلرم  یبللی  روی وخلت  میخلواب      میلده  دسلت 

وللن  میبیلل   چنللد دییقلله طللول میبیلله کلله بللا  و ممهلله ی نللاز  آبللی رنلل  رو روی

خللاموش کللردن بللایی الملل  هللای خونلله بلله اوللا  برمیگللرده و الملل  رو خللاموش 

میبنلله   وللوی واریللک و روشللن اوللا  میبیللن  کلله  یللرهن  رو در میللاره و کنللارم روی 

 وخت دراز میبیه .

و چند رانیله نویگلذره کله بلا گلرهتن شلونه هلام منلو ولوی بولل  میبیله و سلرم رو             

 روی سینه اش میذاره و  ر

 کله  هل   یملری  و دملوا  یلا  بحثلی  هلر   بیوهتله  کله  او لایی  هلر _از ایلن  بله  ب لد    میگنه  

در حللالی کلله   همویللدی ق بخللوابی مللن بولل  وللوی جللگ جللایی نللداری حلل  اومللد  للی 

هنللوز از برخللورد صللورو  بللا  وسللت دا  بللدن  شللوکه ام هقلل  سللر وبللون میللدم 

کلل  آزاد میبنلله  روی موهللام رو بللاز هلل  می  و*سلله و حللس  موهللام رو از ییللد

ضللربان یلللب  زیللر    میبیلله میبللن  کلله بینللی  رو بلله موهللام چسللبونده و ن للس

گوشلل  میبوبلله و احسللاس میبللن  کلل  کلل  ریللت  یلللب  بللا اون ونظللی  مییلله و بللا   

انگیللتاش روی  وسللت کوللرم کلله بللا بللاال رهللتن  یللرهن  در دسترسلل   نللوازش آروم

هلرو  بلرم  کله  شلیرین  ولرین  خلواب  زنلدگی    یرار گرهته بلود  بامل   مییله  بله  خلوابی 

آروم و به سختی ب لد  چنلد  بلار   للک  زدن چیل   بلاز  میبلن   و بلا  دیلدن  اولا   نلا   بود  

یللادم بیللاد از ایللن بلله ب للد یللراره وللوی هوللین اوللا   آشلنا  چنللد رانیلله طللول میبیلله وللا

جللای خللالی امیرصللدرا باملل  مییلله آروم روی وخللت بیللین  و روی  چیلل  بللاز کللن   

چیللوام دسللت ببیلل   از روشللنی هللوا و باریبلله هللای نللور خورشللید کللامم میخصلله 

که خلواب  مونلدی     ب لد  چنلد  رانیله  بلاالخره  بله  جاذبله  زملین  و وخلت   لبله میبلن  و   
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از وخللت  للایین میللرم کلله یادداشللت روی آینلله ی    میللگ آرایلل  وللوجم  رو جللل  

 میبنه و به سوت  میرم و میخون    ※سمم آبنبام

نویدون  یب  رسلیدن ملن بیلدار مییلی یلا نله املا مسللوا خلودو  همویلدی کله خلواب             

 موندی  قرهت  نون بخرم وا ب د

اصل مان  بلا  آن هوله   خوردن صبحونه حرکلت کنلی   آملاده    بلاش زیلاد ویلت نلداری       

 وسلل ت شللده نصلل  جمللان *  یللک وجلل  یللد داری و کلل  جمللان  گیللته ایللی※

آروم و بللی جللون میخنللدم و بللا دیللدن چمللره ام وللوی آینلله وللرجی   صللحتی ممللدی

 میدم اول یه دوش بگیرم  حوله ام رو از

وللوی کوللد بیللرون میبیلل  و بللا برداشللتن لبللاس بلله حوللوم میللرم  آب ولللرم وونسللت 

 کرختی و خستگی رو از ون 

 . .. بیرون ببره

آب رو بسللت  و میللوول خیللک کللردن بللدن  بللودم کلله صللدای ورسللیده و بلنللد        

 امیرصدرا به گوش  رسید و بدون

ووجلله و اهویللت بلله اینبلله ونمللا  وشیلل  حوللله املله ورسللیده از حوللوم بیللرون میللام و   

 وقریبا وا ووی هال میدوم که

میبینو  ق رییلون و شلاید کولی ورسلیده نگلاه  میبنله و یبده له بله سلوت  میلاد و           

 از ی ناللله و میبللن  حللس رو هللام اسللتخون درد ا للرا  جللوری بوللل  میبنلله کلله بللی 

_چللرا  هرچللی  صللدام  کللردم  جلللواب    میللدارم  نگلله  خ لله  زور بلله  رو دردم سللر 

 ینقللدر ا چللرا دم  نیللنی  احتوللاال  بللودم  حوللوم _ مت  لل   جللواب  میللدم   نللدادی ق

   میناللله وللرس بللا و آروم میگنلله حللر  خللودش بللا داره انگللار کلله طللوری  رییللونی 
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 وصللویو  بللا  رهتللن  بللا مللنق میبللن  نگللاه  مبمللوم      رهتللی دوبللاره کللردم هبللر_

کولی  طلول  میبیله  ولا  حلقله  ی دسلتاش  شل    آوردم  زنلدگی   ی اسل وره  سر به چی

سللر    بخوشلل  لبللاس میللرم     مللن _ مییلله و خللودم رو از بوللل  بیللرون میبیلل   

وبللون میللده و بلله سللوت حوللوم برمیگللردم و بللا برداشللتن لباسللام بلله اوللا  میللرم و 

مصللبی دسللت وللوی موهللاش میبیلله و ن سلل  رو محبلل   لحظلله ی آخللر میبیللن  کلله

 بیرون میده و با چی  بسته طول سالن رو مصبی یدم میگنه .

لباسلل  رو میخوشلل  از اوللا  بیللرون میللرم  از   سللر و صللدایی کلله از آشللخگخونه میللاد   

 متوجه میی  که اون است

 و کوی که جلوور میرم میبینو  که میگ صبحونه م صلی چیده  

س ی میبلن  بله روی خلودم نیلارم کله چلی دیلدم و شلنیدم املا هنلوز روی سلینه اش            

 از خیسی موهای من ویتی

   میگنلله لبخنللد و یبنللهم نگللاه  _چللای رو مللن میریللگم   بوللل  کللرده بللود خیسلله   

 . بریگ وو بیا  مگیگم باشه_

با حال م یبلی بله سلوت یخملال میلرم در یخملال رو بلاز میبلن  بلا برداشلتن گلمب            

 به سوت دووا لیوان خالی

چیللده شللده وللوی سللینی میللرم و بلله یللاد یللدی  چللای و گللمب آمللاده میبللن  وللا شللاید 

 میللگ دور هلل  بللا بللار اولللین ایبللر بیلله   آروم وللن  چنللد دییقلله  للی  امیرصللدرا  

 میلل  گللمب و چللای امیرصللدرا و مللن کنللار هلل  و بلله یللاد یللدی      مییللینی  صللبحونه

زنلدگی   و زنلدگی  کله  بلاالخره  ب لد  از چنلد  سلال  بلر  وهل   ملراد  چرخیلد       آرام  و

 زنللدگی  محبلل  مللرد اینبلله بللدونشللیرینی کلله میتونسللت سللالما یبلل  شللروع بیلله  



                 
 

 

 دالن|  سقوطرمان 
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 مللردی   باشلله داشللته رو رهتللن  و دادن دسللت از وللرس هوییلله نطر وصللوی  مللبخللا

 کله  ملردی    داره ایلی  دیگله  ط ل   یله  بریلگم  ملن  کله  گمبلی  و چلای  میگله  ه  بازم که

 . کنه ماش   کنه دیوونه  ببیه ناز خودش سبک به بلده

مللردی کلله وللوی ماشللقی  للرواز رو یللادم داد امللا مللن “سللقوط” رو وللرجی  دادم وللا اون 

 هوییه ووی اور بوونه     

 

 :در حال وای  در ان ون

  هارمان خ ته در کالبد

 رمان می  در ضربام  نالتی

   |jasmineرمان جنگ  خیال 

  )roman,ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 
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