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  رمانشناسنامه 
 

 نحالٌ آٍردن کو َنن نام رمان :

 89 ناول عضَ اختصاصی  کشیر عارفٌ نویسنده :

 کلکلی، طنز، پلیسی، عاشقانٌ ژانـر:

 نرگس سلطانی :طراح جلد 

 705 تعداد صفحو :

 ٍ سالشٌ 57 فقط کٌ سانیال اسو بٌ شیطَنی دختر داستان : رمان ی خالصو
 کٌ سانیال عهَی پسر جًان رادٍین سرٍان ...است پارى آتیش نعرٍف قَل بٌ

 اطراف کٌ نشکَکی نَرد فًهیدن با شهالٌ قطب سانیال قَل بٌ ٍ سرد پسری
 کهک سانیال از نسئلٌ این حل برای شٌ نی نجبَر دادى رخ سانیال ی ندرسٌ

 ...فاجعٌ یعنی این کٌ بگیرى

 

استمحفوظ  89هاول  برای اهجمن کتابتمامی حقوق این    
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 (الرحیو الرحهن اهلل بسو)

 

 

 (راٍی)

 

 

 يهٌ اٍن بین کرد، اٍندن نی بیرٍن ندرسٌ از خَشحالی با کٌ ای راينهایی دختريای بٌ نگايی
 درست راينهایی یَنیفرم با دختری دنبال گشت، نی آشنایی ی  چًرى دنبال جَر ٍا جَر ی بچٌ دختر
 کٌ ای رفتٌ عقب نقنعٌ...رنگ قرنز يای کتَنی داشت، باياشَن فرقی یٌ انا دخترا اٍن ی يهٌ نحل

 .بَد ست کفشش با کٌ قرنزی کیف ٍ زدى باال يای آستین گذاشت، نی نهایش بٌ رٍ نَياش

 !ندرسٌ شاخ خَدش قَل بٌ یا بَد، اینطَری ندرسٌ نَقع شیطَنش عهَی دختر تیپ نعهَال

 دنبال بٌ چشو با يهیشگَیش خَنسردی با ٍ داد پایین کهی رٍ ناشین ی شیشٌ ٍ زد پَزخندی
 ...گشت دختر اٍن

 

 (سانیال)

 

 .کردم حال حسابی شد، دیدى فیًاخالدٍنو تا کٌ کشیدم گشادی ٍ گل ی خهیازى

 :گفت چندشی لحن با آیدا

 .نیاد کش کٌ چقدرم شد، گرٍن نسَاک بابا ببند َاى -

 :گفتو ٍ خارٍندم رٍ گردنو پشت خیال بی
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 افتاد، کار از بَیاییو سیستو کال کشیدی خهیازى بس از خَدکار طَر بٌ صبح از کٌ ساکت یکی تَ -
 .نگفتو چیزی خَبٌ

 :گفت ٍ کرد اشارى خَدش بٌ تعجب با

 نن؟ کی -

 .بتهن پٌ نٌ پٌ -

 خیرى ِنئَ ِنئَ جزیرى يای بدید ندید نحل( دخترا) گَسفندان ی گلٌ دیدیو کٌ شدیو خارج ندرسٌ از
 فانیالی يای ناشین از یکی این نکنٌ زد، نی آشنا بدجَری کٌ باال ندل ناشین یک بٌ شدن

 بَدم؟ کردى پنچرش کٌ نَنٌ يهسایٌ

 بگیرى؟ انتقام اٍندى یعنی

 !نٌ ٍای

 :گفتو ٍ کردم تنظیو ام شَنٌ رٍی رٍ کیفو سریع

 !بای تف بَس رفتو نن نداری کاری آیدا خب -

 :گفت ٍ کشید تنبَن ِکش نحل رٍ دستو کٌ برم َدر خَاستو

 .کیٌ نال ناشین این ببینیو حاال بریو، بايو ٍایسا کجا؟ -

 خر؟...زایید قَلَ دٍ خرم يیع

 احیانًا؟ نبَد گاٍ

 :گفتو عجلٌ با

 کیٌ؟ نال کٌ چٌ تَ بٌ -

 يان؟ دارى؟ تَ بٌ ربطی چٌ شَيرتٌ؟ برادرتٌ؟ باباتٌ؟ نگٌ

 :گفت ٍ کرد نگاى نن بٌ شدى گرد چشهای با



 www.Novel98.com 6               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .شی نی يو جَگیر چٌ باشٌ بابا خب -

 رٍ جَابشَن دلو تَ نن ٍ کردن نی پچ پچ داشتن دخترا زدیو نی َفک داشتیو نا کٌ حالی در حاال
 دادم نی

 !ناشینی چٌ ٍای -

 .بدید ندید

 شکلیٌ؟ چٌ صاحبش يیع -

 !عن شکل

 .خَام نی ننو -

 !نکنی رٍدل

 آٍردى؟ فشار حد این تا ترشیدگی یعنی

 ...شد باز خَشگلٌ ناشین اٍن در کٌ ببندم رٍ ِفِلنگ سریع خَاستو ٍ کردم نچی نچ

 

 سقف بٌ نژى از ناشین الستیک پنچری دلیل بٌ رٍ تَ تا اٍند صاحبش بخَن رٍ اشًدت سانیال
 .کنٌ آٍیزٍن

 !شد يفتا چشهام شخص اٍن شدن پیادى با ٍ شد باز کانل در

 !رادٍین؟

 با فاصلٌ اٍن از ٍ گذاشت شلَارش جیب تَی رٍ دستاش ٍ داد تکیٌ ناشین در بٌ خَنسرد خیلی
 .طرفش برم کرد اشارى سر با ٍ کرد نگاى نن طرف بٌ سردش چشهای

 آیا؟ بَد نن با چی؟
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 بٌ انگشت با ٍ کردم نگاى بًش نتعجبو چشهای با کٌ، نبَد کسی کردم، سرم پشت بٌ نگاى یٌ
 .داد تکَن رٍ سرش اخو با کردم، اشارى خَدم

 .رم نی جَن رادی لگن با خَنٌ تا جَنو آخ باال، انداختو ابرٍ ٍ شد باز نیشو

 !بسَزین کردن، نی نگاى رادٍین ننَ بٌ باز دين با کٌ کردم يهٌ بٌ نگاى یٌ

 :گفت بًت با آیدا

 نیست؟ عهَت پسر اٍن...اٍن سانی -

 :گفتو رادٍین طرف رفتو نی کٌ زنان يو

 .خدابیانرزى باقر نش پس نٌ -

 بدٍن يو رادٍین کردم، بازش ٍ رفتو رانندى کهک درِ  سهت بٌ يهٌ  اٍندى در حدقٌ از چشهای جلَ
 .شد سَار حرف

 بدى، زن رٍ تَ زٍدتر بگو عهَ زن بٌ باس نن؟ دنبال ندرسٌ نیای زدی دخترکش تیپ ناقال ای
 .بشٌ زنت گَدزیاليا این از یکی بذارم اگٌ عهرا

 کٌ آٍیزٍن يای لَچٌ ٍ لب با کٌ کردم نگاى بقیٌ بٌ ناشین در ی شیشٌ از بستو، ٍ در ٍ شدم سَار
 ٍ بَد دٍدی يا شیشٌ خَبٌ خَنٌ، گشتن نی بر داشتن نظلَم، تا بَدن شدى شتر شبیٌ بیشتر

 .آٍردم در زبَن براشَن نن کٌ دیدن نهی

 

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

 "راٍی"

 

 یعنی نبَد، نطهئن بدى انجام خَاست نی کٌ کاری از ينَز شد، خیرى جلَ بٌ ٍ بست ٍ در رادٍین
 گرفت؟ نی کهک شیطَن ی جَجٌ این از باید ٍاقعا
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 داد؟ نی اجازى عهَ

 ٍگرنٌ کنٌ، نی ٍ کار این حتها کرد نی باز ناجرا این بٌ رٍ عهَش دختر پای بَد قرار اگٌ کرد، اخهی
 .بشٌ تر خطرناک نَضَع این بَد نهکن

 :گفت سرد بندازى دختر اٍن بٌ نگايی کٌ این بدٍن

 .ببند رٍ کهربندت -

 .شنید رٍ کهربند شدن بستٌ تیک صدای ٍقتی

 نبَد نًو براش یعنی پرسید، نهی ازش سَالی دختر اٍن چرا افتاد، راى بٌ ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین
 رن؟ نی کجا

 بٌ عهَ، دختر گفت نی بًش يهیشٌ زد، نهی صدا اسو بٌ رٍ سانیال اصال دختر، آرى دختر؟ اٍن
 .بَد جلف ٍ لَس خیلی سانیال اسو نظرش

 :گفت خَدش پیش ٍ داد چین رٍ صَرتش بدی خیلی ٍ نانطبَع بَی کردن حس با

 چیٌ؟ دیگٌ گند بَی این آى -

 

 "سانیال"

 

 با کٌ بَدم بقیٌ برای قَرباغٌ ٍ پرست آفتاب نحل نختلفی يای حالت بٌ آٍردن در زبَن حال در
 :شد خشک زبَنو صداش شنیدن

 .ببند رٍ کهربندت -

 لحنش قدر این تا کنٌ نی جان نَش یخهک ٍ یخ پرس یٌ صبح رٍز ير نا پسرعهَی این کنو فکر
 !شهال قطب ی پسرى بشٌ، سرد

 !يا بینهش نهی زیاد نن خَبٌ
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 اٍند شد چطَر کرد، حرکت ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین بستو، رٍ کهربندم سریع ٍ بردم داخل رٍ زبَنو
 خَنٌ؟ برسَنٌ ننَ تا دنبالو

 بٌ چشهی زیر ٍ کشیدم پَفی حَصلٌ بی ٍ شدم پرسیدن خیال بی کردى، اصرار بًش نانانو حتها
 رى؟ نهی سر اش حَصلٌ شدم، خیرى رادٍین

 ذارى؟ نهی آينگ چرا

! باشٌ خَش دلو نن تا خب بذار چیزی بندی کَفت...بندی سانیال...بندی پازل...بندی ناکان یٌ
 .کٌ خَنٌ برسیو تا پَسو نی نن

 دیگٌ نگاى یٌ شد، نی پز آب کلفت يای ٍرزشی جَراب اٍن تَ داشت پايام کردم، کفشام بٌ نگاى یٌ
 .انداختو کرد نی رانندگی داشت يهیشگیش اخو با کٌ رادٍین بٌ

 .زنو نی رٍ اش خَردى گرى ابرٍيای اٍن ژیلت با باشٌ نَندى عهرم از رٍز یٌ

 قلب پا گن نی کٌ راستٌ کردم، نگاى پايام بٌ دٍبارى ٍ زدم شیطَنی لبخند زد سرم بٌ کٌ فکری با
 دٍنٌ؟

 .آٍردم در پام از جَرابام يهراىِ  رٍ اٍنا ٍ کردم باز رٍ کفشو يای  بند ٍ شدم خو تندی

 يام ناخن بٌ طالیی الک کردم، نگاى بًشَن ٍ دادم تکَن رٍ يام انگشت شدنا، راحت! آخیش
 !اٍند نی

 :باال پریدم چی نحل رفت يَا بٌ کٌ دادی صدای با

 .رٍ اٍنا بپَش کردی؟ چیکار احهق ی دخترى -

 :گفتو سرتق

  چیٌ؟ نگٌ خب -

 :غرید ٍ شد تر جهع صَرتش

 يان؟ شَری نهی رٍ يا النصب اٍن نگٌ تَ بَئیٌ؟ چٌ این نگٌ؟ چیٌ -
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 :گفتو ٍ کردم بغل رٍ جَرابام غیرت با

 .دن نهی بَ يو اصال َتَرن، تهیز يو تَ از اینا نکنا، تَيین نن جَرابای بٌ -

 يام  بچٌ نحل کٌ جَرابام دیدن با ٍ کرد پرتاب نن سهت بٌ خشهگین نگاى یٌ قرنزش چشهای با
 .شد جهع چندش با صَرتش بَدم کردى شَن بغل

 .برادر نگرفتو دناغت جلَ رٍ اینا کن شکر رٍ خدا برٍ 

 .داد پایین تٌ تا رٍ ناشین ی شیشٌ فقط نگفت، جیزی دیگٌ کٌ بَد نغرٍر قدر اٍن

 دادن؟ نی بَ ٍاقعا کردم، نگاى جَرابام بٌ ٍ زدم لبخندی

 تا( اٍق) عشق با رٍ جَرابام کردم، رٍ يام اذیت از سَم یک خب کردنا، نهی حس نن کٌ خَب چٌ
 .ببرن حالی یٌ کتابام تا کیفو تَی گذاشتو ٍ کردم

 :گفتو رادٍین بٌ رٍ تعجب با آشنایی نا نسیر دیدن با شدم، خیرى بیرٍن بٌ ٍ گرفتو باال رٍ سرم

 ریو؟ نی کجا داریو نا -

 .نداد رٍ جَابو ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 

 رادٍین بٌ يو کفتر تخو زن، ی عالٍى بٌ بگو عهَ زن بٌ باس نهیاد، بیرٍن دينش از" ٍاٍ" یٌ نگاى
 يای انگشت تعداد بٌ سال در نکنو فکر دارى این کٌ شرایطی این با بزنٌ، حرف َکلَم دٍ بلکٌ بدى
 !بعلٌ دارن تشریف الل آقا عبارتی بٌ! بزنٌ حرف نن

 بَد، سخت ٍاقعا کٌ دقیقٌ چند گذشت بعد چرخَندم، ناشین تَی رٍ نگايو ٍ کشیدم پَفی
 .شد نتَقف ناشین باالخرى

 !کردم نهی کاش ای کٌ کردم نگاى بیرٍن بٌ ٍ کردم بلند صندلی بالشتک از رٍ سرم ذٍق با

 !پلیس؟ ی ادارى بَد آٍردى ننَ

 زندان؟ بندازى ننَ خَاد نی االن ٍ رفتٌ لَ ُجرنام نکنٌ
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 کرد نی نگاى نن بٌ جدیت با داشت کٌ رادٍین بٌ( خَدت جَن آرى)نظلَنو چشهای ٍ تعجب با
 :گفتو تند تند سریع کٌ بزنٌ حرفی تا کرد باز رٍ دينش کردم، نگاى

 کٌ بَدم نن بَد، نن کار يا خرابکاری اٍن ی يهٌ کٌ کنو نی اعتراف جا يهین نن باشٌ باشٌ ببین -
 تَِپ  ٍ چَب ٍ سنگ با بار چند کٌ بَدم نن کردم، نی پنچر رٍ نَن يهسایٌ يای نًهَن ناشینای

 قیهت گرٍن ٍ کهیاب سخنگَی طَطی کٌ بَدم نن...شکستو رٍ نردم ی پنجرى ی شیشٌ فَتبال
 نن...بَد نزى بد خیلی يو الحق کٌ گذاشتو فر تَی نانان پر شکو نرغ جای بٌ رٍ فًیهی آقای
 ...کٌ بَدم نن شدن خفٌ استخر تَ انداختو رٍ( يهسایٌ دختر) اللٌ يای رنگی  جَجٌ کٌ بَدم

 :يَا پریدم نتر شیش فریادش صدای با

 گی؟ نی چیٌ اینا دختر بگیر خَن خفٌ دِ - 

 .بَد آٍردى جَش سهاٍر نحل رادٍین کٌ این نحل قرنزى، چراغ ٍضعیت اٍى اٍى

 سرم ٍ کردم تر درشت رٍ چشهام ٍ ٍرچیدم کهی رٍ لبام کنو، استفادى ِسریو سالح از کٌ ندارم چارى
 :گفتو ٍ زدم زل نشکیش چشهای تَ ٍجَدم تهَم با ٍ( شرک گربٌ عینًَ)کردم کج کهی رٍ

 !يا زندان نندازی ننَ کردم، اعتراف خب -

 :گفت اخو با ٍ زد پَزخندی

 يات خرابکاری حساب بٌ بعدا انا...دارم بايات کاری یٌ جا، این نیَندیو این برای نا نباش نگران-
 .رسو  نی

 قطع نفسو دٍنش ی جهلٌ با نیَندى بیرٍن ينَز کٌ کشیدم راحتی نفس اٍلش ی جهلٌ شنیدن با
 !شد

 !کٌ دادی لَ خَدت رٍ چی يهٌ ُنخت، اٍن تَ خاک سانیال یعنی

 :گفت سرد کردم، نگاى بًش ناشین، درِ  شدن باز شنیدن با کٌ بَدم خَدم بٌ دادن فحش حال در

 .شَ پیادى -
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 دٍ بیچارى داد زن رادٍین بٌ نباید شد، عَض نظرم دى، نی دستَر سیايٌ غالم نَکرش بٌ دارى انگار
 .پیَندى نی آبادش ٍ جد بٌ کٌ بهَنٌ این کنار رٍز

 .بستو ٍ در ٍ شدم پیادى ٍ کردم باز ٍ در کشیدم، پَفی

 نن کرد، حرکت ادارى سهت بٌ نحکهی يای قدم با بگٌ چیزی نن بٌ کٌ این بدٍن ٍ زد ٍ دزدگیر
 برم؟ باياش االن؟ کنو چیکار

 زدى؟ خشکت چی نحل چرا پس -

 .دیگٌ بیا

 بَد؟ کردنش تعارف نحال این

 .افتادم راى دنبالش جَجٌ نحل ٍ گرفتو رٍ کیفو بند دٍتا ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 

 .کرد نن بٌ نگاى یٌ ٍ چرخید حرکت یٌ تَ ٍ شد نتَقف یًَ کٌ بَدم برنداشتٌ قدم دٍ ينَز

 اعتهاد)خَشگلو؟ قدر این یعنی زدى؟ زل نن بٌ جَری این چرا دادم، قَرت اضطراب با رٍ دينو آب
 (رسیدى يفتو آسهَن سقف تا بنفسش

 :گفت ٍ داد بیرٍن کالفگی با رٍ نفسش

 نن بشیو پلیس ی ادارى ٍارد خَایو نی االن نا ٍضعشٌ؟ چٌ این جلَ، بکش رٍ ات نقنعٌ اٍن یکو-
 .ببرم خَدم يهراى جَری این رٍ تَ تَنو نهی

 لخت ٍ نرم خیلی نَيام چَن جلَ، کشیدم رٍ ام نقنعٌ اکراى با ٍ کردم نازک براش چشهی پشو
 رٍ نیشو کٌ کرد نگايو حرص با عقب، رفت دٍبارى ٍ خَرد سر بَد گشاد  بسی يو ام  نقنعٌ ٍ بَد

 .انداختو باال ای  شَنٌ ٍ کردم باز براش

 تا برد دست بگٌ چیزی کٌ این بدٍن ٍ رسَند نن بٌ خَدشَ بزرگ قدم چند با ٍ کشید پَفی
 بَد نردبَنی رادٍین کنو نی دقت کٌ حاال زد، خشکو سرجام زدى شَک کنٌ، درست رٍ ام نقنعٌ
 !خَدش ٍاسٌ
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 رادٍین ناسالنتی نیست، انتظار از دٍر يو خیلی خب رسیدم، نی اش سینٌ قفسٌ تا زٍر بٌ نن
 !کی؟ اٍنو باشٌ، کَتَلٌ کٌ باشو داشتٌ تَقع نباید سال، پانزدى نن ٍ سالشٌ سٌ ٍ بیست

 درخت اندازى قدش باید يو حتها ٍالیبال زنین تَ پاش یٌ ٍ پلیسٌ ی ادارى تَ پاش یٌ کٌ رادٍینی
 !باشٌ چنار

 یعنی بَدم يپرٍت تَ نن کٌ زنانی تَ اٍندم، خَدم بٌ برداشت عقب سهت بٌ کٌ قدنی با
 بَد؟ ام نقنعٌ کردن درست نشغَل رادٍین

 

*********** 

 "راٍی" 

 

 یٌ تَ ٍ رفت سهتش بٌ کالفگی با ٍ انداخت شیطَنش دخترعهَی بَر نَيای بٌ نگايی رادٍین
 .ایستاد قدنیش

 بٌ کَچَلَئٌ ٍ نیزى ریزى چقدر پارى آتیش ٍ دراز زبَن خانَم این کٌ شد نتَجٌ کٌ بَد اٍنجا تازى
 بَد ریختٌ پیشَنیش رٍی کٌ رٍ نَياش يای چتری ٍ برد دست رسید، نی اش سینٌ قفسٌ تا زٍر
 بیرٍن کٌ نزاحهی نَيای کشید، جلَتر پیشَنیش تا رٍ رنگش آبی نقنعٌ ٍ داد عقب حرکت یٌ با

 بٌ قدم یٌ کارش شدن تهَم بعد کرد نرتب رٍ  نقنعٌ يای لبٌ داد، داخل دقت با رٍ بَد ریختٌ
 .شد خیرى بًش ٍ برداشت عقب

 قدر این نفر یٌ ی چًرى کٌ نیشٌ باعخ قدر این سادى حجاب یٌ چطَر پرید، باال تعجب از ابرٍياش
 ! بشٌ؟ نظلَم ٍ شیرین

 :گفت تفاٍت بی گرفت؛ نی فاکتَر رٍ شیطَن آبی يای چشو اٍن اگٌ البتٌ

 .داخل بریو بیا حاال خَبٌ،-

 .کرد حرکت ادارى در سهت بٌ ٍ برگشت سریع
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 .گذاشت نظانی احترام سریع جًان سرٍان دیدن با بَد ایستادى در کنار کٌ سربازی

 

 (سانیال)

 

 ٍ جا این بیام دیگٌ رٍز یٌ باس اٍند، خَشو خیلی انا جا این اٍندیو چرا دٍنو نهی کٌ این با
 !بزنو شبیخَن بًشَن

 رادٍین( ندیدى رٍ گندگی اٍن بٌ رادٍین ام بچٌ)گذاشت احترام نن بٌ کٌ بَد کچل سرباز یٌ در دم
 :گفتو نًربَنی با ٍ کردم ایست نن انا داخل رفت بًش تَجٌ بدٍن

 !الًی اٍخی -

 ذاری؟ نی احترام بًو کٌ يستو نحترنی دختر نن دٍنی نی تَيو یعنی

 دينو نفر یٌ  سرفٌ با کٌ بگو چیزی دٍبارى خَاستو کرد، نگايو باز دين ٍ تعجب با سرباز اٍن
 .شد بستٌ

 يای بچٌ نحل ٍ ٍرچیدم لب افتاد، بَد زدى زل نن بٌ آشام خَن نحل کٌ رادٍین بٌ نگايو
 .رفتو سهتش بٌ( خَب)خَف

 

 :گفت عصبی رسیدم بًش کٌ يهین

 خب؟ زنی نهی حرف کسی با اصال-

 .گیری نهی فاصلٌ يو نن از

 ٍ خَب دختر یٌ با زدن حرف طرز چٌ این بشٌ، راحت خیالت تا بزن ننَ بیا اصال تَيو؛ بابا خب
 (کنید؟ نی درکو شها خَنٌ دستش از دلو گو نی)نانازى؟ ٍ نظلَم

 .کردم پایین باال ٍ سرم فقط ٍ نگفتو چیزی
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 ٍ رتبٌ عالی سرٍان یٌ چَن کردى فکر گیرى، نی ٍ خَدش چٌ ایش کرد، حرکت دٍبارى ٍ کرد اخهی
 نًهیٌ؟ آدم خیلی يست جًان انین سرينگ پسر

 !آى دیگٌ عهَشو دختر ننو نیست، کٌ جهًَر رئیس پسر انا باشٌ نًو خب بَد، نحبت جَاب

 .رفتو نی دنبالش کردم نی غرغر لب زیر کٌ يهزنان

 این رادٍین يو يا ٍقت بعضی ذاشت، نی نظانی احترام بًش دید نی رٍ رادٍین کی ير ٍسط این
 حس خَدم رٍی رٍ اٍنا نتعجب نگاى ٍقتی ٍ کردم نی نگاى بًشَن بالتکلیف ننو کرد، نی ٍ کار
 !ذاشتو؟ نی احترام بًشَن باید ننو نکنٌ چیٌ زدم، نی گشاد ٍ گل لبخند یٌ کردم نی

 بدٍن رادٍین رنگ، خاکستری درى یٌ بٌ رسیدیو قرن شَصَن بعد باالخرى بابا، کن ٍلش
 .شد داخل ٍ کرد باز ٍ در نن بٌ تَجًی ترین کَچیک

 َتَرن؟ نقدم خانَنا کٌ شنیدى رٍ نعرٍف ی جهلٌ این الخلق ٍ عجیب بشرى این آیا

 !است شازدى اتاق جا این پس آيان نشست، نیز پشت کٌ داخل رفتو حرص با

 یٌ ای قًَى يای صندلی ٍ نیز ای، نقرى ٍ خاکستری دیَاريای کردم، اسکن چشام با رٍ اتاق دٍر یٌ
 رٍی بٌ رٍ دقیقا کٌ بزرگ ی  پنجرى یٌ با ٍ نیز رنگ يو نختلف يای  پرٍندى ٍ کتاب از پر با قفسٌ

 .داشت يو سفید حریر ی پردى یٌ البتٌ بَد؛ کردى رٍشن حسابی رٍ اتاق ٍ داشت قرار نیز

 (ادب بی)بَد نناسب رادٍین برای کٌ بَد زشتی اتاق کل در

 بٌ نگايو نشستو، چرنی صندلی رٍی سریع ٍ رفتو خَدم نیست تعارف ايل آقا دٍنستو نی چَن
 .ٍلش! کٌ بازى کفشو بند اِ  انداختو، بَدم پَشیدى يَلکی يَل شدن پیادى نَقع کٌ يام کفش

 .اینجا آٍردنت چرا نن کٌ شدى سَال ٍاست االن تا حتها خب-

 :گفتو ٍ انداختو باال ای شَنٌ فًهید، باالخرى عجب چٌ

 .نداشتو حال انا بپرسها ازت خَاستو ٍاال آرى-

 :گفت شنیدم زٍر بٌ کٌ جَری لب زیر داد، تکَن تاسف از سری ٍ باال پرید ابرٍياش
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 بگیرم؟ کهک جَجٌ این از خطرناک ٍ سخت ی پرٍندى این حل برای نن یعنی-

 :گفت جدی ٍ گرفت باال ٍ سرش زدى، زنگ یخچال خَدتی جَجٌ

 بگو؟ جَری چٌ...خب کٌ افتادى اتفاقی یٌ عهَ دختر ببین-

 :گفت ٍ کشید پَفی کردم، نگاى بًش ننتظر

 .جلَتر بیا-

 .کرد اشارى نیزش جلَی صندلی بٌ کٌ کردم نگاى بًش يا  خنگ نحل 

 

 رٍی غلیظی اخو ٍ کشید عهیقی نفس نشستو، صندلی اٍن رٍی ٍ شدم بلند دادنگیج تکَن سری
 داشت؟ اخو يهیشٌ چرا کرد، خشک جا پیشَنیش

 :گفت سردی صدای با کٌ بَدم فکر این تَی

 کٌ شد گرفتٌ تصهیو دالیلی بٌ...خب انا بگٌ بًت( عهَ) سرينگ کٌ دادم نی ترجیح نن ببین -
 .بگو بًت رٍ نَضَع این نن

 يست؟ نَضَعی چٌ یعنی نشستو، سرجام سیخ

 :گفت عصبی کهی ٍ جدی

 فًهیدی؟ بهَنٌ، خَدنَن بین باید زنو نی کٌ يو حرفایی -

 .کردم پایین باال نحبت ی نشَنٌ بٌ رٍ سرم ٍ دادم قَرت ترس با رٍ دينو آب

 کشَی ٍ داد تکَن سری بشٌ، نطهئن نگفتنو از خَاست نی انگار کرد، نگاى چشهام تَی کهی
 .گذاشت نیز رٍی ٍ آٍرد بیرٍن ازش رنگ زرد ی پَشٌ یٌ کرد، باز رٍ نیزش

 رٍ اٍن عکِس، فًهیدم دقت کهی با کٌ کرد خارج پَشٌ از چیزی یٌ کردم، نی نگايش تعجب با
 :گفت يهزنان داد، يَل سهتو بٌ ٍ گذاشت نیز رٍی
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 شناسی؟ نی رٍ دختر این -

 .شدم خیرى عکس بٌ بعد ٍ کردم رادٍین بٌ نگاى یٌ تعجب با دٍبارى

 خیلی سیايش چشهای ٍ نشکی نَيای بَد، نن سال ٍ يهسن انگار کٌ خَشگل دختر یٌ عکس
 !زد نی آشنا خیلی جَرایی یٌ بَد، چشو تَ

 .پَرى حاجی تینا اسهش کن نگاى عکس بٌ خَب -

 :کردم زنزنٌ رٍ اسهش لب زیر

 .تین تین...تینا...تینا...پَر حاجی تینا -

 :زدم جیغ ٍ باال پریدم چیزی یادآٍری با دفعٌ یٌ

 (دارى؟ کو فًهیدین خَدتَن یا يست تَضیح بٌ نیاز.)تین تین حاجی -

 کٌ بَد يشتهی سال دختر پَر حاجی تینا اٍن اٍند یادم پریدم، نی پایین ٍ باال جام تَ ذٍق با
 دیگٌ انسال انا...انا بايو، کردیو نی شَخی کٌ يو چقدر بَد تین تین حاجی یا تین تین لقبش

 .ندیدنش

 :اٍندم خَدم بٌ رادٍین عصبی صدای با

 شناختیش؟ اٍند؟ یادت رفت، بیرٍن تا صدات! باش آرٍم چتٌ -

 :گفتو ذٍق با

 نن ٍ بَد" ب" يشتو کالس تَ اٍن بَد زیاد تعداد چَن انا بَدیو نقطعی يو شناختهش، آرى -
 .ندارم خبر ازش يو انسال" الف" يشتو کالس تَ

 : گفت آرٍم ٍ انداخت پایین ٍ سرش

 .دارم نن -

 :گفتو خَشحالی با ٍ شد گرد چشهام
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 ندرسٌ؟ نهیاد کردى شَير کجاست؟ ٍاقعا؟ -

 :گفت ریلکس

 .نردى اٍن -

 ...رحو خدا آيان -

 ناراحت کهی ٍ جدی کٌ رادٍین بٌ زدى شَک بست، یخ رگام تَ خَن اش جهلٌ درک با دفعٌ یٌ
 .کردم نگاى کرد، نی نگاى بًو

  بايام؟ کرد شَخی

 بلدى؟ کردن شَخی رادٍین اصال

 :زدم لب زٍر بٌ

 چطَری؟..چط -

 :گفت سردی لحن با کرد، نگاى عکس بٌ ٍ کرد نکحی

 طرز بٌ کٌ کردن پیدا جنگل تَی رٍ نَجَانی دختر جسد دادن گزارش نا بٌ کٌ بَد ناى تیر -
 شد انجام کٌ يایی پیگیری از بعد رفتیو، حادجٌ نحل سهت بٌ آریا سرگرد  ننَ شدى، کشتٌ فجیعی

 تَ انا بَدى سرش بٌ ضربٌ يو نرگ علت بَد، پَر حاجی تینا...اٍن اسو شد، شناسایی جسد
 نٌ اٍنو داشتٌ، ٍجَد نخدر نَاد پَر حاجی تینا خَن تَی کٌ داد نشَن آزنایشات قانَنی پزشک

 .يست نایاب ٍ خطرناک خیلی کٌ کنندى تخریب نَاد یٌ نخدری، نَاد ير

 شنَم؟ نی درست خدایا ٍای کنو، درک رٍ ياش حرف جای این تا بتَنو کٌ کرد نکحی

 نردى؟ اٍن...اٍن...تینا

  دارى؟ انکان چطَر کردى؟ نی نصرف نَاد

 بَد؟ سالش چند نگٌ آخٌ بَد، حال سر يهیشٌ کٌ اٍن

 :گفتو ِنن ِنن با
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 .شٌ..نهی باٍرم...با..ب-

 :داد ادانٌ ٍ کشید آيی

 فًهیدن از بعد اش خانَادى اٍن، قتل نخصَصا بَد، نشکَک ٍ سابقٌ کو نَرد یٌ این دٍنو نی-
 یک نزدیک دخترشَن کٌ گفتن اٍنا شدى، نَشتٌ پرٍندى این تَی کٌ گفتن چیزایی یٌ نَضَع این

 زدى، نی حرف تلفن با ٍ رفتٌ نی بیرٍن زیاد يو اٍاخر این بَد، کردى تغییر اخالقش کٌ بَد نايی
 بعد رٍز یٌ يو بعد" فرزانٌ" بَد شنیدى تینا زبَن از رٍ شخص یٌ اسو بار چند ترش کَچیک خَاير

  شهارى شدى، کشتٌ کٌ بیرٍن رفتٌ شدى دعَاش تلفن پشت فرزانٌ يهَن یا شخص اٍن با کٌ این از
 تینا قتل تَی کٌ بفًهیو شد باعخ این شدى، نابَد خط اٍن کال انا بَد افتادى گَشیش تَی فرزانٌ
 .يستیو اٍن از ردی دنبال االن نا داشتٌ، دست يو فرزانٌ

 :گفت دٍبارى ٍ گرفت نفس کهی

 ...کٌ اینٌ اصلی نَضَع ٍانا-

 .کرد نگاى چشهام تَی ٍ نداد ادانٌ

 نَندى؟ اصلی نَضَع یعنی خدا ٍای

 بَد؟ کو شنیدم کٌ اینایی

 !شٌ نهی باٍرم

 

 ينَز نن خدای ٍای کشیدم، آيی تینا یادآٍری با بینو، نی آنریکایی پلیسی فیلو یٌ دارم کٌ انگار
 !بَد جَر تینا با کلی عارفٌ بیچارى نهیشٌ، باٍرم يو

 :گفت ٍ کرد صاف رٍ صداش رادٍین

 ...کردیو پیدا چیزی یٌ نا تختش، نتکای زیر طَر يهین ٍ تینا نانتَی جیب تَی-

 بَد؟ کردى پیدا چی خدایا ٍای کردم، نگاى بًش زدى يیجان يای  چشو با
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 .شد گرد چشهام زد رادٍین کٌ حرفی با

 :رادٍین

 .کردیو پیدا آدانس بستٌ یٌ نا-

 جاش خَدش حاال)کنو نی نگاى تیهارستانی یٌ بٌ دارم انگار کٌ جَری کردم، نگايش...کرد نگايو
 (يا اٍنجاست

 :گفت ٍ زد خندی نیش نگايو دیدن با

 این از تینا کٌ گفتن حرفاشَن الی بٌ ال خانَادش انا نکردیو بًش تَجًی اٍل يو نا دٍنو نی-
 چطَری، نفًهیدیو ينَز کٌ کردى نی اقدام خَدش اش تًیٌ برای ٍ کردى نی استفادى زیاد آدانس

 ...فًهیدیو کٌ دادیو انجام آزنایشاتی یٌ آدانس اٍن نَاد رٍی نا

 :گفت تاسف با

 تطابق بَد تینا خَن تَی کٌ نخدری نَاد اٍن با بَد آدانس تَی کٌ نَادی نَع یٌ نتاسفانٌ-
 .داشت

 ...تینا بیچارى بستو، غو با رٍ چشهام

 

 "راٍی"

 

 .شدى غهگین شیطَن دختر این االن کٌ شد نهی باٍرش شد، خیرى بًش ٍ کرد تازى نفسی رادٍین

 سانیال ضعیف رٍحیٌ بٌ اٍن انا داد، نی دست بًش حال يهین بَد اٍن جای ای دیگٌ کس ير
 ...کنٌ کهک بًش تَانش ی يهٌ با کٌ داشت نیاز کسی بٌ اٍن نداشت، احتیاج

 

 (سانیال)
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 !نن خدای ٍای

 رٍ خبرش گذشتٌ نًر از ناى دٍ کٌ االن تا يا ندرسٌ شدن تهَم از بعد کٌ نعرفتو بی نن ٍاقعا
 .نگرفتو

 بًترین عارفٌ ٍ آیدا ننَ خَرد، حرص بگیرى رٍ اش شهارى بَد رفتٌ یادش کٌ این از عارفٌ چقدر
 .بَد دٍست يو تینا با عارفٌ انا يستیو يو دٍستای

 :گفت احتیاط با کٌ کردم نگاى رادٍین بٌ

 بشنَی؟ رٍ حرفام بقیٌ خَای نی -

 :گفت ٍ داد تکیٌ صندلیش پشتی بٌ دادم، تکَن رٍ سرم فقط

 يا آدانس این از تینا ی ندرسٌ کیف تَی اینٌ، خَام نی کهک ازت نن کٌ دلیلی عهَ دختر ببین -
 رٍ شها ی ندرسٌ اطرافٌ ی ننطقٌ اٍن داریو کٌ ای دیدى تعلیو يای سگ با يهچنین کردیو، پیدا

 این نا بَد، نَاد اٍن از يهشَن تَی کردیو پیدا يا آدانس خالی کاغذيای اٍن از چندتا ٍ گشتیو
 اٍن يای بچٌ بین دارى داخلش نخدر ی نادى یٌ ٍاقع در کٌ آدانس این کٌ دیو نی رٍ احتهال
 باید نا نشدى، پَر  حاجی تینا نحل ای دیگٌ َکِس  سرنَشت ٍ نشدى دیر تا شٌ، نی پخش ندرسٌ
 .ياست نَجَان فقط شَن يدف يستن کٌ کسایی ير یا کی ير کنیو، پیدا رٍ جرم این نسبب

 .بَدم ترسیدى بدجَری لرزى، نی چشهو نردنک کردم نی حس

 :گفت ای جدی انا آرٍم صدای با

 نشکَکی چیز اگٌ بگیری نظرشَن زیر بچرخی، تَن ندرسٌ يای بچٌ ی يهٌ بین خَام نی ازت-
 نٌ نن، برای نیاریش کردی پیدا اگٌ دم نی نشَن بًت رٍ آدانس اٍن ی نهَنٌ بگی، نن بٌ دیدی

 پخش ندرسٌ تَی رٍ آدانس اٍن کٌ کسی شاید بخَرى، کسی دی نی اجازى نٌ خَری نی خَدت
 .باشٌ يو شها ی ندرسٌ داخل کنٌ نی

 :داد ادانٌ ٍ شد خیرى چشهام تَی
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 کنی؟ نی کهک نن بٌ کار این تَی -

 کنیو؟ پیدا رٍ خالفکارا اٍن حاضری

 بگیرى؟ ننَ یکی ننٌ ٍای

 شنَم؟ نی چی

 :گفت ٍ زد پَزخندی دید، ننَ زار حال ٍ نکخ ٍقتی جا، این اٍندم نهی شکست نی پام کاش

  آٍردی؟ کو نکنٌ چیٌ -

 !کش نفس آی

 :گفتو ٍ نشستو سینٌ بٌ دست ٍ کردم نگايش حرص با

 .نحااالٌ آٍردن؟ کو ننَ-

 

 :گفت ٍ زد پَزخندی حرفو این با

 يستی؟ آخرش تا یعنی-

 :گفتو نفس بٌ اعتهاد با ٍ گرفتو باال سرنَ

 .يستو کٌ نعلَنٌ-

 :گفت ٍ کرد اخهی

 تا زنٌ نی حرف عهَ با بابا يو خانَادت نَرد در نَنٌ، نی خَدنَن پیش نَضَع این سانیال ببین-
 دیگٌ بدی خَدت دست کار اگٌ انا نکردم درخَاست ازت زیادی چیز ننو کنی، کارٍ این بدى اجازى

 .نیست نن تقصیر

 .کردم نگاى بًش گیج زد، خندی نیش آخرش حرف با

 چی؟ یعنی! بدم؟ خَدم دست کار
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 :گفت شد نی بلند کٌ يهزنان گذاشت، نیزش ی کشَ تَی ٍ کرد جهع رٍ پرٍندى

 .دارم کار کلی برسَنهت، تا شَ بلند باش زٍد خب-

 دارى؟ حقیقت گفت کٌ چیزایی ٍاقعا یعنی ذارى، نی نن سر ننت بَزینٌ ی پسرى ایش

 نَاد يا بچٌ بین یعنی نردى، تینا کٌ شٌ نهی باٍرم ينَز خدا ٍای دارى، حقیقت کٌ نعلَنٌ خب
 ندارى؟ خبر رٍحش کسی ٍ شٌ نی پخش

  رفت، نی در طرف بٌ حرف بدٍن رادٍین شدم بلند صندلی رٍی از کنٌ، رحو خدا

 بٌ ٍ دادم دست از رٍ تعادلو یًَ شد چی دٍنو نهی کٌ بردارم قدنی خَاستو آٍردم در براش زبَنی
 .شدم پرتاب زنین سهت

 بگیرم تَنستو نی کٌ چیزی اٍلین بٌ ٍ بستو رٍ چشهام ٍحشت با کٌ، شو نی کتلت االن خدا یا
 ...انداختو چنگ

******* 

 "راٍی"

 

 ٍ بَد شدى راحت خیالش حدٍدی تا حاال کرد، حرکت در سهت بٌ ٍ شد بلند صندلیش رٍی از
 .کنٌ چیکار کٌ داشت بستگی عهَش دختر بٌ دیگٌ

 شَک کشید، پایین سهت بٌ ٍ گرفت ٍ شلَارش نحکو چیزی یٌ کرد حس کٌ بزنٌ حرفی خَاست
 براش چَن سانیالست دست شد نتَجٌ کٌ گرفت رٍ چیز اٍن ٍ داد نشَن العهل عکس سریع زدى
 بهاند، ٍضعی چٌ با اٍنو افتادن، زنین رٍی يو با ٍ داد دست از رٍ تعادلش اٍنو بَد ننتظرى غیر

 .پیچید اتاق تَی افتادنشَن صدای

 باٍر ينَز بَد، شدى خیرى سقف بٌ زد نی نفس نفس کٌ حالی در شدى گرد چشهای با رادٍین
 ...افتاد اتفاقی چٌ کٌ نداشت

***** 
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 نیَند؟ دردم چرا انا شدم، پرت زنین رٍی شدت با

 بَد؟ نرم زنین چرا

 نیشٌ؟ پایین باال زنین کردم نی حس چرا اصال

 !...پس...یعنی رادٍینِ  صَرت کٌ این اِ  کردم، باز رٍ چشهو یٌ تردید با

 بَدم؟ افتادى رادٍین رٍی نن خدا ٍای شدم، بلند يَل با نَن ٍضعیت دیدن با

 است؟ شدى نچالٌ رادٍین شلَار رٍی دستو چرا دٍر، بٌ خدا يیع

 بَد؟ رادٍین شلَار گرفتو کٌ چیزی اٍن یعنی

 پام زیر بنديا از یکی حتها بَد، باز کانل بندش کٌ افتاد کفشام بٌ نگايو رفتو کنار رٍش از سریع
 پَف...کٌ بَد نَندى

 شٌ؟ نهی بلند رادٍین چرا حاال

 بَدم؟ سنگین قدر این یعنی

 کنو؟ چیکار االن بستو، رٍ کفشو بند حرص با

 رٍت؟ افتادم ٍ زدم چنگ جنابالی تنبَن بٌ کٌ ببخشید بگو

 بدى خیلی این نٌ

 شدم؟ نی کتلت زنین خَردم نی اگٌ ٍگرنٌ رٍت افتادم شد خَب اصال بگو

 .کنٌ نی کتلتو زنٌ نی خَدش عصبانیت از ٍ پرٍیی دختر چٌ گٌ نی رادٍین ٍقت اٍن دیگٌ نٌ

 بگو؟ چی پس

 نگاى شلَارش بٌ چشهی زیر شد، بلند رادٍین کردم حس کٌ کنو چیکار بَدم نَندى ٍاج ٍ ياج
 ...ٍگرنٌ داشت کهربند خَبٌ کردم،
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 ...نبینٌ رٍ خندم تا پایین انداختو ٍ سرم ٍ دادم فشار يو بٌ رٍ لبو

 

 "راٍی"

 

 نگاى سانیال بٌ ٍ کشید عهیقی نفس شد، بلند زنین رٍی از ٍ کرد جَر ٍ جهع رٍ خَدش زٍر بٌ
 کشیدى؟ خجالت یعنی بَد، پایین سرش کٌ کرد

 .شد طَری این کٌ زنین خَرد نی داشت حتها کشید، نی خجالت بَد اٍن جای کی ير

 ...ٍگرنٌ داشت کهربند خَبٌ کرد، شلَارش بٌ نگايی

 سانیال بٌ نگايی نیو کنٌ، فکر بًش خَاست نهی حتی داد، تکَن راست ٍ چپ بٌ رٍ سرش
 :گفت لب زیر ٍ انداخت

 .بریو شَ بلند-

 ...کرد حرکت در سهت بٌ بگٌ چیزی سانیال کٌ این از قبل

 

 (سانیال)

 

 غرٍر ٍ ابًت این با رادٍین کٌ این فکر نشٌ، بلند ام خندى کٌ بَدم گرفتٌ رٍ خَدم جلَی زٍر بٌ
 ...باشٌ پاش قرنز گلیِ  گل شرت یٌ يا فیلو نحل ٍ بیاد پایین شلَارش

 ببینو؟ رٍ صحنٌ این نن کٌ رسٌ نی رٍزی یعنی خدا ٍای

 :شدم خارج فکر از رادٍین صدای با

 .بریو بلندشَ -
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 .کرد حرکت در سهت بٌ بزنو حرفی کٌ این از قبل

 ٍ نکردم بًش تَجًی بیرٍن، ریخت نَيام از کو یٌ کٌ شدم بلند زنین رٍی از ٍ کشیدم پَفی
 ...رفتو رادٍین سهت بٌ تندی

 

 

 :گفت کٌ بشو پیادى خَاستو داشت نگٌ خَنٌ در جلَی

 .عهَ دختر -

 :گفت جدی کٌ کردم نگاى بًش حرص با سانیالست، اٍنو دارم اسو نن! کَفت

 ...کٌ گو نی بازم گفتو بار چند ببین -

 :گفتو ٍ حرفش ٍسط پریدم

 .زنو نهی حرفی کسی بٌ کنی، تکرار خَاد نهی دٍنو نی دٍنو نی -

 :زد لب ٍ داد تکَن سری

 .برٍ حاال خَبٌ-

 ی ادارى تَ بس از يا، نیست خَدش دست البتٌ دى، نی دستَر کَزت بٌ دارى انگار گَدزیال ی پسرى
 یٌ جًان؛ سانیال گن نی نن بٌ انا کردى، عادت دادى دستَر برگشتٌ بخت سربازای بٌ ٍ بَدى پلیس

 .ببین نٌ گی نی بدى انجام تا بدم دستَر پلیسٌ آقا این بٌ نن کٌ نیاد خَب رٍز

 براش زبَنی رفت، ٍ داد گاز سریع نن بٌ تَجٌ بدٍن بستو، ٍ در ٍ شدم پیادى ناشین از حرف بی
 .زدم ٍ در زنگ ٍ برگشتو ٍ آٍردم در

 :گفت ای بچگَنٌ صدای بعد جانیٌ چند

 کیٌ؟ -
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 .بچٌ کن باز بزرگت آبجی ننو -

 :گفت کٌ شنیدم رٍ سانیار صدای

 .رسید ات پارى آتیش کٌ بیا نانانی -

 آتیش گٌ نی نن بٌ يو ٍجبی نیو این حتی گرفت ام خندى شد، باز کٌ اٍند در تیک صدای بعد
 !پارى

 تَی ٍ داشت باغچٌ طرفش دٍ کٌ بزرگ تقریبا حیاط یٌ شدم، دلبازنَن حیاط ٍارد ٍ کردم باز ٍ در
 !بَدم شَن عاشق نن کٌ بَد خَشبَ نرگس يای گل از پر يا باغچٌ

 تاپ یٌ زیرش کٌ داشت بزرگ گردٍ درخت یٌ کٌ داشتیو تر کَچیک حیاط یٌ يو خَنٌ پشت
 جًان سانیار اسو بٌ زبَن چرب شیطَنِک  یٌ کٌ این از قبل تا البتٌ بَد، نن پاتَق کٌ بَدیو بستٌ
 حرفَ این دارى کی ببین)خَنٌ دستش از دلو کٌ! بندى ی سالٌ ُنٌ داداش بعلٌ بشٌ، صاحب رٍ اٍن
 (خدا زنٌ نی

 :گفتو آٍردم نی در رٍ کفشو کٌ زنان يو شدم، ٍارد ٍ کردم باز رٍ خَنٌ در

 .خَنٌ ايل سالم -

 :اٍند بابا صدای

 .دارم کارت بیا کن عَض رٍ لباسات دخترم، سالم -

 حرفت بعد بخَرم غذا لقهٌ یٌ کنو عَض لباس برسو راى از بذار نن پدر خب شدم، خشک جام سر
 .بزن رٍ

 .دارى عجلٌ بابا نعلَنٌ يست، آدانس ٍ نَاد ی نسئلٌ اٍن بٌ راجع حتها

 یٌ با رٍ ام ندرسٌ يای لباس اتاقو، تَ رفتو ٍ کردم حرکت يا پلٌ سهت بٌ تندی ٍ گفتو چشهی
 ی طبقٌ سهت بٌ بزنو دستی نَيام بٌ کٌ این بدٍن ٍ کردم عَض سفید شلَار ٍ صَرتی تیشرت

 .رفتو پایین
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 تَ دست ٍ خندیدم شدى خیرى بًو ُکشی سانیال لبخند با سانیار دیدم کٌ بَدم يا پلٌ آخرین رٍی
 پرت سهتش بٌ ٍ آٍردم بیرٍن رٍ عاشقِش  دٍنستو نی کٌ کاکائَیی شکالت کردم، شلَارم جیب
 :زد داد دٍید نی آشپزخَنٌ سهت بٌ کٌ يهزنان ٍ قاپید يَا تَ کرکس نحل کٌ کردم

 .جَنو سانی نهنَن-

 :گفتو حرص با

 .يا يست يو خَدش اسو نخفف خَبٌ نزن، صدا سانی ننَ گفتو دفعٌ يزار-

 کالفگی کهی ٍ لبخند با دارى ٍ نشستٌ نبل رٍی بابا دیدم کٌ شدم يال ٍارد نیَند، صداش دیگٌ
 .بَد نشستٌ کنارش يو نانان کنٌ، نی نگايو

 !انداختن راى نذاکرات نیز کنو فکر

 .نشستو نانان کنار ٍ گفتو سالنی لب زیر ٍ زدم استرسی پر لبخند

 :گفت ٍ کرد نگايو عهیق بابا داد، رٍ جَابو لبخند با نانان

 .بیار نن ٍاسٌ چایی یٌ شٌ نی آنادى نايار تا خانو -

 .کرد حرکت آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ شد بلند ٍ گفت چشهی نانان

 :گفت آيی با کٌ کردم نگاى بابا بٌ ننتظر 

 زد؟ حرف بايات رادٍین گفت، بًو ٍ چیز يهٌ ٍ شرکت اٍند انرٍز( عهَ)انین -

 :گفت نحبت با ٍ داد بیرٍن رٍ نفسش نحکو بابا دادم، تکَن نحبت ی نشَنٌ بٌ سرنَ آرٍم

 کٌ ناجرایی با انا برسٌ، بًت آسیبی کٌ ندارم دٍست يو اصال ٍ ننی سر تاج تَ دخترم، ببین -
 نیست نعلَم ٍ خَنی نی درس  ندرسٌ اٍن تَی تَ اٍنٌ، با حق دیدم کرد تعریف نن برای انین
 یٌ تَ شدم نتَجٌ کٌ بَد این گرفتن، يدف يو رٍ دیگٌ ی ندرسٌ تا چند يا نشناس خدا اٍن

 رٍ تالشت تهَم ٍ باشی خَدت نراقب خَام نی ازت يستی، پرٍندى این حل انیدِ  تنًا جَرایی
 .بدی انجام کشَرت حتی ٍ دٍستات ٍ پلیس بٌ کهک برای
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 :گفتو آرٍم ٍ کردم نگاى بابا بٌ شرم ٍ غرٍر با

 .بابایی دم نی قَل -

 !آغَشش تَ کشیدم پر ذٍق با کرد، باز برام رٍ گرنش آغَش ٍ زد ای پدرانٌ لبخند

 .حرفٌ نی کتابی دارى زیادی آخٌ نگرفتٌ؟ جَ سانیال نظرتَن بٌ -) 

 ندازی؟ نی ٍسط رٍ خَدت انداز زیر نحل يی چرا تَ -سانیال

 .انداز زیر نٌ بَد انداز خاک اٍن ٍعزیزم-نَیسندى

 .بنَیس رٍ رنانت تَ يرچی حاال -سانیال

 .(بزن بیا بابا باشٌ -نَیسندى

 :اٍندم خَدم بٌ بابا  خندى صدای با

 .خَنٌ آشپز بریو يو نا بیا بیارى، تا بسازى چایی رفت نانانت کنو فکر -

 .کردیو حرکت آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ شدیو بلند بابا يهراى ٍ کردم ای خندى

 

 (رٍز يهَن فردای)

 

 ی يهٌ چَن)ِاسهَرف يهٌ این بین تا چرخَندم چشو شدم، ندرسٌ ٍارد ٍ کشیدم ای خهیازى
 اسهَرف نیگٌ بًشَن يستن يو شکل دٍر از تقریبا ٍ دارن آسهانی آبی نقنعٌ ندرسٌ يای بچٌ
 بگَ کن صدا درست يا ننٌ اسو نخفف عاری سانیال يَی-نَیسندى)کنو پیدا رٍ عاری ٍ آیدا|:( 

 .عارفٌ

 .رى نی اش نزى داستان ٍسط َنَپر قدر این تَيو باشٌ خب-سانیال

 .(بای باشٌ باشٌ آيان-نَیسندى
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 .نکردم پیدا رٍ نت ٍ پت دٍتا اٍن چرخَندم چشو چی ير

 پس؟ کجان اینا بابا ای

 :گفتو بًش رٍ زد، نی حرف رسَلی با داشت سهتش، رفتو ٍ افتاد بًار بٌ چشهو

 ندیدی؟ رٍ عارفٌ ٍ آیدا بًار، سالم -

 :گفت ٍ کرد نکخ کهی بًار

 .کالس تَ رفتن آرى...سالم -

 .کردم تشکری ٍ دادم تکَن سری

 یعنی رفتن، نهی کالس تَ کٌ زنگ خَردن از قبل ٍقت يیچ اینا کردم، حرکت کالس سهت بٌ تندی
 شدى؟ چی

 .شدم نبَد، داخلش آیدا ٍ عارفٌ جز کسی کٌ کالسی ٍارد

 تَنستو نی يو فاصلٌ این از ٍ بَدن نشستٌ آخر نیهکت رٍی نَند، باز دينو دیدم کٌ چیزی با
 .کنٌ نی گریٌ دارى عارفٌ ببینو

 دارى حاال شیطَن يهیشٌ ی عارفٌ کٌ شٌ نهی باٍرم نٌ، یا بینو نی درست ببینو تا زدم پلک بار چند
 !ریزى نی اشک

 :گفتو ٍ شَن سهت رفتو نگران

 کنٌ؟ نی گریٌ دارى عاری چرا آیدا؟-

 شدى؟ چت عارفٌ

 :گفت ناراحتی با بَد کردى بغل رٍ عارفٌ کٌ آیدا

 .شنیدى بد خبر یٌ آخٌ؟ بگو چی-

 .شد بلند کهی عارفٌ يق يق پایین، انداخت رٍ سرش بعد
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 :گفتو نگران

 آجی؟ شدى چی -

 افتادى؟ اتفاقی آبجیت ٍاسٌ نکنٌ

 داری بغض صدای با ٍ کرد نگاى بًو بَد شدى سرخ گریٌ از کٌ ایش قًَى يای چشو با حرفو این با
 :گفت

 .افتٌ بی اتفاقی آبجیو...ٍاسٌ نکنٌ...نک خدا...خد -

 :گفتو غو با ٍ نشستو جلَیی نیهکت رٍی

 .بگَ تَ آیدا اصال شدى؟ چی پس -

 ٍ نعصَم اش چًرى البتٌ شد، نی نعصَم گریٌ با چقدر پایین، انداخت ٍ سرش ٍ لرزید لباش عارفٌ
 !خَدش ٍاسٌ شیطَنیٌ انا يست نًربَن

 :کردم نگاى بًش کنجکاٍی با آیدا صدای با

 يو عارفٌ بینن، نی رٍ تینا نانان اتفاقی کٌ بیرٍن بَدن رفتٌ آبجیش ٍ عارفٌ دیرٍز کٌ این نحل -
 ...کٌ گفت...اٍن خب...اٍن کٌ گرفت نانانش از رٍ تینا خبر

 :گفت گریٌ با ٍ حرفش ٍسط پرید عارفٌ

 .سانیال..سانی کردى فَت تینا -

 گفتو؟ نی چی پایین، انداختو رٍ سرم گریٌ، زیر زدن بايو دٍ ير بعد

 :گفتو تند خَرد، زنگ زنان يو کٌ کشیدم غلیظی آى

 .نشدى نتَجٌ کسی تا کنید پاک رٍ اشکاتَن زٍد -

 .کرد پاک رٍ بَد اٍندى در چشهاش از زٍر بٌ کٌ ای قطرى دٍتا اٍن سریع آیدا
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 ياش  لپ گریٌ شدت از کرد، نی پاک رٍ اشکاش دست پشت با داشت کٌ افتاد عارفٌ بٌ نگايو
 .بَد شدى سرخ

 تر نعصَم چقدر ٍای بَد، گلی ٍ سرخ کٌ حاال نخصَصا بکشو، رٍ لپش خَاست نی دلو يهیشٌ
 !شد نی

 کٌ کشیدم نحکو حرکت یٌ تَ ٍ گرفتو رٍ راستش لپ ام اشارى ٍ شست انگشت دٍتا با شیطنت با
 .رفت يَا جیغش

 .بَد حساس بدجَری ياش لپ رٍی عارفٌ چَن بخَنو رٍ ام  فاتحٌ بًترى شد، بلند آیدا ننَ ی خندى

 :زد داد يهزنان دنبالو افتاد ٍ شد بلند حرکت یک تَی ٍ کرد نگايو حرص با

 .دارى درد کشیدن لپ چقدر بدم نشَنت تا ٍایسا داری جرات -

 :گفتو خندى با

 ام؟ دیٍَنٌ نگٌ-

 بَدن رفتٌ يهٌ بَد، حسینی خانَم با کارنَن حساب ٍگرنٌ ندید، ٍضع این تَ رٍ نا کسی خَبٌ
 عزرائیل پیش رفتو دٍر یٌ کٌ گرفت ازم نیشگَنی یٌ ٍ انداخت گیر جا یٌ ننَ عارفٌ باالخرى صف،

 .برگشتو ٍ

 درش يَا ٍ حال اٍن از بَدم تَنستٌ کٌ خَب چقدر گرفت، نی نیشگَن نحکو خیلی النصب
 .بیارم

 

********** 

 "راٍی"
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 کٌ کرد نی چکٌ پیشَنیش رٍی نَيای از آب يای قطرى کشید، عهیقی نفس ٍ بست رٍ آب شیر
 .داد نی بًش خَبی حس

 .شد خیرى خَدش تصَیر بٌ ٍ کرد پاک رٍ حهَم ی گرفتٌ بخار ی شیشٌ

 بَد؟ کی بَد خَابیدى خاطر آسَدى کٌ باری آخرین بَد، سرد ٍ خستٌ چشهاش

 .اٍند نهی یادش

 ساعت کرد، دیَار رٍی ساعت بٌ نگايی بست، کهرش دٍر رٍ اش  حَلٌ ٍ شد خارج حهَم از کالفٌ
 .برگشتٌ سانیال االن تا حتها بَد دٍ

" عهَ دختر"کرد پیدا رٍ بَد کردى سیَ تازى کٌ رٍ اش شهارى ٍ برداشت تخت رٍی از رٍ گَشیش
 ...کرد قرار بر رٍ تهاس ٍ زد پَزخندی

******* 

 

 "سانیال"

 

 .خَرد زنگ گَشیو کٌ زدم لیس دستو تَی قیفی بستی بٌ اشتًا با

 دناغو ٍ دل از خَاست نی نانان این حاال خَرٍن بستنی بَدم اٍندى عارفٌ ٍ آیدا با بار یٌ بابا ای
 !انگاری بیارى در

 .انداختو اش صفحٌ بٌ نگايی ٍ آٍردم بیرٍن جیبو از رٍ گَشیو آزادم دست با

 ...جَاب بی جَاب پس خب بَد ناشناس شهارى

 .کردم خانَش خَدم راحتی برای ٍ کردم قطع رٍ گَشی

***** 
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 "راٍی"

 

 شد؟ چی داد، فاصلٌ گَشش از رٍ گَشیش تعجب با

 چنگی خیسش نَيای بٌ ٍ کرد پرتاب تخت رٍی رٍ گَشی عصبی کرد؟ قطع  گَشیَ  دختر این
 بشٌ؟ چی کٌ گرفت کهک دختر جَجٌ یٌ از پرٍندى این حل ٍاسٌ ٍاقعا زد،

 بَد، کرد قطع رٍش رٍ گَشی بگیرى گزارش ازش تا بَد زدى زنگ کٌ حاال

 .شد پَشیدن لباس نشغَل ٍ زد پَزخندی  عصبی

 

 (سانیال)

 

 :گفت آیدا کٌ بَدیو خَنٌ بٌ برگشت راى تَ

 کنید؟ چیکار خَاین نی رشتٌ انتخاب ٍاسٌ يا بچٌ گو نی -

 :گفت ٍ خندید عارفٌ

 .گرافیک رفتو شاید نن -

 .رفتو نی رٍ رايو خیال بی داشتو کٌ کردن نن بٌ نگاى یٌ دٍ ير بعد

 :گفت آیدا

 بری؟ خَای نی ای رشتٌ چٌ تَ سانی؟ چی تَ -

 دیدم انا گفتو آیدی بًش خَدم بار یٌ يا، سانی َنگٌ نن بٌ گو نی بًش خَبٌ! کَفت ٍ سانی
 .نیفتو تلگرام آیدی یاد آخٌ نیست، جالب زیاد

 :گفتو شیطنت با انا انداختو باال ای شَنٌ



 www.Novel98.com 35               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بشو پلیس خَام نی -

 نگاى بًشَن ٍ برگشتو تعجب با شٌ، نهی بلند ازشَن صدایی دیدم کٌ برداشتو دیگٌ قدم چند
 تکَن سرنَ گیج يستن، بندى تهاشای نشغَل شدى گرد چشهای ٍ باز يای دين با دیدم کٌ کردم
 :گفتو ٍ دادم

 چیٌ؟ ٍاى -

 :گفت ٍ انداخت باال ابرٍ عارفٌ

 !بشی؟ پلیس خَای نی جدی جدی -

 :گفتو ٍ ایستادم سینٌ بٌ دست

 کردم؟ شَخی بحال تا تَ با نن نگٌ -

 :گفت خندى با

 .زیاد -

 .کَفت -

 :گفت شیطنت با

 !ننٌ فدای ٍجَدت کل عزیزم، دٍنو نی -

 :گفتو سرتقی با گرفت، فاصلٌ ازم کٌ زدم بازٍش بٌ نشتی حرص با

 بشو؟ پلیس نن کٌ چیٌ نگٌ -

 :گفت ٍ کشید پَفی آیدا

 .شٌ نی خالفکارا بحال خَش کٌ بشی پلیس بری تَ گَشٌ، نیست چش -

 :گفتو حرص با

 بری؟ رشتٌ کدٍم خَای نی خَدت ببینو بگَ -
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 :گفت ٍ انداخت باال ای شَنٌ خیال بی شدم، خیرى بًش ننتظر آیدا سکَت با

 .دٍنو نهی -

 رٍ زد بار چند عارفٌ نَیسیو، نی یادگاری داریو کی دیَار رٍ کٌ باش رٍ نا زدم، زل بًش خال نحل
 :گفت ٍ شَنو

 .شد دیر کٌ بریو زٍدتر بیاین حاال درگیرى، ينَز بچو نکن تعجب -

 ...کردیو حرکت يانَن خَنٌ سهت بٌ ٍ نگفتیو چیزی دیگٌ

 

 .اتاقو تَی رفتو راست یٌ خَنٌ بٌ رسیدن از بعد

 کار از سر چطَری کٌ کردم نی حسابی ریزی برنانٌ یٌ باید اٍل بخَنو درس بخَام کٌ این از قبل
 نشَن نن بٌ رٍ اش نهَنٌ ينَز کٌ رادٍین ان، شکلی چٌ يا آدانس اٍ بفًهو باید بیارم، در يا بچٌ

 خَاست؟ نهی گزارش نن از رٍز ير نگٌ اٍن رادٍین گفتو اِ  بَد، ندادى

 بدم؟ گزارش بًش چطَری االن نن خب

 !بابا ای کٌ، ندارم رٍ اش شهارى

 خانَشش خَدم کٌ افتاد یادم تازى خانَِش، فًهیدم کٌ آٍردم بیرٍن نانتَم جیب از رٍ گَشیو
 .بَدم کردى

 .بَد ناشناس شهارى يهَن نال يهٌ کٌ افتاد گَشیو رٍی کال نیس کلی کردم رٍشنش کٌ يهین

 زدى؟ زنگ قدر این چرا خدا ٍای

 .بَد دادى اس يو تا چًار پاسخ، بی تهاس تا یازدى

 چی؟ یعنی ٍاى" بدى جَاب" خَندم ٍ کردم باز رٍ يا اس ی يهٌ

 .بعدی اس



 www.Novel98.com 37               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 "کردی؟ خانَش رٍ گَشیت چرا"

 "عهَ دختر بدى جَاب"

 ..."بعد دیگٌ بینو نی رٍ تَ نن"

 بَد؟ کردى تًدید آخری

 ...آخ پرٍیی نزاحو چٌ

 "عهَ دختر بدى جَاب"خَندم رٍ سَنی ِاس شدى گرد چشهای با کرد، کار بٌ شرٍع نغزم انگار تازى

 .ندارم پسرعهَیی اٍن از غیر نن اصال زنٌ، نهی صدا عهَ دختر ننَ کٌ رادٍین از غیر کسی

 تَنی نی حاال نیگٌ ٍ دستو کف ذارى نی ٍ برى نی ٍ سرم رادٍین حتها شدی، بدبخت سانیال ٍای
 .بری

 !آیا؟ داری ننَ شانس خدا ای

 

 .شدم پشیهَن انا بزنو زنگ بًش خَاستو ٍ کشیدم پَفی

 .........ترى ٍاجب درس فعال کردم حرکت يام کتاب سهت بٌ ٍ تخت رٍی انداختو رٍ گَشیو

 

 

 گو؟ نی چی دارم فًهیدی اصال سانیال؟ شدى چت -

 رٍ ام نداشتٌ ُنخ پاک نخدر نَاد ٍ تینا ی نسئلٌ این کردم، نگاى زد ٍ حرف این کٌ آیدا بٌ گیج
 خدا ٍای بگو، رادٍین بٌ بخَام کٌ بینو نهی يا بچٌ پیش نشکَکی نَرد نن اصال بَد، کردى داغَن

 (بَدی)شو نی ُخل دارم

 :گفتو ٍ کنو عَض رٍ بحخ خَاستو ٍ زدم کجی لبخند
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 کجاست؟ عاری -

 :گفت حرص با

 .خَنٌ نهاز -

 کنٌ؟ نی چیکار جا اٍن -

 :گفت زنٌ نی حرف يا خنگ با دارى انگار کٌ کسی نحل

 کنن؟ نی چیکار نهازخَنٌ تَی نظرت ى ب-

 آیدا بٌ ناراحتی با دارم، دلشَرى صبح از چرا دٍنو نهی بَد، شدى چیزیو یٌ ٍاقعا نن بَد آیدا با حق
 :گفتو ترس با ٍ شد گرد چشهام دفعٌ یٌ کٌ کردم نگاى

 دستت؟ چیٌ اٍن...اٍ -

 :گفت تعجب با ٍ کرد دستش بٌ نگاى یٌ جَید نی رٍ دينش تَی آدانس داشت کٌ حالی در

 .آدانس کاغذ -

 رٍ دستام سری پایین، انداختو ٍ زدم چنگ دستش از ٍ آدانس کاغذ ٍ رفتو سهتش بٌ ترس با
 :زدم داد نگرانی با ٍ دادم تکَن راست ٍ چپ بٌ ٍ سرش تند تند ٍ صَرتش طرف دٍ گذاشتو

 .نخَرش آیدا کن ُتفش یاال بیرٍن، کن ِتخ -

 :زدم داد ٍ کهرش بٌ زدم نحکو ٍ کردم ٍل رٍ صَرتش

 .دم نی نجاتت نن نباش نگران -

 نگاى نن حرکات بٌ شدى گرد چشهای با داشتن بَدن ندرسٌ حیاط تَی کٌ کسایی ی يهٌ
 .کردن نی

 دٍبارى نشدم خیال بی نن انا کنو ٍلش تا زد نی پا ٍ دست يی ٍ کردن سرفٌ بٌ کرد شرٍع آیدا
 !پشتش بٌ زدم
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 کشیدم عهیقی نفس شد، خارج دستو زیر از حرکت یٌ تَ ٍ بیرٍن کرد تف رٍ آدانس کارم این با
 :باال پریدم آیدا داد با کٌ

 .کردی نی ام خفٌ داشتی دیٍَنٌ؟ کنی نی چیکار -

 نگايو اختیار بی بَد، شدى خیرى نن بٌ عصبی ٍ بَد شدى پخش صَرتش تَ تقال خاطر بٌ نَياش
 کردم؟ َشک خَدی بی نن یعنی بَد، نَزی آدانس افتاد، آدانس کاغذ بٌ

 نعهَال دٍیدم، ندرسٌ پشتی حیاط سهت بٌ کسی بٌ کردن نگاى بدٍن ٍ بیارم طاقت نتَنستو 
 .رفت نهی اٍنجا کسی

 صد در صد دم نی انجام نن کٌ کارایی این با دادم، تکیٌ دیَار بٌ ناراحتی با ٍ کشیدم آيی
 .کنو نی اذیت يو رٍ دٍستام

 :شنیدم رٍ کسی صدای کٌ بگیرم فاصلٌ دیَار از خَاستو کنو، جهع رٍ حَاسو بیشتر باید

 آٍردیش؟ -

 :اٍند  يو دیگٌ کس صدای

 .کنیا نی خرج داری زیادی انا آرى -

 :شد بلند شخص اٍن ی کالفٌ صدای

 .نن بٌ ِبِدش ندارى، ربطی تَ ى ب-

 .ننداز دردسر تَ ننَ فقط بگیر، بیا -

 زنن؟ نی حرف چی ی دربارى اینا خدایا دادم، قَرت اضطراب ٍ ترس با رٍ دينو آب

 از خَرد شَنو بٌ کٌ دستی با ببینو، رٍ اٍنا ی  چًرى بتَنو تا دادم فاصلٌ دیَار از کهی رٍ صَرتو
 :گفت نگرانی با آیدا برگشتو، ٍ باال پریدم ترس

 کنی؟ نی چیکار اینجا خَبی؟ سانیال -

 بَد؟ آیدا اٍندن ٍقت االن خدا ٍای
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 .شدن نی نا نتَجٌ نباید

 .دٍیدن حیاط سهت بٌ کردم شرٍع ٍ گرفتو رٍ آیدا دست سریع

 

 بَد؟ چی يا   حرف اٍن از ننظَرشَن یعنی باشن، نشنیدى رٍ آیدا صدای کنٌ خدا

 !ببینو رٍ شَن قیافٌ تَنستو نی کاشکی ٍای

 :اٍندم  خَدم بٌ زد نی نفس نفس کٌ آیدا صدای با

 شدى؟...چت تر آرٍم...آرٍ نیال...سا -

 .کشیدن نفس تند تند بٌ کردم شرٍع ایستادیو، دٍ ير ٍ کردم ٍل رٍ دستش

 شدی؟ جَری این چرا کنی؟ نی چیکار داری بگی شٌ نی -

 .کشیدم عهیقی نفس ٍ بستو کالفگی با رٍ چشهام

 :گفتو ای گرفتٌ صدای با زدم، نی حرفی آیدا بٌ ناجرا این از نباید

 خب؟ نخَر آدانس دیگٌ...فقط نشدى يیچی -

 :گفتو خندی تک با کرد، نی نگايو رفتٌ باال ابرٍيای با داشت کٌ کردم بًش نگاى یٌ

 يا، نخَری آدانس کال کٌ نٌ یعنی خب؟ نخَر...فقط نزن، زل نن بٌ طَری  این باشٌ باشٌ -
 .نخَر شناسی نهی کٌ آدانسی

 :گفت حرص با ٍ کشید پَفی

 !زنی؟ نی حرف غریب عجیب چرا اصال دم، نهی گَش حرفت بٌ چیٌ دلیلش ندٍنو تا -

 .خَرد کالس زنگ لحظٌ يهَن کٌ کردم نگايش ناراحت

 :گفتو آرٍم شدم، خیرى ياش چشو تَ لبخند با ٍ کشیدنش سالن سهت بٌ ٍ گرفتو ٍ دستش

 .گو نی بًت اش نَقع بٌ -
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 ...داد تکَن ٍ سرش ٍ زد لبخندی کٌ دید چی چشهام تَ دٍنو نهی

 

 .رفتو بَد آرایش نیز رٍی کٌ گَشیو سهت بٌ ٍ کردم پرت تخت رٍی سریع رٍ کیفو

 بٌ بَدم زدى ٍ این دیشب کٌ نن ٍاى دارى، شارژ درصد پنج فقط دیدم کردم رٍشنش کٌ يهین
 ندارى؟ شارژ چطَری پس شارژ

 :غریدم لب زیر ٍ کشیدم عهیقی نفس حرصی زد سرم بٌ کٌ فکری با

 باس کردى؟ پیدا استعداد گَشی رنزگشایی تَ چطَر بچٌ این دٍنو نهی نن سانیار، تَ دست از -
 .بذارم کد پین گَشیو برای شکل جای بٌ

 .گرفتو رٍ رادٍین ی شهارى سریع ٍ بیرٍن اٍندم فکر از

 ...بَق دٍ...بَق یٌ

 گَشو تَی سردش صدای کنو قطع خَاستو کٌ يهین شدم، انید نا خَرد کٌ بَق يشتهین
 :پیچید

 !بلٌ -

 :گفتو يیجان با

 .سانیال ننو رادٍین سالم -

 :گفت ٍ کرد نکحی

 .بگَ...دٍنو نی -

 !باشٌ؟ تر نًربَن یکو نیرى نی زکی، گفتٌ يو آالسکا يای یخ بٌ رادٍین این آقا

 :گفتو اکراى با

 .آٍردم خبرایی یٌ برات -
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 :گفت سریع

 .بگَ باش زٍد پس چی؟ -

 تعریف رٍ ناجرا ذٍق با ٍ زدم لبخندی کردم، نرٍر سرم تَی رٍ بَدم شنیدى کٌ حرفایی دیگٌ بار یٌ
 ...کردم

 :گفتو ٍ کشیدم نفسی

 چیٌ؟ نظرت -

 :گفت نتفکری لحن با بعد ٍ شد قرار بر سکَت کهی

 نخدری آدانس اٍن دم نی احتهال نن کٌ کردن نی بدل ٍ رد بًو رٍ چیزی داشتن اٍنا شاید -
 .باشٌ

 !فکر تَی رفتو ٍ گفتو کشداری اٍم

 بَدن؟ کیا شناختی دیدی؟ رٍ شَن قیافٌ -

 :گفتو ِنن ِنن با بعد ٍ کردم نکحی حرف این با

 ...نن...چیز...آم...خب -

 :گفتو تند بستو ٍ چشهام 

 .ندیدم رٍ اٍنا صَرت نٌ -

 :گفت عصبانیت با ٍ کشید ای کالفٌ پَف

 نشناختی؟ رٍ اٍنا يو صدا ُتن از حتی یعنی بگو؟ چی تَ بٌ نن ٍای -

 .نگفتو چیزی ٍ گزیدم لب ناراحتی با

 :گفت ٍ زد پَزخندی دید ننَ نکخ ٍقتی

 خَرى؟  نی دردم چٌ بٌ حرفاشَن دیگٌ يستن کی اٍنا ندٍنی ٍقتی يٌ-
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 ...خَردی نهی کار این درد بٌ تَ کردم، نی اعتهاد بچٌ دختر یٌ بٌ نباید يو اٍل از دٍنستو نی

 .کرد قطع کٌ بزنو حرفی خَاستو ٍ کردم بغض

 

 کردم؟ نگاى گَشی خانَش ی صفحٌ بٌ ناباٍر

 گفت؟ چی نن بٌ اٍن

 داشت؟ انتظاری چٌ نن از

 بکنو؟ رٍ اٍنا جاسَسی ٍ ساعت کل ٍ بشو گیر جَ يا گانگستر نحل خَاست نی دلش نکنٌ

 حاال پس نریختو اشک حال بٌ تا نن دادم، فرٍ رٍ بغضو ٍ تخت رٍی کردم پرت رٍ گَشی عصبی
 .ریزم نهی اشک يو

 پرٍندى این خَای نی تَ کنٌ، چیکار قرارى سانیال کٌ کن تهاشا ٍ بشین جًان، رادٍین سرٍان فقط
 آرى؟ دیگٌ نن کهک با اٍنو کنی حل رٍ

 .باشٌ رٍش رٍغن ٍجب دٍ کٌ بدم نشَن بًت ای پرٍندى یٌ

 برای بخَام اگٌ پایین، رفتو يا پلٌ از ٍ کردم عَض رٍ يام لباس سریع ٍ زدم شیطَنی لبخند
 چیزی بٌ صد در صد  کنو اکتفا يست يو کَتاى تقریبا کٌ تفریح زنگ بٌ کردن جهع اطالعات

 ٍ درست ی نقشٌ یٌ باید پس کنن نی شک بیشتر عارفٌ ٍ آیدا يو طَری اٍن تازى رسو، نهی
 .بکشو حسابی

 .نخَردى رٍ خَدم تا بریزم ام ٍانَندى شیکو تَ چیزی یٌ باید فعال

 :گفت خَشحالی با بابا کٌ شدم آشپزخَنٌ ٍارد

 .دخترم گل سالم-

 :گفتو ٍ شد شل نیشو

 .نانان سالم بابایی، سالم-
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 :گفتو تعجب با ٍ چرخَندم چشو

 کجاست؟ سانیار-

 :گفت ٍ نیز پشت نشست نانان

 .بَد خَردى غذا کنٌ، بازی يا بچٌ با کَچٌ تَ رفتٌ-

 !یَيايايا بَدم نن نیز فرنانرٍای حاال پس کردم، ذٍق ٍ گفتو آيانی

 :گفت بابا کنو حهلٌ برنج دیس بٌ خَاستو کٌ يهین

 نشد؟ دستگیرت چیزی دخترم، خبر چٌ-

 .شدم نی حرصی بیشتر چرا دٍنو نهی ياش حرف ٍ رادٍین یاد با شدم، خشک راى ٍسط

 :گفتو نصنَعی لبخند با

 .کنو پیدا پرٍندى این حل ٍاسٌ بخَر درد بٌ چیز یٌ تا کنو نی تالش دارم خَبٌ، چی يهٌ يیچی-

 :گفت ٍ داد تکَن سری

 .بگَ بًو گذاشت فشارت تحت خیلی رادٍین اگٌ دخترم، خَبٌ-

 .بَد پشتو يهیشٌ چَن بَدم، بابام عاشق اٍندم، کش ٍ ترکید ُچُسفیل نحل لبخندم

 .کردم خَردن غذا بٌ شرٍع ٍ گفتو چشهی

 

********* 

 "راٍی"
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 بٌ شرٍع ٍ پَشید رٍ ُبکسش يای دستکش دٍبارى کرد، پرت نیز رٍی ٍ کرد قطع ٍ گَشی عصبی
 تا زد ضربٌ قدر اٍن سریع ٍ تند يو، سر پشت دٍ...یک دٍ...یک کرد کیسٌ بٌ زدن ضربٌ

 .افتاد نفس از ٍ خَابید عصبانیتش

 .نشست صندلی رٍی ٍ داد فاصلٌ کیسٌ از رٍ عرقش از خیس تن

 رٍ دختريا اٍن صَرت سانیال اگٌ کرد، بَد چسبیدى پیشَنیش بٌ کٌ خیسی نَيای بین دستی
 دختر این انا دردسری يیچ بدٍن برى، تنًایی خَدش رايَ بقیٌ تَنست نی صد در صد بَد دیدى
 .نداشت کارٍ این َجَنو انگار

 رفت اتاقش تَی حهَم سهت بٌ راست یٌ نکخ بدٍن شد، بلند صندلی رٍی از ٍ زد پَزخندی
 .گذشت ذينش از جرقٌ نحل فکری افتاد اش برجستٌ بازٍياش بٌ نگايش حهَم آینٌ از کٌ يهین

 بٌ باید شد، نی خَب خیلی بدى یاد رٍ کردن خطر ٍ يیجان ٍ قدرت سانیال بٌ تَنست نی اگٌ
 .کنٌ استفادى نغزش از حساس نَاقع تَ بتَنٌ چطَری کٌ داد نی یاد سانیال

 باید دٍنست نی جَرایی یٌ کٌ شد نی تهَم اش نداشتٌ اعصاب با کردن بازی قیهت بٌ کار این انا
 .کرد باز رٍ ٍلرم آب ٍ نشست لبش رٍی نادری لبخند کنٌ، حلش چطَری

 

**** 

 

 کف يو ی طبقٌ سهت بٌ دٍبارى حال يهَن تَ کشید، عهیقی نفس ٍ پیچید کهرش دٍر رٍ حَلٌ
 .داشت رٍ سازی بدن سالن حکو کٌ کرد حرکت

 :داد جَاب بَق اٍلین سر يهیشٌ نحل گرفت، رٍ نظرش نَرد ی شهارى ٍ برداشت رٍ گَشیش

 کردی؟ گو راى عشقو سالم َبٌ-

 :گفت سردی لحن با انا نشست لبش رٍی لبخندی

 .نتین ببند-
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 :گفت شیطَنی لحن با ٍ شد بلند نتین ی خندى صدای

 .زدم یخ ننو سردیت این با کن خرجو احساس یکو خدا رٍ تَ بابا، باشٌ-

 :گفت ٍ کرد زدن قدم بٌ شرٍع

 احساس؟-

 :گفت ٍ زد پَزخندی

 .ندارم کٌ دٍنی نی-

 :گفت کٌ شنید خط پشت از رٍ نتین ی کالفٌ پَف صدای

 دیدم حال بٌ تا کٌ يست پلیسی ترین سرد آریا انیر کردم نی فکر اٍن از قبل تا البتٌ دٍنو نی آرى-
 چرا تَ دٍنو نهی نن شدى، بًتر اخالقش یکو کردى نانزد شایان سرٍان با ٍقتی از شکر رٍ خدا کٌ

 .کنو تحهل رٍ تَ باید يهیشٌ کٌ نن بدبخت يستی، طَری این

 :گفت آنیز تًدید ٍ خَنسرد رادٍین

 .بشی تنبیٌ کٌ خَای نهی حیدری ستَان نافَِقتو نن باشٌ یادت-

 ترسیدى، حسابی االن کٌ زد نی حدس بزنٌ، لبخند دٍبارى رادٍین شد باعخ کٌ نگفت چیزی نتین
 رٍ اٍن کنٌ آدنش ٍ بشٌ ياش شیطنت حریف نتَنست رادٍین کٌ بَد نًربَنی ٍ شاد پسر نتین
 .بَدن بايو يا نانَریت ی يهٌ تَ تقریبا ٍ دٍنست نی برادرش نحل

 :گفت ِنن ِنن با نتین

 .قربان...قر ام شرنندى...ش-

 :گفت تری نالیو لحن با رادٍین

 .بخَام چیزی ازت کٌ زدم زنگ بگیری، زبَن لکنت نیست نیاز حاال خب-

 .کن تر لب فقط تَ داداش گَشو پا ٍ سر-
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 ....داشت سانیال برای زیادی يای فکر فعال کرد، سکَت ٍ زد پَزخندی رادٍین

 

 (سانیال)

 

 آدم کٌ اٍنا از يا، نعهَلی نَر نَر یٌ نٌ شد، نَرم نَر دفعٌ یٌ کٌ بَدم زدى زل فارسیو کتاب بٌ
 .گو نی راست خَدم جَن بٌ بیارى، سرش بالئی خَاد نی ٍ کشیدى نقشٌ براش نفر یٌ کنٌ نی فکر

 سر بٌ سر یکو پایین برم نشد بارم يیچی خَندم يهٌ این نیز، رٍی گذاشتهش ٍ بستو ٍ کتاب
 .بشٌ ٍا دلو بلکٌ کنیو دعَا یکو بذارم سانیار

 :زد نی حرف تلفن با داشت انگار شنیدم، رٍ بابام زدن حرف صدای کردم باز ٍ در کٌ يهین

 .کنو نی فکر رٍش جان رادٍین باشٌ-

 زد؟ نی حرف بابا با رادٍین؟ چی 

 کنٌ؟ نی رٍ چغلیو دارى نکنٌ

 .زد نی حرف داشت رادٍین انگار کرد، سکَت بابا دفعٌ این

 :گفت تر کالفٌ بابا

 .سپردم تَ بٌ رٍ سانیال کٌ دارم اعتهاد تَ بٌ چشهام نحل نن پسرم، باشٌ-

 !جانو؟ شد، فعال رادارام

 زنن؟ نی حرف نن درنَرد اینا

 .نشٌ اذیت ٍقت یٌ...باش نراقبش فقط-

-........ 

 .برسَن سالم يو پدرت بٌ خداحافظ جان رادٍین نهنَن-
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 دادم، تکیٌ اتاق در بٌ گیج بستو، ٍ در ٍ اتاقو تَ برگشتو آيستٌ کرد قطع رٍ گَشی کٌ يهین
 بَد؟ چی يا  حرف این از بابا ننظَر

 (بَدی)شو نی خل دارم ٍای

 یٌ برام دیدم کٌ کردم خارج جیبو از رٍ گَشیو اٍندم، خَدم بٌ شلَارم جیب تَ گَشیو لرزش با
 .شد گرد چشهام ٍ شدم تر گیج پیام نتن خَندن با اٍندى، پیانک

 

 " جایی یٌ بریو تا دنبالت نیام باش آنادى فردا" 

 چی؟ یعنی خدا ٍا

  نن؟ دنبال اٍند نی باید چرا رادٍین

 !خدا اٍف است، چًارشنبٌ دارم ندرسٌ فردا کٌ نن

 :کردم تایپ حرص با

 کجا؟ چی؟-

 جَاب يهین ٍاسٌ نبَد دٍتا یکی کٌ رادٍین آقا حرف نداد، جَاب ٍایسادم چی ير انا فرستادم
 .دى نهی

 ! سانیال؟-

 .پایین بیا دخترم

 :زدم داد ٍ جیبو تَ گذاشتو رٍ گَشیو نانان صدای با

 .نانان اٍندم-

 خشکو خَدم کٌ پایین رفتو ٍ گرفتو سرعت جت نحل جَری شدم، خارج اتاقو از ٍ کردم باز ٍ در
 !سرعت جَنو زد،
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 خخخ بندازى لنگ نقابلو در باید فراری

 .بَد تکالیفش دادن انجام نشغَل يو سانیار ٍ بَدن نشستٌ ٍی تی نقابل نانان ٍ بابا

 سر با رٍ دينو آب بَدن، شدى خیرى نن بٌ جَری یٌ کردم، نگاى بابا ٍ نانان بٌ ٍ نشستو نبل رٍی
 چیزی؟ بٌ زدم گند باز نکنٌ دادم قَرت صدا ٍ

 نننننًًًٌ

 :گفت ٍ زد لبخندی نانان

 گفت؟ بًت رادٍین عزیزم-

 :گفتو گیج

 چیَ؟-

 :گفت ٍ کشید عهیقی نفس بابا

 .بیرٍن ببرى رٍ تَ قرارى فردا کٌ این-

 :گفتو يیجان با ٍ نشستو سیخ

 دٍنید؟ نی شها کجا نگفت داد نن بٌ کٌ پیانی تَ کجا؟ انا آرى-

 :گفت ٍ انداخت نانان بٌ نگاى نیو یٌ بابا

 .فًهی نی خَدت فردا-

 .نَقَف دیگٌ سَال یعنی بابا حرف این شدم کالفٌ

 :گفت ٍ زد نصنَعی لبخند نانان

 .است  آنادى شام بیاین-

 !چسبٌ نی بًو بًتر بخَرم کَفت االن نن ٍاال

 ...کردیو حرکت خَنٌ آشپز سهت بٌ ٍ شدم بلند جام از اکراى با
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 !حساس کٌ ننو...گرفتٌ خارش بدجَری دناغو کردم حس کٌ بَدم ناز خَاب یٌ تَ

 .شد پارى سرم يای نَیرگ کٌ زدم يو سرم پشت عطسٌ تا سٌ

 .ایستادى تخت کنار دستش تَ پر یٌ با ٍ خندٍن گَدزیال سانیار دیدم کردم باز چشو کٌ يهین

 ...گذاشت فرار بٌ پا دید رٍ بازم چشهای کٌ يهین

 شد؟ چی چی جان؟

 :زدم داد تًدید با ٍ بیرٍن پریدم اتاق از حرص با

 .سانی ٍایسا داری جرات -

 .حسابی بَد گرفتٌ لجو کٌ آی خندید، بز عین فقط اٍن انا

 این از لبو زد، سرم بٌ شیطانی فَق فکر یٌ کٌ برم يا پلٌ از خَاستو ننو رفت، پایین يا پلٌ از دٍ با
 کردى دفعٌ يزار بٌ نزدیک ٍ کار این رفتو يا نردى سهت بٌ سریع ٍ اٍندم کش گَشو اٍن تا گَشو
 !شها جَن بَدم

 ...ٍ نردى طرف دٍ انداختو رٍ پايام

 

 

*** 

 

 "راٍی"

 

 :گفت سرد خیلی زدن استارت بدٍن ٍ شد ناشین سَار حَصلگی بی با
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 بیای؟ بايام خَای نی نطهئنی-

 :گفت سرخَشی با بَد اش زدى باال نَيای کردن درست نشغَل کٌ حالی در نتین

 آخٌ ببینو، رٍ عهَت دختر این شدى کٌ بارم یٌ ٍاسٌ خَاد نی دلو خَدم جَن بٌ نٌ تَ جَن بٌ-
 .کردى تعریف ازش خیلی سرينگ

 !دختر؟ اٍن از اٍنو تعریف؟ زد، پَزخندی ٍ پرید باال ابرٍياش رادٍین

 :گفت خیال بی

 چی؟ نحال-

 :گفت زدى ذٍق نتین

 .بستٌ پشت از يو شیطَن دست ٍ رى نی باال راست دیَار از کٌ گفت-

 !سانیال؟ حرف از بَد شدى پر برش ٍ دٍر رٍزا این چرا زد، پَزخند فقط رادٍین

 :گفت نتفکر نتین شد، نی گیج داشت دیگٌ

 سارینا؟....آم نٌ سهیرا؟ بَد؟ چی اسهش-

 :گفت ٍ زد استارتی رادٍین

 .سانیال-

 :گفت ٍ کَبید يو بٌ رٍ ياش دست نتین

 نٌ؟ نگٌ قشنگی ٍ عجیب اسو چٌ سانیال، ایَل-

 :گفت ٍ گرفت حرصش نتین دیگٌ زد، پَزخند يو باز رادٍین

 .دیگٌ بریو کن آتیش زدی، پَزخند بس از خَرد جر کَفت،-

 ...کرد حرکت ٍ کرد نگايش خشو با کَتاى رادٍین
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 سَتی خَنٌ رنگ سفید سنگی نهای دیدن با نتین داشت؛ نگٌ  خَنٌ رنگ خاکستری در جلَی
 :گفت ٍ کشید

 !دلبازی ی خَنٌ عجب -

 :گفت ٍ کرد ساعتش بٌ نگايی بعد

 خَنشَن؟ اٍندیو صبح شیش ساعت کٌ ندارى اشکال نظرت بٌ -

 :گفت شد نی پیادى ناشین از کٌ يهزنان رادٍین

 .اٍندی کردی دعَت رٍ خَدت تَ گذاشتو، قرار عهَ با ساعت يهین نن -

 :گفت ٍ کرد باز رٍ ناشین در خندى ٍ حرص با نتین

 .کنو يهرايی رٍ تا دٍ شها اٍدم فقط کٌ، بهَنو نايار ٍاسٌ خَام نهی بابا-

 شد باعخ کٌ کرد پرتاب نتین سهت بٌ رٍ نعرٍفش آنیز تحقیر ٍ سرد يای نگاى اٍن از رادٍین
 .داد تکَن سری تاسف با باز رادٍین نعهَل طبق بدى، تحَیلش گشادی لبخند نتین

 !نبَد کٌ نبَد بشَ آدم بشر این

 .ایستاد رادٍین سر پشت ٍ بست رٍ ناشین در يو نتین زد، رٍ در زنگ ٍ شد قدم پیش رادٍین

 :اٍند( سانیال نانان)نًناز صدای لحظٌ چند بعد

 بلٌ؟-

 :گفت نحکو رادٍین

 .کنید باز ٍ در عهَ زن رادٍینو-

 :گفت خَشحالی با داد نی فشار رٍ اف اف کلید يهزنان کٌ نًناز

 .داخل بفرنا جان؟ رادٍین تَیی اِ -

 :گفت حرص با شنید، باال ی طبقٌ از رٍ صدایی ٍ سر کٌ گذاشت رٍ آیفَن نًناز



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

 

 .کردن شرٍع يا بچٌ این باز-

 .کرد حرکت خَنٌ در سهت بٌ تند

 :گفت ٍ انداخت گل از پر حیاط بٌ نگايی نتین

 .داریا ای سلیقٌ با عهَی زن عجب-

 :گفت ٍ کرد اٍن بٌ نگايی نیو رادٍین

 .نیست عهَ زن کار-

 :گفت نتفکر نتین

 باغبَن؟ یا عهَت کار پس آيان-

 :گفت ٍ کشید پَفی رادٍین

 .عهَنٌ دختر کار-

 .کرد نگاى رادٍین اخهَی صَرت بٌ نتعجب نتین

 عهَش گل از پر ی تازى ی باغچٌ ٍ حیاط تازى کٌ ٍقتی پیش سال یک بٌ شد پرت اختیار بی رادٍین
 ...سانیالست کار کٌ فًهید ٍقتی انا بَد کردى تحسین رٍ اٍن حسابی دلش تَ بَد دیدى رٍ

 !شدى؟ سرد يو باغچٌ این بٌ نسبت کرد حس چرا

 :کشید عهیقی نفس ٍ اٍند خَدش بٌ نتین صدای با

 کنی؟ حرکت خَای نهی پسر؟ کجایی-

 .کرد حرکت داشت فاصلٌ خَنٌ در تا کٌ ای پلٌ پنج سهت بٌ ٍ داد تکَن سری فقط رادٍین

 رادٍین انا کرد نی نگاى خَنٌ بٌ تحسین با نتین شدن، ٍارد ٍ گفتن ای اهلل  یا بعد دٍ ير بَد باز در
 .ٍایسادى در کنار ينَز نتین دید کٌ کرد حرکت يا نبل سهت بٌ

 .شنید ای خندى ٍ جیغ صدای  دفعٌ یٌ کٌ بگٌ چیزی تشر با خَاست
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 .کردن نگاى بَد نتین رٍی بٌ رٍ خرٍجی در کنار دقیقا کٌ يا پلٌ سهت بٌ تعجب با دٍ ير

 بٌ بشٌ رادٍین ٍ نتین حضَر ی نتَجٌ کٌ این بدٍن ٍ اٍند پایین سریع يا پلٌ از خندى با سانیار
 .رفت خَنٌ آشپز سهت

 :شد بلند ای دخترٍنٌ فریاد صدای کٌ کردن نی نگاى سانیار بٌ بًت با داشتن دٍ ير

 .اٍندنهههو کٌ بگیر-

 نبًَت ٍ گرد يای چشو يا، نردى رٍی از سانیال خَردن سر افتاد، اتفاق لحظٌ یک برای چی يهٌ
 يای چشو بعد ٍ کرد نی نگاى کرد نی پرٍاز يَا رٍی انگار کٌ دختری بٌ باز دين با داشت کٌ نتین
 .اٍند فرٍد نرم حال عین در سفت جسو یک رٍی انگار کٌ سانیال ی بستٌ

 بعد ٍ بَد دختر اٍن کهر دٍر بٌ دستاش کردن حلقٌ اٍند نی بر دستش از کٌ کاری تنًا نتین
 .شدن پرت زنین رٍی دٍ ير ٍ داد دست از رٍ تعادلش

 

 (سانیال)

 

 !شها جَن بَدم کردى دفعٌ يزار بٌ نزدیک رٍ کار این رفتو يا نردى سهت بٌ سریع

 ...ٍ نردى طرف دٍ انداختو رٍ  پايام

 :زدم جیغ يیجان با رفتیو، کٌ برٍ دِ 

 !اٍندم کٌ بگیر -

 شد باعخ کٌ کرد رصد رٍ عجیبی چیز چشهام دفعٌ یٌ  کٌ پایین سهت بٌ خَردم سر سرعت با
 . بشٌ پرت نَقعیتو از حَاسو

 ناست؟  خَنٌ تَ کٌ کیٌ نردى این

 .شد خالی َسنو*با زیر کردم حس بیام خَدم بٌ رفتو تا
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 !بًشت  نیام دارم نن کٌ بدى رٍ نن بلیت خدا کشیدم، بنفشی جیغ ٍ بستو رٍ چشهام

 !اٍندم فرٍد نرم شایدم یا سفت جسو یک رٍی کٌ بشو افلیج قرارى جدی جدی کردم فکر دیگٌ

 شدم؟ نرگ جٍَن نن االن یعنی بَدا، راحت نردن چٌ

 کٌ اٍند یادم تازى انگار بیرٍن، دادم شدت با رٍ نفسو دفعٌ یٌ ٍ دادم فشار يو رٍی رٍ چشهام
 .شدم خارج رٍ شدم حبس نفس

 ٍ خاص عطر بَی یٌ کردم، حس دناغو زیر رٍ خَبی عطر بَی کٌ کشیدم نی نفس تند تند
 ! شیرین

 .کشیدم بَ ٍلع با ٍ بردم تر نزدیک رٍ دناغو

 !دى نی خَبی بَی عجب نرگ بٌ بٌ

 شٌ؟ نی پایین ٍ باال اٍندم فرٍد رٍش کٌ جسهی چرا ببینو؛ کن صبر

 ٍزى؟ نی نَيام الی نسیهی یٌ کنو نی حس چرا

 ...کردم باز رٍ چشهام شدت با ٍ اٍندم بیرٍن گیجی دنیای از دفعٌ یٌ

 

 "راٍی"

 

 

 .بست رٍ چشهاش ٍ رفت نفسش لحظٌ یٌ خَنٌ کف سرانیِک  بٌ کهرش برخَرد با

 .نبَد سنگین افتادى رٍش کٌ جسهی اٍن بَد این خَبیش شدى، افلیج کٌ نداشت شک دیگٌ

 حرکتی خَاست کرد باز رٍ چشهاش بًت با سریع گرفتٌ، قرار نَقعیتی چٌ تَ فًهید دفعٌ یٌ
 .کرد خشک نجسهٌ نحل رٍ اٍن گردنش بٌ رٍ گرنی يای نفس برخَرد کٌ بدى انجام
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 (رفت دست از نردم بچٌ)

 شد؟  نی آب دلش تَ قند لحظٌ اٍن کٌ کنٌ حس بَد عجیب

 لعنت رٍ شیطَن دلش تَ ٍ کشید نی نفس تند تند شدى، سرخ دخترا نحل کرد نی حس
 :نالید لب زیر فرستاد، نی

 .دیگٌ ای ندیدى دختر پسر، سرت تَ خاک -

 .ببینٌ رٍ صَرتش تَنست ٍ گرفت فاصلٌ ازش دختر اٍن سر دفعٌ یٌ

 چشو جفت یٌ تَ شد خیرى ٍ داد قَرت رٍ دينش آب نتین کردن، نگاى  بًو گیج دٍ ير لحظٌ یٌ
 آسهَنی؟ یا بَد زنینی دختر این خدا نبًَت، ٍ آبی

 :گفت ِنن ِنن با

 راحتی؟-

 :گفت اختیار بی کرد نی نگاى نتین گیرای يای چشو بٌ گیج ٍ زدى بًت سانیال

 ...نن... خب يا....نٌ یعنی...چیز( شد گرد چشهاش...)اٍيَم-

 .بگٌ چی بَد نَندى بست رٍ چشهاش عجز با

 .يستن نَقعیتی چٌ تَ بَد کردى فرانَش انگار خندید، شیطنت با نتین

 :غرید ٍ اٍند خَدش بٌ تازى خَرد، نی رٍ خَنش خَن رادٍین، انا

 !نتین -

 .بشٌ بلند رٍش از سانیال شد باعخ کٌ پرید جاش از نتین

 .شد خشک ٍ افتاد سانیال بٌ نگايش کٌ بگٌ چیزی عصبانیت با خَاست رادٍین
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 کرد دنبال رٍ اٍن نگاى نسیر رادٍین، ی چًرى دیدن با انا بَد شدى خیرى رادٍین بٌ ترس با نتین
 ...کٌ

 

 (سانیال)

 

 دارى؟ خندى نگٌ نرض خندید، پسرى اٍن کٌ بَدم بستٌ رٍ چشهام عجز با

 :غرید داری ِکش لحن با شد، بلند رادٍین عصبی صدای کٌ بگو چیزی خَاستو

 !نتین-

 بٌ نگاى یٌ برم، کنار رٍش از ٍ بیام خَدم بٌ شد باعخ کٌ پرید جاش از نتین عبارتی بٌ یا پسر اٍن
 !شدى؟ قرنز قدر این چرا خدا ٍای انداختو رادٍین

 ٍ شدم بلند يَل با کردم خطر احساس ٍ ترسیدم بار اٍلین ٍاسٌ بیرٍن، بَد زدى گردنش رگ
 .ایستادم

 نن بٌ چشهش بگٌ چیزی تا کرد باز دين شدم، خیرى رادٍین بٌ خجالت کَچَلَ یٌ ٍ ترس با
 .شد خشک دفعٌ یٌ ٍ افتاد

 زدى؟ زل نن بٌ طَری این چرا این ٍاى کردم، نگاى بًش ننتظر ٍ گیج

 شدى؟ چو نن نگٌ نداشت، رادٍین از کهی دست اٍنو کردم، نگاى يو نتین بٌ چشهی زیر

ٌِ  کٌ کردم نگاى خَدم بٌ ٍ گرفتو پایین رٍ سرم تعجب با  ....شد خالی دلو َت

 !!ى...تنهٌ کَتاى شلَارک ٍ تاب نن...نن خدا ٍای

 :زدم داد ٍ گرفتو جلَم ضربدری حالت بٌ رٍ دستام سریع

 .بیشعَرا نکنید نگاى-
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 .ایستاد نن بٌ پشت سریع يو رادٍین حتی پایین انداخت رٍ سرش سریع نتین حرفو این با

 .کنو گریٌ بَد نزدیک گرفتٌ، آتیش  يام گَنٌ کردم نی احساس

 يای برگ با گیاى یٌ تَش کٌ رٍ نانان گلدٍن در، کنار کفشی جا رٍی از ٍ گردٍندم چشو يَل با
 !خدا ٍای...بپَشَنو رٍ خَدم بتَنو کٌ انید این بٌ گرفتو، جلَم ٍ برداشتو رٍ داشت بزرگ ٍ پًن

 ...رفتو باال يا پلٌ از دٍ با دستو تَی گلدٍنِ  يهَن با ٍ ندٍنستو جایز رٍ نَندن دیگٌ

 

 "راٍی"

 

 دیدى کٌ چٌ اٍن بٌ نداشت باٍر ينَز ایستاد، اٍن بٌ پشت سریع سانیال فریاد شنیدن با رادٍین
 !بَد

 آرٍم شد قطع صدا ٍقتی شنید، رٍ يا پلٌ از رفتن باال صدای کٌ بَد بستٌ رٍ ياش چشو کالفگی با
 .شد رٍ بٌ رٍ سانیال خالی جای با کٌ برگشت

 !کنٌ چیکار باياش بعدا دٍنست نی

 ٍ انداخت بَد شدى سرخ ٍ کرد نی نگاى سانیال رفتن نسیر بٌ نات کٌ نتین بٌ نگايی آنیز تًدید
 :گفت آرٍنی صدای ُتن با

 .خان نتین دیگٌ شیو نی تنًا تَ ننَ کٌ باالخرى-

 بگٌ چیزی خَاست ایستاد، ٍ شد بلند زنین رٍی از ٍ کرد نگاى عصبی رادٍین بٌ پشیهَنی با نتین
 :گفت نتین ٍ رادٍین دیدن با ٍ شد خارج آشپزخَنٌ از خانَم نًناز نَقع يهَن کٌ

 !خدا رٍ تَ ببخشین ٍای-

 .بشٌ آنادى بگو سانیال بٌ برم نن تا نیز سر بفرنائید کردم، نی آنادى رٍ صبحَنٌ نیز داشتو

 :گفت ٍ زد ای زٍرکی لبخند رادٍین
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 .خَردیو نا عهَ زن نرسی-

 :گفت ٍ کرد اخهی نًناز

 بفرنائید، يو شها( انداخت بَد پایین سرش کٌ نتین بٌ نگايی)ندارم تعارف يا، نشنَم دیگٌ-
 .نَند کجا دختر این ببینو برم نن تا کن راينهایی غذاخَری سالن تا رٍ نتین آقا جان رادٍین

 .زد زل نتین بٌ حرص با دٍبارى ٍ گفت چشهی ناچار رادٍین

 ...رفت باال يا پلٌ از ٍ گفت ای اجازى با ٍ زد لبخندی نًناز

 

 :گفت ٍ زد در بٌ تقٌ چند ٍ رفت سانیال اتاق سهت بٌ

 !دخترم؟ سانیال-

 .دنبالت اٍندى رادٍین شَ آنادى باش زٍد شدی؟ بیدار

 کش لحن با کرد نی نگاى آٍرش خجالت ٍضعیت بٌ داشت ٍ بَد ایستادى آینٌ جلَی کٌ سانیال
 :گفت داری

 .نانان اٍندم-

 .برگشت پایین ی  طبقٌ بٌ ٍ گفت" باش زٍد" یٌ فقط نًناز

 :غرید ٍ گرفت خَدش از نگاى حرص با سانیال

 خَاستی نی کٌ تَ خدا خب دادى، نی بََگند بچٌ پَشک نحل اٍل از کٌ ننَ شانس این بزنن گند-
 بَد؟ چیکارى ٍسط این دٍستش این گرفتی، نی رادٍین جلَ حداقل بگیری ننَ حال سحر َکلٌ

 .رفت کهدش سهت بٌ ٍ کَبید زنین بٌ پا يا بچٌ نحل

 بٌ فانیل تَ کٌ دختری سانیال کی؟ اٍنو بزنٌ، رٍ تیپ ترین راحت ٍ ترین سادى کرد سعی
 !بَد نعرٍف تیپی خَش
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 شال برداشت، نشکی تفنگی لَلٌ شلَار یٌ با بَد زانَ از تر باال کهی تا کٌ نشکی ی سادى نانتَی یٌ
 .داخل زد کانل يو رٍ نَياش کرد، سرش ٍ برداشت يو نشکی

 خیلی نشکی انا بَد، شدى دارا عذا اصل برابر در کپی یعنی انداخت، آینٌ تَی خَدش بٌ نگاى یٌ
 !اٍند نی بًش

 !کشید نی رخ بٌ رٍ چشهاش رنگ

 لباش، بٌ زد کهرنگ حد در ٍ برداشت کالباسی رژ یٌ ٍ رفت آرایشش نیز سهت بٌ ٍ کرد ذٍق کهی
 !نختلف يای طهع بٌ شفتالَ بٌ يلَ تبدیل گن نی کٌ جاست این خب

 ...شد خارج اتاق از ٍ خندید ریز ریز

 

 "راٍی"

 

 

 بَد، برنداشتٌ اٍن از رٍ آتشینش نگاى بَد نشستٌ نیز پشت نتین با يهراى کٌ نَقعی از رادٍین
 .بَد نشستٌ رٍش بٌ رٍ کٌ نخصَصا

 .بَد شدن آب حال در يو نتین داشت، برنانٌ نتین برای حسابی دلش تَ

 :گفت ٍ نشست نیز راس خانَم نًناز

 .برى زٍد صبح شد نجبَر اٍند پیش ٍاسش کاری یٌ( سانیال بابای)رانین دیگٌ ببخشید-

 قطعا دید نی رٍ دخترش نهایش ٍ بَد اینجا عهَ اگٌ گفت دلش تَ کشید، راحتی نفس رادٍین
 .کرد نی پا بر قیانت

 .بَد کَک ِکیفش خیلی سانیار ٍسط این
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 سالن ٍارد صدا ٍ سر بدٍن سانیال کرد نزدیک لبش بٌ کٌ يهین برداشت؛ رٍ چایی فنجَن رادٍین
 .شد پذیرایی

 زد نی تر سادى تیپ چی ير دختر این چرا بَد، شدى سانیال بٌ خیرى ٍ شد خشک راى نیان دستش
 داد؟ نی جلَى تر نظلَم

 فرانَش رٍ اتفاق این بَد بًتر گفت، لب زیر ای استغفراهلل ٍ افتاد صبح ی صحنٌ یاد ناخَداگاى
 .کنٌ

 

 "سانیال"

 

 .شد کَفتو رادٍین عصبی يای نگاى زیر ام صبحَنٌ کٌ این از بعد

 :گفت ٍ کرد نگاى يو نتین بٌ رادٍین

 .دیگٌ بریو نتین-

 :گفت ٍ داد تکَن سری نتین

 .جًان خانَم خداحافظ-

 :گفت ٍ شد بلند نانان

 !جان رادٍین فقط تَن، يهراى بٌ خدا-

 .يا باشی سانیال نَاظب

 !بریو؟ کجا بَد قرار نگٌ شد، خالی دلو تٌ نانان حرف این با

 !بیژن زادى انام یا
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 اٍن بٌ بخَرى کارد ای داد، تکَن بای بای ی نشَنٌ بٌ يَا تَ دستی فقط بَد پر دينش کٌ سانیار
 !دارى؟ جا چقدر بچٌ، شیَکِهت

 .کرد حرکت خرٍجی در سهت بٌ تفاٍت بی رادٍین ٍ کرد ای خندى نتین سانیار حرکت این با

 .رفتو شَن دنبال گیجی با ننو رفت رادٍین دنبال ٍ کرد تشکر دیگٌ بار یٌ نتین رادٍین، حرکت با

 .کرد يهرايی رٍ نا در دم تا يو نانان

 :گفت نن بٌ رٍ خَب چندان نٌ لحن با رادٍین حیاط، در شدن بستٌ بعد

 .بشین-

 حداقل يا، دارى نشکل خَدش با يو نا عهَی پسر این کنو، ٍ کار يهین خَاستو نی يو گفتی نهی
 !نیست بد کنٌ نراعات یکو دٍستش این جلَی

 .رفتو رنگش نشکی بلند شاسی سهت بٌ ٍ کردم اخهی

 .نشستو عقب اکراى با نتین یاد با کٌ بشو سَار جلَ خَاستو

 ببرن؟ کجا يفت ساعت سحری صبح برگشتٌ، بخت ننٌ بَد قرار دٍتا این حاال

 :گفتو شدن سَار کٌ يهین بفًهو باید خدایی نٌ

 .ايو ايو-

 خندى؟ نی ُخلٌ ٍاى کرد، ای خندى نتین ٍ کرد نگاى بًو آینٌ تَ از رادٍین کارم این با

 :گفت شیطَنی صدای با

 کنی؟ نی ايو کٌ يستی دستشَیی تَ نگٌ دختر-

 :گفت تشر با رادٍین خندید، بیشتر کٌ شد گرد چشهام

 !نتین-

 :گفت ٍ گذاشت دينش رٍی رٍ دستش نتین
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 خَاستین نی چی خب( گفت نن بٌ رٍ بَد نصنَعی کانال کٌ ای جدی صَرت با)باشٌ باشٌ-
 بگین؟

 :گفتو لج با ٍ نشستو سینٌ بٌ دست

 .کن حرکت رادٍین...يیچی-

 ...کرد حرکت ٍ کشید پَفی رادٍین

 

 !خندید نی يهش خان، ناتیک اٍن بٌ نٌ کردم نگاى رادٍین بٌ نٌ راى کل تَ

 .ٍاال! خندى نی کنٌ نگاى آینٌ تَ خَدش بٌ صبح رٍز ير رادٍین برعکس این  کنو فکر

 زیاد نن يای کار بٌ جَرایی یٌ رادٍین چرا بگَ پس شٌ، نی پیدا يو بدتر نن از فًهیدم تازى
 .دى نهی نشَن العهل عکس

 

 :گفت لب زیر رادٍین شدم، خارج فکر از ناشین تَقف با

 .شَ پیادى خَدِش -

 .کرد نی نگاى نن بٌ داشت آخٌ بَدم نن صحبتش طرف کٌ این نحل

 .شد گرد چشهام چیز اٍن دیدن با کٌ شدم پیادى ٍ کردم باز رٍ ناشین در تعجب با

  ٍیال؟ یٌ

 داریو؟ چیکار جا این نا! بَد بزرگ کٌ يو چقدر

 رادٍین کٌ بشٌ پیادى خَاست کرد، باز ٍ در نتین دیدم کٌ بپرسو رادٍین از رٍ سَال این خَاستو
 تعجب با گرفتش، يَا رٍی انا شد غافلگیر کٌ کرد پرت نتین سهت بٌ رٍ سَییچ حرکت یٌ تَ

 :گفت
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 چیٌ؟ ٍاسٌ این-

 :گفت خَنسرد رادٍین

 .خَنت بری باياش کٌ-

 .باشو ننو بَد قرار انا-

 :گفت شنیدم ازش کٌ لحنی ترین جدی با رادٍین

 . ستَان دستَرِ  یٌ این-

 !کرديا نی تغییر اخو با چٌ داد، تکَن سری اخو با ٍ کرد نکحی نتین

 بَد؟ چی تَ اٍن نگٌ اصال

 برى؟ فرستاد رٍ نتین رادٍین چرا

 !آیا؟ بدى پاسخ نن سَاالت بٌ نیست کی يیچ

 پخش يَا تَ خاک ٍ گرد کلی ٍ شد بلند يا الستیک جیغ صدای  نَقع يهَن کٌ کشیدم ای خهیازى
 (شد غافیٌ!)شلغو نتین بهیری ای حلقو، تَ رفت يهش دارى ارادت نن بٌ خاک بس از کٌ شد،

 .زد رٍ در زنگ ٍ رفت در سهت نن بٌ تَجٌ بدٍن رادٍین

 .يو سر پشت تا سٌ نکخ کهی با بعد دار کش یکی خاصی، ریتو با اٍنو

 !کرد شرٍع باز بفرنا زد، پَزخند ٍ کرد نن ی قیافٌ بٌ نگاى یٌ

 :گفت نردی دار خش صدای نَقع يهَن

 بلٌ؟-

 :گفت ٍ کرد صاف رٍ صداش رادٍین

 .شايینو-

 .اٍند ٍیال در شدن باز تیک صدای نَقع يهَن
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 شايینو؟ گفت رادٍین کٌ چی یعنی ببینو، کن صبر

 :گفت ٍ کشید رٍ بازٍم ٍ نداد کردن فکر ی اجازى بًو رادٍین

 .کردیو دیر خیلی يو حاالش يهین نا دختر، باش زٍد-

 .افتادم راى دنبالش ارادى بی

 

 !گرفتٌ اشتباى ُتنبَِنش ِکش با ننَ دست نا عهَی پسر این کٌ این نحل

 یٌ بَد بزرگ خیلی ٍیال حیاط کردم، ينگ رٍم بٌ رٍ ی صحنٌ دیدن با کٌ بزنو حرفی خَاستو
 نحل دست یک  يهٌ کٌ نرد تا  دى حدٍد حیاط از قسهتی کانل، ی شدى فرش سنگ حیاط
 .دادن نی انجام رزنی حرکات ٍ بَدن شدى صف بٌ ٍ بَدن پَشیدى نشکی کاريا رزنی

 بَد؟ طَری این جا این چرا داشت، نشکی ٍ سفید سنگیِ  نهای ٍیال خَد

 کردن؟ نی رزنی تهرین داشتن چرا آدنا اٍن

 :گفتو ٍ کشیدم رادٍین دست از رٍ دستو گیجی با

 کجاست؟ اینجا کجاییو؟ نا...نا رادٍین-

 :گفت ٍ انداخت اٍنا طرف بٌ نگاى یٌ ایستاد، ٍ کرد ٍل رٍ دستو

 .بیارم رٍ تَ بَد قرار کٌ يست جایی يهَن جا این-

 :گفت ٍ شد خیرى نن بٌ جدی ٍ گرفت اٍنا از رٍ نگايش

 .کنو تعریف برات رٍ چیز يهٌ تا بیا نن با-

 ٍ داد تکَن سری رضایت با کردم، پایین ٍ باال باشٌ نعنی بٌ رٍ سرم ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب
 .کرد حرکت

 .افتادم راى دنبالش بَد شدى نزاحهو کجا از دٍنو نهی کٌ يیجانی با ننو
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 :گفت ٍ کشید عهیقی نفس

 رٍ يام گفتٌ دارم انتظار ازت کنو، نی تعریف برات دارم اجازى کٌ جایی اٍن تا نن عهَ دختر ببین-
 .کلهٌ یک حتی(کرد تاکید)نگی چیزی کسی بٌ ٍ کنی قبَل ٍ درک

 کنی؟ باز زبَن بدم صدقٌ باس کردی، لبو بٌ جَن بابا ای

 !آى دیگٌ بگَ خب دی؟ نی َجَ نَضَع بٌ چرا

 :کردم نگاى بًش دقت با حرفش شرٍع با

 ندیرت با دٍلت نظر زیر ِسری آنَزشگاى یک جا این اصل در انا نعهَلِی، ٍیالی یک ظاير بٌ اینجا-
 اٍنا از دشهن کٌ این بدٍن بینن، نی آنَزش نًارت با ٍ بايَش ٍ خاص افراد جا این يست، پدرم

 شدى سازی ظاير نعهَلی چی يهٌ کٌ يهینٌ برای دارى، ٍجَد ترٍر احتهال چَن بشٌ خبردار
 .يست شايین اسهو گفتو کٌ نن نحل ٍرٍد، رنز برای البتٌ داریو نستعار يای اسو نا ی يهٌ

 :داد ادانٌ ٍ کرد نگاى کردم نی نگايش ناباٍری با ٍ بَد شدى گرد چشهام کٌ نن بٌ تفاٍت بی

 ی اندازى بٌ نفر ير اینجا ...بگذریو بگو تَ بٌ تَنو نهی نن ان سری کٌ يست چیزا بعضی البتٌ-
 آنَزش حال در فعال يهشَن کٌ داریو C گرٍى تا A گرٍى از نا نیشٌ بندی گرٍى تَاناییش ٍ قدرت

 خَدم نن شن، نی نخفی پلیس عبارتی بٌ یا ٍیژى نیرٍی بٌ تبدیل آنَزش اتهام از بعد يستن
 .دیدم تعلیو جا این

 :گفتو شَک با ٍ زدم پلک تند تند بار چند

 .کٌ...کٌ آٍردی اینجا ٍ نن...نن یعنی-

 :گفت ٍ حرفو ٍسط پرید

 عضَ شدی نَفق اگٌ ٍ کنی کشف رٍ خَدت يای نًارت کٌ آٍردنت جا این عهَ دختر آرى-
 .بشی نا ی ٍیژى يای نیرٍ

 

 :گفتو ٍ دادم تکَن يَا تَ دستانَ
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 !ٍایسا ٍایسا-

 يا؟ شها نظر زیر اٍنو ببینو؟ آنَزش اینجا باید نن گی نی یعنی

 :گفت ٍ کرد اشارى خَدش بٌ انگشت با ٍ داد تکَن سری

 .بینی نی آنَزش نن نظر زیر تَ البتٌ-

 شکنجٌ با نساٍی رادٍین دست زیر دیدن تعلیو فکر، تَی رفتو دفعٌ یٌ ٍ کردم نگاى بًش کهی
 ...کٌ گیریو نی تنیجٌ پس جًنهٌ تَی شدن

 

 :گفتو ٍ دادم تحَیل اخهَش ی قیافٌ بٌ ژکَند لبخند یٌ

 .خداحافظ دیگٌ خب-

و ٍ گرفت رٍ بازٍم نتعجب کٌ کردم حرکت در سهت تندی ًَ  :گفت ٍ داشت نَگ

 کجا؟ ببینو ٍایسا-

 :گفتو ٍ کردم تقالیی

 نیای؟ شجاع ننٌ خَنٌ-

 .بهَنو تَ دست زیر اٍنو جا این عهرا نن خَنٌ، برم خَام نی نعلَمِ  خب

 :گفت ٍ زد نرنَزی پَزخند بعد ٍ کرد نگايو خشو با کهی

 خَدتٌ؟ اختیار بٌ نگٌ بابا نٌ اِ -

 پایتخِت؛ سریال تَ بًتاش قدى يو این بابا ای ببینو، رٍ چشهاش بًتر بتَنو تا گرفتو تر باال رٍ سرم
 .ای بازنشستٌ تَ برٍ گفتٌ برق چراغ تیر بٌ یعنی

 :گفتو لج با

 .دستهَ کن ٍل خَدنٌ، اختیار بٌ کٌ بلٌ-
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 کرد؟ چیکار خدا ٍای شدم، خشک کٌ شد خو حرکت یٌ تَ ٍ زد خندی نیش

 با برى، نی خَدش با گَنی نحل دارى ٍ انداختٌ اش شَنٌ رٍی ننَ شدم نتَجٌ کٌ بَدم ينگ تَ
 :گفت نغرٍری لحن

 .بهَنی جا این باید نتاسفانٌ ٍ فًهیدی ای سری اطالعات تَ کٌ خانَم سرتق اطالع نحض-

 :زدم جیغ ٍ گرفت حرصو بیشتر حرفش این با

 !کنٌ کهک ننَ یکی َتشن، قَل کن ٍلو-

 تًَع حالت داشتو کو کو بَدن، نا تهاشای نشغَل تعجب با بَدن حیاط تَی کٌ نفری چند اٍن
 !ارتفاعی عجب خدا ٍای گرفتو، نی

 طَریٌ؟ این ایفل برج یعنی

 :گفت ٍ شد اٍنا نگاى ی نتَجٌ رادٍین

 .خصَصیِ  نَضَع یٌ نیست چیزی-

 :گفتو ٍ شَنش بٌ زدم

 !يان؟ داریو ای  خصَصی نَضَع چٌ نا-

 .پایین بذارم

 :گفت حرص با کٌ گرفتو رٍ گردنش نحکو ترس از کٌ داد بًو تکَنی

 افتاد؟ کنی قبَل باید بایدِ  تَ باش، آرٍم ٍ بتهرگ-

 .نباشٌ حرف دیگٌ حاال

 کنی؟ نازل سرم بَد نهَندى ای دیگٌ بدبختی ِخدا َای

 

 .شدم ساکت اجبار بٌ ٍ کردم لطف پس نیشٌ تر يار رادٍین بزنو حرف بازم دٍنستو نی چَن
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 !آیا؟ دارى عقل بشر این آخٌ

 خرٍس یعنی کنٌ، نخفی پلیس بٌ تبدیل اینجا بیارى ننَ کٌ نن دنبال اٍندى صبح شیش ساعت
 !ٍاال ظًر اذان تا زنٌ نی چرت یٌ خَندنش قَقَلی بعدِ  ابًت يهٌ اٍن با يو سحرخیز

 !زکی گفتٌ خرٍس بٌ کٌ این

 کٌ نن بگٌ، زٍر بًو بشر این رفت نهی َکَتو تَ کال انا يا، باشو جا این اٍند نی َبَدم کٌ نٌ حاال
 .بدى نالو ٍ نشت حسابی خَاد نی دٍنو نی

 انا شَنش رٍ گذاشتٌ بالشت انگار کنٌ، استفادى برنج گَنی جای بٌ نن از اٍندى يو خَشش حاال
 !کردم نی کیف کٌ صَرتو بٌ خَرد  نی نسیهی یٌ بَد، خَب خیلی اش ننظرى باال این نشٌ ریا

 گَنی نحل يو ٍاقعا  ننَ کٌ رسیدیو ٍیال در بٌ کی دٍنو نهی تَش، زد گند رادٍین يهیشٌ نحل انا
 خَردم نی نبارک جای یٌ با گرفتو نهی رٍ رنگش نشکی پیرين ی گَشٌ اگٌ کٌ پایین، کرد پرت

 !رفت آبرٍم نیَندى ينَز زنین،

 .بچو بَد حس بی کال انگار نٌ انگار کٌ انداختو بًش يو چپکی نگاى یٌ

 !جاست این کی ببین بٌ بٌ-

 رٍبرٍم ابًت با ٍ بَد تنش نظانی لباس یٌ کردم، نگاى بًش ذٍق با انین عهَ صدای شنیدن با
 تر اخالق خَش البتٌ صد ٍ تر سفید نَياش انا بَد رادٍین اصل برابر کپی اش قیافٌ بَد ایستادى

 .کردم نی عقدش شدى يو زٍر بٌ خَرم نی قسو برد نی ارث بٌ عهَ از يو اخالقش رادٍین اگٌ بَد،

 :زدم داد ٍ سهتش دٍیدم ندیدى عهَ ی سالٌ پنج يای بچٌ نحل ذٍق با

 !جَنو عهَ-

 شکهش، تَ رفتو َکَلٌ با بگو بًترى یا بغلش، پریدم رضایت با کرد، باز برام رٍ دستاش ٍ خندید عهَ
 !النصب کٌ نیست قد

 :گفتو ٍ کردم لَس براش رٍ خَدم

 !عهَ؟ چطَری-
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 خَبی؟ تَ عهَیی خَبو-

 :گفتو ٍ کردم بچگَنٌ رٍ لحنو

 .خَفو آرى-

 ٍاسٌ داشت، رٍ اخهَ گَدزیالی يهین فقط انا دخترى عاشق عهَ دٍنستو نی خندید، دٍبارى
 !گرررر سَاستفادى کٌ ننو دٍنست نی اش نداشتٌ دختر جای ننَ يهین

 یعنی کرد، نی نگايو اخو ٍ پَزخند با انداختو، رادٍین بٌ نگايی نیو ٍ شدم خارج انین عهَ بغل از
 !کنٌ؟ حسَدی شد نی

 :گفت ٍ کرد نگاى رادٍین بٌ ٍ کشید سرم بٌ دستی عهَ

 گفتی؟ بًش رٍ چیز يهٌ پسرم-

 کٌ نن نَبت حاال نیشٌ، الل رسٌ نی باباش بٌ نگاى رٍ ادب بی داد، تکَن سر جدی فقط رادٍین
 .نیارى در زبَن نتر صد شٌ نی

 رادٍین لبخند یعنی داشت، چًرى بٌ نًربَنی لبخند کردم، نگاى عهَ بٌ ٍ برداشتو ازش رٍ نگايو
 قشنگٌ؟ قدر این يو

 استعدادی با دختر تَ دٍنو نی نن کنٌ نی نا بٌ زیادی کهک جا این در تَ بَدن جان سانیال ببین-
 چیٌ؟ خَدت نظر اصال يستی،

 باشی؟ جا این خَاد نی دلت

 بشو؟ نخفی پلیس ٍاقعا یعنی کردم، سکَت

 بشٌ؟ آنریکایی پلیسی اکشن يای فیلو این نحل زندگیو قرارى یعنی

 .داشتو عالقٌ شدن پلیس بٌ ٍاقعا يیجان، ی عقدى کٌ ننو

 :گفتو رضایت با

 .جَن عهَ بلٌ-
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 یٌ نگايش سنگینی کرد، نگايو بز عین فقط رادٍین انا زد لبخندی افتخار با عهَ حرفو این با
 .کشیدى نقشٌ ٍاسو حاال يهین از انگار بَد جَری

 .شد نَرنَرم ٍٍیی

 

 !عالیٌ خیلی خَبٌ-

 پسرم رادٍین بشی، آشنا نحیط این ٍ آدناش با ٍ ببینی رٍ جا يهٌ کٌ بًترى جایی این کٌ حاال
 .بدى نشَن سانیال بٌ رٍ جا این

 .رفت يو تَ رادٍین ی قیافٌ انا باال پرید نن ابرٍيای

 :گفت عهَ کٌ خندیدم شیطنت با

 .بزنو رانین بٌ  زنگ یٌ يو برسو کاريام بٌ يو برم ننو-

 .رفت ٍ نگفت چیزی دیگٌ

 .يا گرفتی دستت تَ ٍ پدرم خَب-

 !شدى حسَدیش پس زد، رٍ حرف این رادٍین جانو؟

 :گفتو سینٌ بٌ دست

 .يستو برٍ دل تَ قدر این کٌ نیست نن تقصیر-

 :گفت تهسخر با

 .نکنو فکر بابا نٌ اِ -

 .ریزى نی نَيات کنی فکر نیست الزم تَ-

 :گفت ٍ زد خندی نیش

 .دٍنو نی بعید-
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 :گفتو تعجب با

 !بریزى؟ نَيات کٌ دٍنی نی بعید-

 :گفت ٍ کرد چشهام نیخ رٍ نگايش

 .باشی برٍ دل تَ کٌ دٍنو نی بعید-

 :گفتو حرص با

 .ننٌ برٍیی دل تَ ندرک يهین دارى دٍست ننَ عهَ کنی، نهی نشخص تَ اینَ-

 :گفت آيستٌ ٍ داد فشار يو بٌ رٍ فکش فقط ٍ نگفت چیزی

 .دراز زبَن-

 :گفتو جیغ با

 .يا شنیدم-

 .بدم نشَن بًت کانل رٍ جا این نجبَرم بیا، دنبالو ٍ نباشٌ حرفی حاال بشنَی، کٌ گفتو ننو-

 دٍنو نهی کنو دعَا باياش بیشتر خَاست نی دلو بشٌ تهَم بحخ این خَاستو نهی جَرایی یٌ
 .دادم تکَن سری ٍ نگفتو چیزی انا( ياتٌ کرم بخاطر)چرا

 .رفتو دنبالش ننو ٍ رفت سهتی یٌ بٌ نن بٌ تَجٌ بدٍن

 .افتاد ٍیال داخل دکَراسیَن بٌ نگايو کٌ بَد جا اٍن تازى

 .اٍند خَشو کٌ نن بَد، زیبا ٍ جالب ٍاقعا ٍیال ٍسایل سفید ٍ طالیی دکَراسیَن

 :گفت ٍ کرد اشارى رفت نی باال ی طبقٌ بٌ کٌ  پلٌ راى بٌ رادٍین

 تَنن نی يو خَان نی کٌ اٍنایی البتٌ نَنن، نی آ گرٍى جا اٍن کٌ دارى اتاق تا يفت باال ی طبقٌ-
 اتاق تا پنج کٌ يست بی گرٍى نال يو پایین ی طبقٌ بیشترى، اننیتش جا این انا خَنشَن برن
 ...خَنٌ رن نی تهرین از بعد کهٌ شَن جهعیت يو سی گرٍى دارى
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 ٍ بَدم قاپیدى يَا تَی دستی دٍ رٍ فرصت ننو ٍ بَد زدن حرف حال در نکخ بدٍن بند یک اٍن
 .زدم نی چرت داشتو

 نن کٌ دادم نی تکَن سری یٌ نکنٌ شک بًو رادٍین کٌ این ٍاسٌ يو گايی از ير پایی، سرِ  اٍنو
 .بَدم نفًهیدى يیچی کٌ اصل در فًهیدم، چیَ يهٌ

 :زد داد رادٍین کٌ کشیدم داری صدا ی خهیازى ناخَداگاى اٍند، نی خَابو خیلی

 .تَاااام با يَی-

 :گفتو ٍ باال پریدم ترس با

 چتٌ؟ کالت، تَ يَی-

 :گفت عصبی

 گفتو؟ چیا فًهیدی-

 :گفتو ژکَند لبخند یٌ با 

 .زیاد نٌ-

 ..کرد تند پا سهتو بٌ دفعٌ یٌ ٍ کرد نگايو بیشتری حرص با

 

 !کرد؟ رم چرا تتلَ جد یا

 :گفت تًدید با کٌ نبل سهت رفتو تندی

 .ندارم کاریت ٍایسا ٍایسا-

 :زدم جیغ خندى با

 .کردم باٍر ننو-
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 شدى نن تام بَد شدى اٍن انگار کردم؛ فرار دیگٌ جًت یٌ از ٍ نبل رٍ پریدم سریع کٌ طرفو دٍید
 !نٌ؟ دیگٌ بَد نشخص کٌ يو برندى ِجری، بَدم

 .بینی نی بد کٌ نذار نن سر بٌ سر عهَ دختر دم نی يشدار بًت دارم-

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 .ندارم کاریت کٌ نن-

 :گفت حرص با

 .گی نی راست کٌ تَ-

 :گفتو ٍ ایستادم کهر بٌ دست

 .گو نی راست کٌ بلٌ-

 :گفت ٍ ایستاد جاش سر

 .بینی نی بد کٌ کنی خرابکاری نبینو نیست، بازی نسخرى جای جا این...ببین انا باشٌ-

 :گفتو ٍ کشیدم پَفی ٍ کردم گرد رٍ چشهام

 .باشٌ-

 :گفت سرد ٍ داد تکَن سری

 فردا از بشی، کجا عضَ قرارى بگو بًت فقط کٌ جا  این اٍندی انرٍز بدم، نشَنت رٍ حیاط بیا حاال-
 .نیشٌ شرٍع تهریناتت

 برخیزم؟ زٍد صبح باید بازم یعنی

 !بابا ای

 .نداشتو حَصلٌ ننو کرد نی  رم باز شدم، خیال بی کٌ کنو اعتراض خَاستو

 !خَبٌ رٍانیش تعادل خیلی کٌ نٌ
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 :گفتو کنجکاٍی با نفر، چند اٍن بٌ افتاد نگايو دٍبارى کٌ ٍیال از بیرٍن رفتیو

 يستن؟ گرٍى کدٍم عضَ اینا رادٍین گو نی-

 :گفت خَنسرد

 .يستن B گرٍى-

 .آيان-

 

 .بَدن پالس اٍنَر ٍ اینَر خَدشَن ٍاسٌ کٌ بَد شدى تهَم شَن تهرین کٌ این نحل

 !داشتن يایی قیافٌ عجب

 !ایتالیایی؟ ندل یا بَدن نانَر

 :گفت سردی لحن با رادٍین کٌ کردم نی نگاى بًشَن داشتو

 .بریو بیا-

 بٌ داشت جذابی ی قیافٌ کٌ رادٍین سال ٍ يهسن پسر یٌ لحظٌ يهَن کٌ بگو چیزی خَاستو
 .اٍند نَن سهت

 .کشید پَفی ٍ کرد اخهی دیدنش با رادٍین

 :گفت شادی لحن با ٍ انداخت نن بٌ نگاى یٌ پسر اٍن

 کیٌ؟ کَچَلَ خانَم این پسر؟ چطَری-

 !اتٌ عهٌ کَچَلَ

 :گفت تفاٍت بی رادٍین

 .سانیال عهَم دختر اردالن، خَبو-

 :گفت ٍ زد لبخندی کرد نگايو تر دقیق ٍ پرید باال ابرٍياش
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 .بَد گفتٌ نا بٌ شها بٌ راجع جًان سرينگ يستین، نعرٍف سانیالی يهَن شها پس-

 :گفتو ٍ دادم تکَن سری فقط

 خَشبختو-

 .کَچَلَ خانَم يهچنین-

 :گفت آرٍم ٍ کشید کنار ننَ کهی دید رٍ نا نگاى کٌ رادٍین کردم، نگايش حرص با

 .بریو بیا-

 :گفت ٍ خندید اردالن

 .بشی غیرتی نهیاد بًت-

 .کردم خراب رٍ خَدم جاش بٌ نن کٌ انداخت اردالن بٌ ترسناکی نگاى یٌ رادٍین

 !رٍ بَگندٍش دين این بگیرن گل یعنی

 .بقیٌ سهت رفت ٍ داد ترجیح قرار بٌ رٍ فرار شدى عصبی رادٍین دید کٌ اردالن

 :گفت خشو با ٍ کرد نگاى نن بٌ رادٍین

 .بریو بیا یاال-

 کنی؟ نی خالی نن سر چرا شدی حرصی اٍن از بابا ای

 

 :گفتو ٍ سهتش رفتو تند رفت، درٍازى سهت بٌ ٍ نهَند نن ننتظر

 .کنو خداحافظی عهَ با خَام نی ٍایسا-

 :گفت اخو با

 .دارم کار ادارى تَ کلی نن دادی، يدر رٍ ٍقتو کافی ی اندازى بٌ-
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 :گفتو لج با

 !بیاری؟ جا این ننَ کٌ سرت رٍی بَدن گذاشتٌ تفنگ نگٌ-

 :گفت پَزخند با ٍ کرد نکحی

 .نبَد يو کو-

 !کنو؟ فرٍ گَشت چرخ تَی رٍ سرش خَاست نی دلو چرا کردم، ای قرٍچٌ دندٍن

 نبرد؟ رٍ ناشین نتین نگٌ راستی بیرٍن، رفتیو در از ٍ نگفتو چیزی دیگٌ

 برگردیو؟ خَای نی االغ با

 پارک خیابَن طرف اٍن کٌ رفت دیگٌ ناشین یٌ سهت بٌ دیدم کٌ بَدم يا فکر يهین تَ
 !عجایب جلل...بَد

 .کٌ دٍنو نهی رٍ اسهش چیٌ؟ ناشین این ندل کردم، ریز رٍ چشهام

 نن کرد، رٍشن ٍ ناشین ٍ شد سَار خَنسرد نن بٌ تَجٌ بدٍن کٌ بَدم ناشینِ  اٍن کف تَ ينَز
 ....شدم سَار رفتو سریع رى نی نن بدٍن االن گَالخ این کٌ دیدم

 

 

 جَاب آکبندم ُنخ بَدم کردى فکر کٌ بس از بَدم، انرٍز اتفاقات درگیر ينَز نن ٍ بَد شدى شب
 .بَد کردى

 .کنٌ نی پخش رٍ نَاد اٍن ندرسٌ تَی کی بفًهو کٌ کردم نی کاری یٌ باید يو طرف یٌ از

 باشن؟ شدى نعتاد نفر چند نهکنٌ یعنی

 .گفتو ای نکنٌ خدا لب زیر شد نَرنَر تنو

 :گفت داری کش ٍ بلند صدای با سانیار ٍ شد باز ضرب یٌ در ٍ بَدم خَدم يَای ٍ حال تَی
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 !پپپپپخ-

 يهَن کال زنین، خَردم نبارک گاى نشیهن با ٍ خَرد لیز پام ٍ باال پریدم نداشتو رٍ انتظارش چَن
 .شد نابَد داشتو کٌ ای برجستگی یکو

 بٌ سر خَام نی کٌ رادٍین جَن بٌ کرد، باز آبی اسب نحل رٍ دينش ٍ خندى زیر زد بلند سانیار
 .دیدم رٍ اش نعدى تٌ تا نباشٌ تنش

 :گفتو حرص با

 .کنو تالفی تا سانی آقا ٍایسا کردی اذیت ننَ سرى یٌ انرٍز بچٌ ٍجب نیو تَ-

 .کرد فرار سریع ٍ آٍرد در زبَن قَرباغٌ نحل

 .سرنَن رٍی گذاشتیو رٍ خَنٌ يهیشٌ نحل بازم افتادم، دنبالش جت نحل ٍ شدم بلند ننو

 .رفت نی در پام ٍ دست زیر از يی خَدش، ٍاسٌ بَد نرغی بچٌ این ناشاال

 :زد داد ٍ بیرٍن اٍند آشپزخَنٌ از نانان آخر کٌ کردیو نی داد ٍ جیغ قدر اٍن

 ِچتَنٌ؟ دٍتا شها بابا ای-

 .دارم گَدزیال دٍتا ننو دارن بچٌ نردم

 :زد تشر باز نانان خندى، زیر زدیو سانیار ننَ نانان تَصیف از

 .بًزیستی بفرستو رٍ تَن یکی باید نهیشٌ جَری این ببینو، ساکت-

 نانان ٍقت ير بَدم تر بچٌ نن ٍقتی بخیر یادش نگیرى، ام خندى تا دادم فشار رٍ يام لب
 .کردم نی گریٌ کلی کرد نی تًدیدم طَری این

 !باٍر زٍد انا سالشٌ نٌ داداشو الًی بَد، کردى بغض کٌ کردم نگاى سانیار بٌ

 :گفت نن بٌ رٍ نظلَنیت با

 .کنو نهی اذیتت دیگٌ ببخشید آجی-
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 :گفت ٍ کرد نگاى يو نانان بٌ

 !ببخشید گلی نانانی-

 .اتاقش تَ رفت انگار رفت، يا پلٌ سهت بٌ تندی گفت ٍ این

 :گفت نانان کٌ خندیدیو نانان ننَ

 .کرد باٍر سانیار بچو حداقل داد نهی جَاب ٍرپریدى تَاِ  رٍی کٌ رٍش این-

 .دادم تکَن سری فقط خندى با

 

 .زدم زل ٍی تی بٌ يدف بی ٍ نشستو نبل رٍی

 دیدم کٌ کردم نگاى سهت اٍن بٌ تعجب با شنیدم، يا پلٌ سهت از صدایی ٍ سر بعد دقیقٌ چند
 .دستشٌ يو پر کَچیکٌ ی کَلٌ یٌ ٍ پَشیدى بیرٍنی لباس سانیار

 :گفتو گیج ٍ پرید باال ابرٍيام

 کردی؟ کالى ٍ شال چرا! سانی اِ -

 سانیار بٌ نتعجب ٍ شد خارج آشپزخَنٌ از يو نانان در سهت رفت ذٍق با ٍ نداد ننَ جَاب
 .کرد نگاى

 :گفتو دٍبارى

 !يا تَام با سانیار-

 :گفت ذٍق با

 !برى؟ نی ننَ کی بًزیستی، بریو شدم آنادى نن نانانی-

 دفعٌ یٌ نانان، بًت ٍ عجز پر ی چًرى بٌ نگاى یٌ ٍ کردم سانیار بٌ نگاى یٌ شدى گرد چشهای با
 .شدم نبل پخش ٍ خندى زیر زدم بلند



 www.Novel98.com 80               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !!الخلقٌ ٍ عجیب برادر این دست از خدا ٍای

 :گفت ٍ داد تکَن تاسف رٍی از سری نانان

 بیابَن بٌ سر دٍتا شها دست از نن آخر کن، عَض رٍ لباسات اتاقت برٍ بیا بچٌ، تَ دست از-
 .ذارم نی

 :گفت ذٍق با سانیار

 .نکشٌ زجر قدر این تا بدم غذا بًش بگیرم رٍ اٍسکار خَام نی ببر، خَدت با ننو خدا رٍ تَ نانانی-

 :گفتیو تعجب با يهزنان نانان ٍ ننَ

 !کیٌ؟ اٍسکار-

 :گفت يیجان با سانیار

 .دى نی پَیا شبکٌ تَی نارنَلِک  يهَن-

 !بَدم افتادى سکسکٌ بٌ خندى شدت از کٌ نن خندى، زیر زد بلند يو نانان دفعٌ این

 .اتاقش تَی فرستادیو رٍ سانیار التهاس ٍ خَايش کلی با خالصٌ

 حتها بیچارى برادرام، خَاير پیش بًزیستی برم خَام نی گفت نی بَد دادى گیر رفت، نی نگٌ حاال
 .بَد کَچیکو داداش تر خل نن از شکر رٍ خدا دید، نی يَیج اینجا ننَ

 ير ی صدقٌ قربَن ٍ کرد خندى کلی کردیو تعریف ٍاسش رٍ ناجرا ٍ اٍند کار سر از يو بابا ٍقتی
 .رفت دٍنَن

 تنظیو شیش رٍی رٍ گَشیو ساعت رفتو، اتاقو سهت بٌ داد نزى يو کلی کٌ شام خَردن بعد
 .دنبالو اٍند نی رادٍین حتها کردم

 .خَابیدم ٍ کشیدم دراز تخت رٍی ٍ کردم عَض رٍ يام لباس ٍ زدم نسَاک ٍ دستشَیی رفتو
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********** 

 

 

 .ننتظرى پایین رادٍین سانیال، باش زٍد-

 :گفتو عجلٌ با

 .نانان اٍندم-

 سنگ انرٍز بَدم زدى ای سادى تیپ کٌ دیرٍز برعکس کردم، چک آینٌ تَی رٍ خَدم دیگٌ بار یٌ
 خَش کرنی کَتاىِ  کهی نانتَی یٌ بیاد، نظر بٌ رٍی زیادى کٌ حدی در نٌ البتٌ بَدم، گذاشتٌ تهَم
 يو نَرچٌ ناخن ی اندازى کَچَلَ یٌ ٍ بَدم پَشیدى کرنی شال ٍ نفتی آبی جین شلَار با رنگ،

 ...بَدم کردى آرایش

 .بَدم کردى شالو تَی کانال رٍ نَيام ندى گیر( رادٍین)ارشاد گشت کٌ این برای البتٌ

 دست بٌ لقهٌ رٍ نانان کٌ پایین رفتو تندی! کَر حسَدام چشو شدم، خَشگل يا خَدنَنیو
 !دٍبارى؟ آى...دیدم

 .نکنی ضعف ببر خَدت با اینَ دخترم بیا-

 :گفتو عجز با

 !نانان ٍای -

 !دن؟ نی يو نايار ٍ صبحَنٌ جا اٍن کٌ نشنیدی بابا از دیشب نگٌ

 :گفت ٍ دستو داد رٍ نربا کرى ی لقهٌ زٍر بٌ

 .نشٌ دیرت برٍ باش زٍد ٍرپریدى نباشٌ حرف-

 .کردم بَس رٍ اش گَنٌ ننو ٍ شدم نرم کهی زد، سرم بٌ ای  بَسٌ کٌ گفتو ای باشٌ حرص با
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 :گفت بغض با نانان

 !يهرايت بٌ خدا برٍ-

 :گفتو ناراحتی با

ر غرٍب کٌ، جنگ برم خَام نهی کردی؟ بغض چرا-  .دلتو ٍَ

 :گفت ٍ شَنو بٌ زد

 .ببینو نباشٌ حرف-

 :گفتو خندى با

 .خشَنِت  با يو کرَدِنت نحبت کٌ بشو قربَنت-

 کٌ زنان يو ٍ پَشیدم رٍ يام کفش سریع داد، يَلو در سهت بٌ ٍ گفت ای نکنٌ خدا خندى با
 .رفتو درٍازى سهت بٌ دادم نی تکَن نانان برای دستی

 !کنو خداحافظی يو اٍنا با خَاست نی دلو ٍگرنٌ بَد، خَاب يو سانیار ٍ بَد سرکار بابا کٌ حیف

 .رفتو رادٍین ناشین سهت بٌ ٍ شدم خارج حیاط از

 آرٍم شدم سَار ٍ کردم باز رٍ جلَ در. بشٌ پیادى َلَگِنش از بَد ندادى زحهت خَدش بٌ بیشعَر
 :گفتو

 .سالم-

 :گفت سردی لحن با

 اٍندی؟ نی صبح فردا ذاشتی نی...علیک-

 :گفتو حرص با

 !بهَنی؟ ننتظرم بیشتر دقیقٌ دٍ کٌ نیاد در جَنت-

 !دقیقٌ؟ دٍ گی نی ساعت نیو بٌ تَ-
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 :گفتو ٍ کردم نگاى چشهاش تَ

 .کرد نعطلو خیلی نانان جانیا بَد، دقیقٌ يشت ٍ بیست ٍ نبَد ساعت نیو اٍال-

 .نداد نشَن العهلی عکس انا دادم نشَن بًش رٍ بَد دستو کٌ ای لقهٌ

 .شدى خیرى صَرتو بٌ غلیظی اخو با دیدم کٌ کردم نگايش تعجب با

 :گفت ای عصبی لحن با

  شَ؟ َفِشن بری خَای نی نگٌ ٍضعِی؟ چٌ این-

 :گفتو ٍ کردم نازک چشهی پشت

 .نیست بد يو اصال خَبٌ، يو خیلی-

 :گفت ٍ زد ای عصبی خند نیش

 .کردى صَرتی رٍ لباش کٌ ننٌ ی عهٌ البد پس-

 .ببینی نداشتی چشو تَ ننتًا يست، صَرتی خدادادی نن لبای-

 .بینی نی بد کٌ نرٍ راى نن اعصاب رٍ سانیال-

 :گفتو لج با

 !کنی؟ چیکار خَای نی نحال-

 :گفت حرص با ٍ کرد نگاى چشهام تَ

 .کار این-

 ....ٍ جلَ اٍند حرکت یٌ تَ

 

 :/( نکرد ناچش باٍ نکن ذٍق)
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 داشت حتها اٍنو بَدم کردى قًر کٌ نن بَدیو، نزدى حرفی نَن کدٍم يیچ کٌ بَد ربعی یک تقریبا
 .نشستو ساکت نن کٌ آٍرد نی در بال خَشحالی از

 خبر کجا از دٍنست نی خدا يیچ، کرد پاک لبام رٍی از دستش با کٌ رٍ خَشرنگو رژ بیشعَر
 .دٍر انداخت آٍرد در نانتَم جیب از رٍ رژم داشت

 بیارم؟ کو نن کٌ دارى انکان نگٌ نیستو، جًان سانیال نکردم تالفی اگٌ نن

 نحالٌ آٍردن؟ کو ننَ

 جًان رادٍین کنو نی چیکار نن ببین حاال

 

 رٍ َکَلِکش جانیٌ پنج تَ طلبٌ نی رٍ نربا کرى ی لقهٌ این عجیب شیکهو فعال نقشٌ، خیال بی حاال
 .َکندم

 .بَد شدى گرد چشهاش رادٍین، بٌ افتاد نگايو کٌ جَیدم نی داشتو اشتًا با

 :گفتو پر دين با

 (خَردی نی)نَخَردی؟ يو تَ-

 .کرد نگاى جلَش بٌ دٍبارى ٍ کرد جهع چندشی حالت با رٍ صَرتش

 ایییش! يا کنو کَفت چی یٌ نن ببینٌ ندارى چشو نرض،

 .داشتو استرس یکو سرم خیر رسیدیو، باالخرى آخیش اٍند  خَدم بٌ ناشین تَقف با

 .انداخت نگايی بر ٍ دٍر بٌ ٍ کرد نکخ کهی شدم، پیادى رادٍین با يهزنان

 .زد نهی پر يو کفتر بَد؟ خلَت قدر این کَچٌ این چرا

 .نَند ننتظر ٍ زد نخصَص ریتو اٍن با دٍبارى ٍ در زنگ رادٍین انداختو، باال ای شَنٌ
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 .کرد نعرفی شايین رٍ خَدش رادٍین بازم کٌ داد جَاب یکی دقیقٌ چند بعد

 :گفتو کٌ شدیو حیاط ٍارد

 .رادٍین گها نی-

 :گفت خَنسرد

 .بگَ-

 .ذارن نی ننو ٍاسٌ داری، رنزی اسو جا این کٌ تَ حاال-

 !نهیشٌ؟ شل گردنش يای نًرى ٍ پیچ این بابا ای کرد، پایین باال رٍ سرش فقط ٍ نگفت چیزی

 نیشٌ؟ چی نن رنزی اسو یعنی

 !شهسی یا کَکب يو شاید...کبری یا صغرا گذاشتن دیدی نَقع یٌ ندارم شانس کٌ نن

 .ببین نٌ گی نی کنٌ نی ٍ کار این حتها رادٍین این بذارن نخَاستن

 .نبَد حیاط تَ کسی دیرٍز برعکس کردم، نگاى بر ٍ دٍر بٌ ٍ بیرٍن اٍندم فکر از

 .کردم نی ایفا رٍ يَیج نقش بسی نن کال زد، در رادٍین يو باز ٍ رسیدیو در پشت بٌ

 گو پشتش کانال نن ٍ بَد جلَم غَل یٌ نحل رادٍین چَن کیٌ، ندیدم انا شد باز یکی تَسط در
 .شنیدم رٍ آشنایی فرد یٌ صدای انا بَدم شدى

 خَبی؟ شازدى سالم بٌ -

 :گفت حَصلٌ بی رادٍین

 !نرسی سالم-

 کجاست؟ پرنسس ببینو شدی؟ بلند چپ دندى از يو باز داداش چیٌ-

 کیٌ؟ پرنسس جانو؟

 :گفت سرد رادٍین
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 .بینیش نی کنی باز رٍ کَرت چشای-

 کجاست؟ بینو نهی چیزی نن تَ جان-

 .نیاد اٍنو گفت سرينگ

 .افتاد نن بٌ شخص اٍن نگاى ٍ شد ٍیال ٍارد ٍ کنار رفت رادٍین

 !خَدنَنٌ ناتیک کٌ این اِ 

 .شدى داغ يام لپ کردم نی حس کٌ بَد این بدبختی کردم، جَر ٍ جهع رٍ خَدم کهی اختیار بی

 .کرد نی نگاى دقیق خیلی نبَديا يیز کرد، نی نگاى جَری یٌ يو ناتیک اٍن يو جًت اٍن از

 :گفت نا بٌ رٍ رادٍین کٌ بَد بدی ٍضعیت خیلی کال

 .ببیَنتت خَاد نی بابا سانیال تَ بیا چیٌ؟-

 .داخل رفتو ٍ زدم ناتیک بٌ ای سکتٌ لبخند یٌ رادٍین، دينت قربَن ای

 شَن ترین کَچیک انگار بَدن جٍَن اکحرا زن يو نرد يو بَد داخلش آدم يو کلی ٍ بَد بزرگ ٍیال
 .بَدم نن

 بٌ شَن يهٌ نگاى شدیو سالن ٍارد کٌ يهین شناختو نی رٍ نتین ٍ اردالن فقط آدم يهٌ این بین
 .شد ساکت سالن کردم حس ٍضَح بٌ ٍ افتاد نن

 .گفتو سالنی آرٍم نعذب ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب

 

 دادن، رٍ جَابو لبخند با يو يا بعضی نعهَلی يا بعضی ٍ اٍندن خَدشَن بٌ یکی یکی يهشَن
 .بَدن پَشیدى نشکی رزنی لباس دست یک يهشَن

 :گفت ٍ کرد اشارى آقایَن طرف بٌ ٍ جلَ اٍند رادٍین
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 تًرانی نًدی...نًرآرا اردالن...حاندی علی...فرقانی نجتبی کنو، نی نعرفی راست بٌ چپ از-
 .A گرٍى از نصب

 .گفتو خَشبختهی ننو ٍ دادن تکَن سری يهشَن

 :گفت رادٍین ٍ بَدن دیگٌ نرد تا پنج يو سالن ی دیگٌ سهت

 علیار بردارش...کانیاب نًیار...حهیدی حاند...شعبانی رضا کنو نی نعرفی راست بٌ چپ از بازم-
 .نیستن جا این فعال سی گرٍى... بی گرٍى از رجایی سرٍش ٍ کانیاب

 !بهَنٌ؟ یادم چطَری رٍ اسو يهٌ این نن قهر، حضرت یا کرد، اشارى يا خانَم سهت بٌ

 .نفر چًار فقط بَدن کو يا خانَم شکر رٍ خدا خَبٌ

 .بی گرٍى از بًرانی نیلَفر ٍ سًرابی ريا ٍ آ گرٍى از شایان نَنا ٍ حبیبی فاطهٌ-

 .بَدن جیگر يهشَن کحافطا

 نظانی احترام ٍ شدن بلند يا نبل رٍی از يهشَن سریع کٌ اٍند پایین يا پلٌ از عهَ نَقع يهَن
 !!عجایب جلل رادٍین این حتی گذاشتن،

 :گفتو ٍ اٍندم  خَدم بٌ کٌ اٍند سهتو بٌ آرٍم ٍ گفت باش آزاد ٍ زد لبخندی عهَ

 .عهَ سالم-

 .اٍندی خَش دخترم، سالم-

 .نرسی-

 :گفت بقیٌ بٌ ٍ داد تکَن سری عهَ

 .تهریناتتَن سر برین بًترى شدید آشنا ام زادى برادر با يهتَن شها کٌ حاال-

 .کرد حرکت در سهت بٌ سریع ٍ گفتن قربانی اطاعت يهٌ

 :گفت رادٍین بٌ رٍ عهَ
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 .تَاِ  ی عًدى بٌ سانیال تعلیو پسرم-

 :رادٍین

 .پدر بلٌ-

 .شد خارج ٍ رفت در سهت بٌ ٍ داد تکَن سری يو باز عهَ

 :گفت ٍ نداد انَن بًو رادٍین کٌ بگو چیزی خَاستو

 .بیا دنبالو-

 .کرد حرکت يا پلٌ سهت بٌ يو خَدش

 

 :گفتو ٍ رفتو دنبالش تعجب با

 بقیٌ؟ پیش بریو نا نیست قرار نگٌ ری؟ نی کجا-

 دى؟ نی دست بًو بَدن يَیج احساس رادٍینو پیش ٍقت ير نن چرا نداد، رٍ جَابو

 .نگو چیزی دیگٌ دادم ترجیح ٍ کشیدم پَفی

 تَی کشَند ننَ سریع ٍ گرفت رٍ دستو نداد، بًو ٍ زدن دید فرصت انا رسیدیو باال ی طبقٌ بٌ
 .بَد اتاق تَی کٌ کهدی سهت رفت کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ شد گرد چشهام اتاق،

 .بَد کهد بررسی نشغَل دقت با ٍ بَد بردى داخل ٍ سرش کهی

 ذٍق با بگٌ چیزی کٌ این از قبل برگشت سهتو بٌ رنگ نشکی رزنی لباس یٌ با بعد دقیقٌ چند
 :گفتو

 ننٌ؟ نالٌ این-

 .انداختو نگايی بًش ٍ گرفتو دستش از رٍ لباس گرفت، سهتو بٌ رٍ اٍن ٍ داد تکَن سری

 .بیرٍن بیا پَشیدیش ننتظرم، بیرٍن نن-
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 .بست ٍ در ٍ شد خارج اتاق از ٍ داد تکَن سری اٍنو گفتو ای باشٌ

 رٍ اٍنا ٍ آٍردم در رٍ يام لباس سَت سٌ تَ کردم، باز رٍ نانتَ يای دکهٌ سهت بردم دست فَری
 .بستو کهرم دٍر شل يو اٍ داشت، يو رنگ نشکی نازک کهربند یٌ پَشیدم،

 اتاق تَی کٌ ای آینٌ تَی خَدم بٌ نگاى یٌ کردم، لباس زیر رٍ اٍن کٌ داشت يو نشکی ی نقنعٌ یٌ
 .بَد اندازم کانال شٌ نهی باٍرم انداختو، بَد

 !اٍند نی خیلی سفیدم پَست رنگ بٌ رزنی لباس این نشکی رنگ شدم، بانهک چقدر ٍای

 عصبی صدای باال، بپرم ترس از شد باعخ کٌ شد کَبیدى نحکو در کٌ زدم خَدم بٌ چشهکی
 :شنیدم رٍ رادٍین

 کنی؟ نی غلطی چٌ تَ اٍن-

 .کردم باز ٍ در ٍ رفتو کرد، رم بَفالَ این باز بابا ای

 .شد ننصرف کٌ بگٌ چیزی خَاست افتاد نن بٌ نگايش اخهَ ی قیافٌ با

 !خَردیو بابا ای کرد، رصد رٍ پایینو تا ٍ باال از چشهاش دٍر یٌ

 :گفت آرٍم ٍ گرفت ازم رٍ نگايش

 .بریو...خَبٌ-

 دلو کٌ برداشت سهتو بٌ قدم یٌ دفعٌ یٌ کٌ کنو حرکت سرش پشت خَاستو ٍ دادم تکَن سری
 کرد؟ طَری این چرا ٍٍیی برداشتو، عقب بٌ قدم یٌ ننو ٍ ریخت

 .کشید تر جلَ کهی ٍ گرفت رٍ ام نقنعٌ يای لبٌ ٍ کرد بلند دست ٍ کرد اخو

 :گفت ٍ انداخت نگايی ام زدى بًت ٍ گیج صَرت بٌ ٍ رفت عقب

 .بریو حاال-

 رٍ دينو آب رفت، پایین يا پلٌ از تند تند خَدش ام حالی چٌ تَ نن ببینٌ کٌ نکرد ایست دیگٌ
 .نکنو فکر رادٍین دار نعنی کار این بٌ کردم سعی ٍ دادم قَرت
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 ...رفتو دنبالش ٍ کردم تند پا سریع ننو

 

 ٍ يیجان یکو بَدن، رزنی حرکات دادن انجام نشغَل ٍ بَدن شدى صف بٌ دیرٍز نحل يو باز
 .داد دست بًو استرس

 :گفت جدی رادٍین کٌ برم شَن سهت خَاستو

 .نٌ اٍنجا-

 :گفتو ٍ کردم نگاى بًش تعجب با

 چی؟-

 :گفت ٍ انداخت اٍنا بٌ نگايی

 .بیا يهرايو ببینی، آنَزش نن ی شیَى بٌ قرارى تَ بینی، نهی آنَزش اٍنا کنار در تَ-

 .کرد حرکت ٍیال سهت بٌ کٌ دادم تکَن سری حرف بی

 :گفتو ٍ پرید باال ابرٍيام

 ٍیال؟ تَ بریو قرارى-

 .ٍیالست پشت تَ، آنَزِش  نخصَص نحل بریو قرارى نٌ-

 .کَبیدم بًو رٍ يام دست ٍ گفتو آيانی ذٍق با

 خیلی باشٌ، جلَیی حیاط از تر بزرگ اٍند نی نظر بٌ کٌ داشت قرار دیگٌ حیاط یٌ ٍیال پشت دقیقا
 :شنیدم رٍ نتین صدای بگو چیزی کٌ این از قبل بَد نجًز يو

 ...شن نی تنًا نفر دٍ ٍقتی گفتن قدیو از بٌ بٌ...بٌ بٌ-

 (داد ادانٌ ٍ پرید رنگش رادٍین غضب پر نگاى دیدن با)

 .کنو تهرین بیام باياتَن ننو گفتو يست، نتین آقا بعد نفر



 www.Novel98.com 91               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت ٍ داد بیرٍن رٍ نفسش از پر رادٍین

 .خَدت جَن آرى-

 :گفت ٍ کرد نگاى نن بٌ جدی کٌ خندیدم نی داشتو

 زنان در...اٍل قانَن دخترعهَ، کنو زد گَش بًت رٍ چیز تا چند باید کنیو شرٍع کٌ این از قبل-
 .نهنَع احترانی بی ٍ بازی نسخرى يرگَنٌ آنَزش ٍ تهرین

 .کنی عهل نن دستَرات بٌ باید...دٍم قانَن

 .نشی حاضر تهرینات بٌ دیر يیچَقت...سَم قانَن

 پادگاِن؟ اینجا نگٌ خدا ٍای چیٌ، العهلو عکس ببینٌ کٌ کرد نگاى نن بٌ ننتظر

 سربازی؟ اٍندم آیا

 بیام؟ اینجا باید بشو يو يانٌ*نا نن سَم قانَن بٌ تَجٌ با یعنی

 !نننًًًًٌ

 !کَفت انداخت، باال ای شَنٌ خندى با کٌ کردم نگاى نتین بٌ زاری حال با

 :گفت ٍ کرد اخهی رادٍین

 .کنیو شرٍع رٍ تهرینات تا کن گرم رٍ خَدت زٍد-

 .گرفتن گارد سریع دٍ ير کٌ رفت نتین سهت بٌ حرف این گفتن از بعد

 !دعَا آخجَن

 :گفت ام زدى يیجان ی قیافٌ بٌ نگاى بدٍن رادٍین

 .سانیال برس کارت بٌ-

 .زدن پرٍانٌ بٌ کردم شرٍع نیلی بی با ٍ ٍرچیدم لب
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 يو نتین ٍ زد نی ای عالی يای ضربٌ رادٍین ننتًا بَدن، نبارزى حال در خاصی نًارت با يو اٍنا
 .بَدن نساٍی کانال دٍ ير داد، نی خالی جا سریع خیلی

 .گرفتن فاصلٌ يو از نفس نفس با دٍ ير حریف دادن شکست بدٍن يو آخر

 :گفت بعد ٍ انداخت کردم نی َنرِنش داشتو کٌ نن بٌ نگايی رادٍین

 .کافیٌ-

 ایستادم ٍ کشیدم عهیقی نفس

 

 نًو باشٌ قَی چقدر حریف کٌ نیست نًو سانیال، کن گَش نن يای حرف بٌ خَب حاال خَبٌ-
 تَ قدرتهند حریف یٌ دست از بشٌ کٌ يایی شیَى بًترین از یکی بدی، شکستش چطَر کٌ اینٌ

 .دادنِ  خالی جا کرد پیدا نجات تن بٌ تن ی نبارزى

 :گفتو ٍ زدم بشکنی ذٍق با

 ...بل خَب رٍ یکی این-

 از پیچَند، گرفت رٍ دستو نحکو ٍ سهتو گرفت جًش یٌ رادٍین بشٌ تهَم حرفو کٌ این از قبل
 !بشو خفٌ تَنستو فقط درد

 سریع ٍ ننتظرى غیر خیلی شکست، نی دستو کٌ دارم یقین چرخَند نی رٍ دستو دیگٌ یکو اگٌ
 .کرد رٍ کار این

 :گفت بًت با نتین

 رادٍین؟ کنی نی چیکار-

 .آنَزش-

 :گفت عصبانیت با نتین

 .کشتی رٍ نردم دختر کن ٍلش آنَزِش؟ این-
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 :کرد زنزنٌ ٍ آٍرد گَشو طرف رٍ سرش نتین حرف بٌ تَجٌ بی رادٍین

 يهیشٌ باید يهینٌ نبارزى قانَن اٍلین سانیال، کنٌ نهی اعالم کردن حهلٌ ٍاسٌ يیچَقت دشهن-
 .باشی دشهن ی حهلٌ ی آنادى

 قَرت رٍ بغضو زٍر بٌ کردم، نی حس بازٍم تَی کهی درد کرد، ٍل آرٍم رٍ دستو ٍ گفت رٍ این
 .دٍختو رادٍین بٌ رٍ دلخَرم نگاى ٍ دادم

 !شدى نًربَن نگايش کردم نی حس

 .بَد نًربَن نگايش ٍاقعا نٌ

 کٌ برداشت خیز سهتو بٌ رادٍین دٍبارى برسو جَابو بٌ کٌ این از قبل بینو؟ نی درست دارم خدایا
 .چرخیدم جًتش خالف ٍ برداشتو عقب بٌ قدم چند سریع

 :گفت ٍ کرد نگايو تشَیق با بگیرى، ننَ نتَنست

 .کنیو نی انتحان دٍبارى...فرزی خیلی يو گیری نی یاد زٍد يو تَ سانیال، بَد عالی-

 رادٍین کٌ دفعٌ ير کردم، فرانَش رٍ نتین حضَر کٌ بَدم شدى نرگ ذٍق چنان رادٍین تعریف از
 درحال ٍقتی کٌ نتین نحل درست دادم نی خالی جا شدى نحَی ير بٌ نن کرد نی حهلٌ سهتو بٌ

 .بَد رادٍین با نبارزى

 .بَد کردى کپ يام دادن جاخالی از رادٍین حتی دیگٌ

 .کنیو تهَنش فعال گفت نفس نفس با رادٍین کٌ کردیو تهرین ساعت نیو حدٍد

 باری آخرین دٍنو نهی خدا ٍای نشستو، زنین رٍی ٍ رفت تحلیل انرژیو ی يهٌ انگار حرفش این با
 .بَد کی داشتو تحرک قدر این کٌ

 

 .رفت بَدم ندیدى نن کٌ سردکنی آب سهت بٌ رادٍین

 حیاطٌ؟ تَی چیزشَن يهٌ چرا اینا
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 .اٍندم  خَدم بٌ پايام رٍی آب بطری گرفتن قرار با

 :گفت ٍ نشست کنارم خیال بی نتین

 .آفرین خَبٌ خیلی کارت-

 :گفتو ٍ دادم گردنو بٌ قری

 .دیگٌ اینیو نا-

 :گفت آرٍم ٍ داد تکَن سری ٍ خندید

 باش نَاظب کنٌ، حهلٌ ناگًانی کٌ دارى عادت نیست، بعید ازش يیچی دیٍَنٌ رادٍین این-
 . نشکنٌ جاییت

 .خَردم ازش یکو ٍلع با ٍ کردم باز رٍ بطری سر ٍ گفتو ای باشٌ خندى با

 !بَد سردی آب عجب آخیش

 دستش يو نصرف بار یک لیَان یٌ خَرد، گرى رادٍین َاخهَی نگاى بٌ نگايو کٌ باال آٍردم ٍ سرم
 .انداخت پایین ٍ لیَان ٍ کرد خالی زنین رٍی ٍ آب زد، پَزخندی دستو تَی بطری دیدن با بَد،

 .کرد خَرد پاياش زیر يو رٍ لیَان اٍند نی نَن سهت بٌ کٌ يهزنان

 شدى؟ اینطَری چرا دادم، قَرت اضطراب با رٍ دينو آب

 :گفت ٍ ایستاد نا قدنی چند تَ

 حالین؟ چٌ در شها بپرسو شٌ نی-

 :گفت خیال بی نتین

 .زدیو نی حرف-

 :گفت ٍ زد پَزخندی

 .برسیو نَن تهرینات بٌ خَایو نی سانیال ٍ نن بقیٌ، پیش بری بًترى نتین-
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 :زد تشر دستَری رادٍین کٌ بزنٌ حرفی خَاست نتین

 ! ستَان-

 ...رفت جلَیی حیاط سهت بٌ تند ٍ شد بلند بعد ٍ کرد نگاى رادٍین بٌ حرص با کهی اٍل نتین

 

 :گفتو گَنٌ اعتراض ٍ کردم نگاى نتین  رفتن بٌ تعجب با

 کردی؟ ٍ کار این چرا رادٍین اِ -

 :گفت خند نیش با

 .نیست کردن بازی بچٌ جای کٌ اینجا دارى، رٍ خَدش خاص ٍظایف يو نتین-

 :گفت ٍ َنرِنش بٌ کرد شرٍع نن اخو بٌ تَجٌ بدٍن کردم، اخهی ٍ برخَرد بًو

 .باشی داشتٌ تهرکز نبارزى تَی چطَری بدم یادت خَام نی شَ بلند-

 ! آى بدى یادم رٍزى یٌ خَاد نی رٍ چیز يهٌ آٍردى گیر نظلَم کٌ اینو بابا، ای

 .شد خیرى بًو جدی ٍ ایستاد نن نکخ دیدن با

 :گفت سرد

 بَدى؟ چی دٍ قانَن رفتٌ یادت زٍدی يهین بٌ نکنٌ-

 .شدم بلند زنین رٍی از اکراى با ٍ کردم نازک براش چشهی پشت

 اٍندم خَدم بٌ ٍقتی کٌ طَری داد، آنَزش بًو تر طَالنی ٍ تر سخت تر، جدی رادٍین دفعٌ این
 .نن يو ٍ شدى عرق خیس اٍن يو دیدم

 تهرکز ٍ دفاعی َفن تا چند انا دارم، کار خیلی ٍ نرسیدى ٍقتش ينَز گفت چَن بَدیو نکردى نبارزى
 .داد یاد بًو رٍ اینا ٍ جاخالی ٍ

 .کردم نی تهرین بار يزار باید يو رٍ چیز چندتا يهین
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 کنٌ؟ خالی سرش رٍ ياش عقدى کٌ نکردى پیدا نن از تر کَتاى دیَار آخٌ

 .بَدم خستٌ ِکش بار خر ی اندازى بٌ ٍ کرد نی درد جَنو يهٌ

 .شدم خَدم زدن باد نشغَل دست با ٍ زنین رٍی نشستو

 :گفتو حالی بی با کٌ کن سرد آب سهت رفت

 .بیار آب ننو...نن ٍاسٌ...ٍا-

 :گفت ٍ باال داد ضرب یٌ ٍ کرد پر لیَانی خَنسردی با

 .بیارى برات بگَ نتین بٌ-

 آدنِی؟ چٌ دیگٌ این آخٌ کردم، ُکپ

 .بَد شدى خالی يو بَد دادى بًو نتین کٌ ای بطری

 سرم ٍ کردم نگاى سردش يای چشو بٌ ناراحتی با شو، بلند کٌ نداشتو جَن ٍ بَد ام تشنٌ بدجَری
 .پایین انداختو رٍ

 .شد گذاشتٌ کنارم آب لیَان یٌ کٌ بَدم خَدم حال تَ

 :گفت خَنسرد کردم، نگاى رادٍین بٌ ٍ آٍردم باال رٍ سرم تعجب با

 رسََنِهت  نی بعد بخَر نايار ٍیال داخلِ  بیا نايارِ  ٍقت يو االن ندارم، ِکشی جنازى ی حَصلٌ بخَر،-
 .خَنٌ

 کٌ نن رفت، ٍیال سهت بٌ ٍ گرفت ازم رٍ نگايش سریع کٌ کردم باز براش رٍ نیشو ذٍق با
 .سَخت ٍاسو دلش رادٍین دٍنو نی

 !چرا؟ آخٌ دى، نهی برٍز انا نًربَنٌ اٍن
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 بٌ کردن فکر با داد، جَن بًو يو ٍاقعا کٌ خَردم رٍ آب ٍ انداختو باال ندٍنستن نعنی بٌ ای شَنٌ
 .کردم پرٍاز ٍیال داخل تا تقریبا نايار

 دیدم رفتو کٌ داخل نیستو، سانیال نزنو شخو رٍ نیز خجالت، نٌ دارم تعارف نٌ اینا جلَی نن ٍاال
 .رسید نی نظر بٌ خستٌ يو ام قیافٌ نطهئنو بَدم خستٌ کلی کٌ نن شدن، جهع سالن تَ يهشَن

 تعجب با رفتن، نی سالن ی دیگٌ سهت بٌ يو يهگی بَد، عادی شَن ٍاسٌ کٌ انگار اٍنا انا
 اینجا شدم نتَجٌ کٌ يست سالن اٍن ٍسط بزرگ غذاخَری نیز یٌ دیدم کٌ رفتو شَن دنبال
 (بزرگی کشف چٌ)غذاخَریِ  سالن

 پختٌ؟ رٍ اینا کی بَد، شدى گذاشتٌ نیز رٍی غذا نشستو نیز سر بقیٌ يهراى ذٍق با

 .کرد خشک جا نن کنار رادٍین قصد از یا اتفاقی دٍنو نهی 

 .بَد نشستٌ دختر یٌ يو طرفو اٍن

 .کردم شرٍع ننو يهٌ شرٍع ٍ اهلل بسو با ٍ ندادم ايهیت

 :گفتو آرٍم ریختو نی بشقابو تَی برنج از کٌ يهزنان

 کجاست؟ عهَ-

 :گفت کَتاى ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو رادٍین

 .ادارى رفت-

 ...خَردن بٌ کردم شرٍع ٍلع با ٍ گفتو آيانی

 

 بگذرٍنو ٍقت اٍنجا کهی نن بذارى کٌ این بدٍن رادٍین چسبید يو ٍاقعا کٌ غذا شدن تهَم بعد
 .بریو شَ آنادى کٌ گفت

 خَب دختر یٌ نحل يهین ٍاسٌ کنو لج ٍ بشو ناراحت آدم يهٌ اٍن جلَی نخَاستو دیگٌ ننو
 .پَشیدم رٍ لباسو ٍ باال ی طبقٌ برگشتو
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 .انداختو بَد اتاق تَی حهَم نزدیک کٌ يا چرک رخت سبد داخل يو رٍ رزنی يای لباس اٍن

 .خَنٌ ریو نی داریو ٍ رادٍینو َلگن سَار يو االن

 ذارى؟ نهی آينگ چرا بَد، رفتٌ سر ام  حَصلٌ بازم

 

 !بابا ای ندارى، فلش دیدم کٌ بذارم آينگ خَاستو

 :گفت خَنسرد کٌ شدم خیرى رادٍین بٌ حرص با

 .نیستو آينگ ايل-

 گیرى؟ نهی افسردگی ناشین تَ یخی ی  نردیکٌ آٍردم، در رٍ َاداش دلو تَ

 نفًهیدم کٌ حدی در نیشٌ سنگین دارى يام پلک کردم حس کو کو نگفتو چیزی ٍ کشیدم پَفی
 ...رفتو خَاب بٌ آرٍم ٍ ناشین بالشتک بٌ دادم تکیٌ رٍ سرم کٌ شد چطَر

 

 "راٍی"

 

 

 :گفت سانیال بٌ کردن نگاى بدٍن ٍ داشت نگٌ رٍ ناشین

 تهرین کٌ َنرى یادت باشٌ چی رنزیت اسو کنٌ نی نشخص فردا يو بابا بَد، خَب کاِرت انرٍز-
 .کنی

 یٌ اٍنو...خَابیدى شد نتَجٌ کٌ کرد نگاى بًش حَصلٌ بی نکرد دریافت سانیال از جَابی ٍقتی
 !عهیق خَاب

 :گفت ٍ کرد اخهی اٍند خَدش بٌ سریع انا شد اش چًرى نعصَنیت نحَ لحظٌ یٌ
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 .رسیدیو بیدارشَ! ِيی-

 .نشد بیدار سرتقش عهَی دختر انا داد تکَن ٍ گرفت رٍ بازٍش کالفٌ

 رٍ سانیال کٌ بَدن خَنٌ عهَش زن یا عهَ حتها کرد، باز رٍ ناشین در سریع ٍ کشید بلندی پَف
 .خَنٌ تَی ببرن

 .نشد باز در نَند ننتظر چی ير انا زد رٍ اف اف زنگ

 انگار نداشت ای فایدى انا ذاشت نی زنگ رٍی رٍ دستش ٍ کَبید نی پا زنین بٌ تند تند کالفٌ
 .نبَد کسی

 بٌ باید کرد رٍشنش ٍ آٍرد بیرٍن شلَارش جیب از رٍ گَشیش سریع زد سرش بٌ کٌ فکری با
 .دارى عهَش از پیانی شد نتَجٌ نَقع يهَن انا زد نی زنگ عهَش

 .شد  عصبی ای دیگٌ زنان ير از بیشتر پیام نتن خَندن با ٍ کرد باز رٍ پیام سریع

 

 خَنٌ يو سانیار عیادتش رفتیو نًناز ٍ نن کردى تصادف يهکارم پسر سالم، جان رادٍین" 
 خَدش يست شکستٌ جای يهَن دیَار داخل کلید بگَ سانیال بٌ زحهت بی رفتٌ، آقاجَن

 "کجاست دٍنٌ نی

 .کرد نگاى بَد رفتٌ خَاب بٌ عهیق کٌ سانیالیی بٌ بدبخت آنای نحل ٍ زد پَزخندی رادٍین

 رٍ کلید ٍ داخلش برد دست دید، رٍ ای شکستٌ ٍ خالی تَ آجر کٌ کرد نگاى نقابلش آجری دیَار بٌ
 .کرد باز رٍ حیاط در ٍ برداشت

 .کرد باز رٍ سانیال سهت در ٍ رفت ناشین سهت بٌ عصبی ٍ گذاشت جیبش تَی رٍ کلید

 :گفت ٍ داد تکَنش حرص با

 .تََام با يَی خَابالَ، بیدارشَ-

 .سنگینٌ خَابش چقدر سانیال فًهید کٌ بَد اٍنجا تازى يیچی، بٌ کٌ يیچی انا
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 ظریفش ی شَنٌ دٍر رٍ دستش یٌ ٍ گذاشت سانیال زانَی زیر رٍ ياش دست از یکی ناچار بٌ
 .کرد حلقٌ

 تَی رٍ پیرينش ٍ شد جهع بغلش تَی پنا بی يای بچٌ نحل سانیال کٌ کرد بلندش کاى پر نحل
 .گرفت کَچکیش نشت

 .بست رٍ ناشین در کهر با ٍ داد بیرٍن رٍ نفسش شدت با رادٍین

 .کرد نگاى خَنٌ ی بستٌ در بٌ عجز با ٍ بست رٍ درٍازى پا با کرد، حرکت خَنٌ سهت بٌ

 .شد خَنٌ داخل ٍ داد پایین رٍ دستگیرى بازٍ پشت با

 .داد دست بًش بَدن خفٌ حس بَد، چسبیدى بًش ربا آين نحل سانیال

 .کرد باز ٍ در بازٍ پشت با بازم ٍ رفت باال يا پلٌ از سریع

 .خَابَند تخت رٍی رٍ اٍن آرٍم ٍ رفت تخت سهت بٌ عجلٌ با

 .افتاد سانیال خَاب در غرق صَرت بٌ نگايش ای جانیٌ برای

 قدر این خَابید نی حتی ٍ...ٍ پَشید نی لباس سادى گرفت، نی حجاب ٍقت ير دختر این چرا
 !نیشد؟ نعصَم

 .زد کنار رٍ بَد افتادى صَرتش رٍی کٌ رٍ نَياش از ای طرى ٍ برد دست اختیار بی

 

 چند کٌ کاری فًهیدن با کشید، عقب رٍ دستش سریع ٍ اٍند خَدش بٌ سانیال آرٍم تکَن با
 .کَبید پیشَنیش بٌ نحکو دست پشت با کرد پیش جانیٌ

 بَد؟ شدى چش آخٌ

 شد؟ نی ختو سانیال بٌ فکرش تٌ اخیر رٍزِ  چند این چرا

 :کرد زنزنٌ حرصی پر صدای با ٍ گرفت طرفش بٌ رٍ اش اشارى انگشت شد، خیرى بًش کالفٌ
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 بچٌ الف تَ با زدن کلٌ ٍ سر با ای عالقٌ اصال نن کنی بازی نن با تَنی نی کٌ نکن فکر ننَ، ببین-
 .نجبَر فًهی؟ نی نجبَرم فقط ندارم رٍ

 زد؟ نی کی بٌ رٍ يا حرف این داشت کشید، عهیقی نفس ٍ کرد نکخ

 راى ٍسط انا کرد حرکت در سهت بٌ شل يای قدم با ٍ کشید آيی بَد، خَاب خَاِب  کٌ اٍن
 .شد خشک

 بیدار کٌ جَری آرٍم رفت، تخت سهت بٌ ٍ کشید پَفی کرد، نگاى سانیال کفش ٍ شال بٌ نیهرخ از
 .آٍرد در پاش از رٍ ياش کفش نشٌ

 .کرد نکخ کٌ رفت شالش سهت بٌ

 چی؟ بشٌ بیدار اگٌ داشت؟ برنی رٍ این چطَری حاال

 رٍی رٍ اٍن ٍ کرد باز گردنش دٍر از رٍ شالش ٍ برداشت بالش رٍی از رٍ سرش آرٍم ٍ شد عصبی
 .گذاشت تخت تاج

 .لحظٌ یک برای فقط...زد کَچیکی لبخند اختیار بی ٍ کرد پریشَنش نَيای بٌ نگايی

 .شد دنر ٍ زد غلطی سانیال کٌ شد نی کَچَلَ فرشتٌ این صَرت غرق داشت کو کو

 .شنید رٍ چیزی افتادن صدای کٌ برى ٍاقعا خَاست دفعٌ این کشید، آى دٍبارى رادٍین

 

 کٌ رفت تخت سهت بٌ نگرانی با شد، رٍ بٌ رٍ سانیال خالی جای با کٌ برگشت عقب بٌ تعجب با
 .دید تخت پایین رٍ اٍن

 :کرد زنزنٌ نگرانی با

 باشٌ؟ شدى چیزیش نکنٌ افتاد، تخت از خدایا ٍای-

 قدر این یعنی دختر این شد، رٍ بٌ رٍ سانیال نلیحِ  لبخند با کٌ کرد نگايش دقت با ٍ شد خو
 بزنٌ؟ ژکَند لبخند ٍ نشٌ بیدار يو تخت رٍی از افتادن با کٌ بَد سنگین خَابش
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 .بدى تکَن تاسف رٍی از سری ٍ بخندى تَنست فقط

 !پرکاى نحل بَد، سبک زیادی کرد، بلندش دستاش رٍی ٍ برد دست اجبار بدٍن دفعٌ این

 یا...یا برادر يو شاید یا...پدر یٌ نحل انگار داشت، نختلف حس چند بَد بغلش تَی سانیال ٍقتی
 !يرچی

 !گنگ خیلی...بَد گنگ

 ...رفت صَرتش بٌ نگايی انداختن بدٍن ٍ تخت رٍی گذاشتش

 

 

 《سانیال》

 

 

 .شَ بیدار خَابالَ آجی-

 :گفتو آرٍم زدم، غلطی ٍ کشیدم ای خهیازى

 .نیاد خَابو سانیار برٍ گهشَ-

 .خَرم نی يو رٍ تَ شام سًو نن پس باشٌ-

 .بگذرم شیکهو از عهرا نشستو، جام تَ  سیخ" شام" ی کلهٌ شنیدن با

 .گذاشت فرار بٌ پا ٍ خندید نن دیدن با سانیار

 .کردم نگاى برم ٍ دٍر بٌ ٍ خارٍندم ٍ سرم کهی

 اتاق؟ تَی اٍندم کی نن

 نبرد؟ خَابو رادٍین ناشین داخل نگٌ
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 .رفتو پایین ی طبقٌ سهت بٌ گیج ٍ انداختو باال ندٍنستن نعنی بٌ ای شَنٌ

 .شد جلب نن بٌ اشَن تَجٌ کٌ زدن نی حرف يو با داشتن بابا ٍ نانان

 :گفت ٍ زد لبخندی نانان

 .يا شدی خستٌ خیلی بخیر، خَاب ٍقت-

 :گفتو ٍ کردم پرت نبل رٍی ٍ خَدم

 .بَد يو باحال انا نانان، بَد سخت خیلی ٍای-

 :گفت ٍ انداخت پا رٍ پا بابا

 گرفتی؟ یاد يو چیزی حاال-

 خخخ سانسَر با کَچَلَ یٌ البتٌ کردم تعریف براشَن رٍ چیز يهٌ ٍ کردم ذٍق انرٍز یادآٍری با

 :گفت ٍ خندید بابا

 .برسٌ رادٍین داد بٌ خدا-

 :گفتو اعتراض با ٍ شد گرد چشهام

 .بابایی-

 داشتها، جیگری بابای چٌ خندید، بازم

 :گفت ٍ انداخت آشپزخَنٌ بٌ نگايی نانان

 .بریو بیاین است، آنادى شام دیگٌ خب-

 .رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ نیگ نیگ نحل ٍ کشیدم شیکهو بٌ دستی

 ....ٍاال ندارم سیرنَنی کٌ شدم انگل دچار کنو فکر دارم نن کٌ ٍضعی این با
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 "شنبٌ"

 

 بازم کٌ افتاد عارفٌ ٍ آیدا بٌ چشهو دٍر از شدم، ندرسٌ حیاط ٍارد ٍ انداختو شَنو رٍی ٍ کیفو
 .کردن نی نتر رٍ حیاط دٍر داشتن ٍ بَدن گرفتٌ رٍ يو دست يا نعشَق عاشق نحل

 بین اینا کال زنن، نی حرف ٍ چرخن نی حیاط دٍر ریز یٌ نداشت، تهَنی کٌ اینا حرفای ناشاال
 .کارشَن این با بَدن شدى شناختٌ يا بچٌ

 :گفتو ٍ رفتو شَن سهت

 چرخین؟ نی فلک ٍ چرخ عین دارین دٍتا شها باز-

 :گفت ٍ خندید عارفٌ

 .خَبیست چیز سالم-

 .سالم گیریو-

 :گفت حرص با آیدا

 .آنَختی کٌ از ادب-

 :گفتو ٍ کردم اشارى بًشَن رفتو نی عقب عقب کٌ يهزنان

 .نت ٍ پت از-

 :گفتن يهزنان کردن خَدشَن بٌ نگايی

 !نا؟-

 .شنیدم رٍ آنبَالنس آژیريای بلند صدای کٌ دٍیدن کٌ کردم شرٍع جیغ با دنبالو، افتادن بعد

 :گفت ٍ رسید نن بٌ آیدا کٌ کردم ایست گرفتو عجیبی استرس ٍ شد خالی دلو تٌ
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 یًَ؟ شد چت-

 :گفتن شک با

 .نیاد آنبَالنس صدای-

 :گفت شک با

 .شدى بد حالش يا نزدیکی از یکی حتها خب...خب-

 :شنیدم رٍ عارفٌ نگران صدای کٌ بزنو حرفی خَاستو

 سالن؟ تَی ریختن يهٌ چرا يا بچٌ-

 آنبَالنس ٍ شد باز ندرسٌ در نَقع يهَن کٌ کردم نگاى بَد شلَغ خیلی کٌ ٍرٍدی در سهت بٌ 
 .بگیرم رٍ آیدا دست تَنستو فقط شد، ٍارد

 

 :گفت ترس با آیدا

 شدى؟ چی یعنی-

 سریع ٍ شدن پیادى آنبَالنس از نرد تا چند سالن، سهت رفتن بَدن حیاط تَی کٌ کسایی ی يهٌ
 .آٍردن برانکارد یٌ

 .کردم حرکت سالن سهت بٌ دٍ با ٍ بیارم طاقت نتَنستو دیگٌ

 .زد نی حرف یکی با اضطراب با دست بٌ تلفن حسینی خانَم اٍندن، سرم پشت يو عارفٌ ٍ آیدا

 استرس از کنن، نی گریٌ دارن کٌ دیدم رٍ يانیٌ ٍ فاطهٌ يا اٍن بین از ٍ زدیو کنار رٍ يا بچٌ
 .نردم نی داشتو

 .شدى چی فًهیدم نهی کٌ بَد صدا ٍ سر قدر اٍن

 :گفت نی ٍ زد نی يق فقط فاطیها
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 ...الًام...ال...کنٌ کهک...کو یکی...یک...ی-

 الًام؟ چی زد، يق بلند دٍبارى

 دیگٌ؟ الًام یٌ یا رضَانی؟ الًام

 :گفتو ترس با

 افتادى؟ اتفاقی چٌ شدى چی-

 رٍ برانکارد بتَنن تا کنار بزنن رٍ يا بچٌ داشتن سعی جهالی خانَم ٍ باقری خانَم نَقع يهَن
 .داخل بیارن

 :گفتو ٍ کردم تقال عصبی بیرٍن، برد خَدش با ننَ ٍ گرفت ٍ دستو آیدا

 .شدى چی ببینو برم خَام نی...کن ٍلو-

 :گفت ناراحتی با

 .کنیو شلَغ رٍ اٍنجا نباید نیاد، االن رفت عارفٌ-

 .کنو نگاى يا صحنٌ اٍن بٌ قرار بی تَنستو فقط

 شدى؟ چی خدایا کردن نی گریٌ  داشتن يام يهکالسی ی يهٌ

 زنزنٌ شخص اٍن دیدن با بیرٍن، اٍندن برانکارد رٍ شخص یٌ با يهزنان پرستارا نَقع يهَن
 :کردم

 الًام؟-

 .دٍرش بَدن ریختٌ دختر کلی بشو، نزدیک بًش ذاشت نهی کسی ٍلی سهتش بٌ رفتو دٍ با

 :گفتو بغض با

 الًام؟ شدى؟ چش-
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 زدم رٍ یکی زٍر بٌ آخر ی لحظٌ کردن، باز رٍ آنبَالنس عقب در ٍ دينش گذاشتن ناکس یٌ سریع
 .گرفتو رٍ دستش سریع ٍ شدم نزدیک بًش ٍ کنار

 شدى؟ چش خدایا ٍای سفید صَرتش ٍ بَد سرد دستش

 !بَد آدانس کاغذ یٌ اٍن آرى....اٍن دیدم دستش کف چیزی یٌ کنن، دٍرم ازش کٌ این از قبل

 

 ی گریٌ عقب، رفتو ٍ زدم چنگ دستش از رٍ آدانس کاغذ گریٌ با سریع فقط شد، چی نفًهیدم
 شدن، خارج ندرسٌ حیاط از ِکشان آژیر ٍ آنبَالنس داخل گذاشتن رٍ الًام بَد، شدى بلند يهٌ

 .کنن آرٍم رٍ بقیٌ داشتن سعی يا دبیر ی يهٌ ٍ ندیر ٍ بَد کردى پر رٍ حیاط کل صدا ٍ سر

 نخدر نَاد با ٍاقع در نیاد نظر بٌ خطر بی ظاير در کٌ کَفتی آدانس این کردم، نگاى دستو کف بٌ
 .نرد النصب این بخاطر تینا شدى، ترکیب

 ...بیاد الًام سر بالیی اگٌ...اگٌ

 .فشردم نشتو تَی رٍ کاغذ ٍ زدم يق بلند

 ناشین آژیر صدای...صدا این دٍنستو نی چَن نکردم بلند ٍ سرم شد، بلند آژیر صدای دٍبارى
 !پلیِس 

 .دٍیدم در سهت بٌ آنی تصهیو یٌ تَ ٍ کشیدم صَرتو بٌ رٍ دستو پشت سریع

 .ندادم ايهیت انا زد نی صدا رٍ اسهو کٌ شنیدم رٍ عارفٌ صدای

 ناشین تَنستو يا اٍن بین شدن نی نزدیک لحظٌ ير پلیس يای ناشین بیرٍن، زدم ندرسٌ از
 .بدم تشخیص رٍ رادٍین

 .نخَردم تکَن ٍ ایستادم در جلَی

 .داشتن نگٌ نن رٍی بٌ رٍ دقیقا
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 سهتش بٌ ٍ کردم طغیان طَفانی دریای نحل دیدنش با شد باز رادٍین ناشین در يهٌ از قبل
 .شدم ٍر حهلٌ

 :زدم داد گریٌ با اٍند، نی فرٍد اش سینٌ رٍی کٌ بَد نن جَن کو يای نشت بعد ی لحظٌ چند

 چرا؟ رادٍین چرا-

 کار یٌ نتَنستو لعنتی ننٌ...نن کردی انتخاب ننَ چرا کردی؟ بازی این ٍارد ننَ چرا چیٌ؟ نن گناى
 .نقصرم نن...نن بدم انجام رٍ سادى

 :گفتو گریٌ با ٍ داد نشَنش ٍ کاغذ ٍ گرفتو صَرتش جلَی رٍ دستو

 .کنو کاری نتَنستو احهق نن...نن ٍ داد يو بعدیش قربانی کَفتی نَاد این ببین...ببین-

 زد؟ نهی داد سرم چرا کردم، گریٌ تر بلند ٍ نگفتو چیزی دیگٌ

 گفت؟ نهی چیزی چرا

 نکنو؟ خرابکاری داد اخطار نن بٌ کٌ نیست جًان رادٍین سرٍان يهَن این نگٌ

 .سانیال سرت تَ خاک آخ

 

 .نشست ام شَنٌ رٍی دستی کٌ بَدم خَدم حال تَ

 .شدم خیرى رادٍین جذاب ٍ جدی چشهای بٌ ٍ باال گرفتو ٍ سرم

 :گفت ٍ زد لبخندی چٌ نیو

 .کنو نی دستگیر رٍ آشغال اٍن انرٍز يهین کٌ باشو جًان سرٍان نن اگٌ-

 .زد کنار ننَ آرٍم دست با کٌ کردم نگاى بًش زدى بًت

 .شد ندرسٌ حیاط ٍارد سریع ٍ زد ياش چشو بٌ رٍ اش پلیسی نشکی عینک

 ...شدن ٍارد يو دیگٌ پلیس کلی سرش پشت
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 *راٍی*

 

 .شد عصبی قبل از بیشتر سانیال يای حرف شنیدن با

 این انرٍز اٍن انا داد، قرار ناجرايا این ٍسط رٍ اٍن کٌ کرد اشتباى يو اٍل از بَد، سانیال با حق
 .داد نی فیصلٌ رٍ قضیٌ

 :زد داد بلند ٍ شد ندرسٌ ٍارد

 (نتین)حیدری ستَان...بشٌ بازرسی کانال باید اینجا ندارى، رٍ ندرسٌ از خرٍج حق فعال يیچکس-

 :گفت ٍ اٍند جلَ نتین

 قربان؟ بلٌ-

 .کنن بدنی بازرسی رٍ يهٌ کٌ بدى دستَر خانَم يای پلیس بٌ-

 .گفت اطاعتی ٍ کَبید زنین بٌ پا نتین

 کسی اٍن...کرد نی حسش بَد، نَسان در يهٌ بین در نگايش کردن، نی نگاى اٍن بٌ ترس با يهٌ
 .کرد نی حس رٍ يست يا ناجرا این بانی ٍ باعخ کٌ

 باشٌ؟ جهعیت این بین نهکنٌ یعنی

 .بَدن بچٌ دختر فقط کٌ اینا آخٌ

 اٍن بَد، خالی...افتاد ندرسٌ نگًبانِ  جایگاىِ  بٌ نگايش کرد، نگاى اطراف بٌ دقت با ٍ کشید پَفی
 !نبَد پستش سر
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 کٌ کاجی درخت کنار دید، بقیٌ از دٍر تقریبا رٍ اٍن کٌ گذرٍند نظر از رٍ اطراف دقت ٍ شک با
 .بَد ندرسٌ حیاط داخل

 :گفت آرٍم رادٍین کٌ بَدن کارشَن انجام نشغَل يا پلیس

 .نتین-

 :گفت ٍ شد جهع رادٍین بٌ حَاسش نتین

 قربان؟...بلٌ-

 :گفت ٍ کرد اشارى بَد جٍَن تقریبا کٌ نرد اٍن سهت بٌ چشو با

 .کن بازرسیش برٍ-

 .رفت نرد اٍن سهت بٌ تند ٍ داد تکَن سری نتین

 .پرید رنگش نرد اٍن کٌ کرد حس ٍضَح بٌ رادٍین

 .بَد خَدش پس زد، پَزخندی

 شدت بٌ رٍ نتین غافلگیرانٌ نرد اٍن کٌ برى اٍنا سهت بٌ خَاست ٍ برداشت جیبش از رٍ دستبند
 .داد يل

 .داد يل شدت بٌ رٍ نتین غافلگیرانٌ نرد اٍن

 .گفت بلندی آخ ٍ زنین شد پرت شدت بٌ نداشت رٍ حرکت این انتظار کٌ نتین

 .دٍید خرٍجی در سهت بٌ بدى نشَن العهلی عکس کسی کٌ این از قبل

 :زد داد بلند ٍ گرفت دست بٌ رٍ بَد يهرايش کٌ ُکلتی سریع رادٍین

 .کنو نی شلیک ٍگرنٌ...ایست-

 .شد بلند دخترا ی يهٌ جیغ صدای کٌ زد يَایی تیر یٌ جدیٌ کانال کنٌ جابت کٌ این برای

 ...ببرن داخل رٍ يهٌ داشتن سعی دبیريا ٍ ندیر
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 "سانیال"

 

 

 .کردن نی بازرسی رٍ بقیٌ داشتن چطَری کٌ کردم نی نگاى زن يای پلیس بٌ داشتو ناراحتی با

 .نیست بشَ حل پرٍندى این ندارى، فایدى کار این زدم، پَزخندی

 .کرد نی ام دیٍَنٌ داشت الًام فکر بدم، تکَن رٍ پايام کٌ نداشتو حال اصال

 .آٍرد خَدم بٌ ننَ نفر یٌ بلند آخ صدای کٌ کردم نگاى رادٍین بٌ ٍ دادم تکیٌ در بٌ بغض با

 سهت بٌ سرعت با دارى( ندرسٌ نگًبان)فیرٍزی آقای دیدم کٌ کردم نگاى صدا نکان بٌ تعجب با
 .نیاد نن

 :شد بلند رادٍین عصبی صدای کٌ بَدم گیج کانال

 .کنو نی شلیک ٍگرنٌ...ایست-

 .اٍند گلَلٌ شلیک ترسناک صدای کٌ شد گرد چشهام

 گردنو کردى، بازٍياش اسیر ننَ نفر یٌ کردم حس کٌ بستو رٍ چشهام ٍ کشیدم جیغی اختیار بی
 .شو نی خفٌ دارم کردم نی حس ٍ بَد نَندى بازٍش بین

 :زد داد نگًبان   کٌ زدن پا ٍ دست بٌ کردم شرٍع ترس با

 .کنو نی اش خفٌ ٍگرنٌ نخَرى تکَن جاش از کسی-

 .افتادم سرفٌ بٌ يَایی بی شدت از کٌ کرد تنگ رٍ بازٍش ی حلقٌ حرف این گفتن با

 :بدم تشخیص تَنستو رٍ رادٍین عصبی ٍ دٍرگٌ صدای انا بَد بستٌ چشهام
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 دم تا خَدم خَرم نی قسو بشٌ کو سرش از نَ تار یک فقط اگٌ...دم نی يشدار بًت دارم ببین-
 .بشی تسلیو کٌ بًترى پایین، بیارن رٍ کحیفت جسد کٌ دم نهی اجازى ٍ برنت نی دار ی تیغٌ

 .شدى سنگین سرم کردم نی حس لرزید، تنو حرفش از

 .بکشو نفس تَنستو نهی ينَز انا بَد شدى کو گردنو دٍر از بازٍش فشار

 .گفتن پرت ٍ چرت بٌ کرد شرٍع ٍ خندید رادٍین حرف شنیدن با نگًبان

 .دیدم خَدم بٌ رٍ رادٍین نگران ٍ خیرى نگاى کٌ کردم باز رٍ چشهام نگرانی ٍ ترس با

 .چکید چشهو از اشک قطرى یک نَقع يهَن

 

 :زدم لب آرٍم

 !بدى نجاتو-

 .بَد شدى نتَقف نا برای يا جانیٌ انگار بست، عجز با رٍ چشهاش

 يهَن نحل درست...جدی ٍ سرد بَد، جدی کانال نگايش اینبار انا کرد باز رٍ چشهاش دٍبارى
 .بَد نن بٌ رزنی فنَن دادن یاد نشغَل سخت کٌ رٍزی

 .گرفتو یاد رادٍین از ای حرفٌ کانال انا کو چیزای یٌ يو رٍز يهَن نن خَدشٌ آرى! رزنی؟ فنَن

 .داد تکَن سر نحَی لبخند با کٌ خَند رٍ فکرم ام زدى حیرت چشهای از انگار

 .دادم نی انجام کاری یٌ باید آرى

 آرٍم بیارم دست بٌ رٍ خَدم تهرکز ٍ خَنسردی کردم سعی ٍ کشیدم نفس سختی بٌ ٍ تند
 ! آرٍم...سانیال

 :زد داد يهزنان برد ندرسٌ بیرٍن بٌ خَدش يهراى ٍ کشید ننَ نگًبان

 .کنو نهی ٍل رٍ دختر این نن زنین، بذارین رٍ ياتَن اسلحٌ-
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 :گفت ٍ گرفت باال رٍ دستش سریع رادٍین

 .باش نداشتٌ دختر اٍن با کاری فقط...باشٌ-

 .انداخت رٍ اش اسلحٌ کٌ بَد نفری اٍلین خَدش حرف این گفتن با

 .ٍقتشٌ فًهیدم کٌ کرد نن بٌ نگايی نیو

 چپش پای رٍی نحکو ٍ کردم استفادى غفلتش از پس بَد رادٍین حرکت بٌ نگًبان حَاس چَن
 .زدم ضربٌ يو سر پشت بار دٍ نٌ بار یٌ نٌ کردم لگد

 ای حرفٌ ٍ سریع خیلی حرکت یٌ تَ ٍ ندادم َانَن بًش شد، باز گردنو دٍر از بازٍش ٍ زد دادی
 .پیچَندم رٍ دستش

 .شد بلند استخَنش ِتِرق صدای بخَرم قسو حاضرم

 تَی نحکو رٍ کردم گرى نشت الًام ٍ تینا بخاطر خشو رٍی از بار این زد، ضجٌ تقریبا درد از
 .نَند حرکت بی ٍ شد زنین پخش کٌ آٍردم فرٍد دناغش

 .انداختو رٍز ٍ حال این بٌ رٍ خَدم برابر دٍ نرد یٌ ِفسِقلی ننٌ کٌ شٌ نهی باٍرم

 ...زدم زانَ ٍ رفت پايام تَی از جَن کردم حس لحظٌ يهَن

 

 

 *راٍی*

 

 

 .بَدن زدى شگفت ٍ زدى بًت صحنٌ این دیدن از يهٌ

 .دٍید سهتش بٌ نگران سانیال زدن زانَ دیدن با رادٍین
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 فَارى دناغش از خَن ٍ بَد شدى کج بدی خیلی فرم بٌ دستش کٌ افتاد نرد اٍن بٌ چشهش
 .زد نی

 .بَد دادى انجام سانیال کٌ کاری بخاطر اٍنو...کرد غرٍر احساس لحظٌ یک برای ٍ زد پَزخندی

 .بَد پریدى حسابی يو رنگش بَد، بیًَش نیهٌ ٍ حال بی تقریبا سانیال

 .کرد بلندش دستاش رٍی بگٌ بًش چیزی کٌ این بدٍن

 .شَنش رٍی افتاد ٍ شد کج سانیال سر

 

 :زد لب حالی بی با

 .ٍین...راد-

 :گفت آرٍم اختیار بی رادٍین

 .جانو-

 زدنش؟ دیدی..دی-

 :گفت ٍ زد کَچیکی لبخند

 .آفرین آرى-

 :گفت ٍ خندید آيستٌ سانیال

 .نحالٌ...نح آٍردن؟ کو ننَ...نن نیاٍردم؟ کو دیدی-

 .بَد شدى يَش بی کانال حاال رفت، ناشینش سهت بٌ ٍ فشرد خَدش بٌ رٍ سانیال نگران رادٍین

 :گفت نگران ٍ اٍند سهتشَن بٌ لنگَن لنگَن نتین

  خَبٌ؟ حالش-

 :گفت ٍ گذاشت صندلی رٍی آرٍم رٍ سانیال
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 زندان، بٌ  کنید ننتقلش بعد ٍ بیهارستان بیارین يو کحافت این بیهارستان، برنش نی انا آرى-
 نظر زیر رٍ ننطقٌ این بگَ يو بقیٌ بٌ نشٌ خارج ندرسٌ این از کسی نشدى آرٍم اٍضاع تا فعال

 .بگیرن

 .برگشت لنگَن لنگَن دٍبارى ٍ انداخت سانیال بٌ نگران نگاى نیو یٌ بعد گفت ای باشٌ نتین

 .بَد دیدى آسیب کهی پاش زنین رٍی افتاد کٌ ٍقتی انگار

 بیهارستان ترین نزدیک سهت بٌ ٍ کرد حرکت شد، ناشین سَار سریع ٍ نکرد تلف رٍ ٍقت دیگٌ
 ...رفت

 

 

 کٌ صَرتو بٌ خَرد سفیدی ٍ شدید نَر کٌ کردم باز رٍ چشهام آرٍم دستو تَی سَزش حس با
 .بستو رٍ چشهام دٍبارى

 بَد؟ چی دیگٌ نَر اٍن

 :\  نگیرن؟ اشتباى يا حَری با ننَ ٍقت یٌ نردم؟ نن یعنی

 .کردم  بازشَن کانل ٍ کرد عادت نَر بٌ چشهو کو کو کٌ کردم باز رٍ چشهو یٌ آرٍم

 .کجام فًهیدم بَد بیهارستان اتاق شبیٌ کٌ سفیدی اتاق دیدن با

 :زدم داد ٍ نشستو جام سر سیخ اٍند، یادم چی يهٌ دفعٌ یٌ

 .الًام-

 :زدم صداش ٍ کردم بغض دیدنش با داخل، اٍند رادٍین ٍ شد باز شدت بٌ در بعد جانیٌ چند

 !رادٍین-

 :گفت ٍ ام شَنٌ رٍی گذاشت رٍ دستش ٍ اٍند تختو سهت تند
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 کردی؟ بغض چرا شدى؟ چی-

رچیدم لب  :گفتو ٍ ٍَ

 خَبٌ؟ الًام-

 نگاى یک دٍبارى آبو، پر چشهای بٌ نگاى یٌ ٍ کرد لبام بٌ نگاى یٌ بدى جَاب سَالو بٌ اینکٌ بدٍن
 :گفت اخو با ٍ کرد لبام بٌ طَالنی

 .نکن-

 :گفتو گیجی با ٍ کردم فینی فین

 يان؟-

 :گفت کالفٌ

 .نکن گفتو-

 :گفتو اضطراب با باشو شدى حرفش ی نتَجٌ کٌ این بدٍن

 شد؟ چی الًام بگَ خدا رٍ تَ رادٍین ٍای-

 :گفت ٍ گرفت ازم رٍ نگايش ٍ کشید پَفی

 نشدى ننتقل بخش بٌ...انا کردى پیدا نجات خطر از دکتر يای  تالش با زیاد، نٌ انا خَبٌ حالش-
 .است ٍیژى يای نراقب بخش تَ فعال

 .است زندى الًام کٌ خَبیٌ خبر حداقل شد، راحت خیالو یکو

 .کشیدم راحتی نفس ناخَداگاى

 

 خَبٌ؟ حالت تَ-

 :گفتو آرٍم ٍ کردم حال بی رٍ صَرتو ٍسط، پرید شیطَنو خَی اٍن کٌ آرى بگو خَاستو
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 .نیستو خَب نٌ-

 :گفت نگرانی با ٍ داد تکَن سری تند

 .بزنٌ بًت چیزی آنپَلی یٌ بیاد بگو دکترت بٌ برم ٍایسا پس-

 :گفتو پتٌ تتٌ با ٍ اٍندم بیرٍن نقَشو قالب از( آنپَل)خَنیو دشهن اسو اٍندن با

 . نیست الزم االن خَبو نن...نن رادٍین...گو نی چیز...چی-

 :گفت ٍ کرد نگايو دقیق

 باشو؟ نطهئن-

 شدى؟ نًربَن االن شدى چی حاال دادم، تکَن آرى ی نشَنٌ بٌ ٍ سرم تند

 شدم؟ بستری چرا نن راستی

 :گفت آرٍم ٍ زد کَچیکی پَزخند کٌ پرسیدم ازش رٍ سَال يهین

 .بَد افتادى فشاِرت اضطراب ٍ ترس از-

 .گذاشتو بالش رٍی سرنَ ٍ گفتو آيانی تعجب با

 :زدم صداش آرٍم کٌ گذشت دقیقٌ چند یٌ

 .رادٍین-

 .کرد نگاى سهتو بٌ ٍ گرفت بَد شدى خیرى بًش کٌ سفیدی دیَار از نگاى

 .نیست حالیش ادب بشر این کال جانو، نٌ گفت بلٌ نٌ

 :گفتو ٍ شدم خیال بی

 کردین؟ دستگیر رٍ نردى اٍن شو؟ نی نرخص کی-

 :گفت ٍ کشید پَفی
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 نشت يای دست دیدن با کردیو دستگیر يو کحافت اٍن...بریو تَنیو نی ِسُرِنت شدن تهَم بعد-
 ...شد باز در کٌ بگو چیزی خَاستو اش شدى

 

 .کردم اخو گرد نی نگاى نن بٌ شیطَنی لبخند با کٌ نتین دیدن با

 :گفت ٍ تختو سهت اٍند رادٍین حضَر بٌ تَجٌ بدٍن

 سَسکٌ؟ خالٌ چطَری-

 ناتیک؟ بگو بًش ننو خَبٌ خندى، زیر زد کٌ شد گرد چشهام

 :گفت ٍ کرد عَض رٍ بحخ يهین ٍاسٌ نیَندى خَشو کٌ فًهید رادٍین

 .دارم کارت اٍنَر بیا لحظٌ یٌ نتین-

 .کردن حرکت اتاق ی پنجرى سهت بٌ رادٍین يهراى ٍ گفت ای باشٌ تعجب با نتین

 آى کنو چیکار فضَلی از نن االن دیگٌ، گفتی نی رٍ کارت جا يهین خب

 

 

 *راٍی*

 

 

 .بَد ابری يَا انداخت، بیرٍن بٌ نگايی ٍ رفت اتاق ی پنجرى تنًا سهت بٌ رادٍین

 دارین؟ نن با کاری چٌ سرٍان جناب خب-

 :گفت ٍ زد زل نتین بٌ جدی رادٍین

 شد؟ چی بدى گزارش خب-
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 :گفت ٍ کرد نکخ کهی نتین

 آرٍم يا بچٌ اٍضاع تا بَدیو اٍنجا ساعتی دٍ یٌ نا بیهارستان آٍردی رٍ سانیال تَ کٌ این بعد-
 نشغَل االن تا يو نیرٍيانَن...فعال َنَگن چیزی کسی بٌ کٌ گرفتیو تعًد يو يهشَن از باشٌ،
 .ندیدن اطراف اٍن نشکَکی نَرد ينَز انا يستن زنی گشت

 :گفت ٍ کرد اخهی نتفکر رادٍین

 ...نگًبان اٍن نَرد در بهَنٌ، باقی نظر تحت جا اٍن باید فردا تا-

 آرٍم ٍ انداخت کرد نی نگاى دیَار ٍ در بٌ داشت کٌ سانیال بٌ نگايی نیو نتین کٌ کرد سکَت
 :گفت

 برٍسلی؟ خَاير یا است فَالدزرى نادر داری؟ تَ کٌ دخترعهَاِ  این بابا-

 است شدى داغَن دست ٍ خَنریزی از االن يهینطَر يو دناغش شکستٌ رٍ نردک اٍن دست زدى
 .نیست خَب زیاد دکتر ی گفتٌ طبق ٍضعیتش ٍیژى يای نراقبت بخش تَ اٍنو بستریِ 

 .زد نَياش بٌ چنگی عصبی ٍ زدى بًت رادٍین

 ...یا کنٌ افتخار کارش بخاطر سانیال بٌ بَد نَندى

 ..شد خارج اتاق از فَری سانیال بٌ عصبی نگاى نیو یٌ بعد ٍ کشید پَفی

 

 *سانیال*

 

 :گفتو عجز با ٍ کردم نگاى رادٍین رفتن بٌ تعجب با

 زدم؟ گند باز نکنٌ-

 :گفت ٍ شد نزدیک تختو بٌ ٍ خندید نتین
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 .نگی بگی...ِيی-

 :گفتو حرص با

 زدم؟ گندی چٌ...جدی؟-

 خندید؟ ير ير  کٌ بَد اٍندى خَشش بازی این از انگار

 يا خندى نی يو قشنگ بیشعَر

 :گفت ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 .افتاد عقب نرد اٍن از بازجَیی فقط يیچی-

 گی؟ نی رٍ فیرٍزی آقای-

 :گفت ٍ داد تکَن سری

 .آرى-

 :گفتو گیج

 چی؟ ٍاسٌ-

 !کنو؟ ناکاِرش بزنو...خندید دٍبارى نکخ کهی بعد

 :گفت ٍ انداخت باال ای شَنٌ

 .َجَ تَ بَدی رفتٌ بد جنابالی کٌ این نحل-

 .شد خیرى بًو شیطَن

 :گفتو ٍ کردم اخهی

 چی؟ یعنی-

 تَنیو نهی فعال نا ٍ...نظرِ  تحت بیهارستان تَی ٍ نیست خَب جسهیش ٍضعیت االن اٍن-
 .بدیو انجام دیگٌ کارای ٍ بازجَیی بٌ نسبت رٍ نَن تحقیقات
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 :گفتو ناراحتی با

 شد؟ نن تقصیر يو اینا پس-

 .کرد نگايو فقط ٍ نگفت چیزی

 :گفتو ٍ پیشَنیو رٍ زدم دست کف با

 .کنن نی پیدا فراری راى یٌ خالفکارا اٍن حتها اینطَری شدى، عصبی دستو از حتها رادٍین! ٍای-

 :گفت ٍ زد ای کنندى دلگرم لبخند

 .کنٌ نی پیدا رايی یٌ باالخرى شناسو نی  نن کٌ رادٍینی نباش، نگران-

 .کردم نگاى در بٌ ناراحت ٍ نگفتو چیزی

 کنو؟ نی خرابکاری يهش نن چرا آخٌ

 :گفتو آرٍم

 نیشٌ؟ تهَم کی ِسُرنو-

 :گفت ٍ انداخت سرم بٌ نگايی

 .کنو خبر رٍ پرستار برم نن آخرشٌ، دیگٌ-

 ...شد خارج اتاق از اٍنو ٍ گفتو ای باشٌ

 

 .آٍرد بیرٍن دستو از رٍ ِسرم ٍ شدن اتاق ٍارد نسن پرستار یٌ با يهراى نتین بعد دقیقٌ چند

 . بیرٍن بیام کذایی اتاق اٍن از تَنستو باالخرى ننو

 دٍنستو نهی نبَد رادٍین از خبری نداشتو، ای چارى انا اٍند نی بدم بَد تنو ندرسٌ لباس کٌ این از
 .بپرسو يو نتین از شد نهی رٍم رفتٌ، کجا

 .بَدم آٍردى باال خَدم کٌ بَد گندی باالخرى
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 :گفتو حَصلٌ بی

 اینجاست؟ يو  الًام-

 :گفت ٍ داد تکَن سری

 .رفتن بیهارستان از پیش دقیقٌ دى يهین يو اش خانَادى بدن، نالقات ی اجازى نکنو فکر انا آرى-

 :گفتو ناراحتی با

 ببینهش؟ تَنو نی چی شیشٌ پشت از-

 :گفت ٍ زد خاصی لبخند کٌ دید تَشَن چی دٍنو نهی کرد، نگاى چشهام بٌ کهی

 .بیا دنبالو...نٌ کٌ چرا-

 .رفتو دنبالش ٍ خندیدم ذٍق با

 .ببینهش دادن اجازى باالخرى يا پرستار ٍ دکتر بٌ اصرار کلی بعد

 ٍصل بًش دستگاى ٍ لَلٌ کلی ٍ بَد شدى زرد رنگش باشٌ، الًام دیدم نی کٌ اٍنی شٌ نهی باٍرم
 .بَدن کردى

 .بَدى زیاد يو نقدارش کٌ این نحل ٍ دادى نشَن ٍاکنش نَاد بٌ شدت بٌ بدنش کٌ گفت دکتر

 ...چطَر پس کردم، پیدا الًام دست تَی آدانس کاغذ یٌ فقط نن انا

 :نالیدم ٍ گذاشتو سرد ی شیشٌ رٍی رٍ دستو ٍ شدم خارج فکر از

 .داریو نیاز يو تَ حرفای بٌ نا کن، باز رٍ چشهات زٍد الًام،-

 .برگشتو آرٍم ٍ کردم حس ام شَنٌ رٍی دستی

 .شد گرم دلو کٌ زد لبخند نن بٌ اطهینان با نتین

 :گفت آرٍم

 .بریو باید-
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 .افتادم راى دنبالش ٍ گفتو ای باشٌ

 

 *راٍی*

 

 

 .يو سر پشت ٍ نحکو زد، نشت کیسٌ بٌ دٍبارى ٍ کشید نفس دیگٌ بار یٌ

 .نکرد اعتنایی انا بَد چسبیدى پیشَنیش بٌ نَياش کرد، نی چکٌ صَرتش ٍ سر از عرق يای قطرى

 .افتاد نفس از تا کٌ زد نشت بکس، کیسٌ بٌ قدر این

 :داد جَاب ٍ برداشت صندلی رٍی از رٍ اٍن عصبی خَرد، زنگ سَم بار برای گَشیش

 .الَ-

 کجایی؟ پسر الَ-

 :غرید ٍ زد پَزخندی

 .قبرستَن-

 :گفت ٍ کرد نکحی نتین

 .نکردى ٍ کار این قصد از سانیال کٌ دٍنی نی يو خَدت کن، کنترل رٍ خَدت خَايشا رادٍین-

 :گفت ٍ زد نَياش بٌ چنگی

 اٍن گَش بٌ اگٌ حتها داد، باد بٌ رٍ يانَن زحهت  ی يهٌ دختر اٍن دیگٌ، چی ير یا قصد از-
 يدف کٌ نیست نعلَم اٍنَقت نهیان، يو ندرسٌ اٍن طرف دیگٌ ٍ کنن نی فرار برسٌ خالفکارا

 .باشٌ چی شَن بعدی

 :گفت شک با نتین
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 .نکن قضاٍت زٍد اینقدر چی؟ بیاد بًَش زٍد نرد اٍن اگٌ-

 :غرید حرص با

 خَب يو خَدت رفتن، َدر اٍنا کنٌ اعتراف بخَاد تا بیاد بًَش دیر چٌ زٍد چٌ نتین، نشَ احهق-
 .دٍنی نی

 .کرد قطع رٍ گَشی سریع ٍ بگٌ چیزی نتین کٌ نهَند ننتظر

 :غرید لب زیر ٍ داد تکیٌ دیَار بٌ آرٍم

 کنو؟ چیکار نن تَ دست از...آخ سانیال آخ-

 

 

 *سانیال*

 

 .خَرد نی چرخ سرم تَی انرٍز اتفاقات يهش زدم، زل سقف بٌ ٍ کشیدم دراز تخت رٍی

 .بَدن نشدى خبردار چیزی از االن تا نانان ٍ بابا کٌ بَد این بَد خَب نظرم بٌ کٌ چیزی تنًا

 .بشن نگرانو اٍنا خَام نهی کرد، نی راحت رٍ خیالو یکو يهین

 نا تَنٌ نی پس باشٌ فیرٍزی آقای کار نخدری يای آدانس اٍن پخش اگٌ فکر، تَی رفتو دٍبارى
 .کنیو پیداشَن تَنیو نی ٍقت اٍن برسَنٌ اصلی نقصر بٌ رٍ

 کنو؟ چیکار دیگٌ کنن، فرار اٍنا ٍ نیاد بًَش زٍد اگٌ انا

 بًَش تا کٌ ندارم ای چارى دارى، اشکال ٍسط این چیزی یٌ نیگٌ بًو حسی یٌ چرا دٍنو نهی
 .کنو صبر يو الًام اٍندن
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************* 

 

 تَی يو رادٍین کنو، چیکار باید کٌ دٍنو نهی نن ٍ شدى تعطیل رٍز دٍ اتفاق اٍن بخاطر ندرسٌ
 .نیَندى دیدنو بٌ اصال رٍز دٍ این

 ٍ در بٌ ٍ نشستو اتاقو تَی کال کٌ ننو فیرٍزی آقای نٌ اٍندى بًَش الًام نٌ نیاد، کٌ دارى يو حق
 !يیچی بٌ کٌ يیچی انا پَکو ی کلٌ تَ بیاد ای نقشٌ یٌ بلکٌ زدم زل دیَار

 ...نکنو کاری یٌ زٍد اگٌ دیگٌ، بکنو غلطی یٌ باید ننو باالخرى

 ٍ بدم انجام باید نن کٌ يست کاری یٌ ٍسط این نیگٌ نن بٌ حسی یٌ گیجو، چرا دٍنو نهی اٍف
 (بَدی خل گفتو بار يزار)شدم؟ خل یعنی چیٌ، دٍنو نهی

 یٌ ٍاسٌ دلو کٌ اینٌ...کٌ اینٌ کردى شَکٌ ننَ يهٌ از بیشتر کٌ چیزی کنار بٌ نسئلٌ این حاال
 شدى تنگ زدى زنگ فریزرِ  یخچال

 !بیشعَری خیلی رادٍین

 بٌ تفکراتش؛ ٍ دستشَیی گفتن قدیو از خَ چیٌ؟...کشیدم رٍ سیفَن اکرا با ٍ بیرٍن اٍندم فکر از
 .کردنِ  فکر ٍاسٌ نناسبی نکان عبارتی

 .بَد صبح يشت تازى ساعت کردم، اتاقو دیَاری ساعت بٌ نگايی ٍ شدم خارج دستشَیی از

 بین از ننَ يای نگرانی ٍ يست اٍن کٌ خَبٌ بَدم گرفتٌ رٍ الًام خبر نتین طریق از دیشب يهین
 دادم؟ نی چی رٍ ام خانَادى جَاب آخٌ دیدنش برم تَنستو نهی برى، نی

 الًام؟ نالقات برم نن بگو

 شدى؟ چی فًهیدن نهی اٍنَقت
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 !آى سانیال کنو گَرت تَ خاک

 .نداشتو يو خَندن درس حال تخت، رٍی نشستو

 .پیچَندم نی رٍ زدن نی زنگ بًو کٌ رٍ عارفٌ ٍ آیدا يو رٍز دٍ این

 بًشَن تَنو نهی نن ٍ اٍندى الًام سر بالیی چٌ دٍنو نی نن کٌ داشتن خبر جَرایی یٌ انگار
 .بگو چیزی

 خَدش با جانیٌ چند یٌ آدم گذاشتن اگٌ حاال بابا ای بیرٍن، اٍندم فکر از گَشیو زنگ صدای با
 |: کنٌ فکر بذارن کنٌ خلَت

 :دادم جَاب ٍ زدم لبخند اختیار بی ٍ کردم گَشی ی صفحٌ بٌ نگايی

 .بلٌ-

 خَبی؟ بانَ سالم-

 .يا بَدم شدى صهیهی نتین با زٍد چٌ خندیدم،

 لحظٌ ير کٌ بداخالق گَدزیالی عهَی پسر یٌ داشتن با نهیشو، بًتر این از نباشو؟ خَب چرا آرى-
 خَشی از دیگٌ رفتٌ زنستانی خَاب بٌ فعال بیهارستان تَی کٌ دٍستی ٍ بخَرى ننَ دارى انکان

 .کنو نی غش دارم

 :گفت ٍ خندید گرم

 .دارم برات خَب خبر یٌ ٍلش رٍ اینا...نیزٍنی چقدر فًهیدم بابا باشٌ-

 :گفتو ذٍق با

 اٍندى؟ بًَش الًام نکنٌ چی؟-

 .نیست این نٌ...اٍٍنو-

 :گفتو دپرس
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 چی؟ پس-

 :گفت کَتايی نکخ با

 .دٍستت نالقات بیارنت حاضرشَ-

 :گفتو خَشحالی با ٍ زدم کَتايی جیغ يیجان با

 !گلی خیلی عاشقتو نتین نرسی ٍای-

 . کردم قطع رٍ گَشی حاضرشو رم نی پس کٌ حرف این گفتن با ننو ٍ نیَند ازش صدایی

 

 *راٍی*

 

 :شنید رٍ اش دخترٍنٌ ٍ نازک صدای يو باز ٍ شد برقرار تهاس

 .بلٌ-

 :گفت ٍ زد لبخندی

 خَبی؟ بانَ سالم-

 بٌ گَشش انا کرد نگاى بَد يا پرٍندى از سری یٌ بررسی نشغَل نیز پشت کٌ رادٍین بٌ زنان يو
 .بَد سانیال يای حرف

 :گفت ٍ خندید حرفاش شدن تهَم بعد

 .دارم برات خَب خبر یٌ ٍلش رٍ اینا...نیزٍنی چقدر فًهیدم بابا باشٌ-

 اٍندى؟ بًَش الًام نکنٌ چی؟-

 :گفت شیطَن

 .نیست این نٌ...اٍٍنو-
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 :شنید رٍ ناراحتش صدای

 چی؟ پس-

 :گفت خَشحالی با

 .دٍستت نالقات بیارنت حاضرشَ-

 :کشید آتیش بٌ رٍ ٍجَدش کل کٌ ای جهلٌ بعد ٍ شنید رٍ کَتايش جیغ صدای

 .گلی خیلی عاشقتو نتین نرسی ٍای-

 .خَرد نی چرخ سرش تَی" عاشقتو" ی کلهٌ فقط ٍ نگفت يیچی

 .شد قطع تهاس کٌ داد قَرت رٍ دينش آب

 .شدى خیرى بًش اخو با دید کٌ کرد نگاى  رادٍین بٌ گیج

 :گفت جدی  رادٍین

 خَبی؟-

 :گفت ٍ کشید اضطرابی پر نفس نتین

 .بیرٍن رم نی دارم کار نن...نن خَبو آرى..آ-

 :گفت آرٍم ٍ شد خیرى دستش تَی ی پرٍندى بٌ دٍبارى رادٍین

 .برگرد زٍد انا باشٌ-

 .شد خارج اتاق از ٍ گفت باشٌ بٌ شبیٌ چیزی فقط نتین

 

 《سانیال》
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 .رفتو کهد سهت بٌ ٍ کردم قطع رٍ گَشی ذٍق با

 .پَشیدم چی نفًهیدم کٌ داشتو عجلٌ قدر اٍن

 صَرتو کٌ حدی در يا، کنو آرایش خیلی کٌ نٌ یعنی نذاشتو، کو صَرتو آرایش از يیچی انا
 .دیگٌ داشت يو يا دردسر این سفید پَست نباشٌ، رٍح بی

 ی يهیشٌ لبو بَد خَب باز انا پریدى رنگو کردم نی حس يا ٍقت بعضی کٌ بَدم سفید قدر اٍن 
 تا دادم نی رنگ بًش یکو يهیشٌ يو باز نن انا ای قلَى ٍ صَرتی بَد، خَشگل رژ بدٍن خدا

 .بشٌ تر خَشگل

 بریزم صَرتو رٍی کج اینکٌ جای بٌ اینبار نَيام، سراغ رفتو زدم رنگ کو صَرتی رژ یکو کٌ این بعد
 ی جلَى چشهام نخصَصا ٍ  صَرتو اینطَری بستو، اسبی دم باال دادم ٍ کردم جهع رٍ يهٌ

 !کرد نی پیدا تری قشنگ

 .رفتیو کٌ برٍ دِ  ٍ سرم انداختو يو شال یٌ دٍنٌ، نی خدا زدم تیپ طَری این کی ٍاسٌ نن حاال

 .لرزید دستو تَ گَشیو لحظٌ يهَن

 .نَقع بٌ چٌ درِ  پشت کٌ بَد دادى اس نتین

 رٍ صدام دیدنش با بَد، بافتنی حال در تلَزیَن جلَی نانان پایین، رفتو سریع ٍ زدم لبخندی
 :گفتو ٍ کردم لَس

 .نانان-

 :گفت نن بٌ کردن نگاى بدٍن

 .خَای نی چی بگَ حاال...نزن صدا ننَ لحن این با گفتو بار يزار...یانان ای-

 .شد نانان عاشق چطَری بابا نَندم خدا کار تَ نن بَدم، کردى کپ

 يست؟ اجازى...الًام نالقات برم خَام نی- 

 :گفت ٍ کرد ٍضعو ٍ سر بٌ نگايی
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 گیری؟ نی اجازى نیای بعد شدی حاضر-

 .کنن يَلو سر تَ خاک ای بگو، چی نَندم

 :گفت ٍ خندید

 .برگرد زٍد انا برٍ...بَپرٍنی رنگ نیست الزم ندارى اشکال-

 :گفت دٍبارى کٌ رفتو در سهت تند گفتو ای باشٌ ٍ زدم لبخند

 .بری خَای نی کی با ٍایسا-

 .يا دادى پیچ سٌ گیر بابا ای

 .خَنهَن بَد اٍندى رٍز اٍن کٌ يهَنی نیشٌ يو دٍستش کٌ رادٍین يهکار با-

 :گفت ٍ داد تکَن سری آرٍم بعد کرد نکخ تفکر با کهی

 .سالنت بٌ برٍ باشٌ-

 شد؟ تهَم کنو باٍر! خدا ٍای

 .نیست يو بعید ٍاال نشدى، عَض نانان نظر تا بیرٍن زدم سریع

 .بَد چی ٍاسٌ دٍنو نهی کٌ داشتو استرس یکو دیدم، رٍ نتین ناشین کٌ شدم کَچٌ ٍارد

 :گفتو يیجان با ٍ کردم باز رٍ جلَ در بشو، خیالش بی کردم سعی

 .سالم-

 :گفت شیطنت با يهیشٌ نحل

 .اٍندی زٍد زیادى يو عهلت سرعت ناشاال بانَ، سالم-

 اٍندم؟ دیر نن کٌ یعنی زد طعنٌ کردم، نگايش چپ چپ

 .بدترى يو رادٍین از کٌ این بابا ای



 www.Novel98.com 131               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت ٍ خندید صَرتو دیدن با

 .شی نی زشت نکن ریختی این رٍ چشهات تَيو، حاال خب-

 .کرد حرکت ٍ زد استارت ٍ خندید فقط اٍنو گفتو، ایشی ٍ کردم نازک چشهی پشت

 

 

 .بَد خَب يو باز انا ربع یٌ يرچند دادن، نالقات اجازى بًو نتین لطف بٌ شدیو، بیهارستان ٍارد

 :گفت نًربَنی با نتین کٌ رفتیو نی الًام اتاق سهت بٌ

 .ننتظرم جا يهین نن داخل برٍ تَ-

 عصبِی؟ دستو از ينَز یعنی بَد، نًربَن نتین اندازى بٌ يو رادٍین کاشکی زدم، لبخندی

 بًو دیگٌ یعنی نبردن، ننَ يو ٍیال اٍن بٌ دیگٌ حتی داد، نی بًو ازش خبری یٌ نتین کاش
 دن؟ نهی تهرین

 .دادم پایین ٍ در  دستگیرى ٍ نگفتو چیزی نبَد، يا فکر این ٍقت حاال بابا ای

 

 .پرید باال ترس از نن ٍرٍد با کٌ دیدم الًام تخت نزدیک ٍ پرستار یٌ شدم اتاق ٍارد کٌ يهین

 .پریدى رنگش کردم نی حس چرخید، نن سهت بٌ کٌ زد خشکو در دم

 :گفتو تعجب با

 .بیهار نالقاِت  اٍندم نن-

 :گفت آرٍنی صدای با تاخیر کهی بعد

 .بفرنائید بلٌ...ب-

 .شد خارج اتاق از سریع ٍ شد رد کنارم از اٍند، در سهت بٌ تند گفت ٍ این
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 بَد؟ چش این ٍاى

 .رفتو الًام تخت سهت بٌ ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .بَد افتادى تخت رٍی پرید رنگ با ٍ بَد بستٌ چشهاش

 :گفتو رفتو نی ٍر خَشگلش ٍ بلند يای ناخن با داشتو کٌ يهزنان

 نٌ؟ خَابیدی، خفتٌ زیبای نحل اینجا اینطَری کٌ دیدی دٍر رٍ باقری خانَم چشو خَابالَ، سالم-

 .يا نَندی عقب يا درس از کلی بشی؟ بیدار خَای نی کی پس نزدیکٌ، يو اٍل ترم انتحانات

 .بزنو حرف باياش خَاست نی دلو انا نٌ، یا شنَى نی رٍ صدام دٍنستو نهی

 از دارى فاطیها خَابی، کهاکان تَ نالقاتت نیام نن شدى، بحالت خَش خیلی بگو باید خالصٌ-
 خَابی، کهاکان تَ باز گردیو نی خالفکار جفت یٌ دنبال نا خَابی، کهاکان تَ کنٌ نی دق دٍریت

 بگو رادٍین بٌ برم نن تا دادى بًت رٍ کَفتی آدانس این کی بگَ شَ بیدار دقیقٌ یٌ بیشعَر خَ
 .دیگٌ بخَاب دٍبارى بگیر اٍنَقت تهام، بعد ٍ کنٌ پیدا رٍ طرف

 .يیچی بٌ کٌ يیچی کردم، نگاى صَرتش بٌ ننتظر

 !کها؟ تَی باشٌ رفتٌ نکنٌ

 .نیشٌ نرنال دارى حیاتیش ٍضعیت بَد گفتٌ دکتر بابا نٌ

 .بَسیدم رٍ اش گَنٌ ٍ زدم لبخندی نیاد، بًَش زٍدی بٌ اینکٌ یعنی این

 :کردم زنزنٌ گَشش کنار آرٍم

 . الًام شدى تنگ يات شَخی برای دلو-

 صدای بیًَشی عالو تَ الًام باشو داشتٌ خبر کٌ این بدٍن رفتو، در سهت بٌ ٍ برگشتو ٍ گفتو اینَ
 ...چکٌ نی چشهاش از اشک قطرى یٌ نن رفتن با ٍ شنَى، نی ننَ
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 (ناشناس فرد)

 

 

 .دیدم در پشت ٍ نرد یٌ کٌ شدم خارج اتاق از سریع

 کٌ شدم يا اتاق از یکی ٍارد گذشتو، کنارش از ٍ پایین انداختو ٍ سرم کنو تَجٌ جلب کٌ این بدٍن
 .زنین رٍی کردم پرت حرص با ٍ آٍردم در تنو از رٍ پرستاری رٍپَش بَد؛ خالی

 .شدم نحَطٌ ٍارد ٍ بیرٍن زدم بیهارستان از سریع

 .دادم جَاب ٍ خَرد زنگ گَشیو بالفاصلٌ

 .بگَ-

 کردی؟ تهَم ٍ کار شد چی-

 :گفتو ٍ دادم فشار پیشَنیو بٌ نزخرفو عادت طبق رٍ ام اشارى انگشت

 .ریخت بًو رٍ يام نقشٌ نزاحو یٌ-

 :گفت ٍ زد ٍ داد نکخ کهی با

 رفتی؟ لَ نکنٌ چی؟-

 :گفتو عصبی

 خالی رٍ سرنگ نتَنستو نالقاتش اٍند بچٌ فسقل یٌ نرفتو لَ نخیر بابا، شد کر گَشو نزن داد-
 .سرنش تَی کنو

 بدی؟ انجام نیستی بلد رٍ کار یٌ دختر، بگو چی تَ دست از نن آخ-

 :گفتو ٍ شدم تر عصبی

 .کنو نی تهَم کارٍ دیگٌ ی دفعٌ انا نبَد، یار بايام شانس دفعٌ این دیگٌ، بسٌ-
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 لَ نَن يهٌ ٍگرنٌ کن، تهَم ٍ کار نیَندى بًَش دختر اٍن ٍ نشدى دیر تا فرزانٌ، کن گَش-
 شد؟ شیرفًو ریو، نی

 :گفتو ٍ بستو رٍ چشهام

 ...اٍن خَايرم...کن عهل دادی کٌ قَلی بٌ فقط تَ شیرفًوِ -

 .نکنی خرابکاری تَ اگر البتٌ...خَبٌ حالش-

 .دنیا این بٌ لعنت نکنٌ، رسَام لعنتی بغض این تا نگفتو چیزی

 

 《سانیال》

 

 :گفتو بستو نی رٍ کهربندم کٌ يهزنان ٍ شدم ناشین سَار

 .الًام نالقات آٍردی ننَ کٌ شدم خَشحال ٍاقعا نتین، نرسی-

 :گفت نًربَنی با ٍ انداخت بًو نگايی نیو

 .بانَ کنو نی خَايش-

 ٍ کرد نتَقف رٍ بَد کردى دراز زدن استارت ٍاسٌ کٌ دستش خَرد، زنگ گَشیش لحظٌ يهَن
 .برداشت جیبش از رٍ گَشیش

 :گفت نن بٌ رٍ شیطنت با ٍ انداخت باال ابرٍیی اش صفحٌ دیدن با

 .جنابعالیٌ پسرعهَی-

 :گفت ٍ گَشش بٌ چسبَند ٍ گَشی خندیدم، شیطَن خَدش نحل ننو

 !جانو-

 :گفت بًت با ٍ کشید پر نتین لبخند کٌ شد چی دٍنو نهی
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 ِکی؟ ٍاقعا؟-

 شد؟ چی یعنی کردم، نگايش تعجب با

 .نیام االن نن باشٌ باشٌ-

 :گفتو عجلٌ با کٌ کرد قطع ٍ گَشی سریع

 شدى؟ چی-

 :گفت زد استارت کٌ يهزنان

 .اٍنجا برم باید ننو اٍندى، بًَش فیرٍزی کٌ زد زنگ رادٍین-

 :گفت ٍ کرد نن بٌ نگايی پیشَنیش، بٌ زد کٌ زدم لبخند يیجان با

 .رم نی بعد رسَنو نی رٍ تَ اٍل بايانی، تَ نبَد یادم ٍای-

 :گفتو ٍ کردم اخهی

 .نیام ننو نچ-

 :گفت ٍ شد گرد چشهاش

 .ببرم خَدم با رٍ تَ عهرا-

 چرا؟-

 .نیست تَ جای کٌ اٍنجا خَب دخترى نهیشٌ را، بٌ چسبیدى چ چَن-

 :گفتو پافشاری با

 باشٌ؟ بیام باید نن-

 :گفت ٍ کرد نگايو حرص با کهی

 .يا خَدت پای کرد رادٍین کٌ کاری ير-
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 :گفتو خندى با

 .باشٌ-

 .کرد حرکت ٍ داد تکَن تاسف رٍی از سری خندى با

 

 

*********** 

 

 دقیقٌ چًل تَ رٍ دقیقٌ چًل راى گرفت، صَرت صلَات ٍ آیٌ با البتٌ کٌ نتین زیادِ  سرعت با
 .رسیدیو نی تر دیر ٍگرنٌ بَد ترافیک نیست، کٌ الکی رسیدیو،

 .شدیو بیهارستان ٍارد بايو

 .رفت نی سهتی بٌ کنٌ سَال فیرٍزی آقای اتاق درنَرد يا پرستار از اینکٌ بدٍن نتین

 .دٍیدم نی سرش پشت يا اردک جَجٌ نحل ننو کجاست، اٍن کٌ دٍنٌ نی یعنی این

 .بَد نشستٌ رايرٍ تَی صندلی رٍی کٌ افتاد رادٍین بٌ چشهو کٌ شدیو رايرٍ یٌ ٍارد

 ٍ افتاد نن بٌ چشهش کٌ نکشید طَل چیزی افتاد، نتین بٌ نگايش يانَن قدم صدای شنیدن با
 .گرفت تعجب رنگ نگايش

 کنو؟ تَجیح رٍ نتین کنار بَدن ٍ اینجا بٌ اٍندنو چطَری نن االن

 کرد؟ نی نگايو اخو با چرا حاال

 

 :گفت ٍ رادٍین جلَی پرید سریع نتین

 کردی؟ بازجَیی ازش شد؟ چی-
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 :گفت سرد ٍ گرفت نن از رٍ سنگینش نگاى نکحی بعد رادٍین

 ازش تَنیو نی اٍن از بعد کنٌ، استراحت باید شب تا کٌ گفت نعاینٌ از بعد دکتر...نٌ فعال-
 .کنیو بازجَیی

 . بَد فرٍ ِخشَتَکو تا سرم ٍسط این ننو پیشَنیش، بٌ زد آرٍم دست با ٍ خَابید بادش نتین

 !کنٌ؟ نی نگايو يهچین رادٍین چرا حاال

 .کرد نی پا اٍن ٍ پا این کٌ شد نتَجٌ يو نتین

 نن بٌ عهیقی نگاى ٍ اخو با يو رادٍین گقتیو نهی يیچی کٌ نتین ننَ بَد، شدى سنگین خیلی جَ
 .بَد زدى زل

 :گفت آرٍم ٍ نکرد تحهل نتین سر آخر

 بايو ٍ زدی زنگ تَ بعد...الًام دٍستش نالقات بردم رٍ خانَم سانیال نن...نن خب...آم-
 .اٍندیو

 :گفت رفت باال ابرٍيای با ٍ زد پَزخندی رادٍین

 !جالبٌ بايو؟-

 :گفت رادٍین بٌ رٍ چیٌ، ننظَرم گرفت کٌ کردم نگاى نتین بٌ خَايش با

 .نیام سریع بعد برسَنو رٍ خانَم سانیال رم نی نن داداش پس خب-

 :گفت رادٍین بدى انجام حرکتی خَاست نتین تا

 .ٍایسا-

 .بَد زدى زل نتین بٌ تیز ٍ بَد کردى اخو زد، خشکهَن يردٍنَن

 :گفت نحکو
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 کٌ يستن کسایی حتها چَن باشٌ خطر در جَنش نهکنٌ قطعا اٍندى، بًَش فیرٍزی کٌ حاال-
 نیاز بادیگارد یٌ بٌ اٍن گو؟ نی چی کٌ فًهی نی...ندى لَ چیزی تا کنن آب زیر رٍ سرش بخَان

 .دارى

 :گفت ٍ زد نتین ی شَنٌ بٌ ضربٌ چند دست با ٍ جلَ اٍند

 .رسَنو نی نن يو رٍ سانیال بیام، نن تا نَنی نی اینجا شب تا! ستَان...تَ از بًتر کی-

 .کرد سیخ تنو بٌ نَ آخرش ی جهلٌ این

 .گفت آرٍنی چشو ندارى ای چارى دید کٌ نتین بَد، ديندى يشدار خیلی چَن

 !ِيی شد، ذغال براش دلو...اٍخی

 .عهَ دختر بریو-

 با سری سری خداحافظی یٌ ننو کرد حرکت نن بٌ تَجٌ بی اٍندم خَدم بٌ رادٍین صدای با
 .رفتو رادٍین سهت دٍ با ٍ کردم بَد شدى يا نردى ننٌ شکل کٌ نتین

 

 .شد َکندى جا از جت نحل ناشین کٌ بَدم نبستٌ کانل رٍ کهربندم ينَز شدیو، ناشین سَار

 .رفت نی تند خیلی نداد، ايهیت اصال کٌ کشیدم يینی ترس از اختیار بی

 باشی نهلکت پلیس...بَدیو شدى بیانرز خدا دفعٌ يزار االن نبَد خَبش فرنَن دست بخاطر اگٌ
 پا؟ زیر بذاری رٍ قَانین ٍ

 !...نَچ نَچ نَچ

 ببینو تا کردم نگاى ِخشتکو بٌ ترس با ام، چسبیدى صندلی بٌ چی نحل دیدم کٌ اٍندم خَدم بٌ
 .بَد نَندى  ٍاسو آبرٍ شپش اندازى بٌ ينَز شکر رٍ خدا تَر، یا خشکٌ ٍضعیت

 :زدم داد ٍ اٍندم خَدم بٌ زد کٌ کشداری بَق با

 ...نی تصادف االن برٍ تر آرٍم يان؟ خبرتٌ چٌ-
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 :غرید عصبی ٍ نداد انَنو

 .پایین کنو نی پرتت ناشین از ٍگرنٌ شَ ساکت-

 !نٌ؟ بَد، جدی لحنش...شدم شَکٌ

 :گفتو آرٍم ایندفعٌ

 چتٌ؟-

 ام ترسیدى قیافٌ بٌ نگاى نیو یٌ کٌ چی ير...یا بَد کردى تعجب آرٍنو شدت بٌ لحن از کٌ این نحل
 .کرد کو رٍ سرعتش ٍ انداخت

 .بارید نی اش چًرى از عصبانیت ينَز انا

 :گفت نکخ کهی بعد

 تَ شخصیِ  رانندى شدى کٌ است  چیکارى ٍسط این نتین پس بَد؟ نسپردى نن بٌ رٍ تَ عهَ نگٌ-
 يان؟

 :گفتو حرص با

 .الًام پیش برد ننَ اٍن نکردى، بدی کار نتین-

 .کنو رٍ کار این تَنستو نی ننو-

 .نبَدی کٌ تَ انا-

 :گفت ٍ زد پَزخندی

 .بگی ٍ بزنی زنگ بًو تَنستی نی-

 :گفتو ٍ شد گرد چشهام

 ٍاقعا؟...ٍا-

 .نگفت چیزی ٍ انداخت سهتو بٌ نگايی نیو دٍبارى
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 قبل چَن نشناختو رٍ رادٍین کانل نن کردم حس کٌ بَد اینجا...چیٌ جَابش دٍنستو نی نن انا
 انا َنبرى يو تَالت تا ننَ کٌ يستو ارزش بی رادٍین برای اٍنقدر کردم نی فکر نَضَع این از

 ...حاال

 .کشیدم کشداری پَف ٍ شدم صندلیو پخش

 

 .کرد نی رانندگی آرانش با داشت ٍ بَد شدى آرٍم حاال کردم، نگايش چشهی زیر ٍ گزیدم رٍ لبو

 :گفتو اختیار بی

 نیشٌ؟ حسَدیت نتین بٌ تَ نکنٌ...نکنٌ ببینو کن صبر-

 :گفت تعجب با ٍ کرد داری صدا ی خندى تک بعد ٍ شد فرنا حکو ناشین تَ سکَت جانیٌ چند

 کنو؟ نی حسَدی نتین چیٌ بٌ نن بگی شٌ نی چی؟-

 :گفت بلند ٍ زد پَزخند

 تَ اینَ نٌ؟ کردی خَدت پیش خیاالتی بری جایی نتین با نداری حق گو نی چَن نکنٌ آيان-
 کنو، تحهلت نجبَرم گذاشتٌ دٍشو رٍ عهَ کٌ باری بخاطر فقط نن...عهَ دختر کن فرٍ گَشت

 .بینیو نهی رٍ دیگٌ يو ی سایٌ دیگٌ بشٌ تهَم نانَریت این بذار

 بٌ خَام نی کٌ نَقعی تا دادم قَرت رٍ دينو آب کردم، نگايش بغض با ٍ کردم نشت رٍ دستو
 :زدم لب نلرزى، صدام ببندنش رگبار

 عهَ بٌ نٌ، گفتی نی...راحتٌ برات کٌ تَ يان؟ کنی قبَل رٍ بار این گفت کی اصال ؟ دٍشتٌ رٍ بار-
 .است عرضٌ بی خَرى نهی کار این درد بٌ سانیال گفتی نی

 :گفت دٍرگٌ صدای با دى، نی فشار يو بٌ رٍ فکش دیدم کٌ کردم نکخ

 .بشی ناراحت کٌ بگو چیزی خَام نهی...سانیال کن بس-

 .کردم  شیشٌ سهت بٌ ٍ صَرتو ٍ لرزید چَنو کهی
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 کنو؟ نی سنگینی دٍشش رٍ کٌ برنجو گَنی نن نگٌ...بار نیگٌ نن بٌ بیشعَر

 .زدم نهی بًش ٍ حرف اٍن ٍ شدم نی الل کاشکی اصال کرد، پرٍندى این ٍارد ننَ خَدش اٍن

 !خاک...ٍاقعا دختر سرت تَ خاک آی

 .خَرد زنگ گَشیو کٌ بَد سکَت بینهَن دقیقٌ چند

 .کردم نگاى اش صفحٌ بٌ ٍ آٍردم در جیبو از رٍ گَشی حَصلٌ بی

 .ترکید چسفیل نحل لبخندم نخاطب اسو دیدن با

 :دادم جَاب شیطنت با

 !عزیز جانو-

 .نیدى نشَن العهلی عکس چٌ ببینو کٌ بَد يو رادٍین بٌ حَاسو حاال

 نکرد؟ کٌ شًیدت ببینو...بانَ سالم َبٌ-

 :گفتو ٍ خندیدم ناز با قصد از

 دارى؟ جرات نگٌ نٌ-

 :گفت ٍ خندید يو نتین

 .ندارى رٍ قدرتش کنو فکر انا آرى کٌ جرات-

 .رفت باالتر ناشین سرعت کٌ خندى زیر زدم تر بلند کٌ کردم کیف اٍنقدر حرفش این با

 .شد نی خنک داشت جیگرم کٌ آخ

 

 :گفتو ٍ کردم عشَى با رٍ لحنو یکو

 حالی؟ چٌ در تَ ببینو بگَ خب-
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 :گفت ٍ کشید آيی

 .زنو نی دید رٍ پرستاريا دارم نشستو بگو؟ چی ٍاال-

 بَد؟ يیز يو نتین خدا ٍای...خندیدم راستکی ایندفعٌ

 :گفتو اختیار بی

 ...باحالی خیلی نتین ٍای-

 جلَ سهت بٌ شدت با ٍ افتاد دستو از گَشی ناشین سریع ترنز با کٌ بَد نشدى تهَم حرفو ينَز
 ...شیشٌ تَ رفتو نی کلٌ با بَدم نبستٌ کهربند اگٌ...شدم پرت

 بَق صدای کردم، نگاى بَد پریدى رنگش کٌ رادٍین بٌ گیج ٍ دادم قَرت ترس با رٍ دينو آب
 :زدم لب عصبی بَد، رادٍین بٌ نگايو نن انا شنیدم نی رٍ نرد تا چند صدای ٍ سر ٍ ناشین

 .بهیریو بَد نزدیک کجاست؟ حَاست...حَاس-

 :زد داد دينو، تَ اٍند قلبو کٌ کَبید فرنَن بٌ شدت با ٍ داد دست از رٍ خَدش کنترل

 با داشتی شها ايان لعنتیش؟ تَپ دنبال خیابَن تَ دٍید بچٌ اٍن ندیدی کٌ بَدی کَر نگٌ-
 .نشدی نتَجٌ زدی نی حرف پسرت دٍست

 .زدم پلک بار چند زدى بًت

 !نتین؟...پسرم؟ دٍست چی...چ

 خیابَن؟ تَ دٍید بچٌ کردم، رٍی زیادى خدا ٍای

 با ٍ گذاشتو قلبو رٍی رٍ دستو شد، سیخ تنو بٌ نَ بیفتٌ اتفاقی چٌ بَد نهکن اینکٌ بٌ فکر با
 .بستو رٍ چشهام ٍ دادم تکیٌ صندلی پشتی بٌ ٍ سرم کردم، فَت رٍ نفسو شدت

 ...کرد حرکت ٍ نزد حرفی دیگٌ يو رادٍین
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 .برداشتو رٍ بَد شدى خانَش حاال کٌ رٍ گَشیو ٍ شدم خو شدن پیادى نَقع

 .رفت ٍ گرفت ٍ گازش ٍ نکرد نگاى يو صَرتو تَ حتی رادٍین کٌ بَد این داد نی آزارم کٌ چیزی

 !آى حسابی زدی گند بازم سانیال بفرنا

 شدم؟ ناراحت رادٍین رفتار این از نن چرا حاال

 .کرد باز ٍ در کی نفًهیدم کٌ زدم ٍ در زنگ خستٌ ٍ گیج

 لحظٌ یٌ کٌ سرم تَ خَرد نحکو چیزی یٌ کٌ شدم ٍارد ٍ کردم باز رٍ خَنٌ در ٍ بَد پایین سرم
 ام؟ چی ٍ ام کی رفت یادم

 شدی؟ نخفی پلیس نن اطالع بدٍن رفتی...نفًو ی دخترى-

 :اٍند نانان صدای کٌ دادم نی ناساژ رٍ سرم داشتو

 بچو؟ سر تَ زدی چرا آقاجَن ٍای-

 ٍاسٌ نیرم نی نن کٌ آخ کردم، نگاى بَد ایستادى جلَم دست بٌ عصا کٌ آقاجَن بٌ بًت با
 .چرٍکش يای لپ

 .حرفو نی نفًو این با دارم نن...نًناز ساکت تَ-

 :گفتو خندى با

 نفًهو؟ نن آقاجَن-

 :گفت ٍ داد تکَن يَا تَ رٍ عصاش

 گٌ نی رادٍین بٌ آقاجَنو کٌ بگو ٍ کنو باز پرانتز یٌ) نفًهٌ نیست نفًو کٌ گَشو جیگر پس نٌ -
 (.يست پسریش ی نَى اٍلین چَن گَشٌ جیگر

 .شد آٍیزٍن ام لَچٌ ٍ لب رادٍین اسو شنیدن با
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 :گفتو لب زیر

 .يست يو گَدزیال بلکٌ يست نفًو اٍن کٌ نٌ ٍاال-

 پیرنرد سرم، بٌ خَرد کٌ بَد آقاجَن عصای دٍبارى زدم، نهی ٍ زر این شد نی الل زبَنو کاش
 !تیزى گَشش چقدر سالٌ يشتاد

 شدی؟ پلیس چرا بگَ بشین بعد بیار چایی آقاجَنت برای برٍ...دختر خفٌ-

 :گفتو خندى با

 .آقاجَن چشو -

 .بذارم چایی تا آشپزخَنٌ تَ زدم جیو جت نحل کٌ باال برد رٍ عصاش دٍبارى

 پسر  يو خیلی ٍ شد، نی جًان خاندان بزرگ کٌ بَد پدرم پدر...خان جًان رضا علی آقاجَن
 کٌ بَد ریحانٌ اسو بٌ دختر یٌ ٍ رانین بابام ٍ انین عهَ  يهین کٌ پسر تا دٍ صاحب بَد دٍست

 .داشت پسر دٍتا ریحانٌ عهٌ

 عزیز زیاد خیلی آقاجَن برای کٌ بَد رادٍین يو پسری ی نَى اٍلین بَدم، بندى دختر ی نَى تنًا کال
 .ندازى نی خَدم يای جٍَنی یاد ننَ رادٍین گفت نی يهیشٌ بَد

 رٍ خَدش تَنست انا بَد عاشقش خیلی جَن آقا...کردى فَت کٌ يست سالی چند يو جَن نادر
 .کنٌ جَر ٍ جهع

 .داشت زیاد يو بزن دست ٍ شیطَن خیلی آقاجَن

 .رٍ سانیار ٍ رادٍین از غیر...زنٌ نی رٍ يام عهٌ پسر ٍ ننَ نعرٍفش چَبی عصای اٍن با يهیشٌ

 دختر؟ شد چی نن چایی پس-

 :گفتو ٍ قَری سهت رفتو سریع

 .جَن آقا اٍندم-

 .ذارم نی چایی دارم نانتَ با کٌ افتادم گیری چٌ کن نگاى



 www.Novel98.com 145               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 يال ٍارد ٍ رفتو بیرٍن آشپزخَنٌ از ٍ ریختو آقاجَن ٍاسٌ رنگ کو چای فنجَن یٌ يهیشٌ نحل
 .شدم

 رٍ خَدم جلَی زٍر بٌ بَد، شدى گرد ٍ گندى حسابی چشهاش استکانی تٌ ٍ گرد عینک اٍن با
 .کرد نی فرٍ حلقو تَ رٍ عصاش آقاجَن ٍگرنٌ...نخندم کٌ گرفتو

 تا ام نَندى نن...کشید يَرت داغ داغ يهیشٌ نحل اٍنو کٌ دادم آقاجَن بٌ رٍ چایی ٍ شدم خو
 يفتٌ یک تا کنو انتحان رفتو نن بار یٌ نَندى، سالو اش نعدى ٍ رٍدى ٍ زبَن چطَری االن

 ....بخدا داشت سَزش گلَم ٍ ام نعدى

 

 

 ندرسٌ؟ بری خَای نهی نگٌ بیدارشَ، سانیال -

 :نالیدم ٍ شدم دنر حالی بی با

 .خدا رٍ تَ نانان -

 :گفت ٍ زد کنار رٍم از رٍ پتَ

 .يا کلفتی بری دم نی شَيرت زٍد نخَنی درس ٍ نری ندرسٌ...ِزرٍ ِزر ی دخترى بلندشَ -

 :گفتو دار کش ٍ پریدم جام از چی نحل شد، يندٍانٌ قد چشهام جانیٌ صدم نیو تَ

 نانان؟ عٌ -

 .شد خارج اتاق از ٍ زد بًو چشهک یٌ

 ایش افسانٌ عصای اٍن ٍ آقاجَن لطف بٌ کشید، تیر بدنو کٌ شدم بلند تخت رٍی از حرص با
 .بَد شدى کَفتٌ حسابی بدنو

 .بَدم عصبی کنو کسب اطالعات نتین از فیرٍزی درنَرد بَدم نتَنستٌ اینکٌ بخاطر طرف یٌ از
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 دیدم برى ٍ شد بلند نبل رٍی از آقاجَن کٌ يو ٍقتی کردم، نهی پیدا رٍ گَشیو دیشب چَن
 ! ِخدا َای...نشد رٍشن يو دیگٌ يهین بخاطر...نشیهنگايِش  زیر ام بیچارى گَشی

 ی طبقٌ رفتو ٍ پَشیدم رٍ ام ندرسٌ فرم تند تند نربَطٌ کاريای ٍ دستشَیی بٌ رفتن از بعد
 ...پایین

 

 چندى؟ ساعت نانان -

 :اٍند آشپزخَنٌ تَی از صداش

 .يفت بٌ ربع یٌ -

 :گفتو ٍ آشپزخَنٌ تَی رفتو عجلٌ با

 .شدى دیرم حسابی پس اٍى اٍى -

 .دينو تَ چپَندم ٍ ریختو رٍش پنیر ٍ نربا کلی ٍ برداشتو نَن تیکٌ یٌ ٍ نیز سهت رفتو

 !اٍندی؟ قحطی از نگٌ...شدی خفٌ دختر آرٍم -

 سر ٍ برداشتو رٍ پرتقال آب لیَانِ  جَیدم، ٍ بزرگو ی لقهٌ ٍ دادم تکَن يَا تَی رٍ دستو تند تند
 .افتادم سرفٌ بٌ کٌ پرید گلَم تَ کٌ کشیدم

 .کرد غرغری لب زیر ٍ داد تکَن تاسف رٍی از سری يو نانان

 :گفتو ٍ دادم تکَن دستی دٍبارى کشیدم، سر رٍ اش  بقیٌ ٍ شدم بًتر یکو

 .بای رفتو نن...نانان نرسی دستت -

 صبحَنٌ؟ شد نحال این! دختر؟ کجا -

 :گفتو ٍ کردم تنظیو دٍشو رٍی ٍ کیفو ٍ در سهت رفتو عجلٌ با

 .شدى دیرم آخٌ -



 www.Novel98.com 147               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .نکردم ای تَجٌ انا شنیدم نی رٍ نانان غرغر صدای

 .بیرٍن زدم خَنٌ از کفشو پَشیدن بعد

 !عجیب ترس یٌ با يهراى استرس یٌ...داشتو استرس جَرایی یٌ

 برای رٍ خَدم باید افتاد، برام ندرسٌ تَی بار آخرین کٌ اتفاقی اٍن حساب بٌ گذاشتو نن کٌ
 .کنو آنادى عارفٌ ٍ آیدا يای سَال سیل

 عارفٌ ٍ آیدا حریف بتَنو عهرا انا...بشو آقاجَن حدٍدی تا یا رادٍین ٍ نتین حریف بتَنو شاید
 !...اٍف بشو

 

 بَدم خَدنَن کالس از کسایی اٍلین جزء انا شدى دیرم کردم نی حس کٌ این با شدم، کالس ٍارد
 .بَدم رسیدى کٌ

 .اٍندن نی بايو يهیشٌ اٍنا آخٌ بَد عجیب یکو نبَد، عارفٌ از خبری انا بَد کالس تَ آیدا

 .رفتو سهتش بٌ آرٍم آرٍم ٍ خندیدم شیطنت با زد سرم بٌ کٌ فکری با انداختو، باال ای  شَنٌ

 کرم يَس کٌ شد نی باعخ يهین...بَد فکر تَی عهیق ٍ بَد گذاشتٌ اش چَنٌ زیر رٍ دستش
 .کنو ریزی

 .گرفت درد حسابی دستو کٌ نیهکِتش بٌ زدم نحکو دستو کف با شدم نزدیک بًش

 .ٍیبرى رٍ برم خندى از شد باعخ کٌ کشید کَتايی جیغ آیدا

 .کرد نگايو گیج ٍ گرد چشهای با جانیٌ چند یٌ اٍل بَد، دیدنی ٍاقعا اش قیافٌ ٍای

 :گفتو ٍ کردم پاک ٍ اشکو شدى، چی بَد نفًهیدى ينَز انگار

 .بَد باحال خیلی آیدا ٍای...ٍا-

 آیی...شد سقط نداشتو ی بچٌ دارم حتو کٌ گرفت بازٍم از نیشگَن یٌ پرید ٍ کرد اخهی حرص با
 !دارى زٍری چٌ خر پدر
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 .حیٍَن ترسیدم...سانیال نرض ٍ درد -

 :گفتو ٍ زدم بًش چشهکی

 .دستو آیی...داد کیف خیلی انا -

 .کردم نگاى بًش نتعجب جاش، سر نشست ٍ کشید پَفی حَصلٌ بی آیدا

  شدى؟ چش

 !بشٌ خیالو بی جَاب بدٍن نداشت سابقٌ

 

 :گفتو ٍ نشستو کنارش احتیاط با

 چتٌ؟ -

 :گفت ٍ طرفو برگشت خشَنت با کٌ کردم صدا رٍ اسهش نتعجب نکرد حرفو بٌ ای تَجٌ اصال

 چهٌ؟ بدٍنی خَای نی! چیٌ؟ يان -

 ٍقتٌ خیلی...گی نهی نا بٌ انا دٍنی نی چیزی یٌ کٌ يست ندتی یٌ تَ سانیال چتٌ؟ خَدت اصال
 عارفٌ بعد رفت بیهارستان الًام بعد شدی عجیب تَ اٍل کنی، نهی دل ٍ درد نا با دیگٌ کٌ

 شد؟ ِچتَن يا شها" داد ادانٌ فریاد با..."شد عجیب اخالقش

 خیرى نا بٌ ساکت بَدن نشستٌ کالس تَ کٌ نفری چًار سٌ يهَن بَدم، خیرى بًش زدى بًت
 .بَدن شدى

 :زدم لب ٍ زدم پلک بار چند

 ...نن...نن آیدا -

 چی؟ تَ يٌ -

 چی؟ کٌ بگو آخٌ بگو، بًش چیزی تَنستو نهی
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 !بشٌ عصبی...بشٌ ناراحت...بترسٌ کٌ

 .بَدم دادى قَل رادٍین بٌ نن دیگٌ طرف از...بگو بًش تَنستو نهی نن نٌ

 :گفت لب زیر ٍ زد پَزخند دٍبارى کٌ پایین انداختو رٍ سرم

 .باشو شدى غریبٌ برات قدر این نداشتو خبر انا...يست چیزیت یٌ کٌ دٍنستو نی -

 .شد خارج کالس از سریع کٌ بزنو حرفی خَاستو

 .بکنو کاری نتَنستو...نن بَدن شدى دٍر نن از دٍستام گذاشتو، نیهکت رٍی رٍ سرم کالفٌ

 

 گشتو، نی آیدا دنبال چشو با ٍ بَدم دادى تکیٌ دیَار بٌ حیاط، تَ دخترای صدای ٍ سر بٌ تَجٌ بی
 !چیٌ دلیلش دٍستو نهی...بَد غایب انرٍز کٌ عارفٌ

 .بَد زدى غیبش کرد نی قًر بايام کٌ يهیشٌ نحل انا کنو سَال آیدا از خَاستو نی

 .کردم حرکت سالن سهت بٌ باشٌ کالس تَی نهکنٌ اینکٌ بٌ فکر با

 .شد باز در کٌ کنو باز رٍ کالسو در خَاستو

 ...بَد تنش دبیرستان فرم کردم، نگاى رٍم بٌ رٍ دختر بٌ تعجب با

 :گفتو شک با

 کنی؟  نی چیکار اینجا تَ -

 :گفت نکخ کهی با کرد، پا اٍن ٍ پا این ٍ شد دستپاچٌ

 .تفریحِ  زنگ آخٌ نباشٌ يا کالس تَ کسی ببینو کنو چک کٌ گفت جاللی خانَم...خب -

 .نبَد کالس تَی آیدا پس...گفتو آيانی خیال بی

 .فعال پس باشٌ -

 .نفًهیدم رٍ نعنیش کٌ انداخت بًو عجیبی نگاى
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 .شدم خارج سالن از ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 

 ٍ بَد خَردى زنگ رفت، درٍازى سهت نن بٌ تَجٌ بدٍن کردم، نگاى آیدا بٌ ٍ کشیدم پَفی عصبی
 فاصلٌ يو از بار اٍلین برای کٌ بَدیو آیدا ننَ فقط...خَنٌ گشتن برنی داشتن شنگَل ٍ شاد يهٌ

 .بَدیو گرفتٌ

 .شدم خارج ندرسٌ از پایین سری با ٍ فشردم دستو تَی  نحکو رٍ کیفو بند

 .شد ندرسٌ ی کَچٌ ٍارد پلیس ناشین یک کٌ بَد لحظٌ يهَن

 !شدى؟ خبر چٌ باز...زد خشکهَن نَن يهٌ

 .بَد رادٍین شد پیدا ناشین از کٌ کسی اٍلین

 

 

 《راٍی》

 

 .ندارى حقیقت دٍنست نی کرد، نهی باٍر اصال کنٌ، باٍر تَنست نهی...بَد شَک تَی ينَز

 ...رٍ سانیال ٍ کنند باٍر بقیٌ کٌ داشت ٍايهٌ این از فقط

 .نداشت رٍ يهیشٌ ابًت ٍ اقتدار اٍن دیگٌ بار اٍلین برای اٍند، خَدش بٌ ناشین تَقف با

 دارى قرنز کتَنی جفت یٌ ٍ قرنز کیف دختر اٍن کردن ارسال نا برای کٌ نشخصاتی طبق قربان -
 نشیو نطهئن تا نا انا...شهاست عهَی دختر بٌ شبیٌ کانال نشخصات این کٌ...کٌ گفت شٌ نی

 .کنید باٍر قربان، داد نخَايیو انجام کاری حتها

 .نبَد نًو براش زد نحبی ستَان کٌ حرفایی این کرد، نشت رٍ دستش عصبی
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 اٍن چَن بگردى سانیال دنبال کٌ نبَد نیازی ٍ بَد شدى تعطیل ندرسٌ تازى شد، پیادى ناشین از
 .بَد رٍش بٌ رٍ درست

 !بدٍنٌ؟ نقصر رٍ سانیال تَنست نی چطَر بَد، تعجب ٍ سَال از پر رنگش آبی نگاى

 .رفت سانیال سهت بٌ درگیر ذينی با نکرد، ای تَجٌ انا کرد نی حس رٍ دخترا از خیلی سنگین نگاى

 .بَدن يهرايش زن پلیس یک با يهراى نحبی ستَان

 :گفت تعجب با اٍن کٌ ایستاد سانیال جلَی

 شدى؟ چیزی...رادٍین سالم...س -

 .زد چنگ نَياش بٌ عصبی ٍ گیج بزنٌ، حرفی تَنست نهی ٍ بَد شَک تَ ينَز نداد، جَاب

 تَنست نهی...کنٌ نی زنگاى زن پلیس اٍن ٍ نحبی بٌ گیج ٍ سَال از پر نگاى با سانیال کٌ دید نی
 !سالٌ؟ پانزدى دختر یٌ آخٌ...نبَد نجرم سانیال باشٌ،

 نهکنٌ؟ چطَر! عهَش؟ دختر

 :گفت ٍ شد قدم پیش دید رٍ رادٍین نکخ کٌ نحبی

 .بدید نن بٌ رٍ کیفتَن لطفا...جًان خانَم سالم -

 

 

 《سانیال》

 

 

 شدى؟ چی نگٌ دیدم، نی چشهاش تَی رٍ خاصی درد یٌ کٌ بَد رادٍین نگاى غرق نگايو تعجب با

 .کردم تعجب بیشتر زد کٌ حرفی با ٍ شد تر نزدیک نن بٌ کهی بَد رادٍین يهراى کٌ نردی اٍن
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 .بدید نن بٌ رٍ کیفتَن لطفا...جًان خانَم سالم-

 .چرخید تاشَن سٌ ير بین نگايو ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب

 چرا؟ بدٍنو شٌ نی...نی -

 :گفت جدی خیلی خانَم اٍن

 .جًان خانَم بگردیو رٍ شها کیف باید نا -

 .بَدن بًت تَی يهٌ زد نهی حرفی کسی ٍ بَدن شدى جهع دٍرنَن دختر کلی بَد، بدی ٍضع

 !ساکت...ٍ بَد عصبی...رادٍین انا

 بگردن؟ ننَ کیف خَان نی چرا...چرا زد، نی تند قلبو

 ترنز صدای کٌ گرفتو خانَم اٍن سهت بٌ رٍ کیفو آرٍم ٍ دادم تکَن باشٌ ی نشَنٌ بٌ رٍ سرم
 .شنیدم رٍ ناشینی جیغ

 

 اش زدى بًت نگاى بیرٍن، پرید نتین ٍ شد باز شدت بٌ ناشین اٍن درِ  شد، حبس ام سینٌ تَ نفس
 .بَد نن نیخ

 !شدى؟ خبر چٌ خدایا

 .نکن ٍ کار این گنايٌ بی سانیال دٍنی نی خَدت...کن صبر رادٍین -

 .زد رٍ حرف این نفس نفس با کٌ بَد نتین

 شدى؟ چی نگٌ...نگ

 ناباٍر نتین بَد، زدى زل نن بٌ شدى ننقبض فک با کٌ کردم نگاى رادٍین بٌ شدى گرد چشهای با
 :گفت

 !نکن ٍ کار این...رادٍین -



 www.Novel98.com 153               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !گن؟ نی دارن چی اینا...شدى خبر چٌ دٍنستو نهی اصال

 .بدم نشَن العهلی عکس نتَنستو انا گرفت، نن از رٍ کیفو ٍ اٍند طرفو بٌ زن اٍن

 بَد؟ پریدى رنگش نتین چرا بَدم، نتعجب...بَدم گیج

 کرد؟ نی نگاى رادٍین بٌ خَايش با چرا

 بَد؟ غَغا چشهاش تَ چرا...بَد؟ ساکت رادٍین چرا

 .بَد گرفتٌ سکَت رٍ جا يهٌ کرد، باز رٍ کیفو زیپ زن اٍن

 !عجیب خیلی ی دلشَرى یٌ...زد نی شَر بار اٍلین ٍاسٌ دلو ٍ زد نی تند قلبو

 نحتَیات بٌ نرد اٍن گفت، چیزی یٌ ٍ رفت پلیس اٍن سهت بٌ کٌ بَد زن اٍن نیخ نگايو
 .کرد کیفو داخل رٍ دستش ٍ کرد نگاى کیفو داخل

 ...رفت نفسو آٍرد بیرٍن کیفو از کٌ چیزی با

 !خدایا...آدانس ی بستٌ اٍن...اٍن

 .چکید چشهو از اشک قطرى یٌ گرفت، رٍ بازٍم ٍ اٍند سهتو بٌ زن اٍن...زد زانَ زنین رٍ نتین

 :شدم نابَد گفت زن اٍن کٌ حرفی با

 .يستید بازداشت نخدر نَاد حهل جرم بٌ شها جًان سانیال خانَم -

 .کرد نی نگاى زنین بٌ ٍ بَد شدى سرخ...کردم نگاى رادٍین سهت بٌ

 دخترا ی يهًهٌ ٍ ریختو نی اشک...ریختو نی اشک نن ٍ خَرد نی چرخ سرم تَ زن اٍن ی جهلٌ
 .بَد گَشو تَ

 :گفت ٍ داد يَل ناشین سهت بٌ ننَ زن اٍن

 .بیاید نن با باید شها -

 :گفتو ٍ رفتو عقب قدم یٌ جَن بی
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 .نتین....نن نکردم کاری نن...نن کن کاری یٌ رادٍین...راد...را -

 .زد نی حرف پلیس یکی اٍن با داشت تند تند ٍ بَد شدى بلند کٌ کردم نگاى نتین سهت بٌ

 کردم نگاى رادٍین بٌ عجز با دٍبارى

 .کرد ناشین سَار زٍر بٌ ننَ زن اٍن پایین، انداخت رٍ سرش دردنندی با

 .رفت يام يهکالسی ٍ دٍستام ی يهٌ پیش آبرٍم ٍای...نیستو نجرم نن خدایا

 دید؟ ننَ...آیدا ٍای

 کنن؟ نی فکری چٌ اٍنا بابام....نانانو خدایا

 

 ٍ آٍرد داخل ناشین درِ  شیشٌ از رٍ سرش نتین کٌ ریختو نی اشک ٍ بَدم انداختٌ پایین رٍ سرم
 :گفت

 باشٌ؟ کنو جابت رٍ گنايیت بی زٍد دم نی قَل گنايی بی دٍنو نی نن...سانیال نباش نگران -

 از رٍ نتین زٍر بٌ نرد پلیس اٍن دیدنش، نی تار اشکو ی پردى پشت از زدم، زل بًش ناراحتی با
 .شد سَار ٍ کرد دٍر ناشین

 برای خَدش پای با کٌ رادٍینی...بشٌ سَار يو رادٍین نَندم ننتظر نشست، نن کنار يو زن اٍن
 !کار يیچ ..نکرد کاری يیچ ٍ اٍند نن بردن

 !داد؟ رٍ اجازى این چطَر پس گنايو بی نن کٌ دٍنست نی خَب اٍن...اٍن

 ...کردم پاک رٍ يام اشک تند تند ٍ شدم عصبی لحظٌ یٌ تَ

 

 

 《راٍی》
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 رٍ سانیال اٍنا...زد زل پلیس ناشین اٍن شدن دٍر بٌ ٍ برداشت عقب بٌ قدم یک کالفگی با نتین
 !گنايٌ بی دٍنست نی خَب کٌ دختری بردن، خَدشَن با

 نکرد؟ کار يیچ چرا زد، زل رادٍین بٌ غضب با ٍ زد نَياش بٌ چنگی

 نگفت؟ چیزی چرا

 :غرید ٍ زد ضربٌ اش شَنٌ بٌ دستش با ٍ سهتش رفت سریع

 گنايٌ؟ بی دٍنستی نهی نگٌ تَ...تَ نکردی؟ کار يیچ ٍ بردنش دیدی -

 :زد لب ٍ گذاشت يو رٍ چشو نحکو رادٍین

 .باش آرٍم -

 :زد داد نتین

 !شٌ؟ نی نگٌ يان؟ باشو آرٍم چطَری -

 :زد فریاد يو رادٍین دفعٌ این

 .لعنتی کنیو کاری تَنیو نهی ندرک بدٍن -

 :گفت بَد شدى قرنز کٌ چشهایی ٍ نفس نفس با

 .ببین حاال کنو نی پیدا رٍ کردى درست سانیال برای رٍ پاپَش این کٌ کسی اٍن -

 

 .کردن نگاى دیگٌ يو بٌ حرص ٍ خشو از پر دٍ ير

 .بَد شلَغ حسابی برشَن ٍ دٍر

 :گفت آرٍم ٍ کشید پَفی نتین

 .بریو بیا بسٌ -
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 .شدن ناشین سَار کسی بٌ تَجٌ بدٍن دٍ ير

 چشهش جلَی از يو لحظٌ یٌ سانیال اشکی چشهای...افتاد راى بٌ ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین نتین
 .بَد اٍندى درد بٌ دلش...رفت نهی کنار

 عصبی خَدش از...داشت نهی بر سرش از دست سانیال خَايش از پر نگاىِ  لحظٌ ير انا رادٍین
 ...بکنٌ کاری نتَنست کٌ بَد

 

 《سانیال》

 

 کٌ زن اٍن دنبال بَدم نجبَر ٍ بَدن زدى دستبند بًو بَدیو شدى پلیس ی ادارى ٍارد کٌ ٍقتی از
 .برم يست اسکندری فانیلیش بَدم فًهیدى

 چیزا این ٍ پلیس ٍ پاسگاى از يهیشٌ کٌ ننی...سراغو بَد اٍندى ترس کٌ بَد نَقع اٍن تازى
 .بَد اٍندى بدم حسابی دیگٌ االن نیَند خَشو

 با ننَ کٌ حاال شناختن نی ننَ يهٌ تقریبا ٍ بَدم اٍندى اینجا بٌ رادٍین يهراى يا نَقع بعضی نن
 !کنن؟ نی فکری چٌ خَدشَن با دیدن زدى دستبند دستای

 !عزیزم سانیال -

 .کردم نگاى انین عهَ بٌ ٍ گرفتو باال رٍ سرم شَق با

 .گرفت رٍ جلَم اسکندری کٌ برم سهتش خَاستو زد، چنگ گلَم بٌ بغض دٍبارى

 .کشیدم پر عهَ سهت بٌ کرد ٍل رٍ دستو کٌ يهین کنٌ، ٍلو کٌ کرد اشارى بًش عهَ

 :گفتو لرزٍن صدای با گرنش، آغَش تَ رفتو فرٍ نن ٍ کرد باز برام رٍ دستش

 !عهَ...ع -

 عهَ؟ دل عزیز جانو -



 www.Novel98.com 157               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفتو گریٌ با ٍ گرفت باال رٍ سرم

 .کن باٍر بَد کیفو تَ نخدری آدانس اٍن چطَری دٍنو نهی...گنايو بی نن بخدا عهَ -

 :گفت ٍ کرد نَازش رٍ سرم ناراحت

 .کنو جابت دم نی قَل کردن درست پاپَش برات عهَ، دٍنو نی -

 :گفت عهَ بٌ رٍ کرد، جدا عهَ از ننَ ٍ گرفت رٍ دستو اسکندری کٌ کردم نگاى بًش زدى بًت

 .ببرم خَدم با رٍ ایشَن باید نن سرينگ، شرنندى -

 .کرد نگاى نن بٌ غهگین ٍ داد تکَن رٍ سرش ناراحت عهَ

 

 .کردم پاک رٍ اشکام بغض با ٍ کردم نگاى بًش بار آخرین برای

 !کن کهکو خَدت خدایا

 .رفتو اسکندری دنبال ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 با کٌ پنجرى یٌ ٍ خاکستری يای دیَار نبَد، رادٍین اتاق بٌ شبايت بی کٌ شدیو اتاق یٌ ٍارد
 پَشٌ، از پر قفسٌ یٌ با اداری چرم يای صندلی با ٍ بزرگ نیز یٌ بَد، شدى پَشیدى حریر ی پردى

 !يهین

 .نبَد اتاق تَ کسی

 .بیاد سرينگ تا بشین اینجا فعال -

 .بَد ایستادى دیَار کنار اٍنو نشستو، ٍ رفتو يا صندلی از یکی سهت بٌ آرٍم ٍ دادم تکَن سری

 دیگٌ؟ سرينگ یٌ یا بَد عهَ سرينگ از ننظَرش

 .کردم نگاى بَدن بستٌ دستو دٍر کٌ  دستبندی بٌ ناراحت ٍ کشیدم پَفی

 .شد رادٍین تقصیر يهش...يهش شد، کشیدى کجا بٌ کارم ببین پرٍندى یٌ بخاطر
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 !کشیدم آيی ٍ بستو رٍ چشهام دلخَر

 خاطرم از سردش رنِگ  نشکی چشهای رفت، نی رژى چشهو جلَی ٍقت چند این اتفاقات ی يهٌ
 .رفت نهی بیرٍن

 .کنٌ سکَت نیاٍردن ننَ داشتن ٍقتی اینطَری نداشتو تَقع بَد، شکستٌ رٍ دلو بدجَری

 .شدم خارج فکر از در شدن باز صدای با

 نحض بٌ اسکندری شد، داخل زد نی عهَ سال ٍ يهسن کٌ اخهَیی نرد کٌ کردم نگاى در سهت بٌ
 .گذاشت نظانی احترام دیدنش

 !يست سرينگ يهَن این حتها پس

 .شدم بلند احترانش بٌ اختیار بی

 :گفت اسکندری بٌ ٍ انداخت نن بٌ نگاى یٌ

 .بری تَتی نی -

 .دادم قَرت ترس با رٍ دينو آب رفت، ٍ گذاشت احترام دٍبارى اسکندری

 !رادٍین بٌ رحهت صد باز نرد این دیدن با انا ترسناکٌ، رادٍین اخو کردم نی فکر يهش

 :گفت ٍ نشست صندلیش پشت نن بٌ تَجٌ بدٍن

 .بشین -

 :گفت ٍ کرد نگايو تفکر با کهی سرجام، نشستو آرٍم

 يستی؟ جًان انین سرينگ ی زادى برادر جًان سانیال تَ -

 .دادم تکَن تایید نعنی بٌ رٍ سرم آرٍم

 عًدى بٌ کٌ ای  پرٍندى این تَ کهک با دارى جًان سرٍان کٌ این شنیدم، تَ از چیزایی بیش ٍ کو -
 .کنٌ نی حل رٍ گرفتٌ
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 :گفت جدیت با نکخ کهی بعد کردم، نگاى بًش ٍ گرفتو باال رٍ سرم

 کهک بچٌ دختر یٌ از پرٍندى این حل برای نباید رادٍین...بَدم نخالف نَضَع این با اٍل از -
 .گرفت نی

 .برخَرد کهی بًو...يو باز انا بَد سرينگ با حق...کردم اخهی اختیار بی

 .شدم شَکٌ بعدیش حرف با

 اٍن کٌ دادم تذکر رادٍین بٌ باريا نن انا...داشت پرٍندى این حل برای زیادی کهک کٌ درستٌ -
 صدنٌ بًت نهکنٌ گفتو بًش کنٌ، نی شناسایی زٍدی بٌ رٍ تَ يست ناجرا این پشت کٌ باندی
 تَنٌ نی کرد نی فکر اٍن است، شایستٌ ٍ نغرٍر پلیس یک رادٍین(کرد کَتايی ی خندى)انا بزنن
 .کرد اشتباى اینبار نغرٍر پلیس این انا کنٌ نراقبت ازت

 :گفت ٍ کرد نکخ دٍبارى

 داشتن بدٍن يو باز انا کردن درست پاپَش تَ برای دٍنیو نی جَرایی یٌ نا ی يهٌ تقریبا -
 ير بدم گَش حرفات بٌ تَنو نی انا...کنیو آزادت تَنیو نهی نا کنٌ جابت رٍ تَ گنايی بی کٌ ندرکی

 کردی؟ چیکار انرٍز کٌ این بگَ دٍنی نی چی

 برى؟ کیفت سهت کٌ دیدی رٍ کسی

 دیدی؟ نشکَکی نَرد

 .دٍنستن نهی نجرم ننَ کانل کٌ بَدم خَشحال شدم، آرٍم کهی نرد این حرفای شنیدن با

 .بیارم بخاطر رٍ انرٍز اتفافات کردم سعی ٍ کردم تر رٍ خشکو لب

 

 کالس در دم کٌ دختری اٍن ٍ...دٍستو بًترین با دعَا حتی کردم، تعریف رٍ انرٍز اتفاقات تهام
 .بَدم دیدى

 دستش کٌ کاغذی تَ گايی چند از ير داد، نی گَش حرفام بٌ جدیت با ٍ بَد کردى اخو سرينگ
 .نَشت نی چیزی بَد
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 خَاب سنو*با بَدم، نشستٌ بس از بَدم شدى خستٌ انداختو، پایین رٍ سرم شد تهَم کٌ حرفام
 .بَد رفتٌ

 :گفت ٍ داد تکَن سری کردم سکَت دید ٍقتی

 کنٌ کهک گنايیت بی کردن جابت بٌ نهکنٌ کٌ کردم پیدا کلیدی ی نکتٌ چند يات گفتٌ بین از نن -
 .کنو صحبت جًان سرٍان ٍ جًان سرينگ با باید نَرد  این در...نیستو نطهئن زیاد انا

 .بگیرم انرژی کلی شد باعخ کَچَلَ انید يهین گرفتو، باال رٍ سرم انید با

 .شد ٍارد اسکندری ٍ شد زدى در

 :گفت احترام گذاشتن از بعد

 بگو؟ بًشَن چی اٍندن جًان خانَم ی خانَادى قربان -

 .کردم نگاى سرينگ بٌ خَايش ٍ يیجان با ٍ رفت باال قلبو ضربان حرف این شنیدن با

 .زد کَچیکی لبخند ٍ انداخت خَايشو از پر چشهای بٌ نگايی نیو

 :گفت آرٍم

 .داخل بیاین بگین -

 ...کردم نگاى در سهت بٌ خَشحالی با ٍ کشیدم راحتی نفس

 

 خل باز کنو فکر...بدن نجاتو اٍندن عزیزام ترسناک ٍ غریب نحیط یٌ تَ کٌ دارم رٍ کسایی حس
 (بَدی)شدم

 اشکی چشهای با نانان ٍ شد باز صدا ٍ سر با در ایندفعٌ رفت، بیرٍن ٍ گفت چشهی اسکندری
 .شد داخل

 !گریٌ زیر زد نحکو افتاد نن رٍی نگايش کٌ يهین ٍ انداخت اتاق بٌ نگاى یٌ لرزٍن ی چَنٌ با
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 :گفت لرزٍن صدای با ٍ سهتو اٍند تند

 !عزیزکو اینجایی تَ نبینٌ بشٌ فدات نانان الًی -

 انا نسخرى، بغض یٌ با يهراى آرانشی...سراغو اٍند آرانش آغَشش تَی کشید ننَ کٌ يهین
 .بشٌ ناراحت نانان خَاستو نهی بدم قَرتش کردم سعی

 بغضو بخاطر کٌ دٍرگٌ صدای با رفت، نی ام صدقٌ قربَن ٍ زد نی بَسٌ سرم فرق بٌ تند تند نانان
 :گفتو بَد

 !نانان...نا -

 !نانان دل عزیز جانو -

 !چکید ام گَنٌ رٍی ٍ بگیرم رٍ اشکو قطرى یٌ جلَی نتَنستو...کردم نگاى چشهاش تَ

 :گفتو نظلَنیت نًایت با

 !گنايو بی نن...نن بخدا نانان...نا -

 .کرد بغلو تر نحکو ٍ شد تر شدید نانان گریٌ

 !دخترم؟ کنیو شک تَ بٌ شٌ نی نگٌ بابات، حتی دٍنیو نی نا ی يهٌ...گلو دٍنو نی -

 .دارن باٍرم ام خانَادى شکر رٍ خدا کشیدم، راحتی نفس

 کجاست؟ بابا االن نانان -

 :گفت نحزٍنی لبخند با ٍ کرد پاک رٍ اشکاش

 .بزنٌ حرف انین با رفتٌ -

 فرانَش يردٍنَن داد ای...خَرد جا سرينگ دیدن با ٍ گرفت باال رٍ سرش نانان لحظٌ يهَن
 .اتاقِ  این تَ سرينگ بَدیو کردى

 !يیع...دید يندی صحنٌ کٌ چقدرم
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 !سرخ صَرتش طرف یٌ از بَد شدى گرد چشهاش طرف یٌ از بَد شدى دار خندى خیلی نانان قیافٌ

 .دارین تشریف اینجا يو شها کردم فرانَش لحظٌ یٌ شرنندى...َش  -

 :گفت نًربَن ٍ داد تکَن سری سرينگ

 .ذارم نی تنًاتَن نن حرفیٌ، چٌ این شرنندى تَن دشهن -

 .رفت بیرٍن اتاق از سرينگ کٌ کردیو تشکری دٍنَن ير

 :گفتو نانان بٌ رٍ عجلٌ با

 کجاست؟ سانیار نانان راستی -

 .آقاجَن خَنٌ بردیهش باشٌ خَای نی کجا -

 :گفتو بیچارگی با کردم، زرد درجا حرف این شنیدن با

 گفتین؟...آقاجَن بٌ نکنٌ..نَ  -

 :گفت ٍ گزید لب نانان

 .نباش نگران گفتو نهی چیزی نن گفت نهی يو بابات نگیو، چیزی گفت بابات نٌ -

 !آخیش...کشیدم عهیقی نفس راحت خیال با

 نفقَداالجرم زندى زندى...بشٌ خبر با آقاجَن کٌ  این تا کنن نحکَم حبس سال دى بٌ ننَ حاضرم
 کرد نی

 

 :گفت کٌ اٍندم بیرٍن نانان بغل از

 کردن؟ دستگیر رٍ تَ چرا افتاد؟ اتفاق این چرا سانیال -

 :گفتو ٍ زدم ام نقنعٌ بٌ چنگی کالفگی با

 .شد پیدا کیفو تَ کجا از نخدری آدانس اٍن دٍنو نهی بخدا، گیجو خَدنو...نانان دٍنو نهی -
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 .شد باز آرٍم در کٌ بزنٌ حرفی خَاست نانان

 شرنو کنو، نگاى چشهاش تَ کشیدم نی خجالت جَرایی یٌ...شد آشَب دٍبارى دلو بابا دیدن با
 !شد نی

 :گفت ٍ کرد بغلو نحبت با يهیشٌ نحل بابا، انا

 .نباش نگران پس نکردی کاری يیچ تَ باشٌ، شرنندى دخترم نبینو -

 :گفتو ٍ رفتو فرٍ گرنش آغَش تَ بیشتر لبخند با

 !بابا نهنَنو -

 :گفت جدی کٌ اٍندم بیرٍن بغلش تَ از

 بٌ کردى نی يهکاری پرٍندى اٍن حل برای پلیس با سانیال چَن کٌ گفت زدم، حرف انین با -
 یٌ بعد يهین برای دٍنن نی يهٌ رٍ این کٌ کردن درست پاپَش براش درصد پنج ٍ نَد احتهال

 .خَنٌ بریو تَنیو نی پلیسی اداریِ  کارای ِسری

 .کشید پر لبخندم بابا حرف با کٌ کردیو نگاى دیگٌ يو بٌ خَشحالی با نانان ننَ

 .پلیس نظر زیر بشی خَنگی حبس پرٍندى این شدن تهَم تا کٌ شد این بر قرار انا...انا -

 .شدم ٍلَ نبل رٍی ٍ بستو يو رٍی نحکو رٍ چشهام

 !خدا ٍای...شد نهی باٍرم خَنگی؟ حبس

 چی؟ اش ندرسٌ پس! رانین؟ نیگی چی -

 :گفت ٍ کشید آيی بابا

 اٍن پخش اصلی نحل دٍنی نی خَدت برى ندارى اجازى عنَان يیچ بٌ ندرسٌ نًناز، بگو چی -
 .است ندرسٌ نَاد

 .بَدم بًت تَی ينَز...گریٌ زیر زد دٍبارى نانان
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 !بهَنو؟ خَنٌ تَ پرٍندى اٍن پایان تا چطَری حاال نبَدم، بند خَنٌ تَ يو دقیقٌ یک کٌ ننی

 چی؟ اٍنَقت نشد، حل دیگٌ سالٌ یک تا کَفتی ی پرٍندى اٍن کٌ گیریو

 .شدى ٍارد سرينگ کردم فکر شد، باز ٍ خَرد در بٌ تقٌ چند

 .رفت يو تَ اخهام عصبی رادٍین دیدن با گرفتو باال رٍ سرم کٌ يهین انا

 

 تقصیر اٍندى  سرم انرٍز کٌ بالیی ير کردم نی حس کٌ بَد افتادى جَنو بٌ دردی چٌ دٍنو نهی
 .آٍرد نی در رٍ حرصو يهین نکرد، دفاع نن از اصال اٍن...اٍن رادٍینِ 

 !رسید نی نظر بٌ خستٌ صداش چقدر...شنیدم رٍ صداش انا گرفتو رٍ ازش اخو با

 .عهَ  سالم -

 :گفت نکحی از بعد بابا

 .سالم -

 .دارى نانان يو رٍ حس این پس خالق جلل...نگرفت تحَیلش کال کٌ نانان

 .گرفتو ازش رٍ نگايو سریع ننٌ بٌ چشهش دیدم کٌ يهین انا کردم، نگاى رادٍین بٌ چشهی زیر

 :گفت آرٍنی لحن با ٍ کشید بلندی پَف

 .خَنٌ برگردى تَنٌ نی دیگٌ ساعت دٍ یکی تا دم، نی انجام رٍ سانیال کارای تهَم نن...نن -

 :گفت نعهَلی يو بابا زدم، پَزخندی

 .نهنَن -

 رادٍین عاشق قبال کٌ نانان بَدم، عجب در بابا ٍ نانان رفتار از داد، تکَن سری فقط يو نانان
 !!...االن انا ذاشت نی سرش رٍی رٍ رادٍین کٌ يو بابا...بَد

 .بَد چی ننتظر دٍنو نهی کرد، پا اٍن ٍ پا این کهی رادٍین



 www.Novel98.com 165               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .رفت ٍ گذاشت خداحافظی یٌ با آرٍم دى نهی نحل بًش کسی دید ٍقتی

 !بَد شدى چو دٍنو نهی پایین، ریخت يری دلو رفتنش با

 !سَختٌ براش دلو کردم نی حس

 داشتو؟ حسی یٌ دقیقٌ دم کٌ بَد شدى نرگو چٌ آخٌ

 :گفت کٌ کردم نگاى بابا بٌ کالفٌ

 .باشو داشتٌ نحهدی سرينگ با يو صحبتی یٌ برم نن تا بهَنید ننتظر اینجا شهايا -

 نحهدی؟ سرينگ

 .زد حرف نن با کٌ بَد سرينگی يهَن حتها بَد؟ کی دیگٌ اٍن

 

 تَ نن خدا ٍای شد، خَن دلو بشو خَنگی حبس قرارى کٌ این یادآٍری با دٍبارى...بیخیال اٍف
 .زنو نی کپک خَنٌ

 !کنو؟ چیکار رٍ اٍل ترم انتحانات

 اینطَری نٌ ٍای کنو، کهک رادٍین بٌ کردم نهی قبَل اصال کاش بَدم، بردى پی فاجعٌ عهق بٌ تازى
 .بشٌ بدتر ٍضع بَد نهکن کٌ

 اگٌ کٌ بَد سنگدلی آخر ٍاقعا...کشیدم بلندی آى بست، نقش چشهام نقابل الًام ٍ تینا ی چًرى
 حل برای کٌ يستن رادٍین ٍ نتین...بشو خَنگی حبس يو اگر گذشتو، نی پرٍندى این از بیخیال

 !....بشو ناانید نباید...کنن تالش نن گنايی بی کردن جابت ٍ پرٍندى اٍن

 

 

 ٍ يا شرط با انا خَنٌ برم دادن اجازى پلیس، ی ادارى تَی فرسا طاقت ساعت سٌ بعد باالخرى
 .بَد خَنگی حبس يهَن یا خَنٌ از نرفتن بیرٍن يو ترینش نًو يایی، شرٍط
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 بَد، گرفتٌ بغضو گرفتن انگشت اجر ازم ٍ زدن نی بًو رٍ حرفا این ٍقتی چقدر

 .کردم تحهل بازم انا

 لب زیر ٍ کرد نی نگايو لبخند با اش يهٌ نانان آٍردم، درنی بال داشتو اٍنجا از شدن خارج نَقع
 .کنٌ رٍشن رٍ ناشین بَد رفتٌ تر جلَ بابا گفت، نی شکر

 بشو ناشین سَار کٌ این از قبل بیرٍن، اٍندن نی نا يهراى داشتن يو نتین ٍ عهَ ٍ رادٍین
 :گفت شَخی لحن با ٍ شد تر نزدیک بًو نتین

 .نشٌ تنگ برام دلت تا بزنو سر بًت دم نی قَل نن انا...شدی نشین خَنٌ تَ کٌ درستٌ -

 :گفتو چیزی یادآٍری با کٌ زدم بازٍش بٌ نشتی خندى ٍ حرص با

 .بدى نن بٌ رٍ خبرش باشٌ؟ بزنی سر الًام بٌ نرى یادت...نتین راستی -

 .داد تکَن سری نتفکر

 !حرف از پر...طَر يهین ٍ بَد سنگین خیلی نگايش افتاد، رادٍین بٌ نگايو اختیار بی 

 .شدم ناشین سَار عهَ با سری سری خداحافظی یٌ بعد ٍ انداختو پایین رٍ سرم ناراحت

 

 

 

 

********** 

 

 زدن قدم برای دلو حتی...نرفتنو ندرسٌ الًام، يهینطَر ٍ دٍستام ندیدن...بَد سخت خیلی برام
 !بَد شدى تنگ يو کَچٌ تَ
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 .کردم نی تحهل باید انا

 .کردم تحهل کٌ رٍزی سٌ این نحل

 .بشو خارج فکر از شد باعخ نانان صدای

 .داری نًهَن بیا سانیال -

 نن؟ اٍنو نًهَن؟

 !دیدنو؟ اٍندن عارفٌ ٍ آیدا یعنی ٍای

 رفتو تند تند ٍ شدم خارج اتاق از ٍ گرفتو داشت دید حیاط بٌ رٍ کٌ پنجرى از نگاى خَشحالی با
 .ناسید لبخندم زد نی حرف نانان با نًربَنی لبخند با داشت کٌ نتین دیدن با انا پایین، ی طبقٌ

 .شدم پالسیدى گَجٌ شبیٌ کردم نی حس...افتاد نن بٌ نگايش کٌ باال برم خَاستو

 .بَد خَردى گرى ٍ بَد ریختٌ دٍرم باز نَيام بَدم، پَلیدى ژٍلیدى خیلی بَدم خَنٌ تَی چَن

 نال کٌ کًنٌ صَرتی تیشرت یٌ با بَد شدى چرٍک کٌ بَد پام نارنجی ای پارچٌ گشاد شلَار یٌ
 .پَشو نی کنیو تکَنی خَنٌ خَایو نی کٌ زنانیٌ

 !رفت آبرٍم خدا يیع ترى، خَشتیپ نن از يو کَچٌ سر گدا یعنی

 .نَندم تَش نن کٌ کرد سالم ذٍق با جَری دیدى، سیندرال لباس با ننَ کٌ انگار انا نتین

 یعنی؟ دارى نشکل چشهاش

 !خدا نرسی! عجایب جلل

 .نشستو کناریش نبل رفتو ٍ زدم گشاد لبخند یٌ

 !خَدیٌ نتین نانان بیخی کرد، نی نگاى نن ظاير بٌ شدى گرد چشهای با داشت کٌ نانان

 :گفتو نتین بٌ رٍ لبخند با

 !اٍندی خَش سالم -
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 :گفت نحبت با

 بانَ؟ خَبی...نرسی سالم -

 باشٌ؟ نًربَن تَنٌ نی آدم چقدر کردم، نگاى چشهاش بٌ

 .نیستو بد -

 .گذاشت تنًانَن بیارم چایی رم نی کٌ این گفتن با نانان نگفت، چیزی ٍ شد تر رنگ  کو لبخندش

 .يا بذارى تنًا غریبٌ پسر با ننَ بَد بعید نانان از پرید، باال ابرٍيام

 نقصر کردن پیدا برای رٍ تالشو ی يهٌ دارم نن انا باشی، خَنٌ تَ سختٌ ٍاست کٌ دٍنو نی -
 .کنو نی

 دى؟ نهی انجام کاری رادٍین یعنی" کنیو نی تالش" کٌ نگفت...کنو نی تالش گفت

 .زد نی نن بٌ سری یٌ بَد نًو براش اگٌ نیست نًو براش کٌ نعلَنٌ نیست؟ نًو براش

 

 :گفتو ٍ زدم ناراحتی لبخند

 !نتین نرسی -

 :گفت دفعٌ یک بعد ٍ کرد نگاى نانعلَنی جای بٌ کهی

 .بگو بًت رفت یادم راستی -

 :گفتو تعجب با

 رٍ؟  چی -

 . نداشت نَاد اٍن پخش در نقشی فیرٍزی کٌ این -

 .شدم خیرى نتین بٌ ناباٍر ٍ شد گرد چشهام

 بَد؟ گناى بی یعنی چی؟ -
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 :گفت ٍ کشید کشداری پَف ٍ خارٍند رٍ سرش پشت دست با

 نخدری آدانس اٍن پخش تَ نقشی فیرٍزی سانیال، کن گَش خب...بگو جَری چٌ دٍنو نهی -
 .بَد دادى انجام دیگٌ جرم یٌ انا نداشت

 :گفتو طاقت بی

 جرنی؟ چٌ -

 بٌ شدى ننقبض فک با نتین...َنرسٌ سر نانان حساس ی لحظٌ يا فیلو تَ نحل کٌ کردم نی دعا دعا
 .دیدم نی عصبی قدر این رٍ نتین کٌ بَد بار اٍلین کرد، نگاى زنین

 شدى؟ چی نگٌ

 :گفت ضعیفی صدای با

 .کرد اعتراف...دخترا از نفر دٍ یکی،...سی*جن آزار بٌ...بٌ اٍن...اٍن -

 !ٍای...خدایا ٍای...شد نتَقف لحظٌ یٌ برای َرگام تَ خَن گردش کردم حس ٍ شدم خشک

 گفت عجلٌ با نتین کٌ گرفتو دستام تَ رٍ سرم

 از اٍنا دٍنیو، نی رٍ دختر دٍ اٍن اسو نا...رسٌ نی اعهالش سزای بٌ اٍن سانیال، نباش نگران -
 اٍنا بٌ نا انا نزدن حرفی ذاری نی رٍ اسهش کٌ ای دیگٌ چیز ير ٍ خجالت ٍ شَک از یا آبرٍ ترس
 نَاد ی نسئلٌ این کٌ شکر رٍ خدا ٍ آدنیِ  جَر چٌ اٍن فًهیدیو نا کٌ اینٌ نًو کنیو، نی کهک
 . کنیو شناسایی رٍ اٍن نا شد باعخ

 رٍ چشهاش اطهینان با کٌ کردم نگاى نتین بٌ اشکی چشهای با ٍ دادم قَرت رٍ بغضو زٍر بٌ
 .بست

 .کرد جَر ٍ جهع رٍ خَدش سریع يو نتین ٍ کردم پاک رٍ اشکام سریع سالن، بٌ نانان ٍرٍد با

 داشتو کٌ ای ذينی ی نشغلٌ اٍن با خندید، نی ٍ گفت نی نتین با خبر بی جا يهٌ از نانان
 .دارى نتین بٌ خاصی  تَجٌ چٌ نانان کٌ کنو دقت این بٌ تَنستو نهی
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 ...بلرزى تنو شد نی باعخ کردى کارایی چٌ فیرٍزی آقای کٌ این تصَر حتی

 .بگٌ بًو کٌ نکنو فکر َان، کی اٍنا بپرسو نتین از نداشتو جرات دختر، دٍتا اٍن بیچارى

 جنسی آزار ٍ آزاری کَدک بٌ دست نزدیک افرادِ  کٌ بَدم شنیدى نجازی ٍ اخبار از يهیشٌ نن
 ...خَدم ی ندرسٌ تَ کٌ کردم نهی رٍ فکرش اصال زنن، نی

 

 !شد تهَم دیگٌ سانیال، نکن فکر بًش

 باشٌ؟ تَنٌ نی کی کار پس نداشت، نخدری آدانس اٍن پخش تَ نقشی فیرٍزی آقای کٌ حاال

 

 .برى تا شد بلند کی نتین نفًهیدم کٌ بَدم خَدم تَ قدر اٍن

 :گفت لبخند با کٌ رفتو باياش در دم تا

 .بیام تا بهَن ننتظرم لحظٌ چند یٌ -

 .شد خارج خَنٌ از ٍ رفت بیرٍن در از اٍنو گفتو، ای باشٌ تعجب با

 نتین کٌ زدم نی ضربٌ پام جلَی يای سنگ بٌ کفشو نَک با داشتو ٍ بَدم دادى تکیٌ در بٌ ننتظر
 تک ٍ انداخت نگايی نتعجبو ی چًرى بٌ دستِش، تاب لپ یٌ دیدم کٌ کردم نگاى بًش برگشت،

 :گفت ٍ کرد خندی

 ...خَدت ٍاسٌ نیاٍردم يا ننٌ نال تاب لپ این -

 :داد ادانٌ آرٍنی لحن با ٍ انداخت پایین رٍ سرش

 دقیقا الًام اتاق تَ دٍربین یٌ دکتر ی اجازى با يهین برای الًانی دٍستت نگران چقدر دٍنو نی -
 .ببینی رٍ اٍن بخَای ٍقت ير تَنی نی تاب لپ يهین طریق از کردم نصب تختش کنار

 . بزنو حرفی تا چرخید نهی دينو تَ زبَنو بَد، نَندى باز خَشحالی ٍ تعجب از دينو
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 !ندارم شکی...است فرشتٌ یک قطعا نتین خدا ٍای

 :گفتو لرزید نی خَشحالی شدت از کٌ صدایی با ٍ گرفتو دستش از رٍ تاب لپ ذٍق با

 !نهنَنو خیلی خیلی...بگو چی دٍنو نهی نتین ٍای...ٍا -

 :گفتو جدی چیزی یادآٍری با

 تا بهَنیو ننتظر باید پس...نبَد بَدیو دنبالش نا کٌ کسی اٍن فیرٍزی کٌ حاال نتین، راستی -
 .دادى بًش رٍ آدانس اٍن کی بگٌ تا بیاد بًَش الًام

 :گفت لرزٍند رٍ دلو کٌ خاصی لحن با ٍ زد لبخندی آرانش با کردم حس

 . يستو نراقبش حتها چشو...عزیزم دیدم رٍ لبخندت دٍبارى کٌ خَشحالو -

 !زد نی تند قلبو...شدم سرخ ٍ انداختو پایین رٍ سرم زدى بًت

 .فًهید يو نتین حتی کٌ بَد شدى خاص ٍ عجیب قدر اٍن جَ

 .رفت سری سری خداحافظی یٌ با ٍ داد بیرٍن کشیدى ٍ لرزٍن رٍ نفسش

 !داشتو خَبی حس انا...بَد شدى چو دٍنو نهی

 کٌ الًام دیدن با کردم باز رٍ تاب لپ ٍ نشستو تخت رٍی رفتو، اتاقو سهت بٌ تند تند ٍ خندیدم
 .کشیدم عهیقی نفس ٍ بستو رٍ چشهام راحت خیال با بیًَش يو ينَز

 !...شکرت خدایا

 

 (راٍی)
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 نسیر بٌ رٍح بی داد، تکیٌ صندلی پشت بالِش  بٌ ٍ برداشت فرنَن رٍی از رٍ سرش خستگی با
 ..انا بَد شدى خیرى نانعلَنی

 

 !بَد دلخَر دستش از کٌ شیطَن ی بچٌ دختر یٌ کنار دٍر، جای یٌ بٌ بَد کردى سفر ذينش

 !ناراحتی رٍی از بلکٌ تهسخر، رٍی از نٌ انا...زد پَزخندی

 شلَارش جیب از رٍ گَشی ٍ کشید پَفی حَصلٌ بی اٍند، خَدش بٌ گَشیش زنگ صدای با
 :داد جَاب گَشی ی صفحٌ بٌ تَجٌ بدٍن ٍ آٍرد بیرٍن

 .الَ -

 کجایی؟ داداش سالم -

 :داد جَاب آرٍم کرد، نگاى ندرسٌ بزرگ ی درٍازى بٌ ٍ کرد نکحی

 .بیرٍن اٍندم داشتو کاری يیچی -

 .سانیال دٍست پیش بیهارستانو االن ننو باشٌ -

 :گفت آرٍم ٍ کرد ظریفی اخو

 چرا؟ اٍنجا -

 نا بٌ اٍن حتها بیاد، بًَش کٌ باشو دٍستش نراقب گفت بًو سانیال پیش بَدم رفتٌ دیرٍز -
 .دادى رٍ آدانس اٍن بًش کی کٌ گٌ نی

 :گفت آرٍم ٍ کرد گرد چشو شدى ننقبض فک با

 .نتین خداحافظ -

 ...کُ  گَش رادٍین -

 :زد داد ٍ کَبید فرنَن بٌ نشتی
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 .نتین خداحافظ گفتو -

 ٍ کشید عهیق نفس حرص با دفعٌ چند کنارش، صندلی سهت کرد پرت ٍ کرد قطع رٍ گَشی
 .بگیرى رٍ عصبانیتش ٍ حرص جلَی تا کَبید صندلی  بالش بٌ رٍ سرش پشت

 :زد داد ٍ کنٌ تحهل نتَنست انا 

 دم نی کشیک ندرسٌ در جلَی رٍز ٍ شب دارم دختر اٍن گنايی بی کردن جابت برای کٌ باش ننَ -
 .ببینو نشکَک نَرد نحال تا

 :زد داد تر بلند ٍ کَبید فرنَن بٌ نشتی دٍبارى

 رادٍین ٍسط این کنٌ، نی يو نالقات جَنش نتین با خانَم تازى يٌ...يیچی بٌ کٌ يیچی انا -
 .بزنٌ دٍ سگ باید بیچارى

 .کشید کشداری َاى ٍ بست رٍ چشهاش

 

 .شد خشک ناشین سَییچ رٍی دستش کٌ برى اٍنجا از ٍ کنٌ رٍشن ٍ ناشین خَاست

 سانیال گنايی بی کردن جابت بَد نًو براش کٌ چیزی تنًا...کنٌ فکر کارش دلیل بٌ خَاست نهی
 .کنٌ پیدا َنخی سر تَنٌ نی اینجا گفت نی حسش...طریقی ير بٌ اٍنو بَد

 .نیشٌ تهَم جا يهین يو چیز يهٌ...بَد شدى شرٍع لعنتی ی ندرسٌ يهین از چیز يهٌ

 

 "بعد رٍز سٌ"

 

 (سانیال)

 



 www.Novel98.com 174               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 .کشیدم دراز تخت رٍی دنر ٍ زدم دستو تَی قرنزِ  سیب بٌ گازی

 خَابیدى  تخت رٍی حرکت بی الًام تکراری، ی صحنٌ يهَن بازم...کردم نگاى تاب لپ ی صفحٌ بٌ
 ...بَد

 نراقب کٌ در پشت سربازای اگٌ ببینو، رٍ الًام ٍ تاب لپ جلَی بشینو کٌ يهینٌ، کارم رٍزى چًار
 .پیشش رفتو  نی حتها نبَدن بَدن، نن

 پرستار یٌ کٌ دیدم لحظٌ يهَن کشیدم، پَفی ٍ گذاشتو دستی پیش تَی رٍ سیب ی نَندى باقی
 .شد نزدیک الًام تخت بٌ

 رى؟ نی ٍر الًام ناسک با چرا بَد، آشنا اش چًرى چقدر کردم، ریز رٍ چشهام

 .برداشت رٍ ناسکش نباید نشدى خَب کٌ الًام

 کنٌ؟ نی نگاى الًام بٌ بیخیال چرا برداشت رٍ الًام ناسک خدا ٍای کنٌ، نی چیکار دارى

 ...شنیدم رٍ يا دستگاى يشدار صدای

 !!کشٌ نی رٍ الًام دارى...دارى اٍن ٍای...خدایا...خ

 !...نٌ نٌ نٌ

 نحل انا زنین، خَردم ٍ دادم دست از رٍ تعادلو کٌ جَری پایین، پریدم تخت از ٍحشت ٍ ترس با
 .زدم چنگ ٍ در ی دستگیرى ٍ شدم بلند يا دیٍَنٌ

 :زدم يق ٍ شدم سرازیر يا پلٌ از گریٌ با

 .نانان کشتش...کشتش...الًام...بابا نانان -

 .کرد نگاى ام آشفتٌ ی چًرى بٌ نگرانی با ٍ شد بلند نبل رٍی از ٍحشت با نانان

 نیگی؟ چی ؟ سانیال شدى چی -
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 .بگو کانل رٍ کلهات ذاشت نهی گریٌ

 !نٌ ..  .خدا آى...الًام -

 .کردم بازش ضرب یٌ ٍ رفتو در سهت بٌ دٍیدم، نی حیاط تَ برينٌ پا

 .اٍند نهی بیرٍن دیگٌ نفسو ندادم، ايهیت انا شنیدم رٍ نانان فریاد صدای

 !بارید نی چشهام از بارٍن نحل اشکام

 . گرفتن رٍ جلَم ٍ گرفتن رٍ بازٍيام نفر چند دفعٌ یٌ

 :نالیدم گریٌ با ٍ کردم نگاى عصبی ٍ اخهَ سربازای اٍن بٌ عجز با

 !کنو نی خَايش کشن نی دارن رٍ الًام...دٍستو...برم بذارید خدا رٍ تَ...تَ -

 گریٌ با نانان...زنین رٍی انداخَتَنو ٍ کردن حیاط ٍارد زٍر بٌ ننَ يا التهاس بٌ تَجٌ بدٍن اٍنا انا
 .داد نی دلداریو ٍ کرد بغل رٍ سرم

 !خدا شد تهَم...شد تهَم دیگٌ

 

 

 

 

 (راٍی)

 

 

 :زد غر لب زیر داد، نالش کهی ٍ زد چنگ گردنش پشت بٌ خستگی با

 ...حقتٌ کٌ ِبِکش درد حاال چی؟ کٌ خَابیدی انتظار صندلیِ  رٍ نشستی نتین، سرت تَ خاک -
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 دکتر ٍ پرستار کلی دیدن با انا...الًام اتاق بٌ رسید نی تًش کٌ شد رٍیی راى ٍارد ٍ کشید پَفی
 ......رفت اتاق سهت بٌ دٍ با ٍ اٍند خَدش بٌ زٍد انا شد خشک زدى بًت لحظٌ چند برای

 

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

 

 دارى رٍزى پنج_چًار نزدیک بَد، جهعٌ رٍز صبحِ  يشت ساعت انداخت، ُنچیش ساعت بٌ نگايی
 ...يیچی بٌ کٌ يیچی انا نیدى کشیک اینجا

 احتیاط با کٌ دید ٍ دختر یٌ کرد لهس رٍ سَییچ کٌ يهین برى، جا این از دیگٌ کٌ بَد ٍقتش
 .شد نی نزدیک ندرسٌ بٌ داشت

 خیال با تَنست نی پس...کرد نهی تَجٌ جلب زیاد کٌ داشت قرار ای زاٍیٌ یک تَ اٍن ناشینِ 
 .بگیرى نظر زیر رٍ اٍن راحت

 ننتظر کٌ انگار بَد ایستادى دیَار کنار استرسی پر ی چًرى با زد، نی سانیال سال ٍ سن يو دختر اٍن
 .بَد کسی

 !دنبالشٌ؟ کٌ کسیِ  يهَن دختر این یعنی...زد نَياش بٌ چنگی يیجان شدت از

 ...رفت دختر اٍن سهت بٌ راست یٌ ٍ شد کَچٌ ٍارد نردی بعد دقیقٌ چند

 ٍ آشفتٌ کٌ بَد نعلَم يو فاصلٌ  این از...بَدن نشکَک زیادی دٍ ير بَد، درست حدسش انگار
 .ان عصبی

 حرکت اٍنا سهت بٌ آرٍم آرٍم ببندى ٍ در کٌ این بدٍن شد، پیادى ٍ کرد باز رٍ ناشین در احتیاط با
 .کرد

 .شنید نی رٍ صداشَن تر دقیق شد، نی تر نزدیک کٌ چقدر ير

 پدرام؟ کجاست فرزانٌ پس -
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 .بیارى اینجا رٍ يا بستٌ بشٌ تهَم کارش ٍقتی کٌ بَد این قرارنَن دٍنو نهی نن -

 .کنٌ ایجاد صدایی ٍ سر بعدیش قدم با نبادا تا انداخت پاش جلَی بٌ ای سری سری نگاى رادٍین

 .دیدن نهی رٍ اٍن اصال ٍ بَد رادٍین بٌ دٍشَن ير پشت

 بًترى تا شد نخفی بَد اٍنًا نزدیک کٌ درختی پشت احتیاط با رادٍین

 ...بشنَى رٍ صداشَن 

 :غرید ٍ کَبید زنین بٌ پا دختر اٍن

 اٍنَقت بشٌ شلَغ اینجا دیگٌ دقیقٌ چند کٌ نهکنٌ بگیرم، فرزانٌ از رٍ يا بستٌ اٍن باید نن -
 .دارى نظر زیر رٍ اینجا يو پلیس درضهن کنیو، شَن نخفی تَنیو  نهی دیگٌ

 :گفت ٍ زد داری صدا پَزخند پدرام

 بَدن کردى دستگیر کٌ نرَدک اٍن با سرشَن بزنن، رٍ نا رد نتَنستن اصال اٍنا نباش نگران يٌ -
 .کنیو نی اجرا رٍ نقشٌ ٍ نیاد يو فرزانٌ دیگٌ دقیقٌ چند تا گرنٌ،

 ٍ زد ای  پیرٍزنندانٌ لبخند...انفجارى حال در گردنش رگ کرد نی حس خشو شدت از رادٍین
 رٍ گَشیش صدای ظبط يو خَدش بفرستٌ، نیرٍ کٌ داد پیام پدرش بٌ ٍ برداشت رٍ گَشیش

 .باشٌ داشتٌ  نحکو ٍ سفت ندرک یٌ حداقل تا کرد رٍشن

 دادن، نی لَ رٍ ياشَن جرم یکی یکی باشن داشتٌ خبر کٌ این بدٍن ٍ زدن نی حرف يهچنان اٍنا
 :زد لب ٍ زد پَزخند عصبی رادٍین

 ...افتادین گیر دیگٌ دفعٌ این -

 

 بفًهند دٍتا اٍن کٌ این از قبل کرد، پر رٍ ندرسٌ ی کَچٌ پلیس ناشین آژیر صدای بعد ربع یک
 .بَد شدى زدى دستاشَن بٌ دستبند شدى چی کٌ
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 (سانیال)

 

 

 !کردم نی گریٌ يای يای ٍ بَدم کشیدى دراز تخت رٍی

 حتی نن ٍ نیست االن اٍن...بکنو براش کاری نتَنستو کٌ  این بخاطر...دٍستو بخاطر
 !ببینهش بار آخرین برای  برم نتَنستو...نتَنستو

 اٍندى کٌ ٍقتی از اٍند، در شدن کَبیدى صدای دٍبارى ریختو، اشک بیشتر ٍ بستو رٍ چشهام
 نن انا در پشت بَدن اٍندى باريا سانیار حتی ٍ بابا ٍ نانان ٍ بَدم کردى قفل ٍ در باال بَدم

 .کنو باز کسی برای ٍ در نبَدم حاضر

 :گفتو آلَدی بغض لحن با ٍ کردم فینی فین

 .ببینو رٍ کسی خَام نهی نن...نن بذارین تنًام...تن -

 شخص اٍن صدای انا کردم گریٌ ٍ کَبیدم بالش بٌ رٍ سرم حرص با اٍند، در صدا بٌ در دٍبارى
 .کرد خفٌ ننَ

 سانیال؟ دارم، ٍاست خبر یٌ کن، باز ٍ در بانَ -

 دارى؟ چیکار اینجا اٍن نتین؟

 !..االن...االن بَد کردى ٍ کار این اٍن اگٌ...کنٌ نراقبت الًام از بَد دادى قَل نن بٌ اٍن

 :زدم داد گریٌ با

 .ببینو رٍ کسی خَام نهی نتین، برٍ -

 تهاسام بٌ چرا نًهٌ خیلی...دارم کارت بدى ٍقت نن بٌ دقیقٌ یک فقط تَ بخدا! عزیزم سانیال -
 دادی؟ نهی جَاب

 :زدم جیغ حرص با
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 دارى؟ سَال ٍاقعا دادم؟ نهی جَاب چرا...چرا -

 .کردم باز ٍ در قفل ٍ شدم بلند جًش یٌ با

 .دادم ادانٌ دٍرگٌ صدای با نن انا کرد نگاى نن بٌ شدى گرد چشهای با نتین

 ...کٌ نتَنستو نن...نن ٍ کشت رٍ الًام فًهی؟ نی نرد دٍستو چَن -

 :گفت آيستٌ ٍ بغلش تَ کشید ننَ نالیهت با اٍن ٍ زدم يق

 .باش آرٍم! عزیزم يیس يیس -

 ...ریختو نی اشک تند تند

 .نتین -

 .بانَ جَنو -

 :گفتو گریٌ با

 ...اٍن الًام -

 .است زندى اٍن-

 يام شَنٌ خَدش نتین کٌ بَدم نَندى حرکت  بی جانیٌ چند شد، خفٌ گلَم تَ آرٍم آرٍم يقو يق
 .کرد جدا آغَش از ننَ ٍ گرفت رٍ

 .زد لبخند ٍ کرد نگاى ام زدى بًت ٍ گیج قیافٌ بٌ

 :زدم لب جَن بی

 چی؟...چ -

 :گفت ٍ کرد پاک رٍ چشهو گَشٌ اشک شصتش انگشت با

 یٌ بعد دقیقٌ چند برداشت رٍ الًام ناسک دختر اٍن کٌ ٍقتی است، زندى الًام شنیدی، درست -
 اتاق، تَ ریزن نی يو يا دکتر ٍ پرستاريا اٍنا صدای ٍ سر از شن، نی درگیر يو با ٍ رسٌ نی سر دکتر
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 خبر رٍ حراست ٍ شدى چی دیدم برگشتو کٌ ٍقتی بَدم بیهارستان ی نحَطٌ تَ نن نَقع اٍن
 کرد پیدا نجات دکتريا نَقع بٌ کهک با يو الًام شدى، بازداشت دختر اٍن يو االن کردم،

 خبرت تا زدم زنگ بًت رٍ، يهش نٌ دیدی رٍ فیلو نصف فقط تَ گَیا انا است زندى اٍن...سانیال
 اٍندم سریع ننو گفت، رٍ جریان کٌ زدم زنگ نانانت بٌ دی نهی جَاب دیدم ٍقتی بپرسو رٍ

 .کنو طرف بر رٍ سَتفايو

 .بَد شَق اشک بار این انا کردم نی گریٌ دٍبارى

 !کنو تَصیفش تَنو نهی کٌ بَد عجیب لحظٌ اٍن قدر اٍن حالو

 :گفتو لرزٍن ی چَنٌ با ٍ بستو رٍ چشهام آرانش با فقط

 !شکرت یا...خدا..خد -

 

 :گفت ٍ کرد پاک رٍ اشکام کالفٌ نتین

 .نیَفتٌ راى سیل االن دیگٌ بسٌ دختر بابا ای -

 .کردم نگاى بًش ٍ کردم ای خندى ٍ گرفتو فاصلٌ ازش

 چَ اسهش؟ بَد چی زدى يو رٍ ارسطَ زن دست رٍ کردى پف بس از چشات کن نگاى آى آى -
 .آنههو...نٌ جانگ؟

 :گفتو ٍ زدم بازٍش بٌ آرٍنی نشت خندى با نیارى، فشار نخش بٌ خیلی دارى دیدم

 .چانگ چَ -

 :گفت ذٍق با ٍ زد بشکنی

 بخَریو صبحَنٌ بدى خَدت بٌ سانَنی ٍ سر برٍ کردی، گریٌ چی ير بسٌ خب...يهَن آرى آيان -
 .دٍستت پیش بریو

 :گفتو ٍ کَبیدم بًو رٍ دستام ذٍق با
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 ام خَنگی حبس کٌ نن انا بری؟ نی الًام پیش ننَ یعنی! نتین؟ ٍای -

 .شد تهَم يو خَنگیت حبس کنو نی کاری ير بانَم خَشحالی برای نن...برم نی کٌ چی پس -

رجٌ با خاصش، لحن بٌ تَجٌ بی ٍ شدم خَشحال رجٌ ٍ ٍَ  .شدم اتاقو ٍارد ٍُ

 !...شکرت خدایا ٍای...کشیدم عهیقی نفس ٍ دادم تکیٌ در بٌ

 

 

 تا نتین بَدم، شدى خیرى در بٌ نضطرب ٍ بَدم نشستٌ انتظار صندلی رٍی  الًام اتاق در پشت
 . رفت عجلٌ با  اٍنو ٍ گرفت تهاس باياش نفر یٌ انا بَد کنارم پیش دقیقٌ چند

 رٍ سرم ٍ کشیدم پَفی بَدن، اتاق تَ اش خانَادى چَن...داخل برم کشیدم نی خجالت جَرایی یٌ
 .بیرٍن اٍند جَن زيرا الًام، نانانِ  ٍ شد باز در کٌ بَد گذشتٌ دقیقٌ چند دٍنو نهی انداختو پایین

 طرح لباش رٍی انا بَد کردى پف گریٌ از چشهاش افتاد، نن بٌ چشهش کٌ شدم بلند يَل با
 (ادبیات جَنو اٍيَع) بَد شدى زدى لبخند

 :زدم لب آرٍم

 .سالم -

 حالٌ در ننَ کردم نی فکر...بَدم ترسیدى انا چرا دٍنو نهی جلَ، اٍند بعد ٍ کرد نگايو خیرى کهی
 .دٍنن نی نقصر الًام االن

 ...رفتو فرٍ کسی آغَش تَ کٌ بستو ترس با رٍ چشهام

 .کردی کهک دخترم بٌ کٌ نهنَنو ازت...دخترم نهنَنو -

 :گفتو فقط زدى بًت

 .کنو نی خَايش-
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 ٍ اٍندن بیرٍن اتاق از کرد، تشکر ازم کلی جَن زيرا نحل يو الًام بابای...اٍندم بیرٍن بغلش از
 .ببینو رٍ الًام تا دادن اجازى بًو

 !بَدم نهنَن ازشَن چقدر

 با سابق، نحل نٌ انا بَد زرد ينَز رنگش بَد، باز نیهٌ الًام چشهای شدم، اتاق ٍارد خَشحالی با
 :گفتو آلَدی بغض لحن با انا رفتو تختش طرف بٌ بغض

 .يا خَابیدی خَب! پًلٍَن؟ چطَری -

 :گفت خشداری صدای با ٍ خندید جَن بی

 جَنو؟ سگ...چٌ...دیدی -

 . نیری نهی نکنی خاک رٍ نا تا تَ -

 .بَد سرد چقدر گرفتو، رٍ دستش نن ٍ نگفت چیزی

 :زدم لب آرٍم

 .اٍندی بًَش...کٌ خَشحالو -

 :گفت ٍ فشرد رٍ دستو

 .سانیال -

 :داد ادانٌ کٌ کردم نگاى بًش

 .نهنَنو يات کهک ی يهٌ بابت -

 :گفتو ٍ بَسیدم رٍ دستش نحبت با

 !دلو عزیز نکردم کاری -

 .اٍق -

 :گفتو ٍ کردم گرد چشو
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 چیٌ؟ نرض -

 :گفت ٍ خندید 

 .نهیاد بًت حرفا این کٌ دٍنی نی خَدت -

 .کردم بغلش آرٍم ٍ خندیدم

 

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

 

 ٍ شد شب کی نفًهیدم کٌ بَدم اٍندى پیش ناجرای کردن تعریف ٍ زدن حرف گرم الًام با اٍنقدر
 بًش رٍ آدانس اٍن کی بپرسن الًام از تا بَدن اٍندى کٌ گَیا...بیهارستان اٍندن نتین ٍ رادٍین

 .دادى

 رٍ باند اٍن يای عانل از نفر چند گفت نتین کٌ بَد این کرد ٍارد شَک بًو خیلی کٌ چیزی
 ...کنن نی دستگیر يو اشَن بقیٌ زٍدی بٌ ٍ کردن دستگیر

 .بَدم شدى گیج پاک

 نگاى انا نکرد کاری يیچ نن گنايی بی کردن جابت برای کٌ اٍنی...بَدم دلگیر رادٍین از ينَز انا
 .کردم نی حس خَدم بٌ رٍ اٍن

 .بَدم اٍن بر ٍ دٍر ٍ زدم نی حرف نتین با اش يهٌ لجش از

 زیاد يو جاش يهین تا گفت نی نتین کردن، بازجَیی الًام از نن حضَر بدٍن دٍشَن ير
 .ندٍنو چیزی دیگٌ کٌ خَدنٌ نفع بٌ ٍ کردم دخالت

 ....بَدم شدى خستٌ خیلی دیگٌ داشت، يو حق

 :گفت نحبت با نتین کٌ کشیدم ای خهیازى خستگی با

 .خَنٌ بری باید ٍقتٌ دیر دیگٌ داری يو حق نٌ؟ نگٌ ای خستٌ -
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 :گفت آيستٌ رادٍین کٌ دادم تکَن سری آلَد خَاب

 .رسَنو نی رٍ سانیال نن نتین، بهَن اینجا تَ -

 :گفت نتین کٌ کردم اخهی خهارم چشهای با

 .خبرى چٌ ببینو زنو نی آگايی بٌ سر یٌ ننو باشٌ -

 !... نتین بریزى نَيات الًی ای

 سپردی؟ شهال قطب این دست ننَ چرا

 .نکردم يو خداحافظی نتین با حتی کردم، حرکت رادٍین از تر زٍد حرص با

 .شد کشیدى ُتنبَن کش نحل بازٍم کٌ دٍیدم نی داشتو کٌ حدی در بَدم عصبی اٍنقدر

 نفس نفس نن نحل داشت يو اٍن شدم، رٍ بٌ رٍ رادٍین برزخی صَرت با کٌ برگشتو
 !بَد دٍیدى انگار...زد نی

 :گفتو ٍ گرفتو ازش رٍ نگايو

 .کن ٍلو -

 :گفت دٍرگٌ صدای با

 کنٌ؟ نهی نگايو دیگٌ خانَم سرکار کٌ کردم چیکار بدٍنو شٌ نی -

 داشت؟ پرسیدن ٍاقعا زدم؟ پَزخند

 :غرید ٍ داد تکَنو عصبی گو نهی چیزی دید ٍقتی

 .سانیال -

 !شٌ نی جَری یٌ دلو لعنتی نزن صدام اینطَری...پایین ریخت يری دلو

 :گفتو يَل با

 .بینن نی نردم کن ٍلو -
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 طرف بٌ ننَ شد نی بیشتر بازٍم دٍر دستش فشار کٌ زنان يو ٍ داد تکَن سری خشهگین
 ...کشید ناشینش

 !يیع...سانیال بخَنی رٍ خَدت فاتحٌ باید دیگٌ

 

 :نالیدم ٍ کشیدم عقب رٍ دستو درد با

 .رفت در دستو کن ٍلو آیی...اٍخ -

 ...انا داد يَل شدت با ننَ ٍ کرد باز رٍ ناشین در

 .داد صدا ُتپ ناشین در باالیی ی لبٌ بٌ خَرد نحکو پیشَنیو کٌ شد چی نفًهیدم

 ٍ زد نی بال بال سرم دٍر رادٍین شدم، خو ٍ گرفتو دستام تَ رٍ سرم ٍ کشیدم آرٍنی جیغ درد با
 :گفت نی

  گرفت؟ دردت شد؟ چی ببینهت سانیال...سا -

 تلنگر یٌ دنبال دلو کٌ انگار انا چکید نی اشک چشهام از شرشر بَد، گرفتٌ درد خیلی پیشَنیو
 !شدن خالی برای...بَد

 .بَد کردى پیدا خَبی ی بًَنٌ انگار ٍ

 .باال بگیر ٍ سرت... کنو نی خَايش شد؟ چی ببینهت...بگَ چیزی یٌ کنو نی خَايش سانیال -

 ٍ گرفتو باال رٍ سرم آرٍم...بزنٌ صدنٌ بًو کٌ نداشت قصد ٍاقعا انگار...بَد نظلَم صداش چقدر
 .کردم نگاى نگرانش چشهای بٌ

 :گفت نحزٍنی لحن با ٍ کرد نگاى پیشَنیو بٌ خاصی حس با

 .بزنو آسیبی بًت خَاستو نهی بخدا(شد خیرى چشهام تَ)شدى قرنز کهی فقط نشدى چیزی -

 !بَدم عجب در
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 جًاِن؟ رادٍین نگران، نرد این خدایا

 از گرفت ام خندى...کرد ناشین سَار ننَ احتیاط با ٍ گرفت رٍ بازٍيام سریع کٌ خَردم تکَنی گیج
 .بَد شدى نگرانو چقدر بیچارى کارش،

 ...کرد رٍشن ٍ ناشین ٍ شد سَار يو خَدش سریع بست، ٍ در ٍ شدم سَار

 !نبَد خشو يهٌ اٍن از خبری دیگٌ نن، نٌ زد نی حرفی اٍن نٌ

 نکرد؟ برام کاری چرا بگٌ...بگٌ چیزی یٌ خَاست نی دلو

 ...نبَدم؟ یا بَدم نًو رادٍین برای نن

 

 .کردم نگاى بًش نشتاق صداش شنیدن با

 دادم نی کشیک اتَن ندرسٌ در دم رٍز پنج این تهَم کٌ بدٍن انا شدی، سرد بايام چرا دٍنو نهی -
 ...نشکَ نَرد یٌ دنبال

 :گفتو ٍ حرفش ٍسط پریدم ٍ زدم پلک تند تند

 کردی؟ چیکار تَ...ٍایسا ٍایسا -

 :گفتو طاقت بی زد، آرٍنی لبخند ٍ نگفت چیزی

 رادٍین؟ عٌ -

 :گفت ٍ کرد نَچی نَند، باز دينو کٌ انداخت بًو شیطَنی نگاى نیو کٌ دیدم بار اٍلین برای

 عرضٌ جَنت نتین فقط کردی فکر...نکردم؟ کاری يیچ ٍ گذاشتو دست رٍ دست کردی فکر پس -
 دارى؟

 :گفت تلخ کٌ کردم نگايش دپرس
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 رٍز پنج نن گفتی نی بیراى ٍ بد نن بٌ دلت تَ ٍ بَدی خَش جَنت نتین با تَ کٌ نَقعی اٍن -
 آدنا اٍن کردی فکر کنو، جابت رٍ گنايیت بی کٌ بَدم رايی یٌ دنبال...نرفتو خَنو درنَن درست

 .بَد نن تالش بخاطر اش يهٌ نٌ شدن؟ دستگیر الکی الکی

 .انداختو پایین رٍ سرم شرنندى...نن ٍ کرد اخهی

 برام کاری چرا کردم نی شکایت نانردی با ٍ بَدم خَدم فکر بٌ اش يهٌ نن بَد، رادٍین با حق
 نکردى؟

 شدم؟ قدرنشناس قدر این نن چرا

 نتینو؟ ٍ رادٍین نقایسٌ حال در يهش نن چرا

 دارم؟ حسی یٌ کدٍم ير بٌ دٍتاشَنو ير کنار ٍقتی چرا...چرا

 .رفت گیج سرم جَاب بی سَال يهٌ این از

 .کنٌ قًر نن با اٍندى یادش تازى آقا انگار...کردم نگاى رادٍین بٌ بیچارگی با

 !اٍف داشتو کو ٍ يهین

 :گفتو ٍ کردم گرد چشو

 شدم ناراحت نکردی کاری تَ ٍ زدن دستبند نن بٌ رٍز اٍن ٍقتی...دیگٌ ببخشید خب -
 .بدى حق ننو بٌ نشد، ازت خبری دیگٌ بعدش...بعدش

 بشٌ پارى جهع جلَ خشَتِکت الًی کٌ ای داد، جادى بٌ رٍ نگايش بعد ٍ انداخت بًو نگايی نیو
 ...ایش برى آبرٍت

 ...رفتو خَاب بٌ ٍ شد گرم چشهام کی نفًهیدم دادم، نی فحشش دلو تَ کٌ طَری يهَن
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**************** 

 

 .شَ بیدار...سانیال -

 نزدیک قدر اٍن...شدم رٍ بٌ رٍ نشکی چشو جفت یک با کٌ کردم باز رٍ آلَدم خَاب چشهای آرٍم
 .بَد شدى چپ چشهو کٌ بَد

 .اٍند ای نردٍنٌ قشنگ ی خندى صدای کٌ زدم پلک بار چند گیجی با

 .سنگینٌ خَابت چقدر تَ دختر...شدى يا چینی شبیٌ کن، نگاش -

 !چسبید خیلی النصب کٌ کشیدم کشداری ی خهیازى ٍ کردم نگاى رادٍین بٌ ننگ ٍ گیج

 اتَن، خَنٌ رسیدیو بیدارشی بًترى نشدى، رٍشن نغزت کلید ينَز کٌ این نحل عهَ؟ دختر الَ -
 .شدى چی گفتو عهَ بٌ نن نباش نگران انا...دیر البتٌ

 !عجایب جلل

 !...بَد شارژ چقدر رادٍین

 رٍی از سری کنو نی نگايش نجسهٌ عین ينَز دید ٍقتی...بزنٌ حرف شَخ بَدم ندیدى حال بٌ تا
 .گفت نَچی عادتش طبق ٍ داد تکَن تاسف

 .کرد بازش ٍ اٍند نن سهت در بٌ ٍ شد پیادى ناشین از

 ...ناشین در ی لبٌ بٌ خَرد ُتپ سرم فرق دفعٌ این کٌ کشید حرکت یٌ با ٍ گرفت رٍ بازٍم

 !کنٌ نی نغزی ضربٌ ننَ آخر رادٍین این...نردم خدا آی

 :گفت نگرانی با رادٍین پرید، سرم از خَاب کال

 زدم؟ دٍبارى شد؟ چی -

 .کردم نگايش غضب با انا بَد نگرفتٌ درد زیاد سرم
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 !ٍاى...گرفتٌ اش خندى کردم نی حس

 .بَد بًتر شهالش قطب يهَن...نبَدا اینجَری قبال این

 :گفتو ٍ کردم نازک براش چشهی پشت

 !خداحافظ دیگٌ خب -

 .شد نهی تر  باز این از دیگٌ چشهام کنو فکر...داد رٍ جَابو ٍ زد لبخندی

 .زدم رٍ زنگ ٍ رفتو خَنهَن سهت ننو ٍ شد ناشینش سَار

 .رفت ٍ کرد حرکت بَقی تک با اٍنو کردن باز ٍ در تا

 !بَد؟ شدى عجیب قدر این انشب چرا

 

 

 

 

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

 

 "بعد يفتٌ دٍ"

 

 :گفتو ٍ دٍیدم دنبالش عجلٌ با

 يان؟ بیام ننو شٌ نی چی خب -

 :گفت اخو با کرد، نگاى نن بٌ ٍ ایستاد کالفگی با
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 !بفًو نیست، تَ جای دادگاى بگو بار چند -

 .بیام خَام نی نن انا -

 :گفتو ناراحتی با داد، تکَن تاسف رٍی از سری ٍ کشید کشداری پَف

 خَاير جَن نجات بخاطر فرزانٌ دٍنی نی يو خَدت کن، درکو رادٍین شدی؟ کالفٌ چیٌ-
 زندان؟ بندازینش خَاین نی چرا...کردى يهکاری آدنا اٍن با کَچَلَش

 :گفت ٍ خارٍند رٍ لبش زیر اش اشارى انگشت با زد، پَزخندی ٍ کرد نگايو حرص با

 .دى نی تَ بٌ رٍ خبرا خَب لق دين نتین اٍن نیاد خَشو -

 :گفتو ٍ کردم گرد چشو

 !نیگی؟ چی تَ گو نی چی نن! ٍای نتین ٍای -

 :گفت ٍ کرد اشارى خَدش بٌ ناباٍری با

 .گرفتی اشتباى جَنت نتین با ننَ جالبٌ نتین؟ يٌ -

 ...گفتو چی فًهیدم تازى دينو رٍ زدم دست با

 !خدا ای آٍردم يو رٍ نتین اسو ٍ رفت در دينو از حاال...عصبانیٌ خیلی يو جَری يهین اٍن

 :گفتو آرٍنی لحن با

 باشٌ؟ َنُبرن حبس براش زیاد کن کاری یٌ است، فرزانٌ سر...نیست نتین سر بحخ االن رادٍین -

 :گفت شدى ننقبض فک با انا کرد نگايو ناراحتی با کهی رادٍین

 باعخ ٍ داد نَاد تینا بٌ کٌ دختریِ  يهَن فرزانٌ نیست؟ نن دست کٌ بفًهی خَای نهی چرا -
 خَايرشٌ؟ بخاطر دلسَزی يهٌ این بکشٌ، يو رٍ الًام دٍستت کرد سعی حتی...شد نرگش

 :داد ادانٌ دلجَیی لحن با کٌ کشیدم آيی بَد، رادٍین با حق...انداختو پایین رٍ سرم
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 چٌ دارى قاضی بٌ بستگی چرا، ٍ بَدى اجبار رٍی از کٌ شدى قید اش پرٍندى تَ نباش، نگران -
 اٍن نَرد در...حکهتی ستایش يهَن گذاشت نَاد کیفت تَ کٌ دختر اٍن درنَرد انا بدى، حکهی

 .ام تشنٌ خَنش بٌ خَدم کٌ نکن دلسَزی

 :گفت ٍ سرم بٌ زد آرٍم کٌ شد نتَجٌ انگار...گرفت ام خندى

 قلو چند اٍن ينَز ببینو خَام نی نیَندی کٌ ٍقتٌ خیلی کن، تهرین یکو تَ نیام، ٍ رم نی نن تا -
 .داری یاد بٌ رٍ فن

 :گفتو ٍ گرفتو باال رٍ سرم غرٍر با

 .دارم یاد بٌ کٌ نعلَنٌ -

 :گفت ٍ انداخت باال ابرٍ

 .داریو خَب ی نبارزى یٌ اٍندم ٍقتی پس -

 ...شد خارج ٍیال از کَتايی لبخند از بعد اٍنو ٍ دادم تکَن سری يیجان با

 .کردم نگاى ٍیال دٍر تا دٍر بٌ ٍ کشیدم آيی

 ...شد شرٍع نن آنَزش کٌ جایی يهَن

 

 گرٍى يهراى ٍ بیام ٍیال این بٌ داشتو اجازى يو باز انا بَد شدى تهَم پرٍندى این دیگٌ کٌ این با
(A،B،C )کنو تهرین. 

 !چیٌ؟ دٍنید نی خَشحالو، خیلی لحاظ این از

 شدم پشیهَن جَرایی یٌ دیگٌ خب...افتاد برام کٌ اتفاقی اٍن بعد بشو، پلیس خَام نهی دیگٌ
 ...انا

 نقشٌ ام آیندى برای خیلی بشو، چیزی زبانی دبیر حتی یا ٍرزشی نربی یٌ خَاد نی دلو االن انا
 .داشتو
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 کٌ شدن دستگیر اشَن يهٌ...شٌ نی تهَم کانل طَر بٌ يو پرٍندى این ناجرای دیگٌ یکو
 زیاد رٍ شَن قیافٌ باشو داشتٌ خبر کٌ این از قبل کٌ بَدن ندرسٌ يای بچٌ اٍنا از دٍتا نتاسفانٌ

 ...ستایش ٍ فرزانٌ اٍند، نهی یادم

 بقیٌ از کالس تَ جَرایی یٌ ٍ بَد شدى نردٍد سال چند بَد، تر بزرگ ستایش از فرزانٌ ننتًا
 ...نداشت رٍ کسی دیگٌ کَچیک، خَاير یٌ ٍ نریض نادر یٌ از غیر بَد، تر بزرگ ياش يهکالسی

 نجبَر رٍ فرزانٌ باند  رئیس ٍ شٌ نی کشتٌ درگیری یٌ تَ انا بَد باند اٍن تَ قبال يو، پدرش
 ...گیرى نی گرٍگان رٍ خَايرش کنٌ نَندگار رٍ اٍن کٌ این برای بیاد باند اٍن تَی کنٌ نی

 نتین خَبٌ باز شٌ، نی نن نانع جًت ير از رادٍین انا کنو کهک بًش جَری یٌ خَاد نی دلو
 !يست

 ...ذارى نی جریان در ننَ اٍن

 .شدم اسیر دٍتا این بین بدبخت نن...نتین ٍ رادٍین

 ...باٍ ٍلش! چرا دٍنو نهی غریبٌ، عجیب جَر یٌ يردٍشَن اخالق

 ریزی برنانٌ با کٌ بَد باند اٍن اصلی اعضای از یکی دخترى اٍن حقشٌ، نن نظر بٌ...ستایش انا
 .شد ندرسٌ ٍارد

 ...بیاد سرش دارى رٍ لیاقتش کٌ چیزی ير انیدٍارم ندارم نظری اٍن نَرد در

 

 .تهرین برای شدم آنادى بقیٌ يهراى ٍ شدم خارج فکر از

 

 "بعد رٍز دٍ"

 

 .کردم نگاى استرِسش پر چشهای بٌ ٍ گرفتو رٍ بازٍش زیر
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 ندرسٌ حیاط ٍارد دٍ ير ٍ کشید عهیقی نفس...بستو رٍ چشهام اطهینان با ٍ زدم لبخندی
 .شدیو

 !شد غرق سکَت تَ نحَطٌ کل دفعٌ یٌ بشٌ، نا نتَجٌ يهٌ نگاى تا کٌ کشید طَل دقیقٌ چند

 .بَدن زدى بًت الًام دیدن نخصَصا نا دیدن از يهٌ

 :شهردم ٍ خندیدم دلو تَ

 .سٌ دٍ، یک، -

 :زد جیغ  يا بچٌ از یکی

 !الًام يا بچٌ-

 ٍقتی یٌ تا کنو نًار رٍ اٍنا کردم نی سعی خندى با بَد، شدى دختر از پر دٍرنَن بعد جانیٌ چند
 ...شدم آبیاری حسابی ٍسط این خَدنو البتٌ نشٌ، بد الًام حال

 .کردن نی گریٌ حسابی کٌ فاطهٌ ٍ رقیٌ ٍ فاطیها

 الًام ٍ بَدن اٍندى بیرٍن يو ندیر ٍ يا نعلو از تا چند حتی بَدن، آٍردى در رٍ يهٌ اشک بیشَرا
 .ببینن رٍ

 :گفت گَشو زیر خندى با الًام

 .دارم طرفدار يهٌ این نداشتو خبر -

 یک چشو بٌ ننَ کسی دیگٌ ٍ شد جابت گنايیو بی کٌ خَشحالو زدم، بازٍش بٌ نشتی خندى با
 .بینٌ نهی گنايکار

 .شد يا بچٌ قاطی يو الًام ٍ شد خلَت دٍرم کو کو

 .بَدن شدى خیرى نن بٌ ٍ بَدن ایستادى قدنیو چند فاصلٌ تَ کٌ افتاد عارفٌ ٍ آیدا بٌ چشهو

 !بَد شدى تنگ براشَن دلو چقدر فًهیدم تازى پایین، ریخت يری دلو
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 .بَدم يردٍشَن بغل تَ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی

 !دادم قَرت رٍ بغضو خَشحالی با

 .کردم شک بًت کٌ ببخشید سانیال، -

 :گفت عارفٌ کٌ زدم لبخند آیدا احساس پر صدای بٌ 

 .نبَدیو داشتی نیاز بًهَن ٍقتی کٌ آجی شرنندى -

 :گفتو ٍ اٍندم بیرٍن بغلشَن از اعتراض با

 !خب؟ بَد يهٌ بخاطر کردم کٌ کاری ير نن َنگین، اینطَری ِاى -

 ...کردم بغلشَن دٍبارى

 يو با ناجرا کلی قرارى...نفر سٌ نا نیشٌ سابق نحل نفرنَن سٌ جهع دٍبارى کٌ بَدم خَشحال
 ...باشیو داشتٌ

 

 

*********** 

 

 !نٌ؟ قشنگی غرٍب چٌ -

 :گفت ٍ کرد گرفتن عکس ی آنادى رٍ دٍربینش ذٍق با عارفٌ

 !خیلی آرى -

 :گفت حَصلگی بی با ٍ کشید ای خهیازى آیدا

 رستَرانی یٌ شدى، تکراری نن ٍاسٌ دیگٌ انا قشنگٌ دارم قبَل جا؟ شد يو تًران بام آخٌ -
 ...جایی



 www.Novel98.com 195               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت شیطنت با ٍ آیدا حرف ٍسط پرید نتین

 .نبَد يهرايهَن شها خَراک ٍ خَرد ی اندازى بٌ پَل ٍیکتَریا نلکٌ دیگٌ شرنندى -

 بٌ شدى گرد چشهای با بَد شدى دیدنی ٍاقعا آیدا قیافٌ خندى، زیر زد يو رادٍین حتی يهٌ
 .کرد اخهی ٍ کرد اشارى خَدش

 .خندید يو نتین حتی دفعٌ این

 :گفتو شعف با ٍ کردم نگاى آسهَن بٌ

 .بگیر عکس عارفٌ رسیدى، خَدش اٍج بٌ خَرشید غرٍب يا بچٌ ٍای -

 .شد گرفتن عکس نشغَل ٍ داد تکَن سری يو عارفٌ

 تهَم با ٍ بَدیو دادى تکیٌ ناشینش بٌ رادٍین ننَ فقط شدن، دعَا نشغَل يو نتین ٍ آیدا
 !بَدیو زدى زل خَرشید غرٍب بٌ ٍجَد

 بازٍی دٍر ارادى بی دستو شد باعخ بَد، شدى ننتقل  بًو صَرتو بٌ باد ٍزش از کٌ خَبی حس
 !بشٌ حلقٌ رادٍین

 !زدم لبخند شد اسیر دستش بین دستو  کٌ ٍقتی انا کردم حس رٍ نتعجبش نگاى

 ...ای دیگٌ چیز فرنان بٌ بَدم، دیگٌ یکی نن جا اٍن...رٍز اٍن

 !قلبو

 

 :گفتو لذت با

 .شدى تهَم چی يهٌ شٌ نهی باٍرم -

 :زد لب نکخ کهی از بعد

 .شدى شرٍع تازى نا ناجرای انا...آرى پرٍندى این -
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 :گفتو ٍ کردم نگاى بًش تعجب با ٍ پرید باال ابرٍيام

 چیٌ؟ ننظَرت -

 .کرد پرت جانیٌ چند برای رٍ حَاسو عارفٌ ٍ آیدا ی خندى ٍ جیغ صدای

 ...کٌ کردم نگاى اٍنا بٌ خندى با

 !سانیال -

 !زدن نی برق چشهاش کٌ بخدا کردم، نگاى رادٍین بٌ

 !...یا...یا بَد خَرشید نَر بخاطر

 :گفت ٍ فشرد رٍ دستو دید ننَ سکَت ٍقتی

 ازت کردی تحهل کٌ يایی تًهت ٍ...ٍ کشیدی کٌ يایی سختی تالشت، زحهاِتت، تهَم بابت -
 !نهنَنو

 رادٍین از اخالقی بد ٍ سردی جز چیزی کٌ نن برای انا...انا باشٌ نعهَلی تشکر یٌ این شاید
 !داشت تازگی بَدم ندیدى

 !نگايش طرز يو اش جهلٌ يو! بَد شیرین خیلی برام تازگی این

 !کنو نی خَايش -

 .کرد نهی کار نغزم بگو، رٍ يهین تَنستو فقط...يهین

 !رادٍین ٍ... دٍستام کنار...بَد شدى خالصٌ لحظٌ اٍن در فقط جَنو ٍ دل يهٌ

 :گفت ٍ ایستاد کنارم اٍند آیدا

 شٌ؟ نی چی نظرتَن بٌ...خب -

 :گفتو تعجب با

 شٌ؟ نی چی چی، -
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 بشٌ؟ چی قرارى بعدش دیگٌ، آیندى -

 .کردیو نگاى  دیگٌ يو بٌ تعجب با انَن يهٌ

 .بَد عارفٌ اٍند حرف بٌ کٌ نفری اٍلین

 .بشو ينرنند خَام نی ينَرم، عاشق کٌ یکی نن خب -

 :گفت ٍ رادٍین ی شَنٌ دٍر انداخت دست نتین کٌ زدم لبخندی

 .نشخِص  کٌ يو دٍتا نا تکلیف -

 :گفت يیجان با آیدا کٌ شد قرار بر سکَت کهی

 .سانی نَندیو تَ ننَ فقط نیاد نظر بٌ -

 :گفتو ٍ گرفتو آیدا دست از نیشگَنی حرص با" سانی" کلهٌ شنیدن با

 .ُخلٌ داداشهٌ سانی...سانی نگَ نن بٌ گفتو دفعٌ صد -

 :زد غر لب زیر ٍ داد ناساژ رٍ بازٍش اخو با

 .دارى زٍری عجب آنازٍنی، ٍحشی بگو بًت بًترى -

 :گفتو ٍ زدم پلک تند تند

 !بلٌ؟ بلٌ -

 :گفت ٍ ایستاد نا بین خندى با نتین

 . نشدى جنگ تا بریو کنیو آتیش سریع بًترى -

 .شد ناشینش سَار حرف بی رادٍین ٍ خندید عارفٌ

 با ٍ افتادیو راى خندى شَخی با...شدیو سَار ٍ کشیدیو نشَن ٍ خط يو ٍاسٌ يو آیدا ننَ
 ...کردیو شادی کلی بند ناکان يای آينگ

 !بخیر یادش آى
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 !بشٌ بزرگ کسی کٌ رٍزی حال بٌ ٍای انا...عالیٌ خیلی نَجٍَنی ٍ گَنٌ بچٌ دنیای

 ...سختٌ چقدر زندگی فًهی نی تازى...بشی ترا بزرگ دنیای ٍارد ٍقتی

 !بَدم خیال بی...بَدم خَش خیلی رٍزا اٍن نن

 .ندارم خبر انا دارى دٍست ننَ کٌ نزدیکو،...يست نفر یٌ کٌ نفًهیدم

 ...دٍنستو نی کاش

 !فًهیدم نی زٍدتر کاش

 

 

 

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

 

 .شدم خارج سالن از خَشحالی با ٍ دادم نراقب دست بٌ رٍ انتحانو ی برگٌ

 !دادم بیرٍن لذت با ٍ فرستادم يام ریٌ تَ رٍ يَا راحت خیال با

 ...شد تهَم يو انتحان این باالخرى آخیش

 !رسید راى از يو زنستَن کٌ شٌ نهی باٍرم بَد، ابری حسابی کٌ کردم نگاى آسهَن بٌ

 !راحتٌ خیالو شد تهَم پرٍندى اٍن کٌ ٍقتی از چقدر

 .نیست کهی چیز حبس سال دى بگیریو، فاکتَر رٍ فرزانٌ رفتن زندان اگر...البتٌ

 خَاير بٌ کٌ سپردى رٍ یکی بگٌ نن بٌ کٌ این بدٍن اٍن...رادٍین...انا بکنو براش کاری نتَنستو
 .کنٌ  رسیدگی فرزانٌ نادر ٍ
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 قطب از کٌ رادٍینی...بَدم رادٍین ندیَن چقدر کٌ آخ گفت، بًو عهَ زن پیش رٍز چند رٍ این
 ...بَد کردى پیدا درجٌ ارتقا قناری سَاحل بٌ شهال

 !شدى تر نًربَن کٌ بَد این ننظَرم يیع! گفتو؟ چی

 !دلباز ٍ دست ٍ خجالتی یکو بَد، کردى تغییر العادى فَق رفتاراش...نتین انا ٍ

 !شٌ نی ٍیلی قیلی کاراش این با دلو چرا دٍنو نهی نیارى، گل شاخٌ یک برام يهیشٌ

 !...شَنٌ؟ چٌ دٍتا اٍن نفًهیدم يو آخرش

 بَد؟ چطَر انتحان آجی ِيی -

 .کردم نگاى بَد اٍندى انتحان ی جلسٌ سر از تازى کٌ عارفٌ بٌ ٍ اٍندم بیرٍن فکر از

 :گفتو ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 چی؟ تَ...دادم جَاب درست رٍ يهٌ نظرم بٌ بَدم، راضی -

 :گفت ٍ کَبید يو بٌ رٍ دستاش ذٍق با

 . نداریو انتحان دیگٌ آخیش دادم، عالی نن -

 .رفتیو يا بچٌ سهت بٌ بايو انداختو، اش شَنٌ رٍ دست ٍ خندیدم حرکتش این بخاطر

 

 رٍ سَال فالن کٌ زد نی غر انتحان از بعد يهیشٌ نحل داشت ٍ بَد نشستٌ بًار ٍ فاطهٌ بین الًام
 ...اینا ٍ نداشتیو

 بیرٍن جلسٌ از باالخرى يو آیدا...کردن نی رٍ طرفداریش يا بچٌ ينَز انا بَدم، کردى عادت کٌ نن
 .بَد خَنسرد يهیشٌ نحل اٍند

 !بد نٌ دادى خَب فًهید شد نی نٌ

 :گفت ٍ کرد دستی پیش عارفٌ
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 بَد؟ چطَر -

 .يهیشٌ نحل بَد، خَب -

 :گفتو ٍ بردم جلَ رٍ دستو

 .قدش بزن پس -

 .گذاشتو فرار بٌ پا ٍ کشیدم عقب رٍ دستو سریع کٌ قدش بزنٌ خَاست

 ...نتنفرى شدن ضایع از دٍنستو نی

 

 

 (راٍی)

 

 بازٍش کٌ کرد حرکت اتاقش سهت بٌ کسی بٌ تَجٌ بدٍن شد، خارج جلسٌ اتاقِ  از عصبانیت با
 .ایستاد ٍ شد گرفتٌ کسی تَسط

 .کردی نی ترک رٍ جلسٌ خشو با نباید رادٍین، کن صبر -

 :گفت دٍرگٌ صدای با ٍ زد نَياش بٌ چنگی نفس نفس با

 نگفت؟ چیزی پدرم چرا نن؟ چرا آخٌ...فًهو نهی اصال -

 .بزنیو حرف اتاقت تَ بریو بیا پسر، باش آرٍم -

 با ٍ زد نَياش بٌ چنگی عادت طبق دٍبارى...شد اتاقش ٍارد ٍ زد پس رٍ نتین دست حرص با
 :گفت درنَندگی

 کنن؟ نی انتخاب ننَ بعد نخفی نانَر يهٌ این نن؟ چرا -

 :گفت ٍ داد تکَن ناراحتی از سری نتین
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 .کنیو پیچی سر کٌ نیستیو حدی در تَ نٌ نن نٌ رادٍین، بَد دستَر یٌ این -

 :غرید ٍ شد خیرى نتین بٌ عصبی

 .نکرد کاری ٍلی کنٌ نخافت تَنست نی پدرم انا-

 .افتاد سرينگ بٌ نگايش نتین ٍ شد باز در

 :گفت ٍ کرد نگاى خشهگینش ٍ ناراحت پسرِ  بٌ انین

 نانَریت این انجام با تَ پسرم، ببین بشٌ؟ دٍر ازم پسرم کٌ نیست سخت نن برای کنی نی فکر -
 تَ...نیشی سرگرد یٌ ٍ کنی نی پیدا درجٌ ارتقا بلکٌ نیشی، کشَرت ٍ ننَ افتخار باعخ تنًا نٌ

 نیست؟ اینا يدفت نگٌ

 :زد لب آرٍم ٍ انداخت پایین رٍ سرش شرنندگی با رادٍین

 ٍقت چند نیست نعلَم نانَرایت این پدر، سختٌ برام ام خانَادى از شدن دٍر انا...انا درستٌ -
 !سال دٍ شاید...سال یک...ناى شیش بکشٌ، طَل

 :گفت ٍ زد ای کنندى دلگرم لبخند انین

 .کنی نی سرفراز ننَ تَ پسرم، دارم ایهان بًت نن -

 :گفت تردید با انا کرد نکخ کهی

 یٌ از چرا...چرا بشو، ایرانی باند اٍن ٍارد ٍ برم پاریس بٌ باید نن کٌ گفت انانی سرينگ پدر -
 نکردید؟ استفادى نخفی نانَر

 :گفت آرٍنی لحن با ٍ کرد نگاى پسرش بٌ کهی انین

 بَدى، يایی لحظٌ يهچین برای دیدی آنَزش دٍلت نظر زیر ٍیال اٍن تَ کٌ يایی سال این تهام -
 خاص ٍ نًو يای نانَریت انجام برای شهايا...دیدن آنَزش کٌ اٍنایی ی  يهٌ بلکٌ تَ تنًا نٌ

 .بَدی يا بًترین جزٍ...تَ ٍ بَد گرٍى فرد بًترین بٌ نیاز يو نانَریت این برای شین، نی انتخاب
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 :گفت نحکو ٍ گذاشت رادٍین ی شَنٌ رٍی دست

 کنی؟ نی ٍ کار این پسرم، بدی انجام رٍ نانَریت این خَام نی ازت -

 دٍر نهلکتش از بَد قرار چَن بَد داغَن...ایستاد نحکو انا بَد غهگین درٍن از چند ير...رادٍین
 !نزد َدم انا بشٌ

 :زد لب فقط ٍ کرد سکَت...کرد سکَت انا بَد ناگفتٌ حرفای از پر دلش

 !قربان بلٌ -

 

***** 

 

 "سانیال"

 

 :گفتو ٍ نالیدم يو بٌ رٍ دستام ٍ شدم خَنٌ ٍارد سریع

 !سردى چٌ ٍٍیی -

 :گفت ٍ خندید بابا

 !نباشی خستٌ دخترم سالم -

 :گفتو ٍ بَسیدم رٍ اش گَنٌ ٍ سهتش رفتو ذٍق با

 .نباشی درنَندى جَنو بابا نرسی -

 .گفتو کشداری آخیش ٍ کردم پرت کنارش نبل رٍی خَدنَ
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 !بَد؟ چطَر انتحانت خب -

 :گفتو شَق ٍ ذٍق با

 .شو نی بیست نطهئنو...نٌ کٌ فکر بَد، عالی بابا ٍای -

 :گفت ٍ بَسید رٍ سرم نحبت با

 .گلو دختر بٌ آفرین -

 :شد بلند سانیار اعتراض صدای کٌ کردم نی لَس بابا برای رٍ خَدم حسابی داشتو

 .ای ندیدى بابا فًهیدیو! خَبٌ خَبٌ -

 .کردم نگاى بَد ایستادى يا پلٌ رٍی کٌ سانیار بٌ نبل باالی از ٍ چرخَندم رٍ سرم

 .رفتو فرٍ بابا بغل تَ بیشتر ٍ آٍردم در براش زبَنی شیطنت با

 لبای انا بَد پسر کٌ این با بَد، برچیدى لب ٍ بَد کردى اخهی شد، نی حرصی کٌ يهیشٌ نحل
 (يیع...دارم نظر داداشهو لبای بٌ سرم تَ خاک) داشت نازی صَرتی

 :گفت ٍ کرد باز گرفتن بغل ننظَر بٌ رٍ دستاش از یکی بَد شدى سانیار ناراحتی نتَجٌ کٌ بابا

 کجاست؟ باباِِ  سانیار -

 .خندى از رفتو ریسٌ نن کٌ بابا بغل تَ زد شیرجٌ ٍ شد پرتاب تنبَن کش نحل سانیار

 !بابایی اینجاست -

 !نیدى کیف کَچیکتر داداش کردن اذیت چقدر کٌ آخ

 .اٍند بیرٍن آشپزخَنٌ از نانان بکشیو شَنٌ ٍ شاخ يو برای کٌ این از قبل

 :گفتو ٍ شدم قدم پیش سریع

 !جَن نانان سالم -

 :گفت ٍ گذاشت نیز رٍی رٍ گَشیش ٍ اٍند بیرٍن فکر از نانان
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 نکردی؟ عَض رٍ  لباسات چرا اٍندی؟ کی دخترم سالم -

 .کنو نی عَض بشینو یکو اٍندم، االن -

 :گفت بابا کٌ داد تکَن سری نانان

 گفت؟ چی داداش زن نًناز راستی -

 .افتاد کار بٌ رادارام

 .دعَتیو آقاجَن خَنٌ شب فردا گفت يیچی -

 بٌ قدش بزن نعنی بٌ رٍ دستانَن کف ٍ گفتیو يَرایی سانیار ننَ زدى ذٍق خبر این شنیدن با
 ...زدیو يو

 

 

 :گفت نتفکر بابا

 نگٌ؟ خبرى چٌ آقاجَن ی خَنٌ -

 :گفت ٍ داد تکَن سری نانان شدم، خیرى نانان بٌ کنجکاٍ ننو بابا حرف با

 .نگفت چیزی نن بٌ دٍنو نهی -

 نفتی آبی شلَار ٍ صَرتی پلیَر یٌ با رٍ لباسام رفتو، اتاقو سهت بٌ شدم بلند سریع ٍ شدم بیخیال
 .انداختو يام شَنٌ رٍی ٍ بافتو خرگَشی يو رٍ نَيام...کردم عَض

 البتٌ کٌ! )بَدم شدى بازیگَش ٍ تخس ای دختر شبیٌ شدم، خیرى خَدم بٌ ٍ ایستادم آینٌ نقابل
 (يستی

 .بَد کردى نستو نانان قیهٌ بَی پایین، ی طبقٌ برگشتو ٍ خندیدم ریز ریز

 :زدم داد نظلَنی ٍ کشدار لحن با
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 !گشنهٌ نن نانانی -

 ...داد جَاب سانیار نانان جای بٌ

 .شیکهت اٍن بٌ بخَرى َارى ای -

 !آیا؟ بَد نن با جانو؟

 :گفتو ٍ کردم نگاى سانیار بٌ اخو با خندید نی داشت بابا

 بردی؟ ارث بٌ کی از رٍ نتری صد زبَن این بچٌ ببینو -

 :گفت سریع

 !...آبجیو -

 

 پرٍ ٍگرنٌ نخندم تا گزیدم لب گفت، نی راست دیگٌ اینَ  بچٌ بَدم، نشدى قانع اینقدر حال بٌ تا
 .شد نی

 :گفت ٍ زد چشهکی بًو کٌ گرفتٌ ام خندى فًهید يو بابا

 یعنی این نیاد آشپزخَنٌ از دارى چنگال قاشق صدای بخَریو، نايار بریو بلندشین دیگٌ خب -
 .چینٌ نی ٍ نیز دارى نانانتَن

 ...رفتیو آشپزخَنٌ سهت ٍ کشیدیو يَرا یٌ آبرٍيا بی نحل سانیار ننَ دٍبارى

 

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

 

 ٍ زیبا ينَز سال يهٌ این گذشت از بعد کردم، نگاى آقاجَن بزرگ انارت بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از
 !بَد ابًت پر
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 ...شدم نهی سیر دیدنش از يیچَقت

 :گفت ٍ گرفت رٍ دستو يیجان با سانیار

 کنیو؟  بازی انارت پشت بریو ذارى نی آقاجَن نظرت بٌ آجی -

 :گفتو ناراحتی با

 .نکنو فکر -

 !چرا؟ -

 :گفتو ٍ کشیدم پَفی

 نری ٍقت یٌ سانی بَد، نادرجَن نخصَص فقط اٍنجا نهنَعٌ انارت پشت بٌ رفتن چَن -
 . کنٌ نی دعَات يو بابا بلکٌ نیشٌ نصیبت آقاجَن عصای کتک طعو تنًا نٌ ٍگرنٌ يا اٍنجا

 .کردیو حرکت انارت سهت يو با ٍ داد تکَن سری آٍیزٍن لبای با

 

 نظر بٌ پژنردى کهی يَا سردی بخاطر االن کٌ درخت ٍ گل از پر بَد، بزرگ خیلی انارت حیاط
 !بَدن قشنگ ينَز انا رسیدن نی

 دیدن با کٌ بغلش بپرم خندى ٍ شَخی با خَاستو يهیشٌ نحل اٍند، نَن استقبال بٌ عهَ زن
 نحکو رٍ لیال عهَ زن ٍ شد قدم  پیش نانان کٌ شد آيستٌ قدنام شدم، پشیهَن َپَکرش ی قیافٌ
 .کرد بغل

 !شَنٌ؟ چٌ اینا ٍا

 .کردیو دیگٌ يو بٌ نگاى یٌ تعجب با سانیار ننَ

 :گفت آرٍنی صدای با بابا

 .داداش زن سالم -
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 :کرد زنزنٌ دارى بغض انگار کٌ ای دٍرگٌ صدای با ٍ اٍند بیرٍن نانان بغل از عهَ زن

 !داخل بفرنایید...خان رانین سالم -

 !ناراحتٌ؟ قدر این عهَ زن چرا

 .کردم نی حس رٍ نحزٍن َجَ انا بَدم نشدى انارت ٍارد ينَز

 .کرد نهی صدا ٍ سر اٍندیو نی آقاجَن ی خَنٌ کٌ يهیشٌ نحل يو سانیار حتی

 !شدى؟ چی یعنی

 !بَد تاریک فضا چقدر رفتیو، داخل انَن يهٌ

 !بَدن؟ نکشیدى کنار رٍ يا پردى نگٌ

 !زد خشکو افتاد پذیرایی بٌ چشهو کٌ يهین

 !داشتن حضَر يو نادرش ٍ عهَ زن خَايرِ  ٍ اش خانَادى ٍ ریحانٌ عهٌ

 .آٍردم نی در شاخ تعجب از داشتو دیگٌ

 ...نبَد رادٍین فقط

 َتق َتق صدای از غیر...کردم نی نگاى نَن آرٍنٌ ٍ ساکت جهع بٌ ٍ نشستو نبل رٍی نانان کنار
 .اٍند نهی صدایی دیگٌ دستی، پیش رٍی چای فنجَن گذاشتن

 !نادرجَن فَت اٍل رٍزای از غیر بٌ...نبَد ناراحت ٍ ساکت قدر این حال بٌ تا يا جًان عهارت

 بگٌ خَاست نی رٍ چیزی کٌ عادتش طبق آقاجَن کٌ کشیدم ناراحتی از آيی رٍزا اٍن یاد بٌ
 .کرد ِاِيهی ٍ کَبید زنین بٌ بار یٌ رٍ عصاش

 .کنو اعالم رٍ چیزی یٌ تا شدیو جهع اینجا نا ی يهٌ...خب -

 ...شد گَش ٍجَدم تهَم
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 رٍ شغلش ٍ...فداکاریٌ ٍ شناس ٍظیفٌ پلیس یک شناسین، نی رٍ رادٍین تَن يهٌ شهايا -
 خَام نی کنٌ، نی کاری ير اش خانَادى افتخار ٍ کشَرش حفظ برای رادٍین پسرم دارى، دٍست
 ای طَالنی نسبتا ندت بٌ نانَریتی انجام برای رادٍین نن؛ پسریِ  ی نَى...کٌ کنو اعالم جا يهین

 .برى کشَر خارج بٌ قرارى

 ...کردم نگاى آقاجَن بٌ فقط زدى بًت شد گرد چشهام

 

 :گفت عصبی رادٍین بزرگ نادر

 چی؟ بشٌ چیزیش اگٌ غریب؟ کشَر برى قرارى نن عزیز ی نَى یعنی جًان؟ آقای چی یعنی -

 ...رفت سهتش بٌ سریع خَايرش کٌ گریٌ زیر زد عهَ  زن حرف، این با

 !بَدم نبًَت ٍ گیج کردم، نهی درک رٍ خَدم حال

 رادٍین؟!...گن؟ نی چی اینا

 :گفت ٍ ياش زانَ بٌ زد نالٌ با رادٍین بزرِگ  نادر

 جیگر خَن باید چقدر نبَد؟ بس پلیسٌ پدرش! بشٌ پلیس نیست نیاز بچٌ این گفتو چقدر -
 باید حاال بشٌ بیَى دخترم افتخارش از جدا کٌ نشٌ شًید دانادم نکردى خدای ٍقت یٌ کٌ شدم نی

 کنو؟ نالٌ ٍ آى يو بچٌ این ٍاسٌ

 :برد باال رٍ صداش عصبی آقاجَن

 !جًادى ..شًادِت  افتخار ترین باال بدى؟ شًادت نگٌ فخری، خانَم دیگٌ بسٌ -

 ...دادم قَرت رٍ بغضو زدى بًت

 زنن؟ نی شدنش شًید ٍ نردن از حرف نرفتٌ ينَز رادٍین خدایا

 !...خدا ٍای

 .کردن نی گریٌ داشتن يهٌ رادٍین ی خالٌ...عهٌ...عهَ زن...نانان
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 .کنو تحهل رٍ ٍضع این تَنستو نهی بَدن، ناراحت يهٌ

 .داشتو خفگی حس بشو، بند جا یٌ تَنستو نهی

 !شدى؟ ِچو

 !شدم نی خفٌ داشتو...نیارى فشار گلَم بٌ بغض فًهیدم تازى کٌ کردم شل کهی رٍ رٍسریو 

 .رفتو خرٍجی در سهت بٌ ٍ شدم بلند کسی بٌ تَجٌ بدٍن

 ...نکنند حس ننَ نبَدِ  کٌ بَدن شدى غرق خَدشَن حال تَ قدر اٍن يهٌ

 .شد سرازیر اشکام بیرٍن، رفتو در از کٌ يهین

 اٍنجا بٌ ٍرٍد کٌ تَجٌ بدٍن...دٍیدم عهارت پشت بٌ اختیار بی ٍ گذاشتو دينو جلَی رٍ دستو
 !نهنَعٌ

 !کنو گریٌ...بشو خالی خَاستو نی فقط

 کی؟ ٍاسٌ! چرا؟

 نًهٌ؟ برام نگٌ...رادٍین؟

 برگردى نیست نعلَم...نبَد راحت اصال برام ٍ رفت نی داشت رادٍین...کرد نهی کار نغزم اصال
 ...یا...یا

 !ریختو نی اشک ٍ بَدم نشستٌ استخر رٍی بٌ رٍ زنین رٍی کٌ اٍندم خَدم بٌ

 نداشتو؟ خبر نن ٍ داشت يو استخر اینجا

 ندٍنستی؟ اینجا دیدن الیق رٍ کسی کٌ داشتٌ چی اینجا آقاجَن،!...يٌ

 ...کردم نگاى اطرافو بٌ بَد دينی ساز نحل کٌ ای نَسیقی صدای شنیدن با

 رٍی زیبایی بٌ ياش شاخٌ ٍ برگ ٍ بَد شدى بزرگ خیلی کٌ نجنَن بید درخت یٌ کنار از صدا
 .اٍند نی بَد، کردى ایجاد سایٌ َدِرش کٌ خالی فضای یٌ ٍ بَدن ریختٌ زنین
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 ...رفتو درخت اٍن سهت بٌ کنجکاٍی با ٍ شدم بلند

 دقیقٌ چند حالٌ ٍ حس اٍن کٌ بَدم نشدى نتَجٌ نن ٍ زد نی دينی ساز زیبایی بٌ شخص اٍن
 .کردم فرانَش رٍ پیشو

 !بَد؟ چی آرانش این ننبع

 

 !شدم نی نتحیر بیشتر شدم نی تر نزدیک بیشتر چی ير

 !بَد رادٍین...شخص اٍن نن خدای

 سلطانِ   آينگ زیبایی بٌ اش دينی ساز با بَد دادى تکیٌ درخت بٌ کٌ حالی در ٍ بَد نشستٌ
 ...زد نی رٍ يا قلب

 !بَد عالی ٍاقعا...سپردم گَش آينگش بٌ ٍ بستو رٍ چشهام نشستو، کنارش صدا بی

 !کردم نی حس رٍ نگايش سنگینی برداشت، نَاختن از دست گذشت کٌ دقیقٌ چند

 :گفتو ٍ کردم باز رٍ چشهام آرٍم

 .بلدی يو دينی ساز بَدی نگفتٌ -

 :گفت آرٍنی لحن با سکَت کهی از بعد

 .دٍنٌ نهی يو کسی-

 :گفتو ٍ کشیدم آيی

 بَد؟ نکردى نهنَع کسی برای رٍ اینجا آقاجَن نگٌ...اٍندی؟ اینجا چطَری -

 :گفت ٍ خندید تلخ

 !نن از غیر -

 ...بَد ناراحت ٍ کدر اش قیافٌ چقدر کردم، نگاى بًش تعجب با
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 :گفتو شیطنت با يهین بخاطر کنو باز باياش رٍ شَخی سر خَاستو

 "کردى گریٌ ٍ شدى عاشق بدان...کردى تکیٌ درختی بر جَانی دیدی اگر"  گفتن قدیو از کٌ شنیدی-

 .خندیدم ام عارفانٌ نحال ی جهلٌ این از خَدم

 .شد نحَ لبام رٍی از  خندى کٌ جَری...بَد دٍختٌ چشو نن بٌ خاصی نگاى با اٍن انا

 :زد لب آرٍم

 برم؟ قرارى...کٌ دٍنی نی -

 .دادم تکَن آرى نعنی بٌ رٍ سرم آرٍم ٍ زدم پلک

 برنگردم؟ دیگٌ نهکنٌ کٌ دٍنی نی -

 ...دادم تکَن رٍ سرم بغض با

 نٌ؟ نیاد بدت نن از...از -

 ...کردم نگايش تعجب با

 نٌ؟ کردم، اذیتت نن...نن -

 :گفتو بًت با

 !رادٍین؟ -

 :گفت عجیبی لحن با

 !کنی؟ نی حاللو -

 :نالیدم ٍ گذاشتو دينش رٍی رٍ دستو حرص با ٍ شکست بغضو

 !کن...بس -

 !شدى؟ نَن چٌ...بَدم نتعجب ٍ گیج رادٍین ٍ خَدم حالٌ از



 www.Novel98.com 212               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !داشت عجیبی دنیای آغَشش!...رفتو فرٍ گرنش آغَش تَ کٌ انداختو پایین رٍ سرم گریٌ با

 !ببخش ننَ -

 ...شد کشیدى لباش بٌ لبام کٌ" چی برای" بگو تا گرفتو باال رٍ سرم تعجب با

 فاصلٌ يو از کٌ این بدٍنِ  کٌ، بَد نکردنی باٍر ٍ ننتظرى غیر يردٍنَن برای اٍنقدر اتفاق این
 .بَد چسبیدى يو بٌ لبانَن يهچنان ٍ بَد زدى نَن خشک بگیریو

 دٍختٌ چشو دیگٌ يو بٌ شدى گرد چشهای با دٍ ير...بَد رسیدى خَدش اٍج بٌ قلبو تپش
 .بَدیو

 .گرفت فاصلٌ ازم نبًَت ٍ آرٍم...رادٍین کٌ شد جهع چشهام تَ اشک

 :گفت لرزٍنی صدای با رادٍین کٌ گذاشتو لبو رٍی دست زدى بًت

 !سانیال؟...شد چی دٍنو نهی...ٍاقعا نن..نن -

 تصادفی بَسٌ این کٌ درستٌ کنو، نگاى بًش شد نهی رٍم شد، نی ننفجر زیاد تپش از داشت قلبو
 !رادٍین؟ با اٍنو...بَد بارم اٍلین نن لعنتی آى...انا بَد

 !...داغ صَرتو ٍ بَد یخ تنو

 ...شدم نی آب خجالت از داشتو

 

 :داد ادانٌ عجز با رادٍین کٌ بستو رٍ چشهام

 کن فرانَشش کنو نی خَايش سانیال...ٍ گرفتی باال رٍ سرت تَ...تَ شد چی نفًهیدم بخدا -
 .کن فرانَش نبَد، يیچکدنهَن تقصیر باشٌ؟

 

 !رٍ؟ بَسو اٍلین اٍنو کنو؟ فرانَش
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 آسَنیٌ؟ يهین بٌ نگٌ

 !زدى خجالت...يو بَدم ناراحت يو

 :کردم زنزنٌ ای خفٌ صدای با ٍ دادم قَرت رٍ بغضو

 .نیست خَب زیاد اٍضاع...داخل بری بًترى -

 .رفتو عهارت سهت بٌ ٍ شدم بلند سریع ٍ بگٌ چیزی نهَندم ننتظر

 تصادفی ٍ عادی بَسٌ این اٍن برای شاید نکردم، تَجٌ يو رادٍین يای زدن صدا بٌ
 ...    نن انا کنٌ نی فرانَش يو زٍد کٌ دٍنو نی...باشٌ

 دٍنٌ؟ نی" بار اٍلین" اسو بٌ چیزی نانرد اٍن

 !ارزشهندى خیلی بارياش اٍلین دختر یک برای

 !بَد تصادفی...بَسو اٍلین نن برای

 ...کنو فرانَشش خَاست ازم راحت چٌ

 خبرى؟ چٌ نن خدای شدم، عهارت ٍارد ناراحت ٍ عصبی

 يای خانَم فخری ٍسط این...بَد عصبی حسابی آقاجَن داد، نی قند آب عهَ زن بٌ داشت نانان
 !کرد نی گریٌ يای

 !...خدا ٍای

 ٍ ترسیدى کٌ سانیار سهت زدى بًت ٍ کردم فرانَش رٍ پیش دقیقٌ چند اتفاق لحظٌ یک برای
 .رفتو بَد گریَن

 بغلش ٍ نشستو نبل رٍی ترسیدى، سانیار کٌ کردن دعَا چطَری خانَادى دٍتا این دٍنٌ نی خدا
 !بَد داغَنی رٍز عجب...کردم

 عهٌ ی گریٌ ٍ جیغ صدای کٌ بَد کافی يهین...شد نهایان رادٍین ی خهیدى قانت ٍ شد باز در
 .برى باال فخری خانَم ٍ رادٍین ی خالٌ ٍ ریحانٌ
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 :گفت عصبی انا کرد نگاى يهٌ بٌ زدى بًت لحظٌ چند

 !نانان؟ خبرى؟ چٌ اینجا -

 ...شد تر عصبی رادٍین کٌ کرد نگاى رادٍین بٌ حالی بی با عهَ زن

 :کرد نداخلٌ  ٍ رفت رادٍین سهت بٌ ٍ شد بلند بابا

 .نیست چیزی پسرم باش آرٍم -

 نیست الزم بخدا! رم؟ نی نانَریت کٌ بارنٌ اٍلین نگٌ...بًشَن بنداز نگاى یٌ عهَ؟ چی یعنی -
 ٍ آِش  يهین بازم ببینو اگٌ بخدا برم، دیگٌ ی يفتٌ یک تا قرارى نن...نن کنید صدا ٍ سر يهٌ این

 .کنو نهی نگاى يو سرنَ پشت ٍ رم نی زٍدتر کاسٌ يهین

 .شد خارج عهارت از ٍ برگشت نعطلی بی شد تهَم اش  جهلٌ کٌ يهین

 

 

 

 حق رادٍین بٌ کٌ کردم اعتراف خَدم پیش ٍ کشیدم آيی...بَدن شدى ساکت بًت شدت از يهٌ
 .شٌ نی دٍر اش خانَادى از دارى کٌ است  يهٌ از تر سخت خَدش ٍاسٌ صد در صد دم، نی

 ...ٍلی رفتو نی دنبالش االن...گرفت نهی شکل نَن بین پیش دقیقٌ چند اتفاق اٍن اگٌ...اگٌ

 !...خَدنٌ نفع بٌ رادٍین از دٍری

 

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

 

 "بعد يفتٌ یک"
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 .دادم گَش شد نی پخش گَشیو از کٌ غهگینی نَزیِک  صدای بٌ ٍ بستو رٍ چشهام

 !ندارى خَبی رٍز ٍ حال کس يیچ رادٍیِن، رفتنِ  رٍز...انرٍز ٍ گذشتٌ يفتٌ یک

 نًایت بی رفتن برای کٌ رادٍینی...رادٍین نگًداشتنِ  ٍاسٌ...بَدن تکاپَ در يهٌ يفتٌ یک این
 !بَد ٍاقف

 انا...بَدم گیج شدى، چو دٍنستو نهی...نکنو برخَرد بًش کردم نی سعی بَدنش، ندیدى اصال
 .کنو فرار رادٍین از تَنو نهی انرٍز

 !رادٍین ی َبدَرقٌ...فرٍدگاى بریو نَن ا يهٌ قرارى

 ای؟ آنادى سانیال -

 .برداشتو رٍ کیفو ٍ کشیدم آيی نانان صدای با

 .شدیو بابا ناشین سَار ٍ شدیو خارج خَنٌ از نانان يهراى سریع

 نتهرکز چیز يیچ رٍی ذينو رفتو، فرٍ فکر بٌ يفتٌ یک این نحل ٍ دادم تکیٌ شیشٌ بٌ رٍ سرم
 !کرد نی پرٍاز شاخٌ اٍن بٌ شاخٌ این از يی شد نهی

 .شد نتَقف ناشین کٌ گذشت دقیقٌ چند دٍنو نهی

 :گفت ٍ گرفت رٍ دستو عجلٌ با نانان

 .نهَندى چیزی رادٍین پرٍاز تا سانیال باش زٍد -

 ننَ نانان بردارم قدم درست تَنستو نهی کٌ خَدم شدم، پیادى ناشین از ٍ زدم تلخی پَزخندِ 
 .کشید نی خَدش دنبال

 .دادم تشخیص جهعیت يهٌ اٍن بین رٍ رادٍین...کٌ اٍندم خَدم بٌ زنانی

 يای دایی ٍ يا خالٌ يهٌ فخری، خانَم ٍ آقاجَن اش، خانَادى ٍ ریحانٌ عهٌ...عهَ ٍ عهَ زن
 .داشتن حضَر يهٌ...نتین حتی ٍ دٍستاش از تا چند ٍ رادٍین
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 :گفت نی عهَ زن بٌ خطاب کٌ شنیدم رٍ صداش کٌ رفتو جلَ قدم چند بغض با

 بٌ دلو نن کنی نی گریٌ تَ کٌ اینطَری بخدا کن، پاک رٍ اشکات! دلو عزیز نانانو،...خدا ای -
 .دى نهی رضا رفتن

 :گفت بگیرى رٍ اش گریٌ جلَی کرد نی سعی تَانش ی يهٌ با کٌ عهَ زن

 .پسرم نیست...نی خَدم دست...َدس -

 !کرد بغل ٍجَد تهَم با رٍ نادرش ٍ رفت جلَ رادٍین جهلٌ این با

 .نداشت گفتن کٌ نن حال...آٍرد در رٍ يهٌ اشک صحنٌ این

 :گفت لبخند با ٍ انداخت نگايی يهٌ بٌ رادٍین

 طَل سال یک نًایتش یا...یا ناى شیش نانَریت این! کنید باٍر شٌ نی تنگ تَن ا يهٌ برای دلو -
 با يهکارام انا بفًهن نهکنٌ چَن باشو داشتٌ ارتباط کسی با تَنو نهی ندت این تَ کشٌ نی

 این اگٌ( کشید آيی ٍ کرد نکحی) کنن نی چک ننَ نَقعیت لحظٌ ير ننٌ يهراى کٌ ردیابی
 نهکنٌ کٌ این دٍم باشو، شدى شًید نن...نن نهکنٌ کٌ این اٍل دارى دلیل چند شد قطع ردیاب

 نهکنٌ کٌ این سَم کنو، خانَش رٍ خَدمِِ  ردیاب نجبَرم نن کٌ باشن شدى نشکَک نن بٌ
 !کنید حاللو لطفا کٌ این ٍ...ٍ باشو شدى ناپدید

 رٍ آقاجَن دست کرد، بغل رٍ پدرش ٍ نادر دٍبارى رادٍین بَدم، گرفتٌ رٍ يقو يق جلَی زٍر بٌ
 .کرد بغل رٍ بزرگش نادر...بَسید

 ...نن بٌ رسید ٍ کرد خداحافظی گرنی بٌ دٍستاش ٍ اش خانَادى تک تک با

 

 

 

 ...کرد نگاى چشهام بٌ بَد نشًَد چشهاش تَ کٌ خاصی برق با
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 ...کٌ کردم پاک رٍ اشکام خجالت با

 سانیال؟ -

 :گفت ٍ زد تلخی لبخند شدم، خیرى بًش دٍبارى ٍ دادم باال رٍ نگايو نرم

 .خَام نی نعذرت ازت کارام ٍ يام بداخالقی تهَم بخاطر -

 :زد لب ٍ کرد دراز سهتو رٍ دستش

 !خداحافظ -

 !نخَاى نعذرت نن از اینقدر...بزنو فریاد خَاستو نی شدم، خیرى دستش بٌ

 !دنیایی پسرعهَی بًترین تَ

 لبخند ٍ شد گرم دلو...گذاشتو اش نردٍنٌ ٍ گرم دست تَ رٍ ظریفو ٍ سرد دسِت  جاش بٌ انا 
 .زدم رنگی کو

 !گردى برنی زٍد خیلی رادٍین کٌ دارم انید نن...داشتو آدنا این با فرقی یٌ نن

 يا رٍز تا دستش گرنای کردم حس کٌ جَری...فشرد رٍ دستو گرم ٍ طَالنی ٍ زد لبخندی اٍنو
 !نَنٌ نی باقی دستو پَست رٍی

 رادٍین پرٍاز کٌ بَد لحظٌ يهَن کرد، يهٌ بٌ ای طَالنی نگاى ٍ کشید عقب رٍ دستش اکراى با
 ا يهٌ دل ٍ شد اعالم

 !آشَب نَن

 :گفت يهٌ بٌ رٍ ٍ کشید آيی رادٍین

 !باشین خَدتَن نراقب خداحافظ -

 !رفت...ٍ برداشت رٍ چهدٍنش دست یٌ با ٍ داد تکَن يهٌ برای دستی
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 اکَ سرم تَی دادم نی گَش يفتٌ یک این در کٌ آينگی اٍن شد نی دٍر کٌ قدنی ير با ٍ رفت
 !...شد 

 

*********** 

 

 !رفت نن دل...رفت

 !رفت؟ در نیشٌ نگايت دست از نگٌ

 ...دست از بدى آخر رٍ تَ ترسٌ نی کٌ يست، نفر یٌ...يست

 

*********** 

 

 "بعد سال سٌ"

 

 

 .دارم استرس خیلی نن يا بچٌ ٍای -

 .بشٌ باز نَندى ٍا سایت این تا بذار جیگر رٍ دندٍن دقیقٌ یٌ آیدا اِ  -

 :زد جیغ حرص با ٍ کرد نگاى بَدم دادى لو تختو رٍی خَنسرد خیلی کٌ نن بٌ آیدا

 يان؟ باشی خَنسرد قدر این تَنی نی چطَری آخٌ -

 :داد ادانٌ يیجان با ٍ کرد اشارى کانپیَتر بٌ

 .اٍندى کنکَرنَن جَاب سالنتی نا -
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 :گفتو ٍ دادم تکَن يَا تَ دستی بیخیال

 .کنو استراحت خَام نی فقط االن رفت، بین از کنکَر ی جلسٌ سر يیجانو ٍ استرس ی يهٌ نن -

 :گفت ٍ داد تکَن يَا رٍ دستی

 .کنیو خرخَنی دٍبارى ٍ دانشگاى بریو قرارى نیست استراحت از خبری دیگٌ نشد، دِ  نٌ دِ  -

 :گفت ذٍق با عارفٌ کٌ بگو چیزی خَاستو

 .بیاین يا بچٌ اٍند آخجَن -

 :گفت ٍ کانپیَتر سهت رفت کلٌ با آیدا

 .ببین ننَ اٍل نن اٍل -

 !خََشن دٍتا این چقدر

 .ندارم حسی دیگٌ ٍقتٌ خیلی...ندارم يیجان اصال کٌ نن

 

 .دادم گَش اٍنا صدای بٌ ٍ بستو رٍ چشهام بیخیال

 .عارفٌ دیگٌ زٍدباش -

 !يیع...کردم پیدات آيان...َاى دیگٌ کن صبر -

 .کردم باز رٍ چشهام نتعجب نن ٍ زد جیغ آیدا

 !بگَ يان؟ شدى چی...چی -

 :گفت ِنن ِنن با عارفٌ

 .شدی قبَل تًران پزشکی...آیدا شٌ نهی باٍرم...با-

 !نرررررسی نرسی نرسی خدا ٍای! چیی؟ -
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 :کشید داد صَرتو تَ ٍ گرفت رٍ ام یقٌ شدت با ننَ سهت اٍند ٍ پرید پایین باال

 .آخجَن شدم قبَل پزشکی! سانی؟ شنیدی -

 :گفتو ٍ کشیدم دستش از رٍ ام یقٌ حرص با

 .خَرد جر ام یقٌ رٍانی باش آرٍم -

 .خندید نی فقط ٍ دلش رٍ بَد گذاشتٌ رٍ دستش عارفٌ

 .زد نی جیغ ٍ پرید نی پایین باال باشن زدى تیتاب بًش کٌ خری نحل شد، نهی نتَجٌ اصال آیدا انا

 :زد داد ٍ برد بیرٍن رٍ سرش کرد، بازش ٍ اتاقو ی پنجرى سهت رفت دفعٌ یٌ

 .شدم قبَل پزشکی نن! نلت آيای -

 :غریدم ٍ کردم نگاى خندید نی ٍ بَد شدى صندلی پًن کٌ عارفٌ بٌ حرص با

 .اینجا ریزن نی يا يهسایٌ االن کن ساکت جَری یٌ رٍ رٍانی این -

 :زد غر لب زیر ٍ کرد نگاى نن بٌ شدى ریز چشهای با ٍ آٍرد داخل رٍ سرش آیدا

 !تًران؟ اٍنو شٌ نی قبَل پزشکی کی زنَنٌ ٍ دٍر این تَ...نکنو ذٍق شٌ نی نگٌ آخٌ -

 .داشت ذٍق ٍاقعا...بَد آیدا با حق

 :گفتو عارفٌ بٌ شیطنت با انا

 .خَندی اشتبايی شاید یا آیداست؟ خَدِ  اسو ٍاقعا حاال ببین کن چک دیگٌ بار یٌ -

 :زد داد ٍ رفت در کَرى از حدسو طبق

 .شدم قبَل پزشکی نن نکردى اشتباى يیچو -

 :گفتو عارفٌ بٌ رٍ ٍ خندیدم گذرا ٍ کَتاى

 .شدی قبَل چی خَدت کن نگاى...اینَ کن ٍلش -
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 :گفت استرس با عارفٌ

 !تَنو نهی نن نٌ ٍای -

 :گفتو ٍ کردم نگايش چپ چپ

 .کنو نگاى خَدم بلندشَ -

 :گفت ٍ شد قدم پیش آیدا

 .کنو نی نگاى نن نٌ -

 .نشست صندلی رٍی رفت دیدم کٌ کردم نگايش ننتظر

 .کردم نگاى بًش خَنسرد نن ٍ يیجان با عارفٌ

 :گفت حرص با عارفٌ کٌ کشیدم پَفی نگفت، يیچی آیدا کٌ گذشت دقیقٌ چند

 شد؟ چی آى -

 .کردم نگاى عارفٌ بٌ ٍ نشستو ٍ شدم بلند نگران کرد، نگاى عارفٌ بٌ بعد نن بٌ اٍل ناراحت آیدا

 :گفت آرٍم آیدا کٌ لرزید چَنش

 ...تَ عارفٌ -

 :گفت بغض با ٍ پرید حرفش بین عارفٌ

 !يیچی نگَ يیچی -

 ...تَ کٌ بگو باید -

 :پرید آیدا حرف بین گریٌ با عارفٌ دفعٌ این

 .نشدم قبَل نهیشٌ باٍرم...باٍر خَندم يهش نن...نن نگَ يیچی گفتو -

 !تعجب ٍ حرص با عارفٌ ٍ کردم نگايش تاسف با نن کٌ خندى زیر زد بلند صدای با آیدا
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 !بخندى؟ کی نخندی تَ! بخند دیگٌ آرى-

 :گفت ٍ داد تکَن يَا تَ دستی آیدا

 کٌ دانشگايی يهَن گرافیک اسکَل تَاِ ...گریٌ زیر بزن بعد کنو کانل رٍ حرفو بذار بابا -
 !عالی ی رتبٌ یٌ با اٍنو عزیزم شدی قبَل خَاستی نی

 .کنٌ خَشحالی آیدا نحل کٌ بَد عارفٌ نَبت حاال

 !گیرى نی درد سرم االن ٍای...گَشام رٍی گذاشتو رٍ دستام

 !کرد؟ نی شیطَنی اینا از بدتر کٌ سانیالیی اٍن کجاست

 

 خَبی ی بًَنٌ...کنکَر کردم، حرکت خَنٌ سهت بٌ آرٍم آرٍم آیدا بٌ تَجٌ بدٍن ٍ کشیدم آيی
 .باشو داشتٌ آرانش کهی ٍ کنو دٍر درد از پر سالِ  سٌ این از رٍ ذينو کهی کٌ بَد

 !کنٌ؟ نی آرٍم رٍ ذينو چی حاال انا

 ...کنو؟ چیکار

 ...کردم نگاى گَشی راند َبک بٌ ٍ آٍردنش بیرٍن جیبو از شدم، خارج فکر از گَشیو زنگ صدای با

 !کنو پنًَن رٍ لبخندم نتَنستو بَد زدى زنگ کٌ شخصی دیدن با

 !الَ -

 چطَری؟! آبی چشو بانَی سالم َبٌ -

 :گفتو ٍ خندیدم آرٍم ٍ نرم

 چطَری؟ تَ خَبو -

 :گفت َبشاش

 !عزیزم خَبو ننو باشی خَب تَ -
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 نکردى عادت ينَز...نن انا گذشتٌ نتین ی عالقٌ ابراز از ناى شش درستٌ گزیدم، لب خجالت با
 .بَدم

 !نرسی -

 شد؟ چی کنکَرت جَاب خبرا؟ چٌ خب -

 :گفتو خَشحال

 .تًران اٍنو شدم قبَل زبان فًهیدم، رٍ جَابش تازى -

 :گفت زدى ذٍق

 .بدیو شیرینی باید گو نی تبریک بًت! عزیزم عالیٌ -

 يهین بخاطر...بَد کنارم ای لحظٌ ير تَ سال چند این تَ نتین" بدیو" گفت...بدی شیرینی نگفت
 !بَد عزیز برام

 .حتها نرسی -

 .دنبالت نیام بشَ آنادى زٍد -

 :گفتو تعجب با

 چرا؟ -

 :گفت خندى با

 .شَ آنادى سریع بگیریو جشن بیرٍن بریو باید -

 !بَد خَشحال چقدر...بگو نٌ بًش نتَنستو

 :زدم لب آرٍم

 .فعال پس...باشٌ-

 .بانَ فعال -
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 رٍ لیاقتش نن کنو نی حس ٍقتا بعضی...بَد خَب خیلی ٍاقعا نتین...کشیدم آيی ٍ کردم قطع
 .ندارم

 .نگفت زٍر نن بٌ ٍقت يیچ بیارى، دست بٌ رٍ دلو کرد نی سعی يهش االن تا

 .کنو نی خَدم برای فکرایی یٌ دارم ننو!...کو کو

 با ٍ کردم نگايش کهی کشیدم، يینی ترس با بَد سرم پشت دقیقا کٌ آیدا دیدن با ٍ برگشتو
 :گفتو حرص

 .اٍيَنی یٌ ِاينی یٌ! ِاى ترسیدم -

 :گفت آرٍم نیدى رٍ جَابو کٌ انتظارم برخالف

 !بَد؟ زدى زنگ نتین -

 :دادم جَاب شک با

 !آرى -

 .کرد حرکت خَنٌ سهت بٌ سریع بگو چیزی کٌ این از قبل داد، تکَن سری ٍ گفت آيانی

 

 ٍ بَد پَشیدى رٍ نانتَش عارفٌ شدم، خَنٌ ٍارد ٍ انداختو باال ای شَنٌ آیدا رفتار از نتعجب
 .بَد رفتن ی آنادى

 کجا؟ اِ  -

 :گفت ذٍق با

 . بدم خبر نانانو بٌ خَنٌ برم خَام نی بیارم طاقت تَنو نهی -

 :گفتو ٍ خندیدم

 !تَ يَلی چقدر -
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 :گفت نًربَنی با ٍ گذاشت سرجاش رٍ تلفن...زد نی حرف تلفن با داشت لحظٌ اٍن تا کٌ نانان

 .دخترم نَندی نی نايار برای حداقل -

 :گفت خجالت با عارفٌ

 .دیگٌ زنان یٌ انشاءاهلل! جَن خالٌ نرسی -

 ریز شد باعخ کٌ آٍرد در شکلکی عارفٌ زدن حرف طرز بخاطر بَد ایستاد يا پلٌ رٍ کٌ آیدا
 !دختر این دست از...بخندم

 .يا بچٌ فعال -

 ...گفتو تبریک بًش دیگٌ بار یٌ ٍ کردم بغلش بَسید، رٍ صَرتو ٍ جلَ اٍند

 با قرارى بگو نانان بٌ کٌ کشیدم نی خجالت راستش کردم، نگاى نانان بٌ رفت عارفٌ کٌ يهین
 .برم بیرٍن نتین

 !شد نهی رٍم يو باز...خب انا نبَد اٍلو بار

 نشکلی نتین ٍ نن دٍستی با اٍنا داشتن، خبر نن بٌ نسبت نتین ی عالقٌ از بابا ٍ نانان آخٌ
 !اٍند نی خَشش نتین از نًایت بی کٌ نانان نخصَصا نداشتن،

 !نانان؟ چیزى...ِام -

 :گفت ٍ کرد نگايو ننتظر نانان

 !دخترم؟ جانو -

 :گفتو نکحی از بعد ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 ادانٌ تر آرٍم خجالت از کٌ دیدم رٍ لبخندش چشهی زیر)بیرٍن برم نتین با شٌ نی...شٌ نی -
 .االن يهین(دادم

 :گفت ٍ خندید نحبت با
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 بریو يو با کٌ گرفت اجازى نن از ٍ زد زنگ خَدش پیش دقیقٌ چند يهین اتفاقا! عزیزم آرى -
 !خَبیٌ پسرِ  خیلی نداشتو، انتظار پسر این از يو این از غیر چند ير...  بیرٍن

 !کردم نگايش نات

 .نیارم ایهان بَدنش خَب بٌ بیشتر رٍز ير!...بَد بینی پیش قابل غیر برام نتین ٍاقعا

 !بَد نظلَم زیادی نتین نداشتو، رٍ خَبیش يهٌ این لیاقت ٍاقعا نن...فقط

 .نیشٌ حاضر دارى يو آیدا دیدم کٌ شدم اتاقو ٍارد ٍ رفتن اتاقو سهت بٌ نتفکر

 .دیگٌ بهَن نانانو پیش شی؟ نی آنادى داری چرا تَ -

 :گفت کنٌ نگاى نن بٌ کٌ این بدٍن

 .بدم خبر ام خانَادى بٌ خَدم خَام نی ننو دارى؟ دل عارفٌ فقط نگٌ برگردم، باید ننو نٌ -

 يو جین شلَار ٍ شال با رنگ طَسی نانتَی یٌ ٍ رفتو کهدم سهت بٌ دادم، تکَن سری لبخند با
 .پَشیدم سریع ٍ برداشتو نانتَم رنگ

 !بَدم کردى تغییر چقدر...کردم نگاى خَدم بٌ ٍ ایستادم آینٌ نقابل

 !جًان سانیال شدی بزرگ

 !اٍند نی سفیدم پَست بٌ کٌ زدم جیگری لب رژ یٌ فقط ٍ کشیدم آيی

 :گفت کالفٌ آیدا

 بریو؟ -

 باز رٍ پیام ٍ کردم نگاى گَشی راند بک بٌ شنیدم، رٍ گَشیو پیانک صدای کٌ بگو چیزی خَاستو
 .کردم

 "درم پشت نن خانَنی" بَد نَشتٌ کٌ پیام نتن دیدن با

 :گفتو ٍ زدم لبخندی
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 .بریو -

 

 .شدیو خارج خَنٌ از نانان از خداحافظی از بعد ٍ داد تکَن سری

 پایین سرش ٍ بَد دادى تکیٌ ناشینش در بٌ جیب بٌ دست عادتش طبق ٍ بَد شدى پیادى نتین
 .بَد

 :گفتو ٍ شدم تر نزدیک لبخند با

 !حیدری نتین سرٍان جناب سالم -

 :گفت زد نی برق کٌ نگايی با ٍ گرفت باال رٍ سرش بالفاصلٌ

 ...ناىِ  رٍی بٌ سالم -

 سرم پشت کٌ آیدا بٌ چشهی زیر کرد، نتَقف رٍ حرفش گیج کردم کٌ ای نصلحتی ی سرفٌ با
 .داد تکَن سری ٍ انداخت باال ابرٍ کٌ کردم اشارى بَد ایستادى

 :گفت نَدب ٍ کرد جَر ٍ جهع رٍ خَدش

 خَبین؟ خانَم آیدا سالم -

 :گفت ٍ ایستاد کنارم ٍ اٍند بیرٍن پشتو از آرٍم آیدا

 !نرسی سالم -

 :گفتو شادی لحن با ٍ کردم حلقٌ آیدا بازٍی دٍر رٍ دستو

 شدى؟ قبَل چی جَنو آیدا بزن حدس نتین -

 !آیدا...آیدا ٍ شد خیرى آیدا بٌ زدى يیجان نتین

 !!کشیدى؟ خجالت خالق جلل

 :گفتو ٍ زدم لبخندی
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 .شدى قبَل پزشکی -

 :گفت خَشحال نتین

 .باشید نَفق انشاءاهلل خانَم آیدا گو نی تبریک -

 .داد رضایت" يهچنین نرسی" یٌ گفتن بٌ فقط ٍ داد تکَن سری آیدا

 :گفتو نتین بٌ رٍ

 بریو؟ خب -

 بیا گفتو ٍ کشیدم ٍ بَد فکر تَ کٌ آیدا دست کرد، باز رٍ ناشینش در ٍ داد تکَن سری
 .رسَنیهت نی

 :گفت عجلٌ با ٍ اٍند خَدش بٌ

 .رم نی خَدم نهنَن نٌ -

 .نزدیک يو شها خَنٌ یکیٌ نسیرنَن دیگٌ بیا بابا ای -

 :گفت نًربَنی با نتین کٌ بگٌ چیزی خَاست

 . سَارشین خانَم، آیدا نکنید لج -

 .شد تسلیو باالخرى زد لبخندی  آیدا

 :گفت انرژی پر يهیشٌ نحل ٍ کرد حرکت نتین نشست، عقب اٍنو ٍ شدم سَار جلَ 

 خبر؟ چٌ خب -

 :گفتو ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 شدیو؟ قبَل دانشگاى نَن تایی سٌ ير کٌ تر خَب این از خبر -

 :گفت ٍ خندید

 شد؟ قبَل چی خانَم عارفٌ راستی!...عالیٌ ٍاقعا -
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 .داشت دٍست کٌ ای رشتٌ يهَن -

 .زد لبخند دٍبارى ٍ داد تکَن سری

 :گفت ٍ انداخت آیدا بٌ آینٌ از نگايی نتین کٌ گذشت دقیقٌ چند...نگفتو چیزی دیگٌ

 بگین؟ رٍ آدرس کنید نی لطف خانَم آیدا -

 .داد آدرس عجلٌ با ٍ برداشت پنجرى رٍی از رٍ سرش آیدا

 !بَدن شدى عَض دٍتا این چقدر

 نتین بَدیو شدى تر بزرگ کهی کٌ نَقعی از انا ذاشت نی آیدا سر بٌ سر خیلی نتین قبال یادنٌ
 .کرد نی برخَرد آیدا با تر رسهی

 ...کشید نی خجالت ٍ نبَد راحت نتین جلَی آیدا يهین بخاطر کنو فکر

 

 

 

 

 !بَد رادٍین کٌ...کٌ نَقعی گشتیو برنی دٍران اٍن بٌ کاشکی زدم، لبخندی رٍزا اٍن یاد بٌ

 بٌ رٍ انرٍز يهین کردم سعی ٍ دادم قَرت سختی بٌ رٍ بَد شدى گلَم ٍارد اجازى بی کٌ بغضی
 ...نکنو فکر افتاد رادٍین برای کٌ اتفاقی

 

*********** 

 

 .داد ادانٌ اٍن ٍ خندیدم لذت با دادم، قَرت زٍر بٌ رٍ ام کَبیدى ی لقهٌ
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 شد، نهی خیال بی نانانو سرکار برم ٍ کنو آنادى صبحَنٌ بار اٍلین ٍاسٌ خَاستو کٌ نن خالصٌ -
 کجاست؟ چایی قَری گفت نی يی

 دیدیو گشتن کلی از بعد بَدنش، گذاشتٌ کجا بَد رفتٌ یادم بخدا...سهاٍر رٍی گفتو نی گیج ننو
 .یخچالِ  تَ چایی قَری کٌ

 !نتین این دست از خدا ٍای خندیدم، صدا با ٍ گرفتو رٍ دلو دفعٌ این

 .بَدم دادى دست از رٍ ام خندى کنترل نن کٌ کرد نی تعریف جالبی لحن با ٍ جدی اٍنقدر 

 .نبَد نًو برام انا کردم نی نگاى نن بٌ تعجب با ٍ گشت برنی ای عدى یٌ گايی از ير

 !داشتو نیاز بًش...بَدم نخندیدى قدر این کٌ بَد ٍقت خیلی

 :گفتو آرٍم ٍ زدم لبخندی شد، رنگی کو تبسوِ  بٌ تبدیل کو کو ام خندى

 !نتین نرسی -

 :گفت ٍ جَید رٍ اش لقهٌ

 خانَنی؟ چی بابت -

 :زدم لب ناراحتی لحن با نکخ، کهی از بعد

 ٍقتی...کٌ ٍقتی نذاشتی، تنًام ٍ بَدی کنارم داشتی کٌ دردی با سال، سٌ این تَ کٌ این بابت -
 نن بٌ ٍ برنداشتی دست تَ شدیو انید نا انَن يهٌ ٍ شد یکسال از بیشتر رادٍین نانَریت کٌ

 شد خانَش رادٍین ردیاب ٍقتی( دادم ادانٌ آشکاری بغض با)  حتی گردى، برنی کٌ دادی نی انید
 !نهنَنو ٍاقعا...گردی نی دنبالش داری االن تا تَ...نشد پیدا ازش اجری ٍ

 !زد لبخندی ٍ شد خیرى بًو نًربَن انا غهگین چشهای با

 :گفت عجیبی لحن با اٍن انا...کشیدم خجالت کٌ گرفت رٍ بَد نیز رٍی کٌ رٍ دستو آرٍم

 نن کنو، نی کاری ير دٍتا شها برای نن! ننی عشق...يو تَ ننٌ، برادر ٍ دٍست بًترین رادٍین -
 .گردى برنی اٍن کٌ گٌ نی حسو دم نی انجام رادٍین کردن پیدا برای رٍ تالشو تهام
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 صریح قدر این ٍقت يیچ انا دارى دٍسو نتین دٍنستو نی...گزیدم رٍ لبو ٍ انداختو پایین رٍ سرم
 .بَد نگفتٌ بًو قاطع ٍ

 !بَد شدى گرم دلو...گردى نی رادٍین دنبال دارى کٌ بَدم خَشحال

 کنی؟ نگايو خَای نهی...سانیال -

 .دیدم نی چشهاش عهق تَ رٍ عهیقی حس دٍختو، چشهاش بٌ رٍ نگايو آرٍم

 بیاری؟ در بالتکلیفی این از ننَ خَای نهی -

 :گفت ٍ انداخت پایین رٍ سرش لبخند با کٌ دادم تکَن رٍ سرم نتعجب

 خَاستگاری؟ بیام کٌ شٌ نی...شٌ نی ِکی..ِکی -

 :گفت عجلٌ با کٌ بکشو عقب رٍ دستو خَاستو پایین، ریخت یًَ دلو

 دم نی شرف قَل...کنی فکر دم نی ٍقت بًت بخَای کٌ چقدر ير! نشَ ناراحت کنو نی خَايش -
 !نشکن رٍ دلو...سانیال کنو نی خَايش کنو، خَشبخِتت کٌ

 .بگیرم رٍ دلو لرزیدن جلَی نشد کٌ بَد تهنا از پر ٍ عاشقانٌ صداش لحن اٍنقدر

 !داشتو دل...داشتو احساس! بَدم دختر ننو...خب

 دارن؟ دٍسو گفتن بًو پسر تا چند عهرم تَ حال بٌ تا نگٌ

 :زدم لب اختیار بی

 !بدى فرصت بًو...بًو يفتٌ دٍ...دٍ -

 :گفت خَشحال

 !بگی تَ چی ير خانَنی چشو -

 چیزی رٍ نايار بقیٌ ٍ کرد درکو نتین کٌ شدم خَشحال...شدم نی آب خجالت از داشتو! يَف
 .بیام کنار خَدم با گذاشت ٍ نگفت
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 .دارم اعتهاد ٍ کردم تکیٌ بًش دل تٌ از کٌ بَد پسری تنًا!...داشتو دٍست رٍ نتین

 .کنو فکر بیشتر باید...انا شو نی پشیهَن شدت بٌ بدم ننفی جَاب بًش اگٌ دٍنستو نی

 

 

 

********* 

 

 ٍ رفتو سهتش بٌ سینی، تَی گذاشت ٍ ریخت بشقاب تَی رٍ بَد پختٌ کٌ سَپی سریع نانان
 :گفتو ٍ گرفتو دستش از رٍ سینی

 .دم نی غذا بًش خَدم نن نانان، کن استراحت یکو تَ -

 :گفت نگران

 !نشٌ بد حالش ٍقت یٌ يا، بخَرى رٍ اش يهٌ -

 :گفتو دلجَیی لبخندِ  با انا بَد غو از پر دلو

 .بخَرى رٍ اش يهٌ کنو نی کاری! نانانی نباش نگران -

 تهیز نشغَل ٍ داد تکَن نحبت ی نشَنٌ بٌ سری ٍلی زد نی نَج چشهاش تَ نگرانی برق ينَز
 .شد آشپزخَنٌ کردن

 :گفتو ادب رسو بٌ انا بَد باز در کردم، حرکت اتاق سهت بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 !عهَ؟ زن يست اجارى -

 کردم سعی انا نداد، نشَن العهلی عکس يیچ بَد، زدى زل سقف بٌ ٍ بَد کشیدى دراز تخت رٍی
 :بگو شیطَنی لحن با
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 .داخل اٍندم نن پس...رضاست عالنت سکَت گفتن قدیو از خب -

 !دلگیرى ٍ تاریک فضا چقدر فًهیدم تازى کٌ گذاشتو اتاق بٌ پا

 .گذاشتو نیز رٍی رٍ سینی ٍ کشیدم آيی...نبَد رٍشن يو النپی يیچ بَدن، نزدى کنار رٍ پردى

 :گفتو نًربَنی با ٍ برداشتو رٍ سَپ ظرف نشستو، ٍ گذاشتو تختش کنار ٍ آٍردم ای صندلی

( گفتو ٍ کردم بَش لذت با) پختٌ براتَن ای خَشهزى سَپ چٌ نانانو ببینید جَن؟ عهَ زن -
 .بدم غذا بًتَن بلندشین! بٌ بٌ...اٍنههو

 !کردم نی شک بَدنش زندى بٌ...نبَد سینش ی قفسٌ رفتن پایین باال اگٌ نخَرد، تکَن بازم

 رٍز این بٌ اش بچٌ تنًا دٍری از! عهَ زن بیچارى...گفتو جَنی از دٍر لب زیر ٍ گزیدم رٍ لبو غو با
 !بَد گرفتٌ شدید افسردگی بَد، افتادى

 بیست ی اندازى بٌ دٍتاشَن ير! زد نهی دم انا حالٌ این تَ زنش کٌ دید نی!...ام بیچارى عهَی ٍای
 .بَدن شدى تر پیر سال

 :گفتو زٍر بٌ ٍ کردم فَتش لرزٍن کردم، پر سَپ از ٍ گرفتو رٍ قاشق...شد آشَب دلو

 .بخَر عهَ زن...زن بیا..بی -

 اشک کردم، ُپِرش دٍبارى بغض با ٍ کردم خالی رٍ قاشق تَ شدى سرد نحتَیات نکرد، نگايو حتی
 !آٍرد يجَم چشهام بٌ

 ...غذا باید...با...با خدا رٍ تَ...تَ عهَ؟...زن -

 .کردم گریٌ شدت با ٍ بدم ادانٌ رٍ حرفو نتَنستو! گریٌ ٍ اشک این بٌ لعنت

 !کرد نی سنگینی دلو رٍی چیزی یٌ...دیدم نی تار ٍ بَدن گرفتٌ رٍ دیدم جلَی اشکام

 !عجیب حس یٌ...ناراحتی ٍ غو حس

 !...دلتنگی نحل حسی یٌ
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 !نیارى؟ آدم سر بالیی چٌ دٍری

 زدى غو صَرتی ٍ رنگ قرنز چشهای با کردم، نگاى عهَ بٌ نبًَت نن ٍ شد کشیدى دستو از قاشق
 :گفت حزنی از پر لحن با ٍ کرد فرٍ بشقاب تَی رٍ قاشق

 !کنی؟ نهی رد رٍ شَيرت دست کٌ تَ! خانَنو بلندشَ -

 .خَرد نی تکَن يام شَنٌ يق يق از نشٌ، بلند ام گریٌ صدای تا بَدم گرفتٌ دينو جلَی رٍ دستو

 . کرد نگاى عهَ بٌ سردی ٍ خهار چشهای با ٍ شد بلند تخت رٍی از آرٍم عهَ، زن انتظارم برخالف

 .نداشتو نَندن طاقت دیگٌ داد، غذا بًش آرٍم آرٍم ٍ کرد نزدیک عهَ زن دين بٌ رٍ قاشق عهَ

 .شدم اتاق ٍارد ٍ کردم باز رٍ دیدم کٌ دری اٍلین اختیار بی شدم، خارج اتاق از ٍ شدم بلند سریع

 کردى رٍ جَنو قصد سال سٌ کٌ بغضی!...کنو خالی رٍ بغضو...کنو گریٌ تَنستو نی تر راحت اینجا
 .بَد

 !زد خشکو اتاق دکَر دیدن با کٌ گرفتو باال رٍ سرم

 .نشستو ٍ خَردم سر ٍ دادم تکیٌ در بٌ آرٍم

 !تغییر ترین کَچیک بدٍن...رادٍین اتاق خدایا ریختو، اشک ٍ کردم بغل رٍ زانَيام

 شٌ؟ نهی کًنٌ برام رادٍین نبَد چرا خدایا

 شٌ؟ نی تر تازى لحظٌ ير زخهش انگار چرا

  کنٌ؟ نی نابَدم دارى درد این سنگینی چرا

 اٍند؟ سرنَن بال این چرا آخٌ

 ...چرا؟

 

 ...کشَند نی جنَن نرز بٌ ننَ داشت جَاب بی سَال يهٌ این
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 کهی تَنستو نی پس ببینٌ، ننَ کٌ نبَد کسی اینجا ریختو، اشک راحت خیال با ٍ کشیدم آيی
 !بشو تًی...بشو خالی

 تلخ عطرِ  بَی اتاق ٍاقعا یا زدم نی تَيو دٍنو نهی برم، بیرٍن اتاق از تا شدم بلند دقیقٌ چند از بعد
 !دى نی رٍ رادٍین سرد ٍ

 !کنو؟ چیکار سرخ ٍ کردى پف چشهای این با حاال کردم، پاک رٍ اشکام ٍ زدم پَزخندی

 فرٍ فکر تَی عهیق ٍ بَد نشستٌ نبل رٍی ساکت نانان شدم، يال ٍارد ٍ رفتو بیرٍن اتاق از آرٍم
 .بَد رفتٌ

 خَشحال انا فًهیدى رٍ حالو اٍل نگاىِ  با دٍنستو نی کرد، نگاى بًو ٍ اٍند خَدش بٌ نن ٍرٍد با
 .نیاٍرد رٍم بٌ بَدم

 :گفت ٍار زنزنٌ ٍ کشید آيی

 .شٌ نهی سابق نحل دیگٌ خانَادى این!...کنو چیکار دیگٌ دٍنو نهی -

 .کردم بغلش ٍ رفتو سهتش بٌ سریع کٌ لرزید چَنش

 .نکن گریٌ دیگٌ تَ! نانان کنو نی خَايش -

 :گفت ٍ کرد فینی فین

 .کردم درست يو نايار براش است، خستٌ حتها يو عهَت خَابید لیال خَنهَن، بریو باید دیگٌ -

 .پاشیدم رٍش بٌ لبخندی ٍ بَسیدم رٍ اش گَنٌ! رفت ضعف دلو نًربَنیش يهٌ این از

 خفٌ گلَم تَ رٍ آَيو دیدنش با اٍند، باالخرى يو عهَ...شدیو آنادى رفتن برای ٍ شدیو بلند دٍ ير
 .بَد شدى يپلی حسابی االن نرَتَبو يهیشٌ عهَی کردم،

 .بَد خبر بی ازش...بَد ندیدى سال سٌ رٍ پسرش!...نبَد کهی غو

 .کشیدین زحهت خیلی! داداش زن نهنَن -

 .کنید باخبرم لیال حال از لطفا خان انین کنو نی خَايش -
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 .کردیو بغل رٍ يو دٍ ير ٍ سهتش رفتو داد، تکَن سری ناراحت عهَ

 .باشید خَدتَن نراقب عهَ، خداخافظ -

 .برسَن سالم رانین بٌ يهینطَر يو تَ دخترم، نهنَن -

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 .حتها -

 .بَدم گرفتٌ یاد رانندگی بابا لطف بٌ...شدیو ناشین سَار ٍ کردیو خداحافظی عهَ با

 

 

********* 

 

 باید دیگٌ رٍز پنج برد، نهی خَابو انا بستو رٍ چشهام ٍ  کشیدم دراز تخت رٍی کَفتٌ ٍ خستٌ
 ...بَدم نگرفتٌ تصهیهی ينَز انا دادم نی رٍ نتین جَاب

! برى طرف کدٍم بٌ دٍنٌ نهی ٍ نَندى دٍرايی بین کٌ داشتو رٍ کسی حس بَدم، دل دٍ بدجَری
 کجاست؟ نقصدش اصال

 !نداشتو زندگیو تَ يدفی ٍاقعا آرى...نداشتو يدفی

 ٍ انید نن بٌ کنٌ نی سعی کٌ کسی تنًا کٌ دیدم نی کردم نی نگاى زندگیو بٌ تر عهیق ٍقتی
 این تَ...بگیرم درستی تصهیو درخَاستش برای کردم نی سعی يهین برای نتیِن، بدى خَشحالی

 کنو فکر تهرکز ٍ آرانش با کٌ بَد کردى رٍ تالشش ی يهٌ ٍاقعا انگار بَدنش، ندیدى اصال رٍز چند
 .نشدم نَفق اصال انا

 !باشٌ؟ تَنٌ نی کی یعنی اٍف پریدم، جا از گَشیو زنگ صدای شنیدن با

 .بَد آیدا کردم، نگاى گَشی راند بک بٌ
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 !جانو -

 !نن گَدزیالی سالم -

 :گفتو تاسف ٍ خندى با

 !آیدا ِاى -

 !جٍٍٍَن -

 داری؟ چیکار بنال ادب، بی نرض -

 .رفتٌ سر حَصلو بیرٍن؟ بریو نیای گها نی شد، این آيان -

 :گفتو کسل

 ری؟ نهی عارفٌ با چرا...خب -

 نیای؟ تَ...بیاد تَنٌ نهی بیرٍن رفتٌ اش خانَادى با خَدش اٍن -

 !بَدم خستٌ ٍاقعا

 ...نن آیدا...چیز -

 :گفت حرص با ٍ حرفو ٍسط پرید

 تا دنبالت نیام دیگٌ ساعت دٍ کنو نی لطف بًت باشٌ! باشو گفتٌ نداریو يیزى ریزى نیزى چیزى -
 .باش آنادى نَقع اٍن

 !دختر این دست از کرد، قطع رٍ گَشی کٌ کنو اعتراض خَاستو

 ...کٌ بخَام رٍ ساعتش یک تَنو نی ساعت دٍ این از حداقل

 باياش کٌ ندارم ای چارى گذاشتو، زنگ رٍی دیگٌ نیو ٍ ساعت یک برای رٍ گَشیو ٍ زدم لبخندی
 .برم بیرٍن

 .شٌ نی عَض يو يَام ٍ حال یکو اینطَری
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 ...شد گرم چشهام کو کو ٍ گذاشتو بالشت رٍی ٍ سرم

 

 !خَردى زنگ چرا بیاد یادم تا کشید طَل دقیقٌ پنج شدم، بیدار گَشیو آالرم صدای با

 !آیدا تَ دست از پَف

 سر یکو کردم حس زدم آب رٍ صَرتو کٌ ٍقتی شدم، دستشَیی ٍارد ٍ شدم بلند حَصلگی بی با
 .ترم حال

 گَشیو ٍ کیف برداشتن  از بعد ٍ پَشیدم نفتی آبی جین شلَار ٍ شال با زرشکی نانتَی یٌ سریع
 .شدم خارج اتاق از

 :گفتو عادتو طبق ٍ رفتو پایین يا پلٌ از 

 .بیرٍن رم نی آیدا با دارم نن نانان -

 چند ٍ رفتو بابا ٍ نانان اتاق سهت بٌ تعجب با نشنیدم، نانان از صدایی انا گذشت دقیقٌ چند
 .نداد جَاب کسی انا زدم؛ در بٌ َتقٌ

 !رفت ضعف دلو دیدم کٌ ای صحنٌ با کٌ کردم باز ٍ در کهی آرٍم

 این دست از...بَدن رفتٌ فرٍ عهیقی خَاب بٌ ٍ بَدن کردى بغل رٍ دیگٌ يو نانان ٍ سانیار
 !سانیار

 !نانانیٌ ينَز انا شٌ نی سالش چًاردى دارى 

 شیش ٍ دٍیست یٌ کٌ ناشینو سهت بٌ ٍ شدم خارج خَنٌ از بستو، آيستٌ ٍ در ٍ خندیدم ریز
 .شدم سَار ٍ رفتو بَد سفید

 !اٍندى نَقع بٌ عجب چٌ...نیاد دارى تازى آیدا دیدم کٌ شدم کَچٌ ٍارد

 ٍ کرد باز ٍ در ناشین، سهت دٍید ذٍق با ٍ افتاد نن بٌ چشهش تازى کٌ زدم بَق تک یٌ براش
 !خندیدم کٌ شد سَار
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 :گفت شیطنت با

 !خندی؟ نی چیٌ درد -

 کردنتٌ؟ سالم جای -

 :گفت ٍ کرد نازک چشهی پشت

 .کن آتیش نباشٌ حرف -

 !قربان اطاعت -

 ...کردم حرکت ٍ خندیدیو يو با دفعٌ این

 

 

 :گفتو لذت با ٍ دينو گذاشتو ام بستنی از دیگٌ قاشق یٌ

 .است نعرکٌ ياش بستنی کردی؟ پیدا کجا از رٍ اینجا ناقال ببینو...اٍم -

 .زد چشهکی ٍ خندید

 .داد بًو رٍ اینجا آدرس عارفٌ -

 .دادم تکَن سری ٍ انداختو باال ابرٍیی

 افتادى؟ اتفاقی نیست خبری ازت کٌ رٍزى چند سانیال؟ راستی -

 درگیر یا بَدم عهَ خَنٌ تَ یا ٍقت چند این...داشت حق رفتو، فرٍ فکر تَی ٍ شد نحَ لبخندم
 !نٌ؟ یا بگو آیدا بٌ دٍنستو نهی نتین، پیشنًاد

 .کرد نی نگاى نن بٌ نتعجب انداختو، بًش نگايی

 کردى؟ خَاستگاری ازم نتین بگو بًش یعنی

 .دٍستهٌ بًترین ناسالنتی دارى؟ ایرادی چٌ
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 :گفتو آرٍنی لحن با کشیدم، آيی ٍ گذاشتو چَنو زیر دست

 .کرد خَاستگاری ازم...نتین -

 .کردم تعجب اش چًرى دیدن از...کردم نگاى بًش خجالت کهی با گٌ نهی چیزی دیدم ٍقتی

 !بَد نَندى نات

 :زد لب

 ِکی؟ -

 :گفتو ٍ کردم بازی انگشتام با

 .بکنو رٍ فکرام دادى ٍقت بًو يفتٌ دٍ شٌ، نی رٍزی چند یٌ...خب -

 .برداشتو رٍ قاشقو دٍبارى...بَد شدن آب حال در کٌ افتاد ام بستنی بٌ نگايو

 چیٌ؟ جَابت -

 :گفتو ٍ شدم خیرى نیز بٌ ٍ کشیدم آيی دٍبارى

 تَی از رٍ داشتن دٍست تَنو نی! خَبیٌ نرد ٍاقعا نتین دلو، دٍ بدجَری آیدا؟ چیٌ دٍنی نی -
 قرار تاجیر تحت ٍ دخترم ننو باشٌ چی ير شدن؟ عاشقو حال بٌ تا نفر چند نگٌ بخَنو، نگايش

 بٌ اگٌ کنو نی حس ٍاقعا دیگٌ طرف از! چی دٍنو نهی  شٌ نی نانعو انگار چیزی یٌ انا گیرم نی
 .گیجو خیلی شو، نی پشیهَن بدم رد جَاب نتین

 !نن نٌ گفت چیزی اٍن نٌ

 :گفتو تعجب با ٍ انداختو آیدا بٌ نگايی خَردم، رٍ ام بستنی ٍ گذشت دقیقٌ چند

 نخَردی؟ رٍ ات بستنی چرا آیدا؟ اِ  -

 بریو؟ نیای...زد دلهَ -
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 رٍی از سریع کٌ بَد نن تایید ننتظر انگار دادم، تکَن سر فقط ٍ نگفتو چیزی تعجب شدت از
 ...شد بلند صندلی

 

 "آیدا"

 

 رى؟ نی پایین گلَم از چیزی نگٌ االن انا داشتو دٍست بستنی فالَدى کشید، نهی خَردن بٌ نیلو

 اٍنو کنٌ نی ازدٍاج دارى دٍستو بًترین...نکنٌ رسَام بغضو کٌ باشو نراقب باید لحظٌ این تَ فقط
 کی؟ با

 !نتین!...عشقو

 عاشقتو؟ نفًهیدی...تَاِ  بٌ يهش نگايو کٌ ندیدی...ندیدی ننَ! نانرد نتینِ 

 دارم؟ دٍسش ام نداشتٌ خَاير نحل کٌ سانیال چرا...دٍستو؟ چرا

 نَندم ساکت کردم، تحهل جايو يهین تا کٌ نن کنٌ، تغییر بًش حسو خَام نهی کٌ قسو بخدا
 !کنو نی پنًَن رٍ عشقو بازم...پس

 !بشن خَشبخت...خَش کٌ ایشاال

 

 "سانیال"

 

 :گفت کٌ کردم ترنز آیداشَن خَنٌ در جلَی

 !آجی نهنَن -

 :زدم صداش سریع کٌ بشٌ پیادى خَاست
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 .آیدا -

 :گفت ٍ زد لبخند انا کرد نگايو گرفتٌ

 جان؟ -

 :گفتو آرٍم ٍ کردم نزى نزى دينو تَ رٍ حرفو

 شدی؟ ناراحت حرفو از...از -

 :گفت يَل با ٍ کرد گرد چشو

 ...نبینهت شاید ٍ شی نی عرٍس داری کٌ این از دٍستهی تَ...خب حرفیٌ؟ چٌ این بابا نٌ -

 :گفتو ٍ حرفش ٍسط پریدم خندى با چیٌ دردش فًهیدم

 .کنو نهی ٍل رٍ تَ بشو عرٍس نن تازشو بشٌ؟ عرٍس خَاست کی حاال دیٍَنٌ -

 !داد دست بًو خَبی حس کردم، بغلش نحکو ٍ گفتو اینَ

 !عارفٌ ٍ آیدا یعنی ٍاقعی دٍست

 .فعال -

 :گفتو ٍ زدم لبخند

 .باش خَدت نراقب خداحافط -

 .کردم حرکت خَنٌ سهت بٌ ٍ زدم بَقی براش شد، پیادى ناشین از ٍ زد لبخندی

 

 

 

********* 
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 صدای ٍ سر کٌ االن بٌ نٌ بَد، ساکت خَنٌ کٌ رفتنو نَقع بٌ نٌ شدم، خَنٌ ٍارد ٍ کردم باز ٍ در
 !بَد برداشتٌ رٍ خَنٌ کل بابا يای خندى ٍ سانیار

 ...شدم يال ٍارد ٍ خندیدم بَدن، بازی ِننچ نشغَل اشَن رٍزى ير عادت نحل

 .کردی تقلب تَ بابا نٌ -

 .کنو تقلب سالو ٍ سن این با نیاد نن بٌ! بچٌ ببینو برٍ -

 :گفتو ای نصنَعی اخو با ٍ ایستادم سانیار سر پشت

 . نیگٌ درٍغ بابا سانیار -

 :دادم ادانٌ کٌ کردن نگاى نن بٌ ٍ برگشتن دٍ ير

 .ندارم اطهینان بًش دیگٌ کرد نی تقلب بازی ٍسط زیادی بابا بَدم کٌ بچٌ تَ نحل ننو -

 صدای کٌ انداختو باال ابرٍیی کرد، کردن غرغر بٌ شرٍع سانیار ٍ خندید لذت با بابا حرفو این با
 :اٍند نانان

 بَدی؟ رفتٌ کجا بگَ اٍل حرفا این جای بٌ -

 :گفتو ٍ انداختو باال ای شَنٌ

 .بَدید خَاب کٌ بگو بًتَن خَاستو بیرٍن، رفتیو آیدا با -

 .داد تکَن سری ٍ انداخت پام تا سر بٌ نگايی ٍ اٍند بیرٍن آشپزخَنٌ از

 .کن درست ساالد شام ٍاسٌ بیا کن عَض رٍ لباسات -

 :گفت بابا کٌ دادم تکَن سری

 .دارم کار دخترم با نن شَ ساالد خیال بی رٍ انشب يهین خانَم -

 .کرد نی نگاى نانان بٌ دار نعنا کٌ کردم نگاى بابا بٌ تعجب با
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 بٌ ٍ داد تکَن سری ٍ گزید لب انا کنٌ نی اعتراض االن نانان کردم نی فکر کٌ انتظارم خالف بر
 .برگشت آشپزخَنٌ

 شدن؟ نشکَک چرا اینا

 .بزنیو حرف بايو کارم اتاق بیا دقیقٌ یٌ! بابا سانیال -

 بزنٌ؟ حرف بايام بخَاد بابا کٌ بَد شدى باعخ چی

 بَد؟ خصَصی چقدر نگٌ کارش، اتاق تَ اٍنو

 :گفت ٍ نبل رٍ پرید خَشحالی با سانیار

 .ببینو فَتبال خَام نی ننو پس -

 .کردیو حرکت اتاق سهت بٌ دٍ ير ٍ کرد اشارى نن بٌ بابا

 کردم نی کٌ کاری ير نیزش، جلَی نبل رٍی ننو ٍ نشست بَد کاغذ از پر کٌ کارش نیز پشت
 !کنو نعنا خَدم برای رٍ بابا احساس پر نگاىِ  تَنستو نهی

 :گفت ٍ زد لبخندی بابا.. کشیدم خجالت کٌ جَری

 شدى، خانَم...رى نی دانشگاى دارى نن دختر! جان بابا باشی شدى بزرگ قدر این کٌ شٌ نهی باٍرم -
 ! شدى بزرگ

 زیر برم بشو آب کردم آرزٍ بابا بعدی حرف با کٌ انداختو پایین رٍ سرم ٍ زدم خجَلی لبخند
 ...زنین

 .بیاد خَاستگار براش کٌ شدى بزرگ قدر اٍن -

 :نالیدم ضعیفی ٍ زدى خجالت لحن با

 !بابا -

 :گفت ٍ خندید
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 دٍنستو؟ نهی داشتی يو حیا ٍ خجالت! بابا جانِ  -

 :گفتو اعتراض با ٍ کردم نگايش کهی دفعٌ این

 بابایی؟ -

 البتٌ...نداشتی حیا بَدی شیطَن بس از دیگٌ گو نی راست خب! کنی نی بابا بابا يی دیگٌ بسٌ -
 .بَدی بچٌ نَقع اٍن

 .انداختو پایین رٍ سرم بازم انا...بَد گرفتٌ ام خندى خَدنو

 :شدم زدى بًت کال بابا حرف ی ادانٌ با

 این از قبل حتی گذاشت، احساسش جریان در ننَ اٍلش يهَن از اٍن! خَبیٌ ٍ عاقل پسرِ  نتین -
 لیاقت پسر اٍن...دادم تَ بٌ رٍ انتخاب حق ننو گرفت اجازى نن از کنٌ خَاستگاری تَ از کٌ

 .کردى جابت نن بٌ رٍ خَدش

 !زد چنگ گلَم بٌ کَچیکی بغض

 !گفتٌ بًش نتین...دٍنست؟ نی بابا

 ...گرفتٌ؟ اجازى ازش

 ! رفت باال خیلی نظرم در کارش این با

 دخترم؟ چیٌ جَابت -

 !رفت غنج دلو تٌ...بابا حرف با انا داشتو تردید کهی اٍلش شاید کردم، سکَت

 بٌ ٍ شد بلند کٌ فًهید بابا انگار سَزى، نی حسابی دارى شرم شدت از يام گَنٌ کردم نی حس
 .اٍند سهتو

 :گفت ٍ بَسید رٍ پیشَنیو نًربَنی با

 !دخترم باشٌ نبارکت -
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 :زدم لب ای کشندى شرمِ  با

 !بابا نرسی -

 :گفت آرٍم ٍ بَسید رٍ پیشَنیو دٍبارى انا باشٌ شنیدى کٌ داشتو شک

 ...بدم خبر نانانت بٌ رم نی -

 

**** 

 

 !...گذشت باد نحل چی يهٌ

 زيرى گرفتن تهاس نحبتو، جَاب دادن ٍ نتین زدن زنگ...نن ای يفتٌ دٍ نًلت شدن تهَم
 ...خَاستگاری رٍز تایید برای نتین نادر خانَم

 ... نتین با نن کٌ شٌ نهی باٍرم بینو، نی خَاب دارم انگار

 اٍنقدر. کرد نی عالقٌ ابراز تر راحت بَدم دادى نحبت جَاب بًش کٌ ٍقتی از! بَد خَشحال خیلی
 .بَد کردى خَدش ی شرنندى رٍ نن کٌ يست صادق ٍ نًربَن

 !نبَدم نتین عاشق نن...انا کنو عالقٌ ابراز بًش تَنستو نی يو نن کاش

 !نٌ...عشق انا داشتو دٍستش

 نتین کٌ فًهید ٍقتی آقاجَن خَاستگاری، شب اٍنو ببینهش يفتٌ سٌ_دٍ از بعد کٌ قرارى انشب
 .کنٌ شرکت خَاستگاری ی جلسٌ تَ خَاست رادٍینِ  يهکارِ  ٍ دٍست

 حرص با نشستو آینٌ جلَی حرکت بی کٌ نن دیدن با نانان شدم، خارج فکر از در شدن باز با
 :گفت
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 بگیر دٍش حهَم برٍ زٍد يا، نیان دیگٌ ساعت سٌ! نکردی؟ کاری يیچ ينَز کٌ تَ سانیال ٍاى -
 .بدٍ

 :گفتو ناراحتی با

 .دارم استرس نن نانان -

 :گفت نًربَنی با ٍ شد تر نرم یکو

 .شی نی ریلکس بگیری دٍش یٌ طبیعیِ  چیزا این! نن بشو فدات الًی -

 .رفتو اتاقو حهَم سهت بٌ ام حَلٌ برداشتن از بعد شدم، بلند ٍ گفتو چشهی

 بیام، بیرٍن دٍش زیر از خَاستو نهی کٌ جَری کرد آرٍم حسابی رٍ فکرم گرم آب! بَد نانان با حق
 .کردم ای خندى در شدن کَبیدى صدای با

 .شٌ نی دیر االن بیرٍن بیا...کٌ برنگرد برٍ کٌ نگفتو حهَم برٍ گفتو! دختر تَ دست از -

 :گفت عاصی نانان کٌ شدم خارج حهَم از...پیچیدم تنو دٍر رٍ  حَلٌ ٍ بستو رٍ دٍش شیر

 يو نرنی آرایش بپَش، رٍ گذاشتو تخت رٍی برات کٌ لباسی اٍن ٍ کن خشک رٍ نَيات زٍد -
 .پَشی نی رٍسری چَن نزن دست نَيات بٌ کن

 بٌ کرد نی رام رٍ بابا کٌ نعرٍفش ی ديندى اخطار يای نگاى اٍن از نانان کٌ بگو چیزی خَاستو
 .شدم الل کٌ انداخت نن

 رٍ دستَراتش ی يهٌ ٍ کشیدم پَفی رفت، بیرٍن ذٍق با ٍ زد لبخندی کٌ گفتو چشهی دٍبارى
 .دادم انجام دٍنٌ بٌ دٍنٌ

 کج ٍ کردم خشک رٍ نَيام پَشیدم، رنگش يو صندل یٌ با ٍ دٍخت خَش رنگ کرنی شلَار کت
 .بستو سرم رٍی سادى ٍ ریختو پیشَنیو رٍی

 کٌ زدم چشهام بٌ ریهل ٍ چشو خط بار اٍلین برای زدم، خَشگل گلبًی رژ بٌ با ٍ رژگَنٌ یکو
 !بَدم شدى زیبا حسابی  بگو جرات بٌ تَنو نی
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 .کردم بررسی آینٌ تَ رٍ خَدم ٍ رفتو عقب بٌ کهی

 سالٌ؟ پانزدى سانیالی اٍن کَش

 کجاست؟ چشهام تَ شیطنت برق اٍن

 بَدم؟ شدى بزرگ اینقدر چطَری

 !کرد نی نگايو بغض با ٍ بَد گزیدى لب کٌ افتاد نانان بٌ آینٌ تَ از نگايو شد، باز دٍبارى در

 .شدى خانَم چٌ دخترم! نن برم قربَنت الًی -

 .کرد بغلو ٍ اٍند سهتو بٌ عجلٌ با ٍ بیارى طاقت نتَنست نانان زدم، لبخند بغض کهی با

 ...داشتو نیازش کٌ چیزی آرانش؛!...نانان يهینِ  آخ

 

 

 

 :گفت يَل با نانان شدیو، جدا يو از عجلٌ با دٍ ير اف اف زنگ صدای با

 .پایین بیا کردم صدات ٍقت ير سرت بنداز رٍ چادرت زٍد -

 براقی ریزِ  يای گل کٌ رنگی ای نقرى چادر رفت، پایین ی طبقٌ سهت بٌ تند کٌ دادم تکَن سری
 .انداختو سرم رٍی ٍ برداشتو تخت رٍی از رٍ داشت

 .اٍند نی بًو!...داشت خَبی حس

 ...گفتو ای اهلل بسو لب زیر ٍ کشیدم عهیقی نفس

 

 

 ...انداختو پایین رٍ سرم ٍ بستو رٍ اتاق در



 www.Novel98.com 249               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ببینهت؟ شٌ نی -

 :گفت لبخند با کٌ گرفتو باال رٍ سرم خجالت با

 !نیاد بًت خیلی چادر -

 .انداخت اتاق فضای بٌ نگايی ٍ داد بیرٍن دار صدا رٍ نفسش کردم، تشکری آرٍم

 .خَبٌ يو ات سلیقٌ...بنفش -

 :گفت آرٍم...خندیدم ریز

 داری؟ حرفی...خب -

 :گفتو ٍ کردم فکر کهی

 ...درسو نَرد در اٍل -

 :گفت ٍ حرفو ٍسط پرید

 .دی نی ادانٌ رٍ َدرِست حتها جاِش  سر کٌ اٍن -

 ...دادم تکَن سری

 .کنو کار درَسو شدن تهَم از بعد خَام نی نن...نن -

 :گفت اطهینان با ٍ زد لبخندی

 .حتها -

 !نیگٌ راست کٌ دٍنو نی...زدم لبخند رضایت با

 :گفتو تعجب با کرد کٌ ای طَالنی نکخ از بعد

 نداری؟ حرفی تَ -

 :گفت ٍ خارٍند رٍ سرش پشت دست با
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 .خَاستو نی رٍ تَ...فقط ندارم نظر ند خاصی چیز...نن خب -

 دست بًو خاصی حس شنیدم نی نتین زبان از رٍ عاشقَنٌ يای جهلٌ این ٍقتی چرا دٍنو نهی
 .داد نهی

 :گفت کردم، سکَت دید ٍقتی

 بریو؟ -

 . آرى -

 ...کردم حرکت در سهت بٌ نتین از زٍدتر ٍ گفتو ٍ این

 

 نتین داییِ  کٌ این بخاطر! بَد رفتٌ تند دٍر رٍ زنان ٍاقعا یا کردم نهی حس رٍ زنان گذر نن انگار
 يهین برای کشید نی طَل نايی دٍ یکی بیاد ٍ بگیرى نرخصی کٌ زنانی تا کرد نی زندگی کیش

 بَدم، نتنفر ازش شدت بٌ نن کٌ چیزی کنیو، نايٌ دٍ صیغٌ عقد جای بٌ کٌ شد این بر قرار
 

 . کردم قبَل باالجبار کرد اصرار خیلی نتین چَن انا

 حس دلو رٍی خاصی غو یٌ...انا بشو خَشحال نتین درخَاست کردنِ  قبَل با کردم نی فکر
 !چیٌ؟ دٍنو نهی!...کردم نی

 داشتٌ حضَر یک درجٌ يای فانیل فقط اٍنو بشٌ برگزار آقاجَن عهارت تَ صیغٌ نراسوِ  بَد قرار
 .باشن کنارم يو عارفٌ ٍ آیدا خَاست نی دلو نن انا باشن

 

********* 

 

 بیای؟ خَای نهی کٌ چی یعنی...حرفام بٌ کن گَش لحظٌ یٌ آیدا -
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 .نیستو تَن فانیل کٌ نن بیام؟ پاَشو کجا نن سانیال، شٌ نهی چَن -

 :گفتو ٍ کردم جا بٌ جا دستو تَی رٍ گَشی

 نیام؟ کٌ ام نفری اٍلین نن کنید عرٍسی شها گفت نی عارفٌ ٍ ننَ بٌ يهیشٌ کٌ بَد کی پس -
 شد؟ چی حاال

 :گفت کالفٌ

 .نهیام نن کن فرانَش -

 :گفتو حرص با

 آخرتٌ؟ حرِف  -

 :گفت عصبی

 .آخرنٌ حرف آرى -

 !بَد شدى ِچش آیدا دٍنو نهی اٍاخر این...کردم قطع رٍ گَشی سریع بزنو حرفی کٌ این بدٍن

 رٍ یکی این دار ٍ گیر این تَ بَدنش، ندیدى حتی داد نهی جَاب تهاسام بٌ اصال کٌ بَد رٍزی چند
 .داشتو کو

 :گفت ٍ کشید پَفی دیدنو با شد، ٍارد نانان ٍ شد باز در

 .تَاِ   ِبرٍن بلٌ ناسالنتی نشدی؟ آنادى ينَز کٌ تَ -

 :گفتو ناراحت

 .شٌ نی نعذب تنًایی گفت يو عارفٌ بیاد، نخَاست آیدا نانان -

 .خَدنَنیٌ نراسو یٌ این دارن؛ حق خب دخترم نخَر غصٌ -

 آستین کٌ رٍ رنگو نباتی بلند پیراين نانان کهک با درگیر فکری با نگفتو، چیزی ٍ کشیدم آيی
 .کردم تنو رٍ داشت ای  پَشیدى  یقٌ ٍ بلند
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 .بَد خَب يو حجابش! اٍند نی بًو خیلی

 گل حالت بٌ سرم پشت خَدم درخَاست بٌ يو نَيام بَدم، دادى انجام يو نالیهی آرایش
 حس این...انا بَد برٍنو بلٌ انشب...بَدن گذاستٌ زیبا تاج نیو یٌ سرم رٍی ٍ بَدن کردى درست
 !چیٌ؟ غو عجیِب 

 

 .گرفت باال رٍ سرم ٍ گذاشت چَنو زیر دست نانان

 :زد لب ٍ کرد نگاى چشهام بٌ براق چشهای با

 .دلو عزیزِ  بشی خَشبخت -

 .انداختو سرم رٍی سادى رٍ شالو کردم، تشکری ٍ زدم لبخندی

 !...بَد ٍقتش دیگٌ

 کهک با...بَد کردى پر رٍ عهارت کل شد نی پخش کٌ شادی نَزیِک  صدای رفتیو، بیرٍن اتاق از
 .کردن زدن دست بٌ شرٍع نا ٍرٍد با يهٌ اٍندیو، پایین نارپیچی يای پلٌ از نانان

 .برد نتین سهت بٌ ننَ رسو طبق ٍ گرفت رٍ دستو بابا بزنو، لبخند کردم سعی

 !شد گرم دلو...داشت يا نعنی خیلی کارش این داد، فشار رٍ دستو نحکو بابا

 !بَد شدى جذاب خیلی اسپرت رنگ طَسی شلَار ٍ کت اٍن تَ ایستادم، نتین کنار

 :زد لب آرٍم ٍ آٍرد گَشو کنار رٍ سرش

 !شدی خَشگل خیلی -

 ...انداختو سالن بٌ نگايی نگفتو، چیزی ٍ زدم لبخندی

 !بَدن يو عهَ زن ٍ عهَ کاش...خَشحال ٍ شاد بَدن، يهٌ

 ...بیاد نتَنست عهَ عهَ، زن حال بخاطر



 www.Novel98.com 253               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کردى يو ی صیغٌ رٍ نتین ننَ آقا حاج ٍ بَد نراسو آخرای رى، نهی یادم ٍ شب اٍن ٍقت يیچ
 .بَد

 .گرفت تهاس نتین با نفر یٌ کٌ کنیو کَبی پای ٍ رقص يو باز بَد قرار آقا حاج رفتن از بعد

 !رى نهی کنار چشهام جلَی از يیچَقت نتین ی زدى ذٍق ٍ باٍر نا صَرت

 ترک رٍ نجلس عذرخَايی کلی با کٌ گفت چی نتین بٌ بَد خط پشت کٌ کسی اٍن دٍنو نهی
 .کرد

 یک گفت نتین کٌ درستٌ کنٌ، آرٍنو کرد نی سعی بابا انا بَدم نگران کهی بَدن، شدى شَکٌ يهٌ
 ...انا گردى نی بر دیگٌ ساعت

 !زد نی شَر دلو

 

 "نتین"

 

 .بَدم شَک تَی ينَز نن انا گذرى نی بَد شدى بًو کٌ تهاسی از دقیقٌ چند

 رادٍین یعنی این...باشن دادى نشَن جانیٌ پنج برای رٍ رادٍین ردیاب يا نانیتَر کٌ شٌ نهی باٍرم
 پیدا رٍ نَقعیتش گفتن يا بچٌ باز ٍلی کرد، خانَش دٍبارى انا ٍ بَد کردى رٍشن رٍ ردیابش

 .کردن

 !است زندى اٍن....شد پیدا رادٍین از اجری باالخرى سال سٌ از بعد! شٌ نهی باٍرم

 .گردٍنو نی َبِرت!...داداش کنو نی پیدات

 

 "سانیال"
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 انا دادم نی گَش اٍند نی پایین ی طبقٌ از کٌ ای  يهًهٌ بٌ ٍ بَدم نشستٌ تخت رٍی بغض با
 .گن نی چی فًهیدم نهی

 !...برنگشت اصال دیشب اٍن باشٌ، عصبانی نتین از کٌ داشت حق بابا

 آشفتٌ ٍضع ٍ سر با صبح انرٍز خبری بی کانل شِب  یٌ از بعد زد، شَر دلو چقدر دٍنٌ نی خدا
 .برگشت

 ٍ بَد نن برای آقاجَن عهارت تَ کٌ اتاقی بٌ بیام داد دستَر بًو عهال! بَد جدی!...بَد عصبی بابا
 .شٌ نی بیشتر دارى صدايا انا برنگردم شرایطی يیچ تحت

 ...شنیدم رٍ نانان جیغ صدای کٌ زدم نَيام بٌ چنگی قراری بی با

 نشستٌ يا پلٌ رٍی زدى بًت کٌ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی انا رفتو بیرٍن اتاق از چطَری نفًهیدم
 .بَدم

 شدى؟ چی

 !قلبِش؟ رٍی دستش آقاجَن چرا

 .داد رٍ آقاجَن زبَنی زیر قرص سرعت با بابا

 .کرد بلندم ٍ گرفت رٍ بازٍم زیر نفر یٌ...دید نی تار چشهو

 داد، نی رٍ نتین بیداریِ  شب از خبر انگار کٌ نشستٌ خَن بٌ چشهای کٌ برگردٍندم رٍ سرم
 ...دیدم

 .نیست چیزی گلو باش آرٍم! يیس -

 .شنیدم نی رٍ بابا گفتن" شکرت خدایا" ٍ نانان يای گریٌ صدای ينَز انا کرد، بغلو نًربَنی با

 :زدم لب جَن بی

 .نتین -

 !خانَنو جانو -
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 :گفتو لرزٍنی صدای با ٍ چکید اشکو

 افتادى؟ اتفاقی چٌ گذاشتی؟ تنًام...چطَری يان؟ بَدی کجا -

 !بَد کردى بغض نتین! نن خدای...ٍ کشید ام آشفتٌ نَيای بین آيی

 خَشحالیٌ بخاطر آقاجَن حال ٍ نانانت يای گریٌ شد، تهَم انتظار این...این باالخرى سانیال -
 چرا؟ دٍنی نی

 .شدم خیرى نتین بٌ نشتاق ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب

 از تیو یٌ انرٍز ٍ است زندى رادٍین" کٌ این از غیر بٌ نن انا خَرد نی تکَن تند تند نتین دين
 ..."گردى نی بر زٍدی بٌ ٍ پاریس فرستادن آٍردنش برای رٍ يا بچٌ

 ...نشنیدم چیزی دیگٌ

 

 !گرفت آرٍم باالخرى دلو

 شد ٍارد بًو کٌ شَکی ٍ استرس بخاطر ٍ بَدم نخَردى چیزی دیرٍز از کٌ این بخاطر دٍنو نهی
 ...نفًهیدم چیزی دیگٌ ٍ رفت سیايی چشهام بَد،

 

 

 !شدى شب کٌ انگار بَد رفتٌ فرٍ تاریکی تَ اتاق کردم باز چشو کٌ بار این

 .بَد نکردى صبح ٍ دیشب اتفاقات پردازش بٌ شرٍع نغزم ينَز

 ...شد رد چشهام جلَی از فیلو نحل چی يهٌ کٌ کشیدم عهیقی نفس

 .نشستو جام سر سیخ ٍ رفت باال دفعٌ یٌ قلبو ضربانِ 

 :شنیدم رٍ نانان صدای ٍ شد باز در
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 نانانو؟ شدی بیدار! بشو فدات الًی -

 :گفتو گریٌ با شد، سرازیر اشکام ٍ نگرفتو رٍ جلَش انا زد چنگ گلَم بٌ بغض دٍبارى

 !نانان...نا -

 رٍ دستو اشک با ٍ نشست تخت رٍی

 :گفت ٍ گرفت

 !نانان؟ جانِ  -

 گردى؟ برنی رادٍین...راد گفت؟ راست نتین...نتین -

 :گفت خَشحالی با ٍ بَسید رٍ صَرتو

 .شنید رٍ دعانَن خدا باالخرى شکر الًی! دلو عزیز آرى -

 !اٍند نی کجا از اشک يهٌ این دٍنو نهی...ریختو اشک بیشتر ٍ خندیدم ذٍق با

 !چیٌ؟ برای عحیب ٍ ناب حس يهٌ این دٍنو نهی

 ...گردى برنی دارى رادٍین کٌ دٍنو نی انا

 

 

 

 :گفتو ٍ گرفتو انرژی دٍبارى فکر این با

 گفتین؟ اینا عهَ بٌ نانان -

 :گفت ٍ کشید آيی نانان

 تا نگید چیزی بًش فعال گفت زدیو حرف دکترش با خب...عهَت زن انا گفتیو آرى عهَت بٌ -
 .بیاد رادٍین



 www.Novel98.com 257               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 چرا؟ -

 :گفت ٍ داد تکَن سری

 يو بابات رادٍین کارای کردنِ  چک برای رفتن پلیس ی ادارى بٌ عهَت ٍ نتین انا دٍنو نهی -
 خیلی حتها نخَردی چیزی دیشب از پایین بریو بیا فعال...بشٌ چکاب یٌ بردى رٍ آقاجَن
 .ای گرسنٌ

 .کردم ضعف چقدر فًهیدم تازى ٍ کشید پر ذينو از فکر يهٌ اٍن نانان حرِف  این با

 چیٌ؟ بخاطر ناتَانی ٍ ضعف يهٌ این شدم، بلند نانان کهک با دادم، تکَن سری اشتیاق با

 دادن؟ بًو رادٍین اٍندنِ  خبر از کٌ شَکی یا گرسنگی بخاطر

 !دٍنو نهی اٍف!...دٍ ير يو شاید یا

 !بَد ترکیدى بهب انگار افتاد، عهارت بٌ چشهو تازى ٍ رفتیو پایین ی طبقٌ سهِت  بٌ

 .بَد ریختٌ بًو جا يهٌ

 !نیفتاد کٌ اتفاقاتی چٌ شب یٌ تَ

 .دادن بًهَن رٍ رادٍین اٍندن خبر يو بَدم شدى نتین زنِ  يو

 !ناشناسی ی ٍاژى چٌ شدم؟ نتین زن

 نیستو؟ خَشحال چرا

 ...پشیهَنو؟ چرا پس کنو؟ ازدٍاج نتین با نخَاستو خَدم نگٌ

 !پشیهَن؟ چی؟

 :زدم نًیب خَدم بٌ دلو تَ زدى بًت

 چًار ٍ بیست حاال دارى دٍِست اٍن کردی انتخاب رٍ نتین خَدت تَ! گی نی داری چی بفًو -
 شدی؟ پشیهَن نگذشتٌ اتَن صیغٌ از ساعت
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و نانان کٌ رفت گیج دفعٌ یٌ سرم ًَ  ...داشت ِنَگ

 دخترم؟ شد چی! خدا ٍای -

 :کردم زنزنٌ حال بی

 .رفت گیج سرم يیچی...يی -

 :گفت غذاخَری سالنِ  سهت کشَند ننَ ترس با

 .نیشی خَب بخَری چیزی یٌ افتادى فشارت کردی ضعف عزیزم بیا -

 ٍلی بَد، شدى کَر دفعٌ یٌ اشتًام رى؟ نی پایین گلَم از چیزی االن نگٌ کاری؟ کجای نانان
 .نگفتو چیزی نکنو غش دیگٌ کٌ این بخاطر

 از اشک قطرى یٌ کٌ زدم زل نیز بٌ نجسهٌ نحل ناراحت رفت، آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ کرد تند پا زٍد
 !چکید چشهو

 :زدم لب ٍ کَبیدم قلبو رٍی دقیقا چپو ی سینٌ بٌ آرٍم رٍ ام کردى نشت دسِت 

 ...باید! کنی قبَل رٍ نتین باید...بپری يرز نداری حق -

 

********** 

 

 "رادٍین"

 

 !ٍطنو...انداختو اطراف بٌ نگايی ٍ شدم فرٍدگاى ٍارد اشتیاق ٍ انید از پر انا خستٌ

 !تر سخت ام خانَادى از دٍری...انا بَد سخت خاک این از دٍری سال سٌ!...کشَرم

 !پدرم نًربَن يهیشٌ ی چًرى دنبال گشت، نی آشنایی يای چًرى دنبال حریصانٌ چشهام
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 !نادرم نعصَم ی چًرى دنبال

 !عزیزم بزرِگ  نادر دنبال!...ابًتو پر آقاجان دنبالِ 

 !شیطَنو عهَی دختر دنبال ٍ!...برادرم نتین دنبال

 !بَد اٍ دیدن جستجَی بٌ دلیل با چٌ دلیل بی چٌ قرارم بی دلِ  يهٌ از بیشتر

 !شیطَنِ  صد در صد ينَز...انا باشٌ شدى خانَنی...باشٌ شدى بزرگ باید االن کٌ کسی

 .نهیشٌ عَض يیچَقت سانیال دٍنو نی

 .بَد شدى ساکتو يای لب نًهَن يا سال از بعد اٍنو لبخند طرح کٌ طَری! بَدم خَشحال خیلی

 !...برگشتو نن

 

 !شد حبس نفسو...دیدم رٍ یکی باالخرى

 !نتین يهراىِ ...پدرم

 بًو عصبی ٍ کردم نی برخَرد باياشَن ندام کٌ کسایی بٌ تَجٌ بدٍن گرفتن، جَن پايام
 ...دٍیدم تَپیدن نی

 ...دیدم بَد، افتادى نن بٌ چشهش تازى کٌ پدری سهت بٌ دٍیدم

 !دیدم نهی کاش ای ٍ

 دلبری نضحکی طرز بٌ چشهش کنار يای چرٍک بَد، شدى خهیدى حاال پدرم پًن يای شَنٌ
 !کردن نی

 ...زد نی پَزخند بًو ای دیگٌ زنان ير از بیشتر نَياش سفیدی

 !باباجَنو...بابا!...پدر

 !نن بٌ لعنت...اٍندى؟ سرت بالیی چٌ
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 .سالٌ سٌ بغض این شکست باالخرى...بردم پناى آغَشش بٌ باالخرى

 سال سٌ آغَش يهَن آغَش این انا کردى تغییر ظايرت بابا...دٍری يهٌ این شد تهَم باالخرى
 !پیِش 

 .کنو نهی عَضش يو دنیا با کٌ پدری انن آغَش يهَن

 :نالید لرزٍنی لحن با ٍ زد سرم بٌ نحکهی بَسٌ

 !جان بابا برگشتی! رادٍینو! پسرم -

 .کنو جبران رٍ سال سٌ این دٍری تا دادم فشار اش شَنٌ بٌ رٍ سرم

 :زدم لب حریصانٌ ٍ حسرت پر

 !بابا -

 !بابا؟ جان...جان -

 ...لرزید يام شَنٌ ٍ شد بلند ام نردٍنٌ يق يق اختیار بی

 نٌ؟ دارم حق!...کرد گریٌ جًان رادٍین! آرى

 پس رٍ دستش ٍ نذاشت بابا انا بردم، لبام سهت بٌ عشق با ٍ گرفتو رٍ دستش ٍ شدم خو
 .کشید

 ...بَسید رٍ سرم ٍ کشید آغَشو در دٍبارى جاش  بٌ

 .کرد بیان کلهات با نهیشٌ رٍ چیزا بعضی...گفتو کو بگو يا لحظٌ اٍن از چی ير

 !کنٌ نهی درک کسی ير کٌ نابی ٍ نًو يای لحظٌ

 ...کردم نگاى نتین بٌ ٍ َکنَدم دل پدر آغَش از اکراى با باالخرى

 !نن ی دیٍَنٌ برادر ٍ دٍست! پسر آخ

 !بَد خیس خیِس  ياش پلک
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 .نشدى عَض! احساساتیِ  ينَز

 .کردیو بغل رٍ دیگٌ يو ٍ رفتیو يو سهت بٌ دٍ ير زنان يو

 :گفت ٍ زد ام شَنٌ بٌ ای ضربٌ

 !پسر اٍندی خَش خَنٌ بٌ -

 .کردم زنزنٌ" نهنَنو" شبیٌ چیزی ٍ کردم ای خندى دٍرگٌ صدای با

 !ببینو رٍ بقیٌ کٌ نبَد دلو تَ دل

 

 

 

********* 

 

 بٌ بَد کردى پرٍاز ذينو ٍ فکر زدم، زل آقاجَن عهارِت  بٌ دلتنگی با ٍ شدم پیادى ناشین از قرار بی
 .داشتو حضَر اینجا کٌ باری آخرین

 !نن خدای ُاى...ٍ عهارت پشِت 

 !سانیال ننَ ی بَسٌ...اتفاق اٍن

 .نکردم فرانَشش يیچَقت نن انا بَد تصادفی درستٌ

 !زیاد خیلی...بَدم خَشحال! تپید نی ای دیگٌ زنان ير از تر تند قلبو

 :گفت کٌ زدم زل خندٍنش صَرِت  بٌ گیج اٍندم، خَدم بٌ زد ام شَنٌ بٌ نتین کٌ ای ضربٌ با

 ننتظرِ  يهٌ دیگٌ بیافت راى دِ ...بزن زل داخلش بٌ عهارت نهای بٌ زدن زل جای بٌ! پسر بابا ای -
 .تََان
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 !بَدم شدى ام خیرى دلتنگی با بابا دادم، تکَن سری ٍ خندیدم

 عهارت سهت بٌ کشیدم کٌ عهیقی نفس با ٍ دادم تکَن سری برگشتو، کٌ نداشت باٍر ينَز انگار
 .کردیو حرکت

 .کرد قربَنی رٍ رنگی سفید گَسفندِ  پام جلَی عهارت باغبَن رحهان نش

 .بَد شدى تنگ يو رحهان نش برای دلو حتی

 حرکت عهارت در سهت بٌ بابا ٍ نتین از تر تند باشو شدى نتَجٌ کٌ این بدٍن
 :زد داد کٌ شنیدم نی رٍ نتین يای خندى...کردم نی

 بریدى؟ ترنزت نگٌ...تر آرٍم بابا -

 نادر برای دلتنگی دٍنست نی چٌ نتین...نبَد نن دست پايام حرکت! بَد بریدى ترنزم يو ٍاقعا
 چی؟ یعنی

 !نادرم نًر پر آغَش حسرت! خَردم حسرت سال سٌ

 ...دٍیدم تر تند کٌ آٍرد يجَم گلَم بٌ بغض

 ! بَد دنیا نسافت ترین طَالنی عهارت در تا حیاط ی فاصلٌ انگار

 

 

 "راٍی"

 

 .نداشت قرار ٍ آرٍم کسی بَدن، در شدن باز ننتظر بغض ٍ شَق از پر ٍ قرار بی يهٌ

 رٍ قلبش قرص آقاجَن بٌ بار چند بَد نهَندى رادٍین اٍندن بٌ چیزی کٌ االن تا صبح از رانین
 .داشت رٍ اش جیگرگَشٌ دیدن اضطراِب  حد از بیش پیرنرد این بَد، دادى
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 .بیاد داخل رادٍین ٍ بشٌ باز در تا بَدن نشستٌ يا نبل رٍی آشَب دلی انا سکَت در يهٌ

 رادٍین نادر لیال کرد، نی نگاى دیگران بٌ فرزندش اٍندن از خبری داشتنِ  بدٍن ٍ خنحی کٌ کسی
 .بَد

 .داشت ای  دیگٌ حال یٌ صبح از سانیال انا

 !بَد يهٌ از تر دلتنگ يو شاید...يهٌ از تر قرار بی

 ایستادى داشت، دید ٍرٍدی در بٌ کٌ عهارت ی  پنجرى کنار بقیٌ از تر دٍر اٍن انا بَدن نشستٌ يهٌ
 .داشت برنهی در از چشو ٍ بَد

 

 

 

 !گذشت نی آيستٌ ٍ کند زنان گذر بَد، شدى نتَقف زنان انگار

 فضا در ای دیگٌ زنان ير از بیشتر در شدن باز نانندِ  قیژ صدای کٌ شد باعخ عهارت زیاد سکَِت 
 ...بپیچٌ

 !تر نشتاق يا نگاى ٍ شد حبس يا نفس

 ...شد باز آرٍم آرٍم در! کرد نی احساس دلش عهاق در رٍ خنکی نسیو یٌ سانیال

 

***** 

Teri meri, meri teri prem kahani hai mushkil Do lafzon mein yeh bayaan na ho 
paaye 
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 سختٌ عشق ی قصٌ تَ ٍ نن نال نن، ٍ تَ نال

 ِبگِهش کلهٌ دٍ تَ تَنو نهی

 جدیدى پسر ٍ دختر این داستان

 کنو بیانش کلهٌ دٍ تَ تَنو نهی

***** 

 

 !رادٍین...بَد خَدش آرى شد، باز کانل در

 بَمِ  بَم بَم..فقط شنید نهی رٍ يا اٍن صدای سانیال انا شد، قاطی بايو گریٌ ٍ صلَات صدای
 .زد نی فریاد گَشش تَی قلبش

 بَد؟ شدى خیرى اٍن بٌ رادٍین ٍاقعا یا زد نی تَيو! راستی

 

***** 

 

Teri meri, meri teri prem kahani  hai  mushkil Do Iafzon mein yeh bayaan na 
ho paaye 

Ik dooje se  hue juda Jad ik dooje ke liye bane  

 

 سختٌ عشق ی قصٌ تَ ٍ نن نال نن، ٍ تَ نال

 بکنهش بیانش کلهٌ دٍ تَ تَنو نهی

 .سازیو نی يو برای ٍقتی دیگٌ يو از جداییو
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***** 

 

 :کرد زنزنٌ لب زیر ٍ برگردٍند پنجرى سهت بٌ رٍ صَرتش اشکی چشهای با سانیال

 !خدا شکرت -

 .باشٌ زدى تَيو قبلی بارِ  يزار نحل يو بار این ترسید نی نداشت، باٍر رٍ دید نی کٌ چٌ اٍن لیال

 .کرد نی جابت رٍ این عکس بقیٌ ی گریٌ صدای انا

 حرف باالخرى يا ناى از بعد ٍ شد بلند لرزٍن پايای با باشٌ گرفتٌ جَن دٍبارى سال سٌ از بعد انگار
 ...زد

 !پسرم...پَس ...پ -

 

***** 

 

Tumse dil jo lagaya toh jahaan maine paaya Kabhi socha na the yoon meelon 
door hoga saaya Kyun khuda 

tune mujhe aisa khwaab dikhaya Jab haqeeqat meni use todna tha 

 داشتو رٍ دنیا داشتو دٍست ٍقتی

 دٍرى يا نایل ات سایٌ نکردم فکر يیچَقت ٍلی

 دادی؟ رٍیایی چنین نن بٌ چرا خدایا اٍى

 بشکانیش ٍاقعیت در نجبَری ٍقتی
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 (قشنگٌ Teri meri يندی آينگ از قسهتی) 

 

 :زد لب ٍ کرد نگاى لیال بٌ اشکی چشهای با رادٍین

 !نو؟...جا -

 حال از ٍ بشٌ شل ياش زانَ اشک از پر ٍ شدى گرد چشهای با لیال کٌ بَد کافی کلهٌ يهین انگار
 در رٍ اٍن ٍ رسَند نادرش بٌ رٍ خَدش شتاب با رادٍین کنٌ سقَط کانل کٌ این از قبل برى،

 !کشید آغَش

 ٍ رنج ينَز انا...بَد يا فاصلٌ این شدن تهَم ی کنندى جابت رادٍین يای شَنٌ خفیف تکَن
 .بَد لهس قابل ياش سختی

 

 "سانیال"

 

 !شیرین خَاب یٌ...خَاِب  یٌ چیز يهٌ انگار

 نهکنٌ کٌ این بٌ تَجٌ بدٍن يهٌ بَد، دادى دٍبارى جَنی يا جًان عهارِت  بٌ انگار رادٍین بازگشت
 .داد نی نشَن رٍ دلتنگیش جَر یٌ کی ير ٍ بَدن زدى حلقٌ دٍرش باشٌ خستٌ رادٍین

 .بَد خیرى جدید رادٍینِ  بٌ ٍجَدش تهَم با جَن آقا

 نردِ  یٌ رادٍین حاال نیست، پیش سال سٌ نغرٍر ٍ سرد پسرِ  اٍن از خبری دیگٌ آرى،! جدید؟
 .بَد سالٌ شیش ٍ بیست

 !کرد نی بیداد چشهاش تَ دلتنگی نتفاٍت، اخالقیِ  با

 !پاشید نی لبخند يهٌ صَرِت  بٌ ٍ زد نی بَسٌ نادرش پیشَنی بٌ گايی از ير
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 لذت با ٍ بَدم ایستادى پنجرى کنار ينَز کٌ ننی ببینو، چشهاش تَ رٍ اشک برق تَنستو نی ينَز
 .کردم نی نگاى ام خانَادى بٌ

 !بَدى رٍیا یٌ يهش بفًهو ٍ بردارم قدنی ترسیدم نی

 :گفت انرژی پر يهیشٌ نحل ٍ نشست رادٍین کنار نتین

 .سال سٌ از بعد اٍنو گرفتو درجٌ ارتقا کٌ بگو رفت یادم راستی -

 با ٍقتی کٌ بَد زاللی ی چشهٌ نحل لبخندش...بَد نتین حرف ی ادانٌ ننتظر خندى با رادٍین
 . بندی نی رٍ چشهات ٍ شی نی لذت غرق آب زاللی ٍ خنکی شدت از کنٌ نی پیدا تهاس پَستت

 .بشو دٍم سرٍان تَنستو زحهت کلی با -

 :داد ادانٌ نهایشی حرص با

 .گیری نی درجٌ ارتقا حتها نرسیدى راى از تَ انا -

 .ببرن بین از رٍ پیش دقیقٌ چند غهگینِ  جَ کردن نی سعی جَرایی یٌ خندیدن، يهٌ

 :گفت اعتراض با عهَ 

 .يا اینجام نن باشٌ حَاست سرٍان -

 :گفت عجز با ٍ پرید نتین رنگ

 .سرينگ کردم غلط -

 :گفت خَشحالی با ٍ افتاد نن بٌ نگايش نتین ام خندى صدای با خندیدم، يو نن دفعٌ این

 .يا کردی فرانَش رٍ چیزی یٌ داداش -

 .کرد نگاى کرد، نی اشارى نن بٌ کٌ نتین بٌ تعجب با رادٍین

 نگاى نن بٌ گیج رادٍین کنو نگاى بًش تَنستو فقط شد، تند جًت بی ٍ خَد بی قلبو ضربان
 .کرد نی
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 نشناختٌ؟ ننَ کٌ کردم تغییر قدر این جدا

 بقیٌ سهت بٌ ٍ شدم يهراى باياش اختیار بی گرفت، ننَ دسِت  ٍ اٍند سهتو بٌ لبخند با نتین
 ...بَد رادٍین اشتیاق پر ٍ زدى بًت نگاىِ  تَ ينَز نگايو رفتو،

 :گفت شیطنت با نتین

 شناختیش؟ -

 :گفت لبخند با ٍ کشید عهیق نفس تا چند رادٍین

 نشناسو؟ شٌ نی نگٌ -

 !...شناختٌ! ریخت قلبو

 .کرد ظریفی اخو ٍ رفت بین از رادٍین لبخند کٌ انداخت يام شَنٌ رٍی دست نتین

 :داد ادانٌ نتین

 .شی نی خَشحال نطهئنو داریو، برات يو سَرپریز یٌ سانیال ننَ تازى -

 با بعد" نگَ چیزی نتین" بزنو فریاد خَاست نی دلو...نن انا بَدن ننتظر بَدن، خَشحال يهٌ
 !عجیب حال ٍ حس این از...کنو فرار تَانو تهام

 :شد نی اکَ سرم تَ نتین ی جهلٌ

 .داداشتٌ زن عهَ دختر بر عالٍى بعد بٌ این از دیگٌ سانیال -

 

 "رادٍین"

 

 ...این ِاال داشتو رٍ چیزی ير انتظار

 !سانیال؟ اٍنو! داداشو؟ زن
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 کٌ ای حلقٌ دیدن با گرفت، بر در رٍ سانیال چِپ  دست ٍ خَرد سر کٌ افتاد نتین دست بٌ نگايو
 .بَدى چی نتین ننظَرِ  فًهیدم تازى بَد انگشتش تَ

 خیرى حلقٌ اٍن بٌ ناباٍر ٍ زدى بًت يا ساعت تا نن شد نهی بلند عهارت زنگ صدای اگٌ شاید
 .شدم نی

 !کردن؟ ازدٍاج بايو سانیال ٍ نتین

 :داد ادانٌ نن بٌ تَجٌ بدٍن نتین

 .کردیو نانزد بايو سانیال ننَ شد فعال تَ ردیاب کٌ شبی يهَن -

 !...دیگٌ ی ضربٌ یٌ

 .کنیو نی اقدام عقد ٍاسٌ اٍند کیش از ام دایی کٌ دیگٌ دٍناى -

 !...دٍم ی ضربٌ

 .چرخید نهی دينو تَ زبَنو انا...بگو تبریک بگو، چیزی یٌ تا کنو تهرکز کردم سعی

 بًش کٌ يایی کهک...سانیال بٌ نتین يای نگاى...سانیال ٍ نتین يای شَخی افتادم، گذشتٌ یاد
 .کرد

 .بَد سانیال عاشق يو نَقع يهَن از نتین

 .َان يو کنار سالٌ سٌ اٍنا...اٍنا نبَدم، سال سٌ نن

 نفًهو کٌ نبَدم سالٌ يیجدى جَان نبَد، تَانو در چیز يیچ زدم، لبخند ٍ دادم تکَن سری فقط
 .کنو اعتراف خَدم پیش ترسیدم نی انا...چهٌ

 .گفتو چی بَد رسیدى راى از تازى کٌ ام عهٌ شَير سالم جَاِب  در نفًهیدم کٌ بَدم خَدم تَ قدر اٍن

 :زدم لب زٍر بٌ ٍ نانان بٌ کردم رٍ

 .خستو خیلی اتاقو؟ تَ برم شٌ نی -
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 :گفت ٍ فشرد رٍ دستو نگرانی با نانان

 .کنو نی بیدارت شام ٍاسٌ برٍ، عزیزم آرى -

 .نکردم تَجٌ کسی بٌ دیگٌ...بَد کافی نن برای يهین

 .رفتو باال ی طبقٌ سهت بٌ داشتو سراغ خَدم در کٌ تَانی آخرین با

 

 

 

**** 

 

 

 اٍند بند نفسو لحظٌ یٌ برای بدنو با سرد آب برخَرد از کردم، باز رٍ سرد آب ٍ ایستادم دٍش زیر
 .شد عادی بعد دقیقٌ چند انا

 عذابی سال سٌ کردم، نی فکر سال سٌ این بٌ ٍ بَدم ایستادى دٍش زیر فقط حرکتی يیچ بدٍن
 .کنو فکر نَردشَن در دقیقٌ یک يو خَام نهی ٍ کشیدم نانَریت اٍن تَ کٌ

 دیدى برام دیگٌ خَاب یٌ خدا انگار انا شٌ، نی تهَم يا عذاب اٍن ی يهٌ برگشتو با کردم نی فکر
 .بَد

 این العهلو عکس کردم نهی فکر کنن يو اگر یا...یا کنن نانزد يو با سانیال ٍ نتین کردم نهی فکر
 سال؟ سٌ این گذشت با يو اٍن باشو، داشتٌ حسی سانیال بٌ...کٌ شٌ نهی باٍرم نن...نن. باشٌ

 !دیدار اٍلین با

 .بَد شدى بیشتر برى بین از کٌ این جای بٌ دٍری اٍن با کٌ بَد قدیهی حِس  یٌ انگار
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 سرم تَ نتین يای جهلٌ کَبیدم، حهَم خیِس  ٍ سرد کاشی بٌ نحکو دست کف با اعتراف این با
 .شد نی اکَ

 "داداشتٌ زن ٍ عهَ دختر بعد بٌ این از دیگٌ سانیال"

 !خدایا نٌ داداشو؟ زن

 .بعدی ی جهلٌ ٍ زدم خیسو نَيای بٌ چنگی

 "کردیو نانزد بايو سانیال ننَ شد فعال تَ ردیاب کٌ شبی يهَن"

 !حرص از پر ٍ بلند...کشیدم نفسی عصبی

 "کنیو نی اقدام عقد ٍاسٌ اٍند کیش از ام دایی کٌ دیگٌ ناى دٍ"

 !عقد....عقد...عقد

 :زدم فریاد ٍ کَبیدم حهَم دیَار بٌ نشت با نحکو کنو تحهل نتَنستو دیگٌ

 !کنید تهَنش...بسٌ -

 .زدم زانَ جا يهَن نَقعیتو بٌ تَجٌ بدٍن ٍ ریختو فرٍ آٍار یٌ نحل

 .اٍندم خَدم بٌ حهَم در صدای با

 خَبی؟ پسرم؟ رادٍین -

 لرزشی کردم نی سعی کٌ صدایی با لرزیدم، نی پا تا سر بَدم اٍندى خَدم بٌ تازى انگار بَد، نانان
 :گفتو باشٌ نداشتٌ

 !نانان خَبو...خَ -

 بَد؟ چی صدای -

 .ایستادم ٍ دادم حرکت رٍ ام شدى خشک پايای زحهت با

 صدا؟ کدٍم -
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 :گفت شک با کٌ کرد اش قانع نتعجبو نحال لحن انگار

 . شنیدم صدایی یٌ کردم فکر يیچی...آم -

 .رفتٌ فًهیدم در شدن بستٌ صدای با کٌ نگفتو چیزی

 جلَی سانیال تصَیر کٌ بستو رٍ چشهام کردم، تنظیو نتعادل دنای رٍی رٍ دٍش ٍ کشیدم آيی
 .شد زندى چشهو

 !زیبا ٍ بلند قد! بَد کردى تغییر چقدر

 .داشت فرق نن ی نیزى ریزِ  ٍ شیطَن سانیالی با! باٍقار ٍ خانَم

 !بچٌ اٍن. ..پیشو سال سٌ شیطَن دخترعهَی اٍن عاشق نن! نن سانیالی آرى

 !نتینِ  برای...غریبٌ برام سانیال این

 ...زدم نی گَل رٍ خَدم داشتو فقط انگار

 حهَم از کهرم دٍر بٌ حَلٌ بستن از بعد ٍ بستو رٍ آب دٍش نشدم، دیٍَنٌ تا بیرٍن برم بًترى
 ...شدم خارج

 

 :گفتو پرتی حَاس با اٍند، در صدا بٌ در کٌ بَدم پَشیدن لباس نشغَل درگیر فکری با

 ...تَ بیا -

 

 "سانیال"

 

 

 :گفت عهَ زن کٌ کردم نی آنادى رٍ ساالد سس داشتو
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 !بندى دستو نن کنی؟ صدا شام ٍاسٌ رٍ رادٍین بری شٌ نی دخترم -

 .زدم لبخندی ناچار بٌ انا شد آشَب دلو

 .کرد نی فرق يا اتاق بقیٌ با رادٍین اتاق درِ  رنگ چَن نبَد گشتن بٌ نیاز رفتو، باال يا پلٌ از عجلٌ با

 .شنیدم رٍ صداش کٌ زدم در لرزٍن دستای با ٍ کشیدم عهیقی نفِس  استرس با

 .تَ بیا -

 تیشرت يای  لبٌ داشت ٍ بَد ایستادى در بٌ پشت کردم، باز ٍ در ٍ دادم پایین رٍ دستگیرى آرٍم
 .کشید نی پایین رٍ رنگش زرشکی

 .زد خشکو کهرش پشت قدیهی يای زخو دیدن با کٌ بردارم چشو ازش خَاستو خجالت با

 :نالیدم اختیار بی

 !ٍای -

 :گفت تعجب ٍ اخو با کرد، درست رٍ لباسش سریع دیدنو با کٌ برگشت تند صدام شنیدن با

 شدى؟ چی -

 اضافٌ گَشت جاشَن ٍ بَد شالق رد نحلِ  کهرش پشت شد، جَری یٌ دلو صحنٌ اٍن یادآٍری با
 .بَد آٍردى

 :گفت عصبی ٍ نگران رادٍین کٌ چکید اشکو ی قطرى اٍلین

 شدى؟ طَریش نانانو شدى؟ چی -

 :زدم لب کٌ بیرٍن برى اتاق از خَاست نهَند، نن حرف ننتظر

 ...کهرت -

 .بشٌ حالو ی نتَجٌ تا کٌ بَد کافی کلهٌ يهین انگار

 .سَخت دستو پَست رٍی دستش جای برد، اتاق داخل ننَ ٍ گرفت رٍ دستو ٍ کرد رنگی پر اخوِ 
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 :گفت ٍ کرد نگاى صَرتو تَ جدی ٍ بست ٍ در

 خَام نهی نادرم نخصَصا خب؟ زنی نهی حرف کسی با نَضَع این نَرد در سانیال، کن گَش -
 .بشٌ بد حالش

 ٍ گرفت غو رنِگ  چشهاش کٌ شد نگايو ی نتَجٌ کردم، نگايش فقط ٍ دادم تکَن سری بغض با
 .برداشت چشو ازم زٍد

 :گفتو گریٌ با

 !آٍردن؟ سرت بالیی چٌ اٍنجا -

 :نالیدم اعتراض با نگفت، چیزی ٍ فشرد يو بٌ لب

 !رادٍین -

 نزدیک ٍ سرش کشید، خَدش سهت بٌ ننَ ٍ کرد اسیر رٍ بازٍيام ٍ سهتو برگشت حرکت یٌ با
 :غرید ٍ برد گَشو

 .کن فرانَش دیدی چی ير! لعنتی نزن صدام -

 .باشٌ زدم لب فقط چکید، اشکو دٍبارى

 .گرفت رٍ ازم کالفٌ داد، يَلو ٍ داشت نگٌ ننَ حالت اٍن تَ کهی

 !کَبید نی نحکو ٍ تند قلبو دٍبارى 

 .شنَى نی رٍ قلبو صدای يو رادٍین بهَنو اٍنجا بازم اگٌ کردم نی حس

 :گفتو آرٍم صدای با کردم، پاک رٍ اشکام ٍ کردم بلند دست

 .حاضرى شام -

 .شدم خارج اتاق از سریع ٍ گفتو ٍ این
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 .رفت نهی بیرٍن ذينو از کًنٌ يای زخو اٍن تصَیر کردم، حرکت يا پلٌ سهِت  بٌ سرعت بٌ

 بَدن؟ آٍردى رادٍین سر بالیی چٌ یعنی

 برخَرد نتین بٌ يا پلٌ انتًای نفًهیدم کٌ بَدم رفتٌ فرٍ فکر تَی قدر اٍن! بَد اٍندى درد بٌ دلو
 .کردم

 .داشت نگًو ٍ شد حلقٌ کهرم دٍر دستش بیفتو ٍ بدم دست از رٍ تعادلو کٌ این از قبل

 :گفت کٌ کردم نگاى نتین نگران صَرِت  بٌ گیج

 خَبی؟ سانیال؟ کجاست حَاست -

 باالی کٌ افتاد رادٍین بٌ نگايو دادم، تکَن سری استرسی پر لبخندِ  با ٍ کشیدم عهیقی نفِس 
 .کرد نی نگاى نا بٌ زدى بًت ٍ بَد ایستادى يا پلٌ

 .شدم دٍر نتین از خجالت با يستیو، حالتی چٌ تَ شدم نتَجٌ تازى

 .ببینو رٍ رادٍین پَزخند تَنستو يو فاصلٌ این از حتی

 .کردم حرکت آشپزخَنٌ سهت بٌ بگو چیزی نتین بٌ کٌ این بدٍن ناراحت ٍ کالفٌ

 تا خَردم آب لیَان یٌ ٍ بکشو عهیقی نفس بغض با لحظٌ یٌ برای تَنستو ٍ نبَد تَ اٍن کسی
 ...بشٌ بًتر حالو

 

 

 "رادٍین"

 

 .بَدم شدى تر داغَن شاید ٍ تر عصبی ببینو، بخَام کٌ نبَد چیزی سانیال ٍ نتین ٍضعیت

 .خَدم حال بٌ اٍنو...بزنو پَزخند تَنستو فقط سانیال ی زدى خجالت نگاىِ  دیدن با
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 .نیست نن برای سانیال کٌ ببینو چشو بٌ باید حتها

 :گفت ٍ شد ام خیرى لبخند با نتین نبَد، سانیال از اجری دیگٌ بیام خَدم بٌ این از قبل

 !داداش باشٌ عافیت -

 جَر یٌ این کنو، فکر عشقش بٌ بخَام کٌ نبَد حقش ٍاقعا نتین ..شدم نتنفر خَدم از لحظٌ یٌ
 .خیانِت 

 

 ...اٍندم پایین يا پلٌ از ٍ دادم تکَن سری کنو نگاى بًش کٌ این بدٍن

 

 "سانیال"

 

 ٍ بَدن نشستٌ نیز سر تازى يهٌ اٍندم، بیرٍن آشپزخَنٌ از شد بًتر حالو کٌ دقیقٌ دى از بعد
 .بخَرن شام خَاستن نی

 . باشٌ نَندى برام اشتًایی دیگٌ نکنو فکر رٍز چند این بدِ  ٍ خَب اتفاقات این با

 نزدیک ٍ سرش نشستو، نتین کنار ٍ نشَندم لبام رٍی لبخندی شدى کٌ يو ظاير حفظ برای انا
 :گفت ٍ آٍرد گَشو

 بًترى؟ حالت -

 :گفتو نًربَنی با بشٌ نطهئن کٌ این برای

 .خَبو آرى -

 نکردى شرٍع کٌ کسایی تنًا کردن، خَردن بٌ شرٍع يهٌ" اهلل بسو" گفت کٌ آقاجَن صدای با
 .بَدیو رادٍین ٍ ننَ بَدن
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 غذا باياشَن دارى ٍ برگشتٌ خَنٌ بٌ سال سٌ از بعد...رادٍین انا بَد نشخص کٌ نن حالِ 
 نگاى ام خانَادى بٌ عشق با ٍ شدم نی خَردن غذا بیخیال بَدم اٍن جای اگٌ يو نن خَرى، نی
 .کردم نی

 :گفت بغض با عهَ  زن بَدن، شدى رادٍین حال نتَجٌ يهٌ

 کنی؟ نهی شرٍع چرا! پسرم فداتشو -

 

 "رادٍین"

 

 سٌ نن کٌ دٍنست نی کی کردم، نگاى شَن يهٌ بٌ ٍ دادم بیرٍن لرزٍن رٍ نفسو نانان ی جهلٌ با
 .داشتو رٍ يا صحنٌ این دیدنِ  حسرت سال

 :گفتو فقط انا

 .خَرم نی االن -

 ٍ ناب پخِت   دست تَنستو بالفاصلٌ گذاشتو، دينو داخل رٍ برنجو از قاشق یٌ ٍ گفتو رٍ این
 .جَیدم نی دلتنگی ٍ لذت با رٍ ام لقهٌ ير بدم، تشخیص رٍ نادرم جایگزین بی

 رٍ سرش اگٌ شدم، رٍ بٌ رٍ آبی چشو جفت بٌ با کٌ گرفتو باال ٍ سرم نگايی سنگینی حس با
 .شدم نی خیرى چشهاش بٌ کی تا دٍنٌ نی خدا انداخت  نهی پایین

 .رفتو فرٍ فکر بٌ ٍ انداختو بشقابو تَی رٍ قاشقو کالفٌ

 "شدى؟ عَض قدر این سانیال چرا" نالیدم دلو تَ بار يزارنین برای

 

 !کالفگی با یا گذشت نی خَشحالی با یا اش لحظٌ ير شب اٍن
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 ٍ نتین نزدیکی بخاطر کالفگی ٍ برگشتو خانَادى گرم آغَش بٌ دٍبارى کٌ این بخاطر خَشحالی
 !...سانیال

 !چرخٌ نی دٍرش پرٍانٌ نحل نتین انا آرٍمِ  ٍ ساکت گذشتٌ برخالف دیدم نی کٌ سانیالیی

 .داد نی عذابو يهین ٍ شدم نی تر نطهئن سانیال بٌ نتین عشق از گذشت نی کٌ لحظٌ ير

 کٌ کنو قبَل باید انا کالفٌ ندیدنش از ٍ شدم نی يو سانیال دلتنگ سال سٌ این تَ نن کٌ درستٌ
 !نیست نن نال...اٍن

 !...باشٌ تلخ تَنٌ نی چقدر حقیقت کٌ برم نی پی جهلٌ این بٌ االن

 

 " نتین"

 

 نیهٌ بٌ نَندى ربع یٌ ساعت کردم، نگاى ام نچی ساعت بٌ خستٌ ٍ کردم ترنز قرنز چراغ پشت
 .خَنٌ گردم برنی ادارى از دیر قدر این دارم کٌ بارى اٍلین بَد شب

 بٌ نسبت بٌ يا خیابَن کردم، حرکت راينها چراغ شدن سبز با ٍ زدم نَيام بٌ چنگی عصبی
 این بَد بعید البتٌ نخَردم بر ترافیک بٌ کٌ کردم شکر رٍ خدا ٍ بَد تر خلَت کهی دیگٌ يای شب
 .داشت نعطلی انا بشٌ ترافیکی ساعت از ٍقت

 یٌ ٍارد آشفتٌ کٌ افتاد دختری بٌ چشهو کٌ شدم نی نزدیک ام خَنٌ بٌ داشتو کو کو دیگٌ
 .داد بدی گَايی دلو دنبالش، يو نرد تا دٍ ٍ شد تنگ ی کَچٌ

 يو ناحیٌ اٍن ٍ بَد تاریک يَا شدم، پیادى عجلٌ با ٍ کردم پارک خیابَن ی گَشٌ رٍ ناشین سریع
 ...خلَت شدت بٌ

 اٍن ی نشاجرى ٍ زدن حرف ٍ دختر اٍن گریٌ صدای شدم نی تر نزدیک کَچٌ اٍن بٌ بیشتر چی ير
 .شنیدم نی يو رٍ نردا

 .دادم گَش حرفاشَن بٌ ٍ شدم پنًان برق چراغ تیر پشت سریع کَچٌ اٍن بٌ رسیدن با
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 کَچَلَ؟ خانَم بری در تَنی نی نا دست از کردی فکر -

 آشناست؟ چقدر صدا این...زد تر تند قلبو شد، تر بلند گریٌ صدای

 .برم...بر بذارین کنو نی...خَايش...خَا -

 .اٍندم بیرٍن تیر پشت از حرکت یٌ با عصبانی ٍ شد تر تند نفسام صدا صاحب شناختن با

 بٌ زدم، چنگ رٍ اٍن ی یقٌ ٍ بردم يجَم شَن یکی سهت بٌ بشن نن ی نتَجٌ اٍنا کٌ این از قبل
 صَرتش تَ کٌ بَد نن ی کردى گرى نشت بدم فرصتی بًش کٌ این بدٍن ٍ کشیدم عقب بٌ شدت
 ...دختر اٍن بلند جیغ صدای بعد ٍ اٍند فرٍد

 عهرا انا داشت بزرگی يیکل ٍ بلند قد شد، نن ی نتَجٌ دٍنی نفر ٍ افتاد زنین رٍ نالٌ با نرد اٍن
 .بیاد بر نن پس از

 خالی جا سریع برسٌ نن بٌ دستش کٌ این از قبل شد، ٍر حهلٌ طرفو بٌ ٍ کرد نگاى بًو خشو با
 .گرفتو قرار پشتش ٍ دادم

 .شد پرت نرد یکی اٍن کنار زنین رٍی کٌ زدم کهرش بٌ نحکو لگد یٌ

 :گفتو ٍ برگشتو سهتش بٌ ٍ شدم نگرانش کرد، نی گریٌ بلند صدای با آیدا

 خَبٌ؟ حالت -

 :زد جیغ ٍ کرد نگاى پشتو بٌ سریع کٌ بگٌ چیزی خَاست

 .باش نَاظب نتین-

 ...خَرد چَنو بٌ نحکهی نشت بدم نشَن العهلی عکس کٌ این از قبل ٍ برگشتو

 

 تَی رٍ خَن ی نزى شکست، فکو کردم حس لحظٌ یٌ برای کٌ بَد زیاد اٍنقدر اش ضربٌ شدت
 .کردم نی حس دينو
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 بزنٌ، ضربٌ بًو تا باال آٍرد رٍ پاش ٍ کرد استفادى فرصت از نرد اٍن کٌ زدم زانَ زنین رٍی درد با
 .کشیدم نحکو ٍ گرفتو رٍ پاش دست یٌ با ٍ زدم پَزخندی

 کردم، تف رٍ دينو تَ خَن ٍ شدم بلند رفت، عقب ٍ داد دست از رٍ تعادلش انا زنین نخَرد
 .بَدن نقابلو دٍشَن ير حاال

 کٌ بزنٌ نشت بًو خَاست سریع شَن یکی آٍردن، يجَم سهتو بٌ دٍ ير يهزنان کٌ گرفتو گارد
 کٌ زد پًلَم بٌ لگدی پا با ٍ داد رکیکی فحش یکی اٍن انا زدم شکهش بٌ نشتی ٍ دادم خالی جا
 .اٍند چشهو جلَ آبادم ٍ جد

 .دارن زٍری عجب! سرٍیس دينت بر ای

 بٌ سر با بدى نشَن العهلی عکس کٌ این از قبل گرفتو، رٍ اش یقٌ ٍ سهتش برگشتو عصبی
 .پَکید کٌ بَد نن سر این انا رفت باال اٍن فریاد کَبیدم، دناغش

 دٍ ير بیام خَدم بٌ کٌ این از قبل شدم پرت زنین رٍی ٍ خَرد بًو ای ضربٌ کٌ نگذشت چیزی
 .خَرد نی بدنو ٍ تن بٌ کٌ بَد اٍنا يای لگد ٍ سرم ریختن

 انَن بًو نردا نا بَد پیچیدى تنو تَ درد بَد، آیدا يای جیغ صدای داد نی آزارم کٌ چیزی تنًا
 .بشو بلند کٌ دادن نهی

 :گفت گریٌ با آیدا کٌ آٍردم نی کو داشتو دیگٌ

 !شَ بلند نن جان نتین -

 یٌ برای کردم، نشت دستو تَی ٍ زدم چنگ زنین رٍی خاک بٌ ٍ کشیدم دردناکی ٍ عهیق نفس
 ٍ کردم پرت يَا رٍی رٍ نشتو کٌ بشن ٍر حهلٌ سهتو بٌ دٍبارى خَاستن ٍ کشیدن عقب لحظٌ
 .شد بلند شَن یکی فریاد صدای

 شکهش بٌ لگدی ناتَانی با ٍ شدم بلند ضعف ٍ درد با بیاد خَدش بٌ یکی اٍن کٌ این از قبل
 .بذارى فرار بٌ پا آنیز تًدید نگاى با ٍ بشٌ گیج کٌ بَد کافی يهین انا بَد کو ام ضربٌ شدت زدم،

 .شد خارج کَچٌ از ٍ رفت عقب عقب کردى فرار رفیقش دید ٍقتی کٌ يو یکی اٍن
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 .کرد نی گریٌ داشت ينَز آیدا بشٌ، کو عصبانیتو از تا کشیدم عهیق نفس تا چند

 :گفتو ضعیفی صدای با ٍ رفتو سهتش بٌ آرٍم

 !خَبی؟...خَ -

 .کرد پاک رٍ اشکاش دست با ٍ داد تکَن سری ٍ کرد نگاى بًو اشک از پر چشهای با

 .نداشت شدن بلند قصد انگار ٍ بَد نشستٌ زنین رٍی

 بلندشی؟ خَای نهی -

 :گفت نظلَم

 .ندارى جَن پايام-

 :گفتو ٍ نشستو کنارش درد با

 نداری؟ جَن تَ خَردم کتک نن -

 انا کردم يَل لرزید، بغض با دٍبارى اش چَنٌ کٌ دید چی دٍنو نهی کرد، صَرتو بٌ نگايی
 :گفتو پرخاشگر

 .کنٌ نی درد سرم کٌ کشیدی جیغ قدر اٍن بخدا! آیدا يا  نکنی گریٌ -

 :گفتو عصبی ٍ جدی افتاد کٌ اتفاقاتی یادآٍری با

 يان؟ کنی نی چیکار بیرٍن شب ٍقت این تَ تَ، اصال ببینو -

 .کردم صداش کالفٌ نگفت، چیزی ٍ پایین ٍ انداخت رٍ سرش

 !آیدا -

 پسَندی يیچ بدٍن سال سٌ از بعد کٌ افتاد یادم تازى کرد، نگاى بًو بًت با ٍ گرفت باال رٍ سرش
 نظر بٌ جدی کردم نی سعی کردم، نگايش اخو با ٍ نیاٍردم خَدم رٍی بٌ زدم، صدا رٍ اسهش

 . ذاشت نهی بدنو درد انا بیام
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 .بَد گرفتٌ درد تنو کل کٌ زدن نی نحکو اٍنقدر يا النصب

 :گفت بغض با

 نسیر نیَند، کٌ دنبالو بیاد بابا بَد قرار شد تهَم کالسو نٌ ساعت زبان، کالس بَدم رفتٌ -
 کٌ زدم زنگ بًش نیَند بابا کردم صبر کٌ چقدر ير دارى زیادی تقریبا ی فاصلٌ کالسو با خَنهَن

 رد شب از ٍقت اٍن ناشینی انا بگیرم تاکسی یٌ کٌ گفت شدى خراب ناشینش نسیر تَ گفت
 .افتاد اتفاق این کٌ بگیرم تاکسی بعد برم پیادى یکهی خَاستو ننو شد، نهی

 !کٌ شدم داغَن اکبر ٍ اهلل...کشید تیر گردنو کٌ دادم تکَن سری

 

 

 

 

 :گفت نگرانی با کٌ گفتو آخی

 داری؟ درد شد؟ چی -

 شدى خاکی حسابی شلَارم بَد شدى پارى جا چند از رنگو آبی پیراين کردم، ٍضعیتو بٌ نگايی
 .بَد

 تاسف ی نشَنٌ بٌ سری داد، نی خَن ی ى نز ينَز دينو انا نداشتو خبر يو صَرتو ٍضعیت از
 گفتو ٍ دادم تکَن

 .نیست چیزی خَبو -

 :گفتو بًش رٍ شد، بلند نن با زدى يَل اٍنو کٌ شدم بلند زنین رٍی از درد با

 .خَنٌ رسَنهت نی بیا -

 :گفت ناراحتی ٍ شرنندگی با
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 .گرفتو نی تهاس بابا با ٍگرنٌ بَد شدى خانَش گَشیو نتین، آقا خَام نی نعذرت ٍاقعا -

 :گفتو جدی

 .برگردیو تر زٍد بیا شدى نگرانت االن تا حتها -

 سانیال حتی یا نانانو اگٌ کردم، حرکت ناشین سهت بٌ لنگَن لنگَن ننو ٍ گفت آرٍنی ی باشٌ
 !...يیچی دیگٌ کٌ دیدن نی حال این تَ ننَ

 .باشو نانانو يای کردن نالٌ ٍ آى ننتظر باید االن يهین از

 از بیرٍن االن تا آیدا کٌ نَضَع این بٌ فکر از ينَز کردیو، حرکت حرف بی ٍ شدیو ناشین سَار
 يو خَدش تقصیر جَرایی یٌ شدم، نی عصبانی بَدن شدى نزاحهش يا عَضی اٍن ٍ بَد خَنٌ

 .ترسیدى حسابی يو يهینطَری اٍن کنو نحکَنش خَاستو نهی انا...بَد

 دست چپ نن بَد، دستو تَی ی حلقٌ بٌ نگايش انا بَد پایین سرش انداختو، بًش نگايی نیو
 يایی ٍقت نکنٌ اذیتو ام حلقٌ کٌ این بخاطر دادم نی انجام چپ دست با يو کاريام بیشتر ٍ بَدم

 .کردم نی راستو دست انگشت بٌ رٍ اٍن بَدم کاری بٌ نشغَل کٌ

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 .کردیو نانزد تازى -

 :گفت ٍ کرد کَچیکی تبسو کشید، عهیقی نفس اٍند خَدش بٌ

 !گو نی تبریک -

 !نهنَن -

 :گفت کٌ شد قرار بر سکَت کهی

 .گو نی تبریک يو این بخاطر برگشتٌ رادٍین آقا کٌ شنیدم -

 :گفتو خَشحال رادٍین یاد با

 . بگی تبریک سانیال بٌ بیشتر باید انا! نهنَن خیلی -
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 .نبَد ياش لب رٍی دیگٌ يو کَچیک لبخند اٍن حتی انداختو، بًش ای دیگٌ نگاى نیو

 شیطَن يای بچٌ دختر اٍن از دیگٌ کٌ بردم نی پی حقیقت این بٌ گذشت نی بیشتر چی ير
 ...نیست خبری

 !بَدن کردى تغییر...بَدن شدى بزرگ شَن سٌ ير حاال

 .بینو نی يو آیدا در دارم سانیال از بعد رٍ تغییرات این

 ...کردم رٍشن رٍ ناشین ظبط ٍ کردم بلند دست ٍ کشیدم آيی

 

***** 

 

 نجبَری تَ دٍری این بٌ دٍری، نن پیش از اگٌ -

 جَری بد افتادی دام بٌ گَری، در زندى دٍنو نی انا ای زندى دٍنو نی

 ریزی نی اشک پنًَن ٍ شینی نی گَشٌ یٌ ری نی

 خَشرنگت چشهای اٍن از نَر رفتٌ کٌ پاییزی نحٌ دٍنو نی

 دلتنگت نیشٌ غرٍبا تنگ نفر یک دٍنی نی

 ...پیشَنی ناى کجایی

 

 

***** 

 "آیدا"
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 گَش آينگش بٌ بغض با ٍ بَدم گرفتٌ پایین رٍ سرم زد، نی ننَ دل حرف انگار بًادری بنیانین
 .دادم نی

 

 گیری دٍنو نی انا بینو نهی -

 درگیری دٍنو نی انا

 نیری نی تَ رٍزا يهین دٍنو نهی

 .ری نی نن دستای از يهیشٌ تا دیگٌ نیگٌ قلبو دارى آخٌ

 

 .کردم نی تکرار آينگ با زنان يو چکید، چشهام از اشک قطرى یٌ اختیار بی

 "نیست نن نال نتین" 

 

 ...شد خانَش ظبط کٌ کشیدم عهیقی آى

 :گفت کالفگی با ٍ کشید يَفی

 .شدیو ناراحت کافی ی اندازى بٌ انشب! بَد دلگیر خیلی -

 بَد؟ کار کجای نتین زدم، کَچیکی پَزخندِ 

 دارى؟ ٍجَد نگٌ تر ناراحت ٍ تر دلگیر نن از

 !تحهلو بٌ نحکَم نن بزنو، َدم ندارم حق نن انا ترکٌ نی غو يهٌ این از دارى دلو

 طرفٌ یک عشق این دست از ننَ خدایا" بشو، کسی عاشق حد این تا کردم نهی فکر يیچَقت
 "بدى نجات

 .دادم تکیٌ ناشین ی شیشٌ بٌ رٍ سرم
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 .آٍردم کو کردم نی حس!...زیاد خیلی! بَدم خستٌ

 .بَد بستٌ چشهام فقط نبَدم، خَاب

 ایجاد کٌ صدایی ٍ سر تَنستو بگٌ چیزی نتین کٌ این از قبل اٍندم، خَدم بٌ ناشین تَقف با انا
 .بشنَم رٍ بَد شدى

 شلَغ حسابی در جلَی ٍ بَدیو خَنهَن در نقابل کردم، نگاى بیرٍن بٌ ٍ کردم باز چشو تعجب با
 .بَد

 !بَد نن بخاطر حتها ٍای

 :کردم زنزنٌ لب زیر

 !شدم بدبخت -

 گریٌ داشت ٍ بَد نشستٌ در کنار نانان شد، پیادى يو نتین نن با يهراى کٌ شدم پیادى سریع
 .کرد نی

 .بَدن شدى جهع بابا ٍ نانان دٍر يا يهسایٌ زد، نی حرف تلفن با عصبی يو بابا

 :زدم لب ٍ شدم نزدیک دلًرى با

 !بابا -

 شد سرخ اش پریدى رنگ ی چًرى بعد ی لحظٌ انا کرد نگاى نن بٌ لحظٌ چند افتاد، نن بٌ بابا چشو
 .اٍند سهتو بٌ خشهگین ٍ

 نبَدی؟ زبانت کالس جلَی چرا يان؟ بَدی گَری کدٍم االن تا -

 .چسبید رٍ بابا بازٍی سریع نتین کٌ برداشتو عقب بٌ قدم یٌ ناراحتی ٍ ترس با

 .دم نی تَضیح براتَن نن باشید آرٍم لطفا آقا کنو نی خَايش -

 .شدم زدى ٍحشت بابا حرف با کٌ کردم نگاى بًش عشق با
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 .ببینو کنار بکش يستی؟ کی دیگٌ تَ -

 :گفت ای کَبندى لحن با شد، سرد ٍ جدی نتین خَنسرد ی قیافٌ کٌ دیدم چشو بٌ

 .باشید آرٍم االن کٌ خَدتَنِ  نفع بٌ يستو، حیدری نتین سرٍان بندى -

 .کرد نگاى بًش تردید با ٍ شد خشک نتین حرف شنیدن با بابا

 رٍ خَدشَن راى يام اشک کی کٌ بَدم نفًهیدى اصال بَدم، کشیدى خجالت نتین جلَی بابا رفتار از
 .بَدن کردى باز

 .کرد بغلو ٍ اٍند سهتو بٌ اشک ٍ ذٍق با شدى آرٍم دیگٌ بابا کٌ دید ٍقتی نانان

 .گرفتو آرانش کهی نانان گرمِ  آغَش حس با

 انا نیگٌ چی کٌ شنید نهی کسی کرد، صحبت بٌ شرٍع باياش ٍ برد ای گَشٌ بٌ رٍ بابا آرٍم نتین
 .زنٌ نی حرف افتاد کٌ اتفاقی درنَرد زنو نی حدس

 .کردم نگاى نتین بٌ بغض با ٍ شدم جهع نانان بغل تَی نضطرب

 !زد نی حرف اطهینان ٍ آرانش با چقدر

 !شد نی ابًت پر حسابی کٌ کرد نی ریزی اخو شد نی جدی ٍقتی

 !داد نجات اٍنا دست از ننَ کٌ بَد کسی اٍن...بَدم نهنَن ازش

 ٍ کرد بغلو کسی بٌ تَجٌ بدٍن ٍ اٍند سهتو بٌ شرنندى ٍ نگران ی چًرى با بابا بعد دقیقٌ چند
 .بَسید رٍ پیشَنیو

 :کرد زنزنٌ گَشو کنار

 !دخترم اتو شرنندى -

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 .بابا نزن ٍ حرف این -
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 آرٍم داد، تکَن سری ٍ زد نًربَنی لبخند کٌ شد نگايو ی نتَجٌ کردم، نگاى نتین بٌ قدرشناس
 !رفت...ٍ شد ناشین سَار

 

 "سانیال"

 

 نٌ بَد سانیار صدايای ٍ سر از خبری نٌ صبح ير نحل رفتو، پایین يا پلٌ از آلَد خَاب ٍ کسل
 !يا عجیِب ! نانان يای نیهرٍ ٍ انلت بَی از خبری

 .نبَد کسی نٌ...رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ

 :زدم داد رفتو نی یخچال سهت بٌ کٌ زنان يو

 يستی؟! نانان -

 .شدم ساکت بَد شدى ٍصل یخچال در بٌ شکل دٍزک کفش ربای آين با کٌ کاغذی دیدن با

 .خَندم رٍ کاغذ رٍی ٍ  کردم ریزی اخو

 جلسٌ يو بابات صالح، زادى انام رفتیو نذری دادن برای عهَت زن ٍ سانیار ٍ نن عزیزم دختر" 
 " نانان! بخَر کن درست چیزی یٌ خَدت کنو درست نايار نکردم ٍقت نهیاد غرٍب تا دارى

 .ندارم رٍ اش حَصلٌ ٍ حال اصال بپزم، چیزی نیستو بلد نن دٍنی نی کٌ تَ! نانان اٍف

 .انداختو داخلش بٌ نگايی ٍ کردم باز رٍ یخچال در کنان غر غر

 .گذاشتو نیز رٍی ٍ برداشتو رٍ شیر پاکت اکراى با

 .برداشتو يو رٍ اٍن از تکٌ یٌ ٍ زدم لبخندی نانان، خَنگی شکالتی کیک دیدن با

 .کردم نی فکر انرٍزم يای برنانٌ بٌ ٍ کردم خَردن بٌ شرٍع خَنسرد صبحَنٌ، اینو خب

 .بخرم خَب لباس یٌ باید بشٌ برگزار جشنی یٌ رادٍین برگشت نناسبت بٌ بَد قرار شب فردا
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 کردنو فکر بٌ جَیدم نی کٌ زنان يو گذاشتو، دينو داخل رٍ نبَد بزرگ زیاد کٌ رٍ کیک از ای تکٌ
 .دادم ادانٌ

ًِش کردم نی کٌ فکری ير چرا دٍنو نهی  .رسید نی رادٍین بٌ َت

 !انگار شدم دیٍَنٌ

 کی حاال بابا ای شیر، پاکت يو شدى تهَم کیک يو کٌ شدم نتَجٌ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی
 دارى؟ رٍ سانیار يای غر غر ی حَصلٌ

 کردم نی حس یکو شیر سردی بخاطر انداختو، آشغال سطل تَی رٍ شیر خالی پاکت ٍ شدم بلند
 .شدم خیالش بی انا شدى اذیت دلو

 فریادِ  ير از خَنٌ سکَت زدم، زل تلَزیَن خانَش ی صفحٌ بٌ ٍ نشستو نبل رٍی بالتکلیف
 !بَد تر آٍر عذاب برام بلندی

 . گذاشتو زانَم رٍی رٍ ام چَنٌ ٍ کردم بغل رٍ پايام

 !آقاجَن زن کرد، رٍ جَن نادر يَای دلو دفعٌ یٌ چرا دٍنو نهی

 .گذرى نی ٍقتٌ خیلی رفتو خاکش سر کٌ باری آخرین شد، جهع چشهام تَ اشک اختیار بی

 !نٌ؟ دارم نعرفتی بی ی نَى چٌ گی نی حتها! جَن نادر آخ

 !...ببخش ننَ

 .شدم بلند ناگًانی تصهیو یٌ با انا کردم نگاى دیَار ٍ در بٌ بغض با دیگٌ ی لحظٌ چند

 باال يا پلٌ از سریع ٍ زدم کَچیکی لبخند...برم خاکش سر فرصِت  بًترین پس نیست کسی کٌ حاال
 .رفتو
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 ام تیرى آبی لی شلَار يهراى نشکی نانتَی یٌ رفتو، يام لباس کهد سهت بٌ ٍ شدم اتاقو ٍارد
 .پَشیدم تند ٍ برداشتو

 دلو بردم، داخل رٍ نَيام ی يهٌ ٍ زدم گرى گردنو دٍر زیبایی طرز بٌ رٍ رنگو نشکی شال
 !داشت دٍست خیلی جَن نادر کٌ چیزی! بگیرم حجاب خَاست نی

 لطیفی ٍ خنک جنس برداشتو کهد تَی از رٍ بَد خریدى برام نانان عید کٌ رٍ ام نشکی چادر
 .اٍند نی خَشو يهینش از...داشت

 .داشتو خَبی حس کردم، نی سر چادر کٌ بَد بار اٍلین برای

 !بَد شدى نعصَم العادى فَق ام چًرى...نبَد آرایش از خبری کردم، نگاى خَدم بٌ آینٌ تَ

 !درخشید نی ام آبی چشهای

 .شدم خارج خَنٌ از نَبایلو ٍ پَل نقداری برداشتن از بعد ٍ زدم لبخندی رضایت با

 کٌ این از قبل ٍ خَرم نی چیزی یٌ بیرٍن بًتر چٌ پس گردى برنهی يا حاال حاال نانان دٍنستو نی
 .گردم برنی بیان اٍنا

 .کردم حرکت زيرا بًشت سهت بٌ ٍ شدم ناشینو سَار

****** 

 

 .کردم نگاى قبر رٍی شدى حکاکی اسو بٌ بغض با ٍ کشیدم قبر سردِ  سنِگ  بٌ دستی

 " نجیدی نحبَبٌ"

 :کردم زنزنٌ ٍ کشیدم آيی

 دلو انرٍز انا...انا نیاندم دیدنت سالٌ چند دٍنو نی ناراحتی، دستو از دٍنو نی! جَن نادر سالم -
 ...جَن نادر کرد رٍ يَات

 ...انداختو پایین رٍ سرم کٌ چکید چشهو از اشک قطرى یک
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 بالیی چٌ گی نی خَدت با حتها گرفتٌ، خیلی دلو نانانی! شدى تنگ نًربَنت نگاىِ  اٍن برای دلو -
  اٍندى؟ شیطَن ی سانیال اٍن سر

 :زدم يق خندى با

 نادر حرِف  از پر دلو َکهٌ، ٍجَدم تَ چیزی یٌ کنو نی حس...گیجو خیلی دٍنو، نهی خَدنو...خَ -
 .بزنو حرفی کشو نی خجالت راستش...راستش کنو شرٍع کجا از دٍنو نهی انا جَن

 حرف نن کٌ ننتظرى ٍ نشستٌ جلَم جَن نادر االن يهین انگار کشیدم، عهیقی نفس ٍ گزیدم لب
 .بزنو

 :گفتو ضعیفی صدای با

 ! درگیر خیلی!...درگیرم -

 :گفتو ٍ زدم پَزخندی...کردم نگاى ام حلقٌ بٌ ٍ کردم بلند رٍ ام چپ دست

 نادر انا عاشقِو، کٌ...کٌ دٍنو نی خَبٌ خیلی نتین ندارم، حسی...انا کنو نی ازدٍاج دارم -
 ...نن...نن...جَن

 !بَد سخت خیلی نَضَع این بٌ اعتراف کشیدم، دردناکی آى ٍ بستو رٍ چشهام

 رٍ رادٍین سالٌ سٌ نن آخٌ ترسو نی فکرمِ  تَ کٌ چیزی اٍن از...رادٍین شدى ذينو ٍ فکر ی يهٌ -
 !بشٌ؟ چیزی يهچین شٌ نی نگٌ ندیدم،

 :زدم لب ٍ کردم پاک رٍ اشکام

 .بذار جلَم رايی یٌ! نادرجَن کن کهکو -

 بیام خَدم بٌ کٌ  این از قبل گرفت قرار سرم رٍی ای سایٌ ٍ رفت بین از خَرشید نَر کردم  حس 
 .شنیدم رٍ کسی صدای

 !سالم -
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 !پایین ریخت يری دلو شخص اٍن دیدن با ٍ گرفتو باال رٍ سرم تعجب با

 شنیدى؟ رٍ حرفام نکنٌ!...خدا ٍای رادٍین؟

 گذاشتی؟ جلَم کٌ رايیِ  این نادرجَن

 :گفتو پتٌ تتٌ با

 !سالم...س -

 .کشید قبر سنگ بٌ دستی ٍ نشست قبر طرف اٍن عادی خیلی نبَد، نعلَم صَرتش تَی چیزی

 :گفت ٍ کشید آيی

 .اٍندم نی شنبٌ پنج ير قبال اینجا، نیام بارى اٍلین سال سٌ از بعد -

 :گفتو آرٍنی صدای با

 .بَدم نیَندى کٌ بَد ٍقت خیلی نن انا -

 :گفت نکخ کهی از بعد

 .خَشحالِ  يردٍنَن دیدن از االن حتها -

 اینجا بٌ رادٍین اٍندن کٌ کنو باٍر خَای نهی! جَن نادر ببین رفتو، فرٍ فکر تَی ٍ زدم لبخندی
 نٌ؟ یا يست...تصادفیِ 

 .نداشتو رٍ انتظارش ٍاقعا....انا دٍنو نهی

 فًهیدم دقت کهی با کرد، نی زنزنٌ چیزی ٍ بَد بستٌ رٍ چشهاش کٌ انداختو بًش نگايی نیو
 .خَنٌ نی فاتحٌ دارى

 دارم فاتحٌ بی ٍ بزرگو نادر خاک سر اٍندم سال يهٌ این بعد گرفت، خَدم دست از دلو بازم
 زنو؟ نی حرف باياش

 !سانیال؟ کجاست حَاِست
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 !عاشقی؟ نگٌ

 ...فاتحٌ خَندن بٌ کردم شرٍع حال این از ريایی برای رفت، باال قلبو ضربان یًَ چرا دٍنو نهی

 .کشیدیو نی دست قبر سنگ بٌ ٍ بَدیو نشستٌ يو رٍی بٌ رٍ حرف  بی دقیقٌ چند

 لحظٌ يهَن از گرفتٌ آرٍم دلو کردم نی حس...شستیو رٍ قبر بَد رادٍین يهراى کٌ آبی بطری با
 .بزنو سری جَن نادر بٌ حتها يا يفتٌ آخر کٌ دادم قَل خَدم بٌ

 !ننٌ يهراز االن اٍن

 .بریو جا اٍن از کٌ شدیو بلند دٍ ير ساعت نیو گذشت از بعد

 :گفت رادٍین

 برسََنهت؟ خَای نی -

 .دارم ناشین خَدم نٌ -

 :دادم ادانٌ کٌ کرد نگايو تعجب با

 .گرفتو نانٌ گَايی کٌ يست نايی دٍ -

 :گفت ٍ داد تکَن سری

 .خَبٌ -

 ننی برای این زنیو، نی حرف تعارف با داریو احهق دٍتا نحل کردم نی حس کشیدم، عهیقی نفس
 ...بَد ٍاضح خیلی بَدم راحت رادٍین با گذشتٌ تَ کٌ

 .کردى فرق چیزا خیلی االن انا

 :گفت ٍ انداخت پایین سری

 ٍاسٌ بخَای اگٌ داشتٌ شَن نگٌ نانانو گَیا يستن نا ی خَنٌ سانیار حتی ٍ عهَ زن ٍ عهَ -
 .اٍنجا بریو نايار
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 .بَد دعَت بی چَن نکنو قبَل خَاستو اٍل

 :گفتو ٍ شدم ننصرف پرٍیی تَ خَدم ی سابقٌ نرٍر با انا

 .نیام تَ سر پشت ناشینو با نن پس باشٌ -

 ...رفتیو يانَن ناشین سهت بٌ ٍ داد تکَن سری رضایت با

 

 ...کردیو حرکت رادٍین با يهراى ٍ شدم ناشینو سَار

 

 

 خَنٌ داخل از سانیار صدای ٍ سر شدم، خَنٌ ٍارد رادٍین سر پشت ٍ شدم پیادى ناشین از
 .شد نی شنیدى

 !بهَنو؟ خَنٌ تَ تنًا ٍ َتک نن داشتن تَقع اٍنَقت اینجا اٍندن اینا

 .شنیدم رٍ عهَ زن صدای شدم، پنًَن رادٍین پشت قصد از

 !پسرم اٍندی خَش -

 !نانان نرسی -

 .شنیدم رٍ نانانو صدای بار این

 .نٌ یا نیدى جَاب ببین بزن زنگ خَنٌ بٌ دیگٌ بار یٌ رانین -

 .کنٌ   نهی نن از یادی کسی کردم نی فکر نن کٌ حالی در زدن نی زنگ خَنٌ بٌ اٍنا پس! زنگ؟ 

 .اٍندم بیرٍن رادٍین پشت از ٍ زدم لبخند

 :گفت ٍ شد بلند نبل رٍی از ٍ شد نتعجب نگرانش ی چًرى نن دیدن با نانان

 بَدی؟ رفتٌ کجا دادی؟ نهی جَاب زدم نی زنگ خَنٌ بٌ چی ير چرا! سانیال ٍاى -
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 سهت بٌ کٌ زنان يو. داشتو نگٌ دست یٌ با ٍ آٍردم در  رٍ چادرم آرٍم ٍ زدم لبخندی آرانش با
 :گفتو رفتو نی نانان

 !جَن نادر خاِک  سر رفتو سر یٌ نانانو، يیچی -

 :گفتو بلندی صدای با بعد ٍ بَسیدم رٍ اش گَنٌ بگٌ چیزی کٌ این از قبل

 .يا گشنهٌ خیلی نن خَرید؟ نی نايار ِکی يا شها ببینو! يهگی بٌ سالم -

 رٍی کَچیک ٍ شیرین لبخندِ  یٌ کٌ کسی تنًا کردن، نگاى نن بٌ سکَت با لحظٌ چند يهٌ
 .بَد رادٍین بَد ياش لب

 :گفت لب زیر ٍ کشید ام گَنٌ بٌ دستی لذت ٍ آى با نانان

 !دخترم کنٌ حفظت خدا -

 بٌ شرٍع ٍ اٍندن خَدشَن بٌ يو بابا ٍ عهَ کو کو کردم، بستٌ ٍ باز رٍ چشهام ٍ شد گرم دلو
 .کردن صحبت

 بابا گَشیِ  با کردن بازی نشغَل يهیشٌ نحل يو سانیار رفتن، آشپزخَنٌ بٌ يو عهَ زن ٍ نانان
 .شد

 .پَشیدم نی نانتَم زیر تر راحت چیز یٌ حداقل اینجا بیام قرارى دٍنستو نی اگٌ

 زدم نادرجَن بٌ کٌ حرفایی بٌ رفتو، فرٍ فکر تَی ٍ نشستو نبل رٍی ٍ شدم نَضَع این بیخیال
 .کردم فکر

 !...چیٌ؟ درست راى کنو، چیکار ٍ بشٌ چی تکلیفو قرارى کٌ این بٌ

 فًهیدن؟ چی بقیٌ انرٍز دٍنی نی -

 .کردم نگاى بَد نشستٌ کنارم کٌ رادٍین بٌ تعجب با ٍ شدم خارج فکر از

 :کردم زنزنٌ شدى نسخ ٍ شدم شبش نحلِ  نگاىِ  غرقِ 

 !چی؟ -
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َِ  اینبار ٍ زد لبخندی  !...تر شیفتٌ اش جهلٌ تک بٌ تک شنیدنِ  با ٍ شدم لبخندش نح

 ٍ عاقل! شدی خانَم ٍ بزرگ تَ کٌ فًهیدن ان خَنٌ این تَی کٌ کسی ير ٍ پدرت ٍ نادر انرٍز -
 ...شدی فًهیدى

 :گفت ٍ انداخت ام شدى گرد چشهای بٌ ای طَالنی نگاىِ 

 ی  يهٌ تَ کٌ يا سال اٍن سانیال، بَدم گرفتٌ کو دستٌ خیلی رٍ تَ کٌ ننی...نن نخصَصا -
 رٍ نهکن کارِ  بدترین ٍ ترین بزرگ کردم نی فکر نن دادی نی انجام پرٍندى اٍن حلِ  برای رٍ تالشت

 تَ فًهیدم بردم، پی اشتبايو این بٌ رفتٌ رفتٌ انا گرفتو، کهک بارى اٍن در بچٌ یٌ از کٌ کردم
 کرد نی تًدیدت کٌ خطراتی با کٌ داشتی بزرگی دل ٍ شجاعت انا باشی کَچیک ٍ تجربٌ بی شاید

 سٌ اٍن نشدی، تسلیو يو بَدن کردى درست پاپَش برات ٍقتی نخصَصا کردی، کهک نا بٌ
 نداشتو خبر انا بَدی نَندى بازیگَش ٍ شیطَن ی بچٌ دختر اٍن ذينو تَی تَ نبَدم کٌ سالی

 بچگَنٌ دیگٌ کنٌ، رفتار عاقل ٍ بندازى چادر کٌ طَری! بشٌ خانَم ٍ بزرگ تَنٌ نی بچٌ دختر این
 ...ننَ دلِ  کٌ حدی بٌ نکنٌ رفتار

 .گرفت شکل پیشَنیش رٍی عهیقی اخو ٍ کرد سکَت ناگًان حرفش جای این

 !...ترسیدم العهلش عکس این دیدنِ  با بَدم گرفتٌ قرار حرفاش تاجیرِ  تحت لحظٌ اٍن تا کٌ ننی

 ...کن تکرار بازم! بگَ رادٍین

 !کردی؟ نکخ چرا آخٌ! چی؟ رٍ تَ دل

 :گفت ای  گرفتٌ صدای با ٍ کشید عهیقی نفِس  ٍ بست رٍ چشهاش لحظٌ چند

 !ببخشید...خب بَد، يهین...فقط -

 اتاقش رايرٍی سهِت  بٌ سریع ٍ شد بلند نن نتعجب چشهای جلَی بگو چیزی کٌ این از قبل
 ...رفت

 

 "رادٍین"
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 .بشو رسَا بَد نزدیک!...دادم نی لَ رٍ خَدم داشتو

 ...اٍنَقت...اٍنَقت...بگو کٌ بَد نهَندى چیزی کرد، نی عهل قلبو فرنانِ  بٌ داشت زبَنو

 ی پسرى فًهی نهی چرا آخٌ! چرا؟ آخٌ زدم، نَيام بٌ چنگی ٍ کَبیدم يو بٌ نحکو رٍ اتاق درِ 
 !نیست؟ تَ برای سانیال کٌ احهق

 !باید بایدِ  کنی فرانَشش باید

 .گرفتو دستام تَی رٍ سرم ٍ نشستو تخت رٍی شکستٌ دل

 بیرٍن ام بستٌ يای پلک پشت از رنگش؛ نشکی چادرِ  قاِب  تَی نعصَنش ٍ سفید صَرِت 
 .رفت نهی

 !خیانِت ...نانردیٌ این انا بشو خیرى بًش يا ساعت خَاست نی دلو

 !نشدم؟ نتَجٌ خَدم کٌ شدم درگیر قدر این چطَر کردم، باز رٍ چشهام ٍ کشیدم آيی

 !کشید؟ اینجا بٌ کارم چطَری

 !لجباز ٍ شدید بغض یٌ کردم، بغض بار اٍلین برای

 .بدی قَرتش زٍر بٌ نجبَری يی تَ ٍ بندى نی رٍ نفِست راى کٌ يهَنا از

 .کنی نی حس يات نژى رٍی رٍ اشک  ِ نو بازم بدی قَرتش يو اگر یا شکنٌ نی یا

 آلبَم کارم نیزِ  کشَی تَی از ٍ شدم بلند اختیار بی نکردم، چشهام کردنِ  پاک برای تالشی
 !سانیال چشهای رنگ يو رٍشن، آبی جلد با آلبَنی آٍردم، بیرٍن رٍ ام خانَادگی

 .کردم بازش زدم تلخی لبخندِ 

 .بَد پیش سال يفدى بٌ نربَط عکس اٍلین
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 .بَدم بچٌ نَقع اٍن کردم، نی نگاى دٍربین بٌ لبخندی يیچ بی ٍ بَدم ایستادى آقاجَن کنار نن

 کٌ بَد بغلش سالٌ یک خَشگلِ  ٍ تپل ی بچٌ دختر یٌ کٌ بَد نشستٌ جَن نادر آقاجَن کنار
 .کرد نی نگاى دٍربین بٌ تعجب با داشت

 !...کَچَلَ سانیال کشیدم، عکس بٌ دستی

 دختر زٍر بٌ کٌ اخهَ پسرِ  یٌ بغلِ  تر  شاد انا دختر يهَن عکِس  رفتو، بعدی عکس سراغ اشتیاق با
 .پارک بَدیو رفتٌ پدرانَن با زنان اٍن کٌ  بَدیو سانیال ٍ نن! نیافتٌ تا بَد داشتٌ نگٌ رٍ

 .داشت حضَر سانیال عکس ير ٍ صفحٌ ير تَ رفتو، بعدی يای عکس سراغ ٍ زدم ٍرق دٍبارى

 !رسید نی نظر بٌ تر  شیطَن ٍ تر بانزى ٍ تر بزرگ عکسی ير تَ کٌ سانیالیی

 ...بَدم نشدى نتَجٌ االن بٌ تا نن ٍ بَد نن کنارِ  عکسی ير تَ

 رٍ دست ٍقتی کٌ سانیال ٍ نن بٌ نادرجَن يای  نگاى ی نتَجٌ زندگیو، تَ سانیال حضَر ی نتَجٌ
 .کرد نی زنزنٌ ٍ کشید نی سرم

 .شدید ساختٌ يو برای شها انگار-

 .کردم پرت تخت رٍی رٍ خَدم ٍ بستو رٍ آلبَم بًت با

 ندارم؟ سانیالیی دیگٌ ببینی کٌ کجایی! جَن نادر آخ

 !نیست نن نال جدید سانیالی این بَد، سانیال نجَانی ٍ بچگی نن قسهت

 !نیست...نیست

 

 "سانیال"

 

 .کردم نگاى خَری غذا نیز خالی  صندلی تنًا بٌ ٍ کردم بازی بشقابو تَی غذای با اشتًا بی
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 .دادم گَش عهَ زن ٍ نانان حرفای بٌ ٍ کشیدم آيی بَد، نی رادٍین باید کٌ جایی

 نهیاد؟ نايار برای جان رادٍین پس لیال -

 چشهاش گفت نی راست دارى، درد سر گفت ام بچٌ انا زدم صداش نايار ٍاسٌ بگو؟ چی ٍاال -
 .گذاشتو کنار غذا براش بشٌ خَب بخَاِب  یکو گفتو بَد، شدى قرنز

 :گفت لبخند با بابا

 .کردی کاری خَب داداش زن ندارى اشکال -

 :گفت عهَ

 ...اهلل بسو دیگٌ خب -

 .رفت نهی پایین گلَم از چیزی نن انا شدن، خَردن غذا نشغَل آرٍم يهٌ حرف این با

 ای زٍری لبخندِ  با ٍ خَردم رٍ بشقابو نصف ناست ٍ آب زٍرِ  بٌ نانان نکردن شک بخاطر ٍلی
 :گفتو

 .عهَ زن نکنٌ درد تَن دست -

 :گفت ٍ کرد بشقابو بٌ نگايی عهَ زن

 نداشتی؟ دٍست نخَردی چیزی کٌ تَ -

 :گفتو عجلٌ با

 .شدم سیر ٍاقعا انا دارم دٍست خیلی قیهٌ نن اتفاقا حرفیٌ، چٌ این نٌ -

 :گفت ٍ زد نًربَنی لبخندِ 

 !جَنت نَش عزیزم باشٌ -

 .شدم بلند صندلی رٍی از ٍ کردم تشکری

 ...رفتو آشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ برداشتو رٍ خَدم بشقاب کنو گرم رٍ خَدم سرِ  کٌ این برای
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 :گفتو ٍ چسبَندم گَشو بٌ رٍ گَشی

 !بیای؟ تَنی نهی ٍاقعا -

 :گفت ای گرفتٌ صدای با

 .نراقبهٌ خیلی اٍن يست، يو نادرم يای نگرانی بخاطر يو طرفی از آرى -

 :گفتو ناراحتی با

 دیدی؟ آسیب چقدر نگٌ جدی؟ -

 :گفت ٍ کرد کَتايی ی خندى

 کَفتٌ کهی بدنو فقط خَبٌ حالو نن بَد خیابَنی ی سادى دعَای یٌ! خانَنو نیست چیزی -
 .است

 نهیای؟ نًهَنی انشب یعنی -

 !شرنندى آرى -

 :گفتو آرٍنی لحن با

 گفتی؟ رادٍین بٌ شرنندى دشهنت -

 .کنو نی جبران براش بعدا گفتو آرى -

 .باش يو خَدت نراقب برسَن سالم ات خانَادى بٌ خداحافظ، پس باشٌ -

 .يهینطَر يو تَ چشو عزیزم فعال -
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 نتین انا بَد خَنٌ بٌ رادٍین برگشت جشنِ  شِب  انشب کشیدم، آيی ٍ کردم قطع رٍ گَشی
 .بیاد تَنست نهی

 .زدى کتکش اینطَری کٌ بَدى احهقی کدٍم نیست نعلَم

 کٌ بَدم پَشیدى رنگ زرشکی بلندِ  پیراينِ  یٌ کردم، نگاى خَدم بٌ آینٌ از ٍ اٍندم بیرٍن فکر از
 .داشت تَری بلندِ  يای  آستین

 ٍ بَدم انداختٌ ام شَنٌ طرف یٌ ٍ بَدم کردى فر يو نَيام پَشیدى، حال عین در زیبا ٍ سادى
 .اٍند نی بًو انا بَد سادى يو ام آرایش

 ...شد ٍارد نانان ٍ شد باز اتاقو در

 نیاد؟ شد چی -

 :گفتو ٍ دادم تکَن سری

 .نبَد خَب حالش نانان نٌ -

 :گفت نگرانی با

 .عیادتش حضَری ریو نی بعدا عهارت بریو بیا فعال نگذرى، بانیش ٍ باعخ از خدا -

 ...شدم خارج اتاق از شالو ٍ کیف برداشتنِ  از بعد ٍ گفتو ای باشٌ

 

 

 

************* 
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 يهچین کٌ بَد ٍقت خیلی بَد؛ کردى پر رٍ جا يهٌ يا نًهَن صدای ٍ سر شدیو، عهارت ٍارد
 .بَد نشدى برگزار اینجا ای نًهَنی

 .افتاد عهَ زن بٌ چشهو کٌ کردم نی نگاى اطراف بٌ داشتو

 :گفت ٍ نَن طرف اٍند ذٍق با

 رٍ لباسات اٍنجا پایینِ  طبقٌ ٍ سفیدى درش کٌ اتاقی سهت برٍ عزیزم سانیال! اٍندید خَش -
 .کن عَض

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 !چشو عهَ زن نرسی -

 کسی دنبال نگايو دلیل بی رفتو، اتاق اٍن سهت ننو کنٌ پرسی احَال بابا ٍ نانان با عهَ زن تا
 .نبَد رادٍین جز کٌ گشت نی

 ...دیدنش نهی جهع تَی انا! کجاست االن بدٍنو خَاست نی دلو

 .کردم رٍشن رٍ النپ ٍ شدم اتاق اٍن ٍارد

 تر رنگ پر برام حجاب چرا دٍنو نهی انداختو، سرم رٍی آزاد رٍ شالو ٍ گذاشتو تخت رٍی رٍ نانتَم
 .بَد شدى

 ...رادٍین يای تعریف برای شاید

 !زدم لبخندی ٍ شد گرم دلو

 کٌ این از قبل کسی بٌ خَردم نحکو کٌ بردارم قدنی خَاستو کردم، باز ٍ در ٍ بَد پایین سرم
 ...گرفت رٍ شَنو کسی دست بدم دست از رٍ تعادلو

 !عجیب حس یٌ!...داد دست بًو عجیبی آرانش کٌ پیچید يام ریٌ تَ خاصی عطر بَی

 ...شد برداشتٌ ام شَنٌ رٍی از دست اٍن بیام خَدم بٌ کٌ این از قبل
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 چشو جفت یٌ ٍ گرفتو باال رٍ سرم ٍ کردم باز نرم رٍ بَدم بستٌ کی دٍنو نهی کٌ رٍ چشهام
 .دیدم آشنا رنِگ  نشکی

 :کردم زنزنٌ ٍ زدم لبخندی

 !سالم -

 :داد جَاب سرد ٍ داد تکَن سری نکخ کهی با

 ...سالم -

 :گفت ٍ گرفت طرفو رٍ کیفی ٍ نانتَ

 .عهَئٌ زن ٍسایل -

 !بَد؟ تفاٍت بی ٍ سرد چرا بیرٍن، رفت سریع کٌ گرفتو دستش از گیج ٍ نتعجب

 !بَد؟ چی لبخندا اٍن ٍ گرم يای  نگاى پس

 کنار؟ برید شٌ نی ببخشید -

 ٍ دادم تکَن سری حرف بی بَد، ایستادى جلَم زیبایی دخترِ  آٍرد، خَدم بٌ ننَ ای دخترٍنٌ صدای
 ...شدم خارج اتاق از ٍ رفتو کنار در جلَی از

 کرد نهی ناراحتو رادٍین سردِ  اخالقِ  دیدنِ  قبال کنٌ، نی سنگینی دلو رٍی چیزی یٌ کردم نی حس
 .. .االن انا

 !...شاید...شدم حساس الکی نن شاید!...دٍنو نهی

 

 

 "رادٍین"
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 .کنو فرانَشش کنو سعی باید...بَد کار بًترین سانیال از دٍری

 !نیست نهکن غیر انا سختٌ نًایت بی کٌ چیزی

 ...کنو خیانت برادرم بٌ خَام نهی نن

 

 "سانیال"

 

 

 دٍستاش با داشت کٌ رادٍین بٌ نگايی دٍبارى خَردم، نیل بی ٍ گذاشتو دينو تَ شیرینی کهی
 ...کشیدم آيی ٍ انداختو زد نی حرف

 .آٍرد خَدم بٌ ننَ نانان صدای

 .بشٌ ٍا دلت برقص یکو شَ بلند سانیال، بیار در سرت از رٍ شال اٍن -

 :گفتو ٍ دادم تکَن يَا تَ دستی

 !راحتو نانان خَبٌ -

 :گفت ٍ گذاشت دستو رٍی رٍ دستش نانان

 .شٌ نی خَب حالش نخَر غصٌ آرى؟ نتینی نگرانِ  حتها! بشو فدات الًی -

 ...افتادم سرفٌ بٌ ٍ گلَم تَ پرید دينو آب شد تهَم نانان حرف تا

 !نیاد؟ سرم دارى بالیی چٌ

 !نیست خَب حالش ٍ دیدى صدنٌ نتین...نیست نتین!...نتین

 !!کنو؟ نی فکر رادٍین بٌ دارم نن...نن اٍنَقت
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 :گفت نگرانی با نانان ٍ زد چنگ گلَم بٌ بغض

 دخترم؟ خَبی! شد؟ چی خدا ٍای -

 :زدم لب زٍر بٌ ٍ دادم تکَن سری

 !خَبو آرى آرى...آ -

 ...زدن حرف بٌ کرد شرٍع ٍ داد خَردم بٌ يو آب لیَان یٌ بَد نشدى راحت خیالش کٌ این نحل

 !فًهیدم چیزی نٌ شنیدم چیزی نٌ خَرم نی قسو انا

 !غو...ٍ بَد رادٍین ذينو تَ فقط

 ...رفت نی رادٍین سهت کٌ ننحرف ذين این بخاطر خَدم از خشو ٍ نفرت ٍ بَد رادٍین

 !سَخت نی نتین برای دلو...بَد گرفتٌ خَدم دست از دلو

 بزنو داد سرش ٍ بزنو نشت قلبو بٌ دٍبارى خَاست نی دلو

 !"نرٍ؟ يرز نگفتو بًت نگٌ"

 ...نفًهیدم چیزی خَبٌ نفًهیدم، يیچی نًهَنی بقیٌ از دیگٌ

 !بَد خَب چقدر...نفًهیدم چیزی رادٍین تَسط شدم گرفتٌ ندیدى از

 .شدم نی خرد بیشتر اینطَری

 !...نن از غیر بٌ رقصیدن نی ٍ بَدن شاد يهٌ شب اٍن

 !...بَد شاد يو رادٍین حتی

 !نٌ؟ اٍِن، شب انشب! نباشٌ؟ شاد چرا
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 !...ننو بدبخِت  آدم بازم کٌ این نحل

 

 !زدم نهی ٍ حرف این کاش

 !...بیشترى يو این از بدبختی نداشتو خبر

 

*********** 

 

 !رفتو نهی کاش کشیدم، دراز تخت رٍی ٍ کردم پرت زنین رٍی رٍ کیفو حرص با ٍ شدم اتاقو ٍارد

 .بَد گرفتٌ خیلی حالو

 .گرفتو نی رٍ شکستنش جلَی انا زد نی چنگ گلَم بٌ بغض دلیل بی

 !...کنو قًر دنیا با خَاست نی دلو

 !تَ تَ تَ...تَاِ  تقصیر يهش! رادٍین؟ چرا

 شدی؟ ذينو ٍ فکر ٍارد چرا

 :نالیدم ٍ زدم ضربٌ بالشت بٌ ضعیفو دستای با

 !نانرد...نانرد...نانرد! نتنفرم ازت -

 ...گذاشتو شدى نچالٌ بالش رٍی رٍ سرم ٍ چکید ام گَنٌ رٍی لجَجانٌ اشک قطرى یٌ

 ...برد خَابو کی نفًهیدم کٌ کردم دنیا ٍ خَدم از شکایت ٍ ِگلٌ اٍنقدر

 !رٍیا بدٍن ٍ سفید خَاِب  یٌ
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  از قطار یٌ کردم نی حس شدم، بیدار يهیشٌ از تر حال بی ٍ تر کسل صبح

 .شدى رد رٍم

 ...زشت ٍ بَد شدى چرٍک حسابی کٌ بَد تنو دیشبو يای لباس

 .زدم پس رٍ اشَن يهٌ بیارى يجَم ذينو بٌ دیشب خاطرات کٌ این از قبل

 عَض شلَار یٌ ٍ رنگ نشکی تَنیک با رٍ لباسام ٍ رفتو کهدم سهت رفتٌ ٍا ٍ شل يای قدم با
 در کسلی از کٌ زدم صَرتو ٍ دست بٌ آبی ٍ رفتو نی  اتاقو سرٍیس سهِت  يهَنطَری کردم،
 .اٍندم

 .شد گرد چشهام یازدى ساعت دیدن با کردم، نگاى اتاقو دیَاری ساعت بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 !بَدم؟ خَابیدى يهٌ این یعنی

 َدرنَنی ٍ درست شام حتی دیشب کردم، ضعف گشنگی از چقدر فًهیدم تازى ٍ گفتو کشداری َاى
 ...بَدم نخَردى

 با داشت کٌ شنیدم رٍ نانان صدای رفتو، پایین ی طبقٌ سهت بٌ ٍ شدم خارج اتاق از تند
 .زد نی حرف یکی با خَشحالی

 .بَد نشدى اٍندنو نتَجٌ ٍ بَد نن بٌ پشتش کردم، نگايش تعجب با

 .دادم گَش حرفاش بٌ اختیار بی زد، نی حرف تلفن با داشت

 ...جان لیال باشٌ خیر کٌ ایشاال -

 .داد ادانٌ ٍ داد تکَن سری

 .باشن يو قسهت کٌ ایشاال خَبٌ خیلی دخترى بَد نعلَم آرى -

-.... 

 



 www.Novel98.com 308               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .فعال باشٌ نبارکت بازم ایشاال، حتها حتها -

 :گفت راحت خیال با ٍ گرفت آسهَن طرف بٌ رٍ سرش ٍ کرد قطع رٍ گَشی

 .بشن بخیر عاقبت جٍَنا يهٌ ایشاال -

 :گفتو گیج بَدم، نفًهیدى حرفاش از چیزی کٌ نن

 !نانان بخیر صبح -

 .کرد نگاى نن بٌ ٍ برگشت ٍ گفت کشداری يین نداشت رٍ انتظارم چَن

 .اٍندی کٌ دادی نی ندایی یٌ دختر ترسیدم! تَیی؟ ٍای اِ  -

 :گفتو خندى با

 .بشو نزاحو نخَاستو زدی نی حرف تلفن با داشتی نانان شرنندى -

 .داد تکَن سری ٍ زد لبخندی حرفو این با

 :گفتو کنجکاٍ

 بَد؟ عهَ زن -

 .آرى -

 !گفت؟ نی چی -

 ...لرزید تنو کردم حس کٌ زد حرفی خَشحالی ٍ ذٍق با

 دٍستای از یکی دخترِ  دیشب بزنٌ، باال آستین رادٍین برای خَاد نی يو عهَت زن باالخرى -
 ٍ خَشگل خیلی ناشاال يزار ناشاال کٌ گرفتن نظر در رادٍین برای رٍ بَد نًهَنی تَی کٌ آقاجَن
 ...ٍ خانَنٌ

 !شدم؟ َکر...شنیدم نهی دیگٌ

 ...شنیدم نهی آرى کشیدم، گَشام بٌ دستی
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 بٌ رفت ٍ کرد نن بٌ رٍ پشتش زد نی حرف زنان يو کٌ نانان زدم، زانَ يا پلٌ کنار جا يهَن
 ...آشپزخَنٌ سهت

 ...ندید شدم زندى دٍبارى ٍ نردم کٌ ندید...شکستو کٌ ندید

 !...ندید يیچکس

 

 نن بٌ لعنت"

 سپردم دل سادى چٌ

 نن بٌ لعنت

 ..."نیهردم ٍاست اگٌ

 

 !شٌ؟ نی بیشتر دارى غو این لحظٌ ير چرا! چرا؟ آخٌ

 !ى...بسٌ! دیگٌ بسٌ

 خَدم زٍر بٌ بَد نَندى برام کٌ جَنی نصفٌ يهَن با بشٌ شرٍع يام گریٌ يقِ  يق کٌ این از قبل
 ...اتاقو بٌ رسَندم رٍ

 .بیاد باال زدنو صدا برای نکنٌ يَس نانان ٍقت یٌ کردم نی دعا دعا

 تکیٌ در بٌ ٍ خَردم سر جا يهَن بستو، ٍ در ٍ انداختو داخل رٍ خَدم جَن  بی ٍ کردم باز ٍ در
 .بَد دیگٌ جای یٌ ذينو...اشکی چشهام ٍ بَد سقف بٌ نگايو دادم،

 !شدى تنگ يام بچگی برای دلو بَدم، شدى دٍر ازش خیلی  کٌ ای گذشتٌ بٌ!...گذشتٌ بٌ

 !چیٌ؟ عشق...چیٌ درد چیٌ غو دٍنستو نهی کٌ نَقعی اٍن

 !عشق؟...گذاشتو دينو رٍی ٍ دستو ٍ خندیدم ناباٍر
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 !ٍای...خدا ٍای! يٌ

 

 .است آنادى صبحَنٌ! رفتی؟ کجا! سانیال؟ -

 .انداخت نی پیشش دقیقٌ چند حرفای یادِ  ننَ صداش...زد صدام کٌ بَد نانان

 !بگیرى؟ زن قرارى خندیدم، دٍبارى!...رادٍین

 .رى نی يو پایین ی طبقٌ تا صداش بَدم نطهئن کٌ جَری خندیدم تر بلند دفعٌ این

 .نانان صدای دٍبارى

 دی؟ نی انجام قلقلک ی نسابقٌ سانیار با داری باز! خبرى؟ چٌ باال اٍن -

 ٍاقعا نٌ...بَدم شدى دیٍَنٌ انگار دادم، ادانٌ کردن گریٌ ٍ خندیدن بٌ نانان حرف بٌ تَجٌ بی
 !آرى آرى! شدم دیٍَنٌ

 !فکر فکر، فکر،...کردم فکر باز دادم، پایان ام خندى بٌ ٍ کردم بغل رٍ يام زانَ

 !نالٌ گریٌ، اشک،

 !راضیٌ؟ خَدش برن، خَاستگاری رادٍین ٍاسٌ قرارى

 !خَشگلٌ گفت نانان آرى...خَشگل! چی؟ دخترى

 !نن؟ از بیشتر

 !عاشقشو؟ بَدم فًهیدى کٌ حاال...حاال! کنٌ ازدٍاج نباید...نٌ

 !يرگز! نٌ

 ...شنیدم رٍ گَشیو زنگ صدای کٌ دادم تکَن راست ٍ چپ بٌ تند رٍ سرم

 .کردم نگاى گَشی راند بک بٌ ٍ آٍردم بیرٍن جیبو از رٍ گَشی گیج ٍ پریدم جا از
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 بَدم کردى گریٌ کٌ اٍنقدر بشناسو، رٍ نخاطب اسو تَنستو تا زدم پلک بار چند ننگ ٍ گیج
 !سَخت نی چشهام

 ام خفٌ داشت داری طناِب  نحل ٍجدان عذاب حِس  ٍ شد تر سنگین دٍشو رٍی غو بار بَد، نتین
 .کرد نی

 رفتٌ بین از يو نتین داشتنِ  دٍست ذرى یٌ حِس  اٍن حتی رادٍینو عاشقِ  بَدم فًهیدى کٌ حاال
 .بَد

 !سَخت  نی براش دلو

 ...نداشتو رٍ عشقش لیاقِت  ٍاقعا نن! پاکش دلِ  برای

 !نبَد ٍاقعا!...نبَد نتین حق این

 دست بٌ رٍ خَدم آرانش بتَنو تا کشیدم عهیق نفس تا چند شد، قطع کٌ خَرد زنگ قدر اٍن
 ...خَرد زنگ گَشیو دٍبارى کٌ بیارم

 

 .دادم جَاب ٍ کشیدم آيی بَد، نتین بازم

 سانیال؟ الَ -

 :کردم زنزنٌ ای خفٌ صدای با نکخ کهی از بعد

 .سالم -

 !شدم؟ نزاحهت نبَدی؟ کٌ خَاب عزیزم سالم -

 .ندارم رٍ لیاقتش نن! لعنتی نزن حرف نًربَن بايام! گرفت آتیش دلو

 :گفتو لحن يهَن با

 .شدم بیدار تازى نٌ -
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 خَبن؟ خانَادى خَبی؟ -

 .بَدم دادى تکیٌ در بٌ نشستٌ ينَز انداختو، ام ٍضع ٍ سر بٌ نگايی ٍ کردم نکحی

 !خَبن يهٌ نرسی نیستو بد يَم -

 :گفت سَزندى ٍ گرم سردم، لحن بٌ تَجٌ بی

 .بگیرم نیرٍ بشنَم رٍ صدات فقط زدم زنگ عزیزم، شکر رٍ خدا -

 .لرزید بدجَر...لرزید چَنو ٍ کردم نشت رٍ دستو

 :گفت تردید با آخر کٌ کردم نکخ قدر اٍن

 !گفتو؟ چی شنیدی سانیال؟ يستی! الَ -

 .کنو عادی رٍ صدام لحن کردم سعی شنید نطهئنو کٌ کشیدم لرزٍنی ٍ عهیق نفِس 

 !آرى...خَبو -

 :گفت نانطهئن ٍ کشید عهیقی نفس اٍنو

 .نخَردی يو صبحانٌ حتها زنو نی زنگ بعدا نن پس خانَنو باشٌ -

 :کردم زنزنٌ ربط بی

 .باشٌ -

 !عزیزم فعال -

 .بای -

 .بزنو حرف نفر یٌ با باید گذاشتو، يام زانَ رٍی رٍ سرم ٍ کردم قطع رٍ گَشی

 ...بزنٌ حرف بايام کٌ یکی بٌ داشتو، راينهایی بٌ نیاز نن نٌ! جَن؟ نادر خاک سر برم دٍبارى

 !اٍنا از نن نٌ بَدن گرفتٌ نن از سراغی اٍنا نٌ! يٌ...عارفٌ ٍ آیدا سهِت  شد کشیدى ذينو
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 .داد نهی يو پیانک یک حتی شد  نی نزاحهو ٍ زد نی زنگ نن بٌ رٍز ير کٌ آیدا حتی

 .کنٌ کهکو تَنٌ نی حتها ترى عاقلِ  ٍ تر نًربَن عارفٌ عارفٌ، تا بَد گرفتٌ آیدا از بیشتر دلو

 تهاس قراری بر ننتظر ٍ چسبَندم گَشو بٌ رٍ گَشی گرفتو، رٍ اش شهارى ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .نَندم

 !دیگٌ بیا سانیال -

 :زدم داد حرص با

 .نانان االن -

 .داد جَاب بَق تا چًار از بعد

 .الَ -

 :گفتو عجلٌ با

 .عارفٌ سالم -

 .زدی زنگ نن بٌ عجب چٌ سالم -

 :گفتو حرفش بٌ تَجٌ بدٍن

 !خَنتَن؟ بیام تَنو نی اصال! ببینهت؟ تَنو نی عارفٌ -

 :گفت تعجب کهی با

 .بیا چًار ساعت غرٍب عزیزم، آرى -

 .فعال پس نرسی، باشٌ -

 .گلو فعال -

 .شدم خیرى نانعلَنی ی نقطٌ بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس ٍ کردم قطع

 !کن کهکو خدایا
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 !نیارم کو ٍگرنٌ

 

******* 

 

 .اٍند خَدش صدای دیگٌ ی دقیقٌ چند دادم، فشار رٍ خَنشَن زنگ تردید با

 !تَ بفرنا -

 دیدنو با عارفٌ شد، باز کٌ رفتو در سهت برم ٍ دٍر بٌ کردن نگاى بدٍن ٍ شدم شَن  حیاط ٍارد
 .شد نگران چشهاش کٌ دید صَرتو تَی چی دٍنو نهی انا زد نًربَنی لبخندِ 

 !شدى؟ خَن ی کاسٌ چشهات ٍاقعا یا زنو نی تَيو نن...سانیال سالم -

 کٌ اٍند نهی يیچکس صدای شدم، خَنشَن ٍارد ٍ زدم کنارش بدم رٍ جَابش کٌ این بدٍن
 :گفت خَدش

 .خَنٌ نَندم درد سر ی بًَنٌ بٌ ننو بیرٍن رفتن يهٌ -

 :گفتو شرنندگی با

 .عارفٌ ببخشید -

 :گفت ٍ ام شَنٌ بٌ زد

 .بیارم شربت برات برم تا بشین رفیق، خیال بی -

 :نالیدم ٍ گرفتو رٍ دستش

 .بزنو حرف بايات باید خَام نهی چیزی نٌ -

 .نشستیو نبل رٍی دٍ ير ٍ داد تکَن سری شد، تر کنجکاٍ ٍ تر نگران چشهاش

 :کرد زنزنٌ آخر ٍ کرد نگايو دقیقٌ چند
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 !دختر؟ شدى چت -

 

 .نالیدم کٌ شد تازى دلو داغ دٍبارى انگار

 .بگیرى زن رادٍین برای قرارى عهَ زن -

 :گفت ٍ زد لبخندی

 .باشٌ نبارک خب -

 :زد لب نتعجب افتاد، اشکیو چشهای بٌ نگايش ٍقتی

 !سانیال -

 انداخت، ام شَنٌ دٍر رٍ دستش ٍ شد تر نزدیک بًو انداختو، پایین رٍ سرم ٍ کردم فین فین
 :گفت نگران

 !شدى؟ چی -

 !چی؟ کٌ آخرش انا...کنو اعتراف خَدم پیش حتی یا بگو، شد نهی رٍم

 ...ترکٌ نی دلو کٌ نگو

 !...کشیدم سَزناکی آى

 !افتادى؟ کسی برای اتفاقی کنی، نی ترم نگران داری -

 :زدم لب يَا بی

 .کنٌ ازدٍاج خَام نهی -

 :گفت گیج

 !چی؟ ياع؟ -

 :گفتو تر بلند
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 .ببینهش کسی کنار تَنو نهی کنٌ، ازدٍاج خَام نهی -

 :گفت ناباٍر

 !گی؟ نی کیَ! گی؟ نی چی -

 :کردم زنزنٌ پرٍا بی کردم، نگاى بًش ٍ چکید اشکام

 .رادٍین -

 دادم تکَن راست ٍ چپ بٌ تند تند رٍ سرم! نتعجب ٍ گیج يو شاید یا زدى بًت کرد، نگايو فقط
 :زدم داد ٍ

 .کنٌ ازدٍاج نباید عارفٌ؟ شنَی نی باشٌ، کسی با خَام نهی نٌ -

 .ندیدم رٍ العهلش عکس...اٍن انا کردم، گریٌ بٌ شرٍع ٍ پَشَندم دستام با رٍ صَرتو

 .کرد تکرار خَدش پیش

 چرا؟! خَای نهی -

 !خنحی خنحیِ  گفتو، چیزی نٌ خَردم تکَن نٌ

 ...داد تکَنو ٍ گرفت رٍ بازٍم

 دِ  داری؟ تَ کٌ حالیٌ چٌ این زنی؟ نی تَ کٌ چیٌ حرفا این! کنٌ؟ ازدٍاج خَای نهی کٌ چی یعنی -
 .بزن حرف

 .زنٌ نی داد عارفٌ دیدم نی بَد بار اٍلین

 .کردم نگايش سرد ٍ آٍردم پایین رٍ دستام خبریٌ، بی ٍ نگرانی از حجو این بخاطر حتها

 . دارم دٍسش -

 !ناباٍری دٍبارى...بًت دٍبارى! زد پلک
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 ٍقت خیلی از دارم، ٍ داشتو بگو بًترى...دارم دٍست رٍ رادٍین احهق ننِ ! لعنتی؟ فًهی نی -
 کو چیزی یٌ انگار سال سٌ اٍن تَ چیٌ عشق نداشتو خبر دٍنستو، نهی نن انا بچگی از...پیشا

 تازى خر ننِ  چیٌ، دٍنستو نهی انا بَد کو چیزی یٌ اینجا...اینجا"زدم نشت چپو ی سینٌ بٌ" داشتو
 .دیر" زدم جیغ" فًهیدم دیر دارم دٍسش فًهیدم تازى...کردم کشف

 .رفتو فرٍ عارفٌ آغَش تَ کٌ رفت يَا بٌ يقو يق

 گَشو کنار کٌ بَد عارفٌ لرزٍنِ  يای "يیس" صدای بَد شدى قاطی يام يق يق با کٌ چیزی تنًا
 ...کرد نی زنزنٌ

 

 :کرد زنزنٌ کٌ نبَدم خَدم حال تَ

 !دارى؟ دٍست رٍ تَ اٍن چی؟ اٍن -

 ...خشکش رفتارِ  بٌ سردش، چشهای بٌ کردم، فکر رادٍین بٌ ٍ شدم ساکت

 :زدم لب زٍر بٌ

 !نٌ -

 :گفتو کٌ کشید آيی

 .شو نی دیٍَنٌ دارم! عارفٌ؟ کنو چیکار -

 :گفت عجز با يو خَدش

 !ٍاست بهیرم...بخدا دٍنو نهی -

 .داد ادانٌ ٍ کرد نَازش رٍ سرم

 .بگو چی دٍنو نهی بخدا نیست، خبری ازت رٍزى چند چرا گو نی! سانیال شٌ نهی باٍرم ٍای -

 :گفتو ناراحت ٍ اٍندم بیرٍن بغلش از آرٍم
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 دٍ از کهتر تا قرارى نن...نن ننٌ، بدبختی شرٍع تازى این کنو سرم تَ خاکی چٌ دٍنو نهی خَدنو -
 ...نتین با دیگٌ ناى

 .زد چنگ گلَم بٌ بغض دٍبارى

 !باش آرٍم -

 .تَنو نهی...نهی -

 .کردم زنزنٌ نن انا گفت يیس دٍبارى ٍ کرد نَازش رٍ دستو

 تَنو نهی دارى، دٍسو ٍ خَبٌ خیلی اٍن کنٌ، نی خفو دارى ٍجدان عذاب سَزى نی نتین برای دلو -
 .بشکنو رٍ دلش

 کنی؟ چیکار خَای نی حاال -

 :گفتو خَايش با ٍ کردم نگاى چشهاش تَ

 !کن کهکو! بدى نشَنو رايی یٌ -

 .رفتن راى بٌ کرد شرٍع ٍ شد بلند ٍ کشید آيی! شد دلسَزی ٍ غو از پر چشهاش

 .کشید نی پَفی نتفکر ٍ رفت نی راى راست ٍ چپ چشهام ٍ جلَی

 .بَد شدى ٍارد بًو بدی فشارِ  ٍ شَک انرٍز دادم، فشار ٍ گرفتو يام پنجٌ تَی درد با رٍ سرم

 رادٍین بًترى انا...انا بزنو ٍ حرف این خَام نهی این صیغٌ کردین، نانزد نتین با تَ سانیال، ببین -
 .کنی فرانَش ٍ

 .بَد جدی کانال کردم، نگاى بًش ناباٍر

 :گفتو شکستٌ دل

 بیام، بیرٍن رادٍین فکر از تَنو نهی! کن درکو عارفٌ نگرفتٌ، ننَ دست حال بٌ تا انا نانزدیو آرى -
 قلبو ٍ فکر کٌ حالی در کنو نگاى چشهاش تَ ٍ بهَنو نتین کنارِ  چطَری! بنداز؟ نن بٌ نگاى یٌ

 دٍستِش؟ پیِش 
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 :گفت ٍ نشست کنارم کالفٌ شد، تردید از پر دٍبارى جدیش صَرِت 

 !بخدا دٍنو نهی دى نهی قد جایی بٌ عقلو شدم گیج خَدنو -

 :گفت عجلٌ با ٍ سهتو برگشت

 !گفتی؟ آیدا بٌ -

 :گفتو ٍ زدم پَزخندی

 .اٍن بٌ نن نٌ زنٌ نی زنگ نن بٌ اٍن نٌ ندارم خبری ازش ٍقتٌ چند -

 :گفت تعجب با

 !چرا؟ -

 :گفتو کالفٌ

 نهَند، شهايا برای ٍقتی دیگٌ کٌ شدم رادٍین اٍندنِ  ٍ نانزدی درگیر قدر این دٍنو، نهی خَدنو -
 داری؟ خبر ازش چی تَ

 :گفت تاسف با

 اینجا بیاد بگو بزنو زنگ بًش خَای نی انا کسلِ  یکو دى، نی جَاب تَک ٍ تک ننو يای تهاس -
 !بگیو؟ بًش

 .کنٌ ام سرزنش نهکنِ  عجَلِ  آیدا بشٌ، خبر با حسو از کسی شٌ نهی رٍم دیگٌ نٌ

 .بفًهٌ کسی خَام نهی نگَ چیزی بًش نٌ -

 فقط نن انا دٍنو نهی رٍ اٍن شدیو، خیرى نانعلَنی ی نقطٌ بٌ دٍ ير ٍ داد تکَن سری گرفتٌ
 .بَد احساسو درگیرِ  فکرم

 !کی؟ از! رادٍینو؟ عاشقِ  نفًهیدم چطَر

 .فشرد رٍ دستو عارفٌ کٌ کشیدم آيی
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 ...صبر ٍ کنی تحهل باید فقط کنٌ نی درست رٍ چی يهٌ خَدش خدا! نخَر غصٌ -

 !...صبر؟! تحهل؟

 !خَاستگاری؟ برى رادٍین کٌ کنو تحهل ٍ صبر نن چطَری دیدم، نهی خَدم در اصال کٌ چیزایی

 !اٍنٌ؟ نالِ  قلبو کٌ حالی در باشو دیگٌ یکی کنار چطَری

 !چطَری؟

 

 "رادٍین"

 

 

 بلند نفس چند ٍ گرفتو گارد رفتو، بکسو کیسٌ سهِت  بٌ ٍ کردم دستو رٍ نخصَصو يای دستکش
 ...کشیدم

 .اٍند زدن در صدای کٌ کنو شرٍع خَاستو

 :گفتو ٍ کشیدم بلندی پَِف 

 .بلٌ -

 تنو يو رکابی حتی چَن شدم، نعذب کهی شد، ٍارد ای نادرانٌ لبخندِ  با نانان ٍ شد باز آرٍم در
 .بَدم شلَارک یٌ با فقط ٍ نبَد

 لب زیر چیزی ٍ کرد نگاى رٍ پام تا سر کهی نیافتٌ، داغَنو کهرِ  بٌ نگايش تا ایستادم صاف جَری
 ...کرد فَت سهتو بعد ٍ کرد زنزنٌ

  بَدی؟ نردنی الغر ی بچٌ پسر يهَن تَ! دارى باالیی ٍ قد چٌ پسرم ناشاال -

 :گفتو خندیدم
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 .َنردم یٌ حاال نن! نانان -

 :کرد زنزنٌ عشقی از پر لحن با بینو، نی اشک نو چشهاش تَ کردم حس

 !شدى بزرگ...شدى نرد حاال نن پسر! آرى -

 :گفت کٌ انداختو پایین ٍ سرم

 .داریو حرف بايات پدر ننَ يال؟ تَ بیای دقیقٌ چند شٌ نی -

 ...رفت بیرٍن ٍ زد لبخندی دادم، تکَن سری کردم نکحی تعجب با

 .افتاد اتاقو قدی آینٌ بٌ چشهو کٌ برم لباسام سهت بٌ خَاستو

 .ببینو رٍ قدیهیو زخهای يو رخ نیو از تَنستو نی

 خارج سرم از فکريا این تا دادم تکَن سری تند...کردن ام شکنجٌ خیلی لعنتی نانَریت اٍن تَ
 .بشٌ

 ...رفتو يال سهت ٍ شدم خارج اتاق از ٍ پَشیدم رٍ ام نشکی تیشرت سریع

 .بَدن نن ننتظر ٍ بَدن نشستٌ يو کنار دٍ ير نانان ٍ بابا

 پدرانٌ نگاىِ  با انا جدی بابا کٌ نشستو شَن نقابل سکَت تَ دارن، چیکار بايام کٌ بَدم تعجب در
 :گفت ٍ شد ام خیرى

 .بزنیو بًت يا حرف سری یٌ تا بیای اینجا خَاستیو ازت -

 .دادم تکَن سری ٍ انداختو دٍشَن ير بٌ نگايی دقت با

 .کرد زدن حرف بٌ شرٍع بابا ٍ زد لبخند نانان

 يو خَشتیپ ناشاال ناشین، ٍ خَنٌ يو داری کار يو...شدی خَدت ٍاسٌ نردی دیگٌ تَ خب -
 !چیٌ؟ نظرت...بزنیو باال آستین برات باشی راضی اگٌ خَایو نی نادرت ٍ نن راستش يستی، کٌ

 ...سخت کشیدنو نفس...شد خشک گلَم
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 !کنو؟ ازدٍاج یعنی...یعنی

 !کَبندى ٍ نحکو...زد تر تند قلبو...بست نقش ذينو تَ سانیال ی چًرى

 ای دیگٌ َکِس  با تَنو نهی اصال...اصال کنو فرانَشش بخَام ٍ باشٌ يو دیگٌ کسی نال يو اگر!...نٌ
 .باشو سقف یک زیر

 ...ٍلی بشو دٍر نکان اٍن از ٍ بشو بلند خَاستو...نٌ بگو خَاستو

 ...فکرام ی يهٌ بٌ بَد خالصی تیر نانان خَشحال ی چًرى ٍ بابا انید از پر نگاىِ 

 !...شدم نابَد...شدم دل دٍ

 ...بیارم زبَنو بٌ رٍ" نٌ" ی کلهٌ تَنستو نهی...بَد شدى قفل زبَنو

 !بشو درٍنو آتش بیخیال تا...بشو آرٍم تا کشیدم گردنو پشت بٌ دستی

 :گفتو زنزنٌ یک حدِ  در

 !کنو؟ فکر شٌ نی...شٌ نی -

 :گفت لبخند با بابا کٌ کرد نگاى بابا بٌ نانان

 .کنیو اجبارت خَایو نهی کٌ نا پسرم، نعلَنٌ -

 سهت بٌ بزنند ای دیگٌ حرف بدم اجازى کٌ این بدٍن دادم، تکَن سری ٍ کشیدم عهیقی نفس
 ...رفتو اتاقو

 رٍی ٍ آٍردم در رٍ تیشرتو خشَنت با ٍ رفتو بکسو کیسٌ سهِت  بٌ ٍار ربات ٍ کَبیدم يو بٌ ٍ در
 .کردم پرت زنین

 ...زدن ضربٌ بٌ کردم شرٍع ٍقفٌ بی ٍ تند کنو دستو رٍ يام دستکش کٌ این بدٍن

 کٌ عشقی از...ناراحتی ٍ خشو از بَدم پر نن...بشو آرٍم سال سٌ این ی اندازى بٌ خَاستو نی
 .بَد شدى ام سنگی قلِب  ٍارد اجازى بی
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 !خَدم جسو از...خَدم از اٍنو...بگیرم انتقام بشو، آرٍم خَاستو نی

 ...دادم ادانٌ کنو تازى نفسی کٌ این بدٍن

 !نشت نشت، نشت،...ضربٌ ضربٌ، ضربٌ،

 ...کردم نهی حس رٍ يام انگشت دیگٌ کٌ زدم قدر اٍن

 ...بَد چسبیدى ام پیشَنی بٌ خیسو نَيای بَدم، عرق از خیس

 بٌ ٍ خَردم سر جَن بی بلعیدم، نی رٍ اتاق ی خفٌ يَای ٍجَد تهَم با انا بَد شدى خشک گلَم
 ...دادم تکیٌ اتاق سردِ  دیَار

 !آرانش یکو از دریغ انا بَدم شدى سبک...بَدم شدى خالی حاال

 !...اٍن فقط...سانیالست چشهای فقط آرانشو بفًهو کٌ شیرینی ٍ تلخ حقیقِت  چٌ

 !...رحو بی دنیای این از بَدن دٍر...خَاست نی خَاب ذرى یک دلو

 چیزی دیگٌ ٍ کردم پرت تخت رٍی رٍ خَدم ناالنو ٍضعیت يهَن با ٍ شدم بلند زٍر بٌ پس
 ...نفًهیدم

 

 

 "سانیال"

 

 :گفت نانان کٌ گذاشتو جاش سر ٍ کشیدم آب يو رٍ لیَان آخرین

 .دیگٌ شَ آنادى برٍ اینا نتین ی خَنٌ بریو قرارى انشب دخترم -

 :گفتو راضی نا ٍ کالفٌ

 االن؟ -
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 :گفت کفری

 .نتین عیادت بریو باید دیگٌ، آرى -

 :گفتو ٍ دادم پایین رٍ آب شیرِ  ايرم

 !عیادتش؟ بریو کٌ خَردى تیر نتین نگٌ نانان -

 :گفت کٌ برداشتو رٍش از رٍ نگايو زد، دستش پشِت  ٍ گزید لب

 ببینی؟ رٍ خَنشَن بری خَای نهی تَ نانزدتٌ، ناسالنتی بگیر، گاز رٍ زبَنت! دختر تَ دست از -
 یٌ چی؟ تَ کردى حفظ رٍ خَنٌ این ٍجب بٌ ٍجب کٌ قدر اٍن زد نی سر اینجا بٌ ٍقتا بیشتر نتین

 آشنا بیشتر يو با ٍ باشین تنًا یکو نباید کنید عرٍسی دیگٌ ناى دٍ قرارى دٍتا شها رفتی؟ اٍنجا بار
 بشید؟

 ...زد بًو شیطَنی چشهِک  حرفش این دنبال بٌ

 :زدم صداش ٍار نالٌ کٌ لرزید ننظَرش فًهیدنِ  از تنو

 !نانان -

 :گفت ٍ خندید کٌ خجالتو پای گذاشت رٍ ام العهل عکس این نانان

 .شَ آنادى اتاقت برٍ زٍد حاال دیگٌ، گو نی راست -

 ...شدم خارج آشپزخَنٌ از ٍ کردم اخو ناراحتی ٍ حرص با

 

 

 

 .رفتو باال تند تند يا پلٌ از ٍ کَبیدم  پا کنو، خالی رٍ ام حرص کٌ این برای
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 بیرٍن سادى رنِگ  آجری نانتَی یٌ ٍ کردم باز رٍ کهدم در نیل بی نبستو، ٍ در انا شدم اتاقو ٍارد
 ...کشیدم

 :گفت حرص با ٍ کرد گرد چشو دستو تَی نانتَی دیدنِ  با ٍ شد اتاقو ٍارد نانان نَقع يهَن

 بپَشی؟ خَای نی چیٌ این بدى، حرص ننَ فقط! دختر؟ اٍف -

 :گفتو تعجب با

 .دیگٌ نانتَئٌ -

 .انداخت تخت رٍی ٍ زد چنگ دستو از رٍ نانتَم اٍند، سهتو ٍ کرد نَچی نَچ

 .نَندم ننتظر ٍ کشیدم پَفی شد، نانتَيام بین گشتن نشغَل خَدش ٍ زد کنار رٍ نن

 رٍ بَد نانتَيام ترین قشنگ از یکی کٌ رنگی ای فیرٍزى سنتی نانتَی رضایت با دقیقٌ چند از بعد
 .کشید بیرٍن

 :گفت ٍ کرد اندازم بر ٍ گرفت جلَم ٍ سهتو اٍند ذٍق با

 .چشهات  بٌ نخصَصا نیاد، بًت خیلی ناشاال -

 رٍسری یٌ با ٍ پَشیدم رٍ نانتَ اٍن نانان دستَر طبق زدم، لبخند ننو ٍ شدم تسلیو باالخرى
 ...خَشگل ساتن

 !بَدم شدى زیبا ٍ شیک نعرٍف قَل بٌ حسابی

 ...کردیو حرکت باالخرى ٍ دادم انجام يو نالیو آرایش یٌ

 .ببینو رٍ نتین يا سال از بعد قرارى انگار! داشتو حسی یٌ

 ...نداشتو دٍست اصال رٍ حس این ٍ...شدم دٍر ازش نًایت بی کردم نی حس

 

******** 
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 حیدری، آقای اٍن از بعد ٍ اٍند نَن استقبال بٌ خانَم زيرى يهٌ از اٍل ٍ شدیو خَنشَن ٍارد
 .بَدن نًربَن ٍ نحترم خیلی

 ٍ خَردم جا صَرتش دیدنِ  با کردم، نگاى نتین بٌ ٍ دادم جَن زيرى دست بٌ رٍ شیرینی ی جعبٌ
 ...گرفت آتیش دلو

 ٍ بَد پارگی جای لبش راست سهت ی گَشٌ بَد، کردى ٍرم کهی ٍ بَد شدى کبَد چپش چشو زیر
 ...بَد گلَش رٍی يو رنگی کو يای زخو

 :گفت شَخی لحن با ٍ شد تر نزدیک بًو

 !نٌ؟ شدم داغَن خیلی -

 :گفتو اختیار بی ٍ شدم يَل

 .سالم...س -

 :گفت ٍ زد خندی تک

 !بانَ سالم -

 برادرِ  عین درست سانیار با کرد، سالم باياشَن ٍ رفت بابا ٍ نانان سهت بٌ ٍ انداختو پایین سر
 .کرد رفتار خَدش

 !باشو؟ عاشقش کٌ نبَد نتین حقِ  ٍاقعا

 ! ندارم؟ بًش حسی چرا پس

 !...نابَد...شٌ نی نابَد قطعا بفًهٌ رٍ رازم اگر

 

 ...کنارم نتین ٍ بَدم نشستٌ ای نفرى دٍ نبل رٍی کٌ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی
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 :گفت ناراحتی لحن با نانان

 !آٍردن؟ دانادم سرِ  بالیی چٌ ببین کنٌ، شَن لعنت خدا -

 :گفت ٍ زد لبخند نحجَب نتین

 .نیاد پیش! جان نادر نیست چیزی -

 :گفت ٍ کرد نداخلٌ بابا

 افتاد؟ اتفاقی چٌ -

 :گفت ٍ انداخت طرفو بٌ نگايی نیو کشید، عهیقی نفس ٍ کرد سکَت لحظٌ چند نتین

 .بشو درگیر باياشَن شدم نجبَر ننو ٍ بَدن شدى خانَم دختر یٌ نزاحو نفر دٍ -

 ...يا آدم اٍن برای شد نتاسف بابا ٍ گزید لب نانان

 .بَد خَردى کتک بدجَری! سَخت براش دلو

 :گفت شیطنت با سانیار

 خَردی؟ یا زدی بیشتر دٍنادی حاال -

 .خندیدن نتین ٍ خانَم زيرى کٌ زد صداش تشر با نانان

 :گفت ٍ انداخت باال ای شَنٌ نتین

 .کردن فرار آخر انا  بَد بیشتر اٍنا زٍر ٍ بَدیو یک بٌ دٍ -

 !بابا ایَل -

 :گفت خانَم زيرى کٌ کردم سانیار بٌ ریزی ی  غرى چشو

 بدی؟ نشَن سانیال بٌ رٍ اتاقت نتین چطَرى کنو نی دم چایی نن تا -

 .کردن نَافقت يهٌ انا نٌ نالیدم دلو تَ
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 .انداخت نی جَنو بٌ استرس نانان پیش ساعت دٍ حرِف  یاد

 

 نًربَنِ  يهیشٌ ی چًرى بٌ ٍ پریدم جا از نشست، دستو رٍی گرنی دسِت  کٌ بَدم فکرا يهین تَ
 .شدم خیرى نتین

 کٌ کرد نی ام خفٌ داشت خجالت شدم، بلند باياش يهراى ننو ٍ شد بلند کٌ نگفتو چیزی
 !اتاقش بٌ...ریو نی داریو يو دست در دست اینطَری

 شدیو شکلی( L) ِال بزرِگ  رايرٍی ٍارد ٍ شدیو خارج پذیرایی سالن از بگو، تَنستو نهی چیزی انا
 .داشت رنگ ای قًَى درِ  یٌ فقط کٌ

 .ننٌ اتاق اینجا -

 خو کهر تا يا فیلو تَ نحل ٍ رفت عقب ٍ شد باز در داد، پایین ٍ در َايرم نتین ٍ دادم تکَن سری
 :گفت ٍ شد

 !بانَ شها اٍل -

 .شدم اتاق ٍارد آرٍم ٍ خندیدم اختیار بی

 .افتاد اتاق دلباز فضای بٌ چشهو تازى کرد رٍشن رٍ النپ نتین ٍقتی انا بَد تاریک اتاق

 !بَد شیک ٍاقعا کٌ سفید ٍ کرنی دیزاین با بزرگ تقریبا اتاقی

 !چطَرى؟ -

 :گفتو اختیار بی

 !عالی -

 .شدم زدن دید نشغَل دٍبارى ننو ٍ زد لبخند رٍم بٌ

 .بَد کتاب از پر رفتو، سهتش بٌ ٍ افتاد ای  قفسٌ بٌ چشهو
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 :گفت ٍ اٍند سهتو بٌ

 .بکنی رٍ فکرش کٌ چیزی ير ٍ شاينانٌ يای داستان ٍ سپًری سًراب شعرای کتاب -

 :گفتو زدى شگفت

 .يستی چیزا این ايل دٍنستو نهی! عالیٌ -

 :گفت ٍ زد کَچیکی لبخند

 .کنو نهی ٍقت زیاد نن خَنٌ، نی چیزا این از پدرم بیشتر -

 .کردم نگاى يا کتاب بٌ دٍبارى ٍ دادم تکَن سری

 تَ آرٍم ننَ ٍ شد حلقٌ شَنو دٍر دستی کٌ بگو چیزی خَاستو کرد، جلب رٍ نظرم شَن یکی
 ...کشید آغَش

 

 رٍی زدى بًت نگايو شد، خشک جسهو ٍ شد نتَقف قلبو ضربان لحظٌ یک برای کردم حس
 .بَد نَندى باقی کتاب يهَن

 دٍنی؟ نی! دارم دٍست خیلی -

 يیچ...نکرد ننتقل بًو حسی اصال...جهلٌ این...آغَش این بگو، تَنستو نهی چیزی نگفتو، چیزی
 !حسی

 .بَد زدى ام خشک ينَز انا بکشو عقب خَاستو

 .گرفت فاصلٌ ازم سریع  ٍ اٍند در صدا بٌ در کٌ بگٌ چیزی خَاست نتین

 .کنو بغلش نحکو خَاست نی دلو لحظٌ اٍن آٍرد، داخل رٍ اش کلٌ سانیار ٍ شد باز در

 :گفت ٍ انداخت دٍنَن ير بٌ نگايی

 .است آنادى چایی بگو گفت خانَم زيرى -
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 :گفت نن جای بٌ نتین

 .نیایو االن باشٌ -

 .کنو نی خیانت دارم کردم حس نن ٍ رفت سانیار

  !خیلی...آٍریِ  عذاب حِس  خیلی...رادٍین بٌ خَدم عشقِ  احساِس  بٌ يو نتین بٌ يو

 

 .گذاشت خجالتو حساِب  بٌ رٍ انداختنو پایین سر نکنو، نگاى نتین چشهای تَ کردم سعی

 :کرد زنزنٌ ٍ خندید

 ...ٍگرنٌ بریو باید کٌ حیف بکشٌ، خجالت نباید نن بانَی -

 :گفتو ٍ پریدم حرفش ٍسط سریع

 .دیگٌ بریو بًترى -

 ...بخندى بلند صدای با شد باعخ کٌ کردم حرکت در سهِت  بٌ خَدش از زٍدتر

 !بَد دنیا ی خندى ترین ترسناک نن برای لحظٌ اٍن در انا بَد دلنشین اش خندى

 طاقت تَنو نهی نن بشٌ نزدیک نن بٌ بخَاد اگر يو باز باشٌ نًربَن ٍ خَب چقدر ير نتین
 !...تَنو نهی...بیارم

 

 .نفًهیدم چیزی نًهَنی ی ادانٌ از اصال برگشتیو، بقیٌ پیش ٍ شدیو خارج اتاق از

 .برگردم خَنٌ اٍن بٌ خَاست نهی دلو دیگٌ نگو درٍغ برم، خَاستو نی فقط

 !بَد شدى نفًو زبَن خیلی نن قلب!...نٌ باشن بد کٌ نٌ

 تکَن سری حرفاشَن برابر در ٍ کنو نگاى بقیٌ بٌ ٍ بکارم لبام کنج الکی لبخند یٌ بَدم نجبَر فقط
 .بدم
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 !سختٌ چقدر کردن تظاير فًهیدم کٌ بَد اٍنجا

 !کنو؟ بازی نقش دیگٌ ناى دٍ تا چطَری نن پس

 !...اٍف

 

 نن انا شدن، رفتارشَن ٍ خَنٌ از تهجید ٍ تعریف نشغَل بابا ٍ نانان خَنٌ برگشتیو ٍقتی
 .برگشتو اتاقو بٌ ساکت ايهیت بی ٍ خستٌ

 !بَدن نن نَنس دیَاريا این ٍ اتاق این...کشیدم راحت نفس یٌ کٌ بَد اٍنجا

 .کشیدم دراز تخت رٍی ٍ کردم عَض رٍ لباسام

 کنو نی فکر بًش ٍقت ير کٌ رادٍین رفتنِ  خَاستگاری بٌ...کردم فکر رٍز دٍ یکی این اتفاقات بٌ
 .گیرى نی آتیش دلو

 ...خَدم حالِ  ٍ حس بٌ...نتین طرفٌ یک عشقِ  بٌ

 !بشٌ چی سرنَشتو قرارى دٍنو نهی

 خیلی...سختٌ خیلی بگو باید کنی نی انتحانو داری اگٌ بدى، نشَن بًو ٍ راى خَدت! خدایا
 !سخت

 

 

 

 

*********** 

 



 www.Novel98.com 332               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بشٌ تهَم عهَ زن ٍ نانان تلفنی يای صحبت تا رفتو نی پایین ٍ باال رٍ يا پلٌ اضطراب با

 !اٍف کنو نی سکتٌ نَقع اٍن تا نن حتها بشٌ تهَم نانان بٌ عهَ زن دادن اطالع تا

 ...کردم ایست آخر بٌ  پلٌ سَنین رٍی نانان يای صحبت آخرین شنیدنِ  با

 

 .خداخافظ ندى، راى دلت بٌ بد عزیزم باشٌ -

 :گفتو ٍ رفتو سهتش عجلٌ با گذاشت جاش سر رٍ تلفن گَشی کٌ يهین

 !نانان؟ شدى چی -

 .کرد نگايو چپ چپ ٍ کشید ترس از يینی نداشت رٍ انتظارم چَن

 !چتٌ؟ دختر تر آرٍم -

 !گفت؟ نی چی عهَ زن -

 :گفت ٍ کرد نگايو عاصی

 یکی اٍن انگار انا بگیرن رادٍین ٍاسٌ رٍ دخترى خَاستن نی نکردى تحقیق بگٌ؟ خَاست نی چی -
 .بَدن دادى رٍ نانزدی قَل پسرى اٍن ی خانَادى بٌ پیش ناى یٌ از داشتٌ دٍست رٍ دیگٌ

 :گفتو ٍ پریدم حرفش ٍسط خَشحال ٍ ناباٍر

 رن؟ نهی خَاستگاری یعنی -

 :گفت ناراحت نانان

 !نٌ -

 .يام بچگی عین درست کنو بدٍ بدٍ خَنٌ دٍر ٍ بکشو جیغ خَاستو نی کٌ کردم ذٍق چنان

 ...بگیرى بغضو خَاد نی کردم نی حس خبر این شنیدن شدت از

 !شنیدی رٍ صدام کٌ نهنَن خدایا
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 !شدم؟ شاد خبری يهچین شنیدن با کٌ يستو عاشقی جَر چٌ نن ٍاقعا

 . نکردم تَجٌ نانان يای زدن صدا بٌ ٍ رفتو باال يا پلٌ از دٍ با ٍ خندیدم ریز

 ...زدم زنگ عارفٌ بٌ ٍ گرفتو رٍ گَشیو بالفاصلٌ

 

 

 !الَ -

 :گفتو شَق ذٍق با

 .نیرم نی خَشحالی از دارم شدى؟ چی بدٍنی اگٌ عارفٌ ٍای -

 چیٌ؟ ننظَرت گی، نی چی بفًهو بگیر آرٍم -

 :گفتو شهردى شهردى بعد ٍ کشیدم صدایی پر ٍ کشدار نفس

 .رى نهی...خَاستگاری. ..رادٍین -

 :گفت ٍ خندید عارفٌ کٌ کشیدم کَچیکی جیغ بعد

 !ذٍق از نکنی فَت سرت تَ خاک -

 .چسبَندم لبام بٌ رٍ گَشی ٍ تخت رٍی کردم پرت رٍ خَدم

 .رفت بین از يام غو ی يهٌ! دارم حسی چٌ بدٍنی اگٌ -

 :گفت نکحی از بعد

 .کنو درکت تَنستو نی کاش -

 :گفتو آرٍم

 .کنی نی درکو بشی عاشق -
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 .کردیو نی فکر نانزدیو بٌ داشتیو دٍنَن ير نن، يو کرد سکَت اٍن يو

 :گفتو شادی لحن با يو باز انا کشیدم آيی

 عزیزم؟ نداری کاری دیگٌ خب -

 .برسَن سالم گلو نٌ -

 .يهچنین -

 .کشیدم دراز تخت رٍی راحت خیال با ٍ کردم قطع رٍ گَشی

 

 "راٍی"

 

 

 :گفت شَيرش بٌ رٍ ناراحت کرد، قطع رٍ تلفن ٍ گفت خداحافظی لیال

 .يا بَدیو کردى خَشحال الکی رٍ يا بیچارى گفتو، يو اینا نًناز بٌ -

 نانزدی خبرِ  شنیدنِ  از کٌ رادٍینی...انداخت رادٍین بٌ نگايی نیو ٍ داد تکَن تاسف از سری انین
 ...گنجید نهی خَدش پَست تَ دختر اٍن

 تهاس اٍنا ی خَنٌ بٌ نادرش کٌ ٍقتی انا برن خَاستگاری بٌ بَد کردى قبَل نادرش ٍ پدر بخاطر
 .کرد عذرخَايی کلی ٍ دارى نانزد دخترم گفت خانَادى نادر ٍ گرفت

 :گفت کٌ بَد نشدى آرٍم لیال انگار انا کرد، حل رٍ چیز يهٌ خَدش خدا کٌ بَد خَشحال

 . دیگٌ یکی نشد این نبَدى، قسهت شاید اصال -

 :رسید دادش بٌ انین کٌ پرید رادٍین رخِ  از رنگ

 پسرم؟ نٌ نگٌ تَنٌ نی خَدش بگیرى زن بخَاد رادٍین اگٌ! زن کن بس -
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 :گفت ٍ کرد نگاى پدرش بٌ شناس قدر رادٍین

 .ندارم رٍ آنادگیش ينَز نن نانان، پدرِ  با حق -

 :زد غر خَدش با ٍ شد عاصی لیال

 اٍنَقت کنٌ نی ازدٍاج دارى سنش سال يیجدى با سانیال ندارم، رٍ آنادگیش گٌ نی دخترى انگار -
 .نجردى ينَز نن پسر

 !نشست دلش بٌ غو آخر ی جهلٌ شنیدن با بَد گرفتٌ اش خندى نادرش اٍلیٌ حرفای از کٌ رادٍین

 . ..نهَند دٍر انین بین تیز چشهای از کٌ رفت دريو اش چًرى جَری

 

 

 "راٍی"

 

 !عذاب ٍ دلتنگی از بَد پر کٌ رٍزی چند!...گذشت رٍز چند"

 کٌ دیگٌ عاشق دٍ...يستند دٍر يو از دارند يو بٌ کٌ ای قلبی پیَندِ  خالف بر کٌ عاشقی دٍ
 "...کَرکَرانٌ ٍ ٍايی شاید!...دیگری؟ ٍ ٍاقعی عشقی یکی...است طرفٌ یک شَن عشق

 

 "سَم شخص"

 

 .بگیرم بدی درد سر بَد شدى باعخ نَر رقص شد، نی پخش سرم تَ نَزیک صدای

 پارتِی؟ اینجا! کجام؟ نن

 ...رى؟ نی گیج سرم چرا اصال حالو؟ این تَ چرا اینجام؟ چرا
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 يای آدم شادی ٍ جیغ صدای...گرفت خَدش بٌ انگیزی يیجان ٍ تند ریتو ٍ شد عَض آينگ
 ...دادم فشار رٍ دردناکو سرِ  راست دسِت  با رفت، يَا بٌ اطرافو

 !ان؟ کی اینا خدایا

 :کرد زنزنٌ گَشو کنار آشنایی نا صدای ٍ شد حلقٌ کهرم دٍر نیرٍنندی دست

 !عزیزم؟ برقصیو بیا -

 !ام؟ کی عزیز نن عزیزم؟

 تلَ اش يهٌ انا بشو دٍر ازش خَاست نی دلو برد، رقص پیست ٍسط بٌ ننَ نجًَل شخص اٍن
 .خَردم نی تلَ

 ...بَد شدى خانَش نغزم انگار! نرگهٌ چٌ دٍنستو نهی يو ينَز

 

 بٌ رٍ سرم...نداشتو خَدم از اختیاری يیچ کرد،  حرکت پایین باال نرم ٍ شد حلقٌ کهرم دٍر دستی
 . گذاشتو اش پًن ی شَنٌ رٍی ٍ کردم نزدیک شخص اٍن

 .کرد نی جان نَش ازم سیلی تا دٍ بَدم يَشیار اگر کٌ کرد زنزنٌ گَشو کنار حرفی ٍ گفت جَنی

 لحظٌ ير نن ٍ...کرد نی حرکت جا يهٌ دستش ٍ داد  نی تکَن خَدش با يهراى ننَ فرد اٍن
 ...رى نی گیج بیشتر سرم کردم نی حس

 :نالیدم اختیار بی!...بَد شدى بدتر حالو

 !گرنٌ -

 ...رفتٌ ٍا ٍ شل! بَد غریب خَدم برای صدام

 . کنو نی سردت خَدم شدى؟ گرِنت خانَنی؟ جانو -

 .زدم پلک تر گیج کٌ شد زدى ام گَنٌ رٍی نرطَبی ٍ گرم چیزِ 
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 ...شد تر کو نسبت بٌ صدايا ٍ تر تاریک اطراف شدم، کشیدى سهتی بٌ دٍبارى

 :گفت نردٍنٌ ٍ ترسناک صدای اٍن دٍبارى

 نن کنو حالی چٌ خانَنی ندارى عیب نٌ؟ خَردی زیادی کٌ این نحل! جیگر؟ بَدی کجا االن تا آخ -
 .انشب

 رٍ دستو اٍن ٍ شدم خو زنین رٍی دارم، تًَع حالت کردم حس نن ٍ داد سر بلندی قًقًٌ
 ... کشید تر نحکو

 ...بستٌ يو بَد باز يو چشهام بَدم نغز بدٍن جسوِ  یٌ انگار نبَدم، خَدم حالِ  تَ

 !خَاب آخجَن اٍندم، فرٍد گرنی ٍ نرم جای رٍی ٍ داد يَلو فرد اٍن

 .صدا اٍن دٍبارى ٍ گرفت شکل لبام رٍی کَچیکی لبخند

 !يٌ! نٌ؟ نیاد خَِشت يو تَ چیٌ -

 !دارى؟ نهی بر سرم از دست چرا کیٌ؟ این آى.   ..  کشید پر لبخندم

 ...ضعیف خیلی انا کردم حس گردنو زیر رٍ گرنی ٍ داغ يای نفس کٌ نکشید طَل چیزی

 ...    نخَابیدم کٌ ياست سال انگار اٍند، نی خَابو

 !بَد گرم ٍ نرم زیادی تخت این نشو، بیدار دیگٌ خَابیدم ٍقتی خَاست نی دلو

 .داد نهی بًو ای اجازى يیچ سنگین جسو این.   ..کشدار ٍ داغ نفِس  این انا

 :زد نی فریاد نغزم يای تٌ تٌ اٍن ضعیفی صدای

 !کن فرار...کنٌ کاری نذار -

 .کنو تَجٌ صدا این بٌ کٌ بَدم چیزی اٍن از تر ناتَان نن انا

 

 "نتین"
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 صدای تَی داد ٍ جیغ صدای کنن، نحاصرى رٍ جا يهٌ دادم عالنت يا بچٌ بٌ ٍ شدیو ٍیال ٍارد
 .بَد شدى گو شد نی پخش کٌ ای کنندى کر نَزیِک 

 .بدم دناغو بٌ چینی ٍ کنو اخو شد باعخ اٍند نی کٌ ای دیگٌ زيرنار کَفِت  ير ٍ سیگار بَی

 بٌ يا لعنتی این کٌ بَد ا*ش*ح*ف يای نًهَنی اٍن از یکی اینو بَدن، شدى دستگیر يهٌ تقریبا
 .کنن کاری ير دادن نی اجازى خَدشَن

 کٌ يایی خانَادى چٌ ٍ رن نهی بین از کٌ کسایی چٌ.   ..باشٌ داشتٌ نهکنٌ کٌ عَاقبی بٌ تَجٌ بدٍن
 .شن نهی آبرٍ بی

 يا نیرٍ از نفر چند با ٍ نن شدن، دستگیر بَدن پایین ی طبقٌ کٌ کسایی ٍ بَد طبقٌ دٍ ٍیال
 . ..اتاق از بَد پر فقط کٌ گرفتیو عًدى بٌ رٍ باال ی طبقٌ بررسی ی ٍظیفٌ

 چی ير ٍ بزنو زانَ جا يهَن خَاست نی دلو شدم، نی رٍ بٌ رٍ يایی صحنٌ چٌ با دٍنٌ نی خدا
 .بیارم باال رٍ بَدم نخَردى ٍ خَردى

 ریختٌ يو بٌ ٍضع ٍ سر با نردی ٍ شد باز يا اتاق از یکی در کٌ بَد نهَندى باقی بیشتر اتاق تا سٌ
 بَدن، بايام کٌ افرادی ٍ نن دیدن با ٍ شد خارج اتاق از بَد باز کانال پیراينش يای دکهٌ کٌ

 با رٍ اٍن ٍ گرفتنش راد سرٍان ٍ قاسهی ستَان سریع کٌ کنٌ فرار سهتی بٌ خَاست يراسان
 ...بردن خَدشَن

 اتاقی از شخصی صدای کٌ برم  نَندى باقی اتاق دٍ سهت بٌ خَاستو ٍ کشیدم خشو سر از نفسیِ 
 ...اٍند شد خارج نرد اٍن کٌ

 

 "سَم شخص"
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 گردنو تَی سرش ٍ بَد افتادى جَنو بٌ نرد اٍن گیرم، نی آتیش دارم کردم نی حس بَد، بد حالو
 . بَد

 ٍ بستو رٍ چشهام کشید، پایین آرٍنی بٌ رٍ لباسو زیپ ٍ نشست کهرم پشت دستش کٌ يهین
 ...چکید چشهو ی گَشٌ از اشکی قطرى

َِ  صدای نَزیک صدای بینِ  از تَنستو نی خَرد، گَشو بٌ عجیبی صدای  يو رٍ داد ٍ جیغ نح
 ...بشنَم

 ...آژیر صدای نحل...نحلِ  بَد يو ای دیگٌ صدای یٌ

 .بکشو راحتی نفس شد باعخ کٌ شد برداشتٌ رٍم از سنگین جسو اٍن

 .اٍندن پلیسا لعنتی -

 نبَد چیزی يیچ دیگٌ کنٌ، لهسو کٌ نبَد دستی دیگٌ...اٍند دری شدن باز تیک صدای! پلیس؟
 .بشٌ خَابو نزاحو کٌ

 بیرٍن بٌ صداش کردم حس کٌ جَری شد بلندی قًقًٌ بٌ تبدیل آرٍنو ی خندى انا خندیدم آرٍم
 ...رفت يو تاریک اتاق این از

 ٍ کشید تیر چشهام بشٌ، تاریک اتاق ٍارد شدیدی نَر شد باعخ ٍ شد باز شدت بٌ در دفعٌ یک
 ...پَشَندم دستام با رٍ صَرتو

 

 "راٍی"

 

 صَرتش رٍی دستاش ٍ بَد شدى خیز نیو تخت رٍی کٌ دید رٍ دختری ٍ کرد باز شدت بٌ ٍ در
 .بَد

 ٍ سردترین با کرد، صاف رٍ کهرش ٍ شد خارج تًاجهی حالت از ٍ کشید عهیقی نفس
 :گفت داشت سراغ خَدش از کٌ لحنی ترین دستَری
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 .شدى نحاصرى ٍیال بیرٍن، بیا کن درست رٍ ٍضعت ٍ سر باش زٍد -

 .بَد شدى عصبی حد از بیش انشب نخَرد، تکَن دخترک

 رٍ بٌ رٍ باياشَن خَاد نهی يیچَقت نتین کٌ يستند کسایی جزٍ قطعا...يا آدم این...نکان این
 .بشٌ

 .بخَر تکَن بَدم تَ با -

 

 بَد صدایی ترین دلنشین شاید آشناست، براش چقدر صدا این نداد، نشَن العهلی عکس يو باز
 !شنیدى عهر بٌ حال بٌ تا کٌ

 ...شنید رٍ عصبیش صدای دٍبارى کٌ زد چنگ گلَش بٌ بغض

 .بردار صَرتت رٍی از رٍ دستت بخَر، تکَن یاال -

 پایین سرش حاال داد؛ نی پایین رٍ لرزٍنش دستای کٌ بَد دخترک بٌ خیرى جدی ٍ کردى اخو
 !ترسیدى انگار.    ..بَد

 :گفت ٍ شد تر نرم کهی

 .  ..رٍ ٍضعت ٍ سر -

 نعنای بٌ دختر اٍن ی چًرى دیدن با گرفت، باال رٍ سرش دختر کٌ بَد نشدى تهَم حرفش ينَز
 ...شد الل کلهٌ ٍاقعی

 :زد لب بعد ٍ زد پلک بار چند

 !آیدا -

 :زد لب ٍ زد لبخند اش گریٌ نیان...زد لبخند آیدا

 !بو؟...خَا یا ی؟.. . اٍند بالخرى -
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 تند دٍبارى انا افتاد اش شَنٌ رٍی ٍ شد کج سرش کٌ گرفت اش خندى کشدارش لحن از خَدش
 .کرد نگاى نتین بٌ گیج ٍ کرد بلند رٍ سرش

 :کرد زنزنٌ ٍ رفت عقب قدم یک ناباٍر ٍ شَکٌ نتین

 !آیدا ٍای تَ؟ -

 :غرید عصبی برداشت دٍبارى رٍ رفتٌ عقب قدم یک

 چطَر؟ -

 :زد فریاد

 ٍضع؟ این...این با کنی؟ نی غلطی چٌ اینجا تَ -

 .فًهید نهی يو فًهید نی يو انگار...بیدار يو بَد خَاب يو انگار...زد پلک ٍار طَطی يو باز آیدا

 بَد؟ گذاشتٌ يا نًهَنی اینجَر بٌ پا کردنش فرانَش بخاطرِ  کٌ نردی يهَن بَد؟ اٍندى نتین

 کنٌ؟ فرانَشش تَنستٌ ٍاقعا حاال

 :کرد زنزنٌ خَدش با ٍ زد چنگ نَياش بٌ نتین

 ...تَی...تَ اینجا؟ تَ ٍای -

 .افتاد شد خارج اتاق از کٌ نردی یاد دفعٌ یک ٍ انداخت اتاق يای دیَار بٌ نگايی

 :غرید ٍ کرد تند پا آیدا سهت بٌ ای ٍحشی ببر نحلِ  لحظٌ یک تَ

 . فکر بی ی دخترى...آیدا حالت بٌ ٍای يا؟ کردی نی غلطی چٌ اینجا تَ -

 

 :کرد زنزنٌ گیج ٍ ترسیدى

 ...نن...نن -

 :غرید ٍ زد اش برينٌ بازٍی بٌ چنگی



 www.Novel98.com 342               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 چی؟ نن نن يان؟ چی نن نن -

 فاصلٌ آرٍنی بٌ ازش شدى ننقبض فک با زدن، نی صدا رٍ اسهش کٌ شد بلند اش سیو بی صدای
 .گرفت

 :داد جَاب بردارى ازش رٍ خشِهش از پر  ِنگاى کٌ این بدٍن

 .بگَ -

 :اٍند قاسهی ستَان صدای بعد ٍ کرد خشی خش سیو بی

 .شدن دستگیر يهٌ شد، تهَم عهلیات قربان -

 :گفت ٍ کشید عهیقی نفس

 .نیام سرتَن پشت ننو...برید شها -

 .تهام شد دریافت -

 ينَز کنٌ، کنترل رٍ خَدش بتَنٌ کٌ بَد چیزی از تر  عصبی...کرد پرت سهتی بٌ رٍ سیو بی بالفاصلٌ
 يهیشگی شیطَنِ  ٍ شر دختر آیدا داد، نی نشرٍب بَی کٌ برينٌ نیهٌ دخترِ  این شد نهی باٍرش

 !باشٌ

 :گفت ای دٍرگٌ صدای با ٍ زد نَياش بٌ چنگی

 بَدی؟ نادرت ٍ پدر فکر بٌ اصال کنی؟ نی غلطی چٌ اینجا تَ چطَری؟ -

 :گفت کالفٌ کٌ کرد نگايش گیجی ٍ گنگی با دٍبارى آیدا

 .باش زٍد شَ بلند -

 انا ایستاد خَران تلَ تلَ آیدا کٌ برداشت خیز سهتش بٌ بدى، انجام حرکتی اٍن کٌ نهَند ننتظر
 .شد کشیدى پایین سهِت  بٌ نیهٌ نصِف  لباسش

 باعخ بَد گردش در سرش تَی کٌ ای ننفی فکريای گرفت بازش شدت بٌ یقٌ از رٍ نگايش سریع
 !...آیدا؟ کٌ شٌ نهی باٍرش ينَز...بشٌ تر عصبی لحظٌ ير بَد شدى
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 .انداخت آیدا يای شَنٌ رٍی ٍ داشت َبِرش ٍ رفت تخت رٍی ی نلحفٌ سهِت  بٌ سریع خَدش

 ٍ گرفت سفت رٍ دستش آٍرد، نهی خَدش رٍی بٌ انا دید نی رٍ آیدا غوِ  از پر ٍ خیرى يای نگاى
 .کشید خَدش دنبال

 .شد نی تر کالفٌ ٍ تر خشن شنید، نی رٍ بَد درد از کٌ رٍ آیدا ی نستانٌ يای نالٌ صدای کٌ دفعٌ ير

 . کرد پیدا رٍ حهام باالخرى ٍ کرد باز رٍ بَد اتاق تَی کٌ دری تا دٍ

 .برد دٍش زیر بٌ رٍ اٍن ٍ کشید خَدش با رٍ آیدا دست النپ کردنِ  رٍشن بدٍن

 ...ریخت آیدا رٍی فشار با آب ٍ کرد باز رٍ سرد آب دٍش رحهی بی کهال با

 يو خَدش چند ير..  .داشت نگٌ آب زیر رٍ اٍن ٍ نگرفت نظر در رٍ آیدا يقِ  يق ٍ جیغ صدای
 .نکرد ای تَجٌ انا شد خیس

 پریشَن نَيای بٌ غهگین ٍ آٍرد بیرٍن دٍش زیر از رٍ اٍن پریدى سرش از نستی کرد حس ٍقتی
 .کرد نگاى خیسش ٍ

 

 "آیدا"

 

 !بَدم ترسیدى ٍ شَکٌ يو بَد سردم يو بپیچَنو، خَدم دٍر رٍ  نلحفٌ اٍن داشتو سعی گریٌ با

 !ببینٌ؟ اینجا اٍنو ٍضع این تَ ننَ نتین کٌ باشٌ تَنٌ نی چی این از بدتر دیگٌ خدایا

 !کردم نهی گَش نژگان حرِف  بٌ کاش

 !کردم نهی قبَل رٍ دٍستیش دسِت  کاش

 !جایِی؟ يهچین یٌ کردى دعَتو کٌ تَلدی کٌ دٍنستو نی کجا از احهق ننٌ

 بَد؟ گَری کدٍم خَدش اصال
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 .نشست کنارم ٍ خَرد سر آرٍم ٍ داد تکیٌ حهَم سردِ  يای کاشی بٌ

 .کردم نی حس خَدم رٍی رٍ ناراحتیش ٍ خشو از پر نگاىِ  انا کنو، نگاى بًش شد نهی رٍم

 ...زنین زیر برم ٍ بشو آب کٌ داشتو رٍ این قدرِت  کاش

 :کرد زنزنٌ کٌ لرزیدم نی ٍ کردم نی يق يق آرٍم

 !ای؟ نًهَنی يهچین تَ اٍنو...ٍضع این با تَ! شٌ نهی باٍرم ينَز -

 کٌ زد داد جَری پایین، انداختو رٍ سرم...نشٌ بلند ام گریٌ صدای تا گذاشتو دينو رٍی رٍ دستو
 :شد اکَ حهَم تَ صداش

 !کن نگاى نن بٌ -

 ...انداختو پایین رٍ سرم بیشتر ٍ گرفتو گاز رٍ لبو

 

 "نتین"

 

 نن ٍ لرزید  نی سرنا از اٍن بَد، شدى ريا اطرافش خیسش نَيای ٍ بَد انداختٌ پایین رٍ سرش
 .کردم نهی حس رٍ سرنایی انا بَدم شدى خیس ننو.  ..خشو از

 !سَزٍند نی رٍ ٍجَدم تهام داشت کٌ بَد شدى بیدار حسی درٍنو

 !...غیرت بنامِ  حسی

 تجربٌ سانیال با رٍ حس این حال بٌ تا...باشٌ حال ٍ ٍضع این تَ آیدا کٌ کرد نهی قبَل غیرتو
 .بَد نکردى بیدار ننَ غیرت يیچَقت اٍن...بَدم نکردى

 :گفتو ای گرفتٌ صدای با زدم، پاش بٌ آرٍنی لگد ٍ شدم عصبی
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 ...َنرد...اٍن با...با کردی؟ نی غلطی چٌ اینجا! نیستو؟ تَ با نگٌ -

 !ندارى ٍجَد اطرافو يَایی کردم حس لحظٌ یٌ بَد، سخت خیلی برام گفتنش

 نحسِی؟ شِب  چٌ این خدایا...زدم چنگ لباسو یقٌ بٌ عجز با

 حهَم کف يای کاشی بٌ شدى گرد ٍ گریَن چشهای اٍن با ٍ کرد نگايو لحظٌ یک برای زدى بًت
 :کرد زنزنٌ ناباٍر زد، زل

 !نرد؟ کدٍم...کدٍم! َنرد؟ -

 کٌ کرد فکری چٌ خَدش پیش دٍنو نهی کرد، خَدش بٌ نگايی ٍ نهَند نن طرف از حرفی ننتظر
 :نالید ٍ گریٌ زیر زد تری بلند صدای با

 !شدم بدبخت خدا ٍای -

 این با...برسٌ يدفش بٌ نتَنستٌ نرد اٍن کٌ بَدم نطهئن نن کردى، برداشت اشتباى فًهیدم تازى
 :گفتو ٍ خزیدم طرفش بٌ آرٍم انا بَدم عصبی ٍ دلخَر ازش کٌ

 .رسیدیو نَقع بٌ نکرد، غلطی يیچ عَضی اٍن! آیدا باش آرٍم -

 :گفت سَزناکی آىِ  با ٍ شد بلندتر اش گریٌ صدای انا شٌ نی آرٍم حرفو این با کردم نی فکر

 .شد چی...چی دٍنو نهی نن...نیست یادم... زیادی چیز نن...نن -

 تَنستو نهی انا بَد سَختٌ براش دلو کٌ این با نزنو، ربطی بی حرف تا دادم فشار يو بٌ رٍ لبام
 .باشو درٍنو خشو خیال بی

 بَدنش ٍ آیدا نَرد در کٌ يایی خیال ٍ فکر تَ ندت تهام نن نَندیو، حال يهَن تَ دقیقٌ چند
 صداس بار یک جانیٌ چند ير انا کرد نهی يق يق شاید...  يو اٍن بَدم شدى غرق اینجا تَ

 .شد نی اکَ حهَم تَی فینش فین

 !کنو؟ کار چی باید خدایا
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 :کردم زنزنٌ داری خش ٍ سرد صدای با ٍ کشیدم آيی

 .بریو باید! باشی آرٍم بًترى -

 :زد صدام کردى بغض کٌ بشو بلند خَاستو 

 !نتین -

 بیخیال بشٌ کٌ نیست چیزی بَد، شدى پنًان َدِرش کٌ خَايشی ٍ صدا لحنِ  این!...ایستاد قلبو
 "جانو" بگی نتَنی ٍ گذشت کنارش از

 .کردم نگايش فقط فکرم این برخالِف  انا

 :گفت تهنا با ٍ لرزید سرخش لبای

 .نکن نگام اینجَری -

 ...زدم پَزخند اختیار بی

 ...تَ کٌ کردم نهی تصَر حتی يیچَقت! کنو؟ نگايت چطَری پس -

 :زد داد حرص با ٍ حرفو ٍسط پرید

 . کنی قضاٍتو خبر بی نداری حق -

 :زدم داد خَدش از تر بلند ٍ شدم عصبی دٍبارى

 از کدٍم ير تَ دیدم؟ چیا دٍنی نی کجاست؟ اینجا دٍنی نی کنو؟ فکری چٌ کنو؟ کار چی پس -
جب بَدن، کاری کحافت انجام در نفر دٍ ٍیال این يای اتاق جب بٌ ٍَ  کی ير دى نی گناى بَی اینجا ٍَ

 رابطٌ...حینِ  در یا کردى نصرف نَاد ٍ نست يو شَن يهٌ شد، دستگیر بَدى ٍیال این تَی کٌ
 چقدر خدایا... "عَضی اٍن ٍ بَدی نست کردم پیدا شرایط بدترین تَ رٍ تَ نن فًهی؟ نی

 . ..کٌ نبَد نعلَم ٍگرنٌ رسیدم نَقع بٌ کٌ کن شکر رٍ خدا برٍ" بَد سخت گفتنش

 .کشیدم صَرتو بٌ دستی کالفٌ ٍ ندادم ادانٌ
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 کَبیدى سرش تَ شکل بدترین بٌ رٍ داشت کٌ شرایطی جَرایی یٌ بَد، رٍی زیادى آخرم حرفای
 .بَدم

 :گفت غهگینی صدای با کٌ بَد پایین سرم

 ننٌ خَايرِش  تَلد گفت بًو دٍستو خبرى، چٌ اینجا دٍنستو نهی قسو خدا بٌ...انا گی نی درست -
 اٍندم کٌ ٍقتی نٌ، یا يست نختلط کنو سَال ازش نرسید عقلو بٌ بیام کردم قبَل يو خنگ
 .افتادم گیر شَن بین ننو گفتٌ درٍغ فًهیدم خبرى چٌ دیدم

 :گفتو آرٍم ٍ دادم بیرٍن ناراحت رٍ نفسو کرد، يق يق دٍبارى

 .بریو بیا حاال فًهیدم..   .باشٌ -

 !نتین -

 !زنٌ؟ نی صدام اینطَری چرا...لحن يهَن با دٍبارى! شدم خشک

 :کرد زنزنٌ غو با کٌ کردم نگايش نبًَت

 !نتنفری؟ نن از -

 .بَد تنفر نداشتو بًش کٌ حسی تنًا! نتنفر؟

 .نیست خَب حالت تَ بریو باید شَ بلند نٌ کٌ نعلَنٌ حرفیٌ؟ چٌ این -

 .شد ام نانع ٍ گرفت جلَ رٍ دستاش سریع کٌ بشو بلند خَاستو

  نخَای تَ کٌ نٌ یعنی نبینهت، يرگز دیگٌ نهکنٌ بریو اینجا از اگٌ! کن صبر کنو نی خَايش نٌ -
 کٌ يست فرصتی آخرین این شاید بشو، سبز جلَت شٌ نهی رٍم دیگٌ نن انا شاید...يا ببینی ننَ

 ...دارم

 " ...داد ادانٌ ٍ گذاشت دينش جلَ نهایشی رٍ دستش"

 باش خفٌ...باش ساکت يا نگی يیچی آیدا گو نی خَدم با ٍ ذارم نی دينو رٍ دست کٌ سالِ  سٌ
 .تَنو نهی دیگٌ انشب بخدا انا
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 ...اش شدى سرخ چشهای بٌ خیرى ٍ بَدم حالش نگرانِ ...نفًهیدم حرفاش از چیزی

 

 .بریو بیا نیست، خَب حالت تَ آیدا -

 :گفت ٍ خندید تعجب کهال در

 نیست؟ خَب حالو نن فًهیدی تازى -

 :زد داد ٍ کَبید چپش ی سینٌ بٌ

 !شدى چو بفًو احهق...نیست بشَ قلب نن برای دیگٌ قلب این نتین -

 :زدم داد خَدش نحل گیج ٍ کالفٌ

 ٍیال این اعضای از یکی نهکنٌ بریو باید بیا خَدت بٌ دختر ِچتٌ؟ تَ بدٍنو کجا از نن آخٌ -
 .بخَری سرنا نهکنٌ شدی يو خیس برگردى،

 رٍ درٍنو يای تٌ تٌ اٍن کٌ بَد چشهاش تَی حسی یٌ ..شدم ساکت کٌ کرد نگايو جَری یٌ
 ...ترسَند نی

 :زد لب آرٍم

 !شدی نگرانو بارى اٍلین -

 ...شدم خیز نیو ٍ کشیدم يَفی

 .نپریدى سرت از نستی انگار بریو کٌ بًترى -

 !دارم دٍست -

 ...ندادم انجام حرکتی ٍ شدم خشک

 ٍسط این...َبس ٍ دیدی رٍ سانیال فقط ندیدی، يیچَقت ننَ تَ انا دارم دٍست کٌ سالٌ سٌ -
 دٍنی نی خَردم نشرٍب خَدم اختیار بٌ نن  دٍنی نی ننو، کنٌ خاک رٍ قلبش باید  کٌ کسی تنًا
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 يو گَش َدرِ  درٍغ چٌ ٍاقعی چٌ ٍ داشت کنارش رٍ یکی نًهَنی این تَ کی ير چَن...چَن چرا؟
 این نیست، کنارم عاشقشو کٌ کسی بدبخت ننٌ انا" عزیزم...نفسو...عشقو" کردن نی زنزنٌ

 .شٌ نی آٍار سرم رٍ جانیٌ ير زنی نی سانیال بٌ رٍ حرفا این کٌ ٍاقعیت

 .کَبیدم سرم پشِت  دیَارِ  بٌ رٍ سرم ٍ نشستو زنین رٍی دٍبارى بدی حالِ  با

 !شد نی کَبیدى ام سینٌ ی دیَارى بٌ ٍار دیٍَنٌ قلبو...بَد شدى ٍارد بًو بدی شَِک 

 !ى...نٌ! نٌ دیگٌ یکی این! نٌ خدایا

 !نتین -

 !...لعنتی لحنِ  يهَن با دٍبارى

 :زدم فریاد اختیار بی

 !نگَ يیچی! بسٌ...درد ٍ نتین -

 .شد بلند اش گریٌ صدای يو باز

 :غریدم ام شدى کلید يای دندٍن الی از

 !گفتی؟ چرا گفتی؟ چی آیدا ٍای...آیدا نکن گریٌ -

 :زد زار ٍ کَبید دينش رٍ

 !باش آرٍم فقط! کن فرانَش گفتو چی ير! کردم غلط -

 .بَدم کردى بغض احهق يای آدم نحل...شد نی خارج يام ریٌ از زٍر بٌ يام نفس

 این شنیدن کٌ بَد این زد نی ام آتیش کٌ چیزی تنًا ٍسط این!...سَخت نی آیدا برای دلو
 ...حاال بَد آرزٍ برام سانیال زبَن از يا حرف

 !سال؟ سٌ دارى؟ دٍستو گفت آیدا

 !زدى نستی سرِ  از رٍ يا جهلٌ این آرى...نسِت  ينَز حتها نٌ
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 .بریو باید شَ بلند...ب -

 :گفتو ٍ گرفتو دينو جلَی رٍ ام اشارى انگشت خشَنت با کٌ بگٌ چیزی خَاست

 !نگَ يیچی! يیش -

 حهام از ٍ شدم بلند زٍر بٌ کنو کهک بًش کٌ این بدٍن بست، رٍ بازش نیهٌ يای لب غهگین
 .شدم خارج

 ...بَد تر خفٌ تَ اٍن از اتاق يَای انگار

 

 "آیدا"

 

 !آیدا؟ چرا بَد، نن تقصیر اش يهٌ شد؛ خارج حهَم از تهام رحهی بی با

 !کردی؟ اعتراف چرا

 !نگرفتی؟ نَنی الل سال سٌ این نحلِ  چرا

 !احهق ی دخترى دادی دستش از دیگٌ...شد نتنفر ازت دیگٌ حاال

 ...بَد نهَندى باقی برام اشکی کٌ بَدم کردى گریٌ قدر اٍن...شدم بلند ضعف با

 ...بَد سردم بدجَری پیچَندم خَدم بٌ بیشتر رٍ نلحفٌ نداشت، جَن پايام

 نن بٌ پشت کٌ ببینو رٍ نتین تَنستو اتاق تاریکیِ  تَ شدم، اتاق ٍارد ٍ شدم خارج اٍنجا از
 .زد نی ضربٌ در بٌ پا با ٍ بَد گذاشتٌ گردنش پشت رٍ دستش ٍ بَد ایستادى

 کٌ شد چی دٍنو نهی ٍ پیچید تنو تهام تَ ضعف!...لرزید پايام ٍ گرفت آتیش قلبو دیدنش با
 ...رفت سیايی چشهام
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 "نتین"

 

 زنین رٍی يَش بی کٌ آیدا دیدنِ  با کردم، نگاى سرم پشت بٌ ٍ برگشتو چیزی افتادن صدای با
 .رفتو سهتش بٌ شَکٌ ٍ ترسیدى بَد افتادى

 رٍی کٌ نَيایی يای تار زیر کٌ کردم نگاى اش بستٌ چشهای بٌ ٍ زدم زانَ زنین رٍی نبًَت
 !بَد شدى گو بَد، ریختٌ صَرتش

 :دادم تکَنش آرٍم

 !آیدا! آیدا؟ -

 ٍ گیج ٍ شدم خارج اتاق از کردم، بلندش دستام رٍی کاى پرِ  نحل سریع ٍ نکردم صبر...نخَرد تکَن
 !کنو؟ کار چی االن خدایا چرخیدم، خَدم دٍر سرگردٍن

 .شدم نتنفر خَدم از شدم، خیرى بَد شدى تر نًتابی حاال کٌ صَرتش بٌ بیچارگی با

 !...نن؟ ٍ دارى دٍستو اٍن...اٍن

 !کن کاری یٌ فکرا این جای بٌ نتین آى

 بَی ينَز ٍ بَد ریختٌ يو بٌ حسابی سالن رفتو، پایین يا پلٌ از ٍ داشتو نگًش بغلو تَ تر نحکو
 بلند کٌ رٍ يا نبل رٍی نانتَيای از یکی شدم نجبَر کردم، نی حس رٍ نختلف يای عطر ٍ سیگار

 .انداختو سرش يو رٍ رنگی صَرتی شال کنو آیدا تنِ  رٍ بَد

 .بَد نن ناشین حیاط تَی ناشینِ  تنًا شدم، خارج ٍیال از

 .خَابَندم رٍ صندلی ٍ گذاشتو جلَ صندلی رٍی رٍ آیدا آرٍم ٍ کردم باز ٍ در قفل زٍر بٌ

 ...رٍندم بیهارستان ترین نزدیک سهِت  بٌ ٍ شدم سَار يو خَدم سریع
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********* 

 

 "آیدا"

 

 نَر کٌ کنو باز رٍ چشهام خَاستو شدم، بیدار دستو تَی سَزِش  ٍ ای عجیب درد سر حِس  با
 ...کرد اذیت رٍ چشهام النپی شدیدِ 

 .کردى رٍشن رٍ اتاقو النِپ  نانان حتها

 :کردم زنزنٌ خهاری لحنِ  با

 کنی؟ خانَش رٍ النپ شٌ نی نانان -

 .کنی باز رٍ چشهات بًترى! گل خانَم بخیر صبح -

 بَد نسنی خانَمِ  دیدم کٌ چیزی اٍلین کردم، نگاى اطرافو بٌ ٍ کردم باز رٍ چشهام آرٍم تعجب با
 :کردم زنزنٌ گیج انا بَد، تنش پرستاری سفیدى لباس کٌ

 !کجام؟...نن -

 :گفت ٍ زد نًربَنی لبخندِ 

 .بًترى حالت االن شکر رٍ خدا انا شدی نا نًهَنِ  دیشب از...عزیزم بیهارستان -

 !افتاد؟ برام اتفاقی چٌ نگٌ دیشب! دیشب؟ از! شدم شَکٌ

 .رفت باال دٍبارى قلبو ضربان ٍ زد یخ تنو نانرتب ظاير با نردی دیدنِ  با ٍ شد باز اتاق درِ 

 !دیشب؟

 نن؟ خدای ٍای
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 .ببندم رٍ چشهام شد باعخ کٌ کشید تیر سرم

 ...گذشت چشهام نقابل از فیلو یک نحل چی يهٌ

 رٍم کٌ سردی آب...گَشو کنار داغِ  يای نفس...تاریکی...آينگ بلند صدای...نشرٍب...نًهَنی
 !خبری بی ٍ يَشی بی آخر در ٍ لعنتیو اعتراِف ...نتین با بحخ ٍ گریٌ...شد ریختٌ

 :شنیدم بَد آرٍم کٌ رٍ پرستار ی زنزنٌ صدای کٌ بَدم بستٌ رٍ چشهام زدى بًت

 .نخَابیدى دیشب از بَد نگرانت خیلی بدٍن، رٍ شَيرت قدر -

 !شَيرم؟!...ریخت قلبو

 .اٍند در شدنِ  بستٌ صدای کٌ بَدم پرستار حرِف  شَِک  تَ

 .شدى نتنفر ازم دیگٌ حتها...نداشت رٍ ام قیافٌ دیدنِ  طاقت حتها! رفت؟

 :شنیدم رٍ نَازش رٍح صدای کٌ لرزید چَنو

 خَبٌ؟ حالت -

 

 !بَد خنحی اش چًرى...کرد نی نگاى بًو ٍ بَد ایستادى تختو کنار کردم، باز رٍ چشهام آرٍم

 .نباشو زدى شرم نگايش از کٌ شد نهی باعخ این انا

 .خَبو -

 .شدن نگرانت حتها نداشتو، ای شهارى ٍلی بگیرم تهاس ات خانَادى با خَاستو نی...آم! خَبٌ -

 :گفتو آرٍنی لحن با انا زدم پَزخندی دلو تَ

 .نَن شهال ٍیالی رفتن کٌ يست رٍزی سٌ اٍنا -

 :گفت بعد ٍ کرد نکحی

 .بریو تَنیو نی بشٌ تهَم ِسُرِنت...اینطَر کٌ آيان -
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 .کردم بستٌ ٍ باز رٍ چشهام فقط ٍ نگفتو چیزی

 !اٍف...نسخرى سکَت این بازم

 ...دیشب بابت راستش -

 !رفت باال قلبو ضربان...کرد نکحی

 يست؟ یادت چیزی دیشب از...ِام -

 :کردم زنزنٌ ٍ دادم قَرت زٍر بٌ رٍ دينو آب

 .چیزایی...یٌ -

 :گفت ٍ داد تکَن سریع جدی کٌ کردم نگاى بًش

 .نیست نًو کٌ گفتی چیزایی یٌ ٍ بَدی خَردى نشرٍب زیاد نبَد، خَب حالت -

 .بَد غرٍرم ٍ قلب زنانِ  يو شکستن صدای!...َتق

 !يٌ! نیست نًو کٌ

 :گفتو سرد خَدش نحل انا شد خشو ٍ غو از پر درٍنو

 .ببخشید ٍ...ٍ! کن فرانَش گفتو چی ير گفتو، چی نیست یادم نن...نن -

 .نداشت نن از رٍ حرف این انتظارِ  انگار کرد، نگايو نتعجب ٍ شد گرد چشهاش

 !کنو؟ التهاست دیشب نحل خَاستی نی نکنٌ! حیدری؟ آقای چیٌ

 !باطل خیال زيی

 :کرد زنزنٌ

 .ننتظرم بیرٍن اٍن نن...نن باشٌ -

 .شد خارج اتاق از يو اٍن کٌ نگفتو چیزی
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 آیدای اٍن دیگٌ...نن کٌ بَدم نطهئن دیگٌ االن...شکست يام اشک سدِ  ٍ رفت بین از نقاٍتو
 .شو نهی سابق

 

********* 

 

 "نتین"

 

 .کردم نگاى آیدا بٌ چشهی زیر ٍ دادم فشار رٍ دستو تَی فرنَن نشغَل فکری با

 .کرد نهی نن بٌ ای تَجٌ ٍ بَد شدى خیرى بیرٍن بٌ ناشین ی پنجرى از تفاٍت بی

 .بَد زدى نستی رٍی از رٍ يا حرف اٍن ی يهٌ کٌ شد نی باٍرم داشت دیگٌ

 !باشٌ؟ نًو نن برای باید چرا آخٌ...کشیدم ای کالفٌ نفس

 :گفتو کنو باز رٍ صحبت سر کٌ این برای

 بینِ  تحقیقات سری یک برای ٍیال برگشتن يو يا بچٌ رفتیو ٍیال از نا کٌ این از بعد دیشب -
 .يست داشبَرد تَ بیهارستان، بیارن سپردم بًشَن ننو ٍ کردن پیدا يو رٍ کیِفت يا ٍسایل

 ...گفت آرٍنی نهنَنو ٍ برداشت رٍ دستیش کیف ٍ کرد باز رٍ داشبَرد حرف بی

 حرف باياش خَاستو نی کٌ بَد شدى نرگو چٌ دٍنو نهی...بگو کٌ رسید نهی عقلو بٌ چیزی دیگٌ
 .بزنو

 .داشت فرق دیشب آیدای با يا فرسنگ...سرد ٍ ساکت آیدای این

 .باشٌ نن تقصیر اش يهٌ شاید
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 !رفت نی بین از سخت سکَِت  این حداقل کردم، رٍشن رٍ ناشین ظبط ٍ کشیدم آيی

 سریع کٌ کنو عَضش خَاستو ٍ کشیدم پَفی فالحی نازیار ننِ  بٌ لعنت آينگ شدنِ  شرٍع با
 :گفت

 .باشٌ بذار -

 ...کشیدم عهیقی نفِس  ٍ شد نتَقف راى ٍسط دستو

 

 سپردم دل سادى چٌ نن بٌ لعنت -

 نردم نی ٍاسش اگر نن بٌ لعنت

 کرد ٍلو بعد ٍ گرفت ٍ ننَ دست

 .کرد عاشقو کٌ کسی اٍن بٌ لعنت

 

 این با خَای نی چی آیدا انداخت، نی دیشب یادِ  ننَ آينگ این...زدم چنگ نَيام بٌ کالفٌ
 بگی؟ نن بٌ آينگ

 دیشبت؟ حرفای از پشیهَنی کٌ بگی

 کنی؟ نی لعنت رٍ خَدت

 

 سپردم دل سادى چٌ نن بٌ لعنت -

 نردم نی ٍاسش اگر نن بٌ لعنت

 کرد ٍلو بعد ٍ گرفت ننَ دست

 .کرد عاشقو کٌ کسی اٍن بٌ لعنت
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 .شد نشت اختیار بی دستو کنٌ، نی گریٌ صدا بی دارى کٌ داد نی نشَن فینش فین صدای

 "شکستو رٍ دلت اگر نن بٌ لعنت"  بزنو فریاد دلو تَ باید نن حاال

 

 بَدى کی نن ناى کٌ بگٌ یکی -

 بَدى کی نن گناى نسبب

 بَد يهین تَ گناى از نن سًو

 بَد بًترین قسهِت  بدترین تَ عشق

 کرد عاشقو ننَ بارٍن دل تَ

 کرد ٍلو آسهَن ٍ زنین بین

 شد این کٌ شد چجَری بگٌ یکی

 شد زنین نن ٍ آسهَن تَ سًو

 سپردم دل سادى چٌ نن بٌ لعنت

 نردم نی ٍاسش اگر نن بٌ لعنت

 کرد ٍلو بعد ٍ گرفت ننَ دست

 .کرد عاشقو کٌ کسی اٍن بٌ لعنت

 

 بٌ رٍ دیشب اتفاقات بیشتر آينگ این نتن بٌ نتن کرد، نی گریٌ آشکارا آیدا ٍلی شد تهَم آينگ
 .کشید نی رخو

 :کردم زنزنٌ آرٍم
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 ...آیدا -

 :زد جیغ بلند صدای با

 .خَنٌ برسَن ننَ فقط! لعنتی نگَ يیچی -

 :گفتو ٍ کردم دراز سهتش بٌ ٍ دستو

 !باش آرٍم تَ فقط باشٌ -

 :نالید باز کٌ کنو قطعش سریع خَاستو شد شرٍع دٍبارى آينگ

 .دلهٌ حرفای! بخَنٌ بذار نٌ -

 !نن فقط...ننو حالش این نسبب! گرفت آتیش دلو

 !ام؟ گرفتٌ خَدنو چرا انا

 شدى؟ آرٍم نا خَدنو دلِ  چرا

 

 "آیدا"

 

 رٍ عشقش کٌ دارم رٍ کسایی حِس  انا نداشتو رٍ نتین نن رسیدم، خط آخر بٌ نطهئنو دیگٌ نن
 !دادى دست از نهکن شکلِ  بدترین بٌ

 !شکستٌ دلِ  یٌ ٍ شدى لٌ غرٍرِ  یٌ با بَدم نن حاال

 .شدم خستٌ کشیدن نفس ٍ زندگی از دیگٌ...کنو تحهل رٍ نردم این ٍ شًر این تَنو نهی دیگٌ

 !ننٌ حال ٍصف آينگ نتنِ  از قسهت این چقدر

 

 بَدى کی نن ناى کٌ بگٌ یکی -
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 بَدى کی نن گناى نسبب

 بَد يهین تَ گناىِ  از نن سًو

 .بَد بًترین قسهِت  بدترین تَ عشق

 

 ...کنو تهَم رٍ عذاب این دیگٌ باید! برم باید

 !يٌ شد، تهَم بَدن نتین کنارِ  دیگٌ...خب داشتٌ، نگٌ خَنهَن در جلَی دیدم کٌ اٍندم خَدم بٌ

 :گفتو ای گرفتٌ صدای با کنو نگايش کٌ این بدٍن

 !نهنَن -

 ...زدم تَيو نن یا بَد  گرفتٌ يو اٍن صدای دٍنو نهی

 !نداشت قابل -

 :زدم تلخی پَزخندِ  ٍ شنیدم رٍ اش زنزنٌ کٌ بشو پیادى خَاستو ٍ کردم باز ٍ در حرف بی

 !باش خَدت نراقب -

 

 !...دِلش نخصَصا...نباشٌ يیچی" نراقب" دیگٌ کٌ رى نی آیدا حیدری، جناِب  نداری خبر

 

 "سانیال"

 

 خستٌ عهَ زن ٍ نانان ی نتیجٌ بی يای صحبت از نشنَم، دیگٌ تا گذاشتو يام گَش رٍی رٍ دستام
 .بَدم شدى
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 برای خَب عرٍس یک نشَرت با خَدشَن قَل بٌ نحال تا خَنهَن بَد اٍندى صبح از عهَ زن
 انا کنٌ ازدٍاج رادٍین خَام نهی کٌ رٍَام ٍ چشو بی خیلی دٍنو نی(الل زبَنو)کنن پیدا رادٍین
 ...نیست خَدم دست

 .ندارم َشک!...کنو نی دق غو از بیفتٌ اتفاق این دٍنو نی حداقل

 :اٍندم خَدم بٌ سانیار صدای با

 گذاشتی؟ گَشات رٍی ٍ دستات چرا آبجی -

 :گفتو ٍ کردم اخهی اختیار بی

 .ببر رٍ يا دستی پیش این بیا حاال ندارى، ربطی بًت -

 .رفت ٍ گرفت رٍ يا دستی پیش کنٌ نگايو کٌ این بدٍن کشید، پَفی ٍ کرد نگايو حرص با

 اینطَری باياش کٌ داشت گنايی چٌ ام بیچارى برادر کشیدم، پَفی ٍ شدم عصبی خَدم دست از
 زدم؟ حرف

 !سالشٌ سیزدى فقط اٍن

 .برگشتو يال بٌ ٍ برداشتو رٍ چای سینی درگیر فکری با

 :گفت بلندی صدای با نن دیدن نحض بٌ عهَ زن

 !یافتو آيان -

 :گفت ذٍق با نانان کٌ شدم خشک سرجام

 !رٍ؟ چی -

 ٍ کرد نگاى نن بٌ نحبت با عهَ زن کردم، نگاى دٍشَن ير بٌ تعجب با ٍ دادم قَرت رٍ دينو آب
 :گفت

 !نداری؟ سراغ نًناز، باشٌ سانیال شبیٌ خَام نی عرٍس یٌ -
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 .بَد کردى رٍ جَنو قصد عهَ زن انگار پایین، ریخت يری دلو

 !خدایا ٍای! نن؟ نحل

 .کردم کیف زد نانان کٌ حرفی با

 .ندارم سراغ اصال...شٌ نهی پیدا کٌ نن دختر نحل! لیال ٍاى -

 .کنو بارٍنش بَسٌ رٍ نانان خَاست نی دلو نن انا افتاد اش لَچٌ ٍ لب عهَ زن

 !نانان عاشقتو ٍای

 

 ...زدن ٍ در زنگ کٌ کردم تعارف عهَ زن ٍ نانان بٌ رٍ چای

 .کیٌ ببین نادر سانیال -

 سهِت  بٌ ٍ انداختو باال ای شَنٌ! بًتر چٌ رفت، آیفَن سهِت  نن از تر زٍد سانیار کٌ گفتو ای باشٌ
 .رفتو آشپزخَنٌ

 .نداشتو خَردن چایی حالِ  برداشتو، خَدم ٍاسٌ لیَان یٌ ٍ کردم کو رٍ کتری زیر

 آب داشتو لذت با...ریختو آب خَدم ٍاسٌ ٍ برداشتو رٍ آب پارچِ  ٍ کردم باز رٍ یخچال درِ 
 ...کٌ خَردم نی

 !دی نی ننو بٌ -

... لباسو رٍ ریخت يو نصفش کٌ کردم شدیدی ی سرفٌ ٍ گلَم تَ پرید آب صدا این شنیدن با
 !َایی

 :گفت نگرانی با فرد اٍن ٍ کهرم بٌ خَرد دستی کٌ کردم نی سرفٌ داشتو

 .ببینهت خَبی؟! شد؟ چی -
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 نگران کٌ رادٍین بٌ نتعجب بگیرم، رٍ ام سرفٌ جلَ کردم سعی ٍ گذاشتو دينو جلَ ٍ دستو
 .کردم نگاى زد نی کهرم پشِت  بٌ داشت

 ! باشٌ خَدش کٌ شد نهی باٍرم

 برای دلو چقدر کٌ فًهیدم تازى! خدا آخ...کرد نگاى چشهام بٌ کنو نهی سرفٌ دیگٌ کٌ دید ٍقتی
 !بَد شدى تنگ چشهاش رنِگ 

 !تَنو؟ نی اینو از بعد!...بهَنو؟ زندى دٍریش از تَنستو االن تا چطَری

 کٌ دید رٍ چشهام غوِ ...فًهید يو خَدش دارم یقین کٌ گرفت ناراحتی رنِگ  چشهام! نکنو فکر
 :زد لب ٍ برداشت چشو ازم آرٍم! شد گرفتٌ نگايش

 !شدی؟ بًتر -

 .کردم زنزنٌ" اٍيَنی" ٍ کردم خیس زبَنو با رٍ لبو

 :گفتو اختیار بی کٌ برى خَاست...داد تکَن سری ٍ کشید عهیقی نفس

 !ٍایسا -

 :گفتو ٍ کشیدم آرٍنی آىِ ...نکرد نگايو انا ایستاد

 !خَاستی؟ نی آب -

 :گفت ٍ کرد نکخ کهی

 .آرى -

 آشپزخَنٌ از ٍ گفت آرٍنی نهنَنوِ  خَرد کٌ يهین کردم، پر آب ٍاسش ٍ برداشتو لیَان یٌ سریع
 .رفت بیرٍن

 ....کنٌ نی فرار ازم دارى رادٍین کٌ گفت نی بًو حسی یٌ

 !کنٌ؟ فرار ازت باید رادٍین چرا آخٌ! سانیال خیال بی اٍف
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 .شدی عهَت پسر عاشق نانزد داشتنِ  ٍجَدِ  با کٌ احهقی تَاِ  این...ندارى حسی بًت کٌ اٍن

 ...گرفتو دندٍن بٌ رٍ لرزٍنو لبای با ٍ چکید چشهو از اشکی قطرى

 .کنند شک يهٌ نهکنٌ ٍگرنٌ بشٌ سرخ چشهام خَاستو نهی...کردم پاک رٍ اشکو سریع فاصلٌ بال

 

 .رفتو بیرٍن آشپزخَنٌ از آرٍم کشیدم، چشهام بٌ دستی دٍبارى

 :گفت دیدنو با نانان بَد، نشستٌ ای تکی نبل رٍی کٌ افتاد رادٍین بٌ چشهو خَدکار طَر بٌ

 .دیگٌ آٍردی نی رادٍین ٍاسٌ يو چایی یٌ دخترم -

 :گفت سریع رادٍین کٌ برگردم خَاستو

 .خَام نهی چایی فعال خَردم آب عهَ زن نرسی -

 حرکت رادٍین بٌ نبل ترین نزدیک سهِت  بٌ آرٍم ننو نگفت، چیزی دیگٌ ٍ داد تکَن سری نانان
 .بَد شدى تنگ انَن گذشتٌ صهیهیت برای دلو جَرایی یٌ کردم،

 زدن حرف نشغَل يو عهَ زن ٍ نانان ٍ بَد نشغَل اش تبلت با سانیار کردم، بقیٌ بٌ نگايی
 :کردم زنزنٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس بَدن،

 !خبر؟ چٌ -

 :زد لب آرٍم کنٌ نگاى نن بٌ کٌ این بدٍن

 ! سالنتی يیچی -

 بَد سرد يو قبال نبَد، جدید ٍ تازى برام رادٍین سردیِ  این...دادم تکَن سری ٍ گرفت ام حرص
 !کنو خفٌ يو با رٍ خَدش ٍ خَدم خَاد نی دلو...االن ٍلی نبَد نًو برام اصال نَقع اٍن ٍلی

 !اینا ٍ پلیس ی ادارى از خبر چٌ -

 :گفت ٍ انداخت بًو کَتايی نگاىِ  نیو باالخرى
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 .بگیرم درجٌ ارتقا کٌ قرارى ٍ گردم برنی دیگٌ ی يفتٌ دٍ یکی...استراحتو تَ کٌ فعال -

 !بگیرى؟ درجٌ ارتقا رادٍین کٌ بًتر این از خبر چٌ...زدن برقی چشهام

 :شد يا گذشتٌ نحل لحنو اختیار بی

 !شها؟ بَدی کی سَمِ  سرينگ بابا -

 .شد باز لبخند بٌ رادٍین لبای ٍاقعا یا دید اشتباى چشهام دٍنو نهی

 تیر این از)خَرد نی قلبو بٌ ٍ بَد شدى تیر کٌ لبخندش نیهچٌ اٍن با ٍ برگردٍند طرفو بٌ رٍ سرش
 :گفت( يا قلبی

 پلیس خَاستید نی کٌ شها زبان؟ اٍنو شدید قبَل عالی ی رتبٌ یٌ با کنکَر شنیدم! خبر؟ چٌ شها -
 .بشی

 :گفتو ٍ کردم نَچی ٍ شدم بازی نشغَلِ  شالو ی ریشٌ با عادتو طبق

 نقاش ٍ نعلو ٍ دکتر ٍ پلیس تا بگیر خلبان ٍ ٍکیل از بشو خَاستو نی چیزا خیلی بچگی از بندى -
 .کردم انتخاب رٍ زبان...آخر در ٍلی

 :گفت ٍ انداخت باال ابرٍیی

 ! باشی نَفق...خَبٌ -

 :گفتو لبخند با ٍ کشیدم خجالت یکو

 !نرسی -

 :گفت ٍ کرد نکخ یکو

 !ری؟ نی تهرین برای! چی؟ ٍیال -

 ...قبل سال دٍ بٌ شدم پرت دفعٌ یک ٍ کردم ٍل رٍ شالو ی ریشٌ

 .داد نی آزارم بدجَری رادٍین خالی جای انا کردم نی تهرین نتین با ٍ ٍیال رفتو نی کٌ نَقعی اٍن
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 ...شدى شًید گفتن نی ٍ زدن نی درنَردش کٌ حرفایی نخصَصا

 .شدم خارج اٍنجا از ٍ ٍردم نیا طاقت آخر در

 :زدم لب ٍ زدم لبخندی حزن با ٍ اٍندم خَدم بٌ

 .خَردم نهی اٍنجا درد بٌ نن! نٌ راستش -

 ...کٌ بزنٌ حرفی خَاست شد، تعجب از پر چشهاش

 

 :گفت عهَ زن کٌ بزنٌ حرفی خَاست

 !خَبٌ؟ نانزدت! جان؟ سانیال خبر چٌ -

 !بَد؟ سَال این پرسیدن ٍقِت  االن آخٌ برگشت، عهَ زن سهِت  بٌ سریع سرم

 نن با اٍن نٌ يست رٍزی چند...ندارم نتین از خبری اصال نن شدم نتَجٌ کٌ بَد اٍنجا تازى
 :گفتو ٍ  زدم ای نیهٌ نصفٌ لبخند حال این با انا! اٍن بٌ نن نٌ گرفتٌ تهاس

 !خَبٌ عهَ زن نرسی -

 :گفت نانان بٌ رٍ ٍ زد نًری پر لبخند عهَ زن

 عرٍس کٌ يو تَ دخترِ  بگیرن، سانَن ٍ سر يانَن بچٌ کٌ اینٌ نن  ِ بزرگ آرزٍی نًناز دٍنی نی -
 کٌ این با کنو، نی پیدا براش خَب دختر یٌ انشااهلل(کرد نگاى رادٍین بٌ ننظَر با)ننو پسر شد،
 ٍاسٌ عرٍسیش برای لباس االن يهین از نن انا نَندى سانیال عرٍسی تا ای خَردى ٍ ناى یک ينَز

 .کردم آنادى خَدم

 !نَندى؟ دیگٌ نیو ٍ ناى یک

 !نداشت قرار ٍ آرٍم قلبو...بَد دادى دست بًو بدی حِس 

 :گفت خَشحالی با نانان
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 .نخریدم لباس ينَز انا کردیو آنادى رٍ سانیال جًیزیٌ تقریبا کٌ رانین ٍ نن! لیال نگَ ٍای -

 عرٍسی برای باید! نٌ؟ نداری نَ شلَارِ  ٍ کت تَ رادٍین راستی...زیادى ٍقت ينَز ندارى اشکال -
 ...برادرِ  جای ناسالنتی بخریو برات سانیال

 شدیدی اخو کٌ رادٍین بٌ تعجب با يهٌ نَند، تهَم نا عهَ  زن حرِف  رادٍین ناگًانی شدنِ  بلند با
 .کردیو نگاى بَد کردى

 :گفت ای دٍرگٌ صدای با ٍ کشید گردنش پشِت  بٌ دستی

 !شرنندى...بخَرم يَا رم نی نن...نن -

 ...کرد حرکت در سهِت  بٌ سریع ٍ گفت ٍ این 

 !کرد نی لٌ رٍ قلبو عهَ زن حرِف  ی ادانٌ بٌ کردن فکر حتی! کنو گریٌ خَاست نی دلو

 !برادرم؟ جای

 

 "رادٍین"

 

 حاال ٍ شدى باز گردنش از دار ی حلقٌ کٌ کسی نحل کشیدم، کشداری ٍ عهیق نفس ٍ بستو ٍ در
 .بکنٌ ياش ریٌ ٍارد رٍ يَا ٍجَدش تهَم با خَاد نی

 ...قلبو بٌ نحکو ی ضربٌ یک! بَد سخت برام یکی این

 تَنو نهی يو بدم دست از يو ام حافظٌ اگٌ بگذرى، يو سال يا صد اگر بشو، زندى ٍ بهیرم اگر نن
 .ببینو خَايرم جای رٍ سانیال

 نحلِ  برام کنٌ ازدٍاج دٍستو بًترین با قرارى دیگٌ ناىِ  یک تا اٍن...اٍن کٌ حقیقت این
 !نردن نحل دقیقا!...نردنِ 

 !نٌ یا نَنو نی زندى رٍز اٍن دٍنو نهی ٍاقعا
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 "سانیال"

 

 

 :گفت خبر بی جا يهٌ از عهَ زن کٌ غو از پر دلو ٍ بَد در بٌ چشهو

 !کشید خجالت ام بچٌ حتها آخی -

 :گفت ذٍق با ام، گرفتٌ ناتو ی چًرى بٌ رٍ بعد

 ...گو نی رفتٌ کٌ حاال نشد، رٍم انا بگو خَاستو ای دیگٌ چیزِ  یٌ -

 !کنو ترک رٍ اینجا رادٍین نحل خَاست  نی دلو نن انا کرد نگاى عهَ زن بٌ ننتظر نانان

 بًو رٍ رادٍین دٍبارى خدا دیدم، رٍ ام بچٌ سال سٌ از بعد ٍ نادرم یک نن دخترم، ببین -
 قرص ننو دلِ  بگیرى سرٍسانَن زٍدتر بشٌ بازی پلیس ٍ کارش تَ غرق دٍبارى خَام نهی برگردٍند،

 ...خب شٌ، نی

 ! "خدا رٍ تَ...ندى ادانٌ" 

 انا خَشگلیٌ دختر آیدا دیدم، رٍ اٍنا نن تَ طریق از داری، گل دستٌ دٍسِت  تا دٍ يو تَ خب -
 شهارى شٌ نی خَرى نی ننو رادٍین بٌ خانَنیٌ ٍ خَب دختر ناشاال...عارفٌ انا شیطَنِ  ٍ شر

 !خیر؟ انر برای کنو اقدام نن تا بدی نن بٌ رٍ خَنشَن

 !عارفٌ؟...زدم پلک

 .رفت سیايی چشهام لحظٌ یٌ!...دٍستو؟! خیر؟ انر

 :گفت اعتراض با بشٌ نن حال ی نتَجٌ کٌ این بدٍن نانان کٌ گرفتو سرم بٌ ٍ دستو

 ٍاسٌ کنو صف بٌ رٍ شًر دخترای ی يهٌ خَای نهی ٍقت یٌ کن، بس خدا رٍ تَ لیال ٍای -
 !رادٍین؟
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 .ببینو رٍ يام نَى خَاد نی دلو ام، بچٌ برای دارم ذٍق نًناز کنو کار چی خب -

 !...بسٌ دارین دٍست کی ير جان...بسٌ! خدا ٍای

 !شدى چو اصال نفًهیدم...گفت چی عهَ زن جَاب در نانان نفًهیدم

 حد؟ این در! شکستو؟ ٍ شدم داغَن يا حرف این شنیدنِ  از قدر این یعنی

 .کردم حرکت يا پلٌ سهت بٌ ٍ شدم بلند گیج

 رٍ بعدی قدم ٍ گرفتو رٍ سرم دستام با رفت، نی گیج سرم نبَد، خَدش جای سر يیچی انگار
 .برداشتو

 !سیايی ٍ پَچی...بعد ٍ شد خالی پايام زیر انگار انا

 

 

 "رادٍین" 

 

 

 ٍ حرص ی يهٌ خَاست نی دلو زدم، نی ضربٌ زنین رٍی يای ریزى سنگ بٌ کفشو نَک با کالفٌ
 .نداشت اجری اصال انا کنو خالی اینا سر رٍ عصبانیتو

 !چیٌ؟ صدای کردم، نگاى سرم پشت بٌ تردید با شنیدم داخل از کٌ ای يهًهٌ صدای با

 بٌ نگران ٍ نضطرب شنیدم، رٍ نادرم آشنای جیغ صدای کٌ بَد نگذشتٌ فکرم از زیادی زنانِ  ينَز
 .کردم باز ٍ در شتاب با ٍ گفتو خدایی یا" سانیال" اسو شنیدنِ  با دٍیدم خَنٌ سهِت 

 يا پلٌ کنار کٌ نًناز عهَ زن ٍ نانان ٍ بَد زدى خشکش در جلَی کٌ افتاد سانیار بٌ چشهو
 ...بَدن ایستادى
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 بعد جانیٌ انا! شد حس بی پام ٍ دست کردم حس سانیال دیدنِ  با ٍ شد کشیدى تر پایین نگايو
 .دٍیدم سهتش بٌ سرعت با ٍ اٍندم خَدم بٌ ناگًان

 :گفت نی کٌ عهَ زن حرفای بٌ تَجٌ بدٍن

 .بزن زنگ آنبَالنس بٌ لیال! ام بچٌ ٍای -

 کٌ لرزٍنی صدای با شدم، خیرى اش بستٌ چشهای بٌ ٍ کردم بغل رٍ سانیال حرکت یک با 
 :گفتو بگیرم رٍ جلَش تَنستو نهی

 .بیهارستان برنش نی...عهَ زن نٌ -

 .کردم حرکت در سهت بٌ تند ٍ گفتو ٍ این

 :گفتو جدی کٌ بیاد دنبالو خَاست کرد، باز برام ٍ در ٍ اٍند در شَک حالت از سانیار باالخرى

 .نیست خَب حالش عهَ زن بهَن خَنٌ تَ -

 :گفت نی گریٌ با کٌ شنیدم خَنٌ داخل از رٍ عهَ زن صدای

 .پسرم نیام ننو -

 :گفتو رفتو نی ناشینو سهت بٌ کٌ عجلٌ با

 .کنو خبرتَن رسیدم دم نی قَل ببرم، رٍ شها تَنو نهی حالتَن این با -

 :گفت گریٌ با ٍ اٍند بیرٍن خَنٌ از

 .يا بدی خبر بًو پسرم کنو نی خَايش -

 رٍ صندلی ٍ گذاشتو صندلی رٍی رٍ سانیال آرٍم...کنٌ آرٍنش تا گرفت رٍ عهَ زن يای شَنٌ نانان
 .بستو رٍ کهربندش ٍ خَابَندم

 ....رٍندم بیهارستان سهِت  بٌ دستپاچگی با کردم سَار کٌ این از بعد
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******************* 

 

 !شیطَنکو! نن آبی چشو بانَی -

 !...عشقو

 !قشنگٌ صداش چقدر! زنٌ؟ نی صدا عاشقانٌ اینطَر ننَ کٌ کیٌ شخص این! خدایا

 !نباشٌ خَاب کٌ کنٌ خدا! دارى خَبی حس چٌ

 !بیدارشی؟ خَای نهی بَدنو زندى دلیل! نن ٍجَد -

 ...کنو باز رٍ چشهام کردم سعی ببینو، ٍ فرد این خَاست نی دلو...خَاستو نی چرا! چرا

 

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

 "رادٍین"

 

 !نداشت؟ دٍست ٍ دختر این شٌ نی نگٌ خدایا شدم، خیرى نَرانیش خَاِب  در غرق ی چًرى بٌ

 !نخَاستش؟ شٌ نی نگٌ

 بَدنش خَندى پیش ٍقت خیلی کٌ افتادم نتنی یک یاد

 مدار دٍستت نیزنو فریاد پس،"

 "گرفتی خَد بٌ ٍ شنیدی شاید نیداند، چٌ کسی
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 قلقلک رٍ دلو تٌ چیزی یٌ افتاد، اش کشیدى ٍ سفید يای انگشت بٌ نگايو زدم، غهگینی لبخند
 !کنو بارٍن بَسٌ ٍ بگیرم رٍ دستش کٌ داد نی

 ...ندارم رٍ حقش کٌ حیف چٌ انا

 :کردم زنزنٌ انا

 !شیطَنکو! نن آبی چشو بانَی -

 !...عشقو

 !ننو؟ ٍاقعا این! نن خدای

 ...نکن خیانت! نگَ...رادٍین نگَ! جًان؟ رادٍین

 :دادم ادانٌ احساس ٍ درد با ٍلی

 !بیدارشی؟ خَای نهی بَدنو زندى دلیل! نن ٍجَد -

 !اٍندم خَدم بٌ دفعٌ یک ٍ شدم شَکٌ لرزید، پلکش ناگًانی خیلی

 !گفتو؟ نی چی داشتو نن

 ...ایستادم ٍ شدم بلند عصبی ٍ کالفٌ

 

 

 "سانیال"

 

 !بَد رادٍین جذاب ی چًرى دیدم کٌ چیزی اٍلین کردم، باز رٍ دردناکو چشهای

 !افتادم شنیدم کٌ يایی جهلٌ اٍن یاد اختیار بی! عصبی ٍ اخهَ چند ير

 !تلخ چٌ. ..بزنٌ نن بٌ رٍ يا حرف این رادٍین ندارى انکان چَن بَد خَاب حتها! بَد؟ خَاب یعنی
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 :کرد زنزنٌ کٌ کشیدم آيی

 !خَبی؟ -

 !شدى؟ چو نن...نن -

 تَنیو نی بشٌ تهَم سرنت گفت رفتی، حال از يهین بخاطر ٍ بَد افتادى فشارت گفت دکتر -
 .بریو

 گفتی، چیزایی چٌ برى یادت کاشکی! عهَ زن آخ...اٍند یادم رٍ چی يهٌ دفعٌ یک! رفتو؟ حال از
 . کنو نی سکتٌ بعد دفعٌ حتها ٍگرنٌ

 

 :گفتو آرٍم ٍ کشیدم عهیقی نفِس 

 !کجاست؟ نانانو -

 .بشٌ اذیت خَاستو نهی کرد نی قراری بی خیلی عهَ زن بیهارستان، آٍردنت نن -

 تغییر رٍ نگايش نسیر کٌ شد نگايو نتَجٌ کردم، نگاى صَرتش بٌ ٍ دادم تکَن سری رضایت با
 !کنی؟ نهی نگايو چرا...داد

 !گیرى نی دلو کٌ بخدا رادٍین؟ سردی بايام چی برای

 :گفت کردن پا اٍن ٍ پا ٍ این کهی با کٌ بَد سنگین خیلی نگايو انگار

 . اٍندی بًَش کٌ بدم خبر پرستار بٌ رم نی نن -

 ....رفت بیرٍن اتاق از ٍ بزنو حرفی نن کٌ نکرد صبر يو اٍن نگفتو، چیزی

 

 بٌ...شنیدم کٌ حرفایی بٌ کردم، نی فکر انرٍز بٌ ٍ بَدم دادى تکیٌ ناشین ی شیشٌ بٌ رٍ سرم
 !...خَدم حِس  بٌ...رادٍین يای برخَرد
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 ! بشٌ؟ چی قرارى آخرش

 

 "نتین"

 

 :گفت نانان کٌ گرفتو رٍ ناکارٍنی از نقداری چنگال با

 !گرفتی؟ سانیال از خبری نتین -

 !سانیال؟ کردم، سکَت ٍ شد خشک دستو

 گرفتٌ؟ نن از خبری نگٌ اٍن

 !برم؟ دیدنش بٌ ٍ بزنو  زنگ اٍن بٌ باید نن دفعٌ ير چرا

 .شدم شَکٌ خَدم کردنو اعتراض ٍ شدن تلخ يهٌ این از

 :گفت حرص با دید رٍ سکَتو ٍقتی نانان

 نن ٍاال دیگٌ؟ يو ی خَنٌ یا بیرٍن؟ برین بايو شدى بار یٌ! يستید؟ يایی نانزد چطَر شها آخٌ -
 .ندیدم  حال بٌ تا

 :گفت تشر با بابا کٌ نگفتو چیزی

 !خانَم -

 !نانانِ  با حق کٌ دٍنو نی نن انا نگفت چیزی دیگٌ ٍ شد ساکت نانان

 .شدم بلند ٍ گذاشتو بشقابو تَی رٍ چنگال ٍ کشیدم پَفی

 :گفت تعجب با نانان

 چی؟ نايارت پس! کجا؟ -

 :گفتو ٍ گرفتو فاصلٌ نیز از کالفٌ
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 !سیرم نانان نرسی -

 .گفتن چی  نفًهیدم دیگٌ بستو، ٍ در ٍ شدم اتاقو ٍارد

 ...انداختو رٍش رٍ خَدم ٍ رفتو تخت سهِت  بٌ  کالفٌ

 !سانیال حتی...بَدم فراری چی يهٌ از نبَد، جهع ام حَاس اصال آیدا ناجرای از بعد

 برای يا حس این دٍنستو نهی حتی...کنو کار چی دٍنستو نهی! غلط چی درستٌ چی دٍنستو نهی
  چیٌ؟

 ...اٍند چشهو جلَی يهیشگی يای صحنٌ يو باز بستو، رٍ چشهام ٍ زدم نَيام بٌ چنگی

 نگاى بدٍن ٍ شدى سرد رفتارش...رى نی حال از کٌ آیدایی...اعترافش ٍ کردن گریٌ حالِ  در آیدا
 .رى نی نن بٌ کردن

 .رم نی حهام سهِت  بٌ اختیار بی ٍ کنو نی باز رٍ چشهام حرص با

 .رم نی دٍش زیر ٍ کنو نی باز رٍ سرد آب شیر يام لباس آٍردنِ  در بدٍن

 .کنو نی عادت کو کو انا گیرى نی ام نفس آب سردی از لحظٌ یک

 انا...کنٌ پاک ذينو از رٍ يا لحظٌ اٍن تهامِ  آب جریان کٌ انیدٍارم ٍ گیرم نی دستام تَی رٍ سرم
 !بَد فایدى بی انگار

 ...شد نی اکَ گَشو تَ صداش

 ٍسط این. بس ٍ دیدی رٍ سانیال فقط ندیدی، يیچَقت ننَ تَ انا دارم دٍست کٌ سالٌ سٌ" 
 " ننو کنٌ خاک رٍ قلبش باید کٌ کسی تنًا

 !بینو؟ نی رٍ سانیال فقط نن...زدم ضربٌ حهام يای کاشی بٌ دست با عصبی

 بار یک حتی اٍن کٌ حقیقت این باشو؛ شدى بیدار خَاب از تازى انگار...ندید ننَ ٍقت يیچ اٍن انا
 ...شد آٍار سرم رٍ دارى دٍستو نگفتٌ

 "شدى چو بفًو احهق...نیست بشَ قلب نن برای قلب این دیگٌ نتین" 
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 :نالیدم ٍ گرفتو دستام تَی رٍ سرم ٍ زدم زانَ زنین رٍی

 .کنید تهَنش! بسٌ -

 

 .شدى نرگو چٌ دٍنستو نهی خَدم بَدم، کردى بغض يا احهق نحل

 !خَدم؟ حال یا سَختٌ آیدا برای دلو

 !دٍنو نهی دٍنو، نهی

 دم نی اجازى بَدم زدى زانَ زنین رٍی کٌ يهینطَری کنو، نی ٍلرم ٍ دم نی تغییر  رٍ آب دنای
 ...بریزى اشکام

 .بَد گرفتٌ جًت بی ٍ خَد بی دلو! رفتن نی ٍ شدن نی شستٌ آب جریان لطف بٌ کٌ اشکایی

 نٌ؟ بَدم، شدى حساس زیادی شاید! دارى ٍجَد يو" ننی" انگار نٌ انگار کٌ سانیال از...خَدم از

 از تَنو نی! کنو؟ چیکار خدایا دم، نی تکیٌ دیَار سرد يای کاشی بٌ رٍ سرم ٍ زنو نی پَزخندی
 !چی؟ یا...یا باشو خیال بی ٍ بگذرم آیدا اعتراف

 بدم؟ انجام کاری باید اصال کنو؟ کار چی

 فًهی؟ نی بَد، زدى نستی رٍی از رٍ يا حرف اٍن آیدا کنی؟ نی فکر يا احهق نحلِ  چرا! نتین؟ َاى

 حرکت بی کانل ندازم، نی سبد تَ ٍ نیارم در رٍ ام خیس يای لباس...شو  نی بلند ٍ کشو نی آيی
 ....کنو نی ایست دٍش زیر

 ...کنو پیدا حل راى یک حالو این برای تَنو نی اٍنَقت بیارم، دست بٌ رٍ خَدم آرانش باید اٍل

 

 

 "سانیال"
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 خَاستو ٍ بَد پایین سرم...داشتو ضعف کهی يو ينَز شدم، پیادى ناشین از رادٍین کهک با
 .دادم دست از رٍ تعادلو ٍ خَرد پیچ کهی پام نچ کٌ بردارم قدنی

 سریع کٌ کردم نگاى چشهاش بٌ زدى خجالت گرفت، رٍ بازٍم رادٍین بخَرم زنین کٌ این از قبل
 .برداشت رٍم از رٍ نگايش ٍ کرد اخهی

 حالو ٍ چرخیدن نی نن دٍر دست بٌ اسپند عهَ زن ٍ نانان شدم، قدم يو باياش انا گرفت دلو
 رٍ دناغو کٌ بَد رادٍین عطر بَی فقط دادم، بًشَن جَابی چٌ نفًهیدم اصال...پرسیدن نی رٍ

 .داد نی نَازش

 این با حداقل...کنٌ کهکو رفتن راى تَ ٍ نیست خَب حالو کنٌ فکر تا رفتو نی راى آرٍنی بٌ قصد از
 !  بشو نست عطرش از تَنستو نی بًَنٌ

 کٌ اٍند سهتو بٌ نگرانی با ٍ بیرٍن اٍند خَنٌ از بابا کٌ بَد نگذشتٌ فکرم از زیادی زنان ينَز
 .بگیرى فاصلٌ ازم رادٍین شد باعخ

 .بَد بابا حرفای بٌ ام گَش انا بَد نَندى جا عطرش ٍ رادٍین پیش حَاسو

 خَبٌ؟ االن حالت دخترم؟ بَد شدى چت -

 :زدم لب حَصلٌ بی

 .بابا خَبو -

 .کنو تشکر تَنستو فقط...شد حالو جَیای ٍ بَسید رٍ پیشَنیو نگران يو عهَ

 :گفت ٍ گرفت رٍ دستو عجلٌ با نانان

 .کنی استراحت باید سانیال داخل بریو بیا -
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 اعتراض با يهین بخاطر...ندیدن رٍ رادٍین ٍ نَندن اتاق تَ رٍز تهام یعنی حرف این دٍنستو نی
 :گفتو

 .نیست استراحت بٌ نیاز نانان  خَبو -

 ...شدم الل کٌ کرد نگايو چپ چپ کهی

 آشپزخَنٌ بَد رفتٌ کی بَدم نفًهیدى کٌ عهَ زن نشستیو، نبل رٍی نانان کهک بٌ ٍ رفتیو داخل
 :گفت ٍ اٍند سهتو بٌ سریع

 .بشی خَب بخَر یکو کردم درست شربت برات عزیزم بیا -

 .برداشتو رٍ يا لیَان از یکی ٍلی نداشتو اشتًا کٌ این با

 

 .کردم نزدیک لبو بٌ

 .بشٌ باز اشتًام ٍ بگیرم انرژی یکو شد باعخ پرتقال ی آبهیَى اٍن خَردن

 .خَردم نفس یک رٍ اش يهٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 رٍ نگايش نعنی کرد، نی نگاى نن بٌ ٍ بَد ایستادى ای گَشٌ نظلَم کٌ افتاد سانیار بٌ چشهو
 .زدم لبخندی بًش ٍ فًهیدم

 بشینٌ، کنارم ٍ بگیرى رٍ دستو ٍ بیاد سهتو بٌ خَدش شد باعخ کٌ کردم دراز سهتش بٌ رٍ دستو
 :گفت گَشو کنار  آرٍم

 !ترسیدم خیلی -

 نٌ سانیارِ  اٍن نن برای ينَز انا باشٌ سالش چًاردى     بٌ نزدیک شاید رفت، ضعف براش دلو
 !بَد شیطَن سالٌ

 :زدم لب گَشش کنار

 !خَبو نن! داداشی نترس -
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 .کردم نگاى بقیٌ بٌ ٍ گذاشتو نیز رٍی رٍ لیَان داد، تکیٌ  ام شَنٌ بٌ رٍ سرش

 .بَدن شدى خیرى نن بٌ يهٌ

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 کنید؟ نی نگايو اینطَری چرا! خَبو بخدا -

 :گفت دلخَر نانان

 .رفتی حال از ای دفعٌ یک دختر، شدیو نگرانت خب -

 :گفتو نصنَعی خیالی بی با

 انجام کاری یٌ بذارید خَبو کنو جابت بًتَن کٌ این برای اصال...بَد افتادى فشارم فقط بابا ای -
 .بدم

 .برداشتو رٍ بَد افتادى نبل گَشٌ کٌ رٍ گَشیو ٍ کردم دٍر خَدم از رٍ سانیار

 ...رقصیدن بٌ کردم شرٍع ٍ کردم ِپلی شاد آينگ یک سریع

 شرٍع غو از پر دلی با ٍلی خیال بی نن انا کردن نگاى بًو تعجب با رادٍین نخصَصا يهٌ اٍلش
 .کردم رقصیدن بٌ

 :گفت خندى با نانان کٌ آٍردم نی در َادا قدر اٍن

 .يا نیست سالت  پَنزدى دیگٌ! سانیال نگیری بال ای -

 :گفتو ٍ خندیدم ٍ دادم کهرم بٌ قری

 ...دٍ حاال یک حاال بزنید دست يا حرف این جای بٌ -

 ...برقصٌ بايام کردم راضیش زٍر بٌ ٍ کشیدم يو سانیار دست

 

 نشدى يیچی ينَز دارى بٌ نٌ بارى بٌ نٌ -
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 عجلٌ این با کجا بریدى ترنزت چرا

 ...نن بٌ تَ داری حسی یٌ کنو نی فکر ينَزم

 

 ...ساختی نی ٍ سَختی نی ٍ کردی نی تحهل باید ياش درد ی يهٌ با! بَد يهین زندگی

رد کٌ سختی سر دختر يهَن!...سابق سانیالی يهَن بشو کنو سعی باید  بَد شدى زبَنش ٍِ

 "نحالٌ آٍردن؟ کو ننَ"

 

 "نتین"

 

 تَی کٌ نانان بٌ خطاب رفتو نی پایین يا پلٌ از کٌ زنان يو ٍ برداشتو رٍ ناشینو سَییچ
 :گفتو بَد آشپزخَنٌ

 .بیرٍن رم نی نن نانان -

 :گفت ٍ ایستاد اپن کنار داد نی شستنش ظرف از نشَن کٌ َکفی دستای با بالفاصلٌ

 بیرٍن؟ ری نی سانیال با کجا؟ -

 :گفتو ٍ کشیدم نفسی کالفٌ

 !نانان دارم کار -

 :گفت شاکی

 !خدا ِای نرفتید بیرٍن يو با بار یٌ انا کردین صیغٌ سالنتی نا کار، کار کار يهش -

 .شدم خارج خَنٌ از ٍ زدم سادگیش يهٌ این بٌ پَزخندی آشپزخَنٌ، تَ برگشت ٍ زد ٍ حرف این

 .داشتو سرم تَ زیادی فکرای شدم، سَار ٍ رفتو ناشینو سهِت  بٌ
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 ٍلی کردم نی رٍشن سانیال ٍ آیدا با رٍ تکلیفو باید کنو، جَر ٍ جهع رٍ خَدم بَدم تَنستٌ باالخرى
 . بَد آیدا با زدن حرف قدنو اٍلین

 ...کردم حرکت ٍ بَدم فکرا يهین تَ

 

 خَنٌ یعنی يیچی، بٌ کٌ يیچی انا نَندم ننتظر ٍ دادم فشار رٍ آیفَن دکهٌ بار ديهین برای
 نیستن؟

 کنو؟ چیکار پس بزنو زنگ بًش کٌ نداشتو رٍ آیدا ی شهارى

 .رفتو ناشینو سهت بٌ برنداشت کسی ٍقتی ٍ زدم زنگ طَالنی دیگٌ بار یک انید نا

 کٌ بَد آیداشَن ی خَنٌ دیَار بٌ دیَار يهسایٌ در برگردم، کٌ شد باعخ دری شدن باز تیک صدای
 .بَد شدى باز

 :گفتو عجلٌ با کٌ اٍند بیرٍن ای سالٌ چًل حدٍدا نردی

 !آقا ببخشید -

 .کرد نگاى نن بٌ ٍ آٍرد باال رٍ سرش نرد

 بلٌ؟ -

 ...کردم اشارى خَنٌ بٌ

 کجاست؟ خَنٌ این صاحب دٍنید نی شها -

 .شهال رفتن دارم خبر نن کٌ اٍنجایی تا ٍاال -

 شهال؟

 رفتٌ؟ يو خَدش یعنی...افتادم زد ناشین تَ آیدا کٌ حرفی یاد

 :گفتو سریع
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 ندارید؟ دارن اقانت کٌ جایی از چیزی آدرسی -

 :گفت ٍ کرد فکر کهی

 !نتاسفانٌ نٌ -

 بٌ خَاستو ٍ کردم نگاى خَنٌ نهای بٌ بار آخرین برای کردم، تشکری ٍ دادم تکَن سری ناراحت
 ...کٌ برم ناشینو سهِت 

 جناب؟ ببخشید -

 .کردم نگاى بًش ننتظر ٍ برگشتو

 پس تا ساری رفتٌ دخترم انا يستن دٍست خانَم آیدا با آخٌ باشٌ، داشتٌ خبر دخترم شاید -
 .پرسو نی ازش رٍ آدرس اٍند ٍقتی نهیاد يو فردا

 :گفتو خَشحال ٍ زدن برق چشهام

 .شو نی نزاحو يو باز فردا نن پس نهنَنو -

 .کردم تشکر دیگٌ بار یک کٌ داد تکَن سری

 .کردم نی صبر باید انا نبَد دلو تَ دل فردا پس تا

 

 "سانیال"

 

 :گفتو ٍ چسبَندم گَشو بٌ رٍ گَشی

 نداری؟ آیدا از خبری یعنی -

 ...کنٌ آرٍنو کرد سعی عارفٌ

 .شهال رفتٌ اش خانَادى با گفتو کٌ بًت -
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 :گفتو حرص با

 يو زنگ یٌ نن بٌ اصال اٍن زدیو؟ حرف يو با کی بار آخرین دٍنی نی نگفت؟ نن بٌ چرا خب -
 .نزد

 :گفت جدی

 زدی؟ زنگ چی تَ -

 :زدم لب ٍ کشیدم پَفی نالیدم، رٍ ام شقیقٌ ام اشارى انگشت با ٍ کردم سکَت

 .نٌ...راستش -

 تَ، از بقیٌ نٌ بگیری فاصلٌ بقیٌ از خَدت شدى باعخ رادٍین بٌ عجیبت عشقِ  این سانیال، ببین -
 .   نزدى حرف بايات آیدا کٌ شدى چیزی یٌ حتها

 :گفتو دلخَر ٍ لجباز

 .عارفٌ نکنٌ درد دستت نن؟ تقصیر شد عجیبٌ؟ نن عشق -

 :گفت نتعجب

 گفتو؟ چی نن نگٌ -

 :گفتو حرفش بٌ تَجٌ بی

 .خداحافظ -

 ...ٍلی -

 :گفتو  تند ٍ حرفش ٍسط پریدم

 !خداحافظ گفتو -

 .گذاشتو کنارم ٍ کردم قطع رٍ گَشی سریع



 www.Novel98.com 383               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 عارفٌ از رٍ خبرش کٌ حاال انا حالِ  چٌ در دٍنستو نهی نداشتو، خبری آیدا از کٌ بَد ای يفتٌ چند
 ...شهال رفتٌ کٌ گٌ نی گیرم نی

 بًش عشقو از  بَد کنارم اینجا آیدا اگٌ کٌ کنو نی فکر خَدم با ٍ کشو نی آيی حسرت با
 .کنٌ کهکی بًو تَنست نی اٍن شاید گفتو، نی

 گَشی راند بک بٌ ٍقتی انا است عارفٌ کردم فکر کرد، خارج فکر از ننَ گَشیو خَردن زنگ صدای
 .کردم تعجب کردم نگاى

 !زد نی زنگ بًو رٍز ير کٌ کسی اٍنو بزنٌ، زنگ بًو رٍز چند گذشت از بعد شد نهی باٍرم

 .دادم جَاب

 .الَ -

 .سالم -

 نخصَصا...گلهی یا عزیزم پسَند يیچ بدٍن...جدی ٍ نعهَلی لحن این از کردم، تعجب بیشتر
 .گفت نی بًو کٌ بانَیی

 .نتین سالم -

 خَبی؟ -

 .بَدم نتعجب ينَز دادم، قَرت زٍر بٌ رٍ دينو آب

 خَبی؟ تَ خَبو -

 :داد جَاب نکحی از بعد

 ببینهت؟ انرٍز تَنو نی...نیستو بد -

 .شدم نی تر نتعجب زدنش حرف ٍ صداش لحن از بیشتر لحظٌ ير

 .آرى...آر -



 www.Novel98.com 384               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .دنبالو نیام دیگٌ ساعت یک پس باشٌ -

 عجلٌ؟ قدر این چرا دیگٌ؟ ساعت یک

 بَد؟ چند ساعت

 :گفتو ناچار

 .باشٌ -

 .فعال پس -

 .کرد قطع رٍ گَشی کٌ بَد نشدى خارج دينو از" خداحافظ" ی کلهٌ ينَز

 ...کردم نگاى خانَشش ی صفحٌ بٌ شَکٌ ٍ دادم فاصلٌ گَشو از رٍ گَشی

 کردن؟ نی رفتار غریب ٍ عجیب يهٌ نظرم در چرا

 .کنو فکر نتین عجیب رفتارِ  بٌ خَاستو نهی کٌ داشتو فکری درگیری قدر اٍن

 اشغال رادٍین رٍ ذکرم ٍ فکر ی يهٌ ٍقتی کنو کار چی انا...بَد شدى دلخَر نزدم زنگ بخاطر حتها
 کردى؟

 !نیست ٍاقعا...نیست خَدم دست انا نانردیٌ نتین حقِ  در این دٍنو نی

 انا کنو نهی نانزدم بٌ کردن فکر صرف رٍز، طَل در يو دقیقٌ یک اصال نن کٌ تلخی حقیقت چٌ
 !دارى دٍستو عاشقانٌ اٍن

 !سَخت نتین برای دلو بار يزارنین برای بازم

 خارج حالی بی این از تَنستو نی کَتاى دٍش یک با شاید شدم، بلند تخت رٍی از ٍ کشیدم آيی
 ...   بشو

 

******** 
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 :گفت نگران نانان کٌ انداختو سرم رٍی رٍ شالو

 .باشٌ جا يهین باال بیاد بگو نتین بٌ اصال خَبٌ؟ حالت ٍاقعا حاال -

 :گفتو ٍ کردم چک آینٌ تَی رٍ خَدم دیگٌ بار یک

 .خَبو خَِب  نن نگرانهی؟ چرا نانان -

  چی؟ بیفتٌ فشارت دٍبارى اگٌ -

 :گفتو کالفٌ بَسیدم، رٍ اش گَنٌ ٍ برداشتو رٍ کیفو عجلٌ با

 .بای برم باید دیگٌ نن گذشت دیگٌ نسئلٌ اٍن! نانان افتٌ نهی -

 :گفت نگران ٍ اٍند دنبالو دٍبارى اٍن انا

 .باشید خَدتَن نراقب عزیزم باشٌ -

 :گفتو ٍ دادم تکَن يَا تَ دستی

 !نرسی حتها -

 ٍ بستو رٍ حیاط در شدم، خارج خَنٌ از کفشو پَشیدن از بعد ٍ نهَندم نانان حرف ننتظر دیگٌ
 .رفتو نتین ناشین سهت بٌ

 .کنو رفتار انرژی پر کردم سعی نشستو ٍ کردم باز کٌ ٍ در

 !نًربَن پلیس آقا سالم -

 :زد لب فقط انتظارم برخالف

 .سالم -

 بر کردم نی حس کردم، نگاى سردش حدی تا ٍ خَنسرد ی چًرى بٌ ٍ برگشت صَرتو نتعجب
 .افتادى گَد چشهاش زیر گرفتٌ خَدش بٌ کٌ نحکهی ژست خالف
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 !حیدری؟ نتین ٍاقعا نرد این خدایا

 

 :گفت ٍ شد خیرى بًو کٌ بَد طَالنی نگايو قدر اٍن انگار

 شدى؟ چیزی -

 :دادم تکَن ننفی ی نشَنٌ بٌ رٍ سرم ٍ شدم يَل

 !نٌ نٌ...ِام -

 دلو تَ ٍ گرفتو استرس افتاد، پریشَنش نَيای بٌ نگايو کرد، رٍشن رٍ ناشین ٍ داد تکَن سری
 .کردم صدا رٍ خدا

 !نن نٌ زد نی حرفی اٍن نٌ رفتو، فرٍ جام تَی ٍ بستو رٍ کهربندم کرد حرکت کٌ ٍقتی

 دفعٌ یک انا...انا کنٌ نگايت کنٌ، تَجٌ بًت باشٌ، خَب بايات يهیشٌ فرد یک شدى حال بٌ تا
 ندى؟ نشَن چیزی يو اخالقش ٍ باشٌ تَجٌ بی بًت نکنٌ نگايت بشٌ؟ رٍ اٍن بٌ رٍ این از

 بَد، دلخَر بَدم نگرفتٌ خبری ازش کٌ این بخاطر شاید! بَد سَال از پر ذينو تَ ٍ بَدم شدى گیج
 ...يو شاید

 کردم نگاى نقابلو ساختهَن بٌ ٍ بَدم گرفتٌ باال رٍ سرم اٍندم، خَدم بٌ ناشین شدید تکَن با
 بَد؟ کجا اینجا

 .شَ پیادى -

 .شدم اش خیرى استرس با کنو، گَش حرفش بٌ کٌ این از قبل

 

 "نتین"
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 .فًهٌ نی رٍ يام رفتار دلیل دیگٌ دقیقٌ چند تا انا دارى يو حق کردى، تعجب رفتارم از دٍنستو نی

 لحظٌ یک فقط بشو، ٍجدانو خیالِ  بی کنو سعی باید بدم، انجام رٍ ام نقشٌ باید نن نَقع اٍن تا
 ! نٌ یا دارى بًت حسی سانیال بشی نطهئن کٌ این برای فقط...نتین است

 .کردم پنًَنش سردم ٍ نحکو ظاير پشت انا کردم نی حس عجیبی غوِ  حس یٌ  دلو تٌ

 .کردم اشارى داخل بٌ دست با ٍ کردم باز رٍ خَنٌ در بگو بًش چیزی کٌ این بدٍن

 .کردم نگاى بًش دٍبارى کرد کٌ ای طَالنی نکخ با انا شد ننظَرم نتَجٌ

 .زد نی فریاد رٍ تعجب ٍ ترس نگايش حالت

 !بترسی نباید نن با بَدن تنًا از سانیال، بترسی نباید تَ

 :زد لب کٌ شد کالفٌ ام خیرى نگاى از انگار

 کجاست؟ اینجا -

 :کردم زنزنٌ

 .تَ بیا! فًهی نی -

 داخل يو اٍن يو بعد دقیقٌ چند شدم، حیاط ٍارد خَدم اٍل ٍ نشدم جانبش از حرفی ننتظر
 .بست رٍ حیاط در ٍ اٍند

 :گفتو بًش رٍ ایستادى حیاط تَی بالتکلیف دیدم کٌ ٍقتی

 ٍ گل حیاط کٌ يهینِ  ی ٍاسٌ نهَندم اینجا رٍز دٍ از بیشتر حال بٌ تا انا ننٌ ی خَنٌ اینجا -
 .شیِک  ٍ تهیز داخلش جاش بٌ ندارى، درختی

 :کردم زنزنٌ قصد از کٌ شد اطراف ٍارسی نشغَل کنجکاٍی با

 ببینی؟ رٍ ات آیندى ی خَنٌ داخل خَای نهی -

 ...کرد نگاى نن بٌ ٍ شد گرد چشهاش
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 چی؟ -

 :گفتو ٍ زدم آرٍنی پَزخندِ 

 .بیا دنبالو -

 ...داشتهش نظر زیر کانل ترسیدى، جَرایی یٌ ٍ دزدى نی ازم دائو رٍ نگايش دیدم نی

 شٌ؟ نی نعذب ٍ نیست راحت ننٌ با ٍقتی کٌ بَدم نفًهیدى قبال چرا

 ضخیو، يای پردى بخاطر انا بَد رٍشن يَا کٌ این با کردم، باز ٍ در ٍ زدم نَيام بٌ چنگی کالفٌ
 .بَد رفتٌ فرٍ تاریکی تَ خَنٌ

 .زدم رٍ النپ کلید ٍ کردم بلند دست

 :بگو ام يهیشگی لحن با کردم سعی ٍ رفتو کنار در نقابل از شد رٍشن جا يهٌ ٍقتی

 ! بانَ تَ بفرنایید -

 .پرید باال ترس از کٌ بستو دار صدا رٍ در قصد از اٍند، داخل ٍ برداشت قدم آرٍم

 .دزدیدم رٍ نگايو ٍ کردم کَتايی ی خندى نن انا کرد نگايو تعجب با ٍ برگشت

 ...کنٌ استفادى بدش ذاِت  از بار اٍلین برای نتین کٌ ٍقتشٌ...است نقشٌ ٍقت حاال

 

 "سانیال"

 

 ننَ بگٌ چیزی نن بٌ کٌ این بدٍن نتین کٌ بَدم شدى نتعجب این از شدى، خبر چٌ دٍنستو نهی
 !تنًا...خَنٌ این بٌ بَد آٍردى

 يا حس این دٍنستو نی نن ٍ شد نی بیشتر ٍجَدم استرِس  لحظٌ ير زد، چنگ دلو بٌ بدی ترس
 .نیست الکی



 www.Novel98.com 389               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بٌ ننَ کٌ نبلی رٍی نکردم، دقت خَنٌ چیدنان بٌ اصال کٌ بَدم شدى غرق خَدم تَ قدر اٍن
 .نشستو بَد کردى راينهایی سهتش

 :گفت شادی لحن با ٍ کَبید يو بٌ رٍ دستاش کرد، نگاى اطراف بٌ ٍ ایستاد نن بٌ پشت

 قًَى؟ یا چای بانَ؟ بیارم برات چی! خب -

 .برگشت سهتو بٌ کٌ دادم قَرت سخت رٍ دينو آب بَد؟ عجیب حرکاتش چرا

 !بَد شدى سرخ چشهاش کردم، نشت رٍ دستام ترس شدت از چشهاش دیدن با

 !ناراحتٌ ٍ عصبی ظايرش برخالف کردم نی حس

 شنیدی؟ -

 :گفتو گیج ٍ خَردم تکَنی

 چی؟...چِ  -

 :گفت ٍ کشید پَفی

 .نیارم چای برات خَدم ندارى عیب -

 :گفت رفت نی اش آشپزخَنٌ سهِت  بٌ کٌ زنان يو

 چیٌ؟ خَنٌ نَرد در نظرت -

 :گفتو تند ٍ انداختو بر ٍ دٍر بٌ ای َسری َسر نگاىِ 

 .خَبٌ -

 ....کردم پر رٍ یخچالش تازى -

 :داد ادانٌ ٍ اٍند بیرٍن نیَى از پر دستی پیش یک با آشپزخَنٌ از

 .بخَر نیَى بیا شٌ نی آنادى چای تا فعال -

 سانیال؟ شدى ِچت دادم، تکَن سری ٍ نگفتو چیزی
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 !داری؟ شک يو نتین بٌ

 .کرد گرفتن پَست بٌ شرٍع ٍ برداشت سیبی ٍ نشست کنارم

 .گرفتو نی پَست خَدم -

 :کرد زنزنٌ خاصی لحن با ٍ زد لبخندی

 .بگیرم پَست سیب زنو ٍاسٌ خَدم خَاد نی دلو -

 !...زنو زنو، زنو،

 این چرا بَدم؟ نتین زنِ  نن...کرد نی سَراخ رٍ نغزم داشت َنتٌ نحل سادى، ظاير بٌ ی کلهٌ این
 شد؟ نهی باٍرم حقیقت

 کٌ بگیرم دستاش از رٍ سیب خَاستو ٍ بیرٍن اٍندم فکر از شد، گرفتٌ لبام نقابل سیب ای تکٌ
 :گفت ٍ نداد اجازى

 .دم نی دينت خَدم نن آ آ آ -

 .کردم باز رٍ دينو ٍ کشیدم عقب رٍ دستو نیل بی

 .کرد جا دينو تَی رٍ اش يهٌ ٍ بَد کَچیک تقریبا سیب

 .شدى يام لب بٌ خیرى نگايش کردم حس کٌ کردم جَیدن بٌ شرٍع

 .کشیدم پایینو لب بٌ زبَنی اختیار بی ٍ دادم قَرت رٍ سیب نگران ٍ نعذب

 :گفت ٍ آٍرد باال رٍ نگايش خهار

 !لباتو عاشق -

 حرف؟ این ٍ نتین...بیارم باال يو رٍ ٍجبی نیو سیب يهَن بَد نزدیک

 ...داشتو بدی حس گرفت، گر تنو

 :گفت کٌ چرخید صَرتو تَ نگايش
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 کشیدی؟ خجالت عزیزم؟ شد چی -

 .گذاشتو پیشَنیو رٍ دستی ٍ زدم پلک بار چند

 .عزیزم بخَر بیا داری؟ دٍست انگَر -

 :گفتو ٍ بستو رٍ چشهام کالفٌ

 !نتین خَرم نهی -

 :گفت بعد جانیٌ چند انا کرد سکَت

 .بدم نشَن بًت رٍ قو اتا بریو بیا پس عزیزم، باشٌ -

 .شد نزدیکو بَد بار اٍلین اتاقش تَ...شَن خَنٌ بَدم رفتٌ کٌ افتادم نَقعی  اٍن یاد! ترس دٍبارى

 دیَاری؟ چًار این تَ تنًا ٍ تک حاال...حاال انا داد نجاتو سانیار نَقع اٍن

 !برس دادم بٌ خدایا

 :گفتو سریع

 .کنو نی نگاى بعداً  بخَریو چای اٍل...اٍل بعد برای بذار...ِب  -

 !زد کَتايی پَزخند کردم حس ٍ کرد نگايو دقیق

 .نکردم تَجٌ نرنَزش ٍ عصبی پَزخندِ  بٌ کٌ داشتو استرس قدر اٍن

 

 :گفت کٌ کردم نگاى دیَار رٍی ساعت بٌ کالفٌ

 .بیار در رٍ شاِلت عزیزم باش راحت -

 خَاست نی دلو حاال چرخیدم نی نتین جلَی رٍسری بی بار يزار کٌ ننی زدم، لبخند يا احهق نحل
 ...بپیچَنو نَيام ٍ گردنو دٍر دار طناب نحل رٍ لعنتی شال این

 ...برداشتو نَيام رٍی از رٍ شالو عاجز ٍ آيستٌ کنو، عادت باید ندارى، ای فایدى دٍنستو نی انا
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 :گفت شد نی بلند کٌ زنان يو ٍ نشست لباش رٍی نندی رضایت لبخند

 .بیارم چای رم نی نن -

 آخٌ! زد نی تند قلبو فرستادم، بیرٍن صدا با رٍ ام شدى حبس نفِس  نن ٍ رفت آشپزخَنٌ سهت بٌ
 شدى؟ ِچو

 با ٍ برداشت رٍ يا فنجَن از یکی خَدش نشست، کنارم دٍبارى ٍ گذاشت نیز رٍی رٍ چای سینی
 :گفت نًربَنی

 !عالیٌ اش نزى دارى، يل -

 گرم رٍ سردم دستای فنجَن گرنای از کردم سعی برداشتو، رٍ چای فنجَن ٍ زدم ضعیفی لبخند
 !کنو

 :گفت ٍ گذاشت سینی تَی رٍ يا فنجَن سریع خَردیو رٍ چای کٌ ٍقتی

 .بدم نشَنت رٍ خَنٌ بیا حاال -

 .کرد دراز سهتو بٌ رٍ دستش ٍ شد بلند خَدش خَردم، تکَن جام تَی ٍ ریخت پایین يری قلبو

 سانیال؟ شدى چت آخٌ شدم، بلند ٍ گذاشتو دستش تَی رٍ دستو ناچار

 کنی؟ کار چی خَای نی عرٍسی بعد اینٌ حالت کٌ تَ

 .شدم يهراى نتین با زٍر بٌ ٍ گزیدم رٍ لبو! بزنو ضجٌ ٍ بشینو زنین رٍی خَاست نی دلو

 :گفت خاصی لحن با ٍ کرد اشارى داخل بٌ دست با کرد، باز ٍ در ٍ رفتیو رنگی ای قًَى در سهِت  بٌ

 !بانَ شها اٍل -

 .کردم حس ام سینٌ تَی عجیبی درد یٌ حاال شد، زیاد بَد کردى رخنٌ دلو تَی کٌ ترسی اٍن

 با اتاقی بٌ نگايو ٍ کرد رٍشن رٍ النپ رفتو، اتاق تَی ٍ کردم زنزنٌ صدا بی رٍ خدا اسو
 .افتاد رٍشن آبی يای پردى ٍ سفید يای دیَار
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 !بخش آرانش ٍ سادى اتاق یک

 :شنیدم ام گَش نزدیک رٍ صداش

   چطَرى؟ -

 :گفتو ٍ گرفتو فاصلٌ ازش کهی

 !است ديندى آرانش خَبٌ -

 :گفت ٍ خندید آرٍم

 است؟ ديندى آرانش چی دیگٌ دٍنی نی انا است، ديندى آرانش آرى -

 :کرد زنزنٌ نرنَز کٌ کردم نگاى بًش ننتظر

 !تَ بغل -

 یک نشست يام پًلَ رٍی دستش يای انگشت کٌ يهین اٍند، سهتو بٌ کٌ زدم پلک نات ٍ شَکٌ
 :نالیدم ٍ رفتو عقب قدم

 .نتین -

 !جَنو -

 :گفتو لرزٍنی صدای با ٍ کردم بًش پشت

 .بریو باید دیگٌ...دی نا یعنی...مَ  -

 :زد لب ٍ کرد لبش نزدیک ٍ گرفت گرنش دسِت  تَی رٍ دستو

 ...بهَنیو بیشتر یکو شٌ نی چی -

 :داد ادانٌ ٍ کرد تر لب

 !بايو تنًا -

 .اٍندم نی نتین با نباید نن داشت، حقیقت ٍجَدم نگرانی ٍ ترس اٍن...بَد حقیقت
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 !خدا ٍای گردم، برنی ٍ رم نی برزخ تا نن بخَرى صَرتو بٌ نتین يای دست حتی اگٌ خدایا

 .کشیدم عذاب نن ٍ بَسید عهیق رٍ دستو پشت

 داشتنِ  دٍست حِس  یک ٍ دلسَزی رٍی از چطَر کردم، اشتبايی چٌ کٌ بَدم فًهیدى تازى
 کردم؟ نانزد نتین با کَچیک

 !تَنستو؟ چطَر

 .کرد قفل يام انگشت تَی رٍ ياش پنجٌ ٍ نداد فاصلٌ ياش لب از رٍ دستو

 ...برداشت سهتو بٌ قدم یک ٍ زد دستو پشت بٌ کَتاى بَسٌ یٌ دٍبارى

 .کنو نی سکتٌ نن بیفتٌ نتین ٍ نن بین يو کَچیک اتفاق یک حتی انرٍز اگٌ

 !کن کهکو خدایا

 

 .کرد حلقٌ کهرم دٍر رٍ دستاش ٍ نذاشت کٌ  برم تر عقب دیگٌ قدم  یک خَاستو

 :گفت اخو با

 ننظَرم...اٍم بشیو، آشنا بايو بیشتر یکو باید نا حال ير بٌ کٌ ندارى خجالتی عزیزم؟ شدى چی -
 ...بدن

 :زدم صدا رٍ اسهش تشر با ٍ بشنَم رٍ اش ادانٌ خَاستو نهی

 !نتین -

 :گفت ٍ گرفت رٍ کهرم تر نحکو ٍ خندید

 .دیگٌ گو نی راست خب -

 .کرد بغلو کانل ٍ اٍند تر جلَ زد، نَيام بٌ ای بَسٌ کٌ انداختو پایین رٍ سرم دردنند
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 حتی بیارم، طاقت تَنستو نهی بَد دیگٌ یکی پیش دلو ٍقتی...تَنستو نهی! دادم نی جَن داشتو
 .باشٌ نانزدم...شخص این اگٌ

 ...کردم بد نتین ٍ خَدم حق در! کردم بد نن خدایا

 !دادم جَن نن ٍ بَسید رٍ صَرتو! کردم بغض نن ٍ رفت پایین ٍ باال دستاش

 ...اٍند تر نزدیک سرش

 :نالیدم ای خفٌ صدای با ٍ کشیدم عقب رٍ سرم جَن بی بیارم، طاقت تَنستو نهی رٍ یکی این نٌ

 !نٌ...نَ  -

 :گفت ای دٍرگٌ صدای با ٍ زد چنگ نَيام بٌ ای خفتٌ حرص با

  نیست؟ ام حق این نگٌ نیستو؟ نانزدت نن نگٌ يان؟ نٌ چرا -

 ... تخت رٍی شدم پرت کٌ داد يَلو نحکو حرص با لرزید، چَنو ٍ اٍند دردم

 شد خو ٍ گذاشت تخت رٍی رٍ پاش یک ٍ شد دیٍَنٌ کشیدم، جیغ ٍ شد گشاد ترس از چشهام
 ...طرفو

 :کشیدم جیغ ٍ گرفتو دستام تَی رٍ سرم

 ! نـــــٌ -

 :غرید ٍ زد پس رٍ دستام

 نداری؟ دٍستو تَ نگٌ شدى؟ نرگت چٌ -

 :گفتو گریٌ با ٍ چکید اشکو باالخرى

 !نبَدی اینطَری کٌ تَ نتین؟ کنی نی داری کار چی -

 ...شد عصبی بیشتر انا چرا دٍنو نهی

 ...اٍند دينو تَی قلبو کردم حس خَدم رٍی رٍ اش سنگینی کٌ يهین
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 !بَد خارج تَانو حدِ  از دیگٌ یکی این تحهل نٌ

 :زدم جیغ ٍجَدم تهَم با ٍحشت، ٍ ترس با اختیار بی

 ...رادٍیـــــن! کــهک -

 عقب بالفاصلٌ کٌ نتین بٌ برسٌ چٌ شدم، شَکٌ يو خَدم اسو این شنیدن ٍ گفتن از رفت، نفسو
 .کرد نگايو ناراحتی ٍ بًت با ٍ کشید

 !گریٌ زیر زدم بلند صدای با ٍ نیاٍردم رٍ نگايش طاقت! خدایا

 :نالید ٍ زد نَياش بٌ چنگی بَد، گرفتٌ اٍج ام يق يق

 رادٍین؟ -

 ...کردم گریٌ درد با ٍ گذاشتو زانَيام رٍی رٍ سرم

 .کن نگاى نـــــن بٌ آٍردی؟ زبَن بٌ رٍ رادٍین اسو نَقعیتی يهچین تَی تَ، سانیال -

 :زد داد کٌ ندادم انجام حرکتی

 .رادٍیـــــن گفت شنیـــــدی؟ خدایا -

 .بَد شدى جهع چشهاش تَ اشک...کردم نگايش گریٌ با

 

 

 "نتین"

 

 ازش يو خَدم کٌ انتحانی کردم، انتحان یک ٍارد رٍ سانیال نن درٍنیو، ٍجدان عذاب ٍجَد با
 .کشیدم نی عذاب
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 یا دارى نن بٌ حسی سانیال کٌ فًهیدم نی باید اٍندم، نی در بالتکلیفی این از باید بَد، الزم انا
 .شد رٍشن برام چیز يهٌ چشهاش تَی ٍحشِت  ٍ ترس ٍ نخالفت با نٌ،

 يستو عاشقش کردم نی حس تهَم سالِ  سٌ کٌ دختری کنو قبَل تَنستو نهی نداشتو، باٍر انا
 .ندارى دٍستو

 ...کردم نی فکر! آرى

 شد لرزش يهین لرزید، آبی چشهای با شیطَن ی بچٌ دختر یک برای دلو نن پیش، سال سٌ
 !دلو چشهای شدنِ  کَر شد سانیال، از ساختن بت برای دلیلی

 کٌ بَد شدى ٍاقعی قدر اٍن ٍ کردم نی تلقین خَدم بٌ خَدم کٌ عشقی...ٍايی عشقِ  یک شد
 !عشقِ  ٍاقعا کردم نی حس

 !نبَد الکی سال سٌ کنو، قبَل تَنستو نهی يو باز حقیقت این شدنِ  آشکار با حاال

 !نبَدى عشق داشتو سانیال بٌ کٌ حسی کنو قبَل يا سادگی این بٌ تَنستو نهی 

 بزرگی اشتباى چٌ این ٍ...بدم ادانٌ ٍايی عشقِ  اٍن بٌ کٌ کردم نی سعی يا احهق نحل يو ينَز
 .بَد

 .شد نهی باٍرم...کشید فریاد تنًایی ٍ ترس اٍج تَی رٍ رادٍین اسو کٌ ٍقتی

 کِس  اسو يست نانزدم ٍ دارم دٍستش کردم نی فکر کٌ دختری بَدم، شدى سردرگو ٍ گیج
 زنٌ؟ نی فریاد رٍ ای دیگٌ

 دیگٌ یکی پیش دلش بلکٌ ندارى، دٍستو کٌ تنًا نٌ دختر این فًهیدم کٌ بَد کنندى شَکٌ چٌ ٍ
 ...است
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************** 

 

 سرخ چشهای بٌ چشهی زیر کردم، پاک رٍ شدم خشک يای اشک شالو  گَشٌ با ٍ کردم فینی فین
 .انداختو زیر بٌ رٍ سرم خجالت با ٍ کردم نگاى اش شدى

 از نشَن زنین، کف يای پارکت بٌ ياش کفش شدن کَبیدى صدای کشید، ای کالفٌ ٍ بلند پَِف 
 .بزنو حرفی شد نهی رٍم! داشت يو  حق داد، نی عصبانیتش ٍ قراری بی

 .گرفت دلو اش گرفتٌ صدای شنیدن با...اٍند حرف بٌ خَدش باالخرى کٌ کشیدم آيی

 بَدم؟ زن يو بٌ حال قدر این یعنی نگفتی؟  بًو چرا -

 ٍ گرفت نقابلو سکَت ی نشانٌ بٌ رٍ دستش کف کٌ بزنو حرفی خَاستو کردم، نگايش زدى بًت
 .داد ادانٌ جدی

ت خَدم برای بخَام ندٍنستٌ کٌ بَدم بد قدر این یعنی برات؟ بَدم غریبٌ قدر این یعنی - ًِ  دارم؟ نَگ

 .زد نَياش بٌ چنگی عصبی کٌ چکید دٍبارى اشکو

 زندگی نن با تَنی نی داری رادٍین بٌ کٌ عشقی با کردی نی فکر يان؟ بگو چی تَ بٌ نن آخٌ دِ  -
 ...بٌ برسٌ چٌ بری حال از بَد نزدیک بزنو دست بًت خَاستو نن بابا کنی؟ يو ازدٍاج! يیچ کٌ

 .بستو رٍ چشهام خجالت ٍ ترس از اش جهلٌ ی ادانٌ بٌ کردن فکر با گفت،. ..الٌ ال ٍ کرد نکحی

 !گیرى نی گر تنو نیافتو کٌ پیش دقیقٌ چند یاد ينَز

 .بَد گرفتٌ خَدش بٌ رٍ عجز ٍ نالٌ رنگ صداش

 !کنیو؟ کار چی االن چی؟ يانَن خانَادى فکر...فکر ندارى، اشکال نکردی ننَ فکر سانیال آخٌ -

 سقف بٌ نتفکر ٍ بَد دادى تکیٌ نبل پشتی بٌ رٍ سرش کردم، نگاى بًش ٍ کردم باز رٍ چشهام
 .بَد شدى خیرى

 چی؟ اٍن -
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 .کرد تکرار دٍبارى کٌ زدم پلک سَالی ٍ گیج

 دارى؟ دٍست...اٍنو -

 ...شد خیس صَرتو دٍبارى بعد جانیٌ چند بینهش، نی تار دارم کردم حس

 :زدم لب آرٍم ٍ خندیدم تلخ

 !نٌ -

 .نبَد عصبانیت ٍ بًت از خبری دیگٌ چشهاش تَی کرد، نگايو غهگین ٍ کرد بلند رٍ سرش

 ! اشک...شاید یا بَد ناراحتی از یا زدن نی برق چشهاش

 :گفت ناراحتی لحن با

 گذشتٌ؟ سانیالی اٍن کجاست اٍندى؟ سرت بالیی چٌ -

 ...گریٌ زیر زدم بلند کٌ پَشاند رٍ سرش دست با

 !خستگیو از...بدبختیو از کردم گریٌ

 :نالیدم ٍ کردم اشارى خَدم بٌ يق يق با

 تنگ خَدم برای دلو...دلو نهَندى باقی خَدم از اجری دیگٌ...دی! نٌ؟ شدم بدبخت خیلی...خِ  -
 تر سرد بايام کٌ نَقعی از...از شدم رادٍین عاشق فًهیدم کٌ ٍقتی از...از قدیها برای نتین، شدى
 !نتین شدم داغَن...داغَ شدى

 :زدم ضجٌ ٍ زدم چنگ گلَم بٌ

 !شـــو نی خــــفٌ دارم -

 بغض پر صدای با ٍ کشید نَيام بٌ دستی شدم، گرفتار گرنی آغَش تَی کٌ بَد نَقع يهَن
 :گفت
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 يو بٌ رٍ رادٍین ٍ تَ کٌ دم نی قَل...قَل برگرد، خَدت بٌ سانیال، شدى تنگ برات دلو...ننو -
 !دم نی قَل! برسَنو

 بَدى عاشقو سال سٌ شد نی ادعاش کٌ پسری...نتین شٌ نهی باٍرم شد، نتَفق ام گریٌ زدى بًت
 !کنٌ ام حق در ای فداکاری يهچین حقیقت فًهیدن با

 :زدم صداش داری خش صدای با

 !نتین -

 .داد فاصلٌ خَدش از ننَ ٍ کرد خندی تک

 بٌ کٌ فًهیدم فًهیدم، رٍ ٍاقعی عشق نعنی باالخرى کٌ کن شکر رٍ خدا برٍ کردی؟ تعجب چیٌ -
 جنازى باید االن ٍگرنٌ...بَدم کردى بزرگش خَدم برای الکی کٌ داشتو، کَچیک حِس  یک فقط تَ

 .بیرٍن بردم نی خَنٌ این از رٍ ات

 !خندیدم يو ترسیدم يو کشیدم، خجالت يو حرفش این از

 نٌ؟ بَد، فرشتٌ یک نتین کٌ ٍاقعا

 !خندید نی يو ٍضعیت این تَ

 ا...بَد يا فرشتٌ نحل ياش خندى يو ٍاقعا

 !دنیا بر ٍای انا

 !ندارى رٍ فرشتٌ یک يای خندى دیدن چشو کٌ

 

 

 "نتین"
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 حهاقت باتالق از رٍ سانیال يو...بدم نجات بزرخ از رٍ خَدم يو تَنستو باالخرى! شد تهَم باالخرى
 !بیرٍن بکشو

 .شد باز چشهام زٍد انا کنٌ، گرفتار رٍ نا ی يهٌ تَنست نی ٍ بَد ناخَاستٌ کٌ حهاقتی

 نن ٍ...شد نی ختو آیدا بٌ آخرش کٌ حسی! نَ حِس  یک با يهراى...داشتو سبکی حِس  حاال
 آیدا؟ چی ٍاسٌ چرا؟ دٍنو نهی

 .بزنو حرف باياش بَد ٍقتش حاال کرد، باز رٍ چشهام حرفاش با اٍن کٌ این بخاطر شاید 

 !بَد افتادى جَنو بٌ عجیب، اضطراب یک با يهراى قلبو ضربان چرا دٍنو نهی انا

 

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

 "سانیال"

 

 :گفتو ٍ زدم لبخند آرٍم کردم، نگاى بًش ناشین شیشٌ از ٍ شدم خو

 !نتین نرسی -

 اش شقیقٌ کنار ٍ چسبَند يو بٌ رٍ اش ٍسط ٍ  اشارى انگشت پاشید، لبخند رٍم بٌ يو اٍن نتقابال
 .آٍرد جلَ سهت بٌ رٍ اٍن ٍ گذاشت

 !بانَ کنو نی خَايش -

 :گفت ٍ زد بًو چشهکی

 .نکن فرانَش رٍ حرفام -

 .بست اطهینان با رٍ چشهاش دادم، تکَن سری ٍ خندیدم خجالت با

 .شد دٍر ٍ آٍرد در حرکت بٌ رٍ ناشین بَقی تک با کٌ گرفتو فاصلٌ ناشین از
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 .شدم خیرى رفتنش نسیر بٌ کهی

 نتین کٌ شد نهی باٍرم يو ينَز! بَد کردى سفر پیش ساعت چند بٌ ذينو بَدم، خَاب انگار
 .باشٌ فًهیدى

 !آزادی حس!...داشتو سبکی حِس  ٍ بَد شدى کو ٍجدانو عذاب بار از حاال

 :بزنو فریاد ٍ برم دنیا کَى ترین بلند رٍی خَاست نی دلو کٌ ای آزادی حس

 !عاشقتو رادٍین -

 .شدم خَنٌ ٍارد ٍ شد باز در بعد جانیٌ چند زدم، ٍ در زنگ ٍ خندیدم تفکراتو این بٌ

 :گفت ذٍق با ٍ ایستاد جلَم نانان شدنو ٍارد نحض بٌ

 بیرٍن؟ رفتید بايو گذشت؟ خَش شد چی -

 :گفتو اعتراص با ٍ کردم نگاى نانان بٌ گرد چشهای با

 .کن پیچو سَال بعد برسو راى از بذار اٍل نانان -

 بیرٍن؟ رفتن بايو دخترم ٍ داناد کردم ذٍق بدِ  -

 .کردم بغلش نحکو ٍ رفت ضعف دلو دلخَرش لحن از

 خَبٌ؟ گذشت خَش خیلی خیلی آرى! بشو گلو نانان فدای بٌ نن آخ -

 :زد غر ٍ داد يَلو یَاش

 .گیرى نی نفسو نکن، بغلو نحکو گفتو دفعٌ صد -

 :گفتو رفتو نی يا پلٌ سهِت  بٌ کٌ زنان يو شیطَن

 کنٌ؟ نی بغلت چطَری بابا، بیچارى -

 !زیاد حرص از بلکٌ خجالت از نٌ...شد سرخ صَرتش جانیٌ از کسری تَ

 ...رفتو باال يا پلٌ از خندى با بزنٌ، فریاد جیغ با رٍ اسهو کٌ این از قبل
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******** 

 

 "نتین"

 

 ...نَندم آیداشَن يهسایٌ حسینی، آقای دخترِ  ننتظر ٍ ایستادم در پشت

 از قبل رٍز سٌ تا کٌ بَد قرار گفت،  بًو انا تردید کهی با پرسیدم رٍ آدرس ازش ٍ اٍند ٍقتی
 .بهَنند شَن ٍیال تَی شهال پاییز، شرٍع

 .بهَنو ننتظرش شَن برگشتن ٍ يا دانشگاى شدن شرٍع نَقع تا تَنستو نهی کٌ نن

 !شهال رفتو نی باید پس

 !نگرانی حس یٌ ٍ داشتو، عجیبی اشتیاق

 !ببینو ضعیف شب اٍن نحل رٍ آیدا خَاست نهی دلو

 ...شدم سَار ٍ رفتو ناشینو سهِت  بٌ يا فکر این با

 

 

 

 "آیدا"
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 پیچید، سالن کل تَ اش شکستن صدای کَبیدم، زنین بٌ نحکو ٍ برداشتو نیز رٍی از رٍ لیَان
 . کرد نگايو عصبی ٍ زدى بًت بابا ٍ زد جیغ نانان

 :زدم فریاد شد، نی خارج ام حنجرى از زٍر بٌ کٌ گرفتٌ صدای يهَن با ٍ نیاٍردم طاقت

 !دارید بر سرم از دست! کردید خستو دیگٌ بسٌ -

 باياش التهاس با ٍ گرفت رٍ بازٍش نانان کٌ اٍند سهتو بٌ زیادی خشو ٍ حرص با بابا
 !يٌ! بکشٌ بزنٌ...نبَد نًو برام زد، يایی حرف

 !بَد يو خدام از

 !نرد باش آرٍم -

 چی یعنی شدى؟ ِچش دختر این آخٌ نیارى؟ در بازی کَلی چطَر بینی نهی بشو؟ آرٍم چرا -
 چی؟ اش دانشگاى پس تًران؟ برگردى خَاد نهی

 :گفتو ٍ شدم براق شَن سهت بٌ دٍبارى

 کنید ٍلو دانشگاى برم يو خَام نهی دیگٌ اصال...اصال گردم، برنهی شدى خراب تًران اٍن بٌ نن -
 ...دیگٌ

 .کردم حس صَرتو راست طرف نن کٌ بَد شدیدی دردِ  ٍ پیچید فضا تَی ای سیلی بلند صدای

 .نشست جا يهَن ٍ بایستٌ کٌ نداشت نایی دیگٌ نانان...چکید اشکو باالخرى

 .رفتو بیرٍن نحس ٍیالی اٍن از...رفتو حالٌ، چٌ در بابا کٌ نکردم نگاى

 !خستو؟ کٌ کنو نالٌ چقدر دیگٌ خدایا

 کنی؟ نی قطع رٍ نفس این ِکی

 !شدم تهَم...بریدم کشو، نهی دیگٌ

 !افسردى ٍ نریض عاشق دیٍَنٌ عاشق نجنَن، عاشق کَر، عاشق...است يهٌ با حق اصال
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 !بدى کٌ آدم قلِب ! نیست بد عشق بدٍنن يهٌ عاشقو، فرد یک از بارز  نهَنٌ یک ننو

 ٍ قلب این کٌ اینٌ ٍقِت  حاال کنٌ، نی تقدیو دیگٌ یکی بٌ رٍ خَدش صاحبش اجازى بدٍن کٌ
 .کنو نجازات

 !کردى نابَدم چطَری کٌ بفًهَنو بًش

 .نکند دیگری تقدیو رٍ خَدشَن اجازى بی کٌ بشٌ درسی دنیا يای قلب ی يهٌ برای تا

 آفتابی ٍ صاف رٍز چند این برعکس آسهَن بَد، گرفتٌ بازی بٌ رٍ نَيام باد ایستادم، دریا نقابل
 !بَد دلگیر ٍ ابری نیهٌ نبَد،

 حق تَ! شَ دٍر"  زد نی فریاد داشت انگار بَد، تر بلند ای دیگٌ زنان ير از دریا يای نَج صدای
 " نداری رٍ دریا بٌ شدن ٍارد

 .کردم نگاى بَد دٍر خیلی حاال کٌ ٍیالیی بٌ ٍ برگشتو! زدم تلخی پَزخند

 !داشت ادانٌ لبام رٍی تا ٍ چکید اشکو دٍبارى

 !شَرى دریا این آب نحل يو اشکو

 .کردم نگاى دریا بٌ دٍبارى

 !شَ ام خَنٌ تَ! ندارم ای خَنٌ دیگٌ نن

 !کردند نی صدا ننَ انگار...خَرد يام سرانگشت بٌ کٌ آرٍنی يای نَج دارم، برنی جلَ بٌ قدم چند

 

 

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

 

 "نتین"
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 !شهال رم نی دارم کنو قانع رٍ ام خانَادى ٍ بگیرم نرخصی بَدم تَنستٌ زٍر بٌ

 .کرد نی نگرانی ابراز ندام سانیال رٍز دٍ این تَ بَد، گرفتٌ ننَ ٍقت رٍز دٍ يا کار این

 ...يا خانَادى انا بَدیو کردى تهَم خَدنَن بین رٍ چیز يهٌ نا باالخرى! داشت حق

 !ببینو رٍ آیدا خَاستو نی اٍن از بیشتر انا بَدم نگرانش يو خَدم کٌ بَد نشکلی این

 از کٌ آدرسی بٌ باالخرى ٍقفٌ بی رانندگی ساعت چًار از بعد کردم، ترنز ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .رسیدم بَدم گرفتٌ حسینی دختر

 نفس لذت با خَرد، صَرتو بٌ کٌ دلپذیری ٍ سرد باد برخَرد با ٍ شدم پیادى ناشین از خستگی با
 .کشیدم عهیقی

 !جایی عجب! پاک يَای

 !بَد آرانش ننبع اینجا...شدم  دریا انَاج صدای ی نتَجٌ تازى

 

 .بزنو قدم ساحل کنار کهی برم، آیدا نالقات بٌ کٌ این از قبل گرفتو تصهیو

 ...بیارم زبَن بٌ رٍ حرفام تا کنو جَر ٍ جهع رٍ ذينو بتَنو

 تَنستو نی ساحل از تر دٍر کهی کردم، حرکت ساحل سهت بٌ ناشینو بٌ تَجٌ  بدٍن فکر این با
 .دارند فاصلٌ يو از کٌ ببینو رٍ يایی ٍیال

 .کردم فرٍ شلَارم جیب تَی رٍ يام دست عادتو طبق ٍ کشیدم عهیقی نفس

 ...زد نی چنگ دلو بٌ يو عجیبی حس شدم، نی تر نزدیک ساحل بٌ چی ير
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 انا بردارم، قدم تر سریع داد نی يشدار بًو کٌ حسی شد، نی سرازیر قلبو تٌ از سرب نادى یٌ انگار
 چرا؟

 . بَد شدى تر آرٍم يام قدم سرعت کٌ بَد کردى خَدش درگیر رٍ ذينو فکر این قدر اٍن

 قصد ٍ اٍندم نی دریا لب تنًایی کٌ بَد بار اٍلین سال چند از بعد رسیدم، دریا لب بٌ باالخرى
 !بردارم چشو بکر ی ننظرى این از نداشتو

 اینجا نن از قبل انگار کٌ شد نی دیدى يا شن رٍی يایی کفش رد فقط بَد، خلَت کانال ساحل
 .بَدى

 .شدم خیرى افق بٌ ٍ شدم پايا رد خیال بی

 !بَد نکردى غرٍب کانل ينَز خَرشید

 .رفت فرٍ بعد ٍ اٍند آب رٍی چیزی کردم حس کٌ شدم دریا يای نَج بٌ خیرى

 .برداشتو عقب بٌ قدم یک زدى بًت ٍ شَکٌ دیدم کٌ چیزی با کردم، نگاى تر دقیق

 این ٍ زد نی پا ٍ دست داشت یکی انگار بیرٍن زد نی آب از يایی دست دٍری تقریبا ی فاصلٌ از
 ...شد نی غرق داشت یعنی...یعنی

 .شدم دریا ٍارد ٍ آٍردم در رٍ يام کفش تعلل ای ذرى بدٍن ٍ شد تند قلبو ضربان

 .کردند نی برخَرد بدنو ٍ تن بٌ خشَنت با يو دریا يای نَج ٍ بَد ابری يَا

 .بَدم شدى خیس کانل بَد يام زانَ رٍی تا آب کٌ این با

 بَدم دیدى رٍ يا دست اٍن کٌ سهتی بٌ ٍ زدم شیرجٌ سریع رسید، شکهو رٍی تا آب ٍ  رفتو تر جلَ
 .کردم شنا

 .کردم نقاٍنت انا داد کايش رٍ سرعتو این ٍ بشٌ بدنو ٍارد بدی سَز شد باعخ آب سردی

 کردم حبس رٍ نفسو ترس با شدى غرق شخص اٍن کٌ این بٌ فکر با شد، نهی دیدى چیزی آب رٍی
 ....کردم فرٍ آب زیر رٍ سرم ٍ



 www.Novel98.com 408               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 .بَدیو شدى خیس کانال دٍنَن ير داشتو، نگًش  بغلو تَی نحکو انا ٍایسو کٌ نداشتو نایی

 ...يو شایدم...یا بَد بیًَش

 یٌ...بَد پَشَندى رٍ صَرتش کانال نَياش انداختو، درازش آرٍم ٍ زدم زانَ يا شن رٍی ضعف با
 !جٍَن دختر

 گذاشتو اش سینٌ ی قفسٌ رٍی رٍ دستام دادم، نی يدر ٍقتی نباید کردم، جَر جهع رٍ خَدم سریع
 .دادم فشار ننظو ٍ

 .زد بیرٍن دينش از کهی آب فقط کرد، سرفٌ کهی...نیاٍرد باال رٍ آب باید

 !بَد ضعیف خیلی نن خدای...گرفتو رٍ نبضش سریع

 صَرتش دیدن با انا بدم نصنَعی تنفس بًش تا زدم کنار رٍ نَياش ٍ کشیدم عهیقی نفس
 ...شد نتَقف برام دنیا انگار

 !لرزید صدام...لرزید تنو...لرزید دستو زدم، پلک زدى بًت

 !آیدا...آی -

 ...ترسَند ننَ بیشتر تنش سردی بَد، شدى يهیشٌ از تر نًتابی ٍ تر سفید صَرتش

 . بَد نَندى قفل صَرتش رٍی ينَز نگايو دادم، ناساژ رٍ اش سینٌ ی قفسٌ دٍبارى يا دیٍَنٌ نحل

 !نن خدای نٌ

 :زدم فریاد يا دیٍَنٌ نحل

 ! آیدا -

 !برگرد! بیار باال لعنتی

 !نداری حق...نداری حق تَ نٌ نٌ
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 .نکردم حس يیچی...گذاشتو اش سینٌ ی قفسٌ رٍی رٍ سرم

 !خدا نٌ

 ...دادم فاصلٌ يو از رٍ ياش لب دست با ٍ گرفتو رٍ دناغش يای پرى سریع

 .گذاشتو سردش ياش لب رٍی رٍ لرزٍنو يای لب بغض با

 

 انا ننی انید تَ" 

 ری نی نن دستو از داری

 انا خَدت دستای با

 گیری نی رٍ يستیو يهٌ

 بازم تَ تا کردم دعا

 نخَابیدى کٌ چشهی با

 تنگی دل ذارى نی نگٌ

 "دى نی انَن گریٌ نگٌ

 

 !کنو يدیٌ نفسی بًش تا داد نهی اجازى ام يق يق

 ...شدم نی دیٍَنٌ داشتو

 .زدم صدا نالٌ با رٍ اسهش ٍ گرفتو دستام تَی رٍ جَنش بی ٍ سرد صَرِت 

 ٍ گذاشتو پیشَنیش رٍی رٍ پیشَنو کرد، سقَط ياش لب رٍی خَرد سر دناقو نَک از اشکو
 ...بستو رٍ يام چشو
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 تنًایی کردى نریضو" 

 پریشَنــــٌ حالو ببین

 ریزم نی اشک اٍنقدر نن

 "خـــَنٌ این بٌ برگردیــــی، کٌ

 

 

 .برگرد خدا رٍ تَ شکستو، رٍ دلت کردم غلط! آیدا کردم غلط -

 ...بذارى تنًام ذاشتو نهی دادم، ناساژ رٍ اش سینٌ ی قفسٌ دٍبارى

 !نیکرد ترکو نباید عاشقشو کٌ...کٌ بَدم فًهیدى ٍضع این تَ دیدنش با حاال

 .نیست کار در ای ٍايی عشق دفعٌ این...بَدم نکردى اشتباى ایندفعٌ دیگٌ

 ...خَانش نی! خدا خَانش نی

 

 

 دستو از رفتٌ حسابش" 

 بیدارم کٌ رٍ شبایی

 برد خَابو گریٌ از شاید

 ...بـــــاز رٍ َدرا

 "ذارنــــ نی
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 نصنَعی تنفس بًش دفعٌ چند ٍ دادم ناساژ رٍ اش سینٌ ی قفسٌ ٍار دیٍَنٌ چقدر دٍنو نهی
 ...آٍرد باال رٍ زیادی آب باالخرى انا دادم

 !شکرت خدایا شدم، خیرى بًش اشک ٍ انید با

 ٍ بَد سرد يو ينَز تنش قبل، دفعٌ شدت بٌ نٌ انا! بَد کند بازم خدایا...گرفتو رٍ اش نبض دٍبارى
 ...بستٌ يو چشهاش

 :گفتو بغض ٍ حرص با ٍ گرفتو قاب دستام با رٍ صَرتش

 کنی؟ رٍ سال سٌ این تالفی خَای نی نانرد؟ کردی لج -

 :نالیدم ٍ گذاشتو پیشَنیش رٍی دٍبارى رٍ سرم

 کنٌ باز رٍ چشهاش بگَ بًش خدایا! آیدا نکن نجازاتو اینجَری ندارم، رٍ طاقتش بخدا -

 

 گايی اگٌ ترسو نهی" 

 نیـــشٌ اجر بی دعانَن

 ...آخر ی لحظٌ يهیشٌ

 "نیـــشٌ تر نزدیک خدا

 

 بَدن کردى ٍ کار این کٌ آدنایی بٌ کردى بغض ٍ گیج کرد، جدا آیدا سرد تن از ننَ شدت با دستی
 .کردم نگاى

 .ریختن نی اشک ٍ کَبیدن نی صَرتشَن ٍ سر بٌ کٌ دیدم رٍ آیدا نادر ٍ پدر شَن بین

 !بیفتٌ کار از قلبو دارى انکان لحظٌ ير کردم نی حس...شد بستٌ چشهام
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 !بشٌ اینطَری کاش

 !رم نی باياش ننو...برى آیدا اگٌ

 

 دادم خَدش دست رٍ تَ"  

 دارى خبر حالــو از کٌ

 چشهاشَ تَ از حتی کٌ

 ! "دارى برنهی لحظٌ یٌ

 

 

 

 

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

 

 "سانیال"

 

 ...بعد رٍز سٌ

 

 ...يیچی بٌ کٌ يیچی انا گرفتو رٍ نتین ی شهارى يزارم بار برای

 خبر؟ بی چرا انا شهال رفتٌ ٍ گرفتٌ نرخصی بَد گفتٌ  جَن زيرى
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 دى؟ نهی جَاب انا خَرى نی بَق زنو نی زنگ چرا

 کنو؟ کار چی خدایا اٍف

 اٍند؟ زٍد قدر این نتین داییِ  چرا آخٌ

 بیاد، دیگٌ يفتٌ چند بَد قرار کٌ اٍن

 چی؟ بیاد پیش عرٍسی بحخ اگٌ

 .بگو بقیٌ بٌ خَدنَن ی رابطٌ خَردن  يو بٌ از چیزی بَدم نکردى جرات ينَز نن

 .رفتو پنجرى سهت بٌ کالفٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 ...شدم خیرى بارید نی کٌ بارٍنی بٌ

 !کن کهکو خدایا

 

 "نتین"

 

 

 .دادم ادانٌ شدنو خیرى بٌ ٍ  دادم تکیٌ یَ سی آی سرد ی شیشٌ بٌ رٍ سرم

 رٍ زد کٌ حرفایی از کدٍم يیچ کرد، نی ام دیٍَنٌ داشت ٍ خَرد نی چرخ سرم تَی دکتر حرفای
 .نداشتو باٍر

 کها؟ تَی رفتٌ آیدا کٌ چی یعنی

 بَد؟ چی کها اصال

 کنو؟ جَر ٍ جهع رٍ ذينو تَنستو نهی چرا
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 دارم دٍست فًهیدم بگو بًش ٍ بگیرم دستو تَی رٍ دستش بشو، اتاق ٍارد خَاست نی دلو
 !دیر...انا

 .شد نهی کٌ حیف انا نکنٌ نجازاتو اینجَری کٌ کنو خَايش ازش

 ...کرد نی نگايو خصهانٌ کٌ کردم نگاى آیدا پدر بٌ ٍ گرفتو فاصلٌ شیشٌ از

 .دید نی آیدا حال نسبب ننَ اٍن ٍ کنو تعریف براش رٍ چی يهٌ بَدم شدى نجبَر! داشت حق

 !لعنتی ننٌ...بَد نن تقصیر  يو ٍاقعا

 :غرید ٍ اٍند سهتو بٌ

 !شَ دٍر اینجا از -

 :گفت ٍ کرد اشارى دستو تَی ی حلقٌ بٌ ٍ انداخت بَد شیشٌ رٍی کٌ چپو دست بٌ نگايی

 !بچٌ بکش خجالت زنت از -

 ...نن آقا -

 :گفت غهگین ٍ نحکو کرد، نگاى آیدا بٌ ٍ گرفت سکَت نعنی بٌ صَرتو جلَی رٍ دستش

 .باشی پیشش تَ خَاد نهی االن يو اٍن حتها -

 !زد نی کتکو کاش...زد چنگ گلَم بٌ بغض شد نچالٌ حرف این شنیدن از قلبو

 ! بَد زد ضربٌ قلبو بٌ لعنتی...زد نهی ٍ حرف این انا زد نی نشت صَرتو بٌ کاش

 بر کٌ قدنی ير کردم، حرکت خرٍجی در سهت بٌ آرٍم آرٍم ٍ کشیدم لرزٍنی ٍ عهیق نفس
 ...ذاشتو نی جا يو رٍ ٍجَدم ای تکٌ داشتو نی

 

 

******************** 
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 "سانیال"

 

 سر کٌ ٍقتی انا بَدم انید نا دادنش جَاب از گرفتو، تهاس باياش دیگٌ بار یک انا بَد شدى شب
 :گفتو يیجان با ٍ نشستو تخت رٍی خَشحال برداشت سَم بَق

 .کن کهکو خدا رٍ تَ شدى چی بدٍنی اگٌ دادی؟ نهی جَاب رٍ گَشیت چرا نتین الَ -

 .شنیدم نهی ای دیگٌ چیز لرزٍن ٍ کشدار يای نفس از غیر انا بزنٌ حرفی نَندم ننتظر

 :گفتو ٍ کردم اخهی تردید با

 !الَ نتین؟ -

 !دار خش ٍ گرفتٌ صدای یک شنیدم، رٍ صداش زیادی نکخ با

 !سانیال -

 :زدم صداش زدى بًت

 !تَیی؟ نتین؟ -

 .آرى -

 کجایی؟ شدى؟ اینطَری صدات چرا -

 :گفت ٍ کشید آيی

 .شهال اٍندم نیست چیزی -

 :گفتو ٍ کشیدم پَفی
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 رٍ عرٍسی تاریخ ذٍق نانانو صبح انرٍز برگشتٌ ات دایی برگرد، سریع خَايشا نتین چرا؟ شهال -
 .دينو تَ اٍند قلبو بخدا خرید بریو افتادى عقب عرٍسی گفت نی داشت،

 !سکَت بازم

 .الَ -

 .کن صبر یکو انا نیام...نی -

 خَبی؟ نتین -

 .زنو نی زنگ بًت بعدا -

  کرد؟ اینطَری چرا نشستو، تختو رٍی ناراحت کرد، قطع بگو چیزی خَاستو تا

 

 .خَابیدم ٍ نکردم فکر زیاد نتین عجیب رفتار بٌ کٌ بَد نانان حرفای درگیر ذينو قدر اٍن 

 !خَابی چٌ انا

 !بَد عجیبی خَاب

 ...نَن بچگی ظاير تَ انا کنیو، نی بازی قشنگ باغ یک تَی داریو دٍ ير آیدا ٍ نن دیدم خَاب

 !بَد عجیبی خَاب خیلی

 .شدم خیرى سقف بٌ بغض با ٍ پریدم خَاب از

 بَدم؟ نگرفتٌ ازش خبری االن تا چطَر

 شدى؟ چی حاال بَدیو، ٍابستٌ يو بٌ خیلی کٌ اٍن ٍ نن

 بزنیو؟ زنگ دیگری بٌ ندادى اجازى يیچکدٍنهَن بٌ کٌ نًهٌ قدر این غرٍر یعنی

 .زدم نی زنگ بًش فردا حتها باید

 .بَد شدى تنگ براش خیلی دلو
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************ 

 

 "رادٍین"

 

 

 !دٍرتر خیلی...دیگٌ جای یک حَاسو انا بَد نیز رٍی ندارک بٌ چشهو

 .بَد نهنَعٌ کٌ جایی! آبی چشهای با نَطالیی دختر یک پیش جایی یٌ

 .کنو نی پرت نیز رٍی رٍ ندارک ٍ کشو نی يَفی

 رٍ سابق خشکی ٍ جدیت اٍن دیگٌ نیست، جاش سر يیچی انا کارم سر برگشتو سال سٌ از بعد
 .ندارم

 بیشتری ی جذبٌ با باید پس سَم  سرينگ...سرينگو یک االن نن ندارم، کارم رٍی تهرکزی دیگٌ
 ...بدم ادانٌ کارم بٌ

 ٍارد زدن در بدٍنِ  کٌ کیٌ یعنی شنَم، نی رٍ در شدن باز صدای کٌ گیرم نی يام دست تَی رٍ سرم
 شدى؟ اتاقو

 .افتٌ نی پدرم بٌ چشهو ٍ نیارم پایین رٍ يام دست
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 کن صبر نعنی بٌ رٍ دستش ٍ خندید کٌ بذارم نظانی احترام خَاستو ایستادم ٍ شدم بلند سریع
 :گفت ٍ گرفت نقابلو

 .بشین پسرم، نیست نیاز -

 :گفتو نشست نبل رٍی کٌ ٍقتی شینو، نی ام صندلی رٍی ٍ کشو نی عهیقی نفس

 بیارن؟ چایی بگو خَاین نی -

 چطَرى؟ کاری رٍز اٍلین نیست، نیاز پسرم نٌ -

 :گفتو ٍ زدم ای خستٌ لبخندِ 

 .شکر رٍ خدا خَبٌ -

 .کرد ای خندى تک ٍ داد تکَن سری

 .فالن ٍ بگیرى زن کن قانع رٍ رادٍین گٌ نی کنٌ نی کچل ننَ دارى نادرت این دٍنی نی -

 رٍی رٍ دستو نباشٌ، نشخص  ام چًرى تَ زیاد عصبانیت کردم سعی کرد، نگايو دقیق ٍ نداد ادانٌ
 .کردم نشت نحکو ٍ گذاشتو رانو

 ...کٌ دٍنید نی شها پدر -

 چیٌ؟ دلیلت -

 :داد ادانٌ جدی کٌ کردم نگايش نتعجب ٍ گیج

 چیٌ؟ پیشنًا این رد برای دلیلت -

 :گفتو ٍ دادم تکَن سری عجز با

 !پدر -

 !رادٍین بگَ -

 گفتو؟ نی چی نگفتو، چیزی انا دادم فشار يو بٌ رٍ يام دندٍن
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 بگو؟ کٌ داشتو چی

 .کردم صاف کهر زدى بًت زد کٌ حرفی با

 نٌ؟ شدی عاشق -

 ...فرٍشن نی ننَ راحت دٍنستو نی خَب کٌ ای لعنتی چشهای کرد، نگاى چشهام بٌ تر دقیق

 :گفت ای نچگیرانٌ لحن با کٌ دزدیو رٍ نگايو سریع

 .بَد درست ام حدس پس -

 :گفت ٍ خندید آرٍم انداختو، پایین رٍ سرم

 کٌ بدٍن رٍ این فًهو نی خَب رٍ عاشق یک نگاىِ  نکردم، سفید آرد تَی رٍ نَيا این نن پسرم -
 .نیست رايش تحهل ٍ سکَت

 ...نَندم حرفاش فکر تَی يا ساعت نن ٍ رفت رفت، ٍ گفت رٍ این

 نیست؟ رايش تحهل ٍ سکَت

 زد؟ نی رٍ حرف این کٌ شدم عشقی چٌ درگیر نن دٍنست نی پدر نگٌ

 .بدى نشَن بًو رايی یٌ خدایا

 

 

 "سانیال"

 

 .زدم رٍ تهاس اتصال دکهٌ ٍ کردم نکخ" بال آیدا" اسو رٍی

 ...انا خَرد نی بَق چسبَندم، گَشو بٌ رٍ گَشی ٍ کشیدم عهیقی نفس

 !آبجی بردار! آیدا بردار
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 آیدا بٌ زدن حرف نجال کٌ شدم زدى يیجان قدر اٍن شد، قرار بر تهاس کٌ خَرد بَق يشتهین سر
 :گفتو تند ٍ ندادم

 بَد؟ شدى تنگ برات دلو چقدر دٍنی نی دختر؟ تَ کجایی! دادی جَاب شٌ نهی باٍرم ٍای آیدا الَ -

 بٌ خَرى نحل نگرانی بزنو، لباسو ی یقٌ بٌ چنگی شد باعخ اٍند خط ٍر اٍن از کٌ فینی فین صدای
 .افتاد جَنو

 !آیدا؟ الَ...َال -

 تَیی؟ سانیال دخترم الَ -

 :گفتو زدى بًت

 شها؟! جَن خالٌ -

 ...بزنٌ چنگ دلو بٌ ترس شد باعخ دارش بغض صدای

 زدم، زانَ جا يهَن ٍ افتاد دستو از گَشی افتادى آیدا برای اتفاقی چٌ کرد تعریف برام کٌ ٍقتی
 ...ریختو اشک فقط

 !کها؟ خَدکشی؟...آیدا

 !ٍای! خدایا ٍای

 

 !شد شب کی نفًهیدم کٌ ریختو اشک ٍ بَدم شَکٌ قدر اٍن

 بًو شب تاریکی رفتو، پنجرى سهت بٌ ٍ شدم بلند ٍ کردم پاک رٍ ام شدى خشک يای اشک تند
 !کرد کجی دين

 گرگان؟ برم چطَری حاال! لعنتی

 !شٌ نهی باٍرم ينَز نن خدای ٍای
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 خَدکشی؟ ٍ آیدا

 اسو دنبال يام تهاس لیست تَ لرزٍن دستای با آٍرد يجَم گلَم بٌ رحهانٌ بی بغض فکر این با
 !شدى سرنَن بٌ خاکی چٌ گفتو نی يو اٍن بٌ باید گشتو، عارفٌ

 پلک بَد رفتٌ یادم حتی دیدم نی تار رٍ جا يهٌ کٌ قدر اٍن آٍرد، يجَم چشهام بٌ اشک دٍبارى
 .بریزن النصب يای اشک این تا بزنو

 ٍ زدم پلک خَردن، بَق بٌ کرد شرٍع ٍ نشست تهاس برقراری دکهٌ رٍ ام اشارى انگشت اختیار بی
 ...چکید يام اشک

 خَرد؟ کی شهارى بٌ دستو

 !الَ -

 !گرفتو؟ رٍ اٍن ی شهارى اشتبايی ٍای...بَد رادٍین صدای

 خَدش بٌ نگرانی رنگ کهی جدیش صدای گزیدم، رٍ لبو ٍ دادم بیرٍن لرزٍن ٍ نحکو رٍ نفسو
 .گرفت

 سانیال؟! الَ -

 کنو؟ قطع

 :نالیدم ٍ دادم تکیٌ سرم پشت دیَار بٌ اختیار بی

 !رادٍین...را -

 :گفت زدى بًت کٌ شد شَکٌ بدجَری داغَنو صدای از انگار

 شدى؟ چی -

 :گفت تر نگران ٍ عصبی کٌ زدم يق آرٍم

 .دختر بزن حرف دِ  کنی؟ نی گریٌ سانیال؟ شدى چی الَ -
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 :نالیدم

 !رادٍین شدم بدبخت...بد -

 شدى؟ چی خدا یا -

 :گفتو ٍ زدم نَيام بٌ چنگی آزادم دست با

 .پیشش برم باید رادٍین برم باید نن...نن شدى غرق دریا تَ ٍ...ٍ بَدى شهال...شهال آیدا -

 !بَد؟ یادش رٍ آیدا بَد، شدى شَکٌ يو اٍن انگار ، نشنیدم ازش صدایی يیچ

 :گفت ای گرفتٌ صدای با کٌ کردم يق يق دٍبارى

 .بری تَنی نهی جایی شِب  کٌ االن! باش آرٍم -

 :گفتو حرص با ٍ شدم عصبی کهی

 .کنو نی سکتٌ نگرانی از صبح فردا تا نن کنو؟ کار چی گی نی پس -

 .نکردم دقت این بٌ کٌ بَد پر دلو قدر  اٍن نن انا گفت ای " نکنٌ خدا" آرٍم کردم حس

 خَبٌ؟ گرگان ببرنت فردا خَنتَن بیام خَدم فردا دم نی قَل اصال! سانیال بیار طاقت -

 !اٍند بند ام گریٌ

  شهال؟ برم رادٍین با نن،

 زبَم بٌ چیزی یٌ کٌ بشٌ بد قدر اٍن حالو ترسیدم نی ببینٌ، رٍ کردنو ضعف ٍ غش خَاستو نهی
 .کشید پر ذينو از تفکرات این ی يهٌ آیدا یادآٍری با انا بیارم نباید کٌ بیارم

 :گفتو ٍ بستو عجز با رٍ چشهام

 .باشٌ -

 :گفت ٍ کشید آيی

 .ببرنت فردا دم نی قَل! نباش نگران ٍ کن دعا براش فقط االن -
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 :نالیدم اختیار بی ٍ چکید چشهو از اشک قطرى یک دٍبارى

 !رادٍین نهنَنو -

 

 !کرد سکَت

 !کردم سکَت

 غو جنس از نن سکَت

 حسرت جنس از اٍ سکَت

  است؟ تر تلخ فریاد يزاران از يا بَدن ساکت این داند نی چٌ کسی

 

 ٍ کردم نگاى سقف بٌ ٍ دادم تکیٌ دیَار بٌ رٍ سرم کردم، قطع ٍ گفت آرٍنی کنوِ  نی خَايش
 !بَدم شدى خستٌ لعنتی يای اشک این از ریختو، اشک دٍبارى

 کنو؟ کار چی خدایا

 نهازم چادر ٍ رفتو يام لباس کهد سهِت  بٌ ٍار اتَناتیک کٌ کرد ارسال قلبو بٌ انگار رٍ سَالو جَاِب 
 ...آٍردم بیرٍن رٍ

 

 

 

 "نتین"
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 ...زدم ای بَسٌ رٍش ٍ برداشتو ام سجادى رٍی از رٍ  ُنًر ٍ دادم سالم

 !بَدم خدام ندیَن يهینو کٌ بَدم گرفتٌ آرانش کهی حاال

 !بَد نیاز ٍ راز نشغَل خاصی حس با کٌ کردم نگاى زنی بٌ ٍ برگردٍندم رٍ رٍم

 .نشستو کنارش ٍ رفتو سهتش بٌ آرٍم ٍ کشیدم عهیقی نفس

 :گفتو آرٍم ٍ زدم لبخندی شد، تهَم نهازش کٌ ٍقتی

 !باشٌ قبَل -

 :گفت آرٍم ٍ زد لبخندی آرانش با

 !باشٌ حق قبَل پسرم نهنَنو -

 :گفتو آرٍم ٍ انداختو پایین رٍ سرم شرنندى

 ...شها انا بَد نن تقصیر افتادى خانَم آیدا برای کٌ اتفاقی! دارید لطف نن بٌ خیلی شها...شها -

 !کشیدم آيی ٍ ندادم ادانٌ رٍ حرفو

 :گفت غهگینی لحن با

 باید کٌ کسی تنًا نداشتیو، خبر اتفاقی يهچین از کٌ نا پسرم نبَد کسی تقصیر اتفاق این -
 .برگردٍنٌ نا بٌ رٍ اٍن ٍ ببخشٌ رٍ دخترم خدا انیدٍارم! خداست ببخشٌ

 .کشیدم عهیقی نفس ٍ زدم لبخندی

 

 

 

 

************** 
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 "سانیال"

 

 

 با کردم راضی رٍ ام خانَادى ای بدبختی چٌ با کردم نی فکر ٍ کردم نی نگاى يا جادى بٌ استرس با
 !شهال بریو رادٍین

 ...شدن تر نرم بیهارستانِ  آیدا کٌ فًهیدن ٍقتی

 !گزیدم رٍ لبو ٍ کشیدم آيی

 .گرگانیو دیگٌ ساعت یک تا باش، آرٍم -

 نشغَل دقت با انا است خستٌ زد نی داد اش چًرى کٌ این با کردم، نگاى رادٍین بٌ ٍ زدم لبخندی
 .بَد رانندگی

 !نهنَنو ٍاقعا رادٍین نرسی -

 :گفت ٍ زد ای خستٌ لبخند

 .کنو نی بیدارت رسیدیو بخَاب یکو -

 ......رفتو خَاب بٌ ٍ شد گرم چشهام کٌ بَدم اٍن حرف ننتظر انگار کشیدم؛ ای آسَدى نفس

 

 

 ناشین سقف بٌ نگايو کٌ کردم باز رٍ چشهام آرٍم ٍ خَردم تکَنی ناشینی کشدار بَق صدای با
 .شدم خیز نیو جام تَ گیج افتاد،
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 تاریک حسابی يَا...کردم نگاى بیرٍن بٌ ناشین ی شیشٌ از بَد، خَابَندى رٍ صندلی نفر یٌ انگار
 !چندى؟ ساعت یعنی بَد، شدى

 !رفت ضعف براش دلو ٍضعیت اٍن تَ دیدنش با ٍ برگردٍندم رٍ صَرتو رادٍین یادآٍری با

 تکیٌ صندلی پشتی بٌ رٍ سرش خَدش اٍنَقت بخَابو راحت نن تا بَد خَابَندى ننَ صندلی
 !زد نی چرت ٍ بَد دادى

 ...شد نی دیر داشت دیگٌ کردم نی بیدارش باید انا بخَابٌ بیشتر خَاست نی دلو

 .دادم تکَنش ٍ گذاشتو ایش عضلٌ بازٍی رٍی رٍ دستو آرٍم

 !بیدارشَ رادٍین -

 ٍ شد خیز نیو کهی کرد، نگاى بیرٍن بٌ بعد نن بٌ اٍل کرد، باز رٍ قرنزش ٍ خهار چشهای سریع
 !شدن بیدار خَاب از تازى کٌ افتادم تخس يای  بچٌ پسر یاد کٌ نالید رٍ چشهاش

 :گفت ای رگٌ دٍ صدای با

 .خَابیدم کی نفًهیدم اصال -

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 .بخَاب بازم خَای نی اگٌ بَدی خستٌ خیلی حتها ندارى اشکال -

 :گفت جدی ٍ بست رٍ بندش کهر

 !خَبو نٌ -

 :پرسیدم آرٍم کردم، جَر ٍ جهع رٍ خَدم ٍ کشیدم عقب رٍ دستو

 ام؟ کجایی االن نا -

 .کنیو حرکت ببند رٍ کهربندت نداریو، بیهارستان با ای فاصلٌ -

 .بَد شب يشت تازى ساعت کردم نگاى گَشیو ساعت بٌ بستو، رٍ کهربندم سریع
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 ...سپرم نی تَ بٌ رٍ آیدا خدایا نکردم، تَجٌ بًش انا زد نی شَر دلو یکو

 

 

 ٍضعیتش ٍ کهاست تَ رٍزى چند آیدا کٌ شٌ نهی باٍرم کردیو، حرکت یَ سی آی سهت بٌ سریع
 .شدى اشک از خیس صَرتو کی نفًهیدم کٌ بَدم شَک تَی قدر اٍن نکردى؛ تغییری

 رسیدیو نظرم نَرد اتاق بٌ کٌ يهین شنیدم، نی رٍ بَد سرم پشت کٌ رٍ رادٍین يای قدم صدای
 .ایستادم شَکٌ کرد، نی نگاى تخت رٍی آیدای بٌ ٍ بَد ایستادى شیشٌ کنار کٌ شخصی دیدن با

 اینجا؟ اٍنو نتین؟

 کنٌ؟ نی کار چی اینجا اٍن نن خدای نخَرد، تکَنی کٌ بَد نشدى نا ی نتَجٌ انگار

 :گفت نتعجب کٌ اٍند خَدش بٌ نن از تر زٍد رادٍین انگار

 نتین؟ -

 !بَد افتادى گَد چشهاش زیر چقدر نن خدای...برگشت ٍ خَرد آرٍنی تکَنِ  نتین

 کنی؟ نی چیکار اینجا تَ نتین -

 ...زد تلخی پَزخندِ  ٍ کرد نگاى بَد زدى رٍ حرف این کٌ رادٍین بٌ داری نعنا نگاى با

 تر شَکٌ نن ٍ شد نی نرتب یکی یکی ذينو يای پازل برداشتو، عقب بٌ قدم یٌ زدى بًت
 .شدم نی

 نانزد نتین با کٌ ٍقتی نن از آیدا دٍری...نن از نتین خَاستگاری از بعد آیدا رفتار شدن عجیب
 در پشت کٌ نتینی آخر در ٍ...ٍ شهالش خَدکشی...تندش يای اخالق شدنش، غیب...بَدم کردى
 ...بَد اٍن اٍندن بًَش انتظار در آیدا اتاق

 !کنو؟ برداشتی چٌ رٍ اینا خدایا

 :غرید کٌ بَد شدى عصبی ٍ گیج نتین حضَر از انگار رادٍین
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 !بَدم تَ با -

 :گفت ای گرفتٌ صدای با ٍ کرد نن بٌ طَالنی نگاى نتین

 .بیاد بًَش آیدا ننتظرم -

 :گفت ٍ زد داری صدا پَزخند رادٍین

 چیٌ؟ بَدنت اینجا دلیل بینو، نی دارم يو خَدم رٍ این -

 ...آیدا کارِ  ٍ دلیل از زد یخ تنو شد؛ بیشتر يام اشک باریدن سرعت کرد، نگاى نن بٌ دٍبارى نتین

 !نن خدای

 :گفت رادٍین بٌ رٍ

 .دادم رٍ جَابت -

 :گفت ٍ رفت نتین سهت بٌ ٍ زد کنار ننَ عصبی رادٍین

 .دارى حقیقت ذينوِ  تَ کٌ چیزی این نگَ -

 :گفت ٍ زد پَزخند دٍبارى نتین

 تَِا؟ ذين تَ چی بدٍنو کجا از نن -

 ...داد يَل رٍ نتین دست با کفری رادٍین

 يستن؟ نداشتن فرقی برادر دٍتا با کٌ نتین ٍ رادٍین ٍاقعا اینا! شٌ نهی باٍرم

 . شد تر شدید بغضو بَد دستگاى ٍ دم کلی بین کٌ آیدا دیدن با ٍ رفتو شیشٌ سهت بٌ

 :نالیدم ٍ گرفتو دستو تَی رٍ دردناکو سرِ 

 !بسٌ -

 :گفت حرص با نن حرف بٌ تَجٌ بدٍن رادٍین
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 ربطی چٌ بسترِی؟ تَش آیدا کٌ باشی بیهارستانی باید چرا بَدی؟ گرفتٌ نرخصی يهین بخاطر -
 نتین؟ دارى تَ بٌ

 ...کرد نگاى نن بٌ دٍبارى نتین

 نتین ننَ بین چی يهٌ کٌ بشٌ خبر با باید نفر یٌ باالخرى کنٌ، نی فکر چی بٌ دارى دٍنستو نی
 ...شدى تهَم

 يو نتین...دارى دٍست رٍ نتین آیدا اگٌ بَد، این خَرد نی چرخ ذينو تَ اش يهٌ کٌ سَالی انا
 اینجاست؟ کٌ دارى ٍ حس این

 

 :کرد زنزنٌ نکخ کهی با کرد، نگاى عصبی رادٍین بٌ جدی نتین

 .داریو دٍست رٍ يو...چَن بیاد بًَش آیدا تا اینجام نن -

 :کردم زنزنٌ بغض با ٍ کشیدم شیشٌ رٍی رٍ دستو بستو، دردناک رٍ چشهام

 نگفتی؟ بًو چرا...چِ  -

 ...رفتن نی رژى سرم تَی نَن خاطرات شدم، خیرى بًش ٍ کردم باز رٍ چشهام آرٍم

 

 .برگشتو عقب بٌ ترس با ٍ اٍندم خَدم بٌ رادٍین خشو از پر صدای با

 .داد نهی انجام حرکتی نتین انا بَد گرفِت  نشتش تَی رٍ نتین یقٌ حرص با

 کارت این با ذارم نی کنی نی فکر! کشِک؟ ٍسط این سانیال اٍنَقت يان؟ دارید دٍست رٍ يو کٌ -
 ببری؟ رٍ آبرٍش

 این ندارم بًش حسی اصال کٌ نانزدم بٌ عشقو کٌ این از یا باشو خَشحال دفاعش از دٍنو نهی
 .باشو ناراحت زنٌ نی رٍ يا حرف

 :گفتو عجز با



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

 

 !کن ٍلش رادٍین -

 انجام حرکتی نتین چرا. کرد نگاى نتین بٌ دٍبارى انا انداخت بًو ناراحتی ٍ خشو از پر نگايی نیو
 !داد؟ نهی

 .کنو نی خَايش رادٍین -

 :غرید نن بٌ رٍ پرخاشگری با

 .سانیال نکن دخالت تَ -

 .شد رادٍین بیشتر خشو ٍ نن تعجب باعخ کٌ زد تهسخری پر پَزخندِ  نتین

 :گفت دٍرگٌ صدای با ٍ شد کفری رادٍین

 يان؟ چتٌ -

 :نالید ٍ داد تکَن تاسف رٍی از سری نتین

 !احهقی خیلی کٌ ٍاقعا -

 دينو رٍی رٍ دستو ترس با بشیِن، نتین صَرِت  تَی رادٍین نشت کٌ بَد کافی جهلٌ يهین
 . کشیدم ای خفٌ جیغ گذاشتو

 !نبَد؟ اطراف این کسی چرا خدایا کردم، نگاى برم ٍ دٍر بٌ اشک با

 دست، با ٍ زد پَزخندی دٍبارى نتین برداشت، عقب بٌ قدم یک ناراحت ٍ قرنز چشهای با رادٍین
 .ایستاد ٍ کرد پاک رٍ بَد شدى سرازیر لبش ی گَشٌ از کٌ خَنی

 نگايش تَی انا بَد کردى سکَت کٌ نتینی عصبی، ٍ گیج رادٍین گریَن، ننٌ! بَد بدی نَقعیت
 ...بَد نًفتٌ ِگلٌ ٍ حرف يزار

 بٌ چیزی کٌ کردم نگايش التهاس با بیاد، حرف بٌ کٌ بَد نن طرف از اشارى یک ننتظر انگار
 .کردن نهی نگاى نن بٌ دیگٌ رادٍین نٌ اٍن نٌ انا نگٌ رادٍین

 :گفت کَبندى ٍ کرد اشارى خَدش بٌ ای خفٌ صدای با ٍ داد تکَن سری نتین
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 خالف بر تَ يو نن يو رفیق، بگو بًت چیزی یٌ اٍل بذار احهق؟ گفتو بًت چرا دٍنی  نی -
 چَن يان؟ چرا دٍنی نی نداریو، نَن کلٌ تَ نغز يو نخَد یک اندازى بٌ کردیو درشت کٌ يیکلی

 يو رٍ اٍن حهاقت این با ٍ داشتو دٍست رٍ سانیال کردم نی فکر کَرانٌ کَر تهَم سال سٌ نن
 ندارم؟ دٍسش کٌ فًهیدم کی دٍنی نی دادم، عذاب

 :داد ادانٌ بغض با ٍ کرد اشارى آیدا اتاق بٌ

 کجا این عشق گفتو خَدم پیش کرد، اعتراف نن بٌ رٍ عشقش شجاعت تهام با دختر این ٍقتی -
 داداش، برام بَد جرقٌ یک نحل انگار يستو؟ سانیال عاشق ٍاقعا حاال! کجا سانیال بٌ نن عشق ٍ
 .شدم بیدار خَاب از

 ...ٍ چکید چشهاش از اشک قطرى یک

 نرم پنجٌ ٍ دست نرگ با داشت دختر يهَن ٍقتی شدم؟ عاشق ٍاقعا فًهیدم کی دٍنی نی...نی -
 کردنش پیدا نجات برای کاری تَنستو نهی نن کٌ ٍقتی بکشٌ، نداشت نفسی کٌ ٍقتی کرد، نی

 .بَد شدى سفید گچ نحل صَرتش کٌ ٍقتی بدم، انجام

 :گفت تر جدی

 بخدا انا نداشت دٍست يو اٍل يهَن از ننَ اٍن رادٍین، شدى تهَم سانیال ننَ بین چی يهٌ -
 آبرٍش کسی ذارم نهی نَکرشو خَدم يا بیاد بًَش آیدا اگٌ بخدا ندارى، برام خَايرم با فرقی االن

 .ببرى رٍ

 .بَد شدى زدى بًت رادٍین ی چًرى کردم، نگايش قدردانی با

 .......زد نَياش بٌ چنگی ٍ برداشت عقب بٌ قدم یک دٍبارى

 

 

 از حرفی ياش حرف بین نتین کٌ بَدم خَشحال نشد، آشکار رادٍین برای چیز يهٌ يو باز
 .بَد نزدى نن احساسات
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 ...بیاد بًَش آیدا زٍدتر کنٌ خدا

 کنارم کسی نشستن با کردم، فرٍ پالتَم جیب تَی رٍ دستام ٍ کشیدم آيی آیدا یادآٍری با
 .زد ریزی لبخند کٌ رفتو کنار کهی خجالت با کردم، نگاى رادٍین بٌ ٍ برگشتو

 :گفت آرٍنی لحن با ٍ گرفت سهتو بٌ رٍ بَد دستش کٌ ای قًَى لیَان دٍتا از یکی

 !بشی گرم تا بخَر -

 گرم رٍ سردم يای دست کردم نی سعی لیَان گرنای از گرفتو، رٍ لیَان ٍ زدم تشکری از پر لبخندِ 
 .کنو

 .بَدیو نشستٌ بیهارستان ی نحَطٌ داخل نیهکت رٍی يو نا ٍ بَد تاریک يَا

 .بَدیو شدى آرٍم نَن سٌ ير نتین با نالقات اٍن بعد

 ...اینجا نا ٍ بَد آیدا پیش اٍن

 داشتی؟ خبر -

 :گفتو تعجب با

 چی؟ از -

 :زد لب آرٍم

 !نتین ٍ آیدا حس از -

 .برد درٍنو حرِف  بٌ پی سکَتو از...کردم سکَت

 :گفت ناراحت

 ...پس -

 :گفتو لرزٍنی صدای با
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 زٍد رٍ نانزدی این بخدا دارى نتین بٌ حسی آیدا کٌ دادم نی احتهال درصد یک فقط اگٌ...اگٌ -
 .زدم نی يو بٌ تر

 .گذاشت ام شَنٌ رٍی رٍ دستش آرٍم رادٍین کٌ زدم آرٍنی يق

 گرم آغَش یک بٌ ٍاقعا نبَد خَدم دست...گذاشتو اش شَنٌ رٍی رٍ سرم ٍ شدم خو اختیار بی
 !داشتو نیاز

 !داشتو؟ دٍسش کٌ کسی آغَش از بًتر چٌ

 

 

 "راٍدین"

 

 

 !اٍند ٍجَد بٌ نن در حس دٍ گذاشت، ام شَنٌ رٍی ٍ سرش ٍقتی

 ...گرفتو آرانش يو شدم، شَکٌ يو

 !داشتو دٍست ٍ دختر این چقدر نن خدایا

 نیاٍردم؟ دٍام سانیال بدٍن چطَری  نن خَرد نهی يو بٌ نانزدی این اگٌ

 سانیال اٍل يهَن از کٌ حاال گفتو، نهی چیزی ٍ بَدم کردى سکَت کٌ بَد نحض اشتباى يو االن تا
 دٍست رٍ آیدا نتین ٍ خَردى يو بٌ نانزدی این کٌ حاال...نداشتٌ نتین بٌ حسی يیچ
 .بدم انجام حرکتی یک نن کٌ رسیدى این ٍقت باالخرى...دارى

 !کنٌ خَدش نال رٍ سانیال نن جز کسی دم نهی اجازى دیگٌ
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 ...کردم حلقٌ دٍرش رٍ دستو آرٍم ٍ زدم لبخندی فکر این با

 

 

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

 

 "سانیال"

 

 

 اٍن رٍی صبح تا سرد شب این تَ نن پای بٌ پا کٌ رادٍین بیچارى بخَابو، نتَنستو شب تهَم
 !نیَند در يو صداش ٍ نشست نیهکت

 !بَد شدى نًربَن عجیب

 !شد تازى دلو غوِ  دٍبارى دیدم رٍ( آیدا نادر ٍ پدر) فرشتٌ خالٌ ٍ نیحاق عهَ کٌ ٍقتی صبح

 ...بَدن شدى تر پیر سال صد انگار رٍز چند این تَ يا بیچارى

 .بزنو زار خَاست نی دلو گفت، بًو آیدا اخیر رٍز چند این يای رفتار از خالٌ کٌ ٍقتی

 !باشٌ گرفتٌ افسردگی آیدا کٌ شد نهی باٍرم

 نسبب رٍ نتین عهَ،! کنٌ اش خفٌ خَاست نی کٌ انگار بَد، نتین با عهَ رفتار اٍن از بدتر
 ...دٍنست نی آیدا خَدکشی

 قبَل رٍ اشتباى حس این يو خَدش انگار بَد، انداختٌ پایین رٍ سرش شرنندى ندت تهام نتین
 !داشت

 !...کرد جادٍ انگار انا گفت عهَ بٌ چی خلَت تَی دٍنو نهی زد، حرف عهَ با رادٍین انا
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 .اٍند نی نظر بٌ تر آرٍم انا نشد عَض عهَ رفتار

 .داد نی انجام رٍ يا کار يهٌ تقریبا بَدم، رادٍین نهنَن چقدر

 ...خالٌ ٍ عهَ بٌ دادن رٍحیٌ ٍ زدن حرف نن، از نراقبت نتین، بٌ دادن دلداری

 !نٌ؟ بشو، عاشقش داشتو حق

 ...باشو؟ داشتٌ خَدم برای ٍ عشقو کنو چیکار باید خدایا

 

 

******* 

 

 کٌ بَد دادى اجازى نا بٌ دکتر انا بَد نیاندى بًَش ينَز ببینو، نزدیک از رٍ آیدا کٌ نبَد دلو تَ دل
 ...ببینیِهش دقیقٌ چند برای

 نیحاق عهَ بٌ نظلَم جَری بَد، دیدنی شنید دکتر دين از رٍ حرف این کٌ ٍقتی نتین ی قیافٌ
 !ریاست بی ٍ پاک خیلی دلش کٌ عهَ بٌ برسٌ چٌ سَخت حالش بٌ دلو نن کٌ کرد نگاى

 يو کَچیک نالقات يهَن بٌ نتین بیچارى يهٌ، از تر کَتاى انا ببینٌ رٍ آیدا نتین کٌ داد رضایت
 ! بَد راضی

 ...شدم آیدا اتاق ٍارد نخصَص يای لباس پَشیدن بعد

 !دادم نی ترجیح دستگاى این صدای بٌ رٍ آیدا يای خندى  بَد، نخو رٍ دستگاى بیب بیب صدای

 .رفتو تختش سهِت  بٌ آرٍم آرٍم شد، اشک از پر چشهام بالفاصلٌ! کشیدم لرزٍنی ٍ عهیق نفس

 !چکید اشکو دیدنش با

 . زد نی ذٍق تَ بَد صَرتش رٍی کٌ اکسیژنی ناسک بَد پریدى رنگ حسابی صَرتش
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 :گفتو لرزٍنی صدای با

 دٍنی نی خَابیدی، اینجا گرفتی تَ انا دیدنت؟ اٍندم رٍز چند از بعد دیدی نعرفت؟ بی چطَری -
 تا دٍ شها بَد، خَردى رٍ نخدری آدانس اٍن کٌ ٍقتی الًام یاد ندازى؟ نی چی یاد ننَ صحنٌ این

 !آلَد خَاب ٍ تنبل يهین عین دقیقا

 .گرفتو دستو تَی رٍ اش ظریف ٍ سرد دست آرٍم ٍ خندیدم بغض پر

 فکرش اصال يان؟ داری دٍست رٍ نتین کٌ...کٌ نگفتی بًو چرا...چر! آیدا کشو نی خجالت ازت -
 ...کردم نهی نانزد باياش داری نتین بٌ حسی دٍنستو نی اگٌ کردم، نهی رٍ

 !بگیرم رٍ بغضو جلَی بتَنو تا گزیدم رٍ لبو ٍ کردم نکخ

 .فشردم رٍ دستش سفت ٍ کشیدم آيی دٍبارى

 گو، نی راست بخدا آیدا دارى دٍست رٍ تَ يو نتین چَن باشی خَشحال بًترى چیٌ؟ دٍنی نی -
 .کردم سکَت کٌ کردم اشتباى تَ نحل انا...انا دارم دٍست رٍ رادٍین کٌ ٍقتٌ خیلی ننو...ننو

 !کردم ريا رٍ دستش ٍ زدم تلخی لبخندِ 

 زنزنٌ آرٍم برم کٌ این از قبل ٍ کردم نگاى اش پریدى رنگ صَرِت  بٌ اشکیو چشهای با دیگٌ بار یٌ
 :کردم

 !شَ خَب زٍد...زٍ -

 

 

 

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

 

 :گفتو دلخَر ٍ کردم نگاى خالٌ بٌ ناراحت
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 !خالٌ انا -

 :داد ادانٌ ٍ گفت کشداری يیس

 اگٌ َشًرت، برگردی باید تَ شن نی تَ نگران پدرت ٍ نًناز اینجایی، رٍزى سٌ دٍ االن تَ دخترم -
 .دم نی خبر بًت بیاد بًَش آیدا خدا شکر

 .افتادم رادٍین یاد انا کنو نخالفت بازم خَاستو

 باشٌ؟ نن االف اینجا داشت گنايی چٌ اٍن بیچارى

 !برگردیو باید ٍاقعا شاید

 کجاست؟ نتین پس گن نهی اٍنَقت

 ...گفتو چشهی ٍ کردم نگاى خالٌ بٌ نصهو زد سرم بٌ کٌ فکری با

 ٍ نتین کٌ جایی رفتو، بیهارستان ی نحَطٌ سهت بٌ ٍ شدم خارج بیهارستان ی نهازخَنٌ از 
 .بَدن رادٍین

 رادٍین ٍ ننَ شب اٍن کٌ بَدن نشستٌ نیهکتی يهَن رٍی دقیقا زدم، نی حرف باياشَن باید
 .بَدیو نشستٌ

 .رفتو شَن سهت بٌ ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .سالم -

 :گفتو آرٍم ٍ کشیدم ای دیگٌ عهیق نفس دادن، تکَن سری آرٍم ٍ کردن نگاى نن بٌ

 .يستو تَام با نتین تًران، برگردیو باید -

 :گفت کٌ کردن نگاى نن بٌ اخو با نتین ٍ تعجب با رادٍین

 .نهیام نن نٌ -

 .کردم اخو خَدش نحل ننو
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 چرا؟ -

 .نهیارى طاقت دلو بیام، ٍ بذارم تنًا اینجا رٍ آیدا تَنو نهی نن -

 :گفتو ناراحتی با

 بٌ نَضَع چطَری تنًایی تًران برگردم نن اگٌ اٍنَقت اینجاست، اش  خانَادى نیست تنًا اٍن -
 بگو؟ ام خانَادى بٌ رٍ نانزدی خَردن يو

 .کرد نگاى زنین رٍی يای چهن بٌ ٍ زد نَياش بٌ چنگی کالفٌ

 :گفت آرٍنی صدای با رادٍین

 .زنیو نی حرف باياشَن سانیال، کنو نی کهکت ننو -

 :گفتو انا کردم نگاى رادٍین بٌ قدردان

 .بگیو باید دٍنَن ير رٍ نانزدی این خَردن يو بٌ دلیل باشٌ، باید يو نتین ٍلی -

 :گفت ناچار بٌ نکخ کهی از بعد کرد؛ نگاى نتین بٌ ٍ نگفت چیزی رادٍین

 .گرگان گردم برنی بعد زنو نی يا خانَادى بٌ رٍ حرفام ٍ نیام نیام، باشٌ -

 .شد نی نشخص يو آیدا ٍ نتین تکلیف اینطَری...بَد بًتر این دادم، تکَن سری رضایت با

 !کن کهکو خدایا داشتو، زیادی استرس

 

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

 

 "نتین"
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 نن در ٍابستگی ٍ عشق حس این چطَری بَد عجیب برام بگیرم، فاصلٌ آیدا از کٌ بَد سخت 
 .شدى شدید آیدا بٌ اینقدر

 .نداشتو يو سانیال بٌ رٍ حس این درصد یک حتی نن

 کرد، نی ام دیٍَنٌ داشت يا فکر این انا نبَد خَدم دست بیفتٌ، براش اتفاقی برم اگٌ ترسیدم نی
 بٌ رٍ نَضَع ٍقتی شک بدٍن باشٌ، تنًا نباید سانیال يو حساس نَقعیت این در دیگٌ طرف از

 .کنند نی بايانَن بدی ٍ جدی برخَرد بگیو يا خانَادى

 برادرم نحل رٍ اٍن نن! بَد سانیال بٌ رادٍین خاص تَجًات کرد نی خَشحالو کٌ چیزی تنًا
 !دارى دٍست رٍ رادٍین يو سانیال کٌ خَب چٌ نیست، نیل بی سانیال بٌ ندارم شک شناسو نی

 ٍاگذار رٍ چی يهٌ نن انا...بردارى سهتش بٌ قدنی تا بگو رادٍین بٌ رٍ سانیال حس تَنستو نی
 !دالشَن بٌ بَدم کردى

 !کنند اعتراف شَن عشق بٌ ٍ بذارن کنار رٍ غرٍر باید خَان نی رٍ دیگر يو ٍاقعا اگٌ ياشَن قلب

 باید شدى تهَم چی يهٌ کٌ حاال انا...بَدى لعنتی نانزدی این دٍشَن ير سکَت دلیل کٌ يرچند
 .کنند اعتراف

 

 

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

 

 "سانیال"
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 باعخ کٌ کرد بغل نردٍنٌ رٍ نتین آخر ی لحظٌ عهَ کردیو، خداحافظی خالٌ ٍ نیحاق عهَ با
 دلو" گفت کٌ رٍ حرفش نعنی فًهیدم حاال بَد، جَری یٌ نتین حال شد، انَن يهٌ خَشحالی

 !چیٌ" نهیارى طاقت

 اگر يرکسی بَد، شدى خیرى جادى بٌ سکَت در نَن برگشِت  نسیر تهامِ  بَدم، شدى نگرانش
 .افتادى اتفاقی براش حتها کٌ فًهید نی دید نی رٍ اش آشفتٌ ٍضع ٍ سر ٍ سرخش چشهای

 خَایو نهی کٌ بگیو يانَن  خانَادى بٌ باید دٍ ير داریو، رٍ يو بٌ نشابٌ ٍضعیت ٍاقعا نتین ننَ
 ...يستیو دیگٌ کسی عاشق ٍ کنیو ازدٍاج بايو

 !...نن انا نطهئنِ  آیدا حِس  بٌ نتین حداقل کٌ اینٌ اٍن ننَ فرق ننتًا

 پسر دارم دٍست چقدر داشتی خبر کاش شدم، خیرى بَد رانندگی نشغَل کٌ رادٍین بٌ حسرت با
 !عهَ

 !...زیاد خیلی

 

 

 اصرار بٌ بَدیو، خستٌ العادى فَق نَن سٌ ير رسیدیو، تًران بٌ باالخرى رانندگی ساعت چند از بعد
 حرف يهٌ با نَضَع بٌ راجع فردا ٍ کنیو استراحت فعال تا برگشتیو يانَن خَنٌ بٌ رادٍین

 ...بزنیو

 !ترسیدم نی آقاجَن ٍ پدر ٍاکنش از...ترسیدم نی کنو، استراحت ذاشت نهی نگرانی ٍ استرس انا

 !کنو؟ کار  چی اٍنَقت...کنو ازدٍاج نتین با کنند نجبَرم زٍر بٌ اگٌ چی؟ کنند نخالفت اگٌ

 !يهینٌ آرى...بشیو جهع آقاجَن عهارت يهٌ کٌ بًترى! بگو؟ بًشَن چطَری اصال

 .کردم نگاى رادٍین بٌ غهگین ٍ اٍندم خَدم بٌ نشست دستو رٍی کٌ دستی با

 تَی رادٍین ننَ فقط حاال ٍ خَنٌ رسَندیو رٍ نتین اٍل بَدیو، انَن خَنٌ در جلَ ٍ بَد شدى شب
 . بَدیو ناشین
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 :گفت ٍ زد غهگینو ٍ خستٌ ی چًرى بٌ لبخندی

 !يا باشی ناراحت نبینو -

 !نگرانو رادٍین، نیست خَدم دست -

 شب تاریکی تَ کٌ اش نردٍنٌ ٍ جذاب ی  چًرى بٌ لرزید، دلو کٌ کرد نَازش آرٍم رٍ دستو پشت
 !کردم نگاى بَد شدى گو

 !درخشید نی انگار چشهاش

 بَد قلبو فقط بَد شدى قفل بدنو ی يهٌ انگار بدم، انجام حرکتی نتَنستو شد، خو سهتو بٌ آرٍم
 .کَبید نی سینو ی قفسٌ بٌ ٍ کرد نی حرکت تند تند کٌ

! بَد نظیری بی حس شد، بستٌ چشهام ناخَداگاى پیشَنیو، رٍی نرطَبش ٍ داغ   لب نشستن با
 !رفتن ٍ کشیدن پر بدم يای حس ی يهٌ انگار

 چشهای بٌ ٍ کردم باز رٍ چشهام نرم گرفت، فاصلٌ ازم آرٍم کٌ کشیدم عهیقی نفس آرانش با
 .کردم نگاى بارٍنش ستارى

 :گفت عجیبی لحن با

 !ناراحت نٌ باش چیزی نگران نٌ! پشتتو کَى نحل بعد بٌ این از -

 بَد؟ نشَنٌ یٌ اینا خدایا! کردم نگايش فقط نبًَت

 !دارى؟ حسی بًو رادٍین ٍاقعا

 این آرى کنو، فرٍ آغَشش تَی رٍ سرم شد باعخ کٌ کرد فَران احساساتو شد، عشق از لبریز قلبو
 !بَد آرانش خَدِ 

 .نهیارم کو يیچَقت نن باشٌ کنارم رادٍین اگٌ بَد، عشق ی نجزى این

 !يیچَقت

 :زدم لب آرٍم ٍ انداختو پایین رٍ سرم گرفتو، فاصلٌ ازش خجالت با ٍ اٍندم خَدم بٌ
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 !ببخشید...آم! نهنَنو -

 .شد گرد چشهام کٌ سرم بٌ زد دست کف با آرٍم ٍ خندید سرخَش

 .باشی سالٌ پانزدى سانیالی يهَن تَ کٌ نیفتادى جا ٍاسو ينَز کن باٍر شدی؟ يو خجالتی -

 :گفتو اعتراض با

 .شدم تر خانَم فقط نکردم تغییر يهچینو نن -

 ...کردم نگاى بًش حرص با کنٌ، جلَگیری اش خندى از تا گزید رٍ لبش

 رٍغن چقدر ناست نن یٌ بفًهٌ تا گذشتٌ، سانیالی شو نی ننو بشٌ تهَم نسائل این بذار
 .نبَد حَاسو ببخشید...دارى

 !دارى کرى چقدر

 !گفتو؟ اشتباى بازم یا بَد يهین

 ! بیخیال اٍف

 ! يا  عاشقانو حالٌ ٍ حس تَ زد گند اصال

 .شدم پیادى ناشین از ٍ گفتو خداحافظی داد، تکَن سری خندى با کٌ کردم نگايش چپ چپ

 !کردى تغییر يو خَدش بلکٌ نن تنًا نٌ اٍند،  يام لب رٍی لبخندی کردم پشت بًش کٌ يهین

 !عشقٌ ٍاسٌ فقط اینا

 حیاط ٍارد ٍ کشیدم عهیقی نفس...رفت ٍ زد کَتايی بَق در شدن باز از بعد ٍ فشردم ٍ در زنگ
 .شدم

 

 :گفت خَشحالی ٍ تعجب با شد، حیاط ٍارد عجلٌ با نانان ٍ شد باز خَنٌ در

 نزدی؟ زنگ چرا اٍندی؟ باالخرى شکر رٍ خدا -
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 :گفتو طعنٌ بٌ ٍ کردم بغلش خستگی با

 !خَبو ننو نانان نرسی -

 :گفت ٍ خندید آرٍم ٍ نردٍنٌ بَد ایستادى در جلَی کٌ بابا

 .کن پیچش سَال بعد خَنٌ بیاد بدى ٍقت بچٌ بٌ یکو -

 ...کرد نگاى نا بٌ دلخَری با نانان کٌ زدم چشهکی بابا بٌ

 .بَدن دیدن فیلو نشغَل بابا ٍ نانان ٍ بَد خَاب سانیار شدیو، خَنٌ ٍارد سٌ ير

 !شد ناراحت خیلی گفتو، نانان بٌ آیدا نَرد در خَردم شام کٌ این از بعد

 ...بَدم کالفٌ بزنٌ، بًشَن سری یٌ فرصت سر گرفت تصهیو يو بابا

 بٌ ٍ کردم بًَنٌ رٍ خستگی سر آخر بکنند، بايام کٌ رفتاری ٍ بگو بًشَن بَد قرار کٌ چیزایی از
 .رفتو اتاقو سهت

 خهار چشهای با ٍ پریدم تخت رٍی کنو عَض رٍ يام لباس کٌ این بدٍن بَدم، خستٌ يو ٍاقعا
 .کردم نگاى سقف بٌ

 .کرد پیدا تغییر رادٍین سهت بٌ نسیرش سر آخر زد، نی چرخ  سرم تَی نتین ٍ آیدا فکر

 !عشق ی بَسٌ! بَد آرانش ننبع ٍاقعا! بَسٌ اٍن

 ...رفتو فرٍ خَاب بٌ ٍ نشست يام لب رٍی نرنی لبخند

 

 

 خبر بًش نانان ٍ بَد زدى زنگ خَنٌ بٌ کٌ فًهیدم کرد، غافلگیرم حسابی ٍ اٍند عارفٌ صبح فردا
 .بگو بًش آیدا حال از شدم نجبَر ننو بیهارستاِن، آیدا کٌ دادى
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 بغض با ٍ گرفت دستو از رٍ دستهال کنٌ، پاک رٍ اشکاش تا گرفتو سهتش بٌ ای دیگٌ دستهال
 :گفت

 .باشٌ کردى خریتی يهچین آیدا کنو نهی باٍرم -

 :گفتو ٍ کشیدم آيی

 .کنیو دعا براش باید شدى کٌ کاریٌ انا ننو، -

 .گرگان اٍندم نی بايات ننو گفتی نی ننو بٌ کاشکی -

 .دٍنی نی کٌ خَدت رفتو يَلکی يَل بَدم، نگران خیلی بخدا -

 یا بیفتٌ اتفاقی چٌ قرارى کٌ بگو بًش دٍنستو نهی بَدم، دل دٍ کرد، فینی فین ٍ داد تکَن سری
 !نٌ

 ...انا داشت خبر رادٍین بٌ نن حس از کٌ اٍن

 !...شدى تهَم نانزدی این ٍ دارى دٍست رٍ آیدا نتین ٍ بَدى چی آیدا خَدکشی علت نداشت خبر

 :گفت کٌ بَد سنگین خیلی نگايو انگار

 شدى؟ چیزی -

 .انداختو پایین رٍ سرم ٍ شدم يَل

 .بگو بًت چیزی یٌ خَام نی راستش خب...خب -

 ...گفتو بًش رٍ چی يهٌ ٍ کشیدم آيی کٌ کرد نگايو ننتظر

 

 .کردن باریدن بٌ شرٍع ننو يای اشک  حرفام شدن تهَم از بعد شد، ناباٍر ٍ زدى بًت اش چًرى

 .شد لباش جَیدن بٌ نشغَل نگران ٍ عصبی فقط بریزى، کٌ نداشت اشکی دیگٌ عارفٌ خدا بندى

 !...عاشقِ  آیدا ٍاقعا -
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 :نالید ٍ زد شالش بٌ چنگی

 !گرفتیو فاصلٌ يو از چقدر نا! ٍای -

 ناییو؟ ٍاقعا این سانیال

 .گرفتو رٍ دستش ٍ کردم نگاى بًش اشکی چشهای با

 

 بشٌ خَب آیدا کٌ کنیو کاری خَای نی اگٌ...تَ از بدتر نن بخدا عارفٌ، داری حسی چٌ دٍنو نی -
 . بگیو يا خانَادى بٌ رٍ نَن جدایی نَضَع باید اٍل برسٌ نتین بٌ ٍ

 :گفت جدی ٍ کشید عهیقی نفس

 .بدم انجام کاری تَنو نهی نن تَِا، ی عًدى بٌ کار این...انا -

 :گفتو ٍ زدم آرٍنی لبخندِ 

 .کافیٌ برام باشی کنارم کٌ يهین کنی، کاری تَ نگفتو -

 .کرد بغلو سریع ٍ نشست چشهاش تَی اشک نو دٍبارى

 .شدم نی دیٍَنٌ نن نبَدید آیدا ٍ تَ اگٌ آخ -

 ...فشردم رٍ کهرش ٍ نگفتو چیزی کردم، نی درک رٍ حسش

 کنی؟ نی کهکو یعنی -

 :گفت اطهینان با ٍ شد جدا ازم

 .پشتتو خَاير یٌ نحل نن کنو، نی کهکت نعلَنٌ -

 ...کَبیدیو يو بٌ ٍ کردیو نشت رٍ دستانَن زنان يو

 یٌ ناجرا گفتن از بعد دم نی قَل رادٍین، ٍ خَدم ٍ...نتین...آیدا بَد، انَن يهٌ بخاطر کار این
 ...کنو اعتراف رادٍین بٌ ٍ عشقو جَری
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 "راٍی"

 

 

 !کَچیک فرق یٌ با انا بَد، شدى خاندان ی جلسٌ پای دٍبارى يا جًان باشکَى عهارت

 در نتین ٍ سانیال کٌ کردن نی ٍ فکر این يهٌ نتین، نادر ٍ پدر یعنی حیدری، ی خانَادى حضَر
 ...انا بزنن حرف خَان نی شَن عرٍسی نَرد

 .داد نی نشَن رٍ ای دیگٌ چیز نتین ی نشستٌ خَن بٌ چشهای ٍ...سانیال ی پریدى رنگ ی چًرى

 !...نهَند دٍر پدرش چشو از کٌ انداخت سانیال بٌ نگرانی ٍ طَالنی نگاى دیگٌ بار یک رادٍین

 :گفت ابًتی پر صدای با ٍ کرد ِايهی سانیال بزرگ پدر جًان؛ آقای

 ندت یٌ یا سانیال دانشگاى شرٍع از قبل باشٌ؟ کی عرٍسی تاریخ دیگٌ، کنید شرٍع يا بچٌ! خب -
 !گذشت؟ کٌ

 !بَد ٍقتش حاال نزد، حرفی کسی

 ...بَد خیال بی حدٍدی تا کٌ انداخت نگايی نتین بٌ ٍ گزید لب استرس با سانیال

 نگران بشنَند، يهٌ نهکنٌ کٌ است کَبندى ٍ بلند قدر اٍن قلبش ضربان کرد نی حس...رادٍین انا
 !بشٌ سانیال با بَد قرار کٌ برخَردی نگران...بَد

 .کرد زنزنٌ لب زیر... ای اهلل بسو ٍ کشید عهیقی نفس

 !...رادٍین يای رفتار از بَد نشکَک انین
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 سریع ٍ نحکو انا ناگًانی نتین شد، نی بدل ٍ رد کٌ برانگیزی تعجب يای نگاى يهٌ اٍن بین
 :گفت

 !...کنیو نهی ازدٍاج نا -

 

 .کنیو نهی ازدٍاج نا -

 ...رفت ٍا نبل رٍی ٍ شد ريا نحکو سانیال ی شدى حبس نفس

 .شدن بلند عصبانیت ٍ بًت با رانین ٍ حیدری آقای شد، بلند يهٌ گفتن" چی" صدای

 :گفت خشو با حیدری آقای

 !نتین؟ گفتی چی -

 :گفت عادی ٍ انداخت پدرش بٌ سردی نگاى نتین

 .کردى تغییر ازدٍاج نَرد در نظرنَن نا -

 !بَد گیج رانین زد، چنگ اش گَنٌ بٌ ٍ گفت خدایی یا نًناز

 نراقب بَد قرار اینطَری زد، زل ياش کفش بٌ ٍ انداخت پایین رٍ سرش رادٍین...ترسیدى سانیال
  باشٌ؟ سانیال

 !بَد تر ٍخیو بیشتر يهٌ از کٌ خَدش حال

 !خَابَند رٍ يا صدا ی يهٌ حیدری آقای بلند صدای کرد، پر رٍ سالن يهًهٌ صدای

 چی صیغٌ ٍ خَاستگاری نراسو این پس بَدیو؟ شها نسخرى ناى دٍ نا نگٌ نتین؟ چی یعنی -
 خَرید؟ نهی يو درد بٌ فًهیدید دفعٌ یٌ شناختین نی رٍ يو سال سٌ کٌ شهايا بَد؟

 :گفت ٍ کرد نداخلٌ رانین

 .بزنند حرف يا بچٌ بذارید باشید آرٍم حیدری جناب -
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 از اینو زنٌ نی ازدٍاجش  خَردن يو بٌ از حرف خیال بی کٌ نن پسر از این حرفی؟ چٌ حرف؟ -
 .زنٌ نهی حرفی کام تا الم کٌ شها دختر

 .بگَ چیزی یٌ تَ بابا سانیال...باشید زدنتَن حرف نَاظب -

 ٍ لرزٍن صدای با انا لرزید، نی داشت ٍجَدش ی يهٌ کرد، نگاى يهٌ بٌ اشکی چشهای با سانیال
 :کرد زنزنٌ بغضی پر

 !نتینِ  با...با حق...حَ  -

 :گفت تر عصبانی حیدری آقای انا زد نَياش بٌ چنگی ناراحت ٍ کالفٌ رانین

 !بچٌ تَ با دٍنو نی نن نتین تَ...تَ کردن، نسخرى رٍ نا بریو جا این از خانَم شَ بلند -

 :گفت نحتاطانٌ رانین بد حال دیدن با ٍ شد خارج بًت از باالخرى انین

 ...شها حیدری آقای کنید صبر -

 ازدٍاج این بٌ راضی دیگٌ نن بشٌ حل يو نشکل این اگٌ نداریو، شها با حرفی دیگٌ نا - 
 .بریو بیا خانو نیستو،

 :زد فریاد ٍ کَبید زنین بٌ نحکو رٍ عصاش بزرگ پدر ناگًان

 کافیٌ -

 

 .بشٌ نشخص چیز يهٌ تا ندارى رٍ خَنٌ این از رفتن بیرٍن حق کسی! کافیٌ -

 !بَد ترسیدى خاندان این خشو از...بَد ترسیدى حاال سانیال شد، فرنا حکو جا يهٌ سکَت دٍبارى

 :گفت نحکو ٍ جدی بزرگ پدر انا

 .بنشینید لطفا حیدی آقای -
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 بزرگ پدر نشستن، نبل رٍی ناراحت ٍ انداختن دیگٌ يو بٌ نگايی يهسرش ٍ حیدری آقای
 :گفت نالیهی لحن با پیش دقیقٌ چند خالف بر ٍ کشید عهیقی نفس

 چیٌ؟ تَن دلیل بگَ بًهَن! بابا سانیال -

 کٌ فًهید! شد آرٍم آقاجَنش نالیو لحن از دلش تٌ جَرایی یٌ کرد، نگاى يهٌ بٌ بغض با سانیال
 . خَاد نی دلیل ازش ننطقی ٍ نیست عصبی دستش از يهٌ خالف بر پدربزرگش

 :گفت کسی بٌ کردن نگاى بدٍن ٍ کرد تر لب

 با گرفتیو تصهیو ٍ شناسیو نی رٍ دیگٌ يو کٌ ياست سال نتین ننَ درستٌ، شها ی يهٌ حرف -
 ...انا کنیو ازدٍاج يو

 :داد ادانٌ کَچیکی تبسو با ٍ کشید لرزٍنی نفس کرد، نکخ

 يو نناسب رٍ يو ٍ داشتیو دٍست رٍ دیگٌ يو نا شاید نشد، یکی بايو يیچَقت دالنَن انا -
 عاشق خَدتَن شها عهَ، ٍ بابا آقاجَن،! ِبَتَپند يو برای نخَاستن يا قلب این...ٍلی دیدیو نی

 انا کنیو زندگی يو با تَنستیو نی نتین ننَ شٌ نی شیرین چقدر عشق با زندگی دٍنید نی ٍ شدید
 عاشق نتین...کٌ گو نی اتَن يهٌ بٌ صداقت با اینجا نن شد، نهی عشق ٍجَد بدٍن زندگی این

 چیزی بٌ رٍ نتین کٌ خَام نهی ٍ نخَاستو نن نن، از بًتر یکی عاشق بلکٌ نن عاشق نٌ شدى،
 نا کٌ ٍقتی کنٌ، زندگی عشق با ٍ کنٌ ازدٍاج عشقش با نتین کٌ شٌ نی خَب چقدر کنو، اجبار

 تن نَن صهیهیت ٍ آشنایی بخاطر کٌ ندارى لزٍنی پس باشیو خَاير ٍ دٍست دٍتا نحل تَنیو نی
 .بدیو ازدٍاج این بٌ

 !کشید عهیقی نفس شدت با ٍ کرد سکَت

 نگاى سانیال بٌ تحسین ٍ افتخار با ٍ زد لبخندی رادٍین بَد، چیز يهٌ گَیای نتین قدردانِ  نگاى
 !کرد

 .آٍرد خَدشَن بٌ رٍ يهٌ برداشت سانیال سهت بٌ کٌ يایی قدم ایستاد، ٍ شد بلند بزرگ پدر

 !ایستاد سانیال...رفت بین از رادٍین لبخند
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 !قدم دٍ...قدم یک

 :نالید تلخی با دلش تَی شد، نی تر نزدیک بًش لحظٌ ير آقاجَنش 

 !باش جانانٌ سیلی یک ی آنادى سانیال خب -

 ...نَند ننتظر ٍ بست نحکو رٍ چشهاش

 

 !نکرد حس شد، کشیدى سرش رٍی کٌ دستی ٍ پیشَنیش رٍی بَسٌ یک جز چیزی انا

 !شد رٍ بٌ رٍ پدربزرگ گریَن چشهای با کٌ کرد باز رٍ چشهاش ناباٍر

 :گفت ٍ کرد نَازش رٍ اش گَنٌ آرٍم بزرگ پدر

 کنار در شها کٌ اینٌ نًو بَدى، اشتباى کارتَن کٌ نیست نًو! ندازی نی بزرگت نادر یاد ننَ تَ -
 !دخترم کنو نی افتخار بًت نن...دادین انجام ٍ کار ترین درست بَدن اشتباى

 :زد لب کرد نی بغل رٍ آقاجَنش خَشحالی با کٌ زنان يو ٍ چکید سانیال چشهای از اشک

 !آقاجَن نهنَن -

 .کردن نگاى صحنٌ این بٌ آرانش با دٍ ير انین ٍ رانین...خَشحالی ٍ اشک با نًناز

 تاجیر رٍش خیلی جًان جناب ی بزرگانٌ حرِف  بَد، کردى فرٍکش خشهش ی يهٌ حاال حیدری آقای
 .بَد گذاشتٌ

 ...برى آیداش پیش راحت خیال با تَنست نی حاال زد، لبخند رٍز چند از بعد باالخرى نتین

 

 

 "رادٍین"
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 نانزدی فًهیدن با عهارت يهین تَی نن بکشو، راحت نفس یٌ تَنستو نی حاال شد، راحت خیالو
 !زد جَانٌ دٍبارى عهرم عهارت يهین تَی ٍ ُنردم سانیال

 .دم نهی دست از رٍ سانیال دیگٌ...نبَد سابق نحل دیگٌ

 !بشٌ عاشقو کٌ کنو نی يدیٌ عشق بًش قدر اٍن کنو نی اعتراف بًش فرصت اٍلین در

 .کنو نی رٍ نَکریش  خَدم بشٌ نن نال اگٌ

 

 

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

 

 "سانیال"

 

 

 سپردى گَش يا  جیرجیرک دلنشین سهفَنی بٌ ٍ زدیو نی قدم يو کنار ساکت ٍ آرٍم دٍ ير
 !بَدیو

 نن دل گرنای! کردیو نهی حس چیزی دالنَن گرنای شدت از اٍن ٍ نن انا بَد سرد ٍ تاریک يَا
 !بَد عشق ٍ آرانش جنس از

 !بَد عشق ٍ آسَدگی از...اٍن دل گرنای انا

 عجیبی حس بَد شدى باعخ افتاد کٌ اتفاقاتی پیش ناى چند بٌ کردن فکر داشتو، عجیبی حس
 ...بدى دست بًو
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 !عجیب شاید...بد ٍ خَب اتفاقات

 :زد لب ناخَداگاى کٌ جَری شد، بخیر ختو آخرش بَد کٌ چی ير

 !شکر الًی -

 سری تعجب با برگشت، سهتو بٌ ٍ کرد کَتايی ی خندى ایستادم، باياش زنان يو ننو کٌ ایستاد
 :گفتو ٍ دادم تکَن

 چیٌ؟ -

 بلند رٍ سرش کٌ زنان يو اٍند، نی اش نردٍنٌ ی چًرى بٌ کٌ بَد کَچیکی تبسو خندى اٍن حاصل
 :گفت کرد نگاى آسهَن بٌ ٍ کرد

 !کندی کَى کنٌ نی فکر ندٍنٌ کی ير کٌ کردی شکر رٍ خدا جَری یٌ -

 :گفتو شیطنت با ٍ گزیدم لب

 .تَ نٌ زدم حرف يهٌ با کٌ بَدم نن این نبَد، يو کندن کَى از تر کو -

 :گفت ٍ انداخت باال ای شَنٌ بیخیال

 .بَد بیشتر نن از کالنیت قدرت تَ خب -

 .زدن سَت نهایشی کرد شرٍع ٍ دزدید رٍ نگايش کٌ شدم اش خیرى حرص با

 :غریدم ٍ گرفتو دستش از آرٍنی نیشگَن

 .نتین سرت تَ خاک -

 شیطنت االن شاید گرفت، باال تسلیو ی نشَنٌ بٌ رٍ ياش دست ٍ گرفت فاصلٌ نن از خندى با
 .بدم تشخیص تَنستو نی رٍ چشهاش غو ٍ سرخی ينَز نن انا کرد نی

 رٍ ام حلقٌ ٍ کردم نانتَم جیب تَی دست نکخ کهی با کشیدم، عهیقی آى ٍ گرفت دلو آیدا یاد با
 ٍ حلقٌ بٌ نات گرفتو، نتین طرف بٌ رٍ اٍن آرٍم ٍ انداختو دستو کف بٌ نگايی آٍردم، بیرٍن

 .کرد نگاى نن بٌ بعد
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 :گفتو آرٍم ٍ کردم تر  لب

 !دارى لیاقت ٍ داری دٍسش ٍاقعا کٌ کسی بٌ بدی باید ٍ این کنو فکر -

 !داشت؟...نداشت ٍ درد يهٌ این طاقت پسر این نًربَنِ  دل زد، برق چشهاش

 .کرد نگاى بًش دقت با ٍ گرفت دستو از رٍ حلقٌ لرزٍن دست با ٍ کشید دردی پر آى

 :کرد زنزنٌ ای گرفتٌ صدای با بعد جانیٌ چند

 کنٌ؟ نی قبَلو آیدا...نظرت بٌ -

 :گفتو اطهینان با ٍ زدم لبخندی نگرانیش این برای

 !کنٌ نی قبَل حتها...يست کٌ باشٌ عاشقت ٍاقعا اگٌ انا دارى ناز یکو -

 :گفت ٍ گذاشت جیبش تَی رٍ حلقٌ زد، لبخندی ٍ کرد ذٍق يا بچٌ پسر نحل

 نشکلی کٌ کنٌ خدا بیان، يو بابام ٍ نانان کٌ کنو فکر گرگان، گردم برنی زٍد صبح فردا برم، باید -
 .نیاد پیش

 :گفتو قلبو تٌ از ناخَدآگاى

 !خدا بٌ انیدت -

 :گفت ٍ داد تکَن برام دستی رفت نی عقب عقب کٌ زنان يو ٍ کرد نگايو قدردانی با کهی

 .کن خداحافظی يهٌ از نن طرف از -

 :زدم لب ٍ دادم تکَن سری

 ...باش خَدت نراقب -

 :گفتو دلو تَی رٍ ام جهلٌ بقیٌ

 ! باش يو آیدا خَايرم نراقب -
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 با عهارت، سهت بٌ برگشتو ٍ کشیدم عهیقی نفس بست، ٍ در ٍ رفت بیرٍن حیاط در از کٌ ٍقتی
 .خَرد تکَن يا اتاق از یکی ی پردى کٌ کردم بلند تردید با رٍ سرم کردم حس کٌ نگايی سنگینی

 .....بدم تشخیص رٍ چشهاش آشنا برق تَنستو انا افتاد اتفاق سریع شاید

 !!رادٍین

 کٌ جایی کردم، حرکت عهارت پشت بٌ ٍ شد کج نسیرم اختیار بی شد، تند آنی بٌ قلبو ضربان
 ...از غیر بٌ نداشت رٍ اٍنجا بٌ ٍرٍد حق کسی ٍ بَدم نرفتٌ بَد يا سال

 !دارم نیاز بًش کردم نی حس انا! يَف

 رادٍین پیش سال سٌ کٌ درختی اٍن دیدن با انا زدم لبخندی افتاد زیبا باغ اٍن چشهو ٍقتی
 !شد خشک لبخندم...زد نی دينی ساز ٍ بَد دادى تکیٌ بًش

 

 پیشَنیو رٍی شرم با رٍ دستو پشت ٍ شد گرد چشهام افتاد بعدش کٌ اتفاقی یادآٍری با
 .گذاشتو

 !نن خدای

 ...انگار انا گذشتٌ بَسٌ اٍن از سال سٌ

 درخت اٍن بٌ دیگٌ بار یٌ يستند، عهارت تَی يهٌ برگردم باید انداختو، شب سیايی بٌ نگايی
 .شدم کسی رخ بٌ رخ کٌ برگشتو عقب بٌ سریع ٍ کردم نگاى

 .گذاشتو  قلبو رٍی رٍ دستو ٍ کشیدم يینی ترس با

 !ننو باش آرٍم -

 :کردم زنزنٌ ٍ کردم نگاى بَد شدى تر جذاب شب تاریکی تَی کٌ صَرتش بٌ تعجب با

 !رادٍین؟ -

 !خدایا ٍای کردم، نگاى اطراف بٌ استرس با
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 !شايکار اٍن از بعد...حرفانَن آخرین ٍ دیدار آخرین نکان بٌ برگشتیو دٍ ير سال سٌ از بعد

 !شدم نی آب داشتو

 دارم دٍنست نی انگار...بَد شدى خیرى بًو نَذی کهی ٍ دقیق کردم، نگاى صَرتش بٌ چشهی زیر
 !کنو نی فکر چی بٌ

 :گفتو ِنن ِنن با ٍ کردم گو رٍ پام ٍ دست يا احهق نحل ٍ کشیدم خجالت بیشتر

 .شدى شب داخل برم دیگٌ نن...نن...آم -

 کشیدى عقب بٌ نانتَم آستین کٌ شدم رد کنارش از سریع ٍ شدم يَل زد، لبخندی ٍ نگفت چیزی
 .شد

 کنار کردم، نگاى دستو بٌ ٍ برگشتو آرٍم ٍ دادم قَرت سخت رٍ دينو آب شد، خالی دلو تٌ
 .بَد کردى  گیر نچیش ساعت بٌ نانتَم آستین ی پارچٌ

 !يندِی؟ فیلو نگٌ...شد گرد چشهام

 .افتاد کنارم ٍ شد شل دستو کرد، آزاد رٍ ساعتش اش دیگٌ دست با ٍ خندید ریز

 .رسَندم عهارت در پشت بٌ رٍ خَدم دٍ با ٍ ندٍنستو جایز رٍ نَندن دیگٌ

 ...بیاد جا نفسو تا کردم صبر کهی

 !تابلَ؟ اینقدر یعنی! سانیال سرت تَ خاک

 !تَ دست از اٍف

 ...شدم داخل ٍ کردم باز ٍ در ٍ دادم تکَن خَدم برای تاسف رٍی از سری

 !نیفتادى اتفاقی انگار کٌ کردن نی رفتار جَری ٍ بَدن نشستٌ يال تَی يهٌ

 .بَدیو خَدنَن فقط ٍ بَدن رفتٌ نتین ی خانَادى
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 رفتار جَری آقاجَن فکِر، تَی عهیقا بابا ٍ سنگینِ  سر کهی نانان فًهیدم ساعت دٍ یکی این تَی
 نشخص اش چًرى تَی چیزی یعنی...نبَد ناراحت يو انین عهَ ٍ نیفتادى اتفاقی انگار کٌ کرد نی

 .عهَ زن نحل نبَد

 کٌ شنیدم ٍ در شدن باز صدای لحظٌ يهَن رفتو، يا نبل سهت ٍ کشیدم لرزٍنی ٍ عهیق نفس
 .اٍندى رادٍین فًهیدم

 .رفتو بَد کردى اخو ٍ بَد نشستٌ اٍن رٍی نانان کٌ نبلی سهت بٌ نستقیو ٍ برنگشتو

 نگاى سنگینی انداختو، گردنش دٍر رٍ دستو ٍ دادم جا کنارش رٍ خَدم زٍر بٌ انا بَد تکی نبل
 .نیاٍردم خَدم رٍی بٌ انا کردم نی حس رٍ بقیٌ

 :بزنو حرف شیطَنی لحن با کردم سعی

 !قشنگٌ زندگی کٌ جَنو نانان نکن اخو -

 !بَدا باحالی سازی نقدنٌ عجب یعنی خندیدم، کردم بلغَر کٌ چرتی این برای خَدم

 !...کنو آشتی بلدم خَب

 بًش بیشتر ٍ نذاشتو کٌ بشٌ بلند خَاست ٍخیهٌ، اٍضاع فًهیدم کٌ کرد تری شدید اخو
 .چسبیدم

 !سَخت راستو ی گَنٌ بیام خَدم بٌ کٌ این از قبل ٍ سهتو برگشت حرص با

 :شد بلند بابا صدای کٌ گذاشتو ام گَنٌ رٍی رٍ دستو گیج ٍ شَکٌ

 !نًناز -

 :گفت گریٌ با ٍ شد بلند شتاب با نانان

 قدر این نٌ بزنٌ بیاد زٍدتر رٍ دلش حرف ٍ نکنٌ سکَت بگیرى یاد تا زدم رٍ این رانین، نگَ چیزی -
 .دیر

 ...دنبالش يو بابا ٍ رفت آشپزخَنٌ سهت بٌ سریع ٍ بگٌ چیزی نکرد صبر
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 ...کردن نگايو ناراحت عهَ زن ٍ انین عهَ ٍ داد تکَن تاسف رٍی از سری آقاجَن

 !بَد نانان با حق...بَد حقو انا داشت درد سیلی این آرى

 .کرد بغلو ٍ سهتو اٍند سریع بَد آرٍم ٍ ساکت لحظٌ اٍن تا کٌ سانیار

 !داشت بزرگی دل نن کَچَلَی برادر

 تعجب رادٍین پریدى رنگ صَرت ٍ نگران نگاى دیدن با کٌ آٍردم باال سر نگايی سنگینی حس با
 !کردم

 .کردم نگاى رادٍین بٌ ٍ کردم جدا بغلو از رٍ سانیار ناخَداگاى...بَد شدى سفید قدر این چرا

 !!...یعنی...کرد اشارى در بٌ سر با کردم حس ٍ برداشت عقب بٌ قدم یٌ

 ...بیرٍن رفت صدا ٍ سر بی دٍبارى بشٌ کانل فکرم کٌ این از قبل

 !داشت رٍ ننظَر يهین يو خَدش انگار برم، دنبالش گفت نی حسو

 !...برم؟ باید ٍاقعا

 عهَ زن ٍ خَرد زنگ عهَ تلفن کٌ بَد زنانی درست این برم، گرفتو تصهیو باالخرى بعد دقیقٌ چند
 .رفتن يال از قسهت اٍن سهت بٌ نفری دٍ ٍ شد بلند دارٍياش خَردن برای يو

 .نیاٍرد رٍم بٌ رٍ اتفاق این کسی کٌ بَدم خَشحال بَد، سرگرم سانیار با يو آقاجَن

 .رفتو عهارت پشت بٌ ٍ بیرٍن رفتو سریع ٍ نکردم تلف رٍ ٍقت

 .رفت ضعف دلو تٌ زد نی قدم اطراف اٍن قرار بی کٌ رادٍین دیدن با

 با بزنو حرفی کٌ این از قبل اٍند، طرفو بٌ ٍ برگشت سهتو بٌ تند کٌ کردم حس رٍ حضَرم انگار
 :زد لب غو با ٍ کرد نَازش رٍ ام گَنٌ دستش

 !اٍند دردت! نن بهیرم الًی -

 !نَندم نبًَت ٍ نات
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 !رادٍین؟

 ...کرد نگاى ام گَنٌ بٌ

 !شدى سرخ کن نگاى زد؟ نحکو -

 بَد حقو کٌ سیلی برای عجیب کٌ نرد این شٌ نهی باٍرم بزنٌ، بال بال نگرانی از بَد نَندى کو
 !باشٌ نگران اینطَر بَدم، خَردى

 !نگرانیش ٍ تَجٌ برای شد نی آب قند دلو تٌ جَرایی یٌ بَدم، شَکٌ ينَز

 :گفتو زدى خجالت ٍ آرٍم

 !بَد حقو رادٍین خَبو -

 !کردم نی نگايش تشنٌ ننو ٍ کرد نگايو خیرى شد، نی پخش صَرتو تَی گرنش يای نفس

 ...کٌ کردم نگايش شَکٌ زد، برق چشهاش کردم حس دفعٌ یک

 

 !ایستاد نن بٌ پشت سریع

 !خدایا؟

 با انداخت، پایین رٍ صَرتش کٌ برگردٍندنش خَدم سهت بٌ زٍر بٌ ٍ زدم چنگ رٍ بازٍش تند
 !آٍردم باال رٍ سرش ٍ کردم صَرتش قاب رٍ دستام لجبازی

 !کشید تیر قلبو

 !باشٌ اشکی رادٍین چشهای شد نهی باٍرم

 :آٍردم زبَن بٌ رٍ اسهش ناباٍر

 !رادٍین؟...را -

 !داشت بغض صداش آرى...صداش بَد، شدى قرنز اشک برقِ  از چشهاش...زد نی نفس نفس
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 !بَد نن انید ٍ جَن صداش!...داشت حس صداش

 ٍ سکَت از شدم خستٌ رفتٌ، پات بٌ کَچیک خار یٌ حتی ببینو کشو نی عذاب...سانیال تَنو نهی -
 !دیگٌ آٍردم کو بخدا حسرت،

 

 زد؟ رٍ حرفا این رادٍین شنیدن؟ درست يام گَش

 !نن خدای! کنو؟ باٍر

 !بَد دلو حرفای از خیلی گَیای کٌ اشکی قطرى چکید، چشهو از اشک قطرى یٌ

 !غو جز بَد چی يهٌ جنس از کٌ اشکی

 تکَن شد باعخ کرد دنبال رٍ قطرى اٍن کٌ رادٍین سنگین نگاى لبو، رٍی تا داشت ادانٌ اشکو
 ...نخَرم

 !آسهَنا بٌ کرد پرٍاز رٍحو انا فًهیدم يو شاید!...نفًهیدم

 !بًشت نزدیک يا باال باال اٍن يا، ابر بین رفت ٍ گرفت اٍج

 !کرد نگاى رٍش پیش دلنشین صحنٌ بٌ ٍ سرم باالی اٍند برگشت...چرخید ٍ چرخید آرٍم

 !خَاستن ٍ عشق جدال بین بَدم شدى غرق

 !عشقو يای لب شیرین شًد از بَدم شدى نست

 !سریع يو بَد کند يو برام يا جانیٌ بَد، شدى گرم ياش لب گر نعجزى گرنای از ٍجَدم

 قدرت پر ٍ کَبندى دستو زیر قلبش کٌ نردی آغَش تَ شدم حل بَد، گرفتٌ آرٍم باالخرى قلبو
 !تپید نی

 !  اٍندى سرش بالیی چٌ کٌ زد نی داد قلب این

 .بَدم شدى قرار بی حسابی انا کردم نهی يهرايی بَدم، شدى شادی ٍ عشق از لبریز
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 !يا خاطرى تکرار از...يا فاصلٌ شدن تهَم از قرار بی

 !ام بَسٌ اٍلین...نجنَن بید درخت يهَن زیر پیش سال سٌ درست

 !نکان يهین تَی درست

 !برد رٍ دلو کٌ جایی

 !عشق  بَسٌ است،  بَسٌ اٍلین این! نٌ

 !جنَن ٍ زندگی طعو با ای   بَسٌ!...یار بَسٌ

 ...لبو شدن ريا نفًهیدم، يو باز

 !اٍن ٍ خَدم شتاب پر يای نفس

 ...چسبید يو بٌ کٌ يایی پیشَنی ٍ شد تر نحکو کٌ آغَشی

 ٍاقعی دنیای بٌ ننَ نغزم افتادن کار بٌ ٍ يام گَنٌ شدن گرم کردم، حس رٍ تنو بٌ رٍح برگشت
 !برگردٍند

 

 

 !...بَم بَم بَم

 !اٍن؟ یا بَد نن قلب سریع ٍ تند صدای این

 !بشو خیرى افسَنگرش چشهای بٌ کٌ...کنو باز چشو کٌ شد نی شرنو

 !!بَد خَاب ٍاقعا شاید نٌ!...بَد خَاب انگار

 ...پرید سرم از يَا سردی ٍ گرم آغَش این کشیدن پر با کٌ خَابی

 !بَد کٌ بخدا انا نبَد شد، تار دیدم ٍ شَکٌ نگايو کردم، باز چشو

 !سادگی؟ يهین بٌ!...بَد رفتٌ
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**************** 

 

 "رادٍین"

 

 

 !بَدم آرٍم دیگٌ حاال! لباش شیرین طعو از کردم سیراب رٍ ٍجَدم

 !نن آغَش برای بَد شدى آفریدى ٍجَدش! بَدم حسرتی ٍ ترس يرگَنٌ از خالی دیگٌ حاال

 ...کردم نگاى اش شدى سرخ يای گَنٌ ٍ اش بستٌ ٍ چشهای بٌ اشتیاق با کردم باز چشو

 !خَاست نی رٍ قبل لحظات دٍبارى قلبو! لرزید نی چشهام نردنک

 !خَاست نی رٍ کردن اعتراف

 !بَد سانیال دست زیر کٌ قلبی کردم، نی حس رٍ قلبو يای تپش

 چیزا خیلی بًو حلقٌ اٍن خالی جای...بَد ام  سینٌ رٍی کٌ چپش دست...دستش بٌ کردم نگاى
 .زد نی قرنزی بٌ ٍ بَد نَندى انگشتش دٍر ينَز ردش انا فًهَند

 !سَزٍند رٍ ٍجَدم ٍ زد جرقٌ ذينو تَی چیزی یٌ

 ...انا بَد خَرد يو بٌ نانزدی این

 !...بَد برجا پا ينَز صیغٌ این

 !...صیغٌ؟ این

 !نتینِ  ی صیغٌ ينَز اٍن بَد نشدى نن نال کانل ينَز سانیال! نن خدای

 بشٌ؟ آٍار سرم رٍی باید االن چرا تلخ حقیقت این
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 !شد نی بد سانیال برای...شد نی بد حتها بفًهند يهٌ االن اگٌ کنو، اعتراف االن نن اگٌ! بَد زٍد

 !کردن؟ نی بًش راجع فکری چٌ

 نَندى؟ دیگٌ ٍقت چند بشٌ، تهَم صیغٌ این باید

 !يفتٌ؟ دٍ يو شاید يفتٌ؟ یک

 ! رادٍین کردی عجلٌ

 !شدن قضاٍت برای دارى گناى سانیال

 ...بَد چشیدى رٍ عهَ زن دست ضرب پیش دقیقٌ چند تا کٌ افتاد اش گَنٌ بٌ نگايو

 !...شکنٌ نی کهرم بیفتٌ اتفاق این دیگٌ بار یٌ اگٌ بخدا نٌ

 

 سهت بٌ تند ٍ گرفتو فاصلٌ ازش ناراحت ٍ گیج بفًهو کٌ این بدٍن! ریخت بًو ذينو ٍ فکر
 !رفتو نی نباید...رفتو عهارت

 !شدم اش نتَجٌ بعدا کٌ اشتبايی...کردم اشتباى

 

 

 "سانیال"

  

 

 !سادگی؟ يهین بٌ ٍاقعا

 !سَخت نی بَد گرم کردم، لهس رٍ لبو سریع! بَدم؟ زدى تَيو نکنٌ

 !چکید ام لعنتی يای اشک دٍبارى ٍ شد تر تار نگايو



 www.Novel98.com 463               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !کردم حس رٍ عشقت...کردم حسش کٌ بخدا!  رادٍین؟ چرا

 !نگفت درٍغ نن بٌ گرنت آغَش...قلبت ضربان...نگايت طرز

 رفتی؟ ٍ گذاشتی حرف بی چرا پس

 !داشتو رٍ دلخَری ٍ حقارت حس...شدم عصبی ٍ گیج

 !راحتی؟ يهین بٌ...رفت ٍ بَسید رٍ نن

 .رفتو عهارت سهت بٌ حال بی ٍ کردم پاک رٍ  يام اشک

 ببینهش؟ چطَر! کردم نکخ

 !خدا شکنو نی...تَنو نهی

 .رفتو عقب عقب بَدم در بٌ خیرى کٌ زنان يو ٍ گرفت بغضو

 :دادم پیام بابا بٌ ٍ آٍردم بیرٍن جیبو از رٍ گَشیو

 حیاط؟ تَی بیای شٌ نی بابا -

 :شنیدم رٍ صداش بعد دقیقٌ چند زدم، رٍ ارسال دکهٌ سریع

 .بخَریو شام داخل بریو بیا کنی؟ نی کار چی بیرٍن بابا سانیال -

 .شد غهگینو صَرت ی نتَجٌ خَب انا بَد تاریک کٌ این با سهتش، برگشتو

 :گفت نگران ٍ اٍند سهتو زدى بًت

 شدى؟ چی -

 !بابا -

 ...کرد بغلو سریع

 !بابا جان -
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 :نالیدم ٍ کردم فرٍ آغَشش تَی رٍ خَدم

 ! ناراحتو خیلی بابا -

 :دادم ادانٌ کٌ نگفت چیزی

 سر با نداری ای فاصلٌ يا ابر تا کٌ لحظٌ اٍن ٍ آسهَنایی اٍج تَ کنی حس شدى حال بٌ تا بابا -
 .دارم حسی يهچین االن نن بابا زنین؟ بخَری ٍ کنی سقَط

 :گفت ٍ کرد نَازش رٍ کهرم ناراحت

 نتین؟ بخاطر -

 :گفتو آرٍم ٍ گزیدم لب

 !بخدا نٌ -

 :کرد نگايو دقت با ٍ شد جدا ازم

 چی؟ پس -

 ام شَنٌ رٍی دست کشید، آيی کٌ گو نهی چیزی فًهید انگار نگفتو، چیزی انا کردم نگايش
 :گفت ٍ انداخت

 .حاضرى شام دخترم، داخل بریو بیا -

 :گفتو ٍ رفتو عقب

 خَنٌ؟ برگردیو شٌ نی -

 :گفت ٍ کرد نگايو نتعجب

 نادرت؟ بخاطر چرا؟ -

 :نالیدم ٍ دادم تکَن ننفی ی نشَنٌ بٌ سری

 !دارم تنًایی بٌ نیاز بابا، کنو نی خَايش -
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  بگو؟ چطَر انا...بدٍنٌ خَاد نی دٍنستو نی کرد، نگايو دقت با

 !چطَر؟

 :کرد زنزنٌ ٍ بَسید رٍ پیشَنیو ٍ آٍرد  نزدیک رٍ سرش

 حلش قدرت تهام با داری کٌ نشکلی ير پس! نترسٌ ٍ شجاع نن دختر فًهَندی نن بٌ انرٍز -
 !کن

 .زدم لبخندی ٍ گرفت آرٍم کهی دلو

 .برگشت سانیار ٍ نانان با بعد ٍ دقیقٌ چند ٍ برگشت بابا

 ...کرد نی نگايو نگران انا بَد سنگین سر کهی ينَز کٌ این با نانان

 چرا نپرسید ٍ کرد درکو آقاجَن شکر رٍ خدا ٍ اٍندن انَن بدرقٌ برای آقاجَن ٍ عهَ زن ٍ عهَ
 .ریو نی داریو خَردن شام بدٍن

 !کرد نی باید کٌ کسی جز...بَدن کردى درکو اصلی نَضَع دٍنستن بدٍن يهٌ انگار

 !ببینٌ ننَ کٌ بَد نشدى رٍش شاید...ندیدنش در جلَی

 !....ٍاقعا؟ يٌ

 

 شدى نن ساکت يهدنانِ  کٌ دیَاريایی...اتاقو تَی يای گریٌ ٍ نَندم نن باز خَنٌ، برگشتیو
 !بَدن

 !سَزٍند نی ننَ داشت رادٍین عشق

 ...کنو کار چی دٍنستو نهی نن انا

 !...بَدم؟ شدى سردرگو ٍ گیج کارش اٍن با کٌ ٍقتی بدم انجام تَنستو نی کاری چٌ

 



 www.Novel98.com 466               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

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

 

 

 !بَدم خستٌ ينَز انا بَدم خَابیدى کانل کٌ این با داد، نی آزارم بدجَری نَبایلو زنگ صدای

 رٍ تهاس قراری بر ی دکهٌ ٍ برداشتو بالشتو زیر از رٍ گَشیو بستٌ چشهای با ٍ کشیدم پَفی
 ...کشیدم

 !الَ -

 !...بَد عارفٌ

 .شدم نزاحو ببخشید بَدی؟ خَاب الَ -

 :گفتو ٍ نشستو تخت رٍی ٍ کشیدم ای خهیازى

 .شدم نی بیدار باید دیگٌ بابا نٌ -

 شد؟ چی دیرٍز بگو زدم زنگ -

 !رادٍین تَ دست از آخ...رفت رژى سرم تَی دیشب اتفاقات...گرفت شکل ابرٍيام بین اخهی

 :کردم زنزنٌ ٍ کشیدم آيی

 .گفتیو رٍ چی يهٌ...خب -

 :گفت زدى يیجان

  شد؟ چی بعدش -

 .شدى سرسنگین بايام یکو نانانو انا کردن درک خب انا شدن ناراحت یکو -

 :گفت دلجَیی با
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 اٍنا بٌ کٌ کردید رٍ کار بًترین شها انا باشن دلخَر ازتَن یکو طبیعی نباش ناراحت! عزیزم الًی -
 . گفتید

 ...بستو نحکو رٍ چشهام ٍ نگفتو چیزی

 ننٌ؟ با گَِشت! سانیال الَ -

 .شنَم نی آرى...آ -

 :گفت شک با

 !گرفتٌ صدات کنو نی حس -

 :گفتو نکخ کهی از بعد ٍ گزیدم لب

 .يهَنٌ ٍاسٌ شدم بیدار خَاب از تازى -

 :گفت انا بَد نطهئن نا صداش

 .آیدا نالقات برای گرگان برم بابام با ننو قرارى بگو، خَاستو نی يو ای دیگٌ چیز یٌ!...باشٌ آيا -

 :گفتو ٍ زدم لبخندی

 .باشٌ آیدا کنار باید نا از یکی! خَبٌ خیلی -

 نهیای؟ تَ -

 :گفتو ناراحت

 .بیام يفتٌ این بتَنو نکنو فکر -

 :گفت ٍ کشید آيی

 .دم نی يو خبرش رم نی نن باشٌ -

 !عزیزم نرسی -

 :گفت نکخ کهی از بعد



 www.Novel98.com 468               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 داری؟ آنادگی يا شٌ نی شرٍع يو  دانشگاى دیگٌ ٍقت چند سانیال -

 :گفتو ٍ زدم خندی تلخ

 .دادى انجام رٍ نانو جبت کارای بابام اٍيَم -

 .گلو خداحافظ فعال پس خَبٌ -

 :زدم لب آرٍم

 .فعال -

 ...کردم ريا تخت رٍی ٍ کردم قطع رٍ گَشی

 .کشیدم  کنار رٍ پردى حرکت یک با ٍ رفتو پنجرى سهت بٌ راست یٌ ٍ شدم بلند کسل

 !تابید صَرتو بٌ شدت با آفتاب نَر

 !...آرٍم ٍ ساکت! آفتابی رٍز یٌ

 ...انا باشٌ نن برای خَب رٍز یک تَنست نی انرٍز

 اتاق از يام لباس کردن عَض بدٍن شستو، رٍ صَرتو ٍ رفتو دستشَیی سهت بٌ ٍ کشیدم آيی
 .شدم پایین طبقٌ ٍارد ٍ رفتو بیرٍن

 با دیدنو با سانیار...بَدن نشستٌ صبحَنٌ نیز پشت سانیار ٍ نانان رفتو، آشپزخَنٌ سهت بٌ
 :گفت خَشحالی

 !آجی بخیر صبح -

 !نکرد يو نگايی نیو بًو حتی نانان انا پاشیدم رٍش بٌ دل تٌ از لبخندی

 :کردم زنزنٌ آرٍم ٍ انداختو پایین رٍ سرم ناراحت

 !سالم -

 ...داد تکَن سری فقط
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 سهت بٌ ٍ شد بلند صندلیش رٍی از نکحی از بعد انداختو، پایین رٍ سرم ٍ نشستو نیز پشت
 ...رفت سهاٍر

 :گفت جدی ٍ گذاشت شَنو رٍی رٍ دستش ذاشت نی نقابلو رٍ چای فنجَن کٌ زنان يو

 !دخترم دادی انجام زندگیت تَی کٌ بَد اشتبايی آخرین این انیدٍارم -

 .کردم نگايش دلتنگی ٍ بغض با ٍ گرفتو باال رٍ سرم

 !...بَسید گرم رٍ پیشَنیو شد خو ٍ زد غهگینی لبخند

 

 "رادٍین"

 

 

 !...ناراحتی ٍ حرص بخاطر! خَابی بی بخاطر...شد نی ننفجر داشت درد از سرم

 بخاطر دٍنستو نی ٍ کردم ٍلش لحظٌ بدترین تَ دیشب کٌ کسی بَد، سانیال فقط دردم دٍای
 ...رفتن ٍضع اٍن با نَضَع يهَن

 يیچ...نبَد کارم بٌ يو حَاسو حتی دیگٌ کردم، پرت نیز رٍی رٍ خَدکارم ٍ کشیدم آيی
 .بَدم نشستٌ ادارى تَی کار بی ٍ بَدم نکردى قبَل رٍ ای پرٍندى

 !کرد نی حل ننَ دل ی پرٍندى باید نفر یٌ

 ...شدم خیرى نقابلو دیَار بٌ ٍ زدم ناراحتی پَزخند

 .شد داخل رفتٌ فرٍ يای اخو با بابا ٍ شد باز در خَردم، تکَنی خَرد در بٌ کٌ ای تقٌ با

 :گفت ٍ داد تکَن يَا تَی رٍ دستش کٌ بشو بلند خَاستو

 !باش راحت بشین -
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 خیرى بًو نتفکر ٍ جدی ٍ نشست نیزم نقابل صندلی رٍی نشستو، صاف ٍ کشیدم عهیقی نفس
 .شد

 !بابا شدى چیزی -

 :گفت ٍ انداخت باال ابرٍیی

 بیاد؟ پیش چیزی باید کار سر اٍنو پسرم دیدن برای نگٌ -

 :گفتو ٍ انداختو پایین سری زدى خجالت

 !شرنندى -

 :گفت ٍ خندید نردانٌ

 کاسٌ چشهاش ٍ ندى کار بٌ تن نن پسر کٌ شدى باعخ چی ببینو بگَ...پسرم شرنندى دشهنت -
 بشٌ؟ خَن

 :گفتو ٍ کردم نگايش شَکٌ

 ...بابا...خب نٌ -

 :گفت جدی ٍ حرفو ٍسط پرید

 .بشناسٌ نن نحل رٍ تَ کٌ نیست دنیا این تَ کسی کردم بزرگت نن! پسر پدرتو نن -

 !بگو؟ چی از آخٌ...کردم نگايش درنَندى ٍ نگفتو چیزی

 ...کردم نگايش فقط زدى بًت زد کٌ حرفی با

 کٌ  بگو باید شدی سانیال عاشق کٌ بگی شٌ نهی رٍت اگٌ حاال شدی؟ عاشق بَدم فًهیدى یادتٌ -
 .پسرم  فًهیدم خَب رٍ این نن

 :زدم لب زٍر بٌ ٍ زدم پلک زدى بًت... خندید دٍبارى

 !...نن...مَ  بابا -
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 اگٌ پسرم، ننی ی گذشتٌ دقیقا تَ گذرٍندم رٍ يا دٍرى این ننو بگی، چیزی خَاد نهی! يیس -
 .نیست بد کنی تالش یکو بدی دست از رٍ عشقت کٌ خَای نهی

 !کَبید نی ام سینٌ بٌ تند قلبو...شد بلند ٍ زد بًو چشهکی

 !سانیالست؟ دارم دٍسش کٌ کسی فًهیدى چطَر

 !شدى عاشق کٌ فًهیدى پدرش کٌ داشتو رٍ سالٌ يیجدى پسرای حس

 ...کردم پرت دیَار سهت بٌ ٍ برداشتو رٍ خَدکار حرص با در شدن بستٌ صدای با

 !...خَدم دست از حرص

 !بَد خَدم دلِ  با حق...بَد بابا با حق

 !کنو اشتباى دیگٌ نباید نن

 ...کشیدم عهیقی آى

 !کن کهکو خدایا

 

 

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

 

 "نتین"

 

 

 ٍسط این شهايا پس بیاد؟ بًَش خَاد نهی بیهار خَدِ  کٌ چی یعنی دکتر؟ آقای چی یعنی -
 اید؟ کارى چی
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 حرف بايام کرد نی سعی کشید، عقب رٍ لرزٍنو تن ٍ آٍرد بیرٍن نشتو از رٍ دکتر ی یقٌ زٍر بٌ بابا
 ...شنیدم نهی يیچی انا بزنٌ

 خَابیدى اٍنجا آیدا کٌ بَد شدى اتاقی نیخ نگايو سَخت، نی چشهام ٍ بَد شدى داغ سرم
 !خَاب؟...بَد

 !انگاری کردى لج! نیرم نی نن بشٌ بیدار تا دختر این

 ...نداشتو خَردن تکَن نای...گرفتن رٍ بازٍيام نفر چند کشو، نی بلندی پَف

 !نداشتو يو نخالفت تَان

 !بَدم جَن بی جَنِ  بی

 .کردم نگاى شب آسهَن بٌ ٍ گرفتو باال سر بیرٍن، انداختنو کٌ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی

 :شنیدم سرم پشت از رٍ نانان دار بغض صدای

 .بچٌ شدی استخَن پَست! باش آرٍم خدا رٍ تَ پسرم -

 :کنو نی زنزنٌ انا گردم نهی بر

 .بیاد بًَش کن دعا نانان! بدى حالو نانان -

 !شنیدم رٍ اش گریٌ صدای

 .کنٌ نی نَن کهک رضا انام! پسرم نیاد -

 !رضا انام یا! شد تر چشهام

 !کن کهکو

 ...چکید چشهام از اشک قطرى یٌ
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 "عارفٌ"

 

 

 :گفتو قراری بی با بیهارستان ساختهان دیدن با

 !خَدشٌ دار نگٌ جا يهین بابا -

 دیدن با ٍرٍدی در کنار رفتو، بیهارستان نحَطٌ سهت بٌ ٍ شدم پیادى سریع ناشین تَقف با
 ...شدم نگران داشت کٌ ٍضعیتی از بیشتر انا شدم، زدى بًت نتین

 :گفتو ٍ سهتش رفتو شل يای قدم با

 نتین؟ آقا...آ -

 عاشق اٍن!...رٍ سانیال حرف کردم باٍر...کرد نگايو شدى قرنز ٍ خستٌ چشهای با ٍ خَرد تکَنی
 !بَد آیدا

 اینجا؟ شها بلٌ؟ -

 :گفتو ٍ زدم غهگینی لبخند

 .آیدا دیدن اٍندم -

 !سَخت براش دلو شد، تر غهگین چشهاش

 :گفت ٍ گرفت رٍ بازٍش ٍ اٍند نتین سهت بٌ ای چادری خانَم

 !نیست خَب حالت پسرم بریو بیا -

 .کردم سالم بًش احترام با ننو ٍ داد تکَن نن برای سری

 :گفت کَتايی نکخ از بعد نتین

 . دم نی نشَن بًتَن رٍ اتاقش نن بریو بیاین -
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 :گفت بغض با نادرش کٌ کنو قبَل خَاستو

 بد حالت اٍنجا بری باز طرف اٍن از تَ دن نهی راى دٍبارى بیرٍن انداختن کٌ رٍ تَ نتین -
 .يا شٌ نی

 :گفتو تند ٍ شدم نگران

 ...برای اتفاقی! شدى؟ چی نگٌ -

 !زد چنگ دلو بٌ بدی حس بدم، ادانٌ نتَنستو

 :گفت ٍ کشید آيی نادرش انا انداخت، پایین رٍ سرش ٍ بست چشو درد با نتین

 ٍضعیتش جَرایی یٌ یاد نهی انا اٍندى نی بًَش االن تا باید آیدا گن نی دکترا! دخترم بگو چی -
 .ندارى شدن خَب برای ای انگیزى بیهار خَد کٌ انگار نشکَکٌ خیلی این نَندى باقی جابت

 :گفتو ناراحتی با ٍ گرفت دلو

 ببینهش؟ االن نن شٌ نهی! رضا انام یا -

 :گفت ای گرفتٌ صدای با نتین

 .نَنو نی اینجا نن برید، نادر با شها -

 !بَد شدى داغَن خیلی کردم، نگايش ناراحتی با

 !کو زنان این در اٍنو عشق يهٌ این شٌ نهی باٍرم

 !کن کهکشَن خَدت خدایا

 

 اطرافو بٌ حَاسو اصال شدیو، بیهارستان ٍارد است زيرى اسهش بَدم فًهیدى کٌ نتین نادر با
 .رفتو نی راى عجلٌ با فقط نبَد،
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 ارزش بیشتر يو دٍست تا دٍ از نن برای سانیال ٍ آیدا کشید، نی پر آیدا دیدن برای دلو
 !نن گل خَايريای...دارن

 .يستیو نانندی شیشٌ ی پنجرى نقابلٌ دیدم کٌ اٍندم خَدم بٌ

 :زدم لب بغض با

 !اینجاست؟...ای -

 :گفت ٍ کرد فینی فین

 .دخترم آرى -

 اشک گذاشتو شیشٌ رٍی دست دیدنش با زنان يو رفتو، شیشٌ سهت بٌ ٍ کشیدم لرزٍنی نفس
 .ریختو

 !خَرد نی چرخ سرم تَی يهٌ...اش بانزى کاريای يانَن، ياش،شیطنت خندى صدای

 .کردم گریٌ ٍ گذاشتو شیشٌ رٍی سر

 :کردم زنزنٌ اختیار بی! ٍجَد تهام با دل، تٌ از

 

ن - َء َیکَشف ٍَ  ُدعا ِاذا الُهضَطر ُیجیُب  َانَّ  !السُّ

 

 آرانش کردم نی تکرار کٌ چقدر ير کردم، نی تکرار لب زیر بیشتر ٍ بیشتر ٍ ذکر این ٍ کردم نی گریٌ
 .شد نی سرازیر دلو تَی يو عجیبی

 .کردم باز چشو ٍ برداشتو گفتن ذکر از دست اذان صدای شنیدن با

 آغَشش در سخت خانَم فرشتٌ آیدا نادر دیدن با ٍ برگشتو آرٍم نشست، ام شَنٌ رٍی دستی
 .گرفتو
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 "سانیال"

 

 گذاشتو، قبر سنگ رٍی رٍ بَدم چیدى نَن حیاط ی باغچٌ تَی از کٌ رٍ نحهدی يای گل شاخٌ
 .شدم خیرى  بزرگ نادر عکس بٌ ٍ کشیدم آيی

 .زنو نی سر بًت کو کٌ ببخشید  شدم نزاحهت نن بازم! جَن نادر سالم -

 ...چکید چشهو از لجَجی اشک قطرى

 ...اٍن انا دارم دٍست...رٍ رادٍین ٍاقعا نن! بدى قدرت بًو تَ!...جَن نادر -

 !کردى لج بايام يو دنیا انگار بَد، گرفتٌ دنیا این از دلو...بَد گرفتٌ دستش از دلو ٍاقعا گزیدم، لب

 .گیرى نی ازم دارى رٍ آیدا يو دى نهی بًو رٍ رادٍین يو

 !نتین بیچارى

 رفتٌ...رفتٌ نتین کٌ گفت زد زنگ بًو عارفٌ باشٌ، يو نتین بٌ حَاسش بگَ خدا بٌ نانانی -
 .کنٌ دعا آیدا شدن خَب برای رضا انام پیش تا نشًد

 :دادم ادانٌ ٍ خندیدم گریٌ  با

 خیلی دارى دٍسش کٌ کسی چَن شد، حسَدیو کَچَلَ یٌ آیدا بٌ نن چیٌ؟ دٍنی نی...نی -
 .خَشحالو براش خیلی البتٌ عاشقِش 

 !شد نی تاریک داشت کو کو يَا کردم، نگاى آسهَن بٌ ٍ کردم نکحی

 ...رفتو نی باید دیگٌ

 .داشت دٍسو  يو رادٍین...کٌ کاشکی! جَن نادر -

 :کردم زنزنٌ ٍ زدم قبر سنگ رٍی ای بَسٌ ٍ شدم خو ٍ کردم پاک رٍ اشکام! کشیدم دردناکی آى
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 بگیرم، تاکسی شدم نجبَر بیام ناشین با نتَنستو ٍ بَد شدى پنچر ناشینو الستیک کٌ حیف -
 !جَن نادر فعال...نَندم نی کنارت بیشتر ٍگرنٌ

 .کردم نرتب رٍ شالو ٍ تکَندم رٍ نانتَم رٍی يای خاک شدم، بلند ٍ کشیدم عهیقی نفس

 حال بٌ ٍای دیگٌ شد، نی تاریک تر زٍد يَا يهین ٍاسٌ ٍ بَد نهَندى باقی پاییز شرٍع تا چیزی
 !شٌ نی تاریک يَا شیش ٍ پنج ساعت تا حتها پاییز

 ...خَنٌ برم رايی تَ با تا رفتو بیرٍن زيرا بًشت از ٍ گرفتو دستو تَی نحکو رٍ کیفو ی دستٌ

 استرس کهی يهین ٍاسٌ خَنٌ بَدم برنگشتٌ اینجَری کٌ بَد ٍقت خیلی ایستادم، خیابَن کنار
 .داشتو

 .بگیرم ناشین بعد برم پیادى زنان قدم یکو بًترى! يَف

 بٌ شرٍع اعتنا بی انا ترسیدم کهی  زد، بَق ٍاسو ایستاد کنارم پارسی پژٍ کٌ کنو حرکت  خَاستو
 .کردم رفتن راى

 رٍ کسی آشنای نا صدای ٍ رفت تر پایین رانندى کهک ی شیشٌ اٍند، تر جلَ کهی يو ناشین اٍن
 :شنیدم

 شدی؟ گو خَشگلٌ خانَم آيای -

 ...بَدن جٍَن پسر تا دٍ انداختو، بًشَن نگايی نیو عصبی خندى، زیر زدن بعد

 .داشتو کو رٍ يهین فقط

 :گفت دٍستش بٌ تهسخر با کرد نی رانندگی کٌ اٍنی

 برسَنیهش؟ نظرت بٌ حهید -

 :غریدم ٍ بگیرم ٍ زبَنو جلَ نتَنستو

 .يا عَضی شید گو -

 :گفت بَد حهید اسهش کٌ یکی اٍن
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 .صفا بریو باال بپر دیگٌ نشَ ادب بی -

 :گفتو تر بلند ٍ کردم بیشتر رٍ يام قدم سرعت

 .پلیس بٌ نزدم زنگ تا شید گو -

 ...خندى زیر زدن دٍبارى کٌ بَدم گفتٌ جَک براشَن کٌ انگار

 .دٍیدم نی داشتو دیگٌ کٌ جایی تا نبَدن، نن کن ٍل  کردم نی تر تند رٍ يام قدم سرعت چی ير

 ان نزاحو اینا کٌ این انید بٌ کردن نی عبَر ناحیٌ  اٍن از تَک ٍ تک کٌ بَد يایی ناشین بٌ انیدم
 .کنند کهکو ٍ

 !کن کهکو خدایا...يیچی بٌ کٌ  يیچی انا

 !...شد بیشتر ترسو شدى، تاریک يَا نفًهیدم کٌ بَدم ترسیدى قدر اٍن

 .گرفت رٍ دستو ٍ شد پیادى ناشین از حهید پسرى اٍن بیام خَدم بٌ کٌ این از قبل

 .گذرى نی خَش بًت بیا نا با -

 :زدم جیغ ٍ کردم تقال

 !کهک! کن ٍلو -

 :گفت ٍ خندید رانندى اٍن

 .خَنش برى کنیو کهکش بیا گفت؟ چی شنیدی حهید -

 .بَد زیاد زٍرش خیلی نداشت فایدى کردم نی تقال چی ير! بَد اٍندى در اشکو

 ...افتاد ٍ خَرد سر سرم از شالو يام تقال بخاطر بین اٍن تَ

 .خَشگلٌ چقدر نَياش کن نگاى سانی -

 .شَ سَار خَشگلٌ نکن لج! جَنو ای -

 ...زدم جیغ بیشتر کٌ کشید رٍ بازٍم بیشتر آشغال حهید
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 .کهک! عَضی...آیی! کن ٍلو -

 ....شنیدم رٍ ناشینی بلند بَق صدای کٌ داخل کنٌ پرتو تا کرد باز رٍ عقب در

 

 "رادٍین"

 

 ٍ کشیدم گردنو پشت بٌ دستی کردم، نگاى بابا لبخند بٌ چشهی زیر ٍ انداختو پایین رٍ  سرم کالفٌ
 :گفتو

 .نکن نگام اینطَری بابا -

 :گفت ٍ خندید

 چرا؟ -

 :زدم لب زٍر بٌ

 !کشو نی خجالت...خب -

 ...خندى زیر زد بلند گفتو کٌ ٍ این

 نَندی ٍ شدی عاشق سالٌ يیجدى يای پسر نحل اٍنَقت سالتٌ شیش ٍ بیست دیگٌ تَ پسرم -
  کنی؟ اعتراف چطَری

 :داد ادانٌ جدی کٌ نگفتو چیزی ٍ انداختو پایین رٍ  سرم

 ير یا بَد نانزدیش بخاطر حاال کردی سکَت ٍ بَدی سانیال عاشق ندت يهٌ  این تَ پسرم ببین -
 رٍ خَدت شانس ٍ بذاری دست رٍ دست نباید دیگٌ خَردى يو بٌ نانزدی این کٌ حاال انا چی

 .بشٌ عرٍسو خَاد نی دلو االن انا داشتو دٍست دخترم نحل رٍ سانیال يهیشٌ نن کنی، انتحان

 .نزنو لبخند نتَنستو کٌ اٍند ٍجَد بٌ دلو تٌ شیرینی حس" عرٍس" ی کلهٌ شنیدن با



 www.Novel98.com 480               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 :گفت ٍ زد  شَنو بٌ ای ضربٌ بابا لبخندم دیدن با

 .کنٌ نی يو ذٍقی چٌ صلَاتی پدر -

 :گفت کٌ خندیدم آرٍم

 جَن نادر خاک سر رفتٌ سانیال کٌ شنیدم حرفاش بین از زدم، زنگ رانین بٌ پیش دقیقٌ چند -
 رفتٌ، تاکسی با خَدش حیاط، تَی نَندى ناشین شدى پنچر ناشینش الستیک کٌ این نحل انا

 ٍ سانیال دنبال ری نی يو جا اٍن از گشت نیرٍيا  با رفتی تَ کٌ گفتو رانین بٌ ننو
 کرد قبَل رانین گردٍنیش، برنی

 

 .يا بًش نزنی گند کنی اعتراف تا کردم جَر برات فرصت یٌ نن رادٍین ببین -

 :بَسیدم رٍ دستش رٍی ٍ زدم لبخندی خَشحالی با

 .کنو نی جبران پدر نهنَنو -

 .ِکش پیش جبران دارى بر خَاستگاری برای نن کچل سر از دست تا بیار عرٍس ات ننٌ برا تَ -

 ... خندى زیر زدیو دٍ ير دفعٌ این

 

 

******** 

 

 .کردم نگاى اطراف بٌ نردد ٍ شدم زيرا بًشت ٍارد شدم، پیادى ناشین از ٍ کردم ترنز سریع

 !باشٌ؟ دٍنیش سانیال کٌ نَند نی قبرستَن تَ االن تا کی آخٌ...بَد شدى تاریک کانال يَا

 !...بَد کنارم سانیال االن نبَد لعنتی ترافیک اٍن بخاطر اگٌ خَنٌ، برگشتٌ ٍ گرفتٌ تاکسی یٌ حتها
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 .کردم حرکت عصبی ٍ زدم فرنَن بٌ نشتی کالفگی با شدم، ناشینو سَار ٍ برگشتو ٍ کشیدم آيی

 .بَد سانیال نشغَل ذينو انا بَد جادى بٌ نگايو زد، نی شَر دلو قدر این چرا دٍنو نهی

 شَکٌ رٍم بٌ رٍ ی صحنٌ دیدن با کردم، تر کو رٍ سرعتو بَد پارک جادى کنار کٌ ناشینی دیدن با
 .کردم ترنز خاکی جادى کنار ٍ زدم کشداری بَق

 کشید نی ناشین طرف بٌ رٍ سانیال زٍر بٌ کٌ پسری دیدن با ٍ شدم پیادى ناشین از سریع
 :زدم فریاد خشهگین

 !کحافت کن ٍلش -

 :کشید جیغ دیدنو با سانیال کردن، نگاى سهتو بٌ شَکٌ دٍشَن ير

 !کن کهکو رادٍین -

 .خَرد ناشین در بٌ تنش ٍ داد يَلش پسر اٍن کٌ کردم نگايش غو با ٍ شد جَری یٌ دلو

 .رادٍین! آخ -

 :غریدم عصبی ٍ کرد پر رٍ ٍجَدم کل خشو

 .عَضی آشغال -

 نشت بیاد خَدش بٌ کٌ این از قبل کشیدم، خَدم سهت بٌ پشت از رٍ اش یقٌ ٍ رفتو سهتش بٌ
 .آٍردم فرٍد صَرتش تَی قدرت تهام با رٍ کردم گرى

 :زد داد کٌ شنیدم رٍ دیگٌ نفر یٌ صدای شد، پرت زنین رٍی ٍ کشید دادی

 .تنشٌ پلیس لباس شَ سَار احهق حهید -

 زنین نقش کٌ يو پسرى اٍن کرد، حرکت ٍ داد گاز سریع رانندى کٌ برم ناشین سهت بٌ خَاستو
 .کرد نن دادن فحش بٌ شرٍع ٍ دٍید ناشین سهت بٌ ٍ شد بلند زٍر بٌ بَد شدى

 اشک ٍ بَد نشستٌ زنین رٍی کٌ بَد سانیال بٌ نگايو فقط...گٌ نی چی کٌ نبَد نًو برام
 .ریخت نی



 www.Novel98.com 482               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کٌ اشکش ير با کردم نی حس کردم، نگاى بًش درنَندى ٍ زدم نَيام بٌ چنگی نفس نفس با
 . کنند نی فرٍ قلبو بٌ چاقَ

 .بَدم ترس از پر...بَدم خشو از پر ينَز انا

 .بَد شدى خطی خط بدجَری غیرتو بَدم، نیَندى اگٌ یا...بَدم رسیدى دیر اگٌ کٌ این از ترس

 :کردم خالی زدن فریاد با رٍ بدم يای حس ی يهٌ

 لعنتیت ناشین اٍن شدن درست تا چرا باشی؟ خَنٌ از بیرٍن باید تَ چرا شب ٍقت این آخٌ -
 صاحاب بی دل این فکر نیستی خَدت فکر اینجا؟ اٍندی تنًایی چرا اصال بیای؟ بعد نکردی صبر
 .بترکٌ خَاد نی بشٌ کو سرت از نَ تار یٌ اگٌ کٌ باش نن

 :دادم ادانٌ ای دٍرگٌ صدای با ٍ کَبیدم سینو بٌ دست با

 کَفتی، ی صیغٌ اٍن ٍ نانزدی بابای گَر اصال...آدنو ننو بفًو بابا سکَت، از شو نی خفٌ دارم -
 کو ننَ گفتٌ کی نیارم، کو ننو شو، نی عاشق دارم قلب ننو آدنو ننو غرٍرى چی ير بٌ لعنت
 .آٍردم کو ننو نیارن  کو عشق برابر در يهٌ يان؟ نحالٌ آٍردن

 :زدم فریاد دٍبارى

 ! عاشقتو بفًو بابا -

 يو نفس حتی کردم نی حس...اٍن انا زدم نی نفس نفس...کنارش...زدم زانَ زنین رٍی خستٌ
 .کشٌ نهی

 ننی...کنٌ نی نگاى تعجب با ٍ نیشٌ رد ناشین با کی ير ٍقتی شب، ٍقت این...خیابَن کنار اینجا
 نباشٌ، بارٍنی کٌ نًهٌ نگايش فقط نیست، نًو...زدم زانَ دختر یٌ کنار پلیس فرم لباس با کٌ

 !باشٌ نداشتٌ غهی

 :کرد زنزنٌ زدى بًت

 !رادٍین -

 :گفتو ٍ کردم نگاى چشهاش تَ
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 جانو؟ -

 داری؟ دٍستو...ٍاقعا -

 :زدم لب ٍ خندیدم بغض با

 !عاشقتو نن دختر دارم؟ دٍست -

 .ریخت اشک دٍبارى ٍ گذاشت دينش رٍی رٍ دستش

 :کردم زنزنٌ ترس با

 خَدم دم نی قَل بدى فرصت بًو اصال...اصال سانیال داری دٍست ننَ يو تَ کٌ بگَ خدا رٍ تَ -
 .کنو جابت بًت رٍ

 .کردم فرانَش رٍ حرفو ی ادانٌ کٌ چرخَند چشهام تَی رٍ نگايش احساس با جَری

 ٍ شدن گرم گفت، کٌ چیزی با...گذاشت قلبش رٍی ٍ گرفت رٍ سردم دست ٍ خندید خَشحال
 :کردم حس رٍ قلبو انان بی تپیدن

 نهنَع ٍرٍد بَدم نَشتٌ  قلبو تَی -

 .نهنَع خرٍج...شدی قلبو ٍارد اجازى بی کٌ حاال

 :زدم لب شدى خشک دين با ٍ دادم قَرت زٍر بٌ رٍ دينو آب

 چی؟ یعنی...یع این...این -

 :گفت ٍ خندید بلند

 .دارم دٍست ننو کٌ اینٌ ننظَرم خدا خنگ -

 !عشق در غرق...آرانش از پر...کرد شادی از پر رٍ ٍجَدم

 .بَسیدم سفت ٍ گرفتو باال رٍ دستش
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 !...بَد عجیب خیلی بشیو، ناشین سَار ٍ بیایو خَدنَن بٌ تَنستیو تا کشید طَل دقیقٌ چند

 یک حاال بَدم غریبٌ خندى با گذشتٌ در کٌ ننی...بَد نتفاٍت پیش دقیقٌ چند با کانال حسو
 !شد نهی پاک صَرتو رٍی از لبخند يو لحظٌ

 شیو نی انَن گذشتٌ با نتفاٍت فرد دٍ يو کنار در اٍن ننَ بَد، دادى تغییر ننَ دنیای سانیال انگار
 !دارم دٍست رٍ حس این...نن ٍ عشقِ  بخاطر اش يهٌ کٌ

 

 

 "سانیال"

 

 پیش اتفاقات شَک تَی ٍ بَدم کردى سکَت دقیقٌ چند کردیو، حرکت ٍ شدیو ناشین سَار
 .بَدم اٍندى

 !باشٌ داشتٌ دٍستو رادٍین کٌ شد نهی باٍرم ينَز

 اٍندم بیرٍن فکر از صداش شنیدن با

 عزیزم؟ کنی نی فکر چی بٌ -

 :گفتو آرٍم ٍ زدم احساسی از پر لبخند

 ...کٌ شٌ نهی باٍرم ينَز -

 .گفتو کشداری ٍای ٍ گذاشتو صَرتو رٍی دست خجالت با آٍردنش یاد بٌ با

 :گفت بلند ٍ زد کنار صَرتو رٍی از رٍ دستام ٍ خندید بلند

 چی؟ ٍاسٌ خجالت! نن بشو سرخت يای گَنٌ اٍن فدای -

 :زدم لب آرٍم چیزی آٍردن یاد بٌ با انا دادم تکَن سری ٍ خندیدم
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 .رادٍین -

 !جانو؟ -

 :گفتو کَتايی نکخ از بعد

 نکردی؟ اعتراف آقاجَن ی خَنٌ رٍز اٍن چرا...چرا -

 :گفت ٍ کشید آيی کردم، نگاى رخش نیو بٌ

 ٍ کنو اعتراف اگٌ ترسیدم نی نن...نن زدین يو بٌ رٍ تَن نانزدی نتین ٍ تَ شب اٍن -
 .نتینی نحرم ينَز تَ دیگٌ طرف از بشٌ، بد برات ٍ بشن سَتفايو دچار بفًهند يا خانَادى

 انداختو پایین سری ننو ٍ کرد سکَت

 .شٌ نی تهَم زٍدی بٌ صیغٌ اٍن -

 .فشرد ٍ برداشت پام رٍی از رٍ دستو ٍ زد لبخندی

 ...تا ام لحظٌ يهَن ننتظر ننو...دلو عزیز دٍنو نی -

 :گفتو کنجکاٍ کرد، نگايو شیطَن ٍ کرد نکخ

 چی؟ تا -

 :گفت ٍ زد چشهکی

 .خَاستگاری بیام -

 گرفت حرصو شد، بلند دٍبارى اش خندى صدای کٌ گرفت آتیش دٍبارى  يام گَنٌ کردم حس آنی بٌ
 .زدم بازٍش بٌ نشتی ٍ

 .کشو نی خجالت نیست کٌ خَدم دست تََام، بابا خب -

 :گفت شاد ٍ گرفت رٍ اش خندى جلَی زٍر بٌ

 ...دٍنو نی -
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 :گفت ٍ کرد نگايو زد نی برق کٌ چشهایی با جانیٌ چند

 .کنو خالی رٍ اش يهٌ بذار خندیدن، تَ با...بَدن تَ با ی  عقدى سانیال، است عقدى از پر دلو -

 ٍ اخو با کٌ شد تر چشهام...بگیرم رٍ احساساتو فَران جلَی نتَنستو ٍ لرزید يزارم بار برای دلو
 :گفت اعتراض

 .يا نریختی ریختی اشک سانیال نگٌ؟ گفتو چی! ِاى -

 رٍ اشکام سریع...بشٌ خراب خَبهَن حال خَاستو نهی زد، چنگ نَياش بٌ ٍ کشید پَفی کالفٌ
 :گفتو تند تند ٍ کردم پاک

 !دارم دٍست خیلی...رادٍین خَشحالیٌ از يهش اینا...يا اشک این! نٌ نٌ -

 .کنو درک رٍ نگايش حس نتَنستو کرد، نگايو

 !...خَشحال...شَکٌ...زدى بًت

 :گفت خاصی لحن با ٍ زد جذابی ٍ شیرین لبخند

 !کرد يدیٌ رٍحو بی قلب بٌ رٍ عشقت کٌ نهنَنو، خدا از -

 

****** 

 

 "نتین"

 

 

 لرزید ٍجَدم ی يهٌ کردم، نگاى رضا انام طالیی گنبد بٌ ای کنندى خفٌ بغض با ٍ گرفتو باال رٍ سرم
 !آقام ابًت از
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 :زدم لب صدا بی ٍ گذاشتو ام سینٌ رٍی دست

 الرضا نَسی بن علی یا علیک ٍ السالم -

 .نفرست خالی دست ننَ بگیرم، حاجت ازت اٍندم آقا! آقام سالم...رضا آيَ  ضانن یا

 گنبد بٌ خیرى ينَز چشهو...نداشت جَن پايام انگار انا حرم تَی برم ٍ کنو حرکت خَاستو نی
 !بَد طالیی

 شنیدم کنارم رٍ کسی صدای

 کنی؟ نهی حرکت چرا پسرم؟ شدى چی -

 فریاد رٍ آرانش اش  چًرى ٍ بَد شدى سفید نحاسنش تهام کٌ کردم نگاى پیرنردی بٌ ٍ برگشتو
 ...زد نی

 .آقا پیش برم نشکل یٌ بخاطر يا سال از بعد شٌ نهی رٍم ندارى، جَن پايام! جان پدر -

 :گفت آرٍم ٍ کرد نگاى گنبد بٌ ٍ برگشت

 يهگی نا خَاستٌ،  اینجا رٍ تَ خَدش آقا پس نیَندی آقا دیدن ياست سال کٌ گی نی اگٌ -
 در حکهتی کٌ این نگر رى نهی جا این از حاجتش گرفتن بدٍن نَننی يیچ آقاییو ی خَنٌ نًهَن
 .دٍنٌ نی خدا فقط کٌ باشٌ حاجتش نشدن برآٍردى

 بٌ ٍ کردم باز چشو دٍبارى ٍ کشیدم عهیقی نفس بستو، رٍ خیسو ی چشها ٍ گرفت آرٍم کهی دلو
 .کردم نگاى طالیی گنبد

 :گفتو آرٍم

 ...شها اسو ببخشید! جان پدر نرسی -

 .نبَد کنارم کسی انا بگو رٍ ام جهلٌ بقیٌ تا برگشتو

 !رفت؟ کجا...کردم نگاى  برم ٍ دٍر بٌ ٍ برداشتو عقب بٌ قدم یٌ شَکٌ

 !زدم تَيو انگار کٌ زد غیبش جَری یٌ
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 .کردم حرکت حرم سهت بٌ ٍ برداشتو قدم گیج

 

 "رادٍین"

 

 

 .شدم خَنٌ ٍارد ٍ کردم پارک حیاط تَی رٍ ناشینو چطَری نفًهیدم کٌ بَدم زدى يیجان قدر اٍن

 .بابا...بابا -

 :گفت تند ٍ اٍند پایین يا پلٌ از ترسیدى نانان

 زنی؟ نی داد چرا پسرم؟ شدى چی خدا یا -

 :گفتو طاقت بی

 کجاست؟ بابا -

 ...بابات -

 .شد پذیرایی ٍارد کٌ شنیدم رٍ بابا صدای نشدى تهَم نانان حرف ينَز

 سرت؟ رٍ گذاشتی رٍ خَنٌ بچٌ شدى چی -

 خَشحال ٍ بَسیدم رٍ دستش پشت بیاد خَدش بٌ کٌ این از قبل ٍ رفتو سهتش بٌ يیجان با
 :گفتو

 !نرسی...بابا نَکرتو -

 :گفت ٍ خندید شاد کٌ چیٌ ننظَرم فًهید انگار

 .داد رٍ اٍکی خانَم عرٍس نعلَم قرار از -

 :کشید جیغ ذٍق با نانان کٌ بگو چیزی خَاستو
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 !شکرت الًی ِای بگیری؟ زن خَای نی رادٍین! عرٍس يیع -

 :گفت ٍ بَسید ٍ صَرتو تند ٍ اٍند کٌ زدم لبخند خَشحال

  چیٌ؟ اسهش عرٍسو؟ کَ -

 :گفت ٍ کرد دستی پیش بابا کٌ کردم نگاى بابا بٌ عجز با بگو، چی نَندم

 ...بعد بخَریو شام بریو بیا خانَم، است خستٌ رادٍین فعال -

 :گفت ٍ بابا حرف ٍسط پرید جدی نانان

 ازش رادٍین نعلَم قرار از کٌ دختری بدٍنو  خَام نی االن نهیارم طاقت بعدا تا نن انین -
 .کیٌ کردى خَاستگاری

 .کرد بستٌ ٍ باز باشٌ نعنی بٌ رٍ چشهاش کٌ... خَاستو اجازى ازش ٍ کردم نگاى بابا بٌ

 :گفتو ٍ انداختو اش شَنٌ دٍر رٍ دستو ٍ رفتو نانان سهت بٌ

 از دٍنو نهی انا داری دٍسش خیلی ٍ شناسیش نی خَدت کٌ کسیِ  عرٍست نانان، ببین -
 ...نٌ یا نیشی خَشحال شنیدنش

 :گفت نگران ٍ طاقت بی نانان کردم، سکَت استرس با

 .کردی لبو بٌ جَن کیٌ بگَ باش زٍد چی؟ یعنی ٍاى -

 :گفتو ای جدی لحن با انا کشیدم عهیقی نفس ٍ انداختو پایین رٍ سرم

 .سانیالست...عرٍست -

 :دادم ادانٌ تند کٌ کٌ دٍخت چشو نن بٌ زدى بًت

 کرد نانزد نتین با ٍقتی کن باٍر نتین، با نانزدیش از قبل حتی دارم دٍسش خیلی بخدا نانان -
 يو بٌ حسی نتین نٌ ٍ سانیال نٌ کٌ کرد رحو دلو بٌ خدا انا بکشو خط رٍ دٍرش خَاستو
 ندارى نن بٌ ربطی سانیال ٍ نتین نانزدی خَردن يو بٌ...زدن يو بٌ رٍ شَن نانزدی ٍ نداشتن
 . نکنی سانیال بٌ راجع يو بد فکر نکردى خدای انیدٍارم
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 :گفتو التهاس با

 !بگذرم سانیال از تَنو نهی نن...نانان نکن نخالفت کنو نی خَايش -

 .گرفت خَدش بٌ ناباٍری ٍ تعجب رنگ نانان زدى بًت ی چًرى

 :نالید آرٍم ٍ کرد نگاى بابا بٌ ٍ گرفت نن از نگاى باالخرى

 کنٌ، نی رد نیارى بًَنٌ الکی کنو نی پیشنًاد بًش دختر چی ير بچٌ این چرا گو نی! ٍاال  بگو چی -
 .داشت دٍسش نگَ شد نی جَری یٌ دید نی يو کنار رٍ سانیال ٍ نتین ٍقتی رادٍین دیدم نی

 تَی رٍ داننش گَشٌ بکنو چیکار خَام نی بفًهٌ کٌ این از قبل ٍ زدم زانَ زنین رٍی ٍ لرزید دلو
 ...پیشَنیو رٍی گذاشتو ٍ بَسیدم ٍ گرفتو  دستو

 !نکن نخالفت نانان کنو نی خَايش -

 :گفت عصبی ٍ کشید دستو تَی از رٍ داننش سریع

 !پسر شَ بلند چیٌ کارا این -

 :گفت بابا کٌ شدم بلند آرٍم

 کنی؟ فکر خَای نی لیال -

 :گفت خَنسرد ٍ عادی نانان کٌ کردم نگاى نانان بٌ ننتظر

 کٌ دارم اطهینان سانیال ٍ رادٍین بٌ قدر اٍن نن خَاد؟ نی کردن فکر نگٌ کنو؟ فکر چرا ٍاى -
 ...نکنو شک بًشَن

 :گفت ٍ کرد نگاى ام زدى ذٍق چشهای بٌ لبخند با

 نبارکت انا خَردى يو کارش این چَب نطهئنو...کرد اقدام دیر انا کردى رٍ انتخاب بًترین پسرم -
 .باشٌ

 .گرفت درد يو خَدم لب کٌ بَسیدم رٍ اش گَنٌ سفت ٍ شدم بلند ٍ شدم خَشحال جَری
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 !نرسی نن بشو فدات نانان آخ -

 !ندارم سالٌ يیجدى پسرای با فرقی االن دٍنو نی...کردن خندیدن بٌ شرٍع دٍشَن ير

 .بَد دادى دست بًو حس این يو قبال

 

 

 "سانیال"

 

 

 نا ٍ زد زنگ خَنٌ بٌ آقاجَن انرٍز...بَدم نَت بٌ رٍ استرس از جَشید، نی سرکٌ ٍ سیر نحل دلو
 !...خبر ٍ نناسبت بی اٍنو کرد دعَت شام ٍاسٌ رٍ

 .بَد کردى تعجب يهٌ نحل دفعٌ این انا داشت خبر آقاجَن يای دعَت از بابا يهیشٌ

 اتاقو در صدای نیاد، پیش نشکلی کٌ کنٌ خدا دٍنو نهی رٍ قراری بی ٍ استرس این دلیل نن ٍلی
 .شد بلند

 ای؟ آنادى آجی -

 :گفتو ٍ برداشتو رٍ کیفو

 .سانیار اٍندم -

 ....شدیو خارج خَنٌ از ٍ رفتو بیرٍن اتاق از سریع

 

****** 
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 تَی نَن يهٌ کردم، نی نگاى رادٍین بٌ چشهی زیر سکَت در ٍ بَدم نشستٌ نبل رٍی بالتکلیف
 .نبَد جَن آقا از خبری ينَز  ٍ بَدیو شدى جهع سالن

 خجالت ياشَن نگاى از کٌ جَری کردن نی نگايو خاصی طَر عهَ زن ٍ عهَ چرا دٍنو نهی
 چیٌ؟ ٍاسٌ رادٍین شیطَن لبخند دٍنو نهی يو دار ٍ گیر این تَ کشیدم نی

 با...دزدیدم ازش رٍ نگايو سریع کٌ زد بًو چشهکی یَاشکی کٌ کردم نازک براش چشهی پشت
 .شدیو بلند احترانش بٌ يهٌ زنین، بٌ جَن آقا عصای شدن کَبیدى شنیدن

 زیادی ابًت جَری این...داشت قرار سالن راس کٌ نشست سلطنتیش صندلی رٍی يهیشٌ نحل
 !داد نی بًش

 !اٍندید خَش خیلی -

 :گفت سریع عهَ

 !آقاجَن نهنَن -

 :گفت ٍ کرد نگاى يا نیز بٌ جَن آقا

 شدید؟ پذیرایی -

 :گفت نانان

 !نهنَن بلٌ -

 :گفت بابا کٌ داد تکَن سری آقاجَن

 .خَاستید اینجا رٍ نا ای دفعٌ یٌ چرا دٍنیو نهی ينَز نا راستش! پدر ببخشید -

 :گفت ٍ زد لبخندی بزرگ پدر

 باشو؟ داشتٌ دلیلی باید خَدم دٍر بٌ ام خانَادى کردن جهع برای یعنی -

 :گفتیو سریع نا ی يهٌ
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 !حرفیٌ چٌ این نٌ -

 :گفت ٍ خندید بلند جَن آقا

 !خیر کار یٌ...دارم کَچیک کار یٌ خب آرى -

 نن بٌ دارى نستقیو دیدم کٌ کردم نگاى رادٍین بٌ تند شد، بیشتر ام سینٌ تَی قلبو تپش خیر؟ کار
 . کنٌ نی نگاى

 ...رادٍین نَرد در يهچنین بهَنٌ تنًا کٌ ندیدم صالح نن سانیال نانزدی خَردن يو بٌ با خب -

 ...رٍ نا خَاد نی جَن آقا حتها...کردم نگاى رادٍین بٌ خَشحال

 .رفت یادم کشیدن نفس آقاجَن حرف ی ادانٌ با کٌ بَد نگذشتٌ فکرم از زیادی زنان ينَز

 دارم قصد گرفتو، نظر در يهکارام از یکی دختر برای رٍ رادٍین ٍ دٍستو ی نَى برای رٍ سانیال -
 .ببینن رٍ دیگٌ  يو يا بچٌ تا کنو دعَت اینجا بٌ رٍ يا اٍن شب فردا

 !گرفتٌ آتیش يام پلک پشت کردم نی حس...بستو درد با رٍ چشهام

 سکَت؟ بٌ نحکَنو يو بار این

 

 !نٌ -

 نگاى نن بٌ ٍ بَد شدى بلند نبل رٍی از عصبی کٌ افتاد رادٍین بٌ نگايو کردم، باز چشو شَکٌ
 .کرد نی

 شکست آقاجَن جدی صدای با سالن بد سکَت

 رادٍین؟ نٌ چی -

 یعنی...یعنی شد حبس سینٌ تَ نفسو...کرد نگاى آقاجَن بٌ نشستٌ خَن بٌ چشهای با رادٍین
 !ٍایسٌ؟ آقاجَن رٍی تَ خَاد نی رادٍین
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 !نن؟ بخاطر

 .آقاجَن نیستو راضی نن -

 :گفت تند آقاجَن

 .راضیِ  انگار سانیال انا نیستی راضی تَ -

 .کردن نی نگايو يهٌ...کرد نگايو خَايش با رادٍین ٍ پایین ریخت يری دلو

 :گفت صدا بی کٌ ببینو رٍ رادٍین يای لب تَنستو

 !نکن سکَت کنو نی خَايش -

 فشردم يو بٌ رٍ ام کردى عرق يای دست کف ٍ کشیدم عهیقی نفس

 .نیستو راضی ننو...نن آقاجَن...آق -

 کٌ کردم نگاى رادٍین بٌ چشهی زیر ٍ انداختو پایین رٍ سرم ٍ دادم قَرت سخت رٍ دينو آب
 .بست رٍ چشهاش ٍ کشید عهیقی نفس

 .ندیدی رٍ پسرى کٌ تَ نیستی؟ راضی چرا -

 .بَد شَک تَی ينَز کٌ کردم نگاى بابا بٌ کردى بغض

 :گفت ٍ کرد نداخلٌ انین عهَ

 ...جان پدر -

 بلند عصبی دٍبارى رادٍین کٌ شد چی دٍنو نهی...گرفت باال سکَت نعنی بٌ رٍ دستش آقاجَن
 :گفت ٍ شد

 .يهینطَر ننو نیست راضی سانیال جَن آقا -

 :گفت خَنسرد آقاجَن
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 از بًتر کی ٍ بشٌ عرٍس سانیال خَاد نی دلو نن نیست؟ راضی سانیال داری اصرار چرا تَ چرا؟ -
 ...دٍس ی نَى

 !آقاجَن -

 عادی کٌ بَد آقاجَن فقط...کردیو نگايش ترسیدى ٍ شَکٌ يهٌ رادٍین فریاد صدای شنیدن با
 .کرد نی نگايش

 !خدا ٍای کشیدم نی نفس تند تند ٍ زدم چنگ رٍ نبل ی دستٌ

 

 "رادٍین"

 

 

 !يرگز...بگیرى نن از رٍ سانیال دیگٌ اتفاق یٌ دم نهی اجازى دیگٌ! نٌ دیگٌ این

 .نشٌ بلند نن ی خَنٌ تَی صدات باشٌ حَاست رادٍین -

 :گفتو شهردى شهردى بشو، آرٍم بتَنو تا کشیدم کشداری ٍ عهیق نفس

 اٍن با ازدٍاج قصد سانیال ٍ نن بگو باید يستو قائل براتَن کٌ احترانی تهام با...آقاجَن -
 .نداریو گین نی شها کٌ اشخاصی

 :گفت ٍ شد ام خیرى داری نعنا نگاى با لحظٌ چند

 نطهئنی؟ اٍن تصهیو از قدر این کجا از زنٌ؟ نهی حرف سانیال چرا -

 :گفتو اختیار بی ٍ زدم نَيام بٌ چنگی کالفٌ

 .کنیو ازدٍاج يو با خَایو نی ٍ داریو دٍست رٍ يو نا چَن -
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 بٌ جدی ٍ نگران فقط نن انا شنیدم رٍ عهَ زن کشیدن يین ٍ رانین عهَ گفتن چی صدای
 .بَد پریدى رنگش ٍ بَد انداختٌ پایین سر کٌ کردم نگاى سانیال

 :گفت عصبی ٍ زد چنگ اش گَنٌ بٌ عهَ زن

 زدی؟ يو بٌ نتین با يهین بخاطر پس -

 :کردم نداخلٌ سریع

 دیگٌ يو حس از ٍلی داشتیو يو بٌ يایی حس یٌ نا شَن نانزدی از قبل قسو خدا بٌ عهَ زن نٌ -
 .ندارى نَضَع اٍن بٌ ربطی قضیٌ این نانزدی، خَردن يو بٌ از بعد حتی نداشتیو خبر

 :گفت بابا کٌ بزنٌ حرفی خَاست ٍ شد بلند رانین عهَ

 خب؟ زنو نی حرف تَ با بعدا نن رانین -

 :گفت آرٍم کٌ بَد شَکٌ ينَز عهَ 

 ...آخٌ انا -

 :گفت رسایی صدای با آقاجَن بشٌ تهَم حرفش کٌ این از قبل

 .بنشینید بسٌ -

 !بَد نگرفتٌ آرٍم دلو ينَز...شدیو ساکت ٍ کردیو نگاى دیگٌ يو بٌ يهٌ

 !بَدم سانیال حال ٍ آقاجَن رفتار نگران

 .کردیو نگاى آقاجَن بٌ تعجب با يهٌ خندى، صدای با

 بلند نکخ با ٍ کردم نگايش زدى بًت لحظٌ چند برم، سهتش بٌ کٌ کرد اشارى نن بٌ دست با
 .رفتو سهتش بٌ ٍ شدم

 .کَبید دستو بٌ چَبیش عصای با بیام خَدم بٌ کٌ این از قبل رسیدم قدنیش چًار تَی ٍقتی

 .رفتو عقب ٍ گفتو آیی ٍ کردم اخهی درد با
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 کنی صبر کٌ نٌ بجنگی براش نرد نحل خَاستی رٍ چی ير بگیری یاد بعد ی دفعٌ کٌ زدم ٍ این -
 .کنٌ تقدیو بًت دستی دٍ خدا

 :گفت ٍ خندید دٍبارى کٌ کردم نگايش زدن پلک بدٍن شَکٌ

 خَب نکردم سفید آرد تَ رٍ نَيا این نن شو؟ نهی خبر با چیزی از نن کردی فکر! بچٌ؟ چتٌ -
 از کٌ اٍلی رٍز از نن انا گفتٌ نن بٌ رٍ چیز يهٌ انین دیگٌ طرف از فًهو نی رٍ عاشق یک نگاىِ 

 چیٌ، قضیٌ فًهیدم شد عَض نگايت رنگ يو کنار سانیال ٍ نتین دیدن با ٍ برگشتی نانَریت
 بٌ دست خَدم کٌ کردی نی انیدم نا داشتی کو کو دیگٌ بجنگی عشقت برای خَدت کردم صبر انا
 .شدم کار

 بًتر  يو سانیال ٍضعیت...نشستو نبل رٍی ٍ رفتو عقب عقب نَند، باز آقاجَن يای گفتٌ از دينو
 .نبَد نن از

 .کردن نگاى نن بٌ خندى ٍ خَشحالی با ٍ اٍندن خَدشَن بٌ تر زٍد نانان ٍ بابا

 :گفت ٍ کرد نگاى عهَ زن ٍ رانین عهَ بٌ آقاجَن

 دل کنند ازدٍاج دٍتا این کٌ کنید قبَل اگٌ بینو، نی دیگٌ يو کنار رٍ بچٌ دٍتا این آیندى نن -
 .کنید نی شاد رٍ نا ی يهٌ

 !زد لبخند کٌ دید رٍ درخشش این سانیال دٍنو نی کٌ درخشید خَشی از چشهام

 .زدن لبخند ٍ کردن بدل ٍ رد يو بٌ نگايی عهَ زن ٍ عهَ

 ...زدم عهیقی لبخند ٍ بستو آرانش با رٍ چشهام

 

 دلیل ٍ تَجیٌ بٌ است نیاز چٌ را عاشقی"

 "زیرایی بی پرسش يهان عشق ای تَ کٌ
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*************** 

 

 دلو کٌ بَد زیبا قدر این کردم، نی نگاى رٍم بٌ رٍ زیبای ٍ بکر طبیعت بٌ ٍ زدم نی قدم آرٍم آرٍم
 !بشو دٍر طبیعت این از خَاست نهی

 .کردم نگاى  سرم پشت بٌ کسی حضَر حس با کٌ کردم لهس رٍ ای نحهدی گل شاخٌ ٍ شدم خو

 .شد نی اکَ جا يهٌ صداش انا بَد دٍر خیلی اش فاصلٌ

 .بری ٍقتشٌ دیگٌ -

 با بَد، شدى خیرى نن بٌ ناراحت ٍ غهگین کٌ افتاد آشنایی نرد بٌ چشهو کٌ کجا بگو خَاستو
 .داد دست بًو عجیبی حس دیدنش

 .ننتظرتٌ...بری باید -

 ...کردم احساس سرم تَی رٍ بدی درد ٍ شد تاریک جا يهٌ کردم حس

 

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

 

 "عارفٌ"

 

 بَدم اینجا کٌ رٍز چند این بَدم، الکرسی آیت خَندن نشغَل ٍ بَدم نشستٌ آیدا تخت کنار
 .بَد عهرم يای رٍز بدترین

 .برنگشتٌ ينَز ٍ نشًد رفتٌ رٍزى يشت  يو  نتین يیچ، کرد نهی تغییر کٌ آیدا ٍضعیت
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 :زدم لب ٍ فشردم رٍ آیدا دست ٍ کشیدم آيی

 .ننتظرتٌ چقدر نتین بدٍنی اگٌ...آیدا برگرد -

 تعجب با...شد فشردى دستو کردم حس کٌ خَندم رٍ ام سَرى ی ادانٌ دلو تَی ٍ بستو چشو
 .کردم نگاى آیدا صَرت بٌ ٍ کردم باز چشو

 کٌ کردم نگاى چشهاش بٌ لحظٌ چند شدم بلند صندلی رٍی از زدى يَل بازش چشهای دیدن با
 !ٍاقعیت یا ٍ خیال بشو نطهئن

 :زدم داد ٍ ناباٍر ٍ خَشحال شد بستٌ ٍ باز کٌ ياش پلک دیدن با

 ...خدایا! شکرت الًی!...رضا انام یا -

 :نالیدم ٍ بَسیدم تند تند رٍ صَرتش ٍ شدم خو گریٌ با

 شدی؟ بیدار بشو فدات! نن برم قربَنت -

 :گفتو ٍ شدم خو گفت، لب زیر چیزی ٍ کرد نگاى بًو بازش  نیهٌ چشهای با

 عزیزم؟ خَای نی چی جانو؟ -

 !نتین...نت...مَ  -

 رٍ نتین اسو حاال ٍ بَد بیًَش کٌ ندت يهٌ این بعد دختر این...کردم نگايش زدى بًت
 !...نیارى؟

 :گفتو لرزٍنی صدای با ٍ لرزید يام لب

 !نیاد آبجی...آب نیاد...نی -

 :زدم داد ٍ بَسیدم رٍ دستش پشت

 !خالٌ...دکتر -
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*********** 

 

 "نتین"

 

 ...کردم حرکت داشتو اقانت تَش کٌ يتلی سهت بٌ پیادى ٍ بَدم اٍندى بیرٍن حرم از تازى

 برای سَغاتی خریدن برای بازار بٌ رفتن بعدش ٍ حرم بٌ يتل از بَد شدى کارم رٍز يشت این تَ
 !نداشتو ای دیگٌ ای چارى...آیدا

 .خَرد زنگ گَشیو بشو رد خیابَن از خَاستو کردم، نی رفع رٍ  دلتنگیو کار  این با

 :دادم جَاب ٍ آٍردم در جیبو از رٍ گَشیو

 .الَ -

 :شنیدم رٍ عارفٌ صدای کٌ گفتو خدایی یا شَکٌ اٍند، نی جیغ ٍ گریٌ صدای

 نتین؟ آقا الَ -

 :زدم داد نگران ٍ ترسیدى

 ...صدايا این شدى؟ چی خانَم عارفٌ -

 :گفت ٍ حرفو ٍسط پرید تند

 .بَد شها اسو زد کٌ حرفی اٍلین اٍندى بًَش آیدا بدید نژدى...نتین آقا نباشید نگران -

 شدت از کٌ...نزنو زانَ کٌ گرفتو رٍ خَدم جلَی زٍر بٌ انا لرزید جا يهَن پايام ٍ رفت ضعف دلو
 !نزنو فریاد خَشحالی

 :زدم لب ای دٍرگٌ صدای با انا کرد نی ام خفٌ داشت بغض شدت

 .بشنَم رٍ صداش خَام نی...صداش -
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 .بزنید حرف االن باشٌ باشٌ -

 :زدم لب دلتنگی از پر ٍ قرار بی...لرزٍنی يای نفس بعد ٍ شنیدم خشی خش صدای

 !آیدا -

 ...کشید نی نفس کشدار ٍ آرٍم فقط نگفت چیزی

 .بگیرم جَن بذار بدى جَاب! عزیزم آیدا -

 .نتین -

 !داد بًو ای دٍبارى جَن اش گرفتٌ ٍ ضعیف صدای

 :گفتو ٍ کردم رفتن راى بٌ شرٍع زدى يیجان

 ...نن کٌ الًی نتین؟ جان -

 ...سرم خیسی ٍ پیچید بدنو کل تَ کٌ بدی درد...کشداری بَق صدای شنیدن با

 .....شد تار ٍ سیاى دنیام ی يهٌ دیگٌ

 

 

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

 

 

 "بعد سال چًار"

 

 "آیدا"
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 بشٌ، تر کو چشهو سَزش از تا ریختو اشک راحت خیال با شد، تر چشهام ٍ زدم پلک تند
 ...گرفتو دستو تَی رٍ چاقَ ٍ کردم فینی فین

 گریٌ؟ چرا اِ  -

 :گفتو ای دٍرگٌ صدای با ٍ برداشتو ظرف تَی از رٍ پیاز

 شیو نی خارج تحریو از بکنیو پرت آنریکا سهت اگٌ رٍ اینا از یکی آٍرى، اشک گاز کٌ نیست پیاز -
 .خدا بٌ

 :گفت ٍ شد آشپزخَنٌ ٍارد لنگان لنگان ٍ خندید لذت با

 .کنو پَست نن بدى شٌ نی سختت اگٌ -

 :گفتو ٍ کشیدم پیاز پَست رٍی رٍ چاقَ تیز لبٌ سریع

 .بَد ریز کٌ بس از سَخت ش ا يهٌ کٌ کردی ٍ کار این قبل دفعٌ نکردى الزم -

 :گفتو زدى يَل اٍند آیفَن صدای لحظٌ يهَن کٌ خندید 

 .نتین کن باز ٍ در برٍ اٍندن اینا سانیال ٍای -

 از لنگان ٍ زد چشهکی کٌ خندیدم لذت با گفت، قربانی چشو ٍ گذاشت نظانی احترام سریع
 .شد خارج آشپزخَنٌ

 شدت بٌ نتین راست پای لعنتی تصادف اٍن از بعد افتادم، قبل چًارسال یاد ٍضعیتش دیدن با
 جلسات ٍ نن کهک با يو اٍن از بعد ٍ نشست ٍیلچر رٍی ناى سٌ تا کٌ جَری دید آسیب

 قسو نن االن ٍ کردیو ازدٍاج اٍن ننَ چیزا این با...نشد خَب کانال انا شد بًتر پاش فیزیَتراپی
 .رادٍین ٍ سانیال از بعد البتٌ...دنیاییو زٍج ترین خَشبخت خَرم نی

 !بشٌ خَب ٍ بشٌ عهل آنریکا خَب دکترای از یکی تَسط زٍدی بٌ قرارى نتین شکر رٍ خدا

 .شدم ظرف تَی پیاز خیال بی ٍ شدم خارج فکر از نن عشق ٍ سانیال صدای ٍ سر با
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 ...کردم بغلش تندی سانیال دیدن با ٍ رفتو يال سهت بٌ

 .آیدا خالٌ -

 :گفتو ذٍق با زد نی نا ٍ دست رادٍین بغل تَی کٌ دانیال دیدن با ٍ برگشتو

 !نن عشق بغلو بیا! خالٌ جان -

 :گفت ٍ کشید عقب رٍ دستو نگران نتین کٌ کنو بغلش خَاستو

 کنی؟ بغلش خَای نی ٍضعیت این با -

 :گفتو ٍ ٍرچیدم لب کرد، اشارى ام برآندى شکو بٌ بعد

 چشٌ؟ شکهو نگٌ -

 :گفت شیطنت با ٍ خندید سانیال

 .نیشٌ اذیت خالٌ عزیز کٌ کنی بغل ننَ تپل ی بچٌ اگٌ عزیزم گَشٌ، نیست چشو -

 :گفتو ٍ گذاشتو بزرگو شکو رٍی رٍ دستو

 .جَنِ  سخت رفتٌ باباش بٌ نن آیدین نخیر -

 :گفت ٍ خندید رادٍین

 .لعنت ننکرش بر -

 :گفت دانیال کٌ خندیدیو  يهٌ

 .گشنهٌ نن نانی -

 :گفت ٍ کرد نگاى بَد خَدش شبیٌ العادى فَق کٌ دانیال بٌ سانیال

 .گشنشٌ لو بچٌ الًی -

 :گفتو تند
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 .کنیو آنادى رٍ نیز بریو بیا کشیدى دم برنج -

 .بریو -

 صدای شنیدن با شدیو، ساالد تزئین نشغَل خندى ٍ شَخی با ٍ شدیو آشپزخَنٌ ٍارد بايو
 فرش رٍی رٍ بدبخت دانیال دیدیو کٌ برگشتیو يال سهت بٌ کنجکاٍی با رادٍین ٍ نتین ی خندى

 .دى نی یاد نتین بٌ رٍ پَشک کردن عَض طرز دارى يو رادٍین ٍ خَابَندن

 ...خندى زیر زدیو بلند سانیال ننَ

 اٍن با ننو...اٍند سهتو بٌ بَد بعید ازش کٌ سرعتی با ٍ شد بلند تند انا کشید خجالت نتین
 .رسَندم شَیی دست رٍی راى بٌ رٍ خَدم زٍر بٌ بزرگو شکو

 :گفت حرص با ٍ کرد بغلو پشت از سریع

 خندی؟ نی نن ٍاسٌ حاال -

 :زدم لب خندى با

 !خب بَدی نزى با -

 بدٍن کٌ دادم رٍ ياش نگاى جَاب عشق با...زد زل چشهام بٌ عهیق ٍ گردٍند َبَرم ٍ نگفت چیزی
 :زد لب زدن پلک

 ننی تهاشای نحَ چرا کٌ بَدی گفتٌ -

 نزنی يو بر نژى حتی کٌ نات چنان آن

 

 نرٍد دستو ز کٌ تا نزنو بريو نژى

 زدنی يو بر نژى قدر بٌ تَ چشو ناز
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 (پایان)

 

 5/4/7997: تایپ شرٍع

 02/8/7997: تایپ پایان

 09:97: ساعت

 6/9/7997: ٍیرایش پایان

 

 (کشیر عارفٌ) k.عارفٌ: نَیسندى

 

 

 .کردن صرف رنان این خَاندن برای رٍ شَن ارزش با ٍقت کٌ کسایی ی يهٌ از تشکر با

 ببخشید خَدتَن  بزرگی بٌ بَد رنان این در ایرادی اگٌ

 

 از تشکر با يهینطَر ٍ...ياش حهایت تهام بابت عزیزم يهسر بٌ کنو نی تقدیو رٍ رنان این
  شخصیت کٌ عزیزم آیدای ٍ الًام...پَرنحهد نریو...عاشَری نرگس...عبدلی یگانٌ گلو دٍستای
 .يست خَدشَن از برگرفتٌ رنان در آنًا  نَجَانی

 

   "غرٍر کنار در عشق" نن بعدی رنان

 دارم تَن دٍست حق یا
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 زیبا رنان این نَشتن بابت عزیز کشیر عارفٌاز  تشکر با

 کنید نراجعٌ 98ناٍل  سایت بٌ بیشتر يای رنان دانلَد برای

wWw.Novel98.Com 

 

 نحالٌ آٍردن کو ننَ:  رنان نام

 89ناول عضَ اختصاصی  کشیر عارفٌ:  نَیسندى

 98 ناٍل: آرایی صفحٌ ٍ طراحی

   wWw.Novel98.Com:  سایت آدرس

 https://telegram.me/novel98  کانال :  آدرس

 https://www.instagram.com/novel98_officialپیج اینستاگرام  : 

 Novel98.official@gmail.comایهیل انجهن : 

 

قابل تَجٌ نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ آجارشَن بٌ صَرت فایل در 
 انجهن نا بشن. ننتشر بشٌ نی تَنن با نا در تهاس باشن یا عضَ 98سایت ٍ کانال ناٍل 
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