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ٌِ  ِبْسوِ  نِ  اللَّ ْحه َٰ ِحيوِ  الرَّ    الرَّ

 نیشدم يالک داشتو تابستَن گرنای تَ
 يهشًری ی شدى کندى ی رٍزنانٌ تیکٌ بٌ ٍ بَدم زدى تکیٌ نترٍ در بٌ. 

 .نیکردم نگاى

 اینا ٍ الزنٌ ندرک دارای ٍ آشپزی بچٌ، تعدادی پرستار شدم، خیرى اگًی بٌ سَم بار برای
 حال یعنی.  نیازنندى ينرم پر انگشتان بٌ جا یٌ نیبینو اٍلٌ بار برای یعنی خدایا.  نیخَاست

 رٍانشناسی لیسانس فَق ٍ البرز رستَران سرآشپزی ی سابقٌ...  نٌ بگن برم يو اینجا نیکنو
 ؟ نیخَان چی ٍاقعااا دیگٌ...  کَدک

 تَ ریخت ادم ایل یٌ شد باز نترٍ در کٌ يهین

  ؟؟؟ اخٌ ٍضعیٌ چٌ!  نترٍ صاحب یا

 : برداشت بَق سٌ از بعد کٌ زدم زنگ نًناز بٌ بیرٍن اٍندم کٌ نترٍ از

 ؟ شدى چی باز-

 بکنو پرستاری برم نجبَرم خانَم ازاد دانشگاى بخاطر نن کٌ ببرن شَرتَ نردى ای -

 ؟؟ يست! ؟ نیست عیب کٌ کار!  خَايرم گَنت رٍ ارتیستی س*ٍ*ب -

 . ٍرپریدى کن کار خَدت نیگی راست -

 شی قدم پیش باس شها پیشکسَتی شها دیگٌ نٌ -

 ؟ حاال کجایی...  نسناس صَرتت بٌ بزنٌ چنگ خانَم نیر ی گربٌ -

 . م خَنٌ خیاط ؟ باشو کجا -

 ؟ نیکنی دٍزم ٍ دٍخت باریکال -

 ؟ کارش سر رفتی حاال.  نیزدیو حرف بَدیو نشستٌ ندا با نٌ -

. ناشاهلل نترٍ يو کٌ يیچَقت یٌ صندلی خالی 
نصیب نا نهیشٌ 
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 ردیف یکی این کن دعا برام ببین.  بابا نترٍ این تَ اٍند در پیرم.  ٍنکٌ. نیرم دارم بابا نٌ -
 ... حلٌ دیگٌ.  شٌ

 ؟ نیرسٌ نن بٌ چی کنو دعا -

 . حقَقو اٍلین با نیگیرم چی یٌ تَام ٍاسٌ خَر سگ...  لعنتی...  ای -

 ؟ عاشَرا زیارت یا کبیر جَشن -

 ! کریهٌ خدا رٍ ش بقیٌ بخَن شَ فاتحٌ تَ -

 بریزن بخَان نباشٌ نسخرى اگًیٌ ٍقت یٌ باشٌ خَدت بٌ حَاست گلی...  جَنی باشٌ -
 بیارنااا سرت بالیی یٌ سرت

 نهَندى بیشتر خیابَن یٌ کٌ االن نٌ نیگفتی اینَ قبال بَدی رگ خَش تَ -

 حاال خبٌ -

 باش خَدت نَاظب -

 بابای باشٌ -

 زندگیو اسفناک ٍضعیت این با نن سر تَ خاک ای.  کردم قطع گَشیَ

 بَد باکالسی ی نحلٌ

 ؟ بلٌ:  اٍند نردی صدای کٌ زدم رٍ زنگشَن.  دیدم رٍ 9 ٍاحد ٍ کردم پیدا رٍ پالکشَن

 شدم نزاحو آگًیتَن بابت نباشید، خستٌ-

 چًارم ی طبقٌ بفرنایید -

 نیبینو عهارت االن گفتو!  شانس بخشکی ای.  شدم آپارتهان ٍارد نن ٍ کرد باز رٍ در
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 بار برای رٍ بیکو عطر ٍ کردم درست رٍ ٍضعو ٍ سر یکو آیینٌ تَ ٍ شدم اسانسَر سَار
 زدم خَدم بٌ شصتو

 زدم رٍ در زنگ ٍ خَندم دعایی ٍ کشیدم نفسی

 گفت بفرناییدی ٍ کرد باز رٍ در ای پارچٌ شلَار یٌ با پیرين یٌ با نرد یٌ

 نیخَرد پلٌ آشپزخَنٌ برای چَن دٍبلکس نسبتا ٍ بزرگ ی خَنٌ یٌ

 بزرگ ی اشپزخَنٌ ٍ سالن یٌ ٍ دارى خَاب تا ; فًهیدم نگاى یٌ با

 نیام االن ننو اتاق تَ بفرنایید:  گفت یارٍ کٌ زدم لب زیر سَتی

 رٍ اتاق اٍن تَ رفتو ٍ گرفتو رٍ نیداد نشَن رٍ اتاقی کٌ دستش رد ٍ کردم نگاى دستش بٌ
 نشستو کار نیز بٌ رٍ صندلی یٌ

 اٍند برگٌ تا سٌ با یارٍ ربع یٌ از بعد

 ! اهلل بسو یا

 ؟ بگیرى انتحان نیخَاد

 چشهش بٌ زد عینکشَ ٍ نیز پشت نشست

 ؟ِِ  خانَم ببخشید-

 يستو حبیبی نازگل -

 نَرد در بعدا لطفا بدید ننَ سَاالی جَاب شها نیکنو پر فرم یٌ نن...  حبیبی خانَم بلٌ -
 نیکنیو صحبت چی يهٌ

 چشو بلٌ،-

 کفش پاشنٌ کیفو تَ يو شکر رٍ خدا ٍلی...  نیترسیدم بَدیو تنًا خَنٌ اٍن ٍ نن اینکٌ از
 فلفلی اسپری يو بَد
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 ؟ تعًد ٍضعیت-

 نجرد-

 ؟ سن-

 سال ۸9-

 خَدت نحٌ يا باال سن يهٌ کردی فکر يٌ!  انداخت زیر سرشَ دٍبارى ٍ کرد بًو نگاى یٌ
 ٍاى ؟؟ ترشیدم!  ترشیدم کردى فکر نکنٌ! ؟ نهیزد پیر چرا نانَس ٍلی.  ندیدى خَشگل ؟ پیرن

 ! ٍاال!  افتن نی ازدٍاج فکر بٌ تازى سالگی 03 دخترا يهٌ...  ٍاى

 ؟ تَلد تاریخ-

 اینا ٍ نلی کد ٍ شناسنانٌ شهارى ٍ گفتو تَلدنَ تاریخ

 پسر تا شش نسَئلیت شها ٍلی نیست اینجا ينَز برادرم نن...  حبیبی خانَم ببینین خب-
 . يستن جایی فعال يو پدرشَن...  بگیرین عًدى بٌ باید رٍ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پسررررررررررررررر تا شش!  گرفت درد قلبو گفت اینَ يهینکٌ

 یٌ يات جهعٌ شب این ٍسط النصب بابا!  نهیاٍرد بچٌ تا 6 کسی دیگٌ يو جیبَتی تَ
 ؟؟؟؟ خب ساختن چی ٍاسٌ رٍ ضدبارداری قرص این!  جلَگیری یکو!  نینداختی فاصلٌ
 ٍاسٌ

 ! ٍاى ٍاى!  نساختن کٌ گرفتن دٍش

 جذاب 03 تا سی از نردا نیگفت کنیز ؟ چیٌ باباش دیگٌ..  رى*گ*ی*ج اینقدر کٌ عهَشَن
..  شدی بدبخت نازگل!  ٍییییییی ؟ باشٌ سالش 03 نکنٌ.  دارن رٍ خَدشَن نَع ترین

 ؟ نیفًهی

 ! بدبخت
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 دادم قَرت صدا با دينهَ اب

 ؟ خانَم چیٌ ندرکتَن-

 ۹8 نعدل با يستو کَدک رٍانشناسی لیسانس فَق نن -

 خندید انگار صَرتش

 گذاشتو رٍش جلَی رٍ ندرک

 ؟ دارین کار ی سابقٌ-

 رستَران یٌ ٍ بَدى کَدک نًد یٌ -

 نايی يست يو چَنٌ ٍ چک جای کٌ گرفتو نظر در براتَن نن کٌ حقَقی ببینین!  عالیٌ -
 تَننٌ نیلیَن >

 ! نهیدادن اینقدر بًو البرزم تَ!!!!!  ارى نیگو نکردى فکر نن!!!!!!!!!  ابرفرضضضضض یا

 ؟ دارین نشکل اینجا ٍقت تهام کار با شها-

 . باالخرى يستن يو م خانَادى.  نیستو اینجا تنًا نن ببینین -

 فعال اشپز، نَرد در اینکٌ ٍ!  خانَم نهیسازى نن برادر يای بچٌ با پرستاری ير...  ببینین -
 پرستار فقط ٍلی حقَق يهَن نیهَنٌ ٍ سفرش از نیاد اشپزم خَد بعدش ٍ باشین ناى سٌ
 بچٌ

 ؟ نحترم اقای بگیرى ننَ ٍقت نهکنٌ ساعت چند -

 کنین بیشتری فکر نَندن رٍی..  بازم غرٍب تا صبح از -

 نیست نشکلی -

 ؟ قبَلٌ -

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 8 



 

 رٍ کار نهیکنو قبَل گرنٌ ٍ بشو اشنا يا بچٌ با باید قبلش -

 اگٌ بشین اشنا يا بچٌ با ادرس يهین بیارین تشریف ظًر از بعد ۳ ساعت فردا برای -
 رٍ قرارداد بنَیسو نن نبَد نشکلی

 نهنَن -

 یارٍ ی قیافٌ بٌ اصال چرا کٌ فرستادم لعنت خَدم بٌ رفتو در از کٌ يهین خداحافظی از بعد
 ! ؟ نکردم دقت

 خَنٌ رسیدم بَد ظًر ی سٌ نزدیکای

 خَنٌ بَد اٍضاعی چٌ

 : شدن بلند نن دیدن با کٌ نیشستن لباس داشتن ننیژى ٍ پری

 آبجی سالم-

 : شدم خیرى بًشَن تعجب با

 ؟ نیشَرین لباس چی ٍاسٌ ؟ خبرى چٌ سالم،-

 اینجا اٍندى يو کنیز آبجی آخٌ.  آبجی گفت نانان -

 ؟ ن خَنٌ کیا -

 . آبجی دٍتا نا ٍ گلرٍ ٍ نًناز ٍ کنیز ٍ نانان -

 ؟ کجاس زيرى پس -

 نیکشٌ طَل کارش گفت زد زنگ آبجی -

 حاال کٌ کردى پیدا کار گَری کدٍم نیست نعلَم:  گفتو داخل نیرفتو کٌ حالی در لب زیر
 نیکشٌ طَل
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 نیشد باز درزش الی نینداختی دست یٌ...  ناشاهلل نگو کٌ درخَنٌ

 خیرى نن بٌ ٍ پریدن جاشَن از نانان ٍ گلرٍ ٍ نًناز ٍ کنیز کٌ چارطاق بٌ شد کَبیدى در
 شدن

 باشٌ نبارک:  گفت ٍ کرد باد ادانسشَ نًناز

 : کردم نگاش چپ چپ

 نگرفتٌ ٍبالهَ ت فاتحٌ فعال-

 : کرد چیشی نانان

 ؟ نکردنت قبَل نادر ٍا-

 ينَز نکردم قبَل نن -

 دادیو شَير رٍ تَ نا ٍاال!!  اینجایی باز کٌ تَ:  گفتو چپ چپ با بزنٌ حرف خَاست تا کنیز
 اینجا بیای بچٌ دٍتا با اینکٌ نٌ بری اینجا از کٌ

 : ریختو بًو نَياشَ کٌ کرد بًو نگايی گلرٍ

 ؟ دکتر خانَم احَال-

 بیچارم خَايرک زد لبخندی

 : کرد چیشی نانان نحل کنیز

 خَاير ٍ زرى فَالد نانان اٍن با کٌ ننو.  عسلَیٌ رفتٌ جَاد.  نازگل نیشدی پسر باید تَ-
 کٌ نهیسازم ش عجَزى

 : شستو سینک تَی رٍ لیَان ٍ خَردم ابی لیَان

 . بزا يو دیگٌ تا : بگٌ بًت نیخَاد فردا پس حتها.  خبٌ خبٌ-

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 10 



 

 ؟ شد چی کارت تَ!  نیست بعید يیچی اینا از خَاير ٍاال ارى -

 : نیکردم آٍیزٍنشَن کٌ حالی در ٍ کردم عَض لباسانَ

 یا س نردى زن یارٍ...  ٍلی خَبٌ نترٍ با يو نسیرش..  خَبٌ خیلی یعنی خَبٌ، حقَقش-
" نانَسا...  داداششو گفتٌ درٍغ شایدم! بَد داداشش نبَد خَدشو حتی..  نهیدٍنو طالقی
 خیلی

 ! ...بَد ر*گ*ی*ج

 : چرخَند کاسٌ تَی چشاشَ نًناز

 ! بنال خَاير بنال...  شدى ُلنگ دیگٌ جا یٌ لنگت..  ابجی-

 : زدم گرى يو تَ عادت طبق انگشاتهَ ٍ کندم لبهَ پَست

 ! دارى پسر تا 6-

 یارٍ سالشٌ چند نگٌ ؟؟؟؟ تاااا >:  زد داد کنیز ٍ پرید گلرٍ گلَی تَ چایی

 داداشش البتٌ!  نیزد جٍَن:  گفتو تعجب با

 ! داداشش البتٌ..  نیزنٌ فیس بیبی بابا پنجاى:  گفت لحنی یٌ با نًناز

 ؟ گفتی چی تَ:  گفت ٍ پام ساق بٌ زد نانان کٌ اٍرد در اداشَ گلرٍ

 باشن باال بٌ ۹9 پسراش یًَ نکنٌ.  ببینو رٍ ياتَن بچٌ باید اٍل نن گفتو-

 ؟ نیخَاد پرستار باال بٌ 88 بعد.  سالتٌ ۸9 خَايرم:  خندید نًناز

 ٍاال!  نهیکنن رحو سالٌ > دختر بٌ االن ٍییییی:  گفت کنیز

 ؟ يست چند حقَقش حاال : گفت ارٍم گلرٍ

 : دادم تکَن سری
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 چَنٌ ٍ چک با نیلیَن >-

 ؟؟؟؟ یًَ نکنن سکتٌ!  نَسی عصای یا...  ٍرقلهبید چشاشَن يهشَن دیدم یًَ

 : گفتن تعجب با ٍ برداشتن خیز نًناز ٍ کنیز ٍ نانان

 ؟؟؟ نیلیٍٍٍٍَن >-

 : کرد نگام نانان کٌ گفتو اٍيَنی

 ! نادر کن قبَل-

 : نانان بٌ کرد اخو کنیز

 دخترتٌ بحخ ؟ شها نهیشی ادم چرا...  نن نادر نخیر-

 > این کل با نیکنٌ فکر این بٌ دارى نانان ندارى، تاجیر حرفا این کنیز:  گفتو ٍ زدم پَزخندی
 بدى زن بدى ترک نعتادشَ عالف پسر تَنن

 رٍی تَ دٍیستیشو یٌ بکنو قبَلو:  گفتو نیکرد نگاى بًو رٍیی ترش با کٌ نانان بٌ تًدید با
 داد باد بٌ پسرت يهَن رٍ زندگیهَن کل.  نهیکنو تف پسرت

 کردم نگاى بَدن شدى خط قد بٌ کٌ پسرا بٌ تعجب با

 کردن سالم اخو با کٌ کردم سالم

 ٍ سالٌ ۷ یکی ٍ سالٌ 9 یکی بَد، سالٌ ۹۱ یکیشَن بَدن دٍقلَ ٍ بَد سالشَن ۹۳ بزرگاشَن
 بَد سالٌ : نیکرد نگاى بًو کٌ ای بانزى خیلی اخو با کٌ يو آخریشَن

 اینو:  گفت بَد فرداد فانیلیشَن بَدم فًهیدى ٍحاال کردم نصاحبٌ باياش کٌ يو نردى اٍن
 . حبیبی خانَم بندى برادر پسرای

 نن راضیین:  گفتو بًشَن رٍ ٍ کردم کلفت صدانَ جدی خیلی ٍ کردم اخو اٍنا نحل ننو
 ؟ پرستارتَن بشو
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 ؟ آبشز ٍ:  گفت ذٍق با ترینشَن کَچیک فقط نگفتن يیچی يیچکدٍم

 جلَ داد شَ سینٌ ٍ کرد اخو دٍبارى کٌ کردن نگاى بًش اخو با يا بچٌ

 . خَنتَن آشپز ٍ-

 نیشو کار بٌ نشغَل اینجا نن حال ير بٌ:  گفتو جدیت با کنٌ باز دين خَاست تا بزرگٌ
 ! نخَاین چٌ بخَاین چٌ

 اینا ٍ سفتٌ ٍ ضانن بدٍن ٍلی نیکنو انضا رٍ قرارداد نن:  گفتو شریعتی بٌ برگشتو

 : داد تکَن سری

 ؟ بشین تقر*س*م اینجا يفتٌ چند تا بخَاین ک ندارین نشکلی فقط.  نیست نشکلی-

 نیاین کٌ غرٍب دم يهَن.  بهَنو اینجا يو شبا نهیتَنو نن.  يست کٌ نشکل چرا -
 نیکنو کو رٍ زحهت

 پرٍژى برای باید ننو نیاد پدرشَن دیگٌ يفتٌ یک...  پدرشَن يهینطَر ٍ نیستو نن خب -
 بازم ؟ نیست نشکلی.  باشٌ يا بچٌ نَاظب نیست کسی ٍ نیستو ٍ ایران جنَب برم ای

 ! نیکنو خَايش ازتَن

 کنی خَايش نن از پری نحل قیافٌ این با اٍرانگَتانت قد این با نیست تَ حیف..  بابا ای

 دٍبارى قدم بد یَنن بد ی برگشتٌ بخت بدبخت نن بٌ چقدر...  کردم نگاى يا بچٌ بٌ
 !!!! نیکردن نگاى بد 6 تَان بٌ بدبخت

 ؟ شکل این بٌ يفتٌ یٌ گفتین..  باشٌ:  گفتو ٍ زدم ٍارفتٌ ٍ شل لبخند یٌ

 نیشٌ نصف يو پَلش نشد اگٌ گفت ٍلی نیخَاد ٍقت تهام پرستار یٌ بندى برادر کٌ البتٌ-

 !!!! ٍاالاااا!!!  نیهَنو...  سرم فدا!  زرنگین ناشاهلل خَب!  باباتَن رٍح تَ ای

 : زدم کهرم بٌ دستانَ
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 ؟ پَل اصل يست چقدر نحال-

 ! تَنن نیلیَن 81 نايی -

 ؟؟؟؟؟ نايًًًًًًًًًی ؟؟؟ تَننننننن 81!!  نَسی عصای یا!  نَح یا!  صبر حضرت یا

 . نیست نشکلی نیکنو قبَل-

 نکنو قبَل کٌ بَدم خر نگٌ

 !؟ باشٌ پَلدار یارٍ باید چقدر نگذریو حق از

 ؟ اینجاست خَنش چرا پس!  چیییش

 گرفتو یارٍ از االن سَالهو يهین جَاب

 يستش جردن برادرم ی خَنٌ.  س بندى ی خَنٌ اینجا فقط-

 ؟؟؟ جردن برم پاشو نحالتی از چجَری

 ! عٌ نرسی!  لنگٌ تَ نن لنگ يهیشٌ...  خدا خدا خدا!!  بَد عالی ٍاقعاااا پَلش ٍلی

 انداختو يا بچٌ بٌ نگايی دٍبارى

 بٌ چشاشَن ٍ تر عقب رفت نتر یک سراشَن کٌ زدم کریًی بیریخت نهای دندٍن لبخند
 ! شدن خیرى بًو ناکی چندش طَر

 ؟ بدٍنو رٍ اسهاتَن نیشٌ:  گفتو ارٍم بستهَ نحکو چشانَ

 ! نٌ:  گفتن بلند یًَ يهشَن

 ! حنااااق ٍ نٌ کَفت ٍ نٌ ای

 : شدم تر جدی یکو
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 درک يو شهايا ٍلی!  نهیشدم نند عالقٌ پرستار بٌ بَدم شهايا سن تَ اگٌ ننو..  ببینین-
 ؟ کنین درک نیشٌ.  بگذرٍنیو خَش کلی نیتَنیو کٌ کنین

 : بايو بلند دٍبارى

 !نٌ-

 . نن بدبختی بٌ نیخندید داشت نن پشت خان عنتر این کنو فکر

 !؟ بخندى کی نخندی تَ..  بخند خب ارى

 : کشیدم پَفی

 ! رسیدم يو نانتَن شجرى بٌ بگیرم رٍ اخرش شاید..  رٍ یکیتَن اسو حداقل-

 ؟ بگو چیز یٌ ایشٌ:  گفت نعصَنی شدت بٌ لحن با ٍ جلَ اٍند ارٍم کَچیکٌ اٍن

 : زدم لبخندی

 . نٌ کٌ چرا عزیزم ارى-

 ! دارم دیش:  گفت ٍ زد نهایی دندٍن لبخند

 ! بچٌ لعنت ذاتت تَ ای.  ناسید یًَ لبخندم

 دستشَیی برٍ خب-

 ایترسو تنًایی-

 ! کٌ نیست تَالت چاى تَ کٌ اٍرانگَتان دیگٌ!  بچٌ ذاتت تَ تف ای

 باالی ٍ قد خَش نسئَلیت بی بیریخت زشت خَشگل ر*گ*ی*ج عهَی این ببینو برگشتو
 . نیست دیدم کٌ کجاست تهَم چیز يهٌ بَی بد يیکل خَش
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.  داٍراشن يو اینا کردم شرکت الًی انتحان نیکنو احساس..  کردم پسرا بٌ نگاى یٌ برگشتو
 بَدن شدى خیرى بًو نَشکافانٌ ٍ ریز خیلی

 شبرنگ سیکرتٌ ٍیکتَریا ی تیکٌ دٍ نایَ با کردم احساس بَد شدى خیرى جَری یٌ یکیشَن
 ! شدم نابَد...  اصال بَد زدى زل عهیق يهچییییین.  ٍایسادم جلَش

 دستشَیی نیبرنت بعد بدٍنو اسهتَ اٍل نن خب:  گفتو لب زیر نچی

 ایتین:  گفت ارٍم ٍ داد تکَن سرشَ

 ؟؟؟ جیبَتی یا يایتیٌ نالٌ اسو این ؟؟؟ ایتین ؟؟؟؟؟ يا

 کٌ کلهاتی..  نتین:  گفت تهام یبسیت با بزرگٌ پسر کٌ کنو فکر گالبی اندازى شد چشام
 . نیکنٌ استفادى ا از جاش بٌ بگٌ خَب نهیتَنٌ رٍ باشٌ م اٍلش

 ! ياااااا:  گفتو ٍ دادم تکَن سرنَ

 ؟ دستشَیی بیام شها با دارم اجازى نن:  گفتو ٍ نتین بٌ رٍ برگشتو بعد

 نیخندید بانزى چقدر عزیزم..  خندید

 . بدم نشَنت بیا..  ارى-

 رٍ فسقلی برم راى باياش ٍ کنو کَتاى قدنَ بَدم نجبَر...  گرفت دستهَ

 شعرم براتَن دستشَیی برى بعد بگیرى رٍ دستتَن بچٌ کٌ نیارى براتَن رٍزٍ این خدا ٍای
 ! اخ اخ.  بخَنٌ

 االن..  نتین ببین:  گفتو ارٍم ٍ داشتو نگًش گَشٌ یٌ بیرٍن اٍندیو کٌ دستشَیی از
 ندت یٌ قرارى چَن دارم حق ننو ٍلی دارن حق شایدم..  نیستن خَب نن با داداشات

 یا کَتاى

 اسهتَ کٌ عاقلی ٍ نرد ٍ بزرگ خیلی کٌ دادی نشَن بًو تَ االن.  کنو زندگی باياتَن بلند
 ؟ نٌ بگیرم یاد داداشاتَ اسو بتَنو کٌ کنی کهکو نیتَنی.  گفتی بًو
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 . ایتَنو باش اطهئنو ارى:  گفت ٍ داد تکَن نحکو سرشَ

 ریختو بًو رٍ خرنایش کَتاى نَيای ٍ زدم لبخندی

 اسهاتَن کٌ نیستین ارد يیشکدٍنتَن:  گفت جدی خیلی نتین کٌ پسرا جلَی رفتو دٍبارى
 ! ایترسین..  بگین رٍ

 . بَد شیرینی ی بچٌ چقدر.  ژستش از بَد گرفتٌ م خندى

 نهیترسو نن ؟ گفتٌ کی نٌ:  گفت دستپاچگی با ٍ شد بلند سریع بَد سالش 7 کٌ یکیشَن
 . بگٌ اسهشَ اٍن باید اٍل ٍلی..  ٍلی نیگو اسهو. 

 دادن تکَن نَافقت ی نشَنٌ بٌ رٍ سرشَن يو دیگٌ پسرای

 چیٌ نشکل گرفتو االن ايا:  گفتو ٍ زدم لبخندی

 : کردم اشارى نبل یٌ بٌ

 ؟ اقایَن بشینو نیتَنو-

 . ارى گفت بزرگترینشَن

 یَيايايا! ؟ چی ٍاسٌ پس خَندم درس سال 8 سرم خیر

 ٍ سالهٌ 18 نن..  نازگل نن اسو خب:  گفتو طهانینٌ با ٍ ارٍم خیلی ٍ نبل رٍی نشستو
 اینکٌ تا بَدم رستَران یٌ اصلی سرآشپز ندت یٌ کٌ بًتَن بگو بعد.  نکردم ازدٍاج ينَز
 طرح

 نًد نربی ندت یٌ..  خالصٌ..  کردن بیرٍن رٍ خانَم سری یٌ ٍ نن زدن جنسیتی تفکیک
 اخرش تا بیگیر ٍ فرٍشی کیک تَ ندت یٌ فرٍشی بستنی تَ ندت یٌ ننشی ندت یٌ بَدم
... 

 يای برنانٌ براتَن کلی نن بعد!  شهايا پیش..  کنو کار اینجا ندت یٌ تا اٍندم يو انرٍز
 ؟ ایا ؟ شو اشنا شهايا با نیتَنو حاال چیدم خَب خَب
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 شد فرنا حکو باالیی بلند سکَت

 ! کن ختو تر بلند دٍنیشَ

 .. دانیالٌ اسهو ٍ بزرگترینو نن:  گفت بلَغٌ نالٌ بَد نشخص کٌ ای رگٌ دٍ صدای با بزرگٌ

 . دانیارى اسهو دانیال قل ننو:  گفت بَد شبیًش کهی کٌ دستیش ل*غ*ب

 ! نیاد بًتَن ٍ قشنگٌ اسهاتَن چٌ:  گفتو ارٍم لبخند با

 چٌ این اخٌ بند ُلنگت بٌ ل نگو..  خدا ای!  نیفتاد سهتو تفشو یکی اٍن زد لبخند یکیشَن
 ؟ نیکنی نا با کاریٌ

 . بَد خجالتی خیلی سَنی پسر

 تَ.  نکشیدن رٍ نا ناز بارم یٌ دخترٍنگیو عهر کل تَ!  بکش اینَ ناز بیا حاال...  بابا ای
 . نیشدن رد رٍنَن از بار 03 چرخ 81 تریلی با نیکردیو ناز اگٌ بچگیو

 . بَد خجالتی خیلی ٍلی بَد سالش 83

 . باربدى نن اسو:  گفت ارٍم

 . بَد پَشیدى شکل بتهن لباس یٌ کٌ کردم نگاى لیش*غ*ب بٌ ٍ زدم لبخندی بًش

 . سهتو دٍید ٍ صَرتش رٍ گذاشت رٍ سرش رٍی نقاب یًَ

 ! نَح کشتی حیٍَنای تک تک یا!  عیسی قنداق یا!  نَسی عصای یا

 ! نردم

 دیش..  بردیام ننو..  دیش:  گفت بَد کردى کلفت کٌ صدایی با نشتَ بٌ گرفت بازٍنَ
 بهییییر..  دیشششش

:  گفتو بًش رٍ ٍ کردم بغض ٍ گرفتو بازٍنَ جدی خیلی کٌ زد خفن خیلی نحال نشت یٌ
 ! شد پارى دستو...  لباست يو قشنگٌ اسهت يو
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 ریختو بًو نَياشَ ٍ گرفت م خندى ش خندى از کٌ خندید

 پاک استینش با بینیشَ اب گداری گٌ ٍ نیدید جری ٍ تام کارتَن داشت کٌ پسری بٌ
 کردم نگاى نیکرد

 . برگشت نن سهت کٌ زد صداش ارٍم ٍ سهتش رفت نتین

 . داشت فرق بايو رنگاش چشهاش!  ریخت پرم ٍ کرک لحظٌ یٌ چشهاش دیدن از

 ؟ يان:  گفت دناغی تَ صدای با ٍ باال کشید بینیشَ

 ؟ دادى یاد چی بًت بابا!  نیگی خانَم یٌ بٌ چیٌ يان.  باش نَدب:  گفت دانیال

 ؟ ژانو:  گفت نلَس خیلی ٍ کرد کج سرشَ

 ! بَدى فعال اینقدر کٌ باباتَن ذات اٍن تَ ای!  بَد گرفت م خندى

 ؟ نازگل عزیز چیٌ اسهت-

 . آرات-

 . بَد زبَنی تَک!  نیگرفت زبَنش

 ؟ آراد-

 . تلَیزیَن سهت برگشت دٍبارى ٍ داد تکَن ارٍم سرشَ

 . کردم ساعت بٌ نگاى

 نیرفتو باید

 ٍ عشق کلی بايو دیگٌ کٌ نیارم يانَ ٍسایل فردا نن.  شدم خَشحال خیلی يا بچٌ خب-
 . کنیو حال

 دادم دست نردٍنٌ خیلی باياشَن ٍ دانیار ٍ دانیال سهت رفتو
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 سیدم*ٍ*ب ارٍم رٍ بردیا ٍ باربد

 سیدم*ٍ*ب نحکو رٍ دٍشَن ير ٍاسشَن بَد رفتٌ غنج دلو کال کٌ يو آراد ٍ نتین

 . نازگل خدافظ:  گفتن بايو يهشَن کٌ بَدم در دم

 رشَن*گ*ی*ج عهَی ی سینٌ بٌ سینٌ کٌ بستو رٍ در ٍ کردم شَن حَالٌ چشهکی ٍ لبخند
 . شدم

 لش*غ*ب تَ افتادم نی فیلها این عین کاش..  درست دستت تقدیر دست!  بٌ بٌ..  جَن
 ! نیشد عاشقو نیدید چپهَ چشای یا..  نیکردم غش یا.  نحال

 ؟ حبیبی خانَم-

 ؟ بلٌ..ب-

 نشنیدید چندبار کردم صداتَن -

 ؟ داشتین کاری..  ببخشید-

 .. يا بچٌ با رابطتَن بدٍنو نیخَاستو -

 . فرداد اقای بدم انجام کارنَ بلدم نن.  بَدى خَب فعال -

 نیستن اذیت ايل ٍ رفتن پدرشَن بٌ حدٍدی تا پسرا -

 !! شدم يیز چقدر!  سرم بٌ خاک ٍا ؟ گَگَلی اذیتی ايل تَ نگٌ

 .. بلٌ-

 يو شها ٍ کنیو تکهیل رٍ قرارداد کٌ باشین اینجا 8 ساعت فردا:  گفت کٌ شد سکَت یکو
 بدم اطالعات سری یٌ بًتَن نن يو قبلش شین تقر*س*م

 چشو بلٌ:  گفتو ارٍم
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 نترٍ سهت افتادم راى ارٍم ٍ کردیو ای خداحافظی

 . نیشد پیادى 136 یٌ از کٌ دیدم رٍ زيرى کَچٌ سر

 بَد پاش بَدم کردى درستشَن بدبختی بٌ چسب با کٌ بلندی پاشنٌ کفشای ٍ نیخندید

 گرفتٌ انگشتاش الی شل خیلی رٍ سیگار یٌ ٍ نیخندید نلَس ٍلی بَد ضایع خیلی تیپش
 بَد

 ! بَد گَسفند خَن رنگ قرنزش لب رژ

 افتاد نن بٌ چشهش کٌ زد سیگار بٌ پک یٌ ٍ کرد گرى يو تَی پاياشَ ٍ شد دٍر ناشین از

 : خندید

 ؟! حاال تا بَدی کجا.  نحل خَشگل جَن-

 : کردم نانتَم جیب تَی دستانَ

 ؟؟؟ جٍٍٍٍَن زيرى تَ یا نن-

 : سهتو اٍند ٍ کرد پرت جَب تَی سیگارشَ

 . بَد کارم صاحب-

 نیزنٌ قدم بايات دارى اینجا رٍحو االن برد ننَ اب کٌ جریانو در اٍنقدر ارى:  گفتو حرصی

 ؟ نٌ!  رنانتیک چٌ-

 ؟ يست خَدت بٌ حَاست زيرى -

 . قانَنی پزشکی نیریو نیخَای!  دیٍَنٌ ارى -
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 رٍز یٌ.  ٍرپریدى شَ خفٌ:  گفتو حرصی ٍ گرفتو بَد نعلَم شال از کٌ گردنش از نیشگَنی
 ياش کار ٍ زيرى نرگش دلیل کٌ بگَ ٍساطت تا يزار با برٍ تَ نردم دلیلی ير بٌ نن اگٌ
 بَد

 ؟ کردی پیدا کار کجا حاال.  بکن ٍاسو نفید کار یٌ حداقل.. 

 نیکنو کات باياش فردا.  پسرنٌ دٍست يو پسرى این...  کردى پیدا کنیز شَير-

 ؟ نگٌ چشٌ -

 ! دارى جنسی نشکل:  گفت ارٍم ٍ جلَ اٍرد سرشَ

 : باال انداختو يانَ ابرٍ

 ؟ نیدٍنی کجا از تَ سرم بٌ خاک!  ٍااااا ايًًًٌ-

 ! بار سٌ ای يفتٌ نحال..  اتیشیٌ خیلی..  خیلی گفت..  گفت دیرٍز خَدش -

 . خندیدیو دٍنَن ير

 اینکٌ با ندادم گیر پَشش نَع بٌ يیچَقت.  بَد کَچیکتر نن از سال یک فقط زيرى
 نیکردن نگاى بًش بد چشو بٌ يهٌ ٍ بَد بردى رٍ ابرٍنَن نحل تَی پَشش

 ! بَدم نطهئن اینَ.  بَد پاک پاک خَايرم انا

 ؟ گلی بَدی کجا تَ-

 . تَنن 81 نايی..  بچٌ تا 6 پرستاری..  خَب جای..  خَب حقَق.  کردم پیدا کار -

 : نَند باز دينش

 . دیگٌ شدی نیلیَنر آبجی!  گاد نای اٍى-

 ! ارى نبَد دٍشو رٍ ادم تا 9 نسئَلیت اگٌ شاید -

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 22 



 

..  ايااااا!  تاییو 7 کٌ احهد ٍ نانان ٍ نًناز ٍ گلرٍ ٍ کنیز ٍ پری ٍ ننیژ ٍ نن..  ٍیت ٍیت -
 ! کنیز يای بچٌ

 . تَ رفتیو زيرى با ٍ کردم باز رٍ خَنٌ در ٍ دادم تکَن ارى ی نشَنٌ بٌ سرنَ

 کتاباشَن تخت رٍی گلرٍ ٍ پری ٍ ننیژ ٍ نیکردن بازی اب حَض تَ داشتن کنیز يای بچٌ
 بَد ٍلَ

 ؟ درس ٍ تابستَن

 . بَدم شکلی يهین ننو خَد يرچند

.  نزد دست بَدم شدى انسانی کارشناسی 81 ی رتبٌ اینکٌ ٍاسٌ کسی نهیرى یادم يیچَقت
 بخَنٌ درس کسی ندارى حق نیگفت احهد چَن

 ! نیست احهد کٌ خَبٌ:  گفتو زيرى بٌ ارٍم

 . بَدیو کنیز نحل يههَن بَد اگٌ-

 . بَد نشستٌ دست بٌ تلفن حیاط از ای گَشٌ کنیز

 بگیرى یاد خیاطی نیخَاد گفت بًش کنیز چَن..  داد شَيرش احهد!  بَد شدى بخت سیاى
! 

 خَايرش ٍ نادر کٌ سادى بدبخت کارگر یٌ بٌ!  جَاد بٌ..  داد شَيرش کهی خیلی سن تَ
 . ننَ خَاير بَدن کردى بدبخت

 . پایین اٍند يا پلٌ از نًناز

 . خَدم عین..  بَد چهَش

 . بَد رفتٌ کنیز بٌ تنبلیش ٍلی

 . بَد خَنَادى این ی بچٌ بزرگترین نعتادم برادر احهد
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 زيرى نن از بعد..  نن بعدش

 داشت بچٌ دٍتا ٍ بَد سالش 10 کنیز

 سال از بدتر سال ير..  بیارى خَب ی رتبٌ تا نَند کنکَر پشت سال 0..  بَد سالش 11 نًناز
 شد قبَل ازاد دانشگاى...  پیش

 . شد قبَل ازاد دانشگاى دکتری تالشش تهام با ٍ بَد سالش 13 گلرٍ

 . داشتن کنکَر دیگٌ سال.  بَدن دبیرستانی ينَز ننیژى ٍ پری

 کنٌ نگاى خَنٌ این بٌ کَچٌ اٍل از کسی شاید ٍلی..  نبَد خَب نزدیک از خیلی خانَادى این
 بزنٌ لبخند بًش

 . بسٌ نن برای يهین

 ؟ کَ نانان:  گفتو نًناز بٌ

 خانَناس حاج دٍريهی.  نیــــرجٍٍٍٍَن خَنٌ:  ترکَند ٍ کرد باد ادانسشَ

 کردم پرت کنیز سهت بٌ ٍ برداشتو رٍ تخت رٍی سیبای از یکی ٍ زدم ارٍنی ی خندى

 خَبیٌ ی گیرندى بَدنش يپرٍت عین در نیدٍنستو

 ؟ جَاد ی ننٌ بزنو زنگ نظرت بٌ:  گفت ٍ گرفت سیبَ

 بال..  ٍاى ٍاى:  گفت بَد گذاشتٌ سرش رٍی باز شال یٌ ٍ بَد کردى عَض لباساشَ کٌ زيرى
 ؟ بپرى حالتو نهیچٌ يهین بزنی زنگ!  دٍر بٌ

 . نن بخت سیاى خَاير بَد نرفتٌ یادش بزرگتری..  کرد نن بٌ نگايی کنیز

 سَم ی بچٌ از حرف...  نهیان يرچند نکن نعارف تعارف...  سادى پرسی احَال یٌ..  بزن-
 ؟ حلیَسٌ ؟ جَاد کَ بگَ شد

 ! حلیَسٌ-
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 . خَنٌ داخل رفت ٍ برداشت رٍ تلفن

 ؟ چطَرى درسا:  گفتو ننیژ بٌ رٍ ٍ نشستو تخت رٍی

 جلَتریو پری ٍ نن بقیٌ از باز ٍلی يست سخت یکو..  خَبٌ-

 بخرین نیخَاین کتاب يرچی برین نیدم بیاد کٌ حقَقو اٍلین.  شکر رٍ خدا-

 باال اٍرد سرشَ کٌ کشیدم يو رٍ گلرٍ شال

 : زدم بًش لبخند

 ؟ خَبٌ.  نیگیرم خَب تاپ لپ یٌ تَام ٍاسٌ-

 : خندید نخَدی زيرى

 بگیر ناشین یٌ ننو ٍاسٌ-

 : کردم پرت سهتش اٍردم در رٍ دنپاییو

 نگرفتی بگیری نانٌ گَايی نیخَای سالٌ 0 کٌ نزن حرف تَ-

 ! بیشتر شاید..  يفتٌ یٌ برای نیستو دیگٌ بگو بًشَن باید اٍند یادم

 اٍند کنیز

 . بَد سرخ بینیش

 . بَد کردى گریٌ

 کنن عَض لباس خَنٌ برن گفت ياش بچٌ بٌ ٍ خَدش دٍر پیچید رٍ چادرش

 بشینن خَاستو ازشَن

 نًهیٌ حرف فًهیدن
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..  نن.  پیششَن بهَنو کانل کٌ شرطی بٌ نیلیَنٌ 81 نايی پَلش..  کردم قبَل نن..  نن-
 االن.  نیاین کَتاى احهد دیدن ٍاسٌ نانان خَايشای جلَی نیخَام ازتَن.  کردم قبَل نن

 خر يا شها شدى خَب کردى ازدٍاج بَدى نعتاد سال فالن فالنی پسر نیگٌ دٍريهی از نیاد
 دیدنتَن نیام..  نبینهتَن نیست قرار چند ير.  باشین خَدتَن نَاظب نیستو نن.  نشین

 بٌ رٍز ير.  بزنین زنگ بًو اٍند پیش نشکل ؟ نٌ دیگٌ يستین نَاظب ٍلی..  يرازگايی
 يست بًتَن حَاسو.  نیزنو زنگ یکیتَن

 بَد پیدا شَن چًرى تَ غو

 ! ندارى نرد خَنٌ این..  بری تَ:  گفت بغض با ٍ برداشت رٍ رختا سبد ٍ زد پَزخندی نًناز

 : کنو عَض بححَ شَخی با کردم سعی

 نیرسٌ بًتَن بیشتر نَن...  حاال خبٌ-

 گرفتن رٍ شَخی ی ادانٌ ٍ فًهیدن يو کنیز ٍ زيرى کٌ گرفت خندشَن

 پسر برم نن نیکرد فکر حتها.  برم کٌ گفت خَاستٌ خدا از نانان ٍ گفتو يو نانان بٌ شب
 . خَنٌ تَ نیاد ش تکدٍنٌ

 کنار کٌ بیرٍن اٍند دستشَیی از يو پری ٍ بَدن خَابیدى کنیز يای بچٌ ٍ ننیژ ٍ گلرٍ
 . بخَابٌ نانان

 . نیخَابیدیو بَم پشت باال نعهَل طبق يو تا 0 نا

 حرف بدٍن بگیرین بايو شب ٍ باشین سال ٍ يهسن خَاير تا 0 نیشٌ نگٌ چند ير
 ؟ بخَابین

 ! شدى تنگ احهدم ٍاسٌ دلو...  چیٌ نیدٍنین:  گفتو ریختو خَدم ٍاسٌ ابی لیَان

 : کرد چیشی زيرى
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 . کرد بدبختهَن ؟ دارى تنگی دل نکبت اٍن چیٌ...  گلی ٍا-

 : کرد کج صَرتشَ ٍ کرد ای خندى نًناز

 نهیخَابیدن خَب تا سٌ اٍن االن شاید نهیشدیو بدبخت نا اگٌ-

 بَد سالو 89 88 کٌ ٍقتی بٌ برگردم نیخَاد دلو:  گفت ٍ کشید خَدش رٍی رٍ چادرش کنیز
 ! بگیرم یاد خیاطی نیخَام احهد نهیگفتو يیچَقت.. 

 : پاش رٍن بٌ زدم پام با

 يهین يو عاقبتت ٍ اخر.  نیداد شَيرت تر اٍنَر اینَر سال دٍ یکی حاال...  بابا نزن زر-
 ؟ اٍند شَير..  گرفتو لیسانسو فَق..  رفتو يو دانشگاى!!  نگا ننَ!  بَد جَاد

 : کرد نخَدی ی خندى زيرى

 ! نیکنٌ بیداد شَيری بی-

 : کرد نگاى چپ چپ بًش نًناز

 نیکنی عَض پسر دٍس تا 81 رٍزی فقط تَ نزن زر تَ-

 نیکردم استفادى ازش يههَن کٌ چشهی نداد با ٍ شد بلند ٍ گرفت دندٍن با چادرشَ کنیز
 گذاشت خال یٌ

 : گفت قهی ی لحجٌ با ٍ اٍرد در رٍ خانَم نیر ادای

ن ٍاى-  ؟ ين ؟ نیخَرى درد شی شی اصال ؟ چی ناس پسر دٍس این ن هدٍنو ن 

 . خندى زیر زدیو يههَن

 نن خَاستگاری نیان نحال کدٍنشَن...  پسر دٍس عند اصال نن بابا باشٌ:  گفت ارٍم زيرى
 ؟

 : کرد نگاى نن بٌ نًناز
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 بَدیو شَير خَنٌ يههَن االن نیکردیو زندگی جردن تَی نحالتی جای بٌ نا اگٌ شاید-

 . نیکنٌ کنٌ شَير بخَاد کٌ کسی!  نکن فکر اینجَری-

 : کشید شلَارنَ پاچٌ ٍ نن سهت اٍند پا ٍ دست چًار زيرى

 . خَاستو خیلی نن ندیدم قسو این از باالتر دیگٌ کٌ قسو نیر ی گربٌ بٌ..  خدا بٌ-

 نیهرد خندى از داشت خَدشو بَدیو شدى بر رٍدى خندى از براینکٌ عالٍى

 : داد ادانٌ

 . نیست کنهو کیلَییش دٍ کنو اینجَری لبانو برم نن!  خَايرم نیست ٍلی-

 . بخَابین بگیرین..  نزن فک اینقدر بسٌ:  گفتو خندى با

 . کشیدیو دراز قطاری نعرٍف قَل بٌ يو کنار يههَن

 . شد شرٍع خَابهَن قبل پرٍنی لگد شب ير نحل

 . نیخندیدم ٍ بًو نیزدیو لگد

 کنیو فرانَش شدى يو دقیقٌ چند نیشد باعخ نضخرف کار يهین شاید

 افتادى زندگیش خَنٌ از ٍ دارى بچٌ تا 1 ٍ سالشٌ 10 کنیز

 نَندى کنکَر پشت احهد بخاطر سال 0 نًناز

 شدى دادى نشَن بد يهٌ فکر تَ شهایلش ٍ شکل خاطر بٌ زيرى

..  زدم لگد باشو داشتٌ نیتَنستو کٌ زندگیایی بًترین بٌ...  کشیدم رٍ احهد جَر...  نن ٍ
 . باشن داشتٌ خَب زندگی داغَنو ٍ درب ی خانَادى تا

 نیری..  نشٌ کو سرنَن زیر از ت سایٌ.  بدى رٍزی کارت بٌ خدا نازگل:  گفت ارٍم کنیز
 باش خَدت نَاظب
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 اٍرد لبام رٍی لبخند حرفش يهین

 . بَد نادر سرش خیر سن سال 10 با..  بَد دلسَز..  بَد نًربَن خیلی بختو سیاى خَايرک

 . بابا نادریش با بَد زدى گند

 ... نشیو دٍر بحخ از حاال

 ! نیخَابی تخت رٍ فردا از ث...دی:  گفت ارٍم زيرى

 . بخَابی قبلٌ بٌ رٍ نرى یادت فقط:  گفت خندى با نًناز

 . خَابید قبلٌ بٌ رٍ يهیشٌ باید کٌ بَد نانان ی عقیدى.  خندیدیو تانَن0 ير

 : گرفت رٍ شَخی ی ادانٌ زيرى

 شَ خاکی خَدنَن نحل بیا نیترسی ارتفاعش از دیدی اگٌ-

 نانَسا ندارى يو پشٌ دیگٌ..  تخت رٍ نیخَابو نیرم!  عهرا-

 . نیکنو حال

 : خندید کنیز

 . خدا پیش برٍ پاش نیخَای نرگ..  انحصاری ٍاتاق ٍ تخت کَلرٍ باد-

 خندیدیو يو باز

 . نا يای خندى شايد ٍ بَد نا سًو بَم پشت ی تیکٌ یٌ يهین بچگی از

 رٍ نحلٌ این اٍندن قبل کٌ خَشحالو بلٌ:  گفت کٌ نیکردم نگاى خَشگلٌ برادر این بٌ
..  قرداد این ٍ ياس بچٌ يای کالس ی برنانٌ این.  داشتین اشنایی يا نغازى با ٍ دیدین

 نن
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 شکل کل ٍ گرفتو نظر در براتَن اتاق یٌ...  کٌ حضَرتَن بٌ عرضو.  زدم براتَن يو رٍ کلید
 .. خَنٌ شهایل ٍ

 نیزد فک داشت خیلی

 : کردم قطع حرفشَ

.  نیهَنٌ بندى دست کٌ يو برگٌ این ٍ... قرداد..  خدنتتَن اینو...  نیست نشکلی اٍنش-
 . فرداد اقای نهنَن

 ! فرداد یاسین.  يستو یاسین-

 ! پَش خَش يیکل خَش ی قیافٌ خَش نرتیکٌ!  خَايرام کتاب ٍ کیف بٌ خب

 . کنٌ خداحافظی پسرا از تا رفت ٍ شد جهع لبخندش کٌ دادم تکَن سری

 . رفت کیفش با ٍ کرد خداحافظی ننو از

 . نیکردن بازی باکس ایکس داشتن بايو پسرا

 بَدن دادى بًو کٌ اتاقی داخل رفتو

 بَد کفش يو قالیچٌ یٌ.  داشت تحریر نیز یٌ ٍ تخت یٌ

 زنین گذاشتو رٍ دستیو ساک

 . بَد رٍیايام اتاق شبیٌ.  داشت يو دیَاری کهد یٌ

 عَض برنَدا شلَار یٌ با نَ لی شلَار ٍ خنک ربع سٌ استین بلَز یٌ با رٍ نانتَم يهٌ از اٍل
 . بَد پسرٍنٌ خدا ی يهیشٌ کٌ نَيانو.  برداشتو رٍ م نقنعٌ ٍ کردم

 باش خَدت نَاظب سالنتی بٌ داد اس ٍ شدم تقر*س*م کٌ دادم اس زيرى بٌ

 بیرٍن اٍندم اتاق از
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 . ٍایسادم يال ٍسط رفتو ٍ

 بَد جالب خَنٌ نعهاری

 باشٌ باباشَن نالٌ باید کٌ بَد اتاقی رايرٍ داخل کٌ نیخَرد رايرٍ یٌ خَنٌ در از

 داخل ٍ نیخَرد پلٌ دٍتا کٌ بَد اشپزخَنٌ چپ سهت ٍ رايرٍ یٌ راست سهت رايرٍ انتًای
 . بَد اتاقا رايرٍ

 نیرسیدی اصلی سالن بٌ نیکردی رد رٍ رايرٍ ٍ اشپزخَنٌ کٌ یکو

 برگشتن پسرا کٌ کردم ای سرفٌ

 : کردم دانیال بٌ رٍ

 ؟ سالتَنٌ 80 داداشت ٍ شها-

 گفتن ای ارى

 باشٌ سالت 83 باید تَ:  کردم نگاى بردیا بٌ

 . سالهٌ 7 نن:  گفت خَدش باربد

 زدم لبخندی

 . سالهٌ يست نن:  گفت نظلَم جَر يهَن دٍبارى کٌ کردم نگاى آراد بٌ

 . سالشٌ 0 کٌ يو نتین اقا ٍ سالتٌ يشت شها-

 . بزرگو ان:  گفت جدی خیلی

 بیام بعد کنو نرتب اتاقهَ برم نن يا بچٌ.  ناشاهلل خَدت ٍاسٌ يستی نردی شها بلٌ-
 ؟ يَم.  کنیو اختالط یکو بايو

 : پاشد جاش از آراد
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 ؟ کهک بیام-

 . نتین ٍ دانیال ٍ دانیار اٍنا از بعد...  کهک بیان خَاستن يو باربد ٍ بردیا

 تَ دانیال.  بیارین دستهال سری یٌ بدٍیین پس خب:  گفتو ٍ زدم يهشَن بٌ لبخندی
 . بیار باطلٌ ی رٍزنانٌ یٌ بپر بردیا.  بیار خیس دستهال دٍتا

 . بیاین نن دنبال يو شهايا:  گفتو بقیشَن بٌ رٍ ٍ شدن پراکندى يو از سریع

 : کردم جهع اتاق تَی رٍ يهشَن

 ؟ زدین حدس اگٌ ؟ خَاستو چی ٍاسٌ رٍ خیس دستهال خب-

 ؟ کنی تهیز خَدتَ:  گفت بردیا یًَ

 نتاسفو بَد اشتباى بردیا نٌ-

 : شد سینٌ بٌ دست دانیال

 . کنیو تهیز اتاقَ-

 : شدم خو یکو

 ؟ اتاقَ کجای نًندس اقای خب-

 : باال کشید بینیشَ ٍ کرد کج سرشَ اراد

 ؟ رٍ کهدا-

 کرد تهیز کهد باید چجَری ببینین بیاین خب.  باریکالاااا-

 . نیدادم یاد بًشَن ٍ نیکردم جهعشَن نیرسیدم کٌ اتاق قسهت ير بٌ

 بَد شدى تهَم کارا کٌ بَد ظًر 81 ساعت

 ؟ بَد خَردنی بچٌ این اینقدر چرا.  اٍند دنبالو آراد کٌ اشپزخَنٌ تَ رفتو سریع
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 ؟ خب..  کژاس يا ٍسیلٌ بدم نسَن بًت:  گفت آرٍم

 : کردم کج سرنَ ننو

 . خب-

 . نیداد نشَن حَصلٌ با رٍ يهٌ

 : زدم اپن بٌ دستانَ بیرٍن رفت

 ؟ نیخَرین نايار کی نعهَال-

 . اینا ٍنیو دٍ دٍ:  گفت دانیال

 ؟ دارین دٍس يهتَن کنو درست ناکارٍنی-

 شدم کار بٌ دست کٌ ارى گفتن يهشَن

 ؟ ندارین حساسیت کٌ پیاز ٍ فلفل یا سَیا یا شیر یا خانٌ بٌ-

 : داد جَابهَ دانیار

 . نداریو غذایی حساسیت کال-

 عالی چٌ-

 استفادى زیاد خانٌ ٍ شیر از ٍ زدم کو رب..  کردم خیس رٍ سَیا..  کردم انادى سریع نَادشَ
 نَاد تَ ریختو ٍ دادم تفت یکو قارچَ ٍ کردم

 کردم ابکشی ٍ شیکَندم تَش رٍ يا ناکارٍنی بَد اٍندى ابجَش

 اخر ٍ دادم ادانٌ کارٍ يهین ٍ ریختو نَاد نالقٌ یٌ ناکارٍنی کفگیر یٌ ٍ برداشتو قابلهٌ یٌ
 . کردم يا ناکارٍنی الی دستهَ ٍ کردم دستو دستکش سر

 بپزى تا گاز رٍ گذاشتو رٍ غذا
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 ؟ نداری دستشَیی نتین:  گفتو بلند ٍ شستو دستانَ

 ؟ برم...  دارم نن:  گفت بردیا کٌ گفت بلندی نٌ

 . عزیزم برٍ-

 : داشت شک بچٌ انگار

 ؟ برم ٍاقعا یعنی-

 : انداختو عهیق نگاى یٌ بًش

 ! ارى-

 . بَدم پختن غذا عاشق...  بَد شدى بلند ناکارٍنی بَی.  دستشَیی سهت دٍید

 . گشنهٌ:  گفت ٍ اشپزخَنٌ تَ اٍند نتین کٌ نیکردم زنزنٌ خَدم با اينگ لب زیر

 ؟ بدی نشَن بًو اتاقتَ نیخَای..  راستی...  نیشٌ انادى االن-

 : کرد باز یخچالَ در ٍ اشپزخَنٌ تَ اٍند دانیار کٌ کرد پا اٍن پا این یکو

 . ببینٌ کسی ندارى دٍست کحیفٌ االن اتاقش-

 ! نخَر چیزی رٍ غذا نیارم االن:  گفتو دانیار بٌ

 . رفت ٍ زد چرخ اشپزخَنٌ تَ یکو ٍ سرجاش گذاشت رٍ بَد برداشتٌ کٌ سیبی

 نن کٌ نیرین تابستَن يایی کالس چٌ بگین کدٍنتَن ير خب:  گفتو ارٍم ٍ يال تَ رفتو
 کن شرٍع تَ دانیال..  انو. بدٍنو

 : نن بٌ زد زل یخش نگاى با دٍبارى

 . 0 تا 0 ساعت يا شنبٌ سٌ..  نیرم ٍالیبال نن-

 ؟ يهین-
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 8 تا 6.  نیریو زٍج رٍزای باربد ٍ دانیار ٍ نن کال کٌ زبان با-

 ؟ دانیار.  خب اى-

 . زبان يهین-

 ؟ اقا باربد-

 0 تا 1 ساعت.  نیرم شطرنج يا یکشنبٌ نن:  گفت تهام خجالت با م بچٌ

 ؟ چی تَ بردیا..  عالی يو خیلی-

 . ندارن کالس نتین ٍ اراد ٍ بردیا:  گفت دانیال بردیا جای بٌ

 ٍ ببندین رٍ چشهاتَن يهتَن نیشٌ:  گفتو رسید نشانو بٌ کٌ پختٌ ناکارٍنی بَی
 ؟ اشپزخَنٌ سهت برنگردین

 کردن قبَل يو بقیٌ گفت ای ارى گشنٌ ٍ خستٌ کٌ يو نتین ٍ داد تکَن سری آراد

 کردم نگاى رٍ یخچال تَی ٍ رفتو

 ادنک شکل بٌ ٍ چیدم بشقاب دٍتا تَی ٍ اٍردم خیارشَر ٍ فرنگی نخَد ٍ فلفل یکو
 کردم تزیینش

 چیدم کنارشَن نرتب رٍ يا چنگال قاشق ٍ چیدم رٍ بشقابا

 ٍ ریختو قرنز سس ٍ فرانسَی سس تَش کٌ بَد سس کَچیک يای کاسٌ سری یٌ
 کشیدم دیس تَی رٍ ناکارٍنی

 ناکارٍنی رٍی چیدم ٍار دایرى صَرت بٌ ٍ کندم دٍنٌ دٍنٌ رٍ زنینیش سیب يای دیگ تٌ

 نیز بٌ شدن خیرى ٍرقلهبیدى چشهای با تاشَن شیش دیدم کٌ بذارم رٍ دیس تا برگشتو
 ! خَری نايار

 : گرفت م خندى
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 بَدین دادى قَل نحال-

 : کرد نگاى نن بٌ کرد بلند سرشَ اراد

 ! س خَسهزى خیلی اخٌ-

 دستاشَن رفتن يهشَن کٌ کردم نگاى بًشَن ٍ گذاشتو نیز ٍسط رٍ دیس ٍ زدم لبخندی
 بشَرن رٍ

 شدم يا بچٌ ننتظر ٍ نشستو نیز سر

 نیشینن سن ترتیب بٌ يو نیز سر حتی کٌ فًهیدم

 . بَدن بانزى ٍاقعا پسراش چَن ببینو رٍ فعال پدر این بَدم نشتاق...  بَد گرفتٌ م خندى

 بستن رٍ چشاشَن ٍ چسبَندن بًو رٍ دستاشَن دیدم یًَ

 دادی بًهَن کٌ يایی چیز ی يهٌ ی ٍاسٌ شکرت خدایا:  گفت یًَ دانیال

 : کرد اضافٌ شیرینیش يهَن با اراد

 . بیات بابایی زٍدتر-

 شدن خیرى بشقابشَن بٌ ٍ گفتن ای ایشاهلل يهشَن

 ! عجب

 ؟ بکشو نن نیدین اجازى خب:  گفتو ٍ برداشتو رٍ کفگیر

 ؟ ترى گشنٌ يهٌ از کی:  گفتو کٌ گفتن ای بلٌ يهٌ

 ! گشنهٌ ان کٌ ایفًهی کنی نیگا اصال!  دیگٌ گشنهٌ ان...  ان ان:  گفت بلند نتین

 . بیاد بشقابَ بدى..  شو پسرم قربَن:  گفتو ٍ زدم لبخندی

 ریختو ٍاسش کٌ جلَم گذاشت دٍدستی ٍ کرد بلند سختی بٌ بشقابشَ
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 ؟ نیکشی ننو برا.  نتین نحل گشنهٌ ننو..  جَن گلی:  گفت بردیا بعدش

 ! بَدم کردى پیدا جا دلشَن تَی زٍد چقدر...  کشیدم يو باربد ٍ بردیا برای

 . بکشو براش بخَاد ازم بَد نذاشتٌ غرٍرش..  عزیزنههو..  ى اراد دیدم نفر اخرین

 ناکارٍنی دیس ی گَشٌ از چنگال با خَدش ٍاسٌ سختی بٌ ٍ شدى نچالٌ گَشٌ یٌ دیدم
 نیکشٌ

..  نظلَنٌ اینقدر کٌ شو نازم پسر قربَن:  گفتو ارٍم ٍ گرفتو دستشَ ٍ پشتش رفتو پاشدم
 برات نیریخت گلی نیگفتی خب

 : کرد نگاى بًو برگشت

 . نیخَرم کو..  بلتو-

 : دادم تکَن سری

 بشکَن رژیهتَ گلی بخاطر انرٍز حاال.  گرفتی رژیو رٍزى چند کٌ جریانو در-

 . بریزااا زیاد گلی..  باسٌ-

 کرد جاخَش لو*غ*ب تَی کٌ سیدم*ٍ*ب نَياشَ رٍی ٍ خندیدم

 ! نیزد داد چقدر نادر نبَد..  نَندن خیرى صحنٌ این بٌ پسرا

 . دیدم رٍ يهشَن ی زدى حسرت نگاى

 ٍ کردم س*ٍ*ب اٍنو نَيای ٍ باربد پشت رفتو ٍ کشیدم زٍد ناکارٍنی اراد برای
 زد لبخند ٍلی کشید خجالت.  کردم لش*غ*ب

 کٌ کرد اٍیزٍن گردنو از خَدشَ ٍ پاشد صندلی رٍی کنو ل*غ*ب اٍندم تا يو رٍ بردیا
 . سیدم*ٍ*ب پیشَنیشَ ٍ زدم لبخندی

 . نشَندم خَدم پای رٍی کردم بلند رٍ نتین ٍ زدم ای سٌ*ٍ*ب دانیال ٍ دانیار نَيای رٍی
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 شد پاشیدى صَرتشَن بٌ رنگ انگاری يا بچٌ ٍلی بَد گرفتٌ بغضو خَدم

 . نیزدن حرف بايو ٍ نیخَردن غذا ٍلع با

 ؟ باشٌ..  بهَن يهیشٌ..  دارم دٍست ان گلی:  گفت گَشو دم نتین

 ! حلٌ بخَری غذاتَ ادنهو عییین..  کن دقت..  ادم عین اگٌ:  گفتو ٍ زدم بینیش رٍ

 . شَیی ظرف ناشین تَ نیذاشتن نیبردن رٍ بشقابشَن يرکدٍنشَن نايار از بعد

 ؟؟ بَد کجا ظرفشَییو ناشین!  انجیل یا!  تَرات یا!  اهلل یا

 . نیکنٌ کار اینجَری ببین گلی:  گفت دید ننَ نگاى انگار آراد

 . داد نشَن ارانش با خیلی بًو رٍ باياش کارکردن بعد

 کنیو بازی بايو نیام بشَرم رٍ اینا!  گَگَلی نرسی:  گفتو ٍ کشیدم لپشَ

 ! اقااایَن نســــَاک نسَاک نسَاک:  زدم داد اشپزخَنٌ تَی از

 : زدم داد خشن خیلی کٌ اٍند شَن نالٌ صدای

 ! نســــــــــــــــــــــــَاااااااااااااااااااااااک گفتهههههو-

 صبحای یاد صفشَن دیدن با.  دستشَیی سهت رفتن پریدن يهشَن جت عین
 . افتادم نی خَنٌ تَی تَن*س*زم

 خَنٌ بیرٍن دستشَیی یٌ....  نیرفتیو جایی صبح باید نحَی بٌ تانَن 6 0 ير

 ... سرنا اٍن تَ نیبستیو صف يههَن

 . پسرا پیش يال تَ اٍندم ٍ کردم جا بٌ جا رٍ ظرفا ساعت نیو از بعد

 . بَدن اتاقاشَن تَ دانیار ٍ دانیال

 .کردیو تهیزش ٍ اتاقش جَن بٌ افتادیو نتین با
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 نَرد کارتَن نیخَاد چَن کنو بیدارش 0 ساعت ٍ بزنٌ چرتی یٌ نیخَاد کٌ گفت باربد
 . ببینٌ عالقشَ

 . نتین ٍ بردیا ٍ اراد کنار نشستو يال تَی ٍ گفتو بًش چشهی

 ؟ چیٌ برنانتَن اقایَن..  خب-

 : کرد بپر بپر ٍ شد بلند بردیا

 گلی گلی گلی گلی گلی-

 : نیکردم پایین باال باياش سرنَ ننو

 ؟ جَن جَن جَن جَن جَن-

 : خندید

 ؟ کنیو بازی-

 ؟ این پایٌ!  بلدم خَب بازی یٌ نن..  ايا-

 : پریدن پایین باال يهشَن

 .. ارى ارى-

 ! کنین گَش خَب.. خب -

 کردم تعریف رٍ سَالی 13 بازی براشَن

 . نیکردیو سَالی 13 بازی نفری يفت داشتیو ٍ يال تَ اٍندن شدن بلند يهشَن کو کو

 رٍز سٌ دٍ اینکٌ ٍ بَدن نتفاٍت خیلی يا بچٌ انتظارم برخالف. بَد گذشتٌ رٍز چًار سٌ
 نشخص ٍلی بَدم نکردى عادت بًشَن شکل اٍن بٌ ينَز نن.  کردن عادت خیلی بًو اٍل
 بَد
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 . نیپذیرفتن رٍ عضَ یک سریع کٌ بَدن تنًا اٍنقدر

 .. بَد شدى شب

 . کردم درست زنینی سیب کَکَ براشَن شام برای

 . داشتن نشترک اتاق یٌ دانیار ٍ دانیال

 : نن سهت اٍندن ٍ دٍشَن ير شدن بلند

 گلی شبخیر-

 ! دانیاری بخیر يو تَ شب-

 . بًو گفت شبخیر يو دانیال ٍ زد لفظ این از لبخندی

 نیکشیدن خهیازى يو بردیا ٍ اراد ٍ بَد بردى خَابش پام رٍی نتین

 ٍاسٌ يو شیر لیَان یٌ ٍ دستشَیی کردم رٍ بردیا بعد خَابَندم اتاقش تَی رٍ نتین اٍل
 . ریختو اراد

 . نیدید جَنیَر جو بَد نشستٌ ينَز باربد

 دستشَیی رفت اراد بیرٍن اٍند کٌ بردیا

 . جَن گلی بخیر شبت:  گفت ٍ کرد س*ٍ*ب گَنهَ اٍند بردیا

 . بخَابٌ رفت خَدش سبک بٌ خیر شب گفتن از بعد يو اراد ٍ اتاقش سهت رفت

 نشست اٍنَرتر رفت سانت یٌ کٌ نشستو باربد کنار

 . نشست نبل رٍ رفت پاشد کٌ تر نزدیک رفتو یکو

 !؟ دارم جزام نن نگٌ بچٌ

 ؟ باربد اقا-
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 . کرد اخو نشست سینٌ بٌ دست یًَ

 ؟ شدم شها اخو سزای کٌ کردم بدی کار چٌ نن بدٍنو نیشٌ-

 کردی ننَ بردیا نحل نٌ گفتی قصٌ برام نتین نحل نٌ ریختی شیر ٍاسو نٌ:  گفت ارٍم خیلی
 گفتی بخیر شب بًو يا دٍقلَ نحل نٌ بزنو نسَاک کٌ دستشَیی تَ

 ! داشتو ای دیگٌ يای نقشٌ شها ٍاسٌ..  بخَابن اٍنا بَدم ننتظر نیدٍنی اخٌ... اياااا-

 : بیرٍن اٍند ش بانزى الک اٍن از یکو

 ؟ ای برنانٌ چٌ-

 زنین رٍ دانیار ٍ دانیال بین يو قبال..  بخَابٌ تنًا نیترسٌ باربد نیگفت بًو دانیال
 ! نیخَابید

 . کردن عادت بًو بیشتر آراد ٍ باربد يا بچٌ بین از نیدٍنستو

 . فًهید نیشد نظلَنیتشَن ٍ سکَت از

 ؟ بخَابی نن پیش شبا داری دٍس-

 . فًهید يو عینکش يای شیشٌ پشت از نیشد اینَ..  زد برق چشهاش

 . دستشَیی تَ دٍید ٍ داد تکَن خَشحالی با سرشَ

 . بَد گرفتٌ م خندى

 .. يا بچٌ اتاق بٌ زدم سری

 . کردم نَازش رٍ نَياشَن ٍ نشستو دٍشَن ير تخت کنار ٍ رفتو دانیار ٍ دانیال اتاق تَ

 سیدم*ٍ*ب رٍ لپاشَن ٍ آراد ٍ بردیا اتاق رفتو

 . کردم نگاى غریبش ٍ عجیب خَابیدن طرز بٌ ٍ کردم درست نتین رٍی پتَ
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 . سیدم*ٍ*ب پلکاشَ پشت ٍ خندیدم

 بَد کردى درست نن ی ٍاسٌ يو بزرگ جای یٌ ٍ کشیدى دراز دیدم کٌ باربد اتاق سهت رفتو

 . خَدم ل*غ*ب تَ کشیدم رٍ باربد ٍ کشیدم دراز کنارش

 از نفری 7 نا..  دارى فرق نا با شانپَياشَنو اینا صلَاتی پدر..  رفت بینیو زیر نَياش بَی
 قاطی فرٍشی شانپَ بازار با ببینٌ ادم رٍ اینا حهَم..  نیکردیو استفادى شتری صابَن یٌ

 نیکنٌ

! 

 !!! نیزنی لگد بَدی نگفتٌ..  بچٌ رٍحت تَ ای...  اخ..  رٍزگار يیییی

 نقش لبام رٍ ای شیطَنی لبخند..  نیخَابیدى اینجا عهَشَن حتها قبال افتادم این فکر بٌ
 ! خَابیدم کجا ببینی کجایی جَن یاسین..  جٍٍٍَن...  بست

 . ببینو رٍ باباشَن بَدم نشتاق خیلی

 !؟ نیخَری ٍٍل چقدر...  بچٌ دينت ای

 ! کنٌ بخیر انشبَ خدا

 نیشد يفتٌ یک داشت کو کو دیگٌ

 . زبانشَن کالس ببرنشَن کردم انادى رٍ دانیال ٍ دانیار ٍ باربد

 نربیان اٍلیا ی جلسٌ اینکٌ نحل انرٍز ٍلی تا سٌ این پیش خَنٌ اٍندم پیش ی دفعٌ
 . نیهَندم باید..  داشتن

 سفارش يا بچٌ بٌ کلی چند ير باشٌ نراقب نیتَنٌ پایینیشَن يهسایٌ نیگفت دانیال
 نکنن بدی کار کٌ بَدم کردى
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 نخَان ٍقت یٌ کٌ بَدم کردى پر پفک ٍ چیپس ٍ خَراکی ٍ نیَى کلی يو خَری نايار نیز
 . بزنن اینا ٍ گاز ٍ تیزی بٌ دست

 بیرٍن اٍندیو درخَنٌ از سفارش کلی از بعد

 . کنو سفارش يهسایتَن این بٌ برم نن پایین اسانسَر با برین تا سٌ شها خب-

 : گرفت سفت دستهَ باربد

 ؟ بیام ننو-

 :ریختو بًو نَياشَ

 ! بیا تَام-

 زدیو رٍ خَنٌ در ٍ پایین يا پلٌ با رفتیو

 : در پشت از پیچید زنی یٌ صدای

 ؟ بلٌ-

 .. لحظٌ یک نیشٌ..  يستو 8 ٍاحد يهسایٌ نن ببخشین-

 نَند ناتهَم در شدن باز با حرفو

 رنگ نسی نَيای با شلَارک ٍ تاپ با..  بَد جٍَنی زن

 ؟ جدیدین يهسایٌ:  گفت ای دناغی تَ صدای با ٍ انداخت بًو نَشکافانٌ نگايی

 ! آنیتیس خالٌ ناییو:  گفت ٍ اٍند در پشتو از باربد یًَ کٌ

 ؟؟؟!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آنیتیس

 ؟ نیگٌ دیگٌ چی یٌ يهٌ بٌ بعد صغراس اسهش کٌ ایناس از اینو نکنٌ

 ؟ کردن ازدٍاج فرداد اقای پس عٌ:  گفت ٍ خندید باربد دیدن با زنٌ
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 : شدم جدی

 شها سپردم بًشَن..  تنًان ساعت دٍ ٍاسٌ باال يا بچٌ..  يستو پرستارشَن خیر-
 ازتَن نهنَن.  کنن باز براتَن رٍ در بزنین سر بًشَن خَاستین

 .پایین رفتیو يا پلٌ از ٍ کشیدم رٍ باربد دست ٍ افتادم راى بشنَم جَاب اینکٌ بدٍن

 خَنٌ تا پیادى تایی سٌ بايو کالس از بعد ٍ گذشت يا جلسٌ ی يهٌ نحل يو شَن جلسٌ
 . بگیرم بستنی براشَن شدم نجبَر يو راى ٍسر رفتیو

 نَرد یٌ این تَ عقلشَن شکر رٍ خدا.  کنو استفادى اٍن از تا بَد دادى کارت یٌ عهَشَن
 . نیرسید

 . شدیو ٍارد ٍ کردم باز کلید باز رٍ در رسیدیو کٌ خَنٌ دم

 ؟ رفتی کجا باربد اقا عٌ:  گفتو کٌ پارکینگ تَ دٍید باربد یًَ

 . االن نیام:  گفت بلند

 !! اٍندى..  اٍندى:  گفت شادی صدای با یًَ بعد

 . زنین خَردم نن ٍ نن بٌ خَردن کٌ دٍیدن طَری دانیال ٍ دانیار

 ؟؟؟ اٍندى کی اصال ؟؟؟ اٍندى جَلی آنجلینا نگٌ صلَاتیا پدر اخٌ

 !؟ يان

 افتادم دٍبارى نن ٍ نن بٌ خَرد دٍبارى ٍ دٍید باربد کٌ تکَندم نانتَنَ خاک ٍ شدم بلند
 . زنین

 . اٍندى جَلی انجلینا ٍاقعا اینکٌ نحل نٌ

 چی نن دقیقا نٌ ؟ يان ؟ چی نن...  نیدی نَشگل خَشگل شانسای يهٌ بٌ..  خدا نانَسا
 ؟؟؟
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 زدم رٍ 0 ی دکهٌ ٍ شدم اسانسَر سَار ٍ رفتو

 . بیرٍن اٍندم ٍ کردم نرتب رٍ ٍضعو ٍ سر یکو اینٌ تَ

 شنید نیشد رٍ يا بچٌ شاد صدای يو در پشت از ٍ بَد باز نیو در

 کردم باز رٍ در

 بَد ياش شَنٌ رٍی اراد کٌ دیدم رٍ نردی پشت از

 .. نیرسیدم کهرش بٌ شاید..  بلند قد

 ؟ جَنٌ یاسین ؟ عهَشَنٌ..  يیکلیا این از نٌ داشت فرم رٍ يیکل

 ! نیگا رٍ گلی خانَم پرستارنَن..  بابا بابا:  گفت کٌ دید ننَ بردیا یًَ

 !!! خب نیَندی تر دیر یکو بشر دينت ای ؟؟؟ اٍند نگٌ ؟؟؟ باباشَن

 . برگشت ارٍم نردى

 ... برید نفس لحظٌ یک چشهاش دیدن از

 !! بَد ابی چشهش یک ٍ ای قًَى چشهش یک

 بَد چشهش بٌ شیکی ٍ خَشگل عینک

 بَد ای قلَى لباش

 عین نیشش کٌ این!  نیشو رٍ بٌ رٍ نغرٍر خیلی بابای یٌ با گفتو االن بابا ای...  نیخندید
 . بازى چی

 .. زنین رٍ گذاشت رٍ اراد

 ! بَد بلند قدش چقدر

 . بَد سفید دست یک دندٍناش..  زد نهایی دندٍن لبخند
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 . نکردم سالم اٍند یادم

 . نیبینهتَن خَشحالو..  فرداد اقای شد عرض سالم:  گفتو ٍ شدم نَدب یکو

 کنی سالم باید نهیدٍنی سنت این با!  تربیت بی!  نگفت يیچی ٍلی داد تکَن دٍبار سرشَ
 ؟

 نینَشت چیزایی رٍش ٍ برداشت رٍ ای برگٌ یًَ

 ! نَح کشتی حیٍَنای یا

 ؟ کنٌ اخراج نیخَاد

 !! نردی نیلیَن 81 ارزٍی در!  نازگل شدی بدبخت

 گرفت جلَم رٍ برگٌ

 فرداد.. بشین يام بچٌ پرستار کردین قبَل کٌ نهنَن...  دیدنتَن از خَشبختو سالم"
 "يستو

 . کردم نگاى بًش

 ! بَد جذاب..  بَد بلند خیلی قدش..  بَد گیر نفس ٍاقعا چشهاش

 فرداد اقای اٍندین خَش ندارن ازاری ٍ اذیت يیچ يا بچٌ.  نیکنو خَايش-

 : نَشت تند تند

 بچٌ ؟بٌ نن اتاق داخل بریو حرف سری یٌ برای نیتَنیو...اٍندنو شد یًَیی کٌ نتاسفام"
 " کنن نشغَل رٍ خَدشَن.  بزنو حرف باياتَن باید کٌ بگین يا

 شها بزنیو حرف سری یٌ باید پدرتَن ٍ نن:  گفتو يا بچٌ بٌ رٍ ٍ دادم تکَن سری
 ! ٍاینهیستٌ فالگَش يو کسی...  يااا باشٌ حَاستَن

 ؟؟؟؟ بَد الل ؟ نینَشت کاغذ رٍی چرا

  www.dl-roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید    46 



 

 . شدم بَد قفل بَد رٍز چند کٌ اتاقی داخل

 برید نفسو اتاق طراحی از

 ... نختلف يای شعر يای خَشنَیسی دیَار ٍ در رٍی.  نفرى دٍ تخت یٌ با بزرگ اتاق یٌ

 ! نینشست دل بٌ اتاق.  تحریر نیز یٌ کنارش ٍ داشت قرار بزرگی ی کتابخَنٌ اتاق سهت یٌ

 . کرد نشستن بٌ دعَت ننو ٍ نشست نیز رٍی

 . بَد شدى سکَت دقیقٌ سٌ دٍ

 بکنٌ زدن حرف بٌ شرٍع خَب نهیتَنستو انگار

 نیکرد نشت دستاشَ

 : کرد باز دين باالخرى!  حتی بَد کردى عرق..  عزیزنهو

 ! سالم..س..رى..با..دٍ-

 ... ٍلی..  بزنٌ حرف نیتَنست

 ! داشت لکنت

 ! فرداد اقای سالم-

 : خندید

 !کنٌ..نی..اذیت..اذ...نو..زد..حرف..ح..کٌ..ک...نیدٍنو..نی-

 : دادم جَابشَ دستپاچٌ ٍ سریع..  شد نچالٌ دلو حرفش این از

 ! فرداد اقای نکنین فکر اینجَری...  نٌ نٌ-

ای خدا حکهتت رٍ شکر ! یکی رٍ با این يهٌ عظهت ٍ پَل رٍ کانل نیافریدی نايو کٌ کال 
... اصال زدی از کهر نابَد کردی ! دیگٌ گفتن ندارى کٌ !!! 
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 : دٍبارى خندید

 ؟ تَن..نَندن..نَ...نَرد..نَ..در..د-

 ! بَدم گرفتٌ رٍ تصهیهو

 ... نشکلی شها اگٌ!  نیست نشکلی.  نیهَنو ٍقت تهام بندى-

 : بَد ترسیدى انگار...  داد تکَن سرشَ سریع

 ! بهَنین..بو..بو! .. نٌ..نٌ..ن-

 زدم لبخندی

 کنو درست لَبیا خَراک شام برای تا رفتو..  نشد زدى خاصی حرف

 بگیرى دٍش یٌ تا رفت يو فرداد

 نیکردن نگاى نگرانی ٍ خاص جَر یٌ نن بٌ پسراش

 ؟ نیکنین نگاى اٍنجَری چرا ؟ چیٌ-

 نگفتن يیچی

 ! نشدم اخراج نترسین-

 کشیدن راحت نفس یٌ يهشَن

 ! بَد گرفتٌ م خندى

 یٌ با فرداد کٌ نیکردم درست تنقالت ٍ نیَى داشتو ٍ بخَرى خیس گذاشتو رٍ يا لَبیا
 ! زنین رٍی نشست اٍند خاکستری ابی شرت تی یٌ ٍ خاکستری راحتی شلَار

 ؟؟ زنین!  نبلٌ تا 81 اینجا!  الخالق جلل

 نشستن کنارش دٍنٌ دٍنٌ يو يا بچٌ
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 ؟ بَد خَب درنانتَن بابا:  دانیال

...  کٌ...  فت.گف..  دکتر..  آرى..آ:  خندید فرداد
.ف..حر...م..تَن..نی...ن..نیش..ز..با...الت..عض...ن..کن..ر..کا..ش..رٍ...گٌ..دی...یکو..ی
 !م..بزن.

 ! بَدى الل اٍن!  بَدى چی نشکلش فًهیدم االن

..  نیگیرن کار عضالنی رٍش از بیارن بدست رٍ گفتارشَن نیتَنن کٌ اللی افراد برای نعهَال
 ! بزنٌ حرف کانل نیتَنٌ ندتی از بعد ٍ نیزنٌ حرف ٍار لکنت صَرت بٌ فرد زنان نرٍر بٌ

 ! گَالخ چٌ

 برٍى دل تَ ٍ گَگَلی خیلی نگذریو حق از ٍلی

 : پرسید دانیار

 ؟ باباجَن کیٌ بعدیت جلسٌ-

 ! دیگٌ...سال...یٌ..ت..گف-

 ؟ باباجَن دیر اینقدر چرا:  گفت ارٍم باربد

 !کنو...ین..تهر...ید..با..ت..گف-

 . ارتباطی در بچٌ یٌ با نیکردی احساس نیزد حرف اینجَری ٍقتی

 ! کنو دلسَزی نهیخَاستو يو نیسَخت براش يو دلو

 .. بَد اٍندى کنار نسئلٌ این با خَب چقدر

 . بزنٌ حرف دیگٌ ادنای يهٌ نحل یا نن نحل نتَنٌ سن این با کٌ

 ؟ آٍردی چی سَغاتی جَن بابا:  گفت بلند نتین
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 شد شادتر يهشَن ی چًرى

 ٍ پفیال ٍاستَن دارى فَتبال گفتی بردیا اقا!  عجلٌ بی عجلٌ...  آی آی آی:  گفتو ٍ خندیدم
 . کردم درس يندی پفک

 کرد دیش دیش ٍ زد نشت چندتا ٍ شد بلند بردیا

 نیکردن يَرا يَرا اراد ٍ نتین

 اٍند اشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ شد بلند جاش از فرداد

 نن صَرت تَ نیاد دارى دیدم یًَ

 !!! نتر دٍ شاید!  بَد بلند قدش چقدر

 نیکنٌ چیکار!  جعفر بن نَسی یا.  شد خو کهر از ٍ نن سهت اٍند

 : کرد يل کٌ عقب کشیدم خَدنَ یکو

 ! ببرم..رٍ..فا..ظر..کنو...کهک!  کنو بدی..بد..کار..نهیخَام..ن..  نٌ..ن-

 يیز چقدر نن!  سرم بٌ خاک..  بکن کاری یٌ بیا ندارى اشکال حاال!  گَگَلییی آخیییییی
 ! شدم

 گذاشت دينش تَ يندی پفک یدٍنٌ ٍ گرفت بخَرى دستام بٌ دستاش اینکٌ بدٍن رٍ ظرف

 ! بٌ..بٌ!  نزى..م..خَش..خَ...چقدر..چ-

 . جَن نَش-

 !!! اهلل بسو!  پٍٍَف

 بیرٍن بردم برداشتو يو رٍ پفیال ظرف

 ببینن فَتبال بَدن زدى يا بچٌ
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 . نشست بینشَن رفت يو پدرشَن..  بَد شدى شرٍع تازى اینکٌ نحل

 . بانزى چٌ...  شدم خیرى بًشَن پشت از

 . ریختو خَدم برای چایی یٌ ٍ گذاشتو بار رٍ شام

 . نیشد بلند يا بچٌ صدای ٍ سر

 . نن سهت برگشت يهشَن نگاى خَرد زنگ تلفنو

 . پرید گلَم تَ چایی شدم يل

 نیخَرد لیز يی گَشی دستو تَ بَد شدى يل نافذشَن نگاى زیر اٍنقدر ٍ اٍردم در رٍ گَشی
. 

 ٍ کردم قبَل تهاسَ ببینو رٍ طرف ی شهارى اینکٌ بدٍن شد جابت دستو تَ کٌ يهین
 گَشو در گذاشتو

 : پیچید زيرى صدای

 نايااا بٌ نهیذاری نحل دیگٌ..  نحل خَشگل جٍٍَن-

 : غریدم

 ! ترکید زيرم زيرى بهیری ناکام-

 دعا خَايرام ٍاسٌ نهیَند دلو بَد پسر تا 7 6 برم ٍ دٍر ننو دیگٌ ارى ؟ بیشعَر نیاد دلت -
 . کنو

 ؟ زدی زنگ شدى چی...  حاال خب -

 ! نزدم زنگ احَال حال ٍاسٌ نیفًهی خَب -

!  احَال حال ٍاسٌ نهیزنی زنگ رٍز ير کٌ تَام...  احَال حال ٍاسٌ زدی زنگ دیرٍز چَن -
 ؟ حاال چیٌ کارت
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 حسابشَن بٌ بریزیو پَل باید نیگفت اٍنجا نسئَل...  بزنو احهد بٌ سر یٌ رفتو انرٍز ٍاال -
 . کنن کار احهد برای بیشتر تا

 ٍ دادم ابادشَن جد يفت ٍ کهپ اٍن ٍ نسئَلٌ اٍن ٍ احهد بٌ لب زیر فحش چًارتا سٌ
 . نیکنو کاریش یٌ:  گفتو

 ... چیزى...  راستی-

 يا بچٌ ٍ نیکرد تشَیق داشت لکنتش يهَن با پدرشَن ٍلی..  نهیکردن صدا ٍ سر پسرا
 شد جلب اٍن بٌ شَن تَجٌ کو کو يو

 ! نیشنَم زيرى بگَ-

 ! شدى پیدا خَاستگار -

 خَاستگاری اصال ؟ خَاستگاری اٍندى نعتادی کدٍم باز! ؟ خَاستگار!  باال رفت يام ابرٍ
 کی؟؟

 ؟ کی ی ٍاسٌ-

 کرد نن نن یکو

 ! بدى ننَ جَاب زيرى-

 ! کنیز ٍاسٌ -

 ؟ کنیــــــــــــــــز:  زدم داد کجام نبَد حَاسو لحظٌ یک

 . کردن نگاى بًو تعجب با برگشتن يهشَن پسرا..  باال پرید نتر یٌ فرداد

 : نیچیند ٍاژى سريو پشت يل زيرى

 طالق خَنهَن نیاد يی کنیز کردى فکر ندیدى خیر نیر این ببین...  نکن يل گلی...  نٌ نٌ-
 ! خَاستگاری ٍاسٌ فرستادى رٍ س نردى زن کٌ خَايرش پسر...  گرفتٌ
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 !؟ دارى شَير نن دختر نیر نٌ بًش نگفتٌ نانان-

 باالخرى کٌ گفت ؟ نگفتی نیر بٌ نگٌ تَ گفتو نانان بٌ!  کنو تعریف ٍاست ٍایستا گلی ٍای-
 ! پسرى این با برى بگیرى جَاد از طالقشَ کنیز. بًترى جَاد از

 ! نانان حرف از گرفت دلو

 .خَايرم بیچارى

 بگَ برسَن سالم يو نیر بٌ!  ننو اٍنو باالسرش نرد یٌ ينَز خَنٌ اٍن بگَ نانان بٌ زيرى-
 برم باید!  نهیدیهش یکی تَ بٌ گرفت، طالق خَدش ی خَاستٌ بٌ خَايرم رٍزی اگٌ

 ..زيرى

 ... نیپَکید داشت سرم...  بزنٌ حرف نذاشتو

 کردم قطع

 ؟ احهد کهپ پَل ؟ دخترا کالسای پَل ؟ نیکردم فکر چی بٌ...  بَد شدى سکَت دقیقٌ پنج
 ؟ نًناز ٍ زيرى ؟ بخت سیاى کنیز ؟ نانان

 کانتر رٍ گذاشتو رٍ گَشی

 . گرفتو رٍ چايش جلَی...  کردم باز ٍ سرد اب ٍ سینک سهت دٍیدم

 داخلش کردم سرنَ اٍند باال تا کٌ اب

 بَد عادتو

 نیزدم داد

 نهیاد قل قل صدای جز صدایی نیدٍنستو

 ... نیشنیدم ناٍاضح رٍ صدايایی
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 نیکنٌ خَدکشی دارى بابا-

 گریٌ صدای

 . بتٌ نژاتس بابا-

 : شیرین لکنت یٌ..  لکنت

 ! ٍایسین..ٍا...  نشدى..ن...چیزیش..چ...نٌ.ن-

 شدم کشیدى

 کشیدم عهیق نفس

 ... نیدید تار چشام

 اپن ی لبٌ بٌ خَردم

 . خَرد خاکستری ابی شرت تی بٌ نگام تازى شد بًتر کٌ چشام تاری

 : تلَیزیَن صدای

 ! پرسپَلیس برای گل-

!!!  بَد خفنی ی صحنٌ چٌ النصب اى!  سنت سیلَر عطر بَی...  کرد زندانیو دست دٍتا
 ! شدم لٌ لٌ!!  اصال شد تبدیل ٍاقعیت بٌ رٍیايام

 ... باال رفت نگام

 .. داشت لب بٌ لبخند

 ! خَبٌ..خ..خ..لی..خی..خ...کردم..نی..کارٍ..ک..این..ا..ننو..م-

 ! بَد سخت باٍرش کٌ شنیدم چیزی!  نتاسفو:  گفتو فقط لب زیر

 ین؟..ب..ب..ٍ..خ..خ-
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 ... فرداد اقای خَبو نرسی بلٌ-

 : انداخت طنین صداش

 !نیگو..م..م..ت..درس..د..کٌ..ک...یٌ..ز..چی..چ...ا..تنٌ..ت..ت..طايا-

 ؟ طايا چی برای!  خَب چقدر -

 . رفت عقب کهی ٍ برداشت دستاشَ

 !س..طايا..نو..س.س..ا..چَن..چ-

 !نیَند بًش چقدر!  قشنگ چٌ

 . طايا اقا خَشبختو-

 :خندید

 ! بًترى..بٌ..بٌ..فرداد..ف..ف..از..ا...این..ا-

 نیکردن نگام بغض با کٌ خَرد نتین ٍ اراد بٌ نگام کٌ خندیدیو دٍنَن ير

 ! لو*غ*ب تَ دٍیدن دٍتاشَن کٌ کردم باز دستانَ ٍ نشستو ٍ خندیدم

 شد دٍر سنت سیلَر بَی

 . نهیتَنو کحیف انَ نالفٌ دیگٌ ببخشید:  گفت اشکی چشای با نتین

 . نیتَنو کژیف اتاقهَ دیگٌ ننو:  گفت اشکی چشای ٍ باز دين با ارادم

 نیشستو داشتو صَرتهَ!  نهیرم گفتو کٌ نن...  باشًٌ باشٌ..  عزیزنهو-

 کن خر عهتَ:  گفت گریٌ با اراد

 : اٍند باباش جدی صدای

 !خشید..خ.ب..ب..بگَ..ب!  نکن..ن... بی..ب..د..ا..بی..ب-
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 : چید لب اراد

 ! ببسید باژى-

 . چسبَندم بیشتر خَدم بٌ رٍ نتین ٍ کردم س*ٍ*ب نحکو لپاشَ

 ؟ کنو عَض رٍسریهَ برم نن:  گفتو ٍ شدم بلند

 : بًو چسبید نتین یًَ

 !! ببر ننو-

 ؟ نیشٌ حالیش جذبٌ اصال!  کنٌ اخهو نهیتَنست ٍلی..  کرد اخو باباشَن

 ! نیافتنااا کیا نا گیر خدایا

 ..نرد.م..یٌ..ی!...زشتٌ..ز!نتین..م-

 : کرد قطع حرفشَ حَصلٌ بی نتین

 ! نهیکنٌ فضَلی يیچَقت ارد یٌ..  باشٌ باشٌ-

 . کرد ل*غ*ب سفت دستاشَ ٍ نبل رٍی نشست رفت بعد

 ! ن بانزى يا بچٌ پسر چقدر.  زدم پَزیشنش بٌ لبخندی

 کردم عَض رٍ رٍسریو ٍ رفتو

 ! ازم نیخَاد پَل تَنن دٍ باالی االن کهپش ؟ بیارم گیر کجا از پَلَ..  خدایا

 چیدم نیز رٍی براشَن ٍ کشیدم رٍ غذا

 ریختو چیتی لَبیا خَراک رٍی کنجد یکهو

 ! چیدم نخلفاتشَ ی يهٌ ٍ ترشی ٍ کردم داغ رٍ يا نَن

 زدم صدا رٍ يهشَن
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 ! دستشَیی سهت رفت ٍلی اینطرف نیاد کٌ کردم فکر شد بلند پدرشَن دیدم اٍل

 نیگیرى سرچشهٌ باباشَن از رفتارشَن ی يهٌ..  بانزى چقدر

 : جاش از شد بلند پدرشَن اتاقو ببرم بکشو خَدم ٍاسٌ خَاستو کٌ نشستن يهٌ

 ! بخَرین..بخَ..ب.. ذا.غ.غ..نا.نو.م..با..ب..خَايشا..خَايش..خَ..خ-

 .. کردم تایید حرفشَ يو يا بچٌ

 خب خب

 ! زرنگ يو خیلی..  بَد نردنی خیلی پدرشَن

 . نشستو طايا رٍی بٌ رٍ نیز اٍنطرف

 ! نیکرد کهک يا بچٌ بٌ خَردن غذا تَی ٍ نیخَرد غذاشَ ارٍم!  بَد باٍقار چقدر

 ... بَدم کهپ پَل نقدار اٍن درگیر ينَز نن..  بَد نن کار این سرم خیر

 ؟ بگیرم فرداد طايا از باید

 ... کنٌ کهک نیتَنٌ کٌ اٍنٌ فقط

 درخَاست یٌ ازتَن نیتَنو نن..  طايا آقا:  گفتو ارٍم يا بچٌ خَابیدن از بعد ٍ شام از بعد
 ؟ کنو

 : گفت لبخند با

 !حتها..ح..بلٌ..ب-

 ... بٌ نن...  راستش.. نن...  نن-

 ! نیازنندم پَل نقدار یٌ بٌ نن:  گفتو نَ جهلٌ تند تند ٍ بستو چشانَ

 پایین انداختو سرنَ ٍ کردم باز چشانَ
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 ... ؟ چقدر..چ-

 ؟؟ تَنن 0 نیگفتو باید!  کردم سکَت

 ! خانَم..خ.. نازگل.. ن-

 کردم بلند سرنَ

 نیکرد بازی بايات نخهل ی پارچٌ نحل نگايش

 ! چشهاش دٍ ير

 ؟ چقدر..چ-

 ! نیلیَن 0-

 ؟ خَبٌ..خ! نیدم..نی..نی..تر..ت..زٍد..ز..رٍ..حقَقتَن..حقَ..ح..ى..نصف..ن..نن..م-

 ! ٍاقعا نهنَنو:  گفتو خَشحالی با

 .. زد لبخندی

 ! اٍندى پیش برام سَال یٌ..  طايا اقا ببخشین-

 : سهتو برگشت

 ؟ بلٌ..ب-

 ... چشهاتَن-

 : خندید خَدش

 ؟ ى..عجیب..ع-

 ؟ نادرزادیٌ!  خَردى یٌ-

 !قشنگٌ..قشن..قش..ق..تَن..يا..ى..چشو..چ..چش..چش...شها..ش.  بلٌ..ب-
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 !!! بزنٌ حرف تا داد جَن

 ! بَد نشکی..  نداشت خاصی رنگ چشهام

 ! طايا اقا نشکیٌ-

 ! خَبٌ..خ..ی..نشک..نش! ..  نیدٍنو..نی..نی-

 : بیرٍن اٍند اتاقش از ارٍم باربد کٌ گفتو بخیری شب ٍ زدم لبخندی

 ؟ نیخَابی پیشو..گلی-

 !! بگیرى کج کشتی بايام نیخَاد دٍبارى!  نٌ ٍای

 . نیخَابو پیشت نیام بزنو نسَاکهَ نن..  عزیزم ارى-

 !پیشش..پ..بو..نیخَا..نی..نن..را؟م..چ..چ..شها..ش:  گفت ارٍم طايا

 . کردیو عادت ندت این خَابیدیو دیگٌ نیکنٌ فرقی چٌ بابا نٌ-

 : شنیدم رٍ باربد صدای کٌ در دم رفتو ٍ زدم نسَاکهَ

 ؟ نهیکنٌ ت نسخرى کسی..  رستَران نیری..  بابایی-

 گرفت دلو

 ؟ بکنن..ب..نسخرى..نس..چرا..چ..بابایی.ب..نٌ..ن-

 . جَنو طايا بابا خَش شب!  يهینجَری..  يیچی-

 بدم نشَن کاری نشغَل خَدنَ تا رسیدم اشپزخَنٌ بٌ خَدنَ سریع

 : اٍند اشپزخَنٌ سهت بٌ طايا

 . خَش..خ..شب..ش-

 . خَش يو شها شب -
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 بَد نًربَن خیلی از بیشتر خیلی ابیش نخهلی...  زد برق ابیش چشو

 نهیبرد خَابو

 برد خَابش کٌ نکشید جانیٌ دٍ بٌ کشیدم دراز کنارش باربد اتاق تَی

 ... رفت سر م حَصلٌ!  پَف

 !؟ خَابیدى تر اٍنَر اتاق چندتا الل نسبتا ٍ عاقل ٍ بالغ نرد یٌ االن یعنی ٍای

 احهدٍ ی کلٌ ای!!!  يست يو نطلقٌ یا نردى زن!!!!  نیلیَنیو ۸۱۱ ی نداشتٌ قبر تَ خاک
 ! تَش کنٌ دستشَیی کالغ ٍاکنن

 ؟ نن چرا اخٌ!  شٌ غرق فاضالبا تَ کنیز شَير ای

 ! بیارى سرم بالیی یٌ بیاد کنٌ ت*س*م شب نصفٌ کن فکر ٍای

 !!!! نهیتَنو اصال اینجَری نن

 . گرفت درد سرم کردم بیخَد فکر اینقدر

 . نًناز زدم زنگ ٍ برداشتو باربد تحریر نیز رٍی از رٍ تلفنو

 برداشت بَق پنج از بعد

 ؟ يااان -

 اگٌ..  کپیدید پرستارى اسهَن زیر گرفتید اٍنجا!!!  يان ٍ درررد!  يان کَفتَ!  يان نرضَ -
 يان نیگی نیزنو زنگ دارى خار نن اسو بعد ؟؟ جٍٍٍٍَنههو نیگفتی بَد جَنت ندا االن

 ؟؟؟

 یٌ شدی سَارش شب نصف 1 ساعت کٌ یابَیی اٍن از!  استاپ استاپ!!!  گلییی..  باباااا -
 جَابش نیزد زنگ نَقع این نیلیاردیهو 133 شَير...  ناِکس خب!  پایین بیا نین دٍ

 يهین
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 ؟ باز شدى لنگ کجا لنگت..  خَايرم بنال حاال...  بَد

 : زدنو زر این با نن سر تَ خاک ٍ کردم نن نن یکو

 ! خَابیدى نرد یٌ اینجا-

 : زد جیغ یًَ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چــــــــــــــی -

 ! کنیز شَير جَاد ی ننٌ اباد ٍ جد يفت ٍ قبر ٍ گَر تَ خاک

 ! اینجام نن..  ببین نٌ -

 !!! ادم عین بنال بابا!  سالنتی بٌ-

 یٌ تر اٍنَر قدم چند یٌ...  اینجام نن کٌ االن بابا!  کردی پاچو دست خب عًًًًیییی-
 ؟ خب..  داریو پیش در رٍ رايرٍ

 : غرید حَصلٌ بی

 !!! خب -

 کاری ؟ چی اٍن بٌ اصال نا س اشپزخَنٌ کٌ رايرٍ رٍی بٌ رٍ...  کنین دقت اینجا شها اگر -
 س خَنٌ درب انتًاش ؟ چی انتًاش کٌ نیشین رايرٍ یٌ ٍارد شها ٍلی..  باریکال!  نداریو

 ؟ جریانی در... 

 ! بگَ...  ارانو اقیانَس جریان در االن ارى -

 يست اتاق در یٌ!  قدی ی اینٌ جنب..  در بٌ نرسیدى..  خب!  عزیز دٍست شها بٌ باریکال -
.. 

 تَ کٌ!  نیگٌ شب ی قصٌ برام دارى!  زنگَلٌ 939  103 8133 زدم زنگ نیکنو احساس نازگل -
 ؟ نیکنٌ زیست جانَری چٌ اتاق
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 ! يا بچٌ پدر -

 : غریدم بزنٌ حرف اٍند تا کشید پَف یٌ دٍبارى..  کشید باالیی بلند پَف

 ! نیزدی سکتٌ االن بَدی تَيو!  کن ختو بلندتر رٍ سَنی!  نسناس نرض -

 تَ ؟ کردی دقت خَدت يای اتاق جنب در خَابیدى پسر تا 6 اٍن بٌ اصال تَ!  اٍشکَل -
 ! بايو کنیز شَير ٍ احهد ٍ...  نن ٍ...  تَ سر تَ خاک ای ؟ کردی دقت در قفل بٌ اصال

 دٍست بس از!  داشتن ٍجَد احهد ٍ کنیز شَير يهیشٌ يانَن فحش تَی...  بَد ندلهَن
 ! داشتنین

 ؟ نشی دلتنگو زدم زنگ بدى...  حاال خب ایییی-

 سًو!  نیکنٌ نالیت تف نٌ!  نیزنٌ لگد نٌ!  نیکنٌ خرٍپف شب کسی نٌ...  رفتی ببین اصال -
 يایدى اينگ تَالت در دم کسی ش کنندى کر صدای با کٌ صبحام..  شدى بیشتر يو غذا

 خَنٌ شدى بًشت قشنگ...  نهیخَنٌ

 ! شدی نن خَاب ٍ ٍقت نزاحو زدی زنگ بکپ برٍ..  برٍ!  ندارین لیاقت..  چیییش -

 کردم قطع بگٌ چیزی خَاست تا

 بدی ادم بابام:  گفت ارٍم دیدم یًَ کٌ کشیدم دراز دٍبارى باربد کنار ٍ کردم قفل رٍ در
 . نًربَنٌ خیلی...  گلی نیست

 خَابید دٍبارى ٍ کشید خهیازى

 !؟ يهشَ شنید!  سرم بٌ خاک

 . بَد سفید بس از بیرٍن بَد زدى رگاش..  کشیدم دستی پلکاشَ پشت

 . خَابیدم گرفتو ٍ زدم ای سٌ*ٍ*ب سرشَ

 ؟ بپزم چی نايار حاال..  اشپزخَنٌ راست یک رفتو ٍ پاشدم زٍدتر يهٌ از نعهَل طبق صبح
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 ! شدم رٍ بٌ رٍ ای ننتظرى غیر ی صحنٌ با اشپزخَنٌ در دم

 داشت خَدشو ٍ بَد چیدى نیز رٍی خَشگل ٍ انتیک العادى فَق ی صبحَنٌ یٌ فرداد طايا
 . نیخَند رٍزنانٌ ٍ نیخَرد چایی

 . یعنی يا برى کنیز شَير چشو تَ شٌ خار يهش اینا...  شد يا ای ترکیٌ فیلو این شبیٌ ااا

 ! باشین سحرخیز..  فرداد اقای سالم-

 : شد بلند جاش از ٍ زد لبخند..  کرد نگايی بًو

 ! نیشو..نی..پا..پ..يا..ى..قع..نَق..م..این..ا....ییشٌ.يو..ى...  خیر.بخ..ب..صبح..ص-

 نیکردم درست..  کشیدین زحهت!  عالی يو بسیار -

 نایین..بفر..ب!  نیست..ن..نت..زح..ز -

 کرد اشارى صندلی يشت از يا صندلی از یکی یٌ بٌ ٍ

 شدم خیرى بَد نیز رٍی کٌ عینکش بٌ کٌ نشستو ارٍم

 کنٌ تهیزش نداشت دٍست انگار ٍلی بَد کحیف

 نیز رٍ گذاشتو دٍبارى ٍ کردم تهیزش رٍسریو پایین با ٍ داشتو برش ارٍم

 خَرد رٍسریو بٌ نگايش یًَ ٍ زد نحَی لبخند

 رٍسریو سهت اٍند دستش کنو نگاى رٍسریو بٌ اٍندم تا ٍ کردم يل یکو

 بَد شدى خَر گرى کٌ نیرفت ٍر رٍسریو بٌ ٍ بَد کردى ریزشَن کٌ بَد چشهاش بٌ نگايو
 پایینش

 .. برداشت رٍ دستش

 : شد يل نن نحل اٍنو ٍ کرد نگاى بًو
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 ى..گر..گ-

 : کردم قطع حرفشَ

 . فرداد اقای نرسی...  بلٌ-

 !! جالبٌ!  بَد نکردى دقت يام رٍسری بٌ کسی حاال تا

 گذاشت جلَم ٍ ریخت برام چایی لیَان یٌ

 . کردم تشکر ازش آرٍم

 ؟ بخَرم صبحَنٌ خَدم ی شیَى بٌ چجَری نن...  اینجاست زرافٌ این االن بابا ای

 يهٌ کٌ رٍزایی یٌ!  چایی با نیخَردیو خشک نَن صبحا بخیر رٍزا اٍن یاد..  يی يی
 ! نبَد نَجَد نیرسید دیرتر کی ير...  بَد نَجَد يو خرنا پانیشدیو

 . زدم گازش ارٍم...  تست نَن بٌ نالیدم پنیر بدبختی با یکو

 ! لعنتی باکالسٌ چٌ!  شت اٍى

 ! بزنو..بز... نرغ..نر..م...تخو..تخ..ت...رین.ر..ندا..ن..دٍس..دٍ..گٌ..گ..ا..ا-

 ٍاقعا عالی دستتَن عالیٌ نٌ:  گفتو پر دين با

 ! خندى زیر زد بعد نَند خیرى م قیافٌ بٌ یکو

 . نیخندی کٌ نیبینی جَک نن ی قیافٌ تَ نگٌ.  چیییش.  افریقایی جنَب ی زرافٌ!  ٍا

 . شدى..ش..نزى..نز...با..ب...قیافتَن..قیا..ق..ق!سفو.س..نتا..م..م-

 ؟؟؟؟؟ اخٌ ای گَگَلی تَ اینقدر چرا بگردى دٍرت نًناز الًی

 : شد بلند نتین صدای کٌ خَردم صبحَنٌ یکو بازم ٍ زدم ٍلی ٍ شل لبخند

 . شدنههو بیداااار ان کٌ بدٍنین يهٌ...  شدنهههو بیدااااارررر ان-
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 . خندى زیر زدیو فرداد طايا ٍ نن

 ... خَدش با نیکرد بیدار يو رٍ بقیٌ نیشد بیدار ٍقتی يهیشٌ

 نیخَردن صبحَنٌ ٍ بَدن نیز سر يا بچٌ بعد ساعت نیو

 ؟ بپزم چی نايار نن خب-

 قیهٌ:  آراد

 ! بذار نرغ..  ندارم دٍس لپٌ نن نٌ:  دانیار

 ! گَشت با پلَ باقالی نٌ نٌ:  دانیال

 ناکارٍنی:  بردیا

 !!! پیتزااااا:  باربد

 . الَیٌ ساالد:  نتین

 ؟ بگو..ب..نن..م..م:  گفت فرداد طايا کٌ کردم نگاى يهشَن بٌ فیس پَکر

 بَد شدى خیرى بًو نعصَم نگاى یٌ با!  ياش بچٌ عین بَد شدى

 ؟ بفرنایین!  حتها بلٌ -

 ناچت بپرم یعنی!  ارم..د..د..ست..دٍ...دٍ ی..سبز..س..س...قرنٌ..قرم..ق..ق...نن..م..م -
 : دارم دٍست قرنٌ ننو!  اصال تفايو این با کنو

 ! نیپزم قرنٌ چشو -

 ! نیکنو..نی..نی..کهک.کک.ک..ک..ننو..م -

 ! نیست نیازی -

 ! دارم..دا..دٍس..د -
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 ... پس باشٌ -

 دیدم کٌ اشپزخَنٌ تَ اٍندم کردم نشغَلشَن ننٍ  پاشدن نیز سر از پسرا اینکٌ از بعد
 نیکنٌ تهیز ٍ برنیدارى رٍ ظرفا دارى فرداد

 : شدم يل

 ! نیکردم جهع...  چیزى..  عٌ -

 . زد ارٍم لبخند یٌ فقط

 برى ٍا خَب تا گَشٌ یٌ گذاشتو ٍ برداشتو رٍ يا قرنٌ سبزی ارٍم

 نیکنٌ جدا لَبیا دارى فرداد دیدم کٌ اٍندى جَش اب تَ ریختو ٍ برداشتو برنج پیهَنٌ چند
 نیکنٌ تیکٌ گَشت ٍ

 ! بزرگ چقدر!  شدم نتعجب کردنش تیکٌ گَشت ی نحَى از

 نیکنٌ بد رٍ نزى بزرگٌ خیلی گَشت اٍن فرداد اقای -

 : کرد اخو یًَ

 ! نیشٌ..م ک..کَچی..ک..اب..ا.ا..تَ..ت..گَشت..گ..گ -

 ! نیکشٌ طَل پختش کلی!  نیگرفتین کَچیکتر یکو ٍلی نیدٍنو بلٌ -

 : نیکردیو نگاى دیگٌ بًو اخو با

 ! بلدم..ب..دم..خَ..خ -

 : کردم پسرا بٌ رٍ

 ! پدرتَنٌ تقصیر شد طعو بد خَرشت اگٌ -

 : اٍند در طايا صدای یًَ
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 ! کردم..ک..درست..د..اینجَری..این..يهیشٌ.ى..نن..م..م گفتٌ؟..گ..کی..ک -

 ! نبَدى طعو خَش سبزی قَرنٌ يهیشٌ پس:  گفتو ارٍم

 اش شَد دٍتا کٌ اشپز:  گفت دانیال کٌ شد نشغَل کارش بٌ ٍ کرد ٍاسو ای قرٍچٌ دندٍن
 ! نهک بی یا شَد شَر یا

 !نٌ:  گفتیو بايو برگشتیو دٍتانَن ير

 ! گرفتیو رٍ رٍنَن دٍبارى ٍ کردیو نگاى یٌ بًو بعد

 !!! بخندیو نا شٌ نزى بد سبزیت قرنٌ چٌ ببین!  فرداد طايا اقای..  فرداد اقای کن صبر

 نیکردم خَرد سبزی یکو باید

 نیز سهت برگشتو

 ! یاندى ددم ٍای

 تیزى چاقَ سهت نیرفت داشت فرداد دست

 زدم گرى سفت رٍسریهَ ٍ باال کشیدم شلَارنَ

 نًًًًًًًٌ:  زدم داد

 رٍ نشستو بعدش ٍ برداشتو ٍ چاقَ سهت بردم یَرٍش ناتریکس عین کٌ سهتو برگشت
 ... صندلی

 یَيايايايا:  گفتو شیطَنی ی خندى با بلند یًَ

 نیکرد نگام تعجب با خدا بندى فرداد

 کردم کشف رٍ نَقعیت یًَ

 شدم پَکر ٍ پایین اٍردم دستانَ
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 ! خرابٌ..خ..صندلی..ص..اٍن. اٍ:  گفت ارٍم فرداد کٌ

 ؟ يا:  گفتو تعجب با

 اٍندم فرٍد دیدم یًَ کٌ

 کٌ بَدی درست االن تا تَ!  رٍحت تَ ای

 نیخندى چشهاش ٍ رفتٌ باال سهت بٌ لپاش ٍ گرفتٌ دينشَ جلَی فرداد دیدم کٌ شدم بلند

 خدا رٍ تَ بخندین -

 خندى زیر زد بلند

 ! نیخندى قشنگ چٌ! جان ای

 !!! يَا رفتو شدم نحَ ياش خندى اصالبا

 کردم خَرد رٍ يا سبزی ٍ اٍندم خَدم بٌ

 بَدیو کردى درست سبزی قَرنٌ دٍنَن ير

 نیز رٍ گذاشتیو ٍ کردیو تزیین شد کٌ درست

 نیکردیو نگاى بًو چپ چپ

 . فرداد طايا ی قرنٌ يو خَردن نن ی قرنٌ از يو اٍندن يا بچٌ

 : کرد کارشناسی نگاى یٌ دانیال

 نیدم رای طايا بابا بٌ نن ٍلی..  خَبٌ دٍش ير -

 کرد بًو نگايی طايا

 کردم دانیال بٌ ای قرٍچٌ دندٍن

 نیدم رای اقاجَن بٌ ننو...  اٍنهو:  دانیار
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 کردم چپ ٍاسش چشانَ

 ؟؟؟ نیکنن نگاى ننو بٌ اینا اصال

 اینجَری داشت سیلکَن کیلَ ۱۱: جفتی يام سینٌ بَدم کردى عهل اگٌ حاال...  خدایا
 !!! نهیشدااا

 ! س خَشهزى گلی نالٌ ٍلی:  گفت ارٍم باربد

 جیگلو عجقو شهو شکلت قلبَن ای نن نجَجی عجَجی:  گفتو ذٍق با

 ! نیکنن نگام اینطَری اینا چرا ٍا

 بَد شدى گرد چشهاشَن يهشَن

 کنین باٍر!  ببینو زاٍیٌ این از يو رٍ بردیا ی نعدى تَنستو حتی..  ناشاهلل بَد غار ديناشَنو
! 

 : ٍایسادم صاف ٍ یافتو رٍ نَقعیت

 ؟ باربد اقا -

 ! خَبٌ تَ نالٌ:  گفت ارٍم ٍ بست دينشَ

 ! نزن حرف شکلی اٍن نٌ نٌ:  گفت بشو قربَنش کنو باز دينهَ اٍندم تا

 کردم نگاش چپ چپٍ  کردم گرد يانَ چشو

 بَد نساٍی  دٍ دٍ

 : کرد نگاى رٍ دٍنَن ير ارٍم اراد

 بَت خَسهزى.  نیتو رای گلی بٌ نن -

 فرستادم ٍاسش س*ٍ*ب
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 !!! بدى رای نن بٌ نتینو ٍای ٍای

 ! بگَ..ب..بابا..با..ب...خب..خ:  گفت ارٍم طايا

 : شد خیرى بًهَن نَشکافانٌ خیلی نتین

 ؟ انٌ نَبت -

 شهاس نَبت  بلٌ -

 .. خب -

 ! نیدی..م..رای..ر...خانَم...خ..گل .ناز..ن..بٌ..ب..حتها..ح:  گفت طايا یًَ

 : ش چَنٌ زیر گذاشت کَچَلَشَ دست

 ! نبَد خَب يیچکدٍنشَن -

 ؟؟؟ بردم نن حساب این با

 شیطَنی ی خندى زیر زدم دٍبارى

 ؟ نیکنن نگاى اینجَری چرا يا فرداد این بابا

 !!! بردم!  بردم نن -

 ! شد..ش..دیر..د..ار..ناى..ن:  گفت فرداد طايا کٌ خندى زیر زدم دٍبارى

 چیدم رٍ نیز ٍ کردم پیدا رٍ نَقعیت دٍبارى

 يا بچٌ کنار نشستو اٍندم شستو رٍ ظرفا کٌ بعدش

 . بزنٌ چرتی یٌ تا بَد رفتٌ فرداد طايا

 خَرد زنگ خَنٌ تلفن کٌ نیکردیو بازی يا بچٌ با پلٌ نار داشتیو

 ! س سارى:  گفت شهارى دیدن با ٍ تلفن سهت رفت دانیال
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 يهٌ این با سن این با نن دارى دختر دٍس این!  رٍشن چشهو!  بیا ؟؟؟ باباشٌ دختر دٍس
 ! نیدارم نگٌ ياشَ بچٌ اینجا!!!!!!!!  ينر

 ؟ دارى کار کسی با: گفتو ارٍم

 ! نانانهَنٌ:  گفت ارٍم باربد

 !!!!؟ زنشٌ!!!  عًًًٌ

 ! بردار...  خب -

 : زد پَزخند دانیار

 ! نیخَاد پَل -

 ! بزنٌ حرف نهیتَنٌ ينَز بابا نیکنٌ فکر:  اراد

 ! اینجا نیزنٌ زنگ نهیدى پَل بًش جدیدش شَير ٍقت ير:  باربد

 ؟ بَد ندلش چٌ دیگٌ این

 ؟ ببینٌ نهیخَاد ياشو بچٌ عنتر زنیکٌ

 : گَشش دم گذاشت ٍ گرفت رٍ گَشیٍ  بیرٍن اٍند رايرٍ تَ از فرداد یًَ

 ؟ بلٌ..ب -

 ای؟..نیخَ..م..چی..چ! خَدنو..خ..خ -

 ! نیزنو..نی..حرف..ح...دارم..د..د کٌ..ک نیبینی..نی..نی..نی -

 ...ندارم..ن -

 شد نحَ صدا ٍ اتاقش تَی رفت

 لو*غ*ب تَ انداخت خَدشَ اراد
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 ؟ داشتن دٍست يهَ:  گفتو دانیار بٌ ارٍم

 بَد ٍظیفٌ انجام فقط!  نٌ:  گفت اٍن جای بٌ دانیال

 : کناریو نبل رٍ نشست

..  باشن داشتٌ بچٌ زیاد باید يهشَن شَن خانَادى تَ!  دارى برادر خَاير تا ۹۹ نن بابای -
 از بعد.  ياشَ بچٌ بابا نیخَاست پَل سارى!  نداشت دٍستش کرد ازدٍاج فانیل با بابا

 ... نتین

 ! گرفتن تَافقی طالق

 !! فًهید نیشد خَب اینَ..  کانل نٌ انا داد تَضیح!  بَد زرنگی ی بچٌ چٌ

 ياتَن نًرى نصفتَن فًهیدم نن کٌ االن يهین...  يی:  گفتو ٍ سیدم*ٍ*ب رٍ اراد سر
 ! زنا جر دادین تکَن

 گرفت ادانٌ دٍبارى بازی ٍ خندیدن يهشَن

 گذاشت نیز رٍی رٍ تلفن ٍ اٍند رايرٍ تَی از فرداد طايا

 . فًهید نهیشد چیز يیچ صَرتش تَی

 گلی نیگفت تند تند گَشو در يی گردنو بٌ چسبید نتین

 بَدم شدى چشو تهام

 بَدم رٍانشناس سرم خیر

 عصبیٌ کٌ نیفًهیدم

 دادنش تکَن پا از

 ریختنش پررنگ چای از
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 . نیکرد خَرد دستش کف کٌ يایی قند از

 ؟ جانو جانو:  گفتو نتین بٌ ٍ گرفتو ازش چشو

 !!! بیرٍن بریو..  بیرٍن بریو..  بیرٍن بریو -

 ؟ خَبٌ!  پارک نیبرنتَن نیو ٍ شیش  . شو فدات گرنٌ االن -

 !! شًربازی بریو..  نٌ پارک نٌ -

 ! بریو بریو:  نیگفتن ٍ نیچرخیدن يی دٍرش رٍ افتادن دانیارم ٍ باربد یًَ

 : کرد نیخکَب رٍ يههَن طايا داد صدای کٌ بَدم گرفتٌ سام سر دیگٌ

 !!!!! بسٌ -

 بزنٌ حرف دارى لکنت کٌ کسی عصبانیت تَ اگٌ!  بَد يهین يهیشٌ.. !  نداشت لکنت
 . نیکنٌ ادا رٍ کلهات درست

 نن ل*غ*ب تَ انداختن رٍ خَدشَن باربد ٍ اراد ٍ نتین

 بَد شدى ترسناک نًربَنشَن پدر

 بیرٍن اٍندن اتاقشَن از بردیا ٍ دانیال

 بَد شدى ایجاد بدی سکَت

 ! يا بچٌ این ی ننٌ بٌ بدى ننَ حقَق نصف بیا اصال تَ!  کن ختو صلَات اقا بابا

 ! بَد خَشگل درنَندشو ی چًرى این النصب

 گرفت دستاش تَی سرشَ يَ یک

 لرزید ياش شَنٌ

 نیکرد گریٌ داشت
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 افتاد يا بچٌ بٌ نگايو

 نیلرزید ياشَن چَنٌ يهشَن

 ؟ نیکرد گریٌ داشت گندى نرد

 کرد بلند سرشَ

 بَد قرنز بینیش يای پرى

 بَد سرخ چشهاش

 رفت اتاقش سهت بٌ ٍ برداشت رٍ ش شدى سرد چای لیَان

 ! گریٌ زیر زدن يا بچٌ ی يهٌ یًَ

 کن ساکت رٍ اینا حاال ٍای

 کردم ساکت رٍ کدٍنشَن ير بدبختی با

 دادم بًشَن ٍ کردم درست پنیر نَن براشَن

 ! الخالق جلل!  شدن خَب زٍدی

 شام برای بذارم کَکَ تا نیکردم رندى زنینی سیب داشتو

 شد اشپزخَنٌ ٍارد فرداد طايا

 : نشست ای صندلی رٍی

 فقط نیدادم گَش بًش سکَت تَی!  نهیشٌ..نهی..ن...ٍقتایی..ٍ..یٌ..ی -

 ! بَد ٍایستادى پشتو...  افتاد نیز رٍی ای سایٌ یٌ یًَ

 ؟ کنین..ک..نی..م..درست..د..چی..چ:  گفت ارٍم

 : دادم قَرت دينهَ اب
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 ! کَکَ -

 : شد يا بچٌ عین صداش یًَ

 : خندیدم تعجب با!  ندارم..ن..دٍست..دٍس..د..نن..م -

 ؟ چرا -

 : تر عقب رفت

 ! نیدى.نی..م..پیاز..پی..پ..بَ..ب -

 : خندیدم

 ! کنو درست چی نن بگَ شها -

 : بَد يا بچٌ نحل ذٍقش

 ! زانیا..ال.ل..ل -

 : کردم نگاى نیخندید کٌ نگايی با بًش

 ! نیشٌ دیر انشب ؟ خَبٌ شب فردا -

 ! نیخَام..نی..الزانیا..ل..ل..نن..م!  نیست..نی..نًو..م..م -

 ؟ نیست نًو يو بشٌ دیر -

 : زد لبخند

 ! نٌ..ن -

 گفتو چشهی

 بَد يا بچٌ شبیٌ

 نیشد عصبی زٍدی
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 ! نیشد خَشحال ٍ نیخندید زٍدی

 ناراحت پدرشَن دست از يو نن دست از يو ؟ فرداد اقای چی بفًهن يا بچٌ اگٌ ٍلی-
 ! نیشن

 ! نن..م..نال..م الزانیا..الزان..ال..ل!نهیدٍنو..نو..ن..نن..م..م:  گفت حسَدی صدای با

 گندى خرس نرتیکٌ

 ... سنش این با

 ؟ نگٌ سالتَنٌ چند شها فرداد آقای:  گفتو تعجب با

 ! ادم با نیکرد يا چٌ تا بٌ تا چشو جفت دٍتا اٍن کٌ ٍای...  زد لبخند

 شیش..ش..ٍ..سی..س-

 ؟؟؟ شیش ٍ سی..  بچٌ تا 6 ٍجَد با

 ؟؟؟؟ کردى ازدٍاج سالگی چند نگٌ

 : داد سَالهَ جَاب خَدش

-
..ک..ازدٍاج..از..سارى.س..س..با..ب..کٌ.ک..ک...بَد..ب..ب..سالو..س..س..بیست..ب..ب

 ! کردم

 . نگو يیچی بَد بًتر

 ترى بخت سیاى نايو کنیز از کٌ این!  بَد کردى ازدٍاج زٍد چقدر

 چشهاش تَ خاصی برسی نا بٌ یٌ ٍ نیکرد نگاى ياش بچٌ بٌ جَری یٌ فرداد شام نیز سر
 ! بَد

 ! نیاد گَشت بَی نیکنو احساس نن:  گفت دانیار کٌ گرفت م خندى
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 ! اٍنٌ ٍاسٌ..  کنو درست کتلت فردا نیخَام:  گفتو ارٍم ٍ کردم سرفٌ بٌ تبدیل رٍ م خندى

 : کرد ریز چشهاشَ نتین

 ؟ نهیخَرین يیچی بابا ٍ تَ چرا-

.  ندارم..ن..دٍست..دٍ..نن..م..خب..خ..خ:  گفت فرداد
 ! نهیدٍنو..نو..رٍ.ر..خانَم.خ..خ..گل...ناز..ن..ن

 ندارم دٍست زیاد..  دارى پیاز:  گفتو ننو

 نیرفتیو ٍر نَن یا سبزی با داشتیو کٌ نیکردن نگاى رٍ دٍتا نا نشکَک خیلی يا بچٌ

 عین خَابیدن دٍشَن ير کٌ يهین ٍ خَابَندیو رٍ يا بچٌ جت عین دٍنَن ير شب
 نیز سهت شدیو ٍر حهلٌ ٍحشیا

 چاقَ ٍ چنگال ٍ لیَان ٍ گذاشت بشقاب دٍتا اٍن

 اٍردم در فر تَی از رٍ الزانیا کردم دستو دستکش ننو

 زندگیٌ نَع یک الزانیا ٍاقعا

 زد فرداد طايا کٌ برداشتو بزرگ ی تیکٌ یٌ ٍ تَش کردم فرٍ رٍ چاقَ ٍ نیز رٍ گذاشتو سریع
 بشقاب تَی برگشت چپٌ بزرگ ی تیکٌ ٍ دستو زیر

 ! کن..ک.ک..نصفش..ن..ن-

 : غریدم

 ! بیشترى سًهو نن ٍ کردم درستش نن-

 : غرید اٍنو

 ! بیشترى..بی..نش..سٌ..س..نن..م..نال..م..م!  بَد..ب..نن..از..از...پیشنًادش..پی..پ-
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 ! نیخَرین رٍ زنا حق کٌ نردایین شها يهیشٌ ؟؟؟؟؟ گفتٌ کی-

 گذاشت نیز طرف دٍ نن نحل دستاشَ ٍ شد بلند اٍنو

 !نهایین..نو..نظلَم..نظ..دنبال..دن..يا..ى..ا..شو..ش-

 : کشیدم يینی

 ! نهیَند گیرتَن يو نیز سر سبزی اٍن!  جناب بَدین يیچ شها کٌ نبَدیو نا-

 شد رٍشن حال چراغای کنٌ باز دين اٍند تا

 .. برگشت ارٍم سرنَن

 نگانَن داشتن اخو با سینٌ بٌ دست ٍ اپن طرف اٍن بَدن ٍایسادى قد ترتیب بٌ يا بچٌ
 نیکردن

 ؟ الزانیاس این:  دانیار

 : دادم قَرت دينهَ اب نن

 ! نٌ-

 ! الزانیاس چرا:  دانیال

 ! نٌ..ن:  گفت لب زیر اخی فرداد طايا

 ؟ الزانیا تنًایی:  باربد

 ! نیست الزانیا عزیزم-

 الزانیاس..  شکلش يو يست بَش يو:  بردیا

 !نیست..ن..کٌ..ک نشخصٌ..نش..م!  نیست..ن..نٌ..ن:  طايا

 ؟ الزانیا سر ؟ نیتردین دعَا داستین:  اراد
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 : سابیدم يو رٍی دندٍنانَ

 ! نیست الزانیا دٍنا نبَد دعَا اٍال-

 ! گشنهٌ ان:  نتین

 کردیو نگاى بًو فرداد طايا ٍ نن

 ! تند..ت! بخَر..ب...نی..نیتَ..نی..تا..ت:  گفت لب زیر

 نیارى براتَن رٍزٍ اٍن خدا یعنی

 بَد دستهَن چنگال چًارتا سٌ

 ٍحشیا عین

 ! نیخَردیو گندى ی تیکٌ تیکٌ داشتیو نغَال عین

 نیهردم داشتو

 رفت تیکٌ اخرین سهت بٌ يردٍنَن چنگال

 : کردم زنزنٌ خستٌ

 شها نال...  نهیکشو دیگٌ-

 : صندلی رٍ شد ٍلَ

 . تَنو..نهی..ن..ن-

 اٍند يا بچٌ ی خندى صدای

 بَد گرفتٌ نَن خندى يردٍنَن

 ! بزنین تعارف رٍ تیکٌ یٌ يهَن حاال:  دانیال

 ؟ تا شیش ٍاسٌ یدٍنٌ آخٌ:  کردم زنزنٌ
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!  خَردین يهشَ دٍتا شها چطَر:  گفت بانهکی اخو با ٍ شد سینٌ بٌ دست..  شنید نتین
 !!! نبَد انصاف اٍنو

 گفت بخیری شب ٍ خندید فرداد طايا

 باباتَنو بٌ نیپزم الزانیا پیتزا براتَن کال بگین..  نبَد باباتَن کٌ رٍز یٌ:  گفتو يا بچٌ بٌ رٍ
 ؟ خَبٌ.  نهیدیو يیچی

 کردن قبَل خَشحالی با يهشَن

 . بَدن نشستٌ دلو بٌ يا بچٌ این عجیب..  بشن ناراحت دستو از نهیخَاست دلو اصال

 «طايا»

 يهیشٌ نحل

 دیگٌ يای رٍز تهام نحل

 شدم بلند تخت رٍی از

 دراٍر رٍی از رٍ يام سهعک بستٌ چشو نیتَنستو کٌ بَدم کردى عادت رٍتین  این بٌ اٍنقدر
 برم حهَم سهت بٌ ٍ بردارم يا

 یاسین دست بدم رٍ اینجا باید دیگٌ رٍز چند

 ! اصال خبرى چٌ خَنٌ ببینو برم باید انرٍز

 . رٍ اٍنجا کنٌ نرتب شدى يو کهی فقط کهی اٍنجا کٌ بَدم فرستادى رٍ سلیهٌ

 گرفتو ارٍنی دٍش

 دارى درد برات چقدر" ببینٌ نیتَنست فقط کٌ اللی ٍ کر ادم گَش تَ..  بَد زخو صداش
 " ؟ نشنَی يو اب صدای حهَم نیری ٍقتی کٌ ؟ طايا

 !! بَدم درد سراسر نن!  نبَد خَش رٍزا اٍن حالو.  زخها این بَد يام نَجَنی غرٍر اٍج تَ
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 ؟ بزنن زخو ٍ باشن زن جنس از..  خَايرات

 ؟؟؟؟؟ نیتَنن نگٌ ؟ بشکنن دل بلدن زنا ٍ دخترا نگٌ

 ! نیشکندن...  بَد شايد خدا ٍلی

 ! م بچٌ عشق!  بَدم بچٌ عشق

 تَی رٍ کَچیکت برادر ٍ باشی خَاير نیشٌ نگٌ ٍلی ؟ نٌ نگٌ نشخصٌ پسرم تا 6 از
 ی گریٌ چجَری" بخَنٌ رٍ يات لب کٌ بزنی حرفی ترحو رٍی از اى یٌ با...  بگیری ل*غ*ب

 بچشَ

 " ؟ بفًهٌ زدنشَ حرف یا

 خریدم جَن بٌ رٍ ياشَن گریٌ نن ؟ صنو کجایی ؟ شکن دل کجایی

 بابا نیگفت کٌ خَندم دانیالَ يای لب نداشتو سهعک کٌ يایی نَقع نن

 بابا بگٌ کٌ دانیارم بٌ نیدادم یاد بزنو نهیتَنستو حرف کٌ نَقعی

 باربدم يای گریٌ داد بٌ برسو نهیکرد یاری پام کٌ يایی نَقع

 بشنَم رٍ بردیا جیغ صدای نهیکرد شنیدن یاری گَشو کٌ يایی نَقع

 نتینو شدن نرد دیدم نن!  ارادنَ شدن بزرگ دیدم نن ؟ شکن دل کجایی ؟ صنو کجایی
 !!! رٍ

 نشکستو..  رٍ شدنو ترک دیدم نن

 ! شناسنانٌ یٌ شد بچٌ تا 6 برای نادر اسو شکستو این از

 ٍ باشی برادر نیشٌ نگٌ ٍلی...  بَد نخَايین ٍ نیستین کٌ شهايایی ؟ شهايا کجایین
 ؟ ياتَ برادر خَاير برى یادت

 . کردم خشک خَدنَ ٍ اٍندم بیرٍن اتاق از
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 ! نٌ ناندگار...  بَد کشندى..  نن دردای این

 اسو فقط کٌ زبَنی از...  نهیشنید کٌ گَشی جفت از...  شدى قطع کٌ پایی از نیکشیدم درد
 ! بَد کردى سرباز تازى...  نیگفت خَب رٍ خَدم

 زدم سر يهٌ اتاق بٌ...  صبح 0 ساعت

 ! برم نن زشتٌ ؟ اٍنجا باشٌ خَابیدى پرستارشَن نکنٌ.  ٍایستادم باربد اتاق سر

 . شد باز در یًَ کٌ اتاق در جلَ بَدم ٍایسادى يهینجَر

 کرد شرٍع یًَ نن بٌ خَرد کٌ برى اٍند..  ٍایساد رٍم بٌ رٍ بستٌ چشهای با يا بچٌ پرستار
 : زدن جیغ

 دزززززززد-

 !!! بخدا دختر این س دیٍَنٌ!  سالن تَ کشَندنش ٍ گرفتو دينشَ جلَ سریع

 ! اٍند دزد خَنت این تَ اینجا بیا پاشَ!  فرداديٍٍٍٍٍَ طايا:  گفت کٌ برداشتو دستهَ

 بَد گرفتٌ م خندى

 !دنو..خَ..خ..خ! ننو..م..م... :  ناکانو زبَن

 ! ٍزغ چشهای شد ریزش چشهای یًَ

 : داد قَرت شدت با دينشَ اب

 ؟ فرداد اقای باشٌ نیتَنٌ چند ساعت-

 چًار..چ-

 !؟ ندارین خَاب شها قسو نَسی انجیل بٌ رٍ تَ نٌ -

 : خندیدم
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 ! کٌ..ک...عیسی..عی..نال..نا...م...انجیل..ان..ان-

 : کرد نچی

 تًران 80 ننطقٌ شًرداری بٌ!  خانَم نیر ی گربٌ بٌ!  نَسی عصای بٌ!  نَح طَفان بٌ اصال-
 ؟ ٍاقعا چرا ؟ فرداد اقای نیشین پا صبح 0 چرا اخٌ...  نیدم قسو رٍ شها! 

 خَاب غرق اٍنقدر. رفت دستشَیی سهت ٍ کرد ای درى دين باشٌ نن ننتظر اینکٌ بدٍن
 سر اخر تا نیکرد اصابت دیَار ٍ در ٍ نبل تهام بٌ...  بکنٌ باز چشهاشَ نبَد حاضر کٌ بَد

 رسید

 . دستشَیی بٌ

 ! عجیبن ٍاقعا يا زن.  خندیدم! ؟ کیٌ خانَم نیر ی گربٌ راستی

 نیکردم تحقیق نَردش در باید! ؟ زدن حرف طرز این ٍ رٍانشناسی لیسانس فَق

 !!! نٌ ينَز نن!  کردى استخدانش یاسین

 پیش نباید کسی ير.  نیست خَبی دلیل چند ير..  گرفتن انس باياش خَب يا بچٌ ٍلی
 ! باشٌ يا بچٌ

 اشپزخَنٌ سهت ارٍم رفتو

 نهیشٌ شرٍع خَب ی صبحَنٌ بدٍن صبحی يیچ

 اشپزخَنٌ تَ اٍند يو يا بچٌ پرستار کٌ بَدم پنیر ٍ کرى دنبال یخچال تَی

 دانن یٌ با بَد پَشیدى سنتی طرح نشکی ی بستٌ جلَ پیرين یٌ

 ! بَد کَتاى چٌ قدش

 ! بَد بلند خیلی نن قد شاید یا

 !؟ شد نن نصیب قد نتر دٍ درست چرا...  نهیدٍنو
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 نیکنو درست صبحَنٌ نن نکشین زحهت شها خب:  گفت ٍ کشید ریزی ی خهیازى

 ! نیست..نی..زحهتی..ز..ز.  بیکارم..بی..ب..ب...نٌ..ن..ن -

 : زد لبخندی

 ؟ بپزین بلدین انلت -

 . کنو..ک...درست..در...پنکیک..پن..با..ب...ٍافل..ٍا...نیخَام..نی...ٍلی..ٍ..ٍ... ارى..ا..ا -

 : شد گیج چشهاش یًَ

 ؟ خَردنین ؟؟؟؟؟ پنکیک ؟؟؟ ٍافل ؟ گفتین چی دقیقا -

 : خندیدم

 نیکرد نگام تعجب با بازم.  ن خَشهزى..خَش..خَش...ارى..ا -

 رٍ ٍافل نَن ساز ساندٍیچ تَی ٍ انداختو نخصَصشَن ی نایتابٌ تَی رٍ يا پنکیک
 ریختو

 نیذاشت گَجٌ ٍ پنیر داشت يو اٍن

 شدن انادى يو ٍافل ٍ يا پنکیک کٌ ریخت چایی دٍتا

 . ياش..اینا..ای...ای:  گفتو ٍ کنارش نشستو رفتو ٍ برداشتو يرکدٍنش از دٍتا

 : نن بٌ نگايی یٌ بعد کرد اٍنا بٌ نگايی یٌ

 ! نیرسن نظر بٌ خَشهزى-

 . ن خَشهزى...خَشهزى..خَش-

 . کافٌ سر نیرفتو باید فرنَد با انرٍز اٍند یادم
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 بچٌ انرٍز چَن ؟ فرداد اقای اید خَنٌ انرٍز:  گفت ارٍم ٍ خَرد چایشَ از یکو حبیبی خانَم
 ... يیچکدٍم ندارن کالس يا

 : کردم قطع حرفشَ

 جایی..جا..برم..بر..باید..با... نیستو..نی. نٌ...ن -

 ببریو رٍ يا بچٌ بدم پیشنًاد نیخَاستو:  گفت ٍلی نپرسیدم چیزی.  گفت لب زیر ايانی
 . سینها

 . دیگٌ...دی..رٍز..رٍ یٌ...یٌ...برای..بر..باشٌ...با-

 داد تکَن ارٍم سرشَ

 کافٌ برم کٌ شدم انادى شدن بیدار يا بچٌ اینکٌ از بعد

 نیافتو راى دارم کٌ گفتو فرنَد بٌ ٍ پَشیدم رٍ لباسام

 افتادم راى ٍ کردم خداحافظی يا بچٌ از

 بَدم فرنَد شرکت جلَی ساعت نیو از بعد

 ؟ بَدی کجا داداش بابا!  کبیر فرداد جناب بًًٌ:  گفت خندى با ٍ شد سَار

 ؟ بَدی...بَ..کجا..ک...تَ..ت!  فرت..نساف..نس..م-

 : زد لبخندی

 . نیزنی حرف بًتر چقدر.  نايو درگیریو -

 : خندیدم

 ؟ نیکردم...نی نکخ..نک...چقدر..چق...کلهٌ..ک..ک..یٌ..ی...سر..س ؟ یادتٌ...یا-

 : کشید لپهَ
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 رٍ ت کافٌ این بریو بپیچ.  نیرفتن ضعف ٍ غش ٍاست نن کارنندای نصف نَقعشو اٍن -
 ! نًندس ببینیو

 ؟ فرنَد...فر -

 : کرد باد ادانس

 ؟ دلو جَنٌ -

 . کردى..کر..استخدام...استخ...پرستار..پرس...یاسین..یا. نبَدم...نب...نن...م -

 : شد خیز نیو یکو

 ؟ باياش نهیسازن يا بچٌ ؟ پیرى پرستارى -

 ! عاشقشن...عا...عا...يا..ى بچٌ...بچ!  جٍَنٌ...جَ.  نیترسو...نی..يهین...يهی...از..ا -

 افتادیو ازدٍاج یٌ:  گفت شیطَنی لحن با ٍ کشید سَتی

 : خندیدم

 !!! نگَ..ن..ن...شر..ش -

 : شد جدی یکدفعٌ

 ٍ سر دٍبارى تَ داریو دٍست يهٌ...  خَايرات يو یاسین يو..  حاجی بابا يو..  يو -
.  خَبٌ ياتو بچٌ برای!!!  بزنی حرف نیتَنی ناشاهلل کٌ االن نخصَصا!  بگیری سانَن
 خَدتو

 شدن تر نشین گَشٌ رٍز بٌ رٍز ؟ ببین رٍ باربد ٍ آراد...  نیکنٌ اذیت چقدر نتین نیدٍنی

 : داد ادانٌ...  نگفتو چیزی

 .. سارى با تَ زندگی بَد اشتباى داریو قبَل يهٌ نا -
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 : کردم قطع حرفشَ

 ازدٍاج...ازدٍ...از.  دارم..دا...پسر...پس..تا...ت شیش..شی...نن...م!! نبَد..ن -
 . بَد..بَ دی...قراردا..قر سارى،..سا...با..ب..نن..م

 تَ اصال.  نیافتن ازدٍاج فکر بٌ تازى تَ يهسن پسرای ؟ سالتٌ چند تَ نگٌ!  چی ير اصال -
 کٌ حیفی خیلی تَ.  کنو پا ٍ دست شرکت یٌ تَنستو سالٌ 0 تازى سالهٌ 07!!!  ببین ننَ

 بکشی دٍش بٌ رٍ يا بچٌ بار تنًایی بخَای

 ؟ حیف

 ! نیست اینا درد نیدٍنست کٌ فرنَد

 6 ٍ داشتٌ طالق یٌ کٌ...  نعلَل الل ناشنَای یٌ بٌ کی ٍلی...  بگیرم زن داشتو دٍست ننو
 ؟ نیدى زن...  دارى قد نیو ٍ قد پسر يو تا

 کردم پارک رسیدیو کٌ کافٌ دم

 . داشتو دنجی ی کافٌ

 ينری يای ادم تا يزار نکان ٍ بَد شًر نرکز تَی

 داخل رفتیو ٍ شدیو پیادى بايو

 نشستو گَشٌ یٌ ٍ کردم ای نصفٌ سالم کارکناش بٌ

 : رٍم بٌ رٍ نشست قًَى سینی یٌ با فرنَد کٌ زدم اتیش ارٍم سیگارم

 ؟ طايا کنی چیکار ارث يهٌ اٍن با نیخَای حاال-

 . کنو..کن...تقسیو..تق..داشتو..داش..دٍست..دٍس!  نهیدٍنو...نهی...خَدنو..خ -

 : خندید
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 . تَعٌ ٍاسٌ فقط ارث این کٌ کردى ذکر خَدش!  بستٌ دستتَ جَن اقا ٍلی-

 یٌ...یٌ...ارث..ار..این..ای...انگار...ان! بًش..بٌ..ندارم...ند..خَبی..خَب...حس..ح-
 ! نن..م...بٌ..ترحهٌ...تر...ابراز..اب...جَر

 : کرد نگام تعجب با

 !! داشت دٍست يهیشٌ رٍ تَ جَن اقا! طايا-

 : زدم نحَی لبخند

 ! گرفتو..گر..نازٍخیسهو..نازٍ..شاید..ش-

 : پیچَند بححَ

 ؟ ندلیٌ چٌ!  بگَ يا بچٌ جدید پرستار این از حاال-

 : گرفت م خندى یاداٍریش از

 . خَبٌ..خَ..يا.. بچٌ..بچ..با..ب..ٍلی..ٍل!  يَاس..يَ..بٌ..ب..سر..س..یکو..ی-

 . کن فکر ازدٍاج بٌ طايا:  گفت ارٍم شد کٌ سکَت یکو

 دادم تکَن سرنَ

 . نیکردم فکر

 با ازدٍاج طالب يهٌ نیست طَری شرایطو نیدٍنستو ٍلی.  باشو دنیا تارک کٌ نبَدم ادنی
 ! باشن يا بچٌ ٍ نن

 بٌ تا رفتو خَدنو ٍ گذاشتو ش خَنٌ در دم رٍ فرنَد نن ٍ رفتیو ساعت دٍ یکی از بعد
 بزنو سر جردن ی خَنٌ

 بَد نشدى درست کشیاش لَلٌ ينَز
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 بَدنش دیدى کٌ اٍلیٌ رٍز از بًتر باز ٍلی

 خَنٌ برم تا شدم ناشین سَار ساعت دٍ یکی از بعد

 . يست ٍ بَدى يهیشٌ ناشاهلل کٌ يو ترافیک

 ! س کنندى خستٌ يو حرکتی بی...  بَدى گرفت درد گردنو

 خَنٌ رسیدم بَد شب 83 ساعت

 بَد خانَش چراغا بیرٍن از چَن انگار بَد خانَشی ساعت

 کردم باز ارٍم رٍ در

 کردم عَض لباسانَ ٍ اتاقو اٍل رفتو

 ٍلَعٌ خَنٌ کف بازی اسباب ٍ لگَ سری یٌ دیدم کٌ يال تَ اٍندم

 بَد خَری نايار نیز رٍی بادنجَن کشک طرف یٌ

 يا بچٌ پرستار بٌ خَرد چشهو

 نازگل!  ارى ؟ نازگل ؟ بَد چی اسهش

 نتین ٍ بَدن خَاب لش*غ*ب تَ بردیا ٍ باربد ٍ بَد خَابیدى جنین یٌ نحل نبل پایین
 بَد کشیدى دراز ٍ کهرش رٍی بَد انداختٌ پاياشَ

 . زدم رٍم رٍبٌ ی صحنٌ بٌ لبخندی

 يای پارى ياش، بچٌ نیداد اجازى ؟ نیکرد ل*غ*ب ياشَ بچٌ اینجَری يو سارى نیشد چی
 ؟ بزنن اٍن بدن بٌ رٍ پاياشَن تنش

 اتاقش تَ بردنش کردم بلندش ٍ نتین سهت رفتو ارٍم

 ؟ کنو بلند رٍ دٍتا اٍن حاال چجَری
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 پاشد جاش از جن نحل نازگل یًَ بکنو بلند رٍ بردیا اٍندم تا

 : ٍزغ چشهای شد چشهاش

 ؟ فرداد طايا-

 : دادم قَرت دينهَ اب

 بلٌ..ب-

 : شد خَاب خهار چشهاش دٍبارى

 بخَابَنو رٍ يا بچٌ برم.  گذاشتو غذا براتَن-

 . کرد بلند رٍ يا بچٌ لنگَن لنگَن ٍ شد بلند

 بیارم در کارش از سر داشتو دٍست

 ! بَد کردى کار نختلف تاجای يزار!  بَد خَندى درس!  بَد کردى تحصیل ٍلی ؟ بَد فقیر

 . بپسندى رٍ اٍن بخَاد کسی ير کٌ نبَد شغلی پرستاری شغل

 بخَرم رٍ بَد گذاشتٌ برام کٌ غذایی تا رفتو

 برداشت شَیی ظرف ناشین تَی از رٍ ظرفا ٍ اشپزخَنٌ تَ اٍند کٌ گرفتو لقهٌ یٌ

 نیکشید خهیازى گًگداری

 . نیدم..نی..انجام..ان..نن..م..يست..يس..کاری..ک:  گفتو آرٍم

 : زد نحَی لبخند

 . تهَنٌ کنو جا بٌ جا رٍ يهینا بابا نٌ-

 : کردم ارٍم ای سرفٌ

 . انشب..ام نیخَابو..نی..باربد..با..پیش..پی..نن..م-
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 . باشٌ:  گفت ارٍم بعد ٍ کرد نگايو جانیٌ چند

 . بخَابٌ تا رفت ٍ گفت شبخیری

 ؟ بَد کَتاى استین لباس یا ؟ نبَد سرش رٍسری ندت این تهام کٌ نبَد حَاسش

 سهت بٌ نیزد پرش چشهاش تَی از يا بچٌ بٌ ش عالقٌ ٍلی.  ٍاقعا بَد يَا بٌ سر کهی
 .نیرفت نشَنٌ يَشت ٍ قلب

 . اٍند اتاقش در صدای

 . شستو خَدنَ ظرف ٍ دادم بدنو بٌ قَسی ٍ کش

 !! نیست جالبی دیدار!  نیبینو يو رٍ یَنس...  شرکت برم باید فردا

 !!!!شد زدى خَنٌ زنگ

 . شد کشیدى ساعت سهت بٌ ناخَداگاى نگايو

 بَد آراد ٍ نتین بیرٍن اٍند رايرٍ از کٌ نفری اٍلین

 شدن بیدار يهٌ ایفَن پی در پی صدای با کو کو

 بابا کیٌ ببین خب:  گفت ارٍم دانیال

 نهیَند خَشو يا ننتظرى غیر این از

 آیفَن سهت رفتو

 ندیدم رٍسری یٌ جز چیزی تاریکی اٍن تَی

 ؟ کیٌ..کی-

 : اٍند سارى ی عشَى از پر صدای

 دارم کار بايات کن باز رٍ در.  سارى ننو،-
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 . زدم رٍ در تیک

 ؟ کیٌ ؟ بَد کی نیشد پرسیدى کٌ بَد سَاالیی

 خَرد نشانو بٌ عطر بَی نشت یٌ ٍ کردم باز رٍ خَنٌ در

 سالٌ 00 ی سارى

 ! بَد سالش 00 انگار نٌ انگار

 بَد بلَند حاال نشکیش نَيای...  لباش ٍ بینی!  بَد شدى عهل بٌ دست

 بَد شدى تر الغر

 ! بَدن بلند چقدر ؟ بَد کاشتٌ ناخناشَ

 پیچید کفشاش تق تق صدای

 برید يا بچٌ نفس

 انداخت پسراش بٌ نگايی

 بَدن خَدش کپ کٌ دانیاری ٍ دانیال بٌ

 بَد چیزش يهٌ بی برادر شبیٌ کٌ باربدی بٌ

 : زد نحَی لبخند

 شدین بزرگ-

 . رفتن عقب قدم یٌ يهشَن يا بچٌ ٍ رفت جلَ قدم یٌ

 ؟ اٍرتی اینَ بیرٍن انداختی رٍ گلی بابایی:  گفت گریٌ با آراد ٍ کرد بغض باربد

 . خندیدم

 ؟ گلی:  گفت تعجب با ٍ برگشت م خندى از سارى
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 شد خارج رايرٍ از کٌ نفری اخرین

 خَابش خهار ٍ افتادى گَد چشهای ٍ سادى صَرت با..  سالٌ 18 بَد دختری

 بَد تنش نرگس گالی با ای سرنٌ آبی بلند لباس یٌ

 بَد پسرٍنٌ کَتاى نَياش

 االن يهین قسو نیر ی گربٌ بٌ!  شد صبح زٍد چٌ:  گفت يا بچٌ بٌ رٍ ٍ کشید ای خهیازى
 ؟ ٍضعشٌ چٌ!  شکر شبتَ ٍ رٍز خدایا...  بابا بالش رٍ گذاشتو سرنَ

 .بَد گرفتٌ شَن خندى يا بچٌ يو نن يو

 : شد گرد ساعت سهت بٌ چشهاش یًَ

 ؟ نیهیرم دارم ؟ زدم تَيو ؟ تاریکٌ اینقدر چرا پس!  ظًرى 81 ساعت کٌ نگین ٍاااای-

 گفت اخی نتین کٌ نتین پشت زد

 کٌ نیستو خَابو!  ٍاى عٌ-

 بن نَسی یا:  گفت بلند ٍ پرید عقب نتر یٌ دید رٍ سارى ی قیافٌ تا ٍ نا سهت برگشت یًَ
 ! صَرت جراحی عهل ی کنندى اختراع یا!  جعفر

 يام خندى نبَد خَدم دست دیگٌ

 نچ ٍ جلَش پرید نازگل کٌ کنٌ لش*غ*ب خَاست ٍ نتین سهت رفت عصبانی سارى
 : گرفت دستشَ

 تَ نیکنو دستَ يهین بزنی دست بچو بٌ بخَای..  قسو عباس حضرت نعصَم نادر بٌ-
 کردى چرخ گَشت بکنهش شٌ خَرد بايو نحتَایش ی يهٌ ٍ رگاش ٍ استخَن کَلر چرخٌ

 ! بخَرى نیر ی گربٌ بدم

 پرید رٍشَن ٍ رنگ يهٌ کٌ کرد تًدیدی چنان
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 : زد عصبی ی خندى سارى

 ؟ باشی کیشَن تَ.  نادرشَنو نن-

 : زد شیطَنی لبخند نازگل

 تحَیل پرت ٍ چرت پس.  نیکردن زندگی ٍ نداشتن نادر يا، ابچٌ سر باال اٍندم ٍقتی نن-
 باشی تَ کٌ نادری...  شکر رٍ خدا حکهت البتٌ!  دارم دکتراشَ ندرک خَدم نن نن بٌ ندى

 ! حاال بکش دستَ.  نباشی بًترى

 : نن سهت برگشت عصبانی سارى

 ! گرفتی زن خبر بی نکنٌ ؟ طايا اٍردیش کیٌ این-

 نگفتو چیزی ٍ زدم لبخندی

 خَدتَ آباد انیر تیهارستان برٍ:  گفت عصبی ٍ زد پاش بٌ نازگل کٌ زد کَتايی جیغ سارى
 !!! نیست زدن جیغ جای کٌ اینجا!  خانَم بدى نشَن

 : نازگل سهت برگشت

 جستی کٌ دفعٌ این.  نکنو یا کنو چیکار بگی نداری حق تَ!  ببینو يانَ بچٌ بَدم اٍندى-
 نلخک

 : زد چندشی لبخند ٍ کرد نگاى نن بٌ

 . چنگی تَ دیگٌ بار ٍلی-

 . رفت کشید رايشَ کٌ کردم بًش اخهی

 خندى زیر زدن يا بچٌ بست رٍ در کٌ يهین

 جیش سریع تند زٍد!  نیکنو ش کردى چرخ گَشت...  االن بخندى کی ير:  گفت یًَ نازگل
 !!!! بدٍیین.  الال س*ٍ*ب
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 . اتاقاشَن تَ نیرفتن ٍ سیدن*ٍ*نیب رٍ نازگل ی گَنٌ ترتیب بٌ يهشَن

 بٌ ٍ باال بردم صدانَ خَنتَن تَ کٌ ببخشین:  گفت ٍ زیر انداخت سرشَ زدى شرم نازگل
 .. کردم احترانی بی يا بچٌ نادر

 : کردم قطع حرفشَ

 نن..زبَن..زب..انشب..انش..تَ..ت! زدی..زد..دلهَ..دل..حرفای..حر...انشب..ام..تَ..ت-
 ! بخیر..ب..ب..شب..ش.  نرسی..م.  شدی..ش

 . اتاقش تَی رفت ٍ گفت سریعی شبخیر

 نازگل

 . بَد شدى تنگ خَنٌ برای دلو چقدر

 ! يهشَن برای اصال... نًناز برای زيرى برای

 بَد شدى تنگ دلو يو نانان برای حتی

 نیگفتو زبان ی دیکتٌ باربد بٌ ٍ نیکردم خَرد سبزی داشتو يهینجَری

 : زد داد گَشو دم بلند ٍ پشتو پرید باربد کٌ

 رفـــــــتًًًٌ ســـــــــر م حَصــــــــلٌ نــــــــــــــن-

 جَنو بٌ پریدن يا بچٌ ی يهٌ گفت کٌ اینَ

 : کشیدم باالیی بلند پَف

 ؟ خَبٌ.  پارک نیبرنتَن.  بخَریو نايار بذارین خب-

 تَيو کشیدن رٍ اخهاشَن بازم

 ؟ تئاتر یٌ یا ؟ چطَرى سینها:  گفتو عجز با

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 95 



 

 . کردن نَافقت تئاتر با يهشَن

 رزرٍ ٍ کردم انتخاب رٍ سنشَن با نناسب تئاتر یٌ ٍ تیَال سایت رفتو ٍ اٍردم رٍ گَشیو
 . کردم

 خرج نختص کارت این کال گفت داد نن بٌ کارت یٌ کٌ رٍ فرداد طايا این پدر بیانرزى خدا
 . ياست بچٌ

 ببینو يو رٍ نًناز ٍ زيرى بتَنو کٌ بَد خَبی فرصت

 بدٍن کٌ زدم اس بًشَن ٍ گرفتو بَد خَدم نزدیک کٌ جا دٍتا خَدنو کارت با بنابراین
 ایرانشًر تاالر بیان باید ای بًانٌ ٍ عذر يیچ

 کردن قبَل يو اٍنا

 بکنن حهَم تا فرستادنشَن دٍنٌ بٌ دٍنٌ ٍ کردم تهیز رٍ يا بچٌ اتاق رفتو نايار از بعد

 شستو اٍل خَدم يو رٍ نتین

 نکن نیگا گلی نیگفت يی نیکشید خجالت بچو

 بَدن نشستٌ نبل رٍی انادى يهشَن پنج ساعت

 شال ٍ پَشیدم زیرش گلی گل پیرين یٌ با سنتی کَتاى نانتَ خَدنو ٍ آژانس بٌ زدم زنگ
 کردم سرم رٍ بلندم

 ٍ بزنٌ زنگ پدرش بٌ گفتو دانیار بٌ ٍ بیرٍن رفتیو يههَن اٍند در صدا بٌ کٌ آیفَن زنگ
 کرد قبَل اٍنو کٌ بدى خبر

 نشستیو ای بدبختی چٌ با آژانس تَی کٌ بهاند حاال

 بَدیو تاالر ساعت نیو سر ٍلی

 شٌ شرٍع تئاتر بَد نَندى ينَز
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 یٌ ازتَن نیخَام نیهکت این رٍی يو کنار بشینین:  گفتو ٍ کردم نگايی یٌ يهشَن بٌ
 بگیرم عکس

 دى یٌ اٍردم در گرفتشَن عکس سر کٌ بازیایی نسخرى از انا کردن نَق ٍ نق يهٌ اٍلش
 . گرفتن عکس تایی

 بَد نَندى شرٍعش بٌ ربع یک ينَز

 تَ بَدم گذاشتٌ ٍ بَدم کردى درست نرغ تخو سَسیس ساندٍیچ يا بچٌ برای خَنٌ از
 کیفو

 : برداشتو کٌ خَرد زنگ گَشیو

 ؟ زيرى جانو-

 تَ بیایو بگو نن بگَ رٍ کد اٍن نیگو.  نحل خَشگل سالم-

 لو*غ*ب انداخت خَدشَ گَریل یٌ دقیقٌ دٍ از بعد ٍ خَندم براش رٍ کد

 کرد لو*غ*ب خَدشو ٍ کنار کشیدش نًناز کٌ نیکرد جیغ جیغ گَشو دم يهینجَر

 بَد کردى ارایش خرخرى تا زيرى ٍ بَدن زدى لی تیپ یٌ دٍتاشَن ير

 نیکردن نگاى رٍ دٍتا این ٍاج ٍ ياج کٌ افتاد پسرا بٌ نگايشَن تازى

 چیشات:  گفت گَنٌ بچٌ لحن یٌ با ٍ نشست اراد جلَی زيرى کٌ کردم نعرفی رٍ يهشَن
 خَجهلٌ چٌ

 نن سهت اٍند ٍ کرد بغض اراد یًَ

 : خندى زیر زد نًناز کٌ پايام بٌ چسبید

 زيرى يا نیبارى برات انرٍز دیَار ٍ در از قشنگ.  برم قربَنش-
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 این.  يستن نن خَايرای اینا:  گفتو يا بچٌ بٌ رٍ نن ٍ رفت بًش ای غرى چشو زيرى
 ! نًنازى اینو...  س زيرى

 . خَشگلٌ:  گفت کرد اشارى زيرى بٌ بردیا

 : زد چشهکی زيرى

 . خَشگلتری تَ-

 افتادن لج رٍی یعنی بردیا ی ٍاسٌ جهلٌ این!  نٌ ٍای

 تَ:  گفت ٍ کرد گرى تَيو دستاشَ

 . خَشگلی تَ.  دیگٌ تَ عزیزم:  گفت ٍ ٍایساد لحظٌ یک زيرى

 ! تَ:  گفت اخو با بردیا

 پیچید خَدش بٌ نار عین کٌ کهرش تَ زدم نحکو یدٍنٌ کنٌ باز دين خَاست زيرى تا

 . بشینیو سرجايانَن کٌ رفتیو نايو ٍ کردن باز رٍ سالن

 نیشد بلندتر يا بچٌ ی قًقٌ لحظٌ ير ٍ شد شرٍع تئاتر دقیقٌ سٌ دٍ از بعد

 : کردم نگاش چپ کٌ بازٍم تَ زد نحکو یدٍنٌ زيرى

 ! نداشتی بزن دست بَدم نن!  شدیاااا زٍرٍ-

 : چرخَند کاسٌ تَی چشهاشَ

 نیر ی گربٌ رٍ يهٌ دیگٌ کٌ زدنش نن حیاط تَ اٍندى نیر ی گربٌ این اینقدر تَ جَن -
 ؟ نیشٌ باٍرت.  حسابدارانَن از یکی سر تَ زدم شرکت تَ رٍز اٍن.  نیبینو

 . اٍندی بدنیا چیزا يهین ٍاسٌ اٍلو از تَ:  گفت تهام یبسی با نًناز

 ؟ چطَرى کنیز:  گفتو نًناز بٌ رٍ ارٍم
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 : کرد نچی زيرى

 اذیتو خیلی اینا نانانت کٌ گفت کنیز بعد.  دنبالش بَد اٍندى جَاد.  خَايرم بدبخت -
 نیگن راست اٍنا يست کٌ يهینٌ کٌ سرش زد داد جَادم کردن

 : شد تند لحنو

 ؟؟؟؟؟ نبَدین اٍنجا شها -

 نانان نیگفت يو گلرٍ.  بَدن خَنٌ گلرٍ ٍ نانان فقط کٌ اٍندى نَقعی یٌ..  نٌ:  نًناز
 ! کردى جٍَنی خانٌ نن دخترى کٌ جَاد پای ٍ دست بٌ افتادى

 : زدم پَزخندی

 ؟ زدین سر احهد بٌ. باشیو ياش بچٌ نا نیکنو شک ٍقتا بعضی -

 داد تکَن سر زيرى

 : پرسیدم

 ؟ چطَرى -

 : اٍرد در ادانسشَ زيرى

 یٌ از شٌ خَب نیاد تا نیگفت.  چهَشٌ نیگفت دکترش ؟ باشٌ چجَری نیخَای خَاير -
 نیرسن بًو خَبٌ اینا کٌ نیگفت نن بٌ.  نیشٌ بستری اینجا دٍبارى نیرى کش نَاد جا

 ناى ير ی يزینٌ!  االغ نفًو اخٌ خب نیگو بًش.  خَبٌ غذاياش ٍ شخصیٌ اینا حهَنش
 گفتو..  نازگل ٍ نن...  نیکشیو داریو رٍ خَدنَن نا نیگو...  733  633  نیشٌ نگًداریت

 . گریٌ زیر زد نحال زیر بَد انداخت سرشَ بعد.  بشی خَب تَ کٌ شدى سرٍیس نا دين

 داد سن بٌ رٍ ام تَجٌ يا بچٌ ی خندى صدای...  نگفتو چیزی

 . بریو دیگٌ خب:  گفتو ٍ زدیو دستی ٍ شدیو بلند شدنش تهَم از بعد
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 : کرد زنزنٌ ٍ ٍایساد دانیال یًَ

 !!!! ٍیًان عهَ -

 . چرخید بَد، گرفتٌ رٍ ش قیافٌ دیدن جلَی نَر کٌ بلندی قد نرد بٌ يا بچٌ ی يهٌ سر

 ببینهش اصال نهیتَنستو

 ! خب بَد یکی باباشَن با این قد ٍلی

 یارٍن يهَن نات دٍتاشَن دیدم کٌ کردم نگاى رٍ نًناز ٍ زيرى

 شد خو کٌ سهتش دٍیدن يا بچٌ

 خدا داد ای

 ؟ زنینٌ رٍی بًشتیت يای حَری يهَن از یکی این

 نشکی چشو جفت یٌ

 نشستنی دل بٌ ریش تٌ یٌ

 نشکی دار حجو نَيای

 !!! بَد نن آل ایدى

 لپش رٍ افتاد چال یٌ فرداد طايا نحل کٌ زد لبخندی يا بچٌ بٌ

 : بیرٍن اٍندم فکر از بردیا صدای با

 بیا بیا بیا گلی-

 : خندیدم

 ! اٍندم...  سَپرنن آٍردی کو نفس-

 سهتشَن رفتو استرس کهی با ٍ ارٍم
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 ! اکبر اهلل!  بلندن خیلی اینا یا کَتايو خیلی نن یا شکر کرنتَ خدایا بابا

 خَب.  سالم:  گفت دلنشینی صدای یٌ با صَرتو تَ ٍ شد خو یًَ کٌ کردم سالنی ارٍم
 ؟ يستین

 شدى نزدیک اینقدر این چرا نن خدای ٍای!  زاٍیٌ این تَ اٍنو!  بزنو حرف نهیتَنستو اصال
 ؟؟

 عهَ عهَ:  گفت بردیا یًَ

 ؟ سَپرنن جانو:  گفت دندٍن بدٍن لبخند با ٍ شد صاف قانتش

 ؟ سَپرنن بردیا بٌ نیگفت نن نحل اٍنو

 : خندید نخَدی بردیا

 داریو دٍسش خیلی نا!  پرستارنَنٌ گلی-

 : ریختو بًو نرنشَ نَياش ٍ زدم بًش لبخندی

 . بخَرین گذاشتو نیَى اب کنین باز کیفهَ در برین راستی.  دارم دٍستَن ننو-

 ٍرفت گرفت رٍ دانیار دست ارٍم باربد ٍ دٍیدن آراد ٍ نتین

 گذشت صندلیا الی از ارٍم يو باربد

 ! نزنٌ نختَ باش نَاظب:  گفت گَشو دم ٍ کرد نگاى عهَشَن بٌ نشکَک دانیال

 : گرفت م خندى

 . چشو-

 ! اٍرد جٍَن پرستار شدى کٌ يو بار یٌ برای طايا پس:  گفت عهَشَن کٌ رفت آرٍم

 : زد پَزخند کٌ نداشتو گفتن برای چیزی
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 ؟ نٌ نیدى جَن خیلی گفتن سالم یٌ برای حتها!  بزنٌ حرف نیتَنٌ شنیدم-

 ! تربیت بی

 : شدم جدی

 ؟ این ناراضی برادرتَن پیشرفت از-

 : خندید

 زبَن بدٍن پای ٍ دست بی اشپز یٌ نن برادر ٍلی!  سینهام ٍ تئاتر ی سادى نَرپرداز یٌ نن-
 ؟...  خانَم داریو فرق خیلی بايو نا ٍلی!  کرى ٍ

 دارم دٍست نٌ بشنَم حرفی فرداد اقای ٍ برادرتَن سر پشت دارم دٍست نٌ:  گفتو جدی
 . بدٍنین شها رٍ نن فانیلی دارم دٍست نٌ ٍ ببینهتَن

 : خندید

 ؟ نظرتَن بٌ نیستو جذاب نن-

 نگفتو يیچی

 شد طَالنی سکَتهَن

 : شکست

 ! ادم با نیزنن حرف!  دارین عجیبی چشهای...  اینطَر کٌ-

 : خندید

 ! شَ خفٌ نیگن بًو دارن-

 : دادم تکَن سری

 ! دارى برداشتی حرفی ير ٍ نگاى ير رٍ ادنی ير-
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 ؟ يستید شاعرم-

 ! نجسهٌ یٌ یا نیشی شاعر یا..  نیشٌ يهین بزنو حرف ادب بی ادنای از سری یٌ با ٍقتی-

 ! : نهیدٍنو...  بَد نَر تاجیر یا زد برق چشهاش

 م.اا...ااا..الا..سسل..سسل..سسس..س..س..س..س فرداد طايا بٌ...  نحترم خانَم-
 برسَنین

 خندى زیر زد بلند بعدش

 ! شکست لحظٌ یک خَدم دل

 ؟ بَدن ای خانَادى چٌ ؟ بَد برادری چٌ

 : دٍیدم ٍ چسبیدم کیفهَ بند سریع

 يو شام..  ببینتتَن نیخَاد س خستٌ اٍندى يو باباتَن بریو االن بریو بدٍین يا بچٌ-
 ! بدٍین بدٍین.  نداریو

 رسَندم رٍ يا بچٌ ٍ گرفتیو ناشین دٍتا نًناز با

 ؟ گفت بًت چی نرتیکٌ ؟ شدی عصبی ؟ پَستت قرنزى چرا چیٌ:  گفت زيرى خَنٌ در دم

 ! اسکل گرنٌ بابا يیچی-

 : زيرى ی کلٌ پس زد یدٍنٌ نًناز

 کنن سرت تَ خاااک-

 برٍ رٍز یٌ یا.  بدى کنیز حال..  گلی:  گفت ارٍم ٍ نالید دستش با یکو کلشَ پس زيرى
 بٌ نیخَام فقط نیگٌ ؟ بگَ نا بٌ چتٌ نیگیو يی شدى چیزی یٌ.  بزن زنگ بًش یا ببینش
 گلی

 ! اینا ٍ نیست نًو نهیگو يیچکس بٌ نٌ کٌ نَ ٍ نٌ اٍلش تازى.  بگو
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 : کردم نچی

 اٍنَرى از نترٍ ایستگاى..  نشدى دیر يَا تا خَنٌ برین.  نیکنو کاریش یٌ..  باشٌ-

 شدیو جدا يو از ٍ کردیو ل*غ*ب يهَ

 رفتو پلٌ با رٍ طبقٌ چًار تهَم کٌ بَدم درگیر اٍنقدر

 بَد گرفتٌ نفسو

 . نیست يا بچٌ از خبری دیدم شدم کٌ خَنٌ ٍارد

 . عقب رفتو ٍ کشیدم جیغی فرداد طايا دیدن با رايرٍ تَی کٌ اتاقو سهت رفتو

 ! فرداد اقای ترسیدم..  ٍای-

 کرد نگام

 : نعصَم نخهلی نگاى یٌ

 ؟ نٌ..ن دیدن..دی..يا..ى..بچٌ..ب.رٍ..ر..ٍیًان..ٍی..ٍی-

 ! عهَشَن ايا ؟ ٍیًان

 ! عهَشَنٌ..  خب بلٌ-

 : زد پَزخندی

 ! اللو..ال..ينَز..ين..نن..م...نظرش..نظ..بٌ..ب-

 . رفت کنارم از

 نهکنٌ خیلیا جلَی..  بلند قانت این ٍ کهر این نیدیدی نیکردی دقت..  کردم نگاى بًش
 ! باشٌ شدى خو
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 ٍ چیدى رٍ نیز فرداد طايا دیدم ٍلی بچینو شانَ نیز تا رفتو ٍ کردم عَض لباسانَ آرٍم
 کردى رٍشن کَچیک شهع دٍتا یکی

 نشست لبام رٍی ناخَداگاى لبخند

 . نیکرد داشت قدش نیو قد ی بچٌ تا 6 برای پدر یٌ..  نرد یٌ رٍ اینکارا

 : زد ای خجالتی لبخند نن دیدن با ٍ برگشت

 . بفرنایید..بف..بف-

 . نیچیدنش ٍ نیکردم درست خَدم ؟ کشیدین زحهت چرا شها -

 کٌ..ک نبَد...نب...کاری..کا...نیست..نی..نًو..نٌ...  نٌ..ن -

 ؟ نٌ یا بدم نشَن خَدی بالخرى باید ننو!  نیست رسهش این -

 خندید

...  زدنو..زد..حرف..ٍحر..ٍ..نن..م..نیتَنین..نی...کٌ..ک..  يهین..يو -
 خیلیٌ...خی..خَدش..خ کنین..کن..تحهل..تح..رٍ

 ... شد جهع لبخندم

 پیچید گَشو تَی برادرش صدای

 کردم جَر ٍ جهع خَدنَ سریع

 . خَدنن يای بچٌ کٌ انگار..  انگار.  نداریو نشکل بايو اصال...  خَبن خیلی کٌ يا بچٌ -

 لباساشو يهَن با کٌ...  بَد خستٌ اٍنقدر نتین ٍلی زدم صدا رٍ يا بچٌ ارٍم...  خندید
 بَد خَابیدى

 . نیکشٌ خجالت کلی بشٌ بیدار اگٌ نیدٍنستو..  کردم عَض لباساشَ ارٍم
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 زدم ای سٌ*ٍ*ب ارٍم نَياش رٍی

 یٌ شد بیدار گشنگی از ٍقت ير حاال..  بَد خَاب نتین:  گفتو ارٍم ٍ شام نیز سر رفتو
 بخَرین شهايو فرداد اقای..  نکنٌ یخ غذا يا بچٌ بخَرین.  بخَرى نیارم براش چیزی

.  خَنٌ..خَن نیستو..نی فردا..فر..نن..م..راستی..راس:  گفت فرداد طايا یًَ شام ٍسطای
 . بدم..ب خبر..خب.. کٌ..ک گفتو..گف

 . اینجا بیاد بتَنٌ کنیز فردا کاشکی..  فکر تَ رفتو گفت کٌ اینَ

 ٍ.  کردم اس براش رٍ ادرس فقط نیاد حتها کٌ گفت ٍ گفتو بًش شب...  شد يهینو
 . باياش نداشت نشکلی اٍنو ٍ گفتو فرداد طايا بٌ رٍ جریان

 . بَد کردى اعتهاد بًو کٌ خَب چٌ

 بَدن در پشت دخترش ٍ پسر ٍ کنیز دى ساعت سر صبح

 اٍل يهَن از.  بَدیو يو ل*غ*ب تَی دقیقٌ سٌ دٍ از بعد..  براشَن کردم باز ارٍم رٍ در
 . زاری گریٌ کرد شرٍع

 . نپیچٌ رايرٍ تَی ٍ نشٌ بلند زیاد ش گریٌ صدای تا بستو رٍ در

 . نشَندنش يال تَی آٍردنش

 نیکنو درست شربت یٌ برات بذار:  گفتو ارٍم

 شد ارٍم ش گریٌ صدای

 . بیرٍن اٍندن اتاقشَن از کو کو يا بچٌ

 . نن نًربَن يای زادى خَاير..  کشیدم نانی ٍ يانی سر رٍی دستی

 : گرفت دستهَ ارٍم يانی

 ! پسرن يهٌ اینا!  نیترسو نن خالٌ -

   www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 106 



 

 : خندیدم

 ! ن بچٌ يهٌ اینا خالٌ -

 ! تر خطرناک تر پَلدار چی ير نیگٌ بابایی نانان خالٌ اخٌ -

 ی گَشٌ..  بَد کردى کبَد خَايرنَ چشهای بَد زدى کٌ جَادی..  جَاد نادر از گرفت خندم
 . بَد شدى پارى لبش

 ! فرينگ بی...  بیشعَر!  ای عقدى..  خالٌ تر خطرناک تر ای عقدى چی ير

 . ٍاسشَن اٍردم ٍ کردم درست لیهَ بٌ شربت تا سٌ

 شَن دٍتا کهش سن يهٌ اٍن با نتین کٌ کردم نعرفی رٍ ياشَن بچٌ ٍ کنیز يا بچٌ بٌ
 کردن نشغَل رٍ خَدشَن جَری یٌ يو بقیٌ ٍ کنن بازی بايو تا اتاقش تَ رٍبرد

 بچٌ ؟ نن چرا اخٌ...  گلی شدم بدبخت اینقدر کجا از..  نهیدٍنو:  گفت لرزٍن صدای با کنیز
 نیشو دیٍَنٌ دارم گلی ؟ کنو چیکار رٍ يام

 : دادم نالش کهرشَ ارٍم

 . نهیکنٌ اذیتت کسی اینجا..  باش ارٍم.  شدى چی بگَ بًو شربتتَ یکو بخَر -

 : خَرد رٍ شربتش از یکو

 ! شدى پیدا ش کلٌ ٍ سر بابک -

 زنش ٍ دادن زنش زٍر بٌ...  بَد کنیز خَايرم ی دلشیفتٌ ٍ عاشق بابک..  شد گرد چشهام
 س خَنٌ ی گَشٌ شدى فلج

 ؟ کنیز چی یعنی -

 کٌ پیچَندى نیر بعد..  نیگردى زن دنبالٌ نادرش...  نردى زنش بابک...  اٍرد خبرشَ بتَل -
 . گرفتٌ طالق کنیز ارى
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 بال خیلی!  نیر دربیارى کاسٌ از چیشاتَ بزنٌ گربت اٍن کٌ ایشاهلل ای!  بَد نَندى باز دينو
 ! پارى اتیش شدیا

 ... خب -

 التهاس خَايش يی گرفتٌ ننَ کیف بابک نیبینٌ... نارٍ ببرى اٍندى کٌ رٍز اٍن جَاد بعد -
 از صبح انرٍز...  کردى ناکارم زدى!  نکردم يی*ا*ن*گ نن نیدٍنٌ بخدا...  نیدٍنٌ خَدشو. 

 ... زدن زنگ ازنایشگاى

 : گریٌ زیر زد

 !!! باردارم نن گلی -

 ! ابررفرض یا

 باید بدبختی با...  اٍند در پیرم يانی ٍ نانی سر...  نهیکشو بخدا!  نهیکشهههو نن گلی -
 ! پدری بی با..  آٍارگی با...  بدبختی با...  کنو بزرگ

 بگو نهیتَنستو يیچی یعنی...  نگفتو يیچی

 باالشًری تَ نگٌ نیگٌ..  زشتٌ نیگٌ نانان!  نیخَام طالق بگو دریا بٌ بزنو نیخَام ٍ دل -
 سن سال 10 با نهیفًهٌ م ننٌ..  نفًهیٌ از دردم گلی.  بگیری طالق نیخَای کٌ شدی

 ؟ نیفًهٌ کی گلی.  زدن زخو چقدر...  کشیدم درد چقدر..  خَردى شکاف نن شیکو چقدر

 لو*غ*ب تَ گرفتهش

 نايا!  اینایو از تر سیاى بخت خیلی تَ ٍ نن...  جان کنیز...  نن خَاير:  گفتو شد ارٍم یکو
 نهیدى تَ بٌ رٍ بچٌ حضانت راحتیا يهین بٌ جَاد...  کنیز نادری یٌ تَ...  بهَنیو نجبَریو

... 
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 افتٌ نی جریان بٌ کارات اٍندنش دنیا از بعد!  بارداری تَ بعدم!  يا بچٌ بلکٌ...  بچٌ یٌ نٌ
 تا 03 م نًریٌ...  ندارم خَنٌ...  ندارم نًارت بگی بری کٌ تَیی! ؟ نیدى تَ بٌ بچٌ کی... 
 سکٌ

 . پشتتو کٌ یکی نن بخَای ٍ بتَنی...  کنیز...  نادری فقط...  ندارم کار بگی...  س

 : شد شیر

...  گرفتو قانَنی پزشکی ار نانٌ چندتا نیدٍنی...  نهیکنٌ تهکین شَيرم...  بلدم خیاطی -
 بچٌ جَر خفت با بعد...  بزام بار یٌ سال دٍ کٌ باری نکبت زندگی این بٌ دیگٌ نهیخَام نن

 . خستٌ...  م خستٌ.  نیست خَنٌ يیچٍَقت شَيرم بگو ٍ بکشو يانَ

 . شدى شیر حاال بیچارم خَايرک.  بکنٌ گریٌ لو*غ*ب تَی ارٍم گذاشتو..  کردم لش*غ*ب

 نشغلٌ خَدت تَ... خدا رٍ تَ ببخش:  گفت ٍ گرفت فاصلٌ نن از بَد شدى ارٍم کٌ حاال
 زاری گریٌ پیشت اٍندم داری

 : کشیدم پَفی

 نیشٌ درست...  کنیز نکن فکر بًش..  دارى نگٌ يو کنار رٍ نا باشٌ چیزا يهین نگٌ خَاير-
 ! باشی قَی باید تَ. 

 !؟ 10 ؟ بَد سالش چند کنیز نگٌ

 ؟ کجان يا بچٌ:  گفت آرٍم

 . گذاشتو فسنجَن.  بهَن نايار برا تَ.  نیکنن بازی دارن...  پسرن این پیش-

 ش خَنٌ يست بزرگو ٍ خَشگل چٌ!  ناشاهلل:  گفت ارٍم ٍ کشید سرک یکو

 . خَبٌ..  ارى-

 : نن بٌ رسَند خَدشَ
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 ! شیو بدبخت بکنٌ کاری یٌ نزنٌ یارٍ ٍقت یٌ ؟ شبا يست حَاست...  گلی نیگو-

 . اخالقٌ خَش ٍ نًربَن خیلی!  خَبٌ خیلی پدرشَن.  دیٍَنٌ بابا نٌ -

 کنیز:  گفتو ارٍم کٌ نگفت چیزی کنیز

 جان-

 باشٌ حَاست بازم ٍلی..  قفلٌ دينت تَ نیدٍنو.  نگَ دخترا بٌ نیگو بًت چی یٌ-

 ؟؟؟؟ گلیییی شدی عاشقش نکنٌ ؟؟؟؟ شدى چیزی ؟؟؟ چیٌ -

 : خندیدم

 ؟؟؟ بشو چی عاشق يفتٌ دٍ یکی تَ!  دیٍَنٌ بابا برٍ-

 : کرد چیشی

 ! بابا ببینیو رٍ تَ عاشقیَ نَندیو دل بٌ ارزٍ-

 دارى ناتَانی...  خب...  چیزى..  پدرشَن...  کن ٍلش رٍ اینا -

 !!!!؟؟؟؟؟ جنسیییی:  زد داد ٍ کشید يینی کنیز یًَ

..  باید ای ناتَانی ير نگٌ ؟؟؟ نیگی چی... ٍییی...  چییییش:  گفتو ٍ گرفتو دينشَ جلَی
 ؟ بفًهو باید کجا از نن باشٌ داشتٌ اصال بعدم ؟ باشٌ جنسی باید

 فکرم..  نیادااا ناتَان ی کلهٌ اصال کردى کاری زيرى این نیست خَدم دست اخٌ:  گفت ارٍم
 ! نیشٌ ننحرف

 : زدم لبخند

 دارى زبَن لکنت یارٍ این..  این..  نٌ-

 : گفت لب زیر اخی
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 ؟ گلی سالشٌ چند نگٌ-

 . اینا 06.. بابا جٍَنٌ-

 نردى زنش.  بدى یاد زبَن يا بچٌ این بٌ زبَنی بی زبَن با بَد سختش چقدر!  بهیرم الًی-
 ؟

!  جیغ شبرنگ رژ!  برنز پَست!  بگَ رجیو شیطان نگَ زن کنیز..  ٍاى ٍاى...  گرفتٌ طالق-
 ... بَد بیرٍن يهش کٌ يو نَيا...  چییی عین لبا...  يَاپیها بال اندازى کدٍنش ير ناخنا

 . بَد کشیدى خط خرخرى تا چشهاشو..  عهلی دناغ

 : خندید

 ! نیخَاد کفارى دیدنش-

 : خندیدم

 . يا بچٌ این سر باال نیست کٌ بًتر يهَن!  بخدا ارى-

 ... چشهاش یکیشَن -

 : نیگفت رٍ آرادم

 . رفتٌ باباشَن بٌ...  تاس بٌ تا رنگاش!  ارى-

 . باشٌ ر*گ*ی*ج باید باباشَن کنو فکر -

 بًترى خَدنَن نیسانی انید...  نیست بدک -

 : اٍند دانیال صدای کٌ خندى زیر زدیو دٍتایی بلند

 . گشنهٌ نن..  گلی-

 : بًش رٍ برگشتو
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 کردم درست فسنجَن.  نیشٌ انادى نايار دیگٌ ساعت نیو یٌ عزیزم-

 . ندارى دٍست فسنجَن.  نذاریااا بابا برای شب برای:  گفت ارٍم ٍلی زد برق چشهاش

 ؟ شب کنو درست چی.  نهیذارم شب ٍاسٌ ظًرٍ غذای کٌ نن نٌ-

 دارم نقشٌ یٌ نن ؟؟ دادی الزانیا قَل یادتٌ -

 . زدیو سکتٌ کنیز ٍ نن کٌ زد شیطانی ی خندى یٌ یًَ بلند

 : خندید کنیز

 ؟ س بزرگٌ این-

 پسر تا 6 خَدم انگاری نیکنو احساس...  کردم عادت بًشَن خیلی.  قلَن دٍ بزرگاشَن -
 . دارم

 . نگفت چیزی کنیزی

 خاطرات ٍ شَخی ٍ خندى با ٍ نشستیو زنین رٍی کنیز ٍ نن رسو بٌ يههَن نايار سر
 کردیو سر رٍ نايار کنیز ٍ نن بچگی

 ؟ چیٌ نقشت:  گفتو دانیال بٌ رٍ رفت کٌ کنیز

 . نقسهَن:  گفت ارٍم آراد

 : کردم نگاش سینٌ بٌ دست

 . نقستَن بلٌ ايا-

 : خندید دانیار

 نَقع ش قیافٌ اینکٌ ٍ.  نیخَرى باشٌ ش گشنٌ ٍلی ندارى دٍست فسنجَن بابا..  ببین-
 رٍ فسنجَن يهین بابا برای.  کن درست الزانیا نا برای.  کال عالیٌ فسنجَن خَردن ٍ دیدن
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 ! خَردین يهشَ تٌ تا کٌ الزانیا اٍن تالفی...  بذار

 : خندیدم

 نشههو بیکار کار از-

 : پام بٌ چسبید نتین

 . نیگیرنت خَدم...  گلی نهیشی-

 ؟ کنیو درست الزانیاشَ بايو کنین کهک حاضرین خب:  گفتو ٍ زدم سٌ*ٍ*ب نَياشَ رٍی

 گذاشتیو يو اينگ ٍ شدیو کار بٌ دست ارٍم ٍ گفتن ای ارى يهٌ

 خَردیو رٍ شانهَن ٍ کردیو کار شب ٍسطای تا

 بَد شدى 9 ساعت

 . گشنشٌ شدت بٌ کٌ بَد گفتٌ يو فرداد طايا ٍ بَد زدى زنگ نتین

 بشن قایو اپن پشت باباشَن کردن چک از بعد يا بچٌ بَد قرار ٍ چیدم رٍ نیز

 اتاقش سهت بٌ راشَ دٍبارى ايهیت بی ٍ داد دناغش بٌ چینی اٍل..  اٍند فرداد طايا
 کشید

 : ٍایساد يهَنجا غذا دیدن با ٍ نیز سر اٍند نین نیو از بعد

 ؟ چیٌ..چی..این..ای-

 بفرنایید.  نَن با فسنجَن..  گذاشتو نَنی غذای ننو شبٌ البتٌ..  فسنجَن -

 ؟ نیست..نی..ای..دیگٌ..دی..غذا..غ:  گفت درنَندى

 ؟ ندارین دٍست نکنٌ ؟ شدى چیزی ؟ چرا-

 .. ریخت خَرشت نالقٌ یٌ ٍ زد لبخندی ٍ شد يل کٌ کردم نظلَم قیافهَ
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 بَد گرفتٌ م خندى

 نیخَرى زيرنار دارى انگار نیداد قَرتش طَری

 : کنار کشید خَرد کٌ یکو

 ... بَد خَشهزى..خَشهز..خَش..نهنَن..نو-

 ! کٌ نخَردین چیزی ؟ فرداد اقای کجا -

 . شدم..شد..سیر..سی..نٌ..ن-

 .بَدم کردى درست ساندٍیچ براش کهی يا بچٌ چشو از دٍر

 نخَردى يیچی ٍ گشنشٌ خیلی نیدٍنستو.  کنو اذیتش نهیَند دلو

 حداقل بخَرین اٍنَ بیاین.  کردم درست نرغ ساندٍیچ براتَن نن..  فرداد اقای-

 دستش چاقَشَ ٍ چنگال پاشَ رٍ انداخت دستهال ٍ نشست سرجاش دٍید يا بچٌ عین
 . گرفت

 خندیدم ٍ بًش کردم پشتهَ

 . نبَد نقشهَن تَ این!!  گلییی عًًٌ:  گفت باربد ٍ شد رٍشن چراغا یًَ

 . خندى زیر زدم نیاٍردم طاقت دیگٌ

 !؟ بَد..ب..شها..شو..ی..نقشٌ..نق..پس..پ عٌ..ع:  گفت فرداد طايا

 . نیرسٌ..نی..ننو..نن..نَبت..نَ:  گفت دٍبارى کٌ شدن نظلَم يا بچٌ

 : خندیدم

 ؟ داری نن پسرای چیکار..  فرداد اقای عٌ -

 . شد خشک بگیرى رٍ ساندٍیچ تا نیَند کٌ دستی کردم احساس
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 !؟ نن پسرای..  بَد حرفو یاداٍری ناتش نگاى..  کردم نگاى بًش

 زدم صداش کٌ نَند نات دقیقٌ دٍ شاید

 : اٍند خَدش بٌ

 . نهنَن..نو...  ببخشید..بب-

 نشست ارٍم ٍ گرفت ساندٍیچشَ

 . بخَابن تا بَدن رفتٌ پسرا

 دستو بگیرم رٍ جا یٌ اٍندم تا ٍ صندلی ی پایٌ بٌ خَردم کٌ نیشدم رد کنارش از داشتو
 . شد کندى زارت پیرينش ٍ پیرينش بٌ شد بند

 . شدم خیرى ش برينٌ بازٍی بٌ ٍ شدم بلند عجَل

 : شد گرنو

 نتاسفو..  فرداد اقای نیخَام نعذرت..نن..م-

 ؟ نشد..ن..چیزیتَن..خَبین؟؟؟چی..خَ:  گفت ارٍم

 . پیرين بابت ببخشین...  نٌ..نٌ-

 : دیدم لبخندشَ

 . ساندٍیچ..ساند..این..ای بت..با..نرسی..نر.  نیست..نی..نًو..م-

 . بَد زخو بازٍش رٍی..  زد برق ابیش چشو...  باال اٍند نگام

 ؟ براتَن ببندم رٍ زخهتَن:  گفتو ناخَداگاى

 .نَند نات دٍبارى
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 چسب بعد ٍ نالیدم پهاد کهی...  اٍردم پًن زخو چسب یٌ ٍ بًداشتی ٍسایل سهت رفتو
 زخهَ زٍدی..  خَبٌ خیلی پهادى این:  گفتو رٍش نیکشیدم کٌ يهَنجَر ٍ گذاشتو رٍش رٍ

 ... خَب فردا تا..  شدى نتَرم نن چنگ بخاطر کنو فکر..  نیکنٌ خَب

 شد قطع نشست دستو رٍی کٌ دستش با حرفو

 کردن ٍصل بًو برق جریان انگار

 . خَبین..خَ..خیلی..خی..شها..ش...نرسی..م:  گفت ارٍم

 ... برداشت دستشَ

 ... اتاقو تا دٍیدم شبخیر یٌ با ٍ کشیدم سریع دستهَ

 ! خَبین خیلی شها ؟ بگیرى رٍ خَابت جلَی نیتَنٌ چقدر جهلٌ یٌ

 شدم بلند جام از بدی سردرد با صبح

 نخَردم سرنا نن نٌ نیگفتو خَدم بٌ يی ٍلی نیکردم خَردگی سرنا احساس

 کشیدم خَدنَ یکو

 کردم نگاى خَدم بٌ قدی اینٌ جلَی ناخَداگاى

 ... کَتاى قد

 نیزى ریزى يیکل یٌ

 ی ریشٌ دٍتا یکی حاال ٍ بَدم کردى رنگش پیش ناى چند کٌ یی پسرٍنٌ يهیشٌ نَيای
 بَد پیدا نشکی

 ای قًَى ی شدى رنگ يای ابرٍ ٍ نشکی يای چشو

 برداشتو رٍ بَد دادى بًو زيرى کٌ ارایشی کیف ناخَداگاى
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 ! نیکنو بازش دارم حاال نن ٍ رسید دستو بٌ پیش سال سٌ کیف این

 زيرى ای:  گفتو لب زیر نختلف يای پنکیک ٍ ندادچشو ٍ رنگارنگ يای لب رژ دیدن با
 نیخریدی کفش یٌ ؟ خریدی نن برا پرتا چرت این از رفتی حقَقتَ نصف...  پدرتَ

 . پدرصلَاتی

 کردم کهش دستو با یکهو حتی ٍ نالیدم لبو بٌ کالباسیشَ رژ از یکو

 کردم پر ابرٍنَ تَی ایش قًَى ابرٍی سایٌ با یکو

 بَد چشهو تَی خارى زيرى کردن ارایش يهیشٌ اتاق نداشتن لطف بٌ

 حالیهٌ چیزیا یٌ نعلَنٌ

 . بَد صبح 0 ساعت...  کردم نگاى نیزیو رٍ ساعت بٌ

 سرم رٍ انداختو بلند شال یٌ ٍ کردم شَنٌ نَيانَ

 کشیدم چشهو تَی نداد یکهو

 !؟ نیکردم رٍ اینکارا کی ٍاسٌ

 ! دیگٌ کنو فکر نهیخَاستو...  نهیخَاستو اصال...  کنو فکر سَال این بٌ نهیخَاستو

 بیرٍن رفتو ارٍم

 بیرا ارا قبل چرا کٌ دادم فحش خَدم خریت بٌ ٍ شستو احتیاط با صَرتهَ ٍ زدم نسَاکهَ
 نزدم م نشستٌ صَرت بٌ اب یٌ

 سفت چیز یٌ بٌ خَردم یًَ ٍ کردم باز رٍ دستشَیی در نیکردم غرغر کٌ يهینجَر

 . کردم باز چشههَ ٍ نالیدم یکو دناغهَ

 بَد فرداد طايا
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 خَاب از پر قرنز چشهای...  ای قًَى ریش تٌ ٍ ژٍلیدى نَيای با

 . دستشَیی رفت شد رد کنارم از ٍ گفت ارٍنی ببخشید

 !؟ ندید ننَ

 ! نازگل خب بَد خَاب

 ببخشید گفت فقط...  ندید ٍلی

 ؟ بَد شدى خَشگل چٌ پاشد خَاب از ندیدی..  نازگل نکن فکر اینا بٌ

 ؟ ندید چرا!  بَدم کردى ارایش اٍل بار برای اٍن بخاطر نن شاید...  نن شاید!  ندید ننَ

 .. اٍندم خَدم بٌ

 ! نبَد نًو کٌ نعلَنٌ!  نبَد نًو

 ! نًهٌ نعلَنٌ..  نًهٌ!  نیگو درٍغ دارم خر عین

 ش پایٌ کٌ افتاد ای صندلی بٌ نگام کٌ بَدم جنگ تَ خَدم با اشپزخَنٌ برسو تا يهینجَر
 بَد شیکستٌ

 . اٍند یادم رٍ دیشب

 . خَرد زنگ گَشو تَ فرداد طايا لکنت با صدای

 . نیکنٌ ازت ای دیگٌ برداشت یٌ ادم ؟؟؟؟ نًربَنی اینقدر چرا حساب نرد خب

 تَ رفتو بشٌ داغ تا تَش ریختو رٍغن ٍ گذاشتو رٍ نایتابٌ ٍ کردم رٍشن رٍ کتری زیر رفتو
 فکر

 تَی حضَرشَ کٌ نیرفتو ٍر ياش سفیدى با يهینجَر ٍ تَش انداختو رٍ نیو تا چًار سٌ
 کردم حس اشپزخَنٌ
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 ؟؟؟ ننَ ببینٌ نیتَنٌ شدى ٍا چشهاش ٍ شستٌ يپلیشَ صَرت اٍن کٌ االن

 : اٍند صداش کٌ گفتو بخیری صبح ٍ سالم ارٍم

 . دستشَیی..دس..دس.بابت..ب..ببخشید..بب.  بخیر..بخ..صبح.ص..ص..سالم..س..س-

 : گراز لبخند نیشٌ يو نحَنَن لبخند!  پدرت بر ای...  بزنو کردم سعی نحَی لبخند

 انادى يو کرى ٍ پنیر االن.  کشیدى دم چایی...  بشینین بفرنایید.  کنو خَايی عذر باید نن-
 نیکنو

 ! نیشٌ..نی..اگٌ..اگ...قًَى..قٌ..یٌ...ی...نهیخَام..نو..چایی..چ-

 نیکنو درست االن حتها بلٌ-

 ریختو قًَى یٌ براش ٍ کردم انادى رٍ ساز قًَى

 . اٍردم يو رٍ نربا ٍ کرى ٍ پنیر

 ش قًَى فنجَن ٍ ش قًَى فنجَن بٌ خَرد دستو کٌ گذاشتو نیز سر ٍ کردم داغ رٍ يا نَن
 دستو رٍی شد سرازیر

 !!!! پدرت بر ای

 نیسَخت بازم ٍلی نبَد داغ زیادی

 ؟؟؟ دکتر..دک..بریو..؟؟؟؟ب نیسَزى...نی ؟؟؟ خَبین..خ ؟؟ چیشدین...چی:  گفت نگران

 : خندیدم

 يو تَن قًَى ببخشید.  نیشٌ خَب نیهالو خهیردندٍن رٍش یکو االن فرداد اقای نٌ-
 ریختو

 : گَشو تَی شد نغهٌ صداش
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 ! سرتَن..سر..فدا..ف-

 .. النصب

 ؟ شبا بخَابو قشنگت ٍ نقطع حرفای از باری کَلٌ با نیخَاد دلت نکنٌ

 ! بخَابو نن اگٌ البتٌ

 . فرداد طايا نهیدى حرفو بٌ گَش ٍلی..  باشٌ نهیخَام...  دارى ٍجَد تَم چیزی یٌ

 زدم دستو بٌ رٍ دندٍن خهیر از یکو

 خَابید سَزشش یکو

 کردم نگاى خَدم بٌ اینٌ تَ

 ! نفًهید نازگل دیدی

 بٌ بٌ بگٌ کنٌ ناچت بپرى یا ؟ انرٍز شدی خَشگل چٌ بگٌ بیاد نحال...  اصال بفًهٌ حاال خب
 ؟ لعبتی عجب

 شدم رٍ بٌ رٍ باياش کٌ کردم باز رٍ دستشَیی در

 چشهاش رنگ دٍ تَ نَند نات نگام

 ! بَد شب یک ٍ يزار کدٍنش ير کٌ تا بٌ تا چشو جفت یٌ

 دستش تَی کرم یٌ کٌ شد ش نردٍنٌ نَی پر دستای چفت نگام ٍ پایین انداختو سرنَ
 :پرٍند سرم از يَش صداش ٍ بَد

 . کردین..کر..فرق..فر..انرٍز..ام-

 ! دید

 !ببخشید...بب:  گفت سریع بعد
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 ... خندید چشهام کردم احساس

 نرسٌ بدنو اجزای تهام بٌ لبخند این...  خندى این کردم کنترل خَدنَ

 . نهنَن:  گفتو نلرزى نیکردم سعی کٌ صدایی با

 : گرفت سهتو بٌ رٍ کرم

 . نهَنٌ..نو..جاش..جا..بزنین..بز..اینَ..ای-

 کرد نکخ یًَ کٌ بگیرم رٍ پهاد دستش از تهاس کهترین با کردم سعی ٍ کردم تشکر دٍبارى
: 

 ؟ براتَن..بر..بزنو..بز..خَدم..خَ...نیخَاین..نی-

 اهلل بسو نٌ ٍای

 ! بدى صبر الًی

 فرداد اقای نیزنو خَدم نٌ-

 کنار رفت جلَم از پهاد دادن از بعد ٍ گفت ای باشٌ کن گَش حرف يای بچٌ عین

 بَد گذری باد عین

 . رفت..  کرد خنک اٍند

 نیهَند باز دينشَن نتر دٍ نن دیدن با کدٍنشَن ير ٍ نیشدن بیدار کو کو يا بچٌ

 ؟ بَدم کردى ارایش چقدر نگٌ

 : گرفت صَرتهَ کَچیکش دستای با ٍ لو*غ*ب پریدم نتین

 ؟ نیشی زنو!!!  شدی عَض چقدر گلی ٍای-

 : خندیدم
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 نیشو زنتو ارى-

 : خندید

 . بدم پزشَ يا بچٌ بٌ برم-

 ؟ بیات برات خَاستگار نیخَات نکنٌ گلی:  گفت شیرینش زبَن يهَن با یدفعٌ اراد

 : گرفتو گاز لبهَ

..  صبحَنٌ بیاین بعد نسَاک دستشَیی برین بدٍیین!  چیٌ حرفا این بچٌ بکش خجالت-
 . بدٍیین.  شًربازی ببرتتَن قرارى باباتَن انرٍز

 ادم يای بچٌ عین يهشَن صبحَنٌ از بعد ٍ دستشَیی سهت بردن یَرش يَرا ٍ جیغ با
 نیرفتن ٍر چیزی یٌ بٌ داشتن

 کنو چیکارش...  شدى پارى شلَارم!  گلی:  گفت بلند دانیال

 ؟ کَ باربد راستی.  نیدٍزنش نیام..  تخت رٍی بذار-

 یخچال در بٌ نشت دٍتا یکی ٍ اشپزخَنٌ تَ اٍند بَد پَشیدى نن اسپایدر لباس کٌ بردیا
 : گفت جانانٌ قَدای یٌ ٍ زد

 ! خَابٌ-

 کردم نگاى ساعت بٌ

 ! نهیخَابید ظًر 88 ساعت تا کٌ باربد

 کردم باز اتاقشَ در رفتو ارٍم

 بَد خَابیدى کنارش فرداد طايا

 ! نیست خبری بشر این از چرا گفتو
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 . دٍبارى خَابیدى پسرش پیش رفتٌ نگَ

 بَدن خَابیدى يو ل*غ*ب تَی نعصَم دٍتاشَن ير.  نیشدن يو شبیٌ خَاب تَی چقدر

 نیشد پا باید باربد ٍلی

 نیکنٌ ضعف بخَابٌ زیادم نیدٍنستو

 گرفت يَا تَ یکی رٍ دستو نَياش تَ ببرم دست اٍندم تا ٍ سهتش رفتو ارٍم

 !؟ شدى چی!  خبیخ ارٍاح یا

 داد صدا سريو پشت یکی یکی گردنو يای نًرى کٌ چرخَندم رٍ م کلٌ سریع اٍنقدر

 بَد فرداد طايا

 بَد بستٌ چشهاش

 نیشد کبَد دستو داشت کٌ بَد گرفتٌ نحکو دستهَ قدری بٌ ٍلی

 فرداد اقای:  گفتو ارٍم

 : نالید

 .بهَن..ب-

 کرد ٍل دستهَ

 گلی سالم:  گفت ارٍم ٍ پاشد باربد

 شدى یازدى ساعت دستشَیی برٍ بدٍ...  گلی گل سالم:  گفتو نًربَن

 : کشید خهیازى

 . کٌ خَابٌ ينَز بابا ٍلی-

 شها برٍ.  دلو عزیز نیشٌ بیدار اٍنو -
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 کردى عرق پیشَنیش دیدم کنو صاف کهرنَ اٍندم کٌ دستشَیی سهت رفت دٍید

 ؟ افتٌ نی خطر بٌ اسالم بزنو دست پیشَنیش بٌ نن االن..  عباس حضرت یا

 زدم پیشَنیش بٌ دست گَیان اهلل بسو اهلل بسو

 ؟ کردى تب نکنٌ ؟ داغٌ اینقدر چرا این

 کردى تب حتها

 زدم ش گَنٌ بٌ دستی

 بَد کردى تب ارى

 : دستو رٍ گذاشت دستشَ بردارم دستهَ اٍندم تا

 نان..نا..م-

 صداش ضعف برای رفت دلو

 : شد باز دينو ناخَداگاى

 ؟ جانو-

 ننَ..م..نیزنن..نیزن..نی..نرٍ..نر...بهَن..ب..ب -

 شد جهع اشک چشهام تَی

 !؟ نرد این بَد نعصَم چقدر

 . نهیرم جایی..  کنو درست سَپ یٌ بیارم خنک چیز یٌ برات برم بذار-

 کرد کو دستشَ فشار

 بًو ریخت انشب برنانٌ:  گفتو پسرا بٌ رٍ ٍ بیرٍن زدم اتاق از

 ؟ چرااا:  گفتن يهشَن ٍ تَيو رفت قیافشَن
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 : کردم درست سرد اب ی کیسٌ ٍ تَش ریختو یٌ چندتا ٍ کردم خنک اب از پر ای کاسٌ

 . کردى تب شدى نریض باباتَن-

 : خندیدم رسید کٌ گَشو بٌ باباشَن ای صدای

 . قَل قَل قَل.  دیگٌ رٍز یٌ ببرنتَن نیدم قَل خَدم-

 سرنا یٌ ٍ سادى استانینَفن قرص یٌ بگرد:  گفتو دانیال بٌ رٍ کٌ شد بًتر ٍضعیتشَن یکو
 باربد اتاق بیار يا دارٍ تَ از کن پیدا بزرگساالن خَردگی

 اتاق سهت رفتو

 زدم کنار رٍ بَد انداختٌ خَدش رٍی کٌ کَچیکی پتَی

 بشین بًتر کنو کاری یٌ باید ٍلی...  ببخشید فرداد اقای:  گفتو ارٍم

 زدم باال یکو پیرينشَ لرزٍن دستای با

 شد خشک دستو تنش رٍی يای زخو دیدن از

 لرزید یکو کٌ شکهش رٍی گذاشتو رٍ یخ آب ی کیسٌ کرد کٌ ای نالٌ با

 . گذاشتو پیشَنیش رٍی رٍ شدى خیس ی حَلٌ ٍ کردم صافش

 بَد چسبیدى ش شقیقٌ ٍ پیشَنیش بٌ خیسش نَيای

 خرنا یٌ کن بیدار رٍ بابات:  گفتو دانیال بٌ ٍ بیرٍن رفتو اتاق از اٍند پایین تبش کٌ یکو
 . بدى قرصاشَ بعد بخَرى بًش بدى اٍل

 بپزم خَشهزى سَپ یٌ براش نن تا باشین باباتَن نَاظب:  گفتو يا بچٌ بٌ

 یٌ با اٍند کٌ بَد 81 ساعت نزدیکای ٍ سرش باال نیرفت يا بچٌ از کدٍم ير 81 ساعت تا
 اشپزخَنٌ تَی نزاری حال
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:  گفت ای گرفتٌ صدای با
 ؟ دادین..دا..دست..دس..از..از..رٍ..نزدیکی..نز..اقَام..اق...حاال..حا..تا..ت..شها..ش..ش

 پدرم..  بلٌ:  گفتو ارٍم

 : کرد نگاى بًو

 ! نرد..نر...نادرم..م-

 شد پخش بدی ٍصدای سرانیکا رٍی افتاد دستو از کفگیر

 ؟ نیکرد گریٌ نردم نگٌ..  چکید اشکش

 فرداد طايا

 نبَد خَدم دست اشکام

 ؟ نٌ بکنٌ گریٌ نردی  دختری جلَی نباید

 ؟ نٌ بکنٌ گریٌ نباید نرد کال

 نردى نادرم نن ٍلی

 بَد خَابیدى تخت یٌ رٍی حرکت بی سال ۸۱ کٌ زنی...  نن عزیز...  نادرم

 شدم ٍرشکست نن بخاطرش کٌ زنی

 بیچارى یاسین

 شَير بی نَنس

 عصبی ٍیًان

 . نرد بخاطرش بابا...  بابا

 . شدم یتیو یتیو حاال
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 ..  . حبیبی نازگل بٌ خَرد چشهو نیریخت اشکام کٌ يهینجَر

 بَد نن نات  يهینجَر

 ؟ نشست نن صَرت رٍی کٌ بَد اٍن دستای

 ؟ کشید باال رٍ نن پیرين اٍن دستای

 ؟ نیداد رٍ نانان بَی اینقدر چرا

 بَد شدى تر خَاستنی ش شدى تر پر يای ابرٍ با..  سیايش چشهای اٍن با انرٍز اینقدر چرا
 ؟

 !؟ بَدم درگیر نن اینقدر چرا

 شد کشیدى نن با نیخ نگايش کٌ شدم بلند ارٍم

 ... نشکی لباس سراغ نیرفتو باید

 ؟ نٌ داشت درد

 ! بدن خبر بًت يفتهش از بعد ٍ بهیرى نادرت

 زد زنگ ٍیًان

 زد داد

 کرد خراب

 ساخت

 تا نیَند نَنس خَبیٌ جنگ شرٍع نیدٍنستو  .. بابا نیراث تکلیف...  خَنت نیایو گفت
 ببرى کَچیکَ يای بچٌ

 خَدش پیش ببرى رٍ نتین ٍ اراد ٍ بردیا تا نیَند
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 . نیداد رٍ نانان بَی اٍن ٍلی...  ٍلی...  نیخَاستو پرستارشَن از باید شاید

 پَشیدم نشکیانَ لباس ارٍم

 زدن درٍ زنگ

 نگفتو يیچی ٍ کردم باز ارٍم

 . نبینی سال ۸۱ ٍاسٌ رٍ نًربَنت خَاير ؟ نٌ داشت درد

 . گذاشتو باز رٍ ٍرٍدی در

 بَد نن نشکی پیرين بٌ يا بچٌ نگاى ٍایسادم اشپزخَنٌ دم ٍ رفتو ارٍم

 باز نیهٌ در بٌ

 فین صدای بٌ

 . نیَند اشپزخَنٌ تَی از کٌ چنگالی قاشق صدای ٍ

 شد باز کانل در

 تپل زن یٌ

 سالٌ ۱; زن یٌ

 ش چًرى تَی درد یٌ...  شکستٌ صَرت یٌ

 ابیش کَچیک چشهای

 گرفت شدت ش گریٌ  ننَ دید تا

 عقب رفتو قدنی کٌ جلَ اٍند قدنی

 شد تکرار رٍند يهین

 ٍایسادیو يو رٍی بٌ رٍ يال تَی دٍنَن ير تا
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 : کرد باز دين کٌ ریختو اشکی

 ؟؟؟ خَدتی طايا!!! ؟ طايا -

 : اٍند جلَ لرزٍن قدنای با

 ؟ نیشناسی نَئٌ طايا...  طايا!!!  شدی آقا چقدر...  شدی بزرگ چقدر فدات بٌ نَنس ای -

 .. نَنسٌ ينَز...  نَنسٌ يهَن ينَز...  يست ش لًجٌ ينَز

 : کردم باز دين

 . نیشناسو..نی.  ننو..م -

 شد زنین نیخ نگايش...  افتاد زنین رٍی

 سرانیکا رٍی نیچکید اشکش يای قطرى

 نیکردن نگانَن تعجب با يا بچٌ

 : شد نزدیک حبیبی نازگل صدای

 .. بیاین يا بچٌ -

 : يَا رٍ پرید نتر یٌ ٍ کشید بلند يین یٌ ٍضعیت اٍن تَی نَنس دیدن با

 .. ! . انگلیس ٍلیعًد یا -

 گرفت م خندى دردم اٍج تَ

 نیکرد نگاى پاشَ سرتا از..  انداخت بًش نگايی ٍ شد بلند تندی نَنس

 : سهتو برگشت

 زنِ  دٍبارى اٍن از بعد  .. شدی آقا...  کَچَلَم طايا شدى باز زبَنت..  فدات بٌ نَ الًی -
 ؟ گرفتی
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 ؟ زن

 ! نیداد نادرنَ بَی اٍن نٌ

 : کرد باز زبَن حبیبی نازگل

  . يستو يا بچٌ پرستار نن -

 بَدن نَنس ل*غ*ب تَ يهشَن بعد ساعت نیو..  کرد اشارى يا بچٌ بٌ دست با

 يهَن با داشت حبیبی نازگل ٍ نیزد غر ٍ بَد پرستارش کَل رٍی کٌ بَد باربدی بٌ نگام ٍلی
 نیریخت چایی ٍضعیت

 .  نشست دستاش رٍی دستام کٌ بگیرم رٍ سینی ازش رفتو

 کرد برخَرد بايو نگايانَن

 اینجَری ؟ نانانهَن بشی تَ گلی نیشٌ چی:  گفت خهیازى اٍج تَی کٌ باربدی صدای
 . نهیخَرم غصٌ جلسٌ رٍزای تَ دیگٌ

 نانانشَن؟

 ؟ بَدن کردى حس رٍ نن نانان بَی يو اٍنا

 . بردم ٍ کشیدم رٍ سینی سریع کٌ کرد ای سرفٌ

 ؟ نیزنی حرف داری کی از:  گفت ارٍم نَنس دقیقٌ پنجٍ  چًل ساعت نیو از بعد

 . سالٌ..س.. دٍ..د -

 : زد لبخند

 . نیشی بزرگ اینقدر رٍز یٌ نیدٍنستو..  نیدٍنستو -

 !؟ نردى..نر...نانان.نا..م..کٌ..ک...نگفتین..نگ..چرا..چ -
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 : گرفت دستهَ

 بٌ خَدتَ تَ ٍلی...  رفتنیٌ زٍد یا دیر نانان نیدٍنستیو يهٌ نا..  طايا نازکی دل تَ -
 ينَز نا.  کردن اذیتت زناشَن ٍ نحهَدٍ  فریدٍن سرم اخر کٌ..  کنی درستش زدی اتیش
 رٍ اینا

 ! یادنَنٌ

 : سید*ٍ*ب ٍ گرفت دستهَ کٌ کردم نگاش دلخَر بازم

 . ندارٍم طاقت..  نکن نگام اٍنجَری...  برم قربَنت الًی -

 . شدم خیرى اشپزخَنٌ بٌ ٍ برگشتو..  نهیداد رٍ نانان بَی دستاش

 ! نیداد رٍ نانان بَی اٍن

 : نشست  بازٍم رٍی نَنس دست

 ؟ شدی خیرى چی بٌ -

 : برگشتو

 ؟ ببرنت..ب..کی..ک... يیچی..يی -

 : شد بلند

 ! نیفرستی ياتَ بچٌ تا سٌ کٌ تَام.  اٍردم ناشین.  خَدم نیرم -

 دادم تکَن سری

 : بًش چسبید اراد کٌ کرد انادى رٍ يا بچٌ يا بچٌ پرستار

 ؟ بهَنو ننو نهیسٌ -

 : شنیدم صداشَ ارٍم
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 ... بگذرٍن خَش برٍ عهت با یکو.  نَندی نن دل ٍر دیگٌ بسٌ -

 . يهشَن خندیدن

 عاشق نیدادن نشَن کٌ ٍقتی..  داشتن قدیهی نادرای يهیشٌ رٍ لحنش این..  لحنش این
 . داشتن دٍستشَن ٍاقعا ٍلی نیستن بچشَن

 . شد ناپدیدٍ  رفت کٌ بَد نَنسی ٍ سیدم*ٍ*ب رٍ يا بچٌ

 . برگشت نشکی سرتاسر لباس با ساعت چند از بعد ٍ اتاقش تَی رفت حبیبی نازگل

 تَی رٍ خَدش ٍ گرفت رنگ ياش گَنٌ کردم احساس.  کردم نگاى بًش قدردانی چشهای با
 کرد گو اشپزخَنٌ

 کٌ حبیبی نازگل بیچارى ٍ اینجا بیان م خانَادى قرارى کٌ دادم تَضیح يا بچٌ برای نايار سر
 ! نیکرد پذیرایی باید نًهَن يهٌ این از

 ... راستی

 ؟ نیَندن کیا

 ٍیًان ؟ چی زیَر ؟ چی زینب ؟ نیَندن ياشو بچٌ ٍ زن ؟ نیَند نحهَد نیَند؟ فریدٍن
 ؟ دنیا اٍنَر از ؟ نیَند يو فرياد!  بَدن حتها کٌ یاسین ٍ

 بَد : ساعت

 زنگ صدای

 . شیرازی آقای..  بابا ٍکیل صدای

 . کرد باز رٍ درٍ  پرید دانیال

 . نیگو تسلیت چطَری سالم گفت اشارى زبَن بٌ دید رٍ نن تا شیرازی در دم

 : خندیدم
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 ! شدی..شد..پیدا..پی..کو..ک...حساب..حس..نرد..م -

 ؟؟؟؟ نیزنی حرف تَ طايا:  گفت تعجب با

 کردن تکرار يو شنیدن رٍ نن صدای يو کَچیکش دختر ٍ فرياد ٍقتی رٍ حرف این

 خَشحالو يام غو تهام ی اندازى...  طايا خَشحالو:  گفت بغض با ٍ گرفت اغَشو در فرياد
! 

 . رفت دٍشَن ير سهت بٌ چایی سینی با حبیبی نازگل ٍ نشست شیرازی کنار بٌ فرياد

 نَند نازگل صَرت رٍی نیخ فرياد نگاى

 نیَند خَشو

 . ابرٍيام الی نشست ناخَداگاى اخو

 : خندید شیرازی

 ... حداقل فراشتَ تجدید بابا -

 : پیچید حرفش الی سریع نشکی چشو دخترک

 . اندین خَش خیلی.  يستو ياشَن بچٌ پرستار نن -

 . نَند باز دينو زدنش حرف ٍ...  ادبش این از

 نیَند انرٍز يو سارى کٌ نیدٍنستو

 اٍندن بايو زیَر ٍ زینب

 کردن گریٌ ٍ گرفتن جا لو*غ*ب تَی يو با

 . گذاشتین..گذا..تنًام..تن...کٌ..ک..نعرفتین..نع..بی..ب:  گفتو دٍشَن ير گَش دم

 زد نعرى زیَر ٍ کشید جیغ زینب
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 پسرکو..  فاطهٌ حضرت یا..  زد حرف داداشو ببین بیا نحهد:  گفت شَيرش بٌ رٍ زینب
 ! زد حرف

 اٍندن يو با يو نن يای قل..  یاسین ٍ ٍیًان

 . بَد نن از کینٌ دچار کهی ٍیًان ٍ خَب نن با یاسین

:  گفتو ٍ گرفتو ل*غ*ب تَی رٍ ٍیًان
 ! اٍندی خَش..خَش..ٍلی..ٍل...نداری..ند..دٍستو..دٍس..نیدٍنو..نی

 نحَ لبخند یٌ ٍ زد م شَنٌ رٍی دستی

 . اٍندن فریدٍن ٍ نحهَد کٌ ساعتی از ٍای

 ایستادن سرپا يهٌ

 . نشکی چرم ٍاکر با فریدٍن ٍ دست بٌ طال عصای نحهَد

 . اٍند شَيرش با يو سارى ٍ بَدن يهٌ

 بَد شدى شلَغ سالن

 از سارى صدای کٌ نکردى پذیرایی کی از ببینٌ تا نیکرد حساب سرانگشتی داشت حبیبی نازگل
 : شد بلند جهع نیَن

 يو حتها..  زنٌ پیر کٌ خَنٌ زن...  نیکنٌ جَر بايو خَب رٍ تختٌ ٍ در خدا نحهَد داداش -
 براتَن نگو...  کٌ نردشو..  بشٌ نهیتَنٌ دار بچٌ

 خندى زیر زدن سارى با فریدٍن ٍ نحهَد

 رٍ يا انگ این ؟ چی اٍن!  داشتو عادت کٌ نن!  نبَدم نًو نن...  شدم خیرى نازگل بٌ
 ؟ کنٌ تحهل نیتَنٌ

 ؟ اٍردی چرا رٍ شَيرت...  چیزی یٌ خَدت:  گفت اخو با فرياد

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 134 



 

 .. برسٌ صدام حداقل کٌ باشین ساکت:  گفت شیرازی بگٌ چیزی خَاست تا سارى شَير

 نبَد بیش خاطراتی اٍل، ی برگٌ

 شد رٍ کٌ دٍم ی برگٌ

 . بَدى شد نصف نحهَد ٍ فریدٍن بین کارخَنٌ

 بَد رسیدى زیَر ٍ زینب بٌ شهال ٍیالی

 بَد یاسین ٍ فرياد ٍ ٍیًان نال فرانانیٌ زنین

 .. نَنس نال نانان ی خَنٌ

 ... حساب این با

 ٍ رستَران..  ٍ يا بانکی حساب با...  عهارت...  یعنی:  گفت بارٍن قبل طَفان نحل فریدٍن
 ؟ طايا نالٌ...  شايین ی کارخَنٌ... 

 بَد شدى قرنز سارى

 ٍ نیست درست چیزی يهچین کٌ زد داد شیرازی بٌ رٍ ٍ شد بلند فریدٍن ی نعرى صدای
 ... بَد نازگل بٌ نگام ينَز نن

 پدرت نعلَنٌ  .. کنن بابات خَدتَ سر تَ خاک...  فلج بشٌ حرٍنت:  گفت جیغ با سارى
 ٍ نداشتٌ پای یٌ با...  دیگٌ نعلَنٌ...  افلیج رسیدى تَ بٌ جرٍتش کٌ داشتٌ عقلی نشکل
 گَشای

 گَيٌ یٌ خَردى دست حتها..  بذارى پا ت خَنٌ بیاد نعیَب زن یٌ بایدم...  الل زبَن ٍ کر
 شیکو تا > کٌ نن حیف.  دارم نشکل تَ نحل ننو بیا گفتی..  دریاس دلت کٌ تَام س دیگٌ

 ! حرٍنی ٍقتو حیف ٍ يیکلو حیف..  تَ ٍاسٌ زاییدم

 بَد نرسیدى سارى بٌ چیزی اصال راستی..  رفتٍ  گرفت شَيرشَ دست
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 شد فرنا حکو جا يهٌ سکَت

 نزد داد يهایَن حتی

 نکشید نعرى نحهَد حتی

 پیچید سیلی صدای ٍلی

 بَد خَابَندى سارى گَش تَی نحکو حبیبی نازگل

 : گفت خشو با

 تَ نیکنی غلط تَ ٍلی...  فرداد اقای ٍ نن چشهای تخو رٍی خانَادى این اعضای تهام -
 يستی؟ کی کردی فکر..  نیدی فحش ٍ باال نیبری صداتَ ٍ نیزنی داد دیگٌ یکی خَنٌ

 پشت ٍ گرفتو نحکو دستشَ کٌ صَرتش تَ نیزد داشت ٍ کرد استفادى فرصت از يو سارى
 . گهشَ..گو..فقط..ف:  گفتو عصبانیت با ٍ ایستادم حبیبی نازگل

 رفت ٍ کرد آزاد دستشَ ٍ کشید ای خفٌ جیغ

 دستش کف لیَان بزرگ ی شیشٌ بٌ...  افتاد نازگل ی افتادى خَن دستای بٌ نگام

 بندى دفتر بیاین ندارک برای فردا.  نیکنو زحهت رفع نن:  گفت ارٍم شیرازی

 . رفتن خدافظی بدٍن نحهَد ٍ فریدٍن بندش پشت

 . دانیال اتاق تَ بردم ٍ کشیدم رٍ نازگل دست يهٌ بٌ تَجٌ بی

 خَبی..ح:  نشستو زانَ دٍ رٍی رٍش بٌ رٍ ٍ نشَندنش تخت رٍی

 . بیهارستان..بی...نیریو..نی..بعد..ب...نیرن..نی..االن..ال..اینا..ای..ٍایسا..ٍای ؟ -

 زیر انداخت سرشَ ٍ نگفت چیزی

 ؟ نظلَنین اینقدر چرا:  گفت لرزٍن صدای با ٍ گرفت پیرينهَ ی گَشٌ کٌ نیرفتو داشتو
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 ؟ بگیرى رٍ خَابت جلَی نیتَنٌ چقدر جهلٌ یٌ

 ... پرستارشَن پیش رفتن ٍ دٍیدن باربد اتاق تَی از دانیار ٍ دانیال..  ٍایسادم در دم

 بَد ٍایسادى در دم گریٌ با کٌ دیدم رٍ باربد

 کردم لش*غ*ب

 کرد بلندش نیشد کاى پر نحل ٍلی بَد بلند قدش

 ... نَند پسرکو رٍی برادرام خَاير نگاى

 ؟ طايا پسرتٌ:  گفت لرزٍن صدای با ارٍم زینب

 . نگفتو يیچی

 بٌ ؟ بَد اٍندى چرا سارى ؟؟؟ خَنیٌ چرا اینجا ؟؟؟ بابا شد چش گلی:  گفت گریٌ با باربد
 . شنیدیو نا بابا داد فحش گلی

 شهايا سراغ حتی کٌ نادرت گَش تَ بزنٌ ندارى شَ جربزى بابات نیگفتو ؟ نیگفتو باید چی
 ؟ نگرفت رٍ

 . گرفت قلبو

 : شد بلند فرياد کٌ نشَندنش اشپزخَنٌ صندلی رٍی

 ... بدى حالشَن اگٌ..  طايا -

 يست..يس...حَاسو..حَ..خَدم..خ:  گفتو يهیشگیو نن ٍ نن ٍ جدیت با
 . نیارم..نی..چایی..چا..بشین..بش...

 : شد بلند زیَر

 . احَالٌ خَش نا يو خدا بندى این زشتٌ بریو دیگٌ نا...  داداشو برم قربَنت -
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 . ببینیو يهَ فردا بَد شدى قرار ٍ کردن خداحافظی

 زٍر بٌ یاسین..  بَدنش چسبَندى قلَ دٍ چسب با انگار...  برى نهیخَاست انگار فرياد
 . بردش

 ! ببخش رٍ يههَن  .. دلت بزرگی بٌ...  طايا بَد شدى تنگ ٍاست دلو:  گفت ارٍم ٍیًان

 ... زدم بًش لبخند

 اتاق تَ بردنش ٍ اٍلیٌ يای کهک جعبٌ سهت دٍیدم سریع رفت کٌ يهین

 سفید بَد شدى دقیقٌ دى تَی حبیبی نازگل رنگ

 . دستش کف دٍر بَد بستٌ نحکو پارچٌ یٌ

 بَد يهیشٌ از تر رنگ بی يو باز ش کردى ارایش ی قیافٌ ٍقتی شد ریش دلو

 نشٌ چیزیش..  بابا:  گفت بغض با دانیار

 ... نهیهیرم ندی دق ننَ تَ تا:  گفت حالی بی يهَن با

 چی اٍنا...  گلیییی:  گفت گریٌ با ٍ گذاشت ش سینٌ رٍی سر ٍ لش*غ*ب تَ رفت باربد
 ؟ گفتن بًت

 ؟؟ نکشیدی خجالت ؟؟؟ ٍایسادی فالگَش:  گفت ارٍم ٍ سید*ٍ*ب پسرکهَ نَيای رٍی
 . بری نیفرستادنت م نردى انَات سر خیر خب کنی اینجَری بَد قرار اگٌ

 : کرد پاک اشکاشَ سریع باربد

 . برم نهیخَام...  نٌ..  نٌ -

 . نَياش رٍی نشست ياش لب دٍبارى

 ؟ بَد سیدى*ٍ*ب ياشَ بچٌ نَيای سارى
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 !نٌ

 !!! يیچَقت

 . رفت فرٍ سینش تَی بیشتر باربد سر کٌ کردم باز رٍ پارچٌ

 . ببینٌ خَن رنگ پسرکو نهیخَاست

 .. ينَز بَد داغ سرم

 . بَد زیاد خَن ٍلی..  نبَد عهیق زخهش

 . کردم سَزن رٍ نخ ٍ کنو  پاک خَناشَ تا ریختو بتادین رٍش آرٍم

 درست..در..شیرین..شی..چیز..چی..یٌ...بیرٍن..بی..برین.ب..ب:  گفتو دانیال ٍ دانیار بٌ
 . کنین..کن..

 . گفتن ای باشٌ دٍشَن ير

 زدن بخیٌ بٌ کردم شرٍع آرٍم

 . شو دکتر کٌ داشتو آرزٍ نرفتٌ یادم ينَزم

 ! نیرى باد بٌ يا ارزٍ زٍد چقدر

 ؟ فرداد آقای:  گفت ارٍم

 ؟ نٌ گفتن، «جانو» کردن کنترل سختٌ

 ؟ بلٌ..ب-

 ... لرزید چشهاش

 ؟ بَدن برادراتَن خَاير -

 : داد ادانٌ تر آرٍم کٌ دادم تکَن سرنَ
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 يهیشٌ برادرم...  شد فَت بَد سالو ۹۸ ٍقتی پدرم.  يستیو شلَغی ی خانَادى نايو -
 برى شد نجبَر بَدیو خَاير تا ۷ حدٍد کٌ...  نايا بخاطر!  شٌ فَتبالیست داشت دٍست
 . سرکار

 . خریدیو رٍ خَنٌ...  ٍضعهَن بَد خَب بَد گذاشتٌ برانَن بابام کٌ پَالیی با اٍال یادنٌ

 : کشید عهیقی نفس

 برادرم.  بریزى بًو رٍ خانَادى ٍضعیت ی يهٌ کٌ خَنٌ تَ بیاد عنصری یٌ کٌ رٍزی از ٍای -
 درس يو..  کنو کار يو شدم نجبَر برادرم از بعد نن...  جا یٌ داد ٍا برادرم..  نکشید

 کسی ٍقتا خیلی ٍلی..  بکنی کار يهٌ خانَادت ی ٍاسٌ کٌ دردیٌ چٌ نیدٍنو..  بخَنو
 . نبینتت

 . افتاد بًش نگام اخر نخ با

.  بَدم..بَ..ناقص..نا..نن..م...براشَن..بر..نکردم..نک..کاری..ک..نن..م:  گفتو آرٍم
 بَد..بَ...ٍلی..ٍ..اٍندم..اٍ... نیَندم...نی..نباید.نبا..اصال..اص..نن..م
 .نداشت...فرقی..ف..نبَدم..نب..ٍ

 بیرٍن اٍند لش*غ*ب از باربد

 دیگٌ.. پیشهَن يست يو گلی..  داری رٍ نا کٌ تَ..  بابایی:  گفت ٍ کرد سو*ٍ*ب ارٍم
 ! کٌ نیستی تنًا

 : خندیدم

 . داداشات..دا..پیش..پی..برٍ..ب.  برم..ب...قربَنت..ق -

 . بیرٍن رفت دٍید

 فرداد اقای نهنَن -

 : کردم نگاى چشهاش تَ
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 . طايا -

 ؟؟؟ بلٌ:  گفت گنگ

 . باشین..ب..راحت..را. طايا..بگین..ب -

 : زد ارٍنی لبخند

 . چشو -

 ... رٍز گذشت

 خَابید نهیشد کٌ شب

 کنٌ بغض ٍ نظلَنین اینقدر چرا بگٌ بًت کسی کن فکر

 بیافتی خیس نشکی چشو جفت یٌ یاد ٍ

 ؟ نیبرى خَابت نگٌ

 بَد بردى خَابشَن کٌ بَدن خستٌ اٍنقدر ٍ بَدن اٍندى پسرا

 خَابید نهیشد اینجَری

 . يا دارٍ سهت رفتو ٍ شدم بلند تخت رٍی از ارٍم.  شیرازی دفتر نیرفتو باید يو فردا

 . خَردم آب بدٍن ٍ برداشتو دیازپام یٌ

 . انشب یٌ ی ٍاسٌ حداقل..  نداشتو دٍست رٍ تختو...  نشستو نبل رٍی

 . برد خَابو کٌ نکشید ساعت نیو بٌ ٍ کشیدم دراز نبل رٍی ارٍم

 . شدم يَشیار کهی کٌ بَد صبح

 چرخَندم نگانَ  ارٍم ٍ کردم باز پلکانَ الی

 . بَد کشیدى ای ژلٌ ی پتَ رٍم یکی
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 . دیدم رٍ قانتش پشت از کٌ چرخَندم بیشتر چشههَ یکو

 : نیزد حرف گَشی با داشت ٍ بَد بستٌ تهیز باند با رٍ دستش

 . بزن حرف بلندتر یکو!  کردی رٍانیو!!!  زيرى ٍااای -

 : خندید

 اٍن خَنٌ نیرفتیو نیست یادت ٍای!  پاشٌ صبح دارى عادت نازگل کٌ بگَ بیشعَر اٍن بٌ -
  . افرین بَد سالو ۹۷ ارى...  ارى ارى...  نیشستن باالشًر کٌ خانَاديٌ

 .. گرفت اٍج ش خندى

 نیکرد کحیف گل با نیَند..  نیشستو..  نسناس کٌ دخترشو..  نیشستو نن زنیناشَ -
 . دٍبارى

 . شد بلند ش خندى صدای يو باز

 ... نبَد دختر یٌ اٍن

 بَد نرد یٌ

 زن پَست با

 . نادرٍنٌ دستای با

 . بستو چشهانَ کٌ برگشت ارٍم شد قطع کٌ گَشیش

 : بَد تر قَی دیازپام از صداش...  رسید گَشو بٌ آينگی گَشنَاز صدای

 دل ای کردی جا بتان زلف سر در بس

 دل ای کردی رسَا خلق نیان را نا

 .. شدم رسَا...  رفت چشهو...  رفت چشهو
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 گرفت لکنت نغزنو

 ! يست ٍ بَد نن ی عالقٌ نَرد آينگ..آى...این... این

 ؟ کردی چٌ ؟ حبیبی نازگل کردی چٌ

 دل ای کردی فردا فکر از نرا غافل

 دل ای کردی پیدا تَ را نا کجا از تا

 کردی تَ کردی تبٌ حالو سیٌ رٍزم

 کردی تَ کردی گنٌ ير بسَزی دل ای

 نرد یٌ

 زنانٌ پَست یٌ

 نادرٍنٌ دستای یٌ

 رٍح یٌ سعت*ٍ*بٌ صدا، یٌ

 ؟ حبیبی نازگل کردی چٌ تَ

...  کنو گریٌ راحت فقط کٌ چرخیدم نن!!!  نکن قطع!  نٌ نٌ...  ٍایساد..  جام تَی زدم چرخ
 ! نگیر ازم شعرٍ این تَ

 شد شرٍع سر از دٍبارى

 : شد آزاد شدى حبس نفس

 بالیی دل ای بال دل ای بال دل ای

 نبتالیی دایو کٌ سزاٍاری دل ای

 کردی تَ کردی ام دیَانٌ شَی نجنَن
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 کردی تَ کردی ام بیگانٌ خَیشتن از

 .. آخر بیت این!  خدایا...  آخر بیت

 ! حبیبی نازگل نَاز رٍح صدای با زد لب اشک نَج قاطی کٌ صدایی بی يای لب ٍ

 اٍ دل دل ای تَ يهچَ باشد کٌ کس ير

 اٍ نشکل یک ابد تا نگردد آسان

! 

 ! اٍ نشکل یک نگردد آسان

 : اٍند الَد خَاب دانیال صدای کٌ يام اشک نیَن زدم لبخند

 . بخیر صبحت گلی سالم -

 ؟ رفتی دستشَیی!  گلی گلِ  سالم -

 : بزرگو پسرک کشید ای خهیازى

 : نازگل ارٍم صدای ؟ خَابیدى اینجا چرا بابا...  اٍيَم -

.  خَابیدى گرفتٌ يال تَ اٍندى شدى سردش شاید!  اصال سردى خدا بندى باباتو اتاق اخٌ -
 نشٌ سرد اینقدر يَاش کَلرش دریچٌ بٌ نیزنو کیسٌ یٌ.  کن نن کهک  ظًر بعداز تَ حاال

 ! کٌ شکلی این نیکنٌ پًلَ سینٌ نیخَرى سرنا خدا بندى بابات

 لرزید دلو

 .. نکن نحبت

 ! النصب نکن نحبت

    نکرد تَجٌ يیچیو بٌ يیچکس..  يیچکس
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 ! حبیبی یا نریزشَن بًو..  حبیبی نازگل نریز بًو عادتانَ

 شد گرم دٍبارى پلکام

 برخَرد حبیبی نازگل با ای دیگٌ رٍز ير از تر سرد ٍ گرفتو دٍش ٍ شدم بلند ظًر ۹۹ ساعت
 کردم

 بَد نَندى  نتعجب خَدش

 ... طايا آقا:  گفت کٌ طنینی بٌ گریستو دٍش زیر نن ٍ

 : شنیدم رٍ بردیا صدای رايزٍ تَ ٍ بیرٍن اٍندم حهَم از

 ! بذار لباس بابام برای برٍ... گلی -

 : خندید

 ! بچٌ زشتٌ -

 ! نیذارى لباس اقايٌ ٍاسٌ يهیشٌ خانَنٌ..  سریاال این تَ اخٌ -

 ! ببینی رٍ اینا نباید شها کٌ بعدم...  شَيرن ٍ زن اٍنا -

 . نیخَرد بدرد رٍز یٌ تَ در تَ در این کٌ نیدٍنستو.  شدم خَدم اتاق ٍارد نتین اتاق از

 نن حال بٌ ٍای

 ! نیدن رٍ نانان بَی کٌ بدى رٍ دستایی بَی کٌ لباسایی حال بٌ ٍای

 حبیبی نازگل م جنبٌ کو نن

 ! نیدٍنستی کاش

 ... نیدٍنستن يهٌ کاش

 . ندیدم نحبتی يیچ نن
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 ! کنی نحبت نباید بدٍنی کاش

 بچو یٌ نن

 نرد یٌ پَست با

 نرد یٌ دستای با

 نرد یٌ دردای با

 بیرٍن زدم اتاق از ٍ  پَشیدم  لباسانَ ارٍم

  کردم خداحافظی ٍ  سیدم*ٍ*ب  تک تک رٍ يا بچٌ

 . نیدیدم رٍ حبیبی نازگل باید

 . بیام بعد رٍز ۳ کٌ نیرفتو نن

 . Doctor..  بنَیس خب:  نیگفت باربد بٌ کٌ کردم پیداش اشپزخَنٌ تَی

 ؟ چی:  گفت خنگا بچٌ  عین باربد

 : کرد نچی

 . doctooor دکتررر.  نیگو  دارم کٌ بار ۳ شد...  جَن بچٌ -

 : خندید باربد

 . بخندیو نیکردم اذیتت داشتو جَن گلی -

 ؟ نيا ؟ کنو آبکشت نیخَای:  گفت ٍ برگشت کفگیر با باربدکو جَنِ  گلی یًَ

 : زد جیغ خندى با باربد

 . نٌ نٌ نٌ -

 ؟ باربدکو با کنٌ چیکار نیخَاست
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 يَا   رٍ رفت باربد ی خندى صدای

 !؟ قلقلک

 . بَد گرفتٌ  م خندى

 . نن سهت برگشت دٍتاشَن کٌ کردم آرٍنی ی سرفٌ

 . شد سرخ ش گَنٌ ٍ زد برق چشهاش ٍلی ٍاقعی، یا بَد تَيو  نهیدٍنو

 . ببخشید:  گفت ارٍم ٍ افتاد کفگیرش

 : شدم يل

  . شدم..شد..نزاحو..نز... ببخشید..ب..نن..م -

 نیرم..نی...دارم..دا..نن..م..خانَم..خا..نازگل..ن -!  حرفیٌ چٌ این نیکنو خَايش نٌ -
 ... دٍستو..دٍ پیش..پی...يو..ى بعدش..ب ٍکیلٌ..ٍک...این..ای پیش..پی

 ٍ ٍیًان..ٍی... ی شهارى..شو...براتَن...ب.  نیستو..نی...رٍزی..رٍ..سٌ..س..دٍ..د
 . يا بچٌ..بچ.. جَن..ج ٍ شها..ش..جَن.ج... نَشتو..نَ.. رٍ..ر یاسین..ی

 : زد لبخند

 . يست يا بچٌ بٌ حَاسو  چًارچشهی نن.  طايا آقا خیرى کٌ ایشاهلل -

 نشکلی..نش..ٍقت..ٍ..ٍ ير..ى!  يهینطَرى..يو نطهئنا..نطهئ..م -
 . بدین..ب..خبر..خب..بًو..بٌ..بَد..بَ

 کرد پیدا ادانٌ اٍن از ياش چشوٍ  باشٌ ٍ نن از نصیحت کهی يو باز

 . شیرازی دفتر سهت افتادم راى ٍ کردم نجدد خداحافظی ٍ سی*ٍ*رٍب يا بچٌ با

 رسیدم نیو ٍ ساعت یک از بعد
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 . ٍیًان جز بٌ بَدن يهٌ

 داشت ٍجَد جَنی گلی ش خَنٌ تَی...  یا بَد کردى گیر ترافیک تَی نن نحل اٍنو شاید
 . بچینٌ يو کنار نضخرف تا يزار باید دیدنش زیاد برای کٌ

 . کردم سالم آرٍم

 نینداخت خندى بٌ ادنَ نگاياشَن

 ترحو ياشَن سری یک

 نَفٌ ٍ نَیز صدای کٌ  سهعک یٌ زٍر بٌ ٍ نهیشنَى کٌ گَشاش..  کن نگاش: نیگفتن حتها
 . نیشنَى دارى گَششٌ، تَی يهیشٌ ش

 ؟ دیدی راستی  نصنَعیشَ پای

 ! ندارى کٌ ای بَیای حس یا

 ! شدى باز سال >۳ از بعد کٌ زبَنی یا

 ! ناقص چقدرم ير يستو، کٌ بَدن خَشحال سریا یٌ

 ! يستو کٌ کٌ ناراحت سریا یٌ ٍ

 نشست م شَنٌ رٍی دستی

 يهٌ کنو فکر شیرازی آقای خب:  گفت بلند ٍ زد بًو چشهکی کٌ دیدم رٍ ٍیًان ٍ برگشتو
 . يستن

 خانَادى.  داشتو قرار نَقعیت این تَ زیاد نن...  ببینین:  گفت ٍ کرد صاف گلَیی شیرازی
 از قرارى اگٌ.  کشید خَرد ٍ زد بٌ کارشَن خیلیاشَن ٍ داشتن ٍجَد شها نحل زیادی يای
 االن

 . بیاین تا بگو تک تک بعدا نن تا بگین بکشین يهَ بخَاین
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 . بفرنایین شها.  گذشتٌ ازنَن سالی ٍ سن نهیکنیو کاری نا شیرازی آقای:  گفت نَنس

 : کرد صاف دٍبارى گلَیی شیرازی

 نام بٌ رٍ انَالتَن یا کٌ اینٌ بدین انجام االن نیتَنین شها کٌ کاری ببینین.  خب بسیار -
  .. اهلل بسو..  خب.  کنین ٍقفش یا.  بزنین خَدتَن

 رٍ سندشَن نفرا اٍلین جزٍ فریدٍن ٍ نحهَد

 . نشستن ٍ گرفتن

 . نیکرد اذیتو نگاياشَن

 . کنو..ک..ٍقف..ٍق..نیخَام..نی:  گفتو آرٍم کٌ رسید نن بٌ تا کشید طَل کهی

 سهت برگشت سرا

 : شد گشاد شیرازی چشهای

 ؟ جان طايا يهشَ -

 . آرى..آ -

 : شد بلند فریدٍن صدای

 جَاب داری اینجَری!  گذاشتٌ چیز برات خدابیانرزم بابای يهٌ این!  ناقص احهق ی پسرى -
 ؟ نیدی دلسَزیشَ جَاب ؟ نیدی زحهاتشَ

 : زدم پَزخند

 . کنو ک ٍقفش ٍ نیخَام.. نی دلسَزیٌ د رٍ.ر..از..ٍٍن..چَ..اتفاقا..ات -

 يای..ى بچٌ..بچ نام..ن بٌ..بٌ...بزن..ب..نصفشَ.. نص:  گفتو ارٍم ٍ شیرازی بٌ رٍ برگشتو
 ! کًریزک..کٌ.. بعدم..ب ٍ نحک.م
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 . زد صدا رٍ ٍیًان اسو ٍ  داد تکَن سری شیرازی

 : خندید يو ٍیًان

 ! نیبخشو ننو خب -

 . نیبخشو ننو:  گفت يو یاسین

 شدن چشو تن يهٌ ٍ

 . بَد ایستادى يو کنار قانتشَن يا سال از بعد کٌ قلَیی سٌ برادر سٌ بٌ

 . بَد سربری حَصلٌ کار بازی ٍرق چقدر

 . نبَد خَشحال ٍ راضی ای چًرى يیچ ٍلی کردن انضا يهٌ

 نباید چرا اصال..  کردم قبَل...  بابا ٍ نانان خاک سر بریو تانَن سٌ کٌ نیخَاست یاسین
 . نزدم يو سر بًش حتی نن ٍ گذشتٌ عزیزترینو نرگ از رٍز يشت ؟ نیکردم قبَل

 ... نباشٌ دلگیر دستو از کٌ نیخَام

 . بَدم ندیَنش کردى باز سر کٌ زبَنی این شاید..  رسیدم جا ير بٌ شاید

 يست گَشو تَی ينَز ياش الالیی صدای کٌ بَدم نادری ندیَن رٍ يهش

 !؟ نیخَند الالیی باربدکو برای يو حبیبی نازگل شبا راستی

 . بَدم شنیدى صداشَ ارى

 ادم ير از نن ی سالٌ دى کَچیک ی بچٌ اٍن...  کنٌ خطابش نادر داشت حق باربد شاید
 . نیفًهٌ بًتر بزرگی

 نیزد حرف بچگیاش از برام يهیشٌ نادرم

 ؟ نن يای بچٌ برای نیگٌ يو حبیبی نازگل
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 ؟ نیگٌ داستان يو بردیام جَن گلی...  نیخَند داستان نادرم

 ؟ بزنٌ بلدى سٌ*ٍ*ب يو گلیشِِ  گل...  سید*ٍ*نیب يهیشٌ سرنَ نادرم

 . نیکشید سَت گَشام ٍ بَد کردى داغ سرم

 يهیشٌ باید چَن یاسینٌ اسهت نیگفت بًش نادرم..  نشست دٍشو رٍی یاسین دست
 کنی نعطر حالهَ

 نیکنی پاک رٍحهَ چَن..  طايائٌ اسهت نیگفت بًو

 .. نیشد جهع اشک چشهاش تَی...  نیشد خیرى ٍیًان بٌ

...  ٍیًانٌ تَ اسو:  نیگفت ناقَس نحل بَد دار کش ظالینش کٌ ای عربی صدای يهَن با
 . نیکی تَ چَن

 : نیپیچید ش زنزنٌ...  نیکرد نگاى يههَن بٌ

 . دارم بًشتهَ نن -

 !؟ نادرشَن جز ؟ بَدن کسی بًشت ننو يای بچٌ

 . ندارى صدایی دیگٌ يانو خندى.  دلو تَی ٍلی...  خندیدم

 اینجَری فریدٍن ٍ نحهَد چرا..  نهیکنو درک:  گفت ارٍم ٍیًان.  بَدیو نن ناشین تَی
 . شدن

 : زد پَزخندی پشت از یاسین

 يو رٍ ننجَن درخت خرنالَی تا!  بَدن اینجَری اٍلشو يهَن از دٍتا این...  نن داداش -
 . نیخَاستن خَدشَن ٍاسٌ خرخرى تا

 : خندیدم

 . نیگذشت...نی خَش..خَش...قدر..چ..چ.  بخیر..ب..یادش..یاد..ی -
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 شد سکَت...  خندید يو یاسین

 : ٍیًان صدای ٍ

 ؟ درنان ٍاسٌ نیری دٍبارى -

 : داد ادانٌ.  دادم تکَن سرنَ

 ؟ بًترینش یٌ دنبال بگردم نیخَای ؟ اصال خَبٌ دکترت ؟ یعنی برگردى کانل نیتَنٌ -

 ! دارى دٍست ننَ يو ينَز...  خندیدم

 شنبٌ..شن سٌ..س..تا..ت انرٍز..انر...  خَبٌ..خَ..دکترش..دک...نترس..نت نٌ..ن -
 کانل..کا..کلهات..کل...سری یٌ..یٌ رٍ..رٍ دادى..دا قَل..قَ...پیشش..پیش..نیرم..نی
 کار...کار..

 . بشٌ..بش...کانل..کا...بعد..بع..سال..س...بعد..ب... کنیو..کن

 . نشست دٍشَن ير لبای رٍی لبخند

 ... بَد زبَن یٌ يهین درد کاش ٍلی

 . نداشت قبر سنگ ينَز...  نشستو نادرم خاک سر

 : زد شَنو رٍی دستی ٍیًان

 باش راحت..  بابا قبر سر نیریو یاسین با -

 .. نیفًهیدن کٌ بَد خَب

 . کردم گریٌ ارٍم...  نشستو زنین رٍی

 نقطعیٌ این از نادرم ٍ بزنو حرف تا نیترسیدم...  ریختو اشک ٍ گذاشتو زانَم رٍی سرنَ
 . بیاد بدش حرفام
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 . باشٌ بًو حَاسش خَاستو دلو تَی ٍ کشیدم خاکش کَلٌ رٍی دستی

 . بزنی حرف تا کنی باز لب از لب نتَنی ٍ بیای سختٌ چقدر

 .نحهد ی خَنٌ سهت رفتو ارٍم يا بچٌ رسَندن ٍ اٍن از بعد

 . ببینو بدٍ.  پسر باال بیا..  يهیشگی عشق بٌ:  گفت ٍ کرد باز رٍ در کٌ زدم در

 . درنانی گفتار دکتر...  دبیرستان دٍران دٍست...  نحهد...  خندیدم

 ! نطلقٌ..  نن نحل

 رٍ نا سراغ دیگٌ کردی باز زبَن...  ناقال ای:  گفت گَشو دم کٌ کشیدنش اغَشو تَی
 ؟ نهیگری

 : خندیدم

 . گهشَ...گو -

 : خندید

 . بریزم اینا چایی برات تَ بیا..  بیا -

 . ایشاهلل باشٌ آخرت غو.  راستی نیگو تسلیت طايا:  گفت ارٍم...  افتاد لباسام بٌ نگايش

 بَدم دادى لو خَنش ی کاناپٌ رٍی ٍ گفتو بًش نهنَنی

 نیزد برق دکَریش نیز رٍی کٌ افتاد عکسی قاب بٌ نگام

 ... يهسرش ٍ بَد خَدش عکس

 سخت خیلی کار گرنٌ ٍ!  نن عاشق اٍن نٌ ٍ بَدم سارى عاشق نٌ کٌ اٍردم شانس نن بازم
 . نیشد تر

 : رٍم بٌ رٍ نشست اٍند چایی سینی با
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 ؟ ای چگَنٌ ؟ خبرا چٌ...  خب خب -

 . دیگٌ..دی اینا..ای..  ٍ رستَران..رس درگیر..در -

 کرد اشارى چایی بٌ دست با ٍ داد تکَن سرشَ

 . برداشتو ياشَ استکان از یدٍنٌ ٍ گفتو ای باشٌ

 ؟ بگیری یاد نیخَای ياتَ پسر شازدى از یک کدٍم اسو اٍل بگَ بًو...  اقا خب -

 انَن ٍ نیچرخٌ کٌ زبَنی از انَن...  دارن شریان زبَن بٌ کٌ قلبی يای رگ از انَن..  انَن
 : نگٌ کٌ نهیگیرن گاز زبَنشَ کٌ دندٍنایی از

 ! نازگل..ن -

 ... شد گرد چشهاش

 ! نبَد پسرام کٌ نازگل...  راستی

 ... نازگل...  نازگل

 !!!! بَد جَنِِ  گلی

 نازگل

 ! افتضاحٌ عالنت یٌ ی نشَنٌ کٌ دردایی دل اٍن از ٍ افتضاح رٍزای اٍن از

 اینجا ارایشگايای برم باید االن.  برام نیزد بَد زيرى کاش..  بَد شدى بلند يو نَيام پشت
 ؟

 ! گرٍنن

..  خب ٍلی نیشد چرب داشت کٌ نَيام بٌ زدم اب یکهو ٍ زدم نسَاک ٍ دستشَیی رفتو
 ! نداشتو حهَم ی حَصلٌ
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 اصال حسشَ چرا نهیدٍنو باز ٍلی بَدم تر راحت خیلی نبَد فرداد طايا کٌ االن يرچند
 . نداشتو

 سرخش ٍ رنگاٍارنگ چشهای با کٌ آرادی بٌ افتاد نگام کٌ بستو رٍ دستشَیی در ارٍم
 . نیکرد نگام داشت

 .. بشو يهقدش تا زانَم دٍ رٍی نشستو

 ؟ گلیِِ  گل شدى چی:  گفتو آرٍم

 . دیتو خَاب:  گفت يق يق با

 ؟ بَد بد:  گفتو ٍ کردم ناز سرشَ رٍی

 . داد تکَن سرشَ تند تند

 . کردم نزدیکش خَدم بٌ ٍ زدم لبخندی

 االن نیاد خَابت.  دیدى بد خَاب پسرکو بهیرى گلی الًی:  گفتو ٍ سیدم*ٍ*ب پیشَنیشَ
 ؟ نانانی

 ٍاسٌ نشتی ی صبحَنٌ یٌ يو با نیای...  دلو عزیز سرت فدای:  گفتو کٌ گفت ای نٌ ارٍم
 ؟ کنیو درست داداشات

 . شدیو اشپزخَنٌ ی رٍنٌ بايو ٍ زد لبخندی

 زد زنگ انرٍز باباتَنو ؟ چیٌ برنانتَن خب:  گفتو ارٍم يا بچٌ ی يهٌ شدن بیدار از بعد
 ! نیاد فردا گفت

 ! زدن دایرى يو دٍر یًَ بعد...  کردن سکَت دقیقٌ چند يا بچٌ

 ! عیسی حضرت یا

 ... ندیدى چیزای حق بٌ
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 بَد رفتٌ رٍش ٍ رنگ یکهی..  انداختو دستام الک بٌ نگايی

 دخترا پیش سال چندین کٌ نیزدم رنگی عنابی الک داشتو پسرا نتحیر چشهای جلَ دیشب
 بَدن گرفتٌ تَلد رٍز کادٍی برام

 : شد بلند دانیال صدای

 ؟ بپزیو کیک بابا ٍاسٌ نیشٌ -

 . نیشٌ ارى..  اٍنهو -

 ؟ بپزیو نیکنی کهک تَيو خب -

 : زدم لبخند

 ؟ دارى دٍس طهعی چٌ باباتَن... فقط.  نٌ کٌ چرا ارى -

 ! نَزی:  گفتن بايو يهشَن

 ! شد جالب چٌ

 بَدم نَزی  کیک عاشق ننو چَن

 . نیدٍنستو عالی پختشو دستَر

 با ای طبقٌ چند کیک یٌ شد قرار ٍ کردم ٍاگذار کار یٌ يهشَن بٌ ٍ کردم پیدا نَادٍ سریع
 ! کنیو درست تزیینات کلی

 ؟ بخَرى رٍ کیک این ی يهٌ نیتَنست ادم اٍن ٍاقعا یعنی

 ! داشتو شک نن

 تَش بذاریهش کنیو خالی یخچالَ  کنیو کهک بیاین خب:  گفتو ٍ خندیدم
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 یٌ در بستن از قبل ٍ یخچال تَ گذاشتهش نریزى بًو نلَسش تزئین کٌ طَری بدبختی بٌ
 . گرفتو ازش خَشگل عکس

 : نیزنٌ داد ٍ گرفتٌ بردیا داننهَ پشت دیدم یًَ

 . خدااا رٍ تَ.  کن ارایش برٍ خدا رٍ تَ -

 : خندیدم

 ؟؟؟ چی ی ٍاسٌ آخٌ -

 بٌ بزنو کنو درست رنگهو بذارید خب:  گفتو ارٍم کٌ يهشَن شدن خیرى بًو نظلَنانٌ
 ! بگین شها چی ير اصال بعد.  يام ابرٍ ٍ نَيام

 پیتزا براشَن نداشتو اشپزی ی حَصلٌ چَن ٍ کردم درست رنگهَ نَاد کٌ گفتن ای باشٌ
 دادم سفارش

 فَتبال بازی حال در کٌ يا بچٌ بٌ ٍ بگیرم دٍش یٌ تا رفتو گرفت رنگ نَم یکو اینکٌ از بعد
 . باشٌ جَشیدن حال در کتری بٌ حَاسشَن کٌ سپردم بَدن

 بیا

 . حهَم برم نن کٌ بًَنٌ یٌ شدن يو يا بچٌ این

 در رٍ بَدم خریدى پیش رٍز چند کٌ نَم لباسای از یکی ٍ رفتو ساعتٌ نیو دٍش یٌ از بعد
 اٍردم

 دست یٌ خَدم برای بشٌ خرج يا بچٌ برای تا بَد دادى فرداد کٌ پَالیی با ببخشٌ ننَ خدا
 . بَدم گرفتٌ لباس

 . تنٌ نیو افتادى استین تاپ یٌ با بَد شلَارک یٌ

 . انداختو نگايی رٍ شدم خاکستری نَيای ٍ پَشیدنشَن
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 ! نیَند بًو

 شدم خیرى قرنز پررنگ لب رژ بٌ ٍ کردم ارایش یکو

 بَدم کردى سفید صَرتهَ

 . نیکرد خَدنهایی صَرتو تَی کلفت چشو خط اٍن با نشکیو ابرٍيای ٍ چشها

 . نالیدم گَشتیو لبای رٍی ٍ برداشتو ساعتهو :۸ رنگ قرنز لب رژ

 ؟ بَد خبر چٌ انرٍز

 . نیانااا دارم:  گفتو ارٍم ٍ زدم يو قرنز خَشرنگ تل یٌ نَيام بٌ

 . نیَند صدایی يیچ

 . بیرٍن رفتو ٍ بستو اتاقهَ در ٍ بیرٍن رفتو ارٍم

 ؟ بَد خانَش چراغا چرا ٍا

 . نداشت خَبی نَرگیر اصال کٌ بَد این خَنٌ بدی

 بادکنک ترکیدن صدای نٌ دادم سَقش پایین بٌ ارٍم ٍ خَرد برق کلید بٌ دستو بدبختی با
 . اٍند

 . بَدن ٍایسادى زيرى ٍ نًرناز لشَن*غ*ب ٍ کردى ٍرگل ترگل پسرا ی يهٌ دیدم ٍ برگشتو

 . گلیییی نبارک تَلدتتت:  زد جیغ زيرى یًَ

 . گرفتیو رٍ گَشانَن ش نکرى صدای از يههَن

 ؟ بَد تَلدم

 ! نٌ حَاسو ٍلی!  بَد یادم

 : خندیدم
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 ٍ بند يهٌ این خبرى چٌ نیگو نن يی!  نهیذارین جریانش تَ ادنَ!  بیشعَرین خیلییی -
 . بساطاا

 . شد باز در کٌ خندیدن يهٌ

 زد تند قلبو

 . بَد خَدش قانت

 . ٍایساد يهشَن بٌ پشت ٍ بیرٍن اٍند رايرٍ از

 ! دید ننَ اٍن

 ! تاپ این با!  شلَارک با

 ! ارایش این با

 شد نیخ چشهام  تَ چشهاش

 . فرداد طايا این داشت چشهایی چٌ

 . رفتو يقب کهی ٍ زیر انداختو سرنَ

 : لکنت بدٍن...  شد بلند صداش

 ! سالم -

 ! باال بٌ رٍ شد پرتاب سرنَ

 . برگشتن تعجب با يهٌ

 ؟ اینجا خبرى چٌ..چ:  گفت کٌ شد طَالنی سکَت

 نازگل گرفتین جشن..نن..م بدٍن:  گفت ٍقتی  گَشو تَی شد طنین دلنشینش صدای
 ؟ خانَم..خ
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 داشتو علهی دلیل کاش

 ! بشو ذٍب تا

 بَد داشتنی دٍست کَچَلَی نتین..  شد کشیدى دستو

 . بدم نشَن بًت کادٍنَ بیا گلی:  گفت بلند

 . نیفًهید کهش سن این با کٌ بَد خَب چقدر

 . نیشدم ذٍب داشتو کٌ بَد فًهیدى نتین

 . جَنو گلی کن عَض لباساتَ.  ٍایسادم بیرٍن ان تَ برٍ تَ:  گفت ٍ ٍایساد اتاقو در دم

 . اتاق تَی دٍیدم ٍ سیدم*ٍ*ب رٍ ش افتادى گل يای لپ

 .. بَد گرفتٌ گر بدنو تهام..  نهیَند باال نفسو

 . پَشیدم بلند دانن یٌ ٍ ربع سٌ اسین لباس یٌ سریع

 . کشیدم نَيام رٍی رٍسری..  کردم پاک ارایشهَ

 ! برى یادت کن سعی!  نازگل برى یادت کن سعی...  کشیدم عهیق نفس

 تَی يو زيرى ٍ نًناز ٍ نبل رٍی نشستن پسرا دیدم کٌ بیرٍن رفتیو نتین با ٍ بیرٍن رفتو
 . نیکنن پچ پچ دارن اشپزخَنٌ

 . کردم درست خَدم تَلدنَ کیک نن..  يااا نانردیٌ انا:  گفتو ٍ زدم لبخند پسرا بٌ

 ؟ چیٌ ياتَن کادٍ حاال..  خب خب:  گفتو ٍ خندیدم کٌ کردن غرغر سرم يهشَن

 . پیَستن بًهَن يو نًناز ٍ زيرى

 . اٍرد در شدى کادٍپیچ ی بستٌ یٌ کیفش تَی از ٍ سید*ٍ*ب گَنهَ نًناز

 ! گلی گل نبارک تَلدت...  کال دیگٌ خَايراتٌ طرف از:  گفت ٍ خندید يو زيرى
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 . اٍند چایی سینی با دانیال کٌ کردم باز رٍ بستٌ

 ٍارد فرداد طايا کٌ سیدم*ٍ*ب رٍ يردٍتاشَن ی گَنٌ ٍ شدم خیرى دستو تَی کتاب بٌ
 . شد پذیرایی

 انرٍز نداشتیو اطالع فرداد اقای نیخَایو عذر ٍاقعا نا:  گفت بًش رٍ ٍ برگشت زيرى
 . نیخَایو عذر ٍاقعا نا..  باشٌ سَرپرایزی خَاستن پسرا بَد گلی تَلد کٌ بعدم..  نیاین

 ٍ شادی بٌ يهیشٌ ایشاهلل!  حبیبی خانَم...خ کٌ نیست نًو..م:  گفت ارٍم ٍ زد لبخند یٌ
 . جشن ی ادانٌ بفرنایین.  خَشی..خ

 . نشست نبل رٍی ٍ گرفت دستش کتابی یٌ خَدش ٍ

 . کیک بعد..  بدیو کادٍيانَنَ نايو بذار..  خب خب:  گفت بردیا یًَ

 کشیدى نقاشی یٌ يو بردیا ٍ باربد ٍ بَد بلَز یٌ دانیار ٍ دانیال يای کادٍ..  گفتو ای باشٌ
 . بَدن

 . کَچیکٌ خیلی نن نال...  گلی:  گفت ٍ پام بٌ چسبید ارٍم آراد

 باید خَب خیلی باشٌ چی ير کٌ تَ کادٍئٌ..  شٌ قربَنت گلی:  گفتو ٍ نشستو پام دٍ رٍی
 . باشٌ

 یادنٌ ٍلی خَدنٌ نالٌ.  ایناياشش:  گفت ٍ باال اٍرد رٍ بَد دستش کٌ خرسی عرٍسک
 . نداشتی عرٍسکی يیچ بَدی بچٌ تَام گفتی

 ... خَاير تا سٌ نا بین...  شد سکَت

 ارزشٌ با خیلی کادٍت.  بشٌ نًربَنت کَچیک دل فدای گلی:  گفتو ٍ زدم لبخندی بغض با
 . برام

 . ریخت نخهلیش نَيای الی چشهو از اشکی قطرى...  سیدنش*ٍ*ب ٍ گرفت

 ! گرفتو برات چی ان ببین:  گفت خندى با نتین
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 . بَد گرفتٌ پاستیل بستٌ یٌ برام کَچَلَ ی خَشهزى

 . کردم تشکر يهشَن از ٍ سیدم*ٍ*ب رٍ يهشَن

 . پًلَم تَ زد نحکو زيرى کٌ نیکردیو انادى رٍ کیک داشتیو نًناز ٍ زيرى با اشپزخَنٌ تَی

 ؟؟ ٍحشی چتٌ...  تَ بر نیر ی گربٌ چنگ:  نالیدم

 چقدر ٍای...  نیگیرى زبَنشو تازى!  رى*گ*ی*ج اینقدر کارت صاحب بَدی نگفتٌ..  گَسالٌ -
 ! نازگل..ن کنٌ صدات یکی!  رنانتیک

 : زيرى سر تَ زد نحکو نًناز

 ؟ ٍاقعیٌ رنگاش چشهاش نانَسا ٍلی!  کٌ نهیگرفت نازگلش -

 راستی..  رفتٌ خَدش بٌ نعلَنٌ.  خَشگلن پسراشو:  گفت زيرى کٌ دادم تکَن سری ارٍم
 . خَنٌ ببرم بذار کیک..  دارم ظرف..  اینجاییو نا زشتٌ..  گلی

 : گرفتو دستشَ

 ! حاال بهَن -

 . بریو نیشٌ سخت بشٌ شب..  بریو دیگٌ نٌ:  گفت ارٍم نًناز

 . کردم رايیشَن در دم تا ٍ گذاشتو کیک يو خَنٌ يای بچٌ برای ٍ گفتو ای باشٌ

 . بَدن نشستٌ نبل رٍی دست بٌ کیک کدٍم ير يا بچٌ

 .. باباااااا:  گفت بلند دانیال یًَ کٌ

 : باال اٍند فرداد طايا سر

 ؟ جان -

 ؟ بزنی حرف چی يهٌ نیتَنی ؟ شدی خَب دیگٌ االن -
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 ! نیگیرى ينَز..ى.. چیزام سری یٌ...  چی يهٌ..ى نٌ -

 . نتین بگَ:  گفت ٍ خندید نتین

 : خندید

 .. بابا نتین -

 ! آراد بگَ..  آراد حاال:  آراد

 . دانیار..  دانیال..  باربد...  بردیا..  آراد -

 . بابا خانَم نازگل بگَ:  گفت زیرکی با باربد

 : گرفت نَن خندى دٍنَن ير

 ؟ بابایی شد خَب..خ.  خانَم..خ نازگل -

 : باباش ل*غ*ب پرید نتین

 . داریو دٍست خیلی بابایی -

 .. شد جهع چشهام تَی اشک فرداد طايا ی پدرٍنٌ نحبت دیدن از

 ! سالو 19 شد انشب...  راستی

 سالنتی ٍ خَشی..خ بٌ يهیشٌ..ى.  نبارک يو..ى تَلدتَن:  گفت نن بٌ رٍ فرداد طايا
 . حبیبی خانَم..خ

 . شها از نهنَن -

 ؟ بکنو خَايشی..خ یٌ نیتَنو:  گفت ارٍم کٌ شد طَالنی کهی دٍتا نا بین سکَت

 . بفرنایید:  گفتو تعجب با

 ! بخَنید -
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 : شد گرد چشهام

 ؟ چی -

 . نیشٌ اگٌ.  بخَنید..  شعر..  بخَنید -

 ؟ بَد شنیدى صدانَ

 : شد بلند بندش پشت يو يا بچٌ صدای

 ! گلی بخَن..  بخَن -

 ؟ بخَنو کٌ داشتو چی ؟ نیخَندم چی

 ؟ دارى اشکال باشٌ کو -

 ! نٌ:  گفت خَدش کٌ نیشد داشت بلند اعتراض بٌ يا بچٌ دين

 . نشست پايام رٍی اراد سر..  کردم صاف صدانَ

 کردن احاطٌ رٍ دٍرم يا بچٌ يهینجَری...  نشست پام یکی اٍن رٍی اٍند يو نتین

 : شد باز دينو

 نن دٍش رٍ بذار تنًاییاتَ تَ

 . نن گَش تَ نیشٌ الالیی تَ صدای

 ؟ بَد نجنَن تَ نحل لیلی کدٍم

 ٍجَد علت تَیی تَیی نجنَن

 ... کرد تکیٌ تَ بٌ باد کٌ کَيی اٍن تَ

 ! نرد ی ٍاژى شدى تفسیر تَ اسو با
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 خَب صدات چقدر نیگفتن يی ٍ کنن بارٍنو ناچ تا لو*غ*ب پریدن يا بچٌ شد کٌ تهَم
 . بَد

 يَیدا سرخیش انا بَد گرفتٌ بینیشَ جلَی دستش با کٌ نردی سهت بٌ چرخید سرم نن
 . نیزد برق نو از چشهاش ٍ بَد

 .. کردم بغض

 .. زدم لبخند

 . شد ریز چشهاش ٍ باال رفت ياش لپ

 ! نهنَن:  زد لب ٍ برداشت دستشَ

 طايا

 خدایا

 ؟ حبیبی نازگل گذاشتی اسهشَ ٍ گرفتی اسکن ازش ٍ گذاشتی رٍ نادرم

 ... راستی

 .. بَد تَلدش انشب

 خَنو اٍردى خَايراشَ م اجازى بی کٌ نیشدم عصبانی باید ؟ چی تبریک ؟ نیدادم کادٍ باید
 !؟

..  کجان ٍ چین ٍ کین ش خانَادى بدٍنو اینکٌ بدٍن کٌ ؟؟ نیشدم عصبانی خَدم از باید
 ! کین ش خانَادى کٌ نهیدٍنن ٍ!  شدن ٍابستش يام بچٌ ؟ نیشو ش ٍابستٌ دارم

 . برنیدارم رٍ نهیبینو جذابی چیز يیچ ٍ نیکنو بازش س دفعٌ سٌ کٌ ای رٍزنانٌ

 ! کنو بازش بذار ؟ کیٌ بٌ کی

 ؟؟؟ بَد کردى رنگ نَياشَ راستی
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 ! کَتايٌ چقدر نَياش

 ... لبش ٍ نیزد برق نشکیش چشهای

 ! بیا خَدت بٌ!  طايا..  يی يی يی يی

 ! دیدیش شلَارک ٍ تاپ با ؟ چی کٌ حاال

 ! شکلی این دیدی زن کلی

 ... ٍلی

 . نهیشد اینجَری

 . اتاقو تَ رفتو ٍ شدم بلند ارٍم جام از

 لبو ی گَشٌ رٍ یکیش ٍ کشیدم بیرٍن نخ دٍتا یکی ٍ برداشتو نعنایهَ کنت سیگار جعبٌ
 . کردم رٍشنش ٍ گذاشتو

 شدم چشهات نعتاد

 ! بیهار ردیٌ یٌ

 گلو...  نازگلی...  گلیِِ  گل..  جَنو گلی..  گلی..  نیَند بیرٍن از يا بچٌ داد ٍ جیغ صدای
 ... گلی..  گل.. 

 . شد تار چشهام

 برادرام اگٌ..  نیکرد نازم پدرم اگٌ!  جَنشَن گلی...  جَن گلی بَد لعنتی قلب این نن درد
 بازی تَی ننَ قلَم دٍ يای برادر اگٌ..  نهیکشیدن رٍم چاقَ رد خَايرام اگٌ...  ننَ نهیزدن

 نیو ٍ ناى یک سر نن نگٌ...  بَد زندگیش ٍ يا بچٌ پابند..  زنو اگٌ...  نیدادن راى ياشَن
 ؟؟؟ نیشدم ٍابستٌ تَ بٌ
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 بیِِ  نن...  تَ بی نن.  نهیخَانش...  نهیخَام ننو ؟؟؟ نیدادم اجازى خَدم بٌ اصال نگٌ
 ؟ تَامِِ  نن االنو نگٌ ؟؟ بَدم چی نگٌ تَ

 بَدم شدى تهَم تَ بی نن

 ! بَدم شدى حرٍم بَدی، بریدى سرنَ تَ

 خَنٌ تَی يات خَرشت بَی کاش...  کنی زندگی کٌ نهیَندی کاش...  حبیبی نازگل
 رٍ رستَران یٌ نسئَلیت کاش...  کاش!  نهیگرفت زن بَی خَنٌ این کاش...  نهیپیچید

 دٍشو

 الالییت صدای شبا!  نهیگرفت رٍ تَ بَی خَنٌ این اصال!  نبَدی تَ اصال نَقع اٍن..  نبَد
 . نهیَند شستنات ظرف صدای صبا..  نهیپیچید

 بی يههَن..  بَدیو نرد تا 7 نا ؟ چیٌ نیدٍنی..  نهیپیچید خَنٌ این تَی زن بَی کاش
 . زن نًر

 ؟؟ چرا ؟ اٍندی چرا تَ

 ؟ کنو اخراجت بزنو داد سرت یا..  بریزم بًو رٍ نیز یا..  بشکَنو شیشٌ االن نهیتَنستو چرا

 ؟؟؟ حبیبی چرا ؟ باختو دل ترحهت یٌ با ٍ لبخندت یٌ با چرا ؟ نیَندم بار بٌ نرد نن چرا

 ؟ خَابیدن يا بچٌ..  اٍند خانَشی صدای

 . بخَابو باربدم پیش باید نن انشب شاید

 . زنین بٌ کرد سفت پانَ حبیبی نازگل صدای کٌ اتاقش سهت رفتو

 ؟ شد سالت چند...  گلی:  باربد

 ! نپرس نتشخص خانَم یٌ از سَالَ این...  يی يی يی -

 ؟ چی یعنی نتشخص..  گلی -
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 : ؟ لحنش تَی زد نَج پَزخند کردم احساس چرا

 برى شد سالش 80 ٍقتی نشٌ نجبَر..  بذارن احترام بًش..  باشٌ اصیل ش خانَادى یعنی -
 کٌ!  نشٌ خیرى بًش پسری تا برى الزيرا دانشگاى نشٌ نجبَر کٌ!  بکشٌ طی نردم ی خَنٌ

 . نکنن زندگی اٍن نحل چجَری کٌ باشٌ کَچیکتر خَايرای نگران سالگی 19 تا نخَاد

 ... شد سکَت

 ؟ نتشخصی تَيو:  باربد

 : پَزخندش صدای

 . خیلییییی -

 ؟ شد سالت چند بپرسو نباید..  پس خب -

 ؟؟؟ بَد سالش 19..  کَچَلَ دختر این یعنی

 رٍ یکو زنا نیفًهی بعدا خَدت انا بپرسی گلیت از ندارى نشکلی کٌ تَ شو فدات نٌ -
 . شدى سالو 19 نن.  حساسن سنشَن

 : خندید باربد

 ؟ نکردی شَير -

 : لرزید دلو..  خندید

 ! بَد کجا شَير بابا ای -

 ؟ نداشتی خَاستگارم یٌ تاحاال یعنی -

 پیش برم نن بخَابٌ تَ پیش بیاد بابات انشب!  خَابتٌ ٍقت جَن بچٌ..  يی يی يی -
 ناى یٌ از..  شدی بزرگ دیگٌ کٌ شها.  بگو قصٌ براش انشب باید کٌ گرفتٌ بًَنٌ..  آراد
 دیگٌ
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 . شجاع پسر بخیر شبت.  بخَابی تنًا خَدت باید يو

 . شنیدم حتی يو سیدنش*ٍ*ب صدای

 ! حبیبی ندارى دیدن کٌ خرابو حال...  دستشَیی تَ انداختو خَدنَ سریع

 ! بگیر زن..  بابا:  گفت ٍ کرد باز چشهاشَ سریع شدم کٌ باربد اتاق ٍارد

 : خندیدم

 ! حرفا این شها ٍاسٌ زٍدى.  خَاب..بخ بگیر!  حرفا این بچٌ زشتٌ -

 بی چٌ..  دارم دٍست خیلی. بابا بزنی حرف کانل حاال نیتَنی خَبٌ چقدر:  گفت گَشو دم
 ! زن با چٌ زن

 شد تر م گَنٌ کٌ خندیدم

 !؟ باشٌ حبیبی نازگل..  اسهش کٌ بخَان زنی يو يام بچٌ نکنٌ..  برس دادم بٌ..  خدایا

 ؟ بَد چند ساعت راستی.  شدم بلند تلَیزیَن صدای از صبح

 ! نهیخَرد نن درد بٌ 93  قد تخت این ٍاقعا..  بَد خالی دستو ل*غ*ب

 . کردم ساعتش بٌ نگايی ٍ برداشتو رٍ بَد افتادى زنین رٍی کٌ گَشیو

 . رستَران نیرفتو 88 باید نن ٍ بَد 83 ساعت

 . گرفت کهرم کردم احساس کٌ شدم بلند جام از سریع

 .. نیست نًو

 . بگیرم دٍش یٌ تا رفتو ٍ شدم اتاقو ٍارد اتاقا داخل از سریع

 . پَشیدم لباسانَ ٍ گرفتو دٍشهَ دقیقٌ دى سر

 . اشپزخَنٌ سهت رفتو ٍ زدم گردنو بٌ کهی يو رٍ عطر
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 ؟ نیری کجا بابایی:  گفت باربد کٌ گرفتو پنیر نَن لقهٌ یٌ ٍ کردم سالم يال تَی افراد بٌ

 . دارم کار..ک کٌ..ک برم...  رستَران-

 از ٍ سَخت زبَنو کٌ کشیدنش سر سریع ٍ ریختو خَدم برای نیهٌ نصفٌ چایی استکان یٌ
 : اٍند صداش پشت

 . زبَنتَن سَخت!  دارین عجلٌ اینقدر چرا..  طايا اقا بدى نرگو خدا -

 ! ُکن ن   ب تِِ  ح مُ  ؟؟؟ نیفًهی..  نکن نحبت

 ! کَچَلَ دختر این بفًهٌ چٌ ٍلی

 ؟ ببینهش تا کنو خو سر باید چقدر..  برگشتو ارٍم

 ! داشت ٍجَد قدی تفاٍت سانتی چًل یٌ کنو فک.  نبَد بلند اینقدر قدم کاش

 . دارم عجلٌ:  گفتو آرٍم

 : زد نحَی لبخند

 .. کنو درست لقهٌ یٌ بذارید.  بگین شها چی ير -

 ! يست..ى چی..چ يهٌ..ى..  رستَران نیرم...  نهیخَاد:  گفتو سریع

 ؟ نیاین نايار برای. باشین خَدتَن نَاظب.  باشٌ..  ايا -

 ! نٌ -

 ی جنبٌ کو دل..  نٌ این با نحال ؟ نهیکنٌ دلبری دیگٌ اٍن نٌ این با نحال!  قاطعی ی نٌ چٌ
 ؟ نیاد خَدش بٌ نن

 . گفت ضعیفی شدت بٌ ی باشٌ ٍ کشید عقب کهی

 . نداری ازش خبری خَدت ٍ نیکنی بازی بد داری!  حبیبی..  نازگل نیکنی تا داری بد بايام
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 . بَد خیرى نن دين بٌ ٍیًان ٍ زد قدنی خالی رستَران دٍر یاسین

 ؟ خَبٌ..خَب:  گفتو لبخند با

 : پرسید یاسین از تر سریع ٍیًان

 ! حرفات شدى خَب -

 : خندیدم

 . نیشٌ کانل..  دیگٌ ناى چًار..چ سٌ -

 : نشست کنارم یاسین

 . داداشو نحشرى االنو -

 : زد پَزخند ٍیًان

 يو اٍلیش پسر اٍن.  نیگیرى طالق دارى زنش.  کردى ٍیرٍنٌ رٍ نحهَد ی خَنٌ نحشریتت -
 . ندارى ارٍم خَاب شب کنٌ خفت نیاد تا نیگٌ

 بچٌ کٌ چجَریٌ ٍضعیتش ببین!  خَنیو یٌ از..  برادرنَنٌ نحال:  گفت عصبانیت با یاسین
 .. گلیهش از پاشَ خیلی دارى دیگٌ نحهَد این!  نیزنن رٍ حرفا این نیکنن علو قد ياش

 : کردم قطع حرفشَ

 ! بزرگترنَنٌ -

 ! نن برادر يست کٌ يست -

 جَنیت تًدید دارى ؟ اخٌ تَ رحهی دل چقدر طايا:  گفت یاسین ی پشتَانٌ بٌ يو ٍیًان
 ! سنیتَنٌ تفاٍت ش کهٌ کو سالی دى کٌ پسرش نیکنٌ

 .. حق شایدم..  عصبانین االن...  نیست نًو -
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 : غرید ٍیًان

 ؟ کردی شک نانان ٍ بابا عقل بٌ تَيو دیگٌ -

 ! نٌ -

 ... يا نٌ يهَن از

 ... کردن نحبت از کرد نشینی عقب نازگل کٌ يهَنا از

 : خندید یاسین

 . باشی زن یٌ فکر بٌ باید دیگٌ طايا -

 . بگٌ خَدت بٌ یکی -

 : خندید ٍیًان

 براشَن نادرٍنٌ کٌ یکی..  دارن زنَنٌ بَی یٌ بٌ نیاز يات بچٌ تَ ٍلی.  نداریو بچٌ کٌ نا -
 .. طايا کنٌ ایستادگی

 : زدم پَزخند

 ! بشٌ نن زن نهیاد نن شرایط این با يیشکی..ى -

 ؟ چتٌ نگٌ چرا -

 ؟ نیاد کی...  ٍاقعا!  بچٌ تا شش -

 . شدن ساکت دٍشَن ير

 نَرد کٌ کسی پیش سال دٍ حتی..  بَد يهین نن ی دٍبارى ازدٍاج يای بحخ تٌ يهیشٌ
 .. زد بًو رٍ عقد ٍ گرفت آتیش سارى حرف یٌ با عقد سر شد ٍاقع يهٌ پسند

 .. نهیشنَى صداتَ شبا بعضی نشستٌ کنارت کٌ نردی این»
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 .. يانی کنٌ بلندت نهیتَنٌ

 «ندارى پَلو..  بیارى زبَن بٌ اسهتَ نهیتَنٌ حتی

 . داشتو ى*ا*ن*گ نن

 ؟ نداشتو

 : نشست م شَنٌ رٍی یاسین دست

 .. کنٌ جفت بلدى خَب خَدش خدا.  داداش بیخیال -

 : اٍرد در رٍ گیرا فال ادای ٍ چرخَند دستش تَی رٍ م قًَى لیَان ٍیًان

 .. نیبینو زندگیت تَی زن یٌ -

 ؟ نازگل

 نقشٌ ریز کال ٍ کَتاى قد با -

 . دٍشَن ير خندیدن

 ؟؟؟ نازگل

 ل یٌ تَش باید کَتاى قد خانَم این اسو کنو فک..  افتادى برات يو دختر ی بچٌ یٌ تازى -
 . باشٌ داشتٌ

 .. نیست ل حرف..  بابا چترى:  یاسین

 .. کن نیگا..  نیگا..  اینجا از نهیشٌ خو سریع اینقدر دستش کٌ چتر..  ل کن باٍر:  ٍیًان

 ؟ ل

 ؟؟؟ نازگل

 ؟؟ جَن گلی ؟؟ گلی ؟ گل
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 : شد خیرى بًو ٍیًان

 . نیگردى زن دنبال تو قًَى دیگٌ..  کلک ای -

 ؟ نن ی قًَى تَی ل حرف

 : خندید یاسین

 اسو نیرى ازدٍاج از قبل..  اینکٌ نحل بَدى اینا ٍ تارٍت فاز تَ خیلی زینب شَير این بابا -
 ! را ل حرف دریاب..  طايا دیدی چٌ رٍ خدا..  نیگن بًش زینبَ

 ٍ خندیدن

 ! شَ جهاعت يهرنگ..  رسَا نشَی خَايی

 .. خندیدم..  خندیدم

 ! نٌ عقلو ٍ نیخَاست دلو کٌ يایی ای نشَنی ٍ آدرس بٌ

 ! نابرابری جدال چٌ

 . نیان استخدام برای االن:  گفتو ٍ شدم بلند جام از ارٍم

 . بدن انجام رٍ کارا تا رفتن ٍ دادن تکَن سری يردٍشَن

 رستَران نهیکردم فکر کٌ چیزی تنًا بٌ...  رستَران ی اشپزخَنٌ سهت بٌ نیزدم قدم ارٍم
 . بَد

 کشیدى بیرٍن زندگیو از يو حبیبی نازگل پای اینجَری!  نیگشتو زن دنبال بَد بًتر شاید
 . نیشد

 ... نیافتاد سرشَن از يو يا بچٌ

 . بَد يهیشٌ يو خَنٌ تَی زن بَی

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 174 



 

 ! بندازم خَردن نَن از رٍ یکی خَدم سر نهیَند خَش رٍ خدا ٍلی!  نبَد فکری بد

 ! ٍضعیتو نبَد این کاش!  بَدم دیدى نحبت کهی کاش

 ی گَشٌ ی تازى ٍ نخَردى دست يای قابلهٌ با کهی ٍ دادم ناساژ دستو با رٍ گردنو
 . رفتو ٍر اشپزخَنٌ

 . نیکردن داٍری بینهَن يا بچٌ ٍ نیذاشتیو اشپزی نسابقٌ نازگل با کٌ افتادم رٍزيایی یاد

 ! شدی جَگیر تَ ٍ نیست يیچی این نیگٌ خَدش با صد در صد ببینٌ کی ير

 ! نشدم لهس يیچَقت نن نهیدٍنن کٌ اٍنا خب

 نهیتَنستو نن ٍ نیکردن نًی ٍ انر بًو نداشتو زبَن بخاطر کٌ رٍزایی یاد زدم لبخند
 بکنو اعتراض

 ! بَد نبردى خَابو بارٍن ٍ برف تَی حیاط ٍسط کٌ رٍ کٌ سردی يای صبح تا شب چٌ

 : بست نفش رٍش خانٌ اسو ٍ خَرد زنگ تلفنو

 ؟ الَ -

 ! خَنٌ بیا بدٍ خَنٌ بیا خَنٌ بیا..  بااااباااا بابااااا -

 ؟ بردیا از بَد نگرانی صدای چٌ این..  کردم يل

 ؟ شدى چی..چ -

 : گرفت م گریٌ..  پسرکو نیکرد گریٌ

 . بیاااا بابایی..  ننٌ تقصیر...  بدى خیلی حالش...  بیا خدا رٍ تَ بابا..  نیهیرى االن بابا -

 . رٍندم خَنٌ سهت ٍ شدم ناشین سَار ٍ دٍیدم زٍد فقط..  کی پرسید نهیشد

 ؟ باشٌ ترافیک باید چرا االن
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 نحل ٍلی زدم رٍ آسانسَر سریع ٍ کردم طی رٍ بَد ربعٌ یک کٌ رايی ساعت نیو از بعد
 بَد کردى گیر يهیشٌ

 کردم باز سریع رٍ در ٍ دٍیدم رٍ طبقات تهام

 .. يا بچٌ ی گریٌ ٍ جیغ صدای

 ؟ شديًٌ چی ؟ کجایین -

 شنیدم بردیا اتاق تَ از رٍ صدا ٍ شدم خارج رايرٍ از

 ؟؟؟؟؟ يا بچٌ..ب -

 ... بیااااا بابا -

 . نیکرد گریٌ داشت يو دانیال..  دانیال صدای

 .. بردیا اتاق سهت دٍیدم

 گریٌ فقط بَدن سالو کٌ يهشَن..  کردم نگاى يهشَن بٌ نگران ٍ بًو کَبیدم رٍ در
 . نیکردن

 ... افتاد قرنز نایع یٌ بٌ چشهش

 .. برگردٍندم سر ٍحشت با

 . بَد رفتٌ خَن کهی سرش کف از ٍ بَد افتادى سرانیکا رٍی بیًَش کٌ بَد حبیبی نازگل

 ! نبَد خَبی ی نشَنٌ خَن این...  لرزید پايام

 . کننن کارییی یٌ بابا!  نیکشٌ نفس بد...  بابا:  گفت گریٌ با دانیار

 .. دادن سر رٍ گریشَن دٍبارى يهشَن

 . گرفتو نبضشَ لرزٍن دستای با ٍ نشستو کنارش
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 ! نیزد

 . بَد يَشیار نیهٌ..  کردم چک یٌ چشهشَ

 ؟ گلیو بَد شدى چش

 : کردم صداش لرزٍن صدای با

 ؟ خانَم نازگل -

 : گرفت م گریٌ..  نداد جَابی

...  فقط شیکستٌ سرت نازگل...  نیست چیزیت..چ..  کن باز چشهاتَ..چ..  نازگل...  نازگل -
 . نازگللل..  نازگل

 کنو بلندش نهیتَنستو حتی ٍقتی بزنو داد داشتو دٍست

 ! : نهیزد تند قلب کاش...  پرید صَرتو رنگ صَرتش لهس از ٍ صَرتش بٌ زدم

 . گلیییی...  کن باز چشهتَ...  پاشَ گلی...  گلی...  نازگل -

 ؟ اٍرژانس زدی زنگ:  گفتو دانیال بٌ

 . داد تکَن سرشَ

 . سرشَن پشت دانیال ٍ نن ٍ بردنش سر شکستگی احتهال با ٍ اٍند اٍرژانس

 !؟ شدى چی..چ بگَ دقیق:  گفتو ناشین تَی

 .. باال کشید بینیشَ

..  بردیا اتاق کهد باالی انداختیو رٍ نتین کنترلی يَاپیها..  کنیو اذیتش یکو خَاستیو -
 نردبَن بٌ زدیو يی يا بچٌ با کٌ بیارتش تا رفت يو گلی ٍ گریٌ زیر زد الکی يو نتین

 .. خَرد سرش شد پرت یًَ نردبَن
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 : داد ادانٌ..  گفتو لب زیر ٍای نن ٍ کرد سکَتی

 شد پخش خَن کٌ گذشت اینا دقیقٌ دٍ نیارى در دارى بازی نسخرى کردیو فکر اٍلش -
 بًت زدیو زنگ ترسیدیو نايو

 . داشتٌ فشار افت ٍ شیکستٌ سرش شد نعلَم بیهارستان تَی

 . خَايراش بٌ بزنو زنگ کٌ نهیرفت دستو حتی

 . شکر رٍ خدا خب..  بَد خلَتی اٍرژانس بخش..  نشستو تختش کنار

 .. کردم ش شدى سفید لبای رنگ بٌ نگايی

 . بگیرم دستشَ دٍبارى کٌ زد پر دلو

 . پسرا پیش بَد رفتٌ خَدشو ٍ بَد بردى ٍ بَد اٍندى یاسین رٍ دانیال

 یکو..  بَد رفتٌ سرم سَزن رٍش کٌ دستی پَست بٌ خَرد انگشتو نَک..  رفت جلَ دستو
 . بَد شدى سرد

 کشیدم دستش رٍی رٍ نلحفٌ

 ؟ نٌ م سادى نن چقدر

 ؟ بکنٌ پر يام بچٌ برای نن، برای نٌ رٍ تَ جای کٌ بگیرم رٍ زنی نیتَنو

 : کردم زنزنٌ ارٍم لب زیر

 ... ٍلی..  نباشو عاشقت شاید ؟ بشی نن نال نهیشٌ -

 ؟ چی ٍلی

 ! يیچیت...  طايا نیست کنندى انیدٍار يیچیت

 . بَد دادى نرخصیشَ ی اجازى دکتر ٍ بَد اٍندى بًَش نیو ٍ ساعت یک ساعت یک از بعد
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 ؟ کنو چیکار غریبٌ نرد یٌ قالب در..  تنًا دست نن حاال

 : انگار نیَند در چاى تٌ از صداش

 ؟ کجام -

 ! بیهارستان -

 : بًو شد خیرى نشکیش درشت چشهای با

 ؟؟ چرا -

 .. سرش سهت رفت دستش کنو باز دين خَاستو تا

 . طايا اقا دارین شیطَنی يای بچٌ:  گفت ٍ زد لبخند

 : زیر انداختو سرنَ

 يو دٍستتَن..د حتی ٍ داشتن..ند د..قصد ى..ک دٍنین..نید.  نیخَام رت..نعذر ٍاقعااا -
 . نگرانتَنن يهشَن االن.  دارن..د

 : کرد ٍیرٍنٌ دنیانَ لبخندش

 فکر کنین باٍر دارى قد نیو ٍ قد پسر تا شش کٌ گذاشتو ای خَنٌ تَی پانَ ٍقتی -
 ! کردم اینجاياشو

 خَدنَ کٌ بکنٌ چیزی بند رٍ دستش خَاست کٌ رفت گیج سرش انگاری ٍلی شد بلند ارٍم
 .. ٍ زد چنگ ننَ نحکو ٍ کشیدم جلَ

 ... ٍای

 ... ٍای

 پَستت رٍی ياشَ نفس يرم ٍ بزنی زل یارت صَرت سانتی دٍ تَ ٍقتی نیکنی چیکار قلب
 . کنی حس
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 شد درشت چشهاش

 ! نن نحل

 ؟ نن یا برداشت اتاقَ صداش کٌ بَد اٍن قلب این

 .. شد سرخ صَرتش

 نیکنو کهکتَن نن...  آرٍم..  آرٍم:  گفتو ٍ گرفتو رٍ نانتَش استین ٍ اٍندم خَدم بٌ ارٍم
 . پایین بیاین. 

 . کرد فرانَش کهی کارم این با

 ؟ حبیبی نیرى یادم نن نگٌ ٍلی

 . جان نازگل...  بَد نَازش ی فاصلٌ ترین نازیک

 سر پشت قد اٍن با اٍن ٍ قد اٍن با نن کٌ صَرت يهین بٌ ٍ کرد درست رٍ شالش ارٍم
 . نیرفتیو راى يو

 ... بگیرنش افتاد نَقع یک اگٌ کٌ بَدم پشتش نن

 . شد داغ تنو يو فکرش از

 بچٌ ببینیو بیایو باید گفت خندى با اٍن ٍ نیایو داریو کٌ زدم زنگ یاسین بٌ ناشین تَی
 . نکردن کٌ چیکارا يا

 . جَنو گلی ببخشید نیگفت ٍ نیزد داد گریٌ با نتین خَنٌ در دم

 . نهیگفت چیزی ٍ نیکرد يق يق ارٍم بردیا

 .. بَدن ناراحت يو بقیٌ

 . کنٌ برخَرد سرد حداقل داشتو انتظار شاید
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 رٍ دٍتاشَن سر ٍ بشٌ دٍتاشَن يهقد تا نشست یاسین ٍ نن تعجب کهال در ٍلی
 با ٍ صَرتش بٌ چسبَند رٍ ياشَن دست کف ٍ سید*ٍ*ب رٍ دستاشَن پشت سید،*ٍ*ب

 بی صدای يهَن

 . گلی گالی برى پاتَن تَ خار یٌ نبینو بشکنٌ نن سر باشٌ تا الًی:  گفت جَن

 .. کرد رٍ اینکار ٍقتی داشت لذتی چٌ کٌ دیدم نن ٍ کرد ل*غ*ب رٍ دٍتاشَن ير

 : گَشو تَی شد الالیی یاسین صدای

 ! س نعرکٌ دختر این -

 خَراک براشَن ٍ بَدن کردى تهیز رٍ پرستارشَن اتاق کَچیکو پسرای ٍ شد خلَت خَنٌ
 . بَدم گرفتٌ لَبیا

 ! نهیترسیدن نن از کٌ نیدٍنستو...  زدم يهشَن بٌ لبخندی

 ! نکردین خَبی..خ کار ٍلی -

 . نیدٍنیو:  گفتن تفاٍت بی ٍ شدن خیرى بًو ٍ برگشتن يهشَن

 ؟ نهیبرین حساب..ح نن از االن یعنی -

 ! نٌ:  يهشَن

 ؟ بزنهتَن نهیترسین ؟ نشدم ترسناک -

 ! نٌ:  يهشَن

 : کردم ریز چشهانَ

 ؟؟ نیاد خَش..خ رٍ خدا..خ ؟ نیکنین ای قًَى رٍ باباتَن -

 . خندیدن

     www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 181 



 

 . اٍند افتادن صدای کٌ بَد راى بٌ يهشَن جیغ صدای ٍ دنبالشَن افتادم

 . نیخندى بًهَن ٍ ٍایسادى گلیش ل*غ*ب نتین کٌ دیدم ٍ برگشتو استیصال پر ٍ نگران

 ؟ شد چی..چ:  گفتو ارٍم

 . باباش يست بًش حَاسو خَدم.  خَرد لیز فقط..  ٍرٍجک افتاد نی داشت:  گفت نازگل

 . کند رٍ نتین لپ بعدم

 .. شدم خیرى صحنٌ این بٌ نات

 ؟ بشی نن نال نیشد چی

 ! خَابیدی ساعتٌ نیو يهش. کن استراحت برٍ گلی:  گفت دانیال

 : کرد اخهی

 ؟ نیخَرین چی شام.  نیدٍنی خَدتو ندارم خَاب بٌ عادت -

 . ذاشتو..گذ کباب.  م..کرد درست.د نن -

 : زد برق چشهاش

 ؟ جداا -

 . ر*گ*ی*ج..ج با ارى -

 .ر*گ*ی*ج برای نیهیرم نن:  گفت خَشحالی با یًَ

 : کردم زنزنٌ دلو تَی

 . تَ برای نیهیرم ننو -
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 یٌ ٍ بَد شدى خنک کهی يَا کٌ بَم باالپشت تَی رفتیو خَدم درخَاست بٌ رٍ شام
 سیخ با داغ داغ ٍ کردم را*گ*ی*ج ٍ کبابا پز ٍ پخت بٌ شرٍع نن ٍ انداختیو زیرانداز
 يا بچٌ کٌ نیدادم

 بخَرن

 .. بَد راى بٌ يانَن خندى ٍ شَخی صدای

 .. نهیخَرد زنگ يیچَقت تلفنش کاش ٍلی

 .نهیشد غهگین اٍنقدر نگايش کاش

 .. نهیکرد بازی غذاش با کاش

 . نیگفت جک باز کاش

 کاش

 نازگل

 : کردم یاداٍری رٍ نانان يای حرف دٍبارى

 بٌ ؟ بگو کی بٌ خدااا ای..  کشتًًٌ یکیَ ؟؟؟ نیفًهی..  گلی کشتٌ یکیَ کردى فرار احهد -
 گلی کی بٌ ؟؟؟ نیخَان دیٌ پَل نیلیَن 833 نَا بی نن از..  بدبخت نن از کٌ بگو کی

 ؟؟؟ کی ؟؟؟

 ؟ نیلیَن 833

 ! نبَد جَر يیچجَرى

 ! يیچجَرى

 : بعدیش پیشنًاد از ٍای ٍلی
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 زنٌ خَردى بًش کیس یٌ نیکردیو تهییز خَنٌ یٌ بايو نیرفتیو کٌ خانَم اقدس اٍن -
 .. شٌ پسرش عرٍس کی ير نیدى پَل تَنن نیلیَن 033..  چی يهٌ ٍارث پسرشو پَلدار

 بٌ رٍ تَ...  گلی خَبٌ خیلی!  فلجٌ کردى قلبی سکتٌ فقط!  گلی نیستااا چیزیش پسرشو
 دارى دست از زندٍن تَی پسرم کن کاری یٌ...  دخترم..  نانانو داری دٍس کی ير جَن
 ! نیرى

 .. شد فشردى دلو

 ؟ بَد نادر

 ! احهد تا بَدم پسر بیشتر نن شايدى خدا

 . نیداد ٍیراژ دخترٍنٌ ی ندرسٌ جلَی نَتَر رٍی احهد ٍ نیزدم ٍاکس کفش نن

 ! نیکرد دٍد سیگار اٍن ٍ نیکردم تهیز نردم ی خَنٌ نن

 ! نیکرد خرج اٍن ٍ نیاٍردم در پَل نن

 ... کرد حال اٍن ٍ کندم جَن نن

 ؟؟ ازدٍاج

 ؟؟ نن

 ؟؟ نیلیَن 033 سر

 . نهیذارن کنن جَر بايو شدى کٌ نیگفتن بًو.  بَدن عصبانی نانان پیشنًاد از يو دخترا

 ؟ نیشد نگٌ ٍلی

 ! نداشت انکان

 ! تَنن نیلیَن 13 شدى يهش ٍ فرٍختیو رٍ طاليا نیگفت زيرى
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 . تَنن نیلیَن 8 شد عایدنَن ٍ گذاشتیو ٍ فرٍش بذاریو رٍ بابا يای عتیقٌ نیگفت نًناز

 .. نیگذشت رٍز بٌ رٍز

 ؟ بَدم کردى چیکار نن

 . بدى بًو زٍد رٍ نیلیَن 81 حقَق بگو بَد این تًش

 ؟ نیگرفت کارٍ کجای

 ! تَ بٌ لعنت..  احهد ای..  احهد ای

 . کرد دست رٍ دست اینجَری نهیشد.  نیگرفتو رٍ تَنن 81 باید بازم

 پام پرٍ بٌ کٌ شدى چیو یٌ نیدٍنستن يو يا بچٌ..  شدم بلند زنین رٍی از کالفٌ
 . نهیپیچیدن

 . زدم در ٍ رفتو فرداد اتاق سهت بٌ

 . دادم تکیٌ در بٌ جا يهَن ٍ شدم ٍارد ش اجازى از بعد

 ؟ خَبین..خ:  گفت سکَت دقیقٌ دٍ از بعد ٍ کرد نگايی بًو

 : کردم بغض

 . طايا اقا اٍندى پیش نشکلی یٌ..  نٌ -

 ! خیرى..خ -

 ٍ دار تهام فرٍختن بین..  کنو جَر نیلیَن 833 باید!  نهیبینو تَش خیری يیچ کٌ خدا بٌ -
 . نَندم خَدم زندگی فرٍختن ٍ خَايرام زندگی

 : شد بلند

 ! نیست خَب..خ حالتَن..ح...  بشینین بیاین -

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 185 



 

 ! خدا ی بندى نیگفت راست

 ! نبَدم خَب

 حقَق بعد يای ناى برای ؟ بدین زٍدتر رٍ نن ناى سٌ دٍ حقَق نیتَنین:  گفتو ٍ نشستو
 ! ازتَن نهیخَام

 ! ای ناعادالنٌ خَايش چٌ

 ؟ تَنن نیلیَن 833 گفتین:  گفت ٍ رفت راى یکو

 . بلٌ:  گفتو گرفتٌ صدای با

 : کشید ايی ٍ شد خانَش بعد.  زد برق چشهاش انگار..  برگشت ٍ کرد فکر یکو

 ؟ کی تا -

 ! دیگٌ ی يفتٌ -

 ؟ االن دارین چقدر..چ -

 . حدٍدا نیلیَن 18 -

 : نشست نن خیرى ٍلی نن از دٍرتر کهی دٍپا رٍی ٍ زد لبخندی

 . نیکنو جَرش..ج براتَن نن -

 . شدم خیرى بًش تعجب با

 ؟ بَد نردی چٌ این

 ! نیکنٌ جَرش گفت ٍ ؟ چطَر پرسید نٌ ٍ چرا پرسید نٌ

 : شدم نشکَک

 ؟ شرط با -

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 186 



 

 . داد تکَن سرشَ

 ! پشتشٌ يو شرطی حتها نیدٍنستو..  نیدٍنستو

 ؟!  فرداد آقای شرطی چٌ -

 . نیگو بًتَن..  رٍ پَل بپردازم خَاستو..خ کٌ رٍزی -

 ! دیگٌ کنو قبَل حتها باید..  خب ٍلی -

 : زد کنی اب دل تَ قند لبخند

 ! نترسین!  نیستو خطرناک..خ -

 : کرد باز زبَن دلو انگار

 . ترسناکن شها جز بٌ يهٌ -

 ؟ کردم بلغَر کٌ بَد چی...  دينو تَ بزنو کَب گَشت با داشتو دٍست

 ؟؟؟ شد شاد صَرتش اینقدر کٌ بَد چی

 . نیخَاست خَاب یٌ دلو

 خَرد زنگ تلفنو کٌ بشَرم رٍ ظرفا تا رفتو قبلش

 . بَد نًناز کردم، نگاى شهارى بٌ ٍ برداشتهش ٍ کردم دراز دستهَ ارٍم

 : برداشتهش

 ! بگَ -

 ! بزن زرتَ نیگفتی قبال کردی پیشرفت خَبٌ -

 ! شدم الکچری!  باال رفتٌ کاریو کالس -

 ! احهد سراغ رفتیو..  اینا از دٍر حاال!  بٌ بٌ جٍَن -
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 ! نرگش  خبر -

 ! ندین  انجام کارنَ  ٍکیل بدٍنٌ  بگیرین ٍکیل نیگفت...  نرگش  خبر ارى -

 دردسر جز چیزی بچگیشو اٍل از..  نفًو خر نرتیکٌ.  بدى سگ صدا سرش تَ نیزدی یدٍنٌ -
 ! نکردى درست

 رٍ احضاریٌ جَاد ی ٍاسٌ انرٍزم..  آتیش رٍ اسپند شدى کٌ نانانو...  ٍاال نیدٍنو -
 دادى فحش زدى زنگ شدى عصبانی ننیژم...  دادى فحش کنیز بٌ زدى  زنگ نادرش فرستادن

 کال

 . کال انرٍز بَدى کشی فحش ٍ فحش

 ؟ بدی بًو گزارش کٌ...  گرفتی ننَ ٍقت...  زدی زنگ نن بٌ االن تَ ببینو -

 : شد غهگین صداش

  . فرٍش تَ بذاریو فردا باید رٍ  خَنٌ -

 : گفتو سریع

 ! نذار -

 : گفت نتعجب

 ! نداریو دیگٌ پَلی ؟؟؟ چرا -

 . نیشٌ جَر يفتٌ اخر از قبل تا!  کردم جَرش نن -

 ؟ کجا از آخٌ -

 داشت تعجب از ای رگٌ ينَزم صداش

 . کارم صاحب -
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 ! ازدٍاجٌ کیس النصب ؟ خَشگلٌ جنتلهن يهَن عًًٌ -

 ! بکش خجالت -

 جَاد انحال نٌ کنیو ازدٍاج پَلدار ادنای این با رنانا نحل نايو نیشٌ یعنی:  گفت حسرت با
 ؟

 ! شد چیزی اگٌ ؟ فًهیدی..  کن خبرم شد چیزی.  دارم کار نگَ ٍری دری اینقدر -

  خدافظ!  سر دٍ اژديا...  بابا باشٌ باشٌ -

 . نکردم  يو خداحافظی حتی

 . خَدم تَی شدم نچالٌ ٍ کشیدم دراز زنین رٍی یکو يال تَی ٍ شستو رٍ يا ظرف

 کرد جاخَش لو*غ*ب تَی اٍند ٍ برداشت دستانَ یکی دیدم یکدفعٌ

 : ى آراد فًهیدم شانپَش بَی از

 ! جَنو گلی ُسدى تنگ ٍاست دلو -

 . نهیرسو بًتَن رٍزى چند این کٌ ببخشید..  شٌ فدات گلی -

 : سید*ٍ*ب گَنهَ

 ! نیترسو گلی ٍلی...  ٍلی..   ندارى اشکال -

 ... سیدم*ٍ*ب سرشَ

 ؟ بَد خَاستنی چقدر

 : باشن دادى قرار تَش رٍ فرداد طايا از ننشَر یک انگار

 ؟ گلو چی از -

 : چلَندش ٍ گرفت سفیدش کَچَلَی دستای با صَرتهَ
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 ! گلی تًناس خیلی...  بابام -

 : داد ادانٌ کٌ نگفتو چیزی

 سخت اٍنو گلی خب ٍلی نیزارى نا پای دارى عهرشَ ی يهٌ..  تًناس کٌ سالٌ خیلی -
 ٍ نیشد حاضر بابا ندرسٌ يای جلسٌ تَی يهیشٌ.  نیخَایو نادر یٌ يو نايا کٌ نیفًهٌ

 با ندرسٌ تَ داداشام يیچَقت.  برسٌ غیب از یکی بَدیو ننتظر تًنا ٍ تک نايا خیلیاشو
 نداشتو نانان یٌ يیچَقت نن.  بًشَن بدن اطالعات شَن خانَادى از تا نشدن رفیق کسی

 نباشین خستٌ بگٌ کنٌ سشَن*ٍ*ب  ظًر از بعد یا بدى ٍعدى نیان داداشیا ٍاسٌ يا صبح تا
  .. سرکار نیرى دیگٌ بابا چَن!  يانَنی پرستار اٍلین  جزٍ تَ حتی. 

 : کرد جاخَش بیشتر لو*غ*ب تَی

 ؟ پیشت بخَابو.  گلی باشٌ نًربَن تَ نحل باید ٍلی..  نیخَاد نانان یٌ دلو -

 : سیدم*ٍ*ب  گَنشَ

 بخَاب..  گلو بخَاب -

 : اٍند دانیال صدای گذشت چقدر نهیدٍنو کٌ خَابیدیو دٍنَن ير گرفتیو

 ! نیخَرى  زنگ دارى تلفنت بیا...  گلی..  گلی -

 اهلل بسو یا دٍیدم ٍ شدم بلند جام از جت عین

 خدا خَدى یا

 ! خَش..  خبر یٌ فقط..  خدایا نیخَام خَش خبر

 ؟ الَ -

 : ناراحت کنیز، صدای

 ... دادگاى گلی -
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 شد سکَت

 !؟ بَدن شدى خیرى بًو نگران چشو تا ۹۸ ٍاقعا یا نیکردم اشتباى نن ٍ لرزید پايام

 ؟؟؟؟ چی دادگايٌ ؟ چی کنیز -

 دیٌ باید فردا تا یا..  بَدى اشتباى تاریخ.  فردا پس ٍاسٌ افتادى احهد دادگاى...  باش ارٍم -
 .. یا..  بدیو رٍ

 لرزید صداش

 : گرفت صدانَ جلَی  بغض

 ؟؟؟ چی یا ؟ کنیز چی یا -

 .. نالیدم

 ! قصاصٌ حکهش یا -

 شد بلند ش گریٌ صدای

 : افتاد دستو از گَشی

 ... زيرا یا -

 ... نداشت جَن پايام

 .. خدایا

 . نیافتادم داشتو

 آراد ٍ  نتین جیغ

 گرفت  ننَ ٍ  لو*غ*ب زیر از شد رد کٌ دستی

 .. گَاى خدا
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 شايد خدا

 ؟ شد چت..چ ؟؟؟؟ نازگل:  گفت ٍقتی گرفت آرٍم قلبو

 کردم نگاى رٍ گَشی

 ! بَد شدى قطع تهاس کٌ خَب چقدر

 . زدم چنگ  پیرينشَ کٌ نیرفت داشت

 : شدم خیرى بًش اشکی چشهای با

 چی ير!  نیکنو قبَل..  نادرتَن قبر ی نشدى خشک خاک بٌ..  پدرم رٍح بٌ..  قرآن بٌ -
 انشب يهین فقط...  فقط!  نیکنو قبَل خَاستین يو زاد خانٌ سگ!  نیکنو قبَل باشٌ
 پَل

 . بهیرى برادرم نذارید...  برادرم نذارید...نذار  .. نیکنو التهاس ازتَن نن...  بدید نن بٌ رٍ

 .. دادم سر گریٌ

 ! نداشت صدا يام گریٌ يیچَقت ٍلی

 . نشست نن رٍی بٌ رٍ پا دٍ رٍی

 کشید م گَنٌ رٍی ٍ اٍرد در دستهالی جیبش تَی از

 : نیکرد زنزنٌ آرٍم

 نباش نگران!  خَدتٌ..خ پیش فردا داداشت.  باش آرٍم...  خَب..خ ختر..دخ باشٌ..  باشٌ -
.. 

 ! دیگٌ نکن گریٌ خَب..خ عٌ:  گفت لبخند با کٌ گرفت شدت م گریٌ حرفش از

 .. دادم تکَن سرنَ
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 : کرد لو*غ*ب شخصی پشت از

 ! نکن گریٌ گلی -

 ... اٍندن سهتو بٌ شَن يهٌ حرفش این با

 ! نیشد  خشک آدم اشک ی چشهٌ...  ٍضع  این با

 . نیَند چشهو  بٌ خَاب شب نگٌ

 ! بَد يَا در لنگ زندگیو

 ؟ ازش نیشنَم چی فردا

  . قبَل باشٌ چی ير دادم قَل بًش پیشاپیشش کٌ چیزی

..  ندارم دٍستش نیگفتو کٌ احهدی...  احهد بخاطر...  بَدم کردى کٌ بَد بزرگی ریسک
 ! بَدیو شدى بزرگ بايو نا..  بَد برادرم ٍلی..  زحهتٌ ٍ نیست رحهت نیدٍنستو

 .. بَد بردى یادش از ننَ اٍن

 ! نٌ نن

 . شد بلند در صدای یًَ کٌ نیرفتو کلنجار خَدم با داشتو يهینجَری

 صدای کٌ بردارم شالهَ تا لباسی چَب سهت دٍیدم باشٌ در پشت فرداد طايا اینکٌ ترس از
 : اٍند دانیار

 . ننو گلی -

 . عزیزم تَ بیا:  گفتو ٍ کردم آزاد انَ شدى حبس نفس

 کرد باز ارٍم رٍ در

 بَد شب نصف 1 ساعت..  افتاد ساعت بٌ نگام
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 ؟ گلی نخَابیدی تَ...  س جهعٌ کٌ يو فردا..  نهیبرد خَابو:  گفت ٍ زد لبخندی بًو

 : کنارش نشستو

 ؟ دانیار اقا خبرا چٌ...  نهیبرى خَابو -

 خَب دختر تَ گلی:  گفت یکدفعٌ کٌ بگو کٌ نداشتو چیزی..  کرد بسندى يیچی گفتن بٌ
 ؟ باشٌ نطلقٌ کٌ کسی..  نحال یا...  داری سراغ

 : کردم اخو

 ؟؟؟؟ حرفا این بٌ چٌ رٍ تَ ؟ بچٌ چی ٍاسٌ -

 : ترسید

 بزرگ داریو يههَن.  شدى تنًا خیلی نیکنو احساس.  نیخَام طايا بابا ٍاسٌ..  نٌ نٌ -
 تَ بَد درگیر بانايا نهیرفت سرکار کٌ قبال..  نیشٌ کهتر رٍز بٌ رٍز دردسرانَن ٍ نیشیو
 خَنٌ

 شدى این باعخ يو تَ اٍندن خب ٍلی بیای تَ کٌ شدى باعخ يو رفتنش سرکار بخاطر االن
 خَدش.  بهَنٌ تنًا ندارى سنی کٌ بابا..  گلی اخٌ..  نايا پیش بیاد کهتر خیلی دیگٌ کٌ

 کٌ نايا ٍلی..  نیست نشکلی ٍاسو بعدشو کردم بزرگ رٍ شها تنًا ندت يهٌ این نیگٌ
 . گلی داریو نشکل

 : شد دار بغض صداش کٌ کردم نگاش

 یا نادرتی شبیٌ حاال بپرسن ازت يهٌ کٌ بدى خیلی...  گلی کشیدیو دردشَ دانیال ٍ نن -
..  بدیو کٌ نداشتیو يو از جدا حاال..  ببینن تا بدی بايو رٍ عکسشَن بخَان بعد ؟ بابات
 خیلی
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 شَ اشارى زبَن کٌ نشاٍرى یٌ با باید بابا رٍ داشتیو کٌ ای جلسٌ ير کٌ...  گلی بَد بد
..  کنٌ يهرايیت سال کل دلسَزی با يو نعلو ٍ بزنٌ حرف خصَصی نعلو با برى کنٌ ترجهٌ
 گلی

 .. گلی..  نیست خَبی حس اصال

 : گرفت ش گریٌ

 بفًهٌ نهیخَاد چرا بابا...  گلی...  ٍضعو نشٌ این از بدتر دیگٌ تا..  داشتو نانان یٌ کاش -
 .. کرد برانَن کاری يهٌ بابا...  ندیدیو نادری نًر يیچَقت نا..  داریو نیاز نانان بٌ نايو

 ! نبَد نادر ٍلی

 ؟ نهیکردن رٍ ٍ بَد درد چقدر...  سیدم*ٍ*ب نَياشَ رٍی ٍ ل*غ*ب تَ گرفتهش

 !؟ بَد کشیدى اینجا تا کٌ بَد نرد فرداد طايا چقدر

 . کشیدم سرم رٍی بیشتر رٍ نشکیو چادر

 : بَد نخو رٍی زيرى کردن فین فین صدای

 ؟ چیٌ دردت..  بیرٍن نیاد سالو دیگٌ کٌ االن!  شد بد حالو کن بس -

 : عقب رفتو ٍ ترسیدم کٌ کرد باز کرگدن عین دينشَ ٍ بازٍم جَن بٌ افتاد

 ! عنتر کردم سکتٌ ؟؟؟؟ گرفتی خَدت بٌ ایٌ قیافٌ چٌ این...  ٍیییییی -

 ؟ کییهی یکار عیشٌ عی بیرٍن ایا ااا:  گفت ٍ بست دينشَ

 : شد کَلٌ ٍ کج صَرتو

 ؟؟؟؟؟ بستًًٌ زبَن نیگی چی -

 اینٌ ننظَرش ؟ نیکنٌ چیکار بیرٍنٌ بیاد نیگٌ بابا:  گفت ٍ سهتو اٍند اب بطری با نًناز
 ! دیگٌ نیکنٌ غلطی یٌ دٍبارى
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 : گفتو چیشی

 سرٍیس رٍ بزرگهَن ننٌ..  تَ ی ننٌ...  نن ی ننٌ..  دار باالی برى نیذاشتیو کردی فکر تَ -
 !؟ نهیکرد

 ! ياش نالٌ صدای از کردى پیدا ریزش نَيام االنشو يهین:  گفت پَزخند با نًناز

 . يَا رٍ پریدن کناریش نردای ٍ زن کٌ گریٌ زیر زد دٍبارى زيرى

 ؟ افریدی جیغ اینقدر رٍ بشر این چرا خدایا

 : گرفت گاز درد از زبَنشَ ٍ باال برد سرشَ کٌ پیچَندم گرفتو پًلَشَ

 .. آخ آخ.. قَل قَل..  نهیزنو زار دیگٌ..  خَردم گَى گلی جَن..  خَردم گَى خَردم گَى -

 رفتو ٍ پریدم صندلی رٍی از فرداد طايا بلند قانت ٍ قد دیدن با ٍ کردم ٍل پًلَشَ
 . سهتشَن

 رٍم بٌ ٍ دید ننَ..  نیداد تکَن سر بَد ٍایسادى بَد رسیدى قتل بٌ کٌ پسری ٍکیل کنار
 : گرفت رٍ جلَم زن یٌ کٌ نیرفتو سهتشَن داشتو ٍ پاشید لبخندی

 ؟ يستین حبیبی آقای ی خانَادى از شها -

 . خَايرشو..  بلٌ:  گفتو ارٍم ٍ گذاشتو عقب بٌ قدنی ٍ ترسیدم ش چًرى از

 : نیگفت جیغ با ٍ کشید رٍ ام نقنعٌ از زدى بیرٍن نَيای ٍ کشید افتضاحی جیغ یٌ

 خاک زیر ننَ ی بچٌ تن کٌ نبینین خیر الًی..  نیکنو خفٌ خَدم رٍ يهتَن..  نیکشهتَن -
 .. باشین نداشتٌ آرٍم خَاب شب یٌ..  شین گَر بٌ گَر الًی...  کردین

 .. شیکهو تَی نیزد پاش با

 . نیشو زندى ٍ نیهیرم دارم نیکردم احساس لحظٌ ير
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 ٍ نشست رٍم اٍند دیگٌ یکی کٌ نیکشیدم تازى نفس یٌ داشتو ٍ کرد جداش کی نهیدٍنو
 ... شهايا..  کردین خاک يا خرٍار زیر شهايا گلهَ دست داداش...  داداشو:  گفت گریٌ با

 .. کرد دٍرش ٍ بدى ادانٌ نذاشت یکی

 .. نهیشنیدم صدایی يیچ ٍ بَدم نشستٌ زنین رٍی

 .. باال اٍردم سرنَ

 .. فرداد طايا بلند قانت کنار بستٌ پا ٍ دست..  احهد

 ؟ تَیی...  نازگل:  گفت خهاری صدای با احهد

 .. نیکرد اذیتو سنگینو گلَی سیب..  شدم خیرى چشهاش تَی اشک با

 .. نداشتو خَشی حال

 : خندید احهد

 .. نیدٍنستو ؟ ارى اٍردی پَل تَ -

 : کرد اشارى گلرٍ ٍ زيرى ٍ کنیز ٍ نًناز بٌ

 . خَدنی خَاير..  کٌ الحق!  ندارن رٍ تَ ی جربزى..  يیچکدٍنشَن اینا -

 ٍ کشیدم سرم رٍی چادرنَ ٍ نشکیو چادر سهت رفت لرزٍنو دست..  زیر انداختو سرنَ
 . زدم زار بلند بلند ٍ شدم جهع خَدم تَی

 ؟ نیرى بین از راحت اینقدر کٌ چیٌ آبرٍ این خدایا

 ؟ چیٌ ٍاقعا

 عذر کلی با خَدنو ٍ کردم خَنشَن رايی ٍ گرفتو تاکسی یٌ دخترا برای يا کار انجام از بعد
 . شدم فرداد طايا ناشین سَار شرنندگی ٍ خَايی
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 .. نیکرد درد سرم

 ... نازگل شد آزاد احهد..  دادم تکیٌ شیشٌ بٌ سرنَ ٍ بستو چشههَ

 ؟؟ نرفتٌ یادت کٌ قَلت

 ! نسئَلی پَل نیلیَن 833 این ازای در تَ

 رفت کٌ دستگیر سهت دستو ٍ کردم تشکری س خَنٌ دم اینکٌ خیال بٌ ٍایساد کٌ ناشین
 شدم خیرى فرداد طايا تای بٌ تا چشهای تَی خستٌ ٍ برگشتو..  شد گرفتٌ چادرم ی گَشٌ

. 

 . نن نٌ گفت چیزی اٍن نٌ

 ؟ نیکرد ذٍبت کٌ داشت چی چشها این

 : کرد باز دين ارٍم

 . بدیو انجام..  باید کٌ.ک يست..ى چیزی..چ یٌ -

 ؟ چی:  گفتو سختی بٌ

 . قَلتَن -

 : داد ادانٌ..  دادم قَرت سختی بٌ دينهَ اب

 ! کن ازدٍاج نن با..  نن با...  تقاضاس یٌ این..  ندارم نیلیَن 833 بٌ..ب کاری نن -

 .. شد حبس نن نفس ٍ شد ازاد انگار نفسش

 ! بَد نخو رٍی چقدر نیپیچید ناشین تَی کٌ شعری صدای

 نيهيرى تَ بي دل نن نازگل نازي نازي

 گيرى ني جَن تَ با دارى تازى سردم تن
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 نيهيرى تَ بي دل نن نازگل بيبي بيبي

 .. نیخَرد بًو داشت حالو

 . نهیَند باال نفسو

 .. نیزد رٍ خاصی نگرانی دٍی دٍ نگايش

 .. ناخَداگاى عقب کشیدم خَدنَ کٌ سهتو اٍند دستش

 ؟ دکتر بریو ؟ خَبٌ..خ حالت..ح..  نازگل:  گفت نگران

 ؟ گفتین چی..چ:  گفتو لکنت با

..  ننَ ببین..  کن فرانَش..  يیچی.يی بخدا..بخ..  يیچی..ى:  نالید نگرانی با ٍ شد يَل
 . بکش نفس!  نازگل..  بکش نفس

 .. نیَند بند داشت نفسو

 : شد سرازیر اشکو دادش با کٌ کشیدم عقب خَدنَ بازم کٌ تر نزدیک اٍند

 ! بکش نفس احهق -

 شد جاری اشکام ٍ شد آزاد نفسو

 . شد پیادى ناشین از ٍ کرد نَياش تَی دستی کالفٌ

 شرطی ير فکر نن..  خدایا ؟ نن نَرد در بَد کردى فکر چی..  گریٌ زیر زدم صدا بی ٍ آرٍم
 ! نٌ این..  بَدم کردى رٍ

 ؟؟ ازدٍاج

 ؟ فرداد طايا با

 ؟؟ نیلیَن 833 سر
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 بکشو قبر تَ رٍ بابا برم..  بگیرم رٍ احهد خر برم نیخَاست دلو..  بهیرم نیخَاست دلو
 ! نهیکشو بخدا بگو..  بیرٍن

 : گرفت نن سهت رٍ دستهالی ٍ شد باز ناشین در یکدفعٌ..  نبَد انا گشتو دستهال دنبال

 ؟ خَنٌ..خ بریو.  نیخَاستو..نیخ چیزی..چ يهچین..ى نباید..  خشید..ببخ..  باشٌ -

 ؟ خَنٌ

 ؟ اٍن ی خَنٌ

 : زد پَزخند

 يهشَن..  عاشقتن يهشَن..  يا بچٌ..ب ٍلی..  تقاضا این..  حرف این نبَد نن دست -
 .. کشیدم...  نیکنی پر ننَ جای داری تَ...  نیخَان..نی رٍ تَ يهشَن..  نیخَان نی نادر

 دادم یاد بًشَن بزنو حرف نتَنستو اینکٌ با..  کردم بزرگشَن ٍ کشیدم سال چندین ننو
.  بکشو بخَام يو باز تنًایی کٌ..  این از بعد نیکشو سخت..  ٍلی کشیدم.  بزنن حرف
 خستٌ

..  کنو ازدٍاج خَاستو...  برم تنًایی يو بعد بٌ این از بخَام کٌ شدم خستٌ..  شدم
..  ندارى اشکال!  دل تٌ از!  خَاستن...  رٍ تَ ٍلی..  بپسندن يا بچٌ کٌ نبَد يیچکس
 حالی بًشَن

 ..نهی نفر يفت نا زندگی بٌ تَ کٌ نیکنو

 نیریختو اشک ٍ زیر بَدم انداختٌ سرنَ کٌ حالی در ٍ ندادم بًش دادن ادانٌ ی اجازى
 . نیکنو ازدٍاج...  قبَلٌ:  گفتو

 ... کشیدم آى

 .. نیکرد نگام تعجب با داشت کٌ کردم نگايش ٍ کردم بلند سرنَ

 : زد خندی تک
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 ! نگَ درٍغ -

 . کردم قبَل..  کنیو ازدٍاج!  نگفتو -

 ؟ طايا آقا:  گفتو ارٍم کٌ نَند اٍنقدر...  نَند

 : داد تکَن دنیانَ انگار ش زنزنٌ

 ؟ طايا جان -

 ! بَد شدى خَاستنی ش قیافٌ چقدر

 ! يستن ننو پسر تا شش پسرش، تا شش نیدٍنست کاش

 ؟ خَبین:  گفتو ارٍم

 : داد تکَن سرشَ

 ... کردی جو..گیج!  جو..گیج..  نهیدٍنو -

 فکر..  کنی ازدٍاج نن با دلسَزی ٍ اجبار سر از نهیخَام:  گفت کٌ گذشت سکَت تَی کهی
 ... بگَ بعد ٍ کن

 کرد رٍشن رٍ ناشین..  کردم سکَت

 ؟ بَد دلسَزی رٍی از

..  راستیتش..  باشو ياش بچٌ پیش يهیشٌ داشتو دٍس ٍلی نهیدٍنستو رٍ خَدش برای
 ! بَد فرسا طاقت نن برای يو ياش بچٌ از جدایی

 . نزدیو حرفی يیچ يیچکدٍم خَنٌ تا

 . اتاقش تَی رفت حرفی يیچ بدٍن ٍ خَنٌ رسیدیو کٌ بَد غرٍب نزدیکای
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 رفت سر م حَصلٌ..  گلی:  گفت نتین کٌ کردن لو*غ*ب تک تک ٍ سهتو اٍندن يا بچٌ
 ! نبَدی

 : کردم لش*غ*ب

 ؟ دٍنستی قدرنَ حاال ؟؟؟ عًًٌ -

 : رفت ٍر شالو ی ریشٌ با

 ؟ چیٌ دقدر -

 : خندیدم

 یٌ نیری بعد..  داری دٍس عرٍسکتَ یٌ تَ نحال یعنی..  ارزش یعنی..  قدر..  عشقو قدر -
 نیگی خَدت با شکست کٌ جدید عرٍسک ٍلی کنار نیندازی اٍنَ..  نیخری جدید عرٍسک

 ! بَدى خَب يهٌ این کٌ قدیهیو عرٍسک بٌ بازم

 . دٍنستو دقدرتَ آرى:  گفت خندى با ٍ گفت آيانی

 : پیشَنیش بٌ چسبَندم پیشَنیهَ ٍ خندیدم

 . بخند فقط تَ جَن -

 گشنهٌ گشنهٌ گشنهٌ گشنهٌ:  گفت ٍٍرجٌ ٍرجٌ با ٍ پایین اٍند لو*غ*ب از ٍ خندید

 : خندیدم

 ؟ داری دٍس چی!  باشٌ خب..  خب خب -

 : رفت ضعف براش دلو کٌ کرد غنچٌ لباشَ

 .. خَشهزى چیز یٌ...  شیرین چیز یٌ..  چیز..  انهو..  نحال..  نحال -

 ؟ خَبٌ کیک -
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 : کرد اخو

 ! نٌ -

 ؟ چی شیرینا پاستیل اٍن از -

 ! نٌ -

 : شدم کالفٌ

 ؟ ننَ گرفتی -

 : خندید

 بیار گَشتَ -

 : بردم کَچیکش دين نزدیک سرنَ ٍ شدم خو

 . نیخَام گلی -

 . بدنو اعهاق تَ کرد رسَخ حرفش

 ؟ شدی ناراحت:  گفت آرٍم

 : کردم زنزنٌ ٍ سیدنش*ٍ*ب

 . دارى دٍست يو گلی..  گلو نٌ -

 : خندید

 .. نايا يو نیشد شاد بابا يو..  بَدی نانانو کاش -

 اخٌ...  نهیهَنی پیشهَن کٌ تَ ٍلی:  گفت ناراحت ٍ کشید لپانَ ٍ بیرٍن اٍند لو*غ*ب از
 . ندارى دٍس رٍ نايا يیچکس...  گلی نیدٍنی

 . شد آب پر نشکیش چشهای
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 غلط يهٌ..  برات بهیرى گلی:  گفتو بغض با ٍ کردم لش*غ*ب نحکو ٍ شد دار نو چشهام
 . اصال دارم دٍستتَن يهٌ جا خَدم.  ندارن دٍستت کردن

 بَد کشیدى زحهت جَن از فرداد طايا

 نیکرد بیداد يا بچٌ رٍح تَی نادری بی ٍلی

 .. بَدم گرفتٌ تصهیههَ نن

 شدم فرداد طايا چشو تَ چشو ٍ شدم بلند ٍ کردم ل*غ*ب رٍ نتین

 . خَبٌ جاش نانانش ل*غ*ب تَ نتین:  گفتو ارٍم کٌ بگیرى رٍ نتین تا کرد دراز دست

 .. بیرٍن زد حدقٌ از چشهاش کردم احساس

 . نیکنو ٍ کردم قبَل:  زدم لب ٍ کردم نگاى چشهاش تَ گستاخی با

 : شد بلند صداش کٌ شدم رد کنارش از ٍ افتاد شدى خشک دستش

 ؟ چی برای -

 ! اینا بخاطر:  گفتو ٍ ٍایسادم يا بچٌ کنار ٍ نشَندم يا بچٌ کنار رٍ نتین ٍ يال تَی رفتو

 شب اخر:  گفت ٍلی ناراحت نٌ شدى شاد نٌ نیکردم احساس..  شدم خیرى بًش دٍبارى
 . بزنیو حرف تا اتاقو بیاین

 . رفت اتاقش سهت ٍ شد دٍر اشپزخَنٌ از کٌ دیدم ٍ گفتو ای باشٌ

 طايا

 . بَدم خبرى نیز رٍی چایی لیَان بٌ کالفٌ

 بَدم  گیج ٍاقعا

 ؟ دادم پیشنًادی يهچین چرا کٌ خَدم بٌ بفرستو لعنت داشتو دٍس ٍ
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 .. کنٌ  ازدٍاج نن با تا نیاد دلسَزی سر از االن نعلَنٌ خب

 يیچی نن اصال

 ! نیشدم دیٍَنٌ رسها ؟ چی داشت دلسَزی حس يانو بچٌ بٌ اگٌ

 بَد شب دى ساعت

 اٍند در تق تق صدای

 ؟ تَ  بیام نیتَنو...  فرداد آقای -

 : شدم بلند جام از

 بفرنایید -

 . باال رفت ناخَداگاى قلبو ضربان شد  کٌ اتاق  داخل  کَچیکش  جسو

 ؟! داشتین کارم:  گفت آرٍم

 ؟ چیٌ..چ سر کردنتَن قبَل:  گفتو نقدنٌ بی

 شد ساکت

 احساس.  دارم دٍسشَن ٍاقعا چَن... يا بچٌ برای:  گفت آرٍم کٌ کردم نگايش ننتظر
 ! شها زندگی تَ اٍندم کٌ بَدى تَش...  حکهتی نیکنو

 : خندیدم

 ! تقاضاس..  کٌ گفتو..  کنین قبَل کٌ نیستین نَظف -

 . کردم قبَل عقل رٍی از يو نن ٍ  -
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 تا شش ازپس نهیتَنو نیکنین فکر االن شها:  گفت ٍ نشست تخت رٍی کٌ نگفتو چیزی
 کٌ خَاست بزرگترم برادر!  رفت دنیا از پدرم کٌ نداشتو سنی نن...  باشٌ ؟ بیام بر پسر

 ٍ نسئَل

 بگردٍنو رٍ خَنٌ نیتَنستو کٌ بَدم نن تنًا برادرم از بعد.  نتَنست ٍلی...  باشٌ نا نراقب
 کٌ..  کردم يا کار خیلی نن...  زدم ٍاکس يو کفش حتی نن..  فرداد آقای شايدى خدا... 

 ی يهٌ از نن...  کندم جَن نن.  کنو سیر بزرگهَ برادر ٍ خَاير تا شش ٍ نادر شیکو
 . کنن زندگی خَايرام تا!  زدم نَجَنیو ٍ جٍَنیو يهٌ..  زندگیو يهٌ..  رٍیايام

 : بَد کردى بغض کٌ حالی در زد پَزخند

 .. فرداد آقای!  ندارى کاری نن برای پسرا قبال در نسئَلیت احساس دیگٌ -

 : ٍایساد نن رٍی بٌ رٍ ٍ شد بلند

 کٌ نیخَان رٍ چیزایی اٍنا...  نیخَان نادر عشق اٍنا!  چشیدن نسئَلیت شها پسرای -
 کٌ نیبینو خَدم تَی نن...  نن ٍلی.  بدین بًشَن نهیتَنین تالشتَن ی يهٌ با شهايا
!  سختٌ برام ازشَن جدایی..  دارم دٍسشَن نن...  بدم نادرٍنٌ عشق بًشَن بتَنو

 این بٌ باشو نداشتٌ خَبی احساس کٌ بدین حق يو نن بٌ ٍلی..  کردین شک بًو نیدٍنو
 ... تقاضا

 . بگیریهش نیک فال بٌ يا بچٌ بخاطر بیاین:  گفت تر ارٍم

 ... شد بلند ارٍم دستو

 . بَد گرفتٌ نشَنٌ رٍ بَد ریختٌ پیشَنیش رٍی کٌ نَش از ای طرى چشهو

 ! باشی دستو کهک نیتَنی کٌ تَیی:  گفتو ٍ زدم کنارش ارٍم

 : گفتو ارٍم ٍ زیر انداخت سرشَ
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 شاید.  يا بچٌ ٍ بدٍنن نزدیکهَن اشنايای تنًا ٍ باشیو نحرم بايو ندت یٌ دارم دٍس -
 ! ترى عاقالنٌ اٍنطَری...  برنهیاین پسش از کٌ دیدین

  . نیگو نادرم بٌ فقط فعال:  گفت ٍ برگشت کٌ بیرٍن نیرفت اتاق از داشت ٍ گفت ای باشٌ

 ! راحتین طَر ير -

 ٍلی کنو پایین باال دخترا عین بلند بزنو جیغ بلند بزنو داد بلند داشتو دٍست بست کٌ رٍ در
 . جَر ٍ جهع ٍ گرم لبخند یٌ شد تهانش

 حبیبی ٍایسا

  . بسازم برات بًشتی چٌ ببین

 ! اٍندی تازى تَ ؟ بری ٍقت یٌ کٌ نیذارم نگٌ

 ! نیَند بًش چقدر! فرداد نازگل نیشد اسهش..  راستی

 خندیدم

 ... بَدم شدى يا بچٌ  دختر شبیٌ درست

 ! عاشق يهَنقدر

 شدم بلند زٍدتر يهٌ از صبح

 زدم بَ خَش عطر یٌ ٍ پَشیدم نَ لباس دست یٌ ٍ گرفتو دٍش یٌ  رفتو ذٍق با

 شدم نفصل ی صبحَنٌ یٌ کردن درست بٌ نشغَل ٍ اشپزخَنٌ تَی رفتو

 يو سفرى دستهال حتی گذاشتو يو کنار ردیف رٍ يا چنگال قاشق ٍ چیدم تازى يای بشقاب
 يا بشقاب رٍی گذاشتو ٍ کردم تزیین

 کردم نگاى نیز بٌ
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 چایی ٍ قًَى

 دیس تا سٌ تَی خیار ٍ گَجٌٍ  پنیر ٍ سَسیس ٍ نیهرٍ

 بٌ شرٍع ٍ، برداشتو رٍ، بخَنو بَد نشد ٍقت ٍلی بَدم گرفتٌ دیرٍز ای رٍزنانٌ ٍ رفتو
 کردم خَندنش

 نیزد تلپ تلپ قلبو

 : اٍند صداش کٌ بَد انداختٌ گل يام گَنٌ شاید، حتی نیکردم احساس

 کنو درست نن  اٍل نشد نَندم خَاب نن ببخشید!  سالم ٍای -

 : زدم لبخند ٍ بستو رٍ رٍزنانٌ

 . نشٌ سرد..  بشینین.  سرتَن فدا -

 : خندید

 . کشیدید زحهت چقدر -

 !؟ نیستو خَاب نن یعنی:  گفت تعجب با ٍ شد جهع ش خندى یًَ

 ؟ چی..چ:  گفتو تعجب با

 شد خو چپ سهت باياش سرنو کٌ کرد خو چپ سهت سرشَ

 کردم خو راست سهت ننو کٌ کرد  خو راست سهت یًَ

 پیشَنیو بٌ زد تشتک یٌ ٍ صَرتو سهت اٍرد دستشَ کٌ جلَ اٍندم نتقابال ننو ٍ جلَ اٍند
 : اٍند ابرٍم بٌ خو کٌ

 ؟؟؟ نیکنین چیکار!  آخ -
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 يو بشقاب کٌ بگیرتش تا سهتش رفت سریع نیافتاد داشت لیَان کٌ جاش از پرید یًَ
 . گرفتو رٍ يَا تَی بشقاب ٍ کردم کهکش کٌ بگیرى اٍنو دٍید ٍ افتاد

 نیزد  نفس نفس

 ! گذشت خیر..  بٌ:  گفت آرٍم

 ؟؟؟؟ خَبٌ حالتَن نطهئنین:  گفتو تعجب با

 : زد نها دندٍن لبخند یٌ

 ! بلٌ -

 . شد سرد صبحَنٌ -

 خَبٌ..خ...  بگیرم ٍقت فردا برای:  گفتو آرٍم کٌ گذشت خَردن بٌ سکَت تَی دقیقٌ پنج
 ؟

 : زیر انداخت سرشَ

 . خَبٌ.  بلٌ -

 دٍ یکی یٌ..  جایی ببرم يا بچٌ قرارى نن:  گفتو بًش رٍ کٌ شدن بلند يو يا بچٌ کو کو
 : زد لبخند.  نیستیو ساعتی

 براشَن بذارم رٍ لباساشَن بذارید..  سالنتی بٌ -

 . گفت ای باشٌ کٌ کردن اعتراض يا بچٌ

 . نرفتیو يو جایی ٍ نشستیو پارکینگ تَی يا بچٌ با

 بَد جلسٌ یٌ اصل در

 بايو یادتَنٌ ؟ دیگٌ کنو خَاستگاری گلی از نیخَام گفتو یادتَنٌ خب:  گفتو ٍ برگشتو
 ؟ نٌ یادتَنٌ ؟ دیگٌ کشیدیو نقشٌ
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 ؟ کرد ردت ؟؟ چیشد بابایی:  گفت باربد کٌ دادن تکَن سر نشتاق يهشَن

 : شد کنف دانیال

 ؟ نٌ يو گلی یعنی -

 : کردم پَفی

 . بزنو حرف..ح بذارید -

 ! بگَ:  گفتن يهشَن

 . کرد قبَل.  . نکرد رد -

 نیکشیدن داد ٍ جیغ ٍ بَدن يَا  رٍ يهشَن دقیقٌ سٌ از بعد ٍ بَدن ساکت اٍل يهشَن
. 

 : نیگرفتو سرسام دیگٌ داشتو

 ... ياا بچٌ...  يا بچٌ -

 شدن ارٍم

 ! نیشٌ نادرتَن دارى چَن..چ ؟ بگیریو کادٍ ٍاسش بریو نیاین...  حاال!  تر آرٍم -

 بچٌ با ٍ گذاشتو آينگ یٌ ٍ نیرٍندم خَشحالی با پاساژ خَد تا نن ٍ کردن قبَل يهشَن
 : نیکردیو يهرايی يا

 خیُس  چتر یٌ

 عاشقانٌ يای پرسٌ چ کنار دریا

 عطرى از نیشو پر

 تت*س*م چشهای

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 210 



 

 بًانٌ بی نیگذارم ت شَنٌ رٍب سر

 : بَدن نن پسرای کٌ الحق..  نیخَندیو دادى رد آدنای عین يههَن قسهتشَ این بلند

 خانَنــو نیخَانــــت

 آرٍنــو عشقـــت با

 ! کردى چٌ يام بچٌ با حبیبی نازگل ببین...  بَدن شاد ٍ نیخَندن خرید نرکز خَد تا

 . بَد خلَت ظًر نَقع این..  کردم پارک پاساژ در دم

 ! نهیدٍنو نن ؟؟؟ بگیریو چی بریو االن خب:  گفتو تهام بیچارگی با

 : کردن ٍرجٌ ٍرجٌ کرد شرٍع بردیا

 بگیریو براش بازی اسباب -

 . اصال..  شال:  گفت نتین کٌ رفتو بًش ای غرى چشو

 دادم تکَن سر یکو

 . نهیدٍنیو پاشَ سایز! ...  کفش:  دانیار

 ! کٌ نهیرى بیرٍن اخٌ ٍلی...  خَبٌ کیف:  دانیال

 ! پتَ...  چیز..  چیز:  باربد

 . دٍسدارى نرم پتَ نیگفت اخٌ:  گفت کٌ کردیو نگاش جَری یٌ يهٌ

 ! نبَد..  چرخیدم نگران..  نبَد ٍلی گشتو آراد دنبال

 ؟؟؟ کجایی..کج!  بابا آراد ؟؟ آراد:  زدم داد بلند

..  نیدٍیدیو داشتیو پاساژ يای رايرٍ تَی نَن يهٌ ٍ افتادن تکاپَ بٌ نن نحل يو يا بچٌ
 ؟؟ کجاست
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 . افتاد آرایشی لَازم ی نغازى یٌ تَی کَچَلَ پسر یٌ بٌ چشهو کٌ نیهردم نگرانی از داشتو

 . بَد آراد..  شدم خیرى لباساش بٌ یکو

 : اٍند صداش بزنو داد خَاستو تا ٍ تَ رفتو

 ؟ براش بگیرم دارى دٍس رنگَ این..  یعنی ؟ براش بگیرم چی خالٌ..  شدى نانانو تازى آخٌ -

 . نیکردن نگايش عشق با داشتن کٌ افتاد زن ی فرٍشندى تا سٌ بٌ نگام ٍ رفت ضعف دلو

 ؟ تَ رفتی کجا..کج ؟ بابا آراد:  گفتو آرٍم

 . نیگرفتو الت گلی ٍاسٌ داشتو:  گفت گَشو دم ٍ نن ل*غ*ب تَ دٍید ٍ برگشت

 : خندیدم

 ! نیگفتی نن بٌ باید ٍلی.  الک..  جان بابا الک -

 : پیشخَان سهت رفتو

 . کردی خاب..انتخ چی ببینو خب..خ -

 . چشهام ٍ نن بٌ دٍختن چشو کٌ انداختو دخترا بٌ نگاى یٌ

 . نباشین خستٌ..خ:  گفتو آرٍم

 : گفتن ٍ زدن لبخند شَن سٌ ير

 . باشین سالنت -

 ؟ بگیریو اینا از کلی براش چطَرى اصال:  گفتو آراد بٌ

 ... خانَنو برای:  گفتو زنٌ بٌ رٍ ٍ برگشتو

 کرد صدا اینقدر خانَنو گفتن با کٌ دلی از کردم نکخ

 . نیخَاستو آرایش لَازم سری یٌ..  یٌ -
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 : کردن جَر ٍ جهع رٍ خَدشَن یکو

 سرٍیس یکی این ٍلی..  ندارى قلو دٍتا یکی فقط خب کٌ داریو رٍ پک این نا ببین..  بلٌ -
 ؟ نیپسندین رٍ کدٍم..  دارى يو گریو ٍسایل..  يست کانل

 ؟ بابا داری دٍس کدٍنَ:  گفتو آراد بٌ

 . بگیر الت براش..  بابا نهیکنٌ ارایش زیاد گلی آخٌ:  گفت آرٍم

 : خندیدم

 . جَن بابا باشٌ -

 ؟ ببینو رٍ ياتَن الک رگال نیتَنو:  گفتو زنٌ بٌ رٍ

 . آٍرد رٍ رگالش برام ٍ گفت ای باشٌ

 . کنن انتخاب رنگ تا پنج کدٍنشَن ير کٌ گفتو بًشَن ٍ کردم پیدا يو رٍ دیگٌ يای بچٌ

 براش خَدم کٌ پیرين یٌ اضای بٌ بَد دستو الک تا 03...  اٍندیو بیرٍن کٌ پاساژ از
 . خریدم ٍ رفتو یَاشکی

 . خَنٌ رسیدیو کٌ بَد 81 ساعت ٍ بَدیو ترافیک تَی ساعتی یک نزدیک

 . خَنٌ داد ٍ جیغ با دٍیدن يا بچٌ کٌ کردم باز رٍ در ٍ باال بردم رٍ لَازم

 . بستن چشهاشَ ٍ بیرٍن کشیدن اتاقش تَی از رٍ گلی

 . کنٌ بخیر اینَ خدا..  تَلد سَرپرایز از اٍن:  گفت خندى با

 . بردارن رٍ دستشَن کٌ کردم اشارى بًشَن

 . کرد نگاى نن بٌ رٍ ٍ کرد باز چشهاشَ

 . شد خیرى يا پالستیک بٌ تعجب با
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 ؟ چیٌ اینا -

 . تَئٌ نالٌ:  گفتو ارٍم

 . شدی نانانهَن کٌ نرسی:  گفت ٍ گلی پای بٌ چسبید آراد

 . شد گو پسرا ل*غ*ب تَی جانیٌ یک عرض در

 !؟ شد جهع چشهاش تَی اشک ٍاقعا یا دیدم بد نن

 . طايا آقا نهنَن:  زد لب

 .. طايا بگَ -

 ! طايا بگَ...  بگَ ؟ چرا خجالت..خج..خ:  گفتو آرٍم ٍ سهتش رفتو کٌ زیر انداخت سرشَ

 . زیر انداخت سرشَ بیشتر

 . بزنن غذا بٌ ناخَنکی تا اشپزخَنٌ رفتن سریاشَنو یٌ ٍ يا پالستیک سراغ رفتن يا بچٌ

 ... نازگل:  گفتو ٍ چَنش زیر بردم دستهَ..  بشو يهقدش تا شدم خو

 : شد زل چشهام تَی چشهاش

 .. کشیدی زحهت -

 بشنَم اسههَ اینکٌ از بَدم شدى ناانید ٍ شد سکَت

 : کرد خشکو صداش کٌ يا پالستیک سهت رفتو ٍ کردم راست قدنَ

 ! طايا نرسی -

 ؟ گفتی چی:  گفتو خندى با ٍ سهتش برگشتو سریع

 : خندید

 ! نشَ بدجنس -
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 ! دیگٌ بگی باید ؟ ای بدنجسی چٌ -

 کرد جهع لَچشَ ٍ لب کٌ زدم شیطَنی لبخند یٌ

 : اٍند دانیال صدای

 ! سَخت غذا...  گلی..  گلی -

 ! سَخت...  حسن انانزادى یا ٍیییی:  گفت ٍ خَدش صَرت تَ زد یدٍنٌ

 دیَار ٍ در تَ خَرد کنو فکر باری سٌ دٍ کٌ دٍید سریع

 داد تکَن بار چند يَا تَی دستشَ ٍ انداخت سریع ٍ برداشت رٍ قابلهٌ در

 . نیکرد نگاى شدى سَختٌ غذای بٌ داشت ٍقتی بَد شدى خَاستنی خیلی ش قیافٌ

 ؟ نٌ بَدی اشپز تَ:  گفتو ٍ زدم اپن رٍی دستهَ

 ؟؟؟ گفتٌ کی!!  نٌ:  گفت ٍ برگشت

 . بیار رٍ پیتزایی ی شهارى اٍن برٍ:  گفتو باربد بٌ رٍ ٍ خندید

 . بَداا خَب غذام..  چیش...  نداشتت پدر رٍح تَ..  سَختو:  گفت غرغر با

 ؟ بگیرم دٍش یٌ برم نن:  گفتو ٍ خندیدم

 . داد تکَن سرشَ

 ؟ دادی خبر يو اینا نانان بٌ:  گفتو ٍ برگشتو راى ٍسطای

 . داد تکَن سرشَ

 . بگیرم دٍش یٌ تا رفتو ٍ نگفتو چیزی دیگٌ

 نازگل

 پالستیکا سهت دٍیدم اٍند اب شیر صدای ٍ حهَم تَی رفت کٌ يهین
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 ! هلل اال اهلل ال...  رٍ فضَل ادم خدا

 . بَدن شدى نتفرق يهٌ پسرا

 بَد تر سبک کٌ يو یکی اٍن ٍ برداشتو رٍ نیداد صدا جیرینگ جیرینگ کٌ پالستیکا از یکی
 . اشپزخَنٌ تَی رفتو ٍ گرفتو رٍ

 صَرتو بٌ دستش ٍقتی بَد رفتٌ قنج دلو چقدر..  راستی..  نشستو گَشٌ یٌ زنینش رٍی
 ! نهیدٍنو! ؟ خَرد

 اینکٌ بدٍن بیارم درشَن يهینجَری ٍ تَشَن بکنو دست ٍ ببندم چشههَ خَاست دلو
 . چیٌ ببینو

 ؟ اینا گرفتن چی..  بیرٍن نیاٍردم گرد يای شیشٌ يهینجَر

 ؟ داشتی طال سرٍیس انتظار حتها چیٌ

 ! داشتو ارى چرا درٍغ خب

 . شدم رٍ بٌ رٍ الک از کَيی با ٍ کردم باز چشهانَ

 ... رنگ کلی!!!!  نن خدای

 انتحان دستو رٍی رٍ نصفیشَن نشستو ٍ بَدم کردى ذٍف دبستانی پیش يای بچٌ عین
 ! کردم

 ! ٍاقعا بدیدم ندید سر تَ خاک

 . افتاد پالستیک یکی اٍن بٌ نگايو ٍ شستو دستانَ

 اٍردم درش پالستیک از ارٍم ٍ نشستو دٍپا رٍی..  بشٌ خشک تا لباسو بٌ نالیدم دستهَ

 ! خَشگل قرنز نخهلی لباس یٌ

 ! بَد تنو فیت کنو فک...  ای حلقٌ آستینای
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 .. شد خشک دستام

 : کردم زنزنٌ لب زیر

 !؟ کردم چیکار نن -

 گفتنای نانان نانان...  نکنو شک نیشد باعخ کٌ چیزی تنًا ٍ بَدم نات رٍز طَل تهام
 . بَد يا بچٌ

 ؟ نیام بر پسش از یعنی...  خدایا

 . نانان بٌ زدم زنگ بدی سردرد با شب

 : نالیدم برداشت کٌ رٍ گَشی

 ! نانان -

 ؟ نیگرفت رٍ تَ کی ؟ بدى نگٌ بدم.. . خَاستی خَدت!  یانان -

 . دارم کٌ نسئَلیتیٌ بحخ..  نیست ازدٍاجش بحخ اصال...  نانان -

 : شد جدی صداش

 احساس!  نادرم یٌ چَن..  نیفًهو نن.  داری دٍسشَن تَ..  نبینش نسئَلیت چشو بٌ -
 خَب يیچَقت...  کنی نسئَلیت جایگزین رٍ عشق نَقع ير.  نیست اٍنا بٌ نادر از کو تَ

 ! نهیرى پیش

 نیگفت راست

 بفًهی باید ٍلی.  يهینٌ درستش خب..  خَدت بٌ کردی شک االن تَ..  نازگل نیدٍنو نن -
 بدی انجام براش عشق با رٍ ٍظایفت باید تَ..  شَيرت شد ٍقتی!  شَيرت نیشٌ اٍن... 

 . بفًهی خَب باید خَدت تَ...  زندگیٌ این!  نیست قرارداد یٌ این..  نازگل... 
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 : دادم تکَن سرنَ

 .. يو ادرسش..  بیا 0 ساعت فردا نانان راستی -

 کرد قطع نصیحت سری یٌ گفتن از بعد

 ؟ نخَابیدى يو طايا یعنی...  نخَابیدم صبح تا

 دائهش عقد..  نیست نَقت عقد بٌ نیازی:  گفتو طايا بٌ ٍ گرفتو رٍ تصهیهو کٌ بَد صبح
 ! کنین

 . شد زدى خَنٌ زنگ ساعت دٍ یکی از بعد ٍ شد شاد کردم احساس

 : يهرايش خانَم یٌ ٍ اٍند گل دستٌ یٌ با فرداد طايا برادر

 خَشگل جاریشَ اٍندى حاالم.  بَد گفتن نن از..  ياا شٌ جاریت نهکنٌ این داداش زن -
 . کنٌ

 . کرد ل*غ*ب ننَ نحکو ٍ رفت بًش غرى چشو کٌ دیدم رٍ رٍیی سبزى ی نیزى ریزى دختر

 ؟ نانَسا بَد جاری

 . انداخت تیکٌ کلی ٍ خندیدیو کلی..  برٍى دل تَ ٍ بانزى چقدر فًهیدم اتاق تَی

 . بَد خریدى برام خَدشَن انتخاب بٌ لباس دست یٌ ٍ بَد کردى برام نات آرایش یٌ

 . بریو بايو يو نًدیس ٍ نن ٍ برن بايو طايا ٍ یاسین ٍ يا بچٌ بَد قرار

 ازدٍاج تصهیو طايا کٌ بَد خَشحال یاسین چقدر نهیدٍنی:  گفت خندى با ناشین تَی
 . گرفتٌ

 ؟ چرا -

 يههَن خب ٍلی بکشٌ دٍش بٌ خَدش ياشَ بچٌ بار داشت دٍست يهیشٌ طايا خب -
 . شدى شکستٌ کٌ دیدیو
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 .. نگفتو چیزی

 . بَد گذاشتٌ نانند عرٍسی طَر شاد آينگ یٌ

 . نیشدم دیٍَنٌ داشتو سرم تَ فکرای ٍ نباید ٍ باید ٍ استرس از

 . عقد نحل بٌ رسیدیو بالخرى

 بَد ٍایسادى يو زيرى کنارش ٍلی بَد نانان

 ... گلییی...  گلی:  گفت گریٌ با ٍ لو*غ*ب تَ دٍید دید ننَ تا

 ! رفت آبرٍم

 ! ت*ف*ا*ث*ک کردی دناغیو نن ل*غ*ب از بیرٍن بیا!  عنتر شَ خفٌ:  گفتو گَشش دم

 : کرد نگام ریز چشهای با

 . بَدی کٌ يستی پخی يهَن..  نیشی بًتر نیشی عرٍس گفتو -

 . کٌ ينَز نشدم عرٍس:  گفتو لبخند با

 . باال رفت صداش دٍبارى..  گرفتو پًلَشَ کٌ نیگرفت ش گریٌ داشت دٍبارى

 .. باال رفتیو ٍ کرد جدا يو از رٍ نا طايا صدای

 . نشستیو عقد ی سفرى سر

 . برد سر رٍ نَن حَصلٌ نَارد تهانی ذکر با ٍ اٍند عاقد

 . داد اخطار بًشَن ٍیًان کٌ نیرفتن ٍر عقد سفرى با داشت يا بچٌ

 اٍند ياش بچٌ دٍتا با کٌ بَد کنیز بعدی نفر ٍ نشست زيرى پیش ٍ رسید سر يو نًناز
 . نشست نانان پیش ٍ داخل

 : زد لب بًو رٍ
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 . شی خَشبخت الًی -

 .. کردم بغض نن ٍ

 ؟ نٌ.  دلٌ تٌ از کٌ بَد نشخص دعاش این..  بختو سیاى خَاير تنًا دعای از

 .. قند حبٌ دٍتا ٍ تَری ی سفرى یٌ اٍند باال ٍ عاقد صدای

 ؟ نٌ..  بَدن فًهیدى يهٌ...  بَدم شدى ت*س*م!  فرداد طايا این داشت عطری بَی چٌ

 : عاقد صدای

 ٍکیلو بندى آیا..  حبیبی عطا نرحَم فرزند حبیبی نازگل خانَم سرکار نحترنٌ ی دٍشیزى -
 یک نجید اهلل کالم جلد یک نعلَم ی نًریٌ با فرداد طايا نحهد آقای دائو عقد بٌ را شها

 ٍ نرگس گل شاخٌ 033 شهعدان ٍ آینٌ

 : شد ساکت یًَ

 ؟ نیست نشخص سکٌ تعداد -

 . پسرام تا شش سالنتی نیت بٌ..  تا شش بنَیسید آقا حاج:  گفتو آرٍم

 . شد سکَت جا يهٌ ٍ کردم صاف رٍ چادر

 .. برعکس کٌ یا گالب دٍم بار ٍ بَد گل اٍل بار ٍ شد گرفتٌ سر از دٍبارى

 گرفتی تصهیو خَدت تَ!  دائهٌ عقد این..  نازگل

 «؟ خانَم عرٍس ٍکیلو بندى آیا»

 بشی فرداد طايا زن کردی انتخاب تَ..  نیستن تَ از ٍقتی بشی نادر کٌ کردی انتخاب تَ
 .. خَاستی خَدت تَ... 

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 220 



 

 جلَی کٌ ای آیٌ درخشید چقدر ٍ انداختو نگايی رٍم ی سَرى بٌ ٍ گفتو ی اهلل بسو لب زیر
 : بَد چشهو

ِننْ »  ٍ  ٌِ اِت ق   أ نْ  آی  ل  نْ  ل ُکو خ  اًجا أ نُفِسُکوْ  نِّ  ٍ ْز ْسُکُنَا أ  ا لِّت   ً ل   ِإل ْی ع  ج  ةً  ب ْین ُکو ٍ  دَّ  َ ةً  نَّ ْحه  ر   ِفی ِإنَّ  ٍ 
ِلک   ات   ذ  ی  م   َل  َْ کَُّرٍن   لِّق  ف  ت   «ی 

 : کردم باز دين

 . بلٌ..  نادرم ی اجازى با -

 ِکل ٍ يَرا جیغ دست صدای

 .. فرداد نازگل بَدم شدى نن ٍ

 اٍندن تبریکات برای کٌ سیدم*ٍ*ب رٍ قرآن..  پیچید گَشو تَی يو طايا ی بلٌ صدای ٍ
 يیچَقت..  نکرد جٍَنی يیچَقت نن خَاير این..  طايا آقا:  گفت طايا بٌ رٍ کنیز ٍ جلَ
 کل! 

 خَب رٍز يهین حق بٌ انرٍز انا..  کنیو جبران نتَنستیو نا ٍ ریخت نايا پای بٌ زندگیشَ
 دٍبارى بتَنین شها ٍ نشٌ بخت سیاى نن نحل نیکنو دعا..  نیکنو دعا برکت پر ٍ خَش ٍ

 . کنین جٍَنش

 ٍ بَدن صحنٌ این شايد يهٌ ٍ زدیو زار يو ل*غ*ب تَی ٍ سیدم*ٍ*ب رٍ خَايرکو دست
 . کردن سکَت

 طايا سرم پشت ٍ پسرام کنار ٍایسادم کٌ بَد يهَنی... یادگاری عکس بًترین شاید ٍ
 .. بَد فرداد

 ! طايا ٍ نن...  راستی نا بَدیو شدى!  نا..  بَد نايا زندگی شرٍع تازى این ٍ

 . بردار رٍ داداش زن چادر..  داداش:  گفت ارٍم ٍیًان

 . شدم نتهایل بًش کهی ننو ٍ نن سهت برگشت ٍ گفت ای باشٌ گیج طايا
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 چٌ..  نیدیدنش نازک حریر یٌ از..  چادرم ی گَشٌ نشست نردٍنش ٍ بزرگ دستای
 ! نهیدٍنو..  داشت ٍجَد تَش آرانشی

 . سید*ٍ*ب ٍ کرد لبش نزدیک رٍ چادر ی گَشٌ چیزی ير از قبل

 .. شدم داغ

 . نشست يهٌ لب رٍی لبخند ٍ اٍند جیغ ٍ دست صدای

 . زدم لبخند ٍ شدم باز رز گل عین..  پاشید لبخند رٍم بٌ.  زد باال رٍ چادر

 ؟ بَد کجا بًشتو..  يَا شد جًنو...  سید*ٍ*ب رٍ پیشَنیو ٍ اٍند جلَ صَرتش

 . زندگیو بٌ اٍندی خَش..خ:  گفت آرٍم

 . دید لبخندنَ شاید ٍلی بَد پایین سرم

 شادم دل انا کَچیک شاید کٌ بَد يایی يدیٌ ٍ شد انجام يا کار ی يهٌ ٍ عسل ٍ حلقٌ
 . نیکرد

 بَد کردى رزرٍ قبل از کٌ رستَران یٌ ببرى رٍ يهٌ کٌ کرد پیشنًاد طايا نحضر از بیرٍن

 . اٍندیو تنًا طايا ٍ نن ٍلی کردیو قبَل

 زیادی قدم چَن.  نیست نن نال:  گفت ٍ خندید...  شدم خیرى باالش ندل ناشین بٌ
 . داد بًو انرٍز رٍ ناشینش ٍیًان..  بلندى

 ٍ زد دٍر رٍ ناشین خَدشو ٍ شدم سَار ٍ کرد باز رٍ در اٍند..  زدم بًش کجی لبخند
 . نشست

 ؟ دارین اينگ:  گفتو ارٍم کٌ گذشت سکَت تَی دقیقٌ سٌ دٍ حدٍد

 تَ:  گفت نیرفت ضعف براش آدم دل کٌ لبخندی با ٍ نن سهت چرخید ٍ خندید
 . بخَن..بخ
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 ؟؟؟؟ نن:  گفتو تعجب با

 . ترى اينگین اينگی ير از صدات..  آرى -

 .. خدا ای

 ؟ نداشت تهَنی انرٍز جًنو این

 . گرفت گر بدنو تهام

 . گذاشت رٍش خَدشو دست ٍ دندى رٍی گذاشت ٍ گرفت دستهَ

 . باشی خجالتی..خ اینقدر نهیکردم فکر:  گفت آرٍم

 .. یکو انرٍز..  نیستو -

 : خندید بلند

 ! خانَم..خ خشید..ببخ.  نبَد حَاسو..  نیگی راست -

 . گرنا بَد گرنا يو باز...  خانَنش لفظ

 يیچَقت شَيرم اینکٌ از نیسَختو نن ٍ نیزد حرف بچگیش خاطرات از رستَران خَد تا
 بخاطر يا نارسایی این تهام نیگفت...  بدى تشخیص رٍ بچگی تَی نادرش صدای نتَنست

 بزرگ اشتبايی دستگاى تَی اٍن ٍ اٍندن دنیا بٌ اٍن از تر سالو کٌ بَدن جفتی دٍتا ٍجَد
 . شد

 .. داشت درد چقدر

 .. نشست چشهام تَی اشک ٍ کردم بغض

 !؟ بَد گرفتٌ سخت بًش زندگی چقدر

 : زد صدام آرٍم
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 ؟ خانَم -

 ای پارچٌ شلَار بٌ شد نشت دستام..  چکید چشهام از اشکی قطرى ٍ زیر انداختو سرنَ
 .. رنگ سفید

 : سهتو برگشت ٍ کشید رٍ دندى..  داشت نگٌ گَشٌ یٌ

 !! رٍ تَ ببینهت -

 !! نازگل:  گفت تعجب با ٍ ارٍم چشهام دیدن با ٍ باال آرٍد سرنَ

 . شد چیدى لبام ٍ لرزید چَنو

 ياا نیگیرى م گریٌ کنی گریٌ:  گفت بغض با ٍ شد جهع اشک چشهاش تَی دیدم تعجب با
! 

 ! کرد گریٌ يو اٍن کٌ دیدم ٍ ریختو اشک قطرى تا سٌ دٍ گفت اینَ کٌ يهین

 . رٍ اینا نریز:  گفت لرزٍنی صدای با

 . نیریخت اشک سريو پشت خَدش ٍ کشید صَرتو رٍی انگشتاش با

 ! اخٌ ببین رٍ خَدت ٍضعیت:  گفتو خندى با

 : خندید گریٌ نیَن

 ؟ چیتٌ ٍاسٌ گریٌ.  يات خندى..خ این قربَن الًی -

 خَد تا ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین.  کرد خَدنَن نَقعیت نتَجٌ رٍ نا ناشین بَق صدای
 . گذاشت شاد اينگ رستَران

 !؟ بَد نحبت کَى اینقدر بَد ندیدى نحبت

 تَی پدریشَن ی خَنٌ..  کرد شَکٌ رٍ نَن يهٌ کٌ کرد نطرح رٍ بححی طايا رستَران تَی
 شدى حاال ٍ نیکردى بازسازیش داشتٌ کٌ بَدى سال چند ٍ بَدى رسیدى ارث بٌ بًش جردن
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 جًیزیٌ برای خَدش ٍ نن با پَلش بٌ فکر بدٍن تا خَاست نانان از ٍ...  اٍن ٍ نا ی خَنٌ
 . بیرٍن بیاد

 .. پَلش..  پسرم:  گفت تعجب با نانان

 کٌ نن بیانرز خدا..خ نادر جای شها..  خانَم..خ حاج:  گفت اخو با ٍ کرد قطع حرفشَ
 بخَاین..بخ نن يهسر برای کٌ نیستو راضی...  شها بٌ داد عهرشَ پیش رٍز ٍپنج چًل
 يو تَنن يزار

 ! چشو بٌ ای خَاست..خ چی ير.  کنین خرج..خ

 . يستو نَکرشو:  گفت ناتی لبخند با نن بٌ رٍ ٍ برگشت

 . انداختو زیر سرنَ

 ! بَد گرم يَا ٍاقعا شاید انرٍز

 .. جدید ی خَنٌ رفتیو باالخرى رفتن بازار ٍ جایی بٌ جا ناى یک از بعد

 . بَد درگیر ٍ بَد يا بچٌ برای ندرسٌ دنبال طايا

 . بَد نَندى ٍسایل سری یٌ ينَز

 يا بچٌ نفع بٌ طايا قَل بٌ ٍلی...  نیکرد اذیت ننَ کهی این ٍ بَد بزرگ شدت بٌ خَنٌ
 . بَد

 . بَد نتر 133 حدٍد خَنٌ ٍ داشت نبَد بزرگ زیاد کٌ شکل قدیهی حیاط یٌ

 ! اتاق تا شش با

 . بَد خَردى يو تَی کٌ پذیرایی يال یٌ ٍ بزرگ ی اشپزخَنٌ یٌ

 . داشت قدیهی کانال نعهاری ٍ بَد طبقٌ یٌ

 . بَد در تَ در طايا، ٍ نن نال جز بٌ يا، اتاق
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 اینجا شبا طايا ناى یک این طَل تَی!  بَد شدى یکی طايا ٍ نن اتاق تازى ناى یک از بعد
 . خَنٌ نیَند حهَم برای فقط ٍ نیخَابید

 یٌ ٍ ببینیو تشک ٍ نلحفٌ ٍ بخریو خَدنَن برای لباس سری یٌ بریو طايا با انرٍز بَد قرار
 . بخریو اتاق برای کال پرت ٍ خرت سری

 از چیزی یٌ تا گفتو بًش ٍ خریدم طايا برای خَنگی لباس چًارتا سٌ خَدم ی سلیقٌ بٌ
 . زدم زیر لباس ی نغازى بٌ سر یٌ فاصلٌ این تَی ٍ خَنٌ بریو ٍ بگیرى بیرٍن

 .. خَاب لباس دست دٍتا یکی یٌ:  گفتو فرٍشندى بٌ آرٍم

 .. جلَم گذاشت ژٍرنالشَ ٍ گرفت ننظَرنَ

 شدم يهسر کٌ بفًهو يو رٍ این باید نن بَد گفتٌ بًو يو نانان..  نبَدم ای خجالتی آدم
 . کنو تهرکز بَدنو زن رٍی گفت بًو!  بَدن زن یعنی شدن يهسر ٍ

 . طايا ناشین سهت رفتو ٍ گرفتو يو خَشگل خَاب لباس دٍتا ٍ زیر لباس سری یٌ

 ؟ دیگٌ خَری..نیخ...  گرفتو ترکی کباب:  گفت خندى با

 . نیستو غذا بد تَ نحل.  آرى:  گفتو آرٍم

 . خندیدم کٌ رفت بًو چپی چپ

 ٍ کَلو رٍی افتاد نتین کٌ بَدیو يا بچٌ اتاق ٍسایل چیدن نشغَل طايا با نايار از بعد
 . بدى نجاتو گلی ٍای ٍای:  گفت

 : زد داد ٍ دٍید پالستیکیش شهشیر با بردیا يو طرف اٍن از

 . نیکشهتتتت گرنٌ ٍ کحیف دزد پایین بیا -

 جناب شدى چی:  گفتو شدى نازک صدای با کٌ گرفت رٍ گلَم تر نحکو ٍ زد جیغ يو نتین
 ؟؟ کردى خبطی چٌ..  سرٍان
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 ؟ چی یعنی خطیبی گلی:  گفت یًَ ٍ خارٍند سرشَ ٍ ٍایساد بردیا

 : خندیدم

 . اشتباى یعنی..  خبطی!  نٌ خطیبی..  شٌ فدات گلی -

 : کشید جیغ دٍبارى ٍ گفت آيانی

 . زدى بانک -

 ... نبَد بانک!  اخهق نٌ:  گفت آرٍم نتین

 : کرد ریز چشهاشَ بردیا

 ؟ خَنٌ -

 . بیار فشار نخت بٌ یکو...  نبَد اینو نٌ:  گفت ارٍم نتین

 . بَد گرفت م خندى

 . بَد شرکت..  آيااا -

 . شد گرفتٌ سر از بازیشَن دٍبارى ٍ کرد تایید يو نتین

 . نیکرد دزد دزد بندش پشت يو بردیا ٍ نیدٍید نتین

 . دقیقٌ یٌ بیا...  گلی:  اٍند دانیار صدای

 نشستٌ دلو بٌ رنگش نشکی ٍ سبز اتاق..  کردم باز رٍ در ٍ اتاقش سهت افتادم راى آرٍم
 . بَد طايا ی سلیقٌ کٌ بَد کرم ای قًَى رنگ با دانیال اتاق دانیار اتاق ل*غ*ب ٍ بَد

 ؟ گلی جَن -

 ؟ برام نیخَنی اینَ -

- obligate 
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 : سیدنش*ٍ*ب ٍ کردم لش*غ*ب نحکو ٍ رفت ضعف دلو کٌ خارٍند سرشَ

 ! نتعًد یعنی نعنیشَ نهیدٍنی اگٌ..  گلی برى قربَنت -

 ؟ فًهیدی کجا از:  گفت ٍ خندید

 : ریختو بًو نَياشَ

 نیکنی کارا این از باال نیزنٌ نفًهیت نَقع ير -

 . خارٍندم سرنَ خَدنو بعد ٍ

 ؟ احهقو نن یعنی:  گفت ٍ خندید

 . درنیار صداشَ ٍلی رفتی بابات بٌ:  گفتو ارٍم

 نیَى دارى ارٍم طايا دیدم ٍ اشپزخَنٌ تَی رفتو ارٍم نن ٍ خندى زیر زدیو دٍنَن ير
 . نیکنٌ پَست

 . نیکندم پَست نیشستو نیَندم نیذاشتی خب:  گفتو ارٍم

 .شدی خستٌ..خ انرٍزم! ؟ نیکنٌ فرقی چٌ -

 : برداشتو پیاز دٍتا ٍ گرفتو دستو چاقَ

 . زحهتی چٌ بابا نٌ -

 احساس رٍ جسهی پشت از کٌ رفت باال فینو صدای ٍ اٍرد در اشکهَ پیاز اٍل قاچ تا سٌ دٍ
 ... گرفت رٍ دستام نچ کٌ دستاش ٍ کردم

 : شد الالیی گَشو دم صداش

 .. باریکال..  آيان! ...  سیاى چشو نهیاد در اشکتو کنی خَرد اینجَری -
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 م شقیقٌ رٍی لبش..  افتاد کار از دستش کٌ نشست گردنش گَدی تَی سرم ناخَداگاى
 : کرد زنزنٌ ٍ نشست

 بیا.  بخَریو..بخ شب نیکنو درست بستٌ چندتا داریو کراکت ؟ خانَم..خ شدی خستٌ..خ -
 . کن استراحت یکو بریو

 کٌ کشیدم دراز کهی يا نبل از یکی رٍی رفتو ٍ شدم جدا ازش ٍ کردم قبَل چرا ٍ چَن بی
 خَدم بابا:  گفتو کٌ کرد تنظیو سرم زیر رٍ نتکایی ٍ کشید رٍم ٍ اٍرد رٍ ای نلحفٌ

 بًش..  دارى رنگ یکو ينَز اراد اتاق...  يا بچٌ بٌ باشٌ حَاست..  راستی.  دیٍَنٌ نیکردم
 ... بٌ نچسبٌ بگَ

 يو بٌ ٍ صدا ٍ سر يهٌ اٍن تَی آرٍم ٍ بدم ادانٌ نذاشت گرفت رٍ بدنو کٌ خَابی
 . خَابیدم ریختگی

 . سرم رٍ افتاد چی عین یکی کٌ بَد نگذشتٌ يو ساعت نیو حتی شاید

 ریز دارى ٍ زدى خَدش بٌ يو عنکبَتی نرد نقاب یٌ کٌ بردیاس دیدم ٍ پاشدم جت عین
 . نیکنٌ نگام

 .. پدرت بر ای:  گفتو ٍ نالَندم چشهانَ

 ؟؟؟؟ گلی دادی فحش بابا بٌ:  گفت ٍ کشید يین یًَ

 . براش فرستادم س*ٍ*ب!  نٌ:  گفتو ٍ کشیدم ای خهیازى

 : داد تکَن سرشَ

 .. بايو بچینیو کهدنَ بیا پاشَ...  گلی!!  نیگو -

 ؟ کجاست طايا بابا:  گفتو ٍ خارٍندم کهرنَ

 . نیدى نشَن حیاطَ بًش دارى...  اٍندى نَنس عهٌ..  درى دم -
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 ! اٍندى خَايرش ٍای.  شد باز باز چشام یًَ

 .. دٍید نن عین يو بردیا...  اتاقو سهت دٍیدم ٍ شدم بلند جت عین

 .. چهدٍنٌ تَی ينَز لباسا نبَد یادم ٍ کردم باز رٍ کهد ٍ بستو رٍ اتاق در

 ! نن ٍای نن ٍای..  شنیدم رٍ صداشَن کٌ کردم باز رٍ چهدٍن در بدبختی با

 ؟؟؟ آخٌ اٍندنٌ ٍقتٌ چٌ این

 . نیداد نشَن بًش اتاقَ داشت ٍ باال ی طبقٌ اٍندن کنو فکر

 . لبو ٍ م گَنٌ بٌ زدم آینٌ جلَی ٍ برداشتو قرنز لب رژ یٌ سریع

 : اٍند طايا صدای

 . نازگلٌ ٍ نن خَاب..خ اتاق کٌ اینو -

 !!! يشتو انام یا ٍای

 بَی تنو قبلی لباسای..  کردم تنو رٍ بَد جا يهَن چی ير ٍ کندم رٍ تنو لباسای ی يهٌ
 ! بًترى اینا از يست چی ير پس نیداد ٍایتکس

 بیدارشدی؟ اى:  گفت ٍ زد رٍم لبخندی کٌ شد نهایان طايا صَرت ٍ شد باز در

 ٍ بَد افتادى ياش شَنٌ رٍی سیايش چادر کٌ ای چادری زن بٌ نگام ٍ دادم تکَن سرنَ
 . بَد بستٌ لبنانی ندل رٍسریشَ

 . انداخت پام تا سر بٌ نگاى یٌ ٍ کرد نگام غلیظ اخو یٌ با

 . انداختو نگاى خَدم بٌ تعجب با ٍ کردم شک خَدم بٌ کٌ کرد نگاى بد اٍنقدر

 ! اسلَاکی چک ی شايزادى یا!  عباس حضرت یا

 . بَدم پَشیدى بَد زیرم لباس پایین یکو تا کٌ طايا از نردٍنٌ پیرين یٌ
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 . باش راحت:  گفت اخو با کٌ پایین بکشو لباسهَ کردم سعی ٍ زدم ای ناسهالی لبخند

 ! قسو نجید قرآن بٌ شد خشک دستو اصال

 ..شلَغ اینجا ببخشید:  گفتو ٍ کردم سالنی ارٍم

 : کرد قطع حرفهَ

 . دارم کارت دقیقٌ یٌ بیا داداش...  نیبخشو باشٌ -

 . بَد نَندى نن نات يهینجَر طايا کٌ رفت زٍدتر خَدش

 ؟ کردم بدی کار:  گفتو آرٍم

 .. زنین بٌ بَدم شدى خشک..  نزدیکو ارٍم اٍند

 ٍ بزرگش پايای رٍی رفت کَچیکو پايای کٌ خَدش سهت کشَند ننَ ٍ ٍایساد رٍم بٌ رٍ
 . نشست کهرم گَدی رٍی دستش

 . نیکنی اذیت شَيرتَ اینٌ بدت کار:  گفت ٍ گردنو گَدی تَی کرد خو سرشَ

 . بکنو کاری يیچ نهیتَنستو ٍ بَدم شدى نسخ..  سید*ٍ*ب گَشهَ زیر

 .. نیسَخت جام يهٌ..  پلک پیشَنی، بینی نَک سید،*ٍ*ب گَنهَ

 گردنش دٍر دستو کٌ رنگا این ٍ چشها این داشت چی...  شد خیرى چشهاش تَی چشهام
 . ناخَداگاى شد حلقٌ

 نیکنٌ اذیت ننَ نَنس عهٌ...  نانان..  بابا:  گفت داری بغض صدای کٌ اٍند جلَتر سرش
. 

 . شدم خیرى بَد شدى اشکی چشهاش کٌ آراد بٌ زدى گرنا نن ٍ شدیو جدا يو از

 . نداشت نن از کو يو طايا
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 ؟ ناانانی شدى چی:  گفتو آرٍم

 . لو*غ*ب تَ اٍند ٍ گریٌ زیر زد

 . تنًاست زشتٌ.  بیارم چایی ٍ نیَى ننو...  خَايرت پیش برٍ:  گفتو ٍ کردم نگاى طايا بٌ

 . بیرٍن رفت ٍ داد تکَن سرشَ

 کشیدم خَدم با رٍ بدش نگاى يو باز کٌ اشپزخَنٌ تَی رفتو بَد لو*غ*ب آراد کٌ يهَنجَر
. 

 : بشنَن بتَنن يهٌ کٌ بَد باال اٍنقدر صداش

 ؟؟؟ ياشَن نحبت جَاب بَد این ؟ بابا نانان جَاب بَد این...  طايا اقا نریزاد دست -
 برات نیاٍردى باال تَلٌ ؟؟؟؟ ارى ؟؟؟ بَدى صیغت ؟؟؟ خدنتکارتٌ يهَن ؟ کیٌ دخترى این
 ؟؟؟؟

..  ج دخترى...  نیکردی بازی ت*ف*ا*ث*ک بعد شٌ خشک نانان خاک نیذاشتی حداقل
 . هلل اال اهلل ال...  تَ کٌ بَدى کجا تا بازیاش زنا نیست نعلَم

 ... نهیشد بلند طايا از صدایی ٍ نیریختو اشک آرٍم ٍ بَدم نشستٌ اشپزخَنٌ ی گَشٌ یٌ

 . کنٌ پاک اشکانَ نیکرد سعی ٍ نیکرد گریٌ نن ی گریٌ با آراد

 . بیرٍن بردم ٍ گذاشتو سینی تَی چایی دٍتا ٍ سیدم*ٍ*ب آرادٍ سر آرٍم ٍ شدم بلند

 . نیگذرى يو اینا...  نازگل نیگذرى يو اینا

 . گَشو تَی زد نحکو کٌ گرفتو رٍش بٌ رٍ رٍ سینی

 بکش داداشو زندگی از پاتَ...  دختر نیدی حرٍنی بَی:  گفت ٍ پام جلَی انداخت تف
 . بیرٍن

 . بیرٍن بَد زدى گردنش رگ ٍلی بَد شدى خشک کٌ بَد طايایی سهت صَرتو
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 . س خَشهزى بخَرین..  دنٌ تازى:  گفتو آرٍم ٍ ریختو اشکی قطرى

 . شد تیکٌ صد م جًیزیٌ ی شدى خریداری تازى يای لیَان ٍ سینی زیر زد

 . نهیهَنو باشی تَش تَ کٌ ای خَنٌ تَ يو دقیقٌ دٍ دیگٌ:  گفت ٍ شد بلند

 . نیدادم جَن داشتو کٌ نیکرد نگاى بد اٍنقدر

 : شد بلند دانیار صدای

 . ناست نانان اٍن نزن دست بًش -

 ؟؟ بزنییی رٍ گلی تَنستی چطَری..  بیییرٍننن برٍ:  گفت گریٌ ٍ جیغ با بردیا

 ؟؟؟؟ زدی رٍ گلی...  نتنفرم ازت:  گفت بغض با آراد

 حق تَ ٍ ناست نانان گلی...  تَ بٌ ارزى نی گلی نَی تار یدٍنٌ:  گفت انزجار با دانیال
 . بزنی بًش رٍ حرفا این نداری

 چشو طايا بٌ شیکستٌ يای استکان ٍ يا آب نیَن نن ٍ نیکرد نگاى گریٌ با فقط باربد
 ... نیسَخت چشهام کٌ بَدم نزدى پلک اٍنقدر ٍ بَدم دٍختٌ

 . بَد کردى نشت دستاشَ ٍ بَد پایین طايا سر

 ! کنٌ باز دين اصال..  بزنٌ دادی یٌ..  بگٌ چیزی یٌ نیخَاست دلو

 : اٍند نَنس صدای

 ؟؟؟ نیگن چی يات بچٌ این داداش -

 : اٍند در صداش

 . زنهٌ کٌ نايٌ یک -

 : گرفت خَايرشَ کتف ٍ شد بلند
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 . نزن سر بًو دیگٌ یا..  کن خَايی..خ عذر ازش -

 . ریختو اشک ٍ شدم نچالٌ حرفش این از

 . نیکردم گریٌ ينَز نن ٍ شد بلند دادشَن ٍ جیغ صدای

 رٍ يا لیَان خردى نن کنار از داشت طايا ٍ بَد رفتٌ نَنس.  گرفت فرا سکَت رٍ خَنٌ
 . نیکرد جهع

 : اٍند باربد صدای

 ؟؟؟ نهیشٌ بلند نانان چرا بابا -

 : دانیال نگران صدای

 . گلییی..  خدا رٍ تَ گلی -

 . شدم بلند ارٍم ٍ کردم بلند رٍ سرم

 دستهَ کٌ کشیدم دستش از ٍ بَد طايا دست کٌ جارٍیی سهت رفتو ٍ کشیدم باال رٍ بینیو
 کشید ٍ گرفت

 . لش*غ*ب تَی افتادم

...  نتَنستو.  بیرٍن ختهش..ننداخ زٍدتر کٌ ببخش..ببخ:  گفت ٍ کرد لو*غ*ب پشت از
 . ببخش..بب..  نشد

 . کنو تهیز رٍ اینا بذار:  گفتو نیَند در چاى تٌ از کٌ صدایی با

 : داد فشارم بیشتر

 . نیستی کٌ تَ..  احهقٌ اٍن...  زد رٍ حرفا اٍن خَرد..خ گَى اٍن...  اینکارٍ نن با نکن -

 : خندیدم
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 ... احهقو ننو!  چرا...  چرا -

 : زدم داد صَرتش تَ عصبانیت با ٍ برگشتو

 پشت برگردى نن ی بچٌ کَچیکترین تا کٌ...  بدی جَابشَ تا بَدم تَ ننتظر کٌ احهقو نن -
 ؟؟؟؟؟ کردی چیکااااار تَ ؟؟؟؟ طايا کردی چیکار تَ...  تَ ٍ بیاد در نن

 : بَد تر فرا نن تحهل از این..  نیزدم جیغ...  نبَد خَدم دست

 االن خانَادت نیکردم فکر این بٌ يهش شبا این نصف ؟؟؟؟ بَدى رٍم فشار چقدر نیدٍنی -
 ی نهَنٌ...  شٌ نهَنٌ یٌ این..  طايااا..  طايااا..  نیگننن چیییی ؟؟؟ دارن نگايی چٌ بًو

 سکَت نیخَای چقدر تَ ؟؟؟؟ کنههو تحهل تنًایی چطَری نن رٍ يا بعدیا...  آسَنشٌ
 ؟؟؟ طايااا بگی داری چی ؟؟؟؟ کنیی

 ننَ کشید نحکو ٍ گرفت دستانَ یکدفعٌ کٌ نیکشیدم جیغ ٍ ش سینٌ تَی نیزدم نشت
 . شدم آرٍم کٌ نیخَند چیزی بغض با گَشو دم ٍ لش*غ*ب تَی

 : پیچید صداش

 عنایت نکردى عنایت بًت سال چندین کٌ خَايری..خ..  کن فک...  بَدم شَک خدا..خ بٌ -
 بَد ٍجَدم تَی لکنت...  گرفت زبَنو خدا..خ بٌ..  بزنٌ حرف اینجَری ٍ ببینتت بیاد کنٌ

 . جان گلی نلرز..  عزیزم نلرز...  نازم

 . طايا يو داشتو حق نن يو کٌ بخدا...  زدم يق لش*غ*ب تَی

 دانیال کٌ بَدم پَشیدى شلَار یٌ نن قبلش ٍ نیخَردیو داشتیو سرد زنین رٍی رٍ شام
 . بشیا پسر نیَند بًت گلی:  گفت ٍ خندید

.  بخرم بستنی برات زبانت کالس دم اٍندم نن دیگٌ اگٌ:  گفتو ٍ رفتو بًش ای غرى چشو
 ! نیستو گلی

 ... گلی کردم غلط:  گفت ٍ کنارم اٍند
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 . نهیشو خر حرفا این با نٌ -

 . بگی تَ چی ير اصال...  دیگٌ ببخش اى -

 : کردم نگاش شیطَن

 ؟ چی ير -

 . چی ير آرى -

 . دارى شرط یٌ ٍلی...  نیگیرم نتریا بستنی این از يهتَن برای اصال:  گفتو يهشَن بٌ رٍ

 ؟؟؟؟ چی:  گفتن شَن يهٌ ٍ بَد افتادى راى يهشَن دين از اب

 : خندیدم

 . کنین کهکو باغچٌ گالی کاشتن تَی باید يهتَن فردا -

 . خندیدم ننو ش خندى از ٍ خندید طايا کٌ خَابید يهشَن ِفس

 . کنٌ کنف بلدى خَب..خ نانانتَن کٌ الحق -

 . يااا بلدى خَب باباتَنو -

 یٌ..  نیدم انجام بگٌ چی ير...  اصال خانَم.خا نَکر:  گفت ٍ نشست م گَنٌ رٍی لبش
 . بگیرى نادیدى انرٍزٍ رفتار

 .. زدم ارٍنی لبخند

 يیچکس شبیٌ طايا..  طايا...  طايا...  نیست نردا ی بقیٌ نحل طايا نیفًهیدم حاال
 . نیست

 ٍ بخَابن راحت بتَنن شب کٌ کردم تهیز رٍ يا بچٌ اتاق يو باز کَفتگی کلی با شام از بعد
 . بخَابٌ باربد پیش انداختو جا براش بَد نشدى خشک خَب اراد اتاق رنگ ينَز چَن
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 شدى نَفق باالخرى ٍ بخَابٌ تنًا بتَنٌ تا بَدم کردى کار باربد رٍی کلی ناى یک این تَی
 . بَدم

 ؟ بخَابی بابا پیش نیری االن:  گفت شیطَنی لبخند با نتین

 ؟ بچٌ زدی نسَاکتَ:  گفتو ٍ کردم بًش چیشی

 : پايام بٌ چسبید

 ؟ فیلها این ؟عین نیخَابین بايو ؟؟ آرى -

 .شبخیر دیگٌ خب:  گفت ٍ کرد جهع خَدشَ کٌ کردم اخو

 . کنو خانَش رٍ چراغاش تا اشپزخَنٌ سهت رفتو ٍ گفتو شبخیر يهشَن بٌ ٍ خندیدم

 . بَد نشستٌ نانَیی صندلی رٍی طايا ٍ بَد باز بالکن در

 . شبا نیشٌ خنک يَا:  گفتو ٍ کنارش رفتو آرٍم

 . بریزم برات چایی یٌ بذار:  گفتو کٌ نگفت چیزی

 . اینجا بیا.  بریز خَدتو..خ برای -

 دستهَ بشینو نردى رٍی خَاستو تا ٍ گذاشتو کَچیک گرد نیز رٍی ٍ ریختو چایی دٍتا
 . نشَند خَدش پای رٍی ٍ گرفت

..  نن!  نًهٌ براش خیلی..خ نرد غیرت..  نیدٍنی:  گفت ٍ شد خیرى چشهام تَی صاف
.  نیکرد حرکت راستو پای نٌ ٍ نیزدم حرف نٌ..  نیشنید گَشام نٌ...  اٍندم بدنیا ٍقتی
 سال یک

 پیَند پیش سال سٌ دٍ پام ٍ سال ای حَردى..خ ٍ سی از بعد بزنو حرف نیتَنو کٌ نیهٌ ٍ
 ٍقتی..  ٍقتی نیدٍنی...  نیشنَن سهعک با دارن سالگی 83 از...  يام گَش.  خَرد..خ

 صدای
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.  نهیشنَم چیزی دیگٌ سَت صدای جز ٍ نیشن نَیزی يام سهعک..  بیاد خَرد..خ ٍ زد
 .. نیکردم کاری زٍدتر باید.  ننَ ببخش..بب ٍلی

 : خندید

 .بکنو نتَنستو کاری ٍلی...  نیدید کٌ چشهام -

 ؟؟ حالتَ ندیدم چرا ؟؟ طايا پس ندیدم چرا نن...  لرزید بدنو

 . نگَ يیچی...  يیس:  گفتو بغض با ٍ نشست لبش رٍی انگشتو کٌ نیداد ادانٌ داشت

 . گذاشتو صَرتش رٍی دستهَ ٍ دٍختو چشهاش بٌ رٍ چشهام..  شد خیرى بًو تعجب با

 . کردم جا لش*غ*ب تَی خَدنَ جَری یٌ ٍ شدم جا بٌ جا پاياش رٍی

 : کردم نگاى بًش ٍ کردم نشت پیرينشَ

 ... ببخش ننَ تَ -

 : کشیدم ای خهیازى

 ؟ خَبی اینقدر چرا -

 : پیچید صداش ٍ نشست رنگو خاکستری کَتاى نَيای رٍی ای سٌ*ٍ*ب

 . خانَم..خ بخَاب..بخ -

 .. بَد دنیا نخهلی يای خَاب ترین ارٍم از یکی بگو شاید ٍ بستو چشانَ

 طايا

 رٍی بلندش يای نژى ٍ نیشد غنچٌ کَچیکش لبای..  کردم نگاى خَاب تَی نازش صَرت بٌ
 . نینداخت سایٌ سفیدش پَست
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 تا کردم بدنش حائل دستهَ یٌ ٍ داد تکَن رٍ صندلی ٍ برداشتو چاییشَ لیَان کنارم از
 . نیَفتٌ

 کردم بلندش چاییو شدن تهَم از بعد..  نهیَند نَنس کاشکی.  انشب بَد انگیز دل چقدر
 . اتاق تَی تا بردنش ٍ

 بَد انداختٌ سفید يای لکٌ رٍشَن ٍایتکس کٌ خَدش يای لباس ٍ باز چهدٍن دیدن با
 . گرفت م خندى

 دراز کنارش کَتاى دٍش یٌ از بعد خَدنو ٍ کشیدم رٍش رٍ پتَ ٍ تخت رٍی خَابَندنش
 . کشیدم

 . نهیبرد خَابو نیکردم تالش چقدر ير

 شدم نزدیک بًش آرٍم

 ؟ نیداد خَب بَی اینقدر ٍ بَد نزدى عطر

 .. نگیرنش آغَشو تَی تا نداشتو طاقتی

 . م شَنٌ رٍی افتاد سرش ٍ کردم لش*غ*ب آرٍم

 ؟ خَابید نیشد نگٌ..  نیداد کٌ ای نحهدی گل خَب بَی نَياش، بَی از

 جنین یٌ نحل ٍ افتاد ام سینٌ رٍی دستاش کٌ کردم لش*غ*ب نحکو ٍ زدم آرٍنی لبخند
 . شد جهع لو*غ*ب تَی

 . شیکهو تَی خَرد نحکو زانَش کٌ نیشدم ت*س*م داشتو احساس این از

 ! نکنٌ چیکارت بگو خدا

 زنین پخش خَدش چرخش یٌ با ٍ کردم ٍلش کٌ چَنو تَی خَرد ش شدى نشت دست
 شد
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 چیکار کٌ نیست باکشو ٍ خَابیدى چی عین دیدم کٌ رسَندم تخت ی لبٌ بٌ خَدنَ سریع
 ! کردى

 ! کنٌ بخیر..ب رٍ دیگٌ يای شب خدا..خ:  گفتو لب زیر ٍ نشستو تخت رٍی

 . بَد نن گَش تَ الالیی عین پفش ٍ خر صدای صبح تا

 ! ازدٍاج از قبل بَدم نکردى دقت ياش جنبٌ این بٌ

 . شد باز در ٍ شد بلند آينگ صدای کٌ بَد گرفتٌ خَابو ساعت دٍ یکی تازى صبح

 ٍ کردى خَشگل تل یٌ با نَياشو ٍ زدى خَشگل صَرتی رژ یٌ کٌ دیدم ٍ کردم باز چشهانَ
 تهیز زنینَ داشت طی با خَابو نن اینکٌ خیال بٌ ٍ پَشیدى گرفتهَ براش کٌ پیرينی يهَن

 : نیخَند پسرا با يهراى بلند ٍ نیکرد

 الکالم ُکلّکل یٌ حبیب علو عالم سالم ِيی

ٌ   إنت علو عالم سالم يی دام رٍحی  اله 

 ندم دل تَ بٌ نیشٌ نگٌ

 الخیالی ُحبِّ  يی   التالی إنت

 الخیالی ُحبِّ  يی   التالی إنت

النی حبیبی یا زدم دریا بٌ دلهَ  س 

 . نیخَندن بلند بلند بايو ٍ نیلرزٍند دستاشَ بردیا اٍنَرم از ٍ نیداد کهرش بٌ قری یٌ

 . نیَند يا رايرٍ تَی از باربد ٍ نتین ٍ آراد صدای

کی ال ال ال کی ٍ   ِانتقالی إتر   الح 

 نٌ نٌ نٌ عزیزم نیذاری تنًام کٌ نیگی يی
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 غهی نیست باشی کٌ تَ عهرنی نٌ نٌ نٌ

 … ال ال ال حبیبی الخیالک ا ترک   انأ

 نیپرید پایین باال ٍ تخت رٍی اٍند باربد ٍ کرد تر بلند رٍ صدا یکی انگار

 ! فرداد نازگل نیداد قری چٌ

 ٍاستی نن پای نیخَاستی کٌ تَ

 الراسی رٍحیة إنت القاضی األبک یا

 احساسی ننٌ شدم خستٌ دیگٌ بیا

 الراسی رٍحیة القاضی األبک یا

 ؟ نهیشٌ بیدار چرا بابا:  گفت بلند دانیال کٌ نیخَندن يهشَن

 اسگلهَن بیدارى بابات کن باٍر:  گفت ٍ نن سر رٍ گذاشت دست ٍ تخت دم اٍند نازگل
 . دارم کار بايات نازگلو نن..  پاشَ طايا.  کردى

 . نبینٌ کٌ کنو کاری نتَنستو ٍ گرفت م خندى

 .. زدم دریا بٌ دلهَ:  گفت خندى با

 . سالم حبیبی یا:  گفتو آرٍم ٍ سهتش برگشتو

 از رٍ صبحَنٌ پاشَ حداقل.  دادی دست از پسراتَ ص*ق*ر يای صحنٌ بَدی خَاب -
 ! ندی دست

 . بخَابو..بخ نن گذاشتی دیشب تَ خیلی..خ:  گفتو ٍ شدم بلند ارٍم

 : بًو ریخت نَيانَ

 . زنین بَدی انداختٌ ننَ تَ بعدم.  نیشٌ يهین شٌ عَض جام..  نبَد نن تقصیر -
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 .. نگفتو بًش يیچی

 : زدم بًش لبخندی

 . شدی خَشگل..خ -

 : اتاق در سهت رفت ٍ کرد دراز زبَنشَ

 ! بَدم -

 . شد گرفتٌ سر از اينگ دٍبارى ٍ بیرٍن رفت

 گذاشتٌ تخت رٍی لباس دست یٌ دیدم بیرٍن اٍندم کٌ اتاق از ٍ گرفتو دٍش یٌ ٍ خندیدم
 . شدى

 . يال سهت رفتو ٍ پَشیدم رٍ لباسا ٍ زدم لبخندی

 . يا باشٌ یادت...  فَتبالٌ انشب راستی بابا:  گفت دانیال کٌ خَردم صبحَنٌ ذرى یٌ

 . کردیو جهع رٍ نیز نازگل کهک ٍ شدم بلند نیز سر از ٍ گفتو ای باشٌ

 يو باباتَن..  بذارى رٍ صبحی شعر اٍن یکیتَن:  گفتو لبخند با ٍ دادم تکیٌ اپن بٌ
 . ببینٌ رٍ نانانتَن ص*ق*ر نیخَاد..نیخ

 : خندیدم ٍ گرفتهش کنٌ فرار اٍند تا ٍ انداخت گل سفیدش لپای

 ! حبیبی.  نکنی درازی زبَن باشی تَ تا -

 ... خندیدن يا بچٌ..  شقایق دشت شد ياش گَنٌ

 . نیخَام..نی قرا يهَن از...  خب..خ:  گفتو ٍ يال تَی بردنش..  شد گرفتٌ سر از آينگ

 اٍندن يو يا بچٌ کٌ بعدش ٍ صیدن*ق*ر ناز با کرد شرٍع اٍل یکو ٍ گرفت گاز ارٍم لبشَ
 : صیدن*ق*ر ٍ خَندن کرد شرٍع ٍسط
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 الکالم ُکلّکل یٌ حبیب عالم عالم سالم ِيی

ٌ   إنت علو عالم سالم ِيی دام رٍحی  اله 

 ندم دل تَ بٌ نهیشٌ نٌ

 .نیچرخَندش ٍ بَد گرفتٌ نتینَ دست کٌ کَچَلَیی اٍن برای رفت ضعف دلو

 ! بَد نشدى تهَم..  صبحَنٌ اینو:  گفتو ٍ سیدم*ٍ*ب سریع لپشَ ٍ شدم دٍال رفتو آرٍم

 .. رستَران برم شو حاضر تا باال رفتو دٍتا یکی رٍ يا پلٌ ٍ ش گَنٌ رٍی گذاشت دستشَ

 خیالی ندارم باشی تَ کٌ ٍقتی

کی ال ال ال کی ٍ   ِانتقالی إتر   الح 

 نٌ نٌ نٌ عزیزم نیذاری تنًام کٌ نیگی يی

 غهی نیست باشی کٌ تَ عهرنی نٌ نٌ نٌ

 بٌ جا داشتو رٍ بَدیو کردى کٌ يایی يزینٌ يای برگٌ ٍ بَدم دفترنشستٌ تَی رستَران تَی
 . زدن در کٌ نیکردم جا

 . بفرنایید -

 نشتی:  گفتو ٍ شدم بلند احترانش بٌ.  داخل اٍند چایی سینی یٌ با کٌ بَد غالم بابا
 . ختو..نیریخ نیَندم خَدم..خ ؟ کشیدی زحهت چرا..چ

 : سید*ٍ*ب پیشَنیهَ ٍ کشید پایین بٌ ننَ کهی ٍ گرفت شَنهَ

 حالت.  بَد تَ بٌ فقط چشهو...  بیانرز خدا اٍن از بعد.  جان بابام سالنت بٌ سرت -
 ؟ چطَرى عرٍس نَ حال ؟ چطَرن يات بچٌ حال ؟ چطَرى

 : خندیدم
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 . عرٍستَ نَ يو ببینی رٍ خَنٌ..خ يو تا نیبرنت رٍز یٌ حتها. خَبن..خ يهٌ -

 خارج اتاق از لبخند با.  انداخت پدرم یاد ننَ چرٍکاش ٍ چین ٍ شد ریز چشهاش ٍ خندید
 . شد ٍارد ٍیًان بندش پشت کٌ شد

 دنق کهی.  نشست نبل رٍی ٍ گفت آرٍنی ی نٌ کٌ نیخَرى چایی پرسید ازش غالم بابا
 بَد

 ؟ شدى چیزی ؟ چتٌ -

 : زد پَزخند

 بزرگهَن برادرای خَاير پاسَز باید کٌ ؟ کردیو يی*ا*ن*گ چٌ یاسین ٍ تَ ٍ نن نَندم -
 ؟ بشیو

 : شدم جدی

 ؟ شدى چی..  خب..خ بگَ -

 کٌ گفتٌ برگشتٌ يو نَنس ٍ دادن تشکیل جلسٌ اٍندن سران ؟ بشٌ نیخَاستی چی -
 چیز تا يزار ٍ گفتٌ ٍ گفتٌ...  خَنشٌ تَی کلفت يهَن دخترى گفتٌ...  کردى صیغٌ زن طايا

 ... گفتٌ

 ... شد نشت دستو

 اٍن از!  بهَن دٍر خانَادى این کل از...  نیگو يات بچٌ ٍ زنت ٍ خَدت خاطر بٌ..  طايا -
 . ببینٌ رٍ خَنت تا کردی دعَت رٍ نَنس کردی اشتباى اٍل

 : تلخ خندى یٌ..  خندیدم

 این از بعد!  ننَ حس نهیفًهی نعلَنٌ خب..خ...  داشتی رٍ يهشَن نحبت ٍ نًر تَ -
 حرف نیتَنو کٌ حاال يو تَ خَد..خ.  نیکرد نگام عشق با داشت خَايرم..خ...  سال يهٌ
 بزنو
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 ! حتها بَدم افتضاح خیلی چشهت تَ قبال.  کنارنی

 برین داداش زن با ؟ برات بدم نسافرت یٌ ترتیب نیخَای:  گفت آرٍم...  نگفت چیزی
 . يستن نًدیس ٍ یاسین ٍ نن پیش يو يا بچٌ...  کسی ير از دٍر راحت

 . دادم خاتهٌ بحخ بٌ نیکنو فکر بًش گفتن با..  نبَد فکری بد

 رٍشنش چراغای ٍ خَنٌ بٌ ٍ کردم پارک حیاط تَی رٍ ناشین کٌ بَد عصر شیش نزدیکای
 . شدم خیرى

 . چرخَندم در قفل تَی رٍ کلید ٍ اٍردم در رٍ کلیدم دستٌ

 نايار نیز ٍ بَد شدى چیدى نبل سرٍیس دٍتا...  نبَد ریختٌ بًو دیشب نحل دیگٌ يال
 . بَد رٍشن تلَیزیَن..  بَد يا پنجرى کنار درازا بٌ خَری

 . شدن اٍیزٍن کَلو ٍ سر از يهشَن ٍ سهتو دٍیدن يا بچٌ

 ... شدم چشو تن يهٌ

 اخٌ تبعیض چقدر:  گفت خندى با ٍ بیرٍن اٍند رنگش نخهلی قرنز خَشگل لباس يهَن با
 . االن نیشن خراب بخَرین ياتَنَ نیَى برین ؟

 . نباشی خستٌ:  گفت ارٍم ٍ گرفت رٍ کیفو ٍ کت ٍ سهتو اٍند ٍ خندید

 : سیدم*ٍ*ب نَياشَ ٍ شدم خو

 خانَم..خ نباشی خستٌ..خ شها -

 چشهشَ کٌ نازگل پای بٌ خَرد راى تَی ٍ نتین دنبال دٍید باربد کٌ شد سرخ ياش گَنٌ
 ؟؟؟؟ انرٍز کردی ننَ جَنٌ قصد ؟؟؟ تٍَ چتًٌ...  بچًًٌ!  نیر ی گربٌ یا:  گفت ٍ بست

 . کنو عَض لباسانَ تا اتاق سهت رفتو ٍ خندیدم..  خندید بردیا
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 رٍ صداش رٍ تلَیزیَن ٍ سهتو اٍند چایی ٍ شیرینی با يو نازگل ٍ نشستو تلَیزیَن جلَی
 : رفت غرى چشو کنن اعتراض خَاستن يا بچٌ کٌ کرد کو

 ! بگیرین ارٍم یکو.  دارن درس داداشاتَن -

 ؟ رستَران بَد خَب:  گفت ارٍم ٍ نشست کنارم

 ؟ خبر..خب چٌ تَ.  بَد شدى شلَغ..  آرى -

 بانزى..  بنداز نگاى یٌ نیرفتی داشتی کٌ صبح حاال...  کاشتیو يا بچٌ با رٍ گال.  يیچی -
 . يهین دیگٌ..  کردم درست کیک.  نظرم بٌ شدى

 . لو*غ*ب تَی کشیدنش ٍ کردم باز دستهَ

 . نیداد جری ٍ تام داشت جَنیَر جو

 بگیرى بلیط نیگفت ٍیًان انرٍز:  گفتو گَشش دم ارٍم ٍ گرفتو دستو تَی چاییهَ لیَان
 ... يا بچٌ بدٍن.  سفر بریو برانَن

 : سهتو برگشت

 ؟؟؟ بهَنن کی پیش يا بچٌ -

 ؟ چیٌ تَ نظر.  يست کٌ نًدیسو..  جَرن یاسین ٍ ٍیًان با -

 ؟ ندت چٌ برای:  گفت برگشت...  شد خیرى يا بچٌ بٌ نگرٍن دل

 : زدم لبخند

 . بخَای تَ کٌ قدر ير -

 ... يا بچٌ برگردیو زٍدی کٌ باشٌ کو -

 : شد ساکت کٌ کشیدم لبش رٍی شستهَ
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 . بگذرٍنو بايات سیر رٍ يفتٌ یٌ خَاد..نیخ دلو!  نباش يا بچٌ نگران -

 . گفت ای باشٌ ٍ شد سرخ ارٍم ارٍم

 شدى خَب يَا ٍ بَد شًریَر..  بگیرى کیش بلیط یٌ فردا پس برای تا سپردم ٍیًان بٌ شب
 . بَد

 ؟ نیبندی..  چشهاتَ:  گفت ارٍم ٍ اتاق تَی اٍند نازگل کٌ کشیدم دراز تخت رٍی ارٍم

 .. بَد دستش لباس یٌ..  کرد اشارى دستش بٌ کٌ کردم نگاش تعجب با

 ؟ نیکشید خجالت ٍ کنٌ عَض نن جلَی لباسشَ نیخَاست

 ! کنیاااا اذیت اگٌ بخدا:  گفت ٍ عقب رفت یکو سهتش برم خَاستو ٍ خندیدم ٍ شدم بلند

 کشیدنش نحکو ٍ گرفتو دستشَ بیرٍن برى خَاست تا ٍ جلَ رفتو قدم سٌ دٍ ٍ خندیدم
 . خَدم سهت

 ! بیشعَری خیلی:  گفت ٍ خندید

 . بَد رنگ قرنز حریر لباس یٌ...  گرفتو دستش از لباسَ

 . شد سرخ خجالت از کٌ دیدم

 : کردم نزدیکش خَدم بٌ ٍ گذاشتو کهرش گَدی رٍی دستهَ

 ؟ دارم خجالت..خ نن اخٌ..اخ ؟ نیکشی خجالت..خج نن از...  جانو ای -

 نشت ٍ سینو رٍی افتاد دستش کٌ دادم تکَنش یکو ارٍم..  لباسش زیپ بٌ رفت دستو
 . کشیدم پایین رٍ زیپ ٍ کاشتو نَياش رٍی سٌ*ٍ*ب.  شد

 .. نشست م ترقَى رٍی دستاش...  نشَندم سردش کهر رٍی دستهَ
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...  کرد نتَقفو نگايش..  آٍردم در تنش از ياشَ استین از یکی ٍ سیدم*ٍ*ب گَششَ زیر
 گردنو دٍر دستاشَ از یکی..  حرکت بی..  داد قرار لبو رٍی لبشَ ٍ کشید باال کهی خَدشَ
 حلقٌ

 .. گذاشت صَرتو رٍی رٍ یکی اٍن ٍ کرد

 .. آٍردم در کانل تنش از لباسشَ.  دادم حرکت لبانَ ٍ اٍندم خَدم بٌ

 کٌ پرسیدم سَال تا يزار ازش چشهام با..  زدم زل چشهاش تَی ٍ دادم فاصلٌ صَرتشَ
 . کرد بستٌ ٍ باز بار یٌ ارٍم چشهاشَ

 یکی دفعٌ ير ٍ نیشد نهاس تنش با تنو کٌ ٍقتی..  شدم احیا دٍبارى شب اٍن شاید
 . شد سرد ٍ کرد تب لو*غ*ب تَی عریَنش تن صبح تا..  نیشدیو

 . کردم باز چشو نَبایلو زنگ صدای با صبح

 . کردم رد رٍ تهاس یاسین اسو دیدن با ٍ کردم دراز دستهَ

 .. بَد صبح يفت ساعت

 .. خَرد بینیو بٌ رنگ خاکستری کَتاى نَی ٍ برگشتو

 . بَد کردى جهع جنین عین شیکهش تَی پاياشَ ٍ بَد گرفتٌ لش*غ*ب تَی دستانَ

 . خَابیدم باياش پًلَ بٌ ٍ انداختو پاش رٍی پايانَ از یکی

 کشیدم دٍتانَن رٍی رٍ پتَ.  گذاشتو شیکهش رٍی دستهَ ٍ سیدم*ٍ*ب رٍ ش شَنٌ رٍی
 . شد باز چشهاش الی کٌ

 ؟ داری درد -

 . کرد بستٌ ٍ باز بار یٌ پلکاشَ
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 بازٍم ٍ دست رٍی گرنش ٍ شیرین ی سٌ*ٍ*ب کٌ کردم شیکهش ناساژ بٌ شرٍع دستو با
 . نشست

 . کرد قایو خَدشَ لو*غ*ب تَی ٍ زد چرخی

 ؟ چندى ساعت:  گفت گَشو دم

 .بخَاب..بخ..  حاال زٍدى -

 : خندیدم بلند کٌ رفت فرٍ نن تَی بیشتر ٍ شد سرخ سفیدش يای گَنٌ

 .. بشو خجالتت..خ اٍن قربَن -

 : زدم رٍش کَتايی ی سٌ*ٍ*ب ٍ گذاشتو لبش رٍی لبهَ ٍ اٍردم باال صَرتشَ

 . شی اذیت دیشب اگٌ ببخش..ببخ.  بشو خَدم..خ خانَم..خ قربَن -

 : بَد نجَا بًترین ش زنزنٌ

 . نن نرد..  بَد عالی -

 . رفت خَاب بٌ دٍبارى ٍ سید*ٍ*ب رٍ م سینٌ

 شد بلند گَشیو صدای دٍبارى کٌ بستو چشهانَ دٍبارى ٍ کردم لش*غ*ب نحکو

 . بَد ٍیًان دفعٌ این

 ساعت..  فرداس برای.  کردم رزرٍ يو يتلش..  کردم رزرٍ براتَن:  گفت فقط کٌ برداشتهش
 نیا انرٍز ببرم رٍ يا بچٌ ٍ بدم بًتَن يو رٍ يا بلیط کٌ نیزنو سر یٌ عصر..  ظًر 1

 . نیست خبری..  رستَران

 . گذاشتو دراٍر رٍی دٍبارى رٍ گَشی ٍ گفتو ای باشٌ

 . دارم درد...  طايا -
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 ؟؟ خیلی..خ:  گفتو ٍ کردم جداش خَدم از نگرانی با

 یٌ..  يا دارٍ سهت رفتو ٍ کردم تنو شلَارک یٌ ٍ شدم بلند جام از کٌ داد تکَن سرشَ
 ٍ برداشتو رٍ نعجَن بستنی ٍ زعفرٍن شربت یخچال تَی از ٍ گذاشتو قَی نسکن
 گذاشتو

 . سینی تَی

 . گرفتٌ شیکهش بٌ دستش ٍ نشستٌ تخت رٍی دیدم کٌ اتاق تَ رفتو

 . دادم بًش بستنی قاشق چندتا ٍ کردم حلقش تَ شربتَ شدى کٌ يو زٍری

 انرٍز نن..  خَاب..بخ:  گفتو ارٍم ٍ کردم تنش خَدنَ لباسای از یکی خَرد کٌ رٍ نسکن
 . نیپزم غذا

 .. االن نیشو خَب -

 : خندیدم

 . نیپزیو غذا بايو بعد..  شٌ خَب..خ زنو تا ٍایهیستو پس -

 . گرفتهش لو*غ*ب تَ دٍبارى ٍ سیدم*ٍ*ب رٍ سینش ی قفسٌ کٌ خندید

 کردم نرتب رٍش رٍ پتَ ٍ شدم بلند رفتٌ خَاب ارٍم نازگل دیدم ٍقتی ٍ گذشت ساعت یک
. 

 . زدم سٌ*ٍ*ب پاشَ رٍی ٍ کردم پاش ياشَ شلَارک از یکی

 . بگیرم دٍش یٌ رفتو خَدم ٍ زدم بًش لبخندی

 ٍ بَد سکَت تَی خَنٌ ی يهٌ.  بیرٍن رفتو ٍ کردم خشک رٍ نَم ٍ کردم عَض لباسانَ
 . بَد کردى رٍشن رٍ خَنٌ کٌ بَد افتاب ٍ تاریکی
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 کو تا ياش بچٌ برای نیزد دٍ سگ پیش ناى چند يهین کٌ طايایی با!  داشتو فرق چقدر
 . داشت رٍ کهی بیشترین خَدش ٍ نیارن

 : اٍند نازگل صدای اٍند در صدا کهی کٌ يهین ٍ اشپزخَنٌ سهت رفتو

 ؟ نکردی گَش چرا.  نیکنو درست نیام گفتو -

 یا نیهرٍ:  گفتو ٍ گاز کنار اٍردنش ٍ کشیدم دستشَ.  زد لبخندی کٌ زدم بًش لبخندی
 ؟ پنکیک

 : خندید

 . يیچکدٍم-

 . گذاشت لبو رٍی لبشَ ٍ شد بلند ٍ اٍند پام رٍی کٌ کردم نگاش تعجب با

 گَدی تَی دستهَ ٍ اٍندم خَدم بٌ گردنو دٍر دستاش شدن حلقٌ با کٌ..  بَدم گیج یکو
 کردم يهرايیش گذاشتو کهرش

 .. نیکرد حرکت نَيام تَی دستاش

 . گرفت گاز لبشَ ٍ شد جدا ازم ارٍم

 يهینجَری:  گفتو ٍ چسبَندنش خَدم بٌ ٍ انداختو دست نحکو کٌ شٌ جدا ازم خَاست
 . نیپزم غذا

 کٌ نهیشٌ ؟؟ ای دیٍَنٌ -

 . نهیشٌ تَ بدٍن..  نچ -

 نیهرٍ تا چًار سٌ ٍضعیت يهَن با.  کرد حس نیشد قشنگ اینَ.  پَستش زیر دٍید خَن
 . شد جدا ازم ٍ کنٌ درست چایی باید کٌ کرد قانعو سر اخر کٌ کردم درست
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 بًتر بَدن بزرگتر کٌ اٍنایی..  گفتیو رٍ سفر ناجرای بًشَن نیز سر ٍ شدن بلند يو يا بچٌ
 . بَد کردى قًر نتین ٍلی کردن درک

 . شدم جدا ازش نیکنو درستش خَدم گفتن با کٌ کرد نگام ناراحتی با نازگل

 داری رٍ نا يو تَ داریو رٍ تَ نا بابایی نیگفتی بًو یادتٌ:  گفتو ٍ اتاقش در پشت رفتو
 یٌ..  ببین..  خب ؟ نیستی تنًا دیگٌ ٍاسهَن بیاری نانان اگٌ گفتی بعد ؟ تری تنًا تَ ٍلی

.  بدٍنیو يهَ قدر تا..  تنًا يو شهايا.  بايو باشیو تنًا باید نانانت ٍ نن يو يایی نَقع
 ؟ نٌ

 ؟ نهیرید يهیشٌ برای یعنی:  گفت ٍ شد باز ارٍم در

 : شدم خیرى بًش ٍ نشستو پا دٍ رٍی

 ؟ برم تنًابذارم رٍ تَ نیتَنو نگٌ -

 ؟ خب..  نرٍ يیچَقت:  گفت ٍ برچید لب

 : شدم بلند ٍ کردم لش*غ*ب

 . نگرانتٌ گلیت نانان کٌ بخَریو..بخ صبحَنٌ بریو بیا حاال ؟ اخٌ..اخ تَ بدٍن برم کجا -

 با رٍ بَد استفادى بی سال يای سال کٌ ای قًَى بزرگ چهدٍن اٍن دانیال صبحَنٌ از بعد
 . اتاق تَی اٍرد نن کهک

 . بَد دستش ای نلحفٌ نازگل

 : کردم اشارى دستش بٌ..  اتاق از بیرٍن رفت دانیال

 ؟ چیٌ -

 : زد لبخند

 .. بذارم پالستیک یٌ تَ نیخَام..  دیشبٌ ی نلحفٌ -
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 ..نن دٍر...  بشَرنش ببرم بدى خب..خ:  گفتو آرٍم

 : کرد قطع حرفهَ

 ! نیدارم نگًش-

 .. شد خشک دستو

 شد دٍر ازم دست بٌ نلحفٌ ارٍم کٌ دیدم

 .چیدم تَش رٍ لباس اٍلین ٍ گفتو ی اهلل بسو..  کردم باز رٍ چهدٍن در ارٍم

 نازگل

 . اٍردم در رٍ لباس اٍلین ٍ گفتو ی اهلل بسو

 . بَد نجلل خیلی از فراتر خیلی.  کردم نگاى يتل فضای بٌ

 . نیداد ادم بٌ خَب حال یٌ دریا صدای ٍ شرجی بَی

!  باشٌ داشتٌ يو ٍسَاس شاید کٌ بَدم فًهیدى اینَ.  بگیرى دٍش یٌ تا بَد رفتٌ طايا
 . نیگیرى دٍش بار دٍ رٍزی

 کنارش گذاشتو يو يهیشگیش عطر ٍ گذاشتو لباس دست یٌ براش

 . خَنٌ زدم زنگ ٍ برداشتو شکالت ٍ سرد ی نسکافٌ یٌ ٍ کردم باز کَچیکشَ یخچال در

 . گریٌ زیر زدم شنیدم رٍ صداشَن کٌ يهین کٌ برداشت دانیار

 ابراز شدن نگران خیلی فًهیدم ٍقتی..  شدى چی نیپرسیدن يا بچٌ اٍنَر از يی حاال
 . بَد شدى چو نهیدٍنو اصال.  کردم دلتنگی

 نیکنٌ بازی باشَن ٍیًان عهَ چقدر اینکٌ از ٍ ياشَن خاطرى بٌ ٍ زدم حرف يهشَن با
 . زدن حرف
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 . بزنٌ حرف تا دادم رٍ گَشی اٍنو بٌ بیرٍن اٍند کٌ طايا

 ؟ کردی گریٌ:  گفت ارٍم زدنش حرف از بعد

 : کشیدم باال بینیهَ

 ؟ نايار برای بریو.  شد تنگ براشَن دلو یکو -

 . گفت ای باشٌ ٍ پَشید لباساشَ

 . داشت يو ای خَشهزى نايار

 بَق تا سٌ دٍ از بعد..  نًناز بٌ زدم زنگ بخَابٌ تا کشید دراز یکو کٌ طايا ظًر از بعد
 : برداشت

 . خَدنَن گلی..  بًًًٌ -

 . کن سالم ادم عین!  نرض ٍ بًًٌ -

 ؟ نیاد پیش نَقعیت این بًو نیزنیو زنگ نَقع ير تَ ٍ نن چرا -

 ؟ چطَرن دخترا ؟ خبرا چٌ.  نهیدٍنو ننو اینٌ ٍاقعیتش -

 ؟ چطَرن پسرات ؟ خَبٌ شَيرت ؟ خَبی تَ..  سالنتن..  خَبن يهٌ -

 کجام؟ بگَ..  خَبن يهٌ -

 ؟ کجااا -

 ! کیش -

 بگیرااا عکس ؟ عسل ناى اٍندی ٍااای -

 . بزنٌ زنگ بًو بگَ زيرى بٌ بعدا.  باشٌ -

 . باشٌ -

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 254 



 

 . نشست شَنو یکی اٍن رٍی سرش ٍ کرد لو*غ*ب پشت از کسی کردم حس یًَ

 کردم خداحافظی نًناز از ٍ زدم لبخندی

 . کٌ نخَابیدی:  گفتو ٍ گذاشتو نیز رٍی رٍ گَشی

 : چید ٍر لب يا بچٌ نحل

 . نبرد خَابو..خ -

 : کردم کَچیکی اخو

 ! نیکنی ترش..  بخَابی غذا از بعد نبایدم چند ير -

 : داد قرار صَرتو نقابل رٍ صَرتش ٍ شد خو بلندش قد اٍن با

 ! بگٌ گلی خانَم..خ چی ير -

 ؟ چیٌ انرٍزت ی برنانٌ خب:  گفت کٌ خندیدم

 . نرفتو نسافرت حاال تا...  نهیدٍنو -

 . شی شارژ کٌ جا یٌ بریو..  ای خستٌ..خ چَن:  گفت بعد ٍ کرد نگام یکو

 ! دارى چیا اینجا نهیدٍنو اخٌ -

..  بردارم نَشیدنی یٌ بذار:  گفت ٍ داد دستو بَد برداشتٌ پایین ی قفسٌ از کٌ برٍشَر یٌ
 . کنیو خاب..انتخ بايو بیام

.  نیدادم نسافتش بٌ گیر نیکرد نعرفی بًو رٍ جا ير کنارم اٍند ٍقتی ٍ گفتو ای باشٌ
 س خستٌ نیدٍنستو

 . نیست نًو نیگفت يی خندى با ٍلی
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 خیلی شباش نیگفت..  يتل برگردیو رٍ راى پیادى ٍ کنیو خرید یکو بریو شد قرار سرم آخر
 خنکٌ ٍ خَب

 ٍ دادیو يتل رزرٍیشن بٌ رٍ کارت..  بیرٍن رفتیو بايو ٍ شدیو حاضر کٌ بَد اینا 0 ساعت
 . بیرٍن اٍندیو يو دست تَ دست

 فکر نن کٌ اٍنطَر قدم نیگفت..  نیزد بلند چشو بٌ ٍلی اٍنقدر نبَد بلند عددی قدش
 بلند بَد 863 یا 808 قدم کٌ ننی برای خب ٍلی..  قدش ى 888 نیگفت!  نیست نتر 1 نیکنو

 . نیشد نحسَب

 ... نسبتا بَد راحت.  نیپَشیدیو دار لژ سانتی پنج پاشنٌ کفش یٌ چیزا يهین برای

 . ببرى رٍ نا نعرٍفش يای پاساژ از یکی بٌ خَاستیو ازش ٍ گرفتیو ناشین یٌ

 ؟ آٍردین تشریف عسل ناى برای:  گفت لبخند با رانندى ناشین تَی

 : زد دلنشینی لبخند طايا

 ! بلٌ -

 باشین داشتٌ دٍست.  ياست زٍج نخصَص..  قشنگٌ خیلی..  پارکٌ یٌ...  يست جا یٌ -
 . اٍنجا بزنین سر رٍزشَ یٌ نیدم آدرس

 . کرد سیَ گَشیش تَی رٍ ادرسش طايا

 .. پاساژ بٌ رسیدیو دقیقٌ پنج از بعد

 دارم کی نال بدٍنو اینکٌ بدٍن..  نیخریدم نیدیدم ارزٍن قیهت با نیز چیز يهٌ اٍن ٍقتی
 . نٌ یا يست اندازى اصال ٍ نیگیرم

 . لیَان ٍ ظرٍف ٍ دنپایی تا بگیر لباس ٍ عطر ٍ آرایش لَازم از

 . نکن يیچیَ فکر نیگفت يی ٍ داشتو کٌ ذٍقی بٌ نیخندید طايا

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 256 



 

 . برگردیو پیادى برگشتنٌ دادم قَل نکردم فک ذرى یٌ کٌ کنن نن گَر تَ خاک ٍ

 يهشَ...  نهردم کٌ نن..  قیافشٍٍَ:  گفت ٍ نن ی زدى ناتو ی قیافٌ بٌ خندید بلند طايا
 . نیارم

 بايو گذاشتیو رٍ اینا يتل رفتیو شب.  بگیر تاکسی یٌ نیار در بازی جنتلهن..  بابا زیاى -
 رٍی پیادى نیریو

 ير ٍ نیزدم پاش بٌ يی کٌ نیخندید يو ناشین تَی حتی..  خندید بازم ٍ کرد نَافقت
 نیکردم نحارش بَد فحش چی

 حالت بٌ کٌ زدم صدا اسهشَ کالفٌ سر آخر کٌ نیزد يایی خندى تٌ ينَز يو يتل در دم تا
 . باال برد دستشَ تسلیو

 . بَد نٌ بٌ ربع یک ساعت

 . کناردریا زنی قدم بریو افتادیو راى ٍ خَردیو يو رٍ شام لباسا يهَن با

 . بَد خَب چقدر ٍلی..  نیشد شلَغ شبا چقدر

 .. آب شرشر صدای..  نیَند نالیو نسیو یٌ

 . نیرفتیو راى پابرينٌ ٍ گرفتیو دستهَن رٍ يانَن کفش

 يو آب ندت یٌ حتی.  نیترسید آب از خیلی..خ..  بَد بچٌ کٌ دانیال یادنٌ:  گفت خندى با
 . خَرد..نهیخ

 : خندیدم تعجب با

 ؟ اخٌ چرا!  نیگی دررٍغ -

 نهیاد خَشو..خ نیکنٌ خیسو..خ نیگفت -

 ؟ چی دیگٌ..  بیخیال ٍای -
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 داد ٍ جیغ کنٌ بازی باياش خَاست..نیخ دانیار نحال.  نیترسید داداشاش از کال يو باربد -
 . خت..نینداخ راى

 ! کشیدی چی -

 : زد ارٍنی لبخند

 . کشیدم چی..  ٍاقعا آرى -

 : ش شَنٌ رٍی گذاشتو سرنَ ٍ کردم دراز پانَ..  شنا رٍی نشستیو

 . شد تهَم دیگٌ..  نشَ ناراحت -

 : سید*ٍ*ب سرنَ

 . شد تهَم..  ارى -

 . نیکرد نقایسٌ خَدش يای بچگی با ٍ نیزد حرف يا بچٌ يای بچگی خاطرات از یکو

 . بَدم پررٍ خیلی بچگیام ننو:  گفتو آرٍم ننو

..  کردن تعریف براش نشستو تاب آب با ٍ نشستو رٍش بٌ رٍ کٌ کرد نگام نشتاق ٍ خندید
 کٌ يایی پنجرى ٍ در از..  نکردم خرابشَن کٌ غذايایی از..  کردم لٌ کٌ يایی جَجٌ از

 : خندید بلند کٌ نیر ی گربٌ ناجرای بٌ رسیدم بعد ٍ گفتو ٍ گفتو رٍ يهٌ!  نکشستو

 . نَردش در کنجکاٍم خیلی..خ چَن..  بگی حتها باید رٍ نیر ی گربٌ این...  یعنی -

 : خندیدم

 با دختراشَ از یکی این بعد..  نیر اسو بٌ س زنٌ یٌ..  رٍییهَن بٌ رٍ ی يهسایٌ نا بابا -
 یٌ.  بَد گرفتٌ ای افادى ٍ فیس ٍ خارجی فتیش دخترى بَد اٍندى..  فرنگ فرستاد بدبختی

 گربٌ
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 فینی فین نیگفتیو بًش کنیو اذیت اینکٌ برای يو نا..  فیفی نیگفت بًش بَد گرفتٌ يو
 دٍنی کٌ سرتقیٌ یٌ بعد..  نیر با نَند يو ى فین این کرد شَير دخترى ندت یٌ از بعد... 

 . بَدن عاصی گربٌ یٌ يهین دست از کَچٌ کل!  طايا يا ندارى

 . نیخندیدیو بايو بلند بلند

 . داشت بزرگی حهَم چٌ.  بگیرم دٍش یٌ تا رفتو يتل تَی شب

 رٍشن کٌ شناٍری يای شهع ٍ بَد پًن قرنز يای گلبرگ رٍش کٌ افتاد حهَم ٍان بٌ نگام
 . بَدن

 اینجا دارى جن ؟ شدى زدى جن..  نداشتاااا رٍ چیزا این صبح!  نسیح ی گًَارى یا!  نَسی یا
 نشًَر بعد!  داشت جن کٌ نعرٍف يتلی از اتاقی بنَیسن اینترنت تَ بعدا کن فکر اا ؟؟؟

 ! الخالق جلل!  نیشو

 : اٍند طايا صدای یًَ

 ؟ اٍند خَشت..خ -

 !؟ بَد اٍن کار

 تیری پَستو دستش گرنای از ٍ پام رٍی گذاشت دستشَ..  جلَ اٍند..  بَد اٍندى بند زبَنو
 . شد نَر نَر ٍ کشید

 . نن نًهَن..  نفرى دٍ حهَم یٌ:  گفت خهاری صدای با

 اٍن با ٍ کرد کَتايو نَيای تَی دستشَ.  گذاشت لبو رٍی آرٍم لبشَ ٍ کشید باال کهی ننَ
 . کرد کردن باز بٌ شرٍع رٍ خَابو لباس يای بند یکی

..  داد تکیٌ سنگش بٌ..  ٍان تَی رفت ٍ کرد بلند دستاش دٍتا رٍی ننَ ٍ آرٍد در رٍ لباسو
 .. بًو پیچیدیو دٍبارى..  نشَند پاياش رٍی ننَ
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 رٍ گردنو ٍ کهرم بٌ نیهالید ٍ نیکرد کفی دستاشَ..  بَد تَش ای نشدنی ٍصف آرانش
 . نیکرد س*ٍ*ب ارٍم

 !؟ بشی عاشقش جانیٌ دٍ تَی نیتَنستی کٌ ؟ داشت چی نرد این

 نیزد آتیشت..  نیکرد دگرگَن حالَ..  نیکرد کفی نَيانَ ٍ نیزد پَستو بٌ خیسشَ دستای
 ! بَد عاشقی خَب طايا... 

 بگیر دٍشتَ:  گفت ٍ شد بلند کٌ بَدیو يو آغَش تَی ٍ بايو ٍان تَی ساعتی یک
 . نیکنو خشکت..خ خَدم..خ بیرٍن بیا.  خانَم..خ

 . دادم تکَن سرنَ ارٍم ٍ زدم نًربَنیش بٌ لبخندی

 . بیرٍن رفتو ٍ بستو خَدم دٍر بٌ ای حَلٌ گرفتو دٍشهَ اینکٌ از بعد

 . نیرفت ٍر گَشیش با داشت ٍ بَد نشستٌ دیدم

 : اٍند صداش کٌ نیرفتو داشتو ارٍم ٍ برداشتو رٍ لباسا نیست حَاسش دیدم تا

 . ببینو اینجا بیا ؟؟؟ کجا -

 نیپَشو..  دارم دست خَدم بابا:  گفتو ٍ برگشتو..  گفتو لب زیر آخی ٍ گرفتو گاز لبهَ
 . لباسهَ

 : زد شیطَنی لبخند

 ؟ نیکشی خجالت..خ -

 !! نٌ -

 ! بگَ بًو نیکشی اگٌ -

 . بَد افتضاح نقاشیو ابتدایی اٍل از اصال نن نٌ -

 : خندید
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 . نیکنو خَدنَ..خ کار بازم نن ٍلی -

 .. بَدی نگفتٌ:  گفتو ٍ کردم ریز چشهانَ

 : شد بلند ٍ کرد قطع حرفهَ

 ؟ دارى سگ چشام -

 ! نیشی بدجنسو بَدی نگفتٌ!  نخیر -

 : کرد شیطَنی ریز ی خندى

 . جَرم چٌ..  ارى -

 . طايااا ايًٌ -

 . حهَم تَ دٍیدم ٍ کشیدم جیغی کٌ جلَ پرید ٍ خندید بازم

 .. جستی دفعٌ این:  گفت ٍ زد ای قًقٌ

 !! يهینٌ بعدم يای دفعٌ:  گفتو بلند

 ؟ نهیاد کٌ خَابت..  اٍردم فیلو خَنٌ از دٍتا یکی -

 نَيای نیَند بدم...  پیچیدم نَيام دٍر بٌ ای حَلٌ ٍ کردم تنو لباسانَ ٍ گفتو ای نٌ
 . گردنو بٌ بچسبٌ خیسو

 : خندیدم..  دیدى تدارک کلی دیدم کٌ بیرٍن رفتو

 ؟ بَد کجا اینجا -

 . خردیو..خ رٍ اینا ننو نیکردی ِدرٍ بايو رٍ الک ٍ ظرف ٍ جَراب داشتی کٌ نَقع اٍن -

 . کنارش نشستو ٍ رفتو بًش لبخند با يهراى ای غرى چشو

 ! داشت يو دی ٍی دی دستگال کٌ بَد ردیفی يتل چٌ
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 . بَد now is good فیلو اسو ٍ شد شرٍع ٍ گذاشت فیلو یٌ

 . سرخٌ دناغش دیدم برگشتو...  نیاد فین فین صدای دیدم کٌ بَد فیلو ٍسطای

 : بَد قرنز چشهاشو..  کردم نگاش تعجب با

 ؟؟؟ نیکنی گریٌ داری..  طايا -

 . زد بینیش بٌ دستهالی ٍ شَنو رٍی گذاشت سرشَ

 ! بَد احساساتی دخترای کپی درست...  بَد گرفتٌ م خندى

 ؟ اخٌ چرا -

 : کرد نگام ٍ برگشت بچٌ یٌ نظلَنیت با

 . نیهیرى بعد..  شدى عاشق تازى بعد..  دارى سرطان -

 . نیدید بد خَاب کٌ نَقعی بَد شدى آراد شبیٌ

 . باشی داشتٌ شاید کهدی یٌ ؟ کنو خانَشش نیخَای.  دیگٌ يهینٌ فیلها این ندل خب -

 : داد فشار بیشتر سرشَ

 . خَبٌ..خ يهین نٌ -

 باياش افتادم گریٌ بٌ خَدنو اخرشو ٍلی کردم ش نسخرى ٍ خندیدم بًش شب اٍن چقدر
. 

 گرنی بٌ رٍ داشت يو يَا ٍ بَد سخت خَدنو برای..  برگشتیو ٍ نَندیو دیگٌ رٍز سٌ دٍ
 ی ندرسٌ کارای دنبال افتادم نی بایدم.  نداشتو خَبی ی نیَنٌ گرنا با اصال ننو ٍ نیرفت

 . يا بچٌ
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 ٍ گرد انتظار رسیدم کٌ خَنٌ بٌ.  نام جبت برای نیرفتو باید..  بَد کردى پیدا ندرسٌ طايا
 . بَد دم يَا فقط ٍلی داشتو رٍ خاک

 ٍ کردن دلتنگی ابراز کلی يهشَن ٍ يهشَن بٌ دادیو طايا با شب رٍ يا بچٌ سَغاتی
 . شدن خَشحال

 داد پیشنًاد طايا ٍ بخَابی يههَن با باید نیگفتن ٍ بخَابو اتاق برم نهیذاشتن شب
 . بَم پشت بریو گفتو نن ٍ بندازیو جا انشب

 طايا ٍ يا بچٌ..  بیدارن يهشَن نَقع این نیدٍنستو.  افتادم دخترا یاد کشیدم دراز ٍقتی
 : گفت جیغ با ٍ برداشت بَق دٍتا سر کٌ زيرى گَشی بٌ زدم زنگ رفتن خَاب بٌ کٌ

 . زديًًًٌ زنگ کی ببین ٍااااااااااااااااااای

 : گرفتو گَشهَ

 ؟ ٍضعشٌ چٌ!  نکرى تَ بگی درنَن بی درد...  کَفت اییی -

 ؟؟؟ اشرافییی کردی يا نا از یادی عجب چٌ -

 ! عهتٌ اشرافی -

 : اٍند نًناز صدای

 . عههَن -

 ! عهٌ..  عهٌ:  گفتیو بايو يههَن

 : اٍند کنیز صدای...  خندیدیو

 ؟ دختر تَ نداری خَاب -

 .. اٍندیو کیش از -

 : کرد قطع حرفهَ نًناز جیغ صدای
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 ؟؟؟ کییییییییییییییییششششششششش -

 : تانَن سٌ صدای

 . کٍٍٍٍَفت -

 : نیکردم حس شَ غرى چشو يو يهینجا از

 .. خالی جاتَن.  بَدم کیش طَر عسل ناى..  ارى -

 : شد شیطَن زيرى

 .بَدی فضا کٌ شبشو ير -

 . ایشاااهلل تَ نال.  خالی جااات اٍٍف -

 . گرفت م خندى کٌ ایشاهلل گفت دل تٌ از طَری

 ؟ حاال گرفتی برانَن چی -

 نیریزم..  اینجا بیاین کنو دعَتتَن نیخَام رٍز یٌ..  گرفتو بَد دستو دم چی ير ببین -
 . بردارین اٍند خَشتَن چی ير ٍسط

 : خندید زيرى

 ؟ چطَرى شَيرت -

 . بچو خَابٌ..  خَبٌ -

 ؟؟ بچتتت:  گفتن خندى با تاشَن سٌ

 ! نیهَنٌ سالٌ 1 بچٌ پسر یٌ عین!!  بدٍنین اگٌ -

 ! ننٌ شدی نادر کٌ يو زندگی این در -

 ؟ نًناز کنیو چٌ دیگٌ -
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 : شد جدی کنیز صدای

 ؟ نداری نشکلی يا بچٌ با -

 .. شد سکَت

 : اٍند زيرى صدای...  شدم خیرى يا بچٌ بٌ ٍ برگشتو

 برای شدن نادر بٌ دادی ترجیح تَ رٍ اصلی شدن نادر!  دختر بیاری بچٌ نخَاد ازت شاید -
 .. پسرا این

 : زدم لبخند..  نیداد تکَن شالهَ خنک باد... کردم نگاى يهشَن ی چًرى بٌ

 کٌ..  تر داشتنی دٍست یکیشَن از یکی.  دارم پسر تا شش چَن خَشحالو...  خَشحالو -
 ٍ نیگیرن نحبت ٍ نیکنن لو*غ*ب کٌ...  ندارم خَبی حال ٍ حس نبینهشَن رٍز یٌ اگٌ

 نحبت

 ! خَشحالو خیلی..  س زندى کٌ ایناس صدايای با خَنٌ کٌ..  نیدن

 زدیو حرف بايو فقط ساعت دٍ یکی تا شاید ٍ پیچَند رٍ بحخ نًناز..  دٍبارى شد سکَت
 . کرد قطع رٍ نکالهٌ يههَن ی خهیازى صدای کٌ

 . کشیدم دراز آراد ٍ نتین کنار ٍ ریختو خَدم برای ابی لیَان

 : اٍند طايا صدای کٌ نیخَابیدم داشتو ٍ افتاد يو رٍی چشهام

 ؟ بیداری ؟ نازگل -

 بلند نگران.  پیچٌ نی خَدش بٌ درد از ٍ گرفتٌ پًلَشَ دیدم کٌ نشستو سرجام ٍ شدم بلند
 : شدم

 ؟؟؟ شدی چی..  يراز جادى یا..  ياشو بنی قهر یا -

 . بَد کردى عرق کٌ داشت درد اٍنقدر
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 ! نیکنٌ درد دلو...  دلو:  گفت ارٍم

 ؟ کجاتٌ ؟؟؟ کیییی -

 ؟؟؟ ٍرى کدٍم:  گفتو زدى ٍحشت..  داد نشَن رٍ قسهتی یٌ دستش با

 نَح یا:  گفتو ٍ داننو بٌ انداختو چنگ کٌ گرفت رٍ راست سهت شکهش پایین دستش با
 !!!! آپاندیستٌ این... 

 . گرفت خَدش بٌ سجدى حالت درد از

 ی شهارى.  نداشت رنز کٌ کردم شکر رٍ خدا ٍ برداشتو خیز تلفنش سهت بٌ زدى ٍحشت
 دٍم زنگ از بعد..  ٍیًان زدم زنگ...  برنهیداشت..  بًش زدم زنگ ٍ کردم پیدا رٍ یاسین

 ؟ طايا چیٌ:  گفت آلَد خَاب ٍ برداشت

 ... ٍیًان اقا:  گفتو گریٌ با

 : شد نگران صداش

 ؟ شدى چی..  داداش زن ؟؟ خانَم نازگل -

 : نالیدم ٍ زدم سر بٌ دست

 بیاین..  بیاین..  تنًام دست نن..  نن..  دارى درد..  ترکیدى آپاندیسش..  طايا..  طايا -
 . بیهارستان ببرنش نن يا بچٌ پیش

 . اٍندم زٍدی...  نیام نیام -

 .. : بَد حالت يهَن تَ ينَز کٌ رفتو طايا سهت بٌ نگران ٍ کردم قطع رٍ تلفن

 نیبرنت يا بچٌ پیش بیاد..  نیاد ٍیًان االن..  کن تحهل یکو نازگل جَن طايا..  طايا -
 بیهارستان
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 دٍشَن ير ٍ اٍندن بايو یاسین ٍ ٍیًان ربع یٌ از بعد ٍ نیَند ياش نفس نفس صدای
 يو رٍ چشو شب کل...  بهَنو يا بچٌ پیش تا خَاستن نن از تهنا ٍ خَايش کلی با

 ٍ نذاشتو

 رٍ يا بچٌ ٍ اٍردنش عهل اتاق از تازى گفت ٍ زد زنگ ٍیًان کٌ دٍختو تلفن بٌ چشو نگران
 . شدم بیهارستان رايی خَدم ٍ سپردم نًدیس دست بٌ صبح

 .. نیخَندم دعا ٍ نیکردم گریٌ بیهارستان خَد تا

 ٍ بیهارستان سفید ابی لباس تَی دیدنش با ٍ کردم باز چًارتاق رٍ در رسیدم کٌ اتاقش بٌ
 . شدم زنین پخش جا يهَن ٍ گریٌ زیر زدم بلند دست بٌ سرم

 . کشیدم سرم رٍی رٍسریهَ

..  اینجَری نکن داداش زن:  گفت نگرانی با یاسین کٌ حالت اٍن تَ ببینهش نهیتَنستو
 . ترى سالو ننو از کٌ این

 : بَد نَاز رٍح ٍلی..  ضعیف چند ير..  اٍند طايا صدای

 ! نازگل -

 .. سهتش رفتو گریٌ ٍ لرزٍن قدنای با ٍ شدم بلند ارٍم

 : ریختو اشک ٍ سیدم*ٍ*ب طَالنی پیشَنیشَ

 بٌ دردت..  شٌ فدات نازگل الًی! کٌ بَدی خَب کٌ تَ ؟ جَنو آرٍم یًَ تَ شد چت اخٌ -
 . اخٌ نن جَن

 . بَد گرفتٌ شدت م گریٌ

 ٍ دستو تَی گرفتو ارزش با شی یٌ نحل ٍ برداشتو آرٍم رٍ بَد ٍصل سرم بًش کٌ دستی
 . سیدنش*ٍ*نیب
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 نکن ؟؟ نازگل نیکنی گریٌ چرا ؟ نیکنی اینجَری کٌ نردم نن نگٌ:  گفت بغض با طايا
 . اینکارٍ

 . بَد شدى خالی اتاق

 بَدکنارش ٍنَندى بَد يهراى عنَان بٌ کٌ یاسین با رٍ جام ٍ بَدم اٍنجا ساعتی دٍ یکی
 .کردم عَض

 ٍ دک ٍ غلیظ آرایش با پرستار یٌ ٍ شد باز در کٌ نیکردم شَنٌ رٍ پریشَنش نَيای داشتو
 شبیٌ اصالااا ؟؟؟ خَايرتَنٌ این..  فردادد آقای ٍااای:  گفت ٍ جلَ اٍند گندى قرنز دين
 شها

 . نیست

 چشهاش ٍ گلَش تَ پرید شیرنَزش خندى از طايا کٌ انداختو بًش چپ چپ نگاى یٌ
 . نیخندى بَد نعلَم

 . شدم شالو کردن درست نشغَل باياش ٍ باال اٍردم رٍ بَد حلقٌ تَش کٌ دستی

 : ندید زنیکٌ بازم

 جٍَن نیخَرى بًتَن کٌ شها ؟ يست سالش چند خَايرتَن..  فرداد آقای چطَرین -
 . باشید

..  کردى ازدٍاج حتها:  گفت ی*ض*ٍ*ع بیشعَر کٌ طايا نَيای سهت رفتو دست يهَن با
 . نیزنن پیر نیگو

:  گفت ٍ گرفت دستهَ طايا دیدم بگو چیزی تا برگشتو ٍ گرفتو گاز خر عین لبهَ
 .. حداقل سالی 8..  یٌ.  ترن جٍَن شها از.  يستن خانَنو..خ

 . بیرٍن رفت طايا سرم چک از بعد ٍ شد قرنز کٌ دیدم رٍ زنٌ ی قیافٌ قشنگ
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 زخهو..زخ یکو:  گفت کٌ شدم خیز نیو نگرانی با..  تَ رفت صَرتش کٌ شدم خیرى بًش
 . ای خستٌ..خ..  بشین.  سَخت..سَخ

 فردا کنو فک:  گفت کٌ شدم خیرى کنندى خستٌ سفید اتاق بٌ ٍ گفتو نیستهی ارٍم
 . کنٌ نرخص..نرخ

 . نیپرسو دکترت از نیرم حاال -

 : سید*ٍ*ب ٍ گرفت دستهَ

 . نیشٌ قلبو ٍارد دنیا گندیات تهام نیکنو احساس..  نکن گریٌ اٍنجَری دیگٌ -

 . شدى زرد رنگش نیکردم احساس.  زدم بًش نحزٍنی لبخند

 ؟ نیخَری چیزی -

 خَاب ساعتی دٍ یکی ياش قرص تاجیر بخاطر..  کشید دراز تخت رٍی ٍ گفت ارٍنی ی نٌ
 . بَد

 ؟ نن نرد داشت رٍ کی..  بَد رسیدى نالقات ساعت

 .. شد باز در کٌ نیخَندم گَشیو تَی رٍ رنانی یٌ داشتو

 برام ياشَن قیافٌ تازى ٍ نرد یٌ ٍ دیدم چادری زن تا سٌ کٌ شدم خیز نیو کهی نبل رٍی از
 ؟؟؟؟ طايا برادرای خَاير..  شد اشنا

 . شٌ بلند طايا کاش..  اٍرد درد قلبهَ نَنس س*ٍ*عب ی قیافٌ

 تخت بٌ چسبیدم ٍ کردم آرٍنی سالم ٍ شدم بلند کٌ شدیو خیرى بًو سکَت تَی يههَن
 .. طايا

 . ندادن يو رٍ نن سالم جَاب حتی
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 باال رٍ قرنزى ينَز نیدٍنستو کٌ دناغهَ ٍ دادم شالو داخل رٍ سرم جلَی ریز نَيای
 : شدم خیز نیو طايا سهت ٍ کشیدم

 .. طايا..  عزیز..  جان طايا -

 يهیشٌ نحل نیکنن نگام دارن کسایی چٌ ٍ کجام بدٍنو اینکٌ بدٍن کٌ شد جا بٌ جا کهی
 .. زد لبخندی کٌ دادم ناساژ نَياشَ ٍ نَياش تَ بردم دست کنو بیدارش نیخَاستو کٌ

 : خندیدم

 . داریو نًهَن پاشَ..  گندى خرس لَس..  کنو نحارت خَب فحش یٌ باید -

 ریختن صدای فقط ٍ بَد سکَت صدای يو ينَز ٍ یخچال سهت رفتو کٌ کرد باز چشهاشَ
 . نیشکست رٍ سکَت طايا ی خهیازى ٍ نصرف بار یٌ يای لیَان تَی آناناس

 زیر زد بلند خَايراش از یکی ٍ گرفتن گرم کلی طايا با برادرش خَاير دقیقٌ چند از بعد
 . نیکرد س*ٍ*ب يی رٍ طايا سر ٍ گریٌ

 . بَدم يا صحنٌ این گر نظارى دٍر اٍن از نن ٍ بَد خَشحال طايا ٍ گرفت شدت حرفاشَن

 . نیرفتن ش صدقٌ قربَن خَايراش ٍ نیخندید برادرش با ٍقتی نیزدم لبخند

 . نشستو گَشٌ یٌ ٍ بیرٍن رفتو اتاق از آرٍم

 ... کردن باز رٍ رايشَن اشکام ٍ رٍم بٌ رٍ بٌ زدم زل لبخند با يا دیٍَنٌ عین

 .. چی ٍاسٌ نهیدٍنستو حتی..  نیریخت باز ٍلی کردم پاکشَن سریع

 : نینداخت چنگ م گریٌ بٌ کٌ بَد کردى پخش رٍ آينگی لی*غ*ب اتاق

 نیسَخت براش دلو

 ياش گریٌ برای

 بهَن فقط نیگفت
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 ! باش نداشتٌ دٍستو اصال

 نیشٌ درست"  پیرزنی صدای ٍ نشست م شَنٌ رٍی دستی کٌ گذاشتو يام زانَ رٍی سرنَ
 " بزرگٌ خدا دخترم،

 نظرت بٌ نیشٌ درست.  نیکنو گریٌ دارم يیچ ٍ يهٌ بخاطر نیگفتو نیکردم باز دين کاش
 ؟

 بًو ٍ بَد پرستار..  کردم بلند سرنَ کسی دست تکَنای با..  برد خَابو حالت يهَن تَی
 ! تنًاست نریضو ٍ شدى تهَم نالقات ٍقت گفت

 ؟ ندت يهٌ این بَدم کجا کٌ پرسید نگران ٍ شد خیز نیو کٌ دیدم ٍ شدم اتاق داخل

 : اٍندم خَدم بٌ یًَ ٍ شد بلند نگران کٌ کردم نگاش گیج اٍنقدر..  کردم نگاش گیج

 ؟ رفتن.  برد خَابو -

 : خَدش سهت کشید ننَ

 کردی تعارف شیرینی شربت..  ندادن جَابتَ کردی سالم..  کردن نگات بد..  نیدٍنو -
 .. برات بَد بد نیدٍنو..  برنداشتن

 نن..  ٍضعیت این با تَ!  افتضاحٌ ؟؟؟ بد:  گفتو گریٌ با ٍ گریٌ زیر زدم گفت اینَ کٌ يهین
 نخَردن شیرینی چرا ؟؟ اخٌ چرا..  يیچ کردن نگا بد اٍندن..  اٍندن..  طايا تنًام نن.. 

 ؟؟؟ چرااا ؟؟ طايا چرا..  خَردن کردی تعارف تَ ٍلی ؟؟؟

 ؟؟؟؟ نٌ نیستو خَب نن ؟؟؟ نٌ..  بیارن گیر برات بًتر یکی نیخَاستن حتها:  گفتو عجز با
 .. کٌ ننی..  کٌ ننی

 .. زدم زار تر بلند نن ٍ کرد لو*غ*ب نحکو

 از پرستار ٍرٍد با ٍ شد باز در کٌ گذشت سکَت تَی دقیقٌ پنج ٍ چًل ساعت نیو شاید
 . بیرٍن اٍندم لش*غ*ب
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 . شدى کادٍپیچ يای بستٌ چقدر..  افتاد نیز رٍی بٌ نگام

 ! کال چی يهٌ ٍ کهپَت ٍ شیرینی جعبٌ یٌ

 کردم نگاى نیکردن عَض رٍ سرٍنش داشتن کٌ طايا بٌ پرسشی ٍ کردم نگايی رٍ يا بستٌ
 : زد لبخند. 

 . چیزی باشن اٍردى يو تَ برای شاید..  کن نگايشَن.  بَد اٍردى فرياد..  کادٍى -

 بال يهشَن.  کنو باز رٍ يا بستٌ تا م انگیزى شد کَچیک ی جهلٌ یٌ يهین..  يا بچٌ عین
 . بَد نَندى بستٌ یٌ فقط ٍ پسرا برای بَد پیرين ٍ بلَز استحنا

 چسب يهٌ نیکردم بازش ارٍم..  بستٌ سهت رفت دستو..  بَد ننتظر نن نحل يو طايا
 . رٍ ياش

 . اٍردم در تَش از کاغذی پاکت یٌ ٍ کشیدم پَفی

 . کن بازش ؟ گرفتٌ شَخیش..شَخ:  گفت طايا کٌ کردم نگاى رٍ پاکت حَصلٌ بی

 ٍ داشتو برش..  دیگٌ ی برگٌ یٌ ٍ دیدم چک بٌ شبیٌ برگٌ یٌ ٍ کردم باز چاقَ با رٍ پاکت
 از پاتَ فقط..  بگیر برٍ بنَیس چک ی برگٌ این رٍی نیخَای قدر ير"  خَندم رٍ رٍش

 " بیرٍن بکش ياش بچٌ ٍ داداشو زندگی

 .. رفت نفسو

 . نَند نیز يهَن بٌ نات نگام ٍ افتاد دستو از برگٌ

 ... نهیگردٍند بر رٍ نفسو حتی يو طايا گفتن نازگل نازگل صدای

 ؟؟؟ یًَ تَ شد چت ؟ بَد چی:  گفت نگران کٌ کردم نگاى بًش..  برگشتو کٌ زد صدام بلند

 ؟؟ نیفًهید باید

 ! دارى يو کنار ياشَ برادر خَاير سال يهٌ این از بعد تازى اٍن ٍلی
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 ی يدیٌ بَد خَاستٌ..  بَد کردى خَشبختی ارزٍی ٍ بَد گفتٌ تبریک:  گفتو ٍ زدم لبخندی
 . نًربَن چٌ.  کادٍش عنَان بٌ چک این رٍ بنَیسیو پَل عرٍسی

 ظًر فردا..  بزن پسرات بٌ زنگ یٌ بیا راستی:  گفتو ٍ زدم بًش لبخند..  زد نانطهئنی لبخند
 . نرخصی

 . زد زنگ ٍ برداشت رٍ تلفن ٍ گفت ای باشٌ

 نن فقط.  خَنٌ تَی بَد تر خلَت خیلی سرم..  نیرفتن ندرسٌ يا بچٌ..  گذشت ناى یک
 . نتین ٍ بَدم

 . سرکار يو طايا ٍ نیرفتن ندرسٌ دیگٌ شَن يهٌ

 . نیدیدم رٍ اٍن تدارکات داشتو ٍ اینجا بیان خَدم ی خانَادى بَد قرار انشب

 چشهاش از یکی جلَی رٍ شدى تهَم کاغذی دستهال ی لَلٌ ٍ بَد نشستٌ اپن رٍ نتین
 . بَد گذاشتٌ

 : شدم خیرى بًش ٍ گذاشتو اپن ی لبٌ دستانَ

 ؟ ناخدا نیبینی چی -

 . نیبینو گلی یٌ..  یٌ..  ان -

 ؟ بذارم چی انشب:  گفتو ٍ کردم ناز خندى با تپلشَ پای

 ! گلی اصن چیز کلی..  کیک الزانیا ناکارٍنی -

 ؟ نرغ ٍ الزانیا با بذارم کَکَ -

 ! ندارم دٍس کَکَ...  نٌ -

 . نیکنو درست بادنجَن کشک پس -

 . نیکرد کهکو يو نتین ٍ شدم غذا کردن درست نشغَل نن ٍ گفت ای باشٌ
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 يا بچٌ.  کردیو سیر رٍ خَدنَن بَد اٍردى رستَران از کٌ ناياری با طايا يو ظًر از بعد
 .بخَاب یکو يو تَ برٍ:  گفتو ٍ دادم چایی طايا بٌ کٌ کنن استراحت یکو تا رفتن

 ؟ خریدی..خ نیَى -

 . ای خستٌ عزیزم تَ بخَاب.  گرفتو چی يهٌ رفتو صبح ارى -

 . اتاق تَ رفت ٍ گفت ای باشٌ

 انادى تا اتاق تَ رفتو.  بَد 6 ساعت..  کردم ساعت بٌ نگايی ٍ کردم انادى يو رٍ غذايا
 . بشو

 سشَار نَيانَ.  زدم رژ یٌ ٍ پیچیدم بیگَدی نَيانَ بیرٍن اٍندم ٍ گرفتو دٍش یٌ
 . شد بلند يو طايا کٌ کشیدم

:  گفت ٍ خندید پیچیدى بیگَدی نَيای ٍ نشکی دانن یٌ با فقط اٍنو نن دیدن با
 ؟ ندلشٌ یا گرفتٌ شیطَنیت

 : خندیدم ٍ کردم خهار چشهانَ

 . ندلشٌ -

 شَنٌ رٍی لبش.  نشست تخت ی لبٌ نن پشت اٍند ٍ برد پریشَنش نَيای تَی دستی
 . گذاشت گردنو گَدی تَی کج رٍ سرش ٍ نشست تو*خ*ل ی

 . بَد رسیدى گردنو تا ٍ بَد شدى بلند..  کردم باز نَيانَ

 ؟ نیدی ننَ لباس اٍن طايا:  گفتو ٍ زدم نَيام بٌ طالیی گلسر یٌ

 . نیکنو تنت خَدم -

 . بَد چسبی گن یٌ نحل لباسو ٍ نشستو رق ٍ شق ٍ گفتو ای باشٌ

 . بَدم گرفتٌ کیش از کٌ خَشگل ای دکلتٌ لباس یٌ
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 صاف دستش با یکو رٍ نَيام ٍ کرد صاف يو رٍ سَتینو يای بند ٍ دٍرم پیچید رٍ لباس
 . کرد

 شدم بلند پا دٍتا رٍی ٍ برگشتو ٍ شدم بلند

 ٍ کرد جدا خَدشَ ندتی از بعد..  شد حلقٌ کهرم دٍر دستش کٌ گذاشتو لبش رٍی لبهَ
 . دٍبارى بزنش..  شد کهرنگ رژت برم قربَنت:  گفت

 ٍ يا بچٌ ٍقت سر رفتو ٍ گذاشتو لباس دست یٌ براش کٌ حهَم رفت ٍ گفتو ای باشٌ
 يا خالٌ:  گفت خندى با باربد ٍ پیچید خَنٌ تَی ایفَن صدای کٌ کردم انادى رٍ شَن يهٌ

 . اٍندن

 . شد آب کٌ بَد قند دلو تَی کلی ٍ خندیدم حرفش این بٌ

 يهشَن برای زد پر پر دلو اٍند کٌ يهشَن پرسی احَال صدای ٍ کنٌ باز رٍ در تا رفت طايا
. 

 ؟ نیاد خَششَن نا از یعنی:  گفت ارٍم آراد ٍ پايام بٌ چسبیدن آراد ٍ نتین

 : ریختو بًو سرشَ نَيای

 ! نیشن عاشقتَن -

 ٍ کردم لش*غ*ب عشق با.  بَد خَدم کَچَلَی پری تَ اٍند از کٌ نفر اٍلین
 . شدم عَض چقدر کٌ گفت حیرت با ٍ سیدنش*ٍ*ب

 . رفت فرٍ آغَشو تَی يو اٍن ٍ اٍند ننیژى

 سیدنش*ٍ*ب کلی ٍ تَ اٍند رنگش سیاى عربی چادر يهَن با يو خَدم دکتر خانو..  گلرٍ
. 

 داخل بٌ رٍ يههَن طايا کٌ کردم ل*غ*ب رٍ نانان ٍ دیدم يو رٍ کنیز ٍ زيرى ٍ نًناز
 . کشَند
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 . دخترا يو رٍشَن بٌ رٍ ٍ بَدن نشستٌ کردى تهیز ٍ نرتب گَشٌ یٌ يا بچٌ

..  خانَنههییی:  گفت ٍ شد دٍر طايا تا کرد نگاى یکو ٍ سهتو اٍند ٍ پاشد جاش از زيرى
 . کردیااا ر*گ*ی*ج

 : باال انداختو ابرٍ

 ! بَدم -

 : خندید بَد کنارنَن کٌ نًناز

 ! نهیپَشیدی اینا از کٌ نا ٍاسٌ اخٌ -

 . شَير فقط!  شَيرى نختص اینا -

 : خندید زيرى

 ! شَ کار بٌ دست پاشَ..  بجنب نًناز..  شَيرى تَ نَن -

 : پاشد جاش از ٍ کرد نگام چپ چپ نانان کٌ خندیدیو

 عَض رٍ يانَن لباس نا بدى نشَن اتاقو یٌ..  شَيرت کهک برٍ ير ير ٍ تر تر جا بٌ -
 . کنیو

 . اشپزخَنٌ تَ رفتو ٍ دادم نشَنشَن رٍ طايا خَدنَ اتاق

 : زد بًو لبخندی طايا

 . نیاٍردم -

 . کنو کهکت باید رسید فتَا زنت نادر از -

 . زن نادر باشٌ سالنت -

 . ببینو بدى! ؟ یخچال باال گذاشتی رٍ شیرینی جعبٌ اٍن قد این با نن:  گفتو ٍ خندیدم
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 . ندم اگٌ:  گفت ٍ خندید

 . اینجاییو زشتٌ بدى!  طايا گرفتٌ بازیت -

 : کرد غنچٌ يا بچٌ عین لباشَ

 بدم بًت تا..  کن سو*ٍ*ب.  نیست زشت -

 ! رٍ شیرینی بدى ؟ کجا تا گیری باج..  اٍی اٍی اٍی -

 . رٍم جلَ اٍرد لپشَ

 ٍ برگردٍند سرشَ شو نزدیک لپش بٌ خَاستو تا ٍ جلَ بردم سرنَ ٍ خندیدم ٍ کردم نچی
 . بیرٍن رفت يا چایی ی سینٌ با ٍ داد رٍ جعبٌ ٍ سیدم*ٍ*ب سریع

 . گر سَاستفادى ای

 : سهتو اٍند جیغ با اراد دیدم یًَ کٌ بیرٍن رفتو شیرینی دیس با

 . بخَرى ننَ نیخَات..  نانااان..  نانان -

 : خندیدم تعجب با ٍ کردم نگاى بَد باز دستاش کٌ زيرى بٌ

 !؟ نانانی خَارى ادم نگٌ -

 . رٍ عگَلی این گفت کشید جیغ آخٌ:  گفت بًو رٍ ارٍم

 . قًرم اصال:  گفت ٍ کرد اخو کٌ خندیدن يهٌ ٍ خندى زیر زدم

..  کن کهک بیا.  کَچَلَ نیکنن دق شهعدٍنیا کٌ بری تَ:  گفتو ٍ گذاشتو نیز رٍی رٍ دیس
 . بزار نیَى يات خالٌ ٍاسٌ

 جَ دقیقٌ چند از بعد ٍ کردم نعرفی رٍ دخترا ننو ٍ نیکرد نعرفی رٍ پسرا داشت طايا
 . شد قاطی
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 نشستیو دخترا با نن ٍ شد جدا جَ کٌ کردن تعریف دستپختو از يهٌ ٍ خَردیو يو رٍ شام
 . بیرٍن برد ٍ گرفت رٍ پسرا دست طايا ٍ سالن تَ

:  گفت گلرٍ کٌ نشستیو يو کنار يهٌ زنین رٍی ٍ برداشتن رٍ ياشَن رٍسری ٍ شال دخترا
 ! خَبٌ لباسٌ چٌ

 ؟ کدٍم -

 . تنتٌ کٌ يهین -

 ! نفت..  گرفتو کیش از -

 : بازٍم بٌ زد زيرى

 ! سکسیٌ -

 ؟ خَبٌ شَيرت:  گفت ٍ کرد دراز پاشَ نانان ٍ گزیدم لبهَ

 . شکر رٍ خدا ارى -

 : کردم کنیز بٌ رٍ

 ؟ ٍضعت شد چی تَ -

...  ببرم پیش از کاری نهیتَنو خَدم:  گفت ارٍم...  رفتن فرٍ خَدشَن الک تَ یًَ يهٌ
 . نیخَاد ٍکیل

 . شد سکَت..  بگیرى پَل يیچکدٍنهَن از ندارى دٍست کنیز کٌ نیدٍنستیو يهٌ

 ٍ رسَند رٍ ياشَن سری یٌ خَدش طايا شب ٍ شد زدى نَضَع از ريایی برای حرفایی
 . برد آژانس يو رٍ بقیٌ

 شستو يو رٍ يا ظرف ٍ برداشتو رٍ ياشَن لباس ٍ خَابَندم رٍ پسرا ی يهٌ فاصلٌ تَاین
. 
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 . رفتو بندش پشت ننو کٌ خَاب اتاق سهت رفت ٍ کرد خانَش رٍ چراغا اٍند کٌ طايا

 . خَاب رخت تَ رفتیو ٍ کردیو عَض رٍ يانَن لباس

 يی يهینجَر!  اصال بخَبو نهیتَنستو خستگی ٍ خَاب اٍج تَ کٌ بَد نشغَل فکرم اٍنقدر
 : اٍند در طايا صدای کٌ نیزدم چرخ

 ؟ بیداری -

 . نهیبرى خَابو.  آرى:  گفتو ارٍم

 ؟ شدى چی:  گفت ارٍم ٍ آباژٍر سهت رفت دستش

 . نشغَلٌ فکرم..  نهیدٍنو -

 : کرد ریز چشهاشَ

 ؟ گفتٌ چیزی کسی ؟ چرا -

 اداریش نراحل پس از نهیتَنٌ خَدش اینکٌ نحل.  نیگیرى طالق دارى..  کنیزى نَرد در!  نٌ -
 . نیخَاد ٍکیل..  بربیاد

 . شد سکَت یکو

 : کشید باال خَدشَ یکو

 .. خب -

 گرفتن ٍکیل برای کافی پَل خَدشو..  رٍ پَلی کسی از کنی قبَل نهیتَنٌ!  شقٌ کلٌ یکو -
 ... نیکنن اذیتش خیلی.  بَدن نیَندى ياش بچٌ انرٍزم حتی.  ندارى

 ؟ ٍکالتشَ کنٌ قبَل بیاد اشنایی دٍستی اینکٌ با دارى نشکلی:  گفت کٌ شد سکَت يو باز

 ؟ کی اخٌ ٍلی..  نٌ:  گفتو ارٍم ٍ کردم فکر کهی
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 ! دادگستریٌ یک پایٌ ٍکیل..  یاسین -

 ! گلی جَن بگَ راست!  درٍٍٍغ -

 : گرفت قرنز ی رگٌ چشهاش ٍ خَرد صَرتو بٌ ياش نفس..  صَرتو تَی اٍند

 ! نخَر قسو جَنتَ يیچَقت -

 .. باشٌ:  گفتو سخت

 بَدم گفتٌ کنیز بٌ..  کنیز ی خَنٌ بریو بايو تا بَد اٍندى یاسین يا بچٌ رايی از بعد صبح
 برادرای خَاير دست از کٌ نگَ:  گفت خندى با یاسین ناشین تَی.  بَد کردى قبَل ٍ جریان

 ! نشدی ناراحت نن

 .. یاسین بیخیال:  گفتو ارٍم ٍ زیر انداختو سرنَ

 ؟ بیخیال -

 کٌ نیکردم بازی دستو داخل انگشتر با..  داد باال رٍ اٍندى پایین ی شیشٌ ٍ زد پَزخندی
 ؟ نیدٍنٌ طايا:  گفت ارٍم ٍ کرد رٍشن سیگار

 ؟ فًهیدی کجا از تَ..  تَ.  نٌ -

 . بَد ذکرت..  بَد دادى نًهَنی زینب شبش -

 : خندیدم ارٍم

 ؟ خیر ذکر -

 : زد پَزخند

 ! خیر زیادی -

 ؟ نهیکنن قبَلو چرا..  چرا:  گفتو ناراحتی با
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 اگٌ حتی.  ندارن قبَل رٍ ازدٍاجی يیچ فانیل ی حیطٌ در ٍ فانیل ازدٍاج جز بٌ.  يهینن -
 سختٌ ٍاسشَن يو االن!  دیگٌ چیزای خیلی یا..  دران اٍتیسهی..  شن ننگل ياشَن بچٌ

 چی یٌ ش ریشٌ ٍ رگ ٍ نیست خَدشَن از زنش ٍلی گرفتٌ زن رفت دٍبارى طايا ببینن
 . س دیگٌ

 : خندید

 بار سٌ بدبخت ٍیًان..  ٍیًان ش نهَنٌ!  ترى نَفق ازدٍاجا باشٌ فانیل اگٌ نیکنن فکر -
 اینجَری..  اٍندن در نَعی یٌ يو يهشَن..  فانیل از دختر تا سٌ با بار سٌ..  کرد عقد

 نگاش

 شاید کٌ نفلَکی نًدیس..  بدبختِِ  نن..  نن!  بَد حرفا این از تر نًربَن خیلی..  نکن
 خَدش انا نیگرفتو عرٍسی براش طايا نحل بَد نن بٌ اگٌ ٍ نشستیو يو پای بٌ سالٌ 83

 . بریو سقف یٌ زیر خَشی ٍ خَبی با دارم دٍست نیگٌ

 : خندیدم

 !؟ بخت ی خَنٌ رفتو چجَری نن..  یاسین! ؟ خَش دل -

 . بَد شدى تهَم سخت برام حرفش کٌ فًهید خَدش...  شد سکَت

 يای پلٌ با قدیهی اپارتهان یٌ.  شد باز در ٍ زدم رٍ در زنگ.  نگفتیو يیچی کنیز ی خَنٌ تا
 . زیاد

 . کرد باز رٍ در ٍ زدم در ٍ رسیدیو ش خَنٌ در بٌ زنان نفس نفس

 ندارکا بايو داشتن یاسین ٍ کنیز ٍ بَدم بازی حال در کنیز يای بچٌ با کٌ ندت طَل تهام
 طَل جلسٌ دٍ یکی شاید گفت یاسین پرسیدم کٌ ٍضعیت از ناشین تَی..  نیخَندن رٍ

 . بیارى در کنیز حق بٌ نیتَنٌ رٍ يا بچٌ حضانت ٍ طالق ٍلی بکشٌ
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 چایی بٌ دعَت ٍ کردم تشکر ازش.  برسیو خَنٌ بٌ ٍقتی تا بَد سکَت ناشین تَی
 کردى درست کلَچٌ طايا برای اٍند یادم کٌ بزنٌ طايا بٌ سر نیرى دارى گفت کٌ کردنش

 .. بَدم

 . طايا بدى ببرى گفتو ٍ دادم بًش رٍ ظرفش

 . پاندا بَد خَاب ينَز..  نتین اتاق در دم رفتو کردم کٌ عَض لباسانَ

 : زدم داد ٍ در بٌ زدم نحکو

 ؟ نیخَابی چقدر ؟؟؟؟؟؟؟؟ خبرى چٌ -

 . نیاد خَابو:  گفت ٍ شد بلند باز نیهٌ ٍ خهار چشهای ٍ ژٍلیدى نَيای با

 ! بدٍ...  بزنی جارٍ خَنٌ باید پاشَ!  کردی غلط -

 بدٍ..  بگیری اب حیاطَ کل بدم تا بکشی خهیازى کافیٌ:  گفتو کٌ شد باز خهیازى بٌ دينش
 . ظًرى لنگ

 . نیخندیدم بًش پشت بَد گرفتٌ م خندى رفتنش راى طرز از

 سرش انرٍز کٌ گفت طايا ٍ اٍندن پسرا..  زدیو جارٍ رٍ خَنٌ ٍ کردیو درست نايار بايو
 يو پیش بشینیو يهٌ تا گذاشتو کارتَن یٌ ٍ خَردیو نايار بايو.  نیاد شب ٍ شلَغٌ
 . ببینیو

 . خَرد زنگ تلفن کٌ نیکردیو تهاشا کارتَن يا بچٌ با ٍ نیکندم پَست نیَى

 . شد دٍر یکو کٌ کردم نگاش سَال از پر نگايی با..  شد حرف بٌ نشغَل ٍ برداشت دانیال

 : اٍند صداش اشپزخَنٌ تَی از

 ؟؟ نانااان -

 ؟ نانان جان:  گفتو نیکردم کَچیک آراد برای سیب کٌ حالی در
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 ! نیکنتهَن دعَت شام برای دارى!  زینبٌ عهٌ -

 ؟ جانو:  گفتو ارٍم ٍ داد رٍ گَشی...  بًو بدى رٍ گَشی کردم اشارى بًش

 : اٍند سردش صدای

 . عرٍسید نَ..  حال ير بٌ..  شام برای کنو دعَتتَن خَاستو -

 نزاحهیو...  نًربَنیتَن از نهنَن کردین لطف خیلی:  گفتو آرٍم ٍ دادم قَرت دينهَ اب
 . اخٌ

 . نیشیو نزاحو کٌ گفتو ننو ٍ کرد بسندى نٌ گفتن بٌ فقط

 ٍ نشستن کنارم دانیار ٍ دانیال کٌ بنَیسن رٍ نشقاشَن ٍ بزنن چرتی یٌ تا رفتن يا بچٌ
 . نیستیو خَب زیاد اینا عهٌ با اخٌ ؟ نریو نیخَای:  گفت دانیار

 . خدافظ..  کردم غلط نن:  گفت کٌ کردم نگاش چپ چپ

 رٍ کاراتَن حاال برین. بریو باید کردى دعَت بزرگترى..  زشتٌ:  گفتو ارٍم ٍ کردم ای خندى
 . نیاد باباتَن کٌ شب تا..  بکنین

 طايا کٌ ساعتی تا ٍ کردم جَر ٍ جهع رٍ اشپزخَنٌ ننو ٍ اتاقاشَن تَ رفتن دٍتاشَن ير
 . کردم خیال ٍ فکر کلی بیاد

 دعَتیو جایی شب:  گفتو بًش ارٍم گرفتو لباساشَ ٍ سیدم*ٍ*ب اینکٌ از بعد ٍ اٍند طايا
. 

 ؟ اینا نانانت ؟ کجا:  گفت تعجب با

 . زینب.  خَايرت خَنٌ..  خَنٌ..  نٌ -

 . نهیایو نیگو بًش نیزنو زنگ:  گفت جدیت با بعد شد سکَت کهی
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 کردى دعَت بزرگترى..  طايا زشتٌ:  گفتو ٍ سهتش برداشتو خیز کٌ تلفن سهت برداشت خیز
. 

 : زد داد عصبانیت با

 نعلَنٌ ؟؟؟ کنٌ احترانی بی تَ بٌ نن ٍ يا بچٌ جلَی اٍنجا بریو نیخَاد..نیخ!  کرد غلط -
 ! اینکارٍ نکن..  نازگل اٍنَر برٍ!  نهیرم

 . نکن نازگل جَن..  طايا زشتٌ عٌ..  زشتٌ -

 : زد داد یًَ

 ! نخَر قسو جَنتَ گفتو -

..  کنٌ پاگشانَن نیخَاد..  بکنٌ اینکارٍ بخَاد اگٌ خَايرت خدا بٌ ٍلی..  باشٌ:  گفتو ارٍم
 . بشو قربَنت نکن اینجَری

 چیٌ بازیا بچٌ این..  تَ برای زشتٌ:  گفتو تر ارٍم ٍ کردم قاب دستام با صَرتشَ ٍ جلَ رفتو
 . نیریو دیرتر بخَای تَ اصال! ؟ بدم نشَن خَدی باید کنن قبَل ننَ اینکٌ برای ننو! 

..  بگیر دٍش یٌ برٍ.  برم شکلت قربَن:  گفتو ٍ سیدم*ٍ*ب سریع ٍ ارٍم لبشَ رٍی
 . برٍ...  برم قربَنت برٍ.  نیذارم لباس برات..  برى در خستگیت

 . انشبَ کنٌ بخیر خدا..  اتاق سهت رفت ارٍم ٍ گفت ای باشٌ

 نبَد خَب چیز يیچ..  نیجَییدم يانَ ناخن استرس از.  سکَت ٍ بَد سکَت ناشین تَی
! 

 . نیلرزید ٍ نیخَرد تکَن طايا ی کشیدى پايای

 . نداشتو شَخی ی حَصلٌ خَدنو..  نهیکردن شَخی يیچکدٍم يا بچٌ

 يو باز ٍلی بَد جالب نظر بٌ اینکٌ با نیشد برگزار تَش کٌ ای نسابقٌ ٍ رادیَ صدای
 . نبَد يیچی
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 نن نظر از بَد زیبا...  ساخت قدیهی ٍیالیی ی خَنٌ یٌ.  رسیدیو طايا خَاير ی خَنٌ بٌ
 . دارى بازسازی بٌ نیاز بَد نعلَم ٍلی

 . شد باز در پاسخی ٍ سَال يیچ بدٍن ٍ زد زٍدتر رٍ زنگ دانیال

 . شدیو خَنٌ ٍارد زٍد خیلی چَن نیبَد جنَبی باید حیاطشَن

 جا ٍ دار سن نرد یک..  بَد يهسرش کنارش ٍ دانن ٍ بلَز یک با بَد ایستادى خَايرش
 . نٌ طايا خَاير ٍلی داشت لب بٌ لبخند..  افتادى

 . يهینطَر يو رٍ يا بچٌ ٍ بَیید ٍ سید*ٍ*ب ٍ کرد ل*غ*ب نحکو رٍ طايا

 کردم خَشحالی ابراز ٍ زدم لبخند نن ٍلی کرد سالم خالی ٍ خشک ٍ داد دست فقط نن بٌ
 . دیدنش کٌ

 تعدادی يهَن ٍ نیستیو تنًا کٌ فًهیدم ٍ شدم ٍارد ارٍم نن ٍ داخل کرد تعارفو يهسرش
 ٍقتی..  برادرش با ش دیگٌ خَاير ٍ نَنس..  بَدن بَدن اٍندى بیهارستان برای کٌ

 برادرش

 ؟ گلی چیشدی:  گفت ارٍم باربد..  لرزید تنو دیدم رٍ

 پاسخش ٍ گرم شدت بٌ سالم یک...  دادم سالم يهشَن بٌ..  نگفتو چیزی ٍ زدم لبخند
 . بَد بعدش يا سردی

 نَی رنگ چٌ گفت بًو کٌ کرد گرم رٍ دلو -فرياد- طايا برادر دختر لبخند فقط شاید
 ننو:  گفتو ٍ کشیدم نشکیش نجعد نَيای بٌ دستی ٍ نشستو دٍپا رٍی نن ٍ قشنگی
 يهسن

 . خَشگلٌ خانَم بَد رنگ يهین نَيام بَدم تَ

 لب بَد افتادى نبل ی دستٌ رٍی کٌ پسرا کت دیدن با ٍ شدم بلند کٌ زد ای خجالتی لبخند
 . نیشٌ چرٍک اینجَری..  رٍ کتاتَن نن بٌ بدین:  گفتو ارٍم ٍ گزیدم
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 رٍ رفتار این يا بچٌ با چرا..  کنار بٌ نن حاال..  گرفتو دست رٍ ياشَن کت دٍنٌ دٍنٌ
 . نیکردم جهع رٍ يا کت باید نن چرا پس ؟ نداشتن دٍست ننَ يای بچٌ نگٌ ؟ داشتن

 کتتَ بدى..  داداش بشو شکلت قربَن:  گفت ٍ پرید جا از نَنس طايا سهت بٌ رسیدم تا
 . کنو اٍیزٍن

 . نشست يام لب رٍی ای نصنَعی لبخند ٍ شد خشک دستو

 اتاقا از یکی رٍیی خَش با اٍنو ٍ کنو عَض لباسهَ نیتَنو کجا کٌ پرسیدم زینب يهسر از
 . داد نشَن رٍ

 . اٍردم در يو رٍ خَدم نانتَی ٍ تخت رٍی چیدم نرتب رٍ يا بچٌ کت

..  بشن دادى نشَن يام برجستگی نبادا تا گشاد بافت بلَز با بَدم پَشیدى بلند دانن یک
 حس يیچ.  کردم کو آرایشو از اینٌ جلَی کهی ٍ انداختو سرم رٍی يو بلندی رٍسری
 خَبی

 . انشب نداشت

 بٌ تا دیدم درست اٍل ٍ بیرٍن رفتو کنندى انیدٍار جهالت گفتن با ٍ کشیدم عهیق نفس
 ارٍم ٍ انداخت عهیقی نگاى بًو برگشت ٍ نهیخَاد کهک پرسیدم ازش...  بزنو تعارف زینب

 . بشین..  نٌ:  گفت

 رٍی طايا کنار نَنس کٌ گرفتو نشَنٌ رٍ طايا کنار خالی صندلی ٍ کردم نگاى سالن بٌ
 . بشینو ش دیگٌ خَاير کنار تا شدم نجبَر ننو ٍ نشست صندلی يهَن

 . نیَندیو نباید نیگفت کٌ نگايی..  انداخت بًو نگايی طايا

 . زدم بًش ارٍنی لبخند

 . نانااان:  گفت ٍرچیدى لبای با ٍ پاشد جاش از آراد

 : براش رفت دلو
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 ؟ جَنو ارٍم شدى چی ؟ نانان جَن -

 گفتن نانان این بٌ ٍ نن بٌ شدن چشو تن يهٌ ٍ شد سکَت جا يهٌ نیکردم احساس
 . آراد

 . شنیدم رٍ فرياد پَزخند صدای

 . رفتش یادم.  نیاٍردم عرٍسکهَ نن..  نانان -

 طايا کٌ کردم احساس اراد چشهای دیدن با..  نشَندنش خَدم پای رٍی ٍ کردم بلندش
 . گرفتو ارانش ٍ کنارنٌ

 بچسب نا بٌ شَ جدا کَچَلَ اقا اٍن از یکو حاال..  برم قربَنت:  گفتو ٍ سیدم*ٍ*ب سرشَ
 ؟ نگٌ بدى.. 

 . خَبٌ نٌ:  گفت ٍ کرد خَش جا لو*غ*ب تَ

 . اٍنی از بًتر خیلی کٌ تَ اصال:  گفت تاکید با بعد

 ؟ بکنو پَست نیخَرین چی:  گفتو پسرا بٌ ٍ کردم ای خندى

 رٍ سفارشاشَن نتین ٍ بردیا ٍ باربد ٍ نیکنن پَست خَدشَن کٌ گفتن دانیار ٍ دانیال
 . کردم قاچ ٍ کندم پَست براشَن نیَى بَد لو*غ*ب اراد کٌ يهَنجَر نن ٍ دادن

 بعد ٍ نهیخَرى گفت رٍیی ترش با کٌ کردم تعارف بَد نشستٌ کنارم کٌ طايا خَاير بٌ اٍل
 . گذاشتو يا بچٌ برای

 نشستو..  شدن جهع دٍرم يو پسرا ٍ باال رفت ش خندى صدای کٌ زدم حرف اراد با یکو
 . ياتَن عهٌ پیش برین.  نن دٍر شدین جهع..  زشتٌ:  گفتو ٍ زنین رٍی

 . اٍنا تا بًتری تَ..  نهیخَایو:  گفت ٍ پام رٍ خَابید باربد

 . بگٍٍَ رااااست:  گفتو ٍ کشیدم کَچیکشَ بینی

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 287 



 

 : اٍرد در ادانَ

 . نیگههو رااااست -

 ! صلَاتی پدر نیارم در پدرتَ:  گفتو ٍ خندیدم

 : کشید يین بردیا

 ؟ دادی فحش بابا بٌ باز -

 . کردم سش*ٍ*ب نٌ -

 ! نیگههو -

 : شیو ساکت شد باعخ نَنس صدای کٌ خندیدیو

 ؟ خَبٌ رستَران ؟ خَبی جدید خَنٌ با ؟ کٌ خَبی داداش -

 خَب چرا:  گفت پَزخند با فرياد کٌ کرد بسندى خَبٌ چی يهٌ گفتن بٌ ٍ زد لبخندی طايا
 دارن پَل نیلیَن 81 نايی بٌ نیازی چٌ دیگٌ زنش شد پرستارشَن.  شد نفعش بٌ ؟ نباشٌ

 ؟

 . کردم سکَت يو باز ٍ دیدم رٍ طايا ی شدى نشت دستای

 . داخل اٍندن سريو پشت ٍیًان ٍ یاسین ٍ شد خَردى در زنگ

 بَدن شدى تلنبار رٍم يا بچٌ کٌ نن بٌ برادراشَن خَاير با پرسی احَال ٍ سالم از بعد
 : گفتن

 . شد خفٌ نازگل -

 : خندید دانیال

 ! خَدنَنٌ نانان -
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 : زد ارٍنی لبخند ٍیًان

 . بذارین باباتَنو ٍاسٌ ٍلی..  ارى کٌ اٍن -

 . کردم سالم باياشَن شدم بلند ٍ خندیدم

 ٍ ریختو غذا خَدم برای ارٍم..  نهَند نن برای جا ٍلی بَد بزرگ شدت بٌ نیز شام سر
 . کردم خَردن بٌ شرٍع ارٍم ٍ نشستو زنین رٍی ای گَشٌ

 شد سرد بخَرین ؟ نیکنین نگاى دارین چرا:  گفت زینب کٌ بَد رٍم قلَ دٍ برادر تا سٌ نگاى
 . برم قربَنتَن

 طايا بزرگ خَاير..  بَد زیَر رٍی بٌ رٍ اب پارچ کٌ دیدم ٍ شدم بلند جام از اب لیَان برای
. 

 ؟ بدین رٍ اب پارچ نیشٌ خانَم زیَر ببخشین:  گفتو ٍ کنارش رفتو ارٍم

 صداش دٍبارى..  نیکردن نگاى صحنٌ این بٌ سکَت تَی يو يهٌ ٍ نشنیدم جَاب يیچی
 : شکست ٍ خَرد صَرتو تَی لیَان ٍ لیَان زیر زد ٍ برگشت یکدفعٌ کٌ کردم

 چک بًت خَبٌ...  بچاپی پَالشَ داداشو زندگی اٍندی ؟؟؟ نیخَایییی چی ؟؟ چیًًٌ -
 ی دخترى ؟؟؟ يااان ؟؟؟؟ نَندی کٌ نیخَای چی دیگٌ...  بری بگیری بنَیسی نبلغ دادیو

 قصدت نعلَنٌ!  نهیخَرى ننو داداش زندگی پای یٌ بٌ بابات ننٌ تَ اخٌ!  بتٌ بی ی زى*ر*ى
 ... اٍل يهَن از بَدى چی

 . نیسَخت صَرتو اینقدر کٌ صَرتهٌ تَی لیَان يای خَردى نیکردم احساس

 رٍ دخترى این طرف اگٌ نهیبخشهت نانان رٍح بٌ:  گفت ٍ شد بلند زینب کٌ شد بلند طايا
 ! طايا بلرزى گَر تَ خدا بندى اٍن بدن نذار..  بگیری

 . نبینٌ طايا نیاد خَن اگٌ تا گذاشتو صَرتو جلَی دستهَ

 : غرید ٍیًان
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 ! زشتٌ..  کنید بس يهتَن..  زیَر کن بس -

 . نیخَام نعذرت نن..  ببخشید:  گفتو لبخند با

 . کنو جهع رٍ لیَان يای خَردى تا شدم خو کٌ کردن نگام تعجب با يهشَن

 : شنیدم رٍ یاسین صدای کٌ اشغال سطل تَی انداختو ٍ بردم کردنشَن جهع از بعد

 زد..  س ندیدى عرٍس اٍندى انازٍن از نايو خَاير.  شد چش زنت ببین برٍ پاشَ طايا -
 . کرد ناکار صَرتشَ

 نگفت يیچی طايا

 زنت صَرت تَ نگاى یٌ تَ کٌ نیلرزى این از دارى نانان بدن نترس...  تَام با طايا:  ٍیًان
 ! پاشَ دى..  پاشَ...  نکردی

 : پاشد دیدنو با ٍیًان..  بیرٍن رفتو طايا اقدام ير از قبل

 .. درنَنگاى ببریهت بپَش لباس..  خَنٌ صَرتت نصف داداش زن!  ياشو بنی قهر یا -

 .. دیدم کٌ بخدا..  شٌ بلند نیخَاد کٌ دیدم..  نگرانٌ کٌ دیدم..  افتاد طايا نگاى تَ نگام

 .. نهیخَاد درنَنگاى بابا نٌ:  گفتو آرٍم

 ! شدى بد خیلی..  خدا رٍ تَ انانی:  گفت گریٌ با نتین

 س شدى خشک خَن!  زشتٌ اى:  گفتو خندى با کٌ گریٌ زیر زدن يو شَن بقیٌ بندش پشت
 . کٌ نشدى چیزی.. 

 : شد بلند طايا

 . نیکنیو زحهت رفع نا -

 . نگفتن يیچی کٌ برام بَد عجیب

          www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 290 



 

 . يو باز..  بَد سکَت ناشین تَی

 ؟ بَد کشیدى سَت گَشش يو باز طايا..  بَد برداشتٌ ترک دلو

 ؟ کشید سَت گَشت -

 . بَد رگٌ دٍ ٍ گرفتٌ صدایی با شد خارج گلَش از کٌ ای نٌ

 .. پس -

 : کرد قطع حرفهَ

 . نیست جاش اینجا..  خَنٌ بریو -

 . نیگفت راست شاید

 خَاب بٌ يهشَن خَبٌ گفتن با ٍ گرفتن الشهَ ٍ اش صَرت سراغ يا بچٌ يهٌ خَاب قبل
 . رفتن

 . نیاٍرد در رٍ يا شیشٌ خَردى ٍ نشست رٍم بٌ رٍ اٍند الکل ٍ نَچین با طايا

 ؟ دارى درد:  گفت کٌ گذشت سکَت تَی

 : زدم پَزخند

 تک از..  زدن نَردش در حرفا خیلی کٌ..  برادرم از..  شنیدم حرف..  شنیدم حرف عهر یک -
 کف نن.  اٍندم در يهشَن پشت خَدم..  پشتشَن زدن ٍر چقدر کٌ خَايرام تک

 سن تَ نن..  شدم خَار نن!  برسٌ يهسایٌ گَش بٌ داداشو ی نالٌ نبادا کردم تهیز خیابَن
 .. کردم خدنت..  شدم کنیز کٌ بَد سالگی 88 سن تَ نن..  چشیدم رٍ خَاری کٌ بَد دانیال

 نیز یٌ سر اشراف ٍ عیان با يیچَقت گرفتو یاد..  بزنو لبخند سرم تَ زد کسی گرفتو یاد
 اینا نن..  بندازن غذا براش کٌ!  سگ عین..  بخَرم غذانَ ٍ بشینو گَشٌ یٌ..  نخَرم شام
 رٍ

www.dl-roman.ir  برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 291 



 

 . کردم لهس رٍ اینا نن..  گرفتو یاد

 : افتاد کار از دستش

 ٍلی..  نیفرٍختو ٍ نیزدم تٌ از نشکیهَ نجعد نَيای نن.  نیفرٍختو بلندنَ نَيای نن -
 .. ندارى تا خَشگلی از..  ندارى شاى دارم دختر نیگفت..  نکشید تاسو سر رٍ دست نادرم

 : گرفت گلَنَ بغض

 ! باشٌ شاى کٌ نیدم کسی بٌ..  نهیدم نشَنش کسی بٌ..  نهیدم کسَنش کس بٌ -

 : شد نشت دستش..  ریختو اشک

..  شَيرم نادر نٌ..  شَيرم نٌ کٌ..  بخت خَنٌ نیفرستٌ ننَ عزت با نیگفت بدبختو نادر -
 کسی صَرتت تَ يیچَقت کٌ نیدم قَل نیگفت..  نکنن درازی دست بًو شَيرم خَاير نٌ

 . نزنٌ داد

 : کردم بلند سرشَ ٍ گرفتو رٍ ش شدى نشت دست نچ

 دٍستو اینقدر!  ببرن نیخَان نرگ دم تا ننَ خَايرات ؟؟ شدى چی نگٌ ؟ ناراحتی چی از -
 ! دارن

 . نیریخت اشک چشهاش ٍ نیزدم يق

 بکشو چقدر نن!  نیشٌ الل شَيرم ؟؟؟ بگو کی بٌ!  نیست پشتو شَيرم:  گفتو داد با
 بازم اینکٌ نحل..  دارنو گاى تکیٌ یٌ...  کردم ازدٍاج کٌ حاال ؟ کنو جهع خَدم چقدر ؟ طايا

 . بیام در خَدم پشت باید

 خَدش با رٍ اسهو کٌ يایی عربدى بٌ ٍ بیرٍن زدم اتاق از ٍ شدم بلند ٍ انداختو دستشَ
 . کردم قفل رٍ در ٍ باربد اتاق داخل رفتو ٍ ندادم گَش نیکشید
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 خدا ٍ نیکردم گریٌ بلندبلند..  نیسَخت صَرتو.  دادم سر گریٌ ٍ پايام رٍی گذاشتو سرنَ
 . بَد سنگین خَابش باربد کٌ شکر رٍ

 طايا

 ... بَدم چیزا خیلی نقصر الل ننِ !  داشتو قبَل

 نگفتو يیچی نن ٍ کرد تحقیرش زد، داد سرش کرد، داغَن عرٍسهَ نَ صَرت ٍ زد خَايرم
! 

 ساعت دٍ شاید

 ساعت سٌ

 . کردم فکر ٍ کردم فکر فقط نن ٍ گذشت کٌ بَد ساعت چًار

 . بَد شدى خشک پايام تَی خَن ٍ بَد شدى خشک کهرم ٍ گردن..  شدم بلند جام از

 رٍی زخو ٍقتی..  ببینهش نهیشد رٍم..  اشپزخَنٌ داخل رفتو ٍ داد تکَن کهی رٍ سرم
 چشهای دیدن ٍ نَياش بَی بدٍن صبح نیشٌ نگٌ ٍلی نیشد ریش دلو نیدیدم صَرتشَ

 بستٌ

 ؟ بشٌ اغاز ش

 . کردم باز رٍ در ارٍم..  نبَد قفل دیگٌ باربد اتاق در

 . گرفت دلو بَد شدى نچالٌ خَدش تَی ٍ بَد دادى تکیٌ باربد تحریر نیز بٌ کٌ دیدنش با

 !؟ دیٍَنٌ بَد اٍردى کهرش ٍ گردن سر بٌ چٌ

 . کرد بیدار رٍ باربد پام صدای کٌ کردم بلندش ٍ انداختو دست

 . نیسَخت صَرتش...  نیکرد گریٌ شبَ کل..  بابایی خَابیدى تازى:  گفت خهیازى با

 . کردم نرگ ارزٍی کٌ بَد غهی حرفاش تَی

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 293 



 

 . خَاب..بخ بگیر..  جان بابا باشٌ -

 . گذاشتهش تخت رٍی ارٍم ٍ بردنش اتاق تا

 ياشَ زخو جای تک تک ٍ شدم خو..  بَد شدى زبر.  کشیدم صَرتش رٍی دستی
 .. شد تر لبو..  سیدم*ٍ*ب

 .. . برٍ:  گفت داری خش صدای با

 .. سانت یک حد در..  گرفتو فاصلٌ کهی..  کردم نشت دستهَ

 ؟ برم کجا:  گفتو ٍ شدم خیرى کَچیکش گَش بٌ

 .. نهیدٍنو:  گفت يق يق با

 . ببخشید:  گفتو ای شرنندى لحن با

 : کنو نگاى بًش نتَنستو ٍ کرد نگاى بًو..  نشست ٍ شد بلند

 ؟ نًهٌ نن ٍجَد بگَ ؟ نًهو نن بگَ اصال ؟ نًهٌ -

 : خَرد بینیش نَک بٌ بینیو نَک ٍ برگشتو

 .. نن با رٍ اینکارا نکن..  نن بٌ رٍ حرفا این نزن -

 : زد پس دستهَ ٍ صَرتش قاب شد، قاب دستو

 ؟ نیگو درٍغ -

 . نیکنو انادى رٍ صبحَنٌ االن:  گفت ارٍم ٍ چرخید

 ؟ خَاستو..خ صبحَنٌ نگٌ:  گفتو داد با

 تَ ؟؟؟؟ برات گذاشتو کو چی نگٌ!!!  چی يهٌ!  نیخَای چی يهٌ تَ:  گفت برگشت داد با
 !! نن ی قیافٌ بٌ نگاى یٌ!!!!  بنداز نن بٌ نگاى یٌ ؟؟؟؟ چی تَ!  نذاشتو کو قران بٌ زن نقش
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 نن گفتی بًش!  بکشو باال نالتَ اٍندم نن نیکنٌ فکر طرف ؟؟؟؟ ٍضعیتو باشٌ باید این
 نیگفتی خب ؟؟؟ نگفتی ؟؟ کردم تهیز نردم ی خَنٌ نن گفتی بًش ؟؟؟ زدم ٍاکس کفش

! 

 نیفرٍخت کلیٌ...  نداشت خَراک ٍ خَاب سال 80 نن زن این نیگفتی نیکردی بلند صدا
 نشد بَد زیاد جهعیت..  کرد خیلی کار نیگفتی!  نکنٌ گیر لنگش پا لنگش!  بخرى کلیٌ کٌ

 چندى رتبٌ نن زن نیگفتی!  نیگفتی بًش..  بگیرى کجايا ٍ زعفرانیٌ تَ خَنٌ شهايا نحل
 خَب دى...  نیگفتی!  بقیٌ يای خَنٌ کلفت شب بَد دانشگاى صبح نیگفتی!  کنکَرى

 ! اٍرد در پَل سرتَن نَيای قد نیگفتی...  دید پَل يهٌ این نیگفتی!!!  نیگفتی

 س خریدى جَن بٌ رنج يهٌ..  س کشیدى طهع يهٌ..  س دیدى چی يهٌ قران بٌ نیگفتی
 نازگل نبَد کٌ چیزی تنًا نیگفتی..  بَد خَنٌ پدر بَد خَنٌ نادر بَد خَنٌ نرد نیگفتی... 
 بَد

 نن زن نیگفتی..  اینجاست االن کٌ کشیدى درد چقدر کٌ بًشَن نیگفتی..  طايا نیگفتی! 
 لیَانی شاید نیگفتی..  نیگفتی!  بَد رٍزگار نرد نیگفتی..  يیچَقت نبَد زن..  نن زن... 

 چیز یٌ لقهٌ یٌ نیز اٍن سر ننو شاید..  نهیزدن داد سرم شاید..  نیگفتی..  نهیشد خَرد
 طايا..  داری زبَن تَ طايا!  نیستی الل دیگٌ کٌ تَ..  طايا..  طايا..  نیگفتی!  نیخَردم

 یاد

 خَرد نن نحل بخَان يام بچٌ رٍز یٌ..  طايا يا بچٌ..  بدرک نن طايا..  زدنَ حرف بگیر
 ؟؟؟ نیگی چی شن

 .. نیپیچید گَشو تَی حرفاش چی عین ٍ نیلرزید بید عین

 . شدن جهع اتاق تَی ٍ شدن بیدار کی يا بچٌ بَدم نفًهیدى

 : گرفت ش گریٌ
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 . م خستٌ خیلی...  ام خستٌ نن..  کن درکو طايا -

 . داد سر صدایی بی ی گریٌ ٍ لرزید ياش شَنٌ ٍ انداخت تخت رٍی نن بٌ پشت خَدشَ

 نداری زبَن..  سرم تَ دردت..  نن دٍش رٍ تنًاییت گفتو..  قبَل گفتو:  گفت گریٌ با
 چی تَ طايا ؟؟؟ چی تَ..  نیشو پات نداری پا..  نیشو گَشت نداری گَش..  نیشو زبَنت

 کار

 ؟ نیکنی

 ؟ درد از حجو این ٍ صبح 0 ساعت..  برگشت يا بچٌ عین

 نیشی!  نداشتو يیچَقت ؟؟ نیشی گايو تکیٌ!  ندارم کَى سالٌ خیلی ؟ نیشی کَيو -
 ؟؟ نیشی ؟ ارى ؟؟ طايا

 بدى سر گریٌ خَاست دٍبارى ٍ برگشت..  شد سکَت

 گَشش دم ٍ خَدم ل*غ*ب تَ انداختهش ٍ کشیدنش نحکو ٍ بازٍش سهت رفت دستو
 ! نردٍنٌ قَل.  نیدم قَل..  نیشو چیزت يهٌ..  کن خالی خَدتَ..  بزن زار:  گفتو

 .. نیشدم زندى نفسش ير با ٍ نیهردم لرزشش ير با..  گریٌ زیر زد بلند بلند

 ؟ شدن داشتٌ دٍست ٍ داشتن دٍست از حجو این ٍ صبح 0 ساعت

 کٌ بَد اراد فقط ٍ بَدن کردى ترک رٍ اتاق يو يا بچٌ ٍ لو*غ*ب تَ برد خَابش سریع
 . بَد نشستٌ تخت رٍی الَ خَاب

 ؟ بابا خَابی..بخ نهیری چرا -

 .. نزنو لقد نیدم قَل ؟ بخَابو پیسش نهیسٌ -

 . سید*ٍ*ب صَرتشَ زخو رٍی ٍ شد خو کٌ زدم بًش لبخندی

 : زدم لبخند.  نیزد نَج نازگل بٌ نگاياش تک تک تَ عشق
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 . کنو درست صبحَنٌ برم نن کٌ..  باش نَاظبش تَ پس -

 دٍرش بٌ يو نازگل ٍ داد جا نازگل ل*غ*ب تَ خَدشَ ٍ گفت ای باشٌ ٍ کشید ای خهیازى
 . پیچید

 . گذاشتو کنارش يو رٍ اراد ی عالقٌ نَرد عرٍسک ٍ گذاشتو رٍ پتَ دٍشَن ير رٍی

 . بیام نهیتَنو نن ٍ برى نن جای انرٍز کٌ دادم اس یاسین بٌ

 رٍ بَدن خَاب کٌ اٍنایی کردم بیدارشَن ٍ رفتو پسرا اتاق سهت بٌ ٍ چیدم رٍ صبحَنٌ نیز
. 

 خس از اینَ ٍ بَد خَردى سرنا کهی اراد..  نتین ٍ اراد جز بٌ کردم ندرسٌ رايی رٍ يهشَن
 . فًهید نیشد خسش

 خَابن تا سٌ اٍن يا حاال حاال کٌ نیدٍنستو.  گرفتو گل دستٌ یٌ ٍ شیرینی جعبٌ یٌ راى سر
 . صدا ٍ سر از نیست خبری ٍ ساکتٌ خَنٌ کٌ نخصَصا. 

 ؟ داداش جَنو:  گفت کلفتی صدای با ٍ برداشت..  ناى چند از بعد زدم فربد بٌ زنگ یٌ

 . صبحٌ 9 ساعت!  خیکی..خ شَ بلند -

 ! نیخَابیو بیشتر نداریو کار کٌ ناياییو..  نیخَابن يهٌ صبح!  داداش دیگٌ صبحٌ -

 ؟ پیشت بیام سر یٌ ؟ ای خَنٌ -

 اشراف ٍ اعیان رٍی بٌ نن ی خَنٌ در کٌ بیا..  بیا..  پس بخَابو نیخَای کجا..  بابا ارى -
 ! بیا..  داداش بازى يو

 . رٍندم ش خَنٌ سهت بٌ ٍ کردم قطع خداحافظ گفتن با ٍ خندیدم

 . بَدم اپارتهانش در دم دقیقٌ پنج چًل سر

 : زد داد ای زنَنٌ نازک صدای با پنجرى تَ از کٌ نیکردم جا بٌ جا داشتو رٍ شیرنی ی جعبٌ
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 ٍ گل يو دفعٌ ير ؟؟؟ نحترم اقای نیشی نزاحو يی چرا!  نٌ جَابو نن بگو چندبار -
 ! نیاری شیرینی

 . نیکنیو کاریش یٌ..  کن باز درٍ حاال:  گفتو ٍ گفتو لب زیر ای پدسَختٌ

 خَنٌ ٍارد ٍ زد رٍ در.  کرد اشارى تَ بیا دستش با ٍ اٍرد در کردن ذٍق صَرت بٌ صَرتشَ
 . شدم ش

 ! پیدایی کو داداش بابا:  گفت ٍ کشید ل*غ*ب تَ ننَ در دم

 . پیشت يستو ظًر تا.  بیاد بگَ يو نحهد بزن زنگ -

 ! انرٍز بشٌ رٍزی چٌ!  جَن -

 . شد تشکیل ندرسٌ دٍران جهع ٍ رسید نحهد يو دقیقٌ پنج ٍ چًل از بعد

 ؟ بشر چیٌ ٍاسٌ شیرینیت جدی حاال:  گفت خندى با فرید

 .. بگو چجَری راستش..  راستش -

:  گفت تعجب با ٍ باال برد دستهَ نحهد کٌ نیکردم بازی دستو تَی ی حلقٌ با داشتو
 ! نًًًًٌ

 چنگ صَرتش بٌ زنا عین ٍ زنین رٍ انداخت رٍ يا نیَى حلقٌ دیدن با ٍ برگشت فرید
 : انداخت

 ؟ کردی شَير کی!  سرم تَ خاک اٍا -

 : اٍرد در کردن گریٌ ادای کٌ کردیو نگاش تعجب با

 . نیگرفتو نیَندم خَدم -

 : خندیدم ٍ کردم پرت سهتش سیبی

 ! دقیقٌ دٍ شَ خفٌ -
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 ! اى نرسی..  بزن زر تَ نیشو خفٌ...  ایششش -

 . کردم ازدٍاج کٌ نیشٌ نايی دٍ..  راستش ارى:  گفتو کٌ خندیدیو

 . رٍ دیشب يای اتفاق حتی کردم تعریف براشَن رٍ چیز يهٌ

 طرف یک از..  طايا داد حق باید يو تَ بٌ..  ببین:  گفت ارٍم نحهد کٌ شد سکَت کهی
 ٍ داری خَبی زندگی باياش ٍ داری دٍسش اینقدر نیگی کٌ زندگیت بٌ شدى ٍارد تازى زن
 از

 نن ٍلی..  ٍلی!  اٍندن در پشتت سال يهٌ این از بعد کٌ برادرات ٍ يا خَاير دیگٌ طرف
 . بیاد پیش نادری خیلی اتفاق نگر..  کنی برقرار صلح دٍتا این بین نهیتَنی تَ نیدٍنو

 : داد ادانٌ ٍ کند پَست خیاری..  دادم تکَن سرنَ

!  يات بچٌ نادر!  يهسرت قاعدتا.  بیشترى ارزشش برات کدٍنت ببین باید خب ٍ -
..  يا بچٌ رٍی زیادش تاجیر بخاطر..  بیاد پیش خانَم نازگل تَی اختاللی اگر کٌ نیدٍنی

 يو يا بچٌ

 ٍلی..  دٍر بریز رٍ ت خانَادى نهیگو.  سنگینٌ تَ ی ٍظیفٌ پس!  نیشن دچار رٍ اختالل اٍن
 اند ٍ رفت ندام کٌ نیست ای خانَادى خانَادى اٍن کٌ بفًهَن خانَم نازگل ٍ خَدت بٌ

 . باشین داشتٌ

 : گرفت حرفشَ ی ادانٌ فرید

 کٌ اینٌ نیازنند سالگیش 03 ی استانٌ تَی کردی تعریف تَ کٌ زنی این...  طايا..  ٍلی -
 داری رٍ حس این تَ!  باشٌ زن یکو..  یکو..  باشٌ راحت یکو!  نکنٌ زندگی نردٍنٌ دیگٌ

 یکی..  زناشَیی خب کٌ یکی!  دارى جنبٌ دٍتا ؟؟ چقدر ٍلی!  داری تهکین تَ..  نیدی بًش
 چقدر!  نکشٌ سختی دیگٌ زندگیش تَی کٌ کردی کهکش چقدر تَ!  طرفٌ ی رٍحیٌ
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 راى این تَی کٌ نیکنٌ رٍ حس این دارى اٍن نیکنو احساس چَن!  بری پاش بٌ پا حاضری
 بٌ جاشَ عشق..  نیگیرى ازش عشقَ بعدا حس این!  طايا بدى خیلی این ٍ.  تنًاست

 ٍقتا بعضی ٍ کنٌ خشکت ٍ تر باید کٌ پسرایی از یکی تَ نیکنٌ فکر..  نیدى نسئَلیت
 ! نکنی کهبَد احساس تَ تا بخندى بگٌ بايات

 ! کنٌ چیکار باید نیدٍنٌ!  رٍانشناسٌ طرف!  نهیکنٌ اینکارٍ:  گفت ارٍم نحهد

 : کرد نَچی فرید

 یٌ..  کنی استفادى علهت از نیخَای کجا!  نن داداش برى دانشت خالف بر زندگیت ٍقتی -
 ! نیبری رٍز

 : کرد نن بٌ رٍ

 تا نیخَاد زندگی نرد یٌ ٍاقعا اٍن..  نیخَاد جانبٌ يهٌ پشتیبان یٌ اٍن!  باش پشتش -
 نردٍنٌ نیدٍنو نکردی زندگی نردٍنٌ نیدٍنو طايا!  نباشٌ نردٍنٌ دیگٌ زندگیش ٍ خَدش

 بار

 عَض..  زنت بخاطر خانَم نازگل بخاطر سالگی 06 نبارک سن يهین تَی االن ٍلی نیَندی
 ! شَ

 . نیداد قلقلک رٍ نشانو سبزی قرنٌ بَی.  کردم باز ارٍم رٍ خَنٌ در

 . رفتن باال م کَلٌ ٍ سر از ٍ دٍیدن سهتو اراد ٍ نتین کٌ کردم بلندی سالم لبخند با

 . نبَد نازگل از خبری

:  گفت آراد بٌ نتین کٌ يا بچٌ دست دادم ٍ اٍردم در رٍ پاستیال خریدا پالستیک تَی از
 ! نبینٌ انان

 : زدم داد کٌ کرد نگايش نگران يو آراد

 ؟؟ کجایی ؟؟ جان نازگل!  خانٍٍَم..خ -
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 . زد خشکش یًَ افتاد پاستیل بٌ چشهش تا ٍ اٍند يا پلٌ باالی از

 ؟ ایٌ نَشابٌ پاستیل:  گفت تپٌ تپٌ با کٌ کردن قایو پشتشَن رٍ پاستیال پسرا

 فرار ٍ کردن داد ٍ جیغ پسرا ٍ پسرا سهت شد ٍر حهلٌ یًَ کٌ دادم تکَن سری تعجب با
 . گرفتو يو شها برای!  خانَم..خ..  دلو عزیز:  گفتو خندى با یًَ.  کردن

 ؟؟؟ نیگی راست:  گفت نلَس خیلی ٍ ٍایساد یًَ

 گرفتو يو يا گندى این از..  بیا.  برم قربَنت ارى -

 . زدم قًقٌ کٌ شد بلند يا بچٌ اعتراض صدای

 ٍ بَد نشستٌ نبل ی دستٌ رٍی.  نیخَرد دٍنٌ دٍنٌ ٍ بَد گرفتٌ رٍ پاستیل ی بستٌ
 . نیداد تکَن يا بچٌ دختر عین پاياشَ

 .. براش رفت ضعف دلو

 غذات..  نَشٌ خانَم:  گفتو گَشش دم ٍ سیدم*ٍ*ب پیشَنیشَ ٍ شدم خو ارٍم
 . خت..سَخ

 ؟؟؟ چرا اخٌ:  گفت نظلَنیت با ٍ کرد نگاى بًو برگشت..  نَند دينش تَ پاستیل یًَ

 : خندیدم

 . نیهرٍیی انلتی يو کنار اصال..  پیتزایی کبابی نیزنو زنگ.  سرت فدا -

 . نیخَرم سَخاری نرغ نن:  گفت ٍ دٍشش رٍ پرید اراد

 : زد برق يو نازگل چشهای

 ! يو نیز نن -

 : دٍبارى خندیدم
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 کٌ خریدایی اٍن نازگل.  بیارم در لباسانَ برم فعال.  نیزنو زنگ االن..  باشٌ باشٌ -
 . باشو گرفتٌ درست ببین رٍ يهٌ..  نیخَاستی

 چشهکی کٌ کرد نگام برگشت ٍ زد لبخند..  خَرد گل بٌ چشهش کٌ خریدا سهت رفت
 . زدم بًش

 ! نهیدم دنیا بٌ لبخندشَ یٌ بدٍنٌ کاش

 : اٍند در دادش صدای یًَ ٍ کرد جا بٌ جا رٍ خریدا

 ؟؟؟؟ خریدی تخهٌ خَدت ٍاسٌ باز تَ طايا -

 . فَتبالٌ انشب اخٌ:  گفتو نظلَنیت با

 : غرید

!  نیریزید کجا نیست حَاستَن کٌ يا شها کنو جهع باید نن اشغاالشَ!  يست کٌ يست -
 ! ننٌ برای بدبختیش

 . بايات نیکنو جهع خَدم..خ..  برم کردنات غرغر قربَن -

 زدم اتیشش شَنینٌ تَ انداختهش گرفتی کٌ دیگٌ ی دفعٌ..  نکردى الزم..  چیییش -
 . بگیری نباید دیگٌ کٌ نیفًهی

 ! قَل.  نهیگیرم دیگٌ..  خَر..نخ حرص..  برم خشَنتت..خ يهٌ اٍن قربَن -

 ! باشٌ آٍر اعتیاد نیتَنٌ يو کردنش غرغر بدٍنٌ کاش..  شد تر دٍر کردنش غرغر صدای

 ! لعنتی بديًٌ پاااس -

 !!!! بَد گل گرفت کٌ اٍنی بخدا بابا -

 !!!! ٍااااااای..  چٌ داری تَ درٍازى تَ نیرفت نیزدم قشنگ کٌ بَدم نن اگٌ اخٌ -
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 بٌ چی عین نن پسرای.  بَدیو شدى جهع يو کنار برادر تا سٌ نا يو باز...  گرفت م خندى
 ارٍم نًدیس..  نیدادن فحش  ٍ نیشکستن تخهٌ چجَری کٌ نیکردن نگاى ٍیًان ٍ یاسین

 بٌ

  . عزیزم نخَر حرص اینقدر..  جان یاسین:  گفت یاسین

 عصبیٌ نیفًهیدم.  نیشست ظرف داشت ٍ بَد شدى ساکت کٌ شدم خیرى نازگل بٌ
 . ندارى اعصاب اصال ٍ ندارى خَبی حال کٌ نیفًهیدم

 ؟ چشٌ گفتو نًدیس بٌ آرٍم

 .. باال انداخت ياشَ شَنٌ

 ؟ نهیدٍنست

 . شدم رايی اشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ شدم بلند آرٍم

 . کنار کشید خَدشَ بگیرم کهرشَ تا خَاستو ٍ ٍایسادم پشتش ٍ  رفتو آرٍم

 ! بَد خَب حالش پیش ساعت دٍ بیکی تا...  کردم تعجب

 ؟ شدى چی:  گفتو ٍ زدم نتعجبی ی خندى

 . يیچی:  گفت ای گرفتٌ صدای با

 : خَدم سهت برگردٍندنش ٍ  کهرش دٍر انداختو دست کٌ نیرفت داشت

!  شدى چی بگی بًش کٌ نیست تر نزدیک تَ بٌ نن از يیچکس! ؟ شدى چی گفتو بًت -
 ؟ خب..خ

 : گرفت قلبو ٍ شد نشکی رنگش نشکی نخهلی چشهای...  شد اشکی چشهاش

 . دارم درد -

 : کردم صَرتش قاب دستانَ..  شدم نگران
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 شديًٌ؟؟ چی ؟؟؟ خَردى جایی بٌ ؟؟؟ ؟؟؟چجَری کجااات -

 : اشکاش نیَن خندید

 ! زیادى دردش...  شدم نايیانٌ عادت -

 ... زد خشکو

 ؟؟؟ چی -

 ؟ بگو بًت تر رک این از دیگٌ!  عزیزم پریَد...  نايیانٌ عادت -

 : خارٍندم سرنَ

 ؟ يست چی نیگی کٌ اینی..  اصال ؟؟؟ دکتر بریو ؟؟؟؟ بدى خیلی -

 ! کرد نگام  تعجب با ٍ شد گرد چشهاش

 !!! طايااا -

 : کردم نگاش  گیج

 طايا؟ جان -

 پفیال االن برٍ!  يیچی:  گفت ای گرفتٌ صدای با بعد ٍ زد گشت چشهام تَی چشهاش  یکو
 . بخَریو نیارم

 . يال تَ بردم برداشتو رٍ رنگی يای شربت حاٍی سینی ٍ انداختو باال ای شَنٌ گیج

 : پرسیدم ارٍم گذشت کٌ یکو..  ٍیًان کنار نشستو

 ؟ داداش -

 : داد دينش داخل شَ تخهٌ

 ؟ داداش جَن -
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 ؟ يست چی  نیدٍنی  نايیانٌ عادت داداش:  گفتو گَشش دم

 : زد لب ٍ کرد  نگام تعجب با

 ؟؟؟؟ نهیدٍنی -

 !!! نًٌ -

 : داد تکَن سری

 يیچَقت زنانی  ی بازى این تَ!  خَدش ٍاسٌ ای بدبختی خیلی..  نیگو تسلیت داداش -
 ! داداش يیچَقتا!  نرٍ خانَنا سهت

 .. فَتبال بحر تَ رفت   دٍبارى

 يی ٍ نیکردن اذیت رٍ بقیٌ يی شانو ٍسط ٍ بردن رٍ شرط باربد ٍ بردیا ٍ ٍیًان    سرم آخر
 یٌ..  پریدیو جا از يهٌ  کٌ نیز رٍی کَبید ابَ پارچ عصبی نازگل کٌ نیکردن صداٍ  سر

 یا..  نیکنید بس یا دٍتا شها:  گفت ٍ زد یاسین ٍ ٍیًان بٌ عصبی آر در حرص لبخند
 ! نیکنو بستَن

 . دادن قَرت صدا ٍ سر پر ٍ نحکو رٍ گلَشَن آب دٍشَن  ير

  نگاى نتعجب داشتو کٌ نن بٌ ٍ نشست نن کنار ٍ  کشید خَدش برای برنج حرص با نازگل
 ! بخَر اٍنَ نیزى رٍ خَرشت پلَ!!!!  نیستااا خَرشت پلَ اسهو ؟؟؟ چیٌ:  گفت نیکردم

 . رفت ٍر بشقابش بٌ سریع ٍ شد يل نًدیس کٌ کرد نگاى نًدیس بٌ

 . نیکردن نگاش داشتن یکی اٍن از بدتر کدٍم ير کٌ انداخت نگايی يو پسرا بٌ

 . خَرد زنگ خَنٌ تلفن کٌ نیخَردیو شام داشتیو سکَت تَی

 ! يست کٌ کی  ير  رٍح تَ:  گفت ٍ انداخت چنگالشَ  قاشق

 . خندى زیر  زدمٍ  دارم نگٌ خَدنَ  نتَنستو
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 : تَپید ٍ برداشت سریع شهارى دیدن با

 دٍس یا ؟؟ بستٌ زبَن نیگی چی ؟؟؟ يان!  نیکنو ش خفٌ شخصٌ بٌ خَدم رٍ یکی تَ -
 زنگ تَ باز!  سرت فرق تَ بخَرى بدى بَج!  ننر لَس بابا برٍ ؟؟؟؟ چیٌ بَج!  جبرئیل دختر

 بپرى نیر ی گربٌ ؟؟؟ بیای یا بری ؟؟؟ بری ؟ بیای کجا ؟؟؟ کجا!  شد کَفتو نن شام این زدی
 زيرى نیار باال ننَ سگ رٍی اینقدر زيرى بزن حرف ادم عین نهیری دنیا از الل جَنت  تَ

 ؟ نن شَير ؟ شَير ؟؟؟؟ چی ؟؟؟ نیخَای چی ؟؟؟ چی!  زيريًٌ نیشو بد بشو سگ نن
!  بفًهی نبایدم ؟؟؟ نیفًهی!  نن ی نداشتٌ ریش بٌ نیخندى دارى!  خَبٌ خَبٌ..  ايا..  ايا
 بٌ

 ؟؟؟؟ باشو باید يو ای افادى این پیگیر دیگٌ!  بکنٌ نیخَاد دلش غلطی ير برى بابا چٌ نن
 ! برٍ ارى!  دستت از بکشو راحت نفس یٌ بذار برٍ!  گلدی خَش!  گلدی خَش

 ٍ کرد  بَدیو خندى ٍاسٌ  جرقٌ یٌ ننتظر کٌ يههَن بٌ نگاى یٌ ٍ کرد قطع حرص با رٍ تلفن
 !بخندین:  گفت

 . نیشد قطع نگٌ حاال خندى زیر زدیو تق  يههَن

 ؟ داری درد خیلی..خ:  گفتو ٍ زدم غلطی تخت تَ شب

 . گفت نچی

 ؟ خانَم..خ خَردى..خ کی زبَنتَ ؟ نیکنی نن برای چیٌ نچ نچ -

 سر یٌ فردا بریو نیخَای!  خَام..نیخ عذر خیلی..خ نن:  عقب کشیدم کٌ کرد نگام چپ چپ
 ؟ بیرٍن

 . خَابید گرفت آرٍم لو*غ*ب تَ اٍند ٍ گفت ای باشٌ

 . يستی کٌ خَبٌ:  گفت آرٍم کٌ کردم س*ٍ*ب نَياشَ رٍی

 نازگل
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 . بَد گرفتٌ خَدش بٌ عادی رٍتین رٍی..  نیگذشت زٍد رٍزا چقدر

 يهشَن نیرفتن کٌ يو يا بچٌ.  غذا کردن درست ٍ خَنٌ ٍ نتین با زدن کلٌ ٍ سر صبح
 . بَد رستَران 6 ساعت تا يو طايا ٍ ندرسٌ

 پرستاری برای کٌ نیکردم فکر تابستَنی بٌ ٍ نیبارید برف انرٍز کٌ رٍزا نیگذشت زٍد اینقدر
 .. اٍندم

 رنان ٍ نیخَردم چایی داشتو شنل با بالکنی رٍی نن ٍ نیساختن برفی ادم داشتن يا بچٌ
 . نیخَندم

 : نشست م شَنٌ رٍی دستی

 ! قشنگیٌ برف -

 . نهیگرفت دیگٌ ٍ بَد کانل زبَنش نحهد، طايا، دٍست کهکای با ناى چند این تَی

 ! خَب چقدر.  نشستٌ برف تًران کل نیگفت اخبار انرٍز..  آرى -

 . گذاشت کَچیک نیز رٍی رٍ نسکافٌ بزرگ لیَان یٌ ٍ نشست کنارم

 : زدم لبخند يا بچٌ بازی بٌ

 يهسایٌ فرشای عید دم نانان با نیخَاست بابا چَن ٍ بَد بزرگ حیاطهَن بَدم کٌ بچٌ -
 يو رٍ يا برف پارٍ با بریو کنیز ٍ زيرى ٍ احهد ٍ نن..  چًارتانَن بَدیو نجبَر بشَرى رٍ يا

 اٍن..  نیچسبید خیلی ٍلی بَد سرد خیلی يَا.  کنیو پارٍ بَم پشت تَ يو حیاط تَ از
.  نیکردی پف..  نیشدی بانزى خب ٍلی نبَد اینا ٍ نجًز يا کاپشن اینقدرم يا نَقع

 بابام بعدش

 . نیداد رٍ خَدش پخت دست رنگ خَش لبَی یٌ جایزى

 : بیرٍن زد دينو از بخار کٌ کشیدم آيی
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 نايا ٍلی..  بَد بیشتر خب کٌ االن از..  شد کو زنان نرٍر بٌ يو يا برف..  رفت بابا ٍقتی -
 خَدشَن با يو چیزا سری یٌ برن ٍقتی يهیشٌ يا بابا.  نیشستیو فرش باید بابا جای

 . نیبرن

 : زد رٍم بٌ لبخند ٍ نشست پام رٍی دستش

 . خانَنو نکنٌ یخ چاییت -

 !! نشستی اینجا پَلیَر یٌ با ؟ نیست سردت تَ!  داغٌ خَبٌ.  نٌ -

 : خندید کٌ کردم بًش اخو

 اٍن.  گرفتٌ نًهَنی نًدیس تَلد انشب.  خانَنو نیستو سرنایی کٌ نیدٍنی خَدت -
 ؟ بپَشو طَسیهَ لباس

 . نیاد بیشتر بًت اٍن..  کشیدم اتَ برات رٍ نفتیٌ آبی نٌ -

 . بزنٌ سر یٌ غذا بٌ تا تَ رفت ٍ گفت ای باشٌ

 . پَشیدم آسهَنی آبی بافت لباس ٍ نفتی آبی پشهی دانن یٌ ٍ کردم نلیح آرایش یٌ شب

 . بَدم کردى ست طايا با جَرایی یٌ

 . يستن شَنو دیگٌ برادرای خَاير نیدٍنستو..  کردم تنش رٍ يا بچٌ لباس

 . نیگفتن نًدیس برای کادٍياشَن از يی يا بچٌ طايا ی خَنٌ بٌ رسیدن تا

 . بَدن دعَت يو يهسرش ٍ سارى حتی ٍ بَدیو نا يا نفر اخر فًهیدیو شدیو کٌ خَنٌ ٍارد

 نَنس کٌ بَد این کرد نتعجب ننَ کٌ چیزی ٍ ننَ سید*ٍ*ب ٍ کرد لو*غ*ب گرم نًدیس
 . داد سالم ٍ سید*ٍ*ب ننَ ٍ شد بلند

 . کنو عَض لباسهَ تا رفتو ٍ دادم جَابشَ گرنی با
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 بَدیو نشستٌ يو کنار کٌ طايا ٍ نن بٌ سارى يای غرى چشو بٌ نًهَنی يای نصفٌ تا
 رٍ یاسین برادرای خَاير ٍ بگیرى نًهَنی تَنستٌ نًدیس چجَری بَدم نَندى.  گذشت

 !؟ بگٌ

 !؟ ندارن نشکل باياش نگٌ

..  گرفتو دلیل دٍ بٌ تَلدٍ این نن:  گفت بلند نًدیس کٌ زد نًدیس بٌ چشهکی یاسین
 یکی ٍ چی يهٌ با کردن نَافقت يا خانَادى کٌ خَشحالو اینکٌ ٍ ننٌ تَلد اینکٌ يو یکی

 . ندادن رٍ قراشَن ٍ نداشتن عرٍسی نراسو خب کٌ داریو زٍج یٌ نا اینکٌ يو دیگٌ

 . سهتهَن چرخید نگايا ی يهٌ کٌ انداخت طايا ٍ نن بٌ نگايی یٌ بعد

 : کردم زنزنٌ کج ٍ دادم قَرت دينهَ آب

 ؟ ننٌ با -

 ! عزیزم ناست با -

 ؟ ناستی چٌ ؟ ناست:  گفتو تعجب با

 : گرفت ش خندى

 .. نا.  نا -

 ناااا ناااا نیگٌ!  گاٍى صدای این بابا اى:  گفت بَد نشستٌ پایین کٌ نتین یًَ

 . خندیدیو يو نا ٍ خندى زیر زدن جهع ی يهٌ

 . شد بلند آينگ صدای کٌ ٍسط رفتیو شدیو بلند ارٍم

 . صو*ق*بر نیستو بلد:  گفتو ارٍم

 ! نن بٌ بسپارش -

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 309 



 

 ! صو*ق*بر نَعَ یٌ این بَدم بلد خب..  شد تبدیل قری اينگ یٌ بٌ نلَ اينگ اشارى یٌ با

 : خندید خَايرش ٍ کشید کل نًدیس

 شاباش شاباش -

 پیشش باشی يهیشٌ کاش نهیشٌ پیر دل این تَ با

 نهیشٌ سیر عشقت ٍ تَ از ابد تا بدٍنی کاش

 قلبو سینٌ از بیاد در نیخَاد نزدیکی نن بٌ تَ نن از نیگیرن فاصلٌ آرزٍيام يهٌ تَ با

 ٍ نیزد دست اٍن ٍ صیدم*ق*نیر بیشتر نن..  صیدیو*ق*نیر يو رٍی بٌ رٍ ٍ نیخندیدیو
 . نیخَرد کَچیک تکَن یٌ

 طاقت نن نهیارم لحظٌ یٌ تَ بی دٍبارت دیدنٌ نهیشٌ تکراری

 نزدیکهی ٍقتی جَن نیگیرم تَ با پیشهی نیلرزى ٍجَدم تهَنٌ

 سید*ٍ*ب پیشَنیهَ ٍ شد نزدیک بًو

 سرنَن رٍی پَل ٍ شد بلند يهٌ کل ٍ جیغ صدای ٍ چرخَندتو ٍ باال برد ٍ گرفت دستهَ
 شد ریختٌ

 پیشش باشی يهیشٌ کاش نهیشٌ پیر دل این تَ با

 نهیشٌ سیر عشقت ٍ تَ از ابد تا بدٍنی کاش

 قلبو سینٌ از بیاد در نیخَاد نزدیکی نن بٌ تَ نن از نیگیرن فاصلٌ آرزٍيام يهٌ تَ با

 شاباش عنَان بٌ تراٍلی چندتا ٍ اٍندن اندکی تعداد کٌ شد گذاشتٌ يو دیگٌ اينگ یٌ
 . نیکردیو نگايشَن شرنندى کٌ دادن

 : ٍایساد رٍم جلَی عادی ٍ شد بلند کٌ بَد سارى نفر آخرین
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 . نبارکٌ..  بايو شین خَشبخت اینکٌ جز بگو نیتَنو چی -

 .. کردم تشکر ازش

 کردى جهع کٌ يایی پَل تعداد بٌ بححشَن يا بچٌ برگشتنی ٍ شد تهَم يو نًدیس جشن
 : پرسید آراد کٌ کرد تغییر دادن کٌ يایی کادٍ ٍ بَدن

 ؟ نٌ بَد تابستَن تَ تَلد نانان -

 کٌ يو بردیا آقا ٍ نتین آقا..  بَد پیش ناى يو جغلٌ شها تَلد.  شٌ قربَنت نانان آرى -
 . س دیگٌ ناى کٌ يو باربد اقا ٍ فرٍردین 9 برادرات تا دٍ ٍ اردیبًشت

 : پرسید یکدفعٌ طايا

 ؟ نیست یادت ننَ نال چرا ؟ چی نن پس -

 : خندیدم

 ؟ کنو فرانَش رٍ خرداد 81 نیتَنو نگٌ نن -

 . زد ای خجستٌ لبخند

 کالس نیخَام نن..  نانان:  گفت ارٍم دانیار کٌ نیکردم جهع رٍ چرکا لباس داشتو شب
 . برسو درسو بٌ باید نیگٌ.  نهیدى اجازى بابا ٍلی..  بنَیسو تئاتر

 : کنارش نشستو

 ؟ تئاتر کالس بری داری دٍست چقدر -

 . خیلییی -

 ؟ نًهٌ ندرسٌ درسای چقدر -

 . نًهٌ یکو نًاییٌ انسالو چَن نًهٌ..  خب -
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 چَن نیزنٌ لطهٌ چقدر خَندنت بٌ بری اگٌ ببین کن فکر بشین..  نظرم بٌ.  باریکال -
 بازم.  بشو قربَنت کالست این دارى رٍ يهٌ ٍ يهٌ ٍ دارى رٍی بیرٍن دارى تهرین باالخرى

 . کٌ نیست نشکلی.  نیگو پدرت بٌ نن نیخَای

 سارى يیچَقت نن..  راستش..  راستش:  گفت کٌ بَدم در دم ٍ سیدم*ٍ*ب نَياشَ رٍی
 . نادرنی تَ کٌ خَبٌ چقدر..  نداشتو قبَل نادر عنَان بٌ رٍ

 . زدم بًش چشهکی ٍ زدم لبخند

 اینا گاز زیر اشپزخَنٌ بری نیتَنی:  گفتو ارٍم ٍ دیدم رٍ طايا راى بین کٌ حهَم داخل رفتو
 ؟ کنی چک رٍ

 کرد کج رايشَ ٍ گفت ای باشٌ

 . زدم شَ دکهٌ ٍ شَیی لباس ناشین تَ انداختو رٍ يا لباس

 . کردم نگاى يا لباس چرخش بٌ سکَت تَی ٍ نشستو يهَنجا

 کنار ؟ نرد این کنار بَد سخت زندگی ؟ رفت چرا...  بَد کردى خَدش نشغَل ذينهَ سارى
 ؟ خَدش جنس از يایی بچٌ

 ؟ کردم قبَل چرا نن

 ؟ داشتو دٍست چقدر رٍ طايا

 ؟ دارم دٍست رٍ يا بچٌ...  زندگیهَ

 ؟ کردم قبَل چرا!  شو طايا زن نبَد قرار حتی..  رفت لحظٌ یک دلو

 ... کٌ ننی

 . سردى زنین رٍ نشین ؟ نازگل -

 ! فرداد طايا..  بَد داشتنی دٍست...  زدم بًش لبخندی
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 .. بخَاب برٍ ای خستٌ -

 کنی؟ خَرد گرفتی سبزی -

 ؟ فًهیدی کجا از..  ارى -

 . زدم حدس..  اپن رٍ بَدی گذاشتٌ -

 .. نهیاد خَابو -

 ؟ نداری کاری..  بخَابو رفتو نن پس -

 . رفت يو اٍن ٍ گفتو آرٍنی ی نٌ

 شد ساعت کی نفًهیدم اصال ٍ بَدم غرق خَدم خیاالی ٍ فکر تَی...  اشپزخَنٌ سهت رفتو
 . شدم خیرى ش چًرى بٌ ٍ کشیدم دراز طايا کنار.  شب نصف ی دٍ

 .. نیداد قَرنٌ بَی دستام

 : کردم زنزنٌ ٍ زدم لبخند

 نیکنو شک دارم...  نهیدادى رٍ يیچی بَی يیچَقت کٌ اٍل از نیبَد کنارت باید زنی شاید -
 ؟ دٍتانَن کردیو قبَل چرا..  طايا

 : کردم زنزنٌ دلو تَ ٍ خَابیدم صاف

 . نیارم کو يیچَقت کن کهک..  کن کهک خدایا -

 طايا

.  شد بلند بیداد ٍ داد صدای کٌ نیکردم نگاى رٍ يا فاکتَر داشتو ٍ بَدم نشستٌ دفتر تَی
 : خندید یاسین

 ؟ گذاشتن يو سر بٌ سر باز -
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 : شد بیشتر صدايا کٌ انداختو باال ای شَنٌ

 يو سال چند حتی نیخَرد بًش کٌ جٍَن پسر یٌ..  سالن تَ رفتیو ٍ بیرٍن زدیو یاسین با
 .. رفتٌ در زيَار يای کتَنی ٍ کتَن شلَار ٍ قدیهی چرم ژاکت یٌ..  باشٌ تر کَچیک نن از

 . نیکرد خَدنهایی قرنز زخو یٌ صَرتش رٍی ٍ درشت فر نَيای

 ؟ خبرى چٌ ؟ اقا شدى چی:  گفتو آرٍم

 ؟ فردادی شَنا..  دارم کار فرداد با:  گفت التی صدای با

 ؟ داری کار کدٍنشَن با..  اینجا يست فرداد چندتا -

 ! فرداد طايا با..  کردى م بیچارى..  کردى بدبختو کٌ ای سَختٌ پدر اٍن با -

 : زدم کهرم بٌ دستهَ ٍ زدم بًش تعجب سر از ای خندى

 . خَدنو -

 : زد داد ٍ گرفت یقهَ ٍ سهتو اٍرد یَرش یًَ

 اٍنَقت..  شیکَندی کهرنَ...  کردی بدبختو..  ت*ف*ا*ث*ک ی*ض*ٍ*ع کش نفس -
 ؟ نیشی کهرم بٌ دست نن برای

 رٍ شها اصال نن ؟ اقا چی یعنی:  گفتو عصبانیت با کٌ کردن جداش زٍر بٌ یاسین ٍ يا بچٌ
 ! نهیشناسو

 : باال کشید دناغشَ ٍ زد پَزخند

 .. بپرس ننِِ  گل از..  بپرس نازگل از..  بپرس زنت از -

 : شد دار بغض صداش

 زیر چی نیست نعلَم ت*ف*ا*ث*ک تَی ی*ض*ٍ*ع تَی...  کردی پرش پر گلهَ -
 .. کٌ خَندی گَشش
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 . بیرٍن انداختش ٍ زدتش بَد يیکل درشت کٌ نَسی حاج کٌ بیارى یَرش خَاست دٍبارى

 ؟؟ نن نازگل ؟ نازگل ؟ زنو..  نیلرزید پايام..  زدن خیهٌ درٍم يهٌ

 برداشتو رٍ ناشین سَیچ سریع

 نیشی کبَد داری خَدت بشین بابا..  نازگلَ ندى سکتٌ..  خَنٌ نرٍ شکلی این طايا:  یاسین
 ... طايا..  طايا.. 

 .. شدم ناشین سَار ٍ شدم دٍر ازش

 . خَنٌ رسَندم خَدنَ فقط..  چجَری نهیفًهیدم اصال

:  گفت نگرانی با..  کنارش يو نتین ٍ بَد در ی استانٌ تَی..  پریدم ٍ کردم پارک رٍ ناشین
 ؟ اٍندی االن چی برای..  خیرى

 تٍٍٍَ گهشَ...  تَ برٍ!!!  نزن ززززر:  کشیدم نعرى

 .. يا نردى پشت باال رفت ٍ کرد بغض نتین..  تَ رفت ٍ پرتغال ی اندازى شد چشهش

 ؟؟؟؟ نیدٍنی ؟؟؟ شدى چی نیدٍنی:  گفتو ٍ کشیدم نفس یکو

 . نهیدٍنو..  نٌ..ن -

!  ننِِ  گل نیگفت ؟؟؟؟ نیگفت چی زنو بٌ نیدٍنی...  نن رستَران تَ بَد اٍندى عشقت -
 ؟ نیزد زر چی نازگل...  کردم پر پر رٍ تَ نن نیگفت

 : نیلرزیدم ٍ نیلرزید

 .. کٌ نن طايا ؟ کی -

 : کشیدم نعرى

 ... بَدى عاشقت کٌ بَدى کی ؟؟؟؟ بَددددد کییی بگٍٍٍَ.  شٍٍٍٍٍَ خفففففًًًٌ -
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 ! گفتنش با..  نیدادم جَن انگار..  بگو بعدیَ ی جهلٌ نهیتَنستو

 : لرزید صدام

 ! بَدی...  عاشقش -

 .. چکید چشهاش از اشک

 : کرد زنزنٌ

 . نبَدم عاشق نن -

 : زدم پَزخند

 ؟ بَد کی پس -

 .. يا قرن ی اندازى بٌ سکَتی..  کرد سکَت

 گذاشتٌ ازدٍاج قرار يا خانَادى ٍلی..  نخَاستهش يیچَقت نن..  علیرضاس اسهش -
 دٍسش نن..  کرد ترک نَادٍ..  کرد پیدا کار بخاطرم..  يهسنهٌ...  سربازی رفت کٌ بَدن

 .. نداشتو

 شد خو

 شکستو

..  نداشتو دٍسش بازم..  خَندن نحرنیت ی صیغٌ..  نداشتو دٍسش يیچَقت نن -
 .. نیکرد اذیت

 : نیکرد کبابو ياش گریٌ..  جیغ نیزدیا يق

 بًو نیگفت!  نهیخَاستهش نن...  طايا نداششتهو دٍٍٍسشش نن..  بًو نیزد دست -
 ننَ...  خان علیرضا نهیگفتو بًش اگٌ طايا..  نهیداد ارانش بًو اٍن ٍلی نیدی ارانش
 ... نیزد

www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 316 



 

 ٍلی...  سربازی نحال رفت!  رفت بعدش..  نَند ناى یک فقط..  شدم ش کردى عقد
 .. نن..  نن...  نیکشٌ نَاد دارى کٌ نیدٍنستو

 .. نیشد کبَد داشت

 : زد جیغ نتین

 .. نانااااان -

 .. سهتش دٍیدم

 بکش نفس..  بسًٌ لعنتی د...  نازززگللل...  بکش نفس نازگل ؟؟؟ شد چت نازگل...  نازگل -
 !! نازگل...  نگاى ننَ..  نازگل

 .. نیشد کبَدتر

 .. نیداد جَن دستو تَ داشت

 .. کردم گریٌ

 ! نازگل خَردم گَى..  کردم غلط..  نازگل..  نن جَن...  اینکارٍ نکن نازگل -

 گریٌ نتین..  نیکرد خس خس..  دادم ناساژ سینشَ ی قفسٌ..  کندم لباسشَ يای دکهٌ
 .. نبَد خَب چیز يیچ ٍ نیکرد

 .. گریٌ زیر زد ٍ کشید جیغ کٌ زدم بًش سیلی نحکو یکدفعٌ

 .. کشیدم راحتی نفس

 .. نیکرد گریٌ زار زار ٍ لو*غ*ب تَ بَد افتادى

 ... دادم نَازش کهرشَ ٍ کردم لش*غ*ب نحکو

 : بَدن ترسیدى خَشگلش چشهای..  کرد قاب صَرتهَ ٍ بیرٍن اٍند لو*غ*ب از
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 يام بچٌ سر بالیی نخَاد...  طايا اینجا نیاد..  اینجا بیاد نهیخَام...  ببینهش نهیخَام -
 .. طايا..  بیادااا نذاری...  طايا بیارى

 لرزش..  شٌ ساکت نیخَاستو فقط..  نکردم حرکتی يیچ..  گذاشتو لرزٍنش لبای رٍی لبانَ
 . شد کهتر تنش

 . کنٌ اذیتت بخَاد باشو نردى نگٌ:  گفتو ٍ کردم لهس دستام با صَرتشَ

 بَد بردى خَابش دستام رٍی

 . بَد افتادى سکسکٌ بٌ ٍ بَد شدى قرنز صَرتش نتین

 : بَد یاسین..  خَرد زنگ گَشیو

 ؟ بلٌ الَ -

 ؟ ای خَنٌ -

 .. آرى -

 ؟ کٌ نیاٍردی نازگل سر بالیی ؟ بیرٍن نیزنی ٍضعٌ چٌ اٍن حساب نرد -

 : زدم نحَی خیلی لبخند ٍ کردم نگاى خَاب تَی ش قیافٌ بٌ

 ؟ شدى چیزی.  نهیتَنو بخَانو -

 . اٍنجا نیام دارم -

 . کرد قطع بزنو حرفی خَاستو تا

 یاسین بٌ نازگل حال شدن بد از چیزی کٌ فًهَندم بًش ٍ کردم بلند دستو رٍی رٍ نتین
 . نهیگٌ

 . کشید پَفی..  گذاشت نیز رٍی رٍ ندارکی حرف بدٍن ٍ اٍند یاسین

    www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 318 



 

 ؟ اینا چین -

 . نیکنٌ م دیٍَنٌ دارى کٌ لعنتی ٍرق نشت یٌ..  ٍرق -

 . نیبینٌ چشهام ٍلی نعلَلو زیادی یکو درستٌ ؟ ننٌ سَال جَاب این حساب نرد -

 : شد ساکت

 !!؟ چیٌ اینا بگَ..  یاسین -

 خَاير..  گرفتیو قانَنی پزشکی ی نانٌ ٍ کردیو شکایت ازش..  نازگلٌ خَاير طالق ناجرای -
 دست نشَنی قانَنی پزشکی نهیشٌ گفتو..  داداشو نٌ زدم کتکش نن نیگٌ پاشدى یارٍ

 .. نیگین چرت چرا خانَم دادى رٍ نرد یٌ ضرب ٍ نرد یٌ

 : کشید پَف ٍ کرد نگاى دستش کف بٌ

 دیگٌ یکی این خانَادگی يای پرٍندى يهٌ این با!  بَد تر بزرگ داداششو نال از دستاش -
 ! نَبرى

 ؟ حاال شد چی -

 بدٍنی اگٌ بیچارى زن..  دیگٌ ناى دٍ ٍاسٌ افتاد!  بیشتر ندارک ؟ بشٌ نیخَاستی چی -
 . نازگل بٌ نگی..  نیکرد نفرین ٍ نیکرد گریٌ چجَری

 : جلَش نشستو

 ! خَايرن يهٌ این!  نیفًهٌ ؟ یاسین چی کٌ باالخرى -

 : زد پَزخند

 شدى دعَاش نًدیس با زینب. نیشدیو بزرگ اینا نحل خَايرایی دانن تَ نايو کاش -
...  نًدیس صَرت تَ زدى زینب..  کشیدى باال کار نگرفتٌ خَدشَ جلَی نًدیسو..  بَدى
 حاالم
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 . نیکنن اذیت دارن نًدیس ی خانَادى

 : بَد کالفٌ

 ير..  برم راى نتَنو ٍ بشو کر ٍ بشو الل پیشت سال چند نحل نیخَام ٍقتا گايی..  طايا -
 االنت آرانش بٌ..  زندگیو با کنو چیکار نهیدٍنو.  ترى سخت ٍاست اٍضاع تری تَانا چی

 . نیخَرم غبطٌ

 پاشد نازگل کٌ بلند اٍنقدر..  خندیدم ٍ خندیدم..  خندیدم بعدش ٍ زدم داری صدا پَزخند
 . ٍایساد رايرٍ دم ٍ

 آرٍم تا دادم رٍ چیا نیدٍنی:  گفتو عصبانیت با ٍ پَزخند يهَن با اٍند بند کٌ م خندى
 نحل نن!  دادم نَ ينجرى نن..  دادم گَشانَ جفت نن..  دادم پانَ نن ؟ باشو

 نرد يیچکدٍنتَن

 نیستو بلد نن..  کنو دفاع بقیٌ جلَی زنو از ٍایستو نیستو بلد نن..  لعنتی..  نیَندم بار
 نــرد دیگٌ کار تا يزار حتی..  بزنو حتی..  بزنو داد حتی نیستو بلد نن..  شو غیرتی

 جهاعت

 خَرد پیاز کٌ شد قَی دستو کنو بلند بار کٌ شٌ قَی دستام اینکٌ جا بٌ نن!  نیدى انجام
 این خَنٌ این!  قلیو یٌ از تَ ٍ نن..  خَنیو یٌ از تَ ٍ نن ؟ یاسین نیگی چی تَ...  کنو

 ... زندگی

 : شدم بلند عصبی

..  کردم کار سال يزار نن!  داشت نن بٌ...  پدررررم...  پدررم کٌ بَد ترحهی بخاطر يهش -
 نگَ!!  نگَ..  نهیدٍنستی نگَ.  بیارم در بچهَ خَراک ٍ خَرد بتَنو فقط کٌ...  سال يزااار
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 ٍ يهٌ...  زندگیهَ..  قبلیهَ زن..  يانَ بچٌ خرج پیش سال یک يهین تا کٌ نهیدٍنستی
!  ندارم يیچیَ ی عرضٌ نن ؟؟؟ نیبینی!  نیدادى بابا سفارشات بخاطر خان دایی رٍ يهٌ

 يیچی

 عرضٌ نن..  یاسین باشو نرد نیستو بلد نن!  نیستو بلد..  باشو خشن نیستو بلد نن.. ! 
 نیبرد رٍ يهتَن بابا کٌ!!!  نیدٍنی بًتر کٌ تَ!!!  نیدٍنی خَب کٌ تَ.  ندارم نردٍنگی ی

 ٍ بازار

 ! فالنی ی خَنٌ پزی حلَا نراسو نیرفتو خَايرا با نن..  نیداد یاد بًتَن کردن کار

 : کردم اشارى نازگل بٌ

 نادرى يو..  نردى يو..  زنٌ يو...  نشَ خیرى ظرافتش بٌ!  کن نگاش!  اٍنٌ خَنٌ این نرد -
 !؟ خب..  بخَر غبطٌ اٍن بٌ!  پدرى يو.. 

 .. بَد شدى چو نهیدٍنو..  بیرٍن زدم خَنٌ در از کالفٌ

 . نهیکردم تَجٌ بًشَن نن ٍلی نیزدن صدا اسههَ کٌ نیرسید گَشو بٌ صداشَن

 . رٍندم زيرا بًشت تا ٍ کردم خانَش رٍ گَشی

 کهکو دٍبارى..  خَاستو صبر ازش.  بَدم نشستٌ نادرم قبر سر کٌ بَد ساعتی چًار سٌ شاید
 یٌ...  نازگل برای نرد یٌ!  تر نرد!  تر تازى آدم یٌ..  بشو جدید طايای یٌ کنٌ کهک...  کنٌ

 . يام بچٌ برای پدر

 ؟ نبَد ننتظرم يیچکس.  بَد خانَش چراغا..  خَنٌ رسیدم بَد شب 81 ساعت

 . نیَند اشپزخَنٌ از ضعیفی نَر یٌ..  شدم ٍارد ٍ کردم باز رٍ در

 خَدم برای اب لیَان یٌ.  نبَد کسی ٍلی اشپزخَنٌ تَ رفتو...  نیسَخت بدجَر چشهام
 . دیدم رٍم بٌ رٍ رٍ نازگل کٌ بستو یخچالَ در ٍ ریختو

 ؟ نخَابیدی -
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 ؟ بَد زدى ننَ..  سَخت صَرتو

 ! گهشَ -

 : برگشتو

 ؟ حقی چٌ بٌ ؟ زدی چی برای -

 : زد پَزخند

 ؟ حقی چٌ بٌ ؟ اٍندی چی برای -

 کردم سکَت

 خَب چقدر...  طايا ؟؟؟ نن ؟ کنو يندل رٍ چیز يهٌ باید نن پس! ؟؟ ننو خَنٌ نرد کٌ -
 ! نیکنی فرانَش زٍد چقدر ٍ

 بَدم شدى نن..  بَد شدى عَض يانَن رٍل...  نیترسَند ننَ این ٍ نیزد حرف ارٍم
 . عاشقَنٌ يای رنان تَی غیرتی نرديای اٍنو ٍ عاشقَنٌ يای فیلو تَی دخترای

..  خَدتَ بسازی خَاستو ازت نن..  ت گذشتٌ بابای گَر!  نررررد بکن جنسیتت بٌ نگاى یٌ -
 جَش کٌ..  شدی غیرتی کٌ ؟ زدی داد سرم انرٍز اٍند حال چقدر رم*گ*ی*ج نیدٍنی
 ! اٍردی

 !دادی؟ جَابهَ چقدر..  خَاستو تکیٌ ازت نن

 : شد رگٌ دٍ صداش

 يو قرارى...  نگیر پسراتو سراغ!  نیا دیگٌ ٍ برٍ..  ننو خَنٌ این نرد کردی فکر ٍقت تاير -
 ! پدر يو باشو نادر

 ... نن -

 : کرد قطع حرفهَ
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 . بخیر شبت..  کن داغ بردار يست فریزر تَ غذا..  نیاد خَابو -

 : زدم صداش بلند

 ! نازگل -

 : برنگشت انا ٍایساد

 ؟ بَدم بدی آدم -

 : ارٍم انا..  خندید

 ابتدایی دٍران نعصَم يای بچٌ عین ينَز..  سن سال 06 با..  طايا بَدی بد کاش -
 .. شدی نتَلد تازى انگار.  يستی

 : کردم قطع حرفشَ

 ! دادی زندگی بًو تَ -

 : کانل نٌ ٍلی برگشت

!  کنو بزرگت نیست قرار نن!  نیست باتن بنجانین داستان سناریَش..  طايا زندگیٌ این -
 . بشو پیر تنًایی نزار..  طايا نکن پیرم ننَ

 ؟ نیشو چی نن ؟ چی نن پس -

 ! نا..  طايا نا!  نن نگیو کٌ اینجایو..  بدٍنی کاش -

 رٍ چیز اٍن انگار ٍ نیخَاد چیزی ازم انگار..  س رنجیدى ازم انگار..  بَد طَری یٌ نگايش
 .. نهیبینٌ تَم

 . بايام اینکارٍ نکن..  نازگل نکن

 نتَنستو يیچکاری کٌ..  نیاد بدم خَدم از..  بدم بَدن نرد حس تَ بٌ تا شدم زن نن -
 . بکنو
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 : نن بٌ پشت برگشت رفتٌ ٍا ٍ زد پَزخند

..  نیکنٌ اذیتو بد دارى نَرد یٌ این تَ خدا!  خیلی..  رفتو راى خیلی..  دٍیدم يهٌ این -
 ! نهیکشو دیگٌ نن..  طايا شَ عَض

.  نگیر اشتباى نن نال با کردم عَض نسَاکتو..  نخَاب گشنٌ:  گفت بعد ٍ رفت قدم چند
 . نشدم بلند تَ از زٍدتر شاید م خستٌ نن..  نهَنی خَاب بذار ساعت صبحو

 .. شیکست دلو

..  شد خانَش یکدفعٌ ٍ زد سَ سَ اشپزخَنٌ النپ...  رفت ٍ افتاد راى افتادى يای شَنٌ با
 !؟ شدم..  تنًا نن

 ( بعد ناى یک)

 ؟ در دم بَد کی طايا -

 : کردم زنزنٌ ارٍم

 . نًدیس -

 : کرد نگام تعجب با

 ؟ یاسین -

 . نهیدٍنو -

 . بَد ش شَنٌ رٍی کهی برف..  شد خَنٌ داخل ارٍم نًدیس

 : جلَ رفت ارٍم نازگل..  داد تکیٌ در بٌ..  بَد پریدى رنگش

 ؟ نًدیس -

 : کرد زنزنٌ
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 . شد تهَم چی يهٌ..  شد تهَم -

 . آرٍم..  خندید..  شدیو خیرى بًو نازگل ننَ

 ؟ نیگی چی..  حالت این با ببینو پاشَ..  پاشَ..  نًدیس -

 بخَرى تا بیارى چیزی براش تا رفت ٍ نبل رٍی گذاشتش نازگل..  بَد حال بی..  شد ساکت
 : کشید بیرٍن رٍ کارتی ٍ کرد کیفش تَ دست نًدیس.. 

 . بیاید نیشو خَشحال -

 . کردم نگاى نبَد عرٍسی يای کارت بٌ شبايت بی کٌ کارتی بٌ

 ؟ یاسین ٍ نًدیس

 ؟ نداشتو خَبی حس چرا..  برداشتهش لرزٍن دست با

 " سینا ٍ نًدیس"  خَرد چشهو بٌ يا اسو اٍل يهَن ٍ برداشتو

 . افتاد دستو از کارت

 شدم خیرى فقط بًش

 بال رسید يو یکی تَ نَبت پس:  گفت خَشحال کارت دیدن با ٍ رسید نازگل کٌ زد پَزخند
 ؟

 . کشید کَتايی يین ٍ رفت دينش جلَی دستش يا اسو دیدن با ٍ برداشت رٍ کارت

 : زد لب نن جای بٌ

 ؟؟ شد چی -

 .. پدرم ٍ نادر:  گفت تلخی با نن بٌ رٍ

 شد سکَت
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 ٍیًان ٍ تَ ٍ یاسین خَد جز بٌ..  کٌ کنو ٍصلت ای خانَادى با نذاشتن:  گفت سختی بٌ
 نیگفت پدرم ٍ کرد شرٍع رٍ نخالفتش نادرم دیگٌ..  شد کٌ دعَایی سر.  ندارن قبَل ننَ

 بٌ..  بَد پَل کیسٌ یٌ تَش..  تَش کٌ فرستاد بستٌ یٌ نحهَد اینکٌ تا..  نیشٌ درست
 پسر با ٍصلت این..  ٍ شد عصبانی پدرم کٌ ؟ يست اینقدر دخترت ارزش گفت پدرم

 دٍستش

 .. گرفت سر

 : زد پَزخند نازگل بٌ رٍ ٍ شد بلند جاش از

 ! بهَن تَ..  نٌ م خانَادى ٍلی داشتو تحهلشَ نن -

 . رفت کی نًدیس نفًهیدیو کٌ بَدیو شَک تَ اٍنقدر نازگل ٍ نن

 ؟ کجا:  گفت کٌ رفتو يا پلٌ دم تا..  کرد نگام ٍ شدم بلند کٌ نگفت يیچی

 . یاسین سراغ بریو بپَش -

 . نهیگفتیو يیچی يیچکدٍم..  بَدیو ناشین تَی ٍ خیابَن تَ ساعت نیو سر

 .. یاسین اپارتهان بٌ رسیدیو ساعت یک از بعد

 .. ظرٍف ٍ ظرف يای خَردى..  دیدیو رٍ ٍیًان..  کرد باز رٍ در.  داشت کلید طايا

 ؟ کجاست -

 : زد پَزخند ٍیًان

 ! نحال..  خَابیدى -

 : زدم در ٍ اتاقش سهت رفتو ارٍم

 ؟ یاسین -
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 نعرى..  کرد باز نحکو رٍ در..  عقب رفتیو يههَن..  عقب رفتو..  اٍند دادش صدای
 .. نیکشید

..  دادم پاش بٌ زندگیهَ از سال 83...  سال 83 ؟؟؟؟؟؟؟ ياااااانننن ؟؟؟ داشتو کو چی نگٌ -
 . نبٍٍٍَد نن جَاب علی ٍالی بٌ پیغهبر بٌ قران بٌ!  نبَد نن جَاب این

 زندگیهَ نن...  ریختو پاش دنیانَ يهٌ نن:  گفت رگٌ دٍ صدای با ٍ زنین رٍی نشست
 ؟ نتَنست چطَر..  دادم پاش خانَادنَ نن..  دادم پاش جٍَنیهَ نن..  کردم ٍقفش
 نهَند چطَر

 ؟

 ام شَنٌ رٍی سرش ٍ گذاشتو ش شَنٌ رٍی دست..  نگفتو يیچی ٍ نشستو رٍش بٌ رٍ
 . زد يق ٍ افتاد

 .. نیکرد گریٌ ارٍم يو نازگل

 : نیداد ادانٌ گریٌ با یاسین

 تا نهیکشٌ دیگٌ نیگفت..  زدى پس بخاطرم رٍ بًترینا نیگفت..  شد سالو 03 نیگفت بًو -
 . بیان راى باياش م خانَادى تا کنٌ صبر بازم

 : کرد اشارى نازگل بٌ

 ؟ نیدٍنست کسی نگٌ اصال گفتو ؟ بَد نَافق کسی نگٌ..  کن نگاى نازگلَ گفتو -

 .. بشکنٌ گلو برگ قلب تا بگٌ چیزی ٍ کنٌ باز دين اینکٌ از..  نیترسو..  کرد سکَت

 عهر یٌ نن نیگٌ زدى زل چشهام تَ پرٍ پرٍ!  ندارى نن حد در بابا ننٌ نازگل نیگٌ..  نیگٌ -
 . بکشو بخَام االن کٌ نکشیدم خَاری ٍ خفت نازگل نحل

 ؟ شنیدین حاال تا رٍ دل شکستن صدای

 ! نازم گل دل..  گلبرگو دل..  خَدم دل...  شنیدم صداشَ نن
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 الیقت نیگفت ٍیًان.  داد سر گریٌ دٍبارى یاسین ٍ شد دٍر ازنَن..  شنیدم پَزخندشَ
 بٌ..  يهسرم بٌ..  زنو بٌ فقط نن ٍ نیگفت ٍ نیگفت..  نیست حدت در نیگفت..  نبَدى
 کٌ کسی

 . کردم نگاى نیکرد جهع رٍ يا خَردى شیشٌ داشت ارٍم

 حرف بابت:  گفتو ارٍم..  کنو باز بححَ سر چطَری نهیدٍنستو بَدیو کٌ برگشت راى تَ
 .. نًدیس

 .. گفت حقیقتَ:  گفت ارٍم

 : سهتو برگشت

..  دارى ٍجَد تفاٍت ادنا از خیلی ٍ نن بین فًهیدم ٍ گرفتو خدا از سن سال 03 ننو -
 . طايا کرد کهکو ٍلی..  نبَد خَب م گذشتٌ

 : نشست لبش رٍی لبخند...  نشست پايام رٍی سرش ٍ شد خو قانتش یکدفعٌ

 .. طايا داری فرق تَيو نبَد یادم..  زدم بًت پیش ناى یک کٌ حرفایی بابت ببخش ننَ -

 : کشید خهیازى

 . دارم دٍست..  کٌ ياتٌ تفاٍت این تهام با -

 کانل تا کردم کو سرعتو از ٍ کردم بیشتر رٍ ناشین بخاری..  گرفت فرا ٍجَدنَ کل لبخند
 . بیرٍن نرى بینیو از نَياش بَی يیچَقت تا..  ببرى خَابش

 نازگل

 شدن بًتر بايام طايا ی خانَادى ٍ عید شدى نهیشٌ باٍرم ينَز کٌ گذشت زٍد اینقدر
 . نَنس نخصَصا

 . بَدم دعَت يو نن..  طايا نادر اٍل عید بخاطر بَدن گرفتٌ نراسو انرٍز
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 نَنس کنار ٍ آش دیگ کنار لباسو بٌ رنگ سفید ی سینٌ سنجاق یٌ با نشکی شلَار بلَز یٌ
 . بَدم ٍایسادى

 : داد دستو رٍ نالقٌ ارٍم لبخند با زینب

 . بابا نانان برای بیاد طايا ٍ تَ طرف از جدید ی نَى انسال ایشاهلل..  بزن يهش یٌ بیا -

 .. بچٌ تا 6 با دیگٌ..  گذشتٌ سالی ٍ سن طايا ٍ نن از:  گفتو آرٍم ٍ شدم سرخ

 : پًلَم بٌ زد نَنس

 . ندارى اشکال کٌ این..  باشٌ ادم خَد از باید بچٌ یٌ نیفًهیو زنیو تَ نحل کٌ نا دیگٌ -

 شَن جبًٌ يو شَن بقیٌ شد صاف بايام نَنس دل ٍقتی ٍلی اٍلش بَد اٍر تعجب برام
 حاال نیگفت..  بَد بًتر حالش یاسین..  بَد کردى ازدٍاج نًدیس..  نقابلو کردن عَض رٍ

 . نیست بد يا خانَادى نخالفت يو ٍقتایی یٌ کٌ نیفًهو

 . بَدن خَدش پیش ياشو بچٌ ٍ بَد گرفتٌ طالق کنیز فنگ ٍ دنگ کلی از بعد

 . بَدن کردى نانزد ٍ بَد اٍندى خَبی خَاستگار زيرى برای

 آش ٍ فرستادم صلَات ٍ گرفتو دست تَی رٍ بزرگ ی نالقٌ..  نیچرخید کانو بٌ رٍزگار
 . نیزدم يو رٍ بَ خَش ٍ رنگ خَش

 برات زنت کٌ بخَر جَن طايا:  گفت ارٍم نَنس کٌ شدیو جهع سفرى یٌ دٍر يهٌ شب
 . کشیدى خَبی ی نقشٌ

 . خندیدم طايا تعجب پر ی قیافٌ بٌ ننو ٍ خندیدن بقیٌ ٍ خَدش

 بد:  گفت ٍ خندید یًَ..  گفتو بًش ننو ٍ چیٌ نَضَع کٌ پرسید برگشت نَقع شب
 ! نشدم پیر ينَز نن!  نیست فکری

 !! طايااا -
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 : خندید

 دختر داشتو دٍست اینقدر اخ!  خَشگل دختر یٌ..  دیگٌ پسر یٌ نحال..  نیگو درٍغ نگٌ -
 . باشو داشتٌ

 : کرد نگاى بًو نیکرد خالی ادنَ دل تٌ کٌ خاصی لحن یٌ با

 ! بشٌ تَ شبیٌ اگٌ نخصَصا -

 . نیست خبرا این از فعال:  گفتو ٍ زدم بازٍش بٌ جَنی کو نشت

 . بگی شها چی ير اصال:  گفت ارٍم ٍ کرد ای بانزى اخو

 ؟ شد چی ؟ نازگل -

 : اٍندم بیرٍن انید نا

 . نیستو -

 ؟ گرفتی چک بیبی شدی جَگیر تَ باز..  کٌ نیستی گفتو -

 . م حانلٌ شاید گفتو..  انداختو عقب اخٌ -

 ؟ طايا:  گفتو ٍ نشستو نبل رٍی

 : ٍایساد ٍ برگشت کٌ تلَیزیَن سهت نیرفت داشت

 ؟ جانو -

 ؟ بگی نیخَای چی ؟ جانو بگَ:  گفت دٍبارى کٌ رفتو ٍر انگشتام با یکو

 ٍلی نیکنیو تالش يو سر پشت داریو نايٌ چًار نا..  نا..  نیشو نگران دارم نن..  نن -
 .. يیچی بٌ يیچی

 : سید*ٍ*ب نَيانَ
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 بچٌ بیخیال نا اصال ؟ نیدی راى کَچیکت نغز بٌ چیٌ فکرا این..  شو کَچیکت دل فدای -
 ؟ خَبٌ..  نیشیو

 : کردم کَچیکی اخو

 ؟ بشیو بیخیالش..  اٍندیو اینجاش تا -

 ؟ خَبٌ خَب؟ ٍ نتخصص دکتر یٌ پیش نیریو نگرانی خیلی اگٌ اصال -

 . افتادم راى اشپزخَنٌ سهت ٍ دادم تکَن سرنَ

 .. نهیداد خَبی گَايی دلو

 . نگفت يیچی ٍلی نیدى زیادی يای احتهال نیگفت..  نَشت آزنایش دستَر دکتر

 . نداشتو خَبی رٍز ٍ حال بیاد آزنایش جَاب تا

 آزنایشا گفتن..  زد زنگ تلفن کٌ بَدن خَنٌ يا بچٌ..  بَد گرم يَا ٍ بَد شدى تابستَن باز
 . س آنادى

 . برنیگردم زٍد نن باشن دیگٌ يو نَاظب کٌ سپردم يا بچٌ بٌ

 بخاطر..  کردم بازش ٍ گرفتو آزنایشَ.  رسَندم اٍنجا بٌ خَدنَ چجَری نهیدٍنو
 .. بَدم اشنا اصطالحات این با رٍانشناسی

 .. لرزید دستام تَی برگٌ..  نَندم دیدم کٌ چیزی با

 ... ٍلی..  نداشت انکان این

 يَار کٌ..  نکنو گریٌ کٌ..  نزنو داد کٌ کردم کنترل خَدنَ سختی بٌ نشستو صندلی رٍی
 . نکنو خراب سرشَن رٍی رٍ اینجا کٌ..  نکشو

 یٌ نیشٌ..  نیشٌ ؟ نشدى اشتباى:  پرسیدم سختی بٌ ٍ باجٌ سهت رفتو ساعت نیو از بعد
 ؟ کنین چک
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 . فرداد خانَم خَدتَنٌ برای نٌ:  گفت ربع یک از بعد ٍ گرفت دستو از رٍیی ترش با رٍ برگٌ

 دکتر خانَم پایین برید.  نباشید نگران..  شدنیٌ درست:  گفت ارٍم ٍ کرد م چًرى بٌ نگايی
 . ينَز يستن

 .. تَ برم نیتَنو گفتن بًو..  نبَد يیچکس..  اٍندم پایین يا پلٌ از سختی با

 . گرفت دستو از رٍ برگٌ ٍ کرد سالم رٍیی خَش با دکتر ٍ کردم باز رٍ در

 .. نشستو تعلل کهی از بعد.  بشینو خَاست ازم

 ؟ شدى چی فًهیدی اینکٌ نحل -

 : کرد جا بٌ جا عینکشَ..  دادم تکَن سختی بٌ سری

 ؟ نیکردی نصرف نَاد -

 : کردم باز لب سختی بٌ

 ! يیچَقت نٌ، -

 ! پدری..  برادری..  يهسری..  نهیدٍنو ؟ کنٌ نصرف نَاد کٌ بَدى دٍرت کسی -

 .. افتادم احهد یاد کٌ نٌ بگو خَاستو

 : فًهید خَدش کٌ زیر انداختو سرنَ

 ٍ گذاشتٌ تاجیر رحهت رٍی.  س نسئلٌ يهین بخاطر نابارٍریت بیشتر حاضر حال در -
 ؟ نٌ نیدٍنی خَب.  خَدتٌ ضرر بٌ بشی دار بچٌ يو اگٌ.  ندارى رٍ بچٌ حهل قابلیت رحهت

 ؟ چی ش خانَادى بٌ ؟ نیگفتو چی طايا بٌ..  دادم تکَن سرنَ دٍبارى

 ٍ نیخَرد زنگ يی گَشیو ندت این تَی ٍ کردم طی ساعتٌ یک رٍ خَنٌ تا ساعتٌ نیو راى
 . نداشتو دادن جَاب تَانایی نن
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 : کرد نگايو نگران ٍ گرفت يانَ شَنٌ طايا رسیدم خَنٌ بٌ

 ؟؟؟ کجااا بیرٍن رفتی ساعتٌ دٍ ؟؟؟ بَدی کجا -

 . نهیتَنستو..  نٌ ٍلی..  قبرستَن بگو خَاستو

 . کشید طَل یکو...  زيرى پیش رفتو -

 بايو بیا..  خَردن رٍ نايارشَن يا بچٌ:  گفت فقط ٍ نزد حرفی ٍلی..  دید زارنَ حال
 . بخَریو

 دلت چجَری رٍ نَردش یٌ این..  خدایا..  رفتو اتاق سهت بٌ حال بی ٍ گفتو ای باشٌ
 !؟ بدی قرار نن زندگی تَی اٍند

 .. کنو گریٌ زار زار ٍ حهَم تَی بندازم خَدنَ نیخَاست دلو

 ! نهیدٍنو..  خدایا نهیدٍنو..  بخندم تقدیر بٌ نهیدٍنو..  کنو اعتراض نهیدٍنو..  خدایا

 کٌ نشستو خَری نايار نیز رٍی..  اشپزخَنٌ سهت رفتو حال بی ٍ کردم عَض لباسانَ
 خیلی ایٌ دارٍخَنٌ..  بخرم چک بیبی بستٌ یٌ برم باید کنو فکر:  گفت خندى با ٍ کرد نگايو

.. 

 زنزنٌ بَدم افتادى پریدى رنگ کايَی جَن بٌ چنگال با کٌ حالی در ٍ کردم قطع حرفشَ
 : کردم

 ! نیست نیازی دیگٌ -

 ؟ دید رٍ چشهام نو..  داشت نو چشهام..  چَنو زیر رفت دستش..  شد سکَت

 ؟؟ شدی ناراحت نیست الزم زیادم گفتو کٌ حرفو بخاطر نکنٌ..  نکنٌ!  ببینهت -

 يهَنٌ ٍاسٌ نازکیاتو دل این..  نیکنٌ بازی فیلو دارى ٍ باردارى خانَم نکنٌ:  گفت شیطَنی با
 ! حتها
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 : زدم نالٌ اسهشَ ٍ کردم بغض

 .. طايا -

 .. : شد جدی

 ؟ شدى چی -

 فکر کٌ بَد اٍنی از تر سخت..  فشردنش سفت..  گرفت سفت دستهَ..  نیلرزید لبام
 ! صبر..  بدى صبر..  اهلل..  اهلل..  نیکردم

 ؟ نیذاشت لعنتی بغض این نگٌ ٍلی زبَنو رٍی اٍند حرف

 : کرد نَازش دستهَ پشت

 . شی خالی بذار..  کن گریٌ -

 بًو بَد چی این..  اهلل بَدم نکشیدى درد کو نن..  کشیدم يَار..  باال رفت م گریٌ صدای
 . نهیخَام رٍ ٍضعیت این نن!  نهیخَام ؟ انتحانیٌ نَع چٌ این ؟ دادی

 نن يهراى يو باربد ٍ نتین ٍ بَدن شدى بلند يا بچٌ کٌ بَد بلند صداش م گریٌ اٍنقدر
 .. نیکردن گریٌ

 . نیزدم زار ينَز نن ٍ بَد شدى دادى تکیٌ طايا ی سینٌ بٌ سرم پشت

 کن رفَع جَری یٌ يانَ زخو بیا

 .. سکسکٌ بٌ شد تبدیل م گریٌ

 .. طايا!  نن شبیٌ..شبی...  نیخَاستی..  دختر..  یٌ..  یٌ..  تَ..  طايا:  گفتو يق يق با

 : گریٌ زیر زدم

 . نهیشٌ..  يیچَقت! ..  نهیشٌ -
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 : زدم زار نعرى با ٍ دادم فشار سفت دستشَ

 . نهیشو نادر يیچَقت نن..  نن...  نازام نن -

 . کردم گریٌ ٍ نیز رٍ کَبَندم سرنَ

 ؟ شدم تنًا..  نن ؟ رفت..  کرد ٍل دستانَ دستاش

 زانَ زنین رٍی نن بٌ رٍ کٌ طايایی بٌ کردم نگاى تعجب با..  شد کشیدى صندلی کٌ دیدم
 : بَد کردى بغض..  زد

 يهٌ این ٍلی..  سختٌ نیدٍنو..  بدى دردش نیدٍنو!  نریز..  برم قربَنت رٍ اشکا این نریز -
 تا 6 نا...  دنیایی یٌ برام خَدت..  کرد نشٌ اصال.  کرد نیشٌ کار کلی..  کردى پیشرفت علو

..  نکنٌ پیدا تسکین دردت حرفا این با االن شاید نیدٍنو ؟ نگٌ نیخَایو چی.  داریو پسر
 .. باشٌ نن جَن بٌ دردت بزار...  بزار..  شو صبرت ی کاسٌ..  شو دردت ی سایٌ بزار..  انا

 . نن برم چشهات اٍن قربَن..  رٍ اینا نریز

 .. نیشد تر شدید م گریٌ حرفاش این با

 ! يام بچٌ..  ارى!  يام بچٌ..  بچٌ..  يام بچٌ ل*غ*ب تَ..  شدم نحاصرى

 شنیدى نختلف يای جَاب اٍنقدر..  بَد شدى شرٍع طايا ننَ يای رفتن دکتر رٍز اٍن از بعد
 . نیخَرد بًو حالهَن داشت دیگٌ کٌ دٍتانَن بَدیو

 . نداشتو يیچیَ ی حَصلٌ ٍ حال ٍ بَدم گرفتٌ بدی خَردگی سرنا تابستَن ی چلٌ تَ

 ... بَد ٍیًان.  کردم باز رٍ در..  شد زدى خَنٌ درى زنگ

 ! ٍقت این..  تنًا اٍنو ؟ داشت چیکار..  بپَشو نناسب لباس یٌ تا رفتو سریع

 نازگل..  سالم:  گفت دیدنو با ٍ بیرٍن رفتو کٌ اٍند يا بچٌ با پرسیش احَال ٍ سالم صدای
. 
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 . نازگل گفت..  داداش زن نگفت

 ..بی نیخَرین چی..  اٍندین خَش..  سالم:  گفتو تعجب با

 : کرد قطع حرفهَ

 . تر خلَت..  جای یٌ..  ترجیحا.  بزنو حرف خَدت با اٍندم -

 . بردم ٍ کردم پر نیَى ظرف یٌ ٍ کردم راينهاییش نبَد کٌ دانیار اتاق سهت ٍ گفتو ای باشٌ

 . نیدٍنو نن:  گفت نقدنٌ بی یًَ ٍ کرد تشکر کٌ گذاشتو جلَش

 .. نهیشیَ باردار اینکٌ:  گفت کٌ کردم نگايش سَالی

 !؟ نیدٍنست کجا از

 نٌ..  نبَدم خَب طايا با يیچَقت نن:  گفت ٍ زد کجی لبخند کٌ ازش پرسیدم رٍ يهین
 احساس يهیشٌ.  قلَایو سٌ..  خَنیو یٌ از..  برادریو..  باشو نداشتٌ دٍستش اینکٌ

 نیکردم

 فکر بًش زیاد نهیذاشت داشتو بًش کٌ ای دلسَری حس ٍلی نیخَرى طايا دارى حقهَ
 نَ بٌ نَ..  رفتو دنبالت نَ بٌ نَ نن..  دیدنت تئاتر تَی رٍز اٍن اینکٌ تا..  تا کنو

 جستجَت

 دیدنت لحظٌ یک برای..  بَد خَردى حقهَ اٍن..  نیشدم خَب طايا با نباید نن..  کردم
 نباید تَ..  سَختو گذاشتٌ ازدٍاج شرط برات طايا فًهیدم ٍقتی..  دادم طايا تحهل بٌ تن
 پای بٌ

 زندگی نرد طايا!  نیست دیر..  نازگل..  کردی قبَل ٍلی..  نیسَختی نعلَل یٌ ٍ بچٌ تا 6
 .. نیتَنی تَ..  نیست

 عصبانیت زٍر از ٍلی بخَرى صَرتش بٌ دستو نباید ٍ نانحرنٌ اٍن نفًهیدم لحظٌ یک
 .. صَرتش تَ زدم نحکو ٍ باال رفت دستو
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 .. شد کج صَرتش

 ؟ نیکرد بلغَر چی ؟ نیزد زر چی

 : غریدم

 نانَس..  پاکٌ چشو چَن..  نردى نن نظر از ٍلی!  نیست نرد خیلیاتَن نظر از طايا -
 بٌ..  نردی بقیٌ نظر از تَ..  نیشناسٌ خانَادى..  نیشٌ سرش حرٍم ٍ حالل..  نیشٌ سرش
 بزرگی

 کٌ نن ی بیچارى شَيرک بیچارى..  نن طايای بیچارى..  ندیدم تَ از تر نانرد کٌ قسو اهلل
 ... بلدی خَب..  کنی بازی نقش بلدی خَب..  کردى گرم ای خانَادى کدٍم بٌ دلشَ

 : ٍیًان ی خندى صدای..  رفتو فرٍ پشت از

 ؟ تیزى ٍ تند داغش پیاز داداش زن این چٌ -

 «نبارک تَلدت عزیزم، بخَر حرص کهتر» رٍم جلَ اٍند کیکی

 .. کردم ينگ

 : طايا صدای

...  کنی حرصیو نرگ حد بٌ تَلدم رٍز باید گفتی تَ ٍ باختو نن ٍ گذاشتیو شرط بار یٌ -
 ؟ شرط ال شرط

 ٍ اشک با..  نیشد اب داشت کٌ سال 03 عدد يای شهع ٍ يا بچٌ دست ٍ جیغ صدای
 .. خَرد نن صَرت تَی کیک ٍ کیک زیر زد یدٍنٌ ٍیًان کٌ کردم فَت رٍ شهع حرص

 . داداش زن جٍٍَنت نَش..  خَردم کٌ کتکی جبران -

 : خندید طايا

 ! برادر داشت الیک حرکتت ٍلی نیکنٌ سرنَ پَست االن اینکٌ با -
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 : شدم خیرى جفتشَن بٌ حرص با

 . جداست دٍتَن ير حساب -

 . بَدم کردى آنادى بَدم ننتظرش بَد ناى چندین کٌ چیزی برای خَدنَ بعد رٍز

 .. آباد احهد ببرى ننَ خَاستو طايا از

 . نهیشٌ پاپیچ کٌ نیکنو شکر رٍ خدا ٍقتا بعضی.  باشٌ گفت..  چرا نپرسید

 : انداخت نگايی بًو.  افتاد نرکز سردر بٌ نگايش..  ٍایستٌ گفتو ننطقٌ يهَن دم

 ؟ نطهئنی -

 . کردم خیس لبهَ ٍ دادم تکَن سرنَ

 : خَاستن اطالعات ازم نگًبانی در دم..  بیرٍن رفتو ٍ کردم سرم رٍ دارم کش نشکی چادر

 . اینٌ نلیهو کارت..  يستو خَايرش.  اٍندم حبیبی احهد..  دیدن برای -

 .. سرش پشت ننو ٍ افتاد راى جلَتر یکیشَن چی يهٌ تایید از بعد

 .. نبَد خَش حالو

 ! نهیرفت این جز يو انتظاری

 تر رنگی..  تر رٍشن ٍلی يا، زندان بازجَیی يای اتاق شبیٌ..  نشستو گَشی چًار اتاق تَی
 ! يا نًدکَدک اتاق شبیٌ اصال شاید... 

 . بیرٍن اٍند يهیشٌ از تر نعشٌ احهد ٍ شد باز در

 ؟ بَد نَر انعکاس یا بَد شدى تر رٍشن پَستش..  صندلی رٍی نشست

 . بَد خَردى چین چشهش يای کنارى
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 قطعش نحل يای الت از یکی پیش سال چندین کٌ دستش ی کَچیکٌ انگشت بٌ نگايو
 . خَرد بَد کردى

 .. بَد شدى سیاى انگشتاش پَست

 .. خندید

 زدم پَزخند

 .. ببینین ننَ کردین پیدا رغبت بانَ عجب چٌ -

 .. باال کشید دناغشَ

 : شد ریز چشهاش دیدم با..  کردم نگايش

 ! شدی خانَم..  چٌ!  شدی خَشگل چٌ!  اى -

 . سالم -

 ... کٌ کردم فک...  نیزنی حرف بايام باز خَبٌ -

 . نیستو خَب -

 .. شد الل

 نگاى تَ بٌ..  نُرد افتاد نرگش خبر سر خیر خَدش دٍر پیچید کفنشَ کٌ بیانرز خدا اقام -
 تَ ؟ بدبخت عهلی زد جرقٌ یٌ ت نخیلٌ تَ ؟ یادتٌ.  احهد تَیی خَنٌ نرد نیگفت..  نیکرد

 ٍ بذار جَن تَ!  ساالر چشو.. سرٍر چشو..  اقام چشو گفتی ؟ بعدش خَردی گَيی چٌ
 غلطی چٌ ؟ نفنگی بعدش خَردی گَيی چٌ.  نیکنو شَن زندى ٍ نیگیرم جَن نن ٍ بهیر

 ؟؟؟ کردی

 شد نشت دستاش ٍ رفت پایین سرش ٍ ریختو اشک
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 : گرفتو رٍش بٌ رٍ ٍ کردم ٍا چادرم بند از دستهَ

 با شبايتی اگٌ...  قسو خدا خداٍندی بٌ...  ٍکیلی اهلل!!!!!!!!!  ببین دستَ پَست این -
 ! احهد صَرتو تَ بنداز تف دیدی سالٌ سی زنای دستای

 : زدم يق

 فقیری درد نن...  سالگی 80 تَ زدم ٍاکس کفش نن!  سالو 80 قران بٌ..  بَد سالو 80 نن -
 .. نبَدم ننو!  احههههههد نبَدی نرت تَ!  بکشن فقیری درد خَايرام نذارم تا..  کشیدم

 کٌ!  80 فقط!  شايدى خدا..  بَد سالو 80 نن ؟؟؟؟؟؟ احهد ٍسط این کرد نردٍنگی کی ٍلی
 با باید چرا نن ؟؟؟؟ بَد کهتر بقیٌ از چیو نن..  کنو کلفتی بقیٌ ی خَنٌ بَدم نجبَر

!  براشَن نیزدم خَددددم ٍ نیخردم ننیژى ٍ پری ٍاسٌ کٌ الکایی بٌ نیکردم نگاى حسرت
 عادت درد با نن!  احهد..  کردم نردٍنگی سال 81 نن..  نزدم الک خَدم برای بارم یٌ ٍلی

 نباید ٍ نردم نن نیکردم فکر حتی..  حتی نن...  بَدم بچٌ نن!!!!  بَدم غریبٌ م نايانٌ
 فرش نن...  بَدم يا خَنٌ کَزت نن...  بَدم نَتَری پیک نن!  باشٌ نن نالٌ درد این
 شَر

 ؟؟؟؟؟ بَدی کجا تَ..  احهد بَدم چی يهٌ نن...  بَدم باغبَن نن...  بَدم

 .. نیرفت فرٍ خَدش تَی تر نغهَم ٍ تر ناراحت لحظٌ ير ٍ نیلرزید يام شَنٌ

 : زدم داد صَرتش تَی ٍ زدم صَرتش بٌ دستو با

 بی بخاطر رٍزم 8 نن...  احهد فرٍختو نَ کلیٌ تَ عهل سر نن!!!!!  کن نگاى ننَ النرٍت -
 نیشستو زنین داشتو تازى ی بخیٌ با نن...  نهَندم بستری بیهارستان تَی پَلی

 ! احهههههههههد

 . نن درد صدای..  اٍن لرزش صدای..  نبَد سکَت..  شدم ٍلَ صندلی رٍی

 : کردم زنزنٌ ٍ کشیدم صَرتو رٍی چادرٍ
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 بٌ يیچیو نن!  نهیشو ٍ نبَدم عادی يیچَقت تَ بخاطر نن...  احهد نبَدم عادی نن -
 چی یعنی صَرتی رنگ..  چی یعنی آرایش بفًهو نذاشتی تَ...  برى نذاشتی تَ!  نرفتٌ" زن"
.. 

...  چی یعنی شَير...  چی یعنی ازدٍاج...  چی یعنی زدن الک ٍ خَردن پفک ٍ دادن لو
 ... بچٌ...  بچٌ

 : کردم زنزنٌ بدی بغض با صَرتش تَ ٍ کردم بغض

 تَ...  احهد کشیدم درد ننو ٍ کشیدی تَ...  نن برای دردش..  بَد تَ برای کَکش ٍ کیف -
 باید تَ ٍ دارم نازایی درد نن...  نن ٍ نیکشیدی ٍ داشتی استخَن درد نن گَش کنار

 ! باز بکشی

 .. شد نات

 : زدم زجٌ درد با

 خَنهی..  داداشهی..  جَنو بٌ..  سرم بٌ دردت گفتو..  باشٌ گفتو خَردی گَيی ير احهد -
 علیرضا ببینی نبَدی تَ!  احهد کردی نازام ؟؟؟؟ احهد زندگیو با کردی چیکار...  رگهی.. 

 نبَدی تَ..  رفت ازم خَنایی چٌ ببینی نبَدی تَ..  نیکرد شیکهو ی حَالٌ يایی لگد چٌ
 شَير نن ببینی ازت نیخَاستن دیٌ ٍقتی بَدی کجا احهد ؟؟؟ بَدی کجا احهد..  ببینی
 کردم

...  شدم بخت ی خَنٌ رايی نن...  سرنا بدٍن..  بزنن ديل..  بیارن دف اینکٌ بدٍن.. 
 ببینی نبَدی..  شٌ نادر خَاست ببینی نبَدی..  شد زن..  شد عاشق خَايرت ببینی نبَدی
 بًش

 ! نخدرى نَاد بخاطر چَن نهیشٌ گفتن ببینی نبَدی...  نهیشٌ گفتن

 .. گریٌ از نیزدم زجٌ نن ٍ ریخت اشک زار زار ٍ رفت دينش جلَی دست
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 ؟؟؟؟ کجایی االن احهد ؟؟؟؟ بَدی کجا احهد -

 ساختو ٍ سَختو جَرى يهٌ»

 ! « ندیدی باختو، رٍ بازی

 .. آب زیر بَد فریاد انگار کٌ طَری نیزدیو زار دٍ ير..  شد سکَت

 : شکستو رٍ سکَت

 خَددددم!  بَد عزرائیل..  نبَد شَير..  شٌ جدا شَيرش از کردم شیرش خَدم رٍ کنیز -
 ... سرکار فرستادم رٍ نًناز خٍٍٍَدم...  دکترکردم رٍ گلی خَدنههو..  دادم شَير رٍ زيرى

 ؟؟؟ بَدی کجا تَ..  شدم ننٌ درد دٍای خٍٍَدم..  بَدم دٍتا اٍن آآآآقای خٍٍَدم

 .. نیکرد گریٌ زار زار ينَز

 : شنیدم صداشَ کٌ رفتو خرٍج در سهت بٌ لرزٍن قدنای با ٍ شدم بلند

 ! نرٍ نازگل، -

 : لغزید دستگیرى رٍی دستو..  بستو چشهانَ

..  برسٌ نَاد بًت کٌ يهین فردا..  یادتٌ دردانَ ٍ ننَ انرٍز تَ...  احهد نکردى تغییر چیزی -
 . نیست یادت چیز يیچ

 .. سهتش برگشتو

 : ریختو اشک

 . شدم دردت...خَدم -

 ایستادى خیس چشهای با اتاق رٍی بٌ رٍ کٌ خَرد طايایی بٌ چشهو ٍ بیرٍن زدم اتاق از
 .. بَد
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 ! شنید اٍن..  افتاد ٍ شد شل دستو

 .. فًهید دردنَ اٍن

 .. لغزید اشک ٍ خَرد تیک چشهو

 : سختی بٌ..  کرد زنزنٌ

 ؟ بریو -

 تاش بٌ تا چشهای تَ ریختو چشهانَ ٍ نگفتو يیچی

 بریزم چشهات تَ چشانَ تا بیا

 ! نکردى خدایی..  بریدی دل نگَ

 ! کردى چی چشهام با چشهات خَاب ببین

 ! نبَدم خَار جلَش اینقدر کاش... 

 يانَ زخو بیا

 ! کن رفَع جَری یٌ

 . نهیگفتیو يیچی ناشین تَی

 : شکستو رٍ سکَت خَدم

 ؟ باشٌ..  نگیر دکتر ٍقت دیگٌ -

 نن ٍ نگفت ؟ نهیخَاستی بچٌ تَ نگٌ نگفت..  چی برای نگفت..  چرا نگفت..  باشٌ گفت
 . شدم نهنَنش باز

 ؟ باال اٍندی چرا -

 . ترسیدم..  کردی دیر -
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 : کردم بغض م خندى از بعد ٍ برگشتو کردم، حس تعجبشَ..  خندیدم ٍ دادم تکَن سرنَ

 . دارم درد -

 . لطفا درنَن:  گفتو يق يق با ٍ ریختو اشک ٍ گذاشتو پاش رٍی سرنَ ٍ شکستو

 سر ی سایٌ سال يهٌ این کٌ ؟ کنو شکر حکهتتَ..  خدایا...  بازٍم رٍی نشست دستش
 !؟ دادی قرار زندگیو تَی رٍ طايا ٍ کردی عنایت بًو..  االن ٍ بَدم

 ؟ نٌ خَنٌ نریو -

 .. شدى تنگ بابام برای دلو.  زيرا بًشت برٍ -

 بخَای تَ چی ير -

 ٍ نکردم کاری يیچ خَدم ٍ شدم بلند صبح اینکٌ با.  بَدم خستٌ..  بَد شدى گرم چشهام
 رٍز..  زندگیو تهام آٍری یاد...  احهد ی دٍبارى دیدن ٍلی بَد طايا دٍش بٌ کارا ی يهٌ
 يای

 . کنندى خستٌ ٍ بَد سخت.  زندگیو

 . کردم باز آرٍم چشهانَ ایستاد کٌ ناشین

 : کرد زنزنٌ

 . آفرین..  آرٍم آرٍم..  شَ بلند..  خانَم رسیدیو -

 . کرد باز برام رٍ در ٍ شد پیادى خَدش

 یعنی سردى سنگ ٍاقعا ٍلی قبرشَن سر گايی نیَندیو..  رفتیو نادرش ٍ پدر قبر سر اٍل
 . بَدیو یادشَن دیر بٌ دیر چقدر..  يهین

 خریدن چقدر يا نَقع اٍن.  رفتو بَد خاک پدرم کٌ ای قطعٌ سهت بٌ ٍ شدم دٍر طايا از
 ! نداشتیو چقدر نا ٍ بَد ارزٍن قبر
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 .. کردم پیدا قبرشَ

 . فًهیدم نن ٍلی داد تشخیص نیشد سختی بٌ کٌ بَد گل ٍ خاک رٍش اٍنقدر

 کشید طَل ساعت نیو ٍ گفتن برای نداشتو يیچی..  ریختو اشک ارٍم ٍ نشستو کنارش
 .. ارٍم شست گالب با بعد ٍ ریخت اب پالستیکی بطری با ٍ شد خو ارٍم طايا کٌ نشستو

 کٌ نیداد صدایی پدرم قبر سنگ با برخَرد در کٌ بَد ازدٍاجهَن ی حلقٌ بٌ چشهو
 . نیکردم عشق ناخَداگاى

.  بشَرى قبرنَ سنگ بیاد شَيرت باید نیگفت يهیشٌ:  گفتو طايا بٌ ٍ زدم لبخند پدرم بٌ
 نیست خَب بايات ٍقتا بیشتر زندگی.  باشی زندى تَ تا نکنو شَير ایشاهلل نیگفتو يهش

 . طايا

 : انداخت طنین دلو تَی ٍ اٍند صداش

..  شی بیدار صبح رٍز ير..  نازگل نبَد زندگیو تَی جالبی چیز يیچ..  پسرام ٍ تَ از قبل تا -
 بٌ يو کسی ٍ بگی بخیر صبح کسی بٌ نتَنی.  باشی شدى بلند چیزی صدای از اینکٌ بدٍن

 نیست يو شبیٌ يانَن زندگی داستان.  شدن گرفتٌ نادیدى کانال یعنی..  نگٌ بخیر صبح تَ
 کهرنگ نن ٍ خَايرات زندگی تَی بَدی ترین رنگ پر تَ..  تقدیرى قابل تالشانَن ٍلی

 . بايهیو نا..  االن ٍ بقیٌ برای کردیو تالش دٍنَن ير..  ترین

 نن ٍ کرد بستٌ ٍ باز لبخند با چشهاشَ.  فشردم آرٍم رٍ دستش..  گرفت سهتو رٍ دستش
 . نیکرد م دیٍَنٌ تاش بٌ تا چشهای کٌ نردی برای رفت غنج دلو

 ؟؟؟ فرداد آقای ؟ فرداد آقای -

 . برگشتو آرٍم

 کجا بَد تًش کجا نهیدٍنو کٌ شالی با ينری نانتَی یٌ ٍ ناننظو چتری نَيای با دختر یٌ
 . شد نزدیک بًو سرش
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..  يستو يهکالسیتَن نن راستش..  نیرین تند خیلی ناشاهلل:  گفت ٍ بیرٍن داد شَ نفس
 . بدم بًتَن نن کٌ خَاست بَد گرفتٌ جزٍى ازتَن دٍستو

 . نهنَن:  گفتو ارٍم ٍ گرفتهش حرف بدٍن ننو ٍ سهتو گرفتش

 . حبیبی نیَشا..  نیَشام نن حال ير بٌ:  گفت ٍ خندید

 . نگاى یٌ تَی بَد نانان شبیٌ چقدر..  خَرد بًش نگام

 : دادم تکَن باز سرنَ

 . خَشبختو -

 .. دانشکدى نرنَز.  بدٍنیو بگَ اسهتَ الاقل خب:  گفت کٌ برم خَاستو

 . آراد:  گفتو ارٍم

 : خندید

 !؟ لنزى چشهات نیکنو احساس چرا -

 : افتاد راى کنارم اٍند

 دیدن رٍ لنز ی جعبٌ اخٌ ؟ نیزاری لنز کٌ سفیدى چشهات تَ نیکنن فک يا بچٌ نیدٍنی -
 . کیفت تَ

 : زدم پَزخند

 .. فَضَلی يای بچٌ چٌ -

 يهین بٌ رٍ ٍ بردم باال دستهَ کٌ زد برام بَقی.  دادم تشخیص رٍ باربد 136 ناشین دٍر از
 . خداحافظ.  برم باید نن:  گفتو آٍیزٍن ی دخترى

 . بریو بیا..  کافٌ بریو بَدیو گذاشتٌ قرار يا بچٌ با تازى ؟؟؟ کجااا ايًٌ -
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 . فًهید خَدش کنو فک کٌ کردم نگايش کالفٌ

 : نیکنٌ نگام لبخند با دارى دیدم کٌ شدم باربد ناشین سَار رفتو ننو ٍ کرد خداحافظی

 ؟ نیکنی نگام اینجَری داری چرا -

 : خندید

..  گرفت زن کٌ دانیار انریکا رفت کٌ دانیال خب کٌ نیکردم فکر این بٌ داشتو...  يیچی -
 .. شرفشی در کنو فکر تَيو ٍ اینٌ ٍضعو کٌ ننو..  خَشٌ دختراش دٍست با کٌ يو بردیا

 . بدم خَدم بٌ تکَنی یٌ باید

 خَنٌ بریو.  نَیسندى آقای کن فکر کهتر ٍ نزن فک اینقدر:  گفتو ٍ اٍردم در رٍ ای قًَى لنز
 . م خستٌ

 .. دادى يو باال بلند لیست یٌ.  دارى خرید نانان بریو قبلش بیا -

:  گفت ٍ پًلَم بٌ زد کٌ نیخَندم رٍ بزرگ کنجد رٍغن رٍی تاریخ داشتو فرٍشگاى تَی
 ؟ نبَد بینتَن چیزی جدی

 : کردم نچی کالفٌ

 ! داد پس جزٍنَ فقط -

 : م کلٌ پس زد

 نَشتٌ شهارشَ شاید..  نیکردی نگاى تَ برگٌ رٍی باید..  خرى!  نیخَرى بًت اٍلی ترم ٍاقعا -
! 

 : شدم کالفٌ

 .. نانانٌ نن زندگی تَی نَنخ جنس تنًا..  باشٌ نَشتٌ -

 ! نگیا بابا جلَی اینَ -
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 . حساسٌ حرف این رٍی چقدر بابا نیدٍنستیو..  گرفت خندنَن

 ؟ نٌ.  برگردى دانیال کاش -

 . اصال زد حرف باياش نهیشٌ گرفتٌ آنریکایی زن رفتٌ نانان قَل بٌ...  برگردى چی بابا نٌ -

 این چی یعنی!!  نهیفًو يیچی نن بابا:  گفت دٍر از غرغر با نتین کٌ خَنٌ بَدیو رسیدى
 ؟ نسئلٌ

 : کهرم بٌ زد باربد

 . تراشیدى نسئلٌ برات نیَندى..  نًندس بدٍ -

 . بَد خَابیدى باز دين با ٍ نبل ی دستٌ رٍی بَد انداختٌ لنگاشَ کٌ افتاد بردیا بٌ نگايو

 نچ کٌ بازٍش بٌ زدم.  نشد باز ٍرزشی باشگاى بٌ پانَن يیچَقت باربد ٍ نن بردیا برعکس
 . زنین رٍ خَابَند ٍ گرفت دستهَ

 : اٍند نانان صدای

 نیزنی یا کنٌ کار بَکس برى بفرستهش بذار گفت کنٌ ذلیل باباتَ خدا ؟ شدی ٍحشی باز -
 . تری سفت تیرآين از کٌ خَدتو..  رٍ خدا بندى یٌ یا داداشاتَ یا نیکنی ناکار ننَ

 . نیخندیدیو نانان غرغرای بٌ تانَن سٌ ير

 ؟ نهیکنی تشکر.  رسیداا سفارشات خانَم نانان -

 : عقب رفتیو يههَن قدم یٌ کٌ بیرٍن اٍند کفگیر با

 ؟؟؟؟ کنو..  تشکر..  نن -

 .. خَبٌ:  گفت ٍ داد تکَن سرشَ کٌ دادیو تکَن نٌ ی نشَنٌ بٌ رٍ سرنَن

 اٍن تهام..  دخترات دٍست بٌ بدی رٍ خَنٌ شهارى دیگٌ بار یٌ:  گفت بردیا بٌ برگشت بعد
 . بگیرن جَن کٌ باربد ٍ آراد ی نعدى تَ نیکنو نیکنو سیخش نیکنو ساختیَ کٌ گَشتایی
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 ؟ آندرستند

 ؟ خبرا چٌ:  گفت ش شدى کلفت صدای با ٍ کشید ای خهیازى ٍ داد تکَن سرشَ

 براش.  بدى نشَن بًو ریاضیشَ ی نسئلٌ کردم اشارى نتین بٌ کٌ يیچی گفتیو دٍنَن ير
 . نَشتو برگٌ یٌ تَی يو رٍ حلش راى ٍ کردم حل

 : کردم ل*غ*ب رٍ نانان پشت از ٍ اشپزخَنٌ تَی اٍندم ٍ کردم عَض لباسانَ

 . بانَ نباشی خستٌ -

 : پرسیدم ارٍم...  زد لبخند

 ؟ کَ بابا -

 . دیگٌ اتاقشٌ ؟ باشٌ نیخَای کجا -

 کرد نگام چپ چپ کٌ زدم ناخَنک سبزی قرنٌ خَرشت بٌ یکو ٍ دادم تکَن سرنَ

 . کردم باز رٍ در ٍ بابا اتاق سهت رفتو

 : نیکرد حل جدٍل داشت

 . شجاع پسر پدر بر سالم -

 : زد لبخند کنٌ بلند سرشَ اینکٌ بدٍن

 ! اینجایی شها کٌ باز -

 : نشستو کنارش

 تند زٍد..  پاشَ..  نکنی حل جدٍل اینقدر بشینی پسرات پیش یکو..  پایین ببرنت اٍندم -
 . سریع
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.  گرفت يو باز دلو گَشتش بدٍن ٍ خالی شلَار دیدن با ٍ کشیدم پاياش رٍی از رٍ پتَ
 پا درد اٍنقدر کٌ بابایی کٌ نهیگرفت دلش يیچَقت کٌ بابا بٌ داشت عشقی چٌ نانان
 کشید

 . کردن قطع یکیشَ سر اخر

 . شد پیدا يو دانیار ی کلٌ ٍ سر نَقع يهَن..  پایین رفتیو بايو ٍ گرفتو لشَ*غ*ب زیر

 نرد:  گفت بَد تنش ياش خَاب لباس کٌ بابا دیدن با نانان کٌ نشستیو نیز سر يهٌ
 ؟ ببرنت حهَم یٌ یا کنو عَض لباس برات بیام کنی صدام نباید تَ!  حسابی

 : خندید بردیا

 . نیکرد نحبت اینقدر نن بٌ يو یکی کاش -

 فرداد آقای کٌ نهیخَرنت بابا" بیرٍن اٍردم در جیبو تَی از..  لرزید گَشیو کٌ خندیدیو
 رنگ راستی،.. کَى بریو صبا جهعٌ بايو کنی سیَش گفتو..  شهارنٌ..  م حبیبی..  نرنَز

 "قشنگن خیلی چشهات

 : کرد نچی نچ گَشو دم نانان کٌ کشیدم پَفی

 . بگیری دختر دٍست بری پاشی نهیرفت انتظار تَ از دیگٌ -

 : خندید دانیار زن

 خَش بًشَن پسرشَن دٍست ٍ دختر دٍست با يهٌ..  دیگٌ اینطَریٌ زنَنٌ االن نانان -
 . نیگذرى

 .. ٍاال نبَد اینجَری نا زندگی زرٍان..  ٍاال چهیدٍنو:  گفت ٍ بابا کنار نشست

 اسکایپ تَ باياش دیشب.  پیشهَن نیاد يو دانیال یلدا شب ٍاسٌ:  گفت لبخند با بابا
 . زدم حرف
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 . حرفش از شدیو خَشحال يههَن

 ! " خالتو دختر نن نفًهیدی االن تا کٌ بیشعٍَری خیلی دیگٌ تَ" لرزید گَشیو دٍبارى

 ؟ کرد ازدٍاج فانیل با نًناز خالٌ!  نانان:  گفتو نانان بٌ رٍ تعجب با

 : ریخت بابا برای اب لیَان یٌ نانان

 ؟ نگٌ چطَر..  نًراد عهَم پسر با..  ارى -

 ؟ نیَشا ؟ بَد چی دخترش اسو -

 ! نداد گَش يااا ٍجقٌ عجق اسهش گفتو بًش..  يهَن.  ارى -

 ؟ نبَد ايَاز نًناز خالٌ نگٌ -

 : کرد نگام کالفٌ

 .. بَد ايَاز!  چرا ؟ نن از نیپرسی سَال چقدر -

 "خَشبختو ؟ نیشناختهت کجا از"  نَشتو جَابش در ٍ زدم لبخند

 : کرد زنزنٌ ارٍم باربد

 بادا نبارک بادا بادا-

 . شد غذا خَردن نشغَل ٍ خندید کٌ پاش بٌ زدم پام با نحکو

 .. بابا نال از یدٍنٌ نیخَرد خَدش بشقاب از قاشق یٌ کٌ افتاد نانان بٌ نگام

..  بَد نانان خَنٌ نرد ينَزم..  بَد بابا عاشق ينَزم..  داشت رٍ خَدش عادتای ينَزم
 ! بَد قًرنان بابا ينَزم

 بَد يهَن چی يهٌ

 . بَد خَب يههَن حال .. بَدیو شدى بزرگتر نا فقط..  بَد گذشتٌ رٍزا فقط
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