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  رمانشناسنامه 
 

 عشقی در پس ابًام نام رمان :

 آدرین انیری نویسنده :

 ، اجتهاعی عاشقانٌ ژانـر:

 پرٍر عدالت نحهد :طراح جلد 

 444 تعداد صفحو :

 یک عاشقانٌ نانٌ چندین از است رٍایتی نجهَعٌ این : رمان ی خالصو
 از انگار کٌ نردی. است رفتٌ يهیشٌ برای کٌ نعشَقی برای حال، آزردى دیَانٌ
 شَریدگی، شرح اند، بستٌ را نفسش راى يا ٍاژى ٍ آید نهی بر اندٍيش پس

 ...فراق از بعد ٍیرانی ٍ دلبستگی جنَن،

 

 

استمحفوظ  89هاول  برای اهجمن کتابتمامی حقوق این    
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 ...سالم-

 !سالم نگو نیرسو کی ير بٌ گفتٌ خَشتیپٌ دکتر یارٍ

 ...شها بٌ نیگو نن ٍلی

 !نیستین کی ير کٌ شها

 ...سالم

 شد جا يهٌ دیدم یًَ اسایشگاى، حیاط تَ ریخت رٍ پیر درخت برگ زد باد شب پری خالی، جات
 نارنجی، ٍ زرد چرٍک يای برگ

 ...خسٌ ی خسٌ

 !شدى پاییز فًهیدم

 ...يهیشٌ ٍاسٌ رفتٌ بًارت بدٍنی کٌ نیاد ٍقتی کٌ، نیدٍنی نیاد، یًَ پاییز

 !برات؟ بَدم گفتٌ

 

 نشستی ارام نهیديی، يو را سالنو جَاب حتی دیگر بارد، نی اسایشگاى اتاق دیَار ٍ در از سکَت
 نگری، نهی ٍ بستی را يایت چشو دادی تکیٌ تاریکش دیَار بٌ ابی، ٍ ردس اتاق این از ای گَشٌ
 يایت، چشو بٌ ناندم نی خیرى بیاٍری، در دلتنگی این از نرا ٍ کنی باز لب کاش نگری، نهی دلبرانٌ
 ...دیدم را تَ کٌ اٍل رٍز نحل درست زیباست يو ينَز يایت چشو

 

 .شدم بیدار خَاب از ساعت زنگ صدای با

 .بَدم ناندى خَاب نن ٍ. بَد گذشتٌ يشت از ساعت

 صَرتو بٌ بار چند را سرد اب رساندم؛ بًداشتی سرٍیس بٌ را خَدم شدم بلند جایو از سریع
 .بپرد سرم از خَاب این تا پاشیدم
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 را ام نشکی بافت ٍ کتان شلَار چرم، کت کردم باز را کهد در اندم بیرٍن سرٍیس از سرعت بٌ
  کردم تن بٌ یک بٌ یک برداشتو

 .انداختو دستو بٌ را ساعتو

 .اندم بیرٍن اتاق از گذاشتو کتو نخفی جیب در را يهرايو

 

 پشت کنو برخَرد زنین بٌ صَرت با بَد نهکن لحظٌ ير کٌ سرعت با دیگری از پس یکی را يا پلٌ
 . گذاشتو سر

  کَباندم بًو را خانٌ در برداشتو را ناشین سَییچ

 .دادم فشار را پارکینگ دکهٌ بار چند استرس از شدم اسانسَر ٍارد

 

 کٌ بَد سالی چند. رساندم نی يا رنان يهایش بٌ را خَدم تر سریع يرچٌ باید بَدم؛ اٍردى کو زنان
 چندانی ايهیت برایو يهایش این ٍ بَد کردى نَیسندگی در فعالیت بٌ شرٍع ٍکالت، کنار در

 .داشت

 کهربند کردم باز را ناشین در رسیدم ناشین بٌ تا کردم بلند ٍ دتن را يایو م قد شد باز اسانسَر در تا
  از ٍ کردم؛ عقب ٍ سر را ناشین بستو؛ را ایهنی

 

 .باشد نداشتٌ ترافیک کٌ کنو انتخاب را خیابانی داشتو این بر سعی شدم؛ خارج پارکینگ

 پارک را ناشین رسیدم نقصد بٌ باالخرى تا چرخیدم نی طًران، يای خیابان در ساعت نیو حدٍد
 . دٍیدم يهایش سالن سهت بٌ ٍ کردم
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 دٍیدن حال در يهین برای ديو دست از را زنان تَانستو نهی کرد لرزیدن بٌ شرٍع جیبو در تلفن
 جسهی بٌ نحکو ديو را سپًر جَاب خَاستو تا بَد شدى قفل صحفٌ بٌ نگايو اٍردم؛ در را تلقن

 دستو ؛بخَرد زنین پشت از خَاست تا کردم برخَرد

 

  گرفتو را اٍ نحکو دارد نگٌ را خَدش تا کشید بازٍام بٌ نحکو را دستش. شد حلقٌ ش کهر دٍر

 . کردم نگاى صَرتش بٌ

 دریایی گَی   دٍ ان ٍ اٍ تهاشایی نحَ بکنو دل يایش چشو از تا داد نهی اجازى ای لحظٌ يایو چشو
  کردم؛ احساس لحظٌ چند برای بَدم شدى

 

 .است شدى بسح ام سینٌ در نفس

 !داد نی نَازش را يایو لب نفسش

 !بَد کردى يایو لب نًهان را لبخند نَازش این

 !بَد اندى تنگ بٌ زبانو

 بَدم؛ کردى فرانَش را زدن حرف کٌ انگار

 رٍیش بٌ رٍ ٍ کردم صاف را کهرش کردم؛ جهع را خَدم سریع ٍ اندم خَدم بٌ سپًر صدای با
 .ایستادم

 

 

 !شدم بَدم خیرى يایش چشو بٌ کٌ ندتی نتَجٌ تازى

 !بَد گرفتٌ را پیشانیو ی یقٌ رنگی کو اخو
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 برداشتو را کیفش ٍ شدم خو. شدم افتادى، زنین رٍی کٌ کیفش نتَجٌ کٌ انداختو پایین را سرم
 .کرد اکتفا سر دادن تکان با دادم اٍ بٌ ٍ

 . شد نی نزدیک نا بٌ کو کو سپًر

 

 زد لب رسا صدای با ٍ

 !نهیدی جَاب کٌ گَشیتو ننتظرتو اینجا ساعتٌ یک بابا کجای-

 

 !رفت باد بٌ ایهانو تهام دلنشین صدایی با انا،. بديو را جَابش خَاستو

 !گفت چٌ نشدم نتَجٌ کٌ شدم صدایش نحَ انقدر کرد؛ نی بازی دلو با صدایش

 .اند جایش سر حَاسو کٌ شد؛ پیادى ام شانٌ رٍی دستی

 !نهیدی؟ خانو جَاب داداش-

 

  زدم لب لبخند با زدم پلک يو سر پشت بار چند داد، نجات را نن سپًر يو باز

 !کنو عذرخَايی شها، با برخَردم بابت کردم فرانَش شدم يَل خیلی نن ببخشید-

 !نشدم نتَجٌ کنید تکرار دٍبارى حرفتَن نیشٌ ٍ

 

  کرد تکرار را حرفش دٍبارى انداخت پایین را سرش شد يایش لب نًهان نلیح لبخندی

 !دارید؟ اطالع شها کجاست يهایش ببینو خَاستو نی-

 

 ! رٍم نی نن کٌ برٍد جایی يهان خَاست نی يو اٍ بَد کردى رٍ نن بٌ شانس شاید
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  دادم جَاب ٍ کردم صاف را صدایو

 .بیاید نن يهراى تَنید نی باشید نایل بریو جا يهَن نیخَام ننو بلٌ-

 

  کرد جلب را اش تَجٌ صدای کٌ بديد را جَابو خَاست

 .برساند نا بٌ را خَدش کٌ داشت این بر سعی بلند يای قدم با خانهی برگشت صدا سهت بٌ

 نشکی ابریشو از ای دستٌ. بَد افتادى نفس  نفس بٌ ٍ شد خو. گذاشت زانَيایش رٍی را دستش
  انداخت گَشش پشت را رنگش

 گشَد لب بریدى بریدى طَر يهان ٍ

 ! ؟...یی... جا... ک... سارا-

 !نردم خدا ٍای

 

 کرد راست کهر ٍ گذاشت اش سینٌ رٍی را دستش

 داد ادانٌ ٍ کشید عهیقی نفس

 ! نهیدی گَش بیایو يو با بذار نیگو يرچی نهیدی گَش حرف بٌ کٌ بکنٌ لعنتت خدا-

 ! گردم نی دنبالت دارم اینجا ساعتٌ یک

 

  داد سَق سپًر ٍ نن سهت بٌ را چشهش

 داد ادانٌ زدن حرف بٌ ٍ کرد نا بٌ ای اشارى دست با ٍ

 !کین؟ اینا-
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  اٍست نام سارا بَدم فًهیدى االن کٌ خانهی

 داد جَاب کرد اشارى نن بٌ زد نی نَج صدایش در کٌ نًربانی يهان با

 .کنیو پیدا يهایش نا تا کنٌ کهک نیخَاد ایشَن جان السا-

 .نهیدٍنو رٍ اسهشَن ينَز انا

 

  زدم لب گرفتو دست در را حرفش ادانٌ بست، نقش لبو رٍ لبخندی

 . يستو انیری یاشار نن-

 .يهَنجا بریو نیخَام ننو يهایش بریو يو با باشید نایل اگٌ

 

 ٍ گفت کَتاى" خَشبختو" لب زیر

  رسیدیو اصلی در بٌ ٍ شدیو قدم يو يو، با

 سهت بٌ ٍ کردند خداحافظی نا از بَد نشدى شرٍع نراسو ينَز شدیو يهایش سالن ٍارد
 .رفتند يا صندلی

 

 باشو داشتٌ نظر زیر را اٍ کٌ بنشینو جایی تا نشیند نی کجا ببینو خَاستو نی بَد دنبالش چشهو
  اند صحنٌ رٍی بٌ قربانی اقای بَد يایو چشو بین ذرى زیر دقیقا نشستیو ٍسط ردیف

 . زدند دست ٍ شدن بلند ایشان احترام بٌ يهٌ ٍ

 .شستیون جایهان سر دٍبارى بعد چندی

 

  کرد صحبت بٌ شرٍع قربانی اقای
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  داشتو برنهی اٍ از چشو شد نی زنٌ زم گَشو در کٌ بَد سارا صدای تنًا انا

 !...صدایش

 !...نگايش

 .شَیو اشنا بیشتر بايو کٌ بخَايو از يهایش اتهام از بعد داشتو تصهیو بَد لرزاندى را دلو

 

 صندلی کاش بَد؛ ناندى خیرى بَد نشستٌ سارا کٌ جایی سالن چپ سهت بٌ نگايو ندت تهام
  نًهان دٍبارى را نن ٍ شَد خالی کنارش

  خَبو چندان نٌ شانس از انا کند؛ صدایش

 !بَد پر يا صندلی تهام

 

 . برگشتو بَد نشستٌ سپًر کٌ راستو سهت بٌ ٍ برداشتو سارا از چشو تکانی با

 زد لب کرد اسار بٌ ای اشارى ابرٍيایش با بَد؛ نشستٌ سینٌ بٌ دست

 ! یاشار؟ شدى چت-

 !بدٍنیو يو نا بگَ يست چیزی کنی نی نگاى ردیف اٍن بٌ داری اٍندیو ٍقتی از خَبٌ؟ حالت

 

  بیاٍرد پایین را صدایش تا کردم اشارى دستو با

 !برداشتٌ سالن کل صدات تر ارٍم:»گفتو ٍ کردم نزدیک گَشش بٌ را سرم نشَیو؛ دیگران نزاحو تا

 .«اٍندى خَشو دخترى از فقط یستن خاصی نسئلٌ
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 کٌ لحن با ٍ کرد؛ خَش جا ابرٍيایش نیان اخهی شد؛ خیر نیو ٍ شد عَض صَرتش حالت
 !چی؟:»گفت بلندی صدای با تقریبا زد؛ نی نَج ان در تعجب ٍ عصبانیت

 ! اٍندى؟ خَشت ادب بی دخترى این از

 !«بزنٌ حرف درست نبَد بلد حتی

 

 ٍ برگشتند بَدند نشستٌ جلَ ردیف در نفر، چند کٌ گفت عصبانیت با ٍ بلند انقدر را يایش حرف
 !کردند نگاى را نا

  کردم رنگی کو اخو ٍ دادم خَدم بٌ تکانی

 !چتٌ؟ رٍانی:»گفتو شدم خیرى سپًر يای چشو بٌ ٍ

 !فًهیدن سالن کل

 !«نیگی؟ کی ادب؟ بی دخترى کدٍم

 

  زد بل ای بانزى حالت با ٍ داد صندلی بٌ را اش تکیٌ

 !کین اینا گفت کٌ يهَنی-

 !نیگو ٍ اٍن

 

  بَد نهایان خندى نَج ان در کٌ لحنی با اٍرد در خَدش نحل را السا ادای بَد گرفتٌ ام خندى

 دادم جَاب

 ! نٌ اٍن داداش-

 نیگو؛ دارم رٍ سبزى شال اٍن
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 ! سارا

 

 !وشناخت نی بَد سال چند را نگاى این انگار گفتو احساس با را سارا انقدر

 !نداشت چندانی ايهیت کٌ گفت لب زیر ای کلهٌ چند ٍ داد تکان را سرش سپًر

 !کنو گو را پایو دست کٌ ان بدٍن بزنو حرف اٍ با چگَنٌ تا کردم نی چینی نقدنٌ داشتو ذينو در

 

  نتَجٌ اصال کٌ بَدم شدى تفکراتو در غرق انقدر

  يای زدن دست صدای گايی فقط نبَدم، اطرافو

 !چیپید نی گَشو در سالن در رحاض افراد

 !شَم کالم يو اٍ با چگَنٌ اخر

 ! کنند نی جادٍ انگار يا چشو ان

 

  انا، انداختو نی دستو رٍی ساعت بٌ نگايی بار یک دقیقٌ دى ير بَد کردى ام کالفٌ استرس

 !رفت نهی جلَ  ساعت اصال انگار

 ! شدى حکایتی عجب

 !کنند بیتاب را نن تا دادند يو دست بٌ دست ساعت يای عقربٌ

 

 .کشیدم رنگو ای قًَى ریش بٌ دستی کالفٌ

 !گرفتو ضرب زنین رٍی پایو با
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 حال بٌ تا کٌ بَد حالی ٍ حس قلبو در بَد گذاشتٌ قلبو رٍی را قدرتهندش يای دست اضطراب
 بَدم نکردى تجربٌ

 

 !رسید فرا کشیدم نی را انتظارش کٌ ای لحظٌ باالخرى

  برٍند خرجی در بٌ تا ندشد بلند جایشان از يهٌ

 !کنو نًهان تلخ ای قًَى بٌ را اٍ ٍ برسو اٍ بٌ نشدى؛ سارا بٌ رسیدنو نانع جهعیت تا خَاستو

 

 دیدم را قربانی اقای کردم؛ دستهان بٌ نگايی گرفت؛ نحکو را دستو کسی کٌ اندم بیرٍن ردیف از
 !کند نی نگاى نن بٌ لبخند با کٌ

  کرد خَش جا يایو لب رٍی تلخی ندلبخ ام بدشانسی از ناخداگاى

 

  دادم تکان راست ٍ چپ بٌ را سرم بار چند انداختو پایین را سرم

 ...  شد رد کنارم از سارا کٌ اٍردم باال را سرم

 زنان نن بٌ لحظٌ چند فقط لحظٌ، چند کٌ بخَايو اٍ از بگیرم را يایش دست خَاست نی دلو
 !شد نی نگر انا ديد؛

 

 !بَد دلو برد نن از کٌ چیزی تنًا ٍ گذشت کنارم از

 حرف بٌ شرٍع ٍ کرد ٍل را دستو دٍختو چشو قربانی اقای يای چشو بٌ ٍ دادم بیرٍن را نفسو
 کرد زدن

 !عجلٌ؟ این با کجا انیری اقای-
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  نشست يایو لب بٌ ناچاری سر از لبخندی

 يای صحبت نخصَصا بَد ای العادى فَق يهایش قربانی اقای سالم:»گفتو کردم؛ قفل را يایو دست
 !«شها

 

  بَدم گرفتٌ یاد را گفتن درٍغ خَب چقدر

 ! بَدم نشدى نتَجٌ را يایش حرف از یک يیچ ندت تهام

 !داد نی نَازش را گَشو کٌ بَد سارا صدای تنًا

 !رفت نی رژى ذينو در ندام سَال این ٍ

 !ببینو؟ را اٍ يو باز شَد نی

 

 !کردم نی تهاشا را رفتنش چشو با

 ! کنو تهاشا را اٍ اخر لحظٌ تا داشتو دٍست داشت؛ برنی قدم ٍقار با ٌچ

 ! نگرفتو يایو چشو از لحظٌ چند يهین در را دیدنش فرصت

 

  شدم؛ خیرى قربانی اقای صَرت بٌ نتعجب قیافٌ با ٍ برداشتو؛ سارا از چشو قربانی اقای صدای با

 گشَد لب داد قرار ام شانٌ رٍی را دستش

 !دادی ايهیت کٌ نهنَنو دیدنت اینجا انرٍز شدم خَشحال خیلی انیری اقای-

 

 دادم جَاب ٍ انداختو، پایین خجالت سر از را سرم نشست يایو لب رٍی لبخندی
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 انرٍز، شک بی ٍظیفس کنو نی خَايش-

 !بَدى نن برای خَبی خیلی رٍز

 

 . کرد خداحافظی ٍ زد لبخندی قربانی اقای

  کردم نی فکر دریایش چشو دٍ بٌ نسیر طَل تهام داشتیو؛بر قدم ناشین سهت بٌ سپًر با

 !کند نی خَد بی خَد از را ادم صدا، ان يا، لب ان

 !ام کردى گو اش خرنایی نَيای الی لحظٌ ان یک در را ام سالٌ يفت ٍ بیست ایهان کٌ انگار

 

 . بَدم ندیدى اٍ چشو نظیر زیبایی، حال بٌ تا باختو، يایش چشو بٌ را دلو

  بخش جًان بابک صدای کرد؛ رٍشن را ضبط سپًر

 !پیچید ناشین فضای در

 

 ...یادم در نشدی کو جان ای ان یک"

 ...دادم دل يَا بی کٌ دم، زان شادم

 !نن پریزاد ای آى جانان جان

 !..."نن داد بٌ رسیدى عهریست عشقت

 

 .کردم پارک را ناشین خانٌ نقابل نشدم؛ زنان گذر نتَجٌ کٌ بَدم رفتٌ فرٍ فکر در قدر ان
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  يشتو طبقٌ بٌ اسانسَر با شدیو؛ ساختهان ٍارد

 شدیو؛ خانٌ ٍارد سپًر با ٍ کردم باز را در رفتیو

 .گرفتو يایو دست بین را سرم ٍ کشیدم؛ رنگو ای قًَى ریش بٌ دستی کردم؛ ريا نبل رٍی را خَدم

 زد لب نشست نقابلو زد نی گاز را سیب کٌ طَر يهان سپًر

  شدى چیزیت یٌ تَ برگشتیو يهایش زا ٍقتی از-

 !کنی نهی رٍ انا

 !یاشار؟ چتٌ بگَ

 

 زدم لب انداختو جنگلش رنگ بٌ يای چشو بٌ نگايی دادم تحَیلش نهایی دندان لبخند

 حالو بخَابو يهینٌ برا کالفگیو خستو یکو خَابیدم دیر دیشب فقط نن، داداش نیست چیزی-
 !جاش سر نیاد

 

 کٌ ارام لحنی با ٍ کشید رنگش ای قًَى نَيای بٌ دستی گذاشت نیز یرٍ را اش زدى گاز سیب
 !یاشار؟: »گفت زد نی نَج ان در نًربانی

 بخاطر تَ نهیدٍنو نن یعنی يستیو يو داداش جَرایی یٌ داریو رفاقت سالٌ 51 يو با تَ ٍ نن
 !«يستی؟ کالفٌ االن بشی اشنا دخترى اٍن با نتَنستی کٌ این

 

 .دادم شتحَل ای خندى تک

 قدم اتاق سهت بٌ ٍ شدم بلند جایو از بَد بلد بیشتر خَدم از را خَدم شناخت نی را نن خَب
 کردم باز ديان حالت يهان در برداشتو؛
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 ! نکن بیدارم عنَان يیچ بٌ خَابو نی یکو نن سپًر،-

 !داداش نرسی خَاب بٌ دارم نیاز خیلی

 

 .شد تلَیزیَن دیدن نشغَل ٍ گفت ای باشٌ

 .شدم اتاق ٍارد رفتو باال را اي پلٌ

 پیشانیو رٍی را دستو کشیدم دراز تخت رٍی ارام کردم؛ عَض راحتی لباس با را يایو لباس
 !کرد؟ نی ريا را ذينو یقٌ يایش چشو ای لحظٌ نگر انا گذاشتو يو رٍی را يایو چشو گذاشتو؛

 

 انداختو نچو رٍی ساعت ٌب نگايی دادم؛ بیرٍن عصبی را نفسو کشیدم؛ نَيایو بٌ دستی کالفٌ
 را يایو چشو ٍ گذاشتو سرم زیر را دستو برگشتو؛ چپ سهت بٌ بَد؛ یک بٌ ناندى رب یک ساعت
 !  خَابیدم نی باید گذاشتو يو رٍی دٍبارى

 .کردم دعَت خَاب بٌ را خَدم

 

 نگايی نالیدم را يایو چشو دست، با ٍ برخَاستو جایو از شدم؛ بیدار خَاب از تلفن زنگ صدای با
 کردم ٍصل را تهاس افتادم؛ فردا دادگاى یاد حکیهی اقای اسو دیدن با انداختو؛ تلفن صحفٌ بٌ
  خَاستو اٍ از پرسی احَال ٍ سالم از بعد

 .باشد حاضر دادگاى در نقابل شدى نشخص ساعت از قبل ساعت نیو

 

 ! داد نی شانن را عصر پنچ ساعت، انداختو ساعت بٌ نگايی تعجب با بَد؛ شدى تاریک يَا

  زدم؛ صَرتو بٌ ابی رفتو سرٍیس سهت بٌ

 .بَد اندى درد بٌ ام نعدى گرسنگی شدت از شدم؛ رايی اشپزخانٌ سهت بٌ ٍ
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  پیام صدای شَد؛ گرم تا گذاشتو گاز رٍی را غذا

  بردم؛ فرٍ شلَارم جیب در را دستو اند تلفن

 کردم؛ باال ٍ پایین را يا پیام شدم؛ رامتلگ ٍارد کشیدم صحفٌ رٍی انگشت با ٍ اٍردم در را تلفن
 !شدم يا پیام خَاندن بٌ نشغَل ٍ گذاشتو نیز رٍی را غذایو

 

  را عکس کنو تَجٌ پیام بٌ کٌ این از قبل اند برایو پیانی گذاشتو، ديانو در ٍ کردم پر را قاشقو

  پرید گلَیو در غذا عکسش دیدن با کردم؛ نگاى

 !نکرد افاقٌ انا ؛کردم سرفٌ يو سر پشت بار چند

 ! بَد شدى گرد يایو چشو تعجب فرط از شدم خیرى تلفن صحفٌ بٌ دٍبارى کشیدم؛ سر را اب لیَان

 

 !بَدم ناندى خیرى نتعجب يای چشو با ٍ کردم بزرگ را عکسش بار چند

 !است يا چشو يهان

 !بَد افتادى لرزى بٌ يایو دست استرس از

 !کردم خانٌ ردنک نتر بٌ شرٍع ٍ شدم بلند نیز سر از

 

 !بَدم ناندى جا لحظٌ در نن کٌ انگار شدم؛ خیرى اٍ عکس بٌ دٍبارى ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی

 "  سارا"  اٍردم زبان بٌ ارام را اسهش لب زیر ٍ کشیدم صَرتش بٌ دستی

 !نن سارای

 !صدایش است قشنگی اٍاز چٌ
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 را صحبتو شد؛ يایو لب نًهان دیلبخن نشستو؛ شَنینٌ کنار صندلی رٍی فرستادم بیرٍن را نفسو
 .کردم شرٍع سالم با

 

 .کرد خَدش نحَ نرا ارام ٍ نتین چقدر

  دادم جَاب دل جَن با سَاالتش بٌ

  داد؛ تشکر با را کهکو جَاب

 در چرا کٌ بپرسو اٍ از خَاست نی دلو داشت کٌ زیبایی قلو بٌ تَجٌ با بَد ناندى دلو در سَالی
 !کند؟ نهی شرکت قلو تست

 .گفت نَیسندگی برای پدرش شدن نانع از اٍ ٍ کردم عنَان را َالوس

 

 دنیا یک برایو اعتهادش این کرد اعتهاد نن بٌ راحت چٌ کرد؛ باز برایو را دلش سفرى سریع چقدر
 !داشت ارزش

 ...شَد سبک بزند، حرف تا کردم سکَت داد؛ نی را غو ٍ ناانیدی از بَیی يایش حرف

 داشت زدن باد ٍ حهایت بٌ نیاز کٌ بَد خانَش نیو خاکستر یک نحل ینَیسندگ در اٍ استعداد
 !شَد سَز جان اتشی تا

 

  کردم تعریف بٌ شرٍع داشت کٌ قلهی از

 .کند باز حساب نن رٍی خَاست کهکی اگر ٍ کند شرکت تست در خَاستو اٍ از ٍ

 بیاید یازدى ساعت دافر." خَندم خَدم برای لب زیر پیام رٍی از ٍ گرفتو خَد بٌ جدی حالت کهی
 يو نن نیشٌ چاپ کتابتَن حتها ٍ نیشید قبَل شها نطهئنو قلو، تست برای ستارخان خیابَن

 !"کنو نی برسی رٍ شها تست ٍ نیرسَنو اٍنجا خَدم نَقع اٍن تا
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 . کرد قبَل نخالفتی بدٍن را حرفو

 در کٌ کنو گرم دٍبارى را اغذ خَاستو بَد شدى سرد غذایو برگشتو اشپزخانٌ بٌ ٍ دادم زنان اٍ بٌ
 .اند در صدا بٌ خانٌ

  کردم باز را در ٍ برداشتو قدم در سهت بٌ

 .شَد خانٌ ٍارد سپًر تا رفتو کنار

 برایش ذٍق با بَد افتادى کٌ اتفاقی از يا بچٌ نحل ٍ نشستو رٍیش بٌ رٍ. نشست نبل رٍی
 .کردم تعریف

 !شد؟ چی نیدٍنی-

 

 !گرفتو دست در را حرفو ادانٌ ذٍق با ٍ ندادم اٍ بٌ زدن حرف اجازى

 ! کٌ نهیدٍنی-

 اٍندى يهین برای يست انجهن گرٍى تَ دیدیو يهایش سالن تَ کٌ خانهی يهَن برات، بگو بذار
 !يهایش بَد

 !ببینهش دٍبارى تا بدى تست بیاد گفتو فردا

 

 گَش نن، چَن سال خَرد ای بچٌ يای حرف بٌ پدر، يهانندى ٍ داد نی تکان را سرش فقط سپًر
 !داد نی فرا

 

 .دادم جَاب لبخند با را سپًر لبخند
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 .برداشتو قدم حهام سهت بٌ ٍ زدم را غذا خَردن قید ٍ برخَاستو جا از

 لبخند یادش، با ٍ کردم نرٍر بار چند را انرٍز ذينو، در بَد؛ اندى در رقص بٌ بدنو رٍی اب قطرات
 .کرد خَش جا لبو رٍی

 ٍ کردم تعَیض نشکی شلَار ٍ سفید تیشرت با را لباسو ٍ کردم خشک را نَيایو

 .بازگشتو سالن بٌ دٍبارى

 .شدم تلَیزیَن دیدن نشغَل اٍ با ٍ نشستو سپًر بٌ رٍ

 اجازى ٍقت يیچ داشتو دٍست را اٍ ام نداشتٌ برادر يهانندى کٌ بَد نن قدیهی دٍستان از سپًر
 نداد

 .کنو احساس را برادر کهبَد

 

 .بَدیو اندى طًران بٌ دانشگاى برای یرازش از کٌ ٍقتی از

 .نن ی خانٌ در اٍ گايی ناندم، نی اٍ خانٌ در نن گايی کردیو؛ نی زندگی يو پیش

  نالیدم، را يایو چشو ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی

 .«دارم دادگاى صبح فردا بخَابو، نیرم نن سپًر:»گفتو ٍ کردم سپًر بٌ رٍ

 

 .برداشتو قدم اتاق سهت بٌ ٍ برخَاستو جا از نن ٍ گفت" ای باشٌ" لب زیر سپًر

  کٌ این فکر با. شدم اتاق ٍارد ٍ رفتو باال را يا پلٌ

 تخت رٍی. کرد خَش جا لبانو رٍی نها دندان لبخندی ببینو را دریایو چشو دختر است قرار فردا
 گذارد؛ نهی قدم يایش چشو بٌ خَاب فردایش، انتحان استرس از کٌ ای  بچٌ يهانندى. کشیدم دراز

 !نداشتو خَاب
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 .کردم دعَت يایو چشو بٌ را خَاب تا شدم دست بٌ دست انقدر باالخرى

 .شدم بیدار خَا از ساعت زنگ صدای با صبح

 .خَاست نی تلخ  قًَى یک دلو ٍ بَد صبح يفت ساعت

 .دادم بدنو بٌ قَسی کش ٍ کردم باز را يایو دست ٍ شدم بلند جا از

 .گرفتو ای دقیقٌ چند دٍشی ٍ توبرداش قدم حهام سهت بٌ

 .بَدم نَيایو کردن خشک نشغَل

 .شدم رٍ بٌ رٍ سپًر قانت با ٍ شد باز اتاق در. کردم شانٌ راست سهت بٌ را نَيایو

 

 ترک ٍ بدت عادت این نیخَای کی:»گفت ٍ داد ادانٌ اش چانٌ تا ٍ کشید ریشش تٌ بٌ دستی
 کنی؟

 !«حهَم نیری زٍدی این بٌ صبح کٌ چی یعنی اخٌ

 

 !داشتیو بحخ يو با عادت، این سر يهیشٌ

 اندم حرف بٌ بستو نی را سفیدم پیراين يای دکهٌ کٌ يهانطَر

 !دارم؟ تَ چیکار نن اخٌ-

 

 

 !کنی نی بیدار خَاب از يو ٍ نن:»گفت ٍ داد دیَار بٌ را اش تکیٌ ٍ گرفت جانبی بٌ حق قیافٌ

 !«تَ دست از نداریو خَاب
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 .برسد اتهام بٌ بحخ تا نوک سکَت دادم ترجیح

 !اٍرد نهی کو صبح فردا تا ديو جَاب اگر دانستو نی

 .بستو را کهربندم ٍ کردم فرٍ شلَارم در را پیراينو

 زدم لب ٍ ایستادم سپًر رٍی بٌ رٍ ٍ کردم تن بٌ را رنگو نشکی کت

 !چطَرم؟-

 

 داد جَاب گرد يای چشو با ٍ دار نعنا لبخندی با سپًر

 !بری؟ کجای دادگاى بعد قرار نگٌ-

 

 

 چنگلیش يای چشو بٌ ٍ کردم درست را پیراينو یقٌ ایستادم ایینٌ رٍی بٌ رٍ ٍ بستو را کت دکهٌ
 زدم لب ٍ کردم نگاى

 !کجاست؟ حَاست-

 ...ٍ بیاد سارا قرارى گفتو؛ کٌ دیشب

 

 دید را ابرٍيایو بین گرى تا شدم؛ خیرى اش چًرى بٌ اخو با ناند نصفٌ حرفو اش خندى صدای با

 کرد جَر ٍ جهع را خَدش ٍ خَرد را اش خندى

 .بَد رفتٌ یادم کل بٌ ببخشید-

 بپَش؟ تک کت نیخَای رسهیٌ یکو تیپت این نٌ
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 دادم جَاب حالت يهان در ٍ برداشتو قدم در سهت بٌ ٍ برداشتو را ام نشکی چرم  کفش

 !بابا نهیشٌ-

 .بپَشو تک کت نهیشٌ دارم؛ دادگاى اٍل

 

 .نگفت يیچ ٍ داد تکان حرفو تایید نشانٌ بٌ را سرش

 .شدم کفشو کردن پا نشغَل ٍ ایستادم در کنار

 چک بار اخرین برای را کیف داخل ندارک ٍ برداشتو را کیفو ایستادم؛ ایینٌ نقابل بار اخرین برای
 .کردم

 دفتر؟ نیری کی تَ سپًر-

 

 !«نرفتو اصال شاید. نهیدٍنو:»تگف ٍ انداخت باال ای شانٌ ٍ کرد حرکت اشپزخانٌ سهت بٌ سپًر

 

 .کردم حرکت پارکینگ سهت بٌ کَتاى خداحافظی با ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

 . اٍردم در حرکت بٌ را ناشین ٍ زدم چشهو رٍی را عینک

 . کردم پارک را ناشین دادگاى نقابل بعد چندی

 نَکلو با يهراى. شدم دادگاى ٍارد شناسایی، کارت دادن نشان با ٍ کردم حرکت دادگاى سهت بٌ
 شدیو دادگاى ٍارد حکیهی اقای

 .بَدیو شدى خیرى يو بٌ باز يای چشو با خَردم؛ جا رغیب ٍکیل دیدن با بعد دقیقٌ چند

 زدم لب تعجب با ٍ برداشتو قدم سهتش بٌ
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 !بیتا-

 

 جَاب ٍ شد رىخی نن بٌ باز يای چشو با ٍ کشید صَرتش بٌ دستی بَد افتادى خندى بٌ تعجب از
 داد

 !کنی نی چیکار اینجا تَ یاشار-

 !اصال شدی غیب انگار. ندیدنت دیگٌ دانشگاى از بعد

 

  چنین این برای نناسبی نحیط دادگاى دانستو نی

 با دیگر ٍقتی ٍ باشد داشتٌ را ام شهارى تا دادم اٍ بٌ را دفتر کارت يهین برای. نیست يا صحبت
 .کنیو صحبت يو

 خَدشان اٍردنش، دست بٌ برای دانشگاى نصف کٌ بَد دانشگاى قیافٌ خَش يای تردخ ان از بیتا
 .زدند نی اتش اب بٌ را

 

  قاضی، حکو بٌ دادگاى شدن تهام از بعد

 .شد نَکَل دیگر يفتٌ دٍ بٌ بعد جلسٌ

 .انداختو ساعت بٌ نگايی

 . بَد دى بٌ دقیقٌ پنج ساعت

 در حرکت بٌ را ناشین. کردم نرتب را نَيایو ٍ دمکشی رٍیو ٍ سر بٌ دستی ٍ بستو را ناشین در
 .کردم حرکت ستارخان خیابان سهت بٌ ٍ اٍردم

 " سبز قلو" ينری فرينگی ساختهان رٍی بٌ رٍ
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 .شدم پیادى ناشین از ٍ ایستادم

 

 . گرفتو عطر با دٍشی ٍ اٍردم در را عطر کیف، از ٍ کردم جا بٌ جا کهی را عینک

 بیرٍنی درٍنو، برعکس انا بَد گرفتٌ فرا را ٍجَدم تهام استرس. مکرد حرکت ساختهان سهت بٌ
 !تضادی عجب. بَدم گذاشتٌ نهایش بٌ را سرد خَن ٍ ارام

 

 !ایستاد حرکت از بارى یک بٌ قلبو کردم احساس دیدنش با

 !اٍردم نی ایهان داشتو نگاى اٍلین در عشق بٌ داشتو کو کو

 با. بست نقش لبو رٍی باز لبخندی خَاند؛ نی را ستشد در برگٌ ٍ بَد ایستادى نتانتی چٌ با
 !بَد شدى کو درٍنو استرس از کهی برداشتو؛ قدم اٍ سهت بٌ ارام يای قدم

 کردم صحبت بٌ شرٍع ارام خیلی ٍ ایستادم سرش پشت

 !خانو؟ سارا-

 

 !است ترسیدى داد نی نشان این ٍ خَرد تکانی

 زدم لب ارام، لحنی با بَد؛ شدى نظونان نفسش. کردم نگاى اش ترسیدى يای چشو بٌ

 !خَبٌ؟ حالتَن-

 

 اند حرف بٌ عهیق نفس چند از بعد ٍ داد تکان را سرش ارام ٍ گذاشت اش سینٌ رٍی را دستش

 .نشدم شها حضَر نتَجٌ کٌ بَدم شدى رنانو پارت خَندن نحَ انقدر ٍ ببخشید-
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 .بَدید نشغَل ،دیدم ارى:»گفتو اٍ جَاب در ٍ دادم تکان را سرم لبخند با

 .«کردید چیکار ببینو بدید رٍ برگٌ حاال

 

 .خَاندم برگٌ رٍی از ایستاد کنارم ٍ داد دستو بٌ را برگٌ

 شکست سارا را سکَت این ٍ بَد گرفتٌ قرار بینهان سکَت

 قبَلو؟ بنظرتَن-

 !بهَنو ننتظر نهیتَنو دارم استرس خیلی نن ببخشید

 

 .ایستاد خردسال ای بچٌ يهانندى لونقاب ٍ کرد قفل يو بٌ را يایش دست

 زدم لب يهین برای کنو کَر را ذٍق این نیاند دلو انداختو اش ذٍقی خَش بٌ نگايی لبخند با

 !بیجاست استرستَن بنظرم-

 .شدید قبَل شها کٌ این برای

 

 داد جَاب بریدى بریدى ٍ شد خیرى نن بٌ باز يای چشو با

 !نیگین؟... ی... د... ج-

 

 .کردم اعالم را نحبتو جَاب سر با

 .کرد تشکر لب زیر ٍ اٍرد يایش لب رٍی کنندى ٍیران لبخندی

 ٍ کنند یاداشت رٍ شها اسو کٌ کنو نی صحبت يا بچٌ با نن نباشید چیزی نگران دیگٌ خانو سارا-
 .بشٌ پست براتَن تا يست خَنتَن ادرس بٌ نیاز کٌ کنند انادى رٍ شها عضَیت کارت
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 .بنَیسید رٍ فانیلتَن ٍ اسو ٍ خَنتَن ادرس

 .نَشتًاتَن چاپ برای نیبرى زنان يو ناى چند بشٌ ارسال براتَن تا

 

 .شد نَشتن نشغَل ٍ داد تکان را سرش سارا

 .خَاندم برگٌ رٍی از ٍ گرفتو دست در را برگٌ

 !بَد نن ی خانٌ بٌ نزدیک اش خانٌ

 . دببر پیش را کاريا تا خَاستو ٍ دادم نرادی خانو بٌ را برگٌ

 .شد تهَم کاراتَن سراج خانو خَب-

 

  داد جَاب خندى نَج يهان با ٍ زد نها دندان لبخندی سارا

 .کافیٌ سارا يهَن-

 . انیری اقای

 

 .«کافیٌ یاشار يهَن:»گفتو ٍ بردم فرٍ جیبو در را دستو ٍ دادم سر ای خندى تک

 

 بٌ کٌ بَد نن دل این. برد ین در را اندم تن از خستگی اش خندى خندید، ارام ٍ داد تکان سری
 !بَد اٍندى در لرزى

 !باشد اندى قلبو در ریشتری دى ای زلٌ زل کٌ انگار لرزید، يایش خندى برای دلو

 . نهنَنو چیز يهٌ بابت یاشار اقا-

 برم؟ نیتَنو شدى تهَم اینجا کارم اگٌ
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 !نرا زند نی صدا اٍاز خَش زیباست، زبانش از چقدر اسهو شنیدن

 !بَد شدى تنگ برایش دلو تٌنرف ينَز

 !شَد تهام کَتاى انقدر ٍ جا يهین نا ی نکالهٌ خَاست نهی دلو

 !برین؟ باید کٌ دارین کاری-

 

 .«ندارم کاری نٌ:»گفت ٍ داد تکان ننفی جَاب نشانٌ بٌ را سرش

 

 بٌ بخَریو؛ قًَى یٌ بریو شها نًهَن پس خَب:»گفتو خندى با ٍ دادم تحَیلش باز لبخندی
 .«نَشتًاتَن چاپ تنناسب

 

 گفت" ای باشٌ" لب زیر ٍ اٍرد لب بٌ لبخندی

 کند نرتب رنگش سفید نانتَ رٍی را شالش ٍ برد رنگش  نفتی شال بٌ را دسش

 کٌ کنو باز را در خَاستو. اٍردم در جیبو از را سَییچ ٍ برداشتو قدم ناشین سهت بٌ

 کرد جلب را ام تَجٌ صدایش

 !نن؟ نًهَن نگفتین نگٌ-

 نیرسَنو رٍ شها دٍبارى بعدش نزدیکیا، يهین نیشناسو کافٌ یٌ. بریو نن ناشین با بیاید پس
 .ناشینتَن پیش
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. نشستو ناشین در ٍ کردم باز را ناشین در برداشتو؛ قدم ناشینش طرف بٌ ٍ گفتو" قبَل" لب زیر
 گشَدم لب ٍ کردم سارا بٌ رٍ ٍ بستو را کهربند

 .ببندید رٍ کهربندتَن لطفا-

 

 !شد خیرى يایو چشو در ٍ برگشت طرفو بٌ ٍ داد سر ای خندى

 !دیدم نی دریایش يای چشو عهق در را شدنو غرق نن

 برگرداند خَدم بٌ نرا صدایش با

 .نیرسیو االن نزدیکٌ. یاشار اقا نیست نیازی-

 

 .اٍست نگران نن، ی شدى رسَا ٍ دیَانٌ دل دانست نهی

 

 در را کهربند کردم نی نگاى رنگش ابی نتعجب يای چشو بٌ کٌ يهانطَر ٍ برداشتو خیز طرفش بٌ
 دادم جَاب ٍ بستو را ان ٍ گرفتو دست

 !باشٌ ایهن باید يهیشٌ ادم-

 !ترم راحت کنین صدام یاشار ٍ

 

 .انداخت حرکت بٌ را ناشین ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش

 .ردک نی تزریق ناشین فضای در را خاصی ارانش کالم، بی نَزیک

 .ایستادیو" تایو تی"  کافٌ رٍی بٌ رٍ

 .کردیو حرکت داشت قرار دیَار کنار کٌ نیزی سهت بٌ شدیو؛ کافٌ ٍارد سارا يهراى بٌ
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 نشستو نیز پشت

 .نقابلو سارا ٍ

 .انداختو کافٌ بٌ نگايی. بَدند نشستٌ نیز سر دٍنفرى يهٌ کرد نی کار کافٌ در چشو تا

  دقیقٌ چند از دبع. داشت دلنشینی ٍ ارام فضایی

 .برداشت قدم طرفهان بٌ دست بٌ ننیَ گارسَن

 .گرفت سارا ٍ نن سهت بٌ را ننیَ

 نَشیدنی از کدٍم يیچ نن:»گفت ٍ اٍرد بیرٍن نینَ از را سرش خندى با سارا گارسَن رفتن از بعد
 .«ندارم دٍست رٍ اینجا

 

 دادم جَاب ارام صدای با ٍ گذاشتو نیز رٍی را ننیَ

 !دیگٌ؟ جا یٌ بریو ایننیخَ اگٌ-

 

 .داشت نی ٍا خندى بٌ نرا انر يهین ٍ کند کنترل را اش خندى کرد نی سعی

 !نیست جا نَضَع نٌ-

 !نیخَرم دٍغ اب، بجز بخَرم نَشیدنی بخَام اگٌ کال نن کٌ این نَضَع

 !دارى قًَى فقط کٌ يو اینجا ٍ

 !اصال نهیخَرم قًَى انا ندارم؛ حرف کردن درست قًَى تَ

 

 !شدم خیرى بَد شدى قرنز خندى شدت از کٌ صَرتش بٌ باز لبخندی با ٍ کشیدم صَرتو بٌ ستید

 زدم لب لبخند يهان با
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 .بیام بشَرم دستو برم نن بدی اجازى اگٌ سارا-

 

 داد جَاب نن از تر ارام ٍ داد تکان سری سارا

 .بفرنایید نیکنو خَايش-

 

 با دٍستانٌ ٍ راحت ٍ کند اب را یخش يو اٍ یدشا تا کردم نی صحبت راحت اٍ با داشتو کو کو
 .بزند حرف نن

 .زدم بیرٍن کافٌ از نشَد نتَجٌ کٌ طَری ٍ برخَاستو جا از

 .دٍیدم سَپرنارکت سهت بٌ ٍ کردم تند را يایو قدم. بَد باز سَپرنارکتی خیابان طرف ان

 قدم کافٌ سهت بٌ ردنک حساب از بعد. برداشتو یخچال از را دٍغ ٍ رفتو یخچال اٍلین سهت بٌ
 انتظار بٌ يهیشٌ از تر ارام ٍ کشید نی فرضی يای خط نیز رٍی سارا شدم کافٌ ٍارد ٍ برداشتو
 . بَد نشستٌ

 .کردم حرکت بٌ شرٍع سهتش بٌ ٍ گرفتو سرم پشت را دٍغ

 

 .نگًداشتو سرم پشت را دستو ٍ نشستو صندلی رٍی

  زد لب ٍ اند سفارش نَشتن برای گارسَن

 !دارید؟ لنی چی-

 

  اندم حرف بٌ اٍ از زٍدتر بزند حرفی خَاست سارا تا

  ٍ بیارید تلخ ایتالیایی قًَى یٌ نن برای لطفا-
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 .لیَان یٌ خانو ٍاسٌ

 

 .شد خیرى نن بٌ باز يای چشو با سارا ٍ رفت داد تکان سری گارسَن

 گشَد لب تعجب يهان با

 !یاشار؟ بخَرم لیَان نن-

 

 .دادم صندی بٌ را ام تکیٌ ٍ دادم سر ای خندى

 دادم جَاب ٍ گذاشتو نیز رٍی را دٍغ ٍ اٍردم در سرم پشت از را دستو

 !ترى خَشهزى بخَر دٍغ لیَان بجای نٌ-

 

 «اٍندى؟ کجا از این:»گفت ٍ گرفت دست در را دٍغ ٍ شد برابر چندین تعجبش

 

 يایو خندى الی بٌ ال ٍ دمبَ اٍردى کو نفس خندى از گذاشتو؛ دلو رٍی را دستو ٍ دادم سر ای خندى
 گشَدم لب

 ...یخ... نر... از-

 

 زدم لب جَاب در ٍ کردم نگاى ننتظرش صَرت بٌ ٍ کردم پاک را يایو چشو اشک

 .برات گرفتو رفتو-

 

 اند حرف بٌ ناراحت، لحنی با ٍ داد تکیٌ صندلی بٌ
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 .کشیدی زحهت چرا-

 

 .شد گرفتٌ نن از دادن جَاب فرصت گارسَن اندن با

 .کردم نزى را ان از کهی ٍ برداشتو را قًَى. گذاشت نیز رٍی را رششفا

 !خَاستنی ٍ تلخ يهیشٌ نحل

 بَدم نعذب بَد گرفتٌ قرار بینهان کٌ سکَتی این از

 نَشتی؟ کی رٍ حدیدت نَشتٌ این خَب،-

 

 اند حرف بٌ بَد لیَان در دٍغ ریختن نشغَل کٌ طَر يهان ٍ کرد جَر ٍ جهع را خَدش کهی

 .دیشب-

 !خَندم رٍش از بار چند استرس از

 !اٍند در دخترم صدای دیگٌ کٌ خَندم رٍش از انقدر

 

 !بَد اٍردى تنگ بٌ را نفسو يو سر پشت يای سرفٌ ٍ پرید گلَیو در قًَى حرفش با

 شرٍع نگرانی با ٍ زد کهرم بٌ ضربٌ چند ٍ گذاشت کهرم رٍی را دستش ٍ شد بلند جایش از سارا
 کرد صحبت بٌ

 !خَبٌ؟ حالت ار؟یاش-

 

 !شدم خیرى نگرانش يای چشو بٌ ٍ کشیدم کنار را خَردم کهی حرفش بٌ تَجٌ بی

 !شد نهی باٍرم
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 !داشت؟ دختر اٍ

 !داد نهی حرفش کردن باٍر بٌ رضا دلو شد؛ نی اکَ گَشو در حرفش

 مزد لب سَالش بٌ تَجٌ بی ارانی بٌ ٍ کردم نگاى اش طَفانی دریای بٌ بَد شدى سست پايایو

 !داری؟ دختر شها-

 کردی؟ ازدٍاج شها نگٌ

 !پس نگفتی چرا

 

 داد جَاب ساختگی اخهی با ٍ خَرد جا کهی حرفو از

 !نیگفتو؟ باید-

 

 .«نیکنو خَايش بشین:»گفتو جَاب در ٍ کردم دراز را دستو

 

 کردم صحبت بٌ شرٍع دٍبارى ٍ گرفتو دست در را حرفو ادانٌ

 !نٌ-

 .يستی نجرد کردم فکر يهین برای خَرىنهی بًت اصال کٌ این ننظَرم

 !خَردم جا ببخشید

 

 .شدم خیرى اٍ بٌ کالفٌ ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی

 !بَد تر تلخ قًَى تلخی از حرفش، تلخی
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 !خَبٌ؟ حالت االن-

 

 .دادم تکان نحبت جَاب نشانٌ بٌ را سرم

 !خرابو؟ حال از دانست نی چٌ اٍ

 !بَد بدتر يو بد از نن دل حال

 بیارن؟ اب بگو نیخَای-

 

 دادم جَاب ٍ شدم خیرى اٍ بٌ غلیظ اخهی با ٍ جدی خیلی ٍ اٍردم باال را سرم

 !سازگارى حالو بٌ بیشتر تلخ قًَى يهین نٌ،-

 

 داد جَاب ٍ نَشید را اش نَشیدنی از کهی ٍ اند لبانش رٍی لبخندی

 دارین دٍست بیشتر تلخ چیزای کال کنو فکر-

 !تلخ عطر تلخ، قًَى نحال

 

 !بس بَد سر دادن تکان يایش حرف نقابل در ٍاکنشو نًات

 .باشو اندى دنیا بٌ الل کٌ انگار نداشتو يو را زدن حرف تَان دیگر

 اند حرف بٌ ارام صدای با ٍ برداشت خیز سهتو بٌ کهی گذاشت؛ نیز رٍی را دستش

 کردم؟ ناراحتت نن یاشار-
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 .کردم نگايش تلخ لبخندی با

 !گفتو؟ نی چٌ

  خیالو؟ ٍ فکر تهام شدی تَ گفتو نی

 !رسیدم؟ دیر نن انا

 دادم جَاب گرفتٌ صدای با ٍ برخَاستو جایو از

  بریو؟ نیشٌ-

 .نیست خَب حالو نن

 

 نیخَای يست جسهی نشکل اگٌ کٌ، بَدی خَب:»گفت نگرانی با ٍ برخَاست جا از تعجب با
 «بیهارستان؟ بریو

 

 !کرد؟ نی ارام نرا درد بیهارستان کدام

 اندم حرف بٌ ساختگی لبخندی با ٍ دادم بیرٍن صدا با را ونفس

 .نیست نیاز نٌ-

 .کردم درگیر يو رٍ شها کٌ ببخشید

 

 زیپ با کٌ سارا صدای. اٍردم در جیبو از را پَلو کیف ٍ رفتو صندٍق سهت بٌ ٍ برداشتو را کیفو
 بَد درگیر کیفش

 اند نی

 .باشی نن نًهَن شد قرار-
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 .نکن حساب شها لطفا

 

 زدم لب سارا بٌ رٍ ٍ دادم تحَیل را کارتو يایش حرف بٌ تَجٌ بی

 .بشو يهکالم شها با دقیقٌ چند تا بَد ای بًَنٌ تنًا قًَى، بٌ دعَت شاید-

 

 يَای کهی دلو. برداشتو قدم خرٍجی در سهت بٌ ٍ گفتو را کارت رنز اصراريایش، بٌ تَجٌ بی
 !خَاست نی تازى

 برگشتو طرفش بٌ بَد ایستادى ناشین کنار کٌ سارا صدای با

 .نیرسَنو رٍ شها نن-

 

 خَدم نیست؛ رايی انا. نهنَن:»گفتو اٍ بٌ جَاب در ٍ اٍردم باال را دستو ٍ انداختو پایین را سرم
 .«نیرم

 

 !نداشتو اعتقاد عشق بٌ ٍقت يیچ کردم؛  خیابان کردن نتر بٌ شرٍع ٍ نهاندم جَاب ننتظر

 !دادم دل نگاى یک در حال، ٍ

 !بَد سخت يو خَدم برای اٍرشب

 بارى؟ یک بٌ اند کجا از

 بند جای بٌ دستو ٍ شَم نی غرق يایش چشو دریای در ذرى ذرى برد؛ خَد با را ایهانو ٍ دین تهام
 !نیست

 !نهنَعٌ عشق این بٌ دادم تن چطَر
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 یک در ار ام زندگی ام، شدى نگاى یک در اٍ عشق گرفتار حال نکردم تَجٌ کس يیچ بٌ سال يهٌ این
 !بَد سخت برایو باٍرش باختو نگاى

 

 .برداشتو قدم ناشین سهت بٌ زیر بٌ سر ٍ بردم فرٍ شلَارم جیب در را يایو دست

 .کَباندم يو بٌ ٍ کردم باز را در

 يو اٍ با خَد خیاالت ٍ فکر در انقدر. کردم فکر اٍ بٌ ندت تهام ٍ اٍردم در حرکت بٌ را ناشین
 !نشدم انزن گذر نتَجٌ شدم؛ صحبت

 بار اخرین این اگر ام، نگفتٌ يای حرف از حسرت کرد، حس شد نی دلو در کٌ بَد حسرت حس تنًا
 گَیی دٍ ان اسیر نرا چطَر کٌ بگَیو بگَیو، برایش دلو از خَاست نی دلو بینو، نی را اٍ کٌ باشد
 !است کردى رنگ ابی

 .کردم پارک را ناشین ٍ ایستادم خانٌ نقابل

 .شدم ٍارد کردم باز را در ٍ چرخاندم رد در، را کلید

 . گذاشتو نیز رٍی را پايایو ٍ کردم ريا را خَدم نبل رٍی

 در را سرش ٍ گذاشتو ديانو در را خَدکار سر. اٍردم در کَچک کاغذی ٍ گذاشتو پایو رٍی را کیفو
 .شدم نَشتن نشغَل ٍ نگًداشتو ديانو

 .کردم خَاندن بٌ شرٍع ام نَشتٌ رٍی از

 ." خستو خیلی کٌ نزن صدام نايار برای بخَابو نیرم نن سپًر،"

 

 . انداختو ساعت بٌ نگايی. برداشتو قدم اتاق سهت بٌ ٍ چسباندم یخچال در بٌ را برگٌ

 . بَد ظًر دٍ ساعت

 !"چطَری انا کنو، فرانَشش باید"کردم نی نرٍر خَد، ذين در. کردم ريا تخت رٍی را خَدم
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 !کرد نی فرق بَد؛ نکردى گیر شکل این بٌ کسی پیش دلو انرٍز، بٌ تا

 !کرد نی فرق اٍ بٌ احساسو جنس

 !...نداشتیو بزنیو قدم عاشقانٌ ان در بايو کٌ خیابانی نداشتیو؛ ای خاطرى يو با نا انا

 !کرد نی کهک نن بٌ فرانَشی در این شاید ٍ

 .رفتو بخَا بٌ شدن دست ان ٍ دست این کهی با ٍ کردم دعَت خَاب بٌ را يایو چشو

 

 ٍاضح برایو ناتش تصَیر تا کردم بستٌ باز کهی را يایو چشو شدم؛ بیدار خَاب از سپًر صدای با
 زیر ٍ دادم ناساژ را يایو چشو کهی. بَد گرفتٌ دست در را تلفن ٍ بَد نشستٌ تخت کنار. شَد
 زدم لب لب،

 يَم؟-

 

 داد جَاب ارانی بٌ ٍ گرفت نقابلو را تلفن

 .زد زنگ نن بٌ ندادی جَاب ٍ گَشیت. يس خالٌ-

 .دارى کارت بگیر

 

  دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

 !بایستو پايایو رٍی نن تا داد را اش جَانی تهام اٍ است فرشتٌ نادرم

 گذاشتو اسپیکر رٍی را تلفن

 نانان؟ جانو-

 



 www.Novel98.com 41               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .شد خارج اتاق از ٍ شد بلند جایش از سپًر

 .زدم باال را َيایون از نخ چند ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی

 خَبٌ؟ حالت نانان یاشار-

 

 دادم جَاب ٍ شدم بلند تخت رٍی از

 شدى؟ چیزی. نانان ارى-

 

 .کردم نَيایو زدن شانٌ بٌ شرٍع ٍ گذاشتو نیز رٍی را تلفن

 «شیراز؟ نیای کی پس شدى تنگ برات دلو پسرم:»گفت نی کٌ شنیدم نی را بانَ سهانٌ صدای

 

 راحت سارا بٌ کردن فکر از نرا کهی شیراز بٌ نسافرت شاید اند؛ ینه يو بدی فکر نظرم بٌ
 !ساخت نی

 گشَدم لب ٍ کشیدم ریشو یٌ دستی

 .پیشت نیام شد تهَم دارم؛ دادگاى بعد يفتٌ بذار. برم قربَنت نیام-

 

 .رساندم پایان بٌ را نکالهٌ پدرم، حال پرسیدن از بعد

 .کردم باز را اب ٍ رفتو حهام بٌ

 ...انداختو تهیز ریشی خط ٍ شستو را تنو گرم اب با

 

  گذشت نی دیدارنان از رٍزی چند
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 کار بٌ نشغَل را خَدم تا داشتو این بر سعی بَدم، نشستٌ خانٌ در کار نیز پشت صندلی رٍی
 کٌ يهین انا نبَدم نَفق زیاد چند ير. نگذرد ذينو کنار از ای لحظٌ سارا فکر تا ديو نشان
 .بَد داستان این نحبت نکتٌ خَدش کنو رسیدگی یوکاريا بٌ تَانستو نی

 بٌ تَجٌ بی بَد، ناشناس شهارى انداختو صحفٌ بٌ نگايی کرد لرزیدن بٌ شرٍع نیز رٍی يهرايو
 .نبَد بردار دست انگار انا دادم، ادانٌ کارم بٌ يهرايو خَردن زنگ

 

 کردم ٍصل را تهاس صحفٌ رٍی انگشت کشیدن با ٍ برداشتو را تلفن

  ٌ؟بل-

 

 

 پیچید گَشو در اشنا ٍ گرم صدایی

 چطَری؟-

 

 دادم جَاب ٍ گذاشتو نیز رٍی را خَدکار پست، نقش لبو رٍی لبخندی

 شها؟ نرسی،-

 

 خنديا، این يست بیتا اٍ شدم نتَجٌ کرد، اشنا نن بٌ را حسابو طرف نازش پر ی خندى صدای
 یچیدپ دٍبارى گَشییو در شیطانش ٍ نازک صدای بَد، بیتا خنديای

 اٍردین؟ بجا بیتا، ننو ٍکیلٌ اقا-
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 رٍی سیگاری ٍ کردم باز را پنجرى برخَاستو، جا از ٍ دادم سر بلند ای خندى تک زدنش حرف لحن از
 گذاشتو لبو

 يو تَ شهال، بریو سر یٌ يا بچٌ با نیخَایو فردا ٍکیلٌ اقا خَب اٍردی، بجا کٌ نعلَنٌ خندت از-
 نیای؟

 

 کردى خستٌ نرا يا پرٍندى يو بَدم، شدى کار پر خیلی ندت این در رسید هین نظر بٌ بدی پیشنًاد
 صدایی با ٍ فرستادم بیرٍن را سیگار دٍد شَد، ازادتر کهی فکرم شد نی باعخ تفریح این يو بَد
 پرسیدم بو

 يستن؟ کیا-

 

 گذاشتو نیز رٍی را پايایو ٍ نشستو صندلی رٍی ٍ کردم لٌ زیرسیگاری در را رسیدى فیلتر بٌ سیگار

 ...نحهد نریو، نًرداد، شادی، دانشگاى، يای بچٌ-

 نشغَل کار با خیلی ٍ خَدت کنو فکر دانشگاى شدن تهَم از بعد شدی غیب تَ. يهیشگیا يهَن
 .کردی

 

 زدم لب ٍ کشیدم ریشو بٌ دستی ٍ چسباندم تلفن بٌ را صَرتو ٍ کردم جا بٌ جا را تلفن

 .نباشٌ بد برام نسافرت این کنو فکر شدم کار شدم درگیر خیلی ارى-

 

 پرسید خندى با بیتا

 باياتٌ؟ ينَز يو شیطَنٌ اقا اٍن-
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 در حتی قدیهی دٍستان با نشد فرصت دیگر بعد بٌ دانشگاى زنان از گَید نی را سپًر دانستو نی
 برٍیو بیرٍن کافٌ یک حد

 دادم جَاب خندى با

 .ینبزن حرف بیاد بگو نیخَای اگٌ اینجاست اٍنو ارى-

 

  زد لب يایش خندى نیان ٍ خندیدن بٌ کرد شرٍع بیتا

 .کنو نی صحبت يو با فردا يهَن نٌ-

 

 است راى در غَغا يو کنار دٍ این ٍجَد بخاطر فردا است قرار دانستو نی

 .باش-

 

 .بَد چالَس جادى اٍل صبح يفت ساعت فردا قرارنَن ٍ شد تهام تهاسهان

 بی کٌ شَد نی عصبانی شدت بٌ بَدم نطهئن بَدم نزدى حرفی نَرد این در سپًر بٌ ينَز نن انا
 بد از دانستو نی اند نی حساب بٌ شدى انجام عهل جَر یک دادم، قَل طرفش از بپرسو اٍ از کٌ ان

 جیب در را دستو رفتو پایین يا پلٌ از است، ننظهی ٍ برنانٌ با ادم بسیار ٍ است نتنفر قَلی
 چک ٍ خَاند نی یک بٌ یک ٍ بَد گذاشتٌ دستش کنار را شيای برگٌ سپًر بردم فرٍ شلَارم

 .کرد نی

 زدم لب ٍ کشیدم کهرش بٌ دستی ٍ نشستو دستش کنار

 نٌ؟ شدی خستٌ-

 

 داد جَاب ٍ انداخت نن بٌ را نگايش ٍ داد تکان سری ٍ کرد خو را کهرش
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 .گرفتٌ درد کهرم ارى-

 

 اندم حرف بٌ ٍ زدم ضربٌ ارام اش شانٌ رٍی بار چند دست با ٍ زدم نها دندان لبخندی

 يای بچٌ از تا چند ٍ بیتا با فردا قرارى يستی سختٌ خیلی رٍزا این نیدٍنستو چَن ننو خَب-
 .شهال بریو دانشگاى

 

  زد لب ٍ کشید صَرتش بٌ دستی بخَانو، رنگش جنگلی يای چشو در تَانستو نی را تعجب

 .نهیام نن برید شها-

 

 حالت يهان در کنو درست خَدم برای خَاستنی ٍ تلخ ای قًَى تا شتوبردا قدم اشپزخانٌ سهت بٌ
 دادم جَاب تهام ارانش با

 .دادم قَل تَ طرف از نن نهیشٌ-

 بشَم نتَجٌ تَانستو نی صحبتش لحن از را عصبانیت

 !کردی غلط تَ-

  يست تَ بر ٍ دٍر بیشتر کنو، نهی حال بیتا با زیاد نن بعدم

 .برات بًتر   بری تَ

 

 اندم حرف بٌ لبخند با ٍ دادم تکیٌ دیَار بٌ ٍ اندم بیرٍن شپزخانٌا از

 .نهیهَنیو بیشتر يفتٌ یٌ نا دیگٌ نشَ لَس سپًر-
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 ٍ بَد شدى کالفٌ نظهی بی این از کشید، صَرتش بٌ دستی ٍ داد نبل پشتی بٌ را اش تیکٌ سپًر
 .بفًهو حرکاتش از راحتی بٌ تَانستو نی را این

 !يفتٌ یک فقط ٍلی باشٌ-

 

 .شدم قًَى کردن درست نشغَل ٍ دادم ادانٌ اشپزخانٌ سهت بٌ را رايو ٍ گفتو لب زیر" باشٌ"

 يایو لباس برداشتو، قدم اتاق سهت بٌ ٍ اندم بیرٍن اشپزخانٌ از دست بٌ ای قًَى بعد دقیقٌ چند
 شهال رد يفتٌ یک برای است نیاز کردم احساس کٌ چٌ ير دادم، جای چهدان در ٍ کردم جهع را

 .برداشتو را ناندن

 نرا خَاب تا گذاشتو يو رٍی را يایو چشو کشیدم، دراز تخت رٍی ٍ گذاشتو دیَار کنار را چهدان
  ببرد خَد با

 .شدم بیدار خَاب از ساعت صدای با صبح

 قدم سپًر اتاق طرف بٌ ٍ کشیدم کنار را پتَ بَد، صبح شیش ساعت انداختو، ساعت بٌ نگايی
 تکانش ارام ٍ گذاشتو اش شانٌ رٍی را دستو شدم، نزدیک تخت بٌ ٍ کردم باز ارام ار در برداشتو،

  کرد باز ارام را يایش چشو دادم،

 .بریو باید پاشَ-

 

 .برخاست جا از ٍ داد تکان فًهید نشانٌ بٌ را سرش

 ٍ دادم حالت را نَيایو ٍ گرفتو گرم اب دٍشی شدم، خَدم اتاق ٍارد ٍ اندم بیرٍن اتاقش از
 ای سَرنٌ گردن شال با ٍ بستو را رنگو نشکی  پالتَ يای دکهٌ کردم، تن را بافتنی ٍ گرم يای لباس
 .پَشاندم را گردنو دٍر رنگو
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 ننتظر ٍ دادم تکیٌ دیَار بٌ گذاشتو، در کنار را چهدان ٍ کردم پا را رنگو نشکی ٍ چرم يای پَت
 پایین يا پلٌ از يهیشٌ از تر پَش خَش سپًر کٌ نکشید طَلی ناندم، خیرى اتاقش در بٌ سپًر
 .اند

 نحکو، ٍ ننطقی. بَد قیافٌ خَش ٍ پَش خَش باشد، تَانست نی دختری ير ال ایدى سپًر
 .زد را دنیا قید ٍ داد تکیٌ اٍ بٌ راحت خیال با شد نی

  تٌ بٌ دستی ایینٌ نقابل ٍ گذاشت چهدانو کنار را چهدان ٍ شد نزدیک نن بٌ بلند يای قدم با
 زد لب ٍ کشید ریشش

 بریو؟-

 

 دکهٌ گذاشتو، اسانسَر در را يا چهدان ٍ کردم قفل را در شدیو، خارج خانٌ از ٍ دادم تکان سری
 .فشردم را پارکینگ

 سپًر اقتاد، راى بٌ ناشین ٍ گذاشتو صندٍق در را يا چهدان شدیو، پارکینگ ٍارد بعد دقیقٌ چند
 .بَد رانندگی نشغَل

  بیاید، يایو چشو بٌ خَاب کهی تا باندمچس شیشٌ بٌ را سرم

 بٌ نگايی ترسیدى پریدم، خَاب از ضبط بلند صدای با بارى یک کٌ بَد شدى خَاب گرم يایو چشو
 خندید نی ٍ بَد گذاشتٌ ديانش رٍی را دستش انداختو، سپًر

 !بیهار-

 

 سپًر ی کشیدى فلک بٌ سر يای خندى صدای از شد پر ناشین فضای ٍ گرفت اٍج اش خندى

 !بخَابی؟ تَ بیدارم نن ٍقتی نیدى نعنی چٌ-
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 .بستو را يایو چشو يایش شیطنت بٌ تَجٌ بی

 ایستادن نا ننتظر دانشگاى دٍرى دٍستان ٍ بیتا دیدم ٍ کردم باز چشو ایستاد، حرکت از ناشین
 تنو انزنست سرنای سَز ٍ کردم باز را ناشین در شد، پیادى ناشین از ٍ کرد باز را کهربندش سپًر

 .گردنو شال در را سرم بردم فرٍ ام پالتَ جیب در را دستو لرزاند، را

 کرد شرٍع را يایش شیطنت سپًر گرم، پرسی احَال ٍ سالم از بعد

 .سرنا این تَ اٍنو گذاشتٌ شهال برنانٌ نادٍنی ادم کدٍم نهیدٍنو-

 

 نفر دٍ ان بٌ تَجٌ بی ،داشت ادانٌ يو بازم دٍسال از بعد حتی بیتا با اٍ يهیشگی جدل ٍ بحخ
 را يایو دست ٍ کردم رٍشن را ناشین بخاری زدم، بًو را در ٍ برداشتو قدم ناشین طرف بٌ

 شد سَار ٍ اند ناشین طرف بٌ خندى با سپًر گرفتو، بخاری گرم باد نقابلش

 .بگیریو تحَیل يو رٍ ٍیال باید کٌ بریو خَب-

 

  شد نهی پاک لبانش از خندى انداختو صَرتش رخ نیو بٌ نگايی انداخت، راى بٌ را ناشین

 !خَشحالی خیلی انگار سپًر؟ چتٌ-

 

 عَض را ناشین فضای نَزیک ارام صدای کرد، پخش را نَزیک ٍ برد ضبط سهت بٌ را دستش
 داد جَاب گیرا لبخند يهان با سپًر انداخت، راى بٌ را نحبتی جَ ٍ کرد

 سارا بٌ دیشب خَاستی نی راستی گرفتٌ، خندم اشتوگذ بیتا سر بٌ سر یکو کٌ این از بابا يیچی-
 .نیَند اٍنو شاید بگی

 ...اشکالی چٌ نداختی نی تَ تیر تَ انا نیستین صهیهی ينَز خیلی چَن نکنو فکر البتٌ
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 بٌ دلو حال رفت، فنا بٌ ابی گَی دٍ ان بٌ نکردن فکر برای تالشو تهام کٌ انگار اسهش شنیدن با
 نشدم، سپًر يای صحبت نتَجٌ دیگر کٌ انقدر گرفت خَد بٌ را غو یبَ ٍ رنگ ٍ شد عَض کل
 را يایش لب تنًا نن ٍ زد نی حرف خَدش برای سپًر شدم، جادى تهاشاگر ٍ برگرداندم را رٍیو
 زنٌ زم گَشو در سارا صدای تنًای نبَد دنیا در صدای يیچ کٌ انگار خَرد نی بًو کٌ دیدم نی
 شد نی

 …کردم ازدٍاج نن ارى-

 

 باٍر انقدر کرد، نی صحبت السا ٍ سارا از داشت ينَز افتاد، سپًر بٌ نگايو دادم بیرٍن را نفسو
 ٍ کنو صحبت سپًر با نَردش در بَدم نکردى فرصت کٌ بَد دشَار ٍ سخت برایو نَضَع این
  داد نی عذاب نرا سارا از اٍ يای تعریف این

 باز را بححش دیگر تا بگَیو، سخن افتادى اتفاق از برایش تا کردم نی جَر را فرصت باید حال انا
 نکند تبدیل سَزناک اتشی بٌ دٍبارى را دلو خاکستر ٍ نکند

 داد نی ادانٌ صحبتش بٌ ٍ بَد گرفتٌ ضرب فرنان رٍی دست با

 ...باشی نَاظب باید ٍلی يا خَبی دخترى ببین-

 !کردى  ازدٍاج-

 

 نن بٌ ناباٍرانٌ ٍ کرد پر را ناشین فضای َتسک ناند، نیهٌ صحبتش يایش، حرف نیان پریدنو با
 پرسید ٍ کشید يو در اخی ناند خیرى

 !قرار؟ سر اٍند تَ با چرا کردى ازدٍاج اگٌ نهکنٌ؟ چطَر-

 

 دادم جَاب نحکو لحنی با ٍ شدم جا بٌ جا صندلی رٍی
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 ٍ ياش نَشتٌ شدن چاپ بًَنٌ بٌ نن ياش، نَشتٌ چاپ برای اٍند قرار، سر نیَند کٌ اٍل-
 .کردى ازدٍاج نهیدٍنستو يو نَقع اٍن تا کافٌ، بریو خَاستو کتابش

 

 زد لب ارام لحنی با ٍ کشید صَرتش بٌ دستی ٍ داد تکان سرس ٍ انداخت باال ای شانٌ سپًر

 !ٍاال بگو چی-

 .بیرٍن بیای فکرش از بًتزى نیگی، کٌ يست اینطَر اگٌ

 

 بٌ دیگر بَدم دادى قَل خَدم بٌ کٌ این باید نن دانست نهی دادم، تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 .کنو نی نگاى يایش عکس بٌ خَد، تنًایی در يا ٍقت بعضی انا نکنو فکز اٍ

 انا کنو کهک اٍ بٌ نَشتن بًتر در تا خَاست کهک نن از بار چندین است، اٍ تنگ دلو کٌ بس از
 کنو برخَرد سرد اٍ با نیلو خالف بر بَدم نجبَر

 

 باران ریز قطرات بَد، نَزیک صدای ناشین، در صدا تنًا ٍ بَدیو ساکت دٍ ير شهال بٌ رسیدن تا
 در خشکی ٍ سرد ان از را يَا باران نو اند، نی پایین ارام ارام ٍ بَد پَشاندى را جلَ شیشٌ رٍی
  اٍد، نی

 رانبا ایستادیو در پشت رسیدیو، ادرس بٌ باالخرى باریک ٍ خاکی يای جادى از شدن رد از بعد
 کردى تار را دید ٍ بَد شدى درشت ٍ بَد اندى در بَدن ریز از باران يای دانٌ بَد، گرفتٌ شدت
 .نبَدند باران از حجو این جَابگَی يا پاکن برف بَدند،

 

 چند يهان در کٌ داشت شدت انقدر باران کرد، باز را ٍیال در سریع ٍ شد پیادى ناشین از نحهد
 سریع ٍ کردیو پارک دیَار کنار را ناشین شدیو، ٍیال ٍارد بَد، شدى اب خیس نحهد دقیقٌ
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 در رٍشنایی تنًا بَد، کردى پر را ٍیال فضای يا ابر برخَرد صدای اٍردیو، در صندٍق از را يا چهدان
 .کرد نی بنفش را ٍیال فضای کٌ بَد بار یک دقیقٌ چند ير يای برق ٍ رد ٍیال،

 

 رسیدیو، ساختهان بٌ تا کردیو تند پا کرد، نی چکٌ اب نَيایهان از کٌ بَدیو شدى خیس انقدر
 يای دست بَد، اٍردى در لرزى بٌ نرا ٍ بَد افتادى تنو بٌ عجیبی سرنای شدیو، ساختهان ٍارد سریع
 قدم شَنینٌ سهت بٌ ٍ برداشتو قدم چَبی يای پارکت رٍی ٍ کشیدم صَرتو بٌ را ام زدى یخ

 برداشتو

 بزنیو؟ یخ رارىق یا يست بشَ رٍشن این بیتا-

 

 قدم شَنینٌ سهت بٌ ٍ اٍرد در را رنگش ای قًَى بافت نانتَ ٍ انداخت گردنش دٍر را شالش بیتا
 گشَد لب ٍ زد کنار نرا ٍ گذاشت ام شانٌ رٍی را دستش برداشت،

 .خَاد نی يیزٍم ابن-

 .بیاریو بریو يو با بیا

 

 افتادم حرکت بٌ نٌشا بٌ شانٌ اٍ با ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

 .زدی یخ کن، عَض ٍ لباسات برٍ برگشتیو ٍقتی-

 

 .دادیو ادانٌ رايهان بٌ ٍ گفتو ارام لب زیر" ای باشٌ"

  انداختو بیتا بٌ نگايی ٍ کشیدم ٍسط نیز رٍی انگشت با شدیو، رد گرفتٌ خاک يای نبل بین از

 .برداشتٌ رٍ جا يهٌ خاک اینجا؟ نیَندی ٍقتٌ چند-
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 .کرد نی تر جذاب را اش چًرى لبخند این ٍ داد تحَیلو ازب لبخندی

 گشَد لب گیرایش ٍ ارام صدای با

 .نهیدى حال کٌ يو تنًایی بیام، بخَام کٌ نبَد کسی دیگٌ ، الهان رفتن کٌ اینا نانان ٍقتٌ، خیلی-

 

 تَانستو نی را دریا صدای شدیو، ٍیال پشت فضای ٍارد ٍ کرد باز را در دادم، تکان را سرم لبخند با
  کنو، گَش

  کرد، نی ارانو دریا نَج صدای

 تاریکیش ٍ يَا سردی از برٍیو، چَبی اتاق سهت بٌ تا گذاشتو خَردى خیس يای شن رٍی را پایو
 .اند نی پایین سرم رٍی نو نو باران قطرات ٍ بَد شدى کاستٌ باران شدت از انا بَد، نشدى کو

 را کلید تَانست نهی ٍ بَد افتادى لرزى بٌ يایش دست ناسر از بیتا ایستادیو، چَبی در نقابل
 .کند فرٍ قفل در ٍ بگیرد دست در درست

 نیخَای؟ کهک-

 

 ٍ کردم فرٍ قفل در را کلید ٍ گرفتو نحکو دستو در را دستش رفت، کنار ٍ گفت" لطفا ارى" لب زیر
 تنًا جیرجیرک صدای بَد، رفتٌ فرٍ نطلق تاریکی در اتاق انا شد، باز اتاق در چرخاندم، را کلید

 ساختگی اخو با کٌ انداختو بیتا بٌ نگايی شکست، نی را بیتا ٍ نن بین سکَت کٌ بَد صدایی
  زد، نهی دم ٍ کرد نی نگايو

 .زد نی برق رنگش زغالی يای چشو تاریکی ان در

 پَست صَرتش زیبای تضاد کٌ نشکی ابرٍ چشو دختر شناختن، نی يایش چشو با را بیتا
 .بَد رنگش نشکی ابرٍی ٍ چشو با شسفید
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 شلَارم جیب از را يهرايو زد، کنار صَرتش از را رنگش نشکی  ابریشو ٍ کشید نَيایش بٌ دستی
 اندم حرف بٌ تهسخر با ٍ انداختو اتاق در را نَر کردم، رٍشن را يهرايو فلش ٍ کشیدم بیرٍن

 . بشٌ وزخ دستت ترسو نی. بردارم يیزٍم نن تا بگیر رٍ گَشی بیا-

 

 داد جَاب ٍ کرد کلفت را صدایش ٍ زد کهرش بٌ را دستش ٍ نشاند لب رٍی خندی نیش بیتا

 .کنار برٍ نردیو پا یٌ خَدنَن نا داش-

 

 جیغی بَد، نَش صدای بٌ شبیٌ کٌ صدایی با انا بزند کنار نرا تا گذاشت ام سینٌ رٍی را دستش
 فرٍ گردنش در را سرم ٍ فشردم اغَشو در حکون را اٍ کرد، جا اغَشو در را خَدش ٍ کشید بنفش
 زدم لب خندى با ٍ بردم

 !نردی؟ پا یٌ کٌ-

 

 کهرم بٌ دست با بیتا بَدم، افتادى نفس نفس بٌ دیگر ٍ کنو کنترل تَانستو نهی را يایو خندى
 از خالی لحنی با اٍرد صَرتو نزدیک را صَرتش ٍ ساخت جا ام شانٌ از را سرش ٍ کَبید ارام نشتی

 داد جَاب رصح

 !یاشار کشهت نی بگی سپًر بٌ اگٌ-

 

 کردم پاک را يایو چشو اشک دست پشت با زد حلقٌ يایو چشو در اشک گرفت، اٍج ام خندى
 گشَدم لب بریدى بریدى

 !...رى... دا... خرج-
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  زد فریاد حرص با ٍ کَبید زنین بٌ نحکو را پایش

 !یاشار-

 

 . کردم زنٌ زم" نهیگو" لب زیر ٍ مبرد باال شدن تسلیو نشانٌ بٌ را دستو

 را يایش لب ارام ٍ کرد نزدیک صَرتو بٌ را صَرتش شَد، نن قد يو تا ٍ ایستاد پا پنجٌ رٍی بیتا
 داد جَاب نًربان ٍ ارام صدایی با ٍ کاشت ام گَنٌ رٍی

 .نهنَنو-

 

 دٍ ان بٌ ٍ گرفتو دست در را اش چانٌ دادم، اندانٌ اش چانٌ تا ٍ کشیدم صَرتش رٍی را دستو
 گشَدم لب ارانی بٌ ٍ کردم نگاى رنگ سیاى گَیی

 .زدیو یخ بردارم رٍ يیزٍنا تا کنار برٍ گرفتی درس اگٌ حاال خَب-

 رٍی ٍ اٍردم در را پالتَام ٍ شدم اتاق ٍارد کشید، کنار را خَدش ٍ کرد قفل بًو را دستش
  انداختو بیتا يای شانٌ

  نیست؟ سردت تَ نگٌ-

 

 دادم جَاب حالت يهان در ٍ گرفتو اغَش در را يیزٍم چند ٍ دادم تکان نحبت شانٌن بٌ را سرم

 .نیشٌ کحیف پالتَم انا يست سردم-

 

 حرکت ساختهان سهت بٌ ٍ بست را اتاق در بیایو، بیرٍن اتاق از تا رفت کنار ٍ داد تکان سری
 .کردیو
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 بَدند نشستٌ يا نبل رٍی ٍ بَدند کردى تعَیض را يایشان لباس يهٌ شدیو، ساختهان ٍارد

 .بشینین بعد کنین تهیز اٍل خَاستین نی-

 

  اٍرد باال را دستهال سپًر ناند جابت بیتا ٍ نن رٍی يا نگاى يهٌ بیتا صدای با

 .کردیو تهیز-

 

 نحهد ٍ گرفتند نا از را يا يیزٍم ٍ اندند طرفهان بٌ نحهد ٍ سپًر کردم، حرکت شَنینٌ سهت بٌ
  زد لب ٍ کشید نازکش ٍ پشت کو نَيایش بٌ دستی

 .کنیو نی رٍشن رٍ شَنینٌ نا نخَردید سرنا تا کنین عَض رٍ لباساتَن برین شها-

 

   دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

 کرد باز لب ٍ کرد اشارى اٍلی اتاق بٌ دست با زد ام شانٌ بٌ دستی سپًر

 .سَم اتاق يو بیتا برای اٍلی اتاق تَ گذاشتو رٍ چهدٍنت-

 

  شدم، اتاق ٍارد افتادیو، راى بٌ يا اتاق سهت بٌ دٍ ير

 .بَد گذاشتٌ اتاق ٍسط دٍنفرى تخت رٍی را چهدان

 .کردم تعَیض ای قًَى شلَار ٍ رنگ کرم بافت با را يایو لباس ٍ کردم باز را چهدان زیپ

 .گرفتو را نَيایو نو حَلٌ با ٍ کردم پا را کفشو

 .اندم بیرٍن اتاق ٍ کردم نرتب را نَيایو ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی
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 .بَدند انشب شام برای کردن بحخ حال در شادی ٍ سپًر

 بٌ شیشٌ پشت از ٍ دادم چَبی دیَار بٌ را ام تیکٌ افتادم راى پنجرى سهت بٌ يا ان بٌ تَجٌ بی
 .دادم فرا گَش باران صدای

  بَد نَيایش بستن نشغَل ٍ اند بیرٍن اتاق از بیتا

 .برانَن بخرى گفتو خالو بٌ زدم زنگ يست، یخچال تَ چیز يهٌ يا بچٌ-

 

 زدم لب رسا صدایی با ٍ برداشتو قدم جهع سهت بٌ ٍ بردم فرٍ شلَارم جیب در را دستو

 .خستو خیلی نن بخَایو ٍ بخَریو حاضری رٍ انشب شام نظرم بٌ-

 

 تعَیض از بعد ،شدیو رايی يایهان اتاق سهت بٌ ٍ خَردیو حاضری را شام يا بچٌ نَافقت با
 خَبی حال ٍ حس چقدر گذاشتو، يو رٍی را يایو چشو ٍ گذاشتو بالشت رٍی را سرم لباس،
 .خَابیدن باران صدای با داشت

 .شدم بیدار خَاب از سپًر صدای با ظًر

 . بزنیو دٍری یٌ بریو بیا شدى بًتر یکو يَا پاشَ-

 .نیخَابیا شب تا کنن ٍلت

 .نشدم عتسا نتَجٌ کٌ بَدم خستٌ انقدر

  زدم، قدم را ٍیال دٍر تا دٍر سپًر با افتادم، راى بٌ ٍ کردم عَض را يایو لباس ٍ برخَاستو جا از

 .بَدند ظًر نايار برای اتیش کردن درست حال در يا بچٌ

 .بَدم زدن قدم نشغَل ساحل کنار يو نن

 نشستو االچیق چَبی يای صندلی رٍی برداشتو، قدم يا بچٌ سهت بٌ يا جَجٌ شدن انادى با
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 .بدى نن بٌ اب لیَان یٌ یکی يا بچٌ-

 

  زد لب ٍ اند سهتو بٌ دست بٌ لیَان نحهد

 .بخَر دٍغ بجاش نداریو اب-

 

 .نداشت را رفتن قصد انگار کٌ طَری نشست، ام چًرى بر غو افتادم، کافٌ در رٍز ان یاد

 .برخاستو جا از ٍ نداشتو غذا بٌ نیلی دیگر

 .برداشتو قدم دریا سهت بٌ يا بچٌ انیز تعجب نگاى بٌ تَجٌ بی

 .انداختو صحفٌ بٌ نگايی ٍ اٍردم در را يهرايو تلفن

 .بَدم ندیدى پیانی اٍ از دیگر کَتا  ٍ سرد يای جَاب ان از بعد

 

 در برایش نشکلی یا ندارد؟ سَالی بپرسو اٍ از خَاست نی دلو کٌ طَری بَدم، شدى تنگش دل
 است؟ نیاندى پیش نَشتن

 .کردم نی درگیرش این از بیشتر را خَدم نباید تَانستو، نهی انا

 . شدم کردنش دٍد نشغَل ٍ گذاشتو يایو لب رٍی ٍ اٍردم در پاکت از سیگاری

 یاد نرا دریا يایش، چشو خیال در شدم غرق شدم دریا دیدن نشغَل ٍ نشستو يا شن رٍی
 !نبَدم بلد شنا نن ٍ انداخت نی يایش چشو

 .نبَدم دادنش شکست بٌ قادر نن ٍ اخر نرحلٌ غَل بَد شدى ا،سار کردن فرانَش
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 لب دار خش صدایی با کشیدم، صحفٌ رٍی را دستو تلفن، صحفٌ رٍی ناشناس شهارى دیدن با
 زدم

 بلٌ؟-

 

 اٍرد يایو لب رٍی را لبخند رسید، تنگو دل داد بٌ نجات فرشتٌ انگار صدایش

  نَیسندى؟ اقای-

 

 بٌ کٌ بَد تنگو دل نًو نبَد، نًو برایو نَقع ان انا است اٍردى کجا از نرا شهارى دانستو نهی
 !است رسیدى نرادش

 چطَرى؟ حالت سارا؟-

 

 ناندم جَاب ننتظر ٍ کردم دست بٌ دست را تلفن ٍ انداختو يا شن رٍی را سیگار

 .نیست ازت خبری کجایی تَ خدارٍشکر،-

 

 زدم لب ارام صدایی اب ٍ کشیدم اغَش در را يایو زانَ ٍ خندیدم ارام

 .شهال-

 

 داد جَاب ای بچگانٌ ذٍق با ٍ اند ذٍق سر بٌ سارا

 بفرسی؟ برام ٍ دریاش از بگیری فیلو نیشٌ خَاد، نی شهال دلو چقدر کٌ ٍای-
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  کردم زدن قدم بٌ شرٍع ٍ برخاستو جا از

 .نیگیرم فیلو برات حتها. خالیٌ خیلی اینجا جات-

 داد جَاب گلهاندانٌ ٍ ناراحت اییصد با ٍ کرد تغیر صحبتش لحن

 .نانرد نکردی کارم سر کٌ نن فکر شهال، رفتی تنًا تنًا نگَ الکی برٍ-

 

 دادم جَاب ٍ دادم سر ای خندى تک

 .شهال نیارنت ٍ دنبالت نیام خَدم بعدی بار حاال-

 

 ضبط ذينو در را يایش خندى صدای را بستو را چشهو اٍرد، در لرزى بٌ را دلو کٌ داد سر ای خندى
 .باشد يایش خندى باشد، يایش چشو باشد، صدایش نیست اٍ کٌ ٍقتی تا کنو،

 .بًت بگذرى خَش کنو، نی شَخی-

 

 بگَیو، برایش تنًایو يای شب از خَاست نی دلو کنو، صحبت صبح فردا تا اٍ با خَاست نی دلو
 !شَد نهی رٍز يا شب انا شَد نی شب يا رٍز اٍ بی ٍ ندارم را اٍ کٌ يایی رٍز از

 !اٍرد نی در پا از نرا اخر اٍ بی يای شب این است، دلتنگی دست يو ترین رحو بی يا شب

 

 دستو در را تلفن است، شدى تنگ صدایش برای دلو نکشیدى دقیقٌ بٌ ينَز ٍ شد قطع تهاسهان
 ...گذاشتو ام پالتَ جیب در را يهرايو ٍ فشردم
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 کٌ بَد دریا نَج صدای ٍ يیزٍم سَختن صدای صدا، تنًا بَد، فرنا حکو جا يهٌ در شب تاریکی
 نو شن در را يایو دست بَدیو رفتٌ فرٍ بازی استرس در يهٌ شکست، نی را يا بچٌ بین سکَت

 بٌ بطری تٌ چرخاند، را بطری سپًر بَدم، کشیدى دندان زیر لبو پست ٍ بَدم کردى فرٍ ساحل زدى
 .شادی بٌ سرش ٍ افتاد نن

 ...خَب خَب، خَب،-

 !ٍکیلٌ اقا کندس پَستت

 

 شدى ارام بَد، کردى فرٍکش استرسو شد، کشیدى يا اسهان بٌ یهان خندى صدای تًدیديایش، با
 .ديد نی حکو تر اسان ٍ نیست نًرداد بدجنسی بٌ شادی دانستو نی بَدم،

 صبح، افرد تا نهیاید بیرٍن اتاق از عنَان يیچ بٌ. خَابید نی يو اتاق تَ انشب خانو، بیتا ٍ تَ-
 !بیرٍن بیاید بايو کٌ این نگر

 .نیست ٍارد يو اعتراض

 

 لبان رٍی خندی نیش داد، نن بٌ را اش برندى نگاى ٍ کشید دندانش زیر را لبش بیتا حرفش این با
 صدایی با ديو پایان جَ این بٌ کٌ ان برای رفت، باال يا بچٌ پچ پچ صدای ٍ بست نقش سپًر
 زدم لب رسا

 !عادیٌ چیز یٌ این نیست، نشکلی-

 .بریو بیا بیتا

 

 .شد بلند نن با يهراى بیتا ٍ برخاستو جا از

 انشب دانستو نی انا دانستو، نهی را جایش بی حرص این دلیل شد، کشیدى يو در سپًر يای اخو
 .است راى در سختی  شب بیتا ٍ نن برای
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 بَدم نطهئن بَد، دشَار ٍ سخت برایو اٍ، با بَدن سقف یک زیر ٍ داشتو خبر خَد بٌ اش عالقٌ از
 .است نعذب نن حضَر از يو اٍ

  برداشتیو، قدم اتاق سهت بٌ ٍ گرفتو دستو در را دستش

 .داشت اند ٍ رفت ٍیال فضای در ناى کو نَر تنًا بَد، سرد ٍ تاریک ٍیال شدیو، ٍیال ٍارد

 

 .گذاشتو اتاق بٌ پا بیتا با شانٌ بٌ شانٌ

 شدم، يایو لباس یضتعَ نشغَل ٍ کردم رٍشن را چراغ

 زدم لب لبخند با ٍ کردم نگاى است کردى سرخ صَرت خجالت از کٌ بیتا بٌ ٍ اٍردم در را تنو بافت

 .دیٍَنتٌ دٍست حکو ببخشید،-

 

 لب انداخت پایو تا سر بٌ نگايی شیَایش ٍ رنگ شب يای چشو با ٍ داد سر ای خندى تک بیتا
 گشَد

 !ارمد اٍن برا بعدا نن عزیزم، نیست نًو-

 .لطفا برگردٍن رٍتَ فقط

 

 کٌ بَد سپًر تنًا شدم، خیرى طَفانی دریای بٌ اتاق پنجرى از ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 .بَد ایستادى دریا لب

 .باشو کنارش تا شد نی نانع شادی حکو انا بگذارم تنًا را اٍ خَاست نهی دلو

 دادم اٍ بٌ را نگايو ٍ برداشتو دست افکارم از بیتا صدای با

 .شد تهَم-
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 اتاق يَای بَد، دادى گرم ٍ زخیو يای لباس بٌ را جایش رٍیش نازک حریر با سفید خَاب لباس
 .بَد دادى جانو بی ٍ سرد تن بٌ را خاصی ارانش گرنا این ٍ بَد تر گرم ٍیال سالن يَای بٌ نسبت

 اند حرف بٌ ارام صدای با ٍ اند سهتو بٌ بیتا

 کنیو؟ چیکار دنخَابی برا حاال-

 

 کنار را بَد پَشاندى را اش پیشانی کٌ حالش پریشان نَيای از نخ چند ٍ دادم سر ای خندى تک
 دادم جَاب خندى با ٍ زدم

 .دیگٌ خَابیو نی تخت گَشٌ کدٍم ير کنیو؟ کاری قرارى نگٌ-

 

 بجَا حرص با ٍ کشید نزدیک را خَدش کهی ٍ نشاند لب رٍی خندی نیش ٍ کرد باریک چشو
 داد

 !کنیو کاری نهیگو بیشعَر-

 .باشی داشتٌ نشکل تَ شاید گفتو

 

 ٍ کشیدم دراز تخت رٍی ٍ برداشتو قدم تخت سهت بٌ ٍ کردم ريا ٍ کشیدم دندان زیر را لبو
 زدم لب جَاب در ٍ گذاشتو سرم زیر را دستو

 .بخَابو شنا نحل خانهی کنار خدانٌ از نن-

 .بخَابین بیا کن خانَش رٍ چراغ
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  شد تاریک جا يهٌ بارى یک بٌ کرد، نحارم ای نسخرى لب یرز

  رسید گَشو بٌ لرزید نی ترس از انگار کٌ بیتا صدای

 .شد اینجَری چرا یاشار؟-

 

 پرسیدم تعجب با ٍ بست نقش يایو ابرٍ بین رنگی کو اخو

 نکردی؟ خانَش چراغ تَ نگٌ-

 

  گرفتٌ فرا را ٍجَدش يهٌ ترس بَد نشخص کٌ بیتا

 گشَد لب نلرزد تا داشت کردنش کنترل بر سعی کٌ اییصد با

 .بخدا نٌ-

 

 را بیتا داشتو سعی دادم، قرار کنار را دستو ٍ نشستو تخت رٍی ٍ فرستادم بیرٍن صدا با را نفسو
 زدم لب ارام صدایی با کنو، دعَت ارانش بٌ

 .کنارم بیا پیشو، بیای نیتَنی نیست تاریک يو انقدرا-

 .ببینی کنو رٍشن رٍ گَشیو فلش ات بگَ نهیتَنی اگٌ

 

 .تاریک ٍ بَد نبًو داشتو اٍ از کٌ تصَیری انا دیدم نی بیش ٍ کو را اٍ

 .نشست تخت رٍی ٍ برداشت قدم تخت سهت بٌ ارام

 .گرفتو دستو در را يایش دست بکشد دراز تا کردم سعی ٍ کردم نزدیک خَدم بٌ را اٍ

 .بَد بستٌ یخ ترس از يایش دست
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 ندارد خَبی حال کٌ دانستو نی را این انا چیست از ترسش ودانست نهی

 .بیام ٍ يا بچٌ با کنو درستش برم رفتٌ برق شاید شدى چی ببینو برم بذار-

 

 .کنو تن را پیراينو تا بَدم پیرايو دنبال

 لب کرد نی بیداد ان در التهاس کٌ صدایی با ٍ فشرد دستش در را دیتو نَچ بارى یک بٌ بیتا انا
 زد

 !نرٍ لطفا-

 

 کردم نگاى درخشید نی تاریکی اٍج در کٌ رنگش شب يای چشو بٌ ٍ برگشتو سهتش بٌ
 کرد نی فرار نن از اٍ ٍ کردم نی دنبالش خیلی يا رٍز این نن کٌ حسی داشت، ارانش يایش چشو

 .يهین رفتٌ برق بیتا؟ ترسی نی انقدر چرا-

 

 را پراينو ٍ برخاستو جا از بَدند گرفتٌ را ام شانیپی سینٌ کٌ يایی اخو با کنو نگايی اٍ بٌ انکٌ بی
 دستگیرى. بَد کردى سخت برایو را دید شب، تاریکی برداشتو، قدم زحهت با در سهت بٌ کردم، تن
 کرد جلب را ام تَجٌ بیتا صدای انا کردم لهس را در

 .لطفا نرٍ دارم، فَبیا تاریکی از نن یاشار،-

 

 انا کردم، عقبگرد سهتش بٌ کنو، ريا تاریکی این در را اٍ تَانستو ینه دادم، بیرٍن صدا با را نفسو
 .کند لهس را تنش تنو، شد باعخ ٍ شد تخت کنار يای چهدان گیر پایو

 شَم بلند جا از تا گذاشتو صَرتش کنار را دستو ٍ فرستادم بیرٍن افتادى اتفاق از عصبی را نفسو

 .چهدٍنا بٌ کرد گیر پام کنو فکر ببخشید-
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 زد لب سَزناک لحنی با ارام انداخت، خشهگینو صَرت بٌ نگايی ٍ کرد حلقٌ گردنو دٍر را ستشد

 دیدم؟ نی خَاب تَ رٍ صحنٌ این يهیشٌ نن چرا-

 نیدٍنی؟ زدی، پسو خَاب تَ بازم ٍلی دیدم؟ خَاب تَ رٍ تَ بار چند ندکنی

 

 دختری تنًا نن يای ال دىای در انا نداشت، کو يیچ اٍ انداختو، رنگش شب يای چشو بٌ نگايی
  چشو بٌ را دختری يیچ دیگر کٌ طَری بَد، کَباندى نحکو قلبو سند بر را نالکیتش نًر نام سارا
 کنو، نی خیانت اٍ بٌ دارم ناخَاستٌ، يرچند بیتا، اغَش در کردم، نی احساس کٌ انقدر اٍردم، نهی
 عاشقانٌ انقدر بَسید، نی ٍ بَد گرفتٌ يایش لب اتشین حصار در را يایو لب اندم خَد بٌ تا

 باز شدت بٌ در بَد، فایدى بی يایو لب کردن جدا برای تالشو بَدم، اٍردى کو نفس کٌ بَسید نی
 سپًر اندن انداختو، در چَب چًار بٌ نگايی بَد، شدى رٍشن جا يهٌ انگار بَد اندى برق شد،
 پایین را سرش بخَانو، َانستوت نی يایش چشو از را تعجب بَد، شدى بیتا از نن جدایی باعخ

 نگاى از را این نبَد دنیا این در کٌ انگار شد، حالت ان در بیتا ٍ نن بٌ خیرى خند نیش با ٍ انداخت
 اند حرف بٌ ارام صدایی با بخَانو تَانستو نی بارش حسرت

 ببخشید نشدید نتَجٌ زدم در دارى، فَبیا تاریکی از بیتا اخٌ کردیو، درست رٍ  برق بگو خَاستو-
 .شدم نزاحو نَقعٌ بد

 

 نتَجٌ حتی کٌ بَدم، شدى بیتا بَسٌ غرق انقدر کَبید، بًو را در بهاند جَاب ننتظر کٌ ان بی
 .بَدم نشدى اتاق رٍشنی

 صَرتش کنار را دستو ٍ کشیدم يو در اخهی بَد، بارانی يایش چشو دادم، بیتا بٌ را نگايو
 برداشتو قدم پنجرى سهت بٌ ٍ کشیَم صَرتو بٌ دستی برخاستو، جا از ٍ گذاشتو

 ...ٍاقعا نن یاشار-



 www.Novel98.com 66               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 کشیدم فریاد ٍ کردم اشارى اٍ بٌ دست با ٍ برگشتو سهتش بٌ

 !ببر ٍ صدات-

 

 را عصبانیت يهٌ این تَقع شاید کرد پنًان پتَ زیر را خَدش ٍ خَرد تکانی دادم، سر کٌ فریادی با
 نگاى يایو چشو بٌ ترس با ٍ بَد کردى جهع را خَدش نداشت، را بَدم ارام يهیشٌ کٌ ننی از

 .بَدند اندى در لرزى بٌ رنگ سیاى تیلٌ دٍ ان کرد، نی

 ام کردى خیانت سارا بٌ کردم نی احساس کردم، باز شدت با را در ٍ برداشتو قدم در طرف بٌ
 امته از بَدم شاکی حال ٍ ببَسو را کسی نباید کنو، لهس را کسی نباید اٍ جز کردم نی احساس

 !دنیا

 !بشی ارٍم بزنیو حرف بذار یاشار-

 

 بد نظر بٌ انا نبَد، يایو دل ٍ درد برای خَبی صحبت يو بیتا انا خَاست نی زدن حرف کهی دلو
 .شَد باز سر از نن فکر شاید ٍ شَد نی خبردار دیگری بٌ احساسو از يو اٍ باالخرى اند، نهی يو

 را اٍ کٌ حال تا اٍل رٍز از گفتو، قلبو لکٌن بٌ احساسو از برایش کردیو، صحبت بٌ شرٍع
 اٍ ٍ شناسختو نی

 از نن بَد، جالب برایو گذاشت، احساسش جریان در نرا ٍ گفت برایو اش درٍنی احساس از
 يیچ کرد، نی تعریف برایو نن بٌ نسبت احساسش از اٍ ٍ گفتو نی اٍ برای دیگری از احساسو

 .است درد يو نن با يو اٍ چَن شاید کند، درک نرا بخَ انقدر بتَاند بیتا کردم نهی فکر ٍقت

 چًرى از چند ير است، گرفتٌ بیشتری صهیهیت بیتا ٍ نن رابطٌ ٍ گذشت اتفاق ان از رٍزی چند
 اش يهیشگی تفاٍت بی ٍ ارام چًرى پشت را حسش این داشت سعی انا بارید نی رضایتی نا سپًر
 .کند پنًان
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 ٍ خَدم برای را اٍ بدتر نکردم فرانَش کٌ را سارا برگشتو، انٌخ بٌ شهال از کٌ است رٍزی چند
 .کردم تر رنگ پر ام زندگی

 پسر دست بٌ را نشکی ندادی کٌ انگار نیست، کردن پاک قابل کنی پاک يیچ با کٌ رنگ پر انقدر
 چقدر ير تَ ٍ باشد کشیدى را اسهش ات زندگی صحفٌ بر نحکو اٍ ٍ باشی دادى سال خَرد ای بچٌ
 .ناند نی قلبت رٍی جایش يو باز باشی داشتٌ کردنش پاک بر سعی يو

 

 

 

 ازاد برای سرگرنی، تنًا. بَد تلَیزیَن بَد؛ جلب اٍ بٌ ام تَجٌ کٌ نَری تنًا بَد، خانٌ تاریک فضای
 .شدى قلبو صاحب کٌ کسی از ذينو کردن

 شیشٌ بٌ باران قطرات نخَرد صدای. بَدم شدى خیرى فیلو بٌ ٍ بَدم کردى سرم گاى تکیٌ را دستو
 !بارانیست دٍدی، طًران انشب يَای کٌ داد نی این از خبر

 

 .خَاست نی باران زیر زدن قدم کهی دلو کردم؛ خانَش را تلَیزیَن

  کردم؛ تن را ام نشکی بارانی ٍ نشکی شلَاری

 شاید تا شدن، خیس کهی خَاست نی باران کهی دلو شاید زدم، بیرٍن خانٌ از چتر بی ٍ
 .نباشد تشخیص قابل باران قطرات زیر يایو شکا

 . بَد خیابان در حاکو صدای تنًا ابريا خَردن بًو صدای
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 .کشیدم يایو ریٌ در را، ناى دی سرد يَای

 شد نی حس عجیب اش خالی جای انداختو؛ دستو بغل نگايی

 اٍ با ارام ٍ گرفتو نی ام زدى یخ يای دست در نحکو را يایش دست کاش بَد؛ کنارم يو اٍ کاش
 !شدم نی قدم يو

 قَلی خالف بر این ٍ کشیدم یدک خَدم با را اٍ یاد يو باز زدم؛ دار نعنا لبخندی خالیش جای بٌ
 .بَدم دادى خَد بٌ کٌ بَد

 !نشَم غرق يایش چشو طَفان در تا نیاٍرم؛ یاد بٌ را نگايش رنگ تا

 !کشیدم يایو لب بٌ تلخ نیشخندی

 !قابین نرد ام شدى يا رٍز این

 خانٌ، در دٍستان، جهع در يا خیابان در ٍ باز لبخندی با نیزنو؛ ام چًرى بٌ خَد صَرت از نقابی
 ... کار نحل

 !نشَد دار خبر شدى؛ پنًان نقاب این پشت کٌ ای زدى غو نگاى از دلو؛ حال از کسی تا رٍم؛ نی راى

 

 خَرد؛ اسهش بٌ چشهو ٍ اٍردم در شلَارم جیب از را تلفن کرد، لرزیدن بٌ شرٍع يهرايو  تلفن
 ...لرزید دلو يو باز شدم؛ خیرى اسهش بٌ لحظٌ چند برای

  ٍ فرستادم بیرٍن صدا با را نفسو

 ...پیچید گَشو در صدایش. کردم ٍصل را تهاس ٍ کشیدم تلفن صحفٌ رٍی را انگشتو

  بَد؟ دلنشین انقدر چرا

 کرد؟ نی خَب راحت انقدر را خرابو حال چرا

 !کرد؟ نی خَدش رام راحتی ٌب نرا چرا
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 یاشار؟-

 

 ! اندند نی پایین صَرتو رٍی باران تند قطرات دادم بیرٍن را نفسو

 را اسو زیباترین ٍ بًترین کردم نی احساس شدم؛ نی اسهو عاشق کٌ زد نی صدا زیبا انقدر را اسهو
 !دارم نن دنیا در

 کردم جهع را تَانو تهام دادم؛ بیرٍن صدا با را نفسو

 نو؟جا-

 

 !بَد نن جان اٍ

 کشیدن نفس ٍ کرد نی تر تنگ را دستش نشت لحظٌ ير ٍ بَد گرفت دست در نرا ٍجَد تهام اٍ
 !کرد نی سخت برایو را

 !کرد نی لٌ را نن کشید نی نفس دیگری کنار کٌ لحظٌ ير

 ...اٍ ٍ کنیو نی زندگی بايو داریو؛ جنگ سر بايو احساسو ٍ نن

 !ندارد خبر احساسو از حتی

 .بزنو حرف دٍست یٌ با نیخَاد دلو نن پیشو؟ بیای نیشٌ-

 

 !دٍست؟

 !است غریب برایو عجیب

 !است نن نرگ حکو اٍ، با دٍبارى شدن رٍ بٌ رٍ

 ...دارد درد يَایو ٍ حال ندید نن
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 !بگَیو؟ نٌ اٍ بٌ نن ٍ باشد داشتٌ نن از درخَاستی جانو شَد نی نگر انا

 !شَد؟ نی نگر

 بیام؟ باید کجا-

 

 !سَخت خَدم حال بٌ دلو کٌ کردم؛ بیان را کلهٌ این خستٌ قدران

 !بیهارستان-

 

 در سعی ٍ کشیدم ام شدى خیس نَيای بٌ دستی شد؛ شرٍع نگرانی از عجیبی غَغای دلو در
 !داشتو صدایو کردن کنترل

 !لرزید نی نباید

 ! بیهارستانی؟ چرا-

 بیام؟ باید کجا نن نگفتی؟ زٍدتر چرا

 

 .کردم بلند تاکسی اٍلین برای را دستو ،ادرس گرفتن با

 از بعد رفتو؛ پذیرش سهت بٌ درٍغی ٍ زٍر ير با نگًبانی از گذشتن ٍ بیهارستان بٌ رسیدن با
 ٍ بیست اتاق. رسیدم یَ سی سی بخش بٌ ٍ کردم تند را يایو قدم گرفتو؛ را سَالو جَاب کٌ این
 بٌ در شدن باز با بَد کشیدى دراز تخت رٍی ؛کردم باز را اتاق در کردم؛ پرٍاز اتاق سهت بٌ یک،
 ! خَرد گرى يو نگاى در نگايهان ٍ برگشت نن سهت

 ارانبخش قرص اٍ انا يهیشٌ، از تر نارام نن، ٍ بَد ارام اٍ داشتو؛ بر قدم ارام ٍ سست سهتش بٌ
 !بَد نن
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 !کرد نی خفٌ نرا گلَیش بغض شدم؛ خیرى اش زدى طَفان يای چشو بٌ ٍ نشستو تخت کنار

 دنیای تهام ٍ اندى شدید سَنانی دنیایو در کٌ انگار يایش اشک دیدن با حال ٍ بَد نن دنیای اٍ
 !است کردى رٍ زیر نرا

 نحکو را يایو چشو صَرتش لهس با کردم؛ پاک را يایش اشک انگشت، با ٍ دادم جرات خَدم بٌ
 خَاست نی دلو ٍ بَد شدى اربید ام نردانٌ حس تهام شد؛ ناننظو يایو نفس دادم؛ فشار يو رٍی
 !شَم یکی اٍ با تا بگیرم؛ اغَش در طَری را اٍ

 

  کردم؛ نی حس لحظٌ بٌ لحظٌ را عشق درد لذت، با يهراى بَد درد ام سینٌ در

 نن بگَیو اٍ بٌ ٍ. کنو گو اش زنانٌ اغَش در را خَدم خَاست نی دلو

 !کن تر تنگ را قبرم تَ نیهیرم، اغَشت در

  زندگیست چقدر اغَشت انید نهی يو خَدت

 !کرد نی  فکر نن اندازى بٌ دقیقا کرد؛ نی حساب را تَ اغَش ابعاد داشت ٍقتی خداٍند دانی نهی ٍ

 

 باز بریو را دلش سفرى اٍ ٍ شدم خیرى يایش چشو بٌ ننتظر ٍ ساختو جدا صَرتش از را دستو
 !نشدم يایش حرف نتَجٌ ٍ دادم نی گَش صدایش بٌ داشتو کرد؛

 حق دیگٌ گفتٌ سراج، دکتر:»گفت ٍ داد تکان را سرش ٍ بست نقش لبش رٍی عجیب ندینیشخ
 !ببینو نانانو ندارم

 !«ببینی نانانت نداری حق نیگٌ نَیسندگی بخاطر نٌ؟ نسخرس

 

 !بَدم ساختٌ خدا اٍ از نن يو شاید اند؛ نی اٍ بٌ يو نیشخند
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 ارزٍ کٌ نَيایی زد؛ نَيایش بٌ گیچن ٍ داد بیرٍن صدا با را نفسش ٍ کشید صَرتش بٌ دستی
 !داشتو را بافتنش

  چیٌ؟ اشکالش نیگٌ ٍ این چرا-

 

 زد لب کالفگی با ٍ زد رنگش خرنایی نَج بٌ چنگی ٍ داد سر عصبی  خندى تک

 .بَدم نَشتن عاشق بچگی از ننو ٍ داشت نشکل نَضَع این با بچگی از کال نهیدٍنو-

 

 بَد ارانی بیرٍنو انا نبَد ارام درٍنو کردم، نگاى اٍ بٌ ارانش با ٍ گرفتو دستو در را دستش
 .درٍغین

 فًهید؟ کجا از-

 

 اش زیبایی نجذٍب ببشتر نرا کٌ نها دندان نیشخندی با ٍ اند بیرٍن خَدش يَای ٍ حال از
 گشَد لب کرد نی

 !شد نتَجٌ بَد؛ خَنهَن فرستادن، کٌ کارت-

 !یاشار شدن راضی انا کنٌ راضیش کرد کاری ير شَيرم علی

 !دیدنهَن بٌ بیاد ندارى حق گفت

 کنو نی نشکالتو قاطی رٍ تَ نن ببخشید

 ...االن اٍن اگٌ کشَرى از خارج االن کٌ برادرم سانان نحل کردم باز برادری حساب رٍت انا

 

  برادری؟ حساب
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 !بَد شدى کر يایو گَش کٌ انگار نشنیدم را سخنش بقیٌ  دیگر حرفش این با

 !بَد برادر یک از ارزشهندتر یوبرا دٍست يهان

 !نقابی نرد از اخ

 .نبرد را ابرٍیو ام نشستٌ اشک بٌ يای چشو تا بگذارم صَرتو رٍی نقاب بَدم نجبَر يو باز

 !خندان يای لب ٍ اشکی يای چشو زیبایی، تضاد چٌ

 یاشار؟ کنی نی گریٌ داری-

 

 !است نن درد ير دٍای کٌ اٍ خَاستو نی را اٍ فقط نن بَد؛ گذشتٌ گریٌ از نن کار

 !است نن جان ارام کٌ اٍ

 !اٍردم نهی دست بٌ را اٍ باریدم، نی يو خَن نن

 اٍ بٌ است شدى سرخ بَدم نطهئن کٌ يایی چشو با

 دادم جَاب ٍ شدم خیرى

 .چشهو تَ رفتٌ چیزی کنو فکر عزیزم نٌ-

 

 کردم اٍ بٌ را پشتو ٍ شدم بلند تخت رٍی از

 کٌ صدایی با حالت يهان در ٍ کردم پاک را يایو چشو اشک ٍ اشتوبرد نیز رٍی از را دستهال
 زدم لب داشتو نلرزیدنش بر سعی

 نیکنٌ؟ نخالفت انقدر چرا بابات خَب-
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 بغل در زانَ شد؛ جا بٌ جا کهی برگشتو؛ اٍ سهت بٌ ٍ کرد جلب را ام تَجٌ دارش صدا نیشخند
 .ناند خیرى نن قانت بٌ ٍ گذاشت زانَاش رٍی را سرش ٍ گرفت

 !بشو اذیت قرارى فرشتٌ عهٌ نحل ننو نیکنٌ فکر نهیدٍنو-

 فریدٍن بابا دٍست از عهٌ يست؛ پیش سال سی برای جریان این ٍ نَشت نی نن نحل يو عهٌ
 استفادى سادگیش از فریدٍن انا نیفرسٌ؛ براش ٍ نیخَنٌ براش ياش نَشتٌ ٍ نیاد خَشش
 !نیکنٌ کشیخَد  فرشتٌ عهٌ ٍ نیکنٌ تجازش بًش ٍ نیکنٌ

 !نَشتن از نیاد بدش نَقع اٍن از بابا

 

 يهین سر حتی نیشٌ؟ باٍرت- داد ادانٌ تهسخر با ٍ فرستاد بیرٍن را نفس ٍ کرد بلند را سرش
 انسانی رشتٌ برم نن نذاشت

 !کنی کار خَدم پیش بیای ٍ تجربی بری باید گفت

 !نیترسَنٌ بیشتر ٍ بابام تیو،دٍس بايو بچگی از کٌ دریچٌ، بَدن کند ٍ قلبی بیهاری این ٍ

 

 در انقدر انا شدم ناراحت خدا بندى ان برای کهی دلو تٌ دادم؛ تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 !بَد شدى احساس بی ٍ عادی برایو انر این کٌ داشتو تجاٍز رنگ رنگا يای پرٍندى دادگاى

 ناند خیرى نن بٌ تعجب با ٍ شد اتاق ٍارد داشت سارا با کهی شبايت کٌ خانهی در شدن باز با

 !نیهیرد اش کشندى لبخند این برای دلو کٌ اخ. کرد نگايش لبخند با سارا

 کنی؟ نهی نعرفی سارا-

 

 کرد اشارى نن بٌ دست با ٍ کشید باال کهی را پتَ ٍ شد ربا دل ای خندى تک بٌ تبدیل لبخندش سارا
 گشَد لب ٍ
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 .يستن نن کنزدی دٍستای از یکی یاشار ایشَن جان، بًار-

 نیزنن سر نن بٌ ٍقتا گايی ازنایش برای کٌ

 

 رفتو سارا سهت بٌ بًار رفتن از بعد شد؛ اشنا نن با نعدب ٍ رسهی خیلی ٍ داد تکان را سرش بًار
 گشَدم لب ٍ

  ازنایشگاى؟ تَ کنی نی چیکار تَ-

 

 .دادم فرا گَش دل ٍ جَن با بچگانٌ ذٍق ان بٌ نن ٍ کرد تعریف يایش کار از دٍق با

 !«پس دکتری خانو:»گفتو يایش حرف جَاب در ٍ کردم لهس را اش بینی نَک انگشت با

 

 یاشار؟-

 

 اٍ ٍ زند نی صدا درس پرسیدن برای را اٍ نعلو کٌ ای بچٌ پسر نحل ریخت؛ دلو اسهو زدن صدا با
 !گرفتو استرس نخَاندى را يا درس از یک يیچ

 داد ادانٌ اٍ ٍ دادم تکان جَاب شانٌن بٌ را سرم ٍ دادم دست از را تکلو قدرت

 کنیو؟ چیکار باید کنٌ تًدیدت کسی اگٌ-

 

 پرسیدم ساختگی اخهی با ٍ زدم دیَار بٌ را ام تکیٌ ٍ ایستادم نقابلش سینٌ بٌ دست

 نیکنٌ؟ تًدیدت کسی-
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 !ارى:»گفت زد نی نَج ان در ناراحتی کٌ لحنی با ٍ انداخت پایین را سرش

 !«نن رٍ گذاشتٌ دست بار این ٍ نیکنٌ اذیت رٍ بابام زىينَ کٌ ينَزم فریدٍن

 

 تا نداشتو را این حق نن انا کردم؛ نشت را يایو دست بَد اندى جَش بٌ يایو رگ در خَن
 !ديو نشان ٍاکنشی

 گشَدم لب ٍ دادم فشار يو رٍی را يایو چشو

 .کاراش دنبال بیَفتو تا بدى نانٌ ٍکالت دفترم، بیا رٍز یٌ-

 

 داد جَاب ٍ داد تکان را پايایش ٍ کرد اٍیز تخت از ار پايایش

 .نیکنٌ کاراش دارى بابا نیست؛ نیازی نٌ-

 

 ازنایش بًانٌ بٌ خَاستو؛ را پدرش ازنایشگاى ادرس اٍ از ٍ نشستو کنارش ٍ دادم تکان را سرم
 .داد نن بٌ را ادرس

 

 چند ٍ اٍردم باال را دستو ارام ؛شدم خیرى جًان رخ نیو ترین زیبا بٌ ٍ برگرداندم طرفش بٌ را سرم
 نًربانش نگاى ان بٌ ٍ برگشت نن سهت بٌ کردم؛ يدایت گَشش پشت بٌ را نَيایش از نخ

 داشت دلو کردن رسَا بر سعی

 .يستی خستٌ بخَاب-

 

 داد جَاب تفاٍت بی لحنی با ٍ انداخت باال ای شانٌ



 www.Novel98.com 77               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !نهیبرى خَابو تنًایی-

 

 !داشت نرا کشتن قصد ٍ بَد بستٌ نن قتل بٌ کهر انشب اٍ کٌ انگار

 يایو چشو بٌ خَاب است کردى جهع را خَدش اٍ اغَش در االن کٌ این فکر با را يایو شب نن
 ! نیاند

 !است نانرد چٌ اٍ ٍ

 !کشد نی نن رخ بٌ را یشان نفرى دٍ يای شب

 .نیکشت نرا بار یک رٍزی رٍز، ير کو دست اٍ

 !نیست پیدا بًاری يا زنستان این از کدام يیچ پشت ٍ است رفتٌ ام زندگی از بًار کٌ انگار

 .ببرى خَابت تا کنارت نیشینو نن بخَاب-

 

 !گذاشت يو رٍی را يایش چشو نن بٌ اعتهاد با ٍ کرد قبَل نخالفت بدٍن را حرفو

 !بَد رفتٌ خَاب بٌ پاک ای بچٌ دختر يهانندى شد؛ نی نعصَم ٍ زیبا چٌ

 !...بَدم خدا نقاشی زیباترین تهاشاگر نن ٍ

 

 

 . دادم ناساژ را يایو چشو ٍ شدم بیدار ساعت زنگ صدای با صبح

  رفتو؛ خَاب بٌ ٍ اندم خانٌ بٌ صبح پنج بٌ نزدیک صبح

 کردم؛ خشک حَلٌ با ٍ شستو را صَرتو اب با برداشتو قدم سرٍیس سهت بٌ ٍ شدم بلند جا از
 شلَار ٍ بافت ٍ نفتی تک کت با ار يایو لباس ٍ کردم یادداشت را سارا پدر ازنایشگاى ادرس
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 بدنو در ينَز خستگی اندم؛ پایین یکی یکی يا پلٌ از ٍ برداشتو را ادرس کردم؛ عَض نشکی
 !بَد اندى درد بٌ يایو چشو خَابی بی از بَد؛ نًفتٌ

 

 پایین نشکی کتان شلَار ٍ سفید پیراين با سپًر کشیدم؛ سر را تلخو قًَى ٍ نشستو نیز پشت
 نشست رٍیو ٌب رٍ ٍ اند

 .بخیر صبح-

 

 رٍی از را پَلو کیف ٍ سَییچ نداشتو؛ سخن نیل کس يیچ با کردم؛ سکَت ٍ دادم تکان را سرم
 گشَدم لب سپًر بٌ رٍ ٍ برداشتو نیز

 .بیام دفتر بتَنو نکنو فکر دارم؛ کار جایی نیرم نن-

 

 یقٌ ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی کردم؛ خالی خَدم رٍی را اسکادا عطر ٍ ایستادم ایینٌ رٍی بٌ رٍ

 کردم نرتب را بافتو اسکی

 !شها اٍندن نًندسی بٌ کردیو عادت دیگٌ نا-

 

 گفت نهی درٍغ کرد؛ جلب را ام تَجٌ سپًر صدای

 !باشو نزدى سر يا پرٍندى ٍ دفتر بٌ بیشتر بار سٌ شاید گذشت کٌ ندتی چند

 کنایٌ ٍ تیکٌ با ٍ داد نی ذابشع خیلی نن نظهی بی این بَد؛ دقیق ٍ داشت نظو کارش در سپًر
 !ریخت نی را زيرش

 .شدى زیاد شخصیو کارای-
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 داد جَاب ٍ شد خیرى نن بٌ نیشخند با ٍ گذاشت نیز رٍی را رٍزنانٌ

  ساراس؟ کارت-

 بَدی؟ داغَن اٍن بخاطر رٍ رٍز چند یک اٍن

 !اٍنٌ بٌ نربَط کارت االنو

 

 زدم لب جدیت با ٍ ایستادم نقابلش نحکو

 !ادقیق-

 

 ٍ بستو را کهربند شدم؛ سَار ٍ کردم باز را ناشین در زدم؛ بیرٍن خانٌ از ٍ نشدم جَاب ننتظر
 !نشست نی دلو بر عجیب چاٍشی نحسن صدای بردم؛ باال را ضبط صدای

  شب، ير قصٌ چَن تَ، نام"

  نن، لب بر نشیند نی

  ندارد؛ پایان ات غصٌ

 !"نن شب یک ٍ يزار در

 

 بٌ کنو؛ پارک دٍبلٌ را ناشین شدم نجبَر ٍ نکردم پیدا پارک جای ایستادم؛ اىازنایشگ رٍی بٌ رٍ
 طرف از گفتو درٍغ بٌ ٍ گرفتو را سراج دکتر سراغ پذیرش از کردم؛ حرکت ساختهان سهت

 .ام اندى دخترش
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 ٍقت يیچ کٌ زدم يایی کار بٌ دست عشقش برای بَدم؛ شدى بلد را گفتن درٍغ خَب چقدر
 !کردم نهی يو را فکرشان

 .گرفت قرار نقابلو سفید رٍپَش با نسنی نرد

 !نبَدند يو بٌ شبیٌ اصال دختر ٍ پدر جدی، قیافٌ ٍ سفید نَيای

 !نبَد کس يیچ بٌ شبیٌ سارا نن دید از يو، شاید

 ٍ ذينو نلکٌ بَد شدى دید؛ نهی را اٍ جز کسی چشهو دیدم؛ نی را اٍ انداختو نی چشو يرجا
 !کرد نی رانی حکو

 فرنایید؟ب-

 

 ناندم خیرى اش جدی يای چشو بٌ ساختگی اخهی با ٍ اندم خَدم بٌ سراج دکتر صدای با

 .دادگستری یک پایٌ ٍکیل يستو؛ انیری سراج، اقای سالم-

 

 گشَد لب ٍ کرد دراز دفترش طرف بٌ را دستش ٍ داد تکان را سرش

 .کنیو صحبت نن دفتر تَ بریو بفرنایید کرد صحبت نهیشٌ اینجا-

 

 چرخانش صندلی رٍی نیز پشت ٍ شدیو دفتر ٍارد کردم؛ تایید را حرفش سر دادن تکان با
 .نشست

 ببینو؟ شناییتَن کارت نیتَنو-

 

 . دادم نشان اٍ بٌ ٍ اٍردم در ام پَلی کیف از را ام شناسایی کارت ٍ شدم بلند جا از
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 کرد باز ديان ٍ کرد اشارى سرم پشت صندلی بٌ دست با

 نیشنَم؟ خَب-

 

 دادم جَاب ٍ نشستو رٍیش بٌ رٍ خیز نیو ٍ کردم صاف را صدایو ٍ انداختو پا رٍی پا

 .سراج بًار فرستادى؛ دخترتَن ٍ نن-

  اٍندى پیش خَايرشَن برای کٌ نزاحهتی برای

 .سراج سارا خانو

 

 گشَد لب رسا صدایی با ٍ داد صندلی بٌ را اش تکیٌ ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش

 .يست کارا دنبال خَنَادگیهَن ٍکیل نا انا اٍندید اینجا تا کٌ َنونهن-

 

 جَاب لبخند يهان با ٍ دادم تکیٌ صندلی پشتی بٌ ٍ نشست يایو لب رٍی تهسخر سر از لبخندی
 دادم

 .بَدند گرفتٌ جَاب تاحاال حتها نیَند بر دستشَن از کاری اگٌ-

 .کنیو پیداش نیتَنیو راحت خیلی دٍستو ٍ نن

 .سراج اقای نیدٍنید صالح خَدتَن يرطَر انا

 

 لبخندی ٍ ایستادم حرکت از سراج دکتر صدای با کردم؛ حرکت در سهت بٌ ٍ شدم بلند جایو از
 کرد خَش جا لبو رٍی پیرٍزنندانٌ

 !کنید صبر لطفا-
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 گرفت دست در را حرفش ادانٌ کردم؛ نگايش ننتظر ٍ برگشتو طرفش بٌ

 .فرستادى دخترم رٍ شها بشو نطهئن باید نن-

 !کنو اعتهاد طَر يهین نهیتَنو بگیرم تهاس بذارید باید يهین برای

 

 .شد شهارى گرفتن نشغَل ٍ اٍرد در جیبش از را تلفنش

 گشَدم لب نحکو لحنی با ٍ نیاٍردم يایو چشو بٌ را ترس ای لحظٌ ٍ نباختو را خَدم اصال

 .سیدبپر نیتَنید دارن قرار جریان در يو خانو سارا خَد-

 

 .داد تکان را سرش ٍ گذاشت نیز رٍی را تلفنش

 .بنشینو کٌ خَاست ٍ کرد اشارى رٍ بٌ رٍ صندلی بٌ دست با بَد؛ ٍکال نا اعتهاد جلب رٍش این

 ٍ شها نیخَاد دلو. نیدم ترتیب اٍندنش برای جشنی ٍ نیاد الهان از پسرم دیگٌ يفتٌ دٍ-
 . بشیو اشنا یشترب کارتَن سبک با تا باشید اٍنجا يو دٍستتَن

 

 نردانٌ اٍ با ٍ کردم دراز طرفش بٌ را دستو ٍ برخَاستو جا از ٍ پذیرقتو را دعَتش خَش رٍی با
 .دادم دست

 

 

 رٍی کردم؛ حرکت ناشین سهت بٌ زدم؛ چشهو رٍی را ام افتابی عینک ٍ اندم بیرٍن ساختهان از
 بیرٍن صدا با را نفسو کرد؛ نی یخَدنهای تَنانی يزار چًل جریهٌ کن؛ پاک برف زیر جلَ شیشٌ
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 سهت بٌ ٍ کندم جا از را ناشین شدم؛ سَار ٍ کردم باز را در گذاشتو؛ جیبو در را جریهٌ ٍ فرستادم
 .کردم حرکت خانٌ

 

 جایگاى در را ناشین ایستادم؛ خانٌ رٍی بٌ رٍ ٍ گذراندم طًران يای خیابان در را ساعتی نیو
 .گذاشتو سر پشت را بقاتط اسانسَر با ٍ کردم ريا پارکینگ

 

 از را يا لباس ٍ رفتو باال را يا پلٌ ضرب یک شدم؛ خانٌ ٍارد ٍ کردم باز را در ٍ ایستادم ٍاحد نقابل
 . گرفتو گرم اب دٍشی ٍ شدم حهام ٍارد کردم؛ باز را حهام اب اٍردم؛ در تنو

 

 خانٌ از تر دٍر خیابان چند بٌ تراس از برداشتو؛ قدم تراس سهت بٌ ٍ بستو کهرم دٍر را حَلٌ
  کشیدم؛ عهیق نفسی شدم؛ خیرى خَدم

 !کردم نی احساس را تنش عطر دٍری این ٍجَد با

 ٍ کردم خشک را نَيایو ٍ برگشتو اتاق بٌ

 .کردم تن بر را راحتی لباس

 !بَد نیاندى سپًر ينَز بازگشتو اتاق بٌ غذا خَردن از بعد بَد؛ ظًر یک بٌ نزدیک ساعت

 .کردى فرانَش را خانٌ کٌ است شدى کار نشغَل قدران بَدم نطهئن

 .گذاشتو يو رٍی را يایو چشو ٍ انداختو تخت رٍی را خَدم

 

 .رفتو خَاب بٌ سریع

 .بَد رفتٌ فرٍ شب تاریکی در اتاق کردم باز را يایو چشو
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 ٍ بَدم دیشب ندیَن را سنگین خَاب این بَد؛ شب يفت ساعت. انداختو ساعت بٌ نگايی
 .صبح انرٍز نشد بیدار

 .کردم نرتبشان ٍ کشیدم پریشانو نَيای بٌ دستی

 شدم رٍ بٌ رٍ کار از خستٌ سپًر با ٍ رفتو پایین يا پلٌ از

 اٍندی؟ کی-

 

 داد جَاب ٍ کرد باز را پیراينش یقٌ ٍ انداخت پا رٍی پا

 !خَاب ساعت-

 .بَد زیاد کارام پیش؛ ساعت نیو نن

 

 .ستونش نقابلش ٍ کردم تند قدم سهتش بٌ

 تعریف برایش يا اتفاق يهٌ از ارام لحنی با ٍ کردم قفل يو بٌ را يایو دست ٍ شدم خو ام زانَ رٍی
 . بیاید نًهانی بٌ نن يهراى کٌ شدم این خَاستار کردم؛

  کاراش؟ دنبال افتادی حاال کردنش؟ فرانَش برای نیخَای ٍقت ٍقت، چند نگفتی نگٌ تَ یاشار،-

 !خَدت؟ با کنی نی چیکار داری نیزنی، گَل ٍ خَدت نیزنی، گَل ٍ نن

 

 ٍ شد خیرى يایو چشو بٌ غلیظ اخهی با ٍ کرد فَران عصبانیتش ان یک در ٍ شد بلند جایش از
 کرد پارى حنجرى

 خری؟ نیس؟ حالیت-

 !دارى شَير اٍن
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 !نهیارى چشو بٌ رٍ تَ بزنی يو اتیش ٍ اب بٌ ٍ خَدت تَ

 !بیارى نبایدم

 !نردنٌ زن ست؛نی ازاد دختر یٌ چَن

 

 !سَزاند نی را دلو عجیب يایش حرف

 !رسد نهی گَش بٌ يرگز شکستٌ قلب صدای گَیی اینجا

 !ام نردى نن تنًا زنین رٍی ٍ کشو نهی نفس نن تنًا ابی، اسهان زیر گَیی

 !خَردم شکست عشق در کٌ يستو انسانی تنًا شاید

 !خَردم شکست کردم نهی يو را فکرش کٌ جایی از خَردم؛ شکست نن

 دل گَنٌ این دریایی دٍگَیی ان دیدن با بَدم؛ کردى ازدٍاج کار با کٌ ننی کردم نهی فکر ٍقت يیچ
 !ببازم

 

 !ببازم را ام زندگی اینگَنٌ

 ! باختو يو بد باختو؛ نن

 .باختو اش خرنایی نَيای الی را ایهانو نن

 قدم يا پلٌ سهت بٌ ٍ استوبرخَ جا از. بَد برگرداندى رٍ ٍ بَد زدى کهرش بٌ را دستش سپًر
 .برداشتو

 کجا؟-

 

 دادم جَاب ٍ انداختو اٍ بٌ نگايی نیو سَالش بٌ تَجٌ بی
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 !نیرم تنًا نن نیای يو تَ-

 

 ٍ نشدم جَاب ننتظر

 !بَد ام قراری بی يای شب رفیق تنًا کٌ اتاقی برداشتو؛ قدم اتاق سهت بٌ

 کشید نی فریاد کٌ اند نی صدایش ينَز

 !...نیگو چی نن نهیفًهی نداری عَرش دیگٌ، احهقی-

 

 !گرفت نی نادیدى نرا کٌ سارا يهانندى درست گرفتو؛ نی نشنیدى را يایش حرف

 !کرد نهی ارام نرا يو نشرٍب دیگر برداشتو؛ را نشرٍب نیز رٍی از ٍ نشستو تخت رٍی

 !کرد نهی ارام نرا زدن قدم

 !بَد دٍر نن از نن، جان ارام اخر

 .کرد نی خَد درگیر نرا کٌ بَد تصَیری تنًا يایش چشو گذاشتو؛ وي رٍی را يایو چشو

 

 افتادى نن جان بٌ ٍحشتناکی پَچی

 !کند نی نفًَم بی برایو را، دنیا دارد کٌ نفًَم نَعی

 .شد جلب تلفن رنگ صدای بٌ ام تَجٌ

 اينگيه اٍ با نن دل عجیبی طَر بٌ ناندم؛ خیرى سارا اسو بٌ ٍ برداشتو تخت رٍی از را تلفن
 !است

 .شَد نی پیدا سارا کند؛ نی را يَایش کٌ دلو

 جانو؟-
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 کرد نی نقاشی يایو لب رٍی را نادر لبخندی داد؛ نی جیالن گَشو در صدایش

 کجایی؟-

 

 دادم جَاب باز لبخندی با ٍ گذاشتو نیز رٍی را نشرٍب شیشٌ

 .خَنٌ-

 کجایی؟ تَ

 

 بَد بند يایش نفس بٌ نفسو کشیدنش، نفس صدای شنیدن برای بَدم کردى تیز گَش

 .کاری نسافرت رفتٌ علی يستیو؛ تنًا خَنٌ نًرسا ٍ نن-

 

 بٌ دستی ٍ اٍردم پایین گَشیو کنار از را تلفن کردم؛ نشت را دستو ٍ دادم بیرٍن صدا با را نفسو
 شد بستٌ بستٌ ديانو صدایش با بگَیو سخنی ٍ کنو باز ديان خَاستو تا کشیدم؛ نَيایو

 !باشو تنًا يا شب ندارم عادت ترسو نی يو خیلی-

 

 را صدایش خَاست نی دلو کنو؛ ٍادار صحبت بٌ را اٍ کردم نی سعی کردم؛ صحبت اٍ با کهی
 نن ٍ کرد نی صحبت ذٍق با برایو اٍ ديو؛ فرا گَش صدایش بٌ خَاب از قبل يا شب تا کنو ضبط
 .دادم نی فرا گَش اينگش خَش صدای بٌ فقط

 !«نیزنی رفح کو:»گفت نی نن بٌ
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 !رفت نی یادش الفبا شنید؛ نی را صدایش کٌ ير کٌ این از غافل

 بٌ جانیٌ چند بار چند دادم؛ فرا گَش اش شدى ضبط صدای بٌ باری چند رسید؛ اتهام بٌ نکالهٌ
 !بزند صدا را اسهو بیشتر بار چند تا برگرداندم عقب

 با را يایو لباس گذاشتو؛ تاب لب کیف در ٍ کردم انتخاب را ام عالقٌ نَرد يای فیلو از یکی کیف، از
 دستو رٍی را کاپشن ٍ کردم؛ عَض سفید اسپرت کفش ٍ زرشکی کتان شلَار ٍ سفید تیشرت
 .است خَاب خستگی از سپًر بَدم نطهئن کردم؛ حرکت در سهت بٌ کیف با انداختو،

 

 اش خانٌ بٌ نرا بَدم رانیدٍا کردم؛ حرکت سارا خانٌ سهت بٌ ٍ اٍردم در پارکینگ از را ناشین
 ! نزند پس نرا ٍ کند دعَت

 نظر نَرد ٍاحد رٍی بٌ رٍ رفتو؛ باال را طبقات اسانسَر با ٍ کردم پارک را ناشین برج نقابل
 گذشتٌ دٍازدى از ساعت نیو ساعت، گرفتو؛ نحکو را تاب لب کیف ٍ کردم تن را کاپشن ایستادم؛

 .نباشد خَاب کٌ بَدم انیدٍار نن ٍ بَد

 !شدم رٍ بٌ رٍ سارا نتعجب چًرى با دقیقٌ چند از بعد دادم؛ را زدن در جرات خَدم ٌب

 

 را اش خَاستنی چًرى بگَیو، خالصٌ بَد؛ شدى گرد يایش چشو يو داشت لب رٍی لبخند يو
 !بَد شدى تر خَاستنی

 شدم خانٌ ٍارد ٍ کردم استفادى فرصت از يو نن ٍ رفت کنار در نقابل از

 دیٍَنٌ؟ کنی نی ارچیک اینجا تَ-

 

 دادم نشانش را تَالیت فیلو ٍ اٍردم در را تاب لب ٍ نشستو نبل رٍی ٍ دادم تحَیلش باز لبخندی
 گشَدم لب ٍ

 !باشو پیشت خَاستو ترسو نی گفتی ببینیو؛ اٍردم فیلو-
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 . بَد سالن اخر اتاق رٍشن چراغ تنًا ٍ بَد فرنا حکو خانٌ در کهی نَر

 تَر سفید يای پردى بَد کردى چندان دٍ را خانٌ زیبایی نشکی سفید وت داشت؛ دلنشینی خانٌ
 پارکت رٍی يای قدم صدای بَد؛ کردى تر خاص را فضا سفید گرد فرش نشکی؛ يای نبل ٍ نانند
  ٍ ایستاد نقابلو کرد جلب را ام تَجٌ چَبی

 داد جَاب ٍ کشید نَيایش بٌ دستی

 !نیست درست اینجا بَدنت اان کنو ناراحتت نهیخَاد دلو ٍاقعا یاشار-

 

 نشانش را دستو بغل دست با ٍ کردم جا بٌ جا را خَدم کهی ٍ کردم نگايش ساختگی اخهی با
 کرد نگايو ننتظر ٍ نشست بنشیند؛ کنارم نبل رٍی تا دادم

 نداری؟ اعتهاد نن بٌ-

 

 زیر ٍ دمسپر دستو بٌ بٌ را تَانو تهام کرد؛ بازی يایش انگشت با ٍ انداخت پایین را سرش
 !...يایش چشو کردم؛ نگايش ننتظر ٍ اٍردم باال را سرش ٍ گرفتو را اش چانٌ

 !بَد خَدش طرف بٌ نن، حَاس کردن پرت سلطان

 ...انا دارم اعتهاد-

 

 .ندادم را دادن ادانٌ اجازى ٍ گذاشتو فرنش خَش يای لب رٍی را انگشتو

 !ديو رارق يایش لب رٍی را يایو لب انگشتو، جای خَاست نی دلو

 !يیس-
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 .نهیهَنٌ حرفی دیگٌ کٌ داری اعتهاد اگٌ

 

 اندم حرف بٌ ٍ کردم اشارى چشو با بَد؛ رٍشن چراغش کٌ اتاقی بٌ

 خَابٌ؟ اٍنجاست؟ دخترت-

 

 داد جَاب ٍ برخَاست جا از سارا

 برم بذار کنو خانَش چراغ رفت یادم اتاق از بیرٍن اٍندم زدی در تَ بَدم؛ پیشش خَابٌ، ارى-
 . بیام کنو نَشخا

 

 يایو چشو بٌ نگرانی ٍ تعجب با کردم؛ پیدا دستو در را دستش نچ ناخداگاى انا برٍد خَاست
 در را ترس ٍ نگرانی شدم؛ بلند جا از ٍ برداشتو پایو رٍی از را تاب لب ٍ کیف شد؛ خیرى
 !بگذارم خانٌ در پا داد اجازى چرا کٌ این از پیشهانی يو شاید دیدم؛ نی يایش چشو

 .برم نن بذار خَدشٌ اتاق اگٌ خَدشٌ؟ اتاق-

 .نٌ یا يست تَ شبیٌ ببینو نیخَام

 نیدی؟ اجازى

 

 .برگشت يایش چشو بٌ ارانش ٍ شد گرم دلش کهی کردم احساس حرفو با

 از قدم. کرد صادر را اجازى ٍ کرد دراز را دستش

 ٍ کَچک دختر بٌ ایستادم در چَب چًار در گذاشتو؛ قدم اتاقش سهت بٌ ٍ برداشتو خانٌ سالن از
 !دٍختو چشو زیبایش
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 !باشو شَيرش جایی کٌ خَاست دلو لحظٌ یک برای

 

 !باشد عشقهان حاصل زیبا، فرشتٌ این ٍ

 اتاق با ٍ کردم خانَش را چراغ ٍ برداشتو چشو کردنش تهاشا از دست بَد؛ سارا بٌ شبیٌ کانال
 .کردم خداحافظی اش صَرتی

 

 شلَار بَد؛ کردى قفل بًو را يایش دست ٍ بَد ایستادى نن ننتظر برداشتو قدم سارا سهت بٌ
 .بَد بستٌ پشت از را نَيایش ٍ داشت تن بٌ نشکی تیشرت ٍ راحتی

 گشَدم لب ٍ شدم خیرى اٍ بٌ لبخند با

 . بشین ٍایسادی چرا-

 . خَابٌ خَابٌ يو کَچَلَ سارا

 .ببینیو فیلو بشین

 

 رٍشن را تاب لب ٍ کردم ٍصل تلَیزیَن بٌ را تاب لب نشست؛ جایش سر ٍ داد تکان را سرش
  کردم؛

 شد نهایان بَد شیراز بام سرنان پشت کٌ سپًر ٍ نن عکس

 کیٌ؟ اقا این-

 

 گشَدم لب ارام لحنی با ٍ انداختو سارا بٌ نگايی نیو

 .داداشو-
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 ناند خیرى عکس بٌ تعجب با ٍ داد باال را ابرٍيایش

 داداشت؟-

 .نیستین شبیٌ اصال

 

 دادم جَاب ٍ گذاشتو نیز رٍی را تاب لب ٍ کردم پخش را فیلو ٍ دادم سر ای خندى کت

 .فرزندم تک ٍگرنٌ داداشو، نیگو يهین برای رفیقیو، يو با سالگی دى از-

 

 را فیلو این نن بَدم؛ دادى سارا بٌ را حَاسو تهام شدیو؛ فیلو دیدن نشغَل ٍ گفت لب زیر" ايا"
 از بعضی انا نبَد ترسناکی فیلو بَدم؛ گرفتٌ نظر زیر سارا َشکافانٌن ٍ بَدم دیدى بار چندین
 !ترساند نی را سارا يایش صحنٌ

  ترس از بَد؛ شدى فیلو تهاشای نحَ سارا

 ناندم، خیرى دستش بٌ تعجب از اٍرد؛ پناى نن بٌ ٍ کرد حلقٌ ام بازٍ دٍر را دستش ناخداگاى
  نگاى نتَجٌ

 

 فیلو تهاشای بٌ ٍ کردم کنترل را ام  خندى کرد؛ جَر ٍ جهع ار خَدش کهی ٍ شد ام زدى تعجب
 را سرش اٍرد؛ پناى اغَشو بٌ ٍ ترسید فیلو باالی نسبتا صدای با سارا فیلو حساس لحظٌ نشستو؛

 .بست نحکو را يایش چشو ٍ گذاشت ام سینٌ رٍی

 کردم؛ قاب ار صَرتش اٍردم، باال را سرش ٍ گذاشتو صَرتش رٍی را دستو نگًداشتو را فیلو
 .بَد باز نیهٌ يایش چشو ٍ زد نی نفس نفس ترس از ناند؛ يایش لب بٌ خیرى نگايو
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 باشد، يایو لب رٍی يایش لب يایش نفس جای خَاست نی دلو کشیدم صَرتش بٌ را نَاز دست
  .بردم نزدیک را صَرتو

 

 ام سینٌ در نفس بَد؛ کردى را يایش لب يَس دلو شدید بَدم؛ دادى دست از را حرکاتو کنترل
 !شد نی  کو لحظٌ ير کٌ ای فاصلٌ شد؛ حبس

 بَد؛ ارام يایش چشو دریای انداختو، يایش چشو بٌ نگايی شدم؛ خیز نیو صَرتش رٍی
 يای لب طعو گرفتو؛ نحکو يایو لب حصار در را يایش لب ٍ گذاشتو يو رٍی را يایو چشو

 نفس بٌ شد؛ جدا نن از ارام ٍ گذاشت ام سینٌ رٍی را دستش بَد؛ اندى دندانو زیر تازى شیرینش
 !ناندم خیرى اش بارانی يای چشو بٌ بَدم؛ افتادى

 !شدم بینهان افتادى اتفاق نتَجٌ تازى شاید

 !زد نی اتش نرا يایش چشو اشک

 گشَد لب زد نی نَج ان در لرزش کٌ صدایی با

 !بیرٍن برٍ-

 

 کردم صحبت بٌ شرٍع کالفٌ ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی

 !سارا بخشیدب-

 !ببخشید شد چی نهیدٍنو بخدا

 

 بلندی نسبتا صدای با ٍ شد خیرى يایو چشو بٌ بَد بدتر يو نار نیش از نیشش کٌ نیشخندی با
 داد جَاب

 !بدی تَضیح نهیخَام-
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 !بیرٍن برٍ فقط

 

 نانع تا گرفتو دستو در را دستش نچ ٍ شدم بلند جایو سر از برخَاست؛ جا از ٍ نشد جَاب ننتظر
 !شَم رفتنش از

  کشید فریاد ٍ کَبید ام سینٌ بٌ نحکو دست با ٍ کشید بیرٍن دستو از را دستش

 !نزن نن بٌ ٍ دستت-

 یاشار؟ کردی فکر خَدت با چی

 !بکنی؟ نیخَاد دلت کٌ غلطی ير نیتَنی اٍردی گیر تنًا زن یٌ کردی فکر

 !کردم باز برادری حساب تَ رٍ کٌ بَد این برای خَنو تَ بذاری پات گذاشتو اگٌ نن

 

 ادانٌ تلخش نیشخند با ٍ ناند خیرى حال اشفتٌ نن بٌ سینٌ بٌ دست ٍ داد تکان يَا در دستی
 داد

 !کردی جابت خَب برادریت تَ انا-

 !بدٍنو نهیخَانو ٍ شد عَض نن بٌ حست کٌ رفتو اشتباى رٍ کجا نهیدٍنو

 

 بر سعی کٌ صدایی با ٍ کرد بیرٍن بٌ یا  اشارى دست با ٍ کرد باز را در ٍ کرد حرکت در سهت بٌ
 زد لب داشت کنترلش

 !نشدى شکستٌ این بیشتر يا حرنت تا بری نیخَام فقط-

 !بیرٍن برٍ
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  ٍ برداشتو نبل دستٌ رٍی از را کاپشنو انداختو؛ پایین را سرم ٍ فرستادم بیرٍن را نفسو

 انداختو؛ سارا اشکی يای شوچ بٌ زد نی نَج ان در ناانیدی کٌ نگايی کردم؛ حرکت در سهت بٌ
 !گذاشتو بیرٍن در از را پایو ٍ گقتو" ببخشید" الَدی بغض دار بو صدای با  لب زیر

 !دادم دست از يهیشٌ برای را سارا بَدم نطهئن

 !زد نی نَج يایو چشو در اشک

 !گریٌ؟ ٍ انیری یاشار

 !کنو کنترل را بغضو تا کشیدم؛ عهیق نفسی

 يا چراغ ينَز کٌ سارا خانٌ پنجرى بٌ نگايی ٍ ایستادم ناشین در کنار ٍ رفتو پایین اسانسَر با
 .انداختو بَد رٍشن

 

 کردم؛ نی پَچی حس شد؛ کندى جا از ناشین شدم؛ ناشین سَار ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی
 !است شدى کندى درٍنو از جسهی کردم نی احساس

 بسیار برایو درد این تحهل ٍ یکشون دٍشو بٌ نن انشب را دنیا يای درد تهام کردم؛ نی احساس

 !بَد دشَار ٍ سخت

 

 صبح حَالی تا نقصد بدٍن قرنز، يای چراغ بٌ تَجٌ بی بَدم؛ کردى فرٍ گاز پدال در زانَ تا را پایو
 !چرخیدم نی طًران سرد يای خیابان در

 !اٍرد نی درد بٌ را بدنو تهام قَی زيری نحل يایش حرف

 !"بکنی؟ نیخَاد دلت کٌ غلطی ير نیتَنی دیاٍر گیر تنًا زن یٌ کردی فکر"

 !کرد قضاٍت نرا راحت چٌ اٍ، ٍ بَدم عاشقش فقط نن
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 خَاست نی دلو کند، نهی درک را دلو حال کسی نَشتن، برای خَاست نی قلهی ٍ کاغذ دلو
 بنَیسو ٍ بیاٍرم کاغذ رٍی را يایو حرف

 

  بشین، فکرم پای بٌ

 !...شَد ین اکران سرم در کٌ تَست نبَد ٍ بَد

 ...کند نی نَشتن تباى نرا خالیت جای

 !رٍم نی فرٍ تَ جلد در يا ساعت کٌ طَری

  بنشانهت، کرسی بٌ تا

 !... کند جدا نبَدن از را تَ کٌ چیزی ير در خیال، در شعر، در

 

 

 

 شدى تنگ برایش دلو نداشت؛ را دٍری این طاقت دیگر دلو بَدند؛ شدى یکی يو با رٍزم ٍ شب
 !بَد

 !دلو از اخ

 !...کرد رسَا نرا بد چٌ

 !برٍد خَدش خانٌ بٌ ٍ کند ريا خَدم حال بٌ نرا رٍزی چند بَدم گفتٌ سپًر بٌ

 !کنو نی شرٍع نشرٍب با را صبح کنو نی سر نشرٍب با را شب نن ٍ گذرد نی رٍزی چند

 !کنو نهی فرانَشش يو نستی عالو در حتی
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 !شَد؟ نی تنگ برایو دلش يو اٍ

 است؟ درگیر يو با شبش ٍ  رٍز نن نحل يو اٍ

 !نهیهیرد؟ انا ديد نی جان يرٍز نن نحل يو اٍ

 !کشیدم سر را ان ٍ اٍردم باال را نشرٍب شیشٌ

 .گذاشتو نیز رٍی خالی يای شیشٌ دیگر کنار را الکل از خالی شیشٌ ٍ

 !بَد رٍح بی ٍ تاریک خانٌ کردم؛ ريا نبل رٍی را خَدم

 

 !کنو نهی زندگی دیگر نن يو شاید کند؛ نهی زندگی ااینج يا سال کسی کٌ انگار

 .است کسی چٌ از پیام کٌ نداشت فرقی نن حال بٌ انا شد؛ رٍشن ٍ خانَش تلفن صحفٌ

 ام پیشانی بٌ دستی اند؛ پایین چشهو گَشٌ از باالخرى لجَج اشک ٍ دادم تیکٌ نبل بٌ را سرم
 .کشیدم

 قلبو بَد ناندى کو گرفتو؛ ای دٍبارى جان کٌ انگار سارا اسو دیدن با کرد؛ جلب را ام تَجٌ تلفن زنگ
 !بزند بیرٍن سینٌ از

 گذاشتو اسپیکر رٍی ٍ دادم جَاب را تلفن

 !بفرست برام خَنت ادرس-

 

 !شکست را خانٌ سکَت سردش صدای

 !صدایش يهین برای بَد شدى تنگ نن دل انا

  کرد قطع را تلفن ٍ نشد جَاب ننتظر
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 دم؛فرستا برایش را ادرس

  کٌ نکشید طَلی

 !"اٍنجام دیگٌ ساعت نیو تا"کردم زنٌ زم خَدم برای لب زیر داد جَاب سریع

 

 ٍ شدم حهام ٍارد پرید نی سرم از را نستی این باید کردم تند پا حهام سهت بٌ ٍ برخَاستو جا از
 !گرفتو قرار سرد اب زیر لباس با

 نحکو را يایو چشو شنیدم؛ نی را يایو دندان نخَرد بًو صدای بَد، انداختٌ لرزى بٌ را تنو یخ اب
 بَد کردى عادت سردی بٌ تنو دیگر بَد، اٍل دقیقٌ چند يهان برای این ٍلی فشردم، يو رٍی
 .است کردى عادت زندگی این سردی بٌ کٌ طَر يهان

 .ناندم دٍش زیر دقیقٌ چند ٍ کشید نَيایو بٌ دستی

 

 .کردم عَض رنگش يو شلَار ٍ نشکی بافت با را لباسو ٍ بَدم نَيایو کردن خشک نشغَل

 کَر را ذٍق زیادی رنگو بی ٍ  خستٌ صَرت ٍ خَابی بی از يایو چشو قرنزی ایستادم؛ ایینٌ نقابل
  کرد نی

 .کردم رٍشن را يا چراغ ٍ اندم پایین يا پلٌ از

 ایستادم در پشت جانیٌ چند کنو باز را در کٌ این از قبل کردم؛ پرٍاز در سهت بٌ خانٌ زنگ صدای با
 .کشیدم عهیق نفس چند ٍ بستو را يایو چشو ٍ

 نیشخند ٍجَد با بَد؛ خَاستنی ٍ زیبا يهیشٌ نحل شدم؛ رٍ بٌ رٍ سارا قانت با ٍ کردم باز را در
 !نشست نی دلو بٌ يو باز لبش، رٍی

 

 .شَد ٍارد تا کردم اشارى دست با ٍ رفتو کنار در نقابل از شدم؛ خیرى اش چًرى بٌ نلیح لبخندی با
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 .شد خانٌ ٍارد نحکو يای قدم با ٍ کرد خَش جا لبش رٍی نعنا نیشخندی

 !ندارد ترسی نن از کند جابت خَاست نی کٌ انگار

 !است نحکو نقابلو زیادی ٍ

 !بَدم شدى اٍ باختٌ دل کٌ بَدم نن تَانهند؛ ٍ بَد نحکو اٍ

 

 گشَد لب ٍ کرد یفک بٌ ای اشارى دست با ٍ گذاشت زنین رٍی را تاب لب کیف

 تَ برا يو ٍ این بیرٍن نیرم دارم کٌ حاال گفتو نداشتو؛ ادرس انا بیارى؛ پیک بدم خَاستو نی-
 .بیارم

 

 ٍ بَدم گذاشتٌ جا اٍ پیش را ام داشتٌ گرانبًاترین نن يرچند گذاشتو؛ جا شب ان را تاب لب کیف
 !بَد خبر بی اٍ

 را قلبو تاب، لب بجای کاش نداشت، را برگرداندنش الخی اٍ ٍ بَدم گذاشتٌ جا اٍ پیش را قلبو نن
 .کرد نی راحت نرا ٍ داد نی پس

 يایش لب رٍی نیشخند يهچنان اٍ ٍ شدم خیرى اٍ بٌ نلیح لبخندی با ٍ خستٌ يایی چشو با
 !کرد نی خَدنهایی

 نها دندان نیشخندی کرد؛ برخَرد نیز رٍی خالی يای شیشٌ با ٍ انداخت خانٌ ٍسط نیز بٌ نگايی
 اند حرف بٌ ٍ زد

 !نٌ؟ بَدی نست شبو اٍن-

 

 کردنش خانَش بٌ قادر کس يیچ کٌ کرد؛ نی رٍشن دلو در را اتشی يایش حرف با دانست نهی
 !نیست
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 !داد نی قرار فشار تحت بیشتر را دردالَدم تن ٍ بَد دار نیش يایش حرف

 زد لب ٍ داد ادانٌ را حرفش ٍ داد نشان تاسف نشانٌ بٌ سری

 !شد تهَم اینجا کارم خَب-

 !نَیسندى اقای خداحافظت

 

 با پیچید، نی گَشو در نرگ سهفَنی يهانندى بٌ چَبی يای پارکت رٍی کفشش ی پاشنٌ صدای
 .شدم رفتنش از نانع ٍ ایستادم در نقابل قدم یک

 !زندب کنار در نقابل از نرا تا گرفت را بافتو استین کنار ٍ کرد نگاى يایو چشو بٌ غلیظی اخو با

 !یاشار کنار برٍ-

 

 از شبو ان کار دانست نی باید گفتو نی اٍ بٌ احساسو از باید بگیرم را دستش تا کردم دراز را دستو
 !است نبَدى يَس رٍی

 جای کرد؛ صَرتو حَالٌ نحکو سیلی ٍ کشید بیرٍن دستو از سریع را دستش گرفتو؛ را دستش
 !سَخت نی صَرتو رٍی دستش

 اٍ سهت بٌ بارى یک بٌ. برداشت قدم در سهت بٌ سارا دادم؛ فشار يو ٍیر نحکو را يایو چشو
 گرفتو؛ دستو در نحکو ٍ بردم باال را يایش دست چسباندم؛ در بٌ نحکو را اٍ ٍ چرخیدم

  بَد؛ فایدى بی انا کرد کردن تقال بٌ شرٍع

 را ام عصبی يای نفس کردم؛ نگاى اش ٍحشی طَفانی يای چشو بٌ ام نشستٌ خَن بٌ يای چشو با
 غریدم لب زیر گرفت؛ ارام کهی حالو دیدن با کردم؛ پیادى صَرتش رٍی

 !لعنتی بدم تَضیح برات بذار-
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 پیچید، خانٌ در فریادم صدای

 تا را يایش لب فاصلٌ اٍرد، صَرتو نزدیک ارام را صَرتش ٍ کرد نًهانو دار صدا نیشخندی
 با بَد؛ شدى جانو دشهن کٌ خند نیش يهان اب ناند، جابت لبش رٍی يایو چشو کرد کو يایو لب

 گشَد لب خاص لحنی با ٍ ارام صدایی

 !بدی؟ تَضیح نیخَای ٍ چی-

 !ٍکیل؟ اقای بگیری يَست جلَی نهیتَنی کٌ این

 

 !گرفتو دست در نحکو را دستش نچ ٍ دادم فشار يو رٍی چشو عصبانیت شدت از

 يایش لب بین از کٌ اخی صدای با انا وکن خالی دستش نچ رٍی را قدرتو تهام خَاست نی دلو
 رٍی نگايو افتاد، اتش بٌ دلو کٌ زد لب الَد درد ٍ سَزناک انقدر اند، درد بٌ دلو شد، خارج

 .بَد شدى جهع يو در درد از صَرتش بَد گذاشتٌ يو رٍی را يایو چشو شد قفل صَرتش

 ٍ اٍردم پایین را راستو دست ٍ کردم جهع ام نردانٌ ٍ کشیدى دست در را ظریفش يای دست نچ
 نگاى نن بٌ نتعجب يای چشو با ٍ کرد کردن تقال بٌ شرٍع در، شدن قفل شنیدن کردنبا قفل را در
 .گذاشتو شلَارم جیب در را کلید ٍاکنشش، ٍ اٍ بٌ تَجٌ بی کرد نی

  

 اىنگ اٍ بٌ خند نیش با کٌ بَدم نن حال ٍ برداشتو عقب بٌ قدم چند ٍ کردم ريا را يایش دست
 بخَانو، تَانستو نی يایش چشو از را این بَد اندى جَش بٌ يایش رگ در خَن کردم، نی

 خاص ارانش با اشارى انگشت با ٍ رساندم نبل اٍلین بٌ را خَدم قدم چند با ٍ برگرداندم را رٍیو
 نن يای کار تهاشاگر االن تا کٌ سارا شدم، نبل دیتٌ رٍی فرضی يای خط کشیدن نشغَل خَدم
 کرد خالی را عصبانیتش بارى یک بٌ بَد؛

 ! یاشار کن باز در این پاشَ-

 !بايات ندارم شَخی اصال
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 جیب در را دستو کردم؛ حرکت اتاق سهت بٌ ٍ شدم بلند نبل رٍی از يایش حرف بٌ تَجٌ بی
 صحفٌ کردن پایین باال نشغَل ٍ کشیدم بیرٍن شلَارم جیب از را يهرايو ٍ بردم فرٍ شلَارم
 را رايو کردنش پارى حنجرى ٍ اٍ بٌ تَجٌ بی نن انا داشت ادانٌ يو ينَز يایش فریاد داد شدم،
 .دادم نی ادانٌ

 !کنو نی رٍشن بايات تکلیفو دى ٍ صد نیزنو زنگ االن-

 

 برای را سرم کردم، نگايش اٍرد نی در را حرصش کٌ خندی نیش با ٍ ایستادم يا پلٌ از یکی رٍی
 رٍی يایش قدم صدای رفتو؛ باال یک بٌ یک را يا پلٌ ارانش با ٍ ادمد تکان اش بچگانٌ تًدیديای

  کرد؛ خبر با اندنش از نرا يای پارکت

 !خَاست نی بَدن تخس کهی دلو کشیدم؛ دراز تخت رٍی ٍ شدم اتاق ٍارد ٍ کردم باز را اتاق در

 .ناندم خیرى در بٌ ٍ دادم قرار سرم زیر را دستو ٍ انداختو پا رٍی پا

 کشید فریاد ٍ ایستاد در چَب چًار در يو، در اخهی با سارا ٍ شد باز شدت با در

 !نیبینی بد ٍگرنٌ کن باز رٍ شدى خراب این در پاشَ-

 

 گشَدم لب زد نی نَج ان در تهسخر کٌ لحنی با باال ابرٍیی با ٍ کشیدم دندان زیر را لبو

 !دکتر خانو بعیدى شها از عصبانیت يهٌ این-

 

 را اش عصبی نفس سارا دادم، تکان تاسف نشانٌ بٌ را سرم ٍ اٍردم  زبان بٌ لب زیر" نچی نچ" ٍ
 کرد دراز را دستش جدیت با ٍ ایستاد تخت کنار ٍ فرستاد بیرٍن

 زدم لب بارید نی ازش شیطنت کٌ ای خندى با
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 .بدى دیگٌ جا یٌ رٍزیت خدا برٍ-

 

 داد جَاب لرزید نی عصبانیت شدت از کٌ صدایی با ٍ کرد نشت را دستش

 !نیار باال ٍ نن رٍی اٍن یاشار، بدى رٍ کلید-

 

 !«کیلید:»گفت لب زیر ٍ انداخت پایین را سرش کردم علو قد رٍیش بٌ رٍ ٍ برخاستو جا از

 

 اش طَفانی يای چشو بٌ ٍ کردم پر قدم یک با را ام فاصلٌ ٍ نشست يایو لب رٍی تلخ خندی نیش
 اندم حرف بٌ ٍ ناندم خیرى

 !نیشی جذاب ینیش عصبی-

 

 دیَار بٌ را اٍ گرفتو؛ را دستش نحکو بیاٍرد پایین صَرتو رٍی خَاست تا اٍرد؛ باال را دستش
 فشردم لب ارام صدایی با ٍ کَباندم  صَرتش بٌ را ام عصبی يای نفس چسباندم؛

 ! داشتو بًت کٌ بَد ای عالقٌ عشق رٍی از فقط شبو اٍن کار-

 !عنتیل شدم عاشقت دیدنت کٌ اٍلی رٍز

 !داری شَير بَدم نکردى بَ دستو کف

 

 حقَق نايانٌ اٍ بٌ کٌ انگار بست؛ نقش لبش رٍی زيرالَد خندی نیش ٍ کرد باریک  چشو
 !کند لٌ الَدش زير خند نیش این زیر نرا تا دادند نی

 داد جَاب خشن ٍ سرد لحن يهان با 
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 !نیدٍنی کٌ حاال-

 !برم بذار بدى رٍ کلید کن؛ ٍل دستو

 

 رٍی ارام را دستو ناند؛ جابت يایش لب رٍی يایو چشو ٍ کردم نزدیک اٍ بٌ کهی را وصَرت
 دادم حرکت ٍار نَازش ٍ گذاشتو صَرتش

 !عاشقتو؟ نیست نًو برات اصال-

 

 نزدیکو را خَدش ٍ کرد خَش جا لبش رٍی خندی نیش دٍبارى ٍ کرد نگاى جدیت با يایو چشو بٌ
 گشَد لب ارام صدایی با ٍ کشاند

 !نًهٌ برام-

 !دادم دست از رٍ برادر یک کٌ نًهٌ

 

 نن قتل بٌ کهر اٍ شد؛ نی اٍار سرم رٍی پتکی يهانندى بَد؛ کَبندى برایو" برادر" ٍاژى این چقدر
 عقب بٌ قدم چند ٍ کردم ازاد را يایش دست بَدم کردى اٍ تسلیو راحت را خَدم نن ٍ بَد بستٌ

 دادم بجَا بغض از رگٌ دٍ صدایی با ٍ برداشتو

 ...دادی نی فرصت نن بٌ کاش-

 

 خشکید ديانو در حرف ٍ ناند نصفٌ حرفو فریادش با

 !چی؟ فرصت-

 !نیست درست يو کنیو نی صحبت نَضَع این بٌ راجع داریو نا کٌ این ٍ نن بَدن حتی
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 !نیزنی فرصت از حرف تَ حاال

 

 .نشستو تخت رٍی اٍ بٌ تَجٌ بی ٍ گذاشتو يایش دست در را کلید

 . دادم فرا گَش داشت برنی کٌ يایی قدم صدای بٌ ٍ بستو فرٍ چشو

 .نداشتو را کاری يیچ تَان بَد شدى سنگین پايایو بَد ریختٌ فرٍ درٍنو

 !برم کنو ٍلت اینطَری نهیخَاد دلو-

 

 ناتَان زن این نقابل چقدر بَد؛ گرفتٌ نظر زیر نرا بَد دادى تکیٌ در جَب چًار بٌ اٍردم باال را سرم
 !بَدم شدى

 دنیا، ی يهٌ از بیخیال ٍ ان بٌ ديو تکیٌ خَايد نی شانٌ یک دلو ام؛ خستٌ بَدن جَی از
 .ببارم را يایو دلتنگی

 !سَزاند نی بیشتر را دلو این ٍ ندارم را شانٌ

  نیفًهی؟ نرا نن، دلبر

 !پرستو نی را تَ عاشقانٌ نن

 .گرفت شکل ضربان وقلب بٌ افتاد نًرت نن ی سینٌ ٍسط خَن از پر بَد ای حفرى

 !باشد اجر بی خدایا گَیو نی ايستٌ ٍلی نًرش؛ رٍد بیرٍن دلو کز کٌ دعایی شب ير کنو

 .نکنو دیگر يَای دیگر بعد؛ این از کٌ بستو، تَ نًر چنان را دل

 بَد، شدى تر نًربان کهی ناندم خیرى يایش چشو بٌ ٍ گرفتو دستو در را دستش ٍ برخاستو جا از
 .بَد شدى خستٌ تند يهٌ این از یا سَخت برایو دلش دانو نهی بَد، شدى امار نرم رفتازش

  جایی؟ یٌ بریو نیای-
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 .بدم نشَنت رٍ چیزی یٌ نیخَاد دلو

 

 يو اٍ کٌ بَد نشخص رفتارش از شد؛ قدم يو نن با ٍ داد تکان نحبت جَاب نشانٌ بٌ را سرش
 .کنو فکر استخَ نی دلو اینگَنٌ نن يو شاید نیست نیل بی نن بٌ نسبت

  کردیو؛ حرکت ناشین سهت بٌ ٍ کردم پا را سفیدم اسپرت يای کفش لباس، تعَیض بدٍن

 . شدیو ناشین سَار

 نقصد بٌ کالم بی داد؛ تکیٌ شیشٌ بٌ را سرش ناند؛ خیرى طًران بارانی ٍ سرد يای خیابان بٌ سارا
 .شدیو پیادى ناشین از رسیدیو؛

 رٍی بَد عالی دنش ٍ دٍد تهام با طًران بام دادم؛ نشانش را دٍدی طًران ٍ گرفتو را دستش
 .نشستو زنین

 

 گشَد لب ٍ کرد نگايو دلبرانٌ ٍ نشست کنارم سارا ناندم خیرى رٍ بٌ رٍ ننظرى بٌ ٍ

 بدی؟ نشَن خَاستی نی کٌ چیزی اینجاست؟-

 

 .کردم اکتفا سر دادن تکان بٌ

 زدم لب ٍ

 !کرد؟ انتخاب رٍ تَ نهنَع عشق دلو ادم يهٌ این بین چرا-

 

 يو در را يایو زانَ بَد، اندايتٌ پایین را سرش بَد کردى قفل بًو را دستش نشنیدم؛ اٍ از جَابی
 شًر زیبایی يا چراغ نَر. شدم رٍیو بٌ رٍ زیبای تصَیر تهاشاگر ٍ انداختو پایین را سرم ٍ کشیدم

 .بَد کردى چندان دٍ را
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 !بَدم نن سردتر انا بَد؛ سرد يَا شدم سارا لرزش نتَجٌ

 خانَش را قلبو اتش ياست سال کٌ انگار بَدم، شدى سرد ٍ رٍح بی سنگ یک يهانندى کٌ ننی
 باشند کردى

 .کنو جابت ٍ عشقو تا بدى فرصت-

 

 چرا دانو نهی انا بخَانو يایش چشو از تَانستو نی را دلش حرف کردم؛ نگاى يایش چشو بٌ
 !بَد کردى کَک ناسازگاری ساز دلش زبان با زبانش

 .کنو ناراحتت نهیخَاد دلو نکنیو رٍ بححش دیگٌ لطفا-

 

 

 نن ٍ بگذارد پايایو رٍی را سرش  داشتو دٍست ؛ سارا قرار بی بَدم، قرار بی نبَدم، ناراحت نن
 .ببافو بًو را نَيایش

 . گناى بی يای بَسٌ تهنای بٌ گیسَانت الی بپیچو ٍ باشو باد داشتو دٍست

 کردن نَازش سهت بٌ بکشو، قد تَ سهت بٌ ابريا پس از کٌ باشو آذرناى خَرشید داشتو دٍست
 .پنجرى کنار ات برينٌ يای شانٌ

 تَ خانٌ بٌ رايش يا قصٌ يهٌ در ٍ يهیشٌ کٌ باشو ای خانٌ از دٍر آٍارى کالغ داشتو دٍست
 برسد،

 ...نشد انا

 !...ام کردى نپنًا درديا چٌ حرفی، سٌ کَتاى کلهٌ این در داند نهی يیچکس ٍ نشد
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 دٍر چشهو از کٌ لبخندی با کردم، باز سارا برای را در برداشتیو، قدم ناشین سهت بٌ ٍ برخاستیو
 زدم لب ارام صدایی ٍ انداختو سارا بٌ نگايی شدم، سَار ٍ زدم دٍر را ناشین شد، سَار نهاند

 اشتی؟-

 

 در حرکت بٌ را ناشین کرد، خَش جا لبانو رٍی لبخند داد، تکان سری ارام ٍ داد نن بٌ را نگايش
 .افتادم راى بٌ ٍ اٍردم

 .بَد گرفتٌ نظر زیر را يا خیابان نن بٌ تَجٌ بی انداختو سارا بٌ نگايی

 بیاید بیرٍن خَدش حال از تا اٍردم در حرکت بٌ يایش چشو نقابل را دستو

 بنگری؟ دلبرانٌ نیشٌ-

 

 !«چی؟ بٌ:»گفت ٍ داد نتکا سری نفذش يای چشو ان با ٍ داد سر ای خندى تک

 

 دادم جَاب سارا بٌ رٍ چشهکی با ٍ گرفتو ضرب ناشین فرنان رٍی دستو با

 !نن بٌ-

 

 اٍ بٌ ارام را سرم پیچ سر کشید؛ رخ بٌ را سفیدش ٍ ردیف يای دندان ٍ کرد نحارم ای دیَانٌ لب زیر
  کاشتو، اش گَنٌ بر ای بَسٌ ٍ کردم نزدیک

 خندیدم نی اٍ از ریز نن ٍ بَد شدى سرخ يایش  لپ

 !یاشار-
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 دادم جَاب ٍ بردم باال شدن تسلیو نشانٌ بٌ را يایو دست

 !ببخشید باشٌ-

 .بَد کردنَن اشتی نناسب بٌ

 

 !نگًدارم را ام خندى تا دادم فشار بًو را يایو لب

 زد لب انیز اعتراض لحنی با ٍ زد ام بازٍ بٌ ارام نشتی بَد شدى نتَجٌ کٌ سارا

 !یبدجنس خیلی-

 

 !خجالت از شدى سرخ يای لپ بَد شدى بانهک صَرتش گرفت؛ اٍج ام خندى

 دادم جَاب خندى نَج با ٍ گذاشتو دستش رٍی را دستو

 !شدی بانهک خَب-

 

 ...بردم باال کهی را ضبط صدای ٍ برداشتو دستش رٍی از را دستو کرد؛ سکَت

 

 ! نیست خَش حالیو نریض"

 ...دارم راحتی خَاب نٌ

 !بیداری بٌ نایلو نٌ

  ياست تفاٍت نا درٍن

  درنانی بٌ نبتال تَ
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 بیهاری دچار نن نٌ

  خَابو نی تخت کنار

 آند بند کٌ يَا نگر

 باشو کشیدنت نفس

 شب ير شَی نی رٍز تَ

 ... رٍز ير شَی نی صبح ٍ

 !"داری راحتی خَاب تَ

 

 کٌ انگار انداختو؛ نی گايین سارا بٌ بار یک جانیٌ چند ير ٍ کردم نی يهرايی نَزیک با لب زیر ارام
 !خَاندم نی اٍ برای

 !بَد دلو يای حرف بٌ شبیٌ اشعارش شدید

 با سارا کٌ بَد ای لحظٌ لحظٌ، ترین اٍر درد بَد قلبو در خجری نحل برایو گفتنش کٌ يای حرف
 !زد نی پس نرا تهام رحهی بی

 !  شد ین کندى قلبو از ای تکٌ حرفو ير با زدم؛ نی حرف اٍ با قلبو از نن

 کنی؟ رد رٍ اينگ این نیشٌ یاشار-

 .دارى ننفی نَج خیلی ندارم دٍسش نن

 

 نگاى يایش چشو طَفان بٌ ٍ کشیدم رنگو ای قًَى ریش بٌ دستی ٍ انداختو اٍ بٌ دار نعنا نگايی
 دادم جَاب ٍ کردم

 !دٍست یک بٌ دلهٌ حرف کنو نی احساس-
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 !دارم دٍست خیلی رٍ نَزیک این نن

 

 !«اٍر زجر يو قشنگٌ يو دلت يای حرف:»گفت جَاب در ٍ داد تکان سری

 

 دادم پاسخ اٍ بٌ غو از پر نگايی با ٍ زدم نها دندان نیشخندی

 !شد نهی اٍر زجر دادی نی گَش بًش تَ اگٌ-

 !نَشتن نی ازش کتابا تَ کٌ شد نی يای عاشقانٌ برعکس

 

  نیست بد بافیت خیال"

 ...رفت خَايی کٌ کن خیال

 ...نردم ٍ رفتی کٌ يهین

 برگردی کٌ کن تالش 

  خَنسردی کهال در ٍ

 بسپاری خاک بٌ نرا

  نیگَیو یاٍى زیاد

  را زبانو بزن گرى

  نینَشو تَ از زیاد

 را استکانو بگیر

  دارم را يرچٌ بگیر
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 !داری را چٌ ير ببخش

 

 !نیست خَش حالیو نریض

 ... دارم راحتی خَاب نٌ

 !بیداری بٌ نایلو نٌ

 ياست؛ اٍتتف نا درٍن

  درنانی بٌ نبتال تَ 

 !بیهاری دچار نن نٌ

 نیخَابو تخت کنار

  آند؛ بند کٌ يَا نگر 

 !باشو کشیدنت نفس

  شب ير نیشَی رٍز تَ

 ...رٍز ير نیشَی صبح ٍ

 !..."داری راحتی خَاب تَ

 

 !شدم رفتنش تهاشاگر ٍ گذاشتو ام چانٌ زیر را دستو ایستادم؛ پدرش خانٌ نقابل

 !برد نی خَد با را وقلب يو باز

 در گاى تکیٌ را دستش ٍ برداشت قدم طرفو بٌ ارام انداخت؛ نن بٌ نگايی ٍ ایستاد حرکت از
 زد لب ٍ شد خو طرفو بٌ ٍ کرد ناشین

 نیکنن؟ یاد کتابا تَ ازش کٌ نیشٌ ای عاشقانٌ بدم گَش بًش نن اگٌ-
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 .دادم تکان بتنح نشانٌ بٌ را سرم ٍ کرد خَش جا يایو لب رٍی خستٌ لبخندی

 گشَد لب ٍ زد ام بینی نَک بٌ انگشت با

 !چیٌ دلش حرف ببینو نیدم گَش نَیسندى اقای يای حرف بٌ پس-

 

 يهانندى ٍ بَدم رفتٌ فرٍ شَک در انقدر شد جدا نن از ٍ کشید صَرتو بٌ ٍار نَازش را دستش
 فریاد ٍ اٍردم بیرٍن رىپنج از را سرم ذٍق با دارد را جدیدش بازی اسباب شَق کٌ ای  بچٌ پسر

 کشیدم

 !عاشقتو نن-

 

 ٍ انداخت اطراف بٌ نگايی نگران سارا

 اند حرف بٌ ارام ٍ اٍرد باال سکَت نشانٌ بٌ را دستش

 !یاشار باش ارٍم-

 

 .گفتو" چشهی"لب زیر ٍ شدم خو کهی ٍ گذاشتو ام سینٌ رٍی را دستو باز لبخندی با

 !بَدم یخَشحال در غرق نن ٍ زد بًو را خانٌ در

 بعد کٌ تشنٌ، ٍ گرسنٌ فردی نحل است، نن برای دنیا کردم نی حس رفت نهی لبانو رٍی از لبخند
 حس سارا، عشق ی تشنٌ بَدم، تشنٌ نن بَدم، خَشحال باشند، دادى غذا ٍ اب اٍ بٌ يا ندت از

 رستادم،ف بیرٍن اسَدى ٍ راحت را نفسو ٍ گرفتو دست در نحکو را فرنان داشتو، را بَدن سیراب
 تهام سارا سب چراغ بَدم، دادى دست از را نگرانی ٍ اضطراب حس ان دیگر انگار بَدم، شدى ارام

 .بَد کردى سبز را ام زندگی قرنز يای چراغ
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 قرنز ٍ افتادى گَد يای چشو بٌ نگايی ایینٌ در رفتو، باال اسانسَر با شدم، پارکینگ ٍارد ناشین با
 ٍ کشیدم بلندم ریش بٌ دستی بَد، گذاشتٌ زیادی تاجیر صَرتو رٍی خَابی بی انداختو، رنگو

 ٍ چرخاندم در در، را کلید شدم، خارج اشانسَر از اسانسَر در شدن باز با زدم، نَيایو بٌ چنگلی
 ٍ زنین رٍی تلَیزیَن کنترل. بارید نی رٍیش ٍ سر از نانرتبی کٌ ای خانٌ شدم، خانٌ ٍارد
 چرکی چًرى ٍسط، نیز رٍی نشرٍب يای شیشٌ بَد، شدى داختٌان نبل دستٌ رٍی کٌ يایی لباس

  بَد، دادى خانٌ فضای بٌ را

 .برٍم خَاب بٌ يا پلٌ يهین رٍی خَاست نی دلو کٌ بَدم خستٌ انقدر ٍ رفتو باال يا پلٌ از

 ٍ شیرین خَابی بٌ ٍ گذاشتو يو رٍی  چشو يایو، لباس تعَیض بدٍن ٍ رساندم اتاق بٌ را خَدم
 .کردم دعَت را دمخَ عهیق

 نبَد، سفید ٍ سیاى يای کابَس از خبری داشتو، بخش لذت ٍ ارام خَاب یک يا ندت از بعد
 .بَدند دادى رنگی يای خَاب بٌ را جایشان

 

 بٌ دستی گشَدم،  چشو شد نی پخش خانٌ در کٌ نالیهی نَزیک صدای ٍ چارٍ صدای با صبح
 را صبح بَد، ناندى اتاقو در ينَز تنش عطر ردم،ک پخش يایو ریٌ در عهیق نفسی ٍ کشیدم صَرتو

 بَدم خستٌ انقدر بَدم، نیاٍردى در را يایو کفش ينَز برخاستو، جا از کردم، شرٍع دلبر تن عطر با
 .داشتو راحتی ٍ ارام خَاب چقدر انا رفتو، خَاب بٌ کی نشدم نتَجٌ

 

 با زدم، صَرتو بٌ را اب نشت ٍ کردم اب از پر را نشتو برداشتو، قدم بًداشتی سرٍیس سهت بٌ
  کردم خشک را صَرتو حَلٌ

 بَد، گرفتٌ خَش بَی ٍ رنگ خانٌ اندم، پایین یک بٌ یک را يا پلٌ اندم، بیرٍن سرٍیس از ٍ
 رٍی از يا لباس تهام انداختو، نبل دستٌ بٌ نگايی بَد، جایش سر نرتب نیز چرخاندم، سری
 .بَد شدى برداشتٌ نبل دستٌ
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 سٌ ساعت انداختو، ساعت بٌ نگايی کردم، نی نگاى خانٌ بٌ نتعجب ٍ کشیدم ایونَي بٌ دستی
 نشدى زنان گذر نتَجٌ کٌ بَدم خستٌ انقدر شد، گرد يایو چشو خَاب، حجو این از بَد، ظًر
 .بَدم

 !دکترت خانو با خَشی نا بدٍن خَب-

 

 !اید برنی سپًر از ٍسَاس این دانستو نی

 يای استین بَد، شدى خیز نیو ٍ بَد گذاشتٌ اپن رٍی را يایش دست برگرداندم، طرفش بٌ را سرم
 کرد نی نگايو رفتٌ باال ابرٍيایی با ٍ بَد زدى باال را سفیدش پیراين

 اغَش در را اٍ ٍ فشردم ام نردانٌ دست در را دستش ٍ شدم نزدیک اٍ بٌ ٍ دادم سر ای خندى تک
 داشتو نیاز شدید اییتنً این بٌ انا بَد شدى تنگ برایش دلو کشیدم؛

 .داداش بَد شدى تنگ برات دلو-

 

 انداختو، اشپزخانٌ بٌ نگايی برداشت قدم نبل سهت بٌ اندم بیرٍن اشپزخانٌ از ٍ شد جدا نن از
 نبَد خبری کحیف يای ظرف از دیگر

  خر؟ نحشر بکنی رٍ خَنٌ کٌ برم گفتی شَیی، ظرف ناشین تَ گذاشتو رٍ يهٌ نکش، سرک-

 

 

 رٍی کنارش ٍ کردم فرٍ شلَارم جیب در را دستو انداخت، پا رٍی پا ٍ نشست نفرى تک نبل رٍی
 با کٌ اش ننطقی ٍ تند يای رفتار این با حتی برایو، بَد تر بزرگ برادر انگار يهیشٌ نشستو، نبل

 ٍ نحکو بَد گايی تکیٌ داشتو، دٍست بیشتر خَدم از را اٍ نن نبَد، سازگار نن احساسی اخالق
 .رپایدا
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 خَب خیلی بَد شدى تنگ برات دلو خیلی ٍلی تنًایی، این بٌ داشتو، نیاز بری گفتو کٌ ببخشید-
 .اٍندی کٌ شد

 

 داد جَاب ٍ اٍرد لب رٍی خندی نیش ٍ کرد نگايو جنگلی سبز گَی دٍ ان با ٍ برگرداند را سرش

 !بَدی دلتنگ چقدر نعلَنٌ پرسیات احَال ٍ تهاسات از ارى-

 

 کند، گلٌ داشت حق نداشتو، اٍردن لب بٌ برای حرفی يیچ ٍ انداختو پایین ندگیشرن از را سرم
 تنًا سکَت بَدم، کردى فرانَش يو را خَدم حتی کٌ بَدم شدى سارا درگیر انقدر رٍز چند این در

 نشغَل ٍ کرد تند قدم اشپزخانٌ سهت بٌ ٍ برخاست جا از ديو، انجام تَانستو نی کٌ بَد کاری
 شد َىقً کردن درست

 !عزیزم کردی خفٌ نشرٍب با کٌ يو ٍ خَدت-

 

 قدم سهتش بٌ ٍ شدم بلند جا از ٍ شد برابر چندین ام شرنندگی" عزیزم" کلهٌ تهسخرانیز لحنٌ از
 کردم نگاى حرکاتش ٍ اٍ بٌ ٍ دادم تیکٌ اشپزخانٌ دیَار بٌ برداشتو،

 زد لب خَدش خاص لحن يهان با ٍ داد باال را ابرٍیش تای ٍ کشید کار از دست

 !اخٌ بلند ریش این چیٌ بزن، ٍ ریشت ٍ حهَم برٍ انرٍز-

 .کردم تهیز تازى بیار در يو ٍ کفشت کردی فرصت

 

 !نبَد سپًر داشتن  ٍسَاس ٍ يایو کفش بٌ حَاسو بست، نقش لبو رٍی لبخندی حرفش این با

 بند ٍ شدم خو ٍ برداشتو قدم در سهت بٌ شد، کار بٌ نشغَل ٍ گفت" زيرنار" لب زیر سهًر
 کردم باز را رنگو نشکی چرم کفش
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 بَدى؟ يو گذار تاجیر تنًایت این خَب-

 

 ٍ کشیدم بیرٍن را نیز صنَلی ٍ برداشتو قدم سپًر سهت بٌ ٍ دادم قرار کفشی جا در را يا کفش
 نشست نیز پشت ٍ اند سراغو بٌ قًَى فنجان دٍ با سپًر نشستو، صندلی رٍی

 پرسید دٍبارى ٍ کرد فَت را قًَى کهی ٍ برد لبش نزدیک را فنجان

 داشت؟ ناجیر نگفتی،-

 

 ٍاکنشی ير انتظار انا بَد، نًربان ٍ ننطقی اٍ داشتو، ٍايهٌ سپًر با بًش راجع کردن صحبت از
 گیر غافل نرا صَرت ير در سپًر بَدم نطهئن ندارد فرقی بدش یا خَب داشتو، سپًر  طرف از را

 !کند نی

  دادم، تکان حبتن نشانٌ بٌ را سرم

 .دارم اٍ بٌ کٌ عشقی کردن جابت تا بَد دادى نن بٌ سارا کٌ فرصتی از

 ٍ کشید ریشش  تٌ بٌ دستی شد؛ خیرى يایو چشو بٌ غلیظ اخهی با ٍ رفت فرٍ يو در اش چًرى
 اند حرف بٌ ٍ داد رنگش سبز يای چشو بٌ چرخی

 !نیستین يیچی نتَجٌ کل بٌ اتَندٍت انگار شها کنو؛ صحبت خانو سارا این با نیخَام نن-

 

 !...نبَد گناى این ٍ بَد پاک اٍ بٌ نن عشق زدم؛ يایش حرف بٌ لبخندی

 

 صَرتو بٌ دستی کالفٌ بَدم؛ ام يهیشگی يای پرٍندى نشغَل ٍ بَد گذشتٌ شب يشت از ساعت
 .دادم ادانٌ ام چانٌ تا ٍ کشیدم
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 بازی اٍ با کهی گرفتو؛ دست در را وتلفن ٍ نشستو تخت رٍی ٍ کردم خانَش را نطالعٌ چراغ
 پیچید گَشو در صدایش جانیٌ چند از بعد باشو؛ داشتٌ تهاسی سارا با گرفتو  تصهیو اخر در کردم؛

 .رفت در ام خستگی تهام بارى یک بٌ انگار ٍ

 

 کردم صحبت بٌ شرٍع نحبت انرژی يهان با ٍ گرفتو انرژی

 .دکتر خانو سالم-

 

 دست انًا از نداشتو دٍست کٌ برد نی رٍیايایی بٌ نرا ٍ کرد نی َازشن را رٍحو اش خندى صدای
 !بکشو

 باغ بٌ خانَادى ٍ است تنًا پدریش خانٌ در شدم نتَجٌ طبعی؛ شَخ ٍ پرسی احَال کهی از بعد
 اند رفتٌ است شًر از بیرٍن کٌ  خانَادگی

 نیست؟ پیشت نًرسا نیهَندی؛ تنًا نباید نرفتی؟ تَ چرا-

 

 فشرد لب کالفگی ٍ خستگی با ٍ داد بیرٍن صدا با را نفسش

 يهیشٌ نحل کٌ يو علی. نن پیشٌ بهَنٌ تنًا داشت گناى فرستادم اینا نانان يهراى رٍ نًرسا نٌ-
 .اصفًان رفتٌ نفت شرکت طرف از داشت نانَریت

 !نَیسندى اقای نرفتو کٌ داشتو کار خَدنو

 

 .کردم قطع را نکالهٌ تا نبرد زنان بیشتر دقیقٌ چند

 اندم؛ بیرٍن اتاق از دست بٌ پالتَ ٍ کردم عَض نشکی شلَاری ٍ سفید پیراين با را يایو لباس
  برداشتو؛ قدم سپًر اتاق سهت بٌ
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 بَد کار نشغَل جدیت با يهیشٌ نحل شدم؛ اتاق ٍارد زدن در از بعد

 .بیا يو تَ نیخَای اگٌ سارا پیش نیرم دارم نن سپًر-

 

 . شد درشت يایش چشو داد؛ نن بٌ ٍ گرفت نیز رٍی يای پرٍندى از را اش تَجٌ

 بارید نی يایش چشو از جذبٌ ناند؛ خیرى صَرتو بٌ

 !پیشش؟ بری نیخَای کٌ يست خالٌ خَنٌ نگٌ-

 

 دادم جَاب تهام خَنسردی با ٍ دادم تیکٌ در بٌ

 !تنًاست باباشٌ؛ خَنٌ-

 !داشتٌ کار چَن اٍنو يست خَنٌ خَدش رفتٌ؛ نانَریت شَيرشو يستن؛ شًر بیرٍن خَنَادى

 االن نیخَای اگٌ گفتو باياش، بزنی حرف نیخَای گفتی صبح برنیگردم؛ نیزنو سر یٌ نیرم
 !خَبیٌ فرصت

 

 ٍ ای سَرنٌ پیراين ٍ رفت کهدش سهت بٌ ٍ شد بلند جا از کالفٌ ٍ کشید صَرتش بٌ دستی
 .کند تعَیض تا اٍرد در را اش نشکی شلَار

 .زد بیرٍن در از حرفی يیچ بی ٍ برداشت نیز رٍی از را سَییچ ٍ اندم بیرٍن اتاق از

  شدم؛ ناشین سَار ٍ افتادم راى بٌ سرش پشت

 کردیو حرکت سارا پدر خانٌ سهت بٌ ادرس دادن با
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 ننتظر ٍ است عصبانی دستو از شدید دانستو نی انا کنو باز اٍ با را حرف سر خَاست نی دلو
 !کند خالی جا یک ار عصبانیتش تهام تا تلنگریست

 نیا نیای نن بخاطر یا بزنی حرف بیای نیشی اذیت اگٌ سپًر-

 . نیرم تنًا خَدم

 

 

 داد جَاب ٍ داد باال را ابرٍیش تا یک ٍ برگشت سهتو بٌ نها دندان نیشخندی با

 !نزنٌ سر ازتَن ای احهقانٌ کار ٍقت یک تا اٍندم يهرات نن-

 !کنید نی چیکار دارید یستن حالیتَن دٍتاتَن شها کٌ اٍنجایی از

 .ندارم صحبتی ٍگرنٌ

 

 داد ادانٌ اش رانندگی بٌ سپًر ندادم؛ جَابی ٍ کشیدم عهیق نفسی

 این بٌ خَاست نی دلو بَد، قرار بی خَاست، نی را شدن یکی اٍ با خَاست، نی را بَدن احهق دلو
 گناى باشد نیان در شقع پای ٍقتی نیست، کار در گنايی بَدم نطهئن بديو، پایان يا قراری بی

 !  ندارد نعنایی

 !ایستاد حرکت از ناشین خانٌ، نقابل بعد دقیقٌ چند

 برداشتیو قدم در سهت بٌ ٍ شدیو پیادى ناشین از

 .بزن زنگ-

 

 دادم جَاب ٍ کردم نگايش شیطنت با
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 .کنو سَپرایزش نیخَام اینجا، اٍندم کٌ نهیدٍنٌ سارا-

 .باال برم در از تا بگیر قالب

 

 داد جَاب بلند صدایی با ٍ کرد نگايو شدى گرد يای چشو با

 !چی؟-

 .بگیرى قالب نهلکت ٍکیل بَد؛ نَندى کو يهین

 !کنیو الیک خَدنَن باید فردا نیکنن پخش نیگیرن فیلو ياشَن يهسایٌ بدبخت

 

 نَج کٌ لحنی با ٍ کردم پاک را يایو چشو اشک گرفت؛ اٍج ام خندى خَردنش  حرص ٍ يا حرف از
 زدم لب بَد اشکار ان در دىخن

 !سپًر نکن بزرگش بگیر؛ قالب بیا-

 

 ادم ببین یاشار کنٌ لعنتت خدا"زد نی حرف خَدش برای لب زیر ٍ داد نشان تاسف نشانٌ بٌ سری
 !"نیکنی نجبَر کارایی چٌ بٌ

 ردیَا بٌ پشت بَدم، نشنیدى را يایش حرف کٌ انگار نگفتو يیچ ٍ زدم لبخندی تنًا يایش حرف بٌ
 کشیدم باال را خَدم ضرب یک ٍ گذاشتو دستش رٍی پا کرد؛ قالب را دستش ٍ ایستاد

 !بگیرى رٍ پاچت باشن نداشتٌ سگ ببین کن نگاى-

 

 رٍی از ارام ٍ گرفتو دیَار بٌ را دستو انداختو؛ نگايی خانٌ حیاط بٌ ٍ دادم سر ارام ای خندى تک
 باشند، داشتٌ سگ ٍاقعا نکند یا باشد، دیدى ران کسی نکند کٌ داشتو، استرس اندم؛ پایین دیَار
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 تکانو، را دستو خاک ٍ زدم يو بٌ را دستو ارام ٍ کردم صاف کهر ٍ برداشتو زنین رٍی از را دستو
 . بَد ایستادى ننتظر دريو ای قیافٌ با سینٌ بٌ دست کردم؛ باز سپًر برای را در

 ماند حرف بٌ ٍ کردم دراز را دستو ٍ زدم نلیح لبخندی

 ! راد اقای بفرنایید-

 

 خانٌ بزرگ حیاط بٌ نگايی زدم بًو ارام را در شد حیاط ٍارد ٍ داد نشان تاسف نشانٌ بٌ سری
 ترسناک را حیاط کهی بَد ریختٌ يایش برگ کٌ يایی درخت ٍ نرتب ٍ تهیز يای باغچٌ انداختو،

 را سارا تَجٌ شکل نربع يای کاشی رٍی يایهان قدم صدای تا داشتیو برنی قدم ارام بَد، کردى
 .نکند جلب

 را دستش سپًر شدم؛ تراس ٍارد برداشتو؛ قدم بَد رٍشن چراغش کٌ حیاط بٌ رٍ اتاق سهت بٌ
 حس ببینو؛ تَانستو نی پردى رٍی را سارا سایٌ کرد؛ نی تهاشا نرا ٍ بَد کردى اش پالتَ جیب در

 از دست. شَد جلب اش تَجٌ تا زدم شیشٌ بٌ تقٌ چند داشتو؛ را تخس سالٌ شیش يای بچٌ پسر
 .کرد حرکت تراس سهت بٌ ٍ کشید کار

 بَد، گذاشتٌ اش سینٌ رٍی را دستو کٌ دیدم نی ٍاضح را اش سایٌ کردم؛ تکرار را کارم دٍبارى نن ٍ
 فریاد بلند صدایی با نن ٍ کرد باز را تراس در کند، باز را تراس در تا شدم پنًان دیَار پشت
 کشیدم

 !پخ-

 

 يایو گَش رٍی را دستو کشید جیغ ٍجَد تهام با ٍ شد نشت اش سینٌ رٍی دست ترس از سارا
 است، برداشتٌ را خیابان تهام جیغش صدای بَدم نطهئن کشیدم؛ عقب را خَدم کهی ٍ گذاشتو

 .داد فشار يو رٍی را يایش چشو ٍ گذاشت ديانش رٍی را دستش نن دیدن با سارا

 سارا؟ خَبی-
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 !باشد شدى خَنی يایش چشو طَفان کٌ انگار کرد؛ باز را يایش چشو

 کشید فریاد نشستٌ خَن بٌ يایی چشو با

 !یاشار ای نزى بی خیلی-

 !نبَد قشنگ اصال

 !دیٍَنٌ شدم ترک زيرى

 

 سرخ صَرتو بَدم نطهئن خندى شدت از. شدم خو زانَ رٍی گرفت اٍج ام خندى خَردنش  حرص از
 جلب خَد بٌ را نا دٍ ير تَجٌ صدایش با بَد گرفتٌ دندان بٌ زبان االن تا کٌ سپًر است؛ شدى
 کرد

 !نیست دار خندى اصال-

 !خَبٌ؟ حالتَن شها

 

 ٍ کشید عهیق نفس چند کرد؛ اکتفا سر دادن تکان با ٍ کرد؛ پنًان نن پشت را خَدش کهی سارا
 زد لب سپًر بٌ خطاب بَد پیشش دقیقٌ چند ترسیدن اجر ينَز کٌ لرزان صدایی با

 .پیشتَن نیام االن ننو داخل، رناییدبف-

 

 شدى خیرى نن بٌ اخو با کٌ کردم نگاى سارا بٌ کرد؛ حرکت خانٌ در سهت بٌ ٍ داد تکان سری سپًر
 بَد

 !شی سَپرایز خَاستو خَب چیٌ-
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 داد جَاب باز يای چشو با ٍ ایستاد سینٌ بٌ دست

 !ندلی؟ این سَپرایز-

 !بترسَنهت خَاستو بگَ

 

 گشَدم لب نلیح لبخندی با ٍ انداختو باال ای شانٌ ٍ مداد تکان سری

 !دقیقا-

 !بترسَنهت خَاستو

 !نیخَری سرنا يستی تاپ با تَ برٍ حاال

 

 تختش ٍ بَد دیَار گَشٌ کارش نیز شدم؛ اتاق ٍارد سرش پشت شد؛ اتاق ٍارد ٍ داد تکان سری
 سهتش بٌ کند؛ پیدا نناسب اسیلب تا کرد باز را کهد در ٍ برداشت قدم کهد سهت بٌ دیَار، کنار
 گَشش نزدیک را سرم ٍ کردم حلقٌ کهرش دٍر را دستو کشیدم اغَش در را اٍ پشت از ٍ رفتو
 کردم پخش گردنش در را نفسو ٍ اٍردم

 بیارم؟ در ٍ لباسات نن نیخَای-

 

 زد لب ارام صدایی با ٍ فشرد يو رٍی چشو ٍ گذاشت دستو رٍی را دستش 

 !لطفا یاشار-

 

 دادم جَاب گَشش زیر نفس با دادم؛ فشار خَدم بٌ بیشتر را اٍ ٍ کاشتو گردنش رٍی ای بَسٌ
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 !اخٌ بیارم در دلت از نیخَام-

 

 بٌ ٍ کرد نزدیک نن بٌ ارام را خَدش ٍ گذاشت صَرتو رٍی دست ٍ کرد باز کهرش دٍر از را دستو
 اند حرف

 !یاشار نهیتَنو-

 !نیشٌ تهَم برام زندگی ٍجَدت؛ تَ بشو غرق نهیتَنو

 !نباشو دیگٌ یا تَ با باشو بار یٌ یا داری راى دٍ

 

 !سختی رايی دٍ عجب

 !بَد نانردی نًایت این ٍ کرد نی نحرٍم کشیدنش اغَش بٌ از يایش؛ دست لهس از نرا

 دادم جَاب ٍ برداشتو عقب بٌ قدم چند

 .نیدم قَل نهیَفتٌ اتفاقی نخَای خَدت تا-

 

 ناندم خیرى سفیدش تن بٌ ٍ کشیدم دراز تختش رٍی داد؛ را جَابو لبخند با

 کنو؟ عَض لباس تا بیرٍن بری نهیخَای-

 

 يهان با ٍ داد سر ای خندى تک انداختو، باال ابرٍیی ٍ بست نقش لبو رٍی شیطنت سر از لبخندی
 داد جَاب زد نی نَج خندى ان در کٌ لحنی

 !شیطَن بیرٍن برٍ پاشَ-
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 گرنش، يای نفس کردم، نزدیک اٍ بٌ را خَدم برداشتو، قدم سهتش بٌ ٍ شدم بلند تخت رٍی از
 بَد انداخنٌ گل خجالت از کٌ صَرتی بٌ ٍ بردم اش چانٌ زیر را دستو کرد، نی نَازش را سردم سینٌ
 کردم کج در شهت بٌ را رايو ٍ نهاندم حرف ننتظر زدم، ای بَسٌ

 رٍی کٌ يای عکس بٌ ٍ بَدم، ادىایست ننتظر اتاق در پشت کند، عَض را لباسش تا رفتو بیرٍن
 کردم، نی نگاى بَد اٍیزان دیَار

 لبو رٍی لبخند کرد، نی دلبریی ٍ بَد شدى خیرى نن بٌ عکس در اش کنندى نحَ لبخند ان با سارا
 .بست نقش

 . اند بیرٍن نشکی، شلَاری ٍ سفید پیراينی با سارا ٍ شد باز اتاق در

 چطَرم؟-

 

 عقب بٌ قدم یک تا شدم، نزدیک اٍ بٌ ارام انداختو، اٍ بٌ نگايی ٍ کشیدم دندانو زیر را لبو
 شد، قفل يایو لب رٍی نگايش ٍ گرفت را پیراينو یقٌ دستش با ٍ چسباند در بٌ را کهرش بردارد،
 نرا ٍ کرد نچالٌ دستش در را پیراينو یقٌ کشید، بیرٍن دندانو زیر از ٍ گذاشت لبو رٍی را دستش

  زد لب ارام صدایی ٍ خاص لحنی با گَشو نزدیک ٍ کرد پرتاب اغَشش سهت بٌ

 !ٍ صاحاب بی این کندی-

 

  کرد، دعَت چشهکی بٌ نرا ٍ کرد جدا نن از ارام را خَدش

 ٍ گذاشت لبو رٍی را اش اشارى انگشت کنو، نزدیک را خَدم يایش لب بٌ تا کردم نتهایل را سرم
 لب رگٌ دٍ ٍ ارام صدایی با ٍ ساختو نزدیک لبش بٌ را لبو بردم، فرٍ نَيایش در را دستو نن

 گشَدم

 !را خداٍندش کرد گو تَ نَيای الی عهر، اخر در کٌ رٍز سیٌ شیخ ان نن-
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 داد جَاب خندى نَج از صدایی با ٍ کرد فرٍ نَيایو در ٍ کشید صَرتو بٌ را دستش

 شدی؟ کٌ شاعرم-

 

 زدم لب حالت يهان در ٍ دمان پایین چَبی يای پلٌ از ٍ گرفتو دستو در نحکو را دستش

 !کرد شاعر ٍ نن تَ عشق-

 .کرد نحارم ای دیَانٌ لب زیر ٍ داد سر ای خندى تک

 نشستٌ نخصَصش ٍ نعرٍف خند نیش يهان با نفرى تک نبل رٍی سپًر اندیو، پایین يا پلٌ از
 دست ٍ وبرداشت قدم سهتش بٌ ارام کرد نی نگاى نا بٌ ٍ بَد گذاشتٌ اش چانٌ زیر را دستش بَد،
 گرفتو دست در نحکو را سارا

 !خبریٌ باال اٍن کردم فکر شدم، نی نگرانتَن داشتو دیگٌ-

 

 بٌ نگايی عصبی ٍ دلخَر ديد، نهی جَابی نن بخاطر دانستو نی انداخت، پایین را سرش سارا
  انداختو، سپًر

 داد ادانٌ ارانی بٌ نن بٌ تَجٌ بی

 یاشار؟ ٌن نگٌ دیگٌ بریو باید نا کنو فکر خَب،-

 

 .دادم تکان نحبت جَاب نشانٌ بٌ را سرم

 زدم لب ارام ٍ بَسیدم را اش گَنٌ ٍ کردم سارا بٌ رٍ

 !نیکنٌ اذیت زیاد دیگٌ، سپًر کردی، عَض ٍ لباسات يو الکی ببخشید،-
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 يایش چشو از خستگی. گفت" ندارى اشکالی"لب زیر ٍ زد خستگی از جان بی خندی لب سارا
 .نَج بی ٍ بَد ارام یشيا چشو بارید، نی

 قدم سارا ٍ نن سهت بٌ ٍ شد بلند سالن گَشٌ سلطنتی ای فیرٍزى نفرى تک نبل رٍی از سپًر
 .برداشت

 گرفت سارا بٌ رٍ ٍ اٍرد در شلَارش جیب از را دستش

 .شدم خَشحال-

 

 سپًر تایید نًر ٍ زدم رٍیش بٌ لبخندی نن، يای چشو بٌ شد کشیدى سپًر دست از نگايش سارا
 بٌ ٍ کرد خداحافظی لب زیر سپًر سپرد، سپًر دست بٌ را دستش سارا کردم، پررنگ برایش را

 برداشت قدم در سهت

 شدى جهع صَرت با ٍ داد دستش بٌ خفیف تکانی ٍ کرد بستٌ باز ارام بار چند را دستش سارا
 زد لب ٍ انداخت نن بٌ نگايی

 خندش نیش نهیفًهو، ٍ نسخرش خند نیش این دلیل نهیاد، خَشش نن از زیاد سپًر کنو فکر-
 !کنٌ نی اذیتو خیلی

 

 دستش سفیدی انداختو، دستش رٍی سپًر دست جای بٌ نگايی ٍ گرفتو دست در را دستش نچ
 رٍی را لبو کند، خَدنهایی شدیدا سارا دست رٍی سپًر شصت انگشت جای بَد شدى باعخ

 رنگش ابی يای چشو بٌ ٍ گرفتو باال را سرم کاشتو، دستش رٍی نرم ای بَسٌ ٍ چسباندم دستش
 اندم حرف بٌ ارام صدایی با ٍ دادم قرار گَشش کنار را سرم ٍ شدم خیرى

 .بشٌ خَب کردم بَسش کنٌ، نی نعجزى نن يای بَسٌ نشٌ، ریا-
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 در را تنش عطر ٍ کردم جهع اغَشش در را خَدم گرفت، اغَش در نرا ٍ داد تحَیلو ای خندى تک
 !اغَشش بٌ نبتال کٌ زنجیری نجرنی يو نن ٍ بَد شدى زندانی اغَشش م،کرد جهع يایو ریٌ

 کرد زنٌ زم گَشو کنار ارام کردم، گو را خَدم بًشت از ای تیکٌ در ٍ بستو را يایو چشو

 .يهرات بٌ خدا دست برٍ عزیزم، باش خَدت نَاظب-

 

 باز را در برداشتو، مقد در سهت بٌ ٍ فشردم يو رٍی چشو لبخند با ٍ کردم جدا اٍ از را خَدم
 دادم جَاب ٍ کردم

 .کن استراحت ای خستٌ بخَاب برٍ دکتر، خانو باش زندگیو نَاظب يو تَ-

 

  اندم پایین يا پلٌ از کَباندم، بًو را در ٍ دادم تکان برایش دستی

 از ٍ کردم باز را خانٌ در شکست، نی را خانٌ سکَت يایو قدم صدای شدم، رد خانٌ بزرگ حیاط از
  شدم، خارج انٌخ

  بَد داد تکیٌ ناشین در بٌ ٍ بَد گذاشتٌ لب رٍی سیگار سپًر

 .شد سَار ٍ کرد باز را ناشین در ٍ گذاشت سیگار رٍی را پایش ٍ انداخت زنین رٍی را سیگار

 .شَم خراب سرش بر تا بَدم فرصت ننتظر ٍ بَدم کردى پر را تَپو

 کنترلش بر سعی کٌ صدایی بٌ ٍ برگشتو طرفش ٌب کرد، رٍشن را ناشین سپًر شدم، ناشین سَار
 کردم باز لب داشتو

 !چیٌ؟ زشتت رفتار این دلیل-
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 ديان در ادانسی انداخت، نی خط اعصابو رٍی صدایش کٌ داد تحَیلو را دار صدا خند نیش
 دلو نگفتو، يیچ باشد، گرفتٌ نشنیدى را حرفو کٌ انگار داد، ادانٌ اش رانندگی بٌ ٍ گذاشت

 !است ديندى ازار چقدر رفتارش بفًهد شاید کنو، تالفی خَدش نحل جا یک استخَ نی

 .دادم تکیٌ صندلی بٌ ٍ کردم سکَت

 را نارضایتیش داشت سعی اٍ ٍ بَد سارا ٍ نن بین نهنَع عشق تندش رفتاريای دلیل شاید
 !بس بَد دردسر نظرش از رابطٌ این ٍ بَد ننطقی سپًر کند، بیان گَنٌ این

 .شد نی تر اسان برایش نا ی رابطٌ با اند کنار بَد نطلقٌ یا تنًا زن یک سارا اگر شاید

 

 را خراش اسهان برج اسانسَر با ٍ ایستادیو جایگاى در شدیو، پارکینگ ٍارد ٍ شد باز پارکینگ در
 بٌ دست کرد، ريا نبل دستٌ رٍی را پالتَاش سپًر کرد، باز را در ٍ انداخت کلید سپًر رفتیو، باال
 زدم صدا را رفت نی اشپزخانٌ سهت بٌ کٌ سپًری بلند نسبتا صدایی با ٍ زدم هرمک

 سپًر؟-

 

 تیکٌ دیَار بٌ ٍ اند بیرٍن اشپزخانٌ از انگَر خَشٌ یک با سپًر اند، یخچال در زدن بًو صدای
 بیرٍن عصبی را نفسو برداشت، انگَرش يای دانٌ خَردن بٌ خَنسرد نن برعکس کانال ٍ داد

 گشَد لب زد نی نَج ان در تهسخر کٌ لحنی ٍ لبخند با کنو باز ديان خَاستو تا دادم،

 .بگو تا بگَ بگو، نیخَای چی عزیزم؟ جَنو-

 

 اٍ بٌ را پشتو ٍ فشردم يو رٍی را يایو چشو کرد، نگايو ننتظر ٍ گذاشت ديانش در انگَر ای دانٌ
  دانستو، نهی را شا بارى یک شدن عَض این دلیل کشیدم، صَرتو بٌ دست ٍ کردم را

 دادم جَاب ٍ  دادم تکان يَا در دستی

 !سپًر؟ چیٌ اخیرت رٍزت چند نسخرى رفتار این دلیل-
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 .بگَ بًو رک

 

 .کرد خندیدن بلند بٌ شرٍع باشو، کردى تعریف برایش جکی کٌ انگار

 ىشد سرخ خندى از کٌ صَرتش ٍ کرد صاف کهر خندید، نی دل تٌ از ٍ بَد شدى خو زانَ دٍ رٍی
 !گذاشت نهایش بٌ را بَد

 .نشاندم لبانو رٍی خندی نیش کالفٌ

 !گیرى نی خندم فقط يیچی-

 

 حرنت شاید کٌ بَدم عصبی انقدر اٍردم، در تنو از را کت ٍ دادم تحَیلش نهایی دندان خند نیش
 !کردم نی بلند رٍیش را دستو ٍ گذاشتو نی پا زیر انشب را یهان سالٌ چندین

 !چی؟ یعنی-

 

 جَابو جدی خَدم يهانندى ٍ بَد شدى جهع اش خندى حال انداخت، پا رٍی پا ٍ نشست بلن رٍی
 داد را

 !باشٌ دیگٌ یکی لب رٍ لبت ٍلی نیزنی عاشقی از دم زشتٌ-

 !نیست؟ زشت

 

 با ام زندگی کل است  ندتی است جالب انداختو، زیر را سرم بست، نقش لبانش رٍی خند نیش
 !گذرد نی ام زندگی افراد ترین نزدیک نیش

 دادم جَاب لرزید نی عصبانیت از کٌ صدایی با ٍ کشیدم دندان زیر را لبو
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 !کنی؟ نی فکر اینجَری تَ-

 

 !خندش نیش این از آخ

 اند حرف بٌ جَاب در ٍ انداخت باال ای شانٌ بَد، تر زيرالَد يو نار نیش از

 !نطهئنو کنو نهی فکر-

 !دیگٌ دیدم خَدم چشو با

 

 نچالٌ را قلبو يایش حرف با حال است، تر نزدیک نن بٌ برادر از کٌ کسی بَد، ىشد رحو بی چقدر
 گذاشت، نن تهام رٍی پا اٍ شنیدم، پايایش زیر را يایو استخَان تک تک شدن لٌ صدای کند، نی
 !شَد؟ نی نگر

 !برٍد باد بٌ ساعت چند در نا، سالٌ چندین شناخت

 دادم جَاب ارام صدایی با ٍ  دادم تکان طرفین بٌ سری

 !يهین بیتا طرف از بَد، اتفاق یٌ فقط-

 

 سپًر جز دیگر کس ير بَد، ایستادى نقابلو يهیشٌ از تر نحکو بَد، بستٌ نن قتل بٌ کهر اٍ انا
 .بَد نن ٍجَد از جزیی بَد، برادرم اٍ انا نبَد، نًو برایو کرد نی فکر گَنٌ این

 داد جَاب ٍ شد نزدیک نن بٌ قدم چند ٍ برخاست جا از

 !نخَاست؟ دلت تَ یعنی-
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 خندی نیش بٌ کردم نگاى يایش چشو جنگل بٌ زدم نهی دم ٍ شدم نی لٌ تهسخرانیزش لحن زیر
 .بَد کردى خَش جا لبش گَشٌ کٌ

 !رفتو نی سَال زیر بیشتر دادم نی تَضیح بیشتر چٌ ير انگار نداشتو، تَضیح برای دلیلی دیگر

 .کنو نگاى يو را سرم پشت خَاست نهی دلو حتی رفتو، باال يا پلٌ از ٍ گذاشتو کنارش از

 

 ٍ تنًایی خَاست، نی تاریکی دلو نکردم، رٍشن را چراغ شدم، اتاق ٍارد ٍ کردم باز را اتاق در
  خَاست، نی سکَت

 رفتو، فرٍ فکر در ٍ کشیدم دراز تخت رٍی يا لباس يهان با

 !برد خَد با نرا َابخ ٍ اند يو رٍی يایو چشو کٌ بَدم شدى فکر غرق انقدر

 

 !سراج دکتر نًهانی رسید؛ کردم نی شهاری لحظٌ برایش کٌ ای يفتٌ اخر باالخرى

 ریش تٌ بٌ تبدیل را بلندم ریش کردم؛ اصالح را ریشو ٍ نَ ٍ رفتو ارایشگاى بٌ شدنش انادى برای
 .کَتاى کهی را نَيایو ٍ کردم

 

 سفیدم پیرين یقٌ رٍی را رنگو نشکی پاپیَن ٍ کردم تن را رنگو نشکی شلَار ٍ کت حهام، از بعد
  بیایو؛ سارا چشو بٌ خَاستو نی کردم برنداز را خَدم کهی ٍ ایستادم ایینٌ نقابل بستو؛

 سپًر صدای با ٍ زدن در با افتادم؛ راى سپًر اتاق سهت بٌ ٍ بستو را رنگو نشکی جلیقٌ يای دکهٌ
 .شدم اتاق ٍارد

 حاضری؟-

 

  زد لب ٍ داد تکان سری با بَد سفیدش کراٍات بستن نشغَل کٌ سپًر
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 .بریو ارى-

 

 ! نن نٌ ٍ داشت کردن اشتی قصد اٍ نٌ کٌ انگار بَد، يو با نا صحبت اٍلین این شب ان از بعد

 !نداشتیو زدن حرف بٌ تهایلی انا ایو کردى لج کٌ با دانستو نهی

 يا پلٌ از نن بٌ تَجٌ بی ٍ دز بیرٍن اتاق ٍ پَشید رنگش نشکی پیرين رٍی را رنگش نشکی کت
 .رفت پایین

 

 خو کفشی جا رٍی ٍ برداشتو قدم در سهت بٌ کردم، نحکو را پاپیَنو گرى ٍ اندم پایین يا پلٌ از
  ٍ برداشتو را کفشو شدم،

 .شدم پارکینگ ٍارد سپًر با يهراى ٍ کردم پا را ام نشکی چرم کفش

 خَدم خَنٌ شبو دیگٌ دارم الزم چیز تا چند خَنٌ ورفت ٍر اٍن از نن شاید بیا خَدت ناشین با تَ-
 .نیهَنو

 

 تهام را دانشگاى کٌ ٍقتی از کردم؛ حرکت خَدم ناشین سهت بٌ ٍ دادم تکان سری جَاب در
 ی خانٌ بٌ اٍ گايی ٍ رفتو نی سپًر خانٌ بٌ نن گايی کنیو؛ زندگی يو با گرفتیو تصهیو کردیو
 !یونداشت طًران در را کسی يو جز نا نن،

 دانو نهی فًهیدم، نهی را سپًر گرفتن فاصلٌ این دلیل ٍ بَدیو نگذاشتٌ تنًا را دیگر یک حال بٌ تا
 !نداشتو گرفتنش فاصلٌ این با نخالفتی انا تصهیهش بٌ گذاشتن احترام یا بَد غرٍر

 ...شکست نی زادى ابرايیو نحسن صدای تنًا را فضا سکَت

 

  کنی ٍلو نیدٍنستی"
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 !نیشٌ قَقایی چٌ دل این تَ

  شدى نشناسی ٍقت چٌ دلت 

 !بازیشٌ ٍقت چٌ االن

 خراباتی ٍ ام دیٍَنٌ یٌ

 نن، دست رٍ نَندى

  دل ای ببار دل، ای ببار

 !..."شٌ بًاری چشهات

 

 شدم؛ نی  نزدیک خانٌ بٌ چٌ ير ٍ رسید نی گَش بٌ کَچٌ اٍل از نَزیک ٍ کَبی پای صدای
  صدای

 .شد نی اضافٌ نَزیک صدای بٌ يو جهعیت شادی ٍ جیغ

 گشَد لب ٍ اند جلَ نن دیدن با بَد؛ ایستادى در کنار سراج دکتر

 .حیاط داخل بیارید ناشین اٍندید؛ خَش انیری، اقای سالم-

 

 دادم؛ تکان سپًر برای ٍ اٍردم بیرٍن را دستو کردم؛ تشکر اٍ از ٍ دادم را سالنش جَاب لبخند با
 .بیاٍرد داخل را ناشین يو اٍ تا

 کنار ارام صدایی با ٍ اند نزدیکو سپًر. بَد شدى قایو يا ناشین پشت رنگی يای گل با يا اغچٌب
 !«باشٌ خَدنَنی کَچیک يو خیلی جشنشَن نهیاد بنظر:»گفت گَشو

 

 بشنَد نرا صدای تا کردم نزدیک گَشش بٌ را سرم ٍ زدم حرفش بٌ لبخندی
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 چٌ بٌ تَ نیدى، نشَن ٍاکنشی چٌ ببینٌ ااینج ٍ نن سارا ٍقتی کنو نی فکر این بٌ دارم نن-
 !کنی نی فکر چیزایی

 

 نگَ:»گفت بلندی صدای با ٍ کرد نگاى رنگو ابی يای چشو بٌ گرد يای چشو با ٍ ایستاد حرکت از
 !«نگفتی بًش کٌ

 

 حرف بٌ شرٍع اخو با ٍ کشید صَرتش بٌ دستی دادم؛ تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم ٍ زدم لبخندی
 کرد زدن

  نردم؟ زن با کنی نی اینجَری چرا بابا-

 !اٍنجایی يو تَ نیرى جا ير کنی نی تغیبش داری نیکنٌ فکر االن

 

 شکند، نی نرا کهر چگَنٌ" نردم زن" ٍاژى این دانست نهی اٍردم؛ باال سکَت نشانٌ بٌ را دستو
 کٌ بَد شب ان زا بعد نا صحبت اٍلین این اٍرد نهی زبان بٌ را ٍاژى این دیگر دانست نی اگر شاید
 ٍ نن بین صلح برای بَد انیدی کٌ صحبت این جا يهین بَدم نجبَر انا کشید جهلٌ چند بٌ

 !کنو تهام را سپًر

 دادم جَاب ٍ کردم نگاى اش کشیدى اتش بٌ جنگل بٌ غلیط اخهی با

 !نکن نردم زن نردم، زن انقدر بسٌ-

 !کنو حل نشکلش تا اٍندم نن

 

  شد ريا نیهٌ صحبتو کهرم رٍی دستی گذاشتن با

 .داخل بفرنایید ایستاید اینجا چرا-
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 در بٌ تا رفتیو باال خانٌ يای پلٌ از ٍ شدیو يهراى اٍ با نا ٍ افتاد راى بٌ نا از جلَتر کهی سراج دکتر
 . برسیو ٍردی

 .نشستند يا صندلی رٍی جهعیت ٍ شد تهام نَزیک نا، رسیدن با

 بديد نن بٌ را حَاسش تا کَباندم اش پًلَ بٌ راما ارانج با ٍ انداختو سپًر بٌ نگايی

  خَبٌ؟ تیپو چطَرم؟-

 

 صدایی با ٍ اٍرد گَشو نزدیک را سرش کند، کنترل را اش خندى تا بَد گرفتٌ دندان بٌ لب سپًر
 داد جَاب ارام

 !اخٌ؟ کنٌ نی تَ نگا کی يستو نن تا راحت، خیالت بعدم نکن، رفتار دخترا این انگا بدبخت-

 

 بٌ سری اند، لبو رٍی لبخند ناخداگاى انداختو، شد نی ننفجر خندى از داشت کٌ ای قیافٌ بٌ ینگاي
 .کردم نکَل دیگر ٍقت یک برای را حرفش جَاب ٍ دادم تکان تاسف نشانٌ

 سارا نشکل از ٍ شد سپًر با صحبت نشغَل سراج دکتر کردیو؛ انتخاب نشستن برای را نیزی
 .گفت برایش

 .گشتو نی سارا دنبال تنًا يای حرف بٌ تَجٌ بی نن ٍ

 .نبَد جهعیت بین در اٍ انا

 .فرستادم بیرٍن را ام شدى حبس نفس ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی کالفٌ

 .شَیو يهراى اٍ با تا خَاست نا از ٍ برخَاست جا از سارا پدر
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 ٍ پسر دچن کٌ ای قًَى يایی چشو ٍ خرنایی نَيایی با جَان پسری سهت بٌ ٍ شدیو بلند جا از
 کردیو حرکت بَدند گرفتٌ را دٍرش خَدش يهسن دختر

 .سانان يستند پسرم ایشَن-

 

 در برایو اٍ انگار سارا، تا بَد بًار بٌ شبیٌ انداختو، پایش تا سر بٌ نگايی ٍ دادم باال را ابرٍیو تا
 !خاص ٍ بَد تک دنیا این

 با ٍ شدم نزدیک سانان بٌ بَدند ردىاٍ ٍجَد بٌ برایو شان رفتن کنار با جهعیت کٌ ای باریکٌ از
 يا نًهان از یکی جیغ شدم؛ صحبت نشغَل کالنی چند اٍ با ادب رسو بٌ ٍ دادم دست نردانٌ
 .کرد جلب شد نی ختو سالن تٌ بٌ کٌ ای پلٌ راى طرف بٌ ام تَجٌ

 !بَد شدى تنگ برات دلو سارا-

 

 !نن سارای افتاد؛ سارا ٌب نگايو بَد کردى تند قدم سارا سهت بٌ کٌ دختری دیدن با

 .بَد شدى زیباتر يهیشٌ از داشت؛ صَرتش رٍی کٌ کهی ارایش ٍجَد با بَد؛ شدى زیبا چقدر

  نَيایش، رٍی گل از از تاجی ٍ سفید بلند لباس

 !نَيایش

 ...نَيایش اخ

 !بَد کردى ابشار يایش شانٌ رٍی را نَيایش

 !پریشان نرا دل

 !کرد نی پارى را قلبو زيرالَد، ٍ تیز خنجری يهانندى بَد؛ شدى حلقٌ نرد ان دست دٍر کٌ دستی انا

 !اٍرد نی درد بٌ را ام سینٌ چپ سهت داشت، چپ دست در کٌ ای حلقٌ



 www.Novel98.com 139               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .باشد بدتر این از تَانست نی اتفاقی چٌ بَدم، شدى زنان قربانی

 انداختو پایین را سرم

 !سَخت نی داشتو؛ سَزش احساس ام، سینٌ چپ سهت

 !نداشتو را کشیدن آى حق ن،ن ٍ سَخت نی

 نحل خندید؛ نی زیبا چٌ کردم؛ نی نگايش فقط بَدند؛ ریختٌ يایو چشو در را دنیا غو کٌ انگار
 !دلنشین ٍ ارام يهیشٌ

 !داشت جالبی تضاد بَد گرفتٌ فرا را پایو تا سر اظطراب کٌ ننی با اٍ ارام حال

 

 انداختو پایین را سرم ٍ کردم نشت را دستو

  يستا؛ ادبٌ بی دختر نيهَ این-

 !دیدیهش يهایش رٍز تَ کٌ يهَنی الیسا،

 !لَس چقدر َاى َاى بَد؛ شدى تنگ برات دلو سارا

 

 .کشیدم عهیق نفسی ٍ کردم باز را دستو نشت اندم؛ خَدم بٌ گَشو کنار سپًر صدای با

 .بیایند نا سَی بٌ يا ان تا کرد بلند دانادش برای دستی سارا پدر

 !بَد حلقٌ نن عشقی رغیب دست دٍر سارا دست يو ينَز د،ایستا نقابلو

 جریان در کٌ نزاحهتی برای يستن؛ نا خَنَادى جدید ٍکیل راد اقای ٍ انیری، اقای جان، علی-
 .يستی
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 اند، نی درد بٌ بیشتر دلو يایو، چشو کردن باز بار ير با انا کردم، باز دٍبارى ٍ بستو را يایو چشو
 .کرد کَتاى سیپر احَال اٍ با سپًر

 گرد يای چشو ٍ سارا بٌ تَجٌ بی اٍردم؛ باال را سرم اجبار بٌ نن ٍ کرد دراز نن طرف بٌ را دستش
 جای کٌ دادم فشار دستو در نحکو را دستش انقدر دادم؛ نردانٌ دستی شَيرش با اش شدى

 !ناند دستش رٍی انگشتو

 ديد نشان ارام را خَدش تا اشتد این بر سعی لبش رٍی نلیح لبخند ٍ رنگش شب يای چشو با

 .سراج خانو شَير يستو علیزادى علی-

 

 چقدر گفتو؛" خَشبختهی" لب زیر ٍ کردم ريا را دستش ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 ! گفتو نی درٍغ راحت

  خَردم، را بَد بستٌ نقش لبو رٍی نچاری سر از کٌ لبخندی

 شد کشیدى نگايو ناند، جابت علی بازٍی دٍر سارا تدس حلقٌ رٍی ام نشستو خَن بٌ يای چشو
 لبش بٌ دستی انگشتو با خَاست نی دلو زد، نهی دم ٍ بَد گرفتٌ دندان زیر را لبش کٌ سارایی بٌ

 بزنو حرف گَشش کنار ارام ٍ بیاٍرم بیرٍن دندانش زیر از را لبش ٍ بکشو

 !ٍ صاحاب بی این کندی-

 

 انگار. گفت" خَشبختو" لب زیر ٍ کرد دراز نن سهت بٌ ٍ شیدک بیرٍن علی بازٍ دٍر از را دستش
 ذکر چرخانو نی جا ير در چشو کٌ ننی بیند، نهی نرا ٍاقعا يو شاید باشد، ندیدى حال بٌ تا نرا کٌ
 !اٍست نام ٍ

 

 !نیست یادش نرا يیچ ٍ شدى چیزم يهٌ

 !نیست یادش نن، بٌ است رسیدى کٌ نَبت حال دادى؛ نی نشان راى يهٌ بٌ ستارى این
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 !نیست یادش کجا، کٌ این نرا است دیدى گفت

 !نیست یادش نها انگشت نن خاطرات اٍ، کٌ است چگَنٌ خَاندند يهٌ را ام قصٌ

 با رفتارش در ٍ است شدى نعذب کهی بَد نشخص دادم سارا بٌ را حَاسو تهام ٍ نشستو نیز سر
 !کرد نی خَشحال نرا این ٍ کند نی دقت کهی علی

 بٌ ٍ شد بلند نا نیز سر از اٍ ٍ شدیو تنًا باالخرى سپًر ٍ نن سارا، پدر الزم تَضحات از بعد
 .گفت اند خَش يا نًهان

 !بَدم شدى قرار بی باز نبَد؛ جهع در دیگر سارا انداختو؛ اطراف بٌ نگايی

 

 رم،ناد اسو دیدن با اٍردم در را تلفن کالفگی با رنگو، نشکی کت نخفی جیب در تلفن لرزیدن با
 از شنیدم؛ نهی ٍاضح را نادرم صدای بَد؛ پا بٌ خانٌ در کٌ نَزیکی صدای با کردم؛ ٍصل را تهاس

 .برٍم خانٌ حیاط بٌ تا بخشیدم سرعت يایو قدم بٌ ٍ شدم بلند نیز سر

 يهین برای داشت؛ را احَالو پرسیدن قصد نادرم کردم؛ صحبت بٌ شرٍع ٍ ایستادم درخت زیر
 .داشتیو يو با کَتاى ای نکالهٌ

 

  کند، ارام اش نادرانٌ يای عاشقانٌ با نرا تَانست نی سخت، شب این در اٍ شاید

 گرم سرد زندگی این بٌ را دلو باشو، خَدم نَاظبو کٌ این خَاستن با يایش، صدقٌ قربان با
 .کرد نی

 این ٌب نن انا دادم، نی عذاب را خَدم داشتو یا کردم نی انتحان را صبرم داشتو دانستو نهی
 را دلبر رٍی دقیقٌ چند فقط دقیقٌ چند شاید تا بَدم، اندى داشت را جًنو حکو برایو کٌ نًهانی
 .ببینو
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 انا برداشتو؛ قدم خانٌ در سهت بٌ ٍ کردم؛ اراستٌ را لباسو دست با گذاشتو؛ کت جیب در را تلفن
 را سارا دست بَد یستادىا در کنار نفرى یک چهدان با علی ایستادم؛ حرکت از علی ٍ سارا دیدن با
 .بَد صحبت نشغَل اٍ با ٍ بَد گرفتٌ دست در

 !باشو نرد ان جای تَانستو نی کاش کردم؛ تهاشا را دٍ ان ٍ ایستادم درخت پشت

 !بزنو فریاد جا يهٌ سارا، بٌ را عشقو تَانستو نی کاش

 

 !گذاشتو ام سینٌ رٍی را دستو اختیار بی دادم فشار يو رٍی را يایو چشو

 !کند؟ نی چٌ نن با انشب ٍا

 !بَد بستٌ نن قتل بٌ کهر کٌ انگار

 !داد نی فشار دستش در را قلبو کٌ انگار

 !بَد گذاشتٌ نن سارای يای لب رٍی را يایش لب

 .شهال شَر دریای از شَد خالی تا دادم فشار نحکو را يایو چشو

  ٍ برگشتو دیَار طرف بٌ

 این بٌ اندنو گفت، نی راست سپًر شاید بَدم، اندى در نَزا بٌ کَباندم؛ دیَار بٌ نحکو را نشتو
 بَد ام زندگی در نهکن کار ترین اشتباى نًهانی

 .باشو پا سر بتَانو تا گذاشتو دیَار رٍی دستو

 !ندارد دٍست نرا اصال کردم احساس لحظٌ چند برای شاید زد؛ زنین بٌ نحکو نرا انشب کٌ اٍ

 !کشید نهی نن رخ بٌ را بازیش عشق راحت گَنٌ این داشت، دٍست نرا صد در یک اگر حتی

 يای قدم صدای داد؛ نی علی رفتن از خبر اند؛ در صدای بَد؛ افتادى لرزى بٌ يایو دست عصبانیت از
 !شد نی تر نزدیک ٍ نزدیک شنیدم؛ نی را سارا
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 يهین برای نرٍد پایش زیر تا بَد گرفتٌ باال دست با را لباسش دادم، بیرٍن عصبی را نفسو
 .داشت برنی ايستٌ را يایش قدم

 طرف بٌ را اٍ يایش حرف بٌ تَجٌ بی ٍ گرفتو دستو در را بازٍاش ٍ برداشتو خیز سهتش بٌ
 پرت زنین رٍی سارا شدم، اتاقش ٍارد ٍ کردم باز را در شدیو، تراس ٍارد کشاندم، نی اتاقش
 .کردم پرت ای گَشٌ ٍ اٍردم در را تنو کت شد خارج يایش لب بین از کٌ آخی بٌ تَجٌ بی کردم،

 

 .برداشتو قدم سهتش بٌ گذاشتو شلَارم جیب در را کیلید ٍ کردم قفل را اتاق در

 يایو چشو از عصبانیت ٍ بَدم دادى دست از را خَدم اختیار بَد؛ گرفتٌ را يایو چشو نقابل خَن
 !بارید نی

 . کرد نی نگايو ترسیدى يایی چشو با سارا

 .کنو احساس راحت تَانستو نی را ریاید گَی دٍ ان لرزش

 ...دى؟... ش... چی... شار؟... یا... تٌ... چ-

 

 

 

 .کرد نی بیان بریدى بریدى را يایش حرف کٌ بَد ترسیدى انقدر

 غریدم لب زیر ٍ شدم خیرى يایش چشو بٌ گرفتو را اش چانٌ زیر شدم؛ نزدیک اٍ بٌ ارام

 !کردی؟ غلطی چٌ حیاط تَ-
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 پارى حنجرى اگر کٌ بَد کردى پر را فضا انقدر نَزیک صدای بردم، باال نهکن دح تا را صدایو
 ٍ کرد جهع را لباسش ٍ داد خَد بٌ تکانی ترس از سارا شنید، نهی را فریادم صدای کسی کردم، نی

 .بَد شدى جهع اشک يایش چشو در ٍ لرزید نی يایش دست کرد، پنًان را خَد اتاق گَشٌ

 .اریاش نجبَرم نن بخدا-

 

 شدم اتاق کردن نتر بٌ شرٍع ٍ گرفتو يایو دست بین را سرم

 غریدم ٍ زدم بَد افتادى زنین رٍی کٌ کتو بٌ لگدی

 !ٍای ٍای ٍای-

 

 ٍ بَد گرفتٌ اغَش در زانَ ٍ فشرد نی يو رٍی را يایش چشو سارا بردم نی باالتر ٍ باال را صدایو
 .ریخت نی اشک

 .گذاشتو يو رٍی چشو دم،کَبان دیَار بٌ بار چندین را دستو

 ...شَيرنٌ اٍن یاشار-

 

 فقط شنیدم، نهی را يایش حرف از یک يیچ دیگر کٌ انگار گرفت، اتش بدنو تهام حرفش با
 کنو فکر کارم نتیجٌ بٌ کٌ ان بی برداشتو خیز طرفش بٌ خَرد نی يو بٌ کٌ دیدم نی را يایش لب

 ماٍرد پایین صَرتش رٍی نحکو ٍ بردم باال را دستو

 !لرزید نی بغض شدت از کٌ بَد اش چانٌ تنًا خَرد نهی بًو يایش لب دیگر

 دل بیاید، درد اٍ کٌ بیشتر کشید، نی اتش بٌ را دلو ٍ کرد نی خَدنهایی صَرتش رٍی دستو جای
 ریخت، بًو حدی بٌ نرا سارا، زبان از يو ان ٍاژى ان شنیدن جانیٌ چند برای بَد، اندى درد بٌ نن
 !بردم باال اٍ رٍی را دستو کٌ
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 نحکو را اش چانٌ ٍ برداشتو خیز سهت بٌ انداخت، نی خط را خرابو اعصاب سارا يق يق صدای
 ٍ  ناندم خیر زد نی فریاد را التهاس کٌ يایش چشو بٌ ٍ کردم بلند جایش از را اٍ ٍ گرفتو دست در
 غریدم لب زیر

 !نکن گریٌ سارا، نکن گریٌ-

 

 !کند خفٌ را صدایش تا کشید دندان زیر لب ناخداگاى کٌ گفتو یادفر با انچنان را نکن گریٌ

 صدای تا گذاشت ديانش نقابل را دستش ٍ افتاد تخت رٍی تختش، سهت بٌ دادم يَل را اٍ
 گَشٌ از اشک ٍ بَد بستٌ را يایش چشو کردم نزدیک اٍ بٌ را خَدم ارام بکشد، خَد در را گریش
 .اند نی پایین يایش چشو

 !کن اىنگ نن بٌ-

 

 .داد نی فشار يو رٍی پلک بیشتری قدرت با ترس از بدتر کرد، نهی باز را يایش چشو

 کشیدم فریاد ٍ اٍردم فرٍ بالشت رٍی صَرتش کنار ٍ کردم نشت را دستو

 !لعنتی کن نگاى نن بٌ-

 

 راى بٌ سنگین يای نَج از طَفانی دریایی گَی دٍ ان ٍ بَد شدى قرنز گریٌ شدت از يایش چشو
 نن نال اٍ تهام کردم، نی نالکیت احساس کرد، نی نرم پنجٌ ٍ دست گلَیو با بغض بَد، نداختٌا

 !است

 ٍ شد نی رد جانیٌ بٌ جانیٌ يایو چشو نقابل از کٌ بَد فیلهی بَد، سخت برایو صحنٌ ان يضو
 .گرفت نی نن از را کردنش فرانَش اجازى
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 !لعنتی ننٌ نالٌ لبا این-

 !ننٌ نالٌ تنت این

 !فًهیدی؟ کنٌ درازی دست ندارى حق کسی ننٌ، نالٌ احساست ننی نالٌ دتخَ

 

 !گفت نهی يیچ ٍ داد نی تکان سر يایو فریاد نقابل در تنًا کٌ جانو، ارام بَد ترسیدى انقدر

 نزدیک را خَدم ارام کردم، نگاى بَد شدى قرنز کٌ يایی لب بٌ ٍ برداشتو صَرتش رٍی از را دستش
 گشَدم لب ارام اییصد با ٍ ساختو اٍ

 .بیرم بین از رٍ زادى حرٍم نرتیکٌ اٍن رد باید-

 

 يایش لب طعو غرق انقدر چشیدم، را يایش لب شیرینی بشَم سارا سَی از جَابی ننتظر کٌ ان بی
 قلب فکر ای لحظٌ حتی کٌ بَدم کردى ريا راحت اش زنانٌ اغَش در را خَدم انقدر بَدم، شدى

 .دنکر عبَر ذينو از بیهارش

 شدى ام بَسٌ غرق تازى نن، کٌ چند ير شد، نی پایین ٍ باال شدید اش سینٌ ٍ بَد اٍردى کو نفس
 نگاى بَد شدى بستٌ کٌ يایی چشو بٌ ٍ کردم جدا را خَدم يایش لب از ارام گازی با انا بَدم،
 یکی اٍ با انشب دلو شدید کردم، نهی پیدا را لباسش زیپ انا بردم، کهرش زیر ارام را دستو. کردم
 !خَاست نی را شدن

 !نیدم؟ جَن دستت زیر نیست نًو برات-

 !کجاست؟ لباست زیپ-

 

  گذاشت، لباسش نخفی زیپ رٍی ٍ گرفت را دستو

 !کشد نی اتش بٌ نرا کٌ رايی دٍ ان سخت، رايی دٍ ان اقتادم، رايی دٍ ان یاد
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 !نیشٌ تهَم برام زندگی ٍجَدت، تَ بشو غرق تَنو نهی"

 !"نباشو دیگٌ یا تَ، با باشو بار یٌ یا یدار  راى دٍ

 .برخاستو جا از ٍ برداشتو لباسش زیپ رٍی از را دستو

 شد؟ چی-

 

  دادم جَاب ٍ دادم قَرت را ديانو اب ٍ برگرداندم را رٍیو شنیدم، را لرزانش صدای

 !کنو نهی کاری نخَای ٍقتی تا دادم، قَل يیچی،-

 

 خَد صَرتش رٍی بدجَر ٍ سَزاند نی را دلو بدجَر دستو جای نگفت، يیچ ٍ داد تکان سری
 سارا بٌ نگايی ٍ خَرد در بٌ ای تقٌ دادم، تکیٌ در بٌ ٍ گرفتو صَرتش از چشو کرد نی نهایی

 انداختو باال شانٌ ٍ دادم تکان سری انداختو،

 کنو؟ باز-

 

 انگار نشستو، اٍ کنار تخت رٍی ٍ برداشتو قدم طرفش بٌ نگفت، يیچ انداخت باال ای شانٌ سارا
 رٍی دستو جای ينَز انا بَدم، شدى ارام ٍ بَد شدى خانَش پیش دقیقٌ چند اتش ان کٌ

 .داد نی عذاب نرا صَرتش

 نًربان لبخندی دید را بًار طرف از پاسخ بی يای تهاس ٍ انداخت يهرايش بٌ نگايی سارا
 زد لب ٍ داد تحَیلو

 !برازندشٌ پرستاری-
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 کنو، نگاى را صَرتش خَاست نهی دلو دزدیو، اٍ از را نگايو ٍ دمدا تحَیلش جان بی لبخندی
 .زد نی اتش را دلو صَرتش، قرنزی

 .اتاقتی تَ اگٌ کن باز رٍ در سارا؟-

 

 زد لب ٍ کرد رٍشن را دلو نًر نًربانش، صدای با ٍ انداخت کهرم رٍی را دستش سارا

 کنی؟ نی باز رٍ در یاشار-

 

 ٍا حرکت از نرا سپًر صدای انا شدم، رٍانٌ در سهت بٌ ٍ شدم بلند جا از کنو نگايی اٍ بٌ کٌ ان بی
 داشت

 .نهیدى جَاب ٍ گَشیش اٍنو اخٌ باشٌ، یاشار پیش کنو فکر-

 

 .ديو گَش تَانستو نی يو رٍ داد نی را سپًر جَاب کٌ الیسا صدای

 شَدگ لب ٍ کرد اشارى در بٌ دس با زد، نها دندان لبخندی انداختو سارا بٌ نگايی

 .نکردن خبر رٍ يهٌ تا کن باز در نظرم بٌ-

 

 با را سارا رژ رد انداختو، خَدم بٌ نگايی قدی ایینٌ بٌ رٍ کردم تن ٍ برداشتو زنین رٍی از را کتو
  کردم، پاک لبو رٍی دستهالی

 سپًر د،شدن اتاق ٍارد نگرانی با ٍ بًار رفتو، کنار ٍ کردم باز را در ٍ اٍردم در شلَارم جیب از را کلید
  شد اتاق ٍارد ٍ بَد بردى فرٍ شلَارش جیب در را دستش

 شد نزدیک ٍ کرد نن بٌ ای اشارى چشو با ٍ
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 خبرا؟ چٌ-

 

 را در سپًر. دادم تلخ لبخندی با را اش شیرینی جَاب بَد، دادى دست اٍ بٌ بَدن شیرین حس باز
 .ایستاد نن کنار کَبید بًو

 دى؟نش کٌ چیزیت خَبی؟ برم قربَنت سارا-

 

 دستش با ناند، جابت سارا صَرت رٍی بًار نگاى داد، تکان ننفی جَاب نشانٌ بٌ را سرش سارا
 شد خیرى بَد شدى گرد تعجب از کٌ يایی چشو با صَرتش قرنزی بٌ ٍ برگرداند را صَرتش

 کردى؟ بايات کار این کی-

 

 نن کار این کٌ شد ینه باٍرش سپًر گفت،" ٍای" لب زیر ٍ گرفت ديانش نقابل را دستش الیسا
 کرد باز لب ٍ نزدیک نن بٌ را سرش ٍ فشرد را دستو دست با ارام ٍ باشد

 !نگَ یاشار يست تَ کار این کٌ نگَ-

 

 تنًا این کردم احساس انا بَد، سخت يو خَدم برای باشو کردى بلند سارا رٍی دست کٌ این باٍر
 !است عصبانیتو کردن خالی برای راى

 !ننٌ کار-

 

 .گرفت را اش پیشانی یقٌ غلیظ اخهی ٍ برگشت سهتو ٌب بًار

 فریاد ٍ گرفت دست در را کتو یقٌ ٍ کَباند پًنو سینٌ بٌ نحکهی نشت ٍ برداشت خیز سهتو بٌ
 کشید
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 نیکنی؟ بلند سارا رٍ دست کٌ يستی کی حیٍَن؟ کردی کار این حقی چٌ بٌ تَ-

 

 .بَد غیرنهکن این انا کند، ارام را بًار داشت سعی ٍ بَد گذاشتٌ بًار دست رٍی دست سپًر

 باال را دستش بًار سازند، جدا بًار دستان از را ام یقٌ داشتند سعی ٍ بَد اندى سپًر کهک بٌ الیسا
 .اٍرد پایین صَرتو رٍی تَان تهام با برد

 

 از سارا کردم، فرانَش را صَرتو سَزش صحنٌ این دیدن با داد، قرار اش سینٌ رٍی را دستش سارا
 اند حرف بٌ رسا صدای با ٍ برخاست زحهت بٌ جا

 !بًار-

 !کنی بلند دست یاشار رٍ کٌ نهیدم بًت حق این

 

 کرد ريا را کتو یقٌ ٍ اٍرد پایین ارام را دستش بَد، زدى بیرٍن کاسٌ از يایش چشو تعجب از بًار
 رسیدم سارا بٌ ٍ شدم رد جهعیت بین از

 خَبی؟-

 

 .نگفت يیچ ٍ داد تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرش

 رٍی ٍ اٍردم در تنو از را کت نشاندم، تخت رٍی ٍ گرفتو را سفیدش برينٌ يای شانٌ دست با
  انداختو، يایش شانٌ

 .کَباندم ام سینٌ بٌ را سرش ٍ کردم پنًان اغَشو در را اٍ

 !نیزنی؟ دست خَايرم بٌ حقی چٌ بٌ تَ-
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 اند حرف بٌ ارام صدایی با ٍ برداشت ام سینٌ رٍی از را سرش سارا

 کانل بًش راجع بعدا نیدم قَل بدٍن، ٍ جاش يهین تا تَ دارم، دٍست رٍ یاشار نن بًار،-
 .بدم تَضیح

 

 ٍ داشت اش خندى کنترل بر سعی سپًر بَد، داشتٌ ٍا خندى بٌ را سپًر الیسا، ٍ بًار نتعجب چًرى
 .داشتو لب بر سارا احساست ابراز از لبخند نن

 تَ؟ نٌخَ بریو نیشٌ یاشار،-

 .نیخَام ارٍم جای یٌ نن

 

 دست در را سارا يای شانٌ ٍ کردم باز را در کردیو، حرکت تراس در سهت بٌ ٍ گفتو" نیشٌ" لب زیر
 .افتادیو راى بٌ ٍ گرفتو

 ! برید؟ کجا-

 !کنو اعتهاد نیکنٌ بلند سارا رٍ دست کٌ کسی بٌ نهیتَنو نن

 

 بايو تا داشیتو نیاز ٍ نبَد خَب باید، کٌ انقدر ان  جدی برخَرد اٍلین شاید برگشتو، اٍ سهت بٌ
 .کنو دعَت ام خانٌ بٌ را يا ان کٌ بًتر این از فرصتی چٌ ٍ کنیو صحبت

 .بیاید نا با ٍ بکنید ٍ کاراتَن يو شها پس خَب-

 

 را حرفو ادانٌ ٍ کردم سپًر بٌ رٍ کند تن را يایش لباس تا رفت بیرٍن اتاق از ٍ داد تکان سری بًار
 گرفتو دست در
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 نجبَر کٌ این ٍ باياش نکردنو خداحافظی ٍاسٌ بیار بًَنٌ یٌ ٍ کن تشکر سراج اقای از سپًر-
 .برم سریع شدم

 

 .شدند خارج اتاق از الیسا با ٍ داد تکان سری

  ٍ گذاشتیو سر پشت را حیاط

 ...شدیو ناشین سَار سارا با

 

 . ایستاد حرکت از ناشین قرنز چراغ پشت

 .بَد بًار ٍ سپًر ٍ نن ناشین خیابان در ناشین تنًا

 صدای تنًا ٍ داد نی گَش  خیابان در حاکو باران صدای بٌ ٍ بَد بستٌ را يایش چشو سارا
 شکست نی را نا بین سکَن کٌ بَد چاٍشی

 نیست؛ خَش حالیو نریض"

 دارم، راحتی خَاب نٌ

 !بیداری بٌ نایلو نٌ

 ... ياست تفاٍت نا درٍن

  نیدرنا بٌ نبتال تَ

 !بیهاری دچار نن نٌ

  نیخَابو تخت کنار

 آند بند کٌ يَا نگر

 باشو کشیدنت نفس 
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  شب ير نیشَی رٍز تَ

  رٍز ير نیشَی صبح ٍ

 !"داری راحتی خَاب تَ

 

 را اٍ بتَانو کٌ رسد نی رٍزی ایا کردم، نی فکر این بٌ تنًا فکر، دقیقٌ یک قرنز، چراغ دقیقٌ یک
 کنو؟ خَد نال

 دارد؟ جَدٍ انکانش اصال

 صدایش، يو باز ٍ

 ...صدایش اخ

 

 !ديد نی نَازش را گَشو صدایش،

 !اندازد نی تپش بٌ را قلبو

 !کند نی احضار را رٍحو

 نرا صدا این ديو نی فشار يو رٍی را يایو چشو

 ...کند نهی ريا

 

  ٍجَدت، تَ بشو غرق تَنو نهی"

 نیشٌ؛ تهَم برام زندگی

 !"نباشو دیگٌ یا تَ، با باشو بار یٌ یا داری راى دٍ
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  ديو، نی سارا بٌ را رٍیو

 !صَرتش در ریختٌ نَيایش است، نشستٌ ارام ٍ خَنسرد چٌ

 !خریدى را ابرٍیو انشب نَيا این انگار پَشاندى صَرتش رٍی را دستو جای نَيایش

 !ارانی بٌ کند نی تظاير جانو، ارام نیست ارام يو شاید

 چٌ ان از بیشتر نن از اش تَقع يو شاید یا. است دلگیر دانو نی کند، نی دریغ نن از را يایش چشو
 .بَد کردم نی فکر نن

 

 عقب را سرش بزنو؛ کنار يایش چشو نقابل از را نَيایش تا کردم؛ دراز صَرتش طرف بٌ را دستو
 راى گلَیو در بغض تا بَد کافی نگايش يهین کرد، نگاى نن بٌ دار نعنا خندی نیش با ٍ کشید
 .برٍد

  عزیزم؟ ببینی ٍ شايکارت خَای نی-

 بَدنو ضعیف خَاست، نهی دلو بشکنو، نقابلش خَاست نهی دلو بلند، ٍ عهیق کشیدم، نی نفس
 !دادم فشار ناشین کف بٌ بٌ را پایو ببیند، نقابلش را

 خَب؟ نکن تکرار دیگٌ انا یاشار، نگفتو بًت چیزی اٍنجا-

 

 بزنو حرف ترسیدم نی دادم، تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم بَدم، شدى نظلَم بچٌ پسر یک نحل
 !ببرد را ایرٍیو گلَیو بغض

 قَل؟-

 

  اندتختو پایین را سرم ٍ گفتو" قَل" رگٌ دٍ صدایی با لب زیر

 .دیگٌ نَزیک یٌ بزن-



 www.Novel98.com 155               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 !اند کردى ٍصل بدنو ٍ تن بٌ گیلَیی صد ای ٍزنٌ کردم نی احساس نداشتو را کاری يیچ قدرت

 کٌ نیشخندی با ٍ برگرداند طرفو بٌ را سرش اٍردم؛ در حرکت بٌ را اشینن حرفش بٌ تَجٌ بی
 زد لب گرفت نی را جانو

 شنَی؟ نهی یاشار؟-

 

 انا جانو ارام نبَد ارام کردم؛ نگايش ارانی بٌ ٍ دادم تحَیلش دار صدا نیشخندی اختیار بی
 !ببازد نن بٌ را خرابش حال خَاست نهی

 !دارم دٍست ٍ نَزیک این نن-

 

 !خَدم ٍ کردم نی خَدم بٌ تنًا انا کردم نی لج کٌ با دانو نهی

 داد جَاب لرزید نی عصبانیت از کٌ صدایی با ٍ داد تحَیلو رنگی پر اخو

 !ندارم دٍست رٍ لعنتی این نن-

 

 !شد طًران زدى نو يای خیابان تهاشاگر ارام ٍ کرد عَض را نَزیک

 کند نی تحهل تَانش حد از بیش دانستو نی بَدم؛ دىکر بازی اٍ رٍان ٍ رٍح با کافی قدر بٌ انشب
 ...گذاشتو جَاب بی را کارش يهین برای

 

 باز سارا برای را در ٍ برداشتو قدنی چند شدم؛ پیادى ناشین از ٍ کردم پارک را ناشین خانٌ نقابل
 ایستاد دریای گَی دٍ ان با نقابلو ٍ شد پیادى ناشین از کردم؛
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 تو،انداخ يایش لب بٌ نگايی

 

 است؛ نردد نبَسیدنت ٍ بَسیدن بین کٌ يایی لب بٌ

 !کن ات بَسٌ گیر قافل نرا تَ

 !نٌ گفت شَد نی لحظٌ این بٌ نگر

 حرکت یاختهان طرف بٌ يو با انادند نا طرف بٌ ٍ شدند پیادى ناشین از سپًر ٍ بًار ٍ الیسا
 . کردیو

 سَر،اسان اندن پایین با دادم، فشار بار چند را اسانسَر دکهٌ

 .رسیدیو نظر نَرد طبقٌ بٌ تا برد زنان دقیقٌ چند فشردم؛ را طبقٌ دکهٌ

 شدیو خانٌ ٍارد ٍ چرخاندم در در، را کلید شدیو؛ خارج اسانسَر از

 

 گشَدم لب ٍ نشستو نبل رٍی ٍ انداختو نبل دستٌ رٍی ٍ اٍردم در تنو از را کت

 .خَدتَنٌ خَنٌ باشید راحت-

 

 کردم؛ ريا را خَدم نبل رٍی ٍ زدم باال را پراينو استین ٍ کردم باز را یراينوپ از دکهٌ چند ٍ پاپیَن
 نشست دستو کنار نبل رٍی سپًر گذاشتو؛ نیز رٍی را پایو ٍ دادم؛ تکیٌ صندلی پشتی بٌ را سرم
 بٌ ٍ الیسا ٍ بًار گرفتو، را سیگار پاکت اٍ از ٍ کردم دراز را دستو گذاشت، لب رٍی سیگار ٍ

 در را سیگار نخ کرد نی چک را يهرايش ٍ بَد دادى نیز بٌ را اش تکیٌ سارا شدند افاض جهعهان
 اتش دل دٍد از کهی شاید تا گذاشتو لبو رٍی ٍ برداشتو را ام کسی بی ٍ تنًایی رفیق تنًا اٍردم،
 .بفرستو بیرٍن را ام گرفتٌ
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 بَی برای خَبی زینجایگ فرستادم؛ يایو ریٌ در را تلخش دٍد ٍ گذاشتو لبو رٍی را سیگار
 !کرد نی ارانو انا نبَد؛ نَيایش

 اند حرف یٌ عصبانیت با ٍ برداشت  لبو رٍی از را سیگار کرد تند قدم طرفو بٌ سارا

 !...یاشار-

 

 زدم لب ٍ گذاشتو نیز رٍی را سیگار ٍ بردم باال تسلیو نشانٌ بٌ را دستو

 !دکتر خانو تسلیو-

 

 پايایو رٍی کردم نجبَر را اٍ ٍ گرفتو را دستش ستب نقش يایش لب رٍی جان بی لبخندی
 کرد نی ارانو زد نی نرتب قلبش فشردم، اش سینٌ بٌ را سرم بنشیند،

 گشَد لب ارام صدایی با ٍ کشید نَيایو الی ارام را دستش بستو؛ را يایو چشو

 ارٍنی؟-

 

 شدى رنگ کو کهی يایو انگشت جای انداختو؛ سفیدش صَرت بٌ نگايی ٍ کردم باز را يایو چشو
 کالفٌ بَد

 دادم جَاب ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی

 .ترینو ارٍم تَ کنار-

 

 کرد؛ نی رفتار طَری يهیشٌ کشید؛ کهرم بٌ دستی نًربانی با

 !...شَم پشیهان کردم کٌ کاری از خَدم کٌ
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 ٍ بَد گذشتٌ شب نصفٌ از ساعت بَدم؛ گرفتٌ اغَش در را زانَيایو ٍ بَدم نشستٌ شَنینٌ کنار
 رٍی قديا صدای. بَدند نشستٌ سالن در حال بی ٍ خستٌ کدام ير ٍ بَدند بیدار خانٌ ايالی
 نقش يایو لب رٍی لبخندی اختیار بی انداختو؛ بًار بٌ نگايی. کرد جلب را ام تَجٌ چَبی پارکت
 صحبت برای فرصتی ننتظر نبَد دلیل بی لبخندم. شد خیرى شَنینٌ اتش بٌ نن با ٍ نشست کنارم
 .بَدم

 .دادم بیرٍن صدا با را نفسو ٍ شدم جا بٌ جا کهی

 !نٌ؟ بَد درٍغ نیگو؛ رٍ بیهارستان شب، اٍن ناجرای-

 

 داد ادانٌ را حرفش ٍ داد نن بٌ را نگايش بٌ اٍ ٍ دادم تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم

 !یاشار نیست خَب حالش سارا-

 خَشحال اینطَر رٍ سارا حال بٌ تا نن ناا نیست درست رابطتَن نا، يهچنین ٍ باباس، کردى عزیز
 !بَدم ندیدى

 . نکن ناراحتش پس

 

 جَاب لبخند با ٍ دادم فشار يو رٍی را يایو چشو ٍ انداختو رنگش ای قًَى يای چشو بٌ نگايی
 دادم

 . چشو-

 

 کهک بًار از خَاست نی دلو ٍ داشتو شَری سر در نن، انا گرفت؛ فرا نا بین سکَت ای دقیقٌ چند
 .برٍم رٍزى چند نسافرتی بٌ سارا با تا رمبگی
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 گشَدم لب حالت يهان در ٍ زدم بًار بٌ را ام تنٌ ارام

 نسافرت؟ بریو سارا ٍ  نن چیٌ نظرت بًار، نیگو-

 !شهال نحال

 

 ارانش از لحظٌ ان انا ديد؛ انتقال تَانست نی را ارانش این ٍ بَد ارام داشت؛ خاصی ارانش بًار
 !نبَد خبری ٍجَدش

 جَاب ننتظر لبخند با نن ٍ بَد شدى خیرى نن بٌ اخو با اٍ ٍ باشو زدى ناشایستی حرف کٌ گاران
 بَدم

 !نیگی؟ چی داری نیفًهی یاشار-

 .اشتباس اینجا يو نا بَدن حتی دارى شَير سارا

 

 دادم جَاب کالفگی با ٍ زدم رنگو ای قًَى نَيای بٌ چنگی ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی

. نیکنٌ خَب رٍ دلش حال. خَبٌ يو سارا ی ٍاسٌ نسافرت این اصال نسافرت، ٌرفت اٍنو کٌ فعال-
 .کن کهک لطفا بًار. رٍز اٍن گفت نن بٌ خَدش نبخَاد شهال دلش

 

 بٌ را نخالفت نًر نحکو لحن يهان با ٍ بارید نی يایش چشو از کٌ جدیتی يهان با بًار
 . کَبید پیشنًادم

  دلو رفتیو نی جلَتر چٌ ير. باشو تنًا اٍ با را رٍز چند َاستخ نی دلو نبَدم؛ بردار دست نن انا

 !بَد نحبت يا اتفاق این نن نظر از فقط کٌ خَاست نی بًتری يای اتفاق

 با نن تا دارد نگٌ رٍز چًار برای را نًرسا شد راضی باالخرى بٌ تا کردم خَايش ٍ کردم اصرار انقدر
 .کنیو سفر سر رام در پدریو ٍیالی بٌ سارا
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 بیست اٍ نبَد؛ کافی يو رٍز چًل نن برای يرچند

 !...است بديکار نن بٌ را سال يفت ٍ

 با نن انا. بخَانو يایش چشو در تَانستو نی را دلی دٍ گذاشتو؛ نیان در سارا با را نَضَع این
 .بیاید ام رٍیایی نسافرت بٌ نن با شد این بر تصهیو ٍ کردم راضی را اٍ يایو نهایی نظلَم

 نن، برای اٍ بَدیو؛ شدى ساختٌ يو برای کٌ رانگا

 !اٍ برای نن

 

  بَدم؛ خاکی کرى رٍی ادم ترین خَشبخت انگار کردم؛ نی بَدن کانل احساس

 است؛ نن با يهیشٌ ارزٍ این چند ير گذاشت بالین بر سر نن خانٌ در سارا بار اٍلین برای شب ان
 !صبح نن با را شب ير ٍ کند شب نن با را رٍز ير

 سارا يای بداخالقی ٍ سپًر يای خند نیش ان از دیگر بَد؛ شدى بًتر سارا ٍ سپًر رابطٌ شب نا
 .بَد کردى پر کشیدى فلک بٌ سر يای خندى را جایش نبَد؛ خبری

 

 ٍا خندى بٌ نرا يایش رفتار ٍ کاريا بَد؛ انرژیی پر ٍ طبع شَخ دختر بَدم؛ شدى راحت الیسا با
 اتفاق این بار چند نگر انا کنو؛ دعَت نسافرت این بٌ يو را سپًر ٍ اٍ خَاست نی دلو داشت؛ نی
 !برٍم؟ سفر بٌ تنًا دلو سارای با نن کٌ ديد نی رخ

 !داشتنی دٍست ٍ خاص جهعیت نشدنی؛ تکرار بَد شبی نبَد؛ دیگر يای شب نحل شب ان

 ! کشید طَل صبح سٌ تا کٌ يایی خندى

 ...تیوگذاش يو رٍی  چشو ناب، حسی با اخر در ٍ
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 دادى تکیٌ ناشین بدنٌ بٌ برج، نقابل سارا ننتظر گذرد؛ نی نان اتفاقی دٍريهی ان از رٍزی دٍ
 ٍ انداختو نی دستو رٍی ساعت بٌ نگايی گايی ٍ کردم جا بٌ جا صَرتو رٍی را عینک بَدم؛
 ! تاخیر ساعت نیو ناندم؛ نی خیرى برج در بٌ دٍبارى

  اند بیرٍن برج از نفرى یک چهدان یک با سارا

 لب عهیق لبخندی با ٍ گرفتو دستش از را چهدان يا پلٌ گذاشتن سر پشت بعد رفتو؛ استقبالش بٌ
 زدم

 !بَد چهدٍن یٌ خَبٌ-

 !ساعت نیو بَدی کجا

 

 ٍ کرد تنظیو سرش رٍی را رنگش شیری شال ٍ کرد صاف تنش در را رنگش ای قًَى بافت نانتَ
 داد جَاب ٍ انداخت گَشش پشت را نَيایش

 .گفتو نی بًار بٌ رٍ نًرسا برنانٌ داشتو-

 

 صندٍق در را چهدان ٍ کردم باز را ناشین صندٍق اندیو؛ پایین يا پلٌ از ٍ گرفتو را دستش
 . گذاشتو

 .شدیو ناشین سَار ٍ دادیو تکان دستی داد نی تکان دست نان برای پنجرى پشت از کٌ بًار برای

 بٌ چالَس جادى از داشتو تصهیو افتادیو؛ راى بٌ ٍ شد کندى اج از ناشین ایهنی، بند کهر بستن با
 . کنیو حرکت شهال سهت

 خو پنجرى سهت بٌ را سرم کهی ٍ کشیدم پایین را شیشٌ شدیو؛ جادى ٍارد گذشت ساعتی نیو
  کردم؛ دعَت يایو ریٌ بٌ ٍجَد تهام با را ناى بًهن يَای ٍ کردم
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 ...بَد کردى دلنشینش سارا رحضَ شاید بَد؛ دلنشین يَای چقدر کٌ اخ

 بَد شدى غرق فکر در ٍ بَد چسباندى شیشٌ بٌ را سرش انداختو سارا بٌ نگايی

 اندم حرف بٌ ارام لحنی با ٍ زدم ضربٌ اش بینی نَک بٌ انگشت با

 دنغی؟ چرا چیٌ؟-

 

  فرستاد بیرٍن را نفسش ٍ برداشت شیشٌ رٍی از را سرش

 .نیست چیزی يیچی،-

 

 دادم جَاب زد نی نَج صدایو در شیطنت کٌ ارانی يهان با ٍ دادم َیلشتح باز لبخندی

 .شدى چی ببینو بگَ شناسو، نی رٍ تَ نن سارا بگَ-

 

 در را ناشین شد برابر چندین ام نگرانی زد؛ حلقٌ يایش چشو در اشک ٍ کشید صَرتش بٌ دستی
  دادم اٍ بٌ را رٍیو ٍ کردم باز را کهربندم ٍ کردم پارک راى بین پارکینگ

 سارا؟-

 

 بٌ را کس يیچ کٌ ننی ننو، این شد نهی باٍرم يو خَدم کٌ بَد نگرانی از سرشار ٍ ارام انقدر لحنو
 ! ام شدى نام سارا دختری نگران حال، ٍ اٍردم نهی  چشو

 داد جَاب بغض با ٍ کرد پاک را يایش اشک دست پشت با

 راضی خَدم نتَنستو انا رفتو کلنجار دمخَ با کلی دیشب ندارم؛ خَبی حس نن برگردیو؟ نیشٌ-
 .کنو
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 را رٍیو رفت؛ فنا باد بٌ يهٌ داشتو سفر این بخاطر کٌ اخیر رٍز چند خَب يای حس ان تهام
 کشیدم صَرتو بٌ دستی ٍ برداشتو را عینک. نشستو جایو سر ٍ برگرداندم

 .گردیو برنی نداری دٍست ٍقتی باشٌ-

 

 رٍشن را ناشین بَد کردى نفَذ يایو چشو در عهیق غو، انا زدم يایش چشو بٌ ساختگی لبخندی
 .بزنو دٍر دٍربرگردان اٍلین تا کردم

 بَدیو شدى نزدیک دٍربرگردان بٌ کردم؛ رٍشن را راينها

 .پیشت باشو بدقَل نهیخَاد دلو. یاشار نزن دٍر-

 

 دادم جَاب ارانی بٌ ٍ بست نقش لبو رٍی نیشخندی

 .دادی کٌ قَلی بخاطر اجباری نٌ. باشٌ دلی سفر این نیخَاد دلو نن سارا، نیست نًو بدقَلیت-

 

 گَش بٌ زٍر بٌ کٌ ارام صدای با کردن؛ بازی انگشتانش با کرد شرٍع ٍ انداخت پایین را سرش
 داد جَاب رسید نی

 .خدانٌ از نن ٍگرنٌ دارم؛ بدی حس انا دلیٌ-

 .نزن دٍر االنو

 

 . ديیو ادانٌ نان راى بٌ شد باعخ دایش،ص نًربان ٍ ارام تن يایش، چشو نظلَنیت
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 ان از دیگر بَد شدى ارام بَد؛ سارا پی حَاسو تهام ٍ کردم نی رانندگی جادى در کٌ بَد ساعتی نیو
 جلَتر نتر چند نبَد؛ خبری يایش چشو در غو

 ایستادم خانٌ سفرى یک نقابل

 ٍایسادی؟ چرا-

 

 دادم جَاب حالت يهان در ٍ برداشتو را ام پَلی کیف داشبَرد از ٍ شدم خو

 جادى؟ تَ بیَفتیو راى گشنٌ نیخَای نکنٌ-

 .کنیو حرکت ٍ بخَریو صبحَنٌ یٌ بریو

 

 بٌ شانٌ ٍ دست در دست شد؛ پیادى ناشین از ٍ کرد نحارم" شکهَ"لب زیر ٍ داد سر ای خندى تک
 . نشستیو يا تخت از یکی رٍی. گذاشتیو خانٌ سفرى باغ يای ریزى سنگ رٍی قدم شانٌ

 برای کرد؛ نی شهال يَس دلش کسی تر کو ناى بًهن سرنای این در ٍ بَد صبح نیو يفت ساعت
 تزریق ٍجَدم در را خاصی ارانش باغ ٍسط نهای اب در  اب صدای. بَد خلَت سفرخانٌ يهین
 .کرد نی

 .اند نان طرف بٌ پر سینی با نردی صبحانٌ، سفارش بعد

 .گذاشت سفرى رٍی را سنگک نان ٍ چید سفرى رٍی را يا ظرف

 

  تلخ، ی قًَى ٍ کیک بٌ بَدم کردى عادت

 این تهاشاگر خَدم ٍ گرفتو نی لقهٌ سارا برای بیشتر شدم؛ نشغَل ٍ نشستو سارا رٍی بٌ رٍ
 .کردم نی جبت خاطراتو در ٍ بَدم زیبا صحنٌ

 ...زدم يو قاشق با ٍ ریختو چای در را شکر
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 شدیو ناشین سَار بعد چند بخشیدیو، سرعت نان حرکات بٌ ٍ نگذراندیو سفرخانٌ در را نان ٍقت
 .افتادیو راى ٍ

 سکَت سارا صدای با برداشتو؛ چشهو رٍی از را عینک بَد؛ شدى کو درخشش اسهان در افتاب
  شکست ناشین

 .رفت سر حَصلو ذاری؟ نهی نَزیک یاشار-

 

  گرفتو ضرب فرنان رٍی دست با ٍ دادم تحَیلش لبخندی

 .عزیزم نیخَنو برات خَدم-

 ...برى یادم نحالٌ شهال خاطرات

 

 جبت ذينو در فیلو یک نحل دادم؛ نی گَش يایش خندى بٌ عاشقانٌ نن ٍ داد سر ای خندى
 ...صدایش نگايش؛ يایش؛ خندى کردم؛ نی

 بَسیدم را اش گَنٌ ارام ٍ شدم خو صَرتش رٍی

 !یاشار-

 !کنی نی تصادف. ناشین يست پیچ تَ کنی نی چیکار

 

 دادم جَاب ٍ کشیدم سهتش بٌ را خَدم کهی ٍ دادم تحَیلش نهایی دندان بخندل

  کنیو؟ تصادف کٌ بدى نن رانندگی بگی نیخَای یعنی-

 !خَدم ٍاسٌ يسو شَناخری ببینی تا نیبَسهت پیچ ير سر بعد بٌ این از
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 لهس يایش، لب بٌ ای بَسٌ يایش، دست لهس برای بَدم ای بًانٌ ننتظر يا بچٌ يهانندى
 ...ٍ صَرتش

 !کنی نهی اینکار اصال نخیر-

 

 زد ام بازٍ بٌ ارام نشتی کردم؛ تکرار را کارم ٍ شدم خو صَرتش رٍی دٍبارى ٍ دادم سر بلند ای خندى
 کرد صحبت بٌ شرٍع اعتراض با ٍ

 ! یاشار-

 !شدی دیٍَنٌ

 

 دادم جَاب ٍ کردم پاک را يایو چشو  اشک بَد؛ گرفتٌ اٍج ام خندى

 ببَسهت؟ نجبَرم نن ٍ دارى پیج جادى ننٌ تقصیر کنو؟ چیکار نن ینیگ خَب-

 

 را سرم. بَد شدى خیرى جادى بٌ سینٌ بٌ دست داد؛ تکان تاسف نشانٌ بٌ سری ٍ داد سر ای خندى
 گشَدم لب ارام ٍ بردم گَشش نزدیک

 بانَ؟ بنگری دلبرانٌ نیشٌ-

 

 داد جَاب ٍ کشید صَرتش بٌ دستی کالفٌ

 !دیگٌ نیدٍنو نن کنیو نی تصادف نا تَ رایکا این سر اخر-

 !بنگرم؟ دلبرانٌ چی بٌ
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  کردم اشارى خَدم بٌ دست با ٍ کردم نگايش خندى با

 !نن بٌ-

 

 نلَدی زیباترین يایش خندى صدای خندید، نی زیبا عجیب گیرد؛ نی نرا جان اخر يایش خندى این
 !است جًان

 بر سعی کٌ ای خندى شد؛ سارا ترس باعخ بلندش صدای بارى یک بٌ کٌ کردم رٍشن را ضبط
 زد ضربٌ ام بازٍ بٌ ارام نهاند، دٍر اش دریای يای چشو از داشتو کنترلش

 !بدی خیلی-

 

 پیجید ناشین در نیرزایی نَید بخش ارانش ٍ زیبا صدای ٍ اٍردم پایین را ضبط صدای

 

 

 

 عشق، این شدى خارج دٍتانَن دست از دیگٌ"

  ببینش، مچشها تَ ٍ عجیب حس این

  عشق، این شدى حالی انشب ٍ بارٍن زدى

  کٌ نهیاد بر کاری دٍتانَن دست از دیگٌ

 ..."کٌ نهیخَاد تَضیح يهین عاشقی
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 .رسیدیو سر رام بٌ نیو ٍ دٍساعت از بعد

 چند ٍ برداشتیو غذای نَاد نقداری شدیو؛ نارکت سَپر ٍارد ٍ ایستادیو نارکت سَپر یک نقابل
 .برداشتیو قدم ناشین سهت بٌ کردن حساب از بعد نالفٌ دست

 .ایستادیو ٍیال نقابل بعد دقیقٌ چند

 .شدیو ٍیال ٍارد ناشین با ٍ کردم باز را در

 .بَد دریا بٌ رٍ ٍیال کشیدم؛ نفس را سر رام يَای شدیو؛ پیادى ناشین از

 

 .شدیو ٍیال فضای در زدن قدم نشغَل سارا با

  بَد؛ پایهان زیر يای ریزى سنگ دایص شکست نی را سکَت کٌ صدایی تنًا

 .شدیو رد رٍ راى از گرفتیو دست در را يا خرید ٍ چهدان ٍ برداشتیو قدم ناشین سهت بٌ

 .گذاشتو نی یخچال در را يا خرید نن ٍ زد ٍیال فضای در چرخی سارا شدیو ٍیال ٍارد ٍ

 چطَرى؟-

 

 .توانداخ سارا بٌ نگايی ٍ کردم صاف کهر ٍ اٍردم باال را سرم

 داد جَاب لبخند با ٍ انداخت باال ای شانٌ سارا

 .خَبٌ-

 

 را يا نالفٌ. بَد نشستٌ نبل يای نالفٌ رٍی خاک بَدیو؛ نیاندى اینجا بٌ کٌ بَد ٍقت خیلی
  اٍرد در رٍحی بی ٍ سردی این از را فضا ٍ داد ٍیال بٌ را جذابی نهای سفید يای نبل. برداشتو

 پرسید حالت يهان در ٍ تبرداش را فرش رٍی نالفٌ سارا
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 نیَندید؟ اینجا ٍقتٌ چند-

 

 .«نیشٌ دٍسالی:»گفتو ٍ گذاشتو ای گَشٌ ٍ گرفتو دستش از را نالفٌ

 

 صدای رفتو؛ باال چَبی نارپیج يای پلٌ از يا چهدان با يهراى برداشتو، را خرید پالستیک
 . اید نی االب طبقٌ بٌ يهرايو داد نی این از خبر چَبی يای پارکت رٍی يایش قدم

 .رفتیو داشت نفرى دٍ تخت کٌ خَابی اتاق سهت بٌ

  کردم باز را چهدان. کردیو تعَیض گرفتٌ خاک يای نالفٌ با را جدید يای نالفٌ

 

  کردم؛ تعَیض سفید تیشرت با ٍ اٍردم در را رنگو نشکی بافت سارا حضَر بٌ تَجٌ بی ٍ

 .نشست تخت رٍی نن بٌ پشت نعذب سارا

 . کردم عَض تیشرتو رنگ يو راحتی شلَار با را شلَارم ٍ کردم استفادى تفرص از نن ٍ

 نشستو تخت رٍی ٍ کشیدم باال را سَیشرت زیپ

 .کنو عَض لباس ننو تا بیرٍن برٍ یاشار-

 

 باید نن حاال نرفتی تَ چطَر:»گفتو ٍ کردم؛ نگاى ننتظرش يای چشو بٌ انیز شیطنت لبخندی با
 «برم؟
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 بٌ خندى يایش کار از در، سهت بٌ کرد يدایت نرا ٍ گذاشت ام سینٌ رٍی را شدست ٍ اند طرفو بٌ
 بند کرد باز نشغَل سارا کردم باز را در نکشیدى جانیٌ بٌ انا اندم؛ بیرٍن اتاق از بَد، اندى يایو لب

 گشَدم لب شیطنت با اش شدى گرد يای چشو بٌ رٍ بَد؛ کفشش

 !نیبینو ٍ لختت کٌ نن باالخرى انا. کردی بیرٍنو ناال بدٍنی خَاستو نیرم؛ ٍ نیگو چیزی یٌ-

 

 با يا پلٌ سهت بٌ ٍ بستو را در کرد، برتاب سهتو بٌ را کفشش ٍ زد صدا را اسهو حرص از لب زیر
 گشَدم لب برسد سارا گَش بٌ کٌ بلند صدایی با ٍ برداشتو قدم خندى

 !نخَرد بًو بسَزى دلت-

 

  ٍ اندم پایین را يا پلٌ

 ٍ اندم بیرٍن ٍیال از کردم؛ نی خرد چَب تکٌ چند خانٌ کردن گرم برای باید رفتو نینٌشَ سهت بٌ
 .شدم کردنش خرد نشغَل ٍ برداشتو انبار از چَب تکٌ چند

 سَیشرت با کٌ برگشتو طرفش بٌ سارا صدای با

 اند  ظرفو بٌ رنگش يو شلَار ٍ خاکستری

 !ببینی ٍ نن لخت نیخَای دیگٌ حاال-

 

 

 ٍ زدم چپ علی کَچٌ بٌ بٌ را خَدم ٍ دادم سر ای خندى تک

 حرکت سرد ٍیالی ٍ شَنینٌ سهت بٌ يا چَب کردن خرد از بعد. شدم يا چَب کردن خرد نشغَل
 .کردیو

 .کنو رٍشن را شَنینٌ تَانستو باالخرى سختی ٍ نشکل یک ٍ يزار با
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 دارم دٍست خیلی حرکت این نن بندازیو؛ شَنینٌ جلَ رٍ خَابهَن ریخت بیا یاشار نیگیو-
 نیشٌ؟

 

 دادم جَاب لبخند با ٍ انداختو باال ای شانٌ جانیٌ چند از بعد ٍ گرفتو خَد بٌ ای نتفکرانٌ حالت

 !نشٌ چرا-

 

 .خَاست نی نفرى دٍ نايار یک دلو بَد؛ ظًر يای نزدیک

 بعد کردم؛ حرکت حیاط در ننقل سهت بٌ زغال ٍ سیخ با ٍ اٍردم در یخچال از را جَجٌ يای بستٌ
 ننقل رٍی يا ان گذاشتن ٍ يا جَجٌ زدن سیخ از

 يهیشگی عادت طبق ٍ کرد نی صحبت بًار با ٍ بَد ایستادى ای گَشٌ سارا. شدم زدن باد نشغَل
 !«نیرسَنٌ سالم يو  یاشار:»گفت نی درٍغ بٌ يا ایرانی

 

 تخت یرٍ ٍ گذاشتو نَن رٍی را سیخ ٍ دادم تکان سری داشت؛ ٍا خندى بٌ نرا حرفش این
 .نشستو سارا ننتظر

 .نشست تخت رٍی ٍ اند طرفو بٌ يو سارا کٌ نکشید طَلی

 . بزنیو قدم ساحل کنار بايو گرفتیو تصهیو نايار، کردن صرف از بعد

 برينٌ پای با ٍ گرفتیو دست در را يایهان کفش. برداشتیو قدم ساحل، سهت بٌ چای فنجان با
 .شدیو زدن قدم نشغَل

 .نَشیدیو را چایهان از کهی

 در دست ٍ کردیو نی تهاشا را انگیز دل غرٍب ناند؛ نی شدى خیس يای شن رٍی پایهان جای
 .کردیو نی نتر را ساحل يو دست
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 شب دٍ این در بَد؛ کردى لج نن با ساعت کٌ انگار گذشت؛ داشتو سارا با کٌ رٍیایی سفر از رٍز دٍ
 در شد نی داشتنی دٍست ٍ نظلَم چقدر گرفتو؛ نی عکس اٍ از ٍ شدم نی خیرى اٍ بٌ خَاب از قبل

 !خَاب

  برد؛ نی خَابو باالخرى کٌ ناندم نی خیرى اٍ بٌ انقدر

 این از بعد شاید کٌ نفرى دٍ عکس چند گذاشتیو؛ پا زیر بايو را سر رام يای جنگل انرٍز عصر از
 .انداختیو بهانو يا ان بٌ يا ساعت سفر،

 

 این ٍ سرد يَا بَدیو؛ کشیدى باال گلَ تا را يایهان اپشنک زیپ نشستیو زنین رٍی جنگل ٍسط
 نشغَل ٍ برداشتو چَب تکٌ چند فًهید؛ بَد شدى قرنز کٌ بینیهان نَک از شد نی را يَا سردی
 سهتش بٌ ٍ کردم ريا را يا چَب بَد؛ تلفن با کردن صحبت نشغَل سارا شدم؛ اتش کردن درست
 گشَدم لب ارام صدایی با ٍ اشارى با برداشتو قدم

 !کیٌ؟-

 

 .« علی:»گفت لب زیر ارام ٍ اٍرد باال سکَت نشانٌ بٌ را دستش

 

 بردى یاد از کانل را اٍ رٍز دٍ این در شَد عَض دلو يَای ٍ حال تا بَد کافی کلهٌ یک يهین
 .کرد خانٌ دلو در دنیا غو اسهش شنیدن با انا بَدم؛

 رٍی را يا چَب برٍد؛ یادم از پیش دقیقٌ چند تا دادم نشان اتش کردن رٍشن نشغَل را خَدم
 !زد اتش نرا کٌ سارا، پیش دقیقٌ چند يهانند درست زدم؛ اتش را يا ان ٍ چیدم يو
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 داد، نی سارا نزدیکی از نشان يا برگ شدن خرد صدای شدم، خیرى اتش بٌ ٍ نشستو زنین رٍی
 .نشست ارانش کنارم

 کنترلش قدرت ٍ بَدم عصبی کشیدم، کنار را دمخَ ناخداگاى کردم، احساس ام شانٌ رٍی را دستش
 .نداشتو را

 دلخَری؟ یاشار-

 

 سر رام چنگل فضای در کٌ بلند صدای با ٍ کردم پرت زنین رٍی را کبریت ٍ برخَاستو جایو از
 دادم جَاب پیچید

 !ارى-

 !دلخَرم

 !برس صحبتت بٌ برٍ تَ نًهٌ؟ نگٌ انا

 

 سر رام ابری ایهان بٌ را نگايو فرستادم، بیرٍن صدا اب را نفسو ٍ کشیدم صَرتو بٌ کالفٌ دستی
 دلو کشید، خَد سهت بٌ نرا ٍ گرفت را دستو نچ سارا. بَد پیچیدى فضا در يا کالغ صدای دادم،
 گرفتو، اتش نقابل را دستو ٍ نشستو زنین رٍی کنو، بد را جفتهان دل يَای اخر رٍز خَاست نهی
 کرد زنٌ زم لب زیر ٍ داد تکیٌ ام شانٌ بٌ را سرش سارا

 ...نیدٍنی ٍ نن ٍضع کٌ خَدت یاشار-

 

 ٍ شَم نی عصبی زٍد انقدر چرا کٌ این بٌ نن، ٍ ببرد بین از را دلخَریو تا زد نی حرف برایو اٍ
 را جایش ٍ رفت کجا ارام یاشار ان دانو نهی بَدم ارام کردم؛ نی فکر کنو کنترل را خَدم تَانو نهی
 !است دادى ننطق بی ٍ طاقت بی نرد این بٌ
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 یک بٌ دٍ ير ای دقیقٌ چند گذاشتو؛ دستش رٍی را دستو جَاب در ٍ پیچید بازٍیو دٍر دستش
 سرم در شد؛ خَايد چٌ داستان يهٌ این اخر بَدم فکر این در بَدیو؛ ناندى خیرى اتش از نقطٌ
 !نداشتو جَابی یک يیچ برای ٍ کرد  نی بیداد سَال انَاج

 

 يو رٍی چشو ٍ گرفتو اسهان بٌ رٍ را سرم اٍرد؛ در درگهی سر از َرتو،نراص رٍی باران قطرات
 اب با را اتش ٍ برخاستیو جا از. کردم جهع ام ریٌ در را بارانی يَای ٍ کشیدم عهیق نفسی فشردم،
 . کردیو خانَش

 سخت خیلی برانَن رفتن راى دیگٌ نیشٌ شل جاش يهٌ نیگیرى بارٍن االن بیَفتیو راى بًترى-
 !یشٌن

 

  کردیو حرکت ٍیال سهت بٌ ٍ سپرد نن بٌ را دستش ٍ داد تکان سری سارا

 .گرفتو جفتهان سر رٍی ٍ اٍردم در را کاپشنو

 .شدیو ٍیال ٍارد تا برد زنان ساعتی نیو بخشیدیو سرعت يایهان قدم بٌ

 .بَدیو شدى اب خیس دٍ ير. بَد شدى تاریک يَا

 گذاشتو گاز رٍی ٍ کردم اب از پر را کتری ٍ کردم رٍشن را نٌشَنی. بَد کردى نفَذ تنهان بٌ سرنا ٍ
 .نشستیو شَنینٌ نقابل خَاب رخت رٍی ٍ برگشتو سالن بٌ

 .بس ٍ بَد چَب سَختن صدای زد؛ نی يو در را سکَت کٌ صدای تنًا

 .شَد خارج تنش از لرز این تا گرفتو اغَشو در نحکو را سارا

 گرنا تا انداختو سارا رٍی را پتَ دادم؛ کردم حرکت کهرش یرٍ ارام ٍ گذاشتو کهرش رٍی را دستو
 .برگردد تنش بٌ
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 اشپزخانٌ سهت بٌ ٍ شدم بلند جایو از است؛ بًتر کهی حالش شدم نتَجٌ دقیقٌ چند از بعد
 حرکت سارا سهت بٌ کردم؛ درست رنگ خَش چای فنجان دٍ ٍ برداشتو را کتری کردم، حرکت
 .دادم اٍ بٌ قند با يهراى را يا فنجان از یکی ٍ کردم

 داد تکیٌ ام بازٍ بٌ را سرش ٍ کرد نزى را چای از کهی

 کنی؟ عَض لباسات نهیخَای-

 

 .ارام ٍ بَد خستٌ نگايش کرد؛ نگاى يایو چشو بٌ ٍ برگشت سهتو بٌ دارم خشن صدای با

 فشرد لب

 بخَابیو؟ نیشٌ خستو، خیلی نٌ-

 

 .اٍردم باال گلَیش تا را پتَ ٍ کشیدیو رازد دادم؛ تکان نحبت جَاب نشانٌ بٌ را سرم

 چنگل در يو ان باران زیر دٍیدن ببینو، صَرتش در تَانستو نی را خستگی رفت؛ خَاب بٌ حرف بی
 .بَد گرفتٌ دٍیهان ير از زیادی انرژی

 بٌ ٍ انداختو گَشش پشت را نَيایش کشیدم؛ بَد ریختٌ صَرتش رٍی کٌ نَيای بٌ دستی
 ...شدم یرىخ اش بستٌ يای چشو

 

 بٌ برایو بچگی از عادت این نَشتو، خَدم برای پیش دقیقٌ چند اتفاق از ٍ اٍردم در کاغذی ٍ قلو
 .نَشتو نی را ام زندگی شیرین يای اتفاق بَد، ناندى ارث
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 از رٍ صحنٌ این نداشتو دٍست کنو، خانَشش نبَد حَاسو پرید؛ خَاب از گَشی فلش نَر با"
 سیر دل یٌ خَاب از قبل تا خَابیدم؛ نی سارا از تر دیر دقیقٌ چند رایب شبا يهیشٌ بدم؛ دست
 ...کنو نگاش

 ...خیلی بَدم بچٌ بَدم، دادى دست از خَاب تَی رٍ بزرگو نادر اخٌ

 یٌ از کرد، نی نشغَل رٍ فکرم يهیشٌ رفتانا ندل این نکرد ٍا ٍ چشهاش دیگٌ ٍ خَابید شب یٌ
 تَ نیری بندی نی ٍ چشات شب درد، بی دغدغٌ بی حتٌ،را رفتن اینطَری کردم نی  فک طرف
 بًهَن کٌ این بدٍن برن؟ خداحافظی بدٍن ادنا نیشٌ نگٌ اخٌ گفتو نی طرف یٌ از عهیق، خَاب
 !اصال؟ داریو خداحافظی بدٍن رفتن نگٌ بدن؟ شَ رفتن انادگی

 نفس بام،با ٍ نانان سر باال نیرفتو شبا نصفٌ شد نی گايی نَند، ٍجَدم تَ ترس این
 .خَابیدم نی شد نی راحت کٌ خیالو شنیدم، نی رٍ کشیدنشَن

 عکس داری شبی نصفٌ دیٍَنٌ، کنی نی چیکار:»گفت پرید؛ خَاب از گَشی فلش نَر با
 !« گیری؟ نی

 

 

 دنیای خَدشَن برای اٍنا. عجیبٌ بقیٌ ٍاسٌ کارشَن خَب يا دیٍَنٌ دیٍَنٌ، نیگی خَدت:»گفتو
 !«هٌنهیفً کس يیچ کٌ دارن

 

 !...بستٌ ای چشو با خَدشٌ يای عکس از پر گَشیو يای عکس البَم نداشت خبر

 !نٌ اٍن  نال شٌ، باز نن نال رٍز یٌ ترسو نی کٌ چشهای

 کنین نگاى سیر دل یٌ خَاب قبل رٍ زندگیتَن داشتنی دٍست ادنای

  بَسید، ٍ چشام ٍ بَسیدم ٍ چشاش

 ...خَابیدیو
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 را دستش سارا انداختو؛ اطراف بٌ نگايی گنگ. شدم بیدار خَاب از سراسیهٌ جیغ، صدای با صبح
 نها دندان لبخندی خَشحالی از داشت برنی عقب بٌ قدم کٌ طَر يهان ٍ بَد گرفتٌ ديانش نقابل
 .بَد شدى سنجاق يایش لب رٍی

 .برداشتو قدم سهتش بٌ ٍ برخاستو جا از

 پرسیدم تعجب با ٍ گذاشتو صَرتش رٍی را دستو

 نیکشی؟ جیغ چرا دى؟ش چی-

 

 بٌ را خَدم قدم چند با. کرد اشارى چَبی پنجرى سهت بٌ ٍ برداشت يایش لب رٍی از را دستش
 بَد، شدى پَش سفید ٍیال کل خَردم، جا بَد نشستٌ زنین رٍی کٌ برفی دیدن با ٍ رساندم پنجرى

 گشَدم لب ذٍق با ٍ برگرداندم رٍ

 بازی؟ برف بریو-

 

 داد جَاب نستانٌ ٍ نداختا باال ای شانٌ سارا

 .بریو-

 

 کردم تنظیو سرش رٍی را سارا بافت کالى کردیو؛ تن را زنستانٌ گرم يای لباس ٍ رفتیو باال را يا پلٌ
 .کردم دستو را يا دستکش ٍ

 نلَدی تنًا پایهان زیر برف، شدن لٌ صدای ٍ بَد پَشاندى را جا يهٌ سفیدی. شدیو ٍیال باغ ٍارد
 .بَد لحظٌ ان در
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 کردم دعَت يایو ریٌ بٌ را ناى بًهن سرد يَای ٍ کشیدم عهیقی نفس

 سردم؟ يَای عاشق نن نیدٍنستی-

 

 داد جَاب لبخند يهان با ٍ داد جا دستو در را دستش

 چرا؟-

 

 دادم جَاب دلبرانٌ نگايی با سارا بٌ رٍ اندم پایین پلٌ از سارا با ٍ داد بیرٍن را نفس

 !کنٌ بیرٍن تنو از رٍ سرد يَای سرنای کٌ يست نانی سارا اخٌ-

 

 .بست نقش لبش رٍی نهاند دٍر يایو چشو از کٌ خاص لبخندی

 ٍ عکس چند گرفتن از بعد ٍ. کردیو درست را نفریهان دٍ برفی ادم اٍلین يو کهک با
 .گذاشتیو سر پشت را رٍزنان نصف بًار ٍ سپًر برای فرستادنشان

 انا چرا دانو نهی دانستو؛ نی را سارا با لحظٌ بٌ لحظٌ قدر گذشت؛ يا برف در بازی با دیگرش نصف
 !شد خَايد تنگ يا لحظٌ این برای دلو بَدم نطهئن

 

 کردم نی احساس برد نی خَد با نرا خَدش خَاب تا ناندم نی بیدار انقدر يا شب بعضی حتی
 !است حرام اٍ پیش خَاب

 يو رٍی ٍ بارید نی اسهان از رٍارید،ن يهچَن برف يای دانٌ بَد؛ نشدى قطع يو ينَز برف باریدن
 .شدیو نی رايی طًران سهت بٌ باید حتها فردا انا دادیو دست از کٌ را رٍز شد؛ نی جهع
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 .کنیو تعَیض را يایهان لباس تا شدیو اتاق ٍارد کردیو؛ حرکت ٍیال سهت بٌ سارا با

  بَد پَشاندى برف را چنگل کل شدم تراس ٍارد

 کرد جلب را ام تَجٌ سارا صدای کٌ بَدم گرفتن عکس نشغَل

 .نیخَری سرنا کن عَض ٍ لباسات يو تَ بیا کردم عَض ٍ لباسام نن یاشار-

 

 .شدم يایو لباس تعَیض نشغَل اتاق، از سارا شدن خارج با ٍ دادم تکان سری

 .شدم خارج اتاق از ٍ کردم تعَیض رنگ نفتی بافت با ٍ اٍردم در را شلَارم ٍ کاپشن

 . کشیدم دراز خَاب رخت رٍی ٍ کشیدم خیسو ياینَ بٌ دستی

 سری بار، یک دقیقٌ چند ير. شد نايار سرگرم سارا ٍ کردم سرگرم تلَیزیَن دیدن با را خَدم
 را دستش ای لحظٌ دادنش دست از ترس داشتو؛ ترس. انداختو نی سارا بٌ نگايی ٍ گرداندم برنی

 ...ديو دست از را اٍ است نهکن ٌلحظ ير کردم نی احساس داشت برنهی گلَیو رٍی از

 

 

 .شدم رايی سالن ٍسط نیز سهت بٌ سارا صدای با بَد ظًر دٍ بٌ نزدیک ساعت

 .شکفت گلو از گل الزانیا، ظرف دیدن با

 نشستو نیز پشت ٍ ساییدم يو بٌ را يایو دست

 !دکتر خانو کردی غَغا کٌ نیبینو بٌ بٌ-

 

  داد جَاب ٍ زد تیزم نَک بینی بٌ انگشت با ٍ داد نیز بٌ ای تکیٌ

 ٍکیل؟ اقای نیدی چی جایزى-
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 دادم جَاب ٍ کردم باریک را يایو چشو کردم؛ ريا ٍ گرفتو دندان بٌ را لبو

 .بگی تَ چی ير-

 

 عَض را دلو حال اٍرد، در دندانو زیر از لبو دست با ٍ کشید لبو تا ٍ گذاشت صَرتو رٍی دست
  «بلدی؟ اگٌ نیزنی پیانَ برام پذیرایی، تٌ يست پیانَ یٌ:»گفت ٍ بَسید ارام را ام گَنٌ ٍ کرد

 

 .دادم تکان نحبت جَاب نشانٌ بٌ سری ديو انجام تَانستو نی کٌ بَد کار ترین اسان این

 .شدیو غذا خَردن سرگرم ٍ نشست نن کنار نیز پشت

 

 

 .بَدم نطًرا تا داشتیو رٍ پیش کٌ رايی نگران تنًا ندت این در ٍ بَد گذشتٌ دى از ساعت

 !سارا برای شَد دردسری سفر این خَاست نهی دلو

 .بازگردیو طًران بٌ بَدم دادى را قَلش کٌ طَر يهان نَقع بٌ خَاست نی دلو

 

 کٌ بَدم ایستادى پنجرى کنار قًَى فنجان با داد؛ نهی را برف شدن اب اجازى زنستان سرد يَای
 شد پیادى ام شانٌ رٍی دستی

 کٌ؟ نرفتٌ تیاد دادی ظًر کٌ قَلی-

 

 .برداشتیو قدم گرفتٌ خاک پیانَی سهت بٌ ٍ فشردم دستو در را دستش
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 .شَد کاستٌ دلش غبار ٍ گرد از کهی تا کشیدم رٍیش بٌ دستی

 .اٍردم نی پایین پیانَ اکَرديای رٍی را دستو جان ٍ دل با کرد نی نَازش را رٍحو نَسقی

 کردم يهخَانی پیانَ نلَدی با ناخداگاى کو کو

 

 نیبارى؛ برف برف برف"

 قرارى، بی انشب نن قلب

 نیبارى؛ برف برف برف

 !نیارى یادم ياتَ خاطرى

 !درارى صدانَ دٍبارى تا

 نیبارى؛ برف برف برف

 ...دارى غصٌ دلش آسهَنو

 !...ببارى انشب يرچی دارى حق

 !کنارم نیشینی باز برف جای

 ندارم؛ شک دیگٌ نطهئنو

 يستی فکرم تَم ندارم شک

 !...نشستی اتاقت تَ یتنًای

  نهیشٌ تنگ دلت بَدی گفتٌ

 !..."شیشٌ پشت نیای يی چرا پس
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  خَاندم؛ نی  احساس با ٍ بَدم شدى خَاندن نحَ

 کنار ٍ بَسید را ام گَنٌ شدم؛ رٍ بٌ رٍ سارا بخش رضایت لبخند دیدن با ٍ کردم باز را يایو چشو
 گشَد لب گَشو

 .نرسی بَد عالی خیلی-

 

 بٌ سارا کرد جلب را دٍیهان ير تَجٌ سارا تلفن صدای بَدم؛ پیانَ اکَرديای با کرد بازی نشغَل
 .داد جَاب ٍ رفت تلفنش سهت

 اند سهتو بٌ ٍ کرد قطع بعد چندی

 بار ير نهیشٌ انا خَابٌ گفتو دٍبارى بزنٌ حرف نًرسا با خَاست علی برگردیو، حتها فردا باید-
 . بگو يهین

 

 ان در اٍ نام کٌ کنو باز را بححی سر خَاست نهی دلو اصال دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 !باشد

 .بفًهو نیتَنستو صداش تَ رٍ دلتنگی زدم حرف باياش کٌ انرٍز شدى؛ تنگ نًرسا برای دلو-

 

 اندم حرف بٌ ارانی بٌ کرد جَر ٍ جهع را خَدش کهی دادم قرار پایش رٍی را دستو

 .طًران برنیگردیو فردا نترس-

 

 .رفت فرٍ خانَشی در ٍیال ديد؛ جَاب خَاست تا

 کرد، نزدیک نن بٌ را خَدش ترس از سارا
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 کردم زنٌ زم گَشش زیر ٍ فشردم را اٍ اغَشو در نحکو

 .رفتٌ برق برف سنگین بارش بخاطر کنو فکر عزیزم نیست چیزی-

 

 خَدنهایی افض در اتش نَر. کردیو حرکت خَاب رخت سهت بٌ ٍ برخاستیو جا از فلش نَر با
 .بَد کردى رٍشن را فضا از کهی ٍ کرد نی

 .نشستیو خَاب رخت رٍی

 زد لب ارام ٍ کشید کهرم بٌ دستی سارا بَدم گرفتٌ اغَش در را زانَيایو دستو با

 ناراحتی؟ شدى چیزی-

 

 !زد نی برق تاریکی اٍج در کٌ يای چشو کردم؛ نگاى يایش چشو بٌ

 !بَدی نکردى ازدٍاج کاش-

 

 عشق اخر قدم تا برٍی ییعن نرگ

 ...نیست قسهت تان ٍصلت بهان، بگَیند ٍ

 داد جَاب بغض با ٍ گرفت غو رنگ يایش چشو

 !نبَدم راضی ازدٍاج این بٌ خَدنو نن-

 .شدم نجبَر بابا خَاست بٌ انا

 !شدم نجبَر علی خَاست بٌ اٍنو خَاستو نهی يو بچٌ حتی

 ...نبَد نًو نن خَاستٌ ٍقت يیچ
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  خَاست نی دلو شد رٍشن ذينو در چرايایی

 .داد نهی کردنش ناراحت بیشتر بٌ رضا دلو انا را سَاالتو بپرسو اٍ از

 فرٍ خرنایش نَيای در را دستو نن، ٍ گذاشت ام سینٌ رٍی را سرش دادم فشار را اٍ اغَشو در
 .کردم

  کرد جلب را ام تَجٌ ناننظهش يای نفس صدای

 .کردم نگاى دریایش يهچَن يای چشو بٌ ٍ گرفتو را اش چانٌ دست با

 

 !بَد طَفانی

 .کردم پاک را يایش اشک دست پشت با نن ٍ اند نی پایین اش گَنٌ از اشک

 .بَسیدم احساس با را اٍ ٍ گرفتو يایو لب حصار در را يایش لب بزند؛ حرفی خَاست تا

 بٌ طرف دٍ رضایت با کٌ بَد نا طرفٌ دٍ ی بَسٌ اٍلین این شاید کرد، يهرايی عشق با نرا اٍ ٍ
 قدر يهان شیرین، قدر يهان داد، نی نن بٌ را بَسٌ اٍلین حس بَسیدن، بار ير بَد، اندى عنل

 ...خاص قدر يهان خَاستنی،

 ٍ باشند دادى تَ بٌ بالی کٌ انگار بَد، شدى خالصٌ لحظٌ ان در جًان خَب يای حس تهام کٌ انگار
 !شَی رايی يفتو اسهان تا تَ

 

 تابید نی صَرتو بٌ پنجرى از کٌ نَری با صبح

 ٍ نشَد بیدار تا کردم باز را دستش حلقٌ ارام بَد حلقٌ کهرم دٍر ينَز سارا يای دست شدم؛ بیدار
  ٍ برخَاستو جا از

 لبخندی دیشب فکر با پَشیدم؛ را شلَارم ٍ کردم تن را بَد شدى پرت سالن از ای گَشٌ کٌ لباسی
  ٍ رفتو باال يا پلٌ از بست، نقش لبو رٍی عهیق
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 .کردم باز را حهام گرم اب

 اندى در بازی بٌ تنو رٍی اب قطرات کردم؛ ريا دٍش زیر را خَدم حهام، فضای شدن گرم از بعد
 ...بَد نرفتٌ بیرٍن تنو از کهرم رٍی دستانش لهس حس ينَز. بَد

 

 يا پلٌ از گ،رن سفید ست با يایو لباس تعَیض از بعد پیچیدم تنو دٍر را حَلٌ ٍ اندم بیرٍن
 برداشتو قدم سارا سهت بٌ ٍ اندم پایین

 بگیری؟ دٍش نیخَای گذاشتو باز حهَم اب عزیزم سارا؟-

 

 .برخاست جا از ٍ زد کنار را پتَ داد تکان سری لبخند با ٍ کرد باز را رنگش ابی يای چشو

 . چیدم را صبحانٌ نیز حهام، از سارا اندن بیرٍن تا ٍ رفتو اشپزخانٌ سهت بٌ

 اند نی پایین يا پلٌ از ٍ بَد پیچاندى سرش دٍر را حَلٌ سارا

 !ٍکیل اقای شدی زرنگ-

 

 گشَدم لب ٍ کردم اکتفا صَرتش بَسیدن بٌ برداشتو؛ قدم سهتش بٌ ٍ دادم سر ای خندى تک

 .کنو جهع رٍ چهدٍنا نیرم ننو. طًران بریو باید بخَر زٍد-

 

 .رفتو باال يا پلٌ از ٍ کردم تشکر اشارى با گذاشت؛ ديانو در ٍ گرفت برایو ای لقهٌ

 رٍیاینان سفر با تا گرفتو دست در را دٍ ير کار، شدن تهام از بعد ٍ بَدم يا چهدان بستن نشغَل
 .کنو خداحافظی
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 يهخَانی سفیدش پست با نشکی رنگ عجیب.  اٍردم پایین برایش را سارا نشکی شال ٍ پالتَ
 .داشت

  ٍ کردیو حرکت ناشین سهت بٌ

 جادى ٍارد تا گذشت ساعتی نیو. زدیو بیرٍن ٍیال در از ٍ گذاشتو ناشین صندٍق در را يا چهدان
 !بَد کردى چندان دٍ را زیبایش ٍ بَد پَشاندى را سرش تا سر برف کٌ ای جادى. شدیو

 

 سرگرم بَدم گرفتٌ یاد پدرم از حال بٌ تا بچگی زنان از کٌ يایی جَک با را سارا نن نسیر طَل در
 .ردمک

 بَد شدى سرخ صَرتش ٍ بَد افتادى نفس بٌ خندى از بَد؛ سارا ی دلبرانٌ يای خندى جَابش ٍ

 گشَد لب زد نی نج ان در خندى کٌ لحنی يهان با

 !دیٍَنٌ نخندٍن ٍ نن انقدر-

 

 دادم جَاب لبخند با ٍ دادم تکان سکَت نشانٌ بٌ را انگشتو

 !يیس-

 !ٍ نن بنگر دلبرانٌ فقط شها

 

 چالَس جادى جنگلی ٍ رايی بین يای رستَران از یکی کنار گرسنگی از بَد؛ ظًر یک ساعت

 .شدیو رستَران ٍارد ٍ گرفتو دستو در نحکو را دستش ایستادیو

  رستَران. نشستیو يا نیز از یکی سر پنجرى کنار
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 ی ىجاد از زیبای ننظرى بٌ رٍ اش پنجرى انا نداشت خاصی دکَر ٍ سفید نیزيایش ٍ  صندلی تهام
 .بَد شدى پَش سفید

 

 يای اسو خَاندن نشغَل ٍ اٍردم باال را نینَ. شدیو غذا انتخاب نشغَل ٍ اٍردن برایهام را ننیَ
  شد سنجاق لبو رٍی لبخندی ام عالقٌ نَرد غذای دیدن با شدم غذا

 نیخندی؟ چی بٌ-

 

 پرسیدم ٍ کرد نهایی خَد ابرٍيایو بین ساختگی اخهی

 نیخندم؟ دارم نن فًهیدی کجا از تَ-

 

 .« چشهت کنار چرٍک از:»گفت ٍ داد صندلی بٌ را اش تکیٌ ٍ داد سر ای خندى تک

 

 اندم حرف بٌ ٍ گذاشتو نیرزاقاسهی رٍی را دستو ٍ اٍردم پایین را نینَ

 .عالقو نَرد غذای-

 

 ...شدیو غذا خَردن نشغَل اٍردنش ٍ غذا سفارش از بعد
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 افتادیو اىر بٌ دٍبارى ٍ برخاستیو جا از

 !...نشَد تهام ٍقت يیچ خَاست نی دلو کٌ رايی

 گیرم؛ نی يای چشو بین ذرى زیر را صَرتش شد؛ نی دادى سَق سارا سهت بٌ ناخداگاى کٌ نگايی ٍ
 .ديو دلداری را خَدم صَرتش یاداٍری با دلتنگی ٍقت تنًای، ٍقت تا کنو نی نگاى دقت با انقدر

 کنی؟ نی نگام انقدر شدى چیزی-

 

 !را اش جهلٌ بردم یاد از شد صدایش پرت حَاسو پیچید؛ گَشو در لطیفش ی زنانٌ صدای

 شدى؟ چیزی یاشار؟-

 

 .گذاشتو دستش رٍی را دستو ٍ دادم تکان سری

 دادم جَاب ٍ بردم نزدیکش کهی را سرم ٍ

 .کنو نگاش نیخَاد دلو خَدنٌ، دکتر خانو-

 

 برد خَد با نرا زندگی ٍ داد سر ای خندى اٍ ٍ زدم اش بینی نَک بٌ را انگشتو

 !زنو نی جدی حرف دارم دیٍَنٌ، نخندٍن ٍ نن انقدر-

 

 دادم جَاب عاشقانٌ نگايی با ٍ باز لبخندی با

 ...بزنی حرف جدی نهیخَاد-
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 اند حرف بٌ ٍ کرد نگايو خیز نیو ٍ کشید صَرتو بٌ دستی

 يست کٌ بعضیا کنار ادم نیگن کٌ يهین گذرى، نی چجَری زنان نهیفًهٌ اصال تَئٌ با ٍقتی ادم-
 !يا نهیشٌ پیر اصال

 

 از دارد دٍست نرا اٍ کٌ این از بَدم شدى زدى ذٍق باشند دادى بستنی اٍ بٌ کٌ ای بچٌ پسر يهچَن
 .بَدم دگر دنیای در کٌ انگار است کنارم االن کٌ این

 

 شدى ساکت ٍ فتگر نی غو بَی نگايو بیشتر شدیو نی نزدیک دٍدی طًران بٌ بیشتر چٌ ير
 .شنیدم نهی را يایو نفس صدای حتی کٌ ساکت انقدر بَدم؛

 در را پایش دٍبارى است قرار کٌ ان فکر شاید داد؛ نهی کشیدن نفس بٌ رضا دلو شاید دانو نهی
 !گرفت نی نن از را کشیدن نفس جرات است بازی این برندى کٌ اٍست يهیشٌ ٍ بگذارد اٍ خانٌ

 چپ سهت درست کردم؛ نی احساس ام سینٌ رٍی را سنگینی این ٍ دبَ شدى سنگین يایو نفس
 !ام سینٌ

 !کنو نی دق نیشی ساکت کٌ اینطَری-

 

 !حیف انا شَد دلو حال نتَجٌ خَاستو نهی دزدیدم؛ صَرتش از را نگايو

 !شد نی رٍ دلو دست يهیشٌ نن

 !ناراحتی حتها دزدی نی ازم ٍ نگايت ٍقت ير نیشی ساکت ٍقت ير تَ-

 .یاشار بزن حرف

 

 گشَدم لب ارام صدایی با ٍ فرستادم بیرٍن صدا با را نفسو
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 .بهَنی پیشو يهیشٌ شد نی کاش خَنٌ، نری شد نی کاش-

 

 را سارا کٌ شد چٌ دانو نهی انا کرد نی اب را سنگ کٌ اٍردم لب بٌ احساس با قدر ان را کلهات
 !«نداری انتخاب حق يهیشٌ:»گفت ناپسند ٍ سرد لحنی با ٍ کرد سنگ

 

 . کرد خَش جا لبو رٍ نیشخندی کردم؛ نگاى احساسش از دٍر ٍ سرد چًرى بٌ

 !«نداری انتخاب حق يهیشٌ:»گفت نی درست اٍ

 دل نجنَن حال ٍ نداشتو انتخاب حق نن، انا شدم؛ نهی عاشقش يرگز داشتو انتخاب حق
 .نبَدم پیش ای باختٌ

 کدام بگیرد قرار نن نبَد یا بَدن رايی دٍ بین یرٍز  اگر رٍم؛ نی فرٍ خیال ٍ فکر در لحظٌ ير کٌ
 !کند نی انتخاب را راى

 

 !گذرد نی نن از یا کند نی انتخاب را بَدن نن نحل

 درد بٌ دلو حرفش ير با ٍ بَدم شدى دلنازک يو شاید داشتو؛ شک اٍ احساس بٌ شاید  دانو نهی
 در را گلَیو يای ابر ٍ ندکن جراحی شد نی کاش ام؛ شدى ابر تیکٌ یک است ندتی اند؛ نی

 !...بیاٍردند

 !نهنَعٌ عشق اشتباى، احساس الَدى طًران، يَای نحل درست اند شدى الَدى کٌ ابريایی

 !ام شدى خستٌ شدید ام شدى خستٌ نن

 !ندارم را اعتراض يیچگَنٌ حق ٍ ام شدى خستٌ يایش نبَدن ٍ بَدن از ام شدى خستٌ بالتکلیفی از

 

 !ناندى جا گلَیو در کٌ سربی يهٌ این از شَم خالص تا ببارم را گلَیو يای ابر شد نی کاش
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 بٌ نیلی سارا نٌ ٍ داشتو را شکستنش تَان نن نٌ رفت؛ فرٍ نرگبار سکَتی در ناشین فضای
 . گفتن سخن

 را چهدانش تا کرد باز را عقب در ٍ شد پیادى حرف بی ناشین از سارا ٍ ایستادیو سارا خانٌ نقابل
 .بردارد

 .نداشتو را حرکت تَان بَدند؛ بستٌ کیلَیی صد ای ٍزنٌ پايایو بٌ انگار

 ارام ٍ سرد بندازد حال ٍیرانٌ نن بٌ نگايی کٌ ان بدٍن ٍ اٍرد در را چهدانش سارا
 .«خداحافظ:»گفت

 

 انا کردم خالی ناشین فرنان سر را عصبانیتو تهام ٍ کردم حلقٌ فرنان دٍر نحکو را يایو انگشت
 زدم صدایش ارٍم يایو دست عصبی شارف برخالف

 سارا؟-

 

 جان برای دلو داد؛ تکان سری ٍ انداخت يایو چشو بٌ نگايی پنجرى از ٍ شد خو کهی
 !شد تنگ يایش گفتن

 ! نانرد

 !جانو ارام است شدى اٍ کٌ ننی از کند نی دریغ انا گیریو نی دٍبارى جانی گفتنش جان با داند نی

 بنگری؟ دلبرانٌ نیشٌ-
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 يایو چشو بٌ نگايش دٍبارى بعد جانیٌ چند ٍ انداخت پایین را سرش اٍردم زبان بٌ کٌ ای جهلٌ با
 يای لب رٍی داری نعنا نیشخند شناختو نهی را نگايش رنگ نبَد نن سارای اٍ انا خَرد؛ گرى

  زد نی اتش نرا کٌ بَد فرنش خَش

 !کرد نی تهاشا را گرفتنو اتش رحهانٌ بی چٌ

 ...برداشت قدم در سهت بٌ حرف بی

 ! شد بارانی دلو يَای

 جانو کٌ دیدم خَد  چشو بٌ نن ٍ شد نی دٍر نن از ارام ارام کنو؛ نگاى رفتنش بٌ تَانستو نی تنًا
 ! رٍد نی

 

_ 

 

 اٍل نانٌ

 

 ...یعنی بًترم خَبو، سالم،

 !ریختٌ بی پرستار اٍن نهیزنٌ انپَل دیگٌ کٌ يست شبو چند کنن، کو ٍ قرصام دکتر

 شهارم نی اجرا بٌ کنو نی نگاى دیَار، کنج نزدیک حیاط، گَشٌ ساکت نیشینو کسی، بٌ ندارم یکار 
 .پایین تا باال از

 ...حیاط ٍسط خشکیدى چنار بٌ دنیا، يهٌ بٌ کنو نی گَش

 ...لجن پر استخر بٌ

 



 www.Novel98.com 193               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !تابستَن يهٌ این از بعد نشدى اب ينَز کٌ برفی ادم بٌ

 !یٌچ نهیدٍنو کٌ رفتٌ یادم چیزی یٌ

 !شیرینٌ ٍلی

  نهیاد، یادم ٍلی ادم، یٌ یا انگار، باشٌ اسو یٌ

 !نهیبینو خَاب انا خَابو، ٍقتا بیشتر بًترم، نَقع اٍن از بذارن، برق ٍ سرم دادى دستَر دکتر

 !نهیاد؟ بًار پرسو نهی درختا برگ از نهیزنو، حرف گنجیشکا با دیگٌ

 

 چیٌ اتاقو رٍی خطی خط يهٌ اٍن رفتٌ، یادم یچیز  یٌ گیرم، نهی اشتباى کسی با رٍ پرستارا
 نعنیش؟

 !چیٌ؟ چپو، دست نچ رٍ قدیهی زخو این

 !کنو؟ نی گریٌ نن خَرن نی نايار يهٌ ٍقتی چرا

 کیٌ؟ یادگاری کردم قایو تختو بغل قدیهی کتاب ال کٌ خشکیدى سرخ گل اٍن

 خَبو، ٍ، دلو از یا دزدیدن ٍ نغزم از تیکٌ یٌ کٌ انگار نًو، چیز یٌ رفتٌ، یادم رٍ چیزی یٌ نن
 !گنجیشکو کنو نهی فکر دیکٌ ترم، ارٍم

، این بٌ کنو نی اٍیز ٍ خَدم رٍز یٌ اخرش کنو نهی فکر دیگٌ  انا کن، فکر زندگی بٌ گفتٌ دکتر جنار 
 ...رفتٌ یادم رفتٌ، یادم نًهش تیکٌ یٌ انگار نهیاد، یادم خَب رٍ زندگی نن

 

 !نهیارى یادم يیچکی

 انا شاید، اسو یٌ بیاد، یادم چیزی یٌ باید دٍنو نی يهش سقف بٌ زنو نی زل خَاب قبل کٌ شبا
 دٍ کردم، گو رٍ چیزی یٌ رفتٌ، یادم کسی یٌ چیزی یٌ نن يست، تاریکی عکس یٌ فقط سرم تَ

 !نیاد صدا سرم تَ باز شبٌ
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 !...کیٌ؟ نال نهیدٍنو کٌ قشنگ صدای یٌ

 !...نهیاد دنبالت، نیام نیگٌ

 

 !نیاد صدا سرم تَ باز شبٌ دٍ کردم، گو رٍ چیزی یٌ رفتٌ، یادم کسی یٌ چیزی ٌی نن

 !کیٌ نهیدٍنو کٌ قشنگ صدای یٌ

 !نهیاد دنبالت، نیام نیگٌ

 نیرى کٌ صدا برى، صدا خَام نهی نیذارن، برق ٍ سرم نیدى دٍبارى نیاد صدا سرم تَ نهیگو دکتر بٌ
 جا يهٌ باشٌ تاریک کٌ انگار ترسو، نی

 !کنٌ نی ارٍنو ٍلی کیٌ صدا نهیدٍنو کنو، نی سرد عرق

 «شهال؟ بریو نیای:»گفت صدا بار یٌ

 

 خَبٌ، دریا خَاد، نی دریا دلو خَاد نی شهال دلو نیرم، باياش بپرسٌ دٍبارى اگٌ برم، ترسیدم
 !...خَبٌ خیلی

 !نهیفًهٌ يیچکی کنی گریٌ تَش چقدر ير

  دٍبارى؟ نیپرسٌ یعنی

 !؟نن سر تَ کیٌ صدای

 نًربَنٌ؟ انقدر چرا اشناست؟ انقدر چرا

  نهیاد؟ ٍلی دنبالت نیام نیگٌ چرا

 یٌ زدى، یخ سردى دلو نیاد، برف نن دل تَ انا داغٌ، افتاب بیرٍن شهال، ببرى ٍ نن بیاد کاش
 !رفتٌ یادم چیزی یٌ ارى رفتٌ، یادم چیزی
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 !...کرد نی گرم ٍ دلو کٌ چیزی یٌ

 

_ 

 

 

 این با اغازش يایو تهاس تهام نداشتو؛ صحبتی اٍ با ٍ بَدم ندیدى را اسار کٌ بَد ای يفتٌ یک
 شد نی شرٍع جهلٌ

 تهاس باياتَن تا بگید رٍ شهارتَن یا بذارید ٍ پیغانتَن لطفا نیستو خَنٌ نتاسفانٌ االن سالم،-
 .بگیرم

 

 باريا کٌ ام شدى... ٍ نگايش صدایش، دلتنگ انقدر

 !بشنَم را شصدای فقط تا زدم نی زنگ دلیل بی

 !را صدایش فقط

 را صدایش دٍبارى تا کردم گیری شهارى را اش شهارى دٍبارى ٍ گذاشتو نبل دستٌ رٍی را سرم
 ...بشنَم

 کردم نی احساس بَد؛ سارا اينگ خَش صدای پیجید نی خانٌ تاریک فضای در کٌ صدایی تنًا
 يهٌ از دٍر نترکٌ ای خانٌ بٌ تبدیل کٌ ياست سال کٌ انگار است؛ شدى خالی ام سینٌ چپ سهت
 .است شدى شًر يای ادم

 

 ير خَرشید کٌ انگار بَد یکی دلو يَای ٍ طًران يَای اند نی باران برداشتو؛ قدم پنچرى سهت بٌ
 !باشد رفتٌ یادش را نا دٍی
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 قلبو سَزش ٍ دلو اتش انا سَزاند؛ نی را يایو لب دیگر کٌ سیگاری گذاشتو؛ يایو لب رٍی را سیگار
 !بَد يایو لب سَزش از تر اکسَزن

  کردم ريا را خَدم نبل رٍی

 پایین  چشهو گَشٌ از ارام لجَج اشک دادم تکیٌ نبل بٌ را سرم ٍ گذاشتو يو رٍی را يایو چشو
 . اند

 !داغَنی؟ اینطَری رفتٌ کردى ٍلت چیٌ-

 

 نَر گرفتو، نَر نقابل را دستو ٍ دادم فشار بًو نحکو را يایو چشو کرد؛ رٍشن رٍشن را چراغ
 ام شانٌ رٍی را دستش کردم؛ پاک دست پشت با را يایو چشو  اشک داد، نی ازار را يایو چشو

 داد ادانٌ ارام صدایی با ٍ گذاشت

 !یاشار کن فرانَش-

 .نیست درست رابطٌ این نیدٍنی خَدتو

 !کن تهَنش

 

 .دلو اتش رٍی بَد شدى يیزٍنی يایش حرف ٍ سپًر حال

 سارا بٌ را دلو نن نبَد ساختٌ نن از کاری دیگر گرفتو نی يو شنیدى گرفتو؛ نشنیدى را يایش حرف
 !شَم يایش چشو حریف تَانستو نهی گذاشتو نی يو را ٍجَدم تهام ٍ بَدم باختٌ

 . بَد خدا نقاشی ترین زیبا يایش چشو

 !نکن تر خستٌ ٍ نن دیکٌ تَ شدم، خستٌ دیگٌ،  شدم خستٌ خیلی نن سپًر،-

 

 !ام شدى خستٌ نبَدن ٍ بَدن نیان لیفیبالتک این از
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 رنگش يو شلَار ٍ نشکی تیشرت يهان با کنو تعَیض را يایو لباس انکٌ بی ٍ زدم دریا بٌ را دل
 رفتٌ را نسیر این کٌ باری اخرین از کردم؛ حرکت یار خانٌ سهت بٌ ٍ برداشتو را ناشین سَییج
 .نداشتو خَشی خاطرى بَدم؛

  شدم؛ پیادى ناشین از ٍ کردم رکپا را ناشین خیابان کنار

 

 اش  خانٌ شهارى بار يزارٍنین برای کردم؛ نگاى سارا خانٌ پنجرى خانَش چراغ ٍ خیابان طرف ان بٌ
 !بگذارم پیغام رفت نی یادم کٌ انقدر شد نی صدایش پرت حَاسو صدایش، يو باز گرفتو؛ را

 برداشتٌ بَد کردى پر کٌ فرنی از کٌ َدب ای خانٌ شهارى ام شهارى تنًا ٍ بَد کردى خانَش را خطش
 .بَدم

 

 

 

 !شَد رٍشن دلو در نَری تا کند رٍشن را اتاقش چراغ کٌ ٍقتی تا دادم تکیٌ ناشین بٌ

 .انداختو نی اتاقش پردى بٌ نگاى سینٌ بٌ دست

 شکست نی  خیابان در يا ناشین عبَر صدای تنًا را شب سکَت

 !شد نی تندتر ٍ تند کٌ بارانی ٍ ندکرد نی برخَرد بًو کٌ ابريایی گايی ٍ

 گذاشت؛ نی نهایش بٌ را اٍ سایٌ کٌ بَدم دادى ای پردى بٌ را حَاسو تهام نن ٍ شد رٍشن چراغ

 

 .داد نی نشان را دنیا فیلو زیباترین پردى این کٌ انگار

 نردگی خاک خرٍاريا زیر سال سالیان انگار کردن دفن زندى زندى نرا کردم احساس بارى یک بٌ انا
 !کردم نی
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 !نیاند باال دیگر ٍ ناند ام سینٌ در نفس

 ...شد حلقٌ کهرش دٍر دستی

 

 

 عبَر يایو چشو نقابل از لحظٌ خَاب. گذشت ناشین در بگذارم يو رٍی چشو انکٌ بی شب ان
 !کرد نهی يو

 .بس ٍ بَد سارا اتاق پردى تنًا جًان، در کٌ انگار

 . دید نی را اتاق پردى تنًا يایو چشو

 .بَد بارانی نن دل يَای انا، کرد طلَع خَرشید

 بَدند نشدى باران بٌ تبدیل ينَز گلَیو يایو ابر

 .بَد کردى سخت برایو را کشیدن نفس

 بَدم ایستادى ننتظرش ساختهان نقابل

 خانٌ پارکینگ از رنگش نشکی نزدای با علی بَد صبح نیو ٍ نٌ ساعت انداختو ساعت بٌ نگايی
 ٍ گرفتو دست در را فرصت اند بیرٍن

 

 سهت بٌ کَباندم بًو را در ٍ شدم پیادى ناشین از

 نگايی ایینٌ در شدم؛ اسانسَر ٍارد. فشردم يو رٍی را يایو دندان عصبانیت از کردم تند قدم خانٌ
 کٌ ننی ندیدم خَد از زیبایی تصَیر بَد نشستٌ خَن از دریای بٌ يایو چشو انداختو خَدم بٌ

 ایستادى ایینٌ نقابل خشو از صَرتی ٍ اشفتٌ نَيای با حال بَدم اراستٌ ٍضع ٍ سر با يهیشٌ
 .بَدم
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 شنیدم، نی را يایش قدم صدای کَبیدم، خانٌ در بٌ نشت با ٍ اندم بیرٍن قدم یک با اسانسَر از
 برایو دیدنش رٍزيا ان کٌ ای چًرى ٍ شد باز در کند پرٍاز در سهت بٌ ٍ باشد کردى يَل کٌ انگار
 .دیدم را بَد ىشد ارزٍ

 

 شرٍع ٍ بستو را چشهو کَباندم؛ بًو نحکو سرم پشت را در ٍ شدم خانٌ ٍارد بزنو حرفی انکٌ بی
 کردم کشیدن فریاد بٌ

 !نهیدی؟ ٍ تهاسام جَاب چرا-

 !يسی گَری کدٍم

 

 داد جَاب ترس، از حراسان صَرتی با ٍ گذاشت ام سینٌ رٍی را دستش

 ...ًرسان پایین، بیار صدات لطفا یاشار-

 

 

 !شد خفٌ ديانش در حرف فریادم با ٍ کشیدم عقب را خَدم

 !نزن نن بٌ ٍ دستت-

 !لعنتی کشیدم چی يفتٌ یک این تَ نن نیدٍنی تَ

 

  اند؛ بیرٍن اتاق از زد نی فریاد ان در ترس کٌ صَرتی با نًرسا

 حلقٌ سارا پای دٍر را کَچکش يای دست بَد، دلنشین ٍ زیبا سارا يهانندى درست يایش چشو
 چسباند سارا بٌ را خَدش ٍ کرد
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 .نیکنٌ شَخی دارى عهَ نانان، نیست چیزی-

 

 يای چشو ان با نًرسا فرستادم بیرٍن را عهیقو نفس دادم، خانٌ سقف بٌ را خشهو از پر نگاى
 اند حرف بٌ اش بچگانٌ لحن ان را ٍ انداخت سارا بٌ نگايی نظلَنش

 نیزنن؟ داد کنن نی شَخی ٍقتی نگٌ نانان-

 

 انا بگذرام اش رٍیَشانٌ را دستو خَاستو اٍردم، لبانو بٌ ساختگی لبخندی ٍ شدم خو زانَ رٍی
 ٍ کردم نزدیک اٍ بٌ را خَدم ارام شد، قایو سارا سر پشت ٍ چسباند سارا بٌ بیشتر را خَدش
  کردم دراز سهتش بٌ را دستو

 بايات نشد بَدی خَاب تَ انا ببینهت اٍندم بار یٌ نن ببین کَچَلَ، پرنسس ببین، رٍ اینجا-
 عزیزم؟ چیٌ اسهت بشو، اشنا

 

 اشارى نن دست بٌ ٍ داد تکان سری سارا شَد، نطهئن نن با ارتباط از تا انداخت سارا بٌ نگايی
 لحن يهان با گرفتو، دستو در را کَچکش دست گذاشت، دستو در را دستش نًرسا کرد،

 داد جَاب اش کَدکانٌ

 چیٌ؟ اسهتَن شها ،يستو نًرسا نن-

 

 

 

 نگاى دریایش يای چشو بٌ کشیدم، اغَش در ٍ کردم بلند زنین از را اٍ ٍ دادم سر ای خندى تک
 کَچکش نَع از سارا از کپی بچٌ این انگار بَد، سارا نحل درست داشت صدایش در کٌ نازی کردم،
 دادم جَاب نًربانی با ٍ زدم اش بینی نَک بٌ را دستو بَد،
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 .پرنسس يست یاشار ننو اسو-

 

 را اٍ بَسیدم را اش گَنٌ ٍ فشردم بٌ را نًرسا کردم، حرکت نًرسار اتاق طرف بٌ سارا بٌ تَجٌ بی
 زدم لب ارام ٍ گذاشتو يایش عرٍسک کنار تختش رٍی

 نن تا عرٍشکات با کن بازی جا يهین شها دارم، سارا نانان با کَچیک صحبت یٌ نن دلو عزیز-
  باشٌ؟ بشٌ تهَم نانان با کارم

 

 رٍی را دستو ٍ بَسیدم را اش پیشانی انداخت پایین را سرش ٍ گرفت دست در را عرٍسکش
 اٍ بٌ تا کرد اشارى دست با ٍ گرفت دست در را انگشتو شَم، بلند تخت رٍی از تا گذاشتو تخت
 گفتو" جانو"لب زیر ٍ دادم تکان سری ٍ نشستو تخت رٍی شَم، نزدیک

 گشَد لب ارام صدایی ٍ کَدکانٌ لحنی با ٍ کرد نزدیک نن بٌ را خَدش ارام

 کنن؟ نی دعدا بايو باش، اینجا تَ داریو کار نیگن ٍقت ير کٌ باباس ٍ نانان کارای نحل کارتَن-

 

 نحکو را دستش ٍ بَسیدم ارام را اش گَنٌ ٍ کردم يدایت گَشش پشت بٌ را نَيایش دست با
 دادم جَاب ندلبخ با ٍ ارام خَدش نحل ٍ گرفتو دست در

 باشٌ؟ کنیو صحبت نیخَایو فقط نکنیو، دعَا نا کٌ نیدم قَل-

 

 بٌ دست در از دٍرتر کهی سارا کردم باز را در برخاستو، جا از نن ٍ داد تکان ارام را سرش نًرسا
  بَد ایستادى ننتظر سینٌ

 نگاى فقط دلو کٌ بَدم دلتنگش انقدر انا بَدم عصبی اٍ دست از يو ينَز گذراندم، نظر زیر را اٍ
 .خَاست نی را کردنش
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 نن رٍزيای ان تصَیر ترین زیبا اٍ ٍ تهاشا ادم بَدم کردن نگاى ادم نن کردم؛ نی نگايش فقط
 !بَد

 ٍ اخو با ٍ برگرداند رٍ بَدیو، شدى دٍر اتاق از کهی بردارم، قدم يال طرف بٌ تا کرد اشارى دست با
 اند حرف بٌ ارام صدایی با

  نیزنی؟ ددا چرا چتٌ؟-

 

 

 

 نن کٌ انگار بَد، تند صحبتش لحن انا بَد ارام صدایش کٌ این با دادم، بیرٍن عصبی را نفسو
  کرد، نی برخَرد نن با يا طلبکار نحل بَدم، شدى ناپدید يفتٌ یک

 غریدم ارام لب زیر ٍ بردم صَرتش نزدیک را صَرتو ٍ کردم پر اٍ با را ام قدنی چند ی فاصلٌ

 ! را؟سا بَدی کجا-

 نهیدی؟ ٍ نن تلفنای جَاب چرا

 

 با ٍ کرد خَش جا لبو رٍی نیشخندی برگرداند؛ را رٍیش ٍ کشید پریشانش نَيای بٌ دستی
  گرفتو دست در را حرفو ادانٌ نهکن حالت ترین رحهانٌ بی

 !بَدم نرتیکٌ اٍن بغل تَ بگَ باش؛ راحت دیگٌ بگَ-

 !دیگٌ بگَ د   بَدی بازیچٌ برام بگَ

 

 کردم، نی نگاى صَرتش بٌ رحهانٌ بی طَر يهان نن ٍ داد نن بٌ را رٍیش ٍ برداشت کهر از دست
 کس يهٌ بٌ بَدم، شدى بدبین بَد، زدى حلقٌ يایش چشو در اشک ٍ دٍید نی گلَیش در بغض
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 ای خانٌ در شب ير اٍ کٌ ان فکر ٍ زیاد داشتن دٍست از پیادى، عابران بٌ حتی بَدم، شدى بدبین
 بار ير کٌ بَد خَدکشی یک نحل برایو است تر نزدیک نن از بٌ دیگر نرد یک کٌ ردب نی سر بٌ

 !نیست کار در نردنی انا کنو  نی احساس بیشتر ٍ بیشتر را درد تکرارش بار ير با ٍ شَد نی تکرار

 طرف بٌ نرا ٍ گرفت دستش یک با را لباسو یقٌ. کرد صَرتو نحار نحکهی سیلی ٍ برگشت طرفو بٌ
 صَرتو نزدیک ٍ اٍرد نزدیک را صَرتش را، جانو بی تن کَباند دیَار بٌ نحکو ٍ کرد دایتي دیَار
  کشید فریاد

 !کنی قضاٍت اینطَری احساسو بٌ راجع نداری حق-

 

  کردم ازاد لباسو یقٌ از ٍ گرفتو نحکو را دستش

 باشو نحکو اشٌ دلبران نگاى ان نقابل تا دادم خَد بٌ را این جرات ٍ کردم نگاى يایش چشو بٌ ٍ

 !شدم؟ زندى ٍ نردم نن نیدٍنی نبَدی؟ چرا بگَ پس-

  افتادی؟ نن یاد اصال نانرد؟ شد تنگ برام دلت اصال نیهردم؟ دلتنگی از داشتو نیدٍنی

 !خیلی سارا نانردی خیلی

 

 را يایو قدم رفت، کنار ٍ خَرد تکانی کردم، رٍانٌ اش شانٌ بٌ نحکو ای تنٌ ٍ شدم رد کنارش از
 ٍ داشتو برنی چَبی يای پارکت رٍی کونح

 

 

 تا کنو فرانَش لحظٌ يهین در را اٍ تا نکنو نگاى سر پشت بٌ دیگر تا برداشتو؛ قدم در سهت بٌ
 !نکنو را يایش چشو دریای از یادی دیگر تا کنو؛ دفن جا يهین را احساسو

 رفت باد بٌ يایو تصهیو تهام صدایش با اگا



 www.Novel98.com 204               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !لعنتی بَدم نجبَر-

 !خَدت بخاطر بَدم نجبَر

 زدم پس رٍ علی دیشب نن؟ دل از نیدٍنی چی تَ انا بیَفتٌ، سرت از يَام تا کنو دٍری خَاستو
 !خَاست نی رٍ تَ دلو چَن

 !کنی زندگی خَشبخت دیگٌ یکی با بری تَ انا کنو زندگی احساسو با خَدم خَاست دلو

 

 کش نداشتو، را بحخ این دادن کش تَان دیگر کٌ بَدم خستٌ انقدر ندادم، نشان سارا بٌ رٍیی
 کند پارى بینهان را يا حرنت تا چرخید نی انقدر کرد، نی عهل بزرگ اسیاب یک نحل بحخ این دادن

، ٍ نن این برای ٍقت يیچ دیگٌ-  َ  ! نگیر تصهیو شدى؛ نا ت

 !سارا ٍقت يیچ

 

 ...ببخشید-

 

 نظلَم يای چشو ان نقابل وتَانست نی نگر دادم، تکان برایش سری ٍ انداختو اٍ بٌ نگايی
  کنو؟ قدعلو

 جلب را ام تَجٌ نًرسا صدای انا کردم، حرکت در سهت بٌ اٍردم لب بٌ لبخند با" بخشیدم"لب زیر
 .کرد

 عهَ؟ نیری داری-

 

 بٌ بار چندین حال بٌ تا گرفت، اتش دلو کردم، نگاى را شدى کَچک سارای برگشتو، صدا سهت بٌ
 .بَد نن دختر اٍ کاش ام گفتٌ خَد



 www.Novel98.com 205               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 دادم جَاب ٍ کشیدم اش ابریشهی نَيای بٌ دستی ٍ برداشتو قدم طرفش بٌ

 .خستس خیلی عهَ االن کنیو، بازی بايو بیام رٍز یٌ نیدم قَل-

 

 ارام ٍ گرفتو دستو در را دستش اٍرد، جلَ خداحافظی برای را دستش ٍ پاشید رٍیو بٌ لبخندی
  بَسیدم، را اش پیشانی

 با ٍ کردم باز را در برداشتو، قدم در سهت بٌ ٍ دادم تکان سارا برای دستی ٍ شدم جدا نًرسا از
 .اندم البی بٌ اسانسَر

 . داشت را خَاب طلب ٍ کرد نی بیداد ام نشستٌ خَن بٌ يای چشو از خستگی

 

 

 نقابل را دستو بیخَابی، علت بٌ انا کند اذیت را چشو کٌ نبَد تند انقدر ناى بًهن خَرشید نَر
 تند ناشین سهت بٌ را يایو قدم شدى جهع صَرتی با بهانو انان در خَرشید نَر از تا رفتوگ صَرتو
 ...کردم

 

   سهت بٌ نستقیو. کردم باز را ٍاحد در کلید با

 خَاب در برایش دلو بخَابو، ترسیدم نی انا خَاست نی خَاب یک دلو برداشتو قدم خَاب تخت
 !تَ ٍ باشد عهیق خَاب یک شَد؛ تنگ

 !نشَم بیدار دیگر ٍ بگیرم اغَش در نحکو را تَ

 

  بَدم، نحرٍم سارا رٍی دیدن از ٍ گذشت نی رٍزی چند
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 کرد، نی زندگی دیگری جای فکرم انا ، بَدم نشستٌ دفتر در کار نیز پشت بَدم، قرار بی ٍ کالفٌ
 .بَد دیگری جای جسهو ٍ رٍح نن انا کردم نی عَض نکان نتحرک ای نردى انگار

 بٌ دستی ديو، نشان يایو پرٍندى نشغَل را خَدم تا داشتو این بر سعی ٍ انداختو یینپا را سرم
 خانٌ بٌ االن کٌ نبَد نهکن دانستو نی انداختو، ساعت بٌ نگايی احَال پریشان ٍ کشیدم نَيایو
 .برٍم

 زدن بًو ٍ نظهی بی این بَد، اندى در سپًر صدای ٍ  بَدم دادى نرخصی خَدم بٌ رٍزی چند
 ساعت يو خَابش برای حتی کٌ سپًری يو ان بَد، دادى قرار تاجیر تحت يو را اٍ زندگی يا نٌبرنا

 !است کردى تایین

 انگار دارد، ارانش شب برسو، شب بٌ تر زٍد تا خَاب قرص چند ٍ خَاست نی را خَابو تخت دلو
 .پیچد نهی گَشو در اٍ جز کس يیچ صدای نیست، دنیا در کس يیچ کٌ

 !کنند داغَن تَانو از زٍدتر نرا تا بَدند دادى يو دست بٌ دست يهٌ ٍ يهٌ رفت، نهی جلَ ساعت

 

 شیشٌ بٌ تکیٌ ٍ گذاشتو شیشٌ رٍی را دستو کردم، نگاى طًران بٌ ای شیشٌ پنجرى از برخاستو از
 !شَد دٍختٌ چشهش بٌ چشهو اتفاقی ای لحظٌ شاید تا بگردم باید را شًر این کجای دادم،

 نرا بیرٍن از يهٌ انداختو، خَدم بٌ نگايی ایستادم، قدی ی ایینٌ رٍی بٌ رٍ ردمک نتر را اتاق
 .غو بی ٍ درد بی دیدند، نی

 .بَد درک قابل خَدم برای تنًا این ٍ بَدم شدى پیر گلَ تا نن انا

 دفتر تلفن برداشتو، قدم نیز سهت بٌ ٍ کردم نرتب رنگو ای سَرنٌ کت زیر را سفیدم پیراين یقٌ
 گرفتو دست در را تلفن ٍ کردم صاف را صدایو دادم تکیٌ نیز بٌ کرد، زدن زنگ ٌب شرٍع

 رضایی؟ خانو بفرنایید-
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 کردم، نرتب را بَد اٍردى يدیٌ برایو سپًر کٌ پرٍنديایی ٍ نشستو صندلب رٍی ٍ شدم بلند جا از
 .بَدم نکردى يو نطالعٌ ينَز ٍ دادم نی تحَیلش باید دیگر ساعت یک

 .لطفا کن ٍصلشَن-

 

 در نحکو را تلفن دیگر دست با ٍ بَد شدى خیس چپو دست کف کرد، نفَذ بدنو بٌ استرس کهی
 .دادم نی فشار دستو

 تهاس نن دفتر با سراج دکتر کٌ است شدى چٌ ببینو بَدم ننتظر ٍ بَدم کشیدى دندان زیر را لبو
 !است گرفتٌ

 .بَد انداختٌ تاب بٌ را دلو کهی يهین برای ٍ نداشتو سارا از خبری

 اٍندى؟ پیش نشکلی جانو؟ سراج، اقای سالم-

 

 .پرسیدم سَال يو سر پشت ٍ ندادم اٍ بٌ را صحبت فرصت اصال کٌ داشتو عجلٌ انقدر

 حتی شد نهی باٍرم کَباندم، نیز رٍی را ام شدى نشت دست ٍ دادم فشار يو رٍی را يایو چشو
 !باشد نداشتٌ خبری سارا از يو سراج دکتر

 . گذارند نی جریان در نرا االن رٍز، چند از بعد شد نهی باٍرم

 زدن، در بدٍن ٍ شدم بلند نیز سر از پر تَپی با دادم، قرار جایش سر را تلفن ٍ کردم قطع را نکالهٌ
 .کردم باز را سپًر اتاق در

 . کرد نی نگاى نن بٌ گرد يایی چشو با

 !نشی ٍارد در بدٍن بدى یادت دبا یکو بگَ گردی نی دکترت خانو این با انقدر نیگو-
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 نقابلش ٍ برداشتو لباسی چَب از را کتش ٍ برداشتو قدم سهتش بٌ يایش حرف بٌ تَجٌ بی
 .گرفتو

  بَد شدى خیرى يایو کار بٌ حرف بی

 .سراج دکتر خَنٌ بریو باید پاشَ-

 

 گشَد لب بَد کشیدى ابرٍيایش بین کٌ اخهی با ٍ برخاست جا از ٍ زد نیز رٍی نحکو دست با

  سراج؟ دکتر خَنٌ بریو يرٍز کٌ بیکاریو نا نگٌ بابا-

 !کردی؟ نگاى نٌ کردی؟ نگاى ٍ دادم بًت کٌ يایی پرٍندى اٍن اصال

 ! نٌ

 !يستی بازی بچٌ پی يهش

 

 است، سنگین ٍ گرم پزی اجر کَرى يهانندى بٌ سرم کردم نی احساس ٍ فشردم يو رٍی چشو
  کرد نی نگايو ظرننت ٍ بَد زدى کهر بٌ دست سپًر

  کردم صحبت بٌ شرٍع تشر با ٍ کردم دراز طرفش بٌ را دستو

 !اٍنجا بریو باید االن نشدیو؟ سراج ٍکیل نگٌ نفًو، اخٌ د  -

 !نن بٌ زد زنگ

 

 

  داد جَاب بَد نن ی نخراشیدى اعصاب تضاد کٌ خَنسردی با ٍ کرد نگايو سینٌ بٌ دست سپًر

 .دیونکر انضا يو با قراردادی نا نٌ-
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 طرفش بٌ ٍ کشیدم پایین را دستگیرى برداشتو، قدم در سهت بٌ ٍ نشاندم لب رٍی خندی نیش
 اندم حرف بٌ ٍ برگشتو

 !نیا نیست نشکلی-

 

 .زدم بیرٍن کار دفتر از کنو، تَجٌ يایش حرف بٌ کٌ ان بی

  تلفن گذاشتو، نی سر پشت را يا پلٌ سرعت با کٌ طَر يهان

 

  کردم شهارگیری را بیتا شهارى ٍ اٍردم در را يهرايو

 پیچید گَشو در بیتا الَد خَاب صدای بَق چند از بعد

 .برسَن ٍ خَدت تر سریع چٌ ير نیفرسو کٌ ادرسی بٌ بیتا-

 

 پشت نضطرب ٍ عصبی دادم، ادانٌ رايو بٌ ٍ کردم قطع را تلفن باشو، جَاب ننتظر کٌ ان بی
  نبَد، جا بی نگرانیو داد، نی خرابو حال از خبر کَتاى سريو پشت يای نفس نشستو، فرنان

 !کرد نی حس تابو بی قلب

 رٍی را دستش کت ٍ نشست کنارم ٍ کرد باز را در سپًر انا کنو، حرکت تا کردم رٍشن را ناشین
 .کرد پرت عقب صندلی

 !بیَفت راى-

 

 .شَد باز تا دادم پارکینگ در بٌ ٍ گرفتو اٍ از را نگايو



 www.Novel98.com 210               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  اٍردم در کت جیب را يهرايو ٍ کَبیدم ناشین فرنان بٌ دست با

 .کند شهارگیری يزارم بار برای را سارا شهارى تا خَاستو ٍ سپردم سپًر بٌ را يهرايو

 !شد نی گَشو اٍازى اشغال بَق يو باز انا

 .نهیدى جَاب يست نن شهارى بینٌ نی شاید بگیر، ٍ شهارش خَدت گَشی با-

 

 .کرد شهارگیری را سارا شهارى ٍ اٍرد در را تلفنش سپًر

 دادى لعنتی يو سر پشت يای بَق صدای بٌ را حَاسو تهام ٍ بَدم ایستادى قرنز چراغ پشت
 .بَدم

 بلٌ؟-

 

 برایو باٍرش گرفتو، دست در نحکو را فرنان ٍ گذاشتو يو رٍی را يایو چشو کرد، ارانو صدایش،
 بَد، سخت

 .داد نهی جَاب را يایو تهاس قصد از

 !کجایی بگَ فقط-

 

 دستو با فرنان کردم احساس کٌ فشردم دستو در نحکو انقدر را فرنان ٍ فشردم يو رٍی چشو
 .است شدى یکی

 .دنبالو افتادید يهتَن نیستو بچٌ باشو، تنًا یکو نیخَام-

 

 !تر تاب بی نرا دل ٍ بَد کردى قطع را تهاس نگفت، يیچ ٍ انداخت نن بٌ دار نعنا نگايی سپًر



 www.Novel98.com 211               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !باشو اٍ با تا گذاشتو نی پا زیر را جًان از نقطٌ بٌ نقطٌ نن ٍ دباش تنًا خَاست نی اٍ

 زیر را لبو زد، نی چنگ را گلدیو بغض گذاشتو، يو رٍی  چشو ٍ چسباندم صندلی پشتی را سرم
 .نشَد نتالشی گلَیو بغض ٍ نلرزد ام چانٌ تا کشیدم، دندان

 .اٍرد در حرکت بٌ را يا ناشین راينهایی چراغ سبز نَر

 بیشتر قلبو سنگینی شدم نی نزدیک سراج دکتر خانٌ بٌ يرچٌ اٍردم، در حرکت بٌ را نناشی
 داشتٌ کشیدن نفس تَقع ٍ باشند گذاشتٌ ام سینٌ رٍی گیلَیی چند ای ٍزنٌ کٌ انگار شد، نی

 !باشند

 حال در دکتر ٍ بَدند نشستٌ يا پلٌ رٍی خَايرش ٍ نادر شدم، حیاط ٍارد ٍ شد باز خانٌ در
 .بَد يهرايش اب صحبت

 

 عقب صندلی رٍی ٍ اٍردم در را تنو کت ٍ شَم پیادى ناشین از ٍ کردم ريا حیاط ٍسط را ناشین
 کردم، ريا

 برداشت قدم دکتر سهت بٌ ٍ کرد فرٍ رنگش کرم شلَار جیب در دست ٍ شد پیادى ناشین از سپًر
 پرسید سالم از بعد ٍ

 ازش؟ ندارید خبری-

 

 .کرد تر تنگ را نفسو شد دادى تکان یننف جَاب نشان بٌ کٌ سری

 داد ادانٌ ٍ برد شلَارش رنگ يو جلیقٌ زیر را لباسش یقٌ سپًر

 .باشٌ تنًا کٌ خَاست ٍ داشتو تهاس باياش نن-

 خانو خریدی رٍی از نا تا بدن ٍکالت نا بٌ سراج اقای کافیٌ. نهیفًهو رٍ نگرانیتَن این دلیل انا
 .کنیو پیدا رٍ ایشَن داشتن سراج
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 .ندارى نگرانی این

 

 برداشت قدم نحکو سپًر سهت بٌ ٍ برداشت اش شانٌ رٍی از را نادرش سر ٍ کرد خالی شانٌ بًار
 اند حرف بٌ تند لحنی با ٍ گرفت سپًر صَرت نقابل را بَد دارٍ از پر کٌ ای کیسٌ ٍ

 !نبردى ٍ دارٍياش کٌ این از نا نگرانی-

 . نبَد حال این تَ ناال نانانو ٍگرنٌ يست، فکری بی ادم ٍ

 

  داد تکان تاسف نشانٌ بٌ سری ٍ نشاند لب رٍی اٍری در حرص لبخندی سپًر

 کرد باز ديان ٍ گرفت دکتر سهت بٌ ٍ اٍرد در کیف از برگٌ چند. برداشت قدم ناشین سهت بٌ ٍ

 .کنیو شرٍع رٍ کارا تر زٍد نا تا کنین انضا رٍ اینا لطفا-

 

 .شد يا  برگٌ کردن انضا نشغَل ٍ اٍرد در اش چًارخانٌ ينپیرا جیب از را خَدکار دکتر

 قدم سارا نادر سهت بٌ کنو احساس راحتی بٌ تَانستو نی را این ٍ نداشت خَبی حال نادرش
 .گرفتو رنگش ابی يای چشو نقابل را قند اب لیَان ٍ شدم خو زانَ رٍی ٍ برداشتو

 ای لحظٌ درست بَد، نادرش يهانندى درست يایش چشو شدم، نادر بٌ سارا شبايت نتَجٌ حال
 .شد نتَجٌ راحتی بٌ تَانست نی را شبايت این شهال، شَر دریای از شد نی نر کٌ

 .کنو نی پیدا رٍ سارا فردا تا نن نباش، نگران جان نادر-

 .کرد پیدا رٍ سارا نیشٌ راحت داشتیو بايو کٌ تهاسی رٍی از
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 صدا کَچک اسو با را دخترش انا بَدم غریبٌ رایشب کٌ ننی بٌ تعجب با. نَشید را اب از کهی
 .داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ سری ٍ کرد نگاى زدم نی

 .بازگرداند خانٌ بٌ را نادرش تا خَاستو بًار از

 انداختو، بیتا نام بٌ نگايی ٍ اٍردم در شلَارم جیب از را يهرايو کرد، لرزیدن بٌ شرٍع يهرايو
 تَ کٌ کَچٌ يهَن تَ نن" جهلٌ گفتن با. دادم گَش بٌ ننتظر ٍ کشیدم صحفٌ رٍی انگشت
 :یاشار يستو بَدی گفتٌ ادرس

 .کردم تهاشا رنگ کرم شال ٍ ای قًَى بافت در را بیتا ٍ کردم باز را در کردم، تند قدم در سهت بٌ

 

 دایستا در کنار ٍ برداشت يو از قدنی چند بیتا شَد، خانٌ ٍارد بیتا تا رفتو کنار در نقابل از

 !یاشار؟ چیٌ داستان بگی خَای نی خَب،-

 

 است دادى رخ کٌ اتفاقی دادن تَضیح نشغَل ارام صدایی با کردم، ريا ٍ کشیدم دندان زیر لبهی
 .شدم

 ٍ داد دست سپًر با برداشت، قَم دکتر ٍ سپًر سهت بٌ ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ سری
 کرد نعرفی را خَدش نحکو ٍ کرد دراز سراح دکتر سهت بٌ را دستش

 .دادگستری یک پایٌ ٍکیل يستو زند بیتا سالم،-

 

 .کرد ريا ارام ٍ فشرد را دستش دکتر

 در خَن ٍ نیست راضی بیتا اند از دانستو نی اند، نی سپًر يای دندان فشردن بًو صدای
 .است اندى جَش بٌ يایش رگ

  ٍ شد دکتر از سَال چند پرسیدن نشغَل بیتا
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 کرد باز لب دار نعنا خندی نیش با کرد نزدیک نن بٌ را خَدش سپًر

 !یاشار؟ اینجاست بیتا چرا-

 

 ٍ  ارام نشدم، بیتا حضَر نقابل در اش رضایتی نا این دلیل ٍقت يیچ اٍردم، لب بٌ لبخندی
 دادم جَاب خَدش نحل درست خَنسرد

 .کهکو بیاد بیتا زدم زنگ ننو نیَندی تَ اخٌ-

 

 با ٍ اٍرد گَشو بٌ نزدیک را سرش کرد، پر را قدنیهان یک یٌ فاصل ٍ کرد نشست را دستش سپًر
 داد جَاب ارام صدایی

 !دينت تَ نیزنو نشت با ٍگرنٌ کن جهع ٍ ت لبخند این-

 

 .کنو کنترل را ام خندى تا دادم، تکان بار چند را سرم ٍ کشیدم ديانو در را لبو

 سارا پدر از بیتا لحظٌ يهان در ددا تکیٌ ناشین کاپَت بٌ ٍ برداشت قدم ناشین سهت بٌ سپًر
  پرسید

 دارید؟ دیگٌ شًر تَ يو ای دیگٌ ی خَنٌ خَنٌ، این جز شها دارى؟ دٍست خیلی رٍ کجا سارا-

 

 پرید يایشان حرف بیان بًار کٌ کند باز لب خَاست سارا پدر

 .برٍجرد تَ خَنٌ طَر يهین ٍ داریو شهال تَ ٍیال-

 .دارى دٍست خیلی رٍ اٍنجا راسا چَن باشٌ رفتٌ برٍجرد کنو فکر
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 داد نن بٌ را نگايش انداخت باال ابرٍیی ٍ داد تکان سری بیتا

 .بزنیو سر نا تا بدید رٍ دٍجا ير ادرس پس-

 

 نهاند، دٍر بًار چشو از کٌ زد نن بٌ چشهکی

 برداشت قدم در سهت بٌ ٍ کرد داشت یاد را ادرس بیتا نگفتو، يیچ ٍ انداختو پایین را سرم

  اٍردم، ناشین نن برٍجرد، بریو بیا نن با تَ شاریا-

 .شهال ٍیال برى سپًرم

 

 .شد ناشین سَار ٍ گرفت را ادرس ٍ داد تکان سری سپًر

 .برخَردیو الیسا قانت با ٍ کرد باز را در بیتا برداشتیو، قدم در سهت بٌ بیتا با

 ...سالم... س-

 

 ٍ انداخت سپًر بٌ نگايی ٍ شد خانٌ ٍارد الیسا ،رفتو کنار در نقابل از ٍ دادم تکان سری جَاب در
 اند حرف بٌ نن بٌ رٍ

 .نیام ننو سارا دنبال نیرید اگٌ نیرید؟ کجا-

 

 گشَدم لب جَاب در دادم تکان سری ٍ کردم فرٍ جبیو در دست

 .برٍجرد نیریو يهکارم ٍ نن شهال تَ ٍیالتَن نیرى سپًر سارا، دنبال نیریو داریو ارى-

 

 اند حرف بٌ رسا صدایی با ٍ برداشت قدم سپًر ناشین سهت بٌ ٍ داد تکان سری الیسا
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 .سارا دنبال نیرم راد اقای با نن عهَ نیرم، سپًر با نن پس-

 .نیکنن پیدا تر راحت اینجَری يو رٍ ادرس

 

 سَار سپًر شدى گرد يای چشو بٌ تَجٌ بی الیسا ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ سری سراج دکتر
 انداختو پایین را سرم کنو، کنترل را ام خندى داشتو سعی بست، را اش ایهنی کهربند ٍ شد ناشین

 بَدم ناندى خیرى يا کاشی بٌ ٍ

 .بیا یاشار-

 

 سپًر شدم، خو ٍ گذاشتو، ناشین بدنٌ رٍی را دستو ٍ کردم حرکت سپًر ناشین سهت بٌ
 زد لب ٍ داشت لب رٍی دار نعنا خندی نیش

 با ٍ این نیدم صد نیرى، راى نن اعصاب رٍ کٌ بس از نیشو، دیٍَنٌ این دست از راى تَ نن-
 ببرید خَدتَن

 

 انا است، حرام نن بر خندى لحظٌ ان در دانستو نی کنو کنترل نتَانستو را ام خندى دیگر
 خندیدن بٌ شرٍع ارام صدایی با کنو، نقاٍنت سپًر يای حرف ٍ چًرى نقابلٌ در تَانستو نهی
 نشَند ام خندى نتَجٌ تا بَدم انداختٌ یینپا را سرم ٍ کردم

 .بیَفت راى باش زٍد حاال نیام خَدتو با نهیرم جا يیچ نن-

 

 ٍ بردم نزدیکش را سرم ٍ کشیدم اش شانٌ بٌ را دستو فشرد، يو رٍ چشو الیسا صدای با سپًر
 گرفتو دست در را حرفش ادانٌ

 .نیگٌ چی کٌ دیدی-
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 .برداشتو را کتو ٍ کردم باز را ناشین در سپًر بٌ تَجٌ بی

 بیتا شدم، خارج خانٌ از ٍ برداشتو قدم در سهت بٌ شَد، خارج خانٌ از تا کردم اشارى بیتا بٌ سر با
 .کنارش نن ٍ نشست فرنان پشت

 .افتادیو راى بٌ ٍ کرد رٍشن را ناشین

 داد نی نشان را ظًر یک ساعت انداختو ساعت بٌ نگايی

 يو رٍی را يایو چشو ٍ چسباندم صندلی پشتی بٌ را سرم تیو،داش رٍ پیش را راى ساعت چًار
 گذاشتو

 رفتٌ؟ کردى ٍل اینجَری شاکیٌ کی از دکترنَن خانو این-

 

 ٍ داد تکان سری ٍ کرد جا بٌ جا را صَرتش رٍی عینک انداختو، بیتا بٌ نگاى ٍ کردم باز چشو
 .دينو جَاب کٌ شد این خَاستار

 .اٍردم لب بٌ" نهیدٍنو" ارام ٍ انداختو باال شانٌ ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی

 داد ادانٌ اش يهیشگی شیطنت يهان با ٍ نشاند لب رٍی لبخندی

 کنو؟ باٍر-

 

 دادم جَاب ٍ شدم جا بٌ جا کهی ٍ اٍردم لب بٌ خندی نیش

 رٍز چند این نن گفت نی نن بٌ حداقل باشٌ تنًا خَاست نی باشو، ناراحت باید نن کٌ فعال-
 !شو ندىز ٍ نهیرم

 .بیتا ندیو کشش
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 .کرد سکَت ٍ داد تکان سری ٍ انداخت باال ابرٍیی بیتا

 .گرفت بر در را ناشین فضای ارام نَزیکی ٍ برد ضبط سَی بٌ را دستش

 

 

 

  نباش يرگز کردنو عاقل فکر“

 نیرٍم سر دیَانگی این از نن

  نیست عشق از غیر بٌ نیبینو آنچٌ

 نیشَم يو تر دیَانٌ نکن شک

 

  ات زیبایی يهٌ این نیست جًت بی

 شَد نجنَن را تَ بیند کسی ير

  آرایشت نیچرخهَ تَ دٍرى

 " نیشَد طبیعت اعجاب کل

 

 .بَدیو رفتٌ را راى اٍاسط تا ينَز ٍ داد نی نشان را ظًر سٌ ساعت

 کردیو، خرید نقداری ٍ شدیو پیادى ناشین از ٍ کرد پارک رايی بین يای غرفٌ کنار را ناشین بیتا
 با ٍ اٍردم در را يهرايو لرزید، جیبو در يهرايو شدیو، خَرٍن نشغَل ٍ ایستادیو ناشین کنار
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 رٍی را صدایش ٍ شدم نزدیک بیتا بٌ ٍ کشیدم صحفٌ رٍی دستی شدم رٍ بٌ رٍ سپًر اسو
 گذاشتو اسپیکر

 سپًر؟ بلٌ-

 

 سپًر بٌ ننتظر ٍ گذاشتو ديانو در را بَد گرفتٌ برایو بیتا کٌ ای لقهٌ ٍ نَشیدم را ام ابهیَى از کهی
 دادم گَش

 .تًران گردیو برنی داریو نبَد، اٍنجا سارا، پدری ٍیال چالَس، شًرستان رفتیو نا-

 

 داد قرار نخاطب را سپًر ٍ گرفت نن از را تلفن بیتا يهین برای بَد ديانو در لقهٌ

 دیگٌ نیو ٍ ساعت یک یا ساعت دٍ نا زیادى، باشٌ برٍجرد کٌ این احتهال نیست اٍنجا اگٌ-
 دقیق ادرس ٍ بیاید شها تا نیهَنیو ننتظر برٍجرد رسیدیو نا بیاید، يو شها يستیو، برٍجرد
 .کنیو استفادى بَدنش از بًترى يست بايات الیسا کٌ حاال. باشیو داشتٌ رٍ خَنٌ

 

 .بازگرداند نن بٌ را تلفن بیتا کرد، قطع را تهاس" باشٌ" با سپًر

 این بٌ فقط نن انا برسو، سارا بٌ تا بَد ناندى دیگر دٍساعت از تر کو بَد، دىش راحت خیالو کهی
 .است بًتر باشو داشتٌ اٍ با رفتاری چٌ کٌ کردم نی فکر

 کردى خستٌ را بیتا رانندگی دانستو نی نشستو، فرنان پشت نن بار این گشتیو باز جادى بٌ دٍبارى
 کردن کار صدای صدا تنًا کردم، نگاى برٍجرد خشک ی جادى بٌ ٍ کردم سرم گاى تکیٌ را دستو است،
 در را ناشین بَد، گذاشتٌ يو رٍی پلک ٍ بَد کشیدى عقب بٌ را صندلی بیتا بَد، ناشین بخاری
 .انداختو رٍیش را کتو ٍ کردم پارک نَفقت پارکینگ

 کٌ يایی حرف بٌ کردم نی فکر سارا بٌ ندت تهام دادیو، ادانٌ راى بٌ ٍ برگشتیو جادى بٌ دٍبارى
 کٌ ان بٌ کردم، نی فکر يو يا حرف يهان بٌ انا باشو، نداشتٌ را زدنش فرصت ٍقت يیچ شاید
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 بی برایش کردم نی احساس بَدم، دلگیر ٍ ناراحت شدت بٌ اٍ از کنو، برخَرد اٍ با باید چگَنٌ
 ننفی افکار این شد نی باعخ ٍ داشت نهی بر دلو سر از دست پَچی احساس شدم، ٍاقع ايهیت
  …کنند خانٌ ذينو در ٍ کنند پر را ذينو

 

 چند ير بَد کردى باز چشو بیتا بَد، دشَار تاریکی در برایو رانندگی نن ٍ بَد شدى تاریک يَا
 عصر شیش بٌ نزدیک ساعت برٍد، در ام خستگی از کهی تا گرفت نی حرف بٌ نرا بار یک دقیقٌ
 .یوبَد گذاشتٌ سر پشت را برٍجرد ٍرٍدی نا ٍ بَد

 ان در ٍیالیی يای خانٌ بیشتر کٌ شدیو، سبز سر کَچٌ یک ٍارد ٍ خَاند برایو بیتا ادرس رٍی از
 اينگی يای در با کٌ يایی خانٌ انداختیو، نگايی يا خانٌ بٌ ٍ کردیو تَقف کَچٌ در داشت، قرار
 .بَد شدى تزیین حیاط درٍن نها اب ٍ بزرگ

 .کردم ارگیریشه را سپًر شهارى ٍ اٍردم در را يهرايو

 .بشنَم ننو بذاز اسپیکر رٍ-

 

 ناشین بخاری نقابل را دستو گذاشتو، اسپیکر رٍی را تلفن ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 .بیاید در زدگی یخ از کهی تا دادم، قرار

 گرم يَای ٍ گرفت نی ديانش نقابل يا ٍقت گايی ٍ داد نی نالش يو بٌ را يایش دست بیتا
 کردى پر را ناشین فضای اشغال بَق کرد، نی خالی اش زدى یخ کَچک يای دست رٍی را ديانش

 .نبَد سپًر از خبری ٍ بَد

 پیچید ناشین در سپًر صدای جانیٌ چند از بعد باالخرى

 بلٌ؟-

 

 گشَد لب تندی با ٍ اٍرد نزدیک را سرش بیتا
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 !نیزنٌ شَر دلش ادم نیدی حَاب دیر انقدر چرا بال، ٍ بلٌ-

 !؟کجایی

 

 .اند نی سپًر عصبی نفس صدای

 انداختو بَد ننتظر کٌ بیتا بٌ نگايی ٍ کشیدم ریشو بٌ دستی

 .اٍنجام دیگٌ ساعت دٍ ساعت یک نیام دارم-

 

 

 .کردیو قطع را تهاس ٍ دادیو اٍ بٌ را ادرس

 نحکو بَد، زدى یخ اٍ دست ٍ بَد گرم نن دست گرفتو، دست در را بیتا زدى یخ يای دست
 .بکنو شدنش گرم در کهکی تا بَدم، گرفتٌ يایو دست حصار در را دستش

 سخت برایش سرنا تحهل ٍ بَد نعرٍف سرنایی بٌ يهیشٌ اٍ انا بَد، بیتا بٌ رٍ يا دریچٌ تهام
 .بَد

  گذاشتو يو رٍی چشو ٍ کشیدم عقب را صندلی

 .کنیو استراحت یکو يو با بیا بزن رٍ ناشین قفل بیتا-

 

  رسید، گَشو بٌ ناشین قفل صدای اٍرد لب ٌب بیتا کٌ" باشٌ" با

 .رفتو خَاب بٌ ساعتی یک برای ٍ گذاشتو يو رٍی چشو

 با را سپًر ٍ کشیدم پایین را شیشٌ کردم باز را يایو چشو خَرد ناشین شیشٌ بٌ کٌ ای تقٌ با
 .کردم تهاشا کردم نی تعجب دیدم نهی يایش لب رٍی اگر کٌ خندی نیش
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 .خَنٌ بٌ برسیو تا بیاید نا سر پشت-

 

 انداختو، دستو بٌ نگايی. دادم تکان برایش سری ٍ دادم ناساژ دست با را بازم نیهٌ يای چشو
 نتَجٌ ٍ داشت گَش در يندزفری نبَد خَاب بَد، گرفتٌ يایش دست حصار در نحکو را دستو
 .بَد نشدى سپًر

 حالت بٌ را صندلی د،کن باز را رنگش شب يای چشو تا کشیدم بیرٍن دستش از ارام را دستو
 انداخت نن بٌ نگايی ٍ اٍرد در را اش يندزفری بیتا اٍردم، در اٍلش

 شدى؟ چیزی-

 

 کردم باز لب اٍ بٌ جَاب در ٍ دادم تکان سری ٍ بستو را کهربند ٍ کردم رٍشن را ناشین

 .اٍندن الیسا ٍ سپًر ارى-

 

 ناشین چراغ نَر بَدیو، افتادى راى بٌ سپًر سر پشت شد، کندى جا از ناشین ٍ داد تکان سری بیتا
 بَد داشتٌ نگٌ رٍشن را کَچٌ تنًا

 الیسا ٍ اندند طرفهان بٌ الیسا ٍ سپًر شدیو، پیادى ناشین از ٍ کردیو پارک يا خانٌ از یکی نقابل
  گرفت طرفو بٌ را کلید نن دیدن با

 .گرفتو عهَ از تًران برگشتیو ٍقتی يست خَنٌ کلید این-

 

 سلطنتی ٍ اينگی دری ایستادم، ٍرٍدی در رٍی بٌ رٍ ٍ دادم تکان سری ٍ زدم یشرٍ بٌ لبخندی
 .ببینو راحتی بٌ را حیاط فضای تَانستو نی کٌ بزرگ
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 خانٌ سهت بٌ ٍ گذاشتو زدى یخ اسفالت با رٍی راى رٍی پا چرخاندم، ٍ کردم فرٍ در در، را کلید
 کٌ استخری ٍ انداختو نگاى خَردى خیس یيا چهن بٌ برداشتو؛ قدم بزرگ ای خانٌ برداشتو، قدم
 .بَدند نکردى خالی را ابش ينَز

 .داشتیو برنی قدم از قدم ٍ بَدیو کردى سکَت

  کرد حیران نرا يهٌ ٍ شکست سارا دلخراش جیغ را فضا سکَت

 االب طبقٌ از صدا کردم، باز سریع را در ٍ کردم تند پا خانٌ باز نیهٌ در سهت بٌ ٍ افتاد دستو از کلید
 .بَد

 ای گَشٌ بَد شدى الَدى خاک بٌ کٌ ابی يای لباس با کٌ پیرنردی انداختو، يال ٍ سالن بٌ نگايی
 .بَدند بستٌ را ديانش ٍ دست ٍ بَد افتادى

 .دٍید پیرنرد طرف بٌ بیتا

 

 بٌ را قدنو انداختو، يا اتاق بٌ نگايی ٍ رسیدم باال طبقٌ بٌ گذاشتو، سر پشت را يا پلٌ نن ٍ
 .کردم باز کانل را باز نیهٌ در کردم، تند پًن رٍی راى تٌ تاقا سهت

 خیرى اشکش از شدى پر يای چشو ٍ سارا شدى پارى لباس بٌ شد، بلند سارا رٍی از نن دیدن با نرد
 .فشردم يو رٍی را يایو دندان بَد، گرفتٌ اغَش در زانَ ٍ بَد نشستٌ اتاق گَشٌ نًرسا ناندم،

 ٍ چرخاند دستش دٍر را کهر اند، طرفو بٌ ٍ کشید بیرٍن کهرش دٍر از را اش شدى باز کهربند نرد
 .کرد پرت طرفو بٌ

 کَباندم، صَرتش بٌ نشتی ٍ کشیدم سهتو بٌ را ان ٍ پیچیدم دستو دٍر ٍ گرفتو دستو با را کهر

 .َدب شناٍر سرم در عصبی يای نَج ٍ کنو کنترل تَانستو نهی را ام گرفتٌ گر بدن ٍ بَدم گرفتٌ اتش

 .کَباندم دیَار بٌ ٍ کردم بلند را نرد

 .بَد شدى بلند دست دٍ رٍی ٍ بَد پَشاندى را صَرتش خَن
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 .کَباندم پًلَیش بٌ نحکو پا با

 

 کسی ير بکشو، را اٍ خَاستو نی شدم ٍر حهلٌ سهت بٌ ٍ برداشتو را نیز رٍی خَری نیَى کارد
 کردم نی دفن را کند درازی دست سارا بٌ نن جز کٌ

 ٍ گرفت دستش در نحکو را دستو ٍ اند جلَ ٍ شدى خیرى دستو بٌ ٍ کرد باز را اتاق در ًرسپ
 بٌ باید را اٍ دانستو نی تنًا شناختو نهی يو را خَدم دیگر نن انا کنو، برخَرد ننطقی تا خَاست
 .بديو کشتن

 

 

 

 .بیایو بیرٍن سپًر اغَش از تا کردم نی تقال

  بَد فایدى بی انا

 !باش ارٍم یاشار نکن کار این بچٌ جلَ داداش، باش ارٍم ارباش یاشار،-

 

 در نحکو را نًرسا رٍانو، ٍ رٍح رٍی بَد خطی گریش صدای بَد، گرفتٌ شدت سارا يای گریٌ
 .بَد کشیدى اغَش

 .کنو تیکٌ تیکٌ را اٍ کارد يهین با تَانو نی کٌ يستو عصبی انقدر دانستو نی کردم ريا را کارد

 .گذاشتن ديانشان رٍی دست جان نیهٌ نرد دیدن با ٍ اندند اتاق ٌب الیسا ٍ بیتا

 .پیچید اٍ دٍر ٍ برداشت قدم سارا سهت بٌ ٍ اٍرد در را تنش کت سپًر

 .کرد گو سپًر اغَش در را خَدش ٍ اٍرد پناى سپًر اغَش بٌ سارا
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 اتاق از الیسا با يهراى ٍ کشید اغَش در اش يهیشگی نًربانی با را اٍ ٍ رفت نًرسا سهت بٌ بیتا
 .رفت بیرٍن

 .باشد ارام کٌ خَاست ٍ زد اش پیشانی بٌ ای بَسٌ ساخت جدا اش سینٌ از سارا صَرتش سپًر

 .ببریو پایین طبقٌ بٌ را نرد این تا کرد اشارى سر با ٍ برخاست جا از سپًر

 .کشاندیو را اٍ زنین رٍی ٍ گرفتیو را دستش

 .کردیو پرتش نینز رٍی ٍ اٍردیو پایین طبقٌ بٌ را اٍ

 .بَدند دٍر نا ار ٍ بَدند سالن در کردن بازی حال در الیسا ٍ نًرسا

 .نباشٌ تنًا االن بًترى سارا، پیش برٍ لطفا بیتا-

 

 .شد رٍانٌ يا پلٌ سهت بٌ ٍ داد تکان سری بیتا

 .نشاند صندلی رٍی را نرد ٍ اٍرد صندلی سپًر

  ٍ کرد نرتب را نانرتبش نَيای ٍ زد باال را پیراينش استین

  کشید فریاد ٍ کَباند صَرتش بٌ نحکو سیلی

 فرستادى؟ رٍ تَ ای زادى حرٍم کدٍم-

 

 را کَتايش نفس ٍ اٍرد باال زحهت بٌ را سرگردانش سر، ٍ زنین رٍی کرد تف را ديانش خَن نرد
 اٍرد لب بٌ" کس يیچ" لب زیر باز نیهٌ يای چشو ٍ نفس با ٍ داد بیرٍن

 .انداخت پایین را سرش دٍبارى ٍ
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 باال را سرش ٍ گرفتو دست در را بَد شدى الَدى خَن بٌ کٌ نَيایی ٍ کردم تند قدم طرفش بٌ
 کردم باز لب نشستٌ خَن بٌ يایی چشو با ٍ اٍردم

 !کشهت نی ٍگرنٌ کی بگَ-

 

 بٌ دیگر نشتی ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی. نگفت يیچ ٍ نشاند لب رٍی کریٌ پَزخند تنًا
 .دمکَبان صَرتش

 گشَد لب نحکو لحنی با ٍ گذاشت ام شانٌ رٍی را دستش سپًر

 .بیارم حرف بٌ ٍ این چجَری نیدٍنو نن کن کنترل ٍ خَدت-

 

 .دارد نی بر قدم اشپزخانٌ سهت بٌ کٌ دیدم را اٍ

 کنار يایو چشو نقابل از سارا حال ای لحظٌ نشستو، نبل رٍی کالفٌ ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی
 .رفت نهی

  انداخت نرد بٌ نگايی ٍ گذاشت سالن بٌ پا دار دستٌ کارد با سپًر

 .بگیر پشت از نحکو ٍ دستاش پاشَ-

 

 بٌ گرد يای چشو با ٍ شدم شَکٌ اش دفعٌ یک کار این از برد، فرٍ پایش رٍن در را کارد نحکو
 .کردم تهاشا را بَدم ندیدى را عصبانیت از حد این اٍ از حال بٌ تا کٌ سپًری

 کرد نی بیشتر را دستش فشار سپًر بَد کردى پر را خانٌ کل پَش سیاى نرد دفریا صدای

 !چیٌ؟ اسهت ٍ اٍندی کی طرف از بگَ-
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  کند ازاد را دستش کٌ ان برای کردن تقال ٍ شنیدم نی را سپًر يو سر پشت فریاديای تنًا

 کشید فریاد ٍ بست فرٍ چشو نرد ٍ داد نی چرخش دستش بٌ سپًر

 .سراج دکتر دختر کردن ابرٍ بی برای بَدم، اٍندى فریدٍن فطر از فریدٍن،-

 

 باال را بَد افتادى پایین درد از کٌ نرد سر ٍ شد خو زانَ دٍ رٍی ٍ کرد کو دستش فشار از سپًر
 .گفت" خَبٌ" لب زیر ٍ داد تکان سری گرفت

  کرد برقرار پلیس با تهاسی ٍ کشید بیرٍن پایش از را کارد

 .کرد نداد گزارش بٌ شرٍع

  دادم، گَش اٍ پی پیا يای نفس بٌ ٍ کردم ريا را نرد دست

 .شستیو را نان خَنی دست ٍ رفتیو اشپزخانٌ سهت بٌ

  سپرد نرد دست بٌ ٍ کرد پاک را کارد ٍ برداشت دستهالی سپًر

 .بهاند کارد رٍب انگشتش اجر تا

 .شد خانٌ اردٍ پلیس ٍ کرد باز پلیس افسريای برای را در نگًبان کٌ نکشید طَلی

 بٌ را شکایت ٍ کرد نعرفی سراج خانَادگی ٍکیل نرا ٍ شد جریان کل دادن تَضیح نشغَل سپًر
 .انداخت جریان

 چیٌ؟ برای چاقَ ضرب جای-

 

 کرد دادن تَضیح بٌ شرٍع ٍ گرفت افسر سهت بٌ دستهال با را چاقَ سپًر

 خَاست کردیو، نقاٍنت نا کنٌ ارفر داشت سعی کردیو، برخَرد صحنٌ اٍن با ٍ باال رفتیو ٍقتی-
 .يست چاقَ رٍ انگشت اجر پاش، بٌ خَرد چاقَ ٍ شدیو درگیر يو با ٍ کنٌ حهلٌ چاقَ با
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 .ببرى باال طبقٌ بٌ کنٌ تًدید چاقَ این با رٍ سراج خانو تا برداشتٌ اشپزخَنٌ از رٍ چاقَ کٌ این نحل

 

 .کرد اٍرژانس استدرخَ ٍ زد نرد ان دست بٌ دستبند ٍ داد تکان سری افسر

 .گفت نی شان خانَادگی دشهن از ٍ بَد دادن تَضیح نشغَل يهاچنان سپًر

 سهت بٌ ٍ برخَاستو جا از اٍرژانس، ٍ پلیس رفتن از بعد بَدم؛ نشستٌ صندلی رٍی ارام نن ٍ
 .افتادم راى بٌ باال طبقٌ

  ٍ ایستادم در بلنقا شکست نی را سکَت کٌ بَد صدایی تنًا چَبی يای پارکت رٍی کفش صدای

 . شدم اتاق ٍارد ٍ زدم در بٌ ای تقٌ

 .کردم نگاى داشتند لب رٍی جانی بی لبخندی با کٌ سارا ٍ بیتا بٌ ٍ کردم باز را در

 .اٍرد نی بنظر بَد کٌ انی از تر کَچک را سارا ٍ بَد شدى گو سپًر کت در سارا کَچک ٍ ظریف تن

 .کرد نهی شیرین نرا نديا تلخ طعو يا نزى این از کدام يیچ انا

 باشید داشتٌ حرف بايو کنو فکر برم، نن خَب-

 

 ٍ برداشت قدم نن سهت بٌ ٍ شد بلند تخت رٍی از نهاند، دٍر چشهو از سارا بٌ رٍ بیتا چشهک
  ٍ گذاشت ام شانٌ رٍی دستی

 زد لب ارام صدایی با

 !خَشگلٌ خیلی-

 .کن کنترل ٍ  خَدت. نکنی ناراحتش باش نَاظب

 

 دادم؟ نی اطهئنان اٍ بٌ چٌ از بست، سرش پشت را در ٍ رفت بیرٍن بیتا ٍ دادم کانت سری
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 تَانستو نهی کٌ این بٌ بَدم، نعرٍف يهین بٌ نن ٍ کنو کنترل را خشهو بتَانو نبَدم نطهئن
 شدى کٌ رٍشی ير بٌ دانستو نی ٍ بَدم عصبانی شدت بٌ دستش از حال ٍ کنو کنترل را خشهو
 .ریزم نی را زيرم

 .کرد نی بازی دستش يای انگشت با ٍ بَد انداختٌ پایین را سرش ٍ انداختو اٍ بٌ نگايی

 .دادم نی کنارش نشستنو از خبر تخت شدن پایین ٍ باال با

 .نتاسفو ٍاقعا نن... نن ببین یاشار،-

 .ببخشید بیَفتٌ اتفاقا این کردم نهی فکر

 

 .بفشارم يو رٍی پلک  حتی کٌ ان بی کردم، نی نگايش حس بی

 .چرخید صَرتو رٍی نگايش ٍ اٍرد باال را سرش

 .شدى خَنی لباسات-

 

 

 

 .کردم نگاى اٍ بٌ خند نیش با ٍ انداختو تنو جلیقٌ بٌ نگايی

 .ناند جابت پایش رٍن رٍی ٍ چرخید تنش رٍی نگايو

 زدم لب ارام ٍ فشردم پایش رٍن بٌ انگشت با ٍ کشیدم پایش رٍی ارام را دستو

 .کردیو سَراخ رٍ نردى اٍن پای رٍن ردکا با اخٌ-

 .شد خَنی لباسو
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 .افتاد تنش بٌ ای لرزى ٍ گرفت خَد بٌ نتعجب ای چًرى حرفو از

 .برخاستو جا از ٍ شد تر رنگ پر لبو رٍی خند نیش دیدم، نی يایش چشو در را ترس

 .کردم کو را اتاق نَر ٍ کردم قفل را در ٍ برداشتو قدم در سهت بٌ

 .کردم باز یک بٌ یک را ام جلیقٌ دکهٌ ٍ ایستادم رٍیش بٌ رٍ

 .شدم نزدیک اٍ بٌ ارام ٍ برداشتو قدم تخت سهت بٌ ٍ اٍردم در پا از را کفش

 يایش شانٌ از را کت ٍ کشیدم اش برينٌ يای شانٌ بٌ دستی ٍ کردم نزدیک صَرتش بٌ را صَرتو
 .انداختو پایین

 .بَد شدى تند يایش نفس

  انداختو اش پارى پیراين الی بٌ ال در سفیدش تن بٌ نگايی

 .کردم پارى را پراينش ٍ اٍردم در بازی بٌ تنش رٍی را دستو

 .بَد کشیدى دندان زیر را لبش ٍ بَد گذاشتٌ يو رٍی را يایش چشو

 خالی اٍ تن سر باید را عصبانیتو کردم نی احساس عصبانیت، جز بَدم حسی ير از خالی نن انا
 .کنو

 .خَاباندم تخت رٍی ارام را اٍ ٍ گرفتو تدس در را کهرش

 .ندارد کنترل حرکاتش رٍی دانستو نی کرد، حلقٌ کهرم دٍر ناخداگاى را پایش

 .کند باز را پیراينو يای دکهٌ تا گذاشت پًنو سینٌ رٍی را دستش ٍ کردم کهربندم کردن باز شرٍع

 اندم حرف بٌ گَشش زیر ٍ گرفتو دست در نحکو را دستش

 کنیو؟ بازی عشق قرارى گفتٌ کی-

 

 .کردم نگاى دید دریایی گَیی دٍ ان در شد نی را سَال عالنت کٌ يایی چشو بٌ خند نیش با
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 با ٍ ايهیت بی ٍ داد نی جان ام ٍرزیدى يیکل زیر اش گرفتٌ گر تن بردم، فرٍ گرنش در را سرم
 .دادم نی ادانٌ خشَنت

 بٌ يایش فنر کٌ تختی ٍ لرزید نی بغض از کٌ ای چانٌ بَد، يهراى بغض با گَشو زیر کٌ يایی نالٌ
 …بَد اندى در صدا

 

 . انداختو سارا جان بی تن بٌ نگايی ٍ کردم جهع را ام خیهٌ

 فشردم يو بر لب ارام ٍ بردم گَشش نزدیک را سرم کردم، نی نگايش حس بی

 فکر ندادی، جَاب تَ ٍ گذاشتو پیغام ٍ بذارم پیغام نن خَاستی تَ کٌ ای يفتٌ یک اٍن نقابل در-
 .باشٌ بَدى ای ننصافٌ تنبیٌ کنو

 

 .اٍردم نی زبان بٌ انا نبَدم نطهئن يایو حرف از کٌ این با

 را نتجاٍز یک حس. بَدم نکردى فکر سارا با باشد درد سر تا سر کٌ ای رابطٌ چنین بٌ ٍقت يیچ
 !بَدم شدى راما بَدم، شدى خالی انا کردم تهام نن را نرد ان ناتهام کار شاید داشتو

  بَد شدى جهع خَد در ٍ پیچید نی خَد بٌ درد از

 .شدم بلند بَد شدى الَدى خَن بٌ کٌ تختی رٍی از

 .زدم بیرٍن اتاق از ٍ بستو را کهربندم

 

_ 

 

 دٍم نانٌ
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 تهاس بًاتَن تا بگید رٍ شهارتَن یا بذارید رٍ پیغانتَن لطفا نیستو خَنٌ نتاسفانٌ االن سالم،-
 .بگیرم

 

 !ننو باز سالم، لَا-

 !نیام بیام، باس قدم تا دٍازدى ٍ صد يشت خیابَن تا بیرٍن، نیزنو کٌ اسایشگاى در از

 باياش ٍ کنو نی نگاى داغ اسفالت بٌ پایین سرم کٌ جَری يهین. نشو گو کٌ شهارم نی ارٍم،
 تشکیالت، ٍ رنگی شال با نن پیش نیَند شد نی رد تَ از یارنَن این یادتٌ نیگو زنو، نی حرف
 .رفتی ٍقتی از شدى الل نهیگٌ، يیچی

 

 درخت یٌ انگا قشنگٌ، خیلی برقٌ، چراغ سیهَنیٌ تیر یٌ نیرسو، کٌ ٍ يفت ٍ سی ٍ چًارصد قدم
 .کَچیک بیابَن ٍسط خشک

 باياش ٍ خَدم بخرم کنف ادنا، صدای از نترسو اگٌ بزرگ، بازار از بخرم کنف برم نیخَام ٍقتی یٌ
 ٍلی نیَش دادى، نیَى سیهَنیٌ خشک درخت آخی، بگٌ بشٌ رد کی ير درختٌ، ینا از کنو اٍیزٍن
 .درخت از نیشو رد ناجَرى،

 

 یادت ببَسهت، گذاشتی اخر بار کٌ اٍنجا کردیو؛ خداحافظی کٌ اٍنجا بٌ نیرسو تا نیام یَاش
 !نیَندی برنت، نی نیام نخَریا غصٌ گفتی کردی پاک ٍ چشام

 !نهیای

 

 !ننی خیال نیستی، ٍاقعی تَ نیگٌ دکتر
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 قایو ادم بلدى خیال کنٌ؟ حیرٍن ادم رقصٌ نی باد تَ نَياش خیال نیدى؟ خام گندٍم بَ اخٌ خیال
 !یارٍ نیست دکتر دکترى؟ این نیگٌ چی دارى؟ گریٌ چشهاش ٍقتی بغلش تَ کنٌ

 !بدبخت نشدى عاشق دکترى یا

 

 !تَ نبَدن بٌ ٍ کنو نس فکر تَ بٌ خیابَن بغل ٍانیسو

 ...نیان نیان، نیان، ناشینا... نیرن نیرن، نیرن، ادنا نیشٌ، رٍز نیشٌ، شب نیشٌ رٍز

 بًش بار نیلیَن یٌ رٍزی کٌ تَئٌ ی خَنٌ گیر پیغام دنیا صدايای يهٌ دنیا، تَ نیست صدایی
 ٍلی ذارم، نی پیغام نن يی گیرم، نی تهاس باياتَن بگذارید؛ پیغام بگٌ تَ صدای تا نیزنو زنگ
 !گیری نهی تهاس ٌک تَ

 !ٍ؟ نن پیغانای این نیشنَی اصال

 !...الَ؟ الَ،

 

 اخٌ، بَد اتاقو تَ خَرشید بَد، افتابی اتاق نیَند، بارٍن اسایشگاى نحَطٌ تَ بَد صب دم
 عین کردم، نی نگاش ياش، شَنٌ رٍ بَد ریختٌ کٌ نَياش اٍن با کردنش، تهاشا بٌ بَدم ٍایسادى

 «کنی؟ بغلو خَای نهی:»گفت يهیشٌ، از بدتر بَد، ناى

 .«کنو نی نگات دارم:»گفتو

 از بدتر بَد ناى عین کردم نی نگاش نَيام، نشست ٍ شد برف يهیشٌ عین خندش خندید،
 «کنی؟ بغلو خَای نهی:»گفت يهیشٌ،

 .«کنو نی نگات دارم:»گفتو

 

 . نَيام رٍ نشست شد برف يهیشٌ عین خندش خندید؛



 www.Novel98.com 234               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .«کن بغلو:»گفت

 !«اخٌ کنو نی گاتن دارم:»گفتو

 !«دیٍَنٌ ٍ نن ببَس:»گفت

 !«حَاسو نیشٌ صدات پرت يیچی، نگَ:»گفتو

 ...«نیرنا:»گفت

 !«االن نیشٌ تهَم کنو نی نگات دارم نگَ يی:»گفتو

 

 ...رفت

 .نکرد نگاى سرشو پشت ٍ رفت بًش، برخَرد

 نگات شبجا کنو بغلت خَام نی ٍقت ير نن بگو بًش خَاستو نی رفت نهی کٌ رٍزای اٍن
 کهرت يای نًرى رٍ خَام نی يرٍقت کنو، نی نگات بجاش ببَسهت، خَام نی ٍقت ير کنو، نی
 این نیشٌ تنگ زندٍن نباشی کٌ نرٍ جا يیچ بگو خَام نی ٍقت ير کنو، نی نگات بزنو نهک لی

 غرال بازٍيای بین اننیت بٌ ببرم پناى دنیا يهٌ از خَام نی ٍقت ير کنو، نی نگات الکردار دنیای
 .کنو نی نگات نًربَنت

 

 ادم کردنو نگاى ادم نن بگو، بًش خَاستو کنو، نی نگات دارم، دٍست بدٍنی نیخَام ٍقت ير
 !ٍقت يیچ نبَدم تصاحب شدن برندى ادم تهاشا،

 ... بری کٌ این از برنجی کٌ این از شنیدن، نٌ از ترسو نی کٌ بس

 رفتٌ شد، رٍز شد شب شد رٍز کردن، نگاى ٌب ٍایسادیو دیَار، رٍ چسبَندم شَ عکس بَد؛ رفتٌ
 !...باشٌ رفتٌ یادش رٍ نا خَرشید کٌ انگار اتاق، تَ نیَند بارٍن يهیشٌ، بَد پاییز بَد،
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_ 

 

 جلَ صندلی رٍی را خَدم داشتیو، رٍ پیش در را راى ساعت چًار شدیو، بیدار خَاب از زٍد صبح
 يیچ بَدم کردى اختیار سکَت راى در کردن، حرکت وباي سپًر ٍ الیسا ٍ سارا کردم، ريا بیتا ناشین
 دلش انا بگَید، سخنی خَاست نی کٌ انگار انداخت، نی نن بٌ نگايی بار چند ير بیتا گفتو، نهی
 داد نهی رضا

 .بیتا بگَ بگی نیخَای چی ير-

 

 داد جَاب شیطان لبخندی با ٍ کرد باریک چشو ٍ داد جلَ را يایش لب بیتا

 قًرین؟-

 

 را نفسش بیتا گفتو" ارى" لب زیر ٍ انداختو پایین را سرم ٍ دادم تحَیلش داری صدا دخن نیش
 زد لب ارام لحنی با ٍ شد خو سهتو بٌ ٍ داد بیرٍن

  دادم؟ بًت دیشب کٌ تذکری نتجیٌ بَد این-

 

 گشَدم لب جَاب در ٍ دادم تکان يَا در دستی ٍ فرستادم بیرٍن را نفسو کالفٌ

 .پشیهَنو سگ نحل خَدم نن کن، ٍل جدت نجَ رٍ تَ بیتا ٍای-

 .نکن تازى رٍ دلو داغ دیگٌ دیگٌ تَ
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 را دیگر دٍساعت ٍ بَد صبح يشت ساعت کردم نگاى را ساعت نزد حرفی ٍ داد تکان سری بیتا
 .گذاشتو يو رٍی چشو ٍ دادم تکیٌ صندلی بٌ را سرم داشتیو، رٍ پیش ينَز

 اٍلین این استرس پر رٍز چند از بعد شاید نشد، تهام بخَا این کاش رفتو، فرٍ عهیق خَابی بٌ
 .بَدم ارام ٍ خَابیدم نی راحت انقدر کٌ بَد باری

 .شد تهام دادنو تکان با خَاب این انا

 دادم تکان سری ٍ کردم باز را بازم نیهٌ يای چشو ٍ انداختو بیتا بٌ نگايی

 .رسیدیو پاشَ-

 

 قدم خانٌ حیاط بٌ کٌ بَد نًرسا نفر اٍلین ٍ شد باز در زدم، را خانٌ زنگ ٍ شدم پیادى ناشین در
 .کرد گو اٍ اغَش در را خَد ٍ کرد پرٍاز بًار سهت بٌ ٍ گذاشت

 .اندند پایین يا پلٌ از سارا نادر با يهراى سراج دکتر

 با ٍ گرفت اغَش در را اٍ ٍ کرد پیدا جهعیت بین از را سارا ٍ گذاشت سر پشت را حیاط سارا نادر
 کرد صحبت بٌ شرٍع بانی نًر

 .نیری کنی نی ٍل دفعٌ یک چرا خَشگلو دختر برم قربَنت-

 .نگرانی از نردم

 

" نانان خَبو" لب زیر ٍ گرفت دستش در نحکو را دستش  ٍ فشرد نادرش سینٌ بٌ را سرش سارا
 اٍرد لب بٌ

 ندت تهام انا تودانس نی را دزد این دلیل نن ٍ بَد اندى درد بٌ رٍحش کٌ انگار بَد، شدى ارام
 با کٌ این با دادم، نی نشان ايهیت بی ٍ راحت را خَد کردم نی حس درٍنو کٌ ٍاقعیتی برخالف
 .ستاندن نی نن از را جان اش خستٌ يای چشو دیدن
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 .تًران گردى برنی پرٍاز اٍلین با گفت ٍ زد زنگ علی-

 .بَد نگرانت خیلی

 

 قدم خانٌ ساختهان سهت بٌ ٍ شد جدا راجس خانو نادرانٌ اغَش از ٍ داد تکان سری سارا
 .برداشت

 اندند نا سهت بٌ سراج خانو

 .کنو تشکر ازتَن چجَری نهیدٍنو نهنَنو ازتَن ٍاقعا-

 .برى در تَن خستگی کنین استراحت یکو داخل، بفرنایید

 

 کٌ ديد جَاب خَاست سپًر داشت برنی قدم خانٌ سهت بٌ ٍ بَد گرفتٌ اغَش در را نًرسا سارا
 زد لب ٍ کرد دستی پیش اراس

 اصرارشَن نانان خَدشَن خَنٌ برن خَان نی يستن خستٌ چَن دٍستاشَن ٍ انیری اقای-
 .نکن

 .است برداشتٌ لج سر نن با دانستو نی

 .نهاند دٍر نادرش چشو از کٌ اند لبو رٍی خندی نیش

 .کشید نی خجالت ٍ بَد شدى شرنگین سارا جای نادرش

 .نیست خَب حالش ویک خدا رٍ تَ ببخشید-

 

 .اٍرد لب بٌ" ندارى اشکالی"لب زیر ٍ داد تکان سری ٍ زد نها دندان لبخندی سپًر

  اندیو بیرٍن خانٌ از خانٌ، ايالی ٍ سراج دکتر با خداحافظی از بعد
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 .اٍندی بايانَن کٌ این از ٍاقعا نهنَنو بستا-

 .نا خَنٌ بریو بیا نیخَای اگٌ

 

 داد جَاب نًربانی با اٍ ٍ سپردم اٍ بٌ را دستو نن ٍ کرد دراز را دستش ٍ داد تکان سری بیتا

 دکتر خانو با ٍ کردم تجربٌ يو رٍ رٍزى یٌ نسافرت یٌ نبابا-

 .ترم راحت اٍنجا خَدم خَنٌ برم بًترى االنو شدم، اشنا

 

 .شدیو ناشین سَار نان کَتاى خداحافظی از بعد ٍ دادم تکان سری

 . پیچید نی ناشین در کٌ بَد بهانی رٍزبٌ صدای تنًا ٍ بَد ىبرد باال را ضبط صدای سپًر

 

 نیارى؟ یادم رٍ تَ خاطرت دنیا یٌ برم باید کجا"

 بذارى؟ راحت ٍ نن تَ فکر شی یک کٌ برم باید کجا

  ندارى فرقی ام ب زندگی ٍ نرگ کٌ خَدم با کردم چٌ

  بیارى، طاقت کسی بد حال این تَی نن نحل نحالٌ

 نیبینو اٍنجا رٍ تَ جانیو ير تَ کٌ برم باید کجا

  نشینو تَ پای بٌ ابد تا بازم کٌ برم باید کجا

 ببسنو تنًایی تَ نن رٍ رٍزایی چٌ تَ بعد قرارى

 "يهینو تَ عشق از نیکنٌ فرقی چٌ برم جا ير دیگٌ
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 .ایستادم اسانسَر نقابل ٍ رفتو باال یک بٌ یک را يا پلٌ ایستادیو، خانٌ نقابل

 را خَدم راست یک ٍ شدم خانٌ ٍارد کیلد با فشردم، را نظر نَرد طبقٌ ٍکهٌ ٍ نشدم سپًر ننتظر
 رساندم باال طبقٌ بٌ

 .فشردم يو رٍی چشو ٍ کردم ريا را خَدم خَاب تخت رٍی

 .پاشند نی يو از بدنو اعضای االن کردم نی احساس کٌ بَدم خستٌ انقدر

 دلو خَاست، نی ارانش لحظٌ یک دلو بَدم، درگیر ام زندگی رٍزيای تهام اندازى بٌ ندت این
 انجا سال چند برای ٍ بزنو چادر دٍر جایی یک در ٍ کنو فرار ننتظر غیر يیايَی این از خَاست نی

 .کنو زندگی

 طلب قلب صهیو از رٍزيا این کٌ بَد حسی ارانش کنو، فرار اجباری زندگی این از خَاست نی دلو
 …کردم نی

 

 ٍ بَد برگشتٌ کاری سفر از علی بَدم، شنیدى تلفن پشت از را صدایش ًاتن ٍ گذشت نی رٍزی چند
 .بَدم شدى يایش چشو دلتنگ بَدم، دادى دست از را سارا دیدن فرصت نن،

 .نیست حال خَش نیست، خَشبخت علی کنار دانستو نی

 .کند نی زندگی اٍ کنار اجبار بٌ دانستو نی

 یا بديد را يایو تهاس جَاب کرد نی سعی بعد بٌ رٍز ان از. نداشتیو کردن تحهل جز ای چارى انا
 .بَد ترسیدى چشهش کٌ انگار بگذارد، جریان در نرا کند صحبت تَانست نهی اگر

 

 يیچ کردم، نی زندگی نتحرک ای نردى يهانندى نبَد، دل دلو دیگر. نبَد راضی ترس این بٌ دلو
 .نبَد دلو نراد بٌ ام زندگی يای اتفاق از یک

 تهام کٌ داشتو را کسی حس بَد، شدى کو ٍ کَتاى يایو حرف بَدم، شدى ارام بَدم شدى دلنازک
 .نیستند بلند شنا کدام يیچ اش کشی خدنٌ ٍ شدى غرق يایش کشتی
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 پا ٍ دست تنًا بَدم، بردى یاد از را کردن شنا ٍ بَدم شدى غرق سارا دریای يای چشو در نن
 .رفتو نی فرٍ اب زیر بیشتر ٍ زدم نی

 علی کنار سارا دیدن انقدر کنند، پیدا را اٍ ٍ بگیرند فریدٍن از ردی بَدند تَانستٌ رٍز چند این در
 را سپًر ٍ رفتو نهی دکتر خانٌ بٌ پرٍندى این پیگیری ٍ حل برای خَدم کٌ بَد دشَار ٍ سخت برایو
 .فرستادم نی تنًا

 

 .مبَد شدى ارام ٍ عصبی نداشتو، کسی کنار را اٍ دیدن تاب دیگر

 برای حتی يا ان کردم، نی حسَدی يو پیادى عابران بٌ حتی کٌ بَدم رسیدى ای نرحلٌ بٌ دیگر
 .بَدم ننع يو دیدن يهین از نن ٍ دیدند نی را اٍ ای جانیٌ

 !کنو؟ چٌ تنگو دل با نن اخر

 .است شدى تنگ دریایش رنگ بٌ يای چشو صدایش، تن دستش گرنای برای دلو

 خَاست نی را شا دلبرانٌ يای نگاى دلو

 

 !ات دلبرانٌ يای نگاى برای دل، این است شدى تنگ

 تر دٍر خانٌ چند بٌ ٍ چسباندم پنجرى شیشٌ بٌ را سرم برخاستو، جا از ٍ فرستادم بیرٍن را نفسو
 ات کنندى ٍیرانٌ يای خندى بٌ را اٍ نگری؟ نی دلبرانٌ يو اٍ برای کردم نی فکر خَد با دٍختو، چشو
 ! کنی؟ نی دعَت

 !شَد بیدار ام نردانٌ حسادت  حس تهام تا بَد کافی فکريا این تهام

 

 ٍ اعصاب کنترل دیگر کردم؛ نتر را خانٌ بار چندین کَباندم، پنجرى شیشٌ بٌ را ام شدى نشت دست
 . بَدم شدن عَض حال در کو کو کٌ انگار نداشتو؛ را رٍانو
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 برای شَد نريهی صدایش خَاستو نی تنًا کردم شهارگیری را سارا شهارى ساعت، بٌ تَجٌ بی
 . قلبو عهیق يای زخو

 ...پیغانتَن لطفا نیستو خَنٌ نتاسفانٌ االن سالم،-

 

 تلفن شدن تیکٌ چند صدای کنو، برتاب دیَار سهت بٌ را تلفن تا بَد کافی جهلٌ این شنیدن
 .شکست را خانٌ سکَت

 . کردم تن بٌ را رنگو نشکی پالتَ ٍ برداشتو را سَییج

 يا الستیک ٍحشتناک صدای با ناشین. اندم پایین یکی ٍ دٍتا را يرکدام ٍ کردم استفادى يا پلٌ از
  راينهایی رنگ زرد خطر چراغ از. شد کندى جا از

   .کنو صبح پنجرى پشت را شب ٍ بزنو خیهٌ اتاقش پنجرى پشت دٍبارى تا شدم رد

 

 بٌ رسیدن تا کردم، رٍشن را کن پاک  برف. دبَ کردى تار را دیدگانو ، ناى بًهن باران درشت قطرات
 .دادم فرا گَش باران صدای بٌ تنًا سارا، خانٌ

 .برداشتو خیز جلَ بٌ کهی ٍ کردم باز را ام ایهنی کهربند ٍ کردم پارک خیابان کنار را ناشین

 

 !باشد؟ تاریک انجا ٍ باشد جای سارا شَد نی نگر بَد؛ رٍشن چراغ

 با صبح ٍ خَابو نی اٍ فکر با يا شب کٌ ننی نن، دلخَشی تنًا است؛ نن بارانی زندگی خَرشید اٍ
 گَشٌ تلخ لبخندی شَم نی خیرى تخت رٍی دستو کنار اش خالی جای بٌ کنو، نی باز  چشو اٍ ذکر
 . کند نی خَش جا لبو

  نیزند، یخ نیایش، بستٌ یخ يای خیابان در  ناى بًهن ظالو سرنای در ام نردانٌ يای دست
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 رٍی لبخند گرنای با تنو سرنای تا کند گو ظریفش ٍ زنانٌ دست در را دستو نیست کسی نا،ا ٍ
 .است خالی تَ يای بَدن این از نن دلگیری نیست، کسی نبَدن از نن دلگیری برٍد؛ بین از لبش

 !زند نی بردلت اتش بیشتر يا، نبَدن يزاران از کٌ، يای بَدن این از

 ...دلگیرم تضاديا این از است عهری نن

 

 سارا، اتاق چراغ بٌ خیرى بردم؛ فرٍ رنگو نشکی شلَار جیب در را دستو ٍ شدم پیادى ناشین از
 .بَد شدى بخار ی يالٌ بٌ تبدیل لرزان تن سرنای در کٌ نفسی فرستادم، بیرٍن را نفسو

 

 فیلو، انندىيه بٌ کٌ اتاقی پردى بٌ نگران بَد، شدى گو يا ابر خَردن بًو صدای در سارا داد صدای
 .شدم خیرى گذاشت، نی نهایش بٌ را اٍ

 شد، شل پایو ٍ دست شد پارى بارى یک بٌ دلو بند کٌ انگار اند؛ پایین صَرتش رٍی کٌ دستی با
 زندى کٌ انگار است، شدى اٍار سرش بر دنیا تهام يایش چشو نقابل کٌ داشتو را نردی ان حس
 !باشند گرفتٌ نن از را کشیدن نفس قدرت ٍ بَدند کردى دفن نرا زندى

 يو را يا ناشین عبَر صدای حتی ندارم، حضَر دنیا این در کردم نی احساس نیاند، صدایی دیگر
 !شنیدم نهی

 

 پرٍاز اٍ سهت بٌ تا سپردم پايایو بٌ را تَانو تهام ٍ فرستادم بیرٍن را ام سینٌ در شدى حبس نفس
 .کنو

 .ایستادم باران زیر ای سهٌنج يهانندى علی، اغَش در سارا دیدن با انا

 شدم، اٍ اغَش در جانو بی سارای تهاشاگر بٌ ٍ

 بَد بستٌ را اش دریای يای چشو بَد؛ خَابیدى ارام
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 .بَد ریختٌ اش شانٌ رٍی ابشار نَيایش ٍ

 جا از ناشین بردارم قدنی خَاستو تا خَاباند، عقب صندلی رٍی سارا ٍ کرد باز را ناشین در علی
 !ناندم اج نن ٍ شد کندى

 

 ٍ نشستو فرنان پشت زدم کنار صَرتو رٍی از را باران قطرات ٍ کشیدم نَيایو ٍ صَرت بٌ دستی
 .شدم علی کردن تعقیب نشغَل سرعت تهام با

 انادى ٍ بَد زدى حلقٌ يایو چشو در  اشک بَدم، نکردى اش تجربٌ حال بٌ تا کٌ بَد اشَبی دلو در
 .بَد ریختن

 .باشد دادى ضعف از پر ادنی بٌ را جایش حس بی ٍ قَی یاشار ان کٌ انگار

 ريا نرا ذين یقٌ ای لحظٌ بَد بستٌ چشو علی يای دست رٍی يَش بی کٌ صحنٌ ان یاد
 !کرد نهی

 با بَدم، نی نقاٍم باید کردم نی ایستادگی باید انا داشت، بارش بٌ نیاز نن دل ٍ بارید نی  اسهان
  کَباندم فرنان رٍی نحکو نشت

 !لعنتی لعنتی لعنتی-

 

 .اٍرد نی درد بٌ را دل ٍ بَد شدى یکی بغض با يایو فریاد

 رخت دلو در کٌ انگار. بَد کردى عرق پایان بی سردی ان در يایو دست کف استرس ٍ اضطراب از
 .شستند نی

 يرٍز اٍ نبَد در شک بی نداشتو، را عزیز دادن دست از تَان نن زدم، نی صدا را خدا دل در تنًا
 !شدم نی زندى ٍ نیهردم

 با صحبت نشغَل ٍ شد پیادى ناشین از علی ٍ ایستاد حرکت از ناشین بیهارستان رٍی بٌ رٍ
 شد اٍرژانش در کنار پرستار
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 ...رفت حال از دفعٌ یک دارى، قلبی نشکل خانهو-

 

 يای چشو کردم، تند قدم سارا سهت بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از علی يای حرف بٌ تَجٌ بی
  زد، نی اتش را دلو جیبع اش بستٌ

 کشیدم عقب را خَدم کهی دٍید سارا سهت بٌ برانکارد با پَشان سفید از تن چند با يهراى پرستار
 .کنند خارج ناشین از را جانش بی تن تا

 !بَدم کردى گو را پایو ٍ دست کٌ افتاد نی سریع اتفاقات انقدر

 کٌ بَد نن سارای تصَیر تنًا نبَد؛ یادن در صدایی  يیچ شدم؛ بیهارستان ٍارد يا ان سر پشت
 .نداشت را يایش چشو کردن باز قصد کٌ انگار بَد؛ افتادى بیهارستان تخت رٍی يَش بی

 صَرتو رٍی باران قطرات با يایو چشو اشک تا فشردم يو رٍی را يایو چشو پردى، شدن کشیدى با
 .شَد گو

 برای کٌ بَد قلبی صدای شنیدم نی کٌ صدایی تنًا نبَد؛ صدایی يیچ شلَغ اٍرژانش ان ٍسط
 !شَد کندى جا از خَايد نی کٌ انگار کَبد؛ نی ام سینٌ دیَار ٍ در بٌ را خَدش ٍار دیَانٌ زد؛ نی سارا

 

 شدت از کٌ صدایی با ٍ دادم قَرت را ديانو اب گرفتو، را بًار شهارى سریع ٍ اٍردم در را يهرايو
 کردم صحبت بٌ شرٍع لرزید نی بغض

 .برسَن ٍ خَدت فرستو نی ادرس بیهارستان، اٍردن رٍ سارا بًار-

 

 رٍی از را اب قطرات ٍ فشردم يو رٍی چشو نهَدم، ارسال برایش را ادرس ٍ کردم قطع را تلفن
 .دادم تکیٌ دیَار بٌ را سرم ٍ زدم باال را ام اندى پایین نَيای کشیدم، کنار صَرتو

  شد، خارج بیهارستان از عجلٌ با دبَ يهرايش با صحبت نشغَل کٌ طَر يهان علی
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 قصد کٌ انگار بَد، خَابیدى ارام کنو، نگاى دلبر بٌ پنجرى پشت از ٍ برٍم جلَ تا دادم جرات خَد بٌ
  بَد خَابیدى يَش بی تخت رٍی کٌ بَد جانو پیش حَاسو تهام! نداشت را يایش.چشو کردن باز

 

 لهس تنگ دل کردم، نگاى اش بستٌ يای چشو بٌ ٍ گذاشتو پنجرى شیشٌ رٍی را يایو دست
 .يستو دٍر کیلَنتريا اٍ از حال کردم نی احساس ٍ بَدم يایش دست

 خالی پنجرى، پشت را خَدم ٍ دادم يایو اشک بٌ را باریدن اجازى بَد، کردى تار را دیدگانو اشک
 . کشیدم اغَش در ار زانَيایو اندم فرٍد زنین رٍی ٍ شد شل ام زانَ دادم، دیَار بٌ را ام تکیٌ. کردم

 

 ! نبَد بیش ای بچٌ دختر يهانندى خَاب، در. گذراندم يایو چشو نقابل از دانٌ دانٌ را يایش عکس

 در شب ان یاد ٍ بَدم صحفٌ بٌ خیرى بَد بستٌ يایی چشو با داشتو اٍ از کٌ يایی عکس تهام
 .کند نی نَازش را گَشو يو ينَز يایش نفس صدای. کرد جاری را اشکو شهال

 اٍ خاطرات یاد با نن ٍ کند نی گرم را سردم ٍ جان بی تن يو ينَز اش خَاستنی ٍ گرم اغَش
 .ام ناندى زندى کٌ است،

 

 گردادند  باز سارا بی ٍ ٍاقعی دنیای بٌ ٍ اٍرد در خَد خیاالت از نرا سپًر شهارى

  دادم تهاش رد ٍ کشیدم صحفٌ رٍی را دستو

 کردم زنٌ زم خَد با لب زیر ٍ نَشتو پیانی اٍ برای

 .پیشو بیا فرستو نی ادرس بیهارستانو االن سالم-

 .يهیشو از تر داغَن خَدنو نیست، خَب اصال حالش سارا
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 نقابلش کردم تند قدم سهتش بٌ ٍ برخَاستو جا از اند نی بیرٍن اتاق از کٌ دکتر دیدن با
 گشَدم لب بغض با ٍ کردم قفل بًو را دستو ٍ ایستادم

 چطَرى؟ حالش دکتر،-

 

 ٍ سر بٌ نگايی کشید رنگش جَگندنی نَيای بٌ دستی ٍ کرد، جا بٌ جا را چشهش رٍی عینک
  داد جَاب ٍ انداخت نگايی را دستش در يای برگٌ ٍ انداخت ٍضعو

  يستی؟ سراج خانو چیکار شها-

 

 نن ،سَزاند نی نرا عجیب سَال این فرستادم، بیرٍن صدا با را نفسو ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی
 !بَد نن کس يهٌ اٍ ٍ بَدم اٍ کارى يیچ

 !کشید نی اتش بٌ را قلبو تٌ تا لعنتی تضاد این

 .برادرشو نن-

 

 قدم شانٌ بٌ شانٌ افتادم راى بٌ کنارش نن ٍ کرد زدن قدم بٌ شرٍع نن بٌ تَجٌ بی دکتر
 دادم نی جَاب يایش سَال تک تک بٌ ٍ داشتیو برنی

 نظر بٌ کبَدیا این يست، کبَدی جای بدنش رٍی-

 .باشٌ فیزیکی درگیری بخاطر نیخَرى بیشتر باشٌ نهیتَنٌ تصادف حتی یا زنین خَردن بخاطر

 دارى؟ نشکل شَيرش با

 

 خانٌ يایو چشو در خَن رساند، نی شدن دیَانٌ نرز تا نرا باشد کردى بلند دست اٍ رٍی کٌ ان فکر
 اٍرد حرف بٌ را دکتر نعنایو پر سکَت ٍ بَد کردى



 www.Novel98.com 247               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  ندارى قلبیش نشکل بٌ ربطی يَشی بی نای-

 .نیاد يَش بٌ دیگٌ ساعت چند ٍ يست شَک بخاطر

 

 را دستش در يای برگٌ ٍ داد ادانٌ زدن قدم بٌ اٍ

 ٍ يستو خاک خرٍاريا زیر ای نردى يهچَن کردم احساس ایستادم، حرکت از ارام سپرد، پرستار بٌ
 شدن ذٍب کرد، نی اب ذرى ذرى نرا این ٍ کنو بتنَاظ اٍ از نتَانستو ندارم، را کشیدن نفس تَان
 .کردم نی حس لحظٌ لحظٌ را

 دادم قرار زانَيایو رٍی را ارنجو. کردم ريا صندلی رٍی را جانو بی تن ٍ رساندم صندلی بٌ را خَدم
 .گذاشتو صَرتو رٍی را دستو ٍ

 

 ! نطلق تاریکی

 انقدر:»گفت نی خندى با کٌ بَد سارا باننًر ٍ زنانٌ صدای سرم در صدا تنًا نبَد، دنیا در صدایی
 !«دیٍَنٌ نخندٍن ٍ نن

 

 .ام ٍایرانٌ قلب برای شَد ای اٍازى خنديایت صدای

 را سرم شدم، نَاجٌ رنگش نشکی کفش جفت با ٍ برداشتو صَرتو رٍی از دست سپًر صدای با
 عشقی؟ یکجا يی،:»گفت ٍ داد تکان صَرتو نقابل دستی ناندم خیرى اٍ بٌ ٍ اٍردم باال

 .«نبَدی دنیا این تَ انگار اصال ٍلی زدم صدات بار چند
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 سپًر انداخت، ام.شانٌ دٍر را دستش ٍ نشست کنارم سپًر بست نقش لبو رٍی جانی بی لبخند
 با را باریدن اجازى ٍ گذاشتو، اش شانٌ رٍی را سرم ریختن، اشک برای بَد نحکی گاى تکیٌ
 دادم يایو چشو

 نگفتٌ؟ چیزی دکترش-

 

 دادم جَاب ٍ کردم پاک را يایو چشو  اشک دست پشت با

 فیزیکی دعَایی بخاطر تنش رٍ کبَدیای گفت شدى، ٍارد شَک بًش نیست، قلبش بخاطر گفت-
 يست

 !زدتش خر نرتیکٌ اٍن

 

 حکو يهیشٌ گرفت، صَرتش نقابل را ام شدى قاب صَرت ٍ کرد بلند اش شانٌ رٍی از را سرم سپًر
  داشت برایو را تر بزرگ برادر

   درگیر خر، اصطالح بٌ نرتیکٌ اٍن با کٌ تَ ببینو،-

 !نشدی؟ کٌ

 

 ٍ اٍردم در حرکت بٌ کهرم رٍی رٍ دستش نگفتو يیچ ٍ دادم تکان ننفی جَاب نشانٌ بٌ سری
 داد ادانٌ

 !بچگیانَن عین نیزنیهش نیریو دٍتایی بعدا کردی درستی کار افرین-

 پرسیدم ٍ چرخاندم طرفش بٌ را سرم ٍ بست نقش لبو رٍی جانی بی لبخند

 قَل؟-
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 .اٍرد زبان بٌ"قَل"لب زیر ٍ فشرد يو رٍی چشو ٍ داد تحَیلو نها دندان لبخندی

  اند حرف بٌ ٍ انداخت اطراف نگايی

 .نبینتهَن کجاست؟ حاال-

 

 شدى بدنو لرزش باعخ دارم، نو نَيای ٍ سرنا شدم، جهع خَدم در ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی
 .بَد

 دادم جَاب ارام لب زیر

 .بیرٍن رفتش یًَ نیزد، حرف داشت تلفن با نهیدٍنو-

 

  بَدند، کردى تند قدم نا طرف بٌ الیسا يهراى بٌ بًار کرد؛ جلب رٍ راى تٌ بٌ را ام تَجٌ اشنا صدایی

 پرسید زنان نفس ٍ ایستاد نن رٍی بٌ رٍ استرس با بًار

 خَبٌ؟... ش... ل... ا... ح-

 

  ٍ شد خو زانَ رٍی بًار دادم، تکان نحبت انٌنش بٌ سری

 داد ادانٌ ٍ گرفت نا از را کردن صحبت اجازى دٍنش سَال با

 !یاشار دارى تَ بٌ ربطی جریان این کٌ... نگَ-

 

 بلند صندلی رٍی از ٍ فرستادم بیرٍن را نفسو دٍخت،  چشو سپًر ٍ نن بٌ ننتظر ٍ کرد راست کهر
 نانع ٍ گرفت دستش در نحکو را دستو نچ بًار کٌ بردارم قدم راسا اتاق طرف بٌ خَاستو شدم،
 شد
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 !یاشار تَام با-

 !کجاست؟ علی

 

 غریدم لب زیر کردم، نزدیک اٍ بٌ را خَدم ٍ کشیدم بیرٍن دستش از را دستو

 !بًار نکن پر التیش ٍاسو الکی-

 .نیار يو رٍ عَضی نرتیکٌ اٍن اسو

 

 ادم بچٌ نحل یاشار،:»گفت ٍ کرد نگاى يایو چشو بٌ پرنگ اخهی با ٍ زد کهرش بٌ را دستش بًار
 !«چیٌ جریان بگَ

 

 با کٌ طَر يهان السا فرستادم، بیرٍن را ام شدى حبس نفس ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی کالفٌ
 زد لب کرد نی بازی دستش در سَییج

 !شدى چی ببینیو بگَ بزن حرف خَب-

 

 داد جَاب ٍ گرفت الیسا از را سَییج خشَنت با ٍ اٍرد باال سکَت نشانٌ بٌ را دستش سپًر

 نکنی، دخالت ترا بزرگ بحخ تَ بًترى تَ-

 !نیار در ٍ این صدا انقدر

 

 کرد زدن حرف بٌ شرٍع بًار ديد را سپًر جَاب خَاست تا الیسا سپرد، بًار دست بٌ را سَییج

 !افتادى اتفاقی چٌ اینجا بگید تَن یکی-
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 درد اٍ، بٌ رسیدن دیر درد کنو، يَار يهٌ سر را دلو درد ستخَا نی دلو کشیدم، يو در اخهی
 !را عشقو درد علی، کردن بلند دست

 ٍ تند لحنی با  داد نهی نن بٌ را کشیدن نفس اجازى گايی ٍ کرد نی سنگینی دلو رٍی يهٌ ٍ يهٌ
 کشیدم فریاد ٍ ایستادم بًار بٌ رٍ طلبکارانٌ

 چند از بعد نیاد، دارى پایین تا صداشَن دیدم خَنٌ در دم رفتو بَدم، نگرانش نبَد ازش خبری-
 بیارتش کٌ ناشین سهت دٍید نی داشت ٍ بَد کردى بغل رٍ سارا علی خَابید، دعَاشَن دقیقٌ

 .بینی نی کٌ اینجا بٌ رسیدم دنبال افتادم ننو بیهارستان،

 

 کنو کنترل را خَدم کهی تا خَاست نن از ٍ گذاشت ام سینٌ رٍی را دستش بًار

 !بیهارستانٌ اینجا ارٍم یاشار-

 

 صندلی رٍی ٍ زدم باال را کرد نی خَدنهایی ام پیشانی رٍی کٌ نخ چند ٍ کشیدم نَيایو یٌ دستی
 م دا ادانٌ ٍ نشستو

 بخاطر شَک این انا نیست، قلبش بٌ نربَط يست يَش بی اصلی شَک بخاطر گفت دکتر-
 !خَردى شرفت بی اٍن دست از کٌ يست کتکایی

 

 

  کرد باز لب ٍ دٍخت چشو نن بٌ ناباٍرانٌ ٍ کشید صَرتش بٌ دستی کالفٌ اربً

 !باشٌ کردى بلند سارا رٍ دست علی نهیشٌ باٍرم-
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 داد جَاب تهسخر با ٍ نشاند لب رٍی نیشخندی سپًر

 !کجاست حَاستَن نیستین؟ خَنَادش نگٌ شها کردى، کبَد ٍ تنش-

 

 انداختٌ بًار اتش رٍی سپًر کٌ بَد يیزنی ٍ بَد ربًا شدن تر عصبی با نساٍی سپًر حرف این
 داد جَاب ٍ کشید يو در اخهی بًار بَد

 چالش انقدر بَدی، جدید اتفاقای جریان در خَدت کٌ این ٍ نیست حرفا این ٍقت اصال االن-
 کار این حق علی کنو صحبت نَضَع این بٌ راجع بابا با باید نهیهَنٌ، ادم برا حَاسی کٌ داشتیو

 !ندارى رٍ

 

 را دیگران درد باید کٌ کسی است، خانَادى نحکو فرد اٍ انگار انا کرد، نی بیداد بًار گلَی در بغض
 .کند ارام

 .اند نی اٍ بٌ عجیب پرستاری

 رٍ بابا بزنو زنگ باید ننو نیکنٌ، شک بَدنتَن بٌ بیاد، علی االن شاید خَنٌ برید شها بًترى یاشار-
 .بذارم جریان در

 

 در پا از نرا اٍ از دٍری لحظٌ یک فکر نداشت، را اٍ از دٍری طاقت دلو نداشتو، را نرفت تَان
 . اٍرد نی

 از تا زد نی دیَار در بٌ را خَدش سینٌ در قلب کٌ انگار اٍرد، نی درد بٌ را قلبو حال این در اٍ دیدن
 .گیرد ارام اٍ اغَش در ٍ بزند بیرٍن جا

 

 .کند نی تابی بی بیشتر قلبو است، دیَار یک ٍ شیشٌ یک ٍ قدم چند اٍ، تا نن فاصلٌ کٌ حال
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 !ديد را ام خَردى زخو قلب جَاب کٌ نیست اٍ انا زند نی صدا را اٍ بیشتر

 .اٍرد نی درد بٌ را قلبو این

 را دستو ٍ ایستادم شیشٌ پشت ٍ برداشتو قدم سارا اتاق سهت بٌ يایش حرف ٍ بًار بٌ تَجٌ بی
 .چسباندم شیشٌ بٌ را ام یپیشان ٍ گذاشتو شیشٌ رٍی

 

 ٍ کرد سارا بٌ ای اشارى سر با ٍ زد ام شانٌ بٌ دستی. شدم نتَجٌ خنکش عطر بَی از را سپًر حضَر
 .«بریو تا باش، پیشش یکو برٍ یارشار بریو باید:»گفت

 

 بًاری رٍی را پردى ٍ اندم شیشٌ پشت کردم، باز را اتاق در ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 .کشیدم بَد کردن بحخ حال در سپًر با کٌ

 چٌ نشستو، نابش يای چشو تهاشای بٌ دادم، قرارش سارا تخت نزدیک ارام ٍ برداشتو را صندلی
 .بَد گرفتٌ نن از را کشیدن نفس اجازى ٍ بَد بستٌ را گلَیو راى بغض بَد؛ بستٌ چشو زیبا

 

 بیرٍن بریدى را نفسو کاشتو دستش پشت ای بَسٌ ٍ گذاشتو اش زنانٌ جان بی دست رٍی را دستو
 چکید نی اتاق دیَار ٍ در از سکَت. دادم

 .بَد سرم در سارا صدای صدا، تنًا

 !دیٍَنٌ نخندٍن ٍ نن انقدر-

 

 دل ٍ جان با پیچید نی سرم در کٌ صدایی بٌ ٍ بستو را يایو چشهو گذاشتو، سرم زیر را دستش
  خَشهان خاطرات یاد با دادم فرا گَش

 اشک قطرى چند
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 .کرد خَش جا سارا دست پشت

 انداختو گَشش پشت را نَيایش از نخ چند ارام ٍ کشیدم صَرتش رٍی را دستو

 نگری؟ نهی دلبرانٌ ٍ کنی نهی باز چشهات چرا-

 !چشهاتو عاشق کٌ نیدٍنی

 

 را اشکو از شدى خیس صَرت دست پشت با ٍ شدم بلند جا از سریع خَرد در بٌ کٌ ای ضربٌ با
 .ردمک پاک

 کنار را دستو ٍ شدم نزدیک بیهارستان سرد تخت بٌ کشیدم، حالو اشفتٌ نَيای بٌ دستی
 .زدم اش پشانی بٌ ای بَسٌ ٍ شدم خو سارا صَرت رٍی ٍ دادم قرار صَرتش

 .کردم نَازش را نَيایش بار اخرین برای ٍ

 نن ننتظر در پشت سینٌ بٌ دست سپًر کردم باز را در ٍ برداشتو اتاق در سهت بٌ قدم چند
 .بَد ایستادى

 بریو؟-

 

 شد حلقٌ دستو نچ دٍر دستی برداشتو قدنی خَاستو تا کردم، اعالم را خَد نحبت جَاب سر با

 . نیشٌ خَب حالش سارا باش، خَدت نَاظب-

 

 افتادم راى بٌ ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ سری تنًای

 .زدم بیرٍن بیهارستان سالن در از
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 بٌ چشو ٍ چسباندم صندلی بٌ را سرم کردم، ريا صندلی رٍی را خَدم ٍ ردمک باز را ناشین در
 .دٍختو بَد شدى اسیرش سارا کٌ زندانی

 . کنیو فرار جا این از يو با ٍ بگیرم دست در را دستش تَانستو نی کاش

 !لعنتی زندان این از نهنَعٌ، عشق این از اجباری زندگی این از

 اندم بیرٍن خَد، يرٍز يای یالخ فکر از ناشین در شدن باز با

 .فرستاد بیرٍن صدا با را نفسش ٍ کرد رٍشن را ناشین سپًر

 .افتادیو راى بٌ بَد نن قبر انگار کٌ ای خانٌ سهت بٌ

 

_ 

 !نیکنٌ؟ چیکار پرٍندش تَ نانٌ يهٌ این-

 نَشتٌ؟ کی برا رٍ اینا

 نَیسٌ نی نانٌ شب تا صبح از نیشینٌ فقط بخدا، نهیدٍنو-

 

 ...سَم نانٌ

 

 اینجا سالٌ خیلی االن تَ، کردن نگاى از بردارى چشو نهیاد دلش ادم خَابیدی، قشنگ چٌ نگاى
 .کنو نی نگات ٍایسادم

 .کنو نی نگاى ٍ بلندت يای نَژى خَابیدی، کنو، نی نگاى

 ابرٍيات بینهشَن، نهی بیداری ٍقتی کنو، ناچ ٍ پلکات پشت بیام نیخَام براشَن، ادم نیهیرى
 !کردی؟ اخو بًو، شدن نزدیک
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 !نن نال بديا خَاب يهٌ بگردم، دٍرت نبینی بد خَاب

 . داری دٍست کٌ ببین نَتال خَاب تَ

 .نیاد اخهت ٍ نداری دٍستو کٌ نبین ٍ نن خَاب

 

 ناچو بیا نیگٌ نن بٌ يی بلَرت گردن نرتبت، نفس بٌ کنو نی نگاى تنت از دٍر اینجا ٍایسادم
 !یامنه خَردم ٍ قرصام انا کن،

 !بذارین برق ٍ سرش ببرین رٍ دیٍَنٌ نیگٌ دکتر باز فردا کنو ناچت بیام

 جیک با صبح گنجیشکو، نن، کٌ نیستو نرغ نرغ، عین بخَابیو کٌ نیدى يو ابیا قرص اٍن از
 .نهیبینن بقیٌ کٌ چٌ نن بٌ دستت، کف نیشینو نیام کنو، نی بیدارت جیک

 

 !...برات نگفتو

 بٌ باشٌ نداشتٌ کار کسی گفتٌ کردى، انید قطع دکتر عکست، این کردن اىنگ بٌ ٍایسادم ٍقتی از
 کنو نی کو رٍشَ گفتو دیدی. بشٌ راحت کنین قطع قرصاش خرابٌ اٍضاش این گفتٌ تَ، ٍ نن

 جَلق

 !زکی بلدى دارى عینک کی ير کردى فکر عینکش اٍن با

 کٌ يهین عکسا بدی دی،نهی جَاب کٌ بدى بايات، زنو نی حرف شب تا صبح صبح، تا شب يی
 !چیٌ؟ دلشَن حال نهیدٍنٌ ادم نیکنن نگات فقط

 باشٌ، خَب دلت حال کنٌ خدا

 

 !خَدت حال يو عکست، دل حال يو

 !بلدى؟ بخندٍنٌ؟ عالهٌ یٌ رٍ تَ خَاب قبل بلدى بردى ٍ دلت کٌ جدیدى یارٍ این
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 !...رٍ نا رفت نهی یادت کٌ نبَد بلد

 

 !نهیزنٌ داد سرنَن کنیو نگاش يرچقدرم يست، يهش نهیرى، یادش خَبٌ عکست

 !دستت کف کنن خاک ٍ نن گفتو نَشتو، نانٌ ٍصیت پیشا شب چًار

 نیهیرى جدیدى یارٍ نیشی، تر دلبر نَيات، گَشٌ نی نیز رٍ گل نیدم؛ گل نیشو سبز دٍنٌ عین
 !برات نهیرى کسی نباشو نن نکنٌ برات،

 

 !...نگری نهی دلبرانٌ نگری، هین کنی، نهی نگانَن عکس، تَ بستی ٍ چشات

 نحل عکست کٌ بد چٌ نَسی، قیر عین نن رٍ نکنٌ چکٌ شب بگی چی یٌ کنی باز لب کاش
 ٍ اخرش بچسبَنٌ نیو یٌ ٍ کنٌ صدا ٍ نن اسو ٍ خندى ٍسط بخندى باشٌ بلد کٌ نیست، خَدت
 !کنٌ قشنگ رٍ کَفتی دنیای

 ٍ قرصات بری ٍ برداری کردن نگاى از دست یبش تهَم ننتظرن ادم بٌ کنن نی نگاى يهینن، عکسا
 !بخَری

 !سهج اینجَر کٌ يو نا

 غهگین صنَبر بخیر شب قشنگ؛ سرٍ بلند، باال اسهَن، ناى خانو، خَرشید بخیر شب بخیر، شبت
 ٍاس چشهات، بخند باشٌ، خَش حالت بخَاب، ارٍم جًان، جان بخیر شبت رفتٌ، یادت ٍ نن کٌ
 !نا ی تشنٌ حال پدر گَر بسٌ، عکست يهین يو نا

_ 
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 خیالو در سارا با بار چندین حال بٌ تا کٌ سرد خیابانی شدم، خیرى نیایش خیابان بٌ قدی پنجرى از
 .ام کردى نتر را اٍ باران، زیر

 شَد نی قدم يو نن با شانٌ بٌ شانٌ ٍ گیرد نی لطیفش ٍ گرم دست در را سردم يای دست

 این شَد گرم ٍجَدش گرنای از تا کند نی" يا" را دستو ٍ اٍرد نی ديانش نزدیک را سردم دست
 !جانو بی ٍ سرد تن

 

 ارام سیگار گرفتو، داشت نی ٍا سَزش بٌ را گلَیو تٌ کٌ عهیقی کام ٍ گذاشتو لبو رٍی را سیگار
 ٍ سَختو نی ذرى ذرى دٍری این از کٌ نن، يهانندى درست شد، نی خاکستر ٍ سَخت نی ارام

 ! شدم نی خاکستر

 زنان جانیٌ چند گذاشتو اسپیکر رٍی را تلفن ٍ نشست کنارم سپًر کردم شهارگیری را بًار ارىشه
 بپیچید کَر ٍ سَت خانٌ در بًار صدای تا برد

 بلٌ؟-

 

 کٌ سیگاری جا در را سیگار ٍ برداشتو خیز جلَ بٌ کهی

 .فشردم داشت قرار نیز رٍی

 ردمک صحبت بٌ شرٍع نقدنٌ بی ٍ فرستادم بیرٍن را نفسو

 چطَرى؟ حالش سارا-

 

 نیهٌ يایو چشو خستگی از اٍردم، ام چانٌ تا ٍ کشیدم ریشو بٌ دست ٍ گذاشتو نیز رٍی را تلفن
  رفت در بارى یک بٌ ام خستگی تهام بًار انرژی پر ٍ شاد صدای با انا بَد، باز
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 ببرینش حصب فردا نیتَنید نیست، نگرانی جای گفت دکتر اٍندى، يَش بٌ ٍ خَبٌ حالش سارا-
 .خَنٌ

 

 .کرد خَش جا لبو رٍی نهایی دندان لبخند

 جان بی نجسهٌ یک يهانندى. کردم تشکر اٍ از ٍ زدم صدا را خدا دلو در ٍ بستو را يایو چشو
 .کردم نی فکر سارا بٌ تنًا ناندم، جابت

 غَلنش ٍ برخَاست جا از ٍ برداشت را تلفن گرفت، دست در را حرف ادانٌ ٍ دید را حالو سپًر
 شد سالن در زدن قدم

 . کرد قطع را تهاس ٍ پرسید را سارا ترخیص ساعت

 

 يایی چشو داد؛ ام بارانی يای چشو بٌ را نگايش ٍ گذاشت کهرم رٍی را دستش ٍ نشست کنارم
 .بَدند شدى اب از پر خَشحالی ٍ ذٍق شدت از کٌ

 . شدى قرنز چشهات اب،بخَ برٍ پاشَ يو تَ خدارٍشکر، اٍند يَش بٌ يو سارا داداش، پاشَ-

 

 .بَدم بردى یاد از را يایو چشو سَزش نگرانی از

 پرسیدم سپًر از حالت يهین در ٍ برداشتو اتاق سهت بٌ را يایو قدم ٍ برخَاستو جا از

 نیشٌ؟ ترخیص چند ساعت فردا-

 

 داد جَاب اٍ ٍ دادم سپًر بٌ را ننتظرم نگاى اتاق چَب چًار در ٍ رفتو باال يا پلٌ از

 .دى ساعت-
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 ساعت سٌ تنًا شاید صبح، چًار رٍی کردم کَک را ساعت گرفتو، خَاب تخت سهت بٌ را رايو
 جهع پتَ زیر را خَدم بَد، گرفتٌ نن از را خَاب سارا، دیدن ذٍق انا برٍم خَاب بٌ تَانستو نی

 رفتو خَاب بٌ ٍ فشردم يو رٍی چشو گرفت قرار لبو رٍی نحَ لبخندی سارا دیدن فکر با کردم،

 

 خَاست، نی استراحت سیر دل یک دلو شدم، بیدار خَاب از سختی بٌ ساعت صدای با صبح

 .اندم بیرٍن پتَ زیر از ٍ دادم ناساژ با را بازم نیهٌ يای چشو رفتو، نی بیهارستان بٌ باید انا

 .شَم راحت بَدن کسل ٍ حالی بی این از کهی تا کردم باز را حهام اب

 .کردم ريا را خَدم دٍش زیر ٍ دادم یٌتک دیَار بٌ را دستو

 .کردم تن را ام زرشکی بافت کشیدم، سر بٌ ای شانٌ ٍ کردم خشک را ناکو نو يای نَ حَلٌ با

 .رفتو پایین يا پلٌ از ٍ گرفتو دست در را رنگو نشکی پالتَ ٍ

 رینشی يو شکر عالهٌ یک با کٌ رٍزگارم يهانندى درست تلخ، ای قًَى ٍ شدم اشپزخانٌ ٍارد
 .کردم درست اٍ، ی دلبرانٌ نگاى جز شَد نهی

 کردم، پا را رنگو نشکی چرم کفش

 

 يَا شد، پیچیدى تنو در سردی سَز. افتادم راى بٌ ایهنی، کهربند بستن از بعد ٍ شدم پارکینگ ٍارد
 مقد ٍ بَد احَال نجنَن کسی تر کو يا خیابان در بَد، اٍردى در لرزى بٌ را تنو ٍ بَد سرد شدت بٌ
 بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از رسیدم، بیهارستان بٌ راحتی بٌ ٍ بَد ناشین از خالی يا خیابان زد، نی

 زد لب ٍ برخاست صندلی رٍی از شدم نزدیک نگًبانی بٌ برداشتو، قدم بخش سهت

 .داخل برید تَنید نهی االن-
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 دادم جَاب لبخند با ٍ کردم نرتب را لباسو ٍ کردم صاف را صدایو کهی

 برم ٍ ببینو ٍ خانهو اٍندم دارم پرٍاز صبح نن-

 .ٍاینهیسو خیلی

 

 

 را کردن بحخ حال صبح ٍقت این يو اٍ شاید رفت، کنار در نقابل از ٍ داد تکان سری نگًبان
 .شکست نی را بیهارستان سکَت کٌ بَد صدایی تنًا يایو قدم صدای شدم، پخش ٍارد. نداشت

 دستش رٍی را سرش بًار انداختو، اتاق بٌ نگايی شیشٌ شتپ از شدم، نزدیک سارا اتاق بٌ ارام
 .بَد رفتٌ خَاب بٌ نشستٌ طَر يهان ٍ بَد گذاشتٌ

 ناندنی یاد بٌ سلفی ٍ اٍردم در را يهرايو ٍ برداشتو قدم تخت سهت بٌ ارام کردم، باز ارام را در
 .گرفتو خَدنان از

 يای لب رٍی عهیق ٍ نرم ای َسٌب شدم سارا نزدیک ٍ گذاشتو پالتَام جیب در را يهرايو
 يو سر پشت بار چند ٍ گشت  گو يو از يایش نژى ارام شدم، جدا اٍ از ارام ٍ کاشتو اش خشکیدى

 .کرد سنجاق لبش رٍی نحَ لبخندی ٍ زد پلک

 باشد شدى نن حضَر نتَجٌ تازى کٌ انگار داد، ناساژ را يایش چشو ٍ کشید صَرتش بٌ دستی
 پرسید

 کنی؟ نی چیکار اینجا تَ چندى؟ ساعت-

 

  نشستو تختش گَشٌ ارام ٍ کشیدم را پردى ٍ برگرداندم رٍ

 زدم لب نشَد بیدار بًار کٌ ارام صدایی با ٍ شدم خو اٍ رٍی ٍ گرفتو دست در را دستش

 .ببینهت اٍندم نیاٍرد، طاقت دلو-
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 .گرفت عهق لبخندش ٍ فرستاد بیرٍن را نفسش

  ٍ ساخت جدا نن از را خَدش کاشتو، يایش لب رب ای بَسٌ ٍ کشیدم صَرتش بٌ دستی

 حرف بٌ زد نی نَج خندى ان در کٌ لحنی با ٍ گذاشت يایهان لب بین ٍ اٍرد باال را دستش ارام
 اند

 .بیهارستانٌ اینجا ٍکیل اقای کن کنترل ٍ خَدت-

 

 مپرسید ارام صدایی با ٍ کردم جا بٌ جا را خَدم کهی ٍ دادم تحَیل نها دندان لبخندی

 افتاد؟ اتفاق این چطَری سارا-

 

 اند حرف بٌ ٍ فرستاد بیرٍن را نفسش ٍ اٍرد گلَیش تا را پتَ ٍ کشید باال را خَدش کهی

 با االن رٍ گذشتٌ عشق بدٍن سالٌ چند کٌ زندگی خَاد نی نحال بشٌ، نزدیک نن بٌ خَاست-
 .ندادم تن نن کٌ بسازى، دٍبارى عشق

 

 

 بٌ را لیَان کردم، خالس لیَان در را اب از کهی ٍ گرفتو دست در را اب بطری ٍ جابرخاستو از
 .بیاید بند يو سر پشت يای سرفٌ این شاید تا کند نزى را اب از کهی تا سپردم سارا دست

 داد ادانٌ ٍ کرد صاف را صدایش ٍ نَشید را اب از کهی

 نیدیو، رٍ ترنانَن بزرگ اىاشتب تصهیو تَان داریو نا دٍ ير بَد، اشتباى اٍلشو از نا زندگی این-
 رٍ عاشقی فرصت رفت، باد بٌ دٍتانَن جٍَنی فایدى چٌ انا دید رٍ نَن حال ٍ اٍند بابا انشب
 !گرفتن ازنَن

 



 www.Novel98.com 263               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بٌ را دلو ٍ سَزاند نی نرا باشد، کردى بلند دست سارا رٍی کٌ ان حس بکشو، فریاد خَاست نی دلو
 .فرستادم بیرٍن را داد نی عصبانیت بَی کٌ فسین ٍ کردم نشت دستو در را نالفٌ کشید، نی اتش

  ناندم، خیرى نقصش بی صَرت بٌ

 ارام را بیرٍنو ٍ کشیدم صَرتش بٌ دستی بَد، ریختن انادى ٍ بَد زدى حلقٌ يایش چشو در اشک
 از پر دانستو نی کردم، نزدیک اٍ بٌ را خَدم ارام بَد، اتش از غَغایی درٍنو کٌ این با دادم، نشان
 ينَز کٌ گردنش رٍی ای بَسٌ نیست، ارام دلش ٍ ستا زخو

 از کٌ لبخندی اند، لبو بر نالکیتو نًر از لبخندی کاشتو، داشت يهراى را رنگی کو کبَدی
 لبخندم شدم، خیرى لبش رٍی خند نیش بٌ اٍردم، بیرٍن گردنش از را سرم نهاند دٍر يایش چشو
 پخش لبو رٍی را نفسش اٍرد، نزدیکو را دشخَ کهی زدم، گرى نگايش بٌ را نگايو ٍ گرفت عهق
  داد، تغیر را دلو حال ٍ کرد

 اند حرف بٌ لبو رٍی ٍ اٍرد پایین را صدایش ٍ کشید گردنو بٌ دستی

 .نیارم در سرت ٍ تالفیش ٍلی بخند االن-

 

 ارام ییصدا با سارا داد خَدش بٌ بًار کٌ تکانی با کنو، پنًان را ام خندى تا کشیدم دندان زیر را لبو
 اند حرف بٌ شنیدم نی سختی بٌ کٌ

 !نیکشٌ رٍ جفتهَن اینجایی ببینٌ بشٌ بیدار بری بًترى-

 

 اتاق از ارام ٍ کاشتو اش پیشانی رٍی را خداحافظی ی بَسٌ ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 شدم، ستانبیهار حیاط ٍارد ٍ اندم بیرٍن پخش از ٍ رساندم خرٍجی در بٌ را خَدم زدم، بیرٍن
 .بَد زدى یخ يایو انگشت سر بردم، فرٍ ام پالتَ جیب در را دستو
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 صبح نیو ٍ شیش ساعت انداختو ساعت بٌ نگايی نشستو فرنان پشت ٍ کردم باز را ناشین در
 بختری ٍ فرستادم بیرٍن را نفسو فشردم يو رٍی را يایو چشو ٍ کشیدم عقب را صندلی بَد،

 .کردم رٍشن را ناشین

 .ببرد خَد با نرا خَاب تا نکشید لحظٌ بٌ بارید، نی يایو چشو از خستگی

 

 برگرداندم، اٍل حالت بٌ را صندلی شدم، بیدار خَاب از زد نی شیشٌ بٌ را تنش کٌ باران صدای با
 دى ساعت انداختو دستو رٍی ساعت بٌ نگايی فرستادم بیرٍن را نفسو ٍ دادم ناساژ را يایو چشو

 .افتادم راى بٌ ٍ کردم رٍشن را ناشین عجلٌ با اد،د نی نشان را نیو ٍ

 یسیار شرایط ان در رانندگی ٍ بَد شدى لیز شدید اسفالت ٍ اندم بیرٍن بیهارستان پارکینگ از
 .سخت

 بَد انداختٌ راى بٌ را زیبایی اٍاز باران صدای با گَگَش، صدای

 

 اسیرى، زخهی تن بٌ کٌ باشو پرندى اٍن بذار"

  بهیرى، تَ دست تَی ید،شا کٌ نرگ عاشق

  خَاب، از اٍندى ای بیدارم؟ یا خَابو

 ..."دریاب ٍ نن قلب کن، ٍا ٍ اغَشت

 

 .کنو پیدا سارا تا بَدم انداختن  چشو نشغَل ٍ کردم جا بٌ جا چشهو رٍی را عینکو

  کرد خَردن زنگ بٌ شرٍع يهرايو تلفن
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 کٌ نکشید طَلی ٍ دادم تلفن کردن پیدا بٌ را حَاسو شدم کت جیب از تلفن اٍردن در نشغَل
 ٍ کَباندم ناشین فرنان بٌ دست با شکست، را بیهارستان سکَت يا ناشین خَردن بًو صدای
  کردم پرت بغل صندلی رٍی ٍ برداشتو چشهو رٍی از را عینک

 .پیچید نی بیهارستان فضا در" گَگَش" صدای حال کردم، باز را کهربند

 

 عبیرت بًترین ای نن، خَاب برای"

 ...گیر دانن عشق اب کن ندارا نن با

  زنستَنو، سرد اندٍى تَ بی نن

 ...بارٍنو اسیر زخهی، ای پرندى

 ..."عاشق نن نحل ای

 

 اتفاق این با انا بگذارم تنًا را اٍ نداشتو دٍست برسانو، خانٌ بٌ را سارا خَدم خَاست نی دلو
 عصبی ٍ شدم ادىپی ناشین از کردم نی بیرٍن سر از را دیدنش فکر باید

 .انداختو ناشین بٌ نگايی ٍ کَباندم بًو را ناشین در

 

 ام بدشانی از فرستادم، بیرٍن کالفٌ را نفسو ٍ زدم کهر بٌ دست بَد، شکستٌ ناشینش چراغ
 .بست نقش لبو رٍی خندی نیش

 .بَدم ناندى ناشین بٌ خیرى شد؛ نی برداشتٌ سهتو بٌ کٌ يایی قدم صدای بٌ تَجٌ بی

 .برگرداندم را رٍیو اشنا اییصد با

 .بَد شدى حس بی پايایو داشت، نی ٍا تپیدن بٌ را قلبو اش، کنندى رسَا يای چشو
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 جانیٌ بٌ جانیٌ ٍ کردم نی استفادى دیدنش فرصت از داشتو شاید زدم، نهی يو پلک حتی شَک از ٍ
 .کردم  نی ضبط را اٍ دیدن

 کرد پر قدم چند با را بینهان  فاصلٌ

 .«بدی خسارت نهیخَاد نیدی، گَش داری ٍ نن عالقٌ نَرد اينگ چَن»:گفت ٍ

 

 از الیسا ٍ بًار بَد، دادى باز لبخندی بٌ را جایش کٌ خندی نیش کرد، نًهان نرا دلبرانٌ چشهکی
 ٍ نن خسارت:»گفت ٍ انداخت ناشین بٌ نگايی الیسا اندند، نان طرف بٌ ٍ شدند پیادى ناشین

 «بدى؟ قرارى کی

 

 داد جَاب نًربانی با برگرداند رٍ سارا کنو؛ باز لب ستوخَا تا

 !نن-

 

 کارت نیام تَ با نن یاشار بریو؟ بیاید اینجا، ٍاینسیو الکی خَب:»گفت ٍ داد سر ای خندى تک بًار
 .«دارم

 

 دادم، نی تکان بًار برای را سرم ٍ کردم نی نگاى اٍ يای چشو بٌ بردارم،  چشو سارا از اند نهی دلو
 .کرد يدایت ناشین سهت بٌ را نن ٍ گرفت را دستو بًار شد، تر رنگ پر لبخندش سارا

 افتادم راى بٌ الیسا ناشین سر پشت ٍ بستو را کهربند

  اٍندی، ٍلی بیای، نبَد قرار کٌ این اٍل-

 یاشار؟ کجاست حَاست اٍندی کٌ حاال
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 حَاسو تهام نشدم، اٍ یراتتغ نتَجٌ اصال نن انا کرد نی نگاى نن بٌ ٍ بَد شدى خیز نیو بًار
 .بَد دریایش يای چشو دنبال

 .شد اینطَری کٌ بدم جَاب رٍ تلفن خَاستو نی-

 کجاست؟ اٍن يهراتَن ندیدم رٍ نرتکیٌ اٍن

 

 کلی ازش سارا، پیش اٍند ترخیص از قبل صبح:»گفت ٍ انداخت باال شانٌ ٍ داد تکان سری بًار
 .«نانَریت نیرى ٍ بًترى َنجفتش ٍاسٌ دٍری یکو گفت ٍ کرد؛ عذرخَايی

 

 .گفتو لب زیر" بًتر" ٍ دادم تکان را سرم

 انداختو بَد يایش انگشت با کردن بازی نشغَل کٌ بًار بٌ نگايی ٍ ایستادیو قرنز چراغ پشت

 صَرتش بٌ دستی کالفٌ داشت، ٍايهٌ کهی اٍردنش لب بٌ از انا داشت، دل در حرفی کٌ انگار
 کٌ نیدٍنو یاشار:»گفت ٍ داد بیرٍن را نفسش اخر در کرد نی دست ان ٍ دست این کٌ انگار کشید

 يست کٌ اینی از بدتر ٍضع کٌ نکن کاری لطفا انا بَدى، چی علی ٍ سارا دعَای دلیل نیدٍنی
 !«بشٌ

 

 از ٍ کشید نی سَت سرم کٌ انگار اند جَش بٌ يایو رگ در خَن بًار يای حرف شنیدن با
 يای ناشین تهام صدای کردم؛ نهی حرکتی نن انا بَد سبز چراغ ،اند نی بیرٍن بخار يایو گَش
 بیرٍن کٌ بَد عصبی يای نفس صدای نن گَش در صدا تنًا انا بَد اندى در سرنان پشت
 نن بگذرم، ازش راحت نخَا ازم:»گفتو لب زیر ارام ٍ فشردم دستو در نحکو را فرنان. دادم نی
 !کشو نی رٍ نرتیکٌ این اخر

 !«نَردش در زنیون حرفی دیگٌ
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 ارانش بٌ نرا دٍید نی يایش چشو در کٌ ترسی ٍجَد با گذاشت، ام شانٌ رٍی را دستش بًار
 .کرد نی دعَت

 کشیدم پایین را شیشٌ ٍ برگرداندم را سرم خَرد ناشین شیشٌ بٌ ای ضربٌ

 کنی؟ نهی حرکت چرا شدى سبز چراغ نیستی کٌ کَر خری؟ نگٌ نرتیکٌ-

 

 جناب ببخشید:»گفت ارانش با جَاب در ٍ کرد دستی پیش بًار کنو، باز سخن بر لب خَاستو تا
 .«کنیو حرکت نشد گرفت درد یکو قلبشَن

 

 دانستو نی انا بَد بعید اٍ از درٍغ دٍختو،  چشو اٍ بٌ تعجب با ٍ کردم تعجب گفتٌ کٌ درٍغی از
 کرد را کار این نشَد درست درگیری کٌ این برای

 نهیخَاید؟ کهک-

 

 کرد حرکت ناشینش سهت بٌ ٍ داد تکان سری بًار، سَی از نٌ گفتن با

 زدم لب بًار بٌ رٍ اخو با ٍ دادم باال را شیشٌ 

 گفتی؟ درٍغ چرا-

 

 عصبی االن کٌ این برای:»گفت ٍ گذاشت اش پیشانی رٍی را دستش ٍ داد بیرٍن صدا با را نفسش
 ! اٍن یا بیهارستان گشتیو برنی باید تَ بخاطر یا بَدی،
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 .«نشدى قرنز چراغ دٍبارى تا برٍ يو حاال

 

 نن ننتظر الیسا با يهراى سارا ایستادم، سارا خانٌ نقابل بعد چندی داشتو؛ ٍا حرکت بٌ را ناشین
 .بَدند بًار ٍ

 .برداشتیو قدم انًا سهت بٌ ٍ شدیو پیادى ناشین از

 داخل؟ نرفتین چرا-

 

 داد جَاب ٍ کرد اشارى بًار بٌ دست با ٍ شد جا بٌ جا کهی ٍ کشید نَيایش بٌ دستی کالفٌ السا

 .زدیو یخ کنیو باز رٍ در بریو بیا حاال خانو، بًار بَد تَ دست کلید چَن-

 

 نگاى يایو چشو بٌ دلربا لبخندی با شدى، قفل يایی دست با سارا ٍ کرد حرکت برج سهت بٌ بًار
  کردم پر را بینهان صلٌفا قدم چند با ٍ کردم فرٍ شلَارم جیب در را دستو کرد، نی

 .داخل بریو بیا-

 

 دادم جَاب ٍ انداختو باال ای شانٌ بست، نقش لبو رٍی عهیق لبخندی

 خَدتی؟ خَنٌ شب-

 

  کرد اعالم سر دادن تکان با را نحبتش جَاب

 کردم باز لب اٍ جَاب در ٍ کشیدم رنگو ای قًَى ریش بٌ دستی

  باشٌ؟ یوباش تنًا کٌ پیشت بیام شب شاید نن پس خَب-
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 .کشید رخ بٌ را ردیفش ٍ سفید يای دندان ٍ داد سر لرزاند را ٍجَدم تهام کٌ ای خندى تک

 اند حرف بٌ ٍ زد، پلک يو سر پشت بار چند

 نشدم يایش حرف نتَجٌ کٌ بَدم شدى بلندش يای نَژى ٍ ناب يای چشو تهاشای نحَ انقدر انا

 «دیٍَنٌ؟ کجاست حَاست:»گفت خندى با ٍ داد تکان يایو چشو نقابل را دستش

 

 دادم جَاب ٍ انداختو پایین را سرم خجالت از ٍ نشاندم لب بٌ ای خندى

 گفتی؟ نی چی بگَ، برام دٍبارى شد، چشهات پرت حَاسو ببخشید-

 

 بٌ است بستٌ کهر انرٍز بَدم نطهئن کرد، نَازش را صَرتو ارام ٍ گذاشت صَرتو رٍی را دستش
 !دیَانٌ نن قتل

 . شد نی کندى جا از برایش شتدا قلبو

 زد لب لطیفش صدای با

 .باشٌ بًو حَاسش بهَنٌ، پیشو بًار نیخَام انشب نیگو-

 .کنو لَس ٍ خَدم خَام نی یکو

 

 کرد رسَاتر نرا دل ٍ داد سر ای خندى تک

 با گَشش بٌ نزدیک ٍ دادم حرکت خرنایش نَيای الی را سرم ٍ شدم نزدیک اٍ بٌ قدم یک
 اندم حرف بٌ شیطنت

 باشٌ؟ بًت حَاسو پیشت، بیام خَدم نیخَای-
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 باز لبخندی با ٍ کرد نگاى يایو چشو بٌ ٍ کرد قاب دستانش با را صَرتو ٍ برد عقب کهی را سرش
 داد جَاب

 .ٍکیل اقای نیشٌ زحهت-

 نیدی؟ بًو ٍ گَشیت

 

 

 پرسیدم تعجب با ٍ دادم باال را يایو ابرٍ ٍ کردم گرد را يایو چشو

 نیخَای؟ چی برای-

 

 !لرزاند زیبایش يای خندى با را دلو ٍ خندید خندید،

 !کنو چکت نیخَام-

 .بًار بٌ بزنو زنگ نیخَام خَب

 

 اندم حرف بٌ ٍ گرفتو نقابلش ٍ اٍردم در ام پالتَ جیب از را تلفن

 داری؟ چیکارش خَدتٌ خَنٌ کٌ بًار-

 

 بگو نیخَام گرفتو کادٍ یٌ برات:»گفت ٍ شد شهارگیری نشغَل ٍ کشید صحفٌ رٍی را دستش
 .«بیارى بًار
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 کنو باز لب خَاستو تا

 گذاشت لبو رٍی را دستش ٍ نداد نن بٌ را زدن حرف اجازى

 ...بًار؟ الَ-

 

 .شد بًار بٌ دادن ادرس نشغَل ٍ کرد نن بٌ را پشتش

 داحافظیخ از بعد ٍ سپرد سارا بٌ را پاکت اند، نا سهت بٌ بزرگی کادٍ پاکت بًار کٌ نبرد زنانی
 نیاز نیَندی باال اگٌ ببین:»گفت ٍ داد نن بٌ را پاکت سارا برداشت، قدم خانٌ سهت بٌ نن با

 .«بدم کادٍ بًت خیابَن ٍسط نبَد

 

 دادم جَاب ٍ گرفتو اٍ از را کادٍ ٍ زدم رنگی کو لبخند

 حاال؟ يست چی-

 

  کرد اشارى پاکت بٌ ٍ ایستاد نقابلو سینٌ بٌ دست سارا

 . بخَ کن بازش-

 

 درست رنگش ریز، يای خانٌ چًار با رنگ پر ابی ی نردانٌ پیراين شدم، کادٍ کردن باز نشغَل
 !بَد دریایش يای چشو يهانندى

 زدم لب اٍ بٌ رٍ ٍ شد رنگ پر لبخندم

 .بکشی زحهت نبَد نیاز کردی شرنندم سارا، قشنگٌ خیلی-
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 ٍ فشردم گردنش در را سرم گرفتو ام نٌنردا يای دست بین نحکو را اٍ ٍ دادم جا اغَشو در را اٍ
 شدم جدا اٍ از ٍ بَسیدم را گردنش

 .بیاد خیلی رنگت شیری  کتَن شلَار اٍن بٌ کنو فکر-

  يستی خستٌ ٍکیل اقای برٍ يو حاال

 .ننتظرتو شب کن، استراحت یکو

 

 .گرفتو پیش در را خانٌ راى دلبر، از خداحافظی از بعد دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

 دادم قرار نبل رٍی را پاکت ٍ کندم تنو از را پالتَ نهَدم، باز را در ٍ کردم در ٍارد را کلید

 کردم شهارگیری را سپًر شهارى شدم، اشپزخانٌ ٍارد

 داشتی؟ چیکارم سالم-

 

 

 کردم باز را خچال در ٍ گذاشتو اسپیکر رٍی را تلفن

 .دارم کار یکو خَدم خَنٌ نیرم انشب نن بگو خَاستو نی يیچی-

 

 دادم جَاب ٍ اٍردم در یخچال از را پرتقال اب

 .باش خَدت نَاظب باشٌ-
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 سهت بٌ ٍ برداشتو را کادٍ ٍ اندم بیرٍن اشپزخانٌ از نَشیدم، را پرتقال اب ٍ کردم قطع را تهاس
 حهام سهت بٌ ٍ کردم اٍیز لباسی چَب بٌ را بَد گرفتٌ برایو سارا کٌ پیراينی کردم، تند قدم اتاق
 .کردم باز را گرم اب برداشتو، قدم

 

 ترین جذاب برایش انشب خَاست نی دلو کردم، ریش تٌ بٌ تبدیل را ریش ٍ ایستادم ایینٌ نقابل
 شاید نیبینو، را اٍ کنو نی نگاى کٌ را جا ير است، ترین جذاب برایو کٌ اٍ نحل درست باشو، نرد
 .ببینو اٍ جز را کسی خَايد نهی دلو يو

 .تن را ام راحتی يای لباس ٍ کردم خشک حَلٌ با را دارم نو نَيای

 باران از خبر ٍ بَد پَشاندى را اسهان سر تا سر ابر انداختو، طًران اسهان بٌ پنجرى از نگايی
 .داد نی

 .بستو چشو ٍ کشیدم دراز تخت رٍی

 

 اتاق دیَار ٍ در از کٌ سکَتی برق ٍ رد صدای نشستو، تخت رٍی شَک با ٍ شدم بیدار خَاب از
 فرٍ تهام تاریکی در اتاق شنیدم؛ نی را شیشٌ بٌ باران قطرات برخَرد صدای شکست نی را بارید نی
 رٍشن را خَاب چراغ ٍ دادم قَرت را ديانو اب سختی بٌ بَد شدى خشک گلَیو تٌ بَد، رفتٌ
 کردى رخنٌ دمٍجَ بٌ عجیب ای دلشَرى بَدم دیدى کٌ خَابی از کردم، پیدا بًتری دید کهی کردم،
 .چکید نی اب نَيایو از ٍ بَد شدى عرق خیس گردنو بَد،

 

 برداشت را تلفن باالخرى بَق، چند از بعد گرفتو، را سارا شهارى ٍ برداشتو را تلفن

 جانو؟-
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 رٍی نشستٌ عرق دست پشت با ٍ فرستادم بیرٍن را نفسو گرفتو، دٍبارى جانی گفتنش جان با
 گشَدم لب رگٌ دٍ صدایی با ٍ نهَدم پاک را ام پیشانی

 .دیدم بد خَاب نن خَبی؟ سارا-

 

 داد جَاب لطافتش ٍ نًربانی يهان با

 .نکن فکر بًش دلو عزیز بَدى خَاب-

 

  بَد افتادى اضطراب ٍ استرس ان از دلو کٌ انگار. شدم ارام کهی گفتو، سخن جانو ارام با کهی

 .اٍرد جا را حالو کهی گرم اب بردم، پناى امحه بٌ ٍ کردم رٍشن را چراغ ٍ اندم پایین تخت از

 تن را بَد گرفتٌ يدیٌ برایو سارا کٌ پیراينی کردم، يدایت باال بٌ را يا ان ٍ کردم خشک را نَيایو
 .داشت دٍست کٌ شلَاری يهان با کردم

 

 افتاد، ردیَا کنار گیتار بٌ نگايو کٌ برداشتو قدم در سهت بٌ اندم، پایین يا پلٌ از کاپشن با يهراى
 زد، سرم بٌ فکری لحظٌ یک در

 .شدم خارج خانٌ از ٍ گذاشتو کاٍر در را گیتار

 بَدم دیدى کٌ خَابی بٌ تنًا نسیر، طَل تهام نبَد، جَابگَ کن پاک برف کٌ بَد تند انقدر باران
 !کردم نی فکر

 !بَد کردى نشغَل را ذينو عجیب

 

 زیر ٍ شدم پیادى ناشین از گیتار با يهراى یستادم،ا سارا خانٌ نقابل ناندن ترافیک در کهی از بعد
 ایستادم اتاقش پنجرى



 www.Novel98.com 276               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کردم خَاندن بٌ شرٍع ٍ

 !خَریا نی سرنا پنجرى بغل از کنار بیا دیٍَنٌ؟ نیخَنی چی-

 

 خَاندم نی برایش عاشقانٌ ٍ دادم نی ادانٌ خَاندم بٌ حرفش بٌ تَجٌ بی

 حرف يَم؟ چشهات دارى غو باز چیٌ اصال، خَدم یشپ بیا بیا، بپَش، چیزی یٌ بیا بیا، تَام، با-
 !بزن حرف نن، با بزن

 

 رٍز رٍز، ان باشو نداشتٌ را يا چشو این کٌ رٍزی کردم، نگاى يایش چشو بٌ ٍ اٍردم باال را سرم
 !است نن نرگ

 !بگیرد نن از را اٍ کسی گذارم نهی بَد، خَاب ان انا بَدند، گرفتٌ نن از را يایش چشو خَاب در

 !بَد فایدى بی سارا اصراريای

 بٌ ٍ بَد گرفتٌ سرش رٍی را کاپشنش بیاید، نن پیش اٍ ٍ کند تعَیض را يایش لباس شد نجبَر
 شد نزدیک نن

 !اخٌ ناراحتی انقدر چرا ببینو ناشین تَ بریو بیا نیخَری سرنا-

 

 دلو حتی ،کردم نهی باز لب انا نشستو، کنارش نشست، فرنان پشت ٍ کرد باز را ناشینش در
  کنو، فکر بَدم دیدى کٌ خَابی بٌ خَاست نهی

 سقف رٍی باران تند قطرات صدای صدا، تنًا کرد، نی نگاى نن بٌ ننتظر ٍ برگشت طرفو بٌ سارا
 بَد ناشین

 بگی؟ برام نهیخَای-
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 زدم لب بغض از گرفتٌ صدایی با ٍ فرستادم بیرٍن را نفسو کردم، نگاى اٍ بٌ ٍ کردم قفل را دستو

 باشٌ؟ نرٍ ٍقت يیچ رفتی، شدی گنجیشک نیستی، تَ دیدم خَاب-

 

 داد جَاب نًربانی يهان با ٍ کشید صَرتو رٍی را دستش ٍ بست نقش لبش رٍی لبخندی

 .نیدم قَل نهیرم ٍقت يیچ-

 .بیای در حال این از بزنیو دٍری یٌ بايو بریو حاال

 

  ندادم، کش را بححش دیگر ٍ کردم سکَت

 .کرد ارام را ام زدى زلٌ زل دل" نیدم قَل" ٍاژى این

  اند حرف بٌ ارام ٍ انداخت نن بٌ نگايی سارا شدیو طًران خلَت راى بزرگ ٍارد

 بًتری؟-

 

 دادم جَاب ٍ گرفتو دستو در را لپش ٍ برگشتو سهتش بٌ

 !یذرى؟ نباشو خَب تَ کنار نیشٌ نگٌ-

 

 خندید، دادم اٍ بٌ کٌ صفتی از

 کشیدم فریاد ٍ اٍردم بیرٍن پنجرى از را  سرم

 !خَدنی یذرى تَ عاشقتو، سارا-
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 !خندٍنی نی ٍ نن کٌ خری خیلی:»گفت خندى يهان با ٍ گرفت اٍج اش خندى گفتنو یذرى از

 !«خَب زنو نی جدی حرف دارم

 

 گشَدم لب ٍ کشیدم اش بینی نَک بٌ را انگشتو ٍ گرفتو جانبی بٌ حق قیافٌ

 !نداریو جدی حرف نهیخَاد،-

 !فقط بخند

 

 داشت صدایش لرزش کردن کنترل بر سعی ٍ کرد جهع را اش خندى

 .گذرى نی چجَری زنان نهیفًهٌ تَئٌ با ٍقتی ادم-

 !نهیشًا پیر اصال يست کٌ بعضیا کنار ادم نیگن کٌ يهین

 

 

 پیر جفتهَن جا نن بشی، پیر نهیخَاد:»گفتو رسا صدایی با ٍ نشستو نقابلش سینٌ بٌ دست
 !بهَن قشنگ جٍَن ریجَ يهین تَ نیشو

 !«بشٌ قشنگ کٌ دنیا گَش بٌ بندازم گَشَارى نحل باید ٍ خنديات بخند

 

  داد تکان را اش اشارى انگشت ٍ داد سر ای خندى تک

 !خَب؟ کن دلبری جَری يهین تَ آی آی آی -

 

 زدم لب جَاب در ٍ اٍردم پایین دستو با را انگشتش
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 !باشٌ رانندگی بٌ حَاست-

 

 «چیٌ؟ بٌ حَاست تَ:»گفت ٍ داد تکان سری ٍ اندبرگرد را سرش

 

 دادم جَاب نعطلی بی

 !تَ بٌ-

 ...دستات بٌ چشهات، بٌ صدات، بٌ خنديات، بٌ

 

_ 

 

 چًارم نانٌ

 

 قدیهیٌ، سیهَنیٌ ساختهَن یٌ اخر طبقٌ کٌ اتاقو این از شب یٌ ٍلی اینجا، انداختن اٍردن نن
 . بیرٍن نیزنو

 !نیبندن نا رٍ رٍ، درا شبا

 دٍسو بشو الغر نکنٌ بشو، رد پنجرى يای نیلٌ ال از بشو الغر کٌ نهیخَرم، يیچی اٍنقدر انا
 !باشی نداشتٌ

 !کردن؟ عاشقی بٌ چٌ رٍ تَ پیزٍری، زکی، بگی نکنٌ

 !نخَاد رٍ نا دلت نکنٌ
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 !ننی خیال نیستی، ٍاقعی تَ نیگٌ بخَرم، باید قرصام نیگٌ يی جدیدیٌ دکتر

 !دیٍَنست

 کتفش رٍ بریزى نیشٌ ابشار نَياش نیدى؟ خام گندٍم بَ تنش اخٌ خیال دیٍَنن، نيهشَ دکترا
 کنٌ؟ حیرٍن ٍ ادم

  يفتو؟ اسهَن تَ بری بشی نست کنٌ صدا ٍ اسهت اگٌ کٌ جَریٌ یٌ صداش خیال

 دٍری؟ ٍ درد ٍسط بکشٌ قد بشٌ بزرگ ادم رفتنش با کٌ نیرى نگٌ نیرى؟ نگٌ اصال خیال

 

 پنجرى از نیشو، گنجیشک تَ عین نن خَابن، عاقال يهٌ دکترا کٌ شب یٌ ،شب یٌ نیبینی، حاال
 !تَ کنار بید درخت برگ شاخٌ رٍ نیشینو نیام اخرش نیگردم شًر دٍر بیرٍن، نیزنو

 .بیاد اٍاز صدای يهیشٌ دارم دٍست شنَفی؟ نی

 !تَ ٍ نن تصادف قبل دقیقٌ چند داشتی، دٍست کٌ گَگَش

  خَنٌ نی دارى

 ...بهیرى تَ دست تَی شاید، کٌ نرگ عاشق اسیرى، زخهی تن بٌ کٌ باشو پرندى اٍن بذار-

 

 

 نیرم دٍر، ندازم نی رٍ تیهارستان ی کًنٌ ابی لباسای بیرٍن، زنو نی اسایشگاى از اخر شب یٌ
  برام، خریدی تَ کٌ قشنگٌ پیرين اٍن کنو، نی پیدا ٍ قدیهیام لباس بزرگٌ کهد اٍن از یَاشکی

 !نیخَنو اٍاز نیرم راى شًر، خیابَنای تَ نیام برينٌ پا پَشو نی داشتی، دٍست تَ کٌ شلَاری اٍن
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 داشتی دٍست کٌ اٍازی اٍن پنجرت، جلَ ٍانیسو شهاس، خَنٌ کٌ ٍر اٍن نیام شًر ٍر این از
 !غلَط ٍ غلط دیٍَنٌ نیخَنی چی گفتی خندیدی ٍ اٍردی بیرٍن پنجرى از ٍ ت سر يو  بلکٌ نیخَنو،

 بیا بیا، بپَش، چیزی یٌ بیا بیا، تَام، با نیخَریا، سرنا پنجرى بغل از کنار بیا دیٍَنٌ یخَنین چی-
 !اصال خَدم پیش

 !...بزن حرف نن، با بزن حرف يَم؟ چشهات دارى غو باز چیٌ

 

 بکنو پنجرى از سرم شب، نصف خلَت رايای بزرگ تَ بگردٍنی ٍ نن ببری نیخَاد، رٍ تَ ناشین دلو
 !کنو گریٌ کنو، فکر نَيات رقص بٌ بیرٍن

 !چشو بگو ننو طَری این نکن بگی شی دار قصٌ تَ ببرى، ٍ اشکام باد

 !نیخندٍنی ٍ نن انقدر کٌ خری خیلی-

 !خَب زنو نی جدی حرف دارم

 ...فقط بخند نداریو، جدی حرف نهیخَاد-

 

 

 !اینجَریٌ دنیا حاال شبا، اٍن گذشتٌ رٍزا، اٍن گذشتٌ انا 

 !برام بشی تهَم باید يو تَ کٌ اینجَری

 !نیشو تهَم نیشو، پرندى ظًر طرفای فردا پس

 نايی، شاى تَ نیشو، پرندى نن دنیا، این تَ بهَنو کٌ کاریٌ چٌ باشو، نداشتٌ دٍست قرارى اگٌ
 !شرٍع تَ نیشو، تهَم نن

 !دارى رٍ تَ کٌ دنیا حال بٌ خَش
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 !...ندارنت کٌ نن طفلک

 

_ 

 

 

 سَار کردم، درست گردنو رٍی را رنگو ام نشکی بافت یقٌ اندیو، بیرٍن خانٌ از سپًر با يهراى
 بٌ ناشین ٍ دادم سپًر بٌ را بَد شدى انتخاب شام خَردن برای کٌ باغی ادرس شدیو، ناشین
 این در کٌ این از بَد، دربند يای رستَران از یکی در شب، نیو ٍ دى ساعت قرارنان افتاد، حرکت

 

 در را  رابطٌ این بَدن اشتباى تر کو سپًر ٍ بَد شدى خَب یشان رابطٌ سارا ٍ سپًر ندت چند
 . بَدم خَشحال کرد، نی فرٍ چشهو

 

 نا ننتظر الیسا ٍ سارا گذاشتیو، رستَران ٍرٍدی يای ریزى سنگ رٍی پا ناشین، کردن پارک از بعد
 دٍ جهع بٌ قدم ير با ٍ داشتو برنی قدم سپًر شانٌ بٌ شانٌ بَدند، نشستٌ دیَار کنار تخت رٍی

 پا از را کفش ٍ نشستو تخت از ای گَشٌ پرسی احَال ٍ سالم از بعد شدیو، نی تر نزدیک نفریشان
 الیسا کنار سپًر کردم، پرٍاز سهتش بٌ نن ٍ کرد دستش کنار بٌ ای اشارى دست با سارا اٍردم، در

 اٍرد را ننیَ گارسَن دقیقٌ چند از بعد نشست،

 .نیدیو سفارش شام بعدا بیارید لَبریب قلیَن یٌ لطفا اٍل-

 

 شد رٍ بٌ رٍ الیسا شدید نخالفت با سپًر حرف، این

 !نخیر-

 کنی؟ خفهَن بَش از نیخَای
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 کرد الیسا بٌ رٍ شد دٍر نا از سپًر سفارش با يهراى گارسَن ٍ داد تکان گارسَن برای دستی سپًر
 گشَد لب انیز تهسخر لحنی با ٍ

 !نیست بچٌ جا اینجا فتننگ سارا بٌ کٌ این نحل-

 

  داد ادانٌ را حرفش لحن يهان با ٍ انداخت سارا بٌ نگايی

 اٍردی؟ خَدت با رٍ کَچَلَ خانو این چرا-

 

 نن ٍ خندید نی ریز الیسا ٍ سپًر بچگانٌ بحخ از سارا ٍ شد سپًر بٌ دادن جَاب نشغَل الیسا
 .بَدم لرزانش دل يای خندى تهاشاگر

 !لطفا نکنید بحخ بايو انشب یٌ يا بچٌ-

 

 ٍ داد جا ای گَشٌ را خَدش ٍ شد نزدیک سارا ٍ نن بٌ کهی سپًر خَابید، بحخ سارا صدای با
 شد اٍ با صحبت نشغَل ٍ اٍرد گَشش بٌ نزدیک را سرش داد؛ قرار نن ٍ خَدش ٍسط سارا

 سارا بٌ ام قٌعال يا رٍز این انقدر خَشحال، یا باشو ناراحت سپًر با اٍ نزدیکی این از دانستو نهی
 نن جز کسی ندارم طاقت کٌ است شدى زیاد

 .شَد نزدیک اٍ بٌ ٍ بشنَد را يایش خندى صدای

 .داشتو دٍست ام نداشتٌ برادر يهچَن را اٍ نبَد، کس ير برایو سپًر انا

 

 نا نقابل تخت رٍی کٌ پسری چند يرز  نگاى کرد جلب را يهٌ تَجٌ سارا خندى صدای بعد چندی
. داشت اش خندى کنترل بر سعی باشد، شدى نتَجٌ يو خَدش کٌ انگار داد نی ازارم دبَدن نشستٌ
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 دستو در نحکو را دستش کردم، نگاى صَرتش بٌ خشهگین ٍ کردم نزدیک يو بٌ را ابرٍيایو
 بٌ نرٍد باال تا داشتو کردنش کنترل بر سعی کٌ صدایی با ٍ کردم نزدیک خَدم بٌ را اٍ ٍ فشردم
 اندم حرف

  نیکنن؟ نگانَن دارن يهٌ يست تحَاس-

 !باش دار خَد یکو

 

 ٍ گذاشت دستو رٍی دستی سپًر بَد کردى اختیار سکَت ٍ بَد کردى جهع درد از را صَرتش سارا
 زد لب ارام لحنی با

 ...دستش داداش-

 

 رٍی يایو انگشت جای کٌ بَدم گرفتٌ دستو در نحکو را دستش انقدر کردم، ريا را دستش
 از زیاد، حساسیت ٍ بینی بد بَد، شدى سخت برایو خَدم کردن کنترل چقدر بَد ناندى دستش

 د! کرد نی اذیت را سارا داشت عالقٌ رٍی

 نالید درد از ٍ کرد نگايو زدى غو سارا دادم، قرار ام زانَ رٍی را ام شدى نشت ست

 .دادم دست از کنترلو بَد دار خندى سپًر جَک ببخشید،-

 

 پایین را سرش ٍ کرد جَر ٍ جهع کهی را خَدش سارا دزدیدم، اٍ از را نگايو ٍ دادم تکان را سرم
 .بیاٍرم در دلش از کٌ شد نی این از نانع عصبانیت انا است کردى بغض دانستو نی انداخت

 کٌ بَد باال نَزیک صدای انقدر اٍرد، گَشو نزدیک را سرش ٍ کرد نزدیک نن بٌ را خَدش الیسا
 بیاید حرف بٌ گَشو کنار بَد نجبَر ٍ رسید نهی صدا بٌ صدا

 .نبَد حَاسش دیگٌ ببخشید گفت نکن خراب رٍ تَن جفت شب یاشار-
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 نزدیک خَدم بٌ را اٍ ٍ کردم حلقٌ سارا شانٌ دٍر را دستو کرد، نی نزدیکی ننطق بٌ الیسا حرف
 کردم باز لب لبخند با ٍ کردم نشینش غو يای چشو بٌ نگايی کردم،

 .شدم عصبی ببخشید-

 

 .کند نزدیک ام سینٌ بٌ را سرش ٍ شَد يایش لب نًهان لبخند تا بَد کافی جهلٌ يهین

 برٍیو، خانٌ بٌ بعد ٍ برسانیو خانٌ تا را الیسا ٍ سارا شد این بر قرار افتادیو راى شام، خَردن از بعد
 سپًر ینناش سر پشت ٍ کردم رٍشن را ناشین بستو؛ را ام ایهنی کهربند ٍ شدم سارا ناشین سَار
 نشغَل يهچنان الیسا ٍ سپًر کٌ داد تشخیص شد نی ناشین عقب شیشٌ از افتادیو، راى بٌ

 .يستند يو با کردن بحخ

 

 کو را ضبط صدای بَد، رفتٌ خَاب بٌ ٍ بَد چسباندى شیشٌ بٌ را سرش انداختو سارا بٌ نگايی
 انداختو، سارا رٍی ٍ اٍردم در وتن از را کت کردم؛ يدایت جادى کنار بٌ ارام ارام را ناشین ٍ کردم
 ٍ ارام يهیشٌ نحل کشیدم، صَرتش رٍی ٍار نَازش را دستو ارام بَسیدم را اش پیشانی ارام

 بَد، شدى جهع اش خَردى گرى بًو يای نژى پشت در دنیا ارانش حس تهام کٌ انگار بَد، خَاستنی
 .دٍختو جادى بٌ  چشو ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی اٍردم؛ در حرکت بٌ را ناشین دٍبارى

 

 را فلشش ٍ اٍردم در جیبو از را تلفن انداختو نی سارا بٌ نگايی لبخند با بار یک دقیقٌ چند ير
 بٌ ام يهیشگی عادت طبق تا گرفتو، عکس بستٌ يایی چشو با سارا از ٍ کردم خانَش
 !ببرد خَابو تلفن صحفٌ رٍی تا کنو نگاى يایش عکس

 را اٍ ٍ کشیدم صَرتش رٍی ارام را دستو ایستادم؛ خیابان بٌ رٍ بزرگ رىپنج ان با سارا خانٌ نقابل
 زدم صدا
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 .رسیدیو شَ بیدار عزیزم؟ سارا؟-

 

 دادم تحَیلش پًن لبخندی کرد؛ باز را اش دریایی يای چشو ٍ زد پلک يو سر پشت بار چند

 گشَدم لب حرفو ادانٌ در ٍ

 .رسیدیو پاشَ خَاب، ساعت-

 

 .شد پیادى ٍ کرد باز را ناشین در از کرد، تشکر ٍ گرفت طرفو را کت ٍ داد انتک را سرش لبخند با

 لب گَشو کنار ٍ برگشت طرفو بٌ سارا بَدند ایستادى نا ننتظر سپًر ٍ الیسا شدم، پیادى ناشین از
 گشَد

 .بخیر شبت چیز يهٌ بابت نرسی-

 

 اسهَن ناى خانو، خَرشید بخیر شب بخیر، شبت-

 ...شنگق َسرٍ بلند، باال

 

 شد ناشین سَار ٍ داد الیسا بٌ را ناشین سَییچ سپًر شدم؛ جدا اٍ از ٍ دادم تکان برایش دستی
 گشَدم لب ٍ انداختو اٍ بٌ نگايی

 !شیطَن شدیا جَر خیلی الیسا با-

 

 .ایستادیو خانٌ نقابل افتاد؛ راى بٌ ٍ داد تحَیلو بارید نی رٍیش ٍ سر از شیطنت کٌ لبخندی

 .رساندم خَاب اتاق بٌ سریع را خَدم کٌ َدمب خستٌ انقدر
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  کردم، ريا را خَدم تخت رٍی راحتی يای لباس پَشیدن از بعد ٍ اٍردم در را يایو لباس

 .دادم خَابیدن اجازى يایو چشو بٌ ٍ کشیدم باال گردنو تا را پتَ

 

 کنار را دستو بار چند بَد، نپریدى يایو چشو از خَاب يو ينَز انا شدم، بیدار تلفن صدای با صبح
 .کردم پیدا را تلفن اخر تا کردم جا بٌ جا صَرتو

 دادم جَاب ٍ کشیدم تلفن صحفٌ رٍی را دستو ٍ انداختو شها بٌ نگايی باز نیهٌ يای چشو با

 بلٌ؟-

 

 کندى تخت از آن یک در پرید سرم از يَش يیچ، کٌ خَاب پیچید، گَشو در سارا گریٌ صدای
 زدم لب بریدى ٍ نگران ٍ شدم

 ... ا... ر... ا... س-

 

 ...رسید نی گَشو بٌ بَد شدى قاطی بايو کٌ تلفن پشت يای داد ٍ يق يق صدای تنًا

 

 .باشند کردى خالی يیکلو رٍی سر ابی کردم نی احساس بَد، گرفتٌ بر در را ٍجَدم تهام استرس

 زدم صدا را اٍ دٍبارى ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی

 !النصب بدى جَاب د سارا؟ سارا؟-

 

 ...يو سر پشت يای فریاد کرد؛ نی خَد بی خَد از نرا کٌ بَد يقش يق صدای تنًا

 !درٍ این کن باز-
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 کردم پارى حنجرى ٍ بستو را يایو چشو بَد، شدى گو سارا يق يق صدای در کٌ يای فریاد

 ! سارا؟-

 

 با بَد، شدى قطع تهاس اٍرد، خَدم بٌ نرا نتَالی، يای بَق صدای ٍ شد تر نزدیک فریاد صدای
 بٌ ٍ شدم کندى جا از باشد کردى بلند ام زندگی رٍی را دستش نردک ان يو باز شاید کٌ ان فکر

 سپًر کردم، تعَیض را يایو لباس دقیقٌ پنج در ٍ زدم صَرتو بٌ ابی برداشتو، خیز سرٍیس سهت
 تعجب پر نگايی با چرخاند نی ديانش در را لقهٌ کٌ حالی در ٍ شد اتاق ٍارد دست بٌ ساندٍیج

 «نیزنی؟ داد چرا شدى؟ چیزی چتٌ؟:»گفت ٍ داد قَرت را لقهٌ ناند خیرى نن بٌ

 

 ٍ زدم کنار در چَب چًار از دستو با را سپًر انداختو دستو رٍی ٍ برداشتو را رنگو نشکی چرم کت
  بخشیدم سرعت يایو قدم بٌ

 نیری؟ کجا بگَ حداقل-

 

 دادم جَاب کنو، نگاى سر پشت بٌ ای لحظٌ کٌ ان بی

 .سارا خَنٌ-

 

 بند تا ایستاد نن کنار ٍ بست را رنگش سفید پیراين باالی دکهٌ سپًر کردم، پا را يایو کفش
 ببندد را کفش

 .بايات نیام ننو افتادى، اتفاقی حتها نیری داری تَ کٌ اینطَر-

 



 www.Novel98.com 289               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 خیابان دٍ دلو ٍ راسانسَ در خَدم زدم، بیرٍن خانٌ از ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 ٍ شد باز در بَدم، گرفتٌ ضرب اسانسَر کف پا با بَد، شدى يو سر پشت ٍ تند يایو نفس تر، پایین

 .کردم باز را ناشین در دٍیدم، ناشین سهت بٌ

  کردم، نی رانندگی يا دیَانٌ يهانندى شد، کندى جا از ناشین

 

 ننتظر کٌ انگار کرد، نی نگاى يا خیابان بٌ ٍحشت با ٍ بَد گذاشتٌ داشبَرد رٍی را دستش سپًر
 نبَد؛ نًو برایو تصادفی يیچ کٌ بَد بغضش پر صدای ٍ سارا نشغَل فکرم انقدر بَد، تصادف
 سهت بٌ يیايَ پر ٍ شلَغ خیابان ان در سرعتهان بٌ تَجٌ بی ٍ بَدم گذاشتٌ بَق رٍی را دستو
 .کردم نی پرٍاز سارا خانٌ

 

 !کنو بیرٍنش سرم از تَانستو نهی کٌ بَد دلبر  گریٌ يای يق يق صدای صدا، تنًا

 کشیدم فریاد ٍ کَباندم فرنان بٌ دست با

 لعنتی، لعنتی لعنتی-

 !کشهش نی باشٌ رٍش دست بازم اگٌ

 

 پیادى ناشین از ایستادیو، سارا خانٌ نقابل بَد، فایدى بی انا داشت نن کردن ارٍم بر سعی سپًر
 بَدم، ناندى خیرى اٍرژانس بٌ حرکت بی ریخت، دلو افتاد؛ انساٍرژ گردان چراغ بٌ چشهو شدم،
 سر بازی در يو عشق در يو يستو، رسیدن دیر نرد نن رسیدم، دیر يو باز اندم، دیر يو باز

 !نَشت

 باشد افتادى اتفاقی سارا برای يو باز کٌ این فکر با
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 سفید نردان دنبال گریٌ با ایستادم، حرکت از سارا دیدن با انا برداشتو، قدم اٍرژانس سهت بٌ
 نًرسا با يهراى سارا ٍ علی بَد؛ خَابیدى خَنی صَرت با نًرسا برانکار رٍی بَد، افتادى راى پَش
 .شد ناشین سَار

 

 

 خیرى رنگش سبز يای چشو بٌ کند، جلب را ام تَجٌ تا کَباند ناشین کاپَت رٍی دست با سپًر
 اند حرف بٌ اٍ ٍ شدم

 !دنبالشَن بریو شَ سَار نیگو شنَی؟ نهی نگٌ-

 

 بد يای اتفاق تهام چرا کردم نی فکر این بٌ خَدم خیال در کردم، نی نگاى اٍ بٌ گنگ ينَز نن انا
 !سرم؟ رٍی است  شدى اٍار

 عاشقی؟ جز بَد؟ چٌ نگر نن جرم ببینو؟ ناارام ٍ تلخ رٍزگار این در نباید خَش رٍز یک چرا
 !ناند خَايو نداشتنش یا داشتن ابًام رد عهر، لحظٌ اخرین تا کٌ نهنَع عشقی

 اند حرف بٌ ٍ داد بدنو بٌ تکانی ٍ گرفت را ام بازٍ طرف دٍ ٍ زد دٍر را ناشین سپًر

  باختی؟ ٍ خَدت چرا یاشار-

 .بریو تا شَ سَار

 

 را يایش دست بغض نشستو، سپًر سر پشت ٍ شدم ناشین سَار ٍ کرد باز برایو را ناشین در
 .داد نی فشار کونح گلَیو بر نحکو

 سارا درگیر فکرم تهام ٍ ناشین در خَدم بَد، کردى سخت برایو را کشیدن نفس کٌ نحکو، انقدر
 ٍ دٍد از زیبایی چندان نٌ ترکیب کٌ طًران سیاى اسهان بٌ کرد، نی خراب نرا بد خرابش حال بَد،
 !نن برای زجر از باران بارید، نی باران کردم، نگاى بَد گرفتٌ خَد بٌ سیاى يای ابر
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 سرخی بَد، شدى انیختٌ اشک با کٌ خَاستنی ٍ فرم خَش صَرت ان سارا، زدى غو نگاى
 يا صحنٌ تهام کردند، نهی حرکت يایو چشو نقابل از کدام يیچ يقش، يق صدای يایش، چشو
 سرش بر چٌ اش زندگی بٌ اندنو با باشند این یاداٍر تا کردند نی ایستادگی يایو چشو نقابل
 .ماٍرد

 

 .بَد بستٌ نن قتل بٌ کهر سیاى، ٍ تلخ رٍزگار این کٌ انگار

 !کنو؟ ارانش کشیدنش اغَش در با تَانو نی يو بار این بَدم ناندى

 گیرد؟ نی اغَش در را ازارش يهٌ این دلیل اصال بَدم ناندى

 !است؟ صحیح لعنتی بیهارستان ان بٌ رفتنو اصال

 !کجا ٍ کی دانستو نهی انا است، راى در طَفانی دانستو نی

 زدم لب دار خش صدایی با ٍ کشیدم دارم نو نَيای بٌ دستی

 .بدى داشبَرد از رٍ سیگار پاکت-

 

 .داد نن بٌ ٍ اٍرد در را پاکت حرف بی سپًر

 انبَالنس بٌ را خَدش زٍدتر ٍ کند پیدا رايی خَاست نی تنًا نداشت سخن بٌ نیلی سپًر
 . برساند

  کٌ بَد يای نیچار اند ین در اٍ از کٌ صدایی تنًا

 .گفت نی ترافیک در حاضر جهعیت بٌ

 .فشردم لبو رٍی را سیگار فیلتر ٍ کردم باز را سیگار پاکت در
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 را دٍد شد، پخش يایو ریٌ در سیگار دٍد زدم، اتش را سیگارم ٍ اٍردم در را فندک شلَارم جیب از
 ان رنگ تنًا کٌ کردم نگاى طًران دسفی ٍ سیاى خیابان بٌ گرفتٌ بخار شیشٌ از ٍ دادم بیرٍن

 حال کردم نی فکر خَد با ندت تهام بَد، کردى گیر ترافیک در انبَالنس گردان چراغ رنگ خیابان،
 !شَد؟ نی اب ذرى ذرى نن؛ نحل يو اٍ دارد؟ را اتفاق این تحهل است؟ چگَنٌ سارا

 

 يایو چشو از لجَج اشک ای قطرى گذاشو يو رٍی را يایو چشو ٍ دادم تکیٌ صندلی بٌ را سرم
 .بَد شدى الَدى دلو اتش دٍد با سیگار دٍد با کٌ نفسی دادم بیرٍن را نفسو اند، پایین

 .بَد شدى دلو رٍی داغی يایش چشو طَفان

  بَد، انداختٌ زانَ بٌ را تنو سرنای کٌ داغی

 سرنایی اان بَد شدى اب خیس داشتو تن بٌ کٌ عجلٌ سر از زنستان اٍج در نخی سفید پیراين
 شد؟ رد تفاٍت بی ٍ بَد سر نیشد نگر اش، طَفانی يای چشو دیدن با نبَد، تنو در

 .بَد کردى رٍشن دلو در را پایان بی اتشی يایش اشک

 

 .بَد پا بٌ غَغا دلو در کرد؛ نی اب رحهانٌ بی نرا کٌ اتشی

 ...استرس ٍ ناراحتی يا، حس جنگ از غَغایی

 پا با اضطراب ٍ استرس از بَد، کردى پر را ناشین فضای تهام دٍد ٍ زدم اتش سیگار با را سیگار
 . بَدم گرفتٌ ضرب ناشین پَش کف رٍی

 فنجان یک با نٌ، از پر ٍ سرد ای جادى انتًا، بی ٍ نقصد بی بَدم ای جادى در االن خَاست نی دلو
 ...گذاشتو نی قدم ، انتًاست بی دانستو نی کٌ رايی بٌ پیادى گرم، چای
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 سالٌ يجدى پسری اٍردم، خَد يهراى را يایو ارزٍ از باری کَلٌ اندم، طًران بٌ شیراز از کٌ رٍزی
  شًیدبًشتی، حقَق دانشگاى اٍل سال

 يهرايو ام زندگی از لحظٌ ير در ٍ يهیشٌ اٍ بَد، سپًر کرد يهرايی راى این در نرا کٌ کسی تنًا
 .بَد

 داشتن ابًام در کٌ دارم، عشقی تنًا رفت، باد بٌ ارزٍيایو طلبکارم، زندگی یک دٍدی طًران از نن
 !ام ناندى نداشتنش یا

 

 !دارم طلب زنان ٍ  زنین از نن

 !نبَدم نتحرک ای نردى يهانندى االن دیدم نی زٍدتر را سارا دٍسال اگر شاید کرد؛ بد نن با زنان

 .نبَد بیهارستان راى در اٍ االن شاید بَد، نا دختر نًرسا االن شاید

 !...نبَدم اٍست برای ام زندگی تهام کٌ زنی دٍم عشق نن، شاید

 

 صَرتی با نًرسا تهاشاگر ٍ شدم پیادى ناشین از ایستاد، حرکت از ناشین بیهارستان نقابل
 .بَدم اٍرژانس بخش بٌ انبَالنس از خَنین

 .دادند نی يل را برانکار ٍ بَدند گرفتٌ را برانکار تٌ علی ٍ سارا

  کشیدم ام پیشانی رٍی پریشان نَيای بٌ دستی اندم نی پایین صَرتو رٍی انان بی باران قطرات

 در پشت سارا، ٍ شد بخش ٍارد نًرسا با يهراى علی. کردم يدایت باال سهت بٌ را نَيایو ٍ
 .ناند ننتظر

 

 شدت از اش چانٌ کشید، صَرتش بٌ دستی ٍ کرد تنظیو سرش رٍی را رنگش نشکی نانرتب شال
 .لرزید نی بغض
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  سپًر بٌ تَجٌ بی برگرداند را رٍیش ٍ ایستاد درختی زیر

 .گذاشتو اش شانٌ رٍی را دستو برداشتو قدم سهتش بٌ

 باشد، نتنفر نن از کٌ داشت حق دادم نی حق بارید، نی خشو يایش چشو از برگشت، سهتو بٌ
 غرید خشو با. بَدم نن است بیهارستان تخت رٍی تنش پارى کٌ این دلیل

 !کنی؟ نی کارچی اینجا-

 

 !کردم؟ نی چٌ انجا ٍاقعا کردم، سکَت حرفش نقابل در

 دلش؟ اتش رٍی شَم يیزنی تا بَدم اندى

 اش پاشیدى يو از زندگی دلیل بیهارستان، بٌ اندنو با بَدم، نن اش زندگی بد يای اتفاق تهام دلیل
 .کردم نی یاداٍری را

 !یاشار؟ کنی نی غلطی چٌ اینجا نیگو کری؟-

 

 

 اندم حرف بٌ بَد، بعید نن از کٌ ارام داییص با

 .اٍندم ننو بیام، گفتی خَدت-

 

 پرسید تند لحنی با ٍ ایستاد نقابلو. کرد نی تکٌ تکٌ را قلبو خندش، نیش صدای

  بیهارستان؟ بیای گفتو نگٌ-

 !یاشار؟ بَدی کجا نیَندی باید کٌ نَقعٌ اٍن

 !لعنتی بَدی کجا
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 انداختو، پایین را سرم. بَد نا رٍی خیرى يا چشو تهام بَد، يهراى غضب ٍ درد با کٌ يایش فریاد از
 !زنان با جنجان در يستو،  رسیدن دیر نرد نن دانست، نهی کٌ این نحل

 پایین؟ انداختی ٍ سرت چرا-

 !زدی زندگیو بٌ گندی چٌ ببین بگیر باال ٍ سرت

 

 .کشید نی تنو از را جان زالَ يهانندى يایش حرف

 گریٌ نداشتو عادت اصل در کنو، گریٌ جهع در نداشتو عادت بَد، زدى حلقٌ يایو چشو در اشک
 !کنو

 بٌ را جایش نغرٍر ٍ سرد ادم ان کٌ انگار بَد، کردى تغیر نن، بارى در چیز يهٌ ٍقت چند این انا
 .باشد دادى پذیر نفَذ ٍ حساس نرد یک

 ايهیتی برایو شان سَال رپ ٍ سنگین نگاى بستو، حاضر جهعیت سنگین نگاى رٍی را چشهو
 کردم نی دعا دلو در کرد، نی یخ بٌ تبدیل جانو بی تن در را خَن کٌ بَد سارا سرد نگاى تنًا نداشت،
 !رٍد بین از سنگین جَ این تا برسد راى از ٍ باشد کردى پارک را ناشن سپًر

 !اعصابهٌ رٍ نَندنت اینجا یاشار برٍ-

 !شازدى کردی دیر

 

 کرد قدم برداشتن بٌ شرٍع ٍ برگرداند رٍ. خَرد گرى تفاٍتش بی نگاى بٌ نگايو وگرفت باال را سرم

 داشتن ابًام تَ بدٍنی نیستی نن جای نذاشت؟ نن راى سر رٍ تَ زٍدتر زنان کٌ ننٌ تقصیر نگٌ-
 !دارى حسی چٌ نداشتن ٍ
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 داد جَاب فتر فرٍ قلبو تا نیشش کٌ خند نیش ان با ٍ بازگشت را رفتٌ راى ٍ ایستاد حرکت از

 !نبَدی انا  اٍردم پناى تَ بٌ فقط انرٍز-

 .بهَنو نٌ یا نیدى دست از رٍ راستش  چشو بینای نًرسا کٌ این ابًام تَ باید نن انرٍز

 

 با ٍ گذاشت اش پیشانی رٍی را اش اشارى انگشت ٍ نتهایل را صَرتش ٍ کرد کو را اش فاصلٌ
 داد ادانٌ ارام ٍ رگٌ دٍ صدایی

 درد از پر زندگی یٌ از بعد نن نیدى ايهیت کی تَ، خاطر بٌ خَرد پیشَنیو رٍ يرزگی رُنً انرٍز-
 !يَم؟ يرزگی، نٌ عاشقیٌ اسهش این ٍ  شدم عاشق بدبختی ٍ سر

 

 داد ادانٌ باال نسبتا صدایی با ٍ خَرد گرى ابرٍيایش بین اخهی ٍ کَبید ام سینٌ بٌ دست با

 چشهو تَ رٍ چیزا خیلی ٍ کنٌ تخریب ٍ نن دٍبارى تا دادم علی دست بًَنٌ سال چند از بعد انرٍز-
 چشو شد دعَانَن نتیجٌ ٍ کرد پرت صَرتو تَ رٍ داشت تَ ٍ نن از کٌ عکسای کٌ ٍقتی بزنٌ،
 !نًرسا

 

 را زدن حرف اجازى زجراٍر خند نیش يهان با ٍ کرد باز را يایش دست ٍ برداشت عقب بٌ قدم یک
 داد ادانٌ کردنو تخریب بٌ ٍ گرفت نن از

 نیگی ٍایسادی رٍم جلَ تَ ٍقت اٍن کشیدم، چی عهر یٌ نن ببین حاال ننٌ، رٍز یک درد این-
 !نداشتن؟ ٍ داشتن ابًام

 

 چگَنٌ يایش حرف با دانست نهی يو خَدش بَدم نطهئن زد؛ نی اتشو يایش حرف کردم، سکَت
 قدم چند ٍ برگرداند را رٍیش یچید،نه يو کنار را کلهات رحهانٌ بی انقدر ٍگرنٌ کند، نی نابَد نرا

 زد لب ٍ انداخت حال اشفتٌ نن بٌ نگايی نیو برداشت،
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 !گرفتی نهی قرار رايو سر ٍقت يیچ کاش انا، نیستی تَ گرفتیو قرار يو راى سر االن کٌ این نقصر-

 

 ...احساس ير از خالی باران، زیر ناندم نن رفت، ٍ گرفت را رايش

 .شد بخش ٍارد م،کرد نی نگاى را شدنش دٍر

 رٍی چشو کرد، نی تار را دیدگانو اشک بَد، سارا عشق یاداٍر گلَیو در بغضی تنًا بَدم، حس بی
 .دادم باریدن اجازى خَدم بٌ ٍ گذاشتو يو

 کردم نگاى بخشش ارانش يای چشو بٌ. شد پیادى ام شانٌ رٍی دستی

 .نبَد پارک جا اٍندم دیر ببخشید یاشار؟ شدى چی-

 ت؟کجاس سارا

 

 را ام پیشانی کردم، گو ای بچٌ پسر يهانندى سپًر اغَش در را خَدم سنگین، يای نگاى بٌ تَجٌ بی
 .شد بلند ام نردانٌ يق يق صدای اغَشش در ٍ گذاشتو اش شانٌ رٍی

 زد لب نًربانی يهان با ٍ کشید کهرم بٌ را گرنش دست سپًر

 !خَب شدى چی بگَ-

 .بزن حرف یاشار نکن گریٌ

 

 شدى لٌ غرٍرم کٌ این با ریختو، نی اشک اختیار بی نداشتو را صحبت تَان کٌ بَد بد الوح انقدر
 .خَاست نی شدن خالی کهی دلو انا، بَد

 از کشاند، خَد دنبال نرا ٍ گرفت دست در نحکو را دستو نچ ٍ کرد جدا اغَشش از ارام نرا
 در شدیو، نزدیک ناشین بٌ م،کرد نی دنبال را سپًر بپرسو سَالی کٌ ان بی شدیو، دٍر جهعیت
 پرسید سریع شدن سَار از بعد سپًر ٍ شدم سَار کرد، باز را ناشین
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 .بزن حرف باش زٍد-

 

  کردم پاک را بَد شدى قاطی باران با کٌ اشکی قطرات برداشتو، دستهالی

 !خَب بزن حزف-

 

 با لب زیر ٍ دمدا تکیٌ صندلی بٌ را سرم ٍ شدم جا بٌ جا کهی اندم خَدم بٌ سپًر صدای با
 دادم جَاب ارام صدایی

 ...سردى-

 

 سارا، يای حرف بخاطر یا داشتو تن بٌ کٌ بَد نانناسبی لباس علت بٌ يَا سردی دانستو نهی
 ترین نزدیک نقابل زد، بیرٍن بیهارستان از افتاد، راى بٌ ٍ زد را بخاری ٍ کرد رٍشن را ناشین سپًر
 ٍ ختاندا نن بٌ نگايی ٍ ایستاد شًر کافٌ

 يو نخَردی، چیزی تاال صبح از جاش، سر بیاد حالت بخَر گرم قًَى یٌ يو بریو شَ پیادى:»گفت
 .«شدى چی ببینو کن تعریف برام

 

 دادم جَاب تهسخرانیز لبخند یک با ٍ انداختو خَدم بٌ نگايی

 تَ ٌتابستَن نخی سفید پیرين ٍ جین شلَار ٍ اسپَرت کفش با کی اخٌ ٍضع؟ ٍ سر این با البد-
 کافٌ؟ نیاد سرنا اٍج

 

 ٍ شد خیز نیو ٍ داد تحَیلو کشید نی رخ بٌ را سفیدش ٍ ردیف يای دندان کٌ باز لبخندی سپًر
 «شدى؟ چی ببینو بگَ ٍایسادیو کٌ جا يهین کافٌ، نهیریو خَب:»گفت
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 دلو انا گرفتو، بخاری گرم باد نقابل را ام بستٌ یخ دست فرستادم، بیرٍن صدا با را نفسو
 نگايی. کنو پیدا نجاد سردی این از تا کند، رٍشن را قلبو شَنینٌ تا خَاست، نی را سارا يای دست

 اندم حرف بٌ زد نی نَج صدایو در کٌ غهی با انداختو ننتظر سپًر بٌ

 رٍ راستش چشو بینای نًرسا شاید ٍ کردیو دعَا گفت داریو، رابطٌ سارا ٍ نن فًهیدى علی گفت-
 . گرفتو نهی قرار رايش سر کاش ٌک گفت. بدى دست از

 

 در حرکت بٌ را ناشین ٍ داد صندلی بٌ را اش تکیٌ سپًر بَد، شدى صدایو لرزش باعخ گلَیو بغض
 اٍرد

 نیریو؟ کجا-

 

 این در بَدن ارام نن از شنست، نهی دلو بٌ کٌ سکَتی کردم، سکَت" خَنٌ"داد جَاب لب زیر
 بَد، بعید شرایط

 .برسانو اتاقو بٌ را خَدم تا  دادم پايایو بٌ را تَانو هامت ایستادیو، خانٌ نقابل

 داشتو راحت خَاب کٌ يا رٍز ان دیگر بَد، کردى قًر نن با خَاب انا کشیدم دراز تخت رٍی
 ...گذاشت

 بگذارم يو رٍی تَانو نهی يو را يایو چشو االن

  شد اتاق ٍارد سپًر ٍ اند در صدا بٌ اتاق در

 .بخَابی یکو کن سعی. خَری نی سرنا کن عَض ٍ لباسات پاشَ-

 .باش خَدت نَاظب دارم کار دفتر نیرم سر یٌ ننو
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 خَاب قرص. رفت بیرٍن اتاق از ٍ کرد خانَش را چراغ سپًر دادم، تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 .سَخت نی خَابی بی از يایو چشو خَردم، اب لیَان یک با ٍ برداشتو را رنگ ابی

 این يو بار يرچند نشستو، بستٌ يای چشو با يایش عکس تهاشای بٌ ٍ وبرداشت را يهرايو
 ...شد نخَايد تکراری برایو يو باز ببینو، را يا عکس

 

 بلند جا از خیز نیو بَد نشستٌ تخت رٍی دیدم خَد کنار را سپًر شدم، بیدار خَاب از تکانی، با
 لب خَاب از گرفتٌ صدایی با ٍ دمز پلک باری چند دادم، ناساژ دست کف با را يایو چشو ٍ شدم
 زدم

  شدى؟ چیزی-

 

 چًار در ٍ شد نزدیک اتاق در بٌ برخَاست، جا از ٍ داد تکان ننفی نشانٌ بٌ سری لبخند با سپًر
 .«بخَر شام بیا داری دٍست اگٌ بگو خَاستو فقط نشدى چیزی:»گفت ٍ ایستاد در چَب

 

 خَاب قرص داد، نی نشان را شب يشت تساع انداختو ساعت بٌ نگايی کردم، تعجب حرفش از
 . نباشو اش دلبرانٌ نگاى دلتنگ دیگر تا داشتیو، دلتنگی قرص کاش بَد، کردى را خَد اجر

 .کردم عَض راحتی لباس با را صبح يای لباس ٍ اندم پایین تخت از

 زدم لب کردم نی درست تنو رٍی را رنگو قرنز تیشرت کٌ طَر يهان اندم، پایین يا پلٌ از

 برد خَابو کی نفًهیدم اصال-

 

 گذاشت نی نیز رٍی را غذا ٍ زد نی باال را رنگش نشکی پیراين استین کٌ حالی در سپًر
 «بَد بردى خَابت گَشیت رٍی اٍندم نن ٍقتی:»گفت
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 خَردن غذا نشغَل نشست،  نیز پشت ٍ کشید را صندلی سپًر نشستو، سپًر ننتظر نیز پشت
 بٌ نیلی بگَیو بًتر نداشتو، غذا بٌ نیلی کردم، نی بازی غذا با ٍ بَدم گرفتٌ دست در را قاشق شد،
 نداشتو دنیا در چیز يیچ

 .نبَد خَب اصال حالش سارا، پیش رفتو انرٍز-

 

 ٍ کرد اب از پر ٍ برداشت را لیَان دادم، فرا گَش يایش حرف بٌ دقت با ٍ نشتاق اند سارا اسو تا
 داد ادانٌ ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو ٍ کشید سر

 .نًرسا چشو تَ خَردى کردى پرت شهعدٍن براش اٍنو شدى دعَاش علی با کٌ گفت-

 

 دستو در نحکو را قاشق استرس از باشد، ندادى دست از را بینایش کٌ کردم نی خدا خدا دلو در
 دادم نی فشار يو رٍی نحکو را يایو دندان ٍ بَدم گرفتٌ

 !دادى دست از رٍ بینایش-

 

 کنو، چٌ باید دانستو نهی انداختو، پایین را سرم ٍ دادم فشار يو رٍی  چشو حرف، این شنیدن با
 ...دانستو نهی

  اتفاق این نقصر االن بشٌ، بًتر رٍحیش حال یکو تا نشی افتابی برش ٍ دٍر رٍزی چند یٌ بًترى-
 .نیبینٌ علی ٍ تَ

 

 يو دیگری راى نگر کردم؟ نی چٌ م؛کرد نهی قبَل کردم قبَل ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 !بَد؟ ناندى
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 !نیهردم شک بی نیهردم، اش دلبرانٌ نگاى بی نن انا

 نخَايند نن را بٌ استراحت ساعتی رٍزگار ٍ زنانٌ بَدم فًهیدى بَدم، اندى در بالتکلیفی از باالخرى
 !بَد طَفان خَد سارا نبَد، راى در طَفان نیزنند، ضربٌ يو سر پشت ٍ داد

 برداشتو قدم اتاق سهت بٌ ٍ شدم بلند نیز سر از غذا بٌ نسبت نیل بی

 .بخَر لقهٌ یٌ بیا حداقل نیشٌ بد حالت نخَردی يیچی تاال صبح از یاشار-

 

 سهت بٌ ٍ کردم باز را اتاق در ٍ نهاندم جَاب ننتظر گفتو،" ندارم نیل" لب زیر ٍ رفتو باال يا پلٌ از
 بَدم، کردى عادت نکشیدنش بٌ کٌ بَد ٍقت خیلی برداشتو، را سیگار پاکت برداشتو، قدم پنجرى
 رنگ يای زخو از سَزشش انا سَزاند، نی را گلَیو سَزاند، نی بَد، شدى يایو زخو نرحو باز انا

 ...بَد تر کو قلبو بارنگ

 خانَش سیگاری جا در را سیگار رسید، رنگش نشکی فیلتر بٌ اتش گرفتو، سیگار از عهیق پکی
 دیدن نشغَل دٍبارى ٍ گرفتو دست در را يهرايو تنًا يهرايو، تلفن بردم، پناى تخت ٌب ٍ کردم
 .شدم يایش عکس

 

 شاید کردم، نی زندى خَدم برای را خاطرات ٍ گذراندم نی دیدگانو نقابل از یکی یکی را يا عکس
 نرا يو بَد، شیرین شکنجٌ این انا ديو، زجر را خَدم يایهان، خندى ٍ خاطرات نرٍر با خَاستو نی
 !اش خالی جای یاد نرا يو انداخت نی اٍ یاد

 برای لب زیر ٍ کردم باز را پیام سریع بَد، بًار طرف از پیام کرد، جلب را ام تَجٌ صحفٌ باالی پیام 
 خَاندم خَدم

 .کنیو صحبت بايو تا بگَ داشتی ٍقت ٍ تَنستی کٌ ٍقت ير انشب سالم،-
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 کردم، نی اش تجربٌ زیاد ٍ بَد خَب خیلی کٌ حسی تنًا اي رٍز این افتاد، جَنو بٌ استرس
 !بَد استرس

 نشستو تخت رٍی ٍ برخَاستو جا از بارى یک

 کردم نی احساس باشد؛ دادى رخ اتفاقی سارا برای شاید کٌ بَدم نگران انقدر گرفتو، را بًار شهارى
 رٍی دست با ٍ گذاشتو، بالشت رٍی ٍ زدم اسپیکر رٍی را تلفن است شدى زیاد يو تلفن يای بَق
 پیچید اتاق فصای در بًار صدای باالخرى گرفتو، ضرب پا

 جانو؟-

 

 دادم جَاب ٍ کردم صاف را صدایو ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی

 خَبٌ؟ حالش گرفتٌ؟ درد قلبش شدى؟ چیزیش سارا شدى؟ چیزی دیدم، االن رٍ پیانت-

 

 داد جَاب ارام بٌ بًار

  يست ًرسان ناراحت فقط خَبٌ حالش نٌ-

 .یاشار کنو صحبت بايات باید گرفتو تهاس يهین برای يو نن ٍ

 

 داد نجات استرس زار لجن از کهی نرا يایش حرف با

 تا خَاست نی دلو رفتو، حهام بٌ ٍ برخَاستو جا از شد، نن ی خانٌ دیگر ساعت یک قرارنان
 .شَم ريا استرس این از تا کنو گرم سر را خَدم کهی اندنش

 !بَد شدى نفًو زبان ٍ خَاست نی را اٍ دلو نبَد، بخش ارانش يهیشٌ نحل تنو رٍی گرم اب

 !بَد فایدى بی است رٍز چند فقط ندیدنش کردم نی تکرار خَد با چٌ ير
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 ! شد نهی سرش ادم زبان دلو

 !شد نهی سارا عاشق کٌ نبَد سرکش بَد، شدى سرکش

 

 

 نبَدم، عشق یک برایش يو شاید تنفر، ات عشق از است، نتنفر نن از دیگر حال بَدم نطهئن
 دقیقا نبَدم، يو يهان شاید کند، فرانَش اٍ با را يایش درد خَاست نی اٍ کٌ بَدم کسی برایش
 !کنو پیدا را خَدم اش زندگی از نقطٌ  کدام در ٍ يستو چٌ دانستو نهی

 .کردم تن را يایو لباس ٍ اندم بیرٍن حهام از

 .شدم کردنش نرتب نشغَل ٍ کردم خشک حَلٌ با را نَيایو

 بٌ نگايی اندم، پایین  یکی ٍ دٍتا يا پلٌ از است، اندى بًار کٌ بَدم نطهئن شنیدم را در صدای
 يهین برای است خَاب سپًر کٌ نداشتو شک داد نی نشان را نیو دى ساعت انداختو ساعت
  ٍ رساندم در بٌ زٍدتر را خَدم

 .شد خانٌ اردٍ نزار، حالی با بًار کردم باز را در

 سفید نبل بالشت دستو با کردم انتخاب را اش کناری نبل نن ٍ نشست نبل رٍی نن تعارف با
 !بشنَم ٍ بگَید خَاست نی انچٌ از نگران بَدم، گرفتٌ نشت در نحکو را رنگ

 اندم حرف بٌ کنو باز را حرف سر کٌ این برای

 بیارم؟ برات نیخَری چی-

 

 زانَيایش رٍی را دستش ٍ کرد شل کهی رٍ سرش رٍی شال ٍ داد قرار دستش کنار را کیفش
 داد جَاب ٍ گذاشت

 !نًهَنی نیَندم بايات، بزنو حرف اٍندم نهیخَرم چیزی-
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 .کنو صحبت تَ با اٍل خَاستو انا باشو خَايرم پیش باید االن نن

 

 َاستخ نهی دلو انا بگَید خَايد نی چٌ زدم نی حدس خَرد، گرى چَبی يای کفپَش بٌ نگايو
 ! کنو باٍر را يا حرف خَاست نهی دلو يو شاید کنو، داٍری پیش

 !باشی داشتٌ خبر افتادى نًرسا برای کٌ اتفاقی از انیدٍارم-

 

 دانو نی بعید کٌ صدایی با لب زیر اندازم بی بًار يای چشو بٌ نگايی کٌ ان بی ٍ دادم تکان را سرم
 .«دارم خبر:»گفتو باشد شنیدى

 

 داد ادانٌ داشت کنترلش بر سعی کٌ بغضی با ٍ کشید َرتشص بٌ دستی بًار

 یٌ نیشٌ کشیدى باریک جايای بٌ دارى رابطٌ این انا دارم، دٍست خیلی رٍ تَ نن یاشار ببین-
 بَد، نًرسا شها عشق قربانی انرٍز بَدى، اشتباى اٍلش از چیز يهٌ نیفًهی بنداز خَدتَن بٌ نگاى
 اشٌ؟ب عشقتَن قربانی نیخَاد کی فردا

 

 نشستٌ اشک بٌ يایش چشو باشد، نشستٌ گل بر کٌ قایقی يهانندى کردم نگاى يایش چشو بٌ
 .بَد

 بَدم دادى بًار بٌ را کردن صحبت فرصت يهین برای بگَیو چٌ دانستو نهی

 بابا زٍر بٌ علی با تَ، اٍندن از قبل تا بَد نًرسا دلخَشیش تنًا زندگیش تَ سارا یاشار، نیدٍنی-
 رٍ دیگر يو کدٍم يیچ شد سارا با ازدٍاج بٌ نجبَر پدریش ارث بخاطر يو علی ٍ ردک ازدٍاج
 .يستن پدرشَن کردى نشَن فقط ندارن دٍست

 .نیَند کنار سارا انا بسازى رٍ زندگیشَن کرد سعی علی يرچند ، بشن دار بچٌ شدن نجبَر بعدم ٍ
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 حرف بی ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی ،کرد ازاد را اش زندانی نفس ٍ داد نبل پشتی بٌ را اش تکیٌ
 ديد ادانٌ را صحبتش تا ناندم ننتظر

 نیبینین؟ رٍ دیگر يو رٍزی چند نیست بًتر-

 

 انا کردند نی نگاى داستان بٌ بیرٍن از يهٌ فًهید، نهی نرا کس يیچ کرد؛ نی فکر سپًر نحل يو اٍ
 سخت چقدر ات زندگی دلخَشی تنًا از دٍری فًهید نهی ٍ نداشت را عاشق نن حال کس يیچ
 !است

 !بیاٍرم تاب را دٍری این تَانو نی نن کردند نی فکر يهٌ چرا

 چیست دردم کٌ فًهید رفتنو فرٍ فکر در ٍ کردن نگاى از انداختو بًار بٌ غو از نگايی

 ...کن باٍر خَبٌ خَدتَن برای یاشار-

 

 خَبٌ برام چیش:»گفتو لندیب نسبتا صدای با ٍ برخَاستو جا از کند تهام را حرفش ندادم اجازى
 !نهیتَنو نن بًار ببینو؟ خَدم از رٍ سارا شدن دٍر رٍز ير کٌ این بًار؟

 درک چرا نیشو دیٍَنٌ حتها نن رٍز اٍن نخَاد ٍ نن دلش کٌ برسٌ رٍزی نیترسو بًار، نیترسو
 «کنید؟ نهی

 

 داد جَاب ارام صدایی با ٍ داد قرار صَرتو رٍی را دستش ٍ گرفت را دستو ٍ برخاست جا از بًار

 نًرسا، حال ٍ ٍضع این تَ نیکنی فکر يست، رٍز چند برای انا نیفًهو رٍ دردت یاشار، نیفًهو-
 این با تَ، حال يو اٍن حال يو نیشٌ بدتر حال برعکس نیشٌ؟ بًتر حالش باشی پیشش
 .نیکنی دٍر خَدت از بیشتر ٍ اٍن فقط نَقعٌ بد نزدیکی
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 .باش نطهئن

 

 بَد بًار يای حرف کنندى تایید سارا، انرٍز حال نبَد، ننطق از دٍر يایش حرف

 .دانست نی اتفاقات این تهام دلیل نرا االن اٍ

 باشٌ؟ کن گَش حرفو بٌ-

 

 .گفتو ای باشٌ لب زیر ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

 برداشت قدم در سهت بٌ ٍ برداشت نبل رٍی از را کیفش بًار

 ٍ علی فًهیدى ٍقتی از بابا باشو، نَاظبش سارا پیش برم باید تهَنٌ جا ینا کارم دیگٌ نن خَب-
 .ببیندش نهیتَنٌ علی خَدنَن، خَنٌ اٍردى رٍ سارا افتادى اتفاق این شدى دعَاشَن سارا

 

 جریان اگٌ:»گفتو رسا صدایی با ٍ بردام جلَ بٌ قدم چند ٍ بردم فرٍ شلَارم جیب در را يایو دست
 «چی؟ بگٌ بابات بٌ رٍ سارا ٍ نن رابطٌ ٍ عکسا

 

 داد جَاب کرد نی پا را کفشش کٌ طَر يهان ٍ اند لبش رٍی خندی نیش بًار

 نًو براش اصال چَن نهیکنٌ کار این علی انا بشٌ جدا علی از بًَنٌ این بٌ کٌ خداش از کٌ سارا-
 . ندارن بًو ای عالقٌ اصال اٍنا نیست

 !کنٌ اذیت رٍ سارا نیخَاد فقط
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 خَدت نَاظب برم نن خَب:»گفت ٍ گرفت دست در را حرفش ادانٌ بًار انداختو، پایین ار سرم
 .«باش

 

 گشَدم لب ٍ دادم تکیٌ دیَار بٌ ٍ شدم نزدیک اٍ بٌ ٍ اٍردم در جیبو از را دستو

 .نیهَندی بیشتر کاش-

 

 

 

 اند حرف بٌ اش يهیشگی ارانش يهان با ٍ زد لبخندی بًار

 .دیگٌ ٍقت یٌ باشٌ نیست خَب لشحا سارا، پیش برم باید-

 

 ريا تخت رٍی را خَدم ٍ برداشتو قدم اتاق سهت بٌ نن ٍ شد تهام بًار ٍ  نن کَتاى خداحافظی
 .کردم

 کنارم را اٍ بَد، خَابیدى ارام کردم، نگاى اش بستٌ يای چشو بٌ يهیشٌ نحل ٍ برداشتو را تلفن
 .نیزنو قدم ام نرفتٌ حال بٌ تا کٌ يایی نخیابا در اٍ با خیالو در کردم، فرض صبح يرٍز نحل

 !...کنو گو را دستش نبادا گیرم نی نحکو را دستش

 

_ 
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 ازدستت يهٌ کردی چیکار انرٍز باز دیگٌ؟ نکنی اذیت ٍ کسی ندادی قَل شها نگٌ بیینو سالم-
 !شاکین؟

 

  بخَاب، َربخ قرص نیگٌ يی زشتٌ پرستار این کسی، بٌ ندارم کاری دکتر، بخدا خَبو نن نن؟-

 !نهیشٌ

 !تٌ رٍ سر حیاط، تَ کردن اٍیزٍنو بریدن دستام نیبینو خَاب خَابو نی

 نیبینو خَاب يی کنار، برن کنو ردشَن ندارم دست نن يی نیرن راى صَرتو رٍ يا نَرچٌ يی
 دارى جی ٍی خَبًا، چیش يهٌ يند يند، اقیانَس تَ بندازنو خَان نی گَندى سنگ یٌ بٌ بستنو

  يان؟ جَن؟ دکتر نیگفتو چی ترسناکٌ، انقدر چرا نهیدٍنو اقیانَسش این ارى،د سردیبی

 

 ببینو بگَ کن ٍل رٍ اینا حاال دارى، سردیبی دارى جی ٍی خَبٌ، چیش يهٌ يند نیگفتی داشتی-
 چطَری؟ خَدت

 

 !نیست برفی ادم تابستَن تَ نیگن نیخندن يا بچٌ حیاط تَ نیرم نیشو، برفی ادم رٍز یٌ خَبو،-

 !...نیشو غیب نیشو داغَن نیشو اب خَدنو، نن بابا؛ يست

 یدٍنٌ يهَن نا ندار ٍ دار جدت، سر کنو پیدا پَلو کیف خیابَنا این تَ برم کن نرخصو جَن دکتر
 !بَد نردى صاب کیف اٍن تَ کٌ عکسٌ،

 .رٍ عکس کنو ناچش يی کنو پیدا برم بذار

 جذام نا انگا کنن پاک رٍ صَرتشَن گردن نهیبر زرتی نیکنی ناچشَن ٍقتی کٌ این عکسا خَبی 
 ! داریو
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 ! کٌ اٍردی در انپَل باز اَکًی

 خیلی نًنگا نیدٍنی دکتر نیبینیو، نشستٌ گل بٌ نًنگ خَاب خَابیو نی نا نیزنی انپَل
 !بدبختن؟

 کٌ این صَرتشَن، رٍی دریاست ادم نیکنٌ فکر سَزى نهی براشَن دلبرشَن دل کنن گریٌ چی ير
 !پَکٌ نی دلش ًنگٌن یًَ

 ! نردم نًنگ یٌ خَدم نن نیدٍنو نن نخند نیهیرى، ساحل تَ نیشینٌ نیاد

 ! نیاد بدش جَنَر ٍ جک از نگَ زشتٌ پرستار این بٌ تَ ٍلی

 

_ 

 

 

 پنًان را خَدم درخت پشت ندیدنش، بٌ اٍردم نهی تاب دیدم، نی دٍر از را اٍ کٌ بَد رٍزی چند
 پَشاند، نی را صَرتو کٌ دار نقاب یکالي ٍ دٍدی عینک ٍ کردم نی

 رٍی جان کو لبخندی تا کردم نی انادى را خَدم کردم، نی نگاى را اٍ دٍر از عکاسی دٍربین با
  درخت سایٌ زیر انجا يا ساعت بیاید، صَرتش

 کردى چاپ را يا عکس تهام رٍز، چند این در عکس، گرفتن برای کنو پیدا فضایی تا ایستادم،  نی
  بَدم، کردى اٍیز اتاقو دیَار رٍ در ٌب ٍ بَدم

  بَدم، کردى ٍصل بند بٌ را يا عکس گیرى با ٍ بَدم کشیدى راست بٌ چپ سهت از بندی

 

  سارا، از عکاسی بَد شدى شبو ير ٍ رٍز ير کار
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 اش دلبرانٌ يای نگاى از نختلف يای زاٍیٌ از عکس چند دٍبارى تا برداشتو را چشهو رٍی عینک
 شدم، سَار ٍ گرفتو را تاکسی جلَ دست با شدم، دٍر بیهارستان از يا عکس گرفتن زا بعد بگیرم،
  کردم، نگاى سارا يای عکس بٌ ٍ دٍربین در کردم فرٍ را سرم ٍ دادم رانندى بٌ را ادرس

 حساب را کرایٌ ٍ شدم پیادى ناشین از رسیدیو، نقصد بٌ باالخرى بَدیو، ترافیک در را ساعتی نیو
 .برداشتو قدم خانٌ فطر بٌ کردم،

 

 يا عکس رنگ تنًا بَد، سفید ٍ سیاى يا عکس تهام کنو، چاپ را يا عکس تا نشستو سیستو پشت
 !بس بَد دلبرجان دلبرانٌ لبخند

  گذراندم، يا عکس شدن انادى پای را ساعتی چند

 بٌ ٍ ذاشتوگ سرم زیر را دستو انداختو، تخت رٍی را خَدم ٍ کردم ٍصل بند بٌ گیرى با را يا عکس
 شدم خیرى يایش عکس

 !دیدم نی را اٍ کردم نی باز را يایو چشو کٌ بار ير بَد اتاقو در يهیشٌ اٍ حال،

 

 نگاى صحفٌ رٍی اسو بٌ اٍردم، در شلَارم جیب از را تلفن کرد، لرزیدن بٌ شرٍع يهرايو تلفن
 کرد نی خَدنهایی صحفٌ رٍی سارا اسو کردم،

 کردم زنٌ زم را پیام خَد با لب زیر کردم، باز را مپیا ٍ برخَاستو جا از سریع

 .رفتیو اٍل بار کٌ ای کافٌ يهَن دیگٌ ساعت دٍ ببینهت نیخَام انرٍز سالم-

 

 تهام کردم، پرٍاز حهام سهت بٌ کردم، ذٍق دارد را بیستش نهرى ذٍق کٌ ای پسربچٌ يهانندى
 را بدنو ٍ ریخت کهرم رٍی داغ اب دم،کر باز را حهام اب شد، نهی جدا يایو لب رٍی از خندى ندت
 را صَرتو ٍ برداشتو را تیغ کشیدم، بَد شدى ریش بٌ تبدیل کٌ ریشی  تٌ بٌ دستی داد، نَازش
 بدنو ٍ تن ٍ اندم بیرٍن حهام از ٍ شستو را صَرتو ٍ سر بَد، کردى فرق کانال ام چًرى کردم، صاف
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 دٍست سارا کٌ عطری دادم، حالت نَيایو ٌب ٍ کردم خشک حلٌ با را نَيایو نو ٍ کردم خشک را
 .کردم خالی بدنو رٍی را داشت

 

 را دٍربین ٍ برداشتو را دٍربینو کیف کردم تن را داشت دٍست سارا کٌ شلَاری ٍ پیرين يهان ٍ
 گرفتو؛ تصهیو کٌ داشتو ذٍق انقدر کردم، نی پرٍاز يا ابر رٍی انگار افتادم، راى بٌ گذاشتو، کیف در
 در را دستو. برٍم راى يایو دست در يایش دست حس با باران زیر پیادى را راى تهام ٍ دارمبر را چتر

. کردم رٍی پیادى اش دلبرانٌ نگاى دیدار ذٍق از را راى کل لب بر ای خندى با ٍ بردم فرٍ شلَارم جیب
 کٌ يایی فترد از یکی ٍ شدم نغازى ٍارد کرد؛ گل ام بچگانٌ ذٍق ایستادم، تحریری لَازم رٍی بٌ رٍ

 .بَدم داشت گلی گاى  برگ کٌ يایی دفتر عاشق کردم، خریداری را داشتو دبستان دٍران

 کردم زنٌ زم لب زیر انداختو، کافٌ اسو بٌ نگايی ایستادم، کافٌ رٍی بٌ رٍ

 !باشو نرسیدى زٍدتر کنٌ خدا-

 

 رٍی سارا گرفتو، نظر زیر یکی یکی را يا نیز شدم، کافٌ ٍارد ٍ بستو را چتر شدم، نزدیک در بٌ
  نشستیو، اٍل بار کٌ نیز يهان

 از ارام ٍ گذاشتو بَد خیس چتريای نخصَص کٌ در کنار شکل نربع جعبٌ را چترم بَد، نشستٌ
 صحفٌ تَجٌ بی ٍ بَد فکر در غرق بَد زدى اش چانٌ زیر را دستش شدم، نزدیک سارا بٌ پشت

 گَشش نزدیک را سرم گرفتو را يایش چشو هعیت،ج بٌ تَجٌ بی کرد، نی پایین ٍ باال را يهرايش
 زدم لب بارید نی ان از شیطنت کٌ صدای با ٍ اٍردم

 کیو؟ نن گفتی اگٌ-

 

 کرد نحارم" ای دیٍَنٌ" خندى با ٍ گذاشت دستو رٍی را دستش
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 را اش کشیدى ٍ سفید يای دست گرنای دلو بَد، شدى تنگ يایش دست لهس برای دلو
 .کند رٍشن را بوقل ُاجاق تا خَاست، نی

 از انداخت، يایو چشو بٌ نگايی لبخند با برداشتو اش دریای يای چشو رٍی از را دستو
 .گرفتو نی جان بَد، نن سًو اش خستگی کٌ نگاى يهین از نن، انا بارید نی خستگی يایش چشو

 نشدی؟ دلتنگو اصال یاشار نانردی خیلی-

 

  ز،نی رٍی را دفتر ٍ گذاشتو صندلی کنار را کیف

 سادى چقدر کردم، نگاى يایش چشو بٌ فشردم، دستو در نحکو را دستش ٍ نشستو رٍیش بٌ رٍ
 دیدم، نی دٍر از را اٍ ندت این تهام دانست نهی بَدم دٍر اٍ از ندت این تهام کرد نی فکر بَد، دل
 د،ز حلقٌ يایو چشو در اشک گرفت، را گلَیو راى بغض است، اٍ داستان این نانرد دانست نهی

 بغض این تا فشردم دندان زیر را پایینو  لب بَد، کردى دلنازک نرا سارا دٍری بَدم، شدى دلنازک
 نبیند را يایو چشو در اشک لرزیدن تا انداختو پایین را سرم نشکند لجَج لعنتی

 کنی؟ نی گریٌ یاشار؟-

 

 بٌ رٍ سارا با اشتوند را رٍیش ریخت، کافٌ رنگ ای قًَى کفپَش رٍی يایو چشو از اشک اختیار بی
 شدم خیرى گرفتٌ بخار رنگی يای شیشٌ با پنجرى بٌ شَم رٍ

 برم؟ قربَنت کنی نی گریٌ چرا-

 

 خندیدم، نی گلَ در بغض با دادم يایش چشو بٌ را نگايو فشرد دستش در بیشتر را دستو
 داشتو وگلَی بغض دادن قَرت بر سعی بَد، شبیٌ زيرخند بٌ بیشتر کٌ لبخندی زدم؛ نی لبخندی

 !تَانستو نهی انا

 اندم حرف بٌ بغض با کنو، پنًان را بغضو تَانستو نهی
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 دلو کٌ این برای کردم، نی نگاى تَ بٌ دٍر راى از رٍزا، اٍن تهام نن نانردن؟ تَ نحل يهٌ کردی فکر-
 !کردم نی ٍصل اتاقو تَ گرفتو نی عکس ازت نشٌ  تنگ زٍد بٌ زٍد برات

 

 کٌ ننی بَدم؛ شدى دلنازک کردم، تعجب يو خَدم کٌ سریع، انقدر دش عَض دلو حال ان یک در
 بَدم شدى ساختٌ سنگ از

 را سرش ٍ کرد جا اغَشو در را خَدش کرد بلند جا از نرا ٍ گرفت را يایو دست ٍ شد بلند جا از
 .«ببینو رٍ اتاقت نیخَاد دلو:»گفت ٍ اٍرد گَشو بٌ نزدیک

 

 را کردنو ارام کرد، نگاى يایو چشو بٌ ٍ گذاشت صَرتو رٍی دست ٍ اٍرد بیرٍن گردنو از را سرش
 داد ادانٌ خَدش خاص لحن با بَد، شدى بلد خَب

 باشٌ؟-

 

 .نشست کنارم ٍ اٍرد ام صندلی نزدیک را اش صندلی گفتو، ای باشٌ لب زیر

 یاشار؟ چیٌ دفتر این-

 

 دادم جَاب نحَ لبخندی با ٍ کردم پاک را يایو چشو اشک دست پشت با

 .ندازى نی بچگیو یاد ٍ نن خریدنش اٍند، خَشو ازش-

 

 

 جهعیت سارا ی خندى با کرد، زیبایش خندى نًهان را يهٌ ٍ کند، کنترل نتَانست را اش  خندى
 چرخید نا رٍی يایشان چشو حاضر
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 شدى؟ فعال درٍنت کَدک-

 

 دادم جَاب ٍ داد تکان را سرم نها دندان لبخندی با

 !نتیجش اینو شدم سالٌ يفت بچٌ پسر یٌ انگار ببینی ٍ نن نیخَای گفتی ٍقتی-

 

 

 بٌ رضا دلو انا شَم، نًرسا حال جَیای خَاست نی دلو نگفت، يیچ ٍ داد سر ای خندى تک
 است ناپسند جَ ان از بَدن دٍر برای اینجا حضَرش دانستو نی داد، نهی اش ناراحتی

 . شد کشیدن نشغَل خَدکار با ٍ کرد باز را دفتر سارا

 نیکشی؟ چی-

 

  شد نشغَل دٍبارى کٌ نکشید جانیٌ دٍ بٌ انا کشید کار از دست ٍ انداخت نن بٌ نگايی

 داد جَاب حالت يهان در ٍ

 .نقاشی-

 

 چی نیگو نیدٍنو:»گفتو ٍ کردم نزدیکش را خَدم برداشتو خیز کهی ٍ گذاشتو نیز رٍی را دستو
 «نیکشی؟

 

 داد جَاب خندى با ٍ کرد اشارى بَد کشیدى کٌ ینقاش بٌ انگشت با ٍ گرفت نقابلو را دفتر

 .باشٌ شکلی این باید نرد-
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 زدم لب نها دندان لبخند با بست، نقش ام پشانی رٍی رنگ کو اخی

 چی؟ یعنی-

 

 داد جَاب پًن ای خندى با داد صندلی بٌ را اش تکیٌ

 !نیستی شکلی  این کٌ يو تَ دارم دٍست شکلی این نرد نن کٌ این یعنی-

 

 ٍ برداشتو نقابلش از را دفتر ٍ کردم نگايش حرص با دارد نرا حرص اٍردن در قصد دانستو نی
 ٍجَد شکلی این نرد دیگٌ:»گفتو ٍ کردم نگاى اش شدى گرد يای چشو بٌ کردم پارى را نقاشی
 !«ندارى

 

 اٍ از ٍ اٍردم در را دٍربین ٍ شهردم غنیهت را فرصت نن ٍ خندید نی نن خَردن حرص از سارا
 رخ بٌ را يایش دندان ٍ بَد بستٌ را يایش چشو انداختو، عکس بٌ نگايی گرفتو، عکس
 .کشید نی

 .بَدم گرفتٌ اٍ از کٌ بَد عکسی زیباترین این رٍز چند این تهام در شاید

 نیگیری؟ عکس داری دیٍَنٌ؟ نیکنی چیکار-

 

  قًَى خَردن از بعد شدیو، دادن سفارش نشغَل ٍ اند گارسَن دادم، تکان تایید نشانٌ بٌ را سرم
 در بَد، ایند خَش برایو اٍ با زدن قدم باران زیر چقدر کردیو، حرکت نن خانٌ سهت بٌ چایی ٍ

 عشق کرد، نخَايو اش تجربٌ دیگر بَدم نطهئن ٍ نکردم اش تجربٌ حال بٌ تا کٌ بَد غَغایی دلو
 !بَد عشق غَغا این ٍ شَد نی تکرار بار یک
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 اخرین ٍارد کو کو ٍ بَدیو ناى بًهن اٍاخر انداخت، نی زانَ بٌ را ناى ًهنب سرنای دستش گرنای
 تنو بٌ سرنا سارا، يای دست ٍجَد با انا بَد رحو بی ٍ سرد شدیدا يَا شدیو، نی زنستان ناى
 !...کرد نهی نفَذ

 

 خَد نٌخا بٌ سپًر يا شب شنبٌ پنج بَدم نطهئن کردم، باز را در ٍ انداختو کلید رسیدیو، خانٌ بٌ
 را خیس چتر ٍ گذاشتو کنار را دٍربین يستیو، يهیشٌ از تر راحت دانستو نی يهین برای رٍد نی
 زد لب حرص با ٍ زد کهرش بٌ را دستش ٍ ایستاد نقابلو سارا نشستو، نبل رٍی کردم اٍیز

 

 .بدی نشَنو رٍ اتاقت بَد قرار ننداز اینجا ٍ خَدت پاشَ-

 

 .«دکتر خانو ندارى عصبانیت کٌ این خب خیل:»گفتو خندى با لب زیر ٍ دادم تکان لبخند با را سرم

 

  شَد، ٍارد اٍل اٍ تا ٍ کردم باز برایش را در رفتیو، باال يا پلٌ از ٍ گرفتو دستو در را دستش

 باز انا کردم، زیاد را اتاق چراغ نَر ٍ بستو را در شدم، ٍارد سرش پشت يو نن ٍ شد اتاق ٍارد
  بَد، حاکو اتاق در کهی نَر ٌيهیش بٌ نسبت يو

 نقابل ٍ خَاب در يای عکس ٍ یهان دٍنفرى يای عکس از بَد پر کٌ اتاق در تعجب با سارا
 رفت، نگايش برای دلو ٍ انداخت نن بٌ نگايی ٍ گذراند دیدگان از را يهٌ ٍ زد چرخی بیهارستان

 بَد کردى را يَایش دلو عجیب

 یاشار؟ گرفتی کی رٍ اینا-
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 ٍ انداختو تخت رٍی را اٍ ٍ برداشتو خیز طرفش بٌ بست نقش لبو رٍی خندی نیش يَا بی
 شد خیرى يایو لب بٌ انیز شیطنت لبخندی با ٍ گذاشت ام سینٌ رٍی را دستش زدم، خیهٌ رٍیش

 زدم لب لبش رٍی ٍ کردم باز لب

 !ببینهت نخَاستی کردی نانردی تَ کٌ ٍقتی-

 !لعنتی شدى تنگ جَر بد برات دلو االن انا

 

 خشکید، ديانش در حرف لبش، رٍی لبو گذاشتن با

 !...بکند يستو کٌ اینی از تر دیَانٌ نرا تا بَد بردى فرٍ نَيایو الی را دستش

 

_ 

  چیٌ؟ یا جدیداس قرص این نال نهیدٍنو دکتر، شدم دلنازک

 گرفتٌ يو دست کٌ نفر دٍ نحال یا شهال، شَر دریای از نیشٌ پر چشام نیبینو، خیابَن تَ بچٌ یٌ
 بٌ" یکی اٍن گرم پیرين تَ باشٌ شدى خالصٌ کدٍم ير جًان" باشٌ نعلَم کٌ جَری یٌ باشن،
 ...شانلَ اقا قَل

 

 يیچکی ٍ فکر تَ باشٌ شدى غرق ٍ اتَبَس ایستگاى تَ باشٌ نشستٌ تنًا تنًای پیرنرد یٌ ببینو یا
 کٌ ٍقتا یٌ یا پیرنرد، دنبالت نهیاد کسی شدى، جهع ٍقتٌ خیلی خط این بگٌ بًش بًش نباشٌ
 دیگٌ االن ٍلی شدم، نی ابر زیاد قبال شدم، دلنازک خریدش، سبد نهیرسٌ زٍرش پیرزن یٌ بینو نی

  شدى، ناجَر کٌ ندتی

 



 www.Novel98.com 319               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ٍ اب نال نیگن يهٌ شدم، ابر تیکٌ یٌ کال خَدم ٍاسٌ ندتیٌ شدم، دلنازک ننٌ؟ با گَشت دکتر
 نریضیٌ نازکی دل نیشٌ، خَب نریضیا يهٌ بیاد رٍنبا اگٌ کحیفٌ شًر يَای نیگن يَاست،

  بیارین؟ در ٍ گلَم ابرای کنین جراحی نیشٌ چیزی؟ ازنایشی کنین؟ برداری نهَنٌ باس دکتر؟

 

 شدم خستٌ خیلی نن نیدیو، قَرت کٌ يست حرفایی از تر کو خطرش انا، داريا خطر نیدٍنو
 بٌ گفتن نترس نیشٌ درست يی يهٌ این از رٍز، يهٌ این از شب، يهٌ این از شدم خستٌ دیگٌ،
 بترسٌ، خَاد نی دلش ادم اصال نهیشٌ، درست ٍقت يیچ يیچی دیگٌ ٍ درٍغٌ بدٍنو کٌ  خَدم
  گلَ، تَی داغ سرب يهٌ این بشٌ تهَم يو بلکٌ ببارى ٍ بشٌ ابر خَاد نی دلش

 ...نگاى تَی

 

 بال دٍتا بجاش بفرٍشو چشهام نحال اینا اعضا پیَند داستان این تَ نیشٌ کرد؟ نیشٌ کاری
 ٍقت اٍن بگیرم، کَچیک بال دٍتا بدم رٍ يهٌ ٍ گلَم ٍ چشام بفرٍشو؟ ننو نیشٌ بخرم؟

 ننیریٌ ی خَنٌ تا برم بکشو پر بشو گنجیشک

 دشتی اٍاز ياش شَنٌ رٍ بریزى ٍ نَياش درخت، زیر بشینٌ بزرگ نادر خرنالَ، درخت رٍ بشینو
 نهیشٌ؟ دیگٌ؟ نیشٌ بخَنٌ،

کی، دکتر؟ کنی نی گریٌ ارید  !...شدی دلنازک چٌ د 

 پنجو نانٌ

 

 نیخندى، خیالت قشنگ چقدر تَ، خیال ٍ نن نیست، يیچکی ناى، نَر زیر حیاط تَ اینجا نشستیو
 !نًربَنٌ خندى نی نیست، اخهَ خَدت عین

  نن، پیش بهَنٌ خَاد نی انگار طَریٌ یٌ نگاش
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 چقدر خَری نی رٍ ابیا قرص ببین گفت شدم، خَب فتگ برم، باس دیگٌ رٍز دٍ گفت دکتر صبح
  ارٍنی، رٍزا نیخَابی شبا حالت، خَب

 .دکتر اقای نهنَنو شها زحهات از گفتو ٍ زدم لبخند

 زبَنو، زیر نیدارم نگٌ رٍ ابیا قرص يهٌ نن کٌ بدبخت چهیدٍنٌ زد، حرف اینجَری نا با یارٍ دکتر
 ...حیاط تَ کنو نی تف رفت، کٌ زشتٌ پرستار

 

 !دکتر نالیدی زکی بگو خَاستو نی

 !نگٌ داریو دلتنگی قرص نا، بٌ نیدى قرص يی نگفتو، انا

 !برام شدی تهَم شدم، راى بٌ سر ارٍنو، دیگٌ انا

 از بَدم، نگفتٌ چی ير زدم، بَد حرف چی ير زدم، حرف بايات غرٍب تا ظًر از نشستو رٍز یٌ
 اگٌ نیست خیالو حاال یعنی شد، تهَم دیگٌ گفتو، رٍ يهٌ بیراى ٍ بد تا بَسٌ از گالیٌ، تا خَاستن
 باشٌ؟ عجیبٌ تَ نبَدن کٌ نا برا بَدى کی اصال بگَ تَ نباشی،

 

 اینجا، از برم ببندم، ٍ ساکو نیخَام بشو نرخص باس دیگٌ رٍز دٍ دیگٌ دارى ای جیرى یٌ يرکی
 بٌ کنو نی نگاى فرٍ قشنگٌ دیٍَنٌ ناٍ قَل بٌ اتَبان، بغل نیَفتو راى گیرى، نی دلو تاریکٌ دیَارش
 پشت رٍ نیشینو نیرم تَئٌ، دم کٌ بلندى برج اٍن بٌ برسو تا نیرم خَشبختی، کَچٌ نردم ازدحام
  نعلَنٌ، شًر اٍنجا از بَنش،

 

 بلند بلند ٍ نَشتو برات کٌ رٍ شعری نرداد، افتاب زیر نیشینو نعلَنی، تَام یعنی نعلَنٌ کٌ شًر
 ..."بَسٌ دٍ نیان کن دفع نرا" نیخَنو،

 یٌ زنین، ذين تَ نیشو خَن لکٌ یٌ بال، بی پرندى پایین، پرم نی نیشو پرندى شد تهَم کٌ شعر
 .نیشی راحت نیشو تهَم عَضش انا خلقت، صَرت رٍ زشت خال
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 جانیٌ يف ٍ سی نیگن برج باالی از. نبینٌ ننَ خَاب بگین دیٍَنٌ بٌ نهیفرستی پیغَم يی دیگٌ
 ذارم نی کنو، نی حبس ٍ نفسو بندم، نی ٍ چشهام جاینٌ ٍيفت سی. پایین برسی تا نیکشٌ طَل

 .رگام تَ بچرخٌ خیالت

 يو با نردنش کٌ آسایشگاى این از. زندٍن این از نیشو خالص بزنٌ، کٌ آفتاب بشٌ، کٌ فردا پس
 ...زندٍنٌ اینجا، بٌ ندارم عادت قًرن،

 

_ 

 

 نَر ٍ اٍردم باال را دستو داد نی ازار را يایو چشو باران، قطرات دار لک شیشٌ پشت از خَرشید نَر
 .شد رد يایو انگشت الی بٌ ال از خَرشید

 بٌ دستی ٍ کردم پاک را رنگو ابی شلَارک برخاستو، جا از ٍ انداختو سارا خالی جای بٌ نگايی 
 اب از ینشت ایستادم ایینٌ رٍی بٌ رٍ برداشتو قدم بًداشتی سرٍیس سهت بٌ ٍ کشیدم صَرتو

 .پاشیدم صَرتو بٌ را

 از را عکس بَد، شدى چسباندى سارا يای عکس از یکی کهد در رٍی برداشتو قدم کهد سهت بٌ
 نَقع کٌ بَد داشتنی دٍست يای عکس دستٌ ان از بَد، بستٌ را يایش چشو برداشتو، کهد رٍی

 .بَدم گرفتٌ اٍ از خَاب

 

 بَد شدى نَشتٌ خَش خط با عکس کنار

 چشو با ازت نن بار این کن، چک ٍ گَشیت خَنٌ، رفتو نی باید نن نًربَن، بخیر بحتص سالم،-
 .گرفتو عکس بستٌ
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 دیدن با کشیدم، صحفٌ رٍی دستی ٍ برداشتو را يهرايو تلفن بست، نقش لبو رٍی لبخندی
 سارا بَدم، کردى اخو خَاب در اٍ، برعکس شد، سنجاق لبو رٍی نحَ لبخندی زنینٌ، پس عکس
 .بَد نًربان يو خَاب در حتی

 ام پَلی کیف در را بَد نَشتٌ برایو ان رٍی سارا کٌ عکسی ٍ برداشتو تختی پا رٍی از را پَلو کیف
 . داشتو خَدم با جا يهٌ را اٍ حال گذاشتو،

 

 خَاندم خَدم برای ارام ٍ کردم تایپ سارا برای پیانی

 .دکتر خانو خَاب تَ حتی ننی، از تر قشنگ جَر يهٌ تَ انا دیدم رٍ عکس-

 

  انداختو تخت رٍی را تلفن ٍ نهاندم جَاب ننتظر

 .داد نی نشان را صبح يشت انداختو، ساعت بٌ نگايی

 اٍیز را جان دلبر از جدید سفید ٍ سیاى عکس کنو، چاپ را دیرٍز يای عکس تا برداشتو را دٍربین
 .اندم پایین يا پلٌ از برينٌ ای تنٌ نیو با ٍ کردم

 .شَم ريا نعدى انان بی ضعف این از تا گرفتو خَد برای لقهٌ چند

 در را يهرايو ٍ بردم فرٍ شلَارم جیب در را دستو کرد، لرزید بٌ شرٍع شلَارکو جیب در يهرايو
 .اٍردم

  خَاندم خَد با لب زیر ٍ کردم باز را پیام ٍ کردم لهس را صحفٌ ناشناس، شهارى طرف از پیام

 بگی چیزی سارا بٌ کٌ این بدٍن باشٌ ٍجَدت تَ نردٍنگی جَ یٌ خَادنی دلو يستو، علیزادى علی-
 .فرسادم برات کٌ ادرسی بٌ بیای پاشی

 حرف بايات فقط ندارم کاریت بیای االن نیشٌ، بد نَقع اٍن انا ٍقتت سر نیام خَدم يو نیای
 .ننتظرتو دیگٌ ساعت یک دارم،
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 کردن عاشقی از بَدم، کردى عاشقی داشتو،ن ترسی شدم، بلند جا از انداختو نبل رٍی را تلفن
 . شَم حاضر ٍ بگیرم دٍش دقیقٌ دى عرض در کردم سعی ٍ رفتو باال يا پلٌ از نداشتو، ترسی

 .شدم رد يال از ٍ کردم تن را رنگو نشکی تیرشت

 .زدم بیرٍن خانٌ از ٍ کردم پا را رنگو نشکی اسپَرت يای کفش

 

  بَدم، ایستادى اسانسَر ایینٌ نقابل

 درست کفشو رٍی را رنگو تیرى لی شلَار پاچٌ تا شدم خو ٍ کردم تن را رنگو نشکی جرم کاپشن
 ٍ کردم باز را ناشین در برداشتو، قدم ناشین سهت بٌ نن، ٍ ایستاد حرکت از اسانسَر کنو،

 بٌ رٍ از ترسی ٍ استرس بَد، حرکت حال در بدنو در خَن يهانندى استرس کردم، رٍشن را ناشین
 .ترسیدم نی بعدش يای اتفاق از تنًا نداشتو، علی با شدن رٍ

 

 گرفتٌ نن از را دنیا کٌ انگار شَد نی تهام برایو دنیا باشد ناراحت کٌ اٍ کند، اذیت را سارا نبادا
 نحکو يایو انگشت بین را فرنان شَد، نی خراب سرم رٍی دنیا شَد، نی تهام برایو زندگی باشند،
 !شد نی رٍ ٍ زیر دلو سارا، ناراحتی بٌ دنکر فکر از حتی گرفتو،

  نترٍکٌ، کارخانٌ یک در بَد، شًر از بیرٍن ادرس

 دیدگانو بَد برداشتٌ را خاکی جادى تهام خاک اٍردم، پایین را سرعتو ٍ کردم رٍشن را نها راى چراغ
 . بَد کردى تار را

 

 از را دٍدی عینک بَد، ىداد تکیٌ سینٌ بٌ دست ناشین کاپَت بٌ شدم، نزدیک علی ناشین بٌ
 .انداختو صندلی رٍی ٍ برداشتو چشهو رٍی

  ٍ اٍردم در تن از را کاپشن
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 نن بٌ قدم چند ٍ برداشت چشهش رٍی از را عینکش زدم، بًو را در ٍ شدم پیادى ناشین از
 رٍی دستی ٍ ایستاد نقابلو کنو، ایستادگی نقابلش استرس بی ٍ ارام کردم نی سعی شد، نزدیک
 زد لب ٍ گذاشت ام شانٌ

 چطَرى؟-

 

 ٍ برگشت را اش اندى راى ٍ برداشت ام شانٌ رٍی از را دستش انداختو، پایین را سرم نزدم، حرفی
 ٍ شد خیرى يایو چشو ٍبٌ زد چرخی ٍ کرد باز را دستش ٍ انداخت نترٍکٌ بزرگ کارخانٌ بٌ نگايی
 داد ادانٌ

 دار، حساب نحال دارم، نیاز نفر چند بٌ بیارم، لشحا سر نیخَام خریدنش تازگیا نیگو، رٍ کارخَنٌ-
 !ٍکیل ٍ نًندس کارگر، ندیر،

 

 باز لبخندی طَفان، از قبل ارانش يهان با ٍ انداخت نن بٌ نگايی اش جهلٌ  کلهٌ اخرین با
 نظرت بٌ:»گفت ٍ خاراند را اش پیشانی گَشٌ نهایشی طَر بٌ ٍ اٍرد باال را دستش ٍ داد تحَیلو
 «نٌ؟ خَبٌ چَب دارم، چَب بٌ زیادی خیلی عالقٌ نن بکنیو؟ چی رخَنٌکا رٍ اینجا

 

 ترس از خالی رسا صدایی با ٍ انداختو يایش چشو بٌ نگايی بردم، فرٍ شلَارم جیب در را دستو
 اندم حرف بٌ

 اینجا؟ تا کشَندی چی ٍاسٌ ٍ نن-

 

 .پیچید کارخانٌ فضای کل در فریادش صدای

 بَد َفانط اغاز کٌ خراش گَش فریادی

 !بدى ٍ نن جَاب-
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 را يایو چشو ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی بَد، شدى قاطی طًران دٍدی يَای با خاک ٍزید، نی باد
 دادم جَاب ارانش با ٍ بستو

 .خَبٌ چَب ارى-

 

 

  کرد، خندیدن بٌ شرٍع ٍ شد خو يایش زانَ رٍی

 .کرد نی بازی نن اعصاب با ٍ کرد نی کر را فلک گَش اش عصبی ی خندى صدای

 کارگرا از یکی دست دیدی دفعٌ یٌ يستی؟ جانیشو اسیب فکر بٌ خَبٌ، چَب نیگی کٌ تَ خَب-
 .شد قطع دستگاى زیر

 

 فکر بٌ باید پس:»گفت نی سخن ٍ داشت برنی قدم ارام طرفو بٌ ٍ بَد برداشتٌ خندیدن از دست
 !ٍکیل؟ نٌ نگٌ باشیو يو پزشکی تیو یٌ

 «باشٌ؟ دکتر کٌ شناسی نی رٍ کسی تَ

 

 ادانٌ دار نعنا خندی نیش با ٍ داد باال را يایش ابرٍ بَدم، ناندى خیرى رنگش شب يای چشو بٌ
 داد

 نهیشناسی؟ یعنی سکَتت این-

 

 با ٍ اٍرد نزدیک را سرش ٍ کرد نشت دستش در را تشرتو ٍ گذاشت ام شانٌ رٍی را دستش
 داد ادانٌ دار بو ٍ ارام صدایی
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 !بَد گرفتٌ عکس خَاب تَ ازت کٌ دکتری خانو يهَن نیشناسو، نن ٍلی-

 

 نشتش بٌ نگايی بَدم، شدى پرت ناشین کاپَت رٍی ٍ بَد شدى پارى لبو گَشٌ اندم خَدم بٌ تا
 .کند نی خالی سارا سر نکند خالی را خَدش اینجا اگر دانستو نی انداختو، بَد نشدى باز ينَز کٌ

 ٍ شد بلند خاک نشکی بلند شاسی ناشین یک دنان بیرٍن با اند، کارخانٌ در شدن باز صدای
  کرد، سخت برایو را کشیدن نفس

 ٍ برداشتند خیز طرفو بٌ شد پیادى ناشین از دیگر نردی يهراى بٌ رانندى ٍ شد باز ناشین در
 .گرفتند نحکو را يایو دست

 

 صَرتو دٍبارى ٍ گرفت را ام چانٌ دست با اٍرد، پایین صَرتو رٍی دیگر نشتی ٍ اند طرفو بٌ علی
 .زد نی بًو را حالو ديانو، در خَن شَری کرد، تکرار را حرکت این بار چند گرفت، يدف را

 ٍ دادم سر ای خندى تک کرد، نگاى خَنو در غرق صَرت بٌ ٍ کشید کنار را خَدش خستٌ علی
 زدم لب ٍ گذاشتو نهایش بٌ را بَد شدى اغیشتٌ خَن بٌ کٌ يایو دندان

 !شدی؟ ستٌخ نکنٌ بَد؟ يهین-

 

 

 صَرتش بٌ دستی ٍ نشاند لب رٍی زيرخندی بَد، اندى جَش بٌ رگش در خَن بَدم نطهئن
 زد لب گَشیو نزدیک شد خو زانَ رٍی شد، نزدیک نن بٌ ٍ کشید

 !بگیرى عکس ازت ٍ ببینتت باید دکترت خانو حاال-

 

 ناندم خیرى اٍ بٌ خشهگین يایی چشو با شد، جهع ٍ خشکید لبو رٍی لبخند
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 . کرد باز را ناشین در شَد، نزدیک ناشین در بٌ تا برداشت عقب بٌ قدنی چند

 .داشت کردنش پیادى بر سعی ٍ بَد گرفتٌ  نحکو را سارا دست علی

 کشید بیرٍن نحکو علی دست از را دستش ٍ شد پیادى سارا

 !عَضی کن ٍلو-

 

 سارایی برای ٍ اٍرد در را رايشيه تلفن ٍ گرفت باال را ام چانٌ ٍ برداشت طرفو بٌ قدم چند علی
 کرد پرت زد نی نَج يایش چشو در اشک نن دیدن با کٌ

 !بگیر عکس ازش حاال شدى تر ينری االن نشدى؟ تر خَشگل االن سارا-

  

 .کشیدم بیرٍن دستش از ٍ کردم جهع درد از را صَرتو بَد، شدى سخت برای کشیدن نفس

 گذاشتٌ صَرتش رٍی را دستش سارا اند، نی پایین خَن ما پیشانی کنار از انداختو، پایین را سرم
 .بَد شدى خیرى نن بٌ بًت با ٍ بَد

 کشید فریاد ٍ ایستاد کنارش ٍ برداشت قدم طرفش بٌ علی

  سارا؟ دارم کو خَشگلٌ بچٌ این از چی-

 !چی؟

 کردیو؟ ازدٍاج سالٌ چند

 

 داد جَاب ادفری با ٍ کَبید اش سینٌ بٌ نشت با ٍ برگشت علی سهت بٌ سارا

 !کرد نابَد ٍ زندگیو لعنتی ازدٍاج اٍن-

 !بفًو کردم ازدٍاج تَ با زٍر بٌ نهیشو عاشقت ٍقت يیچ نبَدم عاشقت ٍقت يیچ
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 کرد پارى حنجرى صَرتش در ٍ گرفت را سارا دست علی

 فکر نن داشتن دٍست بٌ بارم یٌ تَ انا باشو، داشتٌ دٍست کردم سعی ندت این تهام نن-
 ! َاستینخ نکردی

 !  گرفتی جفتهَن از ٍ فرصت این

 

 تَان نَندى ينَز:»گفت ٍ گرفت سارا صَرت رٍی بٌ رٍ ٍ اٍرد در شلَارش جیب از را جیبی چاقَ
 !«گیرم نی ازش االن دخترم چشو تَان بدى،

 

 شد نیخکَب جایش سر سارا، حرف با کٌ بَد برنداشتٌ قدم نن سهت بٌ علی ينَز

 !کنو نی شیخَدک بزنی بًش دست اگٌ-

 !کنو نی رٍ کار این کٌ نیدٍنی

 

 اند حرف بٌ تلخ خندی نیش با ٍ کرد دراز طرفو بٌ دستی ٍ داد سارا بٌ را رٍیش علی

 ...نرتیکٌ این بخاطر-

 

  داد جَاب زيرخند با ٍ گذاشت علی ديان رٍی را دستش سارا

 ! ندى کسی بٌ رٍ صفتت بی خَد صفتای-

 !نیشناسو رٍ تَ کٌ نن دیگٌ
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 بین از اخی کٌ گرفت دستش در نحکو سارا دست علی کرد، تر جری را علی کارش، این با سارا
  کشیدم فریاد ٍ برداشتو علی سهت بٌ خیزی ٍ دادم خَدم بٌ تکانی پرید، بیرٍن سارا يای لب

 !کن ٍلش عَضی-

 

 زد لب ٍ کرد نگاى پَش سیاى نردان از یکی بٌ نشستٌ خَن بٌ يای چشو با علی

 !احهد-

 

 را نشتش ایستاد نقابلو ٍ کرد ريا را دستو علی اشارى با بَد، احهد اسهش کٌ نفر دٍ ان از یکی
 دادم، کرد نی فکر چٌ ان از تر نحکو را جَابش ٍ گرفتو را دستش کرد، پرت صَرتو برای ٍ کرد پر

 احهد کهک بٌ رانندى چسباند، ناشین کاپَت بٌ نرا ٍ دٍید قدم طرفو بٌ ٍ شد بلند جا از احهد
 تالشو تهتو ٍ داد نی ازار را رٍحو سارا جیغ صدای ندت تهام داشت، کردنو برکنترل سعی بَد اندى
 کنو ارام را اٍ ٍ برسو اٍ بٌ تا بَدم گذاشتٌ این بر را

  ٍ شد نی پر ٍ خالی صَرتو رٍی نشت

 نن بٌ رسیدن ٍ علی يای دست از شدن خالص برای سارا تالش

 دست در نحکو سارا صَرت دستش با ٍ بَد کشیدى اغَش در پشت از را ٍا علی بَد، فایدى بی
 !«بینید نی ٍ يو کٌ بارى اخرین این چَن کنید، نگاى رٍ دیگر يو خَب:»گفت نی بلند ٍ بَد گرفتٌ

 

 خَرد نی غلت خاک رٍی سارا کشاند، خَد دنبال بٌ را اٍ ٍ فشرد دستش در نحکو سارا دست علی
 !شَد نی شاندىک زٍر بٌ علی دنبال ٍ

 بَد کردى تار را دیدگانو ٍ کرد نی سنگینی يایو پلک رٍی خَن بَد، شدى نات برایو تصَرش
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 يایو نَژى رٍی خَن بَدم افتادى زنین رٍی باز نیهٌ يایی چشو با نن ٍ کردند ريا را يایو دست
 در حرکت بٌ ار ناشین احهد ٍ شد علی ناشین سَار کٌ دیدم را سارا تنًا بَد، اندى در رقص بٌ

 .اٍرد

 بلند جا از خَاست نی دلو کردم، نی تهاشا را ناشین دٍ ير شدن نقطٌ ٍ زدم نی غلت خاک رٍی
 .نداشتو را تَانش انا شَم،

 خَن قطرات. افتادم زنین بٌ باز انا شدم، خیز نیو زنین رٍی انداختو، يایو دست رٍی را ٍزنو
  بَدند، افتادى لرزى بٌ خاک رٍی

 .شدم بلند جا از درد ٍ تالش با ٍ گرفتو ناشین سپر بٌ را دستو

 

 .رساندم ناشین در بٌ را خَدم ناشین کهک با

 درد بٌ را استخَانو نغز تا ٍ بَد گرفتٌ فرا را بدنو تهام درد شدم، ناشین سَار ٍ کردم باز را در
 رٍی از را کخا  تا کشیدم تیشرتو بٌ دستی بَد اندى در خاکی رنگ بٌ ام نشکی تیشرت. اٍرد نی

 را سپًر اسو ٍ برداشتو داشبَرد رٍی از را تلفن بَدم، کردى جهع را صَرتو درد از. بتکانو تیشرتو
 کردم گیری شهارى

 صدای بٌ ٍ گذاشتو فرنان رٍی را سرم کردم ريا را تلفن پایو رٍی ٍ گذاشتو اسپیکر رٍی را تلفن
 در را يهرايو انید نا پیچید، ینناش فضای در اشغال بَق دادم، گَش يو سر پشت يای بَق

 گرفتو را بیتا شهارى ٍ گرفتو دست

 جانو؟-

 

 زدم لب نالٌ با ٍ دادم تکیٌ صندلی بٌ ٍ برداشتو فرنان رٍی از را سرم

 .بیا ناشین بدٍن سپًر نیفرسهبا برات کٌ ادرسی بٌ... بیتا-
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 .کردم قطع را تلفن ٍ نهاندم جَاب ننتظر

 .شَند قفل دريا تا دادم فشار را نرکزی قفل ٍ گذاشتو فرنان رٍی را سرم

 !خَرد نهی جو يایو چشو جلَی از سارا آلَد اشک صَرت گذاشتو، يو رٍی چشو

 ذرى ذرى نرا ببرد، نن ٍ طًران از دٍر جایی را اٍ یا بیاٍرد، سارا سر بالی علی نکند کٌ ان فکر
 !کشت نی

 !شد نی کبَد بعد چندی شک بی بَد، دىش قرنز چشهو زیر انداختو، خَدم بٌ ایینٌ در نگايی

 .بَد نشدى خشک ينَز ام پیشانی گَشٌ خَن

 

 بیاٍرم در تنو از تا گرفتو را بَد شدى اغیشتٌ خَن بٌ کٌ تیشرتی یقٌ بَد، شدى پارى تیشرتو یقٌ
 اٍردم پایین را دستو ارام دادم، سر ای نالٌ لب زیر فشردم يو رٍی چشو درد از ٍ بردم باال را دستو

 دادم تیکٌ صندلی بٌ ٍ

 !کند نی چٌ ٍ کجاست حال کردم، نی  فکر دلبر بٌ تنًا گذاشتو، يو رٍی را يایو چشو

 ٍ بَدم شدى انید نا بیتا ٍ سپًر اندن از دیگر بَدم گذاشتٌ يو رٍی چشو کٌ بَد ای دقیقٌ چند
 بٌ کٌ ای  تقٌ اان کنو حرکت تا کردم رٍش را ناشین کنو، رانندگی خانٌ تا خَدم داشتو تصهیو
 با سپًر کردم، باز شان برای را در ٍ انداختو سپًر ٍ بیتا بٌ نگايی اندم، خَدم بٌ خَرد شیشٌ
 خیرى نن بٌ ناباٍرانٌ ٍ گرفت ديانش نقابل را دستش بیتا. پرید صَرتش از رنگ ام چًرى دیدن
 شد

 

  شد خیرى لبو پارگی ٍ چشهو زیر کبَدی بٌ ٍ برگرداند را صَرتو دستش با ٍ کرد باز را در

 کردى؟ تَ با کار این حیٍَنی کدٍم-
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 .نداشتو گفتن سخن برای نایی بَد، سخت برایو زدن حرف

 ٍ کرد باز را ناشین عقب در بیتا انداختو، گردنش دٍر را دستو شدم، خارج ناشین از سپًر کهک با
 نقاٍنت کٌ کرد نی ددر يایو دندى انقدر انا بخَاباند، عقب صندلی رٍی نرا کرد سعی سپًر
 . بَد شدى جهع صَرتو درد از کردم، نی

 نداشتو را خَردن تکان تَان دیگر خَابیدم، صندلی رٍی ارام

 .یاشار بیهارستان بریو باید-

 کرد فرٍ نَيایش در ارام را دستش ٍ داد قرار پایش رٍی را سرم ٍ نشست کنارم بیتا

 .شد پخش يَا در خاک ٍ کرد رٍشن را ناشین سپًر گذاشتو، ام  پیشانی رٍی را دستو

 از پر ٍ ارام صدایی با کرد نی نفَذ استخَنو نغز تا درد ٍ خَردم نی تکان ارام عقب صندلی رٍی
 اندم حرف بٌ نالٌ

 .خَنٌ برٍ نریا، بیهارستان-

 

 ٍ برگشت عقب بٌ ٍ کشید باال را ناشین دستی عصبانیت با ٍ گذاشت ٍا حرکت از را ناشین سپًر
 کشید فریاد

 ! چی؟ یعنی-

 !شدی کبَد ٍ سیاى بنداز قیافت بٌ نگاى یٌ یاشار رٍ بازیا نسخرى این کن بس

 کردى؟ کار این تَ با کی

 

 .گذاشتو يایو دندى رٍی درد از را دستو يو، سر پشت سرفٌ چند با

 اند حرف بٌ نًربان ٍ کرد نگايو دريو ای چًرى با بیتا
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 .عزیزم بدى حالت خیلی یاشار، بیهارستان بریو بذار-

 شد خیرى بَد گرفتٌ باران نو کٌ ای شیشٌ بٌ ٍ برگرداند رٍ ٍ کشید نَيایش بٌ دستی کالفٌ سپًر

 .خَبو نن سپًر خَنٌ برٍ لطفا-

 

 فایدى بی بیتا اصراريای. افتاد راى بٌ ٍ کرد رٍشن را ناشین ٍ زد فرنان رٍی نحکو را دستش سپًر
 بَد رفتٌگ رٍ پیش را خانٌ راى سپًر ٍ بَد

 بافکرش، دیدم، ناشین شدن سَار حال در دٍر از را اٍ کٌ بار اخرین بٌ کردم، نی فکر سارا بٌ تنًا
 .باشند کردى جهع يایو چشو در را شهال شَر دریای کٌ انگار

 اند پایین يایو چشو گَشٌ از لجَج اشک ای قطرى

 ...گذاشت يایو چشو رٍی را دستش ٍ کرد پاک را يایو چشو اشک انگشتش نَک با بیتا

 

 . برسو خانٌ بٌ پارکینگ از بَد افتادى جانو بٌ کٌ دردی با تَانستو سپًر کهک با

 بی صَرت ارام ٍ کرد پیادى صَرتو رٍی را دستش ٍ نشست کنارم بیتا کشیدم، دراز تخت رٍی
 کرد نَازش را ام نَ

 .نیزنی بچٌ خیلی اینجَری نزن، ٍ ریشت ٍقت يیچ دیگٌ-

 

 . بیاید درد بٌ يایو دندى شد باعخ کٌ دادم سر ارام ای خندى تک

 اتاق بٌ بتادین ٍ استریل کاز از پر ظرفی با دقیقٌ چند گذر از بعد ٍ رفت بیرٍن اتاق از سپًر
 رٍی ارام ٍ کرد اغشتٌ بتادین بٌ را گاز ٍ گرفت دستش از را اٍلیٌ يای کهک جعبٌ بیتا برگشت،
 کشید صَرتو

 فشردم يو رٍی سَزش شدت از را پلکو
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 .االن نیشٌ تهَم کن تحهل یکو انا عزیزم، داری درد نیدٍنو-

 

 .سَختو نی دلو درد از بیشتر شاید بَد، بیشتر بدنو ٍ صَرت درد از دلو درد

 پرسید بَد لبو کنار شدى خشک خَن کردن پاک نشغَل کٌ طَر يهان بیتا

 شدى؟ چی بگی نهیخَای-

 

 .پَشاند را زخهو رٍی حساسیت ضد چسب با ٍ تگذاش صَرتو رٍی ٍ کرد باز را گاز

 يهٌ این انتظار کردم، تعریف شان  برای پیاز تا سیر از را داستان ٍ فرسادم بیرٍن صدا با را نفسو
 کرد زدن فریاد بٌ شرٍع ٍ بَد شدى دیَانٌ انگار اٍ انا نداشتو، سپًر از را عصبانیت

 !يرزى اشغال نرتیکٌ خَرد گَ-

 .  کنو نابَدش دقیقٌ چند عرض در نیتَنو دارم رٍ کاریاش گَ انار خَدم نن

 

 را يهرايو برگشتو، چپ دست رٍی سختی بٌ ٍ گرفتو اٍ از را نگايو سپًر، يای حرف بٌ بیخیال
 نن خانٌ بٌ تا خَاستو اٍ از دادن جَاب نحض بٌ کردم، گیری شهارى را بًار شهارى ٍ برداشتو
 .بیاید

 .بَد نااشنا برایو عجیب يایش حرف ٍ بَد يهرايش با صحبت حال در سپًر

 ٍ عصبی ٍ ارام نا نرد یک بٌ را جایش ننطقی ٍ ارام سپًر شناختو، نهی را سپًر این کٌ انگار
 بَد دادى احساسی

 نیزنی؟ حرف داری کی با بزنی نیخَای کی سپًر؟-
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 ٍ داد فشار نحکو ٍ گذاشت دستو رٍی را دستش ٍ نشست کنارم ٍ کرد قطع را تلفن سپًر
 کنی؟ پیدا رٍ سارا نهیخَای نیگٌ کٌ این دٍم بدم، گَشهالی یٌ رٍ کحافت اٍن باید کٌ اٍل:»گفت
 .«کرد نیشٌ چیکار ببینو دٍستام با کنو نی صحبت دارم

 

 

 دادم جَاب ارانش با ٍ گذاشتو دستش رٍی دستی نشست، لبو رٍی لبخند يایش حرف از

 کافیٌ کنی پیدا رٍ سارا کٌ يهین کنی، درگیر ٍ خَدت منهیخَا انا داداش، فکرنی بٌ کٌ نرسی-
 .برام

 

 ٍ ایستاد در چَب چًار در ٍ برداشت قدم در سهت بٌ برخاست، جا از ٍ داد تکان سری لبخند با
 اند حرف بٌ ٍ زد باال را پیراينش استین

 نیخَری؟  چی شها بدم سفارش شام نیخَام-

 

 زد لب ٍ گرفت دست در را کیفش ٍ شد بلند جا از بیتا

 .سپًر بدى خبر نن بٌ شد بد حالش بازم اگٌ دارم کار خیلی خَنٌ برم باید نن-

 

 سپًر کنار ٍ شد جدا نن از ام پیشانی رٍی ای بَسٌ با بَد، اجر بی بیتا ناندن برای اصراريایو
 ایستاد

 زدم لب ٍ انداختو باال ای شانٌ بنشینو، تخت رٍی کردم سعی ٍ شدم خیز نیو کهی

 .خَاد نی حسابی حهَم یٌ دلو االن ندارم، نیل نن-
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 لبخند ان با ٍ شد خیرى نن بٌ جذابش رنگ سبز يای تیلٌ ان با ٍ داد تیکٌ چَب چًار بٌ سپًر
 !«نهیشٌ کٌ ندارم نیل:»گفت اش نردانٌ

 

 .کنو راضی را سپًر تَانو نهی نن انا بکشد طَل صبح تا تَاند نی بحخ این دانستو نی

 .نیاد دارى بًار بدى، سفارش تر اضاف یکی بدی سفارش خَاستی یچ ير باشٌ-

 

 کرد يهرايی را بیتا ٍ زد بًو را اتاق در ٍ داد تکان سری سپًر

  اٍردم در را تیشرتو ایستادم، ایینٌ نقابل

 ٍ انداختو ام شدى کبَد بدن بٌ نگايی

 ...کرد نی دعَت ارانش بٌ را تنو گرم اب برداشتو، قدم حهام سهت بٌ 

 

 خشک کهی تا کردم بازی نَيایو با حَصلٌ با کهی کردم، تن را يایو لباس ٍ اندم بیرٍن حهام از
 .شَد

 بٌ دستی کردم، نگاى نداشت يهخَانی اصال سفیدم پست با کٌ چشهو زیر کبَدی بٌ ایینٌ در
 اند، استقبالو بٌ ٍ برخاست جا از دیدنو با بًار اندم، بیرٍن اتاق از ٍ کشیدم نَيایو

 

 برایش اندى پیش اتفاق از سپًر کٌ بَد نعلَم نبَد اٍر تعجب برایش خیلی چشهو زیر کبَدی
 .است گفتٌ

 بًتری؟ االن یاشار، عذرنیخَام افتادى کٌ اتفاقی این برای ٍاقعا نن-

 



 www.Novel98.com 337               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 دستو ٍ نشستو نقابلش نبل رٍی کردم، يدایت را اٍ يال سهت بٌ ٍ کشیدم کهرش بٌ را دستو
 !«کن خَشحالو ٍ داری سارا از خبری بگَ لطفا بًار خَبو، نن:»گفتو ٍ دادم قرار ام زانَ رٍی را

 

  شد جا بٌ جا نبل رٍی کهی ٍ کرد تنظیو سرش رٍی را رنگش نشکی شال بًار

 داد جَاب ٍ کرد يو قفل را دستش

 !بشٌ بدتر چیز يهٌ بگو بابا بٌ ترسو نی ندارم ازش خبری-

 

 گرفت بًار بٌ رٍ ٍ اٍرد در شلَارش جیب از را يهرايش ٍ نشست ربًا کنار ٍ شد بلند جا از سپًر
 از عکس چًارتا با نهیتَنٌ نیدٍنٌ، خدا کٌ دارم عکس ٍ فیلو بازیاش يرز این از انقدر:»گفت ٍ

 .«بفرسو براش تا بدى داری اگٌ رٍ شهارش بکنٌ، غلطی دٍتا این

 

 سپًر يهراى تلفن صحفٌ بٌ ىشد گرد يایی چشو با ٍ گذاشت ديانش نقابل را دستش بًار

 کردم نفرى سٌ کنجکاٍی سر از را يا ان نفرى دٍ جهع ٍ برخاستو جا از کرد نی نگاى

 !نیزنٌ انانت ٍ دین از دم کٌ بزرگ یَنس حاج پسر تَن علی از اینو-

 !نباشٌ ٍل دختر اٍن دختر این بغل تَ کٌ نیست شب یٌ

 

 کجا از رٍ اینا تَ:»گفت يایش حرف جَاب در ٍ دکر نگاى سپًر بٌ شدى درشت يایی چشو با بًار
 !«اٍردی؟

 

 در را اش پَلی کیف ٍ برداشت قدم نیز سهت بٌ ٍ شد بلند جا از سپًر ٍ اند در صدا بٌ خانٌ در
 کرد باز لب در سهت بٌ برداشتن قدم حالت  يهان در ٍ گرفت دست
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 .بدى نن بٌ رٍ شهارش بجاش باش نداشتٌ کاری ایناش بٌ تَ-

 

  کرد باز را در اش نکالهٌ شدن تهام از بعد ًرسپ

 .بَد شدى فرنا حکو خانٌ در سکَت ای دقیقٌ چند

 از يا فیلو این ٍ يا عکس این ٍجَد با تَاند نی سپًر کردم نی فکر این بٌ ٍ بَدم رفتٌ فرٍ فکر در
 !بازگرداند؟ نن بٌ را سارا علی،

 خانٌ دیَار ٍ در از سکَت اٍرد، بیرٍن کرف از را نن ٍ پیچید خانٌ در در، خَردن بًو صدای
 .رسید نی گَش بٌ خانٌ پَش کف رٍی سپًر يای قدم صدای تنًا ٍ چکید نی

 زد لب ٍ انداخت بًار ٍ نن بٌ نگايی نشست نیز پشت ٍ کشید بیرٍن را صندلی سپًر

 !پیترا بفرنایید-

 .گرسنهٌ خیلی االن نن بزنیو حرف يو بخَریو شام يو

 

 سر پشت بًار برداشتو، قدم نیز سهت بٌ ٍ انداختو باال ای شانٌ لبخند با ٍ انداختو ربًا بٌ نگايی
 .نشست نن کناری صندلی رٍی ٍ اند نن

 تا بدى نن بٌ رٍ شهارش بًار:»گفت ریخت نی لیَان در نَشابٌ خَدش برای کٌ طَر يهان سپًر
 رٍ سارا نیگو بًش ٍقت اٍن نٌ نیز زنگ بًو کٌ نطهئنو نیفرسو براش االن يهین نشدى دیر

 !«کنو نهی پخش ٍ فیلهات ننو خَنٌ، برگردٍن

 

 با ٍ افتاد سرفٌ بٌ سپًر زبان از حرف این شنیدن با بَد نَشیدى را اش   نَشیدنی از کهی کٌ بًار
 داد جَاب ٍ انداخت سپًر بٌ نگايی تعجب

 !طرفی؟ کی با نهیدٍنی تَ انگار سپًر-
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 باباش ٍ کیٌ پسر کٌ این اٍردی دست بٌ چطَری علی بٌ جعرا رٍ اطالعات این نهیدٍنو نن
 !عکسا ٍ فیلها این يهچنین ٍ چیکارس

 !کردی اشتباى جاشو يهین تا نیدٍنو ٍ این انا

 .کنی درست دردسر خَدت برای ٍ بشی درگیر این از بیشتر نهیخَام

 

 شَکٌ سپًر جَاب نیدنش با انا کردم؛ نی بازی غذایو با ٍ کردم نهی شرکت یشان نفرى دٍ بحخ در
 شدم

 گیر شهارش فردا خَدم نن ندی رٍ شهارش تَ االنو اگٌ حتی بکنٌ، نهیتَنٌ کاری يیچ نترسید-
 !نیارم

 

 !بازی؟ پلیس يهٌ این سپًر

 .داد سپًر بٌ را علی شهارى ٍ گرفت دست در را تلفنش بًار بَد، بعید اٍ از کاريا این

 .فرستاد علی برای را يا عکس ٍ کرد ٍارد را شهارى سپًر

 جَ بَد، ناندى خیرى سپًر تلفن بٌ نگايش تهام ٍ کراند نی را  نیز رٍی  ناخن با استرس از بًار
 داد نی عذاب نرا جَ این ٍ بَد سنگین

 نَشتی؟ براش چی حاال خَب-

 

 .کنو تر  استرس کو ٍ تر دٍستانٌ کهی را جَ تَانو نی سَال این پرسیدن با کردم احساس

 پخش اینترنت تَ فیلها ٍ عکس این يهٌ یا باباش خَنٌ گردٍنی برنی فردا تا رٍ سارا یا کٌ نَشتو-
 !بشناسن بًتر رٍ یَنس حاج پسر تا نیشٌ
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 تنًا بًار استرس يهٌ این دلیل دانستو نهی کرد، زدن قدم بٌ شرٍع ٍ شد بلند جا از استرس از بًار
 دارد ٍجَد خاص نشکلی یا باشد تَان نی سپًر تًدید

 .ندارى استرس يو انقدرا تًدید یٌ اخٌ خَبٌ؟ حالت بًار-

 

 دٍبارى ٍ کرد يدایت گَشش پشت بٌ را نَيایش از نخ چند ٍ کشید نَيایش بٌ دستی بًار
 برداشت زدن قدم از دست ٍ نشست نقابلو صندلی رٍی

 !طرفین کی با نهیدٍنید شها-

 !چی؟ بدى بابا نشَن رٍ اٍنا اگٌ دارى عکس سارا از اٍن این، از غیر بٌ ٍ

 

 نشَن رٍ اینا يو نا خَب:»گفت ٍ داد صندلی بٌ را اش تکیٌ ٍ داد سر بلند ای خندى تک سپًر
 !نیدیو نردم

 !«نهیکنٌ کار این شدى کٌ باباشو ابرٍ حفظ بخاطر

 

  برد باال را صدایش کهی سپًر بٌ رٍ ٍ کَباند نیز رٍی بٌ دست با بًار

 !نیخندی؟ تَ ٍقت اٍن نیهیرم استرس از کندى سر نرغ نحل جا این  دارم نن-

 

 زد نی نَج خندى ان در کٌ لحنی با ٍ برد ديانش نزدیک ٍ برداشت پیتزایش از قاشی سپًر
 ! کنو؟ نتر رٍ خَنٌ تَ نحل پاشو کنو؟ چیکار:»گفت

 ٍ غذاتَن بجاش نباشید نگران يو شها نیستو نگران يهین برای نطهئنو کنو نی کٌ کارای از نن
 .«خَریدب
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 .داشت خَبی برش يهین برای ٍ بَد جانع نًو افراد ٍکیل سپًر

 .دادم نی ترجیح را کردن زندگی عادی نن، برعکس درست

 

 با را يایش دست ٍ گذاشت ظرف در را پیتزا قاش تلفنش زنگ اند در صدا بٌ با ٍ زد قاش از گازی
 ذاشتگ اسپیکر رٍی را ان ٍ داد جَاب را تلفن ٍ کرد پاک دستهال

 !بلٌ؟-

 

 شَد زدى بًو ای دقیقٌ چند سکَت این شد باعخ ٍ پیچید خانٌ در علی دار خش صدای

 !کنی؟ نی تًدید ٍ نن کٌ يستی ای زادى حرٍم کدٍم تَ-

 

 داد جَاب رسا صدایی با ٍ کرد نزدیک ديانش بٌ ٍ برداشت را تلفن سپًر

 !يست ٍل يهٌ بغل تَ کٌ يهَنیٌ زادى حرٍم-

 خَدت حاال نشٌ پخش عسکات فردا کٌ این برای فرصتٌ یٌ این نگیر تًدید حد در رٍ تًدیدم
 !کنی انتخاب نیتَنی

 

 ٍ بَد گرفتٌ فرا را ٍجَدم تهام استرس يو نن دیگر حال کرد، قطع را تلفن ٍ نهاند جَاب ننتظر
 .نبَد تنًا بًار

 خَردن غذا نشغَل امار بًار ٍ نن برعکس سپًر انا بَدم، گرفتٌ ضرب خانٌ پَش کف رٍی پا با
 .بَد
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 شستی؟ راحت انقدر چطَر:»گفت بلند نسبتا صدایی با ٍ کَباند نیز رٍی نحکو را دستش بًار
 !«چی؟ بیارى سارا سر بالیی اگٌ

 

 این از خستٌ بَدم، شدى خستٌ کردم، خو سر ٍ گرفتو دستو دٍ نیان را سرم بًار حرف این با
 !ناارام زٍرگار

 !نگرداند باز زندگی این بٌ دیگر ٍ ببرد خَد با نرا کٌ خَابی خَاست، نی عهیق خَاب یک دلو

 .خَنست سارا فردا نباشید نگران انقدر-

 

 افتادم راى بٌ اتاق سهت بٌ ٍ برخَاستو جا از سپًر ٍ بًار بٌ تَجٌ بی

 !کجا؟-

 

 کَباندم بًو را تاقا در رفتو، باال يا پلٌ راى از ٍ گذاشتو جَاب بی را بًار تعجب پر نگاى ٍ سپًر سَال
 چند با پنجرى با را ام فاصلٌ شدم، خیرى دٍدی شًر بٌ اتاق بزرگ يای پنجرى رٍی بٌ رٍ تخت رٍی ٍ

 !رٍشن يهیشٌ شًر. بَد دادى شًر بٌ را خاصی زیبایی شًر يای چراغ نَر کردم، کو قدم

 ... !خانَش يهیشٌ نن برای انا ٍ

  نبَدم، دنیا این در کٌ انگار زد، نهی شهکچ نن برای اسهان این ی ستاريا از یک يیچ

 .فرستادم بیرٍن را نفسو ٍ بستو را يایو چشو دادم تکیٌ شیشٌ بٌ را سرم

  کردم، ريا را خَدم تخت رٍی. بَد پا بٌ سَم جًانی جنگ نطهئنو بازگشتو، تخت بٌ

  کردم، ارام را خَدم بخش ارام قرص چند با

 بیدار خَاب از سپًر صدای با صبح يهیشٌ، برای نٌ انا ،برد خَد با نرا خَاب کٌ نکشید طَلی
 شدم
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 !یاشار؟ شَ، بیدار یاشار-

 

 سارا داد جَاب تًدید:»گفت ٍ شد خیرى بازم نیهٌ يای چشو بٌ کردم باز را يایو چشو ارام
 .«خَنس

 

 بٌ باید دادم، تحَیلش بازی لبخند بَدند، دادى يدیٌ نن بٌ را دنیا کٌ انگار سپًر حرف این با
 زد لب ٍ گرفت را دستو سپًر شَم بلند جا از خَاستو تا انا رفتو نی یار دیدار

 !تنًاست کٌ نگفتو خَنٌ اٍردتش گفتو نن پیشش، بری داری دٍست نیدٍنو-

 .بیَفتٌ اسیاب از ابا یکو بذار نیشٌ، دردسر دٍبارى نیری اٍنجاست يو علی

 

 را ام بچگانٌ حرکات کٌ سپًر کشیدم، خَدم رٍی رس تا را پتَ ٍ کَباندم بالشت رٍی نحکو را دستو
 داد ادانٌ ٍ کرد خندیدن بٌ شرٍع دید

 !بارٍنیٌ يَا چَن کنسلٌ، اردٍ نیگی بًشَن کٌ يا بچٌ این انگار-

 

 زدم لب ٍ شدم خیرى صَرتش بٌ ٍ کشیدم سرم رٍی از را پتَ ٍ کرد خَش جا لبو رٍی خندی نیش

 !بارٍنیٌ دلو يَای نن-

 

 انا زد، نی يو را خَدم دل تلخی این ٍ اندم نی حرف بٌ تلخ بَد ندتی چند گفتو، نی سخن تلخ
 !نرا بَد کردى تلخ سرنَشت ٍ رٍزگار بَدم، شدى تلخ

 نرا تا بَدند دادى يو دست بٌ دست يهٌ ٍ يهٌ رفتنو، فرٍ نهنَعٌ عشقی در بَدنو، تاب بی
 !بسازند گَنٌ این
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 بیرٍن اتاق از سپًر داد نی نشان در صدای نگفتو، يیچ ٍ ردمب پتَ زیر را سرم سپًر بٌ تَجٌ بی
 را ننتش بی اغَش دلو خَاست، نی را نادرم نًر پر صدای دلو برداشتو، را يهرايو است، رفتٌ
 ! خَاست نی

 .کردم گیری شهارى را نادرم شهارى ٍ برداشتو را تلفن

 پسرم؟ خَبی نادر سالم-

 

 لبخندی گرفتو، دٍبارى جانی پیچید، گَشو در اينگش، خَش صدای بَدم، صدایش تنگ دل چقدر
 زدم لب گرفتٌ صدایی با بست نقش لبو رٍی خَشانٌ سر

 خَبی؟ تَ برم، قربَنت خَبو سالم،-

 

 حرف بٌ جانیٌ چند برای بَدم، کردى بغض نشستو، تخت رٍی ٍ کشیدم کنار رٍیو از را پتَ
 بشنَد نادرم را ام گریٌ صدای ستوخَا نهی بَد، بستٌ را رايو گلَیو بغض اندم، نهی

 خَردی؟ سرنا گرفتٌ، صدات چرا نادر؟ خَبی یاشار؟-

 

 خَاب از نانان، نٌ:»گفتو جَاب در ٍ دادم سر ای خندى تک نهایشی ٍ دادم قَرت را گلَیو بغض
 «خَبٌ؟ بابا خَبی تَ شدم، بیدار

 

 زد لب دلنشین ٍ ارام صدایی با ٍ داد بیرٍن را نفسش نادرم

 پیشهَن؟ نیای کی پسرم، شدى تنگ برات دلو خَبن، يهٌ-
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 عطر برای کشیدنش اغَش در برای زد، نی پر برایش يو نن دل بَد، نن دلتنگ کٌ نبَد اٍ تنًا
 کردم صاف را صدایو تنش،

 .دلو عزیز نیام ایندى يفتٌ-

 

 اتش رٍی شد ابی صدایش انگار... شدم ارام عجیب شدم، ارام ٍ کردم صحبت نادرم با کهی
 !...دلو

 

 

_ 

 

 پنجو نانٌ

 

 نیبینی؟ زخهٌ، پیشَنیو گَشٌ نگا نن، خَبو

 ...رٍزگار پی رفتن بیرٍن، ریختو ازش نَرچٌ عالهٌ یٌ شکافتهش، پیچگَشتی با پریشب

 نیشٌ؟ چی نیشن پیر يا نَرچٌ نیدٍنی

 جَنٌ دلبر یارٍ نحال یا خَردى، ٍ ننش ٍ بابا نَرچٌ یٌ نیبینی یًَ یعنی يا، نَرچٌ بقیٌ غذای نیشن
 ...نايار جای خَردى ٍ پیرش عاشق جنازى

 !بخَرى کَفت

 !رسهٌ؟ کشی عاشق يا نَرچٌ بین یعنی دکتر نیست؟ ٍحشتناک

 !خَابو نی يهش نیخَرم، رٍ نَشتی کٌ قرصایی اٍن خَبو، رٍزگار، بٌ تف
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  نٌ؟ نگٌ بًشت نیرن بهیرن يا دیَنٌ دکتر باشو، نردى کٌ انگار

 !نی؟ نانردیٌ، نفر یٌ ٍاسٌ جًنو دٍتا برن، باس

 

 ! گریٌ؟ بًشت، بریو باس نا دیگٌ، يست

 .چشام تَ ریختو قطرى نبابا

 بذارن، برق سرنَن ببرن رٍ نا بگَ صبح فردا شها دکتر، بیخیال حاال سَزى، نی چشانَن دٍدى يَا
 پریشَنی، ٍ یدلتنگ بی ادم، عین شیو بیدار بشٌ، صبح نبینیو، رٍ دلبر خَاب بخَابیو، شبو یٌ

 !نرد صبحش ٍ بَد بزرگ پدر کٌ خَبا اٍن از صیاد، قشنگٌ، دیٍَنٌ یارٍ این قَل بٌ دکتر، خَبو

 !خَبیو يو نا

 

 نحَطٌ ٍسط خشکٌ درخت این بٌ کردیو اٍیزٍن ٍ خَدنَن صبح فردا دیدی ٍقتو یٌ انا
 ...بگٌ چی خَابهَن بٌ نیاد دلبر کٌ انشب دارى بستگی یعنی اسایشگاى،

 ...ابرى نخَاد اگٌ خَبٌ، يَا بخَاد رٍ نا ٌاگ

 بذارن، برق سرنَن ٍ ببرن رٍ نا بگَ نَندیو، زندى نا دیدی شٌ صبح اگٌ سیاى، ابر بارٍن، بی ابر
 !...نرى یادت نیاد، خَابهَن

 

_ 

 

 

 حتی گرفت، نی تهاسی نٌ ٍ داد نی جَاب را يایو تهاس نٌ بَدم، خبر بی سارا از کٌ بَد رٍزی چند
 ...صدایش ٍ بَدم ناندى نن يو باز بَد، گذاشتٌ جَاب بی را يایو مپیا
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 !...بگذارید پیغام-

 

 !داشت نن قبر بٌ شبايت بیشتر کٌ اتاقی کردم نی نتر را اتاق کٌ بَد چندٍم بار دانو نهی

 . بَد زندان بٌ شبیٌ بیشتر کٌ اتاق این ٍ يهرايو تلفن بَد شدى نن يهراى ٍ دٍست تنًا

 !خَاست نی را خَدش خَاست نی را صدایش دلو داشتو، برنی قدم اننگر ٍ عصبی

 ! باشد؟ فرنا حکو تاریکی ٍ باشد اٍ شَد نی نگر نبَد رٍشن چراغی انا رفتو، اٍ خانٌ بٌ بار چندین

 

 شدى خیرى نقطٌ یک بٌ پنجرى پشت از کند، نی نَرانی را جا يهٌ خَرشید، یک يهانندى بٌ اٍ
 ! شَد تهام يایش بَق تا ناندم ننتظر رفتو،گ را بًار شهارى بَدم،

 !دلیل چٌ بٌ دانستو نهی انا ديد، نهی جَاب دانستو نی

 داشت را نسلسل یک حکو گَشو در اخر بَق

 !کردم پرت دیَار سهت بٌ را تلفن

 

 اند، پایین يایو چشو از اشک اندم، در زانَ بٌ اتاق در يهیشٌ از تنًاتر نداشتو، يهرايی دیگر
 شدى حساس انقدر يا رٍز این بَدم، شدى حساس داشت، برایو را نرگ حکو سارا دٍنب زندگی
 حسَدی کس يهٌ ٍ چیز يهٌ بٌ يَا، در اکسیژن بٌ عابران، بٌ شناختو، نهی يو را خَدم کٌ بَدم
 .بَد گرفتٌ را ٍجَدم تهام بدبینی داشتند، يا ان ٍ نداشتو را اٍ نن کردم، نی

  

 چًار بٌ ٍ کرد باز را اتاق در سپًر. کردم جهع اغَشو در را يایو زانَ دادم، کیٌت اتاق دیَار بٌ را سرم
 شد خیرى خرابو حال بٌ ٍ داد تکیٌ در چَب

 شدى؟ تنگ براش دلت-
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 بٌ کشیدم، ام پیشانی بٌ نحکو را دستو دادم، تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم بزنو حرفی کٌ ان بی
 !استرسی ٍ عصبی فرد یک بٌ بَدم شدى تبدیل کردم نگاى لرزانو يای دست

 دلو ننو:»گفت ٍ انداخت صَرتو بٌ نگايی ٍ نشست کنارم برداشت، قدم سهتو بٌ ارام سپًر
 .«بزنیو بًش سر یٌ بریو بیا شدى تنگ براش

 

 دادم جَاب بَدن عصبی از لرزان صدایی با ٍ دادم قرار يایو دست بین را سرم

 !نهیشٌ نهیشٌ نهیشٌ-

 !بشٌ دردسر اشبر باز نهیخَام

 

 زد لب شیطنت با ٍ زد نن بٌ ای تنٌ ارام سپًر

 بریو؟ نهیشٌ چیزی باياتو نن نترس-

 

 کهد سهت بٌ برخاستو، جایو از بَد، شدى خستٌ نن بَدن عصبی ٍ کالفگی این از يو اٍ شاید
 .کردم تعَیض را يایو لباس ٍ برداشتو قدم

 

 ٍ کرد باز را در سپًر کشیدم، رنگو ای قًَى بافت بٌ دستی ٍ کردم نحکو را اسپرتو کفش بند
 تا افتادم راى بٌ سرش پشت برداشت، قدم اسانسَر سهت بٌ ٍ داد دستو را رنگو نشکی کاپشن
 .شَیو پارکینگ ٍارد
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 چند از بعد کٌ کردم، نی فکر اٍ بٌ تنًا راى در افتادم، راى دلبر خانٌ سهت بٌ ٍ کردم رٍشن را ناشین
 دلتنگ باشو؟ نًربان باشو؟ عصبی باشو؟ ناراحت باشو؟ شاکی باشو، داشتٌ یرفتار  چٌ اٍ با رٍز

  باشو؟

 !باشو قبلی یاشار خَاست نی دلو

 !شد؟ نی نگر انا

 !بَد کردى دیگر یکی بٌ تبدیل نرا بَد، اٍردى در پا از نرا بدجَر عشق این

 

 !داشتو تنفر بَدم، کٌ ننی این از شناختو نهی را خَدم

 در رٍی بٌ رٍ ٍ رفتو باال را يا پلٌ یکی یکی شدیو، پیادى ناشین از ایستادیو، سارا ٌخان رٍی بٌ رٍ
  انداختو، سپًر بٌ نگايی کردیو، استفادى اسانسَر از ٍ شدیو البی ٍارد شَد؛ باز در تا ایستادم

 .کرد نی نرتب را پیراينش یقٌ ٍ بَد ایستادى خَدش خاص حالت ٍ ژست با ایینٌ رٍی بٌ رٍ

 

 ایستادم، سارا خانٌ در رٍی بٌ رٍ برداشت، قدم نن سر پشت سپًر ٍ اندم بیرٍن اسانسَر از
 سارا با شدن رٍ بٌ رٍ انادگی دانستو نهی ينَز بَدم، دل دٍ ينَز انا بزنو، در تا بردم باال را دستو

 .کنو صبر باید یا دارم را

 نهیزنی در چرا:»گفت ٍ نداختا نن رخ نیو بٌ نگايی سپًر اٍردم، پایین را ام شدى نشت دست
 «پس؟

 

 نَيایو بٌ دستی کالفٌ ٍ بازگشتو عقب بٌ قدم چند فرستادم، بیرٍن را نفسو ٍ گرفتو باال را سرم
 دادم جَاب ٍ کشیدم

 !ندارم انادگیشَ نهیتَنو نهیتَنو،-
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 اند حرف بٌ دار نعنا لبخندی با سپًر

 !نیار در بازی ىنسخر بزن در بیا ببینیش نیخَای کٌ نیست اٍل بار-

 

 درک نرا تَانست نهی سپًر بردم، بین از در با را ام قدنی یک ی فاصلٌ ٍ فرستادم؛ بیرٍن را نفسو
 اندازى بٌ دٍری، رٍز چند این بفًهد تَانست نهی بگذارد نن جای را خَدش تَانست نهی کند
 !بفًهد را عشق نن حال تَانست نهی گذشت نن برای تنًایی يا سال

 

 از کند، باز را در تا ناندم، در پشت ننتظر ای دقیقٌ چند بیاید، در صدا بٌ در تا اٍردم باال را دستو
 کٌ انداختو سپًر بٌ نگايی نیاند، استقبال بٌ کسی انا شد باز در بَدم، گرفتٌ ضرب پا با استرس
 صَرتش رٍی باندی با نًرسا ٍ شد باز در دادم، يل کهی دستو با را در برٍم، داخل تا کرد اشارى
 !بارید نی نعصَنیت اش چًرى از ایستاد، نقابلو

  کشید اتش بٌ را قلبو صَرتش رٍی باند

 يهانندى کٌ چشهی بَدم، نن چشهش تاریکی باعخ کردم، نگاى چشهش بٌ ٍ زدم زانَ نقابلش
 .بَد نًربانی از پر دریایی سارا چشو

 کردم باز لب داشتو نلرزیدنش بر سعی کٌ ارام صدایی با

 کجاست؟ نانانت جَن عهَ-

 

 سپًر بٌ نگايی ٍ کردم صاف کهر نگفت، يیج ٍ دٍید اتاق سهت بٌ ديد جَاب کٌ ان بی نًرسا
 شدم، خانٌ ٍارد سرش پشت برداشت، نن کردن دل دل از دست ٍ شد قدم پیش سپًر انداختو،

 شیشٌ بَد، بردى شخَاب نستی از یا بَد، خَاب کٌ انگار بَد، نشستٌ نبل رٍی علی زدم، بًو را در
 .است رفتٌ يَش از نستی از کٌ داد نی نشان دستش در نشرٍب خالی
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 باز نیهٌ اتاق در برداشتو، قدم دٍید سهتش بٌ نًرسا کٌ اتاقی سهت بٌ ٍ شد دٍبرابر عصبانیتو
 یک بٌ یک را يایش لباس ٍ کهد کنار بَد نشستٌ بَد، اتاق در خَرشید انا بَد، تاریک اتاق بَد،
 .کرد ین جهع

 نقابل را دستش ٍ کشید بلندی يین نن، دیدن با ٍ برگرداند را رٍیش سارا کردم؛ باز را در
 داد قرار ديانش

 

 با ندت تهام بَدم، کردى قفل بًو را يایو دندان عصبانیت از ٍ شد اتاق ٍارد نن با يهراى سپًر
 نگرفت تهاس حتی ت،اس نگرفتٌ تهاسی کٌ اندى پیش برایش نشکلی حتها کردم، نی فکر خَدم

 !ببرم خَد با اینجا از را اٍ بیایو تا

 !نبَد کار در شدنی زندى دیگر ٍ نردم ٍ نردم باريا رٍز چند این در نن

 

 اغَش در برای داشت دلو شدم، نانع ٍ کردم سپر را دستو کرد، باز را دستش ٍ اند سهتو بٌ سارا
 خَاست نی دلو است، شدى تنگ برایش لود بگَیو اٍ بٌ خَاست نی دلو کرد، نی پرٍاز کشیدنش

  با دلو خَاستٌ برعکس دقیقا کٌ شد چٌ دانو نهی انا کنو خالی اٍ اغَش در را دارم  گریٌ يای چشو

 زدم حرف تلخ خندی لب

 !داشتی؟ رٍ ای دیگٌ کس انتظار نکنٌ کردی؟ تعجب چرا-

 

 سپًر بلکٌ سارا تنًا نٌ بَد، ناندى خیرى نن بٌ باز ديانی با بَد کردى تعجب نن برخَرد از کٌ سارا
 ! بَد شدى گرد يایش چشو تعجب از يو

 !یاشار؟ چی یعنی-
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 را برخَرد این تَقعٌ سپًر ٍ خَدم يهانندى يو اٍ شاید بارید، نی تعجب يایش چشو از سارا
 زد نی نخالف ساز دلو با ديانو چرا دانو نهی نداشت،

 غریدم ٍ کردم نزدیک خَدم بٌ را اٍ ٍ گرفتو دستو در نحکو را دستش نچ

 !بَدی؟ گَری کدٍم رٍز چند این-

 

 علی کٌ ای خانٌ در بَدن از ٍقتی داشتو تَقع کنو کنترل را خَدم تَانستو نهی ٍ بَدم عصبانی
 !بیاٍرد پناى نن بٌ بگیرد تهاس نن با برد نی عذاب يست

 در نارا دٍ ير گرفت، نا دٍ ير زا را فرصت این اٍ انا ديو، نجات جًنو این از را خَدم را، اٍ تا
 !ساخت ٍ سَخت برد، فرٍ جًنو

 داشت سعی کٌ صدایی با بَد فایدى بی بکشد بیرٍن دستو از را دستش نچ کٌ این برای تالشش
 داد جَاب نلرزد

 !نیبینی کٌ گَری يهین-

 

 ريا را دستش ٍ دادم صدایو بٌ را تَانو تهام کشیدم، دندان زیر را لبو ٍ فشردم يو رٍی چشو
 کشیدم فریاد ٍ کردم

 !ببرنت؟ بیام نگفتی چرا-

 

 برگشت بَد کردنش پر حال در کٌ جهدانی سهت بٌ ٍ داد تحَیلو دار صدا خندی نیش سارا

 !زندانی نیفًهی؟ زندانی بَدم شدى نزدم؟ زنگ کٌ ذاشت نی ٍجدان بی اٍن نگٌ-

 تَ بتَنو تا بشو خَب باياش یکو بیام راى دلش با شدم نجبَر کرد، نی قفل در داد نی بًو غذا
 .کنو نی جهع ٍ چیزام دارم االنو بخَابهَنهش ٍ بریزم دارٍ زيرناریش اٍن
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 از داد، نی ادانٌ يایش حرف بٌ ریخت نی چهدان در عصبانیت با را يایش لباس کٌ طَر يهان
  خَاستو، نی چٌ دانو نهی ببندم، يایو دست با را ديانش خَاست نی دلو عصبانیت

 

 .دیدم نهی را سارا بَدن پر کٌ بَدم، پر انقدر ناا

 ندادی؟ خبر چرا نیگی حاال کٌ رسیدی نَقع بٌ دادم خبر بًت کٌ باری چند اٍن نگٌ اصال-

 

 ٍ برداشتو خیز سهتش بٌ ٍ دادم نشَن ٍاکنش بار این يهیشٌ، برعکس انا سَزاند را دلو حرفش
 .شد قایو سپًر سر پشت نًرسا با يهراى ٍ کشید ترس از جیغی سارا زدم، چهدانش بٌ لگدی

 !داری؟ چیکارش یاشار کن ٍلش-

 !بَدى این ٍضعو نتَنستو نیگٌ دارى نهیفًهی؟

 !دلتنگیت؟ بَد این

 

 کشیدم فریاد عصبانیت با برسد، سارا بٌ دستو تا بزنو کنار را سپًر داشتو سعی

 !نکن دخالت تَ-

 !ندارم کاریت سپًر پشت از بیرٍن بیا سارا

 

 نٌ بَدم، کردنش خالی فکر بٌ انا گیرد نی شعلٌ کجا از عصبانیت این دانستو نهی گفتو، نی رٍغد
 !کردنش سرکَب

 !انداخت نی خط اعصابو رٍی سارا يای اشک ٍ نًرسا ی گریٌ صدای
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 اند حرف بٌ نستی يهان با کرد جلب را ام تَجٌ خانٌ چَبی کفپَش رٍی علی يای قدم صدای

 نیکنین؟ لطیغ چٌ اینجا يا شها-

 

 شدى دیر شَد بکار دست خَاست تا سپًر بردم، یَرش سهتش بٌ ٍ  انداختو علی بٌ زخهی نگايی
 بر دستش از کاری ير سپًر کردم، پیادى علی صَرت رٍی را عصبانیتو تهام ٍ زدم زنین را علی بَد،
 !بَد فایدى بی انا سازد جدا علی از نرا تا کرد اند نی

 پدرش خَردن کتک شايد نًرسا تا بست يا ان رٍی را در ٍ رفت نًرسا ٍ سارا طرف بٌ سپًر
 !نباشد

 !شد نهی تهام ٍ بَد گرفتٌ چشهٌ سر کجا از خشَنت يهٌ  ان دانو نهی

 

 علی صَرت بٌ نحکو انقدر کرد، نی درد شدت بٌ يایو دست افتادم، علی دست بغل حال بی
 کَباند، دیَار بٌ ٍ کرد بلند نرا ٍ گرفت را اسولب یقٌ سپًر بَد، افتادى درد بٌ کٌ بَدم کَباندى
 اٍرد فرٍ صَرتو رٍی نحکو ٍ برد باال را دستش

 !بهیرى؟ نهیگی نیزنی، رٍ يهٌ شدی؟ دیٍَنٌ نرگتٌ؟ چٌ خر نرتیکٌ-

 

 گشَدم لب ٍ دادم يل عقب بٌ را اٍ ٍ کشیدم بیرٍن دستش از را بافتو یقٌ

 !دیگٌ کس يیچ بٌ نٌ دارم نیازی تَ بٌ نٌ کنو نی بخَاد دلو کاری ير ندارى ربطی تَ بٌ-

 

 تاسف نشانٌ بٌ را سرش شَد، پایین ٍ باال اش سینٌ قفسٌ بَد شدى باعخ عصبیش يای نفس
 اگٌ کردی؟ جهع لباسات:»گفت سارا بٌ رٍ ٍ کرد باز را در برداشت قدم اتاق سهت بٌ ٍ داد تکان
 .«بریو بیا کردی، جهع
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  کشید را چهدانش زیپ ٍ داد تکان سری سارا

 .گرفت نًرسا چشو نقابل را دستش اند، بیرٍن اتاق از نًرسا با يهراى چهدان با

 گرفتو دستش از را چهدان ٍ شدم نزدیکش

 !کجا؟-

 

 داد جَاب داشت کنترلش بر سعی کٌ صدایی با ٍ اٍرد گَشو نزدیک را سرش ٍ اند سهتو بٌ سپًر

 !نیار باال ٍ نن سگ رٍی اٍن یاشار-

 انا ترسید اٍ از باید شَد، عصبی سپًر انستود نی

 کردم تکرار را سَالو دٍبارى سارا بٌ رٍ سپًر بٌ تَجٌ بی

 عزیزم؟ نیری گَری کدٍم گفتو-

 

 !«نن خَنٌ:»گفت تهام جدیت با ٍ گرفت دستو از را چهدان ٍ کرد نگاى يایو چشو بٌ سپًر

 

 !یدپیچ خانٌ فضای در ام خندى صدای خندیدن، بٌ کردم شرٍع

 پرسیدم خندى با اند نهی بند کٌ عصبی يای خندى

 !ٍقت؟ اٍن کی اجازى با-

 

 باشد ارام نن نقابل در کرد نی سعی خیلی کشید، ریشش تٌ بٌ دستی ٍ کرد  علو قد نقابلو سپًر
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 !يست خَدشو خَاستٌ این رٍز، چند بهَنٌ نن پیش سارا بًترى نیست خَب حالت تَ-

 

 نزدیک اٍ بٌ بَد، انداختٌ پایین را سرش کردم نگاى سارا بٌ خند نیش با ٍ کردم جهع را لبخندم
  کردم اشارى سپًر بٌ سر با ٍ اٍردم باال را سرش ٍ گرفتو دست در را اش چانٌ ٍ شدم

 يست؟ تَ خَاستٌ نیگٌ؟ راست-

 

 خنجری نحکو انگار نحبتش جَاب با کرد، اعالم را نحبتش جَاب ٍ داد تکان بار چند را سرش سارا
 !باشند کردى فرٍ قلبو در را

 برداشتو، قدم در طرف بٌ حرف بی دادم سپًر بٌ را ناشین سَییج ٍ انداختو ان جفتش بٌ نگايی
 پیچید گَشو در سارا الَد بغض صدای

 یاشار؟-

 

 نگاى سر پشت بٌ انا ایستادم، حرکت از ای لحظٌ دٍید، گلَیو در بغض کٌ زد صدایو بغض با انقدر
  باشند کردى لٌ را غرٍرم کردم نی احساس. دادم ادانٌ برداشتن قدم بٌ ىدٍبار ٍ نکردم

 کنار در را شب باشد داشتٌ ارزٍ نن، نحل يو اٍ بديد، نان جفت بٌ را فرصت این داشتو انتظار
 اننیت کرد فکر کٌ بَد اعتهاد بی انقدر نبَد، اینطَر انا شب، نن کنار در را صبح ٍ کند صبح نن

 ...دارد رسپً کنار بًتری

 کردم بلند تاکسی اٍلین برای را دستو

 !احساسی ير از تًی بَدم، احساس بی نبَدم، عصبانی دیگر

 .بستو را يایو چشو رانندى يای نگاى بٌ تَجٌ بی دادم تکیٌ شیشٌ بٌ را سرم

 .رسیدیو اقا-
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  کردم باز را يایو چشو رانندى صدایی با

 .بَد ایستادى حرکت از خانٌ نقابل ناشین

 .شدم ساختهان ٍارد کرایٌ کردن حساب از بعد

 !بَد نن تاریک يای شب دٍست تنًا تختو بَد، شدى تنگ تختو برای دلو

 با کردم، باز را اتاق در بکنو، سارا از خالی را فکرم دقیقٌ چند برای خَاست نی دلو شدم، اتاق ٍارد
 کردى پر را اتاق فضای تهام يایش عکس شدم رٍ بٌ رٍ بَدم ساختٌ خَدم برای خَدم کٌ جًنهی

 !بَد

 

 الی بٌ ال از کردم؛ نگاى اش بستٌ يای چشو بٌ خَب برداشتو، را يا عکس از یکی بستو را اتاق در
 صدای بشنَم، تر ٍاضح را باران صدای تا کردم باز را پنجرى برداشتو، قدم پنجرى سهت بٌ يا عکس
 !کرد نی ارام را رٍحو باران،

  انداختو، سارا عکس بٌ نگايی گذاشتو،  لبو رٍی را سیگار از نخ یک ٍ توبرداش را سیگار پاکت

 را عکس بَد، گرفتن اتش حال در کٌ نن دل نحل درست عکسش گرفتو، عکسش زیر را فندک
 .شَد رٍشن سیگارم تا اٍردم سیگار نزدیک

 نن، ٍ است ام گرفتٌ اتش دل دٍد این بَدم نطهئن کردم، خارج ديانو از بیرٍن را سیگار دٍد
 !دادم نی فریب را خَدم

 

 سکَت قلبو نترٍکٌ خانٌ این دیَار ٍ در از کٌ انگار ام بستٌ سکَت عًد خَد با کٌ است رٍزی چند
 نیز غبار ٍ گرد رٍی انگشت با شکست، نی را سکَت نیانو در یکی يای نفس صدای تنًا بارد، نی

 .کشیدم

 ...تاریک بَد، رفتٌ فرٍ تاریکی در خانٌ
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 !شهال شَر دریای از شد پر يایو چشو

 گرفتن اتش احساس نن، سرنا اٍج در اٍردم، در تن از را پیراينو ٍ کردم باز را پیراينو يای دکهٌ
 !بَد گرفتٌ اتش کٌ بَد دلو داشتو،

 پايایو بٌ گیلَیی بیست ای ٍزنٌ کٌ انگار رفتو، باال را يا پلٌ ارام ارام ٍ گرفتو يا نردى بٌ را دستو
 .بَدند گرفتٌ نن از را رفتن راى تَان ٍ بَدند دىکر ٍصل

 

 بنَیسو دلو از کالنی چند تا برداشتو، را بَدم گرفتٌ رايو سر رٍز ان کٌ دفتری نشستو، نیز پشت
 !بارانی دلو يَای ٍ شد زندى برایو خاطرات تنًا، انا

 ...باشٌ شکلی این باید نرد-

 

 است شدى تنگ شبرای دلو ديد، نی جیالن گَشو در صدایش ينَز

 ...نگاى این صدا، این

 

 !کرد نی سان یک خاک با را دلو کٌ اش کنندى ٍیران نگاى ان

 .داشتو فاصلٌ کیلَنتر صديا نقاشی ان با نن رٍز ان نبَدم، نن خَاست نی اٍ کٌ نردی

 .بَد کردى باران يَس عجیب دلو

 !بس ٍ بَد بارانی نن دل تنًا انشب، انا

  عطر بَد، خانٌ یجا بٌ جا در يایش عکس

 

 .کرد نی رانی حکو يایو ریٌ در يایش نفس
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 کردم درست را ام اسکی یقٌ بافت یقٌ. کردم تن را رنگو نشکی پالتَ ٍ کردم تعَیض را يایو لباس
 !پَش نشکی نرد انداختو، ایینٌ در خَد بٌ نگايی شدم، خارج اتاق از ٍ

 .بَدم گرفتٌ را ام نردى دل عزای کٌ انگار

 .بستو نحکو را ام نشکی چرم کفش بند

 بَد کردى نفَذ يایو رگ بٌ ناى بًهن يَای سردی

 .بَد راى بٌ اتش از غَغایی دلو در انا

 چرا کٌ ان حسرت کردم، نگاى بَدند شدى قفل يو در کٌ يایی دست بٌ کردم، زدن قدم بٌ شرٍع
 !کرد نهی ريا نرا ای لحظٌ بچشو را عشق طعو نتَانستو نن

 

 !ست؟ شتیسرنَ چٌ این

 !داشتٌ جنگ سر ٍ زدى ناسازگاری ساز نن با حال بٌ تا کٌ سرنَشتی

 را يایو دست ٍ بستو گردنو دٍر نحکو را شالگردن دادم، ادانٌ رايو بٌ ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی
 . بردم فرٍ ام پالتَ جیب در

 بخری؟ گل نیشٌ اقا-

 

 نظلَنش يای چشو انداختو، فرٍش گل کَدک پاک ٍ نعصَم چًرى بٌ نگايی کَدکانٌ صدایی با
 بٌ را سرم ناند، جَاب ننتظر ٍ کشید اش پیشانی رٍی تا را سرش رٍی کالى اٍرد، درد بٌ را دلو

 ٍ نشستو يایو زانَ رٍی کشیدم، بیرٍن يایش گل نیان از را شاخٌ دٍ ٍ دادم تکان نحبت نشانٌ
 گرفتو يایو دست در را سردش يای دست ٍ کردم نگاى اٍ بٌ لبخند با کشیدم، صَرتش بٌ دستی

 .يست تَ برا يا گل این از یکی عهَ-
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 از کشیدم، اٍ دٍر ٍ اٍردم در تن از را پالتَام گرفت، را گل ٍ کرد دراز را کَچکش يای دست
 بَد، شدى تنگ کَدکی نعصَنانٌ نگاى این برای دلو چقدر انا بَد کردى تعجب يایو کار

 را اش پیشانی ٍ بستو را يایش دکهٌ بزرگی، ٍجَد با کرد تن را پالتَ یَد فایدى بی يایش نخالفت
 !کردم نهی احساس سرنایی انا، رحو بی ٍ بَد سرد دادم،يَا ادانٌ زدن قدم بٌ ٍ بَسیدم

 

 .افتاد زٍق زٍق بٌ پايایو تا برداشتو قدم از قدم انقدر

  بخَايو کٌ ان بی شدم؛ خیرى سپًر خانٌ چراغ بٌ

 .بَدم اندى است دلبر کٌ جایی بٌ

 انا برگردم را بَدم اندى کٌ رايی تهام خَاستو ایستادم، ساختهان در نقابل ٍ کردم رد را خیابان
 .بَدم ایستادى خانٌ در نقابل کٌ شد چٌ دانو نهی

 اتش رٍی ابی يایش خندى صدای تا چسباندم در بٌ را گَشو شنیدم، نی را يایشان خندى صدای
 ٍ بست نقش ولب رٍی نحَ لبخندی. شَد دلو

 

 خندى کٌ سپًر چًرى بٌ ٍ شد باز در گرفتو، دستو در نحکو استرس از را گل زدم، ضربٌ در بٌ ارام
 را اندنو انتظار اصال انگار کٌ کرد نی نگايو تعجب با انقدر کردم، نگاى بَد خشکیدى لبش رٍی
 از کهی دست يو اٍ انداختو سارا يای چشو بٌ نگايی نداشت، يو کَچک پرسی احَال برای حتی
 .نداشت سپًر

 .نداشت سارا يای دست از کهی دست سپًر صَرت ٍ بَد ارد از شدى سفید سارا يای دست

  بَد گرفتٌ قرار نان بین باری نرگ سکَت

 داخل؟ نهیای-
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 سَالی ارد، از بَد شدى پر اشپزخانٌ ٍ نیز شدم، خانٌ ٍارد پاشید، يو از سکَت سپًر صدایی با
 گشَد لب خندى با کٌ انداختو سپًر بٌ نگايی

 .کرد باز شَخی سر سارا کٌ کردیو نی درست کیک داشتیو نیست چیزی-

 

 اٍ دٍری درد از نن بشنَم، را داستان بقیٌ خَاست نهی دلو دادم، تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 ! بَد برداشتٌ را خانٌ کل يایشان خندى صدایی دٍ ان ٍ بَد گرفتٌ اتش دلو

 دلش حتی بَد، نشدى نن حال نگران يو صد در یک حتی بَد، سارا ٍ نن بین لبیجا تضاد چٌ
 برای خَاد نی دلو گايی ندارد دٍست نرا اصال اٍ کنو نی فکر خَد با گايی بَد نشدى تنگ برایو
 !است شدى نبَدنو ناراحت کسی چٌ بفًهو تا شَم، زندى ٍ بهیرم ساعتی چند

 

 !است ابًام پس در عشقی عشق، این

 !شدنو نداشتٌ یا شدنو داشتٌ دٍست ابًام نداشتنش، یا داشتن ابًام

 ننٌ؟ ٍاسٌ گل-

 

 دستو از را گل گرفتو، طرفش بٌ را گل ٍ دادم تکان سری لبخند با کرد جلب را ام تَجٌ سارا صدای
 زد لب باز لبخندی با ٍ گرفت

 .نرسی قشنگٌ خیلی-

 

 خَد با را اٍ سارا دٍری از است رٍز چند ٌک بغضی بشکند گلَیو بغض ٍ بزنو حرفی ترسیدم نی
 .کنو نی یدک

  ناند جابت اردش از خالی يای دست رٍی نگايو دادم، را تشکرش جَاب سر با تنًا



 www.Novel98.com 362               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 داد جَاب عجلٌ با ٍ کرد جَر ٍ جهع را خَدش کهی رسید يایش دست بٌ ٍ گرفت را نگايو رد

 .انادس دیگٌ یکو کیکهَن-

 

 .است شدى يَل کهی دانستو نی نکردم تعجبی اش ناگًانی جَاب از

 دلو کردم، نی بَدن اضافٌ احساس کرد، خَش جا سارا کنار ٍ شد اضافٌ نفریهان دٍ جهع بٌ سپًر
 ٍ کردم نرتب دست با را بافتو ٍ برخاستو جا از بهانو، شان جهع در دیگر خَاست نهی
 .«برم بًترى.  نهیشو نزاحهتَن دیگٌ نن خَب،:»گفتو

 

 داد جَاب لبخند با سپًر انداختن، نگايی بًو ٍ ایستادند نقابلو سارا ٍ سپًر

 ! اخٌ چیٌ نزاحو-

 .نراحهی تَ

 

 صدای با کٌ برداشتو قدم در سهت بٌ لبخند با ٍ دادم تکان سری نداشتو، تعارفش برای جَابی
 !شدم نیخکَب جایو سر سپًر

 .علی از جدایش برای .کردم قبَل رٍ سارا ٍکالت نن کٌ، بگو بًت خَاستو نی راستی،-

 

 سپًر زبان از باید نن بَد، نگفتٌ برایو علی از جدایش از کٌ بَدم شدى غریبٌ سارا با انقدر
 !شَد جدا خَايد نی اٍ فًهیدم نی

 را سارا ارام صدای بَد، ناندى دستو کف يایو ناخن جای کٌ بَدم کردى نشت نحکو انقدر را دستو
 ! گفتی چرا:»گفت نی کٌ شنیدم

 !«سپًر بَد ٍقتش االن اخٌ
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 حرف بٌ زيرین خندی نیش با کردم نگاى يا ان دٍ ير بٌ ٍ برگرداندم رٍ بَد شدى تهام تحهلو  دیگر
 اندم

 بگین يست يو دیگٌ چیز اگٌ گفت، االن کٌ بًتر چٌ فًهیدم نی کٌ باالخرى سارا؟ بگٌ نباید چرا-
 !ندارى اشکالی

 

 ٍ انداخت گردنو دٍر را دستش یک ٍ برداشت قدم هتوس بٌ ٍ برد فرٍ جیبش در را دستش سپًر
 داد جَاب خندى با

 جدیدا؟ نیاری جَش زٍد انقدر چرا تَ بچٌ-

 !اخٌ ای دیگٌ چیز چٌ

 جلَ انقدر االن کٌ کردیو نی صبر اگٌ کردم، قبَل رٍ ٍکالتش بیَفتٌ جلَ کارا زٍدتر کٌ این برا
 !نبَدیو

 

 !برد نی بکار کردنو ارام یبرا کٌ يایست بًانٌ  ان از دانستو نی

 بٌ ارام نشتی ام شدى ارام کٌ این خیال با سپًر دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم ٍ نگفتو يیچ
 زد لب ٍ کَباند ام بازٍ

 !اخٌ بری نیخَای کجا زٍد انقدر دارم، کارت نیز سر بشینیو بیا بیا،-

 

 راى حرف بی شَد، تهام خَدم ضرر بٌ توعصبانی خَاست نهی دلو گرفتو، سپًر از را ام عصبی نگاى
  سارا کردم، نگايش ننتظر ٍ نشستو نیز پشت شدم، قدم يو اٍ با ٍ گرفتو پیش را سپًر رفتٌ

 اند حرف بٌ استرس با ٍ پیَست نا جهع بٌ
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 .براتَن بیارم چایی نیرم... ن... م-

 

 تر عاشق بَدم نطهئن چَن کنو نگايش خَاست نهی دلو کنو، نگايش خَاست نهی دلو حتی
 باز دلو انا است، نن پیش اینجا کٌ این با شَد، نی تنگ بیشتر برایش دلو بَدم، نطهئن شَم، نی

 !شَد نی تنگ برایش

 . برداشت قدم اشپزخانٌ سهت بٌ ارام سارا داد، تکان لبخند با سری سپًر

 !کردم؟ قبَل ٍکالتش کٌ ناراحتی این از ناراحتی؟ انقدر چرا یاشار؟ چتٌ-

 

 با دادم قرار نیز رٍی ٍ کردم يو ففل را دستو برداشتو خیر جلَ بٌ ٍ گرفتو صندلی از را ام کیٌت
 را سرم ٍ کردم باز يو از را دستو کشیدم، عهیق نفسی ٍ انداختو پایین را سرم دار نعنا خندی نیش
 !بًتر؟ تَ از کی نٌ:»گفتو ٍ اٍردم باال

 !«رمندا حرفی نن خَاد نی ٍ این سارا خَد ٍقتی

 

 تر صبر بی نرا صبرش این اٍرد نهی خَدش رٍی بٌ انا بَد شدى يایو زبان زخو نتَجٌ سپًر
 !اخالق در چٌ کار در چٌ نبَد بًتر اٍ از کسی کرد، نی

 !ترسیدم نی يهین از نن شاید

 !بَد يا خیلی ال ایدى سپًر

 ...دیدم رٍ سارا بدن نن راستی-

 

 ديانش در حرف کَباندم، نیز رٍی نحکو را دستو نن؟ قتل بَد بستٌ کهر اٍ گفت؟ نی چٌ اٍ
 زدم لب خشو از پر ٍ ارام صدایی با خشکید
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 !کردی؟ غلطی چٌ-

 

 برد نی دیَانگی نرز بٌ نرا ارانشش این کرد برابر چندین را دلو اتش لبخندش

 !بشی غیرتی نهیخَاد دیٍَنٌ باش ارٍم-

 .بزنو ٍ حرفو بذار

 

 !دادم بیرٍن عصبی را نفسو فشردم يو رٍی را فکو

 !بَد یهان سالٌ چندین رفاقت بخاطر تنًا بَدم نکردى حل خَن در را صَرتش االن تا اگر

 نجبَر قانَنی پزشکی بریو کٌ این برای:»گفت ٍ شد نزدیک نن بٌ ٍ شد جا بٌ جا صندلی رٍی
 .کنٌنی کهک جدایی رٍند تَ. دیدم ٍ کبَدیاش کنی، نی اینطَری دیدنش لخت کٌ نگفتو شدم،

 .«دادگايشٌ جلسٌ اٍلین صبح دى ساعت فردا

 

 از ترس ترسیدم، نی انا بیشتر، سارا بٌ داشتو، اعتهاد سپًر بٌ بَد، شدى قفل فکو عصبانیت از
 !بَد شدى شدنو بدبین باعخ ترس يهین ٍ بَد افتادى دلو بٌ جَر بد دادنش دست

 !يایو ترین عزیز ٍ بًترین بٌ حتی بدبینی

 شدم بلند جا از ٍ انداختو سپًر جنگلی ٍ جذاب ایي چشو بٌ نگايی

 !برم نن بًترى گفتی، رٍ گفتنیا کنو فکر-
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 با اند، بیرٍن اشپزخانٌ از چای سینی با سارا کردم، حرکت در سهت بٌ ٍ نهاندم جَاب ننتظر
 ٍ برداشت قدم سهتو بٌ ٍ گذاشت نیز رٍی را سینی کردم نی نحکو را کفشو بند کٌ نن دیدن
 !«اخٌ شدى تنگ برات دلو نیهَندی، بیشتر کاش:»گفت ٍ ایستاد سینٌ بٌ دست سرم باالی

 

 گیرایش يای چشو بٌ ایستادم، نقابلش ٍ کردم صاف کهر شد، سبز ناخداگاى لبو رٍی خندی نیش
 زدم لب خند نیش يهان با کردم، نگاى

 !دیدم انشب ٍ دلتنگیت اٍج-

 

 نرا ٍ گرفت دست در را بافتو عصبی سارا انا گذاشتو در دستگیرى رٍی را دستو ٍ برگرداندم رٍ
 بزن حرف قشنگ نیزنی؟ حرف تیکٌ با چرا:»گفت دٍید نی يایش ابرٍ بین کٌ اخهی با ٍ برگرداند
 !«نیگی؟ چی ببینو

 

  کردم نزدیک اٍ بٌ را خَدم ٍ زدم پس را دستش

 کند ارام را جَ خَاست ٍ اند حرف بٌ سپًر کنو باز ديان خَاستو تا

 .نکنید اذیت ٍ يو انقدر بیخیال يا، بچٌ-

 

 داد جَاب اش خَاستنی ٍ خاص لحن با ٍ اٍرد باال سکَت نشانٌ بٌ را دستش سارا

 !يیس-

 !بزنٌ ٍ حرفش بذار
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 این نقابل نن انا کنو، صحبت بٌ شرٍع تا خَاست ٍ انداخت باال ابرٍیی ٍ کرد نگاى يایو چشو بٌ
 دیگر ٍقت ير از تر دلتنگ نرا ٍ اند نی پایین يایو لب ٍیر گرنش  نفس بَدم، ناتَان يا چشو
 !کرد نی

 تا دادم فشار يو رٍی نحکو را يایو چشو انا بَد شدى تنگ دلنشینش ٍ داغ يای بَسٌ برای دلو
 !بديو سارا بٌ شکن دندان جَابی ٍ بیایو خَدم بٌ

 کٌ اٍنی انگار باشو؟ تنگران باید نن يهش کال کنو نی چیکار کجام نپرسیدی رٍز چند این تَ-
 !ننو نیزنٌ پا ٍ دست عشق این تَ دارى فقط

 

 بٌ ٍ دادم بیرٍن را نفسو شدم، خارج خانٌ از ٍ دادم پایین را در دستگیرى ٍ نهاندم جَابش ننتظر
 بٌ ای لحظٌ حتی خَاست نهی دلو دیگر دادم، ادانٌ زد نی صدا را اسهو کٌ سپًر بٌ تَجٌ بی رايو
 .برگردم خانٌ ان

  بَد، کردى نفَذ تنو در بًهن، سرد يَای

 ...شدم تاکسی عبَر ننتظر خیابان کنار ٍ بردم فرٍ شلَارم جیب در را دستو

 

 يو از بیشتر را اعصابو چَبی يای پارکت رٍ يایو قدم صدای تنًا کردم، پرت نبل رٍی را خانٌ کلید
 !پاشید نی

 برای نگايش ٍ باشو اٍ کٌ جا ير از اند، نی بدم يو اتاق دیَار در از دیگر حتی نشستو، نبل رٍی
 را اٍ خَاست نی دلو دادم، قرار دستو رٍی را سرم ٍ کشیدم دراز نبل رٍی اند، نی بدم نباشد نن
 از شاید تا کنو شرٍع را نان رٍیای زندگی خانٌ یک در زٍدتر چٌ ير بکنو، خَد نال تر زٍد چٌ ير
 !شَم خالص بدبینی این

 برد خَد با نرا خَاب کٌ ورفت فرٍ در انقدر

 



 www.Novel98.com 368               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ناندى خَاب ٍ کنو رٍشن را تلفنو ساعت بَد رفتٌ یادم شدم، بیدار خَاب از یازدى ساعت صبح
 سارا دادگاى بٌ را خَدم باید کردم؛ تند پا ٍ برداشتو را سَییج ٍ بخشیدم سرعت حرکاتو بٌ بَدم،

 .برسانو

 .َمش رد يا خیابان ترین خلَت از تا کردم را سعیو تهام

 !نگیرد را ٍقتت دقیقٌ دى از تر کو کٌ نبَد خیابانی يیچ ٍ بَد شلَغ يهیشٌ طًران انا

 نگايو بین ذرى زیر از باالخرى تا چرخاندم چشو انقدر. ایستادم دادگاى رٍی بٌ رٍ ساعت یک از بعد
 دیدم را يا ان

 نگرانی با ٍ ایستادم سپًر رٍی بٌ رٍ کردم، تند قدم شان سهت بٌ ٍ کردم پارک دٍبلٌ را ناشین
 پرسیدم

 شد؟ چی-

 

 داد جَاب ٍ گرفت باال را پرٍندى ٍ پاشید رٍیو بٌ نها دندان لبخندی سپًر

 !...خالص-

 

 چطَری:»گفتو اٍ بٌ ناباٍرانٌ ٍ گرفتو اغَش در را سپًر خَشحالی از ٍ انداختو سارا بٌ نگايی
 !«باشٌ بردار دست راحتیا این بٌ نهیخَرد علی بٌ نهکنٌ؟

 

 باز ديان جَاب در ٍ گذاشت رنگش خَش چنگل رٍی را اش افتابی عینک ٍ داد تکان سری سپًر
  کرد

 .بیاد دستش کار حساب تا فرستادم نًهَنیاش ٍ ياش رابطٌ از فیلو تا چند براش دیشب-

 !دیگٌ يهینٌ بَدن گنديا کلٌ پسر خَبیٌ
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 .کنٌ انضا قرارى فردا

 

 !نبَد خَشحال ازادیش از اٍ اٍ، ازادی از بَدم خَشحال نن کٌ انقدری انداختو، سارا بٌ نگايی

 اندم حرف بٌ ٍ ایستادم رٍیش بٌ رٍ ٍ بردم فرٍ نَيایو الی را دستو

 .کردم اذیتت کٌ رٍز چند این بابت ببخشید سارا، نکن بداخالقی انقدر-

 

 گشَد لب سپًر بٌ رٍ ٍ برگرداند رٍ گرفت، يدف را قلبو کٌ بَد خندی نیش تنًا جَابش

 بریو؟-

 

 خَد با را يایش قدم. برداشت قدم سپًر ناشین سهت بٌ سارا داد، تکان سری لبخند با سپًر
  شهردم، نی اٍل از رسید نی کٌ دى بٌ شهردم، نی

 !بهاند ٍ بهاند نرٍد، ٍ برگرداند رٍ شد کٌ دى خَاست نی دلو

 رٍی دستی سپًر شدم، تٌخس تا شهردم دى تا انقدر نکرد، نگاى يو را سرش پشت ٍ رفت انا
 اند حرف بٌ ٍ گذاشت ام شانٌ

 .خَنٌ برٍ نکن ناراحت ٍ خَدت تَ نیزنو حرف باياش نن ناراحتٌ یکو ندارى اشکالی-

 

 بَد، شدى قفل صَرتش رٍی يایو چشو برداشت، قدم ناشین سهت بٌ ٍ نهاند جَاب ننتظر
 !نهیبینو رٍز چند تا را اٍ دیگر کٌ بَدم نطهئن

 نشد حتی بَد، زدى رنگش دریایی يای چشو رٍی را عینک ٍ بَد دادى تکیٌ دستش بٌ را سرش
 !...ببینو را زیبا دریای يای چشو ان بار اخرین برای
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 برای يهدم یک دلو ببینیو، را دیگر يو جا ان تا کردم نشخص را کافٌ یک ٍ گرفتو تهاس بیتا با
 .شَد کاستٌ کشو نی یدک ٌک بغضی این سنگینی از کهی شاید تا خَاست، نی صحبت

 عالقٌ چنینی این باز فضای بٌ شدت بٌ بیتا سبز، حیاط شدم، کافٌ ٍارد ایستادم، کافٌ رٍی بٌ رٍ
 .  بديد باران نو بَی دیَاريایش ٍ باشد داشتٌ حیاط ٍسط اب از پر حَضی کٌ فضایی داشت،

 نشستو رٍیش بٌ رٍ ٍ کردم حرکت چَبی نیز سهت بٌ

  خَبی؟ سالم،-

 

 از کهی ٍ اند لبش رٍی نحَ لبخندی بیتا کشیدم، صَرتو بٌ دستی ٍ دادم را سالنش جَاب سر اب
 داد ادانٌ ٍ نَشید را چای

 عزیزم؟ شدى چیزی-

 برداشتو، خیر جلَ بٌ کهی ٍ گذاشتو نیز رٍی را دستو ٍ بستو فرٍ چشو ٍ کشیدم دندان زیر را لبو
 اندم حرف بٌ ارام صدایی با

 .انرٍز يهین اٍل، جلسٌ تَ اٍنو شدى اجد علی از سارا-

 

 داد جَاب دار نعنا لبخندی ٍ گرد يایی چشو با ٍ گذاشت نیز رٍی را چای لیَان بیتا

  نیشٌ؟ نگٌ-

 

 کردم باز لب جَاب در ٍ انداختو باال شانٌ ٍ کردم سنجاق لبو رٍی خندی نیش دادم تکان سزی

 بخاطر بَدى گندى کلٌ ادم یٌ پسر طرفو ازش، داشت فیلو تا چند بَد کردى قبَل شَ ٍکالت سپًر-
 !بشن جدا تَافقی کٌ دادى رضا فیلها،
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 کردم، نزى کیک از يهی نگفت، يیچ داد، تکان سری ٍ گذاشت رٍیو بٌ رٍ را شکالتی کیک بیتا
 دلو کٌ بَد زیاد انقدر کافٌ این ارانش داشت، را زیبایی چندان نٌ تضاد تلخو کام با کیک شیرینی

 اب درٍن درخت از کٌ يایی پرتقال ديو، فرا گَش حَض اب صدای بٌ يا ساعت استخَ نی
 کرد نی ارام را دلو اب شفافیت ٍ بَد افتادى

  ببینی؟ ٍ نن خَاستی چرا خَب،-

 

  دادم صندلی بٌ را ام تکیٌ ٍ گرفتو حَض از را نگايو

 دادم جَاب ٍ اٍردم لبو رٍی نحَ لبخندی

 خَاستگاری ازش نیخَام يست ازاد زن یٌ کٌ حاال نیکنٌ اذیتو دارى خیلی سارا دٍری کٌ نیدٍنی-
 بخریو حلقٌ بریو بايو نیخَام کنو،

 

 کهرش بٌ دست با بار چند ٍ برخاستو جا از افتاد، سرفٌ بٌ ٍ پرید گلَیش در چای حرفو، شنیدن با
 .کَباندم

 زدم لب گَشش نزدیک ٍ کردم خو را سرم

 بیتا؟ خَبی-

 

  اٍرد باال را دستش ٍ داد تکان نحبت ٌنشان بٌ را سرش

 کردم نگاى بَد شدى قرنز سرفٌ شدت از کٌ يایش چشو بٌ ٍ نشستو جایو سر

  بخری؟ حلقٌ براش بری نیخَای نن با-
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  اندم حرف بٌ ارام ٍ برداشتو خیز نیز رٍی ٍ دادم تکان نحبت جَاب نشانٌ بٌ سری

 باشٌ سَپرایز نیخَام ارى-

 

 از بعد ٍ  برخاستو جا از گفت،" بریو پس"لب زیر ٍ ٍ انداخت باال شانٌ ٍ ددا تکان سری بیتا
  زدیو، بیرٍن کافٌ از کردن، حساب

 .کردیو حرکت يا فرٍش طال بازار سهت بٌ ٍ شدیو ناشین سَار

 اند حرف بٌ خَدش خاص شیطنت با کشید را لپ ٍ زد ام بازٍ بٌ ارام نشتی بیتا

 کٌ؟ نیدٍنی برات خَشحالو خیلی دیدم، ٍ دانادیت باالخرى پس-

 

 گشَدم لب ارام ٍ دادم تکان سری ٍ کردم جا بٌ جا را عینکو ٍ کشیدم رخ بٌ نها دندان لبخندی

 .نیدٍنو-

 

 فرٍش طال اٍلین ٍیترین سهت بٌ شدم، پیادى باٍبیتا يهراى ناشین از ٍ کردم پارک جایگاى در
 .انداختییو يا حلقٌ بٌ نگايی ٍ رفتیو

 سهت بٌ را دستو ٍ اند کنارم بیتا ننشست، دلو بٌ کدام يیچ ٍ زدیو سر را فرٍشی طال چندین
 کرد، اشارى بَد شدى تزیین ان رٍی ریز نگین با کٌ ای حلقٌ بٌ انگشت با ٍ کشید يا ٍیترین از یکی
 ندلش نزدیک از ٍ بیاٍرد را حلقٌ تا خَاستو فرٍشندى از ٍ شدم فرٍشی طال ٍارد ظریف، ٍ بَد زیبا
 .ببینو را

 .ببینید دست رٍ کنن دستشَن بذارید خَاید؟ نی تَن خانو ٍاسٌ-
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 کند، جهع را اش خندى داشت سعی ٍ بَد انداختٌ گل يایش لپ کٌ انداختو بیتا بٌ نگايی
 انداختو، اند نی عجیب دستش بٌ کٌ حلقٌ بٌ نگايی ٍ گرفتو دست در را ظرفش يای انگشت
 .بَد ىشد ساختٌ اٍ دست برای کٌ انگار

 برداریو؟ يهین-

 

 بیتا اندیو، بیرٍن فرٍشی طال از فرٍشندى" باشٌ نبارک" را ٍ داد تکان نحبت نشانٌ بٌ سری بیتا
 اند حرف بٌ حرص با ٍ داد فشار نحکو ٍ گرفت دست در را ام بازٍ

 گرفتی؟ دست سریع چرا تَ کرد برداشت اشتباى اٍن حاال-

 

 در سهت بٌ ٍ شدم جدا بیتا از ٍ اٍردم در شلَارم جیب از را سَییچ ٍ دادم سر ای خندى تک
 دادم جَاب حالت يهان در ٍ برداشتو قدم ناشین

 .ذٍقش تَ بزنو نیَند دلو-

 

 .شد ناشین سَار ٍ داد تکان سری نها دندان لبخندی با

 .فشردم را نَزیک پخش دکهٌ ٍ کردم حرکت بیتا خانٌ سهت بٌ

 پیچید ناشین در علیزادى نحهد صدای

 

  نن آرانشٌ“

  نن بشٌ باید

  بشٌ بکنو کاری
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 نن دنیای بشی تَ

  ننی دنیای ننی رٍیای

  خَاستنی اینقدر

  شدم تَ نن عشقو

 "ننی تَ یا

 

_ 

 

 شیشو نانٌ

  چیٌ؟ نیدٍنی

 بخندى باس بخندى، باس اٍنو بریو، قربَنش باس نا نحال نیخَرى، دنیا این درد یٌ بٌ کی ير
 باز قاطی، سبزا ٍ بنفشا ا   بگٌ باغچٌ؛ گالی بٌ کنٌ نگاى باس دى،بخن چشاشو بخندى باس يهش،
 ...بخندى

 بخندى باز کٌ شدى عرٍسیشَن خَرشید ٍ ابرا ا   اسهَن، بٌ کنٌ نگاى باس

 !خَدم دیٍَنٌ ا   بگٌ نا، بٌ کنٌ نگا با

 

 ،بخَاد بغل ٍ کنٌ باز ٍ کَچَلَش دستای ٍقتی بخندى، چشاش ٍقتی بخندى، ٍقتی بخندى، باز
 .خَاستٌ بغل دلش بدٍنیو دیدم، بد خَاب بگٌ الکی بغلهَن، تَ بیاد شبی نصف یًَ ٍقتی

 برقصٌ کنٌ نست ٍقتی نیار، در بازی خر دیٍَنٌ ا   بگٌ بیاد قلقلکش ٍ ببَسیو ٍ دستش کف ٍقتی
 نیست؟ ترى، قشنگ دنیا باشٌ، ٍقتی برانَن،
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 اصال اٍن گفت نی، خَب حالت گفت ،سرنَن باال اٍند دکتر صبی دم دنیا، قشنگٌ دیگٌ، يست
 نا باشٌ ارٍم دلش داریو، دٍسش نیدٍنیو کٌ نا بًتر، سرش فدا گفتیو داری، دٍسش نهیدٍنٌ
 ...رفت عاقلٌ، دکتر یارٍ خندید يیچ،

 

_ 

 

  سَختو، نی اتش، رٍی اسپند نحل نن ٍ نبَد جانو ارام کردم، نی سر بخش ارام قرص با را رٍز تهام

 !فکر در را شب تهام ٍ بردم نی سر بٌ خَاب رد را رٍز تهام

 فکر اش لعنتی خاطرات بٌ ٍ کشیدم نی اغَش در را يایو زانَ ٍ زدم نی خیهٌ خانٌ از گَشٌ یک
 !ديد نی را يایش نفس عطر بَی خاطراتش کردم، نی

 .کند نی خَد نست نرا يو خاطراتش حتی

 !رفتٌ خانٌ این از خَرشید است؛ تاریک خانٌ

 

 را عهرش بخَايو اٍ از ٍ ببینو را اٍ تا ام نکردى پیدا فرصت يهچنان خریدیو را حلقٌ بیتا با ٍقتی از
 کند تقصیو نن با

 تنًا ناندم، خیرى يایش عکس بٌ زدم، اتش سیگار با دٍبارى را سیگار کشیدم، نَيایو بٌ دستی
 .کند نی ارانو کٌ ست عکسی چند يهین است، ناندى ارث بٌ برایو اٍ از کٌ  دارایی

 !خَايو نی را خَدم جان ارام نن ام نکردى عادت يا بخش ارام بٌ

 حرف اٍ با لب زیر ارام گذاشتو، ام سینٌ رٍی ٍ گرفتو دست در را عکسش خَايو، نی را بخشو ارام
 !کند تنبیٌ نرا تا ديد نهی جَاب انا شنَد نی را صدایو دانو نی شنَد، نی اٍ کٌ انگار زدم
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 کٌ بَد شدى زیاد انقدر پاسخو بی يای تهاس نداشتو، را نیلی بی این ٍ ٍرید این طاقت دیگر
 .نداشتو اٍ با دٍبارى تهاس برای انیدی

 بَد؟ شدى سرد نن با انقدر چطَر

 سرد نن با اید نی دلش چگَنٌ حال برد نی نردن نرز تا نرا کٌ اٍ است، نن ٍجَد تهام کٌ اٍ
 !باشد؟

 دخَاي نی را يایش دست گرنای دلو

 .کردم جهع را صَرتو دستو کف سَزش از کردم، نچالٌ دستو در را سیگار

 

 !ياست حرف این از تر خراب نن حال شدى ابتدایی ٍ عادی برایو درديا این انا

 دیدن با کردم نگاى تلفن  صحفٌ بٌ اٍرد در خَدم يَای ٍ حال از نرا يهرايو تلفن زنگ صدای
 .پرکشید دلو از دل انگار سارا، اسو

 !بَد کردى فتح را بدنو تهام استرس کشیدم، صَرتو بٌ دستی

 جَاب را تلفن ٍ کشیدم صحفٌ رٍی را انگشتو نفسو، دادن بیرٍن از پس ٍ کشیدم عهیق نفسی
 .دادم

 جانو؟-

 

 تفاٍت بی ٍ سرد انقدر برٍم، نان يهیشگی کافٌ بٌ کٌ خَاست دیگر ٍقت ير از سردتر نگفت، يیچ
 !یچیدپ گلَیو در بغض کٌ بَد

 رفتار سرد نن با انقدر کٌ است شدى چٌ رٍز چند این در است، شدى چٌ بدانو خَاست نی دلو
 !تر غریبٌ يو  غریبٌ از حتی کند نی

  بگیرم، گرم اب دٍشی تا برداشتو، قدم حهام سهت بٌ ٍ شدم بلند زنین رٍی از
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 .بًتر حالو ٍ بَد شدى نرم بدنو کهی گرفتن، دٍش از بعد

 در را حلقٌ جعبٌ. شدم کهربند بستن نشغَل ٍ کردم پا را شلَار کردم، تن را اش عالقٌنَرد پیراين
 .بینو نی را اٍ کٌ باشد نن فرصت تنًا این شاید گذاشتو، جیبو

 !داد نهی دیدنش بٌ رضا دلو کٌ بَد بار اٍلین این

 

 !نرٍم لعنتی قرار این سر کٌ بَد این داشتو کٌ حسی تنًا

 !بگذارم بیرٍن پا بَد شدى نن قبر بٌ تبدیل کٌ اتاق این از حتی خَاست نهی دلو انا، چرا دانو نهی

 !کنو فرار تَانستو نهی رفتو، نی اٍ دیدار بٌ باید باالخرى انا

 فرار بٌ پا ٍ بگذارم را ام زندگی زندگی، این از بلکٌ قرار، این از تنًا نٌ کنو، فرار تَانستو نی کاش
 زندگی خَد برای انجا ٍ دٍر جایی برٍم ٍ شَم دٍر رٍزگار ٍ زندگی نای از يا کیلَنتر ٍ بگذارم
 !کنو شرٍع ای تازى

  شَد؟ نی نگر انا

 !است نن با جا يهٌ شدى نفرین ای سایٌ يهانندى زندگی این

 .برداشتو قدم در سهت بٌ ٍ پَشیدم پیراينو رٍی را کاپشن

 

 

_ 

 

  يفتو نانٌ

 ...بارم نی نن نبارى بارٍن اگٌ
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 !...خیلی تَ، تا رايٌ خیلی نن از

 دنت، بیارى رٍ نا کردیو راضی رٍ نَتَری یارٍ این بیرٍن، بَدم زدى اسایشگاى از کٌ شب یٌ
 !نبَدی اٍندیو

  باشٌ؟ تاریکی باشی تَ نگٌ نیشٌ ظلهات، خَنٌ خانَش چراغا

 !َت نبَدی زدیو، حرف باياش کَچتَن، تٌ يست خشکٌ درخت اٍن با پا، لنگٌ یٌ ٍایسادیو

 

 !انگار نٌ انگار يو نا کرد نگاى چپ شد رد يرکی يی رٍ، کَچٌ رفتیو راى يی

 !کردی ابرٍیی بی بگی باز اٍندیو اسایشگاى لباس با نا ببینی بیای نکنٌ گفتیو بعد

 !شی تلخ بايانَن

 گندى ناشین اٍن پشت شدی قایو رفتیو َجلدی

 .!..نیَندی شی، رد بیای بلکٌ کردیو نگاى ٍایسادیو يی

 !زشت رٍی راى اٍن تٌ نا اتاق تا راى خیلی نشدى شب تا بریو گفتیو

 !یعنی اٍندین اٍندی، سرنَن، کشیدیو رٍ کالى

 !یارٍ اٍن بَدی تَ

 

 نن؟ دفتر تَ کشیدی نی عکس یادتٌ داشتی، دٍست يهیشٌ کٌ شکلی يهَن بَد، قشنگو چٌ
  باشٌ؟ شکلی این باید نرد گفتی نی

 !رفتٌ یادت یادتٌ؟ ٍ، نقاشیات کردم نی ىپار يی خَردم نی حرص نن

 !بَدی بغلش قد کرد، بغلت ناکس، کرد ناچت کردم، نگاتَن ٍایسادم

 !بَدی خَرشید بَدی، ارٍم بَدی، قشنگ بَدی، انن اٍنجا بَد نن بغل بَد کو ٍاست چی ير
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 پرديای ٍر افتاد سایتَن شد، رٍشن خَنٌ چراغای بستین، ٍ در تَ، رفتین بعد براش، خندیدی نی
 !...دیدیو بَدم، نن ندید، ٍ نبَد يیچکی خیالت پنجرى، پشت

_ 

 

 تجربٌ سارا با را خَشی خاطرات اینجا لحظٌ بٌ لحظٌ ایستادم، نان يهیشگی کافٌ رٍی بٌ رٍ
 قرار این بٌ نسبت خَبی حس چرا دانو نهی انا شد، شرٍع جا يهین از نا اشنایی اصل کردم،

 .نداشتو

 نشستٌ يهیشگی جای  يهان شدم، کافٌ ٍارد ٍ انداختو پایین را سرم دادم، یرٍنب صدا با را نفسو
 شدم، نی نزدیک اٍ بٌ نباید اٍل از شاید بَد، يهین ناجرا اصل شاید شدم، خیرى اٍ بٌ دٍر از بَد،
 بٌ ارام ارام بَد، سرطان بٌ شبیٌ درست سارا خَاستو، نی خَد برای دٍر از را اٍ باید يهیشٌ شاید

 !شدی نهی نفَذش نتَجٌ تَ ٍ کرد نی نفَذ ٍجَدت بند دبن

 !اٍ است شدى تَ يهٌ است، نهاندى باقی تَ از چیزی دیگر نیبینی ٍ نیایی خَد بٌ

 

 !دٍر از انا است، خَاستنی ٍ زیبا دٍر از چقدر شدم، نی اٍ زندگی ٍارد نباید يو اٍل از شاید

 بٌ نگايی ٍ اٍردم در شلَارم جیب از را جعبٌ ، گردمبر  را رفتٌ راى تهام خَاست نی دلو بَدم، دل دٍ
 تا دادم جرات خَدم بٌ ٍ گرفتو دست در نحکو را جعبٌ انداختو، زد نی برق کٌ حلقٌ ریز يای نگین

 افتاد، نی لرزى بٌ دلو بیشتر شدم، نی تر نزدیک اٍ بٌ چٌ ير بردارم، قدم سهتش بٌ ارام
 ...ترسیدم نی

 ! یستچ از دانستو نهی کٌ ترسی

 

 ...کرد نگايو ایستادم، کنار
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 يای چشو نگرانی، از پر بَد، استرس از پر نگايش نبَد، ارام ٍ احساس با يهیشٌ نحل نگايش
 افتاد، لرزى بٌ تنو نگايش سردی از بَد؛ سرد نگايش بَد، سرد نبَد، نن نال دیگر انگار دریایش
 .شینوبن کٌ خَاست ٍ داد نشانو را صندلی ٍ کرد دراز را دستش

 .نگفتو يیچ ٍ گرفتو پایین را سرم ٍ گذاشتو نیز رٍی را يایو دست ٍ نشستو صندلی رٍی

 .بزنیو حرف يو با تا اینجا بیای گفتو-

 صحبت کٌ دیدم الزم االن انا ٍ کردم فکر خیلی نن بَدیو، دٍر يو از يست ٍقتی چند نیدٍنو
 .کنیو

 

 بٌ شرٍع انگشتش با بَد، شدى سرد ٍ رحو بی حد از بیش اٍ یا بَدم شدى دلنازک نن دانو نهی
 داد ادانٌ ٍ کرد فرضی يای خط کشیدن

  کردم، فکر خیلی خَدم با ندت، این یاشار-

 !يهٌ بٌ خَدت بٌ سپًر بٌ نسبت نن بٌ نسبت چیز يهٌ بٌ نسبت شدی، بین بد خیلی تَ

 .یاشار کنو تحهل ٍ بدبینیت این نهیتَنو نن

 

 

 فکر نن انچٌ حرفش تٌ کردم نی خدا خدا دلو در شدم خیرى اٍ بٌ َنانٌنظل ٍ اٍردم باال را سرم
 صد رٍزی بَدم نطهئن ناند نهی باقی چیز يیچ دیگر نن از نباشد اٍ بَدم نطهئن نباشد کنو نی
 !يایش چشو رنگ با تنش، عطر با خاطراتش، با شَم نی زندى ٍ نیهیرم بار

 رٍ اینا کٌ شدى عَض چی رٍز چند این تَ بَدم، يهیشٌ کٌ يهینو نن نشدم عَض نن سارا-
 !نیگی؟ داری

 ...دٍ نن سارا اٍندی حرفا این با يو حاال بَدم ننتظرت يهش نن نبَدی ندت این تَ
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 !کن باز ٍ چشهات شدی عَض تَ یاشار-

 

 اٍ بدٍن بگَیو نگذاشت دارم، دٍست را اٍ چقدر بگَیو نگذاشت ناند، نیهٌ نصفٌ حرفو حرفش با
 !شَد نی تهام برایو زندگی ندارد نعنایی یوبرا زندگی

 بَدم نطهئن نداشتو، گفتن برای حرفی دیگر شدم، ساکت بزنو، کانل را حرفو نگذاشت
 !بخَايد نظر نن از کٌ ان بی است گرفتٌ قبل از را تصهیهاتش

  کرد، نی رانی حکو نا بین سکَت ای دقیقٌ چند

 نفس اصال شاید دانو نهی کشدم نی نفس ارام زد، نی بًو را سکَت کٌ بَد سارا نفس صدای تنًا
 !بَد سخت برایو نباشد اٍ ٍ باشد زندگی کٌ این درک کشیدم، نهی

 !کنو نی دق نیشی ساکت کٌ طَری این-

 !برم نجبَرم ٍ این نیدٍنی نداری، انتخاب حق يهیشٌ بعدم،

 

 ندارم، دیگر را اٍ دیدار این از عدب کٌ ان فکر نبَد کهی درد برایو درد این ٍ شد نی تکرار برایو تاریخ
 !اٍرد نی درد بٌ را دلو

 !چیٌ... ب... تخا...   ان-

 !نهیشٌ نخَام نکٌ نهیشٌ، نباشی... گو... نی

 

 باالخرى لجَج، اشک ای قطرى بَد، شدى بارانی يایو چشو بَد اٍردى در لرزى بٌ را ام چانٌ بغض
 کرد خَدنهایی نیز رٍی ٍ رساند نیز بٌ را خَدش

 !نیست نًو نیگی تَ کٌ اٍنقدرا کس يیچ نبَدن ٍ بَدن ياست، قصٌ تَ نال حرفا این-
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 ! بًت نیدم قَل کنی نی عادت نکن، سختش بفًو، برم باید نن

 

 نقابل احساسو نرگ نحل خَدش زبان از حرف این انا زند نی رفتن از دم دانستو نی دانستو، نی
 یک باشد شَخی یک خَاست نی دلو کنو باٍر را حرف این خَاست نهی دلو بَد، يایو چشو
 !بزرگ شَخی

 ! بری؟-

 نیهَنٌ؟ چی بری تَ بری؟ نگٌ نیشٌ... کجا؟ بری

 

 اٍ کٌ انگار گرداند، نهی بر اٍ بٌ را احساسش اٍرد، نهی  رحو بٌ را سردش دل الَدم بغض صدای
 !ندارد را يایو اشک دیدن طاقت گفت نی کٌ نبَد

 !بَد شدى يایو کاش ریختن باعخ خَدش حال

 نیزنی؟ حرف کی با نیستو پیشت نن ٍقتی-

 

 بغض کردم، نگاى دریاییش يای چشو بٌ ٍ کردم پاک صَرتو رٍی از را يایو اشک دست پشت با
 بَد شدى غرق شهال شَر دریای در يایش چشو يو صدایش يو داشت،

 !خَدم... با-

 

 داد جَاب بغض پر ٍ ارام صدایی با دکن کنترل را اش چانًٌ لرزش تا کشید دندان زیر را لبش

 نیگی؟ چی-
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 برای است فرصتی اگر تا کردم نزدیک يایش دست بٌ ارام را دستو ٍ گرفتو صندلی از را ام تکٌ
 کنو لهس را يایش دست بار اخرین

 !بگو؟ چی نیزنو، حرف تَ دربارى فقط-

 

 در رقص بٌ نیز رٍی ایوي اشک انداختو، پایین را سرم ٍ گرفتو دستو در نحکو را يایش دست
 !بَدند اندى

 !گفتی؟ نی چی خَدت با ببینی ٍ نن کٌ این قبل-

 

 جَاب عصبی ٍ استرس با ٍ کشیدن عهیق نفسی ٍ کردم ريا را دستش ٍ اٍردم باال سریع را سرم
 دادم

 !تَ رفتن بعد بٌ یا کنو فکر تَ دیدن قبل بٌ نهیخَام بیاد، یادم نهیخَام نهیاد، یادم-

 

 يای چشو با ٍ برخاست جا از ٍ انداخت اش شانٌ رٍی را کیفش ٍ برداشت  نیز رٍی از ار دستش
 !«ببخشید شدى دیرم نن:»گفت ٍ کرد نگاى يایو چشو بٌ اشکی

 

 برداشت، در سهت بٌ قدم چند ٍ دید را بغضو پر ٍ سنگین نگاى کردم، نگاى اٍ بٌ ٍ شدم بلند جا از
 گرفت دست در را حرفش ادانٌ ٍ بازگشت را رفتٌ راى د،بزن باشد رفتٌ یادش حرفی انگار انا

 کٌ کسی پیش از کس يیچ خَاب تَی خَبٌ، خَاب بَدى، خَاب یٌ يهش کن فکر کن، فکر-
 !...«نهیرى دارى دٍستش
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 زنگ گَشو در کافٌ، کف چَب يای پارکت رٍی يایش قدم صدای کردم، نگاى را رفتنش راى
 .خَرد نی

 برایو کٌ بَد پا بٌ شَری دلو در بَد شدى سنگین يایو نفس بَد، دىکر تار را دیدگانو اشک
 کردم، نی پَچی احساس نداشت، نفًَنی

 !ساعت چند برای شدى حتی خَاست، نی نرگ دلو

 !است خَش نبَدن سارا بی دنیای این در يو ساعت چند

 

 برای حتی خَاست، ین را اغَشش دلو برخاستو، جا از شد، خارج کافٌ از ٍ کرد باز را ای شیشٌ در
 !بار اخرین

 اٍ، بی نن دنیای ببیند ٍ کند عَض را نظرش شاید تا برسو اٍ بٌ تا کردم تند قدم در سهت بٌ
 !است جًنو

 پاک را صَرتو رٍی اشک دست پشت با ٍ اٍردم باال را سرم کردم باز را در ایستادم، در رٍی بٌ رٍ
 بَد، دادى تکیٌ سینٌ بٌ دست ناشین در بٌ سارا ظرننت سپًر ناند، نی تار دیدگانو کاش انا کردم،
 !برد خَد با نرا سارای ٍ کرد باز برایش را در شد نزدیک اٍ بٌ کٌ سارا

 

 خَد با ندت تهام نداشتو، يو را کردن گریٌ تَان نداشتو، را برداشتن قدم تَان دیگر
 ! نیشٌ؟ نگٌ:»گفتو نی

 !«بزنن دٍر ٍ نن بذارن جا ٍ نن نحالٌ سپًر ٍ اسار ٍگرنٌ شدم بین بد نن حتها شدم بین بد نن

 بیشتر کهی تا شَد، خانَش دلو اتش از کهی تا کردم، تکرار خَد با دل، در را جهلٌ این انقدر
 .بديو فریب را خَدم

 قدم طًران يیايَی پر ٍ شلَغ يای خیابان در باشو داشتٌ يدفی کٌ ان بی اندم، بیرٍن کافٌ از
 !پیچید نی گَشو در کٌ بَد سارا صدای تنًا نبَد، صدایی يیچ انا داشتو، برنی
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 !...کنو نی دق نیشی ساکت کٌ اینطَری-

 ...نداری انتخاب حق يهیشٌ

 چطَری زنان نهیفًهٌ تَ با ٍقتی ادم خَب، نیزنو جدی حرف دارم دیٍَنٌ، نخندٍن ٍ نن انقدر
 ...نداری انتخاب حق يهیشٌ... يستی کٌ بعضیا کنار نیگن کٌ يهین گذرى نی

 !...کنو نی دق نیشی ساکت کٌ اینطَری

 

 را ام بارانی يای چشو کٌ نَر خیابان، سرد اسفالت رٍی ناشین الستیک صدای ٍ ترنز صدای با
 اسهان بٌ کشیدم، دراز سرد اسفالت رٍی بَد، شدى دیر دیگر انا اٍرد خَدم بٌ نرا کرد، نی اذیت
 بَد، شدى قاطی باران با يایو اشک اند، نی پایین َرتوص رٍی باران، قطرات ناندم، خیرى شًر تیرى
 جهعیت انداختو، اطرافو بٌ نگايی باشو، شدى خالی کٌ انگار گرفت، ارام دقیقٌ چند برای دلو

 !بَدم تر تنًا يهیشٌ از نن انا بَدند، شدى جهع اطرافو زیادی

 

 گرفتو دست در را حلقٌ ٍ کردم زدرا را دستو زد، نی برق زنین رٍی حلقٌ بَد، افتادى جیبو از جعبٌ
 ٍ نشدیو يو نال يو اخر کٌ این از بست، نقش  لبو رٍی زيرخندی ناندم، خیرى حسرت با اٍ بٌ ٍ
 !سَزاند نی عهر اخر تا نرا کٌ بَد حسرتی این ٍ نرسیدیو يو بٌ

 صَرت کشیدم، صَرتو بٌ دستی برخاستو جا از نفر چند کهک با

 يو دنیا يایش، خندى صدای ٍ باشو نن خَاستو، نی زدن قدم کهی ًاتن نبَد، نًو برایو ام خَنی
 !شَد نهی نن حریف کند علو قد نقابلو

 .نیرسٌ اٍرژانس دیگٌ دقیقٌ چند تا زدم، زنگ کن صبر اقا-

 

 نردی بٌ جَاب در ٍ دادم تکان سری کردم، پاک را صَرتو ٍ اٍردم در کاپشنو جیب از را دستهال
 .«خَبو نن نیست، نشکلی:»گفتو بارید نی اش چًرى از نگرانی کٌ
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 !بست نقش لبو رٍی دار نعنا خندی نیش گفتنش از يو خَدم کٌ گفتو درٍغی

  تاکسی برای را دستو بَد، فایدى بی يایش اصرار

 اٍردم لب بٌ را ادرس ٍ شدم تاکسی سَار ٍ

 بیهارستان؟ بریو نیخَاید نیست خَب حالتَن اگٌ اقا-

 

  گفتو،" خَبٌ حالو نٌ" لب زیر ٍ بست نقش لبو رٍ جانی بی لبخند

 قرار ٍقت يیچ انگار کٌ دیدیو يو دست در را يایی دست کردم، نگاى طًران رٍح بی يای خیابان بٌ
 ...ناند دلو در يایش دست ی دٍبارى گرفتن حسرت شَد، جدا يو از نبَد

 ظلهت در کٌ ای خانٌ شدم، انٌخ ٍارد چرخاندم، در در، را کلید شدم، پیادى تاکسی از خانٌ نقابل
  اند نی پایین شیشٌ رٍی باران قطرات. نشستو  قدی پنجرى نقابل نبل رٍی بَد، رفتٌ فرٍ شب

 !کرد نی تر بارانی را دلو حال ٍ

 

 حد از بیش رٍز چند این در برساند، بًَنن را خَدش تا خَاستو اٍن از ٍ گرفتو را بیتا شهارى
 تَانستو نی راحت را این ٍ بَد دلی اش دردی يو این انا بَد، رمکنا از بیش ٍ شدم نی نزاحهش
 دادى قرار پایش رٍی را دستش بیتا کردم، نهی باز لب ٍ بَد رفتٌ فرٍ سکَت در خانٌ شَم، نتَجٌ
 کرد نی نگايو ننتظر نًربانش چًرى ان با ٍ بَد

 شدى؟ چی بگی خَای نهی-

 

 نقابلش بشکند، بارى یک بٌ رٍز چند این بغض کٌ تا بخَرم، زنین بٌ کٌ تا بَد کافی حرف این
 بٌ سارا عشق از نن انا بزنو، زانَ کسی نقابل نغرٍر نن کردم، نهی فکر ٍقت يیچ بَدم، زدى زانَ
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 ریختو، اشک ٍ دادم تکیٌ اش زانَ بٌ را سرم ٍ گذاشتو بیتا دست رٍی را دستو بَدم، اندى در زانَ
 اشک اٍلو عشق برای نَجَان ای بچٌ پسر انگار بَد، دىپیچی خانٌ در ام نردانٌ يق يق صدای
 گلَیش در کٌ بغضی با بَسید، را نَيایو رٍی ٍ برد فرٍ نَيایو در را دستش بیتا ریختو، نی
 اند حرف بٌ دٍید نی

 !نن بٌ شدى چی بگَ خَب نکن، گریٌ اینجَری برم قربَنت-

 

 برایو دلش نطهئنو کٌ بَد خراب دلو حال رانقد انا بَد، بعید بیتا از احساس نر ٍ ارام لحن این
 باز لب رگٌ دٍ صدایی با ٍ دادم فشار پایش بٌ را سرم ٍ کشیدم صَرتو رٍی را دستو اند، درد بٌ

 کردم

 !نکرد نگاى سرشو پشت ٍ رفت رفت، بیتا، رفت-

 

 دشخَ دنبال نرا ٍ گرفت دست در را دستو نچ کرد، بلند را سرم ٍ کشید نَيایو بٌ دستی بیتا
 اتاق ٍارد تا رفتیو باال يا پلٌ از شد، نی پایین ٍ باال شدت بٌ ام سینٌ ٍ بَدم اٍردى کو نفس کشاند،
 شَیو نًهان

 .لطفا تخت رٍی بخَاب-

 

 دراز تخت رٍی بزنو حرفی کٌ ان بی بَدم، شدى کن گَش حرف ٍ ارام کٌ بَد بد دلو حال انقدر
 صدایی با ٍ کشید بَد برداشتٌ شکافت کٌ ام شانیپی گَشٌ بٌ دستی ٍ نشیت کنارم بیتا کشیدم،

 اند حرف بٌ ارام

 .بیارم رٍ اٍلیٌ کهک جعبٌ برم بذار کنیو؛ پانسهان ٍ بشَریو باید ٍ این-
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 يایش چشو سیاى بٌ بَد کردى تار را دیدگانش اشک کٌ يایی چشو با ٍ گرفتو نحکو را دستش
  بنشیند تخت رٍی دٍبارى تا کشیدم خَدم سهت بٌ ارام را دستش کردم، نگاى

 .بخَابو بغلت تَ نیخَام سردنٌ، نرٍ، بیتا-

 

 در نظلَنیت داشتو، نیاز دٍستدانٌ اغَشی بٌ ٍ بَد کردى یخ تنو بَد، کردى تعجب يایو حرف از
 نا کٌ قلبو صدایی گذاشت، ام سینٌ رٍی را سرش ٍ کشید دراز کنارم ارام کرد، نی بیداد يایو چشو
 ...یشنیدن را زد نی ننظو

 

 !خیالش با کنو، نی زندگی اٍ با نن انا گذرد نی ام زندگی در سارا نبَد از است رٍزی چند

 خَدم کٌ انطَر بکشو، نقاشی خَدم برای را اٍ خَاست نی دلو گذاشتو، رٍیو بٌ رٍ را تابلَ
 اریود يایش چشو از تر قشنگ نقاشی نگر شد، نی نگر انا دارم، دٍست خَدم کٌ انطَر خَايو نی
 !باشد؟ شدى کشیدى ای کنندى خلق دست بٌ کٌ

 

 !ام زندگی يهانندى درست کردم، تار ٍ سیاى را صحفٌ کشیدم، تابلَ رٍی را نشکی رنگ

 !زد نی نَج ان در سیايی کٌ زندگی

 شدم نی سرگرم چٌ ير بٌ برٍد بیرٍن ذينو ٍ فکر تا کردم نی کاری ير گذاشتو، کنار را تابلَ ٍ قلو
 .َدب فایدى بی

 برای خانٌ این کٌ انگار بَد، خانٌ این در صدایش ينَز دادم، تکیٌ شیشٌ بٌ ایستادم، پنجرى کنار
 !باشد شدى ساختٌ نن دادن عذاب

 !کنو؟ چٌ را خاطراتو انا بَد، زدى سرم بٌ فرٍشش فکر
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 !کند نهی ريا ای لحظٌ نرا ساختو، خانٌ این گَشٌ بٌ گَشٌ در اٍ با کٌ خاطراتی

  چسباندم، شیشٌ بٌ را کهرم زدم، خیهٌ زنین رٍی

 !کرد نهی ريا را ذينو یقٌ ای لحظٌ اٍ فکر گذاشتو، ام کشیدى اغَش بٌ يای زانَ رٍی سرم

 ...نگايش صدایش، ی تشنٌ بَدم، يایش خندى ای تشنٌ بَد، شدى تنگ يایش خندى برای دلو

 دادن جَاب بٌ انیدی کردم شهارگیری را سارا شهارى ٍ اٍردم، در شلَارم جیب از را يهرايو
 گیر پیغام از صدایش شنیدن برای نن انا کند، نهی زندگی انجا اصال دانستو نی چَن نداشتو،
 بَدم گرفتٌ تهاس

 ...نیستو خَنٌ نتاسفانٌ االن سالم،-

 

 !ببند نقش يایو لب رٍی لبخند رٍز چند از بعد تا بَد کافی برایو يهین

 اٍ صدایی با خانٌ بشنَم، را صدایش تا گرفتو تهاس باريا ٍ ارياب ٍ گذاشتو ام زانَ رٍی را سرم
 .بَد گرفتٌ ای تازى رنگ انگار

 

 بٌ ٍ برداشتو ام زانَ رٍی از را سرم بَد، اشنا يایش قدم صدای اند، در در، کلید چرخیدن صدای
 رانگا بَد شدى عَض نگايش رنگ بَد، نًربان ينَز يایش چشو کردم، نگاى دریایش يای چشو
 !بهاند ٍ بهاند ٍ بهاند کٌ بَد اندى

 انا ناندن، برای نیاید کٌ بَدم، دیدى را اٍ بار چندین رٍز چند این در حال بٌ تا انا چرا دانو نهی
 !است  جانیٌ چند برای فقط چرا دانو نهی

 

 !نیبینو را اٍ خَاب يرٍز نن یا است نن خیال دانو نهی برداشتو، ام زانَ رٍی از را سرم

 ام، راضی دیدنش جانیٌ چند يهین بٌ نن انا
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 !نیست نن ننتظر کسی کٌ طَر يهان نبَدم، کسی ننتظر برخاستو، جا از در صدای با

 دیدن با انا، ببندم را در خَاستو نبَد، در پشت کسی انا کردم، باز را در برداشتو، قدم در سهت بٌ
  برداشتو، را نانٌ پاکت ٍ شدم خو زانَ رٍی شد، نانعو بَد افتادى زنین رٍی کٌ نانٌ پاکت

 

 نیز رٍی ٍ اٍردم در را برگٌ کردم، نانٌ پاکت کردن باز بٌ شرٍع نشستو، نبل رٍی ٍ بستو را در
 نقابل از یک بٌ یک را يا عکس بندازم، نگايی بَد پاکت در کٌ يایی عکس بٌ اٍل تا گذاشتو،
 اعتهاد بی يایو چشو بٌ حتی کٌ بَد سخت انقدر بَد، سخت برایو باٍرش گذراندم، يایو چشو
 يهانی نقابلو تصَیر انا کردم، نرٍر را يا عکس بار چندین ٍ زدم پلک يو سر پشت بار چند شدم،
 اغَش در سارا ٍ سپًر يای عکس بَد، باٍر غیرقابل برایو پستی از حجو این دیدم، اٍل بار کٌ بَد
 کشیدم فریادم ٍ زدم ای شیشٌ نیز زیر پا با لحظٌ یک در کرد، نی بد را حالو يو

 !لعنتیا کشهتَن نی-

 

 !بَد تر راحت برایو اند کنار دیدم نی سپًر جز دیگر کس ير کنار را سارا

  دانستو، نی خَد خَن از را سپًر نن انا

 !بَد نن قلب از تکٌ یک سارا

 احساس بَدم، شدى لٌ انقدر کردن، لٌ چگَنٌ نرا کار این با دانستن نهی يو خَدشان حتی
 !است نهاندى باقی نن از چیز يیچ کردم نی

 !بَد درٍغ يایش دارم دٍستت ان تهام

 !قیهتی چٌ بٌ انا بَد، بازی تهانش

 !داشت؟ را ارزشش
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 خانٌ فضای در گریٌ صدای زدم، يق خَدم حال بٌ ٍ گذاشتو زنین رٍی را دستو اندم، در زانَ بٌ
 !پیچید

 !داشتو شان دٍست ينَز اتفاق ینا ٍجَد با کٌ ریختو نی اشک این برای بیشتر

 خَاندم خَدم برای ارام ٍ برداشتو را نانٌ

 با ٍ کنٌ ٍلت کٌ کردی نهی يو ٍ فکرش نطهئنو نیزدی، سینٌ بٌ رٍ سارا سنگ کٌ رٍزایی اٍن-
 ! يو رٍ بریزى دٍستت بًترین

 دٍرت یاک ببینی کنو باز ٍ چشهات خَاستو سَخت برات دلو انا ندارم ازت دلخَشی کٌ این با
 دٍرت دارن کیا کٌ نیفًهی نهیشٌ بد يو تَ برای انا بشٌ خنک دلو کار این با شایدم يستن،
 !نیزنن

 .علیزادى علی

 

 رد يایو چشو نقابل کٌ ای صحنٌ تنًا کَباندم، زنین بٌ را نشتو ٍ کردم نچالٌ دستو در را نانٌ
 خَاست نی دلو بگذرم دىسا کنارش از خَاست نی دلو بَد، سپًر ٍ سارا يای عکس شد، نی

 !بَد را انچٌ ير کنو فرانَش

 . شد نی رد يایو چشو نقابل از تلخ، فیلو یک يهانندى بٌ دٍ ان يای عکس تَانستو، نهی انا

 خَاستو نی کٌ کاريایی نتَجٌ کٌ بَدم عصبی انقدر برداشتو قدم اتاق سهت بٌ ٍ برخاستو جا از
 از را ناشین سَییج ٍ کردم تعَیض نشکی دست یک لباس با را يایو لباس نبَدم، ديو انجام
 .برداشتن قدم بٌ شرٍع ٍ برداشتو تخت رٍی

 

 حَالی در را اٍ تَانو نی ٍ است ایستادى نن ٍاکنش ننتظر ساختهان پایین ينَز علی دانستو نی
 ٍ کردم تند قدم ناشین سهت بٌ ٍ اندم پایین سرعت با یکی یکی يا پلٌ از کنو، پیدا ساختهان

  شدم، َارس
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 در کنار کنو، پیدا را علی تا ٍ کشیدم پایین را ناشین شیشٌ اندم، بیرٍن پارکینگ از ناشین با
  ٍرٍدی

 قدم سهتش بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از کرد، نی دٍد را لبش رٍی سیگار ٍ بَد دادى تکیٌ دیَار بٌ
 .نشد سرش پشت حضَرم نتَجٌ ٍ بَد ایستادى نن بٌ پشت برداشتو،

 

 دیَار بٌ را اٍ ٍ گرفتو دستو در نحکو را اش یقٌ ٍ برگرداندم را اٍ ٍ گذاشتو اش  شانٌ رٍی را دستو
 کَباندم

 !اٍردی؟ کجا از رٍ عکسا این-

 

 يایو چشو بٌ کرد لٌ را سیگار پا با ٍ انداخت زنین رٍی را سیگارش ٍ داد بیرٍن را سیگارش دٍد
 داد جَاب زيری خند نیش یک با ٍ ناند خیرى

 !کنو باز چشهات خَاستو فقط نن داری، جاش چیکار َت-

 

 کردم پارى حنجرى ٍ کَباندم دیَار بٌ دٍبارى را اٍ ٍ کردم نچالٌ دستو در را اش یقٌ

 !کنو نی سرٍیس دينت نَقع اٍن باشی نگفتٌ درٍغ کٌ کن دعا فقط-

 

 نطهئن اٍرد نی زبان ٌب کٌ ای کلهٌ ير یا کرد نی کٌ کاری ير از کٌ انگار بَد ارام اٍ نن برعکس
 سپًر ٍ سارا فیلو جانیٌ چند از بعد اٍرد در را يهرايش ٍ برد فرٍ شلَارش جیب در را دستش بَد،
 داد نشانو را

 ! بدبخت؟ درٍغ کدٍم-

 !زدن دٍرت کنی؟ باٍر نهیخَای ينَزم
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 ! بیرٍن نیان فرٍشی طال از دارن ببین عرٍسیشَنٌ يو دیگٌ ٍقت چند

 !دادن بازیت بد هش،ي بَد بازی یٌ يهش

 

 دلو کنو باٍر را يایش حرف خَاست نهی دلو شد، پارى دلو بند يایش حرف شنیدن ٍ دیدن از
 کنو، اعتهاد يایو چشو بٌ خَاست نهی

 پاکت ٍ کرد تر عهیق را خندش نیش نشستو، زنین رٍی ٍ ساختو جدا اش یقٌ از ارام را يایو دست
 اشفتٌ نن بٌ را رٍیش نشست، کنارم ٍ زد اتش اریسیگ اٍرد در شلَارش جیب از را سیگارش

 ! فرستادن برات ٍ عرٍسیشَن کارت کردم فکر:»گفت ٍ داد حال

 !«بَدی دٍستشَن رٍزی یٌ تَ نباشٌ چی ير باالخرى

 

  ٍ گرفتو از را سیگار گرفت، طرفو بٌ را سیگار

 زدم لب اند نی در چاى تٌ از کٌ صدایی با ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی

 داری؟ نگتف-

 

 نَج ان در خندى کٌ لحنی يهان با ٍ گذاشت ام شانٌ رٍی را دستش ٍ داد سر ای خندى تک علی
 !«کنی؟ نی شَخی:»گفت زد نی

 

 باقی شک برای جایی کٌ بَد جدی ٍ نحکو نگايو طرز انقدر کردم، نگاى يایش چشو بٌ نصهو
 نگذاشت

  کنی؟ چیکار نیخَای انا دارم، ارى کٌ تفنگ-

 .زندگیت دنبال بری ٍ نکنی فکر بًش دیگٌ خَاستو نن بچٌ، ننداز سر درد تَ ٍ خَدت
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 خند نیش اٍ بٌ نن بار این کرد، نی تصَیب را يایش حرف بَدن درٍغ کٌ بَد يایش چشو در برقی
 دادم جَاب رسا صدایی با ٍ زدم

 بَد، چی دادی نشَنو رٍ يا فیلو ٍ عکس اٍن خَنو در اٍندی کٌ این از يدفت نیدٍنو خَب-
 !نکن بازی رٍ نادر از تر نًربَن دایٌ نقش برام پس

 

 سیگارش از عهیق پکی ٍ برداشت ام شانٌ رٍی از را دستش ٍ داد تحَیلو دار صدا خندی نیش
 گرفت

 !کن شریک انتقانت این تَ يو رٍ نن انا دارم، تفنگ-

 االن نهَند قَلش سر ٍ دبر ٍ ابرٍم ٍ کرد پخش رٍ فیلها نانردت رفیق اٍن سارا جدایی از بعد
 !ندارم دادن دست از برای يیچی

 

 !زند نی نَج سپًر در پستی از حجو این کٌ بَد شدى باٍرم کو کو دیگر

  بَد، نهکن کار ترین احهقانٌ اٍ بٌ کرد اعتهاد انا دارد، پری دل دانستو نی انداختو، اٍ بٌ نگايی

 !شریکی االنشو يهین تَ:»گفتو زیرکی با اٍ بٌ جَاب در يهین برای

 ٍ خَدت خَای نی چرا دیگٌ تَ نیستو، بردار دست نگیرم ٍ انتقانهَن تا ننو کردی، تحریک ٍ نن تَ
 !«ببر ٍ حالش بشین دٍر از بجاش کنی؟ قاطی

 

 

 لب ٍ تکاند را اش شدى خاکی شلَار ٍ داد بیرٍن را نفسش ٍ برخاست جا از ٍ انداخت باال ابرٍیی
 زد
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 .بیارم تفنگ برات تا ٍایسا ناشینت کنار سپ نیست، يو بدی فکر-

 

 

 ٍ گرفتو سیگار از عهیق پکی ایستادم، ناشین کنار ٍ شدم نزدیک ناشین بٌ ٍ شدم بلند جا از
 دادم بیرٍن را دٍدش

 دلو در کٌ بَد انتقام حس تنًا نداشت، ٍجَد دلو در عشقی دیگر شاید بَدم، انتقام فکر بٌ تنًا
 !بَد کردى خانٌ

 

  اند، سهتو بٌ ٍ بخشید سرعت يایش قدم بٌ علی

 بَد پَشاندى رنگ نشکی ای پارچٌ الی را تفنگ

 .نیشناسی ٍ نن نٌ دیدی ٍ نن تَ اٍند پیش يو چی ير انا بگیر ٍ این بیا-

 

 .«نباش نگران:»گفتو جَاب در ٍ زدم اش شانٌ بٌ دستی ٍ دادم تحَیل اٍ بٌ لبخندی

 

 ! تنو پارى ٍ سپًر نقابل در علی با ببندم پیهان ٍ عًد دست رٍزی کردم نهی يو را فکرش

 .گذاشتو ناشین داشبَرد در را تفنگ ٍ کردم باز را ناشین در

 اندم حرف بٌ ٍ کردم علی بٌ رٍ

  کنی؟ جَر بیًَشی دارٍ برام نیتَنی-
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 رسیدى اش خَاستٌ بٌ کٌ فًهید شد نی يایش چشو برق از بست، نقش صَرتش رٍی خندی نیش
 تهام رٍی بگذارم پا کٌ بَد کردى کاری انتقام حس بَد، يو نن خَاستٌ نبَد، اٍ خَاستٌ تنًا است
 .داشتو حال بٌ تا کٌ يایی حس

 تنًا را ناشین سکَت شد، صحبت نشغَل يهرايش با ٍ نشست کنارم علی شدم، ناشین سَار
 تاریکی بٌ رٍ کو کو يَا بَد پَشاندى را طًران ابی اسهان سیايی ابر شکست نی علی صدای
 .دارم ٍا حرکت بٌ را ناشین کرد اشارى دست با ٍ شد قطع علی تلفن رفت، نی

 پیچیدم خلَت ٍ تاریک کَچٌ یک ٍ شدم دٍر خانٌ از

 .نیام ٍ ازش گیرم نی نن بهَن ننتظر ناشین تَ جا يهین تَ-

 

 کٌ نردی کنار توگرف را ردش نگايو با شد، پیادى ناشین از علی دادم، تکان فًهید نشانٌ بٌ را سرم
 را داشبَرد در ٍ کردم دراز را دستو شد، گَ ٍ گفت نشغَل ٍ ایستاد بَد دادى تکیٌ برق ستَن بٌ
 بَدم، نطهئن داشتو کٌ تصهیهی از ينَز انداختو، تیر يفت بٌ نگايی اٍردم، در را تفنگ کردم، باز
 !کند عَض را نظرم تَانست نهی کس يیچ شک بی ٍ

 گرفت نقابلو را دارٍ ٍ شد سَار علی گذاشتو، داشبَرد در را تیر تيف علی شدن نزدیک با

 ساعت چًار تا يَشیش بی نیشٌ، يَش بی دينش جلَ نیگیری پارچٌ یٌ رٍ نیریزی رٍ یکهیش-
  بٌ دیگٌ بذارى تاجیر يَشیاریش سطح رٍی کٌ ازش نکنی استفادى خیلی باش نَاظب دارى اجر

 .نیاد يَش

 

  گذاشتو، داشبَرد در ٍ گرفتو دستش از را دارٍ

 با ٍ کنو يَش بی را سارا چگَنٌ کٌ بَدم این فکر بٌ ندت تهام افتادم، راى بٌ ٍ کردم تشکر لب زیر
 !ببرم کجا بٌ خَد

 .برسانو خانٌ بٌ را علی تا چرخیدم طًران يای خیابان در را ساعتی نیو
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 خانٌ بٌ نگايی کردم، باز را ٍاحد در رفتو، باال اسانسَر با ٍ کردم پارک خانٌ پارکینگ در را ناشین
 برداشتو، قدم دقت با چَبی يای پارکت رٍی بیاٍرم در را يایو کفش کٌ ان بی انداختو، نانرتب
 زد نی برق زنین رٍی شیشٌ يای تیکٌ

 ٍ چاقَ طناب، از کردم پر را ساک ٍ برداشتو را رنگو نشکی ساک برداشتو، قدم اتاق سهت بٌ
 .ناسک ٍ دار نقاب کالى ٍ پارچٌ تکٌ دچن پتَ، خَاب، کیسٌ

 

 چادر تا برداشتو قدم انباری سهت بٌ

 بستو، را رنگ نشکی ساک زیپ ٍ دادم جا اتاق در کنار را چادر بردارم، را جَرنان ٍ جهع نسافرتی
 جا چهدان در را شلَار ٍ کاپشن دٍ ٍ گرم لباس دست چند ٍ اٍردم بیرٍن را ام نفرى یک چهدان
 گذاشتو کنو پا صبح بَد قرار کٌ شلَاری جیب در ٍ اٍردم در جعبٌ از را حلقٌ. دادم

 

 را يهرايو خَابیدم، نی باید کردم، تن را ام راحتی يای لباس گذاشتو چادر کنار را ساک ٍ چهدان
 کردم تنظیهش صبح يفت ساعت رٍی ٍ برداشتو

 کهک با برٍم، يایو کار بقیٌ لدنبا صبح اٍل تا کردم نی استراحت باید گذاشتو، بالشت رٍی را سرم
 .رفتو خَاب بٌ بخش ارام قرص چند

 

 پیراين ٍ نشکی جین شلَار دست یک با را لباسو شدم، بیدار خَاب از تلفنو زنگ صدای با صبح
 باال دٍبارى را اندى راى اندم، پایین يا پلٌ از ٍ برداشتو را ساک ٍ  چهدان کردم، تعَیض نفتی ابی
  بردارم، يو را درچا ٍ سَییج تا رفتو

 انداختو، ساعت بٌ نگايی شدم، خَردن نشغَل ٍ گرفتو خَد برای ای لقهٌ شدم، اشپزخانٌ ٍارد
 !رٍد نی سرکار رٍز از ٍقت چٌ دقیقا سپًر دانستو نی داشتو، ٍقت دیگر ساعت نیو ينَز

 .اند نی حساب بٌ نحبت انتیاز یک برایو این ٍ
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 جای اسانسَر در را ساک ٍ چهدان برداشتو، قدم اسانسَر سهت بٌ ٍ برداشتو را چهدان ٍ ساک
 بیاٍرم بیرٍن خانٌ از را چادر تا دادم

 

 .شدم اسانسَر ٍارد ٍ کردم قفل را خانٌ در ٍ کردم تن را کاپشنو

  گذاشتو، ناشین صندٍق در را ٍسایل کردم باز را صندٍق ٍ برداشتو قدم ناشین سهت بٌ

 سرم رٍی ٍ اٍردم در را دار نقاب کالى ٍ کشیدم را ساک زیپ ،کردم ريا عقب صندلی رٍی را ساک
  گذاشتو،

 

 با ٍ خلَت  خیابان یک دنبال طًران يای خیابان در اندم، بیرٍن پارکینگ از ٍ شدم ناشین سَار
 بَدم کو ترافیک

 .کردم خریداری خَراکی ٍ عذایی نَاد بستٌ چند ٍ ایستادم سَپری نقابل

 

  سپًر تا بَدم ننتظر تادم،ایس ساختهان رٍی بٌ رٍ

 کٌ کاری از اصال بَدم، گرفتٌ ضرب ناشین فرنان رٍی يایو انگشت با بیاید، بیرٍن پارکینگ از
 نتَجٌ را استرس ای لحظٌ کٌ بَدم نطهئن انقدر نداشتو، استرس  ديو انجام خَاستو نی
 .شدم نهی

 

 !است گرفتٌ بر انتقام حس را ٍجَدم کل کردم نی احساس کردم، نی فکر انتقام بٌ تنًا

 .نبیند نرا تا اٍردم پایین را سرم اند، بیرٍن  پارکینگ از سپًر ناشین

 داشتو، را سپًر خانٌ کلید ينَز کردم، باز را پارکینگ در ٍ اٍردم در را پارکینگ ریهَت سپًر، رفتن با
 پیرٍزنندانٌ خندیلب جایگاى، در سارا ناشین دیدن با کردم، پارک را ناشین ٍ شدم پارکینگ ٍارد
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 جیب در را پارچٌ ٍ کردم، اغشتٌ پارچٌ با ٍ اٍردم در را يَشی بی دارٍی. بست نقش لبو رٍی
  شدم خارج پارکینگ از انداختو، گَشو پشت را ناسک کش ٍ گذاشتو کاپشنو نخفی

 

 شدم کنزدی اٍ بٌ ٍ انداختو نگًبان بٌ نگايی شدم ساختهان البی ٍارد ٍ اندم باال اسانسَر با ٍ

 پارکینگ از بیارم در ناشین نهیتَنو نن يست جایی بد راد اقای يهسر سراج، خانو ناشین سالم،-
 .کنن جا بٌ جا تا بزنین ٍ ٍاحدشَن زنگ کنین لطف

 

  نبیند را ام چًرى تا نگًدارم پایین را سرم کردم نی  سعی ندت تهام

  برخَاست جا از ٍ کرد درست را تنش فرم نگًبان

 .کنن جا بٌ جا بیان نیگو االن بجنا چشو-

 

  ایستادم ننتظر اسانسَر نقابل کردم، برداشتن قدم بٌ شرٍع ارام ٍ دادم تکان سری

 است کردن صحبت نشغَل ٍ داد فشار را زنگ نگًبان کٌ دیدم نی دٍر از

 

 :»گفت ٍ شد البی ٍارد کٌ نبرد زنان بیشتر دقیقٌ یک

 .«یکننن حا بٌ جا ٍ نیان االن گفتن خانهشَن

 

 شدن بلند برای نایی کٌ شدت با انقدر زد، نی زنین نرا بد اٍرد، نی درد بٌ را دلو ٍاژى این چقدر
 !نداشتو

  داد ادانٌ برد فرٍ تلفنش در را سرش ٍ انداخت پا رٍی پا ٍ نشست صندلی رٍی نگًبان
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 .بشن حاضر تا نیخَان ٍقت گفتن چَن باشید، ننتظر پارکینگ تَ دارین عجلٌ اگٌ شها-

 

 اسانسَر با کردم، تشکر لب زیر خستٌ ٍ دار خش صدایی با ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 اٍردم، در را سفید پارچٌ کاپشن، نخفی جیب از ٍ کردم باز را کاپشنو زیپ شدم، پارکینگ ٍارد

  ایستادم، ننتظر بٌ اسانسَر دیَار پشت

 پشت از را اٍ شد، پارکینگ ٍارد سارا ٍ شد باز اسانسَر در باالخرى تا ناندم ننتظر ای دقیقٌ پنج
 کردن تقال کهی از بعد کردم، نزدیک ديانش بٌ را دستهال ٍ گرفتو را سارا يایو دست بین نحکو
  گرفت، ارام اغَشو در ٍ رفت يَش از باالخرى

 انداختو ام شانٌ رٍی را اٍ کنو نگاى صَرتش بٌ کٌ ان بی ٍ برگرداندم را رٍیش

 

 را سارا گذاشتو، جلَ صندلی رٍی ٍ برداشتو صندلی رٍی از را ساک ٍ کردم باز را ناشین عقب در
 !بزنو اٍ دزدیدن بٌ دست کردم نهی يو را فکر ٍقت يیچ خَاباندم، عقب صندلی رٍی ارام

  بستن بٌ شرٍع ٍ اٍردم در ساک از را طناب

 نچ دٍر انا بَد نگذشتٌ زنانی زينَ بستو، يایش دست از تر نحکو را پایش کردم؛ يایش دست
 .بَد شدى قرنز دست

 

 .دادم جای ديانش در را ان ٍ کشیدم بیرٍن ساک از ای پارچٌ

 .باشد نداشتٌ تهاسی صَرتش بٌ چشهو داشتو سعی ندت تهام

 را ساک زیپ شَد، پنًان پتَ زیر سارا تا کشدم سرش رٍی را پتَ ٍ خَاباندم صندلی رٍی را اٍ
 .شدم ینناش سَار ٍ بستو

 ٍ گشتو برنی باز یک دقیقٌ چند ير کردم، حرکت بنزین پهپ سهت بٌ ٍ اندم بیرٍن پارکینگ از
 در ٍ شدم نزدیک بنزین پهپ بٌ بَد، افتادى صندلی رٍی يَش بی ينَز انداختو نی سارا بٌ نگايی
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 نبَد، کار در شلَغی ٍ بَد زٍد صبح اٍردم در را کیلد ٍ کردم خانَش را ناشین گرفتو قرار جایگاى
 زدم لب کشیدم پایین را شیشٌ

 .نیشو نهنَن کنین پر رٍ ناشین باک نیکنین لطف نباشید خستٌ-

 

 باک کٌ نبرد زنان بیشتر جانیٌ چند کرد، باز را باک در ٍ گرفت نن از را کلید ٍ داد تکان سری نرد
 بیرٍن بنزین پهپ از کردن ابحس از بعد دادم اٍ بٌ را ام بانکی کارت ٍ گرفتو اٍ از را کلید شد، پر

 احساس انا چرا دانو نهی باشد، نکردى شک نن بٌ کسی کٌ بَد اطرافو بٌ حَاسو ندت تهام اندم،
 !است نن دنبال کسی کردم نی

 

 .شَم خارج شًر از تا شدم اتَبان ٍارد ٍ گذاشتو سر پشت را طًران ترافیک

 انداختو، ساعت بٌ نگايی دادم، نی ادانٌ رايو بٌ ٍ بَدم شدى اتَبان ٍارد شَد نی ساعتی نیو
 از کردم، پارک اتَبان کنار ارام ٍ کردم رٍشن را راينها گذشت، نی سارا يَشی بی از دٍساعت
  نبَد يو خلَت انچنان انا نبَد شلَغ اتَبان انداختو اطراف بٌ نگايی ٍ شدم پیادى ناشین

 

 .خَاباندم را ندلیص کهر ٍ کشیدم عقب را صندلی ٍ کردم باز را ناشین در

 جلَ صندلی رٍی را اٍ ارام انداختو، ام شانٌ رٍی را اٍ ٍ گرفتو را سارا بغل زیر ٍ کردم باز را عقب در
 صَرتش کشیدم، بدنش رٍی را پتَ شدم، ناشین سَار دٍبارى ٍ بستو را ناشین دريای خَاباندم

  کردم رٍشن را بخاری بَد، شدى سرد صَرتش کردم، لهس ارام را

 

 گردنش نبض رٍی را انگشتو سفیدش، گردن سهت بٌ شد کشیدى ارام صَرتش رٍی از دستو
 !بَد ایستادى نن قلب انا زد نی نبضش گذاشتو،

  اٍردم، در حرکت بٌ را ناشین
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 را انانو کهر درد داد، نی جیالن تنو در خستگی بَدم، کردى رانندگی اتَبان در کٌ بَد ساعتی چند
 .دادم نی دانٌا باید انا بَد بریدى

 

 بٌ نگايی اند، نی يَش بٌ داشت کو کو کٌ انگار انداختو، سارا شدى جهع صَرت بٌ نگايی
 .داد نی نشان را ظًر چًار ساعت انداختو ساعت

 کنار را ناشین راينها زدن با زد، پلک يو سر پشت بار چند ٍ داد فشار يو رٍی را يایش پلک سارا
  ناند جابت يایش چشو رٍی نگايو دم،ایستا نَقت پارکینگ در ٍ کشیدم

 

 شدى گرد يایی چشو با ٍ پرید صَرتش از رنگ نن چًرى دیدن با انا زد نی پلک يو سر پشت
 کرد نگايو

  فشردم را نرکزی قفل ٍ برگشتو

 فًهیدی؟ نیاد در صدات انا بردارم دينت تَ پارچٌ نیخَام-

 

 داد تکان يو سر پشت بار چند را سرش

 کردم نگايش ننتظر ٍ کشیدم بیرٍن يانشد از را پارچٌ

 !خبرى؟ چٌ اینجا یاشار؟-

 

 تنًا نداشتو يا چشو این بٌ حسی يیچ کردم نگاى يایش چشو بٌ بست، نقش لبو رٍ خندی نیش
 بَد انتقام ٍ نفرت داشنو کٌ حسی

 !خانو عرٍس نیست خاصی خبر-

 !شدم بدبین زیادی نن فقط



 www.Novel98.com 403               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 !باشد کردى فرانَش را زدن حرف کٌ انگار کرد، نی اىنگ يایو چشو بٌ يایو، حرف از شَکٌ

 !اشنایهان اٍل رٍز نحل درست

 سارا صدای با ناشین سکَت برگشتو، جادى بٌ دٍبارى برد نی سر بٌ سکَت در ناشین فضای
 کٌ شکست

 «بری؟... نی... ری... دا جا... ک ٍ نن:»گفت بریدى بریدى

 

 اٍ کٌ باری اخرین يهانندى درست تفاٍت بی ٍ سرد ردمک نگاى اش چًرى بٌ ارام خند نیش يهان با
 بَد شدى عَض نفر دٍ نا جای انا شد تکرار تاریخ دیدم، را

 !شیراز-

 

  بَد شدى نتَرم گردنو يای رگ عصبانیت، شدت از افتاد يایش چشو بٌ کٌ نگايو

 !شد رد دیدگانو نقابل از يا عکس تهام

 ...نی قَل بزنیو حرف يو با کن باز ٍ دستام يستی عصبانی االن تَ ببین یاشار خدا رٍ تَ-

 

  کَباندم فرنان رٍی بار چند نحکو دست با

 .کنو خالی ناشین فرنان سر جا یک را عصبانیتو تهام خَاست نی دلو

 !شَ خفٌ شَ خفٌ شَ  خفٌ-

 

  بَد کردى جهع ای گَشٌ را خَدش ٍ بَد بستٌ نحکو را يایش چشو ترس از سارا
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 زدن جیغ بٌ شرٍع سارا کٌ نکشید طَلی انا رفت، فرٍ سکَت در جانیٌ چند یبرا ناشین فضای
 بگیرد دست در را ناشین فرنان کرد سعی ٍ کرد

 !کنید کهکو کهک-

 

 کشید، گاردریل سهت بٌ را فرنان

 خَدم  دست پشت اند، پایین اش شدى پارى لب کنار از خَن کردم، پرت صَرتش سهت بٌ را دستو
 کار این گذاشت، ديانش رٍی را دستش ٍ شد جهع خَدش در سارا بَد، فتٌگر درد شدت بٌ يو

 !داد نی کشتن بٌ نارا دٍ ير داشت اٍ انا نبَد نیلو خَاستٌ

 .کرد چندان دٍ را عصبانیتو شان گفتن ناسزا ٍ سرنان پشت يای ناشین يو سر پشت يای بَق

 ناشین از ایستادم، جایگاى در ٍ کردم کو را ناشین سرعت ٍ کردم حرکت نَقت پارکینگ سهت بٌ
 نگاى اش ترسیدى يای چشو بٌ ٍ کردم باز را در ٍ زدم دٍر را ناشین بستو، نحکو را در ٍ شدم پیادى
 .کردم

 !عقب صندٍق تَ نیری نیشی بلند صدا ٍ سر بی-

 

 .دارد حراس شدت بٌ تاریک ٍ تنگ جای از دانستو نی شد زیر سرا يایش چشو از اشک

 اند حرف بٌ گرفتٌ صدایی با ٍ گرفت دستش رد را يایو دست

 !ترسو نی نیهیرم، صندٍق تَ نن یاشار برسیو، تا نگو يیچی دیگٌ نیدم قَل نیدم، قَل-

 

 .شدم نزدیک صَرتش بٌ دار نعنا خندی نیش با ٍ شدم خو زانَ رٍی

 دادم جَاب خَنسرد ٍ ارام لحنی با ٍ اٍردم گَشش نزدیک را سرم

 پس؟ یشٌن چی اخرش کردی فکر-
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 بگردٍنهت؟ شیراز ببرنت قرار کردی فکر

 

 ٍ ترسیدى يای چشو بٌ ٍ اٍردم بیرٍن گردنش از را سرم ٍ کشیدم بیرٍن دستش از را دستو
 يو در را ابرٍيایو گرفتو، صَرتش نقابل ٍ برداشتو ناشین کف از را پارچٌ کردم، نگاى خیسش
 ادمد ادانٌ نرٍد باال داشتو سعی کٌ صدایی با ٍ کشیدم

 تَ ندازنت نی ٍ دينت تَ ارم ذ نی ٍ این بزنی جیغ بزنی داد دیگٌ بار یٌ فقط دیگٌ، بار یٌ اگٌ-
 نیست کار در بخششی بعدی بار. صندٍق

 !باش يیس پس

 

 از ايی گرفتو دستو در نحکو را دستش نشست ارام ٍ داد تکان يو سر پشت بار چند را سرش
 کنو باز دستش دٍر از را طناب تا دادم فشار را تشدس بیشتر ايهیت بی انا شد خارج لبانش

 .برگرد-

 

 نحکو نهکن حد تا پشت از ٍ اٍردم سرش پشت را دستش برگرداند را رٍیش بزند حرفی کٌ ان بی
  ٍ کَباندم بًو نحکو را در. بستو

 جهع را صَرتش درد از کٌ سارا بٌ رٍ ٍ بستو را ام ایهنی کهربند شدم، سَار ٍ زدم دٍر را ناشین
 گشَدم لب بَد کردى

 .نیار باال يو ٍ سرت صندلی رٍ بخَاب-

 

 .بست را يایش چشو ٍ نگفت يیچ ٍ کشید دراز دست رٍی حرف بی
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 بٌ را فندک گذاشتو لبو رٍی نخی ٍ برداشتو را سیگار پاکت بارید، نی ناشین دیَار ٍ در از سکَت
 .پیچید ناشین فضای در سیگار دٍد کردم، نزدیک سیگار

  دادم، اٍ بٌ را نگايو سارا يو سر پشت رفٌس با

 اند حرف بٌ ٍ کرد باز را يایش چشو

  کنی؟ خانَش ٍ سیگارت نیشٌ-

 

 .شَد نی سخت برایش کشیدن نفس دارد کٌ قلبی ناراحتی بخاطر دانستو نی

 !«نٌ:»گفتو ٍ کردم نگاى اٍ بٌ تهام رحهی بی با انا

 

 داد ادانٌ ٍ شد جا بٌ جا صندلی رٍی کهی

 !لطفا شدى، سخت برام کشیدن نفس یاشار-

 

 دادم جَاب سارا بٌ رٍ ٍ گرفتو سیگار از عهیقی پک ٍ کردم تر عهیق را خندم نیش

 سختش کنی، نی عادت يو تَ کردم، عادت انا داشتو، ننو دیدم، ٍ عکساتَن کٌ ٍقتی نشکل این-
 .نکن

 

 .نگفت يیچ ٍ داد رفشا يو رٍی را يایش چشو سارا فرستادم، بیرٍن را سیگار دٍد

 سکَت در ناشین کٌ بَد ساکتی چند دادم، باال را شیشٌ ٍ فرستادم بیرٍن پنجرى از را سیگار فیلتر
  بَد، بریدى را انانو خستگی انا بَد، رفتٌ فرٍ
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 رٍی ٍ بَد گیج ينَز يَشی بی دارٍی بخاطر سارا کرد، نی خارج تنو از را خستگی انتقام حس انا
 خستگی این از تا رساندم، نی استراحتگاى یک بٌ را خَدم سرعت بٌ باید انا د،بَ شدى ريا صندلی
 .شَم راحت

 .يستیو جادى تَ ساعتٌ چند االن یاشار، دارم ضعف نن-

 

  داشتو ضعف يو خَدم داشتو قبَل را حرفش نداشت، رخ بٌ رنگ انداختو سارا بٌ نگايی

 .شتوندا دیگری انتخاب يیچ رايی بین يای رستَران جز ٍ

 .کحیفٌ غذاش رايی بین رستَران-

 

 نبینو، را يایش چشو داشتو سعی ٍقت تهام کرد، نگاى نن بٌ يو در صَرتی با ٍ شد خیز نیو سارا
 !گردم نی بر را رفتٌ راى تهام ٍ اید نی رحو بٌ دلو دانستو نی

 داریو؟ نگٌ يو ای دیگٌ انتخاب یاشار-

 دستو یکو ٍایسا جا یٌ حداقل رفتٌ خَاب دستو نن انا نیست، حرفی باشٌ ٍایسی نهیخَای اگٌ
 .کن باز

 

 رٍشن را راينها ٍ دادم تحَیل" ای باشٌ" لب زیر کشیدم صَرت بٌ اخی ٍ دادم عصبی را نفسو
 کردم اتَبان کنار خاکی ٍارد را ناشین ٍ کردم

  بَد، ىاند درد بٌ کهرم ٍ بَدم شدى خستٌ نشستن يهٌ این از يو خَدم شدم، پیادى ناشین از

 .دادم قَسی ٍ کش بدنو بٌ ٍ زدم کهرم بٌ را دستو

 انداختو پایین را سرم ٍ کردم باز را ناشین در کشیدم، نَيایو بٌ دستی ٍ زدم دٍر را ناشین

 .برگرد-
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 بٌ خَاست نهی دلو حتی گرفت، طرفو بٌ را دستش ٍ نشست بَد زحهتی ير با صندلی رٍی سارا
 کنو، کهک نشستنش در اٍ

 

  بَد شدى نتَرم گردنو يای رگ عصبانیت، شدت از افتاد يایش چشو بٌ کٌ ونگاي

 !شد رد دیدگانو نقابل از يا عکس تهام

 ...نی قَل بزنیو حرف يو با کن باز ٍ دستام يستی عصبانی االن تَ ببین یاشار خدا رٍ تَ-

 

  کَباندم فرنان رٍی بار چند نحکو دست با

 .کنو خالی ناشین فرنان سر جا یک را عصبانیتو تهام خَاست نی دلو

 !شَ خفٌ شَ خفٌ شَ  خفٌ-

 

  بَد کردى جهع ای گَشٌ را خَدش ٍ بَد بستٌ نحکو را يایش چشو ترس از سارا

 زدن جیغ بٌ شرٍع سارا کٌ نکشید طَلی انا رفت، فرٍ سکَت در جانیٌ چند برای ناشین فضای
 بگیرد دست در را ناشین فرنان کرد سعی ٍ کرد

 !کنید هکوک کهک-

 

 خَدم  دست پشت اند، پایین اش شدى پارى لب کنار از خَن کردم، پرت صَرتش سهت بٌ را دستو
 کار این گذاشت، ديانش رٍی را دستش ٍ شد جهع خَدش در سارا بَد، گرفتٌ درد شدت بٌ يو

 !داد نی کشتن بٌ نارا دٍ ير داشت اٍ انا نبَد نیلو خَاستٌ
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 ناشین از ایستادم، جایگاى در ٍ کردم کو را ناشین سرعت ٍ ردمک حرکت نَقت پارکینگ سهت بٌ
 نگاى اش ترسیدى يای چشو بٌ ٍ کردم باز را در ٍ زدم دٍر را ناشین بستو، نحکو را در ٍ شدم پیادى
 .کردم

 !عقب صندٍق تَ نیری نیشی بلند صدا ٍ سر بی-

 

 .دارد حراس شدت بٌ تاریک ٍ تنگ جای از دانستو نی شد زیر سرا يایش چشو از اشک

 زد لب گرفتٌ صدایی با ٍ گرفت دستش در را يایو دست

 !ترسو نی نیهیرم صندٍق تَ نن یاشار برسیو، تا نگو يیچی دیگٌ نیدم قَل نیدم، قَل-

 

 .شدم نزدیک صَرتش بٌ دار نعنا خندی نیش با ٍ شدم خو زانَ رٍی

 ادمد جَاب خَنسرد ٍ ارام لحنی با ٍ اٍردم گَشش نزدیک را سرم

 پس؟ نیشٌ چی اخرش کردی فکر-

 بگردٍنهت؟ شیراز ببرنت قرار کردی فکر

 

  ٍ کشیدم بیرٍن دستش از را دستو

 ناشین کف از را پارچٌ کردم، نگاى خیسش ٍ ترسیدى يای چشو بٌ ٍ اٍردم بیرٍن گردنش از را سرم
 نرٍد باال داشتو سعی کٌ صدایی با ٍ کشیدم يو در را ابرٍيایو گرفتو، صَرتش نقابل ٍ برداشتو
 دادم ادانٌ

 تَ ندازنت نی ٍ دينت تَ ارم ذ نی ٍ این بزنی جیغ بزنی داد دیگٌ بار یٌ فقط دیگٌ، بار یٌ اگٌ-
 نیست کار در بخششی بعدی بار. صندٍق

 !باش يیس پس
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 از ايی گرفتو دستو در نحکو را دستش نشست ارام ٍ داد تکان يو سر پشت بار چند را سرش
 کنو باز دستش دٍر از را طناب تا دادم فشار را دستش بیشتر ايهیت بی انا شد خارج لبانش

 .برگرد-

 

 نحکو نهکن حد تا پشت از ٍ اٍردم سرش پشت را دستش برگرداند را رٍیش بزند حرفی کٌ ان بی
  ٍ کَباندم بًو نحکو را در. بستو

 جهع را صَرتش درد از کٌ سارا بٌ رٍ ٍ بستو را ام ایهنی کهربند شدم، سَار ٍ زدم دٍر را ناشین
 گشَدم لب بَد کردى

 .نیار باال يو ٍ سرت صندلی رٍ بخَاب-

 

 .بست را يایش چشو ٍ نگفت يیچ ٍ کشید دراز دست رٍی حرف بی

 سیگار بٌ ٍ گذاشتو لبو رٍی نخی ٍ برداشتو را سیگار پاکت بارید، نی ناشین دیَار ٍ در از سکَت
 .پیچید ناشین فضای در سیگار دٍد کردم، نزدیک

  دادم، اٍ بٌ را نگايو سارا يو سر پشت سرفٌ با

 اند حرف بٌ ٍ کرد باز را يایش چشو

  کنی؟ خانَش ٍ سیگارت نیشٌ-

 

 .شَد نی سخت برایش کشیدن نفس دارد کٌ قلبی ناراحتی بخاطر دانستو نی

 !«نٌ:»گفتو ٍ کردم نگاى اٍ بٌ تهام رحهی بی با انا
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 داد ادانٌ ٍ شد اج بٌ جا صندلی رٍی کهی

 !لطفا شدى، سخت برام کشیدن نفس یاشار-

 

 زدم لب سارا بٌ رٍ ٍ گرفتو سیگار از عهیقی پک ٍ کردم تر عهیق را خندم نیش

 !خَدتٌ نشکل-

 

 .نگفت يیچ ٍ داد فشار يو رٍی را يایش چشو سارا فرستادم، بیرٍن را سیگار دٍد

 سکَت در ناشین کٌ بَد ساکتی چند دادم، باال را ٌشیش ٍ فرستادم بیرٍن پنجرى از را سیگار فیلتر
  بَد، بریدى را انانو خستگی انا بَد، رفتٌ فرٍ

 رٍی ٍ بَد گیج ينَز يَشی بی دارٍی بخاطر سارا کرد، نی خارج تنو از را خستگی انتقام حس انا
 خستگی این از تا رساندم، نی استراحتگاى یک بٌ را خَدم سرعت بٌ باید انا بَد، شدى ريا صندلی
 .شَم راحت

 .يستیو جادى تَ ساعتٌ چند االن یاشار، دارم ضعف نن-

 

  داشتو ضعف يو خَدم داشتو قبَل را حرفش نداشت، رخ بٌ رنگ انداختو سارا بٌ نگايی

 .نداشتو دیگری انتخاب يیچ رايی بین يای رستَران جز ٍ

 .کحیفٌ غذاش رايی بین رستَران-
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 نبینو، را يایش چشو داشتو سعی ٍقت تهام کرد، نگاى نن بٌ يو در یصَرت با ٍ شد خیز نیو سارا
 !گردم نی بر را رفتٌ راى تهام ٍ اید نی رحو بٌ دلو دانستو نی

 داریو؟ نگٌ يو ای دیگٌ انتخاب یاشار-

 دستو یکو ٍایسا جا یٌ حداقل رفتٌ خَاب دستو نن انا نیست، حرفی باشٌ ٍایسی نهیخَای اگٌ
 .کن باز

 

 رٍشن را راينها ٍ دادم تحَیل" ای باشٌ" لب زیر کشیدم صَرت بٌ اخی ٍ دادم عصبی را نفسو
 کردم اتَبان کنار خاکی ٍارد را ناشین ٍ کردم

  بَد، اندى درد بٌ کهرم ٍ بَدم شدى خستٌ نشستن يهٌ این از يو خَدم شدم، پیادى ناشین از

 .دادم قَسی ٍ کش بدنو بٌ ٍ زدم کهرم بٌ را دستو

 انداختو پایین را سرم ٍ کردم باز را ناشین در کشیدم، نَيایو بٌ دستی ٍ زدم دٍر ار ناشین

 .برگرد-

 

 بٌ خَاست نهی دلو حتی گرفت، طرفو بٌ را دستش ٍ نشست بَد زحهتی ير با صندلی رٍی سارا
 کنو، کهک نشستنش در اٍ

 يایی دست. نکنو هسل رايو يایش دست کردم نی سعی کٌ بَد کردى کَر را يایو چشو نفرت انقدر
 !کرد چٌ احساسو با کرد؟ چٌ نن با اٍ بَد، ارزٍیو گرفتنش رٍزی کٌ

 گذاشتو عقب صندلی رٍی را طناب ٍ کردم باز را يایش دست

 انا بَد، گرفتٌ گاز را لبش درد از داد، تکان کهی را دستش نچ بَد شدى قرنز يایش دست نچ دٍر
 .نیست تر زیاد نن دل درد از دردش بَدم نطهئن

 کردم باز لب ٍ ایستادم نقابلش کٌ برخاست جا از
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 !نیبینی بد کٌ نکن ای احهقانٌ کار-

 

 کار تا داشتو نظر زیر را اٍ ندت تهام زدن، قدم بٌ کرد شرٍع ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش
  نزند سر اٍ از ای احهقانٌ

 .ٍزید نی شدید باد بَدم، دادى تکیٌ ناشین بدنٌ بٌ کردم، دٍد را ان ٍ اٍردم در سیگاری

 ساعت انداختو، ساعت بٌ نگايی برد نی تاریکی بٌ رٍ را يَا ٍ بَد پَشاندى را اسهان تهام ابر
 سارا طرف بٌ را سرم اصفًان، تا داشتیو دیگر راى ساعت یک ينَز نا ٍ بَد عصر پنج بٌ نزدیک

 گشَدم لب ٍ برگرداندم

 .بریو باید شَ سَار-

 

 خرنایی ابشار تهاشای نحَ انداخت، گردنش دٍر را شالش باد ٍ برگشت طرفو بٌ لبخند با سارا
 اتفاق، يهٌ این با بَدم،  ننتفر خَد از رفت، نی برایش دلو يو ينَز بَدم، يایش شانٌ رٍی رنگ
 حقو در را نانردی کٌ برادری ٍ کرد تهام حقو در را عاشقی کٌ عشقی داشتو، دٍست را اٍ يو ينَز
 !نکرد اري ناتهام

 خَد نست نرا نَيایش عطر ٍ شد پرشان باد در نَيایش شَد، ناشین سَار تا شد رد کنارم از
 .ببافو را نَيایش ٍ بگیرم اغَش در را اٍ خَاست نی دلو کٌ انقدری کرد،

 

 يایش نفس عطر تا بستو را يایو چشو

 دل این کردن کَب سر باعخ انتقام ٍ نفرت يهانندى حسی دٍبارى انا شَد، پخش يایو ریٌ در
 .شد ام دیَانٌ

 .شدم ناشین سَار ٍ زدم دٍر را ناشین
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 نچ قرنزی دیدن با انا ببندم را يایش دست دٍبارى خَاستو انداختو، ننتظرش نگاى بٌ نگايی
 کردم صحبت بٌ شرٍع تًدید با ٍ کردم نگايش کالفٌ اند درد بٌ دلو دستش

 !نیشٌ چی نیدٍنی خَدت بزنٌ سر ازت بازی خرىنس صبح نحل بازم اگٌ انا نهیبندم، رٍ دستت-

 

 داد جَاب دار نعنا خندی نیش با داد ٍ تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش

 !نیزنی ٍ نن بازم نیدٍنو،-

 

 !«بدتر شایدم:»گفتو ٍ انداختو اٍ بٌ دار نعنا نگايی ٍ دادم جَاب زيرخند باز را خندش نیش

 

 جایش سر ٍ بَد برگرداندى عادی حالت بٌ را صندلی سارا افتادم، راى بٌ ٍ کردم رٍشن را ناشین
 را ناشین يای چراغ شکست، نی يایهان نفس صدای تنًا را ناشین سکَت بَد، نشستٌ ارام

 دیَاريای ينَز گذراندم، تاریکی در را زیادی يای شب کنو، فرار شب تاریکی این از تا کردم رٍشن
 !است سرد ٍ تاریک ام، خانٌ

 احساس کفشو در را پايایو بَد، اندى درد لٌ تنو تهام اصفًان، تا بَد نهاندى بیشتر راى ساعت نیو
 .بَد گرم اب دٍشی ٍ خَاب تخت ارزٍام ٍ خَاستٌ تنًا بَد، اٍردى در پا از نرا کهرم درد کردم، نهی

  اصفًان، شًر بٌ شدنهان ٍارد با

  شکست را ناشین سکَت سارا، الَد بغض صدایی

 !نکنی بلند نن رٍ دست دیگٌ بَدی ادىد قَل تَ انا-

 

 

 !بَد؟ چٌ گذشتٌ يای رٍز یاداٍری از يدفش
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  چشو شدم، عاشقش کَرانٌ کَر چقدر کٌ این کند؟ یاداٍری نن بٌ را يایو حهاقت اٍج خَاست نی
 !بستو دنیا ی يهٌ رٍی

 !خَدم؟ رٍی حتی

 !قَالت يهٌ زیر زدی انا نذاری تنًام ٍقت يیچ نری، ٍقت يیچ دادی قَل-

 !باشٌ قَالش پایبند خَدش کٌ نیزنٌ کسی ٍ حرف این

 

 ديانش در حرف بَد دستش نسافران برای خانٌ اجارى تابلَ کٌ نردی کنار ناشین، ایستادن با
 ديد را جَابو نتَانست ٍ خشکید

 .نیخَایو خَنٌ شب یٌ ٍاسٌ نا اقا سالم،-

 

 کرد بتصح بٌ شرٍع ٍ گفت سالنی لب زیر ٍ اٍرد پایین را سرش

 ندارید؟ نشکلی صد، چًار شبی ٍ يست شًر نرکز خَنٌ-

 

 حرکت بٌ شرٍع ناشینش سرش پشت کٌ خَاست اٍ ٍ دادم تکان ننفی جَاب نشانٌ بٌ را سرم
 بٌ ٍ گذشتیو اصفًان شلَغ يای خیابان از دقیقٌ چند از بعد افتادم، حرکت بٌ سرش پشت کنیو،
 .رسیدیو خانٌ

 زدم لب ارام صدایی با سارا بٌ رٍ شدم ٍارد سرش پشت يو نن ٍ پارکینگ ٍارد نرد

 !ٍ اٍن يو نیکشو رٍ تَ يو بزنی حرفی یا کنی کاری اگٌ-

 

 در کٌ حسی بَدم نطهئن نگذاشت، باقی را شک گَنٌ يیچ جای کٌ بَد جدی حرفو انقدر
 !برٍد اٍ ترسیدم نی کٌ زنانی نن، ترس نحل درست بَد، ترس حس زد نی نَج يایش چشو
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 !نباشد اٍ ترسیدم نی

 .اند سرم ترسیدم چٌ ير از بهانو، تنًا ترسیدم نی

 !بترسد باید اٍ ٍ است ریختٌ ترسو نن حال، انا

 دٍر را تیر يفت ٍ برداشتو را پارچٌ کردم، باز را داشبَرد در ٍ برداشتو عقب صندلی از را ساک
 .گذاشتو ساک در را تیر يفت ٍ کشیدم را ساک زیپ. پَشاندم پارچٌ

 است شدى قفل فکش ترس از بَدم نطهئن انداختو، شارا اشکی ٍ شدى گرد يای چشو بٌ نگايی

 .شَ پیادى-

 

 زدى خشکش جایش سر شَکٌ ينَز سارا اٍردم، در صندٍق از را چهدان ٍ شدم، پیادى ناشین از
 فرٍ شَک در ٍ ترسیدى حسابی فًهیدم خَرد کٌ تکانی با بیاید، خَدش بٌ تا زدم در بٌ ای تقٌ بَد،
 .شد پیادى ناشین از است، رفتٌ

 طبقٌ بٌ اسانسَر با ٍ شدیو اسانسَر ٍارد برداشتو، قدم نرد سهت بٌ ٍ کردم قفل را ناشین در
 .رفتیو سَم

 زدم لب لبخند با ٍ ایستادم نقابلش ديد نشانهان را خانٌ تا خَاست ٍ کرد باز را ٍاحد در

 اینترنتی االن يهین تا بدید رٍ کارتتَن شهارى خَایو،نی انشب ٍاسٌ رٍ خَنٌ فقط نا نیست نیاز-
 .کنو پرداخت

 

 .گرفت نظر زیر را خانٌ ٍ نشست نبل رٍی ٍ شد خانٌ ٍارد سارا

 بیشتر خَاستین اگٌ تلفنهٌ شهارى اینو يستو، نحهَدی نن:»گفت ٍ گرفت سهتو بٌ را کارت
 .«بانکی کارت اینو بگیرین، تهاس بهَنین
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 بعد نیستیو بیشتر صبح فردا تا نا بکشٌ فردا بٌ نکنو فکر:»گفتو ٍ گرفتو نحهَدی اقای از را کارت
 .«نیدیو تحَیل رٍ خَنٌ

 

 داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش نحهَدی اقای

  کردم يهرايی را اٍ نن ٍ برداشت قدم در سهت بٌ

 «يستن؟ نهتَنخا درستٌ؟ دیگٌ يستین نحرم:»گفت ٍ اٍرد نزدیکو را سرش ٍ ایستاد در نزدیک

 

 

 جَاب صهیهی ٍ گرم لحن يهان با ٍ کردم پیادى اش شانٌ رٍی دستی ٍ اٍردم باال خندى را سرم
 دادم

 . يستن خانهو ارى-

 بگیریو؟ غذا دست چند دارید بر بیرٍن اشتراک اینجا نحهَدی اقای

 

 .گفت" يست اٍپن رٍی بلٌ" لب زیر ٍ داد تکان سری

 يا اتاق از یکی سهت بٌ ساک با يهراى ٍ برداشتو را چهدان ٍ ستوب نحکو را در نحهَدی رفتن با
 بَد کردى قفل بًو را يایش دست ٍ بَد نشستٌ شَکٌ يهچنان نبل رٍی سارا برداشتو، قدم

 پرسیدم سارا از کردم نی شهارگیری را بر بیرٍن شهارى کٌ طَر يهان

 نیخَری؟ چی بدم سفارش غذا نیخَام-

 

 ناند جَاب بی سَالو اپراتَر دادن جَاب با
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 لحنی با ٍ کردم سارا بٌ رٍ تلفن کردن قطع از بعد دادم، سفارش غذا دست دٍ خَدم نیل باب
 زدم لب جدی

 نیزنو؟ حرف بايات دارم کری نگٌ-

 

 تفاٍتی بی با ٍ چرخاند را سرش ٍ چسباند صندلی پشتی بٌ را کهرش ٍ داد خَدش بٌ تکانی
 داد جَاب

 .نزن حرف نن با کرم نن ارى-

 

 بگیرم گرم اب دٍش یک خَاست نی دلو نداشتو، را کردن بحخ اعصاب دیگر کٌ بَدم خستٌ انقدر
 .اٍردم در راحتی لباس دست یک ٍ کردم باز را چهدان زیپ بخَابو، ٍ

 رٍی را پايایو ٍ نشستو نبل رٍی يایو لباس تعَیض از بعد کردم، يایو لباس تعَیض بٌ شرٍع ٍ
 .بستو را يایو چشو دقیقٌ دجن برای ٍ گذاشتو نیز

 بَد ایستادى کنارم کردم، باز را يایو چشو شدم، سارا شدن بلند نتَجٌ نبل شدن پایین ٍ باال با

 کجا؟-

 

 داد جَاب ٍ کرد نرتب را سرش رٍی شال ٍ کشید صَرتش ٍ سر بٌ دستی

 .اٍردن غذا بگیرم رٍ غذا برم نیخَام-

 

 قدم در سهت بٌ شَد طرف بر لباسو رٍی چرٍک تا مکشید يایو لباس بٌ ٍدست برخاستو جا از
 .«نیرم خَدم نکردى الزم:»گفتو ٍ برداشتو
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 حساب ٍ گرفتو را غذا کردم، باز را در ٍ برداشتو قدم در سهت بٌ نشست، نبل رٍی حرف بی سارا
 کرد باز لب بریدى ٍ کرد نن بٌ نگايی سارا. گذاشتو نیز رٍی را غذا کردم،

 .بگیرم دٍش برم... د. ..بای... ن... م-

 

 دادند نی يدیٌ نن بٌ را دنیا شد نی اذیت کٌ اٍ انگار خَاست نی را کردنش اذیت دلو چقدر

 .بریو دٍتایی کٌ این نگٌ نهیشٌ،-

 

 .کرد نگايو گرد يای چشو با ٍ خَرد جا حرفو از

 ساکت دٍ ير نان خَردن غذا طَل در کند، شرٍع تا کردم اشارى سر با ٍ گذاشتو نقابلش را غذا
 بٌ نشتاق يو نن ٍ نداشت سخن بٌ نیلی دیگر سارا دادم کٌ شکنی دندان جَاب از بعد بَدیو،
 .نبَدم شنیدن

 زدم لب سارا بٌ رٍ ٍ اٍردم در را خَابهان کیسٌ ساک از ٍ برخاستو جا از غذا اتهام از بعد

 .کنی هین خطا يو پا از دست خَابی نی اینجا نن کنار يست تَ خَاب کیسٌ این-

 .کنو نی بیدارت زٍد صبح چَن يو، بخَابی بًترى

 

 در را خَدم بخَابد، نن کنار تا برداشت را خَاب کیسٌ ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش
 .برد خَد با نرا خَاب سریع کٌ بَدم خستٌ انقدر انا نبَد راحت کٌ این با دادم، جای خَاب کیسٌ

 .رفت در ام خستگی انا انداختو نی سارا نگايی ٍ شدم نی اربید بار یک ساعتی چند کٌ چند ير

 شَد شفاف برایو تصَیر تا زدم پلک يو سر پشت بار چند کردم، باز ارام را يایو چشو
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  بَد، خَاب ينَز سارا انداختو، کنارم بٌ نگايی

 .است نرفتٌ بیرٍن تنش از دیرٍز خستگی ينَز ٍ است خَاب غرق بَد نشخص

 بیرٍن ٍ گرفتو نی کَتاى دٍشی فرصت این در باید کردم تند قدم حهام سهت بٌ ٍ برخاستو جا از
 دٍشی شدم، حهام ٍارد کرد پر را حهام فضای بخار کٌ این از بعد ٍ کردم باز را گرم اب اندم، نی
  کرد، بًتر را حالو ای دقیقٌ چند

 ٍ کردم تن را يایو لباس کردم، خشک را سرم ٍ برداشتو را حَلٌ

 بزنو صدا را اٍ تا برداشتو قدم سارا سهت بٌ ٍ گذاشتو باز ار اب

 .شَ بیدار سارا سارا؟-

 

 خَاب از دادم، بدنش بٌ ارام تکانی ٍ گذاشتو، اش شانٌ رٍی را دستو نداشت، را شدن بیدار خیال
 .بارید نی اش چًرى از نگرانی کرد، نگايو باز يای چشو با ٍ پرید

 .ببندم اب نٌ يو اگٌ گذاشتو باز برات اب حهَم بری یخَاین اگٌ بگو خَاستو باش، ارٍم-

 

 يهان در ٍ برداشت قدم حهام سهت بٌ ٍ کرد نرتب تنش در را لباس ٍ برخاست جا از سریع
 .«الزنو گرم اب دٍش خیلی نٌ:»گفت حالت

 

 لب حالت يهان در ٍ کردم خشک را نَيایو اب ٍ گذاشتو سرم رٍی را حَلٌ ٍ نشستو نبل رٍی
 زدم

 .بیرٍن نیکشهت نیام نبَدی بیرٍن داری، ٍقت دیگٌ دقیقٌ دى تا االن از-
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 يو شاید بارید نی يایش چشو از استرس شد، حهام ٍارد ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش
  بَد دیدى را تیر يفت کٌ دیشب از انا بَد، ترس

 .ارام ٍ بَد شدى راى بٌ سر کٌ انگار. بَد شدى عَض رفتاريایش

 خشک نَيایش تا ایستاد بخاری کنار اند بیرٍن بیرٍن حهام از يا لباس يهان با دقیقٌ دى رس
 يهٌ تا نبرد، زنان بیشتر ای دقیقٌ چند شدم، ٍسایلو ٍ يایو لباس کردن جهع نشغَل شَند،
 دى نحهَدی اقای کردم، گیری شهارى را نحهَدی شهارى بگذارم، ناشین صندٍق در را ٍسایل
 .ديیو ادانٌ رايهان بٌ تا شدیو ناشین سَار گرفت، تحَیل را خانٌ ٍ رساند را دشخَ ای دقیقٌ

 غذایی نَاد چند خریدن از بعد شدم، نارکت سَپر ٍارد سارا با ٍ ایستادم نارکت سَپر رٍی بٌ رٍ
 .ديیو ادانٌ یهان چًارساعت راى بٌ تا برگشتیو ناشین بٌ

 

 بٌ شرٍع ٍ کردم باز را پرتقال اب پاکت رفت، فرٍ سکَت در ناشین دٍبارى ٍ شدیو اتَبان ٍارد
 با کٌ نکشید طَلی انا بَد، شدى خیرى جادى بٌ يهیشٌ از تر ارام سارا انا کردم، پرتقال اب نَشیدن
 زد يو در را ناشین سکَت صدایش

  یاشار؟ برسٌ کجا بٌ قرارى راى این تٌ-

 بکشی؟ ٍ نن نیخَای ٍاقعا

 

 .نديو جَابی ٍ ببرم باال را ناشین ضبط صدای دادم ترحیج

 

  بشٌ سخت این از بیشتر برام زندگی نذار"

 ٍقتشٌ کنو فکر بیا خَدت بٌ یکو

  بشٌ جنگ اگٌ حتی بیاد سنگ آسهَن از
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 حقشٌ نیدٍنی نیخَاد تَرٍ نن دل

 

  بشٌ سخت این از بیشتر برام زندگی نذار

 ٍقتشٌ کنو فکر بیا خَدت بٌ یکو

  بشٌ جنگ ٌاگ حتی بیاد سنگ آسهَن از

 "حقشٌ نیدٍنی نیخَاد تَرٍ نن دل

 

 ٍ اٍ از ٍاقعا دلو بَد، سارا سَال درگیر نن ذين انا بَد کردى پر را ناشین فضای نَسیقی صدایی
 داشتو؟ را اٍ کشتن جرات نن انا بَد پر سپًر

 و،کن خالی را دلو درد خَاست نی دلو تنًا خَايو، نی چٌ دانستو نهی يو خَدم داشتو؟ را دلش
 دل ٍ کالفٌ نن،  گذشتٌ نحل يو اٍ برد، نی سر بٌ ٍضعی چٌ در سپًر حال بدانو خَاست نی دلو

 !کند؟ نی حس را دری بٌ در يو اٍ است؟ نگران

 لعنتی انتقام حس این انا باشد کافی برایو باشو ترساندى ٍ کالفٌ را انًا دٍ ير کٌ يهین شاید
 يهین بٌ شاید نداشتو، را جدید داستان تَان دیگر نن ناا برٍم را راى این تٌ تا نن تا خَاست نی

 کٌ بَد شدى تنگ برایش دلو انقدر گذراندم، نادرم پیش شیراز در را عهرم باقی ٍ شدم قانع ترس
 .شَد نهی رفع ام دلتنگی يو کردن زندگی اٍ کنار سال بیست با

 

 .دش رفع شیراز برای دلتنگیو باالخرى رسیدیو، راز شًر بٌ باالخرى

 تک تک برای دلو چرخیدیو، دلیل بی ناشین با شیراز يای خیابان در کٌ بَد ساعتی یک
   شَد پیادى تا خَاستو سارا از ایستادم، نادرم خانٌ نقابل بَد، شدى تنگ يایش خیابان

 حال گذراندم ام  بچگی رفیق با کٌ بچگی بارد، نی اش گلی کاى دیَار در از ام بچگی تهام کٌ ای خانٌ
 !ام زندگی دشهن ترین بزرگ است شدى اٍ
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 ٍضع این بٌ کٌ شد چٌ بَد، شدى تنگ يایهان خندى صدای برای دلو زد حلقٌ يایو چشو در اشک
 !گرفت قرار نا بین فاصلٌ انقدر کٌ شد چٌ شدیو؟ دچار

 اند حرف بٌ ارام صدایی با ٍ شد پیادى ام شانٌ رٍی سارا دست بارید، يایو چشو از لجَج اشک

 ی؟خَب-

 

 طرفش را ام اشارى انگشت ٍ کردم پاک را يایو چشو اشک دست پشت با ٍ زدم پس را دستش
 دادم جَاب تهام جدیت با ٍ گرفتو

 !کنی دلسَزی نن برا نهیخَاد-

 

 در را خَدم دیدم، صَرتی سفید يای گل با سفید چادر در را رٍیو زیبا نادر ٍ شد باز خانٌ در
 ٍ کردم نی فرار کسی از ندت تهام کٌ انگار گرفتو اغَش در را اٍ نحکو انقدر کردم، پنًان اغَشش

 زد لب گلَ در بغضی با ٍ کشید صَرتو بٌ دستی برم، نی سر بٌ دنیا جای ترین انن در حال
 

 !نگفتی؟ يیچی چرا اٍندی؟ کی. بَد شدى تنگ برات دلو خیلی بَدی؟ کجا پسرم-

 

  شَیو، خانٌ ٍارد تا رفت کنار نادرم دم،بَسی را دستش پشت ٍ اٍردم لبو نزدیک را دستش

 با ٍ انداخت سارا بٌ نگايی نادرم شدیو، حیاط ٍسط ابی حَض ان با قدیهی خانٌ ٍارد سارا با
  پرسید شیطنت ٍ لبخند

 عرٍسهٌ؟-

 

 حرف این چقدر نشاندم، لب رٍی زٍری لبخندی
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 بَد، گرفتن اتش حال در نن لد انا نزد حرفی ٍ انداخت پایین را سرش سارا اٍرد، درد بٌ را دلو
 !است نن داداش زن اٍ االن انا باشد بَد قرار

 .اٍندیو يو با يهین برای شیراز، اٍندى کاری ٍاسٌ کٌ ننٌ دٍستای از یکی سارا جان نادر نٌ-

 ٍاسٌ بهَنو پیشت اینجا بیام بعدش بدم انجام دارم کاری یٌ بزنو سر اٍندم نهیشینو زیاد ننو
 .يهیشٌ

 

  بنشینیو، حیاط کنار تخت رٍی تا کرد اشارى دست با ٍ داد تحَیلو نها دندان لبخندی نادرم

 کردم دراز را پایو ٍ اٍردم در را کفشو

 نیاد دیگٌ یکو باباتو بهَن نايار برای پسرم-

 .نیارم چایی براتَن االن ننو

 

 شدم نانع ٍ گذاشتو دستش رٍی را دستو شَد بلند جا از خَاست تا

 بعدش نیدم قَل انا داریو کار بریو، باید دیکٌ یکو يو نا ببینو، ٍ خَدت اٍندم یستن نیاز نٌ-
 .يهیشٌ ٍاسٌ بهَنو پیشت بیام

 

 انا بَدم پدرم دلتنگ کنیو، صرف انجا را نايار شدیو نجبَر ٍ داد جَاب نادرم يای اصرار باالخرى
  ،بَد اندى پیش کار برایش يو باز برساند، نا بٌ را خَدش نتَانست

 انداختو، خانٌ دیَار در بٌ نگايی کردم، ضبط گَشو در را نادرم يای خندى ٍ خَردیو يو کنار را غذا
 ٍ سادگی ان بَدن، ریا بی ان برگردد، نان بچگی بٌ دٍبارى شد نی کاش شد، زندى برایو خاطرات

 يای رمدا دٍستت این ٍ برگردد انگشتی دى يای دارم دٍستت ان برگردد، یهان چًرى نظلَنیت
 ! شَد تهام درٍغین
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 بَد خالص نان داشتن دٍست ٍ داشتیو دٍست دل تٌ از را دیگر يو کٌ زنانی ان بٌ شد نی کاش
 !برگشت

 

 بَد گرفتٌ گل شان صحبت تازى کٌ انگار بَد کردى زدن حرف بٌ شرٍع سارا برای نادرم

 !بَد کردى پر را حیاط کل يایشان، خندى صدای ٍ

 

  گرفتو، تهاس سپًر با ٍ برداشتو را تلفن نرفتیو، باید دیگر بَد عصر شیش بٌ نزدیک ساعت

  داد جَاب بَق چند از بعد

 پیچید حیاط فضای در صدایش گذاشتو، اسپیکر رٍی را صدایش

 .دارم کار بگَ سریع یاشار؟ بلٌ-

 

 يا این يهٌ نداشت ٍقت يو دقیقٌ پنج نن برای دیگر حتی بست نقش لبو رٍی خندی نیش
 !بکشو را شان جفت تا بَدند دادى يو دست ٌب دست

 !داد نی اجازى نازکی دل ٍ داشتن دٍست این نگر انا

 !شیراز بیا پرٍاز اٍلین با دیگٌ ساعت دٍ تا ننٌ، پیشٌ سارا-

 .بابام نترٍکٌ کارخَنٌ يهَن

 

 کند نی پرٍاز يا ابر رٍی االن دانستو نی کردم قطع را تلفن ٍ نهاندم جَاب ننتظر

 زٍد نن ٍلی بریو، باید نا نانان:»گفتو کردم نادرم بٌ رٍ ٍ برداشتو قدم نادرم طرف بٌ
 «گردم برنی
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 يو باز کٌ اٍ از گرفت قَل ٍ کرد خداحافظی سارا با ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش نادرم
 !داشت ای سادى دل عجب نن نادر بزند، سر نا بٌ

 

 دیدن با انداختو، تلفن بٌ نگايی شدم، ناشین سَار سارا با يهراى نادرم، با گرم خداحافظی از بعد
 !بست نقش لبو رٍی خند نیش سپًر طرف از پاسخ بی تهاس پنج

 گذاشتو اسپیکر رٍی ٍ کردم ٍصل را تهاس بار این ٍ خَرد زنگ دٍبارى تلفن

 !نکن قطع یاشار-

 !نیکنٌ چیکار تَ پیش سارا لعنتی

 !کنیو نی رٍ ٍ یرز طًران داریو پلیس با رٍز چند نن

 

 زدم لب دار خش صدایی با ٍ دادم تحَیلش داری صدا خند نیش

 دیگٌ باش نطهئن نیَندی يیچ کٌ اٍندی دیگٌ ساعت دٍ تا بگردٍنو، یکو ٍ داداشو زن خَاستو-
 !نهیبینیش سالو

 

 در کٌ داد نهی رضا دلو يو لحظٌ ان در حتی کنو، حس تَانستو نی را اش عصبی يای نفس صدای
 !باشد حال ینا

 يست؟ تَ پیش بدٍنو کجا از-

 

  کنو صحبت تا کردم اشارى سر با ٍ انداختو سارا بٌ نگايی
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 سپًر؟-

 

 ٍقت يیچ لرزید، دلو کٌ زد صدا را اٍ احساس با انقدر زد، صدا را سپًر الَد بغض صدایی با سارا
 !بَد نزدى صدا احساس با گَنٌ این نرا

 زدم لب ٍ گرفتو سارا ٍ سپًر از را صحبت اجازى

 نیشٌ بد کٌ نیا پلیس با فقط-

 .برٍ ٍ بگیر تحَیل رٍ سارا بیا ندارم کاریتَن نن

 

 !بگیرم؟ انتقام عزیزانو از تَانستو نی نگر انا بگیرم يا ان دٍ ير از را انتقانو خَاست نی دلو

 !ام زندگی عشق دیگری ٍ بَد برادرم یکی

 نن از را قدرت این يایش چشو کرد، دقت باید یریگ تصهیو در فقط نظیر، بی ایست تجربٌ عشق
 !را صحیح گیرس تصهیو قدرت گرفتند،

 !دارم دٍست ينَز را يا ان دٍ ير کٌ فرستادم لعنت باريا ٍ باريا خَدم بٌ راى در

 

 را بغضو کردم نی سعی بَد، کردى سخت برایو را کشیدن نفس ٍ بَد گرفتٌ را گلَیو راى بغض
 !بَد خارج تَانو از يا اتفاق يهٌ دیگر انستوتَ نهی انا ديو قَرت

 چراغش از تا گذاشتو رٍشن را ناشین داشت، تاریکی ٍ سرد بسیار فضای شدیو، کارخانٌ ٍارد 
 .کنو استفادى چَب کردن جهع برای

 

 اتشی ٍ برداشتو چَب تکٌ چند شَد، پیادى ناشین از تَانست نهی ٍ لرزید نی خَد بٌ سرنا از سارا
 بنشیند صندلی رٍی تا گذاشتو اتش کنار صندلی ٍ کردم خانَش را ناشین ،کردم رٍشن
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  پیچید، نی کارخانٌ فضای در چَب گرفتن اتش صدای تنًا نشستو، اتش کنار يو خَدم

 بَدم گذاشتٌ داشتیو خاطرى ان با کٌ نَزیکی ٍ بَدم شدى خیرى اتش بٌ

 

 بخَابو بذار ابد تا خَابٌ یٌ فقط این اگٌ"

 بتابو تَ چشو تَ از خَاب تَ ٍ شو بآفتا بذار

 اسیرى تنزخهی با کٌ باشو پرندى اٍن بذار

 بهیرى تَ دست تَی شاید کٌ نرگٌ عاشق

 

 خَاب از اٍندى ای بیدارم یا خَابو

 یاب در ننَ قلب کن ٍا آغَشتَ

 تعبیر بًترین ای نن خَاب برای

 "داننگیر عشق ای کن ندارا نن با

 

 با يهراى يو نن دل ٍ ریختو نی اشک اختیار بی بارید، نی يایو چشو زا اشک رٍزيا ان یاداٍری با
 !سَخت نی اتش

 بَدم شدى خیرى اتش بٌ ٍ بَدم کردى بغل را زانَيایو نداشتو، را يایو اشک اختیار کٌ انگار

 ...ببخشید یاشار،-

 .ببخشید کردم بد بايات نیدٍنو
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 این عاشق يو ينَز نن کردم، گاىن يایش چشو بٌ بست، نقش لبو رٍی دار صدا خند نیش
 بغض صدای ٍ ناند جابت نن رٍی نگايش برخاستو، جا از ٍ انداختو پایین را سرم بَدم، يا چشو
 پیچید گَشو در الَدش

 !کردی نابَد ٍ نن تَ سارا؟ کردی بد نن با تَ-

 !نابَد نیفًهی

 !رفتی تَ ٍلی ٍایسادم دنیا يهٌ جلَ بخاطرت نن

 !سپًر با اٍنو

 !سارا؟ داشتو تر کو سپًر از چی

 !کنو چیکار لعنتیت خاطرات با نن تَ بعد

 

 !شد نی فریاد بٌ تبدیل لحظٌ بٌ لحظٌ کٌ صدایی ٍ بَد کردى تار را دیدگانو يایو اشک

 دادم ادانٌ خند نیش يهان با ٍ ایستادم اتش کنار ٍ گرفتو يایو دست ببین را سرم

 !لعنتیتو چشهای اٍن عاشق ينَز نن-

  بزنو؟ اسیب بًت نیتَنو کردی فکر چطَر

 !کردی رٍ فکر این چطَر لعنتی

 

 زد لب لرزان صدای با ٍ کرد پاک را صَرتو اشک شد نزدیک نن بٌ ٍ شد بلند جایش از سارا

 نیرقصی؟ نن با یکو-

 .برقصو تَ با اينگ این با خَاست نی دلو يهیشٌ
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 طلب اٍ از کٌ بَد اغَشی يهان نای شاید فشردم، اغَشو در نحکو ٍ کشیدم اغَش در را اٍ
 !داشتو

 رقصیدیو، تانگَ نداشت تانگَ رقص بٌ ربطی يیچ نَزیکی با ٍ گذاشت ام شانٌ رٍی را دستش
 کردم نی نگاى دریایش يای چشو بٌ ندت تهام

 !...شَد تنگ يایش چشو برای حسابی دلو است قرار دانستو نی

 

 فرستادم بیرٍن را نفسو ٍ شدم جدا اٍ از ارام

 بغض ٍ ارام صدایی با ٍ اٍرد باال را سرم نشست، صَرتو رٍی سارا دست انداختو، پایین را سرم
 زد لب دار

 بیشتر لیاقتت تَ یاشار باشٌ نن از بًتر خیلی کٌ خَرى نی پستت بٌ یکی رٍزی یٌ تَ نطهئنو نن-
 !ایناست از

 

 !است نن با خیالش نباشد اٍ اگر حتی اٍست، با يهیشٌ نن قلب تهام دانست نهی

 داری؟ دٍستش-

 

 زد لب بغض با ٍ اند پایین يایش چشو از اشک ٍ گرفت باال را سرش

 .ارى-

 

 پرسیدم بغض پر صدایی با ٍ کردم پاک را يایو چشو اشک

 دارم؟ دٍست رٍ تَ نن کٌ قدری يهَن-
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 .بَد نحبتش جَاب ديندى نشان سکَتش ریخت يایش چشو از اشک

 جبت خاطرم در از را تصاٍیر اخرین خَاستو نی بَدم، تهاشا ادم نن م،کرد نگايش تنًا نگفتو يیچ
 .کنو

 در را جعبٌ ساک، درٍن از ٍ کردم باز را ناشین در برداشتو، را جانو بی يای قدم ناشین سهت بٌ
 .بَد گرفتٌ سکَت رٍزى ٍ کرد نی نگاى نن بٌ اشک با طَر يهان سارا برگشتو، را رفتٌ راى ٍ اٍردم

 اندم حرف بٌ نها دندان  لبخندی با يایو اشک نیان ٍ اٍردم در جیبو زا را جعبٌ

 .گرفتیو برات رفتیو بیتا با بًترى نباشی بگیری تصهیو تنًایی کٌ این از قبل رٍز چند ٍ این-

 

 داد نی فشار قدرتهندش دستان در را قلبو ٍ اٍرد نی درد بٌ را گلَیو بغض

 بکشد فرٍ بغضو ٍ کند کهک شاید تا گزیدم را لبو

 دادم ادانٌ ارام ٍ کشیدم عهیق نفسی

 .نشد انا کنو، خَاستگاری ازت خَاستو نی-

 .نَند دلو بٌ حسرتش فقط انا خَاستو نی چیزا خیلی

 اٍن با االن ارزید، نی بگو کنو ارٍم طَری این ٍ دلو حداقل کٌ ببینو، ٍ خَشبختیت خَاد نی دلو
 !...خَشبختٌ

 

 اٍ بٌ تنًا کردم، سکَت اش بریدى ٍ کَتاى يای نفس ٍ يا اشک بٌ ٌتَج بی ٍ نشستو صندلی رٍی
 .کند احیا نرا یادش دلتنگی ٍقت تا گذراندم نی را اٍ يایو چشو بین ذرى زیر کردم، نی نگاى

 . بَد يیزٍم سَختن ٍ نَزیک صدای صدا تنًا بَدیو، شدى ساکت دٍ ير
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 در سارا دٍید، سارا طرف بٌ ٍ شد کارخانٌ ٍارد سپًر اٍرد، دٍام لحظٌ چند تنًا سکَت این انا
  بَسید، را صَرتش ٍ گرفت اغَش

 

 ٍ بردم فرٍ شلَارم جیب در را دستو بَدند، شدى ساختٌ يو برای اٍل از کٌ انگار اندند نی بًو
 !یاشار يستن اینجا پلیسا:»گفت ٍ شد نزدیک نن بٌ سپًر کردم، شان نگاى

 !«بذارم بیرٍن خَنٌ از ٍ پام راحت نتَنو ببینو نَن زندگی سر باال ٍ سایت يهیشٌ نهیتَنو

 

 !بَد اندى نًربان سپًر ان جای دیگر یکی کٌ انگار نکردم تعجبی سپًر پستی ٍ نانردی يهٌ این از

 زدم لب ارام صدایی با ٍ کردم نزدیک اٍ بٌ را خَدم

 داشت رٍ ارزشش کردی؟ کار این چرا داشتی، خبر نن زندگی يهٌ از کٌ تَ چرا؟ بگَ بًو فقط-
 سپًر؟

 

 شنیدیو نی خَدنان فقط کٌ صدایی با ٍ شد نزدیک نن بٌ قدم چند ٍ کرد ريا را سارا دست سپًر
 اند حرف بٌ ارام

 دارم دٍست رٍ بیتا نن نیدٍنستی تَ یاشار، بفًهی ٍجَدت بند بند با ٍ درد این يو تَ خَاستو-
 !کشَندیش ٍر اٍن ٍ ٍر این خَدت با الکی ٍ دارم دٍسش نیدٍنستی بَسیدیش، شب اٍن ٍ

 

 غرید ارام ٍ داد فشار يو رٍی را فکش ٍ کَباند ام سینٌ بٌ ٍ اٍرد باال را اش اشارى انگشت

 !کردی خَدت عاشق ٍ اٍن ٍ عاشقشو نن نیدٍنستی-
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 بَد، نزدى دم بیتا داشتن دٍست از  ٍقت يیچ سپًر داشت، دٍست نرا دانشگاى اٍل سال از بیتا
 انگار کٌ زد نی حرف طَری انا نبَد، داشتن دٍست این ديندى نشان يو يایش رفتار حتی
 !است عاشق ياست سال

 نشخص نداشتو، را سپًر از دیدن ضربٌ انتظار نن يو شاید اٍرد، سرم را بال این اتفاقی، بَسٌ ان
 !است انتقام فکر بٌ ياست ندت بَد

 با ٍ درناندى ٍ خستٌ ٍ ناندم خیرى يایش چشو جنگل بٌ ٍ بست نقش لبو  گَشٌ تلخ لبخندی
 دادم جَاب حسرت

 !نداشت ٍ ارزشش سپًر، نداشت رٍ ارزشش-

 

 ير ينَز نن، انا بگیرد، را انتقانش تَانست نبَد، نن نحل اٍ نبَد، ضعیف انقدر سپًر حداقل
 داشتو دٍست را يا ان دٍی

 رٍانی حالت بگو کٌ بَد ینا بدم، انجام حلقت در تَنستو کٌ لطفی تنًا یاشار، اٍندن پلیسا-
 رٍانت یکو اسایشگاى برنت نی نهیری، بدی جای نکن، نقاٍنت پس ای، دیٍَنٌ ٍ نداری خَبی
 !نکن نقاٍنت پس نیست کهی جرم نسلحانٌ گیری گرٍگان کٌ نیدٍنی نیشٌ، ارٍم

 

 انقدر است، خَردن اب نحل برایش کردن درست پرٍندى ٍ پزشکی ندارک کردن جعل دانستو نی
 .بَد کار ترین اسان برایش کار این کٌ داشت دست در را کشَر سران يای پرٍندى

 "نیخَرن درد بٌ رٍزی یٌ ادنا این“

 

 ينَز دادم، سارا بٌ را نگايو ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی خَردن، درد بٌ رسیدم، حرفش بٌ حال
 ٍ ناندم خیرى يایش چشو بٌ تلخ لبخندی با بَد، ناننظو ٍ تند يایش نفس ٍ لرزید نی اش چانٌ
 کردم صحبت ارام
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 بَد، ندادى یادم کسی ینی نبَدم، بلد نبَد، کردن لج ٍاسٌ خَاستی، تَ کٌ نبَد اٍنجَری اگٌ-

 !...تَ بعد نٌ تَ قبل نٌ تَ، عین نبَد کسی

 

 ٍ بَدم کردى بغض کردم، نی نگايش برادرانٌ بَد، کردى فرق نگايو ٍ انداختو سپًر بٌ را نگايو
 پیچید نی گلَیو در اش سنگینی

 .برام بفرس رٍ تَن عکس ببینهت دانادی لباس تَ خَاست نی دلو-

 

 نزدیک سارا بٌ ٍ گرفت فاصلٌ نن از قدم چند با بَد، صَرتش رٍی خند نیش ان يو ينَز سپًر
 تاریک فضای کٌ بَد پَلیس ناشین چراغ نَر تنًا بَدند، شدى قطع برایو دنیا صدايای يهٌ شد،

 اٍردم لب بٌ را اخر کالم يا ان دٍ ير بٌ رٍ لب زیر ارام کرد نی رنگی را کارخانٌ

 انیدٍارم انا گرفتین، ازم يو ٍ این بهَنو، نانانو پیش يهیشٌ برای تا شیراز، بَدم اٍندى-
 !بشین خَشبخت

 

 جدایی اندازى بٌ خَردنی زنین يیچ انا زدند، زنین بٌ نرا ٍ گرفتند نحکو پشت از را يایو دست
 .نداشت درد سپًر، ٍ سارا از نن

 !شَد يک ذينو در دٍ ان تصَیر تا کردم، شان نگاى شدم، نی ناشین سَار کٌ لحظٌ اخرین در

 ٍ ام شدى ارام ام، کردى فرانَش را زندگی نصف دیگر کٌ انقدری است، نبًو برایو يا رٍز ان تصَیر
  کٌ بَد اٍل رٍزيای زدم نی داد کٌ يا رٍز ان بزیر سر

 کشیدم نی فریاد بیتا بٌ رٍ تیهارستان رٍيای راى در بستٌ دستانی ٍ سفید باسل با

 !نیشو خَب نن باش، نانانو نراقب-
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 باال را بَد شدى بلند کهی کٌ نَيایو ٍ کشیدم بَد شدى سفید يایش نخ بیشتر کٌ ریشی بٌ دستی
 چند بَد، شبیٌ يا سالٌ اديفت بٌ کٌ سالٌ سی نردی بَدم، شدى پیر انداختو، صَرتو بٌ نگايی زدم،
 دٍر يای چرٍک کرد، نی کَر را ذٍق يا، رنگ شکالتی از دستٌ ان بین در سفیدم نَيای از نخ

 .اٍرد  لبو رٍی تلخ لبخندی چشهو

 ٍ بَد گذاشتٌ دست رٍی دست بیتا پنجرى از برداشتو، قدم پنجرى سهت بٌ اتاق، ایینٌ نقابل از
 .برٍیو نادر دیدار بٌ خانٌ بٌ بٌ تا بَد، نشستٌ ننتظرم خالی حَض کنار

 حلقٌ فرٍشی طال در اٍل رٍز از کٌ انصافا. زد نی خاصی برق افتاب نَر در چپش، انگشت در حلقٌ
 !اند نی دستش بٌ

 

 بٌ ٍقت يیچ کٌ يایی نانٌ بَد، شدى گذاشتٌ نالفٌ رٍی يایو نانٌ تهام برگشتو، تخت سهت بٌ
 !نرسید شان صاحب دست

 اخر، نانٌ جز نبَد، نن دل  حرف کدام يیچ

 خَاندم ارام ارام خَدم برای ان رٍی از ٍ برداشتو را اخر نانٌ يا، نانٌ بین از

 

 ...سالم

 کی ير کٌ شها شها، بٌ نیگو نن ٍلی سالم، نگو نیرسو کی ير بٌ گفتٌ خَشتیپٌ دکتر یارٍ
 !نیستین

 !...سالم

 شد جا يهٌ دیدم یًَ اسایشگاى حیاط تَ ریخت رٍ پیر درخت برگ زد باد شب پری خالی جات
 ...ی خسٌ ی خسٌ نارنجی ٍ زد چرٍک برگای

 يهیشٌ، ٍاسٌ رفتٌ بًارت بدٍنی کٌ نیاد ٍقتی کٌ نیدٍنی نیاد یًَ پاییز شدى، پاییز فًهیدم

 برات؟ بَدم گفتٌ
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 چی يهٌ بٌ کنو نی نگاى دیَار بٌ شب تا صبح خَبو، کردم فرانَشت ٍقتی از یعنی خَبو، رٍزا این
 !تَ غیر کنو نی فکر

 

 ...نهیبرى خَابو نیخَرم، ٍ ابیو قرصای شبو

  شدیو، رفیق نَرچٌ دٍتا با حیاط تَ نیرم راى

 !ساکت ساکت خالی حَض دٍر نیگردیو يو با صبح تا

 !تَش بخَابٌ برى دارى دٍست ادم قبرى، عین خدلی حَض

 ...شبی نصفٌ کن ٍلش نیگیو بذارى، گل قبرنَن باال نیست يیشکی نیاد یادنَن ٍلی

 سیر دل یٌ گرفت دادیو رٍ شها خَنٌ نهرى زدیو، حرف قشنگٌ پرستار با رفتیو پیشا شب چًار
 انقدر:»گفتی نی کٌ جَری يهَن نًربَنٌ، قدیها عین گیر پیغام رٍ صدات کردیو، گَش ٍ صدات
 !نبَدی بس از رفتٌ یادت یادتٌ؟.« دیٍَنٌ نخندٍن ٍ نن

 

 !سیاى اٍن بَدی پَشیدى سفید تَ جدیدى یارٍ با دلبر، دیدم ٍ عکسات

 باشٌ تَ اٍن انگار بَدی کردى نگاش جَری یٌ براش، بَدی خندیدى قشنگ چقدرم نیاین، بًو چٌ
 !نن تَ

 !يهیشٌ داشتی دٍست کٌ شکلی يهَن

 !دارم دٍسش قشنگٌ

 این از بریو یوکن جهع باس تَ، ٍاسٌ اخرم نانٌ این دارم، دٍست ننو داری دٍست تَ کی ير یعنی
 يو تَ بًترم خیلی بخَابی، جا يهین بیای شبا کنی کار بری نیتَنی رٍزا گفتٌ دکتر اسایشگاى،

 !کنی ضعف کٌ بخندٍنهت اٍن نهیام بگردم، دٍرت نهیانو سرت، بزنو داد نهیام نن نترس، دیگٌ
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 قدر اٍن نهیام ا،شب بخَنو شعر برات نهیام کنو، ناچت پیج سر ناشین تَ دستت بغل بشینو نهیام
 !شی کالفٌ کٌ بنگری دلبرانٌ نیشٌ بگو

 !خَابی ٍقتی نايی کٌ بس کنو نگات صبح تا نهیام

 !نٌ

 ! عکسا تَ دیدم نیدٍنو، بًترى نن از جدیدی شًر، نیای تٌ نیشو گَر ٍ  گو نیرم

 

 !نبَدم بلد باشو داشتو دٍست نیخَاستی، کٌ اٍنی نبَدم اگٌ ببخش

 !خَبو کن، نگام یَاشکی اسایشگاى يای نیلٌ پشت از نیا نخَر، قصٌ باشن نن فکر دیگٌ يو تَ

  خالی حَض تَ خَابید شب یٌ دیٍَنٌ کن خیال

 ...اٍند برف. خَند ناصیٌ  ٍاسش کالغ رٍش ریختن خاک يا نَرچٌ

 !گذرى نحل دنیا کٌ کن فرانَش ٍ بگذر ٍ بخند يو تَ ٍ نن رفتٌ یادشَن يهٌ

 ! ارزید نی برات، بگو نانٌ اخر خط ینا بذار شدى تهَم کٌ حاال

 !رزید نی شبا این بٌ رٍزا اٍن

 

 !نیستو دیگٌ فقط نیستو، پشیهَن بدٍنی کٌ گفتو

  ابرٍ؟ يهین نیگو ٍ نیخندم ننو رفتٌ، ابرٍم نیگن يهٌ بخَابو، پاییز تا چًار نیخَام خسو،

 !...خداحافظ

 ارسال

 

 پایان#
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 پس در عشقی رنان يای نانٌ تهانی بگو کٌ يست ذکر ٌب الزم خَب، يای نخاطب يهٌ بٌ سالم"
 . يست  سلیهی حهید زیبای قلو بٌ ابی سرد اتاق احساسی ٍ زیبا نجهَعٌ از شدى کپی  ابًام

 ."ببرید لذت ٍ کنید گَش حتها نیکنو پیشنًاد کٌ

 

 تشکر ستَدى نًدی ٍ سرندی نحهَد ٍ نظام قاضی علی ٍ سلیهی حهید اقایَن از اخر در ٍ"
 "کنو ین
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 زیبا رنان این نَشتن بابت عزیز آدرین انیریاز  تشکر با

 کنید نراجعٌ 89ناٍل  سایت بٌ بیشتر يای رنان دانلَد برای

wWw.Novel98.Com 

 

 عشقی در پس ابًام:  رنان نام

 آدرین انیری:  نَیسندى

 89 ٍلنا: آرایی صفحٌ ٍ طراحی

   wWw.Novel98.Com:  سایت آدرس

 https://telegram.me/novel98  کانال :  آدرس

 ram.com/novel98_officialhttps://www.instagپیج اینستاگرام  : 

 Novel98.official@gmail.comایهیل انجهن : 

 

قابل تَجٌ نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ آجارشَن بٌ صَرت فایل در 
 ن یا عضَ انجهن نا بشن.ننتشر بشٌ نی تَنن با نا در تهاس باش 89سایت ٍ کانال ناٍل 
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