
 

 شیلٌ بی ٍ سادى دختری...نًربان باقلبی...شیشٌ جنس از دخرتی... تنًایی جنس از دختری
 این رسهشان کٌ شدى  بزرگ ٍ کشیدى قد ای خانَادى در کٌ دختری...پاک دختری....پیلٌ
 صپرت این غیر در....نیگردد باز کفنش با ٍ نیرٍد بخت ی خانٌ بٌ سفید لباس با دختر...است
 .....ٍ ننطق بی نردی....رحهی بی تبار از تبايکار نردی...ظالو نردی.....ندارد جایگايی دیگیر

 داستانی...ذلت ٍ غو اٍج در داستانی...دنیا این يای ٍفایی بی از داستانیست..... داستان این
 بازی طنزگَنٌ..غهگینند اینکٌ عین در ٍ نیکنن بازی نقش خَب خیلی بازیگرانش کٌ

 چشو نیکردم حس شکهو زیر کٌ کهی درد با نتفاٍت کانال داستانیست داستان این....نیکنند
 نرد تنًا ی گَنٌ رٍی دستهَ....زدم لبخندی.. ..بَد نتايلیو اٍل رٍز انرٍز....کردم باز يانَ

 شناخت يیچ نا ٍ بَد سنتی ازدٍاج یٌ نا ازدٍاج درستٌ....داشتو دٍستش....کشیدم زندگیو
 نردانٌ ی چًرى....نشست دلو بٌ نًرش خاستگاریو اٍند ٍقتی نن ٍلی....نداشتیو يو از قبلی

 اخالقیش بد يهین نن انا بَد خشک ٍ اخالق بد یکو درستٌ...داشتو دٍست رٍ اش جذبٌ پر ٍ
 کشیدم چشهش رٍی انگشتهَ....داشتو دٍست رٍيو

 نکن_

 عزیزم پاشَ اشکان_

 خستو...شَ نن بیخیال انرٍزٍ یٌ داری دٍست يرکی جانٌ يیَا....بخَابو بزار بابا ای اى_

 يا نتايلیهَنٌ اٍل رٍز انرٍز بابا....بدجنسی چقدر اشکان_

 دیگٌ رٍزاست ی بقیٌ نثل...کنو چیکار باشٌ خب_

 کنو حاظر رٍ صبحانٌ تنًایی خَدم نیرم نن...اشکان تَ دست از....خدا ای_

 جَجٌ بدٍ...بخَابو دیگٌ یکو نن برٍ زٍد شکر خدارٍ_
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 ٍ بست رٍيو ياش چشو....نگرفت خَدش بٌ اصال کٌ دادم تکَن براش تاسف رٍی از سری
 بلند ٍ بَسیدم رٍ اش گَنٌ....داشتو دٍستش خیلی بازم اخالقاش این ی يهٌ با.....خَابید
 در رٍ صبحانٌ ٍسایل....کردم باز یخچالَ در....خَنٌ اشپز سهت رفتو....بیرٍن زدم اتاق از شدم
 رٍش ٍ کردم درست يارٍ پنکیک اٍل....اٍردم در يارٍيو نرغ تخو ٍ پنکیک پَدر...اٍردم

 ٍ کردم نیهرٍ يو يارٍ نرغ تخو بعد....داشت دٍست خیلی شکالت اشکان اخٌ...زدم شکالت
 نانان....شد بلند اف اف صدای کٌ کنو صدا رٍ اشکان ٍ باال برم اٍندم....نیز رٍی گذاشتو

 رفتٌ تحصیلش برای...نبَد ایران اٍن کٌ داشتو يو برادر یٌ...بَدم دختر تک.....زدم درٍ....بَد
 سینی یٌ با نانان ٍ شد باز اسانسَر در.....بَدم ایستادى ننتظرش.....کردم باز درٍ.....الهان بَد
 ٍ کرد سالم اٍنو....کردم سالم بًش. ...بیرٍن اٍند بَد صبحانٌ نحتَیات پراز داخلش کٌ بزرگ
   داخل اٍند

 نشدى بیدار جان اشکان ينَز_

 کردى حاضر صبحانٌ خَدم...کشیذی زحهت چرا.....خَابٌ ينَز خیلی بَد خستٌ نانانی نٌ_
 کٌ بَدم

 درست درست کاچی برات کٌ بیا سریع..... کن بیدار شَيرتَ برٍ يو حاال....دختر رسهٌ چَن_
 در بَد کردى غلیان حرارت....کردم داغ کردم حس خَبٌ برات....شدى يو کاچی چٌ کردم

 سهت رفتو ٍ کردم باز درٍ  خَابهَن اتاق سهت رفتو ٍ پایین انداختو سرنَ.....ٍجَدم
 دادم تکَنش ارٍم ٍ گذاشتو شَنش رٍی دستهَ...اشکان

 اٍندى نانانو پاشَ عشقو....عزیزم....اشکانی_

 کنو استراحت بزار نانانت جان يیَا....يٍٍٍَم_
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 خَايش...ندى نشَن اخالقتَ این انرٍز یٌ....اشکان بخدا زشتٌ....خان تنبل دیگٌ پاشَ د اى_
 ازت نیکنو

 پاشدم باشٌ....باشٌ....يٍٍٍٍٍٍَف_

 ننتظرتو....کٌ بشو فداااات_

 ٍلی...دستش از شدم دلخَر کهی نیکردم حس.....بیرٍن زدم اتاق از ٍ بَسیدم رٍ اش گَنٌ
 شدم خَنٌ اشپز ٍارد ٍ زدم لبخندی.....نبَد پیدا تَش يا دلخَری این کٌ داشتو دٍستش انقدر

 گرفتو لقهٌ برات...نادر بیا...دخترم بیا_

 دیگٌ نیگرفتو خَدم....نانان ام بچٌ نگٌ_

 ای بچٌ نن ٍاسٌ باز بشٌ يو سالت يزار تَ_

 خَشکلو نانان نن بشو نًربَنت دل اٍن قربَن_

 بخیر صبح_

 برٍ نکن تعارف نیاد خَابت ينَز اگٌ...نیستی کٌ خستٌ...نادر خَبی....پسرم بخیر صبح_
 پسرم بخَاب

 نادر نیشدم بیدار باید دیگٌ نٌ_

 بخَرد اتَنَ صبحانٌ راحت شهايو....نادر دیگٌ نیرم نن.....نن بشو جفتتَن قربَن_

 نانان؟ کجا اٍا_

 تنًاست يو بابات...نادر دیگٌ خَنٌ برم_

 برسَن اشکانَ ننَ سالم يو بابا بٌ...پس باشٌ_
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 برسَنید يو جَن پدر بٌ سالم....جان نادر اٍندید خَش_

 نن عزیزای خدافظ....نادر باشٌ_

 حاال...نیخَرد دٍلپی ٍ بَد نشستٌ اشکان....اشپزخَنٌ تَ دٍبارى رفتو...   .بستو درٍ....رفت ٍ
 نیخَرى انزژی چٌ با ببین...يا نیَند خَابش االن تا اقا خَبٌ

 نهَنی جا ٍقت یٌ_

 باالس سرعتو نٌ_

 اشکان بخدا زشتٌ...نانان بدرقٌ نیَندی چرا....پرٍ بچٌ_

 تَعٌ نانان اگٌ تَچٌ بٌ اصال...باشو راحت بزار....خَ چتٌ داری؟بابا تعارف خَدتو نانان با تَ_
 يست ننو نانان دیگٌ حاال

 شستی؟ رٍ صَرتت دستَ پاشدی صبح تَ بدٍنو نیخَام اصال_

 نبَد حسش نٌ_

 کٌ ٍاقعا_

 ریزى پاستَ...بخَر رٍ ات صبحانٌ بشین بیا بابا_

 نیکنو سکتٌ تَ دست از نن اخرش_

 يهٌ اٍن با تَ بدٍنو نیخَام اصال....خَردنشٌ صبحانٌ جا بٌ...صبحی اٍل...بابا خدانکنٌ_
 نکردی ضعف االن تا چرا داشتی دیشب کٌ فعالیتی

 -:گفت ٍ پاشد اشکان دیدم یًَ...خَردم رٍ ام صبحانٌ نشستو نزدنَ حرفی دیگٌ

 انرٍز دارم نًو خیلی قرارداد یٌ ٍلی....ببخشید....شرکت برم باید حتها انرٍز نن يیَا راستی_
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 عرٍسیهَن؟ بعد رٍز درست انصاف بی اخٌ.....اشکان_

 نیام زٍد....ندى گیر خدا تَرٍ يیَا....شد ای دفعٌ یٌ بخدا_

 ننتظرتو نايار برای....نکنی دیر...ياا دادی قَل_

 شو حاضر نیرم نن...باشٌ_

 باشٌ_

 ناى نیرن يهٌ....سرکار نیرى عرٍسیش بعد رٍز شَيرش دختری کدٍم اخٌ ...گرفت دلو
 ....خدا ای....خَنٌ تَ بشینو تنًا تکَ باید نن اٍنَقت....عسل

 باش خَدت نَاظب...عزیزم رفتو نن_

 اٍیزٍن گردنش از برسٌ خَنٌ در بٌ اینکٌ از قبل.....سهتش دٍیدم ٍ شدم بلند کاناپٌ رٍی از
 بَسیدم رٍ اش گَنٌ ٍ شدم

 يا نزنی قَلت زیر....برگرد زٍد لطفا عشقو....دارم دٍستت خیلی....اشکانی_

 سریع ٍ برم نن کٌ کنن ٍل رٍ بندى کنن لطف اگٌ خانها خانو بعدشو....دیگٌ باشٌ گفتو_
 برگردم

 بری؟ نیخَای ٍاقعا یعنی_

 نیام دیگٌ دٍساعت یٌ نیرم ..بهیرم کٌ نهیرم بابا ای_

 بٌ برٍ ضهن در...نزن حرفا این از دیگٌ....نیزنی تَ کٌ حرفیٌ چٌ این بگیر گاز زبَنتَ_
 ننتظرتو....سالنت

 خدافظ_
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 کٌ...کنو درست نايارش برای تٍٍَپ غذای یٌ گرفتو تصهیو.....زدم لبخندی.....رفت ٍ
  بخَرى رٍيو انگشتاش

 ناشناس

 کنی؟ چیکار باید کٌ نیدٍنی ببین_

 نیدٍنو... بلٌ_

 شکست باالخرى.....نهَندى نابَدیت بٌ چیزی....گرانهًر اشکان...  ..کنیو نابَدش باید.....خَبٌ_
  سرت بدترشَ....کردی نابَدم.....نیکنو نابَدت.....نیخَری

 نیشٌ پیرٍز کی نیبینیو....نیارم

 داشتٌ حظَر باید....نیشٌ شرٍع نناقصٌ دیگٌ ساعت یک تراز کو....برم نن بدی اجازى اگٌ _
 کٌ نیدٍنید....باشو

 از بَیی ترین کَچک....زرنگیٌ ٍ بايَش ادم اشکان....باش نَاظب خیلی ٍلی.....بری نیتَنی_
 کنی نابَدش ٍ بشی زندگیش ٍارد ای حرفٌ خیلی باید...ببرى نباید قضیٌ این

 نیکنیو یعنی....نیکنو نابَدش باش نطهئن....باش داشتٌ اعتهاد نن بٌ_

 جانهَنی برٍ....خَبٌ_

 فعال پس...باشٌ_

 خَبتو خبرای ننتظر_

 برنیگردم پر دست_

 اشکان
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 اینکٌ نٌ.....نیست نن کن ٍل کٌ يیَايو...نیشد دیرم داشت ٍاقعا.....شدم ناشین سَار
 نکردى پیدا بًش حسی انچنان ينَز ٍلی داشتو دٍستش نٌ ياا باشو نداشتٌ دٍستش

 انتخابی چندتا بین از....کنو ازدٍاج گرفتو تصهیو اٍن زٍر بٌ ٍ نانان اصرار بٌ نن اصال....بَدم
 دختر نیگفت يو نانان....بَد تر جذاب ٍ تر چًرى خَش يهٌ از يیَا گذاشتن جلَم کٌ يو

 نیزد درجا دٍ نن نرٍ رٍی شب تا صلح از نانان بس از.....کردم انتخابش ننو....خَبیٌ خیلی
 نداشتو دٍستش خیلی چَن يهین برای ....بگیری زن باید سالتٌ سی نزدیک دیگٌ کٌ

 اسیب ازدٍاج این تَ کٌ کسی تنًا نیدٍنو....کنو رفتار باياش الیقشٌ کٌ اٍنجَر نهیتَنستو
  نبَدم نقصر ننو کنو چیکار انا...بَد يیَا نیدید

 بلند کارنندا يهٌ ٍرٍدم با....شدم شرکت ٍارد...شدم پیادى....برداشتو رٍ کیفو.....شرکت رسیدم
 نیکردن سالم ٍ تک بٌ تک نیشدن

 بخیر رٍز....نًندس اقای سالم_

 شدى شرٍع جلسٌ.....شیری خانو سالم_

 ننتظرتَنن کنفراس اتاق تَ يهٌ نًندس اقای بلٌ_

 ٍ شدن بلند يهٌ....شدم ٍارد ٍ کردم باز درٍ....کنفراس اتاق سهت رفتو ٍ دادم تکَن سری
 خَاستو....کردم سالم يهٌ بٌ....زدم پَزخندی....گستاخ چٌ...دختر یٌ....نفر یک جز ایستادن
 ریجکت...اٍردى گیر ٍقت حاال اینو...بَد يیَا....خَرد زنگ گَشیو کٌ زدن حرف بٌ کنو شرٍع
 حرف داشتیو نا کٌ ندتی تهام تَ....زدن حرف بٌ کردم شرٍع ٍ کردم خانَش رٍ گَشی...کردم

 ای پیچیدى دختر نظر بٌ...برام بَد جالب....دختر اٍن اال نیگفتن نظراتشَنَ يهٌ...نیزدیو
 نیرسید

 خانهٌ؟ شها ببخشید_
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 نیگید رٍ بندى_

 نیکنید نعرفی خَدتَنَ...شها بلٌ_

 يستو بدیعی نًندس نن بلٌ_

 ندارید نظری شها بدیعی نًندس خب...ايان_

 نیدم پرٍژى سر رفتیو کٌ ٍقتی يانَ نظر نن...نهیدم نظر حاظر حال در نن خیر_

 با رسیدیو تَافق بٌ اگٌ کٌ....پرٍژى سر بریو يو انرپز يهین کٌ چیٌ گی يهٌ نظر خب.....ايان_
 ببندیو رٍ داد قرار شها شرکت

 -:ٍگفت شد بلند بَد يو خَدم سال ٍ سن يو تقریبا کٌ نقابل شرکت صاحب

 ببندیو قرارداد آتیٌ شرکت نثل نعرٍفی ٍ بزرگ شرکت با افتخارى باعث....نٌ کٌ چرا_

 نعیهی اقای افتخارى باعث نايو برای_

 خَدم بٌ ٍ دادم تکَن سری....نیکردم احساس تنفر نگايش تَ چرا نهیدٍنو انا...زدم لبخندی
 اٍندن نن سر پشت يهٌ...شدم خارج کنفراس اتاق از ٍ....نزن تَيو لطفا اشی گفتو
 يهٌ.....پرٍژى سر بریو کٌ خَدش ناشین سهت رفت يرکس ٍ بیرٍن اٍندیو شرکت از....بیرٍن
 نا دنبال باید غرٍرش يهٌ این با...زدم پَزخندی..نَند دختر يخَن فقط رفتن

 سَخت براش دلو انا....برم کنو ٍلش خَاستو...نیدٍید

 بدیعی نًندس_

  بلٌ_

 بیاید نن با بفرنایید ندارید ٍسیلٌ اگٌ_
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 نهیشو نزاحهتَن نچکرم نٌ_

 بفرنایید...نراحهید نیکنو خَايش_

 شدم نزاحو شرنندى_

 نیکنو خَايش_

 کردم حرکت ٍ نشستو ننو...شد ناشین سَار

 نظر بٌ گنگ برام انقدر چرا نهیدٍنو.....بَدیو ساکت يردٍ پرٍژى سر رسیدن تا راى طَل تهام
 نیکرد جذب....بَد جذابی دختر....بشناسهش...کنو کنکاشش داشتو دٍست...نیرسید
 داری...گفتو خَدم با ٍ دادم تکَن سری.....بَدن گذاشتٌ ٍجَدش تَ اينربا یٌ انگار.....ادنَ
 نشد این....ندارم دٍستش کٌ نن انا....داری زن....نتايلی دیگٌ االن تَ...اشکان نیکنی چیکار
 فکر پسر یٌ راجب يیَا درصد یک کن فکر....یانٌ يست نانَست باالخرى...کٌ حرف
 با.....شَ ساکت لطفا پس....نیکشتهش درجا نعلَنٌ.....نیکردی چیکار.....تَ نثل...نیکرد
 برداشتو خَدم با رفتن کلنجار از دست دخترى صدای

 نًندس اقا_

 جانو_

 نهیشید پیادى...رسیدیو...ببخشید_

 بَدم فکر تَ ببخشید....نیشو پیادى االن...چرا...چرا_

 نیکنو خَايش_

 ....شدم پیادى ننو...شد پیادى ناشین از ٍ
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 يیَا

 بَدم ننتظر...بَدم چیدى بَد ٍقت خیلی نیزٍ....بَدم کردى درست رٍ داشت دٍست کٌ غذایی
  باشٌ خَنٌ نايار برای بَد قرار....بکشو غذايارٍ نن ٍ بیاد کٌ

 برای دٍبارى..  ..بَدم نگرانش....نبَد اشکان از خبری يو ينَز بَدٍ عصر پنج ساعت االن ٍلی
 جهلٌ این بازم اى.....باشد نهی دسترس در نظر نَرد نشترک.....گرفتو رٍ اش شهارى بار ديهین

 رٍی نشستو....کجایی بگَ بدى جَاب حداقل....کجایی...تَ کجایی اشکان...لعنتی ی
 یادم االن تا چرا ٍای....اینا نانان خَنٌ رفتٌ شاید...خدا ای....باشٌ شدى چیزیش نکنٌ....کاناپٌ
  چی کجاس ازدٍاجش اٍل رٍز تَ پسرش بپرسٌ نانان اگٌ چی؟ نباشٌ اٍنجا اگٌ انا.....نبَد

 ارى..بزنو دستی یٌ بزار اصال...ترى نًو اشکان االن انا....کنو چیکار خدا اییی....بدم جَاب
 گرفتو نادرشَيرنَ ی خَنٌ شهارى ٍ برداشتو رٍ گَشی....خَبٌ اینجَری

 الَ_

 خَبٌ؟ خَبید؟بابا... نانان سالم الَ_

 خَبٌ؟ اشکان خَبید؟ چطَرید؟ شها...خَبیو نا عزیزم نرسی... جان يیَا سالم_

 دادم جَاب انیدانٌ نا....نیست اٍنجايو کٌ فًهیدم...خَبٌ اشکان ی جهلٌ شنیدن با

 نیرسَنٌ سالم يو اشکان...خَبیو نايو... نانان بلٌ_

  باشٌ سالنت_

 بپرسو حالتَنَ زدم زنگ...نهیشو نزاحهتَن این از بیشتر نانان دیگٌ خب_

 نراحهی...گلو دختر برم قربَنت_
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 خداحافظ...عزیزید_

 عزیزم خداحافظ_

 پايام دٍر رٍ دستام....شدم جهع خَدم تَی ٍ کاناپٌ رٍی کشیدم دراز.....گذاشتو تلفنَ
 اخٌ ...بَد تنًا ازدٍاجش اٍل رٍز کٌ بَدم عرٍسی تنًا نن کنو فکر....بَد کجا یعنی پیچَندم

 نٌ یا خَبٌ حالش...کجاس نهیدٍنو االن اینکٌ...کنار بٌ تنًاییو حاال خدا ای....خدا رسهشٌ این
 باشٌ بًش حَاست....باش عشقو نَاظب خَدت خدایا.....نیدى ازارم دارى

 ناشناس

 بزنی؟ چیزی حرکتی چیشد؟تَنستی_

 خیلی ننتًی...بکنهش خَدم جذب تَنستو...بَد خَب اٍل دیدار برای کنو فکر_
 دقیقٌ زیادی...نیگیرى نظر زیر ادنَ حرکات کَچکترین...تیزى

 بفًهٌ چیزی انَن نقشٌ از نباید.... باش نَاظب...بايَشیٌ العادى فَقا ادم...بًت بَدم گفتٌ_
 ساناز

 نَاظبو...فرشاد نیدٍنو_

 فربد؟ نیگی چی تَ_

 یادتَن نگٌ...کنیو تهَنش يهینجا رٍ بازی این بیاید نیگو بخَاید ننَ نظر بگو؟ چی...نن_
 کَچکترین...زرنگیٌ خیلی ادم اشکان...اٍرد سرنَن بالیی چٌ پیش دٍسال اشکان نیست

 نیگیرى نظر زیر چیزيارٍ
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 برام کٌ کسی....گرفتٌ ازم ننَ دایی تنًا اشکان...نهیکشو عقب ٍجٌ يیچ بٌ کٌ نن:ساناز_
 عقب نن ٍلی...بکشید عقب شها نیخَاید اگٌ...نیکنو نابَدش تنًایی بٌ نن....کردى پدری

 نهیکشو

 اٍن اگٌ...نیکنو نابَدش....نیگیرم پدرنَ انتقام....نهیکشو عقب ٍجٌ يیچ بٌ ننو:فرشاد_
 تریو زرنگ نا زرنگٌ

 نیگیریو پدرنَنَ انتقام بايو داداش فرشاد....نیام شها پای بٌ پا ننو پس_

 چی؟ نن پس:ساناز_

 نطلبی اصل کٌ شها:فرشاد_

  اشکان

 باید....نقشٌ چندتا دٍرى...بَدم شرکت االن تا....خَنٌ رسیدم باالخرى....بَد شب یک ساعت
 بَی اٍٍٍم....شدم خَنٌ ٍارد ٍ کردم باز درٍ...بَدم خستٌ خیلی....نیدادم انجام اصالحیاتشَنَ

 سهت برم کٌ اٍندم اطرافو بٌ تَجٌ بدٍن. ...سبزی قرنٌ....پیچید بینیو زیر ام عالقٌ نَرد غذای
 یادم یًَ.. ..سهتش برگردٍندم سرنَ ..اس کاناپٌ رٍی جسهی یٌ کردم حس کٌ خَنٌ اشپز
 بٌ بَد رفتٌ یادم ٍاااییی اییی....غذا....نیام زٍد گفتو ...يیَا..صبح....اٍند
 ی بچٌ دختر یٌ نثل..   ..بَد خَابیدى ارٍم ٍ بَد شدى نچالٌ تَخَدش....سهتش رفتو....کل

 رد...بَد کردى ترش خَاستنی ٍ صَرتش تَی بَد افتادى بلَندش نَيای....نعصَم ٍ دٍسالٌ
 این از زیادی...بَد باک زیادی دختر این....اٍرد نی درد بٌ ادنَ دل بَد اش گَنٌ رٍی کٌ اشکی
 برگ نثل....سالٌ يیجدى دختر یٌ...بَد چندسالش نگٌ....داشت حق البتٌ...بَد دٍر نانرد دنیای
 صدنٌ نیزدی بًش دست اکٌ کٌ انگاری ..بزنٌ دست بًش نهیَند دلش ادم...بَد ضریف گل
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 يهٌ این با چرا   .نداشتو دٍستش چرا...نهیشدم عاشقش نن چرا...بَد اینجا سَال انا.....نیبینٌ
 اٍند نهی چشهو بٌ خَبی

 رفتو....شدم بلند....بَد لطیف ٍ نرم پنبٌ نثل....کشیدم صَرتش پَست رٍی انَ اشارى انگشت
 انا برم خَاستو....رٍش انداختو....بیرٍن رفتو ٍ برداشتو نلحفٌ یٌ...خَابهَن اتاق سهت
 بازى ياش چشو دیدم عقب اٍردم کٌ سرنَ....کردم بَس پیشَنیشَ ٍ برگشتو

 اٍندی؟_

 نیرسو دیگٌ ساعت نیو یٌ...رايو تَ ينَز نٌ_

 نیکرد گریٌ چرا...چًارتا شد چشهام....گریٌ زیر زد کردٍ بغلو نحکو.... شَخیو بٌ تَجٌ بدٍن

 نگرانت چقدر نیدٍنی....نیایی دیر کٌ نزدی زنگ بًو حداقل چرا....ندادی رٍ تلفنت جَا چرا_
 نیکردم چیکار نن نیشد چیزیت اگٌ....شدم

 حاال...نیست يیچیهو....سالو سالو....پیشتو نن ببین...ننَ ببین....نکن گریٌ...ببینهت...يیَا_
 اشتباى نن تَعٌ با حق ارى....ببین ننَ....تَام با يیَا....خَب دختر نکن گریٌ دیگٌ
 باشٌ؟...نکن گریٌ دیگٌ حاال....شدی؟ راضی....ببخشید...کردم

 باشٌ_

 بخَاب بگیر برٍ يو حاال....کَچَلَ افرین_

 خَردی؟ غذا_

 کنو نیل شها ی خَشهزى غذاااییی از برم نیخَام االن ٍلی..نٌ_

 :گفت بعد....بچٌ دختر یٌ نثل درست...کرد پاک ياشَ اشک ظریفش دستای با
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 بکشو غذا برات بریو بیا پس

 نیکنو عَض لباسانَ نیرم اٍل نن فقط....باشٌ_

 ننتظرتو...باشٌ_

 ی حَصلٌ...تخت رٍی کردم پرت رٍيو قبلیو لباسای....کردم عَض لباسانَ....اتاق تَ اٍندم
 ٍ بَد کردى حاضر رٍ نیز....اشپزخَنٌ تَ رفتو ٍ بیرٍن زدم اتاق از....نداشتو برداشتنشَنَ

 بٌ کردم شرٍع ٍ نشستو ننو...کنٌ شرٍع تا بَد نن ننتظر....بَد نشستٌ يو خَدش
 ننو شد تهام کٌ غذام....اتاقهَن تَ رفت شد بلند ٍ شد تهام نن از زٍدتر اٍن غذای....خَردن
 نیکرد جهع لباسانَ داشت...شدم اتاق ٍارد ٍ کردم باز درٍ....رفتو شدم بلند

 بَد خَشهزى خیلی...نکنٌ درد دستت_

 عزیزم جَنت نَش_

 خب نیکردم جهع فردا خَدم نیزاشتی_

 بَدی سرکار صبح از...ای خستٌ بخَاب تَ..نٌ_

 نکنٌ درد دستت...نرسی_

 ٍظیفهٌ_

 ی نقطٌ دقیقا....بَد سادگی ٍ نًربَنی  ی الًٌ دختر این....زدم نًربَنش قلب بٌ لبخندی
 پختٌ حسابی بَد نعلَم دختر اٍن ٍلی....بَد بچٌ خیلی ينَز يیَا....دختر اٍن نقابل
 خیر...بکش خجالت...دیگٌ بسٌ اشکان اى....نیکرد جذب ادنَ....اجتهاعیٌ بَد نعلَم....اس
 زنو نگٌ.....نیکردی خَدت زن بٌ ياتَ تَجٌ این از ذرى یک فقط کاش....داری زن سرت
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 تَ...تکهیلٌ چیزش يهٌ....نیفًهی....ندارم دٍستش...شد تحهیل بًو زنو...بَد؟ خَدم انتخاب
 زندگی این بٌ بزنن گند...اى...اجباریٌ اینو...نهیشینٌ نن دل بٌ انا...تکٌ بَدن خانَم

 پیش،رفت؟ خَب انرٍز؟کارات از خبر چٌ_

 :دادم جَابشَ ٍ شدم خارج فکر از صداش با 

 خدارٍشکر...بَد خَب...ارى_

 سالنتی بٌ_

 شدم کهر بٌ...رٍنَن کشیدم رٍ پتَ....بَد نن رٍبٌ پًلَ رٍی....کشید دراز تخت رٍی کنارم اٍند
 رٍ جسهی سنگینی لحظٌ چند بعد....بستو يانَ چشو.....يام چشو رٍی گذاشتو ساعدنَ ٍ

 چشو....دٍرش گذاشتو دستهَ....ام سینٌ رٍی بَد گذاشتٌ سرشَ....کردم حس ام سینٌ رٍی
 رفتو عهیقی خَاب بٌ خستگی فرط از ٍ بستو يانَ

  يیَا

 تخت با انا....باشٌ اشکان نیبینو کٌ چیزی اٍلین اینکٌ انید بٌ.....کردم باز يانَ چشو ارٍم
 دادم نَيانَ....نشستو شدم بلند ٍ خَردم تکَنی خَدم تَجای....شدم نَاجٌ اٍن از خالی
 خدا بٌ....گرفتو اسهَن رٍبٌ سرنَ....کردم حلقٌ گردم پشت ستهَ دٍ ٍ سرم پشت
 بٌ...زندگیهَن بٌ..نن بٌ نهیکنٌ تَجٌ چرا....سردى بايام انقدر شَيرم چرا خدایا....گفتو
 نیسپارنش خدایا.....نجردى ينَز کٌ انگاری.....نهیبینٌ زندگی این تَ کل بٌ ننَ انگار....عشقو

 چسبیدى ایینٌ بٌ کٌ کاغذی بٌ چشهو کٌ پایین اٍردم سرنَ....کن درستش خَدت....خَدت بٌ
 -:بَد شدى نَشتٌ رٍش....برداشتو کاغذٍ ٍ ایینٌ سهت رفتو....شدم بلند....افتاد بَد شدى

 نیام يو دیر ٍ شرکت رفتو زٍد يهین برای دارم کار خیلی انرٍز نن.....بخیر افتابیت صبح سالم
 اشکان....بخَاب تَ برسو ٍقت دیر شبو شاید....نهیام يو نايار برای.....خَنٌ
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 تهام اٍنَقت.....نیکردم نحبت بًو یکذرى فقط کاش....بَسیدم خطشَ دست کشیدنَ آيی
 تَ نن....نیشَند گل يا خار نحبت از نیگٌ کٌ الهثلی ضرب نثل درست....نیکردم گل خاريارٍ

 نیگفت نانان.....بَدم نحبت کهی ی تشنٌ بَد شدى رسهی کٌ بَد دٍرٍز فقط کٌ زندکی این
 عشق رنگ بیشتر رٍز بٌ رٍز زندگی اٍن داشتی عشقی پراز زندگی زندگیت اٍل از اگٌ

 رٍ دیگٌ يو عاشقانٌ قلبا ينَز بازم ٍ بشٌ عادی براشَن زنان نرٍر بٌ دٍطرف شاید....نیگیرى
 از زندگی کٌ ٍقتٌ اٍن نباشٌ تَش نحبتی اغازش از کٌ زندگی اٍن حال بٌ ٍای انا....نیپرستن

 کٌ بشٌ جًنهی قرارى ننو زندگی نکنٌ....زنٌ نابَدی باعث تنًا اینًا ٍ نیشٌ بدتر برات يو جًنو
 کٌ قرارى اگٌ حتی....ٍجٌ يیچ بٌ گفتو خَدم با دادنَ تکَن سری.....بسَزم اتیشش تَ نن
 براش....شرکت برم نن....خَنٌ بیاد نهیتَنست اشکان کٌ حاال گرفتو تصهیو....نهیزارم نن بشٌ
 غذا طپخ بٌ کردم شرٍع ٍ پایین رفتو سریع....نیبرم يو نايار

 فربد

 کارنَن اینطَری نیگفت....فرشاد پیشنًاد بٌ البتٌ....بَدیو کردى ادغام بايو رٍ دٍشرکت فعال
 اخٌ....اشکان اتاق ببرم کٌ برداشتو نظرٍ نَرد يای نقشٌ.....نیرى پیش تر سریع ٍ تر راحت
 شرکت در کٌ اشکان اتاق سهت برم خَاستو....شدم خارج اتاقو از.....نیکردشَن چک باید اٍنو
 کٌ چشهایی اٍن با....داشت جذابی ٍ ظریف فیس عجب.....شد ٍارد دختر یٌ ٍ شد باز

 ازادانٌ کٌ طالیی نَيای.....خاص رنگ یٌ...ابی سبزٍ بین چیزی یٌ....نبَد نعلَم اصال رنگشَن
 صَرتش رٍی ارایشی يیچ اینکٌ با....بَد کردى چندبرابر زیباییشَ بَد ریختٌ بیرٍن شالش از

 کرد جلب انَ تَجٌ ننشی صدای کٌ بَدم ياش زیبایی نحَ....بَد زیبا خیلی....نبَد

 نًندس خانو اٍندین خَش_

 اتاقشٌ؟ تَ اشکان_

 اتاقشَنن تَ بلٌ_
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  نباشی يو خستٌ....عزیزم نرسی باشٌ_

 جرات کسی اینجا....نیزد صدا اسهشَ راحت انقدر کٌ داشت اشکان بٌ ربطی یعنی....کردم اخو
 از یکی حتها....نیگفت اسهشَ راحت چقدر این انا...بزنٌ صدا اسو بٌ اشکانَ کٌ نداشت
 پرسیدم ازش ٍ ننشی سهت رفتو....نیشٌ اشکان کیٌ این بفًهو باید....نهیشٌ نٌ....فانیالشٌ

 شیری خانو  ببخشید_

 انرتَن؟...نًندس اقای بلٌ_

 يستن؟ شرکت کارنندای بَدن؟از کی....اٍندن االن کٌ خانو این_

 يستن گرانهًر نًندس يهسر.... بابا نٌ....ايان_

 گرانهًر؟ اشکان_

  شرکتن صاحب يو خَدشَن کٌ داریو گرانهًر اقای یک فقط شرکت این تَ....دیگٌ بلٌ_

 ايان_

 يهسر.....کشیدم لبو کنار شستهَ انگشت يهیشگیو عادت طبق ٍ کشیدم ریشو تٌ بٌ دستی
 زیبایی يهٌ اٍن درگیر ينَزيو.....بَد زیادی اشکان سر از....دختر این حیف ٍاقعا....اشکان
 ...زدم در....اشکان اتاق سهت رفتو دادنَ تکَن سری....دیدم کٌ بَدم

 بفرنایید_

 شدم نزاحو نَقع بد انگاری...سالم_

 -:گفت کردٍ تهیز دينشَ دٍر داد بًش دخترى کٌ دستهالی با

 بیاتَ...نٌ_
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 ازش نگايهَ نهیتَنستو کٌ بَد عجیب...کردم نگاى دخترى بٌ.....شدم اتاق ٍارد کانال
 دستشَ....دخترى سهت رفت ٍ تَيو رفت شدت بٌ اشکان اخهای کٌ چیشد نهیدٍنو....بردارم
 تَی رفت يو دخترى....گفت چیزی یٌ گَشش در ٍ بَسید رٍ اش شقیقٌ.... نن جلَی....گرفت
 کرد رٍشَ دٍبارى....داشتیو نايو....بَد استراحتش اتاقک.....بَد اشکان اتاق تَی کٌ اتاقکی
 -:گفت کردٍ نگام اخو با....نن سهت

 بگَ...خب_

 کنی چک تَيو کٌ اٍردم يارٍ نقشٌ_

 يست؟ يو ای دیگٌ چیز....نرسی باشٌ_

 يهین فقط...نٌ_

 نباشی خستٌ...خَبٌ_

 ٍ شدم بلند....بیرٍن برم اتاق از کٌ بگٌ بًو نهیشد دیگٌ این از تر ٍاضح....کرد نگايو ننتظر ٍ
 ذينو تَ دختر اٍن ی چًرى کٌ گذاشتو يو رٍی يانَ چشو...بستو درٍ....شدم خارج اتاق از

 شدى چت تَ.  ...دادم تکَن سری.....بَد نن نال کاش....گفتو باخَدم لحظٌ یٌ ش تدایی
 انتقانت رٍی بزاری رٍ ذکرت فکرٍ تهام باید االن تَ....نیگی کٌ نزخرفاتیٌ چٌ این....فربد

  اشکان

 حالیش.....بدى نشَن خَدشَ نیاد نن برای اٍردن غذا اسو بٌ....فکر بی ی دخترى
 ٍارد....کردم باز درشَ اتاقک سهت رفتو.....نهیفًهو خرم نن کردى فکر....احهق.....نیکنو
 دستو تَ نحکو بازٍشَ...سهتش رفتو....بَد نشستٌ بَد اتاقک تَی کٌ ای کاناپٌ رٍی....شدم

 کردم بلندش گرفتهَ
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 نیاد دردم...تر یَاش اشکان اخ_

 خَدتَ اینجا؟نیخَای اٍندی پاشدی نن ی اجازى بدٍن چرا....نیشکنهش باشٌ الزم...درک بٌ_
 يا؟ کنی ثابت نیخَای بدی؟چیَ نشَن

 نن خدا بٌ اشکان_

 ات زندى بزاری شرکت تَ پاتَ دیگٌ بار یک قسو علی ٍاهلل بٌ تَچی؟يیَا تَچی؟يان_
 بکن يارٍ کَفتی اٍن االنو....نکن سگو این از بیشتر پس.....نیدٍنی ننَ سگی اخالق....نهیزارم
 کن پاک صَرتت تَ از يارٍيو ناری زيرى اٍن....داخل

 در.....نهیام دیگٌ بعدم بٌ این از باشٌ...تَ خاطر بٌ بَدم اٍندى فقط نن....انصافی بی خیلی_
 شکلیٌ این خَدم قیافٌ ..نکردم ارایش نن ضهن

 باشٌ....خَدتٌ قیافٌ کٌ_

 کردم باز رٍ اب شیر....رٍشَیی سهت دادم حَلش

 بشَر_

 چی؟_

 بشَر صَرتتَ...صَرتت_

 اشکان نیکنی اینجَری شدی؟چرا دیٍَنٌ_

 بشَر صَرتتَ نیَندى باال نن رٍی اٍن تا يیَا_
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 نکردى تغییری يیچ باال اٍرد کٌ سرشَ....شست صَرتشَ رفتٌ تَيو ی چًرى با ٍ کشید يَفی
 بٌ سریع....بَدم نکردى دقت تاحاال نن چرا.....بَد اینجَری خَدش ی چًرى ٍاقعا انگار....بَد

 نیَفتو پس کٌ گرفتو رٍ پیش دست اٍندنَ خَدم

 خَنٌ نیبرنت خَدم....کن جهع ٍسایلتَ کیفتَ سریع_

 باشٌ_

 رٍ يیَا نگايش با داشت عَضی اشغال....کشیدم نَيام تَ دستی....شد خارج اتاقک از ٍ
 ادنت....بیرٍن ریختٌ جَنشَ يهٌ....بدتر يو سفید چشو ی دخترى این.....نیخَرد
 داشت ٍ بَد کردى نن بٌ پشتش.....شدم خارج اتاقک از....اینجا دارم ابرٍ نن....نیکنو

 نیکرد جهع ٍسایلشَ

  يیَا

 سريو پشت اشکام...ترکید بغضو ٍ بگیرم خَدنَ جلَی نتَنستو دیگٌ شدم خارج کٌ اتاقک از
 اٍردى غذا براش فقط نن  ..بَدم کردى چیکار نن نگٌ.....کرد اینجَری چرا....نیچکید  چشهام از

 کنو نهایی خَد نیخَاستو کی نن...خَدش خاطر بٌ فقط....بَدم

 کردم جهعشَن ٍ ٍسایلو سهت رفتو

 شد تهَم_

 دادم تکَن ارى ی نشانٌ بٌ سرنَ

 شرکت از بزار....بزنن حرف سرم پشت...اینجَری ببیننت ندارم حَصلٌ....کن پاک اشکاتو اٍن_
 بیرٍن بزنٌ جَنت تا کن گریٌ انقدر شدیو خارج کٌ
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 ی کلهٌ یٌ....بَد زخهی اش يرتیکٌ....شد تیکٌ تیکٌ قلبو کردم حس گفت کٌ اخری ی جهلٌ با
 ازارم بیشتر چی چیز يهٌ از نیدٍنی انا.....نیکرد خَنریزی قلبو نطهئنا نیگفت دیگٌ
 اتاق از....نیکرد بًو کٌ يایی بدی تهام با....داشتو دٍستش عاشقَنٌ يو ينَز اینکٌ....نیداد
 دستهَ نچ....زدن اتیشش انگار باز کٌ دید چی نهیدٍنو.....سرش پشت ننو....شد خارج
 نیشکنٌ االن نیکردم حس کٌ نیداد فشار نحکو انقدر...گرفت

 فًهیدی؟...نیکنی نگاى کسی بٌ ببینو حالت بٌ ٍاایی...پایین بنداز سرتو...داخل بکن نَياتَ_

 چشو_

 نیرفتو يهرايش ننو.....کشید دستهَ.... پایین انداختو سرنَ

 افتاد اش يیزى چشهای دٍبارى....دیدم رٍم رٍبٌ درست رٍ فربد...شدیو خارج کٌ اتاق از اشکان
 دست نچ....نهیفًهیدم عصبانیتَ اینًهٌ دلیل....نیزد جرقٌ داشت نَلو فازٍ سیهای....يیَا بٌ

 گفتو نحکو ٍلی ارٍم گَشش تَ ٍ گرفتو يیَا

 نیکنی؟ نگاى کسی بٌ ببینو حالت بٌ ٍای....پایین بنداز سرتو....داخل بکن نَياتَ_

 چشو_

 ٍ کردم باز رٍ جلَ در....زدم رٍ ناشین ریهَت....شدیو خارج شرکت از ٍ کشیدنش خَدم دنبال
 نگاش....نیَند ارٍنش کردن گریٌ صدای.....شدم سَار خَدنو....ناشین تَ دادم حَلش
 نشنَم صداشَ نن کٌ نیگرفت گاز لباشَ....کردم

 خَنٌ....بزاری شرکت تَ پاتَ نداری حق دیگٌ اٍال...شرکت این تَ دارم ابرٍ نن...يیَا ببین_
  قَانین با...ننی ی خَنٌ تَ دیگٌ االن....بَدی بَدی يرچی بابات

 فًهیدی؟....نن
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 داد تکَن سرشَ

 نشنیدم؟_

 فًهیدم_

 نهیکنو تضهین نَندنتَ زندى نَقع اٍن دیگٌ ٍگرنٌ....نشٌ تکرار دیگٌ انیدٍارم....خَبٌ

 

 اش پیادى خَنٌ دم... .رسیدیو.....اٍن نٌ زدم حرفی نن نٌ دیگٌ.....خَنٌ سهت کردم حرکت
 پدال رٍی پانَ يهزنان نن بست کٌ درٍ....داخل رفت ٍ شد پیادى حرفی يیچ بدٍن....کردم
 احسان ی شهارى....اٍردم در گَشیهَ....بَد درگیر ذينو....بَدم عصبی حسابی....دادم فشار گاز
 البتٌ کٌ بَد دٍستو بًترین احسان....داشتو نیاز بًش شدیدا حاظر حال در....گرفتو رٍ

  نن ٍ رٍانشناسی ی رشتٌ رفت اٍن انا.....بَد ام ندرسٌ دٍران دٍست....بَد يو رٍانشناس

 ....بَدیو دٍست بايو يو ينَز انا...نعهاری

 اشکان جانو....الَ_

 کجایی_

 نطبو_

 نیام دارم.... يهَنجا بهَن_

 شدى؟ چیزی_

 نهیدٍنو_

 ننتظرتو...باشٌ_
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 احسان نطب سهت رفتو ٍ کردم قطع رٍ تلفن

 رٍی نشستو ٍ شد خو زانَيام کو کو....بًش دادم تکیٌ.....بستو درٍ يیَا
  يهچین نن....حق این اخٌ....نیزنٌ خَدنهایی تًهت نن بٌ....عشقو....شَيرم.....زنین

 جام از.....نیسپارم خَدت بٌ رٍ چیز يهٌ....کن درستش خَدت خدایا.....خدا داشتو قصدی
 تخت رٍی کردم پرت رٍ خَدم....اتاق تَ رفتو.....شدم بلند

  فربد

 بزنی؟ حرکتی کردی؟تَنستی چیکار ساناز_

 نیشٌ تر سخت نن کار ٍجَد این با....دارى زن انگاری فقط....تقریبا_

 ساناز_

 بلٌ_

 بگیرن؟ طالق کنی کاری نیتَنی_

 زندگیش زدن بًو....يهینٌ نايو اصلیٌ يدف_

 بدی؟ انجام اینکارٍ چطَر دقیقا نیخَای_

 ننو....    بکشٌ رخ بٌ قدرتشَ دارى دٍست يهیشٌ...يیجانٌ عاشق نیبینو کٌ اینجَر....اشکان_
  بندی شرط باياش.....      ضعفش نقطٌ رٍی نیزارم دست دقیقا

 نیَفتٌ نا دام تَ يستن النفس ضعیف خیلی نردا کٌ اٍنجایی از ٍ....نیکنو

 اید اعجَبٌ زنا شها کٌ الحق_

 زبَنهَن تر نًو يهٌ از ٍ نَنٌ زنانگی يهین ناا دفاعی ی ٍسیلٌ تنًا....    باشیو اعجَبٌ باید_
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 بشن جدا ازيو کن کاری فقط....نَندم شهايا خلقت تَ نن....ٍاال بگو چی_

 دایی پسر داری تاکید نَضَع این رٍی انقدر چرا حاال_

 نباشٌ چیزا این بٌ کارت تَ_

 باختی دلتَ....دیدیش بار یک...ضعیفید خیلی نیگو....يٌ_

  بیرٍن برٍ....شَ خفٌ ساناز_

 بزن حرف درست نن با فربد_

 بزار تنًام لطفا عزیزم ساناز....بیرٍن برٍ فعال پس بزنو حرف درست نیخَای اگٌ باشٌ_

 کجاس فرشاد فقط.....فعال....باشٌ_

 بابا خاک سر رفتٌ_

 نهیایی؟ تَ....نیرم ننو پس_

 برید شها نٌ_

 باشٌ_

 اینجَری چرا....بَد نرگو چٌ....بَد شدى چو نن....گرفتو يام دست بین سرنَ....رفت ساناز
  اشکان نرگهٌ چٌ نهیفًهیدم خَدنو ....نیکردم

 نیگی چی ببینو بیا_

 احسان_

 شدی سرخ چتٌ باز_

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 27 



 

 نیکنو چیکار دارم نن احسان_

 بفًهو بگَ...نیکنی غلطی چٌ داری نهیدٍنو ننو ٍاال_

 .....ٍلی ندارم دٍست رٍ يیَا...ٍاقعا نهیفًهو نن احسان_

 چی؟ ٍلی_

 حساسو رٍش ٍلی_

 نیشی عاشقش داری خدا خنگٌ خب_

 اٍند خَشو دیگٌ یکی از نن....نیست این حسو نطهئنو نن...نٌ_

 ایستاد شد بلند احسان دفعٌ یٌ

 اشکان؟ نیگی چی؟چی یعنی_

 خاطر بٌ فقط يیَا رٍی حساسیتهو.....نیشو نند عالقٌ دیگٌ یکی بٌ دارم نیکنو حس یعنی_
 نانَسهٌ فعال کٌ اینٌ

 چرا بشی عاشقش نهیتَنی نیدٍنستی....نداشتی دٍست رٍ يیَا تَکٌ...فقط شَ خفٌ اشکان_
 زندگی بايات دارى خالصانٌ بدبخت اٍن...نانردی نردی؟نٌ تَ اشکان.....کردی بازی باياش
 نداشتو انتظار ازت ٍاقعا....کنٌ خیانت بًش نیخَاد نن نانرد رفیقٌ اٍنَقت...نیکنٌ
 نیستی ٍلی باشی عاقل سن سال نٌ بیستَ با نیکردم فکر...اشکان

 بیشتر ٍلی...بندى بٌ دادن غذا ی بًَنٌ بٌ...شرکت اٍندى پاشدى انرٍز...خالصانٌ گفتٌ کی_
 انگار....بَدن شدى خیرى بًش ادم عالهَ يهٌ....بَد کردى پا بٌ اٍن اینَ برای خَدنهایی شَی
 بَدن ندیدى ادم
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 يهٌ این داشتی؟ اٍن ی عاشقَنٌ رفتار از برداشتی يهچین تَ...اشکان سرت بر خاک یعنی_
 تَ اٍنَقت اٍردى برات...کردى درست غذا...گذاشتٌ تَ برای ٍقت اینًهٌ....کشیدى زحهت

 نیکنی؟ تشکر ازش اینجَری

 ٍایسو نن....نیخَرد رٍ يیَا چشهاش با داشت نًندسا از یکی....نهیکنی درک تَ احسان_
 دارم غیرت نردم ننو باالخرى...نگو؟ چیزی

 دیگٌ دادی تعًد ٍقتی کٌ نیگن این بٌ غیرت...نهیگن این بٌ غیرت....سرت تَ بخَرى غیرتت_
 شدی عاشقو رفتی عالی جناب نکٌ...نیاد چشهت بٌ کسی...نبینی رٍ کسی زنت از غیر

 ننو...کنو چیکار....ندارم بًش حسی....ندارم دٍست رٍ يیَا نن نیفًهی اینَ تَ احسان_
 کنو زندکی عشق با نیخَاد دلو...ادنو

 نکن نابَد زندگیتَ...نکن يیَا خَدتَ با....اینکارٍ نکن اشکان_

 اینجا نیَندم نباید اٍلشو از....تَ پیش اٍندم کردم اشتباى اصال_

 نانردیٌ این....نیست درستش این...نیگو خَدت خاطر بٌ...داداشو...اشکان_

 خدافظ_

 اشکان_

 حَصلٌ دیگٌ....خَنٌ سهت کردم حرکت ٍ شدم خارج نطب از ياش زدن صدا بٌ تَجٌ بدٍن
 نگاى اش صفحٌ بٌ....خَرد زنگ گَشیو کٌ خَنٌ در دم کردم ترنز....نداشتو رٍيو شرکت ی

 دادم جَاب....بدیعی ساناز نًندس....کردم

 بلٌ_

 نًندس اقای سالم_
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 سالم_

 شرکت بیاید نیتَنید....اٍندى پیش تا نقشٌ از یکی برای نشکلی یٌ_

 نیام االن...باشٌ_

 نگًدار خدا...نرسی_

 خداحافظ_

 ٍ شدم پیادى...رسیدم....شرکت سهت کردم حرکت ٍ کردم رٍش رٍ ناشین ٍ زدم استارت دٍبارى
 کارنندا از کدٍم يیچ....شدم نَاجٌ خالی شرکت با شدم ٍارد کانال ٍقتی.....شدم شرکت ٍارد

 بَد نَندى اتهانش بٌ ينَز ساعت یک....نبَد کار پایان ساعت االن انا....نبَدن

 سالم_

 کجان کارنندا...بدیعی نًندس سالم_

 برن گفتو نن پَزش عرض با_

 دلیلش؟ ٍ_

 ٍ نن نقشٌ فقط...بَد شدى انجام کاريا ی يهٌ....نبَد بًشَن نیازی حاظر حال در دیگٌ چَن_
 بدیو تحَیل فردا رٍ اٍلیٌ يای نقشٌ باید کٌ نیدٍنید....بَد نَندى نصفٌ شها

 اٍند یادم...بلٌ....ايان_

 باشو اتاق تَ تنًا نیترسو...خالیٌ کٌ شرکت اخٌ...شها اتاق تَ بیام ننو....نیشٌ اگٌ فقط_

 بفرنایید...نیست نشکلی_

 اتاقو تَ بیاد نیخَاست کٌ بَدم خَشحالو چرا درٍغ...شدیو اتاق ٍارد بايو
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   فربد

 برداشتن رٍ تلفن بَق پنج چًار بعد....گرفتو رٍ اشکان ی خَنٌ ی شهارى

 الَ_

 نیجنبٌ زیادی گَشش سرٍ...باش شَيرت  نَاظب_

 نیزنی؟ رٍ حرفی يهچین يستی؟چرا کی تَ_

 ....نیزنو بًو زندگیتَنَ....زدم پَزخندی....کردم قطع رٍ تلفن

 نیجنبٌ اشکان گَش سرٍ اینکٌ از بَد؟ننظَرش کی این....بَد گرفتٌ ٍجَدنَ کل استرس يیَا
 اشکانَ ی شهارى ٍ برداشتو رٍ تلفن...خدا ای....بیارن اشکانو سر بالیی نکنٌ بَد؟خدایا چی

 نیخَاستو.....کرد خانَش اخر بار...نیکرد ریجکت بار ير گرفتو بار دى...کرد ریجکت...گرفتو
 کنو چیکار....کنو چیکار...خدا ای....نیترسیدم اشکان از...نیترسیدم انا....شرکت برم پاشو

 نیَندى اشکان ينَز ٍ نیگذشت نیشد تعطیل يهیشٌ شرکت کٌ ساعتی از دٍساعت
 نیخَاد يرچی....شرکت برم.....بیرٍن بزنو خَنٌ از کٌ شدم انادى ٍ پَشیدم يانَ لباس....بَد
 بشٌ بشٌ

  اشکان

 انَ تَجٌ خَنٌ در جلَی دقیقا ناشین یٌ کٌ پارکینگ داخل ببرم ناشینَ خَاستو...خَنٌ رسیدم
 دقت....بَد اشنا برام خیلی بَد نشستٌ ناشین تَ کٌ کسی ی چًرى...کردم نگاى....کرد جلب
 چٌ اینجا ...خَدشٌ ٍاقعا انگار نٌ...کردم دقت بیشتر....بَد فربد پسرى این شبیٌ چقدر....کردم
 سری....اشکان نباش ننفی انقدر....اینجاس فانیالش از یکی خَنٌ شاید البتٌ....نیکنٌ غلطی
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 ای طبقٌ ٍ شدم اسانسَر سَار....شدم پیادى....کردم پارک....داخل بردم رٍ ناشین ٍ دادم تکَن
 زدم رٍ بَد نا ٍاحد کٌ

  يیَا

 اٍند سرم پشت از کسی صدای کٌ نیکردم قفل درٍ داشتو...بیرٍن زدم خَنٌ از

 ؟!!يیَا_

 انقدر چرا انا....بَد اشکان....سهتش برگشتو ٍ قلبو سر گذاشتو دستهَ ٍ ترسیدم
 بَد سرخ چشهاش....عصبانی

 شب نَقع این بری نیخَاستی کجا_

 جا يیچ...يیچ_

 بری؟ نیخَاستی گَری کدٍم نیگو_

 تَ...دنبال...دن....شرکت...شر_

 کلیدا...خرم نن...تر ٍاضح این از درٍغ..يٌ...بدى تحَیل نباف بًو ٍر شرٍ....کردی غلط تَ_

 شرکت بیام نیخَاستو اشکان خدا بٌ...خدا بٌ_

 نیکنو ادنت...بدى کلیدارٍ...شَ خفٌ_

 کرد پرتو نحکو ٍ گرفت بازٍنَ....کرد باز درٍ....نهیکرد باٍر حرفانَ چرا....دادم بًش کلیدارٍ
 فشار گرفتَ دستاش ی تَ فکهَ....سهتو اٍند ٍ بست درٍ....زنین رٍی افتادم....خَنٌ داخل
 بیرٍن نیریخت چشهام از اشکام...نیشٌ خَرد دارى فکو نیکردم حس...داد
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 زنو نیکردم فکر کٌ سرنن بر خاک...بگَ ننَ يٌ.. ..يرزى....ارى نرتیکٌ اٍن با بری نیخَاستی_
 ....ایٌ اعجَبٌ چٌ نهیدٍنستو حیف حیف ٍلی...اس سادى...پاکٌ

 نیگی؟ کیَ...نرتیکٌ کدٍم...تَ پیش بیام نیخَاستو نن خدا بٌ...خدا تَرٍ...اشکان_

 عَضی يهَن...داری رابطٌ باياش پنًانی کٌ کثافتی يهَن...ننتظرتٌ در دم کٌ اشغالی يهَن_
 تهام شرکت تَ انرٍز کٌ عَضی فربد يهَن....خَنٌ بیاد نیزنی زنگ نیستو ٍقتی نن کٌ

 خیرى بًت اینطَر کٌ نیشناسٌ تَرٍ نفًهیدم...نفًهیدم چرا احهق نن...بَد تَ بٌ نگايش
 نیکنو کشت زجر....نهیزارم ات زندى يیَا.....شدى

 باٍر نیخَردم قسو يرچقدر....نهیرفت کتش تَ...ندارم خبر يیچی از نن نیگفتو يرچی 
 کشید تیر شدت بٌ کهرم...دیَار بٌ چسبَندم ٍ کرد بلندم....نهیکرد

 گَ درٍغ...شَ خفٌ...نگَ يیچی...اٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍسسسسس_

 نیکرد ام خفٌ داشت....داد فشار رٍ گردنو

 کثافت نیدم نشَن بًت اشکانَ رٍی اٍن انشب_

 کردم سرفٌ ٍ گردنو رٍی گذاشتو دستهَ ٍ زنین رٍی افتادم...کرد ٍلو ٍ

 بلند جام از زٍر بٌ.....گرفت اٍج حقو حق دٍبارى شد بًتر کهی کٌ حالو....نهیَند باال نفسو
 رفتو عقب عقب....سهتو اٍرد يجَم سهتهَ برگشت دٍبارى اشکان....شدم

 کاری نن خدا بٌ....نیگی چی تَ نهیدٍنو نن خدا بٌ....خدا تَرٍ...کن ٍلو اشکان...اشکان_
 بًت نن خدا بٌ...نهیشناسو نیگی کٌ رٍ اینی اصال نن خدا بٌ....خدا تَرٍ اشکان....نکردم
 نیکنی اشتباى داری...نکردم خیانت

 يیَا شَ خفٌ...شَ خفٌ_
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 یٌ....بزنٌ کٌ کرد بلند دستشَ بًو رسید....عقب رفتو  بیشتری سرعت با کٌ سهت کرد تند پا
 چیزی اخرین....جایی یٌ بٌ خَرد سرم....افتادم ٍ کرد گیر کجا بٌ پام نهیدٍنو....عقب رفتو قدم
 بَد سهتو اشکان يجَم دیدم کٌ

 تَ نَياشَ....نیکنو چیکار دارم نبَد حالو کٌ بَدم عصبانی انقدر....زنین رٍی افتاد اشکان
 بَدم عصبی خیلی.....نکردم تَجٌ انا حالٌ بی ياش چشو کردم حس....ام گرفتٌ دستو

 عَاقبی چٌ نن بٌ کردن خیانت نیدم نشَنت....نیکشهت خَدم دستای با انشب يهین يیَا_
 دارى

 تَ بزنو سیلی یٌ خَاستو....گرفت اٍج عصبانیتو....بست ياشَ چشو نن حرفای بٌ تَجٌ بدن
 سرخ....کردم نگاى دستو بٌ ٍ کردم ٍل نَياشَ....شد خیس دستو کردم حس کٌ صَرتش

 ....بدنو تهام رٍی نشست سرد عرق....بَدم کردى چیکار نن....بَد خَنی....بَد

 ياتَ چشو خدا تَرٍ....يیَا...ازت نیکنو خَايش....کن باز ياتَ چشو...تَام با..يیَاا...يیَا_
 خدا ای....کن باز ياتَ چشو فقط....نیگی راست تَ باشٌ....کن باز

 پار بٌ رسیدیو.....شدم اسانسَر سَار....شدم خارج خَنٌ از ٍ کردم باز رٍ خَنٌ در....کردم بغلش
 رٍ ناشین....ناشین تَ نشستو....عقب صندلی خَابَندنش ٍ کردم باز ناشینَ در...کینگ
 رسیدم.....بیهارستان ترین نزدیک سهت کردم حرکت.....شدم خارج پارکینگ از ٍ کردم رٍشن

 ٍ اٍردم در ناشین از يیَارٍ....صدازدم رٍ بیهارستان پرسنل از چندتا ٍ شدم پیادى....بیهارستان
 برانکارد رٍی خَابَندنش

 این خدا ای....بشٌ چیزیش نکنٌ....بَدم نگران....داخل برم نن نزاشتن....اتاق یٌ داخل بردنش
 خیانت بًو يرچند.....باشٌ نشدى چیزیش کنٌ خدا فقط....يٍٍٍَف.....اٍند کجا از دیگٌ بال
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 اٍند دکتر ٍ شد باز اتاق در....ننو نسببش....نقصرم نن بیاد سرش بالیی اگٌ بازم ٍلی...کردى
 سهتش رفتو....شدم بلند....بیرٍن

 خَبٌ؟ چیشد؟حالش دکتر اقای_

 يستید؟ بستگانشَن از_

 يستن يهسرم_

 افتاد اتفاق این چطَر_

 نیز گل بٌ خَرد سرش افتاد...کرد گیر فرش بٌ پاش_

 زخهٌ لبشَن گَشٌ....کبَدى صَرتشَن....نیخَرى چشو بٌ کبَدی گردنشَن رٍی ٍلی_

 بَد شدى دعَانَن.....حقیقتش_

 باشید داشتٌ بزن دست کٌ نهیاد بًتَن اصال_

 عهل اصلیتَن ی ٍظیفٌ بٌ حاظر حال نکنید؟در دخالت نردم شخصیٌ زندگی تَ لطفا نیشٌ_
 يستش ٍضعیتی چٌ در بندى يهسر بگید ٍ کنید

 ٍ بگیریو عکس سرشَن از باید.....يستن بیًَش فعال....دارن ضعف...شکستٌ سرشَن_
 ياشَن چشو اینکٌ احتهال...نیان بًَش دیگٌ ساعت چند....ندارن نشکلی کٌ بشیو نطهئن
 پشت بٌ ظربٌ چَن...   .بیفتٌ کار از بیناییشَن ندت یٌ تا يو شاید...يست بشٌ ضعیف
 خَردى سرشَن

 بشٌ؟ کَر یعنی_

 بلٌ_
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 براش يست يو درنانی  .....خدا ایییی_

 نهیدى جَاب يهٌ برای البتٌ....يست بعلٌ_

 يام دست تَی سرنَ ٍ زنین رٍی نشستو... خَردم لیز....  دیَار بٌ دادم تکیٌ....رفت ٍ
  سرش بالیی خداکنٌ فقط.....نیکردم چیکار باید حاال.....گرفتو

 تقصیر....کردى خیانت بًو کٌ نیگو...نعلَنٌ....     .بدم چی پدرشَ نادر جَاب....باشٌ نیَندى
 بَد خَدش

 فرشاد

 خَب خیلی کٌ يو فربد ی نقشٌ....     .نیرفتیو پیش خَب داشتیو.....زدم يام ریش بٌ دستی
 کردم نگاى بَد فکر تَ کٌ سانازی بٌ ٍ کردم بلند سرنَ.....بَد دادى جَاب

 نیکنی؟ فکر چی بٌ_

 بشٌ چی قرارى اینکٌ بٌ_

 نهیفًهو ننظَرتَ_

 نشو ٍابستٌ بًش ٍقت یٌ_

 دادم ادانٌ..... سهتش کردم رٍ.... زدم ای قٌ قٌ

 شعلٌ.....نیبینو تَ چشهای تَ نن کٌ نفرتی اٍن...حرفایی این از تر سنگ تَ  .نباش نگران_
 ترى سَزندى يو فربد ننَ نال از ياش

 فرشاد....انیدٍارم_

 يَم_
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 نیست نًو....يیچی_

 سیگار بَدم گفتٌ بًش دفعٌ يزار......لباش بین گذاشت ٍ اٍرد در سیگار پکت تَ از سیگاری
 بیرٍن کشیدم لباش بین از سیگارٍ....سهتش رفتو شدم بلند....نهیفًهید انا...نکش

 فرشاد نیکنی چیکار عٌ_

 غدی انقدر دختر؟چرا تَ نهیفًهی چرا...نکش رٍ کَفتی این گفتو بًت دفعٌ يزار_

 بزرگٌ نادر انگار...دیگٌ بسٌ...اى_

 ایستادم جلَش رفتو....برى خَاست ٍ برداشت کیفشَ...شد بلند

 ناکٌ خطر....ٍقت دیر...شب ٍقت این بری نیخَای کجا_

 باشو تنًا کهی دارم نیاز....کنار برٍ رايو سر از...ندارم اتَ حَصلٌ فرشاد_

 باش خَدت نَاظب پس_

 بای...يستو_

 بای_

 بای_

  يیَا

 نبَد تصَیری انا....نیشنیدم صدايارٍ....بَد تاریک جا يهٌ....کردم باز يانَ چشو

 شدی؟ بیدار_

 نهیبینو رٍ جایی....کنید رٍشن رٍ چراغ نیشٌ_
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 يستن رٍشن کٌ يا چراغ انا_

 چرا...اٍردید سرم بالیی چٌ...کجاس اینجا...کجام نن اصال.....نهیبینو رٍ چیزی چرا نن پس_
 تاریکٌ جا يهٌ

 ببینٌ بیاد...کنو صدا دکترٍ کن صبر....بیهارستانی تَ االن تَ....عزیزم باش ارٍم...باش ارٍم_
 چیٌ نشکلت

 سیايٌ چیز يهٌ اینجا....نیترسو....لطفا...  نزار تنًا ننَ....نٌ..نٌ_

 کنارت بیاد نیگو شَيرت بٌ االن....نباش نگران_

 بیاد نگَ بًش خدا تَرٍ....نٌ اٍن...نٌ..نٌ....شَيرم؟اشکان_

 گلو؟ چرا_

 نکن صدا اٍنَ ٍلی بهَنو تنًا حاظرم...نگَ بًش....خدا تَرٍ....نیکشٌ ننَ فقط_

 اتاق تَ بیاد نهیزارم...عزیزم باشٌ...باشٌ_

 اٍند اتاق در صدای دٍبارى ثانیٌ چند بعد....رفت کٌ انگار....اٍند اتاق در صدای

 خَبی؟...يیَا_

 بلند دستهَ....کشید تیر سرم پشت کٌ...   شدم جا جابٌ جام تَ...بَد اشکان صدای
 نیشناختو خَب صداشَ ٍلی....نهیدیدم يیچی...نهیدیدنش....کردم

 خدا تَرٍ اشکان....باش نداشتٌ کاریو خدا تَرٍ_

 ارٍنو....ننَ ببین...ندارم کاریت....يیَا_
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 يای يالٌ تَ چیز يهٌ....تاریکیٌ فقط....نهیبینو جارٍ يیچ...تاریکٌ جا يهٌ...نهیبنو...نهیبینو_
 ...شدى گو سیايی

 نهیبینو چی یعنی_

 بزار تنًام خدا تَرٍ. . .بیرٍن برٍ...برٍ...اشکان_

 بهَنی تنًا جایی نهیزازم يو لحظٌ یٌ دیگٌ...شَ خفٌ يیَا_

 بس ينَز...تَبَدی نسببش....گرفتی ازم يانَ چشو....نهیبینٌ رٍ جایی دیگٌ يام چشو_
 راضی نرگو بٌ بکشی ننَ االن يهین اگٌ....نهیبینو يیچی.....نهیبینو دیگٌ. ...اشکان.....نیست

 چیزنَ ترین ارزش با....اشکان....باشو داشتٌ دیدنَ شانس دیگٌ بار یک فقط بهیرم حاظرم. ...ام
 زدی بَدن يرزى تًهت بًو.  ...نهیبخشهت کردی نجازاتو گناى بی....نهیبخشهت....گرفتی ازم

 نهیبخشهت....گرفتی ازم زندگیهَ.....نهیبخشهت

 کردی خیانت نن بٌ تَ ٍلی_

 ندى ازارم این از بیشتر....بیرٍن برٍ_

 اٍند در صدای دٍبارى....بَد رفتٌ....اٍند در صدای ثانیٌ چند بعد

 اٍندی باز چرا...برٍ نهیگو نگٌ...برٍ...اشکان_

 چشو نتخصص....يستو صادقیان دکتر نن....دخترم باش ارٍم_

 سیايٌ حا يهٌ...نهیبینو يیچی دکتر اقای_

 نهیبینی؟ چیزی بازم...چشهت تَ نیزنو نَر دارم.....دخترم ببینو بزار_

 يیچی_
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 نیبینی چی؟چیزی االن.....ببینی کن تالش. ..کن باز ارٍم دٍبارى....ببند بار یک ياتَ چشو_

 ..نفًَنٌ غیر چیز يهٌ ..سفیدی ٍ سیايی از يایی يالٌ فقط_

 ندت کَتاى نابینایی یٌ.....بَدى ظربٌ شدت خاطر بٌ....نیست دائهی شکر خدارٍ....خَبٌ_

 دکتر اقای نیکشٌ طَل چقدر_

 کو چیز يهٌ زنان نرٍر بٌ....دخترم نیاری دست بٌ تَ بینایی دیگٌ ناى یک تراز کو اهلل انشا_
 نیشٌ ٍاضح برات کو

 نهنَنو ٍاقعا...دکتر اقای نرسی_

 شکایت ازش يست کٌ يرکسی کار...اٍردن سرت کٌ بالیی بابت نیتَنی.. ..راستی_
 بگیری باید قانَنی پزشک از نانٌ...کنو کهک نیتَنو بخَای...کنی

 ندارم کس يیچ از شکایتی. ...باقیٌ شکرش جای نیشو خَب کٌ يهین...   .. نیست نیازی...  ..نٌ_

 دیگٌ نیرم نن پس....دخترم..باشٌ_

 کردید لطف_

 اینٌ انَن ٍظیفٌ_

 ينَز کٌ....   .لعنتی دل این بٌ لعنت....داشتو دٍستش يو ينَز.....گذاشتو يو رٍی يانَ چشو
 نیتپی براش اینًا تهام با يو

  اشکان

 ببینٌ؟ بازم چیشد؟نیتَنٌ...دکتر اقای_

 پایینٌ شدنش خَب احتهال_
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 چی؟ یعنی_

 نشٌ خَب دیگٌ يست نهکنو...بشٌ خَب نهکنٌ یعنی_

 عهل_

 نهیدى جَاب_

 حاال؟ کنو باید چیکار_

 اٍنی....کن گَشت ی اٍیزى...  .جٍَن بگو بًت رٍ چیزی یٌ بزار...کن رفتار ٍاقعی نرد یٌ نثل_
 بی زن.....نهیکنٌ بلند زن نثل ارزشی با ٍ ظریف جنس رٍی دستشَ يیچَقت نردى کٌ

 نراقبش باید...کنی نحافظت ازش باید....ارزشٌ با....حساس....ظریفٌ....دفاعٌ
 اٍن اٍنَقت....نیرى خَدت پای تَی ياش شیشٌ...شکست افتاد اگٌ. ..باشٌ حَاست....باشی
 جیب تَی رٍ گَشیو لرزش....پایین انداختو سرنَ.....رفت ٍ نیکشی درد....نیبینی ازار کٌ تَیی

 دادم جَاب....بدیعی نًندس....اٍردم درش....کردم حس شلَارم

 شرکت؟ نهیاید....نًندس....الَ_

 چندى؟ ساعت نگٌ_

 صبحٌ دى_

 انرٍز بیام نهیتَنو...نٌ_

 نهیشو نزاحو پس...باشٌ_

 فقط؟_

 بگید؟ نیخَاید چیزی...نًندس جانو_
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 نیکرد؟ چیکار نن ی خَنٌ دم....نعهتی نًندس....شها دایی پسر دیشد_

 اٍنجاس؟ شهايو ی خَنٌ نگٌ_

 چطَر؟....بلٌ_

 چَن نن....بَد کردى دعَت انَنَ يهٌ دیشب...اٍنجاس فربد دٍست ی خَنٌ اخٌ...يیچی_
 شرکت تَ دیرٍقت تا....دیگٌ نیدٍنید کٌ خَدتَن...رفتو فربد از تر دیر بَد نَندى شرکت کارای
 بَدیو

 یعنی؟_

 نًندس؟ جناب گفتید چیزی_

 فعال....نگفتو چیزی نٌ...يان_

 فعال_

 چیکار نن ٍای اییی!!!...نن یعنی....بَد؟ نکردى خیانت نن بٌ يیَا یعنی....کردم قطع رٍ گَشی
 چیکار حاال....کردم قضاٍت لکیا چرا....نکردم باٍر ياشَ حرف چرا....کردم چیکار....کردم
 ننٌ...خر ننٌ...ننو نسببش اینا ی يهٌ....کنو سرم بٌ خاکی چٌ نشٌ خَب يیَا اگٌ....کنو

 کٌ دارم چی   .بگو نادرش پدرٍ بٌ چطَری....کنو نگاى رٍش تَ چطَری....بین ظاير ننٌ...احهق
  بگو

 بستٌ ياش چشو....بَد کشیدى دراز....شدم ٍارد ٍ کردم باز درٍ....يیَا اتاق سهت رفتو
 سهتش رفتو.....بَد خَاب کٌ انگار.....بَد

 يستی؟ کی تَ_

 بَد بیدار انگار
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 بیداری؟_

 اٍندی؟ تَیی؟چرا_

 اذییتی؟ خیلی....يیَا_

 گناى بی....نن سرنَشت این....نن عشق ندارى عیب.....رسیدى اخر بٌ دنیام نیکنو احساس_
 تقدیرنٌ تَ شدن نجازات

_..... 

 کردی خیانت نن بٌ تَ...نگَ درٍغ نگفتی...   .چیشد_

 بَدی نکردى خیانت ٍاقعا....بَدم کردى قضاٍت زٍد....بَدم کردى اشتباى_

 تَرٍ بٌ عشقو تاٍان دارم...ندارى اشکال....   .بدم پس باید نن تاٍانشَ...نیکنی اشتباى تَ...يٌ_
 تَعٌ بٌ نن زیاد عشق تاٍان اینو...دارى تاٍانی چیزی ير...نیدم پس

 نیخَام نعذرت...يیَا_

 دٍستت ٍار دیٍَنٌ يو ينَز لعنتی دل این....باشٌ دلخَر دستت از نهیخَاد دلو....بخشیدنت_
 دلهٌ ی خَاستٌ....نیست نن ی خَاستٌ....دارى

 خارج نیریو اصال....نکنو دریغ يیچی از نیدم قَل....نیشٌ خَب چشهات_

 نیشٌ خَب نیگفت دکتر....نهیخَاد_

 ٍجدان عذاب...نهیشٌ خَب گفت نن بٌ.....بَد دادى داری دل بًش دکتر.....چکید اشکو
 ياشَ خَبی اینجَری اینکٌ عذاب...داشتو ننتشَ بی يای نًربَنی ٍجدان عذاب....داشتو
 دٍستش يو ينَز دارم اینَ عذاب کٌ خدا آخ.....سرم تَ بخَرى غیرتو....بَدم کردى جبران
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 چشو ٍقتی نیشدم ياش چشو باید چطَری....عشقشَ نیکردم جبران باید چطَری.....ندارم
 گرفتو ازش ياشَ

 شدی ساکت چرا_

 بشٌ درست چیز يهٌ قَل....يیچی_

 شد اتاق ٍارد دکتر ٍ شد باز در

 بَد؟ کی_

 دکترى....يیَا نترس_

 جٍَن زٍج سالم دٍبارى_

 سالم_

 سالم:يیَا_

 خانها خانو خَنتَن بری نیتَنی....خَبٌ چیز يهٌ شکر خدارٍ....ببینو بزار خب:دکتر_

 دیگٌ؟ نیشو خَب کٌ باشو نطهئن....دکتر اقای فقط:يیَا_

 داری رٍ دیدن شانس يو باز نیدم قَل بًت...نطهئنو نن....حتها:دکتر_

 ....نگٌ انا_

 بگو بًت....بیرٍن بیا:دکتر_

 باشٌ_

 بیرٍن رفتیو
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 نیشٌ خَب چشهاش:دکتر_

 ....کٌ شها انا_

 -:گفت ٍ حرفو ٍسط پرید

 انجام بزرگی اشتباى چٌ بفًهی نیخَاستو انا....  نهیشٌ خَب گفتو نیدٍنو....نیدٍنو_
 بلند دلیلی ير بٌ حاال زندگیت فرد ترین عزیز رٍی دست دیگٌ کٌ بترسَنهت استو نیخ...دادی
 نکنی

 نهنَنو ٍااایی.....ٍاقعا یعنی_

 قدرشَ...نکرد شکایت ازت کٌ يهسرت ٍ کن تشکر باالسری اٍن از...نکن تشکر نن از_
 عشقش خاطر بٌ....نهیکنٌ ارزشی با کار چنین يرکسی...دارى دٍستت ٍجَدش تهام با.....بدٍن

 نن.....ناب يای گَير این از نیاد گیر کو.....بدٍن قدرشَ نیگو بازم....گذشت ياش چشو از
 ندى دستش از پس...داریش حاال تَکٌ....نیگردم دنبالش دارم ينَز سالهٌ چًل

 افتادیت زحهت تَ...دکتر اقای نرسی_

 جٍَن خَش رٍز...يهینٌ نا ی ٍظیفٌ_

 نباشید خستٌ_

 طرفٌ دٍ عشقشَن کٌ کسایی برای انا....بَد ننطقی کانال ياش حرف...رفت ٍ داد تکَن سری
 کٌ اجبار...باشو داشتٌ دٍستش نهیتَنو انا...خَايو خَد خیلی نیدٍنو...نا نٌ...باشٌ

 سهتش رفتو.....برداشتو ياشَ لباش....شدم اتاق ٍارد دٍبارى....کردم باز رٍ اتاق در.....نیست

 بپَشی ياتَ لباس کنو کهکت بزار_

 عزیزم نرسی...باشٌ_
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 شدم خارج اتاق از....تنش پَشیدم کٌ رٍ ياش لباس....کرد عَض ياشَ لباس....کردم کهکش
 بلند رٍ يیَا....اتاق تَ برگشتو دٍبارى....کردم حساب رٍ بیهارستان پَل....صندٍق سهت رفتو ٍ

 يدایتش خَدم يو باز انا....بًش دادم رٍ بَد يو بینايا نا نخصَص کٌ عصایی....کردم
 -:گفت يیَا کٌ شدیو خارج بیهارستان از....نیکردم

 سیايٌ چیز يهٌ....حیف...انا....نیشدم خفٌ بیهارستان بَی از داشتو....ازاد يَای....اخیش_

 باشی صبَر باید فقط....گفت چی دکتر کٌ دیدی....نیشی خَب_

 تحهل نهیتَنٌ نن بشٌ بیشتر اگٌ اشکان....زیادى يو ناى یک يهَن انا....انیدٍارم....نیدٍنو_
 نیکشو خَدنَ...کنو

 نن...نیشی خَب کٌ نیخَرم قسو....نیدم قَل بًت..نیشی خَب....دختر بگیر گاز زبَنتَ...ااا_
 چیز يهٌ دیدی کردی باز ياتَ چشو فردا يهین شاید اصال...حتی يو ناى یک تراز کو...نطهئنو

 دیدی چٌ خدارٍ...نیبینی رٍ

 نیست دٍر يیچی خدا پیش....خدانٌ از کٌ نن...کنٌ خدا_

 بشی ناشین سَار کنو کهک بزار حاال....خب_

 رٍ ناشین....شدم سَار خَدنو....بستو درٍ....بشٌ سَار کردم کهکش....کردم باز رٍ ناشین در
 خَنٌ سهت کردم حرکت ٍ کردم رٍشن

 دستشَ....بشٌ پیادى کردم کهکش....کردم باز رٍ يیَا سهت در....شدم پیادى....خَنٌ رسیدیو
 خارج ازش....ایستاد کٌ اسانسَر....شدیو اسانسَر ٍارد....کردم يدایتش ٍ گرفتو
 درٍ کردم فرانَش کٌ بَدم ترسیدى انقدر....بَد باز خَنٌ در بَد اینجا جالب....شدیو
 اتاقهَن تَ بردم يیَا...بستو درٍ....شدیو خَنٌ ٍارد....ببندم
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 اذییتو اینا تَ...بدی بًو زاحتی لباس نیشٌ....اشکان_

 االن...باشٌ_

 تاپ یٌ....اٍردم در لباسشَ....تخت رٍی نشَندنش....اٍردم در راحتی لباس براش کشَ تَی از
 کردم بلند کٌ سرنَ....کردم پاش شرتک یٌ ٍ اٍردم در پاش از رٍيو شلَارش....تنش کردم
 نیکنٌ گریٌ دارى دیدم

 نیکنی؟ گریٌ چرا_

 خَدم نهیتَنو حتی دیگٌ....بپَشو لباس خَدم نهیتَنو دیگٌ حتی چَن....شدم ناتَان چَن_
 انجام کاری بخَام کٌ نهیبینو رٍ جایی دیگٌ....کنو انتخاب لباس خَدم برای
 يیچی...يیچی....بدم

 زٍدی بٌ گفت دکتر کٌ دیدی....نیشی خَب....باش صبَر....يیَا نیشٌ درست...نکن گریٌ_
 نیشٌ خَب يات چشو

 چی؟ باشٌ گفتٌ نن خَشی دل خاطر بٌ فقط چی؟اگٌ باشٌ احتهال یٌ فقط اگٌ_

 انجام خَدم ياتَ کار ی يهٌ...يستو ننو....نیدم قَل بًت...نیشی خَب باش نطهئن...نٌ_
 بگیرم؟ پرستار برات نیخَای اصال.....نیدم

 کار سر بری باید....باشی نن درگیر صبح تا شب نهیتَنی تَکٌ....نهیدٍنو_

 پرستارنیگیرم برات پس....باشٌ_

 خدا ای....باشو داشتٌ پرستار باید سالٌ نَد يای پیرزش نثل_

 اٍلش رٍز نثل چیز يهٌ...باش ارٍم ازت نیکنو خَايش...بشی خَب کٌ ٍقتی تا فقط يیَا_
 نیشٌ
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 بگیو؟ چی بابا نانان بٌ_

 بفًهن نهیزاریو_

 انا_

 بفًهن نباید....کنٌ دق نانانت نیخَای....يیَا ندارى انا_

 باشٌ_

 بخَاب ٍ بخَر رٍ يات قرص بیا يو حاال....خَبٌ_

 باش_

 اتاق از ٍ کشیدم رٍش رٍ پتَ...بکشٌ دراز تخت رٍی کردم کهکش.....دادم بًش رٍ ياش قرص
 سنش چَن...کنٌ استفادى قَی بخش ارانش باید ٍقت چند این گفت دکتر.....شدم خارج
 کنٌ خدا...خدا ای....بزنٌ صدنٌ خَدش بٌ ٍ بشٌ عصبی یا...بشٌ افسردگی دچار نهکنٌ پایینٌ
 بشٌ خَب

 احسان بٌ زدم زنگ ٍ اٍردم در رٍ گَشیو

 الَ_

 دارم ٍاجب کار....نن ی خَنٌ بیا سریع....احسان_

 نیرسَنو خَدنَ االن...باشٌ_

 شد خَنٌ ٍارد...کردم باز درٍ....اٍند ساعت نیو از بعد

 اشکان چیشدى...سالم_

 اشتباى یٌ....يییییی_
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 چیشدى بگَ ادم نثل_

 برات بگو بشین بیا_

 ٍ زد بًو پَزخندی...رسید کٌ يام حرف پایان بٌ...کردم تعریف براش رٍ چیز يهٌ نن ٍ نشست
 -:گفت

 تهَم زندگیت فرد ترین نًربَن حق در...زنت نهیگو حق در رٍ نردانگی....نردی خیلی_
 از...باشٌ داشتٌ دٍست ادنَ اینجَری نفر یٌ نیاد پیش کو....نهیگیری چرا اشکان....کردی
 بزار....نهیدٍنی قدرشو...داریش تَکٌ حاال...ندارنش ٍلی....ارزٍنٌ شخصٌ بٌ نن...قلبش اعهاق

 دادی دست از چیزی چٌ نیفًهی کٌ اٍنَقتٌ...بدیش دست از

 يیَا...نانرد نن...پست نن...عَضی نن....نن کٌ بفًهید اینَ نهیخَاید چرا شهايا...احسان_
 کسی با کٌ دارم اینَ حق...ادنو ننو...ننٌ تقصیر....ننٌ دست....کنو چیکلر....ندارم دٍست رٍ
 ادم چی؟نن نن پس...نیبینید رٍ قضیٌ طرف یٌ اتَن يهٌ چرا.... کنو زندگی دارم دٍستش کٌ

 داشتنش دٍست بٌ تظاير ندارم دٍست رٍ کسی ٍقتی نهیتَنو...نیست نن دست....نیستو
 کنو

 حق طرف یٌ از....بزنو رٍ حرفی يیچ نهیتَنو دیگٌ کٌ یکی نن نَرد این تَ....ٍاال بگو چی_
 بدی دستش از حیفٌ...خاصٌ ٍ ناب ادم یٌ ٍاقعا يیَا طرفی از..باتَعٌ

 افسردگی ٍقت یٌ....کنٌ حفظ رٍ اش رٍحیٌ يیَا کنو چیکار....بگَ اینَ فقط تَ االن احسان_
 نگیرى

 خَابٌ رٍ ٍقتش اکثر اینجَری...کنٌ استفادى بخش ارانش...گفتٌ خَدش دکتر کٌ يهَن_

 ...نیاد پیش نشکلی_
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 سریع ٍ شدم بلند....اٍند اتاق تَی از چیزی افتادن صدای کٌ بزنو حرفهَ ی ادانٌ نیخَاستو
 زنین رٍی بَد افتادى...بَد يیَا....اتاق تَ رفتو

 کنو کهکت نکردی صدام چرا_

 -:گفت ٍ زد پس دستهَ کٌ کنو کهکش خَاستو

 بدم انجانش خَدم نیخَام....    نهیخَام_

 نیرسَنی اسیب خَدت بٌ اینجَری...يیَا نهیشٌ_

 نیبینید صدنٌ...خانو يیَا نیگٌ راست اشکان:احسان_

 کیٌ؟ این دیگٌ؟اشکان يستید کی شها_

 احسانٌ دٍستو_

 ٍ احسان سهت کردم رٍ....شد يو در اخهام....افتاد يیَا تن يلی لباس بٌ نگام لحظٌ یٌ
 -:گفتو

 اینجا ایستادی بر برٍ...بیرٍن برٍ....ٍظعیتیٌ چٌ تَ نهیبینی نگٌ_

  نبَد حَاسو...نیخَام نعذرت:احسان_

 گرفتو رٍ يیَا دست...بستو رٍ اتاق در....رفت ٍ

 نگٌ ای يیَا؟بچٌ نیکنی لجبازی نکردی؟چرا صدام چرا....ببینو اینجا بشین بیا_

 کار نیخَام خَدم اشکان....کَرم فقط....نیستو چالق....کنٌ کهکو کسی نهیخَام...نهیخَام_
 بدم انجام يانَ
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 لباساتَ بزار....نکن لجبازی انقدر....نیشکَنی رٍ بدنت از جا یٌ رٍز ير اینجَری دیٍَنٌ اخٌ_
 نیست نناسب...کنو عَض

 اینجَری چرا...چشٌ نهیفًهیدم....کشیدن جیغ بٌ کرد شرٍع ٍ تخت رٍی از شد بلند دفعٌ یٌ
 شد چش یًَ...نیکرد

 يهٌ...سیايٌ...خدااا ای.....تاریکٌ.....نهیبینو....نهیبینو....کن ٍلو اشکان ..کن ٍلو...نهیخَااام_
 نهیفًهٌ کسی چرا رسیدى اخر بٌ دنیام...سیايٌ زندگیو..سیايٌ چیز

 بٌ نیخَرد عقب نیرفت دیگٌ قدم یٌ....نیگفت يارٍ این ٍ نیزد جیغ ٍ نیرفت عقب عقب
 گرفتو دستام تَ ياشَ بازٍ ٍ سهتش پریدم...نیز

 ارٍم...خانهی باش ارٍم...يیَا باش ارٍم...باش ارٍم_

 باشی صبَر نبَد قرار نگٌ...دختر نیکنی چیکار...باش ارٍم_

 انتظار چطَر...نیشی حالی چٌ....نبینی يیچی کن تصَر ثانیٌ یٌ فقط لحظٌ یٌ خَدت تَ_
 اٍردی سرم بالرٍ این تَ....تَعٌ تقصیر يهش...باشو ارٍم داری

 ٍل رٍ بازٍياش ٍ شد شل کو کو دستام.....دادم انجام رٍ گفت کٌ کاری ٍ بستو يانَ چشو
 کردم باز يانَ چشو ٍ کنو تحهل نتَنستو این از بیشتر....بَد سخت چقدر.....کردم

 ياتَ لباس برات بزار...نیشی اذییت بیشتر کنی اینجَری اگٌ يیَا ٍلی....سختٌ....داری حق_
 نکن لجبازی نیکنو خَايش....کنو عَض

 شد بلند حقش حق صدای کٌ بغلو تَ کشیدنش....سَخت نظلَنیتش برای دلو....کرد سکَت

 باش ارٍم...ارٍم...يیس_
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 در براش کشَ تَ از نناسب لباس.....تخت رٍی نشَندنش....کردم جداش خَدم از
 کردم تنش يو بلند استین تَنیک یٌ...کردم عَض گرنکن شلَار یٌ با شرتکشَ.....اٍردم

 ياش حرف بٌ نیکنو خَايش يیَا....پیشت بیاد بگو دٍستو بٌ بزار حاال....شد تهام بفرنا_
 رٍانشناسٌ....بدی گَش

 ٍلو...بیرٍن برٍ خَدتو....بدم گَش کسی حرف بٌ نهیخَام....نیاد....رٍانییو نن نگٌ_
 بهیرم خَدم درد بٌ بزارید....بزارید تنًام...کنید

 خَدم....اتاق داخل بیاد کٌ گفتو احسان بٌ ٍ شدم خارج اتاق از....شدم بلند....دادم تکَن سری
 سهتش رفت احسان....اتاق تَ رفتو دٍبارى احسان با يو

 سالم_

 بزارید تنًام نهیگو نگٌ:يیَا_

 نیافتادى اتفاقی يیچ کن فکر....کن حفظ خَدتَ ارانش....جان يیَا:احسان_

 یٌ کٌ بهیر بگید دفعٌ یٌ....نشدى يیچی ينَز شدم کَر نن...نیافتادى اتفاقی يیچ چی یعنی_
 بشٌ چیزی

 ببین....کن تصَر گفتو...نیافتادى اتفاقی نگفتو....ببین جان يیَا:احسان_

 ببینو نهیتَنو چیزی_

 این با باید لحظٌ يهین تَ درست...باشی قَی باید االن....کن گَش پس...باشٌ:احسان_
 زٍدی يهین بٌ نیشی خَب نیگفت اشکان....بشی دٍست باياش باید....بیایی کنار ٍضعیتت

 کنار باياش پس ببینی نیتَنی يو باز نیدٍنی ٍقتی....باش صبَر....باش ننتظر پس....يا
 نیتَنی کٌ نطهئنو يستی قَی دختر تَ....بیا
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 ٍلی نیهردم کاش...نیشو دیٍَنٌ دارم...سختٌ خیلی خدا بٌ...سختٌ...نهیتَنو...نهیتَنو_
 شو راحت بهیرم....خدا تَرٍ بهیرم بزارید....بهیرم نیخَام نن اصال ...نهیشدم اینجَری

 نیتَنی يو باز نیدٍنی تَ....بیا کنار باياش کٌ گفتو....پیشرفت نهیشٌ کٌ اینجَری:احسان_
 چیکار باید نیشن نابینا يهیشٌ برای دیگٌ یا ندیدن چیزی زندگیشَن اٍل از کٌ کسایی...ببینی
 دراز ٍ باش ارٍم يو حاال.....اٍنایی از بًتر خیلی ٍضعیت تَ االن تَ...بگن باید چی اٍنا....کنن
 بکش

 سهت کرد رٍ...انداخت رٍش رٍ پتَ....بکشٌ دراز تخت رٍی کٌ کرد کهکش ٍ گرفت دستشَ
 ٍ داشت برش....پاتختیٌ رٍی گفتو ٍ کردم اشارى بًش....کجاست ياش قرص گفت ارٍم ٍ نن

 -:گفت

 بخَر دارٍياتَ بیا يو حاال خب_

 باشٌ_

 خَب دختر افرین_

 باید چیکار....کشیدم نَيام تَ دستی....خَابید دقیقٌ دى تقریبا بعد....داد بًش رٍ قرص
 نیکردم

 دارم کارت بیرٍن بیا....نیخَابٌ ارٍم ساعت شیش پنج تا....خَبٌ:احسان_

 نشستیو کاناپٌ رٍ رفتیو بايو....بستو رٍ اتاق در....شدیو خارج اتاق از....رفتو دنبالش

 نیدیدى يو دیرٍز يهین تا کٌ نخصَصا...دشَاریٌ شرایط تَ ٍاقعا يیَا....اشکان ببین:احسان_
 فقط کٌ يیَا نخصَصا....سختٌ انسانی ير برای نَضَع این.....نطلق تارکی دیگٌ یًَ االن ٍ

 بَدم يو نن اگٌ شاید....کنٌ برخَرد باياش ننطقی نهیتَنٌ...سالشٌ يیجدى
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 انکان....باشی پیشش رٍ ٍقتت اکثر اٍال باید...کنی چیکار باید بگو بًت بزار حاال....نهیتَنستو
 ٍسایل تهام کن سعی.....بیارى خَدش سر بالیی بدتر يو شاید یا....باالس خیلی افسردیگیش

 کار چنگال یا چاقَ با نزار ٍجٌ يیچ بٌ....کنی جهع رٍ يست اتاق اٍن تَ کٌ يرچیزی ٍ نَکتیز
 دارى دیدی يرٍقت....بدی غذا بًش خَدت....بدی انجام ياشَ کار يهٌ خَدت کن سعی ..کنٌ

 استفادى براش نیگو بًت نن کٌ يایی قرص از....نیشٌ ٍارد فشار بًش یا نیشٌ عصبی
 از بعد نهکنٌ.. نیشٌ دٍبرابر ارانشش ٍلی....ترى قَی نیکنٌ استفادى  االن کٌ اینایی از....کن

 بدنش يو باز بشٌ بیدار يو ٍقتی ٍلی....باشٌ خَاب رٍ رٍز از نیهی استفادى
 بًش نیکنٌ رفتار دارى االن نثل دیدی کٌ زنانی ير نیکنو تاکید دٍبارى فقط....ارٍنٌ....کرختٌ
 افتاد؟ جا برات چیز يهٌ....ندی بًش يهیشٌ...بدى

  يست يو شرکت باالخرى کٌ باشو پیشش يهیشٌ نهیتَنو نن اینکٌ فقط....ارى_

 بیاد بگَ نادرش بٌ خب....ارى_

 بشٌ خبر با نَضَع این از کسی نهیخَام_

 بدٍنن کٌ دارن حق نادرشن پدر اٍنا انا_

 نهیکنو کاری يهچین اصال نن بَدم؟نٌ باعثش نن يان؟بگو شدى اینطَری چرا بگو_

 خَدخَايی خیلی_

 بگیرم پرستار براش اینٌ نن نظر....خَدخَايو_

 کنی استخدام رٍ نعتهدی ادم کن سعی....کنن اذییتش بیشتر نهکنٌ ٍلی....حرفیٌ اینو_

 نیکنو استخدام رٍ یکی اٍنجا از....بیهارستان نیزنو زنگ_

 دارم کار....برم پاشو دیگٌ ننو.....خَبٌ_
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 حاال بَدی_

 باش نَاظبش...نیرم...نٌ_

 باش_

 صدا سرٍ بی کردم سعی....بَد خَابیدى ارٍم....کردم نگايش....اتاق تَ رفتو....رفت کٌ احسان
 اتاق یٌ تَ گذاشتو ٍ کو کو بیرٍن اٍردم رٍ يهٌ...کنو خارج اتاق از یکی یکی رٍ ٍسایل
 جهع چیزارٍ يهٌ....بَد نَندى تخت فقط دیگٌ اتاقهَن تَ....کردم قفل رٍيو درش....دیگٌ
 نَندى يا قالی فقط....کردم جهع بَد خَنٌ سالن تَ کٌ يو يرچیزی ٍ نیزيا تهام....بَدم کردى
 خَدم....بَد زیاد چقدر....يٍٍٍٍَف....کردم جهع نداشتیو داشتیهَ يرچی....يا نبلهان ٍ بَدن
 کی نهیدٍنو دقیقا.....بَدم خستٌ خیلی....برد خَابو کی نفًهیدم ٍ يا کاناپٌ رٍ کردم پرت رٍ
 شدم بیدار خَاب از جَشیو صدای با کٌ بَد

 دادم جَاب...ننشیو...بَد شیری خانو

 شیری خانو بلٌ_

 نهیاید يو انرٍز شدم نزاحو شرنندى...بخیر رٍز نًندس اقای سالم_

 بیام نهیتَنو اٍندى پیش برام نشکلی یٌ نٌ_

 پیچید ساناز صدای دقیقٌ چند بعد....نن بٌ بدى رٍ تلفن نیگٌ کٌ نیاد یکی صدای کردم حس
 گَشی تَ

 استراحت نَندین تَخَنٌ شها....دستهَن رٍی نَندى عظهیت اٍن بٌ پرٍژى....نًندس اقای_
 باشید پذیر نسئَلیت نیکنید؟یکو
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 نسخرى يای بًَنٌ بٌ کٌ نیستو يو ادنی...نًهٌ خیلی برام کارم نن...نًندس خانو ببینید_
 خَنٌ تَ بهَنو نجبَرم...اٍندى پیش برام نشکلی....شرکت نیام

 بٌ نیاز يا نقشٌ ی يهٌ....نیاد در دارى کارنندا ی يهٌ صدای....نَندى يا کار از نیهی اینجا انا_
 نیستین کٌ شهايو ٍ....دارى شها تایید

 نیدم انجام کارياشَنَ  نن؟اینجا ی خَنٌ بیارید يارٍ نقشٌ نیتَنید_

 نیام االن....نیست بدی فکر_

 برام بیارید رٍ يست يو پرٍژى بٌ نربَط کٌ يایی پرٍندى....زحهت بی پس_

 فعال...چشو_

 فعال_

 ساناز

 چیشد؟:فربد_

 نهیشٌ اینجا بگو بًت تا بیا_

 جهع رٍ بَد گفتٌ کٌ ٍسایلی کٌ يهینجَر....اشکان اتاق تَ رفتیو....کردم اشارى ننشی بٌ ٍ
 گفتو نیکردم

 اٍنجا نیرم دارم....کنو باز اش خَنٌ تَ رٍ پام شدم نَفق باالخرى_

 فقط....عالیٌ_

 فربد؟ چی فقط_

 باياش چطَریٌ زنش....نیکنٌ رفتار زنش با چطَر ببین_
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 داری تاکیید دختر اٍن رٍی انقدر چرا_

 ازش نیاد خَشو چَن_

 فربد دارى شَير_

 نیکنٌ فرقی چٌ....دارى زن يو اشکان....چٌ نن بٌ_

 دخترى بٌ تَ انا...نیرم نیزارم کردم نابَد کٌ زندگیشَ...ندارم عالقٌ اشکان بٌ نن...نیکنٌ فرق_
 داری چشو

 دخالت....نهیشٌ نربَط تَ بٌ نسئلٌ این...باشٌ خَدت کار تَ سرت....شَ ساکت لطفا ساناز_
 نکن

 سَار....بیرٍن زدم شرکت از....شدم خارج اتاق از ٍ دادم تکَن براش تاسف ی نشانٌ بٌ سری
 پیادى....رسیدم ساعت ربع تقریبا از بعد....اشکان ی خَنٌ سهت کردم حرکت ٍ شدم ناشینو
 کرد باز براز درٍ.....اشکان بٌ زدم زنگ ٍ اٍردم در رٍ  گَشیو....چندى ی طبقٌ نهیدٍنستو....شدم

 کهی....دادم فشار نظرنَ نَرد عدد ٍ شدم اسانسَر ٍارد....اخر ٍاحد اخر ی طبقٌ برم کٌ گفت ٍ
 ثانیٌ چند بعد...زدم رٍ اشکان ٍاحد زنگ....شدم خارج...ایستاد کٌ اسانسَر....داشتو استرس

 شد باز در

 .....بَد ایستادى رٍم رٍبٌ....قرنز چشهای ٍ ریختٌ بًو نَيای....خستٌ ی چًرى با اشکان

 تَ بیا_

 بلٌ؟_

 داخل بفرنایید نیگو_

 سالم...بلٌ ايان_
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 افتادی زحهت تَ....اٍندی خَش_

 زحهتی چٌ_

 چیزارٍ؟ يهٌ اٍردی_

 اٍردم...ارى_

 نیام االن نن...بشین خَدتو....زنین رٍی بزار....باشٌ_

 يیچی اش خَنٌ تَ...کبٌ کب ٍ دغدغٌ يهٌ این با گرانهًر اشکان...بَدم کردى تعجب
 در رٍيو شالو....اٍردم در رٍ نانتَم....دادم تکَن سری.....نداشت يو tv حتی....نبَد
 اٍند  اشکان....دٍرم ریختو ٍ کردم باز رٍيو نَيام....اٍردم

 نیخَری؟ کٌ قًَى_

 صد در صد_

 اگٌ.....برداشت رٍم از رٍ نگايش باشٌ عادی براش خیلی کٌ انگار ٍ....کرد بًو گذارا نگاى یٌ
 سرکَب احساساتهَ تهام نفرتو يای شعلٌ انا...نیشدم عاشقش شاید نبَد داییو نرگ باعث
 باعثش اشکان....کرد سکتٌ ٍرشکستگی غو از....بشٌ ٍرشکست داییو کرد کاری.....نیکرد
 ....کنٌ سکتٌ داییو شد باعث اٍن...بَد

 کجایی؟_

 بفرنایید يهینجا يیچ....يا_

 نیکنی؟ لطف يارٍ بستٌ اٍن_

 بلٌ_
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 ياش کار دادن انجام بٌ کرد شرٍع بالفاصلٌ....کرد خالی نحتَیاتشَنَ....بًش دادم

 فردا برای بزارید اید خستٌ اگٌ_

 شرکت بیام نهیتَنو يا حاال حاال....نیدم انجانش...نٌ_

 چرا؟_

 دیدم یًَ....بَد کجا زنش راستی.....اٍند اتاق تَ از صدایی پرسیدم رٍ سَال این نن کٌ يهین
 کردم نگاى حرکاتش بٌ تعجب با....اتاق سهت دٍید ٍ شد بلند اشکان

  اشکان

 چرا؟_

 بلند....چیشد ٍای ای....اٍند يیَا اتاق از صدایی ساناز دين از حرف این اٍندن در با يهزنان
 کردم بلندش سهتش رفتو....بَد افتادى بازم....کردم باز درشَ....اتاق سهت دٍیدم ٍ شدم

 اخٌ؟ نهیکنی صدام چرا_

 خانَشٌ چراغا کردم فکر....ببینو رٍ جایی نهیتَنو دیگٌ کٌ نبَد یادم اصال_

 نشد کٌ چیزیت....خدا ای_

 نٌ_

 خَبی؟_

 فقط...ارى_

 چی؟ فقط_
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 دستشَیی...انهو_

 نیبرنت خَدم....اخٌ دارى خجالت اینو_

 نظلَنیتش برای دلو....دارى خجالت بَدن نیازنند گفت کٌ شنیدم....پایین انداخت سرشَ
 ایستادى ساناز....شدیو خارج کٌ اتاق از....بیرٍن سهت کردم يدایتش....کردم بلندش....سَخت

 رٍی گذاشتو دستهَ کٌ کنٌ باز دينشَ خَاست...نیکرد نگاى نن بٌ تعجب با ٍ سرپا بَد
 کرد سکَت اٍنو....کنٌ سکَت اینکٌ عالنت بٌ...بینیو

 اٍندى؟ کسی...اشکان_

 چطَر؟...نٌ_

 بَدم نکردى حس خَنٌ تَ رٍ عطر بَی این حاال تا_

 اٍنٌ نال...خریدم تازى فضارٍ ی کنندى بَ خَش این....نیَندى کسی.... نٌ_

 ايان_

 داخل بردنش....کردم باز رٍ بًداشتی سرٍیس در

 نیتَنو خَدم....برٍ دیگٌ تَ...اشکان نرسی_

 بدم انجام کارنَ بزار....نزن حرف يیَا_

 چیٌ ننظَرش نیدٍنستو...زد صدا اسههَ زیاد اندٍى با

 اشکان_

 نهیشٌ بد حالو نن....نترس يیَا_

 نیکنو خَايش...نٌ_
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 نهیاد بدم نن...بدم انجام کارنَ بزار....نکن اذییت لطفا....يیَا_

 رٍ دستاش.....شد کٌ تهَم....دادم انجام رٍ الزنٌ يای کار.....نگفت يیچی دیگٌ
 دٍبارى....بیرٍن اٍندیو....کردم خشکش....شستو رٍيو صَرتش....کردم خشک براش....شستو
 اتاق تَی بردنش

 بخَاب بیا_

 بخَابو نهیخَام دیگٌ نیخَابَنی ننَ يهش...نهیخَام_

 بدم دارٍياتَ بیا پس_

 نهیخَام_

 بخَری باید دارٍياتَ...نکن لج يیَا_

 اشکان نهیخَرم...نهیخَام...نٌ نٌ_

 نادرت جان نشَ بچٌ...بخَر دارٍياتَ ندى حرصو يیَا_

 خَابیدم انقدر شدم خستٌ...نهیخَرم....نهیخَام_

 ...جات سر از نخَر تکَن لطفا فقط....بخرم شام نیرم....نیام االن نن بشین....باشٌ_

 باشٌ_

 خَب دختر افرین_

 دادم...ساناز يای لباس ٍ شال سهت رفتو ٍ بینیو رٍی گذاشتو دستهَ....شدم خارج اتاق از
 گفتو کٌ بزنٌ حرفی خَاست دستش

 بانن بیا.....يییییییسسسسس_
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 بستو کٌ درٍ....شدیو خارج خَنٌ از....اٍند دنبالو ٍ پَشید ياشَ لباس....داد تکَن سرشَ
 کشیدم راحتی نفس

 ....اٍن خبرى؟چرا چٌ اینجا_

 نابیناس_

 چی؟ یعنی_

 دشَارى؟ انقدر نعنیش...نهیبینٌ یعنی_

 شرکت اٍند کٌ بار اٍن انا_

 افتاد اتفاق این دیشب_

 بَدید شرکت ٍقت دیر تا شها کٌ دیشب_

 يو االن نیشٌ اگٌ لطفا....دیگٌ شخصیٌ اش بقیٌ....افتاد اتفاقی یٌ....خَنٌ اٍندم کٌ بعد_
 خَب اصال براش استرس...بشٌ حساس نَقعیت ٍ ٍضعیت این تَ نهیخَاد دلو....برگردید شها

 ندارى نناسبی رٍحی ٍضعیت خَدش...نیست

 اٍندین کنار يو نابیناییش با کٌ دارید دٍست رٍ يهسرتَن حسابی نعلَنٌ_

 -:گفت کٌ.....کردم سکَت

 خداحافظ نیرم دیگٌ نن....ببخشید_

 خداحافظ_

 گرفتو غذا بَد خَنهَن نزدیک کٌ رستَرانی از رفتو ننو....رفت
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 رٍی بَد نشستٌ ينَز يهَنجَر....يیَا اتاق رفتو نستقیو....کردم باز درٍ....خَنٌ برگشتو
 شکر خدارٍ....کشیدم عهیقی نفس....تخت

 اٍندی؟_

 خریدم غذا....اٍندم_

 ندارم نیل نن...بخَر خَدت_

 قَیٌ دارٍيات....بخَری باید....کٌ نهیشٌ_

 نهیخَام_

 نیکنی لج خَدتو با_

 پر قاشق یٌ....کردم باز يارٍ غذا پرس....خَدم سهت برگردٍندنش....نشستو تخت رٍی رفتو
 دينش سهت بردم ٍ کردم

 کن باز دينتَ...يیَا_

 سیرم...اشکان نهیخَام_

 اخٌ سیری چطَر...نخَردی يیچی صبح از...دیگٌ نشد د_

 نهیشٌ نیلو_

 کن باز دينتَ نن جَنٌ_

 گرفتٌ ضعفشَ نقطٌ....نن جَنٌ نیگفتو...بسٌ نیگفت تا....دادم بًش کو کو....کرد باز دينشَ
 دادم بًش کٌ کانل پرس یٌ....دينش تَ نیکردم غذا يی ٍ دستو تَ بَدم
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 تَی بردم ٍ برداشتو اب لیَان یٌ....اشپزخَنٌ تَ گذاشتو بردم....کردم جهع چیزارٍ يهٌ
 خَدش بٌ....بَد شدى بدتر االن....نبَد باز لج انقدر قبال....دادم بًش زٍر بٌ دارٍياشَ....اتاق
 پای رفتو بعد....خَردم غذانَ يو خَدم....شدم خارج اتاق از...برد کٌ خَابش....نیکرد لج يو

 يام کار دادن انجام بٌ کردم شرٍع ٍ....يا نقشٌ

  فربد

 نن ٍ نیگذرى شدى نابینا اشکان زن کٌ گفت ٍ اٍند ساناز کٌ شبی اٍن از ای يفتٌ یک تقریبا
 بالیی يهچین نیتَنست کی اٍن از غیر...اشکانٌ نسببش نیدٍنستو....نشدى باٍرم يو ينَز
 يو از نیکنو کاری باشٌ شدى کٌ يرجَری....بَد شدى برابر صد اشکان از نفرتو....بیارى سرش
 بدستش.....بًتریناس الیق دختر اٍن....زیادى اشکان سر از يو نابیناش دختر اٍن....بشن جدا
  حیفًاشکان خیلی دختر اٍن...نهیزارم...باشٌ اشکان سًو نهیزارم...نشٌ ننو نال....نیارم

 تهام کٌ یکی....بَدم کردى پیدا يیَا برای خَب پرستار یٌ رٍز سٌ بعداز بالخرى....خَنٌ رسیدم
 بی خیلی اٍل....بَد اٍندى کنار پرستارش با يیَايو شکر خدارٍ.....باشٌ پیشش بتَنٌ ٍقت
 داد تَضیح چیزٍ يهٌ براش ٍ اٍند احسان کٌ چندباری ارانشذبخشَ چندتا با ٍلی...کرد تابی
 شرٍع نیگفت دکتر....نیدید ضعیف خیلی يارٍ نَر کٌ بَد این خَب خبر....شد ارٍم

 نیَند....بَد خَاب يیَا کٌ ٍقتا اکثر.....کرد کهکو خیلی ٍقت چند این کٌ يو ساناز...بًبَدشٌ
 نیَندم بعدش ٍ نیهَندم شرکت تَ رٍز نصف فقط دیگٌ چَن....نیگرد کهکو کلی ٍ اینجا
 بَد نشربی خَش دختر....بَد شدى صهیهی انَن رابطٌ....نیَند بايام يو ساناز....خَنٌ

 ناخَاستٌ انا بگیرم خَدنَ جلَی نیخَاستو....نیکنو پیدا عالقٌ بًش دارم نیکردم حس
 تعیبر انا....بَد حسی چٌ نهیدٍنو.....نیکردم داغ نیدیدنش ٍقتی....نیشدم کشیدى سهتش

 یک قرارى يو انرٍز.....دارى نن بٌ نسبت حسی چٌ اٍن نهیدٍنستو ينَز....بَد عالقٌ ازش نن
  اتاق تَ رفتو....بیاد دیگٌ ساعت
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 نیداد غذاشَ داشت پرستارش....يیَا

 سالم_

 خَبی؟...سالم:يیَا_

 خَبو نرسی_

 بیرٍن رفتو خَدنو....بیرٍن بیاد کردم اشارى پرستارش بٌ

 بلٌ؟_

 بشٌ اذییت نهیخَام....دارم بدی؟نًهَن ياشَ قرص زٍدتر یکو انرٍز نیتَنی_

 چشو_

 کن خبرم خَابید يرٍقت...راستی...نرسی_

 چشو_

 بردم ٍ کردم حاظر رٍ پذیرایی نیاز نَرد ٍسایل....اشپزخانٌ تَ رفتو ننو....اتاق تَی رفت ٍ
 کارم اتاق تَ گذاشتو

 بعد دٍناى

  فربد

 اشکان شدیو نَفق دٍناى طی.....نیخَردیو پیرٍزیهَنَ شیرینی ٍ بَدیو نشستٌ دٍريو يرسٌ
 بٌ دیگٌ کٌ بَد پیش ی يفتٌ دٍ دقیقا....بَد شدى خَب يو يیَا راستی....بندازیو دام تَی رٍ

 چند فقط....بَدم خَشحال العادى فَق نَضَع این از....بَد اٍردى بدست رٍ بیناییش کانل طَر
 نیرسیدم بًش....بَد نَندى دیگٌ رٍز چند....دیگٌ رٍز
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 کاشتید گل دٍتایی....نداشت حرف کارتَن:فرشاد_

 بَد عالی صحنٌ پشت از شها برنانٌ...بَد خَب نا کار_

 باشو حاضر صحنٌ سر  نهیشد...نیشناسٌ ننَ اشکان کٌ نیدٍنی:فرشاد_

 خالص ٍ نَندى اخر تیر فقط:ساناز_

 دانت تَ افتاد بدجَر...  ..خَدنَنیو ساناز_

 نیدى درس يو رٍ تَ ننَ کٌ ایٌ اعجَبٌ فسقلی این...فربد نگیر کو دست سانازٍ:فرشاد_

  ساناز

 دادم جَاب ٍ اٍنطرف ٍرفتو شدم بلند يا بچٌ پیش از....بَد اشکان....خَرد زنگ گَشیو

 عزیزم...الَ_

 اشکانی جانو_

 بیرٍن بریو بايو بیایی نبَد قرار نگٌ عزیزم_

 شد خَب کٌ يیَا دادی قَل داریو دٍست رٍ دیگٌ يو فًهیدیو کٌ پیش ناى یک اشکان ببین_
  نیگذرى خانو شدن خَب از يفتٌ دٍ...نیشی جدا ازش

 نیست نشخص نن تکلیف ينَز

 دیگٌ نیاد فردا پس....دادم طالق درخَاست...باش داشتٌ صبر عزیزم_

 فردا پس تا پس_

 ساناز بابا ای_

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 66 



 

  نهیتَنو نن نشٌ تهام قضیٌ اٍن کٌ زنانی تا گفتو...گفتو چی چی؟نگٌ ساناز_

 باشٌ_

 خدافظ_

 کردم قطع رٍ تلفن ٍ

 يا نیچرخَنیش انگشتات رٍ حسابی_

 تَیی فربد...يیییععععع_

 کنٌ اذییتت اٍندى....رٍحهٌ پ ن پ_

 شکار تیر اٍلین با...ياا نبَد زرنگ...زنگٌ...بايَشٌ بايَشٌ نیگفتید کٌ يهچین....چی پس_
 شد

 گرفتٌ ازش رٍيو عقلش تَ بٌ عشق شاید....ٍاال نیدٍنو چٌ_

 تَافقی اٍنو...نیدى طالق رٍ دخترى دیگٌ رٍز سٌ....بیاری در بال خَشحالی از االن باید تَکٌ_

 نهیدم برٍز خَشحالیهَ اصَال نن_

  اشکان

 نگاى tv داشت شَق با کٌ کردم نگاى يیَا بٌ....شدم خارج کارم اتاق از ٍ کردم قطع رٍ تلفنو
 سرد یکو...باياش بَدم قبل نثل دقیقا....   .نکردیو دعَا يو بار یک دٍناى این تَ....نیکرد

 سرد کٌ دارى شَق ٍ ياشٌ چشو درگیر انقدر اٍردى بدست رٍ بیناییش کٌ يو دٍيفتٌ این....تر
 بابا....نکنٌ قبَل تَافقی صَرت بٌ طالقَ يیَا کٌ اینٌ از ترسو تنًا...نهیاد چشهش بٌ نن بَدن
  سلیقٌ...بَد خَدم انتخاب کٌ کسی بٌ باختو دلهَ....نداشتو دٍستش....ننٌ دست نگٌ خب
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 بَدم حاظر حتی...کنو يرکاری خاطرش بٌ بَدم حاظر..  ..داشتو دٍستش کٌ کسی...خَدم ی
 ٍسایل این بٌ نیازی چٌ دیگٌ زندگیهٌ تهام خَدش ٍقتی....کنو نانش بٌ زندگیهَ تهام

 بًش نهیخَاستو. ...کنٌ تهام رٍ نسخرى بازی این خَدش بحث حرٍ بی يیَا کنٌ خدا....يست
 بًترى بفًهٌ خَدش....بگو چیزی

 بیا عزیزم اشکان_

 يیَا بلٌ_

 بیرٍن بریو یکو نیشٌ_

 ندارم حَصلٌ نٌ_

 نٌ نیگی نیگو يرچی....نیکنی تا بايام بد ٍقتٌ چتٌ؟چند تَ اشکان_

 چهٌ نیفًهی زٍد خیلی.....يیچی_

 حرف؟ این چی یعنی_

 بخَابو نیرم نن....يهین یعنی_

 دلو عزیز بخی شبت...باشٌ_

 بیاد يو ساناز بگو باید فردا پس...بیاد پیش نشکلی نکنٌ...يٍٍٍٍٍَف

  يیَا

 در ای بًَنٌ ير بٌ...بشو نزدیک بًش نهیزاشت حتی....نهیفًهیدم سردیشَ اینًهٌ دلیل
 نحلی بی...نیَند دیر شبا....بَدم اگاى کانال اطرافو از ٍلی...بیخیالی بٌ نیزدم خَدنَ....نیرفت
 بیناییو کٌ يفتٌ دٍ این تَ....بَد شدى بدتر خیلی االن ٍلی....نبَد اینجَر اٍلش نهیگو...نیکرد
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 نیگفتو يو يرچی...چشٌ نهیفًهیدم....نهیکرد نگاى يو صَرتو تَ بَدم اٍردى بدست رٍ
  کٌ يرچی....چشٌ بفًهو کاش....انشب يهین نثل درست...نیفًهی...يیچی نیگفت...چتٌ

 اینا از غیر چی نن....باشٌ شاد...باشٌ داشتٌ ارانش اٍن فقط....نیکنو درستش خَدم باشٌ
 نیخَام

  اشکان

 بَد گفتٌ ساناز...داشتو استرس صبح از....نیَند طالق ی نانٌ درخَاست کٌ بَد رٍزی انرٍز
  خَاستو....شد بلند صداش اف اف. ...نیرسٌ دیگٌ ی دقیقٌ چند

 -:گفت يیَا کٌ کنو باز درٍ

 نیکنو باز نن...عزیزم بشین_

 کیٌ؟_

 بدیعی نًندس...يهکارت يهین_

 ايان_

 شد خَنٌ ٍارد ساناز دقیقٌ چند بعد.....کرد باز درٍ

 سالم:ساناز_

 اٍندید خَش...سالم:يیَا_

 نرسی:ساناز_

 -:گفت ننَ سهت برگشت بعد...داد جَاب يیَا....شد بلند اف اف صدای دٍبارى

 بَدی؟ دادى سفارش چیزی تَ عزیزم....رسیدى براتَن بستٌ یٌ نیگٌ....پستچیٌ
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 بیاری؟ نیری لطفا نیشٌ اگٌ....ارى_

 نیرم....ارى_

 پایین رفت ٍ سرش زد شال یٌ

 نیشٌ؟ چی یعنی_

 کنار باياش نجبَرى...قضیٌ این نیشٌ تهَم بالخرى....نیشٌ درست چیز يهٌ...عزیزم باش ارٍم_
 اٍندم کنار اٍن با زٍری ازدٍاج بٌ نن کٌ يهَنجَر..بیاد

 بشٌ تهَم خَشی خیرٍ بٌ چیز يهٌ انیدٍارم_

 نفسو نباش نگران...نن برم دلت اٍن قربَن_

  يیَا

 کردم باز درٍ....پایین رفتو

 نباشید خستٌ سالم_

 رستگار؟ يیَا خانو_

 يستو خَدم_

 کنید انضا اینجارٍيو لطفا....شهاست برای پاکت این_

 تَ بیشتر يرکلهٌ باخَندن.....کردم باز رٍ پاکت....بستو درٍ ٍ کردم خداحافظی....کردم انضا
 این...دٍرغٌ...نٌ درٍغٌ....چی؟ یعنی....طالق....گرفتو بغلو دیَار بٌ دستهَ...نیرفتو فرٍ بًت
 ٍقتی انا.....باال رسَندم رٍ خَدم چطَر نهیدٍنو.....نهیکٌ کاری يهچین اشکان. ...ندارى انکان
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 دست تَ دست نن شَير با دختر اٍن....شدم نَاجٌ بدتری ی صحنٌ با....کردم باز رٍ خَنٌ در
  االن....نبَد ضعف ٍقت االن.....داشتو نگٌ سرپاى رٍ خَدم در کهک با.....بَدن ایساتادى....يو

 يهین درست... کنٌ بًو کٌ نبَد يیچکس کٌ االنی يهین درست...نیکردم ثابت خَدنَ باید
 ایستادم اشکان کنار رفتو ارٍم....بَدم تنًا خَدم کٌ االنی

 نبَد بدی....خَبی اٍنًهٌ جَاب.....نبَد این نن حق_

 تهام با....بشٌ جاری يام چشو از اشک ای قطرى بدم اجازى اینکٌ بدٍن کردم نگاى چشهًاش تَ
 گفتو داشتو سراغ خَدم از کٌ تَانایی

 قلبو تَ دیگٌ جایی کَچکترین لحظٌ يهین تَ دقیقا بدٍن فقط....نبَد این نردانگی رسو_
 خدافظ....نداری

 از ٍ برگردٍندم پاکت تَی رٍ کاغذ.....پَشیدم يانَ لباس....کردم انضا رٍ برگٌ....اتاق تَ رفتو
 -:گفتو ٍ گرفتو رٍش رٍبٌ رٍ برگٌ....ایستادم دخترى رٍی رٍبٌ رفتو....شدم خارج اتاق

 باشٌ نبارکت نیگرى شکل نن زندگی يای خرابٌ رٍی کٌ زندگی....باشٌ نبارکت_

 پام ٍ  دست يو ينَز....شدم خارج خَنٌ از....بَدن کردى سکَت فقط يردٍ بَد اینجا جالب
 دارم نگٌ رٍ خَدم نیکردم سعی انا.... نیلرزید

 برات نفسی کنی حس شدى تاحاال....نیست تنفس یرای اکسیژنی کنی حس شدى تاحاال
 اینًا تهام با...داشتو يارٍ حس این ی يهٌ دقیقا نن....کنی خفگی حس شدى تاحاال....نهَندى
 جلَی....شدم خارج ساختهَن از....نیکردم تالش غو این برابر در بَدن نحکو برای يو ينَز
 ناشین ی پنجرى بٌ رٍ سرم....دادم اینارٍ بابا ی خَنٌ ادرس....گرفتو رٍ تاکسی اٍلین

 شد جاری اشکًام سیل ٍ کنو تحهل نتَنستو دیگٌ...نیکرد ام خفٌ داشت بغض....چسبَندم
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 باختو تَ پای عهرنَ

 ساختو کٌ رٍیایی حیف

 نیست ٍ بَد کٌ يرچی

 نداشت اثر رٍتَ

 نَند جا يا گریٌ تَ کٌ اٍن

 نَند صدا بی رفتن قبل

 ٍلی بَد کو خیلی

 نزاشت کو تَ ٍاسٌ

 شکستو يرچی بسهٌ...تهَنٌ دیگٌ

 خستو يهٌ از خَدم از

 بری یادم از باید

 دریا بٌ سپردم تَرٍ..تهَنٌ دیگٌ

 تری ارٍم اینجَری...تنًا تنًای نیرم نن

 رسیدیو خانو_

 رٍی رٍ انگشتو....شدم پیادى ٍ کردم حساب رٍ کرایٌ....اٍندم خَدم بٌ تاکسی رانندى صدای با
 ...اٍردم درش صدا بٌ ٍ گذاشتو ایفَن

 کیٌ؟_
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 ننو_

 شد باز تیکی صدای با در

 استقبالو اٍند نانان....بستو سرم پشت درٍ....شدم خَنٌ ٍارد

 تحَیل نارٍ اصال دیگٌ کٌ ازدٍاجت از بعد از...کردی گو راى....خانها خانو بٌ بٌ_
 خانها خانو جهال بٌ چشههَن نا نیو دٍنايَ بعد باالخرى...سفر رفتی کٌ بعدشو....نگرفتی
 نادر؟ کَ اشکان پس....شد رٍشن

 اشک سیل ٍ ترکید بغضو...بغلش تَ انداختو خَدنَ ٍ يام چشو بٌ دٍختو اشکیهَ چشهای
 شد جاری يام چشو از يام

 نادر اشکتَ چیشدى؟؟نبینو شٌ فدات نادر ؟؟الًی!!نیکنی گریٌ داری تَ نادر..يیَا_

 نانان_

 دخترم بگَ...نانان جان_

 خَنٌ اٍن تَ برگردم نهیتَنو دیگٌ نن....نانان_

 نیزنی تَ حرفیٌ چٌ پس؟این چرا...نادر سرم بٌ خاک_

 يو از گرفتیو طالق نا....نهیشٌ يیچَقت دیگٌ ٍاقعا نانان_

 :گفت ٍ صَرتش تَ زد دست با بعد....کرد نگايو بًت با نانان

 نادر....نیشٌ چی بفًهٌ بابات کردی؟نیدٍنی تَ بَد کاری چٌ این نادر...يیَا سرم بر خاک_
 نیدٍنی تَکٌ...نهیشٌ نحسَب زندى دیگٌ بگیرى طالق کٌ دختری نا خانَادى تَ نیدٍنی تَکٌ
 اخٌ کردی عقلی بی چرا نادر...نیشٌ طرد
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 دٍست زندگیهَ...داشتو دٍست شَيرنَ نن...نهیخَاستو نن خدا بٌ...نخَاستو نن نانان_
 بٌ...شد دیگٌ دختر یٌ عاشق اٍن بخدا...بَد اشکان ی خَاستٌ...نبَد نن خَاست این...داشتو
 ....داد طالق درخَاست اٍن خدا

 بخدا...بَد ٍضعیت این از بًتر....نیساختی ٍ نیسَختی بَد يرجَری....نهیکردی قبَل تَ_
 بهَنی اینجا نهیزارى قسو علی بٌ...نیکنٌ پا بٌ قیانت بفًهٌ بابات

 اشَن بچٌ با نیاد دلشَن نادری پدر کدٍم...اشو بچٌ نن...نهیکنٌ نن با کارٍ این بابا نٌ نٌ_
 کنن اینکارٍ

 نیترسیدم کٌ چیزی اٍن از کٌ بگو چی....کردن اینکارٍ دیدم کٌ بگو چی...اخٌ بگو بًت چی_
 نیکنو دق نن بیاد تَيو سر اٍند زيرا سر کٌ بالیی اگٌ....نیاد سرم دارى

 کیٌ؟ زيرا_

 طرد....گرفت طالق تَ نثل اٍنو...دارى ٍجَد نفًهیدی يیچَقت تَ کٌ ای عهٌ...ات عهٌ_
 ٍ نیگذرى جریان اٍن از سالٌ يشت ٍ بیست بٌ نزدیک االن....برنگشت يیچَقت دیگٌ....شد
 رٍ اش نردى نٌ دیدى کسی رٍ اش زندى نٌ...ندارى خبر عهت از کسی يو ينَز

 اتفاقی چٌ نیفًهید اگٌ....بَد بابا....اٍند حیاط در صدای کٌ نیزد حرف داشت ينَز نانان
 بار یک يهین...کن رحو بًو خَدت یعنی؟خدایا نیکرد چیکار افتادى

 کَ؟ اشکان....کردی گو راى طرفا این از....بابا دختر سالم_

 بابا خَبی....بابایی سالم_

 کَ شَيرت نگفتی...بابا خَبو...شکر خدارٍ_

 حالش بَد بدتر نن از اٍن....کردم نگاى نانان بٌ
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 افتادى؟ کسی برای اتفاقی...شدى چیزی_

 افتادى...ارى یعنی....نٌ_

 شدى؟ طَری اشکان_

 نن...نن...شدم طَری نن....بابا نٌ_

 بگَ د...دختر تَچی_

 شدم جدا اشکان از نن بابا_

 گفتی؟نفًهیدم چی_

 کٌ بَد اٍن بخدا...داد طالق درخَاست اشکان...نهیخَاستو رٍ چیزی يهچین نن بخدا...بابا_
 کٌ بَد اٍن...نهیخَاست ننَ

 برگرد یا کن جهع پالستَ جلَ االن يهین....کردی غلطی يهچین کردی غلط تَ بَد يرچی اٍن_
 ابرٍ نن....نداری جایی اینجايو دیگٌ یا بدى ادانٌ زندگیت بٌ ادم نثل شَير خَنٌ
 بیرٍن برٍ نن ی خَنٌ از االن يهین....دارم

 کجا سالهٌ ۸9 فقط نن بابا....ندارم رٍ جایی بخدا بابا..بابا نکن خدا تَرٍ...بابا نکن...بابا_
 نن کنی؟نگٌ اینکارٍ دخترت تنًا با نیاد دلت بابا...درندشت شًر این تَ..تنًا...کنو چیکار...برم

 دارن نیاز بًت کٌ حاال چرا پس....نیستو تَ خَن گَشتَ پَستَ از نگٌ...نیستو بچت
 بًو کٌ شَيرم؟شَيری....باشٌ پشتو کی نباشی تَ....کنی خالی پشتهَ نیخَای چرا ..نیستی
 انا بَدم عاشقش خالصانٌ کٌ شَيری....نداشت دٍستو يیچَقت کٌ شَيری....کرد خیانت
 ببرم پناى باید کی بٌ نن...بگَ تَ...بَد گیر دیگٌ جای دلش اٍن
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 لباس با گفتو بًت عرٍسیت شب...نیکردی اینحاياشَ فکر باید کردی انتخابش کٌ نَقع اٍن_
 باید نگفتو؟گفتو یا گفتو..نداریو رسو گفتو...نیگردی بر يو سفید لباس با....نیری داری سفید

 نٌ؟ یا گفتو بسازی ٍ بسَزی شرایطی ير تَ

 نتَنستو...نشد انا...گفتی ..گفتی_

 از....بادبدم بٌ رٍ ام سالٌ چند چندینَ ابرٍی نهیتَنو...نهیتَنو االن ننو....نتَنستی...نشد_
 يیَا بیرٍن بندازنت خَدم یا نیری....بیرٍن برٍ نن ی خَنٌ

 سالٌ يشت بیستَ حسین...شب نَقع این برى کجا بچو...کن ٍلش خدا تَرٍ...حسین:نانان_
 دق ام گَشٌ جیگر بخاطر ننو نیخَای...کرد دق زيرا بخاطر نادرت...دلهَنٌ تَ زيرا داغ
 نزخرف رسو چندتا بخاطر بچت از نیاد دلت چطَر...بچو با اینکارٍ نکن..حسین نکن....کنو

 بگذری

 ندارى ربطی تَ بٌ نَضَع این...نکن دخالت....شَ ساکت تَ:بابا_

 -:گفت ننَ سهت برگشت ٍ

 بیرٍن برٍ_

 نهیرم...نهیخَام...نهیرم_

 بايام رٍ کاری يهچین زندگیو کس بًترین...  .بابام نهیکردم فکرشو....سهتو اٍند دفعٌ یٌ
 داد حَلو....کرد باز درٍ....در سهت کشَند خَدش با ٍ....گرفت بازٍنَ....سهتو اٍند...   .کنٌ

 بابا انا....کنٌ باز درٍ ٍ بیاد نیخَاست کٌ نیَند نانان صدای....بست رٍم درٍ....بیرٍن
 از رٍ کیفو....پنايی ٍ پشت يیچ بدٍن....تنًا تنًای..  ..بَدم نَندى نن دیگٌ حاال....نهیزاشتش

  انَن خَنٌ در بٌ نگايی دلو يای شیشٌ خَردى تهام با...يام غو تهام با....کردم بلند زنین رٍی
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 زندگی این از نن حق ٍاقعا....نیدم دارم گنايهَ کدٍم تاٍان گفتو خَدم با دلو تَ ٍ....انداختو
 نیرفتو انا کجا نهیدٍنستو  .نیرفتو فقط...نداشتو ریختن برای يو اشکی حتی دیگٌ....بَد این

 انا باشن پشتو نیتَنستن کٌ کسایی تهام از....ياش ادم از...زندگی این از....بَدم خستٌ
 ننَ خَدم بابای يٌ.... .بَدم ارزش بی انقدر یعنی....بَد شکستٌ دلو....کشیدن کنار خَدشَنَ
 دنیات.....نانردى بدجَر دنیات خدایا....نبَد رسهش این خدایا.....اشکان بٌ برسٌ چٌ نخَاست
 نجازت گناى کدانین بٌ.....نبَد این زندگیو از نن حق حداقل....نیکنٌ بدتا ياش ادم با زیادی
 ٍ يا خَنٌ از....کردم نگاى رٍ برم دٍرٍ....کجام نهیدٍنستو اصال اٍندم کٌ خَدم بٌ....نیکنی
 خیابَن از یکی تَ کنو فکر....باالشًرى ی ننطقٌ فًهید نیشد بَد خیابَن تَی کٌ يایی ناشین
 گرفتٌ رٍ ٍجَدم ی يهٌ ترس....بَد شب یک....کردم نگاى رٍ ساعتو....بَدم کیانپارس يای
 پیدا پَل نقداری شاید...کردم باز رٍ کیفو....نیرفتو کجا...نیکردم چیکار باید....بَد
 پَل ای ذرى از دریغ انا....چیزی يتلی برم حداقل ...کنو

 باشیو خدنتت در بفرنا خانهی_

 کردم حس....کنو نگاى رٍ سرم پشت ٍ برگردم نداشتو جرات....ایستاد قلبو لحظٌ یٌ ترس از
 نگاى رٍ پشتو برگشتو....دٍیدن بٌ کردم شرٍع ٍ کشیدم جیغی....نشست شَنو رٍی دستش
 کَچٌ یٌ بٌ چشهو....نیدٍیدم داشتو کٌ تَانی تهام با....نیدٍید دنبالو اٍنو...کردم
 قایو پشتش ٍ سهتش دٍیدم....بَد کَچٌ تَ ناشین یٌ....شدم کَچٌ ٍارد....خَرد
 ٍلو بار یٌ يهین....باش داشتٌ يَانَ...نیکنو خَايش....بار یٌ يهین فقط...خدایا....شدم
 کشیدم راحتی نفس. ...رفت ٍ شد بیخیال انگار ندید کٌ ننَ شکر خدارٍ....شد کَچٌ ٍارد....نکن
 اٍند کسی صدای کٌ بَد نشدى خارج کانال دينو از شکرت کلهٌ ينَز....شکر خدایا گفتو ٍ

 بدى نشَن نیکنی؟خَدتَ چیکار يستی؟اٍنجا کی تَ_
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 زبَنو ناخَاستٌ.....نیشدم ترک زير داشتو....نزدیک اٍند....بدم جَاب نهیکردم جرات ترس از
 شد باز ترس از

 باش نداشتٌ کاریو خدا تَرٍ...برم بزار خدا تَرٍ_

 پاشَ....ندارم کاریت....دختری پس_

 نیگی درٍغ_

 ندارم کاریت نانانو جَن بٌ_

 نیدی؟ قَل_

 بیرٍن بیا پشت اٍن از حاال...نیدم قَل_

 سهتو اٍند....بیرٍن اٍندم ٍ شدم بلند ارٍم

 نینداخت گیرت یکی اگٌ نیدٍنی....دختر تَ نیکنی چیکار بیرٍن تنًا شب نَقع این اخٌ_
 کجاست؟ خَنتَن....چیهیشد

 ندارم خَنٌ ام؟؟دیگٌ خَنٌ_

 چی؟ یعنی_

 خدافظ....يیچی_

 بری؟ نیخَای کجا شب نَقع این....خدافظ چیرٍ چی...ببینو ٍایسا_

 بشٌ کٌ يرجا.....نهیدٍنو_

 نن ی خَنٌ بریو فعال بیا_
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 ٍجٌ يیچ بٌ.... نٌ نٌ_

 ان خَنٌ يو خَايرم ٍ نادرم....ندارم بايات کاری کٌ گفتو....نترس_

 نیگی؟ راست_

 خَايرم؟ بزنو زنگ نیخَای_

 نهیدٍنو....بَد تر بلند نن از خیلی قدش ٍلی....نبَد نعلَم خیلی اٍن ی چًرى.....کردم نگاش
 رٍی گذاشت رٍ گَشی...خَايرش بٌ زد زنگ ٍ اٍرد در رٍ گَشیش کٌ دید رٍ چی نگايو تَ

 گَ بلند

 کجایی؟...نًا....الَ_

 ام خَنٌ نعلَنٌ...باشو کجا شب نَقع این...خَشٌ حالت نانی..ٍا_

 خدافظ...خَبٌ_

 بدى شفات خدا_

 خدافظ...بابا بهیر_

 زدم لبخندی خَايرش با زدنش حرف طرز از يام غو تهام ٍجَد با

 حاال بریو_

 نباشو نزاحو_

 ٍل تنًا پنايَ بی دختر یٌ نیست نرانو تَ...چیٌ نزاحو شَ ناشین سَار برٍ بیا_
 صفتن گرگ يهٌ کٌ جانعٌ تَ نخصَصا....کنو

 کرد حرکت....شد سَار اٍنو....شدم سَار
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 ....کٌ چیشد_

 نی خَش حالو....ازم نپرس يیچی لطفا_

 راحتی يرجَر_

 ظاير با حتی کٌ بَد درگیر فکرم انقدر....خَنٌ تَ برد ناشینَ....رسیدیو گفت دقیقٌ دى بعد
 نکردم تَجٌ يو خَنٌ

 شَ پیادى....اٍندی خَش نا ی خَنٌ بٌ خب_

 کٌ بدى چقدر....سَخت خَدم کسی بی برای دلو....سرش پشت ننو نیرفت اٍن....شدم پیادى
 نهکن حالت بدترین....باشی نداشتٌ رٍ يیچکس حال عین در ٍ باشی داشتٌ خانَادى
 کرد باز رٍ خَنٌ در....يهینٌ

 اٍندی خَش....بفرنایید_

 شدم نزاحو....شرنندى_

 ببینو بیا نًاااااااا.....نًااااااااا.....حرفیٌ چٌ این....بابا تَ بیا_

 سرت رٍ گذاشتی رٍ خَنٌ چرا....نانی نرگتٌ چٌ:نًا_

 ناناااااان...نانااان.....داریو نًهان بابا پایین بیا...دختر کجایی_

 اینجَری.....کنیو صداش ننٌ دارى عادت نا نانان این شرنندى-:گفت ٍ نن سهت برگشت
 نیشٌ زدى يیجان خَشحالی از نیکنٌ تعجب نیکنیو صداش

 

 شیطَنیٌ خیلی پسر بَد نعلَم....خندیدم
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 داریو نًهَن بیا...کجاییی ننٌ...ننٌ:نانی_

 اٍندی خَش دخترم سالم ع....انداختی راى زلزلٌ چرا...جان نانی چتٌ...نادر جانو_

 اٍندید خَش سالم....داداش سالم:نًا_

 شدم نزاحو بدنَقع شرنندى....نهنَن نرسی....سالم_

 پایین انداختو سرنَ خجالت از ٍ

 باشٌ نیخَاد کٌ زنانی ير حاال خداس حبیب نًهان..نراحهی...دخترم حرفیٌ چٌ این_

 شرنندى بازم...دارید لطف شها_

 دشهنت_

 بدى نشَنشَن نًهانَ اتاق بدٍ نًا....کنید پارى تیکٌ تعارف نیخَاید صبح تا-:نانی_

 داداش چشو_

 -:گفت ٍ نن سهت اٍند

 بدم نشَنت اتاقتَ بیا نن يهراى...عزیزم اٍندی خَش_

 افتادی زحهت تَ عزیزم ببخشید_

 نیکنو خَايش_

 يارٍ اتاق از یهی در....بَد تَش اتاق تا شیش کٌ بَد بزرگ رايرٍ یٌ....خَنٌ باالی ی طبقٌ رفت
 رفتو سرش پشت ننو....شد ٍارد ٍ کرد باز

 چیٌ؟ اسهت راستی....تَ اتاق از اینو عزیزم بفرنا_
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 يیَا_

 سالهٌ ۸9....نیکنن صدام نًا يهٌ انا...يستو نًاسا ننو....قشنگی اسو چٌ_

 سالهٌ ۸9 ننو...خَشبختو_

 خَشحالو خیلی.... ٍااایی....سنیو يو...خَب چٌ ع_

 يهینطَر ننو_

 باش راحت....يستی خجالتی چقدر تَ دختر بابا ای_

 نن اخٌ_

 شدى خَنهَن ٍارد ساعتٌ نیو تازى کٌ يو اٍنی حتی....راحتن يهٌ نا ی خَنٌ تَ....ندارى اخٌ_

 اشکان

 نیاد فربد گفت کٌ برسَنهش خَدم نیخَاستو....بَد رفتٌ ساناز کٌ نیشد ای دقیقٌ چند
 طرفی از کرد تهَم رٍ قضیٌ این جرٍبحث بدٍن يیَا کٌ بَدم خَشحال طرفی از....دنبالش
 تکَن سری....بَدم بًت تَ کرد برخَرد نسئلٌ این با تفاٍت بی ٍ نحکو انقدر اینکٌ از ينَز
 نال....بَدیو ساناز ننَ فقط دیگٌ االن کٌ بَد این نًو....بشو خارج بیخَد افکار این از تا دادم
  شدنش ناراحت احتهال....نیگفتو بًش باید....بَد نانان نیهَند کٌ چیزی تنًا....بَدیو يو

 ٍ بیاد کنار نن ی خَاستٌ با اٍن اینبار دارم انتظار ٍ ننٌ ی خَاستٌ این خب ٍلی بَد
 رفتو خَاب بٌ تا کردم فکر انقدر....دارم زندگیو از حقی ننو باالخرى....بپذیرتش

 يیَا
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 خستٌ....نیَند خَابو ينَز....شدم بیدار خَاب از در بٌ نتَالی يای ضربٌ خَردن صدای با
 بَدم بیدار صبح دنای دم تا...بَدم

 يست؟ اجازى...جان يیَا_

 بفرنایید...بلٌ_

 تَيو رفت اخهاش یًَ....شد اتاق ٍارد....شد نهایان نًا خندٍن ی چًرى ٍ شد باز در

 جان نًا بخیر صبح سالم_

 دختر تَ اٍردی چشهات سر بالیی چٌ_

 خَابیٌ بی از يیچی_

 کردی گریٌ شب تهام نعلَنٌ کانال...نزن گَل ننَ_

_.... 

 باشو خَبی دار راز نیدم قَل...بزن حرف نن با داری دٍست اگٌ_

 بفًهٌ کسی نیست نًو برام_

 ٍ بدٍن دٍستت نثل ننَ...بدم گَش يات حرف تهام بٌ سکَت تَ نیدم قَل....بگَ پس_
 کن دردٍدل بايام

 براش رٍ بَد دلو تَ يرچی....چیزٍ يهٌ....گفتو براش برٍ دیشب تا زندگیو اٍل از کردم شرٍع
 کشتٌ دلو تَ اشکان عشق کو کو نیگفتو کٌ ای يرکلهٌ با کٌ نیکردم احساس کانال....گفتو
 نیزد ریشٌ دلو تَ ازش نفرت جاش بٌ ٍ نیشد
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 بَدم تَ جای نن...باشٌ نیتَنٌ ٍجدان بی چقدر.....باشٌ پست نیتَنٌ چقدر ادم یٌ ٍاقعا:نًا_
 درجا يو نیکردم شکایت ازش يو بشو کَر بَد شدى باعث...بَد اٍردى سرم بالیی يهچین
 نیگرفتو طالق

 کٌ پدرم....ندارم االنو يرچند...کنٌ حهایت ازم کٌ نداشتو پشتیبانی نیگرفتو طالق اگٌ اخٌ_
 اشکان بٌ برسٌ چٌ نشد گايو تکیٌ....گذشتٌ نن از کردى ٍل ننَ پدرنٌ

 کَ نثل شخصٌ بٌ خَدم نن....نایی خانَادى جز دیگٌ تَ بعد بٌ این از.....خانَنی نخَر غصٌ_
 پشتتو

  نیکنو پیدا باالخرى جایی یٌ نیرم....نهیشو نزاحهتَن این از بیشتر دیگٌ نٌ...گلو قربَنت_

 نیخَای شًر این تَ تنًا خَدت دیٍَنٌ اخٌ...بری بزارم بشی رد نن جسد رٍی از اینکٌ نگر_
 تنًا بری؟اٍنو کنی؟؟کجا چیکار

 نهیدٍنو نهیدٍنو_

 باشٌ چشو بگَ فقط...نزن حرفو نهیدٍتی تَکٌ پس_

 باشٌ_

 بَدى؟؟ چی تحصیلیت رشتٌ راستی....افرین_

 ریاضی_

 دادی؟؟ يو کنکَر...ایو رشتٌ يو پس ع_

 شدم قبَل نعهاری...  ارى_

 داشتو دٍست عهران ٍلی....نن نثل_
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 خَبٌ يو نعهاری ٍلی...ننو_

 کردی؟؟ نانو ثبت_

 نايیو دی فعال کٌ االن....برم بًهن قرارى.... ارى_

 درستٌ؟؟ دیگٌ چهران دانشگاى....دختر ننٌ نثل چیزت يهٌ تَکٌ ٍااااااییی_

 ارى_

 ٍسط بیا حاال.....عالیٌ ٍاااااییی_

 نیداد قر ٍ بَد پاشدى خَشیش سر بٌ خندیدم

 شدییی نَندگار خَدتو بیاری اٍنَ تَرفتی..نًاااا...نًااااا:نانی_

 نانی االن کٌ صبحانٌ بریو پاشَ پاشَ....چی برای اٍندم بَد رفتٌ یادم کل بٌ سرم بر خاک:نًا_
 نیخَرى سرنَ

 بریو....تَ دست از_

 بَدن نشستٌ صبحانٌ نیز سر نادرش ٍ نانی....پایین رفتیو

 شدم نزاحو نن شرنندى....بخیر صبح...سالم_

 اٍندی خَش....شرنندى دشهنت حرفیٌ چٌ این....دخترم بخیر تَيو صبح:نانی نانان_

 این از بیشتر....دارید لطف شها...نرسی_

 نهیشو نزاحو دیگٌ 

 اصال؟ داری رٍ جایی بری نیخَای کجا کٌ اٍال:نانی_

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 85 



 

 ندارم...نٌ گفتو ٍ شد جهع يام چشو تَ اشک

 کجا تنًا دختر یٌ... بری نداری حق جا يیچ تَ....جات سر بشین ٍ نزن حرف پس:نانی_
 نايهٌ...ندارى نشکلی يو يیچکس....نیهَنی جا يهین....نکردى الزم....اخٌ بری نیخَای
 بشٌ اضافٌ انَن خانَادى بٌ دیگٌ نفر یٌ نیشیو يو خَشحال.....بهَنی تَ کٌ يستیو راضی

 قبَل ننَ شها ٍلی....کردن طرد ننَ خانَادم حتی.....کنو تشکر چطَر نهیدٍنو ٍاقعا_
 کنو جبران باید چطَر نهیدٍنو...کردین

 نًا نثل...عزیزی يام بچٌ ی بقیٌ نثل تَيو...دخترم نیست جبران بٌ نیازی:نانی نادر_
 سالتٌ؟ چند....چیٌ اسهت بگی نهیخَای حاال...دخترنی

 سالهٌ يیجدى....رستگار يیَا....يیَاست اسهو_

 دخترم اشناییت از شدیو خَشحال:نانی نادر_

 يهینطَر ننو_

 يیَا خَشبختو:نانی_

 نانی يهینطَراقا ننو_

 خَردیو رٍ صبحانٌ سکَت تَ يهٌ دیگٌ

 اشکان

 باز درٍ کٌ رفتو شدم بلند ٍ کشیدم نَيام بٌ دستی....شدم بیدار خَاب از اف اف صدای با
 درٍ..... اینجا بَد اٍندى چی ٍاسٌ یعنی....بَد يیَا نادر....کردم نگاى اف اف ی صفحٌ بٌ...کنو
 اسانسَر در دقیقٌ چند بعد....بیاد تا ایستادم ننتظر ٍ کردم باز رٍيو ساختهَن در.....کردم باز
 اٍند بیرٍن يیَا نادر ٍ شد باز
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 اٍندید خَش....نانان سالم_

 کنی؟ بدبخت دخترنَ تنًا بَد رسهش این....پسرم علیکی چٌ سالنی چٌ_

 نیزنیو حرف...داخل بیاید لطفا_

 نشستو ننو....نشست کاناپٌ رٍی رفت ٍ داخل اٍند

 کردی ازدٍاج نبَد دلت بٌ نًرش...نداشتی دٍستش ٍقتی کردی؟چرا باياش اینکارٍ چرا_
 کنی بدبختش کٌ...بدی طالقش نشدى ناى سٌ کٌ باياش

 اگٌ...بعدشو....بَد نادرم اجبار بٌ....خدا بٌ نبَدم نن نقصر انا....کردم اشتباى... نیدٍنو_
 نیکشید زجر نن احساسی بی از....نیکشید زجر بیشتر يیَا...نیکردیو زندگی بايو بیشتر

 بَد ٍضعیت این از بًتر بخدا...نیکشید زجر ٍ نهیدادی طالقش نَقع اٍن کاش_

 اٍردى؟ خَدش سر افتادى؟بالیی چیشدى؟اتفاقی نگٌ_

 با ٍ بخت ی خَنٌ نیرى سفید لباس با دخار رسهٌ نا خانَادى تَ نهیدٍنی تَکٌ....نٌ...نٌ..نٌ_
 .... ٍاالن....نیکنن طردش...نهیپذیرنش دیگٌ اش خانَادى بگیرى طالق اگٌ....برنیگردى کفن

 چی؟ یعنی_

 ام بچٌ نهیدٍنو االن اینکٌ یعنی....کجاست ام گَشٌ جیگر نهیدٍنو نن االن اینکٌ یعنی_
 باشٌ اٍردى سرش بالیی کسی نکنٌ....اصال خَبٌ حالش...نیکنٌ چیکار دارى ٍ کجاست

 خیلی دیگٌ ٍاقعا شها ی خانَادى انا نقصرم ننو درستٌ.....رسهیٌ چٌ این اخٌ....نن ٍای ای_
 نسخرى رسو چندتا خاطر بٌ فقط بگذرید اتَن بچٌ از نیاد دلتَن چطَر اخٌ....انصافٌ بی
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 کٌ خَدت....نشد کٌ نشد....بگیرم پدرشَ جلَی کردم يرکاری....نهیخَاد دلو ننو بخدا_
 نقیدى چقدر باباش نیدٍنی

 برید االن شهايو....باش نراقبش خَدت خدایا....گرگ اینًهٌ بین....تنًا دختر یٌ.....خدا ای_
 نیکنو رسیدگی بًش...بگیرم خَنٌ یٌ براش نیدم قَل....نیکنو پیداش نن...اتَن خَنٌ

 دٍرادٍر

 ....يرچند....نادر بدى خیرت خدا بازم....ٍاال بگو چی_

 ٍاقعا نیکنو زندگی کٌ کسی اٍن با دارم دٍست....دارم دل ننو خب...نگید اینجَر خدا تَرٍ_
 باشو عاشقش

 خبر ننو بٌ کردی پیداش....نادر ببینی جٍَنیت از خیر....نکنٌ درد دستت بازم....ٍاال بگو چی_
 بدى

 چشو_

 خدافظ....نهیشو نزاحهت دیگٌ...بال بی_

 نکردم يو پذیرایی شرنندى....حاال بَدید....نراحهید حرفیٌ چٌ این_

 برم باید دیگٌ نٌ...نادر دشهنت_

 يهرايتَن بٌ خدا_

 ازدٍاج بايو يیچَقت کاش....يیَا با کردم چیکار نن خدا ای....بستو درٍ...رفت کٌ ٍقتی
 ..نیکردم پیداش باید اینًا تهام با....افتاد نهی يا اتفاق این از يیچکدٍم اٍنَقت....نهیکردیو

 پیداش نطهئنن....کردم شرٍع يا يتل از....شدم خارج خَنٌ از....پَشیدم لباس...اتاق تَ رفتو
 نیکردم
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 نانی

 نشستو نانان کنار تخت رٍی ٍ....بستو درٍ

 نیشناسی؟ دخترٍ این تَ پسرم_

 نٌ_

 کردم سکَت االن تا اگٌ بخدا....خَنٌ تَ بیاری رٍ اریبٌ یٌ دادی اجازى خَدت بٌ چطَر پس_
 یا برى خَنٌ این از باید یا دختر این انرٍز اخر تا ٍلی.....بَد تَ بٌ احترام خاطر بٌ فقط ٍ فقط
 ٍسط از...کردی پیدا کجا از اینَ اصال....اش خانَادى ٍ خَدش نَرد در نیکنی تحقیق نیری

  تَ رٍ يرکی ادم اخٌ...خیابَن

 خَنٌ؟ نیارى نیدارى بر نیبینٌ خیابَن

 کردن طردش اش خانَادى....پرسیدى چیزٍ يهٌ ازش نًا....دیگٌ کن بس نانان اى_

 کنن طردش اٍندى دلشَن اش خانَادى کٌ کردى چیکار خب_

 اینو...نیکنن طردش بگیرى طالق دختری ير داشتن رسو کٌ اٍنجايو از....گرفتٌ طالق....يیچ_
 شدى طرد

 کنٌ کاری يهچین نیاد دلش نادری پدر کدٍم....چیزی يهچین نیشٌ نگٌ نادر....ٍااااا_

 چیٌ؟ فانیلیش گفت....تحقیق نیرم يو باز نن ٍلی....دیگٌ اٍندى دلشَن حتها_

 رستگار_

 یٌ نشکنٌ دلش....نگَ بًش چیزی فعال شهايو....کنو تحقیق نَردش در نیرم نن....باشٌ_
 انگار ندارى خَبی رٍز حال خَدش اخٌ....ٍقت
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 نادر باشٌ_

 نیرم دیگٌ نن... بشو فدات الًی_

 يهرايت بٌ خدا....نادر خدانکنٌ_

 شدم خارج خَنٌ از

 يیَا

 با ٍ نًربَن خیلی....بَدن خَبی خیلی ادنای....نیگذشت خَنٌ این بٌ اٍندنو از يفتٌ یک
 يهٌ خَاستو....بندازن تیکٌ یا...کنن اخو بًو يو بار یک بَدم ندیدى حاال تا....بَدن نعرفت

 کجا از بگٌ کٌ کردم اسرار ٍقتی....نیدٍنٌ خَدش رٍ چیز يهٌ گفت کٌ....بگو نانی برای رٍ چیز
 ٍلی کرد خَايی عذر کارش بابت....کردى تحقیق درنَردم يو گفتٌ نًا يو کٌ گفت...نیدٍنٌ

  خَشحال يو اٍن....نیدم حق يو بًش کانال ٍ نشدم ناراحت کٌ دادم اطهینان بًش نن

 شدم خارج فکر از نًا صدای با....شد

 يیَایی نیگو:نًا_

 جانو_

 بیرٍن بریو کهی يا بچٌ با بزنو زنگ_

 نهیدٍنو_

 دیگٌ بزنو پس_

 باشٌ_
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 رفتیو....شد انادى يو اٍن....شدم انادى يو نن يهزنان...دٍستاش ی يهٌ بٌ زد زنگ
 ...بَد خَدش ناشین....شدیو ناشین سَار ٍ بیرٍن رفتیو بعد...داد خبر نادرش بٌ....پایین

 کرد حرکت

 رانندى خانو نیریو کجا حاال_

 ساحلی نیریو_

 ننو نرفتو ٍقتٌ خیلی...خَبٌ_

 دٍر از ياشَ دٍست اینکٌ نثل....شدیو پیادى....رسیدیو ساعت ربع بعد....نزدیو حرفی دیگٌ
 شدن بلند اشَن يهٌ...سهتشَن رفتیو....بَدن قاطی دختر پسرٍ....دید

 عجب چٌ....خانو نًا بٌ بٌ_

 دردسر يزار ٍ شًرتٌ....دیگٌ کنیو چٌ:نًا_

 بابا خفٌ_

 کرد جلب انَ تَجٌ نیزد صدا تعجب با ننَ کٌ اشنا یٌ صدای کٌ زدم لبخندی

 !؟؟تَ؟اینجا!!يیَا_

 صدا سهت برگشتو

 نیکنی؟ چیکار اینجا تَ!!نهکنٌ چطَر_

 نیشناسید؟ رٍ دیگٌ يو دٍتا شها:نًا_

 دادم تکَن ارى ی نشَنٌ بٌ سری
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 اشکان

 ٍلی....گشتو جايارٍ يهٌ ...ساناز طرف یٌ از....يیَا طرف یٌ از....نیشدم دیٍَنٌ داشتو دیگٌ
 شًر این تَ...تنًا تکَ..دختر این یعنی....بَد نشغَل فکرم....نکردم پیدا يیَا از ردی يیچ

 ٍقت چند این يای ناجرا تهام گفتو يو نادر بٌ راستی....بَد کجا...نیکرد چیکار....درندشت
 شرط بٌ....شد راضی شرط یٌ بٌ باالخرى انا....کرد سرزنشو کلی ٍ شد ناراحت خیلی اٍلش....رٍ

 جَايرتَ نیگفت نانان....کنو ازدٍاج ساناز با کٌ نیشد راضی اٍنَقت....کنو پیدا رٍ يیَا اینکٌ
 ناراحت ياش حرف این از.....نقرى بٌ چسبیدی کردی ٍل طالرٍ نیکفت..  ..دادی دست از

 خاطر بٌ...  ..داشت دٍست خیلی رٍ يیَا نانان يو اٍلش از.....نهیگفتو چیزی انا.....نیشدم
 تیکٌ ساناز بٌ يو باری چند حتی.....نینداخت بًو تیکٌ نیکردٍ سرزنشو انقدر يهین

 يا این يهٌ باالخرى ٍلی....کنو خَايی عذر ساناز از بابتش کلی شدم نجبَر نن ٍ....انداخت
 کارم اتاق از....شدم خارج افکارم از ٍ دادم تکَن سری.....نیشد تهام رٍزی یٌ يو

 در پشت از يایی صدا کٌ بدم بًش يارٍ نقشٌ کٌ فربد اتاق سهت رفتو....شدم خارج
 ....کٌ شنیدم يایی چیز....شنیدم

 بٌ....نیکنو اش بیچارى....نَندى اشکان نابَدی تا دیگٌ قدم یٌ فقط...نهَندى چیزی دیگٌ فربد_
 نیگیرم ازش انتقانهَ.....نیشَنهش سیاى خاک

 دلهَ نن ندت این تهام یعنی.....نیشنیدم چی.....نیکردم داغ بیشتر....نیشنیدم بیشتر يرچی
 يردٍ....شدم اتاق ٍارد ٍ کردم باز درٍ ٍ کنو تحهل نتَنستو.....بَدم باختٌ باز دغل ادم یٌ بٌ

 -:گفتو داشتو سرغ خَدم از کٌ غرٍری ٍ تکبر تهام با....کردن نگايو تعجب با ٍ سهتو برگشتن

 بندازید بًشَن نگايی یٌ شهايو اٍردم يارٍ نقشٌ_

 چیزی نن شدن نطهئن ٍ برگشت ياشَن چشو بٌ ارانش کٌ کردم حس کانال
 کٌ ننو اینبار....دیدم براتَن خَابی چٌ نن نهیدٍنین....زدم بًشَن دلو تَ پَزخندی.....نشنیدم
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 نیشش انقدر کٌ چیٌ....چیٌ انتقام تنفرٍ اینًهٌ دلیل بفًهو نیخَاستو.....نیکنو تالفی
 دٍستت تنًا نٌ کٌ باختی کسی بٌ دل بفًهی بدى خیلی انا....نکنٌ درک کسی شاید.....زيرآگینٌ

 ظلو چٌ نن ٍ....چیکشید يیَا نیفًهیدم دقیقا االن.....بزنٌ بًت يو ضربٌ نیخَاد بلکٌ ندارى
 انقدر اینکٌ از پشیهَنو....پشیهَنو.....شکَندنش چقدر نیفًهو االن.....کردم حقش در بزرگی
 دیگٌ االن بگو نیتَنو جرات بٌ...نهیدیدم سانازٍ يیچَقت کاش.....باختو دل لَحانٌ سادى
 اٍندم خَدم بٌ فربد صدای با.....گرفتٌ فرا نفرت سرتاسرشَ ٍ نهَندى دلو تَ عشق از اثاری يیچ

 نیکنیو صدات داریو دٍساعتٌ کجایی اشکان_

 نیکنو چک باز نن بعد...بدید ادانٌ شها....نیکنٌ درد سرم یکو نن....يیچی_

 عشقو چرا:ساناز_

 بخَابو خَب نتَنستو دیشب....يیچی_

 کن استراحت خَنٌ برٍ االن خب بشو قربَنت الًی_

 خدافظ پس....خَبیٌ فکر_

 جَنو اشکانی فقط:ساناز_

 نیگرفت عقو ياشو زدن حرف ٍ ياش کردن صدا ندل این از دیگٌ

 يَم_

 زدی؟ حرف نانان با اینا ازدٍاجَ ٍ خَدنَن با رابطٌ در_

 نشد ٍقت نٌ_

 نیزنی حرف دیگٌ کی پس_
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 نیزنو حرف باياش پیشش نیرم رٍز یٌ رٍزا يهین_

 خدافظ پس...باشٌ_

 خارج شرکت از ٍ کردم جهع ٍسایلهَ...اتاقو تَ رفتو....بیرٍن اٍندم اتاق ٍاز دادم تکَن سری
 با کنو فکر این بٌ اینکٌ از بیشتر االن.....نیکردم چیکار باید....بَد درگیر خیلی ذينو.....شدم
 بَدم فًهیدى تازى....برگردٍنو چطَر رٍ يیَا کٌ نیکردم فکر این بٌ کنو چیکار انتقانش ٍ ساناز
 بًش انچنانی حس يو ينَز درستٌ....يیَاست يهَن نن با زندگی برای زن بًترین ٍ تنًا کٌ

 انا....کنو خَشبختش بتَنو نن ٍ برگردى کٌ انیدٍارم ٍ خَدنٌ انتخاب دیگٌ اینبار انا....ندارم
 يهچین یٌ بار زیر بَدم يیَا جای خَدم نن اگٌ چَن.....کنٌ قبَل حرفهَ ندارم انتظار يو باز

 خَدت انید بٌ خدایا....نباشٌ نن نثل نَرد این تَ يیَا کٌ انیدٍارم االنو ٍ.....نهیرفتو چیزی

  يیَا

 تَ؟؟؟ ٍلی....ننن يای دٍست يا این ی يهٌ نیدٍنو نن کٌ اٍنجایی تا ٍاال:احسان_

 داری؟ نشکلی....جدیدنَنٌ عضَ ایشَن احسانی:نًا_

 جان يیَا دیدنت شدم خَشحال....نشکلی چٌ نٌ:احسان_

 نرسی_

 گفتٌ کٌ احسانیٌ يهَن این نکنٌ يیَا....رٍانشناسٌ کٌ احسان....ببینو ٍایسا ٍایسا:نًا_
 بَدی؟؟

 خَدشٌ_

 گفت ٍ احسان سهت برگشت نًا
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 کردن صحبت جای بٌ....فقط دیَار بٌ چسبَندی گرفتی....ندرکت اٍن با سرت بر خاک یعنی_
 بًش دادی قَی بخش ارانش فقط....بیهار با

 اٍن تَی خانو این ضهن در....بَد يهین افسردگیش از گیری جلَ راى....خفٌ لطفا نًا:احسان_
 درٍازى درٍ نثل ٍلی...نیزدم حرف باياش رٍز ير نن...نهیداد گَش يیچکس حرف بٌ دٍرى
  بَدم نجبَر....بَد

 زندگی این تَ کسایی چٌ بفًهو شدی باعث....نکنٌ درد يو دستت اتفاقا....ندارى اشکال_
 ....قائلن ارزش برام ٍ دارن دٍستو

 بزاری؟ تنًانَن لحظٌ چند نیشٌ نًا:احسان_

 باشٌ:نًا_

 رفت ٍ

 بپرسی؟ چیزی اشکان راجب نهیخَای:احسان_

 دیگٌ کیٌ کی؟اشکان_

 کردى رٍ زیرٍ ايَازٍ....نیگردى دنبالت در بٌ در_

 کردى چیکار کٌ نًهٌ نگٌ_

 نشستو نًا کنار رفتو....شدم دٍر ازش ٍ

  اشکان

 گذاشتو....اٍردم در پاکتش تَ از سیگار نخ یٌ....نیکردم چیکار باید.....نیشد ننفجر داشت سرم
 باید  چطَر نیکردم فکر داشتو....زدم بًش عهیقی پک....کردم رٍشنش ٍ يام لب بین نا
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 حذف سانازٍ کل طَر بٌ باید برگردٍنو رٍ يیَا نیخَاستو اگٌ....بیرٍن بندازم زندگیو از سانازٍ
 يو حَصلٌ کنو اعتراف باید البتٌ....نداشتو يو تالفی برای فرصتی حتی دیگٌ....نیکردم
  بی يای ادم....ازشَن بگیرم انتقام بخَام کٌ بَدن يو نًو دیگٌ نگٌ اصال....نداشتو

 صدای کٌ نیکردم فکر باخَدم داشتو ينَز....ندارن رٍيو گرفتن انتقام لیاقت حتی ارزش
 دادم جَاب....بَد احسان....انداختو اش صفحٌ بٌ نگاى برداشتو....شد بلند گَشیو

 بگو بًت رٍ چیزی یٌ باید....داداش زدی زنگ شد خَب احسان....الَ_

 بگو بًت رٍ نًو ی نسئلٌ یٌ نیخَاستو ننو اتفاقا_

 بگَ تَ اٍل پس_

 بگَ تَ نٌ_

 از گرفتن انتقام برای....کنٌ نابَد زندگیهَ تا بَد اٍندى....داد بازی ننَ ساناز....احسان....باشٌ_
 بَد شدى زندگیو ٍارد نن

 !اینکٌ؟ یعنی!!!اشکان؟؟ نیگی چی_

 يهَن یعنی...ارى_

 زدی بًو بکنی؟؟باياش نیخَای چیکار االن_

 يیَارٍ نیخَام اٍل....شدى عَض نظرم االن انا...کنو تالفی بَد این قصدم اٍل...ينَز نٌ_
  اصال اگٌ اینکٌ دٍم ٍ اصال کنو پیداش اٍل اگٌ البتٌ...برگردٍنو

 نیکنو بیرٍن زندگیو از کل طَر بٌ سانازٍ بعدشو.....کنٌ قبَل

 بدم بًت خَش خبر یٌ نن بزار پس_
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 ببینو بگَ...بشنَم قرارى خَش خبر یٌ انرٍز شکر خدارٍ_

 کردم پیدا رٍ يیَا نن_

 نیشنیدم چی....زدم ترنز رٍی پانَ نحکو

 نیگی راست اشکان جَن بکَ...نیگی؟؟ٍاقعا چی_

 یادتٌ؟ دٍستانَ اکیپ...بخدا_

 ارى_

 کی؟ پیش بگَ....بَد اٍنا با_

 نًاسا ابجیش ٍ فر پارسا نانی_

 نن رقیب پیش رفتٌ بَد قحط جا....چیی؟نانی_

 بگی کٌ کاری ير از...نانی از اٍنو...يیَا گرفتن پس....شد سخت حسابی کارت کٌ بگو باید اقا_
 ترى سخت

 گرفتن پس برای ٍسط اٍند نانی پای کٌ حاال....نشَن اینو خط این احسان اقا بگو باید ننو_
 جنگو این پیرٍز نن ضهن در....نیکنو کاری ير يیَا دٍبارى

 اشکان اقا کنیو تعریف ببینیهَ_

 کجایید؟_

 بیایی نبابد االن...اشکان نٌ االن_

 چرا؟_
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 نًهی براش حتی نٌ خاطراتشی تَ نٌ اصال دیگٌ خَدش قَل بٌ...تندى خیلی يیَا اتیش اخٌ_

 ندارى بًو حسی يیچ دیگٌ یعنی_

 بَد زدى یخ سردٍ زیادی نگايش...نبَد يیچی نکايش تَ ٍلی...شاید...نهیدٍنو_

 گردٍنو برش باز چطَری...احسان کنو چیکار باید حاال_

 کنی درستش جَری یٌ باید خَدتو حاال....پختی خَدت کٌ اشیٌ این...نهیدٍنو نن ٍاال_

 کجایید بگَ االن تَ فقط....نیتَنو کٌ نطهئنو....نیکنو درستش_

 چَبی پارک پیش...ساحلی_

 دلشَ کسی تا...نشدى دیر تا...کنو شرٍع باید االن از....اٍنجام دیگٌ ی دقیقٌ پنج تا...گرفتو_
 نبردى

 بردى شایدم_

 چی؟ یعنی_

 بغلشَن يو نًا....نشستٌ جفتش االنو...گرفت تحَیلش خیلی اٍند کٌ نانی اخٌ_

 کردى غلط_

 ندارى ربطی تَ بٌ دیگٌ....گرفتید طالق اطالعتَن نحض_

 دارى ربط بعد بٌ این از....احسان شَ خفٌ _

 ننتظرتیو....ٍاال بگو چی_
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 نن سًو....بَد نن نال يیَا...اٍردم نی بدستش....ساحلی سهت رٍندم ٍ کردم قطع
 دستش از دیگٌ...شٌ دیگٌ یکی نال نهیدادم اجازى...بگیرتش ازم کسی نهیزاشتو...بَد

 نسبت دیدم االن نیکردم حس يرچند....باشو نداشتٌ دٍستش يو ينَز اگٌ حتی...نهیدادم
 درگیر افکارم انقدر....نیدٍنو چٌ....شدم عاشقش زدٍ شاید دیدی چٌ خدارٍ....شدى عَض بًش
 يو زیاد اهلل ناشا....بَد نعلَم جهعشَن دٍر از شدم پیادى....رسیدم کی نفًهیدم کٌ بَد

 يیَا بٌ چشهو....نبَد نن بٌ يَاسش يیچکس... رسیدم کٌ بًشَن....سهتشَن رفتو....بَدن
 نشت حرص از دستام....شد داغ تنو تهام کردم حس....بَد نشستٌ نانی جفت دقیقا....افتاد
 بٌ رٍ يهٌ يَاس اینکٌ برای....نانی صَرت تَ بکَبو يانَ نشت نیخَاست دلو....بَد شدى
 -:گفتو بلند....کنو جلب خَدم

 سالم....ايو

 ٍ کرد شرٍع پاياش از ياش چشو...باال گرفت سرشَ...برگشت يو يیَا....سهتو برگشتن يهٌ
 بٌ نگايش سرنای از....بَدم نزدى یخ کسی نگاى از انقدر حاال تا....صَرتو بٌ رسید تا باال اٍند
 شد بلند جاش از ضرب بٌ....بَد شدى گرد تعجب از ياش چشو....لرزیدم خَدم

 اش چًرى تَ نعصَنیت اٍن از اثری دیگٌ.....بَدم کردى چیکار نعصَم يای چشو اٍن با نن
 سهت برگشتو اخر در....کردم سالم يهٌ با....سهتشَن رفتو....نبَد ياش چشو تَ....نبَد

 نگاى اطرافَ....شدم نَاجٌ خالیش جای با انا....بَد ایستادى يیَا کٌ جایی يهَن
 جلَم اٍند نانی کٌ دنبالش برم خَاستو....کارٍن سهت نیرفت داشت....دیدنش....کردم

 اشکان اقا خبر چٌ خب_

 خَبو...نرسی_

 شد سبز جلَم نانی خَاير بار این کٌ يیَا سهت برم خَاستو....شدم رد کنارش از سریع ٍ

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 99 



 

 سرعت؟ این با کجا....يی يی يی_

 بشٌ نربَط کسی بٌ نکنو فکر_

 چطَر نهیکشی؟اخٌ خجالت....کافیٌ کردی اذییتش يرچقدر....بشی نزدیک يیَا بٌ نهیزارم_
 چیکار باياش کنی؟نیدٍنی نگاى ياش چشو تَ ٍ بری زدی کٌ گندی اٍن با نیشٌ رٍت

 برسَنی آسیب يیَا بٌ نهیزارم کٌ ننو این اینبار...چیٌ نیدٍنی کردی؟ٍلی

 نن بیاد يو زنین بٌ اسهَن...سًلی کٌ تَ... بدم انجام کاری بخَام اگٌ نن...جَن دختر ببین_
 ندارى تَ بٌ ارتباطی يیچ نَضَع این...کنار برٍ يو حاال....نیدم انجام کارٍ اٍن باز

 دادی؟ ازارش نیخَای؟کو جَنش از چی...کن ٍلش...دارى ربط يو خیلی....دارى ربط_

 االن انا...کردم بد حقش در...کردم اشتباى نن ارى....گردٍنو برش نیخَام نن_
 کنو جبران نیخَام....پشیهَنو

 تَيو بٌ نیاز....ندارى ترحو بٌ نیاز يیَا....کردى گل ٍجدانشَن عذاب اقا پس....يٌ_
 نداری يیَا دل تَ جایی دیگٌ....برنگرد يو دیگٌ ٍ برٍ...برٍ....ندارى

 بَد نن عاشق نهکنٌ؟اٍن چطَر_

 االن انا....بَد خَدت قَل بٌ_

 چی؟ االن_

 باشٌ داشتٌ دٍست نیتَنٌ بخَاد کٌ رٍ يرکس دیگٌ االن_

 بگیرتش نن از کسی نهیدم اجازى....ننٌ حق...ننٌ نال يیَا....نهیزارم نن....نهیزارم_

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 100 



 

 زدى تکیٌ کارٍن کنار يای نردى بٌ کٌ يیَایی سهت کردم تند پا ٍ کنار زدنش دستو با ٍ
 کٌ...گذاشتو شَنش رٍی رٍ دستو....نزدیکش رفتو....بَد نن بٌ پشتش....بًش رسیدم....بَد
 نن سهت برگشت ٍ پرید خَدش جای تَ شدت بٌ دفعٌ یٌ

 بترسَنهت نهیخَاستو...ببخشید_

_..... 

 نهیگی؟ چیزی_

_..... 

 بزن حرف ٍلی...بدى فَحش بًو حداقل_

_.... 

 ٍ برگشت....بارفتن تَام اینبار انا....زدى یخ يای چشو اٍن يهراى....سکَت يو باز
 شدن سبز جلَم خَايرش يو ٍ نانی يو اینبار کٌ دنبالش برم باز خَاستو....رفت

 از چی دیگٌ....کردی تهَم دیگٌ کٌ حقش در رٍ نانردی....بَدی تَ عَضی ادم اٍن پس:نانی_
 تَيو دادی؟بٌ اٍنقدرازارش نبَد داغَنٌ؟بس حالشَ؟نهیبینی ؟ياان؟نهیبینی نیخَای جَنش
 ٍجَدت تَ نردانگی اسو بٌ چیزی ٍگرنٌ...نررررر نری فقط تَ...چیٌ نیدٍنی نرد؟نٌ نیگن
 اٍردی نهی سرش بالرٍ این بَد اگٌ کٌ...نیست

 نیکنو فکر ٍ.....خصَصیٌ ی نسئلٌ یٌ این.....ندارى شهايا بٌ ارتباطی يیچ نَضَع این_
 نداشتٌ کهک بٌ نیاز ٍ باشٌ داشتٌ گیری تصهیو قدرت کٌ باشٌ شدى بزرگ اٍنقدری يیَايو
 باشٌ

  نانی
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 رٍ بَدیو ریختٌ دقیقٌ چند يهین تَ دٍتا خَدنَن کٌ ای نقشٌ ٍ کردم نگاى نًا بٌ
 بخَرى ضربٌ این از بیشتر يیَا نیزاشتیو نباید.....رٍکردیو

 نیشٌ نربَط نن بٌ کانال نسئلٌ این چَن....باشٌ خصَصی کٌ نهیکنو فکر اتفاقا_

 چرا؟ ٍقت اٍن_

 يیَارٍ بخَاد کٌ يرکس ٍ....نن عشق تنًا....اٍن يهینجَر ٍ.....يیَام عشق تنًا بندى چَن_
 نیکنو نابَدش باشٌ يرکی.....طرفٌ نن با اٍل برسَنٌ بًش اذییتی یا بدى ازار

 ٍ....برشگردٍنو کٌ برگشتو يو االن....بَدى نن يهسر تَ از قبل يیَا....بگو بًت نن بزار پس_
 این از ننٌ حق يیَا....نیکشی عقب کٌ تَیی این.....بکنی نهیتَنی کاری يیچ تَيو
 ٍ.....بکشی عقب ادم ی بچٌ نثل خَدت بًترى تَيو.....بشٌ ای دیگٌ کس نال نهیزارم....دنیا
 يفتٌ یک عرض کی....نیستی عاشقش کٌ بفًهٌ نیتَنٌ عاقلی ادم ير....بزنی تَيو تر کو

 شدید؟ يا شها کٌ نیشٌ عاشق

 ننٌ زندگی تهام....ننٌ عشق نانی....نیشیو عاشق نا....نا_

 اشکان ی چًرى بٌ.....زد رٍ حرف این نقشٌ از اطالعی يیچ بی کٌ کردم نگاى يیَایی بٌ بًت با
 شدى درنَندى حسابی االن....نیکشید رخ بٌ قدرتشَ ٍ غرٍر االن تا کٌ چشهایی.....کردم نگاى
 پشیهَنی....دیدم ياش چشو تَ رٍ خَاستن حس....کردم دقت ياش چشو تَ کٌ کهی.....بَد
 با....ٍاال نیدٍنو نبَد؟چٌ يیَا دادن بازی قصدش اینبار بَد؟یعنی پشیهَن ٍاقعا یعنی.....رٍ

 اٍندم خَدم بٌ يیَا صدای

 نهیاد خَشو فضا این از اصال....يا بچٌ پیش برگردیو بًترى عشقو_
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 زدى خشکش....نَند جاش سر يهَنجا اشکان ٍلی.....يا بچٌ پیش برگشتیو تا سٌ نا
 برگشتو.....بَد بًت تَ انگاری....بَد ایستادى سرجاش حالت يهَن تَ ينَز....کردم نگاى....بَد

 -:گفت ٍ کرد باز دين نن از تر زٍد اٍن کٌ بپرسو رٍ بَد ذينو تَ کٌ سَالی کٌ يیَا سهت

 دارم ای خَاستٌ یٌ ازت نانی_

 بگَ_

 زندگیو ننَ سر از دست تا....کنی بازی ننَ عشق نقش....دیدی رٍ اشکان کٌ زنانی ير نیخَام_
 باشٌ زندگیو تَ اسهش ندارم دٍست حتی دیگٌ....بردارى

 بَد يهین يو نًا ننَ ی نقشٌ اتفاقا....ندارم نشکلی نن....باشٌ_

 انجام نن برای بیشتر يو برادر ٍ خَاير از يا شها....نرسی ٍاقعا....يستید کٌ نهنَن_
 کنو جبران رٍ خَبی يهٌ این باید چطَر نهیدٍنو ٍاقعا....دادید

 بخدا.....عزیزم کافیٌ نا ٍاسٌ باشی شاد ٍ بزتی لبخند شها کٌ يهین....نیست جبران بٌ نیازی_
 دارم دٍست تَيو دارم دٍست اٍنَ کٌ قدر يهَن....نداری نًا با برام فرقی يیچ

 بدید رٍيو خرجو يو باشو خَنتَن تَ يو کٌ نهیشٌ....سرکار برم نیخَام نن.....نانی_

  بزارم عهرا....يیَا حرفیٌ چٌ این_

 نیرم بخدا کار سر برم نزاری اگٌ نانی....نیرم ننو پس_

 فسقلی؟ نیکنی تًدید_

 يست کٌ يهینی_

 نیکشهت....نیکنی تًدید ننَ....ٍجبی نیو داری زبَنی چٌ تَ_
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 دنبالش ننو...کرد فرار شد بلند زدٍ قًقٌ حرفو این با

 نیکنی تًدید ننَ حاال....يیَا نرسٌ بًت دستو نگٌ....ببینو ٍایسا_

  اشکان

 ننٌ زندگی تهام....ننٌ عشق نانی....نیشیو ناعاشق....نا_

 بدنو تَ خَن دیگٌ کردم حس....نزد قلبو دیگٌ کردم حس....يیَا زبَن از حرف این شنیدن با
 ينَز نن ٍ رفتن اٍنا....رفتو فرٍ بَدم شنیدى کٌ حرفایی بًت تَ...شدم خشک....ندارى جریان

 عاشقش ٍاقعا یعنی....چیکار؟....نیکردم چیکار باید.....بَدم سردرگو....بَدم بًت تَ
 ٍ بَدن نشستٌ کٌ سهتی يهَن برگشتو....اٍرد خَدم بٌ ننَ يیَا بلند ی خندى صدای.....بَد؟
 این یکی انگار نٌ انگار....نیخندیدن سرخَشانٌ ٍ نیکردن شَخش بايو داشتن.....کردم نگاى
 کنار دٍتا اٍن دیدن از انا....نداشتو حسی يهچین تاحاال.....نیدى جَن دارى ٍ ایستادى گَشٌ
 نقابل در حتی....بشٌ ننفجر نیخَاد سرم نیکردم حس عصبانیت از.....نیشدم خفٌ داشتو يو

 غیرتی بَدیو شَير زنَ کٌ زنان اٍن يیَا برای کٌ انقدر....نداشتو حسی يهچین يو ساناز
 گرم جهاعت نرد با اندازى از بیش ساناز اینکٌ با....نشدم ساناز برای رٍيو بارش یک.....نیشدم
 تعجب ٍ بًت تَ بیشتر ننَ االنو حس این ٍ.....نبَد خیالو عین نن انا....نیگرفت

 چطَر....باشهش داشتٌ کنارم داشتو دٍست بازم انا نبَدم عاشقش کٌ بَد چطَر.....نیبرد فرٍ
 باید عصبانی انقدر دیگٌ یکی کنار دیدنش از چرا....باشٌ نن نال فقط داشتو دٍست کٌ بَد
 کٌ کسی اٍردن دست بٌ برای زبانزدى غرٍرش کٌ نردی...گرانهًر اشکان نن باید چرا....بشو

 خفیف خارٍ خَدشَ باید چرا.....کنٌ التهاس ٍ کنٌ تالش انقدر ندارى دٍستش نعتقدى
  انیدانٌ نا....نیرسیدم جَاب بٌ کهتر نیکردم فکر بیشتر يرچی....نیشدم دیٍَنٌ داشتو.....کنٌ

 انداختو سرنَ....نیست نن برای اینجا جایی ٍاقعا انگار....انداختو شادیشَن بٌ نگايی دٍبارى
 زد صدام ٍ شَنو رٍ زد یکی کٌ ناشینو سهت کردم حرکت ٍ پایین
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 اشکان_

 بَد احسان....سهتش برگشتو

 جانو_

 نیری؟ کجا_

 نیشٌ اذییت کهتر يیَايو اینجَری....برم بًترى....باشٌ اینجا نن برای جایی دیگٌ نکنو فکر_

 ننو ننو يهٌ اٍن پس....کردی قبَل باختتَ اٍل تالش تَ....نرد زدی جا زٍدی يهین بٌ_
  نٌ نیشناسو تَرٍ نن کٌ اٍنجایی بَد؟تا خالی تَ طبل....چیشد

 نیزنی جا داری زٍد انقدر کٌ چیشدى حاال ...شکست پذیرش ايل نٌ زدنی جا ايل

 شاد ٍ عاشقَنٌ چقدر...خَشن بايو چطَر ببین...بًشَن بنداز نگاى یٌ ببین...ببین...احسان_
 تَ ندارم جایی دیگٌ نن ببین...شدى عاشقش ببین احسان...نیکنن رفتار
 اشتباى....دیر خیلی....کردم دیر....احسان رسیدم دیر....کنو چیکار....کنو چیکار....ببین.....قلبش
 يهچینو انگار....خَردم شکست بار اٍلین برای....باختو زندگیهَ بار اٍلین برای احسان....کردم
  بالی نیشو کٌ ننو این حاال ...نیارم سرش بدترشَ....گرفت ازم بدی انتقام ساناز....نبَدم زرنگ

 جَنش

 از کنی تالش اینکٌ جای بٌ....نکن نابَد خَدتَ این از بیشتر....نکن اشتباى...نٌ نٌ...اشکان_
 قَی احساس ينَز نطهئنو نن...بیاری دست بٌ دٍبارى يیَارٍ کن تالش....بگیری انتقام ساناز

 فرسخی دى از ادنارٍ ٍ رٍانشناسو کٌ ننی...نیگو بًت نن....نگرفتٌ صَرت بینشَن
 عشقت برای ٍ بهَن پس....نیست بینشَن عشقی يیچ کٌ نیگو بًت....نیشناسو
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 ی برندى نانی نزار....بدی دستش از راحتی بٌ قبل بار نثل نزار ...بیار بدستش اشکان....بجنگ
 بشٌ نیدٍن این

 يیَا؟ عاشق....شدم عاشق نن یعنی....عشق...عشق_

 نیکنی؟ فکر چی خَدت_

 فکر باید....نیشو دیٍَنٌ دارم...گهو در سر حسابی االن....احسان نهیدٍنو...نهیدٍنو_
 کنو فکر حسابی ٍ برم باید....برم باید....کنو

 دیگٌ نیکنی چٌ ببینو....داداشو زن بشٌ يیَا دٍبارى ننتظرم اشکان....يستو ننتظرت_

 نیدم خبرشَ بًت....احسان فعال_

 تهام ٍ نیزارم نایٌ دلو ٍ جَن از نن....يیَاست برگشتٌ قصدت کٌ بگَ فقط تَ....اشکان_
 گردٍنی برش بتَنی کٌ نیکنو تالشهَ

 نعرفتت نرانَ فدای...داداش نَکرتو خدا بٌ_

 نخلصیو_

  باش نَاظبش....فعال...قربَنت_

 بکن ياتَ فکر خَب ٍ برٍ تَ....جهع جهع حَاسو_

 ارٍنو يهیشٌ کٌ جایی سهت کردم حرکت....شدم ناشینو سَار رفتو ٍ دادم دست احسان با
 باز رٍ چَبی ی کلبٌ در...شدم پیادى....رسیدم....خدام ٍ بَدم نن فقط کٌ جایی یٌ.....نیکرد
 اٍندى.....بَد گرفتٌ فرا غبار گردٍ جارٍ يهٌ.....بَدم نیَندى اینجا کٌ نیشد سالی یک.....کردم
 یٌ....نیکردم تهیز باید اٍل پس....بکنو يانَ فکر خَب ٍ بهَنو اینجا رٍ رٍزی چند یٌ کٌ بَدم

  خَاستو....شد تهَم ساعت یک بعد....گیری گرد بٌ کردم شرٍع ٍ....بستو سرم بٌ دستهال
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 قدر چٌ...گرفت ام خندى....تَش دیدم خَدنَ ٍ اینٌ بٌ خَرد نگايو راى بین کٌ اشپزخانٌ تَ برم
 اکَ ذينو تَ يیَا يای حرف ٍ شد نحَ لبو رٍی از لبخند کو کو....شدم حپلی ٍ ضایع
 گفت ٍ بَد شدى نابینا نن خاطر بٌ کٌ ٍقتی....شد

 پس تاٍانشَ نن نیکنی اشتباى تَ....نن سرنَشت اینٌ....نن عشق ندارى اشکال_
 يانٌ چشو نبَدن تَيو بٌ نن عشق تاٍان...دارى تاٍانی يو عاشقی باالخرى....نیدم

 بَد دیدى رٍ طالق احضاریٌ ٍ دلشَشکستو کٌ ٍقتی یا

 نرى یادت....اشکان کردی بد....نبَد این خَبی يهٌ اٍن حق....بَد این نن حق_

 -:گفت کٌ زنانی ٍ

 ننٌ زندگی تهام....ننٌ عشق نانی....نیشیو ناعاشق...نا_

 نیشد بلند سرم از داشت بخار....گرفتو گر.....يا اتفاق اٍن تهام اٍری یاد با

 ععععععععععععاااااااااااا....خدااااااااا....خداااااااااااااا.....ععععععععععععع_

 کل دانای

 تصَیر ٍ آیینٌ سَی بٌ ٍرشد حهلٌ....نیداشت ٍا لرزى بٌ خدارا عرش کٌ نیزد نعرى آنچنان
 تَسط دستش شدن پارى حتی کٌ بَد عصبانی قدری بٌ....شکست يو در را آیینٌ در خَدش
 تر عصبانی اٍرا يهین ٍ...کند چکار باید نهیدانست....بَد گو در سر....نهیکرد حس رايو آیینٌ
 را نیرسید دستش دم بٌ کٌ چیزی ير....نبَد خَدش دست کاريایش دیگر کٌ انچنان....نیکرد
 نام دیدن با کٌ کند خَرد ٍ زنین بزند رايو اش گَشی خَاست....نیکرد خَرد ٍ زنین نیزد
 اش گَشی رٍی اسو این بَد ٍقت خیلی....رفت فرٍ تعجب ٍ بًت در گَشی ی صفحٌ رٍی
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 فرٍکش عصبانیتش....بَد اٍ طرف از تهاسی انتظار در کٌ بَد ٍقت خیلی....بَد نشدى نهایان
 -:گفت ٍ گذاشت گَشش دم را گَشی....کرد لهس را گَیی پاسخ ی دکهٌ ٍ کرد

 الَ_

  نانی

 جلد يهَن بٌ برگشتیو ٍ برداشتیو درٍغین يای بازی عشق از دست نايو....رفت کٌ اشکان
 پیش جسهش...رفت يو يیَا انگار....رفت اشکان اینکٌ از بعد....کردم نگاى يیَا بٌ....اٍلهَن

 ٍلی....دارى دٍست رٍ اشکان يو ينَز يیَا نیکنو حس....نهیدٍنو...؟؟؟؟!!رٍحش انا...بَد نا
 غرٍرش ٍ بشٌ خَرد دٍبارى....بشٌ گرفتٌ بازی بٌ دٍبارى اینکٌ از....نیترسٌ
 ٍ کنٌ يزم رٍ اشکان اشتباى يای کار نهیتَنٌ انا عاشقشٌ ينَز نیکنو حس.....نیترسٌ....بشکنٌ

 حس فقط ننو....نیدٍنو چٌ ٍاال....کردى گیر دٍرايی بین بدجَر نیکنو حس....ببخشتش
 .خَدشٌ کرم يرچی...نیشٌ بخَاد باالیی اٍن کٌ يرچی اخرش....بگو چی....نیکنو

 دقیقا...نیکردم نگاى کٌ يیَا بٌ....شکست يیَا یا نن نثل یکی برای ٍ خَشبختی یکی برای...
 ....افتادم نی خَدم پیش سال پنج یاد

 بک_فلش

 دٍست تا سٌ....بَد سالو چًار بیستَ نن زنان اٍن.....یادنٌ درست
 دبیرستان از....بَد برادرم نثل....بَد دٍستو بًترین...اشکان ارى....اشکان....فرشاد...نن...بَدیو
 حسادت ٍ نیخَردم حرص احسان با دٍستیش از کٌ داشتو دٍستش انقدر....بَدیو بايو

 درست....بگذریو....باشو داداشش نثل اشکان برای باید نن فقط بَدم نعتقد يٌ....نیکردم
 کهکو تا اشکان پیش بَدم رفتٌ يام ناکت از یکی کردن درست برای....بَد سالو بیست یادنٌ
 نن رٍز اٍن.....بَد يا دانشجَ ترین زرنگ ٍ بًترین از یکی....نداشت حرف کارش اخٌ....کنٌ
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 کٌ بَد زیبا قدری بٌ....نداشت کو يیچی زیبایی از کنو اعتراف باید....دیدم رٍ اشکان خَاير
 ی خَنٌ برم ای بًَنٌ یٌ بٌ رٍز ير نیکردم سعی بعد بٌ رٍز اٍن از....ببرم چشو ازش نهیتَنستو

 حس نهیدیهش رٍز یٌ اگٌ....شدم عاشقش کردم حس ناى شیش گذشت بعد باالخرى....اشکان
 طی....نیکردم خَدم نال رٍ دختر اٍن باید....نیکردم کاری یٌ باید....نیداد دست بًو خفگی

 ٍ نیزدم زنگ کٌ يهیشٌ نثل....بیرٍن بریو بايو کٌ گفتو ٍ اشکان بٌ زدم زنگ آنی تصهیو یٌ
 عاشق نن بگو بًش نیخَاستو کٌ تفاٍت این با بار این انا....بیرٍن نیرفتیو بايو
 یٌ نن ٍ....غیرتیٌ العادى فَق ادم اشکان کٌ نیدٍنستو خَب اینو ٍ....خَايرش عاشق....شدم
 عشقو اٍردن دست بٌ برای ٍ بَدم شدى عاشق....کنو چٌ انا....انتظارنٌ در حسابی کتک

 شرٍع اشکان اٍل...نشستیو ٍ کردیو پیدا دنج جای یٌ ٍ رفتیو بايو خالصٌ....نیکردم يرکاری
 کرد

 افتادى؟ داداش؟اتفاقی شدى چی_

 ارى!!!....اتفاق؟_

 شدى؟ چی...خیرى_

 نن اشکان_

 کردی لبو بٌ جَن...پسر دیگٌ بنال د...نانی چی تَ_

 شدم عاشق نن....نن...نن_

 -:گفت ٍ زد صَرتش پًنای بٌ لبخندی

 کیٌ؟؟؟نن بشٌ بدبخت قرارى کٌ خانو این حاال...خَبٌ يو خیلی....پسر عالیٌ کٌ این_
 نیشناسهش؟
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 ارى_

 کیٌ؟ خب_

 آرٍشا_

 اخهاش ٍ زد حلقٌ خَن يای رگٌ زردش يای چشو دٍر ٍ شد نشت اشکان يای دست یًَ
 گرفت ياش نشت تَ رٍ پیرينو ی یقٌ ٍ شد ٍر حهلٌ سهتو بٌ دفعٌ یٌ....شد دريو

 جرات کنی؟؟؟چطَر نگاى خَايرم بٌ کردی جرات ؟ياااان؟چطَر کردی جرات حقی؟چطَر چٌ با_
 خَبی يهٌ اٍن حقٌ این...فطرت پست بَد بًت اعتهادم ی نتیجٌ بشیییی؟این عاشقش کردی
 ذات بی بَد

 خَدم از العهلی عکس نٌ نیزدم حرفی نٌ...نیکردم نگايش فقط نن....صَرتو تَ زد نشت یٌ ٍ
 ٍارد بدنو صَرتَ صرٍ بٌ نتَالی يای ضربٌ....نهیکردم يو دفاع خَدم از حتی...نیدادم نشَن
 نهَندى تنو جَن دیگٌ....افتاد کنارم ٍ شد خستٌ کٌ کشید عربدى ٍ زد انقدر.....نیکرد
 چشو کو کو....نیکردم حس صَرتو تهام رٍی رٍ خَن خیسی....نیکرد درد يیکلو تهام....بَد
 نی رٍ نیَند اطرافو از کٌ يایی صدای....نبَدم بیًَش ينَز انا....يو رٍی افتاد يام

 -:نیگفت کٌ نیَند اشکان نگران صدای....شنیدم

 نانی....کن باز ياتَ چشو...داداشو...ناااانیییی....کن باز چشهاتَ نانی...نانی...نانی...نانی_
 کٌ اٍن بٌ تَرٍ نانی....کن باز ياتَ چشو داری دٍست يرکی بٌ تَرٍ

 غلط...کن باز ياتَ چشو تَفقط....کردم غلط...داداشههههو.....ناااانیییییی....نیپرستی
 نانی کردم غلط...کردم

 نداشتو رٍيو يام چشو کردن باز حس حتی نن انا
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 نٌ نٌ نٌ..نًًًًًٌ...خداااااااااا....داداشهههو....کن باز ياتَ چشو ...آرٍشام جَن تَرٍ....نانی_
 باز ياتَ چشو نانی...نانی.....کردم غلط خداااایاااااا.....نگیر ازم داداشهَ.....نٌ خدایااااا....نٌ
 جَن تَرٍ خدا تَرٍ فقط...نیزنو حرف آرٍشا با خَدم اصال....بگی تَ يرچی...باشٌ باشٌ....کن

 کن باز ياتَ چشو آرٍشا

 فشرم رٍ اشکان دست....بَد نَندى تنو تَ کٌ حَنی اخرین با

 درد بدنو تهام.....بَدم بیهارستان تَ کردم باز يانَ چشو ٍقتی....چیشد نفًهیدم دیگٌ ٍ
 اتاق در.....بَد کردى ناقصو بَد زدى قشنگ.....بَد شکستٌ دستو یٌ....بَد کَفتٌ يیکلو....نیکرد

 تَ اٍند سفید رٍپَش با زن یٌ ٍ شد باز

 کنٌ ات نعاینٌ بیاد بزنو صدا رٍ دکتر تا نخَر تکَن....اٍندی بًَش انگار باالخرى_

 فقط....ندارم نشکلی گفت ٍ کرد ام نعاینٌ دکتر....برگشت دکتر يهراى دقیقٌ چند بعد ٍ رفت
 پرستار....رفت کٌ دکتر.....نیکنٌ درد بدم ٍ ام کَفتٌ شدى ٍارد بًو کٌ يایی ضربٌ اٍن خاطر بٌ
 در چًارچَب تَ اشکان قانت ٍ شد باز در دٍبارى دقیقٌ چند بعد....رفت ٍ اٍرد در رٍ سرنو يو

 زدم جَنی کو لبخند....نزدیکو اٍند....بَد پایین سرش....داخل اٍند ٍ بست درٍ....شد نهایان
 -:گفتو ٍ نیاٍردم خَدم رٍی بٌ انا....اٍند دردم بَد صَرتو رٍ زخهایی خاطر بٌ کٌ

 يا باشٌ پایین سرش داداشو نبینو_

 نادرم جَن بٌ بخدا....اٍردم سرت بالرٍ این کٌ بشکنٌ دستو....داداش اتو شرنندى....نانی_
 نیکنو غلطی چٌ دارم نهیفًهیدم...نبَد خَدم دست قسو

 چارى انا...انتظارنٌ در نفصل کتک کٌ بگو بًت اگٌ نیدٍنستو....بَد حقو....حرفیٌ چٌ این_
 نهیشٌ حالیش چیزا این کٌ عاشق ادم....چیٌ

 بدم؟ بًت خَش خبر یٌ داری دٍست_
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 خدانٌ از_

 ببینتت نیزنٌ پر پر دارى دٍرٍزى کٌ يست یکی در این پشت االن نیدٍنی_

 کیٌ فًهیدم خَدم بگی نهیخَاد_

 ٍاقعا؟کیٌ؟_

 االن خَدم کٌ ننو...رٍ بزنٌ نیخَاد شیرجٌ االن ندی راى نًارٍ این خدا تَرٍ....نًاسا ٍ نانان_
 نیشو نابَد دیگٌ....نیکسو

 -:گفت ٍ زد ای قًقٌ اشکان

 آرٍشا....کردم خَنٌ رايی صبح انرٍز اٍنارٍ...نًا نٌ در پشت خالٌ نٌ....اشتبايی از کانال اتفاقا_
 ننتظرتٌ در پشت

 کردم نگايش شدى گرد يای چشو با

 نیگی؟ درٍغ_

 ازت خیلی نیکفت....نیست نیل بی بًت نسبت اٍنو....زدم حرف باياش....نانی جَن بٌ نٌ_
 انا....بزنو رٍ يردٍتَن نیخَاستو نیزد حرفارٍ این داشت کٌ نَقع اٍن يرچند...نیاد خَشش
 نیزارم کٌ گفتو ٍ کردم کنترل رٍ خَدم بار این... ننید کسای ترین عزیز جز شها.....کنو چٌ خَب
 شرط یک بٌ انا...باشن ارتباط در ٍ بشن اشنا بايو

 ..قبَلٌ برگرد برٍ بی باشٌ يرچی_

 نزاشتو تاحاال...زندگیهٌ تهام آرٍشا انا....نیست تَش حرفی...جَنهی نثل...داداشهی نانی_
 چشهای اٍن از اشک قطرى یٌ نزاشتو...کنٌ حس رٍ بابا کهبَد نزاشتو...بهَنٌ دلش تَ يیَی
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 دیگٌ تنًا نٌ.....تَیی اشکش قطرى یک دلیل ببینو....نانی قسو علی ٍالی بٌ ٍلی....بیاد نازش
 فًهیدی؟....نهیکنو تضهین رٍيو نَندنت زندى بلکٌ...ببینیش نهیزارم

 قربان شد تفًیو_

 نکنی تر دراز گلیهت از پاتَ باشٌ حَاست راستی يَی....داخل بیاد بزنو صداش نیرم نن پس_

 از نیترسو...پسر نیَفتو پس يیجان از دارم....دیگٌ بیاد بکَ برٍ کردم سکتٌ....چشششو_
 کنو سکتٌ خَشحالی

 زبَن اٍن ينَز خَردی کتک انقذر النصب....ندارى افت کٌ بادنجَنی يهَن دقیقا تَ...نترس_
 جاشٌ سر نتریت يزار

 ببینٌ نهیتَنٌ کٌ اٍنی کَرشٌ_

 يااا برى نیگو_

 نیگیری جدی چرا تَ حاال...داداش کردم غلط_

 ٍارد اشکان پشتش ٍ آرٍشا اٍل ٍ شد باز در دقیقٌ چند بعد...کرد صدا آرٍشارٍ رفت ٍ خندید
 شدن اتاق

 بٌ تهنا با....نشست تختو کنار صندلی رٍی آرٍشا ٍ نزدیک اٍندن يردٍشَن...داشتو استرس
 باشٌ ی نشَنٌ بٌ رٍ سرش....بزارى تنًانَن کردم خَايش يام چشو با ٍ...کردم نگاى اشکان
 -:ٍگفت داد تکَن

 بای رفتو نن....بخدا ٍاال....نیستو کٌ بیکار....دٍستان نیزارم تنًاتَن نن خب_

 نگايو سَال با کٌ ارٍشایی بٌ دٍختو چشو....رفت اشکان ٍ کردیو خداحافظی باياش يردٍ
 نیکرد
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 ننٌ پیش جَابش نطهئنن...بپرس رٍ ذينتٌ تَ کٌ سَالی_

 نن اٍردن بدست برای يو ينَز....خَردی اشکان از کٌ کتکی يهٌ این با چطَر سَالٌ برام_
 نیکنی پافشاری

 تهام تَ چَن...شدی رٍزم شبَ چَن...شدی تر نًو برام جَنو از چَن...شدم عاشقت چَن_
 رسیدی؟ جَابت بٌ یا بگو بازم....زندگیو شدی چَن....تَعٌ تصَیر ٍ صدا يای لحظٌ

 نن انا....رسیدم جَابو بٌ نن...کافیٌ_

 تَچی؟...تَ_

 نانی نهیتَنو ٍاقعا نن...نن_

 از....نخَاستن از...بَد شبًام کابَس کٌ ای جهلٌ يهین از....اٍند سرم نیترسیدم کٌ چیزی از
 حاال....يو نقابل ی دٍنقطٌ...ٍجَدش تهام با اٍن نخَاستن ٍ ٍجَدم تهام با نن خَاستن

 نیکردم چیکار باید

 تا نیخَرم قسو...نیخَرم قسو...ارٍشا دلیل یٌ... فقط بیار دلیل یٌ...نهیتَنی چرا؟چرا_
 کنو کهکت...بتَنو کٌ اٍنجایی

 قلبو ناخَاستٌ....باشو نداشتٌ دٍستت کٌ نهیتَنو نن...نن کٌ اینٌ....کٌ اینٌ دلیلش....دلیل_
 لعنتی نیتپٌ برات

 با درآنیختٌ کٌ زیبا ٍاژگان این نهیشد باٍرم...خَشحالی از شدم سرنست جهلٌ این شنیدن با
  درنگ بی ٍ نیشَند خارج نن ارٍشای ديان اند،از احساس
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 سرتاسر کٌ يیجانی تهام با ٍ شدم خارج شَک از ثانیٌ چند بعداز....نیگیرند جای قلبو نرکز در
 ٍ کردم نگاى نگاى بًش بَد دٍاندى ریشٌ ٍجَدم در کٌ عشقی تهام بَد،با گرفتٌ فرا رٍ ٍجَدم
 -:گفتو

 ....نفسهی....بًترینهی...زیباترینهی...جَنهی...عهرنی...زندگیهی بخدا..  نَکرتو کٌ خدا بٌ_

 نن بت ارٍشا...نیپرستیدنش ٍجَد تهام با....شد شرٍع نا ی عاشقانٌ ی رابطٌ رٍز اٍن از بعد
 نن ارٍشای....بشو غرق يا ساعت ارانشش پراز نگاى تَ سکَت تَ فقط داشتو دٍست....بَد
 یٌ یًَ....کردم گهش...ندیدم رٍ ارانشو ننبع دیگٌ کٌ چیشد یًَ نهیدٍنو کٌ بَد ارانشی ننبع
 کٌ گفت ٍ کشید فریاد سرم بر ٍجَد تهام با ٍ شد خیرى صَرتو تَی نفرت با ٍ اٍند اشکان رٍز
 در گفت...ام گرفتٌ ازش را جانش گفت....کردم نابَد را اش دردانٌ عزیز بیخبر جا يهٌ از ننٌ

 لحظٌ يهان نن ٍ گفت...است کردى خَدکشی نن ارٍشای گفت...ام کردى نانردی حقش
 کٌ گفت....بدترم برایش يو خَنی دشهن از بلکٌ نیستو برادرش تنًا نٌ دیگر کٌ گفت....نردم
 ٍ....ندارم رايو انتقام لیاقت حتی...گفت اخر در انا....نیگیرد نانرد نن از را خَايرش انتقام

 رٍز ان از بعد....بَد نهاندى نفسی دیگر ٍ....بَدم نردى نن ٍ....بَد رفتٌ ٍ بَد راکردى پشتش
  یقٌ نیرفتو اشکان خَنٌ بٌ کٌ يو يربار....داشتو اٍ از خبری نٌ دیدم رٍ ارٍشا نٌ دیگر

 عذاب این سزاٍار دلیل چٌ بٌ...چرااا...بَد ذينو در چیز یک فقط نن انا...نیگرفت را ام
 خَدکشی دلیل....نداشتو خبر خَد کٌ بپد چٌ نن گناى....نیشدم نجازاتو گنايی چٌ بٌ....بَدم
 يو ينَز سال چندین گذشت از بعد يو ينَز ٍ نداشتو خبر خَد کٌ بَد نن کار کدام ارٍشا
 از نًا صدای با....يستو دنبالش بٌ ياست سال کٌ جَابی...جَاب از دریغ ٍ است سَال برایو
  ٍ زدم لبخند...کردم نگاى بًش....برگشتو حال دنیای بٌ ٍ شدم خارج تلخو خاطرات عهق

 -:گفتو

 نًا جانو_
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 نیکنٌ درد سرش....نیست خَب يیَا حال بریو پاشَ...نیکنو صدات دارم دٍساعتٌ تَ کجایی_

 ٍ بَد گرفتٌ دستانش در را سرش کٌ رفتو يیَایی سهت بٌ ٍ شدم بلند....شدم نگران
 بَد شدى دريو درد از اش چًرى....نیفشرد

 ؟؟!خَدت با نیکنی چیکار داری....ننَ ببین....دختر یًَ چیشد...خَبی؟ جان يیَا. ..يیَا_

 -:گفت ٍ کرد نگاى بًو ٍ افتاد حق حق بٌ دفعٌ یٌ

 بدٍن نیدٍنست...زندگیهٌ تهام نیدٍنست....تنًام انقدر چرا....بدبختو انقدر نن چرا...نانی_
 چرا....    اٍرد نی سرم باليارٍ این چرا پس....بندى نفسش بٌ نفسو نیدٍنست...نهیتَنو اٍن
 چرا....گنايی بی عین در زد خیانت تًهت بًو چرا ...چرانانی چرا چرا...چراااااا....نیداد ازارم
 نیدٍنست...اٍرد زندگیو سر بالرٍ این چرا....کرد خیانت بدتر خَدش زد تًهت نن بٌ کٌ اٍنی
 نتنفرم ازش...نیدٍنست چیزٍ يهٌ....نیدٍنست....ام ترسَ نیدٍنست...ضعیفو نن
 شبی يهَن...کشت ننَ کشید رخو بٌ غرپر با شايکارشَ کٌ شبی يهَن. .کشت ننَ اٍن...نانی
 تاراج بٌ چیزنَ يهٌ نانی....نردم نن نانی....دیدم دستام تَ رٍ لعنتی کاغذ اٍن کٌ
 اینکٌ از....شکستو يهٌ از بیشتر چی از نیدٍنی....بَد بدتر يهٌ از چی نیدٍنی نانی.... .برد

 تاریکی از نیدٍنستن....نیترسو تنًاییی از نیدٍنستن....نخَاستن ننَ دیکٌ خَدنو ی خانَادى
  نانی چرا...کردن ٍلو داشتو نیاز حهایتشَن بٌ کٌ زنانی اٍج تَ چرا..چرااا....دارم ٍحشت

 باش ارٍم...جان يیَا نهیدٍنو...نهیدٍنو_
 نًا....يستو نن....نیستی تنًا تَ ببین...ارٍم....يیییسسسس...يیسسس...ارٍم...دختر
  نايا....يست نانان...يست

 پشتتیو کَى عین

 نانی_
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 جانو_

 نیترسو_

 چی؟ از_

 نانی نیترسو...تاریکی از....تنًایی از....بزارید تنًام شهايو کٌ رٍزی از_

 يو حاال....دختر باشی نحکو باید تَ....نیدم قَل بًت اینَ..... نهیزاریو تنًات يیچَقت نا_
 دکتر بریو بلندشَ...بلندشَ

 نیخَرم نسکن یٌ...نهیخَاد دکتر...نٌ_

 خَب دختر بلند...شَ بلند....بگی تَ يرچی...باشٌ_

 پشت يو نن ٍ نًا ناشین با يیَا ٍ نًا....يانَن ناشین سهت رفتیو يرسٌ ٍ شد بلند
  ٍ خهیدى تنی با يرسٌ....خانٌ رسیدیو ساعت ربع بعد....سرشَن

 درٍن از يرسٌ.....بَد خَردى شکست ای گَنٌ بٌ کس ير...شدیو خانٌ ٍارد....اشفتٌ فکری
 بازیگر يا رٍز این....نیکردیو بازی را بَدن تفاٍت بی نقش خَب چقدر انا.... بَدیو داغَن
 ٍارد ٍ کردم باز را اتاقو در....بدم بازیگری تست ٍ برٍم بار یک باید حتها....بَدم شدى خَبی
 این از جهلٌ ٍاقعی نعنای بٌ....تخت رٍی کردم پرت را خَدم ٍ اٍردم در را يایو لباس....شدم
 کٌ نیرسید رٍزی کاش....بَد کردنو زندگی دلیل کٌ کسی دلیل بی نبَدن از...بَدم خستٌ زندگی
 برسو يایو سَال جَاب بٌ يو نن

 اشکان

 اٍند خط پشت از ارٍنش صدای

 اشکان_
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 گفتو ٍجَدم تهام با

  جانو...جانو_

 تنگٌ دلو...برگردم نیخَام اشکان_

 برات دلو.....ندیدم رٍ کَچَلَم خَاير کٌ سالٌ پنج....ام جهلٌ این شنیدن ننتظر کٌ سالٌ پنج_
 چیزتَ يهٌ صداتَ خَدتَ چندسالٌ نیدٍنی...نشنیدم صداتَ سالٌ چند نیدٍنی....بَد شدى تنگ
 نیایی؟ کی....بدی پایان دٍری این بٌ نیخَای کٌ کردی؟خَشحالو دریغ نا از

 فردا_

 چند؟ ساعت_

 صبح دى تقریبا_

 دارم نیاز بَدنت بٌ نًایت بی...ارٍشا برکردی نیخَای کٌ خَبٌ خیلی...خَبٌ_

 ....داداشی نیام...نیام_

 ننتظرتو_

 فردا تا....نشتاقتو ننو_

 فردا تا_

 ارٍشایی.. نیَند نن ارٍشای.....شنیدم انرٍز رٍ عهرم خبر بًترین نَقعیت این تَ....کرد قطع ٍ
 پرستار یٌ براش نن ٍ نهیزد يو زنگ حتی کٌ بَد بد رٍحیش حال انقدر سال چند این کٌ

 نن عرٍسی برای حتی کٌ ارٍشایی....بدى خبر بًو ارٍشا حال از لحظٌ بٌ لحظٌ کٌ بَدم گرفتٌ
 کسی....بازى يَس چیز يهٌ بی ی نرتیکٌ اٍن دلیلش يا این يهٌ ٍ کنٌ شرکت بَد نتَنستٌ
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 نیترسیدم کٌ چیزایی از....بَدم نگران....رسیدى يیَا بٌ نَبت حاال داد بازی بٌ ننَ ارٍشای کٌ
 باید....نداشتو بًش نسبت حقی يیچ بَدٍ نن حق کٌ بَدم يیَایی نگران....نیَند سرم بٌ

 برش باید چطَری....نیکردم نحافظت نانی برابر در اٍن از باید نیکردم؟چطَر چیکار
 بٌ....پشیهَنو کٌ بخدا....کن کهکو خدایا....نیکردنش خَدم نال باز باید چطَر....نیگردٍندم

 بٌ دیگٌ....بَد خَردى شیشٌ پراز کفش...ریختو بًو رٍ کلبٌ تهام...اٍى دیدم....اٍندم کٌ خَدم
 خانٌ سهت کردم حرکت....بیرٍن زدم....نهیخَرد نَندن درد

 يیَا

 اٍن از....يَا رفت شد دٍد کردن فرانَش برای تالشو تهام....نیشد ننفجر داشت سرم
 از....نیکرد نجازاتو گناى بی کٌ اٍنی از....نیپرستیدنش رٍزی یٌ خر نن کٌ اٍنی از...نتنفرم
 کٌ اٍنی از....نیشٌ بد حالو يو اسهش بردن از حتی االن کٌ اٍنی از....کرد خیانت بًو کٌ اٍنی
 از يو ذينو تَ حتی االن ٍ نیشد خارج ديانو از کٌ بَد صَتی ترین زیبا اسهش نَقع اٍن
 اینکٌ از....نیخَرى بًو حالو نزخرفشَن رسو ٍ ام خانَادى از.....نیشٌ بد حالو اسهش بردن
 ٍارد...   .داخل رفتو شدم پیادى. ...خَنٌ رسیدیو باالخرى..  ..بَد انفحار حال در سرم...تنًام انقدر
 نًا....شد باز اتاق در دقیقٌ چند بعد....بستو يانَ چشو ٍ کردم پرت خَدنَ....شدم اتاقو
 تشکر ازش....خَردم ٍ گرفتو ازش رٍ نسکن....شد نزدیکو نسکن ٍ اب لیَان یٌ با....بَد
 اینکٌ از ننو ٍ باشو راحت تا نیزارى تنًام...نرد اضافٌ بعد ٍ گفت نیکنهی خَايش....کردم
 ٍ سکَت بٌ نیاز فقط ٍاقعا االن چَن...شدم خَشحال کلی نکرد پیچو سَال کلی ٍ نهَند
 داشتو ارانش

 بیدار خَاب از صَرتو بٌ افتاب نَر خَردن با....نفًهیدم چیزی دیگٌ ٍ شد گرم يام چشو کو کو
 دى ساعت....پاشدم جام از....بَد تنو دیرٍزم يای لباس ينَز....بَد شدى خَب سرم.....شدم
 تخت رٍی از سریع....شرکت نیرفتو نانی با باید انرٍز....شد دیر ٍای.....بَد صبح
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 برداشتهَ کیفهو....نیکرد سریع کارنَ این بَدٍ تنو دیرپز از لباسام بَد این خَبیش....پاشدم
 سکَت تَ ننو....نبَد کسی....خَردم جزئی چیز یٌ سریع....  .شدم اشپزخَنٌ ٍارد....پایین پریدم

 برداشت بَق چند بعد....گرفتو رٍ نانی ی شهارى....شدم خارج خَنٌ از

 جان يیَا جانو_

 نیکنی؟ اس ام اس برام رٍ ادرس...شرکتت نیام دارم نن....نانی سالم_

 تَ اخٌ...يیَا_

 خَبٌ يو ام رٍحیٌ برای اینجَری....نانی نیکنو خَايش_

 برات نیکنو سند االن...داند خسرٍان خَیش صالح....ٍاال بگو چی_

 ننتظرم....نرسی دستت_

 نزدیک تقریبا....کجاس نیدٍنستو....اٍند اسش ام اس ثانیٌ چند بعد...کردم قطع رٍ گَشی ٍ
 پلک چند..  ..زد حلقٌ يام چشو دٍر اشک از ای حالٌ دٍبارى اٍریش یاد با....بَد اٍن شرکت
 ٍ گرفتو دربست....اصلی خیابَن بٌ بَدم رسیدى دیگٌ....کردم نًار رٍ ام گریٌ ٍ زدم يو پشت
 با شیک خیلی ساختهَن یٌ....شدم پیادى....رسیدم ساعت ربع از بعد....دادم شرکتَ ادرس
  اسانسَر تَ رفتو....بَد سَم ی طبقٌ نانی شرکت....شدم ٍاردش.....ندرن ٍ العادى فَق نهایی

 کٌ بَد رنگ ای قًَى در یٌ....شدم خارج نن ٍ شد باز اسانسَر در....فشردم رٍ سٌ ی دکهٌ ٍ
 ایران سًانی شرکت.....بَد شدى نَشتٌ تابلَ رٍی ٍ داشت قرار طالیی تابلَی یٌ کنارش

 کرد باز رٍ در نًربَن فَق ی چًرى با نسن نرد یٌ دقیقٌ چند بعد....زدم رٍ شرکت زنگ....پایا

 اٍندید خَش...خانو بفرنایید_

  نچکر نرسی_
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 ترین رٍز بٌ اساس بر کٌ اٍن شرکت عکس بر شرکتش طراحی.... بَد شیک خیلی....شدم ٍارد ٍ
 خیلی....بَد سنتی ٍ فرد بٌ ننحسر کانال طراحی این....بَد دنیا يای طراحی ترین ندرن ٍ

 ....بَد بخش ارانش ٍ زیبا

 اٍندم خَدم بٌ ننشی صدای با

 انرتَن....خانَم بفرنایید_

 جریانن در ایشَن....اٍندى گرانهًر يیَا بگید رئیستَن بٌ_

 بدم اطالع تا باشید داشتٌ تشریف...چشو...بلٌ_

 نرسی_

 چشهای....بَد جذاب چقدر البتٌ ٍ.....بَد نَدبی ٍ برخَرد خَش ننشی عجب....نشستو ٍ
 قلَى يای لب ٍ....بَد عهل کنو فکر کٌ باال سر ٍ قلهی بینی....سفید پَست....نیشی درشت

 اٍندم خَدم بٌ صداش با دٍبارى....داشت شرقی ٍ گیرا صَرت کل در.....ای

 سهت این از...خانو بفرنایید_

  نرسی_

 نیکنو خَايش_

 پشتش....شد داخل نانی بفرنایید با ٍ زد در بٌ ضربٌ چند....کرد يدایتو نانی اتاق سهت بٌ ٍ
 شد خارج اتاق از ٍ گفت نباشیدی خستٌ....نن يو

 سالم_

 دادم سالنشَ جَاب ٍ کردم نگاى بًش از نانی صدای با
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 نٌ؟ کردی خَدتَ کار اخرش_

 بًو بدی حس....بدین رٍ خرجو يو بهَنو خَنتَن تَ يو کٌ کنو قبَل نهیتَنو ٍاقعا نانی_
 کن درکو لطفا....نیدى دست

 بگی تَ يرچی اصال...باشٌ...باشٌ_

 نرسی_

 بدی؟ انجام بلدی رٍ ننشی یٌ يای کار کال ٍ... کردن تایپ...خب_

 نیگیرم یاد خَب خیلی ٍلی بلدم چیزایی یٌ تقریبا_

 خانو اینٌ خَبیش.....نیدى یاد بًت خَدش...نیکنٌ راينهاییت يو نحهدی خانو....خَبٌ_
 ازش رٍ استفادى نًایت ناى یک این تَ....برى نیخَاد بعد يست دیگٌ نايٌ یک تا نحهدی

 رٍ عذرش يیچَقت ننو برى نهیخَاست خَدش اگٌ ٍ ایٌ نهَنٌ ننشی ٍاقعا چَن....ببر
 نهیخَاستو

 کنو؟ شرٍع باید کی از نن خب....حتها...باشٌ_

 تری راحت خَدت کٌ ٍقت ير از_

 کنو شرٍع االن از دارم دٍست نن_

 نیکنی چٌ ببینو برٍ پس...باشٌ_

 کارستَن نیکنو کاری_

 کنیو تعریف ببینیهَ_

 نیکنی تعریف يو نیبینی يو_
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  اشکان

 شادیو....نیدیدم خَايرنَ سال پنج بعد باالخرى...بَدم خَشحال خیلی....بَدم فرٍدگاى راى تَ
 ناشین از....بشینٌ پرٍازش تا بَد نَندى دقیقٌ دى ينَز...رسیدم باالخرى.....بَد ناپذیر ٍصف
 ننتظرش کٌ بَد ای دقیقٌ بیست....بَد ننتظرش نًایت بی....داخل دٍیدم ٍ شدم پیادى
 باالخرى سال پنج بعد....دیدنش باالخرى....دیدنش.....چرخَندم چشو دٍبارى....بَدم

 کردم بَسٌ غرق سرٍصَرتشَ....کشیدنش آغَش در نحکو ٍ سهتش کردم پرٍاز....دیدنش

 دلخَشی..اشکان زندگی...کسو يهٌ..بشو فدات الًی...خَايریو اٍندی خَش...اٍندی خَش_
 قربَنت تنًایی بٌ نن الًی....نن فسقل اٍندی خَش....لبخندم اٍندی خَش...داداشی

 حرف چرا....کنو نگايت بشینهَ فق سال پنج قد دارم دٍست...عزیزم ببینهت..ببینهت....بشو
 صدات؟ اينگ ٍاسٌ شدى ریزى یٌ دلو نهیزنی؟نهیگی

 -:گفت بغض با

 داداشی_

 داداش جانٌ..جانو....جَنو ای_

 بَد شدى تنگ برات دلو_

 نفسو ننو..ننو_

 تنگ دلو...بَد شدى تنگ اغَشت برای دلو...بَد شدى تنگ زردت چشای ٍاسٌ دلو....داداشی_
 دارنت کٌ خَبٌ...يستی کٌ خَبٌ...داداشی دارم دٍستت....بَد

 چیزم يهٌ بَد شدى تنگ دلو ننو..ننو_
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 نظر از صَرتشَ اجزای تک تک...شدم جدا ازش ٍ بَسیدم عهیق رٍ پیشَنیش
 بَد شدى خانو....بَد شدى بزرگ کَچَلَم خَاير....گذرٍندم

 پس؟ کَ نانان_

 کنو سَپرایزش خَاستو....اٍندی کٌ نهیدٍنٌ نانان_

 کَ؟ زنت راستی....ايان_

 زنو ينَز کاش..کاش....سرم رٍ ریخت عالو غو دٍبارى جهلٌ این با

 بریو_

 !!ندادی جَاب سَالهَ_

 راستش_

 چی؟ راستش_

 گرفتو طالق نن...نن...راستش_

 چییی؟چراااا؟_

 نهیشٌ اینجا....نیدم تَضیح برات راى تَ بیا....طَالنیٌ داستانش_

 باشٌ_

 رفتو ننو...نشست....کردم باز براش درٍ ٍ عقب گذاشتو چهدٍنشَ...ناشین سهت رفتیو بايو
 صدای دقیقٌ چند بعد...کردم حرکت ٍ کردم رٍشن رٍ ناشین....بستو رٍ کهربندم...شدم سَار
 شد بلند ارٍشا

 بشنَم ننتظرم بگی؟نن نهیخَای_
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 نیَندی نن عرٍسی برای حتی تَ_

 خَايرانٌ نیدٍنو...کردم دیر سال پنج نیدٍنو...ناراحتی دستو از نیدٍنو...داداشی نیدٍنو_
 کشیدم چی نیدٍنی تَکٌ...بَد بد ٍاقعا حالو کن درکو انا...نکردم خرج سال پنج يانَ

 نیدٍنو_

 بگَ يو حاال...چیزٍ يهٌ...کنو جبران کٌ برگشتو...برگشتو يو حاال....کن درکو پس_

 سهتش برگشتو....نیریخت بًو اعصابو....کنو تعریف براش رانندگی نَقع نهیتَنستو....کنار زدم
 کردم شرٍع ٍ

 کٌ رٍز یٌ اینکٌ تا....نهیرفتو بار زیر نن انا...کنو ازدٍاج کٌ داشت اسرار نانان بَد ٍقتی چند_
 عصباتی....کن انتخاب رٍ یکی بینشَن از گفت گذاشتَ جلَم دختر عکس چندتا خَنٌ رفتو
 -:گفت کٌ بیرٍن برم خَنٌ از خَاستو ٍ يا عکس زیر زدم ٍ شدم

 بیرٍن بزاری در این از پاتَ(اشکان بابای)رضا خاک ارٍاح بٌ...قسو علی ٍاهلل بٌ...خدا بٌ_
 نهیکنو حاللت شیرنَ...اشکان نهیبخشهت....نهیکنو حاللت

 -:گفتو ٍ سهتش برگشتو درنَندى

 کنو ازدٍاج نهیتَنو...نهیتَنو نن...برم بزار...نکن نفرین...ندى..ندى قسو....خدا تَرٍ...نانان_

 نهیتَنی؟ چرا؟چرا_

 نیاد بدم زن اسو بٌ چیزی از....نیاد بدم...تعًد از..ازدٍاج از نن...بگو زبَنی چٌ بٌ_

 دلو بٌ کردنت دٍناد داغ کٌ نکردم بزرگت اینًهٌ.....سر خیرى ی پسرى کردی غلط تَ_
 ارزٍی کٌ خَايرت اٍن....خَايرتٌ تَ خَشبختی پیرزن ننٌ ارزٍی تنًا بفًهید بابا....بهَنٌ

 ارزٍ تَ حداقل....نزدى يو زنگ یٌ بًو کٌ سالٌ پنج االن گذاشتَ دلو بٌ عرٍسَ لباس تَ دیدنش
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 دل بٌ ارزٍ نیهیرنَ اخرش نیدٍنو...نیکنو سکتٌ شهايا دست از دارم خدا بٌ....نزار دلو بٌ
 نیهَنو

 جَنتَن از دٍر...نیزنی شها حرفیٌ چٌ این بابا ای...نکن داغَن ننَ نگَ...نن نادر نگَ...نگَ_

 حرف....خاستگاری نیریو ٍ نیکنی انتخاب رٍ یکی بینشَن از ٍ نیای....ننی نگران خیلی اگٌ_
 نهیکنو حاللت شیرنو...بزاری خَنٌ این تَ پاتَ نداری حق دیگٌ ٍگرنٌ...نداریو يو اضافٌ

 ٍ خَشگلترین اٍنا ی يهٌ بین از...کردم انتخاب ٍ رفتو اجبار ٍ درنَندگی سر از ٍ ناچار بٌ ننو
 ينَز کٌ يایی چشو...يشت ابرٍيای...نداشت کاستی کهَ يیچ ٍاقعا...بَد يیَا جذابترینشَن

 زاٍیٌ ی چَنٌ...سبز گايی ٍ ابی گايی..طَسی گايی...ندادم تشخیص درست رٍ رنگشَن يو
 عیبی رٍش نهیتَنستو ٍاقعا...ای قلَى البتٌ صد ٍ ٍگَشتی گرد لبًای ٍ خَشکل دارٍ
 خاستگاری رفتیو اجبار بٌ ٍ کردم انتخاب اٍنَ پس....بَد تکهیل چیزش يهٌ...بزارم

 رٍ نتايلیو اٍل رٍز ی صبحانٌ دارم دیدم اٍندم خَدم بٌ تا ٍ رفت پیش سریع خیلی چیز يهٌ
 تحهیلش نانان بًو کٌ کسی...بَد نن اجبار يیَا....نبَدم راضی نن....نیخَرم

 ازارش خیلی....کنو نحبت بًش نهیتَنستو...نداشتو دٍستش..بپذیرنش نهیتَنستو...کرد
 دادم طالقش ٍ کردم خیانت بًش چیزٍ يهٌ بٌ زدم گند دیگٌ کال کٌ يو اخر در...خیلی...دادم

  غلطی يهچین یٌ برسر خاک نن...احهق نن خر نن چرا نهیدٍنو....پشیهَنو سگ نثل االنو ٍ

 چند ٍلی...نیستو نطهئن حسو از ينَزيو....گردٍنو برش کٌ نیکنو تالشهَ تهام دارم....کردم
 انا...نداشتو ساناز بٌ يارٍ حس این يیچَقت....شدم غریبی عجیب احساسات دچار ٍقتیٌ
 نیشو دیٍَنٌ دارم ارٍشا نهیدٍنو..نهیدٍنو...يیَا

 شرط یک بٌ فقط انا....کنو کهکت بتَنو نن شاید_

 نیزاری شرط دیگٌ حاال برادرتو برای....نکنٌ درد شها دست_
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 نیفًهو نن.....يیَا نثل درست يستو یکی ننو انا...درست دارم دٍستت....درست برادرنی_
 دختر کشَندی تبايی بٌ...کردی نابَد اٍنَ تَ اشکان کن قبَل..اٍردی دختر اٍن سر بالیی چٌ

 دٍبارى نهیخَاد دلو...کرد خیانت نن بٌ اٍنو...کرد نن با نانی کٌ کاری نثل درست...رٍ بیچارى
 یا بگَ برام حستَ کهال ٍ تهام یا االن يهین پس...بدی ازارش ٍ بگیری بازی بٌ رٍ دختر اٍن
  تا بگَ نیخَایش تنًایی از اٍندنت در ٍ نیازتَ رفع برای فقط ٍ نداری دٍستش اگٌ

 بگذری فرصخیش صد از دیگٌ نزارم خَدم

 یٌ حاال...بَدم پشیهَن حاال انا....بد خیلی...کردم بد نن...داشت حق....بَد ننطقی حرفاش
 گفتو ارٍشا برای کانال يانَ حس پس..برشگردٍنو نیخَاستو ٍ داشتو يیَا بٌ يایی حس

 نیتپٌ نعهَلیش حد از تندتر قلو...نیکنو داغ نیبینهش ٍقتی جدیدا انا...حسیٌ چٌ نهیدٍنو_
 نیکنو نگاى يرکی يرچیزٍ بٌ....نیگیرى ارانش ٍجَدنَ سراسر قلبو شدید تپش برخالف ٍ

 ارٍم ٍ نیکنو نگاى رٍ عکساش نیاد بًو فشار خیلی ٍقتی گايی....نیبینو رٍ يیَا تصَیر
 خَابو تا نیگیرم بغلو تَ رٍ بالشتش....نیکشو بَ ٍ نیکنو باز ياشَ لباس کهد در....نیشو
  نهیتَنو...بگذرم ازش نهیتَنو اشغال ننٌ....بیقرارشو....شو ارٍم تا نیکنو بَ رٍ ادکلنش...ببرى

 در اشکشَ دیگٌ بخدا...ببخشتو کاش...نیشو خفٌ دارم ارٍشا...عَضیٌ اٍن ی خَنٌ تَ ببینو
 نهیگو زٍر بًش دیگٌ بخدا...نهیارم

 نیگن؟ چی تَ يای حس این بٌ نیدٍنی...اشکان_

 -:گفتو ٍ عقب انداختو سرنَ يا بچٌ نثل

 نیگن؟ چی..نٌ_

 نعشَقتی دنبال ٍبٌ عاشقی تَ...عشق_
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 تهام نن بَدى؟یعنی چی اسهش ساناز بٌ نن حس پس عشقٌ يا حس این اسو اگٌ...عشق
 گیج بَدى؟دارم سادى زٍدگذر حس بٌ فقط یعنی....اصال نبَدم ساناز عاشق ندت این

 اٍن ٍ نیکردم نگاى نن بٌ بخش ارانش لبخند یٌ با داشت کٌ کردم نگاى ارٍشا بٌ....نیشو
 اٍردم زبَن بٌ رٍ بَد گرفتٌ بازی بٌ رٍ افکارم ٍ بَد ذينو تَ کٌ چیزی

 چیٌ؟ داشتو ساناز بٌ کٌ حسی اٍن اسو...عشقٌ حس این اسو اگٌ پس_

 کردی؟ خیانت بًش ٍ گرفتی نادیدى رٍ يیَا خاطرش بٌ کٌ ساناز؟يهَن_

 بَدم زدى کٌ گندی اٍری یاد بٌ از...گذاشتو فرنَن رٍی ٍ دادم تکَن تایید ی نشانٌ بٌ رٍ سرم
 شد بلند ارٍشا صدای...نیسَختو...نیگرفتو اتیش

 تحهیل بًت يیَا نیکردی فکر چَن فقط...نبَدی ساناز عاشق...نبَدی عاشقش تَ اشکان_
 اینکار با جَری یٌ نیخَاستی...نَضَع این با کنی لجبازی نیخَاستی....تَعٌ اجبار ٍ شدى
 رٍ چیز يهٌ داری بدتر اینکٌ از خبر بی انا...نیکنی خَدتَ کار تَ اخرش تا اٍل کٌ کنی ثابت
 ساناز بٌ حست تنًا...کردی لج يو زندگیت ٍ خَدت با بلکٌ يهٌ با تنًا نٌ تَ....نیکنی خراب

 خَدخَايی ٍ قد زیادی تَ....لجبازی رٍی از فقط ٍ فقط اٍنًو...بس ٍ بَدى زٍدگذر حس یٌ
 يیَا رٍ ضربٌ بیشترین ٍسط این ٍ...دادى يو االن گرچٌ..نیدى دستت کار این ٍ....اشکان
 خَردى

 بلند سرم از دٍد اخرش ی جهلٌ شنیدن با انا...نیگفت راست...داشتو قبَل ياشَ حرف تهام
 کشیدم فریاد باشٌ بلند انقدر نهیکردم رٍيو فکرش کٌ صدایی تن با ٍ شد

 ٍسط این نیزنو بال بال دارم کٌ چی؟نن نن خَردى؟پس ضربٌ اٍن فقط...اٍن فقط_
 نن جای خَدشَ کسی نداشتو؟چرا حقی نن...نیدن اٍن بٌ رٍ حق يهٌ چی؟يااااا؟چرا
 ازار يیَا فقط...گنايکارم نن فقط ٍسط این ننٌ؟یعنی گردن تقصیرا ی يهٌ نهیذارى؟چرا
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 از دارم بفًهید...نیشو خفٌ دارم ننو...شدم اذیت چی؟ننو نن کشیدى؟پس دیدى؟سختی
 بًو نگاى یٌ برنهیگردى حتی ٍلی...نیزنو صدا اسهشَ نیزنو فریاد...نیشو خفٌ نبَدش
 چرا؟چرا؟...نیشو نابَد دارم کٌ نهیفًهید چرا...بندازى

 حد از بیش چشهای بٌ اٍندم کٌ خَدم بٌ....بَدم عصبی...نیشد پایین ٍ باال شدت بٌ سینو
 خَدش بٌ کٌ انگار دقیقٌ چند بعد....نیکرد نگايو باز دين با کٌ کردم نگاى ارٍشا ی شدى گشاد
 -:گفت ٍ کشید تَيو ياشَ اخو ٍ اٍند

 فًهیدی تازى کٌ تَیی...کشیدى عذاب بیشتر کی بگیر نتیجٌ ٍ ببین بعد بگَ نن بٌ يهینَ فقط_
 باتَ يیَا کارٍ يهین اگٌ کٌ بگَ....بگَ اشکان.....دید خیانت تَ از کٌ عاشقی اٍن یا عاشقی
 چیکار تَ...نیزد س*ا*ل....نیگرفت دستی دٍ قلَى نیداد دل دیگٌ یکی با نیرفت ٍ نیکرد

 نیکردی؟

 شدى نشت ناشین فرنان دٍر يام دست ياش حرف شنیدن از کٌ حالی در...کردن نکث بدٍن
 دادم جَاب بَد شدن خرد حال در فرنان ٍ بَد

 يردٍشَنَ..نیکشتهش....نیکردم خَرد گردنشَ يام دست يهین با_

 دستو رٍی نشست ارٍشا دست...ساییدم يو رٍی رٍ يام دندٍن ٍ

 دادى انجام رٍ کاری يهچین یٌ کٌ کسی اٍن ٍ...نکردى کارٍ این اٍن کٌ حاال...باشٌ_
 کی فًهیدی حاال....ساناز نٌ نیهَندی زندى باید تَ نٌ االن کٌ نیگیریو نتیجٌ پس...تَیی

 کردى؟ رٍ اشتباى بزرگترین

 بًش خَبٌ باز حاال....بَد اٍن با حق کانال...بگو کٌ داشتو چی...نیگفتو چی...کردم سکَت
 ننَ يو باز اٍن ٍلی بَدم زدى يو تًهت بًش نن بَدٍ نابینا تهَم ناى یک نن خاطر بٌ نگفتو
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 کٌ بَدم نفًو نن چقدر کٌ...نیسَختو بیشتر چیز يهٌ از نَضَع این از....بَد بخشیدى
 نهیکرد نگاى يو صَرتو تَ دیگٌ نیگفتو ارٍشا بٌ اینَ اگٌ حتها....نکردم درک عشقشَ

 سکَت بَدکٌ اينگ صدای فقط ٍ....افتادم راى ٍ کردم رٍشن رٍ ناشین ٍ نگفتو يیچی دیگٌ
 شکست نی رٍ بینهَن

 

 ننو بکنی پیدا نیتَنی کٌ ادنی ترین غهگین

 بَدنو تَ با ی گذشتٌ از تر غهگین

 

 نیخَاد اٍنَ فقط دلت زیاد دلتنگی کٌ ٍقتی

 نیگیری ارٍم نیکنی يَاشَ کٌ ٍقتی

 

 برات تنگٌ دلش اٍنو..براش تنگٌ دلت ٍقتی

 نیگیری ارٍم نیشنَی صداشَ ٍقتی

 

 نیخَاد اٍنَ فقط دلت..زیاد دلتنگی کٌ ٍقتی

 نیگیری ارٍم نیکنی يَاشَ ٍقتی
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 برات تنگٌ دلش اٍنو...براش تنگٌ دلت ٍقتی

 نیگیری ارٍم نیشنَی صداشَ ٍقتی

 

 برای...صداش برای بَد زدى لک دلو...دیدنش کٌ دیشب....صداش دلتنگ...بَدم دلتنگش
 از خَاستو ثانیٌ چند برای...دادم تکَن سرنَ....بَد کردى دریغ ازم يهَنو انا...گفتناش اشکان
 برگشتو سهتش بٌ ارٍشا صدای با... بشو خارج فکرش

 داری؟ خبر ازش_

 پرسیدم اطهینان برای انا نیگٌ کیَ نیزدم حدس...تَيو رفت اخهام

 نیگی؟ رٍ نانی_

 رٍ افتاد گَنش رٍی ٍ چکید چشهش از کٌ اشکی ی قطرى...زد زل بیرٍن بٌ ٍ کشید آى یٌ
 خَنٌ تَ ثانیٌ ير ياش خندى صدای کٌ خَايری....خَايرم برای...اٍند درد بٌ دلو...دیدم
 ٍ...بَد شدى گیر گَشٌ ساکتَ...کرد صحبت کلهٌ دٍ باياش نید زٍر بٌ االن...بَد انداز طنین
 -:گفتو ٍ فشردم يام نشت تَی رٍ فرنَن...کثافتٌ اٍن تقصیر يهش

 دارم خبر...ارى_

 ...حالش_

 چطَر..گرفت حرصو....بَد نکردى فرانَشش ينَزيو ارٍشا پس...کرد ريا نصفٌ اشَ جهلٌ
 ....کرد باياش عَضی اٍن کٌ کاری با اٍنو...باشٌ فکرش بٌ ينَز نیتَنست

 ....کٌ کاری اٍن با نیتَنی چطَر_
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 -:گفت بغض با ٍ حرفو ٍسط پرید

 نشد کردم تالش يرقدر...بَدم عاشقش نن...اشکان نگَ يیچی يیسسسس...يیییسسسس_
 رٍ کاری دقیقا نانی....شد بدتر کٌ نشد بًتر انا...کردم دٍر يهٌ از خَدنَ سال پنج..نشد کٌ

 انتقام فکر بٌ کٌ خَشحالو....خَشحالو چیزی یٌ از نیدٍنی ٍلی....کردی يیَا با تَ کٌ کرد بانن
 بیاری نًاسا سر نیخَاستی کٌ رٍ بالیی اٍن االنو يرچند...گنايکاری االنو يرچند....نیَفتادی

 نکنی تالفی کٌ بَدی نرد انقدر حداقل...نرفتی انتقام سراغ کٌ خَبٌ انا....اٍردی يیَا سر

 زندگی کاش...افتاد نهی يا اتفاق این از کدٍم يیچ يیچَقت کاش نیکنو فکر ٍقتا بعضی_
 سرنَشت از رٍ سرنَشت نیشد کاش..نبَد تلخ انقدر

 نانی

 نیز پشت يیَا...شدم خارج در از ٍ برداشتو رٍ کیفو....بَد شدى تهَم شرکت تَ تازى کارم
 انا....نینداخت ارٍشا یاد ننَ دختر این ذاتی ارانش....زدم لبخندی....بَد نشستٌ ننشی
 يهٌ دست شیطنت تَ خَدش ٍگرنٌ..بَد بخش ارانش ياش چشو ٍ ذاتش فقط نن ارٍشای

 نباشٌ يرچی...اشکان نثل درست...بَد گستاخ...بَد سرکش ارٍشا....نیبست پشت از رٍ
 قلب کنارش در انا...بَد خَدخَاى حد از زیاد کٌ کسی...بَد نغرٍر ٍ قد برادر يهَن خَاير

 پسر اٍن...باشٌ اٍردى يیَا سر بالیی يهچین اشکان کنو باٍر نهیتَنو ينَزم...داشت نًربَنی
 چندسال نباشٌ يرچی....نهیکرد بازی دختری يیچ احساس با...نهیشکَند دل انا...بَد يرچی
 ٍ....نیکرد دشَار برام رٍ نَضَع این درک کٌ بَد يو يهین ٍ..نیشناختهش خَب ٍ بَد رفیقو
  سراسر دختر این...يیَا انا

 از سرشار کٌ بَد کافی يهین فقط..يهین...بشٌ رد کنارت از بَد کافی....بَد ارانش ٍجَدش
 اٍندم خَدم بٌ صداش با...نیگفتن يیَا بٌ نیگفتن کٌ ارانش ننبع...بشی ارانش
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 کجایی؟..ياا نیکنو صدات دارم دٍساعتٌ نانی...ٍاااا_

 رستگار خانو بَدم فکر تَ يیچی_

 کنٌ صدام اسو بٌ شرکت تَ نباید فًهید ٍ اٍند خَدش بٌ انگار یًَ

 نجد نًندس جناب فًهیدم...ايان_

 يهیشٌ نن....بَدن رفتٌ کارنندا خَبٌ باز حاال...نجد گفت خاصی حرص یٌ بٌ...گرفت ام خندى
 خَنٌ برگردیو بايو یعنی کٌ بَد نَندى انرٍز يو يیَا....نیرفتو شرکت از نفر اخرین

 خَنٌ بریو کن جهع ٍسایلتَ_

 االن باشٌ_

 ٍارد....شدیو خارج شرکت از يردٍ ٍ شَنش رٍی انداخت کیفشَ..کرد جهع ياشَ ٍسیلٌ
 سهت رفتیو ٍ شدیو خارج ازش يردٍ ایستاد کٌ اسانسَر....پارکینگ رفتیو ٍ شدیو اسانسَر
 شدیو خارج پارکینگ از ٍ شد سَار يو يیَا...شدم سَار...نن ناشین

 

 بَدم گرفتٌ انس باياس بَد ٍقت خیلی کٌ نَزیکی...شد انداز طنین ناشین تَی اينگ صدای
 بَد حالو ٍصف شدیدا ٍ

 

 قرارى بی نن دل...دٍبارى انشب بازم

 نهیذارى ارٍم ننَ..لحظٌ یٌ کًنٌ دردای
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 شد آغَشو يو غهش ٍ فکر ٍ کابَس

 شد فرانَشو  تَکال بعد رٍ خَدم نن

 

 نیگردی زندگیو يای چرا تَ ينَزم

 کردم گو تَرٍ..رفتو غلط رايَ کجای

 

 انگیزى غو حالو..پاییزى دلو تَ

 لبریزى يَات از نیکشو کٌ يرنفس

 

 يهرانٌ يهیشٌ.جَاب بی سَاالی

 دنیانٌ رفت کٌ اٍن..دارى درد قلبو خدا

 

 شد زندٍنو کٌ خَنٌ دیَارای درٍ

 شد جَنو بالی..انگار فاصلٌ این درد

 

 يانَن تَخاطرى باز..بارٍن زیر جادى ننَ

 چشانَن خیسٌ يردٍنَن..دریا بٌ نیرسیو يردٍ
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 يانَن خاطرى ٍ تَ باز..بارٍن ننَ جادى ننَ

 پانَن رد ساحل رٍی دٍبارى باز بشینٌ کاش

 

 انگیزى بی ننٌ..پاییزى دلو تَ

 لبریزى يَات از..نیکشو کٌ يرنفس

 

 يهرانٌ يهیشٌ..جَاب بی سَاالی

 دنیانٌ رفت کٌ اٍن..دارى درد قلبو خدا

 

 شدم خارج ارٍشا با يام خاطرى ٍ گذشتٌ بٌ کردن فکر از ٍ اٍندم خَدم بٌ يیَا صدای با

 عاشقی؟ تَ نانی_

 کردم نگاى بًش

 فًهیدی؟ کجا از_

 بعیدى ازش يایی ٍرفتار کاريا يهچین یٌ عاشق یٌ فقط...پیداست ٍجناتت تهام از_

 نیکنو رفتار عادی کٌ نن رفتارا کدٍم_
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 کردم تجربٌ حسشَ ٍ بَدم عاشق زنانی یٌ کٌ ننی ٍلی...بفًهٌ نتَنٌ نعهَلی ادم یٌ شاید_
 نیفًهو

 نیستی؟ دیگٌ االن نگٌ..زنانی یٌ چرا_

 نٌ_

 نهیگذرى عشقش از عاشقی يیچ ٍلی_

 خَاست کٌ يربالیی ام نعشَقٌ کٌ ننی نٌ....لبریزى نفرت از ٍجَدم تهام کٌ ننی نٌ انا...ارى_
 تًهت بًت کٌ نیهَندی؟کسی عاشقش تَبَدی...کرد خیانت بًو اخرشو نزدم دم اٍردٍ سرم
 ببین...کنٌ نابَدت..بشی داغَن...بشی افسردى..بشی دنیا تارک ناى یک تا شدى باعث..زدى

 پدر...نشستو خاک بٌ کجام؟ببین...ببین حاال..بَدم غرٍر کَى رٍزی نَندى؟ياااا؟یٌ ازم ننَ؟چی
 نیاز گاى تکیٌ یٌ بٌ..داشتو نیاز بًشَن کٌ نَقعی درست...کنن حهایت ازم نشدن حاضر نادرنو
 قرارى اگٌ کٌ ابرٍیی..ابرٍ خاطر بٌ...نزخرف حرف نشت یٌ خاطر بٌ..کردم ريا ننَ..داشتو

 این...يهیشٌ از تر شکستٌ...ننو این..ارى...نباشٌ سیاى سال يزار نیخَام برى باد بر اینجَری
 داری انتظار..ننٌ شدن نابَد ٍ بدبختیا این تهام نسبب اٍن..کرد درست اٍن کٌ يَایی...يیَا
 باشو؟ عاشقش ينَزم

 اشکان از داشتو دٍست خیلی...نیگفتو چی...نداشتو گفتن برای حرفی ٍاقعا...کردم سکَت
 کٌ چیزی تنًا انا...بَد نذاشتٌ باقی يو دفاع راى..نیکردم چیکار باید انا...بَد رفیقو...کنو دفاع

 بعید کانال اشکان نثل نردی از چیزا این این تهام کٌ بَد این نیکرد زیاد ننَ تعجب
 نَضَع این ٍ نداشت ننَ دیدن چشو اشکان اینکٌ کردى؟با اینکارارٍ چرا..چرا نهیفًهیدم..بَد
  قبَل رفیق ترین نعرفت با ٍ رفیق بًترین عنَان بٌ ينَز نن ٍلی...بَد سَال ينَز خَدنو برای

 دارم
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 نهیتَنی حتی کٌ شدم بار خفت انقدر...نداری گفتن برای حرفی تَيو...نانی دیدی؟دیدی_
 نهیشو ارٍم...نهیشو خالی دردٍدلی يیچ با کٌ داغَنٌ اٍضاعو انقدر...بدی دلداریو

 گفت ٍ اش رٍسینٌ زد نحکو

 ای لحظٌ برای بجنگو نیخَاد دلو..نانی نیشو خفٌ دارم..نیگرى اتیش دارى لعنتی این_
 فکر کٌ کسی..بکشو نفس انیدی چٌ بٌ دیگٌ...ای بًَنٌ چٌ انیدی؟بٌ چٌ بٌ انا...تنفس
 گرفت ازم نفسهَ نهکن شکل بدترین بٌ..نفسهٌ نیکردم

  اشکان

 اٍردی ننَ چرا پس...نانان ی خَنٌ نیریو نگفتی نگٌ....نیپیچَنی ننَ داری صبح از داداش_
 اینجا

 نیریو يو نانان ی خانٌ...نیریو_

 شدى ذرى یٌ براش دلو...بابا ای..برم نیخَاد دلو االن نن انا_

 بریو پاشَ...ارٍشا باشٌ باشٌ_

 کٌ عاشقتو_

 فًهیدى اینکٌ بعداز از...نیشدم رٍ رٍبٌ نانان با چطَر...داشتو استرس....زدم جَنی کو لبخند
 يزار با..اش خانٌ بزارم پا نیزاشت نٌ نیدا جَاب يانَ تلفن نٌ دیگٌ دادم طالق يیَارٍ بَد

 چندبارم...يهین..خَبٌ حالش کٌ نیداد اس یٌ رٍز ير بیام در نگرانی از فقط کٌ تهنا خَايش
 طرف یٌ...نانان طرف یٌ...نیشو دیٍَنٌ دارم خدا ای...کرد بیرٍنو تشر تَپَ با رفتو کٌ

  نگران...بَد دلتنگ کٌ قلبی...نیکَفت شدت بٌ کٌ قلبی..قلبو اخر در ٍ...ارٍشا...نانی...يیَا
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 ارٍشا صدای شدم؟با شکستٌ انقدر کی...گرانهًر اشکان..ننو این خداا. ..بَد تَش درد کلی ..بَد
 يردٍ ٍ خرٍج در سهت افتادم راى...بریو گفتو لب زیر ٍ شدم خارج فکر از اس انادى نیگفت کٌ
 از بعد ...گرفتیو پیش در رٍ نانان ی خَنٌ ٍراى شدیو ناشین سَار....شدیو خارج خانٌ از

 پیادى....نانان ی خانٌ دم رسیدیو چقدرى نفًهیدم بَد درگیر فکرم بس از کٌ دقیقٌ چند گذشت
 ٍارد....کردم باز درٍ ٍ اٍردم در جیبو از رٍ خانٌ کلیدای....شد پیادى ذٍق با يو ارٍشا...شدم
 پشتو ارٍشايو...شدم ٍارد ٍ کردم باز رٍ ٍرٍدی در ٍ گذشتو خانٌ حیاط از....شدم خَنٌ
 -:گفت ٍ يو تَی کشید اخهاشَ نن دیدن با ٍلی...اٍند نتعجب چشهای با نانان....بَد

 بزاری؟ خَنٌ این تَ پاتَ نداری حق دیکٌ نگفتو نگٌ_

 نانان_

 برٍ خَنٌ این از االنو....ندارم دیگٌ اشکان اسو بٌ پسری نن...نانان نگَ نن بٌ...نگَ_
 پسر بابت ام شرنندى....شدی اینجَری تَ کردم گنايی چٌ خدا درگاى در نهیدٍنو....بیرٍن
 تَ نثل ناخلفی

 تَ نیگن نیشی؟خدایا نیکنی؟راضی تهَنش کردم غلط بگو خدایا...نیشد ننفجر داشت سرم
 حالو انقدر...خداا چرا...نهیبخشیو دارم نیاز بخششت بٌ کٌ االن چرا پس...ای بخشندى خیلی
 ٍ سرخَردم... دادم تکیٌ کنارم دیَار بٌ....بَدم کردى فرانَش ارٍشارٍيو حظَر کٌ بَد بد

 رد....زدم زل لبش رٍی لبخند ٍ اشکش در غرق ی چًرى بٌ نانان صدای با...زنین رٍی نشستو
  ابری چشهاش ٍ داشت رٍ نانان حالت اٍنو...رسیدم ارٍشا صَرت بٌ ٍ گرفتو رٍ نگايش

 بَد

 زدى لک برات دلو کٌ بیا..نادر بیا...بشٌ فدات نادر الًی...نادر دل عزیز...نن ارٍشای:نانان_
 دخترم بیا....ندارم دارٍ تهام بیا...نادر بیا...بَد
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 نانان:ارٍشا_

 ....نادر جان...جانو:نانان_

 ارٍشا بٌ لحظٌ اٍن چقدر....نانان بغل تَ کرد پرت خَدشَ ٍ بَد شدى تنگ برات دلو:ارٍشا_
 بٌ لعنت....نداشتو رٍيو نانان نًر پر اغَش حتی دیگٌ نن....کردم حسَدی

 سَار....شدم خارج خانٌ از ٍ شدم بلند...کنو تحهل رٍ فضا اٍن نهیتَنستو دیگٌ....لعنت...نن
 کجا دارم نهیفًهیدم...نیکردم رانندگی سرعت با....فشردم گاز پدال رٍی پانَ ٍ شدم ناشین
 زنگ گَشیو....ام نانی ی خانٌ جلَی دیدم اٍندم کٌ خَدم بٌ....نیرفتو فقط...نیرم
 جَاب نٌ نیرفتو شرکت نٌ ٍقت چند این...نیشد رٍشن خانَش صفحٌ رٍی ساناز اسو....خَرد
 رٍ گَشی بعدم...کردم ریجکتش يهیشٌ نثل....نیدادم رٍ زنیکٌ این يای تلفن

 با کٌ گذشت چقدر نفًهیدم....بستو يانَ چشو....گذاشتو فرنَن رٍی رٍ سرم....کردم خانَش
 نٌ...دٍختو رٍ رٍبٌ بٌ رٍ يام چشو ٍ کردم بلند فرنَن رٍی از رٍ سرم ناشینی بَق صدای
 نشستٌ ناشین تَی...لعنتی اٍن کنار....بَد نن عشق...بَد خَدش...نهیکردم اشتباى
 ناشین از فقط...نیست نن نال دیگٌ يیَا کٌ نفًهیدم...نیکنو چیکار دارم نفًهیدم....بَد

 برگشت ٍحشت با کٌ کردم باز رٍ يیَا سهت در...اٍن ناشین سهت بردم يجَم ٍ شدم پیادى
 خَدم ناشین سهت بردنش ٍ بیرٍن کشیدنش ناشین از شدت با ٍ گرفتو بازٍشَ....سهتو

 نانیی....اشغال کن ٍلو نیگو....نانییی...نانییی....کثافت کن ٍلو...کن ٍلو_

 تَی خَابَندم سیلی یٌ ٍ برگشتو زبَنش از نرتیکٌ اٍن اسو دٍبارى شنیدن با
 تقال گریٌ با فقط نیَند در صدای دیگٌ....بَدم عصبی...نبَد خَدم دست حرکاتو....صَرتش
 بَد کردى اینکارٍ کٌ کسی سهت برگشتو....شد کشیدى پشت از بازٍم....برى در دستو از کٌ نیکرد

 کن ٍلش...نیکنی چیکار اشکان:نانی_
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 ٍ کنٌ کنترل خَدشَ نتَنست...بَد ای دفعٌ یٌ چَن کٌ صَرتش تَی خَابَندم نشت یٌ
 شد زنین پخش

 زدیش چرا...اشغال نیکنی چیکار_

 زدم فریاد ٍ يیَا سهت برگشتو بَد رسیدى خَدش اٍج بٌ عصبانیتو دیگٌ

 دينتٍٍَ ببند_

 رٍ کَدک قفل ٍ شدم سَار سریع يو خَدم....ناشین داخل کردم پرتش....کردم باز ناشینَ در ٍ
 نیکردم رانندگی ٍار دیٍَنٌ....زدم

 شًر از خارج بٌ....برٍ یَاش نیگو تَام با کثافت....برٍٍٍٍ ارٍم خدا تَرٍ....برٍٍٍ یَاش_
 چَن نبَدم نَفق انگار ٍلی...باشو ارٍم کردم سعی...سهتش برگشتو ٍ کنار زدم....بَدیو رسیدى
 زدم داد

 نیخَردی؟ گَيی چٌ نرتیکٌ اٍن ناشین تَ_

 زد داد نن نثل ٍ نیَرد کو اٍنو

 ندارى ربطی يیچ تَ بٌ_

 شَيرتو نن....ندارى ربط نن بٌ_

 شَيرى ٍ نردى يرچی ابرٍی کٌ نزن بَدن غیرتی بَدنَ شَير از دم دیگٌ تَ....شَيرم..يٌ_
 باز يَس کثافت...بردی

 اٍن یا بازم يَس کیٌ؟نیشناسیش؟نن نرتیکٌ اٍن نیدٍنی اصال بازم؟نن؟تَ يَس نن_
 اٍرد نن خَاير سر رٍ بال اٍن کٌ اشغال
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 بٌ باید....شَير اقای جناب ضهن در...بًترى کار خیانت اشغال تَی از باشٌ کٌ چی ير نانی_
 بَدید ایستادى اتَن نعشَقٌ دست در دست شها کٌ شبی يهَن شها ننَ کٌ برسَنو عرضتَن

 بايو نسبتی يیچ دیگٌ ٍ... شدیو جدا يو از کردم انضا رٍ لعنتی يای برگٌ اٍن نن ٍ
 داشتٌ رٍ دستتَن اٍن يَای...ضهن در...ام خَنٌ بٌ برگردٍنید رٍ نن االنو...شد تفًیو...نداریو
 نهیکنو تضهین...بشٌ تکرار دیگٌ بار یک فقط اکٌ چَن...نیاد فرٍد کجا کٌ باشید
 باشٌ نداشتٌ جَابی

 يو خَدم از دفاع برای حرفی حتی....بگو کٌ داشتو چی...نیگفتو باید چی...کردم سکَت
 اصال....گذاشتو فرنَن رٍی رٍ سرم....زدم سیلی بًش اینکٌ از بَدم پشیهَن چی نثل...نداشتو
 این بٌ يردٍنَن انگار...بَد کردى سکَت اٍنو عجیب....نیکردم چکار باید....نداشتو خَبی حال

 نهیکردیو اعتراض کٌ داشتیو احتیاج سکَت

 يیَا

 بیرٍن..نیدى طالق اٍل....نیکنٌ اینکارا دارى چرا اٍن کردم فکر باخَدم ٍ دٍختو چشو بیرٍن بٌ
 شاید....نهیکردم درکش ٍاقعا....برگرد نیکنٌ التهاس بعد..نیارى ادم سر بال یک ٍ يزار..نیکنٌ
 نرد این....لرزید دلو حالتش از....فرنَن رٍی بَد گذاشتٌ رٍ سرش...سهتش برگشتو....بیهارى

 داد باید االن سکَت جای بٌ....کن بس يیَا اى....بَد سگ اخالقش انا...بَد تک جذابیت تَ
 نهیخَاد دلو انا..نرگهٌ چٌ نهیدٍنو...نهیدٍنو....گرفتی نَنی الل چرا..برتگردٍنٌ رٍش بزنی
 يهَن....نهیدیدم نحبت ازش کٌ رٍزا اٍن نثل...قدیها نثل دارم دٍست..بشکنو رٍ سکَت این

 بٌ رٍ سرش..کنو سکَت ٍانیداشت سکَت بٌ رٍيو نن ٍ نیداد ازارم سکَتش با کٌ رٍزایی
 يام چشو بٌ رٍ بَد دنیام رٍزی یٌ کٌ رنگَ زرد يای تیلٌ اٍن ٍ کرد بلند فرنَن رٍی از ارٍنی
 زد لب ٍ دٍخت

 شی نن نال دٍبارى کٌ بشٌ کاش..برگردی کٌ کاش_
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 زدم لب ٍ دادم تحَیلش تلخ نَزخندی

 سرم بٌ بال يهٌ اٍن...بستی پشت از نانردى يرچی دست النصب....دیگٌ تَ داری رٍیی عجب_
 اینَ بًترى...ضهن در...يستی ادنی عجب دیگٌ تَ...پیشت برگردم داری انتظار حاال...اٍردی
 نهیکنو نادٍنی يهچین یٌ نن دیگٌ بیاد يو زنین بٌ اسهَن اگٌ کٌ بدٍنی

 بد نن....ندارم دفاع برای حرفی ننو..داری حق...پرٍام زیادی نن..نیگی راست تَ ارى_
 ببخش ننَ....يیَا پشیهَنو چی نثل...کردم اشتباى..کردم

 اقايٌ باش خیال يهین بٌ اش بدى صنار..يٌ_

 کنی؟ فرانَشو نیتَنی چطَر....بَدی عاشقو تَ نیتَنی؟يیَا چطَر يیَا_

 زدم داد ٍ چشهاش تَ شدم براق

 زبَنٌ ٍجَدم تَی دارى تَ از نفرت يای شعلٌ االن انا..بَدم پست تَی عاشق احهق ننٌ..ارى_
 سرم بالرٍ این نیبنی؟تَ...نیست تَش احساسی يیچ....زدى یخ..ببین يانَ چشو....نیکشٌ
 کشتٌ ٍجَدش تَ احساس کٌ ادنی یٌ..ساختی سنگی بت یٌ احساسی ننٌ از تَ...اٍردی
 شب يهَن نن....کشتی ننَ تَ النصب د..ندارى اعتهاد ادنی يیچ بٌ دیگٌ کٌ کسی...شدى
 یٌ...نرد ٍ داد جَن زرى زرى انضاکرد يارٍ لعنتی اٍن کٌ شبی يهَن عاشق يیَای..نردم

 تَ نیفًهی؟اشغال..یخی يیَای یٌ..سرد سنگَ يیَای یٌ..شد نتَلد دیگٌ يیَای
 ٍيو شب تاریکی از نن نیدٍنستی..گذاشتی تنًام..نیترسو تنًایی از نیدٍنستی...نیدٍنستی

 درد؟خجالت يهٌ اٍن از..بگذرم داری انتضار حاال....کردی ريام شب عنق تَ....دارم
 نیدى دست بًو تًَع...نیشٌ عارم يو اسهت بردن از دیگٌ حتی نهیکشی؟نن
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 ٍ چَنش زیر بردم دستهَ...داشت پایین باال گلَش سیبک کٌ یدم...جادى سهت کرد رٍشَ
 بًش رٍ نیترسید ٍ نیزد یخ نیدید يرکی رٍزا این کٌ نگايهَ ٍ..خَدم سهت کردم رٍشَ
 گفتو ٍ زدم پَزخندی...پرید رنگش نگايو دیدن از کٌ....دٍختو

 دیگٌ ٍ....کن تهَم يهینجا حرفارٍ این پس...ساختی چی فًهیدی حاال...زدی دیدیش؟یخ_
 تحهلت این از بیشتر نهیخَد دلو يیچ..خَنو برسَن نن االنو....ندى ادانٌ رٍ نزخرف بحث این
 نپلک نن بر دٍرٍ دیگٌ ضهن در...نیدى ازارم ٍجَدت..کنو

 از عاری نن نگاى بلعکس نگايش....بَد شدى خارج بًت از انگار...شد عَض نگايش رنگ 
 بَد ٍقتی چند...زدم بینهَن تضاد بٌ پَزخندی....بَد دار تب نگايش...بَد سرنا يرگَنٌ
 تر عهیق پزخندم...کردم استفادى ازش چقدر انشب اٍى....بَدم گرفتٌ یاد خَب رٍ زدن پَزخند

  نشستو جام تَی درست ٍ برگشتو... شد

 بدستت باالخرى....نهیکنو غفلتی يهچین دیگٌ..دادم دستت از بار یٌ...نهیزنو جا نن_
 خَدم...نیکنو خراب....ساختو کٌ رٍ نگايی اٍن خَدم...نیتَنو بازم تَنستو بار یک اگٌ...نیارم
 نیبنی...نیسازم نَ از رٍ چیز يهٌ

 گفتو ٍ انداختو ياش چشو بٌ تهسخر با نگاى یٌ

 نحالٌ چَن..نکن پردازی خیال نیزنی؟يٌ زیاد تَيو انگار جدیدا_

 ننو....کرد حرکت ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین....دٍخت رٍ رٍبٌ بٌ نگايشَ ٍ نگفت چیزی دیگٌ
 کردم سکَت

 حاند

 ام خانَادى برای دلو..خَنٌ این بٌ بَدم برگشتٌ سال يشت بعداز....اٍردم در صدا بٌ رٍ اف اف
 بًترین....بَد نن ٍجَد از ای تکٌ يیَا....يیَا برای بیشتر يهٌ از....بَد شدى تنگ
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 داشتٌ خَدم پیش يهیشٌ برای نیتَنو دیگٌ بعد بٌ االن از اینکٌ از بَدم خَشحال....زندگیو
 لبخندی....بکشو بَ نَياشَ عطر...کنو بغلش...ببینهش رٍز ير نیتَنو...باشهش

 بیدارن حااليا حاال بَدم نطهئن ٍلی...بَد دیرٍقت....زدم

 کیٌ_

 کردم عَض صدانَ ٍ گذاشتو دناغو رٍی دستهَ

 اٍردم رٍ سفارشتَن....پیکو_

 ندادیو سفارش چیزی ناکٌ...اٍا_

 داداش شهارٍ ادرس....بدٍنو کجا از نن خانو_

 نیام االن کنید صبر....شب ٍقت این اخٌ...بابا ای_

 بَد گرفتٌ ام خندى....گذاشت رٍ ایفَن ٍ

 يیَا

 شدم پیادى....کرد پارک نانی ی خَنٌ دم

 نیبرم باخَدم تَرٍيو اینبار ٍلی...برنیگردم بازم....باش ننتظرم_

 زدم رٍ اف اف.....این خیالٌ خَش چٌ...کَبیدم بًو نحکو رٍ ناشین در ٍ زدم پَزخندی

 کیٌ؟_

 کن باز درٍ..نانی ننو_
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 تا بَد ایستادى يٌ....اٍند ياش الستیک جیغ صدای....تَ رفتو نن ٍ شد باز تیکی صدای با در
 ننتظر يیچَقت...نانَسش قَلی بٌ ٍ..بَدم زنش کٌ نَقع اٍن..دارى خندى...تَ بیام نن

 پست....کشیدى ای نقشٌ چٌ نیست نعلَم..رزل کثافت...نهیهَند

 دختر چیشد ببینو بیاتَ...ٍایسادی اٍنجا چرا..يَاا_

 اٍندم_

 سرش بٌ بالیی چٌ ببین اشغال...نیزد سیايی بٌ چشهش زیر...بَد ٍایسادى خَنٌ در نانی
 صَرتش درد از کٌ کردم لهس ارٍم رٍ کبَدی ٍ بردم نزدیک دستهَ....ایستادم نزدیکش...اٍردى
 شد جهع

 عَضی اشغال_

 نن؟ کی_

 اٍرد سرت بٌ بالرٍ این کٌ کثافت اٍن..نٌ_

 عالیٌ دستش ضرب ينَز النصب....نیخَرم کتک ازش نیست بارش اٍلین....نیست چیزی_

 يو قبال چییییییی؟نگٌ_

 از دارم....گفت چی....  کرد چیکار کن تعریف داخل بیا...طَالنیٌ داستانش....خانهی ارى_
 نیشو خفٌ کنجکاٍی

 بگیرى نردارٍ شها جلَ نیست یکی...فضَلن زنا نیگن اٍنَقت...بکش خجالت_

 دختر کردی لبو بٌ جَن...دیگٌ بگَ....افتاد؟خب....کنجکاااااٍٍٍٍٍ..چیٌ فضَل...يیَاااا ا_

 گفتو رٍ چیز يهٌ براش کردم شرٍع ٍ دادم تکَن براش تاسف رٍی از سری
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  حاند

 بغلو تَ چقدر نانان دیشب....انو خانَادى پیش اینکٌ از...داشتو خَبی حس....پاشدم خَاب از
 نگاى تَ عجیبی غو....بَد کردى شادی ابراز ٍ بَد کردى بغلو نردٍنٌ گذشتٌ نثل بابا ٍ کرد گریٌ

 تَ اٍندم سَالی يیچ بدٍن کٌ بَدم خستٌ انقدر ٍلی...نیکرد ناراحت ننَ کٌ بَد يردٍشَن
 بٌ دیشب...کنو سَپرایزش نیخَام.....يیَا ی خَنٌ برم نیخَام يو انرٍز....خَابیدم ٍ اتاقو
 ساعت....بیرٍن رفتو ٍ کردم تنو تیشرتی....کنو سَپرایزش بزارى نگٌ چیزی بًش گفتو نانان
 کرد جلب انَ تَجٌ نانان صحبت صدای کٌ اشپزخانٌ سهت رفتو....بَد صبح دى تقریبا

 بٌ بنداز؟رٍز نن بٌ نگاى کردی؟یٌ اینکارٍ چرا بگو؟تَ حاند بٌ رٍ نَضَع این چطَری حسین_
 اٍردید زيرا سر کٌ کردی؟بالیی تنت ی پارى با اینکارٍ چرا....نیشو اب بچو دٍری از دارم رٍز
 سنگ انقدر نیتَنی االن؟چطَری کجاست اٍردی؟زيرا ننو يیَای سر بالرٍ يهَن کٌ نبَد بس
  ی پارى....باشی دل

 کجاست؟ تنو

 بَد نیَن در ابرٍم پای....زن کن بس اى_

 کردى چیکار اینا....داشتو خبر  زيرا عهٌ جریان از نن....؟؟!!نکنٌ ٍایی....اینا نیگفتن چی
 پرید رنگش دید ننَ تا نانان....شدم اشپزخانٌ ٍارد.....نن؟ يیَای با بَدن؟اٍنو

 يیَا سر بالیی خبرى؟چٌ چٌ اینجا بگٌ نن بٌ یکی فقط....شنیدم بیش کهَ رٍ حرفاتَن_
 نادر؟ پدر نیگن شهايو اٍردید؟بٌ

 زد تشر ٍ کرد نگاى بًو اخو با  بابا

 بَد ٍسط نن ابرٍی پای درضهن...ندارى ارتباطی يیچ تَ بٌ نسئلٌ این بچٌ شَ ساکت_
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 اینکٌ بابا؟؟بٌ قیهتی چٌ بٌ ابرٍ حفظ...ابرٍ يٌ....دارى ربط کی بٌ ندارى؟پس ربطی نن بٌ يٌ_
 نیگن این نردانگی؟بٌ نیگن این کنی؟بٌ پیدا خیابَن آشغاالی تَ دخترتَ بیجَن تن

 دل تَ...بشٌ نَندگار اینجَری بخَاد کٌ ابرٍیی این تَ تَف ای...بابا چیٌ نیدٍنی....حفظابرٍ
 کردی؟چطَری؟ اینکارٍ خَدت ی بچٌ با نداری؟چطَری نداری؟قلب

 نیدٍنی نارٍ رسو تَکٌ...بَد گرفتٌ طالق شَيرش از يیَا....حاند نیگی داری چی بفًو_

 پیشٌ قرن دى نال کٌ نزخرف رسو نشت یٌ از داری تَ...رفتٌ کجا ٍجدانت...بابا کٌ ٍاقعا_
 ذرى گرفتی؟یک طالق کٌ بابا چیشدى پرسیدی ازش اصال تَ...بَد گرفتٌ نیکنی؟طالق پیرٍی
 تَ دادی حَلش بدتر بگیری دستشَ اینکٌ جای بٌ یا...کردی خالی پشتشَ بَدی؟یا پشتش

 بابا نتاسفو برات ٍاقعا...چاى

 چشهاش تَ انزجار با....سَخت بابا سیلی از صَرتو طرف یٌ کٌ بگو رٍ بعدی ی جهلٌ خَاستو
 اشک برق ای لحظٌ انا....نیکشید یدک اسهشَ فقط بَدن پدر از کٌ پدری این بٌ...کردم نگاى
 کرد بغلو نردٍنٌ بابا دفعٌ یٌ....بَدم ندیدى رٍ بابا اشک يیچَقت تاحاال...دیدم بابا نگاى تَ رٍ
 گفت گَشو زیر ارٍم ٍ

 زندگی کٌ خَدتَن جان بٌ ٍلی بپذیرم نهیخَاستو االن تا....کردم اشتباى نن ارى....پسرم ارى_
 اشتباى کٌ نیکنو اعتراف پسرم جلَی پدر ننٌ.....نیکشٌ تیر قلبو رٍز اٍن از ننید يای
 تَيو اینبار نٌ...پشتشو کَى نثل بار این ٍ...نیگردٍنو برش...نیکنو پیدا خَايرتَ....کردم

 اتَنو شرنندى....پسرم ببخش ننَ..پشتشی

 انقدر يیچَقت بابا....بَد بًت تَ ينَز....شد رد نن کنار از خهیدى قدی با شدٍ خارج بغلو از ٍ
 افتادى رٍز این بٌ کٌ عقالنٌ بی اینکار با بَد اٍردى خَدش رٍز بٌ چٌ....نهیکرد خَرد غرٍرشَ

 نانان بین این نیدٍنستو....بَد نشستٌ صندلی رٍی بیجَن کٌ کردم نگاى نانان بٌ....بَد
 سهتش رفتو....بیگنايٌ
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 نانان؟خَبی؟_

 گرفت اٍج يقش يق یًَ

 شکرش...نادر خدارٍشکر_

 شو؟ فدات نیکنی گریٌ چرا اخٌ_

 باعث خیرش بی شَير اٍن....خبریو بی خَايرت از نايٌ یک...شَق اشک...نادر شَقٌ اشک_
 ازش نگذرى خدا...شد اتفاق این

 داشتو کتاب حساب ادم این با...تَيو رفت اخهام

 بازم ٍلی..اٍردی نی در برزخ این از ننَ ٍ برنیگشتی زٍدتر کاش.... نادر نکنٌ درد دستت_
 پسرم شکرت خایا....اٍردی خَدش بٌ پدرتَ کٌ نادر باشٌ راضی ازت خدا....اٍندی کٌ شکرش
 خدا شکرت...نیست ناخلف

 ازش....نیداد زندگی نعنی اٍٍٍم....کشیدم بَ تنشَ عطر....بَسیدم رٍ سرش ٍ کردم بغلش
 شدم جدا

 داری؟ اشکان شرکت ٍ خَنٌ از ادرسی نانان_

 چیتٌ؟ ٍاسٌ نادر ارى_

 دارم باياش حسابایی خَردى یٌ_

 نیاری سرش بالیی نادر سرم بٌ خاک_

 بپرسو سَال چندتا ازش نیخَام فقط...نٌ_
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 نانان از رٍ اش خَنٌ شرکتَ ادرس زٍر بٌ...نهیشٌ ختو سَال چندتا بٌ نیدٍنستو خدم ٍلی
 نیَندى نايٌ یک نًندس" گفت ننشیش انا شرکتش رفتو....شدم خارج خَنٌ از ٍ گرفتو
 "شرکت

 در جلَی حاال....شدم ٍارد ٍ زدم لبخندی....بَد باز پارکینگ در. ...اش خَنٌ سهت کردم حرکت
 باز درٍ احَالی ژٍلیدى نرد دقیقٌ چند بعد....اٍردم در صدا بٌ رٍ در زنگ....بَدم اش خَنٌ
 تَی بَد ریختٌ نَياش....باشٌ بند پا رٍی نهیتَنست انگار....بَد خراب خیلی اٍضاعش....کرد

 زیر ٍ سهتش رفتو....کیٌ داد تشخیص نهیشدى کٌ بَد تَيو ٍ بد حالش انقدر ٍ صَرتش
 گرفتو بازٍشَ

 يستی؟ تَکی_

 گرانهًر اقای ی خَنٌ برم نیخَاستو...باشو اٍندى اشتباى نیکنو فکر_

 کرد نیخکَبو صداش کٌ ببندم درٍ برگشتو...کاناپٌ رٍی نشَندنش ٍ

 يستی؟ کی تَ...اٍندی درست...خَدنو_

 صالبتٌ پر نیگفت...نیزد حرف ازش اٍجَر نانان کٌ نردی بَد؟اٍن این اشکان....نهیشد باٍرم
 شد نشت باز عصبانیت فرط از دستام ٍ تَيو کشیدم يانَ بَد؟اخو این اینا ٍ

 يیَاا برادر....حاندم نن_

 گفت ٍ پاشد جاش از ضرب بٌ

 بَدی؟ خارج تَکٌ...تَکٌ...چی؟تَ_

 گرفتی؟ استرس چیٌ؟چرا_

 نن...نن_
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 نردک؟يااان چی تَ_

 زدم داد ٍ فشردم يام دست تَ رٍ اش یقٌ سهتش کردم حهلٌ ٍ

 کثافت اٍردی خَايرم سر بالرٍ این چرااااا؟چرا_

 نای حتی کٌ بَد اسفبار ٍضعش انقدر....شد زنین پخش....صَرتش تَ خَابَندم نشت یٌ ٍ
 زد لب... نداشت رٍيو خَدش کردن جهع

 اشتبايی چٌ دارم نفًهیدم....افتادم دام تَ....کردم زندگیهَ اشتباى ترین بزرگ نن...نن_
 تَ نیست حاظر حتی نعشَقش کٌ ام خَردى شکست عاشق یٌ...پشیهَنو االن انا....نیکنو

 بندازى تَف صَرتش

 کجاست؟ خَايرم بگَ فقط_

 نیریو بايو_

 دادم تکنش گرفتهَ رٍ اش یقٌ ٍ سهتش کردم حهلٌ

 اشغال؟ اٍردی زندگیو سر بالیی اٍردی؟کجاست؟چٌ سرش بالیی چٌ...لعنتی بنال د_

 يو کسی ٍسط این شاید...بزنو حرف بايات باید....بايات دارم حرف فعال....نیریو بايو گفتو_
 ....جایزالخطاس انسان انا....کردم اشتباى نیدٍنو..نیدٍنو...داد نن بٌ حق

 دارى طناب يو قتل تاٍان...خطایی ير نٌ_

 سَالتَ جَاب ٍ بهَن...چرا بگو برات بزار فقط...نهیکنو تَجیح خَدنَ نن..باتَعٌ حق...ارى_
 بگیر
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 یعنی نیریو بايو نیگٌ ٍقتی بَد نعلَم...يیَا بٌ رسیدن برای...کنو کنترل خَدنَ کردم سعی
 انگار...بَد ساختٌ خَدش برای کٌ ظايری برعکس...بَد سرسختی ادم...نهیگٌ چیزی يو بهیرى
 حرف بٌ سپردم گَش ٍ نشستو. ...بَد خَدخَاى سختَ زیادی ادم این...بَد نانان با ٍاقعا حق

 کٌ اخ...زدى تًهت نن جَن بٌ فًهیدم ٍقتی کٌ اخ...اخ انا نیدادم بًش حق اٍلش....ياش
 کٌ لحظٌ اٍن از اخ...شد اٍار سرم دنیا...شدى خَايرم نابینایی باعث فًهیدم ٍقتی
 يو شدن عصبی برای نایی حتی کٌ بَد شدى بد حالو انقدر جهلٌ این شنیدن با....شدم نابَد
 گفتو جهلٌ یٌ فقط ٍ بَ شدى خارج تنو از تَان...بَد نهَندى برام

 اٍند؟چطَر؟ دلت چطَر کثافت...انصاف بی...کردی تهَم عزیزم حق در بدجَری رٍ ی نانر_

 نن نیگفتَ اٍن..نیشد بلند نًادم از اى نن نیگفتَ....داد ادانٌ تر شرنندى ترٍ غهگین اٍن ٍ
 غافل ازش حَاسهَ سال يشت انا بَد جَنو کٌ خَايری...خَايرم برای...نیشکستو

 برادی چٌ نن...نیخَرد بًو خَدنو از حالو....نبَدم نَاظبش بَدنَ دٍر از سال يشت...کردم
 اشکان از بیشتر...نن سر بر خاک برادر نیگفتن ننو بٌ...نداشتو خبر خَايرم زندگی از کٌ بَدم

  انا....بَدم سپردى ادنی يهچین یٌ دست گلهَ دست خَاير کٌ بَدم عصبی خَدم دست از

 سرد نگاى از گفت..اٍندى سرش بالیی چٌ کٌ گفت..پشیهَنٌ کٌ گفت ياش حرف اتهام در ٍقتی
 برای بالیدم خَدم بٌ....شدى عاشقش ٍار دیٍَنٌ گفت....گفت گفتَ ٍ گفت...شدى نابَد خَايرم
 داشتن با بَدم سربلندی خَش حس از نااللهال....نازشستت....قَی خَاير يهچین یٌ داشتن

 يیچ بدٍن....رسیدى پایان بٌ صحبتاش فًهیدم کرد کٌ سکَتی با....نحکهی خَاير يهچین یٌ
 گفتو داشتو سراغ خَدم از کٌ جدیتی تهام با نرنشی

 نباید....بَد بیگناى يیَا انا...بَد باتَ حق اٍلش شاید...نشدم قانع نن شدٍ تهَم حرفات_
 در...نهیدم حق بًت يو نن....بنابراین...نیکردی باز زندگی این بٌ پاشَ نباید...نیدادی ازارش
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 زیر نزنی کٌ باشی نرد انقدر انیدٍارم.کجاست يیَا بگی يات حرف اتهام از بعد بَد قرار ضهن
 حرفت

 بریو_

 خَنٌ از بايو.....نداد نشَن عکسالعهلی يیچ زدم بًش کٌ حرفایی برابر در کٌ برام بَد جالب
 شد بلند صداش ثانیٌ چند بعد....بَدم نشستٌ ناشینش تَ....شدیو خارج

 اصال ٍ...زدم گندی چٌ نیدٍنو خَب خَدم نن...بدی حق بًو کٌ نگفتو برات رٍ چیز يهٌ نن_
 يیَا نیجنگو دارم يهین...شدنو بخشیدى دنبال فقط نن..ندارم خَدم کردن تَجیح قصد يو
 بزنیو لبخند يو عشق بٌ يردٍ اینبار ٍ ببخشٌ ننَ

 انا...بخشیدنش لحظٌ یک برای فقط....سَخت حالش بٌ دلو ای لحظٌ فقط انا...چرا نهیدٍنو
 خَايرتَ کٌ ادنیٌ يهَن این نرى یادت...باشٌ حَاست...حاند زدم نًیب خَدم بٌ بعد

 ایستاد خَنٌ یٌ جلَی ناشین باالخرى....داد ازارش....شکَند

 نیشنَی نن از انا...بَد رفیقو قبال نانی....نجد نانی اسو بٌ یکی پیش...نیکنٌ زندگی اینجا_
 باٍر حرفهَ ٍ نتنفرى ازم اٍن انا..کردم گَشزد يیَايو بٌ چندباری...نیست اعتهادی قابل پسر

 نهیکنٌ

 ادرس بابت نهنَن انا بگو نهیخَاد دلو....فًهیدم چیزٍ يهٌ...کافیٌ_

 ....نیکنو خَايش_

 پیچید زنی صدای....اٍردم در صدا بٌ رٍ اف اف ٍ ساختهَن سهت رفتو....شدم پیادى

 کیٌ؟_

 يستو رستگار يیَا برادر....رستگار حاند نن_
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 ٍگفت شد بلند زن جیغ صدای یًَ 

 کیییییییی؟_

 کنید باز درٍ لطفا....يیَام برادر کٌ گفتو...چتَنٌ خانو_

 بفرنایید بفرنایید شرنندى_

 تَ....شدم خَنٌ ٍارد....بَدم اٍن برادر انگار بَد زدى يیجان انقدر صداش....بَد گرفتٌ ام خندى
 بًت با....شد ظاير چَب چًار بین نن يیَای ٍ شد باز شدت بٌ ساختهَن در کٌ بَدم حیاط
 حاال نن ی سالٌ دى يیَای....بَد شدى بزرگ انقدر کٌ خَايرم بٌ نن ٍ...نن بٌ بَد زدى زل

 بٌ اٍنو....سهتش دٍیدم ٍ زدم لبخندی....بَد شدى خانهی خَدش برای بَدٍ سالش يیجدى
 کشیدم اغَش بٌ نحکو ٍ رسیدم بًش....سهتو دٍید ٍ زد صدا جیغ با اسههَ... اٍند خَدش

 نیکرد استفادى بچٌ شانپَ ينَزم....فرستادم ام ریٌ بٌ تنشَ عطر....ظریفشَ تن

 داداشی_

 داداش دل جَنٌ_

 خَابو؟ یا ٍاقعا خَدتی_

 خَشکلو خَدنو..نفسو خَدنو...خَدنو_

 گفت ٍ افتاد گریٌ بٌ

 اینجام؟نانان؟کی فًهیدی کردی؟چطَر پیدام کجا از....سال يشت بعد....حاند نهیشٌ باٍرم_
 گفت؟ بًت

 زدم لب ٍ بستو غو فرط از چشهانَ....بَد دلخَر....نبرد بابا از اسهی...نگفت
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 نیگو برات راى تَ...خَنٌ برنیگردیو کن جهع ياتَ لباس برٍ سریع االنو....شیطَن یکی یکی_

 گفت دلخَری با.....بَسیدم رٍ پیشَنیش ٍ

 نٌ...حاند نٌ_

 يیَا؟ نٌ چی_

 کٌ ای خَنٌ اٍن...کردن خالی پشتهَ ادناش کٌ ای خَنٌ اٍن....خَنٌ اٍن بٌ نهیگردم بر دیگٌ_
 بٌ نهیگردم بر...حاند نٌ...بیرٍن کردن پرتو جَاب سَالَ بی ٍ بدم تَضیح نشدن ننتظر حتی
 زندگیو از بريٌ اٍن تَ کٌ ننی برای نشد گاى تکیٌ يیچَقت ٍ کرد ريا ننَ نالکش کٌ ای خَنٌ

 بر....حاند نٌ....يری گفت ٍ گرفت دستهَ....حهایت چتر کردن باز جای بٌ....بَدم نحتاجش
 خاطر بٌ خَنش از بیرٍن کرد پرتو اشغال تیکٌ یٌ نثل کٌ پدری ی خَنٌ بٌ نهیگردم
 نٌ حاند نٌ...نن شدن اٍارى....نن پنايی بی گرفتن نظر در بدٍن...ابرٍش

 يیَا انا_

 خَبٌ جام اینجا نن...حاند ندارى انا_

 داخل بفرنایید....اٍندید خَش....سالم:نًا_

 دٍختو بَد ایستادى در چَب چًار تَ کٌ دختری بٌ نگايی

 ببرم يیَارٍ اٍندم...نچکر نرسی....سالم_

 ...نیگو حاند_

 بابا ی خَنٌ نهیبرنت...چشو بگَ نیگو يرچی...يیَااا_
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 چشهای حاال تا کی از....خَايرم نگاى از زد یخ قلبو کردم حس....شد خیرى چشهام تَ
 خَرد بگَشو دختر اٍن عصبی صدای یًَ....خَايرم

 يو تکَن اینجا از ٍ اینجاست يیَا ی خَنٌ...ببرید نیخَایید يیَارٍ چیَ چی..ببینو کنید صبر_
 نهیخَرى

 بگیرى؟ جلَنَ نیخَاد کی ببینو نیخَام نیاد نن با بلٌ؟يیَا_

 نگًش ياش دست با خَدش پشت ٍ کنار زد جلَم از يیَارٍ...نا سهت اٍند ٍ کرد پاتند
 غرید جسارت با صَرتو تَ ٍ داشت

 بکنی نیخَای غلطی چٌ ببینو نیخَانو نیگیرم جلَتَ نن...نن_

 ٍگرنٌ داری نگٌ خَدتَ احترام بًترى کَچَلَ خانو ببین_

 یک فقط رٍ جهلٌ یک نن....بزنی حرفی داری جرات ببینو اصال...اقايٌ چی چیی؟ٍگرنٌ ٍگرنٌ_
 نجبَرم نیکنی نقاٍنت فًهیدن نقابل در کال ٍ پایینٌ گیراییت شها اگٌ حاال...نیکنو تکرار بار

 نٌ دارى نشکلی نا با نٌ...راحتٌ...ارٍنٌ اینجا ٍ اینجاست يیَا ی خَنٌ...کٌ برا کنو تکرار دٍبارى
 شد تفًیو....ندارى رٍ حرفی يیچ حق يو يیچکس نیهَنٌ يهینجا پس....اٍن با نا

 گستاخ زیادی تَيو رفت اخهام....دختر این داشت زبَنی چٌ....زد ام سینٌ بٌ ضربٌ چند ٍ
 با ٍ زدم بًش پزخندی...بزنٌ حرف نن با اینجَری بَد نکردى جرات حاال تا دختری يیچ.....بَد
 گفتو يیَا بٌ ٍ اٍنطرف دادم حَلش انگشتو نَک

 دختر دیگٌ برٍ د....بًت نیگو چی نهیشنَی نگٌ_

 دختر این باز ٍ کهرم تَ بَد زدى پا با کٌ کسی سهت برگشتو....پیچید کهرم تَ بدی درد دفعٌ یٌ
 گستاخ
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 نفًو ی دخترى خَردی گًی چٌ تَ_

 نیگو چی نن نهیفًهی کٌ تَیی نفًو_

 چطَر بَدم بلد نن ٍلی....بَد دراز زبَنش زیادی....فشردم يو رٍی حرص از دندٍنانَ
 ای دیگٌ دختر ير....سهتش رفتو گرانٌ تًدید ٍ ارٍم ٍ کردم ٍحشتناکی اخو....کنو کَتايش

 گستاخ انقدر بَد؟چطَر کی دختر این ٍاقعا....دختر این انا نیگرخید ترس از نن کار این با بَد
 ترس از کارم این با نیکردم فکر کٌ نن نعادالت تهام برعکس....نخَرد يو تکَن جاش از....بَد

  قرار رٍش رٍبٌ....نهیخَرد تکَن ٍ سرجاش بَد ایستادى....نیرى عقب عقب

 تَ زد زل تهام جرات ٍ گستاخی با ٍ گرفت باال رٍ سرش بَد تر کَتاى نن از چَن...گرفتو
 ....چشهام

 نن...با....يیَا_

 سینو رٍی زدم دستهَ ٍ

 کَچَلَ کن فرٍ کَچَلَت نخ اٍن تَی...نیاد_

 اٍرد خَدنَن بٌ نارٍ سرنَن پشت از يیَا بلن صدای کٌ بگٌ چیزی ٍ کنٌ باز دينشَ اٍند

 ٍسایلهَ ٍایسا فقط...نیام بايات...حاند باشٌ باشٌ...رفت سر حَصلو....دیگٌ کنید بس اى_
 کنو جهع

 شد بلند ٍر این از دخترى صدای

 يیَا نیزارم نن نگٌ ببینو ٍایسا....نیری چیَ چی_

 دادم زحهت بًتَن کافی ی اندازى بٌ ناى یک این تَ...برم بًترى خَايرم...عزیزم نًا_
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 گفت بًش ٍاداشت تعجب بٌ ننَ کٌ لطیفی ٍ ارٍم لحن با کردٍ نگاى چشهًاش تَ دخترى

 خَايری نطهئنی عزیزم...يیَا_

 باشٌ بًتر اینجَری کنو فکر ٍلی...نهیدٍنو_

 نیشٌ تنگ برات دلو_

 کنو جهع لباسانَ داخل بریو...ننو_

 بًو دختر اٍن ی خصهانٌ نگاى ينَزم...کنٌ جهع ٍسایلشَ يیَا کٌ بَدم ننتظر ربع یٌ بٌ نزدیک
 بریو کٌ شدم بلند ننو ٍ پایین اٍند يیَا باالخرى....باشو گرفتٌ عشقشَ نن کٌ انگار...بَد

 تَ کٌ کن تشکر ٍ دادم زحهت بًتَن خیلی ندت این کٌ بگَ..برسَن سالنهَ ٍخالٌ نانی بٌ_
 برعکس درست...بَدن کردى حهایت ازم نردانٌ ٍ بَدن گايو تکیٌ گايام تکیٌ نبَد تَ ندت این
 ريام زخو از کَيی بین اخر در ٍ زندگیو دلهَ بٌ زدن زخو ناجَانهردانٌ کٌ زندگیو نرديای تهام
 نهیدٍنو...نرفتو يو شرکت دیگٌ شاید بگَ يو نانی بٌ....کردین حهایت ازم شها ٍلی...کردن
 کن تشکر حسابی ازش...شاید

 بزن سر بًهَن بیا...خَايریو نیزارم نرحو يهش رٍ خَدم..بشو زخهیت دل اٍن فدای الًی_

 پیش يهش دیگٌ...نیشٌ شرٍع دانشگايهَنو ایند ی يفتٌ از تازى...دلو عزیز باشٌ_
 عزیزم نخَر غصٌ...يهیو

 باشی خَدت نَاظب بدى قَل تَيو..باشٌ_

 حاند بریو دیگٌ خب...يهینطَر تَيو چشو_

 کَچَلَ خانَم اجازى با فعال_
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 گفت نیلی بی با کردٍ اخهی....دادم تکَن سری براش ٍ

 اٍندید خَش_

 ازش کٌ رٍ نًا ناشین ریهَت...رفتو دنبالش ٍ برداشتو چهدٍنشَ ننو..رفت نن از جلَتر يیَا
 کٌ نیرفتو داشتو ننو....شد ناشین سَار ٍ شد خارج خَنٌ از يیَا...زدم رٍ بَدم گرفتٌ قرض
 بزنٌ حرفشَ تا نَندم ننتظر...کردم نگايش ٍ برگشتو....شد کشیدى پشت از کتو استین

 خَشی خیلی حال....باش يیَا نَاظب نیکنو خَايش فقط نهیاد خَشو ازت يرچند_
 نابَد خَايرتَ نانرد اٍن کٌ بگو چی...اتاقش خلَت تَ انا...نیگیرى خَدشَ نکن نگاش..ندارى
 یادت رٍانشناسیشَ يای جلسٌ....افسردگیٌ گرفتن صدد در يیَا...باش قلبش نَاظب....کردى
 ترحو از نکن ترحو خَايرت بٌ..کن نحبت بًش نیتَنی تا فقط ازت خَايشهیکنو...نرى

 ازت.ببریش تفریح زیاد کن سعی.... خیلی خرابٌ اش رٍحیٌ....بشکنٌ بازم يیَا نزار...بیزارى
 خَايرم از يیَا..بدى ايهیت ياش خَاستٌ بٌ..نیار اٍردٍ سرش پدرت کٌ بالیی نیکنو خَايش

  خب ٍلی..کَتاى ندت این تَ يرچند..ترى عزیز برام

 نهیاد خَشو ازتَن اینکٌ با ننو...شدم نتَجٌ...باشٌ_

  -:دادم ادانٌ...کرد سکَت انا بیرٍن داد حرصی نفسشَ ام جهلٌ این با کٌ دیدم

 این....داشتید يَاشَ ٍقت چند این تَ ٍ داریَ دٍست خَايرنَ انقدر اینکٌ از نهنَنو ٍلی_
 دارى نیاز بًتَن کٌ نیدٍنو...حتها بیاید... خَدم خَنٌ نیبرم رٍ يیَا....ننٌ ی خَنٌ ادرس

 خَدنو...گذاشتو ناشین تَ چهدٍنَ ٍ شدم خارج خَنٌ از....بست باشٌ نعنای بٌ ياشَ چشو
 ساکت چرا نهیدٍنو....يیَا نٌ نیزدم حرفی نن نٌ....افتادم راى ٍ زدم بَقی تک...شدم سَار
 بٌ...يیَا بٌ...نیکردم فکر چیز يهٌ بٌ....بَد قاطی قرٍ ذينو...بَدم شدى

 بٌ پسری بٌ...بَد کردى خراب خَايرنَ زندگی کٌ ساناز اسو بٌ دختر ٍ نن...نانان...بابا..اشکان
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 خَايرم نَاظب نردٍنٌ کٌ نانی بٌ....بَد شدى خَايرم نابینایی باعث ناخَاستٌ کٌ فربد اسو
 نايٌ یک دٍست یٌ برای اینجَری کٌ نًایی بٌ...نیست اعتهاد قابل نیگفت اشکان بَدٍ

 پیچیدى نسبب بَد؟کی نقصر کی...باشو خَايرش نَاظب نیکرد تهنا ٍ نیکرد تالش اینجَری
 بٌ...نردم حرف ٍ ابرٍ خاطر بٌ بَد گذشتٌ خَدش ی بچٌ از کٌ بَد؟کی؟پدری زندگی این شدن
 از غافل ٍ بَدم غربت تَ سال يشت کٌ ننی یا...نزخرف رسَنات ٍ رسو نشب یٌ خاطر

 ٍ پشیهَنی ادعای االن ٍ شکل بدترین بٌ بَد شکَندى خَايرنَ کٌ اشکانی یا...ام خَانَادى
 ٍ دردسر اینًهٌ نقصر بَد؟کی کردى ازدٍاج بٌ اجبار پسرشَ کٌ نادری داشت؟یا رٍ عاشقی
 بَد يیَایی قصٌ این تَ ادم ترین گناى بی بَد؟یقینا   شدى نابَد بین این کٌ بَد؟يیَایی نشکل

 چیکار بانا زندگی...تلخی سرنَشت چٌ....زخو بَدٍ خَردى زخو فقط چیز يهٌ از خبر بی کٌ
 سر از سرنَشتهَنَ کٌ نیشد کاش ای...کاش ای ٍ نیکنٌ تا بايانَن بد چقدر رٍزگار....نیکنٌ
 نَشت

 نانی

 از بعد باالخرى...کنو برطرف ذينهَ يای چرا تا بَدم اٍندى....بَدم اشکان شرکت رٍی رٍبٌ حاال
 تَ نفرت بَد؟دلیل چی ارٍشا رفتن دلیل بفًهو باید...دادم خَدم بٌ رٍ اجازى این سال پنج

 بٌ تَجٌ بی ٍ شدم شرکتش ٍارد....يست االنو بَدٍ دادش نثل برام کٌ اشکانی چشهای
 اٍن نکشید سال یک بٌ انا...زدیو يو کهک با کٌ بَد شرکتی این...اتاقش سهت رفتو ننشی
 رقیبهو بزرگترین ٍ زدم جدا شرکت یٌ خَدم برای نن...شدیو جدا يو از نا ٍ افتاد اتفاق
 بٌ تعجب با کردٍ بلند نیز رٍی از سرشَ اشکان....داخل رفتو.....بَد دادشو نثل کٌ رفیقی شد
 گفت سریع ٍ اٍند سرم پشت يو ننشی...کرد اخهی...کرد نگاى نن

 بگیرم جلَشَنَ نتَنستو..قربان ببخشید_

 بری نیتَنی باشٌ_
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 بَدیو اشکان ننَ حاال ٍ رفت ننشی

 اٍردم سرت بٌ اٍنشب کٌ کردی؟بالیی جرات شد؟چطَر رٍت جطَر اینجا؟اصال اٍندی چرا_
 کنو؟اصال حالیت باید دیگٌ جَر یا نبَد کافی

 -:گفتو ٍ نطقش ٍسط پریدم

 چَن اینجا اٍندم نن...بریو بايو شَ پیادى بکش رٍ دستی ترنز...رفیق کن صبر يی يی يی_
 بزنو حرف بايات باید

 نانرد...نیستو یکی تَ رفیق نن_

 بزنو حرف بزار پس...باشٌ باشٌ_

 نیشنَم_

 از دم کٌ ارٍشایی یًَ چرا شد؟اصال اینجَری چرا...اشکان نهیفًهو نفرتتَ این دلیل ٍاقعا نن_
 بًترین کٌ سالٌ پنج..اشکان رفتٌ کٌ سالٌ پنج....رفت گذاشتَ حرفی يیچ بی نیزد عاشقی
 زندگیهَ کٌ چیشد شد؟یًَ اینجَری چرااا؟؟چرا اشکان...رقیبو ٍ دشهن بزرگترین شدى رفیقو
 خَدم از يرشب رٍزٍ ير دارم کٌ سالٌ پنج...نَندم زندگیو چرايای تَ داداش؟ينَزم باختو

 نحکَم ننَ کارم کدٍم نیدی؟تقاص پس تقاص داری کٌ نانی رفتی اشتباى چرا؟کجارٍ نیهرسو
 اسهش کٌ سالٌ پنج نن زندگی....شدى ثابت زندگیو تَ کٌ تنًایی این بٌ...کردى تنًایی این بٌ

 نن...النصب بگَ چیزی یٌ چیٌ؟يااان؟د شدن تنًا این اشکان؟دلیل چرا...نطلق تنًایی شدى
 ازش خبرم بی خَدم کٌ کردم چیکار

 خیانت_
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 نیکرد نحکَنو چیزی بٌ...شدم ننفجر چییی؟نن؟یًَ...کشید سَت سرم کلهٌ این شنیدن با
 نبَد نرانو تَ کٌ

 بٌ کی نن بگَ..اشکان ندارم؟بگَ خبر خَدم کٌ کردم؟کی؟کی خیانت تَ؟نن؟نن نیگی چی_
 ازش خَدنو کٌ خَردم گًی يهچین یٌ کی نفًو لعنتی؟ننٌ بگَ د..کردم خیانت ارٍشا
 نرانو؟ تَ نٌ ذاتهٌ تَ نٌ اصال کٌ کاری نیکنی؟بٌ نحکَم ننَ چی بٌ...بیخبرم

 بَدى دیدى خیانتَ این خَدش چشهای با خَدش ارٍشا ٍلی_

 ندارم؟ خبر خَدم جرم از خَدم کارم این بٌ نحکَم کٌ ننی کی؟چطَری؟کجااا؟چرا_

 نزد حرفی راجبش يیچَقت ارٍشا...نگفت_

 تًهت بًو چرا...نکردم قسو پدرم رٍح بٌ..نکردم خیانت خیانت؟نن کدٍم انصافا بی اخٌ_
 اخٌ؟ نیدم پس چیَ تاٍان دارم نن...نیکنید نجازاتو نکردى کار برای جرا....نیزنین

 عشق با..نن زندگی با...نن زن با نانرد تَی...نیکنی خیانت داری االنو تَ...شٍٍَ خفٌ نانی_
 يهید عاشق خَدتَن قَل بٌ...داری رابطٌ باياش...زندگیهی

 کن باٍر...اشکان نیست يیَا ننَ بین يیچی کٌ بخدا...نٌ نٌ نٌ_

 پارک تَ اٍنشب پس_

 نًا ی نقشٌ این انا...نٌ یا يست یادت نهیدٍنو...شد بد خیلی دیدنت با يیَا حال اٍنشب_
 برسَنی اسیب بًش این از بیشتر نهیخَاست...يیَا از تَ کردن دٍر برای...بَد

 حرفاتَ؟ کنو باٍر باید یعنی_

 اشکان نبَد حقیقت جز گفتو يرچی کٌ پدرم رٍح بٌ_
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 سیلی یٌ یًَ ٍلی....کرد نگام یکو....ایستاد رٍم رٍبٌ....سهتو اٍند....شد بلند نیز پشت از
 اغَش دٍبارى سال پنج بعداز....شد تر چشهام....کرد بغلو نحکو بالفاصلٌ ٍ گَشو تَ زد نحکو
 کردم حس رفیقهَ بًترین

 بگی؟چرااا نیَندی زٍدتر چرا دیالق اخٌ...سکَتت سال پنج خاطر بٌ زدم رٍ سیلی این_
 با چرا؟چرا دیگٌ تَ بَد بچٌ ارٍشا حاال...کردید سکَت ارٍشا يو تَ يو سال پنج چرا..دیٍَنٌ

 زدید دانن تنًایی ٍ دٍری این بٌ سکَتتَن

 نیکرد ام خفٌ داشت ام سالٌ پنج بغض....شدم جدا ازش

 تَرٍ....کجاست بگَ خدا تَرٍ...ببینو رٍ ارٍشا دٍبارى بزار بار یک فقط..فقط....اشکان_
 خَدش باید...بَدى چی رفتنش دلیل بفًهو باید...نداشت باٍر عشقهَ چرا بفًهو باید....خدا
 عزیزت جان بٌ تَرٍ...بگَ خدا تَرٍ...بگٌ

 برگشتٌ ارٍشا_

 نرسی خدایا ٍای...ٍاقعا یعنی...نهیشد نیشنیدم؟باٍرم چی

 بگَ بهیرى تن این...نانی جان اشکان؟؟بگَ نیگی جدی...جد_

 برگشتٌ ارى...پسر جَنت دٍراز_

 خشک دينو تَ حرف....شد نهایان کسی قانت ٍ شد باز در کٌ بدم اشکانَ جَاب خَاستو
 آخ....دیدنش دٍبارى سال پنج بعداز...خَدش خَد....بَد خَدش....نهیشد باٍرم....شد
 پنج نٌ...دٍسال...سال بَد؟یک نتپیدى کٌ بَد ٍقت چند راستی بٌ....نیتپٌ تپش پر چٌ....قلبو
 اینجَر بَدٍ گرفتٌ جَن ارٍشا ی دٍبارى دیدن با حاال ٍ بَد نردى النصب این سال پنج...سال

 صدای با..نن نثل درست...بَد بًت تَ اٍنو....بَد نتعجب اٍنو...نیکَفت سینو بٌ خَدشَ
  اشکان سالم
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 کٌ اشکانی سهت برگشتیو يردٍ...کرد اخو ارٍشا ٍ زدم لبخند نن...اٍندیو خَدنَن بٌ يردٍ
 بَد دادى قرار نخاطب ارٍشارٍ

 عزیزم بشین بیا....ارٍشا اٍندی خَش_

 یکو اینجا فضای....برم نیخَام االنو....بزنو سر بًت اٍندم فقط نبَد ٍاجب کارم...داداش نٌ_
 اٍرى خفقان

 بشین دقیقٌ پنج یٌ حداقل...نیَندى اخٌ_

 داداش خدافظ فعال...تنًاست خَنٌ نانانو...نیرم نٌ_

 نن نگاى زیر از نیکرد تالش کٌ بَدم شدى خیرى ارٍشایی بٌ ٍ بَدم کردى سکَت يهچنان نن ٍ
 بشٌ رد

 بدى نن بٌ خبر یٌ رسیدی فقط...عزیزم برٍ باشٌ_

 خدافظ..چشو_

 فکر اشکان بٌ نٌ زنان اٍن تَ....دنبالش رفتو درنگ بدٍن....شد خارج اتاق از باد سرعت بٌ ٍ
 پس....بَد جانَندى رٍشن عسلی دٍچشو پیش ذکرم فکرٍ تهام...دیگٌ کس يیچ بٌ نٌ نیکردم
 حفظ ٍ بَدن دستَپاچلفتی ٍقت االن....نیکردم تالش باید داشتنش دٍبارى برای..رفتو دنبالش

 دیدم رسیدم کٌ شرکت پارکینگ بٌ....نیشد حالیش چیزايو این عشق نگٌ اصال...نبَد غرٍر
 برای کردم تهنا....کشیدم نانتَشَ استین ٍ سهتش دٍیدم...نیشٌ خارج پارکینگ در از دارى
 کردن صبر کهی

 دیٍَنٌ کن ٍل نیکنی؟لباسهَ کار چی يیی_
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 درست....نیشٌ زرد عصبانیت نَقع کٌ عسلی چشو تا دٍ ی دیٍَنٌ...ام دیٍَنٌ نن ارى...ارى_
 االن نثل

 برم نیخَام کن ٍلو نیگو رٍانی نریض....بدى شفات خدا_

 تهَم رفتنَ ٍ دٍری این....ارٍشا بسٌ...بسٌ کردم سکَت خر ننٌ ٍ شدی دٍر ٍ رفتی يرچقدر_
 سال پنج این دلیل بگَ بهَنَ..بدى گَش حرفام بٌ بهَنَ شدى کٌ يو دقیقٌ چند برای....کن

 بٌ تَرٍ..ارٍشا بهَن...بشو نجازات چیٌ گنايو بدٍنو اینکٌ بدٍن باید چرا بگَ چیٌ؟بهَنَ دٍری
 بهَن عزیزت جان

 بشیو؟ ناشین سَار

 پارکٌ اٍنجا ناشین...بیا_

 رٍ ناشین....شدم سَار ننو....شد سَار....کردم باز براش درٍ....شد رٍٍنٌ دنبالو حرفی يیچ بی
 یٌ برای ندتًا کٌ رٍ اينگی ٍ رفتو ٍر ناشین سیستو با یکو....کردم حرکت ٍ کردم رٍشن

 گذاشتو رٍ بَدم کردى انادى رٍزی يهچین

 

 دلو ی شیشٌ گرفتٌ غو غبار

 دلو ی يهیشٌ عادت شکستن

 شدم رد گریٌ کنار از دٍبارى

 بدم خَدم با دٍبارى تَ جای بٌ

 نهیکنی کو غهانَ کنارنی
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 نهیکنی نَازشو يو لحظٌ یٌ

 نهیبری خَدت خلَت بٌ ننَ

 دلخَری تَ ازم دلیل بی عهرى یٌ

 نهیزنو قدم تَ کنار نن عهرى یٌ

 نهیزنو دم لحظٌ یٌ نیشکنو عهرى یٌ

 نحبتٌ یکو فقط حسرتو عهرى یٌ

 عادتٌ یٌ نن کنار بَدنت عهرى یٌ

 شی عاشقو دٍبارى بشٌ باید

 شی يا گذشتٌ نثل بشٌ باید

 بیارم دٍٍم بتَنهَ باید

 ندارم ای چارى کٌ دارم دٍستت

 

 بَد خندى غرق خَنٌ تهَم رٍز یٌ

 زٍد خیلی شٌ تهَم دلخَشیو نهیشٌ

 خَاص جَر یٌ کنی نگام نیخَاد دلو

 نیخَاست دلو رٍزا اٍن کٌ يهَنجَری

 کنی باٍرم دٍبارى نیخَاد دلو
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 کشیدنی نفس نعنی بفًهی

 کنارتو نن ببینی نیخَاد دلو

 قرارتو بی بفًهی نیخَاد دلو

 

 شَ بلند ارٍشا صدای ٍ شد قطع اينگ صدای یًَ رسید کٌ اينگ اینجای بٌ

 عهر کنی؟یٌ تَجیح نیخَای جی؟چیَ یعنی نزخرف اينگ این....حرفا این.... اینکارا_
 يهَن ينَز نن کردی فکر...بشو خانت عاشقَنٌ حرف دٍتا با خرم؟کٌ نن کردی فکر..خیانتتَ
 سال پنج...نرد ارٍشا اٍن...نرد خَندی کَر بشو؟يٌ حرفات خام کٌ ام سالٌ ۸۱/۸9 ارٍشای
 نرد دید تَرٍ خیانت ٍقتی پیش

 اخٌ؟ کردم خیانت تَ بٌ کی خیانت؟کی؟نن ارٍشا؟کدٍم نیگی چی_

 اٍن با....کَفتی ی کافٌ اٍن تَ...دیدنت خَدم چشهای يهین با...دیدنت خَدم_
 دیدم خَدم...دادی حلقٌ بًش دیدم خَدم...دیدنت خَدم....نیخندیدی داشتی....دخترى
 چشهام يهین با...بَد زدى نظلَنیت بٌ خَدشَ خَب ظاير بٌ دختر اٍن ٍ دادی گل بًش
 نرز تا کردی؟اینکٌ نابَد ننَ بفًهی؟اینکٌ نیخَای بدی؟چیَ تَضیح نیخَای چیَ....نانی دیدم
 کشتٌ لیاقت بی تَی خاطر بٌ خَدنَ احهق ننٌ خر ننٌ نهیرسید اشکان اگٌ ٍ رفتو جنَن
 چشهای جلَی رٍز يهَن خاطراتو...چیزم يهٌ...رٍحو..قلبو....نانی نردم رٍز اٍن نن...بَدم
 نردى یک نثلٌ درست...بَد تهاشاگر فقط نن ٍ نردم دادنَ جَن یک بٌ یک خَدم

  بخدا ارٍشا_
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 شدم تا کشید طَل سال پنج...نکن ترم داغَن این از خدا تَرٍ...نانی نگَ يیچی...نگَ يیچی_
 کٌ اینی نگران اگٌ.....اٍند رٍزم بٌ چی کٌ کنو فرانَش ببخشهَ تا کشید طَل سال پنج..این

 بخشیدم...اٍردی رٍزم بٌ چی کنو فرانَش تا بخشیدم...کردم اینکارٍ ٍقتٌ خیلی نن..ببخشهت
 بخشیدم..اٍردی سرم بالیی چٌ کنو فرانَش تا

 بَد بس...شنیدم نن گفتَ اٍن يرچی بَد بس...زدم کَدکَ قفل سریع کٌ بشٌ پیادى خَاست ٍ
 بَد شدى دٍری ٍ عذاب يهٌ این باعث يرچقدر بَد بس....بَد کردى فکر راجبو اشتباى يرچقدر

 باید...بَد کافی...نپرسیدن نهَندنَ ٍ...غلط برداشت یٌ ٍ..جا بی قضاٍت یٌ...اشتباى یٌ برای
 باید...نکردم خیانت نن ٍ کردى اشتباى نیفًهید باید...بَد چی رٍز اٍن جریان نیگفتو بًش

 باید...بَد دادى يردٍنَن بٌ عذابی چٌ نیفًهید

 نیگو چی نن ببین کن گَش گفتی؟حاال تَ_

 خیلی پسر...بَد رفیقام از یکی رضا ٍ بَدم دانشجَ نَقع اٍن....بشناسی رٍ قاسهی رضا باید_
 دست اگٌ گفتو بًش نن....بَد شدى خجالتیش کالسی يو ی باختٌ دل کٌ بَد اقایی ٍ خَب

 قصدت تَکٌ....عاشقشی بگَ بًش ٍ برٍ زٍتر پس....نیپرى دستش از عشقش...نجهبَنٌ
 ننو از ٍ کرد قبَل.....بزن حرف ننطقی باياش ٍ برٍ.....ازدٍاجٌ قصدت ..نیست دٍستی
 گفت... ..بایستٌ قلبش ٍ بشنَى نٌ جَاب نیترسٌ کٌ گفت...برم يهرايش کرد خَايش
 جرات استرس از رضا ٍ اٍند دخترى....قرار سر بیاد کٌ بَد کردى قبَل يو دخترى....دارى استرس
 نن نیداد انجام باید اٍن کٌ رٍ کاری کٌ کرد نگام نظلَم انقدر اخرش....بزارى کافٌ بٌ پا نهیکرد
 کٌ تَ...بَد عشقش ٍ رضا برای اٍن....نبَد نن برای حلقٌ اٍن....بدم انجام براش کردم قبَل

 اٍند رضا نیدیدی ٍ نیهَندی بیشتر دقیقٌ چند فقط کاش....نیکردی نگاى ٍ بَدی ایستادى
 انگار ٍ بَد نثبت جَابش دخترى....بزنن حرف بايو تنًایی تَ تا شدم خارج کافٌ از نن ٍ داخل
 بًو رٍ عاشق دٍ نن....کردن ازدٍاج يو بعدش سال یک....داشت دٍست رضارٍ اٍنو

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 167 



 

 چرا؟چرا.....رفت کردٍ ٍل ننَ چرا بهرسٌ ازم حتی اینکٌ بدٍن....خَدم نعشَق انا...رسَندم
 حق باشٌ قاتل کٌ يو ادنی بٌ النصب د...گرفتی ازم رٍ خَدم از کردن دفاع حق چرا...ارٍشا
 دقیقٌ چند فقط کاش...کردی؟کاش نجازات ننَ حکهت کدٍم با تَ..نیدن خَدشَ از دفاع
 گَشهَ تَ نیزدی شدى بارم یک برای فقط کاش....نیدیدی ٍ نیهَندی بیشتر
 دلیل تنًا نیگفتو...نیکنی اشتباى داری نیگفتو...نیگفتو نن تا...چرااا نانی...نیپرسیدی ازم
 عاشقشو نن کٌ کسی تنًا بگو تا....بندى نفسات بٌ نفسو بگو تا....تَیی نن بَدن زندى
 نسبب نقصرى؟کی کی نظرت بٌ حاال انا...ارٍشا کاش...نهیزاشتی جا تنًاییو تَ ننَ تَ ٍ..تَیی
 نحکَم سال پنج کٌ ننی یا....ننطقیٌ بی ٍ احساس سر از کٌ تَ تصهیو دٍریٌ؟ دردٍ يهٌ این
 نکردم؟ ٍقت يیچ کٌ خیانتی بٌ بَدم

 نانیی..نن....نن...نانی_

 دٍریت تَ سال پنج....بخشیدنت....نکن عزیزم؟گریٌ نیکنی گریٌ چرا....ارٍشا  نانی دل جان_
 اشتباى يردٍنَن نا...بهَنو دٍر ازت نهیخَام دیگٌ....دادم جَن نبَدنت عذاب تَ...سَختو
 چیز يهٌ کٌ االن....زدیو دانن عذاب ٍ حسرت ٍ دٍری این بٌ سکَتهَن با يردٍنَن....کردیو

 بسازیو نَ از عشقهَنَ بدیو قَل ٍ بیا....يهیو پیش کٌ االن....شدى طرف بر

 نانی نیدم قَل...نیدم قَل_

 نهیکنی شک عشقو بٌ يیچَقت دیگٌ بدى قَل_

 نیدم قَل_

 پنًَن ازم رٍ يیچی...بپرسی ازم دلیلشَ....زدى سر ازم اشتبايی دیدی اگٌ حتی بدى قَل_
 عزیزم بدى قَل..ارٍشا بدى قَل...نکنی
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 دٍست ننَ فقط...نن فقط..بهَنی نن عاشق فقط ابد تا بدى قَل تَيو....نانی نیدم قَل_
 حسَدم خیلی نن...باشی داشتٌ

 عزیزم نیدم قَل ننو....بشو فدات الًی_

 اشکان

 اشتباى يیچَقت نانی اینکٌ ٍ...نیست نانی با يیَا بَدم نطهئن دیگٌ حاال....زدم لبخندی
 رٍندى خَدم ا رٍ رفیقو کٌ خَدنی برای...خَدم برای بَدم نتاسف انا ٍ....بَد نکردى
 نٌ کٌ اینجاست جالب انا...نانی بٌ يو زدم يیَا بٌ يو رٍ خیانت تًهت کٌ خَدم برای...بَدم
 ادعا کٌ ننی...بَدم نن قصٌ این کار خیانت فرد بلکٌ...نکردن خیانت نن بٌ اٍنا تنًا

 تَ....بَدم شدى اشتباى يهطن نرتکب خَدم ٍ نیاد بدم کنٌ خیانت بًو کٌ کسی از....نیکردم
 پرید تعجب از ابرٍيام.....انداختو نگايی گَشیو ی صفحٌ بٌ....خَرد زنگ گَشیو کٌ بَدم فکر
 با....نداشتو ازش خبری دیگٌ پدرش نرگ از بعد کٌ داشت؟رفیقی چیکارم یعنی....فرشاد؟....باال

 دادم جَاب بًت ٍ تردید

 الَ_

 ؟؟!!!!فرشاد_

 نیگذرى؟ چطَرى؟؟؟خَش خبرا؟؟زنت چٌ....گرانهًر اشکان....بٌ بٌ_

 کردم؟ ازدٍاج نن نیدٍنست کجا از....باال پرید تعجب فرط از ابرٍيام

 نیخَری قًَى ساعتی چٌ نیدٍنو حتی کردی؟نن تعجب يٌ_

 بَدی کجا سال يهٌ این بگی؟اصال نیخَای چی تَ....فرشاد_

 گرانهًر اشکان نیدیدی ننَ نیکردی باز چشهاتَ یکو....بَدم سرت پشت دقیقا_
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 نن انا بَدی سرم پشت ندت تهام چی؟نیگی یعنی....بزن حرف ٍاضح...نهیفًهو نن فرشاد_

 دختر ساناز....بَد نن سر زیر يا اتفاق اٍن تهام....يٌ....باشی اینا از تر بايَش نیکردم فکر_
 بًو رٍ زندگیت ٍ شد زندگیت ٍارد نقشٌ با....خَردی بازی يٌ....برادرم نعیهی فربد ٍ ننٌ دایی
 ٍ يام نقشٌ بٌ زدی گند زرنگیت اٍن با...تٍٍٍَ انا...بزنو صدنٌ بًت بیشتر نیخَاستو....زد

 بَدى رفیقت بًترین رٍزی یٌ شاید سر زیر چیز يهٌ نفًهیدی انا...فًهیدی چیزٍ يهٌ

 يام نفس عصبانیت فرط از....چرا...نیچرخید سرم تَ سَال یٌ فقط....نیشد ننفجر داشت سرم
 شد بلند فریادم....نیکشیدم نفس ناننظو ٍ کشیدى....بَد افتادى شهار بٌ

 زدی؟ياااا؟چراااا؟ بًو زندگیهَ کٌ بَدم کردى لعنتی؟چیکارت چرا...چرااااااا_

 بدی تقاص باید تَ...نشدى تهَم بايات کارم ينَز....نهیدارم بر سرت از دست بدٍن فقط_
 نابَدت ٍ نیگردم بر رٍزی یٌ....باش ننتظرم...نیگیرم ازت انتقانهَ باش نطهئن ٍ....اشکان
 نیکنو

 بًش نن اینبار....کرد قطع رٍ گَشی کٌ بزنو حرفی خَاستو....داد سر يیستیریکی ی خندى ٍ
 چٌ...نیشدم دیٍَنٌ داشتو....نهیشد باٍرم....بَد خانَش انا..چرااا نیفًهیدم باید....زدم زنگ
 نیاد؟؟ زندگیو سر دارى بالیی

  يیَا

 ناقال؟؟ خریدی کی رٍ خَنٌ این_

 خریدم نَقع اٍن ایران؟اینَ بٌ سفرم یادتٌ؟اخرین پیش سال يشت_

 قشنگیٌ ی خَنٌ_

 نرسی_
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 بی يای حهایت دیگٌ...نزار تنًام دیگٌ..نرٍ دیگٌ....برگشتی کٌ خَبٌ...داداش يستی کٌ خَبٌ_
 نگیر ازم رٍ ننتت

 سال يشت خاطر بٌ ببخش ننَ....خَشکلو باشٌ...عزیزم باشٌ...بشو فدات الًی_
 سالًا این خاطر بٌ ننَ ببخش....دٍری

 بعد ناى یک

 بی کال کٌ ننو...پکید سرم....استادى این نیزد فک چقدر يٍٍَف....شدیو خارج کالس از نًا با
 گرچٌ دیرٍز نیگٌ کٌ شاعر قَل بٌ...نیگذشت بَد خَب باز باالخرى....بَدم شدى اعصاب
 تنًا کٌ نیفًهید کی انا...بَد شلَغ دٍرم....بَد نن حال ٍصف...گذشت يو انرٍز...سخت
 نتَنستٌ ينَز....دارى درد تنًایی....سختٌ بخدا...سختٌ....نیکرد  درک دلهَ درد کی...ترینو
  درد پدرم انصافی بی از قلبو ينَز....بَد نشدى صاف باياش دلو ينَز....ببخشو رٍ بابا بَدم

 نیکرد

 کل دانای

 نرگ دٍست زخو انا دارد درد دشهن زخو....بَدند زدى زخو بدجَر..داشت درد قلب این ينَز
 نٌ زندگیت يای بًترین زخو انا...است دشهن اٍ نباشد يرچٌ...نیابد التیام دشهن زخو....دارد
 قلبش رٍی بدی درد.....بَد عالو خدا یابد التیام درديا این بَد قرار کی ٍ...درنان نٌ ٍ دارد دٍا
 نداشت نیازی يایشان بَدن بٌ دیگر بَدٍ گذشتٌ کار از کار کٌ حاال ٍ....بَدن گذاشتٌ جا بٌ

 ۸9 يیَای يهان يیَا این نیکردند فکر کٌ بَدند باٍر خَش چٌ انا...نیکردند بَدن برای تالش
 طرف ير از کٌ شب يهان يیَا ان فًهید کسی چٌ ٍ است گذشتٌ احساساتی نادان ی سالٌ
 جان دردناک چٌ ٍ گرفتند را جانش بگَیو بًتراست نٌ..داد جان زرى زرى ٍ نرد شد راندى
 ازار افکار این از تا داد تکان سری...نیبرد تحلیل را انرژیش فقط يا رٍز ان اٍری یاد....داد
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 کٌ رسیدند ناشین نزدیک....برٍد انًا خانٌ بٌ بَد قرار نًا اسرار بٌ انرٍز....شَد راحت ديندى
 جذاب نیگفت اگر بَد انصافی بی ٍ يیکلی ٍ بلند قد پسری....برگشت....زد صدایش کسی
 نشکی چشهان کٌ کهانی ٍ نشکی يای ابرٍ ان با بَد جذاب زیادی بلند قد نرد این ٍ نیست
 ....بَد جذاب زیادی نرد این کٌ براستی....بَد گرفتٌ قاب را اش

 رستگار خانو_

 داد پاسخ نتَاضعانٌ يیَا ٍ

 ....جناب نهیارم بجا انا شرنندى_

 نیکهنش ارشام....يستو نیکهنش_

 با کٌ نًایی بٌ تَجٌ بی ٍ کرد نثارش دریا ابی ٍسعت بٌ بخش ارانش لبخندی يیَا ٍ
 گفت نیداد قَرت را جذاب نرد این داشت چشهانش

 انرتَن؟...نیکهنش جناب خَشبختو_

 ٍ زیبا زیادی ٍ اندام خَش دختر این نقابل در انگار رٍ پر يهیشٌ جذاب زیادی نرد این
 حس این برای کرد لعنت را خَد ٍ بَد شدى زنین ی کرى رٍی ادم ترین رٍ کو بٌ تبدیل افسَنگر
 ارشام يهان نقش در کرد سعی ٍ گذاشت راکنار خجالت ٍ استرس....نَقعش بی نزخرف
 کهی فقط....بَد نَفق کهی انگار ٍ برٍد رٍ پر ٍ خَدخَاى يهیشٌ

 اٍندى خَشو ازتَن خیلی....راستش_

 در رقص بٌ چشهانش جلَی باز بد خاطرات ٍ....ریخت فرٍ يیَا قلب در چیزی انگار ٍ
 ٍ کند ریکس يو باز بخَايد حال کٌ بَد نزدى رقو برایش جالبی بازی حال بٌ تا زندگی.  ...اندند
 خیلی کٌ اشنا حس یک...نیخَرد قل دلش تٌ چیزی...گذشتٌ ان از...شَد دیگری بازی ٍارد
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 خیانت نرد برای نٌ حداقل...نبَد خَبی نَاز غریب اصال يیَا ٍ بَد شدى غریب برایش بَد ٍقت
  زیادی جَانک ان تا کرد سعی پس....بَد خیانتش نرد ان اشتباى تنًا کاش ای ٍ زندگیش کار

 تر کو پسرک يو بشنَد تر کو اٍ يو تا....بگیرد را جلَیش است نرفتٌ پیش خیلی جذاب
 را حرفش يیَا تا کرد پیشٌ سکَت جذاب جَانک ٍ کرد بلند دست پس...رٍد سَال زیر غرٍرش

 بزند

 بر پسش از....نهیتَنو ٍاقعا نن انا...شدم ننظَرتَن نتَجٌ کانال نن....نیکهنش اقای ببینید_
 نیخَام عذر ٍاقعا....ام شرنندى ٍاقعا...نهیام

 جقدر ٍ کشید خَدش دنبال بٌ ٍ گرفت را نیکرد نگاى يیَا بٌ باز دين با کٌ را نًایی دست ٍ
 احتیاج سکَت بٌ فقط االن چَن بَد شیرین ٍلی اٍر تعجب نًا حیرت ٍ سکَت این برایش
 فکر اگر نبَد خَدخَاى زیاد ٍ بَد زدى خشکش جایش در زدى بًت جذاب جَانک ان ٍ...داشت
 بین ٍاقع ادم است خَب يو ؟گايی نهیشنید نٌ یقینا   بگذارد دختری ير رٍی دست کٌ نیکرد
 گرچٌ نهیشَد نیخَايیو نا کٌ انچٌ يهیشٌ بفًهیو است خَب چٌ ٍ....باشد
 نیکرد ضایعهان ٍ نیز برجکهان در رٍزگار نضحک چقدر ٍ نیخَايیو خَدخَايانٌ زیادی

 گفت نًا کٌ بَدند خانٌ راى در

 دیٍَنٌ؟ اخٌ کردی ردش چرا...يیَا بَد ای تیکٌ عجب_

 نیهیرم....نًا ندارم رٍ دیگٌ ی ضربٌ یٌ تحهل دیگٌ....کنو اعتهاد کسی بٌ نهیخَام دیگٌ_

 يَا حالَ تَ نرٍ دٍبارى تَ فقط کردم غلط يیَا باشٌ..باشٌ_

 يَام حالَ تَ ٍقتٌ خیلی_
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 در يا رٍز ان فکر دٍبارى ٍ نشَد ناراحت عزیزش دٍست بیشتر تا کند سکَت داد ترجیح نًا
 بَد چسبیدى يیَا دل بٌ نًا سکَت این عجیب ٍ نیاید سرش

 از يردٍ....شدند خانٌ ٍارد دٍ ير ٍ کردند پارک خانٌ حیاط در را ناشین....رسیدند خانٌ بٌ
 نیرفت رژى يیَا ٍ نًا سر در بزرگ سَال دٍ شدند زدى شگفت دیدند کٌ چیزی

 برای حتی کٌ خَايری نیکند؟انًو چکار نانی کنار يو ان اینجا اٍ خَاير پرسید خَد از يیَا
 عکس فقط....خارج بَد رفتٌ کٌ بَد سالی پنج اٍ نادر يای گفتٌ طبق ٍ بَد نیاندى عرٍسیشان

 است دلفریب ٍ زیبا بسیار بَد کردى اعتراف يربار ٍ بَد دیدى را عسلی چشو دختر این يای

 کردى ريا را برادرش پیش سال پنج کٌ باشد ارٍشایی کنار در برادرش نهیشد باٍرش....نًا انا ٍ
 برگشتٌ حسابی چٌ رٍی حاال بَد دادى ازار دلیل بی را برادرش سال پنج ٍ....بَد رفتٌ ٍ بَد

 بازيو کٌ بَد سَختٌ سال پنج این در کو ديد؟نانی زجر را نانی دٍبارى بَد بَد؟اندى
 بلند يای گام با پس...شَد اذییت برادرش نهیگذاشت دیگر اینبار ديد؟نٌ ازارش نیخَاست

 گفت بلندی صدای با ٍ رساند بَدند نشدى حضَرشان ی نتَجٌ ينَز کٌ دٍ ان بٌ را خَد

 سالم_

 بَد ارٍشا بار این ٍ برگشتند بَد بًت در ينَز کٌ يیَای ٍ نًا طرف بٌ ٍ اندند خَد بٌ دٍ ان
 شد زدى شگفت عشقش ی خانٌ در يو ان يیَا دیدن از کٌ

 نًا سالم:نانی_

 داداش سالم_

 نیستی؟ يیَا تَ...تَ:ارٍشا_

 باشی؟ ارٍشا باید تَيو ٍ درستٌ:يیَا_
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 ارى:ارٍشا_

 شد يیَا بیشتر تعجب باعث ٍ...کشید اغَش در نحکو را يیَا ٍ برخاست جایش از ٍ

 ببینو نزدیک از داداشهَ زن داشتو دٍست خیلی...عزیزم نیبینهت کٌ خَسحالو:ارٍشا_

 غرید رٍزيایش این سرد بسیار لحن با ٍ کشید بیرٍن ارٍشا اغَش از را خَدش يیَا

 خانو نیستو شها داداش زن نن_

 گفت ٍ برگشت برادرش سهت بٌ نًا...شد خارج خانٌ از عجلٌ با بالفاصلٌ ٍ

 بهرسو ازت نهیتَنو فعال انا بدی باید يانَ سَال از خیلی جَاب....نانی دارم حرف بايات_
 يیَای دنبال بٌ عجلٌ با ٍ بدی پس جَاب بًو باید باشٌ یادت ٍلی....يیَا دنبال برم باید

 رفت عزیزش

 اشکان

 شدى ناپدید کال کٌ يو فربد سانازٍ....نداشتو نارفیق اٍن از خبری دیگٌ رٍز اٍن تهاس بعداز
 چیٌ؟چرا برای نفرت اینًهٌ دلیل بفًهو نیخَاستو....نکردم پیداشَن گشتو يرکجارٍ....بَدن

 از تا دادم تکَن سری....نیگرفتن نن از داشتن چیَ انتقام اصال...نیکردن نابَد زندگیهَ داشتن
 شدن درست چیز يهٌ از تر نًو...نبَد چیزا این ٍقت االن...بشو راحت نزخرف افکار يهٌ این

  کسی کنٌ کهکو راى این تَ نیتَنست کٌ يو کسی تنًا....بَد يیَا ٍ نن ی رابطٌ

 .....جز نبَد

  نانی
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 از اینو....نیشو خیر نَجب يهش...يییی...خداااا خَبو انقدر نن چرا اخٌ....کردم قطع رٍ تلفن
 بشکن کٌ بَدم خَشحال انقدر...بشٌ شبی چٌ انشب اٍٍٍٍف....شد ردیف این

 .....نیخَندم...نیزدم

 شبیست چٌ انشب يییی_

 انشب نرادست شب

 نیخَندم اينگ ادانٌ نبَدن بلد علت بٌ ٍ

 الیَ الی ال ا لَلَ االی ال لیلیل الالی لیلی الی الالی الی الال الی الیی...الالال_

 پرید حالو حسَ کل ٍ يَا پریدم نتر سٌ نًا جیغ صدای با....نیخَندم پرت چرتَ کال

 تَ بخَری خَشی خیرٍ الًی...بچٌ نکنو کفنت الًی....ترکید زيرم چتٌ؟ پریدى ٍر يٍٍَیی_
 پٌ چتٌ نادر شد غذا بی بچو سرم بٌ خاک اٍا...زندگیت

 لبخند الکی يی...يپرٍتی تَ نرگتٌ؟؟کال چٌ ٍقت چند این تَ نعلَنٌ...نانی نار زير_
 بازی نسخرى يهش....نیستی جدی دیگٌ...دادی دست از عقلتَ..انگار شدی چل خلَ...نیزنی

 تَ؟ چتٌ...نیاری در

 تپش پر قلبو....برگشتٌ زندگیو لبخند...برگشتٌ شادم رٍزای....خَبٌ حالو...خَشحالو_
 شدم زندى....شدى

 گفت ٍ انداخت بًو ننگلیسو اندر عاقل نگاى یٌ نًا

 کن صبر اصال..شٌ حالیو ننو بزن حرف ادم نثل...نانی نیگی پرت چرتَ چی....ٍااااا_
 نگٌ نیکرد؟اصال چیکار نا ی خَنٌ تَ اٍنو..ارٍشا...رٍز اٍن...بپرسو ازت بَد رفتٌ یادم....ببینو
 اشغا برادر اٍن نگٌ....نبَد خارج
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 در شاخ بفًهی...شدى خبر چٌ بگو برات بیا....کَچیکٌ ابجی بکش دستیتَ ترنز...يی يی يی_
 نیاری

 نیافتو پس کنجکاٍی از دارم کٌ نانی بگَ بدٍ....چیشدى بفًهو شد ٍاجب پس_

 کٌ حرفام پایان بٌ....دادم تَضیح براش يیجان با جز بٌ جز چیزٍ يهٌ ٍ زدم دل تٌ از لبخندی
 :گفت ٍ بغلو تَ پرید بغض با ٍ اٍند در شَک از نًا....رسید

 این چندسال نیدٍنی....داداشی برات خَشحالو خیلی...نیشٌ درست نیدٍنستو...نیدٍنستو_
 این تهام تَ....بَدم رٍزایی يهچین یٌ ننتظر چقدر کردی؟نیدٍنی دریغ نا از دلتَ تٌ از لبخند
 حالت دٍبارى تَ ٍ بپرسو چیزی ازت نیترسیدم ٍلی....يست چیزیت یٌ بَدم فًهیدى ناى یک
 خیلی ٍاااییی....پرسیدم زدنَ دریا بٌ دلهَ دیگٌ انرٍز انا....گردى بر غهگین نانی ٍ بشٌ بد

 از يا راحتی يهین بٌ عشق این نیدٍنستو...نیدٍنستو..برگشتید بًو کٌ خَشحالو..خَشحالو
 بشی خَشبخت انیدٍارم....دارى قدنت سال 8 بٌ نزدیک نباشٌ يرچی...نهیرى بین

 بدی بًهَن باید حسابی درستَ سَر یٌ...نرى یادت شیرینی يٍٍَیی....داداش

 يو کنار اینجا بیان انشب کردم دعَت رٍ يهٌ....نیکنن اینکارٍ انشب يهین تخت خیالت_
 بگیریو جشن

 يست؟ اشکانو_

 ارى_

 با يیَا نیترسو...نیترسو...نانی نیزنن جرقٌ يو کنار دٍتا این کنیو؟اٍٍٍٍف چیکار رٍ يیَا_
 نیاد بگَ اشکان بٌ حداقل نٌ..نهیشٌ...بدى دست بًش عصبی حالت

 بزنٌ حرف يیَا با بتَنٌ تا ریخت رٍ برنانٌ این اٍن اصال...نهیشٌ_
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 بًترین يیَا طرف یٌ از...کردیو گیر دٍستانَن کنیو؟بین چیکار باید دٍتا نا...نانی ٍای..ٍای_
 در سَم جًانی جنگ يٍٍَف...تَعٌ رفیق بًترین اشکان طرفو یٌ از...خَايرنٌ نثل ٍ دٍست
 رايٌ

 دٍتا این با نا...بگذرٍنٌ بخیر رٍ انشبٌ یٌ خَدش خدا....دادم تکَن نثبت ی نشَنٌ بٌ سری
 خدا کنیو چیکار باید

 نن تعجب کهال در ٍلی....داشتو استرس یکو....اٍندن تک بٌ تک يا بچٌ ٍ شد شب باالخرى
 شدى ترسناک..نهیکردم نگاى ياش چشو بٌ بَد ٍقتی چند....خَنسرد خیلی...بَد خَنسرد يیَا
 يهٌ....نیترسَند ادنَ يهین ٍ...یخ...نبَد تَشَن يیچی...خالی خالی....بَدن خالی...بَدن
 بايو احسانو ٍ ارٍشا ٍ اشکان...بَد اٍندى داداشش با يیَا.....بَدن بايو زدن حرف غرق
 تَپ ی برنانٌ یٌ اشکان پیشنًاد بٌ انشب برای....بَدیو نیزبان کٌ يو نًا ننَ....بَدن اٍندى
 زدم صدا رٍ يهٌ رسایی صدای با ٍ شدم بلند پس...بَدم ریختٌ

 ٍ گفت نیشٌ یکیشَنَ فقط کٌ دلیل چند بٌ انشب....بندى گرانی ٍ عزیز دٍستان..خب خب_
 بدن تشکیل دایرى یٌ ٍ زنین رٍی بشینن يهٌ لطفا....شدیو جهع يو کنار در شخصیٌ اش بقیٌ
 زدم لبخندی....نشستن ٍ دادن انجام گفتو کٌ رٍ کاری يهٌ....کنو چیکار نیخَام بدم تَضیح تا
 گفتو ٍ

 گیتار نن...نداریو چرايو چَنَ....بخَنن باید يهٌ....داریو شعر شب جَرایی یٌ انشب خب_
 اعالم نَافقتشَنَ يهٌ....براتَن دارم سَپرایز کٌ يو بعد....نَبت بٌ بخَنید شهايو نیزنو
 شدم اضافٌ جهع بٌ...اٍردم گیتارنَ ٍ دادم تکَن سری رضایت سر از ننو...کردن

 کنیو؟؟ شرٍع کی از خب_

 کن شرٍع خَدت يهٌ از اٍل:ارٍشا_
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 خانو کنید انر شها يرچی چششششو_

 يانَ چشو....بشو خَدم خجالتی خانو فدای نن الًی...انداخت گل لپاش ٍ زد نهکینی لبخند
 خَندم عشقو برای ٍجَدم تهَم با ٍ ارٍشا ی زدى خجالت چشهای تَ دٍختو

 تَ یاد ننَ چیزی ير زیبایی کٌ.....تازى ی نعجزى يهین.......لبخندت دارى رازی چٌ
 عهر یک.....بَدن تَ کنار آن یک....نیشٌ نیاز یٌ شرٍع.....دیدن تَرٍ بار یک فقط......نیندازى
 تَرٍ کٌ يهین......نیگیرى اینجَری ننَ کٌ داری چشهات تَ چی.....نیشٌ ساز خاطرى
 خَنٌ این از....رازی پرى ناى شبیٌ...چسبی دل خَرشید نثل...نیرى نن دست از زنان...نیبینو
 کردنت فرانَش...افتاد اتفاق گذشتٌ فرانَشی از کار دیگٌ....نیسازی احساس ی ننظَنٌ داری

 اینکٌ گردیٌ دنیا یٌ....کردم تجربٌ کنارت اینَ ننی دنیای تَ....نیخَاد زنان بیشتر نن عهر از
 نیگردم تَ دٍر دارم

 ازم ياش چشو با...نیزد فریاد تَش چیز يهٌ...عشق...شادی...ذٍق...کردم نگاى ياش چشو بٌ
 زدم دست برام يا بچٌ ی يهٌ....دادم جَابشَ يام چشو با ننو....کرد تشکر

 کیٌ؟؟ بعدی نفر خب....نرسی نرسی_

 بَدن نَندى اشکان ٍ يیَا فقط...خَندن تک بٌ تک خالصٌ

 نیخَنٌ اٍل کدٍنتَن...خب خب_

 جان نانی نیخَنو نن:يیَا_

 اينگ؟؟ کدٍم...خب_

 رٍ جًانبخش بابک از ابری رٍزای_

 زدن بٌ کردم شرٍع ٍ دادم تکَن سری
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  اشکان

 بشنَم زیباشَ صدای تا شدم ننتظر نشتاقانٌ ٍ بستو يانَ چشو

 

 دیدم ٍقتی شدم حالی چٌ

 شد ثهر بی یًَ تالشو

 کشیدم قراری بی چقدر

 شد سر بَدٍ بدی رٍزای

 رايو رٍبٌ خَبهَ اگٌ

 دردم با نن اٍندم کنار

 کردى سرد داغهَ زنان

 نکردم فرانَش نن ٍلی

 باتَ کٌ بالیی این ٍاسٌ

 اٍردم رٍزگارم سر

 حالو خَبٌ االن يهینکٌ

 خَردم قلبهَ نَن یعنی

 دادم نفت کٌ عهری ٍاسٌ

 گرٍنت عاشقی پای
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 نیست نًو باز ٍلی شکستو

 جَنت نَش يام خَبی يهٌ

 ابری رٍزای کٌ درستٌ

 نهیشٌ اشَب دیگٌ دلو

 شکستٌ جَری تَ بی ٍلی

 نهیشٌ خَب زٍدیا این بٌ

 گریو خیسٌ چقدر نیست نًو

 نخندم دیگٌ کٌ نیست نًو

 شٌ حرفهَن يرکجا ٍلی

 سربلندم چقدر نیدٍنی

 

 رٍ چیزم يهٌ...زندگیهَ...خدا؟عشقهَ بَدم کردى چیکار نن....کردم حس ٍضَح بٌ رٍ قلبو درد
 پشیهَنو چی نثل.....بَد نن بٌ حرفاش تهام اينگ این....بَدم کردى نابَد خَدم دستای با

 کهکو انا...نیدم تاٍان دارم نیدٍنو....کردم اشتباى ارى...ام شرنندى...پشیهَنو نیفًهی...خدا
 بٌ نانی صدای با....بدى بًو دنیارٍ از سًهو...نیکنو خَايش....برسو بًش کن کهک....کن

 اٍندم خَدم

 نیکنو صدات دارم کجایی؟؟دٍساعتٌ داداش اشکان_

 يان_
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 ايان:نانی_

 چی؟_

 صدات دارم دٍساعتٌ کجایی نیگو....چی زيرنارٍ...چی دردٍ ای....داٍینچی لئَناردٍ:نانی_
 نیزنو

 يهینجا...يیچی يیچی...ايان_

 نیخَنی؟ چی_

 بزنو خَدم بدى...انهو_

 باشٌ_

 داد بًو گیتارٍ ٍ

 زندگی نهیتَنو اٍن بدٍن بَدم فًهیدى حاال کٌ کسی بٌ دٍختو نگايهَ...گرفتو ازش
 کردم خَندن بٌ شرٍع ٍجَدم تهام با ٍ کشیدم گیتار يای سیو رٍی يانَ انگشت....کنو

 

 باش خَدت نَاظب نن برا خدا بٌ تَرٍ

 باش زندگیت فکر بٌ بگیر ارٍم نکن گریٌ

 نیخَری غصٌ داری بفًهو اگٌ نیشٌ ام غصٌ

 خَری دل خیلی اینکٌ با نکن کسی از شکایت

 بدٍن اینَ عاشقتو....نًربَن نگیرى دلت
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 کردنهَن جدا ازيو....نیدٍنی گرفتٌ دلو

 ببخش کردم خطا اگٌ....يهش نگرٍنتو دل

 ببخش ننَ..ببخش ننَ....ببخش يات خَبی تهَم خاطر بٌ ننَ بازم

 نداشتی ننَ کن فکر کنَ فرانَشو اصال

 نخَاستی ننَ بگَ...بًترى خیلی اینجَری

 داری دٍسش زیاد خیلی رٍ تنًایی بگَ برٍ

 نداری کاری کسی با بهَنی تنًا تَ اگٌ

 

 گیتارٍ....بیرٍن رفت پاشد زدٍ بًو پَزخندی....بَد زدى یخ نگايش ينَزم...کردم نگاى بًش
 درخت زیر بَد نشستٌ....کردم بر دٍرٍ بٌ نگايی.....رفتو سرش پشت ٍ نانی بغل تَ کردم پرت
 نشد کنارش نن نشستن ی نتَجٌ کٌ بَد غرق افکارش تَ انقدر....نجنَن بید

 يیَا_

 نیبخشهت؟ کردی فکر چرا_

 شدی اٍندنو ی نتَجٌ پس_

 بدم نشَن ٍاکنش برابرت در کٌ نبَدی نًو اٍنقدر_

 يیَا کردم غلط_

 انا....بَدم شدى لیاقت بی تَی نگرٍن دل نتاسفانٌ يٌ....ساختهَن پاگرد تا....شب اٍن یادتٌ_
 نکردی باٍر گفتو يرچقدر
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 کردم اشتباى...کردم غلط_

 ....زدی يرزگی تًهت بًو...نیگی درٍغ گفتی...يٌ_

 ناى یک نن اشغال تَی خاطر بٌ....بَدی ساختٌ برام ای عاشقَنٌ زندگی چٌ نیبینی يٌ_
 نیفًهی؟...نهیدیدم يیچی

 کردم غلط_

 بشٌ بًتر رٍحیو حال بگذرى یکو نیکردی صبر حداقل کثافت...نشدی راضی اٍنو بٌ تازى...يٌ_
 جلَم نیَردی نیگرفتی اتَ نعشَقٌ دست بعد

 ببخش پاکت عشق يهَن بٌ...ببخش تَ...يیَا کردم غلط_

 سرم بالیی چٌ نیفًهی عَضی....باختو زندگیهَ بابتش کٌ نزخرفی ی ٍاژى...عشق يٌ_
 خَدم بٌ نردی ير شدن نزدیک از نیفًهی....ام شبَنٌ کابَسای تهام شدی نیفًهی....اٍردی
 تَ حتی نهیتَنو دیگٌ نیفًهی....کنو اعتهاد کس يیچ بٌ نهیتَنو دیگٌ نیفًهی....نیترسو
 نابَد ننَ اٍن...قلبو بٌ زدی زخو...شکستی ننَ تَ...بیزارم اٍنو از چَن...کنو نگاى پدرم صَرت
 تهام شدم رٍندى طرف ير از کٌ شبی يهَن نن....نن شدم تهام....کرد
 رٍحهَ...دیدم....بیرٍن زدم خَنت از ٍقتی....کشتی ننَ تَ....قاتل نیفًهی....نردم نن...شدم
 جَن زرى زرى رٍحو شب اٍن...رٍحو انا....بَد جسهو....دیدم بَد افتادى جَن بی کٌ
 نیفًهی...نیفًهی....داد

 کردم غلط_

 بغلو تَ بکشهش خَاستو....نیکردم ام خفٌ داشت بغض...چیکار...خداااا بَدم کردى چیکار نن
 نهیتَنستو انا کنو کنترلش نیخَاستو....زدن جیغ لرزیدنَ بٌ کرد شرٍع بارى یک
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 داری چیکار...نفسو باش ارٍم....عشقو ارٍم...عزیزم باش ارٍم..خانهی باشٌ...باشٌ باشٌ_
 ارٍم...خَدت با نیکنی

 نزن دست نن بٌ کن ٍلو...کن ٍلو_

 گرفتٌ ياش دست تَ سرشَ ٍ بَد نشستٌ نبل رٍی حاند....شدیو خَنٌ ٍارد دٍبارى بايو
 گرفت جلَشَ نانی کٌ سهتو برداشت خیز افتاد نن بٌ کٌ نگاش...بَد بد حالش اٍنو....بَد

 جَنش از چی دادی؟دیگٌ ازارش يرچی نبَد بس...اٍندی دٍبارى چرا..نیخَای چی_
 عَضی؟ نهیزاری راحتش نیخَای؟چرا

 خَبٌ حالش ببینٌ فقط دادى قَل....باش ارٍم نیگو....باش ارٍم داداش حاند...حاند:نانی_
 نرفت کردم يرکاری نهیرى ٍگرنٌ برى کٌ ببینتش بزار...نیرى بعد

 نیخَاد....اٍرد سرش بالرٍ این اٍن.....نرفتٌ کٌ کردى غلط...ببینٌ نیخَاد کٌ خَردى گَى:حاند_
 شايکارشَ...ببینٌ چیَ

 نیدم قَل بخدا...ببینهش بزار فقط قسو عزیزت بٌ تَرٍ...نیپرستی کٌ يرکی بٌ تَرٍ حاند اقا_
 نیکنو خَايش....خَبٌ حالش ببینو فقط...کنو گو گَرنَ

 ندارم کاری باياش کن ٍلو نانی...يٍٍٍٍٍَف:حاند_

 شد خارج ساختهَن از سرعت بٌ اٍنو کرد ٍلش نانی

 حاند..... طرف اٍن کرد پرتو ٍ کشید پیرينهَ نردٍنٌ دستی دفعٌ یٌ کٌ کنو بغلش داشتو سعی
 داشت ينَز کٌ بَد يیَا بٌ نگايو ينَز نن انا گرفت نشتش تَ انَ یقٌ ٍ سهتو اٍند....بَد

 نیکشید عصبی ٍ يیستیریک جیغای

 نبَد بس کردی اذیتش عَضی؟يرچقدر کردی چیکارش:حاند_
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 بزار...کردم غلط...نیدٍنو حاند...خدا تَرٍ....کنو ارٍنش بزار خدا تَرٍ...نیکشٌ خَدشَ دارى_
  خدا تَرٍ...نیست دعَا ٍقت االن کن ٍل انَ یقٌ....نیشٌ پارى گلَش االن کنو ارٍنش

 خَدت پای خَنت ٍگرنٌ نپلک يیَا بر دٍرٍ دیگٌ....نیکنو ارٍم خَايرنَ خَدم...شَ گو_

 زدم داد ٍ طرف اٍن دادم يَلش...بَدم يیَا شَير نن...نیگفت چی این شدم عصبی

 شَيرشو تَ؟نن نیگی چی_

 نٌ یا حالیتٌ ازش گرفتی طالق...نیستی خری يیچ دیگٌ....شٍٍَ خفٌ_

 نن زن ينَز اٍن...نیست حالیو نٌ_

 اٍند کسی فریاد صدای یًَ

 يیَاااااا...يیَاااا حسین انام یا_

 بَد ياش دست تَ بیجَن يیَای کٌ نانی سهت دیَیدم ٍ کنار زدم حاندٍ

 بسٌ....بیرٍن گهشَ اشکان....کرد يالک خَدشَ....دخترٍ این کشتید...بسٌ....دیگٌ تَنٌ بسٌ_
 ...بفًو نهیخَادت...کن ٍلش بسٌ...داداش

 بیهارستان ببرنش بزار نیکنو خَايش نانی_

 بیهارستان بٌ نیازی دکتر حاند....اٍردی باال گند کافی اندازى بٌ بخَری گًی يیچ نهیخَاد تَ_
  نیست

 نن بٌ بدى رٍ يیَا نانی:حاند_

 نن سهت اٍند ٍ گذاشت نانی دستای رٍی يیَارٍ نانی

 نیست خَب يیَا حال..برٍ...اشکان بیرٍ_
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 نهیرم نبینهش تا...نهیرم_

 داد يلو ٍ سینو رٍی گذاشت دستشَ

 انا...کنو کهکت نیخَاستو نن....خَرد ضربٌ تَ از دختر این يرچی بسٌ...برٍ....اشکان برٍ_
 ندادم گَش احهق ننٌ...بَد گفتٌ رٍانشناس يرچند...خرابٌ انقدر يیَا ٍضعیت نهیدٍنستو

 نیهیرم نبینهش اگٌ....نانی نهیرم_

 اینبار نکردى خدای نیکنٌ سکتٌ ببینٌ تَرٍ اگٌ اٍنو_

 بلند ام نردٍنٌ يق يق....نهیدم اجازى نانی انا....داخل برم ٍ کنار بزنو رٍ نانی نیکردم سعی
 شد

 نگاش دٍر از بخدا...خَبٌ حالش ببینو فقط لحظٌ یٌ فقط..عزیزت جان تَرٍ...نانی خدا تَرٍ_
 خَايش...نانی عزیزت جان تَرٍ...بازى نازش چشهای ببینو فقط...بفًهٌ نهیزارم....نیکنو
 نیکنو

 دٍر از....نهیشی نزدیکش بدى قَل...دٍر از انا...باشٌ...باشٌ...يٍٍٍَف_

 نیدم قَل باشٌ_

 بیا_

 حس قلبهَ تپش.....بَد بستٌ ياش چشو بَدٍ تخت رٍی دیدنش....باال ی طبقٌ رفتو نانی با
 این خر ننٌ..لیاقت بی نن   خاطر بٌ چیزم يهٌ....عشقو....بَد داغ تنو...نبَد ننظو....نیکردم

 ایستاد جلَم نانی کٌ طرفش برم خَاستو....بَد اٍندى سرش بال

 نشی نزدیکش بَد قرار_

            www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 187 



 

 نالیدم ٍ کردم نگاش نَندگی در با

 نانی انا_

 این از بیشتر يیَا بزارم نهیتَنو....کردی خراب چقدر نیدٍنی خَدت....اشکان نگَ يیچی_
 يیَا نیخَای اگٌ....برٍ اشکان...بری بًترى تَيو....کنو کهکت دیگٌ نهیتَنو... ..ببینٌ صدنٌ
 نبَدى يیَایی کن فکر....برٍ باشٌ خَب

 نیهیرم برم... نهیتَنو....زندگیهٌ تهَم کٌ حاال نٌ...نانی نهیتَنو...نهیتَنو_

 بالیی چٌ ببین ٍ برٍ پس....اٍردی سرش بدترشَ تَ تازى...اٍردی يیَا سر تَ بالرٍ يهین انا_
 یا اٍنَ تَ....تَ جای يیَا ٍ بَدی يیَا جای تَ اگٌ نیبندم شرط....اٍردی دختر این سر

 نیشدی نتنفر ازش يهیشٌ برای یا نیکشتی

 تَرٍ ٍقتٌ خیلی يیَا نٌ_ ام نردى براش نن االنشو يهین....نتنفرى نن از االنو يیَا_
 .گذشتٌ چی بًش کنٌ فرانَش تا نیبخشٌ نیگفت....بخشیدى

 کنو انتحان شانسهَ بخشیدى ننَ کٌ حاال بزار...کنو ثابت بًش عشقهَ خَدنَ بزار پس_

 بذا کٌ نحالٌ...رفیق نٌ..اشکان...نٌ_

 نانی_

 اٍرد خَدنَن بٌ رٍ نانی ننَ کٌ بَد يیَا صدای

 جان يیَا جانو:نانی_

 داخل بیاد بزار....بار اخرین برای...بدم گَش حرفاش بٌ نیخَام:يیَا_
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 کنارش رفتو ٍ شدم رد نانی کنار از سرعت با....باشن دادى بًو دنیارٍ کٌ انگار اش جهلٌ این با
 گفت ٍ کرد جهع خَدشَ یًَ کٌ....نشستو تخت رٍی

 نیشو اذییت...نشین نزدیکو لطفا_

 کردم خَدم...نشستو اتاق تَ ی کاناپٌ رٍی ٍ شدم بلند ٍ زدم لبخندنَ ترین تلخ ٍلی شکستو
 باد خَدم بر لعنت کٌ

 گفتو ارٍم ٍ بًش زدم زل

 خَبٌ؟ حالت_

 ام غریبٌ خَب حال با ٍقتٌ خیلی....خَبو حال شدى زندگیو چیز ترین ارزش بی کٌ ٍقتٌ خیلی_

 تَضیح برای جایی چَن....بدم تَضیح نهیخَاد دلو...کنو تَجیح خَدنَ نهیخَاد دلو....يیَا_
 کن باٍر يیَا انا....نیخَرى بًو خَدم از حالو خَدنو کٌ کردم خراب انقدر نن...نذاشتو يو

 از رٍ باارزشی گَير چٌ فًهیدم رفتی ٍقتی کن باٍر...شدم عاشقت کن باٍر...دارم دٍستت
 يهَن بٌ رٍ گذشتٌ ٍ بیا يیَا...کنو خَشبختت نیدم قَل...برگرد بیاٍ يیَا...دادم دست
 بسپاریو گذشتٌ

 بٌ ننو...برداشتی اسرار اینًهٌ از دست شاید....کردی چیکار بايام بگو بزار...بزنو حرف ننو بزار_
  رسیدم ارانش

 يیَا نکن داغَنو این از بیشتر_

 دختر یٌ...بَد دختر یٌ....نبَد یکی بَد یکی...کنو شرٍع اٍلش از بزار....بفًهی کٌ نیگو نٌ_
 نیکرد فکر....شد نرد یٌ عاشق انَن قصٌ شاد دختر...نداشت کو يیچی زندگیش تَ کٌ شاد
 راحت خیلی....کرد تکیٌ بًش تا انا...اٍنٌ برای گاى تکیٌ بًترین.....زنینٌ رٍی نرد بًترین اٍن
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 بَدم نن دختر اٍن...فًهَند بًش خَب خیلی شکستنَ دل رسو....کرد خالی پشتشَ
 ٍ خستٌ چقدر.....کردی؟ داغَنو چقدر ببین....اٍردی؟ نن سر بالیی چٌ ببین....اشکان
  ...غهگینو

 نال لگد غرٍرنَ تَ بٌ عشقو خاطر بٌ ٍ شدم عاشقت فقط نن...نبَدم کهی ادم نن اشکان...
 نیکردم فکر....نشَندیو خاک بٌ...نشستو خاک کجام؟بٌ..ببین حاال انا...بَدم غرٍر کَى....کردم
 باتَ کٌ يایی ارزٍ چٌ...نیشی گاى تکیٌ بًترین برام نیکردم فکر...پنايی پشتَ بًترین برام

 ٍاقعا داشتن دٍبارى تَرٍ عشق...اشکان....شکَندم پات بٌ دلهَ ی شیشٌ...داشتو
 يیچ بٌ نٌ... تَ بٌ نٌ....کنو اعتهاد بًت نهیتَنو دیگٌ....باشو عاشقت دٍبارى نهیتَنو....نحالٌ
 بزار...کن خَبی حقو در شدى کٌ بارم یک برای...بزار راحت ننَ برٍ....اشکان برٍ....ای دیگٌ نرد
 کنار بايات ٍ ببخشهت تَنستو خَبی یٌ يهین با شاید....بهَنٌ ذينو تَ ازت خَبی یٌ فقط
 برٍ...برٍ...نیگذرم ازت ٍ نیبخشهت حداقل ٍلی...پیشت نیگردم بر دٍبارى کٌ نهیگو...بیام

 ...اشکان

 عشقهَ بزار....کنو ثابت بًت خَدنَ بزار يیَا....بخشیدی ننَ ٍقتٌ خیلی نیگفت نانی انا_
 نیخَام نعذرت...نیدٍنو...کردم اشتباى....يیَا ازت نیکنو خَايش...لطفا....کنو اثبات بًت

 خَش شبت...نیکنو خَشبختی ارزٍی برات_

 خیرى يیَایی بٌ ٍ داشتو نگٌ گردنو پشت يانَ دست ٍ کشیدم عقب بٌ نَيانَ دستو دٍ با
 بلند جام از علی یا گفتن با ٍ زدم زانَيام رٍی دستی....بَد برگردٍندى صَرتشَ حاال کٌ شدم
 نزدیکش رفتو....شدم

 خَشبختیو برای نیدی بگیرم؟اجازى ارانش ٍجَدت از یکو برم قرارى کٌ حاال نیدی اجازى_
 بگیرم؟ قرض ازت يو ارانش نقداری
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 از اشکو ی قطرى....دادم قرار پیشَنیش ارٍی ارٍم لبًانَ ٍ تر نزدیک بردم سرنَ....کرد سکَت
 کٌ کسی پیشَنی بٌ زدم بَسٌ ٍ بستو يانَ چشو...افتاد پیشَنیش رٍی ٍ شد سرازیر ام گَنٌ
 عقب سرنَ....بَدم دادى دست از ارانشَ این اسَن چقدر نن ٍ ارانشهٌ ننبع نیفًهیدم حاال

 با کٌ ارٍشا ٍ نًا ٍ نانی ٍ حاند بٌ تَجٌ بی....شدم خارج اتاق از حرفی يیچ بی ٍ کشیدم
  حرکت ٍ شدم ناشینو سَار....بیرٍن زدم خَنٌ از بَدن شدى خیرى اتاق در بٌ نگرانی

 نیرفتو فقط...کجا بٌ نهیدٍنو...کردم

 يیَا

 نحبت از ٍلی....ببخشهش نهیتَنستو....ریخت اشکام...کنو کنترل رٍ خَدم نتَنستو دیگٌ
 قلب....گرفتو ارانش نانرد اٍن تَسط پیشَنیو شدن بَسیدى از خر ننٌ...نیگرفتو ارانش ياش
 چشو جلَی ٍ زدم سرم رٍ شالو....شدم بلند تخت رٍی از....گذاشت تپیدن ننظو بنای بیقرارم
 زدن قدم کهی دلو....بیرٍن زدم خَنٌ از ارٍشا نًاٍ ٍ حاند ٍ نانی نتعجب يای

 نهیَند جلَ کٌ يهین ٍلی...نیاد سرم پشت دارى چًارتا اٍن از یکی نیدٍنستو.....نیخَاست
 بٌ کردن فکر....خَدم با کردن خلَت..نیخَاست تنًایی کهی فقط کهی دلو...بَد خَب
 فکر ٍ رفتو راى انقدر....بشٌ؟ کشیدى يا کجا بٌ قرارى نن زندگی....نیشٌ چی اخرش کٌ...زندگیو
 پنًام پشتَ بزرگترین رٍزی یٌ کٌ بَدم کسی ی خَنٌ جلَی اٍندم خَدم بٌ ٍقتی کٌ کردم
 کردى طردم کٌ کسی خَنٌ...زندگیو ی خَنٌ ترین ارانش پر.....گايو تکیٌ ترین ننت بی....بَد
 نیاز.....کردم لرزیدن بٌ شرٍع يام شَنٌ ٍ شدن تر رٍٍن رٍٍنو اشکای.....پدرم خَنٌ....بَد

 ٍ ببَسٌ سرنَ ٍ کنٌ بغلو زنانا اٍن نثل نیخَاست دلو.....داشتو نیاز پدرم اغَش بٌ...داشتو
 ٍقتی نن اٍنشب انا...پشتشٌ کَى نثل باباش...بترسٌ کَچَلَم دختر نبینو بگٌ

 تا اٍندى کَى اٍن بَد گفتٌ بًو حاند کٌ حاال انا....ندیدم کَيی دیگٌ چرا نهیدٍنو...ترسیدم
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 رٍ زنگ ٍ کردم بلند دستهَ....نیخَاستش دلو االن يهین دست....برام باشٌ قبل تراز نحکو
 فشردم

 کیٌ؟_

 کیٌ؟_

 با ٍ کردم بلند سرنَ....شد باز رٍم بٌ حیاط در دقیقٌ چند بعد.....شد بلند يقو يق....بَد بابام
 زدم لب ٍ کردم نگاى نیکرد نگاى نن بٌ بًت با کٌ پدرم بٌ اشکی چشهای

 بابا_

 بٌ ٍ کشیدم نفس عطرشَ ٍجَدم تهام با....کشید اغَشش تَ ننَ نحکو ٍ اٍند خَدش بٌ بابا
 يدایت حیاط داخل ننَ بَدم بابا اغَش تَ کٌ يهینجَر.....ریختو اشک زندگیو ٍ خَدم حال
 کرد

 عزیز...نن ی دردانٌ...دخترکو ننَ ببخش...بابایی اتو شرنندى نن....دخترکو شٌ فدات بابا_
 گریٌ....بابایی پشتتو نن.....يست بابا دیگٌ...بشو فدات نکن گریٌ بابا دختر....نن ی خَنٌ
 بشو قربَنت الًی....عزیزکو نکن

 بابایی_

 جانو_

 بَد شدى تنگ برات دلو_

 عزیزکو ننو_

 حسین؟ بَد کی_
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 فًهیدم تازى شد بلند کٌ حاند صدای.....نیکرد صدا خَنٌ داخل از بابانَ کٌ بَد نادرم صدای
 اٍندى دنبالو کٌ بَدى حاند این ندت تهام

 اٍندى عزیزت بیا....اٍندى کی ببین بیا...نانان بیا_

 انشب دٍبارى اٍنَ ی بَسٌ جای اخر در..کرد بَسٌ غرق صَرتهَ ٍ کرد جدا خَدش از ننَ بابا
 نن بٌ نگايش تا ٍ شد حاظر در چَب چًار تَ نانان نَقع يهَن....بَسید يو بابا
 نادرم ارانش پر اغَش تَ نحکو ٍ سهتش دٍیدم صبرانٌ بی.....شد اشک پر چشهاش....افتاد
 عطر این دلتنگ چقدر...بَدم يا نحبت این دلتنگ چقدر خدایا....بلعیدم تنشَ عطر....رفتو فرٍ
 دستاش بین صَرتهَ...شدم خارج نانان بغل از.....بَدم ارانش این دلتنگ چقدر...بَدم تن

 گذرٍند نظر از صَرتهَ اعضای تک تک ٍ گرفت

 با کردیو چیکار انَن؟نا دردانٌ با کردیو چٌ نادر؟نا عزیز بَدی کجا...عزیزکو....قشنگو دختر_
 کٌ کردیو تَ با زدى؟چیکار یخ انقدر گرنت چشهای اٍن کٌ کردیو نادر؟چیکار عزیز چشهًا این
 نادر؟ عزیز نیست صَرتت تَ لبخند از نشَنی دیگٌ

 نانانی_

 نادر جانٌ_

 دارم دٍستت_

 عزیزم ننو...ننو_

 نیکنین يندیش چقدر...دیگٌ بسٌ:حاند_

 یک.....شدیو خَنٌ ٍارد ٍ خندیدیو نايو....خندید نیکرد پاک اشکاشَ خَدشو کٌ حالی در ٍ
 بَدم کشیدى دراز تخت رٍی نادرم بغل تَ حاال ٍ نیگذشت خَنهَن بٌ اٍندنو از ساعتی
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 نانانی_

 گلو جَنو_

 نیخَنی؟ الالیی برام نانانی_

 عزیزکو ارى_

 خَندن بٌ کرد شرٍع ٍ

 

 شبنو زیبای دختر کن الال

 شقایق زانَی رٍی کن الال

 نبینی نًری بی رنگ تا بخَاب

 حقایق تلخ کٌ بیداریی تَ

 نیهَنی نن التهاس نثل تَ

 چکیدم ياش شَنٌ رٍی شب یک کٌ

 بَد اٍن يای نَازش گرم سرم

 ندیدم رٍ کَچش ٍ برد خَابو کٌ

 خلَت کنج کٌ نَندنَ نن حاال

 کردى چکٌ غریبی سقفش از کٌ

 جدایی انَاج يای تالطو
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 کردى تکٌ صد انَ کاشَنٌ زدى

 شیرین خَاب اٍن از پس نیخَاست دلو

 نهیشد ٍا دنیا بٌ چشهو دیگٌ

  نترٍکو قلب نیَن

 نهیشد پیدا خاطرى از دیگٌ نشَنی

 کردم گریٌ بس از غهگینٌ صدام

 ارانش بَد ٍقت خیلی کٌ خَابی...رفتو فرٍ خَاب بٌ کی نفًهیدم دیگٌ کٌ کردم گریٌ انقدر 
 داشتو ارانش عجیب انشب ٍلی بَد دریغ ازش

  اشکان

 تهنا ازش....زدم صدا خدارٍ ٍ کشیدم فریاد بَد تَانو در کٌ اٍنجایی تا ٍ...شدم پیادى..کنار زدم
 کاپَت رٍی کَبیدم نحکو دستو با ٍ ناشین سهت برگشتو....برگردٍنٌ بًو رٍ يیَا.....کردم
 بیراى بدٍ لعنتی زندگی این خَدنَ بٌ ٍ نیزدم نشت نتَالی...دٍبار نٌ بار یک نٌ..ناشن
 بٌ دٍر از کٌ دیدم رٍ ناشینی....بکشو خَدنَ نیخَاست دلو....بهیرم نیخَاست دلو....نیگفتو
 انادى خَدنَ ٍ بستو يانَ چشو....ایستادم جادى ٍسط ٍ سهتش رفتو.....نیَند داشت سرعت
 يیَا نیکردم تالش يرچقدر نن....نداشت ای فایدى...باشو زندى نهیخَاستو دیگٌ....کردم
 يیَا يو نیشدم راحت نن يو اینجَری...نهیهَند نرگ جز ای چارى پس...نیشد نتنفر بیشتر

  اشکان

 گنايو از نتَنست..نشد...بشٌ کٌ خَاستو...نشد....نشد...کردم تالشهَ....نبَدم ضعیف نن
 تهَنش...ببینو يهٌ شکستهَ رٍز ير نهیخَاد دلو....درنیارى پا از ننَ غصٌ غهٌ این...بگذرى
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 رسیدى.....شنیدم ناشینَ شدید ترنز صدای.....نیکنو تهَم نزخرفَ زندگی این.....نیکنو
 ترنز صدای از نٌ دیگٌ...گذشت ثانیٌ چند....ببخش...ننَ ببخش خدایا....بَد نزدیک نرگو...بَد

 ترنز پام جلَی ناشین....کردم باز رٍ چشهام....کنٌ برخَرد نن بٌ کٌ ناشینی نٌ بَد خبری
 زد داد ٍ سهتو اٍرد يجَم...تر عصبی اٍن از نن....شد پیادى ناشین از عصبی رانندى....بَد کردى

 نکن بدبخت نردنَ بکشی خَدتَ نیکنی؟نیخَای چیکار داری رٍانی ی دیٍَنٌ_

 يو شٌ راحت خَدش يو تا نزدی نانرد ادم یٌ بٌ نزدی؟چرا چرا....شَ خفٌ_
 نردنو الیق حتی.....خداااااااا ای...نکشتی؟چرااااااااا ننَ گرفتی؟چرا ترنز چرا...اطرافیانش؟ياااااا

 چرا نزدی چرا...بهیرم بزار...شدم خستٌ بهیرم؟خدااااا نهیزاری نیستو؟چرا

 از بیشتر...بیَفتٌ اتفاق این نزاشتو.....کنو گریٌ نهیخَاست دلو.....نیرفت تحلیل صدام کو کو
 نیشدم خرد نباید این

 بکشی؟ خَدتَ نیخَای چرا_

 دادی؟ فشار رٍ لعنتی ترنز اٍن نزدی؟چرا نن بٌ تَچرا_

 باش ارٍم...باش ارٍم_

 خیرى رٍ رٍبٌ بٌ ٍ دادم تکیٌ شیشٌ بٌ سرنَ....کرد ناشینش سَار ٍ گرفت دستهَ
 کرد حرکت ٍ شد سَار خَدشو....شدم

 برم؟ کجا_

 کنار بزن شًر از بیرٍن کیلَنتر پنج..شَ خارج شًر از دٍبارى ٍ بزن دٍر_

 زد دٍر ٍ نزد حرفی انا...کرد نگام تعجب با

 بکشی؟ خَدتَ نیخَاستی چرا ٍ يستی کی بگی نهیخَای_

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 196 



 

 شی خالی تا بزن حرفاتَ....نیشی داغَن نهیزنی؟اینجَری حرف_

 ببخشٌ ننَ نیست حاضر يیچکس...ندارى ايهییت يیچکس برای نن حرفای_

 نیبخشٌ عظهتش اٍن با خدا...نهیبخشن کٌ کردی چیکار نگٌ_

 نبخشید ننَ خدايو حتی_

 برات؟ نیست بخششی کٌ کردی چیکار بگَ...نیکنی نابَد خَدتَ داری انقدر چرا بگَ....بگَ_

 سکَت نپرسی؟فقط يیچی کنو خَايش نیشٌ_

 بگَ اسهتَ حداقل_

 اشکان_

 يستو نیکهنش ارشام ننو...خَشبختو_

 فًهیدم کٌ بَد شبی يهَن اٍدم کٌ بار اخرین....نیخَاستو نن کٌ بَدیو جایی دقیقٌ پنج بعد
 سهت افتادم راى.....شدم پیادى.....بَد نن تنًایی ی کلبٌ اینجا.....برگردى نیخَاد خَايرم

 اٍند يو پسرى اٍن سرم پشت.....شدم کلبٌ ٍارد....کردم باز درٍ....کلبٌ

 کدٍنش...ندارم چیزی چایی ٍ قًَى از غیر بٌ...شرنندى_

 لطفا قًَى یٌ_

 کشید طَل ای دقیقٌ چند....شدم بَد کلبٌ تَ کٌ ای  نقلی ی اشپزخانٌ ٍارد ٍ دادم تکَن سری
 بیرٍن بردم ٍ ریختو فنجَن دٍتا تَ...کردم درست رٍ قًَى تا

 شکر؟ با_

 کنی لطف اگٌ زحهت بی_
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 کاناپٌ رٍی ٍ بیرٍن رفتو ٍ برداشتو شکردٍنَ ٍ اشپزخَنٌ تَ برگشتو حرفی يیچ بی
 تلخ...کردم اش نزى کهی....برداشتو رٍ ام قًَى فنجَن ٍ گذاشتو رٍ شکردٍن.....نشستو

 زندگیو تلخی بٌ نٌ انا...بَد

 بخَری؟ تلخ نیتَنی چطَر_

 شیرین زندگیو تهام از چَن.....تلخٌ ی قًَى يهین خَردم زندگیو تَ کٌ چیزی ترین شیرین_
 ترى

 نهیفًههت_

 بفًهی بخَای کٌ نکشیدی ننَ درد چَن_

 بندازم نگايی یٌ اطرافَ این نیتَنو_

 باش راحت_

 ضعیف چقدر نیبخشید؟نن ننَ نیشد برگردى؟چی يیَا کٌ برسٌ يو رٍزی نیشد یعنی
 عقب زٍد انقدر...اشکان سرت بر بکشو؟خاک خَدنَ نیخَاستو نن....ناتَان چقدر...شدم

 باٍر خَدتَ گفت...نیتَنی تَ ٍلی سختٌ گفت؟گفت چی بًت احسان رفت کشیدی؟یادت
 رسیدن برای جنگیدن از نباید عاشقی اگٌ ٍلی....شدم خستٌ نکردی؟اخٌ باٍر چرا پس....کن

 باید انقدر چرا.....يست يو تلخ...باشٌ شیرین نیتَنٌ کٌ اندازى يهَن بٌ عشق شی؟چرا خستٌ
 کنو؟باید چیکار باید....خدا شدى؟ای نعشَق عاشق کردى؟کٌ گنايی چٌ داد؟عاشق تاٍان بابتش
 بَد؟ايان چی اسهش...پسرى اٍن صدای با کٌ بَدم درگیر خَدم با...بجنگی ٍ باشی قَی
 اٍندم خَدم بٌ....ارشام

 خَدتٌ؟ کار يهٌ...يا طراحی...يا تابلَ این_
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 بَدم دانشجَ کٌ زنانیٌ نال_

 یٌ...دارن عجیبی چیز یٌ....يست فرار ٍ سردرگهی جَر یٌ انگار اشَن يهٌ تَ.....جالبن ٍاقعا_
 چرا؟....دلگیری...غو نثل چیزی

 نن این....نیکردم اشتباى ٍلی...دیدم خیانت رفیقو از.....خَردم نارٍ نیکردم فکر کٌ زنانیٌ نال_
 خیلی....کردم بد کٌ بَدم

 نیزنی حرف بريو دريو....نیگی چی نهیفًهو_

 ندارى انچنانی ارزش...نفًهی کٌ بًتر_

 پیش ساعت سک يهین تا تَ دیَانٌ اخٌ.....نهینداخت رٍز این بٌ تَرٍ کٌ نداشت ارزش اگٌ_
 بشی لٌ نن ناشین الستیکای زیر بَد نزدیک

 پسر دارى خطر زدن کلٌ سرٍ دیٍَنٌ ادم بایٌ...بری بًترى تَيو....نشدم کٌ حاال_

 نیستی دیٍَنٌ ٍلی...کنی رفتار اینجَری نیخَای....نیستی دیٍَنٌ تَ_

 حاال....کرد کَر ادنَ یٌ کٌ کسی....رٍانیو ادم یٌ فًهیدی؟نن....ام دیٍَنٌ نن...يستو_
 چاک بٌ بزن...رٍانیو فًهیدی؟نن

 چیزی يهچین ندارى انکان....نیست کردنی باٍر_

 کبَندم دیَار بٌ نحکو ٍ گرفتو اشَ یقٌ...شدم بلند....رفتو در کَرى از

 کاری بعد.... کردم کَرش اٍل.....گرفتو چشهاشَ نیفًهییییی؟نن کردم اینکارٍ...کردم نن_
 اٍنَ احهق ننٌ..باشن نداشتٌ احساس دیگٌ کٌ کردم کاری....بزنن یخ کردم

 نیفًهیییی؟.....کشتهش گفت اٍن..قاتلو نن کشتو؟نیفًهییییی؟گفت
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 دارم نهیفًهیدم...بَدم عصبی....زنین رٍی کردم پرتش دیَارٍ بٌ کَبَندنش نحکو دٍبارى ٍ
 نشت پی در پی.....تَ کبَندم نشتهَ نحکو ٍ دیَار سهت برگشتو.....نیکنو چیکار
 نشت یٌ ٍ برگشتو...نبَد حالو نن ٍلی...کنٌ ارٍنو داشت سعی کٌ نیَند پسر صدای...نیزدم

 بَدم شدى دیٍَنٌ....دیَار تَی کردم پرت ٍ برداشتو رٍ صندلی.....صَرتش تَی کَبَندم

 ارشام#

 از ينَز کهرم.....نیَرد خَدش سر بالیی یٌ حتها نهیگرفتو جلَشَ اگٌ.....بَد شدى دیٍَنٌ
 بٌ داشت ينَز...شد خاکشیر خَرد کنو فکر دستش.....نیکرد درد دیَار بٌ شدن کَبیدى شدت
 کنو ارٍنش کردم سعی ٍ شدم بلند...نیزد نشت دیَار

 دیٍَنٌ نکن...شد خَرد دستت....نیکنی چیکار داری...ارٍم...باش ارٍم_

 بگیرنش نهیتَنستو...بَد زیاد خیلی زٍرش...نهیشد

 باش ارٍم نیگو.....نکشتی رٍ کسی تَ...باش ارٍم_

 خَرد فکو کنو فک....عقب شدم پرت نتر یک کٌ صَرتو تَی زد نشتی چنان ٍ سهتو برگشت
 یٌ با يرکدٍنَ ٍ کلبٌ تَ ٍسایل بٌ کرد حهلٌ.....شد بدتر ٍای.....بشر این دارى زٍری چٌ...شد

 یٌ بٌ اش تکٌ ير کٌ دیَا تَی کَبید چنان ٍ کرد بلند رٍ tv......نیکرد پرت طرفی بٌ حرکت
 جَری یٌ کٌ بَد این زد سرم بٌ کٌ فکری تنًا.....کنو چیکار باید نهیدٍنستو.....افتاد طرف

 نداشت تعادل...ٍاال.....نیکرد ام پارى تیکٌ....نیشدم جَری؟نزدیکش چٌ ٍلی...کنو بیًَشش
 بلند دیٍَنٌ بایٌ چرا نیپرسی؟اصال ازش کٌ تَچٌ بٌ اخٌ....خَردم گَيی چٌ اصال...بشر این

 رفتو پشت از ارٍم....صلَات بیرٍن برم زندى.....نیهیری حتها انشب اٍندی؟ارشام شدی
 .....کردم بغلش زٍرم تهام با نحکو ٍ سهتش

 لعنتی کن ٍلو...کن ٍلو_
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 نیکنی اینکارارٍ چرا.....اخٌ چتٌ.....نیکنی اینجَری نگفتو چیزی کٌ نن...بابا چتٌ...باش ارٍم_

 کن ٍلو نیگو_

 کنو ٍلت تا باشی ارٍم بدى قَل_

 ارٍنو کن ٍلو_

 ندارم اعتهاد بًت_

 چنان....باشن زدى اتیشش انگار.....نهیگفتو سیاى سال يزار کاش ای کٌ..گفتو کٌ رٍ جهلٌ این
 نن...خدا یا....سهتو اٍند....زنین رٍی شدم پرت کٌ داد حَل ننَ ٍ برگشت عقب بٌ

 ننَ کن ٍل کردم غلط بابا...نبَدم

 گفتو چی نن نگٌ چتٌ...باش ارٍم...پسر کن ٍل...کردم غلط باشٌ باشٌ_

 نگايو کهی.....زنین رٍی نشست دٍزانَ رٍی یًَ....بَد خیرى نن بٌ سکَت تَی اٍن انا
 االن....بغلو تَی افتاد ٍ شد بستٌ چشهاش یًَ...بًش بَدم خیرى گشاد چشهای با ننو....کرد
 نگاش....خَدش برا بَد گَریلی ناشااهلل...بشو بلند کردم یعنی؟سعی شد شد؟بیًَش چی
 اٍنجا فقط شکر خدارٍ کٌ بَد تخت یٌ با اتاق یٌ کلبٌ تَ.....بَدن رفتٌ حال از اقا بلٌ...کردم
 پراز زنین رٍی....اتاق سهت کشیدنش ٍ گرفتو بغلشَ زیر....شدم بلند.... .بَد نَندى سالو

 رٍی انداختهش.....بَد نهَندى برام پا....کنو فکر االن تا نبَد پام کفش اگٌ...بَد خَردى شیشٌ
 کجا از پانسهان حاال.....بَد شدى الش آشَ....اٍى اٍى...کردم نگاى دستشَ....تخت

 نیکرد چیکٌ خَن دستش از داشت بیارم؟يهینجَر

 پیدا رٍ اٍلیٌ يای کهک ی جعبٌ گشتن دقیقٌ چند بعداز باالخرى....اش اشپزخَنٌ تَ رفتو
 اخٌ....نیَردم در سر چیزایی یٌ....شدم اتاق ٍارد ٍ برداشتو يو بزرگ ی کاسٌ یٌ..... کردم
 نن کٌ جایی تا...بَد دادى یاد چیزایی یٌ نايو بٌ شکر خدارٍ.....زنانی یٌ بَدى پرستار نادرم
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 ٍ...گذاشتو دستش زیر رٍ کاسٌ....يستیو دکترم پا یٌ بعلٌ...نیزدم انپَل خَدم برای خَدم
 پارى عهیق جا چند از....شستو بتادین با خَب زخهاشَ....کردم پاک دستهال با دستشَ خَنای
 باند با نحکو دستشَ....نداشتیو بخیٌ نخ فعال ٍلی...بَد بًتر نیشد بخیٌ اگٌ....بَد شدى
 قند بَد پیدا رٍش رنگ از.....کردم نگاش....شدم بلند....گذاشتو رٍش پانسهانَ بعد....بستو

 اب بایٌ ٍ خَنٌ اشپز تَ بردم کردم جهع ٍسایبَ....بَد شدى سفید گچ نثل اخٌ...افتادى خَنش
 شدیدی عصبی فشار...دارى حقو....بَد بیًَش ينَز....دينش تَی ریختو کو کو....برگشتو قند

 زدم اتاق از ٍ دادم تکَن سری....اخر سیو بٌ زد بد انقدر چرا چرا؟یًَ انا..بَد شدى ٍارد بًش
 نانردیٌ...ارشام نیکنو؟بیخی اینکارارٍ  نهیشناسو کٌ کسی ٍاسٌ دارم چرا نن اصال....بیرٍن
 اینجايارٍ کهی کردم سعی ٍ دادم تکَن سری....نیست تَ نرام تَ..پسر بدى حال...بزاری تنًاش
  طَل دٍساعتی یٌ کارم....زنین رٍی خَردى شیشٌ اینًهٌ ٍجَد بَد خطرناک اخٌ.....کنو نرتب

 بیرٍن بندازم شدم نجبَر رٍ اثاثیٌ نصف البتٌ...برگشت عادی حالت بٌ تقریبا چیز يهٌ تا کشید
 دٍبارى ٍ کردم ای خندى تک.....تنٌ یٌ اٍنو...پسرى این بَد کردى چٌ.....بَد خاکشیر خَردٍ اخٌ
 کنو فکر..نیگفت چیزایی یٌ ٍ نیلرزید داشت....بَد عرق خیس تنش....خدا یا....اتاقٌ  تَ رفتو

 چیزا این ٍقت االن...دادم تکَن سری.....ببخش ننَ نیکرد ارتکر يهش.....بَد يزیَن
 خیلی تبش....گرفت اتیش دستو کٌ گذاشتو پیشَنیش رٍی دستهَ ٍ رفتو تر نزدیک....نبَد
 بَد شاخش رٍ تشنج ٍگرنٌ...نیشد شَیٌ پا باید....بَد باال

 تَی رفتو ٍ.....برداشتو خنک اب بزرگ ی کاسٌ یٌ ٍ پارچٌ تیکٌ یٌ ٍ اشپزخانٌ تَ پریدم
 پاياشَ...گذاشتو پاياش زیر رٍ کاسٌ....گذاشتو پیشَنیش رٍی ٍ کردم خیس رٍ پارچٌ.....اتاق
 انجام غریبٌ یٌ ٍاسٌ اینکارارٍ دارم چرا نهیفًهیدم.....شستن بٌ کردم شرٍع ٍ گذاشتو کاسٌ تَ

 نهکن...نیسَخت تب تَ نیکردم ٍلش اگٌ....کنو ٍلش يهینجَری نهیتَنستو ٍلی...نیدادم
  عادی حالت بٌ تقریبا...پایین اٍند تبش تالش دٍساعت بعداز باالخرى.....بهیرى بَد
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 از....اشپزخانٌ تَی بردم ٍ کردم جهع چیزارٍ پاشدم....نهیشد باز چشام دیگٌ ننو...بَد برگشتٌ
 نکشیدى سَت سٌ بٌ...    .کردم شَت يا کاناپٌ از یکی رٍ خَدنَ ٍ بیرٍن اٍندم اشپزخانٌ
 جَنو دٍراز البتٌ....بَدم يَالباقی

  اشکان#

 خیرى اطرافو بٌ تعجب با کهی.....شدم بیدار خَاب از دستو تَی شدیدی درد حس با
 پردازش بٌ ذينو....کردم فکر اینجا؟کهی اٍندم نیکردم؟چطَری چیکار اینجا نن....شدم
 از.....سَپرایز...ارٍشا با نانی ازدٍاج اعالم جشن....زدن نَزیک...نن....يیَا...دیشب....افتاد
 بَسیدن...زدنهَن حرف....دیدنش برای نن تهنايای خَايشَ..يیَا رفتن حال

 نگاى دستو بٌ....شدنو دیٍَنٌ...حرفاش...پسرى اٍن....خَدکشی....رفتنو....پیشَنیش
 دستو....نهیَند یادم چیزی دیگٌ پسر اٍن دادن حَل بعداز از....بَد شدى پانسهان....کردم

 ايهییتی بازم....بَد کَفتٌ اگار بدنو تهام....ندادم ايهییتی....بَد شدى تر کو دردش
 تَ بَد خاکشیر خَردٍ خَنٌ بَد یادم کٌ اٍنجایی تا....بیرٍن زدم اتاق از ٍ شدم بلند...ندادم

 پس.....افتاد کاناپٌ بٌ چشهو کٌ اشپزخَنٌ تَی برم خَاستو....بَد نرتب حاال ٍلی...خَدش
 ترس از حتها بَد ااٍن جای يرکسی...بَد بانعرفت چقدر.....بَد پسر این کار اینکارا ی يهٌ

 تکَن سری....نیشٌ پیدا دنیا این تَ نعرفتو با ادم ينَز خَبٌ.....نیکرد فرار شدى کٌ جَنشو
 کٌ...کنو درست صبحانٌ چالقو دست يهَن با کردم سعی....خانٌ اشپز تَی رفتو ٍ دادم

 بَدم يو نَفق خدارٍشکر

 حاند#

 اٍری یاد با....برد خَابو چطَر نفًهیدم کٌ بَدم خستٌ انقدر دیشب.....شد دیر...ٍاااییی
 يیَا....بَدیو گذرٍندى خَش کلی ٍ بیرٍن بَدیو رفتٌ يیَا با دیشب...زدم لبخندی دیشب
 یٌ نا برای این ٍ.....نبَد اشکان از خبری خدارٍشکر چندٍقتو این.....بَد شدى بًتر خیلی حالش

             www.dl-roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید 203 



 

 ای يفتٌ سٌ....بَد کردى اشتی بابا با يیَا کٌ شبی اٍن از تقریبا....بَد نثبت پَئن
 پنج دٍش یٌ اٍل...حهام رفتو.....شدم بلند.....بَد راحت يیَا از تقریبا خیالو حاال....نیگذشت

 چی لباس....خب خب....بیرٍن اٍندم.....خَدنَن شَری گربٌ يهَن...گرفتو ای دقیقٌ
 رنگ يو شلَار ٍ خردلی پیرين یٌ.....اٍردم در رٍ ایو سَرنٌ اسپرت بپَشیو؟؟کت

 چسب...تافتَ کلی با بعد کردم خشک اٍل سشَار با نَيانَ.....پَشیدم کٌ لباسانَ....پیرين
 ساعتَ اٍى....گرفتو ایینٌ جلَ ژست تا چًار یٌ...شدم چی اٍٍٍٍف...دادم حالتشَن.....  ٍ نَ

 کٌ حاند اقا بریو بزن....گرفتو حسابی دٍش یٌ ادکلنهو با...کردم دستو ساعتهو...رفت یادم
 يیَا نن با يهزنان....بیرٍن رفتو....گرفت ام خندى خَدم حرف از....انرٍز داریو کشَن نریض

 نیدیدم خندٍن خَايرنَ کٌ بَدم خَشحال....بَد خندٍن صَرتش....بیرٍن زد اشپزخَنٌ از

 خَنٌ؟خبریٌ؟ خرٍس بدجَر کبکشَن خانو..چیٌ_

 برادر دیشبی؟چیشدی ی ٍزى يهَن تَ حاند....اٍٍٍٍٍٍٍف_

 چقدر داداشت خان این نداری خبر ضهن در...خَشتیپو يهیشٌ نن دٍنا...خَدتی ٍزى کٌ اٍال_
 دارى نردى کشتٌ

 نهیادااااا بًت اصال سَاری خر....پایین بپر شیطَن خر از داداش بابا_

 سَارم BMW نن.....نیستو سَار خر نن کٌ نعلَنٌ_

 حاند اقا_

 ابجی جانو_

 نیشی تهام بچٌ بگیر تحَیل خَدتَ کو_

 شد دیرم کٌ برم....نیکنو تلف باتَ ٍقتهَ دارم چرا نن اصال_
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 دانشگاى برسَنی ننَ....بیام ننو کن صبر...داداش نٌ_

 کجاس؟ دانشگايت نیدٍنی يیَا..خداااا یا_

 نیرم خَدم نخَاستو اصال_

 شد شرٍع...اٍٍٍف....برگردٍند قًر حالت بٌ صَرتشَ ٍ

 ننتظرتو در دم....باش حاضر ای دقیقٌ پنج فقط نن جانٌ..يیَا_

 داداشی کٌ عاشقتو_

 جَجٌ بریز زبَن کو_

 افسردى يیَای اٍن از دیگٌ...شدى خَب حالش خدارٍشکر....اتاقش تَ نرید ٍ خندید بلند
 خارج خَنٌ از ٍ دادم تکَن نبَد؟سری خبری انرٍز بابا نانان از چرا نهیدٍنو فقط....نبَد خبری
 ساعت ربع االن....باشٌ بیرٍن ای دقیقٌ پنج بَد قرار یعنی...بَدم يیَا ننتظر ناشین تَ....شدم
 شدن فرنا تشریف خانو باالخرى....بَدم ننتظرش بَد

 داشیی کن اتیش_

 ندیدنشَن کَشن اینا نانان راستی....نیزنٌ حرف يو التی چٌ_

 نرفتو داشتو کالس جَن نن کٌ گفتن ننو بٌ.....نیک پیک رفتن زٍد صبح_

 گرفتٌ بازیشَن نانزد تازى نايًو ددی ٍ نانی این...ايان_

 خَدشَن برای کهی دارن حق اٍنايو باالخرى...باشن خَش بزار...داری چیکارشَن حاند...ع_
 باشن
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_باشٌ بابا....نرٍ باالی ننبر                                                                        پایان فصل اٍل 


