
 

www.lovelyboy.blog.ir 

1 NAVA-K   | نی کند ترک عشق نقصد بٌ را ایستگاى 191 شهارى رنان قطار

 

 

 

 

 بنام خدا

 

 نقصد بٌ را ایستگاى 191 شهارى قطاررنان 
 نی کند ترک عشق

 

NAVA-K نَیسندى:  

 

 

 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

2 NAVA-K   | نی کند ترک عشق نقصد بٌ را ایستگاى 191 شهارى رنان قطار

 

طی اتفاقاتی کٌ . ريا، دختری ست کٌ بٌ عنَان نًهان دار در قطاری کار نی کند: خالصٌ
 ...در آن قطار نی افتد، زندگی رٍتین ريا پر از يیجان نی شَد ٍ در این بین

*** 

ٌ ی عزیزان  سالم بٌ يه

 نهکنٌ با خَندن خالصٌ، با خَدتَن بگید کٌ نگٌ نًهان دار زن يو برای قطار داریو؟

باید خدنتتَن عرض کنو کٌ نن در این رابطٌ تحقیق کردم ٍ اٍن طَر کٌ بٌ نن اطالع 
دادن فقط یک قطار يست کٌ دارای نًهان دار خانهٌ، چیزيایی کٌ نَشتٌ شدى بر 

 .اساس تحقیقات خَدنٌ

ينَز نسافرگیری کانل نشدى بَد، نگايی بٌ لیستو کردم، . از سرنا داشتو یخ نی زدم
 !ينَز دى نفر نَندى بَد

خدا کنٌ نال يهین . دستهال گردنو رٍ صاف کردم کٌ دیدم یٌ خانَادى بٌ سهتو نیان
 .ٍاگن باشن

 .سالم خستٌ نباشید -

بٌ رٍی نرد نسنی کٌ بٌ نظر سرپرست اٍن خانَادى ی چًارنفرى نی اٍند، لبخندی زدم ٍ 
 .زندى باشید: گفتو

اٍل شهارى ٍاگن رٍ چک کردم، خدا رٍ شکر نال يهین جا . بلیطش رٍ سهتو گرفت
نگايو رٍی ير . نگايی بٌ اسهشَن کردم، دٍ نرد ٍ یک زن ٍ یک دختربچٌ. بَدن

 .چًارتاشَن چرخید، با خَدکار کنار اسهشَن تیک زدم
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 .، ابتدای ٍاگن3بفرنایید کَپٌ شهارى  -

 :کهی از جلَی در ٍرٍدی کنار رفتو ٍ گفتو

 .خیلی خَش اٍندید -

با اندٍى تَی دلو گفتو ينَز شش نفر دیگٌ . تشکری کردن ٍ با کیف ياشَن باال رفتن
 .نَندى

 .خدا ساغر رٍ لعنت کنٌ کٌ نن رٍ فرستاد

دیدم دٍ تا نرد گیسَ بلند دارن نیان طرفو، با دیدن کیِف تَی دست یکی شَن نتَجٌ 
 .شدم کٌ ينرنند يستن

 :اٍنی کٌ تپل تر بَد گفت

 .سالم -

 .سالم، بلیطتَن رٍ لطف نی کنید -

 الغرترى بلیطش رٍ بًو داد، چًار تا صندلی برای دٍ نفر؟

 دربست گرفتید؟ -

 .بلٌ، دربستٌ -

 .اسهشَن رٍ تیک زدم

 . برای شهاست، انتًای ٍاگن6خَش اٍندید، کَپٌ شهارى ی  -

 .تشکری کردن ٍ رفتن

 !با ذٍق شَق تَی دلو گفتو فقط دٍ نفر دیگٌ
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يهَن طَر لنگ در يَا نَندم . اٍن دٍ نفر يو تَی یک فاصلٌ زنانی اٍندن ٍ ٍارد شدن
 .تا اعالم کنن ٍقِت حرکتٌ

َ يای جَگندنی داشت ٍ  سرپرستهَن رٍ از دٍر دیدم، نردی نًربَن ٍ جدی بَد، ن
 .صَرت کشیدى اش بی نقص بَد

 .سالم خانو کاٍیان -

 .سالم -

ٌ ی نسافريا تکهیل شدن؟ -  يه

 :لیست رٍ بًش دادم ٍ گفتو

 .بلٌ، يهٌ سَار شدن، سٌ تا کَپٌ دربستی داشتو ٍ بقیٌ کانل پر شدن -

 .خَبٌ، شها بفرنایید باال، چند دقیقٌ دیگٌ حرکت نی کنیو، در رٍ يو ببندید -

 .چشو، با اجازى -

 .نردى رٍ گرفتو ٍ باال رفتو، در ٍاگن رٍ بستو ٍ قفلش کردم

درش رٍ ُيل دادم ٍ خَدم رٍ . اٍلین کَپٌ نربَط بٌ نًهان داريای ٍاگن نربَطٌ بَد
 .رٍی اٍلین صندلی انداختو

 .از سرنا یخ زدم، خدا لعنتت کنٌ ساغر -

ٌ م گذاشت ٍ گفت  :فاطهٌ خندید ٍ دستش رٍ رٍی شَن

 تهَنٌ؟ -

 :چپ چپ بًش نگاى کردم ٍ گفتو
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 .اگر تهَم نبَد این جا بَدم؟ نسافرگیری نا تهَم شدى -

گیج بلند . بلند شدم ٍ پالتَی نشکیو رٍ درآٍردم ٍ پرت کردم سهت ساغر کٌ خَاب بَد
 :شد ٍ گفت

 چیٌ؟ چی شدى؟ حهلٌ شدى بٌ قطار؟ -

 .نخیر خانو، بلند شَ برٍ ببین نسافريا نشکل ندارن -

 :غلتی زد ٍ گفت

 .َاى، گو شَ ريا، نی خَام بخَابو -

 :بالشت کنار فاطهٌ رٍ برداشتو ٍ زدم تَی سرش ٍ گفتو

 .نن رٍ فرستادی کٌ بخَابی؟ یاهلل االن نعتهد نیاد -

 .با غرغر ٍ ِنک ٍ نالٌ باالخرى بلند شد ٍ سر ٍ ٍضعش رٍ درست کرد ٍ رفت

 :فاطهٌ پا رٍ پا انداخت ٍ گفت

ٌ ی صبح نی رسیو قو -  .ريا، انشب س

 .سٌ صبح؟ خب نا بیشتر اٍقات يهینٌ ٍضعیتهَن -

 :دراز کشید ٍ گفت

ٌ ی صبح پاشو خَش آند بگو ٍ راينهایی کنو -  .ٍلی نن حال ندارم س

 .نا قبال يو انتحانش کردیو، بد نیست -

 .راستی ريا -

 چیٌ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

6 NAVA-K   | نی کند ترک عشق نقصد بٌ را ایستگاى 191 شهارى رنان قطار

 .گَشیت زنگ خَرد -

 نگٌ گَشیو این جا بَد؟ -

 .آرى -

 .بیا، بگیرش: بلند شد ٍ از تَی کیفو درش آٍرد ٍ گفت

چند بَق خَرد تا . شهارى اش رٍ گرفتو. بٌ گزارش يا نگاى کردم، رٍزبٌ زنگ زدى بَد
 .برداشت

 .سالم -

 سالم، خَبی؟ -

 نهنَن، تَ خَبی؟ -

 اٍيَم، نیگو ريا، االن کجایی؟ -

 .تَی قطار -

 قطار کجاست؟ -

 .تَی ایستگاى -

 .ريا اذیتو نکن -

 :خندیدم ٍ گفتو

 .ایستگاى نشًدیو، چند دقیقٌ دیگٌ راى نی افتیو -

 نیای تًران؟ -

 :جدی گفتو
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 اتفاقی افتادى؟ -

 .نٌ، ٍلی نی خَایو آستین باال بزنیو -

 :نتعجب گفتو

 !نی خَاید خَنٌ تکَنی کنید؟ -

 .نٌ دیٍَنٌ، نی خَایو بریو خَاستگاری -

 خَاستگاری؟ برای کی؟ -

 .برای انید دیگٌ -

 :يیجان زدى گفتو

 ٍاقعا؟ ِکی؟ -

 .نهی دٍنو، ير ٍقت تَ بیای -

 .فکريام رٍ بکنو بًت خبر نیدم -

 .باشٌ عزیزم، يهین رٍ نی خَاستو بگو، دیگٌ برٍ بٌ کارت برس -

 .نهنَن کٌ خبر دادی، خداحافظ -

 .خداحافظ -

 :قطع کردم کٌ فاطهٌ گفت

 کی بَد؟ -

 .رٍزبٌ، گفت کٌ نی خَان برای انید برن خَاستگاری -
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 .یًَ چًرى اش گرفتٌ شد

 فاطهٌ؟ -

 .جَاب نداد

 فاطهٌ خَبی؟ -

 :باز يو تَی افکار خَدش بَد، بلندتر صداش زدم

 .فاطهٌ -

 .گیج ٍ ننگ جَاب داد

 بلٌ؟ چیزی نی گفتی؟ -

 کجا سیر نی کنی؟ -

 .يهین جام -

 .خَبٌ -

 !یعنی از حرف نن ناراحت شد؟ ٍلی نن کٌ حرف بدی نزدم. دیگٌ پاپیچش نشدم

 :ساغر ُغرُغرکنان اٍند داخل ٍ گفت. در باز شد

 .َاى خستٌ شدم -

 .تا تَ باشی نن رٍ بیرٍن نفرستی -

 .حاال تالفی نی کنو -

 .نال این حرف يا نیستی -
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 .نی بینیو -

 .نی بینیو -

 :فاطهٌ با عصبانیت گفت

 .بسٌ دیگٌ، عین نَش ٍ گربٌ بًو نی پرید -

فاطهٌ اصَال دختر خَنسردی بَد ٍ کو پیش نی اٍند عصبانی بشٌ، االن يو از اٍن 
 !نَقعیت يا بَد کٌ عصبانیت ازش بعیدى

. تا آخر شب، سرٍیس دادیو ٍ شام ٍ نخلفات دیگٌ رٍ بردیو. دیگٌ کسی چیزی نگفت
 .خیلی خَابو گرفتٌ بَد

 فاطهٌ؟ -

 .بلٌ -

 .نن یٌ چرت نی زنو، اگٌ چیزی بَد بیدارم کن -

 .باشٌ، پس لطف کن پایین بخَاب -

 چرا؟: نتعجب گفتو

ٌ تَن فًهیدم کٌ غلت نی زنی -  .آخٌ از تجربیات شب نَندن تَ خَن

کالى . خندیدم ٍ تخت پایین رٍ درست کردم، نالفٌ رٍش کشیدم ٍ نیزش رٍ جهع کردم
رٍی سرم رٍ برداشتو ٍ رٍی تخت باالی سرم گذاشتو، دستهال گردنو رٍ در آٍردم ٍ 

 .يهَن جا گذاشتو

 .فاطهٌ در رٍ قفل کن -
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 چرا؟ -

 .نی خَام لباس يام رٍ در بیارم، سختهٌ -

 .باشٌ -

ٌ م . در رٍ قفل کرد کت نشکی رنگو رٍ با جلیقٌ نشکِی زیرش در آٍردم ٍ کنار ٍسایل دیگ
پیراينو رٍ کٌ طرح ٍ شکلش آبی ٍ سنتی بَد رٍ در آٍردم، زیرش یٌ تی شرت . گذاشتو

 .پیراين رٍ تا کردم ٍ رٍی بقیٌ ٍسایل گذاشتو. قرنز داشتو

 .دیگٌ شلَار رٍ نهی تَنی در بیاری -

 از کجا نی دٍنی؟: خندیدم ٍ گفتو

ٌ ای باال انداخت ٍ خندید  .شَن

 .رٍی تخت دراز کشیدم. شلَار نشکی رنگو رٍ يو در آٍردم کٌ بٌ خندى افتاد

 :فاطهٌ با خندى گفت

ٌ ات رٍ يو در نی آٍردی -  .خب نقنع

 .یادم رفت -

 .اٍن رٍ يو در آٍردم ٍ گذاشتو باال

 فاطهٌ؟ -

 .جَنو -

 .بعد از این کٌ برگشتیو نشًد نن نی خَام برم نرخصی -

 .نرخصی تَی نشًد؟ چرا االن کٌ قو نیریو يهَن جا پیادى نهیشی -
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، بعدش نیرم قو، يو زیارت يو این کٌ برم خانَادى م (ع)نی خَام برم زیارت انام رضا -
 .رٍ ببینو

 باالخرى از تًران اٍندید قو؟ -

 .آرى، نانانو سختش بَد يی بیاد قو بعد برى تًران -

 خَبٌ، نی خَای نن يو بايات بیام زیارت؟ -

 .نٌ عزیزم، خبر دارم کٌ چقدر کار داری، ناسالنتی عرٍسی خَايرتٌ -

 .اٍف، نگَ، حدیثٌ کنار عاطفٌ يست؛ ٍلی نهی دٍنو چرا گیر دادى بٌ نن -

ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو  :شَن

 .نن خَابیدم، یادت نرى بیدارم کنی -

 .نٌ یادم نهیرى -

 .چشو يام کو کو رٍی يو افتاد

*** 

 .ريا، ريا بلند شَ -

 چی شدى؟ -

 .بلند شَ تا بًت بگو -

 .الی چشو يام رٍ باز کردم

 چی نیگی؟ -

ٌ يا -  .پاشَ برٍ دست شَیی، ٍضَ بگیر، االن ٍقت نهاز نیش
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 :بلند شدم ٍ گفتو

 .بطری آب رٍ بدى يهین جا ٍضَ نی گیرم -

بطری آب رٍ بًو داد، با بدبختی تَی سطل زبالٌ ٍضَ گرفتو ٍ شرٍع کردم بٌ پَشیدن 
 .لباس يام

 .بٌ فاطهٌ اشارى کردم در رٍ باز کنٌ. یکی در زد

 :فاطهٌ با دیدنش فَری گفت

 سالم آقای رضایی، این جا چی کار نی کنید؟ -

 :نگايی بٌ نن ٍ فاطهٌ کرد ٍ گفت

 .سالم خانَم يا، نی خَاستو یادآٍری کنو ٍقت نهازى، انگار خَدتَن بیدارید -

 :فاطهٌ لبخندی زد ٍ گفت

 .نهنَن، لطف کردید -

 .رضایی انگار نی خَاست یٌ چیزی بگٌ کٌ این قدر این پا ٍ اٍن پا نی کرد

 .فاطهٌ فرصت ير فکر کردنی رٍ ازش نی گرفت

ٌ ای يست؟ -  چیزی دیگ

 .يیچی، ٍلش کنید، خدانگًدار...نٌ، راستش -

 ".خداحافظ"فاطهٌ ٍ نن بًت زدى گفتیو 

ٌ يا -  .این یٌ چیزیش نیش

 .نهی دٍنو، پاشَ بریو اعالم نهاز صبح -
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ٌ اش نال نن -  .باشٌ، پنج تای اٍلی نال تَ، بقی

 .باشٌ -

ٌ يا رٍ زدیو ٍ نهاز رٍ اعالم کردیو ٌ ی کَپ ٌ نَن نَبتی رفتیو نهاز خَندیو ٍ . در يه يرس
 .سریع برگشتیو

ٌ ی دیگر حرکت نی کند، از نسافرین نحترم قطار شهارى 191قطار شهارى  - ، دى دقیق
 . تقاضا نی شَد ير چٌ سریع تر سَار قطار شَند191

نن ٍ ساغر قدم تند کردیو کٌ سریع تر بٌ قطار برسیو، فاطهٌ رفتٌ بَد نهازش رٍ خَندى 
 .بَد ٍ حاال دم در ٍاگن ایستادى بَد

 اٍندید باالخرى؟ -

 .آرى -

 .نَبت تَئٌ ساغر -

ٌ ای گفت ٍ جای فاطهٌ ایستاد  .باش

 .فاطهٌ، تَ کٌ گفتی سٌ نی رسیو، االن از چًار يو گذشتٌ -

 :خندید ٍ گفت

 .بلیط سری پیش رٍ داشتو نگاى نی کردم -

 :خندیدم ٍ گفتو

 .حَاس پرت -

 .نَبت تَئٌ بیدار بهَنی -
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 .باشٌ، بیدار نی نَنو -

لبخند زد ٍ لباس ياش رٍ درآٍرد ٍ خَابید، چند دقیقٌ گذشت تا ساغر يو اٍند ٍ اٍن 
 .نن يو نشغَل گَشیو شدم کٌ تا صبح خَابو نبرى. يو خَابید

فاطهٌ گیج ٍ ترسان . ساعت حدٍدا يفت صبح بَد کٌ یٌ نفر نحکو بٌ در نی کَبید
 .بیدار شدى بَد، ساغر يو کٌ باالی تخت فاطهٌ خَابیدى بَد بیدار شد

 چی شدى ريا؟ -

 .یٌ لحظٌ، االن باز نی کنو -

: دٍ تا چادِر رٍی جالباسی رٍ بٌ سهتشَن پرت کردم ٍ گفتو. زیر لب گفتو انگار سرآٍردى
 .بپَشید

با دیدنش . ٍقتی پَشیدن، در رٍ باز کردم ٍ با اخو بٌ شخص پشت در نگاى کردم
ٌ نَن باال رفت  .ابرٍيای ير س

ٌ اش جلَی در ایستادى بَد  .رضایی با قیافٌ نضطرب ٍ ابرٍيای نشکی در يو رفت

ٌ ش تَی ٍاگن  نن نهی فًهو چرا این رضایی رٍ تًش رٍ بگیرن سرش رٍ بگیرن، يه
 !ناست

 .بفرنایید، انری يست -

 این جا کسی عربی بلدى؟ -

 .فاطهٌ در حالی کٌ چادرش رٍ رٍی سرش درست نی کرد جَاب داد

 ريا بلدى، چطَر؟ اتفاقی افتادى؟ -

 :رضایی دٍبارى اخهی کرد ٍ گفت
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 .یکی از نسافريا حالش خَب نیست، نهی دٍنو چشٌ، عربی يو حالیو نهیشٌ -

 :فاطهٌ اشارى ای کرد ٍ گفت

 .پاشَ برٍ -

 :با بی نیلی بلند شدم ٍ گفتو

 کدٍم کَپٌ؟ -

 .راينهایی تَن نی کنو -

 .در زد کٌ در رٍ باز کردن. باالخرى جلَی یٌ کَپٌ ایستاد. پشت سرش راى افتادم

 :بٌ عربی گفتو

 نشکلی يست؟ -

 :یکی از زن يا کٌ یکو تپل نپل بَد، گفت. دٍ نفر زن بَدن ٍ دٍ نفر نرد

 لَاشک دارید؟ -

 :نتعجب ٍ بٌ عربی گفتو

 لَاشک؟ -

 :اٍن یکی زن گفت

ٌ ست -  .خَايرم حانل

 .خندى ام رٍ خَردم ٍ بٌ جاش یٌ لبخند رٍی لبو نشَندم

 .االن براتَن نیارم، با اجازى -
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 .نهنَنو -

ٌ خاطر چی این . در کَپٌ رٍ بستو ٍ یکو کٌ فاصلٌ گرفتو شرٍع کردم ریز ریز خندیدن ب
 !يهٌ راى نن رٍ کشَندى تا این جا

 چی نی خَاست؟ -

 .يیچی -

 يیچی بَد کٌ این يهٌ حرف زدید؟ -

 .گفتنی نیست -

 .ِا، بگید دیگٌ -

 .نهیشٌ -

ٌ ی خَدنَن رٍ باز کردم ٌ ی نربَط بٌ نَاد غذایی کٌ لَاشک نداشتیو؛ . در کَپ تَی کَپ
. یٌ تیکٌ بزرگ تَ یٌ پالستیک نشکی انداختو ٍ رفتو بیرٍن. ٍلی نن تَی کیفو داشتو

 :دادنش دست آقای رضایی ٍ گفتو

 .این رٍ بدید بًش، بٌ يیچ عنَان يو درش رٍ باز نکنید -

 !اٍل صبحی يــ ـَس چٌ چیزيایی نهی کنن نردم. سری تکَن داد کٌ در رٍ بستو

 :فاطهٌ نتعجب گفت

 چی شد؟ -

 :خندیدم ٍ گفتو

 .یٌ خانهٌ بَد يــ ـَس لَاشک کردى بَد، بندى خدا حانلٌ بَد -
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 :ساغر خندید ٍ گفت

 این يهٌ راى برای یٌ ٍیار؟ -

ٌ نَنٌ - ٌ يا یٌ ساعت دیگٌ باید صبحَنٌ رٍ بدیو، پاشید آنادى شید. دیگٌ ٍظیف  .بچ

ٌ ی انرٍز دٍ نَع بَد؛ انلت ٍ نَن ٍ پنیر با نیهرٍ ٍ نَن ٍ پنیر  .صبحَن

ٌ بندی نی کرد نن يو نی چیدیو تَی ترالی حهل غذایی کٌ ساغر باید نی برد  .فاطهٌ بست

 :فاطهٌ يهَن طَر کٌ دِر ظرف فلزی رٍ نی بست گفت

 ريا، نی خَای بری نشًد؟ -

 :بستٌ رٍ ازش گرفتو ٍ گفتو

 .آرى، ٍقتی برگشتیو نیرم نرخصی ٍ زیارت نشًد، نی خَام برای انید ٍ رٍزبٌ دعا کنو -

 :زیر لب گفت

 .يٌ، انید -

آخرین بستٌ رٍ تَی ترالی گذاشتو کٌ . نتعجب بًش نگاى کردم؛ ٍلی نتَجٌ نشد
گَشی  رٍ از تَی . ترالی رٍ بٌ بیرٍن يل دادم ٍ ساغر رٍ صدا زدم. گَشیو زنگ خَرد

 .انید بَد. جیبو درآٍردم

 .سالم -

 .فاطهٌ از کنارم رد شد ٍ بٌ کَپٌ خَدنَن رفت

 سالم، خَبید؟ -

 .خَبو، نهنَن -
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 !بد نَقع کٌ نزاحو نشدم؟ یکو زٍدى انگار -

 .نٌ بیدار بَدم -

 سر کارید؟ -

ٌ ديی تهَم شد -  .آرى، يهین االن صبحَن

 .ريا نی خَاستو راجع بٌ یٌ چیزی بايات حرف بزنو -

 !اٍلین بار بَد کٌ نن رٍ بی پیشَند ٍ پسَند صدا نی زد

 !اتفاقی افتادى؟ -

 نی تَنیو راحت باشیو با يو؟... اتفاق کٌ نٌ، راستش -

 .راحت باشید -

 .پس نن رٍ نثل رٍزبٌ بدٍن ٍ راحت صحبت کن -

 .باشٌ، ٍلی فکر نهی کنو نَضَع اصلی این باشٌ -

 .درستٌ، اٍن دٍستت کٌ بَد، فاطهٌ -

 .خب خب -

 ...در اصل طی چند باری کٌ بايات اٍندى بَد -

 چرا دست دست نی کرد؟. کهی نکث کرد

 خب؟ -

 :سریع گفت
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 .نن بًش عالقهند شدم -

. شَکٌ شدم، صدای نفس ياش ٍ نفس يای خَدم رٍ نی فًهیدم، زبَنو قفل شدى بَد
ٌ ی چشهو چکید  .قطرى اشکی از گَش

 ريا، يستی؟ -

 :بغضو رٍ قَرت دادم ٍ گفتو

 پس اٍن دختری کٌ نی خَاستی بری خَاستگاریش چی؟ -

ٌ ست -  .يهَنٌ، فاطه

ٌ ای از چشهو اٍند، بٌ سهت پنجرى چرخیدم، خندیدم ٍ گفتو  :قطرى اشک دیگ

 .انید..خیلی خَشحال شدم ا -

 گریٌ نی کنی؟ -

 :نیَن گریٌ گفتو

 .دلو نهی خَاد خَايرم بلٌ بگٌ -

 :نتعجب گفت

 ؟!نگٌ جَابش نثبتٌ -

ٌ م دارم اشک نی ریزم، اشک شَقٌ -  !نٌ، یعنی نهی دٍنو ينَز؛ ٍلی چَن بًش ٍابست

 .انیدٍارم -

 نی خَای باياش حرف بزنو؟ -

 !نٌ نٌ، یٌ ٍقت حرف نزنی يا: يَل گفت
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 چرا آخٌ؟ -

 .فقط گفتو کٌ يَای خانو نا رٍ داشتٌ باشی کٌ یٌ ٍقت قاپش رٍ ندزدن -

 :اشک يام رٍ پاک کردم، با خندى گفتو

 .ينَز نرسیدى چٌ خانهو خانههی نی کنی -

 .چٌ کنیو دیگٌ -

 !يَاش رٍ دارم، خیالت تخت -

 ...ريا...چیزى -

 .بگَ -

 .نزى ی دينش رٍ ببین چطَرى، نگی نن گفتو يا -

 انان از غرٍر شهايا، اٍن يو بٌ رٍی چشهو، دیگٌ؟ -

 :خندید ٍ گفت

 .نَکرتو، رٍی برادریو حساب کن -

 حتها، کاری نیست؟ -

 .نٌ، قربَنت، خدافظ -

 .خداحافظ -

 .راستش دلو نهی اٍند فاطهٌ رٍ شَير بدم، دٍست صهیهی م بَد. لبخند عهیقی زدم

 .از کَپٌ بیرٍن اٍندم، درش رٍ قفل کردم ٍ رفتو تَی کَپٌ خَدنَن
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 .فاطهٌ رٍی تخت خَابیدى بَد ٍ بٌ سقف نگاى نی کرد

 .فاطهٌ -

 .تَی يپرٍت بَد

 .بار دیگٌ بلند صداش زدم

 .فاطهٌ -

 .بًو نگاى کرد ٍ با خشو پرسید

 !چٌ نرگتٌ؟ -

 کجایی؟ -

 .يهین جا -

 .فکر کنو خَاستگاری بٌ يو خَردى -

 خَاستگاری کی؟ -

 .انید -

 :با خَشحالی بلند شد ٍ گفت

 ٍاقعا؟ -

 :نچ گیرانٌ گفتو

 خیلی خَشحال شدی؟ -

 .يَل شدى جَاب داد
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 ...نٌ نٌ، راستش -

 :آيی کشید ٍ گفت

 .نن انید رٍ دٍست دارم! از تَ چٌ پنًَن؟ -

 .لبخندی رٍ لبو اٍند! چٌ زٍد اعتراف کرد

 حاال چرا آى نی کشی؟ -

ٌ ی یٌ طرفٌ عذابو نیدى -  .اٍن کٌ نن رٍ دٍست ندارى، این عالق

 ...انیدت بٌ خدا -

 .ساغر خَدش رٍ انداخت داخل. صدای تق تق اٍند ٍ بعدش در باز شد

ٌ ش کاريای سخت رٍ نی دید بٌ نن -  .خستٌ شدم، يه

 :اداش رٍ در آٍردم ٍ گفتو

 .برٍ بابا، انگار نٌ انگار نن ٍ فاطهٌ اٍن دم در نی لرزیدیو -

 .گفت ٍ کنار نن نشست" ایشی"

 .بزن یٌ فیلو ببینیو -

 :نگايی بٌ فاطهٌ کردم ٍ گفتو

ٌ ی فیلو ياش تکراری شدى جانو -  .يه

 خب آينگ گَش بدیو، نظرت چیٌ؟...خب -

ٌ ای باال انداختو ٍ بٌ چًرى اش نگاى کردم چشو ياش . ابرٍيای کهَنی بَد ٍ نازک. شَن
 .پَستش يو گندنی بَد. قًَى ای رنگ بَد ٍ نَيای بلند رٍشنی داشت
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 چیٌ زل زدی بٌ نن؟ -

 .لیاقت نداری فاطی جَن -

*** 

 "چند ساعت بعد، نرسیدى بٌ ایستگاى نشًد، برگشت از شًر قو"

 .، يو اکنَن ٍارد ایستگاى نشًد شد191قطار شهارى ی  -

ٌ يا فکر کنو دیگٌ باید برم: نن  .بچ

 .حاال بشین، تا برسیو: ساغر

 .خیلی يَلو آخٌ -

 .بشین ببینو، برم برم: فاطهٌ

ٍسایلو رٍ جهع کردى بَدم ٍ حاضر ٍ آنادى ننتظر بَدم قطار بایستٌ تا نن يو پیادى 
 . شو

 .با رئیس صحبت کردى بَدم کٌ بًو نرخصی بدى تا برم نشًد

ٌ يا خداحافظی کردم ٍ ٍارد ساختهَِن راى  آين نشًد شدم  .باالخرى قطار ایستاد، از بچ

تلفن يهرايو زنگ خَرد، يهَن طَر کٌ نی رفتو از تَی جیب نانتَم درش آٍردم ٍ 
 .جَاب دادم

 بلٌ؟ -

 سالم ريا، کجایی تَ؟ -

 تازى ٍارد راى آين شدم، دارم نیرم تاکسی بگیرم، چطَر؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

24 NAVA-K   | نی کند ترک عشق نقصد بٌ را ایستگاى 191 شهارى رنان قطار

 .نن اٍندم استقبال، پس چرا این قدر لفتش نی  دیدی -

 :ٍلَم صدام باال رفت

 ...ٍاقعا؟ نشًدی؟ ٍای رٍزبٌ عاشقتـ -

با برخَرد بٌ یٌ نفر، حرفو بریدى شد ٍ گَشی از دستو افتاد ٍ دل ٍ رٍدى اش بیرٍن 
 .ریخت

 :با بًت بٌ گَشی نگاى کردم، یًَ ننفجر شدم ٍ گفتو

 ...آقا نگٌ کـ -

 !احساس نی کرد یکو چًرى اش آشناست، عجب

 آقای رضایی؟ -

 .ديانش باز بَد ٍ با چًرى ای رنگ پریدى نگايو نی کرد

 :نگٌ این نباید تَی قطار باشٌ؟ با صدای بلندتری صداش زدم

 آقای رضایی؟ -

 :دستو رٍ جلَی صَرتش تکَن دادم ٍ گفتو

 .آقای رضایی -

 :بٌ خَدش اٍند ٍ دستی پشت گردنش کشید ٍ گفت

 .نتاسفو، ببخشید -

 .ابرٍيام باال رفت، برای چی عذرخَايی نی کرد

 نگٌ شها نباید تَی قطار باشید؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

25 NAVA-K   | نی کند ترک عشق نقصد بٌ را ایستگاى 191 شهارى رنان قطار

 نرخصی گرفتو، شها چی؟ -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .جالبٌ، نن يو نرخصی گرفتو -

این گَشی از . بعد خو شدم ٍ اجزای گَشی رٍ بٌ يو ٍصل کردم، انیدٍار بَدم کار کنٌ
ٌ ای يا بَد؛ چَن زیاد گَشیو رٍ نی انداختو زنین گَشی اصلیو تَی چهدٍن . این دکه

 .بَد

 .ببخشید، گَشیتَن داغَن شد -

 .خو شد ٍ کهکو کرد تا جهعش کنو

 .نٌ، این گَشی اصلیو نبَد؛ چَن خیلی از دستو نیفتٌ، این رٍ دستو گرفتٌ بَدم -

ٌ اش رٍ دستو داد. آيانی گفت  .يهَن طَر کٌ نشستٌ بَدم رٍشنش کردم. آخرین تیک

 نسیرتَن کجاست؟ -

 .ينَز نهی دٍنو راستش -

 .اگر نایل باشید یٌ يتل خَب نزدیک حرم نی شناسو -

 .نٌ نهنَن، کسی ننتظرنٌ -

 .باالخرى رٍشن شد؛ شهارى ی رٍزبٌ رٍ گرفتو

 سالم، چرا قطع کردی یًَ؟ -

یکو گَشی رٍ از گَشو فاصلٌ دادم ٍ از آقای رضایی کٌ نهی دٍنو چرا سرخ شدى بَد 
 .خداحافظی کردم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

26 NAVA-K   | نی کند ترک عشق نقصد بٌ را ایستگاى 191 شهارى رنان قطار

 از دستو افتاد رٍزبٌ، کجایی تَ؟ -

 .دم در تاکسی يا، بدٍ بیا کٌ یکی از دختريا پیلٌ کردى نن بٌ نقصد برسَنهش -

 :اخهی کردم ٍ گفتو

 .غلط کردى، رٍزبٌ نن بٌ تَ برسو، اٍن ٍقتٌ کٌ دیگٌ برات نَ نهی ذارم -

 :خندید ٍ گفت

 .زٍد باش، آنازٍن زیر پام سبز شدى -

 .بٌ سرعت قدم يام اضافٌ کردم، چهدٍنٌ راى نهی اٍند النصب

رٍزبٌ رٍ دیدم کٌ از دٍر داشت دست . بااالخرى بعد از یٌ سال ٍ اندی بٌ نقصد رسیدم
 .تکَن نی داد

 .نیشو رٍ باز کردم ٍ خَدم رٍ بًش رسَندم

 :دست ياش رٍ باز کرد تا بغلو کنٌ کٌ یٌ نشت نثار شکهش کردم ٍ گفتو

 ٍسط جهع؟ -

 :دستش رٍ رٍی شکهش گرفت ٍ گفت

 .استغفراهلل، دستت چقدر سنگینٌ دختر -

 حاال ناشین کَ؟ -

 :تهام دندٍن ياش رٍ بًو نشَن داد ٍ گفت

 .ناشین نداریو کٌ، يَایی اٍندم -

 :چشو يام رٍ گرد کردم ٍ گفتو
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 .چی؟ غلط کردی بدٍن ناشین اٍندی پیِش نن، نی رفتی ٍر دل انیدت -

 .انید رٍ کٌ ٍل کن، حال ٍ يَای عاشقی زدى بٌ سرش -

 خب، چی کارش کنو؟ -

 :دٍبارى نیشش رٍ باز کرد ٍ گفت

 .بریو یٌ تاکسی بگیریو، يتل گرفتو -

 .باز خَبٌ عقلت رسیدى چی کار کنی -

 :نشت آرٍنی بٌ بازٍم زد ٍ گفت

 .باز نن عقل دارم، تَ يهَن رٍ يو نداری عزیزم -

 .عزیزنش رٍ کشید کٌ اخو يام تَی يو رفت

 .چندِش يیز، بیا بریو -

 .رضایی بَد. یٌ ناشین برانَن بَق زد، جفتهَن برگشتیو

 !این کٌ رضاییٌ -

 :رٍزبٌ نَشکافانٌ پرسید

 نی شناسیش؟ -

 .آرى، از کارکنان ٍاگن بغلی نَنٌ -

 !عجب -

ٌ  رٍ پایین داد ٍ گفت  :رضایی شیش
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 .اگر ناشین ندارید برسَنهتَن -

 ...نٌ آقای رضایی نهنَن -

 :نگايی بٌ رٍزبٌ کردم ٍ گفتو

 .نا با يو نیریو ...-

 .تعارف نی کنید؟ ير جا برید نی رسَنهتَن -

 :این بار رٍزبٌ گفت

 .زحهتتَن نیشٌ -

 .زحهتی نیست، بفرنایید -

ٌ ای دِر صندٍق عقبش باز شد ٍ گفت  :با زدن دکه

 .چهدٍنتَن رٍ بذارید -

رٍزبٌ چهدٍن رٍ تَی صندٍق عقب گذاشت ٍ سَار سهند نشکی رضایی شد؛ با تردید 
 .سَار شدم

 کجا تشریف نی برید؟ -

 :نگايی بٌ رٍزبٌ کردم کٌ گفت

 .نا رٍ حرم پیادى کنید لطفا، نهنَن -

 خَايش نی کنو، با آينگ کٌ نشکلی ندارید؟ -

 .نٌ -

 .سرم رٍ بٌ شیشٌ تکیٌ دادم کٌ صدای نَسیقی تَی گَشو پیچید
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 بچرخا در برم بچرخا در برم رقـــص کنان گَ»

 نرا نستو کنَ يی نرا نستو کنَ نعرى زنان گَ

*** 

 کَ بٌ کَ آندى ام نَ بٌ نَ آندى ام

 تار گیسَی تَ دیدم سهِت اٍ آندى ام

 ای دل ای دل, ای دل ای دل , دل ای دل 

*** 

 ایهاِن نرا عقِل نرا يَِش نرا برد چشهاِن تَ

 دل دادى ی اٍ گشتهَ نیکشد نرا خو ابرٍی تَ

 سر بٌ سر دل نن نذار اشِک ننَ دیگٌ در نیار

 عاشقت شدم نن يهین یٌ بار جَِن تَ

*** 

 ير لحظٌ بٌ داِم تَ گرفتارنَ بیهارم

 ير لحظٌ بٌ داِم تَ گرفتارنَ بیهارم

 «بیا جَِن دلو نازتَ خریدارم بیا جَِن دلو

 .رسیدیو، بفرنایید -

 خیلی نهنَن، چقدر تقدیهتَن کنیو؟: رٍزبٌ
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 .این حرف يا رٍ نزنید، بذارید بٌ حساب يهکار بَدن ٍ کهک -

 .نهنَن: رٍزبٌ

 .نهنَنو، آقای رضایی -

 .رضایی بَقی زد ٍ رفت. چهدٍنو رٍ برداشتو

 خب، آقا رٍزبٌ گل، االن يتل کَ؟ -

 :خندید ٍ گفت

 .پشت سرت -

یکی یکی طبقاتش رٍ با چشو دنبال کردم تا . برگشتو ٍ بٌ ساختهَن پشتو نگاى کردم
 .رسیدم بٌ آخرین طبقٌ

 !؟ چقدر بلندى!اٍٍ، کی نیرى این يهٌ راى رٍ -

 .نا نیریو -

يهَن طَر کٌ البی رٍ نگاى نی کردم شناسنانٌ رٍ دادم بٌ . بازٍم رٍ گرفت ٍ برد داخل
 .رٍزبٌ تا اتاق بگیرى

کاغذ دیَاری يای شلَغ ٍ طالیی رنگ البی با فرش ٍ نبل يای زرشکی يارنَنی جالبی 
 .ایجاد کردى بَد

 .بریو -

 :نتعجب برگشتو سهتش ٍ گفتو

 کجا؟ -
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 :ابرٍياش رٍ باال انداخت ٍ جَاب داد

 .اتاق نَن دیگٌ -

 .آيان -

ٌ ی طبقٌ چًار رٍ زد. بٌ دنبالش سَار آسانسَر شدم از تَی آینٌ بًش نگاى کردم، . دکه
 .نَيای قًَى ای رٍشنی داشت، چشو ياش يو قًَى ای بَد

 چیٌ؟ نگاى نی کنی؟ تیپو بدى؟ -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .عالی، نثل يهیشٌ؛ دلو برات تنگ شدى بَد -

ٌ م حلقٌ کرد ٍ گفت  :دستش رٍ دٍر شَن

 .قربَن دلت بشو نن -

 .خدا نکنٌ -

 :با نکث گفتو

 .تَی راى قو بَدیو انید زنگ زد -

 انید با تَ چی کار دارى آخٌ؟: با چشو يای گرد شد گفت

 .نثل این کٌ فاطی دلش رٍ بردى -

 فاطی؟ -

 .يهَن دٍستو کٌ یکو کَتايٌ -

 .آيان؛ ٍلی این کٌ نی خَاست برى خَاستگاری -
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 .نی خَاد برى خَاستگاری يهَن دیگٌ -

 .عجب -

 : رٍ باز کرد ٍ گفت191در اتاق شهارى ی . از آسانسَر پیادى شدیو

 .خانَنا نقدم يستن -

 .عجیبٌ -

 :ٍارد اتاق شدم کٌ گفت

 چی عجیبٌ؟ -

 .حرف يای عجیب نی زنی رٍزبٌ -

 .النپ رٍ رٍشن کردم ٍ اٍن يو در رٍ بست

 بًو نیاد یا نٌ؟ -

 .نچ، بٌ تَ يهَن فحش يا ٍ کتک يای بچگی نیاد -

 .خندید ٍ رٍی تخت خَابید

 يهین طَری اٍندی؟ لباس يات چی؟ -

 .یٌ ساک دستی آٍردى بَدم کٌ دادم پیک برام بیارى -

 .چٌ دل گندى ای تَ -

ٌ م -  .نن خَابیدم، خیلی خست

 راستی نگفتی، برای چی اٍندی این جا؟ -
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 .نانان سفارش زعفرٍن دادى بَد -

 !خب نن نی خریدم -

 :غلتی زد ٍ گفت

 .تَ بلد نیستی بچٌ -

لباس يام رٍ عَض کردم ٍ یٌ دست لباس برداشتو تا برم حهَم، دٍش . چیزی نگفتو
يهَن طَر کٌ چشو يام رٍ بستٌ بَدم ٍ نَيای رٍ نی شستو، یًَ چًرى ی رضایی . بگیرم

 .پشت پلکو ظاير شد

بٌ کاريای . چشو ياش قًَى ای تیرى بَد کٌ بٌ نشکی نی زد ٍ نَيای نجعدی داشت
 .جدیدا خیلی نضطرب بَد. عجیب این چند ٍقتش فکر کردم

 .دٍش رٍ بستو، خَدم رٍ خشک کردم ٍ لباسو رٍ پَشیدم

 :برای رٍزبٌ کٌ خَابش بردى بَد، یٌ یادداشت گذاشتو

 ". يتلو9نن رفتو حرم، بعدش نیرم بازار، ساعت  "

 .کال لباس نشکی پَشیدم ٍ با چادر از يتل بیرٍن رفتو

 .تا حرم رايی نبَد، قدم زنَن بٌ در طبرسی حرم رسیدم

ٌ م ریخت، خیلی انام رضا رٍ دٍست داشتو، یٌ  با دیدن گنبد طالیِی حرم اشکی رٍی گَن
 .حس عجیبی بَد کٌ بٌ این حرم داشتو

سریعا بین صف يای . با صدای اذان ٍ يَای تاریک نتَجٌ شدم نهاز نغرب ٍ عشاست
 ...باد خَبی نی ٍزید، صدای يَاپیها، صدای کبَتريا ٍ. نهاِز تَی حیاط جا گرفتو

 .السالم ٍ علیکو ٍ رحهٌ اهلل ٍ برکاتٌ -
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برای زیارت داخل رفتو، خیلی يا رٍ . صحن خیلی شلَغ نبَد. سجدى شکر بٌ جا آٍردم
داخل خیلی شلَغ بَد، دستو بٌ . نی دیدم کٌ بٌ انید شفای نریض شَن اٍندى بَدند

 !ضریح آقا نرسید؛ ٍلی يهین کٌ دیدم یٌ دنیا بَد برام

با نسیهی کٌ ٍزید نتَجٌ شدم صَرتو . از حرم بیرٍن اٍندم ٍ تَی صحن ایستادم
 !خیسٌ

 .با دستو صَرتو رٍ پاک کردم

 .خانو کاٍیان -

خدایا، این نرد چرا باید يهٌ "دلو نی خَاست اٍن لحظٌ داد بزنو بگو. سرم رٍ باال آٍردم
 "جا باشٌ؟ ٍ چرا يهٌ جا يست؟

 :با بی نیلی سالم کردم ٍ گفتو

 خَبید آقای رضایی؟ -

 :با نیش باز جَاب داد

 خَبو نهنَن، جایی نی رفتید؟ -

 :دلو نی خَاست بگو بٌ تَ چٌ؟ ٍلی در عَض با احترام گفتو

 االن داشتو نی رفتو بازار، چطَر؟ -

ٌ ی دندٍن ياش رٍ بٌ نهایش گذاشت ٍ گفت  :يه

نن يو دارم نیرم برای خانَادى سَغاتی بخرم؛ ٍلی سلیقٌ چندان خَبی ندارم، نیشٌ  -
 شها کهکو کنید؟

 ؟!چی باید نی گفتو ٍقتی رٍم نهیشد بگو نٌ
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 .باشٌ، ٍلی نن اٍل باید برم فرٍشگاى يای خَد حرم -

 .ير جا برید نن يو نیام -

 .عجب آدم پرٍیی

 .چشو يای نشکی رنگش برق نی زد

چند بستٌ باسلَق ٍ چند . پَفی کردم ٍ با راينهای حرم، خَدم رٍ بٌ فرٍشگاى رسَندم
 .تهام این ندت پشت سرم نی اٍند. تا شکرپنیر با طعو يای نختلف تَی سبد گذاشتو

ٌ ای ٍ ترشک يو گذاشتو تَش یکو کٌ جلَتر رفتو چشهو بٌ . یٌ بستٌ لَاشک لقه
 .ساندٍیچ ياش خَرد

 .گَشیو رٍ فَرا از تَی جیبو درآٍردم ٍ شهارى ی رٍزبٌ رٍ گرفتو

 بلٌ؟ -

 .سالم رٍزبٌ، ننو -

 .شناختو، زیارت قبَل -

 نهنَن، شام خَردی؟ -

 نٌ، چطَر؟ -

 .ساندٍیچ نی خَری؟ نن تَی فرٍشگاى حرنو -

 ساندٍیچ؟ -

 آرى، ساندٍیچ سرد نی خَری یا اشترٍدل گرم بگیرم؟ -

 .نن چًارتا اشترٍدل نی خَام -
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 .چشهام گرد شد

 رٍدل نکنی یٌ ٍقت؟ -

 .نٌ گلو، خداحافظ -

 .با خندى ازش خداحافظی کردم

 :بٌ سهت پیشخَان رفتو ٍ گفتو

 .دى تا اشترٍدل لطفا -

 !شکو رٍزبٌ بیشتر از این يا جا داشت

پَلش رٍ پرداختو ٍ رفتو بیرٍن؛ در ٍاقع داشتو . پالستیکش رٍ گرفتو ٍ رفتو حساب کنو
 ...با این کاريا بًش بی اعتنایی نی کردم کٌ برى؛ ٍلی

 :بٌ ناچار پرسیدم

 شها جایی ند نظرتَنٌ؟ -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .آرى -

ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو. بٌ پاساژ اٍن ٍر خیابَن اشارى کرد  .باشٌ: شَن

از ! جالبیش این بَد کٌ يهٌ چی داشت. با يو از خیابَن رد شدیو ٍ ٍارد پاساژ شدیو
 .خَراکی تا پَشاک

 خب چی نی خَاید بخرید؟ -

 .نهی دٍنو -
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 :چشو يام رٍ گرد کردم ٍ گفتو

 چی؟ یعنی بی خَدی اٍندم دنبال شها؟ -

 :يَل شد ٍ گفت

 .خب نی خَام یٌ کیف زنَنٌ بگیرم با یٌ پیراين...نٌ، چیزى، خب -

 :بی حَصلٌ گفتو

 خب برای چٌ رنج سنی؟ -

 :دستی بٌ گردنش کشید ٍ گفت

 .برای یٌ خانو يهسن خَدتَن...پیراين برای نادرم، کیف يو برای -

 :ابرٍيام رٍ باال انداختو ٍ گفتو

 .خجالت نکشید، بگید -

 :نتعجب گفت

 چی رٍ بگو؟ -

 .این کٌ برای دٍست تَنٌ کٌ از قضا دختر يو يست -

 .با چشو يای گرد نگايو کرد کٌ از کنارش رد شدم ٍ بٌ سهت نغازى ای رفتو

 .یٌ کیف کرنی نسبتا جهع ٍ جَر نظرم رٍ جلب کرد. کیف ٍ کفش داشت

 اٍن چطَرى؟ -

 کدٍم؟ -
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 .اٍن کرنی کٌ باالی اٍن قًَى ای گذاشتن -

 .خَبٌ -

 خَبٌ؟ نی پسندید یا نٌ؟ -

 .آرى، االن نیرم نی خرنش -

 .سری تکَن دادم ٍ کنار ایستادم

ٌ ای رنگ نظرم رٍ جلب کرد بٌ رٍزبٌ . بٌ اٍن طرف پاساژ نگاى کردم، یٌ کاپشن سرن
سرم رٍ چرخَندم کٌ از نغازى بیرٍن . نی اٍند؛ ٍلی باید خَدش نی پَشید بعد نی خرید

 .اٍند

 .دستو رٍ تَی جیب پالتَی نشکی کردم ٍ چادرم رٍ يو با بدبختی جهع کردم

 .این جا پیراين زنَنٌ ندارى، باید بریو یٌ جای دیگٌ -

 .خب نیریو -

 :نگايی بًش انداختو ٍ گفتو

 .بلٌ، نیریو -

 .از پاساژ بیرٍن اٍندیو ٍ برای یٌ تاکسی دست تکَن دادم

 کجا نیرید خانو؟ -

 : زرد رنگ بَد نگاى کردم ٍ گفتو405بٌ نرد سبیل کلفتی کٌ پشت پژٍی 

 .پاساژ آرنان -

 .بفرنایید باال -
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 دقیقٌ 10بعد از . بٌ رضایی اشارى کردم ٍ خَدم سَار شدم؛ در جلَ رٍ باز کرد ٍ نشست
 .رسیدیو

 چقدر نیشٌ؟: پیادى شدم ٍ گفتو

 .يفت تَنن -

چٌ خبرى "اخهی کردم ٍ يفت تَنن در آٍردم؛ يهَن طَر کٌ بًش نیدادم زیر لب گفتو 
 "بابا، نگٌ سر گردنٌ است؟

با ٍجَد اجناس . ٍارد پاساژ شدیو. ی گفت ٍ گازش رٍ گرفت ٍ رفت"خدا بدى برکت"
 .گرٍنش، خَبیش این بَد کٌ ایرانی نی خریدی

 .خیلی خلَت بَد. بٌ سهت اٍلین نغازى رفتو

 يهیشٌ نیاید این جا؟ -

 .نعهَال آرى -

 !چرا؟ این جا کٌ خیلی خلَتٌ -

 :چشهو رٍ تَی حدقٌ چرخَندم ٍ گفتو

 اصال چیزی راجع بٌ تَلید نلی شنیدید؟ -

 :خندید ٍ گفت

 .اٍن قدر يو بی سَاد نیستیو -

 .خَبٌ -

 .حاال نگفتید چرا -
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ٌ اید؟ -  خرید از تَلیدات ٍ نحصَالت نلی، نتَج

 .آيان -

ٌ ی لباس يا رٍ زیر نظر بگیرم؛ . لباس يا چنگی بٌ دل نهی زد یٌ چرخی زدم تا از دٍر يه
ٌ اش کار شدى بَد. یکی از لباس يا نظرم رٍ جلب کرد  .زرشکی رنگ بَد ٍ رٍی یقٌ ٍ سین

 :جلَی رضایی گرفتهش ٍ پرسیدم. يهَن رٍ برداشتو

 چطَرى؟ سایزش نناسبٌ؟ -

 :یکو بٌ پیراين نگاى کرد ٍ گفت

 .گهَنو باید بزرگ تر باشٌ... قشنگٌ، ٍلی سایزش -

 .سایز بزرگ تر رٍ برداشتو ٍ جلَش گرفتو

 .این عالیٌ -

 :سری تکَن دادم ٍ بی يیچ تهاسی گذاشتهش تَی بغلش ٍ گفتو

 .خب حساب کنید -

ٌ ای زد ٍ رفت نگايی بٌ ساعتو کردم، تازى يفت ! یٌ جَری شدى بَد انشب. لبخند نردٍن
 !دلو نی خَاست برم یٌ چیز گرم بخَرم، بی سِر خر. بَد

 تهَنٌ؟: اٍند کنارم ایستاد کٌ گفتو

 .اٍيَم -

 .پس خداحافظ -

 .کجا؟ با يو نی رفتیو -
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 .نٌ، نن نی خَام قدم بزنو -

 .با يو نی زنیو خب -

ٌ ای گفتو ٍ بٌ سهت خیابَن رفتو يَای سرد بَد ٍ ٍاقعا دلو . پَفی کردم، باش
 .نی خَاست تنًایی برم تَی یٌ کافٌ یٌ چیز گرم بخَرم

 شها چند سالتَنٌ؟ -

 :دلو رٍ زدم بٌ دریا

 .آقای رضایی شها چند ٍقتٌ یکو عجیب شدید -

 .کسی چٌ داند: خندید ٍ گفت

 .نتعجب بٌ رايو ادانٌ دادم، نتَجٌ حرف ياش نهی شدم

 ...نیشٌ بریو یـ -

 اٍى، نايان خَدتی؟ -

یٌ دختر بَد کٌ با ٍجَد . با چشو يام دنبال کسی گشتو کٌ اٍن رٍ نَرد خطاب قرار داد
 .نقنعٌ ٍ چادر، خَدش رٍ غرق آرایش کردى بَد

ٌ پتٌ گفت  .سالم..سـ: يَل شد ٍ با تت

 .سالم، ٍای خیلی عَض شدی نايان -

 :بعد نگايی بٌ نن کرد ٍ گفت

ٌ ام -  .با شها آشنا نشدم، نن يدی

 .نن ريام، خَشبختو: دستو رٍ تَی دست دراز شدى اش گذاشتو ٍ گفتو
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 :يدیٌ چشهکی بٌ نايان زد ٍ گفت

 دٍست دختر جدیدتٌ؟ -

 .بٌ این نهی اٍند از این غلط يا کنٌ. چشو يام گرد شد

 :نگاى بدی بًش انداختو ٍ خَدم جَاب يدیٌ رٍ دادم

 .نخیر، نن يهکارشَنو -

 :ابرٍيای يدیٌ با تحقیر باال رفت ٍ گفت

 از کی تا حاال یک زن تَی طالفرٍشی کار نی کنٌ؟ -

 :این بار نايان بین بحث نا دخالت کرد

 .نن شغلو رٍ عَض کردم، تَی قطار کار نی کنو -

 .در ير حال، خَشحال شدم، بٌ انیِد این کٌ با تعداد افراد بیشتری ببینهت، خداحافظ -

 .ٍ از کنارنَن در شد

دٍبارى گَشیو زنگ . نايان خَاست چیزی بگٌ کٌ نگاى بدی بًش انداختو ٍ راى افتادم
 .رٍزبٌ بَد. خَرد

 .تهاس رٍ ٍصل کردم

 بلٌ داداش؟ -

 .ٍقتی نی گفتو داداش، رٍزبٌ نتَجٌ نی شد نن عصبی ام

 کجایی ريا؟ چیزی شدى؟ -

 .تَی رايو، نی خَاستو برم کافٌ کٌ انگار دیر شدى، دارم نیام -
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 .باشٌ، زٍد بیا، نردم از گشنگی -

 .پَفی کشیدم ٍ قطع کردم

 .چیزى، نی خَاستو یٌ سَال بپرسو -

 !عجب آدنی بَد این

 .بفرنایید: با حرص گفتو

ٌ اش باياتَن چیٌ؟ -  اٍن آقایی کٌ باياتَن بَد، رابط

 :دستو رٍ نشت کردم ٍ گفتو

 .فکر نهی کنو رٍابط خانَادگی نن بٌ شها نربَط باشٌ -

 .فقط یٌ سَال بَد، نعذرت نی خَام -

 .برادرنٌ: نکثی کردم ٍ گفتو

 چرا صدای نفس عهیقش رٍ بٌ ٍضَح شنیدم؟

 .يتل رٍ از دٍر دیدم

 :ایستادم ٍ گفتو

 .فکر کنو از اینجا راى نَن جدا نیشٌ -

 .فکر نکنو، چَن يتل نن اٍنٌ -

دیگٌ از حرص نهی دٍنستو چی کار . بٌ يتلی کٌ رٍزبٌ تَش اتاق گرفتٌ بَد اشارى کرد
 .کنو

 .خیلی خب، خیلی خب: نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو
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ٌ رٍی اتاق . بٌ سهت يتل رفتیو بدبختی جایی بَد کٌ نتَجٌ شدم اتاقش يو رٍب
 !ناست

ٍارد شدم ٍ چادر ٍ پالستیکی کٌ دستو بَد رٍ رٍی . در اتاق رٍ زدم کٌ رٍزبٌ باز کرد
 .تخت ٍلَ کردم

 .ٍای رٍزبٌ نهی دٍنی چی شد -

 چی شد؟: يهَن طَر کٌ سهت پالستیک نی رفت گفت

 :با نالٌ لباس يام رٍ در آٍردم ٍ گفتو

 بدبخت تر از نن يو يست آخٌ؟ -

 نگٌ چی شدى؟ -

 .یکی از اشترٍدل يا رٍ باز کرد ٍ یٌ گاز بزرگ بًش زد

 .این رضایی، يهکارم يست -

 خب؟ -

 .تَ حرم بًو برخَردیو -

 خب؟ -

 .پاپیچ شد کٌ نی خَاد برای نادرش چیزی بخرى ٍ سلیقٌ ندارى -

 خب؟ -

 .نن يو نتَنستو بًش نٌ بگو -

 خب؟ -
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 :زدم پس گردنش ٍ گفتو

ٌ رٍی اتاق خَدنَنٌ -  .خب بٌ جهالت، االن يو اٍندم دیدم اتاقش رٍب

 .ابرٍيای رٍزبٌ باال رفت

 .عجیبٌ -

 .نن يو نیگو تَ يی نیگی خب -

 .با یٌ گاز دیگٌ کل اشترٍدلش رٍ تهَم کرد

 این پسرى چیز نیز نهی زنٌ؟ -

 .چٌ نی دٍنو -

*** 

يهَن طَر کٌ گیج خَاب بَدم گَشیو رٍ کٌ داشت خَدش رٍ نی کشت پیدا کردم ٍ 
 بلٌ؟: جَاب دادم

 .صدام دٍ رگٌ شدى بَد

 .سیخ سرجام نشستو. صدای جیغی تَی گَشو پیچید

 .خفٌ کن اٍن رٍ ريا -

 .نگايی بٌ شهارى ش کردم، فاطی بَد

 فاطهٌ، خَبی؟ چی شدى؟ -

 .ٍای ريا باٍرت نهیشٌ -

ٌ م دادی -  !چی رٍ؟ بگَ دیگٌ سکت
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ٌ نَن، آخر يفتٌ نیاد خَاستگاری -  .انید زنگ زدى خَن

 :رٍی تخت ٍلَ شدم ٍ گفتو

ٌ ت خَب بابات خَب، االن ٍقت زنگ زدنٌ -  .یکٌ بابا، خیر سرنَن کپیدیو! آخٌ نن

 .دیگٌ نهی تَنستو تحهل کنو -

 .بٌ درک کٌ نهی تَنی تحهل کنی، کاری نداری؟ نی خَام بخَابو -

 .بی خاصیت -

 .ٍ قطع کرد

 .سعی کردم بخَابو؛ ٍلی نگٌ خَابو نی برد

 !این فاطی النصب با اٍن جیغش یٌ کاری کردى بَد کٌ کال خَابو نهی برد

. یٌ بالکن داشت اتاقهَن، درش رٍ باز کردم ٍ رفتو بیرٍن. بلند شدم ٍ یٌ لباس پَشیدم
 .چقدر خیابَن شلَغ بَد

 .یًَ یاد نايان افتادم، ندتی بَد کٌ تَی افکارم رضایی شدى بَد نايان

ٌ ای داشت فقط یکو رفتارياش جلف بَد از دٍست دختر داشتنش يو کٌ . چًرى ی نردٍن
 .ساغر گفتٌ بَد؛ ٍلی نن باٍر نکردى بَدم. دیگٌ نگو

 .با یادآٍری انید لبخندی رٍی لبو اٍند! نصف شبی بٌ چٌ چیزيایی فکر نهی کنو

ٌ ای بٌ خَدم لرزیدم، رفتو داخل ٍ در رٍ بستو زیر پتَ خزیدم ٍ با گَشی . از سرنا لحظ
 .شرٍع کردم بازی کردن

 .یًَ یٌ اس ام اس برام اٍند
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 .شهارى اش رٍ نهی شناختو

ن رٍزيای سخت ٍ آانا زیباتر از ؛ بَدن در کنار يو زیباستی  رٍز يای بارانی ٍ بًانٌ" -
 ".بی بًانٌ با يو بَدن است

 .فکر کنو دٍبارى فاطهٌ بٌ سرش زدى

 :فَری براش نَشتو

فاطهٌ دٍبارى چٌ نرگتٌ؟ اٍن از زنگ بی نَقع  ٍ جیغت، این يو از اس ام اس يای  -
 .بی نهکت

 :باز پیام اٍند

ٌ يا یٌ قانَنی داریو کٌ نیگٌ تا ٍقتی نارنگی يست خَردن پرتقال الزانی " - نا خست
 ".نیست

ٌ ت رٍ ندارم، کو جیغ جیغ کردی، يی زرت ٍ زرت اس بدى: نَشتو  .فاطی حَصل

 "فاطهٌ کیٌ؟" -

 ببخشید شها؟: چشو يام گرد شد، نَشتو

 "سَال رٍ با سَال جَاب نهیدن" -

 نن نیدم، شها؟: نَشتو

 "یٌ غریبٌ" -

 غریبٌ شهارى ی نن رٍ از کجا دارى؟: نَشتو

 "دارى دیگٌ" -
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 .خب، خَشحال شدم غریبٌ، خداحافظ: نَشتو

 "کجا؟" -

 .بخَابو: نَشتو

 ".سرنَشت اتفاقات عجیب ٍ ناگًانی برای انسان يا رقو نی زند" -

 .دیگٌ جَابش رٍ ندادم، سعی کردم بخَابو. عجیب ٍ غریب بَد چقدر

*** 

 .رٍزبٌ رٍ ندیدم. چشو يام رٍ باز کردم

 .چشهو بٌ کاغِذ رٍی نیز افتاد

 "نن نیرم بیرٍن، زٍد برنی گردم، رٍزبٌ"

 .عجب

 .نیو ساعت بعد رٍزبٌ پیداش شد. بلند شدم ٍ دست ٍ صَرتو رٍ شستو

 کجا بَدی؟ -

 نن؟ -

 !َن َپ نن -

 :خندید ٍ گفت

 بیرٍن، چطَر؟ -

 :با چشو يای ریز شدى گفتو
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 رٍزبٌ، کجا بَدی؟ -

 .بیا بشین رٍی تخت تا بگو -

 :نشستو کٌ گفت

 .خَاب بَدی نايان اٍند دم در -

 :پا رٍ پا انداختو ٍ گفتو

 خب کٌ چی؟ -

 .با يو رفتیو یٌ گشتی زدیو -

 :با چشو يای گرد نگايش کردم ٍ گفتو

 نن نیگو این نشکَکٌ، تَ نیری باياش نی چرخی؟ -

 :خندید ٍ گفت

 .نشکَک نیست عاشقٌ -

 :چشهو رٍ تَی حدقٌ چرخَندم ٍ گفتو

 خب خَش بٌ حالش، عاشق کی حاال؟ -

 .با این کٌ تٌ دلو یٌ جَری شدى بَد، بٌ رٍی خَدم نیاٍردم

 .عاشق کی نی تَنٌ باشٌ؟ عاشق تَ دیگٌ -

چشو ياش کٌ کانال . با چشو يای ریز بٌ رٍزبٌ نگاى کردم کٌ ببینو شَخی نی کنٌ یا نٌ
 ...جدی بَد؛ ٍلی لبخند رٍی لب ياش

 :بلند شدم ٍ گفتو
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 .نن نیرم صبحَنٌ بخَرم. از این شَخی يا با نن نکن -

 :سریع لباس پَشیدم کٌ گفت

 .شَخِی چی چی؟ نیگو تَ رٍ از نن خَاستگاری کرد -

ٌ ی شَخی ندارم، خداحافظ -  .رٍزبٌ اصال حَصل

 .در رٍ پشت سرم بستو ٍ رفتو تَی رستَران يتل صبحَنٌ بخَرم

نشستو ٍ . یٌ لیَان آب پرتقال ٍ یٌ بستٌ کَچیک نربا ٍ کرى برداشتو ٍ بردم سر نیز
 .نگايو تَی صَرتش چرخید. آرٍم آرٍم شرٍع کردم خَردن کٌ یکی نقابلو نشست

 .بفرنایید -

 :با چًرى ای جدی گفت

 .نی خَام باياتَن صحبت کنو -

دست بٌ سینٌ بٌ صندلی تکیٌ . لقهٌ رٍ گذاشتو تَی دينو ٍ دٍر دينو رٍ پاک کردم
 :دادم ٍ گفتو

 .بفرنایید -

 .نهی دٍنو برادرتَن بًتَن گفت یا نٌ؛ ٍلی نن ترجیح دادم خَدم بیام جلَ -

 .ابرٍيام باال رفت ٍ کف دست يام عرق کرد

 ...خب راستش -

 :دیدم یکو نعذبٌ کٌ گفتو

 .برادرم گفت؛ ٍلی نن باٍر نهی کنو -
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 :نتعجب گفت

 چرا؟ -

 :با حرص گفتو

ٌ ی خرابتَن جَاب نثبت بدم؟ -  شها از نن چٌ انتظاری دارید؟ با اٍن سابق

 :اخهی کرد ٍ گفت

 .ير آدنی عَض نیشٌ -

 .ٍلی شها ير کسی نیستی کٌ عَض شی -

 ...انا -

بحث تهَنٌ، خانَادى ی نن یٌ خانَادى ی کال سنتی ٍ نذيبیٌ کٌ حتی نن يو بخَام،  -
 .اٍن يا نهی ذارن؛ پس تالش نکنید

 :ابرٍياش رٍ باال انداخت ٍ گفت

ٌ دست نهیاد -  .عشق بی  تالش ب

 .عشقی ٍجَد ندارى جناب -

 .ان شاهلل بعدا يست...از طرف نن چرا، از طرف شها يو -

 .نیست -

 .گفتو بعدا يست -

 :بلند شدم کٌ گفت

 .حداقل فکرياتَن رٍ بکنید، بی فکر جَاب ننفی ندید -
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 .راست نی گفت، نن داشتو بدٍن فکر ٍ ننطق حرف نی زدم

 .باشٌ، خداحافظ: سری تکَن دادم ٍ گفتو

ٌ م يو نصفٌ نیهٌ نَند. خداحافظی کرد ٍ نشست  .صبحَن

ٌ تر بَد؛ ٍلی باز . ترجیح دادم برم حرم تا یکو فکر کنو نايان انرٍز یکو رفتارش نردٍن
ٌ اش رٍ نادید بگیرم  .يو نن نهی تَنو شیطنت يای گذشت

ٌ ی آدم يا برام نًو بَد، حتی کسی کٌ باياش دٍست  نن آدنی بَدم کٌ گذشت
 با این حساب نی تَنستو بٌ پیشنًادش جَاب نثبت بدم؟. نی شدم

 .یاد یٌ آينگ افتادم

 عشقت افتادى بٌ قلبو ٍای از دلو»

 دل بٌ دلی کٌ بردى دلو.. بستو 

 تَکٌ نیخندی قلبو ارٍم نیگیرى

 ناراحت نیشی بارٍن نیگیرى

 دنیام ارٍنٌ ٍقتی ارٍنی

 يهٌ عشق ٍ ارزٍنی

 دارم نست تَ نیشو تَ چشهات اسهَنٌ

 اخٌ دست خَدت نیس تَ چشهات نًربَنٌ

 یار دیٍَنٌ. کار دادی دستو 

 «دلو تا اخرش با تَ نیهَنٌ
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نن يیچ کدٍِم این احساس يا رٍ نداشتو، از طرفی نی خَاستو جَاب نثبت بدم از 
 .طرِف دیگٌ ننطقی کٌ فکر نی کردم نی دیدم نهیشٌ

با صدای جیغی . چادرم رٍ جهع کردم ٍ از خیابَن رد شدم. یٌ حس کالفگی داشتو
 ...یٌ ناشین با سرعت از زیر پل بیرٍن اٍند ٍ. حَاسو پرت شد ٍ ٍسط خیابَن ایستادم

 .ٍقتی رٍی زنین افتادم از درد بیًَش شدم

*** 

 "نايان"

ٌ رٍم نشست ٍ ب  .يهَن طَر سر نیز نشستٌ بَدم کٌ رٍزبٌ اٍند ر

 ؟!چیٌ؟ کشتی يات غرق شدى -

 .يی، یٌ جَرایی -

 چٌ جَرایی؟ -

 .باياش حرف زدم -

 با کی؟ -

 .با خَايرت دیگٌ -

 :با چشهای گرد گفت

 !نگٌ نگفتو صبر کن؟ -

ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو  :شَن

 .نشد -
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 حاال چی شد؟ چی گفت؟ -

ٌ ت نهی تَنو کنار بیام -  .گفت با گذشت

 گذشتٌ؟ -

دیشب ازش خَايش کردم بايام بیاد تا برای نادرم لباس بخرم؛ ٍلی یکی از  -
 .دٍست دختريای سابقو پیداش شد ٍ یٌ سری چرت ٍ پرت گفت

 .حق دارى خب -

 :عصبی گفتو

 نی خَای بگی تَ تا حاال یٌ دٍنٌ دٍست دختر يو نداشتی؟ -

 :پا رٍ پا انداخت ٍ گفت

 ...داشتو يا، ٍلی -

 .با صدای تلفنو حرفش قطع شد

 :از جیبو درش آٍردم ٍ جَاب دادم

 بلٌ؟ -

 .سالم -

 .سالم، بفرنایید -

 .یٌ آقا صحبت نی کرد

 ...شها خانو -

 "اسهش چی بَد؟"از یٌ نفر دیگٌ پرسید 
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 :اٍن فرد یٌ چیزی بًش گفت کٌ بٌ نن گفت

 ريا کاٍیان رٍ نی شناسید؟ -

 بلٌ نی شناسو، نشکلی پیش اٍندى؟ -

راستش ایشَن یٌ تصادف داشتن، تصادفشَن شدید نبَدى، باید برید بٌ  -
 .(..)بیهارستان

 .قطع کردم

 .رٍزبٌ، ريا تصادف کردى -

 :نگران بلند شد ٍ گفت

 کدٍم بیهارستان؟ -

 .با يو بریو، نن بلدم -

بلند شدم ٍ با سرعت خَدم رٍ بٌ ناشین رسَندم، رٍزبٌ کٌ سَار شد بٌ سهت 
 .بیهارستان رفتیو

ٍقتی رسیدیو، ناشین رٍ تَی پارکینگ بیهارستان پارک کردم ٍ با رٍزبٌ بٌ سهت 
 .این قدر دٍستش داشتو کٌ نگران حالش باشو ٍ دلو شَر بزنٌ. پذیرش رفتیو

 :رٍزبٌ خو شد ٍ گفت

 ببخشید خانو، ريا کاٍیان رٍ این جا آٍردن؟ -

 :خانو پشت کانپیَتر اسهش رٍ سرچ کرد ٍ گفت

 .بلٌ، طبقٌ سَم، اتاق عهل -
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 :رٍزبٌ آشفتٌ راست شد ٍ گفت

 یا خدا، چرا اتاق عهل بردنش؟ -

ٌ يا باال رفتیو تا بٌ اتاق عهل رسیدیو، نشستیو رٍی صندلی تا نفسی تازى  با يو از پل
 .کنیو

 .نايان، دلو شَر نی زنٌ -

ٌ اش گذاشتو ٍ گفتو  :دستو رٍ رٍی شَن

 .نن يو دست کهی از تَ ندارم، ان شاهلل سالو نیاد بیرٍن -

 .ان شاهلل -

 .چند دقیقٌ گذشت تا دکترش بیرٍن اٍند

 :رٍزبٌ بٌ سهتش يجَم برد ٍ گفت

 آقای دکتر حالش چطَرى؟ -

 :دکترى با خَنسردی بًش نگاى کرد ٍ گفت

 نسبتتَن چیٌ؟ -

 .برادرشو دکتر -

 ...عهلش نَفقیت آنیز بَدى؛ ٍلی -

 :این بار نن حرفش را قطع کردم ٍ گفتو

 ٍلی چی؟ -

 :نگايی بٌ نن کرد ٍ گفت
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تَی بیهارستان نا خَنی با گرٍى خَنی ایشَن . ٍلی بٌ شدت بٌ خَن احتیاج داریو -
 .نیست

 :رٍزبٌ گفت

 گرٍى خَنیش چیٌ؟ -

 .اٍ، اٍی ننفی -

 :نگايی بٌ رٍزبٌ انداختو ٍ گفتو

 .نا پیدا نی کنیو، شها نراقبش باشید -

 .حتها -

 :دکتر از کنارنَن رد شد کٌ بٌ رٍزبٌ گفتو

 .بیا بریو بیهارستان يای دیگٌ -

 بیهارستان يای دیگٌ؟ -

 .آرى -

 :کالفٌ رٍی صندلی نشست ٍ گفت

ٌ خاطر زلزلٌ بعید نی دٍنو خَنی باشٌ -  .ب

 .حتها يست، يهٌ رٍ کٌ نهی فرستن -

 .نیست نايان -

 .پاشَ، ٍگرنٌ خَدم نیرم -

 .با ناانیدی بًو نگاى کرد ٍ بلند شد
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کل شب يهٌ بیهارستان يا رٍ گشتیو تا خَِن يو گرٍى با ريا پیدا کنیو، تنًا یٌ بستٌ 
 .بًهَن دادن

يهَن طَر رد نی شدیو تا بٌ اتاق ريا برسیو کٌ . با يهَن یٌ بستٌ ٍارد بیهارستان شدیو
ٌ ای رٍزبٌ ایستاد  .لحظ

 .برگشت ٍ بٌ نرد چاقی کٌ داخل اتاق بَد نگاى کرد

 .نايان -

 بلٌ؟ -

 .بٌ اٍن نرد خَن ٍصلٌ -

 خب اشکالش چیٌ؟ -

 دکترى گفت تَی بیهارستان خَنی نیست، گرٍى خَنی رٍش چیٌ؟ -

 ...چشو يام رٍ ریز کردم کٌ

 .جا خَردم

 .اٍی ننفی -

بٌ سهت اتاق عهل رفت کٌ دکتر يهَن نَقع از اتاق بیرٍن . دست ياش نشت شد
 :اٍند، خَن رٍ بًش داد کٌ دکتر سرش رٍ زیر انداخت ٍ گفت

 .نتاسفو، خَايرتَن در اثر کهبَد خَن فَت شدن -

یٌ رٍز يو نشدى بَد کٌ . دستو رٍ بٌ دیَار گرفتو تا نیفتو. رٍزبٌ با بًت بٌ دکتر نگاى کرد
ٌ م حرف زدى بَدم  !از عالق
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 .رٍزبٌ رٍی زنین نشست ٍ دکتر از کنارش رد شد

ٌ ياش نی لرزید  :کنارش نشستو کٌ گفت. شَن

 !دیدی؟ خَايرم رٍ پرپر کردن -

*** 

رٍش با خط نستلیق نَشتٌ . رٍی سنگ سرد قبرش گالب ریختو ٍ دستی بًش کشیدم
 "ريا کاٍیان"شدى بَد 

 .خیلی ٍقت نبَد کٌ رفتٌ بَد؛ ٍلی يهٌ رٍ دیٍَنٌ کردى بَد

 ...نادرش کٌ از غصٌ سکتٌ کرد، برادرش شکست ٍ دٍست ياش

 .نن يو اگر جَاب نثبت رٍ نی گرفتو شاید این قدر دل شکستٌ ٍ بی قرار نبَدم

ينَز يو بٌ خاطر اٍن تَی قطار . خَدش نبَد؛ ٍلی يهٌ جا عکس ٍ یادگاری ياش بَد
 .کار نی کنو ٍ ير ناى نشًد نیرم

 .خدا شايدى کٌ خیلی دٍستش داشتو

 !کاش خَدش يو نی دٍنست

 «پایان»
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