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 به نام خد

 

 
 

 به شرط پاک نبودن یرمان زندگ

 

 مانا ماد : سندهینو

  asal.n.a: راستاریو

 دایش : جلد طراح

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 تلگرام انجمن یدیا

@romancity 

 

 

 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 :مقدمه

 که باعث عشق شد... یشباهت

 ...دیکه به ازدواج سرانجام یعشق

 اشتباه.... هیکه با  یازدواج

 .غم هست خنده هست اما..دهیخوششو نشون نم یرو یزندگ نجایا

 ...چشیجا عروسک گردان شه و ماهم باز هی یکه زندگ وقتشه

 تاره موئه... هیبهمون نشون بده و بگه که فاصلش با نفرت مثه  گشوید یکه عشق رو وقتشه

 ...رهیکه غم تو خونمون لونه کنه و خدا دستمونو بگ وقتشه

 

چرخ با 11 ریز یبر شاالیت شه ااسا از دست راح یحس راه رفتنم ندارم از دست اواااااااا...ااااخ بترک گهیخدا د یاااااااا
داد  یسمتش ک سرش  رمینداره م دهیانتخاب کن خو...فا هیدونه عطره د یخودم حلواتو بپزم خو المصب  یش کسانیاسفالت 

 بگم: تونمی.فقط ممینیتو ب چپونهیرومعط شهیسمتمو ش گردهیبزنم ک با ذوق برم

 میبخر تا بر هیعال_

خو حق داره دوساعته  کنهیباز نگامون م شیخوردن داره با ن تابیخرا ک ت نیکارمون تموم شده مثه ا گهید فهمهیک م مهرساام
 میاوا خانوم نیعطر گرفتن معطل ا یسره 

ک به  یک تازه متوجه فاجعه ا نیسمت ماش میریشکست خورده اشوالش م یلشکرا نی.مثه ارونیب میزنیاز پاساژ م ییبدو
 چرا پنچره؟ کیتف به شانس محترم الست ی؟؟چرا عاخه االن؟؟ا میشانسه ما دار نمیا میشیسرمون اومده م

 شمیکف جاده و مشغول م نمیشیم رونویب ارمشیم یبازورو بدبخت ارمیب کویالست یکیسمت جعبه تا اون  رمیم یان میتصم ی یط
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 اون داداش چنارت؟؟ ایبابات  ایبود  رکاریتو؟عاخه ننت تعم یچ مکن ی:دارمهرسا

 :عمت چناره گلممن

بهش  شتریب نیچ واریبرق نه نه د ریبنده خدا.دوما داداشت از چنار گذشته کارش ت سیچنارم ن وهیعمه من م نکهی:اول امهرسا
 ادیم

 جمی:ببند ک اصال حوصله ندارم عجمن

 ریبه دستم ک ز یاختراعش کرد نیاختراع کرد.تف ب ذاتش حاال چرا انقدر سنگ کویالست نیا یبترکه هرک ی.اااااااااااااااااخ
 نهیبیم نوی.اوا ک اایدرم غمیقرمز شدو االنم داره از درد ج عی.دستم سریاوووف شد یناناس یمونده نگا مکنم اااااخ کیالست

 ی.دستم داره ب کبودنهیشیپشت فرمون م ادیو م کنهیچرخ رو عوض م ی.مهرساام با بدبختنیتو ماش برمیطرفمو م ادیبدو م
 .رهیم

 درد داره؟نشکسته باشه یلیاسا؟خ ی:خوبواا

 دهیضرب د کمی.فقط بندمشیم میدار نایخونه باندو ا می:نه برمن

.مهرسا ک حال اشفتمو ارمیخودم ن یب رو کنمیم یسع کنهی.دسم درد مبندمیچشامو م دمویم هیتک یصندل یب پشت سرمو
 خونه.تو افکارم غرقم که... میتا زود برس برهیسرعتشو باال م کمی نهیبیم

. 

. 

. 

. 

. 

بود  یچ نیخدا ا یاز اطرافم ندارم وا یدرک کامل قهیدرد چشامو بستم تا چند د دازیک سرم پوک ییمامان جونم کوجا یاااااااا
درد دستم کم بود االن  یسالمم.خدا رو شکر ک خوبم ول نمیبب میشونیرو پ ارمیم ا؟؟دسمویعا شهیاوه اوه سرم خورد تو ش

بنده  یو  رستیباترس و بهت فقط ب روبرو خ نمیبیمورد فحش قرار بدم ک م رساروک مه گردونمیسرمم اضافه شد.سرمو برم
 هیتک نیکفه اسفالتو سرمو ب ماش نمیشیم کنمویفقط درو وا م شمویاونا م الیخ ی.بشهیم ادهیپ شهیب ش زنهیداره م ییخدا

 ...دمیم

 رادیه

حقشونه اونام ک فقط با ترس  ارهیسرشون ب یی.البته هر بالارهیسره اون بنده خداها ن ییک بال رمیبگ اشارویجلو  پرمیم بدو
 نایا الیخیب شهیم ادهیازاون سمت پ یکیک  دمی.هنوز ب اونا نرسنهییسرشون پا سادنویو مهراد وا اشاری یموش جلو نیع
طرفشو کنارش زانو  رمیزده م هیتک نیو ب ماش نهییگردنمون...سرش پا وفتهیوقت خونش ن یک  یکیطرف اون رمیم شمویم
 که... نمیبب افشویباال تا ق ارمیصورتشو ب خامیم شمیخشک م نمیبیک م یزی.از چزنمیم

 مهرسا

مهرسا  ی:واگهیدفه اوا م ی گهیو داره چرت و پرت م سادهیمجسمه ابولهل روبروم وا نی.ع نییالمصبا چه غول تشن ها اهههههه
پسره نشسته کنار اساو  ی نمیبیک م زنمیدور م نویماش اروی یتوجه ب زرزرا یب عیسر افتهیم نیاسا کجاس؟چشام ب اونور ماش

 سمت اسا. رهیدستش داره م

 اروی ی:ه زنمیداد م بلند

 ؟یکنیم کاریپسر چ ی:هگهیبهش م شونیکیطرفش  رنینگا میکنه.دوستاش م ارویوگنگ به  کنهیحرفم اسا سرشو بلند م نیا با

 چشونه ؟ نای.اکننیهنوز بابهت دارن ب اسا نگا م اونام

 صداشون زد ارویکیزودتر به خودش اومد و اون  شونیکی

 بودم نشیتا س بایتقر سادیاومدن جلو همون ابولهل جلوتر اومد روبه روم وا پاشدن

 چنار بدقواره  شششششششیا

 جوجه  شمیخسارت م الیخی:هه من بچنار

 حرفش منفجرررررر شدم منفجر  نیفعال بودم که با ا مهیآتشفشان ن هی مث

 بی:جوجه عمته چناره زشت بدترکمن

 از دوستاش گرفتش یکیبهم حمله کنه که  خواستیحرفم چناره م نیا با

 برو بچه کم حرف بزن ای: بپسره

 حرف دهنتو بفهماااااااااا بابابزرگ ی: هواسا

 ارزش حرف زدنم ندارن میبر نیایب الیگور نیا الیخی:بچه ها ب آوا
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 راه افتادم اون دوتام مث جوجه اردک پشتم نیپوزخند زدمو به سمت ماش هی

فقط  سین یخاص زهیکه خوشبختانه گفتن چ مارستانیب میدست اسا بدجور کبود شده بود رفت میسمت خونه حرکت کرد به
 چرا گچش گرفتن دونمینم

 میخونه هست هیچرا باهم تو دیپرسیحتما م میخونه و کپمونو گذاشت میرفت بعدشم

 بابا نیشماها باهوش چقد

خانه دور از کانون گرم خانواده  کیسرمون و در  ریخ میهست یپزشک یو کنجکاوم ما دانشجو زیمحض اطالع دوستان عز خب
  میینمایم یزندگ

 :آوا

  گهید رونیب ایبشورم ب تکسیسنگ قبرتو با وا شااهللیاه ا دمیترک رونیب ایمهرسا مهرسا ب مهرسا

 شیییییراحت بره اتاق فکر ا الیادم با خ نیدیاجازه نم یحت گهی:خفه شو دمهرسا

اصن جلو چشم  ییدستشو نیا هیخوب زهیحال اومداااا چ چ گرمیج ییییها وا ییتو دستشو دمیمهرسا چپ یتوجه به غرغرا بدون
 ییداره خدا انیجر یزندگ دمیها اصن االن فهم شهیادم روشن م

به  رینون و مربا و کره و پن کهیو به سمت آشپزخونه رفتم تا صبحونه بلومبونم صبحونه که چ عرض کنم چند ت رونیب اومدم
 خبرمون. میبعله ما دکتر مملکت هست میهم گرم نکرد ریو ش میدم نکرد ییچا ی-د-ا-ش-گ لیدل

 به سمت کسب علم! میکه لمبوندم رفتم تو اتاق تا لباس بپوشم و بر نیازا بعد

 ناناس شیارا هیو  یو مقنعه مشک یبا شلوار جذب مشک  رهیمانتو قرمز ت هی

 مارستانیب دیبا گهیساعت د میخدا تا ن ایداشت  یسالم احوالپرس هی نینگاه به ساعت کردم که احساس کردم فکم با زم هی
 .رهیابرومون م میکن رید یروز اول میباش

  نیبجمب مهی:ساعت هشتو ندمیکش غیج رونویب دمیدو

 شد و اخ و اوخش بلند شد نیپخش زم یحرکت انتحار هی یکه ط رونیحرفم آسا از اشپزخونه با سرعت اومد ب نیا با

 پهلو با اپن برخورد کرده! هیبازم از ناح کننیاز اتاق فرمان اشاره م بعله

 !؟یبشر انقد دستو پا چلفت اخه

 اسا

 خورهیاپنه م نیجاس؟همش ا نجامیکنه اخه ا کاریرو چ نجایکه تو رو گذاشته ا یخدا بگم کس یخدا بازم شلو پل شدم ا یآ یآ
 !دونمیبه من اصن با من مشکل داره من م

دخملونه ناز  شیارا هیو  یعه مشکو مقن یمانتو مشک هیبا  یمشک نیشلوار ج هیبلند شدمو رفتم تو اتاق  یهزار بدبخت به
  نایچقد خوشگل شدن ا شیا رونیکردمو اومدم ب

 نیزشت شد یلیخ نیدونستی:ممن

 همه لطفت نیاز ا ی:مرسمهرسا

 شودی:خواهش ممن

 .نیاریبه خودتون فشار ن ادیکردن ز تیشروع به فعال تونیفضول یاالن شاخکا دونمیم خب

 یکاراموز یبرا مارستانیب میبر میخوایاالن م ما

ها و از  الیاون گودز دنیو د شهیبرخورد کله مبارکه با ش نمیماه ازاون روز نحس که اون همه بال اعم از له شدن دست نازن کی
 . گذرهیم نمیهمه مهم تر نابود شدن ماش

 بازش کردم ! شیهفته پ نیهم شعورا،یگچ گرفتن ب نمویروز دست نازن اون

 .دمیقرار م تیمهرسا رو مورد لطف و عنا یو عمه  نیتو ماش دمیتمرگ االنم

 زشت سه ساعته مارو سرکار گذاشته هنوز آماده نشده. شعوریب آشغال

 . مارستانیب یبه سو شیباز مونده بود که گاز رو گرفتم و پ مهیکه شد در ن سوار

 مارستانیب میدیو کوفت و زهر مار رس کیعالمه تراف هیاز  بعد

  هی:آسا اونجا اونجا خالمهرسا

 لنتا بلند شد.  یزدم رو ترمز که بو یرفتم تو پارک و جور یچ مث

 .یپرستار ستگاهیبه سمت ا دمی.مثل اسب دومیرفت مارستانیو به سمت ساختمون ب میشد ادهیبدو پ بدو

 باز بود. صدریدهنشم مثل غار عل نیزم فتهیبود ب کیبدبخت چشماش نزد زنه
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 ه؟یاسمش چ مارتونی:بگفت

 تند تند گفتم زدمیکه نفس نفس م یرو که از دانشگاه گرفته بودم به سمتش گرفتم و در حال ینامه ا یمعرف

 فکر کنم استاد راهنمامون دکتر افشار باشن میهست دیجد ی:ما کارآموز هامن

 .میخورینم یما به درد دکتر دهیفهم نمیکنم ا کرد،فکریزده بود نگاهمون م رونیکه از حدقه ب ییبا چشما زنه

 افشار کجاست؟ یاتاق آقا دیصورته زنه تکون داد و گفت:ببخش یدستشو جلو آوا

آسانسورو باز کردم هنوز دکمه  م،دریکه تازه به خودش اومده بود آدرسو داد و ماهم به سمت آسانسور حرکت کرد خانومه
 تخت اومد تو آسانسور. کیکه  میطبقه رو نزده بود

 تو. ادیب دادیفشار م یو اون مسئوله هم ه شدیجا نم کل تخت میما ته آسانسور بود چون

 رفته بود رو اعصابم  گهید

  اریبه خودت فشار ن شهیجا نم یآقا آسفالتمون کرد ی:همن

 نیرو سوار ش یکیاون  نیبر دیشما با ماراسیآسانسور مخصوصه انتقال ب نی:خانوم محترم امرده

 .هیهم رنگ قشنگ یلیخ یشدم،قهوه ا یقشنگ قهوه ا خب

که تازه چشمم  میشد یاومدن آسانسور بقل نییو منتظر پا میشد ادهیاز آسانسور پ یشدنمون با بدبخت یبعد از قهوه ا خالصه
 بود. دهیبه برگه افتاد که به در آسانسور چسب

 نکنند.آسانسور استفاده  نیاز ا شودیو تخت هاست، از با سوادان محترم خواهش م مارانیانتقال ب یآسانسور برا نیا

 سوادم؟؟؟؟؟؟ یمن ب یعنیکنه، میبرگه قهوه ا نیمونده بود ا فقط

 شمیمگه تا طبقه ش میریاومدنم نداره خب با پله م نییکرده قصده پا ریآسانسورم انگار اون باال گ نیشد ا ریخدا چقدر د یوا
 ه؟؟؟؟؟؟یراه

 میهنوز طبقه سوم میایم میآخه دختر االن ده هزار تا پلس دار مونیآسا که ترکوند یبترک ی:امهرسا

 میاالن ما تو اتاق دکتر بود یشدیزودتر آماده م کمیاه اگه  گهیتوعه د ری:همش تقصمن

 شهیداره تموم م گهید نیای:بسه بابا بآوا

 دادن بهش تابیبود که ت یکه اون زمان داشتم درست مثل خر یبه طبقه ششم حس میدیرس یبدبخت با

 اقاهه وارد شدم و اون دوتام مثل اردک پشت سرم  دییتقه به در زدم و با بفرما دو

 کردیلبخند به ما نگاه م هینشسته بود و با  زیپنجاه ساله پشت م بایتقر رمردیپ هی

 :سالم)اوهوع گروه سرود( ما

 دینیبنش دیی:سالم خانوما بفرمادکتر

  مینشست میخانومانه رفت یلیخ

 درسته؟ دیباش دیجد یکارآموزا دیشما با:دکتر

 دکتر ی:،بله آقامهرسا

 نیکرد ری:ددکتر

 شهی:متاسفم دکتر تکرار نممن

 تا رختکن و کمداتونو نشونتون بدن یپرستار ستگاهیا نیبر  ستین ی:چون دفعه اوله مشکلدکتر

 

 :،بله چشممن

 میو لباسامونو عوض کرد میرفت یپرستار ستگاهیسمت ا به

 میریبگ لیتحو فتمونویش میدکتر گفت بر مارایب دنیاتاق به اون اتاق رفتن و د نیاز سه ساعت فک زدنه دکتره و از ا بعد

لباس هامون از  دنیبعد از پوش میبکپ میتون یو االن م میفتیخدا رو شکر فردا شب ش میرفت یپرستار ستگاهیسمت ا به
 رونیب میزد مارستانیساختمونه ب

هرروز  نیفکر کرد هی)ها چمیخورد یسبز ریانقد تخم مرغو نون پن گهید میمرد میشام توپ بخور هی میظرتون بر:بچه ها به نمن
 ناموسا(  نیدار یشما چه انتظار مییاقا جون خرج گرونه مام دانشجو میکنیو کوفت م میدیمدل غذا سفارش م هی رونیاز ب

  ی:اخ گفتآوا
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 می: بزن برمهرسا

. 

. 

. 

 منو جلوم نگاه کردم به

 :من جوجهمن

 :منممهرسا

 :من برگآوا

 یکیخوردم انقد خوردم مثل بادکنک شده بودم، و منتظر بودم  یخوردم ه یخوردم ه یغذا هارو آوردن آقا ه قهیده دق بعده
 بترکونتم ادیسوزن ب هیبا 

 پشت فرمون نیتکون بخورم تو بش نچمیا هی تونمی:آوا به جان خودم نباشه به جان تو نممن

 به سمتش پرت کردم چوییحرفم سو نیا بعده

 چسبه؟؟؟؟یم یچ یلمبوندن حساب هیبعده  نیاگه گفت دمیعقب دراز کش یبایرفتم رو صندل رونیب میو رفت میشد بلند

 یخواب مشت هی

 نگذشته بود که احساس کردم کمرم خورد شد قهیبستم تا خبرم بکپم هنوز پنج د چشمامو

به  یپس گردن هیو فالکت بلند شدمو  یبه بدبخت نیکمرم، از کف ماش یشوهرت کورو کچل باشه، ا شاالیآوا ا یبترش یآخ اله آخ
 زدم. قهیاون عت

 میتا پرواز نکن یآروم تر بر یمردیم شعوری:بمن

 گهید دمشیشده هااااا خب ند نی:دستت سنگآوا

 خورده بودم اومد تو حلقم یاحمق هرچ ی:از بس کورمن

 خوب بابا یلی:خآوا

 میخونه و طبق معمول کپمونو گذاشت میاون شبم رفت خالصه

 مهرسا

 رزایعمل بهش کاره م یول می، البته ما قول داد میکه زود بر میچون باالخره به استاد قول داد م،یزود برس دیبا گهید امروز
 خان داره؟؟؟( کیکوچ رزایبه م ی) اخه اسکول چه ربطهیکوچک خان جنگل

 

 جون برو گمشو اصال حوصلتو ندارم ی:به تو چه وجمن

 

 شییی:ایوج

 

 اومده واسم،مامان بود امیپ دمیشدم تا آماده شم که د بلند

 ایریاحوال از ما نگ هیخوبه؟ یها خوبن؟همه چ ؟بچهیگله مامان، خوب سالم

 

 بدم نارویمن االن جواب کدوم ا ژنیامام زاده ب ای

 بوج بوج میزنیبرم کار دارم بعدا حرف م دیخوبه فقط االن با یتند نوشتم:قربونت برم همه چ تند

 

 دهیشدن بع داریمثل مرغ ب ینجوریا نایکه ازا دارنی،وووووو همه ب رونیب دمیاتاق پر از

 

 میتا بلکه امروز زود برس رونیب میو از خونه زد دمیلباس پوش عیسر

 

 میریتپل رو دستمون رو فاکتور بگ مهیجر هیلبته اگه رد شدن از چراغ قرمز و موندن ا میدیشکر سر وقت رس خدارو
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 عالمه پرسجو به سمت بخش اطفال اتاق... هیکه درش بسته بود، بعد  میو به سمت اتاق دکتر رفت میعوض کرد لباسامونو

 .چ شودفتهیخداحوصله خودمم ندارم امشبم ش یاااااااا

 .میکنیتوئو سالم م میریدونه دونه م مویسیمیب صف وا میرسیب جلو در اتاق م یوقت

 .نیبهم بگ جروینت نویکن ی:خوب بچه ها چن تا اتاق مونده روهم بررسکنهیوبالبخند بهمون سالم م کنهینگا ب ساعتش م ی دکتر

 :چشممیگیم باهم

 .افتهیسه تا اتاق بهش م یهر ک مویشیم میتقس

. 

. 

. 

. 

 اسا

 کیالست نیک ع دهیکوب نیتو ا زنیریم یب حالو احوالم عاخه چ دیک بدتر ر نجاامیا یغذا نیحس راه رفتنم ندارم ا هید یاااااا
تا کبابا نصف شه قاشقت  یزدیزور م یبود.هر چ یوضع یهاام داده بودن بهمون اصن  یکیقاشق چنگال پالست نی.ازومدیکش م

 لوزوالمعدمون. اانعطافش از پهن تیقابل ینی.شدیتا م

 ه؟یک نیاوا خانم بلند شو بب ی:هودمیاستراحت واسه پرسنله(نال یاتاقو زدن)اتاق منظورم همون اتاقا دره

 ؟یچالغ ؟خودتیاورد ری:مظلوم گاوا

 :بلندشو ارواح عمتمن

 گذاشتن؟ نیپالت بدبخت بسش نبود پارسال افتاد از پله دسو پاشو یدیقرار م تیعمه منو مورد عنا یاری:توام تا کم ماوا

 قرارش بدم؟ تیمورد عنا شتریب ای یری:ممن

 واسه عمت حلوا بپز ایفردا زنگ زدن ب میدی.دسین دیخدا ازتو بع ای:اوا

 خودم رفتم. هی:بابا بسه دمهرسا

 نیرو چک کن124اتاقه  ماریب تیبلند شد رفت درو واکرد.دکتر اومد داخلو گفت:بچه ها امشب هر سه ساعت وضع مهرسا
 .نیایاز عهدش برب دوارمی.امرمی.فعال من دارم منیبود زنگ بزن میمشکل

 نی:چشم دکتر.خسته نباشمن

 

. 

. 

. 

. 

طرف  رمیخوابالود م یک استاد سفارش کرد سر بزنم با چشما مارهیبرم ب اون ب دیچهارصبه منه بدبختم با االن
 برهیداره داره خوابم م یچ اهنگ ارام ی.وادمیم هیتک پشت نهیتو سرمو ب ا رمیطبقس .شلو ول م نیاسانسور.خداروشکر هم

 :طبقه دوم.گهینکره اش م یهه با اون صدا دهیند ریخانوم خ اروی نیک ا

 مگه عمه داره؟( ی)راستیتو روح عمت ک خواب ناناسمو پروند یا

 نیچرا ا گریخوشگلو ج یکوچولو یچ نازه چشاشو)البته چشاش بستس(اااااخ یوا کنمیبرخورد م گریج یبا  رسمیب اتاق م یوقت
 یزیچ ی شهی:مگهیک اروم م سمینویتو کارتکس م تشوی.اروم دارم وضعهید مارهیبهت وصله.اِوا خاک ب سرم خوب ب میهمه س

 درد دارم. یلیخ نیبد

 تو سرمت بزنن ارنیب گمی:باشه خوشگل خانوم مگمیم کینزد برمیم سرمو

 کنن. قیمسکن تزر یواسش  انیک بهشون بگم ب یپرستار ستگاهیتا ا رفتم

 

 رادیه

امشب بود  فتیاوردن ک همشون داغون بودن تازه بدتر ازون ش دمیجد یمارایب نکهیبود مخصوصا ا یروز پر کار یلیخ امروز
 .نسادمیعاخه از اول هفته تا االن وا ستادمیمیوا دیبا یاصال حوصله موندن نداشتم ول
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صاف  یجا ی هیداره کاف یژن خرس قطب ی کنمیحس م ی.گاهکنمیه.ب مهراد نگا متا دردش کمتر ش دمیروهم فشار م چشامو
 نجایک ا دیخوابیصد درصد اگه تو خونه بود انقدر راحت نم سادهیوا فتیسرش ش ریتا کپشو بذاره نگا کن تورو خدا خ داکنهیپ

 کنه؟ داریب ویاسب اب نیا یخبره؟حاال ک چباز  اخدای.کننیم جمونیپ جری.تو پ دهیخواب

 .میمرد پاشو بر یکیمهراد خان  یپسه کلم:ه ندازمیطرفشو صدامو م افتمیرام

 من چرا داداش؟ ی:تاتوهستگهیو خوابالود م شهیم یو اونطرف خورهیتکون م ی

 بلند شو گهیمرد د اروی:من

 امی:توبرو من ممهراد

 .یکرد کاریچ گمیم اشاریب  یکنارم نباش گهید قهیتا دو د رمیخونت حالله من م یاین یدونی:خودت ممن

 ک خودم حلواتو تعارف کنم. یبترک ی:ااااامهراد

 ی:من رفتم.خوددانمن

 ک.. یپرستار ستگاهیسمت ا رمیسمت اسانسور.دارم م افتمیراه م عتریپس خودم سر ادیک م دونمیم

قابل  ریجلوم غ ریتصو نی.اهیردایدر ب یداریتوهم د ی.احتماال سادهیچن لحظه قلبم وا دمیتکلممو از دست دادم .شا قدرت
 !!!یمن هست یهضمش کنم.خدا قهیچن د یک بتونم ط هیزیباور تر از اون چ

 سادهیوا یکانتر ک هست یو فقط ب جلو نمیشیهمونجا م دمویم هیتک واریرو ندارم ب د سادنیامکان نداره.توان وا نینه ا یول
و نخواهد  ختهیک سالهاست نر یزیاشکه تنها چ دیشا ستین ینه خستگ یول یاز خستگ دی.شاشهی.چشام داغ مشمیم رهیخ
از  یکی یداره با خانم محمد یک جلوم درحال رخ دادنه.هست یتفاقاتندارم از ا یدرک چی.هشهیفقط سوزشش حس م ختیر

 .کنهیپرستارا صحبت م

 و باترس جلومه. کنمی.گنگ ب مهراد نگا منهیشیرو شونم م یدست

 مهراد

تا من  یومدی.عاخه فرداام روز خداس فردا ممارستانیاالن اومده ب کهیاون رهیبم شاالیاصن ا شمیاز جام بلند م یبدبخت با
تو صورتم.دسمو  ختهی.موهام رکنمینگا ب خودم م ی نهیو توا شمیشم.سوار اسانسور م الیخیب نویخواب نازن نیمجبور نشم ا

 یهمرو جابجا بستم. افتهیک تازه چشم ب دکمه روپوشم م دمیالتش مح کمی اموتو موه زنمیژل مو(م ی)جاکنمیم یتف مال
 نیخدا ا ایولوئه. نیک رو زم نمیبیم رادویه رونیب امیساعتم بااونا سر جنگ دارم تا بازش کنمو دوباره ببندم.از اسانسور ک م

 چشه؟؟

 رمی.مدهیجن د دمی.شاحرفهیجا ذول زده بود.فک کنم داره با ارواح م یقرمز ب  یبا چشا وارویداده بود ب د هیتک رادیه
 سمتش

 ااااایریگیسرده دل درد م کیکفه راه رو .سرام ی:جمع کن خودتو زشته نشستمن

چ  نجایا نیشده.ا رهیک اون خ کنمینگاه م ییخوب داشت االن کرم شده.ب اونجا ی.کم خلق و خوشنوهیاصن صدامو نم انگار
 ...یک اون روز هیمونه نی.اکنهیم

 .کنهیگنگ بهم نگاه م کنمیترس نگاش م ویبا نگران افتمیم رادیه ادیتازه  یوا

از دختره  یاثر کنمیبه اونطرف ک نگاه م ادیحالش جام کمیتوحلقش. زمیریب زور م ارمیاب م کمیاز اب سردکن  رمیم یبدوئ
کو  ی:هستگهیو م شهی.تند بلند ممیتوهم بزن یبا هم  شهی.هردو ک نمیچ رادیمنم توهم زده باشم.پس ه شهیم ینی.سین

 مهراد؟کوجاس؟

تو فاز  رهیباز م دهیرو د اروی نی.االن ا یچهارسال خودمو خفه کردم کم بره تو فکر هست نیتو ا میبابا بدبخت شد یا
 نبود. ی.هستیکنی:پسر اشتباه مگمیتو گوشش م کینزد برمیرو شونشو سرمو م ذارمی.دستمو میافسردگ

 هیهست هیدختره کامال شب نیبود و االن ا شیتمام زندگ یهست کنمی.درکش م کنهینگام م دیناام

 .ستگاهیسمت ا رمیم شونمشویم یصندل یرو

 ن؟یکرد جمونی:چرا پمن

 .دیچک کن تشونویوضع نیک غروب عمل شد ب هوش اومده بر یماریفرهمند ب ی:اقایمحمد خانم

 رمی:ممنون.ممن

برو  سین یزی:چگمیدساش گرفته م نیراهرو نشسته و سرشو ب یایک رو صندل رادیب ه رمیک ب سمت اسانسور م نطوریهم
 .امیم گهید نیم ستیتو اتاقمون منم ب

 .شمیسمت اسانسورو سوار م رمیم دهیسرشو تکون م فقط

ببرمش خونه  خامیباشه م یروزو مرخص یوضع بهتره  نیبا ا رادی.هرمیگیرو م اشاریشماره  دمویب بخشو م ماریانتقال ب دستور
 .دارهیبرم وی.گوشاشارهیبذارم خودش تنها بره پس تنها راه اومدن  تونمینم فتمویچون خودم ش شهینم یول

 ندارم از دسه تو؟باز چته؟ ی:زندگاشاری
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 رادیدنبال ه ایحوصله چرت گفتن ندارم ب اشاری:من

 نامه؟یگواه اینداره  نی:ماشاشاری

 .گمیبهت م یدیوضعش خرابه رس نجایا ایکم زر بزن ب اشاری:من

 امی:حالش بده؟االن ماشاری

 :منتظرممن

 ..زینشسته و سرشو گذاشته رو م زیرو م رادی.هرمیب سمت اتاق م کنمویم قطع

 یاشار

 

 سر شب تا حاال انقدر سرم درد میکرد که اصال نتونستم بخوابم، از

 د رو اعصابم.کاریه رحمانی )مشاورم( هم رفته بو گند

 اون کار احمقانه ای که کرد باعث شد حمایت یکی از شرکت های تورنتو رو از دست بدیم!  با

 میدونه چه بدبختی ای کشیدم تا باهاشون قرارداد بستم  ولی رید به همه چی! خودشم

 

 گرفتم یه ایمیل برای مشاور شرکت بزنم. تصمیم

 نگاه به ساعت انداختم،ساعت سه شب بود، یه

کردم به نوشتن متن ایمیل تا بفرستم براش داخل متن هم یه پیشنهاد با شرایط قرارداد قبل اضافه کردم که بیشتر  شروع
 خامش بشن!

 تموم شده بود،فرستادم بره! تقریبا

 از بی خوابی میسوخت چشام

 طرف اتاقم الی پرده خاکستری رو کنار زدم  و به خیابون نگاه کردم. رفتم

خالیه خالی بود و پشه هم پر نمیزد بیخیال شدمو رفتم طرف تختم که بخوابم هنوز سرمو رو بالشت نزاشته بودم که  خیابون
 گوشیم زنگ خورد.

 

 لعنت به خروس بی محل! گوشیو برداشتمو دیدم ساعت چهارو نیمه باز این بشر کرمش گرفته! اههههه

 بدبخت خراب شه! شیفته احتماال حوصلش سر رفته اومده رو سر من امشب

 خواستم جواب ندم ولی یکدفعه دلم شور زد. اول

 رو برقرار کردم و جوابشو دادم. تماس

بابا! منظورش از بد بودن حال هیراد چی بود؟ یعنی چی شده؟آخخخخخ ایشاهلل خودم کفنت کنم که انقدر نا مفهوم حرف  ای
 میزنی

م، حوصله ی عوض کردن تیشرتمو نداشتم از اتاق اومدم بیرونو و بدبختی پاشدم رفتم طرف کمد و یه جین مشکی پوشید به
 سوییچ ماشینو  از رو اپن برداشتم.

طبقه پایین بود وقت منتظر موندن نداشتم، از پله ها رفتم پایین و سریع دزدگیرو زدم و پریدم تو ماشین و با سرعت  آسانسو
 از پارکینگ رفتم بیرون.

 نه چراغی قرمز،پس با سرعت به سمت بیمارستان رفتم. نه کسی تو خیابون بود خداروشکر

 بیمارستان رسیدم و به مهراد زنگیدم تا هیرادو بیاره پایین. به

 مهراد

 

 قطع کردم تا با هیراد بریم پایین که یاشار هیرادو ببره. تلفونو

 طرف هیراد که هنوز سرش رو میز بود، دستمو گذاشتم رو شونشو گفتم:بلند شو پسر، یاشار دم دره. رفتم

 نداد فکر کردم کپشو گذاشته اما بر خالف تصورم با صدای خفه و بمی گفت:یاشار چرا؟ اون اینجا چه غلطی میکنه؟ جوابی
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شو یه امشبو برو خونه فردا هم مرخصی جور میکنم  :اگه بفهمه اینجوری در موردش صحبت کردی حسابتو میرسه. بلندمن
 برات.

 

 :الزم نکرده!هیراد

 بیا اینو راضی کن خدایا! حاال

 

 :بلند شو دیگه لج نکن.من

 

 اتاقو زدن میرم درو وا کنم، اما همینکه درو وا میکنم، همون اول یه ضربه میخوره پس کلم! دره

 

 ف نمیزنیا! تکرار شه خونت حالله.:آخرین بارت باشه عین آدم پشت تلفن حریاشار

 

 : آروم تر برادر من مخم جابجا شدمن

 

 از جلو در کنارم میزنه و میگه:داری؟ یاشار

 

 :چی؟من

 

 : مخ دیگه! بعد متفکر نگام میکنه و میگه: نچ مثل اینکه نداری!یاشار

 

 برمیگرده طرف هیراد و میگه : تو چته دیگه؟ بعد

 م بی تفاوت سرشو میذاره رو میز.سرشو باال میاره و باز هیراد

 لب میزنه:چشه؟چی شده؟ یاشار

 

 بهش میگم: یاد هستی افتاده البته اینبار با دیدنش! همونجوری

 گنگ نگام کرد و بعد یهویی داد زد:چی؟!؟!؟! اول

 

 گرفتمو کشیدمش سمت خودم و آروم همه چیرو تو گوشش گفتم. دستشو

 فهمیدن ماجرا دستشو میکوبه تو پیشونیشو میگه:همینو کم داشتیم. با

 رفت سمت هیراد و بلندش کرد،هیرادم که کال سست بود و بی حال،خیلی راحت بلند شد و شل و ول وایمیسته. بعد

 

اتفاقو فراموش  :هیراد این چه کاریه که داری با خودت میکنی؟ اینطوری داغون میشی پسر، هستی تموم شد، مرد ، اونیاشار
 کن!

 

دفعه هیراد عصبی شد و به سمت یاشار حمله ور شد و هلش داد و داد زد:هستی نمرد من کشتمش مـــــن ،همش تقصیر  یه
من بود چطور میتونم کسیو که خودم کشتمشو فراموش کنم؟ هنوز بدن خون آلودش جلو چشممه! چطور میتونم فراموشش کنم 

 لعنتی؟!

  

 د و رو زمین افتاد.زانوهاش خم ش بعد

 میکنم هستی همه ی زندگیش بود و اون ناخواسته باعث مرگش شده بود و خودشو نمیبخشید.  درکش
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رفت طرفش و گفت:توروخدا اینجوری نکن، خودتو داغون نکن، اون یه اتفاق بود، هیچکس از قصد عشقشو نمیکشه،  یاشار
 آروم باش داداشم!

 

 میدم، من هستی رو رنجوندم و بعد کشتمش، االنم دارم تقاص پس میدم.:من دارم تقاص گناهمو پس هیراد

 

 :چرا نمیفهمی دیوونه اون یه اتفاق بود تو مقصر نبودی.یاشار پاشو ببریمش خونه.مهراد

 بیخیال بیمارستان شدم فعال هیراد مهمتره. دیگه

ده و دستشو لبه پنجره گذاشته ومچشو رو ماشین یاشار شدیم، هیراد پشت نشسته و سرشو به پشتی صندلی تکیه دا سوار
 چشماش گذاشته.

 یاشار نگاه میکنم آروم داره رانندگی میکنه ، اونم خاطرات خوبی از گذشته نداره! به

 میپرسم : میبریمش خونشون؟ ازش

 

 :نه بابا مگه مث تو دیوونه ام ؟ دمه صبحی خاله اینو ببینه که سکته ناقص میزنه.یاشار

 

 : خونه خودشم که نمیشه تنها بمونه،خودت میشناسیش که به سرش میزنه یه بالیی سر خودش میاره!من

 

 شرکت. رمی:میریم خونه ی من فردا هم نمیاشار

 

 : الزم نکرده خونه خودم راحت ترم.هیراد

 

 و یاشار:ببند باو، لجباز من

 

 :خودتون دیگه منو میشناسین، وقتی میگم خونه خودم راحتم یعنی راحتم یا میری اونجا یا پیاده میشم.هیراد

 درو باز کنه که یاشار میزنه کنار و قفل مرکزیم میزنه، با عصبانیت برمیگرده طرف هیراد میخواد

 

منم داغون کرد فقط تو نبودی پس انقدر  :میریم خونت ولی خودمونم اونجا میمونیم زر اضافیم نزن ، هیراد مرگ هستییاشار
 نرین به اعصابم.

 

هیراد روی پاش مشت شد ولی هیچ کاری نکرد حقم داشت وقتی هیراد به این نقطه از سگ شدن میرسه دیگه قابل  دسته
 پیش بینی نیست.

 کن ترو خدا با این سگای هار تایمری شدیم هفتادو پنج میلیون نفر! نگا

 د رفته تو اتاقش و درم بسته خیر سرش مهموناشیم اینم آداب مهمان نوازی جدیده. وقتی اومدیم هیرا از

 یاشارم خیر سرمون واسه نگهبانی رو کاناپه وِلوییم. منو

 که دیگه روشن شده خواب بخوره تو سرمون! هوام

 

 رادیه

 

 یلی.خکنهیتم االن فکو دهنمو خورد مبود ک گف یعصبان نیهمچ اشاری نیدوتا کنه هم هستن.تو ماش نیا یخونه خودم ول اومدم
کنار هم  ویهمه سخت نیندم.حق داره من عشق اونم کشتم.ااااااخ خدااااااا ب دادم برس.تحمل ا یجلو خودمو گرفتم جواب

 نفر چقدره مگه؟ ی تیندارم عاخه ظرف

به خنده هاش نگا کنم  افمویبب شویطالئ یاون موها تونسمیکاش بازم م ی.اکنمیو بهش نگا م دارمیبرم ویعکس رو پاتخت قاب
اون رژتو کم رنگ کن و اون  کمیبدم  ریبهش گ تونستمیمعصومش.دوس دارم بودو م یاز ته دلش.اون چشما یاون خنده ها
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پرشده از بغض،از احساس گناه،از  میبهم لبخند بزنه.زندگ یطونینکن و باش نگاتو  هیشکل نیدر جوابم بگه ااااااا رنگ لبم ا
 شهینم لیتبد تیوقت ب واقع چیک ه ییها کاشیا

 

فراموشم  دنیکش کند،نفسیرام تیدلم هوا یچرا وقت دونمینم ی:هستگمیعکس م یرو ب دختر تو یاروم یباصدا
 یسر جات نمیبیرو قلبم م ذارمیاما هروقت دستمو م یدور نکهیرو نداره.با ا یا گهید ی.انگار دلم تاب هواشودیم

 

تا سبک  رمیم ذارمویبرا اون دوتا م یادداشتی.اسیکار دن نیفضا سخت تر نیتحمل ا گهیبرم د دیبا شمیبلند م اریاخت یب
 فراموشش کنم. دی.بااشارویهم  کنهیغم هم داره منو نابود م نیشم.ا

 

 

 

 زنمیباره اخره دارم باهات حرف م گهید نیا

 ازت دل بکنم خامیمن م میزندگ خداحافظ

 تونمیمن م ی.سخته ولتونمیمن م یول سخته

 تا که فراموشت کنم. گمیجمله رو انقدر م نیا

 

اتفاق  دیفراموش کردن با نیکرد ا شهیچ م یول دنهیمثه فراموش کردن نفس کش ایفراموش کردن بعض یگاه دونمیم خودم
 دوباره ساخته شه یتا زندگ فتهیب

 یاشار

 

رو ویبره مثل اینکه ماساژور چسبونده باشن به پام با بدبختی بلند شدم و اولین چیزی که دیدم ساعت بود، اوه اوه ظهر  رفتم
شده که چقدر خوابیدم! گردنم درد میکرد گوشیمو به زور از تو جیبم دراوردم، منشی شرکت بود جواب دادمو فقط گفتم: 

 د امروز نمیام. خانوم مهری لطفا قرارای امروز رو کنسل کنی

قطع کردم. تازه متوجه اطراف شدمو کل دیشب یادم اومد، دره اتاق هیراد باز بود، زدم تو سرم خدای من خوابمون برده به  و
 مهراد که عین دخترا کوسن رو گرفته بود بغلش یه لگد زدمو بدو رفتم دره اتاق هیراد که با اتاق خالی مواجه شدم.

 

 نه درو خودم میچرخیدم،دیوونه ها هی تو خو عین

برگه ای که رو آینه چسبونده بود نگاه کردم: ببخشید ولی باید برم به نگهبان نیازی ندارم دنبالم نیاین که پیدام نمیکنین.         به
 هیراد!

 

 کافی بود تا مطمئن شم ممکنه یه بالیی سر خودش بیاره.  همین

 بکنم؟ کجا دنبالش بگردم؟ خاک تو سرم که خوابم برد االن باید چه غلطی ای

 بد باهاش حرف زدم. یلیخ نیماش یتو بخشمیخودمو نم ادیب رادیسره ه ییبال اگه

 ویداریهمش رو نگه م یندار یکار یبا کس نکهیتر،خشن تر،کالفه تروتلخ ترو جالبتر ا یعصب شهیم یا گهیادم د یک باش دلتنگ
هرچند  زدمیاونطور حرف م نیتوماش رادیبا ه دی.نبادونهیودشو مقصر مداره چون خ ازیکه بهت ن یکنیم یخال یسره کس قایدق

 .کنهیتحمل م وییفشار باال هاون دار یک من عشقمو از دست دادم ول

 است. یکینزد نیبه خدا قسم نبودنها هم میکه یه بار گفت:کاش بودنها راقدر بدان افتمیم یهست ادی

 و مسخرش کردم. دمیحرفش خند نیب ا چقدر

 اما تلخ چون دلقک. خندمیم کندیم یموقع ها خندم از ته دل بود اما االن چ فرق اون

 آسا

 

 فکم درد گرفت دمیکش ازهیخم دم،انقدیپدرو مادر دار کش ازهیخم هی
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 بلندگو ها بلند شد. یدفعه صدا هیکه  زدمیفرمون چرت م یپا داشتم

 

 شعوریول کردمو گوشامو گرفتم همزمان برگشتم به طرف مهرسا خر ب فرمونو

 االن آسا پشت فرمونه( نیضبطو کم کردم و روبه مهرسا گفتم) دوستان توجه کن یصدا

 

 مگه اسکول ی:کرم دارمن

  یشیجذاب م یشیم ی:جوووووووون عشقم عصبانمهرسا

 نکره آوا خره از پشت اومد غهیج یبگم که صدا یزیچ خواستمیم

 

 : آسا خبرت حواست به جلوت باشه آوا

 

 :اوه اوهمن

 

که آوا و مهرسا به  یبه طور کردمیتا خونه محکم فرمونو گرفته بودم ولشم نم گهید دونمیفقط م مینمرد یچجور دونمینم
 رونیب دنیکش نیمنو از ماش یبدبخت

 

 

 شدم رو تختو بقلش کردم بدون دراوردن لباسام ولو دمیاتاقم که رس به

 

نکن  هی( گرکشهیم ازهیت..تن...تنهات گذاشتم ) مثال االن داره خم دیببخش سمیبود عس دهیعشقمممم دلم برات تنگ ی:خوبمن
 گهیاالن اومدم د گهید

 گفتم(رفتم ی)اوهوع چ ییکم چشام گرم شدو به خواب خرسه قطب کم

 زنهیکه صدام م دمیدیم ویپسر خوشمل هی

 

 عشققققققم شمیپ ای:آسا آسا  بپسره

 

 متهیمث تو غن یگریج یشوهر یب نیتو ا ستیخب مهم ن یعشق تو شدم خودم خبر ندارم؟؟؟ول ی:جووووووون من کمن

 

 آسا گهید ای:بپسره

 

االن غششش  رهیمنو بگ یکیخدا  یوا کلشوموهاشوووووووچشاشوویه ییییییها یسمتش حرکت کردم،واها به
 که... رفتمیسمتش مبه  ینجوریکنم،همیم

 

 د؟؟یبارون بار یک ااااااااا

 پسر خوشگله کو سن؟یکجاس؟؟؟؟ چرا لباسام خ دیخورش کنم،پسیآسمون نگاه م به

 

 ؟یییییییرفت کجا

 

 تنهام نزاررررررر  منو

 قلبم پا نزار  رو
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 نرفتم ییمنکه جا ی: وا آسا خل شدآوا

 

 پسر خوشگله کو ؟یی:هن؟ تو کمن

 

 کن یبه منم معرف یسراغ دار ه؟ی:پسر خوشگله کآوا

 به دست کردم   یبطر ینگاه به آوا هینگاه به لباسام، هیلباسام افتادم، ادهینگاش کردم که  پوکر

 شده گفتم دیکل یدندونا یال از

 

 کشمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی:ممن

 بکشمش رمیدنبالش تا بگ افتادم

  گفتیم دویکشیم غیج یه اوام

 خودمو پختم...تو بخشنده باش ی...حلوادمی:باشه باشه شکر خوردم...به ارواحم خنداوا

 :فقط دستم بهت برسه هاااااامن

 بگم؟ خاستمیم ی!!!اصن چ نینه ندوئ  ن،یبدووووووئ ه،یگفت:بسه د غینذاشت ادامه زر زرمو بگمو با ج مهرسا

 یازش گرفتم:الحق ک خنگ شگونین ی دمویمهرسا رس به

 :از تو به ارث بردممهرسا

 خواست بگه؟ یمهرسا چ م نینیتا بب نیخفه باش شهی:ماوا

 خفه یکی:تو من

 میدار یاورژانس ضیمر نی:بچه هااااااا بدوئدیکش غیدفه ج ی کرینگا م شیمهرسا نگا کردم ک داشت متفکر ب گوش به

 ب سرمون شد یچ خاک دمیگنگ نگاش کردم بعد فهم اول

 مارستانیب میدیربع رس یدر عرض  دونمیحاضر شدم فقط م یچطور مییدوینم

 مهرسا

دفه  ی.ک میکردیبِروبر نگاشون م میبود سادهیخنگوال وا نیا نیماام ع رفتیجا م ی ی.هرکمارستانیچه خبره مگه تو ب وااااااا
 از پشت بلند گفت یکی

 کنار لطفا نیبر_

 تو اورژانس میدیقهرمانا پر نیع مویدیوشامونو پوشرو پ میرفت عیسر میشده بود تیک تازه متوجه وضع ماام

. 

. 

. 

. 

. 

بچه ها بوده تصادف کرده بودو  سیاتوبوس ک سرو یدکتر شدن انقدر سخت باشه.انگار صبح  کردمیاااااااخ فک نم ااااااخ
کل پرسنل بخش داشتن  نکهیانتقال داده بودن با ا نجایبخش اطفالو تو کشور داره همرو ب ا نیبهتر بایما تقر مارستانیچون ب
 .میریام کمک بگ گهید یبخشا یکترااز د میبازم مجبور بود یول کردنیکار م

.حاال بازم خوبه فردا میچک کن تشونویوضع میبر یه میخوب مجبور یتموم شده ول یب خوب یخداروشکر االن همه چ حاال
 .رونیب نجایاز دره ا بردنیفردا جنازمو م دیک با یکیوگرنه من  فتمونهیش

 .نمیبب شویچند تا ازما جهیکه نت ستگاهیسمت ا رمیبودن االنم دارم م ریاوناام درگ دمیکم اوا و اسا رو د یلیصبح تا حاالم خ از

تو  یشدم ک نگو.اصن روابط عموم یمیاومد؟)در حد دوروز انقدر با پرستارا صم شایجواب ازما نی؟ایجونم.خوب نی:سالم نگمن
 لوزالمعدتون(

 مارستانه؟یفردا سالگرد ب یدونیم ی.راستای.بزمی:اره عزنینگ

 ناک زیانگ جانی:وَوووو چه همن

 م؟یفردا کارو بار ندار ینی
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 ؟یفتیجشنه تو سالن اجتماعات.اونم واسه دوساعت.فردا ش هی.سین می:نه اونجورنینگ

 :بدبختانه بلهمن

 ای:زود خسته شدنینگ

 رو به موتم هی.االن دقسید هی:خسته واسه من

 یول میخورد مارستانیخونه.غذاام ک ب میک بر می.االنم تو راهرمیمیم میک دار دنیسرمون انقدر ازمون کار کش ری:امروز خاوا
فک کنم  یبود ول یسرشون قورمه سبز ری.خمیخوریعلف م میدار میبدمزه بودااااا.فقط حس کرد نیفک کن نیونی.مدییچه غذا

 طه بودتو محو یهمون علفا اشیسبز

 انداختم رو اپن. چوییروشن کردمو سو چراغو

 م؟ینیترسناک بب لمیف ی نیا هی:بجه ها پامهرسا

 بابا میبکپ می.بذار برمی:مگه مرض دارمن

 .گهید نی.لوس نشیی:نه خداااااامهرسا

 گذاشت لمویو روشنش کردو فtvسمت  رفت

 تیفعال یک کال پوکر بودمرس اساام

 میکرد یپل لمویو ف مویدیکنار هم دراز کش مویبرقارم خاموش کرد مویعوض کرد لباسامونو

 

 اسا

 ب لحظه حساس دی.رسترسهیم کمیاوا  یول مایترسناکم.البته هممون دوس دار لمیمخصوصا که من عاشق ف هیباحال لمیف

 پشت سرشه زیچ یشده بود ک حس کرد  میاز دست موجوده قا دختره

 اوا درومد غیج یکه صدا کردمیبردن کشمو از پشت سرم بردارم ک موهامو ببندم چون احساس گرما م دستمو

 ای سوندمیخورده شم موهامو ول کن گوه خوردم صبح اسارو خ خامیدوس تولو ندوس من نم می:ولم کن تررررخدا من زندگاوا
 .کنمیاعتراف م یمهرسا رو پوکوندم ولم کن به همه چ هیافتاب نکیع

اوارو هم با خودم بستم.خاک ب سره  یموقع بستن موم مو میدی.اِوااااااا انگار  چون کنار هم دراز کشکردیم هیگر زدویم غیج
 ادشی یزیدفه انگار چ یبکش. غینبود بابا کم ج یچیترسوش.تازه برقا روشن شدو مهرسا اومد طرف اوا بغلش کردو گفت:ه

 ؟یمنو پوکوند نکیگفت:تو ع ادیب

 نداشت سرشو تکون داد یچیاز ه یدرک ک اواام

 دور با مشتو لگد افتاد ب جونش  یام  مهرسا

 می.رسما بدبختفتیشبم ک ش مارستانیب میبر دیدعوا کردن االنم ک با یکل موینذاشتن کپمونو بذار شعورایب نیا شبید

 مهراد

 استراحت بکنه هاااااا کمیادم  زارنیبابا نم یا

غضبو  ریم نیجواب ا یجده گرام حاال ک ای.دیرقص یک خودشو کشت از بس بندر کنمیبدبختم نگا م هیگوش یصفحه  به
 بده.پوووووف

 خان رادی:جانم همن

 ...یتوبخش نباش هید قهیتا دود کننیم جتیتو ده باره دارن پ یی:کجارادیه

 کامل حرفشو بزنه نذاشتم

 ؟یکشیم غیدخترا ج ؟مثهیکنیم کاریچ امیکن حاال اگه ن نییتع میمن کم تا ؟برای:بازم تو وسواس گرفتمن

 :مهراد خدا به دادت برسه ک اومدم بکشمترادیه

 دمی:اااااخ که ترسمن

 .نیروحم ختم کن هیفاتحه برا شاد ی عایسرعت خوب جم نیخدا با هم ایواشد. هویدر

 بهم دادن. یستدود اروی(انگاردنمیقیو رف هیپسره خوب میلیاز دکترا ک خ یکیسام) دنید با

 شهیسالن اجتماعات مراسم االن شروع م می:بلند شو پسر برسام

 نزار دسش برسه بهم میدید رادویقربونت شه مهراد،اگه ه ی:ااااامن

 ؟یکرد کاری:باز چسام
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 فقط ب حرفش گوش نکردم چی:همن

 ایم ریقبرا کم گ نیا یدونیخودت م یدار، راحتو دلباز،درکل باقلوا.ول هیدرخت، سا ریجا دارم برات با صفا،ز ی نی:خوب ببسام
 نیزود بخرش که فردا جنازت نمونه رو زم

 اومده سراغش لیچون زودتر عزرائ دیبرا خر ادیفک نکنم بتونه ب گهید_

 شدم مونی...پشنیک تو تلفن زدم ع ییتو چارچوب در از حرفا رادیه دنید با

قرار بده  تیعمه گرامو مورد عنا یخایم یدفه رو ببخش هرچ ی رتنیشد.باال غ ریک د میخودم بپر بر رادی:به به داداش همن
 ریخودمو فاکتور بگ یول

 در انتضارته ییچه بالها یدونیدفه بعد خودت م یول کنمیسام ولت م نی:کم چرت بگو.ب احترام ارادیه

 ماچ گنده چسبوندم رو لپش یسمت سامو  دمیپر

 هیسا یمجبور شم ه شاالی.اارهیسرم ن ییبال یروان یسمیساد نیک ا یرو سرم نازل ش شهیهم شاالیبده داداچ.ا رتی:خدا خمن
 خان نشم. زیچنگ نیگرفتار ا ینحستو رو سرم تحمل کنم ول

 یرو لپشو گفت:اهههههه چندش.نجسم کرد دیدسشو با انزجار کش سام

 یپررو شد یلیخ گهی:نه دمن

 زدم تو گوشش ک با تعجب نگام کرد یلیس ی یناگهان

 بخورم نایا وینیریش یبرم مراسم کل خامیک م نیریوقتمو نگ هید  یراست ی:حاال بهتر شد ادم شدمن

 به قرعااااااان یتو.عجوبه ا یهست یچجور دکتر دونمی:نمرادیه

 میما متفاوت گهی:بله دمن

 رادیه

شته و من از ان شب به بعد به خودم قول دادم که لب نزنم به درد گذشته،دوروز ازون شب نحس گذ مانیازاون پ دوروز
 پس روزه ام نیبه نبودنت، به نداشتنت، ازا دنت،یند

 ازیبودنش ن نی.بعدشم فقط بغلم کرد و من چقدر به ایجمله گفت:خوشحالم که هست یفقط  اشاریبرگشتم  یشب وقت اون
.فک کنم اون همه راه رفتنو فکر ب گذشته یعاد رادیشدم همون ه گهیتموم نشده.ازاون شب د یداشتم که بفهمم زندگ

 پهلوم سوراخ شد کنمیک حس م دمیمهرادوسره مراسم گوش م یجواب داده بود.االنم دارم چرتو پرتا

 یداداچ تو خودت ی:همهراد

.مهرادم انگار متوجهشون ننیشباال ب یایصندل نیا انیو دارن م شنویک وارد سالن م نمیبیگروه دخترو م ی رمیگیک باال م سرمو
 شده

 م؟یدیما نفهم مارستانیاومدن تو ب یک نای.اییگرای:اوه اوه چ جمهراد

 .به توچه.یزیه یلی:خمن

که  یدربرابر کس نقدریا دیو من نبا ستین ی.اون هستامیبه خودم م عیسر یول ادینفسم بند م نشونیب یهست دنید با
 گهیرو بهم م دیناام یلیباشم.مهراد خ فیانقدر ضع شناسمینم

 شیدی:توام دمهراد

 ه؟ی:اره مگه چمن

 صدر بازه یغار عل نیدهنشم ع کنهیمتعجب نگام م مهراد

 ختیزردت حالمو بهم ر ی:ببند اون دهنتو.دندونامن

 کنهیخودشو جمع م یب سخت مهراد

 داره بدبخت. حق

 کنهیاز پشت صدامون م یکیتموم شده که  بایتقر مراسم

 ونیاقا دیببخش_

 اشناس افشیسمتش.چقدر ق میگردیبرم

 م؟یدیند ییماشما رو جا دی:ببخشدختره

 کنمی:فک نمگمیم ادمهیاتفاقات اون تصادف  یهمه  نکهیا با

 ن؟ی:شما متخصص کدوم بخشگهیشده م عیکه انگار ضا دختره

 شما نیخسارتمونو نداد ی.راست دنتی:متخصص نه رزمهراد
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 یبه همه چ یدیمهراد ک ر یبترک یا

 

 اوا

 نایبرگشتم سمت اساا یحافظرو.با خوشحال یدیاومد اون تصادف...ااااااه د ادمی یتازه همه چ ارویحرف  با

 .میدیهرکوالرو قبال د نیگفتم ا نیدی.دخامیمن بردم.من شاممو م نیدی:دمن

 من دس بزنه هیبه اج خاستیپسر هرکوله م نیا هیسره اون قض ه؟اهایعصبان نقدریچرا اسا ا اِوااااا

 عمو جون یمارو هرکول فرض کن شهینم لیدل یکیکوچ م؟تویگفت:ما هرکول خاستیخسارت م کهیاون

 کرد یاالن منو قهوه ا شعوریب

 نی:گذشته ها گذشته لطفا تمومش کنهیچش مشک اون

 نیکردیم یداشت یچه کار شیرفته دفعه پ ادتونینکنه  نیبحثو عوض نکن شهی:ماسا

 می:مهراد بهتره برهیمشک چش

 شما؟ نی.االن طلبکارنمیاسمش مهراد بود:نه بصبر بب کهیاون

 م؟ی:نباشمهرسا

 ن؟ی:چرا باشمهراد

 بوده تموم شده. یهرچ میهمکار گهیماد نی:تمومش کنهیمشک چش

 یبدهکار یعذر خواه هی:توبه من اسا

 عذر بخواد؟ رادی:همهراد

 ؟ی:سره چرادیانگار اسمش ه کهیاون

 نجای.نزار ابروت بره ایسره چ یدونیم:خودت اسا

 .کردنیک دورمون بودن همه با تعجب ما رو نگا م یچن نفر بایتقر

 ادینم ادمی یزی:چرادیه

 یغر تیبا عصبان نوییپا دیرو گرفت کش ارویروپوشه  قهیشدو رفت طرفش.لبه  یعصبان اسا

 م... یعوض نی:ببآسا

 

 نفر از پشت سر اومد هی یتو دماغ یدفعه صدا هی

 مااااایکردیدعوا نگاه م میداشت

 

 آسا

 م  یعوض نی:ببمن

 سرم ریتو حس بودم خ میوسط سخنران دیاومد پر یکیدفعه  هی

 

 شده یزیچ زمی:عزدختره

 

 یاب یو لنزا یو دماغ عمل شیمن ارا شیدختره با ش یکردیدونه خوبشو تور م هیدوست دخترشه خاک برسرت حداقل  هه
من  یکه تا سرشونه  ومدقدشمیقانون نداشت با تاب شلوارک م مارستانیاگه ب بندمیترم شرط م نینگم سنگ یزیکه چ پشمیت
 نبود شتریب

 

 فتادهین یگفت:نه خانم زند اتفاق یبا کالفگ رادیه

 

 گفت و رفت ی،با حرص باشه ا دختره
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 یبرن منت کش دیسره اقا شلوغه با می: آسا بهتره برآوا

 

 دمز یپوزخند

 

 می:آره بهتره برمن

 روپوششو ول کردم و با پوزخند از سالن اجتماعات خارج شدم قهی بعدم

داشتم با خودم چرتو پرت  ینجوریشد پسره ،هم یقهوه ا ییییاز رو دوشم برداشته شدوا یبار هیداداصن  فیخدا چقد ک یوا
 جلوم ظاهر شد یکیکه  گفتمیم

 

 ی:به نفعته که دورو بر عشق من نگرددختره

 

 کنم( شیقهوه ا گهید کمی خواستمیم دونستمای) حاال مهی:برو گمشو بابا عشق تو کدوم خرمن

 

 فقط ماله منه ماله منننن رادی:هدختره

  

 کلمه حرف بزنه باهام هیتا  شمینم زونشیاو ایخان شما ندارم و مثل بعض رادیه نیبه ا یگونه عالقه ا چیمن ه ی: بهتره بدونمن

 ( صرررررریتنه زدم به دختره و راه افتادم که برم)بابا ق هی

 

 می:هه بچرخ تا بچرخدختره

 

 یرینگ جهی:مواظب باش سرگمن

سر زدم و چکشون  مارایو من واقعا حوصله نداشتم، به چند تا از ب م،یداشت فتیسمت بخش اطفال حرکت کردم امشب ش به
 کردم. 

. 

. 

. 

 کردمیکوفت م ییچا زدمویبخش حرف م یاز پرستارا یکی نینشسته بودمو با نگ شنیاست تو

 بچه حدودا چهار پنج سالرو اورده بودن که تصادف کرده بود، هیبلند شدمو به سمت اورژانس رفتم،  عیکردن،سر جمیپ که

کوفت بودو درد بودو مرض بودو  بود،) بودو ینیسنگ یکه به سرش خورده بود ضربه  یکرده بود، ضربه ا یداخل یزیخونر و
 زهر مار(

 سرم شلوغه ینیبی:به توچه بعدشم االن چه وقته اومدنه نممن

 

 :باشه بابا اصن رفتمیوج

 

 یبرنگرد گهیکه د ی:برمن

 

 کجاس پس ی:دکتر مرادمن

 

 انیم گهیصحبت کردن رفتن حدودا دو ساعت د مارستانیب سی:پدرشون فوت شدن با رئپرستار

 

 حداقل نیکن جیرو پ یدیسع ای یدکتر احمد شهیبچه تلف م نیتا اون موقع که ا یچ یعنی:من
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 :چشمپرستار

 اومد یدیکه دکتر سع دینرس قهیپنج دق به

 

 

 دیکن جیهم دوتا دکتر پ یواسه عمل از بخش مغز و اعصاب و عموم دیعمل بشه، لطفا امادش کن دی: بایدیسع دکتر

 

 :بله چشمپرستار

 رادیه

 یرفتار کردنم باهاش وقت بزارم که  یو عاد نویا دنیرو د دی.حاال کم خودم مشکل دارم بانمشیبازم بب کردمیفکر نم اصن
 نشه. یوقت مثه اون بار

اومدنش واقعا به نفعم بود  ندفهیخوب ا یول ارهیدرب یوا شه و بازم َکنه باز هیقض نیرزا به ا یدوس نداشتم که پا نکهیباا
 شدنو رفتن. الیخیچون اونام ب

 .نمشونیکمتر بب دوارمیام فقط

 .فتمی.خدارو شکر دو روز در هفته شفتمیکه ش امشبم

پروژکتور داره  نی.چشاشم که عکنهیتند تند چت م شوی.سرشو کرده تو گوشکنمیخلو چل نگا م نیاتاق نشستمو و دارم به ا تو
 !کنهیاسکل م ویباز داره کدوم بدبخت دونمینم زنهیبرق م

 خوبه به ماام بده! :موردمن

 باال رهیگیتعجب سرشو م با

 !ااااای:نه بابا راه افتادمهراد

 در من اثر کرد. نی:کمال همنشمن

 ینخواست نمیپوستش برنز.لبش پروتزه.ا ی.ولی.موشم مشکیخودت.ابرو کمون.دماغ عمل نیع هیچشش مشک اروی:خوب مهراد
 بازم دا... ینخوا نمی.قدش کوتاس فقط.ای.دماغش عملیبلوند.چش عسل یمو یباز دارم.مورد بعد

 تا سه شب با تو چت کنن؟ کارنیانقدر ب ینی.شهیتو سرسبز م نیع یمملکت به دست دکتر ندهی:واقعا امن

 سمیک نیباتو انگار رفتگرم.در حال حاضر من مناسب تر یگیم نی:همچمهراد

 

 

 احتشام به اورژانس رادیه یاقا

 احتشام به اورژانس رادیه یاقا

 

 

 :برو داداش مزاحم منم نشو.مهراد

 از تاسف براش تکون دادمو راه افتادم طرف اورژانس. ی.سرشیسرشو کرد تو گوش بازم

 

 نکهیباالاومده بود.احتمال ا یعاد ری.شکمش غگفتیبرام م شویفعل تیک رو تخت بود نگاه کردم.پرستار داشت وضع یپسر به
کارش با بخش ما بود.رفتم  شترهیکنه واسش ب یکار تونستینم ادیداشته باشه خیلی زیاد بود.بخش اطفال ز یداخل یزیخونر

و  دمویکل رزیدنت ها من بهتر بودم.لباس سبز رنگو پوش نیب ینداشتم ول ییتنها یتو عمال یادیسمت اتاق عمل.تجربه ز
 شانس نی.لعنت به اختیتمام افکارم به هم ر اروی دنیدستامو شستم.راه افتادم برم تو اتاق که بازم با د

 آسا

 

 ستیکه اسمم اسا ن ارمیاشغال من حاله تو رو جا ن یعوض پسره

 با من درافتاد ور افتاد اقااااا یهرک هاهاها
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 پدر مادرش کجان؟ یگناه داشت راست یلیبچه خوب شه خ نیکمرم خورد شدااا خدا کنه ا یول

 

 .رمیم یپرستار ستگاهیسمت ا به

از پرستارا( هم که قربونش برم بدتر از  یکی) شایهام کنهیاستفاده م یاز هر فرصت یعنی زنهینشسته داره حرف م مهرسا
 مهرساس

 

 

 :سالممن

 

 ی:به به سالم آسا خانوم خسته نباشمهرسا

 

 ی:سالم آسا جان خسته نباششایم

 

  نیشمام خسته نباش ی:مرسمن

 

 ششونینشستم پ بعدش

 

 اریب ییچا هیو :مهرسا پاشو برمن

 

 اهی:نوکر بابات غالم سمهرسا

 

 غالم جون یخداااااکجا بود یهشیچقدر شب نمیبب سایوا ایستیشباهتم ن ی:بمن

 

 بابا  ری:بممهرسا

 

 یمعرفت یب یلیموخام گونا دارم دوساعت سر پام گردنم خشک شدخ یی:چامن

 

 :باش بابا خر شدممهرسا

 

 :قوفونتمن

 ارهیب ییرفت برام چا بعدشم

 شایم ی: راستمن

 

 :هوم؟شایم

 

 بچه کجان؟ نی:مادر پدر امن

 :مردنشایم

 

 رمیبم یاله ی:اخمن
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 :حاله خوده بچه خوبه؟شایم

 

 کننیم کاریگروه مغزو اعصاب چ مینیبب دیخوب بود با میکه ما انجام داد ی:عملمن

 

 آسا دستم چالغ شد  ینینب ری:اخ خمهرسا

 

  نمی:چت شد ببمن

 انگشتشو آورد جلو چشمام مهرسا

 

 جلو خاله بوسش کنه ایب تی:خاک بر سر دستو پا چلفتمن

 

 بار بوس کرد واسه هفت پشتم بس بود  هیخاله  ی:نه مرسمهرسا

 

 منم بفهمم نیحرف بزن یجور هی شهی:مشایم

 

دستشو داد بهم  دنیبر وهیپوست گرفتن م نیبار دستشونو در ح هی نیدستو پا چلفت یلیمهرسا خانوم ما خ نیکه ا یی:ازاونجامن
 داد فیبوسش کنم منم گازش گرفتم انقدر ک

 

 داد فیک یلی:ارهههه خمهرسا

 

 یمونیرو دستمون م یزنی:حرص نخور جوش ممن

 

 یخفه ش شمی:آسا ممنون ممهرسا

 

 بکش ققققققیخواهرم نفس عم ی:اوکمن

 چهار ساعته که اون بچه تو اتاق عمله االن

 

 رونیدکتر از اتاق اومد ب باالخره

 

 :دکتر حالش چطوره؟من

 

 ارهی:نتونست دووم بدکتر

 

 ی:وامن

 

 ی:خسته نباشدکتر

 

 نطوری:شمام هممن

 رادیه

 .کنمیسمت اتاقمون.درو که وا م رمیم رونویب زنمیاتاق م از
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 دمیزنگ تیده بار به گوش یبرنگشت یرفت شد؟دوساعتهیحالت طلب کار:چ یبا  مهراد

 جوانمرگ کفنت کنم. شاالیداغت بمونه سره دلم ا شاالیکه ا یااااااا

 ببند دهنو.مخم رفت قهی:اهههههه دو دمن

 یندار یدلسوز اقتی:خاک ب سرت که لمهراد

 برات هاااااااا امی:مهراد ممن

 زدن داره؟ میتی:وا مگه بچه مهراد

 گه؟؟یچرا پرت و پال م میتی:بچه من

 بهت دمیبخش ممی:اصن بروبه درک.مهرمهراد

 :مهراد دمیحرص غر با

 زمیاز اشک فرض پاک کردو گفت :جانم عز چشاشو

 بدوئم سمتش که گفت دمیپر

 ن؟یقالدش کوا یهار شد باز. وا نیریبگ نویا اخدای:مهراد

 در دتویباز شدو محکم سرش کوب هویکه در  رونیسمت در که بپره ب رفتیم داشت

 که دماغ خوشگلم اسفالت شد ی:ااااااامهراد

 شد؟یتمدن:وا پسرم چ دکتر

 سره اصل مطلب میبر یچیه یچی:همهراد

 دمیترکیداشتم م تیعصبان از

که دارم شما رو  هیواسه من افتخاره بزرگ نیو ا یانجام داد ویعمله سخت گمیم کیجان بهت تبر رادیه یتمدن:اها راست دکتر
 .کنمیم ییراهنما

 دکتر نی:لطف داررادیه

 ؟ی:وَوو.تو عمل کردمهراد

 بود حتما ازم بپرس یچک کن اگرم سوال تشویخودت وضع شهیاون بچه خوب م یتوجه به مهراد روبهم گفت:تا وقت یب دکتر

 :چشم..ممنونمن

 ندارم. چی.حوصله هدهی.بدجور اعصابم ردمیساعت خواب میتا حاال فقط ن شبید از

 .دهیبع شناسمیکه من م یرادیاحساس ازه نیو ا شهیم نییتو دلم باال پا یزیچ هیتا حال اون پسررو بپرسم. رمیم

 شدم که ایاز پرستار حالشو جو دمیرس ستگاهیا به

 یچ ینی.تموم کرده دمینشن یچیبعدش انگار ه دمیپرستارو فهم یاول حرفا یممکنه فقط دوکلمه  ریغ نیمن نه ا یخدا
 میدست ت ریو وقت تلف کردن من ز ادیزبود که به خاطر از دست دادن خون  نیفوت هم ا لیدل نطورشدیعملم ا نی.اولنیا

 یبعدم  شویفرد زندگ نیمهمتر یقاتل که تا حاال دو نفرو کشته اول ی.مقاتل یخدا من.من  ی.وااوردهیمعز دووووووم ن یپزشک
 ماریب

 مهراد

عمل کرد مرده .برو بهش  رادیه شبیک د یماری:اون بگهیرو شونمو م ذارهیطرفم.دسشو م ادیم نمیبیتمدنو تو راهرو م دکتر
 سخته واسش یلیعملش با شکست روبرو شده.خ نیکمک کن.اول

 .ذارهیسوال تنها م یبا کل یو من شهیاز کنارم رد م بعدم

گرفتن که  یگوش یبا چه فاز نایا دونمی.عاخه من نمدهی. جواب نمزنگمیبهش م رونویب کشمیم بمیاز ج ویگوش یبدبخت به
 نگرانشم یلی.خرادیخبرت برسه بهم ه ی.ااااادنیجوابشم نم چوقتیه

 رادیه

 کنمیکنارم حس م ویکیکه حضور  کنمیفقط به گذشته ها فک م مارستانویب رونینشستم تو محوطه ب ختهیبه هم ر ذهنم

 نه؟ یدیتوام شن_

 زهیریهمون دختره اعصابم بدتر بهم م دنید با

 .یدار ازیبهش ن یلیفک کنم خ یول دمیم یچرا دارم بهت دلدار دونمی.نمیسخت در اشتباه یدونیاگه خودتومقصر مرگش م_

 :خداااااااا چرااااااا من؟ زنمیداد م بایوروبه اسمون تقر رهیقاتلم.قاتل.صدام باالتر م ی:من گمیم یدورگه و بم یصدا با
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 آسا

 

 :خدااا چرااا من؟زنهیم داد

 

واسه  یلیکنه خ یبود و ساکت پس گذاشتم خودشو خال مارستانیپشت ب اطیح نجاینبود ا چکسیبهتر بگم ه ایخلوت بود  محوطه
 .میخودمونو کرد یماهم نبود ما تمام سع ریاون بچه ناراحت بودم اما تقص

 

 .مکتیداده بود به ن هیگذشت پسره چشماشو بسته بود و سرشو تک قهیدق پنج

 

 احتشام  ی:اقامن

 

 سکوت

 

 احتشااااام ی:اقامن

 

 سکوت

 

 بردم به سمت پاش دستمو

 

 

 رادی...هی:امممم همن

 

 انقد بدش اومد اسمشو صدا کردم. یعنیغلط کردم گوه خوردم  نییییییامام حس ایباز کرد،  چشماشو

 

 رد نشم. شمیلومتریک شیاز ش دمیمنو نکشه من قول م نیا ایخدا

 دادن. یمنو چه به کمک کردنو دلدار اصن

 

 .دیبرم که دستمو کش اومدم

 .رمممیبم خوامیابلفضلللللللللللللللل من جوونم نم ای

 

  ؟؟یگفت ی:چرادیه

 

 برگشتن نداشتم جرات

 

 ی...چی...هی:همن

 

 :برگردرادیه

 

 برگردم خورمیگوه م من

 دیلرز صداش
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 :گفتم برگردرادیه

 

 برگشتم... اروم

 برگشتم

 من یخدا شهینم باورم

 

 کردمیگونش،گنگ داشتم نگاش م یقطره اشک رو هیقرمز بود و  چشماش

 

 ناراحتت کنم  خواستمی:متاسفم من من نممن

 

 صدام کن ینجوریبه بعد هم نی:شششش ازارادیه

 

 تو دستش فشار داد. شتریدستمو ب کردمیتعجب داشتم نگاش م نیکه من با ا یحال در

 لبخند ناناس زد هی

 بلند شدو رفت بعدشم

 چش بود؟؟ نیبده ا حیبه من توض یکی یچ یعنی

 

 نبود که شیزیچ یخوب نی: وااا پسر به ایوج

 

 باشه ها حالش بد بود ،بچه مردم خل شد. ینجوریا کنمیمن فکر نم ی: ولمن

 

 : برو بابا، کجاش بد بود!!!؟ خلم عمتهیوج

 

  یگیم ی:اصال تو چمن

 

 قتوی:حقیوج

 

 نفسسس کش یاالن دست منو گرفت آ نیا نمیخفه شو بب قهیجان دو د ی:وجمن

 

 :از خداتم باشهیوج

 

 من

 

 :واالیوج

 غیییییییییییییییییییییییییییییج

 

 درد مرض کوفت ببر صداتو آوا خبرم خوابم ی:امن

 ها  میبر میخوای: اهههه آسا ممهرسا
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 :به سالمتمن

 

 :آسااااااآوا

 

  دمیساعتم نخواب مین شبید فتتتیش نیفهمیم فتمممیمن فردا ش نیری:مرگگگگگگگگگ االن شما دوتا عنترو منتر ممن

 

 ایب می:خب چقد بهت گفتآوا

 

 یگرد رانیجانم که پاشده رفته ا زترازیاون برادر عز دیمامان و بابا که رفتن واسه بستن قرارداد جد امیها کجا ب امی:کجا بمن
 بخوابم نیبزار نیبشهههه لطفا شرتونو کم کن یکه چ امیمن االن با شما ب

 پتو و خوررر پفففف رهیراحتتتتتت سرمو کردم ز الیکه اون دوتا رفتن با خ نیاز ا بعد

 

 

 رادیه

نبودالبته اگه صدازدن اسممو توسط اون  یامروز اصال روزه خوب رمیبگ یبه واسطه دکتر تمدن تونستم امروزو مرخص یسخت به
 ��بود؟ یدختره اسمش چ

 

 

 دونمی.نمکنهیداره صدام م یبرگشتمو بازم هست شیدم به چند سال پاسممو صدا کرد حس کر ی.وقتمیریاسا.فاکتور بگ اها
 حس اشنا باهاش دارم. ی.ستمین مونیمطمئنم که اصن پش نویاالن ا یدستشو گرفتم ول ایچرا اون حرفو بهش زدم 

 کنمیوا م هیباشم.دره ورود نایمامان ا شیدادم امشبو پ حیترج یبرم اپارتمان خودم ول خاستمی.اول م زنمیدره باغو م موتیر
و  بوسهیسرمو م کنمیخونه.بغلش م امیسرزده ب ادیم شیکم پ یلی.خکنهیکه با شوق نگام م شمیروبرو م یا یعسل یکه با چشما

 کنه. اضرکه عصرونرو ح خادیاز فرشته خانوم م

 .میدیمردونه بهم دست م.کنمیبهش سالم م شمویداخل.بلند م ادیو بعدش بابا م ادیدر م ینشستم که صدا تواتاقم

 بابا. ییدای:چه خبرا؟کم پبابا

 جور کردم یواال.امروزم به زور مرخص رمی:درگمن

 یکه استراحت کن رمی:مبابا

 ی:مرسمن

 .انیشب م نای:گل پسر خالت اگهیداخلو م ارهیسرشو م ادیم ادشی یزیدرو ببنده که انگار چ خادیم

 .رهیم بندهیدرو م بعدم

 .شمیتو خاطراتم غرق م بندموبازمی.چشامو مافتهیم واریبه عکسه بزرگه رو د چشمم

 

 ادیدرم فونیا ی.باالخره صداادیتر م ریخورده د یانگار  یول سین یخبر اشارمیاومدنو منم نشستم کنار دستشون.از  نایا خاله

 اشاری

تازه متوجه  کنمویم یخونه خاله.باهمه سالمو احوال پرس دمیخداروشکر به موقع رس یول دیخورده طول کش هیشرکت  یکارا
 نیالبته ا فکرهیداره باز به کدوم دوس دخترش م ی.معلوم نسین ایدن نیانگار اصن توا رسویکه مات فقط بهم خ شمیم رادیه
خودم  دونمینم ارهذیم ابونیسربه ب ارویدوس شه دوروزه  یگنده که با هر ک قشچون انقدر اخال دهیگل پسرمون بع نیاز زایچ

 واقعا کنمیچجور تحملش م

 میخواستگار ایب ی:اگه پسندمون کردگمیکنار گوشش م دمویطرفشو بهش دس م رمیم

 بپسندم؟ توی:چگهیو م زنهیپوزخند م ی

 موی:همه چگمیم کنمویبه خودم نگا م دارانهیخر

 ختی:سقف ررادیه

 که شام حاضره. نیبچه ها بلند ش_
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خوشمزه رو برسم که  یغذا نیکه حساب ا نمیشیم رادی.کنار هنمیبیم ویکی نیهم زیرو م یفسنجون از کل غذاها ایخدا یوا
 نکهیفقط مونده به خاطر ا هیخون افتاده.دکترام خلن د ادی.فک کنم رسیدلستر البالوش خ وانیکه به ل افتهیم رادیچشم به ه

 دلستره همرنگه خونه نخوره

 جن گرفتش؟؟ نیوا ا شهیبلند م زیمتاسفم از سره م یو با  ذارهیم زیرو م وانویل دفهی

شما  ارمشی:االن مگمیم شمویغذامو کوفت کنم.بلند م یکه نذاشت یبترک رادیکه برم دنبالش.ه کنهیملتمسانه نگام م خاله
 .نیمشغول باش

 اریخاله جان.برو بچمو ب ی:مرسخاله

 طرفش. رمینشسته.م وانیرو ا زیکنار م ی.روصندلاطیسمت ح فتمیم راه

 .یشده؟خالرو ناراحت کرد یپسر باز چ ی:همن

 ...اشاری:رادیه

 :بله؟من

 مرد چون من ناراحتش کر... ی:اون پسر تموم کرد چون من عملش کردم.هسترادیه

 یرو بد فتهیکه اتفاق م یهرچ یکه تو بها ستی:پسر گل قرار نگمیروبهش م کشمویرو صورتم م دستمو

 تو باشه ریهمش تقص و

چرا  دونمینم ایتازگ یمنته ول یداد فقط لطف خداس که ب دیکه شده با یطور وهریزیهرچ یبها ایدن نیه؟توایچ یدونی:مرادیه
 کنمیلطف رو اصن حس نم نیا

 نای.االنم پاشو که خاله امیکاره ا چیو ماام توش ه رهیتقد ی.به حرفام فک کن همه چیبگ یزیچ نجوریا یتو حق ندار ی:همن
 زهیبهم بر نامیخاله ا هیکه زندگ دمیمن بهت اجازه نم یباشه ول یبزن بیبه خودت اس یمنتظرن اگه دوس دار

 خوبه یلیخ نمیهم یول خورهیبه زور داره غذا م دمیدیزور بلندش کردمو بردم تو. م به

 از دست نده یشنویهااااا.از من م هیزیعشق خوب چ گنی:ممن

 شدم ازیاخم کرد که گالب به روتون لباس ن هی برگشت

 .ارومنی.افروونی.اروم اروم حری:باشه بابا پاچه نگمن

 :مهراااااااادرادیه

 :جاااااان؟؟من

 طرفم که ملتمسانه نگاش کردمو گفتم:به من رحم کن ادیب خواست

 یکن یخداحافظ یاز جهان هست دیبا یزر زرکن گهیکلمه د هی:رادیه

 

 مینزد یحرف هید میسوار شد نگویطرف پارک میحرف رفت یب

 اااااایبه ماام بد یاصافه اورد گرایج نیاز رتنیراه که گفتم:باال غ یوسطا میبود دهیرس

 ندم؟؟یب ای یبندی:مرادیه

 :بستم بستم جونم جذبهمن

 واقعا الل شدم هیکرد که د هیاخم د هی

 

 اسا

چک  مارارویب تیرفتم وضع میچند بار هیقشنگ کپمو بذارم البته منم وقت کردم که  فتادویتو بخش ن یاتفاق خاص شبید
که قشنک درک کنن که چه ادم  ختمیبهشون کرم ر یکردمو کل دارشونیبه اون دوتا خلو چل ب دمیزنگ میکردم.تازه دمه صبح

 هستم. یا یوحش چوریب

 خودم یبال نسبت شخص گرام البته

 نگیکردمو راه افتادم سمت پارک یبرم خونه.از همه اودافظ خامیکه قشنگ جنازه شدم م االنم

 کو؟نکنه دزد برده؟ نمیماش وا

 دمیفکر کمی

که  دادمیقرار م تیمورد عنا شونویگرام یشد.داشتم عمه ها دهیدسه اوناس.قشنگ به حالم ر نمیرفته بود ماش ادمی اِواااااااا
 خانه خوبه که خودمو بندازم گردنش رادیه ارویکه  نیکنار پام زد رو ترمز.اِوااااا ا یمشک گریج یازرا هی
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 شدم داریبار صبح زود مثل آدم ب نیاول یبرا امروز

 شنیم داریب ریهمش آوا و مهرسان د میمن بچه خوب اصال

آوا زنگ زده بگه  یجاتون خال گردهیصاحابم م یب هیدستمم داره دنبال گوش هیدستم تو موهامه  هینشستم رو تخت و  االنم
 کرد. میتسل نیفکر کنم جان به جان آفر دمیکش غیج یجور میدیرس

 پرت کردم. ویگوش بعدشم

 

 کنم دایپ مویفراوان تونستم جسد گوش یاز تالش ها پس

 بردارم که چمویی. به سمت اپن رفتم که سومارستانیکه برم ب دمیکردم لباسامو پوش یوبگرد کمیناهارمو نوش جان کردمو  و
 بردن نویاومد  اون دوا عنترو منتر ماش ادمی

. 

. 

. 

 شده رمیمحترم من د ی:اقامن

 

 کهی:خانم ترافراننده

 

 کنم می:چقد تقدمن

 

 :....راننده

 

 برم ادهیعالمه راهو پ هی دیبخوره تو سرم با دنیحاال زود رس زارنیمگه م میزود برس میروز ما خواست هی ایب 

 

محوطه  یحرکت کردم که تو مارستانیبه سمت ب یشتریبهم داده باشن با سرعت ب ارویانگار که دن دمید مارستانویتابلو ب یوقت
 گرنننننیدوتا ج شییخدا ی.با اون دوسته خلش بود ولدمید رادویه

 مهراد

 

 یبه دخترا یرفت اعتبار شهیکه نم ادهیجونم برم خونه، پ رادیبا ه خوامیم نیآوردن نداشتم به خاطر هم نیحوصله ماش امروز
 هزار تا دردسر ویخوشگل میچه کن یهع دنمیدزد یدیدفعه د هی ستیدوره و زمونه ن نیا

 

 که ... میرفتیم ینجوریهم میداشت

 شهیبد م رادیحاله ه ای وفتهیدعوا راه م ایدختره االن  نیخدا دوباره ا یا

 

 بود لکسیکامال ر رادیبر خالف تصورم ه یول

 زد یبهمون لبخند دیکه رس دختره

 

 خان رادی:سالم هدختره

 

 :سالم آسا خانوم رادیه

 چشونه شاخام قشنگ سبز شده ها نایعباس ا یجده بن ای

 

 دی:خسته نباشآسا
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 نیدار فتی:ممنون شرادیه

 

 یبابا دمتونی:اره خب خوشحال شدم دآسا

 خداااااااا ایرفت، برگشتو

 شده بود. رهیلبخند گله گشاد به راه رفتن دختره خ اینگاه کردم که با  یرادیپوزخند به ه با

 گوشش گفتم ریقباحت داره،انگار فقط من جا موندم رفتم کنارشو ز وا

 .میموندیما ازت جدا نم یدادیندا م هیهستاا حداقل  میا کهیبه تخته خوب ت ؟بزنمی:پسند کردمن

 :چرت نگو مهرادرادیه

  

 رادیه

 ن؟یدیرش زدم رو ترمزو گفتم:افتخار مکنم سوارش کنم کنا ریکار خ اومدم

 باشه. یکنیاما االن که ملتمسانه نگام م کردمیاصن قبول نم یکردیمثه گربه شرک نم یاونجور افتوی:اوووووم اگه قاسا

 .من؟گربه شرک؟التماسکردمیواکردو نشست فقط داشتم با تعجب نگاش م درو

 لب گفتم:روتوبرم بشر ریز

 دمی:شناسا

گذاشته بود کارواش  نویامروزو خودت برو.بدبخت امروز ماش ی.بعدم به مهراد اس دادم که کنهی:خوبه که رادارات کار ممن
 گذاشتم رو داشبورد وی.االنم که من همسفر داشتم.اسو که ارسال کردم گوشادیقرار بود با من ب

 کریرو اسپ نیبذار ویگوش شهیه اسا گفتم:مجواب بدم رو ب شدیزنگ خورد نم میکه گوش مینصف راهم نرفته بود هنوز

 .کریازرو داشبرد برداشت گذاشت رو اسپ ویشد گوش خم

 نیتو ماش دیچینحس مهراد پ یصدا

راه.عاخه مهراد خودش حلواتو  مهین قیرف یکه شد دهیرس ییکارت به جا گهیکورت کرده.د یکه عاشق رادیه یبترک ی:ااااامهراد
 ؟؟؟ییتعارف کنه خبرت کجا

 یاز حال رفت رینفس بگ قهید هی:من

 ازمن که تجربه دارم بپرس شهینکن؟بابا شر م ارتوری ی:عاقا من چند بار بگم تو اماکن عموممهراد

 .کردینگا م یمات داشت به گوش یلیبه اسا نگاه کردم که خ کنهیاسا فکر بد م ؟االنیگیپسره.چرا چرت م نیخدا از دسه ا یوا

زد طرف تلفنو اونو از رو  رجهیکه اسا زودتر از من ش نهینر نیاز شتریمهراد ب نیعش کنم اکه قط یبپرم طرف گوش خواستم
 داشبرد برداشت.

 

 ...یکن دوقلو باشه ها.مکانم خواست یکار هیشم؟؟یعمو م ی:داداش کمهراد

 دکمه قطعو فشار دادو ناباورانه نگام کرد. اسا

 احتشام. یکنار اقا نیگفت:بزن زیچ هیفقط  بعدم

 :بزن کناراسا

 :چرا عاخه؟گمیروبهش م کنمویکمتر م سرعتمو

 زنهیم پوزخند

 شه؟یخجالت با کدوم ت نوشته م یدونی.اصن مهیزی.خجالتم خوب چیدکتر مملکت رسرتی:چراخگمیم 

 هو؟یگرفتت  ؟جنیگیم یدار یبابا.چ میشو با هم بر ادهی:پمن

 .رفتیبه فنا م میزندگ دادیلو نم ویهمه چ یگرگ نشستم که اگه دوستش اتفاق هی:جن نه فعال کنار اسا

 .چکهیقطره اشک از گوشه چشش م هیطرفش  گردمیرو ترمز و برم زنمیم

 طرفش که مانعش بشم که رهیشه که ناخوداگاه دستم م ادهیپ خادیم

 .... 
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 اسا

محلم  یلیس هیشدنم بشه  ادهیمانع پ خواستیم یکنترلمو ازدست دادمو وقت هید اروی نیا یاون حرفاو حاال انکارا دنیشن با
 کوبوندم تو گوشش

 .نییپا دمیبود درو واکردمو پر نییبود جا خورده.سرش هنوز پا معلوم

 مارستانیکه ابروشو تو ب گرفتیم ویبشم.احتماال داشت انتقام اون روز نشیتونستم بهش اعتماد کنم که سوار ماش چطور
 دمیقدماشو شن یکه صدا رمیبگ یچند قدم فاصله گرفتم تا تاکس نشیبردم. از ماش

 

 رادیه

شدن در که اومد  دهیکوب یشد.صدا یچ کردمیفکر م یتو گوشم نزده بود.چ یقابل درک بود تا حاال کس ریواسم غ واقعا
 مهراد. کشمیرفته.اااااخ که من تورو م دمیفهم

کنارم نگا  هیرنگ رو صندل دیسف هیبلند شد سرمو باال گرفتمو به گوش یگوش یکه صدا کردمیمهرادو تو ذهنم کفن م داشتم
زد تو گوشه من  نی.نگاه کن ترررررذخدا همچشدیبه نام اراد رو صفحه روشن خاموش م یکردم.حتما ماله دخترس.اسم شخص

 پسرشهدوس  نیچندم یپاکه.معلوم ن یلیفک کردم خودش خ

 

 یانگار همه چ دیگرفتم طرفش.تا منو د ویجلوشو گوش سادمیبود.وا یتظر تاکسبرداشتم رفتم طرفش که بهش بدم.من ویگوش
بکش حداقل  ؟خجالتیانکار کن یخای.نکنه بازم منهیسنگ پا قزو سی.رو که رو نیشروع کرد حرف زدن:واقعا پست ادیب ادشی

 ...یچرا الل شد ی.هیچون دکتر

 یریم ایگرفتو پرت کرد اون سمتو باز ادامه داد: شویشدو گوش یگرفتم طرفش که عصبان ویگوش گهید خوردیمخمو م داشت
 ...ای

پوزخند رفتم طرف  یشدمو با  رهینگاه کرد منم به اون سمت خ شیبه جنازه گوش یکرده با نابارور کاریچ دیتازه فهم انگار
 نمیماش

 یروان دختره

 اراد

 کنمیم کیاسم کل نیرو اول کنمیمخاطبارو باز م ستیل دارمیبر م ویگوش

Asa 

 چشماشه که خاصش کرده. نی.همزنمیلبخند به عکس مخاطبش م هی

 بوق

 بوق

 بوق

 بوق

 بوق

 بوق

 ��هیقهره!نه باو قهر چ دیشا��نمیکن بب ه؟صبریچه کار نی.دختره خنگ اشهیدفه تماس رد م هی

 اخالقش تا حاال تحملش کردم؟؟ نیدختر؟ اصن من چجور با ا نیا کشهیخاموشه.خجالت نم یگوش نباریا زنگمیم دوباره

 وووووونهیباش بحرفماااااا و بهشبگم بعد برگشتن مامان بابا اماده باشه هااااااااا.د یدرمورد خاستگار خاستمیسرم م ریخ
.مگه دستم بهت نرسه دهی.جواب تلفنم نمچیاما نگاه خانوم ذوق نداره ه دیپوکیم یاز خوشحال دیاالن جاش بود با یخل.هر ک

 اسا.

 .یزنیگند م یچجو دار نیبب دمایحرف نایبا بابا ا یبدبخت به

 داره من انقدر فحش کشش کردم. یبنده خدا کار دمیشا البته

 اس واسش نوشتم هی

 میرسیکه بهم م ؟مایکنیم جکتیسالم اسا خانوم.حاال زنگ منو ر_

 فرستادم بعدم

 رادیه

 زدمو شماره مهرادو گرفتم. از رو داشبورد چنگ مویدرحد انفجار بودم.گوش تیعصبان از
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 ی.باشهینم رفتهیپذ یبرداشت خواستم تا جا داره بشورمش که گفت:من قهرم.منت کش نکهیهم

 قطع کرد بعدم

 دیکه به ذهنم رس یزیخونش فقط تنها ج دهیرس ای مارستانهیب دونستمیبه سردلقکش که امروز ابرو واسه من نذاشت.نم خاک
 بود که برم دره خونش. نیا

 دره خونش دمیسالم رس حویچجو صح دونمیرو گاز فشار دادمو فقط نم پامو

 رو فشار دادم.9.شمارهسادمیوا فونیشدمو جلو ا ادهیپ

خونشو تازه  نیروبرو شدم.ا اروی هینه که با جواب منف ایاومده  دمیپرس دمیازش پرس ویجواب نداد.رفتم طرف نگهبان یکس
 میخونه همو دار دیخونشو داشتم.چون معموال هردومون کل دینه کل ناختمشینه نگهبانشوم نیبود به خاطر هم دهیخر

 تا حسابشو برسم. گردهیبرم یاز کدوم جهنم دره ا نمیمنتظر عاقا بب نیساعته نشستم تو ماش میاالن ن 

 شمویم ادهیتا بره تو.پ زنهیم موتویاورده.ر نشوی.پس رفته کارواش ماشکنهیتوقف م نگیجلو در پارک شییالبالو یساناتا باالخره
 تو. پرمیم کنمیهنوز حرکت نکرده دره جلو رو وام نشیطرف ماش رمیم کنمیدرو قفل م

 واسه بچتون اسم انتخاب کنم؟ ی:اومدگهیم زنهیلبخند گله گشاد م هی دنمید با

 .میزنی:ببند فقط باال حرف متوپمیم بهش

 9تا بره طبقه  زنهیاسانسورو م دکمه

 اااااای:زود کارارو تموم کردگهیم طونیو ش کنهیم نگام نهییتو ا از

 اااااایزر زر کن هیکلمه د هیکلمه فقط  هیجلو چشش:فقط  رمیگیم دیجلوئو دسمو به نشونه تهد رمیم نمونویقدم فاصله ب هی
 .یبذار رونیسالم پاتو از دره اسانسور ب کنمینم نیتضم

 کنهینگام م گنگ

 کرده یمنو عصبان نجوریکرده که ا یچه غلط دهینفهم هنو

 کنهینگام م یسوال فقط

 دینهم.خوش امد طبقه

خونش  یوی.وکششیطرفه پرده و م رهیتعارف کرد.م دیاول مهمانو با دهیتو.خاک به سرش که هنو نفهم رهیو م کنهیوام درو
 هیعال

 بخنده که... خادیکنم؟بعدم م تییتو اون مسائل راهنما دی:خوب داداش باگهیطرفمو م گردهیبرم

 وا کردمو اروم اروم تا کردم زدم باال و قدم قدم رفتم طرفش. نامویدراوردمو انداختم رو کاناپش.دکمه سر است کتمو

 باز شروع کردچرتو پرت گفتن دیکه وضعمو د مهراد

 یارزشمند یچه پندهاداداشه گلت  نیکه.حاال گوش کن بب سیرزم ن دانی.میکن ینجوریا خادی.حاال نمیراه افتاد نی:افرمهراد
 .اول...دهیبهت م

 روبروش . دمیرس

 لحظه صبر کن هی:گفتم

 نگام کرد منتظر

زدم تو گوشش.تو شوک بود  یلیس هی ی.بعد ناگهانکنمیخاروندم انگار دارم فکر م یشیسرمو.نما یاشارمو بردم باال انگشت
 قشنگ

 

 

 درومد. دفه صداش هیدرد داشت  دینگام کرد بعد انگار تازه فهم یسوال

اسفالت  افمیفکمو.فک که چه عرض کنم االن پودر شد رفت.اااااخ که ق یکه ترکوند یش لیزن ذل شاالیکه ا ی:ااااااامهراد
 مگه؟ یشد.مرض دار

 اون دختره یلیجبران س نی:امن

 گمیم یچ دینفهم انگار

 واقعا درد داشت فک کنم چون دست خودمم درد گرفت گهید نباریزدم اونور صورتش که ا گهید یکی

 اون چرتو پرتات پشت تلفن هیتالف نمی:امن

 ؟یدس روش بلند کرد یکرد دایپ میتی:باز تو مهراد
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 .بعدشم ...یکه از نعمت هردو برخوردار یهست یمیتیتو چجو  دونمیماشاال ننه بابات که زندن نم میتی:من

 که دستمو گرفتبزنم  میبردم باال که بعد دستمو

 کنه؟یم ینوا خال یسره منه ب یبه اعصابت که دار دهیر ی:باز کمهراد

 ی:جناب عالمن

 اینم ادمی یزیمتفکر نگام کرد بعد گفت:نچ .چ کمی

 رفته بود رو اعصابم دلقک هید

 کردم فیبراش تعر ویرو کاناپه ولو شدمو همه چ رونویب دمیاز تو دسش کش دستمو

 خوابوند تو گوشم یکی شعوریدفه ب هیکه درو وانکنه  گرفتمی:داشتم جلوشو ممن

 رودستم یبمون یاریافتاد به مهراد که از خنده قرمز شده بود.گفتم:نفس کم ن چشم

 شد نیدفه پخش زم هی

.چجو رادیخاک به سرت ه یستاواااایبرنجم ن ریبااااااو نشون داده ش ولیخدا زد تو گوشت.خخخخخخخخ ا ی:وااااااامهراد
 کاش بودم یبزنه تو گوشت...وا یگذاشت

 

 :خفهدمییحرص غر با

 ینیپس  یمن هیتو اسطوره زندگ رادیه یپشت کاناپه و گفت: وا دیبلند شدم براش که پر دیخندیهنو داشت م کردیول م مگه
 شم؟؟یعمو نم

 گربه شرک کرد نیع افشویق

بگو  شوی.فقط بقخندمینم گهی.باشه دگهیه گفت:عاقا گه خوردم دوار رفتم طرفش ک دی.تهدسیبشر ادم بشو ن نیخدا ا یاااااا
 ؟یرفت شیتا کجا پ نمیبب

 ها پرونهیم کهیتررررخدا باز داره ت نیکن نگا

 کردم واسش فیتعر شمیبق

 

 

 پوکر نگاش کردم بعدم

 

 کارکنم؟یمن چ یخایهاشو باال انداختو گفت:خو االن م شونه

 

 کردمو گفتم:برو بهش بگو من دلقکم.غلط کردم نییباال پا ابروامو

 

 

 رمیکردو گفت:نم نییدراوردو ابروشو باال پا ادامو

 

 

 .رمیم رمیشدم که گفت:م زیخ میاز جام ن یتهاجم

 

 

 ؟یگیبهش م ی.حاال چزفهمی.قربون ادم چنی:افرمن

 

لبخند  هیرفــــت بعدم  ادمیگفت:ِاواااااا  دوینکره خند یصدا هیدخترا دسشو گذاشت جلو لبشو با  نیا نیفکرکرد بعد ع کمی
 داد. لمیپهن تحو
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 .نامیبازم شروع کردم به باال دادن است لکسیر یلیخ

 

 

.اونم چون گمیبهش م رمی.باشه بابا قبول مفینح فیمنم که ضع یزنیهم محکم م نهیتند گفت:د اخه المصب هم دست سنگ تند
 یاصرار کرد یلیخ

 

 

 یکنیحرص گفتم:لطف م با

 یکنیجواب داد:جبران م متقابال

 

 

 هستم. تیترررررخدا چقدر پرروئه.کتمو چنگ زدمو رفتم طرفش.کنار گوشش گفتم:فردا منتظر مراسم عذر خواه نگا

 

 چشمک زدمو از کنارش رد شدم. هیسرشو تکون داد. فقط

 اومده بود جلو. کمیتو موهام که  دمیاسانسور شدم .دستمو کش سوار

 

 بکپ کمیرفتم سمت خونه تا  نویماش افتادم طرفه راه

 آسا

 

 عننننننننننننن ی پسره

 اصن دنیپر کش ایتاکس امیب ادهیشدم تا خونه پ مجبور

 حاال نگا کن رمیگیمن حال تورو م یعوض اشغال

 در چرخوندم یتو دویکل

 

 پسره اشغال اااا

دوباره  قهیچشامو بستم بعده دو د یزیدر بود پهن شدم و بدون فکر کردن به چ کینفره که نزد هیبودم رو مبل  یعصبان انقدر
 بازشون کردم

 تا بابات کنمض نیبابا شه،بش خوادی:عنتر ممن

 قاررررررر قووووور قاررررررررر 

 نفره هیرو مبل   نیفهمیم دمینفره خواب هیهمون مبل  ینداشتن حوصله رو لیبه دل یشکم ناناسم بود ول یصدا

برم  دیخدا االن با یوا یدینفره خواب هیرو مبل  یفرض کرد یاخ اخ کمرم اخه بگو پدرت خوب مادرت خوب خودتو چ اخ
 کمرم بود( یگفت تقققققققق )صدا یزیچ هیکردم بلند شم که  یبا مشقت فراوان سع مارستانیب

 نیانتظار نداشته باش گهید دمیانجام م شهیکه هم ییشکمم قارررررررر قوووووووورچه شود. بعدشم کارا یو بعدشم صدا 
 بدم حیدوباره توض

 

 

 خانم ی:هیکی

 واقعا؟؟؟!!! یچ ینیخانم  ینگاه کردم ه ارویو پوکر به  برگشتم

 

 :بله؟من
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 :اوه اوه خواهرم آروم باش آرومپسره

 

 لطفا دی:من آرومم کارتون رو بگمن

 

 میصحبت کن شهی:اممم مپسره

 

 کنهیم چارمیش باالن سر پرستاره بخ ری:خمن

 

 شمی:پس بعدا مزاحم مپسره

 

 رفتم یپرستار ستگاهیبه سمت ا دمویکش رامو

 

 تپلو مهربون باشه( نیبداخالق)ها البد انتظار داشت یییبود و خعل ریپ دهیخانم الغرو کش هیکه  سرپرستار

 

 ی:سالم خانم همتمن

 

 خانم دیداشت ریتاخ قهی:پنج دقیهمت

 

 :من

 مهراد

نگا به خودم انداختم که  هی.رفتم طرفش که باهاش بحرفم.ادیاز پرستارا داره م یکیبا  دمینشسته بودم که د یغذاخور یتو
 یبرم خواستگار خامی.انگار مانهیخوبه  پمیت نمیبب

 .کشهیصد درصد منو م رادیاگه قبول نکنه ه شییخدا یول

 طرفش رفتم

 :سالم دوباره خانم رادمن

 سالم کرد یعاد یلیگنگ نگام کرد بعد خ اول

 محترمه. یرفتار کنه  اعتماد به اتمسفرم عمه  نجویا دیبا نهیمن بب نیپسر خوشگل ع هیادم  عاخه

 

 داشتم یخانم راد صبحم بهتون گفتم.عرض دیشدمو رو بهش گفتم:ببخش یجد

 تو حلقتون( دنمیحرف ی)ادب

 دیی:بفرمااسا

 هیاشاره زدم و گفتم:خصوص شیچشم به کنار دست با

ندارم.بعدشم اخم کرد خواست بره  یبا کس یا یکنم که گفت:من کار خصوص یازش خاستگار خامیکنم فک کردم فک
 روزهیگفتم:درمورده د

 تر برگشت طرفم یعصبان گمویم یچ دیواقعا فهم گهید

 کجاس؟ شعورتیدوست ب روز؟اونیدرمورد د یبگ یچ یخای:هههه ماسا

 ...روزید ی هی:سوتفاهم شده.قضمن

 .نیتشکر به شما بدهکارم که زودتر منو اگاه کرد هیفقط  دمیفهم ویحرفمو کامل کنمو گفت:خودم همه چ نذاشت

 .چلونهی،م شورهیم خبرویاز همه جا ب رادهیمنو ه گهیم گهیم ی.هگمیم یچ نیبب رینفس بگ قهی:اه دو دمن

 ...روزمیادم شوخ طبعم د هیمن کال  نیبب
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 وسط حرفم دیپر باز

برو اونور بذار باد  کنمیم یکه قرار بود دوستم بکنرو لو دادم االنم دارم ماسمال یکار یحواسم نبود درباب شوخ روزمی:داسا
 ادیب

جلوشو گفتم:اگه مراسم پهن کردنمون جلو افتاب تموم شدو دلت خنک شد  سادمیکه خودمو انداختم جلوش.وا رفتیم داشت
 ینی.سیحرفا ن نیاصن ادم ا رادیرو گفتم.ه زایاون چ رادیبا ه یز سره شوخبابا من ا گمیم یچ نیبذا منه بدبختم بحرفم بب

 نجایازش خوردم.همه ا میلیاون چرتو پرتارو گفتم دوتا س نکهیبه خاطر ا روزی.دیفکر کرد ی.تو درمورد ما چسیوقته که ن یلیخ
 ؟یاز مخت پاک کن.اوک یکردیتا حاال درمورد ما فکر م یکه من کال دلقکم.حااللطف کن هرچ دوننیم

 :باور کنم؟چرا؟اسا

 درسش کن نویا ایخداااااا.حاال ب یا

 ؟ی.حاال چمینکن ییغلطا نیکه همچ میمرد هست نقدریبود.ا نیا هیاصل قض یباور نکن.ول یخای:ممن

 باور کنم. کنمیم ی:سعاسا

 افتاد ادمی یزیچ هیکه  شدمیوقتتونو گرفتم خانم راد.داشتم از کنارش رد م دیتکون دادمو روبهش گفتم:ببخش سرمو

 طرفش برگشتم

 داشت به قرعااااان. کیتو گوشش ال یکه زد میلی:اون سمن

 چشمک زدمو از کنارش رد شدم. هی

 اس دادم: رادیبه ه بعدم

 ؟یدستمو ببوس یایم ی.کدهیسف تیحل شد.وضع عاقا

 آسا

 

 من دلقکم دوننیهمه م گهیاومده به من م روزیکردن به خدااپسره خل و چل د ونمید پوففففففف

 بخره یخر کنم ببرمش برام گوش رادویه نیفرصت ا نیدر اول دیبا خوامیم مویمن گوش اصن

کسل  اریبس یو بس گذرهیم رید یلیخ فتیمدت ش نمیبه خاطره هم مارستانیتو ب وفتهینم یاتفاق خاص دایجد کال
 یلیبدم خ لیبهش تحو فتویتا ش ادیب فتهیکه ش یکس نمیو منتظره ا شنیگفتم( االنم نشستم تو است یکنندس)اوهوع چ

بهت زور  شترمیب یباش داریب دیاالن خوابن و تو با وستاتد یاگه بدون فتش،حاالیمخصوصا قسمته ش نیدونیکارمون سخته م
 داره

 

 شد رید دی:سالم آسا جون ببخشیمحمود

 

 هیچه حرف نی:نه بابا امن

 

 برمیمنزل حرکت نمودم و االن در آسانسور به سر م یبه سو فتیش لیاز تحو پس

 

 چرخ چوخ

 

 هینجوریما صداش ا دیکل هیچ ها

 

جلومه  وارید هیتو که احساس کردم  رفتمیداشتم م ینجوریهم دمیکش ازهیباز کردم و خم یباز کردم دهنمو مث اسب آب درو
 ه دهنمو بستمو سرمو اوردم باالمحترمان یلیخ

 

 افتاد م... ادتی:سالم آراد خان چه عجب من

 از کلم دیلحظه احساس کردم برق سه فاز پر هی

 االن زد تو گوشم؟؟؟ نی...ایا
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 برگردوندم سرمو

 

 بزن گمید یکی:هه من

بعد انگار باهم مسابقه گذاشته بودن آراد دستشو  یو قطره ها دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیبغض کرده بودم بدجور  
 دستاش گرفتو تکونم داد یخوش فرمش اومد، جلو و بازوهامو تو یبرد تو موها

 

 شمیچند بار بهت زنگ زدم اخه من نگرانت م یدونیم یدیچرا جواب تلفنامو نم ونهیاخه دختره د دی:غلط کردم باشه؟ببخشآراد
 یخانوم

 

 شکسته بود متاسفم میشبغض جوابشو دادم:گو با

 

 یکردم، ادمه نازک نارنج هیگر یلیدوش خ رهیرفتم تو اتاقم و رفتم حموم ز دمویکش رونیخودمو از حصاره دستاش ب بعدم
 رفتار نکرده بود. ینجورینبودم اما تا حاال باهام ا

نجررو باز کردم و رو تخت ولو شدم و گرم بود پ یلیو هوام خ ومدیخوابم م یلیاومدم،خ رونیدورم و از حموم ب دمیچیپ حولمو
 خوابم برد. یچجور دمینفهم

 

نگاه کردم که  تمیتکون بخورم به وضع تونستمیچشمامو باز کردم بدنم کرخت شده بودو نم دیاحساس گلو درد و لرز شد با
بلند شدمو لباس  یپنجرم باز بودفک کنم سرما خوردم به سخت رونیافتاده بود ب میتمام زارو زندگ نهیچشتون روزه بد نب

 پنجررو ببندم. خواستمینم لحا نیسردم بود با ا کردویبدنم درد م دمیپوش

 

صدا که خودمم تعجب کردم از  هیمن با  رفتیتو شرفم م ومدیم ینجوریا شیساعت پ میباز شدو آراد اومد تواگه ن یمثه چ در
 دنشیشن

 

 :بله؟من

 

 خروس شده یصدا هیچرا صدات شب دهیت شده ورپر:چآراد

 

 :برو حوصلتو ندارممن

 اومد جلو دیکه آراد ترس دمیلرز یجور بعدش

 

 ؟ی:خوبآراد

 

 ی:اره عالمن

 که دیتو بغلش و گفت:گفتم ببخش دیمنو کش آراد

 

 :بکش کنار آراد حوصلتو ندارممن

 

 یآشت گهینکن د تی:اااا اذآراد

 خچالیآراد بلند شدم رفتم تو اشپزخونه و کلمو کردم تو  یبدون توجه به زر زرا 

و  خوابمیفقط م خورمینم یچیخونه ه گردمیبرم مارستانیتو ب خورمیصبحونرو که م دایاز وجود شپش من گشنمه خوجد غیدر اما
 جهیپس نت تانمارسیب رفتمیم دیبا گمیتا دو ساعت د کردمیداشتم ضعف م گهید میندار یکوفت چیعلت تو خونه ه نیبه هم

از دره خونه برم  خواستمیکردم م شمیو ارا دمیبخورم رفتم لباسامو پوش یچ هی مارستانینخورم و برم ب یچیاالنم ه میریگیم
 که صداش دراومد رونیب
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 :کجاآراد

 

 دارم فتی:شمن

 

 رسونمتیم سای:واآراد

 

 رمیخودم م خوادی:نممن

 

 حرفم نباشه برمتی:گفتم مآراد

 

 :باشهمن

 

 خوشگله من که عاشقشم یلیخ میاز حق نگذر یاومد ول قهیبعد از پنج دق آراد

 

 بابا می:خوردآراد

 

 اعتماد به اتمسفرت تو حلقم نمی:گمشو ببمن

 

 گمی:بله مآراد

 

 ؟یگی:ممن

 

 ؟یدی:بخشآراد

 که شهینم یخشکو خال ینجوریگفتم:هم شدمیکه سوار آسانسور م یحال در

 

 :آها پس بگو خانوم چه مرگشونهآراد

 

 درست حرف بزنا یهو ی:هومن

 

 ؟یخوایم ی:حاال چآراد

 

 نخوردم تو ام که مثال... یدرستو حساب یچند وقت غذا نیمونده االنم که صبحه منم ا فتمی:من دو ساعت تا شروع شمن

 

 صبونه بدم بت دیبابا با دمی:فهمآراد

 

 سیکه ن نی:فقط هممن

 

 

 هی:پس چآراد
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 نرفتم دیچند وقته خر یدونی:ممن

 

 گوه بخورم تو رو بزنم گهیخدا من د ای:آراد

 

 د؟یخر میبر یخوری:اونو که ممن

 گربه شرک کردم هیشب افمویق بعدم

 

 میرینکن م یاونجور افتویخوب ق یلی:خآراد

 

 شدم زونیماچ ابدار از لپش کردمو از گردنش او هیجلو و  دمیپر 

 

 جغله نییپا ای:بآراد

 

 میببر دیبا نی:نموخام تا تو ماشمن

 نمیبب نییپا ای:بآراد

 

 میببر دی:نعععععع بامن

 ختمیدستمو بردم تو موهاشو بهمشون ر بعدم

 

 :آساااا خونت حاللهآراد

 

 وارهیو جلوم د نگمیآخره پارک دمیکه فهم دمیدویداشتم م ینجوریکم آورده بودم هم گهینگدیمن بدو اون بدو تو پارک حاال
 دهنمو پر سرو صدا قورت دادم. دم،آبیبرگشتم برم که آرادو د

 

 ی:آرادمن

 

 :عشقممممن

 

 زمی:عزمن

 

 شدیتر م کیباهرکلمه آراد نزد اما

 

 ارنیپدرمونو در م ننیها بب هیگه،همساینکن د تی:آراد اذمن

 یایو بلندم کرد به جفتک پرون زانوم ریبهم جلو دهنمو گرفتو دستشو انداخت ز دیرس شداخرشمیتر م کیآراد همش نزد یول
 یبدبخت شدم.ول نننننننیامام حس ای ایصندل یدره عقبو باز کردو پرتم کرد رو میدیکه رس نیماش کرد،بهیمنم اصالااا توجه نم

 .کردینگام م لکسیر یلیاراد خ

 

 :آراد نهمن

 

 :آرهآراد
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 کنمی:نه خواهش ممن

 

 شهینم رفتهی:پذآراد

 

 یکاره خاک برسر میدار کردیفکر م دیدیمارو م یحاال هرک نیشروع کرد به قلقلک دادنم اونم کجاااااا تو ماش کوینزد اومد
 نبود یاصال صحنه جالب نیآراد نشسته بود رو پاهام تا از جفتکام در امان باشه و ا میکنیم

 

. 

 .که به گوه خوردن افتادم یپدرمو دراورد انقد قلقلکم داد در حد نکهیا بعده

 مارستانیب یبه سو شیو پ میخورد یصبحونه مشت هی میرفت

 

 

  یحرف زد ویخواستگار یکرد کاریچه خبرا چ ی:راستمن

 

 کردم شونیراض ی:آره به هزار بدبختآراد

 

 ههههههیعال یعنی:خوبه که قبول کردن من

 

 شدمیم وونهیواقعا داشتم د گهی:اره دآراد

 

بار کن،من اگه شانس داشتم  یباقال ارویخان شدحاال خر ب رادیه نیسپر به سپر ماش نمونیماش مارستانیبه ب میدیرس یوقت
 کارخونه آدامس داشتم.

 رادیه

 شدمو رفتم طرف کوپه روبروم. ادهیپ نیماش از

 زهیپاستور ادیاسا خانومم ز نیسال بود.پس ا27.21پسر جوون تو حدود  هینشسته بود کنار دسته راننده.اوه راننده ام که  اسا
 .سین

 شد. ادهیشدو بعدش اون پسره ام با اخم پ ادهیپ نیاز ماش اسا

 ام هستن هردو. قهیبود.پس چه خوش سل21 پشیت افشویپسره زدم.واقعا ق یپوزخند برو هی

 احتشام ی:سالم اقااسا

 گمیم کی:سالم خانوم و روبه پسره اشاره کردمو گفتم تبرمن

 !!؟ی!واسه چک؟یبا تعجب نگام کردو گفت:تبر پسره

 ...یاقا نیانتخاب کرد وی:خوب کسمن

 کنه ینگاش کردم تا خودشو معرف یسوال

 :ارادپسره

 تختش کمه ها ادامه دادم:ارادِ... هیپوزخند زدم پسره  بازم

 

 باالدادو گفت:اراد راد هستم و شما؟ ابروشو

 احتشام. رادی:خوشبختم.همن

 

 !؟یواسه چ کیتبر نیکنه به دستم گفت:نگفت یتوجه نکهیبه سمتش گرفتم اما بدون ا دستمو
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 اراد برادر منه. نیاشتباه متوجه شد کنمیاحتشام فک م ی:اقااسا

 مات نگاش کردم تا کامل موضوعو هضم کنم. قهیچند د فقط

 اراد راد_

 اسا راد_

 اراد برادر منه_

لبخند روبه اراد  هیبا  دیدرخشیچشمام م یدوباره تو دلم جوونه زده.از خوشحال دیبود تا حس کنم ام یچنتا جمله کاف نیهم فقط
 گفتم

 که نشناختم.من از همکاران اسا خانوم هستم. دیراد ببخش ی:اقامن

 بهش برخورد با حرص گفت:اسا خانوم؟! انگار

 حواس گفتم:بله؟ یب دمینفهم منظورشو

 نیصدا بزن کیا اسم کوچهمکارتونو ب نیاجازه داشته باش کنمی:فک نماراد

 احتشام یپوزخند ادامه داد اقا با

 

 

 احتشامو مسخره کنه رادیحق نداشت ه یکه زدم شدم خوب حق داره ول یمتوجه گند تازه

 

که پسره صدام  مارستانیسمت ب میبغل داداششو ماچش کرد هردومون راه افتاد دیکردن از همو اسا پر یخداحافظ نکهیا بعد
 .ین حواسش نبود رفت طرف دره ورودکرد.اساام که اص

 برگشتم طرفه اراد خان ناچار

 جناب راد؟ نیداشت ی:کارمن

 .یدرمورد خواهر من زده سرت .بهتره پاکش کن ی:اگه فکراراد

 احتشام یزدو گفت:روز خوش اقا یلبخند تصنع هی بعدم

 شدو رفت نشیماش سوار

 آسا

 

صدا زد بدون توجه به اونا به سمت  رادویکه آراد ه مارستانیبه سمت ساختمونه ب میراه افتاد رادیبا آراد با ه یاز خدافظ بعد
بودم بلند  کاریبه چندتا اتاق سر زدم و بعدشم چون ب فتیش لیحرکت کردم و بعد از عوض کردن لباسام و تحو مارستانیب

 نیبه ا دنیعالمه سرک کش هیاز  برام بخره بعد یخر کنم گوش رادویه نیو همچن مارستانیبکشم تو ب یسرک هیشدم برم 
 زونهیکه باهاش دعوا کردم همون او دمیدختررو د اروی یپرستار ستگاهیا یسوراخ اون سوراخ به سمته بخشه اونا رفتم،تو

 پرستاره نکهیبچزونمش پس به سمتش رفتم مثل ا کمی ومدیبدم نم

 

 احتشام از کدوم سمته یاتاق اقا دی:سالم خانوم ببخشمن

 

 ی:واسه چدختره

 

 داشته باشه یبه شما ربط کنمی:فکر نممن

 

 نشو نگفتم کشیربط داره بهت گفتم نزد میلی:خدختره

 

 دیکنیصحبت م ی:وا خانوم در باره چمن

 

 ادینم ادتیتو  یعنی:هه دختره
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 زمیعز ادیب ادمی دیرو با یزی:چه چمن

 

 اتاقش ازاون سمته یچی:هدختره

 

 :ممنونمن

 

و رفتم تو،خودشو اون  نییپا دمیکش ررویدستگ دییبفرما یردم و چند تا تقه به درش زدم.با صداسمته اتاقه حرکت ک به
 با لبخند بلند شد رادیبعد ه یتعجب کردن ول دنمیدوسته خلو چلش تو اتاق بودن،اول از د

 

 :سالمرادیه

 

 مزاحم شدم؟ دی:سالم،اممم ببخشمن

 

 تو ای:نه بابا برادیه

 

  نشستم

 

 دلقک ی:زبونتو موش خورده اقامن

 

 :روتو برم بچهمهراد

 

 شورایندارم ب یدو روزه گوش نیبخر یگوش هیمن  یبرا دیشما دوتا با ی:هعمن

 

 :پس بگو خانوم چرا اومدرادیه

 

 ی:راستمن

 

 :هوم؟رادیه

 

 داشت کارتی:آراد چمن

 

 باو یچی:هرادیه

 

 یاطالعات هیه؟تخلیداشته آراد،اصن آراد ک کارتی:خب جالب شد چمهراد

 یزنی:اه مهراد چقدر حرف مرادیه

 

 برادر من چونی:نپمهراد

 

 زمیبر رونیراجع به تو به سرم زده از سرم ب ی:فقط گفت که اگه فکررادیه
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 نشستم سره جام خیحرف س دنیباشن

 

 یندار ی:تو که فکرمن

 

 ادیبه وجود ب یمشکل میآشنا ش شتریب کمی کنمیفکر نم یول ی:نه چه فکررادیه

 

 خدافظ دیندار یکار گهی:اممم خب دمن

 بلند شد رادیخنده مهراد و ه کهیشل یبرم که صدا برگشتم

 

 :کوفت درد مرض من

 

 کوچولو یخواینم توی:گوشمهراد

 

 :کوچولو عمتهمن

 

 به تمام معنا یوحش ن،دوتایایشد،چقدم بهم م نی:اوه اوه خشمگمهراد

 

 :کم گوه بخور مهرادرادیه

 

 دراومد. یجواب بده که صدا خواستیم مهراد

 دیی:بفرمارادیه

 

 زمی:سالم عززونهیاو

 

 زونیرزا خانوم بعدشم اروم گفت دختره او نجاسیا یک نی:به ببمهراد

 

 ؟یداشت ی:کاررادیه

 

 میتنها صحبت کن شهیاگه م زمی:اوه اره عزرزا

 

 کمیکه مهراد اومد نزد مردمیم یقبول کرد،اونموقع داشتم از فضول دویپوف کش هی رادیه

 

 خورهیتو توام داره وول م ی:اون حس فضولمهراد

 

 :بدجورمن

 

 گنیم یچ مینیبب کینزد میبر ای:بمهراد

 

 می:آره آره برمن

 تر  کینزد میرفت
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 ادیکارا خوشم نم نیاز اولم گفتم ازا یگی:چرا چرت مرادیه

 

 ادیاالن نم ومدی:خوشت مرزا

 

 یبر یتونیتم زورت که نکردم مسم ی:ازاولم خودت اومدرادیه

 

 یپست ی:خعلرزا

 

 :خفه باورادیه

 

 و برد اون سمت دیدستمو کش مهراد

 

 چه خبرا گهی:خب آسا خانوم دمهراد

 

 ی:سالمتمن

 

 نگاه وحشتناک انداخت بهم و رفت هیسمت  نیاومد ا رزا

 

 :اوه اوه مرده حساب کن خودتو فاتحه م صلواتمهراد

 

 بودنکشه منو ینجوریچرا ا نیا نیامام حس ای:من

 

 راحت شدما ی:آرادیه

 

 ؟یکنیخودتو راحت م ینجوریبار ا هی:بله هر چند وقت من

 

 شد زونمیازش خودش او ومدی:چرت نگو من از اولم خوشم نمرادیه

 

 حی:صحمن

 عمو یخلیم یواسم گوش یک

 

 برات رمیبگ میبر ایتموم ب فتتی:فردا شرادیه

 

 یبابا ی:اوکمن

 

 

 :خدافظرادیه

 

 ی:بامهراد
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 اشاری

 ییجا رادیشرکت شدم هم با مهرادو ه یکارا ریدرگ یلیخ ایتو صورت حساباس که االن حسابدار شرکت برام اورده.تازگ سرم
 .رمی.هم کمتر خونه مرمینم

 می.گوشدایاخو اوخ ستون فقراتم درم ی.صداکشمیخودمو م برموی.بدون توجه بهش دستامو باالمخورهیتکون م زیرو م میگوش
 .کریرو اسپ ذارمیم کنمویبه شماره نگا کنم تماسو برقرار م نکهیبدون ا دهیرس یبه مرز خودکش گهید

 .شکنهیسکوت اتاقمو م یدختر فیظر یصدا

سر  هی یایمن تازه از سفر برگشتم ب یقطع کنماااااا.تو شعور ندار خاستمیم شدمیم دیداشتم ناام گهیمعرفت.د یب یسالم اقا_
 یبهم بزن

 بودم. دهینشن غاشویج غیوقت بود ح یلی.خشمیصداش از ته دل خوشحال م دنیشن از

 زنگم نزد؟ هی؟یواسه دو هفته رفت جهانگرد یاتو؟کیوفام  ی:من بمن

 خان؟ اشاری ویکس نیهمچ یشناسی.تو میزیچ ادینم ادمی_

 مسافرت رهیاز داداشش م یخانومه که بدونه خداحافظ کتایفک کنم  ونمی:مدمن

 کرد؟ یخداحافظ دیگراممون بود که به داداشش زنگ ی.عمه ایخوب اومد وی:اوهوع.بدون خداحافظکتای

 خانوم از من کتایکرده نه  یعمه از بابا خداحافظ یگیزدمو گفتم:خوبه خودتم م یلبخند

 درومد صداش

 شیکن.ا تمیکم اذ اشاری:اهههههه کتای

 کهی:باشه خواهر کوچمن

 ؟ییه حاال کجاداداش گنده ه نی:افرکتای

 شما هیسا ری:زمن

 ؟ی:اههههه لوس شرکتکتای

 :ارهمن

 :زنگ زدم واسه شام دعوتت کنم البته به دست پخت اکرم خانومکتای

 عدس شده خانوم کوچولو هیحتما.دلم واست  امی:ممن

 محفوظه. تمی:منتظرتم اقابزرگ سوغاتکتای

 ینبود کتای یاوردیاگه نم دونمی:اونو که ممن

 ی:اصن من اشتبا کردم به تو رو دادم پررو شدکتای

 استاد میا کهی:انگشت کوچمن

 

 بلند شد یدر ورود یصدا

 .زمی.فعال عزمیحرفیجان من کار دارم.شب اومدم م کتای:من

 یبابا ی:اوککتای

 دییگفتم :بفرما یکردمو صدامو صاف کردمو کامال جد قطع

. 

. 

. 

. 

. 

که برم با  افتمیبگم واقعا راه م یچ دونمیمطرح شدو من نم کتای دیخاستگار جد هی.سرشام قضکنمیتو باغو دارم فک م نشستم
 هیانگار فرق داره و خودشم دوسش داره.پس واجبه حتما بدونم ک نیا یداشته ول ادیخودش حرف بزنم تا حاال خاستگار ز

 کنهیکه اکرم خانوم صدام م رمیپله ها باال م از

 ارم؟یخانوم:اقا براتون قهوه ب اکرم
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 تو اتاقشه؟ کتاینه. الی:فمن

 خانوم:بعد شام رفتن باال.احتماال  تو اتاقشونن اکرم

 روبرو اتاق خودمه. قایتو راهرو سمت چپ.اتاقش دق چمیپیم دمویتکون م سرمو

 .زنمیدوتا تقه به در م برمویباال م دسمو

 :بله؟کتای

سمتش.حاضرم قسم بخورم هنوز  رمی.سرش تو لب تابشه.مکنمیبهش نگا م بندمویسرم مداخل.درو پشت  رمیم کنمویوام درو
که فک کنم از  شمیم لیروبهش ما کمی.رسمیداده کنارش که م هیتو اتاقشه.رو تختش نشسته و به پشت تخت تک یک دهینفهم

 تو. ایبکن ب یُاهم یاهم هی.دی:وا زهرم ترکگهیمن اومدم.باتعجب رو بهم م دهیم صیعطرم تشخ یبو یرو

 .یستین نجای.شما امیینجایساعته ا هی:واال گمیرو تخت و م نمیشیم بندمویتابو م لب

 ؟یداشت کارمیچ ی:خوب داداشکتای

 زبونت بکشم؟ ریخودم از ز ای یرو خودت بگ هیقض یخای:مگمیلبخند رو بهش م با

 به من بگه. کتایباشه  هس که قرار هی.مگه چند تا قضدهی.حتما منظورمو فهمکنهیفک م کمی

 حسو داره و... نیبرامو من دوسش دارم اونم نسبت به من هم هیواقعا شخص مناسب کنمی:خوب من فک مکتای

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

رو ندارم.فردا حتما به  کتایخاستگار  لیبودو االن اصال حوصله فک کردنو تحل ی.امروز روز سختو پر کاربندمیاتاقشو م دره
 .رمیبگ تونمینم یدرست میتصم نمشیتا نب نکهیو مهم تر ا کنمیفکر م دمیکه امروز درموردش شن ییزایچ

 

 

 اسا

به خاطر کاراش برگشت شمال.امروزم اوا  روزیهمون اخر هفتس.ارادم همون د میقرار خاستگار گردنویاخر هفته برم نایا مامان
 من ندارم یارن ولد فتی.امشبم ششهیتموم م شونیچون مرخص گردنیو مهرسا برم

ندارم نشستم تو  میچک کردم.کار خاص تشویبوده االنم رفتمو وضع دهیترک سشیبچه رو اورده بودن که انگار اپاند هی شبید
 ه؟؟یچ ینیجعبه ام دسشه. هیتو  ادیم رادیبعدش ه شهیدر بلند م یصدا شمرمیرختکن دارم پشه ها مونث تو هوارو م

 :سالمرادیه

 دمیجوابشو م متقابال

 باال رهیگیو جعبه رو م شهیخم م کمی ادسمتمویم

 با احترام می:تقدرادیه

جعبرو جرواجر  یبچه سه ساله ها کادو نیا نیع رمویگی.عاشق کادو گرفتنم با ذوق از دستش میمل میدر حد ت شمیمرگ م ذوق
 .کنمیم

 یخداااااا گوش یوا

 جانم ی.ا6sفونیخودم.ا یهم مدل گوش قایدق

 :قابلتونو نداره.گهیبگم گه م یزیچ خامیم کنموینگاش م یقدردان با

 ی:مرسمن

 .شهی:خواهش مرادیه

 .رهیم بعدم
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ازخودم.از خود  رمیگیم یسلف ییده تا هی.اول شمیکردنش م نییمشغول باال پا کنمویتوشو با ذوق روشنش م ندازمیم ممویس
 .  اره ارواح شکممستمین میراض

 دمی.مهرساس.جواب مادیدرم یگوش یدفه صدا هی.امیپ یپاسخ دارم با کل یس بتما یمخاطبام.کل ستیتو ل رمیم

 تاحاال؟ یج نداد ؟چرایی:سالم خل و چل.کوجامهرسا

 .نیکه سالم نگه داشت نمویذره شده.ماش هیواست  ؟دلمی:سالم.خوبمن

 میپوکوند نتوی(ماشsorry)ی:اوه سارمهرسا

 زنمیقلبم االن سکته رو م ی.ااااایفهمی:خونت حالله ممن

 از منم سالم تره نتی:خو حاال کم لوس کن خودتو ماشمهرسا

 ؟یکنیمورد دار م یکار مکنه.چرا شوخ یقلبه من با باتر یدونی:تو نممن

 ؟یی:خوب حاال.کجامهرسا

 مارستانی:کجام بنظرت؟بمن

 میدار فتی.چون ما شب شرونیب میرد کن تا ناهار بر ی:خوب واسه ناهار مرخصمهرسا

 نه؟ ای ذارهیعصا قورت داده هه م اروی نیا نمی:ببمن

 هی:عصا قورت داده کمهرسا

 رفته؟سرپرستار بخش.الغرو زشتو درازو... ادتی ی:چهارروز نبودمن

 .ااااااایایکن ب یکار هی.یحالمو بهم بزن نیاز ا شتریب خادیبابااااا.نم گییم ویک دمی:فهممهرسا

 حرف دارم واستون. ی.کلشهیچه م نمی:باش حاال ببمن

 .میخونه باهم بر ایب میپس.منتظر ی:اوکمهرسا

 .یبا ی:اوکمن

 عشقول ی:بابامهرسا

 طرف ایستگاه پرستاری که با اون سرپرستار بدعنق بحرفم تا بذاره ظهر با بچه ها برم. رفتم

 :سالم نگین جونم.بدعنق کوشش؟من

 :سالم عزیزم کم بهش بگو بد عنق عادت میکنی جلو روش میگینگین

 :وای فک کن جلوش بگم!با خاک یکسانم میکنه!من

 :شک نکن!رفته بخش مراقبت های ویژه برو اونجا بهش بگو.نگین

 :اوکی مرسی عجیجم!من

 چشمک زدم بهش و رفتم طرف آسانسور. یه

 ی فضولیمو فعال کرد!آسانسور که اومدم بیرون صدای بحث دو نفر شاخکا از

 

 

 هیراد

 

هفتست یه بیمار مرگ مغزی آوردن که دکترا قطع امید کردن اومدن گفتن که آماده ی اهداء عضوه ولی خانوادش قبول  یه
 نمیکنن.

 و کم یاب. -oخونیشم  گروه

 تو صف انتظار با این گروه خونی زیاد داریم. بیمار

مارم جز برادرش و مادرش و یکی از پسر دایی هاش همراه دیگه ای نداره اما تمدن سپرده بهمون تا راضیشون کنیم.بی دکتر
 کسی حاضر نیست چنین چیزیو بهشون بگه.

 که اصال خودشو تو این چیزا درگیر نمیکنه. مهرادم

 باید یه کاری کنم مخصوصاً اینکه یکی از بیمار ها به شدت به کلیه نیاز داره. خودم
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 کنار سالن نشسته آرنجاشو به زانوش تکیه داده و به جلو مایل شده.سمت برادرش روی صندلی  میرم

 نزدیکش،رو سرش وایمیستم و صداش میکنم، میرم

 :آقای محمدی.من

 حالت گنگی سرشو میاره باال و بهم نگاه میکنه! با

 :چیزی شده؟بالیی سر هانا اومده؟محمدی

 تون صحبت کنم.:نه نه نگران نباشید اومدم در مورد موضوع دیگه ای باهامن

 :بفرمایید.محمدی

 چطور بگم.چطور به برادری بگم که بیاد تن خواهرش رو تیکه تیکه کنه و به بقیه بده نمیدونم

 :آقای محمدی راستش میخواستم یک موضوعی رو بهتون بگم!شاید خودتون یه حدس هایی زده باشین.من

 نگام میکنه و میگه:نمیفهمم چیو باید حدس زده باشم؟چرا واضح حرف نمیزنین؟از بازی با کلمات اصال خوشم نمیاد. گنگ

رو شونش میزارم و ادامه میدم :با توجه به وضع خواهرتون و نظر تیم پزشکی باید بهتون بگم که خواهرتون میتونه با  دستمو
 خیلیا امید ببخشه.وجود گروه خونی کم یابی که داره به زندگی 

کم انگار منظور حرفمو میفهمه .آثار عصبانیت کامال تو چهرش پیداست.ابروهاش گره میخوره و یغمو میگیره و عربده  کم
میزنه:چطور فکر کردی که من خواهرمو،همه زندگیمو تیکه تیکه میکنم؟چطور به خودت اجازه دادی بیای و همچین پیشنهادی 

 یه جای دیگه! شکنین بگین تا ببرم بدی؟اگه نمیتونین درمانش

 : هرجا ببرینش همینو میشنوین اینطوری فقط خودتونو گول میزنین.من

 تر میشه و هلم میده سمت دیوار. دو سه تا از پرستار ها جیغ میکشن. عصبی

 درد بدی تو سرم میپیچه! یهو

 کنه.دیوار سر میخورمو فقط چشمم به مهراده که سعی داره یارو رو آروم  کنار

 آشنایی توجهمو جلب میکنه!  صدای

 نشسته و با نگرانی نگام میکنه. کنارم

 :آقای احتشام!!آقا هیراد؟ صدامو میشنوی؟آسا

 به پشت سرم افتاد یهو یه جیغ بنفش کشید. چشش

 آسا

 

وار و داشت با یکی حرف میزد یهو نمیدونم چی بهش گفت که طرف عصبانی شد و هلش داد که سرش خورد به دی هیراد
 نشست رو زمین با بهت رفتم طرفش و صداش کردم ولی هرچی صداش میزدم فقط گنگ نگام میکرد.

 چشمم به قرمزی پشت سرش افتاد وای خدا داشت خون میومد! یهو

جیغ زدم و دستمو پشت سرش کشیدم که ببینم دقیقا از کجای سرش خون میاد. مهراد هم یارو رو گرفته بود که نیاد اینور  یه
 ینو بکشه. مگه چی شده آخه؟ سر چی دعوا کردن؟ حراست اومد و اون یارو رو بردن اونورتر. ا

اومد رو سر هیراد و دستش رو به سمت هیراد دراز کرد که کمک کنه بلند شه. هیرادم جو گرفتش دست مهرادو کنار  مهراد
رفتش و کمکش کرد بلند شه و تا اتاق پانسمان زد خواست پاشه که سرش گیج رفت و خواست دوباره بیوفته که مهراد سریع گ

 کنم! مانآوردش منم افتادم دنبالشون تا زخمش رو پانس

 گاز استریل میزاشتم رو زخمش که صدای آخش درومد! داشتم

 :دیوونه ای تو؟فقط همین مونده بود بری دعوا کنی!من

 :چیزی نمیدونی اظهار نظر نکن!هیراد

 ای بهم میاد؟ قهوه

 وایسا تالفی میکنم االن خوب

 و بتادینو برداشتم با پنس و یدونه پنبه افتادم به جون زخمش. الکل

 میریختم با پنسم فشار میدادم بعدش الکل. میدیدم هی لبشو گاز میگیره اما خوب حقشه تا منو قهوه ای نکنه. بتادین

 خوب میدونستم چقدر داره درد میکشه. باالخره صداش درومد خودمم

 :ارث عمت دستمه؟؟چیکارت کردم اینجوری فشار میدی؟هیراد
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 :الزمه وگرنه عفونت میکنه!من

 با لبخند ازم طرفداری کرد:راس میگه خوب الزمه! فشار بده فشار! مهرادم

 :مرسی حمایت چقدر که تو به فکر منی.هیراد

 :حرف نباشه تمرکزم بهم میریزه !من

 میکنه تمرکزش بهم میریزه!:راس میگه دیه داره مغزتو جراحی مهراد

 اخم نگاش کردم که نیششو بست. با

که پانسمان کردم با غرور بهش نگا کردم و گفتم: حواست به کلت باشه کم بکوبش به اینور اونور! بخیه نمیخواست چون  زخمشو
 سطحی بود.

غلطی کرده.چایی نخورده پسر  خواستم پشتمو بهش بکنم که دستمو گرفت با تعجب برگشتم طرفش و تازه فهمیدم چه بعدشم
 عمه شده خلو چل!

 اخم به دستم که توی دستشه نگاه میکنم . با چه حقی به خودش اجازه همچین کاری داده؟ با

 حرص از الی دندونای کلید شدم میگم :ببخشید!!!و با چشم به دستم اشاره میکنم. با

 و میگه:ممنون بابت پانسمانخودشم تازه میفهمه چیکار کرده دستمو سریع ول میکنه  انگار

 Arad��از جاش بلند میشه و اتاقو ترک میکنه. گوشیم زنگ خورد به اسم رو صفحه نگاهی میکنم و لبخندی میزنم و

 رو صفحه میکشم و جواب میدم  دستمو

 :سالاام آسا خانوم!آراد

 ذوق میگم:سالم شادوماد چه خبرا؟ حال میکنی با  عروس خانوم؟ کی عمه میشم؟ با

 :آروم بابا االن جواب کدومو بگم؟رادآ

 :همرومن

 :حاال حوصله ندارم همه رو جواب بدم بزار بعداآراد

 امروز همه منو قهوه ای میکنن بیا

 :هی آسا مردی؟آراد

 : خدا نکنه.زبونتو گاز بگیر.من

 ی!: برا فردا شب حاضر باشیا. با مهرسا اینا برو یه لباس خوشگل بخر خیر سرت خواهر دامادآراد

 :وای اصال یادم نبود. باشه حتما. من

 دفعه صدای یه دختری اومد که گفت:آقای راد. یه

 :کاری نداری آجی؟ کار دارم فعال.آراد

 خنده ی خبیث کردم و گفتم:قربانت. تو برو کارای مهمتری داری. بای یه

 :ای بیشور منحرف. بایآراد

 اشاری

شرکت.تنها  هیسمته منش رمی.مادیم کتایزودتر برم خونه.امشب خواستگار  کمیشرکتو جمعو جور کردم تا  یکارا عیسر امروز
کردم واقعا کمک.کارم بوده و سرشم به کار  سیدوسال که شرکتو تاس نیا یدارم.ط نانیکه واقعا بهش اطم هیکس

.به خامشیکه حتما صورت حسابارو حاضر کنه فردا حتما م نیبگ ابدارخونه.لطفا به حس رمی:امروز زودتر مگمیخودشه.روبهش م
 رو به شما سپردمااااا. یهمه چ یتو دفترم باشه کارش دارم.خانوم مهر9بگو ساعت  میرحمان

 .حواسم هست.نیراست ی:چشم اقایمهر خانم

 

 

 کجاس دونمیکش کنه االنم نمتا پار داریدادم به سرا چمویی.صبح سوگردمیم میمشک یشرکتو دنبال النترا نگهیتو پارک رمیم

 کنم. یکه اهنگو پل نهیا کنمیکه م یکار نیاول نویتو ماش پرمیکردم.م داشیپ باالخره

. 

. 

. 
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 یکیکه با وسواس داره رو  نمیبیفرشته خانومو م ذارمیداخل.پامو که تو خونه م رمیوباسرعت م زنمیم موتویدره خونه.ر رسمیم
 .کنهیمامان متوقفم م یسمت پله ها که صدا رمیم کنمویسالم بلند م هی.مامانم رو سرشه.کشهیرو دستمال م یعسل یزایاز م

 .انیاالن م نامیها...خالت ا یحاضرش عی.سرانیم گهیساعت د هیجان  اشاری:مامان

 اد؟یداشت انگار.اونم م فتیکه امشب ش رادی:هگمیسمت مامانو م گردمیتعجب برم با

 خوب. رهیگیم یدوساعت مرخص یکی:مامان

سمت کمدم تا کتوشلوارمو بپوشم.موهامم با دست به سمت باال  رمیم رمویگیدوش م هیسمت اتاقم. رمیم دمویتکون م سرمو
از  نهیبی.تامنو منمیبیجلو دره اتاقش م کتاروی رونیب امیبزنم.از اتاق که م نایژلو ا ستیالزم ن سهیخ کمی.چون دمیحالت م

 شهیم زونیگردنم او

 .نییپا ایشکست.ب کتا؟گردنمی یشد ونمی:باز تو ممن

 .زنهیمشت م هیو به بازوم  شهیو ازم جدا م کنهیجمع م لباشو

 یدوس داشتنم ندار اقتی:لکتای

 خوشگل خانوم. یتو دار ی:ولگمیم زنمویلبخند به روش م هی

 یپنهونش کرده.مو شیهم رنگ کت دامن صورت ریشاله حر هی ریتو صورتشو ز ختشیلختش که کج ر یطرف موها برمیم دستمو
 .بوسمیسرشو م یباال کنمویشالش درست م ریشاخ شدشو ز

 اشار؟؟ی:خوبم گهیو م زنهیم یبعد جلوم چرخ بوسهیو گونمو م شهیخورده روپاش بلند م هی

 شن هاااا مونیامروز از گرفتنت پش ترسمی.میبهتر از من که نشد یول ی:عالمن

 کنیولم م گرخنیم یبفهمن توئه زشت داداشم گهی:اره دکتای

 .کنمیطرفشو باهاش سالم م رمی.مادیکه از پله ها باالم نمیبی.بابارو مکنهیبدوئم سمتش که فرار م خامیم

. 

. 

. 

. 

 خانم)خالم(هستن. سای:پرگهیو م کنهیفرشته خانم دروباز م ادیکه م فونیا یصدا

 فونیا یرو مبل ننشسته بودن که صدا نای.هنوز خاله اادیم رتریباهاشون نبود.احتماال د رادیاومدن تو.ه یبا اقا عل خاله
 خواهر خوشگلمون دست پاچه باشه. نمیلبخند بهش زدمو گفتم:نب هیبا استرس از جاش بلند شد.رفتم سمتشو  کتایدرومد.

 هلش دادم تا به مهمونا سالم کنه. یبه سمت در ورود بعدم

 

 

 کردخاله رفت سمتشو محکم بغلش  دمیفقط د یمن هست یخدا

 آسا

 یجور هی قرویعت نیاالنم در تالشم که ا رمیکت شلوار ناناس واسه امروز بگ هیتونستم  یو پاساژ گرد یبا هزار بدبخت روزید
 یبده برم خاستگار یکنم سه ساعت بهم مرخص یراض

 

 گهید دی:لطفا اجازه بدمن

 

 شهینم زمی:گفتم که عزقهیعت

 

 االن یبه جا سمیمیسه ساعت اضافه وا نی:اگه اجازه بدمن

 یسیاضافه وا دیسره ساعت برگرد سه ساعتم با یو گفت:باشه برو ول دیپوف کش هی

 

 :چشمممممممن
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)کال شیآرا زیاومدم و با همون حوله نشستم جلو م رونیاز حموم ب یحموم مشت هیتو حموم و بعده  دمیخونه چپ دمیرس یوقت
 ( پوشهیلباس نم ادیم رونیاز حموم ب یعادت داره وقت

 گررررررریج شاالیکنه ا بتینص گریج هیخدا  یگریمن:ووووووووش چه ج 

 

درآوردم ااااااااا  دمیبا اون دوتا خلو چل خر روزیبا سشوار خشک کردم و رفتم جلو کمد لباسام کت شلوار ناناسمو که د موهامو
 بخوابن؟؟؟؟  نایباشم ا داریمن ب یپس چ دنیهام شن هیکه فک کنم همسا دمیفرا بنفش کش غیج هیدوتا  نیکجان ا یراست

 

 اومدن تو اتاق مهیو آوا سراس مهرسا

 دمیکش غینگاه به خودم انداختم که لخت لخت بودم دوباره ج هی

 

 روووونیب نی:گمشششششمن

 رررررونی:بدمیکش غینگام کردن که دوباره ج گنگ

. 

. 

. 

 ور رفتن با صورتم باالخره ولم کرد  یبعده کل مهرسا

 لولو به هلو لیتبد گنیکه م نجاسی:امهرسا

 

 :گمشو باو من خودم هلو بودممن

 

 :اره اروا عمتمهرسا

 

 کشت خودشو تی:آسا گوشآوا

 

 ارشیعشقم برام ب ی:مرسمن

 

 نگاه به صفحش کردم هیاورد  مویگوش آوا

 

Baba 

 

 :جانم بابا من

 

)دوستان آراد خونه  میایتا ب نیسیوا نیراست یخونه آقادنبالت دره  ادیبه آراد بگو ب میتهران کهی:سالم بابا جان ما نزدبابا
 دوستش تو تهران بوده( 

 

 :چشممن

 

 دنبال ادیگفتم ب دمویآراد زنگ به

 آسا

 

 :سالممن
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 بهم زل بزنن که ینجوریا دینبا گهید یخوشگلم ول دونمیچشون م نایلحظه همه مات من شدنوا ا هی

 از اون زنا با تته پته شروع به حرف زدن کرد یکی

 

 یمنه نگاش کن عل هیهست ی...هست:ه...هسزنه

 

 وات د فاز نایچشونه ا 

 احساس کردم لههههه شدم. نهیکه چشتون روز بد تب گفتمیداشتم چرتو پرت با خودم م ینجوریهم

 

 زکمی:اخ که چقد دلم برات تنگ شده بود عززنه

 

 ومخان نی:اشتباه گرفتمن

که فک کنم داداش عروس  یپسره چش عسل هیکه احساس کردم استخون برام نموند  قهیچند دق کردبعدهیمگه ول م اما
نگام  یداشت با بهت و گنگ دمشیاون ور کردم که د نورویعروس کو نگاه ا یخانوم بود اومد اون زنو ازم جدا کرد، راست

 خل شد رفت نمیا ایکرد،بیم

 ستین ی:خاله بس کن اون هستپسره

 ستمین یخب معلومه هست یگفت بیغ وا

 

 من مرده ی:آره هستزنه

 کردنیو مامان بابام مث من نگاشون م آراد

. 

. 

. 

بارم عروس  هی نییمنم دختر خووووب سرمو انداخته بودم پا کننیدارن نگام م یجور هیو همه  میکه نشست قسیده دق حدوده
 روم زهیبود بر کیآورد که نزد ییخانوم چا

 رو داماد؟ ختنیری:قبلنا نمیوج 

 

 دهی:نه عروسه ما ورژن جدمن

 

 یاومد،اوه حاال االن ک فونیآ یصدا زدنیکه داشتن حرف م ینجوریسکوتو شکستن و شروع به حرف زدن کردن هم باالخره
 مثال؟؟؟؟ ادیب خوادیم

 

 به سمته در رفت اوهوع چه با ادب یعذر خواه هیبا  هیزد و پسر چش عسل فونویآ خدمتکارشون

 

 آشنا بلند سالم کرد یصدا هیگذشت که  کمی

 سالم-

 

نگاه به اون زنه که لهم  هینگاه به من  هی رونیچشاش از کاسه زد ب دیشوکه شدم اونم که منو د کمی نجایاونم ا رادیه دنید با
 ؟یکنیم کاریچ نجایلب بهم گفت:تو ا ریکرد انداخت ز

 

 شدم واااا خل شد بچم شیشونیرو پ کیباال انداختم و به آراد اشاره کردم، چشمم که به آراد افتاد متوجه اخم کوچ شونمو

 

 ادیو در آخر به سمت من م کنهیم کیدور با همه سالم عل هی رادیه
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 که من بشنوم گفت متاسفانه یآسا خانوم بعدم آروم جور نمتونیبب نجایا کردمی:فکر نمرادیه

 

 بعدم مث خودش آروم گفتم بدبختانه  رادیاقا ه نی:همچنمن

 ن؟یشناسیبا تعجب گفت:شما همو م رادهیه نیو ننه ا ساسیاسمش پر دمیخانومه که االن فهم اون

  شهیتر م دیاخمش شد آراد

 میهمکار شونی:آره مامان جان منو ارادیه

 شد. گهیبود که دو هفته د کتایآراد و  هیقراره نامزد نشینشستو بازم چرتو پرتا شروع شد،و مهم تر رادیه

 

 نسبت دادن یخانواده چرا انقدر منو به هست نیا میدیوسط نفهم نیما ا حاال

 کردیاخمو تخم م ارویبه  یکه ه رادمیه نیتو فکر ا رفتیم کردویمنو نگاه م یه هیچش عسل نیا ه؟بعدشیک یهست نیاصال ا و

 امشب فتمیبرم ش دیمن با دینگاه به ساعتش کرد و گفت:ببخش هی رادیمراسم بود که ه یاخرا دونمیمن م وننید

 

 فتتتتتیخدا ش یااااا

 دارم فتیگفتم:خاک بر سرم شد منم ش یناگهان یلیخ

 

 اوردمممین نمیابلفضلللللل من ماش ایومد،یخونش در نم یزدیکارد م مامانو

 دست زدم تو صورتم با

 

 اوردمین نمی:ماشمن

 

 کنم کارشونیچ گهید وننیشدد نیپخش زم رادیاومد و بعدش ه هیاون چش عسل یخنده  یدفعه صدا هی

 

 دخترم رسونتیم رادیخودشو جمعو جور کرد که ننش گفت:ه یبه بدبخت رادیه

 

 رسونمشونینداره من م یسرشو طرفه بابام گرفتو گفت:اگه از نظرتون اشکال رادیه

 

 بگه که بابام گفت یزیخواست چ آراد

 

 نشه رتیپسرم بعدش روبه من دخترم بلند شو که د شمی:ممنون مبابا

 

 مارستانیرفت ب شهیلباسام افتادم با کت شلوار که نم ادهیتازه  میکه شد نیماش سوار

 

 شدم چارهیخدا ب ی:وامن

 

 :باز چته دختر جونرادیه

 مارستانیبرم ب تونمیلباسا که نم نیخودم اشاره کردمو گفتم با ا به

 

 :آره،آدرس خونتونو بدهرادیه

. 
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 میچهار ساعته که پشت چراغ قرمز االن

 

 هی:اه چقدر طوالنمن

 کرد یتک خنده ا رادیه

 

 هی:آره طوالنرادیه

 

 :آسارادیه

 

 :کشمشم دم داره جنابمن

 

 من دمشو دوس ندارم ی:ولرادیه

 

 :من دوس دارممن

 

 کنه تتیمدت رفتار مامانم اذ نیممکنه تو ا الیخی:خب حاال برادیه

 

 ه؟یک یهست نی:وااااا چرا؟ اصن امن

 .کنهیو بعد نفسشو فوت م کشهیدست به موهاش م هی

 .رونیب رهیو م کنهیوا م نویو دره ماش کنهیکنار.کمربندشو باز م زنهیم نویماش یناگهان یلیخ

 ها شهیم شیزیچ هیامشب  نی.وا ارهیگیسرشم رو به اسمون م دهیم هیبه صندوق تک نویعقب ماش رهیو م زنهیدور م نویماش

 

 

هر  نیاطراف کمه فقط چن تا ماش نای.خداروشکر چون تو اتوبانه ادمو ادمیم هیتک نیطرفش.کنارش به ماش رمیم شمویم ادهیپ
 .شنیرد م قهیچند د

 گل کرده بود. میفضول یول دی:ببخشگمیبهش م رو

 ؟یبدون ویهمه چ یخای:مگهیو م زنهیلبخند بهم م هیو  گردونهیبرم سرشو

نداره  یهم فرق ی:نگگمیم یول ترکمیدارم م یکه از کنجکاو یدرحال کنهیم کیمنو تحر یمن فضولم ه دونهیم چوریب اهههههه
 واسم.

 .گهیم یا گهید زهیچ هیبرق چشات  ی:ولگهیو م زنهیدفه تو چشام ذول م نیا

 کن ترررخدا عم؟؟نگایضا نقدریا ینی اههههههه

 باتو کنهیمن غلط م ی:چشاگمیم ییپررو با

 :باشه بابا.نزن منورادیه

 .رهیگیو دوباره سرشو باال م شهیساکت م گهید بعدم

 کشتم مویکه تمام زندگ می.کسیقاتل عاد هیقاتلم.نه  هی:من گهیکه م کنمیبه اسمون نگا م رمویگیخودش ژست م نیچل ع خلو

 زنهیپوزخند م بعدم

 نگو.تا اخر حرفام حداقل تحمل کن. یچیه سی:هگهیرو لبشو م ذارهیم برهیبگم که دسشو باال م یزیچ خامیم

 .گمیباشه م هیلب  ریز دمویسرمو تکون م اروم
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بهش  مویکه من زندگ یبا غمش ناراحت بودم.کس دمویخندیبود که با خندش م یبود.همون میتمام زندگ ی:هستدهیم ادامه
 نداشت... یکه عمره طوالن یدیبود.اما ام دنمینفس کش دیکه تنها ام یباختم.کس

 بم شده بودو معلوم بود بغض داره.کنجکاو بودم تا داستانشو کامله کامل بشنوم. صداش

 نابود کنه؟! شویتمام زندگ تونهیم یکیچطور  کنمیفک م نی:هرشب به ارادیه

 :گهیو م زنهیم یده لبخند تلخعالمت سوال ش یچهرم که شب دنیسمتمو با د گردهیبرم

اصن به چشم  یتفاوت سن نیبهم وابسته بود که ا نقدریا یتر بود ول کیچهارسال از من کوچ یواضح تر برات بگم.هست بذار
 ومدینم

داشتم که بهش  نانیاطم نقدریخواهرم ا م،بهیکه من کردم مرد.اگه من به تمام زندگ یبه خاطر کار شیچهارسال پ قایدق یهست
 .دادمیوقت از دستش نم چیشک نکنم ه

 بهت گفتم:خواهرت؟ با

عاشقانه  یکه از بچگ یمن بود.کس هیفقط خواهر نبود کله زندگ یگفت:اره خواهرم.هست دویخند شهیتر از هم تلخ
که نه تنها تمام  یس.ککردیشاد م مویکه با خندش زندگ یبود.کس میزندگ هیدلگرم اشیکه هرروز با مهربون ی.کسدمشیپرستیم

 بود اشارمی هیمن بود بلکه عشق زندگ هیزندگ

 اشار؟یاراده روبهش گفتم: یب

کار اشتباه عشقش رو  هیبا  یعاشق دختر خالش شد ول یکه از بچگ ی.پسر خاله اکتای.برادر یدیکه االن د ی:همون پسررادیه
.خاله عروس شویعشقه زندگ اشاریخوب بود.من خواهرمو داشتم.مامانم دخترشو. یهمه چ شیچهارسال پ یدونیبه فنا داد.م

 ندشویا

 چوقتیه دویکه ناشناس به من رس یامیبود.پ امیهمش به خاطر اون پ دیشد؟شایچ دونمیپوزخند زدو گفت:اما نم بازم
 .ادمهی امیبود.هنوز متن پ یکدوم نامرد دمینفهم

 باز شده؟ تیزندگ هیبه دله هست بهیغر هی یاپ یوقت رادیمردونت کجاس اقا ه رتیغ

به صدا زدن  رونویاز وسط کالس بلند شدمو رفتم ب یکه چجور با سست ادمهیسره کالس دانشگاه بودم.خوب  دمید امویپ یوقت
که چطور با  ادمهیاز کنارش رد شدم.خوب  دیببخش هیبرخورد کردمو فقط با  یکیکه تو راهرو با  ادمهیاستاد گوش نکردم.خوب 

گرفتم  مویفقط رو کاناپه ولو شدمو گوش اشاریتو خونه  دمیرس یمهرادو رد کردم.وقت یروندمو تماسا اشاریاون حال تا خونه 
 که گفت:چرته بابا. دمیجمله ازش شن هیکه فقط  ادمهی.اشاریجلو چشه 

 الیخیب یریگیاجازه داد که بدون پ رتتیر غاومد:چطو گهید امیپ هیتموم نشد تازه شروع شد.روز بعدش  نجایداستان ا اما
 ظهر حواست به خواهرت باشه. ؟امروزیش هیقض

 یهست نمیشدمو نشستم خونه تا بب الیخیظهرو ب یبودم زنگ زدم به همون شماره اما خاموش بود.کالسا دهیمرز انفجار رس به
 .انهی رهیم ییجا

 یشکاک شده بودم ول نقدریچطور ا دونمیکرد.نم نیدرخواست ماش ویتصورم ساعت پنج حاضرو اماده زنگ زد به تاکس برخالف
 یخال اشاری یجا نباریبود اما ا اشاری ویپاتوق هست شهیکه هم یشاپ ی.به کافدمیرسیم دیکه نبا ییبه جا دمیدنبالش رفتم.رس

 یزیگرفتو اونم کادو رو با لبخند قبول کرد.چ یکادو به سمته هست هیهمون روز  قایقکه د یگرفته بود.کس گهید یکیبود.جاشو 
 تا خونه برسونش. ارویقبول کرد که  یبود که هست نیبودم و بدترش ا دهیکه محال بودو د

 زویبود.اول که همه چ ینیواقع ب ویادمه منطق اشاریبود. اشاریبه  یکه کردم تا خودمو سبک کنم گفتن همه چ یتنها کار اونروز
 گفت:دروغهکلمه  هیفقط  دیفهم

هنوز  رویکه گفت:همش دروغه.هست ادمهیکوبوندو خورد کرد.حق داشت. واریجلو دستشو چطور تو د وانیکه ل ادمهی خوب
 .رادیه ینشناخت

االن حوصله  اشاریزنگ زدو گفت: یکه چطور بعدش هست ادمهیخونش.خوب  ادیداد که ب امیپ یبه هست شویسمت گوش رفت
 .بعدم قطع کردمینیبیندارم بذار بعدن همو م

 یلحظه شمار اشاری دنید یبرا شهیبود که هم یکس ی.هستدیبخشیم قتیمن مهر حق یبود که به شک ها یاخر رهیت نیا و
 اون شب... یول کردیم

 یکه داره تو خودش خال دمیدیشده.م رهیتو دستشه و فقط به صفحه خاموش خ شیکه چطور گوش دمیدیم اشاروی
بدم  یواه دیبهش ام تونستمیکنم.نم یکار تونستمینم یغلط باشه.ول یکه همه چ دهیم یشو دلدارکه داره خود دمیدی.مکنهیم

 گذشت. یخودم تو شک بودم.اههههه چقدر اون شب طوالن یوقت

قبال نبود.بردمش  رادیاون روزم اصال مثه ه ی.رفتارارونیبه زور بردم ب ویکردم؟رفتم خونه و هست کاریروز بعدش چ یدونیم
و عاشق  شهیکه اون پسره هم دانشگاه گفتیدعوامون شد.م نیشد؟تو ماش یچ یدونیم یبپرسم ول ویکه ازش همه چ رونیب
 ی.چرا من بهش بکردمیچرا من باور نم دونمینم یگرفته.ول نازی(شده و اون روزم اون کادو رو واسه ای)دوست هستنازیا

 ...دویپر رونیب نیاز ماش یان میتصم هی ی.طدمی.سرش داد کشدادیم حیتوض نارویا کردویم هیفقط گر یاعتماد شده بودم.هست

جمله تو  هیکه حاال خون الود جلوم بود و فقط  یجزهست دمیدینم یچیخون الودش جلو چشم بود.مردم دورش کرده بودن.ه تن
 .گناهمی.من برادیه یکنیاشتباه م ی:دارشدیگوشم تکرار م
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 :حالت خوبه؟اسا

فکر  ی:چگهیکه ادم به خودش م هییکجاشه؟ اونجا یقسمت زندگ نیتلخ تر یدونیباال گرفتو روبهم تلخ لبخند زد:م سرشو
 شد یچ کردمیم

 داره؟ یبه من چه ربط یهست دمیاخرش نفهم یول یگفت ویگفتم:همه چ روبهش

 نداره؟؟ یجلو چشم گرفتو گفت:به تو ربط ویدراورد.عکس بشیازتو ج شویگوش دویتو موهاش کش یدست

 من بودم؟ یمن.هست یخدا یتر.وا رهیت یینگاه کردم که من بودم با چشما یبه دختر بابهت

 اومد جلو چشم. لمیمثه ف یچ همه

 .کردیبابهت نگام م رادیروزه تصادف که ه اون

 من بود. دنیکه تو نگاه مهراد با د یترس

 اشتباه گرفته بودکه منو با دخترش  یمادر اغوشه

 که عشقش بود اما من نبودم یبه کس اشاری رهیخ یها نگاه

 .یخاکستر یبا چشم ها ییحاال عکسه اسا و

 دارد سرنوشت یبزرگ هیباز چه

.حق دمیچون بهش حق م کنمینم ی.کارکنهیحرکت بغلم م هیبا  رادیباال که ه رمیگیتمام پازل واسم کامل شده.سرمو م گهید
 ساخته شویتلخ زندگ یکه صحنه ها ی.خواهرسادهیخواهرش جلوش وا کنهیکه حاال فک م یبه برادر دمیم

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 فهممی.مرادیکه واقعا هضمشون واسم سخت بود و بدتر بغل کردنم توسط ه دمیرو امروز فهم زایچ یلیمشغوله.خ یادیز افکارم
 شمیجنبه م یدارم ب گهید دمیشامن به شخصه خوشحال شدم. یکرد ول نکارویا یحس برادر یکه ازرو

 رو مخم رهینکره بدعنق م یصدا

 اما حاال... نیریبگ یخانم راد قرار بود سه ساعت مرخص_

 حتما کنمی.جبران مخامی.واقعا عذر مدونمی:ممن

 خانم راد... یول_

 بار هی نی:همگمیتو حرفشو م پرمیم بازم

 که بره اورژانس کننیم جشیبگه پ یزیچ خادیم تا

 میکنی:بعدا صحبت مگهیم روبهم

 طرف اسانسور. رهیبعدا م 

 عاشق شانسم شدم هاااااا ینی

 یگفت یتو چ یییییییییییییییییییی:چمن

 

 د آخه کجا یبر یخوایم یچ یعنی:من

 

 برم ادیمحمدم اونجاس همه کارامو درست کرده منم بدم نم ییبرم کانادا درسمو اونجا ادامه بدم دا خوامی:مآوا

 

 رفته ادتی میقرار بود باهم خانوم دکتر ش ی:پس قرارمون چمن
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 ....یول دونمی:مآوا

 

 یآج میریبگ شرفتتویجلو پ میخوایمنو آسا نم یکن شرفتیو پ یبر دیآوا با یگی:تو درست ممهرسا

 

 شهیدلمون برات تنگ م یول گهی:درست ممن

 

 شهی:دل منم واستون تنگ مآوا

 

 شدمو رفتم بغلش کردم  بلند

 

 یریم ی:حاال کمن

 

 و دانشگام صحبت کردم مارستانیب سیبا رئ رمیم گهی:تا هفته دآوا

 

 :چه زودمن

 

 خب یگفتیمعرفت کاش زودتر م ی:آره بمهرسا

 

 مطمعن شم بعد بگم خواستمیم دی:ببشآوا

 

 یموفق باش یاج ی:اوکمن

 

  ی:مرسآوا

 

 خوادیدپم آوا و مهرسا مث خواهرامن حاال آوا م اریبس یمنم االن بس رهیم رانیآوا داره از ا گمیخودم م نیکن یکم فضول یهع
 خدا یازمون جدا شه هع

 

 مارستانیراه افتادم ب ادهینداشتم پس پ یزدم حوصله رانندگ رونیعوض کردم و با گفتن من رفتم خدافظ از خونه ب لباسامو
بغلم کرد  رادیکه ه یفکر کنم بعده اون شبه خواستگار مکیکنم و  یط ادهیرو پ یطوالن ریمس نیگرفتم ا میدور بودو من تصم

 خوشمله و منم دوسش دارم میاز حق نگذر یعه دمشیدوروزه که ند یعنی دمشیند گهید

 شدم ارویبغل عاشق  هیبا  ایجنبه شدم خدا یگفتم؟؟؟؟دوسش دارم؟! واقعا دارم؟چه ب یچ هن

 

 میقد یها دخترم دخترا هیعجب دوره و زمونه ا پوفففففف

 نچ نچ نچ

مسافرتم برم بهتره  هی دیخونه با نیتو ا دمیهس دانشگاه سر نزدم. پوک میوقت رم،چندیآرادم برم لباس بگ یواسه نامزد دیبا
 یبده بعدشم برگردم برم دانشگاه بعدشم آماده شم واسه نامزد یصحبت کنم چند روز بهم مرخص قهیعت نیامروز با ا

 آراد،سرم شلوغه ها

رمانام  نیمث ا ومدهیبه ما قدم زدنم ن شدمیبود و داشتم خفه م ییمثه کوره نونوا بایهوا تقر رفتمیشتم راه مدا ینجوریهم
هم صحبت نمودم و اونم قبول کرد که چهار  قهیبا عت دمویرس مارستانیبه ب شدخالصهیراه تموم نم کردمیبا خودم فکر م یهرچ

 بره رو اعصابم سیدورو ورم ن میها کس دهیم یفیسفر ببندم تهنا تهنا چه ک لیندبرم بارو ب دیبده با یروز بهم مرخص

 

 رفت یلیو یلیته دلم ق دمشید ینفر اومد.سرمو بلند کردم وقت هیسالم  یکه صدا زدمینشسته بودمو چرت م شنیاست تو
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 :به به سالممن

 

 تو محوطه میقدم بزن میتونینه م ای یدار ی:کاررادیه

 

 میدارم،باشه برن ی:اومممم کارمن

 

 می:بررادیه

 

 هوا نسبت به ظهر خنک تر بود. میزدیتو محوطه قدم م ینجوریهم

 

 :آسارادیه

 

 :هوم؟من

 

 گمیامم م زهی:چرادیه

 

 ؟یگیم یه؟چی:چمن

 

  یچی:هرادیه

 

 ی:اوکمن

 

 نگذشته بود قهید چند

 

 ؟؟؟؟؟یشی:باهام دوست مرادیه

 

 شد. کسانیگردنم با خاک  یبرگشتم طرفش فک کنم مهره ها یجور

 

 ییی:چمن

 

 ...یعنی زهی:خب چرادیه

 

 ؟؟یچ یعنی:من

 

 من...من از تو خوشم اومده نی:خب ببرادیه

 

 کرده اومده خودیاومده؟ب تی:چمن

 

 :هن؟رادیه
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 که قبول کنم؟ ی:االن انتظار ندارمن

 

 انتظارو دارم نی:اتفاقا همرادیه

 

 روشن شد؟ کنمیکارا نکردمو نم نیبچه جون من تا حاال ازا ی:همن

 

 برم خوامیم یبه گرفتن مچم داره مخصوصا  وقت یادیبرم که مچ دستمو گرفت،کال عالقه ز اومدم

 

 دختر جون یدی:اشتباه فهمرادیه

 

 :خب درست بگو تا درست بفهمممن

 

 میآشنا ش شتریفقط ب نی:ببرادیه

 

 بشه یکه چ می:آشنا شمن

 

 من... کنمی:خواهش مرادیه

 

 خواهرتم هیکه شب نهی:اگه واسه انم

 

 ...کنمیفکر م کنمیشم من فکر م کیبهت نزد خوامیمرده من به خاطر اون نم ی:نه نه اصال هسترادیه

 

 یکنیفکر م ی:چمن

 

 :که دوست دارمرادیه

 

 نبود یخوب هی:شوخمن

 

 بود تینبود واقع ی:شوخرادیه

 

 من که... یچ یعنی:من

 

 فکراتو بکن بعد جواب بده کنمی:شششششش خواهش مرادیه

 رفت بعدشم

 

 

 شیبرم پ خوامیدادم که م حیرفتم خونه چمدون بستم و به مهرسا و آوام توض فتیبعده ش ریخلو چالرو از ما نگ نیا ایخدا
  نایمامان

 ییبرعکسه همه کسا وفتمیاما دوس نداشتم بخوابم دوس داشتم زودتر راه ب سوختیم یشدم چشام از کم خواب نیماش سوار
 ...یول هیکنم،خب پسره خوب کاریچ دونمیخوب م میلیکنن من االن خ کاریچ دوننینم دنیم یدوست شنهادیبهشون پ یکه وقت
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 رمیبعدشم به مامان زنگ زدمو بهش گفتم که م دمیپفک خر پسویعالمه چ هیسوپر مارکت نگه داشتم و  هیجلو  پوففففففف
 ههخونهه یبه سو شیاونجا و پ

 گهیانقد خوردم که د لومبوندمیآهنگم بلند کردم فقط م یکردم و صدا ادیانداختم خب پر بود سرعتمو ز نینگاه به آمپر بنز هی
 نشست کاریب شهیکه نم کیکنم تو تراف کاریفکم درد گرفت خب چ

. 

. 

. 

بدبخت   کردمیبه اطرافم گنگ نگاه م یییکردم وا جایخداااا گوه خوردم ب ایکردم  یشدم،من چه غلت ادهیدرو باز کردم و پ  
 شدم بدبختتتتتتتتت

خنگ هنوز از شهر خارج  یخدااااا آخه دختره  یسن برم آب خنک کوفت کنم وا نیتو ا دیکردم االن با یمگه من چه گناه آخه
دهنم  ارویشده اصن کردم نابود  کارشیداده،نگا کن بدبختو چ نامهیبه تو گواه یخاک بر سرت ک ینفله کرد ویکی یزد ینشد

 زدمردمیکند م یلیگرفتم خ د،نبضشویسف شیبا موها و ر رمردیپ هیرفتم  اروی تهکرده بود،به سم خیخشک شده بود و دستام 
 گل کرده بود. شونیبودن که با نمک ییبه قرآن،بدتر از اون پسرا کارنیدورمون جمع شدن،ب عیسر یلیخ

 

 که یداده بدبختو لهش کرد نامهیبهت گواه یکوچولو ک یاز پسرا:ه یکی

 

  گهید یشیاعدام م تاینترس نها ی:اوخگشونید یکی

 

 انیدخترم االن م می:زنگ زدیزن هی

 

 ?نیزنگ زد سمی:به پلگهید یکی

 

 :آرهزنه

 

 سایاز پل یکیمردرو بردن  رهیبعدشم آمبوالنس اومدو پ هیاومدن چند ثان سایکه پل گرفتمیرو م ارویبار نبض  هی هیثان هرچند
 که زن بود اومد جلو

 

 مارستانیب میبر دیبا دی:خانم سوار شسهیپل

دادمو چشامو  هیتک شهیسرمو به ش مینشست و حرکت کرد نمیشدم اونم پشت فرمون ماش نیتکون دادمو سوار ماش سرمو
آشنا  یلیخ میرفتیم میکه داشت یریبخورم.مس یچه گوه رهیکنم اگه بم کاریچ دیبا دونستمیهم نم ومدیخوابم م یلیبستم هم خ

چرتو  نیاالن خودمم وسط ا گنیچرتو پرت م کردمیفکر م شهیمثه رماناهم الخودمون بود.چه باح مارستانهیب ریبود.فک کنم مس
 پرتام

 

 زندان ندازنتیبدبخت م یکنیزر زر م یاالن دار یرو ناکار کرد اروی ی:خاک بر سرت دختر زدیوج

 

 :االن خفه شو من

 

 شدمو به سمت اورژانس رفتم. ادهیپ عیسر میدیکه رس مارستانیب به

 

 یرو یبدبخت یقدم به سو هی یعنی نیبد بوده بردنش اتاق عمل و ا یلیمرده خ رهیچون حاله پ دمیبه اورژانس رس یوقت
ساله اومد باال  چهل بایتقر سیپل هیاز نشستنم نگذشته بود که  قهیاتاق عمل بود نشستم،هنوز پنج دق کهیکه نزد ییایصندل

 بهم دیبدتر اومد ر نمیبد بود ا مسرم و شروع کرد به ور ور کردن من خودم حال
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 :خانم مهترمحترملمو درست جواب بدهسهیپل

 

 اون مرده نمیجلو ماش دیشد پر یچ دونمینبود نم ادی:بابا چند بار بگم سرعت من زمن

 

 ????خانم سین ادیز ستی:سرعته صدو بسهیپل

 

 اومد جلوم یچطور دمینفهم گمیم نیفهمیبابا چرا نم ی:امن

 

 سیاداره پل نیایبا ما ب دی:باسهیپل

 

 ?????آخه چرا یچ یعنی:من

 

 دیاریب فیتشر دیبرا مشخص شدن همه ماجرا با دیکه تصادف کرد دی:ببخشسهیپل

 

 آقاهه نیا شهیم یچ مینیبب نیسی:خب القل وامن

 

 لطفا دیبلند ش شهی:نه نمسهیپل

 

 به خونوادم زنگ بزنم دی:القل بزارمن

 

 یسروان احمد دیزنیم ی:تو کالنترسهیپل

 

 زنه اومدو دست بند به دستم زد و بازومو گرفت هی

 

 

 شوریتر خب کنده شد دستم ب واشیآشغال  یعبض

 

 کنده شد آروم تر بابا شهیخانم دستم از ر ی:هعمن

 

 کم حرف بزن وفتی:راه بزنه

 

 باال نگاشون کنم اوردمیبهم دستبند زدن بغضم نکردم دستامم ن یوقت ومدیبهت اصال اشکمم در ندستبند بزنن  هیبیغر حس

 

گردنبندو  ویخدا مامان دور از جونش تا حاال سکته کرده جلو در گوش ییییخودم وا دمیاحساس کردم ر میدیکه رس یآگاه به
بود بهمو ولم  دهیمثه کنه چسب مینشوندن سروان احمد یصندل هیبود ازم گرفتن و بردن رو  یو ارتباط یفلز زهیساعتو هرچ

 برگه گذاشتن جلو دستم هیبعدم  زیم هیبلندم کردو برد به سمته  نوصدا زد که م ویسروان احمد نیا یکیکردینم

 

 :پرش کنیاحمد

 دادم. لیکردمو بهشون تحو پرش

. 

. 
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. 

 ?میریباهاشون تماس بگ یدیاز خونوادت نم یشماره ا نطوری:خب که امرده

 

 :چرا چرامن

 شماره آرادو دادم بعدم

 

  دیی:بفرمامرده

 گرفت سمتم ویگوش

 

 :الو...سالم آرادمن

 

 تو دختر ییکجا شدهی:سالم آسا چآراد

 

 ی:آگاهمن

 

 ?یواسه چ یآگاه?:کجاااااااااآراد

 

 دمیم حیآدرس توض نیبه ا ای:بمن

 

 :باشه آدرسو بده آراد

 

 ...دونی:ممن

 

 اراد

 افتاده یچه اتفاق ینیمن  یه؟خدایکه اگاه یچ ینی.کردیکه قطع کردم مخم کار نم تماسو

 .دمیکه بهم گفته گاز م یفقط تا ادرس شمویم3عجله سوار مزدا با

. 

. 

. 

. 

. 

مثه  یداره؟برا دختر نجارویتحمل ا یچطور کنه؟اصنیم کاریچ نجایاسا ا ینیمن  ی.خداشهیپاهام سست م شمیکه م یاگاه وارد
تو اتاق  رمیاونجا م یاز سربازا یکی ییترسناکه.با راهنما ییجاها نیراده واقعا همچ ونیاسا که تو پره قو بزرگ شده و دختر هما

 معلومه سرهنگه... ونشرو ش یمسئول پروندش.از نشونه 

 !!مارستانه؟یکه باهاش تصادف کرده ب میاسا تصادف کرده واون ینی شهیمن باورم نم یخدا

 امشب ازاد شه؟ شهیم غهیسپهر با وص ی:اقاگمیم دمیفهم شویلیوجود نداره.روبه سرهنگه که االن فام نیبدتراز ینی

بعدم شما  مونهیتموم شده.تا فردا بازداشتگاه م یوقت ادار گهیراد.االن که د ی:متاسفم اقاگهیروبهم م یلحن کامال جد هی با
 .نیببر شونویا نیتونی.بعدشم مغهیوص ی هیدییاخذ تا یدادسرا برا نیریم

 وجود نداره؟ یراه چیه ینی:من

 :نه متاسفانهسرهنگ

 بکنم؟ دیبا کاریچ ینی.ارهیاسا امشب تو بازداشتگاه دووم نم ااااایخدا
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 .نمشیبب قهیچند د تونمی:مگمیم روبهش

 .کنمی:خواهش مگمیروبهش م یکه با لحن ملتمس کنهیفکر م کمی

 ...کنمیازش تشکر م کنمویبهش نگاه م ی.با قدردانارنیکه اسا رو ب گهیو م کنهیصدا ماز سربازارو  یکی دیترد با

اونجا  زایچ یلیمن معلومه خ یاونجا.آه خدا رمیمن نم گهیکرده.همش م هی.معلومه گرلرزهیاز ترس داره م ارنیکه م اسارو
تو بغلم.محکم به  ندازهیسمتمو خودشو م ادیم دهی.اسا کنترلشو از دست مشهیاشک تو چشام جمع م نمیبیکه م ییزای.از چدهید

 .رهیگیاما جلو خودشو م شهیم یکاره اسا عصبان نی.سرهنگه ازدمیخودم فشارش م

.بخدا االن رونیب ارمتیفردا اول صبح ب دمیدلم.قول م زینکن عز هی.گری:اروم باش خواهرگمیتو کنار گوشش م اروم
 نکن. هی.تررررخدا گرشهینم

 کن. یکار هیاراد.ترررخدا  ترسمیامشب کناره اون هرزه ها باشم.من م ی.چجورتونمی:اراد نمگهیبا هق هق م اسا

 .دهیتذکر م سرهنگه

 .یکن یکار ینگات کنه و تو نتون نطوریسخته که تموم وجودت ا یلی.خکنهیطرفش.با التماس نگام م ادیزنه م سیپل اون

 

 

 

که  دمیرو حاضر کنه.بهش اخطار م غهیکه واسه فردا حتما وص گمیم رمویگیم بابارو لیوک یدیشماره سع رونیب امیکه م ازاداره
 بشه حتما اخراجه. رید کمیاگه 

 .کنهیم کاریاالن اسا داره چ دونمیفکرم مشغوله.نم یلیخ

 

 

 

 آسا

 

باز  ومد،دریکردم نفسم باال نم هیگر کردن،انقدریهمش بهم نگاه م زیصب چشم روهم نذاشتم اون دو تا زن مث دوتا مرده ه تا
شده  رهینقطه خ هیبودم و به  سادهیمن دور وا یتا حمله کردن بهش ول شیغذا آوردن واسمون اون ش ینیس هیشد و 

 .دمیترسیم ندهیشده مثه سگ از آ ینجوریشوخ االن ا یآساقابله باور بود که اون  رهیخودمم غ یبودم،برا

 

به سمت  میسرباز اومد تو منو صدام کرد بلند شدم و رفتم سمتش بازم بهم دستبند زدنو حرکت کرد هیساعت که گذشت  هی
بودن مهرسا  سادهیراهرو آراد و مهرسا و آوا وا یو مجبور شدم چشمامو ببندم.تو دیکش رینور که به چشمام خورد سرم ت رونیب

 زدنی.و مهرسا و آوام فقط عر مکردیاجازه نداد.آراد از دور نگام م سهیاون پل مابه سمتم اومد که بغلم کنه ا دیکه منو د

 

 

 .میو به سمت دادسرا حرکت کرد میشد سیپل نیتو راهرو اومد و بلندم کرد سوار ماش یساعت معطل میبعده از ن زنه

. 

. 

. 

 شهیاون آقا چطور م تیوضع مینی.تا ببدیآزاد غهیوص دی:خب شما فعال به قیقاض

 

 دستبندمو باز کرد، و رفتن. مأموره همون

 یخش دار یخونه بود با صدا ریمس رفتیکه آراد م یریچسبوندم مس نیماش شهیسرمو به ش میآراد که شد نیسوار ماش 
 گفتم

 

 مارستانی:برو بمن
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 خ.... می:االن برآراد

 

 گفتم مارستانی:برو بمن

 متعجب شدن هیگفتم که هم خودم هم بق غیبا ج ویآخر نیا

 

 مارستانیب رمی:باشه مآراد

 

که  مارستانیباالخره تموم شد به ب یتر شده بود ول یطوالن شهیاز هم ریمرده سالمه.مس ریبدونم اون پ خوادیفقط دلم م االن
 یپرستار ستگاهینکردم و رفتم طرف ا یاصال به اونا توجه میدیرس

 

 ?کجاس نجایاکه تصادف کرده رو اوردن  یمرد ریپ هی روزید دی:سالم خانم ببخشمن

 

 ستیاالن ساعت مالقات ن یول ژهیو ی:مراقبت هاپرستار

 

 قهیفقط چند دق کنمی:خواهش ممن

 همکاره خودتونم بخش کودکان من

 

 من من کردو اخر قبول کرد که برم. کمی پرستاره

 

بود،و  یساله نشسته بود.اتاق خصوص یخورده ا ستویب بایدختره تقر هیاتاق  کهیحرکت کردم،نزد ژهیو یسمته مراقبت ها به
 .حتما دخترشهکنمیم کاریچ نجایباعث تعجب اون دختره شده بود که من ا نیا

 

 

 رادیه

 رمردهیپ هیکنارش بودم. اریاوردن که تصادف کرده بود.دکتر تمدن عملش کرد منم به عنوان دست وییبنده خدا هی روزید
 زهیاصال چ شیاتینوسان داره.مخصوصا عالئم ح رمردهیمتاسفانه اوضاع پ یبود ول زیام تیساله بود.عمل موفق61,71حدودا

چک کرد االنم نوبت منه.همراه  تشویسام اومدو وضع شی.دوساعت پشهچک  دیبا تشی.هر دو ساعت وضعدهینشون نم ویخوب
.نگا کن کنهینفر توجهمو جلب م هیهق هق  یبود.هنوز وارد بخش نشدم که صدا ششیدختره پ هیکه فقط  شبمینداره.د میادیز

 شهیکه پشت ش رسدخت هی نمیبیم رمیکه جلو تر م کمی.یبه اون بزرگ ننیبیسکوت رو هم نم یاون تابلو ینیتررررخدا 
 نکنه. هیسمتش تا بهش تذکر بدم که حداقل گر رمیداده.م هیتک شهیبه ش شویشونیو پ سادهیوا

 که... نینیبینم ویبزرگ نیتابلو به ا نیا نیکن تی:خانوم محترم لطفا سکوتو رعاگمیروبهش م یلحن کامال جد هیکنارش.با رسمیم

 رهیابروهام از تعجب باال م شمویالل م گردونهیکه برم سرشو

 !!؟یکنیم کاریچ نجای:اسا تو اگمیم شهیم دهیکه به زور شن ییصدا با

 .کنهیو مات نگام م شهیهق هقش قطع م یمن صدا دنید با

 تو؟ یینجایدختر حواست کجاس؟چرا ا ی:هگمیم دمویش تکون مجلو صورت دستمو

 :حالش بده؟؟؟گهیروبهم م یگرفته ا یصدا با

 .کنهیاشاره م شهیاوردن از پشت ش روزیکه د رمردهیبه همون پ وبعد

 ؟ییاقا نیکه نگرانه ا شدهی.چسیاصال مناسب ن تشی:وضعگمیم دمویسرمو تکون م 

 :انگار منم مثه تو شدم.گهیو م زنهیبه روم م یپوزخند

 !!؟ی:چگمیم کنموینگاش م گنگ

 قاتلم هی:انگار منم مثه تو گهیروبهم م یبلند تر یباصدا

 اشکاش تموم شده گهیکردن.البته د هیگر کنهیشروع م بعد
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 ...ینیمن  یخدا ی.انگار برق سه فاز بهم وصل شده.واااافهممیمنظورشو م تازه

 تصادف کرده؟ نیاسا با ا ینی

 امکان نداره نیا ایخدا یواااا

 بدم که... شیبرم سمتش که دلدار خامیم شهیم شتریب شیگر یصدا

. 

. 

. 

. 

 ...دهیبوق دستگاه مثه ناقوس مرگ تو پرده گوشمو خراش م یصدا

 یاوج بـــدبختـــ ینی نیوا

 ...دمیبخش دو هیافتاد و من فقط باسرعت به سمت دره ورود نیزانوهاش تاشدو رو زم اسا

 

 آسا

 

 دیکوب شهیآسا خانوم اون دختره پاشد اومد با دست به ش یخودم پوزخند زدم بدبخت شد به

 

و به روبه  واریمو دادم به د هیاومدن رفتن تو اتاق تک گهیمهراد و چند نفر د رادویه کردیم غیج غیج ینجوری:بابا بابا همدختره
 قاتل هیقاتلم  هیشدم اشکام دسته خودم نبود االن من رسما  رهیرو خ

از  رادیه قهیاحمق بعده حدود ده دق ینفهممممم دختره  ینفرو دختره  هی ی.کشتیخونوادرو بدبخت کرد هی یآسا خانوم زد هه
به روبه روم نگاه کردم  هیشد چند ثان لیتبد نیقیشکم به  گهینگاه بهش انداختم که ناراحت نگام کرد.د هی رونیاتاق اومد ب

 جلوم زانو زد. کردیناباور نگام م رادیمن قاتلم ه گفتمیخنده هام بلند بلند م ونیخنده م رهیبعد بلند زدم ز

 

 :آسا آروم باش دختر چتهرادیه

 

 قاتلمم هیهانننننن من  ی:من قاتلمممم قاتل هنوزم دوسم دارمن

 

 رونیداشت آرومم کنه که موفقم شد از بغلش که ب یسع رادیه کردمیتو بغلش تو بغلش بلند بلند هق هق م دیمنو کش رادیه
 .کردینشسته بودو ناباور به روبه روش نگاه م نینگاه به اون سمت انداختم دختره حالش اصال خوب نبود رو زم هیاومدم 

 

. 

. 

. 

نارم نشسته ک رادیه ومدنیاز دور داشتن م ساینشسته بودو چشماشو بسته بود.پل یصندل هیساعت گذشته بود دختره رو  هی
 دستشو دوره شونم انداخت و بهم نگاه کردو لبخند زد، سایپل دنیبود با د

 دختره بلند شد. یکه صدا میحرکت کن میخواستیدستبندم سویدوباره پل و

 

 انداختم  نییدونه محکم زد تو صورتم،سرمو پا هیبعدش اومد جلو و  نیداشت فی:کجا حاال تشردختره

 

 کشمتیم یعوض یپدرمو همه کسمو کشت نیحاال بب ارمیدختره هرزه پدرتو درم یبنداز نییسرتو پا دمی:آره بادختره

 

 شروع کرد به زدنم که ساعتش محکم خورد تو دهنم و ازش خون اومد. بعدم

 هفته بعد هی
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 اسا

 هیاالن  گرفتمیکه هروز دوش م ی.منستمیاصن مثه قبلنم ن کردمیقرن گذشت.حس م هیهفته مثه  هی نیا ادیخودم بدم م از
 .شهیکابوس واسم م هیکه باورش برام سخته و تا اخر عمرم مثه  دمید ییزایهفته چ هی نیهفتس که حموم نرفتم.ا

 

شدم با  ادهیشد.از ون که پ ادهیدستبند زدو جلوتر از ما از ون پ گهیتوقف کردو اون مامورزنه به دست منو دونفر د سیپل ونه
 ادیب خاستیجون تازه گرفت.مامان م میحس دلتنگ کردینگام م یاشک یبودو با چشا سادهیبا وامامان که کنار ارادو با دنید

 دادگاه کشوندن. سمتسمتم اما مامورا نذاشتنو مارو به 

 

.سرمو که باال شهینفر بلند م هی ی هیو گر غیج یدفه صدا هیتا نوبتمون شه  میهست که معطل یساعت مین هیفک کنم  االن
من خونه  یکه فک کرد ی:کور خوندگهیم غیسمتمو با ج ادیبودو زد تو دهنم م مارستانیکه تو ب نمیبیهمون دختررو م رمیگیم

 یرده کارت.کور خوند یبر ویپول تو صورتش پرت کن کمیبعدم  یبکش ویهرک یتونیم یچون پولدار ی.فک کردفروشمیبابامو م
 ...ذارمیمن نم

 ارومش کنه. کنهیم یکنارو سع کششیطرفشو م ادیساله م یپسر حدود س هی.شهیهقش بلند م هق

 نیفک کرده ا نمهههیبیانگار من عذاب وجدان ندارم.هرشب اون صحنه تصادفو تو کابوسام م زنهیحرف م یجور هی کشمیم یاه
(به گوشم بابا لی)وکیدیسع یاقا یصدا کشمیهفته.آه دومو که م هی نیا دمیکش ایکه چ دونهیبهم خوش گذشته.نم یلیمدت خ

 .رسهیم

 خونه. نیگردیامروز فردا برم شاالیبه نفعمونه.ا ی.من االن با بازپرس حرف زدم همه چنی:اساخانوم نگران نباشیدیسع یاقا

 از جام بلند شم. گهیکه افسر کنارم م دمیتکون م سرمو

 

 

 اراد

مشکل  ادیز تیرضا یبوده و برا شیدختر داشت.البته دختره دختر ناتن هیپسرو  هیبودن. یمرده تو وضع متوسط رهیپ خانواده
و خواهشاش و  یدیسع هیبود و با رفت امدا ینیسالش بود واقعا پسر خوبو واقع ب29,31ساز نبود واسمون.اون پسرشم که 

مالقات  رفتیودو ممدت مامان همش تهران ب نی.ادهیم تیگفت که رضا روزاسا و سنش بعد چند  دنید نیوهمچن هیوعده د
 داشته. ریتاث شیتو روح یلیمطمعنم خ یهفته چقدر واسه اسا بد گذشته ول نیا دونمیاسا.نم

 به سرت اومده یچ ی.چهرش خسته و ناراحته.ااااخ خواهرکنمیبهش م یداخل اتاق.نگاهه متاثر ارنیم اسارو

 

 

 هیاسا با دادن د نکهیبه ا دیرس نکهیحکمو خوند.هم یارائه داد.قاض یبه قاض یدیکه سع یحاتیها و توض هیدفاع یسر هی بعد
 .رمردسیمتوجه شدم همون دختر پ هیک گهید نیا نمیدختره بلند شد.سرمو برگردوندم بب هی یدفه صدا هیازاده 

 م؟یخون بابا محمد منو بفروش ینی؟یچ ینی:دختره

 گنیم یچ نایسامان؟ا یچ ینیرو به برادرش کردو گفت: بعد

 محمد... ه؟بابایچه کار نیبلند شدورو به دختره گفت:اروم باش ساناز جان.ا پسره

 ؟یمگه تو بابارو دوس نداشت یداد تیسامان توچرا رضا شهیزد تو حرفشو گفت:باورم نم دختره

 تذکر داد یقاض

 تیاز انسان ییبو چیخرپول که ه یهرزه  یاون دختره  هی:تو به ازاددادیداشت ادامه م نجوریهم یتوجه به قاض یب دختره
 بشه؟ یکه چ یداد تینبرده رضا

 رو اسا که چشاشو محکم بسته بودو دستاشو رو گوشاش گرفته بود. دیچرخ عیواقعا بد بود نگام سر حرفاش

 ببره. رونیتذکر دادو از پسره خواست تا خواهرشو ب یقاض بازم

 .رونیخواهرشو برد ب یبا بدبخت پسره

 

 

رفت تا کاراشوبکنه.واقعا  میدیازاد شده بودو سع گهیدوباره شروع کرده بودم.اسا د مویانگار زندگ رونیاتاق که اومدم ب از
 زنگ خورد.شماره ناشناس بود.صفحه رو لمس کردمو جواب دادم. میکه گوش یسمت دره خروج رفتمیخوشحال بودم.داشتم م
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 .دیچیتو گوشم پ ییاشنا یصدا

 دیی:بفرمامن

 سالم اقا اراد._

 

 

 :سالممن

 شما؟ دمیپرس بالفاصله

 

 :مهرسامصداهه

 

 شمارتو نشناختم دیمهرسا ببخش ی:اوه خوبمن

 

 ?شدیچ کنم،آسای:خواهش ممهرسا

 

 :آزاد شدآسا

 

 میریبگ دیبا یجشن حساب هیجانممممم آراد  ی:امهرسا

 

 دختره خلوچل میزنیخوب بابا بعدا حرف م یلی:خمن

 

 ه گوسفند:عمت خلو چلمهرسا

 

 خانم ی:خدافظ بزمن

 �😂�بعدم قطع کردم و منتظر جوابش نشدم و

 

 

 آسا

 

زنده  دیقاتل نبا هیقاتلم  هیکنم.من  کاریتصادف که هر شب جلو چشممه رو چ یکنم صحنه  کاریچ وجدانمو��آزاد شدم هه
خسته شدم تو  گهیوان پر آب.د هیو  غهیت هینداره که خرجش فقط  یکار کنمیبمونه اونا قصاصم نکردن خودم خودمو قصاص م

باشم چرا من  خوامیباشم اصال نم ینجوریا شهیقراره هم تونم،اگهیگه واقعا نمینداشتم.د یخواب درستو حساب هیچند وقت  نیا
 ???نفس نکشه گهیکنم و اون مرد د یزندگ دیبا

دمو ببخشم.بعده هزارتا کوفتو زهره مار آزاد بتونم خو ینجوریا دیشا دمیمن هنوز خودمو نبخش دهیدختر هنوز منو نبخش اون
مامان بابا  میدیاما من حوصله نداشتم به خونه که رس رفتیآراد شدم مامان همش قربون صدقم م نیشدم باالخره،سوار ماش

 کردم باهاشون یآرادم که کار داشت خدافظ نهبرگردن خو خوانینشدن و گفتن که م ادهیپ

 

#11 

چشمام  رهیبه خودم نگاه کردم ابروهام نا مرتب شده بود و ز نشیباز شد.سوار آسانسور شدم تو آ کیت هیزدم که با  فونویآ 
 یچه شکل کنهیم یخاکه چه فرق رهیتن ز نیا گهیروح،به درک تا چند روز د یگود افتاده بود تازه قرمزم شدن بودن صورتم ب

 ?باشه
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کارش خندم گرفت،آوا  نیحمله کرد سمتم با ا دنمیچارچوب در بود با د درو باز کردم، مهرسا تو دمیطبقه مورده نظر که رس به
چند روزم  نیهم مارستانیب سیدارم و رئ فتیفردا ش دمی.رفت قبله رفتنش اومد مالقاتم.از مهرسا شنرانیاز ا شیدو روز پ

  دمیتازه شن یسابقه دار شد اخراجم کنه به خاطره سوء سابقه آسا خانوم خواستهیم یو حت فتیشده نرم سره ش یبه زور راض
که  رونمیخسته شدم ب دمییدوشه آب و خودمو انقد سا رهیرفتم ز دهیچند بار جلو مهرسا رو گرفته و احوالمو پرس رادیه

 اومدم ابروهامو مرتب کردم

 ادیمرد به خوابم ن رهیاون پ گهید بندمیدوس دارم چشمامو که م خواستمیپتو آرامش م رهیرفتم ز یزیبدون خوردن چ و

. 

. 

. 

 

 آسا یی:آماده امهرسا

 

 می:آره برمن

 

 یکرد یمرده مشک ی:کمهرسا

 .رمیمیزدمو گفتم تا فردا خودم م یدلم بهش پوزخند تو

 

 ینجوریباو هم یچی:همن

 

 مارستانیبه سمت ب میحرکت کرد مویشد نیماش سوار

 

 

 ستیپارک ن ی:جامهرسا

 

 میزنیقفل فرمون م رونی:خب بزنش بمن

 

 ی:اوکمهرسا

 .میرفت مارستانیبه سمت ب مویشد ادهیپارک کرد و قفل فرمون زد.پ مارستانیب یرو به رو نویماش مهرسا

 

 اونجا بود نی.نگمیرفت یپرستار ستگاهیو به سمت ا میعوض کرد لباسامونو

 

 ?یآسا خانوم خوب نجاسیا یک نی:به به ببنینگ

 

 ?یجون خوبم ممنون تو چطور نی:سالم نگمن

 

 منم خوبم ی:مرسنینگ

 

 سر بزنم  مارای:خب من برم به چندتا از بمن

 

 :باشه برو،مهرسا خانوم مث بز نگام نکن برو توامنینگ
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 باشه شییییییی:امهرسا

 

دو  سشویپسره ده سالس که آپاند هی یعل ریام نکهی. مثل ادمیرس یرعلیبه اتاق ام مارایچند تا از ب تیاز چک کردن وضع بعد
 عمل کرده. شیروز پ

 

 یعل ری:سالم آقا اممن

 

 دهیتمام جوابمو م هیتخس با

 

 ?یهست یک ک،شمای:علیعل ریام

 

 :اوه اوه نزن منو اسمم آساس دکترم خوشبختممن

 

 :باش یرعلیام

 

 که صداش دراومد. رونیاز اتاق برم ب خواستمیچک کردم م تشویها.وضع ییپرو یبچه  عجب

 

 رونیمنو ببر ب سایوا ی:هعیرعلیام

 

 ???:االنمن

 

 رونیگفتم نبردنم ب یهرچ گه،صبحی:آره االن دیرعلیام

 

 :باشهمن

 

 راه رفتن بهش گفتم قهیدق ستیگرفتم و کمکش کردم راه بره بردمش تو محوطه بعده ب دستشو

 

 ?مینیبش یخوای:ممن

 

 :اره خسته شدمیرعلیام

 

 نیبش ای:بمن

 

 نی:توام بشیرعلیام

 

 :چشممن

 

 نیا گهیفکر بودم که از فردا د نیو تو ا کردمیشده بود نگاه م اهیو من به آسمون که حاال س میبود نشسته بود قهیدق چند
 نگاهشوحس کردم،به سمتش برگشتم ینیکه سنگ نمیبیآسمونو نم

 

 ?هی:چمن
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 قشنگن یلی:چشات خیرعلیام

 

 اومد. رادیه یجوابشو بدم که صدا خواستمیشن،میبسته م شهیهم یکه تا فردا برا دهیچه فا یآره قشنگن ول هه

 

 قشنگن یلی:آره خرادیه

 

 شدم و برگشتم سمتش بلند

 

 :سالممن

 

 :سالمرادیه

 

 تو  رمی:آسا من میرعلیام

 

 برمتیخودم م سای:وامن

 

  رمی:نه خودم میرعلیام

 بعدشم بلند شدو رفت و

 ?مثال تازه عمل کرده نیا واااااا

 

 ?ی:خوبرادیه

 

 ی:مرسمن

 :آسارادیه

 

 ?:بلهمن

 

 ?:چتهرادیه

 

 ستین میزی:چمن

 

 خوامی:من جواب مرادیه

 

 ?ی:چه جوابمن

 

 شترمونیب ییراجع به آشنا ی:قرار شد فکراتو بکنرادیه

 

داشتم با  ینجوریتحمل ندارم.هم گهیاما د نمیعقده آرادو بب شدیخروارها خاکم کاش م رهیآقا پسر تا فردا من ز ییکجا هه
 من منتظرم?شد یجلو چشم زدو گفت:چ یبشکن رادیکه ه زدمیخودم حرف م
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 تجربش کنم! ومدیدوست نبودم بدم نم یرفتم تو فکر خب من که تا فردا زندم تا حاالم با کس دوباره

 که بخواد شکست بخوره و ناراحت شه! شهیروزم که وابسته نم هی تو

 ...ینه ول ایکارم درسته  دونمینم

 

 !فعالیکن تیخودتو اذ ستیالزم ن هیاگه جوابت منف ?یشیم یرنجویچرا ا?ی:آسا خوبرادیه

 

 !سایلحظه وا هی رادیبره که صداش کردم:نه ه اومد

 اما برنگشت سادیوا

 

 :خب...خب باشه قبولهآسا

 

 ?یکه گفت:واقعا...واقعا قبول کرد کردمیمنگ نگاش م ینجوریخنده داشتم هم ریتعجب برگشت سمتم و بلند زد ز با

 

 :خب آرهمن

 

 عاشقتم ی:وارادیه

 

 .ستیمهم ن یقبلو بعد گهیکاش منم مثل قبل شم.ههههه د شدیم میحسود شیهمه شاد نیا به

 

جواب  ارمویروپوش درش م بیازتو ج خورهیزنگ م میدفعه گوش هی زنهیچشاش برق م رسویبز بهم خ نیکه ع کنمیم نگاش
 دمیم

 

 :حواست به خودت باشهگهیکلفت م یصدا هی

 .وااااا مردم کرمشون گرفتهشهیقطع م بعدم

 :اشتباه گرفته بود.گمیو م زنمیم یعالمت سوال شده رو بهش لبخند نیع افشیق رادیه

 

 .ادیاز پشته سرش م یپسر هی یبگه که صدا یزیچ خوادیم

 

 .گهیم طنتیبا ش نهیبیسمتش مهراد که منو م گردهیبرم رادیرو کردم.ه رویز مارستانویده دور ب ییراد،کجای:به به آقا همهراد

 

 مزاحم خلوت پر بارتون شدم دی:اوه ببخشمهراد

 دهیتوجه بهش ادامه م یاون ب یول رهیواسش چشم غره م رادیه

 

انگار  یامروز که شما اومد نیشده بود.هم یسگ اخالق هیخاک بر سر  رادیه نیآسا خانوم!!در نبودت ا یبود دای:کم پمهراد
 ادم شد نیکشف شد.ا یواکسن هار

 

 یبدبخت کبود شد ول یکنم پهلو شد،فکیمگه ادم م یچنگول خفش کنه.ول ی لهیبه وس دیرفت پشته مهراد که شا رادیه دسته
 .رفتیاز رو نم

 

 ?مهراد یداشت یدفعه گفت:کار هیدرحد انفجار بود  گهید رادیه
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 ادمیا دستشو جلو دهنش گرفتو گفت:اوا دختر نیفکر کردن به خودش گرفت بعد مثه ا افهیصحبتشو قطع کرد و ق مهراد
 مادر مونهیهوش و حواس واسم نم نمیبیدوتا کفتر عاشق م دمیبد دیرفتا.از بس ند

 

 ?نه ای یکنی:بس مرادیه

 

 دندوناشو به هم فشار داد و با حرص به مهراد نگاه کرد بعدم

 

 ?بر سرت شد یچه خاک یدیو گفت:د رادیدفعه زد تو سره ه هی مهراد

 

 ?که تو شوک بود گفت:ها رادیه

 

 زد حیلبخنده مل هیبهت بگم بعدم  نوی:دکتر تمدن کارت داشت خره،اومده بودم هممهراد

 

 ومدیقطره خونشم در نم هی یزدیکارد م رادویه

 

 نهیشه حسابت با کرام الکاتب ی:دستم خالرادیه

 

 رفت. مارستانیب یکرد و به سمت در ورود یاز من عذر خواه بعدم

 

 

 نیایبهم م یلی.خنمتونیبیلحن کامال مهربون گفت:خوشحالم که م هیرو به من برگشتو با  مهراد

 

 داره واقعا. یجالب یزدم.زندگ طنتشیبه ش یچشمک زدو رفت.لبخند هی بعد

 

 اومد. میگوش یکه صدا مارستانیبرم سمته ب خواستمیم

 

 باز کردم امویپ

 

 تو پارک منتظرتم. ابونی.اون سمته خمارستانیب یروبه رو ایب یواقعا دلو جرئتشو دار ،اگهیکه قصر درفت تو

 

 ?هیک گهید نیبود برام بدونم ا جالب

 واسه از دست دادن ندارم خواستم زنگ بزنم که شماره خاموش بود. یزیکه چ من

 

 مارستانیب رونیناخود آگاه راه افتادم سمته ب یگرفتم.ول مویتصم نیچرا ا دونمینم

 

 مهرسا

 

 که هس بشه ینیبره و بدتر از الیآراد قول دادم که حواسم به آسا باشه تا نزارم تو فکرو خ به

 میشده اج نابود
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 رفتم نیسمت نگ به

 

 نی:نگمن

 

 :هومنینگ

 

 ?آسا کجاس یدونی:نممن

 

 برگشت ییتنها یرعلیساعت بعد ام مین یول یرعلی:رفت تو محوطه با امنینگ

 

 ?گهید هیک یرعلی:اممن

 

 عمل کرد سشویآپاند شیدوروز پ ضهیمر یاز بچه ها یکی:نینگ

 

 یمرس ی:اوکمن

 

 کنمی:خواهش منینگ

 

 

 سمت محوطه رفتم.و شروع کردم دنبالش گشتن. به

. 

. 

. 

 احمق یدختره  ارمیب رتیبزار گ دهیکه جواب نم شمیشدم.گوش دیناام گهینکردم د داشیدنبالش گشتم پ یهرچ

 

 توان راه رفتن ندارم. گهیاحساس کردم د دمیکه دره اورژانس د یزیبا چ یول مارستانیب یبرم تو خواستمیم

 

 .میبدبخت شد دمیفهم دمیسرش که رس ی.اما باالستیبه اون سمت کشوندم تا مطمعن شم که اون ن خودمو

 

 نکشم. غیجلو دهنم گذاشتم تا ج دستمو

 نشستم نیهقمو سر دادم.و رو زم هق

 

 ?حالت خوبه یاز پرستارا:ماله کدوم بخش یکی

 

 :...من

 .کردمیاصال واضح نبودن فقط به اون نگاه م دمیشنیکه م ییصداها 

 

 رادیه
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سمته اتاقمون تا  فتمیرا م کشمویتو موهام م یباهام صحبت کنه.دست خواستیم مارایاز ب یکی.درمورد رونیب امیاتاق دکتر م از
کنار دکتر باشم پس اگه اونو  شهیهم دی.اصوال من باکننیم جیاستراحت کنم.هنوز چند قدم راه نرفتم که دکتر تمدنو پ کمی
 برم. دیکردن منم با جیپ

 .کنهیدکتر متوقفم م یسوار شم که صدا خامیجلو اسانسورو م رسمیم

 .امیتمدن:صبر کن منم ب دکتر

 .دهیداخلو و دکمه رو فشار م ادیم

. 

. 

. 

. 

 هی ادویم گهید یکینشسته و دوتا از پرستارا دورشن. نیکه رو زم نمیبیکه مهرسا دوست اسا رو م میایم رونیاسانسور ب از
 شده؟؟ ینجوریچرا ا نیجلو دستش.ا رهیگیاب م وانیل

 .ادیزنگ بزن بگو ب هی:به سامم گهیبرم سمتش که دکتر رو بهم م خامیم

 داخل بخش اورژانس. رهیم بعدم

 .زنمیزنگ م کنمویم دایمخاطبا شمارشو پ ستی.تو لارمیدر م بمیاز تو ج مویگوش سمویمیوا

 راد؟ی:جانم هسام

 اورژانس.دکتر گف بهت بگم. ای:بدو بمن

 اونجام. گهید نی:تاچند مسام

 سمته اورژانس. رمیم کنمویقطع م یخداحافظ بدون

 .نمیبیم دنتاشوی)دکتر بخش مغز و اعصاب(و چند تا از رزینیوارد شم دکتر حس خامیم نکهیهم

 .ادهیکه ازدحام اطرافش ز رمیم یبه سمت تخت شمویاونا وارد م بعد

. 

. 

. 

. 

 تونمینم ی.حتنهیزم خکوبهیانگار صدامو ازم گرفتن.پام م یبگم ول یزیتا چ دمیحرف زدنم ندارم.دهنم چند بار تکون م قدرت
 .داریب ایبفهمم خوابم 

 .نهیشیرو شونم م یدست

 .گهید ؟بدویسادیوا نجایچرا ا ی:هسام

 

رو  رسمیقدرت پلک زدنم ندارم.م ی.حترمیلرزان به طرفش م یپاها وی.با ناباورارهیاز خاطرات گذشته به ذهنم هجوم م یلیس
 .ادیتمام محاسباتم غلط درم شمیبستش که روبرو م یسرش.با چشما

 .کنمیباالسرش نگا م یامکان نداره.با بهت به دکترا نیدرصد خوابم.من خوابم.ا صد

لب با  ریز کنمی.ملتمس نگاش مکنهی.با ترس داره نگام منمیبیمهرادو جلو روم م کنمی.باز که مدمیم فشار مهامو رو ه چشم
 : مهراد گمیم شهینم دهیوقته خودشو پنهون کرده و شن یلیکه خ ییصدا

 وسط که وصف حال االنم بود. نیقشنگ افتادم ا یلیجمله خ هی ادهی

 

روزگار رو  هیرا ندارم. چشمانم را ببند نگذار تلخ دنشیدانم طاقت د یم دهیانچه که ند نمیاما نذار بب ریازم بگ چشامو
 .شوندیسرشکسته م تیواقع دنیکنجکاو با د یچشم ها نی.چشامو به زور ببند اننیبب

 

دستشو  امخی.مشهیاما مهراد مانعم م فتمیدنبال تخت همه کسم راه ب خامیتا ببرنش.م کننیبا سرعت دارن حاضرش م پرستارا
 ندارم. سادنمیکنار بزنم اما انقدر ضعف دارم که تحمل وا

 سخت شده همش غمو اندوه... یروزا چقدر زندگ نیا



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 74 

 

 من داره. رهیبا سرنوشت ت یبیتضاد عج شیدیکه سف ی.به سقفشمیم رهی.به سقف خرمیگیسرمو باال م زنمویزانو م نیزم رو

. 

. 

. 

. 

 .ترسمیم فتهیکه ممکنه اتفاق ب یزیچ دنیاز د یبرم تو وقت تونمیجلبک نشستم جلو دره اتاق چطور م نیداغونم که ع انقدر

 پردازمیبه مرور خاطرات م دمویم هیبه دستم تک سرمو

 

 نامعلوم شخص

 

 گردمی.و به سمت رضا برمکشمیم یقینفس عم خوابمیامشب راحت م دمیآرزوم رس به

 

 یبهم کرد یک بزرگچه کم یبود رضا اگه بدون ی:عالمن

 

 :قابلتو نداره حقش بودرضا

 

 جهنم کرده بود. موی:آره حقش بود زندگمن

 

 فقط بخوابم خوامی:برو خونه ممن

 

 :باشرضا

 

 

 رادیه

 

 قابل تحمل بود. رهیواقعا غ نیاتاق عمل بودن و ا یچهار ساعت بود که تو حدود

 رفتم. ینیآوردنش به سمت دکتر حس رونیب باالخره

 

 ?:دکتر حالش چطورهمن

 

 بوده. یسخت یلیاما ضربه خ می:همه تالشمونو کرددکتر

 

 آوار شه رو سرم. ایبود تا دن یجمله کاف هی نیهم

 

 اراد

 درس شده باشه اما... یکه همه چ نهیبه ا دمیفقط ام زنمیشروع شده.هربار که پلک م انیپا یو ب یکابوس لعنت نیکه ا دوروزه

چقدر  نیافتاده.آهههه اساااااا بب مارستانیجون رو تخت ب یدخترش که االن ب هیقراری.بکنهیم یقراریمامان همش ب دوروزه
 همه. میداغون شد

 .پاشمیمشت اب به صورتم م هی.ستمین یشگیاراد هم هیچشام گود افتاده و اصال شب ری.زکنمیجلوروم نگاه م نهیا به

 سمت اتاق دکتره اسا. رمیم امیم رونیکه ب ییدستشو از
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. 

. 

. 

. 

. 

 .شهیبلند م زیو از پشت م زنهیتو بهم لبخند م رمیم ی.وقتدهیبهم اجازه ورود م یی.صدازنمیم در

 راد.منتظرتون بودم ی:سالم اقاینیدکترحس

 .نمیبش کنهی.تعارفم مدمیسمتشو بهش دست م رمیم زنمویلبخند تلخ م هی

 ...ای:اصل مطلبو بگم ینیحس دکتر

 حوصلشو نیندارم و همچن ینیمقدمه چ ی:وقت براگمیم کنمویقطع م وحرفش

 یبتونه برا ادیوضع و عالئم بنظر نم نیبا ا یول گمیم نوینداشته.متاسفم که ا ی:خوب راستش اصال وضعش بهبودینیحس دکتر
روبه  طشیکه شرا میفقط دعا کن مویتر بنداز ریعملشو د میاون لخته خونه داخل سرش تحمل کنه.مجبور یبرا یعمل بعد

 بره. یبهبود

 به تو. سپرمشیفقط م اینکرده.خدا یرییتغ چی.دوروزه که حالش هندازمیم نییسرمو پا دیناام

 .رونیب امیم کنمویدکتر تشکر م از

. 

. 

. 

. 

. 

.اندازه دو سال شکسته شده.بدتر از من چشماش گود افتاده اونم فقط تو نمیبیکه بابارو م هیکه توش بستر یسمته بخش رمیم
 دوروز.

 دخترکش چه شکسته شده. یمنه االن برا هیبرا یداریپا ویکه مظهر صبور یپدر

 کسه مارو جلو چشمون ناتوان کرده. نیتر زیو عز کنهیاسارو داره نابود م هیکه زندگ یتلخ هیسرنوشت.باز هیباز هیتلخ هیباز چه

 

 رادیه

که نشون بده  نمیبب کیکوچ رییتغ هیکه تو دستگاها  امیم نیا دیشده سر زدن به اسا.هربار به ام میشگیمدت مقصد هم نیا
 رهیخ دشیرو سرشو به صورت رنگ پر نمیشیم دیبازم ناام شمویروبرو م یهربار با عدداو عالئم تکرار یحالش بهتر شده ول

 .شمیم

 

 

 

سرم  ریبازم حاله مامانش بد شده بودو ز روزیتا برم بخش مراقبتها.تو راهرو مامانش نشسته.د شمیکارام سوار اسانسور م بعد
داره باهام صحبت  ی.وقتکنمیم یباهاش سالمو احوالپرس رسمی.به مامانش که مومدیمعموال غروبا م دمیبود.امروز ارادو ند

عقد پسرش حاضر شه دست به  یبرا نکهیا یسرچشمش کامال مشخصه.االن به جا هک یاره.بغضد یبغض خاص هیصداش  کنهیم
 نیکه تو ا یچن روز نیاگرم حالش خوب شه ممکنه به خاطر ا یگفت که حت ینیدعا نشسته تا دخترش حالش خوب شه.دکتر حس

 .ادیب شیبراش پ یوضع بوده و شدت ضربه وارد شده به سرش مشکالت

 بخش. هیسمته دره ورود رمیم شمویممادرش دور  از

. 

. 

. 

. 
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که تمام وجودمو  هیدیناام نیا شهیاما مثل هم شمیم رهیبه شماره هاو دستگاها خ یدیام یبازم با کورسو رسمیکه م روسرش
 کنهیاحاطه م

 

 .نمیشیم کنارش

 .شهیم زیبه دلم سرار  ایدستگاه بهش وصله غمه دن مویس نهمهیکه ا فشیبدن ظر دنید با

 نیا ادیکه ازت برم یبتونه نفس بکشه و تو تنها کار یباشه و به سخت دهیجلوت دراز کش تیسخته تمام زندگ یلی.خکشمیم یاه
 .ینگا کن دنشویکنارشو زجر کش ینیباشه که بش

خطاب  کشمویم یرده کبود یتو دستش کبود شده.دستم رو وکتیانژ ی.جابرمیبه سمت دستش که سرم بهش وصله م دستمو
 .یوقتشه هااااا.وقتشه اون چشاتو وا کن گهی.دایدیخواب نجایوقته که ا یلی:اسا خانوم خگمیبه اسا م

 نشدم. دیدارم.انگار هنوزم ناام یانتظار نیچطور ازش همچ زنمیم یخودم پوزخند یحرفا به

 

 

 

 .مارستانیب میبا تن خون الود اورد ویهست ی.وقتفتمیم شیچهار سال پ ادی

 مامان اشاروی هیشگیهم یشده بود جا رونیب یای.اون موقع اون صندلاوردیدووم ن یبود ول نجوریروز ادو اونم

 شکست اشاریبود که  نجایا

 باخت شویزندگ مامان

 همه کسشو از دست داد بابا

 به فنا رفت دشیام خاله

 ...ومن

 .میزندگ هی.قاتل تمام هستیشدم قاتل هست من

 .شهیشونیننگ هنوزم رو پ نیکه ا یقاتل

 قاتل

 ینحس یکلمه  چه

 .کنمیدستم حس م ریز زویافکارم غرقه غرقم که حرکت چ تو

 

 

 

 .کنمیدستم که دسه اسا قرار گرفته نگا م ریبه ز باتعجب

 که جمع شده. کنمیبه انگشتش نگا م یناباور با

 کرده. ریی. عددا تغشمیم رهیبه دستگاها خ رمویگیسرعت سرمو باال م با

 امکان نداره. نیمن ا یخدا یواااااااا

من بعد ده روز چشاشو وا  یخدا ی.واااااکنهیگنگ داره نگام م یبا حالت یاب یطرفه صورتش که االن دوتا گو رمیگیم سرمو
 کرده.

 

 

 آسا

 و درد یاحساس کوفتگ با

باز کردم وبه اطرف نگاه  چشمامو هیچشمامو باز کردم.نور به چشمام خورد که باعث شد دوباره چشمامو ببندم.بعده چند ثان 
ناباور نگام کرد  دیکه د ،منویییخداااا عجب هلو یوا یمشک یپسر با چشما هیکنارم نشسته بود  یکیتار بود  یکردم همه چ

 ???کنمیم کاریچ مارستانیمن تو ب ی.ولمارستانیب نجامیو ا شهدکتره با دیتنش بود پس با دیلباسه سف
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 میمن ک اصال

 .ادیکه اون پسره به حرف م بندمیکه تو دهنم بود مانع شد.چشمامو با درد م ییحرف بزنم اما لوله ها خواستمیم 

 

 :آسا آساپسره

 

 اسمم آساس پس

 

 ?ی:آسا خوبپسره

 

 بکنه ازم نارویا اریب ویکیتو بابا خفه شدم برو  یزنیچقدر حرف م اه

 

توچرا من  ختنیگله ادم ر هینگذشته بود که  هیهنوز چند ثان رون،یب رهیبا سرعت از اتاق م دمینم یجواب چیه نهیبیکه م پسره
 ?ادینم ادمی یچیه

 

 تایشخص یکه اومدن تو شروع کردن به انگولک کردنم.ب ییخدااا چه باحال اونا یگرفتم وا یفراموش لمایف نیکنم مثل تو ا فک
 بنفششششششششششششششش غیج هیکه  نمیلباسمم باال زدن و دست زدن به قفسه س

 تو انیسال ب انیخانوم م هیبا  یدختر هیو باعث شد اون پسره و  دمیکش

 

 نایا شنیابلفضللللل همش اضافه م ای

 

 دونهیزنده موندم خدا م یکامال کبود شده بودچجور نممیس کردقفسهیدرد م یلیسرم خ پوفففففف

 

و  رهیهمون پسره اون خانوم پ یعنیاون سه تا اومدن  قهیبعده ده دقبه بخش منتقلم کردن ،  رونیکه دکترا رفتن ب نیا بعده
دراومد وباعث شد زنه ولم کنه و  غمیاومد جلو و محکم بغلم کرد،که ج رهیتو حلقتون زنه پ فمیاون دختر جوونه اومدن توتوص

 نگام کنه.

 

 چش شد بچم رادیمادر،آقا ه یشد یخاک به سرم چ ی:وازنه

 

 ?خانومه ننمه نیا ینیگفت مادر  نمیهم اسمش المصب صب کن بب گرهیهم خودش ج رادهیجانم پس اسم پسره ه یا

 اومد جلو رادیه

 

 نمی:دراز بکش ببرادیه

 

 :نموخاممن

 

 :مگه دسته توعهرادیه

 

 :اره من

 رون،اونیاون زنه زنگ خوردو رفت ب یداد تا دراز بکشم بعدم لباسمو زد باال،گوش د،هولمیزبونم دراوردم براش که خند بعدم
 .کردینگام م ینجوریدخترم هم
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 دم ایشاخ دارم  هی:چمن

 

 یچیه ی:هدختره

 

شدم.بهش نگاه کردم اونم نگام کردو بعد دستشو  یجور هیبا پوسته بدنم  رادیبگم که با تماسه دسته گرمه ه یزیچ خواستمیم
 برداشت.

 

 شهیزود خوب م ستین یخاص زهی:چرادیه

 

 دونمی:ممن

 

 ی:آسا خوبدختره

 

 :من که خوبم اگه آسا منم پس خوبممن

 

 تیمی:من مهرسام دوسته صمدختره

 

 :ووووووو من

 ?اقا پسر یی:تو کمن

 

 اومد تو گهید گررررررررررررریج هیجواب بده که دره اتاق باز شد و  خواستیم رادیه

 

 گریخدا چقد ج یوا

 

 :آساپسره

 

 ?ی:بلمن

 

پسره ازم جدا ?نمونده ییا گهیمحکماااااااااااا بغلم کردکسه د ینیمحکممم  گمیم یاومد جلو و اونم محکمممممم وقت پسره
 شدو نگام کرد.

. 

. 

. 

 

 

 

 ایب قهید هی:آراد رادیه

 

 ?هستن ایک گهیآراده د نمیبهش انداخت خب اسم ا ینگاه  پسره
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 رادیه

 

 مدتم رابطم باهاش بهتر شده بود. نیتو ا تونستمینم گهیبه آراد بگم د خواستمیم

 

 :آرادمن

 

 ?شده یچ?:بلهآراد

 

 که آسا حافظشو از دست داده و من من من یدونی:خب...خب تو ممن

 

 ?ی:توچآراد

 

 بزار باهاش شاد باشم باهام شاد باشه خوامینم نویو من ا شهیبازم افسره م ادیب ادشیاز گذشته  یزیآراد اگه چ نی:ببمن

 

 ???یچ یعنیتو  یگیم ی:چآراد

 شیخواستگار امی:بزار بمن

 

 گردنش خورد شدن. یکلشو برگردوند طرفم فکر کنم مهره ها یجور آراد

 محکم زد تو دهنم یکیباال آوردو  دستشو

 

  ادیز یلی:گوش کن آراد من دوسش دارم خمن

 

 

 خفه شو رادی:خفه شو هآراد

 

 به شما اجازه ازدواج نده درک کن لطفا اشاری یدوست دار???یدوست ندار کتاروی:لطفا اجازه بده تو تو مگه خودت من

 

 چوقتینگو ه ویزیچ نیهمچ چوقتیه گهی:ببند دهنتو دآراد

 رفت بعدم

 

 

 آسا

 

 میپزشک یکه اسمم آساس دانشجو دمیعالمه ادم اومدنو بهم سرزدن فهم هی نکهیاز ا بعده

به عقدشونو عقدشون عقب  دمیقرار بوده زن داداشم بشه که ر کتای همیمیبرادر دارم اسمش آراده مهرسا دوسته صم هی
 افتاده

 بره که صداش کردم خواستیهمه که رفتن اونم م کارسیچ رادیه نیا دمیاخرش نفهم یول

 

 پسر ی:همن
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 ?ی:با منرادیه

 

 ?هس مگه نجایا مییا گهی:به جز تو کسه دمن

 

 

 ?:خبرادیه

 

 ?یکارمی:تو چمن

 

 :دوستترادیه

 

 دوستمممم?:هنمن

 

 بشه یدوست هیاز  شتری:خب قرار بود بعدا برادیه

 

 

 دمی:بسه ادامه نده فهممن

 

 دیکشیو گوشام سوت م شدیم اهیجلو چشمام س کشهیم رینگذشته بود که احساس کردم سرم ت قهیدق چند

 رادی...هری...هی:همن

 

 ?چت شده هی:چرادیه

 

 :سر سرممممممن

 

 میمطمعن شدم که گفت دوست بود یوقت نویداشتم  و ا رادیبه ه یزنگو زد و بعدش پرستارا اومدن تو اتاق حس خوب رادیه

 

 سر شده بود. شدسرمیتر م نیرفتن چشمام همش سنگ رونیب پرستارا

 

 کنارم نشستو دستمو نوازش کرد. رادیه

 

 خوابم برد دینکش قهیپنج دق به

 

 اراد

 

 سمته دره دفتر. رمیم دارمویبرم ی.کته اسپرتمو از رو صندلشمیاز جام بلند م کنمیتماسو قطع م نکهیا بعد

 .شهیاز جاش بلند م یمنش امیکه م رونیب

 راد؟ یاقا دیریم یی:جایمنش

 ؟ینیزم بی.ادم انقدر فضول عاخه؟به تو چه سزنهیلبخند گنده م هی بعدم

 .ندهیشنبه هفته ا نیبنداز نیقراره بعد از ظهرو کنسل کن نیجوابتونو بدم خانوم.لطف کن ستمی:مجبور نگمیروبهش م باحرص
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 .گهیم دهیتکون م سرشو

 :چشم مهندس.روز خوش.یمنش

 .شمیرد م زشیتوجه بهش از جلو م یب

 

 

 اسا. یسمت خونه  رمیم برمویباال م کویموز یصدا نویتو ماش پرمیم

 .شمیمنتظر م زنمویتک بهش م هی کنمویترمز م رسمیخونش که م یجلو

 

 

 یط گهی.قرار شد دمیهمه رو دعوت کرده.هنوز عقد نکرد کتاسی.فرداام تولده مارستانیکه مرخص شده از ب هیدوهفته ا االن
 هیاسا عال قهی.اصوال سلرمیبراش کادو بگ ادیکردم که باهام ب یاسارو راض ی.االنم با هزار بدبختمیعقد کن ندهیدوهفته ا

 

 

 منتظرم.هنوز ادم نشده خلو چل قسیده د قای.دقکنمینگا م میبه ساعت مچ رمویگیباال م دستمو

 

 

.کفشاشو کامل نکرده پاش.شالشم با دستاش گرفته رونیب ادیکه بهش زنگ بزنم که از ساختمون م ارمیدرم مویگوش
 گهیکه د نهیا شیو از دست داده خوبحافظش نکهیمانتوشم بازه.دلم خوشه بهش گفتم زود حاضر شه ها...با ا ی.دکمه افتهین

 .طونیش یو شده همون اسا دونهیخودشو قاتل نم

 

 

باال و انگشت اشارمو به سمت  ارمیسمتشو.دستمو م گردمی.برمکنهیتو...با نفس نفس سالم م پرهیو م کنهیوا م نویماش دره
 ؟یکرد رید نقدریچرا ا ینیکه  رمیگیساعت رو مچم م

 کوچه بن بست. زنهیم دهیمنظورمو فهم نکهیا با

 :مبارک باشهگهیو م کنهیرو به ساعتم اشاره م یطونیلبخند ش با

 :ساعت چنده اسا؟گمیم دمویبا تاسف تکون م سرمو

 س؟ی:وا مگه رو دست ناسا

 پاش. کنهیکفشاشو م نوییپا برهیدستاشو م الیخیبعدم ب کنهیوا م ششوین بعد

 

 فتمیراه م کنمویروشن م نویماش

 

  گهیو م گردهیباذوق به سمتم برم 

 اراد نیچه نازه ا نیبب ی:واااااااسا

 واقعا خوشگله. گهی.راس مکنمیگردنبنده تو دستش نگا م به

 :خوبه واسش؟من

 .البته کوفتش شههی.عالقشهیدق هی:خوب واسه اسا

 .زنهیو چشمک م ارهیزبونشو درم بعدم

 بندو حساب کنه.گردن خامیازش م رمویگیبه سمت فروشنده م کارتمو

 

 

 تو صورتش زنهیکه اسا محکم م نیبرم سمته ماش خامیم رونیب میایپاساژ که م از
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 نگرفتم براش یزیخاک به سرم من که چ ی:وااسا

 ؟یریبگ یخوایم ی:چگمیم زنمویلبخند م روبهش

 خواهرشوهرشماااااااا رسرمیبابا.خ دونمی:نماسا

 ی:اره.اونم چه خواهر شوهرمن

 انگار من بدم یگیم نی:همچاسا

 ؟یستی:نمن

 من بدم؟ گهی:من بدم؟نه من بدم؟بگو دگهیسمتمو م گردهیبرم عیسر

 یهالک نش ری.نفس بگمی:باشه بابا تسلگمیباال و م رمیگیم دستامو

 .چرخونهیو سرشو به سمت مغازه ها م گهیم شیا هی

 انتخاب کنه کتایعطر واسه  هیتا اسا خانوم  میمعطل نجایهست ا یدو ساعت هیکنم  فک

 گهید ؟زودتری:خسته نشدمن

 : گهیو م کنهیعطر جلوش اشاره م شهیتا ش شیش به

 کدومو انتخاب کنم دونمینم

 تا انتخاب کنه شیش نیا نیب دیاالن با اخدااااااای

 خوبه هاااااا. نی:اگمیم کنمویبو م دارمیبرم یشانس ویکی

 دهیحشره کش م یاون بو قهی:بدسلگهیو م کنهیجمع م لباشو

 .کنهیاونور م نوریو دستشو ا خونهیلب شعر م ریعطراو ز یجلو رهیگیم دسشو

 چهل مکنه یس ستیبچه ها ده ب نیکن ترررررخدا ع نگا

 .خامیم نوی:همگهیو م ذارهیم شیکیدسشو رو  باذوق

د سره جاشون و عطرارو که واسه تست داده بو دهیتکون به خودش م هی کردیهه که تا االن پوکر داش نگاش م فروشنده
 به اسا. دهیو م ارهینو م یجعبه  هیبعدم  ذارهیم

 

 

 .میبرگرد دهیم تیدوسه ساعتم واسه لباس گرفتنش عالفم باالخره رضا نکهیا بعده

 

 

 .کنمیشه که صداش م ادهیپ خادی.مکنمیم ادشیخونه پ جلو

 :اسامن

 کنمیلپشو بوس م شمویسمتم.به سمتش خم م گردهیبرم

 ی:خوبه که هستمن

 نگفتم کتای.اگه به یکرد سمی:ولم کن بابا خگهیو م دهیخنده منو هل م با

 .یستی:برو که تو ادم بشو نگمیم دمویبا تاسف تکون م سرمو

 شهیکنار ش ادی.منیسمته ماش گردهیکه برم دهیبره تو خونه.هنوز به دره خونه نرس شمی.منتظر مشهیم ادهیو پ ارهیدرم زبونشو
 گهیم نییپا دمیرو که م شهی.شنییرو بزنم پا شهیش گهیو م

 نرفته بودم. رونیوقت بود ب یلیاراد.خ ی:مرساسا

 بوس واسم فرستاد بعدم رفت سمت خونه هیچشمک زدو  هی

 آسا

 

که قرمز  دمییانقدر خودمو سا دمییزود پاشدم رفتم حموم البته زود که چه عرض کنم ساعت دو انقدر خودمو سا صبح
از تو کمد  دیتاپ سف هیبا  یشرتک ل هیرفتم  دمیچیومدم مهرسا تو اتاق نبود حولمو دورم پا رونیشدم،بعده دو ساعت ب

 .دمیچیحولرو دوره موهام پ دمشونویدرآوردم.پوش
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 مهرسا تو آشپزخونه بود. ییرایبرداشتم و رفتم تو پذ زیاز رو م مویگوش

 

 :سالمممم عشقت اومدهمن

 

 اون تو دوساعته یکنیم کاری:سالم بر عشقم چمهرسا

 

 گهیخوشگل کنم د دی:خب بامن

 

 ?یریساعت چند م یخوشگل کن دمی:بلهههه بامهرسا

 

 یایبامن ب دیای رم،توامیساعت زودتر م هیمن  ی:مهمونارو واسه ساعت هفت دعوت کرده ولمن

 

 خبر از مامان بابات ،چهی:اوکمهرسا

 

 انیب اکتیبود نتونستن واسه تولده  ادی:خوبن بابا کاراش زمن

 

 بده بخورم یزیچ هیمهرسا گرسنمه صبونه که نخوردم پاشو  ی:وامن

 

 ?یخوایصبونم م یشد داری:ساعت دو بمهرسا

 

 بده کوفت کنم قرصامم نخوردم یزیچ هی:حاال پاشو من

 

 :باشهمهرسا

 

 اومد. میگوش یکه صدا میزدیحرف م میداشت ینجوریهم

 بود رادیه

 

 باز کردم امشویپ

 

 ،منتظرمیلباس کوتام نپوش ایکن خوشگل

 

 نوشتم براش

 

 چشممممممم

 

و  دیچیخوردم پاشدم رفتم تو اتاق مهرسام پشتم اومد. موهامو شونه کردم. مهرسا موهامو پ زیم زیعالمه چ هیکه  نیا بعده
 کارارو واسه اون کردم نیکرد.منم هم شممیآرا

 

 دنبالمون ادیب زنگ به آراد زدمو گفتم هیتموم شد  میساعت پنجو ن کارمون
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 اشاری

 بدبختو دراورد ازبس بهشون کار داد. یخدمتکارا نیپدر ا کتایصبح  از

 

 کشمویدس تو موهام م هیباال.بعدم  دمیم ناشویاست پوشمویم کیش هیمشک یطوس رهنیپ هی.شمیسمته اتاقمو حاضر م رمیم
 .دهیسمتمو بهم دس م ادی.منمیبیم رادویکه ه نییپا رمیم زنمویباال.ادکلنم م دمشونیم

 ؟ییدایدکترکم پ ی:چه عجب اقامن

 یتو چش یلیتو خ نکهی:نه ارادیه

 .ادیم کتای هیور صدا ازون

 رادی:سالم هکتای

 وروجک؟ ی:سالم متولد.خوبرادیه

 .شمینم نی:بهتر از اگهیو م دهیبهش دست م رادویسمته و ه ادیم کتای

 

 آسا

 

 میمهمونا تا ن بایبودو تقر مین شویناناس شده بود. ساعت ش یخعل کتای ییخدا میکرد یباهمه سالم و احوال پرس میدیرس یوقت
 .میتا لباسامونو بپوش میمنو مهرسا رفت ومدنیکم کم م گهیساعت د

 

 :اوففففف پدرم دراومد بابا چقد پله اخهمهرسا

 

 گهید میبر ای:کم زر زر کن بمن

 

 یگریخدااااا چ ج یوا دمیکردم بعد لباسمو کفشامو پوش دیتمد شمویتو اول ارا میو رفت میدیاتاق رس به

 طرف مهرسا برگشتم

 خوشگل شده بود ناموسا

 

 خانومه شماره بدم ی:همن

 

 میینجایساعته ا هی نییپا میبر ای:گمشو بابا بمهرسا

 

 می:باش برمن

 

 ادیجان من قرم م ی.اومدیم کیموز یصدا میرفتیم نییها که پا ازپله

 

 مرم فراوونه:مهرسا قر تو کمن

 

 زمیکجا بر دونمی:نممهرسا

 

 نجایهم نجایگفت:هم ومدیکه از پله ها باال م کتای

 .میرفت نییپا گهید باهم
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 فرستاده بودن تو باغ رارویهمشونم جوون بودن و پ نجایا ختنیعالمه ادم ر هیساعت که گذشت  مین

 

 اومدو کنارم نشست.سرشو کنار گوشم آورد. رادیکه ه میبلند بود و برقا خاموش. منو مهرسا نشسته بود یلیاهنگ خ یصدا

 

 ????:مگه نگفتم لباس کوتاه نپوشرادیه

 

 خب قشنگه شی:امن

 

 یکنیعوضش م یریاالن م نیهم ستی:اصال هم قشنگ نرادیه

 

 تو تولد نمیکه با مانتو شلوار بش یانتظار ندار اوردمی:واااا لباس نمن

 

 که گفتم نی:همرادیه

 

 یبا من ندار یاصال تو نسبت یچ یعنی:اه من

 

 برگشت طرفم عیسر رادیه

 

 جملرو تکرار نکن نیا چوقتتتیه چوقتیه گهی:درادیه

 آروم لطفا رادیگفت:ه رادیمهرسا روبه ه دنیشنیآهنگ نبود همه م یبلند بود و مطمعنم اگه صدا صداش

 

اصن  یسمیساد?ایعا یبرم منت کش دیجمش کنه االن با نویا ادیب یکیخدااااا  یبلند شد رفت. ا دویکش قینفس عم هی رادیه
 ?به من چه

 هیکدوم گور ستیآرادم معلوم ن نیا

 

تار  دمیپشت سرم خواب رفته بود.و د رمیآهنگ واقعا آزار دهنده بودو باعث شده بود سردرد بگ یگذشت صدا قهیدق ده
 بهم نشون بده مغزم رفت ییجا یاتاق هیکجاس حداقل  نمیشده بود. بلند شدم برم دنباله آراد بگردم بب

 

 دنباله آراد رمی:مهرسا من ممن

 

 زمیکرم بر کمی:باشه منم برم مهرسا

 

 بهتر شدم هم هوا بهتر از تو بود هم صدا کمتر کمی.دمیکه رس رونیبه ب گرفتمیم واریو دستمو به د رفتمیاروم راه م اروم

 

 اطراف خونه شباهت داشت یبه چنارا شتریکه چه عرض کنم ب یکیاومد جلوم  یکیکه  رفتمیراه م یبا سست ینجوریهم

 

 اشاری

واقعا  کتایبزرگ بکشش.چون  یلیاز نقاشا تا خ یکیعکسشو دادم به  کتایجلو در تا پوله راننده رو حساب کنم.واسه تولد  رفتم
 هیعاشق نقاش

 راننده واسم تابلو رو اورد.به دوتا از خدمتکارا سپردم که تابلو رو ببرن داخل. االنم
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بدم که  صیراحت تونستم تشخ یلی.چشمم که به اوضاعش افتاد خدمیسمته ساختمون که اسا رو د رفتمیاروم اروم م داشتم
تجربش کردم  یکه قبلنم با وجود هست یزیکرده.چ رییتودلم تغ ییزایچ هی دنشیبا د ی.از روز خاستگارستیاصال حالش خوب ن

نتونستم جلو خودمو  مارستانهیاسا ب دمیشن یرو ندارم.وقت یبه هست انتیکه تو خودم سرکوبش کنم .من حق خ خامیم یول
از  دمیترسی.مدمیترسیتر برم چون م کیحاضر نبودم نزد یول دمشیدیرفتم مالقاتش.هرچند از دور م کتایبا  رمویبگ

 یه اون و فراموش کردن هستدلم ب هیوابستگ

 

و حالش خوب  دهیرنگش پر ادی.به نظر مارهیو سرشو باال م کنهیحضورمو حس م ستمیمی.جلوش که وارمیبه سمتش م ناخوداگاه
 .ستین

 .کنهینگام م یحالت گنگ با

 :حالتون خوبه؟گمیم کنمویروبهش م ینگران با

 .نیباش کتایبرادر  دی:شما باگهیو م کنهینگام م متفکر

 .شناسمی.خوبه که مکنمیم دییحرفشو تا بندمویم چشامو

 رادو؟یه این؟یدی:ارادو ندگهیبگم که م یزیچ خامیم

 .چسبوندیاقا سره اسمش م هیشدن با هم.قبال  یمیزود صم رادچهی.هکنمیبه خود اخم م خود

 براتون... یبتونم کار دیشا نیهست بگ ی:اگه مشکلمن

کنارشو  نمیشی.باترس مرهیگیو دسشو به سرش م نهیشیم نیو با زانو رو زم شهیحرفمو کامل نزدم که زانوهاش تا م هنوز
 .شهیمانع حرف زدنم م یکس یبگم که صدا یزیچ خامیم رمویگیشونه هاشو م

 

 

 .گردونمیسرمو برم رادیه یصدا دنیشن با

 اسا؟ ی:خوبرادیه

 کنار اسا. نهیشیسمتمونو م ادیم

 ترکهی:سرم داره مگهیفقط م یحال یبا ب اسا

 .دهیم هیتک رادیبه ه شتریو خودشو ب شهیحال تر م یب هیبه ثان هیثان

 رهیاز کاراشون باال م ابروهام

 هیو با  کشهیم رونیب رادیه یدستا نیکناره اسا اونو از ب هیشنیم ی.با نگراننمیبیاز جام بلند شم که ارادو جلو روم م خامیم
 .کنهینگاش م کیاخم کوچ

 ؟یخواهر ی:خوبگهیاروم کنار گوشه اسا م بعد

 حوصله حرف زدنم نداره. یحت حالهیب حالهیب اسا

فراموش  ویهست چوقتیبود.من ه یرو ادهیز یلیخ نجاشمیالزم باشه.تا ا ادیز کنمیبمونم اما فک نم شتریب خامیم
 .چوقتی.هکنمینم

 ی:کمک کن بلندش کنگهیم رادیکه روبه ه نمیبیو فقط اخم ارادو م شمیکنارشون رد م از

 رادیه

 

و  کردنیپشتمون زر زر م یو مهرسا ه کتایوسط  نیرو تخت ا مشیاز اتاقا و خوابوند یکیتو  میکمک آراد آسارو برد با
 واقعا رفته بودن رو اعصابم گهی.دکردی.آرادم همش بهم اخمو تخم مومدنیم

 

 گهید نی:اه سرم رفت کم زر زر کنمن

 

 ???:داداش چش شدهکتای

 

 کنم. نشیتا معا رونیب نیشما بر یچی:همن
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 کردم. نهیبود.آسارو معا شیشونیاخم گندم رو پ هیبود.البته  سادهیباال سرم وا یآراد با نگران یول رونیتکون دادنو رفتن ب سر

 

 ?:چشهآراد

 

 دکتر ادیفردا حتما ب دی: احتماال به خاطر اون لخته خونه بامن

 

 :پوفففآراد

 

 ارشونیآسا کجاس برام ب ی:از مهرسا بپرس قرصامن

 

 بازم اخم کرد آراد

 

 :باشهآراد

 رونیاز اتاق رفت ب و

 

 اومد تو اتاق سهیک هیبعد با  قهیدق پنج

 

 ?ناسیا نی:ببآراد

 

 کردم خودشون بودن. نگاشون

 

 آب بده کمی:من

باال آوردم و  کرد،سرشویبودو فقط ناله م حالیو داد دستم.آسا ب وانیتو ل ختیکناره تخت پارچ آبو برداشت و ر یعسل یازرو
 داروهاشو بهش دادم.

 

 

 آسا

 

 .ومدیبودم اما دوست نداشتم چشمامو باز کنم هنوز خوابم م داریب

 شبیمگه د هیکدوم گور گهید نجایهنگ بودم ا قهیور اون ور شدم خسته شدم. چشامو باز کردم که چند دق نیانقد ا گهید یول
 شد یچ شیخب بق وفتادمین

 

نشسته بودم و سرمو با دستام گرفته  ینجوریبود هم قهی.چند دقنمیرفتو مجبور شدم دوباره بش جیپاشم که سرم گ اومدم
 اومد تو کتایبودم که دره اتاق به صدا دراومد.و بعدشم 

 

 :سالم خوابالوکتای

 

 نجامیکجاس اصن من چرا ا نجای:سالم،امن

 

 نجایحالت بد شد آوردنت ا شبیاتاقه منه.د نجای:اکتای
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 :خب االن کجانمن

 

 یینجای:آراد که رفت خونه مهرسام رفت فقط تو اکتای

 

 ارمیکنم پدرتو درم داتیآراد پ یآ ی:خوانوادم تو حلقت آمن

 

 حواست باشه ها یهو ی:هوکتای

 :گمشو بابامن

 

 بخور یزیچ هی ای:پاشو بکتای

 ینجوریبه لباسام کردمو گفتم:ا ییا اشاره

 

 دس لباس با حوله دراوردو داد بهم  هی:نه خب از تو کمد کتای

 مارستانیب میبر دیبا نییپا ایب ریاستفاده نشدس دوش بگ ای:بکتای

 

 ???یواسه چ مارستانی:بمن

 

 مارستانیب یگفت امروز بر رادی:داداش هکتای

 

 واسم یاریم مویگوش ی:اوکمن

 

 اهی:نوکر بابات غالم سکتای

 

 بهشاااا دوما مثال من خواهر شوهرتم یستیشباهتم ن ی:اوال که بمن

 

 برات ارمیاالن م ششششی:اکتای

 

 عروسه گلم نی:افرمن

 

رو  میاومدم گوش رونیب دمویچیگرفتم و حولرو دورم پ یا قهیدوش پنج دق هیبلند شدمو به سمت حموم اتاق رفتم. یسخت به
 خوابالو جواب داد یصدا هیزنگ زدم.با  رادیبرداشتمو به ه مویموهامو خشک کردم و گوش دمویو پوشتخت بود لباسام

 

 :بعلهههرادیه

 

 ?ی:دالم عمو هنوز خوابمن

 

 ?یندار ی.االن که مشکلشبیچت شد د?ی:آسااا.خوبرادیه

 

 ?مارستانیبرم ب یندارم فقط واسه چ می:بابا نفس بکش خوبم مشکلمن
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 .کنهینم بیع یکار از محکم کار نکهی:واسه ارادیه

 

 :باوش بابا من

 

 ایبر کتای:با رادیه

 

 ?:چشممم تموم شدمن

 

 :اره رادیه

 

 عمو ژون یبا ی:بامن

 

 که قطع کردم آراد زنگ زد ویکرد.گوش یکردو خدافظ ییتک خنده ا رادیه

 

 :جانم داداشمن

 

 ?االن یندار یمشکل?اسا ی:سالم خوبآراد

 

 ندارم یمشکل چیه زمی:نه عزمن

 

 بگو حاضر شه کتامیبه  مارستانیب میدنبالت بر امیمن دارم م نی:ببآراد

 

 سی:چش خدافمن

 

 :خدافظآراد

 .میرفت مارستانیبه سمت ب مویکرد یخدافظ کتایاز مامانه  میدیلباس پوش میو رفت میو صبونه خورد نییپا رفتم

 داشته باشه خوبه هااااااا یعروس نیهمچ هیادم  دمیخندیم یه میخوندیم یه میراه اهنگم گذاشته بود تو

. 

. 

. 

. 

 دستمو گرفت.برگشتمو با تعجب نگاش کردم که گفت کتایشم که  ادهیپ خاستمی.ممارستانیجلو ب میدیرس

 .یدنبالت نذارم بر ومدهیتا ن میدیگفت رس رادی:به من چه بابا.هکتای

 :مگه بچم بابا؟من

 بهم کردو گفت:کم نه ینگاه کتای

 .میقد یتاسف نگاش کردمو گفتم:نچ نچ نچ عروسم عروسا با

 .نیماش ی شهیزد به ش ییبنده خدا هیتا ادب شه که  رمیاز بازوش بگ شگونین هیخواستم  بعدم

 .دمید رادویکه ه شهیبرگردوندم طرفه ش سرمو

 شدم. ادهیشدو بهش سالم کرد.منم پ ادهیپ نیاز ماش کتای

 :سالممن
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 بود سرشو برگردوند طرفمو گفت. کتایکه تا اون لحظه چشش به  رادیه

 .موناااااااایخوب ترسوند شبی:سالم خانوم.درادیه

 ��گفتم:خوب کردم ییپررو با

 برسون. نای.سالم به خاله اشیکه اورد یکردو گفت:مرس کتایروبه  رادیه

 بود. فهی:خواهش.وظکتای

 افتاد.خاک به سرم من که کادوشو ندادم. ادمی یزیچ هیاومد سمتمو اومد ماچم کنه که  بعد

 کادوشو دراوردم گرفتم سمتش فمیکردمو بعدم از تو ک بوسش

 نبود اصال ادمیعشقم. دی:ببخشمن

 یاسا مرس یذوق به جعبه نگاه کردو گفت:واااااا با

 .جمیلبخند زدمو گفتم:قابلتو نداره عج بهش

. 

. 

. 

. 

 مایبهم.انگار بچم ممکنه گم شم.البته خودمون دهیکنه ام که چسب رادیه نی.اینیاتاق دکتر حس میکه بر میشد ادهیاسانسور پ از
 ادیز ادیبدمم نم

 دست دادو بعد روبه من گفت:به به اسا خانوم.چه خبر از حافظه گمشده؟ رادیدکتر با ه میاتاق دکتر که شد وارد

 .رسونهیخنده گفتم:سالم م با

 زدو گفت:از دست تو. یلبخند بهم

به عمل  ازی.نسین یمتفکر رو بهمون گفت:مشکل افهیق هیکرد با  یاسکنو بررس یت یتموم شدو و عکسه س ناتشیمعا نکهیا بعد
 .یاگه دارو هاتو سروقت بخور سین

 دکتر؟ نی:مطمئنرادیه

 .سین یزیتو؟گفتم که چ ی:چرا نگراندکتر

 یراحت کرد المویدکتر خ یزدو گفت:مرس یلبخند رادیه

 انگار دهیبع یخشکو جد رادهیحرفا از ه نیبا تعجب نگاش کرد.ا دکتر

 

 

 کنم. دایتشکر کردمو راه افتادم سمته بخش خودمون تا مهرسا رو پ رادیاز ه رونیب میاز اتاق دکتر اومد نکهیا بعده

 

 رادیه

 کردم رفتم سمته اسانسور.خداروشکر حالش خوبه یاسا که خداحافظ از

 ینفسمو فوت کردم.خواستم به رو نوییخودمون(روبرو شدم.سرمو انداختم پا یانسور که شدم با زند)همون کنه اس داخل
 .دمیکه االن جلومه که صداشو شن ارمیخودم ن

 یرینگ لیتحو دمی:بارزا

 .نیکنیدرچه مورد صحبت م دونمی:نممن

 انقدر هرزه باشه که خودشو به همه بچسبونه. کردمیچه خبر از اسا خانوم؟فک نم یگرفت مری.توام الزاگهی:اره درزا

 :حرف دهنتو بفهمدمیغر تیعصبان با

 پس یکرد ریتورش گ ی:تورزا

 .رونیتنه بهم زدواز کنارم رد شدو رفت ب هی بعدم

 لعنت بهت رزا.لعنت اههههههه

 مهرسا
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.االنم اسا داره میریرداس لباس بگواسه عقد اراد که ف میکه بر میگرفت یبرا دو ساعت مرخص قهیاز عت یهزار تا بدبخت با
 .ادیبهش م یلیگرفته خ یصورت هیمامان رهنیپ هی.کنهیلباسشو حساب م

. 

. 

 .کنمیم یکه گفت:من رانندگ رونیب میپاساژ اومد از

 بگذرون.من جونمو دوس دارم ریخدا به خ ای:من

 رونمی:کوفت.از تو که بهتر ماسا

 :باشه خواهر من نزن.بچه که زدن نداره.من

 نگاه کرد.وا چش شد؟ نیباعجز به ماش سادویدفه وا هیدور زدو رفت سمت دره راننده که  نویماش اسا

 که پنچره نیخدا ا ی:اااااادینال

 تو سرم.چقدر که من خوش شانسم عاخه دمیکوب یدودست

 تا عوضش کنه. ابونینشست کفه خ رونویب دیزاپاسو به زور کش کهیسمته جعبه و الست اسارفت

 بابات اسا خانوم؟ ای رکارهیتعم ؟ننتیکنیم کاریچ یگل کرده.با پوزخند رو بهش گفتم:دار شیتررررررخدا جنتلمن باز کن نگا

 بچم خل شد رفت یعاشق بیاز معا نمیا اااااایبرق گرفته ها سرشو گرفت باال و بهم زول زد و رفت تو فکر.ب نیع دیکه شن نویا

 

 اسا

پرده  نیع یمبهم رهیتصاو هیاوردم. یم ادیبه  وییزایچ هیگنگ.انگار داشتم  یصداها هی شدیم نییتو سرم باال پا ییزایچ هی
 .کردیمات جلو چشم حرکت م نمایس

 بک به گذشته فلش

 اون داداش چنارت؟؟ ایبابات  ایبود  رکاریتو؟عاخه ننت تعم یکنیم کاریچ ی:دارمهرسا

 :عمت چناره گلممن

بهش  شتریب نیچ واریبرق نه نه د ریبنده خدا.دوما داداشت از چنار گذشته کارش ت سین چنارم وهیعمه من م نکهی:اول امهرسا
 ادیم

 جمی:ببند ک اصال حوصله ندارم عجمن

 ریاختراعش کرد به دستم ک ز نیاختراع کرد.تف ب ذاتش حاال چرا انقدر سنگ کویالست نیا یبترکه هرک ی.اااااااااااااااااخ
 ادمیدختره که  هی.ادیدرم غمیقرمز شدو االنم داره از درد ج عی.دستم سریاوووف شد یناناس یاااااخ کنمیمونده نگا م کیالست

پشت فرمون  ادیو م کنهیچرخ رو عوض م ی.مهرساام با بدبختنیتو ماش برمیطرفمو م ادیمبدو  نهیبیم نویک ا هیک ومدینم
 .رهیم ی.دستم داره ب کبودنهیشیم

 درد داره؟نشکسته باشه یلیاسا؟خ یدختره:خوب اون

 دهیضرب د کمی.فقط بندمشیم میدار نایخونه باندو ا می:نه برمن

 

 هیستش؟یاالن ن ه؟چرایک گهیاون د ایخدا یاون دختر برام اشنا بود.وا افهی.چقدر قکنمینگاش م یو سوال کنمیمهرسا م روبه
 ادینم ادمیاسمشم  یکه من حت یاب یدختر با چشا

 بره. ادشی مشویا تموم شد رفتم تو فکر.هه جالبه که ادم دوسته صممهرس یحرفا نکهیا بعد

 ...شدینگرفته بودم چه خوب م یاگه من فراموش کنمیفک م شهیداشته هاااااا وچقدرم ناناس بوده.هم میچه اسم باحال اوا

 لمایف ایتازگ ی.ولمیکه فردا واسه عقد حالو حوصله داشته باش میبچه خوبا بخواب نیع میو رفت مینگا کرد لمیف کمیشام  بعده
 دیتهشو فهم شهیشدناااااا از اولش م عیچقدر ضا

. 

. 

. 

 

 خدا ییاو شونیبابا کند یییی:آمن
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 تو یزنی:اه چقد نق مشگرهیآرا

 

 ی:بابا موهامو کندمن

 

 نمیبب نی:اخرشه بششگرهیآرا

 

 کارش تموم شد قهیافتاد به جون صورتم بعده حدود چهلو پنج دق گهید یکیولم کرد  قهیچند د بعده

 

 :تموم شدشگرهیآرا

 

 نگاه کردم کاره مهرسام تموم شده بود. ویکنار یبرگشتم صندل 

 

 توو یچه زشت شد ی:وامن

 

 عشقم شتری:تو بمهرسا

 

 زنگ خورد بابا بود میخوب بود.گوش سادمیوا نهییشدم جلو ا بلند

 

 :جانم بابامن

 

 ?:دختره گلم کارت تموم شداباب

 

 :اره بابا جانمن

 

 تو و مهرسا نیایب ریآژانس بگ کشهیطول م کمی نجایا یکارا نی:بببابا

 

 :چشم بابا جون خدافظمن

 

 :خدافظبابا

 

 شدهی:چمهرسا

 

 دنبالمون ادیب تونهینم گهی:بابا ممن

 

 ?آژانس می:زنگ بزنمهرسا

 

 گهید می:مجبورمن

 

 نیریبا آژانس تماس بگ شهیخانوم م دی:ببخشمن
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 :باشهزنه

. 

. 

. 

 .میکرد یخال یخودمونو خال مویهمه جوونا مشغول قر دادن بودن،منو مهرسام رفت میدیباغ که رس هی

 یگریچه داماد ج یچه عروس ناناس یساعت گذشت که عروس داماد اومدن وا هی

 شهیاالن آراد ازم دورتر م گهیناراحت شدم،چون د کممی خب

 

 دمیسابیاد نشستنو حاج آقا شروع کرد منم قند مدام عروس

 

 خوند یبه عرب ییزایچ هیآقا اول  حاج

 

 لمیآراد راد درآورم وک یشمارا به عقد اقا دیدهیبه بنده وکالت م ایآ نیراست کتایآقا:خانم  حاج

 

 نهی:عروس رفته گل بچمن

 

 آقا:... حاج

 

 ارهی:عروس رفته گالب بمن

 

 کوفت یبا خنده آروم گفت:ا آراد

 

 انقد دوسش داره.خب داره البد یعنیمن بغض کردم  یبود ول یشوخ

 

 آقا:... حاج

 

 .خوادیم یلفظ ریبا بغض:عروس ز من

 

 هیدره جعبرو بازکرد.توش  کتایکتا،یجعبه نانازو داد دسته  هیلحظه مهرسا باتعجب نگام کرد.آراد  هیانقد بغض داشت که  صدام
 راد بله رو دادن و رسما زنو شوهر شدن.و آ کتایقشنگ بود. یلیخ سیسرو

 اشاری

.از جنس یاز جنس غم.از جنس دلتنگ ی.سنگفرشنجانیکه سنگفرش ا یدیسف اهویس یپام چشم دوخته ام.به سنگها ریز به
فراموش   شویشگیچطور ممکنه مقصدش هم نجاسیوقته که هرجمعه مقصدش ا یلی.خشهیبغض.پاهام خود به خود متوقف م

 .رمیگیکنه؟ سرم رو باال م

 احتشام یهست

.دور تا دوره اسمشو گل کنمی.از اسمش شروع منمیچیسنگ م هیسرخ تو دستمو اروم اروم رو ی.رزهازنمیسنگ زانو م کنار
 مدیمخاطب قرار م دهیخاک سردو نامهربون خواب نیا ریمتر ازمن ز هیکه حاال با فاصله  مویلب تمام زندگ ریز ذارمویم

امروز  یدونیاومدم.م رید کمیکه  دیگذشت.ببخش رید یلیهفته خ نیگذره؟ایمن خوش م ؟بدونیخانوم.خوب ی:سالم هستمن
 گهید یخستگ ی.براستماااایخسته ن ؟منیهست هیچ یدونیهات م یبچگ ی.همبازکتاسیعقد  ؟امروزیچه خبره هست

 نه؟؟ هیبزرگ دیخودش ام نیادرهم شکسته ام. ستمی.من خسته نیشده با درهم شکستگ ضی.تعورهید

 دمیو ادامه م کنمی.شروع به پر پر کردن گلها مزنمیم یپوزخند
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 یروزانه،به بغض ب هیدلتنگ ،بهیدر پ یپ یها ییناتمام،به تنها ویطوالن یسکوت ها کنه؛بهیمواقع ادم عادت م یبعض زکمی:عزمن
چقدر  یدی؟دیدیروزامو د نینداره.حالو روز ا تشویظرف گهیدرست شه د میاگه همه چ یه؟حتیچ یدونیم یشبانه.ول یانتها

درد رو باچه اندازه  زمیعز ی.راستیشنوی،تو که صدامو م یتوکه هست یلصداتو نشنوه؟و یکس ویسخته پره حرف باش
 تا تو نجایدارم از ا رن؟دردیگیم

ارزوئه فقط.نگا کن منو  هی نیانگار ا ی.ولییفقط تومن چقدر کم حرفه.ارزوم  یارزو نیاخر یدونی.خودت مدمیبر گهید یهست
 هیدلم به بهانه نبودنت هنوزم گر یداره سرنوشت؟هست ینیچه دست سنگ یدیصورت ارزوهام کبوده.د نی؛ببیهست

 یبرا یوفا؟بفهم یب یدلتنگتم چطور بگم که بفهم ی.هستستین شهیخواست هم یزیکنه و بدونه که هرچ هی.بذار گرکنهیم
 نجایامروز اومدم ا یکه برسم بهت.هست یتا وقت کنمیفقط دارم نفسامو حروم م ی.بفهمکنمیم یبه تو دارم لحظه شمار دنیرس

 ...یمن فراموشت نکردم ول یبخوام.هست یزیچ هیکه ازت 

 تا بدونه. گمیم یول کشمیحرفم خجالت م ازگفتن

 .کنهیکه هست منو به خودش جذب م یاما هرچ کنمیم دایواسه تو پ ینیگزیفقط دارم جا دیمن اسارو دوس دارم.شا یهست

. 

. 

. 

. 

. 

. 

بهم  قتیحق نیباز ا یول امیکه سبک شم.م امی.مرمیمیکه م نجایا امینشستمو سرمو گذاشتم رو فرمون.اگه هر جمعه ن نیماش تو
 .رهینم نیمطمئنم از ب یکمتر شه ول میبااومدن اسا تو زندگ دمینداره.شا یانیپا یدلتنگ نیکه ا شهیم یاداوری

 .شهیم یپل کمیهمزمان موز کنمیکه روشن م نویماش

 

 (ی)اهنگ تلخ از شهاب مظفر

 تلخ  یاون روزا ادهیبه  امشب

 البومو ورق زنمیم

 هر طرف نمیبیم تورو

 به سرم ادیداره م یچ

 اوضاع هر شبم نهیا

 احساسمو زدم  دیق

 بدم گهیبه بعد د نیاز

 

.... 

 

 اسا

 هستااااااااا. میداخل باغ.ااااااخ که چه باغ خوشمل میامضاهاشونو کردن همراهه عروسو دومادرفت کتایارادو  نکهیا بعده

که حس  زدمیم دیداشتم اطرافو د نجوریمخصوصشون نشستن.عاقا هم یرفتن جا نامیاراد ا میگوشه نشست هی میمهرسا رفت با
 س کردم.(رو تو بدنم حمی)کرم درونییموجودات کوچولو هیحرکت 

 

 شششششی.ادیخندیم یاونم ه گفتیم یزیچ هی کتایگوشه  رهیعروس داماد.اراد داشت ز گاهیراه افتادم سمته جا طنتیش با
 لحظات عشقوالنتونو کوفتتون کنم. امیبذار ب

 

از ته  کتروینزد چرفتمیه گهیکه د کردنیم یبهشون انگار اصن متوجه من نشدن.خوبه فقط عقد کردن اگه عروس دمیرس یوقت
 اهم اوهوم دراوردم که تازه چششون افتاد بهم. کمیگلوم 

 عروس خلم کمیگفتم:سالم عل کتاویبغله  دمیدفه پر هی

 .کردیمات نگام م نجوریکه شوک زده شده بود هم کتای
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 از جاش بلند شدو با خنده گفت:ولش کن اسا.گردن عروست شکست اراد

 یخواهر یکردو گفت:خوشگل شد نگاه بهم هیجدا کرد  کتایمنو از  یوقت

 یتونه داداش یگفتم:ول ییپررو با

 اسا؟ ادیصداش درومدو گفت:دلت م کتای

 یرتی:اوهوع چه غمن

 خودمو انداختم بغل اراد. دفعهی

 یداداش شهیگرفته و ناراحت گفتم:دلم واست تنگ م یصدا هی با

 خنده بلند کرد. هیچلوندمو  شتریب اراد

 بسه گهید یمعترض روبهم گفت:اههههه شوهرمو تموم کرد کتای

 گفتم:اول داداشه خودم بود حسود خان رونویبغل اراد اومدم ب از

 از پشت اومد. ییاشنا یبگه که صدا یزیچ خاستیم کتای

 :به به دوتا کفتر عاشق.مهراد

 .ستیتو پ نیایب نیریگیارتروز م نینی:عاقا کم بشرادیه

 ن.برگدوندم طرفشو سرمو

 :به به اسا خانوم.رادیه

 .رادیخورده صدامو زاقارت کردم گفتم:به به اقا ه هیخودش ژست گرفتمو  نیع

 چندشااااا شی.ادنیدفه همشون ترک هی

 

 تو؟ یایروبه من گفت:نم رادیکه برقصن.ه ستیرفتن سمته پ نایا اراد

 کالس بذارم گفتم:نه فعال. اومدم

 .کردمااااااایقبول م یزدیتعارف م هیدور د هیرفت.اهههههه بوخودا اگه  نییسرشو انداخت پا اونم

 کنم؟؟ کاریقر ننه مرده تو کمرم چ نیمن با ا حاال

 شدم. رهیخ ستیبا حرص به پ ویزیم هینشستم سره  رفتم

 

 

 اسا خانوم؟ نیمردونه و باحال توجهمو جلب کرد:خوب یصدا هی

 ن؟اههههههین؟شاهیاشیا؟یاشا؟شایبود؟اها  یبوداااااا.اسمش چ یا کهیخوب ت نمی.امدیرو د کتایگه برگردوندم داداشه  سرمو
 یگل یماه یحافظه  نیتف به ا

 اشاری

کنارش که  یرفتم طرفش.رو صندل کردینگاه م ستینشسته بودو داشت با حسرت به پ ایاز صندل یکیاسا که رو  دنیباد
که  هیبار نیکال دنبال کارا بودم فک کنم از صبح تا االن اول گهیکله استخونام درومد.از صبح بعده بهشت زهرا د ینشستم صدا

 .نمیشیم

 اسا خانوم؟ نیگفتم:خوب روبهش

 معلوم بود تو فکره. یبرگردوند طرفمو نگام کرد ول سرشو

 .نیراست یبحرف اومد:سالم اقا هیچند ثان بعد

 .نیصدام کن نیتونی.با اسمم منیصحبت کن یانقدر ادار سیلبخند روبهش گفتم:الزم ن با

 گفت:عاخه من عاخه... یبا شرمندگ زدیداد م افشیاز ق عجز

 ؟یتعجب گفت:عاخه چ با

 رفته. ادمیتندتند گفت:عاخه من اسمتونو  ییهوی

 راحت شدم. شینفسشو فوت کردو گفت:اخ بعد

 هستم. اشاریگفتم: زدیکه توش خنده داد م ییزدمو با صدا یلبخند طنتشیبچگونشو ش یکارا به
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 اشارهی.پس اسمتون کنمیم یرو باهم قاط نایا نویو شاه نیاشیو  ایو شا اشای شهی:اها اره.عاخه من هماسا

 ن؟یاشاره کردمو گفتم:چرا نرفت ستیتکون دادمو به پ سرمو

 عاخه ستین یاورد باالئو گفت:کس لباشو

 ن؟یدیلبخند گفتم:افتخار م با

 االن. ادیم رادیه گهیباال دادو گفت:نه د لباشو

 بم؟یاون عاخه؟چرا اون شده رق رادچرایواقعا جا خوردم.ه ندفعهیا

 پس! نیگفتم:دوست یدیبا ناام روبهش

 ادیز یلیبا ذوق تکون دادو گفت:چه جورم.خ سرشو

 .شمیو ازش دور م شمیبلند م زیاز سره م یعذر خواه با

 عاشق شدم که اونم عشقو تجربه کرده.اااااخ از دست روزگار یوقت قایچرا تو عاخه؟چرا دق رادیه هههههه

 

 رادیه

 اسا خانوم! ی:تو فکرگمیگوشه نشسته کنار گوشش م هیسمته اسا که  رمیم

 :من که قهرم گهیاونورو م گردونهیبرم روشو

 :چرا؟من

 .گهی:قهرم داسا

 ل؟؟یدل ی:بمن

 دی:شااسا

 ؟یشیم ی:خب چطور اشتمن

 .مشکله توئه.دونمی:نماسا

 اون بدونه دیبابات.شا شهی:باشه.برم پمن

 ��:کجا؟چسبهیجن زده ها دستمو م نیکه ع شمیجام بلند م از

 گهیبابات د شهی:پمن

 یاشت هی.اشتمی:نه نه من اشتاسا

 بابات شهیبرم پ دی.من باگهی:نه دمن

 :باز چرا؟کنهیعجز نگام م با

 خب ی:واسه خاستگارگمیم زنمویچشمک م هی طونیش

 .فهمهیدفه منظورمو م هیبعد انگار  کنهیمات نگام م اول

 نه نه. نیییی:هگهیو م کشهیکوتاه م غیج هی

 ؟یگرفتم.نکنه تو مخالف مویمن تصم ی:ولگمیم کشمویم رونیاز تو دستش ب دستمو

 .دونمی:نمگهیو م کنهینگام م دیترد با

 ؟یجد ای هی:شوخگهیکه ماز کنارش رد شم  خوامیم

 یجد هیجد گمیخنده و م ریز زنمیم

 

 

 اسا

 باشه. یجد کردمیشدم.چون فک نم هیقض الیخیب گهیرفت د نکهیبعده ا یول گفتیم یجد ای کردیداشت مسخرم م دونمینم

 منو جمعم کنه ادیب یکیاهنگ بلند شد.حاال  یکه مهرسا نشسته بود که صدا یزیسمته م رفتمیم داشتم

 

 وسط میبا هم رفت دمویدسته مهرسا رو کش رفتمو
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 برن ماه عسل رنوینگ یعروس گهیوسطش بماند.قرار شد د یزر زرا م،البتهیکرد یخداحافظ کتایارادو  از

 

که بابا  میراه بود یشدن تا منو برسونن خونه.البته مهرسام بود.وسطا نیازدواجشون سوار ماش هیمامانم بعد از دادن هد بابا
 گفت

 

 :آسابابا

 

 :جانم بابامن

 

 کرد یتورو از من خاستگار رادیه گم،امروزیم ینیمقدمه چ چی:بدون هبابا

 

احمق  یفرق داشت.پسره  نیداشتم اما خب ا ادیدهنمم قفل شد. خاستگار ز دیکه گفت احساس کردم رنگ از رخم پر نویا بابا
 کرده. یمن فک کردم شوخ

 

 ?هیچ ارن،نظرتیب فی:منم بهش گفتم با خونوادش تشربابا

 

 :م...من...منمن

 

 ی:توچبابا

 

 یچی:همن

 

 میشد ادهیپ مویکرد یاز بابا و مامان خدافظ میبود دهیرس گهید

 

 میافتاد یعروس هی ولللللی:امهرسا

 

 :ببند دهنتومن

 

 :عروسم انقدر بداخالقمهرسا

 

 ببندمش ای یبندی:ممن

 

 :باشه بابامهرسا

 

 رادیپامو تو خونه گذاشتم زنگ زدم به ه نکهیمحض ا به

 

 مهراد
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خرس تا فردا  نیبره ع دیبا گردهیبرم یعروس رهی.ادم ممیفتی.عاخه مگه روز قحطه که امشب شمیبود فتیامشب ش بدبختانه
 .میمگس بپرون نجایا مینیبش دیبدبخت با یظهر بکپه اونوقت ما

 .میریبگ یو مرخصامشب یدکتر که نذاشت یبترک یاااااااا

لم دادو  ی.رفت رو صندلزویگذاشت رو م شویاومد تو اتاق.گوش رادیکه ه دادمیادم فحش م یداشتم جلو خودم به بن نجویهم
 مچشو گذاشت رو چشش.

 یفضول دهیم ی.ااااخ چه حالدمید شوینگا کردن بهش شدمو سرمو برگردوندم که گوش الیخیب

 

.ااااخ بر پدر و مادرت لعنت عاخه زیخرد با کله رفتم تو م زیکه پام ل یرو گوش دمیپر رجهیش هی یط زویاروم رفتم سمته م اروم
 کردیافتاد.با تعجب داشت نگام م رادیکه چشمم به ه دمیمالیگذاشته.داشتم سرمو م نجایا زویم نیا یک

 :نگا داره؟من

 خر صفا داره دنید زمی:اره عزرادیه

 :بالنسبت خودمو عمممن

 لبخند گفت:اره خب بال نسبت هی با

 که دسته منه شمیدرومد.اوااااا گوش شیگوش یبگه که صدا یزیچ خواستیم

 اسم رو صفحه نگا کردم به

Asa 

.بعدم جوابه رشیبلند شدمو نذاشتم بگ عیاما سر رهیبگ ویزد سمتم که گوش رجهیخدا عاشقتم.ش ی.وااااایچه سوژه ا اوهوع
 .رکیتلفنو دادمو و گذاشتم رو اسپ

 تکسیخودم سنگ قبرتو با وا یبترک ی؟ااااایرو گفت زایچ نیچرا به بابام ا وونهی.عاخه دکشمتیدستم بهت برسه م رادی:هاسا
 فردا حلواتو بپزم. نیبشورم.اااااخ که بتونم هم

 اومد. دنشینفس کش یقطع شدو صدا صداش

.منم که حرف گوش کن گفتم:اهااااا کشمتیم یبگ یزیوار لب زد چ دی.با حالت تهدومدیخونش درنم یزدیکارد م رادیور ه نیاز
 گرفتمش برات رهیدر نم رادیتر.ه قیخورده عم هینفس بکش.نفس.

 ؟یهست یک گهیاسا ازون ور اومد:تود یصدا

 :ارادتمند مهرادممن

 .اون دوسته خلت کو؟دیببخش ی:وااسا

 شما هیسا ری:زمن

 

 شکشمششششی:بهش بگو دستم بهش برسه مآسا

 

 ?کرده مگه کاری:چمن

 

 کرده می:پسره خل رفته از بابام خاستگارآسا

 

 افتادم یعروس هی:به به پس من

 

 :ببند دهنتو لطفااسا

 

 :چشمممممممممن

 با آسا حرف بزنه رونیازم گرفتو رفت ب ویاومدو گوش رادیه

 

 ?کننیم ینطوریچرا ا دمیشن ویکه همه چ من
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 آسا

 

 ?میبرگزار کن ویهفته مراسم نامزد نیاخره هم هی:نظرتون چرادیه پدره

 

 ?ستی:زود نمن

 

 راد یآقا هیدخترم،نظر شما چ ستیاستخاره ن چیحاجت ه ری:درکاره خرادیپدره

 

 دی:هرطور شما بخوابابا

 

 میباغ خوب بگرد هیدنباله  دیهبراد:پس با پدره

 

 میگزار کن:البته تمام اقوام ما تهران هستن پس بهتره مراسمو اونجا بربابا

 

 :بله چه بهتررادیه پدر

 

. 

. 

. 

 

 ستیقشنگ ن نی:نموخام امن

 

 یاونو بپوش زارمیبازه نم یلیخ یگیکه تو م ی:اونرادیه

 

 اصال من قهرم گهینکن د تیاذ رادی:اااا همن

 

 

 یی:مگه بچه ارادیه

 

 :خب اون قشنگ بودمن

 

 :بازم بودرادیه

 

 (چکسیبه ه میندار نی)قصد توهامیبا چادر ب یخوای:ممن

 

 نمیبب دیکه ماله منه رو فقط من با یزیاما چ ای:من نگفتم با چادر برادیه

 

 خواممممی:بروباو من اون لباسو ممن
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 :گفتم که نهرادیه

 

 لباس ناناززززز هیبرگردوندم که چشمم خورد به  رومو

 

 رادددددیه ی:وامن

 

 ?:بلهرادیه

 

 کردم داشی:پمن

 

 وی:چرادیه

 

 :لباس لباسمن

 بردم سمته اون مغازه. دمویدستشو کش بعدم

 

 :سالممن

 

 بود بهم لبخند زدو سالم کرد ریمرده پ هیدار که  مغازه

 

 نمیبب شهیم نویتری:اقا اون لباسه پشته ومن

 با دستم بهش اشاره کردم بعدم

 

 :حتما دخترممرده

 صدا زدم رادویدر ه یدر پرو باز کردم و از الگشاد بود  کمی دمیگرفتمو با شوق و ذوق رفتم تو پرو،لباسو که پوش لباسرو

 

 رادی:همن

 

 ?یدی:جانم،پوشرادیه

 

 یریگیترشو واسم م کیکوچ زیسا هی:گشاده.من

 

 نمی:خب بزار ببرادیه

 

 ریبگ کترشویکوچ زی:نعع برو سامن

 

 :باشهرادیه

 

 رادیه
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 دوم پاساژ تا کفششو انتخاب کنه. یطبقه  میلباسو حساب کردم.رفت نکهیا بعد

 کفش ست لباسش که واقعا خوشگل بودو انتخاب کرد. هی ادیوسواس ز با

 گربه شرک به خودش گرفتو گفت:من گشنمه.االنه که از حال برم ی افهیاسا ق رونیب میپاساژ که اومد از

 .می:باشه شکمو خان.بدوسوارشو تا برمن

منم نشستم.هنوز حرکت نکرده بودم که دستشو برد سمته ظبطو روشنش کرد و صداشو .نیذوق زودتر از من نشست تو ماش با
 برد باال.

 

 (یسهراب نیارومه از ام ای)دن

 یمن وقت عشق

  یمن هست شهیپ

 یخندیم یوقت

 یدلبست یوقت

 ارومه امیدن

 هام خوابن غصه

 هام باتو  لحظه

 ذارنیجام نم گهید

 یدوسم دار یوقت

 دوست دارم یوقت

. 

. 

. 

 .نییپا دیپر میدیرستوران که رس به

 

 داره؟ یاراد باتو مشکل یول ادینم ادمی یزینگاه به من کردو گفت:من که چ هیگارسون سفارشارو گرفتو رفت اسا  نکهیا بعده

 تعجب گفتم با

 ه؟ی:نه منظورت چمن

 نداشت نتونست رد کنه تورو یقانع کننده ا لیچون دل یبا ازدواجمون موفق نبود ول ادمی:اخه زاسا

 ؟؟یکم ندار یزیچ نینگاه بکن بب هی ستتی.به لالیخی:حاال بمن

 کامله. یدراوردو نگاش کردو گفت:نه همچ ستشویل باذوق

 تو دهنش ذاشتیم ویبعد دوییجویاوردن.مشغول خوردن شد.تند تند لقمه ها رو م غذارو

 گفتم:همش ماله خودته هاااااا روبهش

 دونمی:ماسا

 لبخند شروع کردم به خوردن. با

 کنارمه شهیبود که هم یعال نیا

 

داشت خودمم چون نداشتم برگشتم خونه.تو راه خونه کال داشتم به اتفاقات  فتیچون ش مارستانیرستوران رسوندمش ب بعده
 رفتیم شیبه نظر داشت خوب پ زیبود که همه چ یعال نیوا کردمیمدت فکر م نیا

موقع شب  نیاونم ا نجایا دنشیوا شد.چراغا روشن بود.با تعجب رفتم تو حال که با د یکیت یصدا که چرخوندم در با دویکل
 خشکم زد.

 

 یاشار
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وقتی خبر نامزدی هیراد و آسا رو شنیدم یه دیوونه ی به تمام معنا شدم. نمیدونم چطور خودمو رسوندم به خونه ی هیراد  از
 ولی مطمئنم اگه باهاش حرف نزنم میترکم.کلید خونشو از تو داشبورد بر میدارم. 

 آسانسور که پیاده میشم کلیدو میندازم و درو وا میکنم. از

وز نیومده.چراغو روشن میکنم سرم از درد در حال منفجر شدنه میرم سمت یخچال و دنباله مسکن تاریکه پس هن خونش
 میگردم .

 شیر یه لیوان آب پر میکنم و دو تا قرصو یه جا میدم باال.میرم تو هالو رو کاناپه ولو میشم، مچمو میزارم رو چشام. از

 کنه به سختی بلند میشم و میرم طرف هیراد.درو که میشنوم چشامو باز میکنم چشام خیلی درد می صدای

 در حالی که ابرو هاش از تعجب باال رفته میگه:یاشار تو اینجا چیکار میکنی؟ هیراد

 جوابی از طرف منه ولی من چیزی نمیگم! منتظر

 : اصال چطور اومدی داخل؟هیراد

 صدا داری به روش میزنم :نکنه یادت رفته قبال دوستی ای بود؟ پوزخند

 :منظورت چیه؟دهیرا

 تلخی میزنمو میگم:فراموشش کن! لبخند

 باال میندازه و میگه: میگفتی میای تا گاوی گوسفندی چیزی سر میبریدیم! شونشو

 : نگفتم که به عشق و حالت برسی!من

 یکم جمع میشه و میگه:خودتم میدونی از بازی با کلمه ها بدم میاد. اخماش

 :آره میدونم.حاال چه خبر از آسا خانوم؟من

 که به سمت آشپز خونه رو رفته عقب عقب برمیگرده و روشو به طرفم بر میگردونه. راهی

 :یاشار چیه که این موقع شب پای تورو به اینجا باز کرده؟هیراد

 میبندم و دوباره باز میکنم. چشمامو

 : خیلی مشتاقی بدونی؟من

 : بدم نمیاد.هیراد

 ا!: آسمن

 از سرش میپره با داد میگه:چــــــی؟!؟!؟!؟! برق

از دست میدم و مث خودش با داد میگم:من آسا رو دوست دارم.براش میمیرم.چرا باید سکوت کنم آخه؟ تو به من  کنترلمو
 بگو چرا؟

 سمتم و یقمو میچسبه. میاد

 :خفه شو یاشار. تو غلط کردی. آسا مال منه. هیراد

 بانی تر میشه. پوزخندی که زدم عص با

میده طوری که میچسبم به دیوار. دستشو تهدید وار میگیره جلوم. جالبه! یاشاری که یه زمانی همه ازش میترسیدن حاال  هلم
 انقد ضعیف شده. 

 : یاشار یه بار دیگه اسمشو بیاری خودم میکشمت. هیراد

 عاشقشم میفهمی؟ من

 میگیرمو میارم پایین دستشو

ست انقدر گند زدی به زندگیم؟مگه من عاشق هستی نبودم؟اما تو چیکار کردی تو اونو کشتی اونو از من : آقا هیراد بس نیمن
 گرفتی. حاال هم که باز عاشق شدم داری از من میگیریش. 

 عصبانیت و صدای بم بهم میگه: گوش کن یاشار با

قمو از دست دادم ولی دیگه نمیزارم از من وسط حرفش و میگم:تو گوش کن هیراد. من بیخیالش نمیشم. دفعه قبل عش میزنم
 بگیریش من عاشقشم...

 

 هیراد
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 صورتش که به سمت چپ برگشته نگاه میکنم. نمیدونم چرا و چطور زدم تو گوشش؟ به

 االن واقعا پشیمونم با ناراحتی نگاش میکنم سرشو گرفته پایین و به میز عسلی کنار مبل خیرس اما

 میز که نگاه میکنم عکس هستی رو میبینم پس به اون عکس خیرس. به

میبرم سمت صورتش و میخوام دستشو که روی صورتشه بگیرم که سرشو باال میکنه.با صدایی که به خاطر پشیمونی  دستمو
 گرفته میگم: یاشار من متاسفم من...

میخواد از کنارم رد شه بره که مچ دستشو میگیرم و  حرفمو کامل نزدم که دستشو به معنی سکوت باال میاره بعد هم هنوز
 مجبورش میکنم وایسه .

 چیزی نگفتم که میگه:ممنون هیراد ممنون که به من یادآوری کردی که من حق خیانت به هستی رو ندارم.  هنوز

دستشو از دستم آزاد میکنه و به سمت در میره. قبل از اینکه بره بیرون برمیگرده و رو به من میگه:من آسا رو فراموش  بعدم
 میکنم هیراد اینو مطمئن باش. امیدوارم خوشبخت شی داداشم!

 میره بیرونو درو میکوبه.  بعدم

 ردم و چی شد.به هم میریزه دست مشت شدمو میکوبم تو دیوار هه چی فکر میک اعصابم

 نمیشه تونسته باشم روی برادر بزرگترم دست بلند کرده باشم! باورم

 

 رو توسرم احساس یدیدرد شد 

بعد با ضرب رو  کنمویتو بدنم م یفیاز اطرافم ندارم.حس لرز خف ی.درک خاصنهیبیو چشمام تار م شهی.گوشام داغ مکنمیم 
 .فتمیم نیزم

 

 اسا

نفر افتاد روم.سرمو که  هی هیکه سا کردمیم یباز میاروشکر.نشسته بودمو داشتم با گوشخد فتادین یاتفاق خاص چیه شبید
 بگذرونه. ری.خدا به خاخدااااای.دمیرو باال سرم د قهیباال گرفتم عت

 چندش شی.ارهیگیضرب م نیو با پاش رو زم کنهینگام م بااخم

 ن؟یدار یمهمتر از باز یکار نیکنی:خانوم راد فک نمقهیعت

 :نه فک نکنم.گمیم کنمویکج م لبامو

 یخوب ی ندهیمملکت با وجود شما ا نی:واقعا شرم اوره خانوم.اغرهی.از پشت دندوناش مکنهیرنگ عوض م تیعصبان از
 زنهیداره.بعدم پوزخند م

 ادیاقا از پشت سرش م هی یبهش بگم که صدا یزیچ خوامیم

 از پزشکاس یکی

 

 دیانجام بد شهیمو مکه گفت یماریاون ب یکارا می:خانم فهدکت

 

 :بله حتما قهیعت

 رهیم بعدشم

 

 شانس یبه خشک ششششششیا رهیبهش در م نمیبر خوامیچرا هروقت م اوففففففففف

 

 کرده بودم بدجورررررررررر رادویبه ه ختنیکرم ر هوس

 برداشتمو بهش زنگ زدم مویگوش

 

 بوق...دو بوق...سه بوق......... هی

 .کنهیم دمیبوق ممتد بعده اون همه بوق ناام یصدا
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 تا حاال.به سمت اتاقشون حرکت کردم گهیپس حتما اومده د مهیساعت ده و ن کنمیساعت نگاه م به

 دلقک اومد یبرگردم.که صدا خواستمیم دیدرو باز نکرد.ناام یزدم کس در

 

 ورا نیازا?ی:به به زن داداش خوبمهراد

 

 دراوردم.زن داداش.  دشویل:کوفتو زن داداش بعدم تقمن

 

 گذاشته ها حاال خودش کجاس ریاون رو توام تاث یری:اوه اوه پاچه گمهراد

 

 تو شهیپ ومدمیکه نم دونستمی:ممن

 

 ?بهش ی:زنگ زدمهراد

 

 دهی:آره جواب نممن

 

 هیخبرش کدوم گور نمیبب رادیسمته خونه ه میربعه راه افتاد هی االن

 موتشوی:وا رگمی.با تعجب مکنهیدرو وا م موتیو با ر نگیجلو دره پارک چهیپیو م ستهیمیطبقه وا15 کویاپارتمان ش هیجلو  مهراد
 ؟یدار

 .میخونه همو دار دهی:اصوال هممون کلگهیو م زنهیلبخند م هی

 نیبابا.چه باحال ولی:امن

 شم. ادهیپ گهیو م کنهیپارک م نویماش

. 

. 

 .ادیدفه صداش درم هیکه  رهیمهراد جلوتر م میشی.داخل که مکنهیو درو وا م ارهیدر م دویکل میشیم ادهیاسانسور که پ از

 .نمیبلند شو بب رادیه رادی:همهراد

 سمتش. دومیم زنمویم غیج هی نهیکه پخشه زم رادیه دنیباد

 

 مهراد

رفته  ادمیتو صورتش.انگار  زنمیاروم م کنمویسرشو بلند م نمیشیکنارش م رمیم کنمویم خی نهیکه پخشه زم رادیه دنید با
 اری:برو اب بگمیباال سرم خشکش زده م دهیرو به اسا که با رنگ پر کنموی.سرمو باال مخورهیسرم دکترم پلکش تکون م ریخ

 .بدووووواری:اسا اب بگمیبا تحکم م برموی.صدامو باالتر مکنهینگام م مات

 .رمیگیم رادوی.نبضه هرهیو سست به طرف اشپزخونه م خورهیم تکون

تو  ختهی.موهاش رشهیو اروم اروم باز م خورهیتو صورتش.پلکاش تکون م پاشمیاز ابو م کمیسمتم. رهیگیابو م وانیل ادویم اسا
 داداش. ی:تو که مارو کشتگمیم دمویم رونی.نفس حبس شدمو ببوسمیم شویشونیپ زنمویصورتش.موهاشو کنار م

 .پوکمی.مکنمیکه نگا م سشیخ ی.به چشماادیهق هق اسا درم یبگه که صدا یزیچ خادیو م زنهیلبخند م اروم

 ها شهیم مونینکن شوهرت پش هی.گری:بابا شوهرت که نمرده بترشمن

 .کنهیاخم توپ بهم م هی رادیه

 تو اتاق مهراد. ارشیتختشو مرتب کنم.ب رمی:من ماسا

 کنهیمتوقفم م اشاری یدفه صدا هیکه ببرمش تو اتاقش. کنمیجاش بلندش م از

 

 شده؟؟ ی:چاشاری
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 ؟یکنیم کاریچ نجای:تو اگمیم کنمویبا تعجب نگا م کنهیکه با حالت گنگ داره نگامون م اشاری به

 ادیکه اسا از اتاق م رونیب ادیب خوادیبعدشم م دارهیاز روش برم ویمشک فهیک هی یناهار خور زیسمته م رهیم ادویجلو تر م اشاری
 .رونیب

سمته در.بعدش انگار با  رهی.بعدم م ندازهیم نییو فقط سرشو پا دهیاون جواب نم یول کنهیمبهش سالم  اشاری دنیبا د اسا
 :لعنتگهیباشه م ریخودش درگ

 نگا کردو گفت:حالت خوبه؟ حالیب رادیطرفه منو با ترحم به ه برگشت

ازون ور  اشاریکه  فتهیب خادی.مدهیو تعادلشو از دست م رهیگیودسشو به سرش م تونهینم یبگه ول یزیچ خادیم رادیه
 .رشیگیم

 ی:متاسفم داداش.واسه همه چگهیو م زنهیکناره تختش زانو م اشاریروتخت  میذاریم رادویه یوقت

 شتری:من بگهیم یگرفته ا یبا صدا رادمیه

 چه خبره نجایا واااااااا

 ی:کارگهیو م کنهیدسشو جلوم دراز م اشاری بندمی.دره اتاقو که مرونیب میایاز اتاق م اشارمی.منو  رادیه شهیپ مونهیم اسا
 ؟یبار

 هست. ادیبار ز یول چی:کار که هگمیم دمویدست م بهش

 .خداحافظیچی:خب پس هاشاری

 کنمیاز کنارم رد شه که صداش م خوادیم

 اشاری:من

 :هوم؟اشاری

 نتونه؟یب ی:چمن

 :فراموشش کن.اشاری

 .ستمیمیجلوش وا رمیبره که م خادیم

 ؟یدونیم بهی.منو غریلعنت شهی:نممن

 .چشاش قرمزهکنهیو دوباره وا م دهیو فشار م بندهیو چشاشو م کنهیبه سمتم م روشو

 گه؟اره؟یهست د رادی.حواست به هگذرهیم نامیمهراد.ا ی:بذار ندونگهیرو شونمو م ذارهیم دسشو

 .دمیتکون م سرمو

 بندهی.درم پشت سرش مرونیطرفه ب رهیو م زنهیم کنارم

 آسا

 گرفته یصدا هیبا  رادی.هکردمیم ی.و با انگشتام بازختمیصدا اشک ر یستمو آروم و بتخت کنارش نش رو

 

 :آسارادیه

 

 :...من

 

 :آسا خانومرادیه

 

 :...من

 

 ?یدی:جوابمو نمرادیه

 

 که افتادم تو بغلش و هق هقمو سر دادم. دیبگم که دستمو کش یزیچ خواستمیم
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 یکنیم ینجوری:اااااا آسا نمردم که ارادیه

 

 رادی...هی:همن

 

 :جانمرادیه

 

 ییو عوض شعوریب یلی:خمن

 بوسه رو سرم زد هیو  دیبلند خند رادیه

 

 ?یکنیکمک به ما م هی:آسا خانوم رادیه

 

کنارشو سرمو  نمیشیم رمیکنه،میآغوششو باز م دهیم هیتک یبده،وقت هیکه به پشت تخت تک کنمیکمکش م شمویجدا م ازش
 ارهیاطرافم،سرشو م زهیریکه موهام م کنهیبعدم کشمو وا م دارهیبه طرفه شالمو برش م برهیم نش،دستشویرو س زارمیم

 .دهیم هیتر و سرشو به سرم تک کینزد

 

 شتریرو دارم.خودمو ب ی.حس آرامش خاصکنهیکه تو دستشه آروم نوازش م کنم،دستموینم هیاشکام تموم شدن و گر گهید
 بهش. چسبونمیم

 

 

 گهیو م شهیوا م ششیبعدم ن کنهیتو،اول با دهن باز نگامون م پرهیگاو م نیدم مهراد عبع ادیدر م یدفعه صدا هی

 

 بد موقع اومدم تو دی:اوه اوه ببخشمهراد

 

طرفه  رهیگیونشونه م دارهیبا دست راستش برم ویعسل زیساعت رو م رادی.هشمیم رادیخودمو ه تیمتوجه وضع تازه
 بنده،یو درو پشتش م رهیقدم عقب م هیمهراد.مهرادم 

 

 نفر!!!!!! ونیلیم 75 میشد نای:ما با اگهیسر جاشو م زارهیساعتو م رادیه

 

 داداچ ونیلیم 11:گهیتو و م ارهیدفعه مهراد سرشو از در م هی

 

 :با اجازهگهیو م کنهیشل م ششوین بعدم

 دهیتکون م یو به نشونه خدافظ ارهیدخترا دستشو باال م نیع

 

 عشقوال ی:بابامهراد

 زد تو حسو حالمون یچجور نی:ببگهیم رادیاز رفتنش ه بعد

 

 :توکه بهت خوش گذشتمن

 گفتم یچ دمیدفعه فهم هی

 

 که خنده ازش معلوم بود گفت ییبا صدا اونم
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 بگذره شتریب خوامی:مرادیه

 

 یکنیم جای:تو بمن

 

 تو دلم گفتم نارویچندش فرصت جو البته ا ششششیا

 

 ی:خودترادیه

 

 !??:هامن

 

 یفحشم داد ی:هرچرادیه

 

 ?ادی:دلت ممن

 

 دلسوز نگام کردو گفت:نه اصال رادیه

 

 نی:اورمن

 

 :من گشنمهرادیه

 

 ?:به من چه خبمن

 

 ها ی:مثال تو خانوممرادیه

 

 :هستم که هستممن

 

 :خب من گشنمهههههرادیه

 

 ستمیبلد ن ی:من آشپزمن

 

 :اشکال نداره کهرادیه

 

 یش ریس یمبخوا ی:پس چجورمن

 

 ینجوری:ارادیه

 

 کشمیام که خودمو عقب م-ب-رو ل زارهیاشو م-ب-حرکت ناباورانه ل هیتو  بعدشم

 

 رااااااادی:همن
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 دارم اجیبهت احت ستیحالم خوب ن کنمی:ششش خواهش مرادیه

 .کردمینم یحرکت چیمن ه یدنم کرد.ول-ی-وس-دوباره شروع به ب و

 

 داد. تیباالخره رضا هیاز چند ثان بعد

 درست کنم  یزیچ هی:بخواب تا برم برات من

 

 که صداش اومد رونیبرم ب اومدم

 

 :آسارادیه

 

 ?:هوممن

 

 :ناراحت نباشرادیه

 

 لبخند بهش زدم هیو بعدشم  ستمی:نمن

 

 ?یستیبلد ن یآشپز یمگه نگفت ی:راسترادیه

 

 سوپ که بلدم هی:در حده من

 

 رمی:اه اه سوپ نمرادیه

 

 یدلت بخواد دست پخت منو بخور میلی:خمن

 

 خوادی:نمرادیه

 

 نخواد کنهی:غلظ ممن

 

 :باشه بابارادیه

 

 رادیه یاوردم و بردم برا خچالیآب از  وانیل هیقرص مسکن و  هیرفتم و اول  رونیاتاق ب از

 

 بخور بعد بخواب نویا ای:بمن

 

 خوامیبه من نم نی:بابا کم قرص ببندرادیه

 

 ???:مگه دسته توعهمن

 

 ?هی:پس دست کرادیه
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 :منمن

 

 :اااااارادیه

 

 :بلهمن

 

 لباش کردم که به زور خوردش کینزد وانمیلباش و ل نیشدمو قرصو گذاشتم ب کیبهش نزد بعدم

 

 شعوری:اه اه برادیه

 

 ی:خودتمن

 

درست کردن سوپو دراوردم  لیوسا نتایو کاب خچالی یاز تو نجایا یاومدم شروع کردم به گشتن سوراخ سمبه ها رونیاتاق ب از
 در و بعدشم مهراد اومد یکارم بود که صدا یو مشغول شدم هنوز اوال

 

 :سالم بر دو کفتر عاشق من اومدممهراد

 

 دهیسالم،چته بابا آروم تازه خواب کی:علمن

 

 نگاه بهم انداختو گفت هی مهراد

 

 ?یکنیم کاری:چمهراد

 

 ورهبخ کنمیدرست م یزیچ هی رادی:دارم واسه همن

 

 نیبب نارویعروس خانوم ا خوادی:نممهراد

 ????بود یها چ سهیتو ک نیتوش بود اشاره کرد.اگه گفت سهیبه دستاش که دوتا ک بعدم

 

 شما غذا بود غذااااا نیکه چقد باهوش اخ

 

 یدستت مرس ی:وامن

 

 دمیاصال نخواب شبیبخوابم د رمیم خورمیشود من که فعال نم ی: خواهش ممهراد

 

 ینبود فتیش شبی:تو که دمن

 

 سادمیوا یکی ی:اره جامهراد

 

 :اهانمن
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 گسیساعت د هی فتمونیکن ش دارمونیب گهیساعت د هی:مهراد

 

 :باشهمن

 

 بخوابم نجایکه ا شهینم یول دمینخواب شبیمنم د شعوراخویب دنیرفتن خواب همشون

 

نتونستم تحمل کنم  گهید قهیربع....باالخره شد پنجاه دق هی قهیگذشت ده دق قهیرو مبلو به ساعت زل زدم پنج دق نشستم
 بود. دهیخواب نیباز کردم مهراد رو زم رادویدره اتاقه ه زمیورفتم کرم بر

 

لبخند  هیهم اونجا بود اونم برداشتم و  ینیشمع تزئ هیبرش داشتم  دمید زیاطرافو نگاه کردم که جعبه دستمالو رو م کمی
 زدم ثیخب

 

 ?????نگاتون کنم نمیمانتو شلوار بش نیبمونم با ا داریمن ب نویبشما بخوا حاال

 

آخ هردوشون  یو شمعو به طرف مهراد پرت کردم،که صدا رادیجعبه دستمالو به سمت ه یحرکت انتحار هیدر  نیخوند کور
 همزمان بلند شد

 

 آخخخخخخ رادیه ینینب ریخ یساقط شدم اله یاز مردانگ یییییییییییخدا آ ی:آمهراد

 

 ارمیپدرتو درم ارمیب رتیمهراد گ یآورد نییدستت بشکنه دکور صورتمو پا ی:آخخخ الهرادیه

 

 خنده که چشماشونو باز کردنو نگام کردن اول تعجب و بعدش خشم رهیبلند زدم ز یبا صدا شونیخنگ باز نیا از

 

 ومدیقرمز شده بود و اونجاشو گرفته بود و نفسش باال نم مهراد

 

 ?ی:مهراد خوبرادیه

 

 یکرد برم،آسفالتمیبچه شمارو م امی:اوفففففففففف،نابود شدم خدا،بچه دار نشم ممهراد

 

 بدبختش کردم،نوچ نوچ نوچ رون،پسرروینهار از اتاق زدم ب نیایخجالت قرمز شدم و با گفتن ب از

 

 ینهار خور زیم یایرفت اتاق فکر و مهراد لنگ لنگان اومد نشست رو صندل رادیه رونیاتاق اومدن ب از

 

 :مهرادمن

 

 ?:هوممهراد

 

 ?ی:خوبمن

 

 یپدرمو درآورد یگفت:عال دویخند مهراد
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 نییسرمو انداختم پا د،بعدمی:ببخشمن

 

 هدفش گرفته ایشدم انقد مان دهیفوالد آب د گهیباو من د افشو،خوبمی:قمهراد

 

 ????ای:مانمن

 

 :عشق منهرادیه

 ?:بله بلهمن

 

 گارد گرفتو گفت:بابا چهار سالشه برادرزاده مهراده رادیکه ه دمیکش رونیب نتیچاقو از تو کاب هی بعدم

 

 :آهان،خب از اول مث ادم بگومن

 

 ستمیمن ادم ن یعنی:دسته شما درد نکنه رادیه

 

 :نوچمهراد

 

بعدشم حاضر  میفت کردبغ کرده نشست و هردوشون زل زدن بهم و به غذاها اشاره کردن غذاهارو گرم کردم و کو رادیه
 مارستانیشدن و منو رسوندن خونه و خودشون رفتن ب

 

مثل  نمشیدوست داشتم زودتر بب رانیا ادیب رادیمنو ه ینامزد یقراره آوا برا نکهیمهرسا گفت مثل ا دمیخونه که رس به
 میبود یمیصم یلیخ نکهیا

 

. 

. 

. 

 ?:خانوم تموم نشدمن

 

 رهی:اخرشه ارومت بگخانومه

 

و  میگرفت یکه واسه نامزد میبود یساختمون باغ یاز اتاقا یکیتو  شگاهیو آرا شیو باز همون مسئله مسخره آر هینامزد روزه
 کمرم خشک شده بود گهی.ددیکشیبدبخته منو م یموها یزنه ه نیا

 نمیبب ویک دیموهام باز باشه با خوامینشستم. اصن م انقد

 

 من کارشون تموم شد غیج غیعالمه ج هیبعد از  خالصه

 برداشتم و بهش زنگ زدم بعده سه تا بوق جواب داد مویزدم مهمونا اومده بودن گوش الکامم

 

 :جانمرادیه

 

 ?نییپا میباال باهم بر یای:کارم تموم شده ممن
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 :اومدمرادیه

 

 چشماش برق زد دیرفتم درو باز کردم.منو که د نیخانومانه و مت یلیبعد دوتا تقه به در خورد خ قهیدق چند

 خوشگل شده بود. یخعل یعبض

 

 طرح دار. یکم رنگ و کروات آب یلیخ یلیخ یآب یمردونه  رهنیپ هیپررنگ و  یلیخ ییکت سرمه ا هی

 

 دراد گرتیج وووووووووووش

 خوشگل باشه آخه تونهیادم م چقد

 اومد جلو و دستشو حلقه کرد دور کمرم و منو به خودش چسبوند. رادیه

 

 کرد. تمید بعدش دستشو پشت کمرم گذاشت و به سمت پله ها هدا-ی-وس-ب ینرم و طوالن یلیخ مویشونیپ

 

 رفتیبود که همش قربون صدقم م رادیو اون وسط مادره ه گفتنیم کیهمه بهمون تبر دبمیباغ که رس به

 

جلو  یعمل قلب داره.عقد و عروس گهیماه د هی( کم تر از رادی)مامان هسایروز باشه.چون مامان پر هیتو  یبود عقد و عروس قرار
 میرسما زنو شوهر رادیمنو ه گهیافتاده و دوهفته د

 

 

 .ستیو بردن وسط پ دنیو مهرسا از همون اول اومدن دستمو کش آوا

 

 ازش خوشمان امد هیباحال یاومد واقعا که بچه  روزیآوا د یراست آهان

 

 .نمیباالخره اجازه دادن بش دنیعالمه رقص هیاز  بعد

 

 .رادیبچه بغلش اومدن طرفه منو ه هیبود که مهراد با  دهینرس نیمبارک به زم باسن

 خانومه از بغل مهراد گرفتش و بوسش کرد.دختره روبه من گفت ایبچرو که فک کنم همون مان رادیه

 

 :دالم خالهایمان

 

 زمی:سالم عزمن

 

 ?یالدی:تو زنه عمو هایمان

 

 :آره فسقلمن

 

 :عمو ولم تن بلم بغل زنتایمان

 

 خانوممو ها ینکن تی:اذرادیه
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 کنم لتی:خاک بر سر زن ذلمهراد

 مهراد

 شتریتو خودش بود.اصن از اول مراسم کال دوسه بار ب یلی.خدمید اشارویکه  زدمیچرخ م جوریشام داشتم تو باغ هم بعد
 کنم. تشیاذ کمی.رفتم طرفش که دمشیند

 

 

 نمیانگار حواسش اصال نبود.خاک به سرم انگار ا یروبروش بودم چشاش به من بود ول قاینشستم.دق دمویعقب کش ویصندل
 عاشق شده هااااا فقط من جا موندم انگار

 .ادیبشکن جلو چشش زدم که حالش سره جاش ب هی

 گه؟ید میافتاد گهید یعروس هی شاالی:عاقا امن

 :ها؟اشاری

 میگیم یما چ یفهمینماصال  یاریانقدر به فکر  گهی:بله دمن

 :کم چرت بگو مهراداشاری

 چرا؟ یاومد ری:دمن

 شرکت مونده بود. ی:کارااشاری

 یکه تو هست میستین ریانقدر درگ می:ما که دکترمن

 :اوهوع.دکتر؟اونم تو؟اشاری

 ؟یکرد دایپ ریتو تورنتو؟براش مد تیندگیچه خبر ازون نما ی:راستمن

 .شهیاقامتمم داره درس م کنمیکارارو جور م گهیاونجا.تا ماه د رمی:خودم ماشاری

 ؟یبر یخایاشارمیبهت گفتم: با

 :اوهومگهیو م زنهیم یتلخ لبخند

 شهیم ینیزم بیگردنم پوره س کنمیبگم که حس م یزیچ خامیم

 

 

 :عموووو مهالدایمان

 .گردنم...ایمان ینینب ری:اااخ خگمیم کنمویجدا م کمیکه گردنمو گرفته  دساشو

 .ایکن مان تی:کم عموتو اذگهیو م کنهیرو جدا م ایاز پشت مان رادمهر

 یی:دوسش دالم خب باباگهیو م کنهیلباشو جمع م ایمان

 من ندارم. ی:ولمن

 شی.ااقتیل ی:بایمان

 نفس بکشم از دستت. قهی:بابا بذار دودمن

 :نموخامایمان

 کنهیم اشاریو روبه  نهیشیم زیرو م پرهیاز بغل باباش م بعدم

 عاقاهه؟ ی:چرا ناالحتایمان

 رهیباال م اشاری یابروها

 

 برهیاز عموش به ارث م شوی:بچه حالل زاده فصولگهیچونشو م ریز ذارهیبعدم دسشو م کنهیبهم م ینگاه اشاری

 گبول ندالن نایا گماااای:اله عمو.منم مایمان

 داشتم تا حاالچهار تا زن داشتم نویمن زبون ا یلی:خداوکمن

 

 ؟ی:بلم واست خاستگالایمان
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 ؟؟؟ی:چگمیتعجب م با

 

کوتاس اونم  کمی.هم خوشگله هم خانوم.فقط قدش دهیپوش ی:اونو نگا کن.اون که صولتگهیجلوترو تو گوشم م ارهیم صورتشو
 با کشف پاشنه بلند حله.

 

 ااااای:مانگمیتعجب م با

 

 ؟ی:مگه زن نموخاستایمان

 

 .تی:خجالت بکش بچه جان.برو دنبال عروسک بازمن

 

 یخاستگال رمینموخام من م ی:عروسک بازایمان

 

 ااااااای:مانمن

 

 بالم یبخل یعالمه خوالک هیو  یشهل باز میببل دیبا رمیشلط نم هی:بله،باشه به ایمان

 

 خرمیباشه م ژنیامامزاده ب ای:من

 

 

 

 هاااااا. هیپاره ا شی.نگا کن ترررخدا چه اتمیقد ی:بچه ام بچه هاگمیم ویرو صندل ندازمیخودمو م رهیم نکهیا بعده

 .گهی:از تو به ارث برده دگهیو م زنهیم یلبخند اشاری

 در من اثر کرد. نی:کمال همنشگمیم هیکنا با

 :کدومشون؟اشاری

 یدو صفت خوبم نداشت نیاگه من نبودم که هم گهی:اره دگهیکه م کنمیبه خودش اشاره م نامحسوس

 ختی:سقف رمن

 خت؟یسقف کجا ر قایاالن.دق میمهراد؟تو باغ ی:تب داراشاری

 :سقف دلممن

 :اهان.بلهاشاری

 آسا

 

 رادیاومد به سمت منو ه مهرسا

 

 نیبرقص نیپاش نیخوایشما دوتا نم ی:همهرسا

 

 نگاه بهش کردو لبخند زد بهش بعدش بلند شدو خم شد طرف من و دستشو دراز کرد هی رادیه

 

 خانوم خانوما یدی:افتخار مرادیه
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 آقا لی:با کمال ممن

 

 خودتونو نی:اه اه چندشا جمع کنمهرسا

 

 گذاشتم. رادیگرمه ه یبراش دراوردم و دستمو تو دستا زبونمو

 

 آهنگ تانگو پخش شد هی هیو باهاش حرف زد بعده چند ثان یج یرفت طرف د م،مهرسایحرکت کرد ستیسمت پ به

 ییفاصله ا چیکه ه یطور دیدستمم گرفت تو دستش  و منو به سمت خودش کش هیدستشو پشت کمرم گذاشت و  هی رادیه
 .میبود دهیو کامال بهم چسب میباهم نداشت

 

 بدتر زل زدم تو چشاش اوردمویتو کل رقص زل زده بود تو چشمام که منم کم ن دیرقصینرم و آروم م یلیخ رادیه

 

 ?گه آفتاب پرستم رنگ عوض کنمم نیداداچ اشتباه گرفت نه

 

 مثال گوجه ایدارم که قرمز شم  فیمثال لبو تشر ای

 

 اه اه چندشششش ادیگفتم گوجه چقد بدم م اه

 

 آراد اومد. یکه صدا میدیرقصیم میبود که داشت ییا قهیدق چند

 

 ?نیدیرقص قرض م هیخواهرمونو به ما واسه  نیخان ا رادی:هآراد

 

 ی:نوچ مگه خودت زن نداررادیه

 

 برقصم رادمیبا داداش ه خوامی:خب مکتای

 

 ایقربونت شه ب رادتی:داداش هرادیه

 

 میجامونو عوض کرد کتایمنو  بعدش

 ?ی:دوسش دارآراد

 

 خو اگه دوستش نداشتم کرم نداشتم که نامزدش شم برادر من پرهیعقلش م دارهیبرادر من فاز برش م نیا چرا

 

 نده نامزدش شدم:نه فقط محض خمن

 

 خورهیاون زنه منو پس بده،زنت فقط به درد خودت م رادیآقا،ه ومدهی:اصن محبت به تو نآراد

 

 یدلت بخواد با زن من برقص میلیخ ??:پس البد زنه تو خوبهرادیه
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 گرفت که اخو اوخش رفت هوا رادیاز ه شگونیدونه ت هی دیرقصیهمونجور که داشت م کتای

 

 کنمیم تینکنا شوهرتو اذ تیخانوم شوهرمو اذ کتای یه ی:همن

 

 شد یرتیجان خانومم غ ی:ارادیه

 

رفتم و به  رادیمنم به سمت ه دیبه سمت خودش کش کتارویخودم بعدش دسته منو ول کردو  شیپ ایب زمیعز کتای:آراد
 میادامه داد دنمونیرقص

 

 

. 

. 

. 

 

 زوره مگه ومدی:خب خوشم نمن

 

 میریم میکه دار هیمحضر نی:دهمرادیه

 

 گهیسفره عقدمون خوشگل باشه د دی:خب بامن

 

 :اونام خوشگل بودنارادیه

 

 یمحضر بعد می:نعععععع،برمن

 

 آسااااا یم،ولیریم?یشیم یبابا چرا عصبان ی:اوکرادیه

 

 :نههههههمن

 

 نه ی:چرادیه

 

 :خوب نبود سفره عقدهمن

 

 ?یگرفت ادی می:ذهن خونرادیه

 

 یگیم نویا میایم رونیکه ب یبلد باشم از هر محضر یذهن خون ستی:الزم نمن

 

 ?مینه لباس گرفت میوقت گرفت شگاهیده روز مونده نه آرا ی:توجه کردرادیه

 

 :آرهمن
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 میفتی:تازه فردام شمن

 

 آرهههه ی:وارادیه

 

 قههیعت ی:وامن

 

 ?هیک قهی:عترادیه

 

 هی:من

 

 یکامل حیچه توض ی:مرسرادیه

 

 �😇�:خاهجمن

 

 دمیمحضرو د هیکه  چرخوندمیچشم م ینجوریهم

 

 :اون محضر اونا اونجاسمن

 

 :کو کجاسرادیه

 

 :اونامن

 

قشنگ بود  ییییخدا یول میریمحضر عقدو بگ نیشدم که تو هم یو اوش و اخم و تخم کردن باالخره راض شیهزارتا ا بعده
 �😊😍�سفرش

 

 نهیگز با البته که�😑�میواسه اونروز وقت ندار نیاومد رید گنیم کننیناز م نایا میریمحضرو بگ نیشدم ا یمن راض حاال
 شدن. یپول راض نیریش

 

 نوچ نوچ نوچ��شدن هااااا یچ پولک مردم

 

 خداااا ووووووش�😍😍😍😍😍😍😍�لباس عروس نیریش نهیبه گز میرسیحاال م و

 

 �😍😍😍😍�میناناس بخل یناناس تا لباسا یبه سمت پاساژا میو حرکت کرد میشد نیماش سوار

 

#131 

 

لباس  نیخودمو گرفتم زشت تر میتصم گهید میدیمزون که رس نیاخر به��تو پاهام نمونده بود یجون گهیگشته بودم د انقد
 �😭😭😭�فقط برم خونه زودتر رمیگیعروسم باشه م

 

 �😋�دمیلباس عروس خوشملو د هیکه  گشتمیو م گشتمیم ینجوریمزون هم تو
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 پرو کنم ونیا تونمی:خانوم ممن

 

 دی:حتما چند لحظه صبر کنزنه

 

 یسخت در اشتباه یلباسو بپوش نیا زارمیم یآروم دره گوشم گفت:اگه فک کرد رادیه

 

 :اونوقت چرا جنابمن

 

 بازه یلی:چون خرادیه

 

 ��خوامممممیم نویمن هم رمی:نخمن

 

 ��تیشخص یپشت بود ب بشیز دمشیو مشقت پوش یلباسو برام آورد رفتم تو اتاق پرو و به سخت زنه

 

 

داشت که از تور  نمیآست و��بازه باز بود بایپف باال تنش تقر یدامنش پف بود و من عاشق دامنا ومدیبهم م یلیخ ییخدا 
 رادیتوجه به ه ی.و برونیو مشقت لباسو دراوردم و رفتم ب یواسه خودم فرستادم و به همون سخت نهیبوس از تو آ هی��بود

 به سمت اون خانومه رفتم

 

 ��خانوم میبریم نوی:هممن

 

 زمی:مبارک باشه عززنه

 

 :ممنونمن

 

 کردیکه داشت با تعجب نگام م رادیطرف ه برگشتم

 

 ?:هوممن

 

 ?درسته شی:قرار بود نزارم بپوشرادیه

 

 ��?میگذاشت یقرار نیچن ی:ما کمن

 

 نمیتو تنت بب ی:چرا نذاشترادیه

 

 ��زی:سوپرامن

 

 هینجوری:ااااا ارادیه

 

 ��هینجوری:بله هممن
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#132 

 

 میلباسو حساب کرد و از مزون خارج شد رادیه

 

 دراصل مینکرده بود یکار چیه

 

 میوقت گرفته بود شگاهیآرا نه

 

 باغ نه

 

 لمبرداریف نه

 

  رادیلباس واسه ه نه

 

 طال و حلقه نه

 

 خونه نه

 

 کوفت  نه

 

 درد نه

 

 مرض نه

❤😐🤔 

 

 هی تونستمینم ینمودن حت لیکه پس از م یبه طور میرستوران و از خجالت شکممون دراومد میرفت رادیآقا با ه خالصه
 از جام تکون بخورم لونیاپس

 

 به آهنگ مورد نظرررررر دمیاونور کردم که رس نوریکردم.چندتا ا یآهنگو پل نیسمت ماش میبلند شدم و رفت یبدبخت به

 

 ایساق

 دادمیتکون بخورم قر م تونستمیکه.نم یمن حاال

 

 یاونور ،حاالینوریا حاال

 

 ها دهیم یفیخدااا چ ک یوا

 

 دیاومده پر رتیمث من گ یشوهر خوب نکهیا یاونم از خوش ی:چس مثغال عقل داشترادیه

 

 دلت بخواد من زنت باشم میلیخ یییییییعقل ی:خودت بمن
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 خوابوندم ویو صندل یواقعا خسته شدم لم دادم به صندل گهیکه د دمیرقصیم کردمویم غیج غیج ینجوریهم

 

 کن دارمیب میدیرس رادی:همن

 

 :باشهرادیه

 

 :اونم خاموش کنمن

 

 ی:اوکرادیه

 

 کردم بخوابم یبستم و سع چشامو

. 

. 

. 

 شدم داریب یدست یتکونا با

 

 ?:هوممن

 

 یخرس قطب میدی:رسرادیه

 

 رو تختم بخوابم میببر یجنتل منا بغلم کن نیمثل ا شدیم یخب چ شی:امن

 

 :رادیه

 

 دیشم که دستمو کش ادهیباز کردم و خواستم پ نویدره ماش شیییی:امن

 

 کجا یه ی:هرادیه

 

 :خونهمن

 

 ?نرفته ادتی یزیچ هی:رادیه

 

 کنمی:نه فکر نممن

 

 رفت ادتی:بوس آقاتون رادیه

 

 :برو بابامن

 

 رمی:نمرادیه
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 کنمی:من بوس نممن

 

 یکنیخوبم م یکنی:مرادیه

 

 رمی:نخمن

 

 :چرااارادیه

 

 :چون...چونمن

 

 ?:چونرادیه

 

 ه رو گونش گذاشتم.-س-و-ب هینداشتم که بهش بدم رفتم جلو و  یجواب

 

 یکرد یدی:درادیه

 

 :پرو نشو هامن

 

رفتم باال  یوقت شیآزما میدنبالم بر ادیشد و جعبه لباس عروسو بهم داد و گفت فردا صبح زود م ادهیپ رادمیشدم ه ادهیپ
دادن بهشون گفتم سالم شمارم  نیبه زم یسالم هیفکاشون  دمیکه پوش میسدن لباسو بپوشم وقت چمیپاپ یمهرسا و آوا مث چ

 برسونن

 

 نیخوابم بردخرسم خودتون دهیخسته بودم سرم به بالشت نرس انقد

 

 نیرید نیریروزه بعد د صبح

 

 بود نیمهرسا که محتواش ا غیج نیدلنش یبا صدا صبح

 

 یترشیرو دستمون م رتتیگینم یانگل اجتماع شوهرت دم دره االن بفهمه تو هنوز خواب ی:پاشو خبر مرگت خرسه قطبمهرسا

 

 شدم داریب

 

زدم رژ قرمزمم زدم و با عطرمم  ملمیر یو شال مشک یقرمز با.شلوار جذب مشک غیمانتو کوتاه ج هیصورتمو شستم و  دستو
 نییدوش گرفتم و رفتم پا

 

 داد صیتشخ شدیم افشمیاز ق نویکرده بودم و ا ریکالفه شده بود انقد د رادیه

 

 نکنم رید گهیباشم د یبچه خوب دمیخوبم تروخدا منو نکش قول م ی:سالم خوبمن
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 رادیه

 .کنمیم گهینگا د هیساعتم  به

 ادااااااایمثال قرار بود زود ب نیا

 .بعدش بهش اخم کردم که گفتدمیکش قینفس عم هیپر کرد. نویعطرش کله ماش ی.بونیتو ماش پرهیم نوییپا ادیم باالخره

 

 نکنم رید گهیباشم د یبچه خوب دمیخوبم تروخدا منو نکش قول م ی:سالم خوباسا

 .کردیمعصوم نگام م افهیبا ق بعدم

 تکرار نشه هااااا خانوم گهیلبخند زدمو گفتم:د بهش

 :چشم عاقااسا

 کردم.روشن  نویماش دمویکش لپشو

 

بابا  یاز دوستا یکی.باغم که میبکن دارویخر هیبق میبر فتیکافه.بعدم قرار شد که فردا بعده ش هیبردمش  شیازما بعده
 .مارستانیواسش.خودمم رفتم ب کنهیهماهنگ م

 

 اولشم. اریکه هم مهمه هم دکتر گفته من دست میدار وندیعمل پ هی فردا

 بخونمشو واسه فردا خودمو اماده کنم. گمیتا  رمیگیم مارویپرونده ب یپرستار ستگاهیاز ا رمیم

 

 

.سرم شهیجلو چشمام تار م کنمیحس م زنمی.دکمه طبقه رو که مشمیسمته اسانسورو واردش م فتمیرو که گرفتم راه م پرونده
 .دمیم هیاسانسور تک وارهیپشتمو به د دمیپلکامو فشار م بندمویچشامو م کمی.کشهیم ریبازم ت

 باشه. یخستگ ادویبه خاطر کار ز دیشده.البته شا ادیچند وقته ز نیا ییهوی یرداسرد نیا

 

 

 .جالبهسیداخل اتاق.مهراد ن رمیم شمویم ادهیاسانسور پ از

 

 

 .کنمیپروندرو وام زویرو م نمیشیم

 

 

 .ادیدر م یکه صدا خونمیهست که دارم پرونده رو م یا قهیده د هی

 :بله؟گمیم رمیسرمو باال بگ نکهیا بدون

 .گهیحتما مهراده د کنمیمن سرمو بلند نم یول ادیباز شدن درم یصدا

 .رهیابروهام از تعجب باال م یدختر یپر عشوه  فویظر یباصدا

 داریاحتشام.مشتاق د ی:به به.اقادختره

 .خورهیبازم ابروهام به هم گره م دنشید از

 کنهیم کاریچ نجایا نیا

 کنهیم یتو دستش بهم دهن کج هینیریش جعبه

 

 

 رفت. ادمی(sorry)ی:اوه سارگهیلحن مسخره م هیبه سمتمو با  رهیگیجعبه رو باالتر م نهیبیکه به جعبه م نگاهمو

 گمیم کی:تبرگهیو م رهیگیبه سمتم م شتریو جعبه رو ب زنهیپوزخند م هی بعد



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 123 

 

 :بابته؟من

 سرت ی:کالگهیم هیکنا با

 گمیمنظورشو گرفتم م نکهیتوهم باا رهیم اخمام

 خانم زند شمی:متوجه نممن

 خوشمزس؟ ی:جالبه.راستزند

 گهی:مغز خر ددهیکه ادامه م کنمینگاش م یتعجب و سوال با

 رو اعصابم رهیداره م گهید

 خانوم محترم نی:درست صحبت کنمن

 :دهیتوجه به حرفم ادامه م یب

 ...رادیتورو نداره ه اقتیاون دختره سرت کاله بذاره.اون دختره ل یذاشتیکه نم یمغز خر نخورده بود اگه

 از شما نخواستم خانوم یدوما من نظر نیصدام کن کیاجازه داده باشم که با اسم کوچ کنمی: اوالفک نمگمیتو حرفشو م زنمیم

 ی:نه بابا انگار واقعا خر شدگهیو م زنهیپوزخند م دوباره

 رونیب دی:برگمیم یبلند بایتقر یصدا با

 یشیم مونی:پشگهیو م شهیم رهیبهم خ کمی

 .فتهیم ادشی یزیبره که انگار چ خادیو م کنهیپشتشو م بعدم

 

 .کنهی.مهراد با تعجب بهش نگا مشهیکه جلو در با مهراد روبرو م رهیم زویرو م کوبهیم وینیریش جعبه

 کنار لطفا دی:برزند

 رهیم کنهیکنارو اونم گورشو گم م رهیاز جلو در م مهراد

 

 بندهیتوئو درو م ادیم مهراد

 داشت؟ کاریچ نجای:کنه امهراد

 .شهی.نفسام تند تر مبندمیچشامو م رمویگیم زیدستمو به م کشهیم ریبگم که بازم سرم ت یزیچ خامیم

 

 

 رادیه ی:خوبگهیسمتمو م ادیم مهراد

 گمیم شهیکه دردش کمتر م کمی

 :اره بابا.بادمجون بم افت نداره.رادیه

 :صد درصدمهراد

 .رهیگیم یداره باش کشت وینیریجعبه شرو  سادهیکه وا کنمیم نگاش

 

 ینون خامه ا ی:وازنهیبا ذوق داد م کنهیواش م نکهیا بعده

 تعارف به من هیاز  غینشست همشو خورد در بعدم

 من گوه خوردم اصن نموخام شوهر کنم زوره مگه،چقد سخته هااااا خدااااا

 

 رادیه نگیو لباسمو عوض کردم.سوار آسانسور شدم و رفتم تو پارک دمیکش قینفس عم هی میتا شب تو پاساژا پالس صب
 منتظرم بود.

 

کت شلوار خوشمل  هیتا  میگشت مویعالمه گشت هیپدره پاها دراومدن، یتکرار ی.و بازهم همون ماجرامیشدمو حرکت کرد سوار
تا حلقه و طال  یطال فروش میدشم رفتشده بود توشون بع گریانقدر ج میگرفت ییو کروات طال یمردونه مشک رهنیبا پ یمشک

 میریبگ
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 با سته حلقه انقدر قشنگ بودننن میانتخاب کرد یبیترک ییطال دویطال سف سیسرو دوتا

 

 شده مونیشگیهم ریچند وقت کار و مس نیخونه و تخت خواب تو ا یبه سو شیپ مویگرفت گمید زیم زیعالمه چ هی خالصه

 

 خواب مارستان،بازار،خونه،تختیب

 

 مارستان،بازاریخواب،ب تخت

بلند شدم و رفتم سمت حموم بعدشم  یبو گند گرفتم به سخت دمیکه فکر کردم د کمیتموم شه باو پدرمون دراومد  زودتر
 کپمو گذاشتم

 

 .دیسابیقند م کتامیآوا و مهرسا پارچرو باال سرمون گرفته بودن و  رادمممممیمن زنه ه گهید قهیتا چند دق یعنی

 

 ?لمممی:وکعاقد

 

 ?گفته یچ دمیانقد تو فکر بودم که نشن یعنی

 

 نهی:عروس خانوم رفته گل بچکتای

 

 ?لمیوک ایآ?احتشام دراورم رادیه یشما را به عقد آقا دیدهیبه بنده وکالت م ای:سرکار خانم آسا راد آعاقد

 

 ارهی:عروس رفته گالب بکتای

 

 لمیوک ای:....آعاقد

 

 خوادیم یفظل ری:عروس خانوم زکتای

 

 خانومانه تشکر کردم یلیبودخ سیسرو هیدادش به من  راد،اونمیجعبرو داد به ه هیجلو اومد و  رادیه مامان

 

 لمی:وکعاقد

 

 مجلس بله یپدرو مادرم و برادرم و بزرگا ی:با اجازه من

 

زد بعدش دستمو گرفت و باال  میشونیه رو پ-س-و-ب هیبله رو گفت و برگشت طرفم تورمو باال زد و  رادمیهمه دست زدن ه 
 .دیبوسه زد منم حلقه رو دستش کردم که نوبت به خوردن عسل رس هیدستم  یاورد و حلقه رو تو انگشتم کرد و رو

 

 آلبالو یمربا حایعسل مربا بزارن ترج یبه جا شدیاد،نمیخدا من از عسل بدم م یآ
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از انگشتم گرفت  کیگاز کوچ هیکارو کردم که  نیمنم هم تو ظرف عسل کردو بعدشم کرد تو دهنم کشویانگشت کوچ رادیه
 چوریب

 

 لمبرداریف یزدن مصادف شد با شروع شدن ور ور ها رونیمحضر ب از

 بکن نکارویا

 

 نکن اونکارو

 

 برو نجایازا

 

 نرو ازاونجا

 

 گرفتن ازمون پدرمون دراومد یخاک برسر یترمممممم انقد عکسا نینگم سنگ گهیکه د هیآتل

 

 وزدیشرق م هیاز ناح یشده و باد خنک کیتار بایباغ هوام تقر یبه سو شیو پ نیتو ماش میآقا االن نشست خالصه

 

 :آسارادیه

 

 ?:هوممن

 

 ای:ماله خودم شدرادیه

 

 ?ی:خب که چمن

 

 فقط گفتم که حواست به شب باشه ها یچی:هرادیه

 

 ?:هاااامن

 

 یبلندو طوالن یلیخ دیخند رادیه

 

 :درد مرض کوفتمن

 

 شتریشد دره طرفه منو باز کرد و دستمو گرفت ب ادهینگه داشتو پ نویماش رادیه میبود دهیخندشو خورد به دره باغ رس رادیه
 زدنیو دست م گفتنیم کیمهمونا دم در جمع شده بودنو بهمون تبر

به  رادویمنو ه هیشونیاومد جلو و پ سایمامان پر رفتنیبودنو قربون صدقمون م سادهیو مامان اسپند به دست وا سایپر مامان
 کارو کرد. نیمامانم هم دینوبت بوس

 

 میمخصوص نشست گاهیجا تو

 

 کنمیمنم تکو تنها نشستم و دارم به قر دادن مردم نگاه م هیکدوم گور سیمعلوم ن رادمیه نیا نجایا میدوساعته که اومد االن
 روزگار یهع
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متر پارچه  میلباس،لباس که چه عرض کنم ن هیدختره بود با  هیگاه،یاومد طرف جا یکی گفتمیکه با خودم چرتو پرت م ینجوریهم
تو صورتش  زدمیکه انگشتمو م یدر حد ظایغل ظیغل گمیفوق العاده غلیظظظظظ م شیتر بود به نظرم،آرا نیسنگ دیپوشیکه اگه نم

 بلند شدم یبود باال که مجبور مدهاو بایتقر گهیتو د رفتیمتر م شیش

 

 گمیم کیتبر زمی:سالم عزدختره

 

 ممنون  یلی:سالم خمن

 

 :واقعا که...دختره

 

 اومد و باعث شد دختره حرفشو بخوره رادیه

 بزرگ کرد یلیاخم خ هیدختره  دنیبا د 

 چشه نیا وا

 

 یازدواج کرد دمیشن یچقد خوشحال شدم وقت یدونینم زمیعز رادیه ی:وادختره

 

 نفس کشششش یا یچ یعنی زززززززززززمیعز

 

 یرقصو به ما بد هیافتخار  یخواینم زمیخانوم،آسا جان عز دی:شما لطف داررادیه

 

 :چرا که نهمن

 

 دنیبه رقص میو شروع کرد میرفت ستیوسط پ گهید باهم

 

 رادی:همن

 

 ?:هومرادیه

 

 بود ی:اون دختره کمن

 

 زدو گفت:زند یلبخند رادیه

 

 ?هی:زند کمن

 

 بخش یاز پرستارا یکی:رادیه

 

 ?کنهیصدات م کی:اهان بعد چرا تورو به اسم کوچمن

 

 یریکبیا شهیم زونیدارم،ازم آو یخوشگل نیبه ا یمن زن نهیبیخلن مردم،نم دونمی:چمرادیه
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 :باشه بابامن

 

اوووو  یام کاشت که باعث شد صدا-ب-رو ل کیه کوچ-س-و-ب هیحرکت ناباورانه اومد جلو و  هیآهنگ تموم شد در  یوقت
 مهمونا دراد.

. 

. 

. 

 نره ها ادتیمارو یشوهر کرد یرفت یشوهر کرد یدید شعوری:خلو چل بمهرسا

 

 وونهید رهیم ادمیتورو  یکردمو گفتم:آخه من چجور بغلش

 آوا ازاون طرف اومد یصدا

 

 ی:پس من چآوا

 

 بغلم ای:توام بمن

 و مهراد اومدن کتایو  اشاریاونا رفتن وآراد و  گهیهم د هیعالمه تف مال هیبعد از  

 

بغلم کردن که احساس کردم  یو آرادم جور کتایگفتن و به من دست دادن و  کیبغل کردن و بهش تبر رادوینوبت ه به
 استخونام شکستتتت

 

 اومد جلوم اشارمی

 

 برام یکتایبه بعد مثل  نی:ازاوگفت

 

 اهر ندارمزن داداش و البته خواهر چون من خو هی:اره واسه منم مث مهراد

 

 ی:مرسمن

 

 خونه یبه سو شیپ مویشد نیسوار ماش رادیمنو ه یمشت یخداحافظ هیبعد از  خالصه

 

 شم زیباشم و برم تو خونه و سوپرا دهیمن خونرو ند نیانتظار دار البد

 

 لهیوس میداشت رادیتا ساعت چهار صب منو ه روزیپر یانتخاب کنم جاتون خال دیبا ویباو من خودم همه چ هیچ ایمسخره باز نیا
 شدنیم تموم مگه��میدیچیم

 

انداختم که داشت نگام  رادیبه ه یآسانسو نگاه نهییتو آ میسوار آسانسور شد مویشد ادهیپ میدیساعت راه رس میاز ن بعد
 یبهش زدم که متقابال لبخند زد پامو که تو خونه گذاشتم اول کفشامو پرت کردمو شروع کردم فحش دادن کس یلبخند کردیم

 پاهام نابود شدن بخرمشونانقد قشنگ درستشون کرده تا من  نارویکه ا

عوض کنه  اومد تو اتاق لباساشو رادیکه گذشت ه قهیرفتم تو اتاق خوابو با همون لباس ولو شدم رو تخت چند دق بعدشم
 لباستو عوض کن نمیبهم انداختو گفت:پاشو پاشو بب ینگاه

 

 حوصله ندارم یخی:بمن
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 یچ یعنیحوصله ندارم  نمی:پاشو ببرادیه

 

 تا موهامو باز کنم شمیآرا زیو فالکت بلند شدم نشستم جلو م یبدبخت به

 

 دمیاروم کش غیج هیو  نیرو زم دمیبودم  پامو کوب رایگ ریمن هنوز درگ یلباساشو عوض کرده بود  ول رادیه

 

 ?:چتههرادیه

 

 موهام شهی:باز نممن

 

 کنمی: خودم بازش مرادیه

 کردم که نگو و نپرس غیج غیپشت سرم و شروع کرد به باز کردن موهام انقدر ج اومد

 

 رادیه

 .رونیب رمیاز اتاق م ندازمویشونم م حولمورو

 شده. داری.پس بادیاز اشپزخونه م ییصداها

 زنمیم یلبخند زهیریم یکه داره چا دنشید با

 خانومه خونه ری:صبح شما بخمن

 خونه یباشه عاقا تی:عافاسا

 

 .نهیشیخودش م زویرو م ذارهیم ویجا هینیس

و با  زنهیم یباالش.به لقمش لبخند ذاری.دوتا گردوام مذارهیمربا م رهی.بعدم رو پنمالهیم ریپن یروشو کل دارهینون تست برم هی
 .شخوریولع م

 :اسااااااااامن

 فتهیتو گلوشو ب سرفه م پرهیو م شهیم هول

 .کنهیم یو همرو رو صورت منه بدبخت خال سوزهیدهنش م شیکه از داغ کشهیسر م ویچا بدو

 گهیتوجه ب گندش م یب بعد

 ه؟؟ی:چاسا

 کشمیم فمیب صورت کث یانزجار دست با

 یفی:توچرا انقدر کثاسا

 .ادم انقدر پرروشهیم نیاز خنده پخشه زم بعدم

 نی:خب خانم خوشگله گندتونو پاک کنگمیم شمویجام بلند م از

 کنمیب صورتم اشاره م بعدم

 گهیو م کنهینگام م یحالت چندش با

 .حالم بد شدیییییی:ااسا

 دنبالش فتمیم

 :که حالت بد شد.اره؟؟من

 :نه نه.من غلط بکنمگهی.وسطه خندش مخندهیو م دوئهیم

 ی:فعال ک کردمن



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 129 

 

 

 ب قلقلک دادانش.از خنده قرمز شده. کنمیشروع م رمشویگیحرکت م هیتو

 ...بابا..بسه..مردممیترکوند رادی:هاسا

 :قول بده باره اخرهمن

 :با...شه با...شه.قووووولاسا

 .قولی:اوکمن

 میکنیم یسقف زندگ هی رهیبا عشق ز رادیکه با ه هیماه هی االن

 ی:اوهوع چه ادبیوج

 .یما.نذاشتبار اومدم ادم باش هی:من

 :باش بابا ادم باش.یوج

 .ادیسمعکام خاموشه صدات نم دی:ببشخمن

 .کر.ابلح...چوری:کوفت.بیوج

 شنومی:نممن

 

 بلند شد. ینامطبوع یجاتون خال هیبو هیکه  گذروندمیوقتمو م میدرون یها یریبا درگ داشتم

 ...دمید دمیکه فکر کمی

 

 غذام یوااااااااا

 امینیزم بیس یااااااااا

 

 شده بودن اهی(جزغالم نگا کردم.سینیزم بی)سی.به عشقادمیبدو رفتم  اشپزخونه و سرخ کنو از برق کش بدو

 داره . ینمونه ا ینفهمه چه کدبانو رادیتو سطل اشغال که ه ختمیریدراوردمشونو داشتم م یبدبخت با

 .ارنیب مهی.دو تا قابونیسره خ هیغذا اماده فروش نیا دمیزنگ ییبدو بعدم

 .رادیه دنی.حداقل قبله رسارشیکه زودتر ب کردمیداشتم خدا خدا م فقط

نشستمو منتظرش شدم.اومد سمت اشپزخونه و سالم کرد.بعدم رفت طرفه اتاق تا  زیبازو بسته شدن در اومد.پشته م یصدا
 لباساشو عوض کنه.

 

 نمونه.دستون درد نکنه ی:به به کدبانورادیه

 :سرتون درد نکنه.من

 خوردن کرد. هیم زدو با ولع شروع به یلبخند

 رونیدلسترو ب خچالویخودش بلند شدو رفت سمته  رادیخواستم بلند شم که ه اوردمیافتاد دلستر ن ادمیغذا  یوسطا
 قهیچند د یطرفه غذاها تو اشغال دنهیکه از د یپرت کنه تو اشعالدون ویخال هیکردو خواست قوط شیپارچ خال ی.تودیکش

 خشکش زد.

 ابرو رفت خدا یوا

 .ایباش دهید یزیچ یونی:مدمن

 .دمیند یزیکردو گفت:نه نه من چ یخنده ا تک

 خوش مزساااااااا لیخدا وک ینشستو گفت:ول اومد

 یلیحرص شروبه غذا خوردن کردم:اره خ با

 توجهمو جلب کرد. رادیه یکه صدا دمیچیم ییظرفا رو تو ظرفشو داشتم

 :اسا خانومرادیه

 بردم باالو گفتم:بله؟ کمی صدامو



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 131 

 

 :اسا جانرادیه

 :جانم؟من

 باهات حرف دارم. نیبش ای:اهاااا حاال شد.خب خانوم خانوما برادیه

 اب زدم بهش. هیگرفتمو  ریش ریبستمو روشنش کردم.دستمو ز وییظرفشو دره

 خشک کردم بعدم رفتم تو هال دستمو

 

 نشستمو منتظر نگاش کردم. رادیرو کاناپه جلو ه رفتم

 ؟؟یکرد یساز یغن ومی:اورانرادیه

 ؟؟یداشت کارمیحاال چ یگفتم:بل ییپرو با

 گرفتم. یمرخص مارستانیاز ب یهفته ا هی ی:برارادیه

 از تعجب باال رفت ابروهام

 :چرا اون وقت؟من

 شمال می:که بررادیه

 بود دهیتنگ یلیخ نایرو بهم دادن.دلم واسه مامان ا ایکه زد انگار دن یحرف با

 شد. ریخورد تو دماغ ناناسشو خوردو خم میشونیکه پ رادیز جام بلند شدمو خودمو پرت کردم بغل ها باذوق

 .ااااااایاورد نییدکورمو پا ی:اااااخ اسا زدرادیه

 دیمظلوم کردمو گفتم:ببشخ افمویق

 شه؟یم یگفت:نبخشم چ دویکردو بالبخند لپمو کش نگام

 اد؟؟ی:دلت ممن

 :نچرادیه

 .ییرفت طرف دستشو عیجمع شدو از جاش بلند شدو سر افشیبگه که ق یزیچ اومد

 ییرفتم سمت دستشو یکرده.وااااا چرابا نگران دایحالت تهوع پ ومدیکه رفت درو بست.به نظر م داخل

 

نگهبونمون حساب  ییجورا هیبودم.عمو محمد که  ومدهیخونمون ن شهیم یدوماه یکیتک بوق زد. هی دویچیپ الیجلو و رادیه
 برگاشون رنگ زرد به خودشون گرفته بودن. اشونیبعض زییو باز کرد.با ذوق به درختا نگا کردم که به خاطر پادر شدیم

 تو بغلش. پرمیم دوئمویم کنهیبه سمته مامان که با ذوق نگام م شمویم ادهیپ نیماش از

 بود دهیننه جون دلم برات تنگ ی:وامن

 داخل. میریم کنهیسالم م رادمیه نکهی.بعده اکنمیسمته بابائو لپاشو بوس م رمی.مادیواسم چشمو ابرو م مامان

 کردیتعارف م ییخانومم هربار چا دهی.فرخوردمیتکونم نم نهیبودم کنار شوم دهی.چپکردمایم لیخدا از سرما داشتم قند یاااااا
 خورمیدو تا م یکی

 

 انداخت رو شونمو گفت. ییکاموا وریپل دونهیاومد سمتمو  مامان

 ؟یبه اتاقت بزن یسر هی یری:اساجان نممامان

 اتاقم افتادم ادهی تازه

 

 

 بنفشه اتاقم چشام برق زد. یدکور صورت دنیکه تهه راه رو بود.درو که واکردم با د یدیپله ها باالرفتمو رفتم سمته دره سف از

 

 رو کاناپه پرت کردمو خودمو پرت کردم رو تخت. فمویک

 در اومد یصدا قهیچن د بعد

 :بله؟من
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رفت بگم من هنوز عروسکامو از  ادمیاز خنده.اااااخ  پوکهیبعد م کنهیاتاق اول تعجب م دنیتو.با د ادیم رادیو ه شهیم درباز
 نیام خودتون وونهی.دگهید خورهی.خب کودک درونم ول مواریقد چسبوندم به د بینگه داشتمو به ترت میبچگ

 .کنهیتخت دوباره خندشو ازاول شرو م یعکسه رو دنیسمته تختم که با د ادیم شهیکه تموم م خندش

و اون موقع  هیشمع ده سالگ کشیاراده چون رو ک هیسالگ11تختمه که تولده  یعکس بزرگ باال هیرفت بگم. ادمی نمیبابا ا یا
 دستم تو دماغمه. هیاراده  کهیدستم تو ک هیسالم بوده.بعد 6حدودا من

 که نگو نپرس سیضا افمیواالاااا خودمم فازمو بابت بزرگ کردنش درک نکردم.از بس ق نیتونخود چندشم

 اساااااااا. یییییییییتو فوق العاده ا ای:ااااخ دلم خداااااارادیه

 خونت حالله. یبگ گهیکلمه د هی.یکارا نکرد نی.انگار خودت ازگهی:اهههههه بسه دمن

 بزن منو ای:اوهوع باشه بابا.برادیه

 :نموخاممن

 وی:چرادیه

 نموخام گمیبزنمت منم م امیب ی.گفتااااای:خنگمن

 :اها ازون لحاظرادیه

 

 انو؟یپ ی:بلدگهیو م کنهیگوشه اتاق روبهم م انویپ دنیتو اتاقو با د زنهیچرخ م هی رادیه

 .:چمدونم بابا.فک نکنمگمیم دمویشونمو باال م رسمینم یا جهیکه به نت ییفکر مکنمو ازون جا کمی

 کنمیم دایپ یحس هیصفحش  دنیبا د نمیشیم شیرو صندل انویسمته پ رمیم بعدش

 .چهیپیاتاق م یتو یاهنگ قشنگ یو صدا کنهیخود به خود رو دکمه ها خرکت م دستم

 بلدم پس

 .یزنیم یدختر چه عال ی:وااااااااگهیبا ذوق م رادیه

 ؟یفکر کرد ی:پس چگمیم بندمویبا ذوق م چشامو

 رادیه

 اسا از پشت اومد. یکه صدا نداختمیاطرافمو تو اب م یتو ساحل نشسته بودمو داشتم سنگا ایدر کنار

 ؟ینکرد دارمیب یایب نکهی:چرا قبله ااسا

 .یبخواب شتریگفتم ب یخسته ا دمی:دمن

 ؟یکردیفکر م یبه ک ی:تو خلوتت داشتگهیو م نهیشیم کنارم

 یستیکه تو ن یاریگفتم:اون  طنتیش با

 .یجمع کردو گفت:غلط کرد اخماشو

 ی:بد شد که خلوتمو بهم زدمن

 راااااااااااااادینگام کردو گفت:ه یناباور با

 :جاااااانم؟؟من

 بگو.من که قهرم. ارتی:جانمو برو به اون اسا

 :چرا خانوم کوچولو؟من

 گهی:قهرم داسا

 هست؟ می:راهه اشتمن

 :نچاسا

 .کنمیفکر نم نجوریمن ا ی:ولمن

 :فکر کن.اسا

 بوس رو لپش نشوندم... هی یگهاننا
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 یبازی:هه هه ماسا

 ممکنه ری:غمن

 :خب پرتاب کناسا

 اب نشونه گرفتمو بعد پرتاب کردم.سه تا پرش کردو بعد افتاد تو اب یتو دستم به سمت رو سنگو

 یلعنت اههههههه

 ادیم ییبوها هی:اسا

 خودت امتحان کن یتونی:اگه ممن

 سنگ برداشتو به سمت اب نشونه گرفت. هی

 کردمیسنگ نگا م یکرد.با استرس داشتم به پرشا پرتاب

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 اسا درومد. غیج یسنگ افتاد تواب.صدا بعدم

 بردم. یدید وهوووووووووی:اسا

 دراورد.شونه باال انداختم و براش دست زدم زبونشو

 ؟؟یخایازم م ی:خوب حاال خانومه برنده چمن

 :اوووووم.بذار بفکرماسا

 .ادیدر م میگوش یبگه که صدا یزیچ خادیم

دلم تنگ شده واسش.اسا  دمشی.سه چهار روز ندنهیشیرو لبام م یاسم مهراد لبخند دنیبا د ارمویدرم بمیازتو ج ویگوش
 گهیو م دهیم رونیبعدم نفسه حبس شدشو ب کنهیاسمو نگا م ادویتر م کینزد

 ارهیفک کردم  ییییی:عاخاسا

 کریرو اسپ زارمیم دمویتلفنو جواب م زنمویبه افکاره کودکانش م یلبخند

 غسلت بدم امیب دیبا یتموم کرد شاالی:فک کردم امهراد

 سالم کردنه دوست گرام؟ ی:جامن

 من قهرمااااااا یکه سالم.ول میری:گمهراد

 بابا.باز چرا؟؟ ی:امن

 ...بخشمی.مهرمو بهت نمرادیه کنمیحاللت نم رمویوفا.ش یب یمنو فراموش کرد ی:زن گرفتمهراد

 شمیناراحت م ی.ببخشاااااااینبخش نی:عافرمن

 خواست ببخشه ی:حاال کمهراد

 :سالم مهراداسا

 زم؟؟یعز ی:اوااااااا عروس گلم خوبمهراد

 یگفت:عال دیخندیکه م یدرحال اسا

 ریاحوال بگ هیتو  زنهیپسر به ما سر نم نی:امهراد

 :چشم حتمااسا

 ؟یمهراد خلوتمونو بهم زد یداشت ی:بسه بابا.حاال کارمن

 در صحنه شهیملت هم گنی:به من ممهراد

 یریگیم لی:چه خودتم تحومن

 هاااااا. رهیگیم یجشنه کل هی مارستانی:خوب حاال.اخر هفته بمهراد
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در کشور مقام دوم را به خود  مارستانیها کردو گفت:الزم است به اطالع برسانم سطح عملکرد ب ندهیگو نیا نیصداشو ع بعد
 اختصاص داده.

 :واقعا؟؟من

 :اوهوممهراد

 گه؟یدوروز د ینی:اخر هفته من

 ن؟یای.مییزایچ نیهمچ هی:مهراد

 :حتماگمیم کنمویبه اسا م ینگاه

 نمتیبی.پس می:اوکمن

 ایعشقول ی:بابامهراد

 :ههه دلقکگمیم کنمویم قطع

 

 اسا

 درس کنن. کیتراف نجایا انیقرض کردن ب نی.همه ماشکشیتراف نی.اههههههه بترکه جاده چالوسم با امیراه برگشت تو

 ی.بابا ژستت تو حلقم برادر.تو که مارو کشترسیبه جلو خ یفاز خاص هیو با  شهی.ارنجشو گذاشته لبه شکنمینگا م رادیه به

 

 :من خستمهگمیبهش م رو

 ته؟ی:چرادیه

 :خستمهمن

 روحت شاد شه. کمیکن  ی:اهنگو پلگهیو م زنهیم یلبخند

 د؟ی:چرا به فکر خودم نرسمن

 کردم شیبردم سمته اهنگو پل دستمو

 

 یتو خوده عشق تو

 یهمه کسه من تو

 یامیهمه رو تو

 یتو نفسه من تو

 یخوب یلیتو خ تو

 ینیتر زیعز تو

 ینیشیکه هرلحظه به قلب من تو م یحسه پاک هیتو

 یوا یباتو من عاشقتم وا مونمیم یوا یوا

 یوا ینازو اداتو من عاشقتم وا اون

 

 و... شهیکه حس کردم سرم خورد تو ش اوردمیادا اصول درم خوندمویاهنگ شدم داشتم م نیمن عاشق ا یوا

 

 رادیه

تر  عیحرکت کردم گازشو گرفتم که سر کیتراف کمی نکهینبود هم ریتاث یتو اعصابم ب کمی.ترافشدیم شتریداشت ب سردردم
 شد.فقط تونستم فرمونو بچرخونمو بعدشم ترمز زدم. ایس یکه جلو چشام همه چ شدیچ دونمیبرم که نم رونیمخمصه ب نیاز

. 

. 

. 



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 134 

 

تصادف نکرده  یزیبا چ ادیبود.به نظر م یتو خاک نمیبودن.ماش نیادم کنار ماش یسر هیکه ازرو فرمون برداشتم  سرمو
 بود وگرنه فاتحمون خونده بود. یخوب شد که کنار جاده جاده خاکباشم.

 شه. ادهیکمکش کرد پ یخانم هی.دره طرفش باز شدو دمید یبه کنار دستم کردم که اسا رو با سره خون ینگاه

 شدمو رفتم سمته اسا ادهیپ نیچطور از ماش دونمینم

 اتفاق شدم. نیبه من که باعث ا لعنت

داده و  هیتک نی.به ماشکننیپاک م شویشونیپ یدستمال خونه رو هی.دوتا خانم کنارشنو دارن با زنمینو مکنارشو کنارش زا رمیم
 چشاشو محکم بسته.

 هیاز موهاش خون کهیت هیموهاشه. ی.توگردمی.دنبال شکاف سرش مرمیگیکنار صورتشو دستمالو ازون خانومه م برمیم دستمو
 .دهیو به سرش چسب

 .کشمیم رونیاز تو صندوق جعبه رو ب شموی.از جام پامفتمیم نیتو ماش یکمک ها یجعبه  ادهی کنمویبا دستمال پاک م زخمشو

 

 

تو  نهیشیکه م کنهی.سردردخودمم بهتره.اون خانومه کمکش مهیروش.خداروشکر سطح زنمیچسب م هی کنمیم زیکه تم زخمشو
 .تکونمیخاک رو لباسمو م شموی.از جام بلند منیماش

 ادیاز پشت سرم م ییاقا هی یصدا

 رفع شد. ری:خدارو شکر به خاقا

 :ممنون از کمکتونگمیروبه خانومه م دمویتکون م سرمو

 

 .گفتینم میچیبود و ه رهیبود.اسا فقط به جلوش خ نیتو ماش یبد سکوت

 شد که... یچ دونمی:متاسفم نممن

 حرفم زدو گفت تو

 اومد ادمی وییزایچ هی:من اسا

 و؟؟ییزایبرگشتم طرفشو گفتم:چه چ باترس

 :اون تصادفاسا

 برق شهر بهم وصل شد انگار

 گفتم باترس

 :کدوم تصادف؟من

 ؟؟یشده بود رهی:چرا تو اونجور بهم خاسا

 کنهیصحبت م یداره از چه وقت دونستمینم یقفل کرده بود حت مغزم

اونطور تعجب کرد؟ها  دیمنو د اشاری یخشکت زده بود؟؟چرا وقت یدیصورت منو د یوقت ینگام کردو گفت:واسه ج یسوال اسا
 راد؟؟یه یازم پنهون کرد وی؟چراااااااا؟توچ

 ومدهین ادشی رمردویبود که تصادفش بااون پ یعال نی.ازنهیازکدوم روز حرف م دمیفهم تازه

 ما باهم بود.من ... دارید نیزدمو گفتم:اون اول یلبخند روبهش

 

 اسا

واقعا متعجب  رادیه یحرفا دنیانقدر به من شباهت داشته باشه؟؟از شن رادیکه واقعا چطور ممکنه خواهر ه بود برام جالب
 بهش فکر نکنم. کنمیم یسع یکرده ول یهست نیگزیمنو جا رادیه گهیتو دلم م یحس هی یشده بودم.ول

از  رادیانداختمو مسواک زدم رفتم تو اتاق.ه ییرخت چرکارو تو لباسشو نکهی.بعده امیبر دیبا مارستانیاون مراسم ب یبرا فردا
 زخمه رو سرم افتادم. ادهیاز موم باز کردمو خواستم موهامو شونه کنم که  پسویشده بود.کل هوشیب یخستگ

 دمیدراز کش رادیشونه شدمو رفتم کنار ه الیخیب

 خوابم برد. دهیسرم به بالشت نرس یخستگ از

 مراسم شروع شد. گهی:بدو دمهرسا
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 .میجلو اسانسور بود.باهم سوار شد نمی.نگمیاومد رونیرژ کمرنگ زدمو همراه مهرسا از اتاقمون ب هی

 مجرده؟؟ گنیدکتر تازه هس که ماله بخشه مغزه.م نی:بچه ها انینگ

 ه؟ی:منظورت دکتر ناممهرسا

 میبه سمت سالن رفت مویشد ادهی.از اسانسور پدمیفهمینم یزیکه اصال ازحرفاشون چ من

 ن؟یحرفیم ی:درباره کمن

 یدی.االنم که شنرهیگیپسر بلند چهارشونه که با همه پرستارا گرم م هیکه اومده.تو بخشه مغره. هیدوهفته ا ینام انی:پونینگ
 مجرده

 :خوب مبارک صاحابشمن

 میدنبال تور کردن الیما که ف ی:تو تور کردمهرسا

 به نشونه خاک به سرت به طرفش گرفتمو گفتم دستامو

 :خاااااااااکمن

 

 بایز یسالم بانو_

 .گنگ نگاش کردم که گفتهیک گهید نیبودمش.ا دهیبرگردوندم طرفه صدا.تا حاال ند سرمو

 مفتخرم. تونییهستم.از اشنا ینام انیاوه فراموش کردم.من پو_

 گرفت میخم شدو حالت تعظ کمی بعدم

 خندم گرفت... دنشیحرف یکاراشو ادب از

 

 رادیه

 .گشتمیسالن اجتماعات دنبال اسا م تو

 خواستم برم سمتش که متوجه فرد مقابلش شدم. دمشید

 ینام انیپو

 .دمیکه به عمرم د یفرد نیلوس تر نویتر رواعصاب

 گفتیم فیاراج یسر هیتر رفتم.پسره داشت  کینزد دمیتر رفتم.صورت اسا روبروم بود.لبخنده شو د کینزد

 ...ستین نطوریا یکه نشون بدن ازدواج کردن ول کننیمثه شما حلقه تو دست م بایا کماالتو زب یخانوما شتری:اصوال بانیپو

 دمیکه رفتم سمتشو از پشت شونشو عقب کش شدیچ دونمینم ختیحرفاش اعصابم بهم ر دنیشن با

 تو دهنش زدم دونهیروبروم قرار گرفت با مشت  یوقت

 دخترا بلند شد. یبعض نیه یسمت عقب پرت شد.صدا به

 که کنارش زانو زدو کمکش کرد بلند شه.دسش به فکش بود. دمید سامو

مثه تو  یخر چیصاحاب دارنو ه بایبا کماالت و ز یخانوما نیتوجه به اطرافم صدامو بلند کردم و روبهش گفتم:اصوال نصفه هم یب
 مزاحمشون شه. تونهینم

 .سیصاحاب ن یب یا ینیریما نباش.هر شخانو نیچپمو گرفتم باال و گفتم:دوروبر ا دسته

 رونیگوشه خشکش زده بودو دسشو گرفتمو به سمته ب هیرفتم طرفه اسا که  کردیتوجه به مهراد که داشت صدام م یب بعدم
 .دمشیکش

 

 سرد به صورتم احساس ارامش کردم. یمحوطه که شدم با برخورد هوا داخل

 رادیاشتباه بود ه یلی:کارت خاسا

 گردمیرو پاشنه پام به طرفه اسا برم سمویمیوا سرجام

 ؟ی:نکنه ناراحتش شدمن

 .نگران توامستمی:ناراحت اون ناسا

 :نباشمن



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 136 

 

 یزنیلطمه م تتیبه موقع نطوری.اتونمی:نماسا

 سی:مهم نمن

 وونهی:ممکنه اخراجت کنن داسا

 دفه باال رفت هی صدام

 :گفتم که به درک.من

 نگو یچیه سیبگه که دستمو باال گرفتمو گفتم:ه یزیصدام بسته شد.خواست چ هیاسا از بلند یچشما

 اسا؟ ؟چرایدیباهات هم صحبت شه و باهاش خند یادامه دادم:چرا گذاشت بعد

 باهاش نداشتم یبداخالق یبرا یلی:دلاسا

 ومدهیحرص گفتم:انگار بدتم ن با

 ؟؟یگیم ی:معلوم هست چاسا

 

 و نفسمو فوت کردم. دمیتو موهام کش یدست

تو گلوم بود که مانع  یزیچ هیکنار اسا انگار یاکن عوض دنیاما دسته خودم نبود. با د دونمیخودمم خوب م نویتند رفتم ا یلیخ
 .شدیم دنمینفس کش

 تر شدم. کیقدم بهش نزد هی.نییمحکم بستمو باز کردم.اسا دلخورو ناراحت سرشو انداخته بود پا چشمامو

 :اسامن

 نداد یجواب

 .کردیچونش گداشتمو سرشو باال گرفتم.سرش باال بود اما تو چشمام نگا نم ریز دستمو

 ؟ینگام کن شهی:ممن

 ومدیتو چهرش بوجود ن یرییتغ جیه

 ؟؟ی:ازم دلخورمن

 یلیگفت:خ یاروم یبا صدا نییاز چشش اومد پا یاشک قطره

 اسا؟؟ یبخشی.مزدمیحرف م نجوریا زدمویسرت داد م دی.نبازمیعز دیخوشگلم.ببخش دونمیگلم.م دونمی:ممن

 کنمیم ی:سعاسا

 نه؟ اینه.اره  ی:سعمن

 :ارهاسا

 اشکه رو صورتشو با دستم پاک کردم. رده

 تیبابت صبور ی:مرسمن

 یشیترسناک م یشیم یرتی.غمایزدو گفت:خودمون یلبخند

 

 

در  هیحتما مربوط به قض لشمی.دلنهیخواسته بود منو بب مارستانیب سیشدمو به سمت اتاق راه افتادم.رئ ادهیاسانسور پ از
 یبا اون جوجه فکل میریگ

 داخل رفتم. یدییبفرما یباصدا درزدم

 شده بود رهیپوزخند مسخره به من خ هیبعدم اون پسره که با  دمینفر دکتر تمدنو د نیوارد اتاق شدم اول نکهیهم

 پورفسور دیداشت ی:امرمن

 احتشام یاقا دینی:لطفا بش(مارستانیب سی)رئپورفسور

 روش نشستمو منتظر نگاش کردم. دمویعقب کش ویصندل رفتمو

داشتن چند  زیبرانگ نینقص و به طور تحس یارامو ب یاحتشام.نمرات الف و سطح باال در دانشگاه.دوره کاراموز رادی:هپورفسور
 موفق. یعمل انفراد

 از داخل پروندم باال اوردو گفت:چرا پسر خوب؟؟ سرشو
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 لحظه منطقم قفل کرده بود هیبود. یان میتصم هیاظهار تاسف گفتم: با

 یرفت رو اعصابم.عوض انیپوزخند پو یصدا

 تکرار نشه؟ گهیهست که د ینی:چه تضمپروفسور

 کرد:من پروفسور یانیتمدن پادرم دکتر

 دکتر؟ یشما چکنجکاوبه دکتر نگا کردو گفت: پروفسور

 کننینم یکاره اشتباه گهیکه د کنمیم نیتمدن:من تضم دکتر

 تکرار نشه دوارمیباره پسر.ام نیاخر نیساکت شدو بعد روبهم گفت:ا کمی پروفسور

 پروفسور شهیگفتم:نم نانیاطم با

 

 .کنمینم دتونیروبه دکتر تمدن گفتم:ممنون دکتر.ناام رونیب میاتاق که اومد از

 رادی:حواست باشه هدکتر

 :چشممن

 به شانه ام زدو رفت. یدست قمینشونه تشو به

 متوقفم کرد ییبرم سمته اسانسور که صدا خواستم

 دوست گرام یریزود از کوره در م یلی:خانیپو

 جوجه نمتیدوروبرش  نب گهی.دوما دستین یا یدوست نمونیب نکهیحرص برگشتم طرفش:اول ا با

 گند زد به کله روزمون یعوض ی.پسره شمیتوجه به پوزخندش از کنارش رد م یب

 زمستونه. یاخرا گهید

 لباس گرفتم یکل دیواسه ع میرفت رادیبا ه روزید

 .رمیگیبخوام غذا بخورم حالت تهوع م می.گاههییجورا هیمعدم  ایتازگ

 یایاز مزا نمیاول شده ا یبهترازون روزا میاشپز ای.تازگکنمیرو روشن مtv نمویشیتو هال م رمیم کنمویکم م کمیگازو  شعله
 شوهر کردن

 .مارستانهیکه ب رادمیه؟؟هیوقت روز ک نی.وااااااا اادیدرم فونیا یکه صدا شهیهستم که داره پخش م یا یکمد لمیف غرق

 .دارمیبر م فونویدختره حدودا همسنو ساله خودمه.ا هی.فونیسمت ا رمیم شمویفک کردم م الیخیب

 :بله؟من

 احتشام؟ ی:منزله اقادختره

 :بله و شما؟من

 .یمیدوست قد هی:دختره

 خانوم ارمیبه خاطر نم یزی:چمن

 بدم. حیتا براتون توض دی:درو باز کندختره

 .یسمته دره ورود رمیم پوشمویم نیج هی رمیتنمه.م یسه ربع صورت نیاست شرتیت هی.کنمینگا م هی پمیبه ت کنمویباز م درو

 .ادیم رونیکه داره از اسانسور ب نمشیبیم کنمیکه باز م درو

 روبروم. ادیم

 انگار نه انگار حافظمو از دست دادم. هیعیطب هیک ادینم ادمی یواسم اشناس ول یلیخ چهرش

 داخل؟ امیب تونمی:مدختره

 :حتمامن

 گهیم یناگهان یلی.خنمیشی.روبروش منهیشی.مکنمیم تشیهدا یرائیتو به طرفه پذ ادی. مرمیجلو در کنار م از

 که ... خواستمیمتاسفم.من نم زی:بابت همه چدختره

 .کنمیم حرفشوقطع

 خانوم شناسمی:من شمارو نممن
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 یمن سانازم همون که پدرشو کشت یشناسینم یچ یعنی:زنه

 

 شدیآخر تو سرم اکو م کلمه

 کشتم

 

 کشتم

 

 کشتم

 

 ??:ک...ککشتممن

  

 :...ساناز

 

. 

. 

. 

نبود که باال  یچیه گهیکه د ییو عق زدم تا اونجا دمیدو یینتونستم تحمل کنم به سمت دستشو گهیکه تموم شد د حرفاش
 دمیفهم دمویدیکه م ییخوابا یتازه معن خوردیبودنم بهم م یحالم از عوض ومدیخودم بدم م اوردم،ازیو فقط اب باال م ارمیب

 قاتل پستتتتت هی میعوض هی من

 

 اومدم ساناز افتاد جلو پام رونیکه ب ییدستشو از

 

 تروخداااا ببخشم کنهیاون تصادف عذاب وجدان ولم نم دم،بعدهیفهمی:ببخشم تروخدا،من اونموقع داغ بودم نمساناز

 

 نینشستم رو زم کنارش

 

 دمت،ببخشمی:بخشمن

 

 دمتیوقته بخش یلی:خساناز

 

 

بود و امشب  سادهیوا فتیمهراد ش یبه جا رادیتنهام گذاشت،ه یبدبخت ایدن هیفکر  ایدن هیسوال  ایدن هیرفتو منو با  ساناز
قاتل پست،کاش  هیادم اشغالم  هیبا همون لباسا نشستم،و هق زدم من  رشیسمت حموم رفتم دوشو باز کردم وز ومد،بهینم
 راحت شم،کاش... رمویبم شدیم

 

که کردم جلو چشام  هیبودم واسه غلط دهیو االن فهم دمیدیکه هرشب تو خواب م ییصحنه ها شهیم یچ رادیه رمیاگه بم اما
 .رفتنیرژه م

 

بلند شدم و لباسامو دراوردم رفتم  یاب سر شده بود به سخت یدوش نشسته بودم که بدنم از برخورد قطره ها ریانقدرز
 خوردیحالم از خودم بهم م کردمیبه خودم که نگاه م سادمیوا نهی.جلو ارونیب
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 دمیکش غینشستمو ج نیرو زم نهیتو ا دمیشتم و کوببردا زیاز رو م برسو

 

 قاتلممممم من

 

 ادیبه  یزیاز گذشتم چ دینبا یقبلنو تا ک ارمیکردم به خاطر ب یعوض کردم رو تخت نشستم و سع هیبا هق هق و گر لباسامو
 ارمیب

 

 کنه یپل لمیف هیاز خاطراتو برام مثل  یادیتلنگر بود تا حجم ز هیدو طرف سرم گرفتم انگار مغزم منتظر  دستامو

 

 خون

 

 نیماش

 

 مرده رهیپ

 

 زنه قرمز بود یچشما

 

 بازداشتگاه

 

 دخترههه

 

  غغغغغغغغغغغغغغغغغیج

 

 ومدیم ییصداها هینشستم  ییرایو وسط پذ رونیب دمیاتاق دو از

 

 دیکن ولشش

 

 ییچشما چه

 

 ونیتلوز ید یبلند کردم و به سمت ال س وینیبودن گلدون تزئ رهینگاه کردم دوتا چشم قرمز بهم خ ونیتلوز ید یال س به
 پرت کردم

 

 خوردیبودنم بهم م یخورده شده بود حالم از خودم و عوض شهیکه تو خونه بودو شکستم کله خونه پر از ش ییا شهیش زهیچ هر

 ادیب رادیه گهیاالناس که د بایتقر

 

 ییتو دستشو دمیان احساس کردم تمام دلو رودم اومد تو دهنم دو هیکرده بودم چشمام پف کرده بود، هیگر انقدر

 

 دیلرزیو دستام م سوختیانقد عق زدم به سرفه افتادم گلوم م اوردمیفقط آب باال م ارمینبود که باال ب یزیچ

 

 اومد رادیه یصدا

 



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 141 

 

 :سالم خانو...رادیه

 

 گفت زدیتوش موج م یصدا که نگران هیچشمش به اوضاع خونه افتاد چون با  نکهیا مثه

 

 ?ییآسا کجا آسا

 

در باز بود اومد جلو و دستشو پشت کمرم گذاشتو آروم ماساژ  ییچون اومد دم دره دستشو دیعق زدنمو شن یکنم صدا فک
 داد

 

آب قند برگشت  وانیل هیبعد با  قهیو چند دق رونیتخت دراز بکشم خودشم رفت ب یزدنم که تموم شد کمکم کرد رو عق
 ییشروع کرد به بازجو دادیکه اب قندو به خوردم م ینجوریهم

 

 ?هینشکلیچرا خونه ا یشد ینجوریشده چرا تو ا ی:چرادیه

 

 تو بغلش و موهامو نوازش کرد دمیکش رادیموضوع دوباره هق هقمو سر دادم،ه یآور ادی با

 

 نکن هی:شششش باشه اروم باش گررادیه

 

 

 که گذشت و آروم شدم ازش جدا شدم قهیدق چند

 

 میزنی:بخواب حاال بعدا حرف مرادیه

 

 :من قاتلممن

 

 ?یییییییزده گفت چ شک

 

 قاتلممم هیقاتللللللل من  دمیکش غیزدمو ج یپوزخند

 

 رادیه

 

 ?بهش گفته نارویا یک شدینم باورم

 

 بهت گفته زارویچ نیا یک?یگی:چرا چرتو پرت ممن

 

 قاتلمممم قاتل هیمن  نهیمهم ا?:مهمه مگهآسا

 

 چرتو پرته نای:آروم باش همه امن

 

 ستین یلعنت ستتیستتتتت،نی:نآسا

. 
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 چرتو پرتارو بهش گفته نیا یبفهمم ک هیزور آرامبخش خوابوندمش فقط کاف به

 

 و آرنجمو رو چشمام گذاشتم  دمیکاناپه دراز کش یرو

 

 برداشتم  زیاز رو م ویکنه گوش دیتول یبد یصدا زیم شدیباعث م یگوش لرزش

 ناشناس بود،تماسو برقرار کردم شماره

 

 ?:بلهمن

 

 دیچیدختر تو گوشم پ هیپر عشوه و نازه  یصدا

 

 یهان ی:هادختره

 

 ?:شمامن

 

 ?ی:نشناختدختره

 

 :نهمن

 

 رزا تیمی:عشق قددختره

 

 :مزاحم نشو خانوم محترممن

 

 یهان یشی:چرا ناراحت مرزا

 

 :خفه شومن

 

 کم داشتم فقط ویکی نیز،همیقطع کردم و پرتش کردم رو م ویگوش

 آسا

 

اتفاق بوده و تموم شده من  هی کنم،اونیقاتلم فکر م هی نکهیکمتر به ا شمیدارم مادر م دمیکه فهم روزیشدم از د رهیخ ایدر به
 هی یبرا میهمه فکر شده فکر نکردن به گذشته شده تصم نیا ی جهیهفتس که شمالم و نت هیجمعش کنم االن  مویزندگ دیبا
که بعد از دوماه وجود بچمو  میدو ماهمه من چجور مادر گفتیشکمم گذاشتم دکتر م روبچمون دستمو  رادویقشنگ با ه ندهیآ

 ?حس کردم

 

 بنده انگشته هینوز اندازه که ه یدر حال یوجودشو درک کن یخواستیدارم اخه دختر خوب تو از کجا م ییچه افکار مسخره ا ههه

 



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 142 

 

اتاقشو درست  میریبگ یسمونیس میواسه بچمون اسم انتخاب کن رادیزودتر برگردم تهران،باه دیبگم با رادیزودتر به ه دیبا
 میچقد کار دار یوا میکن

 البته من اسم انتخاب کردمااا 

 

 پسر بود آرتا اگه

 

 سیدختر بود آرتم اگه

 

 حق مخالفت نداره رادمیه

 

 یاومدم کفشامو که کنار ساحل بود دستم گرفتم و با پاها رونیکرده بودن و سر شده بودن از اب ب خیاب  یاز سرما انگشتام
کردن طول ساحل حوصله خونرو نداشتم به راه رفتنم ادامه دادم رفتم و فکر کردم رفتم و هزار بار  یشروع کردم به ط یخال

 گرفتم میواسه نوه هامم تصم ساختم و خرابش کردم راه رفتمو ندمویآ

 نینگ یزیچ رادینگما به ه گهی:مامان دمن

 

 زنگ بزن یدیفقط مادر رس گمیباشه نم ارمی:من که سر از کار شما در نممامان

 

 بوس گنده از رو لپش کردم  هی

 

 :چشششششم قربونت برم خدافظمن

 

 تهران یبه سو شیشدم و پ نیماش سوار

 

 مارستانیب رمیداشته باشه پس م فتیش دیبا امروز

 

. 

. 

. 

  گمیتو دسته د فمیدستم بود و ک هیتو  شیبرگه آزما نییپا دمیمث جت پر دمیکه رس مارستانیب به

 

 و بدون در زدن درو باز کردم دمیکش قینفس عم هی دمیبه سمت بخش حرکت کردم به دره اتاقش که رس یادیذوق ز با

 

 

 .شدیکردم باورم نم خی دمیدیکه م یزیچ از

 

 دمیکش غیج

 

 نیعوض یلی:خمن

 

 آسا  یکنیاشتباه م یبرگشت و به حرف اومد با تته پته گفت:دار رادیه
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 نمیبیخودم م یدارم با چشما کنمیاشتباه م رویچی:چمن

 

 

 رفتم. رونیپرت کردم تو صورتش بعدش بدون توجه به صدا کردناش از اتاق ب شویزدم و برگه آزما یپوزخند

 

 کردمیم هیگر دمویکشیم غیشدم ج نیماش سوار

 

 صدامو یشنویکردم،خدااااا م کاری:چرا من خدا،مگه چمن

 

 داشتمیمدارکمو برم دیسمت خونه روندم با به

 

 عاشقمههه خداااا گفتیدوسم دارههههه مگه نم گفتیکنمممممم،مگه نم کاریبچه چ نی:خدا حاال با امن

 

شدم  ادهیپ عیسر دمینصف بشه به خونه که رس مارستانیباعث شده بود فاصله خونه تا ب نیا روندمیم یسرعت سرسام آور با
 و رفتم تو و شروع کردم به گشتن دنبال مدارکام

 دمیکه صداشوشن گشتمیم داشتم

 

 آسا  یکنیم کاریچ ی:داررادیه

 

 سادمیشدم و روبه روش وا بلند

 

 یعوض رونینداره گمشو ب یربط چی:به تو همن

 

 نگووو یچی:ولم کن مهرسا همن

 

 بخور  یزیچ هی ای:باشه بابا آروم باش حداقل بمهرسا

 

 رمیس  رهیزمونه خوردم س نیازا ی:کوفت بخورم،به اندازه کافمن

 

 فلک زده حرف بزن  رادیه نیبرو با ا ایب یگیم هیچرتو پرتا چ نی:بابا امهرسا

 

 :گوه...من

 

  ییتو دستشو دمیتو معدم احساس کردم دو ویدیشد سوزش

 

 رهیدادم مهرسا ز هیتک واریبه بچم نخوره به د ییلطمه ا نکهیواسه ا سمیحال نداشتم وا یحت رونیاومدم ب ییاز دستشو یوقت
 یچیمهرسارو چنگ بزنم و بعدشم ه یفقط تونستم بازو دیجلو چشام چرخ ایشد که کل دن یچ دونمیآن نم هیبغلمو گرفت اما 

 ادینم ادمی

 اراد

 گمیهرسا مم روبه

 که ممکنه دعواشون شده باشه؟ نهی:منظورت امن
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 نکهیمگر ا کنهیول نم شویخونه زندگ نطوریا کیکوچ یدعوا هیاسا سره  ه؟اصوالیچ یدونیم ی:ممکن نه صد درصد.ولمهرسا
 باشه. یموضوع واقعا جد

کنه و بخواد به خودش  هیگر نطوریا کیکوچ زهیچ هیکه واسه  سین ی.کامال با نظر مهرسا موافقم.اسا دختردمیتکون م سرمو
 بده. یسخت

 باشه. نجایدوروز ا یکیبه نظرم بذار  ادی.فعال که خوابه.اگرم بهوش بمیکرد یقیتزر نایا ویتی:براش تقومهرسا

 شمال ینر یواقعا.مجبور شد دی:ببخشگمیم کنموینگاش م یقدردان با

 .گهیاسا خواهرمه د هیحرفا چ نی:نه بابا امهرسا

 .یپرستار ستگاههیسمته ا رهیم بعدم

 کتاسی.خورهیزنگ م میگوش

 :جانم؟من

 :اراد حالش خوبه که؟؟کتای

 ...تونمیبمونم.نم ششیامشبو پ دیبا ی:اره گلم.ولمن

 گهیحرفمو بزنمو م هیبق ذارهینم

 نایخونه مامان ا رمی.خودم با اژانس مششی:باشه باشه بمون پکتای

 دنشید رمیسالم برسون بگو سره فرصت م اشاری.به یکنیکه درک م ی:مرسمن

 ؟یندار ی:حتما.کارکتای

 .زمی:مواظب خودت باش عزمن

 یبا ی:اوککتای

 ی:بامن

 

 ذارمیارنجامو رو زانوم م شمویساعت هشته شبه.روبه جلو خم م کنمینگاه م میساعت مچ به

 :ارادمهرسا

 کنمینگاش م یسوال رمویگیباال م سرمو

 بدونه؟ دیبا رادیه یکنی:فک نممهرسا

اسا از حضورش اصال خوشحال  دونمینم لشویکه خودمم دل ریحقشه اما با توجه به اتفاقات اخ نیبدونه.ا دی.باکنمیفکر م کمی
 .شهینم

 زنگ بزن بهش. هیبه نظرم  ی.ولیکنیفکر م یبه چ دونمی:ممهرسا

 نمشیبب خامیاسا رو نشنوم نم ی:فعال نه.تا حرفامن

 رادیه

داغون  موی.لعنت بهت رزا که زندگیچینه ه دهیجواب م فونویا یخاموشه.دره خونشم رفتم نه کس زنمیزنگ م شیبه گوش یهرچ
 یندارم.اصال اوضاعو اعصابم مناسبه مهمون اشاریامشبو واسه برگشته  هی.ازبس اعصابم خورده که حوصله رفتن به مهمونیکرد

 نیزم .اب شده رفته توگشتمممکنه باشه  کردمی.هرجارو که فکر مستین

 دمیجواب م شمویم مونیپش یقطع کنم ول خامی.مهراده.ملرزهیرو داشبرد م میگوش

 مارستانیب ایب رادی:همهراد

 اگه ... یندارم مهراد.حت ویماریب چیحوصله ه یریو یریه نی:توامن

 اگه اسا باشه؟ ی:حتگهیو م زنهیحرفم م تو

 ه؟ی:منظورت چگمیم گنگ

 رااااادیه ااااااای.انگار حالش بد شده.فقط بمارستانی:اوردنش بمهراد

 .مارستانیسمته ب فتمیبا تمام سرعت راه م کنمویقطع م تلفنو

 

 

 .نمیبیم یجلو دره ورود مهرادو
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 :کجاس مهراد؟من

 :اروم باش پسر.تو بخشه.مهراد

 سمته بخش. فتمیتوجه به ادامه حرفش راه م یب

و از جاش  کنهیم یدیمن اخم شد دنیفکر نکرده بودم.با د نجایا دنشین به د.اصخورمیسالن جا م یایصندل یاراد رو دنیباد
 سمتم ادی.مشهیبلند م

 نجا؟یا یایبه تو خبر داد ب ی:کاراد

 نمیاسا رو بب خامی:مگمیتوجه به سوالش م یب

 شهیتر م دیشد اخمش

 

 

 ناراحت کرده. نطوریکه باشه انقدر بده که اونو ا یهرچ یروز افتاده ول نیکه اسا به ا یکرد یچه غلط دونمی:نماراد

 سوتفاهمه هیفقط  هی:اون قضمن

 ینیاسا روبب ذارمی.چون من نمیجا بر نیپسر خوب بهتره از نی:بباراد

 :چرا؟گمیم ییپرو با

 روز افتاده. نیرفته که اسا به خاطر تو به ا ادتی:نکنه اراد

 :گفتم که سوتفاهم بودهمن

 

 رهیگیم قمویسمتمو  ادیسمته عقبو م دهیم هلم

 

اصال خوشحال  دنتیبه نفعته چون از د نی.مطمئن باش ایاسا رو ندار دنهیجمله رو واسم تکرار نکن.تو حقه د نیا ی:هاراد
 .شهینم

 کنهیو مارو از هم جدا م کنهیمداخله م مهراد

 شما!!! نیکنیم کاری:چمهراد

 تموم شه هیتا قض نهی:بذار اسا رو ببگهیاراد م روبه

 شر نشه. نیشترازیتا ب نی.بهتره برشهینم گمیا؟میپا داره عا هی:مرغتون اراد

 ادیمهرسا از دور م یصدا

 شده. داری:اراد اسا بمهرسا

 ستهیمیبرم سمته دره اتاقش که مهراد جلوم وا خامیحرفش م دنیشن با

 صبر کن پسر کمی.رادی:فعال نه همهراد

 نهیتوروبب خوادی:اراد ممهرسا

 

 اسا

 سمتم ادیو م کنهیبازم هول م یچشما دنی.با دنمیبیصورت نگران مهرسا رو کنارم م کنمیکه وام چشمامو

 ؟ی:اسا خوبمهرسا

 .سوزهیهم چشمام م کنهیاما هم سرم درد م دمیتکون م سرمو

 . چرا؟؟مارستانمی.پس بکنمیتو دستم نگا م وکتیبه انژ رمویگیباال م دستمو

 وونه؟؟ید یکرد نکاروی:چرا باخودت امهرسا

 .یهمه چ ادیم ادمی تازه

 هام... هی.اون دختره.گررادیه

 .فتهیاز چشمام م یاشک میختیبد یاداوریاز  بازم

 شم؟؟یپ ادیب یبه اراد بگ شهی:مهرسا ممن
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 دهیسرشو تکون م مهرسا

 :اره قربونت برم.مهرسا

 سمته در رهیم بعدم

 شهکه از دردش کم  بندمیم چشامو

 ادیبازو بسته شدم در م یصدا

 کنمیچشامو باز م بازم

 ؟یبه سره خودت اورد یفدات شم چ ی:الهاراد

 یچی:هگمیم زنمویم یلبخند

 یاتفاقاتو برام بگ یخای:نمزنهیم یتلخ لبخنده

 بعدا مشیبذار شهی:ممن

 :عاخه...اراد

 کنمی:خواهش ممن

 کنم کارشی.اونو چرونهیب رادی:هاراد

 کنمیاسمش نفرتو تو تمام وجودم حس م دنهیشن از

 بگو... نمشیبب خامینم گهیواسه اسا مرده.بگو د رادی:بهش بگو بره به درک.بهش بگو هگمیم یگرفته ا یبا صدا 

 اروم باش زمی:باشه باشه.عزاراد

 

 ارامبخشا. نیچطور خوابم برد لعنت به ا دونمینم شبیوا کردم.صبح شده بود.د چشامو

 کمیبودنو  دهینکش رونیب وکتویسرم تو دستم خورد.ههه سرم تموم شده انژ یبلند شم از جام که چشمم به لوله خون خواستم
 از خونم تو لوله سرم رفته بود.

خون  گهیباال گرفتم که د کمیخون اومد.با دستمال پاک کردم خونش رو ودستمو  کمی.دمیکش رونیب وکتویدسته چپم انژ با
 .ادین

 زدم. یمهرسا لبخند دنهیمد با ددر او یصدا

 سرم گفت:چه زود تموم شد!! یلوله خون دنیطرفمو با د اومد

 اسا؟ یرو بهم گفت:خوب بعد

 تکون دادم سرمو

 ش؟؟ینیبب یخای:هنوزم نممهرسا

 وجه چی:به همن

 انداخت نییپا سرشو

 :کجاس؟من

 و منتظره تا باهات حرف بزنه رونهیب هنوز

 ؟ی:اراد چمن

 ادی:گفتم بره خونه.وقته مالقات بمهرسا

 حی:صحمن

 ؟؟ینگ یخایبا منو من گفت:بازم م مهرسا

 میفراموشش کن شهی:ممن

 واسه حلش باشه یراه دی:من نگرانتم اسا.بگو شامهرسا

 سین یراه چیه یی:جز جدامن

 گفت یخفه ا غیدفعه با ج هی

 ن؟؟یش ؟؟جداااااایگیم یدار ی:چمهرسا

 :اوهوم من
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 وونه؟ید شهیم یبچت چ فهی:پس تکلمهرسا

 ؟یدونی:تواز کجا مگمیم باتعجب

 دمیاز نبضت فهم نتی:موقع معامهرسا

 مگه نه؟ یگینم ی:تو به کسکنمیعجز نگاش م با

 گمینم یتو نخوا ی:تاوقتمهرسا

 :ممنونم ازت مهرسامن

. 

. 

. 

 که احتماال اخر هفته ام برگرده یدونینرم.م شدیاز کانادا اومده بود نم اشاری.دنتید ومدمین شبید دیاساجونم ببخش ی:واکتای

 هیخودش کل یینجایاالن ا نکهی.همزمیعز هیچه حرف نی:امن

 .یحرف بزن رادیبا ه کاشیا یکنماااا ول یفضول خامیگفت:نم دویترو لپمو بوس کینزد اومد

 کتای:بسه من

 ی:باشه گلم هرجور راحتکتای

 سمته گل ها و گزاشتشون تو گلدون رفت

از  دونمیچطور؟نم دونمینم یکس بهم نرسه.ول چیکه دسه ه ییجا هیجمع فرار کنم.برم  نیکه از میصب تا حاال به فکر راه از
 .رمیکمک بگ یک

 .شهیتو ذهنم تکرار م کتای حرفه

 اشاری

 کانادا

 گردهیهفته بر م اخر

 اوا

 تورنتو

... 

 اشاری

 که برگشتم االنم که... شد امسال.سه روزه یدیع التی.چه تعطنمیشیم نیماش داخل

اون حرفارو به من زد؟؟چرا  خاد؟؟چرایکرده؟؟چرا از من کمک م انتیواقعا بهش خ رادیه ینی.شهیم نییاسا تو مغزم باال پا یحرفا
 انقدر از رفتن مطمئنه؟؟

 

 اشاریاز زبان  اشاریاساو  یبک به حرفا فلش

 .نمیبب خادیخواسته بود که بهم بگه م کتایواسم که چرا از  بهی.عجشمیاتاق م وارد

چشما نتپه اما  نیباخودم کلنجار رفتم که قلبم واسه ا یلیخ نکهی.با اشهیم رهیو بهم خ کنهیکنار تختش.چشماشو اروم باز م رمیم
ما کم نقش شد ا دیکم رنگ شد.شا دیفراموش شه اما نشد.شا دیمدت رفتم خارج که شا نی.ارهیگیاالن قلبم دوباره تپش م

 االن پررنگه پررنگه.

 گمیبالبخند م روبهش

 اسا خانوم؟؟ نی:چطورمن

 ست؟ی:معلوم نگهیو م زنهیم یتلخ یلبخند

 گمیم بارهیکه ازش تظاهر م یلحن با

 نیرسیبه نظر م ی.خوب که نه عالنیحتما خوب سیمشخص ن یبد زهی:چمن

گود افتاده،صورت الغر  یگرفته،چشا یقرمزو پف دار،صدا یچشما نی.اسین میقد یاسا اون اسا نی.حقم داره.ازنهیم یپوزخند
 گذشته نداره. یبه اسا یاصال شباهت

 مثه اراد بدونمتون؟؟ تونمی:ماسا
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 .خورمیحرفش جا م از

 نیدونستیم دی:از اولم بامن

 زنهیم یکم جون لبخنده

 گه؟یکنم د نانی:پس بهتون اطماسا

 گهیکه م دمیتکون م سرمو

 گفته باشه یزیچ یکه باال اورده به کس یدرمورد گند رادیه کنمی:فک نماسا

 :گفته؟؟گهیو م کنهینگام م یسوال

 دمیرد کردن حرفش تکون م یبرا سرمو

 دونستمی:ماسا

 م؟یواضح تر صحبت کن شهی:ممن

 :اوهوماسا

 کنم که... زیسوپرا ویسرم اون لعنت ریجا که خ نیاز شمال اومدم .اومدم هم نکهیا بعده

 

 دیاز چشماش چک یاشک

 بگه که گفتم یزیبا دستش پاک کردو خواست چ اشکو

 ...رادیکه ه کنمی:فک نممن

 حرفم زدو گفت وسط

 نیدفاع کن رادیکه از ه نیایب خواستمی:من نماسا

 :پس؟من

 نیکمکم کن خامی:ماسا

 میمقدمش بش الیخیاگه ب شمیم ن؟ممنونیبزن تونویحرفه اصل ستی:بهتر نمن

 گهیاما م خورهیجا م مییرک گو از

 کنهیم یمن که تو تورنتو زندگ هیمیاز دوستان صم یکین؟؟یشناسی:اوا رو ماسا

 :خب؟من

 که برم کانادا نی:کمکم کناسا

 ن؟یخایاز من م نوی:چرا امن

 :چون بهتون اعتماد دارماسا

 :از کجا معلوم که بتونم؟من

 نیتونی:مطمئنم که ماسا

 :مهلت فکر کردنم دارم؟من

 گهیم مصمم

 شک.اما کم ی:باسا

 بفهمه؟ یکس نیخای:نممن

 وجه چی:به هاسا

 ن؟یبد یا گهیفرصت د رادیکه به ه ستیالزم ن نی:مطمئنمن

 اسمشو بشنوم گهی:دوس ندارم داسا

 شد یازت فرار نطوریدختر که ا نیبا ا یچه کرد رادی.هشمیجام بلند م از

 دارم نانی:بهتون مثه چشمام اطماسا

 .نیشینم دی:مطمئنن نااممن

 گمیکوتاه م رمویسمت در م به
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 :تابعدمن

 حال زمان

 گرفتم اما ... مویتصم نیچرا ا دونمینم

 .زنمی.به احمد زنگ مکنمیروشن م نویماش

 :بله اقا؟احمد

 نه؟ ای شهی.جور مخامیبه تورنتو م طیبل هینقص و  یپاسپورتو شناسنامه ب زایو هی:بدون حرف من

 اقا؟ ی:تاکاحمد

 ندهیدوسه روز ا نیهم ی:طمن

 ...نشی.اما هزرمیگی:باهاتون تماس ماحمد

 ستی:مهم نمن

 :چشم اقااحمد

 اسا

 دستم دهیم ویگوش ادویباشه.مهرسا داخل اتاق م ینانیادم قابل اطم کنمیقبول کنه و اونطور که فکر م دوارمیام

 ؟یبزنگ یبه ک یخای:ممهرسا

 سرد. ای:فضولو بردن جهنم گفت ابش گرمه من

 اعصاب. ی.بشی:امهرسا

 از اتاق رونیرفت ب بعدم

 رادیتا اس همه از ه31پاسخ و یتا تماس ب91روشن کردم ویگوش

 

 گذاشتم کنار گوشم. ویکردمو گوش کیمخاطبام.رو اسم اوا کل ستیحذف کردمو رفتم تو ل همرو

 بوق

 بوق

... 

 ی.اهههههه لعنتریغامگیرو پ رفت

 حال گفتم نیا با

تماس مطلع  نیاز یکس خامیمهم دارم.حتما بهم بزنگ.نم یلیکاره خ هینخود شده. هی.اساام.دلم برات ی:سالم خواهرمن
 باشه.قربونت.فعال

. 

. 

. 

 ؟یلنگر انداخت یرد کارت داداش.کنگر خورد یبر دیبا گهی:فردا غروب دمهرسا

 زدمو گفتم یلحن التانش لبخند به

 داداش یکرد مشتاق به موندن نبودم.شما منو مجبور ادمی:زمن

 نداره برم خونه؟ بی.عستین فتمیش گهی:اسا من امشب دمهرسا

 هست؟ نی.برو گلم.نگهیچه حرف نیدلم ا زی:نه عزمن

 .شتیپ ادیب گمی:اره بابا.ممهرسا

 ریعشقم.شبت بخ ی:مرسمن

 نشه حالت بدشه یکه معدت دوباره عصب اری:کم به خودت فشار بمهرسا

 گه؟ی:چشم دکتر.دمن

 گلم ی.بابا وچی:همهرسا
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 .به ساعت نگا کردم.رفت

7335 pm 

 قفل کنم اسم اوا اومد رو صفحه.باذوق برداشتم. ویخواستم دوباره گوش نکهیهم

 سالم اسااااااااا ی:وااااااااوا

 کن بابا مخم رفت غیج غیمن:کم ج 

 ذوق کردم خب ووونهی:داوا

 ادامه بده غیج ی:خب ذوقتو بمن

 ام باشه ی:از بس بچه خوباوا

 :از دسته تونم

 ؟یداشت کارمی.چسیطمع ن ی:خب اسا خانوم سالم گرگ باوا

 شتیپ امیب خامی:ممن

 !!!!؟؟ییییییییییی:چاوا

 ؟؟ی:نکنه ناراحت شدمن

 ؟؟یایم ی.کی.چه عالووووونهی:نه داوا

 اومدنا فرق داره هیاومدن با بق نی:امن

 باباااا. مینیب نیشی.بی:اوهوع چه ادباوا

 نفهمه یکه کس ی.طورشهیواسه هم امی:ممن

 عجقم؟ ی:قرصاتو پشتو رو خورداوا

 :منتظرم باشمن

 یبد حییمثه ادم توض شهی:ماوا

 دادن حیی.شروع کردم توضستین یا گهید چاره

... 

 ...رادیممکنه.ه ریغ نی:اسا ااوا

ادامه بده.اون  اشویکه منو فرستاد شمال تا خودش گند کار شعورهیب هیگرگه. هی.اون یکنیم یازش طرفدار ی:توام ک دارمن
 ادمه پستو نفهمه.اون... هی

 فرصت بهش بده هی.اما به نظرم قبل اومدنت مونمی.من منتظرت مزمی:اروم باش عزاوا

 .زنگمیشد بهت م یاوک نامیا طویبل ی:وقتگمیم زنمویم یپوزخند

 :منتظرتم عشقماوا

  ی:بامن

 اشاری

 کنمیگا مشناسنامه ن به

 

 یتهام نینازن

 

 که قراره اسا با اون بره خارج یتیهو

 :گمیکرده م دایکه احمد واسه جعل پ ییاروی روبه

 اد؟ینم شیپ یکه مشکل یبه کارت مطمئن چقدر

 اونقدر که بگم حاضرم کشته شم_

 دوارمی:اممن

 گمیرو بهش م ذارمویجلوم م زیچکو رو م دسته
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 :چقدر؟من

 ناقابله_

 زی:مزه نرمن

 تومن11_

 .سمینویم مبلغو

 :دروجه؟من

 .گهیاحمد بهت م_

 .زنمیبهش م یپوزخند

 .ینقدش کن یتونیاالن م نی:هممن

 جلوش ذارمیم کنمویم امضا

 ادین شیپ یمشکل دوارمی:امگمیم ذارمویبرداره که دستمو روش م شهیم خم

 ؟یندار نانیبهم اطم_

 ستمیمطمئن ن یا گهید زهی:جز چشمام به چمن

 ادینم شی:پگهیم مصمم

 .شمیفعال از دفترش خارج م هی.بعدم با فمیتو ک زمیریم دارمیرو برم نایوا زایو شناسنامه و و شمویجام بلند م از

 

 

 کنمیروشن م نویماش کرویرو اسپ ذارمیم ویگوش

  بوق

 بوق

 چهیپیم نیتو ماش صداش

 :بله؟اسا

 :سالم اسا خانوممن

 نیزنگ بزن کردمیفک نم ییجورا هی:اسا

 نیندار نانیبهم اطم نی:پس اونقدرام که گفتمن

 ستین نطوری:ااسا

 نیامروز ساعت شش بعدازظهر به مقصد تورنتو پرواز دار یتهام نی:خانم نازنمن

 .کنمی.لطفتونو فراموش نمنهیکه توش ذوق معلوم بود گفت:کارتون قابله تحس ییباصدا

 .دوارمی:اممن

 :فقط...اسا

 دنبالتون امی:ممن

 نون:بازم مماسا

 اسا خانوم؟ هیمنطف رادی:حرف زدن با همن

 :منتظرتونم.خدانگهداراسا

 کنهیم قطع

 سمته خونم. رمی.مهیجد مشیتصم پس

 اسا

 :بذار برسونمت خب تا خونه.مهرسا

 یگرد رونیبرم ب کممی.رمیبابا.با اژانس م خوادی:نممن

 ؟ی:مطمئنمهرسا
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 :اوهوممن

 گمیم کنمویم بغلش

 یبود شهیکه هم ی:مرسمن

 ؟ی:باز فاز گرفتمهرسا

 ؟ی:تو چرا فازمتر شدگمیم کنمویم ماچش

 کن بابا.اودافظ می:کم تف مالمهرسا

 :خدافظمن

 باشه. مارستانیجلو ب میساعت چهارون اشاری.ساعت چهاروربعه.قرارشد یسمته ورود رمیم ندازمویرو شونم م فمویک

 

 

 .شنومیتک بوق از چند متر جلو ترم م هیجلو در. رسمیم شمویرد م مارستانیب رونیمحوطه ب از

 .کنهیو جلو پام ترمز م رهیگی.دنده عقب مهیمشک یالنترا هی

 شمیسوار م یمعطل بدون

 ادیباالخره به حرف م قهیچن دق بعد

 شما؟ نی:خوباشاری

 که... ی:مرسمن

 بود فهی:وظگهیوسط حرفمو م زنهیم

 ؟یا فهی:چه وظمن

 من نسبت به خواهرم فهی:وظاشاری

 :ممنونگمیم زنمویم یدلبخن

 گهیو م دهیتکون م سرشو

 :داخل داشبرد مدارکتون هستاشاری

 کنمیباز م داشبردو

 فمیداخل ک ذارمیم ارمویرو درم نایشناسنامه و ا زاویو

 ن؟؟ی:اونجا با دوستتون هماهنگ کرداشاری

 :بلهمن

 یعال میلی:خاشاری

 

 

 نیحتما منو مطلع کن نیدی:رسگهیبرم که م یکنمو به سمت سالن ورود یازش خداحافظ خامیم

 :حتمامن

 دارید دیپرواز دارم.به ام گهی.منم دوسه روز دنیداشته باش ی:سفره خوباشاری

 .رمیبه سمته سالن م دمویتکون م سرمو

 رادیه

.لعنت به من که باعث شدم شدمیاروم م دنشیبا د یدر ول ی.هرچند از الزدمیبهش سر م رفتمیخوابه م دونستمیکه م هربار
 مشکالتم. نی.لعنت به من که مسبب تمام افتهیروز ب نیبه ا نطوریا

 

 بدم. حییتوض ویباهاش حرف بزنمو همه چ دیغروب مرخص شد.باالخره که با امروز

 .رمیم نایبا مهرسا ا شیبه سمته خونه قبل شمویم نیماش سوار
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 ...ایسرش اومده  یی.نکنه بالدهیجواب نم یکس زنمیزنگ م یهرچ

 به مهرسااااا زنمیم زنگ

 د؟یی:بفرمامهرسا

 مهرسا.  رادمی:همن

 دهیلحن حق به جانب جوابمو م هی با

 ؟یخایم ی:چمهرسا

 خونه؟ ادی:اسا قرار بود بمن

 جواب بدم؟؟ دی:چرا بامهرسا

 ای.مهرسا تررررخدا بدارهیبرنم ی:االن جلو در خونتونم.کسمن

 بفهم. نوی.انتیبب خوادی:بابا نممهرسا

 امیخودم داخل ن دمی.نگرانشم.قول مانهیسالمه  نیبب ای:مهرسا تررررخدا فقط بمن

 گهیو م کنهینفسشو فوت م 

 االن امی:ممهرسا

 

 

 تو قفل چرخوندو داخل شد.چراغا خاموش بود.رفت داخله خونه و کله خونه رو نگاه کرد دویکل مهرسا

 ستی:نمهرسا

 نهههههههه اااااایخدا یسر خوردم.وا وارید کنار

 دراوردمو شمارشو گرفتم مویگوش

 دییفرما یری.لطفا دوباره شماره گباشدیشماره مشترک مورد نظر درشبکه موجود نم_

 اااااااایکجاس خدا ینی.کردیتو دستم نگا م هیبا بهت داشت به گوش مهرسا

 دادم. شیبه من.لعنت به من که فرار لعنت

 نایه باباش اخون دمیخونه اراده.شا دی:شامهرسا

 ستی.مطمئنم نستی:نمن

 ؟یدونی:توازکجا ممهرسا

 شناسمیلجبازو م ی:من اسامن

 

سمته  رمیم شهی.حالم که بهتر مدمیم هیبهش تک کمی رمویگیم واریدستمو به د رهیم جی.بازم سرم گشمیاز جام بلند م سست
 کنمینم یمهرسا توجه یدرو به صدازدن ها

 کنمیم یاهنگو پل نمویشیم نیماش داخل

 چند وقته چقدر با حالو روزم سازگاره نیا یاهنگا ههههه

 

 (ی)اهنگ نترسونم از شهاب مظفر

 

 راحت جونم نترسونم یمنو ا نترسونم

 قلبت نسوزونم نترسونم شیتو ات منو

 نترسونم رهیگینم چکسیجاتو تو دلم ه که

 نترسونم رهیس یتو قلبه من از زندگ یب که

 یریمن م شهیاز پ نگو
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 یقصد سفر دار نگو

 یریاز عشقه من س نگو

 یمونینم نجایا نگو

 نترسووووووووووونم

 مونمیبا من که باتو زنده م بمون

 نترسونم

... 

 

 اشاری

 جلو در. ذارمیم کنمویهست که اسا رفته.چمدونمو جمع م یپرواز دارم.دوروز فردا

 کنمینگا م هی ساعتو

9326 

 به برق. زنمشیسمته قهوه جوشو م رمیصبح پرواز دارم.م 11فردا

 .زنهیخشکم م فونیا یروشن کنم که از صدا ونویزیکه تلو یرو عسل شمیتو هالو خم م امیم

 .شمیمنتظر اومدنش م کنموی.به ناچار درو باز مخورمیبه وضوح جا م فونیتو صفحه ا رادیه دنیباد

 .شهیم ادهیاسانسور پ از

 دمیسمتم.بهش دست م ادیم

 رادیبودمت ه دهیبود ند ی:چند وقتمن

 داخل ادیو م دهیسرشو تکون م فقط

 ؟؟یبدرقه ام کن ی:اومدمن

 گهیطرفمو م گردهیبرم

 یریم ی:پس داررادیه

 گمیم کنمویچمدون اشاره م به

 ینیبیم ی:دارمن

 نهیشیتو هالو رو کاناپه م رهیم

 :جالبهرادیه

 ؟ی:چمن

 نمیشیم روبروش

 اشاری یهست یادم جالب یلی:خرادیه

 رادیه فهممی:منظورتو نممن

 تموم شده یتو خونم همه چ دارمونید نیبعد اخر کردمی:ولش کن حاال.فک مرادیه

 تفاوت کردمو گفتم یب چهرمو

 :مگه نشده؟من

 یکه تو درکنارش ی:نه تا وقترادیه

 .حرفتو بگویسوال ش ستیب ویباز الیخیب یخای:ممن

 منم راحت ترم.اسا کجاس؟؟ نطوری:ارادیه

 نجا؟؟یا هیداداش مگه اگاه ی:اشتباه اومدمن

 از کجا؟ یگم شده.ول یدونی:پس مرادیه

 تیضا هیسوت نیبا ا اشاریبه سرت  خاک

 چهیپی:خبرا زود ممن
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 :باور کنمرادیه

 خودته لهی:ممن

 گهیو م شهیم یعصبان

 اشاری:به من دروغ نگو رادیه

 منه شهیکه اسا پ یکنی:چرا فک ممن

 یرد کن ویکه با اسا داشت یمالقات یخای:حتما مرادیه

 ستین یقانع کننده ا لیدل نیا یول کنمی:رد نممن

 خودم بفهمم نکهیقبله ا یبهم بگ زویهمه چ اشاربهترهی:رادیه

 زنمیم یپوزخند

 بگم بیچطور از غ دونمیکه نم ویزی:چمن

 شهیجاش بلند م از

 شمیبلند م متقابال

 باشه یگیکه م نطوریهم دوارمی:امرادیه

 :هستمن

 .شهینم رشیدستگ یزیچ یول قتهیدنبال حق شهیم قیچشمام دق تو

 ذارهیدستشو رو شونم م ستهیمیطرفمو روبروم وا ادیم

 دروغ خراب کنه نمونویفکر نکردم که ب نیبه ا چوقتی:هرادیه

 کنهی:مطمئن باش نممن

 ری.سفر بخرمی:خوب پس من مرادیه

 :ممنونممن

 

 گمیبازش کنه که م خادیو م ذارهیم رهیرو دستگ دستشو

 برگرده داداش دوارمی:اممن

 زنهیبهم م یو لبخنده تلخ گردهیبرم

 .شمی.با بسته شدن در رو مبل اوار مرهیم بعدم

 دروغ من به برادرم نیاول

 اسا

 ؟یاسا؟تو حامله ا یگیم یدار ی:چاوا

 دمیتکون م سرمو

 ووونه؟ید یکن کاریچ یخای:خاک به سرم.االن مگهیتو صورتشو م زنهیم اوا

 کنمیکه اومد بزرگش م ای.بدنیچی:همن

 ؟یفهمیم نوی.اخادیبچه پدر م ؟؟اونیشد وونهی:داوا

 :خودم واسش هم پدرم هم مادرمن

 واسش عقده بخداااا شهی.داشتن پدر میتونیاسا.بخدا نم یتونی:نماوا

 پسته فکرویپدر ب هی:عقده داشتن بهتر از داشتن من

 بفهم نویاسا.نگرانتم ا یدلجباز نبو نقدریکاش ا ی:ااوا

 ؟یهست ی:نگران چمن

 ندتونی:نگران تو.نگران اون بچه.نگران ااوا

 اوا شهیدرست م ی:همه چمن

 اسا یالیخوش خ یلی:هه خاوا
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 .ییرایگوشه پذ یانویبه سمته پ رمیم شمویادامه بحثمون م الیخیب

 

زدنو نشستن تو پارکه سبزه سره  انویمدت خودمو به پ نی.ادنمید ادیبار م هیهرچند وقت  اشاری.نجایهست که اومدم ا یماه هی
 سرگرم کردم. ابونیخ

 .دونستیم دیخب با یول سین ندیعکس العملش خوشا دونستمی.مجبور شدم به اوا بگم مشهیداره بزرگ تر م نطوریهم شکمم

 اوا

اگه تنها  دیاسا رو تنها بذارم.شا کمیو  مارستانیگرفتم برم ب میکه با اسا داشتم حوصله خونه موندنو نداشتم.تصم یبحث بعده
 فکر کنه. ندشیبمونه به ا

 برداشتمو رفتم سمته در فمویک چوییسو

 .فعالمارستانیب رمی:اسا ممن

 

اون بچه  ندهیبه فکر ا دیبا ستیخودش ن ی ندهیسرتق به فکر ا ی وونهیشدم.سرمو گذاشتم رو فرمون.دختره د نیماش سوار
 بدبخت باشه.

 .شهیکه بچش با عقده بزرگ م یبزرگش کنه درحال خادیم چطور

 محبت پدرانه. هیگاه.عقده  هیتک هیپدر.عقده  هی عقده

 .یکنیخراب م تویزندگ یدار تیدستت اساااااا که با لجباز از

 .مارستانیسمته ب رمیم کنمویروشن م نویماش

 

دختر مهربونو  هیشده. یبه خاطر سنش تو بخش ما بستر یداره ول یقلب ییساله که نارسا1دختر هی.شمیم یلیاتاق ام وارد
 خوشگل.

 .امروز حالت چطوره؟یلی:سالم اممن

 ؟؟یکرد ری:اوا چرا دیلیام

 .گردونهیروشو برم بعدم

 از دوستام بودم یکی.با زمیعز دی:اوه ببخشمن

 گهیم طنتیش با

 پسر؟ ای:دوستت دختره یلیام

 :دختره.اسمش اساس.گمیم زنمویم یلبخند

 نمشیبب شدیکاش م ی.ای:چه اسم جالبیلیام

 ؟؟ی:درباره کالست با مامانت حرف زدمن

 گفت نه ی:اره.ولیلیام

 :چرا؟من

 درمورد دوستت برام بگو. الیخی.ممکنه حالت بد شه.حاال بانویکالس پ یبر یتونینم هی:گفت تو مثه بقیلیام

 افتاد... ادمی یزیچ هیبراش درمورد اسا بگم که  خواستم

 

 ؟؟یباهاش اشنا ش یخای.مکنهیکار م انویدوسته من پ یلی:اممن

 گهیو م رنهیدستاشو بهم م باذوق

 شه؟یاوا؟م شهیبده؟؟م ادیبه منم  شهیشش؟؟میپ میببر شهی.میچه عال ی:واااااایلیام

 اد؟یم ی:مامانت کگمیم کنمویفکر م کمی

 ادی:االناس که بیلیام

 اسا شهیساعت تورو ببرم پ هی یروز شهیم نمیبا دکترت حرف بزنم بب رمیم ادی:خب من تا مامانت بمن
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 گهیبا ذوق م یلیام

 شه یراض کیکن دکتر مجست یکار هی:یلیام

 کنمیم موی:سعمن

. 

. 

. 

 االن جلو دره خونت باشم شهیباورم نم ی:واااااایلیام

 .نهیبیم لمی.پس داره فادیم ونیزیتلو ی.صداشمیوارد م چرخونمویتو قفل م دویکل

 از دوست خله ما نمی.اکنهی.رو کاناپه نشسته و داره راز بقا نگا ممنیسمته اتاق نش رمیم

 :سالم اسا خانوم.گمیذوق م با

 :سالماسا

 .رهیگیم یچشاش رنگه مهربون گذرهیکه م کمی.کنهیکنارم تعجب م یلیام دنیسمتم که با د گردهیو برم شهیجاش بلند م از

 ه؟؟یخانوم خوشگله ک نیتو وا ا یگریچه ج ی:وااااااسا

 :کاراموزتمن

 ه؟ی:منظورت چاسا

 اسا و ملتمس نگاش کرد کهیرفت نزد یلیام

 رهیبگ ادیزدنو ازت  انویپ خادیم یلی:اممن

 ...ی:ولاسا

 کنمممممی:خواهش میلیام

 :عاخه...اسا

 گهینداره.قبول کن د نای:عاخه و امن

 م؟یشروع کن یله از ک:خب خانوم خوشگگهیو م کنهیم یلیبه ام ینگاه

 االن نیتو بغل اسا:از هم ندازهیخودشو م یباشاد یلیام

 

 اسا

فکرمم  ینطوری.اامیدر م ییاز تنها نطوری.قبول کردم چون ارهیگیم ویهمه چ عیباهوشه و سر یلی.خدمیم ادیبهش نتا رو  دارم
 .دارهیهستو منو از فکر کردن باز م یلی.خوشحالم که امشهیمشغول م

 اشاری

 لیمیا هیصفحه رو ببندم که  خامی.مدمیجوابشونو م کنموینگاه م رانهیکه از طرف شعبه ا ییالیمی.ازنمیم یسر هی المیمیا به
 .کنهیتوجهمو جلب م

 .کنمی.بازش مکتاسی از

 

 کتای.قربونت.ریتماس بگ شهی.اگه مخامیم یزیچ هیرو به راهه؟ازت  ؟کاراتی.خوبیسالم داداش_

 

 .زنمیبهش زنگ م دارمویبرم ویگوش عیسر شمیم نگران

 گسیخانوم د هی.البته خودش نه.دارهیچند تا بوق برم بعده

 دییبفرما_

 کار داشتم کتای:با من

 شما؟_

 :برادرشممن

 اشاریبهشون اقا  دمینشناختم.االن م دیببخش_
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 .دهیجواب م کتایکه  گذرهیم قهید چند

 اشاریسالم  ی:واااااکتای

 خوبه؟ ؟ارادی.خوبزمی:سالم عزمن

 ؟یرو به راه ینیبینم ؟ماروی.تو چمیما خوب ی:مرسکتای

 .کتایطور نگو  نی:امن

 :چشمکتای

 خانوم به فکر ما افتاده؟ کتایشده که  یخوندم.چ لتویمی:امن

 اومد ادمی:اهااااا.کتای

 :خب؟من

 اشار؟؟ی یشناسی:دکتر مغزو اعصاب خوب مکتای

 شمیم نگران

 شده؟ یکتا؟چی ی:واسه چمن

 گهیم بامنومن

 .خامیبابا.واسه دوستم م یچی:هکتای

 .دمیمن خوب فهم یکرد صداش بغض نکنه ول یکه سع هرچند

 :دکتر مغزواعصاب؟من

 :اوهومکتای

 دمیبهت خبر م داکردمیبرات.پ گردمی:ممن

 ...ی.ولیداداش ی:مرسکتای

 ؟یچ ی:ولمن

 شهیم ی:اگه زودتر باشه که عالکتای

 .کنمیم موی:سعمن

 ؟یندار ی.کاری:مرسکتای

 :نه گلم.سالم برسون به همه.خداحافطمن

 :خداحافظکتای

 .دکتر مغزواعصابکنمیقطع م تلفنو

 رمیگیم ویداخل شماره

 سی:بله رئیمنش

دکتر مغزو اعصاب خوب  هیبگرد  نکهی.دوم ایتا اخر وقت کار ارنیسفارش بده ب شهیدسته گل خوب مثله هم هی نکهی:اول امن
 کن. دایپ

 :چشم.یمنش

 .شمیم رهیبه پرونده روبروم خ ذارمویسره جاش م ویگوش

. 

. 

. 

 .دمیچشممو ماساژ م کمی دارمویاز رو چشمم برم نکوی.عرمیگیسرمو باال م شهیدرکه بلند م یصدا

 دیی:بفرماگمیبلند م یصدا هیبا  بعد

 .ادیداخل م یمنش

که  نهیسبز.قند کوتاه اما به لطف پاشنه کفش بلند و البته اخالق قابل توجهش ا یبلوندو بلند و چشما یساله.باموها25.ریما کارال
 مصاحبه قبولش کنم. نیباعث شد تو اول تشیشخص نی.اپوشهیو لباس جلفم نم هیکامال جد ادویاصوال عشوه نم

 جلوم. ذارهیم ستیل هی.بعدم زیرو م ذارهیو م ارهیگال رو م کارال
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 ودتر برم.اگه بشه امروز ز سیی:رکارال

 نداره. یبیع یساعت مرخص هی.کنمی.به ساعت نگا مکنمیفکر م کمی

 خانوم دیی:بفرمامن

 فرستیبراش م رمویگیعکس م کتایواسه  ستی.منم از لرهیو م کنهیم تشکر

سره  امیبعد م دمیموهامو به سمته باال م کمی ستمویمیگوشه اتاق وا یقد نهییجلو ا رمیساعت زودتر برم.م هیخودمم  سین بد
 .ذارمیداخل کشو م کنموی.پرونده هارو جمعو جور مزمیم

 .شمیاز اتاق خارج م دارمویگلو برم دسته

 .رمیگیم شیراهو به سمته خونه اوا پ نمویشیم نیماش داخل

. 

. 

. 

 .شهی.در باز مزنمیم فونویبرجه.ا هی.خونشون تو شمیم ادهیپ دارمیخونه نگه م یجلو

 .دمی.چشمامو فشار مدمیم هیتک وارشیاسانسور به د داخل

 نداره. یماهر ستهیانیمعلومه پ یول ادیم انویپ یکه درو باز کنن.صدا شمیمنتظر م سمویمیدروا یجلو

 .سهیمیدر وا یو اسا جلو شهیباز م در

 :سالممن

 کنار رهیدر م یو از جلو زنهیم یلبخند

 دیی:سالم.بفرمااسا

 دمیگلو دستش م رمویم داخل

 گال رو دوس دارم نیا:ااااخ من چقدر اسا

 .کنمینشسته تعجب م انویکه پشت پ ییطال یبا موها ییدختر کوچولو دنی.که با درمیم ییرایسمته پذ زنمویم یلبخند

 گمیم رمویتر م کیداره.نزد یا یبانمکو دوس داشتن افهیبه سمتم.چه ق گردهیبرم

 با؟یز یداشته باشم بانو تونمیباهاتونو م یی:افتخار اشنامن

 هاتسون هستم مرده جوان. یلی:من امگهیو م رهیگیبه سمتم م دستشو

 :خوشبختمگمیم کنمویم یلحنش خنده ا از

 شتری:من بگهیو م خندهیم

 یاهنگو بزن هیبق یخایجان م یلی:خب امگهیاز پشته سرم م اسا

 :اره ارهگهیم نانیبا اطم یلیام

 کنهیو شروع به زدن م گردهیبرم بعدم

 نداره. ویهنوز مهارته کاف یول زنهیکم سنو ساله اما خوب م نکهیا با

 گمیاسا م روبه

  ؟یکرد دای:دوست پمن

 ارهیدرم ییاونم منو از تنها دمویم ادی انوی.من بهش پییجورا هی:رهیگیرو به سمتم م قهوه

 ست؟ی.اوا نیعال میلی:خمن

 :نهاسا

 .گهیبگه اما نم یزیچ هی خادیهست.انگار م یجور دو دل هینگاه اسا  هی.توکنمینگاه م یلیزدن ام انویبه پ دمویتکون م یسر

 اسا

 دی.بایتو چشم نبود اما باالخره که چ ادینه.تا االن به لطفه لباسام شکمم ز ایبگم باردارم  اشاریکه به  رمیبا خودم کلنجار م دارم
 کنم. یکار هیشناسنامش  یکمکم کنه برا نطوریا دیبفهمه.حداقل شا

 پرسهیو م کنهیشک م کمی افمیق دنیبا د اشاری

 شده اسا؟ یزی:چاشاری
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 گهیکه م کنمیمن م منو

 تا حلش کنم یهست بگ ی:دوست دارم اگه مشکلاشاری

 من باردارم یول انهی یدیفهم دونمیکه...خب...نم نهی:راستش امن

 .تونهیانگار نم یبگه ول یزیکه چ کنهی.دهنشو باز مکنهینگام م باتعجب

 گهیبعد م کشهیم قینفس عم هیو  ندازهیم نییپا سرشو

 

 ؟یدیفهم ی:از کاشاری

 رهیگیاون روزه نحس صدام م یاداوری از

 

 رفته بودم که بهش بگم اما... دمیبااون دختره د ویکه اون عوض ی:همون روزمن

 ؟ی:چرا زودتر نگفتگهیو روبهم م سهیمی.بعد وارهیراه م کمیو  شهیجاش بلند م از

 .ندازمیم نییندارم که بزنم پس سرمو پا یحرف

 .گرفتمینم طیبرات بل دادمیدرصد احتمال باردار بودنتو م هیاگه  ی؟حتی:چرا عاخه لعنتاشاری

 نگفتم لیدل نیبه هم قای:دقمن

 خادیکه اون بچه پدر م یدونی؟؟میکن کاریچ یخای:االن مگهیو م کنهیفوت م نفسشو

 امیخودم از عهدش برم ی.ولدونمی:ممن

 اسا خانوم ستیاعتماد به نفس همه جا خوب ن ویسرتق نی:اگهیو م زنهیم یپوزخند

از جام بلند  ی.با دلخورییبچه اونم تنها هیاز  یسخته نگهدار دونمی.خودمم مدمیبهش حق م کممی.اما شمیحرفش ناراحت م از
 گهیکه دلخور شدم از حرفش که م فهمهیکه برم سمته اشپزخونه.م شمیم

 ستیاصال درست ن یکه گرفت یمیتصم یکه زدم.ول یاسفم بابت حرف:متاشاری

 نیکنیم نییمنو تع مهیتصم هیکه درست نیستیشما ن نی:امن

 دمیتا تهش انجام م کنمیم ویکار هیکه تا نصفه راه باهاتون باشمو بعد ولتون کنم.اگه  ستمیراه ن مهین قی:من رفاشاری

 نیبر گهید نیتونی:کاره شما تموم شده ممن

 مونمیکه زنده باشم پشتتون م یمن تا وقت یول یگیتو م نوی:ااشاری

 ؟ی:واسه چمن

 نیبفهم لشویبعدا دل دی:شااشاری

 

 .شهیمانع ادامه بحثمون م یلیام یصدا

 هنوز ستمیبلد ن نجاشوی:اسا جونم ایلیام

 .رهیو به سمته در م دارهیکتشو ازرو مبل برم اشاری

 .نیبود حتما بهم اطالع بد ی:هرمشکلاشاری

 .رهیم بعدم

 ...کنمیاهنگو باهاش کار م هیبق ویلیبه سمته ام رمیم

 

 اشاری

سه چهار ماه که  نیتوا ی.ولمیما باهم ازدواج کن مویریبه اسا بگم که شناسنامه بچشو به اسم من بگ خامیکه م هیچند وقت هی
 کنم. یکار ذارهیامو نمجلو چشم ادیم رادیه افهیبگم ق خامیاومده هربار که م

 .کنمی.به صفحه نگاه مشهیو صفحش روشن م خورهیزنگ م میگوش

 .زنهیوقت روز زنگ بزنه معموال شبا زنگ م نیواسم که ا بهی.عجکتاسی شماره

 دارمیبرم

 :سالممن
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 ؟ی.خوباشاری:سالم کتای

 ؟ی.توچی:مرسمن

 خاستمیازت م یکار هیوقت ندارم  یداداش دی:ببخشکتای

 ؟یخایم ی.حاال چستاااایطمع ن یسالم گرگ ب گمی:ممن

 یکرد یدکتره بود که بهم معرف نی:اکتای

 :خب؟من

 جکسون کمک گرفتم یاز دکتر هنر نشونی:بکتای

 :خب؟من

 ؟یکارو بکن نیا شهیبراش.م یدوستمو براتو بفرستم.توام ببر یها شی:باهاش صحبت کردم قرار شد من فکس ازماکتای

 ندارم یقرار نمیفکر کردم بب کمی

 :باشه گلم.من

 .کنمی.االن واست فکس ماشاری ی:مرسکتای

 :منتظرم.خداحافظمن

 ی.بابای:مرسکتای

. 

. 

. 

. 

 پوشه اس. هی.تو زمیرو م ذارهیچاپ شده رو م یداخلو فکسا ادیم کارال

 رمی:من امروز زودتر ممن

 سیی:بله رکارال

 .شمیاز دفتر خارج م ذارمویم فمیپوشه رو داخل ک دارمویبرم کتو

. 

. 

. 

 .کنمیبهش نگاه م ارمویدر م فمیباز نشده.پوشه رو از تو ک کیساعته که پشت چراغ قرمزمو هنوز تراف هی

 که انقدر واسش مهمه. کتاسیکدوم دوسته  نیا نمیبب نمویبب شویازما یکه برگه ها کنجکاوم

 .ادیبند موبا نگاه کردن به اسمه رو برگه نفسم  ارمویهارو درم برگه

 

#193 

 

Hirad Ehtsham 

 

 .رسونمیخودمو مطب دکتر م یبا بدبخت ندازمویراه م نوی.ماشامیبه خودم م گهید ینایبوق ماش یباصدا

 ستمیمیوا شیمنش یروبرو

 رهیگیباال م سرشو

 ن؟ی:وقت داشتیمنش

 دوننیم دیهستم.به دکتر بگ نی:راستمن

 کنهیو با دکتر هماهنگ م کنهیاستفاده م یتلفن داخل از

 برم تو گهیم بعدم
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 :منتظرتون بودمدکتر

 دیی: بفرماگمیجلوشو م ذارمیرو م پوشه

 .دهیو سرشو تکون م کنهیبرگه ها نگاه م به

 کننده تره... دیناام کردمیکه فک م یزی:ازون چدکتر

. 

. 

. 

 ممکنه ... ینی.هیندارم.عاخه چراااا؟؟باور نکردن نانی.به گوشهام اطمشهی.باورم نمنمیشیم نیداخل ماش سست

 .ترسمیم رسهیکه به ذهنم م یزیازچ

 رمیگیرو م کتای.شماره ارمیکتم درم بهیاز تو ج مویگوش

 بوق

 بوق

... 

 .رمیگیبار م نی.دومدارهیبرنم

 گرفتش انگار که از خواب بلند شده. یلیاما صداش خ دارهیدوسه تا بوق برم بعد

 :جانم؟کتای

 ؟یچرا بهم نگفت کتای:من

 گهیو بعد بامنو من م کنهیسکوت م کمی کتای

 و؟ی:چکتای

 ؟؟ینگفت ویدونست بهی.چرا منو غریبسه پنهان کار کتای:من

 ؟یدی:ازکجا فهمکتای

 ستیمن اصال مهم ن دنیسواالمو جواب بده.االن از کجا فهم کتای:من

 گهیبعد م کنهیسکوت م کمی

 نیاما مهراد به ا سین یخاص زهیچ گفتیم کردوی.خودش مقاومت مداکردیشدت پ یلی:بعده گم شدنه اسا سردرداش خکتای
 بده شیازما میمجبورش کرد یعالئمش مشکوک شد.اخرشم با بدبخت

 :حالش چطوره االن؟من

 گهیشده.د ریش بده.گوشه گحال گهیدرد داره نم گهی.نمدهینشون نم ویزیبخداااااا.به نظر خوبه.خودش چ دونمی:نمکتای
 ...رهینم مارستانیب

 .دمیفشار م بندموی.چشمامو مشهیهقش بلند م هق

 کارارو کردم.چون مثه توئه واسم.چون نگرانشم نیبهش بگم ا نکهی:بدونه اکتای

 گلم ی:خوب کردمن

 گفت دکتر؟ ی:چکتای

 ممکنه خطر ناک باشه ییجورا هی نجاشمیتا هم ینکنه ول شرفتیالبته اگه پ سینگران کننده ن ادیز گهی:ممن

 که نگفتم دی:ببخشکتای

 .خدافظسی:مهم نمن

 قطع کرد ویگوش بعدم

 اسا

 

 امروز یبود یعال یلیام نی:آفرمن

 

 اسا جونم ی:مرسیلیام
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 گشنمه یکه حساب میبخور یزیچ هی ای:خب حاال بمن

 

 :باشهیلیام

 

 گرفتم و به سمت آشپزخونه بردم دستشو

 

 یلیام یموافق ریو ش یشکالت کی:با کمن

 

 :اوهومیلیام

 

ساعت بعدشم آوا اومد و غذا  میاومد دنبالشو بردش ن یلیمامان ام میاز خجالت شکممون دراومد یحساب نکهیبعد ازا خالصه
 میدیخواب مویکوفت کرد

 

. 

. 

. 

 گهید ای:آوا خبرت بمن

 

 :اومدم بابا اومدمممآوا

 

 راحت شم از دستت ی:اه بترکمن

 

 ؟یلطف دار یلیبه من خ یدونی:ماوا

 

 :اوهوممن

 

 خوشمل مامان مشخص شه تیتا جنس یسونو گراف میبر میخوایدوزتان ما االن م نیاریبه خودتون فشار ن ادیز خب

 

 سونو میرفتیبود باهم م رادمیه کاش

 

 

 سونو میرفتیکاش بود باهم م یگیکرده بعد تو م انتیآسا اون بهت خ یهست یک گهیتو د ههه

 

 رونیب ادیافکار مزخرف ازم دور شه آوا م نیتا ا دمیتکون م سرمو

 

 می:برآوا

 

 :چه عجبمن
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 :کم غرغر کن خواهشاآوا

 

 می:باشه برمن

 

 ویزیچ چیاما من انقدر فکرم مشغول بود ک ه زدیراه همش اوا حرف م یمطب دکتر تو یبه سو شیو پ میشد نیماش سوار
 دمیفهمینم

 

 دکتر شیفرستادنمون پ عیسر یلیخ میدیمطب دکتر که رس به

 

 شعوریب یو بعدشم اون دستگاه مسخره  مکمیتخت درازم کرد و ژل زد رو ش هی یرو دکتر

 

 نداره یمشکل زمی:بچت سالمه عزدکتر

 

 گفتااا یسیبا انگل نارویا البته

 

 ?تشی:جنسآوا

 

 :پسرهدکتر

 

 خداجونم پسرههههههه یگفت:وا دویخفه کش غیج هی اوا

 

 کار نشه انتیکنم که مثل باباش پست نشه مثل باباش خ تشیترب یجور دمیزدم قول م یلبخند

 

 یداد که گورمونو گم کن تیدکتر باالخره رضا هیعالمه توص هیاز  بعد

 

 خونه نبود ریمس رفتیکه آوا م یریمس

 

 یریم ی:آوا کجا دارمن

 

 برا عشقم میریبگ یسمونیس می:برآوا

 

 بابا یخی:بمن

 

 ?و نظر خواستم:من از تآوا

 

 :ظاهرا نهمن

 

 :خب پس خفهآوا

 

 دادم. هیتک شهیو سرمو به ش دمیکش یپوف
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 :آساآوا

 

 ?:هوممن

 

 ?براش ی:اسم انتخاب کردآوا

 

 :آرهمن

 لبخند زدم هی

 

 :آرتامن

 

 :آسا،آرتاآوا

 قشنگه

 

 :آره قشنگهمن

 

 میشام خوشمل و خومشزه خورد هیرستوران و  هی میعالمه لباسه خوشمل رفت هی دنیاز خر بعد

 

 

 :اوففففف آواااااااامن

 

 ?:هان چتهآوا

 

 :لباشک موخاممن

 

 رو دستمااااا یمونیم وفتهیکوفت بابا کم لواشک بخور فشارت م ی:اآوا

 

 اررررری:آلوچم بمن

 

 عالمه لباشک برام آورد هیظرف آلوچه و  هی قهیتکون داد بعد از چند دق یآواسر

 

 :آواااا تموم لباشکاممن

 

 تو خودتااا یکشیفقط م ی:مث جاروبرقآوا

 

 دمیکش غیلگد محکم زد که ج هی یعنتر برق نیجوابشو بدم که ا خواستمیم

 

 :خاک بر سرم آسا چت شد؟آوا
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 شیخدا رحم کنه به بق ندازهیجفتک م ینجوریماهشه هااا ا شیلگد پروند هنوز ش تیشخص یبابا ب یچیه ییییی:آمن

 

 شده حاال دراز بکش کم بخور ی:گفتم چآوا

 

 :باچهمن

 

 و چشامو بستم  دمیکش دراز

 

 تا بخوابم ای:آوا سروصدا نکنمن

 

 :باشه باباآوا

 

تا  نیگمش هیخب بسه د رونیقلمبه زده ب مکممیش دنیکارم شده خوردن و خواب دایکال جد دمیپتو روم انداخت و منم خواب هی
 بخوابم

 

 اتاقو باز کردم  دره

 

 ننننیعوض یلی:خمن

 

 جفتشون بلند شد حیخنده کر یصدا

 

 دوست داشتم  ی:فکر کردرادیه

 

 دیبلند خند بعدش

 

 زدیو بچه محکم لگد م کردیدرد م زدم،دلمیعرق کرده بودم و نفس نفس م دمیخودم از خواب پر غیج یصدا دم،ازیکش غیج

 

 اومد رونیازاتاق ب مهیسراس آوا

 

 ?چت شده زمی:آسا عزآوا

 

 خداا یییآ ترکهی...آوااااا دلم داره مییییی:آمن

 کرد. نمینبضمو گرفت و معا آوا

 

 فک کنم ادیم ای:آسا بچت داره به دنآوا

 

 بکن مردم  یکار هیخدا  یی:آمن

 

 اورژانس آروم باش زنمی:آروم باش االن زنگ مآوا

 .شدنیرد م یادیبا سرعت ز مارستانیب یایمهتاب
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 نه اونا یشیرد م عیتو سر کننیفرمان اشاره م ازاتاق

 

 دادمیدسته آوارو فشار م دمویکشیم غغغیمن فقط ج یول

 

 یییییخداااا آ ییییی:آمن

 غغغغغغغغغغغغغغغغغغیج

 

 کردمیهم راحت نبود.از درد فقط خدارو صدا م دنینفس کش ازدرد

 

 اوا

زود بود.واقعا دست پاچه بودمو استرس  مانینگرانش بودم.هنوز شش ماهش بودو زا یلیبردن داخل اتاق عمل.خ اسارو
 زنگ بزنم یداشتم.عاخه من االن به ک

 اومد بهش بگمو گرفتم.بعد دوتابوق برداشت شیپ یکه قبال بهم داده بود تا اگه مشکل اشارویلرزان شماره  یبادستا

 :بله؟اشاری

 ...مارستانی.اسا حالش بده.اوردمش بایترررررخدا ب اشاریگفتم: یلرزانو گرفته ا یباصدا

 هق هقم بلند شد بعدم

 االن. امی:اروم باش اوا.ماشاری

 دعا بلد بودمو خوندم.. یکنار سالن ولو شدم و هرچ یایقطع کرد.رو صندل بعدم

 اشاری

 کرده. هیگر ومدیبود به نظر م سی.رفتم طرفش.صورتش خدمیاتاق عمل اوا رو د یجلو

 حس کردو سرشو باال گرفت. مویکه سا سادمیسرش وا رو

 

 ی:خوب شد که اومداوا

 شد؟ نطوریا ییهوی:حالش چطوره؟چرا من

 دونمی.خودمم نمدونمی:نمدینال

 نشستمو گفتم:باشه اروم باش. کنارش

 سکوت راه افتاد که گفتم نمونیب کمی

 کنه؟ مانیخطرناکه االن زا یلی:خمن

 داره. یبستگ تشونی.به وضعدونمی:نماوا

 بهت گفتم با

 ...شونیکیممکنه  ینی:من

 .کنهیم وونمیفکر کردنم بهش د یگفت:نههههه.حت هیقطع کردو با گر حرفمو

 .ادیب شونیکیسره  ییبال دمیترسیدادم ادامه ندم.واقعااا نگرانشون بودم.م حیترج

 ؟ی:بهش گفتاوا

 و؟؟؟یتعجب گفتم:چ با

 

 ؟یکه منکر حست بهش بش یخوای:نماوا

 یدی:ههه پس توام فهممن

 دیکه نشه فهم سین یزی:چاوا

 دهیانگار اون نفهم ی:ولمن
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 بفهمه خوادی:نماوا

 ه؟ی:منظورت چمن

 اون هنوزم دوسش داره یداره تظاهر کنه ول ی:سعاوا

 رادو؟ی:همن

 :اوهوماوا

 ستین یراه چی:پس همن

 باشه کاشی:ااوا

 ؟ی:واسه چمن

 اون بچه بهتره. ی:چون براخودش بهتره.برااوا

 ی:پس توام موافقمن

 .شهیبگه که دره اتاق باز م یزیچ خوادیم

 کنهیبهمون نگا م یسوال رونویب ادیم دکتر

 ن؟ی:کدوم همراهشدکتر

 :منمیگیباهم م هردو

 تحت مراقبت باشه دیخب بچه با ی:حاله هردوخوبه ولگهیو م زنهیم یلبخند

 

 .دنیجا به من م هیرو  ایدن یها یکله خوش انگار

 سمتش گردمی.برمکنهیسمته اسانسور.اوا صدام م رمیم زنمویم یلبخند

 :کجا؟اوا

 بدم. وینیریجعبه ش هیاتاقو  بی:ترتمن

 از اتاق عمل. رونیب ارنیتا اسا رو ب مونهیو منتظر م زنهیم یلبخند اوا

. 

. 

. 

 .ذارشیم زیرو م ارشیو م ذارهیگالرو داخل گلدون م اوا

 دوباره خوابش برد. ادیز هیبهوش اومد اما به خاطر خستگ دور هی اسا

که باال سره اسا با  کنمی.بهش نگا مادیاوا م یفعال تحت مراقبت قرار دارن.تو افکارم غرقم که صدا تشیبه خاطر وضع بچشو
 ذوق نشسته.

 یفدات شم.چشاتوباز کرد یاله ی:وااوا

 .کنعیسمتش.چشاشو باز کرده و گنگ داره به اطراف نگاه م رمیم شمویجام بلند م از

 روسرش. رمیم

 ن؟ی:خوبمن

 .گهیم غیبا ج فتهیم یزیچ هی ادهیدفه  هیبعد  دهیتکون م سرشو

 خداااااا بچم؟؟ ی:واااااااااسا

 .فقط تحت مراقبته.زمی:سالمه عزگهیو م بوسهیم شویشونیو پ شهیخم م اوا

 شی:اخگهیو م دهیم رونیب نفسشو

 اسا

 به خوردم. دهیم یچشم به در دوختم.اوا کنارم نشسته و داره ه ی.باذوق خاصنمی.پسرمو قراره امروز ببمارستانمیب هیروز سه

 اوا.بسه تررررخدا می:ترکوندمن

 یش تیتقو دی:خب بااوا
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 .ادیدر م یجوابشو بدم که صدا خامیم

 

 ادی.نفسم بند مکنهیجثش کوچولوئه.اروم چشاشو وا م یلی.خدمی.به خودم فشارش مکنمیبغلم.باذوق نگاش م دنیم بچرو

 ؟یکه منکر حست بهش بش یخوای:نماوا

 یدی:ههه پس توام فهممن

 دیکه نشه فهم سین یزی:چاوا

 دهیانگار اون نفهم ی:ولمن

 بفهمه خوادی:نماوا

 ه؟ی:منظورت چمن

 اون هنوزم دوسش داره یداره تظاهر کنه ول ی:سعاوا

 رادو؟ی:همن

 :اوهوماوا

 ستین یراه چی:پس همن

 باشه کاشی:ااوا

 ؟ی:واسه چمن

 اون بچه بهتره. ی:چون براخودش بهتره.برااوا

 ی:پس توام موافقمن

 .شهیبگه که دره اتاق باز م یزیچ خوادیم

 کنهیبهمون نگا م یسوال رونویب ادیم دکتر

 ن؟ی:کدوم همراهشدکتر

 :منمیگیباهم م هردو

 تحت مراقبت باشه دیخب بچه با ی:حاله هردوخوبه ولگهیو م زنهیم یلبخند

 .دنیجا به من م هیرو  ایدن یها یکله خوش انگار

 سمتش گردمی.برمکنهیسمته اسانسور.اوا صدام م رمیم زنمویم یلبخند

 :کجا؟اوا

 بدم. وینیریجعبه ش هیاتاقو  بی:ترتمن

 تاق عمل.از ا رونیب ارنیتا اسا رو ب مونهیو منتظر م زنهیم یلبخند اوا

. 

. 

. 

 .ذارشیم زیرو م ارشیو م ذارهیگالرو داخل گلدون م اوا

 دوباره خوابش برد. ادیز هیدور بهوش اومد اما به خاطر خستگ هی اسا

که باال سره اسا با  کنمی.بهش نگا مادیاوا م یفعال تحت مراقبت قرار دارن.تو افکارم غرقم که صدا تشیبه خاطر وضع بچشو
 ذوق نشسته.

 یفدات شم.چشاتوباز کرد یاله ی:وااوا

 .کنهیسمتش.چشاشو باز کرده و گنگ داره به اطراف نگاه م رمیم شمویجام بلند م از

 روسرش. رمیم

 ن؟ی:خوبمن

 .گهیم غیبا ج فتهیم یزیچ هی ادهیدفه  هیبعد  دهیتکون م سرشو

 خداااااا بچم؟؟ ی:واااااااااسا
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 .فقط تحت مراقبته.زمیلمه عز:ساگهیو م بوسهیم شویشونیو پ شهیخم م اوا

 شی:اخگهیو م دهیم رونیب نفسشو

 اسا

 به خوردم. دهیم یچشم به در دوختم.اوا کنارم نشسته و داره ه ی.باذوق خاصنمی.پسرمو قراره امروز ببمارستانمیب هیروز سه

 اوا.بسه تررررخدا می:ترکوندمن

 یش تیتقو دی:خب بااوا

 .ادیدر م یجوابشو بدم که صدا خامیم

 

 ادی.نفسم بند مکنهیجثش کوچولوئه.اروم چشاشو وا م یلی.خدمی.به خودم فشارش مکنمیبغلم.باذوق نگاش م دنیم بچرو

 

پسرم ناراحتو  یچشما دنهی.اواام با دفتهیاز گوشه چشمم م یخاطرات تلخه گذشته.اشک اداوریبه رنگ شب. یمشک یگو دوتا
 .شهیشوکه م

 .کنمینشونه مراقبت م نیکه داشتم و من با تموم وجود از ینشونه حماقت شهیپسر م نینداره.ا بیع

 بحثو عوض کنه ادیم اوا

 بشه یکوچولو قراره چ ی:اسمه ااوا

 گمیم اریاخت یب

 :ارتامن

 :برازندشهاوا

. 

. 

. 

 :ارتا کجاس؟اشاری

 :داخل اتاق گذاشتمشاوا

 سمته اتاق رهیم اشاری

 ؟یکنیقهوه درس م هی:اوا من

 :چشماوا

برام تموم  وی.ازش واقعاااا ممنونم.واقعاااا حقه برادردنمونید ادیم اشاریبار  هی.هرچند وقت گذرهیم مانمیاز زا یماه هی االن
 کرد

 گهی.معترض مرونیب ادیاز اتاق م یکه با دسته خال یدرحال اشاری

 انصافه؟ نیخوابه.ا میایماام که هروقت م قیرف نی:ااشاری

 تعارف مکنه اشاریقهوه رو به  ویرائیتو پذ ادیم اوا

 :از خوابش بزنه واسه تواوا

 کمه می:مگه من چاشاری

 یچی:هاوا

 ی:لطف داراشاری

 

 اسا

هم همراه خانوادش رفتن  یلی.امداشدهیمشکل پ رانی.انگار واسه شرکتش تو ارانیرفت ا شبید اشارمی.فتهیاوا ش امشب
 .کنمیم ییاحساس تنها یلیکه خ هیمسافرت.چند روز

 .برهیداره خوابش م یکه چشماشو خمار کرده و از خستگ کنمیبه ارتا م ینگاه

 اما... کنهیکمتر م مویدلتنگ شیمشک یچشما



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 171 

 

 یازشو پشت لبخندم پنهان کنم.خواستم اشک هامو به بهانه ها ی.خواستم که غمه دورارمیخودم ن یمدت خواستم که برو نیا
 راموشش نکردم.که ف دونمیکنم اما خودمم خوب م یمختلف مخف

 گمیم کنمویارتا م روبه

هنوزم  دیباباتو تو اون وضع د نکهیکه مامانت با ا ینیبیدوست داره.م وییهنوزم بابا تیمادرتو که با خر ینیبیپسرم؟م یدی:دمن
 ازش متنفر نشده.

 زم؟؟یعز هیچ یدونیداد.م حی.عاخه بابات چطور منو به اون ترجدمیدیرو نم زایکاش کور بودمو اون چ یا

خسته  یتفاوت ینقاب ب نیاز گهی.دوس دارم خودم باشم.دزمیکوه بودنو دراوردم.دوس دارم فروبر یشدم ازبس ادا خسته
 .کنمیاما پشت تمومش غمه نبودنشو پنهان م خندمیشدم.درسته م

 کاش.. ی.اشدیدرست م یکاش همه چ یا

 شده. یجاراشکام  شیاداوری.بازم با سهیکه از اشک خ کشمیبه صورتم م یدست

 

 که حسه برادرانشه. گمیم زنمویم تیدارم خودمو به خر دی.شاکنمیکامل درک م نویبهم توجه داره .ا یلیخ اشاری ایتازگ

 ...یباشه ول دمیشا

 

 ماهشه و هنوز شناسنامه نداره. هیکنم.االن ارتا  کاریچ دیرو با ندهیا دونمینم واقعا

 داشتم. کیخبره کوچ هیکاش ازش  یبده.ا حیکه توض دادمیکاش بهش اجازه م یا

 

 یوقت هیکه  ییدردو دالمو اشکام تو خلوتمه.خلوتم با تو و خدا.خدا یاونه ول نویمنم که خنده هام واسه ا وونهیکنم د فک
 .کشمینم گهید یول کنماااااایچشاشو بروم بست.کفر نم

 

 .کشمی.فقط درد مکشمینفس نم گهید ایخسته.تازگ یلیخستم.خ گهید

 .از سرنوشتم.امی.از دنمیی.درد دارم از تنهادنشیاز نبودنش.از ند درد

 گرفت چشیمنو باز رحمانهیاز دست سرنوشت که چه ب اههههه

بود خودم  ادیز یگلم دلم تنگ شده.واسه خودم.خودم که همه خنده هام از ته دل بود.خودم که اشکام از سره خنده  پسر
 که...

 

دوست داشته  یکه دوسش دار یکس سیقرار ن شهیپسرم؟هم هیچ یدونیدلم تنگ شده.م طنتامیش یکردم.برا رییتغ یلیخ
 باشه.

 

 نه گهیته دلم م یزیچ هی ی.ولدمیفهمیکاش زودتر م ی.ادمیوقته که فهم یلیخ نویا

 

که  هیبه خاطر اعتماد نیا دی.شاندهیبه ا نمیخوش ب یادیز دیسوتفاهمه.شا هیهمش  کنمیحس م یول انهی گهیدرس م دونمینم
 بهش داشتم اما...

 

 شم. لیبهش تبد یروز هیکه خودمم باور نداشتم  یخودم.شدم کس نی.عشنی.ادما هم عوض مکنمیبا دستم پاک م اشکامو

 

 میکنم.اون نقابو بردارمو با همه زندگ یتو خلوتم خودمو خال تونمیواقعا خستم کرده.خوبه که حداقل م هایتفاوت یب نقاب
 اهده حرفام خودم باشمو خدامو پسر کوچولوم.دردودل کنم و بازم ش

 

 طرفش. رمیم خورهیزنگ م میگوش

 ...کنمیبردارم صدامو صاف م نکهی.قبله ااواس

 .کنمیاوا نگاه م هیاب یگنگ به چشما مالموی.چشامو مشمیم داریاز خواب ب ییها باتکون
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 خوابالو. یشد داری:چ عجب باوا

 شده؟ یزی:چاسا

 گهیم رهیگیو دسش تو دهنشه رو به سمتم م دهیرو که لباشو تکون م ارتا

 :گشنشه بچماوا

 .دمیم ریبهش ش رمویگیارتا رو م زنمویم یلبخند

 گهیبعد مشکوک م شهیبهم م رهیخ کمی اوا

 ؟یکرد هی:گراوا

 ه؟یچ هی:اومــ... نه بابا گرگمیپاچه م دست

 .از چشات معلومه.یزنی:بچه که گول نماوا

 گمیم ندازمویباال م یا شونه

 ؟ی:حاال که چمن

 یچی:هاوا

 

 شنومیاوارو م ی.که صداکنمینگا م خورهیم ریبه ارتا که داره ش ندازمویم نیی.سرمو پاکنهینگا م رونویسمته پنجره و ب رهیم

 بپرسم؟ یزیچ هی:اوا

 شنومی:ممن

 ؟یسرباال جواب ند یدی:قول ماوا

 :خب؟من

 گهیکه م کنمینگاش م منتظر

 ؟یکنیوز بهش فکر م:هناوا

 ارمیخودم ن یبه رو کنمیم یسع

 ؟ی:به کمن

 رادی:هاوا

 بهش فکر نکرد شهی.مگه مبندمیم چشامو

 ؟یبرگرد یخای:نماوا

 بشه؟ ی:برگردم که چمن

 ازش یرو بپرس هی:قضاوا

 تموم شده هی:اون قضمن

 کنمیفک نم نطوریمن ا ی:ولاوا

واسه من  رادیتموم شد.ه گهیاشتباه بود که د هی.اون نمیبیم میتو زندک اهیلکه س هی.من اون اتفاقو مثه ی:بهتره فک کنمن
 مرده

 

 نبود که تو دلم بود یزیکه گفتم چ ی.هرچگمیدارم دروغ م دونستمیبود.خودمم م یباال تر از حده عاد صدام

 

 ؟یکنی:به ازدواج دوباره فکر ماوا

 ه؟ی:منظورت چمن

 یریگیم دهیناد اشارویکه توجهه  یبگ یخای:نماوا

 :من حسم به اون برادرنسمن

 اون... ی:ولاوا

 گمیم زنمویحرفش م تو



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 173 

 

 .نمیبیمثه اراد م اشارویاوا.من  هی:کافمن

 :باشه بابا.نزن منواوا

 بحثو نکش وسط نیا گهی:دمن

 م؟یبر دیخر هی یایم ی:باشه.راستاوا

 .ستی.بدم نکنمیفکر م کمی

 :باشهمن

 .می:خب پس حاضر شو که براوا

 

 .بلندش کردمو بردم که حاضرش کنم.گهید خوردینم ریبه ارتا کردم.ش ینگاه

 اوا متوقفم کرد یوارد اتاق شم صدا نکهیا قبله

 فک کن ماتیتصم ندتویبه ا شتری:اسا باوا

 کنمیم کاریدارم چ دونمی.واقعا خودمم نمشمیوارد اتاق م دمویتکون م سرمو

 اشاری

 .کشمیم به موهام یدست شهیمهراد که تموم م یحرفا

 اشار؟ی یکرد کاریتو چ ااااایخدا

 یخارج کرد رانیاسا رو از ا یرو بدون هیکله قض نکهیا بدون

 یبهش دل بست االنم

 زنهیداره بال بال م نجایکه عشقش ا یحال در

 .اشاری یکه پست واقعا

 ؟؟یبدونه.اما ک ویحق داره همه چ اسا

 .شمیجام بلند م از

 ؟یبر یخای:ممهراد

 :اوهوم.ممنون بابت قهوهمن

 رهیگی.دستمو تو دستاش مکنمیطرفشو دستمو جلوش دراز م رمیم

 ؟یپرواز دار ی:کمهراد

 :فردا صبحمن

 خب یموندی:شب ممهراد

 داداش. ی:مرسمن

 تونهیبگه اما نم یزیچ خادی.انگار مکنهیمن م منو

 مهراد؟ یبگ یخایم ی:چمن

 کنهیو باز م بندهیم چشاشو

 وجود اسا باشه. لشیدل ؟ممکنهیکنجکاو شده بود رادیاسا و ه نی:چرا درمورد اون اتفاق بمهراد

 :من ازش خبر ندارممن

 ؟ی:پس چمهراد

 

 اومد تو ذهنم یزیچ هی ییهوی

بودم اسا باشه به  دواریکنم.ام قیموضوع تحق نینامه اومد واسم.ناشناس بود.ازم خواسته بود درمورد ا هی شی:چند وقت پمن
 اومدم که جوابشو بفهمم لیدل نیهم

 دروغ بازم

 ذارهیدستشو رو شونم م مهراد
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 کنهیوضع کمک م نیتو ا رادیکه به ه هیشه.اون تنها کس دایپ دوارمی:اممهراد

 دوارمی:امگمیم شمویکنارش رد م از

 

 .اشاری ستمیبچه ن گهیکجاس.من د یدونیکه م دونمی:بهش بگو برگرده.مگهیسمتمو در کمال تعجب من م گردهیبرم مهراد

 دروغم لو رفت. هههه

 گمیم دمویتکون م سرمو

 .گهید مونهیخودمون م شهیاومدن پ نی:امن

 :کدوم اومدن؟مهراد

 گمیم زنمویم یلبخند بهش

 حتما برام بفرست شارویباشه.ازما رادیداداش.حواست به ه ی:مرسمن

 :حتمامهراد

 اشاری

 .کنمیقطع م ویگوش

و تحت مراقبت باشه  نجایا ادیب دیدکتر گفت که با شهیبردم پ یفرستاد وقت شارویمهراد برام ازما روزیبدتر شده.د رادیه حال
 یکنه اما مطمئنم که راض یراض رادویه یجور هیبهش گفتم که  دموی.االن به مهراد زنگکنهیاز بس لجبازه که قبول نم رادیاما ه

 شهینم

 

قصد ازدواج  گهیم ایبگم دوسش دارم ممکنه که قبول کنه  انه؟اگهی به اسا بگم دیکنم.با کاریچ دونمیواقعا نم گهید
 .شمیم رهیخ رونیبه ب سمویمیوا شهیش یجلو شمویاز جام بلند م کنمویخاموش م گاروینداره.س

 دی.اون باادیجلو چشمم م رادیکنم صورته ه دایسوالم پ یبرا یجواب خامیم نکهیبگم حاضره باهام ازدواج کنه؟هم اگه
 .رهیبگ میتصم راد،بعدمیبشنوه از من،از ه ویهمه چ دیبدونه.اسا با ویهمه چ دیبدونه.با

 میگیم ویداخل شماره

 

 :بله؟کارال

 حاضر باشه خامیم گهیساعت د میسفارش بده.ن گهیدسته گله د هی:من

 :چشمکارال

 

 نیو توا دهیخوب انجام م شهیکه کارشو هم طونیپسر فوق العاده ش هی.هییکایامر یرانیا ی.دورگه رمیگیرو م سیدن شماره
 مدت شده دسته راستم.

 بزرگ سی:به به.چه عجب.سالم بر رئسیدن

 س؟یشد دن یقرار داد چ ی:سالم.کارامن

 گذاشتم ندشونینما با قرارشو11ساعت فردا��:اوووومسیدن

 :خب؟من

 خوب از طرفه ما هستن شنهادیپ هیمنتظره  نکهی:راستش اسیدن

 ...یدونی:خودت که ممن

 .میحرفی:باشه بابا.فردا اومدن مسیدن

 .فعالی:اوکمن

 کنمیقطع م بعدم

 .دارمیگلو برم کنمویتنم م کتمو
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در  دمیچطور رس دونمیکه نم رمی.انقدر با سرعت مفتمیراه م نمویشی.داخلش منیسمته ماش رمیم امویم رونیشرکت ب از
 کنمیکه فک نم یواقعا احمقانس که اومدم بهش بگم دوسش دارم درحال نی.اکنمیمکث م کمیشم  ادهیپ نکهیخونشون.قبله ا

 کم شده باشه. رادیاز عالقش نسبت به ه کمی یحت

 

 اسا

 .گهیو با لبخند م رهیگیدسته گلم دستشه.به سمتم م هی.ادیم رونی.از اسانسور بمونمیمنتظر م کنمویباز م درو

 :سالم بر مادر نمونهاشاری

 .رمیگیگلو ازش م زنمویم یلبخند

 گهیسمتشو م رهیم دهیو باذوق دسشو تکون م دهیارتا که رو کاناپه دراز کش دنیداخلو با د ادیم

 :سالم مرد کوچکاشاری

 داخل هال. ارمیم زمویریقهوه رو تو فنجون م رموی.به سمت اشپزخونه مکنهیو بغلش م کنهیم بلندش

. 

. 

. 

 کنهیبلند شم که فنجونارو جمع کنم که صداش متوقفم م خامی.مهذاریم زیم یقهوشو که تموم شده رو  فنجون

 اسا ینیبش شهی:ماشاری

 گهیکه م کنمینگاش م گنگ

 مهمه یلی:لطفا.خاشاری

 گمیروبروشو م نمیشیم

 :خب؟من

 گهیبعد م کنهیمنو من م کمی.کنمینگاش م منتظر

 واست روشن کنم زوی:امروز اومدم که دو تاچاشاری

 گهیکه م کنمینگاش م منتظر

 نه احتماال هم نگفته اما من تو رو دوستت داشتم و دارم ایبهت گفته باشه  رادیه دونمی:نماشاری

 گهیو م ارهیبگم که دسشو باال م یزیچ خامیم

 نگو.بذار حرفم تموم شه یچیفعال ه نه

 دهیو ادامه م کشهیم یقیعم نفس

 دمتید کتایکه تو مراسم  ی.من عاشقت شدم ازون وقتستی.هوس هم نستیچند روز ن نیدوس داشتنت ماله ا هی:قضاشاری
شناختن احساسم بهت  ری.ارهههه من تنها گناهم دیدل بست رادیتو به ه دمیخواستم بگم د یوقت دمویجنب رید دمویفهم ریاما د

بود  یا هرچبودم.با هم بحثمون شد ام ششیشبه قبلش من پ ششیپ نیبد بودو تو مهراد اومد رادیبود.اون روز که حاله ه
 .یلعنت ی.فراموش نشدیتا فراموشت کنم.اما نشد امی.بنجایا امیب رونویبرم ب تونیگرفتم از زندگ میتموم شد.ازون موقع تصم

 

باشم.اره من خر بودمو  دهی.شک دارم که درست شنشهی.چشاش قرمزه.باورم نمکنمینگاش م یبا ناباور رمویگیباالم سرمو
 زدم وگرنه اون منو دوست داشت تیخودمو به خر

 شکست نمونویسکوته ب اشارینبود. یا گهید زهیچ یداشتم اما جز برادر دمیبهش نداشتم.شا یحس چیمن که ه اما

 :من دوستت دارم اسااشاری

 اما گفتم دمیدیمنتظرشو م یهرچند سخت بود که چشا شدیبحث تموم م نیا دیبا باالخره

 ی:اما تومثه داداشممن

 گهیباال رفته م کمیکه گرفته و  ییبا صدا یبعد عصب کنهینگام م کمی اشاری

 :داداشت حاضره واست جون بده؟؟اشاری

 .نییپا ندازمیم سرمو

 که االن پنج ماهشو هنوز شناسنامه نداره. یی.ارتافتهیبه ارتا م نگاهم
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 گهیبگم که م یزیچ خامیم

 ام هست گهید یزیچ هی:اشاری

 :اگه درمورده...گمیم کنمویعجز نگاش م با

 ... نکهی.ایبدون ویزیچ هیبهتره  دی:شاگهیو م کنهیقطع م حرفمو

 سمته در رهیو م شهیبعد از جاش بلند م بندهیو چشاشو م کنهیقطع م حرفشو

 گمیطرفشو م گردمیبرم

 اشاری:صبر کن من

 .کنهی.از رو شونه اش نگام مستهیمیمکث وا با

 :بلهاشاری

 ی:ادامه حرفتو نگفتمن

 :ولش کناشاری

 اشاری شنومی:مگمیتحکم م با

 گهیو م رهیبا خودش کلنجار م کمی اشاری

 ؟یبدون یخایم ی:مطمئناشاری

 سمتم... گردهی.برمدمیتکون م سرمو

 .اما تو حقته شهیم یچ متیحرفا تصم نیبعده ا دونمی:نماشاری

 یتوئه که بر مهیتصم نی.حاال اکنهی.دربرابر درمانشم مقاومت مادیداره.وضعشم به نظر خوب نم یتومور مغز رادی.هیبدون که
 و ... یبمون نجایا ای یاونجا و کمکش کن

 .دهیادامه نم حرفشو

 .شهی.باورم نمکنمیبهش نگا م ناباور

 .مونمیبشه من عاشقت م یفکر کن.هرچ متیحاضر کنم.خوب به تصم ناتویا طویبگو تا برات بل یبرگرد ی:اگه خواستاشاری

 .رهیم دمبع

 

 نیکه همچ شهیعشقه من؟؟؟؟باورم نم راد؟؟چرایمن چرااااااااااا؟؟چراااااا ه ی.خدازنمیپارکت زانو م یبسته شدن در رو با
بد بود.چرااااااااااا؟؟؟من  یلیبراش خ نیحقش نبود.دلمو شکست اما ا نیکرد اما ا انتیبراش افتاده باشه..اون به من خ یاتفاق

 اومد. رشبال س نینکردم.چرا ا نشیکه نفر

 

معصومم.و فقط من بودمو سکوت خونه.من  ینا معلومم.برا عشقه داغونم.برا ارتا هی.برا زندگزدمیو من زجه م ختیریم اشکام
 .من بودمو...کردمیجون که فقط حرفامو گوش م یب یوارایبودمو د

 اشاری

.انقدر مخم کنمی.فقط نگاش مفهممیاز حرفاش نم یچی.هکنمینگا م یشرکت متقاض ی ندهینشستمو فقط به دهنه نما زمیم پشت
 نداشتم. نویا یزر زرا دنیپره که وقت شن

 که کنارم نشسته. کنمینگا م سی.بااخم به دنشهیلگد م پام

 گن؟یم ی:حواست هست چسیدن

 .ادیدر م یبگم که صدا یزیچ خامیم

 :بلهمن

 .گهیکناره گوشم م ادویتر م کی.کارال نزدکنهیشرکت مقابل داره قهوشو کوفت م ندهی.نماادیداخل م یعذر خواه هیبا  کارال

 دارن یبه اسم اسا اومدنو گفتم کاره مهم یخانوم هی:کارال

 .پرهیاز سرم م برق

 رهیگیمچمو م سیبرم که دن رونیب خامیبدون توجه به جلسه م شمویجام بلند م از

 

 : کجا؟؟سیدن
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 گهیکه م کنمینم یتوجه بهش

 تا خودم بکشمت میقراردادو از دست بد نیا هی:فقط کافسیدن

 جور جمعش کن خودت هی:من

 شمیخارج م رمویرو به در م الیخ ی.بدهیرو هم فشار م دندوناشو

 هم دنبالمه کارال

 :گفتم برن تو اتاقتونکارال

 کنمیسمته اتاقمو درو باز م رمیم

 .خورمیچهرش جا م دنی.از دارهی.اروم سرشو باال منهیی.سرش پانمیشیم یراحت یایرو صندل روبروش

 دهیپف کرده و رنگش پر چشاش

 :حالت خوبه؟گمیم ینگران با

 خوب یلی:اره.خگهیو م زنهیم یپوزخند

 ندارم که بگم. یزیچ

 بشنوم خوامی:ماسا

 و؟ی:چمن

 جوابمو؟ یدونی.تو منجایا امیب رمیبگ میتصم ییتنها نکهی.قبله ادمیشنیم دیکه با یزی:چاسا

 کنمیو نفسمو فوت م دارمیمطالعمو برم نکهیع کشمویتو موهام م یدست

 گمیم کنمویبگم پس به گذشته فکر م دینکرد.با انتیبهش خ رادیبراش بگم.بگم که ه دیبا باالخره

 .دمیپرس ویمهرادو ازش همه چ شی.رفتم پرانیرفتم ا شی:دوسه ماه پمن

 اشاریمهرادو  یبک به حرفا فلش

 ؟ی:چرا انقدر کنجکاومهراد

 انه؟ی یگی:ماشاری

تو دفترش  رهیم کنهیچک م مارارویب نکهیکه اون روز بعده ا گفتیم رادی.هگمیم دمویکه از خودش شن ی:خب من هرچمهراد
 ی.اما رزا پافشاررونیکه حوصله دعوا نداره و بره ب گهیو م خورهیجا م رادیه شهیرزا وارد م ی.وقتادیدر م یکه صدا نهیشیم
سمتشو  رهیم رادیکه ه ارهیبوده که شالشو از سرش درم حیاونقدر وق ی.حتزهیریم همب رادویاعصاب ه نایو با عشوه و ا کنهیم

 رادیببوسه که ه رادویه خادیو م شهیرزا رو پاش بلند م یتو گناه ننداز ول شتریبکن سرتو خودتو ب گهیو م زنهیشالشو چنگ م
 شتریب نکهیا یبرا رادمی.هوارید به چسبهیو م رهیرزا ام از ترس عقب م کشهیتو گوشش بعدم رو سرش داد م زنهیم

اسا رو از  یدفعه صدا هیکه کنار گوشش بگه که بره گم شه اما  کینزد برهیدو طرفه رزا و صورتشو م ذارهیبترسونش دسشو م
 حال کنهزمانیو اشتباه برداشت م نهیبینم یادیز زهیچ دهیپشتشون بوده و همون لحظه رس قایکه اسام چون دق شنوهیپشتش م

که بره سمته درکه دسشو  شهیبلند م ی.با سستکنهینگام م یبا ناباور زنویریاسا خود به خود م یتموم شدن حرفام اشکا با
 رمیگیم

 

 ؟یبرگرد یخوای:ممن

 زنهیتو چشمام زل م یاشک یبا چشما اسا

 کردمو بهش فرصت ندادم تا حرفشو بزنه یتیکردم.چه خر داره اونوقت منه خر ولش اجیبهم احت رادیبرم.ه دی:بااسا

 نکن اسا ینطوری:امن

 یقراره جاش تو اشغال کردمیگرفته بودم اما فک م نانیاطم ی.براارمیفرداسو از تو کمد درم یکه برا یطیبل شمویجام بلند م از
 باشه اما االن...

 سمتش رمیگیم طویسمتشو بل رمیم

 ه؟یچ نی:ااسا

 یفردات.متاسفم بابت همه چ طی:بلمن

 تونمی.متاسفم که نمدمیمن نفهم وی.متاسفم که نادانسته عاشقم شدیعاشقم شد یدیفهم ری.متاسفم که داشاری شتری:من باسا
 بمونم.

 سمتم گردهیدرو باز کنه اما برم خوادیسمته در.م رهیلرزان م ی.با قدمادمیتکون م سرمو
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 یاسطوره ا هی.تو زیهمه چ ی.برااشاری:ممنونم اسا

 .منمو ...یکیقلب دوباره شکسته.منمو تار هی.منمو ییتنها مونمویو من م رهیم بعدم

 گمیلب م ریز

 باشه. رادیاسا.حواست به ه خداحافظ

 اسا

بود چون اصال  یواقعا واسه من کمک بزرگ نی.ارتا خواب بود و ادمیکش قینفس عم هیفرودگاه امام گذاشتم  یکه تو پامو
 راه افتادم. ینداشتم.چمدونو گرفتمو به سمته خروج غشویج غیحوصله ج

 

 ری.همش تقصشمیم وونهید وفتمیکه م اشاری شبهید یحرفا ادهیاز اومدنم خبر نداشت دوستم نداشتم خبردار شن. چکسیه
 ��.حاال چطور باهاش روبرو شمکردمیزود قضاوت م دیبده.نبا حییتوض ذاشتمیم دی.باکردمیبه حرفش گوش م دیمن بود.با

. 

. 

. 

 کوچه خانوم؟ نیتو ا چمی:بپراننده

 ی:نه بعدمن

 رو گونم سر بخوره. یاشک شهیتو کوچه.هجوم خاطرات گذشته باعث م چهیپیم راننده

.راننده دره خونه نگاه ششیپ رفتمیزودتر م دیبا کنمیبغلش م زنموی.بهش لبخند مکنمیپام حس م یرو ویزیر یتکونا
 شدم. یشدم و وارد الب ادهی.پدارهیم

نکرده  یرییتغ جیسکوت بود.برقا خاموش بود روشنشون کردم.دکور خونه ه یوارد قفل کردمو بازش کردم.خونه غرق تو دویکل
.سستو اروم به سمت تخت رفتم کنار تخت ختنیبود.همونجور مثه روز اول.رفتم سمته اتاق خوابمون.درو ک باز کردم اشکام ر

.معلوم کردی.مرتب دهنشو بازو بسته مدمیلباسمو دراوردم.کنارش دراز کش موبود.ارتا رو روتخت گذاشت ژنیل اکسکپسو هی
 دادم ریبود گشنشه.بهش ش

 

 باباش بود،آخ خدا چقد که دلم واسه باباش تنگ شده یچشما هیشب یلیخ چشماش

کردم به حال خودم که با  هیزدمو گر انویحرکت کردم،پ انویو برقارو خاموش کردم و به سمت پ ییرایرفتم تو پذ دیکه خواب آرتا
 زجه زدم که... ییزدمو به حال آرتا  پنج شش ماهه ا انویشدم،پ میاشتباه باعث تباه شدن زندگ هی

 انتکاریعاشق بود خ دمشیکه خوب بود بد د یزدم و هق زدم واسه عشقم عشق انویعاشق،پ اشاریکردم واسه  هیزدمو گر انویپ
 دمشید

 

 

حس  یتلفن اومد ول یشدم صدا رهیگوشه خ هیدر نشستم و به  یروبه رو نینداشتم رو زم یاشک گهیکردم که د هیگر انقد
 لبخند رو لبم اومد دمیخودمو که شن یصدا ریگ غامیبلند شدن نداشتم رفت رو پ

 

 :شما با منزل رادمن

 

 :احتشامرادیه

 

 بوققققققققق نیبزار غامیبوق پ یصدا دنیلطفا بعد از شن نی:راد و احتشام تماس گرفتمن

 

 .دیچیخونه پ یاراد بود که تو یاون صدا بعده

 

 زنگ بزن منتظرم خدافظ یبرگشت?مارستانیاز ب یداداش سالم هنوز برنگشت رادی:هآراد
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 نمشیزودتر بب خوامیخوبه م گردهیامروز برم پس

نفر اومد،المپو روشن کرد که باعث شد چشمامو  هی یدماق یتکون نخوردم،صدا یاومد ول دیقفل چرخ یکه تو دیکل یصدا
 وفتهیمهراده تعجب کنه و به تته پته ب دمیباعث شد اون فرد که حاال فهم نیدر نشسته بودم و ا یروبه رو نیزم یببندم رو

 

 :آ...آسامهراد

 

 ششی:ببرم پمن

 

 ?دختر خوب ی:تو کجا بودمهراد

 

 ششیگفتم:ببرم پ یبلند تر یبا صدا نباریا

 

 :آخهمهراد

 

 ششی:ببرم پدمیکش غیج

 

 ببرم بندازم روش  یزیچ هیاومدم  نهی:باشه باشه آروم باش تو ماشمهراد

 

زدم و  رونیاومدم تو خونه درش آوردم از خونه ب یکه وقت یکه تنم بود و شال یو شلوار شرتیتوجه به مهراد با همون ت بدون
 به طرف اسانسور رفتم

اشکام دستم نبود به طرف  اریاخت دمیکه رس نگیخودمو پرت کردم تو اتاقک اسانسور،به پارک بایو تقر اسانسورو باز کردم دره
 آروم و سست یلینفر توش بود حرکت کردم خ هیکه  ینیماش

 

کاله سرش  هیداده بود و چشماشو بسته بود در جلو رو بازکردم که باعث شد چشم هاشو باز کنه  هیتک یصندل یبه پشت سرشو
 یرو کردیقبلو نداشت ناباور نگام م یاون سرخ گهیو لباش د دیسف دهیکم پشت شده بود صورتش سف یلیبود و ابروهاش خ

 گرفته صداش زدم  یه صدایپاهاش گذاشتم با  یزانو زدم و سرمو رو نیزم

 

 رادی:همن

 

 گرفته جواب داد یلیخ یصدا هی با

 

 :جا...جانمرادیه

 

 ?منو یخشبی....مرادمی:همن

 

 باال اوردم و نگاش کردم سرمو

 

 دمتیکار د انتی:ببخش اعتماد نکردم بهت ببخش خمن

 

 تو بغلم و فشارش دادم دمشیو محکم کش اوردمیطاقت ن گهید دید ویمشک یکه دوباره اون دوتا گو چشام
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 دادمیم حیواست توض یسادیمیوا دی...بادیچند وقت انقد دنبالت گشتم....با نیشدم تو ا وونهیدختر....د ی:کجا بودرادیه
 نبود یکردیکه تو فکر م یماجرا اونطور

 

 سردش گذاشتم  یلبا یو انگشتمو رو دمیکش عقب

 

 منو یدیواست االن فقط بگو بخش گمی:همشو ممن

پتو انداخت رو شونش و کمکش کرد که  هیمهراد  سادمیدر آسانسور اومد بلند شدم و وا ید صدا-ی-س-و-ب مویشونیپ
 و مهراد شد رادیکه باعث تعجب ه ومدیآرتا م هیگر یصدا میدیند شه به خونه که رسبل

 

 ?میداشت رادیه می:ما که بچه نداشتمهراد

 

 می:نه نداشترادیه

 

 برگشتن طرفم  هردوشون

 

 :آرتاسمن

 

 یلیخ رادیتعجب کردن اما چون ه یلیآرتا خ دنیبه کمک مهراد وارد اتاق شد با د رادیسمت اتاق رفتم و آرتارو بلند کردم ه به
 کردن  ییحال بود اول مهراد گذاشتش رو تخت و کمکش کرد لباساشو عوض کنه و بعد شروع کردن به بازجو یب

 

 ?هیبچه ک نی:ارادیه

 

 :...من

 

 چه نازه راد،نگاهی:نگاش کن همهراد

 

 ????آسا نیا هی:بچه کرادیه

 

 با بغض:خودت من

 کنهیاومد و آرتا رو بغل کرد و با ذوق به چشماش نگاه م مهراد

 

 رادیطرف ه برهیقندم افتاد بعدم آرتا رو م یچشاشو،آ ی:وامهراد

 

 

نگاه  ییذوق به بچه ا بنده،بایتو چشماش حلقه م شه،اشکیراحت م الشیخ رون،انگاریب دهینفس حبس شدشو با فشار م رادیه
 عشقمون ادآوریکه  ییشبه،بچه ا هیکیتار ادآوریکه چشماش  کنهیم

 

 ییو با عشق پدرانه ا چهیپیناتوانشو دور آرتا م یدستا رادیزاره،هیم رادیه یپاها یو رو برهیتر م کیآرتارو نزد مهراد

 ?میزندگ زهیهمه چ یکجا بود ?ییبابا ی:کجا بودگهیم 

 

 ?رادیآقا ه گهید ی:مارو فراموش کردگمیم قیلبخند عم هیبا  زارمویگذشته رو کنار م یها یتلخ
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 که بدونم چقدر از بودنم خوشحاله هینگاه کاف نیشه،همیم رهیبه اعماق چشمام خ جونشیب یو با چشما رهیگیباال م سرشو

 

 شهیم یخوب یهند لمی،فیسکانس بعد می:کات.برمهراد

 ?یگم ش یخواینگاش کرد:م ظیاخم غل هیبا  رادیه

 

 :نوچ عجقممهراد

 

 یکنیتو غلط م:رادیه

و  اشاری شیالبته اون قسمت چند شب پ دمیم حیسالو براشون توض هی نیخوابوندم االنم دارم ا شیساعت پ میرو ن آرتا
 کردمیحس م اشاروینسبت به  رادیه تیعصبان ینگفته بودم ول نمیا نکهیسانسور کردم.با ا

 ?آسا میچقدر دنبالت بود یدونیکه مهراد گفت:م ارهیبه روش ن کردیم یرو پاهاش مشت کرده بود و سع دستاشو

 

 از بغض گفتم:متاسفم ییگرفته ا یصدا با

 

گفت:فراموشش  دویموهامو بوس یمنو به خودش فشار داد،رو یکه کنارم نشسته بود دستشو از پشتم رد کردو و کم رادیه
 کن

 

 نشونه به من داد. هیمن برم،بعدش آروم  گهی:خب دمهراد

 

 رونیب میطرفشو باهم از اتاق اومد رفتم

 دستم دهیپره کپسولو قرص م سهیک هی

 

 :ساعتاشو نگاه کن بهش بدهمهراد

 

 سمتم گردهیبره که برم خوادیم

 

 کنهیم دایواسه ادامه درمانش پ یآسا،حداقل االن هدف ی:خوبه که اومدمهراد

 

 ?هی:توچه وضعگمیبغض م با

 

 دهیتاسف سرشو تکون م با

 

 معجزس هیاالنشم  دنیکه نفس کش یبد،طور یلی:بد،خمهراد

 زارهیتنها م ایدن یسمته درو منو با کل غما رهیم بعدم

 

 تار مو هیاز  غی.درکنمیکاله رو بالشته نگاه م یسرش که ب رس،بهیو به آرتا خ دهیسمته اتاق،کنار آرتا رو تخت دراز کش رمیم

 

 از ترحم متنفرم یدونیتم م:اونطور نگام نکن خودگهیم کنهیکه حس م رمویخ نگاه

 

 منه ریتقص یمن بود،همه چ ری:همش تقصگمیزجر م با
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 می:بس کن آسا،مهم االنه که کناره همگهیبلند و با تحکم م رادیه

 

 کنار تخت تا آرتارو بلندش کنم رمیم

 

 :نبرشرادیه

 

 کنهیم تتی:اذمن

 

 کنهینم تی:نه بزارش اذرادیه

 

 رادیه یآرتا وسطمون بود زل زدم به چشما دمیدراز کش رفتم

 

 ?شهیم یبچه چ نیا رمی:اگه من بمرادیه

 

 یشیتروخدا حرف از مردن نزن من مطمعنم تو خوب م رادی:همن

 

 ...گهیبده و تا چند وقت د یلیخ میماریکه وضع ب میدونیخوب م یلی:نه آسا هم من هم تو خرادیه

 

 میکنیو باهم آرتارو بزرگ م یشیخفه شو تو خوب م رادیکه با بغض همراه بود گفتم:خفه شو ه ینسبتا بلند یصدا با

 قورت دادم و بغضمو

 تو مشتش گرفته بود. رادویشدم به دست آرتا که انگشت ه رهیخ

 

 ?آرتا خان یانداختنمون دور،مگه تو خواب نبود یاول کار نیهم ای:بمن

 

 ?یکنیم ی:حسودرادیه

 

 ادیز یلی:معلومه خمن

 

 حسود ی:کوچولورادیه

 

 یی:خودت کوچولومن

 

. 

. 

. 

تخت  یاتاق گذاشتمش رو یکیخوابش برد پتو رو زدم روش و آرتارو بلند کردم تو اون  عیحال بود و سر یب یلیخ یلیخ رادیه
حرکت  رادیکارمو ساده کرده بود.به سمت اتاق خودمو ه نیخواب بودو ا وفتهیور اون ورش گذاشتم تا ن نیو دوتا بالشت ا
که رو تخت رو به باال  دمید رادویکردم و رفتم تو اتاق ه ادیسرعتمو ز دمیشن ویکیو تند تند  دهیکش ینفس ها یکردم که صدا

 دهنش گذاشتم یو ماسکو رو دمیدو ژنیبه سمت کپسول اکس دهیفشار م نشیو دستشو رو س دهیدراز کش
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 نفس بکش تروخدا نفس بکش رادی:همن

 

 عرق کرده بو ادیز یلیبعد نفساش اروم تر شده بود خ هیثان چند

 گذاشتم داغ بود شیشونیرو پ دستمو

 

 کنمیم تیپاشو امیاالن م سای:وامن

 

سرش  یپارچه هم برداشتم و به سمت اتاق رفتم باال کهیت هیظرفه بزرگو پرآب ولرم کردم  هیبه سمت آشپزخونه رفتم  عیسر
 ییگرفته ا یبردم و ماسکو برداشتم با صدا کیبگه سرمو نزد یزیچ خواستیفک کنم م خوردیکالفه بود لباش تکون م

 گفت:گرمه اسا گرمه لباسمو درار خفه شدم

 

 یشیکنم بهتر م تیبزار پاشو یخوری:سرما ممن

 

بود به کارم ادامه  ومدهین نییهنوز تبش پا چون یزود خوابش برد ول یلیحال بود خ یکردنش انقدر ب هیکردم به پاشو شروع
 تو دستم گرفتم و سرمو رو تخت گذاشتم رادویدسته ه ومدیخوابم م یلیخ گهیصب بود که د یدادم دم دما

 

 

 که توش بود هجوم بردم بغلش کردم یسرمو بلند کردم و به سمت اتاق عیسر یلیآرتا خ هیگر یصدا با

 

  زمی:جانم مامان جانم عزمن

 بود دهیبردمش چشماش باز بود و دراز کش رادیدادمو جاشو عوض کردم بغلش کردمو به سمت اتاق ه ریش بهش

 

 ریصب بخ یی:سالم بابامن

 

 

 ?ما شیپ ادیب خوادیاقا پسر نم نی:خوبه،ارادیه

 

 کردن باهاش شد یو مشغول باز دشیبهتر شده بود آرتارو به طرفش بردم بغلش کرد و بوس شبید از

 

 یآب و پارچه رو بلند کردم و بردم تو آشپزخونه کاسه رو شستم پارچرم پرتش کردم بعدشم رفتم دشور ی کاسه

 

قبل صبحونه بود و دوتاشم  شیکیافتاد به سمتشون رفتم  رادیه یکه چشمم به دارو ها کردمیصبحونه رو آماده م داشتم
 تو اتاق کنارش رو تخت نشستماب بردم  وانیل هیبعد صبحونه قرصشو برداشتم با  شمیکیواسه شب 

 

 بخور نویا رادیه ای:بمن

 در اومد یرو از بغلش گرفتم و قرصو بهش دادم که صدا ارتا

 

 حتما مهراده کنمی:قرصتو بخور باز ممن

 تخت گذاشتم وبه سمت در رفتم  یرو رو ارتا

 ...دیلبم ماس یکه پشت دره لبخند رو یکس دنیباز کردم اما با د درو
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قطره  هیدونه محکم زد تو گوشم که باعث شد صورتم برگرده  هینگاه بهم انداخت و  هیجلو تو چشماش پره اشک بود  اومد
شدم تو بغلش و هق هقمو سر  دهیانداختم که محکم کش نییسرمو پا دنیکش یبلند نیه کتایافتاد مهرسا و  نییاشک سمج پا

 دادم

 

 ?یبود یکله خر کدوم گور ی:دختره آراد

. 

. 

. 

 یبهتر شده و اون ب ینسبت به اون روز کم رادیبودن حال ه نجایا روزید نیتا هم نایمامان ا گذرهیکه برگشتم ده روز م یوقت از
کنار هم بودنو خراب نکنه  یلحظه ها نیتا ا زنهیاگه حالشم بد باشه دم نم یحت دونمیخودم خوب م یسابقو نداره ول هیحال

باشه  یندیخبره خوشا ادیز کنمیفک نم ینه ول ایبگم  رادیبه ه دونمینم رانیبرگشته ا اشاریبهم خبر داد که  کتای شبید
 شهیوا م نجایبه ا اشاری یزود پا ای رینگم چون د شهیخب نم یواسش ول

 

 

 رادیه

و  دهیافکارم غرقم ارتا کنارم دراز کش ستم،توین ایدن نیچشم دوختم اما انگار تو ا ونیتلوز یمبل لم دادمو به صفحه  یرو
 خوابه

 

 

 ?پدر نمونه ی:چطورگهیو م شهیرو به سمتم خم م یاز پشت مبل کم آسا

 

 ی:عالگمیو م زنمیم یکم جون لبخند

 

 نیمدت حداقل بهتر نیا کنمیم یسع نی.واسه همکنمیراحت حس م یلیخ گم،مرگویکه دارم دروغ م دونمیخودمم خوب م اما
 خاطراتو هرچند تلخ تو ذهنم ثبت کنم

 

 زارهیو آرتا رو که با تکون ها چشماشو وا کرده رو پاش م نهیشیو م کنهیو آرتا رو بلند م زنهیکاناپه رو دور م آسا

 

 ?:چه خبراآسا

 

 ی:سالمتگمیم زنمویم یپوزخند ناخواسته

 

 شناسمیاسا رو خوب م نیبگه من ا یزیچ خوادیاز چهرش معلومه که م شهیم دیناام ازپوزخندم

 

 ?یبگ یخوایهست که م یزی:چمن

 

 سین یزی:ن...نه چگهیو با منو من م کنهیپاشو گم م دستو

 

 :آسااااااا تو چشمام نگاه کنگمیتحکم م با

 رانیبرگشته ا اشاری:گهیو م زنهیو تو چشمام زول م رهیگیو سرشو باال م کنهیجمع م لباشو

 شهیود به خود مشت مدستام خ دمیهم فشار م یرو چشمامو
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 شم نیخشمگ نطوریا دیبرادرم با اشار،یکه از برگشتن  دمیجا رس نیبه ا یاز ک دونمینم

 

 ?یخوب رادی:هآسا

 

آسا با تعجب و بهت  شمیاز کجا اومده از جام بلند م دونمیکه خودمم نم یانرژ کنم،بایصورت نگرانشو نگاه م کنمویوا م چشمامو
 کنهینگام م

 

 :زنگ بزن آژانسگمیم روبهش

سرم  دارمویم زنم،برشیم یتوالت لبخند تلخ زیم ی.به کاله روپوشمشیم یبه سخت ارمیدرم وشرتمویسمت اتاق،از کمد س رمیم
که  دنمیداخل اتاق از د ادیم کنم،آسایم سهیبا االن مقا ویرو عسل یخودآگاه عکسا فته،نایم نهییآ یچشمم به عکس تو کنمیم

 رهیحاضر شدم ابروهاش باال م

 

 ...رادی:هآسا

 

 ?ادیب ی:زنگ زدگمیم ارمویسکوت باال م یبه معن دستمو

 

 ...?حالت نی:بااآسا

 

که ناراحت شدم با تته پته  فهمهیم ارن،خودشیدوست ندارم ضعفمو به روم ب شمیاز حرفش ناراحت م کنهیقطع م حرفشو
 گهیم

 

 ا آرتارم حاضر کنمچند لحظه بصبر ت امی:خودمم مآسا

 

 بمونه احتماال االن خونشه یخونه کس ادیدارم عادت نداره ز اشاریکه از  یتوجه به شناخت با

. 

. 

. 

 رمیگیشه که دستشو م ادهیپ خوادیو م کنهیخاموش م نویداره،ماشیجلو خونش نگه م نویماش آسا

 

 نیتو ماش نی:بشمن

 

 وونمی:مگه دآسا

 

 گمیو شمرده شمرده م برمیباال م صدامو

 

 یمونیمنتظرم م نیتو ماش نجای:هممن

 

آسا  افهیشم،قیم ادهیپ نیاز ماش کنمیم لیحرفامو بهش تحم میبداخالق شدم که بدون در نظر گرفتن تمام زندگ یلیروزا خ نیا
 کامال گرفتس و معلومه ازم ناراحته

 

 رمیو داخل م کنمیباز م دیبا کل نگویپارک در
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 اشاری

 

واسه موندن تو تورنتو نداشتم اول که واسه فراموش کردنش رفتم بعدشم واسه کنارشون موندن  یلیاز برگشتن آسا دل بعد
 سپردمو برگشتم سمیرئ بیشرکتو به نا یکنه،کارایم یچه فرق گهیو محافظت کردن ازشون موندم اما االن د

 

 نداشتم پس شب برگشتم خونم نارویمامان ا شیاصال حوصله موندن پ شبید

 

 نگاه کردم رونویب یبه برق زدم  که زنگ دره واحد توجهمو جلب کرد،رفتم سمت در و از چشم سازویچا

 

 اونم تنها،درو باز کردم نجایا ادیب کردمیواقعا جا خوردم،اصال فکر نم رادیه افهیق دنید با

 

دم،محکم بغلش کردم.اخ که چقد دلم براش تنگ شده بود از تو دلم حس کر ویهجوم دلتنگ دشیرنگ پر یچهره  دنهید با
 کنمیخودم جداش م

 

 ?به سرت اومد یبودمت داداش،چ دهیوقت بود ند یلی:خمن

 

 نهیشیکاناپه م یو رو رهیداخل و به سمت هال م ادیو م زنهیم یبعدم پوزخند رانیا یاومد ایآخر نی:خوبه که ارادیه

 

رو کاناپه رو به روش سکوت  نمیشیداخل هال،م برمیو م زارمیم ینیس یرو زمویریم یسمت آشپزخونه چا رمیو م بندمیم درو
 بود نمونیب یبد

 

 یبهم دروغ بگ کردمی:فکر نمرادیه

 دمیخوب فهم منظورشو

 

 مجبور شدم یدونی:خودتم ممن

 

 گمیبگه که م یزیچ خوادیم شهیپاش مشت م یرو دستش

 

 متاسفم زی:بابت همه چمن

 

کردم فقط به خاطر خودش بود که  میاگه ازش خاستگار یکردم واسه خودش بود،حت یهرکار یکارم اشتباه بوده ول دونمیم 
 بهش... یالبته اون حت

 

 نیبا ا یهمه انرژ نیتو مشتش جمع کرد داشتن ا قمویادامه بدم که از جاش بلند شد و اومد جلوم خم شد طرفمو  خواستمیم
 بود بیحالش واقعا عج

 

 ???????یکرد ی:تو چه غلتدیباال برد و غر صداشو

 

 ???آسا بهش نگفته یعنیسوالش تعجب کردم  از

 

 بگم که.... یزیچ خواستمیم
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 آسا

 

 تنها گذاشته یهمه نگران نیساعته که رفته و منو تو ا مینگرانشون بودم االن ن واقعا

 

  یسمته نگهبان رمیزنم،میم رویدزدگ ودارمیاز پشت برم شم،آرتارویگوش کردن به حرفش م الیخیب

 

آسانسور داره  سمیمیآسانسور وا یجلو شمیم نگیکه برم تو وارد پارک کنمیم شیصحبت با نگهبان و خواهش تمنا راض کمی با
 ...زنهیخشکم م شهیدر که باز م نییپا ادیم

 

 

 رمیخ رادیبسته ه یفقط به پلکا اشاریتوجه به  یکول کرده بود نگاش رو من خشک شد،ب رادویه اشاری

 

 ادیم نییاشکم پا ناخودآگاه

 

 روشن کن نوی:برو ماشگهیبلند م اشاری

در جلو رو باز  اشاری نیتو ماش نمیشیکودک عقبو م یتو صندل زارمیآرتارو م رونیسمته ب دومیم شمویم تیمتوجه موقع تازه
 پشت نهیشیم عیخودشم سر زارهیم یصندل یرو رادویو ه کنهیم

. 

. 

. 

که  یرفت تو اتاق عیاومد و سر شیپ قهیکارش تموم شه مهراد چند دق رادیمنتظرم که دکتره ه مارستانویب یرو صندل نشستم
 از پرستارا ازم گرفت. یکیتو  میاومد یبود آرتارو وقت رادیه

 

 زنمیبا دستم م شمویم وونهیکه د شهیم یچ دونمینم رهیگیبه سمتم م وانویو ل نهیشیسمتم.کنارم م ادیآب م وانیل هیبا  اشاری
 زنمیداد م وانویل ریز

 

 ?وضع افتاد آخه نیکه به ا یکرد کارشیتوعه،لعنت بهت،چ ریتقص ی:همه چمن

 

 منه ریهمش تقص دونمیکنم،خودمم بهتر از همه م یمنتظره خودمو خال دیشا کنهیساکت نگام م نطوریهم اشاری

 

ول کردم،من بودم  رادویخودمه،من بودم که ه ری:نه نه همش تقصگمیو م رمیگیو دستمو به سمت خودم نشونه م خندمیم بلند
 که بهش شک کردم من بودم 

 گفتمویم

 که دستمو گرفت دمیکوبیم نمیبه قفسه س دستمو

 

 داغون نکن نیاز ا شتریکارو با خودت نکن آسا،خودتو ب نی:ااشاری

 

 دمیبه سمتش دو رونیب اومد رادیاز اتاق ه دکتر

 

 بهتون بدم حاتویتوض هیتو اتاقم تا بق نیایب نش،لطفای:خوب شد که زود رسونددکتر

 

 اشاری
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که بردنش که مهراد از اتاق  یبرم سمته اتاق خوامیم رمیمیدارم م یهمراهش برم،از نگران زارهیتو اتاق دکتر نم رهیم آسا
 اومد رونیب

 

 طرفش رمیم عیسر

 ?:چطوره حالشمن

 

 ?دیرس نجایچرا به ا قایدق یبگ شهی:ممهراد

 

 ندازمیم نییپا سرمو

 

 که دعواتون شده یبگ یخوای:نممهراد

 گمیکه م کنهینگام م منتظر

 

 شد ینجوریگرفتو بعدشم که ا قمویشد  یکه عصبان میزدیحرف م می:داشتمن

 

 نتونیب شمیم بهیمن غر شهیهم کشهیبه دعوا م شهیحرف شما چرا هم نیا دمی:من آخرش نفهممهراد

 

 :من آسارو دوست دارمگمیمقدمه م یب

 

 ...یعنی:گهیم یو بعد با ناباور کنهینگام م گنگ

 

 تموم شده گهید هی:اون قضگمیتو حرفشو م زنمیم

 

 کنمیفکر نم ینطوری:من امهراد

 ی:بهتره فک کنمن

 

 فک کنم ینجوریا زارهی:چشمات نمگهیو م زنهیم یپوزخند

 

 پسر خوب ی:بهتره تمومش کنمن

 

 یزنشو دوست دار یو بگ یدوستت نگاه کن یکه تو چشما یباش حیو وق زیانفدر ه کردمی:فکر نممهراد

 

 ماجرا مال قبل ازدواجشونه نی:خفه شو مهراد امن

 

 ?عشقه نه تیحس برادر?ینیبیسرم م ی:گوش باالمهراد

 ?نه رمیزنشو بگ یدوستت در حال موته گفت یدید

 

 ستین یکنیکه تو فکر م یهان د المصب بفهمم درکم کن به خدا اونطور?یدید نطوری:خفه شو خفه شو،منو امن
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 نیراحت باشه بش رادیچند ماه اخر ه نیفقط بزار ا یتو بگ یاومد کنارم نشست دستشو پشتم گذاشت وگفت:هرچ مهراد
 قبل یهمون داداشا

 

 آسا

 

امشب نگهش داره،از کف سالن بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم دره اتاقو  کتایو مهراد رفتن قرار شد آرتارم ببرن تا  اشاری
 باز کردم.

 

رو کنار تختش  یصندل هی شدیم نییمنظم باال پا نشیس یو دهنش بود چشماش بسته بود و قفسه  ینیب یرو ژنیاکس ماسک
بوسه زدم  هیدستش  یسرد رو یلیبهش وصل بودو تو دستم گرفتم سرد بود خ گذاشتم و روش نشستم دستشو که آنژوکت

 شدمیتشنه تر م کردمیم اشنگ یاما هرچ دنشیبشم از د ریس خواستمیشدم،م رهیو بهش خ

 صورتش برنداشتم یگذشت و من چشم از رو قهیدق ده

 

 رب گذشت هی

 

 ساعت مین

 

 ساعت هی

 

 بودم رهیمن فقط بهش خ یول

 گرفته گفت یصدا هیکه به سقف زول زده بود به حرف اومد با  قهیچشماشو باز کرد بعده پنج دق باالخره

 

 ی:توام مث همه بهم دروغ گفترادیه

 

 ...ری:همن

 

 :خفه شو آسا خفه شورادیه

 

 تروخدا گوش کن رادی:همن

 

 اشاریبرو با  دمیدهنش برداشت و نگام کرد با نفس نفس گفت:طال...طالقت م یاز رو ماسکو

 

 دهنش گذاشتم یحرف شروع کرد به سرفه زدن ماسکو رو نیا بعده

 

 چوقتیحرف طالقو نزن ه چوقتیه گهید کنمیفکر نم یچکینگو،کمتر زجرم بده،من به جز تو به ه ینجوریتروخدا ا رادی:همن

 رفت تو اتاقمون رادیه میدیخونه که رس به

 ختهیشده بود و موها و ابروهاش ر فیضع یلیخ گهیاالن د نکهیبود با ا به سقف اتاق زول زذه رادیسمت اتاق حرکت کردم ه به
 بهش ثابت کنم تا آخر باهاشم خواستمیم دمیدیقبلشو م یبه عکسا زیحسرت آم ینگاه ها دمشیپرستیهنوز عاشقانه م یبود ول

 رو از تو کشو برداشتم نگاهش هنوز به سقف بود یچیعوض کردم و ق لباسامو

کچل  نیکوتاه کردم و  بعدشم با ماش یچیرو اول با ق دیرسیتا کمرم م بایموهام که تقر سادمیوا نهییآ یحموم جلو یتو رفتم
از حموم  قهیدوش و بعد پنج دق ریزدم رفتم ز افمیبه ق یتار موهم نداشتم لبخند هی یشده بود حت یخال یکردم سرم خال

پتو و  ریز دمیمتوجهم نشده بود آروم خز نکهیو سرمو خشک کردم مثل ا دمیوشبود لباسامو پ داریاومدم.هنوزم ب رونیب
 اول جاشو به تعجب و بعدهم خشم داد دنمیلبش بود که با د یلبخند رو هیکه باعث شد برگرده طرفم  دمیکنارش دراز کش
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 ?آسا یکرد ی:چه غلطدیغر

 خوشگل شدم میلی:موهامو کوتاه کردم خمن

 

 ???هان?یضعفمو به رخم بکش یخوایاحمق م یه دختر یکرد خودی:تو برادیه

 یشیاز شرم راحت م ندهینباش تا چند ماه آ نگران

 

  ییرایگونم بلند شدم و رفتم تو پذ یرو ختنیکرده بودم بدجور چند قطره اشک سمج ر بغض

 داره ساله چقد تحمل25دختر هیمگه  دمیکشینم گهیمبل نشستم و صورتمو با دستام پوشوندم و هق زدم د یرو

 ازدواجم هنوز سه سالم نگذشته  از

 

 کنارمو حس کرم  یکیکه نشستن  کردمیهق هق م ینجوریهم

 بلند کردم و نگاش کردم سرمو

 

  زدمیو زار م کردمیم هیبغلش گر یبغلش تو یکه پرت شدم تو دیکش دستمو

 

 ?نوازش کنم دخترخوب ویچ گهید یموهاتو زد نی:ببرادیه

 

 رادی:همن

 

 :جانمرادیه

 

 تونمیبه خدا نم تونمیحرف از رفتن نزن...من بدون تو نم گهی:تروخدا دمن

 

 مورد بزنم نیدر ا یحرف گهی:ششششششش آروم باشه من غلت بکنم درادیه

 

 ماه بعد سه

 

خودش  تونهینم یاواخر حت نیا گهیتر د فیو ضع فیضع رادیو ه شهیتر م یسه ماه آرتا روز به روز بزرگ تر و قو نیا تو
 خوب تموم شه دیمهمه و حتما با یلیجلسه خ نیداره ا یدرمان یمیجلسه ش هیلباساشو بپوشه امروز 

 

 کردمیتا آرتارو نگه داره داشتم صبونه رو آماده م ادیمنتظره  مهرسام م مارستانیدنبالش و مهرادم ب انیو آراد ب اشاری قراره
گرفته  ادی دایبهش دادم جد رمیاتاقش حرکت کردم جاشو عوض کردم شآرتا اومد دستامو شستم و به سمت  هیگر یکه صدا

و به اتاق خودمون بردمش  به  دمیچ ینیس یبه سمت آشپزخونه رفتم صبحونه رو رو وبود چهار دستو پا راه بره بغلش کردم 
 تخت نشسته بود یرو رادیه دمیاتاق که رس

 

 :سالم آقامونمن

 

 و پسرکرد:س...سالم بر مادر ییخنده ا تک
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خنده  نیبه ا  دیخندیو م خوردیتو اتاق بره آرتا وول م سیکمک کردم به سمت سرو رادیگذاشتم و به ه نیزم یرو رو آرتا
کردم بهش صبونه بدم اما  یاومد سع رونیکه ب رادیاز ته دل بخندم ه ینجوریا گهیبار د هیکاش منم  خورمیهاش حسرت م

 بخوره یزیچ تونستیم یدهنش زخم بود به سخت یچون تو

. 

. 

. 

 

 

 

 !!!!!?:با مامن

 

 ?یستی:مگه آسا شما ندکتر

 

 :چرا خودمممن

 

 کارتونو  نیفقط زود تموم کن ننیرو بب اشاری یشما آقا شونیدرمان یمیقبل ش خوانی:خب گفتن مدکتر

 

 :چشممن

 تخت افتاده بود یحال رو یب میکه توش بود رفت یبه سمت اتاق اشاری با

 

 که... نیای:گفتم برادیه

. 

. 

. 

 حرفارو زده باشه نیا رادیه شدیاتاق نشستم باورم نم یبه سمت اتاق مخصوص بردن و من روبه رو تختشو

 از دکترا گفتم یکیاومدن به سمتشون هجوم بردم رو به  رونیاز سه ساعت باالخره دکترا از اتاق ب بعد

 ?شد دکتر ی:چمن

 

  همونیم ژهیو ی:فعال مراقبت هادکتر

 

 :ممنون دکترمن

 به حرف اومدن دنمیگوشه نشسته بودن به طرفشون رفتم با د هی یرفتم سه نفر مارستانیب یسمت خروج به

 

 ?شد آسا ی:چآراد

 

 ژهیو ی:منتقلش کردن مراقبت هامن

 

 شده یچ نمیبب رمی:من ممهراد

 

 نشسته بود نیزم یمهراد دم در اتاقش رو نمشیتا بب ژهیو یساعت رفتم به بخش مراقبت ها هی بعده

 ....دمیاتاق که رس ی شهیاتاق بسته بود به پشت ش دره
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 استانبول.2141 سال مارس1��

 

 .رمیگینظر م ری.تک تک کاراشو زادیو جلوتر م کنهیم یلب سالم ری.زشهیم انینما فشیو اندام ظر شهیم درباز

 .شهینشستن مو منتظر تعارف من برا  ستهیمیوا ایصندل کنار

 دیی:بفرمامن

 .نمیشیروبروش م تیبا کمال جد شموی.از جام بلند مذارهیم زیرو م شویدست فی.ککشهیعقب م ویو صندل زنهیم یلبخند

 کنهینم دایپ یزینرمشه.اما چ کمیدنبال  دی.شاشهیم رهیلحظه به چشمام خ چند

 شکنمیم نمونویب سکوته

 شنومیم دتونویجد شنهادی:خب پمن

 یلیخ میکنیم رانیشما وارد ا یکه ما با واسطه  یکه محموله ا نیبدون دی:باگهیروبهم م یلحن جد هیو با  کنهیصاف م صداشو
 .نیبه شرکت ما پرداخت کن نویاریکه بدست م یاز سود یدرصد هی دیارزشمنده پس شما با

 نهیشیرو لبام م یپوزخند

 یازهایمثه ما امت یشرکت معتبر قیرد کردن اون محموله از طر نیبپردازم.بهتره بدون یکه بخوام سود نمیبینم یلی:دلمن
 واسه شما به همراه داره. ویادیز

 میکنیطرفه فسخ م هی:ههه خوب پس ما قراردادو گهیو م زنهیم یپوزخند متقابال

 ن؟یندار یفسخ مشکل مهی:شما با دادن جرمن

 فکر نکرده بود نجاشی.به ابندهیم چشماشو

 .من فردا منتظر جوابتون هستم.دیروش فکر کن شتریبه نظرم ب یبود ول ی:بحث خوبگهیو م شهیجاش بلند م از

 دمیتکون م سرمو

 .رهیم رونیسمته درو ب رهیم

 اگه به خاطر پرونده نبود که حاضر نبودم به شرکت واسه شما گند بزنم ههه

 

 در بلند میشه بعدشم صدای تونی میاد صدای

 : چیکارش کردی اینجوری اومد بیرون؟ تونی

 حرص میگم: تونی جان. تونیای عزیزم برای بار صدم دارم میگم )در بزن بپر تو(با داد با

 میزنه و میگه:چشم عزیزم نیشخندی

 میکنم و میگم: عزیزمو کوفت. اخمی

 میاد روبرومو رو صندلی لم میده تونیا

 نگاش میکنمو میگم:خب؟ منتظر

 ای که با خودش آورده رو باز میکنه و میگه: پرونده

 سالشه انگار، مدیر برنامه و دستیار مدیر عامله و تقریبا همه کارس اما... ٥٢... اسمش تیاراس، خب

 : اما چی؟من

 چشمام زل میزنه و میگه: نه سابقه قبلی نه شکایتی، هیچی پاکه پاک! تو

 : ممکنه تظاهر باشه؟من

 ار که هیچی نمیدونه.: به نظر نمیاد انگتونی

 : پس یه مهره سوختس.من

 : نه نمیشه گفت سوختس، خیلی کارا میشه کرد باهاش.تونی

 : منظور؟!من

: اطالعات زیادی داره ولی خودشو درگیر خالف نمیکنه از من میشنوی یکم بهش نزدیک شیم بد نیس. میتونه نقش تونی
 نفوذیمونم بازی کنه.
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 : فک میکنی میشه؟من

 چ چیز غیر ممکن نیست. حاال اومده بود چیکار؟: هیتونی

 

 :یک چهارم سود شرکتو میخوان.من

 :اوه ! چه خوش اشتها! میخوای بدی؟تونی

 : مجبوریم. وگرنه قراردادو یه طرفه فسخ میکنه.من

 :ولی خیلی زیاده. اینطوری به شرکت لطمه میخوره. تونی

 پایین میندازم: میدونم سرمو

 نیم؟صد درصد مخالفه. : ساواشو چیکار کتونی

 :فردا باهاشون قرار میزارم و میگم ساواش هم تو جلسه باشه. شاید درصدو کمتر کنم. من

 : امیدوارم. تونی

 جاش بلند میشه و پوشه رو به سمتم میگیره.  ازش میگیرمش.  از

 :هرچی تونستم دربارش درآوردم رو روابطت باهاش کار کن. تونی

تکون میدم. به سمت در میره و بعد میره بیرون. ازش خوشم میاد. کامال جدیه عین خودم اما یه شیطنتایی هم داره که  سرمو
 ساله که باهامه همه جا پیشمه و من دلم به بودنش خوشه... ٠١اونو خاصش کرده. 

سال پیش که سردستشونو  ٤میکردم  آینه وایمیستمو دستی به کرواتم میکشم. این پرونده دیگه خیلی طول کشیده. فکر جلو
سال پیش بازم رد هایی ازشون پیدا شد. هنوز معلوم نیست سر دستشون کیه! به هزار  ٥کشتم همه چی تموم شده از 

 بهم بده اونم قبول کرد وبدبختی بابا رو راضی کردم که ریاست شرکت استانبل ر

اشه.باهاشون قرارداد بستیم اما حاال شروع کردن به گرفتن پوئن به ساواش سپرد که حواسش به کارا باشه و کمک کارم ب اما
 مثبت از ما. تصمیممو گرفتم، باید به این دختره نزدیک شم تا ازش به عنوان نفوذی استفاده کنم.

 در میاد.  صدای

 میاد داخل، بهم نزدیک میشه و میگه:فکر نمیکنی اینهمه سود زیاده رویه؟ ساواش

 عجز بهش نگاه میکنم: خواهش میکنم اینبار بزار خودم تصمیم بگیرم.  با

 : پدرت از این قضیه خوشحال نمیشه آرتا!ساواش

 میبندم: راضی میشه.  چشمامو

 :باشه. پس هر اتفاقی افتاد پای خودت. ساواش

 تکون میدم که صدای در میاد.  سرمو

 )منشی( میاد داخل. آیسو

 : مهموناتون اومدن. آیسو

 :ببرشون سالن کنفرانس. من

 تکون میده و میره بیرون.  سری

 ساواش وارد سالن کنفرانس میشم. با دیدن تیارا داخل اتاق  اخمام میره تو هم. با

 صندلیم میشینمو بهش پوزخندی میزنم و قبل از اینکه بزارم حرفی بزنه میگم: شرکتتون بزرگتر نداشت؟ روی

 تون نشسته. جمع میشه و میگه: روبه رو اخماش

 پوزخند میزنم: با این اوضاع باید برای سطح احترامتون نسبت به ما متاسف بود. بازم

 

اینکه بحثو جمع کنه میگه: رئیس شرکت مسافرت هستند و بابت غیابشون عذر خواستند. خب شما به پیشنهادمون فکر  برای
 کردین؟

 درصد میتونیم به همکاریمون ادامه بدیم در غیر اینصورت...:درصد مبلغی که میخواین خیلی زیاده در صورت کاهش ساواش

 سریع حرفشو قطع میکنه و میگه: یک شیشم. کمتر از این دیگه امکان نداره! تیارا

یکم فکر میکنه ولی من از خدا خواسته واسه کم شدن مبلغ با یکم مکث لبخندی به روش میزنم و میگم: قبوله! اما این  ساواش
 وی ماست. آخرین نرمش از س
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 :خوشحالم از تصمیم عاقالنتون!تیارا

 : پس من میرم قرارداد جدیدو حاضر کنم. فکسش رو میفرستم شرکتتون. بعد هم از اتاق بیرون میره. ساواش

 : شخصیت جالبی دارید. تیارا

 میزنم و میگم: اما شما خیلی جدی هستید. این برای یک دختر عادی نیست.  لبخندی

 وقت بد نیست. : تفاوت هیچتیارا

 به سمتش میگیرم: از آشنایی باهاتون خوشحال شدم خانوم متفاوت!  کارتمو

 کارت نگاهی میندازه و میگه: اینو به منزله درخواست بدونم؟ به

 میزنم و میگم: خوشحال میشم. لبخندی

بازش  شهی. یه پی ام اومده. زمانش ماله حدود دوساعت پکنمیم ینگاه زهیاینم از بخش اول نقشه.به گوشیم که روم خب
 میکنم. 

 باباست: منتظر توضیحاتت هستم پسر.  از

 زود چقدر

بعد از ظهره خب فکر نمیکنم خواب باشن. شماره بابا رو میگیرم و منتظر میمونم تا جواب بده. به سمت  ٦ساعت نگاه میکنم  به
 پنجره میرم و بیرونو نگاه میکنم. 

 جواب داد.  خرهباال

 : بله؟بابا

 : سالم بابا. من

 : به به. آقا آرتا. پارسال دوست امسال آشنا. بابا

 : ببخشید دیگه درگیرم. من

 : همه چی خوبه؟بابا

 : از نظر من آره ولی از نظر شما فکر نمیکنم. من

 : فکر نمیکنی زیاده رویه؟بابا

انقدر مشتاقی واسه قرارداد بستن؟ خودت میدونی که چند باری بارشون تو گمرک گیر کرده و توقیف شده. چطور میخوای  چرا
 تضمین کنی مشکلی پیش نیاد؟

 : بابا مگه به من اطمینان ندارین؟من

 سکوت میکنه صدای نفس های عمیقش از پشت خط کامال شنیده میشه.  بابا

گه: قضیش چیه آرتا سرگرد مملکت یهویی تعلیق میگیره و بعد عالقه مند میشه که رئیس شرکت از چند ثانیه و مکث می بعد
 شه. توقع داری باورش کنم؟

 آخرش میفهمه. باالخره باید بفهمه که شرکتش وسط یه بازی بزرگه... میدونستم

 

 :بابا همه چی یه نقشس. من

 :خب؟بابا

این ترفند استفاده کنیم. قول میدم اتفاقی نیوفته. مثل همیشه بهم اعتماد  : چند وقتیه که دنبالشونیم. مجبور شدیم ازمن
 کنید. 

 : کردم. بابا

 : ممنون. من

 : موفق باشی پسر. بابا

 : به مامان و ترسا سالم برسونین. من

 : حتما. مواظب خودت باش. بابا

 : چشم و...ممنون بابت همه چی. من

 : خدانگهدار. بابا

 : خداحافظ. من
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 اینم تموم شد.  خب

روی میز میزارمو به پرونده ای که حسابدار شرکت آورده نگاهی میکنم که گوشیم روی میز میلرزه. نگاهی به صفحش  گوشیو
 میندازم. شماره ناشناسه. 

 کمی مکث جواب میدم که صدای نازکی توی گوشیم میپیچه: سالم.  با

 . کمی مکث جوابشو میدم که میگه: نشناختین؟تیارام با

 لحنمو عوض میکنم. سریع

 : ببخشید نشناختم  من

 : مهم نیست. بد موقع نیست؟تیارا

 : نه نه اصال بفرمایید. من

 : راستش... میخواستم بپرسم شب کاری ندارین؟تبارا

 فکر میکنم و میگم: نه، من کامال در اختیار شمام.  یکم

 کنم.خنده ای میکنه و میگه: میخواستم به یه دیسکو دعوتتون  تک

 : اوه با کمال میل.من

 

 

 

 شادی خاصی به خودش میگیره و میگه: پس آدرس رو براتون میفرستم. به امید دیدار هانی.  صداش

 : بای عزیزم. من

شدن بهش آسون تر از چیزی بود که فکر میکردم. خوشحالم که خودش پیش قدم شد چون حوصله ناز کشیدن  نزدیک
 نداشتم. 

 

 )یک ماه بعد(

 

 ز میشه و بازم تونی عین گاو میپره تو.با در

 ��نمیدونم چرا این درو اینجا گذاشتن! من

 کالفگی سرمو باال میگیرمو با حرص میگم: تونیاااااا با

 : باشه باشه ببخشید. بعد یکم مکث میکنه و یک دفعه با صدای بلندی میگه: وااای نمیدونی چی شده. تونیا

 : چی شده؟من

 : گرفتنشونتونیا

 جام پا میشمو میگم:کیا رو؟ از

 پوکر نگام میکنه و میگه: کیا نه چیا رو...  تونیا

 که یکی از محموله هارو گمرک گرفته. قاطی داشته.  بایدبگم

 : کسی هم گرفتن؟من

 : متاسفانه فقط زیر دست بودن. تونی

 فوت میکنم و میگم: از هیچی بهتره. نفسمو

نگا میکنم که ببینم این دیگه کدوم گاویه. با دیدن تیارا جلوی در ابروهام باال میره. میزنه که در باز میشه به در  نیشخندی
 تونیا به منو تیارا یه نگاهی میندازه و جیم میشه. به صورت تیارا نگاه میکنم خیسه خیسه. چشماشم پف کرده.

 

 

کنم و دورش حلقه میکنم. فقط حق میزنه. تر میاد وبی اختیار خودشو تو بغلم میندازه. دستامو که خشک کنارمه جمع می جلو
 نگران میشم. این مدت بهش وابسته شدم. البته وابسته که نه ... شاید دوست داشتن شایدم...
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 گرفتش میاد: آرتاااااا صدای

 : جانم؟من

 : ما باید از هم جدا شیم.تیارا

 بغلم جداش میکنم و میگم: منظورت چیه؟ از

 با هق هق میگه: من...باید...برم...از اینجا.  تیارا

 با هق هق حرف میزد هیچی نفهمیدم.  چون

 هاشو میگیرم و میگم: آروم باش عزیزم. آروم باش نفسم. تو هیچ جا نمیری. تو پیش من میمونی.  بازو

 : اونا میگن من باید برم. تیارا

 بغلش میکنم و سرشو نوازش میکنم.  دوباره

 شه رو صندلی مینشونمشو خودمم کنارش میشینم. که می آرومتر

اشکاشو پاک میکنه و میگه: گفتن ازین به بعد من باید برم ایرانو مدیر برنامه شرکت اونجا بشم.  اگه اینطوری بشه من  تیارا
 چطور تورو ببینم هااا؟

رم. اگه قرار باشه جایی بری منم باهات تو دستام میگیرم و میگم: آروم باش دختر خوب. من فعال پیشتم و تنهات نمیزا دستشو
 میام اینو قول میدم بهت. 

 جمع میکنه و میگه: پس کارت چی؟ لباشو

 میزنم و میگم: درستش میکنم. حاال هم بلند شو و حاضر شو تا برسونمت.  چشمکی

 تکون میده و میره طرف دستشویی داخل اتاق تا صورتشو بشوره.  سری

 تم. میگم: من بیرون منتظر بلند

 هم از اتاق میام بیرون و میرم سمت اتاق تونیا. سرش تو گوشیشه. سرشو باال میاره و با دیدن من میگه: چیزی شده؟ بعد

 : باید بریم ایران. به اداره خبر بده.من

 

 ?چراااا?رانیا?ی:چگهیو م پرهیباال م ابروهاش

 

 رانیبفرستن ا خوانیرو م ارای:تمن

 

 ?ی:خب بفرستن،که چیتون

 

 ?برگ برندس هیرفته اون مثل  ادتینکنه ?ی:که چگمیو م کنمیم یاخم

 

 ?ینکنه دوسش دار یهمش نقشس،انگار تو نقشت غرق شد نایرفته ا ادتیتو  نکهی:نه مث ایتون

 

 :چرت نگومن

 

 نبود نیا ،قرارمونیگیکه چرت م ییتو نی:ایتون

 

 :نبود،شدگمیدلم م تو

 

 نباشه،به سرهنگ بگو زایچ نی:شما کارت به امن

 

 مغز خر خورده باشم نکهی:مگه ایتون

 زنهیم یپوزخند بعدم
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 میدار ازی:به هرحال ماهنوز بهش نمن

 

 ?مجنون یآقا ی:رو چه حسابیتون

 

 ازش بخوان مجنونم عمته ییبهش اعتماد دارن و ممکنه بعدا کارا یعنی رانی:اگه فرستادنش امن

 

 دوارمی:امیتون

 

 ?ی:چمن

 

 :به عمه مجنونمیتون

 وونهید زنهیم یشخندین بعدش

 

 اری:شب منتظرتم،اخبارتم بمن

 

 ی:اوکیتون

 شهیجلوم ظاهر م سویآ امیم رونیب ازاتاق

 

 نییپا رنی:گفتن مسویآ

 رمیم یو به سمت خروج دمیتکون م یسر

 

 گمیشکسته شدن سکوت م یگه،براینم یزیو چ رسیخ رونیفقط به ب ارامیبه وجود اومده،ت نیماش یتو یبد سکوت

 ?میشامو باهم بخور هی می:برمن

 

 ما... نیبه بعدم ب نی:نه...فقط برسونم خونه...ازاارایت

 

 کنمیقطع م حرفشو

 ...اااینزد یحرفو زد نیا گهیبار د هی:من

 

 رفتیپذ دیبا قتوی:حقارایت

 

 گردمیو رو بهش برم زنمیکنار م نویماش

 

 جهنم یام،حتیمنم باهات م ی:توهرجا برمن

 :اما...ارایت

 

 ?یبر دیبا یاما،ک ی:اما بمن

 

 شهیصداش گرفته م بازم
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 ندهی:احتماال تا هفته آارایت

 

 کنمیدرست م وی:نگران نباش همه چگمیو م دمیتکون م سرمو

 

 کنمیبا انگشتم پاکش م ادیم نییقطره اشک از چشمش پا هیکه  زنهیم پلک

 

 ?یخانوم کنهیم تمیهات اذ هیگر یدونی:ممن

 

. 

. 

. 

 شمیو وارد م کنمیودرو باز م چرخونمیقفل م یتو دویکل

 ارمیپشتو کلتمو درم برمیو دستمو م شمیمشکوک م ادیاز اتاق خواب م ییصداها

 یزیچ هیکمده و انگار داره دنبال  یتو اتاقه که سرش تو یکیبازه  کنم،دریو به سمت اتاق خواب حرکت م چسبمیم وارید به
 گردهیم

 

 چونمیپیو م رمیگیحرکت دستشو م هی یتو

 

 ?یکردیم یچه غلت ی:داشتزنمیم داد

 

 ...دنیکه با د گردونهیبرم سرشو

 

 دیدن چشمای آبیش میگم: تونی تو اینجا چیکار میکنی؟ با

 

 که از درد صورتش جمع شده میگه: ول کن ول کن بابا شکست.  تونیا

 

 ول میکنم.  دستشو

 

 : خوبه خودت دعوتم کردیا. داشتم دنبال یه چیز گرمتر میگشتم بپوشم. این خونت چرا انقدر سرده قندیل بستم!تونیا

 

 تکون میدم و میگم: متاسفم.  سری

 

 : تاسف تو به چه دردم میخوره تو که منو پوکوندی. تونی

 

 : ببخشید خب. من

 

 : نمیبخشم. تونی

 

 : جهنم.من
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 : باز که جن گرفتت.تونی

 

 

 زیخواهشا کم کرم بر یتون سی:حسش نمن

 

 ی:اوهوع باز که رم کردیتون

 

 بابا بسه می:خوردگهیکه م کنمیاخم نگاش م با

 ی:واقعا که زبون نفهمگمیو م دمیتکون م یسر

 

 شهیم یجد افشیق

 :با سرهنگ حرف زدمیتون

 

 ?:خبمن

 

 بگم ی...اومممم...خب چجورنکهی:راستش ایتون

 

 ?نه ای ینالی:ممن

 

 مشکوکه ارایت کنهی:اههههه،سرهنگ فک میتون

 

 !?ی:چمن

 

 ?رانیا ادیشدن بارشون ب فیهمزمان با توق دی:منم با نظرش موافقم،آخه چرا بایتون

 

 ?کنم حله نشی:اگه من تضممن

 

مشکوک  لیتمومه و دل نجایکه معلومه کارشون با ا نجوریتا حواسمون به اونور باشه ا میبر دیبا گهی:به هرحال سرهنگ میتون
 به نظر من حواست بهش باشه. نهیهم ارامیبودن ت

 

 

 : هست. من

 

 میره سمت کتش و از توش یه پاکت در میاره.  تونی

 

 : پاسپورت و بقیه چیزای مورد نیازت داخلشه. بلیط هم گرفتم. تونی

 

 : تو کی میای؟من

 

 : من همین هفته میرم. یکم مشکوکه باهم بریم. تونی
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 : اوکی. من

 

 سمت درو میگه: چقدر تو مهمون نوازی.  میره

 

 : از من به تو زیاد رسیده. حاال بشین یه چیزی بهت بدم کوفت کنی. من

 

 : لطف میکنی. تونی

 

 : جبران میکنی. من

 میشم برم که میگه:ولش کن بابا. کار دارم میرم.  بلند

 

 : حاال میموندی. من

 

میوفته و برمیگرده: راستی سرهنگ گفت یه سروان هم باهامون همکاری : نمیخوام. میره سمت در که یه چیزی یادش تونی
 میکنه.

 

 : من خودم از پسش بر میام. الزم به همکاری دیگران نیست.من

 

 

: ای بابا کم لج کن به هر حال مجبوری همکاری کنی. سرهنگ خیلی ازت عصبانیه. یه ماهه که ول معطله و توام هیچ کار تونی
 مفیدی نکردی. 

 

 : مرسی که انقدر انرژی میدی. من

 

 : خواهش. فعال. تونی

 هم میره سمت در ... بعد

 

 

 خونه رو میزنم. در باز میشه و میرم داخل. از حیاط که میگذرم خاطرات بچگیمو با ترسا یادم میاد.  زنگ

 

 خانوم از دیدنم با ذوق میگه: وای آقا آرتا خوش اومدین.  نگین

 

 طرفش و چمدونمو سمتش میگیرم: سالم نگین خانوم خوبین؟ لطفا اینو بزارین داخل اتاقم.  میرم

 

 : چشم. نگین

 

 : مامان کجاست؟من

 

 : داخل اتاقشونن. نگین
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 : باشه ممنون. من

 

ایزش کنم. آروم تو خونه از پله ها باال میرم و به سمت اتاق مامان میرم. میخوام در بزنم که پشیمون مبشم. میخوام سوپر میرم
 درو باز میکنم و...

 

 

 

 درو باز میکنم و میرم داخل اتاق. مامان روی میز کارش نشسته و به کتاب جلوش خیرست.  آروم

 

 میرم پشتش.  آروم

 خورده به سمتش خم میشمو دستامو میزارم رو شونش.  یه

 

 بوسم. تکونی میخوره و یه هین خوتاه میکشه. خم میشم و گونشو از پشت می شونش

 

 : سالم مادر گرامی. من

 

 شنیدن صدام روشو بر میگردونه و اولش با تعجب نگام میکنه.  با

 بهشون نگفتم قراره بیام.  آخه

 

 متعجبش سریع محو میشه و با ذوق منو در آغوش میکشه.  نگاه

 

 از اینکه بغلم میکنه رو سرمو میبوسه و میگه: باورم نمیشه برگشته باشی.  بعد

 

 خم میشم تعظیم میکنم و میگم:در رکابتونیم مامان خانوم.  یکم

 

 میگه: وای چقدر خوبه که اومدی دلم برات یه ذره شده بود. مامان

 

 یارا

 

 کالس نشستم و دارم به چرت و پرتای استاد گوش میدم. ترسا که انگار خوابه کال. دستش زیر چونشه و به تخته نگاه میکنه.  تو

 سیر میکنه. که اون دنیا  انگار

ماژیکو میزاره رو میز و بهمون میگه: برای جلسه ی آینده نمونه طرحاتون رو بیارید. رو پایان نامتون هم کار کنید. کسایی  استاد
 که استاد راهنماشون منم حتما تا آخر ماه بخشی از پایان نامشون رو تکمیل کنن. خسته نباشید. 

 تاشو به سمت باال میکشه. این حرفش ترسا نفسشو فوت میکنه و دس با

 : آخیش. مخم تلیت شد. ترسا

 : من بیشتر. من

 بلند میشه و وسایلشو داخل کولش میزاره.  ترسا

 :پایه این بریم کافی شاپ؟ترسا

 که یکی از دوستای صمیمیمونه با ذوق میگه: چهار پایتم. فقط مهمون خودتا.  سوین

 : باشه خسیس. ترسا

 و به سمت کافی شاپ که سره خیابونه راه میوفتیم که گوشیه ترسا زنگ میخوره. دانشگاه میزنیم بیرون  از



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 212 

 

 : جانم مامان؟ترسا

... 

 : واقعا؟بگو جون من؟ترسا

... 

 : وای چه عالی!ترسا

 ... 

 : باشه باشه. ترسا

... 

 : چشم االن میام بابای!ترسا

 

 قطع میکنه و با ذوق میگه: واااااای یارا میدونی چی شده؟ گوشیو

 : چی؟من

 ذوق بشکن میزنه و میگه: آرتا برگشته.  با

 گوشام اعتماد ندارمم. وای خدایا. آرتا.  به

 : وای بچه ها من باید برم. ترسا

 : ایش خسیس. سوین

 : قول میدم یه دفعه دیگه بیام باهم بریم. ترسا

 تکون میدم که میگه: راستی امشب مامان همرو دعوت کرده نمیای االن؟ سری

 ر میکنم و میگم: نه دیگه برم خونه حاضر شم با بابا اینا میام.فک یکم

 : اوکی عشقم بای. و بعد هم میره...ترسا

میزنم و یه رژ صورتی پر رنگ هم میزنم. یکمم پشت چشمامو میکشم. موهامم باالی سرم جمع میکنم و جلوشو توی  ریملو
 هم میپوشم. عطرمم میزنم. صورتم میندازم. بلوز حریرمو میپوشمو یه جین لوله تفنگی 

 یاد آوری آرتا یه لبخند رو لبم میشینه. با

 کنم یه دو سالو نیمی هست که ندیدمش.  فکر

 بر خالف کل خانواده چشماش مشکیه و این جذابش کرده. آرتا

 

 چشمای رنگ شبش باعث شده من عاشقش بشم. اولین بار که حسمو درک کردم دبیرستانی بودم.  همین

 واستم بهش بگم خجالت میکشیدم و اینکه فکر میکردم یه حس زود گذره. میخ هربار

وقتی دو سال پیش رفت خارج وقتی سعی کردم فراموشش کنم دیدم نمیشه، دیدم عشق آرتا خیلی وقته مهمون قلبم  اما
 شده. با اینکه میشه گفت پسر عممه و مثل برادرمه اما من بر خالف همه ی اینا عاشقش شدم.

 مان از پایین میاد. ما صدای

 : یارا خانوم بدو لطفا. مامان

 و شالمو میپوشم و صندلمم پام میکنم و با کیفم به سمت پایین میرم.  مانتو

 

 آرتا

 

تقریبا نصف فامیلو دعوت کرده خودشم عین پروانه دورم میچرخه از بس داخل شلوغ بود که به تراس تو اتاقم پناه  مامان
 شتی دید داره. داشتم با خودم فکر میکردم که صدای در اومد. آوردم. اینجا به حیاط پ

 : آرتا بیا دایی اینا اومدن.ترسا
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تکون میدم و میرم داخل. از پله ها پایین میرم با دیدن دایی که داره با بابا خوشوبش میکنه به سمتش میرم. همینکه  سری
 چشمش بهم میوفته آغوششو باز میکنه و میگه: سالم دایی. 

 سمتش و مردونه بغلش میکنم: سالم دایی جون  میرم

 : چقدر بزرگ شدی تو. دایی

 میزنم و میگم توی دو سال؟ لبخندی

 مداخله میکنه: آراد چلوندی بچرو له شد.  بابا

 : دلم میخواد. دایی

 بغل دایی که بیرون میام یه صدای زنونه از پشتم میاد: آرتا جان.  از

 رفش و باهاش احوال پرسی میکنم. دیدن عمه با ذوق میرم ط با

 : به به آرتا خان. دیگه قیافتو داشت یادمون میرفت. عمه

 : دلت میاد عمه؟من

 : نه عزیزم بعد میخواد چیزی بگه که صدای دخترونه ای از کنار گوشم میاد: سالم. عمه

برو های باال رفته میگم: وااای یارا خودتی؟ دیدن دختر جوون کنار عمه تعجب میکنم یکم که فکر میکنم تازه یادم میاد. با ا با
 چقدر تغییر کردی تو دختر. لبخند عمیقی میزنه و میگه: اما تو پیر شدی. مگه نه ترسا؟

 با یه نگاه عاقل اندر سفیه نگام میکنه و میگه: اصن پیر مرد شده المصب.  ترسام

 م شبیه ملکه شهر اُز شدی دلیل نمیشه تو جلو آینه واینسی!چشای گرد نگاش میکنم و میگم: باشه یارا خانوم. اگه من نمیگ با

 

 

 به بازوم میزنه و میگه: که من ملکه شهر اُزم؟  مشتی

 : بی شباهتم بهش نیستی. با پاشنه پاش میزنه رو پام و میگه: چطوری پیر مرد؟ من

 میپره وسط و میگه: یارا به نظرم میتونیم از روی آرتا الگو بزنیم ها؟ ترسا

 با لبخندی میگه: برای طرحی که گفت از صورت افراد پیر بکشیم؟ ایار

 : آفرین زدی به هدف. ترسا

 اخم میگم: شیطون شدین. چه خبر از دانشگاه؟  با

 : عالی. جای شما خالی. ترسا

 به ترسا میگه: بابا سعدی. بابا حافظ. کم شعر بگو.  یارا

 دیدن نگین خانوم که داره میزو میچینه رو به ترسا و یارا میگم: خب آجیا بیاین بریم شام.  با

 را با شنیدن حرفم اخماش میره تو هم. رفتارش برام جالبه. یا

تخت که دراز میکشم صدای تق تق ستون مهره هام در میاد. قشنگ دارم از خستگی میمیرم. فردا صبح هم باید برم  روی
 اداره و با این همکار جدید اجباری آشنا بشم. آخه چرا نمیزارن خودم تنهایی حلش کنم؟

 

 یزارم. میزنم که صدای بفرمایید محکمی از پشت در میاد. وارد میشم و احترام نظامی م در

 : آزاد سرگرد.سرهنگ

 هم از جاش بلند میشه و به طرفم میاد و دو طرف شونمو میگیره.  بعد

 : چه خبر سرگرد؟خیلی وقت بود ندیده بودمت. از دیدنت خوشحالم. سرهنگ

 : من بیشتر قربان. من

 میکنه که بشینم.  تعارف

 : االن همکار جدیدتون هم...سرهنگ

ساله با لباس نظامی  ٥٦_٥٢ای در میاد بعد از اجازه ی سرهنگ در باز میشه و یه پسر حدودا حرفش تموم نشده که صد هنوز
 وارد میشه و احترام میزاره. یه پسر هیکلی با چشم و ابرو مشکی. 

 آروم و جدیه.  قیافش
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به همکار نیاز ندارم. خالف اینکه قبل از دیدنش اصال حس خوبی نداشتم االن به نظرم پسر خوبی میاد ولی هنوزم معتقدم  بر
 ترجیح میدم خودم تصمیم گیری کنم و کسی ام دخالت نکنه. 

 قول تونیا خیلی مغرور و لجبازم و البته خشک.  به

 سالگی سرگرد شده. کسی که با کارش زندگی میکنه و میمیره. ٥٢این منم. سرگرد آرتا راستین. کسی که توی  اما

 کنه کامال به چهرم زل زده یداره موشکاف یبا چشماش سع نهیشیو روبه روم م ادیم

 گهیو م رهیگیدستشو به سمش م سرهنگ

کاراته و 2و هک،عاشق خطر و مبارزه،دان یساله،متفکر تکنولوژ25،یازیئاوات ن دتون،سروانیاز همکار جد نمی:خب اسرهنگ
 شخص مورد اعتماد هیو محافظه کار، یجد یتیالبته شخص

 .دمیبراش تکون م یسر

 ساله21ن،یمافوق شما،سرگرد آرتا راست شونی:خب سروان اگهیبه من م رو سرهنگ

 یلیخ ،مغرور،احتماالیحدس بزنم،خب خشن،جد تشونویسرهنگ،خودم شخص دی:اجازه بدگهیحرف سرهنگو م یتو زنهیم ئاوات
 زودباور یشناس و البته موفق اما درون گرا،باهوش،ماجراجو،اما به نظرم کم ق،وقتیدق

 

 شما... دی:ببخشگمیو خطاب بهش م رهیباال م ابروهام

اضافه کنم که چهره شناس  نمیسروان ا اتیرفت به خصوص ادمی دی:اوه ببخشگهیو م کنهیجملمو با جملش قطع م سرهنگ
 هیخوب

 

 :چه خبر از محموله توقیفی؟گمیبرام جالبه روبه سرهنگ م تشیشخص

 دهیبه نشونه تاسف تکون م یسر سرهنگ

 

 شد صیترخ روزیبد،د یلی:بد،خئاوات

 

 !؟ی:چگمیتعجب م با

 

 شد صیو عوارض ترخ اتیفرستادم دنبالش،با مال اروی:تونسرهنگ

 

 :االن کجاس؟من

 

 دی:ترکسرهنگ

 

 ؟یچ یعنی:من

 

سوخته ها  نیکدوم از مواد ب چیبازگشت منفجر شدن البته فقط دارو ها،طبق گزارش گروه تجسس ه ری:کانترا تو مسسرهنگ
 نبوده همش دارو بوده

 ها همش مال شرکت ما بود بندم،دارویم چشامو

 

 کنمیعجز به سرهنگ نگاه م با

 

 به شرکت شما وارد شه یخسارت نیهمچ میخواستی:متاسفم واقعا،اصال نمسرهنگ

 

 بگم؟ یزیچ تونمی:مکنهیمداخله م ئاوات

 کنمینگاش م منتظر
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 ؟شد رانیوارد ا یهرسل ک ارای:تئاوات

 

 شی:سه روز پمن

 دهیتکون م یسر

. 

. 

. 

 یو دستمو رو یسمت تون رمیبنده،میداخل و درو م ادیداخل اتاقه و سرش تو لب تابشه ئاوات پشتم م ایشم،تونیاتاق م وارد
 رهیگیو سرشو باال م خورهیم یزارم،تکونیشونش م

 

 ؟ی:سالم،خوبیتون

 

 خبر؟ ،چهی:مرسمن

 

 شهیرو به من که تازه متوجه حضور ئاوات م گردهیبرم کنهیاتاق فلشو بهش وصل مLCDسمت رهیو م شهیجاش بلند م از

 یازیئاوات ن ده،سروانی:همکاره جدگمیکه م کنهینگام م یسوال

 

 دهیدست م ایجلو و به تون رهیم ئاوات

 

 یفرهان ای:سروان تونمن

 

 حدس بزنم؟ تشونویخودم شخص تونمی:مئاوات

 

 ی:مختارمن

 

چشما  نیدر عمق ا فهمهیم یاما کمتر کس طونهیسالو داشته باشه.به نظرم ش21دی:احتماال باگهیو م کنهیم یبه تون ینگاه
داره ،قدرت  ییحال هوش باال نیاما در ع کشهیوجود داره،کنجکاو و ماجراجو درست مثل شما،کم از مغزش کار م یجد تیشخص

تو چشماش به  یغم نطوریتو گذشته داشته که ا یزیچ هی احتماال…نکهیو ا هاز نحوه دست دادنش معلوم نیخوبه و ا شیبدن
 وجود آورده

 

سالش 14یتون یدوران دانشگاه بااون آشنا شده وقت یبوده و پدرش تو یا هیدو رگس،مامانش روس ایتون گهیراست م آره
 یتون یوسرزندگ یدر اوج نوجوان قایدق کنهیو فوت م کنهیبوده،مادرش سکته م

 تو دانشکده با من آشنا شد یسالگ11یبعدشم تو انیم رانیو پدرش بعده اون اتفاق به ا یتون

 

 ؟یکرد دایگو پ بی:غگهیرو بهم م یتون

 

 ییجورا هی:گمیلبخند م با

 

 بود؟ یچ اسمت…:اوممممیتون

 

 :ئاواتئاوات
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 ؟یچ یعنی:اهان،بله.ئاوات،خب یتون

 

 دیام یعنی ه،ئاواتی:من کُردم،اسمم هم کُردئاوات

 ه؟ی:چه جالب حاال تخصصت چیتون

 

 شهیبهم الهام م ییجورا هیبلدم البته بلد که نه، میام،چهره شناس یمخه تکنولوژ گنی:همه مئاوات

 

 یعال میلی:خمن

 

 ارای

 

 سرم ریخ کشمتیخب دارم م سایوا ترسا

 

 بکش ینجوری:اگهیو م کنهیژستشو عوض م ترسا

 

 بابا یشیزشت م ینجوریکشمت،ایم شنیبابا چهار ساعته دارم تو اون پوز ی:امن

 

 ی:زشت خودتترسا

 

 گلم؟ ینسادیوا نهیی:من؟جلو آمن

 

 نهییمن چرا برم جلو آ ی:تا تو هستترسا

 

 بهتره یک مینیکنار هم بب میعکسامونو بزار ای:باشه بمن

 

 دارم گهینظر د هی:من ترسا

 

 ؟ی:چمن

 

 میتا حاال رو کنار هم بزار مونیبچگ یعکسا ای:بترسا

 

 ارمیبصبر برم آلبومارو ب ی:اوکمن

 

 کل آلبومارو اوردم گذاشتم جلوش رفتم

 

 :بفرما بد شکل خانوممن

 

 ی:خودتترسا
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سالش بود،ترسا زبونشو درآورده منم واسه  ازدهیآرتام بود،اونموقع اون ده  مونیسالگ شیعکس بود از ش هیباز کردم ، آلبومو
 ادیرو لبام م یعکس لبخند دنیخ گذاشتم،با دآرتا شا

 

 آلبوم مال مامان باباته؟ نیارا،ای:ترسا

 

 :اوهوممن

 

 مشینیبب ای:بگهیو م کنهیبهش م یزیآم طنتیش نگاه

 

 :باجگمیسمتشو م رمیم

 

که آخر  میدیخندیمامان و بابا م یو به ژستا میکردینگا م میداشت نطوریبود،هم یخاک بر سر یعکس دو نفره  هیعکس  نیاول
 عالمه آدمم دورشون هیوسط بودن  نایبود،مامان ا یعکس دسته جمع هیآلبوم 

 

 بودنا ییگرایچه ج نایبا ذوق آلبومو گرفت و گفت:بابا ا ترسا

 

 گرنیبدبخت،االنم ج زی:همن

 

 :اوهومترسا

شخص  هیپسر با چشم سبزه و  هیو کنار اونام  سادهیوا یدختر چشم آب هی،کنارش  نمیبیرو م کنه،عمهیبه عکس نگاه م بعد
 کنار اونه گمید

 دمیآشناس،به ترسا نشونش م چقدر

 

 ه؟یچقدر آشناس ک نی:ترسا امن

 

 گهیو بعدم م شهیم رهیبهش خ کمی

 

س که آرتا نمیاش،ایبوده جوون یگریعمو مهراده عجب ج هینگا کن چقدر شب دمی:اوممممم...چقدر آشناسااا.....اهان فهمترسا
 که... نمیا

 فهممیحرفشو م کنه،تازهیو با بهت به عکس نگاه م کنهیقطع م حرفشو

 

 شهیعکس؟؟مگه م نی!تو انجا؟یا آرتا

 

 خوابم نه؟ ارا؟منی هیچ شیمعن نی:اگهیم ییگرفته ا یبا صدا ترسا

 

 :نهگمیعجز م با

 

 آرتا

جلوم  ارایو ت شهیم دهیعقب کش یکه صندل گذرهینم هیثان شم،چندیم رهیرو به روم خ یخال یو به صندل رمیگیضرب م زیم یرو
 کنمی.مات نگاش مزنهیداره نفس نفس م نهیشیم

 

 واقعا دی:ببخشگهیو م کشهیم قینفس عم هی
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 ؟یومدیزود ن یلی:خکنمیو بهش اشاره م ارمیباال م ساعتمو

 

 بود کیگه،ترافید دی:آرتا ببخشارایت

 

 یشی:باهاش با نمک مگمیم کنمویشالش نگاه م به

 

 رهیگیو سفارش م ادیکه گارسون م زنهیم یلبخند

 

 می:چقدر خوبه که هنوزم کنار همارایت

 

 شمیم رهیبهش خ دمویتکون م یسر

 ؟یشد رهیخ ینطوری:چرا اگهیو م شهیمؤذب م رمینگاه خ از

 

 :به توچه؟گمیم زنمویم یلبخند

 

  نییپا ندازهیم سرشو

 ؟ینش رهیخ ینطوریا شهی:مارایت

 

 :چرا؟من

 

  شمی:مؤذب مگهیبعد روبهم م گهیم یزیلب چ ریز

 

 کنهیم کیفنجونو به لبش نزد ارهیسفارشارو م گارسون

 

 :چه خبر از شرکت؟من

 

 بهمون وارد شده یادی:بارا منفجر شدن خسارت زارایت

 

 من بودن ی:اونا که بارامن

 

 :نههههههه،چطور ممکنه؟ارایت

 

 یرو بدون یزیچ هی دیبا ارای:تمن

 

 ؟ی:چارایت

 

 نه ایکه بگم  کنم،دودلمیم سکوت

 

 شده آرتا؟ ی:چارایت
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 خالفکاره؟ یکنیکه توش کار م یشرکت یدونی:ممن

 

 ؟؟؟؟ی:چارایت

 

 یبگ یدونیکه م ویواضح گفته باشم حاال بهتره هرچ کنمی:فکر ممن

 

 فهممی:منظورتو نمارایت

 

 ارا؟یت رانیا ی:چرا اومدمن

 

 کنهیرفتارت داره منو ناراحت م نی.ا:من که بهت گفتم چرا،مجبورم کردن ارایت

 

 زیرو م کوبمیو م شمیم یعصبان

 یشی:به درک که ناراحت ممن

 

 ،خداحافظیکنیم یرو سر من خال تتویطرفم،متاسفم برات که عصبان ای:هروقت حالت خوب شد بگهیو م کنهینگام م یناراحت با

 

 رونیب رهیو م زنهیچنگ م فشویک

 

 کننیهمه دارن منو نگاه م بایتقر

 رهیگیشونم قرار م یرو یدم،دستیو چشامو فشار م رمیگیبا دستام م سرمو

 

 پسر یتند رفت یلی:خئاوات

 

 شد یچ دونمی:خودمم نممن

 

 در انتظارته یمنت کش هی:ئاوات

 

 ؟یدیفهم ی:خب حاال،چمن

 

 فهمم،مهربونهیکه منشأشو نم شهیم دایپ یشعله خاص هیداره،تو چشاش  یمقتدر تیحال مظلوم،شخص نی:مغرور اما درعئاوات
 کنمیبهش دارم که خودمم درکش نم یحس بد هی،یاما جد

 دمیتکون م سرمو

 

 و در موردش نظر بده االنم که... نهیرو بب ارایتا ت نهیکنارمون بش زیئاوات خواستم که م از

 

 کنهیافکارمو قطع م ئاوات

 

 یندپروندرو بب نیزودتر ا دی؟بایکن کاریچ یخوای:حاال مئاوات
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 ارای

 

 یم،برایبپرسه اخه مامان خونه نبود تا ازش بپرس رویاون عکس راه افتاد اومد خونشون که قض دنیداخل،ترسا بعد د میریم
 جالبه. یلیخ هیمنم جالب بود بدونم که اون پسر ک

از جاش بلند شد و  دنمونیبا د ییوعمه هردو نشسته بودن دا یی،داییرایخانومو رفت سمت پذ نیمانتوشو داد به نگ ترسا
 ن؟یخوشگل،کاراتون رو کرد یگفت:به به خانوما

 

 رهیگیم ییو جلو دا ارهیدرم فشیاز ک سه،عکسویمیو رو به روش وا ییسمته دا رهیم ترسا

 

 ه؟یک نی:بابا،اترسا

 

 گهید میی:ماگهیو م زنهیم یو لبخند نهیبیعکسو م ییدا

 

 !!!پرهیعکس رنگش م دنید ره،بایگیم ییو عکسو از دا شهیاز جاش بلند م عمه

 

 ه؟یپسره ک نی:بابا اترسا

 

 اشاریبابهت: عمع

 

 ن؟یاز کجا آورد نوی:اگهیو م رهیگیعکسو از دست عمه م ییدا

 

 امیحرف م به

 ه؟یچ هی،قضییبحث االنه دا نیکم ارزش تر نی:امن

 

 شهیو آروم آروم چشماش پر اشک م وفتهیکاناپه م یبا ضرب رو عمه

 

 اریآب ب وانیل هی:گهیو بعد روبه من م کنهیگاه مبهش ن ییدا

 

 دمیکنار عمه و بهش م نمیشیبعدم م ارمیآب م عیسر رمویم

 

 کنهیو نفسشو فوت م کشهیبه موهاش م یدست ییدا

 

 می:بابا ما حقمونه بدونگهیم ییبازم روبه دا ترسا

 

 ی:اون پسرخاله گهیو م کنهیمکث م کمیپسر  د،اونیحقتونه بدون دی:آره شاگهیم ییگرفته ا یو با صدا بندهیچشماشو م ییدا
 بود کتایمنو 

 

 گمیتعجب م با

 ؟یچ یعنی:بود؟!من

 ....دهیادامه م ییدا
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 آرتا

 

 شاپ به سمت خونه حرکت کردم یکاف بعده

 ادیم ییرایصداش از پذ زنهیانگار داره داد م شمیوارد م عیسر کنمویترسا اومد تعجب م یدره سالنو باز کنم که صدا خواستم
 سمت سالن رمیم

 

 د؟یکنیازش پنهان م قتویحق ه،چرایبدونه پدرش ک دی:بابا اون حقشه بدونه.اون باترسا

 

 ...یبه آرتا بگ یبهت نگفتم که االن بخوا نارویا ستی:ترسا فعال موقش نبابا

 

 سا؟بفهمم تر دیبا رویبدونم بابا؟چ دینبا وی:من چگمیم یو با حالت گنگ کنمیقطع م حرفشونو

 

سمت ستون وسط سالن و  رهیو م کشهیبه صورتش م یدست کنم،بابایبهشون نگاه م کشه،گنگیم یبلند نیمن ه دنیبا د ارای
 ترکیهمه احساس مبهم و سوال م نی. دارم از ازنهیبهش م یمشت

 زهیریسمت ترسا که اروم داره اشک م رمیم

 بدونم ترسا؟ دیبا وی:من چگمیو م رمیگیم بازوهاشو

 

 طرفم گردهیبرم بابا

  رادهیپدرت ه یبدون دی.تو باستمیمن پدرت ن یبدون دیبا ،تویحقته که بدون نیآرتا و ا یدونینم زارویچ یلی:تو خبابا

 ؟یکنیم یشوخ ی:بابا دارگمیم یحرفاش با ناباور دنیشن با

 

من ازدواج کرد،حاصل اون ازدواج  یپسر خاله  رادینبودم،آرتا من شوهر دوم مامانتم،آسا با ه یتو عمرم انقدر جد چوقتی:هبابا
 فوت شد... یسرطان داشت وقت رادیدوسالت بود رفتو تنهامون گذاشت،ه یکه وقت ی،پدریمثل پدرت قایکه دق یی،توایتو بود

 

 ...دهیو خودش ادامه م کنهیافتادم،مامان حرف بابارو قطع م نیزم یتحمل وزنمو نداشتن زانوهام تا شد و رو پاهام

 

 بک به گذشته فلش

 

 احساس کردم نفسم رفت دمیاتاق که رس ی شهیش پشت

 

 کارو با من نکن نیا کنمیخواهش م ایخدا نه

 ژنیلختش مورد تهاجم شوکرا و دست دکترا قرار گرفته بود و بهش اکس نهیمعلوم بود که س یرادیفقط ه شهیپشت ش از
 نفسم دنیچشماش واسه نفس کش دنیواسه دوباره د زدمیور من بودم که داشتم پرپر م نیو ا دادنیم

 

بود و اروم اشک  سادهیبه نشانه تاسف تکون داد به سمت مهراد که حاال کنارم وا یتخت افتاد دکتر سر یجونش رو یب بدن
 یبرگردوندم حرکات دکترا و پرستارا مثل اسلو موشن از جلو شهینگاش کردم سرمو به طرف ش یبرگشتم و باناباور ختیریم

 اومد رونیدکتر از اتاق ب دنیسر و بدنش کش یرو رو یدیسف یپرستارا مالفه  شدیچشام رد م

 

 :متاسفم دکتر

 شد دهیتوجه بهش به سمت اتاق حرکت کردم که بازوم کش بدون

 

 :آسا...نرومهراد
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 نمشیبب خوامیفقط...فقط م زنمینم غی:مهراد تروخدا ولم کن به خدا جمن

 

 رو داشت حرکت کردم یکه برام حکم بدبخت یاز دور بازوم ول شد به سمت اتاق دستش

خم شدم مالفه رو از روش کنار  رادیو کنار تختش گذاشتم اروم روش نشستم و به طرف ه دمیاتاق کش یرو از گوشه  یصندل
 دمیبوس شویشونیزدم و پ

 

 ی...بدقولم نبودی...تو که دروغگو نبودرادی:همن

 ؟یزاریتنهام نم ینگفت مگه

 آرتا رو بزرگش کنم یمعرفت،چجور یکنم ب کاریبدون تو چ من

 پس نگام کن زنمااایدارم باهات حرف م رادی:اه همن

 

 سکوت کردم و بعد  هیثان چند

 گفتم یبغض دار یصدا با

 

 با توامااا چشاتو باز کن.... رااااادی:همن

 کردم به حال خودم به حال بچم به حال عشقم هیافتادم و گر نشیس یهقم نذاشت حرفمو ادامه بدم رو قه

 

 تونمی... نمتونمیمن بدون تو نم رادی:همن

 

 بلند شدم یصندل یبرداشتم و از رو نشیس یدسته خودم نبود سرمو از رو کارام

 

 تا اونموقعم استراحت کن شتیپ امیآرتا شب دوباره م شیپ رمیمن م رادی:همن

 

 دنیبوس شویشونیرفتم و دوباره پ جلو

 

 کردنیبهم نگاه م یبودن و با ناباور سادهیاز پرستارا دم در ا یکیو  مهراد

 طرف مهراد رفتم به

 

شب  ارتا شیپ رمیمن دارم م کننایمسخرت م ننیبب اشاریو  رادیاشکاتو پاک کن ه یداداش یکرد هی: ااااااا مهراد چرا گرمن
 حواست بهش باشه زنمیبهش سر م امیم

 

 :آسا...مهراد

 

 :خدافظمن

. 

. 

. 

 کو؟ ن؟آرتایدیپوش یهمتون مشک شده؟؟؟؟چرای:چمن

 

 :آروم باش آسامهرسا
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 بهش وصل شده بود به طرفش رفتم و روبانو کندم یروبان مشگ هیافتاد که  ییرایپذ یبه عکس گوشه  چشمم

 

 نیدوست نداره ضعفشو به رخش بکش رادیه نارویا نی...جمع کنههههههیچ نای:امن

 

 و هق هق گفت هیبه سمتم اومد و بغلم کرد با گر کتای

 

 تنهامون گذاشته رادیرفته...ه رادی:آسا هکتای

 

 خودم جداش کردمو گفتم از

 

 ...مگه نه مهراد؟مارستانهیخوبه االنم تو ب میلیحالش خ رادی؟هیگیم ی:چمن

 

 از بغض جوابمو داد یگرفته ناش یصدا هیبا  مهراد

 

 رفته رادی:نه آسا...همهراد

 یرو ادیب ادمی دشیجونش و صورت رنگ پر یسردش بدن ب یادلبایب ادمی ویداشت تا همه چ اجیتلنگر احت هیمغزم به  انگار
 زانو زدم و هق هق کردم نیزم

 کردمیم هیو گر دمیکشیم غیو آوا بازوهامو گرفته بودن،ج مهرسا

 

 پاشووو راااااااااااادی:همن

 دی...تروخدا ولم کندی:ولممممم کندمیکش غیبه سمت چاله بدوم که محکم تر گرفتنم ج خواستمیم

 

رفتم  یبه سمت گودال یانداخت با سست نییقرمز جلو اومد و دستاشونو از دور بازوهام باز کرد و بعد سرشو پا یبا چشما آراد
 نیزم یرو اریاخت یب دمیشده بود که رس دهیپوش دیم بود،به اون جسم که با کفن سفعشق یها ییبه بعد همدم تنها نیکه ازا

 ستیمن ن رادیه نی....اره استیمن ن رادیه نیا هبه همه ثابت کنم ک خواستمیافتادم م

 

 نفسم رفت قهید هی یبرا دنشیصورتش کنار زدم،با د یکفنو باز کردم و از رو سره

 بلندم به صورتم چنگ زدم یو با ناخنا دمیکش یبلند غیج

 

 . کردنیم هیکنارش بود و هردو گر کتایاومد و نشست  کینزد رادیه مادر

 

 کردم به بلند بلند حرف زدن باهاش شروع

 

 کنم هان؟ کاری....من بدون تو چنمی...پاشو،پاشو خواب بسه،بلند شو ببرادی:همن

 رادیآرتارو بزرگ کنم ه ییاتنه یخوامممم؟چجوریگاه نم هی!!من تکخوادددد؟یپدر نم آرتا

 

 کردمینم یتوجه چیو به اطرفم ه دمیکوبیم نمیو همزمان محکم به س زدمیحرف م کردمویهق م هق

 

 برات که حسرت بابا گفتن آرتا رو دلت موند رمیبرات بم رمیبم رادیه ی:آمن

 تموم شدن جملم محکم به صورتم چنگ زدم بعده
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 نیخودت منو از ا ایاس،بیرو هی نیا ،آرهیبرام بساز ییایرو یزندگ هیوفا قرار بود  یب یمعرفت،آها یب ی:توقول داده بودمن
دارم،من  ازیکه بهت ن ایارم،بیکه دارم کم م اینفسام تنگ شده،ب نیبب رادیبوده گلم.ه یکن و بگو کابو داریمنو ب ایدرار،ب ایرو

 ست؟؟؟؟یگاه کنارم ن هیتک هی ینفس بکشم؟؟؟چطوره راه برم وقت یستیکه تو توش ن ییچطور تو هوا

 ستیپدر باال سرش ن یآرتارو بزرگ کنم وقت چطور

سمره  یرانگیو نیستتتت،ایسهم آرتا ن یپدر یست،بیحق تو ن ست،مرگیحق من ن ،غمیلعنت ستیخدا ن ست،بهیحقه من ن نیا
 ستیعشقمون ن ی

 

 بلند شده بود اشاریو آراد،مهراد  ی هیگر یصدا ومدیبودم که صدام باال نم دهیکش غیج انقدر

 

 جلو اومد و کنارم زانو زد آراد

 

 بمونه نیجسد رو زم سیپاشو پاشو قربونت برم خوب ن ی:آسا...خواهرآراد

 

 دهیفقط خواب ده،آرهیهنوز حرف دارم باهاش،اون زندستتتت فقط خواب دی:نه آراد...تروخدا خاکش نکنمن

 

 دمیسردشو بوس یجلو رفتم و صورتشو غرق در بوسه کردم و در اخر لبا دنیبوس رادویه هیشونیپ بیبه ترت اشاریو  مهراد

 دو طرفه کفنشو گرفتن اشاریمهراد و  رادیه دنیو آوا بلندم کردن آراد جلو رفت و بعد بوس مهرسا

. 

. 

. 

 هیمن گر یول کردیم ونیو ش هیمدام گر کتایشده بودم همه دور تا دور نشسته بودن  رهیخونه خ ییرایگوشه از پذ هی به
نا معلوم چشم  یاما دوست نداشتم از اون نقطه  دمیشنیصداشو م کردیم غیج غیقطره اشک آرتا مرتب ج هیاز  غیدر کردمینم

 بردارم

 

مخالفت کردنم  یحوصله  یبردارن حت لشویمرتب کنن و وسا رادویشده بود مهرسا و آوا رفته بودن تا اتاق منو ه شب
 شهیکنارمه هم شهینه؟اون خودش هم ایباشه  لشیوسا کردیم ینداشتم،چه فرق

 

 بودن نجایگفت فقط جوونا ا شدیموندن م نجایا هیاما بق نایا رادیمن رفتن خونه ه یو مامان بابا رادیپدر ه مادر

 

 کارشون تموم شده بود،مهرسا به حرف اومد نکهیباز شدن در اتاق اومد مثل ا یصدا

 

 ؟یایلحظه م هی:آ...آراد مهرسا

 

آراده نگاه کردم با عجز  دمیجلومو حس کردم چشم از اون نقطه برداشتم و به اون فرد که حاال فهم یکیحظور  قهیز چند دقا بعد
 رو به سمتم گرفت ینگام کرد و پاکت

 

 کرده داشیپ کرهیم زیداشته اتاقتونو تم یآوا وقت رادهیه ینامه  تی:وصآراد

 

 پاکتو باز کردم یحرف چیتکون دادم و پاکتو ازش گرفتم بدون ه سرمو

 شروع به خوندن کردم ادیز غیاز ج یناش ییگرفته ا یبا صدا و

 ارتا

 یو به بدبخت کنمیم یافتاده نگاه ارایشونه  یرو حالی.به مامان که چشماشو بسته و برهیو به سمته مامان م کشهیم یغیج ترسا
 رمیبه سمتش م شمویاز جام بلند م
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 پرسهیطرفشو حاله مامانو م رهی.ترسا با عجله مکشهیم یو به صورتش دست ارهیدرم نکشویع وادیم رونیاز اتاق ب دکتر

 ستین داریپا شیاتیح تیهنوزم وضع ی:خطر رفع شده ولدکتر

 دکتر؟ یچ ینی:بابا

 متحمل شده ویادیز هی.فشار عصبستیخوب ن تشیبوده که رفع شده اما هنوزم وضع فیسکته خف هی:دکتر

 عالمه دستگاه بهش وصله هی.کنمیافتاده نگاه م جونیاتاقو به مامان که رو تخت ب شهیطرفه ش رمی.مزنیریاشکاش م ترسا

 نانیاطم دنیکه شن ییزایحسه گنگ.هنوزم به چ هیحسه مبهم تو وجودمه. هی.دمیم هیسرد تک شهیبه ش مویشونیپ
 .رهیگیرو شونم قرار م یندارم.دست

 کنهیمردونه بابا توجهمو جلب م یصدا

 غرق شده پسر؟ اتی:کشتگهیم یمثال طنز بالحن

 :نه پدرگمیم گردمویبرم روبهش

 .شهیم نیپوزخندم چهرش غمگ دنی.بادادیلبام م یرو یپوزخند گمیکه م یکلمه ا از

 

 ؟یادامشو بشنو یخای:مبابا

 

 ...ندمیام...ا یکنه.افکارم...زندگ رییتغ زیخمه چ دیکه خودمم دارم.اگه بشنوم شا هیبهش بگم.سوال یچ دونمینم واقعا

 

 دهیبگم خودش ادامه م یزیچ نکهیا بدونه

 

تخت  یرو یحالیبا ب میوارد اتاقش شد ی.وقتنهیمنو اسارو بب خادیقبله مرگش بود.گفته بود م هیدرمان یمیش نی:اخربابا
 کیاسا بخواد بهش نزد نکهیش.قبله ارفت طرف ی.اسا با حالت زاررهینم ادمی چوقتیه دشوینشست.لباساشو،اون چهره رنگ پر

 هتر بر کیشه دستشو باالگرفتو نذاشت اسا نزد

 فراموش کنم تونمیاون روزشو نم جمالته

خسته و دل  نطوری.واسه برادرم که ادیمن چک ی.اونروز اشکاکنهی.مرگو حس متونهینم گهی.ددهیبر یخستس.از همه چ گفتیم
 .شکستمیو من م زدیاسا همراش زجه م گفتیکه م یشکسته بود.هر جمله ا

 بازم نظاره گرش بودم. شکستمویم

اونقدر عاشق هستم که  کردیکه فکر م یخواست که سازنده االنه ما بود.اسا رو سپرد به من.سپرد به من یزیازمون چ اونروز
 بهم بسپره. شویبتونه بهم اعتماد کنه و تمام زندگ

 ..چقدر اونروز اسا زجه زد بماند. نکهیا

که داره با  شنومیهنوزم صداشو م یدونی.مدیدیم رادویبود که ه نیشد.علتشم ا یبستر مارستانیمرگش اسا دوماه ت بعده
 که اسا مرخص شد... نیتو ناخوداگاهش ساخته...کاش بود...بعد از رادوی.اون هزنهیحرف م یکس

 

 شد که کنترلمو از دست دادم.روبهش گفتم یچ دونمیوسط حرفش.نم زنمیم

 یعاشق زنش شد ویکرد انتی.واقعا جالبه به برادرت خشودیم نیریش یزندگ وی:هه.بعدم که باش ازدواج کردمن

 .زدمیکنترله صدام دستم نبود داشتم داد م گهید

 نطوری؟؟هاااان؟ایازم پنهان کرد ویچ گهی.دیپنهان کن وازشیو همه چ وینگ یچیکه به بچشم ه یگرفت می:ارههه جالبه.تصممن
 .ازت متنفرم بابااااا.متنفرررررنمیاز سره راه برداشت نیگیفرداام م رهیم شیکه پ

 دهیو روهم فشار م بندهیحرفم چشاشو م نیا با

 

 کنمیو به صدا زدناش اعتنا نم مارستانیب رونیسمته محوطه ب رمیم شمویاز کنارش رد م زنمویم یتنه ا بهش
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.چشامو بستمو سرمو به کنمیحس نم ویزیاما اونقدر تنه من داغه که چ ادیم ی.سوزه سردنمیشیم رونیسرده ب یها یصندل یرو
 گهیکه بابام کسه د شهیخوردم.باورم نم بیادمه فر ی کردمی.حس مخودیب ی.ذهنم پره از فکرادمیم هیپشته سرم تک لهیم
سخته  یلیپرازدروغ دوروبرم.خ یایاطرافم.دن یایاز دن ترسمی.ممیاتنپدره ن هاالن شد کردمیم هیکه تاحاال بهش تک ی.کسهیا

که تنها فرده خانوادم که چشام  ی.منفهممیم انمیتفاوتمو با اطراف لیپدر که هم خونت نباشه.حاال دل یگفته باش یتااالن به کس
 ؟یچ اشاری.پس میاز پدرم.پدره واقع دهیبه ارث رس یمثله شب.دوتاگو رهی.ترسیت

 ست؟یاون پدرم ن

 گاهم بود. هیساال کنارم بود؟همراهم بود.تک نیکه کله ا یاون چ ه؟پسیا گهیپدرم کسه د یبهش بگم پدر وقت چطور

.ازش رهیگیجلوم قرار م یوانیکه ل کنمیپام نگاه م ریبه سنگفرشه ز کنمویم لیخودمو به سمته جلو متما دمویم رونیب نفسمو
 ی.به سمته صندلرمیگیباتشکر م وانویول کنمویکمرمو صاف م ارای دنی.با درمیگیبه سمته باال م وانی.نگاهمو از لشهیبخار خارج م

 گهیو م کنهیاشاره م

 :بااجازهارای

 شهی.باخوردنش وجودم گرم مخورمیاز نسکافه م کمی.نهیشیم بعدم

 ؟ی:خوبارای

 

 یکردیم یتااالن با دروغ زندگ گسوید یکیبابات  یبفهم هی.حسه جالبشمیبهتر نم نی:ازگمیم زنمویم یپوزخند

 

کنم و االن  یخودمو خال ییجا هی دیبا یول کنمیم یرو سرش خال تمویچرا دارم عصبان دونمی.خودمم نمشهیلحن تندم ناراحت م از
 .شهیقربان ارایخب  یول هیخوب تیموقع نیا

 .شکنشیبازم خودش م یول کنهیسکوت م کمی

 ه؟یچ متی:تصمارای

 

 یچی:همن

 

 بوده فقط به خاطره خودت بوده یکه هرچ یباش دهیرس جهینت نیبه ا دوارمی:امارای

 

 :دروغ گفتن به من منفعته؟من

 

 کرده؟ رییتغ میزیچ یدیفهم قتوی:مثال االن حقارای

 ... دمی.فهمستیپدرم ن اشاری دمی:اره فهممن

 

 ذارهیو دسشو رو لبام م کنهیقطع م حرفمو

 

 بشه اون پدر می.هرچیخطاب کن نطوریا وییدا ی.توحق ندارسی:هارای

 بفهم نوی:پدر؟!پدره من مرده.امن

 

 فهممتی.من میارتا.حق دار ی:حق دارارای

 

 ؟یهنوز تجربش نکرد یوقت یفهمیم ویو؟چی؟چیفهمی:مگمیم زنمویم یپوزخند

 

پدرته.چون بزرگت  اشاریبه نفع خودته. هیقض نیکارو نکن.درست فکر کن.ا نیا تی:باخودت لج نکن ارتا.بازندگارای
از ترسا دوست نداشته باشه کمتر  شتریتوروب یی.دادونهیکه چقدر نگرانته.اون تورومثه پسرش م یدونیکرده.خودتم م

 فک کن. ی.به همه چاینداره.با خودت کنار ب
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 شهیبلند م ازجاش

 

 ندتیا میتصمو به  ریمامانت.به اتفاقات اخ یمن.به حرفا ی.به حرفایکه فکر کن ذارمی:تنهات مارای

 

 ...رمی.باحرفاش به فکر فرو مرهیم بعدم

 

 تو. رمیم نوییپا ندازمیبگم سرمو م یزیچ نکهی.بدون اشهیم درباز

 ؟یاورد فیما تشر رانهیشده به کلبه حق ی:به به دوست گرام.چیتون

 رانسی:چقدرم که حقگمیم کنمویم یخونه لوکسش نگاه به

 ؟ی:باز واکسناتو نزدیتون

 تی:واکسن هارگهیکه م کنمینگاش م گنگ

 ؟یببند یخای:ممن

 ببندم. شهیجذبت باعث م ی:خودم نه ولیتون

 ؟یدار ی:چگمیم دمویتکون م یسر

 ؟؟یدار لی:کوفت.زخر مار.زهرخر.کدومو میتون

 

 قم؟ ی:باز رفتگمیم باحرص

 :چطور؟یتون

 عاخه ی:نمک گرفتمن

 ؟یشیسگ م یرسیعاخه.توچرا به من که م فهممی:من نمیتون

 ی:حوصله ندارم تونمن

 ؟یدار ی:اونو کیتون

 .اصن به درکچوقتی:هگمیم یبلند یصدا با

 شده؟ یزی:چکنهیسمتمو باشک نگام م ادیم

 اراس؟یبه دعوات با ت ه؟مربوطیچ هیارتا.قض ستمی:من خرنگهیکه م دمینه تکون م یبه معن سرمو

 بدبختم نه؟ یلی:من خگمیم کنموینگاش م باعجز

 گهی.بنال دیمنو ازنگران ی:اههه کشتیتون

 از محبتش نمیا

 کردن... فیبه تعر کنمیشروع م کشمویم یپوف

 

 کنهیباز نگام م بادهن

 دمی:ببند دهنتو باو.لوزوالمعدتو دگمیم باحرص

 ؟یستیتو ارتا ن ینی:گهیو م بندهیزور دهنشو م به

 ستمین نی:ارتا هستم اما ارتا راستگمیم دمویتکون م یسر

 نه؟ هی:همش شوخیتون

 کاش بود ی:امن

 کنمی:باور نمیتون

 نطوری:منم هممن

 ؟یکن کاریچ یخای:االن میتون
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 رو دستت فتادمیبده بهم تا ن زیچ هی.االن چی:فعال همن

 از دست رفت نمی.اکنهینگام م یچشم ریکاراش ز نیاما ب شهیو مشغول م کنهیباز م خچالویسمته اشپزخونه و دره  رهیم

 

ثبت  خیروزه تار نینحس تر روزیبشه.د ی.بخوابم که چدمیوقت نخواب ریتا  د شبی.دشنیم داریاز خواب ب یدست یباتکونا صبح
 شد واسم.

 اداره میبر دیارتا.با گهی:بلند شو دیتون

 من امی:نممن

 تو یکنی:غلط میتون

 حاال؟ شدهی:چمن

 ؟یدختررو پروند ینطوریا روزیچرا د یقشنگ به همه چ یدی:پسر ریتون

 خاک به سرم. ینی.فتمیم ارایت ادهی تازه

 ریقراره وارد شه.برو از دختره اطالعات بگ گهیباره د هی:خبر دادن یتون

 :ههه.اونم دادمن

 وقته بازه یلی.پرونده خدددددددیارتا.با یاریدرب دیبه اون ندارم.تو با ی:من کاریتون

.دوتا بوق خورد کنمیشمارشو لمس م دارمویبرم یاز رو پاتخت ویکنم.گوش یاساس یمنت کش هی دی.اره بادمیتکون م یسر
 احمق ی.دختره شهیم جکتیبعدش ر

 یگل فروش هی.بلند شدمو بعده کوفت کردن صبحونه به سمت خونش حرکت کردم.در یحضور یبرم منت کش دیبا حاال
 دسته گله رزه سرخم گرفتم هی سادمویوا

 

 

 ادهینگا انداختم.موهامو با دستم مرتب کردمو پ هیبه خودم  نیشما نهییتو ا دمیروشن کردم.به دره خونش که رس نویماش
 شدم.به سمت ساختمون رفتم.

تو ذهنمو مرتب  یزدمو جمله ها یلبخند زورک ی نهیاسانسور جلو ا یاسانسور.تو یرفتم تو دمویکش یقیشد.نفسه عم درباز
 کردم.

 .رهیاخمام توهم م زیم یرو گاریس یپاکتا دنیلحظه نفسم رفت.با د هی دمیدیکه م یزیواحدش باز بود.اروم رفتم تو.از چ دره

 .رهیاعتنا ب من سمته اشپزخونه م یب ادویم رونیاتاقش ب از

 ارا؟یت هیچ نای:اگمیم کنمویمتنفرم.به سمته پاکتا اشاره م ییاعتنا یب از

 گمیم یبلند ی.با صدازهیریفنجون م ی.داره ابه جوشو تودهینم یجواب

 ادیدوباره سوالم بدم م دنی:از پرسمن

 کرده... هیسمتم.چشاش قرمزه.انگار گر گردهیبرم

 

 گارهی.سگهید ینیبیم ی.داری:خب که چارایت

 یبکش کردمی:فک نمزنمیم یپوزخند

 یکشیخودت م ی:ولارایت

 ؟یدارم توچ لی:من دلمن

 که اروم شم. کشمی.منم داغونم منم میمن ندارم.منم دارم لعنت یدونی:از کجا مارایت

 کنمیطرفشو بغلش م رمیگند بزن خب م ی.ارتا هی.مثال اومده بودم منت کشادیم نییبعدم اشکاش پا 

تا  نیارتا.واقعا ممنونم.بروبش ی:خوبه که هستزنهیلبخند م هیو  کنهیاشکاشو پاک م ادویم رونی.از بغلم بشهیهقش کمتر م هق
 ارمیقهوه رو ب

 .کنهیتوجهمو جلب م زیروز م یکه دوتا فنجون خال نمیشیاز کاناپه ها م یکی یسمته هال.رو رمیم بوسمویم شویشونیپ یرو

 .رهیگیجلوم م وینیسمتمو س گردهیبگم که برم یزیچ خامیمهمون داشته؟م ینی
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 ؟ی:مهمون داشتگمیم دارمویبرم

 کنمیبا چشم به فنجونا نگا م بعدم

 .هیاز دست پاچگ یکه ناش یریی.تغادیب وجود م رییتو چهرش تغ کمی

 شکنهیزنگ سکوتو م یبگه که صدا یزیچ خادیم

 

 .رمیپشت سرش م شمویسمته در.ازجام بلند م رهیو م ذارهیم زیم ی.فنجونو رورهیباالم ابروهام

 کنهیمکث درو باز م کمی.بانمیبی.عجز رو تو صورتش مکنهینگاه م یازچشم

 ��دمشیکجا د ایچهرش اشناس.خدا ییجورا هی.هیمشک بایپسر چهارشونه پشت دره.چشم ابروش تقر هی

نگاه  ارایبه ت یو سوال نهیشیرولبام م ی.پوزخندشهیمن سرجاش خشک م دنیتو که با د ادیم حرفیوب زنهیکنار م ارارویت پسره
 گهیکه م کنمیم

 .نیباهم اشناش دی:خب فکر کنم باارایت

 برادرمه. امیت نی:ارتا اگهیو م رهیگیبه سمته پسره م دستشو

 رهیگیدستشو به سمتم م ادویو طرفم م زنهیم یبه زور لبخند امی.تندازمیباالم ابرومو

 .دمیشن ارای.دربارت از تدنتی:خوشحالم از دامیت

 ش؟یدیجا گذاشتم ند مویگوش ارای:تگهیو م ارایسمت ت گردهی.برم زنمیبهش م یو لبخند دمیدست م بهش

 یکنیم داشیپ ی:نه.بگردگهیو م ندازهیسرشو باال م ارایت

 

و  رهی.کتش باالمدارهیبرم شویمبل گوش هیو از کنار پا شهی.بعدم خم مکنهیو اونطرفشو نگاه م نطرفیو ا رهیبه سمته مبال م امیت
:خوشحال شدم از گهی.بعدم روبه من مذارهیم بشیداخل ج شویو گوش شهی.بلند مشهیم دهیماشه اسلحه پشت کمرش د هیبراق

 دیارتا.من عجله دارم ببخش دنتید

 .رهیو م کنهیم یو ازش خدا حافظ رهیم ارایبه سمته ت بعدم

 .نمیبش کنهیتعارف م ادویبه سمتم م ارایت

 یبرادر دار ی:نگفته بودگمیمقدمه م یب

 .کنهیاما خودشو جمع و جور م خورهیسوالم جا م از

 یبود دهیتوام نپرس نکهیو ا مینیبیهمو نم ادی:خب مازارایت

... 

 .ذارهیم زیم یعکسارو رو ئاوات

 اسمشم فعال مجهوله. ی.حتهیشده.ادم زرنگ رانیوارد ا شبیکه د سشونهی.به ظاهر رئدمیسه تا عکسو که قبال د نی:ائاوات

 از سه رخ معلومه. اقشیاز ق کمیکه فقط  هیطور هی.زاوکنمیعکسا نگاه م به

 

 

 نیاما...لعنت به ا دمشیبه عکس دارم.انگار د یحس هی ییجورا هیصورتشه. یجلو یشال گردن مشک هیزده و  یافتاب نکیع
 من هیگل یحافظه ماه

 کنن. یگانیجا با هی.قراره همه اطالعاتشونو گهید زهیچ هی:ئاوات

 :مثال کجا؟من

.فعال رهیکجا م ستیوارد شده.بچه ها دنبالشن.هنوز معلوم ن دشونیمحموله جد یمعطل نبودم.راست نجوریکه ا دونستمی:مئاوات
 انبار موقت ان هیتو

 دمیتکون م یسر

 ؟؟ی:چه خبر از حسام سپهرمن

 ریازش اطالعات بگ کمیدختره  قی.از طرستین یاما به نظرم مهره اصل رانشونهیشعبه ا سیرئ نکهی:باائاوات

 پس چرا... ستین ی:اگه مهره اصلمن

 :فعال که سابقه ندارهگهیوم کنهیقطع م حرفمو
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 ئاوات خامیاطالعات م شتری:ازش بمن

 فعال کنمیم ی:سعگهیو م دهیتکون م یسر

 .شهیولو م یرو صندل ادوی.چهرش دپه.مادیم هیبعد چند ثان ی.تونمیگردی.به سمته دربرمادیدر م یصدا

 یدر بزن یگرفت ادی:چه عجب من

 زنهینم یو حرف کنهیگوشه چشم نگام م از

 شده؟ یزی:چئاوات

 کنهیو نفسشو فوت م بندهیم چشاشو

 کردم دایپ یندیناخوشا یزایچ هی:یتون

 :خب؟گمیم مشتاق

 اراسیبار از انبار ت لی:مسئول تحویتون

 :مگه بده؟؟ئاوات

 مشکوکم کمی.دونمی:نمیتون

 نسبت بهش دارم یحسه بد هی:منم گهیو م ندازهیبه من م ینگاه ئاوات

 نی:ببندگمیم زنمویم زیم یرو

 شهیم لیو به سمتم متما ذارهیدساشو روش م ادویم زمیبه سمته م یتون

 ؟؟یعاشقش شد ؟نکنهیکنیم ی:چرا انقدر ازش طرفداریتون

 ؟یگی:چرا چرت ممن

 کنهیمداخله م ئاوات

 هی:کافئاوات

 فتهیروش م ارای.اسم تخورهیزنگ م میگوش

 کریرو اسپ یبذار شهی:مگهیصفحه روبهم م دنیبا د ئاوات

 ذارمیم کریرو اسپ ویگوش دمویجواب م کشمویم یپوف

 

 

 :سالاااااامارایت

 داشته باشم یلحن مهربون کمی کنمیم یسع

 :سالم گلممن

 چه خبره یدونیارتا نم ی:واااااااارایت

 :بگو تا بدونممن

 رمیبگ لی:قراره من بارارو تحوارایت

 چپ بزنم یخودمو به کوچه عل کنمیم یسع

 :کدوم بار؟من

 وارد شده. ایکه تازگ ی:بارارایت

 :گهیتعجب م که با گمینم یچیه

 ؟؟ینشد خوشحال

 شرکته... هی یکنیکه توش کار م ی:من که بهت گفتم شرکتمن

 .زنهیحرفم م تو

 رمیبگ لیتحو خامیم نی:اتفاقا واسه همارایت

 فهممی:منظورتو نممن

 .ارمی:تا از کاراشون سردربازایت
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 :اما...من

 م؟؟ینیهمو بب یایبکنم.ظهر م نکارویا خامیخطرناکه اما من م دونمی:مارایت

 .شش منتظرتمی:اوکمن

 .فعالنمتیبی:پس مارایت

 کنهیقطع م بعدم

 کنمینگاه م یبه تون ذارمویم زیروم ویگوش

 

 :باشه.متاسفم که زود قضاوت کردمیتون

 

 میبهش مشکوک نباش گهید شهینم لیدل نی:اما اگهیم یبا حالت متفکر ئاوات

 

 ؟یکنه و  بازم بهش مشکوک کاریچ خادیم یدونی:ممن

 

 پرونده همه مظنونن هی یبه نظر من تو ی:متاسفم ارتا ولئاوات

 

 اعتماد کردم؟؟ ارایبه ت نطوریکه ا شدیبودم اما چ نطوری.منم اندازهیشعاره خودم م ادهیجملش منو  نیا

 

 .خامیخوب م ابهیرد هی:خب ئاوات خان من

 

 ...ی.راستی:اوکگهیم دهیتکون م سرشو

 

 ؟ی:چمن

 

 نمیبب بتویصل شهی:مئاوات

 رمیگیبه سمتش م کنمویگردنبندو باز م برمویپشته گردنم م دستمو

 :واسه چته؟؟من

 

 دستم دشیبعدم م کنهیو فوتش م دارهیو برش م شهی.خم مفتهیبهم بدش که از دستش م خادیو م کنهیبهش م ینگاه

 :فک کردم بدلهئاوات

 

 بود؟ نی:االن مشکلت فقط هممن

 

 :اوهومئاوات

 

 رهیبه سمته در م بعدم

 

 

 بسپر به من وی:همه چیتون

 

 ادی:بپا جونت درنگمیکنم م تشیخورده اذ هی نکهیا یبرا
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 گهیو م کنهینگام م باتاسف

 یندار اقتی:لیتون

 

 :برو بابامن

 

 مامان رمی:نمیتون

 

 کم اومد ژنی.اکسگهی:گورتو گم کن دمن

 

 .رهیو به سمته در م ندازهیباال م یا شونه

.به ندمی.به ایمامانو بابا فکر کردم.به همه چ یکال به حرفا شبی.دکنمینفسمو فوت م بندمویشدن در چشامو م بابسته
 گرفتم که برگردم. میگذشتم.به پدرم و االن تصم

 یکنارم بوده و پشتمو خال شهیکه هم هیکه منو مثه بچش دوس داشته.کس هیکس یول ستین میاصل اشارپدری نکهیباا
 برگردمو دوباره کنارشون باشم... دینسبت به من کامل کرده.من با وینکرده.اون حقه پدر

 

 .دمیخانم م نیدسته نگ گلو

 

 :مامان باالئه؟من

 

 :اره تازه از مطب برگشتننینگ

و  ادیم نییپا.ستمیمیکتشه وا دنهیمشغول پوش ادویم نییباباکه داره از پله ها پا دنیسمته پله ها.با د رمیم دمویتکون م یسر
 زنهی.بعد روبهم لبخند مکنهیو مرتبش م کشهیکتش م قهیبه  ی.دستستهیمیروبروم وا

 

 

 پسر ی:خوب شد اومدبابا

 زنمیلبخند م متقابال

 پدر ی:مرسمن

 کشهیحرفم تو اغوشم م دنیباشن

 ی:خوشحالم که هستبابا

 شتری:من بمن

 گهیکه م امیم رونیاغوشش ب از

 بود نیحرفو به پدرتم زدمو و جواب اونم هم نیهم یروز هی:بابا

 گهیو کنار گوشم م بوسهیم مویشونیپ

 :مامانت منتظرته.بابا

 .رمیو به سمته طبقه باال م دمیتکون م یسر

... 

 شمیاتاق م وارد

 :سالم مامان خانوممن

 وفتهیاشک از گوشه چشمش م هی.زنهیو بهم زول م گردهیکنار پنجره به سمتم برم از

 گمیشو مسمت رمیم
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 .میندار نای.ابغوره و اگهید یخیبابا.ب ی:امن

 سال گذشت هیده روز واسم مثه  نی:اگهیو م کنهیم بغلم

 مطب؟ نیچرا رفت نیداشتم.واسه فکر کردن.بعدشم شما تازه مرخص شد ازی:بهش نمن

 کردمیدق م رفتمی:اگه نممامان

 نیب خودتون فکر کن کمی:به خاطر من من

 یبشنو وییزایچ هی دیبا نی:بشمامان

 :اما مامان...من

 کنهیو شروع م کنهیقطع م حرفمو

 

 آسا

 

 یلیاون دوماه خ دمیاون دوماه تو رو ند یبودم تو یبستر مارستانیشدم دو ماه ت وونهید کردنیهمه فک م رادیمرگ ه بعده
 کردیباور نم یاما کس دمیدیم رادویزجر آور بود  من ه

 گهیبار د هیو  رونیب امیاون زندان بودم باالخره تونستم ب یبعد دو ماه که تو نمشیبینگم که م یازم خواست به کس رادیه
اما افسوس  یبگ رادیبه ه نویا خواستیبابا دلم کباب شد دلم م یبه آراد گفت یوقت یزدیو حرف م یبغلت کنم بزرگ شده بود
 دلش موند یکه حسرت پدر گفتنت رو

 

 رونیاز آب ب ممویخودم گل خواستمیبودم با تو، م دیجد یزندگ هیبسازم به فکر بشم و خودمو  گهید یآسا هیکردم  یسع
 داشتم رادیبا ه ییخاطره ا رفتمیهرجا که م کردمیم یتهران احساس خفگ یگرفتم و رفتم شمال تو یبکشم،انتقال

 کردمیحرکت م یشگیتهران و به سمت مقصد هم ومدمیمشغول به کار شدم و آخر هرهفته م یسار یمارستانایاز ب یکی یتو
 چوقتیازدواج داد ه شنهادیبهم پ اشاریسال گذشت که  کیقبل فرق کرده بودم  یافسرده بودم و به کل با اون آسا یلیخ
تحمل  تونهیبچه چقد م هیزن با  هیکه باهاش ازدواج کنم اما  کردمینم بولاوال ق کنمیکه اون روز ازم خوردو فراموش نم یلیس

 کنه؟

 رادویه یواسم جا چوقتیو قبول کردم اما ه اشاری شنهادیپ یمامان بابا باشم با هزار بدبخت شیپ تونستمیکه نم شمیهم
دوسش  گمیکنم نم هیکردم بهش تک یبود و من سع یآدم خوب اشاری یشگیعشق هم هیواسه من عشق بود  رادینگرفت ه

 ندارم چرا دارم

هنوزم اگه پنح شنبه جمعه ها نرم سر  کنمیفراموش نکردم و نم رادویه چوقتیمن ه کنهیق مدوست داشتن با عشق فر اما
 کنمیم یخاکش احساس خفگ

درک  دوارمیکمتر بشه آرتا ام میاومد و باعث شد از افسردگ ایعشق من بود چهار سال بعد ترسا به دن نیو اخر نیاول رادیه
 تو... یکن

 

 فکر کردم  یبه همه چ نهیا شیمعن نجامی:مامان اگه اگهیو م کنهیقطع م حرفمو

 بوسهیم مویشونیسمتمو پ ادیم

 

 برم سرخاکش خوامی....مز،فقطی:ممنونم بابت همه چآرتا

 چکهیگونم م یرو یاشک یقطره  اریاخت یب دمیتکون م سرمو

 

 نکن هی:مامان خوشگلم گرآرتا

 زنمیروش م ییبوسه ا دارمینامرو برم تیاز داخل کشو وص رمویم وفتهیم ادمی یزیچ

 کنهیگنگ نگام م آرتا

 حرفاش بخونش نی:آخرمن

 

  آرتا

 نه ایبخونمش  دونمینم کنمیبه نامه نگاه م یکنم با دودل کاریچ دونمینم شمیمنتظر مامان م شمویم نیماش سوار
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 به خوندن کنمیو شروع م کنمیحقمه پاکتو باز م نیبخونمش ا دیکه با باالخره

 

 نام خدا به

 ینامه ا سمینویلرزان م باسرانگشتان

 یا وانهید یپر غصه  یقصه  یتابخوان

 اشک ها برهرسطور نامه ام یپا یجا

 یا رانهیو شودیجوابت چلچراغان م با

 

 

 ...سالم

 ستمین نتونیب گهیمن د نیخونینامرو م نیکه ا االن

 

دوست ندارم چشمات رنگ  چیااا،هینکن هیبعده من گر یبرام ارزش دار شتریب زیبدون از همه چ نویا میتمام زندگ زمیعز یآسا
در  نیگزیجا هیاما رفتن ما مثل جدا شدن برگ از درخته و از قبل واسش  رنیم یروز هینکن گلم همه  تیاذ ره،خودتویغم بگ

 نظر گرفته شده.

شده بر صفحه  ییر امضااشکام مه سمینویم نوی.امشب که دارم اامتیمن دوستت دارم تا ق هیبعده من خوش باش عشق ابد 
.اسا از دادمیرات نم چوقتیه دیشا شدیانقدر دلکندن ازت سخت م شمویعاشقت م میتو زندگ یایب دونستمیکاغذ.اسا اگه م

 یلیکه تنهات بذاره.خ ستیتاابد.اون مثه من نامرد ن مونهیپشتت م کهراحت شده  المیخ دمیشب رنگه ارتارود یچشما یوقت
 اما افسوس که... نمیدوست داشتم بزرگ شدن آرتا رو بب

 شمیکه مزاحم دلت م هیبار نیاخر امشب

 فردا ماله تو دیخورش

 که عاشقت شدم ببخش

 

 اشاری

 امیاومد متاسفم منو ببخش مراقب امانت شیپ نمونیکه ب یاتفاقات یبه خاطر تمام یو هست یبود زیبرام عز شهیگلم هم داداش
 باش.

 

 مهراد

خوش باش.خودتم  یمراقب آسا و آرتا باش خوامیکه تا حاال داشتم ازت م یهست یدوست نیبهت بگم تو بهتر یچ دونمینم قعاوا
.رفتن رفتمیم دینموندم.اما با شتیکه پ دیکه به قولم عمل نکردم.ببخش دی.داداشم ببخشیکه جز برادر برام نبود یدونیم

 هیسرنوشته منه.رفتن سهمه من از زندگ

 

 دیخاکم کن یازتون خواهش کنم کنار هست خوامیدر آخر م و

 

 شما یشگیهم دوستدار

 رادیه

به روش زدم و به چشماش  یبود به سمتم برگشت لبخند یلباساش سرتاسر مشک نیماش یدرو باز کرد و نشست تو مامان
 شدم رهیخ

 

 خوشگلن؟ یلیچشمات خ یدونی:مامان ممن

 از گوشه چشمش یاشک قطره دنیجملم مصادف شد با چک انیپا

 

 :مامان!!!!من
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 گفتیبهم م نویهم شهیهم رادمی:همامان

 نگم... یزیدادم چ حیترج گهید

 

 

 ستادیدفعه مامان از حرکت ا هی رفتمیو منم دنبالش م شدیرد م دیسف اهویس یسنگا نیآروم از ب مامان

 

 شده بود مامان کنار قبر ها زانو زد نیروش دوتا قبر کنار هم بودن که دور تا دورشون با گل تزئ یجلو

 

 قبر چشم دوختم یرو ینوشته  به

               

 احتشام رادیه             

 

قبر بود به اسم  هیگفت هم سن من بوده که فوت شده کنارشم  شهیم بایکنم،تقر یطلوع و غروبش نگاه م خیآگاه به تار ناخود
 شده بوداحتشام که حدود پنج سال زودتر فوت  یهست

 یاوج جوون یتو یعنیبوده که فوت شدن  دهیسالم نرس یدونفر سنشون به س نیاز ا چکدومیه ایدن هیرحم یگرفت از ب دلم

 

 دیسنگ قبر کش یرو یدست مامان

 

 کنمیسنگ قبره نگاه م یکه رو یشعر به

 

 نوشت یز دلتنگ دیکجای قصه با تا

 

 دست سرنوشت یبودن تو چهیباز یتا به ک 

 

 رام شد دیدرد با یبا ضربه ها یبه ک تا

 

 قرار آرام شد یب یها هیفقط با گر ای

 

 در انتظار یاز محبت تا به ک دید بهر

 

 شماریب یبا غصه ها یزندگ نیاز ا خسته

 

 

 مامان شروع کرد به حرف زدن 

 

 ؟یمعرفت،خوب ی:سالم بمامان

 گذره؟یمن خوش م بدون

 ستیکه خوب ن نجایا

 مرام یواست تنگ شده ب خستم،دلم
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 ست؟یسال گذشت خواب بس ن شیش ستویب

 

 ؟ینیو پسرتو بب یپاش یخوای؟نمیپاش یخواینم

 عشق بابا یگفتیبهش م ادتهی

 

 شده یواسه خودش مرد نیعشق بابا چه بزرگ شده،بب نیبب

 خان رادیبه قولم عمل کردم ه من

 شکنمممممممیمن بدون تو م ی،نگفتیرفت ویکرد ،ولمیتو بدقول بود اما

 

 آرتا

 

 برم. دیبا یرو ندارم.ول ارای.اصال حوصله رفتن به قرار با تکنمیم یساعت نگاه به

 کنم. دایخانومو پ نیتا نگ رمی.به سمته اشپزخونه مرهی.مامان به سمته اتاقش مشمیخونه م وارد

 بسته قرصه. هیاب پرتقالو  وانیل هیتو دستش  ادویم رونیاشپزخونه ب از

 ادیب سمتم م دنمید با

 :سالم ارتا خاننینگ

 مامانه؟ ی:داروهامن

 :بلهنینگ

 فعال.حواستون بهش باشه. رمیدارم م ی:من کارمن

 :چشمنینگ

 گهیدوقدم دور نشدم که م هنوز

 دیلحظه صبر کن هی:نینگ

 .گردهیجعبه برم هیبه سمته اشپزخونه و با  دوهیکه م کنمینگاش م یسوال گردمویبرم

 از دوستاتون اوردن یکی نوی:اگهیو م گرشیسمتم م به

 :بااجازهگهیکه م کنمیبه جعبه نگا م باتعجب

 .رهیم برهیو بمیتو ج میجعبه رو باز کنم که گوش خامیم

 ئاواته

 :بله؟من

 د؟ی:سالم سرگرد.جعبه به دستت رسئاوات

 ه؟ی:اوهوم.توش چمن

 خانوم ارایاز طرف من به ت هیهد هی:ئاوات

 رهیاخمام توهم م ناخوداگاه

 ؟ی:به کئاوات

 

 ساعته زنونش هی.داخلش ااااااایهست یگل یبابا.از نوادگان ماه ی:ائاوات

 

 :خب؟من

 

 کردم یجاساز ابی:به جمالت.توش ردئاوات
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 :اهااااامن

 

 ریبخ ی:صبح جناب عالئاوات

 

 :مطمئنه؟من

 

 فهمهینم یراحت.کس التیکه خ یگیم ابوی: اگه ردئاوات

 

 دوارمی:اممن

 

 .کنمیقطع م بعدم

... 

 سمتم. ادی.گارسون مگردمی.باچشم دنبالش مکنهیارومم م کمی تیال کیموز یشاپ صدا یداخل شدن به کاف با

 

 ن؟یراست ی:اقاگارسون

 گهیکه م دمیتکون م یسر

 

 :باال منتظرتونگارسون

 ...رمیسمت قسمت باال م به

 

 نمیشیم زویرو م ذارمیساعتو م یجعبه  زویطرفه م رمی.مزیگذاشته رو م سرشو

 .رمشیگیاروم م برمویبه سمته دستش م دستمو

 ؟یاومد ی:اِااا.ککهیو م زنهیم یلبخند دنمی.بادارهیو سرشو باال م خورهیم یتکون

 ؟یمنتظر موند یلی:خمن

 اومد.اصن من قهرم ادمی:االن ارایت

 :چرا اونوقت؟من

 :چهار ساعته منتظرتمارایت

 گهیم دنشیکه با د دمیبه سمتش هل م جعبرو

 ؟ی:پس مجهز اومدارایت

 شه؟یم رفتهیپذ ی:حاال عذر خواهمن

 رمیپذی:اگه خوشگل باشه مارایت

برنامه  نیئاوات با ا ینه.بترک ایکه براش گرفته خوشگله  ی.حاال من از کجا بدونم ساعتشهیمشغول باز کردن جعبه م بعدم
 ختناتیر

 االنم سته پیچه خوشگله چقدرم با ت ی:واگهیذوق م با

 داشته باشه. یاب یبندا دی.پس احتماال ساعته بایریگیرنگ تنشه با شال ج یاب یمانتو هی.کنمیم ینگاه پشیت به

 گفتم ست شه یپوشیم یامروز اب گفتیبهم م ییندا هی.ی:چه تفاهممن

 تعجب نگام کردو لباشو جمع کرد با

 

 نی.با شالم سته.ببهیگری.جسین یکه اب نی:اارایت

 



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 221 

 

 .دهیداخل جعبه رو نشونم م بعدم

 گند زدم ااااااایب

 

 کنهیمشکوک نگام م ارایت

 ��یدی:نکنه خودت نخرارایت

 

 زنمیم یتصنع لبخند

 ؟یبد یقول هی شهی:ممن

 

 ؟ی:چگهیم بندهیکه داره ساعتو به دستش م یارادرحالیت

 

 از من یادگاری.به عنوان یاز خودت جدا نکن چوقتیه نوی:که امن

 

 دهیسرشو با ذوق تکون م ارایت

 خابمی:اصن شباام باهاش مارایت

 

 زنمیبه روش م یلبخند

 بارا لهیتحو یبرا میری:فردا مارایت

 ؟یکارو بکن نیا یخایکه م ی:هنوزم مطمئنمن

 نه ایهمکارم  ییبفهمم با چه کسا دی:باالخره باارایت

 :حواست به خودت هست؟من

 :اوهومارایت

 راحت باشه المی:خمن

 صد درصد:ارایت

 زنهیم یچشمک بعدم

 

 .کنهیئاوات توجهمو جلب م یکه صدا شمیمشغوله بستن جلوش م کنمویتنم م فرمویونی.کنمیرو تنم م قهیجل

 کجا؟ ی:هئاوات

 نیکن رشونیدنباله بارا و دستگ نیتا شما بر نمیبش ی:نکنه انتظار دارمن

 انتظارو دارم نی:اتفاقا همئاوات

 ندارم ی:حوصله شوخمن

 کشهیب موهاش م یدست

 یایب یتونیادامه کارم که شده نم یندارم برا ی:منم شوخئادات

 نهیچهرمو نب ی:حواسم هست تاکسمن

 پرهیم یما همه چ یخطا هیارتا.اوناانقدر زرنگن که با  سین نیا هی:قضئاوات

 ؟ی:که چمن

 میکن رشونیدستگ میتا بر ینیشیپسرخوب م هی.پس مثه زهیریبهم م یهمه چ یش یی:اگه شناسائاوات

 ندازتمیم یصندل یو رو دهیبه سمت عقب هلم م بعدم

 کنمینفسمو فوت م دمویتکون م یسر

 شه؟یم یاراچی:تمن
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 شهینم ری.پس دستگگناههی.درکل بمیاون رده بارارو زد ابهی:فعال که باکمک ردئاوات

 :خوبهمن

 گهیوم ذارهیم احترام

 :بااجازه قربانئاوات

 رهیم بعدم

 

هست.البته فعال که ادعا  سشونمیانگار رئ نشونی.بمیشدنو و همشونم گرفت فی.بارا توقکنمیم یریگیپ اتویعمل میسیب قیطر از
 ستیمعلوم ن یزیاما چ گناههیب کنهیم

 ذارهیو احترام م شهیوارد اتاق م یسرباز

 :ازادمن

 ییقربان متهمو بردن اتاقه بازجو_

 رهیو م ذارهیم یاحترام بعدم

 بره تو. ایکنم ازش.قراره تون ییبازجو تونمینشدنم خودم نم یینود.به خاطر شناساطرفه اتاق ش رمیم

 زنمیزول م ییداخل اتاق بازجو به

 یچهره عاد هیساله.با32.3پسره حدودا هی

 ندازهیو دور گردنش م دارهیهدفونو از رو گوشش برم ئاوات

 زنهیبودنش حالمو بهم م لکسی.رسهی:اصال انگار نه انگار تو اداره پلئاوات

 .شمیم رهیبه صفحه روبرو خ ذارموی.هدفونو رو گوشم مشهیوارد اتاق م ایتون

 کنهیبهش م یو نگاه نهیشیجلوش م ایتون

 میشرو کن ناتی:خب چطوره از اسمو اایتون

 ادیم نایا ویاحتماال جواب انگشت نگار گهید قهیچون تا چند د میمورد بگذر نیبهتره از_

 یایچطوره زودتر به حرف ب یه.پس ِخبره ا:خوبایتون

 خامیم لیوک_

 ی:اِاااا.نه بابا.فعال مهمونمونایتون

 ندارم که بگم  میزی.البته چگمینم یزیچ نمینب لمویتاوک_

 ؟یهست یتیکجاسو تو چه موقع نجایرفته ا ادتی.نکنه شهینم نطوریبابا.ا ی:اایتون

 ربطه یتوش باشه به من ب میزیبودم.اگه چ شییمن فقط مسئوله جابجا_

 گم؟ینم ؟درستیسیخودت رئ دیکجاس؟اصن شا ستی.حاال بگو رئیستین خبریتوشه.اونقدرام ب یزیچ هی یدونی:پس مایتون

 فهممی.منظورتو نمسیهههه.رئ_

 .ذارهیدستم م یجلو یپوشه ا ئاوات

 یانگشت نگار جهی:نتئاوات

 کنمیرو باز م پوشه

 یسپهر حسام

 ساله.مجرد32

 بوده رانیسال خارج از ا1

 شرکت سیرئ

 ام نداره سابقه

 ستی:سابقه دار نئاوات

 هیباند عال استیر ی:برامن

 ه؟یمهره اصل ینی:ئاوات
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 دی:شامن

 :اما زود گرفتار شدئاوات

 زود یلی:خمن

 ادیداخل اتاق م ایتون

 .ادیب لشیوک دمی:پسره خل.اعصابمو داغون کرد.زنگایتون

 :چرا؟من

 داشت تیکه حقه شکا زدمی:اگه نمایتون

 

 رهیم برهیو میگوش

 مامانه

 دارمیبرم

 :سالم قربونت برممامان

 :سالم مامانمن

 میخونه مهمون دار ای:ارتاجان امشبوزود بمامان

 .کنمیبه ساعتم م ینگاه

 کنمیم موی:چشم.سعمن

 زمی:منتظرتم عزمامان

 :خداحافظمن

 چوندشیپ شدیندارم.کاش م وی.اصن حوصله مهمونکشمیم ی.پوفکنمیقطع م ویگوش

... 

 داخل ادیم ایو تون شهیم درزده

 بره؟ مشی:بفرستایتون

 م؟یبکن یا گهی:مگه قراره کاره دمن

  کنهیمشت م دستاشو

 باهاش میبکن میتونینم یغلط چیکه ه رهیگی:حرصم مایتون

 ازاد شد؟ غهی:با وصمن

 رهیگیرو هم پس م غهیوص گهیتا چن روز د شناسمیکه من م یلیوک نی:اره اما اایتون

 !چ؟یه میختیبرنامه ر نهمهیا ینی:من

 کنمیبرسه خرخرشو خورد م یسپهر نیدستم به ا گهیبار د هی:اگه ایتون

 کمکمون کرده؟ ارایکه ت دنی:به نظرت نفهممن

 میردشو زد ابشیرد قی:اون بنده خدا که خودشم خبر نداره از طرایتون

 ارنیسرش ب ییبال دی:اگه بفهمن شامن

 رسهینم یی.مخم به جاگهید دونمی:واقعا نمایتون

 اون اطرافم باشه یچند نفرو نامحسوس بفرست دره خونش.بگو حواسشون به گربه ها هی:من

 کنه؟یم ی:الزمه؟حاال بکشنشم کشتنشا چه فرقایتون

 گهیکه برم سمتش که م شمیاز جام بلند م یتهاجم

 نمودم ی:باش بابا شوخایتون

 چرته شمی:شوخمن

 مجنون تو بگو نه گمیم ی:حاال هایتون

 :گمشو بابامن
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 گمیو روبهش م کنمیرو جمع م پرونده

 :مامان احضارم کرده.فعالمن

 زنمیم رونیاز اداره ب بعدم

 ارای

 .کردمیانتخاب م کردمویلباسام نگاه م نیداشتم ب باذوق

 .امیداشتم جلو چشمش برازنده ب میدوباره ارتا خوشحال بودمو تصم دنید از

 رفتم سراغ موهامو حالت دارش کردم. دمیکه پوش لباسارو

خورده ام رژ گونه  هیزدمو  میگریرژ قرمز ج هیزدم که چشامو درشت تر نشون بده. ملیر هیتو صورتمو بعدم  ختمیر جلوشو
 زدم.

 افتاد عطر نزدم. ادمینگاه به خودم کردم که  هی نهیا تو

 .نییگرفتم دستمو رفتم پا ممیدست فیزدمو ک عطرمو

. 

. 

. 

 بودم که خوشو انداخت تو بغلم... دهیترسا رفتم سمتش هنوز بهش نرس دنیباد

 .فتمیخودمو نگه داشتم تا ن یسخت به

 جونم ارای ی:وااااترسا

 سپارماااایم نیجان به جان افر میبچلون گهیخورده د هی:اگه من

 هکنیسرتا پامو برانداز م ادویم رونیبغلم ب از

 ایپسرکش زد پیت هی:اوالالااااا خوبه جمع خودمونترسا

 رمیبگ ای:اگه خوشت اومده بمن

 بدبخت دهی:ترشترسا

 

 ارتا

 .کشتمیرفتنم م ریپارک شده بود.پس مهمونا اومده بودن.مامان حتما واسه د نیجلو خونه دوسه تا ماش دمیرس یوقت

 ��شناختمینم ویکیاون یبود ول ییکه ماله دا شونیکی

 بودن. ییرایداخل.همه تو پذ رفتم

 سالمه بلند دادم. هی رفتمو

 بودمش. دهیوقت بود ند یلیزدم.خ یقیعمو مهراد لبخنده عم دنید با

 سمتمو بغلم کرد. اومد

 :دلم تنگ شده بود واستعمو

 عموجون شتری:من بمن

 از پشت گفت یپسرونه ا یکردم که صدا یباهاشون احوالپرس یکی یکی

 تو؟پدر ژپ یچطور_

 سمتش.چقدر بزرگ شده بود برگشتم

 یسرت پلنگ صورت ریخ یهواله بازوش کردمو گفتم:خجالت بکش بابا.بزرگ شد یمشت

 یشد ریتو پ یزدو گفت:ول یلبخند راشا

 گهیم نویهم نهیبیمارو م یبابا.هرک ی:اارتا

 توجهمو جلب کرد ارای یور صدا ازون

 نه براخودت... رکهی.پدمیم ریی:من نظرمو تغارای
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 کنهیو حرفشوکامل م زنهیم یبشکن

 یشد یلی:فسارای

 بگو خواهر گلم یزیچ هیبابا تو  ی:اگمیم کنمویترسا نگاه م به

 :حرف حساب جواب ندارهترسا

 شده هااااا ی:عجب دورو زمونه اارتا

 .کنمیراشا م روبه

 ؟ی:توچه خبرا؟مزدوج نشدمن

 وونمی:نه بابا.مگه دراشا

 :موافقممن

خواهرم داره که  هی.البته میاوقات باهم بود شترهیعمو مهراده.ب ی.راشا بچه فتمیباهم م امونیبچگ ادهی
 سالشه.اسمشم نواست.15.16حدودا

 گمینوا رو به راشا م یاداوری با

 :خواهرت کو؟من

 

 دوس دارم نبرد. کیگفتم منم ببر ک می.هرچچوری:تولد دوستش بود رفت چتر شد اونجا براشا

 کرده واال :خوبمن

 میکن قتیجرئت حق مایقد ادهیبه  نیای:بچه ها براشا

 مون؟؟یبکش یخای:ولمون کن بابا.ممن

 کارو کردم؟؟ نیا ی:من کراشا

 شهیصورتش جمع م ترسا

کنم؟  مشیتقس یبعدم با چاقو به دوقسمت مساو رمیسوسکه زنده رو بگ هی یمجبورم کرد شیرفته دفه پ ادتی:نکنه ترسا
 کردمیتاچند روز حسه نجس بودن م

 دیخند راشا

 ؟یایکنار ب اتیبا فوب یچجور یریبگ ادی:بده گفتم راشا

 ن؟یا هیپا حاال

 :من که هستمارای

 :جهنمو ضرر منم هستممن

 .منم هستمنیذاریکه ادمو تو امپاس م نیجن زده ش شاالی:اترسا

 ارمیب یمن برم بطر نی:افرراشا

... 

 نشستم.راشاام روبرو ترسا. ارایروبرو  من

 چرخوند ویبطر راشا

 دور سرش به ترسا افتادو تهش به راشا نیاول

 زدو گفت:خب ترسا خانوم کدوم؟ زیام طنتیلبخنده ش هی راشا

 

 دارم؟؟جرئت ای:که من فوبترسا

 . اومممممیا ستهی:چه انتخاب شاراشا

 ��اومممممم

 ��اومممممم

 یسکتش داد گهی:بنال دمن

 رهیگیاز بازوم م یونشگین ترسا
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 نا؟بخورشیجلو بابام ا یدی.اون پوست تخمه هارو ددمی:اهاااااان.فهمراشا

 رهیگیحرفش خندم م با

 باش الیخ نیبه هم ییییی:اگهیو م شهیترسا جمع م چهره

 .ی.خودت جرئتو گفترشیز یبزن دینبا ی:هراشا

 و ظرف پسماند تخمه ها رو گرفت نایبلند شد رفت طرفه بابا ا راشا

 .نوش جونتوندییحالت احترام مانند گفت:بفرما هیبا  سادویجلو ترسا وا اومد

 زمی:بخورش عزگمیکه م کنهیبا التماس به من نگا م کنهیبه ظرف نگا م نطوریهم ترسا

.راشا دوئهیم ییته دستشوو به سم رهیگی.دسشو جلو دهنش مبندهیو چشاشو م برهیدهنش م یخورده ازشو تو هی یسخت به
 کنمیم شیاز خنده منم همراه پوکهیم

 

 .ادیترسا م قهیچند د بعد

 جون؟ یبال ایکرده  تیمهرسا جون بچه ترب دونمیتوروحت راشا.من نم ی:اترسا

 کرده مرررررررررررد تیمامانه ما مرد ترب نی:اراشا

 رمی.بچرخونش تا حالتو بگنمیبی:دارم مترسا

 چرخونهیم ویبطر راشا

 ارایو تهش به  فتهیبه من م سرش

 :کدومش؟گهیبا لبخند م ارای

 گمیم یحالت ترس ساختگ هی با

 هیجالب تر ی نهیگز قتی.پس حقنیدیادمو به کشتن م ینیبی.مستین ی:به شما اعتبارمن

 :اهههههه بزدل.مرد باش بگو جرئتراشا

 قتیحق گمیشدنه رنگه توام که شده م رهی:برا تمن

 کنهیمتفکر نگام م کمی ارای

 ؟یشد ی:خب عاشق کسارای

 یهند لمی:به به فراشا

 درس نکن بابا. یصوت ی:الودگمن

 :ارهگمیم ارایو روبه  زنمیم یلبخند ارایاوردن چهره ت ادیبه  با

 رهیباال م ابروهاش

 :هورااااا عمو شدمراشا

 مش؟یشناسی:مامارای

 .گهینم یزیچ هگی.دندازهیم نیینه.سرشو پا ینیکه  دمیتکون م سرمو

 گمیشد؟روبهش م یشکل نیچرا ا نیا

 ارا؟ی ی:خوبمن

 دی:ببخشگهیو م شهیجاش بلند م از

 

 رهیگیازمون فاصله م بعدم

 گهیبا تعجب م ترسا

 چش شد؟ نی:اترسا

 .رمیگیازجاش بلند شه که دستشو م خادیم

 .یگل رمی:خودم ممن

 رونیرفت ب ارایچون  اطیطرفه ح رمیم شمویاز جام بلند م بعدم
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 رهیگیخانوم جلومو م نینگ توراهرو

 خانوم:شام حاضره نینگ

 االن امی:ممن

 رونیسمته ب رمیم

 پاش گذاشته یپله ها نشسته و سرشو رو یرو

 .ششیتنها بشه بعد برم پ کمیبذارم  دمیم حیترج

 نمیشیطرفشو کنارش م رمیم گذرهیکه م نی.پنج مستمیمیهمونجا با فاصله ازش وا پس

 شام حاضره هاااااا ی:اجمن

 گهیو م رهیکیبا سرعت باال م سرشو

 یصدام نکن نجوریا شهی:مارای

 .شمیپر اشکش م ی.تازه متوجه چشاکنمینگاش م گنگ

 ؟یکرد هیارا؟گریشده  ی:چمن

 بزنه یلبخند کنهیم یو سع کشهیبه چشاش م یارادستی

 یچی:نه نه هارای

 ؟ی:مطمئنمن

 دسته خودم نبود دی:اره.ببخشارای

 حتما بگو.باشه؟ یدار ازیبه کمکم ن ی:اگر فکر کردمن

 دهیتکون م یسر

 رمیگیدستمو به سمتش م شمویجام بلند م از

 .شام حاضرهزمی:پاشو عزمن

 .شهیو بلند م رهیگیمکث دستمو م کمی با

 ی:مرسارای

 ایناراحت باش نمینب گهی:دگمیم رمویگیم بازوهاشو

 .زنهیم یلبخند

 .رمیخودمم همراهش م فرستمشیسمته داخل م به

... 

 مینیشیزمیم سره

 گهیو م زنهیکناردستمه.باارنجش تو پهلوم م راشا

 :حواست به خواهرت باشه منو نکشه.بدجور از دستم شکارهراشا

 ؟یکرد کارشی:باز چگمیم دمویاز تاسف تکون م یسر

 وچی:هراشا

 منم باور کردم وی:توگفتمن

 ه؟یچسبوندن ادامس به موهاش کار بد ایعا پرسمی:من ازشما مراشا

 ؟ادامس؟یکرد کاری:توچمن

 :اوهومراشا

 یخر یلی:خمن

 میرسیشما نم ی:به پاراشا

 .رهیم برهیو بمیتو ج میخوردن شام هستم که گوش مشغول

 .رمیبه سمته باال م کنمویترک م زویم یدیبا گفتن ببخش کشمویعقب م ویصندل

 .اسی.شماره تونکنمیشماره نگاه م به
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 دمیم جواب

 شده؟ ی:چمن

 .شدمیم دیپسر؟داشتم ناام یی:توکجایتون

 ش؟ی:خب حاال.فرمامن

 یباش دهیفهم کردمی:فک میتون

 و؟ی:چمن

 بهت زنگ نزده؟ ینی:یتون

 ه؟یچ هیقض یمثه ادم بگ شهی؟می؟چی:کمن

 حمله شده ارای:به خونه تیتون

 رهیم ادمی دنیلحظه نفس کش چند

 گمیمنو منو مکث م با

 ؟یچ ینی:من

 جلو در گرفتنشون. یبکشنش.معمورا خاستنی:دونفر بودن انگار میتون

 :حالش چطوره؟من

که همون جا  شونیکی.که البته اقدام به فرار کردن.مشونیکنن گرفت یکار نکهیقبله ا یوارد خونش شدن ول نکهی:باایتون
 قورت داد انوریکه س میکیمرد.اون

 :افتضاحهگمیم کشمویبه موهام م یدست یعصب

 میخارج کن یبهتره که اونو از باز کنمی:فک میتون

 اونجام گهید نیم می:تا نمن

 .منتظرمی:اوکیتون

 

 .پوشمشیم رمویبه سمته کتم م کنمویقطع م ویگوش

 کنم. یتا خداحافظ رمیم زیبه سمته م رمویم نییپله ها پا از

 شهینفر بابا متوجهم م نیاول

 ؟یریم یی:جابابا

 برم دیاومده که با شیپ ی:متاسفانه کارمن

 ی:اما تو غذاتو نخوردگهیتنم م یلباسا دنهیبا د مامان

 .فعال کاره اونجا مهم تره.ستی:مهم نمن

 گمیم کنمویم دنیهمشون دست از غذا خوردن کش بایکه تقر هیبق روبه

 .خداحافظهی:واقعا متاسفم.کاره مهممن

... 

 .شمیوارد اتاق م کنمویباز م درو

 .ذارنیاحترام م شنویکناره هم نشستن.هردو با هم بلند م یتون ئاواتو

 ی:خوب شد اومدئاوات

 کجاس؟ ارای:تمن

 ادیبه حرف م ایتون

.هنوز دهنش کنهیم یباز ریچه بهتر.انگار نه انگار که داره با دمه ش گهیخطرناکه.م گمی:دختره احمق پاشده رفته خونش.میتون
 ...ریش یبو

 گهیو م ذارهیدستشو رو شونش م ئاوات

 :اروم باشئاوات

 بره؟ نی:چطور گذاشتمن
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گفتم صبر کن انگارنه  میبه زور رفت.هرچ گمیم ؟دارمیدینفهم کنمی:چهارساعته دارم زر زر مگهیو م کنهیمتقابال اخم م میتون
 انگار.

 م؟یکن فیبارارو توق میاون تونست قیاز طر دنیفهم ینی:ئاوات

 ضاربا؟ تیشد؟هو یچ یانونپزشک ق جهی:نتمن

 ادیم یبصبر کمی:یتون

 برا محافظت؟ ی:معموراتو فرستادمن

که شده فرستادم دره خونش تا  ناتمیاما برا اطم کنهینم یشب دوباراقدام به قتل کس هیتو  یاحمق چیکه ه یی:ازون جایتون
 مواظبش باشن

 

 ذارهیاحترام م ادویاز ستوانا داخل م یکیو بعدم  شهیزده م در

 رهیگیجلوم م ویپوشه ا ادویم جلو

 قربان یجواب پزشک قانون_

 رهیو م ذارهیم یا گهیاحترام د بعدم

 کنهیسمتمو پوشه رو باز م ادیم ئاوات

 ��م؟؟یدار یچ نجای:خب ائاوات

 کنهیم یبرگه ها نگاه به

 محکوم به حبس شدن. ی:هردو سابقه دارن.واسه زدو خوردو دعوا و چاقو کشئاوات

 کننیندارنو اصوال تنها کار م یا گهیمشکوکه د زهیچ

 بهشون پول داده یکی:پس یتون

 ستنین یباند چیه قاعضوی:دقئاوات

 .شهیم رهیبه برگه خ باز

 ...نمی:صبر کن ببئاوات

 شرکته پخشه. هیبرگ چک هم بوده که از طرفه  هی همراهشون

 میکه دنبالشون ستنین یعضو باند ینی:پس یتون

 سته:کامال درئاوات

 ماس هینفوذ ارایکه ت دهینفهم می:پس کسمن

 :اوهومئاوات

 بوده؟ یهدفشون چ ی:ولمن

 نبوده ارایواقعا هدفشون کشتن ت دی:شاگهیو م کنهیفکر م کمی ئاوات

 شهیتوذهنم زده م یا جرقه

 

 .رنیبگ ارایبوده که اطالعاتو از ت نیواسه حمله ا لشونیتنهادل دی:شامن

 تره. یمنظق نی:ائاوات

 کمکمون کنه؟ میکه ازش بخوا ستی:به نظرتون وقتش نمن

 بتونه؟ یکنی:فک مئاوات

 ثابت کرده اقتشویل نجای:تا هممن

 کنهیدخالت م ایتون

 اگه دورمون بزنه ی:ولیتون

 نانهیکه چقدر مورد اطم دمیمدت خوب شناخته باشمشو فهم نیا کنمی:فک ممن

 باشه نطوریهم دوارمی:امیتون

 :هستمن
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 دنبالش فرستمی:پس مئاوات

 ئاوات... ی:راستمن

 :هوم؟ئاوات

 مهمه واسم. یلی.خکردهیم کاریخارج چ یتو یحسام سپهر اروی نیا نی:ببمن

 کنم. داشیپ کنمیم ی:سعئاوات

 خامشینه حتما م ی:سعمن

 ی:اوکئاوات

 .رهیم رونیو ب ذارهیم یاحترام

 ترکهیبگذره مخم م گهید کمیبه مخم استراحت بدم. کمیتا  ذارمیم زیم یرو سرمو

 

 .میاریرو ب ارایبا دست بندو معمورا ت میکه شده مجبور شد اطمیاحت یبرا

 .شناسهیم ویمنو تون ارایقرار شد اول ئاوات باهاش صحبت کنه چون ت بازم

 ضرب گرفته. زیکه اخماش توهمه و با ناخوناش رو م کنمینگا م یاتاق شنود دارم به دختر داخل

 دمیفونو رو گوشم قرار م.هدرهیداخل م ئاوات

 کنهیشرو م یلحن عصب هیبا  اراینگفته که ت یزیهنوز چ نهیشیجلوش م ئاوات

 میمن شاک نی.انگار اشتباه گرفتکنمیم کاریچ نجایمن ا نیبگ شهی:مارایت

 کنهیحرفاش م یپوزخند چاشن هی بعدم

 نی:لطفا خونسرد باشگهیلحن اروم و شمرده م هیبا  ئاوات

بهم  لشمیدل ویمنو از دره خونم به زور اوردن اگاه لیبدون دل ی:خونسرد؟!چطور خونسرد باشم وقتزنهیم یبازم پوزخند ارایت
 گن؟ینم

 د؟یشناسیرو م یحسام سپهر ی.شما اقاگمیم دی:اگه صبر کنئاوات

 که داخلش مشغول به کارم هیشرکت سهی:رئارایت

 ستین ندیخوشا ادیکه اهداف شرکتتون ز دیبدون کنمی:فک مئاوات

 :خب؟ارایت

 دیهست میپس شماام تو کاراشون سه دیشماام اونجا مشغول به کار نکهی: باوجود ائاوات

درمورد  یچرا به من حمله شده االن دار شبیکه د یکن یریگیپ نکهیا یمسخرس واقعا...شما به جا نی؟ایگیم یدار ی:چارایت
 نیکن رمیدستگ نیخای.نکنه االن من همه کارمو شماام مکنمیم تیمسخره اس.من ازتون شکا ؟واقعایکنیم قیمن تحق

 شهیاز جاش بلند م نباریو ا زنهیم یپوزخند بازم

 خانوم دینی:بشئاوات

 رمیم ییبه سمته اتاقه بازجو شمویاز اتاق خارج م دارمویبرم هدفونو

 ذارهیم یجلو در احترام نگهبان

 شمیوارد م کنمویدرو باز م دمویتکون م سرمو

 هنوز ننشسته ارایت

 برم رونیکه ب کنهیبا چشماش اشاره م دنمیبا د ئاوات

 

 .کنهیو بهم نگاه م گردهیبرم نهیبیئاواتو م یکه اشاره ها ارایت

 :ارتا!!تو...گهیو م کنهیتعجب م دنمیباد

 درست نبود متی:تصمگهیو کنار گوشم م شهیکه ئاوات بلند م رمیم زیسمته م به

 شهیخارج م بعدم

 .کنهیهنوز مات نگام م ارایت

 گمیم روبهش
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 لطفا نی:بشمن

 نهیشیحس م یب

 فیاون محموله رو توق میما تونست ویبه صالحت بود.تو ندونسته به ما کمک کرد نیخب ا یول یحقت بود زودتر بفهم دی:شامن
.ما برات یبهم بگ دیبا یوندیم یدرمورد اون شرکت لعنت یزیکه جونت درخطره.اگه چ یی.اونم تومیمشکل دار هیحاال  ی.ولمیکن

تا  سشونویرئ میریزودتر بگ دیپس با یستیانقدر خوش شانس ن شهیاما هم میریبگ واونا ر میتونست مویمحافظ گذاشته بود
 ؟یفهمی.میتوام در امان باش

 دهیتکون م سرشو

 ؟ی:چرا بهم دروغ گفتارایت

 نگفتم قتمیحق یهمه  ی:دروغ نگفتم ولمن

 االنه تورو؟ ایقبلو باور کنم  یزایچ دونمیهنوز نم یکمکت کنم وقت ی:چطور توقع دارارایت

 

 میدار اجیاحت یلی.ما بهت خیکمکمون کن دی:توبامن

 .کنمینظارت م یادار ی.من فقط به کارادونمیازون شرکت نم یچی:من هارایت

 میاطالعات برس یبه سر میخایتو م قی:ما فقط از طرمن

 من االن خالفکارم؟ ینی:ارایت

 .باشع؟یبهمون کمک کن دی:نه گلم.االن حواست به من باشه.تو بامن

 فکر کنم تونمی:مارایت

 کشمیتو موهام م یدست

 یریبگ میتصم دزودتری:وقتمون کمه.بامن

که ما  ستنین یبکشنت از طرف اون باند خاستنیکه م یی:اوناگمیکه م شهیو از جاش بلند م دهیتکون م یسر ارایت
 که مورد هدف اونا باشه؟ یدار ی.تو اطالعاتمیدنبالشون

 و زمان ورودشون شهیک وارد م ییداروها ستهی:اره.از لگهیو م کنهیفکر م کمی

 نمشونیبب دی:باگمیم دمویتکون م یسر 

 فرستمی:برات مارایت

 رهیم بعدم

 

 که بهمون داده واقعا بهمون کمک کرده. یاطالعات با

 هااااا هیفرشته ا ارامیت نیا گمی:میتون

 ستیتهش بد ن یخانوم بچسبون هی:جارو دسته داره موشم دم داره من

 شهیتکرار نم گهیسرگرد د دی:ببخشیتون

 .کنهیمظلوم م افشویق یحالت مسخره ا هیبا  بعدشم

 واقعا کردمیدلقکو نداشتم که دق م نیا من

 .شهیوارد اتاق م ئاوات

 جلسه دارن هیشده.انگار  شتریتحرکشون ب ای.تازگدیخبر جد هی:ئاوات

 :داخله شرکت؟من

 .ندشونیقرارداد بستنو فرداام جلسه دارن با نما یخارج یاز شرکتا یکی:اره با ئاوات

 کنمیصحبت م ارای:با تمن

 باشه یجلسه ا نیداخله همچ ارایبذارن ت کنمیچون فکر نم میبذار دیشنود با هی:ئاوات

 کنن یجاساز ییجا هیبده تا بگم  بشوی:ترتمن

 نشه بچه ها:دردسریتون

 بشه دیبا یباالس ول سکشی:رمن
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 .من برم دنبالششهیم شاالی:ائاوات

 ی:اوکمن

 

 پرسهیو م کنهیشنود اشاره م به

 کنه؟یکار م یچطور نی:اارایت

 گهیو م دهیسرشو تکون م گمیاستفادشو که م قهیطر

 :کجا بذارمش؟ارایت

 یکرد دایپ ییبراش جا یبدون که وقت نویتحت پوشش داشته باشه.فقط ا شمیهست که تا شعاع چند متر ی:اونقدر قومن
 خورهیمطمئن شو که بهش ضربه نم

 :باشهارایت

 راحت باشه که حواست به خودت هست المی:خمن

 نشون؟یریگیم ی:کارایت

 میکنیاقدام م میکن دایم شونویاصل سیرئ نکهی:هممن

 خسته شدم گهی:من دارایت

 حله یهمه چ یصبر کن گهید کمی:فقط من

 :قول؟ارایت

 :قولمن

 دلگرم شه ندهیباشه و به ا دواریام کمیکه  زنمیلبخند م هی بعدم

... 

 کرده بودو بهم داده بود. نتیجلسرو پر ی.ئاوات کله حرفاکنمیجلو دستم نگاه م یبرگه  به

 بود. ی.صحبتاشون کامال گنگو رمزشدمیم جیگ شتریو ب دمیرسیم جهیکمتر به نت خوندمیگزارشو م یهرچ

 نه؟؟ یفهمینم یزیگفت:توام چ دویکش یپوف ئاوات

 میشیانگار ازش دورتر م میشیموفق م میدار میکنی:هروقت که فکر مزنمیبه موهام چنگ م کالفه

 

 یوقته.بهتره بر ری.دکنمی:امشب روش کار مئاوات

 کنمیم یساعت نگاه به

 شمیاز اداره خارج م دمویبا ئاوات دس م شموپویکتمو م شمویشبه.بلند م11 حدودا

 

 کرده. ریذهنمو درگ یاتفاقا بدجور نیقابل تحمل شده و ا ریخودمم غ یشدن پرونده برا یطوالن

. 

. 

. 

کالفه شده بودم.به ساعت  گهی.دشدیم نییتو ذهنم باال پا ریاخ ی.مدام اتفاقا و گفته هابردیاصال خوابم نم کردمیم یهرکار
 کردم حدود سه صبح بود.از بس فکر کرده بودم که سرمم درد گرفته بود. ینگاه میگوش

 مسکن بخورمو بعد بخوابم هیگرفتم  میتصم

 .ابروهام باال رفت.دیلرز یرو پاتخت میاز جام بلند شدم.گوش نکهیهم

 طرفش رفتمو جواب دادم به

 :سالم ارتا.ئاوات

 شده؟ یزیتعجب گفتم:چ با

 دهیبه قتل رس ی:حسام سپهرئاوات

 کنهیداره صحبت م یدرمورد ک ادیب ادمیتا  کنمیلحظه سکوت م چند
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 .زود خودتو برسونفرستمی:ادرسو برات مئاوات

 .کنهیقطع م بعدم

 رمیگیاب م ریش ریسرمو ز رمویداخل اتاق م سیسمت سرو به

 شمیحاضر م عیخورده از سردردم کمتر شده.سر هی امیکه م رونیب

 رمیگیهم م ارویحاضر شدن شماره تون نیدرح

 .دارهیبرنم رمیگیبار که م نیاول

 شهیم جکتیبار ر نیدوم

 فرستمیم امیبراش پ شمویم یعصبان کنهیم جکتیر یوقت

 .یاخراج یاین فرستمیکه برات م یبه ادرس گهید نیم یاگه تا س_

 .فرستهیهمزمان ئاواتم ادرسو م فرستمیم نکهیهم

 ستیدور ن ادی.زکنمیم یادرس نگاه به

تجمع  یاز مردم عاد ی.چون حدودا نصفه شبه کسرسمیزود به محل م یلی.خشمیم نیسوار ماش شمویخونه خارج م از
 که هستن کمه میینکرده.تعداد اونا

 ستهیمیسرباز جلوم وا هیکه  شمیرد م رشیاز ز رمویبه سمته نوار زرد رنگ م شمیم ادهیکه پ نیماش از

 ذارهیم یاحترام مییکارت شناسا دنید با

 اومدن؟ یقانون ی:گروه تجسس و پزشکگمیم روبهش

 بله.سر محل حادثه هستن_

 

 طبقه.21برجه  حدودا هی.کنمیم یساختمون نگاه به

 ادیبه سمتم م دنمی.با دادیم رونیاز معمورا ب یکیوارد برج شم ئاوات با  خامیم نکهیهم

 کنهیم ی:داخل پنت هوسه طبقه نوزدهم زندگئاوات

 نمیصحنه رو بب دی:بامن

 میشیسوار م مویریسمته اسانسور م به

 اصالع داده؟ ی:کمن

 که اون خبر داده. کنهیم یدکتر زندگ هی:طبقه باالشون ئاوات

 ده؟ی:اونوقت چطور فهممن

.اونم اول شنوهیجروبحثو م یسر هی یوارد خونش شه که صدا خاستهیبرگشته م مارستانیاز ب ی:خودش ادعا کرده وقتئاوات
در باز  رسهیم ی.وقتنییپا ادیب شهیمحل باعث م یو سکوت ناگهان هیو مشکوک شدن به قض یکنجکاو یول شهیم الیخیب

 زده. گبه ما زن دهیکه مقتولو د یبوده.قاتل فرار کرده.وقت

 یا شهی:چه کلمن

 میشیم ادهیاسانسور پ از

که خودش ادعا  یزمان خروجش با زمان کنهیکه کار م یمارستانیبوده چون فرستادم ب زیاکر دکتره هم بوده کارش تم ی:حتئاوات
 کار داشته باشه نیا یبرا یلیدل ادیبا توجه به سوابقش به نظر نم نکهیو ا کنهیکه به ما اطالع داده مطابقت م یزمان کردویم

 :چه خبر از اثر انگشت؟من

 یچی:فعال هئاوات

 دهیبهم دست م دنمیبا د و شهیاز جاش بلند م ی.دکتر نادررمیم هییرایسمته جنازه که وسط پذ به

 میموقع شب مانع خوابتون شد نیکه ا دی:ببخشمن

 دمیکارو انتخاب کردم دوره خواب رو هم خط کش نیا ی:وقتدکتر

 زنهیم یلبخنده خسته ا بعدم

 دکتر؟ یکرد دایپ ی:چمن

 کنم. یبررس قیجسدو دق شگاهویبرم ازما دی.بایچیبوده.فعال که ه زی:کارش تمدکتر
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 نگاه بهش بندازم هیتا خودمم  نی:فعال تکونش ندمن

 

 .کنمینگاه م قیاطرافشو دق زنمویجسد زانو م کنار

 خورده نشیقسمت چپه س میکه مستق ریت دوتا

 .خورهیلگدم به پهلوم م هیو همزمان  رهیگیرو شونم قرار م یدست

 .نمیبیرو م ایکه تون رمیگیحرص سرمو باال م با

 هزنیداد م یچهرش خستگ از

 م؟یقتل کنن؟بابا مگه ما حقه خواب ندار انیقاتال مرض دارن شبا م نیا دونمی:من نمایتون

 :نهگمیم شمویجام بلند م از

حسابتو  دی:تواصن حرف نزن که باگهیکه فقط من بشنوم م یحواسش نباشه بعد جور یکه کس کنهیحرص به اطراف نگاه م با
 برسم

 نیشبانه خبرم نکن یبه بعد برا قتال نی.ازرمینگام نکن.من م ی:اونجورگهیکه م رهیتوهم م اخمام

 :صبرکنگمیتحکم م با

 ه؟ی:باز چگهیسمتمو م گردهیبرم

 .حیبرا تفر نجایا یای:بهت نگفتم بمن

 :نظرت؟گهیم کنمویجنازه اشاره م به

قاتل قده  ایبوده  ادیفاصلشون ز ای.قاتل چپ دسته.احتماال سیضا نکهی:خب اگهیم یگ حوصلهیو با ب کنهینگاه به جسد م هی
 نسبت به مقتول داشته یکوتاه تر

 ؟ی:چطور انقدر مطمئنرهیباالم ابروهام

 که چپ دسته زنهینگاه کن داد م شی:به زاوایتون

 :چرا؟من

 کننیم یراندازیکه چپ دستا چطور ت فهمهیچپ دست م هی:چون گهیو م برهیو دستشو به سمته خودش م کنهیحرص نگام م با

 چپ دسته اامیتون فتهیم ادمی زهتا

 اس هیفرض هی نای:اما امن

 

 ان قتیحق یها هیها پا هی:فرضایتون

 ازش کوتاه تره!! ی:گفتمن

 داشته یقد کوتاه تر ارویوارد شده پس  نهیقفسه س ریاز ز ری:تایتون

 .گهی.راس مکنمیبه جسد نگاه م دوباره

 برم؟ شهی:حاال مایتون

 :نهمن

 خداااااا ی:اایتون

 کشهیتو موهاش م یدست یبا کالفگ بعدم

 دیخبر جد هی:بچه ها ئاوات

 :هوم؟من

 نگا کردم ناروی:دوربئاوات

 :خب؟من

 رسهیبه نظر م نطوری.البته با توجه به لباساش اکی:قاتل پسره اما با جثه کوچئاوات

 نمشیبب دیاداره با اری:بمن

 :باشهئاوات

 کنهیسمته جنازه اشاره م به
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 م؟؟ی:منتقلش کنئاوات

 ندارم ی:اره من کارمن

 نمتونیبی:تو اداره مئاوات

 رمیم نییپا ایتون با

 اداره امیبرم.بعدش م ییجا هی دی:من باایتون

 :کجا؟من

 :فعال بهتره نگمایتون

 :بهتره اونجا رخت خواب نباشهمن

 رفته باال. نممیادرنال دیخوابم پر گهی:دایتون

 منتظرتم تو اداره گهیساعت د هی:تا من

 ی:باز مثه زنا وسواس گرفتایتون

 :خفه شومن

 

 .کردمیمختلف گرفته بودن نگاه م یایکه گروه از جسد در زوا ییعکسا به

 کار کرده بود. زیتم یلیخ قاتل

 در اومد یصدا

 کرد. داشیپ شهیم ری.دقسیعت ابویکلت بوده.کلتش متاسفانه کم  هی.ماله دنیکش رونیب راروی:تئاوات

 دختره هیماله  یکیماله خودش بودو اون شیکیبود که  زیم یجالب...دوتا فنجون رو یلیخ زهیچ هی و

 :دختر؟؟!!من

 رژه لبه قرمز هی یای:بقائاوات

 :ممکنه قاتل دختر باشه؟من

 ماله دوس دخترشه دی:شائاوات

 هیحرف نمی:امن

 بگردم دنبال دوستاش.  رمی:مئاوات

 .حتما نگا کن.ناسیدورب لمهی.فزیفلش گذاشت رو م هی

 :کله شبو خونه بوده؟من

 شب به بعد برگشته کی.به گفته نگهبانه اپارتمان نجاسی:نکته جالبش همئاوات

 :قاتل راحت وارد ساختمون شده؟من

 ستیصورتش مشخص ن نمی.تو دوربدشینگهبان ند ی:اره.ولئاوات

 مرده؟ یگی:پس چرا ممن

 لباساش ی:از روئاوات

 لمویف نمی:الزم شد حتما ببمن

 تو فکره قای.کامال پکره و عمادیداخل م ایتون ادویدر م یصدا

 ؟یرفته بود شد؟کجای:چمن

 بهم کردو گفت:چه خبر؟ یحوصله ا ینگاه ب ایتون

 ؟یکنی:چرا بحثو عوض ممن

 .ستین یمهم یلی:االن کجارفتن من موضوع خایتون

 رمیگینم میجواب دونمیندارم که بزنم چون م یحرف

 ادیداخل م ینادر دکتر

 دکتر؟ شدی:چمن
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 هست یمشکل هی:دکتر

 ؟ی:چمن

 تار موهم به جا نذاشته ی:جسد پاکه پاکه.قاتل حتدکتر

 دمیفهم نوی:اره.ازاولم امن

 متاسفم گهیاما اگه نباشه که د گردمیرد م هی:به هرحال من دوباره دنبال دکتر

 دکتر ی:مرسمن

 رهیم رونیب دکتر

 کنمیم یپل لمویف ذارمویرو لب تاب م دارمویبرم فلشو

 نداشت یچیاوردم.قبلشوچک کردم ه شهیکه وارد اپارتمان م ی:از وقتئاوات

 دره اپارتمانه. یکه جلو شونیکی.دمیم لمیبه ف حواسمو

 .شهیبعد وارد اسانسور م کنهیخوشو بش م هی.با نگهبان شهیو وارد م ندازهیم دی:کلیورود صحنه

 شهیو خارج م کنهیصحبت کوتاه داره و بعد قطع م هی.خورهیزنگ م شی.گوشرهیور م شیاسانسور:داره با گوش صحنه

 .شهیوارد واحدش م یعاد یلیواحد:خ یراهرو جلو داخل

 ...زنهیو زنگ م ستهیمیوا فونیا یفرد مشکوک جلو هیکه  گذرهیساعت م مین

 .شهیو وارد م شهیم درباز

قدو  یول ستی.صورتش معلوم نکنمیشخص ذوم م یرو کنمویاستپ م لموی.فدشیخاموشه پس قطعا نگهبان ند ینگهبان چراغ
 ادیشلوار جذب.با کاله.به نظر پسر م هیکاپشنه و کوتاهو  هیجثس. زینداره.ر یبزرگ کلیه

 .کنمیم یپل دوباره

رو  نایدورب ی.معلومه که اشناسو و جاستیاش طوره که صورتش معلوم ن هیاسانسورم زاو ی.توشهیوارد اسانسور م شخص
 .دونهیم

 .کنهیو به ساعتش نگاه م زنهیباال م نشویاست

 .شهیو وارد واحد م شهیخارج م ازاسانسور

 رسیو به صفحه خ سادهیروسرم وا یتون نمیبیکه م رمیگی.سرمو باال میچیه بازم

 نمیبب سای:وایتون

 کنهیکه قاتل به ساعتش نگا م یی.اونجاکشهیعقب م لمویو ف ارهیم بوردیسمته ک دسشو

 :ههه.قاتل دخترهیتون

 کنمیساعت نگاه م به

 مشخصه که زنونس. یول سیمعلوم ن ادیز نکهیا با

 کشهیخودش م یحرف لب تاپو جلو نیبا ا ئاوات

 ساعت چقدر... نی:ائاوات

 خورهیحرفشو م ادامه

 اراسیساعت ت هیکه من اونروز بهش دادم.اون ساعت شب هی.همون ساعتکنمیبه صحنه نگاه م دوباره

 م؟؟یدینفهم م؟؟چطوریکارکردی:ما چگهیناباورانه م تئاوا

 سین ارایساعتو داشته باشه که ت نیا ی.تو کله شهر هرکدی:بس کنگمیم کنمویم یاخم

 که فعال مظنونه اونه یتنها کس ی:ولئاوات

 رفته چقدر کمکون کرد؟ ادتونی:نکنه من

. ساعتشم صهیقابل تشخ نیفنجونم ا یکه ممکنه قاتل زن باشه.از رد رژه رو دهی.شواهد نشون مکنهیثابت نم ویزیچ نی:ائاوات
 اراسیپس اون شخص ت میکه ما قبال بهش داد هیکه همون

 خارج کنن دونیتا اونو از م دپاپوشهی.اصن شاارانیساعت زنونه دستشونه ت زننویکه رژ م یی:اها همه دخترامن

 کنهیدخالت م یتون

 کجا بودم؟ نجایقبله ا یدونی:ارتا میتون
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 ه؟ی:منظورت چمن

ساعت 24 ینیبود. ومدهیرفته خونه ن رونیحرف زدم.از صبح که ب میبودم.با اون معمورا که براش فرستاد ارایخونه ت ی:جلویتون
 کامل

 نیدرک کن نویا ستی:اون گناهکارو قاتل نمن

 ؟یدلتو بهش باخت ؟نکنهیکنیم شوی:چرا انقدر طرفداریتون

 :خفه شوگمیتحکم م با

 میگرگ اعتماد کرده بود هیبه  دمی.تازه فهمتونمیارتا.نم تونمی:نمیتون

 چسبمیم قشوی رمویسمتش م به

 .رونیب زی:حرفه دهنتو مزه کن بعد برمن

 ندارم.گفتم مواظب باش.گفتم بهش دل نبند ی:ازاولم گفتم بهش حسه خوبیتون

 نگووو یچی:هدمشوگفتمیپشته سرش کوب وارید به

 ستین یکنیکه فکر م یاون دختره مظلوم ارای.تینیبب قتویحق ویچشاتو واکن دیتو با ی:متاسفم ولیتون

 اومدو جدامون کرد ئاوات

 کردمیم یخودمو خال دی.بارفتینم نیهمه اعتماد بهش چرا از ب نیا دونمیبود.نم ختهیبهم ر اعصابم

 نیرو زم ختمیر زمویرو م لیحرکت کله وسا هی با

 ارم:اروم باش ارتااومد کن ئاوات

 دمیتوجه بهش به سمته در رفتمو درو پشته سرم کوب یب

... 

باور کنم  تونستمیمسائل مختلف بود.نم ریدرگ ؟ذهنمیچ ی؟برایک ؟بهیبه چ دونستمیرو فرمون گذاشتمو فکر کردم.نم سرمو
 گناهکار باشه ارایت

 که دوسش داشتم قاتل باشه یمظلوم دختره

 باشه دهیخواب طانیش هیمعصوم  یاعماق اون چشما تو

 ساعت نگاه کردم به

 غروب بود5

 .به سمته شرکتش رفتم.زدمیباهاش حرف م دینداشت.با دهیگرفتم.فا ممویتصم

 توجه بودم یاطراف ب ینایو به ماش روندمیفقط داشتم م دمیدیسرعت داشتم که اطرافو نم انقدر

 بلند شد دنمیبا د شیدفتر شدم.منش وارد

 ترشه؟:داخل دفمن

 انی.اما مستنی:نه نیمنش

 مونمی:پس داخل دفتر منتظرش ممن

... 

 لیمیکه گذشت لب تاب توجهمو جلب کرد.انگار براش ا کمینشستم. یصندل یلب تاب بود.رو هی زیدفترش شدم.رو م وارد
 اومد.رفتم طرفش و بازش کردم.

 داشت قفل

 نیاول ادهیکه  کردمیداشتم به صفحه نگاه م دیتولد خودمم زدم.ناام خیتار یحت ومدیبه ذهنم م یخیتولدشو زدم.هرتار خیتار
 باز شد یوارد کردم در کمال ناباور خشویافتادم.تار دارمونید

 بود. الشیافراد.انبارها.همه تو فا یوگرافیبارها.ب ینفسم بند اومد.امار همه  میدیکه م ییزایچ از

 کردم. یبهش وصل کردمو همرو کپ یفلش

 .کردمیم رشیدستگ دیهرچه زودتر با رسوندمویبه اداره م نارویا دیبود.با ومدهیبود که تا حاال ن بیعج

 اومدم. رونیب ازاتاق

 نی.منتظر باشانیم گهید قهی:گفتن تا چند دیمنش
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 برم دیاومده با شیپ ی:نه کارمن

 :اما...یمنش

 :فعالمن

 سرعت از ساختمون خارج شدم. به

 شدم. نیگرفتمو همزمان سوار ماش ویتون شماره

 کرد. جکتیر

 احمق پسره

 به سمته اداره راه افتادم. دمویکش یپوف

 پشتم قرار گرفت. یبلند مشک یشاس هیافتادم. ریچراغ قرمز گ پشت

 چراغ برنخورم. کویتا به تراف دمیچیاز کوچه ها پ یکی داخل

 یبلند مشک یپشتم شدم.همون شاس نینگاه کردم متوجه ماش نهیبه ا نکهیهم

کنار  وی.ئاواتو گرفتم. گوشداشتیبرنم زدمیزنگ م یبه تون یکردم.هرچ شتری.سرعتمو بکنهیم بمیداره تعق دادمیم احتمال
 نگا کردم. یقطع شد.به صفحه گوش هویگوشم گذاشتم دوبوق خوردو 

 خاموش شده بود. یلعنت

 کنم دایبلنده پ یبرا گم کردن شاس یراه هیه جلو دادم که بتونم کنارم پرت کردمو حواسمو ب یرو صندل ویگوش

 .دمیپارک د هیکردم.از دور  شتریداشبرد افتادم.درش اوردمو کنار فلش چسبوندم.سرعتمو ب یتو ابهیرد ادهی

العاتو با اون بودم ئاوات حداقل اط دواریکرد.ام داشیدادمو فلشو به سمته بوته ها پرت کردم که بعدا بشه پ نییرو پا شهیش
 کنه دایپ ابیرد

پارک کردمو  نیماش هیتوشو پشت  دمیچیپ عی.سردمیباال بردم.ازم عقب افتاده بود.از دور  تابلو کوچه بن بست رو د سرعتمو
 خاموش کردم... نویماش عیسر

اروم به سمتش  دمویکش رونیشدمو اسلحه مو از پشتم ب ادهیپ عی.سرسادیبلنده وارد کوچه شدو تا ته رفت.بعدم وا یشاس
 رفتم.

 به دره راننده  رسوندمو با تحکم روبهش گفتم خودمو

 شو ادهیحرکت پ ی:بمن

 باز کرد درو

 شد ادهیساله.اروم پ31پسره حدودا هی

 کنارش رسوندم گفتم خودمو

 برگرد نی:روبه ماشمن

 دستاشو باال برد برگشتو

 رو پشتش گذاشتمو گفتم اسلحه

 من انتخاب نکرده. بیبرا تعق ویکسه مناسب ستیی:رمن

 بندو از پشت کمرم برداشتم. دست

 لوله رو رو گردنم حس کردم هیدست بندو بزنم سرد خاستمیم نکهیهم

 به به جناب سرگرد_

 ضربه به پشته سرم وارد شد هی بعدم

.اطرافمو تار کنمیبازشون م ی.به سختنهیازشون ندارن.پلکام سنگ یدرکه خاص یول شنومیاطرافم م یگنگ یصداها
 ...برهیو خوابم م شهی.دوباره پلکام گرم منمیبیم

 

اطرافم تازه متوجه  دنی.بادنمیشیسره جام م خیو س خورمیم یاراد ریتکون غ هی شهیم دهیکه به صورتم پاش یاب یباسرد
 شمیم تمیموقع

:به گهیو م کنهینشو روشن مهدفو شونیکیسوله بزرگ هستم.دوسه تا غول تشنم اطرافم ان. هیپام بستس و داخل  دستو
 هوش اومد قربان
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.باورم ادینفسم بند م ارایت دنیکه با د نمیبب سشونویکه رئ شمیم رهی.مشتاقاته ب در خشهیباز م یدره وردو قهیچند د بعد
 گهیم یزیبالحنه تمسخر ام ادویبه سمتم م کنمیفقط بهش نگاه م ی.با ناباورشهینم

 ن؟یبود یراض ییرایرفتار کنن.از پذ یاقا ارتا؟گفته بودم باهات محترمان ی:چطورارایت

 دهیم لمیتحو یپوزخند بعدم

 گمیم بابهت

 ...نجای:تو...امن

  نهیشیلبام م یرو یتلخ پوزخند

 فکر کنم شتریب ذارهی.نمرشهیکه د نی.زودتر ازنای.زودتر از ادمیفهمیم دیبا

 بزرگمهرم. ارینکردم.من دختر شهر یکه خودمو معرف دی:ببخشارایت

 .زنهیخشکم م شنومیکه م یزیچ از

 دیباش رونی:بگهیو با تحکم م گردهیدستاش برم ریبه سمته ز ارایت

 .رنیدنبالش م شونمی.بقرهیو م کنهیسرشو خم م کمی شونیکی

 گمیم ی.باپوزخندشهیم لیو به سمته من متما دهیزانوش قرار م ی.ارنجشو رونهیشیو روبروم م ارهیم یصندل هی

 ...یدروغگو هی ی؟کیانقدر پست شد یارا؟کیت یدیرس نجایبه ا ی:کمن

که  یدختر ؟ازیانتظار دار یگاهشو از دست داده چ هیکه تک ی.تواز دخترمیباهم بر نیی:اوووه.بپر پاگهیم کنهیقطع م حرفمو
تو عشقو تجربه کنم؟تو با  ینی میکنار قاتل زندگ امویب یداشت ؟انتظاریانتظار دار یاز دست داده چ شو،پدرشویاسطوره زندگ

شدم اما اتش هرلحظه روشن  شیات یو من توغمه پدرم سوختم .سوختمو خاکستر رویگرفت تویکشتنه پدره من درجه سرگرد
 نابود کنه ویتا همه چ هیتلنگر براش کاف هی.فقط شهیم

 انتقام... ی:پس با نقشه بود.نقشه من

 

من  یخاستی.نکنه میشد یکه وارد باز یدونست یاما نم یرفته توام بانقشه جلو اومد ادتینگو.نکنه  ینطوریبابا.ا ی:اارایت
 یبا بدبخت امیما.بعده مرگه بابا ت هی.واسه داغون کردن زندگیدادیتاوان پس م دیشمو بهت اطالعات بدم؟توبا الیخیبرادرمو ب

اولشم  ؟ازونیقرار گرفته باش یتو باز کمینداره که  بی.عیغون کندا ویهمه چ یخواستیم مباز ویگروهو جمع کرد  اما تواومد
 هی یکار دست داده.راست تیو حاال کنجکاو یعاشق شد نکهی.ایکرد یاحساساتتو وارد باز نکهیاشتباه بزرگ.ا هی.یاشتباه کرد

 شونیتشکر بهت بدهکارم.بابت نابود کردن اون دونفر که اومده بودن بکشنم و تو گرفت

 :پس اون بارا؟؟!!من

 به جاش قاتل پدرمو به دست اوردم یضرر کنمو اونا رو بدم ول کمیجلب اعتماد مجبور شدم  ی:براارایت

 ؟یندار یاحساس چیتو به من ه یعنی:من

 بفهم... نوی.اونا همش نقش بود.امیخوب گری:نه بابا.انگار باززنهیم یپوزخند

 گهینم نوی.رمز لب تابت ادهینمنشون  نوی:اما چشات ازنمیم یپوزخند درمقابل

 خودشو خونسرد نشون بده. کنهیم یسع

 نینقشم غرق شده بودم.هم ی:من فقط توارایت

 نی:اره .هممن

 زنمیم یپوزخند بعدم

 .رهیو به سمته در م دهیرو هم فشار م دندوناشو

 داخل انیم گاردایباد قهیچند د بعد

 ارای

.جلو زدیرفتم.عمه داشت با خدمتکارشون حرف م نییکردم.از پله ها پا یپرتو پرت گفتن با ترسا ازش خداحافظ یاز کل بعد
 .دمیرفتمو گونشو بوس

 برم خداحافظ گهیمن د ی:عمه جونمن

 .به مامان بابا سالم برسون.زمی:به سالمت عزعمه

 :چشم قربونت برممن

 زمیعز ی:باعمه
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 ی:بابامن

 کیتار بای.هواام که تقرادیب یزیچ یبرم تا تاکس ادهیباهام نبودو مجبور بودم پ نیامروز ماش یاومدم.بدبخت رونیخونه ب ازدره
 شانس... یبود.به خشک

دوره  یزیچ هیدفعه  هی.شهیتر م کیصداداره نزد دمیتند تر راه رفتم که د کمیپشتمه. یکیکه حس کردم  رفتمیم داشتم
که  دمیکش قینفس عم هینفس کم اوردمو  گهیرتم گذاشتن.اول نخواستم نفس بکشم اما ددستمال جلو صو هیبازومو گرفتو و 

 مطلق یکیبعدم تار دویچیتو سرم پ یدرد هی

... 

 .چشمام بسته بود انگار.کردی.سرم درد مومدیم یمبهم یصداها

 دختر بود. هی ی.صدادمیشنیم ویکیبلند  یصدا

 تشی.اشتباه اوردستیترسا ن نکهیاحمق ا_

 چه خبره؟ نجاین؟ایهست یگفتم:شما ک یگرفته ا یصدا با

 رفتیکم کن صدام باالتر م کم

 اااایعوض نی.چرا دستام بستس؟ولم کننی:چشامو باز کنمن

 

 دیکش ادیکنار گوشم فر یبلند یصدا هی

 .کنمیاشغال وگرنه خفت م یخفه شو دختره _

 کردمیم ی.سعدادمیشدن دراومد.خودمو تکون م دهیبلند کوب ی.صداکردمیم هیگر صدای.بختنیری.اشکام مدیلرزیم چونم
 پوسته دستم کنده شده کردمی.انقدر تالش کردم که حس مکردیدسامو وا کنم.انقدر سفت بود که دستام درد م

... 

بودن  مانتومو دراورده شعورای.انگار بدمیلرزی.از سرما داشتم مومدی.انقدر هق هق کردم ک نفسم باال نمدمیترسیسگ م مثه
دفه  هیدسمو وا کنم که  کردمیدونم چقدر گذشته بودو من همچنان تالش م یتنم بود.نم یتاپ تور هیفقط  رشیمنم که ز

 شدیم کیکه داشت بهم نزد ومدیم یکس یپا یدر اومد خودمو جمع و جور کردم.صدا یصدا

رو گونم  رویزیچ هیدهنم خشک شد.سردکه از ذهنم گذشت اب  یاز خشاب مثه چاقو اومد.بافکر یزیچ هیدراومدن  یصدا
 دیچیتو گوشم پ اروینحس  یحس کردم.بعدم صدا

 کنم؟ یصورتتو خط خط نیبا هم یدوس دار_

 .لرزهیوضوح حس کردم بدنم داره م به

 ستین یزیاز مرگ که چ ؟باالتریدیکوچولو.ترس یاخ_

دسام وا شد  نکهی.الل شده بودم.چاقو رو از رو صورتم برداشتو به سمته دستام بردو طنابو باز کرد.همدیخند حیکر بعدم
 دسامو بردم سمته چشام تا واشون کنم که مچمو گرفت:اوه نه.فعال نه.بذار باشه

 باز کرد پاهامم

 

 

 ؟ی.اوکیشیاخ مسور یداشته باش یگفت:اگه حرکت اضاف یچاقو رو روپهلوم حس کردم.بالحن خشن هیزیت

 خوردموی.تلو تلو مدمیکشیسرمو تکون دادم.به سمت جلو هلم داد و مجبورم کرد راه برن.بازومو محکم گرفته و بود م حرفیب
منم مجبور شدم  سادویوا دادمیفحش م ارویکه تو دلم به  ینجوری.همختنیری.اشکام تند تند مدادمیفحش م ارویتودلم به 

 .سمیوا

 .دمیکش یگوشخراش غیافتادمو ج نیزم یهول داد که با ضرب رو نیباز کرد و بعد منو محکم رو زم وییجا هیدره  انگار

 بود. رونیدوره گردنم افتاده بود و موهام کامال ب شالم

 .دمیدخترونه شن یصدا هیبه موهام زدو بلندم کرد همزمان  یچنگ

 

 ارتا

 دمشیپرستیکه من م یباشه.کس ارایه تکه روبروم یکس شهی.باورم نمکردمیداشتم بهش نگا م بانفرت

.حاال بگو کننیم رییتغ یروز هیکه همه  یبدون دیبا نویفرشته بوده.ا یروز طونمی.شگهینگاه نکن د ینجوریبابا.ارتا ا ی:اارایت
 ؟یکرد کاریاطالعاتو چ هیکپ
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 بگم؟ ی:انتظار دارمن

 زنمیم یپوزخند بعدم

 میام دار ژهیمهمون و هیکه  یاما بهتره بدون ی:هرجور راحتارایت

 داخل. ارنیبسته م یدخترو با چشما هی شهیم درباز

 

 که به چهرش دقت کردم... کمی

 کنهیم کاریچ نجایا ارایمن  یخدا

 د؟یمهمونمون خوشحال شد دنید ن؟ازیراست ی:چطوره اقاارایت

 گمیو با داد م شهیحواسم به طرفش جمع م کشهیم ارایکه  یغیباج

 ؟یدار یچه ربط هیبا من بود به بق ؟مشکلتیدار کاریچ ارای:توبه من

 کنهیو چشاشو باز م رهیم ارایو به سمته  زنهیم یپوزخند

 چه خبره؟ نجای:ار..ارتا اگهیبا بهت رو بهم م زنهیخشکش م قهیمن چند د دنیجو اتاق و د دنیبا د ارای

 :ببندشگهیدستش م ریبا تحکم رو به ز ارایت

 ؟یکنیشما زبونتو باز م ای میادامه بد مونیمهمون ه؟بهی:حاال نظرتون چگهیروبه من م بعد

و تندتند اشک  دهیکردن.رنگش پر زونشیاو یدار اهن هیکه به  شهیم دهیکش ارای.نگاهم به سمته زنمیم یپوزخند ناخوداگاه
 .کردیهق هق م ختویریم

 یعوض یدار کاریولش کن تو به اون چ ارای:تمن

 کنم. یکوچولو باز نیبا ا کمی ادی:بدم نمگهیو م نهزیم یقه قه ا ارایت

 رهیو به سمته در م کنهیتند م قدماشو

 :خوش بگذرهارایت

اومده بود تو با گفتن)خوب ازشون  ارایتو.اون پسره که با ت انیم گاردیدوتا باد گذرهیکه م هی.چند ثانکوبهیدرو محکم م وبعد
 رهیم رونی(بدیکن ییرایپذ

 

 رهیم ارایبه سمته  گاردایاز باد یکی

 ی:ولش کن عوضمن

 شهینم واریشباهت به گچ د یرنگش ب ارای.رنیتوجه به من به سمتش م بدون

 

 ارای

بهم  بای.تقردمیلرز اریاخت ی.بدادنیکه صدا م دادیپوزخندم زده بود.همزمان انگشتاشم فشار م هیو  ومدیبه سمتم م گاردهیباد
بگم  یزیچ خواستمیبرداشت.م یزیچ هیکه گوشه سالن بود رفتو از روش  یزیبعد به سمته م دویدور دورم چرخ هیبود. دهیرس

 ارتا به سمتش برگشتم یکه با صدا

 یو ارتا هم تو زدشیداشت با مشتو لگد م گاردهیافتاده بودو اون باد یصندل یاون صحنه قلبم به درد اومد.ارتا از رو دنیازد
 خودش جمع شده بود

 مثه شالق یزیچ هیبود. دهیچیدور دستش پ یزیچ هیبه طرفم اومد. گاردهیبود که نازل شد؟باد ییچه بال گهید نیخدا ا یوا

 سادی.اومد پشتم واسادیلحظه فکر کردم قلبم وا هی دیکه به سرم رس یفکر از

 .خوردیمحکم تر و محکم تر به پشتم م شیبعد ی.ضربه هادمیکش یغیضربه به کمرم ج نیاول باخوردن

 بکشم غیج تونستمینم یشده بودم و حت جونیکامال ب گهید

 سادیگوشه وا هیدست از زدنش برداشت و  زدیکه ارتا رو م یاون

 :ولش کن کثافت.ولش کنارتا

 .داشتیدست از زدنم بر نم گارهیاون باد یول

 وسط سالن بست... یاومدو منو به صندل گاردهیباد یکیانگار خسته شد باالخره ولم کرد.اون قهیاز چند دق بعد

 ارتا
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 جناب؟ یکنیبه سمتم اومدو گفت:هنوزم قفل دهنتو باز نم ارایت

 :فقط گمشووووومن

 یکنیخستم م یدار گهی:دارایت

 صورتم سرخ شده. تی.مطمئنم از عصبانشهیدستام مشت م ادیکه داخل م امیت دنیدر بلند شد.باد یصدا

 زنهیلبخند مسخره م هی دنمیجلوئو با د ادیم

 داری:به به ارتا خان.مشتاق دامیت

  شهیکه چهرش خشن م زنمیم یپوزخند

 :اطالعات کجاس؟امیت

 ادینم رتیگ یزیبهتره زودتر برم.از من چ ای:اگه قراره برم اون دنگمیم باحرص

 شهیبلند م ارای غیج یکه صدا کوبهیدهنم م یتو گاردایاز باد یکی

 کشهیم رونیو بعد اسلحشو از پشت کمرش ب کنهیبعدم رو به من نگاه م کنهیم ارایبه  ینگاه امیت

 اومد تو ذهنم یزیچ هی:امیت

 هویاالن. نی:همدهیو ادامه م زنهیم یپوزخند

 :بازش کن.گهیم ارایرو سره  گاردیباد روبه

 .کنهیبلندش م یو از رو صندل کنهیو دستاشو باز م ارایسمته  رهیم اروی

 بکنه یچ غلط خادیم دونمی.نمجمیگ واقعا

 رهیگیو اسلحرو جلوش م رهیم ارایسمته  امیت

 سادهیو خشک وا کنهیگنگ نگاش م ارای

 :بکششگهیو م ذارهیاسلحه رو تو دستش م امیت

 .کنهیبه من اشاره م بعدم

 شهیاز تعجب گرد م چشام

 .رنیگیم ارای.اونام اسلحشونو به طرف کنهیاشاره م گاردایبا سر به دوتا از باد امیت

 یشیسوراخ م ینزد یزد ی.زدشمرمی:تاده مامیت

 کنهیشروع به شمارش م امی.تلرزهی.دساش داره مکنمینگاه م ارای به

 7...6...5...4...3...2...کی:امیت

 رهیگیو اسلحه رو به سمته خودش م زنهیزانو م ارایدفه  هیکه  رنیدارم م نجوریها هم هیثان

که نفسمه.چطور ارتا که عشقه  رمیبگ وی.چطور عشقمو با دسته خودم بکشم.چطوره نفسه کستونمممممی.نمایلعنت تونمی:نمارای
 بکشم... مهیزندگ

 !!!!ااااا؟ی.چطور متوجه عالقش به خودم نشدم خدااااادیحرفاش نفسم بند م دنی.از شنکنهیم هیو گر زنهیدادم

 .فتهیو اسلحه از دستش م شهیشل م دساش

 امشب میدید یبابا.بد شد که.چه تئاتر ی:اامیت

 بندنیم یرو صندل ارای

 زول زده ارایتو فکره و به  قایداده و عم هیتک واریکه گوشه سوله به د فتهیم ارایبه ت نگاهم

 

 بود. یقشنگ لمیف شبیجالب شدااااا.د هیقض گمی:مامیت

 ارایسمته  رهیم

 خانوم معشوق؟ ی:شما چطورامیت

 اااااایستیبدم ن نی:همچگهیو م ذارهیم نهییکه سرش پا ارایچونه  ریز دسشو

 ندازهیتو صورتش تف م ارای

 شبو کنارت تجربه کنم هی ادی.نه.خوشم اومد.بدم نمی:چموشم که هستگهیک م کشهیبه صورتش م یدست امیت
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 :ببند فکتو اشغاااااااال.وگرنه...من

 اطالعات کجاس  ادیب ادتی یتالش کن ویمثال؟توام بهتره کم زر زر کن یکن یچه غلط یخای:نه بابا.مگهیو م گردهیبرم روبهم

 گهیخدمتش د یدار یی:اشناگهیو م دارهیرو برم شهیش زیم یرو از

 .کنهیو پرش م دارهیبرم سرنگو

 ادیدردت ن دوارمی:امامیت

 .کنهیو وارد م ذارهیرگم م یرو سرنگو

 شهیشرو م یسست شنوی.کم کم دستام سر مکنمیم یو حس سست شهیدستم برامده م ی.رگاشهیکم عضالتم سفت م کم

 شهی.کم کم پلکام بسته مکنمیاطرافم رو تنفس م یبه زور هوا یحت

 

 ارای

 ینه.اما واقعا حسه سبک ایاز اعترافم خوشحال باشم  دونمیافتاده.نم یرو صندل هوشیب ینجوریوقته که ارتا هم یلیخ االن
 روم. ختنیر خیسطل ابه  هیکه پسره زد انگار  یچون با حرف دیل نکشطو ادیز یخوشحال نی.اما اکنمیم

کن به  یکار هی اااایحرفاش دوباره اشکام دراومد.خدا یاداوری.با مونمیمن زنده نم گهید وفتهیاتفاق ب نینداشتم که اگه ا شک
 کردمیشب نرسم.اروم هق هق م

 دنمیکشیم انهیچقدر گذشته بود که دره سوله باز شد.دستامو باز کردنو مجبورم کردن راه برمو وحش دونمینم

 نگاه کردم.ناخوداگاه داد زدم هوشیبه ارتا ب یدیکرده بود با ناام دنیشرو به لرز بدنم

 تروخدا کمکم کن ارتاااااااااا

 کن امشب بهت خوش بگذره یبکنه.سع تونهینم یغلط چیه گهی:ههه اون دگاردیباد

 

 نشستم نیرو زم خیاون پسره س یصدا دنیاتاق پرتم کردن.توان نداشتم از جام بلند شم.با شن هی داخل

 .ختنیریصورتم م یاومد به زور بلندم کرد.اشکام به پهنا کیشده بودنزد تیکابوس کم کم مثه واقع نیا

 و... دیکش میتخت انداختمو لباسامو جر داد و دست رو بدنه زخم یرو

 

 ارایت

کارو با ارتا  نی.چطور تونستم ایعوض هیهرزه. هیادمه پست و کثافتم.به قول ارتا  هیمن  خورهیحالم از خودم بهم م دایجد
 ...ادیسرش ب ییقراره چه بال کنمیبود.االن که فکر م یبکنم.گناهه اون دختره چ

 پوووووووووف

 تو ادیو ارمان م شهیم درباز

 تو؟ یایم نجوریا لسی:مگه طوگمیم کنمویخاموش م تو جاش گارویس

 :فک کنم ردمونو زدنارمان

 .یگیم یچ نمیادم حرف بزن بب ؟مثهیچ ینی:رهیباال م ابروهام

 کردن دامونیپ گمی:دارم مارمان

 احمقو جمعش کن امهی:برو اون تکوبمیم زیم یبا دست رو محکم

 ئاوات

 .میکنیاماده حرکت م تیهنوزم تو موقع یول ستیداخل ن ی.کسشمیچند تا از بچه ها وارد سوله م تیحما با

 بسته شده. یبه صندل هوشیکه ب نمیبیارتا رو م زنمیم دیکه دارم اطرافمو د نطوریهم

 کنمیصداش م کنمویدستو پاشو باز م رمیسمتش م به

 .دهینشون نم یاما واکنش زنمیم یلی.اروم به صورتش سزنهیم فیضع یلی.خرمیگی.نبضه گردنشو مدهینم جوابمو

 .کنهیدرخواست امبوالنس م میسیاز بچه ها با ب یکی

 داخل اتاق هست میداره اهن هی زویم هیگوشه سالنه. یدخترونه ا ی.لباساکنمیم یاطراف نگاه به

 شهیروشن م ممیسیب
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 شد.اما سردستشون فرار کرده یمحل پاکساز_

 .برننشیبه سمته امبوالنس م ذارنشویبرانکارد م یعدم با عجله رو.بکننیم نهیو ارتا رو معا انیاورزانس م پرسنل

 وحشت دارم. فتهیکه ممکنه ب یاتفاقات از

 :کجاسگهیطرفمو م ادیم ایتون

 کنمیامبوالنس اشاره م به

 برهیتو موهاش م دستشو

 یواااا ی:ایتون

 فرار کردن. ارای:با دهیو ادامه م کنهینگام م یدیناام با

 اونور شهیکه پرت م زنمیجلو پام م هیبه بطر تیاز عصبان یا ضربه

 ارتا

 .زنهی.نور اطراف چشامو مکنمیباز م نمویسنگ یدارم.پلکا یسست ویکوفتگ احساس

دوسه نفرو با روپوش  کنمیچشامو که دوباره باز م ادیم ییاطرافم صدا ها کنمیکه حس م کشهیطول م کمی.بندمیچشامو م بازم
 مارستانمیکه تو ب دونمیاز اطراف درک ندارم اما م یلی.خنمیبیم دیسف

 .کنهیبرام م زیتجو یسر هیو  شهیم المیخیب کنهیم نهیکه معا کمی دکتره

 شهیم داریو ئاوات پد ایو چهره تون شهی.درباز مسهینویتند تند م پرستارم

 طرفم ادیو م زنهیم یلبخند دنمیبا د ایتون

 .رهیو بعد م زنهیحرف م کمیبا ئاوات  دکتر

 ن؟یکرد رشونی:چه خبر؟دستگگمیم ایروبه تون یگرفته ا یصدا با

 دهیتکون م یسر

 ن؟یکرد دامونی:چطور پگمیم یگذشته با گنگ اداوردنی.با به زنمیم یلبخند

 بپرس شونی:از اکنهیبه ئاوات اشاره م ایتون

 هاریدرم بمویو صل برهیم بشیکه دستشو تو ج کنمیبه ئاوات نگاه م یسوال

 .تونیامانت نمی:ائاوات

 بندهیو مشتمو م ذارهیتوش م بمویو صل رهیگیکه بهش سرم وصله رو م دستمو

 ش؟ی:خب؟بقمن

بود.من  بتیو اون صل شهیازتو جدا نم چوقتیه یفکر کردم که چ نیبه ا شهیازت گرفتم؟هم بتویاونروز صل ادتهی:اواتی
مجهز بود رو  ابیماله خودت که به رد نیع بیصل هی قایپس دق رمیبگ دهیناد ارایت ینتونستم اون برقه انتقامو تو چشا چوقتیه

 خودت عوض کردم بیبا صل

 :چه هوشمندانهمن

 نداشت ی:قابلئاوات

 ن؟یکرد دای:فلشو پمن

که تو داشبردت گذاشته بودم به فلش تاما  یابیازشما تشکر کنم بابت فکر هوشمندانتون و نصب کردن رد دیبا نجای: درائاوات
 .میکن داشیاون پ یابیبا رد میبتون

 خوبه؟ اراین؟ی:همشونو گرفتگمیم ارای یاداوریدرست شد.با  یخوشحالم که همه چ دمیتکون م یسر

 شهیم نیغمگ چهرشون

 شده؟ی:چمن

 رمیمیاسترس دارم م از

 ...یول میزد ییجا هیرو با خودشون بردن.ردشونو تا  ارای:متاسفانه فرار کردنو ایتون

تحمل کرده.اگه  ویهمه سخت نیاون به خاطر من ا اااااااااایخدا ی.واادیافتاده باشه قلبم به درد م ارای یکه ممکنه برا یاتفاقات از
 خودمو ببخشم. تونمیسرش اومده باشه نم ییبال

 شهیمانعم م ایاز جام بلند شم که تون خامیم

 کجا؟ ی:هوایتون
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 :خونه عمو شجاعمن

 .یپاش یتونی:فعال نمایتون

 شه؟یمانعم م ی:اونوقت کمن

 دمیکش یدوروز برات نگران نی:من.کم اایتون

 :کدوم دوروز؟من

 عاقا یهوشیهست که ب ی:االن دوسه روزایتون

 .چقدر دلم براش تنگ شده.نمیبیو چهره نگران مامانو م شهی.درباز مکنمیحرفش واقعا تعجب م از

 اومدو کنارم نشست مامان

 م؟؟یچقدر نگرانت بود یدونی:قربونت برم ممامان

 دیاز گوشه چشمش چک یاشک

 نداره که. یناراحت گهی.خوبم.دنی:مامان منو ببمن

 ...ارای:مامان

 دهیادامه نم کهید حرفشو

 گمیم دونمینش نماال تهیاز وضع یچیو خودمم ه هیواه دیام دونمیخودمم م نکهیا با

حل  یکه همه چ دمی.من بهتون قول منیارومشون کن نویصحبت کن نایبا عمه ا دیحالش خوبه.االن شما با نمی:مامان من مطممن
 شه

 گفت کردیکه تا اون موقع ساکت بودو فقط نگاهمون م بابا

 نیکن داشونیهرچه زودتر پ دوارمیحالش بد شد.ام هیاز شدت استرسو گر کتای شبی:دبابا

 دمی:به بچه ها سپردم.من بهتون قول ممن

 .کننیم سکوت

 :ترسا کجاس؟من

 دهیم رونیکالفه نفسشو ب بابا

 شده؟ یزی:چمن

 ختهیباشه.کال بهم ر ارای یکه قرار بوده جا کنهیطرفم حس م هی.از دونهیم ارای:تورو مقصر گم شدنه بابا

 شهیدرد تموم م نیا یخدااااا پس ک ی.ابندمیبا فشار م چشامو

 

 ی:خب عاقا ارتا مرخصئاوات

 نداشتم. مارستانویب یتحمل فضا گهیهفته د هی.بعد دنیرو بهم م ایحرفش انگار دن با

 گهیجلومو م ذارهیلباسامو م ایتون

 :کمکت کنم؟یتون

 کنمیبهش م یاخم

 سالممو؟ یدستو پا ینیبی:نممن

 هیتابلو یلیرو صورتت خ هیکبود ییکه سالمن اما خدا نمیبی:اونارو میتون

 :ببندمن

 رونیکه برن ب کنمیمنتظر نگاشون م بعدم

 .کنهینگام م الیخیب ایتون

 تا لباسامو عوض کنم؟ رونیب نیبر نیخای:نممن

 راحت باش میستی:نامحرم که نیتون

 گهید رونیب نی:بپاشگمیم کنمویم یاخم دوباره

 رنیم رونیاصرار ئاوات ب با
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اومدن اما انقدر  نامیا یینگفت.دا یخاص زهیبار اومد اما چ هی.ترسا ادیامروزم خودم خواستم ن ومدیمدت مامان هرروز م نیا
 داغون بودن که من خودمم داغون شدم

 شدن یاما فعال که معلوم نبود کجا مخف میرفته بود شیپ ییجا هی.هرچند تا میکن داشونیپ میمدت نتونسته بود نیتوا

 سرش اورده باشن ییبودم بال هوشیاون موقع که ب دمیترسینگران بودم م ارای یبرا

 باز شدو ئاوات اومد داخل هوی در

 میکرد داشونی:ارتا پئاوات

 .شدیم دهیاز هر طرف شن یراندازیت یریدرگ یصدا

 سمته ساختمون رفتم. به

 توجه بهش رفتم داخل یبود ب گاردایاز باد یکیجسده  یوردود یجلو

 بزنمش دمید ویاده گرفته بودم که اکه کسصورتمو تو حالت ام یجلو اسلحرو

 راه پله توجهمو جلب کرد ریز یزیبه سمته پله ها برمو برم باال که چ خواستم

 نبود. درسید یتو یلیبودو خ طیدر که همرنگه مح هی

 داخل رفتم. اطیشدمو رفتم سمتشو بازش کردمو با احت کنجکاو

 لبم اومد یرو یاونم اونجا پوزخند ارایدوباره ت دنید از

 ؟ینبود دنمی:منتظر دمن

 رهیبه سمتم نشونه م اسلحشو

 دنتی:اتفاقا خوشحالم از دارایت

 ی:بهتره اسلحتو بندازمن

 یشد اداوریبود.ممنون که  ییبای:جوک زارایت

 شدو بعد... رهیتو چشمام خ کمی

 

 ادیرو لبام م ی.پوزخندارهیم نییرو که به سمتم نشونه رفته پا اسلحه

 ؟یدار :پس دوسممن

 باشم؟ ،نداشتهی:چطور ازم انتظار دارارایت

 .ادیم نییاشک از چشمش پا ییا قطره

 ؟یکارو کرد نی:پس چرا؟چرا امن

 .ستمین مونیاز عاشق تو شدن هم پش ی.حتستمین مونی:ازکارم پشارایت

 ببخشم؟ ی:توقع دارمن

 رمی:نه،منتظرم که به دستت بمارایت

 رهیباال م ابروهام

 ؟یخوایم نوی:چرا امن

دوسش داشتم و االنم  یروز رم،کهیبم یبه دست کس دمیم حیزندون موندنو ندارم،ترج یکه طاقت تو یدونی:خودت مارایت
 عاشقشم

گزارشو  نکهیقبله ا یبگ یزیچ ی:اگه بخواگهیوار م دیببرنش،که تهد انیبگم ب کنم،کهیروشن م مویس یب ارمویم نییپا اسلحرو
 رهیو به سمتم نشونه م رهیگیاسلحشو باال م ،بعدمیشیکشته م یتموم کن

 یکارو کن نیزودتر ا ،بهترهیبکش یخوای:توکه ممن

 کنم؟ینم یکنی:فکر مارایت

 رهیانتظار م یهمه چ وونهید ی:از تومن

چقد  ینشون بد ،بهترهیخوریم ای،یزنیم ایشمارم،یده م کنه،تایم فیکه حالو روز االنمو توص هیصفت نیتر وونه،جالبی:آره،دارایت
 جناب سرگرد. یجربزه دار

چشمم  لم،جلویف نیخاطراتم باهاش ع کنم،تمومیم سهیبه شمارش،چهره االنشو با قبال مقا کنهیم رم،شروعیگیباال م اسلحمو
 .ادیم
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 گهیم یوار غیحالت ج با

9-11 

 ییییلعنت گهی:بزن دزنهیم غیج بعدم

 

 تو چشات زول بزنمو ماشه رو بکشم تونمی،نمیدونی:خودتم مگمیبهش م رو

 ذهنت بمونه،بزن. یخاطره از من،تو نیآخر یبرا نی:بزار اارایت

 .کنمیم کیشل رمویگیو رو بهش اسلحرو م بندمیم چشمامو

 چپش گذاشته،و جلوم افتاده. نهیس یکه دستشو رو نمیبیرو م ییارایکنم،تیکه وا م چشمامو

 زنمیو کنارش زانو م رمیسمتش م به

 گهیم ییگرفته ا یصدا با

 تجربه کنم،متأسفم... ،عشقوی:ممنون که گذاشتارایت

 .کنهیم خیدستاش وجودم  یسرد رم،ازیگی.دستشو تو دستم موفتهیحالت م یب نشیس یو دستش رو شهیبسته م چشاش

 کردم!!؟ کاریمن چ ایخدا

 زارهیتو و احترام م ادیها م رویاز ن یکیو  شهیباز م شم،دریاز خودم متنفر م کنمیکه نگاه م دشیچهره رنگ پر به

 شد دایشده،مفقود پ یهمه جا پاکساز سرگرد—

 شمیاز جام بلند م ارای یادآوری با

 :کجاس؟من

 داره یپشت بوم،قصد خودکش یباال—

 جسدو دی:منتقل کنگمیو م رمیم یحرفاش به سمت خروج دنیشن با

 .رمیم رونیو منم به سمت ب ذارهیم احترام

 وفتهیمن کنارم راه م دنیبا د کنهیصحبت م میس یه رو با بتو را ئاواتو

 شد... فیتوق نجامیا نییشدن،انبار پا ریکه خودشو کشت،همشون دستگ اممیشد،ت ی:همه جا پاکسازئاوات

 تو حرفش  زنمیم

 کجاس؟سالمه؟ ارایست،یمهم ن نای:االن امن

 و دهیتکون م سرشو

 داره ی:رفته باال پشت بوم،انگار قصد خود کشکنهیو نفسشو کالفه فوت م بندهیم چشاشو

 

حرکاتش معلومه که مضطربه با  ساده،ازیسکو وا یکه باال نمیبیرو م ارایرن،یازمون فاصله بگ خوامیها م رویو از ن کنمیباز م درو
 گهیم یلرزون یصدا

 ی:پس اومدارای

 زمی:آره عزگمیم یلحن مهربون با

 زمی:هههه عزارای

 ینسادیواسه صحبت کردن وا یخوب ی:به نظرم جامن

 باشم،سرنوشت مجبورم کرد. نجایا خواستمی:نمارای

 .یستین یکار چی:تو مجبور به انجام همن

 :مجبور نه،اما محکوممارای

 عذابم نده. نیاز ا شتریمنه،ب ریتقص یگناهکارم نه تو،همه چ ن،منییپا ایارا،بی:بسه من

من پاک  یفهمیستم،میپاک ن یارای گهید ستم،منین طونیش یارایون ا گهیسرم آوردن؟من د ییچه بالها یدونی:مارای
 ستمممممین

 تو نبوده. ریرتقصیاخ ،اتفاقاتیپاک تر یحرفو نزن،تو از هرکس نی:امن

 .نمیتا ارتفاعو بب رمیم هیآروم به سمته حاش آروم
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متر  شیحدود ش کنمینگاه م نییگرفت به هق هق افتاد،به پا مویپاک یکه با نامرد ی:از سرنوشت متنفرم آرتا،از سرنوشتارای
 ارتفاع داره.

 .یبود ییا گهیکه عاشق کسه د ؟توی:اصال چرا من عاشق تو شدم لعنتارای

 اشتباهو نکن،من دوست دارم. نیا ارای:من

 خر شم ینطوریکه ا ستمیساده ن یارای:من اون من

 

 ؟ی.به مامانو بابات فکر کردستین یدرست میاصال تصم متیتصم نیا ارای:من

 .کنمیم ده،بازشیبهم م ویطرفم و برگه ا ادیآروم م روهایاز ن یکی

 

 کن پسر رسه،معطلیم یآتش نشان گهید قهینوشته:تا ده دق داخلش

 

 مهیشونیپ یننگ رو نیا یکنم وقت یزندگ تونمی:من چرا انقد بدبختم آرتا؟چطور مارای

 

 رم آرتامتنف می:از زندگگردهیسمتم برم به

 

 و در کنارم باش نییپا ایکارو نکن،ب نیا ارایعاشقتم اما دوست دارم، گمیمن دوست دارم،نم ارای:من

 

 که دست خوردس؟ یکن یزندگ یبا کس یتونی:چطور مارای

 رمیآروم به سمتش م آروم

 

 دوست دارم ارا،منی:من

 تونمینم گهیمن د ،آرتایگیم ناروی،ایکه دار یاحساس گناه یواسه  ست،تویدرست ن نی:نه اارای

 

 خطرناکه زم،اونجایعز نییپا ای:بمن

 کشهینفس م یمعلومه که به سخت نشیس بنده،ازحرکتیم چشاشو

 پره اشکه کنه،چشاشیوا م چشاشو

 

 :خدافظ آرتاارای

بلندش نفسم بند  غیج یاما....،با صدا رمشیتا بگ برمیم ورشیبه سمت جلو  ندازهیحرکت خودشو به سمت عقب م هی تو
 کوبم. یم میشونیپ یدستمو محکم تو نییصحنه پا دنیدوم با د یبام م هیسمت حاش اد،بهیم

 ادیب ارایسر  یی.اگه بالزنمیاورژانس دورشن.کنارشون زانو م ینایرم،تکنسیم نییبرم و به سمته پا یسمت پله ها هجوم م به
 .کنهیحرکت م عیسر نیرم،ماشیاهشون م.همرکننیبخشم.به داخل امبوالنس منتقلش م یخودمو نم

و  کنهیم قیبهش تزر ییزایچ هیتند تند  ارویو سرم بهش وصله  شهینیدهن و ب یرو ژنیاکس ه،ماسکیتمام خون صورتش
 .رهیتر م نییضربان قلبش هرلحظه پا کنه،تعدادیچک م تشویوضع

 گهید ترسمی.مرهیرو ازم بگ ارای ترسمی.مندهیاز آ ترسمی.مدومیدنبال تختش م اریاخت ی.بمیرسیم مارستانیزود به ب یلیخ
 .برنشی.داخل اتاق عمل منمیبب شویآب ینتونم چشا

 .خورمیو کنارش سر م دمیم هیتک واریبه د سست

 .رهیگ یرو به روم قرار م ییا ترسم،چهرهیو هجوم دکترا به سمت اتاق عمل م اهویازه

 

 .نهیشیکنارم م ئاوات

 .دمیقول م شه،بهتی:آروم باش پسر،خوب مئاوات

 کجاست؟ یتون ی:خداکنه...راستمن
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 .دهیتکون م یکالفه سر ئاوات

 افتاده واسش؟ یکجاس؟اتفاق یشده؟تون یزی:چمن

 خورده ری:اتاق عمله،کتفش تئاوات

 یوا ی:امن

. 

. 

. 

 از جام بلند شدم. یبه سخت ییعمه و دا دنیاز ته سالن سالن اومد.با د یغیج یصدا

 .رهیگیلباسمو م گوشهاد،یبه سمتم م عمه

 :بچم کجاس آرتا،تک بچم کجاس؟عمه

 مادر دلشکسته بگم؟ نیبه ا یمن چ آخه

 .شهیکنم،کلمه ها مقطع از دهنم خارج م یبهش نگاه م باغم

 :بردنش اتاق عملمن

 .نیزم یرو وفتهیگاهش کردم که ن هیعمه شل شد،دستمو تک یجملم دستا دنیشن با

 اونجا اومدن طرفمون... یرفت.دو سه تا از پرستارا ازحال

 

به پشت سرش خورده،به قول دکتر تا  ینیسنگ یدکتر زنده موندنش معجزه اس،ضربه  یبه داخل نگاه کرد،طبق حرفا شهیازش
 که تحمل کرده لطفه خدا بوده. نجامیهم

 گمید یجراح نیچند دیکمرش خورده با یهره هاکه به م یبیبا آس نیبه زنده موندنش هست،همچن یدیکه هنوزم ام خوشحالم
 داشته باشه.

 .شنومیرو کنار گوشم م ییآشنا یصدا

 جمع کن کچلم کرد. ویتون نیا ای:آرتا بئاوات

 .کنمیحس بهش نگاه م یب

 :بزنم به تخته که موهات سرجاشه.من

 .پرسهیکرده.چپو راست آدرس قبرتو م تیمخه منو تل زیر هیبه هوش اومده  یوقت نت،ازی:منتظره ببگهیو م کنهینگام م پوکر

 .زهیریگذاشته وره دلش داره اشک م ازمی:دو سه تا پگهیکه م پرهیباال م ابروهام

 کرد؟! هیگر ی:تونمن

 :کم نهئاوات

 

 .زنمیم یلبخند

 :حاال کجاس؟من

 ای:دنبالم بئاوات

داره ته  ی.تونوفتمیداخل.منم دنبالش راه م رهیو م زنهیم .ئاوات درمیرسی.به اتاق که ممیریکه توشه م یبه سمت اتاق باهم
 .ارهیکمپوتا رودرم

 .یسمته آشغال کنهیو پرت م کنهیم یرینشونه گ ویقوط

 ولی:ایتون

 .زنهیئاواتو چنگ م یو بعد بازو کنهیسکوت م قهیمن چند د دنیو با د گردهیبرم سرش

 !نم؟یبیکه روحشو م دهیرس ییکارم به جا یدیبدبخت شدم؟د یدیجن زده شدم؟خدا د یدی:دیتون

 موناااای:کم جو بده بابا...نمرده کشتگمیسمتشو م رمیم

 

 سمیمیروش وا روبه
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 ؟یسالم جلوتم،اوک حویستم،صحی:من روح نمن

 

 .رهیگیدردم م یتو گوشم،بدجور زنهیم یناگهان

 یستی:خوبه...روح نیتون

 .کنهیبغلم م بعدم

 

 بادمجون بم آفت نداره هاااا دونستمیم گمی:میتون

 

 گمیو م کنمیم ییا خنده

 وونهی:دمن

 

 ماه بعد دو

شرمنده  یینگران عمه و انتظار دا یچشما دنید ارا،ازیپر بود از ترس،ترس از دست دادن  میدوماه عوض شده بود،زندگ نیا
 بودم.

 

 .دنیبه دشدم،اما محکومم  زاریب دیسف یها وارید نیا دنیشرمنده بودم،از د ازخودم

 .ستمیمیوا شهیش پشت

 

 دهیپوش مارستانیوصله که بالباس ب نشیس یبه قفسه  میس یسر هیلوله بود،و  هیدهنش  یعالمه دستگاهه،تو هی ریز بدنش
 از پاهاشم گچ گرفته شده. یکیو  دنید بیشده،دستاش به شدت آس

 .رمیم یو به سمت خروج کشمیم یقیعم نفس

 

 .یزندگ نیاه لعنت به ا 

 انقد واسم مهم شد؟! ارای یک

کلمم باهام حرف نزده و منو  هیدوماه  نیاالناس که تموم شه تو ا رونم،کالسشیو به سمت دانشگاه ترسا م شمیم نیماش سوار
 یامروزشو بهم گفت تا برم منت کش یکالسا میتا دونه،مامانیمقصر م

 

 کنم. ینگاه م رونیو به ب زارمیکنم،آرنجمو لبه پنجره م یدر دانشگاه،پارک م یجلو

 

 بود. نی.فک کنم اسمش سوادیم رونیاز دوستاش ب یکی.ترسا باانیم رونیدانشجو ب یسر هی

 کنه. یو به پشت سرش نگاه م سهیمیشم که ترسا وا ادهیپ خوامیبودمش تو خونه.م دهید یچند بار هی

 .کنهیوا م ششویو ن سهیمیساله رو به روش وا25,26پسر حدودا هی

 .رمیبه سمتشون م کنموی.درو باز مشهیمشت م دستام

 

 .یمحمود ی:من جوابمو از اولم بهتون گفتم آقاترسا

 

 د؟یباهام ازدواج کن دیحاضر دی:شما فقط بهم بگاروی

 

 موضوعو ندارم نیفکر کردن به ا طی:من االن شراترسا

 

 طرفشون. رمیم
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 اومده ترسا؟ شیپ ی:مشکلمن

 گهیو م شهیم کیبهم نزد ییبا پرو اروی.رهیاخماش توهم م دنمیبا د ترسا

 

 :شما؟اروی

 کنه یم ی:چه فرقمن

 .شهیکه پشتش بهم م یچونم،طوریپیم رمویگیکه دستشو م ارهیباال م دستشو

 .شهیم دهیمقطعش واضح شن ینفس ها یصدا

 .کنهیبا بهت نگام م ترسا

 غرمیم ارویگوش  کنار

 رو. هیقض میکنیحل م زیباره اخره که مسالمت آم نی،ایش ینم دهیبه بعد طرفش د نی:ازامن

 .نیسمت ماش رمیم رمویگیو دست ترسا رو م دمیکنم و به پشت هولش م یدستشو ول م بعدم

 

 خورد بود. دایشد رونم،اعصابمیم باسرعت

 

 مارستان؟یته برو تخ یبفرست ارای نیمنم ع یخوایمنم هست.نکنه م یآرزو نیفکر نکن ا یریبم یاگه تو دوست دار ی:هترسا

 

 گردمیو به طرفش برم زنمیکنار م نویماش

 یکنیم یاداوری رویباره اتفاقات اخ نی:اخرمن

 

 زهره ارتا زهر قتی:حقترسا

 

 بود؟ ی:اون پسره کمن

 

 نداره. یتو ربط ،بهی:هرکترسا

 

 توگوشش زنمیو م ادیناخودآگاه باال م دستم

 .زارهیگونش م ی.دستشو روگردهیبرم صورتش

 

 خداااااا یوا

 .کوبمیفرمون م یکنم و محکم رو یمشت م ،دستمویاومده بودم آشت مثال

 

 .گردونهیبرم شهیو سرشو به طرف ش دهیم یبه صندل شویتک ترسا

 لعنت. اه

 

 گهید یکنیم می...خب عصباننی:ترسا....ترسا منو ببمن

 م؟یراض ارایمن از اوضاع  یکنیم فک

 

 

 دمیمکث دوباره ادامه م کمیبا

 .یواسه همه چ ادی.به خدا تو فشارم.از خودم بدم مستمیخدا ن به
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 کشم خداااااا ینم گهید

 

 .دمیرو فرمون و چشامو رو هم فشار م زارمیم سرمو

 .شکنشیکه خودش م هیبد سکوت

 

 ،یداداش دونمی:مترسا

 متأسفم. یهمه چ بابت

 .گشتمیمقصر م هیمنم مقصرم و دنبال  دیشا

 نکردم. دایرو پ یجز تو کس و

 .یباش داداش آروم

 

 زارمیگونش م ی.دستمو روگردمیبه طرفش برم کشمویم یقیعم زاره،نفسیشونم م یرو دستشو

 

 :ببخش که روت دست بلند کردم.من

 زد و سرشو تکون داد. یلبخند

 

 آراد

 .دمیو نوازش وار تکون م زارمیسرش م ی.دستمو روسمیمیسرش وا یرو

 

 ؟یباز کن چشاتو یخوای:دختره بابا نممن

 ؟یصدام کن گهیبار د هی یخواینم

 

 ؟یحسرتو انتظارو تمومش کن نیا یخواینم

 

 م؟یدیکش یمدت چ نیا یدونیم ییبابا

 روزا. نیشده ا یدنیمامانت د حاله

 سوزه؟یداره م دنتید نطوریتو توغمه ا یدید

 .یوقتشه پاش باباجون

 یو بازم ازاون خنده ها کن یاز جات بلند ش وقتشه

 

 کنه. یم تشینگاه به وضع هیرو سرشو  ادیم پرستار

 

 تموم شده رون،وقتتونیب دیبر لطفا—

 .بوسمیم شویشونیپ  شمویم خم

 

 منتظرتماااااااا یی:بابامن

 از اتاق خارج شد. عایاز اتاق خارج شم که پرستار سر خوامیم

 

 سر جام خشک شده بودم. همونجا
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 کرد. مییراهنما رونیاز پرستارا به ب یکیارا،یبا پرسنل وارد اتاق شدنو رفتن طرف  دکتر

 

 کردم یبه کاراشون نگاه م شهیپشت ش از

 

 

 دیدن چشمای باز یارا اشکی از شادی از چشمم افتاد.  با

 بعد از چند دقیقه بیرون اومد. به سمتش میرم.  دکتر

 

 : واقعا به هوش اومدنش یه معجزس آقای راد. بهتون تبریک میگم اما...دکتر

 

 صدای لرزونی میگم: چی شده دکتر؟  با

 

 : به خاطر آسیبی که به کمرش رسیده فعال توانایی حرکت دادن پاهاشو نداره. دکتر

  

 با درد میبندم.  چشمامو

 

 ه خدا باشه. : با تیم پزشکی جلسه میزارم نگران نباشید امیدتون بدکتر

 

 آرتا

 

سرعت به سمت بیمارستان میروندم. انقدر سرعت داشتم که نمیدونم چطور به بیمارستان رسیدم. تو راهرو بابا و مامان و  با
 دایی رو میبینم. به دایی که میرسم بهش دست میدم و تبریک میگم. 

 بال بال میزنم که ببینمش.  دارم

 به بابا میگم: میشه دیدش؟ رو

 

 : آره ترسا و یکتا پیششن. بابا

 تکون میدم. ترسا از اتاق میاد بیرون و به طرفم میاد.  سری

 

 : آرتا میخواد ببینتت. ترسا

 

 : منو؟من

 تکون میده. به سمت اتاق میرم.  سری

 کنار تختشه و داره قربون صدقش میره عمه

 

 : قربونت بشم من دختر گلم. عمه

 مامانش خیرست. نزدیک تر میشم. یارا فقط به  بهشون

 رو سرش و میگم: چطوری یارا خانوم؟این مدت نگرانمون کردیااا.  میرم

 باال میاره و نگاهی بهم میکنه.  سرشو

 چند ثانیه رو به مامانش میگه: میشه باهم تنها باشیم؟ بعد
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 سری تکون میده و پیشونی یارا رو میبوسه و بیرون میره.  عمه

 ه: چرا رسوندیم بیمارستان؟ چرا نذاشتی بمیرم؟صدای بغض آلودی رو بهم میگ با

 بهت بهش خیره شده بودم. فکر میکردم دیگه پشیمون باشه.  با

 

 : دیدی پاهامو؟ چه ارزشی داره زندگی برام وقتی قراره ازین به بعد یه جا بشینم و تکون نخورم هاا؟؟یارا

 

 شنیدن حرفاش نفسم بند میاد.  از

 منو من میگم: یعنی... با

 

 تو حرفم و میگه: من فلج شدم میفهمی؟ چرا آوردیم بیمارستان؟ باید میزاشتی میمردم.  میزنه

 

 ندارم که بگم نمیدونم افکارمو به زبون بیارم یا نه.  حرفی

 

 بهم خیرس تو چشاش هیچ حسی نیست.  فقط

 میدم برم بیرون چون اصال اوضاع مناسبی ندارم.  ترجیح

 از در اتاق بیرون برم که صدای هق هقش بلند میشه.لعنت بهت تیام. میخوام

 

 محوطه نشستم و دارم اطرافو نگاه میکنم که گوشیم زنگ میخوره. شماره ادارست.  تو

 : بله؟من

 

 : استراحت بسه دیگه سرگرد. بیا سر کارت که بدجوری نیازمندتیم. سرهنگ

 

 ین کار استعفا بدم. : سرهنگ فک کنم دیگه بهتر باشه منم از امن

 

 : خودتو لوس نکن پسر. سرهنگ

 

 : ولی...من

 حرفمو ادامه بدم و میگه: نمیزاره

 

 : آدرسو برات میفرستم. بیا سره صحنه. سرهنگ

 سمت ماشین میرم.  به

 

 یارا

 

 پنجره اتاق خیرم و آروم اشک میریزم دو روزه که به هوش اومدم اما از روی این تخت لعنتی تکون نخوردم.  به

روزه کارم شده خیره شدن به پنجره. تو این دو روز آرتا اینجا نیومده. هههه این همونی بود که میگفت دوسم داره. البته  دو
 آدم دست خورده ارتباط داشته باشه و دوستش داشته باشه؟ حقم داره کی یه هرزه رو میخواد. کیحاضره با یه

 یادآوری اون شب اشکام شدت گرفتن سرمو تکون میدم تا اون صحنه ها جلوی چشمام رژه نرن اما همش بدتر میشه.  با

ز جلوی خفقان آوری بود یه چیزی روی سینم سنگینی میکرد. جیغی از درد کشیدم اما همش حرفا و حرکات اون عوضی ا فضای
 چشمام رد میشد. صداشو میشنیدم. انگار همینجا بود. 

 به شدت با دیوار برخورد کرد و دو تا پرستار اومدن تو.  در
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 من بدون توجه به اونا جیغ میکشیدم شاید میخواستم با جیغ کشیدن اون جسم سنگین از روی سینم برداشته شه. اما

 ارای

 

 کرد. یدرد م یچشامو باز کردم سرم بدجور اروم

 دستم احساس کردم. یرورو یزیچ ینیسنگ

 .دمیدستم د یبه طرف دستم برگردوندم که سر بابا رو رو سرمو

 

 دادم که سرشو بلند کرد. یتکون دستمو

 .دیاز گوشه چشمم چک یچشاش،قطره اشک دنید با

 

 .دمیکش یخجالت م ازش

 به طرف مخالف چرخوندم. سرمو

 مسابقه گذاشته بودن. باهم ختن،انگاریریتند تند م اشکام

 

 !؟یحرف بزن یخوا ی...دختر بابا...نمارای:بابا

 دم؟یچند وقته صداتو نشن یدونیم

 ؟یچند وقته صدام نکرد یدونیم

 ؟یبخند طونیمثل قبلنا ش یخوا ینم

 

 .رهیگیحرفش غم دوباره تو دلم جون م نیا دنیشن با

 که بازگشت نداره. یتلخه االن چقدر

 ! ره؟یگیهرلحظه اون صحنه ها جلو چشمم جون م یبخندم وقت تونمیم چطور

 

 بهم  ت*ج*ا*و*ز  شده؟ انهیاونطور وحش یکنم وقت طنتیش تونمیم چطور

 

 ستم؟یکه پاک ن یبابا جواب بدم،وقت یبه دختر گفتنا چطور

 

 پاک کنم؟ میشونیننگو از رو پ نیا چطور

 شد؟ ینجوریشد که ا یچ

 بود جواب عشقم به آرتا؟ نیا

 پاکم بهش؟ یعالقه  ی ندهیآ نهیا

 

 مقصره یدونم اصال ک ینم

 .کردمیفراموشش م دیرو دوست داره با یکس دمیکه فهم یوقت دیشا

 

 .تپهیم دنشیکه هنوزم قلبم با د نجاسیا جالب

 احمقم هی من

 احمق عاشق هی

 

 ؟یبد انیسکوتو پا نیا یخوا ی...نمارای:بابا
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 ؟یببر نیانتظارو عقده رو از ب نیا

 خوابه که گذشته دوباره زنده شه. یم یدیبابا،مامانت هرروز به ام دختر

 .یصدام کن مایکه مثل قد نمیمنتظر ا زارمیهربار که پامو تو اتاقت م من

 

 کنم. یغم تو چشماش تعجب م دنیگردم از د یسمتش برم به

 همه غمو متحمل شد؟ نیا یک

 کشم ینگاه منتظرش خجالت م از

 صداش زدم یلرزون یزنه.با صدا یکوه غم قدم م هیزد االن با  یدم از غرور م شهیکه هم یپدر

 

 زد گفت یتوش موج م یکه شاد ییبا صدا هینگام کرد.بعده چند ثان یبا ناباور بابا

 

 صدات تنگ شده بود یقربونت شم گلم...چقدر دلم برا ی:جون بابا...الهبابا

 

 شد و صورتمو غرق در بوسه کرد. خم

 یرم تا اروم بخواب یاستراحت کن.من م گهیموند و بعد بهم گفت:گله بابا د شمیپ گهید کمی

 و بعدم از اتاق خارج شد. دیبوس مویشونیپ بازم

 

 آرتا

 

 خلوت بود. مارستانیغروب بود ب بایشدم،چون وقت مالقات نبود و تقر مارستانیب وارد

 

 در زدمو اروم وارد شدم. دمیاتاقش که رس به

 کرد. یباز بود و داشت به پنجره نگاه م چشماش

 

 صورتش نگاه کردم. به

 کنه. یارومم م دنشید ایتازگ

 ارامش سرچشمش کجاس نیدونم ا ینم

 دوست داشتن... دیشا

 که هست دوسش دارم یدونم به هر حال هرچ ینم

 طرفم برگشت به

 

 دنیشروع کرد به لرز چونش

 

 تخت نشستم و دستشو گرفتم. یرفتم و رو جلو

 به اون طرف برگردوند روشو

 

 کن خودتو... ی...باهام حرف بزن...خالارای:من

 دنیشروع کرد به لرز دستاش

 

 دستم صورتشو نوازش کردم. یکیمحکم تر فشار دادم.و با اون  دستشو
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 شروع کرد به خوندن یبغض الود یباصدا

 م من است:وسعت درد فقط سهارای

 هم قسمت غم ها شده ام باز

 ز من باخبر است نهییا دگر

 ام لداشدهی رشبهیاس که

 بودم قیتاب شقا یکه ب من

 ها شده ام خی یسرد همدم

 دیچشمان مرا خاک کن کاش

 که تنها شده ام نمیتانب

 

 بهش نگاه کردم ریجمله اخرش دلگ دنیشن با

 یبفهم یخایکه نم ییتو نیهستن.همه پشتتن فقط ا نای.من هستم.بابات ایستیتنها ن ارا؟توی:انصافت کجاس من

حرفا  یبعض یخورد...ول دیگفت،با شهیحرفا رو نم یحرفات رو نشنوه.ارتا بعض یکس ویسخته پره حرف باش یلی!خ؟یدونی:مارای
 سکوت شهیبغض،م شهی،میدلتنگ شهیسره دلت،م مونهیم;خورد شهیگفت نه م شهیرو نه م

 

 

 ارای

 تموم شدنه حرفم به سمتش برگشتم. با

 کرد دنیبود.بازم قلبم شرو به تپ دهیچک یاز گوشه چشمش اشک میناباور درکماله

 چشماش تر شد! نطوریاحساس گناه ا یفقط از رو ایباعث اشکاش بودم؟! من

 دیچیمردونه اما گرفته اش تو گوشم پ یبودم که صدا ریخودم درگ با

 

هامو مثه خواهرم بود واسم اما االن اون  یکه کله بچگ رمیقرار بگ یکس یرو یروبه  مارستانیب یتو یروز هی کردمی:فک نمارتا
 ترشده باشه و روبهش بگم که... قیدوست داشتن عم

 منو من کردو گفت:دوسش دارم کمی

 

 زدم یحرفش ناخوداگاه پوزخند دنیشن از

 

 اسونتره... یشاد هییدوست داشتن اسون تره ارتا.تحمل اندوهم از گدا ییاز گدا یی:تحمل تنهامن

 

 مکث کردمو دوباره ادامه دادم کمی

 

 !!زاااااری؟بیفهمی.مزارمی.ازش بخامی:دوست داشتنه تو همش به خاطر احساسه گناهته ارتا.من ترحم نممن

 

 دوباره فشار داد دستمو

 قهیحسه عم هی نینگذشته باشه اما ا یلیدوست داشتن خ نیازتولده ا  دی.من دوست دارم.شاارای ستیترحم ن نی:اارتا

 

 

 ارای

 تموم شدنه حرفم به سمتش برگشتم. با

 کرد دنیبود.بازم قلبم شرو به تپ دهیچک یاز گوشه چشمش اشک میناباور درکماله



RomanCity 
 زندگی به شرط پاک نبودنرمان  

 

https://telegram.me/romancity 265 

 

 چشماش تر شد! نطوریاحساس گناه ا یفقط از رو ایباعث اشکاش بودم؟! من

 دیچیمردونه اما گرفته اش تو گوشم پ یودم که صداب ریخودم درگ با

 

هامو مثه خواهرم بود واسم اما االن اون  یکه کله بچگ رمیقرار بگ یکس یرو یروبه  مارستانیب یتو یروز هی کردمی:فک نمارتا
 ترشده باشه و روبهش بگم که... قیدوست داشتن عم

 منو من کردو گفت:دوسش دارم کمی

 

 زدم یحرفش ناخوداگاه پوزخند دنیشن از

 

 اسونتره... یشاد هییدوست داشتن اسون تره ارتا.تحمل اندوهم از گدا ییاز گدا یی:تحمل تنهامن

 

 مکث کردمو دوباره ادامه دادم کمی

 

 !!زاااااری؟بیفهمی.مزارمی.ازش بخامی:دوست داشتنه تو همش به خاطر احساسه گناهته ارتا.من ترحم نممن

 

 ه فشار داددوبار دستمو

 قهیحسه عم هی نینگذشته باشه اما ا یلیدوست داشتن خ نیازتولده ا  دی.من دوست دارم.شاارای ستیترحم ن نی:اارتا

 

 گردهیبرم روبهم

 دمیبهت قول م نوی.اشهیپات مثه روزه اولش م ویشی:فردا تو عمل مارتا

 

:من درستش گفتیارتا به منو ترسا م میدادیاب م یدسته گل هی مویکردیم یکاره اشتباه هیکه هروقت  فتمیم امیبچگ ادهی
 دمیبهتون قول م نوی.اکنمیم

 :قول مردونه؟میگفتیما م بعدم

 مردونه ی:مردونه گفتیم دادویسرشو تکون م اونم

 

 ادیلبم م یرو یلبخند مونیبچگ هیاداوری از

 گمیم یبچگ ادی به

 :قول مردونه؟من

 دهیم ادوادامهیبه سمتم م ادویلباش م یرو یحرفم لبخند دنیشن با

 مردونه ی:مردونه ارتا

 

 کنمیسرم حس م یباال ویو حضور کس هیکه سا بندمیم چشامو

 ارهیکه رو صورتم خم شده و سرشو جلوتر م نمیبیارتا رو م ;کنمیباز م چشامو

 

 ...کنهیم یو بعد لذته که تو وجودم سرکش بندمیقصدش چشامو دوباره م دنیفهم با

 

 ارتا

 ذارمیو گالرو کنارش م پاشمیسنگه قبر م یرو ابو

 خونمیسنگو زمزمه وار م یرو هییطال نوشته

 احتشام رادیه
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 شنومیرو کنار گوشم م یبچگونه ا یکه صدا کشمیروش م یدست

 

 ییبابا_

 

 زنمیبهش م یلبخند گردمویسمته نفس برم به

 هاااا شهینگرانت م ؟االنیکرد تی:باز مامانتو اذگمیطلبکار م بعدم

 

 گهیو م ندازهیباال م یا شونه

 دینفس:ببش 

 کنهیلوس م افشویق بعدم

 

 بوسمیگونشو م کنمویم بغلش

 

 .؟نوتهینیبیخانوم خوشگله رو م نی:سالم بابا.اگمیسنگه قبر م روبه

 

 ؟یزنیحلف م ی:بابا با کگهیو م کنهیم یسالمه بلند یبا لحنه خنده دار نفس

 

 دهیکه نفس رو مورد خطاب قرار م شهیم دهیاز پوشتم شن یمعترض یصدا

 

 

 کنهیبابا مامان االن اوفم م ی:واااگهیو م شهیبا ترس تو بغلم جمع م ارای دنیبا د نفس

 

 گردمیبرم ارایبه سمته  شمویلبخند بلند م با

 

 :کم لوسش کن ارتاارای

 

 بکنه؟ ی:من لوسش نکنم کگمیلبخند م با

 

 ستم برسه بهتون خونتون حالله:اگه دگهیو م دهیاز تاسف تکون م یسر

 ادیوار به سمتمون م دیتهد بعدم

 

 ؟؟ییبدو ی:بابا بلدگهیدره گوشم م نفس

 گمیم کنموینگاش م طونیش

 .دو.سهکی:من

 دنیبه دو کنمیشرو م بعدم

 دنبالمون فتهیام م ارایو  خندهینفس همش م 

 شهیتو ذهنم زنده م یا جمله

 اب روان است یزندگ_

 گذردیم روان
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 گذردیماست همان م ریتقد انچه

 

 __________ـــانـــیپـــا________

 :مانا مادسندهینو

 asal.n.a:راستاریو

 دایجلد:ش طراح


