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ستال یتیش بتود کته هنتدگی       5متا هنتوه هی تو  تود ن.تده  درستت       سال گذشتته ا 5

 نابود شد  فکرم میره سمت اون روه کزایو

 لیرضتتا نتتان هود بیتتا کتته  هتتر خونتته مامانتتت اینتتا بایتتد بتتری  هتتاا بتترای روه -مهستتا()

 . مادر

 . خودمو میرسون  1چ.  خانوم    کارم تموم شه تا -

 ..یس موا ب خودت باش   فعالاقا-مهسا(

 .ه  همینطور  زیزم   فعالتو_

بتته ستتمت ماتت  کتتارم راه افتتتادم  مهنتتد  بتترر بتتودم و ایتتن یتترو ه ندیتتدی کتته      

متین  45داشت  متال دوتتا بترو بتود قترار بتود نق.ته ک.تو برق.تون بتامن باشته  بعتد             

 باالخره رسیدم سر ساختمون

 سالم اقای مهند _

 سالم مش رمضون خوبو ؟_

 ممنون خداروشکر بااناهه من برم باال_

 برو یسرم_

بتتود گ گوشتتی   12بتته ستتمت یلتته هتتا رفتتت  وشتترور کتتردم بتته کتتار نزدیتتک ستتا ت  

 هنگ هد مهسا بود

 سالم خانوم نون _
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 سالم اقا کجایو ؟_

 یه نی  سا ت دیگ کارم تموم می.ه راه میوفت _

 اوه نی  سا ت دیگ تاهه راه میوفتو ؟دیر می.ه خوب_

 سرکارم خانوم ؟ میرسون  خودمو   من برم1:30نه  زیزم تا _

 ..برو زیز فقط موا ب خودت باش فعال_

 فعال  زیزم_

تمتا  کتته قطت  شتتد بته کتتارم برگ.تتت   کتارگرا کتت  کت  داشتتتن میترفتن و فقتتط متتن       

ام تاسیستتت  هاشتتونو برستتو کتتن  بتته 6دوتتتا کتتارگر افقتتانو بتتودی  بایتتد میتترفت    قتته 

ر بتتود متتن کمتتر متتت7ستتمت بتتاال رفتتت  و رفتتت  رو تتترا  ستتاختمون ارت تتا ش تقری تتا  

بنتتد ایمنتتو نداشتتت  ینتتو چتتون کتتارگرا رفتتته بتتودن همتته چیتتو نمتت  کتترده بتتودن بتته   

نگتتتاه  بتتته یتتتایین افتتتتاد ویتتتک لاگتتته اون دوتتتتا کتتتارگرو هتتت  دیتتتدم کتتته دارن   

وسایالشونو نمت  میکتنن بترن بتا احستا  سترگیجه رومتو برگردونتدم  داشتت  ستی            

انیتت کنتارم گذاشتت  کته یهتو      ک.و هارو نگاه میکتردم یتامو نابته نتا کتردم رویته ایر      

 ..هیر یام لغزیدو گرانیت شکست و یرت شدم یایین و دیگ هی و ن میدم

بتتا احستتا  اینکتته یکتتو بتته شی.تته ماشتتین میزنتته ستترمو اه رو فرمتتون بلنتتدکردم       

ستتال  نگاه بتته یستتر ب تته ای  5هنتتوهم ایتتن ختتا رات  تتذاب  میتتده حتتتو بتتا گذشتتت    

 . و دادم یایینافتاد که ی.ت شی.ه منتگر من بود  شی.ه ر

 هزار تومنه اقا خاهش میکن  ؟2اقا اقا   می.ه گ  بخرید   شاخه_

 هم.و بده_
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 واقعا اقا ؟ چ. _

 هزارتومنو دادم بهش50باحول ووال همه گ  هارو داد به  من  یک تراور 

 اقا اینکه خیلو هیاده من خورد ندارم بقی.و بدم_

 مال خودت_

 هواقعا اقا ؟ ممنون  خدا خیرتون بد_

ستترمو تکتتون دادم و همتتراه بتتا یتته ل خنتتد شی.تته رو دادم بتتاال و ماشتتینو روشتتن کتتردم 

 تا به سمت خونه برم   هه خونه  خونه ای که هی کو منتگرم نیست

تا خونته خیلتو ترافیتک بتود  ی.تت ترافیتک واستتاده بتودم چ.تم  بته ماشتین بغلتی              

هتته یتته همتتانو ختتورد کتته یتته هن و شتتوهر داشتتتن بتتا هتت  حتترد میتتزدن و میخندیدن  

متتن  همینقتتدر خوشتتاال بتتودم درکنتتار همستترم  هتته همستتر کتتدوم همستتر همستتری   

 . که بعد اون ات ار منو ول کرد رو رفت  ال ته حق  داشت

بتتاالخره چتترام قرمتتز تمتتوم شتتد وستت ز شتتد راه افتتتادم بتتاالخره رستتیدم  در رو بتتا       

ختمون ریمتتوت بتتاه کتتردم و رفتتت  تتتو ریتتس تنهتتا کستتو بتتود کتته بتتا متتن تتتو ایتتن ستتا 

هندگو میکرد  سگ خیلتو بتا وفتایو بتود  تتا ماشتین منتو دیتد شترور کترد بته یتار              

کتتردن در ماشتتینمو بتتاه کتتردم و ویل رمتتو ک.تتیدم نتتا ماشتتینو خودمتتو ک.تتیدم رو      

ویل تتر و رفتتت  نتتای ریتتس دستتتو رو ستترش ک.تتیدم و رفتتت  داختت  وارد یتتذیرایو    

کتتردم ییتزایتتو گ   شتتدم و بعتتد بتته ستتمت اشتتهز خونتته راه افتتتادم  دریخ تتالو بتتاه     

 10دیتتروه خریتتده بتتودم و نختتورده بودمتتو ورداشتتت  تتتو متتاکروفر گذاشتتت  و بعتتد اه   

متتین شتترور کتتردم بتته ختتوردن  بعتتد اه ختتوردن بتته ا تتالی شتتام کتته ال تتته ترکی تتو اه  
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 تت اانه و نهتتار بتتود بتته ستتمت اسانستتور داختت  یتتذیرایو رفتتت  و رفتتت    قتته بتتاال       

 .  گ برم باال ه  یله داشت ه  اسانسور خون  دوبلکس بود ولو چون یا نداشت

داختت  اتتتار شتتدم ل استتامو  تتود کتتردم و بعتتدم خودمتتو اه رو ویل تتر ک.تتوندم رو     

تختتت  دراه ک.تتیدم وبتته ات اقتتای امتتروه فتتک کتتردم   تت ر گ بیدارشتتدم حاضتتر       

شدم و رفت  شترکت  بعتدش اه اونجتا رفتت  فیزیتو ترایتو  کتار هتروهم همینتا بتود بته            

وستتام میترفتی  بیترون  ال تته گتاهو شت ا هت  شتهاب بتا رفیقتاش           نز نمعه ها که بتا د 

خودشتتونو چتتتر میکتتردن اینجتتا کتته بتته ا تتطالی منتتو اه ایتتین دیرستتو در بیتتارن کتته    

الاق هت  ختوب کارشتونو بلتد بتودم و میتونستتن منتو چتن ستا ت فقتط چنتد ستا ت             

ه اه فکتتر و خیتتال دربیتتارن و متتن اینتتا متتدیون شتتهاب رفیتتق کرمابتته کلستتتان  بتتودم کتت 

در حقتت  بتترادری رو تمتتوم کتترده بتتود    منتتو گ کتت  ختتانواده ول کتترده بتتودن ال تتته   

اونا ول نکردن من بترای اینکته بترا کستو هحمتت ایجتاد نکتن  و اون یتار بتو وفتام رو           

بتتا اقتتای ندیتتدش ن یتتن  اون نهنمتتو ول کردمتتو اومتتدم تهتتران  بتتا شتتهاب اه ق تت  اون  

بتود کته بتو منتت بترام کتار میکترد و         حادثه رفیتق بتودم و بعتد اون ات تار تنهتا کستو      

 تین ق تت  باهتتام برختتوردر میکترد  حتتتو متتادر ویتتدرم هتت  بتا متتن  تتین ستتابق ن تتودن    

اگ خونتته نمیرستتدم ستتی  هنگتتو بتتود کتته بهتت    10منتتو یتته ب تته دوستتاله میدیتتدن تتتا  

میتتزدن و چکتت  میکتتردن کتته یهتتو ات تتاقو بتترام نیوفتتته میتتدون  وا  ختتودم بتتود و      

  متن تتر بتتودم و  الرقتت  مخال تتاتو گ کتتردن متتن بتته     نگتتران  بتتودن ولتتو اه تتترح  

حرف.تتون گتتوش نتتدادم و بتتا مجتتوهی گ بتتا کمتتک شتتهاب گتترفت  یتتک شتترکت        

الکترونیکتتو هدیتت  شتتریکو ولتتو نتته تتتو م.تتهد تتتو تهتتران شتتهاب  باهتتام اومتتد تهتتران  

ال تته کته خودشت  ا تالتا تهرانتو بتتود و یتدربزگش اه ستهام دارای بتزرگ بتود استتمو          

ال تتته کتته خیلتتو تتتو بنتتای اولیتته و  تتری و دکوراستتیون         داشتتت وا  ختتوودش و 

میلیتتارد کتته ستتر ستتال ن.تتده بهتتش یتتس دادم و تتتو  1شتترکت کمکمتتون کتترد حتتدود 
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ایتتن یتته متتودر بتته استتت نا ه تمتتام هنتتدگی  بختتت باهتتام یتتار بتتودو کتتارم تتتو شتترکت    

 . گرفت ال ته که با کمک شهاب

واب  بتترده بتتود بتتا  تتدای هنتتگ گوشتتی  اه ختتواب یاشتتدم ا تتن ن همیتتدم کتته کتتو ختت  

  گوشو ورداشت 

 ب رمایید؟-

 سالم خر   زیز-

 بنال شهاب-

ستا ت دیتگ بتا    1 وا چه  ره حرد هدنته  .تق  ؟ ستا تو دیتد ؟ اخته احمتق نتون        -

 . هیئت مدیره شرکت  و  الکترونیک قرار داری 

 وای وای بمیری شهاب  چراهود تر هنگ نزدی ؟-

نتوه تتو ختوابو االنت  کته هنتگ هدم        ه مگه من کف دستمو بتو کترده بتودم کته تتو ه     -

 بخا ر دیر اومدنت بود نناب حااله  یاشو یاشو حاضر شو بیا بدو برادر

 مین دیگ اونجام فعال 45تا -

 ..فعال-

ستتری  بلنتتد شتتدم و رو ویل تتر ن.تتت  بتته ستتمت روشتتویو رفتتت  وبعتتد شستتتن  تتورت 

ه ثمتر  و مسواگ هدن رفت  نای کمد کتت هتا  امتروه نلسته مهمتو داشتت  کته اگت  بت         

میرستتید  تتالو بتتود  تتتو کمتتد ونگتتاه کتتردم و تکتتمی  گتترفت  کتته کتتت استتهرت   تتال  

ستتنگیمو بهوشتت  بتتا ییتترهن و شتتلوار م.تتکو بعتتد اه حتتا ر شتتدن رفتتت  ستتمت           

اسانستتور کتته بتترم یتتایین یتتادم افتتتاد ک تتش نهوشتتیدم برگ.تتت  تتتو اتتتار و یتتک ن تتت  
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ی رِیتتس ک تتش م.تتکو هتت  ورداشتتت  ستتوار اسانستتور شتتدم وارد حیا کتته شتتدم  تتدا 

بلند شتد ولتو  جلته داشتت  و مالتش نتدادم ستوار ایلمنتترای م.تکی  شتدم  اه ماشتین             

خوشتت  میومتتد تتتوش راحتتت بتتودم  ماشتتینو روشتتن کتتردم و ب ستتمت شتترکت راه      

 ...افتادم  ماشینو وقتو خریدم ترمزش رو دستو کردم چون یا نداشت 

هدم  شتترکت رو  23دقیقتته رستتیدم و ستتری  ستتوار اسانستتور شتتدم   قتته     45بعتتد اه

بتترو بتتود  وارد شتترکت کتته شتتدم من.تتو بتته احتتترام  بلنتتد شتتد و چنتتد تتتا اه 23  قتته 

کارمنتتدام ستتالم کتتردن کتته متتن  نواب.تتونو دادم بتته ستتمت اتتتار شتتهاب رفتتت  در هدم 

 و گ ت:ب رممایید

 سالم داداش-

 به سالم اخوی خودم چه  جب قدم رنجه فرمودین-

 وشیمو کوگ کن   اومدن ؟ب خ.ید بخدا ا ن دی.ب یادم رفته بود گ-

 نه ولو فک کن  االنا  که-

 وسط حرد شهاب در اتار هده شد ومن.و وارد شد گ ت

 ب خ.ید افراد هیئت مدیره شرکت  و  اومدن-

 بگید برن تو سالن انتما ات ماه  االن میای -

 چ. -

و ستتتری  بتتته همتتتراه شتتتهاب رفتتتتی  داختتت  ستتتالن انتما ات بتتته ماتتت  ورود بتتته 

د شدن و متا هت  بتا اونهتا احتوال یرستو کردی  همته چیتز امتاده بتود بتا            احتراممون بلن
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اشتتاره شتتهاب کتته میگ تتت شتترور کتتن  گلمتتو  تتاد کتتردم و تتتک ستترفه ای کردمتتو   

 شرور کردم

ختتوب بتتا  تترد ختتوش امتتد گتتویو ختتدمت شتتما  زیتتزان  نلستته امتتروه بتترای بتته    -

 ...نتیجه رسیدن با قراردادی که با شهرداری بستی  و

ستتا ت نلستته و فتتک هدن نلستته تمتتوم شتتد   تتالو بتتود بتتاالخره       2بتتاالخره بعتتد  

میلیتتارد بی.تتتر ن تتود ولتتو بتترای 3راضی.تتون کتترده بتتودم درستتته رقتت  قتترار دادحتتدود

ستتالونی  کتته تاستتیس شتتده بستتتن قتترار داد اونتت  بتتا هم تتین  1شتترکت متتا کتته هنتتوه 

 شرکتو  الو بود با  دای شهاب به خودم اومدم

  لیرضا-

 بله-

 قت دکتر نداشتو واسه معده ؟نمیخوای بری ؟میگ  مگ امروه و-

 ام فیزیوترایو دارم2وقتمه  12اوه ا ال حواس  ن ود  چرا سا ت -

 هست  امروه5ها برومن تا 11خوب یس یاشو سا ت -

 شرمنده بخدا   ن ران میکن -

 هر م ت نزن-

 خیلو بی.عوری-

 میدون -

 خجالت نک.و هاا-
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 نقاشو بلد نیست -

 گم.و شهاب-

 یزمچ.   ز-

 . بمیری  یس میرم دیگ-

 هود تر شرتو ک  کن-

 باه یروو شدی؟-

 هههه راستو کمک نمیخای داداش؟-

نتته قربوونتتت ختتودم میتترم و بعتتد کتمتتو ورداشتتتمو بعتتد ختتداحافگو بتته ستتمت          -

اسانستتور رفت  ستتوار ماشتتین  شتتدمو راه افتتتادم ستتمت تجتتریش ا تتن یتتادم رفتتته بتتود 

متتین رستتیدم  هتتو بتتاه بایتتد یکتتو     30 کتته امتتروه وقتتته دکتتتر دارم بتتاالخره بعتتد    

ویل رمتتو بتترام بیتتاره اه شی.تته ماشتتینو یتتایین دادم و متتردی گ داشتتت رد می.تتدو      

  دا کردم

 اقا ب خ.ید-

 نان  کاری داشتین ؟-

شتترمنده راستتتش متتن نمیتتتون  ییتتاده شتت  می.تته ویل رمتتو اه  تتندور  قتتب بتترام     -

 دربیارید ؟

 چ.  و به سمت  ندور رفت و ویل رو اورد-

 نون  واقعا شرمندهمم-
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 دشمنت شرمنده داداش ان.اهلل هود تر خووب شو-

 .ممنون  ان.اهلل-

 خوب ااگ کاری نداری من برم-

 ..نه باهم ممنون لطف کردی یا  لو-

 خداحافظ-

وبتته ستتمت مطتتب رفتتت     قتته همکتتف بتتود خداروشتتکر وارد گ شتتدم من.تتو تتتا منتتو  

نته یلته ای گ نلتو در بتود رد     دید بلند شتد ستالم کترد و بهت  کمتک کترد تتا اه یکدو       

 ش   خوش ختانه موقعو رسیدم که نوبت خودم بود و یکراست رفت  داخ  اتار

 سالم دکتر-

 به به سالم اقا  لیرضا خوبو ؟-

 بد نیست   فقط یک دوه ته هس که معده دردم وبرای دست.ویو م.ک  دارم-

 بعد معاینه رو به  گ ت

رات ختتوب نتتیس بایتتد غتتذای ختتونگو  لیرضتتا متتن چنتتد بتتار بگتت  کتته فستتت فتتود بتت -

 بخوری؟

 خوب اقای دکتر شما که وض  منو میدونید؟-

رستوران کته هتس ؟تتاهه یتک ن ترو بگیتر کته بترات  تذا بهتزه تنهتایو ختوب نتیس              -

 یسرم  یک موق  خدا نکرده حالت بد شه چیکار میخوای بکنو؟
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انومو اختته اه کجتتام بیتتارم هم تتین کستتو رو ؟ متتن یتته متترد تنهتتام و ختتوب کمتتتر ختت -

 ییدا می.ه بیاد خون  که غذا ه  بهزه

واال چو بگ   یه چتن روه  ت ر کتن متن ییگیتری میکتن  ب یتن  کستو هستت کته هت             -

 . تاکیالت داشته باشه هم  اشهزی بلد باشه

 تاکیالت ؟چه ربطو داره ؟-

ختتوب ب تتین اگ یتتک ن تتر باشتته گ در  خونتتده باشتته منگتتورم تتتو هیتتته یزشتتکو و  -

 یک موق  حالت بد شه بتونه کمکت کنه هیر شاخه هاش بهتره

 واال چو بگ   فک نمیکن  هم ین کسو باشه ا ن-

 توکلت به خدا باشه یسرم-

 باشه اقای دکتر اگ کاری ندارین من برم ؟ وقت فیزیو ترایو دارم-

 تته  نتته یستترم کتتاری نتتدارم تتتا ه تتته دیتتگ خ رشتتو متتیگ   بتته ناللتت  ستتالم منتتو      -

 . برسون

 چ.  اقای دکتر فعال-

 فعال یسرم-

به ستمت در رفتت  و بتاه بته کمتک من.تو اه رو یلته رد شتدمو رفتت  نایته ماشتین وبتا             

کمتتک یتتک اقتتا دیتتگ کتته ویل رمتتو کذاشتتت تتتو ماشتتین راه افتتتادم بتته ستتمت مطتتب   

دکتتتر نتتالل ناللتتو فیزیتتوترای   مطتت ش نستت ت بتته اینجتتا دور بتتود و ستتا تو راه بتتود  

ود و نتتی  ستتا ت مونتتده بتتود تتتا بتت1:30ستتا ت رستتیدم ستتا ت حتتدود 1 بتتاالخره بعتتد

نوبت  شته تکتمی  کترفت  بترم رستتوران کته نزدیتک مطتب بتود وارد رستتوران شتدم            
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متتین اوردن وشتترور کتتردم  10و یتتک یتتر  کوبیتتده بتتا مخل تتات ستت ارش دادم بعتتد  

بتود کته نهتارم تمتوم شتد بعتد اه حستاب کتردن بته           2دقیقته بته   5به ختوردن ستا ت   

ن تتر ن.تتته بتتودن تتتو نوبتتت و   2/3طتتب شتتدم ستتمت در رفتتت  و بعتتدم مطتتب  وادر م 

من.و تا منو دیتد گ تت اقتای دکتتر منتگرتتونن و بته ستمت اتتار دکتتر رفتت  بعتد در            

 هدن وارد شدم

 سالم اقای دکتر-

 سالم یسرم خوبو؟-

ممنتتون  ب خ.تتید یکتت  تتتاخیر داشتتت  رفتتته بتتودم یتتیش دکتتتر مکتتتوفو ات اقتتا ستتالم  -

 رسوندن

 ؟سالمت باشن  خدا بد نده چرا -

 . راستش معدم م.ک  ییداکرده-

همینطتتور کتته کارشتتو شتترور کتترده بتتود اقتتای دکتتتر بتتراش توضتتیر دادم چی.تتده و    

 دکتر چیگ ته

راستتتش  لیرضتتا متتن  بتتا مهتتدی متتوافق   هتت  بتترای معتتدت خوبتته اگتترم تاکتتیالت   -

روه بختا ر یته یانستتمان   2داشتته باشته بترا هخت  بستتترت خوبته  تتو کته نمیتتتونو هتر         

 ری ود کردن دکترب

 خوب اقای دکتر کو حاضر می.ه ؟-

متتن  میگتتردم ییتتدا میکتتن  ان.تتاهلل ییتتدا می.تته  بعدشتت   لیرضتتا خونتته ستتاکته ا تتال   -

واستته روحیتتت  ختتوب نتتیس  حیتتف اون بتتام نتتیس ؟  تتین خونتته ارواحتته یتتک نگه تتان  
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بگیر گ هت  موا تب خونتت باشته همت  یکت  بته ستر وضت  اون بتام بتد بختت برسته              

 گ بخاد بیاد ق ول کنه گ دیگ تنها نیست شاید اینطوری کسو ه  

 چو بگ  واال دربارش فک میکن -

دقیقه کتار دکتتر تمتوم شتد و متن بعتد ختداحافگو رفتت  بته ستمت ماشتین              45بعد اه 

میخاستتت  ویل تترو اه رو یتت  رد کتتن  گ یهتتوو چتترخش رفتتت تتتو چالتته و متتن معلتتق    

و ویل تتر یتترت شتتدم و هرکتتارم میکتتردم در نمیومتتد کتته یتتک دفعتته نزدیتتک بتتود اه ر

ش  یایین که یتک ن تر کته روهنامته دستتش بتود ستخت م.تغول خونتدن بتود تتا منتو             

 دید سری  دوید و منو گرفت گ ت حالتون خوبه ؟

 وبعد چرخ ویلجرو دراورد و من به حالت  ادی برگ.ت 

 مممنون ب خ.ید تو هحمت افتادی-

 نه بابا هحمت چیه داداش-

یخاستت ختداحافگو کنته گ گ تت  نتایو      و بعد کمتک کترد کته ستوار ماشتین شت  وم      

 میری برسونمت ؟

 نه ممنون مزاحمت نمی. -

 این چه حرفیه   بذار به ن ران کاری گ برام کردی-

 ممنون-

وبعتتد ستتوار شتتد نگتتاش کتتردم ستترش تتتو نیاهمنتتدی هتتای روهنامتته بتتود ستتخت        

ستتال بی.تتتر نداشتتته باشتته و تیه.تت  یتته     22/23م.تتغول خونتتدن  بهتتش میختتورد   

 .کو و یه ییراهن س ید دید که نگاش میکن  گ تشلوار کتون م
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 راستش دن ال کار میگردم-

 یه تای ابرومو دادم باال گ ت  راستو اسمت چیه ؟ من  لیرضا امیران و شما ؟

 من  مر اد مرادی-

 چند سالته ؟-

 و شما ؟24-

 سالمه چو میخونو؟29من-

 الکترونیک-

 واقعا ؟ دن ال چه کاری هستو ؟-

رشتتت  ییتتدا نکتتردم  راستتتش خیلتتو الهم دارم  وا  همتتون فعتتال   ختتوب متناستتب بتتا-

 هرکاری گ باشه اگ بتون  ق ول میکن 

 من یه کار خوب سرام دارم ؟-

 ندا ؟-

اره متتن ختتودم بتترر خونتتدم   یتتک شتترکت دارم کتته ختتوب یتترو ه ق تتول میکنتتی  و   -

 انجام میدی  اگ بخوای میتون  برات یه کاری دست و یا کن  ؟

 می.ه خدایا شکرت   واقعا می.ه ؟وای باورم ن-

اره چتترا کتته نتته  اگ کتتاری نتتداری بیتتا ب رمتتت شتترکت  ؟ ال تتته منتتو دوستتت  شتتریکو  -

 شرکتوهدی 
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 نه من کاری ندارم ولو دوستتون چو ؟شاید ق ول نکنه ؟-

 نه شهاب یسرخوبیه-

ستتا ت رستتیدی  و رفتتتی  بتتاال  1وبعتتد بتتا مر تتاد بتته ستتمت شتترکت رفتتتی  و بعتتد اه   

 دیدن من گ ت ؟شهاب با د

 وا  لیرضا اینجا چیکا میکنو ؟مگ قرار ن ود برری خونه ؟-

  لیک سالم  کارمند ندید اوردم و بعد مر ادو ن.ون دادم-

 کارمند ندید؟-

 اره حاال بری  تو اتار من با ه  حرد بزنی  و به سمت اتار راه افتادی -

وبعتتد بتتا  ختتوب منتتو کتته شتتناختو  ای.تتون  شتتهاب بتترادر و شتتریک ودوستتت متتن    -

 دست مر ادون.ون دادم و رو به شهاب گ ت 

 ای.ون  مر اد مرادی دان.جوی الکترونیک  ین خودت-

 خوش خت  اقا شهاب-مر اد

 هم نین-شهاب

 خوب مر اد نان اه خودت بگو-من

چو بگ  راستتش متن یتک ب ته ی یرورشتگاهو ام کته ال تته بته تتاهگو متادرمو ییتدا            -

وب نتتیس و بایتتد  متت  ختترو  ملتتش باالستتت  کتتردم ولتتو متاستت انه حتتالش ا تتال ختت 

ال تتته قتت ال کتتار داشتتت  هتتا تایهیستتت بتتودم ولتتو حقتتوقش خیلتتو کتت  و ک تتاد  متت      
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نمیدادومن  مج تور شتدم کته انکتراد بتدم و دن تال کتاری بگتردم کته حتداق  یکت  اه            

 یول  ملو بتون  نور کن  االن  که در خدمت شمام

 .. اها ان.اهلل خدا مادرتو ش ا بده-

 ن.اهلل خوب می.نا-شهاب

 ممنون-مر اد

 خوب شهاب نگرت چیه ؟-من

 حرفو ندارم  کو بهتر اه ای.ون-شهاب

ختتوب یتتس خداروشتتکر شتتهاب  کتته موافقتته  م.تتکلو نیستتت شتتما اه همتتین االن  -متتن

 استخدامو

خیلتتو ممنتتون واقعتتا لطتتف کتتردین راستتتش تتتو ایتتن دوره همونتته کتت  تتتر      -مر تتاد

 .ادمایو م   شما ییدا می.ن

اداش متتن ایتتن حرفتتا چیتته    منتتو  لیرضتتا درد بتتو یتتولو رو خودمتتون    نتته د-شتتهاب

ک.تتیدی  بتته د گ و یالتتز االنمتتون نگتتاه نکتتن متتا تتتا یتتک ستتالو نتتی  دوستتال یتتیش آه در  

 بساط نداشتی 

راستتمیگه داداش و بتته شتتونه مر تتاد هدمتتو گ تتت  :راستتتو ختترو  متت  متتادرت   -متتن

 چقدره ؟

 ملیون چطور؟40یا 30حدود -

 بدممیتون  بهت قرد -من
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 قرد ؟؟؟؟؟؟ من چجوری بهت برگردون  تو که وضعمو می ینو-مر اد

 ک  ک  میدی  ا ن اه رو حقوقت ک  میکن  خوبه ؟-

 ..اما-

 . اما و اگرو بذار کنار-

 رو به شهاب گ ت  بیزحمت قرداد این داداشمونو تنگی  کن

 به روی چ. -شهاب

بتتود رو بیتتاره رو بتته وبتته ستتمت اتتتاقش رفتتت تتتا فتترم استتتخدامو کتته بتترای کارمنتتدا   

 مر اد گ ت 

راستتتتش یایتتته حقتتتور کارمنتتتدای اینجتتتا بستتتته بتتته متتتدرگ وفعالیت.تتتونه ولتتتو اه -

ملییتتون ینتتو بی.تتتر اه ایتتن درتوانمتتون نیستتت     3شتترور می.تته تتتا   500ملییتتون و1

 االنتت  متتن بتترای شتتما چتتون هنتتوه اول کتتاری همتتون یتتک ملییتتون و یونکتتد رو میتتزن  

 .دن وض  شرکت بی.تر می.هان.اهلل باتالش خودت و بهتر ش

 واقعا ممنون نمیدون  چطور ت.کر کن -

 کجا هندگو میکنو؟-

 تا اه دوستای دان.گاه  یک خونه مجردی گرفتی 5با-

 خوب خوبه فک کردم تو خوابگاهو-

 نه دیگ اه کو میتون  کارمو شرور کن  ؟-
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 اه فردا ولو االن بری  تا معرفیت کن  به بقیه-

اول بته من.تو و بعتد بته قستمت نق.ته ک.تو معترفیش کتردم          وبه ستمت در رفتتی  و   

و ردآختترم بتته بختتش نگتتارت موقتت  برگ.تتت شتتهاب  بتتا یتتک یرونتتده اومتتد و بتتا یتته    

چ.تتمک بهتت  فهمونتتد کتته اه یرورشتتگاه امارشتتو گرفتتته و ب تته خوبیتته  بتتا مر تتاد      

رفتی  تو اتتار متن و فترم استتخدامو نلتوش گذاشتت  اونت  بعتد خونتدن امضتا کترد و            

 : گ ت رو به من

 کال  دارم3ب خ.ید اگ کار نیست من برم سا ت 

 نه داداش  برو به کالست بر -

 .وبعد رو به من و شهاب خداحافگو کرد و رفت

هنتتگ هدم یرورشتتگاهش میگ تتتن ب تته ستتاکتو بتتوده وکتتار بتته کتتار کستتو     -شتتهاب

ستتالش کتته تمتتوم می.تته هیتتر نگتتر یرورشتتگاه میتتره دان.تتگاه تتتا االن ولتتو 18نداشتتته  

نش بتتا ختتودش بتتوده و  تتق گ تتته ختتودش و متتدیر یرورشتتگاه یتترو ه    ختتر18بعتتد

 .شهرداری برای تایپ میگرفته درک  گ تن ادم سالمیه

 خوب خداروشکر-

 چجوری آشنا شدی باهاش؟-

امروه اه مطتب دکتتر اومتدم بیترون چترخ ایتن وامونتده گیتر کترد و نزدیتک بیتوفت             -

راه فهمیتتدم دن تتال کتته مر تتاد رستتیدو کمکتت  کتترد بعتتد تعتتارد هدم برستتونمش تتتو  

 کاره ورشتش الکترونیکه

 اها  چخ ر اه معدت ؟-
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 سالم میرسونه ولو دکتر بهش گ ته دیگ باید غذای خونگو بخوره-

 تته ختتوب میختتوای چیکتتار کنو؟ختتدمتکار میگیری؟چتترا نمیتتای خونتته ما؟متتادر        -

 نون  دست یختش  الیه ها؟

 معلتتوم نیستتت  بیتتام خونتته شتتما ؟ نتتوگ میگو؟متتگ یتتک روه دوروهه بتترادر متتن   -

هنوه دکتر میگه یرستار بگیر که هت  غتذا بهتزه هت  موا تب باشته کته یته وقتت حتال            

 بد ن.ه

 .خوبه که-

آره خوبه ولو م.تک  اینجتا  اه کجتا یته ختان  یرستتاریو ییتدا کتن  کته ب.ته بهتش            -

 ا تماد کرد و ا ن ق ول کنه بمونه با یه مرد تنها؟؟؟

 ...ال ته این  حرفیه-

 ییگیری میکنه حاال دکتر گ ت-

 درست می.ه داداش  نگران ن اش یاشو برو خونه یک  بخواب یاشو-

 . باشه  ب خ.ید دیگ-

 باه تو حرد هدی؟-

 ...هههه فعال-

وبعتتد بتته ستتمت اسانستتور رفتتت  ووقتتتو اومتتدم یتتایین بتتا کمتتک نگه تتان بتترو ستتوار    

ماشین شتدم وتکتمی  گترفت  بترای نگه تان خونته هنتگ بتزن  بته مامتد کته یکتو اه             
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دوستتتام بتتود و میخواستتت خونتته هندگی.تتو ب روشتته ب تتره آمریکا شتتاید نگه تتان اون    

 دن ال کار یه نای دیگ باشه   با خوردن سومین بور گوشو رو ورداشت

 به به سالم اقا  لیرضا چه  جب یاد اموات کردی؟-مامد

 سالم مامد خوبو؟ خیلو رو داری بخدا یه خ ر نگیری یه وقتاا؟-

 میدونو دن ال کارای فروش خونه و ماشینو و  اینابودمتو که اوضار منو -

اره داداش میتتدون   هنتتگ هدم ب یتتن  نگه تتان خونتتت بعتتد اه رفتتتن تتتو بیکتتار می.تته   -

 دیگ؟

 !.اره چطور ات اقا ییرمرد بنده خدا دن ال کار میگ.ت-

  ه واقعا ؟ییدا کرد ؟؟راستش نگه ان مورد ا تماد برا خون  میخوام-

 رت بده این بنده خدام بیکار نمیمونهآره هستش  خداخی-

دستتت گلتتت درد نکنتته یتتس وقتتتو خواستتتو بتتری یتته خ تتر بتتده هتت  خودتتتو ب یتتن     -

 هم  نگه انتو

 من فردا  اهم -

 ای نامرد یه خ ر ندی یه وقت ؟-

 ات اقا قرار بود فردا  ر هنگ بزن  برا خداحافگو-

 نچ نچ  همه رفیق دارن ما ه  رفیق داری -

 اینا خوبه ؟5.و نگه انو بعد اه  هر میارم یی.ت حدود سا ت حاال ناراحت ن-
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 ..اره خوبه  یس می ینمت  فعال-

 ..فعال

بتتاالخره رستتیدم خونتته و  تتق معمتتول ریتتس یتتار  کتترد  اه ماشتتین ییتتاده شتتدم        

ورفتتت   تترفش ودستتتو بتته ستترش ک.تتیدم وبتته ستتمت داختت  خونتته راه افتتتادم بتتدون 

 ...فوت وقت رفت    قه باال و خوابیدم

بتتود حتمتتا 5:15با تتدای هنتتگ آی تتون اه ختتواب بلنتتد شتتدم ستتا تو نگتتاه کتتردم اوه    

مامتتد ی.تتت در بلنتتد شتتدم ستتری  رو ویل تتر ن.ستتت  ورفتتت  ای ونتتو هدم و بعتتد ستتر  

 و وضعمو مرتب کردم وبا اسانسور رفت  یایین

بتتا اومتتدن متتن مامتتد و ییرمتتردی کتته کنتتارش بودبلنتتد شتتدن بعتتد اه ستتالم واحتتوال   

 شهزخونه تا چایو بذارم که  دای مامد بلند شدیرسو رفت  تو آ

 نمیخواد چیز بیاری  لیرضا بیابابا-

 االن میام بذار یه چایو بذارم-

بعتتد اه روشتتن کتتردن ستتماور برگ.تتت  تتتو یتتذیرایو یتتیش مامتتد و اون ییرمتتردو      

مامتتد رو بتته ییتتر متترد گ تتت ختتوب اقاستتید ای.تتون   لیرضتتا دوستتت بنتتده کتته فتتک   

 کن  یکو دوباری دیدیش

 بله  دیدم.ون ق ال-اقاسید

راستتتش اقاستتید متتن تتتو ایتتن خونتته تنهتتام و وضتت  متتن  گ می ینیتتد  دن تتال یتته    -متتن

 نگه ان تمام وقت   که ه  نگه انو کنه هم  که به سر و وض  این بام برسه
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چ.تت   فقتتط متتن همستترم فتتوت کتترده و فقتتط اه دار دنیتتا یتته دختتتر دارم کتته -آقاستتید

و خوابگتاه میتره و کتاری بته متن نتداره فقتط ه تته         اون  دان.جو ه تو همتین شتهر ولت   

روه  یتتد نتتوروه هتت  همینطتتوراه  13ای یک تتار یتتا نهایتتتا دوبتتار بهتت  ستتر میزنتته ال تتته  

 نگر شما م.کلو نداره؟

 نه چه م.کلو؟چرا نمیارینش ییش خودتون ؟-

ختتوب متتن کتته خونتته ای نتتدارم همتته هنتتدگی  بعتتد متتردن هینتتت ختتانوم  اهبتتین       -

هت  ختوب یتک اتتار بتود کته فقتط بته درد ختودم میختورد  ال تته             رفت خونه اقا مامد

دست.ون دردنکنته )روبته مامتد (ختدا هرچتو میختواد بهتت بتده  حقتور ختوبو بهت             

 میداد که ه  به دخترم ماهیانه میدادم هم  دست خودمو میگرفت

ختتوب اقاستتید همونطتتور کتته خودتتتون دیتتد یتتک خونتته کنتتار در ورودی هستتتش کتته  -

ته کوچیکتته یکتت  ولتتو همتته امکانتتات هنتتدگو رو داره اگ ق تتول  همتته چیتتز داره درستت

کنتتو کتته بیتتای اینجتتا بتترای نگه تتانو اون خونتته در اختیتتارت میتتذارم کتته دختتترت        

 بیاری ییش خودت چطوره ؟

واال چتتو بگتت   ختتدا الهتتو هرچتتو هود تتتر شتت ات بتتده وخیتتر اهنتتوونو بینتتو یستترم    -

 منکه حرفو ندارم

 انو تو ام بابت اقاسید ح  شدنگر دیگ حله یس خوب–رو به مامد 

 . اره دستت درد نکنه اقاسید به گردن ما بی.تر اه اینا حق داره-مامد

 شرمندم نکن یسرم-اقاسید

دشتتمنت شتترمنده اقاستتید  ان.تتاهلل دختتترت  میتتاد یتتیش ختتودت خیالتتت دیتتگ  -مامتتد

 راحته
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 خوب مامد اه کو اقاسید میتونن بیان اینجا ؟-من

 ن من   ر خونه رو تاوی  میدمواال اه فردا دیگ چو-مامد

یتتس اقاستتید فتتردا  هران.تتاهلل وستتایالتونو هرچتتو کتته هستتت بیاریتتد اینجتتا متتن   -متتن

 تا فردا اون خونه رو میدم تمیزش کنن

 دستت درد نکنه یسرم  خودم میام تمیز میکن -اقاسید

 . نه بابا-

 . خوب  لیرضا نان مابری   دیگ خوبو بدی دیدی حالل کن-مامد-

 که به سالمت بری و برگردی ان.اهلل-

 برگ.تو که نمیدون  ولو ممنون-

 خدایو حی ت نمیاد داری میری اه ایران ؟-

چتترا ختتوب ولتتو اوضتتار کتتار متتن اون ور خوبتته وگرنتته کتته میمونتتدم   هتتیچ نتتا و تتن -

 خود ادم نمی.ه

بعتتد همتتو بغتت  کتتردی  و بعتتد اه دستتت دادن بتتا اقاستتید اونتتا رفتتتن و متتن بتتاه تنهتتا     

 ...شدم

کتترم رفتتت یتتیش متتش رمضتتون  اقاستتید خیلتتو شتت یه متتش رمضتتون بتتود با تتدای   ف..

هنتتگ اه فکتتر میتتام بیتترون و بتتدون نگتتاه کتتردن بتته اینکتته مخا تتب کیتته گوشتتو رو     

 نواب میدم

 ب رمایید-
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- 

 الو  ب رمایید ؟ دای باالک.یدن آب بینو اومد و بعد-

  لیرضا-

نتت  متتادری کتته اگ   ستتال و نتتی  بتتاالخره مامتتان  هنتتگ هد او    1بتتاورم نمی.تته بعتتد   

 سا ت دیر میرسیدم اینقدر هنگ میزد که دیوون  میکرد1

 مامان شمایو؟-

 نان مامان  اره     لیرضا خیلو بدی-

 و بعد  دای گری.وشنیدم

 مامان قربونت ب.  من    گریه نکن    مرگ  لیرضا-

 کوفت مرگ  لیرضا     باه تو قس  خوردی-

حستتا  بتتود  االن گ فتتک میکتتن  چقتتدر   ل خنتتدی رو ل تتام می.تتینه  همی.تته رو قستت  

 دل  برای مامان وبابام و بقیه تنگ شده

 ب خ.ید مامان     خوبو؟-

 مگه برات مهمه؟-

 نگو مامان-

 !!اگ مه  بود تو این یکسال یک هنگ میزدی ب ینو هنده ام ،مرده ام-
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 تته مامتتان هبونتتتو گتتاه بگیتتر    راستتتش متتوقعو کتته اومتتدم تهتتران داغتتون بتتودم       -

 عد اهدواو مهساخکوص ب

دیتتگ ادامتته نتتدادم بتتاهم بغضتت  گرفتتت  یتتک ن تتس  میتتق ک.تتیدم وبغضتتمو قتتورت    

 دادم و گ ت 

 چخ را باباخوبه ؟-

 خوبه یسرم  نمیخوای بیای م.هد ؟-

 ه ته دیگ بیام3یا2راستش سرم شلوغه کارای شرکتو اینا ولو سعو میکن  تا -

 اوه باشه دل  برات تنگ شده  لیرضا-

 .امان و بابای گل  تنگ شدهدل من  واسه م-

 هود بیا لیرضا موا ب خودت باش خداحافظ-

وقطتت  کتترد  حتتتو نذاشتتت خاحتتافگو کتتن  ختتوب میتتدون  کتته میخواستتت بزنتته هیتتر    

گریتته دوبتتاره   هیتتو چطتتور تونستتت  ول.تتون کتتن  ؟یتتادم اومتتد کتته اه  لیتتار داداشتت    

و بیمارستتان  ستال یی.ت  کته تت    5سوال کتن  اونکته ا تن انگتار نته انگتار یادمته همتون         

روه اومتتد ایتتران بهتت  ستتر هد و رفتتت دوبتتاره کانتتادا بتتور       2بتتودم فقتتط در حتتد  

تاکتتیلو شتتده بتتود ولتتو بعتتد اینکتته درستتش تمتتوم تتتو یتتک شتترکت استتتخدام          

شتتدودیگ مونتتدگار شتتد  یهتتو برگ.تتت  بتته  قتتب روهی کتته تتتو بیمارستتتان بهتتوش     

 اومدم
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همته نتا رو تتار میدیتدم     با احستا  ستنگینو یلکتام چ.تماممو بته هور بتاه کتردم اول         

ولتتو بعتتدش واضتتر شتتد  همتته نتتا ستت ید بتتود ویرستتتار تتتا منتتو دیتتد ستتری  اه اتتتار    

 خارو شد وبا یک دکتر اومد

 سالم  دای منو می.نوی؟-دکتر-

 سالم    اره    من بیمارستان چیکار میکن  ؟-

 یادت نمیاد چه ات اقای برات افتاد ؟اسمت چو؟-

دم نمیتتاد کتته چتتو شتتد فقتتط یادمتته رفتتته بتتودم استتم  کتته  لیرضاستتت ولتتو خیلتتو یتتا-

 سر ساختمون

 ختوب ب تین یسرم راستتش تتو سته روهه اینجتایو و تتاهه همتین االن بهتوش اومتدی          -

. 

بعتتد رو بتته یرستتتار گ تتت بتته ختتانوادش ا تتالر بتتدین کتته بهتتوش اومده بعتتد اه چنتتد   

دقیقتته مامتتان  و مهستتا بتتا چ.تت  هتتای گریتتون اومتتدن تتتو اتتتار اول مامتتان  اومتتد         

کتترد وبعتتدم خداروشتتکر کتترد کتته بهتتوش اومتتدم و بعتتد مهستتا      ب و  .تتونیمو یی

اومتتد و دست.تتو گذاشتتت رو دستتت  همینطتتور کتته گریتته میکتترد گ تتت اینطتتوری         

 موا ب خودت بودی ؟

 چخ ره من اینجا چیکار میکن  ؟ چرا سه روه بیهوش بودم ؟-

 مونستاخت  بتاال  اه–مامان  درحتالو کته اشک.تو بتا گوشته چتادرش یتاگ میکترد گ تت          

 هتت  مهستتا دادن خ تتر مهستتا بتته بعتتدم اینجتتا اوردنتتت کتتارگرا     یستترم یتتایین افتتتادی

 .داد خ ر من به
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مهستتا و مامتتان  هنتتوه هتت  داشتتتن گریتته میکتترد  بتترای اینکتته اه اون حتتال و هتتوا        

 : درشون بیارم گ ت 

مامتتان      ختتانوم  گریتته نکنتتین دیتتگ   متتن کتته ستتالم  ب ینتتین بعتتد دستتتمو اوردم    -

و تتتا اوردم بتتاال یهتتوو نتتای شتتون  و کمتترم تیتتر ک.تتید و  تتورتمو نمتت  کتتردم بتتاال ولتت

 : مامان  که حول شده بود گ ت

چتتو شتتد؟درد اومتتدت ؟ ختتوب یستترم تتتو تتتاهه  متت  کتتردی ن ایتتد تکتتون بتتدی      -

 : خودتو ؟با تعجب گ ت 

  م  ؟-

اره کمرتتتو  متت  کتتردن یکتت  مهتتره هتتای کمتترت ضتترب ختتورده بتتود و بعتتد دیتتدم   -

مهستتا بهتت  نگتتاه کتتردن و این تتار مهستتا دوبتتاره بتته گریتته افتتتاد واستته      کتته مامتتان  و

 :همون یرسیدم

 چیزی هست که من نمیدون  ؟-

نتته  زیتتزم  مهستتا خیلتتو شتتوکه شتتد وقتتتو خ تترو دادن ایتتن گریتته ام اه        -مامتتان 

خوشتتاالو کتته بهتتوش اومتتدی و بعتتد رو بتته مهستتا گ تتت مگتته نتته مهستتا نتتان ؟مهستتا  

داد و گ تت میتره  ورت.تو آب بزنته  مامتان    تق        ه  سرشتو بته ن.تانه تاییتد تکتون     

گ تتته ی دکتتتر بتترام کمهتتوت و ابمیتتوه گرفتتته بتتود و هتتو میتتداد بتته هور بختتورم   بعتتد  

اه چنتتد دقیقتته مهستتا بتته همتتراه مامتتان نتتون )متتادر ختتانوم (و اقتتا مامتتد رضتتا)یدر     

خانوم (اومتتدن تتتو  بتتا اومتتدن اونتتا میخاستتت  بلنتتد شتت  کتته یتتدر ختتانوم  نذاشتتت و رو 

 به  گ ت خوبو یسر؟

 ممنون  الامداهلل-
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متتادر ختتانوم  رو بتته متتن گ تتت چنتتد بتتار گ تتت  اون کمتتر بنتتد ایمنتتو رو ب نتتد ؟ ب تتین   

 چو به روه خودت اوردی ؟

اه لاتتن حتترد هدنتتش تعجتتب کتتردم و دیتتدم کتته مهستتا کنتتار گتتوش مامتتانش گ تتت   

 ونه:مامان تورو خدا باه شرور نکن   لیرضا تاهه بهوش اومده چیزی ه  نمید

 من چو رو نمیدون  ؟

 ... رو به مادر خانوم  گ ت  :راستش اونروه کمربندا ن ودن متاس انه

 مامان  رو به مادرخانوم  گ ت :وا حاو خانوم االن وقت این حرفا  ؟

متتن  بتترای اینکتته با تتو یتتیش نیتتاد گ تتت  خیلتتو ممنتتون کتته اومتتدین ب خ.تتید تتتو      

 . هحمت افتادین

 حمتو ن ود  باالخره دامادمونویدر خانوم  رو به من گ ت :ه

اه لاتتن حتترد هدن.تتون چیتتزی نمی همیتتدم مگتته متتن چیکتتار کتترده بتتودم ؟داشتتت      

فتتک میکتتردم کتته بابتتام  وارد اتتتار شتتد بعتتد احتتوال یرستتو خیلتتو ستتردی بتتا یتتدر     

ید بعتتد اومتتد  ب و ستتختتانوم و مادرختتانوم  بتته ستتمت مهستتا رفتتت و یی.ونی.تتو       

ش اوومتتدی یستترم  بعتتد رو بتته ید و گ تتت خداروشتتکر کتته بهتتوب و ستتیی.تتونو منتتو 

مامان  گ ت راستو حتاو ختانوم  لیتار هت  همتین االن رستید ایتران تتو راهته کته بیتاد            

 :  روبه بابا گ ت 

  لیار ؟ چرا این همه راه یاشده اومده ؟ بابا من سالم  بخدا-

چ.تتم  بتته یوهخنتتد و اختت  یتتدر ختتانوم و متتادر ختتانوم  افتتتاد و بعتتدم چ.تتمای اشتتکو 

ودیتتگ داشتتت  مطمعتتن می.تتدم کتته یتته خ تتری هستتت میخواستتت       مامتتان و مهستتا  
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بهرس  که یهتوو درو هدن و  لیتار بتا یتک نع ته گت  وشتیرینو واردشتد گ تت :بته بته            

نمعتون نم  بتود گلتتون کت  بتود و خیلتو گترم بتا بقیته احتوال یرستو کترد و رو بته             

مامتتان گ تتت :دیتتدین گ تتت  بتتا دمجتتون بتت  آفتتت نتتداره ؟و بعتتد رو بتته متتن کتترد و     

 :چطوری ؟ گ ت

گ تتت  :ختتودم کتته فتتک میکتتن  ختتوب  امتتا م تت  اینکتته اوضتتار اونجتتور کتته متتن فتتک    -

میکتتن  نیستتت  اینطتتور کتته بتتوش میتتاد و بعتتد بتته چهتتره گریتتون و اخمتتو بقیتته اشتتاره   

 کردم

 . و اون  در نواب  کنار گوش  گ ت نه بابا چیزی نیست

کتترد مهستتا همتتون موقتت  یرستتتار اومتتد و بتتا کلتتو نیتت  نیتت  کتتردن همتته رو بیتترون   

میخواست بمونته کته اینقتدر مامتانش بتراش چ.ت  و ابترو اومتد کته متن ختودم گ تت              

بتترو استتتراحت کتتن  زیتتزم  لیتتار یتتیش متتن هستتت  بعتتد اه رفتتتن اونتتا رو بتته  لیتتار   

 گ ت  به من راست.و بگو ؟چی.ده

 .هی و بابا    بیخودی شلوغش میکنو- لیار

اهه یتاد وضت  ختودم افتتادم     بعد گ ت متن بترم یته ستر یتیش دکتر وقتتو کته رفتت تت         

 بتته نتتای شکستتتگو هتتام نگتتاه کتترددم و وقتتتو بتته یتتام رستتیدم میخواستتت  کتته یتتامو   

بلند کتن  ب یتن  چقتدرش شکستته امتا نمیتونستت  ا تن یاهتامو حتس نمیکتردم خیلتو            

تعجب کتردم و بتا ختودم گقتت  البتد چتون گتچ گترفتن یتامو اینطتوره امتا یتادم اومتد              

یتتن حستتو نداشتتت    همینطتتور کتته داشتتت  فکتتر     قتت ال دستتت  شکستتته و متتن ا تتال ا   

میکتتردم در اتتتار هده شتتد و دکتربتته همتتراه  لیتتار داختت  شتتدن چهتتره  لیتتار خیلتتو    

دمتت  بتتود ولتتو خودشتتو خیلتتو ریلکتتس ن.تتون میتتداد دکتتتر رو بهتت  گ تتت چخ تترا ؟    

 .بهتری یسر؟اره فقط یاهام حس نداره به وضوی نا خوردن  لیار رو دیدم
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 گ ه نمیتونو تکون بدیخوب چون یاهات تو -دکتر

دکتتر متن قت ال هت  دستت  شکستته اولتو ایتن حستو نداشتت   دکتتر می.ته واضتر              -من

بگید چه ات اقو بترای متن افتتاده متن تامل.تو دارم ینتو ا تن حقمته بتدون  گته چترا            

 یام حس نداره

 چیزی نیس تو بیخو- لیار

ن  نذاشتتت  حتترفش تمتتوم شتته  و بتتا  تتدای بلنتتدی کتته دیتتگ نمیتونستتت  کنتتترلش کتت 

 گ ت 

همتتش میگتتو بیختتودی شتتلوغش میکنتتو اگتته بیخودیتته چتترا مهستتا و مامتتان همتتش    -

گریه میکتنن چترا مادرختانوم  و اقتا مامتد رضتا باهتام ستر ستنگین و اه همته مهمتتر            

چتترا تتتو ایرانتتو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تتتو کتته وا  متترگ متتادر بزرگمتتون نیومتتدی واستته یتته    

کتتو  تترفین یتته   شکستتتن یتتای متتن و دوروه بیهتتوش بتتودن اومتتدی؟فک کتتردین بتتا  

 ب و گالبو؟

 آروم  لیرضا  باشه تو آروم باش من برات توضیر میدم ؟-دکتر-

 باشه من آروم   فقط به  بگین-

متتری افتتادی وختوب   تق گ تته شتاهدا ینتو همتون         6راستش تتو اه ارت تار حتدودا    -

کتتارگرا اول بتتا ستتر بتته ستتمت یتتایین میومتتدی و  تتو یتتک ات تتاقو شتت یه معجتتزه یهتتوو 

کمترت شکستته کته     6.7.8د بته همتین بتا کمتر میتای یتایین ختوب مهتره         موق  برخور

 ما اونو  م  کردی  و یالتین گذاشتی    و اینکه تو

 من چو؟-
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مهتتره ستتتون فقراتتتت با تتت 3متاستت انه بتتا ضتتربه ختتوردن کمتترت و شکستتتن همتتون -

 فرورفتن مهره ها به نخا ت شده و نخا ت یاره شده

 دکتر سرشو انداخت یایین وگ ت

ین یستترم تتتو فعتتال ینتتو تتتا وقتتتو کتته تتترمی  ییتتدا کنتته نخا تتت یاهتتات ینتتو اه    ب تت -

 قسمت ن.یمن گاهت به یایین حس نداره

متاه  6بعد سرشتو اورد بتاال وبتا امیتدو گ تت ال تته ایتن یروسته تترمی  نختار ممکنته اه            

تا چنیتدین ستال  تول بک.ته )بتا کمتو تعلت  (ممکتن هت  هستت کته کتال ختوب ن.ته               

اه دستت بتدی خیلتو اه بیمتار هتای نختا و ماکته م.تکلو م.تابه           ولو تو ن ایتد امیتدتو  

 . سال خوب شدن5ماه تا 6م.ک  تو داشتن بعد اه 

هضتت  حرفتتای دکتتتر بتترام ستتخت بتتود بتتاورم نمی.تتد کتته دیتتگ نتتتون  راه بتترم وایتتن  

نملتته ینتتو یتتوت شتتدن تمتتام آرهو هتتای متتن    االن دلیتت  گریتته هتتای مامتتان و           

ستتالگو هنتتوه 50یتتدری کتته تتتا االن و در ستتن مهسا ستت ید شتتدن موهتتای شتتقیقه هتتای

ستت ید ن.تتده بتتود  دلیتت  سرستتنگینو مادرختتانوم و اقتتا مامتتد رضتتا رو االن متتی هم      

ختتوب معلومتته بایتتدم سرستتنگین باشتتن دختتتر یکتتو یدون.تتنو دادن دستتت یتته یستتر   

 . سال  نه یک مردی ویل ری   دلی  اومدن  لیار رو ه  تاهه فهمیدم

م اومتدمو  لیتار رو دیتدم کتته بتا چ.ت  هتای اشتتکو       بتا تکتون ختوردن دستت  بتته ختود     

 نگام میکنه و میگه داداش نگران باش خوب می.و

برمیگردمتتو نگتتاهش میکتتن  و تتتو دلمتت  بتتاخودم متتیگ  نگتتران چتتو ن اشتت  ؟ هنتتدگو  

 که یوت شد ؟سرمو باال میگیرم و رو به خدا میگ 
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یختوای تقتاص   خدایا اخته چترا متن ؟ ایتن نتزای کتدوم گنتاه  بتود ؟ ختدایا نکنته م           -

تمتتا گناهتتامو یکجتتا بتتدم ؟ختتدایا چجتتوری دلتتت اومتتد ؟ روه متتادر ؟ کتتادوی متتادرم     

بتتود ؟متتن بتتد متتادرم  بتتد ؟ مگتته نمیگتتو به.تتت هیتتر یتتای متتادران استتت ؟ختتدایا      

 مادری گ الیق به.ته باید هم ین هدیه ای بگیره؟

با  دای  توت ستماور بته ختودم میتام و بته ستمت اشتهز خونته میترم ا تن اه ستماور             

یتتادم رفتتته بتتود  همی.تته همینطتتوره بتته گذشتتته کتته برمیگتتردم دیگتته اینگتتار روی اه    

بدن  ندا می.ته میتره اون موقت  ،بته ستمت اسانستور میترم تتا بترم بتاال وارد اتتار کته             

شتتدم دراه ک.تتیدم رو تختتت و گوشتتو ورداشتتت  هنتتگ هدم بتته اون مرکتتز ختتدماتو و   

ستا ت دیتگ    1قترار شتد تتا     تا کتارگر میختوام بترای تمییتز کتردن خونته  کته       2گ ت  

ب رستتتن تکتتمی  گتترفت  تتتو ایتتن یتتک ستتا ت هنتتگ بتتزن  بتته داداش بیمعتترفت  وبعتتد 

 بور برداشت 3شماره گرفتن و خودن 

-hello 

 هلو هلو میکنه واسه من  بابا فهمیدم بلدی

  لیرضا ؟-

 خودم  داداش بیمعرفت  خوبو؟-

- 

  لیار ؟

  دای فین فین اومد

 یه میکنو ؟ خاگ ه  ه مرد گنده داری گر
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 ب خ.ید

چیتتو ب خ.تت  ؟ وای  لیتتار بتتاه دختتتر شتتدی ؟ بی تتاره هن تتتو   راستتتو نمیختتای هن    -

 بگییری؟ یس من کو  مو ش  هاا ؟

خوبو؟ لیرضتتا بتته ختتدا بتته نتتون ختتودم اونتتروها کتته تتتو داغتتون بتتودی هنتتگ میتتزدم   

حتتالتو میهرستتیدم اه مامتتان بعدشتت  کتته رفتتتو هرچتتو هنتتگ هدم بتته گوشتتیت نتتواب   

ی م تت  اینکتته خططو تتود کتترده بتتودی  بتته مامتتان  هنتتگ میتتزدم همتتش گریتته  نتتداد

میکتترد میگ تتت نمیتتدون  چتته گنتتاهو کتتردم کتته ختتدا منتتو مجتتاهات میکنتته اونتت         

 اینطوری

اون اه تتتو کتته رفتتتو اون ور دنیتتا قکتتد برگ.تتت نتتداری ایتتن  اه  لیرضتتاکه گذاشتتته    

 رفته فکر دل بد بخت ما رو نمیکنه خ ری اهش ندارم

 داداش   خودم شرمنده مامان و بابا هست    ولو باید تنها می ودم یک میدون  -

 یب نداره حتاال   بابتت درخواستت  متو شتدن هت  بایتد بگت  ماهته دیتگ دارم میتام            -

ایران که با مامتان و اینتا و تتو بتری  خواستتگاری دختتر متورد  القت   یکت   ت ر کنتو            

 ...  مو ه  می.و

  حاال این بانو کو هست ؟ ایول   فقط دل  براش یک  میسوهه-

 . نمی.ناسیش  یکو اه همکالسو هامه اینجا-

 بعد داداش  مطمعنو که من  مو ن.دم تا االن ؟-

  دای بلند خندشو می.نوم و بعد میگه

 گم.و  لیرضا-
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  ه یس خ ریه ؟-

متتاهو هستت کتته یتک  تتیقه   2نته بختدا چتترا حترد در میتتاری     فقتط راستتتش یتک      -

  به کسو نگو هااامارمیت خوندی  همین   

دیتدی ؟ ختوب یتس هود تتر واسته  متو شتتدن متن اقتدام کتن  قتول میتدم بته کستتو             -

 نگ     خارو اهشوخو ان.اهلل خوش خت شو داداش

 ممنون-

 به نای من  خوش خت شو-

 با ناله

  لیرضا-

متتتن بتتترم داداشتتت   هنتتتگ خونمتتتو میتتتزنن  موا تتتب خودتتتتو خانومتتتت بتتتاش بتتترا -

  موشدن من  اقدام کن سری  تر

 و بعد بلند خندیدم تا اون  اه اون حال دربیارم ا ن نمیدون  چرا اون حرفو هدم

 ..چ.  داداش   قروبونت فعال-

 ...فعال

 به  رد آی ون رفت  و نواب دادم

 ب رمایید ؟-

 اه مرکز خدماتو هستی -
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 بله  بله    ب رمایید-

ی  واستته ودر رو بتتاه کتتردم و ختتودم  رفتتت  یتتایین   تتدای یتتار  ریتتس رو می.تتنید  

همون ختودم رو ستری  تتر بته داخت  حیتاط یتا همتون بتام رستوندم و ریتس رو دیتدم             

کتته نلتتوی در وایستتتاده و نمیتتذاره اونتتا داختت  بیتتان واستته همتتون بتتراش ستتوت هدم    

که تا منتو دیتد اومتد ستمت  و نلتوم واستتاد و شترور کترد خودشتو لتو  کتردن متن              

 به اون چن ن ر و گ ت دستمو ک.یدم رو سرش و اون  ن.ست و بعد رو کردم 

ستتالم   خیلتتو ختتوش اومتتدین  امیتتران هستتت  و میخاستتت  اون خونتته کنتتار بتتام رو )بتتا -

دست ن.ون دادم(بترام تمیتز کنیتد  متاست انه وضت  منتو کته می ینیتد و بعتد بته ختودم            

بایتد تمیتز باشته کته تاویت  نگه تانو        9اشاره کردم و گ تت  راستتش تتا فتردا ستا ت      

 ارهبدم وسایالشو فردا می

 ان.تتاهلل و میکنتتی  شتترور االن اه متتا امیتتران اقتتای چ.تت   بعلتته –یکتتو اه ختتدماتو هتتا 

 میدی  تاوی  بهتون شب10/11 تا

 خیلو ممنون و بعد به سمت خونه راهنمایی.ون کردم-

اونتتام رفتتتن و متتن دوبتتاره برگ.تتت  تتتو خونتته و تلویزیتتون رو روشتتن کتتردم و شتترور  

ای تلویزیتتون و بعتتدم کتته دیتتدم هی تتو نتتداره کتتردم بتته بتتاال و یتتایین کتتردن کانتتال هتت

رفتتت  بتته ستتمت آشتتهز خونتته و اه تتتو یخ تتال یتتک بتتتری آب ورداشتتتمو وشتترور       

کتتردم بتته ختتوردن کتته یکهتتو  تتدای آی تتون اومتتد و بتته ستتمت آی تتون رفتتت  و دیتتدم   

شتتهاب ی.تتت دره  در وهدمتتو بعتتد رفتتت  تتتو ستتالن و منتگتتر شتتهاب شتتدم   تتدای در  

 شد و شهاب اومد تو تو حال اومد و بعدم در باه

 سالم داداش شهاب گ -
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 سالم خوبو؟-

 ممنون چخ ره ؟چیزی شده ؟-

 راستش حال مامان مر اد بد شده بردنش بیمارستان-

 ندی؟کدوم بیمارستان کو ؟-

 ...یک دوسا ت ییش بیمارستان -

 چو شده ؟قل .ه ؟-

 اره سکته کرده بنده خدا     لیرضا باید  م  شه-

 خوب  ملش کنن-

 ب تو که وض  مر اد و میدونوخو-

 اها  من که بهش گ ت  قرد میدم  ا ن بذار ب ین  چرا به خودم هنگ نزد ؟-

متتین یتتیش 10گ تتت یتتک بتتار تمتتا  گرفتتته ی.تتت خطتتو بتتوده و بتتار دومتت  همتتین   

 هنگ هده نواب ندادی

  ه اره داشت  با  لیار حرد میزدم االن  یایین بودم-

 (کارگرای تو حیاط لیار ؟ چخ ره ؟ )اشاره کرد به -

اره خ ر که نگه تان ییتدا کتردم واسته خونته االنت  کتارگر گترفت  کته تمیتز کتنن اون            -

خونتته رو تتتا بتتدم بهتتش  مامتتانم  هنتتگ هد و کلتتو گریتته کتترد و در نهایتتت آیشتتتو       

کتتردی  و قتتراره بتترم م.تتهد چتتن وقتتت دیتتگ کتته ستترم خلتتوت شتتد و  لیتتار هتت  کتته 
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او میکنته اونت  میتاد ایتران یتک چنتد       خودم بهتش هنتگ هدمتو حترد هدیت  داره اهدو     

 وقت دیگه

  ه بسالمتو چه همه خ ر داشتو     خداروشکر-

 بیا بری  ،من به مر اد هنگ بزن  برا مامانش اون نگران ن اشه-

 بری -

ستتا ت دیتتگ 1وبتتاه  بتته ستتمت   قتته بتتاال رفتتتی  و هنتتگ هدم بتته مر تتاد و گ تتت  تتتا 

ینکتته نمیتتتون  بتترم بیمارستتتان   یولتتو بدستتتش میرستتون  و  تتذر ختتواهو کتتردم اه ا   

چتتون کستتو نیستتت باالستتر کتتاگرا واستتته   کتتارت بتتانکمو دادم دستتت شتتهاب و گ تتت  

بتترو هرچتتو ختترو  ملتتش می.تته اه تتتو ایتتن وردار و بعتتدم هدم ی.تتت شتتونه هتتاش و  

 اون  گ ت

ختتدا خیتترت بتتده  متتن هیتتاد تتتو دستتتو بتتال  یتتول نیستتت اه وقتتتو اون آیارتمتتانو        -

 مساخت  وگرنه کمک میکرد

نه بابا داداش ایتن چته حرفیته تتو هت  هود تتر بترو کته مر تاد بی.تتر اه ایتن نتوش             -

 نزنه

 ...باشه یس فعال-

 موا ب خودت باش  خداحافظ

و بعد بته ستمت یلته هتا رفتت و ستری  بته یتایین رفتت و در اختر هت  اه خونته ختارو              

ن شتتد    وقتتتو اه یلتته هتتا یتتایین میرفتتت یتتاد ختتودم افتتتادم مامتتان  میگ تتت ب تته نتتا   

 ین آدم راه برو اخته مگته تتو است و کته یورتمته میتری اونت  رو یلته هتاا  و متن بلنتد             
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میخندیتتدم و کتتار خودمتتو میکتتردم  هتتو چتته روهایتتو بتتود یادمتته مامتتان بعتتد اینکتته     

مرخص شتدم خیلتو بیتتابو میکترد واسته همتون بته یی.تنهاد متن رفتتی  خونته مامتان             

نتتا حتترد شتتنید ولتتو بختتا ر متتن  اینتتا ال تتته کتته مهستتای بی تتاره خیلتتو اه مامتتانش ای  

 .. هی و نگ ت

دوبتتاره غتترر شتتدم تتتو ختتا رات  وقتتتو متترخص شتتدم اه بیمارستتتان یتتک راستتت       

رفتی  خونه مامتان اینتا بعتد اه اینکته منتو رو تختت  فتیکس کتردن  لیتار اومتد یی.تمو            

 : گ ت داداش من امروه بلیط دارم که برگردم و من با تعجب گ ت 

 امروه ؟؟؟؟؟؟-

 اره چطور؟-

 روهه که اومدی 5اخه چرا اینقدر هود ؟هنوه 

 . باید برم کارام هیاده-

 اها   بخ.ید دیگ بخا ر من اه کاروهندگیت افتادی-

 ید و رفتب و سنه این چه حرفیه و بعد یی.ونیمو  -

بعد اه رفتن  لیار مهستا اومتد تتو اتتاقو یی.ت  ن.ستت و بترام شترور کترد بته یوستت            

 رد و نواب دادکندن یرتقال که گوشیش هنگ خو

 ؟ خوبو مامان  سالم–مهسا 

-... 

 بعله من  خوب   لیرضام خوبه    چ.  سالمتو میرسون -مهسا
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و بعد به ستمت بیترون اتتار رفتت   نمیتدون  چترا مهستا تگتاهر میکترد کته اونتا بتامن             

 خوبن و ات اقو نیوفتاده در  ورتو که االن  دای داد مامان.و شنیدم هه

تتو اتتار و تکتون ختوردن درختتا رو نگتاه متو کتردم کته دیتدم           رومو کردمه به ینجره 

مهسا رفت ل ته حتود ن.ستت و شترور کترد گریته کتردن  میخواستت  بلنتد شت  کته            

تتتاهه یتتادم اومتتد کتته نمیتتتون  راه بتترم   تتتاهه فهمیتتدم االن چتته بالیتتو ستترم اومتتده       

و    تتتاهه  متتق فانعتته رو درگ کتتردم و اولتتین قطتتره اشتتک  اومتتدو افتتتاد یتتایین دومتت  

 ستتومو وهمینطتتور ی.تتت ستتر هتت  دونتته دونتته اشتتکام میومتتد یهتتایین تتتاهه فهمیتتدم     

دیتتگ نمیتتتون  م تت  آدمتتای  تتادی هنتتدگو کنمتتو   و بعتتد یتتتو رو ک.تتیدم رو ستترم تتتا  

 . اگ مهسا اومد ن ینه دارم گریه میکن 

بتتا  تتدای در هدن ب ختتودم اومتتدمو دیتتدم کتته هنتتوه رو بتته رویتته راه یلتته واستتتادم و  

 شدم   دامو بلند کردمو گ ت  به یله خیره

 ب رمایید-

اختت  د م لمتتان کتته بگتت  میخواستتت  ب خ.تتید امیتتران اقتتای–متترد داختت  شتتد گ تتت  

 خونه همونجا باشه ؟

 م لمان ؟-

 بعله نمیدونستین ؟-

 نه  م لمانش تمیزه و شیکه ؟-

 بعله نناب روشو با ملا ه س ید یوشونده بودن-
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و کتته مرتتتب و تمیتتزه باشتته و اونتتایو کتته  اهتتا خیتت  ختتوب بتتذارین باشتته وستتایالیو ر -

 بدرد نخورنو بذارین تو ان اری ی.ت  مارت  ممنون

 چ.    خواهش میکن  و ی مونه-

 شتده چقتدر ستری    9و بعد اه خونه بیترو رفتت و چ.تم  بته ستا ت ختورد کته دیتدم         

!! 

یتتر  چلتتو ک تتاب و مخل تتات دادم  6ستتری  هنتتگ هدم بتته یتتک رستتتوران و ستت ارش  

متتین  تتدای  30تتتا االن بتته کتتوب کتتار میکتتردن  بعتتد  6اه ستتا ت   اختته بنتتده ختتداها

ای تتون اومتتد کتته خ تتر اومتتدن ییتتک موتتتوری رو میتتداد در بتتاه کتتردم تتتا بیتتاد تتتو        

ختتودم  رفتتت  یتتایین و بعتتدم هتت  داختت  حیتتاط بعتتد حستتاب کتتردن یتتول بتته ستتمت    

یتتر  هتت  بتترای 2یتتر  رو داد به.تتون 4کتتارگرا رفتتت  و  داشتتون کتتردم تتتا بیتتان  

شتتت  وقتتتو داشتتت  اه کنتتار ریتتس رد می.تتدم در یکتتو اه یرستتا رو بتتاه      ختتودم وردا

تتا تیکته ک تاب رو انتداخت  نلتوش اونت  بتا تکتون دادن دمتش ت.تکر کترد            2کردم و 

و من  به ستمت خونته رفتت   داخت  خونته کته شتدم یتاد متادر مر تاد افتتادم و ستری              

 – هنگ هدم بهش که بعد دوتا بور برداشت

 ست.و شنیدم که گ ت :سالمسالم داداش خوبو؟ دای خ-

 خوبو ؟حال مامان خوبه ؟-

 تموم شد-

 با تعجب گ ت  چو ؟

همتته چتتو تمتتوم شتتد دوبتتاره    و بعتتد  تتدای اروم گری.تتو شتتنیدم  بتتاروم نمی.تتد      -

 مادرش فوت کرده باشه
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 مر اد داداش  خوبو؟-

 میتون  خوب باش  ؟-

 تسلیت میگ  بهت  ان.اهلل غ  آخرت باشه-

 ممنون-

   میخوای چیکا کنو ؟ کو تاوی  میدن مادرتو ؟برا مراس -

 گ تن تا فردا  هر-

 کو این ات ار افتاد ؟-

 یک نی  سا ت ییش-

 متاس   باهم   ان.اهلل فردا   ر می ینمت    میام بیمارستان   ر -

 نه نمیخواد ممنون    بابت همه کمکات-

 .. خوبه دیگ ن ین  هم ین حرفایو هدی هاا  ان.اهلل مامانت  االن ناش-

 . ان.اهلل -

 خوب کاری نداری؟کمک خواستو مدیونو اگر نگو-

 ...ممنون نه کاری نیست  چ.  میگ  اگ بود یا لو-

  لو یارت داداش-

ا ال بتاورم نمی.تد کته مامتان مر تاد فتوت کترده باشته   یکدفعته یتاد غتذایو افتتادم             

متتو غتتذا رو کتته گتترفت   امتتا کتتو االن دیتتگ اشتتتها داره و بتته ستتمت اشتتهز خونتته رفت   
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گذاشتتت  داختت  یخ تتال و بتته  تترد اسانستتور رفتتت  کتته بتترم بتتاال امتتا بتتا  تتدای در     

 : وایستادم و در باه کردم دیدم یکو اه کاگراست اومد یی.مو گ ت

 اقا خونه تموم شد کام -

ممنون  تمیتزه تمیتزه دیتگ ؟ می نتو کته نمیتتون  بیتام ستر بتزن  اه  رفتو هت  فتردا             -

 میخوام خونه رو بدم اناره

 . بله اقا خیالتون تخت-

 ممنون لطف کردین   چقدر تقدی  کن  ؟-

 هرچو کرمتونه اقا-

 نه اینطور که نمی.ه ب رمایید نرختون چقدره کال-

 تومن میگیری  50سا تو -

 چند ن ر بودید ؟-

 ن ر4-

 چند سا ت ؟-

 سا ت و نی 3حدود -

 تومن800ن ر و می.ه 4سا ت و  4میگیری  -

 تومن و در اوردم و به سمت اون اقا گرفت 800 مو دستمو کردم و تو نی

 ب رمایید-
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 دستتون درد نکنه اقا  لطف کردین-

 .. خواهش میکن   دست شما درد نکنه-

 کاری ندارین اقا ؟ -

 نه ممنون  بیزحمت میرین در رو ه  ب ندید-

 چ.  خداحافظ اقا-

 خداحافظ-

ن کتته بتتا ختتودم فکتتر  و در رو ی.تتت ستترش بستتت و متتن  بتته ستتمت بتتاال رفتتت    اال   

میکتتن  می یتتن  ختتداییش ایتتن خونتته بتته ایتتن بزرگتتو بتته چتته درد متتن میختتورد کتته      

 گرفت  ؟

شتاید واقعتتا مکتتدار  قتتده ای بتودن بتترای متتن   تتدر کنته   اینکتته بعتتد یتتک هنتتدگو    

 متوسط یک یول قلم ه دستت بیاد و که ندونو باید چجوری خرنش کنو

و یتتول ختتوبو دستتتمونو گرفتتت  یادمتته اون همتتان کتته شتترکت ستترو ستتامون گرفتتت   

هرچتتو مونتتده بتتودو نکتتف کتتردی  بتتین خودمتتون )ختتودم و شتتهاب(و متتن  بتتا ستتهمه   

خودم خونه ای کته متد نگترم بتودو خریتدم و بعتد تعقیترات کته میخواستت  تتو خونته            

انجتتام بتتدم رو بتته یتته مهنتتد  گ تتت  تتتا بتترام انجتتام بتتده بعتتدش هتت  ماشتتینو کتته      

چیتتز هتتایو بتتود کتته تتتو هنتتدگو دوستتت   همی.تته دوستتت داشتتتمو گتترفت   اینتتا همتته 

 . داشت  داشته باش  ولو خوب وض  مالو اون موقع  نمیذاشت
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روهای اول فتتارر اه همتته تنهتتایو و دلتنگتتو هتتام خوشتتاال بتتودم کتته هم تتین خونتته و  

هندگو برا خودم درست کتردم امتا کت  کت  کته یکت  گذشتت فهمیتدم همته چتو یتول            

 ... نیست

 ال و رو تخت دراه ک.دمو خوابیدمبه خودم اومدمو رفت    قه با

  ر بتا  تدای آالرم گوشتی  اه ختواب بیتدار شتدم و ستری  حاضتر شتدم و بته ستمت            

بیمارستان رفت    همتین کته وارد بیمارستتان شتدم مر تاد و دیتدم اونت  تتا منتو اومتد           

 نردیک   چ.ماش کاسه خون بود  ییش قدم شدمو گ ت 

 سالم  تسلیت میگ -

 سالم ممنون-

رهیتتد ولتتو ستتعو میکتترد اشتتکاش نریتتزه  همتتون موقتت  شتتهاب هتت  رستتید چتتونش میل

و مر تتاد هتت  تتتا شتتهابو دیتتد باهتتاش حتتال و احتتوال کتترد بعتتدم تتتو بغتت  شتتهاب کلتتو 

گریه کترد وبعتد اه چتن دقیقته اه اون نتدا شتد  قترار بتر ایتن شتد کته بتری  به.تت              

 . الزهرا برای ت.ی  نناهه

بتته مر تتاد و یرستتیدن ادر   رستتیدم بتته به.تتت الزهتترا وبعتتد هنتتگ هدن 11ستتا ت 

رفتتت  بتته سمت.تتون  ت.تتی  ننتتاهه غری انتته ای بتتود بتته نتتز منتتو وشتتهاب و مر تتاد و    

یکتتو اه همستتایه هتتای مامتتان مر تتاد و روضتته ختتون کستتو ن تتود  وقتتتو مراستت  تمتتوم 

شتتد رو بتته ب تته کردمتتو گ تتت  همتته بتتری  خونتته متتن  امتتا مر تتاد ک تتت میتتره خونتته   

 12هاب بتته ستتمت خونتته راه افتتتادی  ستتا تای ختتودش و میختتواد تنهتتا باشتته و منتتو شتت

 گوشی  هنگ خورد  شماره ناشنا  بود

 ب رمایید؟-
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  دای یه دختر میومد

 سالم  ب خ.ید اقای امیران ؟-

 بله خودم هست  امری داشتین ؟-

راستتتش متتن دختتتر اقتتا ستتید هستتت   قتترار بتتود امتتروه یتتدرم بیتتان منزلتتتون ستتاکن  -

 شن

 بله بله  درسته-

 درم االن نزدیک های خونتون هستی خوب من و ی-

نزدیتتک خونتته ؟راستتتش متتن متتادر دوستتت  فتتوت کتتردن به.تتت الزهتترام  تتول       -

 میک.ه تا بیام  شرمنده

 :  دای یوف.و شنیدم و بعد گ ت

 م.کلو نیست فقط بیزحمت یک  سریعتر-

 ..چ.  چ.  یا لو-

 خداحافظ-

 کو بود؟-شهاب

 دختر اقا سید-

 اقاسید؟-
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خونتته  اره بنتتده ختتدا هتتا نزدیتتک خونتته ان ا تتال یتتادم رفتتته   همتتون نگه تتان ندیتتد -

 بود

 اوه اوه یس بیا سری  تر بری -

 بری -

بعتتد بتته ستتمت ماشتتین رفتتتی  وسوارشتتدی  باستتر ت هیتتادی راننتتدگو میکتتردم تتتا     

ستتا ت و نتتی  نزدیتتک   1هود برستت  و اونتتا ی.تتت در نموننتتد هیتتاد و بعتتد اه تقری تتا    

در خونتته واستتتاده یتتک دختتتره  کنتتار   خونتته رستتیدم کتته دیتتدم یتتک وانتتت نلتتو     

اقاستتید رفتتت  نلتتو تتتر و بتتور هدم کتته اونتتا بتته خودشتتون اومدنتتد و وانتتت اه نلتتوی در 

کنتتار رفتتت متتن  در رو بتتا ریمتتوت بتتاه کتتردم و داختت  شتتدم و ی.تتت ستترم  وانتتتو     

داختت  شتتد   شتتهاب اه ماشتتین ییتتاده شتتد و ویل تترو بتترام اورد و کمتتک کتترد رو        

 ید و دخترش رفتی   هردو سالم کردی ویل ر ن.ست  و ییش اقا س

واقعتا شتترمنده  متن خیلتتو ناگهتانو دیتتروه مامتتان دوستت  فتتوت کردنتد رفتتته بتتودی       -

 به.ت الزهرا

 دشمنت شرمنده اقا نان  خدا رحمت.ون کنه -

 با  دای دختره اقا سید رومو کردم  رف.و

هستتت ستتا تو 2ب خ.تتید ننتتاب میتتتونی  وستتایلو ب تتری  داخ ؟اختته  -دختتتر اقتتا ستتید

 که راننده وانت  الد ماست

بلتته بلتته ب رماییتتد و خونتته کنتتار بتتام رو ن.تتونش دادم و کلیتتد رو بتته  تترد اقاستتید    -

 گرفت  و گ ت  م ارگ باشه
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 .م ارگ  احابش باشه اقا نان-

 قاب  شمارو نداره-

رو بتته شتتهاب گ تتت  بیزحمتتت میتتتونو کمتتک کنتتو ؟اونتت  رفتتت کتته بتته اقاستتید کمتتک 

و یتک چتایو گذاشتت  و بعتد تعتوی  ل استام و ریختتن چتایو         کنه و متن  رفتت  داخت     

رفتتت  داختت  حیتتاط کتته دیتتدم شتتهاب و اقاستتید و دختتترش خستتته ن.ستتتن رو  تتندلو 

 : تو بام و شهاب تا منودید گ ت

 وای  لیرضا الهو خیر اه نوونیت ب ینو-

بعتتد بلنتتد شتتد و ستتینو رو اه متتن گرفتتت و بتترد گذاشتتت نتتای خودشتتون بتتا  تتدای   

 اشت با دخترش حرد میزدحواس  رفت ییش اونااقاسید که د

 خوب بابانان نطرت چیه ؟-

 خونه ی خوبو بود  ینو ا ال فک نمیکردم هم ین خونه ای باشه -

 حاال راضو شدی بیای ییش من ؟می ینو که اقای امیران ه  راضیه-

 اخه بابا اینجا یک  دوره نس ت به دان.گاه -

 ب تتین مستتئله یتتول خوابگاهتتت نیستتت هتتا ولتتو یتتیش ختتودمو و متتن نگرانتتت نیستتت  -

ولتتو اگ بیتتای اینجتتا متتن اون یولتتو بتتاهم بهتتت میتتدم ولتتو دستتت ختتودت بمونتته بابتتا    

 نان

 حاال بذار شما ق.نگ اینجا م.غول شید یه فکری میکنی -
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تتتا سرشتتونو برگردونتتدن ستتمت متتا رومتتو کتتردم بتته شتتهابو گ تتت  بتترای نهتتار چتتو     

 بگیرم ؟

 . نمیدون -

 سید و دخترش و گ ت  نهار چو میخورین تا س ارش بدم؟روموکردم  رد اقا-

 دستت درنکنه ار-اقاسید

 : نذاشت  حرف.و کام  کنه و گ ت 

اقاسید با من تعتارد نکنیتد و اینقتدر اقتا اقتا نکنیتد بگتین  لیرضتا اخته متن اینطتوری            

 راحت ترم

 ولو-

 ولو و اما نداره حاال نهار چو میخورین ؟-

 سمتش که گ ت با دای دخترش رومو کردم به

خیلتتو ممنتتون ولتتو متتن نهتتار یختتت  و یتته امتتروهو شتتما و دوستتتتون بتتد بگذرونیتتدو    -

 ب رمایید ییش ما ودور ه  نهار بخوری 

 نه اخه خوب شاید به انداهه ن اشه-

 نگران ن اشید به انداهه هستش نهایت یک  نون میخوری  دیگ-

 باشه خیلو ممنون-
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ای  نهتار رو بیتاری  و همتراه شتهاب رفتتی       رو کردم بته شتهابو گ تت  یاشتو بتری  وست      

 داخ  خونه

متتیگ   لیرضتتا خیلتتو خوشتت االت می.تته اگ دختتتر اقاستتید هتت  اینجتتا بمتتون هتتاا هتتر -

 روه غذای خوش مزه میخوری

 نمیمونه بابا -

 اه کجا میدونو؟-

 خودم شنیدم که به باباش گ ت حاال ب ین  چو می.ه-

  جب فضولو هستو تویسر-

وستتایال رو دادم دستتتش تتتا ب تتره بیتترون و ختتودم  لیتتوان هتتا و  گم.تتو شتتهاب و بعتتد-

یتتارت دوم رو ورداشتتت  و رفتتت  داختت  حیتتاط همتته دور میتتز تتتو حیتتاط ن.ستتته بتتودن و 

متتن  بتته نمع.تتون ییوستتت    بتتاورم نمی.تتد غتتذاش ماکتتارونو بتتود متتن  اشتتق           

ماهو می.تد نختورده بتودم یهتو چ.تم  بته شتهاب افتتاد کته بته           6ماکارونو بودم  یک 

ن نگاه میکنته و میخنتده و بتا حرکتت لتب بهت  گ تت گ.تنه  یتک چ.ت  غتره تتو              م

بهتتش رفتتت  و م.تتغول ختتوردن ترشتتو شتتدم کتته همتتون لاگتته دختتتر اقاستتید یتته       

 ب.قاب  رف  گرفت و گ ت

 ب رمایین-

نتته اول بتتدین بتته اقاستتید و بعتتد ب.تتقابو گذاشتتت  نلتتوی اقاستتید کتته گ تتت دستتتت    -

یریتتزه ایتتن هیتتاده متتن  ب.تتقابو گذاشتتت   دردنکنتته ختتودت بختتور یستترم بتترای متتن  م 

نلتتوی ختتودم و همتته بتتا هتت  شتترور کتتردی  بتته ختتوردن  دستتتهختش تتتو  بتتود وای   

 :  الو  خیلو وقت بود  ذا به این خوشمزگو نخورده بودم رو کردمو گ ت 
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 واقعا خوشمزه بود خیلو خیلو ممنون-

 اره خیلو خوشمزه بود دستتون درد نکنه-شهاب

 میکن  نوش نانخواهش -دختر اقاسید

و بعتتد شتترور کتترد بتته نمتت  کتتردن ب.تتقاب هتتا کتته متتن گ تتت  متتن و شتتهاب نمتت     

 میکنی  شما و اقاسید خسته اید برید داخ  استراحت کنید

 باالخره بعد کلو ا رار اه منو شهاب راضو شدن که برن

 فقط اونا خسته اند؟-شهاب

 هههه بگیر اینا رو بیار تو من خودم می.ورم-

د نکنتته یستتر انتترت بتتا امتتام حستتین    تتتو واقعتتا فکتتر کتتردی کتته  ندی؟دستتتت در -

 من  رد می.ورم ؟

 نذار بذارم که خودت ب.وری ها -

 نه نه   غلط کردم -

و بعتتد هتتردو وستتای  اشتتهز خونتته رو بتتردی  داختت  و متتن بعتتد گذاشتتتن  رفتتا تتتو      

ماشتین رفتتت  یتتیش شتهاب کتته دیتتدم رو م ت  ختتوابش بتترده یته یتتتو انتتداخت  روش و     

 ... رفت  باال تا بخواب    رو تخت دراه ک.یدم و با گوشی  ور میرفت خودم  

با دای شتهاب کته منتو  تدا میتزد اه ختواب بیتدار شتدم  متن کتو ختواب  بترده بتود              

 ؟؟!!در هد و اومد تو

 نان  شهاب-
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 . من میرم خونه  گوشی  سوخت بسکه مامان نسرین هنگ هد-

؟راستتش احستا  میکتن  بتا تتو      یه هنتگ بته مر تاد هت  بتزن ب تین حتالش چطتوره         -

 راحت تره

 باشه  راستو دکتر نرفتو تو این دوروه ؟-

نه وقتت نکتردم کنست  کتردم  هنتوه بایتد بترم اور انتس تتا یانستمان هخت  بستترمو             -

 . ه   ود کن 

 کدوم بیمارستان ؟-

 . نمیدون  مه  نیست کجا فقط باید یانسمانمو  ود کن -

 اها  موا ب خودت باش یس-

 ...چ.  فعال-

 ...قربانت داداش  فعال-

مر تتاد رفتتت و متتن  تکتتمی  گتترفت  قتتراداد رو ب تترم تتتا اقاستتید امضتتا کنتته کتته قتتال    

 . قضیه کنده شه بره

 اقاسید  اقاسید-

 نان  بابانان-

 . نانت سالمت   میگ  می.ه بیاین این قراردادتونو امضا کنید-

 چ.  االن میام-
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ن و بعتتد ستتالم کتتردن قتترارداد رو دادم بعتتد اه چنتتد دقیقتته اقاستتید بتتا دختتترش اومتتد 

به اقاستید کته اونت  چتون  ینتک نداشتت گرفتت داد بته دختترش بخونته اونت  خونتد             

و اشتتاره کتترد کتته امضتتا کنتته و بعتتد اقاستتید هتت  امضتتا کتترد و گرفتتت  تترد متتن        

 . ب رمایید

ممنتتون  دستتتتون درد نکنتته   راستتتش اقاستتید متتیگ  شتتما تتتو کتتار ک.تتاورهی هتت      -

 هستید ؟

 رم چطور؟بله یس-

ایتن بتتام رو کتته می ینیتتد شت یه بتتام متترده هاستتت میخواستت  اینجتتا رو گلکتتاری کنیتتد    -

 و به سر وض  اینجا برسید

 چ.  حتما-

 . ممنون  هرچو وسای  و هزینه الهم بود بگید-

 چ.  یسرم  اه فردا ان.اهلل-

 هاا نیاری ف.ار خودت به باباهیاد–دختر اقاسید 

 چ.   خانوم دکترم-اقاسید

 : کردم به سمت دختر اقاسید و گ ت  رو

متتن بتته یتتدرتون هتت  گ تتت  کتته ایتتن خونتته االن کامتت  در اختیتتار یتتدرتون هستتت و      

م.تتکلو نیستتت کتته اگتتر شتتما هتت  بیایتتد یتتیش یتتدرتون  هتت  ای.تتون تنهتتا نیستتتن      

 . هم    هی و
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 ختوب  همت   مراق .ت   همت   باشت   بابتام  یتیش  نمیتاد  بتدم  متن  راستتش –دختر اقاسید 

 1 حتتداق  دوره راهتتش ختتوب و هستتتش کتترو دان.تتگاه  راستتتش اامتت  نیستتت تنهتتا

 . سخته من برای این و کرو تا هستش راه نی  و سا ت1 تا سا ت

 درسته حرفتون متین  ب خ.ید شما دکتر هستید ؟-

 یزشک که نه نیست  ولو یرستاری میخون -

نته  موفق باشید  قکد نستارت نتدارم میدونیتد وضتعیت منتو کته می ینیتد  تتو ایتن خو         -

ام بتته غیتتر منتتو یتتدرتون کستتو نیستتتش  میخواستتت  یتته یی.تتنهاد بتتدم بهتتتون کتته اگتته 

 شما و اقاسید موافق بودین  ملیش کن 

 یی.نهاد ؟-

بلتته راستتتش متتن بتته ختتا ر یتته م.تتکلو ای بتتا ختتانواده ام ارت تتاط نتتدارم و ختتوب تتتو  -

ایتتن چنتتد ستتال همتته کتتارامو ختتودم کتتردم اال غتتذا درستتت کتتردن کتته همتتش اه         

بتتوده  شتتما یرستتتارید و ختتوب درگ میکنیتتد کتته معتتده و ک تتد و کلیتته متتن   رستتتوران

بخا ر ایتن غتذا هتا بهت  ریختته و داغتون شتده دکتتر گوارشت  گ تت کته بایتد غتذای              

ختونگو بختورم  گ تت بهتتره یتک ن تر رو بیتارم کته بترام غتذا درستت کنته  راستتتش             

ه رو ایتن  من ا ال قکد نستارت نتدارم فقتط میخواستت  بگت  کته اگته می.ته اگته می.ت          

یی.تتنهاد فتتک کنیتتد  ختتوب کستتو کتته بیتتاد خونتته یتتک متترد تنهتتا و غتتذا در  کنتته    

نیستتت  متتن ایتتن یی.تتنهاد رو دادم بتترای اینکتته ختتوب یتتدرتون اینجتتان و شتتما تتتو      

خونتته خودتتتون ایتتن کتتارو انجتتام میتتدین و ختتوب اگ نخواستتتین یتتا نتونستتتین بیتتارین 

میکتتن   )بتته ستتمت   بتترای متتن اقاستتید هستتتن  هرچتتو هزینتته هتت  ب.تته متتن تق تت     

تتتو یارکینتتگ اشتتاره کتتردم ( و گ تتت  اون ماشتتین هتت  داره تتتو یارکینتتگ ختتاگ    206

میختتوره  متتن بختتا ر وضتتعیت  نمیتتتون  استتت اده کتتن  اهش میتتتون  اگ شتتما ق تتول      
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کردیتتد بمونیتتد چتتون راهتتتون دوره ایتتن ماشتتینو میتتدم بتته شتتما  باورکنیتتد ا تتال قکتتد  

اگ اقاستتید هتت  انتتاهه دادن بتته متتن    نستتارت نتتدارم  هروقتتت فکراتونتتو کردیتتد و  

خ تر بدیتد شتماره امتو هت  کته داریتتد  درضتمن دستت یختت تتون  خیلتو ختوب بتتود             

 . ممنون

منتگتتر ن.تتدم نوابمتتو بتتده و بانتتاهه ای گ تتت  و داختت  خونتته شتتدم  یتتک ن تتس  میتتق 

ک.تتیدم  ا تتال ن همیتتدم چتترا اون حرفتتا روهدم ا تتال قتترار ن تتود بگتت   وای ختتاگ        

د ناراحتتت ن.تته  ای ختتاگ برسستترت کتتنن  لیرضتتا بتتا ایتتن    برستترم خداکنتته اقاستتی 

کتتارات  ا کتتاب  اه دستتت ختتودم ختتورد بتتود تتترنیر دادم بتترم تتتو اتتتاق  دراه بک.تت   

و اهنتتگ گتتوش بتتدم  رفتتت  بتتاال و اهنگتتو کتته  اشتتقش بتتودم و بی.تتتر اوقتتات گتتوش  

 میدادمو یلو کردم

 تا حرد  .ق می.ه من میتتتترم

 من سخت اه این حرفا دورم

 روه  اشقو کردم ، اه وقتو  اشق شدم اینجورم من  یه

 دارو ندارم یای  .ق  رفت

 چیزی نموند نز ، درد نامادود

 این نای خالو که تو سین  هست

 ق الً یه روهی نای قل تتتتتتتتتتت  بود

 این روهگار بد کرده با قل  ، ک  بوده اه این هندگو سهم 

 مو فهم دلی  مو باف  برای  تتتت.ق، برای چیزی که ن
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 اه آدمای شهر بیزارم ، چون با یکو شون خا ره دارم

 به من نگو با  .ق بو رحمو

 من هخ  دارم ، تو نمو فهمو

♫♫♫ 

 غری ه ام با این خیابونا

 من اه تمام شهر بیزارم

 اه هرچو رابطست مو ترس 

 اه هرچو  .قه من  لب کارم

 همین که قلب تو مردد شد، در دل من خا ره ای رد شد

 وقتو  اشقش شدم ترسیدم،اه وقتو  اشقش شدم بد شداه 

 شادمهر -رابطه

یتتاد هنتتدگو ختتودم میوفتتتادم وقتتتو اینتتو گتتوش میکتتردم  یتتاد مهستتا یتتاد  .تتقو کتته   

فکتتر نمیکتتردم اینقتتدر هود اه  هنمتتون یتتاگ شتته  ال تتته هنتتوه کتته هنتتوهه بهتتش حتتس 

ه دارم ولتتو ختتوب میتتدون  کتته اون اهدواو کتترده و فتتک کتتردن بهتتش گناهتته رو        

  القمونو یادم نمیره

  لییرضا منو ب خش باشه ؟-مهسا

 باشه-
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 حالل  کن باشه-

 باشه-

 آه نک.و ها باشه-

 باشه-

یتتادت باشتته متتن همی.تته دوستتتت داشتتت  یه یوهخنتتد تلتت  رو لتت   ن.ستتت  رو بهتتش -

 :کردمو گ ت 

ستالگو مهتر  تالر ختورد تتو      22منو ب خش کته واستت کت  بتود  بت خش کته تتو ستن         

 ... ش کهشناسنامت  ب خ

بغ  نذاشتت کته ادامته بتدم حرفمتو  اونت  م ت  ابتر بهتار گریته میکترد  ن تس  میتق              

 : ک.یدمو گ ت 

مممنتتون کتته تتتو ایتتن متتدت بتترام هحمتتت ک.تتیدی  مهریتته ات رو هتت  حتتق نتتداری    -

ب خ.تتو متتن تمتتام و کمتتال بهتتت میتتدم بتته ن تتران اینکتته اه هحمتتت هتتایو ک.تتیدی     

 ...کن  یا لوت.کر کن  امیدوارم خوش خت شو    حالل  

و بتتدون نگتتاه کتتردن بتته  قتتب راهمتتو گرفتمتتو رفتتت   هتتی کس خ تتر نداشتتت کتته      

متاهو بتود کته قهتر کترده بتودو خونته بابتاش بتود          2امروه اه ه  نداشدی  ال تته یتک   

ولو    اخرین س ری کته بتا هت  رفتتی  تتو تابستتون بتا دوستتامون بتود میدونستت  کته            

بته ختانوم دوستتام یکی.تون حاملته بتود       میره میدیدم که بتا چته حسترتو نگتاه میکنته      

 یکی.ون ب ه داشتت ولتو متن نمیتونستت  ب ته دار ب.ت  تتا یته متدت  توالنو شتایدم            

تتتا اختتر  متتر  روه اخرستت ر بهتت  گ تتت کتته بابتتاش گ تتته یتتا متتن انتختتاب کنتته یتتا       

ختتانوادش بی.تترفا میدونستتتن کتته چقتتدر بتته ختتانوادش وابستتته استتت  اه  رفتتو         
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ره  گ تت کته بابتاش گ تته ایتن ست رو بترو و تکتمی          هندگو با من ه  کت  ستختو نتدا   

بگیر  تکمی  بگیر که تتا اختر  متر بتا یته مترد  لیت  میتتونو هنتدگو کنتو و حسترت            

مادر شتدن بک.تو یتا نته ؟ومتن فکرامتو کتردم متن  اشتق تتو ام  لیرضتا امتا نتونم               

بتترا ختتانوادم میتتدم ختتودت میتتدونو راستتتش متتن     متتن   نذاشتتت  حرف.تتو بزنتته و     

م وسرشتتو گذاشتتت رو شتتون  و گریتته کتترد بهتتش گ تتت  حتتق داری تتتو    بغلتتش کتترد

ستتال کتت  هحمتمتتو نک.تتیدی متتن  لتتیل  بابتتات راستتت میگتته بتته نگتترت احتتترام 3ایتتن 

میتتذارم وقتتتو رستتیدی  بتترو خونتته بابتتات بتته همتته متتیگ  د تتوا کتتردی  و بعتتدم داد     

خواستتت  تتالر بتتده  بتترام ستتخته ولتتو چتتاره ای نتتدارم  سرشتتو اه رو ستتین  ورداشتتت  

 : گ ت و

منتتو بتت خش بعتتدم ستتری  بلنتتد شتتد و اه اتتتار ختتارو شتتد  درگ  القتتش بتترام اه       -

ستتال نگذشتتته بتتود کتته بتتا یستتر  متتوش اهدواو   1اهدوانتتش راحتتت تتتر بتتود  هنتتوه  

متتاه برگ.تتتن و تتتو م.تتهد خونتته گتترفتن بتترای    6کتترد و رفتتتن آمریکتتا ولتتو بعتتد   

و داغتتون  هنتتدگو یتتک چنتتد متتاه بعتتدم حاملتته شتتد وقتتتو ایتتن خ تتر وشتتنیدم شکستتت  

شتتدم و بتترای اینکتته راحتتت شتت  بتته مامتتان بابتتام گ تتت  اه گیتتر دادن هاشتتون خستتته    

شتتدم و نمیتتتونم  اهدواو مهستتارو هضتت  کتتن  و و اومتتدم تهتتران دیگتته اهش خ تتری     

 . ندارم

بتتا تمتتوم شتتدن اهنتتگ اه تتتو فکتترو خیتتال اومتتدم بیتترون   دیتتگ تکتتمی  گرفتتته بتتودم  

 ...گذشته گذشته !!آینده رو دریابهیاد تو گذشته غرر ن.  بقول یه دوستو 

بتته ستتمت تختتت رفتتت  و دراه ک.تتیدم تتتا بختتواب  قتترار بتتود دختتتر اقاستتید فتتردا        

 . خ رشو بده

 *ههرا*
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 سالم بابانون -

 سالم دخترم خوبو ؟چخ را ؟دان.گاهت خوبه ؟-

 ممنون بابا سالمتو دان.گاهم  خوبه سالم داره خدمتتون  شما چخ را ؟-

نتتد  داره میتتره ختتارو و متتن  داشتتت  بیکتتار می.تتدم کتته      متتن  ستتالمتو آقتتای مه -

 خداخیر دوست اقا مهندسو بده گ ت دن ال نگه انه و قراره برم اونجا

 واقعا ؟چرا هود تربه من نگ تین بابا؟مگه من غری ه ام ؟-

 نه دخترک   دل  نمیخواست درگیر کارهای من ب.و-

 هست ؟اخه یدرمن منو شما نداری  که  حاال این اقا ه کو -

آقتتای امیتتران  دوستتت اقتتای مهندستته تتتا اونجتتایو کتته میتتدون  اونتت  شتترکت داره و    -

 مهندسه برر یک چند باری ه  اومده بود دیدن اقای مهند 

 آها  حاال کو قراره برین ؟-

 فردا بابانان-

 فردا ؟بعد االن به من میگین ؟-

 خوب من که کاری نداشت   نمیخواست  توروه  اه کالست بنداهم-

وای   وای اه دستتت شتتما بابتتا من تتتا نتتی  ستتا ت دیتتگ راه میوفتمتتو میتتام  تتتاهه فتتردا  -

 ه  کال  ندارم

 نمیخواد دخترم  خودم هست -
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 ..من برم حاضر ش  بابایو  دوست دارم فعال-

و بعد گوشتیمو قطت  کتردم  وای اه دستت بابتام مطلتب بته ایتن مهمتو رو االن بایتد بته            

 اومدمو گ ت بله ؟ من بگه ؟با  دای نسترن به خودم

 ؟ شده چیزی–نسترن 

 نه-

 آخه حواست نیست دوبار  دات هدم ها-

 شن ه  هر که کال  داری  میام3هی و بابا من باید برم تهران تا-

 ات اقو افتاده ؟-

 نه ات ار خا و نیست    حاال اومدم تعریف میکن     دیرم می.ه -

 باشه    موا ب خودت باش   من برم که کال  دارم-

 ..برو  زیز  چ.   توه  فعال دوست -

ستتا ت  تتول ک.تتید تتتا    2بعتتد رفتتتن نستتترن کی متتو برداشتتتمو راه افتادم حتتدود     

رستتیدم تهتتران  وقتتتو رستتیدم یکراستتت رفتتت  خونتته اقتتا مهنتتد  ومیخواستتت  کتته در  

بتتزن  یهتتو در باهشتتد و بابتتا رودیتتدم کتته اومتتد بیتترون تتتا منتتو دیتتد اومتتد ستتمت  و متتن  

 یریدم بغلش

 بابایوسالم -

 سالم دخترک  خوبو بابانان  ؟-
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 خوب   م ین  که دارین وسایالتونو نم  میکنین ؟-

اره دیتتتگ فتتتردا بایتتتد بتتتری  خونتتته اقتتتای امیتتتران هتتت  وستتتایال روب تتتری  همتتت    -

 قراردادامضا کنی 

 اها   ان.اهلل  بری  تو که من  کمک کن  سریعتر تموم شه-

 . غروب همه وسای  و نم  کردی  وبعد به همراه یدرم به داخ  خونه رفتی  تا

 ههرا نان-

 نان  بابا-

 میگ  خسته شدی بیا چایو بخوری     وبعدچایو به  رف  گرفت-

 دست گلت درد نکنه بابایو  شمام خسته ن اشو-

 درمونده ن اشو بابانان ههرا میگ  تو دلت نمیخواد بیای ییش من ؟-

 د ولو خوب شرایطو می نید کهوا این چه سوالیه بابا نون  ؟معلومه دل  میخوا-

خوب ق ول دارم تو ایتن خونته نمی.تد امتا اگتر ایتن خونته اقتا مهنتد  کته رفتت  نتا             -

 بود و برای هندگو مناسب میای ؟

 . واال چی گ  بابا حاال تا فردا ب ینی  چو می.ه-

بعتتد ختتوردن چتتایو و شتتام رفتتتی  دراه بک.تتی  هردوتتتامون خستتته بودیمتتو ستتری       

با تتدای هنتتگ آی تتون بیتتدار شتتدم و در رو بتتاه کتتردم و ستتا تو   خوابمتتون بتترد   تت ر

 بود  وای من چقدر خوابیده بودم10دیدم سا ت 
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 به به دختر بابا   ات بخیر-

 .   ر شمام بخیر بابایو-

بتتدو ب تتین بابتتا چتتو گرفتتته )وبعتتد بتته کتته یتته نتتون ستتنگک و تختت  متترم بتتود اشتتاره   -

 (کرد

 وددستت درد نکنه  ات اقا خیلو ه  گ.ن  ب-

ستتا ت دیتتگ وانتتت هتت  میتتاد کتته وستتایالرو ب تتری  و بتتری  خونتته 1یتتس بتتدو کتته تتتا -

 اقای امیران

چ.تت   وبعتتد رفتمتتو ستت ره رو یهتتن کردمتتو یتتک  تت اانه م کتت  ختتوردی   حتتدود    -

ستتا ت بعتتد وانتتت اومتتد و ستتایال رو بتتار کتتردی  وراه افتتتادی   ستتا ت نزدیتتک        1

گتتی  کتته اومتتدی  شمارشتتو  بتتود کتته قتترار شتتد بتته اقتتای امیتتران هنتتگ بتتزنی    ب    12

 گرفت  بعد دوتا بور نواب داد

 ب رمایید-

 سالم ب خ.ید آقای امیران ؟-

 بله خودم هست  امری داشتین ؟-

راستتتش متتن دختتتر اقتتا ستتید هستتت   قتترار بتتود امتتروه یتتدرم بیتتان منزلتتتون ستتاکن  -

 شن

 بله بله درسته-

 خوب من و یدرم االن نزدیک های خونتون هستی -
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؟راستتتش متتن متتادر دوستتت  فتتوت کتتردن به.تتت الزهتترام  تتول      نزدیتتک خونتته  -

 میک.ه تا بیام  شرمنده

 : یوفو ک.یدمو گ ت 

 م.کلو نیست فقط بیزحمت یک  سریعتر-

 چ.  چ.  یا لو-

 خداحافظ-

وبعتتد گوشتتو رو قطتت  کتتردم اینقتتدر بتتدم میتتاد کتته معطتت  کستتو ب.تت   بتتا  تتدای بابتتا 

 رومو کردم  رفش

 نان  ؟-

 چی.د ؟-

دوستتتش فتتوت کتترده بتتود  گ تتت به.تتت الزهراستتت و  تتول میک.تته   هی تتو مامتتان-

 تا بیاد و  ذر خواهو ه  کرد

 ای وای  خدارحمتش کنه   یب نداره-

تتتو همتتین لاگتته ماشتتین نلتتو یتته خونتته کتته در خیلتتو بزرگتتو داشتتت ایستتتاد  بتته بابتتا  

 نگاه کردم که گ ت همینجاست

ستید یعنتو حتداق  نمتای     به قول یاسمن فکت  افتتاد  خونته خیلتو ق.تنگو بته نطتر میر       

بتتود و بتتا یتته حستتاب 12:30بیتترونش کتته  تتالو بتتود  ستتا تو نگتتاه کتتردم هنوهستتا ت 

ستتا تو احتمتتاال متتا االد بایتتد میمونتتدی   بتترای  2ستتا ت 1سرانگ.تتتو کتته کتتردم یتته 
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اینکتته بیکتتار ن اشتت  گوشتتیمو در اوردمتتو شتترور کتتردم بتته بتتاهی کتتردن غتترر بتتاهی   

ر رفتتت و بعتتدش هتت  یتتک النتتترای م.تتکو  بتتودم کتته دیتتدم در بتتاه شتتد و وانتتت کنتتا 

خیلو شتیک وارد خونته شتد و بعتدش هت  بابتام داخت  شتد متن  ستری  رفتمتو ی.تت             

 . سر بابام وارد شدم خیلو دل  میخواست این اقای امیران رو ب ین 

وارد حیتتاط یتتا بهتتتره بگتت  همتتون بتتام کتته شتتدی  دیتتدم اه ستتمت راستتت راننتتده یتتک  

یتتران هستتتش یتته یستتره قتتد بلنتتد کتته موهتتای  ن تتر ییتتاده شتتد اولتتش فکتتردم ایتتن ام 

بوری داشت و چ.ت  وابترو قهتوه ای بتود ولتو وقتتو ییتاده شتد رفتت اه کنتار یکتو اه            

درختتت هتتا یتته ویل تتر آورد  ولی تتر بتترای چتتو ؟ ینتتو بتترای یدرشتته ؟و بعتتد ویل تترو 

بترد ستتمت راننتده ماشتتین و در رو بتاه کتترد  بتاورم نمی.تتد کته یتتک یستره نتتوون رو       

هتتو دلتت  بتتراش ستتوخت  آختتو خیلتتو نتتون بتتود بهتتش میختتورد       ویل تتر ب.تتینه ی 

ستتالش بی.تتتر ن اشتته قیاف.تت  ختتوب بودیتتک یسرچهارشتتونه چ.تت  وابتترو      27/28

م.تتکو بتتود قدشتتو نمیتونستتت بگتت  بلنتتده یانتته ولتتو فتتک کتتن  بلنتتد بتتود چتتون رو     

یل تتر کتته ن.ستتته بتتود هتت  معلتتوم بتتود کتته بلنتتده  با تتدای ستتالم اون دو حواستتمو     

 به.ون نم  کردم

 المس-

منو یدر هت  بته اون دون تر ستالم کتردی  کته یکدفعته اونتو کته رو ویل تر بتود گ تت             

واقعتتا شتترمنده  متتن خیلتتو ناگهتتانو دیتتروه مامتتان دوستتت  فتتوت کردنتتد رفتتته        -:

 بودی  به.ت الزهرا

 دشمنت شرمنده آقانان-بابا

برابتتر 2اهل تظ آقتتا نتان بابتتام هیتتاد خوشت  نیومتتد و بی.تتر حر تت  گرفتتت بابتای متتن      

 .. این یسره داشت بعد بایدسن 
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رو کتتردم بتته یستتره وبتتا حتترص گ تتت  : بخ.تتید ننتتاب میتتتونی  وستتایلو ب تتری           

 سا تو هست که راننده وانت  الد ماست2داخ ؟اخه 

 بله بله ب رمایید-اون  خیلو ریلکس گ ت :

 وبعد کلید رو به  رد بابا گرفت و گ ت :م ارگ باشه

 اشه آقانانباباه  در نوابش گ ت :م ارگ  احابش ب

 قاب  شمارو نداره -

بعدم روشو کردبته  ترد دوستتش کته االن فهمیتدم استمش شتهابه وگ تت کته بته متا            

کمتتک کنتته  خیلتتو خستتته شتتده بتتودی  هممتتون رفتتتی  و رو  تتندلو هتتای تتتو بتتام       

ن.ستی  کته یهتو همتون ویل ریته بتا یته ستینو چتایو اومتد ودوستتش هت  بتا  تدای              

اه نوونیتتت ب ینتتو و بعتتد ستتینو رو گرفتتت و   بللنتتد گ تتت :وای  لیرضتتا الهتتو خیتتر   

 اومد که بیاره یی.مون که یهوو بابام  دا کرد

 نان  بابا-

 خوب بابانان نگرت چیه ؟--

 خونه ی خوبو بود  ینو ا ال فکر نمیکردم هم ین خونه ای باشه-

 حاال راضو شدی بیای ییش من ؟می ینو که اقای امیران ه  راضیه-

 ه نس ت به دان.گاه اخه بابا اینجا یک  دور-
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ولتتو یتتیش ختتودمو و متتن نگرانتتت نیستتت   ب تتین مستتئله یتتول خوابگاهتتت نیستتت هتتا  -

ولتتو اگ بیتتای اینجتتا متتن اون یولتتو بتتاهم بهتتت میتتدم ولتتو دستتت ختتودت بمونتته بابتتا    

 نان

حاال بذار شتما ق.تنگ اینجتا م.تغول شتید یته فکتری میکنتی  و بعتد برگ.تت   ترد            -

چتتای میخواستتت نهتتار ستت ارش بتتده کتته بابتتا  اقتتای امیتتران ودوستتتش  و بعتتد ختتوردن

خیلتو ممنتون ولتو متن نهتار       -تعارد میکرد دست اخترم متن یی.تقدم شتدمو گ تت  :     

یختتت  و یتته امتتروهو شتتما و دوستتتتون بتتد بگذرونیتتدو ب رماییتتد یتتیش متتا ودور هتت      

 نهار بخوری 

 نه اخه خوب شاید به انداهه ن اشه-

 ون میخوری  دیگنگران ن اشید به انداهه هستش نهایت یک  ن-

 باشه خیلو ممنون-

و بعتتد روشتتوکرد  تترد دوست.تتو باهتتاش  تتا ت کتترد  یستتره متتودبو بتتود خیلتتو     

 خوش  اومد وقتو به یدرم گ ت که بهش نگه آقا و فقط بگه  لیرضا

متتن  رفتتت  تتتو خونتته وغتتذایو کتته امتتاده کتترده بودمتتو اوردم و گذاشتتت  رو میتتز تتتو     

وستتای  الهم اومتتدن )چتته خودمتتونو   حیتتاط همتتون لاگتته شتتهاب و  لیرضتتا هتت  بتتا    

شتتدم (متتن  اول بتترای اقتتای امیتتران یتتا همتتون  لیرضتتا خودمتتون ک.تتیدم کتته بتته بابتتا   

تعارد کرد و بعتد کلتو تعتارد ک.تید نلتو خودشتو ختورد ومتن  بترای بقیته ریختت             

 . وهممون خوردی   خداروشکر به انداهه بود

حت کتردی   منکته سترم    بعد غتذا هت  بته ا ترار اقتای امیتران منتو یتدر رفتتی  استترا          

  هنوه به بال.ت نرسیده خواب  برد
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 : با  دای اقاسید   اقاسید آقای امیران اه خواب بلند شدمو دیدم که بابا گ ت

 نان  بابانان-

 من  سری  بلند شدمو شالمو سرم کردمو رفت  یی..ون و سالم کردم

 سالمت نانت– لیرضا 

بتتا گرفتتت کتته گ تتت قتترارداده و  وبعتتد بتته متتن  ستتالم کتترد و یتتک فرمتتو رو  تترد با 

باید امضا کنته بابتاه  داد کته متن بختون  وقتتو خونتدم اشتاره کتردم کته امضتا کنته و             

 اون  امضا کرد و به  رد  لیرضا گرفت و گ ت:ب رمایید

 :اون  گ ت ممنون و بعد رو به بابا گ ت

 راستش اقاسید میگ  شما تو کار ک.اورهی ه  هستید ؟-

 بله یسرم چطور؟-

بتتام رو کتته می ینیتتد شت یه بتتام متترده هاستتت میخواستت  اینجتتا رو گلکتتاری کنیتتد   ایتن  -

 و به سر وض  اینجا برسید

 چ.  حتما-

 - ممنون  هرچو وسای  و هزینه الهم بود بگید

 چ.  یسرم  اه فردا ان.اهلل-

 :رو کردم به بابا و گ ت 

 باباهیاد به خودت ف.ار نیاری هاا–
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 چ.   خانوم دکترم-بابا

 : فت اه ل ظ بابام یه دفعه  لیرضا رو به من گ تخندم گر

متتن بتته یتتدرتون هتت  گ تتت  کتته ایتتن خونتته االن کامتت  در اختیتتار یتتدرتون هستتت و    -

م.تتکلو نیستتت کتته اگتتر شتتما هتت  بیایتتد یتتیش یتتدرتون  هتت  ای.تتون تنهتتا نیستتتن      

 . هم    هی و

متا  راستش من بدم نمیتاد یتیش بابتام باشت  هت  مراق .ت  همت  ختوب تنهتا نیستت  ا          –

ستتتا ت تتتتا  1راستتتتش دان.تتتگاه  کتتترو هستتتتش و ختتتوب راهتتتش دوره حتتتداق   

 . سا ت و نی  راه هستش تا کرو و این برای من سخته1

 درسته حرفتون متین  ب خ.ید شما دکتر هستید ؟-

 یزشک که نه نیست  ولو یرستاری میخون -

ونته  موفق باشید  قکد نستارت نتدارم میدونیتد وضتعیت منتو کته می ینیتد  تتو ایتن خ         -

ام بتته غیتتر منتتو یتتدرتون کستتو نیستتتش  میخواستتت  یتته یی.تتنهاد بتتدم بهتتتون کتته اگتته 

 شما و اقاسید موافق بودین  ملیش کن 

 یی.نهاد ؟-

بله راستش من بته ختا ر یته حادثته ای بتا ختانواده ام ارت تاط نتدارم و ختوب تتو ایتن            -

ن چنتتد ستتال همتته کتتارامو ختتودم کتتردم اال غتتذا درستتت کتتردن کتته همتتش اه رستتتورا 

بوده  شتما یرستتارید و ختوب درگ میکنیتد کته معتده و ک تد و کلیته متن بختا ر ایتن            

غتتذا هتتا بهتت  ریختتته و داغتتون شتتده دکتتتر گوارشتت  گ تتت کتته بایتتد غتتذای ختتونگو     

بخورم  گ ت بهتره یتک ن تر رو بیتارم کته بترام غتذا درستت کنته  راستتش متن ا تال            

.ته رو ایتن یی.تنهاد    قکد نسارت نتدارم فقتط میخواستت  بگت  کته اگته می.ته اگته می        
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فک کنیتد  ختوب کستو کته بیتاد خونته یتک مترد تنهتا و غتذا در  کنته نیستت  متن              

ایتتن یی.تتنهاد رو دادم بتترای اینکتته ختتوب یتتدرتون اینجتتان و شتتما تتتو خونتته خودتتتون  

ایتتن کتتارو انجتتام میتتدین و ختتوب اگ نخواستتتین یتتا نتونستتتین بیتتارین بتترای متتن       

تتتو 206  میکتتن   )بتته ستتمت   اقاستتید هستتتن  هرچتتو هزینتته هتت  ب.تته متتن تق تت     

یارکینتتگ اشتتاره کتتردم ( و گ تتت  اون ماشتتین هتت  داره تتتو یارکینتتگ ختتاگ میختتوره    

 متتن بختتا ر وضتتعیت  نمیتتتون  استتت اده کتتن  اهش و اگ شتتما ق تتول کردیتتد بمونیتتد     

چتتون راهتتتون دوره ایتتن ماشتتینو بتتدم بتته شتتما  باورکنیتتد ا تتال قکتتد نستتارت نتتدارم  

قاستتید هتت  انتتاهه دادن بتته متتن خ تتر بدیتتد شتتماره   هروقتتت فکراتونتتو کردیتتد و اگ ا

 امو ه  که دارید  درضمن دست یخت تون  خیلو خوب بود ممنون

بعتتتد اه گ تتتتن حرفتتتاش سرشتتتوانداخت یتتتایین ورفتتتت انگتتتاری کتتته خجالتتتت       

 ک.ید هنور تو بهت حرفاش بودم که یهو بابا گ ت

 بد ه  نمیگه ها  اگه بیای ه  من تنها نیست  هم  یه ثوابو کردی-

 ولو بابا آخه راه  دور می.ه-

 مگه نگ ت ماشین داره-

 نمیخوام هیر دین کسو باش -

دیتتن چیتته دختتترم اون داره در تتود ایتتن کتتاری کتته میکنتتو ماشتتینو میتتده م تت        -

حقتتور  بعدشتت  دختتترم ایتتن ترمتتت کتته تمتتوم شتته مگتته فقتتط دوره کتتار اموهیتتت       

 نمیمونه؟

 امو ؟اخه یدر من ا الاه کجا که من تهران باش  دوره -

 حاال ان.اهلل که میوفتو همینجا راستو چه قدر دیگه مونده ترمت تموم شه ؟ -
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 حدود یک ه ته تا فرنه ها وقته-

 ه ته دیگ کاراموهیته ؟3یا 2خوب یس تقری ا -

 اره  اکه تهران بیوفت  که خیلو خوب می.ه ییش شمام اینطوری-

 اره  حاال رو یی.نهاد مهند  فکر میکنو؟-

 زم بابا؟مگه من آشه-

وا؟ یعنتتو چتتو بابانتتان ؟ختتوب مگتته وضعیت.تتو نمی ینتتو هتت  تنهاستتت همتت  نمیتونتته  -

 خودش

 راستو چرا تنها ؟-

 ساله اومده تهران2/3واال نمیدون   فقط میدون  ا التا م.هدی بوده و تاهه -

 ندی؟-

بعلتته نتتدی  حتتاال نگتترت چی.تتد ؟ ق تتول میکنو؟کتتار خا تتو نیستتت کتته هرچتتو تتتو   -

ن میهتتتزی یکتتت  بی.تتتتر میگیتتتری کتتته واستتته مهنتتتد  هتتت   خونتتته واستتته خودمتتتو

 ب رم ثواب  داره

 واال چو بگ -

بتتاهم هرنتتور دوستتت داری بابانتتان فکراتو بکتتن  متتن کتته م.تتکلو نمی تتی  تتتاهه      -

 خیلو ه  خوب می.ه

 چ.  خ رشو میگ  تا فردا ق   رفتن -
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رضتتا بعتد رو بته بابتا گ تت  بتری  داخت    هتتن  خیلتو م.تغول بتود بترای یی.تنهاد  لی           

 اولش که یک  به  برخورد ولو بعدش که خجالت.و دیدم دل  سوخت یک 

ال ته ا ن تترح  برانگیتز ن تود چتون ماشتاهلل وضت  هنتدگو و کتارش ختوب بتود فقتط            

نمیتونستتتت راه بره ال تتتته ستتتخت هستتتت یکتتت  ولتتتو همتتته چتتتو کتتته راه رفتتتتن     

 . نیست ا ن چراتنهاست ؟وای دارم دیوونه می.  اه این همه سوال بو نواب

بتترای اینکتته فکتترم آهاد شتته رفتتت  آشتتهزخونه وشتترور کتتردم بتته کوکتتو درستتت        

کردن برای شام  تتو همتین حتین کته شتام درستت میکتردم بته یی.تنهاد مهنتد  هت             

فکر میکردم بته نگترم بتد نیومتد و تکتمی  گترفت  موافقتمتو بته بابتا و بعتدم مهنتد             

ه شتد کته بابتا رو  تدا     ستا ت غتذا امتاد   1بگ  م ال میخواستت   هتن  آهاد شته  بعتد اه     

کتتردم بیتتاد شتتام بختتوری  قتت لش هتت  بتترای اقتتای مهنتتد  ریختتت  تتتو  تترد تتتا بابتتا   

 . ب ره اما بعدش تکمی  گرفت  تا خودم ب رم و نگرمو ه  بهش بگ 

 نان  بابا؟-

 ب رمایید شام -

 برای مهند  ه  بریز ب رم-

 می.ه من خودم ب رم ؟-

 . چرا؟راستش من فکراموکردم-

 ه تا فردا وقت نمیخواستوچه هود؟مگ-

 ه بابتا ا یتت نکتن دیتگ  ختوب بته نگترم بتد نیستت یی.تنهادش  فقتط یته م.تکلو              -

 هست اینه من رانندگو رو هیاد یادم نیست
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 نلسه ف.رده یه اموهشگاه2خوب اینکه م.کلو نیست میری  -

 اره بد فکری ه  نیستا  خوب من شامو ب رم-

 ب ر دخترم -

و تتتو ستتینو گذاشتتت  و بتته ستتمت  متتارت )همتتون     و بعتتد ب.تتقاب غتتذا  لیرضتتا ر  

ختتونش(راه افتتتادم  هرچتتو درهدم نتتواب نتتداد واستته همتتون مج تتور شتتدم بهتتش بتتا   

 .گوشی  هنگ بزن 

 ب رمایید-

 سالم اقای امیران-

 سالم شما ؟-

 دختر اقا سید هست -

 .اها اها  بله ب خ.ید ن.ناخت  -

 خواهش میکن -

 امری داشتین؟-

 براتونبله بله شام اوردم  -

 برای من ؟-

 . اره دیگ  راستش هرچو در هدم شما نواب ندادین-

 اها ب خ.ید  دا ی درو ن.نیدم  شما ب رمایید داخ  االن من  میام -
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 بله   فعال-

وبعتتد گوشتتو رو قطتت  کتتردم و در رو بتتاه کتتردم و داختت  شتتدم  خونتته خیلتتو ق.تتنگو  

دستتت م تت  راحتتتو بتتود دوبلکتتس بتتود و کتت  خونتته بتتا دو دستتت م تت  ستتلطنتو ویتتک 

ن تتره چیتتده شتتده بتتود  گوشتته   12کتته نلتتو تلویزیتتون بتتود و یتتک میتتز نهتتار ختتوری  

کنتتار خونتته هتت  دکتتوری هتتای ق.تتنگو بتتود و اه ستت ک چیتتدمان خونتته براحتتتو می.تتد 

فهمید که کار یک دیزاینتر بتوده چتون هتیچ متردی اینقتدر ستلیقه ختوبو نتداره  تنهتا           

ونته بتود همینطتور کته خونته رو دیتد       چیز خیلتو نالتب بترام ونتود اسانستور داخت  خ      

میتتزدم دیتتدم در اسانستتور بتتاه شتتد و  لیرضتتا بتتا ویل تتر داختت  شتتد و بتته ماتت         

 دیدنش برای سالم کردن یی.قدم شدم

 سالم اقای امیران-

 سالم خانوم  خیلو ممنون  ب خ.ید تو هحمت افتادین-

 خواهش میکن   راستش اومدم که در باره ی یی.نهادتون-

 کتتردم اشتتت اه متتن شتتدین ناراحتتت اگتته ب خ.تتید  شتترمنده–و گ تتت حرفتتو قطتت  کتترد 

 فراموشتتش نداشتتت  نستتارت قکتتد ا تتال هدم حرفتتارو اون چتترا ن همیتتدم ا تتن و

 کنید خواهو  ذر ه  اقاسید اه و کنید

 ینو یی.نهادتونو یس میگیرید ؟ولو من که ناراحت ن.دم-

 واقعا ؟-

 کردماره خوب  شما یه یی.نهاد دادین و من  روش فکر -

 ونتیجه ه  داشت ؟-
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اره ختتوب  راستتتش یی.تتنهادتون درستتته خیلتتو یهتتوویو بتتود امتتا ناراحتتت ن.تتدم و    -

 خوب تکمیمو ه  گرفت 

 چو؟-

ه تته دیتگ تترم آخترم تمتوم می.ته و بترای دوره        2/3من ق ول میکتن   فقتط متن تتا     -

 کارآموهی  معلوم نیست کجا بیوفت   خود تهران یا ا رافش

   میکنه ؟اها خوب مگه فرقو ه-

نتته ینتتو میخواستتت  بگتت  اگتته شهرستتتانو بیتتوفت  کتته خیلتتو دور باشتته مج تتورم بتتاه   -

 .. خوابگاه بگیرم و این ینو که خوب نمیتون  بمون  اینجا و

 . م.کلو نیست  حاال ان.اهلل که همین تهران ق ول می.ید-

 . ب رمایید–ان.اهلل وبعد غذارو به سمتش گرفتمو گ ت  -

 .ممنون-

ط تا غتتذاهایو کته براتتون ختتوب نیستت ودوستت نتتدارینو بنویستین بترام تتتا        راستتو ل -

 من بدون  که ر ی  غذایو تون چیه

 . چ. -

 وبعد  رد میز تلویزیون رفت و یک یاکت و برداشت و اومد سمت من گ ت

 ب رمایید-

 این چیه ؟-
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 مدارگ و سوییچ ماشین-

 ولو اخه-

 این نزء قرارداده خانوم ؟-

 ما و-

 . ر داد خانوم ما واین نزءقرا-

 چ.   خیلو ممنون  اگه کاری ندارین من برم ؟-

 ... نه ممنون لطف کردین  یا  لو-

 خدانگهدارتون-

 .وبعد اومدم بیرون وبه سمت خونه راه افتادم

 * لیرضا* 

 با  دای هنگ گوشی  سرمو اه رو لیست کارمندا برداشتمو نواب دادم-

 ب رمایید؟-

 سالم اقای امیران-

 شما ؟ سالم-

 دختر اقا سید هست -

 .اها اها  بله ب خ.ید ن.ناخت -
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 خواهش میکن -

 امری داشتین؟-

 بله بله شام اوردم براتون-

 برای من ؟-

 اره دیگ  راستش هرچو در هدم شما نواب ندادین-

 اها ب خ.ید  دا ی درو ن.نیدم  شما ب رمایید داخ  االن من  میام-

 بله   فعال-

رد  تعجتتب کتتردم  بتترام قضتتا اورده بتتود ؟ یتتاد گنتتد کتتاری   وبعتتد گوشتتو رو قطتت  کتت 

بعتتد اه  هتترم افتتتادم بایتتد یجتتوری بتترم راستتت وریستتتش کتتن  تتتا اقتتا ستتید ناراحتتت  

 ن.ده

وبعتتد ل تتا  یوشتتیدن رفتتت  یتتایین در اسانستتور کتته بتتاه شتتدم دیتتدم کتته اومتتد نلتتو و  

 گ ت

 سالم اقای امیران-

 ادینسالم خانوم  خیلو ممنون  ب خ.ید تو هحمت افت-

 خواهش میکن   راستش اومدم که در باره ی یی.نهادتون-

 اشتتت اه متتن شتتدین ناراحتتت اگتته ب خ.تتید  شتترمنده–حرف.تتو قطتت  کردمتتو و گ تتت   

دم و ا تتتن ن همیتتتدم چتتترا اون حرفتتتارو هدم ا تتتال قکتتتد نستتتارت نداشتتتت     کتتتر

 فراموشش کنید و اه اقاسید ه   ذر خواهو کنید
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 من که ناراحت ن.دمینو یی.نهادتونو یس میگیرید ؟ولو -

 واقعا ؟-

 اره خوب  شما یه یی.نهاد دادین و من  روش فکر کردم-

 ونتیجه ه  داشت ؟-

اره ختتوب  راستتتش یی.تتنهادتون درستتته خیلتتو یهتتوویو بتتود امتتا ناراحتتت ن.تتدم و    -

 خوب تکمیمو ه  گرفت 

 چو؟-

ه تته دیتگ تترم آخترم تمتوم می.ته و بترای دوره        2/3من ق ول میکتن   فقتط متن تتا     -

 کارآموهی  معلوم نیست کجا بیوفت   خود تهران یا ا رافش

 اها خوب مگه فرقو ه  میکنه ؟-

نتته ینتتو میخواستتت  بگتت  اگتته شهرستتتانو بیتتوفت  کتته خیلتتو دور باشتته مج تتورم بتتاه   -

 ..خوابگاه بگیرم و این ینو که خوب نمیتون  بمون  اینجا و

 م.کلو نیست  حاال ان.اهلل که همین تهران ق ول می.ید-

 :ان.اهلل وبعد غذارو به سمت  گرفت و گ ت-

 ب رمایید–

 ممنون-

 :بعد رو کرد به منو گ ت
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راستتو لط تا  تتذاهایو کته براتتون ختتوب نیستت ودوستت نتتدارینو بنویستین بترام تتتا         -

 من بدون  که ر ی  غذایو تون چو

 چ. -

وبعتتد بتته  تترد میتتز تلویزیتتون رفتتت  و یتتاکتو رو کتته امتتاده کتترده بتتودم برداشتتت  و   

 :فت  سمتشر

 ب رمایید-

 این چیه ؟-

 مدارگ و سوییچ ماشین-

 ولو اخه-

 این نزء قرارداده خانومِ ؟-

 ما و-

 این نزءقرار داد خانوم ما و-

 چ.   خیلو ممنون  اگه کاری ندارین من برم ؟-

 نه ممنون لطف کردین  یا لو-

 خدانگهدارتون-

کتترده باشتته ینتتو  وبعتتد بتته ستتمت در رفتتت و ختتارو شتتد  بتتاورم نمی.تتد کتته ق تتول     

اقاستتید هتت  ق تتول کتترده ؟ناراحتتت ن.تتده ؟اه تتته قلتت   خوشتتاال شتتدم حتتداق  یکتتو   
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منتتو درگ کتترد و ایتتن مستتئله هتت  درستتت شتتد  فقتتط میمونتته مستتئله ی یانستتمان هتتام 

کتته میتترم بیمارستتتان دیتتگ  اوه اوه فتتردا چقتتدر کتتار دارم  بایتتد یتتیش دکتتتر ناللتتو و  

 . بیمارستان برم  شرکت  باید برم

مت آشتتهزخونه رفتتت  و یتتک تیکتته نتتون برداشتتت  و بتتا ب.تتقابو کتته دختتتر اقتتا    بتته ستت

سید آورده بتود بترام بته ستمت بتاال رفتت  تتا شتام بختورم  واقعتا دستت یختتش  تالو              

 بود

یهتتو یتتاد دستتتهخت مامتتان افتتتادم  ا تتال یتتادم رفتتته بتتود به.تتون یتتک هنتتگ بتتزن       

  گوشو رو برداشت  و شماره خونه رو گرفت 

 ب رمایید-

 م باباسال-

 سالم شما ؟-

  لیرضام-

 گوشو-

 حاو خانوم بیا گوشو-

 کیه؟-مامان

 یسرته-

 اومدم-مامان

 سالم مامان نان-
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 سالم یسرم-

 خوبو؟-

 الامدو اهلل بابا بود؟-

 اره-

 چرا نوابمو نداد ؟-

 سال هنگ هدی خوب  حق داره ناراحت باشه1حق داره  لیرضا بعد -

 ه ته دیگ میام2نز من  ان.اهلل تا میدون      راسمیگو همه حق دارند -

 راسمیگو؟-

 اره مامان   مزاحمتون می.  ان.اهلل-

 مزاح  چیه ؟خونه خودته-

 کاری نداری مامان  ؟-

 نه  زیزم مراقب خودت باش وسالم    هی و-

هه چ.  مامتان  شتمام مراقتب ختودت و بابتا بتاش بته در و دیتوار خونته هت  ستالمتو            -

 میرسون   فعال

 . ردم  میدون  میخواست بگه سالم برسون انگار حواسش ن ودبعدم قط  ک

شتتامو کتته ختتوردم دراه ک.تتیدم رو تختتت و خوابیتتدم   تت ر بتتا  تتدای االرم گوشتتی     

بیتتدار شتتدم بعتتد اه یتته دوش درستتت و حستتابو راه افتتتادم بتته ستتمت شتترکت و وارد   
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شرکت که شتدم دیتدم همکتارا دارن بته مر تاد تستلیت متیگن و همته تتا منتو دیتدن            

 : ه  سالم کردن و من  نواب.ونو دادم بعد رو کردم به مر اد و گ ت ب

 سالم داداش خوبو؟

 ممنون   شما خوبو؟-

 الامدو اهلل  ب خ.ید هنگ نزدم بهت راستش گ ت  شاید بهتر باشه خلوت کنو-

 اره ممنون به تنهایو نیاه داشت  ولو مگه شهاب گذاشت ؟-

 کو داره ی.ت سر من حرد میزنه ؟-شهاب

 : بعد اه تو اتار اومد بیرون و گ ت

هتتو هتتو دستتت  ب.تتکنه کتته نمتتک نتتداره  منتتو بگتتو اه غتتذای خوشتتمزه و گتترم و نتترم -

مادر نتون  گذشتت  و اومتدم ستیب همینتو هتای ستوخته توروختوردم کته تنهتا ن اشتو            

 فکر و خیال نکنو

 واقعا ممنون  ان.اهلل تو  روسیت ن ران کن -مر اد هد سر شونه شهابو گ ت :

 کن آماده خودتو یس–هاب ش

 ؟ خ ریه  ه  ه –من 

 هنوه که نه ولو ان.اهلل-شهاب

 مامانت اینا راضو شدن ؟-
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مامتتان  و متتادرنون  اره ولتتو بابتتابزرگمو بابتتامو نتته هنتتوه  ال تتته ستتهردم بتته مامتتان  و   -

 .مادرنون  میدونو که رگ خواب.ونو خوب می.ناسن

 بسالمتو-

 می.ه بگید قضیه چیه ؟-مر اد

و قکتیه اینته کته شتهاب متا  اشتق یتک دختتری شتده امتا مامتانش اینتا مختالف              هی -

متتتاه دونتتتدگو راضتتتو شتتتدن بتتته غیتتتر اه بابتتتاش و 4بتتتودن کتتته م تتت  اینکتتته بعتتتد 

 بابابزرگش

 خوب چرا ؟ناراضو؟بده که اه  ذب اوقلو بودن درمیای؟-

دممن  همینو متیگ   متیگ  بتده کته متن سترو ستامون بگیترم ؟ولتو بابتام میگته            -شهاب

رحتالو کته ادای باباشتو در میتاورد گ تت (بته ختانواده یته متا نمیختورن ؟حتاال انگتتار            )د

متتا اه چتته ختتانواده ای هستتتی ؟خوبه تتتا دوستتال یتتیش کتته ایتتن شتترکت ن تتود متتن یتته   

 ماشین نداشت  بخرم

اختته احمتتق نتتون تتتو ماشتتین نداشتتتو ایتتن چتته ربطتتو بتته ا تتالت ختتانوادگیتون   -متتن

نتته بابتتا و بابابزرگتتت یکمتتو حتتق دارن ولتتو    داره ؟بعدشتت  تتتو اه در بستتاط نداشتتتو 

 باهم  لف باید به دهن بزی شیرین بیاد که اومده

 اه خوب به من  بگین دیگه چرا مخال ن ؟ -مر اد

باانتتاهه شتتهاب ختتان نون  بتترات بگتته داداش ایتتن بنتتده ختتدا فرشتتته ختتانوم )بتتا -متتن

مکترد متتواد  اشتاره بتته شتهاب گ تتت  (همتون هنتتداداش آینتده ان.تتاهلل باباشتو بختتا ر      

اه دستتت داده و ختتوب قتت ال وضع.تتون متوستتط بتتوده امتتا االن ختتوب نیستتت واستته      

 همون باباش میگه ا الت خانوادگو ندارن و اینا
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 . اها  ان.اهلل درست می.ه-مر اد

 . داداش ب.نوه دهنت اه خدا–شهاب 

 رو به ب ه ها کردمو گ ت  خوب برین سر کاراتون تا وقت نهار

بتتود کتته در اتتتاقمو هدن و  1ون رفتتتی  نزدیکتتای ستتا ت  هرکتتدوم بتته ستتمت اتتتاقم  

گ تن که بری  بترای نهتار اشتهز خونته  بته ستمت اشتهز خونته راه افتتادم کته یته دفعته             

یتتادم اومتتددختر اقاستتید ق تتول کتترده کتته بتترام غتتذا درستتت کنتته و برگ.تتت  بتترم       

 وسایلمو بردارم که دیدم مر اد میگه کجا ؟

 میرم خونه-

 اقش اومد بییرون و گ ت مگه نهار نمیخوری ؟شهاب  همون موق  اه ات

 نه میرم خونه نهار میخورم-

 ق ول کرد ؟-

 کو ؟ -مر اد

 شهاب نان بیزحمت براش توضیر بده من برم به نهارم برس -

 شک  یرست بد بخت-

 هو نا مرد تو که همی.ه غذا اماده است غمو نداری-

کتته یهتتو مر تتاد  تتدام  بعتتد رو کتتردم به.تتونو ختتداحافگو کتتردم و میخواستتت  بتترم  

 کرد
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  لیرضا-

 نان -

 میگ  راستش ممنون بابت یول  م  هرچند ثمری نداشت ولو قول میدم که-

حرف.تت  نتتزن  حتتاال هروقتتت تونستتتو یستتش میتتدی متتن بتترات نق.تته هتتا دارم         -

 داداش

 نمیدون  چطوری اهت ت.کر کن  ان.اهلل خدا ش ات بده-

 ممنون   ان.اهلل-

 خوب برو داداش-

 چ.   فعال-

وقتتت دکتتتر 2و رفتتت  یتتایین و خواستتت  ستتوار ماشتتین  شتت  کتته یتتادم افتتتاد ستتا ت     

دارم کامال بادم ختالو شتد  ولتو بتاخودم گ تت   یتب نتداره دیتر میختوری ولتو غتذای            

ختتونگو میختتوری  بتته مطتتب دکتتتر رستتیدم و اداختت  رفتتت  بعتتد اه انجتتام حرکتتات       

 ورهشو دکتر یانسمانمو که دید گ ت  ود نکردی ؟

 چیو ؟-

 انسمان ؟ی-

 . اخ نه یادم رفته بود-

 تته یستتر نتتون بتتده   ونتتت کنتته بتتاه دردستتر داری هتتا  واستتتا متتن بتترم بانتتد بیتتارم  -

 خودم  ود کن 
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 نه دکتر شرمنده می. -

 وا  لیرضا منو تو که این حرفا رو نداری   راستو چخ ر ؟نگه ان و آشهز ؟-

 گرفت   دوتاشو-

 . ایول یسر  خیلو خوب شد-

دکتتتر یانستتمان رو  تتود کتترد اهش ت.تتکر کتتردم و راه افتتتادم بتته       بعتتد اه اینکتته 

رستیدم نلتو در خونته کته همزمتان بتا متن هت  دختتر اقتا           4سمت خونه حتدود ستا ت   

 سید اومد ولو با تاکسو  !! مگه من بهش ماشین ندادم ؟تا منو دید گ ت

 سالم اقای مهند -

 سالم خانوم ما و  چرا ییاده ؟ماشین خرابه ؟-

متتن خیلتتو وقتتته راننتتدگو نکتتردم  میترستت  ورش دارم قتتراره چنتتد      نتته راستتتش  -

 نلسه برم اموهشگاه رانندگو تا یاد بگیرم

 اها  اگه خواستید میتون  کمکتون کن -

شتتما ؟اره میتتتون  ستتمت شتتاگرد ب.تتین  شتتما هتت  راننتتدگو کنیتتد  همینجتتا تتتو همتتین -

 . خیابون اینطوری هزینه بیخودی ه  نمیدید

 مزاح  نمی. -

 مت چیه بابا  هروقت خواستید بگید من درخدمت مزاح-

 خیلو ممنون لطف کردید  نهار می  کردین ؟-
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 نه متاس انه همین االن رسیدم خونه-

 اها االن میگ  بابا براتون بیارن-

ممنون وبعد با یته تتک بتور وارد خونته شتدم و ویل ترو کته  ت ر امتاده کترده بتودم            -

اختت  خونتته شتتدم کتته بتتا  تتدای در خونتته کنتتار ماشتتین ک.تتیدم کنتتار ون.تتت  روش و د

 رفت  و در و باه کردم دیدم دختر اقاسید برام غذا اورده

 . سالم ب رمایید  باباخواب بودن نخواست  بیدارشون کن -

ممنتتون و) بعتتد لیستتت غتتذاهایو رو کتته بتترام ختتوب ن تتود و دوستتت نداشتتت  و دادم    -

 .دستش(  این  لیستو که گ ته بودید

 ممنون  باناهه-

 . طف کردین  فعالل-

 .وبعد ه  در بست و رفت به سمت خون.ون

ه تتته ات تتار خا تتو   2ه تتته اه اومتتدن اقاستتید و دختتترش گذشتتته بتتود تتتو ایتتن     2

نیوفتتتتاد بتتترام بتتته غیتتتر اینکتتته هتتتررروه نهتتتار ختتتوش متتتزه میختتتوردم و میتتترفت   

بیمارستتتان و شتترکت و بعتتدم میومتتدم خونتته اه روهی کتته بتته دختتتر اقاستتید گ تتته       

تتتون  باهتتاش بتترم بتترای اینکتته راننتتدگو کنتته چیتتزی بهتت  نگ تتته بتتود متتن     بتتودم می

دیگتته بهتتش چیتتزی نگ تتت   امتتروه تتتو شتترکت کلتتو کتتار داشتتتی  و االنتت  خستتته و      

کوفتتته ام  خداکنتته غتتذای امتتروه قرمتته ستت زی  قیمتته ای چیتتزی باشتته کتته دلتت  لتتک    

ره گتت  هده واس.تتون  بتتا ریمتتوت در خونتته رو بتتاه میکتتن  و می یتتن  کتته اقاستتید دا     

میکتتاره بتترای یتته تتتک بتتور میتتزن  کتته اونتت  بلنتتد می.تته وبتته ستتمت  میتتاد و ویل رمتتو 
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بتترام میتتاره  خیلتتو متترده مهربونیتته و تتتو ایتتن دو ه تتته منتتو شتترمنده ختتودش کتترده   

 . اینقدر که به من احترام میذاره

 سالم یسرم-

 سالم اه ماست اقاسید خداقوت-

 . ممنون یسرم  ب رما این  ویل ر-

قاستتید  لطتتف کتتردین راستتتو دسستتتتون  درد نکنتته بابتتت بتتام  بتتاالخره داره ممنتتون ا-

 رنگ و رو دار می.ه

 اره یسرم حیف بام به این بزرگو نیست ؟که بو گ  و درخت باشه ؟-

هتتتو اقاستتتید     درستتتته باانتتتاهه متتتن دارم میمیتتترم اه خستتتتگو   شتتتمام بتتترین    -

 . استراحت کنید خسته شدید دیگه

و گیتتاه می یتتن  روحتت  تتتاهه می.تته خستتته ام نیستتت   االن    تتتو بتترو یستترم  متتن گتت   -

 . میگ  ههرا غذات  برات بیاره

 مگه خونه اند ؟اره امروه یک  ناخوش احوال بود نرفت دان.گاه-

 . اها ان.اهلل بهتر شن  ب خ.ید با این حال.ون تو هحمت افتادن-

 . نه یسرم هحمت چیه-

 ممنون یس باناهه-

ت  و بعتتدم رفتتت    قتته بتتاال ل استتاموو  تتود کتتردم    وبعتتد بتته ستتمت ستتاختمون رفتت  

میخواستتت  بتترم دراه بک.تت  کتته یتتادم اومتتد غتتذا نختتوردم بتترا همتتین بتته ستتمت         
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اسانستتور رفتتت  کتته بتترم یتتایین  تتدای در اومتتد بتتا  تتدای بلنتتد گ تتت  اومتتدم و بعتتد    

رفت  یایین در و بتاه کتردم دیتدم دختتر اقاستید یتا همتون ههترا بتا یته ستینو غتذا دم             

 ده اه نلوی در کنار رفتمو گ ت  ب رماییددر واستا

 سالم  ممنون-

 سالم دستتون درد نکنه  خدا بد نده ؟-

 خدا که بد نمیده-

 . هه اره-

 یه سرما خوردگو ساده است بابا-

 واسه سرما خوردگو ساده نرفتین دان.گاه ؟-

 ای ای بابا م گ ت ؟-

 اره-

ال  نداشتتت  دیگتته نتترفت  اه دستتت بابتتام  اره نتترفت  راستتتش یتتک ستتا ت بی.تتتر کتت-

  آخه آختر ترمته و فرنته هتا میختواد شترور ب.ته و کالستا تتق و لقته   کتو حتال داره             

 این همه راه بره

 با خنده گ ت  خوب ماشین که بود-

 خوب راستش من-

 مگه من بهتون نگ ت  که کمکتون میکن -
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 راستش من فکر کردم که تعارد هدین-

 . نه بابا تعارد چو-

 . تتونو نگیرم و ا یت ن.یداخه گ ت  وق-

ب ین ههرا ختانوم متن ختواهر نتدارم  شتمام نتای ختواهر متن  نتای داداشتت ؟خوبته            -

 ؟

 ینو-

اره ینتتو فتتک کتتن متتن داداش بزرگتتترت  و میختتوام بهتتت کمتتک کتتن   شتتمام بتته       -

 . حرد من گوش بده

 ممنون  چ. -

 خوب دستت  درد نکنه بابت غذا و به سینو تو دستش اشاره کردم-

وای یتتادم رفتتته بتتود  ب خ.تتید  راستتتش نمیتتدون  ختتوب شتتده یتتا نتته اختته اولتتین   ای -

 ( باره که درست کردم  )و بعد سینو رو  رد من گرفت

 ب رمایید-

 ممنون  رنگ و بوی خوبو داره-

 . خداکنه مزه اش ه  خوب باشه-

 . واال دست یخت ابجیه ما که تا االن خوب بوده-

 . برم من بااناهتون  ممنون–خنده شرمگینو کرد و گ ت 
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 . لطف کردی  ممنون-

و بعتتد بتتا ختتداحافگو اه خونتته ختتارو شتتد  بتته ایتتن فکتتر کتتردم کتته چتترا اینقتتدر هود    

باهتاش  تمیمو شتتدم ؟اونت  منتو گ تتتو فامیت  بته غیتتر دختتر  متوم مانتتادا بتا کستتو          

 تتمیمو نمی.تتدم  دختتتر خوبیتته خوشتت  اومتتد اهش  بتتا متتزه استتت تاحتتاال بتته تیتتپ و    

ه بتودم  در کت  دختتر ریتزه میتزه بتوری بتود قتدش بته هور فتک           قیافش دقتت نکترد  

میرستتید   چ.تت  و ابروهتتاش قهتتوه ای روشتتن بتتود ولتتب بینتتو متناستتب   160کتتن  بتته 

بتتود بتتا  تتورتش در کتت  قیتتافش ختتوب بتتود و بختتا ر گونتته ای کتته داشتتت وقتتتو       

میخندیتتد میتتتون  بگتت  کتته خوشتتگ  می.د موهاشتتو هی وقتتت ندیتتدم  کتتال دختتتر       

چتادری ن تود ولتو همتین شتالو کته میهوشتیدو بته شتک  هتای  جیتب و            باحجابو بتود  

غری تتو می ستتت کتته در  تتین خوشتتگلو یتتک الخ اه موهتتاش بیتترون ن تتود  تاحتتاال        

ندیده بودم ارایش کنه  بته ختودم اومتدم ینتو ختاگ بتر سترم کتنن چقتدر هیتز شتدم            

ستترمو تکتتون دادم تتتا افکتتار چتترت ویتترت اه ستترم بهتتره و بتته ستتمت آشتتهز خونتته     

و یتته قاشتتق برداشتتت  و شتترور کتتردم بتته ختتوردن  بتته خوشتتمزگو غتتذاهای      رفتتت  

دیگش ن ود ولو بته نگترم خیلتو ختوب بتود نست ت بته حرفتو کته هده بتود کته گ تته             

بتتود بتترای اولتتین باریتته کتته داره درستتت میکنتته  بعتتد ختتوردن غتتذا رفتتت    قتته بتتاال    

  . ودراه ک.یدم رو تخت و ن همیدم کو چ.مام گرم شد که خواب  برد

 

 *ههرا*   

اه در کتته ختتارو شتتدم ل خنتتدی روی ل تتام نقتتش بستتت  همتتیش فکتتر میکتتردم خیلتتو   

بتتد  نقتته و نمی.تته باهتتاش گتترم گرفتتت اونتت  منتتو کتته تتتا ق تت  فتتوت مامتتان و قطتت     

ارت تتاط بتتا ختتانواده مامتتان بتتا یستترا خیلتتو نتتور بتتودم و ستتر بتته سرشتتون میذاشتتت  با   

ارو ب.تتن  بتتا یتتادآوری  هم.تتون  تتمیمو بتتودم ولتتو نمیذاشتتت  اه حتتد خودشتتون ختت  
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اون ختتا رات آهتتو اه  متتق ونتتودم ک.تتیدم  وگ تتت  کتتاش می.تتد برگ.تتت بتته اون   

ن رمتتون کامتت  بتتود ومتتن فکتتر میکتتردم  3روها  روهایتتو کتته مامتتان هنتتده بتتود و نمتت   

خوشتت خت تتترین دختتتر رو همیتتن   وضتت  متتالیمون متوستتط بتتود بابتتا یتته دهنتته مغتتاهه  

میکتتردی   مامتتان خونتته دار بتتود   فتترش فروشتتو داشتتت و بتتا همتتون امتترار معتتاش    

ومن  دبیرستتانو بتودم تتو مجدیته می.ستتی  تتو همتین تهتران  امتا همتش تتو یته روه             

دود شتد رفتتت هتتوا مغتتاهه بابتا آتتتیش گرفتتت و تمتتام سترمایمون بتته بتتاد رفتتت مامتتان    

نتونستتت ایتتن درد و تامتت  کنتته وستتکته کتترد و رفتتت وبابتتاه  بختتا ر یتتول  ل کتتارا   

متتا مج تتور شتتدی  انتتاره ن.تتین شتتی   تتتا وقتتتو کتته متتن     خونتته و ماشتتینو فروختتت و

دان.گاه ق ول شدمو رفتت   بابتا هت  کته کتار ییتدا کترده بتود تتو خونته اقتا مهنتد  اه             

وقتو مامان فتوت شتد دیگته ارت تاط فتامیلو متا هت  قطت  شتد  یتادم باشته  کتر یتک              

و سر به مامان بزن   دلت  بتراش تنتگ شتده به ختودم کته اومتدم نلتو در خونته بتودم           

در و بتتاه کردمتتو رفتتت  تتتو دیتتدم بابتتا رو کانایتته ختتوابش بتترده یتتتویو روش انتتداختمو  

تمتتا  بتتو یاستت  اه نستتترن  اوه اوه منتتو بی تتاره میکنه گوشتتیو  10رفتتت  داختت  اتتتاق  

 .برداشتمو هنگ هدم بهش با اولین بور گوشو رو برداشت

 رو گوشو خوابیده بودی؟-

 نه چرا ؟-

 بعد بلند خندیدمچون نزاشتو یه بور بخوره و-

 . کوفت  خاگ بر سر من که نگران تو ام-

 . ب خ.ید ابجو-

 مرگ ب خ.ید نمیتونو یه خ ر بدی؟هرچو ه  که هنگ هدم نواب نمیدادی-
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اختته رفتتته بتتودم غتتذا ب تترم بتترای  لیتترد  بعتتد یهتتوو حرفمتتو قطتت  کردمتتو تتتاهه      -

 فهمیدم چه گندی هدم اخه هنوه به نسترن هی و نگ ته بودم

 ن ب ین    لیرضا کیه ؟  ر ک-

 .یس ردا که کال  داری  میام توضیر میدم-

 باشه ههرا خانوم  باشه-

 . قهر نکن دیگه  قضیه اش م کله  ی.ت گوشو نمی.ه گ ت-

باشه  قهتر نیستت  فقتط نتا خوردم راستتو بعتدم یته نیت  بلنتدی ک.تید وگ تت چترا             -

 دمبا خوابگاه تکویه کردی دیروه؟؟؟؟؟؟؟ من تاهه امروه فهمی

 مربوط به همون قضیه است-

 خاگ تو سرم  نکنه  رو  شدی ک افت ؟-

 .هههه  رو  چیه دیوونه  دندون رو نیگر بذار یس ردا برات توضیر میدم-

 ای بابا خوب من که میمیرم اه کنجکاوی-

 منگورت همون فضولیه ؟-

 . بمیر ههرا -

 خوب نسترن نون من برم بخواب -

 ب خر  گنده  فهالکوفتت نگیره دختر برو بخوا-
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بلنتتد شتتدم تکتتمی  گتترفت  4فعتتالو بعتتد گوشتتو رو قطتت  کتتردم و خوابیتتد ام ستتا تای -

هنتتگ بتتزن  بتته  لیرضتتا بگتت  کتته هروقتتت میتونتته بتترای تمتترین بتتری   تتتا میخواستتت   

هنتتگ بتتزن  یهتتوو گوشتتی  هنتتگ ختتورد   لیرضتتا بتتود  ینتتو براچتتو هنتتگ هده ؟ستتابقه 

 شت نداشت که اون هنگ بزنه  گوشو رو بردا

 ب رمایید-

 سالم-

 سال اقای مهند  کاری داشتین ؟-

 اوال من اسم   لیرضاست کو با داداشش اینطوری حرد میزنه ؟-

 خوب ب خ.ید سالم اقا  لیرضا  خوبه ؟-

 بد نیست  )یروویو هیر لب ن ارش کردم (شنیدم ها-

 خیلو خجالت ک.یدم ولو خیلو ریلکس گ ت  کاری داشتین؟-

 ا نمیخواستو تمرین رانندگو کنو؟اره ب ین  مگه شم-

چتترا چطتتور ؟ختتوب متتن االن بیکتتارم میخواستتت  بگتت  میتتتون  االن بیتتام باهتتات ب تتین  -

 .اگه اقاسید اناهه میدن بری  تا شما تمرین کنو

متتین دیگتته خ رشتتو میدم وبعتتد گوشتتیو قطتت  کتتردم ورفتتت  تتتو  10ممنتتون چ.تت  تتتا -

یدمو ب و ستتکردمتتو گون.تتو  یتتذیرایو بابتتارو دیتتدم کتته داه چتتایو میخوره ستتالم      

 گ ت  بابا

 نان -
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راستش اقتای مهنتد  دیتروه وقتتو فهمیتدن کته متن راننتدگو رو یتادم رفتته گ تتن            -

که میتونن باهام تمترین کتنن و الکتو هزینته بیختود نکتن   گ تتن کته ب یتن  اگته شتما            

 اناهه میدین که برم ؟

 نگر خودت چیه ؟-

دن تتال کتتارای اموهشتتگاه   متتن ؟راستتتش ختتوب بتته نگتترم خوبتته دیگتته متتن اینقتتدر    -

 . ن اش  بیخودی

 من م.کلو نمی ین   به اقای مهند  ا تماد دارم کام   حاال کو گ ته ؟-

 االن هنگ هدن گ تن بیکارن و میتونن ال ته گ تن که ب ین  نگر شما چیه-

 . باش خودت موا ب فقط نیست م.کلو–اقاسید 

 .چ.  بابا  من میرم حاضر ش -

 برو دخترم-

سمت اتاق  رفتمتو گوشتو و برداشتت  یته ییتام بتا ایتن مضتمون نوشتت  :ستالم            وبعد به

 مین دیگه اماده ام15 یدرم م.کلو ندارن  من تا 

 ...ودکمه ارسال رو هدم و اون  نواب داد :باشه  یس تا نلوی در یارکینگ فعال

رفتتت  حاضتتر شتت   ستتری  یتته شتتلوار و متتانتو خاکستتتری  هغتتال ستتنگو یوشتتیدمو        

نعته م.تکو سترم کتردم تتا راحتت تتر باشت  در آختر هت  کتتونو م.تکو             وبعدم یه مق

متتو یوشتتیدمو گوشتتو و ستتوییچ ماشتتینو برداشتتت  و رفتتت  بتته ستتمت در بتتا یتتدر          

ختتداحافگو کتترد و اه خونتته ختتارو شتتدم رفتتت  نلتتو در یارکینتتگ کتته دیتتدم  لیرضتتام 

 .همزمان با ورود من اومد بیرون
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 به ه  گ ت رفت  نلو سالم کردم که اون  سالم کرد و رو

 خوب ماشین تو یارکینگه برو بیارش بیزحمت-

 من برم ؟-

 اره دیگه من که نمیتون  برم-

 خوب من که نمیتون -

 چرا نتونو دختر خوب ؟-

 خوب خیلو وقته رانندگو نکردم-

  یب نداره  یواش یواش بیا  حاالم برو-

بتتا تتتر  رفتتت   تترد ماشتتین و روشتتنش کتتردم ویتتواش یتتواش ماشتتینو اوردم         -

 بیرون ونلو در واستادم و بعد اه ماشین ییاده شدم و گ ت  خوب بود ؟

 اره بابا تو که بلدی-

 . ولو میترس -

 نخیرم  الکو تلقین نکن  شما میتونو-

 وبعد به سمت ماشین اومد و گ ت می.ه کمک  کنو ؟

 سری  گ ت  اره اره و رفت   رفش به  گ ت-

و بتتزار  تتندور  قتتب ال تتته اگتته   وقتتتو ستتوار ماشتتین شتتدم بیزحمتتت همتتین ویل تتر -

تونستتتو بلنتتد کنتتو وگرنتته نمیختتواد وبتته ت.تتک ه روی ویل تتر اشتتاره کتترد و گ تتت     
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بیزحمتتت ایتتن رو هتت  وقتتتو متتن خواستتت  ب.تتین  رو  تتندلو ماشتتین بتتزار هیتترم        

  ممنون  ب خ.یدا

 خواهش میکن  این چه حرفیه-

اشتتین شتتدم و وبعتتد کارهتتایو رو کتته گ تتته بتتود وانجتتام دادم ودر آختتر هتت  ستتوار م   

ماشتتینو روشتتن کتتردم اولتتش یکتت  خجالتتت ک.تتیدم ولتتو بعتتدش ستتعو کتتردم بتته      

ختتودم مستتلط ب.تت  و راه افتتتادم اروم اروم میتترفت  و لیرضتتام بهتت  کمتتک میکتترد       

بعضتتو اوقتتات تتتو دنتتده  تتود کردنتتا یتته یتتک ستتا ت کتته گذشتتت یتتادم اومتتد         

 :  میخواست  برم به.ت الزهرا سر ق ر مامان   رو کردم به  لیرضا گ ت

ب خ.ید اقا  لیرضا میگ  اگه شتما کتار نتدارین می.ته متن یته ستر بترم یتیش مامتان            -

 ؟

 ییش مامانتون ؟-

 . به.ت الزهرا  فقط یه سر بزن  هود برمیگردم-

 باشه م.کلو نیست  فقط تو ناده میتونو رانندگو کنو ؟-

 . یواش یواش میرم  سعو میکن -

 خی  خوب راه بیوفت-

قتت لش بتته بابتتا هنتتگ هدم و گ تتت  اولتتش گ تتت خطرناکتته ولتتو   وبعتتد راه افتتتادم ولتتو

بعتتد یتتادش اومتتد کتته  لیرضتتا یی.تت  هستتت گ تتت م.تتکلو نیستتت فقتتط بتتا احتیتتاط    

راننتتدگو کتتن  بعتتد اه یتتک ستتا تو نتتی  رستتیدی  به.تتت الزهتترا  اه ماشتتین ییتتاده       

شتتدم ویل تترو اه  تتندور  قتتب بتته ستتختو در آوردم کتته  لیرضتتا روش ب.تتینه و       
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 لیرضتتا رفتتتی  یتتیش مامتتان   بتتتری آبتتو کتته اب کتترده بودمتتو در  بعتتدش بتته همتتراه 

آوردم و روی ستتتنگ ق تتتر مامتتتان  و درخت تتته کنتتتارش ریختتتت  و فاتاتتته فرستتتتادم 

 م   همی.ه بتراش قتران خونتدمو یکت  درد دول کتردم   لیرضتا هت  یتک کنتار بتود           

و بتته متتن کتتاری نداشتتت  بعتتد اه نتتی  ستتا ت کتته بتتا مامتتان  حستتابو حتترد هدم رو بتته 

 : لیرضا کردم و گ ت  

 بری   ممنون و ب خ.ید که منتگر شدین-

ایتتن چتته حرفیتته دیوونتته و بعتتد نلتتو دهن.تتو گرفتتت و گ تتت :ههتته ب خ.تتید فتتک     -

 . کردم با شهاب حرد میزن 

 نه بابا راحت باشین بقوول شما خواهر و برادری  دیگه-

 اره راسمیگو هاا خوب یس بری -

ردم اینقتتدر راحتتت راننتتدگو رو یتتادم بیتتاد ولتتو  و بعتتد بتتا هتت  راه افتتتادی  فکتتر نمیکتت 

بتتاهم یکمتتو میترستتیدم کتته  لیرضتتا گ تتت یتتک نلستته دیتتگ هتت  باهتتام میتتاد ولتتو     

گ تتت بایتتد ختتودم  بتتا ماشتتین بتترم ایتتن ور اون ور و ایتتن  گ تتت کتته بتترای احتیتتاط     

یستت ردا کتته خواستتت  بتترم بتتا تاکستتو بتترم تتتا اه ه تتته دیگتته کتته ق.تتنگ راه افتتتادم    

 . رمخودم با ماشین ب

 : نزدیکای خونه بودی  که  لیرضا گ ت

شتت ه و ختتوب تتتو ام نمیرستتو غتتذا درستتت کنتتو بتتری  اهبیتترون  8متتیگ  االن ستتا ت -

 ییتزا بگیری  و بخوری  اقا سید میتونن بخورن ؟

 اره-
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تتا ییتتزا و یتک هم رگتر گترفتی   هم رگترو       3و بعد به ستمت یته فستت ودی رفتتی  و     

قتته رستیدی  خونته کتته دیتدم اقتا ستتید هنتوه تتتو      بترای ریتس گتترفت   بعتد اه چنتد دقی    

حیتاط م.تغول گلکتتاری هستتش تتو ایتتن چتن وقتت کامتت  حیتا و گت  کتتاری بتود  بتتا          

 ورود ما اومد سمتمون بعد سالم واحوال یرسو کمک کرد ویل رمو اورد

و متتن ن.ستتت  روش و بعتتد ییتتتزا هتتا رو دادم بتته ههتترا وگ تتت  بیزحمتتت اینتتا می تترین  

 . فر تا گرم شهداخ  بزارین تو ماکرو

اونتت  ق تتول کتترد و رفتتت داختت  متتن  نوشتتابه و چیتتهس و اینجتتور چیزایتتو کتته گرفتتته   

 : بودمو گذاشت  رو میز تو حیاط و رو به اقاسید گ ت 

 شام گرفت  دور ه  باشی   ب رمایید سر میز-

 ممنون یسرم تو هحمت افتادی-

 . نه اقاسید این چه حرفیه-

تتتا رد حتتافو ییتتتزا رو گذاشتتت 3ر اقاستتید بتتا در همتتین لاگتته ههتترا یتتا همتتون دختتت

رو میتتز و گ تتت ب رماییتتد  و بعتتد اه چنتتد دقیقتته همتته شتترور کتتردن بتته غتتذاخوردن    

 رو به اقاسید گ ت  ؟

 . اقاسید میگ  اگه وسیله ای چیزی الهم دارید بگید تهیه کن -

 . چ.  یسرم  فعال که همه چو هست-

دی  داختت  و میخواستتت ب.تتوره کتته بعتتد اه ختتوردن شتتام  رفتتا رو بتته کمتتک ههتترا بتتر

 گ ت  نمیخواد ب.وری

 تا دونه  رد که بی.تر نیست بابا3 ه نه بابا بده  -
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وبعد شترور کترد بته شستتن متن  اه فر تت استت اده کتردم و هنتگ هدم  لیتار  بعتد            

 تا بور نواب داد4یا 3اه 

- hello 

 . کوفت هلو  فهیدم بلدی-

یته نگتاه کتن اینجتا االن نزدیتک  ت اه         ه تتویو  لیرضتا  اخته مترد حستابو ستا تو      -

 و تاهه من خواب  برده بود باالخره

بتتا خنتتده گ تتت  ؟ تته ؟چتترا اینقتتدر دیتتر خوابیتتدی ؟نکنتته دیگتته نتتدی نتتدی  متتو    -

 شدم

 . گم.و  چقدر تو بو حیا شدی-

 شوخو کردم داداش و بعد گ ت   لیار کو میای؟-

 گ ت تا چن وقت دیگه-

 خوب ینو چو ؟-

 هنگ هدی بهرسو کو میام ؟براچو ؟نکف شب -

نه اخه میخواست  ب یتن  کتو میتای بتا هت  بتری   بابتا بتام قهتره میختوام بترم یهتوو اه             -

 . دل.ون دربیارم و اشتو کن   میخواست  موقعو باشه که تو وهنداداش  باشید

 ههه کو تا هنداداشت ب.ه  نمیدون  کو بیام ؟-

 ه ته دیگه ایران باشو ؟2میگ  میتونو -
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 اگتته یتترواه مستتتقی  گیتتر اوردم یهتتو میتترم م.تتهد وگرنتته میتتام تهتتران کتته بتتا   باشتته -

 . ه  بری 

 .باشه  یس هماهنگ کن  دست گلت  درد نکنه-

 اوکو کاری نداری؟-

 نه دیگه برو بخواب-

 ! مگه دیگ خواب  می ره  ال -

 . خوب تو نخواب من میرم میخواب -

 برو بکپ برادر نون   فعال-

 ..که   فعالباشه بجا تو ه  می-

بعد اه اینکه حترد هدنت  بتا  لیتار تمتوم شتد رو کتردم بته ههترا ب یتن  چیکتار میکنته             

تتتو آشتتهز خونتته دیتتدم دماغ.تتو گرفتتته و داره اه تتتو یخ تتال ختترت و یتترت درمیتتاره   

  تعجب کردم مگه تو یخ ال چو بود ؟

 اقا لیرضا واقعا که-

 مگه چی.ده ؟چرا دماغتو گرفتو؟-

 آشتغال  یتا  یخ الته  ایتن  آخته –ا  تدای نست تا بلنتدی گ تت     یهوو حر ش دراومتد و بت  

 بگیره بو چیزا این و غذا یخ ال تو که بودم ندیده  مرم به ؟من دونو
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ه تتته استتت کتته ا تتن تتتو خونتته خیلتتو نیستتت  و   2چیتتزی نداشتتت  کتته بگتت  درستتت  

ختتوب غتتذامو هتت  کتته ختتودش میتتاره ا تتن نگتتاه نکتترده بتتودم یتتا اگتترم نگتتاه کتتردم   

 : ان مگلومو گ ت بوشو ن همیدم با ل

 ب خ.ید خوب ن ودم خونه ا ن  حاالم شما خسته ای خودم تمیز میکن -

اه ایتتن بتته بعتتد توروختتدا یتته -اونتت  کتته دیتتد متتن  تتین گربتته شتترگ مگلتتوم  گ تتت : 

 نگاه ال اق  بنداهین به یخ ال اگرم بدتون میاد بگید من میام تمیز میکن 

 .ممنون  باهم تو هحمت افتادی-

بعتتد کتتارش تمتتوم شتتد  یا تتالو اه بتترر ک.تتید وگ تتت بتتذارین تتتا   دقیقتته 10حتتدود 

 تت ر بوهتتاش میتتره  ختتودم فتتردا میتتام ایتتن   قتته هتتا و وستتایالی دیگتته رو ناستتاهی   

 . میکن 

 خوب مگه دان.گاه نداری؟-

 چرا ولو تا  هر میام )بعد با حالت هاری گ ت(اخه امتاانای ترمه-

اتانتو کت  شتدی نگتو  لیرضتا       ه  ختوب یتس بیتا ب ته بترو درستتو بختون فتردا امت        -

 نذاشت و چمیدون  داشت  کارای توروانجام میدادم

 اوال که کارم تموم شد بقیش باشه فردا دوما درسمو خوندم-

 !!!و بعدم یه ی.ت چ.مو ناهگ کرد که هنگ کردم این اهاین کارام بلد بود

ه نمیتتام درهمی.تته بتتاهه وستتیله ای چیتتزی هتت  اگتت 5یتتا 4باشتته  متتن فتتردا تتتا ستتا ت  -

 . خواستو نه امروه کال میگ  بیا بردار تعارد ه  نکن خواه.ا
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 چ.  نناب  با من کاری ندارین؟-

متتن کتته نتتدارم  ب  تتین ایناهتتا )بادستتت  بتته حالتتت  -بتته دورو بتترم نگتتاه کردمتتو گ تتت  :

تمستخر دوروبترو ن.تون دادم(اگته کتاری داشتته باشتن اخه دختتر متن چنتد بتار بگتت             

 . من یه ن رم

 خوب من    باشه  با من کاری نداری ؟خوبه ؟-یینو گ ت:سرشو انداخت یا

 . آفرین  نه دستت  درد نکنه  در رو ه  ب ند بیزحمت-

 باشه  خداحافظ-

 خدافظ-

 *ههرا*

بعتتد اینکتته  رفتتا رو شستتت  و اون یخ تتال بتتو گنتتدورو تمیتتز کتتردم راه افتتتادم بتته      

ختتداییش کمتتک ستتمت خونتته  واقعتتا چطتتور بوشتتو ن همیتتده بتتود ؟؟یتتاد امتتروه افتتتادم 

کتترد تتتو راننتتدگو وتقری تتا دیگتته میتتتون  راحتتت ی.تتت رول ب.تتین   ال تتته قتترار شتتد   

یک ار دیگته ام بتری  کته کتامال متن مستلط شت  وای داشتت  میمتردم وقتتو داشتت  تتو             

اتوبتتان راننتتدگو میکتتردم ولتتو وقتتتو رفتتت  ستتر ق تتر مامتتان دلتت  آروم آروم شتتد ولو   

بتتا راننتتدگو من!!وقتتتو شتتامو ختتوردی   بتتاالخره رستتیدی  خونتته  تتایر وستتال  اونتت   

تعتتارد هدم کتته بتترم  رفتتارو ب.تتورم اونتت  ق تتول کتترد وقتتتو داشتتت بتتا داداشتتش کتته 

االن فهمیتتدم استتمش  لیتتاره حتترد میتتزد متترده بتتودم اه خنتتده  ختتاگ تتتو ستتر بتتو     

حیتتاش کتتنن من خجالتتت میک.تتیدم وای بتته حتتال داداشتتش  ال تتته بتتا حرفتتایو کتته      

دشتته خیلو دلتت  میخواستتت بتتدون  چتترا اه مامتتان   میتتزدن معلتتوم بتتود اونتت  لنگتته خو 

سال.تتته چتتترا اهدواو نکتتترده ؟ال تتتته 28/29بابتتتاش نتتتدا هنتتتدگو میکنتتته  ؟تقری تتتا 
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میتتدون  بتتا تونتته بتته وضتتعیتش شتتاید امکتتانش کمتته ولتتو ختتوب بتتاهم    خیلتتو ستتوال  

داشتتت  در بتتارش و خیلتتو دلتت  میخواستتت یتته روه بهرستت  ولتتو روم نمی.تتد  یتتاد ایتتن  

دم  بی.تتور داشتتت مستتخره ام میکتترد کتته نمتت  بستتته بتتودمش     لاگتته آختتری افتتتا 

ختتوب درستتته اون بهتت  گ تتت راحتتت تتتر باهتتاش برختتورد کتتن  ولتتو هنتتوه بتته نطتترم  

 . برای  میمو شدن هوده یک 

بتته در خونتته رستتیدم دیتتدم برقتتا خاموشتته وبابتتا خوابیتتده  متتن  بعتتد تعتتوی  ل استتام    

 .خوابیدم

بتتود امتاتتان متتن    7دم ستتا ت  تت ر بتتا  تتدای آالرم گوشتتی  اه ختتواب بیتتدار شتت    

شتترور می.تتد  بلنتتد شتتدم و بعتتد یتته  تت اونه مختکتتر حاضتتر شتتدم و       10ستتا ت 

 . باتاکسو که اه ق   خ ر کرده بودم به سمت دان.گاه رفت 

نلوی در دان.گاه کته رستیدم دیتدم نستترن بتا مهستا و چنتدتا اه ب ته هتای دیگته رو           

.تتون رفتتت  و بتتا  نتتزوه ختت  شتتدن و فتتک کتتن  ستتوال حتت  میکتتردن  متتن  بتته سمت    

  دای بلند سالم کردم

 سالم-

 ؟ کجا نا ؟این کجا شما  سهی  ستاره به به–نسترن 

 خوندی؟ سالم–مهسا 

سالم  بابا بختدا امتاانتای ق لتو ندیتدمت ختوب ن تودی تتو یته کتال  یی.ت  بعدشت             -

 .باید سری  میرفت   وبعد رو به مهسا گ ت  :ای بگو نگو  یک  حالیمه

 برام بود قرار فتهنر که یادت–نسترن 
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اره دیگتته چ.تت   -وستتط حتترفش یریتتدمو بتتا اشتتاره ابتترو بتته مهستتا و بقیتته گ تتت  :    -

 چ.تت   بعتتد امتاتتان نلتتو در منتگتتر بتتاش می رمتتت کتتتابتو کتته قتتول داده بودمتتو       

 . برات میگیرم

 . باشه–نسترن ه  با حنده گ ت 

 بعتتد اه یکتت  حتترد هدن در متتورد باتتف هتتای مختلتتف همتته رفتتتی  تتتا بتته امتاتتان     

برسی   سواال خیلو ستخت ن تود و تونستت  همته رو حتاال بتا کت  و کاستتو نتواب بتدم           

و ختتالو نتتزارم  اه نلستته امتاتتان بیتترون اومتتدم وبتته ستتمت در راه افتتتادم کتته یکدفعتته 

یکتتو اه ی.تتت هد رو شتتون  بتته ستتر ت برگ.تتت   قتتب کتته دیتتدم نستتترن دیوونتته     

بترام بتعریتف ب یتن  ایتن      است کته داره بتا نتیش بتاه نگتاه  میکنته و میگته بتری  کته         

 شاهده  لیرضا کو هست

 خیلو خوب بابا فضول-

و بعد بته همتراه هت  رفتتی  بته یتک کتافو شتایو همتین نزدیکتو هتا  )مت ال قترار بتود               

بتتتری  کتتتتاب بختتتری  هههه(بعتتتد اه ستتت ارش دادن دوتتتتا  رت مکزیکتتتو ) تتتین    

 : همی.ه( نسترن رو به من گ ت

 یاال بگو-

 بام و یه خونه ای نگه ان بود دیگه؟ب.ه بابا  ب ین یادته با-

 اره-

خوب اون اقاهه میخواستته بتره ختارو کته و بابتای متن بیکتار می.تد اهقضتا دوستتش           -

که همین  لیرضتا ختان باشته دن تال نگه تان میگ.تته و وقتتو موضتور بابتا رو می همته           

 . میگه بره اونجا
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 خوب حاال این  لرضا هه چه شکلو هس؟کارش ؟-

ستتالش فتک کتن  باشته و مهندسته وشتترکت     28/9وب خوبته   راستتش قیتافش کته خت    -

 داره

 هن  داره ؟-

 نه فک نکن   تنها هندگو میکنه اخه-

ختتوب یتتس نتتداره و بعتتد بتتا خنتتده در حتتالو کتته قاشتتق  رت مکزیکتتو رو میکتترد تتتو -

 دیوونه تورش کن خوب-دهنش گ ت :

 هههتته ختتولو هتتا ؟ چنتتد روه یتتیش گ تتت بیتتا بتتا هتت   -بهتتش نگتتاهو کردمتتو گ تتت  : 

 . راحت باشی  من   ین داداشت

 وا ؟ینو چو؟-

راستتتش ایتتن بنتتده ختتدا چنتتد ستتال یتتیش اه بتتاالی بلنتتدی میوفتتته و)ستترمو انتتداخت    -

یایینو گ تت (اه کمتر بته یتایین فعتال حتس نتداره و ویل ریته  انتروه هت  کته منتو دیتد              

یی.تتنهاد داد کتته بیتتام یتتیش بابتتا هنتتدگو کتتن  اختته یتته ستتوییت کامتت  داده کتته همتته   

امکانتتاتو داره  متتن  گ تتت  راهتت  دوره اونتت  یتته یی.تتنهاد داد متتن  ق تتول کتتردم    نتتور

داره تتتو 206گ تتت کتته متتن بیتتام اینجتتا هنتتدگو کتتن  و بتترای راه دورم هتت  یتته          

یارکینتتگ کتته ختتاگ میختتوره گ تتت اونتتو میتتده بتته متتن فقتتط یتته خواه.تتو کتترد         

ن ستتال و نیمتته تقری تتا تنهاستتت و تتتو ایتتن چنتتد وقتتت همتتش غتتذای بیتترو   1 میتتدونو

ختتورده و معتتده وک تتدش داغونتته دکتتتر گ تتته غتتذای ختتونگو بایتتد بختتوره وچتتون       

تنهاست کسو حاضتر نیستت بیتاد یی.تش بههت  گ تت متن تتو خونته کته بهمتون داده            

 همون سوییته هرچو واسه خودمون میهزم برا اون  ب رم  من  ق ول کردم
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ی الهتتو بمیتترم بتتراش  حتتاال چتترا تنهاستتت ؟متتادر    -یهتتو نستتترن بتتا بغتت  گ تتت :  

 یدری؟

 . راستش خودم  هنوه نتونست  اینو ک.ف کن -

کتتار ختتوبو کتتردی  ق تتول کتتردی و بعتتد انگتتار یتته چیتتزی یتتادش اومتتده باشتته گ تتت  -

 داده ؟ 206:بخا ر یه غذا 

 . اره-

 چه ننت  من  خوش  اومداااا-

خندیتتدم و آختترین قاشتتق  رت مزیکتتو رو هتت  ختتوردم و بتتا هتت  بلنتتد شتتدی  کتته      

 یول رفتی  بیرون که گ ت حاال این ماشینت کجا ؟ بری   بعد حساب کردن

نیتتاوردمش دیگتته  دیتتروه رفتتتی  بیتترون بتتا هتت  تمتترین کتتردی  و بهتت  گ تتت یتتک    -

نلستته دیگتته هتت  میتتری  تتتا مستتلط شتتو  همونجتتا بتتود کتته گ تتت منتتو نتتای داداشتتت  

 .بدون

 چو بگ  واال ان.اهلل خوب شه-

 . ترن به خونه برگ.ت اه  می  ق ل  گ ت  ان.اهلل و بعد خداحافگو با نس-

 * لیرضا*

امتتروه شتتهاب شتتیرینو بتته دستتت اومتتد تتتو شتترکت گ تتت بابتتا و بابتتابزرگش بتتاالخره  

رضایت دادنتو قترار شتده اختر ه تته بترن خواستتگاری  بتراش خیلتو خوشتاال شتدم            

یتتاد ختتودم افتتتادم همتتانو کتته بهتتش گ تتت  میختتوام بتترم خواستتتگاری خیلتتو  ور کتترد 

 .....بخش شو داداشو همش میگ ت ان.اهلل س ید 
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درسته من س ید بختش ن.تدم ولتو دارم همته تالشتمو میکتن  کته بتا کمتک کتردن بته            

دیگتتران بتتذارم اونتتا ستت ید بختتش شتتن  فتتاه دو شتترکت رو تتتو ا تت هان دارم بتتا         

همکتتاری یتتک شتترکت  مرانتتو میتتزن  کتته قتتراره اونابتتا نیروهاشتتون ستتاختمونو         

  ختتووبیش اینتته کتته ایتتن   بستتاهن و متتا هتت  بتتا نیروهتتامون کتت  سیستتت  برقتتو رو      

شتترکت اونقتتدر بتتزرگ هستتت کتته تتتو کالن.تتهرای دیگتت  شتتع ه داره  آگهتتو بتترای    

نتذب نیتترو تتتو روهنامته دادم و ستترم حستتابو شتتلوغه  میختوام اونقتتدر شتترکت ختتوب    

،برنامته هتا دارم   3کار کنه کته بتتون  حرفتو بترای گ تتن داشتته باشت  بترای هدن فتاه          

ید بختتت شتتن اینکتتارارو بکتتن  تتتا دغدغتته     میختتوام بتترای اونتتایو کتته میختتوان ستت    

 . شغلو نداشته باشن

ار فکتترو خیتتال در اومتتدم ا تتال ن همیتتدم کتتو رستتیدم نلتتو در خونتته  ریموتتتو هدم و    

در بتتاه شتتد وداختت  شتتدم   تتدای هی گتتو نمیومتتد  امتتروه ا تتال گ.تتن  ن تتود بختتا ر   

 . همون بدون هنگ هدن به ههرا خوابیدم

 گوشو نواب دادمبا دای هنگ اه خواب بیدارشدم و 

 ب رمایید؟-

 سالم ب خ.ید اقای امیران ؟-

 بله خودم هست -

 .راستش برای اکهو استخدام هنگ هدم-

 اها  ب خ.ید فامیلتون ؟-

 .ناوید-
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اقای ناوید متن ه تته دیگته میتام ا ت هان و شتمام بیتاین اون آدرستو کته تتو آگهتو            -

 . نوشته

 . چ.   ممنون  مزاحمتون نمی. -

 .. یا لوخواهش میکن  -

 ...فعال-

دیگتته ختتواب اه ستترم یریتتده بتتود  تتتو ایتتن چنتتد وقتتت شتتهاب تقری تتا روه در میتتون    

اینجتتا بتتود و خیلتتو بتتا اقاستتید  تتمیمو شتتده بتتود و چتتون بتته گلکتتاری  القتته داشتتت   

میومد و بته اقاستید کمتک میکترد  یته چنتد بتاری هت  مر تاد اومتد  خیلتو وقتت بتود              

راضتو بتودم اه ایتن موضتور اه شتلوغو هیتاد       که دیگه مهمتونو نگرفتته بتودی   و متن     

 .خوش  نمیومد و به همین چندتا دوست خودم قان  بودم

هتتوای اتتتار تاریتتک بتتود ایتتن ن.تتون میتتداد کتته شتتب شتتده  چتته همتته خوابیتتده          

بودمتتاااا اه رو تختتت بلنتتد شتتدم و رفتتت  یتتایین  گوشتتو رو برداشتتت  و بتته ههتترا هنتتگ  

 دیگه  با دومین بور نواب دادهدم اخه شکم  به قار و قور افتاده بود 

 سالم-

 سالم خوبو ؟-

 ههرا چیزی شده ؟-فین فین میکرد یهو دل.وره گرفت  و گ ت  :-

 بابام-

اااقاستتید چی.تتده ؟ تتتو االن کجتتایو ؟حتترد بتتزن دیگتته لعنتتتو     نمیتتدون  چتترا        -

 . یهووو  دام بلند شد
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رچتتو بتته گوشتتیت بابتتام تکتتادد کتترده اوردیمتتش بیمارستتتان     توروختتدابیا  متتن ه -

 .هنگ میزدم نواب نمیدادی

 ...اومدم   اومدم-

 وبعد گوشیو قط  کردم  باورم نمی.د    اقاسید    وای

تمتا  بتتو یاست   وای  یتتادم رفتته بتتود    16ستری  رفتت  بتتاال و بته گوشتتی  نگتاه کتتردم     

گوشتتتو شخکتتتیمو اه ستتتایلنت دربیتتتارم و فقتتتط اون گوشتتتو کتتتاری رو در اورده      

تتتن  کتتردم و کیتتف یولتتو گوشتتو و ستتوییچ ماشتتین برداشتتت  و بودم ستتری  یتته چیتتزی 

 . رفت 

اینقتتدر بتتا ستتر ت راننتتدگو میکتتردم کتته نزدیتتک بتتود تکتتادد کتتن   رستتیدم           

 بیمارستان و سری  به کمک نگه ان رفت  بخش و هنگ هدم به ههرا

 الو ههرا من بیمارستان  کجایو؟-

 : شنیدم که به آهستگو گ ت

Icu 

ستتالن کتته شتتدم دیتتدم ههتترا بتته همتتراه یتتک دختتتر دیگتته  وارد  2ستتری  رفتتت    قتته 

 اونجان ودارن گریه میکنن سری  رفت  ییی.ون و گ ت 

 سالم-

 هردو به سمت من برگ.تن و بو حال سالم کردن  رو به ههرا گ ت  :چی.ده ؟
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بتتا گریتته گ تتت نمیتتدون  بختتدا هی کتتو اینجتتا نتتواب درستتت درمتتون نمیتتده فقتتط     -

ه اه اتتتار  متت  اوردنتتش بیتترون وبتتردنش ایتتن تتتو  متتیگن تکتتادد کتترده و االنتت  تتتاه 

 . )وبا دست ای سو یو رو ن.ون  داد (و دوباره هد هیر گریه

 . دختر خوب گریه نکن  اقاسید حالش خوب می.ه-

وبعتتد بتته ستتمت شی.تته اتتتار رفتتت   تنهتتا چیتتزی کتته نمیدیتتدم اقاستتید بتتود  یتته  المتته  

 وبه شهاب هنگ هدمباند و آت  بسته بودن بهش  سری  گوشیمو در اوردم 

 سالم شهاب-

 سالم  .ق -

 ..ب ین ا ال حو له شوخو ندارم  بیزحمت سری  یاشو بیا بیمارستان-

 چیزی شده ؟خوبو ؟-

 ... من اره ولو آقاسید-

 اقاسید چو ؟-

 . تکادد کرده  سریعتر بیا  تو که وض  منو می ینو-

 .اومدم داداش  اومدم-

 . و بعد رفت  ییش ههرا و دوستش

 یچ سرباه و یا کسو نیومد سرا تون ؟ه-

 . چرایه چندتا سوال یرسید و رفت-
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 .سرمو به معنو اها تکون دادم و رفت  سمت ایستگاه یرستاری-

 ب خ.ید-

 یرستار سرشو نلو اورد و گ ت ؟

 ب رمایید-

 راستش من همراه اون اقایو ه  که اوردنش اینجا اقاسید رضا ما و-

 .اها اون ییرمرد بی اره-

 . حرفش خوش  نیومد اه

 خوب میخواست  ب ین  کو اوردتش؟ا ال اوضا ش چطوره؟-

واال شتتی ت متتن ن تتوده ولتتو متتیگن یکتتو بهتتش هده و در رفتتته متتردم اورده بتتودنش    -

نلتتو همتتین بیمارستتتان  نگه تتان می ینتته وخ تتر میتتده میتتارنش داختت  ولتتو چتتون م تت    

می ترنش اتتار    اینکه بتا ضترب ختورده بتوده همتین وضترب مغتزی شتده بتوده ستری           

 .  م 

 االن چطوره وضعش؟-

 .متاس      ضربه سنگین بوده و اینجور که دکتر میگ ت االن تو کماست-

 کما؟؟؟وایو-

 .ان.اهلل خدا ش اش میده-

 برای شکایت باید کجا برم؟-
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یه یلیستو اومتده    االنت  یایینته منتطتر کته یکتو بتره یی.تش چتون م ت  اینکته حتال              -

 .ییگیر ن.ده دخترش خوب ن وده هیاد

 اها    ممنون-

 . به سمت ههرا راه افتادم

 ههرا-

 سرشو بلند کرد ونگاه  کرد

 من میرم یایین ییش یلیس شکایت میکن  اهشون باشه؟-

 باشه   ممنون-

وبعتتد رفتتت  یتتایین  خیلتتو بغضتت  گرفتتته بتتود    کتتارام کنتتد بتتود بختتا ر ایتتن ویل تتر    

 .لعنتو

ن ستتوال اه چنتتد ن ربتتود بتته  تترفش    اهدور یلیستتو رو دیتتدم کتته م.تتغول یرستتید   

 رفتمو گ ت 

 . سالم-

 : برگ.ت به  رفمو گ ت-

 میتون  کمکتون کن  ؟-

 راستش من همراه اقای ما و هست    رضا ما و-

 بله    بله  هود تر اهاینا منتگرتون بودم اقای؟-
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 امیران    لیرضا امیران-

 بله اقاامیران    شما چه نس تو با ای.ون دارید ؟-

  اوممتت     ختتوب ای.تتون اه فتتامیالی دور متتن هستتتن ولو متتا بتتاه  هنتتدگو        متتن -

 .میکردی  تو یه خونه

درسته  راستش امتروه ای.تون بته گ تته شتاهد ابتا یته مرستد  بنتز تکتادد کتردن            -

 .که اون ماشین بعد هدن فرار کرده

 مرسد  بنز؟؟؟؟؟-

 اره    به گ ته باهم شاهدا اون ماشین اهقکد هده-

 ینو چو؟-

 و یه م.کلو خانوادگو یا خکومت شخکو چیزی بوده که این ات ار افتادهین-

 خکومت شخکو ؟اخه اقاسید که اهارش به مورچه ه  نمیرسه-

 .... باالخره ییش میاد یه هم ین چیزایو-

 من برای شکایت باید چیکار کن  ؟-

ختتوب چتتون قضتتیه بتتو داره متتا داریتت  خودمتتون ییگیتتری میکنتتی  ولتتو شتتما فتتردا      -

 . شع ه     و شکایتتونو نتگی  کنید10ن کالنتری بیای

 ممنون االن با من کاری نیست ؟-

 نه میتونید برید فقط یه شماره تما  اه خودتون-
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 ..0915بله یاد داش کنید -

 شما تهرانو هستید ؟-

 خیر    م.هدی-

 . اها  فعال ه  اه شهر خارو ن.ین چون به کمکتون نیاه داری -

 عالبعله    ممنون   ف-

وبتته ستتمت اسانستتور رفتتت  کتته همتتون موقتت  شتتهاب و دیتتدم  اونتت  تتتا منتتو دیتتد اومتتد 

 : یی.مو گ ت

 سالم چی.ده-

 . سالم  واال امروه یه ن ر به اقاسید هده و فرار کرده-

 فرار کرده ؟-

 اره یه مرسد  بنز  این ور که معلومه اه قکد بوده-

 ولو اقاسید که-

 ه ان ن وده اه اولنمیدون  ولو فک میکن  اقاسید نگ-

 حاال بری  باال-

بتتری   وبتتا شتتهاب رفتتتی  بتتاال همتتین کتته رستتیدی  دیتتدم دکتتترا دویتتدن ستتمت اتتتار  -

اقاستتید متتن  بتته کمتتک شتتهاب ستتری  رفتتت  داختت  اتتتار و دیتتدم کتته دارن بتته اقاستتید  

شک میتدن و یتک لاگته ضتربانش برگ.تت و اقاستید چ.ماشتو بتاه کترد ودیتدم کته            
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اقاستید تتا منتو دیتد اشتاره کترد بترم یی.تش بتا اینکته           دکتری ن تس راحتتو ک.تیدن    

دقیقتته ن.تته نزدیتتک تختتت   2دکتتتر مختتالف بتتود ولتتو انتتاهه داد و گ تتت بی.تتتر اه    

 شدم که گ ت 

 خدا بند نده اقا سید چو به روهت اومده ؟-

با تتدای خیلتتو ضتتعی و گ ت:ختتدا بتتد نمیتتده نتتوون   لیرضتتا میتتدون  کتته  متتر متتن  -

 به دنیا نیست

 نگین این حرفو-

 : دست.و به معنو ساکت باش اورد باال گ ت

تمتتام متتدارگ و بتته  تتالوه و تتیت نتتام  تتتو  تتندوق ه تتتو اتتتاق  تتتو خونتته استتت منو  -

 حالل کن یسر  اه تو و دوستت ممنون  بابت کمکت

 من که کاری نکرده ام-

 فقط راستش من تو این دنیا فقط ههرا رو دارم   موا  ش باش-

 اقاسید شما میاین-

 و میدومن وضعم-

و بعتتد شتترور کتترد بتته ستترفه کتتردن کتته بتته همتتراه ستترفه هتتاش ختتون هتت  میومتتد    

بیتترون هراستتون دکتتتر و  تتدا کتتردم کتته اونتتام اومتتدن تتتو وتتتو اختترین لاگتته ههتترا   

اومد تتو اتتار و یتیش بابتا امتا اقتا ستید دوبتاره شتک الهم شتد فقتط لاگته اختر چ.ت                

و باشته وبعتدش فقتط    تو چ.  شتدم باهتاش کته چ.تممو بتاه وبستته کتردم و بته معنت         

 .  دای سوت دستگاه و نی  های ههرا بود که میومد
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بتته ختتودم اومتتدم کتته دیتتدم ههتترا اهحتتال رفتتت  شتتهاب دویتتد و رفتتت یتتیش دکتتتر و   

 .من  سر تمو بی.تر کردم رفت  ییش ههرا که تو بغ  دوستش اه حال رفته بود

اه حتتال رفتتته  ناباورانتته نگتتاه کتتردم بهتتش وبعتتد بتته ههتترا  نگتتاه  رو ههتترا مونتتد کتته 

بتتود     ینتتو بتتیکس شتتده بتتود؟دختر بتتا ایتتن ستتن نتته یتتدر و نتته متتادر ؟؟؟ختتدایا ینتتو  

 چو اخه ؟

ستتری  بتته ختتودم اومتتد کتته دیتتدم ههتترا رو بتتا کمتتک یرستتتارا بتتردن داختت  اتتتاقو و    

بهتتش ستترم هدن  نگتتاه  افتتتاد بتته اقاستتید کتته اروم خوابیتتده بتتود و روش یتته یارچتته   

تگاه هتتای دورشتتو نمتت  میکتتردن وتتتو همتتون    ستت ید ک.تتیده بتتودن  و داشتتتن دستت  

موقتت  یرستتتارا اومتتدن و اقاستتیدو بتتردن ستتردخونه نگاه  بتته شتتهاب کتته سرشتتو        

 . گرفته بود بین دستاش افتاد و تا نگاه منو دید اومد یی. 

  لیرضا میخوای چیکار کنو؟-

 نمیدون -

کتتارت بتتانکیمو گگتترفت  ستتمتش و گ تتت  بتترو بیزحمتتت هزینتته هتتای بیمارستتتانو      -

 . دهب

 .کارتو گرفت و با گ تن باشه اه من دورشد

 تسلیت میگ  اقای امیران-همون موق  اون مرد یلیس اومد یی.مو گ ت :

 .ممنون -

 . مطمعن باشید ما ییگیری و دستگیرش میکنی -

 . ممنون    حتما اینکارو بکنید-
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 وبعتتد رفتتت  تتتو اتتتاقو کتته ههتترا رو بتترده بودنتتد  دیتتدم دوستتتش دست.تتو گرفتتته تتتو 

دست.تتو داره گریتته میکنتته بتتا دیتتدن متتن بلنتتد شتتد کتته اشتتاره کتتردم ب رماییتتد  رفتتت   

کنتتار تختتت ههتترا    نگتتاه  بتته رنتتگ یریتتده اش افتاد اینقتتدر گریتته کتترده بتتود کتته    

تمتتام  تتورتش یتتف کتترده ودور بینتتیش قرمتتز بتتود  درد اه دستتت دادن  زیتتز رو       

 .ناو دیگه من  ک.یده بودم حاال نه با مرگ ولو با اه دست دادنش به

بتتا  تتدای شتتهاب کتته  تتدام میکتترد نگتتاهمو اهش گتترفت  و بتته ستتمت شتتهاب           

 چرخوندم

 داداش بیا یه لاگه-

 به سمت شهاب رفت  گ ت 

 چی.د ؟-

هزینتته رو کامتت  یرداختتت کتتردم ولتتو بتترای تاویتت  دادن ننتتاهه بایتتد تتتا فتتردا  تت ر -

 کنی   چون یزشکو قانونو باید اناهه بده

 ب خ.یداها دستت درد نکنه    -

راستتتو مر تتاد همتتین االن هنتتگ هد   بهتتش قضتتیه رو گ تتت  اونتت  االن راه افتتتاد کتته   -

 . بیاد

 اها   دستتون درد نکنه   ان.اهلل  روسیتون ن ران کن -

 و یمون بود  اقاسید مرد ناهنینو بود خدا رحمتش کنه-

 .. اره   حیف شد-
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و بیتتاری  بیمارستتتان فقتتط یتته م.تتکلو هستتت کتته بایتتد شناستتنامه و متتدارگ اقاستتید ر-

 . برای ترخیص

 باشه اه ههرا میهرس -

 ههرا ؟-

 . اره دختر اقاسید-

 اها و نگاه معنا داری به  کرد که گ ت -

اینقتتدر خیتتال یتترداه ن تتاش  راستتتو بتترای مراستت  فتتردا هنتتگ بتتزن مرکتتر ختتدماتو   -

کلید خونمتو کته داری بگتو تمیتز کتنن و وستیله هتر چیتزی الهم بتود اه همتین کتارت            

 . وی دستت خرو کنت

 ...باشه    خداخیرت بده-

بگو م الرو ق.تنگ  توری ب یتنن کته مهمونتا بترای مراست  میتان خونته متن  ختودت            -

 ... ه  اه  رد شرکت و من و خودت و اینا یرچ  و گ  بگیر و بزن دم در

 چ. -

 .دستت درد نکنه  شرمنده داداش-

 دیوونه  دشمنت شرمنده  نهار چو س ارش بدم ؟-

دون    هرنتتور ختتودت میتتدونو فقتتط توخونتته ن اشتته  یتته رستتتوران بگیتتر ب ین     نمیتت-

میخوام همته چتو ختوب باشته  شتاید فامیالشتون بیتان  هی تو هت  اه اینکته تتو خونته             

 من چیکاره بوده نگین
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 چرا؟-

 یادته یلیسه گ ت :اهقکد بوده ؟-

 اره-

 .خوب اگه فامی  باشه حتما فردا میاد دیگه-

 .اها-

 زدی  که با  دای مر اد برگ.تی  به سمتشداشتی  حرد می

 .سالم   تسلیت میگ -

 سالم  ممنون-

 خوب کار دارید بگید من  انجام بدم-

 . بیزحمت به شهاب کمک کن منو که می ینو-

 . چ. -

 وبعد رو به مر اد کرد وگ ت :بری  دن ال کارا ؟

 بری -شهاب

تتتار برگ.تتت  دیدم ههتترا هتتردو اه متتن ختتداحافگو کردنتتد و رفتنتتد و متتن دوبتتاره بتته ا

 بهوش اومده و داره گریه میکنه و میخواد سرم.و بکنه بره ییش باباش

 چخ ره ؟-

 با دای من هر دو به سمت من برگ.تن که دوستش گ ت
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 . هی و میخواد سرم.و بکنه بره ییش باباش-

 . همون موق  گوشیش هنگ خورد با یه  ذر خواهو رفت بیرون

 من  رفت  سمت تخت

 ههرا-

-... 

ههتترا ختتانوم ؟نوابمتتو نمیتتدی؟خوب اختته دختتتر ختتوب ستترمت االن تمتتوم می.تته       

 . یرستارا میان ندا میکنن خودت که واردی بابا

 میخوام برم ییش بابام-با  دای بغ  الودش گ ت:

 اخه  زیز من االن نمی.ه که اناهه نمیدن-

 بابام  رفت و منو تنها گذاشت  ین مامان-

گریتته کنتته تتتا ختتالو شتته  اه اتتتار رفتتت  بیتترون کتته     بعتتد هد هیتتر گریتته  گذاشتتت    

 دوستش گ ت

شتب خودمتو برستتون    9راستتش ب خ.تید اقتتای امیتران متن تتتو خوابگتاه ام و بایتد تتتا       :

 وگرنه راه  نمیدن

 می.ه ییش ههرا بمونید ؟-

 اره ولو واسه خوابگاه -

 . ام. و بیاین خونه ییش ههرا-
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 ممنون ولو-

و نیستتت کتته بتونتته باهتتاش همتتدردری کنتته  راستتتش تتتو خونتته ی متتن هتتیچ ختتانوم -

 شما این لطف و بکنید

 .چ. -

 بو بال    راستو شما اه اقوام ههرا خ ر دارید ؟-

 چطور؟-

 میخوام د وت.ون کنن برای مراس -

 ولو اونا باه  رابطه ای ندارند-

 .خودم حد  هدم ولو میخوام د وت.ون کن -

 فقط میدون   موش یه یاسا فرش فروشو داره-

 درس.و بدین بیزحمتا-

 . بله  این  ادرسش-

 ممنون ب خ.ید خانومه ؟-

 نسترن احمدی-

 اها  ممنون نسترن خانوم بیزحمت ههرا رو آماده کنید بری  خونه-

 چ. -
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وبعد رفتت تتو اتتار و بته هور ههترا رو راضتو کترد کته حاضتر شته   اونت  فقتط گریته              

یتاد خنتدش افتتادم خندشتو     میکرد  دلت  یته نتوری بتود تاحتاال گری.تو ندیتده بتودم          

 .دوست داشت  ق.نگ بود

ههتترا بتتا کمتتک نستتترن ستتوار ماشتتین شتتد و راه افتتتادی    بتته شتتهاب هنتتگ هدم و      

 .گ ت  داری  میای  خونه

 بعد اه مدتو رسیدی  خونه به نسترن گ ت 

 نسترن خانوم  ههرا رو داخ  خونه خودشون ن رید-

 چرا ؟-

 چون باالخره هوای اون خونه-

 ه  بیاریدش داخ  خونه مناها بل-

تتتا اقتتا م.تتغول تمیتتز کتتردن و 2تتتا ختتانوم و 3وهرستته داختت  خونتته شتتدی  کتته دیتتدم 

 چیدن خونه اند با ورود ما همه با اینکه ما رو نمی.ناختن تسلیت گ تن

 رو به شهاب گ ت 

 همه چو ردی ه ؟-

 اره-

 این ادر   موی ههراست برو به.ون خ ر بده  خیلو با یرستیژ برو ها-

 . چ. -
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 مر اد کو ؟-

 دن ال گ  و یرچ -

 اها دستتون دردنکنه-

 . خواهش داداش-

متتن بتترم بتتاال  بیزحمتتت یتته شتتامو هتت  بتترا کتتارگرا همتت  بتترای خودمتتون یتته چیتتز    -

 س ارش بده

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 نمیخواد به مامان نسرین  گ ت  درست کنه  االن با بابابزرگ  میان اینجا

 .  ه دست.ون درد نکنه-

ت  اول بتته اتتتاقو کتته ههتترا و نستترین بتتودن یتته ستتر هدم کتته   وبعتتد بتته ستتمت بتتاالرف 

دیدم ههترا اه بستکه گریته کترده بتود بیاتال رو تختت دراه ک.تیده بتود و دوست.ت            

ن.ستتته بتتود رو م تت  و قتتران میخونتتد و بعتتد بتته ستتمت اتتتار ختتودم رفتتت  و روتختتت   

متتاه 1دراه ک.تیدم  ا تال بتتاورم نمی.تد کتته اقاستید دیگتته بتین متتا نیستت درستتته فقتط       

بود که بتین متا بتود امتا تتو همتین یکمتاه اینقتدر بته ونتودش تتو خونته  تادت کترده               

 بودم که االن کامال ن ودش حس می.د  مرد ناهنینو بود  یاد حرد یلیسه افتادم

 ((به گ ته شاهدا و شواهد مونود به نگر میرسه ماشین اهقکد هده))

هارش بته مورچته هت     اخه براچتو ؟براچتو یتک ن تر بایتد اقاستید رو بک.ته ؟اون کته ا        

نمیرسه  باید اه ههرا بهرست  اقاستید قت ال چیکتاره بتوده قطعتا بتا وضت  ختوب هنتدگو           

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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بتتترادرش اون نمیتونستتتته اه اول نگه تتتان باشتتته  بایتتتد تتتته و تتتتوی ایتتتن متتتانرارو   

 .دربیارم

بتتا  تتدای هنتتگ گوشتتو اه ختتواب یاشتتدم  اینقتتدر خستتته بتتودم کتته بتتا همتتون ل استتا    

 . خوابیده بودم

 سالم-

 م داداش خوبو؟سال-

ممنتتون  گ تتت  مامتتان نستترین غتتذارو اورده  کتتاگرا هتت  کتتارا رو انجتتام دادن ورفتتتن   -

 .ال ته به یکو دوتاشون گ ت  که برای فردا ویذیرایو بیان

 دستت درد نکنه حسابو افتادی تو هحمت االن میام یایین-

 .باشه داداش فعال-

ت  یتتایین  نستترین ختتانوم وبعتتد گوشتتو رو قطتت  کتتردم و ل استتامو  تتود کتتردم و رفتت 

واقاکیانوش یدر بتزرگ و متادربزرگ اومتده بتودن کته بتا دیتدن متن بلنتد شتدن متن             

 .به سمت.ون رفت  واحوال یرسو کردم

 ب خ.یید تو هحمت افتادین نسرین خانوم-

 نه یسرم این چه حرفیه  خودت خوبو؟دختر اقاسید خوبن ؟-

 ممنون من خوب     اون     همش گریه میکنه-

وب حتتق داره  دام یتتدر خیلتتو سخته   خداروشتتکر کتته حتتاال شتتکه ن.تتده وگریتته    ختت-

 .میکنه اگه شکه می.د که خیلو بد بود
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 اره    خداروشکر-

 بذار گریه کنه تا خالو شه    تو دلش نگه نداره که خدای ناکرده در کنه-

در کنه ؟ههرا ؟یجتوری شتدم  تتو ایتن یتک متاه کته اومتدن اینجتا ما تت هتاش و رو            

به ختودم دیتدم چته ختودش چته یتدرش ما تت هتایو کته اه روی تترح  ن تود             نس ت

م تتت  خیلتتتو هتتتای دیگ     تتتادقانه واه  تتتمی  قل .تتتون کمکتتت  کتتتردن و متتتن      

ممنون.تتون   نمیتتذارم ختتدای نکتترده ات تتاقو واستتش بیوفتتته ،کمکتتش میکتتن  خودشتتو   

 بتونه نم  و نور کنه  من ههرای شادمق   ومیخوام

  لیرضا-

 منان  نسرین خانو-

میختتوام بتترم یتتیش ههتترا دختتتر اقاستتید     اون االن همتتدمو میختتواد م تت  متتادر کتته   -

 . متاس انه نداره

 . خیلو لطف میکنین    قه باال اتار دست چهو-

رفتتتو -نستترین ختتانوم بلنتتد شتتد و رفتتت بتتاال یتتیش ههتترا  رو کتتردم بتته شتتهابو گ تتت  :

 ییش اون داداش اقاسید ؟

 اره-

 چی.د ؟-

نقتتدر وضع.تتون ختتوب باشتته    کتت  یاستتا فرش بتتود همتتش هتت  فکرشتتو نمیکتتردم ای-

 مال همون اقاهه یس چرا به اقاسید کمک نکردن ؟
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راستتتش ایتتن دقیقتتا همتتون ستتوالو کتته ختتودم مونتتدم توش یتتا اقاستتید هتت  وضتتعش   -

 خوب بوده یا ه  اینکه برادرش کمکش نکرده  نمیدون  واال

خودشتتون میتتان و تت   راستتتو گتت  و یتترچ  واینتتا همتته امتتاده استتت و فتتردا  تت ر    -

 .میکنن  خدمه ه  گرفت   حق داشتو بخوای مراس  و خوب نلوه بدی

 .راستو کال اه نس ت من با ههرا و اقاسید هی و نگین  به همه بسهر-

 چ.  داداش ،مامان نسرین شاید شب بمونه همینجا ییش ههرا-

 خوب سخت.ون نیست؟-

 نه خودش گ ت-

 . خدا سای.و اه سرتون ک  نکنه-

 عد رو کردم به اقاکیانوش که سخت م.غول روهنامه خوندن بودو ب

 خوب چخ را اقاکیانوش؟-

 سالمتو     کار و کار وکار   شما چو یسرم ؟کارا خوب ییش میره ؟-

شتترکت رو تتتو ا تت هان بتتا کمتتک یتتک شتترکت     2الامتتدواهلل    راستتتش دارم فتتاه  -

ایتتن ات تتار افتتتاد و   مرانتتو میزن  قتتراره ه تتته دیگتته بتتا شتتهاب بتتری  کتته متاستت انه  

 . باید شهاب و مر اد و احتماال با ه  ب رست 

 .ان.اهلل هرچو  الحه    فقط موا ب باش  لیرضا این روها کالبردار هیاده-
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بلته ،متاست انه چ.ت   ایتتن شترکت معت تری هستتتش کته چنتد تتتا شتع ه تتو کالن.تتهر          -

ع ه هتتای هتتای دیگتته ام داره میختتوام اگتته ختتدا بختتواد و وضتت  متتالو بهتتتر شتتد شتت     

 . دیگمونو ه  تو شهر های دیگه بزنی 

 اره فکر خوبیه  موفق باشو نوون-

 ممنون  اگه کمک های شما ن ودمن االن-

حرف.تتو نتتزن متتن فقتتط شتتما رو یتته حتت  دادم بقی.تتو خودتتتون رفتتتین دیگتته  تتتالش  -

خودتتتو شتتهاب بتتوده هرچتتو بتتوده  داشتتتی  حتترد میتتزدی  کتته یهتتو نستتترن بتتا دو     

 :اقا لیرضا    اقا لیرضااومد یایین وگ ت 

 بله ؟-

ههرا    ههرا خالش بتد شتده من اینجتا هتیچ وستیله ای نتدارم کته سترم بتزن  بتراش           -

  بیزحمت یک سرم وبقیه وسای  رو بگیرید

 : رو به شهاب گ ت 

شتتهاب کتتارت کتته دستتتته بیزحمتتت بتترو وستتایلو کتته متتیگن رو بگیتترو ایتتن  ستتوییچ  -

 . ماشین

رفتتت متتن  ستتری  رفتتت  تتتو اشتتهزخونه تتتا آبقنتتد     رو هتتوا ستتویی و گرفتتت و ستتری  

درستتت کتتن  تتتا متتوقعو کتته ستترم و میتتارن بتتدن بهتتش بختتوره  بعتتد درستتت کتتردن   

آب قنتتد بتتا کیتتانوش ختتان رفتتتی  بتتاال در هدم کتته وارد شتت  امتتا یهتتو نستترین ختتانوم    

 : گ ت

 نیا تو   نیاتو-
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 . آب قند اوردم    بیاین بگیرین تا وقتو سرمو بیارن بدین بخوره-

وبعتتد نستتترن اومتتد و اب قنتتدو اهم گرفتتت و رفتتت  بعتتد اه حتتدود یتتک ربتت  بتتاالخره  

اقا شتهاب اومتدن وستیله هتار ودادن نستترن و اونت  سترم رو و ت  کترد وقتتو ههترا            

به حال اومتد  تذایو رو کته نسترین ختانوم اورده بتود رو چیتدی  ستر ست ره بتا کمتک            

ب تتره بتتاال امتتا بعتتد چنتتد شتتهاب همتته اومتتدن اال ههتترا  متتن  بتته نستتترن گ تتت  بتتراش  

دقیقتته اونتت  برگ.تتت یتتایین بتتا ستتینو غتتذا گ تتت کتته ههتترا میگتته اشتتتها نتتداره          

ونمیختتوره  متتن  هی تتو نگ تتت   غتتذامو هود تتتر اه بقیتته تمتتوم کتتردم و ستتینو غتتذای    

ههترا رو بتته هحمتت برداشتتت  وگذاشتت  رو یاهتتام و گ تت  کتته می ترم بتتراش بتاال بایتتد       

   میکرد که میگ ت چه مهربون شدی ؟بخوره  نسرین خانوم یجوری نگاه

 : سینو حاوی غذارو بردم باال و ی.ت در که رسیدم در هدم که گ ت

 ب رمایید-

 من  بیا تو ؟-

 ب رما-

 . بعد در رو باه کردم و رفت  تو دیدم رو تخت م اله شده

 ههرا-

 بله-

 غذاتو اوردم-

 گ ت  که نمیخورم-
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 نو باید بخوریمن  اه تو نگر نخواست     اینو اوردم ی-

بختتدا گ.تتن  نیستتت  )بتتابغ (ینو ا تتن اه گلتتوم یتتایین نمیره بابتتام رفتتت می همتتو    -

ینتتو چتتو ؟ینتتو متتن بتتو کتتس بتتو کتتس شتتدم  ینتتو تنهتتا شتتدم )همونطتتور کتته گریتته  

 .ن ره خوش خت من فقط من موندم3میکرد میگ ت (ینو اه خانواده 

نومو می ینتتو ؟اونتت  تتتو تنهتتا نیستتتو بختتدا  متتن هستتت     نستتترن هستتت    نستترین ختتا-

 هست هممون هستی  یی.ت توتنها نیستو درسته مامان و بابات نیستی  ولو

متتن نمیتتدون  بتتا چتته هبتتونو اه تتتو واقاشتتهابو ختتانوادش ت.تتکر کتتن  ایتتن روها بتترادر  -

 برادرو نمی.ناسه    به  موم گ تین ؟نسترن گ ت که ادرس.و گرفتین

حتمتتاال سرشتتون شتتلوغه ولتتو فتتردا میتتان  بلتته  خ تتر دادیتت    امتتاهنوه کتته نیومتتدن    ا -

 حتما

هتته سرشتتون شتتلوغه ؟بتترای یکدونتته داداش.تتون  سرشتتون شتتلوغه ؟ال تتته ا تتال       -

انتگتتاری ن ایتتد اهشتتون داشتتت اونتتا همتتون چنتتد ستتال یی.تت  م تت  اینکتته سرشتتون      

 .شلوم بود ونتونستن به ما کمک کنن

 ههرا  هرچو تو دلته رو بریز بیرون  ال ته اگه منو مارم-

 ت حرف  کام  شه و شرور کرد به حرد هدننذاش

یکدونتته ب تته ی ختتانواده ی ما تتو بتتودم وضتتعیت متتالیمون متوستتط بتتود یتتک خونتته   -

تتتو مجیدیتته داشتتتی  و یتته دهانتته مغتتاهه فتترش فروشتتو تتتو بتتاهار فتترش فروشتتا کتته    

امتترار ومعتتاش هنتتدگیمونو میگذروندی  همی.تته فکتتر میکتتردم خوشتت خت تتترین        

ختتوب بتتود بتتا ختتانواده یتتدری ومتتادریمون رابطتته    دختتتر رو همیتتن   همتته چتتو هتت    

داشتتتی  مامتتان  فقتتط یتتک ختتواهر داشتتت مامتتان و بابتتاش متترده بودنتتد  ختتال  هتت       
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باشتتوهرش و ب تته هتتاش  یتتد رفتتتن مستتافرت امتتا    دیگتته برنگ.تتتن ،تتتوراه تکتتادد 

کتتتردن و اونتتتام متتتردن  اه ختتتانواده متتتادری کتتته هتتتی کس ونداشتتتتی  واه ختتتانواده 

شتتت  و یتته  متته  کتته اونتتام بعتتد اون ات تتار دیگتته قطتت  رابطتته   یتتدری هتت  یتته  متتو دا

 کردن ولو هنوه ن همیدم چرا ؟

 کدوم ات ار ؟-

همه چو خوب بود متن دبیرستتانو بتودم کته یهتوو یته روه مغتاهه بابتا اتتیش گرفتت           -

 وهمتته فرشتتا ستتوخت  وتمتتام ستترمایه متتا اه بتتین رفتتت  مامتتان   اقتتت نیتتاورد ورفتتت  

ه دستتت دادن مامتتان   اختته خیلتتو همتتو دوستتت داشتتتن،بعد    بابتتام  ییتتر شتتد اه درد ا

ام مامتتان   ل کتتارا ریختتتن ستتر بابتتام ،بابتتام  بتترای اینکتته آبتترو وا ت تتارش بتته    40اه 

خطر افتتاده بتود خونته ماشتین وحتتو مغتاهه فترش فروشتو رو فروختت و  لتب تمتام            

نتاره   ل کاراو داد ویک  اه یتول مونتده بتود کته همونتو یتک خونته انتاره کرد خترو ا         

هیتتاد بتتود و بابتتاه  کتتار ییتتدا نکتترده بتتود  متتن  کتته کنکتتوری بتتودم و بابتتا نمیذاشتتت    

نتتایو بتترم ستترکار تا اینکتته متتن کنکورمتتو دادم و بابتتاه  خونتته ی اقتتای مهنتتد  کتتار  

ییتتدا کتترد  یتته متتدت یی.تتش بابتتا بتتودم ولتتو اونجتتا ستتختش بتتود نوابتتای کنکتتور کتته  

شتت  کتته اقتتای مهنتتد  رفتتت اون ور اومتتد خوابگتتاه گتترفت  کتترو و اونجتتا مونتتدم وبعد

آب و ما با شتما آشتنا شتدی  ودرآختر هت  کته بابتام منتو تنهتا گذاشتت و رفتت یتیش             

 .مامان 

یهتتو بغضتتش ترکیتتد و سرشتتو گذاشتتت رو یاهاشتتو گریتته کرد ستتختو هیتتادی ک.تتیده 

 .بودند ه  خودش هم  اقاسید خدابیامره

 . م   گچ دیواره ههرا     خانومو    بیا شامتو بخور دیگه   بخدا رنگت-

- 



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

130 

 

 ب ین من این همه راه با این وضع  غذا اوردم برات  بیا دیگه-

 ممنون  می  ندارم-

همتتون موقتت   تتدای غتتار وقتتور شتتکمش بلنتتد شتتد کتته خنتتدم گرفتتته بتتود ولتتو بتترای  

اینکتته ناراحتتت ن.تته هی تتو نگ تتت  کتته دیتتدم ختتودش اومتتد نلتتو و ستتینو رو اهم        

تتتا قاشتتق ختتورد و 8یتتا 7ختتوردن   یتته گرفتتت و گذاشتتت رو یتتاش وشتترور کتترد بتته  

 . سینو رو گذاشت رو میز

 . ممنون-

 خواهش میکن   تو که چیزی نخوردی-

 . بسه  سیر شدم-

باشتته  اینجتتا نستترتن رو -دیگتته ا تترار نکتتردم و ستتینو رو برداشتتت  کتته ب تترم گ تتت : 

 میدم بیاره

 . باشه  خوب بخوابو-

 ممنون  هم نین-

ین کتته دیتتدم مر تتاد اومتتده ودارن بتتا شتتهاب و   اه در اتتتار ختتارو شتتدم ورفتتت  یتتای  

اقاکیتتانوش  تتا ت میکتتنن و نستترین ختتانوم ونستتترن هتت  دارن میتتز شتتامو نمتت        

میکنن  حتس ختوبو بتود خیلتو وقتت بتود کته متن تتو نمت  ختانوادگو قترار نداشتت               

 :  نسرین خانوم تا منو دید گ ت

  لیرضا نان حالش چطوره غذاشو خورد ؟-



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

131 

 

 قمه بی.تر نخوردبد نیست  اره یه چند ل-

 وبعد رو کردم به نسرتن و گ ت 

 بیزحمت شمام برین االن یی.ش تنهاست-

 اخه س ره چو ؟نسرین خانوم تنهاست-

 من س ره رو نم  میکن  -

 باشه یس با اناهه-

ورفتتت بتتاال من  اول رفتتت  تتتو حتتال و یتتک اختتول یرستتو و گتتزارش کتتار امتتروه رو اه   

کمتتک کتتن  کتته اول نستترین ختتانوم     مر تتاد گتترفت  بعتتد هتت  رفتتت  آشتتهز خونتته    

 نمیذاشت ولو اینقدر من ا رار کردم که باالخره راضو شد

 : داشت  ب.قابارو نم  میکردم که نسرین خانوم گ ت

 اه مامان و بابات چخ ر ؟-

 ه ته دیگه برم م.هد یک سر2باهاشون حرد هدم  قراره تقری ه -

 ههرا چو؟-

 . می رمش برای روحیه اش ه  خوبه-

 . دستت درد نکنهاها -

به همتراه نسترین ختانوم میتز رو نمت  کتردی   متن اومتدم تتو حتال و نسترین ختانوم             

 ه  رفت باال ییش ههرا
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  لیرضا   ر باید مدارگ رو ب ری  بیمارستان تا اقاسیدو تاوی  بدن ها-شهاب

آخ ا تتال یتتادم رفتتته بتتود  االن میههرستت  و بعتتد یتتک ا  ام بهتتش دادم بتته ایتتن         -

 :مضمون

  ههترا  متدارگ اقاستید کجاستت ؟ینتو شناستنامه و کتارت ملتو واینتا راستتش            سالم)

برای تاویت  گترفتن اقاستید اه بیمارستتان الهمته  بگتو متیگ  شتهاب یتا مر تاد بترن            

 (. بیارن

بعتتد اه چنتتد دقیقتته دیتتدم ههتترا و نستتترن و نستترین ختتانوم اه یلتته هتتا اومتتدن یتتایین و 

 تن بیرونبعد اه سالم کردن به بقیه اه در خونه رف

 کجا رفتن ؟-شهاب

 رفت مدارگ باباشو بیاره-

 اها-

نتتی  ستتا ت گذشتتت امتتا هنتتوه نیومتتده بتتودن مر تتاد و شتتهاب و اقاکیتتانوش بلنتتد      

 .شدن که برن خونه استراحت کنن و فردا برای مراس  بیان

مر اد بیزحمت فتردا ق ت  اینکته بیتای بترو شترکت بگتو تعطیلته  بگتو یکتو اه اقتوام            -

 .ادرسو بده اگه خواستن بیانمن فوت کرده و

 چ. -

تتو ام بیزحمتت ق ت  اینکته مهمونتا برستن یترچ  و گلتو اینجتور          -وربه شتهاب گ تت  :  

 . چیزا رو اماده کن
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اینجتتان  یتتول دادم  7چ.تت  داداش همتته چتتو حلتته  کارگرهتتا هتت  فتتردا ستتا ت       -

 خودشون وسیله هارو بگیرن و بیارن

   داداشدستت دردنکنه  ان.اهلل تو  روسیت ن ران کن-

فعتتال کتته مراستت  خواستتتگاری  قتتب میوفتتته  ختتوب نیستتت اقاستتید تتتاهه  -اقاکیتتانوش

 .فوت کردن

 : دیدم که شهاب قیافش رفت تو ه  ولو گ ت

 . بابا درست میگن  حاال ان.اهلل بعدا میری -

ختتداخیرت بتتده یستتر دیگه متتا بتتری  خونتته  تت ر -اقاکیتتانوش هد بتته شتتونه ام وگ تتت :

 . عد به همراه شهاب ومر اد رفتنان.اهلل اینجایی  و ب

متتین گذشتتت ولتتو نیومتتدن  نگتتران شتتدم نکنتته بتترای ههتترا ات تتاقو افتتتاده باشتته    45

؟گوشتتیمو در اوردم هنتتگ هدم ولتتو کستتو نتتواب نتتداد  تکتتمی  گتترفت  بتترم در        

خون.ون کته یهتوو در بتاه شتد و اول نسترین ختانوم بعتد نستترن ودر اختر هت  ههترا            

 گ تاومد تو نسرین خانوم به من 

  لیرضا نان مادر یاشو برو بخواب   ر میخوای بلند شو-:

چ.تت   وبعتتد اه ختتداحافگو اه بقیتته بتته  تترد اسانستتور رفتتت  ورو بتته بقیتته گ تتت       -

 شمام بیاین اه   ر خسته شدین

 ههرا نان شما برو حال  نداری را بیای-نسرین خانوم گ ت :-

نستتور رو کتته هدم ههتترا وبعتتد ههتترا اومتتد و بتتا متتن ستتوار اسانستتور شتتد و دکمتته اسا  

 به  گ ت
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 این  مدارگ ب رمایید-

 ممنون بهتری؟-

 .بد نیست -

 برای فردا ل ا  م.کو دم دست داری یا-

 . نه اوردم  مممنون-

ختتواهش میکتتن   بتترو ق.تتنگ استتتراحت کتتن نتتون نمونتتده تتتو تنتتت اه بستتکه گریتته -

 کردی

 باشه-

 موا ب خودت باش-

هتترا ختتارو شتتدی  واون بتته ستتمت اتتتاقش  درهمتتین موقتت  اسانستتور واستتتاد و متتن وه 

 ....رفت و من  همینطور

با تتدای االرم گوشتتی  اه ختتواب بلنتتد شتتدم و بعتتد یتتک دوش درستتت وحستتابو رفتتت   

سرام کت وشتلوارام  یتک ییتراهن م.تکو برداشتت  یتا یتک کتت وشتلوار خاکستتری           

 ک .ای ورنتو م.تکیمو هت  یتام کتردم وبتایک   طتر هدن بته دور یقت  وستر آستتینام            

 .ت  یایینرف

دیتدم کتارگرا اومتدن وهمتته چتو هت  آمتتاده استت باوارد شتدن متتن کتارگرا کته همتته          

ل تتا  هتتایو م.تتکو تن.تتون بتتود بهتت  ستتالم کتتردن ومتتن  نواب.تتونو دادم  با تتدای    

 نسرین حانوم که داشت با ههرا  ا ت میکرد برگ.ت  سمت.ون



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

135 

 

 سالم-

و یوشتتیده هتتردو بتته ستتمت متتن برگ.تتتن  ههتترا یتتک تونیتتک و شتتال و شتتلوار م.تتک  

 . بود ونسرین خانوم ه  یک کت ودامن م.کو

 سالم یسرم-

 سالم-ههرا

 ههرا اماده شو که بری  بیمارستان-

 باشه-

 نسرین خانوم شمام میاین ؟-

 نه دیگه  تو ههرا برین-

 نسترن کو؟-

بی تتاره امتتروه اختترین امتاان.تتون بتتود  گ تتت  بتتا ر تتیس دان.تتگاه  تتا ت کنتته       -

 .گیرهماه مرخکو ب1وبرای ههرا 

 . اره خوب کاری کردین دستتون دردنکنه-

 همون موق  ههرا هت  اومتد و منتو ههترا بتاه  رفتتی  بیمارستتان بترای تاویت  ننتاهه          

. 

 *ههرا*

باورم نمی.تد    بابتام  رفتت  دیتروه وقتتو رستیدم بیمارستتان بابتا تتو اتتار  مت  بتود             

و کتتارارو  وقتتتو اومتتد بیتترون هتت  بتتردنش ای ستتو یتتو بعتتدم هنتتگ هم  لیرضتتا اومتتد  



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

136 

 

انجتتام داد بابتتام یتتک لاگتته بهتتوش اومتتد ولتتو متتن یی.تتش ن تتودم و لیرضتتا یی.تتش   

 ... بود وقتو خواست  برم تو حال بابا به  خورد و

ستتال  بتتود ولتتو نتته یتتدر داشتتت  و نتته    23خیلتتو هود تنهتتای تنهتتا شتتدم  متتن همتتش  

و مادر   اگه کمتک هتای  لیرضتا ن تود متن االن معلتوم ن تود وضتع  چیه ال تته شتهاب           

مر تتاد ونستترین نتتون هتت  خیلتتو کمکتت  کتتردن  نمیتتدون  چجتتوری ن ران.تتون        

کتتن  االن  بتتا  لیرضتتا تویتته راه بیمارستتتانی  واون اهنتتگ دروغتته ماهیتتار فالحتتو رو      

 گذاشته بود

 همه میگن که تو رفتو همه میگن که تو نیستو

 همه میگن که

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 …دروغه…دوباره دل تنگمو شکستو 

 جوری ب ینوچه نوری دلت مو اومد منو این

 با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ب ینو

 همه گ تن که تو رفتو ولو گ ت  که

 …دروغه 

 همه میگن که  جی ه اگه منتگر بمون 

 همه حرفاشون دروغه تا ابد

 اینجا میمون 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 کوره و سوت خیلو اینجا…بو تو و اسمت  زیزم

 ولو خوب  ی و

 …  وره…نداره   دل من خیلو   وره

 میگن که تو رفتو همه میگن که توهمه 

 نیستو

 …دروغه…همه میگن که دوباره دل تنگمو شکستو 

 چه نوری دلت مو اومد

 منو اینجوری ب ینو

 با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ب ینو

 همه گ تن که تو

 …رفتو ولو گ ت  که دروغه 

 همه میگن که  جی ه اگه منتگر بمون 

 همه

 د اینجا میمون حرفاشون دروغه تا اب

 و سوت خیلو اینجا…بو تو و اسمت  زیزم

 کوره
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 …  وره…ولو خوب  ی و نداره   دل من خیلو   وره

 همه میگن که تو

 نیستو همه میگن که تو مردی

 همه میگن که تنت رو به فرشته ها

 …دروغه…سهردی

اهنتتگ ق.تتنگو بتتود  بعتتد اه دوبتتار یختتش شتتدن اهنتتگ رستتیدی  بیمارستتتان  ییتتاده    

 م و ویل ر  لیرضا دراوردمشد

 ب رما-

 ممنون  ب خ.ید-

 . نه این چه حرفیه-

وبعتتد بتتا هتت  دیگتته در حتتالو کتته متتن ویل رشتتو هتت  میتتدادم وارد بیمارستتتان شتتدی   

 :  لیرضا به  گ ت

 ههرا تو همین نا ب.ین تا من برم کارهای ترخیص رو انجام بدم-

  قته تقری تا انجتام بتده     میدونست  براش ستخته خکتوص کته هتر کتاریو بایتد تتو یته         

 : واسه همون گ ت 

 . نه من  میام  اینجا تنها ب.ین  چیکار میخوام بابامو ب ین -

 باشه باشه دختر خوب  چرا  ک و می.و ؟-
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 ک و شده بتودم ؟ نمیتدون  شتاید    اه دیتروه ا کتاب  ریختته بهت     بابتام رفتته کت            

ون   قتته رفتتتی  تتتا بتتاالخره چیتتزی نیستتت  بتته همتتراه  لیرضتتا هتتو اه ایتتن   قتته بتته ا 

حکت  تتترخیص رو دادن و  لیرضتتا بتتا شتتهاب و مر تتاد هماهنتتگ کتترد و گ تتت کتته متتا  

 االن تاوی  میگیری  و میای  شما اماده باشید

بته همتتراه  لیرضتا رفتتتی  یتایین قسستتمت سترد خونتته  دستت ویاهتتام یت  کتترده بتتود       

رد  اگته می ترد نمت     باورم نمی.د بابامو دیگه نمی یتن   کتاش منتو هت  بتا ختودش می ت       

 ن رمون کام  می.د وشاید دوباره باه  اونجا خوش خت بودی     شاید3

رو تتندلو ن.ستتته بتتودی  ومنتگتتر بتتودی  بابتتا رو بیتتارن  بااحستتا  گرمتتایو چیتتزی    

رو دستتت  ستترمو اوردم بتتاال دیتتدم  لیرضتتا دست.تتو گذاشتتته رو دستتت  تعجتتب کتتردم  

 : وقتو نگاهمو دید گ ت

  رنگت شده گچ دیوار بعد دستمو ک.ید که بلند ش میخوای بری  باال -

نتته نتته   توروختتدا بتتذار بابتتامو ب یتتن   وبعتتد دستتتمو اوردم بیتترون دمتتای بتتدن  یکتت     -

 بی.تر شده بود نس ت به ق  

باشتته   باشتته   بتته ختتودت ف.تتار  -بعتتد دستاشتتو بتته حالتتت تستتلی  اورد بتتاال وگ تتت :  

 نیار حالت بد می.ه

ر بتاه شتد و یتک تختت اومتد بیترون  بلنتد شتدم لترهش          بعد اه نتی  ستا ت بتاالخره د   

دستتت ویاهتتام اونقتتدر ماستتو  بتتود کتته  لیرضتتا هتت  متونتته اون شتتده بتتود رفتتت     

 . نلو و یارچه رو کنار هدم

 بابارو که دیدم چ.مام سیاهو رفت و دیگه هی و ن همیدم



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

140 

 

اه منتگر بودی  تتا اقاستید رو بیتارن یهتو در بتاه شتد و یتک تختت اومتد بیترون ،ههترا            

نتتاش بلنتتد شتتد دستتت و یاهتتاش همتته بتته لتترهش افتتتاده بتتود و متتن میترستتیدم کتته    

دوبتتاره اه حتتال بتتره رفتتت نلتتو و یارچتته رو کنتتار داد و بتتا دیتتدن اقاستتید یهتتو اه حتتال  

 رفت

ستتری  بتتا کمتتک اون یرستتتاری کتته اونجتتا بتتود روی  تتندلو ن.تتوندیمش و متتن بتتتری  

ت  رو  تورتش  کته بته حتال     آبو کته همتراه  اورده بودمتو برداشتت  ویکت  آب ریخت      

 : اومد و همین که بهوش اومد گ ت

 بابام کو ؟-

 بردنش تو ام والنس  که ب رنش-

 یس چرا ما اینجایی  بری  دیگه   بابام تنهاست-یهو اه ناش بلند شد گ ت :

 حالت خوبه؟-

 اره-

وبعتتد بتتاه  رفتتتی  ستتوار ماشتتین شتتدی  و بتته ستتمت خونتته راه افتتتادی   ی.تتت ستترما   

س میومتتد  یتتک لاگتته  تتداای گریتته ههتترا قطتت  نمی.تتد وقتو رستتیدی  دیتتدم  ام تتوالن

تتتا یتترچ  و گتت  نلتتوی در هست.تتو شتتهاب ومر تتاد هتت  دم در        5/6کتته حتتدود  

 .واستادن وبه مهمون ها خوشامد میگن

ههتترا اه ماشتتین ییتتاده شتتد همتتون موقتت  نستترین ختتانوم اومتتد هیتتر بقل.تتو گرفتتت      

اهماشتین ییتاده شتدم  همستایه هتا       وکمکش کترد تتا راه بتره ومتن  بته کمتک مر تاد       

و همکارا اومده بودن و تتا منتو دیتدن بلنتد شتدن وتستلیت گ تتن بهت  با تدای ستالم           

 مردی به سمتش برگ.ت 
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 سالم    خیلو خوش اومدین-

 سالم  تسلیت میگ     من مامد داداش رضا ام-

 :یک تای ابرومو دادم باال گ ت 

بتترادر وبتتا یتته  تتذررخواهو اه اون    م.تتتار دیتتدار بهتون تستتلیت متتیگ     اقتتای     -

فا له کرفت  و رفتت  یتیش ههترا کته کنتار تتابوت اقاستید ن.ستته بتود  چ.تم  رفتت            

تایستر و  3سمت داداش اقاسید کته رفتت تتو نمعتو ن.ستت کته ت.تکی  شتده بتود اه         

یستر هت    3تا ختانوم مستن کته حتد  هدم یکتو  مته ویکتو هن همتین اقاباشته اون          2

 تتین بقیتته ن.ستتته بتتودن  با تتدای شتتهاب بتته    هرستته خیلتتو شتتیک و اتتتو ک.تتیده   

 می ینو شون ؟انگار نه انگار داداش.ون مرده-سمتش برگ.ت  :

هتته اونتتا اگتته االن ناراحتتت باشتتند خیلتتو نتتای تعجتتب داره  موقتت  متتوقش کمک.تتون  -

 نکردن

شتتهاب ستتوالو نگتتاه  کتترد کتته ستترمو بتته معنتتو هی تتو تکتتون دادم  ن ایتتد بتته کستتو  

ا انتتاهه نمیتتداد اون منتتو ماتترم ختتودش دونستتته بتتود میگ تتت  تتتا وقتتتو کتته ختتود ههتتر

 .  خیلو خوشاال بودم که راهشو به  گ ته بود

با تدای نالته هتای ههترا بته ختودم اومتدم  خودشتو انداختته بتود رو ک تن اقاستید و اه             

نتته دلتتش  نتته میزد تتانه درد نتتاکو بتتود هی کتتو هتت  نتونستتت ههتترا رو بلنتتد کنتته  

  به سمتش رفت 

 : ون رو ویل ر بودم خ  شدم و در گوش ههرا گ ت نسترن کنار رفت  چ

ههتترا  موهتتاتو می نو؟اومتتدن امتتا تتتو نگاه.تتونوب ین یتتک  ره نتتاراحتو نیستتت         -

؟اقای یلیس اونروه به متن یته چیتزی در بتاره ی مترگ یتدرت گ تت کته اگته ستاکت           
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شو بهت میگ  سعو کن خودتتو نمت  کنتو وبلنتد شتدم کته دیتدم همته بتا تعجتب بته            

 . دن که چطور تونست  ساکتش کن من نگاه میکر

به همته یته ل خنتد تلت  هدم و برگ.تت  ب یتن  شتهاب کجاستت کته دیتدم یتک گوشته             

واستاده و م   بقیته داره منتو نگتاه میکنته ولتو بتا نگتاه مرموه اشتاره کتردم بهتش کته            

 : بیاد و بعد رو به مهمون ها گ ت 

.تتاهلل تتتو شتتادی  ممنتتون اه اینکتته بتتا حضتتورتون با تتف تستتکین دردمتتون شدین ان   -

هتتاتون ن تتران کنتتی   اقتتایون بیزحمتتت بیتتاین کمتتک کنیتتد اقاستتید رو بتتذاری  تتتو       

 . ام والنس و بری  به.ت الزهرا

 بعد اه حرد من همهمه ای تو سالن بریاشد وشهاب ه  کنارم اومده بود

 .شهاب بیزحمت گ  ومیوه وحلواهارو بیارین سر ق ر-

 ( ا وال موق  شوخو ها مون میگ ت چ.  داداشتتت )با لان ک.داری گ ت که-

 چه مرگته باه که تو این هاگیر واگیر تو داری شوخو میکنو؟-

 چو در گوش اون بنده خدا گ تو؟ که سی  ن.ست و ساکت شد ها ؟-

 .اوال به توچه خکو و بود  بعدش  برو اون  هن مسموتو ب.ور خاگ توسرت-

 با گ تنمیخواست بلند بخنده که حواسش به مراس  نم  شد -

 .چ.  حتما داداش رفت تو حیاط-

 : رو به نسرین خانوم که االن داشت به ههرا آب قند میداد که اه حال نره گ ت 

 نسرین خانوم اقاکوروش منتگر شمان که ب رنتون به.ت الزهرا-
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 خوب ههرا-

 . ههرا رو من و نسترن خانوم میاری -

 رفت دستت درد نکنه یسرم  وابقند و داد دست نسترن و-

 نسترن خانوم ؟

 بله-

 بیزحمت برین حاضر شین که بری  به.ت الزهرا-

 باشه و رفت که حاضر شه-

 ههرا بهتری ؟-

 سرشو به معنو اره تکون داد-

 .یاشو خانوم    یاشو بری  تو ماشین-

و بتته همتتراه ههتترا ستتوار ماشتتین شتتدی   نمعیتتت بعتتد اهاینکتته اقاستتید رو داختت         

ت ماشتتین هاشتتون راه افتادن   داشتتت  بتته ماشتتین   ام تتوالنس گذاشتتتن همتته بتته ستتم  

 : ام والنس نگاه میکردم که ههرا به  گ ت

 چو میخواستو بگو؟-

 ها؟-

 همون موضو و که درگوش  گ تو ؟-

 اها  بهت میگ  بذار مراس  ها تموم شه-
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 ولو من میخوام االن بدون -

 ههرا نان ،بهت گ ت  میگ  دیگه ولو االن نه-

 کرد سمت شی.ه ماشینباشه و بعد روشو -

تتتاهگو هتتا فهممیتتده بتتودم وقتتتو اختتر باتتف کوتتتاه میتتاد ویتتواش میگتته باشتته ینتتو      

 دلخور وناراحته  روکردم به.و گ ت 

 ههرا-

 بله-

 قهری؟-

 نه-

معلومته  ختتوب بابتتا االن متتوقعیتش نیستت  ولتتو قتتول میتتدم بعتد مراستت  ه تتت  بهتتت    -

 . بگ 

 ه تممممم ؟-

 .اره-

ماشتتین شتتد و ی.تتت ام تتوالنس راه افتتتادی  وبقیتته ام   همتتون موقتت  نستتترن هتت  ستتوار

ی.ت ستر متا  بعتد یتک متدت  توالنو رستیدی  به.تت الزهرا توماشتین ههترا باهتام            

 . یک کلمه ه  حرد نزد روشو کرده بود اون ور   من  بهش چیزی نگ ت 
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بتتا رستتیدن بتته به.تتت الزهتترا  تتدای هتتق هتتق اهستتته ههتترا هتت  بلنتتد شتتد  همتته اه    

شتتدند وهیتتر تتتابوتو گتترفتن  متتن  ی.تتت سرشتتون راه افتتتادم وبتته   ماشتتین هتتا ییتتاده 

 . نسرتن گ ت  که موا ب ههرا باشه وبا ههرا بیاد

فضتتای دلگیتتری بتتود    نتتوای ال اال ه اهلل همتته نتتا رو فراگرفتتته بتتود و اه گوشتته وکنتتار   

 .ه   دای  وت قرآن و گریه میومد

ونتتد  ههتترا هتت  کنتتار ق تتر روحتتانو بتتاالی ستتر ق تتر اقاستتید وایستتتاده بتتود وروضتته میخ

 داشت با  دای بلند گریه میکرد دیگه وقتش بود اقاسیدو بذارن داخ  ق ر

ههتترا خودشتتو انداختتته بتتود رو ننتتاهه اقاستتید و انتتاهه نمیتتداد  تتانه بتتدی بتتود یتتک  

قطتتره اشتتک اه کنتتار چ.تتم  افتتتاد یتتایین وقطتترات بعتتدی هتت  ی.تتت ستترش  یهتتوو    

ستتال و 1 درستتته یتتدرم بتتود امتتا     خیلتتو حتتس غری تتو بهتت  دستتت داد  حتتس یتیمو  

نی  بتود ندیتده بتودمش واون باهتام قهتر بتود  دلت  بابتامو خواستت  یتاد ههترا افتتادم             

کتته میگ تتت دیگتته بتتو باباشتتدم    دیگتته یتتتی  شتتدم و تنهتتا وبتتو کتتس    بتتا  تتدای      

همهمتته ی ختتانوم هتتا رفتتت  سمت.تتون دیتتدم ههتترا بتتو هتتوش افتتتاده رو همتتین هرچتتو 

فایتده نتداره  رفتت  نلتو وبته نستترن گ تت  کته بتا نسترین            ه  اب میریزن رو سترش 

ختتانوم بیتتارنش تتتو ماشتتین تتتا ب تتریمش بیمارستتتان  رومتتو کتتردم بتته شتتهاب و گ تتت    

داداش بیزحمتتت هحمتتت بقیتته مجلتتس بتته گتتردن تتتو مر تتاد  متتن ههتترا رو می تترم     

 .بیمارستان اه اونجام خونه شما برین رستوران بعد بیاین خونه

 باشتته–ه چ.تتمش یتتاگ کتترد وبا تتدای یتتر بغضتتو گ تتت    شتتهاب اشک.تتو اه گوشتت 

 برو راحت خیالت داداش

 یس خداحافظ-
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 : وبعد به سمت ماشین راه افتادم  به نسرین خانوم گ ت 

 مممنتتون  ولتتو بیزحمتتت شتتما باشتتین چتتون  تترد ختتانوم هتتا کستتو نیستتت هشتتته   -

 . من با نسترن خانوم ههرا رو می ری ...

 ..عالباشه یسرم موا ب خودتون باشین ف-

ستتری  ماشتتینو رو شتتن کتتردم وراه افتتتادم ستتمت بیمارستتتان  وارد حیتتاط بیمارستتتان    

که شدم یته بتور هدم کته یته یرستتار بتا یته برانکتارد اومتد وههترا رو روش گذاشتتن            

 و بردن

روه بتتود  تتود 2متتن  بعتتد ییتتاده شتتدن بتتا کمتتک نگه تتان رفتتت  داختت     یانستتمانمو   

وضتار وختی  باشته  چتون اونتروه دکتتر ناللتو        نکرده بتودم و احتمتال مییتدادم خیلتو ا    

به  گ تت دیگته بایتد هتر روه یانستمانتو  تود کنتو وهیتادم ن.ینو واسته همتون بته            

 ما  اینکه اه حال ههرا باخ ر شدم رفت  بخش اور انس

 سالم-

 سالم اقا ب رمایید ؟-

 . ب خ.ید میخواست  یانسمان  ود کن -

 هخ  بستر؟-

 بله-

 ن میگ  بیانروی تخت دراه بک.ید اال-
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بعد رفت بعتد یکربت  یته یرستتار مترد اومتد و یانستمانو  تود کترد ولتو گ تت چترا             

 اینقدر بدرسیدگو میکنو که االن   ونت کنه؟

و متن نتوابو نداشتت  کته بگت   بعتد تعتتوی  یانستمان دوبتاره رفتت  تتو بختش یتتیش            

نتته و ههتترا وارد اتتتار کتته شتتدم دیتتدم اقتتای دکتتتر مستتتوفو داره ههتترا رو معاینتته میک 

 : تا منو دید گ ت

 به سالم اقا  لیرضا-

 سالم دکتر-

 اه اینورا ؟-

 به ههرا اشاره کردمو گ ت  ؟حالش چطوره ؟-

خانومتتته ؟واال چتتو بگتت  ف.تتار  کتت و   _دکتتتر هتت  بتتا تعجتتب نگتتاه  کتترد وگ تتت :  

بتتراش ستتمه  باتونتته بتته ستتابقه هختت  معتتده ای کتته داره هرچتتو استتتر  وف.تتار       

دش هتت  بی.تتترتراوش میکنتته ولتتو در کتت  خیلتتو      کتت و بی.تتتر باشتته استتید معتت   

 .ضعیف شده و باید بی.تر خواست بهش باشه

 ممنون  چ. -

درحتتالو کتته داشتتت اه اتتتار ختتارو می.تتد هد رو ستتر شتتون  و ختت  شتتد و در گوشتت     

 : گ ت

 چه بو خ ر ؟یه خ ر ندی که اهدواو کردی ؟-

   نمیدون  چراتنها به هدن ل خندی اکت ا کردم  نه انکار کردم ونه تایید  -
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 راستو اه معدت چخ ر؟-

 خوبه  سالم میرسونه راستو کو ممیتون  ههرارو ب رم-

 سرمش تموم شد    ولو برای چو اه حال رفته ؟-

 یدرش فوت کرده-

 . اه  تسلیت میگ -

 ممنون-

 اگه کاری نداری بااناهت من برم-

 نه دکتر  اناهه مام دست شماست  یا لو-

وارد اتتار شتدم کته دیتدم ههترا بته هتوش اومتده وداره است           بعد رفتن دکتتر دوبتاره   

 باباشو  دا میکنه

روه اینقتتدر الغتتر شتتده بتتود    هیتتر چ.تتماش گتتود     2رفتتت  نزدیکتتتر     در  تترد   

 . وسیاه و ورتش ه  خیلو بیاال وس ید

 اقا  لیرضا-

 برگ.ت  سمت نسترن

 بله-
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ولتتو بتتا ایتتن متتاه مرخکتتو گتترفت   1راستتتش میخواستتت  بگتت  کتته متتن ب تترای ههتترا -

اوضتتا ش اگتتر ستتریعتر بتتتونی  ب رستتتیمش دان.تتگاه بهتتتر باشتته  اینطتتوری شتتاید      

 کمتر فک کنه

روه دیگتته یتته 10درستتته   ال تتته بایتتد یکتت   تت ر کنتتی  تابتتاخودش کنتتار بیتتاد  من تتتا  -

 .س ر باید برم م.هد که ههرا رو ه  باخودم می رم

 م.هد-

ی ترم تتا هت  اه ایتن حتال و هتوا در بیتاد        بله باید به خانوادم یته ستر بتزن   ههترا رو م    -

 هم  یه هیارت کنه  شما ه  اگه خواستین بیاین

اهتتا   دستتتتون درد نکنتته  التمتتا  د تتا    متتن کتته دیگتته اه ایتتن تتترم بایتتد بتترم         -

بیمارستتتان دیگتته دورمتتون شتترور شتتده  ههتترا هتت  بایتتدبیاد ولتتو ختتوب فعتتال کتته      

 مرخکو  ممنون

ال می.تتدم  راستتتو بتته ههتترا فعتتال چیتتزی  ختتواهش میکتتن    در هتتر  تتورت خوشتتا -

 نگین اخه میترس  بگه نه و نمیام و اه این حرفا

 . باشه-

 ممنون-

 : تو همین لاگه ههرا چ.ماشو باه کرد و با دیدن من و نسترن گ ت

یتتس بابتتام کتتو ؟متتن میختتوام بتترم یتتیش بابتتام   لیرضتتا    نستتترن    توروختتدا منتتو     -

 . ب یرین

 .  میری      تو اروم باشاروم باش ههرا نان    چ-
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بتترای اولتتین بتتار بتتود استتممو بتتدون یستتوند و یی.تتوند میگ تتت      هتت  تعجتتب کتتردم  

همتت  خوشتتاال ولتتو بتتا یتتاداوری اینکتته اقاستتید نیستتت و االن وقتتت ایتتن نتتور چیزیتتا  

 .نیست سرمو تکون دادم تا همه چو اه کل  بهره

   اونقتدر بیاتال بتود کته      بعد اینکه سرم ههترا تمتوم شتد بته ستمت خونته راه افتتادی        

تتتا خونتته گرفتتت خوابیتتد وقتتتو رستتیدی  خونتته ههتترا بتتا کمتتک نستتترن رفتتتن بتتاال تتتا  

 سالم داداش همه چو حله؟-بخوابن من  هنگ هدم به شهاب و گ ت  :

 اره  حال ههرا خانوم خوبه ؟-

یتتر  غتتذا بتترا خونتته  3اره خداروشتتکر    االن خونتته ای    خوابیتتده   میگ  بیزحمتتت  -

 یاره  ب

 چ.    چ.    ما ه  نمیخووری  میای  اونجا که با ه  بخوری -

 باشه  ممنون  فعال-

و بعتتد گوشتتو رو قطتت  کتتردم  یهتتو بتتا دردی کتته تتتو ناحیتته کمتترم حتتس کتتردم یتته     

لاگتته ن ستت  قطتت  شتتد ،بعتتد چنتتد ثانیتته درد  اقتتت فرستتا در اثتتر اون درد ،درد         

ودم بایتد ایتن ستری کته رفتت       ساکن شد  این چته دردی بتود ؟تاحتاال اینطتور ن.تده بت      

 . دکتر به دکتر ناللو بگ   تکمی  گرفت  برم باال و تا اومدن بقیه بخواب 

 با  دای در اه خواب یریدم

 بله-

 من  مر اد     لیرضا بیا یایین نهار-

 باشه اومدم-
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وبعتتد تعتتوی  ل تتا  رفتتت  یتتایین دیتتدم همتته دور میتتزن حتتتو ههتترا    ال تتته ههتترا بتتا 

و افستترده من  به.تتون ملاتتق شتتدم ودور هتت  نهتتار ختتوردی  و بعتتد     قیافتته مغمتتوم  

 . اون من اه همه ت.کر کردم بخا ر کمک هاشون

شتتهاب و مر تتاد وبقیتته هتت  بعتتد ختتوردن غتتذا و نمتت  کتتردن میتتز اه متتا ختتداحافگو   

کتتردن ورفتتتن  توخونتته منتتو ههتترا ونستتترن بتتودی   نستترین ختتانوم ق تت  رفتتتنش       

 . گه نگ گ ت اگه کاری چیزی بود مدیون  ا

 

ه تتت روه اه فتتوت اقاستتید میگتتذره و ههتترا هتتروه بلنتتد می.تته میتتره ستتر ق تتر یتتدرش 

وباهتتاش حتترد میزنتته نستتترن هتت  دیتتروه بختتوا ر شتترور تتترمش اه متتا ختتداحافگو  

کرد و رفتت کرو دیتروه اه ا ت هان هنتگ هدن و گ تتن کته متقاضتو بترای کتار هیتاد           

ه قتتراره مر تتاد وشتتهاب شتتده وستتری  تتتر بایتتد رستتیدگو ب.تته  بختتا ر همتتین امتترو 

 .باه  برن اونجا و ب ینن چخ ره وکارهارو راست وریس کنن

 با دای هنگ تل ن سرمو اه رو دفتر برمیدارمو نواب میدم

 بله-

 سالم-

 سالم ههرا خوبو؟ات اقو افتاده ؟-

 نه   راستش  لیرضا االن یه اقایو هنگ هد و گ ت که داداشته واسمش  لیاره-

 خوب-
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و بتته گوشتتیت هنتتگ میزنتته نتتواب نتتدادی واستته همتتون مج تتور   هی تتو گ تتت هرچتت-

 . شده به خونه هنگ بزنه

آخ ا ن یتادم رفتته بتود گوشتی  رو بختا ر نلسته ستایلنت کترده بتودم اخترم یتادم            -

 : رفت در  کن   خوب حاال چو گ ت

گ تتتن کتته بهتتت بگتت  فرداشتتب یرواهشتتونه بتته مقکتتد م.تتهد    گ تتت کتته بهتتت بگتت  -

 وای بری مسافرت؟تو ام حاضر شو    میخ

 میخوای بری نه میخوای  بری -

 بری  ؟-

 اره دیگه منو تو-

 کجا؟-

 م.هد-

 وای واقعا ؟من تاحاال یک ار رفت  اون  موقعو که-

باه بغضش گرفت    تتو ایتن یته ه تته اه گذشتته وختانوادش کته حترد میتاد بغضتش           

 . میگیره

 ههرا-

- 

 خانومو ؟باه گریه ؟مگه دکترت نگ ت کهه-

    ب خ.ید    ولو من نمیامباشه -
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 چرا ؟-

 چون تو با خانوادت داری میری ومن معذب -

 یعنو چو معذبو ؟حاال بذار بیام خونه باه   ا ت میکنی  باشه ؟-

 باشه  من دارم میرم ییش بابام-

 هوف ف  باشه     من خودم میام دن الت-

 باشه   فعال-

 فعال-

فهمیتتده بتتودم چتته مرگمتته هتتا ولتتو     تتتاهگو هتتا یجتتوری شتتده بتتودم    ینو تقری تتاا   

نمیخواست  بهتش فتک کتن     چتون وقتتو یتاد اوضتار ختودم و ستالمتی  میوفتتادم بته            

 ...خودم اناهه نمیدادم فک کن  واین برام سخت بود

ام اقاستتید 7بعتتد دوستتا ت کتتار و نق.تته ک.تتیدن بتتاالخره بلنتتد شتتدم کتته بتترم   امتتروه 

نامته اقاستید کته گ تته بتود همتون       بود میخواستتی  مراست  بگیتری  ولتو   تق و تیت       

 . یولو بدین به یک یروشگاه  م  کردی 

اه در اتتتار اومتتدم بیتترون کتته دیتتدم مر تتاد و شتتهاب دارن بتتا هتت   تتا ت میکننتتو تتتا 

 منو دیدن اومدن سمت 

 به سالم رئییس-

 سالم  لیرضا-

 . سالم ب ه ها-
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 کجا بسالمتو ؟-مر اد

 گ تتت ک.تتداری لاتتن بتتا بعتتد) یشیتت میتتره ؟داره داره یرستتیدن ایتتن اختته–شتتهاب 

 یاااااار(

 مرگ باه تو شرور کردی  بعدش  مگه شما دوتا یرواه ندارین ؟-

 چرا بااناهتون داشتی  میرفتی -

 اها بسالمت مراقب باشید هاا  من  دارم میرم م.هد-

 یس ههرا-

 . ههرا خانوم اوال   ثانیا اون  می رم-

 ا نگام کردن که گ ت مر اد و شهاب هردو با یه ل خند مکش مرگم

 تته متترگ    ختتوب نمیتتتون  کتته تتتو خونتته بتته اون بزرگتتو تنهتتاش بتتزارم   بعدشتت     -

 س ر براش خوبه

   ر   ر که ه  ما    داداش اره–شهاب 

ه تتته م.تتهد  1اینقتتدر هر بیختتود نزنیتتد  موا تتب خودتتتون و شتترکت باشتتید متتن      -

 .میمون 

 : بعدم ه  دیگرو بغ  کردیمو من رو به من.و گ ت 

ختتتتانوم مر .تتتتو لط تتتتا هرچتتتتو قتتتترار کتتتتاری هستتتتتش رو بنتتتتداهین ه تتتتته   -

دیگه حواستتتون  بتته شتترکت باشتته  درن تتود متتن هتتر ات تتاقو   تاکیتتد میکتتن  هرات تتاقو  

 رو به  گزارش میدین
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 چ.  اقا-

 ممنون  فعال-

وبعتتد بتته همتتراه شتتهاب ومر تتاد رفتتتی  یتتایین  بعتتد ختتداحافگو اونتتا بتته ستتمت         

 .هرا حرکت کردمفرودگاه ومن به سمت به.ت الز

وقتو رسیدم به.تت الزهترا بترای ییتاده شتدن نیتاه بته کمتک داشتت  ،هرچتو ا تراد            

رو نگتتاه کتتردم کستتو ن تتود اه یتته  تترد اگتته ییتتاده نمی.تتدم هشتتت بتتود  دلتت            

میخواستتت بتترم ستتر ق تتر اقاستتید امتتا    دلتت  نمیخواستتت هنتتگ بتتزن  ههتترا بیتتاد         

م وبتتا ختتودم کلنجتتار  یجتتورایو غتترورم می.کستتت    تتتودو راهتتو گیتتر کتترده بتتود    

 میرفت  که یهوو گوشی  هنگ خورد    حالل هاده بود

 سالم ههرا خانوم-

 سالم معلوم هست کجایو؟-

 چرا چیزی شده ؟-

 ... نه ولو من دارم ی  میکن -

 ههرا    راستش چیزه-

 چیزی شده ؟-

 نه میگ  من تو به.ت الزهرام-

  ه یس چرا نمیای؟-

 ( بعد به شوخو گ ت  اینجا خر یر نمیزنهخوب چیزه من نمیتون  بیام )و-
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 اها  کجایو؟-

 ... نلو قطعه-

 اومدم-

 بعد اه چند دقیقه دیدم ههرا داره میاد به من که رسید

 سالم-

وسری  رفت  تندور تتا ویل تر رو در بیتاره    دیتدم کته چ.تماش بتاه شتده قتدر یته            

 . نخود اما چون دو سه بار د واش کرده بودم نمیخواست که ب ین 

 . در ماشینو باه کرد و من خودمو ک.وندم روی  ندلو

 ممنون-

 خواهش میکن -

وبعد بتاه  یتیش اقاستید رفتتی  خ  شتدم دستتمو گذاشتت  رو ق ترو بعتد چنتد ضتربه            

هدم روش وشتترور کتتردم بتته فاتاتته خونتتدن  ههتترا هتت  داشتتت قتتران میخونتتد وگتت    

بته ستنگ اقاستید    هایو رو که خریتده بتود یتر یتر میکترد بهش نگتاه کتردم ،بعتد هت           

 (   یاد نملش افتادم )موا  ش باش

ولتتو متتن چجوری؟شتتاید اون نختتواد کتته بتتا یتته متترد  لیلتتو کتته تاحتتاال یک تتار اهدواو   

کتترده و شتتاید تتتا اختتر  متترش ب تته دار ن.تته اهدواو کنه؟تتته دلتت  میخواستتت کتته      

 ههرام راضو باشه ولو وندان  راضو نمی.د که    با دای ههرا به خودم اومدم

 ضا لیر-
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 نان -ناخداگاه گ ت  :

 چیزه من سردمه بری  ؟-الهو خجالت ک.ید و سرشو انداخت یایین و گ ت :

 . بری -

 وبعد باه  راه افتادی  وبه سمت ماشین رفتی  وراه افتادی 

 ههرا-

 بله-

 میگ  باید امروه اون چیزی رو که قول داده بودم بهت و بگ -

 کدوم؟-

 همونکه درگوشت گ ت -

 بگواها  بگو -

 باشه ،ب ین انروه که رفت  ییش یلیسه گ ت که :اقاسید و اه روی قکد ک.تن-

 چو؟؟؟؟؟؟-

یتتک مرستتد  بنتتز اه قکتتد هده ودر رفتتته  ال تتته شتتماره یالک.تتو برداشتتته انتتد متتردم -

 ولو اون یالگ الکو بوده

 خوب االن ما باید چیکار کنی  ؟-

 ... االن که باید بری  کالنتری-

 باشه بری -
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همتراه ههترا رفتتی  کالنتتری وبعتد تاویت  دادن گوشتو هتامون رفتتی  داخت             بعد بته 

  همینطور اتار هارو نگاه میکردم تا چ.م  به سردرب اتاقو افتاد

 ( سرگرد می   راد)

 ههرا-

 بله-

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 میگ  تو فامی  اون یلیسه رو یادته ؟راد بود ؟

 اره فک کن -

 خوب تو همینجا واستا برم ب ین  هست-

 سرباهی که نلوی در واستاده بود رفت  وبعد به سمت

 سالم اقا-

 سالم کاری دارین ؟-

 بله راستش با اقای سرگرد کارداشت  در باره موضور تکادد اقای-

   ر کنید االن به.ون میگ -

وبعد داخت  اتتار شتد و بعتد چنتد لاگته اومتد وگ تت ب رماییتد داخت  ،متن  بته ههترا              

ر شتتدی  کتته ننتتاب ستترگرد بتته احتراممتتون  المتتت دادم بیتتاد کتته بتتری  تتتو ،وارد اتتتا

 : بلند شد وبعد احوال یرسو گ ت

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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راستتتش متتا م.خکتتات  تتاحب ماشتتین مرستتد  بنتتز رو نتونستتتی  دربیتتاری  چتتون  -

یالگ الکو بوده ولتو ختوب تانتایو کته دوربتین هتای ا تراد دیتدن یته یستر نتوون            

 . بوده ولو ما هنوه نتونستی  که شناساییش کنی 

 چیکار کنی  ؟ خوب االن ما باید-

 فعال که روال  ادیش داره ییش میره  شما به کسو شک ندارین خانوم ؟-

 نداشتی  رابطه کسو با ا ال ینو  نداری  خکومت کسو با که ما ،خوب نه–ههرا 

 فامی  ندارین ؟-

چتترا ختتانواده یتتدری  هستتتن ولتتو متتا اه وقتتتو مامتتان  فتتوت کتتردن ینتتو حتتدود        -

 سال ییش5یا4

 چرا ؟-سرگرد:

 . میدون   اون موق  من افسرده بودم و نمی همیدم دوروبرم چو میگذرهن-

 می.ه بهرس  چرا مادرتون فوت کردن ؟-

ههتترا بتته متتن نگتتاهو کتترد و شتترور کتترد اه اول متتانرا توضتتیر دادن ال تتته منهتتای      

 اینکه من کو هست  و اینا

 : سرگرد رو به من گ ت

 اه اقوام.ون  تو مراس  کسو اومده بود ؟-

 . من به  مو و مش خ ردادماره -
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 همه فامیلتون اومده بودن ؟-رو به ههرا گ ت :

همتته کتته دقیقتتا یتتادم نیستتت ولتتو تانتتایو کتته یادمتته  متته مرضتتیه وهنعمتتو ستتیمین    -

 بودن   مو یسر مووم  بودن

 : بعد یهوو همه ساکت شدی  تا اینکه یهوو ههرا گ ت

 . اما یسر  موی بزرگ  ن ود-

 اسمش چیه ؟-

 . سالش هست االن دیگه فک کن 40حدود سیاوش  -

 چیکاره است میدونو ؟-

ستالش بتود امتا کتار درستت وحستابو       30/35اون موق  هتا کته بیکتار بتود وبتا اینکته       -

نداشتتت میتتدونین ایتتن یستتر موم راستتتش    خیلتتو خوشتتگذرون بتتود و میتتتون  بگتت    

 ..دائ  الخمر بود و

 . بله فهمیدم-

قتای راد متن و ههترا میختوای  یته ست ر بتری         راستتش ا -رو به ننتاب سترگرد گ تت  :   

 . م.هد

 کو ؟-

 . فردا  یه ه ته ایه س رمون  من میخوام به خانوادم سر بزن -

 شما م.هدی بودین ؟-
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 بله-

 روبه ههرا گ ت :شما کجایو هستین ؟م.هدی ؟

 نه تهرانو-

 (مطمعئنید فامیلین؟و)به من وههرا نگاه کرد-

 رد به توضیر دادن مانرای واقعوههرا ه  به من نگاه کرد وشرور ک

 اها-

 حاال میتونی  بری  ؟-من

 . اره م.کلو نیست فقط در دستر  باشید-

 چ.  امری نیست؟-

 .نه ممنون که اومدین  ا ال ات م یدی دادین بهمون-

 یا لو-

 . وبعد به همراه ههرا اه کالنتری اومدی  بیرون

  لیرضا-

 بله-

 من نمیام م.هد-

 یام چرا ؟یعنو چو که من نم-
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 -: سوار ماشین شدی  و رو به من گ ت

 خوب تو داری میری ییش خانوادت من بیام چیکار ؟

 .وا ؟خوب میای م.هد که بری هیارت و روحیت  ود شه-

 مامانت اینا-

 درنریانن  نگران ن اش حاال میای؟-

 خوب-

یتتس میتتای  ایتتول االن بتترو ل استتاتو نمتت  کتتن و امتتاده بتتاش  تت ر بعتتد نمتتاه راه       -

 . میوفتی 

بتته خونتته رستتیدی  در روبتتا ریمتتوت بتتاه کتتردم و بتته کمتتک ههتترا ییتتاده شتتدم و بتتاه   

 : وارد خونه شدی   داشت  اه گ.نگو میمردم واسه همون به ههرا گ ت 

 چو میخوری ؟-

 ها؟-

 نهار رو میگ  ؟ینو تقری ا شام  چو میخوری هنگ بزن  بیارن ؟-

 کن نمیخواد هنگ بزنو االن یه چیزی درست می-

 نه من دارم اه گرسنگو میمیرم-

دقیقتته دیگتته یتته ختتوراگ هنتتدی درستتت  15یکتت  دنتتدون رو نیگتتر بتتذار ای بابتتا  تتتا -

 میکن  خوبه ؟
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 خدا خیرت بده یس من میرم ل اسامو  ود کن -

دقیقتته ای اومتتدم یتتایین کتته دیتتدم ههتترا غتتذارو امتتاده   10ورفتتت  بتتاال و بعدیتته دوش 

 . کرده وداره می ینه رو میز

 ه به دستت درد نکنهب-

 خواهش میکن   ب رمایید-

شرور کردی  به خوردن کته الاتق هت  غتذای ختوش متزه ای بتود  بعتد ختوردن غتذا           

 .و نم  کردن میز رفتی  باال وقرار شد بخوابی  و  ر بعد نماه راه بیوفتی 

دستتت کتتت و وستتای    2وارد اتتتار کتته شتتدم اول یتته چنتتد تتتا ییتتراهن وشتتلوار و       

و ستتاگ وبعتتد اینکتته وستتای  متتورد نیتتاهمو برداشتتت  گتترفت      شخکتتیمو گذاشتتت  تتت 

 . خوابیدم

 *ههرا*

هنوهم کام  با موضتور ن تودن بابتا کنتار نیومتدم ولتو بختا ر  لیرضتام کته شتده بایتد            

ستتری  تتتر خودمتتو نمتت  و نتتور کتتن  ،بنتتده ختتدا همتتش نتتوش منتتو میزنتته  ما تاشتتو  

کتته اومتتدم تتتو ایتتن  دوستتت دارم ال تتته میتتدون  کتته ختتواهر برادریتته ختتودش روه اول 

خونه گ ت ،گ ت کته منتو نتای داداشتت بدون ال تته خیلتو وقتته کته بته ایتن موضتور            

 . اشار نکرده ولو    نمیدون     یه حسو دارم که نمیدون  چیه

رفتتت  ستتمت کمتتد ل استتام وچنتتد دستتت ل تتا  م.تتکو و لتتواهم شخکتتیمو تتتوی ستتاگ  

هتتا بمتتون  تتتو خونتته  گذاشتتت   بعتتد اه رفتتتن بابتتا  لیرضتتا گ تتت کتته ختتوب نیستتت تن  

وواستته همتتون وستتایلمو اورد خونتته ختتودش  بعتتد بستتتن ستتاک  اه اونجتتایو کتته اه       

 .   ر بیدار بودم سری  خواب  برد7سا ت 
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با تتدای آالرم گوشتتی  بیتتدار شتتدم ا ان  تت ر بتتود ومتتا قتترار بتتود بعتتد نمتتاه بتتری      

  ستتری  رفتتت  حمتتوم ویتته دوش گتترفت  و بعتتد خونتتدن نمتتاه رفتتت  یتتایین کتته دیتتدم   

 :  لیرضا میز   اونه چیده وداره چایو میریزه با دیدن من گ ت

 چه  جب  سالم-

 . ب خ.ید  یک  تا وسایلمو نم  کردم ونماه خوندم دیر شد-

 یتتب نتتداره  حتتاال بیتتا  تت اانه بختتوری  وبعتتد بیزحمتتت واستته تتتوراه وستتای  متتورد    -

 . نیاه رو بردار بذار تو این س دی که گذاشت  رو اُین

 باشه-

خوردن  ت اونه متن رفتت  تتا وستای  تتوراه رو بتردارم  لیرضتا هت  رفتت تتا بته              بعد

ماشتتین بزنتته  بعتتد نمتت  کتتردن همتته وستتای  ستت د رو برداشتتت  و رفتتت  بیتترون کتته    

دیتتدم  لیرضتتا بتته هحمتتت داره ستتاگ هتتارو میتتذاره  تتندور متتن  رفتتت  یی.تتش تتتا     

 .کمکش کن 

 ب رما این  س د توراه-

دستتت درد نکنتته  -میذاشتت داخت   تندور گ تت:    درحتالو داشتت ستاگ منتو بته هور      

فقط بیزحمت بترو داخت  شتیر فلکته آب رو ب نتد و گتاه رو هت  قطت  کتن  متن  اینجتا            

 . برقو قط  میکن 

 باشه-
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رفتتت  داختت  وکارهتتایو رو کتته گ تتت و انجتتام دادم و اومتتدم بیتترون دیتتدم  لیرضتتا      

  و ستتوار حاضتتر و امتتاده ن.ستتته داختت  ماشتتین و بتتا دیتتدن متتن بتتور هد  متتن  رفتتت    

ماشتتین شتتدم ،هتتوا تقری تتا هنتتوه گتترگ و متتیش بودکتته راه افتتتادی  بتته شتتدت ختتواب   

 .میومد یک  که گذشت چ.مای من  ک  ک  گرم شد وخوابیدم

با تتدای  لیرضتتا کتته داشتتت بتتا تل تتن حتترد میتتزد اه ختتواب بیتتدار شتتدم و  تتاد      

ت تتا شتد  ستا    4ن.ست  هوا کتامال روشتن شتده بتود ستا تو کته نگتاه کتردم چ.تمام          

 .بود من چه همه خوابیده بودم10

 به به خانوم خوش خواب-

 .ب خ.ید بخدا ا ن نمیدون  چرا اینقدر خوابیدم-

 . یب نداره دیوونه-

 داداشتون اینا رسیدن ؟-

 اونام میرسن ک  ک  م.هد االن شهاب هنگ هد سالم  رسوند-

 سالمت باشند-

 تتا ه تته دیگته بایتد     شترکت  داره ختوب یتیش میتره وان.تاهلل     2گ ت کته کتارای فتاه    -

 یه سر برم ا  هان احتماال

 اها یه سوال بهرس -

 شما دوتا بهر -

 ی؟دار برادر و خواهر تا چند بگو می.ه میگ –خندیدم خیلو بامزه گ ت 
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 اره من یه داداش دارم اسمش  لیار-

 ب ه ه  دارن ؟-

 هههه نه بابا تاهه داره میاد که بره خواستگاری-

اون.تتب؟ال ته متتن فتتال گتتوش وانستتتاده بودمتتا شتتما بلننتتد      خواستتتگاری؟اخه شتتما -

 حرد میزدی

میتتدون  بابتتا ب ین ایتتن بتتین خودمتتون بمونتته هتتاا  لیتتار منتتو میک.تته اگتته ب همتته بتته    -

ستتاله کتته ایتتران نیستتت  اول بتترای در  رفتتت ولتتو    6/7کستتو گ ت ، لیتتار حتتدود  

 .بعد تموم شدن درسش تو یه شرکت استخدام شد وموند

 کجا؟-

وب بعتتدش ایتتن اونجتتا بتتا یتته دختتتری آشتتنا می.تته بعتتد اه هتت  خوش.تتون   آلمتتان خ-

میتتاد و چتتون شتترایط برگ.ت.تتون ن تتوده فعتتال همونجتتا یتته  تتیغه مارمیتتت میختتونن   

بتتین خودشتتون وال تتته کستتو بتته نتتز منتتو تتتو خ تتر نتتداره  متتن  باهاشتتون شتتوخو        

 .میکردم

 .اها-

 دیگه چه سوالو داری بهر -

 . هی و دیگه-

 هی و؟-

 امان و بابات چیکاره اند؟خوب چیزه م-
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 .بابام  ین خدابیامره اقا سید مغاهه فرش فروشو داره و مامانم  خونه داره-

 اها هنده باشند-

 ممنون چرا باه رفتو تو لک ؟-

 . هی و حو ل  سر رفته-

متتیگ  بیزحمتتت یتتک میتتوه ای یوستتت بکتتن یکتت  فعالیتتت داشتتته باشتتو بتتد           -

 نیستاا!!این نوری حو لت  سر نمیره

 رووی-

 شنیدما-

 گ ت  که ب.نوی-

کتتتو -وبعتتتد بلنتتتد خندیتتتد متتتن  همینطتتتور داشتتتت  میتتتوه یوستتتت میکنتتتدم گ تتتت  :

 میرسی ؟

 .بعد اه  هر میرسی 5یا4تا سا تای -

 .اها-

 ... بامن حرد بزناا وگرنه خواب  می ره بعد یهوو -

 (.چو بگ  خوب ؟ب رما میوه )وبعد ب.قاب رو به  رفش تعارد کردم-

 المرسو دستت  -

 خواهش میکن -
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 تو متولد چه سالو هستو؟-

 1371/2/12من-

 سالته23ههه چه همه دو داشت  یس -

 اهوم-

 21/11/64من  متولد -

 سالته؟؟30-

 اره به  نمیاد؟-

 سالت باشه؟28/9خوب من فکر کردم شاید -

 سال چک و چونه میزنو؟2حاال بخا ر -

 خوب حاال تو ام  تولدت نزدیکه هاا-خندیدمو گ ت  :

 بعله ککادو یادت نره-

 وبعد هبون.و برام دراورد

 خجالت بکش مرد گنده  لیرضا-

 نان -

 .باهگ ت نان   ادم خجالت میک.ه خوب

 میگ  من همه خا راتمو برات گ ت     چیزه    تونمیگو؟-
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 میگ  ولو االن نه-

 یک  به  برخورد    یعنو چو اخه

 اها-

 ههرا-

 بله-

 قهری؟-

 .نخیرم-

ختتانومو متتیگ  ولتتو االن نتته چتتون دلتت  نمیختتواد ستت رم  هتترم ب.تته   معلومتته  ختتوب-

 وباشه

 . باشه بابا-فهمیدم که ا یت می.ه با تعریف کردن واسه همون گ ت  :

 نزدیک های شاهرود بودی  که  لیرضا واستاد

  ه چرا واستادی؟-

 چون روده بزرگه داره کوچیکه رومیخوره-

 وا  لیرضا تو اینقدر حله هوله خوردی-

 مه که  ین شما نونه نیستن ههرا خانومه-

 ی.ت چ.مو ناهگ کردمو گ ت  :چیش

 حاال ب رمایید ییاده شی  بری  این رستوران نهار بزنی -
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 و به همراه  لیرضا رفتی  داخ  رستوران همون موق  گوشو  لیرضا هنگ هد

 نان  داداش- لیرضا

-.. 

  ه کو رسیدین؟

-... 

یرستی  م.تهد میخوای شتما بترین هتت  تتا متا هت          ستا ت دیگته تقری تا م   4ما ه  تتا   -

 .بیای 

-.. 

متترگ نخیتتر ،بعتتدا بتترات توضتتیر میتتدم حاال باشتته شتتما  تترو  ختتانومو ب تتر خونتته   -

 ن.ه3باباش تا 

- 

 اوکو دااش فعال-

 * لیرضا*

 : بعد اینکه  لیار حرفاش تموم شد رو کردم به ههرا وگ ت 

 خوب بخور سری  تر که بری    لیار شون رسیدن-

 نمیخوای استراحت کنو؟-

 نه دیر می.ه-

 خوب ب.ه  خسته شدی بابا-
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 .نه  برسی  میرم استراحت میکن -

 میذاری من ب.ین ؟-

 تو-

 اره خوب مگه یادم ندادی-

 ولو اخه-

 یک  باشه؟-

 .باشه-

  لیرضا-

 نان -

 میگ    میگ  می.ه منو ب ری هت -

 چیییییییو؟-

دی و منگتتورم اینتته ختتوب حتتداق    ختتوب تتتو هنتتو ختتودت مامانتتت اینتتا روو ندیتت     -

 . روهاول منو ب ر هت  بعدش برو خونتون

 حاال بذار برسی  یه فکری میکنی -

بعتتد ختتوردن نهتتار و حستتاب کتتردن یتتولش اه رستتتوران اومتتدی  بیتترون  این تتارمن      

 نای شاگرد ن.ست  و ههرا ی.ت فرمون

 . اولش آروم میروند ولو بعدش دیگه ترسش ریخت و  ادی رانندگو میکرد
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  لیرضا      لیرضا

با تتدای ههتترا اه ختتواب بلنتتد شتتدم  هنتتوه منتتگ بتتودم بیتترون رو نگتتاه کتتردم نوشتتته 

 بود

 20km-م.هد

 به قول خودت به به اقای خوش خواب-

 سا ت چنده مگه؟-

 بعد اه هر5-

 سا ت خوابیدم دیگه3اوو فکر کردم چنده خب همش -

 یاشو حاال که رسیدی  دیگه-

 خوای من ب.یین ؟چ.   اگه خسته ای می-

 نه دیگه بزار وارد شهر که شدی  تو ب.ین-

 خوب حاال بیزحمت همون بسته تخمه رو بده بخوری  -

 چ.     تالفو میکنو هاا-

 (یس چو )بعدم خندید-

 ب رمایید می  کنید-بسته تخمه رو به  رفش گرفتمو گ ت  :

 ممنون-
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 تتود کتتردی   بتته   دقیقتته بعتتد وارد م.تتهد شتتدی  و منتتو ههتترا ناهتتامونو  20حتتدود

 ا رار ههرا اونو رسوندم به هت 

 ولو ههرا کار خوبو نکردی-

 من اینطوری راحت   لیرضا-

 باشه  هرموق  اه ش انه روه کاری ییش اومد هنگ میزنو هاا-

 چ.مم -

ال تته خیلتو بته اینجتا دل ختوش نکتن هتاا مامتان  ب همته اول منتو میک.ته بعتدم میتتاد             -

  رتت کل ه دروی.انموندن الت به هور ه  که شده می

 دیوونه-

ختتوب متتن بتترم مراقتتب ختتودت باشتتیااا   راستتتو خواستتتو بیتترون بتتری اوال تاکستتو    -

 میگیری ثانیا موا ب خودت هستو

 چ.    چ.  -

 ..فعال-

وبعتتد راه افتتتادم ستتمت نتتایو کتته بتتا  لیتتار قتترار داشتتت   یتتارگ ملتتت  ینو دیوونتته     

 ...استااا یاشده رفته یارگ ملت احمق

 رگ ملت که رسیدم هنگ هدم بهشنلو یا

 کجایو؟-
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 تو کجایو؟-

 نلو درب اهاد شهر-

  ه من  همونجام که ماشینت چیه؟ -

 النترا-

 اوهور برادر دیدمت  بابا یولداررر-

بعد گوشیو رو قطت  کترد  بتا  تدای ضتربه هدن بته ینجتره رومتو کتردم ستمتش درو           

 د خیلوباه کرد یهوو دیدم که تو بغل.   دل  براش تنگ شده بو

 بیمعرفت نمیگو دل  تنگ می.ه-

 تو چو بزغاله ؟نمیگو دل من تنگ می.ه؟-

 بعد دوتامون بین گریه خندیدی 

 خ   کردی  لیار-

 . منو اه خودش ندا کرد و گ ت خاگ تو گورت که لیاقت نداری

 سا ت ؟؟؟؟2ههه تو واقعا با این تیهت و چمدونت تو یارگ ملت بودی -

ران نهتتار ختتوردی  وبعتتد مرستتده رو رستتوندم خون.تتون و   نتته دیوونتته رفتتتی  رستتتو -

خودم ویلون وستیلون بتودم کته بته سترم هد بیتام یتارگ ملتت هرکو منتو میدیتد بهت             

 میخندید هههه

 خوب من  بودم بهت میخندیدم الاق  این کروات واموندتو باه میکردی-
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 دیگه چو؟یرستیژم به  میخوره-

 . میرم وبا ه  به سمت خونه راه افتادی حاال بیا بری  که من دارم اه خستگو می-

ستتال نلتتو در خونمتتون بتتودم  خیلتتو دلتت  تنگتته اون حیتتاط با تت اش بود هنتتگ  2بعتتد -

 در رو هدی 

 کیه؟-

 باهکن حاو خانوم-

  لو ی  رررضضا-

 سالم مامان نون -

  لو ییار-

 بعله حاال باه میکنو؟-

.تتم  بتته حیتتاط و  و در با تتدای تیکتتو بتتاه شتتد با کمتتک  لیتتار داختت  حیتتاط شدم چ   

 ...سال ییش5مادری که م هوت نلو در واستاده منو برد به 

متتاه بستتتری بتتودن تتتو بیمارستتتان بتتاالخره اومتتدم  2 لیتتار در خونتته رو بتتاه کتترد بعتتد 

 خونه مامان  م هوت داشت به من که رو ویل ر بودم نگاه میککرد

 تین ابتر بهتار     با تکونای دستتو نلتو  تورت  بته ختودم اومتدم مامانمو دیتدم کته داره        

گریه میکنته بعتد اه بغت  کتردن  لیتار خت  شتد رو یاهتاش ن.ستت  دستاشتو گترفت             

ش کتتردم و شتتونه هتتام شتترور بتته لرهیتتدن کتترد بتتاالخره دوری   ب و ستتتتتو دستتت  و 
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ستال ن یتن    2تموم شتد دوری کته ختودم خودمتو تن یته کتردم  چطتور تونستت  مامتانمو         

 ؟

ون بتته ستتمتش برگ.تتتی    لیتتار  تتتام3بتتا  تتدای بابتتا کتته مامتتانمو  تتدا میکتترد هتتر   

بتار اومتده بتود اینجتا ولتو متن       2سری  تر اه من رفتت یتیش بابتام و بغلتش کترد ،اون      

ستتال یتته هنتتگ نتتزدم رفت  نلتتو روشتتو کتترد اونتتور ومیخواستتت بتتره یاچتته         2تتتو 

شلوارشتتو گتترفت  ،واستتتاد میخواستتت  دست.تتو بگیتترم کتته ک.تتید اه دستتت  ختت  شتتدم  

ورد وبتا هانتو افتتادم همتین کته بابتام برگ.تت        کتن  تعتادل  بهت  خت     ب و  که یاهاشو 

 : کردمو گ ت  ب و  و دستمو گرفت تو همون حالت دست.و 

 ..غلط کردم بابا   ب خ.ید

- 

ستال نته هنتگ هد و نته     2بابا    نوابمو نمیتدی ؟حتق داری   متن  بتودم بته یستری کته        -

 ستتر هد نتتواب نمیتتدادم ولو بابتتا شتتد بهرستتید اهم چتترا رفتتت  ؟ واقعتتا فتتک کردیتتد    

رفت  چون بهت  گیتر میدادیتد؟اون  بتود دلتیلش ولتو همتش ن تود ،بابتا میتتونو درکت             

کنتتو ؟میتتتونو تکتتور کنتتو کتته دیگتته نمیتتتونو راه بتتری؟ همتتش بایتتد رو ایتتن لعنتتتو   

ب.تتینو؟منو کتته  تت ر میتترفت  ستترکار و شتت ب میومتتدم ؟منتتو کتته استتتاد نتتودو بتتودم 

کتت  کنتتو ؟میتتتونو؟هن  ؟االن همتته بهتت  متتیگن  لیتت ؟خوب راستتت  متتیگن  میتتتونو در

بهتت  گ تتت کتته  لتتیل   منتتو ول کتترد رو رفتتت  میتتتونو ب همتتو چتتو ک.تتیدم ؟درستتته   

متتاه اه 4هیتتر ف.تتار بابتتاش بتتود امتتا    موقعو شکستتت     متتوقعو نک.تتیدم کتته بعتتد      

متتاه بعتتدش حاملتته شتتد ؟بابتتا می همتتو ؟اون مامتتان 2نتتدایو متتن رفتتت اهدواو کتترد    

تتتو دنیتتا اضتتافو بتتودم ختتدا هرچتتو بتتال دم      شتتد    امتتامن بابانمی.تت  چرا؟چون متتن  

تتتا گیتتر دادن شتتما 2دستتتش بتتود ریختتت رو ستتر و کلتته متتن  میی ینتتو بابتتا؟من بختتا ر 

 نرفت   من بخا ر این رفت  که
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یهتتوو بابتتام بغلتت  کتترد و شتتونه هتتاش شتترور کتترد بتته لرهیتتدن   امتتروه ختتالو شتتدم    

 .باالخره

 یگه اشکاش خ.ک شدبس کنید این فیل  هندی رو توورخدا مامان  د- لیار

 اه همون اول چایو شیرین بودی-

 .بسه ب ه ها بیاین تو-بابا

تتتایو وارد خونتته شتتدی   هتتیچ تغییتتری نکتترده بتتود خونتته    هی تتو  داشتتت       4هتتر 

 .خونه رو دید میزدم که مامان  با چایو وارد یذیرایو شد

 همه بیاین چایو

ه رو بتتاه  نمتت  بعتتد دوستتال همتته دور هتت  یتته چتتایو ختتوردی  وبعدشتت  شام ستت ر   

 . کردی  و مامان یی.نهاد داد که بری  بخوابی 

و بعتتد گوشتتو رو قطتت  کتتردم  یهتتو بتتا دردی کتته تتتو ناحیتته کمتترم حتتس کتتردم یتته     

لاگتته ن ستت  قطتت  شتتد ،بعتتد چنتتد ثانیتته درد  اقتتت فرستتا در اثتتر اون درد ،درد         

ت  ساکن شد  این چته دردی بتود ؟تاحتاال اینطتور ن.تده بتودم بایتد ایتن ستری کته رفت           

 . دکتر به دکتر ناللو بگ   تکمی  گرفت  برم باال و تا اومدن بقیه بخواب 

 با  دای در اه خواب یریدم

 بله-

 من  مر اد     لیرضا بیا یایین نهار-

 باشه اومدم-
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وبعتتد تعتتوی  ل تتا  رفتتت  یتتایین دیتتدم همتته دور میتتزن حتتتو ههتترا    ال تتته ههتترا بتتا 

ق شتتدم ودور هتت  نهتتار ختتوردی  و بعتتد   قیافتته مغمتتوم و افستترده من  به.تتون ملاتت  

 . اون من اه همه ت.کر کردم بخا ر کمک هاشون

شتتهاب و مر تتاد وبقیتته هتت  بعتتد ختتوردن غتتذا و نمتت  کتتردن میتتز اه متتا ختتداحافگو   

کتتردن ورفتتتن  توخونتته منتتو ههتترا ونستتترن بتتودی   نستترین ختتانوم ق تت  رفتتتنش       

 . گ ت اگه کاری چیزی بود مدیون  اگه نگ 

ت اقاستتید میگتتذره و ههتترا هتتروه بلنتتد می.تته میتتره ستتر ق تتر یتتدرش ه تتت روه اه فتتو

وباهتتاش حتترد میزنتته نستتترن هتت  دیتتروه بختتوا ر شتترور تتترمش اه متتا ختتداحافگو  

کرد و رفتت کرو دیتروه اه ا ت هان هنتگ هدن و گ تتن کته متقاضتو بترای کتار هیتاد           

شتتده وستتری  تتتر بایتتد رستتیدگو ب.تته  بختتا ر همتتین امتتروه قتتراره مر تتاد وشتتهاب   

 .  برن اونجا و ب ینن چخ ره وکارهارو راست وریس کننباه

 با دای هنگ تل ن سرمو اه رو دفتر برمیدارمو نواب میدم

 بله-

 سالم-

 سالم ههرا خوبو؟ات اقو افتاده ؟-

 نه   راستش  لیرضا االن یه اقایو هنگ هد و گ ت که داداشته واسمش  لیاره-

 خوب-

اب نتتدادی واستته همتتون مج تتور هی تتو گ تتت هرچتتو بتته گوشتتیت هنتتگ میزنتته نتتو -

 . شده به خونه هنگ بزنه
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آخ ا ن یتادم رفتته بتود گوشتی  رو بختا ر نلسته ستایلنت کترده بتودم اخترم یتادم            -

 : رفت در  کن   خوب حاال چو گ ت

گ تتتن کتته بهتتت بگتت  فرداشتتب یرواهشتتونه بتته مقکتتد م.تتهد    گ تتت کتته بهتتت بگتت  -

 تو ام حاضر شو    میخوای بری مسافرت؟

 بری نه میخوای  بری  میخوای-

 بری  ؟-

 اره دیگه منو تو-

 کجا؟-

 م.هد-

 وای واقعا ؟من تاحاال یک ار رفت  اون  موقعو که-

باه بغضش گرفت    تتو ایتن یته ه تته اه گذشتته وختانوادش کته حترد میتاد بغضتش           

 . میگیره

 ههرا-

- 

 خانومو ؟باه گریه ؟مگه دکترت نگ ت کهه-

 امباشه    ب خ.ید    ولو من نمی-

 چرا ؟-
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 چون تو با خانوادت داری میری ومن معذب -

 یعنو چو معذبو ؟حاال بذار بیام خونه باه   ا ت میکنی  باشه ؟-

 باشه  من دارم میرم ییش بابام-

 هوف ف  باشه     من خودم میام دن الت-

 باشه   فعال-

 فعال-

ا ولتتو تتتاهگو هتتا یجتتوری شتتده بتتودم    ینو تقری تتاا فهمیتتده بتتودم چتته مرگمتته هتت     

نمیخواست  بهتش فتک کتن     چتون وقتتو یتاد اوضتار ختودم و ستالمتی  میوفتتادم بته            

 ...خودم اناهه نمیدادم فک کن  واین برام سخت بود

ام اقاستتید 7بعتتد دوستتا ت کتتار و نق.تته ک.تتیدن بتتاالخره بلنتتد شتتدم کتته بتترم   امتتروه 

همتون   بود میخواستتی  مراست  بگیتری  ولتو   تق و تیت نامته اقاستید کته گ تته بتود           

 . یولو بدین به یک یروشگاه  م  کردی 

اه در اتتتار اومتتدم بیتترون کتته دیتتدم مر تتاد و شتتهاب دارن بتتا هتت   تتا ت میکننتتو تتتا 

 منو دیدن اومدن سمت 

 به سالم رئییس-

 سالم  لیرضا-

 . سالم ب ه ها-

 کجا بسالمتو ؟-مر اد
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  تتتگ ک.تتداری لاتتن بتتا بعتتد) یتتیش میتتره ؟داره داره یرستتیدن ایتتن اختته–شتتهاب 

 یاااااار(

 مرگ باه تو شرور کردی  بعدش  مگه شما دوتا یرواه ندارین ؟-

 چرا بااناهتون داشتی  میرفتی -

 اها بسالمت مراقب باشید هاا  من  دارم میرم م.هد-

 یس ههرا-

 . ههرا خانوم اوال   ثانیا اون  می رم-

 مر اد و شهاب هردو با یه ل خند مکش مرگما نگام کردن که گ ت 

متترگ    ختتوب نمیتتتون  کتته تتتو خونتته بتته اون بزرکتتو تنهتتاش بتتزارم   بعدشتت       تته-

 س ر براش خوبه

   ر   ر که ه  ما    داداش اره–شهاب 

ه تتته م.تتهد  1اینقتتدر هر بیختتود نزنیتتد  موا تتب خودتتتون و شتترکت باشتتید متتن      -

 .میمون 

 : بعدم ه  دیگرو بغ  کردیمو من رو به من.و گ ت 

رار کتتتتاری هستتتتتش رو بنتتتتداهین ه تتتتته  ختتتتانوم مر .تتتتو لط تتتتا هرچتتتتو قتتتت -

دیگه حواستتتون  بتته شتترکت باشتته  درن تتود متتن هتتر ات تتاقو   تاکیتتد میکتتن  هرات تتاقو  

 رو به  گزارش میدین

 چ.  اقا-
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 ممنون  فعال-

وبعتتد بتته همتتراه شتتهاب ومر تتاد رفتتتی  یتتایین  بعتتد ختتداحافگو اونتتا بتته ستتمت         

 .فرودگاه ومن به سمت به.ت الزهرا حرکت کردم

دم به.تت الزهترا بترای ییتاده شتدن نیتاه بته کمتک داشتت  ،هی تو ا تراد            وقتو رسی

رو نگتتاه کتتردم کستتو ن تتود اه یتته  تترد اگتته ییتتاده نمی.تتدم هشتتت بتتود  دلتت            

میخواستتت بتترم ستتر ق تتر اقاستتید امتتا    دلتت  نمیخواستتت هنتتگ بتتزن  ههتترا بیتتاد         

یجتتورایو غتترورم می.کستتت    تتتودو راهتتو گیتتر کتترده بتتودم وبتتا ختتودم کلنجتتار       

   که یهوو گوشی  هنگ خورد    حالل هاده بودمیرفت

 سالم ههرا خانوم-

 سالم معلوم هست کجایو؟-

 چرا چیزی شده ؟-

 ... نه ولو من دارم ی  میکن -

 ههرا    راستش چیزه-

 چیزی شده ؟-

 نه میگ  من تو به.ت الزهرام-

  ه یس چرا نمیای؟-

 ( خر یر نمیزنهخوب چیزه من نمیتون  بیام )وبعد به شوخو گ ت  اینجا -

 اها  کجایو؟-
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 ... نلو قطعه-

 اومدم-

 بعد اه چند دقیقه دیدم ههرا داره میاد به من که رسید

 سالم-

وسری  رفت  تندور تتا ویل تر رو در بیتاره    دیتدم کته چ.تماش بتاه شتده قتدر یته            

 . نخود اما چون دو سه بار د واش کرده بودم نمیخواست که ب ین 

 . خودمو ک.وندم روی  ندلو در ماشینو باه کرد و من

 ممنون-

 خواهش میکن -

وبعد بتاه  یتیش اقاستید رفتتی  خ  شتدم دستتمو گذاشتت  رو ق ترو بعتد چنتد ضتربه            

هدم روش وشتترور کتتردم بتته فاتاتته خونتتدن  ههتترا هتت  داشتتت قتتران میخونتتد وگتت    

هایو رو که خریتده بتود یتر یتر میکترد بهش نگتاه کتردم ،بعتد هت  بته ستنگ اقاستید             

 (لش افتادم )موا  ش باش   یاد نم

ولتتو متتن چجوری؟شتتاید اون نختتواد کتته بتتا یتته متترد  لیلتتو کتته تاحتتاال یک تتار اهدواو   

کتترده و شتتاید تتتا اختتر  متترش ب تته دار ن.تته اهدواو کنه؟تتته دلتت  میخواستتت کتته      

 ههرام راضو باشه ولو وندان  راضو نمی.د که    با دای ههرا به خودم اومدم

  لیرضا-

 نان -ناخداگاه گ ت  :
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 چیزه من سردمه بری  ؟-الهو خجالت ک.ید و سرشو انداخت یایین و گ ت :

 . بری -

 وبعد باه  راه افتادی  وبه سمت ماشین رفتی  وراه افتادی 

 ههرا-

 بله-

 میگ  باید امروه اون چیزی رو که قول داده بودم بهت و بگ -

 کدوم؟-

 همونکه درگوشت گ ت -

 اها  بگو بگو-

 ه رفت  ییش یلیسه گ ت که :اقاسید و اه روی قکد ک.تنباشه ،ب ین انروه ک-

 چو؟؟؟؟؟؟-

یتتک مرستتد  بنتتز اه قکتتد هده ودر رفتتته  ال تتته شتتماره یالک.تتو برداشتتته انتتد متتردم -

 ولو اون یالگ الکو بوده

 خوب االن ما باید چیکار کنی  ؟-

 ... االن که باید بری  کالنتری-

 باشه بری -
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ری وبعتد تاویت  دادن گوشتو هتامون رفتتی  داخت        بعد بته همتراه ههترا رفتتی  کالنتت     

  همینطور اتار هارو نگاه میکردم تا چ.م  به سردرب اتاقو افتاد

 ( سرگرد می   راد)

 ههرا-

 بله-

 میگ  تو فامی  اون یلیسه رو یادته ؟راد بود ؟-

 اره فک کن -

 خوب تو همینجا واستا برم ب ین  هست-

 اده بود رفت وبعد به سمت سرباهی که نلوی در واست

 سالم اقا-

 سالم کاری دارین ؟-

 بله راستش با اقای سرگرد کارداشت  در باره موضور تکادد اقای-

   ر کنید االن به.ون میگ -

وبعد داخت  اتتار شتد و بعتد چنتد لاگته اومتد وگ تت ب رماییتد داخت  ،متن  بته ههترا              

احتراممتتون   المتتت دادم بیتتاد کتته بتتری  تتتو ،وارد اتتتار شتتدی  کتته ننتتاب ستترگرد بتته

 : بلند شد وبعد احوال یرسو گ ت
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راستتتش متتا م.خکتتات  تتاحب ماشتتین مرستتد  بنتتز رو نتونستتتی  دربیتتاری  چتتون  -

یالگ الکو بوده ولتو ختوب تانتایو کته دوربتین هتای ا تراد دیتدن یته یستر نتوون            

 . بوده ولو ما هنوه نتونستی  که شناساییش کنی 

 خوب االن ما باید چیکار کنی  ؟-

 روال  ادیش داره ییش میره  شما به کسو شک ندارین خانوم ؟فعال که -

 نداشتی  رابطه کسو با ا ال ینو  نداری  خکومت کسو با که ما ،خوب نه–ههرا 

 فامی  ندارین ؟-

چتترا ختتانواده یتتدری  هستتتن ولتتو متتا اه وقتتتو مامتتان  فتتوت کتتردن ینتتو حتتدود        -

 سال ییش5یا4

 چرا ؟-سرگرد:

 . رده بودم و نمی همیدم دوروبرم چو میگذرهنمیدون   اون موق  من افس-

 می.ه بهرس  چرا مادرتون فوت کردن ؟-

ههتترا بتته متتن نگتتاهو کتترد و شتترور کتترد اه اول متتانرا توضتتیر دادن ال تتته منهتتای      

 اینکه من کو هست  و اینا

 : سرگرد رو به من گ ت

 اه اقوام.ون  تو مراس  کسو اومده بود ؟-

 . اره من به  مو و مش خ ردادم-
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 همه فامیلتون اومده بودن ؟-رو به ههرا گ ت :

همتته کتته دقیقتتا یتتادم نیستتت ولتتو تانتتایو کتته یادمتته  متته مرضتتیه وهنعمتتو ستتیمین    -

 بودن   مو یسر مووم  بودن

 : بعد یهوو همه ساکت شدی  تا اینکه یهوو ههرا گ ت

 . اما یسر  موی بزرگ  ن ود-

 اسمش چیه ؟-

 . گه فک کن سالش هست االن دی40سیاوش  حدود -

 چیکاره است میدونو ؟-

ستالش بتود امتا کتار درستت وحستابو       30/35اون موق  هتا کته بیکتار بتود وبتا اینکته       -

نداشتتت میتتدونین ایتتن یستتر موم راستتتش    خیلتتو خوشتتگذرون بتتود و میتتتون  بگتت    

 ..دائ  الخمر بود و

 . بله فهمیدم-

ی  یته ست ر بتری     راستتش اقتای راد متن و ههترا میختوا     -رو به ننتاب سترگرد گ تت  :   

 . م.هد

 کو ؟-

 . فردا  یه ه ته ایه س رمون  من میخوام به خانوادم سر بزن -

 شما م.هدی بودین ؟-
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 بله-

 روبه ههرا گ ت :شما کجایو هستین ؟م.هدی ؟

 نه تهرانو-

 (مطمعئنید فامیلین؟و)به من وههرا نگاه کرد-

 واقعو ههرا ه  به من نگاه کرد وشرور کرد به توضیر دادن مانرای

 اها-

 حاال میتونی  بری  ؟-من

 . اره م.کلو نیست فقط در دستر  باشید-

 چ.  امری نیست؟-

 .نه ممنون که اومدین  ا ال ات م یدی دادین بهمون-

 یا لو-

 . وبعد به همراه ههرا اه کالنتری اومدی  بیرون

  لیرضا-

 بله-

 من نمیام م.هد-

 یعنو چو که من نمیام چرا ؟-
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 -: ی  و رو به من گ تسوار ماشین شد

 خوب تو داری میری ییش خانوادت من بیام چیکار ؟

 .وا ؟خوب میای م.هد که بری هیارت و روحیت  ود شه-

 مامانت اینا-

 درنریانن  نگران ن اش حاال میای؟-

 خوب-

یتتس میتتای  ایتتول االن بتترو ل استتاتو نمتت  کتتن و امتتاده بتتاش  تت ر بعتتد نمتتاه راه       -

 . میوفتی 

  در روبتتا ریمتتوت بتتاه کتتردم و بتته کمتتک ههتترا ییتتاده شتتدم و بتتاه  بتته خونتته رستتیدی

 : وارد خونه شدی   داشت  اه گ.نگو میمردم واسه همون به ههرا گ ت 

 چو میخوری ؟-

 ها؟-

 نهار رو میگ  ؟ینو تقری ا شام  چو میخوری هنگ بزن  بیارن ؟-

 نمیخواد هنگ بزنو االن یه چیزی درست میکن -

 گو میمیرمنه من دارم اه گرسن-

دقیقتته دیگتته یتته ختتوراگ هنتتدی درستتت  15یکتت  دنتتدون رو نیگتتر بتتذار ای بابتتا  تتتا -

 میکن  خوبه ؟
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 خدا خیرت بده یس من میرم ل اسامو  ود کن -

دقیقتته ای اومتتدم یتتایین کتته دیتتدم ههتترا غتتذارو امتتاده   10ورفتتت  بتتاال و بعدیتته دوش 

 . کرده وداره می ینه رو میز

 به به دستت درد نکنه-

 هش میکن   ب رماییدخوا-

شرور کردی  به خوردن کته الاتق هت  غتذای ختوش متزه ای بتود  بعتد ختوردن  تذا           

 .و نم  کردن میز رفتی  باال وقرار شد بخوابی  و  ر بعد نماه راه بیوفتی 

دستتت کتتت و وستتای    2وارد اتتتار کتته شتتدم اول یتته چنتتد تتتا ییتتراهن وشتتلوار و       

متتورد نیتتاهمو برداشتتت  گتترفت    شخکتتیمو گذاشتتت  تتتو ستتاگ وبعتتد اینکتته وستتای     

 . خوابیدم

 *ههرا*

هنوهم کام  با موضتور ن تودن بابتا کنتار نیومتدم ولتو بختا ر  لیرضتام کته شتده بایتد            

ستتری  تتتر خودمتتو نمتت  و نتتور کتتن  ،بنتتده ختتدا همتتش نتتوش منتتو میزنتته  ما تاشتتو  

دوستتت دارم ال تتته میتتدون  کتته ختتواهر برادریتته ختتودش روه اول کتته اومتتدم تتتو ایتتن   

 ت ،گ ت کته منتو نتای داداشتت بدون ال تته خیلتو وقتته کته بته ایتن موضتور            خونه گ

 . اشار نکرده ولو    نمیدون     یه حسو دارم که نمیدون  چیه

رفتتت  ستتمت کمتتد ل استتام وچنتتد دستتت ل تتا  م.تتکو و لتتواهم شخکتتیمو تتتوی ستتاگ  

گذاشتتت   بعتتد اه رفتتتن بابتتا  لیرضتتا گ تتت کتته ختتوب نیستتت تنهتتا بمتتون  تتتو خونتته    

همتتون وستتایلمو اورد خونتته ختتودش  بعتتد بستتتن ستتاک  اه اونجتتایو کتته اه      وواستته 

 .   ر بیدار بودم سری  خواب  برد7سا ت 
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با تتدای آالرم گوشتتی  بیتتدار شتتدم ا ان  تت ر بتتود ومتتا قتترار بتتود بعتتد نمتتاه بتتری      

 ستتری  رفتتت  حمتتوم ویتته دوش گتترفت  و بعتتد خونتتدن نمتتاه رفتتت  یتتایین کتته دیتتدم    

 : وداره چایو میریزه با دیدن من گ ت لیرضا میز   اونه چیده 

 چه  جب  سالم-

 . ب خ.ید  یک  تا وسایلمو نم  کردم ونماه خوندم دیر شد-

 یتتب نتتداره  حتتاال بیتتا  تت اانه بختتوری  وبعتتد بیزحمتتت واستته تتتوراه وستتای  متتورد    -

 . نیاه رو بردار بذار تو این س دی که گذاشت  رو اُین

 باشه-

وستای  تتوراه رو بتردارم  لیرضتا هت  رفتت تتا بته          بعد خوردن  ت اونه متن رفتت  تتا    

ماشتتین بزنتته  بعتتد نمتت  کتتردن همتته وستتای  ستت د رو برداشتتت  و رفتتت  بیتترون کتته    

دیتتدم  لیرضتتا بتته هحمتتت داره ستتاگ هتتارو میتتذاره  تتندور متتن  رفتتت  یی.تتش تتتا     

 .کمکش کن 

 ب رما این  س د توراه-

ستتت درد نکنتته  د-درحتالو داشتت ستاگ منتو بته هور میذاشتت داخت   تندور گ تت:         

فقط بیزحمت بترو داخت  شتیر فلکته آب رو ب نتد و گتاه رو هت  قطت  کتن  متن  اینجتا            

 . برقو قط  میکن 

 باشه-

رفتتت  داختت  وکارهتتایو رو کتته گ تتت و انجتتام دادم و اومتتدم بیتترون دیتتدم  لیرضتتا      

حاضتتر و امتتاده ن.ستتته داختت  ماشتتین و بتتا دیتتدن متتن بتتور هد  متتن  رفتتت  و ستتوار     
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تقری تتا هنتتوه گتترگ و متتیش بودکتته راه افتتتادی  بتته شتتدت ختتواب   ماشتتین شتتدم ،هتتوا 

 .میومد یک  که گذشت چ.مای من  ک  ک  گرم شد وخوابیدم

با تتدای  لیرضتتا کتته داشتتت بتتا تل تتن حتترد میتتزد اه ختتواب بیتتدار شتتدم و  تتاد      

تتا شتد  ستا ت    4ن.ست  هوا کتامال روشتن شتده بتود ستا تو کته نگتاه کتردم چ.تمام          

 .ه بودمبود من چه همه خوابید10

 به به خانوم خوش خواب-

 .ب خ.ید بخدا ا ن نمیدون  چرا اینقدر خوابیدم-

 . یب نداره دیوونه-

 داداشتون اینا رسیدن ؟-

 اونام میرسن ک  ک  م.هد االن شهاب هنگ هد سالم  رسوند-

 سالمت باشند-

شترکت  داره ختوب یتیش میتره وان.تاهلل تتا ه تته دیگته بایتد          2گ ت کته کتارای فتاه    -

 سر برم ا  هان احتماالیه 

 اها یه سوال بهرس -

 شما دوتا بهر -

 ر و برادر داری؟خواه تا چند بگو می.ه میگ –خندیدم خیلو بامزه گ ت 

 اره من یه داداش دارم اسمش  لیار-



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

193 

 

 ب ه ه  دارن ؟-

 هههه نه بابا تاهه داره میاد که بره خواستگاری-

وانستتتاده بودمتتا شتتما بلننتتد   خواستتتگاری؟اخه شتتما اون.تتب؟ال ته متتن فتتال گتتوش    -

 حرد میزدی

میتتدون  بابتتا ب ین ایتتن بتتین خودمتتون بمونتته هتتاا  لیتتار منتتو میک.تته اگتته ب همتته بتته    -

ستتاله کتته ایتتران نیستتت  اول بتترای در  رفتتت ولتتو    6/7کستتو گ ت ، لیتتار حتتدود  

 بعد تموم شدن درسش به  نوان استاد داره تدریس میکنه

 کجا؟-

یتته دختتتری آشتتنا می.تته بعتتد اه هتت  خوش.تتون  آلمتتان خوب بعتتدش ایتتن اونجتتا بتتا  -

میتتاد و چتتون شتترایط برگ.ت.تتون ن تتوده فعتتال همونجتتا یتته  تتیغه مارمیتتت میختتونن   

بتتین خودشتتون وال تتته کستتو بتته نتتز منتتو تتتو خ تتر نتتداره  متتن  باهاشتتون شتتوخو        

 .میکردم

 .اها-

 دیگه چه سوالو داری بهر -

 . هی و دیگه-

 هی و؟-

 ند؟خوب چیزه مامان و بابات چیکاره ا-

 .بابام  ین خدابیامره اقا سید مغاهه فرش فروشو داره و مامانم  خونه داره-



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

194 

 

 اها هنده باشند-

 ممنون چرا باه رفتو تو لک ؟-

 . هی و حو ل  سر رفته-

متتیگ  بیزحمتتت یتتک میتتوه ای یوستتت بکتتن یکتت  فعالیتتت داشتتته باشتتو بتتد           -

 نیستاا!!این نوری حو لت  سر نمیره

 یروو-

 شنیدما-

 ب.نویگ ت  که -

کتتتو -وبعتتتد بلنتتتد خندیتتتد متتتن  همینطتتتور داشتتتت  میتتتوه یوستتتت میکنتتتدم گ تتتت  :

 میرسی ؟

 .بعد اه  هر میرسی 5یا4تا سا تای -

 .اها-

 ... بامن حرد بزناا وگرنه خواب  می ره بعد یهوو-

 (.چو بگ  خوب ؟ب رما میوه )وبعد ب.قاب رو به  رفش تعارد کردم-

 مرسو دستت  ال-

 خواهش میکن -

 ولد چه سالو هستو؟تو مت-
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 12/2/1372من -

 سالته22ههه چه همه دو داشت  یس -

 اهوم-

 21/11/64من  متولد -

 سالته؟؟30-

 اره به  نمیاد؟-

 سالت باشه؟28/9خوب من فکر کردم شاید -

 سال چک و چونه میزنو؟2حاال بخا ر -

 خوب حاال تو ام  تولدت نزدیکه هاا-خندیدمو گ ت  :

 بعله ککادو یادت نره-

 وبعد هبون.و برام دراورد

 خجالت بکش مرد گنده  لیرضا-

 نان -

 .باهگ ت نان   ادم خجالت میک.ه خوب

 میگ  من همه خا راتمو برات گ ت     چیزه    تونمیگو؟-

 میگ  ولو االن نه-
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 یک  به  برخورد    یعنو چو اخه

 اها-

 ههرا-

 بله-

 قهری؟-

 .نخیرم-

نتته چتتون دلتت  نمیختتواد ستت رم  هتترم ب.تته   معلومتته  ختتوب ختتانومو متتیگ  ولتتو االن-

 وباشه

 . باشه بابا-فهمیدم که ا یت می.ه با تعریف کردن واسه همون گ ت  :

 نزدیک های شاهرود بودی  که  لیرضا واستاد

  ه چرا واستادی؟-

 چون روده بزرگه داره کوچیکه رومیخوره-

 وا  لیرضا تو اینقدر حله هوله خوردی-

 ستن ههرا خانومهمه که  ین شما نونه نی-

 ی.ت چ.مو ناهگ کردمو گ ت  :چیش

 حاال ب رمایید ییاده شی  بری  این رستوران نهار بزنی -

 و به همراه  لیرضا رفتی  داخ  رستوران همون موق  گوشو  لیرضا هنگ هد
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 نان  داداش- لیرضا

-.. 

  ه کو رسیدین؟

-... 

بترین هتت  تتا متا هت        ستا ت دیگته تقری تا میرستی  م.تهد میخوای شتما      4ما ه  تتا   -

 .بیای 

-.. 

متترگ نخیتتر ،بعتتدا بتترات توضتتیر میتتدم حاال باشتته شتتما  تترو  ختتانومو ب تتر خونتته   -

 ن.ه3باباش تا 

- 

 اوکو دااش فعال-

 * لیرضا*

 : بعد اینکه  لیار حرفاش تموم شد رو کردم به ههرا وگ ت 

 خوب بخور سری  تر که بری    لیار شون رسیدن-

 نمیخوای استراحت کنو؟-

 نه دیر می.ه-

 خوب ب.ه  خسته شدی بابا-

 .نه  برسی  میرم استراحت میکن -
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 میذاری من ب.ین ؟-

 تو-

 اره خوب مگه یادم ندادی-

 ولو اخه-

 یک  باشه؟-

 .باشه-

  لیرضا-

 نان -

 میگ    میگ  می.ه منو ب ری هت -

 چیییییییو؟-

حتتداق  ختتوب تتتو هنتتو ختتودت مامانتتت اینتتا روو ندیتتدی و منگتتورم اینتته ختتوب        -

 . روهاول منو ب ر هت  بعدش برو خونتون

 حاال بذار برسی  یه فکری میکنی -

بعتتد ختتوردن نهتتار و حستتاب کتتردن یتتولش اه رستتتوران اومتتدی  بیتترون  این تتارمن      

 نای شاگرد ن.ست  و ههرا ی.ت فرمون

 . اولش آروم میروند ولو بعدش دیگه ترسش ریخت و  ادی رانندگو میکرد

  لیرضا      لیرضا
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با تتدای ههتترا اه ختتواب بلنتتد شتتدم  هنتتوه منتتگ بتتودم بیتترون رو نگتتاه کتتردم نوشتتته 

 بود

 20km-م.هد

 به قول خودت به به اقای خوش خواب-

 سا ت چنده مگه؟-

 بعد اه هر5-

 سا ت خوابیدم دیگه3اوو فکر کردم چنده خب همش -

 یاشو حاال که رسیدی  دیگه-

 چ.   اگه خسته ای میخوای من ب.یین ؟-

 یگه بزار وارد شهر که شدی  تو ب.یننه د-

 خوب حاال بیزحمت همون بسته تخمه رو بده بخوری  -

 چ.     تالفو میکنو هاا-

 (یس چو )بعدم خندید-

 ب رمایید می  کنید-بسته تخمه رو به  رفش گرفتمو گ ت  :

 ممنون-

دقیقتته بعتتد وارد م.تتهد شتتدی  و منتتو ههتترا ناهتتامونو  تتود کتتردی   بتته    20حتتدود

 ههرا اونو رسوندم به هت ا رار 
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 ولو ههرا کار خوبو نکردی-

 من اینطوری راحت   لیرضا-

 باشه  هرموق  اه ش انه روه کاری ییش اومد هنگ میزنو هاا-

 چ.مم -

ال تته خیلتو بته اینجتا دل ختوش نکتن هتاا مامتان  ب همته اول منتو میک.ته بعتدم میتتاد             -

 دن الت به هور ه  که شده می رتت کل ه دروی.انمون

 دیوونه-

ختتوب متتن بتترم مراقتتب ختتودت باشتتیااا   راستتتو خواستتتو بیتترون بتتری اوال تاکستتو    -

 میگیری ثانیا موا ب خودت هستو

 چ.    چ.  -

 ..فعال-

وبعتتد راه افتتتادم ستتمت نتتایو کتته بتتا  لیتتار قتترار داشتتت   یتتارگ ملتتت  ینو دیوونتته     

 ...استااا یاشده رفته یارگ ملت احمق

 دم بهشنلو یارگ ملت که رسیدم هنگ ه

 کجایو؟-

 تو کجایو؟-

 نلو درب اهاد شهر-
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  ه من  همونجام که ماشینت چیه؟ -

 النترا-

 اوهور برادر دیدمت  بابا یولداررر-

بعد گوشیو رو قطت  کترد  بتا  تدای ضتربه هدن بته ینجتره رومتو کتردم ستمتش درو           

 باه کرد یهوو دیدم که تو بغل.   دل  براش تنگ شده بود خیلو

 دل  تنگ می.ه بیمعرفت نمیگو-

 تو چو بزغاله ؟نمیگو دل من تنگ می.ه؟-

 بعد دوتامون بین گریه خندیدی 

 خ   کردی  لیار-

 . منو اه خودش ندا کرد و گ ت خاگ تو گورت که لیاقت نداری

 سا ت ؟؟؟؟2ههه تو واقعا با این تیهت و چمدونت تو یارگ ملت بودی -

مونتتا رو رستتوندم خون.تتون و   نتته دیوونتته رفتتتی  رستتتوران نهتتار ختتوردی  وبعتتد      -

خودم ویلون وستیلون بتودم کته بته سترم هد بیتام یتارگ ملتت هرکو منتو میدیتد بهت             

 میخندید هههه

 خوب من  بودم بهت میخندیدم الاق  این کروات واموندتو باه میکردی-

 دیگه چو؟یرستیژم به  میخوره-

 . ه راه افتادی حاال بیا بری  که من دارم اه خستگو میمیرم وبا ه  به سمت خون-
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ستتال نلتتو در خونمتتون بتتودم  خیلتتو دلتت  تنگتته اون حیتتاط با تت اش بود هنتتگ  2بعتتد -

 در رو هدی 

 کیه؟-

 باهکن حاو خانوم-

  لو ی  رررضضا-

 سالم مامان نون -

  لو ییار-

 بعله حاال باه میکنو؟-

و در با تتدای تیکتتو بتتاه شتتد با کمتتک  لیتتار داختت  حیتتاط شدم چ.تتم  بتته حیتتاط و     

 ...سال ییش5م هوت نلو در واستاده منو برد به  مادری که

متتاه بستتتری بتتودن تتتو بیمارستتتان بتتاالخره اومتتدم  2 لیتتار در خونتته رو بتتاه کتترد بعتتد 

 خونه مامان  م هوت داشت به من که رو ویل ر بودم نگاه میککرد

با تکونای دستتو نلتو  تورت  بته ختودم اومتدم مامانمو دیتدم کته داره  تین ابتر بهتار            

نته بعتد اه بغت  کتردن  لیتار خت  شتد رو یاهتاش ن.ستت  دستاشتو گترفت             گریه میک

ش کتتردم و شتتونه هتتام شتترور بتته لرهیتتدن کتترد بتتاالخره دوری   ب و ستتتتتو دستتت  و 

ستال ن یتن    2تموم شتد دوری کته ختودم خودمتو تن یته کتردم  چطتور تونستت  مامتانمو         

 ؟

یتتار تتتامون بتته ستتمتش برگ.تتتی    ل 3بتتا  تتدای بابتتا کتته مامتتانمو  تتدا میکتترد هتتر   

بتار اومتده بتود اینجتا ولتو متن       2سری  تر اه من رفتت یتیش بابتام و بغلتش کترد ،اون      
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ستتال یتته هنتتگ نتتزدم رفت  نلتتو روشتتو کتترد اونتتور ومیخواستتت بتتره یاچتته         2تتتو 

شلوارشتتو گتترفت  ،واستتتاد میخواستتت  دست.تتو بگیتترم کتته ک.تتید اه دستتت  ختت  شتتدم  

ین کته بابتام برگ.تت    کتن  تعتادل  بهت  ختورد وبتا هانتو افتتادم همت         ب و  که یاهاشو 

 : کردمو گ ت  ب و  و دستمو گرفت تو همون حالت دست.و 

 ..غلط کردم بابا   ب خ.ید

- 

ستال نته هنتگ هد و نته     2بابا    نوابمو نمیتدی ؟حتق داری   متن  بتودم بته یستری کته        -

ستتر هد نتتواب نمیتتدادم ولو بابتتا شتتد بهرستتید اهم چتترا رفتتت  ؟ واقعتتا فتتک کردیتتد     

دیتد؟اون  بتود دلتیلش ولتو همتش ن تود ،بابتا میتتونو درکت           رفت  چون بهت  گیتر میدا  

کنتتو ؟میتتتونو تکتتور کنتتو کتته دیگتته نمیتتتونو راه بتتری؟ همتتش بایتتد رو ایتتن لعنتتتو   

ب.تتینو؟منو کتته  تت ر میتترفت  ستترکار و شتت ب میومتتدم ؟منتتو کتته استتتاد نتتودو بتتودم 

؟االن همتته بهتت  متتیگن  لیتت ؟خوب راستتت  متتیگن  میتتتونو درکتت  کنتتو ؟میتتتونو؟هن   

گ تتت کتته  لتتیل   منتتو ول کتترد رو رفتتت  میتتتونو ب همتتو چتتو ک.تتیدم ؟درستتته    بهتت 

متتاه اه 4هیتتر ف.تتار بابتتاش بتتود امتتا    موقعو شکستتت     متتوقعو نک.تتیدم کتته بعتتد      

متتاه بعتتدش حاملتته شتتد ؟بابتتا می همتتو ؟اون مامتتان 2نتتدایو متتن رفتتت اهدواو کتترد    

ا هرچتتو بتتال دم  شتتد    امتتامن بابانمی.تت  چرا؟چون متتن تتتو دنیتتا اضتتافو بتتودم ختتد     

تتتا گیتتر دادن شتتما 2دستتتش بتتود ریختتت رو ستتر و کلتته متتن  میی ینتتو بابتتا؟من بختتا ر 

 نرفت   من بخا ر این رفت  که

یهتتوو بابتتام بغلتت  کتترد و شتتونه هتتاش شتترور کتترد بتته لرهیتتدن   امتتروه ختتالو شتتدم    

 .باالخره

 بس کنید این فیل  هندی رو توورخدا مامان  دیگه اشکاش خ.ک شد- لیار
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 مون اول چایو شیرین بودیاه ه-

 .بسه ب ه ها بیاین تو-بابا

تتتایو وارد خونتته شتتدی   هتتیچ تغییتتری نکتترده بتتود خونتته    هی تتو  داشتتت       4هتتر 

 .خونه رو دید میزدم که مامان  با چایو وارد یذیرایو شد

 همه بیاین چایو

بعتتد دوستتال همتته دور هتت  یتته چتتایو ختتوردی  وبعدشتت  شام ستت ره رو بتتاه  نمتت      

 . مامان یی.نهاد داد که بری  بخوابی کردی  و 

 مامان-

 نان -

 راستش چیزه-

چیزی شده  لیرضتا ؟بعتد گ تتن ایتن حترد حتوا  بابتا و  لیتار هت  کته داشتتن بتا             -

 ه  حرد میزدن به سمت ما نم  شد

 نه چیزی که ن.ده  من تنها نیومدم-

 با کو اومدی ؟-

 خاگ تو سرت  لیرضا بیخ رهن گرفتو ؟- لیار-

 ؟ واقعا وای–ا خوشاالو مامان  ب
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متتاه یتتیش بختتا ر یتته ات تتاقو بتترای بتتاغ     2نتته بابتتا چتترا الکتتو شتتلوغش میکنیتتد    -

نگه تتان گتترفت  استتمش اقتتا ستتید بتتود  ایتتن اقاستتید یتته دختتتر داره استتمش ههراستتت  

دان. وی یرستتاریه امتا خوابگتاه میرفتت تتو کترو وبابتاش ناراحتت بتود متن  بختا ر            

یتتاد یی.تتش در  تتود ختتوب انگتتار نهتتار رو کتته   اینکتته تنهتتا ن اشتته گ تتت  دختتترش ب 

برای خودشون درستت میکنته بترای متن درستت کنته  خال ته ههترا مستتقر شتد و تتا            

 اینکه ه ته ییش یه ماشین هد به اقاسید و

توبیمارستتتان تمتتوم کتترد ولتتو قتت لش چتتون متتن  -ستتمو انتتداخت  یتتایین و ادامتته دادم: 

داره و متتراق ش بتتاش همتتین  فقتتط اونجتتا بتتودم گ تتت کتته تتتو ایتتن دنیتتا فقتتط ههتترا رو 

بعتتدم تمتتوم کتترد ال تتته اینتتو ختتود ههتترا نمیدونتته  اون ماشتتینو کتته بتته اقاستتید هده اه   

قکتتد هده وفتترار کتترده و اینکتته متتن تتتاهه فهمیتتدم کتته اقاستتید قتت ال  تتین بابتتا فتترش   

فتتروش بتتوده وختتانواده بتتا ابرویتتو بتتودن وبختتا ر قستتط و  لتتب بتتدهکارا متتال          

 ( اه ههرا اناهه گرفته بودم برای گ تن موضور واموال.ونو می روشن  )ق لش

 خدا مرگ  بده    خدا بیامرهتش   حاالاین ههرا خاانوم کجاست ؟-

من اوردمش م.هد هت  حتال و هتواش  تود شته همت  هیتارت کنته ولتو بته ا ترار            -

 خودش و اینکه خوب شما در نریان نیستین رفت هت 

 ؟تو ام گذاشتو بره -مامان  هد تو  ورت.و گ ت :

 مامان بخدا خیلو ا رار کردم ولو کال ادم خجالتو هستش و-

یاشو  لیرضا   یاشو بتری  دن تالش متن دلت  راضتو نیستت کته یته دختتر تتک و تنهتا            -

 .تو شهر غریب تو هت  باشه

 . یاشو یسرم برو بیارش-بابا
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 ب ین  بیار آیندمو هنداداش برو یاشو– لیار ه  دم گوش  گ ت 

  ه بابا  نذار یته تو بریزم رو آبهدم به باهوشو گ ت  :خ

 ؟ میهرین به  شما چتونه  ه–مامان 

 . هی و بابا-

 خوب مامان تا من میرم ماشینو روشن کن  شمام بیاین  بابا شما نمیای؟

 چرا میام تو برو منو مادرت االن میای -

  لیار توچو؟-

 .نه من خواب  میاد  خوش بگذره-

وارد حیتتتاط شتتتدم ویتتته ن تتتس  میتتتق ک.تتتیدم بتتته ایتتتن متتتیگن هنتتتدگو در کنتتتار  

بتتود و هنتتوه می.تته گ تتت اول شتتب بتتود  بتتا کمتتک بابتتا     9خانواده ستتا ت حتتدودای  

 . سوار ماشین شدم حدود چند دقیقه بعد ه  مامان و بابا سوار شدن

 ( ماشاهلل    کو میره این همه راهو ؟)و به ماشین  اشاره کرد-مامان

 امانمو ندارهقاب  م-

 نه مال خودت و رو  ق.نگ -

 . با بهت برگ.ت   قب که دیدم داره میخنده

 . م مامان  اونطور که فکر میکنید نیست بخدا-

 باشه باشه-
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 وبعد نگاهو به  انداخت که میگ ت :خر خودتو

برگ.تتت  ستتمت نلتتو کتته دیتتدم بابتتام  داره میخنتتده   دیگتته ختتودم  خنتتدم گرفتتت و  

 ت  حاال شما برین واسه اون یکو استین باال بزنید من بعداواسه تغیر باف گ 

 خواستگاری بری  فرداشب قراره    داری  خ ر–مامان 

 ندی ؟-

 اره  راه بیوفت دیگه دل  میخواد سری  تر برسی -

کتته قتتراره بتتزن  2ماشتتینو روشتتن کتتردم وراه افتتتادم تتتوراه دربتتاره کستتب وکتتار وفتتاه 

درب هتتت  بتتودی  و بتته درخواستتت مامتتان  متتین بعتتد نلتتو  40 تتا ت کتتردم حتتدود  

 هنگ هدم بهش

 الو سالم خوبو ؟-

 ممنون  تو خوبو؟چخ را ؟مامانتو اینا رو دیدی؟-

 اره نات خالو  کجایو؟-

 . نزدیک هت  رفته بودم حرم هیارت-

 باتاکسو دیگه ؟-

 اره االن رسیدم نلو هت 

 دیدمت-

 وای خاگ برسرم  لیرضا تو اینجا چیکا میکنو؟-
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  هرمو یادته ؟حرد -

 خوب-

 . هی و مامان  اینا اومدن ب رنت کل مون-

 یه هینو ک.ید قط  کرد  خندم گرفته بود

 هست؟ ؟کجا بود دار خنده اینقدر که گ تن چو خانو ههرا این–مامان -

 . هی و  اینهاش داره میاد-

مامتتان و بابتتا اه ماشتتین ییتتاده شتتدن و متتن  شی.تته رو دادم یتتایین ،م تت  فرشتتته هتتا      

ده بود تتو چتادر  خیلتو خوشت  اومتد تتا حتاال بتا چتادر ندیتده بودمش مامتان کته تتا              ش

 : دیدش بغلش کرد گ ت

 سالم دخترم خوبو؟تسلیت میگ  بهت-

 . سالم حاو خانوم  ممنون-

 سالم خانوم  تسلیت میگ -بابا-

 . سالم اقای امیران  ممنون لطف کردین-

 سالم خوبو؟-

 ممنون  مسال–باچ.  غره وح.تناکو به  گ ت 

 ب خ.ید بخدا من نمیخواست  مزاحمتون ب. -ههرا

 . مزاحمت چیه ؟دختر  برو وسایالتو نم  کن که بری -
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 .  لیرضا راست میگه دخترم بیا بری  بااال با ه  وسایلتو نم  کنی -مامان

 . وبعد به همراه مامان رفتن باال و بابا ه  سوار ماشین شد

   تتتاهه فامیتت  باباشتت  بتترام اشتتنا بتتود فتتک کتتن  دختتتر خوبیتته خوشتت  اومتتد اهش-بابتتا

 . ق ال باه  تجارت داشتی 

 .کال خانوادگو خوبن  باباش اینقدر مرد ناهنینو بود که نگو-

  لیرضا-

 نان -

 برمیگردی م.هد ؟-

راستتتش بابتتا ختتودت کتته میتتدونو تمتتام کتتار وهنتتدگی  اونجاستتت تتتاهه )ستترمو         -

نته اگته متن بیتام بتاه بایتد بتره خابگتاه         انداخت  یتایینو گ تت  (ههترام دان.تگاهش کر    

 ..و

خیت  ختوب یسترم چترا اینقتدر آستمون ریستمون می تافو ؟یته کتالم بگتو دلت  نمیتتاد             -

 اه ههرا دل بکن  دیگه

نتته بابتتا اینطورکتته فکتتر میکنتتین نیستتت  وضتتعیت متتن کتته می ینتتین  اون دختتتر خونتته  -

 . است حق داره با یکو اهدواو کنه که حداقلش بتونه راه بره

لتتو     چتتو بگتت  واال   تتالی مملکتتت ختتویش خستتروان داننتتد  بهتتا بعتتدا ی.تتیمون     و-

 .ن.و فقط

 با دای در ماشین به خودم اومدم
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  لیرضا  ندور بزن مادر-

 چ. -

وبعتتد  تتندوقو هدم تتتا چمدون.تتو بتتذاره بعتتد اه نابتته نتتایو وستتای  اول ههتترا وبعتتد   

یکتترد و متتن مطمتتئن هتت  مامتتان  ستتوار شتتدن ومتتن  راه افتتتادم  ههتترا ا تتن نگتتاه  نم 

بتتودم قهتتره اه اینکتته چتترا هود بهتتش خ تتر ندادم خواستتت  ستتر با تتو بتتاه کتتن  ولتتو بتتا 

نتتواب کوتتتاهو کتته ههتترا داد خ تته شتتدم کتته ایتتن با تتف خنتتده هیتتر هیرکتتو مامتتان    

 .وباباشد

 هیارت خوب بود؟-

 بله-

نلتتوی در کتته رستتیدی  مامتتان و ههتترا وبابتتا ییتتاده شتتدن و بعتتد برداشتتتن چمتتدون     

شتتین رو نتتا بتته نتتا کتتردم و میخواستتت  کتته ییتتاده شتت  یهووگوشتتی  هنتتگ     ههتترا ما

 خورد

 نان  شهاب-

  لیرضا-

 چیزی شده ؟چرا  دات گرفته ؟-

 برگ.ت  تهران-

 چرا؟مگه قرار ن ود بمونید؟-

 مر ادهست بابا  لیرضا فرشته-
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 د فرشته خانوم  وریش شده ؟-

ستتر تهتتران ولتتو  هرچتتو هنتتگ میتتزدم نتتواب نمیتتداد بعتتد نگتتران شتتدم اومتتدم یتته  -

)ن تتس  میقتتو ک.تتید وگ تتت (همستتایه هتتا گ تتتن کتته اه اینجتتا رفتتتن حتتاال هرچتتو      

میهرستت  کجا؟اونتتا میگ تتتن نمیتتدون     تتتو همتتین یتتک ه تتته کتته متتن غافتت  بتتودم       

معلتتوم نیستتتت چتته بالیتتتو سرشتتون اومتتتده   خیلو نگران    همستتایه هتتته میگ تتتت     

ه کتته ستتوار یتته ماشتتین      میگ تتت کتته خ تتر نتتدارم فقتتط روه آختتری فرشتتته رو دیتتد  

شاستتو بلنتتد شتتده و بتته یتته یستتره رفتتتن بعتتد اختتر شتتب هتت  اومتتدن تستتویه حستتاب   

 .. کردن و مامان.و بردن با همون یسره

 شهاب داداش خوبو؟-

 داغون -

 می همت میخوای بیام تهران؟-

نتته دیوونتته    میگتتردم دن تتالش میختتوام بهرستت  چتترا ؟متتن کتته قتتراار بتتود بتترم         -

 ... هخواستگاریش ه ته دیگ

 شهاب اگه    اگه ن ود میخوای-

 من نمیتون  بدون اون می همو؟-

 باشه باشه    ان.اهلل ییداش میکنو بابا-

  لیرضا مادر چیزی شده ؟-مامان

 .. نه مامان  شهابه سالم میرسونه-
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 بنتده  دختتره  ایتن  ختوب  بتزن  حترد  تتو  بیتا  بعدشت   بهش برستون  ستالم    ته –مامان 

 هاا غری ه خدا

 چ.  اومدم-

 الو شهاب-

 ...نان     داداش برو حاال بعدا خ رشو میدم-

 باشه   هرچو شد بگووو شهاب بخدا مدیونو اگه بخوای چیزی نگو-

 چ.    چ.    فعال-

وبعتد گوشتتو رو قطت  کتترد    خیلتو ناراحتتت شتدم شتتهاب اون دختتر و خیلتتو دوستتت      

 ...داشت خیلو

تن ودارن بتتا هتت  حتترد  وارد ستتالن خونتته شتتدم کتته دیتتدم بابتتا و مامتتان تنهتتا ن.ستت   

 : میزنن وتا منو دیدن مامان  گ ت

چتترا دیتتر اومتتدی؟دختر بنتتده ختتدا خستتته بتتود فرستتتادمش تتتو اتاقتتت تتتا بخوابتته تتتو -

 ه  برو اتار  لیار

 چ.  ممنون   من  خسته ام میرم بخواب -

 چیزی شده ممامان ؟-

 نه  زیزم   خسته ام خوب اه   ر رانندگو و اینا-

 واباره مادر برو بخ-
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 چ.    شب بخیر مامان  شب بخیر بابا-

 شب بخیر یسرم-بابا

وبعتتد رفتتت  داختت  اتتتار دیتتدم  لیتتار رو همتتین ت.تتک یهتتن کتترده و خوابیتتده   الهو    

داداشتت  تتتو اتتتار ختتودش رو همتتین خوابیتتده ب ختتا ر متتن  رفتتت  رو تختتت دراه         

ک.تتیدم ا تتال حتتال  تتود کتتردن ل استتام ن تتود همینطتتور کتته بتتا گوشتتی  ور میتترفت     

 .خواب  برد

 تت ر بتتا  تتدای  لیتتار بیتتدار شتتدم و بعتتد تعتتوی  ل استتام رفتتت  یتتایین دیتتدم ههتترا و 

مامتتان وبابتتا و لیتتار ستتر ستت ره ن.ستتتن ودارن  تت اونه میختتورن   بابتتا تتتا منتتو دیتتد   

 : گ ت

 سا ت خواب گ  یسر-

 ب خ.ید ا ن ن همیدم کو خواب  برد سالم   ر همگو بخیر-

 خیرسالم  زیزم   ر تو ه  ب-مامان

 سالم-ههرا

 لیتتار بهتت  نگتتاه کتترد و خنتتده ای کتترد کتته فقتتط متتن دیتتدم و بتتا حرکتتات لتت   بهتتش  

 گ ت  :مرگ

بعتتد ختتوردن  تت اونه مامتتان گ تتت کتته ام.تتب میختتوان بتترن خواستتتگاری بتترای       

 لیتتار کتته متتن گ تتت  نمیتترم ومیختتوام بتترم حرم   خداروشتتکر همتته درگ میکتتردن      

یگتته تتتو نمتت  هتتای ختتانوادگو قتترار    چتتون بعتتد اه اینکتته اون ات تتار بتترام افتتتاد د   

 .نگرفت  چون اه ترح  بدم میومد
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 ههرا-

 بله-

 من ام.ب میرم حرم تو ام میای؟-

 اره  ممنون-

تا بعتد اه هتر ههترا مامتان بتا هت  سترگرم بتودن و منتو  لیتار هت  داشتتی  در متورد              

مامتان اومتد در اتتار و گ تت : لیتار      5کار و اینتا حترد میتزدی  تتا اینکته ستا ت هتای       

 اشو یاشو دیگه مگه نمیخوای بری ارای.گاه و شیرینو و گ  بخری؟ی

 چرا چرا   االن میرم- لیار

 : رو بعد رو به من گ ت

 دختر بنده خدارو اوردی که تو خونه بمونه ؟؟؟یاشو برین بیرون با ه  یاشو-

 چ. -

متتین بعتتد بتته  10وبعتتد متتن و  لیتتار هرکتتدوم م.تتغول حاضتتر شتتدن شتتدی   حتتدود   

اضتتر شتته کتته بتتری  بیرون مامتتان  چتتادری بتتود ولتتو بتته بقیتته کتتاری     ههتترا گ تتت  ح

نداشتتت و بتتا ههتترا هتت  خیلتتو برختتورد ختتوبو داشتتت بتتا اینکتته چتتادری ن تتود ولتتو اه   

 .خیلو اه چادری ها حجابش بهتر بود

رفتتت  اه اتتتار بیتترون و دیتتدم ههتترا هتت  حاضتتره و داره شال.تتو مرتتتب میکنتته رو        

 بهش گ ت  بری  ؟

 اوهوم-
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احافگو اه مامتتان وبابتا و لیتار رفتتتی  بته کمتک ههتترا ستوار ماشتین شتتدم       وبعتد اه ختد  

 .وراه افتادی 

 ههرا قهر ن اش دیگه-

 قهر نیست -

 یس چرا باهام حرد نمیزنو؟-

 خوب چی گ  ؟کجا میری  ؟-

 اول میری  حرم تا نماه وبخونی  بعدش  میری  بیرون دور دور خوبه؟-

 اره     لیرضا-

 نان -

 ی ار ب ری قدمگاه؟میگ  می.ه منو -

 بله که می.ه موق  برگ.ت میری  چون تو نی.ابوره-

 .وای مرسو تاحاال نرفت -بعد با خوشاالو به  گ ت :

بعتتد یتتارگ کتتردن ماشتتین و باهرستتو بتتا ههتترا رفتتتی  تتتو حتترم بعضتتو هتتا یجتتوری     

 نگاهمون میکردن برای همین رو کردم به ههرا و گ ت 

 ههرا-

 بله-
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و متیگ  میختوای نتدا بتری  ؟ینتو هرکتو نتدا بتره فتک کتن            میگ  اگه   اگته   هی ت  -

 اینطوری راحت تر باشو و بعد به نگاه بعضو ها اشاره کردم

 م   اینکه اه حرف  خوشش نیومده باشه گ ت

 نخیرم  من بلد نیست     باه  میری -

 .خیلو به دل  چس ید همین یک نمله باه  میری 

امتتین اهلل خونتتدی  بعتتدش رفتتتی    بتتاه  دیگتته رفتتتی  مستتجد گتتوهر شتتاد و د تتای    

 :  ان انقالب رو کردم به ههرا و گ ت 

 ههرا خانوم    میگ  بیا برو نای ضریر-

 االن؟-

 دقیقه دیگه ا ونه20اره دیگه برو تا ق   ا ان بیای اخه حدود -

 باشه-

 مین دیگه ان.اهلل میام 15بعدش کیف و ک ..و گذاشت رو یام و گ ت تا 

 باشه    التما  د ا-

 خانومته ؟

 برگ.ت  سمت ییرمردی که اه موقعو که اومده بودی  داشت د ا میخوند

 نه یدر نان-

 خواهرته ؟-
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 خندیدمو گ ت  :نه راستش یکو اه فامیالمونه

 اها فکر کردم خانومته که اینقدر هواتو داره-

 نه بابا خانوم  کجا بود با این وض -

 : ت  گرفت و گ تان.اهلل خوب می.و یسرم و بعد لیوان آبو سم-

اه وقتتتتو دیتتتدمت هتتتر د تتتایو کتتته خونتتتدممو بتتته نیتتتتت تتتتو ایتتتن آب فتتتوت      -

 ... کردم  بخورش    ان.اهلل ش ا ییدا میکنو وو به مراد دلت برسو

 . لیوانو اهش گرفت  وخوردم

 ممنون   ان.اهلل-

 خوب یسرم من برم     یا لو-

 یا حق    بسالمت-

و شتترور کتتردم بتته هیارتنامتته خونتتدن   بعتتد رفتتتن ییرمتترد رومتتو کتتردم بتته ضتتریر   

همینطتتور غتترر هیتتارت بتتودم کتته دیتتدم ههتترام کنتتارم ن.ستتت و گتتوش کتترد بتته       

 هیارتو که میخوندم   بعد اینکه هیارت تموم شد گ ت 

 هیارتت ق ول باشه خانوم-

 ممنون     دات خیلو خوبه هاا-

شتتدی  بعلتته یتتس چتتو   همتتون موقتت   تتدای ا ون بلنتتد شتتد و متتابرای نمتتاه امتتاده    -

 .    بعد خوندن نماه ه  با ههرا اه حرم خارو شدی 
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 خوب ههرا خانوم کجا بری  ؟-

 من چمیدون  ؟من که بلد نیست  ؟-

ختتوب بتتذار بتته ستتلیقه ختتودم ب رمتتت  اومممتت  بتتذار فتتک کتتن  ؟اهتتا می رمتتت یدیتتده -

 چطوره ؟

 خوبه یدیده شاندیز؟-

 . اره دیگه  بزن بری -

م   توراه داشتتت  فتتک میکتتردم کتته االن اونجتتا شتتلوغه وبعتتد بتته ستتمت یدیتتده راه افتتتاد

و شتتاید ههتترا روش ن.تته ختتوب بتتا متتن راه بیتتاد   و ایتتن موضتتور کلتتو  تتذاب  میتتداد   

 :    واسه همون دور هدم که ههرا گ ت

 چرا دور هدی  ؟-

 چیزه ههرا میگ  اگه یه نای دیگه بری   یب نداره ؟-

 چرا چیزی شده ؟برای من که فرقو نمیکنه-

 ب من خودم روم نمی.ه بیامخو-

 : ابروهاشو ک.ید تو ه  و گ ت

 یعنو چو روت نمی.ه بیای؟مگه توچته ؟-

 سعو نکن ویل ری بودن منو نادیده بگیری-
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 لیرضتا ایتن هتتیچ ربطتو نتتداره  ختوب هرکتو یتته م.تک  ستتالمتو داره و م.تک  تتتو        -

ن دلتت  اینتته کتته نمیتتتونو راه بتتری  همتتین چتترا اینقتتدر بتتزرگ نلتتوه میدی؟ا تتال متت   

 ... میخواد برم یدیده یاال منو ب ر

 ...خنده ام گرفته بود    فسق  ب ه رو ب ین هاا

دوبتتاره دور هدم وراه یدیتتده رو یتتیش گتترفت  تتتو راه اه هرچیتتزی حتترد هدیتت  تتتا      

 . اینکه رسیدی 

بتتا کمتتک ههتترا اه ماشتتین ییتتاده شتتدم   خستتته نمی.تته ؟مهستتا هروقتتت میخواستتت     

 .ه و ناله میکرد و این منو خیلو میرنجوندویل رمو بذاره همین کلو آ

 ممنون-

 .خواهش بابا-

بعتد بته همتتراه ههترا رفتتتی  داخت  اول کتته وارد شتدی  چنتتد تتا نگتتاه برگ.تت رو کتته        

حتتس خیلتتو بتتدی بهتت  دستتت داد خیلتتو وقتتت بتتود تتتو ناهتتای خیلتتو شتتلوم نرفتتته    

م بتتودم  ههتترا تتتا دیتتد متتن ا یتتت  بتته نتتای اینکتته ی.تتت ستترم وایستتته اومتتد کنتتار     

وایستتتاد وبتتامن هتت  قتتدم شتتد   حستت  نستت ت بتته ق تت  بهتتتر شتتد  هرنتتارو نگتتاه        

میکتتردی ختتانواده هتتا یتتا نتتوون هتتایو رو میدیتتدی کتته دارن  کتتس میگیتترن چ.تتم   

ختتورد بتته هن وشتتوهری کتته داشتتتن دن تتال کستتو میگ.تتتن تتتا اهشتتون  کتتس بگیتترن 

و همتتون لاگتته بتتا یستتره چ.تت  تتتو چ.تت  شتتدم قیتتافش یکتت  آشتتنا میتتزد ، اونتت  وقتتت 

 : نگاه منو ددید اومد نزدیکمو گ ت

  لیرضا خودتو؟؟؟؟-

 بله  ب خ.ید شما ؟-
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 ... خاگ تو سرت کنن با این حافگت-

 مسعود تویو؟-

 . می ین  که هنوهم این نمل  کارساهه-

نگتتار ختتانوم ای.تتون دوستتت بیمعرفتتت متتن     -بعتتد رو کتترد بتته خانوم.تتو گ تتت :   

 .  لیرضا هستند

 . سالم کردم بهش

 نو؟خانومته ؟معرفو نمیک

 : تا میخواست  حرد بزن  ههرا یی.دستو کرد و گ ت

 سالم   من ههرام نامزد  لیرضا-

چ.تتمام اه تعجتتب گ.تتاد شتتد کتته اینتتو مستتعود دیتتد    هتت  خنتتده ام گرفتتته بتتود اه     

اینکتته خیلتتو بتتا ا تمتتاد بتته ن تتس و بتتدون همتتاهنگو بتتا متتن ایتتن حرفتتو هده بتتود همتت  

التتت قرممتتز شتتده بتتود  تتتوهمین بتتین ختتانوم  اینکتته وقتتتو متتن نگتتاهش کتتردم اه خج 

ستتتالم نگتتتارم اه -مستتتعود اومتتتد نلتتتو ودست.تتتو بتتترای ههتتترا دراه کتتترد وگ تتتت : 

آشتتناییت خوشتت خت   و ههتترا هتت  دست.تتو گرفتتت و ا هتتار خوشتت ختو کرد روبتته       

 : مسعود گ ت 

 فک کن  داشتید دن ال کسو میگ.تین اهتون  کس بگیره ؟نه؟-

 ک میکنو هاا هدی به هددایول داداش    هنوه ه  خوب ف-

 . خوب برین وایستید تا  کس بگیرم-
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بعتتد اهشتتون چنتتد تتتا  کتتس گتترفت    همتتین موقتت  مستتعود یی.تتنهاد داد کتته متتن و     

ههتترا بتتری  تتتا اون اه متتا  کتتس بگیره قرمتتز شتتدن ههتترا رو دیتتدم وقکتتد کتتردم کتته  

 : ا یتش کن  واسه همون گ ت 

هت  اومتد کنتارم رو ستکو ی.تت سترم        باشه کیه که بتدش بیتاد  بعتد واستتادم وههترا     -

ا تتوال نتتامزدا میتتان کنتتار اقاشتتون   -واستتتاد  ستترمو کتت  کتتردم ودم گوشتتش گ تتت  :  

 می.ینن هاا

ه  خنده اش گرفتته بتود همت  اه خجالتت قرمتز شتده بتود واسته همتون بترای اینکته            

بی.تتتر اه ایتتن شتت یه ل تتو ن.تته ستترمو برگردونتتدم و دیتتدم اون دوتتتا بتتا ت تتریر دارن    

 . میکنن مارو نگاه

داداش حتتتاال همتتتین االن کتتته میختتتوای  ککتتتس بگیتتتری بایتتتد اون بنتتتده -مستتتعود

 خدارو ل و کنو؟؟؟؟

 . وانب بود مسعود نان بگیر  کسو-

 چ.مم -

وبعتتد ههتترا دست.تتو انتتداخت رویتته ویل تتر و همونجتتا وایستتتاد و  کتتس گتترفتی   یتته  

ه چنتتدتا  کتتس هتت  هممتتون بتتاه  گتترفتی  وبعتتد بتته یی.تتنهاد مستتعود رفتتتی  کتت       

بتتتود و تقری تتتا موقتتت  شتتتام ختتتوردن    9بلوم تتتونی  )بختتتوری  (ستتتا ت حتتتدودای   

 س ارشتتاتمون رو دادیتت  و بعتتد اینکتته همتته رو حاضتتر کتتردن ههتترا و نگتتار بتتاه         

 .شرور کردن حرد هدن و منو مسعود ه  با ه 

ستتالو بتتود کتته   6/7ختتوب داداش   چخ تترا ؟چیکارامیکنو؟فتتک کتتن  یتته    -مستتعود

 .بیخ ر بودم
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 .میکن  دیگه    م.هد هندگو نمیکن     تهران سالمتو  کار -

 خانومت نیست نه ؟-

 چو؟ واسه–تعجب کردم 

 چون وقتو خودشو نامزدت معرفو کرد ک  مونده بود باالی سرت شاخ دربیاد-

 .. راستش نه هنوه-

 ام.ب با ف خیر شدم هااا    تو ام که بدت نیومدووو-

 مرگ-

 خواستگاری کردی اهش؟-

 نه-

 چرا؟-

بایدخاستتگاری کتن  ؟وضت  منتو می ینتو کته ؟بعدشت  نته تتو ونته اون اه هنتدگو            چرا -

 .من و گذشت  هی و نمیدونین   وبعد سرمو انداخت  یایین

 .  لیرضا    فردا بیامطب من تا باه  حرد بزنی -

  ههههههه دکتر شدی باالخره ؟-

 چو فکر کردی داداش    شدم روانهزشک-

 بعد اون وقت من روانییییی ؟-

 داداش بی.تر اون  اه–با دای بلند خندید که تونه ههرا ونگار به ما نم  شد 
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 خوب چیز خنده داری هست بگین ما ه  بخندی -نگار

مگه وقتو تتو دم گتوش ههترا ختانوم یتچ یتچ میکنتو وریتز ریتز میخنتدین متا            -مسعود

 میگی  بگین ؟مسعله خکو و بود

یتته خکو تتو بهتتت  -گ تتت : باشتته  زیتتزم   وبعتتد بتتا ره مرمتتوه خنتتده داری  -نگتتار

 ن.ون بدم 

  زیزمم -مسعود

نگتتار هتت  روشتتو  تترد ههتترا کتترد وهتتردو بتتاه  خندیتتدن ودوبتتاره بتته حتترد هدن    

 .ادامه دادن

 مط ت کجاست ؟-

 .فرامره شماره تو بده تا برات ا  بدم   فردا بیا باه  حرد میزنی -

 ...0915602چ.   بنویس -

 خوب توچیکارا میکنو؟-

 ه ک.و برر دارم تو تهران با شهابمن یه شرکت نق.-

 تته شتتهاب خودمتتون ؟بیمعرفتتت اه وقتتتو ارت تتا   بتتاتو قطتت  شتتد بتتا اونتت  قطتت  شتتد  -

 نیست نافش به تو و له

 بی.تتتر االن اون_: گ تتت  و برگ.تتت  نتتدی حالتتت بتته بعتتد    کوفتتت–خندیتتدم وگ تتت  

 داره نیاه تو به

 چرا چیزی شده ؟-مسعود نگران گ ت :
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قضتتیه شکستتت  .تتقو    شتتمارتو بهتتش میتتدم حتتاال اگتته خواستتت نمیتتتون  بگتت  ولتتو -

 .خودش بهت هنگ میزنه

 .اره  خوب کاری میکنو-

بتتود  10بعتتد اه ختتووردن غتتذا و حستتاب کتتردن بلنتتد شتتدی  کتته بتتری  ستتا ت تقری تتا 

 اول مستتعود و نگتتار وی.تتت سرشتتون متتن وههتترا   همتتین کتته میخواستتت  ختتارو شتت   

همتتین  بتته ستتختو ختت  شتتدم وبلنتتدش    ستتاله نلتتو یتتام ختتورد 4/5یتته ب تته حتتدودا  

 .کردم

 خوبو  مو؟-

 اهوم-

 اسمت چیه خوشگله ؟-

 : همین که میخواست اسم.و بگو  دای هنو رو شنیدم که میگ ت

 یاشار   یاشار-

تتا شتد اونت  تتا منتو دیتد همونجتا وایستتاد         4رومو برگردوندم کته ب یتنمش    چ.تمام    

گریتته بتته مامتتانش رستتوند امتتا و بتتا تعجتتب نگتتاه  کرد یاشتتار هتت  ستتری  خودشتتو بتتا 

مهستتا مستت  شتتده واستتتاده بتتود و من    با تتدای متتردی کتته مهستتا رو  تتدا میتتزد بتته   

 خودم اومدم

 مهسا    زیزم کجایو؟-

 اینجام-
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تتتا منتتو دیتتد متترده یوهخنتتدی هد،یاشتتار وبغتت  کتترد وبعتتد اروم کتتردن اون رو بتته متتن 

 م.تار دیدار اقای امیران-گ ت :

 هم نین اقای موسوی-و گ ت  :من  متقابال یوهخند هدم 

ههتترا و مستتعود ونگتتار کتته متعجتتب بتتودن و داشتتتن منتتو مهستتا وشتتوهر شتتو نگتتاه      

 .. میکردن

 معرفو نمیکنین اقای امیران-

داشتتت  اه بغتت  خ تته می.تتدم   هتته هی وقتتت فکتتر نمیکتتردم کتته بعتتد چنتتدین ستتال   

ام روبتته روی هتت  قتترار بگیتتری     اول اه اینکتته دیتتدمش تیتتپ مهستتا بتتود خنتتده         

گرفتتت یتته متتانتو کوتتتاه و یتته شتتلوار چستتب بتتا یتته ختتروار آرایتتش ویتته شتتال نکتت ه    

ونیمتته    هتته مهستتای چتتادری کجتتا و ایتتن مهستتا کجتتا     بتته ختتودم اومتتدم ودستتتمو بتته 

ای.تتون مستتعود دوستتت  بتته   -ن.تتونه آشتتنایو بتترای مستتعود بلنتتد کتتردم وگ تتت  :    

 ... همراه خانوم.ون

 ای.ون  ههرا خانوم -د و گ ت :بعد دست  بردم  رد ههرا که کنارم بو

بتته وضتتوی نتتا ختتوردن مهستتا رو دیتتدم     بایتتد اونتت  معرفتتو میکتتردم    هتتوود         

ک.تتیدم وبتتا نر تتت تمتتام بتتا دستتت راستتت  دستتت ههتترا رو گتترفت  کتته یتته لتترهش    

کتتوچیکو کتترد و بتتا دستتت چتته  مهستتا رو ن.تتون دادم و بتتا لانتتو کتته ستتعو کتتردم     

 : نلرهه گ ت 

 بق ای.ون     مهسا همسر سا-

وقتتتو ایتتن حرفتتو هدم للتترهش دستتتای ههتترا رو تتتو دستتت  حتتس کتتردم واستته همتتون  

 : ماک  تر دستاشو گرفت  و دوباره با دست چه  اونا رو ن.ون دادم وگ ت 
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ای.ون  همسر همسر سابق  اقتای موستوی    بعتد هت  بته یاشتار کته بتا تعجتب بته متا            -

ایتتن کوچولتتو هتت  -ت  :نگتتاه میکتترد اشتتاره کتتردم و بتتا لاتتن تقری تتا غتت  انگیتتزی گ تت 

 یسرشون یاشار

 : وبعد ن سمو دادم بیرون  مسعود که دید نو خیلو خ.که گ ت

  لیرضا نان مگه مامانت اینا هنگ نزدن که سریعتر بری -

 ت    چرا   وبعد رو به مهسا و شوهرش گ ت  :خیلو خوشاال شدم  باناهه-

م همینکه یتتامو وبعتتد بتتدون نتتواب شتتنیدن اه اونتتا دستتت همتتراه بقیتته ختتارو شتتد     

گذاشتتت  بیتترون بتتاالخره اون قطتتره اشتتکو کتته هتتو التماستتش میکتتردم نیتتاد یتتایینن    

اومتتد کتته ستتری  بتتا نتتوگ انگ.تتت  یتتاکش کتتردم    امتتا   هتت  ههتترا دیتتد هتت  مستتعود   

 ....وشاید ه  نگار

دستتتام همتته یتت  بتتود   احستتا  میکتتردم ی.تتت  داره میستتوهه   حالتتت تهتتور داشتتت    

ماتویتتات معتده ام داره میتاد بتتاال ستری  بتتا اخترین ستتر تو       بتا احستا  اینکتته تمتام    

کتته میتونستتت  خودمتتو ک.تتوندم کنتتار نتتوی اب کتته بتتا ب تته هتتا فا تتله داشتتت تقری تتا  

خودمتتو انتتداخت  یتتایین وهرچتتو ختتورده بودمتتو بتتاال اوردم    داشتتت   تتور میتتزدم       

   گریتته ام گرفتتته بتتود    بتتین گریتته خنتتده تلتت  ،غتترورم کجتتا رفتتت یس؟کتته االن      

ارم نلتتوی بقیتته گریتته میکتتن    ختتدایا کتتارم بتته کجتتا رستتیده   اینومطمئن  کتته دیگتته  د

 ... دوسش ندارم ولو

باحستتا  اینکتته یکتتو داره شتتونه هتتامو میمالونتته برگ.تتت  دیتتدم مستتعود داره نگتتاه   

میکنتته ولتتو نگتتاهش فتترر داشتتت اه رو دلستتوهی وتتترح  ن تتود    کمتتک کتترد کتته      
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ونگتتار نیستتتن  نگتتران رومتتو کتتردم ستتمت   ب.تتین  رو ویل تترم برگ.تتت  دیتتدم ههتترا 

 : مسعود که تا نگاهمو دید گ ت

 فرستادم.ون خونمون    نگران ن اش-

 همون موق  گوشی  هنگ ه  لیار بود    نواب دادم

 بله-

  لیرضا خوبو؟-

اره   فقتتط   ام.تتب خونتته نمیتتام    بادوستتتام بیتترونی     ههتترا هتت  رفتتته خونتته یکتتو اه -

 دوستاش که م.هده

 یرضا مطمئنو خوبو؟ ل-

با تتدای بلنتتدی کتته شتت یه داد بتتود گ تتت  :آره    اره    بستته دیگتته دستتت اه ستترم       

 برردارین

همتتون موقتت  مستتعود گوشتتو رو اه دستتت  ک.تتید بیتترون و اه متتن فا تتله گرفتتت        

 : وشرور کرد به حرد هدن با  لیار    چند دقیقه بعد اومد یی.مو گ ت

 ... یاشو بری -

 *ههرا*

  هنتتوه کتته هنتتوهه دستتتام داره میلتترهه    ینو  ینتتو  لیرضتتا قتت ال        بتتاورم نمی.تتد  

اهدواو کتترده ؟چقتتدر ام.تتب بهمتتون ختتوش گذشتتت بتتا شتتیطنت هتتا وشتتوخو هتتایو   
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که  لیرضا کرد   اما همتش  هترم شتد    هت  ههتر متن هت  ختودش بتا دیتدن همستر            

 ...سابقش

بتترخالد  تتاهر نل تتش قیتتافش ختتوب بتتود   یتتاد لاگتته ای افتتتادم کتته  لیرضتتا          

میخواستتت متتا رو بتته هتت  معرفتتو کنتته    یهتتوو دستتتامو گرفتتت    شتتاید یتتیش بینتتو     

میکرد که متن دستتام بلرهه   الهتو بمیترم حتالش چقتدر بتد بتود   وقتتو اومتد بیترون            

اه بستتکه ف.تتار روش بتتود دیگتته  اقتتت نیتتاورد وگریتته کرد  اهگریتته متتردا بتتدم میتتاد  

کنته!!!ینو اینقتدر دوستش    چون ایتن نطریته تتو هن  همی.ته بتوده مترد کته گریته نمی        

داشتتته ؟تتته دلتت  ناراحتتت شتتد  به ختتودم کتته نمیتتتون  درو م بگتت     متتن دوستتش دارم 

 ...خیلو هیاد

 با تکونای دستو به خودم اومدم

 ههرا نون    ههرا نون-

 نان    ب خ.ید ن همیدم-

 بهتری؟-

 ستترمو بتته معنتتو اره تکتتون دادم ولیتتوان آب رو اهش گتترفت     مستتعود اقتتا کتته دیتتد  

 ...حال  لیرضا اینقدر وخیمه سوییچ ماشین.ونو داد تا منو نگار بری  خون.ون

  لیرضا-

 ... نگران ن اش  زیزم    مسعود یی..ه-

بغتت  کتترده بتتودم شتتدید    هتت  بختتا ر نگرانتتو بتترای  لیرضتتا    هتت  بختتا ر ونتتود   

ناتتص همستتر ستتابق   هم  بختتا ر بغتت   لیرضتتا وقتتتو کتته گ تتت ایتتن  ب .تتون       
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یتتایین   ینو  لیرضتتا هی وقتتت ب تته دار نمی.تته؟خوب ن.تته  یتتب    وسرشتتو انتتداخت

 ... نداره که این همه ب ه تو یرورشگاه هست که بو یدر ومادر اند

التتو ستتالم  زیتتزم  ممنتتون   اره رستتیدی    حتتالش خوبتته تقری ا   اقتتا  لیرضتتا     -نگتتار

 خوبن ؟کجایین شما؟

- 

 ..طور  قربونت  فعالاها درسته   باشه باشه من میارمش   چ.  توو ام همین-

 ههرا نون یاشو  یاشو بری  ییش اقا  لیرضات-نگار

 !!اقا  لیرضای من ؟؟

 کجاست؟-

 نمیدون  م   اینکه خونه خودش-

 .اها بری -

وبعتتد بتته همتتراه نگتتار بتته ستتمت اون خونتته راه افتتتادی    نلوی یتته ایارتمتتان نگتته       

متتن و نگتتار ستتری   داشتتت همتتون موقتت  مستتعود اقتتا در و بتتاه کتترد واومتتد بیتترون      

 ییاده شدی 

 سالم مسعود اقا حالش خوبه ؟-

 :. سرشو انداخت یایین وگ ت
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بتتد نیستتت  اما   توروخدا درکتتش کنیتتد    میخواستتت کتته شتتما بتترین یی.تتش    یکتت    -

تتتتتب داره متتتتوا  ش باشتتتتید وستتتتای  متتتتورد نیتتتتاهتونو گذاشتتتتت  رو میتتتتز تتتتتو  

 اتار  ههراخانوم تنهاش نذارین  لیرضا داغووونه

 به معنو باشه تکون دادم سرمو

 .هروقت حالش بد شد به  خ ر بدین ا ال مه  نیست که کو باشه-

 چ.   ممنون-

وبعتتد اه ختتداحافگو اه نگتتار ومستتعود رفتتت  بتتاال وداختت  خونتته  یتتامو کتته گذاشتتت  تتتو  

بوی  طر  لیرضا اومتد یکت  اه نگرانیمتو کت  کترد    بتا تعجتب بته خونته نگتاه کتردم            

ختتورده شی.تته هتتایو کتته روشتتون تتتار  نک تتوت بستتته   یتتر اه روی همتتین همتته یتتر اه 

 کتتس یتتاره شتتده    با تتدای نالتته  لیرضتتا ستتری  رفتتت  تتتو اتتتار  تترر اه ستتر وروش 

 درنه ؟؟؟؟؟39میرخیت یایین  سری  دماسن  و گذاشت  تو دهنش 

دستتتمال ختتیس کنتتار دستتتمو اب.تتو گتترفت  وگذاشتتت  رو یی.تتونیش و بادستتتمال        

م    تتتاهه متونتته شتتدم کتته ل تتا  تتتنش نیستتت و فقتتط      دیگتته روی یاهاشتتو ک.تتید 

روش یتتته ملا تتته ستتت ید   خجالتتتت ک.تتتیدم ولتتتو چتتتاره ای ن تتتود    اون کمتتتک     

سستتا ت فقتتط یاشتتویه کتتردمش و در اختتر دوبتتاره دماستتن   2میخواستتت    نزدیکتتای 

و گذاشت  تتو دهتنش تت ش کت  تتر شتده بتود بترای همتین بترای نلتوگیری اه سترما             

کمتتد دیتتواری درا وردم و انتتداخت  روش دستتتمو ل تته     ختتوردنش یتته یتتتو اه تتتوی    

ت.تتک گذاشتتته بتتودم ولتتو بااحستتا  خیستتو دستتت  اونتتو اوردم بتتاال   وای ختتدای متتن  

خون؟!!ستتری  کنتتار ملا تته رو داد بتتاال و بتتا دیتتدن هختت  بستتتری کتته   ونتتت کتترده    

وختتونو شتتده تمتتام تتتن  یهتتوو لرهیتتد    ستتری  نع تته کمتتک هتتای اولیتته رو بتتاه کتتردم 

ادم کنار    اولش یکت  معتذب بتودم واحستا  گنتاه کتردم ولتو بته ایتن فکتر           ملا ه د
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کتتردم کتته  لیرضتتا داره  تتذاب میک.تته وایتتن بتتراش ختتوب نیستتت   بعتتد یانستتمان     

هختت  وبستتتن بانتتد ستتری  مالح تته رو ک.تتیدم رویتته یتتاش تتتا ستترما نخوره   لیرضتتا    

د کتته هتتذیون میگ تتت و چتتون بتتا نالتته بتتود متتن متونتته نمی.تتدم   نزدیکای  تت ر بتتو   

بتتاالخره خوابیتتد  من  کتته ختتواب  نمی تترد رفتتت  تویتته حتتال و بعتتد نتتارو کتتردن ویتته     

ستتا ت  تتول ک.تتید  با  تتدای ا ان ستتری  رفتتت   2گردگیتتری اساستتو کتته نزدیکتتای  

وضتتو گتترفت  وبتتا چتتادر نمتتاهی کتته داختت  کتتی   بتتود نمتتاهمو خونتتدم  تتتو همتتین حتتین 

ولتتو هرچتتو بتتود خیلتتو   لیرضتتا اه ختتواب بیتتدار شتتد    نمیتتدون  کجتتاش درد میکتترد

دردش  میتتتق بتتتود کتتته  تتتورتش اه درد م التتته می.تتتد  با دادن مستتتکن بهتتتش و  

دوباره کمتو یاشتویه کتردن خوابیتد متن  همتون کنتار رو  تندلو کنتار تختت ن.ستت             

 ... وسرمو گذاشت  رو تخت

 * لیرضا*

بتتا احستتا  ستتردرد شتتدید اه ختتواب بلنتتد شتتدم   هتتوا روشتتن بتتود    دوروبتترو نگتتاه   

ام ناشتانا بتود داشتت  فکتر میکتردم کته کجتام یهتوو یتاد ات تار هتای دی.تب             کردم بتر 

افتتتادم  دستتتمو راستتتمو میخواستتت  بلنتتد کتتن  کتته دیتتدم روش ستتنگینه نگتتاه کتتردم    

دیتتدم ههتترا سرشتتو گذاشتتته رو دستتتمو خوابیتتده    یتتاد دی.تتب افتتتادم   یتتاد لتترهش   

دختتتر فرشتتته دستتتاش بعتتد معرفو   یتتاد بیتتدار مونتتدن دی.تت ش بختتا ر متتن    ایتتن   

بتتتود    فرشته  نخاستتتت  اه ختتتواب بیتتتدار شتتته واستتته همتتتون دستتتتمو برنداشتتتت      

 .. وهمینطور دوباره دراه ک.یدم

 *ههرا*
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با خوردن نتور خورشتید بته چ.تمام چ.تمامو بتاه کتردم سترمو کته بلنتد کتردم دیتدم             

دستتت  لیرضتتا هیتتر ستترمه خاگ برستترم    متتن کتتو ختتواب  برد؟کتتو ستترمو گذاشتتت   

 رو دستش؟

اه نتتام بلنتتد شتتدم ورفتتت  تتتو آشتتهز خونتته وبعتتد شستتتن دستتت و تتورت         ستتری 

وا مینتتان اه  لیرضتتا کتته خوابتته رفتتت  اه ستتاختمون بیتترون تتتا یتتک چیتتزی بتترای       

 تت اانه بگیتترم  حتتدود نتتی  ستتا ت بعتتد خریتتدم تمتتوم شتتد و برگ.تتت  خونتته    وبعتتد 

دم کتتردن چتتایو وامتتاده کتتردن  تت اانه همتته روگذاشتتت  تتتو ستتینو وبتتردم تتتو          

ر   بتتا وارد شتتدن  بتته اتتتار ستتر  لیرضتتام بتته  تترف  برگ.تتت کتته بتتا ل خنتتد بهتتش   اتا

 : گ ت 

بقتتول باباتون ستتالم اقتتای ختتوش ختتواب    یاشتتو ب یتتن  دارم اه گرستتنگو هتتالگ        -

 ...می.   یاشو باه    اونه بخوری 

بتتا ل خنتتد کمرنگتتو کتته هد ن تتس  میقتتو ک.تتیدمورفت  ی.ت.تتو هتت  دوتتتا بال.تتت       

 :سته دربیاد  بعد سینو رو گذاشت  رو یاش و گ ت گذاشت  تا به حالت ن.

 خوب نناب این    اانه ب رمایید بخورید  من  برم سینو خودمو بیارم-

همینکته خواستت  بلنتد شت   لیرضتا دستتتمو گرفتت نگتاه متعج متو بهتش دوختت  کتته           

 -: گ ت

ب.تتین بتتاه   تت اوونه بختتوری   من  کتته مستت  شتتده بودمتتو هی تتو نمی همیتتدم         

یتتک لقمتته بتترای متتن میگرفتتت یکتتو ختتودش میختتورد    دستتت اختتر  ن.ستتت  کنتتارش

 :دل   اقت نیاورد و یرسیدم

 چه مهربون شدی امروه؟-
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ختتوب بتتاالخره بایتتد یتته نتتوری ن تتران کتترد کتتارای دی.تتب شتتماا رو ختتانوم ؟بعتتد    -

 دستمو گرفت وگ ت این دستا یه شب تا   ر برای من هحمت ک.یده هاا

ین   بعتتد چنتتد لاگتته ستترمو بلنتتد کتتردم کتته   خجالتتت ک.تتیدمو وستترمو انتتداخت  یتتای 

 : دیدم به ل خند داره نگاه  میکنه    نگاه منو که دید گ ت

 .ممنون ههرا   خیلو خیلو ممنون -

 خواهش دیوونه این چه حرفیه-

 میگ  دلت میخواد داستان هندگو منو ب.نوی-

 اگه مارم  و ا یت نمی.و-

دیگتته بهتتت بگتت  کتته ن.تتد  با   هتتیس  من نگ تتت  چتتون میخواستتت  تتتو یتته موقعیتتتت -

 اون ات ار دی.ب

  لیرضا توروخدا اگه حالت بد می.ه نگو-

 ..نه  زیزم   باالخره که باید بگ -

 این یسر کال باید منو خجالت هده کنه با رفتار و ره حرد هدنش

ستتال یتتیش اهدواو کتتردم    مهستتا دختتتر ختتوبو بتتود   هنتتدگو ختتوبو داشتتتی          6-

قش شتتدم تتتو هنتتدگو   اه هی تتو کتت  نمیذااشتتت        دوستتش داشتتت  و ختتوب  اشتت  

  روه مادر شد قرار بتود متن  هتر اه سترکار بیتام کته بتری  خونته مامتان  اینتا    انتروه            

یتته بررستتو نق.تته داشتتت  رو یتته ستتاختمون   وستتیله ایمنتتو بتتا ختتودم ن تترده بتتودم بتتاال 

متتوقعو کتته داشتتت  بررستتو میکتتردم ستتی  هتتارو یهتتو هیتتر یتتام ختتالو شتتد ودیگتته      

دم چی.تتد   بهوش کتته اومتتدم مهستتا همتتش گریتته مامتتان  گریتته بابتتا کمتترش    ن همیتت
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ختت  شتتده بود    لیتتار اه اون ور دنیتتا اومتتده بتتود   اه هرکتتو هتت  میهرستتیدم میگ تتتن   

یته چنتتد تتتا شکستتگو ستتاده استتت  تمتتام بتدن  تتتو گتتچ بود   مامتان وبابتتای مهستتا کتته     

کتته متتن انگتتار اه اومتتدن دیتتدن  اه نگاه.تتون یتت  کتتردم   یجتتوری برختتورد میکتتردن  

قکتتد خودمتتو انتتداخت  یایین   بعتتد چنتتدروه متونتته شتتدم کتته یاهتتام حتتس نتتدارن واه  

هرکو یرسیدم گ تن چتون تتو گ ته متدت هیتادی و اینتا امتا متن قت ال هت  شکستتگو            

داشت  ایتن  توری ن تود بتاالخره بتا هتر ضتربو بتود فهمیتدم   داغون شتدم   فهمیتدن            

ب.تینو اونت  کتو منتو کته ا تن خونته ن تودم          اینکه احتماال تتا اختر  مترت رو ویل تر    

 تت ر تتتا شتتب ستترکار   اون موقتت  هتتا وضتتع  متوستتط بود   بعتتد یتته متتدت منتتو بتتردن 

خونه بابتام چتون خونته خودمتون یلته داشتت   اوایلتش مهستا ختوب بتود امتا کت  کت               

دیگتته شتترور شتتد غتتر غتتراش ال تتته میتتدون  ستتخته   هخمتتت داره  اونتت  خیلو   مهستتا 

  ختتانوادش بعتتد اون ات تتار باهتتام ستترد شتتده بودن   تتتا اینکتته  تتتک دختتتر بتتود و کتت

ستتال بتته همتتین منتتوال گذشتتت تتتا اینکتته  یتتد 2بعتتد یتته متتدت متتن بتته ختتودم اومتتدم 

تکتتمی  گتترفتی  کتته بتتری  شتتمال بتتا دوستتتای متتن   دکتتتری بتته متتن گ تتته بتتودن کتته   

احتمتتال اینکتته بتتتون  ب تته دار ب.تت  کمتته  اما مهستتا خیلتتو ب تته دوستتت بتتود   همتتون   

ال ختانوم یکتو اه دوستتام  حاملته بتود میدیتدم کته بتا چته حسترتو داره نگاه.تون            س

میکنته   روه اختتر ستت ر بتتود کتته اومتتد یی.تت  کلتتو گریتته کتترد وگ تتت بابتتاش گ تتته یتتا  

من یا خانوادش   بابتاش گ تته بتود یتا بتا یته شتوهر  لیت  هنتدگو میکنتو یتا ام اینکته             

تتتا همینجتتا هتت  مردونگتتو   تتالر میگیتتری ومیتتای یتتیش ختتانوادت   من  بهتتش گ تتت  

کتتردی واستتتادی دستتتت دردنکنتته رستتیدی  م.تتهد دادخواستتت  تتالر ودراختترم        

 تتالر گتترفتی     اه اون روها نگتت  بهتتتره    دیووونتته داشتتت  می.تتدم اه  رفتتو هتت        

بعد این ب  ب.تویو کته االن می ینتو تتو خونته رفتت  خونته بابتا اینتا ولتو اه وقتتو یتامو             

تتترل کردنتتا شتترور شتتد میتتدون  همتتش اه رو نگرانتتو  گذاشتتت  اونجتتا گیتتر دادنتتا وکن 

متاه بعتد  القمتون خ تر بهت  رستید کته        4ستاله ن تودم  یته    17بودا ولو من که یه یستر  
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متاه  2مهسا با یستر موش اهدواو کترده   ههترا داغتون شتدم امتا نته بته انتداهه ای کته           

بعتتدش خ تتر حاملتته شدن.تتو شتتنیدم   اینو کتته شتتنیدم دووم نیتتاوردم بتته بهانتته گیتتر     

دادنتتا اومتتدم تهتتران وبتتا شتتهاب کتته خیلتتو وقتتت بتتود بتتا هتت  دوستتت بتتودی  شتترکت  

هدم   کتت  کتت  مهستتا رو فرامتتوش کتتردم    تتتا االن   دی.تت   بختتا ر گذشتتت  حتتال  بتتد  

شد   من معتذرت میختوام کته دی.تب کته اینقتدر بهمتون ختوش گذشتتو ههتر کتردم            

 .به تنمون ولو قول میدم ن ران کن 

ونستت ولتش کنته ؟؟؟اونت  تتو ایتن شترایط حستا  کته          تو بهت بتودم مهستا چطتور ت   

 همه باید دورش باشن   با دای  لیرضا که  دام میزد به خودم اومدم

 ههرا-

 بله-

 میگ  بری  خونه ؟مامان االن منو میک.ه که چرا مهمون.و هابراه کردم-

 بری -بال خند گ ت  :

وتتتو شتتب راستتتو بتته مامتتان گ تتت  کتته دی.تتب دوستتتت کتته م.تتهدیه د وتتتت کتترده -

 موندی اونجا   من  با دوستام بیرون رفت 

 اوه چه همه دروم    باشه-

 ههرا می.ه ل اسامو به  بدی بهوشم.ون؟-

بعتتد انگتتار تتتاهه یتتادم اومتتده باشتته کتته  لیرضتتا هی تتو تتتنش ن تتود ومتتن  همینطتتور     

راحتتت داشتتت  باهتتاش حتترد میتتزدم اه خجالتتت قرمتتز شتتدم وستتری  رفتتت  ل اساشتتو   
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اتتتار رفتتت  بیتترون  تتتا متتن  رفتتای  تت اونه رو شستتت   لیرضتتام   دادم بهتتش وبعتتد اه

 حاضر و اماده اومد بیرون

 ههرا-

 بله-

 چیزه دی.ب تتو یانسمانمو-

 معذرت میخوام واقعا ولو    داشت خون میومد_سرمو انداحت  یایین وگ ت  :

 ...من معذرت میخوام که مج ور به هم ین کاری شدی-

 ل گ توبعد رفت تو حال و با دیدن حا

 ههرااااااا-

 بلهههههههه-

 کال کارت شرمنده کردن منه نه؟-

 ای بابا  لیرضا ی وری رفتارمیکنو انگار من غری ه ام    به  برخورد ا ن-

بعتتد رومتتو کتتردم بتته  تترد مختتالف  لیرضتتا و وستتای  و وستتوییچ ماشتتینو برداشتتت     

بعتتد هتت   وبتتا گ تتتن اینکتته متتن تتتو اسناستتور منتگتترم رفتتت  بیتترون خونه چنتتد دقیقتته 

 .  للیرضا اومد و هیچ حرفو نزد انگار که روش نمی.د حرفو بزنه

سوار ماشتین شتدی  وراه افتتتادی  بته ستمت خونته ی مامتان  لیرضتا  ی.تت ترافیتک           

 سنگینو واستاده بودی  که یه ب ه گ  فروشو هد به شی.ه
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 اقا اقا   برای خانومت گ  نمیخری-

ای داد دستت ب ته هته وتمتام گت        50ور  لیرضا یه نگتاهو بته متن کترد بعتد یته تترا       

 . هاشو اهش گرفت اون ب ه ام با گ تن خدا خیرتون بده اه ما دور شد

 ههرا-

 : روو کردم  رفش که یهوو تمام گ  هایو رو که گرفته بود داد دست  وگ ت

معتتذرت میختتوام     بختتدا االن تتتو اه هتتر مارمتتو االن بتته متتن ماتترم تتتری    متتن     -

 ... منگوری نداشت  بخدا

 من  که  اشق گ  نو هده شدمو گ ت 

 . وای  لیرضا مرسو    من  اشق گل      اون موضور رو ه  فراموش کن-

چتترام ستت ز شتتد و لیرضتتا هتت  بتتا نهایتتت ستتر تش بتته  تترد خونتته رونتتد کتته متتن     

هرچتتو نیتت  نیتت  کتتردم کتته آروم بتتره بتته حتترف  گتتوش نکتترد کتته نکرد    بتترای      

ماشتتین گذاشتتت  وبعتتد بتتا  لیرضتتا رفتتتی    هرگونتته ستتوه ت تتاهمو گتت  هتتارو داختت    

 .داخ  خونه

 : مامان  لیرضا تا مارو دید اومد  رفمون و بعد سالم واحوال یرسو گ ت

وای  لیرضتتا متتادر اگتته بتتدونو دی.تتب تتتا  تت ر نخوابیتتدم   همتتش دلتت  شتتور تتتورو   -

 میزد

 * لیرضا*
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ابتتن مامتتان نتتون  منکتته گ تتت  بتتا دوستتتام بیتترون        -خنتتده تلختتو کتتردم وگ تتت  : 

 .خانوم  که رفته بود ییش دوستش

حالضتته بعتتد اینکتته رفتتتی  داختت     فهمیتتدی  کتته دی.تتب  لیتتار نتتواب م  تتت وگرفتتته 

 . و االن  با  رو  خانوم دن ال کارای  قدشونن

 داشت  با مامان حرد میزدم که گوشی  هنگ خورد مسعود بود

 نان -

 خوبو-

 اره ممنون بابت دی.ب-

 هش گ تو؟کاری نکردم دیوونه    ب-

 .. اره-

 چو گ ت ؟-

  کس العم  خا و ن.ون نداد فقط خییلو با روحیه بود و انگار هی و ن.ده-

 این دختر و اهدست نده  لیرضا-

 ههه  چ.   کاری باری؟-

 نه قربونت به نگار خانوم  سالم برسون -

 .چ.  بزرگیتون  یا لو-

 : بعد تموم شدن تماس  با مسعود  مامان روبه ههرا گ ت
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ه تتته ن.تتده ولتتو راستتتش  2ههتترا نتتون میتتدون  اقاستتید تتتاهه فتتوت شتتدن و هنتتوه   -

روه دیگتتته برگتتترده آلمان   میخواستتتت  اهت انتتتاهه بگیتتترم بتتترای 3/4 لیتتتار بایتتتد 

اینکه یه مراست  میختوای  براشتون بگیتری  کته بترن ستر خونته هندگی.تون  راستتش           

 .. لیار روش نمی.د بگه

 . چه حرفیه شما  احب اختیارین وای خدا مرگ  حاو خانوم  این-ههرا:

 یس با اناهت  دل  میخواد تو مراس  باشو  زیزم-

 ...چ.  اگه شد-

 رو به ههرا کردم و گ ت 

 ههرا-

 بله-

 میگ  میخوام برم حرم میای؟

 . آره آره    بذار برم ل اسامو یه  ود کن -

 باشه تا نی  سا ت دیگه دم در-

 : ا شدی  رو کردم به مامانو گ ت وبعد رفت تو اتار   منو مامان که تنه

 ...می رمش باهار که ل ا  بخره-

 خوب شاید نیاد-
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 ه بیختود کترده میختواد تنهتا تتو خونته چیکتار کنته ؟بعدشت  بایتد بیاد  حتاال بعتدن             -

 میگ  چرا

 .. باشه مامان نان   واال من اه کار تو سردر نمیارم-

فتت  دم در یهتوو در بتاه شتد و     رفت  تتو اتتاق  وبعتد تعتوی  ل است  اومتدم بیترون و ر       

 ماندانا یرید تو با دیدن من نی  ک.ید

 وااااااااااااااای  لیرضا خودتو؟-

 به سالم مانادانا خانوم گ  خوبو ؟-

اشتتک تتتو چ.تتماش نمتت  شتتده بتتود وبتتا لاتتن بغتت  داری گ تتت :خیلتتو بیمعرفتتتو    

 ... لیرضا

 به شوخو بهش گ ت  :یس تو که هنوه  رو  ن.دی !!میترشو هاا

ستتالش بتتود و اه  21میدونستتت  دوستتت  داره ولتتو بتترای متتن م تت  ختتواهر بتتود اون     

ستتال یتتیش کتته اه مهستتا نتتدا شتتدم یجتتوری شتتد  ی ارم بهتت  گ تتت کتته متتن   2همتتون 

 .. باهاش د وا کردم بعد اون د وا دیگه هموندیدی 

 با دای  لیرضا گ تن ههرا برگ.ت  به  قب

 نان    بدو دیرمون شد خانومو-

بهت  خیتره شتده بتود کته بتا اشتاره چ.ت  بهتش فهمونتدم  مانتدانا هت              ههرا با تعجب 

 با حالت سوالو نگاه  کرد

  لیرضا نان معرفو میکنو؟-ماندانا
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 ای.ون  ههرا خانوم - ه ب خ.ید    به ههرا اشاره کردمو گ ت  :-

بتته وضتتوی تکتتون خوردن.تتو دیتتدم هتت  متتن دیتتدم همتت  ههتترا   ن س  میقتتو ک.تتید   

 بیمعرفت یه خ ر ندی هااوگ ت :م ارگ باشه    

بعتتدم بتتا بغتت  خیلتتو بتتدی کتته داغتتون  کتترد گ تتت :یتته شتتیرینو نتتدی هتتااا ؟مگتته     

 نگ نو من م   خواهرت  ؟داداشا اینطورین ؟

مانادانتتا ب ختتدا متتاهنوه مراستت  نگتترفتی  و کستتو خ تتر نتتداره    مگتته می.تته متتن         -

 آبجیمو د وت نکن  ؟

 ..ههرا خانوم دیرمون شدااا-وبه ههرا گ ت  :

ههتترا کتته اینگارتتتاهه بتته ختتودش اومتتده باشتته گ تتت :اره   اره بتتری   بعتتد اومتتد ستتمت 

مانتتتدانا وگ تتتت اه آشتتتناییت خوشتتت خت  ودست.تتتو  تتتمیمیانه گرفتتتت وبعتتتد اه یتتته 

ختتداحافگو رفتتت بیتترون    متتن  برگ.تتت  کتته ختتداحافگو کتتن  دیتتدم مامتتان ی.تتت     

ه چیتتو ولتتو بتتا  ینجتتره تتتو اتتتار واستتتاده و داره نگتتاهمون میکنتته    میدونستتت همتت    

 .گ تن اینکه ههرا نامزدمه ه  خوشاال شد هم  شکه

 .سوار ماشین شدم و راه افتادم

معذرت میخوام ههترا    فتک کتن  ختودت قضتیه رو فهمیتدی ولتو بتاور کتن کته متن            -

اوال کتته اونتتو م تت  ختتواهرم میتتدون     ثانیتتا نمیدونستتتم  باهتتاش اهدواو نمیکتتردم       

 من ب.ه    همینطورم تو اون حی ه که بخواد هنه یکو م  

همینطتتورم تتتو کتته بختتوای نقتتش هن منتتو بتتاهی کنتتو   -یهتتو نتتا ختتورد و ادامتته دادم : 

   سخته ولتو خواه.تا تتا وقتتو م.تهدی  بتاهی کتن متن بته مامتان و بابتا و لیتار همته              
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چیتتو متتیگ     اگتته دیتتروه اون ات تتار لعنتتتو نمتتو افتتتاد و متتن مج تتور ن تتودم هی وقتتت 

 هم ین کاری نمیکردم

خیلتتو دوستتتت داشتتت  لیرضتتا  - تتدای یتتر بغتت  ههتترا بتته ستتمتش برگ.تتت  :    بتتا

 ..   خیلو    وبعد یه قطره اشک اه چ.ماش ریخت یایین

ههرا؟؟ختتتانومو؟تو نق...تتتو بتتتاهی میکنتتتو فقتتتط    اینقتتتدر ستتتختو ک.تتتیدی     -

فهمیتتدی متتن چتتو میگ ؟امتتا اون هی تتو نمیدونتته فکتتر میکنتته ات تتار خا تتو نیستتت    

  ستتختو هاشتتو خ تتر نتتداره    اگتته ستتختو نداشتتت مهستتا   ومتتن فقتتط نمیتتتون  راه بتترم

 ..منو ول نمیکرد    باور کن به ن   خودشه    نمیخوام الکو به یای من بمونه

 اون گناه داره  لیرضا   خوب بهش بگوو-

 باورکن بهش گ ت  ههرا     حاالم گریه نکن دیگه باشه ؟-

   متتن  دستتتمال کاغتتذی  سرشتتو بتته معنتتو باشتته تکتتون داد و آب بینی.تتو ک.تتید بتتاال  

 : بهش دادمو گ ت 

 اه اه    بگیر دماغو خانوم      من خانوم دماغو نمیخواما-

دوباره قرمز شتد    تتاهگو هتا میت   جی تو هت  بته گتاه گترفتن اه ایتن لهتاش داشتت              

نتتون میتتده واستته گتتاه گتترفتن     بعتتد دوبتتاره  تتین ختتوال ستترمو تکتتون دادم تتتا ایتتن  

 .بره بیرون افکار چرت ویرت اه سرم

 راستو ههراچرا اینقدر هود ل و می.و؟بابا اینطوری که همه می همن-

  ه خوب خجالت میک.       تویهوو ما تت غلم ه می.ه خوب-
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خوب  ادت کن    خجتالت  نکتش    راستتو رراستتش ههترا تتو بتا اینکته متن دستتتو           -

نتتا گ تتت   بگیتترم مختتال و ؟چتتون  قایتتدت واستت  مهمتته ؟االن کتته متتن بتته مانتتدانا ای    

 خوب باالخره گترفتن دستتت یته چیتز  تادی بایتد باشته برامون  چتون نتامزدی  مت ال          

... 

ختتوب  لیرضتتا    راستتتش متتن معتتذب می.تت    و اینکتته ختتوب گنتتاه داره دیگتته        -

    حاال دستمو نگیری چو می.ه؟

 تته ضتتای  استتت بابتتا فرداشتتب مراستتمه    متتن ختتود بابتتا و مامتتان  مختتالف مراستت      -

د ولتتو چتتون ختتود  لیتتار و ختتانواده ختتانومش میختتوان  روستتو     روستتو مختتتلط انتت 

 ... مختلطه   من خودم  دوست ندارم ولو خوب چاره ای نیست

 ینو چیکه مختلطه ؟وای من نمیام  لییرضا-

ب تتین ههتترا  تترد بابتتای متتن کتتال  روستتو هاشتتون اینطتتوره ولتتو  تترد مامتتان  نتته   -

داشتتمه  االن  میختتوام معمتتولو   من   تتین تتتو دوستتت نتتدارم ولتتو ختتوب  روستتو دا   

 ب رمت که ل ا  واسه مراس  بگیری

 ... ممنون-

حتتتاال فهمیتتتدی واستتته چتتتو متتتیگ  دسستتتتتو بگیرم؟ههتتترا اگتتته معتتتذبو واقعتتتا     -

  میتونی    میتتتونی  اگتته تتتو بختتوای یتته  تتیقه مارمیتتت بینمتتون بختتونی     تتتا وقتتتو    

 من دستتو میگیرم معذب ن اشو

 رضا لی–اینقددره قرمز شده بودد که نگو 

 ب خدا من فقط بخا ر راحتیت گ ت  وگرنه    باشه ؟-
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 واال   چو بگ  خوب   باشه-

بعتتدم سرشتتو انتتداخت یتتایین و بتتا انگ.تتتاش بتتاهی کتترد    خیلتتو حتتس ختتوبو داشتتت  

 ... و خوشاال بودم    درسته باهی بود ولو خوب بود هرچو که بود

ه روحتتانو و بتترای بتته یی.تتنهاد متتن اول رفتتتی  حتترم هیتتارت کتتردی  و بعتتد یتتیش یتت  

خونتتدن  تتیقه وبعتتدرفتی  یاستتا    و خریتتدن یتته دستتت کتتت دامتتن و یتته روستتری      

 .ست اون برگ.تی 

اه بعتتد اینکتته  تتیقه مارمیتتت رو بینمتتون خونتتده بتتود اون حتتاو اقاهتته حتتس خیلتتو    

خوبو داشت     ولتو    ههترا خیلتو ستاکت شتده بتود و ایتن منتو ا یتت میکترد هرچتو            

بتتا نتتواب هتتای کوتتتاهو کتته داد ی.تتیمون  کتترد    یتته  خواستتت  ستتر  تتا تو بتتاه کتتن  

حسو تتو دلت  افتتاده کته انگتار اون راضتو نیستت ولتو متن کته هورش نکتردم هورش            

 کردم ؟

 برای اینکه ب هم  چرا اینطوری شده سر کوچه خونمون نگه داشت 

 ههرا-

 بله-

 من تورو به کاری هور کردم ؟-

 نه-

 من تورو به هور بردم برای  یقه-

 ی آرومو گ ت :نهبا  دا
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یهتتوو  کتت انو شتتدمو گ تتت  :یتتس چتترا اینطتتوری شتتدی ؟میتتدون  االن حتتس بتتدی      

داری   حتتس اینکتته االن ماتترم متتن شتتدی ماتترم کستتو کتته  لیلتته اینتتا همتتش باهیتته   

   ناراحت ن اش     تقکتیر متن لعنتیته کته فکتر میکتردم توچ.ت  تتو شتاید متن خیلتو            

  م.ک  نداشته باش 

ب خ.تید  -بته قیافته بهتت هده ههترا نگتاه کردمتو گ تت  :       بعد یه ن س  میتق ک.تیدم و  

ستترت داد هدم    خیلتتو  کتت انو بتتودم    ب خ.تتید کتته مج تتور شتتدی ماتترم متتن ب.تتو 

 ونقش باهی کنو

تتتا خواستتت ههتترا چیتتزی بگتته ضتت ط ماشتتینو روشتتن کردمتتو راه افتتتادم نلتتو در کتته    

 : رسیدم ههرا ییاده شد که ویل رمو بیاره که من گ ت 

 . خاد االن  لیار میاد کارش دارمممنون   نمی-

تتتا ههتترا خواستتت حرفتتو بزنتته  لیتتار اومتتد یتتیش متتا و بتتا ل خنتتد بتته هردومتتون ستتالم  

کرد ولو وقتو قیافه بت  کترده یته ههترا و اخت  منتو دیتد بتا تعجتب بهمتون نگتاه کترد             

 :    ههرا که رفت داخ   لیار رو به من گ ت

 چیزی شده داداش ؟-

 نه-

 ینا چیه ؟آی نامرد چرا هود تر نگ توقضیه هن و نامزد و ا-

چتتون همتتش باهیتته    لیتتار ا تتال حو تتله نتتدارم   ب خ.تتید داداش می.تته همتتون        -

 ویل رمو بدی ؟

 اره داداش-
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 : در  ندوقو هدم که  لیار ویل رو برداشت و اورد ییش من و گ ت

  لیرضا-

 بله-

 د واتون شده ؟-

 اره-

 برو اه دلش دربیار-

م اه دلتتش دربیتتارم  تو ام بیخیتتال متتن  تتادت کتتردم بتته   متتن کتتاری نکتتردم کتته بتتر -

 هندگو اینجوری

 : وبعد در ماشینو بست  ورفت  داخ  مامان با دیدن من اومد یی.مو گ ت

 سالم  زیزم  خوبو ؟-

 ممنون مامان بابا اومده ؟-

 اره تو سالن منتگر تو ه ات اقا-

 اها ههرا کو ؟-

 کنه ورفت باالاومد داخ  وبعد یه سالم گ ت سرم درد می-

 اها   من میرم ل اسمو  ود کن  میام-

 ات اقو افتاده ؟-

 نه مامان نان   نه   فقط یه قرص اگه داری براش ب ر   ممنون-
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 بعد رفت  داخ  اتار وبعد تعوی  ل اسام رفت  ییش مامان وبابا و لیار

 سالم بابا-

 سالم یسر خوبو ؟این قضیه داماد شدن چیه ؟بعدم بلند خندید-

راستتتتش میخواستتتت  در بتتتاره همتتتین موضتتتور باهتتتاتون -یوهخنتتدی هدمتتتو گ تتتت  : 

 . حرد بزن 

 بگو بابا نان-

 راستش چند روه ییش من مهسا رو دیدم-

 : با گ تن این حرد همه یججوری نگاه  کردن   من  با بیخیالو گ ت 

باشتتوهرش و ب تتش بتتود و چتتون منتتو ههتترا بتتاه  بتتودی  اونتتو    همستترم معرفتتو     -

کر میکتردم کته موضتور تمتوم می.ته ولتو امتروه مانتدانا رو دیتدم کته ختوب            کردم  ف

خودتتون قضتتیه اونتتو میدونیتتد و متتن بتترای اینکته فتتیلش یتتاد هندوستتتان نکنتته وا یتتت   

 ن.ه بی.تر اه این دوباره ههرا رو همسرم معرفو کردم

روهی کتته م.تتهدم لط تتا 2/3متتن مج تتور شتتدم بتتاور کنیتتد   واهتتتون میختتوام تتتو ایتتن  

همه نامزد متن معرفتو کنیتد تتا قضتیه فیکتله ییتدا کنته ومانتدانا منتو فرامتوش             اونو به

 .. که کامال   حاال برای بعدا یه فکری میکن 

 باشه بابا نان   ولو برای مارم-

 .امروه اونو حلش کردم-
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بعتتد ستترمو انتتداخت  یتتایین   ووقتتتو اوردم بتتاال دیتتدم همتته بتتا ل خنتتد دارن نگتتاه       

متترده بتته ایتتن گنتتده ای ههههههه  دیتتدم اوضتتار خیلتتو   میکنن خجالتتت ک.تتیدم متتن  

خیطتته بتته ه انتته خستتته بتتودن رفتتت  تتتو اتتتار و رو تختتت دراه ک.تتیدم فرداشتتب        

مراستت   لیتتار بتتود چتتون یستت ردا بلتتیط برگ.تتتش بتتود  همتته فکتتر میکتتردن کتته همتته 

روه انجتتام داده امتتا هی کتتو خ تتر نداشتتت کتته اونتتا یتتک ماهتته دن تتال  2کتتار هتتارو تتتو 

ارای.تگاه وبتام تتاالرن    چتون هتردو اه هت  مطمتئن بتودن تتو تتاری             ل ا   ترو  و 

فتتردا رهرو کتترده بتتودن وفقتتط مونتتده بتتود ا تت  کتتاری کتته خاستتتگاری بتتود و انجتتام   

 . شد   بعدم ه  یخش کردن کارت  روسو که یه نکف رو همان برد

 با  دای در اتار اه خواب بیدار شدم مامان بود

 نان  مامان-

 ... یسرم بیا شام بخوری -

 چ.  مامان-

بعتتد اه رو تختتت بلنتتد شتتدم و رفتتت  بیتترون بتته همتته ستتالم کتتردم وبتتدون تونتته        

آن نتتانو بتته ههتترا رفتتت  کنتتار ستت ره و ستتینو غتتذامو اه مامتتان گتترفت  وشتترور کتتردم  

 . به خوردن

  لیرضا مادر-

 نان -

 فردا   ر بیزحمت هنداداشتو و ههرا نونو برسون ارای.گاه-

 نگاه کردم که گ تبا تعجب به مامان 
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 .. خوب  روسیه دیگه-

 اها حواس  ن ود  باشه-

 : بعد رو کردم به  لیارو گ ت 

 ماشین اناره کردی ؟-

 اره   یه کویه گرفت  دیگه  باورت نمی.ه چقدر- لیار

 چقدر؟-

 9ملیون اناره داد نامرد اون  تا یس ردا   ر سا ت 30

ی هتتاا کتتال مراستتما بتتاه   اووود چخ تتره ختتوب داداش متتن ؟ولخرنتتو هیتتاد کتترد  -

 چند شد ؟

ب خ.تتید   چتتون همتته چتتو  جلتته ای شتتد بابتتا هتت     -سرشتتو انتتداخت یتتایین گ تتت : 

 خیلو توخرو افتاد

تاشتو دادم بقی.تو    50قابلو نداشتت بابتا نتان   و تی   بتود   تتاهه متن کته همتش          -بابا

 خودت دادی

 باه دستتون درد نکنه- لیار

 کردی؟ رهرو هت –من 

  هر بلیط داری 2ب فقط چون یس ردا سا ت هت  ؟واسه فرداش-

 اها  ان.اهلل خوش خت شین-



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

250 

 

مامتتان داشتتت هیتتر چ.تتمو بتته قیافتته منتتو ههتترا و کتتس العملتتون نگتتاه میکتترد و بعتتد 

 : یهو انگار تاهه یه چیزی یادش اومده باشه گ ت

وای راستتتو حواستت  ن تتود  لیتتار متتادر تتتو فتتردا ختتودت بتترو دن تتال خانومتتت و متتادر  -

 ... اونا یه نا آرای.گاه کرفتن منو ههرا یه نا خانومت اخه

  هر باید ههرا روب ری هاا12 لیرضا مادر   ر سا ت -بعد رو به من گ ت :

 چ.  اما شما چو ؟-

اینتا میترم کته بعتد بابتات بیتاد دن تال          4مادر من خوب من که کتاری نتدارم ستا تای    -

 و

 نذاشت  حرف.و تموم کنه و گ ت 

 هههه برین نامزد باهی اره-

بعلتته کتته میتتری  نتتامزد بتتاهی چتتو فتتک   -مامتتان  قرمتتز شتتده بتتود کتته بابتتام گ تتت :  

 کردی ؟مگه ما دل نداری 

 چرا دارین یدرم من   تسلی    تسلی -

 ... شامو با خنده وخوردی  ومن بعد شام رفت  تو اتار و خوابیدم

   

 

 *ههرا*
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بتا یتاداوری    هر بعد خوندن  یقه حتس خیلتو ق.تنگو تتو ونتودم شتک  گرفتت امتا         

اینکه اینتا همتش باهیته حتال  گرفتته شتد  وقتتو ستوار ماشتین شتدی  انگتار کته ا تال              

یتته چیتتزی تتتو ونتتودم تغییتتر کتترده باشتته ا تتال روم نمی.تتد بتته  لیرضتتا نگتتاه کتتن  و   

حتو باهاش حترد بتزن  خیلتو خجالتت میک.تیدم نمیتدون  چترا   شتاید بترای اینکته           

 ..االن به ه  مارم بودی  و

فکتتر نمیکتتردم روهی کتته اه نگتتر ختتودم یکتتو اه بهتتترین روهام باشتته   ولتتو هی وقتتت 

اینقتدر داغتتون شته    فکتتر نمیکتردم  لیرضتتا هم تین برداشتتتو کنته    خیلتتو ناراحتتت      

شدم  وری کته وقتتو حتاو ختانوم منتو دیتد اه قیتاف  فهمیتد یته چیتزی شتده اه همته             

 ... بد تر ه  بو ا تنایو  لیرضا به من سر س ره

بتتود    فرداشتتب  روستتو بتتود ولتتو ا تتال حو تتله نداشتتت  کتته بتترم  خیلتتو دلتت  گرفتتته

 ..   من که ااونجا کسو رو نداشت  ونمی.ناخت   لیرضام که

دلت  هتتوای بابتتا و مامتتانو کتترده موقتت  خونتتدن  تتیقه هرچقتتدر هتت  کتته موقتتت و الکتتو  

 . ولو برای من اولین حس وتجربه ام بود

اتتار و رو تختت ن.ستت  همتون     بعد ختوردن شتام ونمت  کتردن ست ره رفتت  بتاال تتو         

 . لاگه در با  دای تق تقو باه شد

 دیدم حاو خانوم وارد شد به خا ر همین به احترامش بلند شدم که گ ت

 ب.ین  زیزم-

 ههرا-وبعد اومد کنارم ن.ست و گ ت :

 نان  حاو خانوم-



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

252 

 

 بین تو  لیرضا با و   د وایو چیزی شدهه؟-

 هتتر خیلتتو ناراحتتت و  کتت انو بتتود      لیرضتتا-ستترمو انتتداخت  یتتایین کتته گ تتت :   

  بتتروه نمیتتده ولتتو متتن مادرشتت  می.ناستتمش    نمیتتدون  چی..تتده ودختتالت  نمیکتتن   

ولتتو وقتتتو تتتا االن یتتاییش نذاشتتته بتترای رفتت  کتتدورت یعنتتو کتته   دلتتش میختتواد      

 توبری یی.ش

بتار میخواستت  بتراش توضتی  بتدم یته بتار        2حاو ختانوم   ب ختدا همتش ستو ت اهمته      -

 ..بار دوم  موقعیتش ییش نیومدخودش نذاشت 

 یتتب نتتداره  زیتتزم   فتتردا رو واستته همتتین برنام.تتو تغیتتر دادم   دوستتت  ارای.تتگاه   -

داره خیلتتو معتترود نیستتت ولتتو کتتارش حتترد نتتداره ختتودم میخواستتت  بتترم یی.تتش 

فقتتط ولتتو چتتون میخواستتت  بتتا  لیرضتتا تنهتتا باشتتو تتتا بتتتونو اه دلتتش دربیتتاری بهتتش 

 ییش توگ ت   روسم  میاد ابنجا 

بتتا گ تتتن  روستتم  گونتته هتتام رنتتگ گرفتتت وستترمو انتتداخت  یتتایین کتته یهتتوو مامتتان  

 . خجالت نکش مادر دروم که نگ ت - لیرضا سمو بغ  کرد و گ ت :

 .. بعدم بلند شد وگ ت ب ین  فرداا چه میکنو هاا

 .ل خندی هدم  وبعد اه خداحافگو با حاو خانوم رو تخت دراه ک.یدم وخوابیدم

 * لیرضا*

بعتتد شتتام رو تختتت خوابیتتدم و بتته ات تتار هتتایو امتتروه فکتتر کتتردم    ل خنتتدی رو لتت    

اومد ولتو بعتد ستری  ماتو شتد یتاد امتروه افتتادم متن قت لش اه ههترا یرستیدم اونت               

 گ ت م.کلو ننداره یس االن این ناراحتیش چیه؟
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شتایدم متن بدقضتاوت کتتردم ولتو    یتاد فرداشتتب افتتادم  ت ر قتترار بتود  لیتار بعتتد          

سوندن ختانومش بتا متن بیتاد بتری  ل تا  بختری  امتا االن بهت  گ تت کته نمیتونته و             ر

 .من موندم با کو برم

 . با دای در هدن اه خواب بیدار شدم

 بله-

 نمیخوای بلندشو؟9 لیرضا مادر سا ت-

 چرا چرا   اومدم-

متتن چقتتدر خوابیتتده بتتودم  ستتری  اه ختتواب بلنتتد شتتدم و دستتت وو تتورتمو شستتت     

ت  بیتترون کتته دیتتدم مامتتان وههتترا سرستت ره دارن  تت اونه میختتورن      واه اتتتار رفتت 

 : من  به.ون ملاق شدم وبعد خوردن   اونه رو به ههرا گ ت 

 ههرا حاضر شو ووسیله و هرچو میخوای ه  بردار-

 االن؟-

 .اره من بیرون کار دارم-

 سرشو انداخت یایین و گ ت باشه

 . بعدم رفت   قه باال

  لیرضا-

 نان  مامان-
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 کت وشلوار خریدی؟-

 نه دارم میرم بخرم-

 مامان  ل خندی هد وگ ت :بسالمتو

حتتتدود نتتتی  ستتتا ت بعتتتد ههتتترا اومتتتد وبتتتاه  رفتتتتی  ستتتوار ماشتتتین شتتتدی  وراه  

 افتادی  ده دقیقه همینطور به سکوت گذشت تا اینکه یهو ههرا گ ت

  لیرضا-

 بله-

 میگ  من معذرت میخوام واسه دیروه من-

 مه  نیست-نه وگ ت  :نذاشت  حرف.و تموم ک

بعد دستتمو بتردم ستمت ضت ط تتا روشتنش کتن  کته یهتو دستتو رو دستت  ن.ستت و             

 اناهه نداد که ض طو روشن کن 

  لیرضا توروخدا یه لاگه گوش کن-

برگ.تتت  ستتمتش نگتتاش کتتردم اشتتک توچ.تتماش نمتت  شتتده بتتود سرشتتو انتتداخت   

متتن دیتتروه اه بختتدا اونطتتوری کتته تتتو فکتتر میکنتتو نیستتت     لیرضتتا  -یتتایین وگ تتت:

ایتتن ناراحتتت ن تتودم کتته متتا ماتترم شتتدی    متتن ا تتال ناراحتتت ن تتودم )یهتتو یتته قطتتره  

اشتتکش اومتتد یتتایین کتته بتتا دستتتاش یتتاکش کتترد(من فقتتط خجالتتت میک.تتیدم ختتوب  

 .چجوری بگ  روم نمی.د که باهات حرد بزن 
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سرشتتو اورد بتتاال وگ تتت : لیرضتتا ختتواهش میکتتن  اهت اینقتتدر بتتا متتن ستترد ن تتاش     

 تو دنیا کسو رو به نز تو ندارم اگه تو ه  باهام قهر باشو که    من که

نذاشتتت  حتترفش تمتتوم شتته ودستتت  کتته هیتتر دستتتش بتتودو در اوردم و بتتا شتتوخو هدم 

 :به نوگ دماغش وگ ت 

نتتچ نتتچ    چقتتدر تتتو دمتتاغویو     تتدبار گ تتت  متتن ختتانوم دمتتاغو نمیخوامتتا حتتاال هتتو  -

گریتته کنتتو هتتااا  دیروهم ختتوب      بعتتدم بتته حالتتت خیلتتو نتتدی گ ت :ن یتتن  الکتتو    

 تقکیر خودت بود با این خجالتت  چقدر تو خجالتو بابا

اونتت  در حتتالو کتته آب بینی.تتو میک.تتید بتتاال خندیتتد وگ تتت:نخیرم ننابعتتالو خیلتتو    

 که 10:30یروویو حاالچرا اینقدر هود اومدی  بیرون؟هنوه سا ت 

میختتوام کتته بتتری  ب خ.تتید فقتتط شتتما بایتتد خوشتتگ  خوشتتگ  کنیتتد متتا دل نتتداری  ؟ -

 .کت وشلوار بگیرم

وبعدبتته ستتمت یکتتو اه کتتت شتتلوار فروشتتو هتتایو کتته قتت ال اهش میخریتتدم رفتتت    بتتا  

کمک ههترا اهماشتین ییتاده شتدم وب تاه  داخت  رفتتی    فروشتنده تتا منتو دیتد اومتد             

 : سمتمو گ ت

 به به اقای امیران خیلو وقته نیومدین-

 سالم نناب  لیهور  ب خ.ید م.هد ن ودم-

 بله   ب رمایید-

 : وبعد با ههرا به سمت کت وشلوار ها رفتی  ورو به ههرا گ ت 

 انتخاب کن-



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

256 

 

 من؟-

 نه یس من    انتخاب کن ب ین  سلیقت چطوره-

وبعتتد نگتتاه دقیقتتو بتته کتتت و شتتلوارا انتتداخت و یتتک کتتت وشتتلوار ستترمه ای انتختتاب  

روات مناستتب کرد واقتتای  لیهتتور اونتتو بتته ستتمت  گرفتتت وگ تتت ات اقتتا ییتتراهن وکتت   

 .این ه  داری 

 .. ممنون می.  اگه بیارین ککه من بهوش  سایز-

رفتتت  داختت  اتتتار یتترو و ییراهنتتو یوشتتیدم و بعتتد کتتت و کتتراوات ولتتو شتتلوارو         

 . نتونست  بهوش  و اومدم بیرون

 : ههرا تا منو دید یه ل خند گوشه ل ش ن.ست گ ت 

 چطوره؟-

 .. خیلو ق.نگه-

 : ااقای  لیهور گ ت

 ار انداهتون ن ود؟شلو-

 . چرا هست ولو نتونست  بهوش  بیزحمت اینارو حساب کنید که ما بری -

 چ. -

 . راستو یه ک ش که به این کت وشلوار بخوره ه  بیزحمت بدین من یام کن -

 بله  ب رمایید اینور-
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با ههرا بته ستمت ک تش هتا رفتتی  و یته ک تش متناستب بتا کتت وشتلوار گرفتی  بعتد             

 : بود رو به ههرا گ ت 11مغاهه اومدی  بیرون سا ت حدودای حساب کردن اه

 ههرا میگ  میای بری  نهار بخوری -

 نهار االن؟؟-

 خوب تو که بری ارای.گاه که دیگه نمیتونو نهار بخوری-

 ولو خوب من االن گ.ن  نیست-

 توبیا   اشتهات باه می.ه-

 . باه  به رستورانو که نزدیک همین فروشگار بود رفتی 

 خوب خانوم چو می  می رمایید؟-

 خوب من گ.ن  نیست-

 نخیر باید بگو-

 خوب کوبیده-

 یر  کوبیده با مخل ات2گارسونو  دا هدم وگ ت  :

 بعد اوردن غتذا شترور کتردی  بته ختوردن دیتدم ههترا خیلتو بتا اشتتها داره میختوره           

. 

 که گرسنه ن ودی؟-

 شتهام باه شدوای مرسو  لیرضا گرسن  ن ود ولو غذاش معرکه است  ا-
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 .. نوش نونت-

بعد اه ختوردن غتذا وحستاب کتردن اه رستتوران ختارو شتدی  و بته ستمت ارای.تگاه           

 : رافتادی  نلو در ارای.گاه که رسیدم گ ت 

 ههرا هرچو الهم داشتو به  بگو-

 ممنون همه چو برداشت -

 . راستو نی  سا ت ق   اینکه کارت تموم شه یه هنگ بزن من راه بیوفت -

 ..چ. -

 ...بو بال-

بعد در ماشتینو بتاه کترد و ییتاده شتد و بعتد تکتون دادن دستت بته ن.تانه ختداحافگو            

 رفت  من  به سمت خونه راه افتادم تویه راه هنگ هدم به شهاب

 سالم داداش-

  دای خسته اشو شنیدم که گ ت

 سالم  لیرضا خوبو؟-

 شکر    تو چخ را بهتری؟-

 هه اره  الی -

 .    یس ردا راه میوفت  میام ان.اهلل با ه  ییداش میکنی نگران ن اش داداش -

 دستت درد نکنه   نمیخواد بخا ر من هودتر بیای-
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 نه دیوونه   این حرفا چیه-

 مرسو داداش  چخ را اه ههرا خانوم ؟-

ههراه  خوبته    راستتو ام.تب  روستو  لیتار میخواستت د وتتت کنته هتا ولتو متن            -

 ل نداشته باشو وبخوای تورودر وایستو بیایگ ت  نمیخواد چون شاید حس وحا

 اره خداخیرت بده   اه  رد من ت ریک بگو به.ون   به توچو خوش میگذره- 

 خوبه    بد نیست-

 خداروشکر به ههرا خانوم سالم برسون-

 چ.    کاری باری؟-

 ..نه داداش خوش گذره فعال-

هاب  اه شترکت  تو این چنتد روه همته چتو تقری تا ختوب بتود بجتز همتین موضتور شت          

فقتتط یتته دوبتتار بتترای قتترار هتتای کنستت  شتتده بهتت  هنتتگ هدن و م تت  اینتتک کتتار هتتا   

 .. خوب ییش میرفته

نلتتوی در خونتته رستتیدم هنتتگ هدم مامتتان اومتتد وویل تترو بهتت  داد وبتتاه  رفتتتی        

 داخ 

 آشتو کردین ؟-

 : با دای مامان باتعجب به سمتش برگ.ت  و نگاهش کردم که خندید و گ ت

 من نمی.ناسمت ؟اه دیروه ناراحت بودی فکر کردی-
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 خندیدمو گ ت  :اره سو ت اه  بود که ح  شد

 دوسش داری مگه نه؟-

 ینو مامان نه–با بهت به مامان نگاه کردم و گ ت  

 انکار نکن یسر مگه دوست داشتن گناهه ؟-

دوستتت داشتتتن یتته دختتتری کتته تاحتتاال اهدواو      -ن تتس  میقتتو ک.تتیدم و گ تتت  :   

ونتته بابتتاش بتتوده بتترای منتتو کتته یتته بتتار اهدواو کتتردم و ستتالم     نکتترده ودختتتره خ

 نیست    اره گناهه

  لیرضا چرا یه  رفه با قاضو میری؟یه بار بهش بگو خوب شاید-

فعال نه مامان االن وقتش نیستت بعتدم متن  تذاب ونتدان میگیترم اگته بختوام بتا یته           -

 دختر اهدواو کن 

 ولو  لیرضا-

 برم حموم واینا که بعد بیام شمارو برسون مامان بیخیال    ب خ.ید من -

 باشه  زیزم-

رفتتت  داختت  اتتتار و ستتری  بعتتد دراوردن ل استتام رفتتت  حمتتوم    هیتتر دوش بتته حتترد  

مامتتان  فکتتر میکتتردم میدونستتت  کتته دوستتش دارم ولتتو بتترا اهدواو    اون خیلتتو        

فر تتت بهتتتر ممکنتته گیتترش بیتتاد    بایتتد منطقتتو فکتتر کتتن  حتتتو اگتته اونتت  منتتو       

ت داشتته باشته ولتو بتاهم    همتش کته نمی.ته باقلتب تکتمی  گرفتت ی تارم بایتد             دوس

 با  ق  تکمی  بگیری 
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ستتا ت ونتتی  اه حمتتوم اومتتدم بیتترون    مامتتان همی.تته بهتت  میگ تتت تتتو  1بعتتد حتتدود 

 سا ت تو حمومو اگه دختر می.دی چو ؟1یسری 

ه ولتتو ختتوب متتن هیتتر دوش خیلتتو ارامتتش میگیتترم و اه  رفتتو آدم تتتا ا تتالی کنتت     

واینتتا  تتول میک.تته دیگتته    بعتتد یوشتتیدن یتته تی.تترت وشتتلوار رفتتت  تتتو حتتال دیتتدم  

مامتتان نیستتت هرچتتو  تتدا هدم ن تتود واستته همتتون تلویزیونتتو روشتتن کتتردم وشتترور  

 کردم به باال ویایین کردن کاناال

 خوب تو که نگاه نمیکنو مگه مریضو هو این کانال واون کانال میکنو؟-

  ه  لیار کو اومدی ؟سالم-

ستتالم االن اومتتدم    ستتوییچ ماشتتینو کتته گرفتمتتو اینجتتا نتتا گذاشتتت   اومتتدم بتتردارم   -

 ب رمش گ  فروشو درستش کنن

 اها   بسالمتو   بردی ییش حامد؟-

 اره   خدا خیرش بده واقعا بو نوبت ق ول کرد-

 اره بابا یسر خوبیه ه  کارش خوبه ه  خوودش-

 اره من برم بردارم که دیر شد-

 ای در اومد و بعد بابا اومد توهمون موق   د

 هردو به بابا سالم کردی  وبعد  لیار رفت به کاراش برسه

 تو چرا خونه ای ؟-بابا

 خوب کجا باش  ؟-
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 ارای.گاه نمیری؟-

 وا ؟برم ارای.گاه چیکار مگه من هن  ؟-

 نه دیوونه نان   برو یه دستو به موهات بکش خاه.ا-

شتتده   بعتتد خندیتتدم کتته بابتتا یهتتوو هد ی.تتت   اوو بابتتا کلتتو تتتالش کتتردم تتتا اینقتتدر -

 : سرم وگ ت

 برو یه   ایو به قیافت  بده تا ادم رغ ت کنه نگاهت کنه-

  ه بابا من که همین االن ا الی کردم-

 . شوخو کردم بابا نان   فقط برو موهاتو ه  یه کاری بکن-

 چ.  ق   رفتن دن ال ههرا میرم-

میومتد بته ستمت اتتار رفتت  وبعتد در هدن وارد       وبعد با  تدای مامتان کته اه تتو اتتار      

 شدم

 مامان-

 : مامان که گوشو تل ن دستش بود گوشو رو گرفت کنار و گ ت

 نان -

 شده هاا دیرت ن.ه2کجایو شما ؟سا ت -
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نتته دیتتر نمی.تته    بعتتدم رفتتته بتتودم حمتتوم   ات تتار ههتترا ی.تتت خطتته بهتتش متتیگ    -

ن میگته نته وایمستته کتار متن تمتوم       موقعو که منتو رستوندی اونتو بیتاری خونته امتا او      

 شه بعد باه  بری 

 خوب اگه میخواد وایسته باشه من موق  کار دوتاتون تموم شد میام دن التون-

 بیخود کردی من خودم میرم دن ال هن -بابا-

خیت  ختوب یتدر متن     -دستمو گذاشت  رو قل مو برگ.تت  رو بته بابتا وبتا خنتده گ تت  :      

 ستاد یه  هنو یه  الهنو چیزیشما خودت هنتو ب ر   قل   وای

 باشه -مامان

وبعتتد رو بتته ههتترا گ تتت :ههتترا نتتان یتتس تتتو واستتتا بتته منیتتر ختتانوم  بگتتو کتته هیتتاد  

 فر ت داره برا دوتامون5 جله نکنه تا سا ت 

- 

 باشه باشه   قربانت   خداحافظ-

 : وقتو  ا ت مامان تموم شد رو به من وبابا گ ت

اینتا برستونه اونجا   وبعتد بته همتراه بابتا       3:30و تتا  بیاین نهتاربخوری  کته  لیرضتا منت    -

 که داشت هیر گوش مامان یچ یچ میکرد رفتن بیرون

هنوه که هنوهه بعتد ایتن همته ستال تتو تتک تتک رفتاراشتون  .تق بتود و بابتت ایتن             

 .مو ور همی.ه شاکر خدا بودم

رفتتت  تتتو حتتال و دیتتدم کتته مامتتان ستت ره رو انداختتته وبتته همتتراه بابتتا ن.ستتتن ستتر     

 س ره  مامان تا منو دید سینو مخکو مو داد که بذارم رو یام وغذا بخورم
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 من سیرم مامان-

 تو که چیزی نخوردی ؟-

 : سینو رو دادم به مامان و گ ت 

 چرا بیترون کته بتودم ق ت  اینکته ههترا رو برستون  رفتتی  رستتوران ونهتار ختوردی            -

... 

 ؟؟11سا ت -

 .د دیگهگ.نش می5اره   مگه چیه ؟خوب تا سا ت -

مامان بتا خنتده گ تت :اخته یستر متن بته تتو چیت گ  ؟ختوب متن بتراش غتذا می تردم               

 ... دیگه

  هه   امم  خوب به فکرم نرسید-

نتتچ نتتچ شتتدی  تتین -بابتتا کتته اه اون موقتت  داشتتت منتتو بتتا خنتتده نگتتاه میکتترد گ تتت : 

 ساله که  اشق می..ن بعد دست ویاشونو گ  میکنن18یسرای 

 گ  خانوم میخوای ام.ب دوتا مراس  بگیری  ؟بعد رو به مامان گ ت :می

وبعتتد هتتتردو خندیتتدن   متتتن  ختتودم خنتتتده ام گرفتتته بتتتوود بختتا ر ایتتتن رفتتتتار      

 ...ب گونه

رفتتت  تتتو اتتتار وبعتتد یوشتتیدن یتته سوی.تترت رو تی.تترت  اومتتدم بیتترون کتته دیتتدم     

 : مامان حاضره رو به مامان گ ت 

 بری  ؟-
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 بری   زیزم-

 دیگه فراموش نکنو حرفامو هاا خانوم نانبا  دای بابا گه میگ ت :یس 

چ.ت  چ.تمم    وای  تد بتار اه اون موقت  گ تتو بابتا ختودم         -مامان بتا حترص گ تت :   

 میدون  مجلس مختلطه ر ایت میکن  دیگه اه

 : وبعد با حالت قهر رفت بیرون رو به باابا گ ت 

 یه منت ک.و افتادی هاا بابا نان-

 . نو برسون وبعد خداحافگو رفت  بیرون که ماما

 * ههرا*

 : بعد خداحافگو با  لیرضا اومدم باال و یه خانوم با دیدن من بلند شد گ ت

 خوش اومدین-

 ممنون من ههرام همونکه-

 اوه بله بله   شما  رو  فا مه نان هستین   خیلو خوش اومدی دخترم ب رما-

 ممنون–سرمو یایین انداخت  وگ ت  

 دای منیر خانوم به خودم اومد و گ ت اه ل ط  رو  دل  یجوری شد  با  

 نان  ؟-

  زیزم برو ل اساتو  ود کن و بیا که کارمونو شرور کنی -

 چ. -
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و بعتد ستتمت رختتتکن رفتت  وبعتتد تعتتوی  ل استام و یوشتتیدن یتته تتایو کتته بعتتد ب.تته     

 راحت دراورد رفت  داخ  سالن   منیر خانوم تا منو دید گ ت

 اماشاهلل دخترم   خیلو خوش تیهو ها-

ختتوش حتتال اه تعتتری ش گ تتت  ممنتتون    اختته همی.تته فکتتر میکتتردم خیلتتو ریتتزم و    

 اندام  هیاد اه حد  ری ه

 خوب دخترم چه ارای.و مد نگرته ؟-

 یه ارایش خیلو ک  وملیر   راستش مجلس مختلطه و-

 چ.   زیزم   حاال بیزحمت رو این  ندلو بیا و ب.ین تا اول ا الی-

 : نذاشت  حرفش تموم شه وگ ت 

 ب خ.ید منیر خانوم لط ا برای ابروهام همینطور که هستن خوبه-

 چو ؟اخه ابروهات خیلو دخترونه است    بابا ناسالمتو اهدواو کردی-

 میدون  ولو اخه-

 ولو اخه نه دیگه    من ناهگ نمیکنم.ون فقط یک  دم.و کوتاه میکن  خوبه ؟-

 چو بگ  واال یس بیزحمت ناهگ نکنین دیگه-

 ترم من که گ ت چ.  دخ-
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بعتتد شتترور کتترد بتته تمیتتز کتتردن ابروهتتام    ابروهتتامو قتت ال خیلتتو دخترونتته تمیتتز     

کرده بودم امتا نتاهگ و کوتتاه نته    امتا االن تقری تا تتو  مت  انجتام شتده قترار گترفت              

   ته دل  خودم  بدم نمیومد یه تغیری کن 

 . ما برداشتدقیقه باالخره منیر خانوم دست اه سر این  ورت  45بعد حدود 

 خوب  ورتت تموم شد اما نمیذارم ب ینو خودتو بذار وقتو ارای.ت کردم-

 با شک بهش نگاه کردم که خندید و گ ت

نتتتر   زیتتزم نتتاهگ نکتتردم ولتتو خیلتتو  تتود شتتدی   ماشتتاهلل خوشتتگ  بتتودی      -

 خوشگ  تر شدی

 لطف دارین-ل خند شرمگینو هدم وگ ت  :

 خوب  زیزم مدلو برای موهات ؟-

 . ش چون بی.تر مجلس مختلطه نمیخوام خیلو وقت بذارین رو موهامراست-

 بی.تر مجلس؟-

تتتو تتتاالر گتترفتن بتترای مهمتتون هتتایو کتته دور هستتتن و 7اره   م تت  اینکتته تتتا ستتا ت -

 خوب نمیخوان

اهتتا   درستتت میگتتو متتن  خیلتتو تعجتتب کتتردم اه تکتتمی  فا متته اختته اونتتا ا تتن اهتت  -

گ تتته کتته بختتا ر یستترش و روستتش مج تتور   اینجتتور مراستتما نیستتتن    ال تتته بهتت    

 شدن

 : سرمو تکون دادمو گ ت 
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 خوب چو بگ    هرکسو یه  وری هست دیگه-

کته مختتلط نیستت   راستتو ل استت چیته        7اره  زیزم ولتو ختوب بتاالخره تتا ستا ت      -

 ؟

اخ ا ال یادم رفتته بتودم ل استامو ن.تونش بتدم واسته همتون بلنتد شتدم ورفتت  ل استو            

 رفته بودی  واوردم ون.ون دادمرو که با  لیرضا گ

 به به چه قدرشیکه ولو چرا م.کو-

 : سرمو انداخت  یایینو گ ت 

 یدرم تاهه فوت شدن-

اختتو  زیتتزم    تستتلیت متتیگ   -خیتتافش یهتتوو نتتارای شتتد ومنتتو بغلتت  کتترد وگ تتت :  

 بهت

 ممنون-

ختتوب چتتون کتتت و دامتتن داری متتن هتت  موهتتاتو بتتاه درستتت میکتتن  و هتت  بستتته     -

یگتته خواستتتو روستتری بهوشتتو یتته گیتتره بهتتت میتتدم شتت یه تتتوره همتته    فقتتط وقتتتو د

 موهاتو بکن داخلش همش نم  می.ه

 ممنون-

ختاال ب.تین کته درستتت کتن    امتروه دستت تنهتام بتر کس شتاگردم نیستت   یکت              -

  ول میک.ه کارا
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ستتا ت و نتتی  بتتود کتته داشتتت رو موهتتام کتتار میکتترد   ختتواب     1ستتا ت یتتا 1حتتدود 

 وشی  هنگ خوردگرفته بود که یهوو گ

 نان -

 سالم  زیزم-

  ه سالم فا مه خانوم خوبین ؟-

 ممنون   چخ را ؟خوشگ  کردی یانه ؟-

 سالمتو   اره االن دارن موهامو درست میکنن-

خب  زیزم من  ک  کت  بتا  لیرضتا میتام   وقتتو اومتدم تتو بتا  لیرضتا برگترد خونته            -

 یه استراحتو بکنو

  نه نه   من میمون  باه  برگردی-

بعتتد یهتتو انگتتار کستتو اومتتده باشتته تواتتتار شتترور کتترد حتترد هدن باهتتاش وقتتتو      

متتین کتته بتتا بقیتته حتترد  10 داشتتو شتتنیدم فهمیتتدم  لیرضتتا ستتت   بعتتد حتتدود یتته  

 : میزد به من گ ت

 اخهه ا یت می.و-

 نه بابا-

باشه  زیزم   یس بگتو کارهتاتو باحو تله انجتام بتده چتون  جلته نتداری  تتا ستا ت           -

 وقته هنو 5

 . چ-
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 کار نداری ؟-

 نه ممنون که هنک هدین   قربونتون   فعال-

 بعد تموم شدن حرف  برگ.ت  به سمت منیر خانوم که با تعجب نگام میکرد

 چیزی شده ؟-

 نه   چقدررسمو حرد میزدی-

 خوب چیزه یک  خجالت میک.  هنو-ح  شدم اما سری  گ ت  :

 اخو   ناهی   اینطور که فهمیدم هنوه وقت داری -

 اره-

 یس ب.ین که بقه کار موهاتو انجام بدم و برم سرام مانیکور ناخونات-

 باشه-

متتین بعتتد کتته کتتار موهتتام  10و دوبتتاره شتترور کتترد بتته درستتت کتتردن موهتتام حتتدود 

تمتتوم شتتد رفتتت ستتروقت ناخونتتام   منیتتر ختتانوم نتتامرد رو اینتته ملا تته انداختتته بتتود   

 . که من خودمو ن ین 

م شتتد کتته یهتتو در هدن و فا متته ختتانوم اومتتد تتتو بعتتد     بتتاالخره کتتار ناخونتتام  تمتتو  

 احوال یرسو با منیر خانوم  منو که دید اومد  رف  و گ ت

 وای چقدر خوشگ  شدی دخترم-

 ممنون-بلخند خجالت اوری هدم وگ ت  :
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بعد رو کرد به منیتر ختانوم وگ تت :منیتر نتون متیگ  اگهته فقتط ارایتش ههترا مونتده            

دوتتتامونو ارایتتش کتتن چتتون اینطتتوری ارای..تت    بیتتا موهتتای منتتو درستتت کتتن بعتتد   

 تاهه تره

 چ.    یس بیا ب.ین-منیر

بتتود کتته 4خال تته فا متته ختتانوم هتت  یتته یتته ستتا تو کتتارش  تتول ک.تتید وستتا ت     

 باالخره منیر خانوم گ ت

 برین ل اساتونو بهوشین بغد بیاین که ارای.تون کن -

دی  و رفتتتی  کتته منتتو فا طمتته ختتانوم هتت  رفتتتی   هتتردو کتتت و دامتتن هتتامونو یوشتتی  

 و نی  بود که فا مه خانوم به  گ ت4ارای.مون کنه سا ت 

 خودشو برسونه5ههرا مادر یه هنگ به  لیرضا بزن بگو تا -

 چ.  مامان نون-

 ل خند خیلو ق.نگو تاتویل  داد    خیلتو وقتت بتود کته بته کستو مامتان نگ تته بتودم          

. 

 هنگ هدم  لیرضا

 نان -

 سالم خوبو ؟-

 ؟مرسو شماخوبو -

 ممنون   چیزه مامان نون میگن بیای دن المون-
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 چ.   زیزم    به مامان نون سالم منو برسون-با لان بد ننسانه ای گ ت :

 چ.  اقاهه-خندم گرفته بود گ ت  :

وبعتتد گوشتتو رو قطتت  کتتردم  ورفتتت  یتتیش منیتتر ختتانوم تتتا آرای.تت  کنتته   بتتاالخره     

ال قتتوت اال بتتال بتترام خونتتد رو ارایتتش متتن هتت  تمتتوم شتتد و فا متته ختتانوم یتته الحتتول و

 : به منیر خانوم گ ت 

 حاال می.ه خودمو ب ین  ؟-

 بل   زیزم  ب رما-

و یارچتته رو اه رو اینتته برداشتتت   بتتاورم نمی.تتد خیلتتو  تتود شتتده بتتودم ارای.تت       

دودی بتتود و بتتا اینکتته ابروهتتام رو خیلتتو دستتت کتتاری نکتترده بتتود ووفقتتط دم.تتو      

اد ک.تتیده بتتودخیلو  تتود شتتده بتتودم  رو  کوتتتاه کتترده بتتود ولتتو چتتون روشتتو متتد  

 : کردم سمت فا مه خانوم و منیر خانوم و گ ت 

 خیلو ممنون    خیلو خوب شدم-

 خودت خوشگ  بودی  زیزم من فقط لعاب.و هیاد کردم-منیر

م تت  متتاه شتتدی دختتترم    وبعتتد بتتا بدننستتو اضتتافه کتترد خوشتت اال   -فا متته ختتانوم

  لیرضا

کتتن  اه بستتکه خجالتتت ک.تتیدم   با تتدای گوشتتو منتتو میگتتو ؟؟شتت یه ل تتو شتتدم فتتک 

 : فا مه خانوم گ ت

 ...  جب حالل هاده است-
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 : گوشو رو برداشت  وگ ت 

 بله-

 بیا یایین دم درم-

 : چ.   وبعد گوشو رو قط  کردم رو به فا مه خانوم گ ت 

 بری -

 توبرو دخترم من قراره نای اقا بیاد دن ال -

 اها  باشه   فقط بابت هزی-

 ن.نوم هاا بدوبرو   برین یه راست بام-ت حرفمو تموم کن  و گ ت:نذاش

چ.تت   وبعتتد ت.تتکر اهمنیتتر ختتانوم اه هتتردو ختتداحافگو کتتردم و بعتتد یوشتتیدن یتته   -

 .مانتو   ایو رویه کت ودامن  و یوشیدن یه شال رفت  یایین

 * لیرضا*

 : بعد قط  کردن گوشو رو به مامد گ ت 

 خوب من برم که خانوم  هنگ هد-

چ.تت     فقتتط واستتتا یتته لاگتته وبعتتد یتته چیتتز دیگتته بتته ان تتوه اون چیتتز هتتایو کتته بتته -

 : موهام هده بود هد وگ ت

 ..  ین هلو شدی داداش-

 ممنون    به قول بابام یه   ایو دادم   خوب کاری نداری؟-
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 .. نه داداش-

 هزینه ؟-

  لیرضا گم.و ن ینمت هاا-

 بگو دیگه اینطور که نمی.ه-

 . منتگره خوش بگذره وباکمکش سوار ماشین شدمبرو خانومت -

کتت وشتلوارمو یوشتیدم و رفتت  ارای.تگاه یتیش دوستت  مامتد و اونت  یته            4ستا تای  

   ایو داد تااینکه ههرا هنگ هد ونواب دا

 سالم خوبو ؟-

 مرسو شماخوبو ؟-

 ممنون   چیزه مامان نون میگن بیای دن المون-

 زم    به مامان نون سالم منو برسونچ.   زی-با لان بد ننسانه ای گ ت  :

 چ.  اقاهه-اون ه  که اه لان من خندش گرفته بود گ ت :

وبعتتد اینکتته کتتارم تمتتوم شتتد راه افتتتادم  نلتتو در ارای.تتگاه کتته رستتیدم هنتتگ هدم بتته 

ههتترا وگ تتت  بیتتا یتتایین   توماشتتین ن.ستتته بتتودم کتته یهتتو در بتتاه شتتد وههتترا اومتتد    

ون.ستتت   هنتتوه قیاف.تتو ندیتتده بتتودم تایانکتته    بیرون وبعتتد در ماشتتین وبتتاه کتترد   

 : گ ت 

 سالم-
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 سالم-اون  سرشو انداخته بود یایینو گ ت :

 چیزی شده ؟-

 : اون  که انگار اه لان من نا خورده باشه سری  سرشو بلند کرد وگ ت

 نه بخدا-

و متن ماتو  تتورتش بتودم   فتتور العتاده  تتود شتده بتتود و خوشتگ   اونتت  کته دیتتد        

 تش برنمیدارم سرشو انداخت یایینمن چ.  اه  ور

 : به خودم اومدم وگ ت 

 .. خیلو خوشگ  شدی-

مرستتو    تتتو هتت  خوشتتتیپ -اونتت  درحتتالو کتته م تت  همی.تته قرمتتز شتتده بتتود گ تتت : 

 شدی

اه تعتتری ش شتتاخ دراوردم اختته اون هی وقتتت بتته  تتاهر متتن توچتته نمیکتترد  راه        

 : افتادم وتوراه که بودی  بهش گ ت 

 ههرا-

 بله-

ب تین االن تتا مابرستی  مامتان اینتا میرستن و تتو تنهتا نیستتو چتون میتدونو کته              میگ -

اول مجلتتس مختتتلط نیستتت خداروشتتکر   رستتیدی  بتترو یتتیش مامتتان ،اون ختتودش      

میدونه کته چیکتار کنته   بعدشت  کته مختتلط شتد میتای یتیش ختودم نمت  نمیختوری             

 ... ها
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 باشه-

 ههرا-

 ..بله-

بابتا مت ال همته فکتر میکتنن متا هن       -کته گ تت  :   بله و نه نان   بتا تعجتب نگتاه  کترد    -

 وشوهری  هاا

 ب خ.ید حواس  ن ود-

نگتتاه کتتن اه ایتتن بتته بعتتد بتته مامتتان  میگتتو مامتتان نتته فا متته ختتانوم بابتتام  همینطتتور -

  زیزم-  من  که بعد بالان بدننسانه ای گ ت  :

 وبعتتد خندیتتدم کتته یهتتوو بتتاهوم ستتوخت    باتعجتتب بتته ههتترا کتته اه بتتاهوم ن.تتگون   

 : کرفته بود نگاه کردم که گ ت

 . حقته تا توباشو که هو منو ا یت نکنو بعدم یه ل خند مکش مرگما هد-

 : اه  کس والعملش نا خوردم ولو بروه ندادم من  با لان شیطونو گ ت 

 هو ضعی ه ن یت  دیگه دست روم بلند کنو هاا-

کتن  بابتای  تترو    همتون موقت  رستیدی  نلتتو تتاالر بابتا و  متتو و یته اقتایو کته فتتک         

بتود وایستتتاده بتتودن و بادیتدن متتا بابتتا اومتتد ستمتمون و ویل تتر و اورد و متتن ستتوارش    

شدم به ههترام گ تت  ییتاده شته وبعتد احتوال یرستو هرسته بته ستمت  متو و اون اقتا             

ستال وبعضتو هتا هت      3و یسر موم که تاهه بته اون هتا ملاتق شتده بتود رفتتی     بعتد        

 یکتت  اضتتطراب داشتتت      نزدیکتتای دربتتودی  کتته کتته ستتال قتترار بتتود فتتامیلو ب یتتن   5

ارش یستتر موم رو دیتتدم    اونتت  منتتو دیتتد رابطتته ختتوبو نداشتتتی  بتتاه    االنتت  کتته     
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متتن اینطتتوری بتتودم    حتتس کتتردم ههتترا فهمیتتد کتته نتتاراحت  چتتون دست.تتو ستتری     

گذاشتتت رو دستتت  کتته روویل تتر بتتود وم تت  هتتر متتوقعو کتته ناراحتتت بتتودم اه ایتتن     

ایتتت کتترد    نلتتو در رستتیدی   متتوم تتتا منتتو دیتتد اومتتد بقلتت  کتترد     موضتتور اهم حم

 : وگ ت

 سالم یسرم-

 سالم  مو-

 سالم    سهی  ستاره به به–ارش 

 سالم ارش-

 چو تیهو ؟ چه ماشینو ؟ماشاهلل تهران بهت ساخته ها-

 بله   همه نتیجه هحمتمه-خیلو با افتخار گ ت  :

 معرفو نمیکنو ؟-

 خانوم  ههرا-بعد به ههرا اشاره کردم وگ ت  :اه چرا حواس  ن ود    و-

ههترا هتت  سرشتتو بتترای  متتو وارش تکتتون داد   اه نگتتاه ارش بتتدم اومتتد واستته همتتون  

 : رو به ههرا گ ت 

  زیزم برو داخ  مامان هستن-

 . اون  بعد خداحافگو با ما رفت

 *ههرا*
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م بتتا  لیرضتتا رفتتتی  یتتیش  متتوش و یستتر  متتوش    اه نگتتاه یستتر  متتوش ارش بتتد   

اومتتد   بعتتد  تتا ت هتتای ارش و  لیرضتتا کتته بتتوی دووستتتو نمیتتداد  لیرضتتا رو بتته    

 : من گ ت

  زیزم برو داخ  مامان هستن-

ستترمو تکتتون دادم وبعتتد ختتداحافگو رفتتت  داختت     اه کنتتار یتته فضتتای خیلتتو ق.تتنگو 

رد شتتدم وبتته نلتتوی در رستتیدم و داختت  رفتتت    وارد کتته می.تتدی اول اتتتار یتترو بتتود  

اشتت بته داخت  بتام    اول رفتت  داخت  اتتار یترو وبعتد تعتوی  ل تا             بعد یه درب د

وتجدید ارایش وارد شتدم   نمعیتت هیتادی نیومتده بتودن ولتو فا مته ختانوم تتا منتو           

 : دید اومد سمت  و بغل  کرد و گ ت

 خوش اومدی  زیزم-

ودست.و گذاشتت ی.تت سترم و منتو بته ستمت ختانوم هتایو کته دور میتز هتا ن.ستته             

 ل منو به یک خانوم مسن اما شیک یوشو ن.ون داد و گ تبودن برد واو

  ارفه نان ای.ون   روس    همسر  لیرضا

ا هتتار خوشتت ختو کتتردم وبتته همتتراه فا متته ختتانوم بتته تتتک تتتک افتتراد معرفتتو شتتدم  

همه با تاکین و تعجتب بهت  نگتاه میکتردن وبعتد اینکته بته همته معرفتو شتدم رفتت             

بتتود کتته ا تتالم کتتردن  تترو  ودامتتاد     6:30کنتتار فا متته ختتانوم ن.تتت     ستتا تای   

اومتتدن و ایتتن یعنتتو کتته یتترده وستتط ستتالن و قتترار بتتود بتتردارن    بتتا  تتدای فا متته    

 : خانوم به سمتش برگ.ت  وگ ت 

 نان -

  زیزم بری  بیرون  رو  وداماد اومدن-
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وبه همتراه فا مته ختانوم رفتتی  بیترون    فا مته ختانوم کتت و دامن.تو بتا یته مانتویته             

العاده شتیک کته م ت  چتادر ملتو بتود تقری تا  تود کترده بتود وروسری.تو             بلند فور

هتت  ستترش کتترده بتتود بتته  وریکتته یتته الخ اه موهتتاش بیتترون ن تتود   متتن  بتتا همتتون   

کتتت ودامتتن ولتتو بتتا یوشتتیدن همتتون روستتری دور  الیتتو    بتتاه  بیتترون رفتتتی         

و هتتا و لیرضتتا تتتا منتتو دیتتد بتته ستتمت  اومتتد و دستتتمو گرفتتت و در برابتتر نگتتاه خیلتت   

 .رفتی  ییش  رو  وداماد

وقتتتو  تترو  ودامتتاد اومتتدن داختت  وتتتو مالتتو کتته براشتتون تتتدارگ دیتتده بتتودن     

ن.ستتتن منتتو  لیرضتتا بتتاه  رفتتتی  یی..تتون وت ریتتک گ تتتی      تترو  یتتا همتتون     

ختتانوم داداش  لیرضتتا خیلتتو آهادانتته ل تتا   تترو  دکلتتته ای رو یوشتتیده بتتود و      

 .. ودش بودن احوال یرسو میکردداشت با بقیه فامیل.ون که همه م   خ

 :بعد اه احوال یرسو با  لیرضا رفتی  و دور میزی ن.ستی   رو به  لیرضا گ ت 

  لیرضا فا مه-

 مامان نون منگورته ؟-

 آآره   نمیری  ییش مامان نون اینا؟-

 نه  زیزم ما اینجا می.ینی  چون اونا میزبانن وباید خوش امد بگن-

 اها-

نا دختتتر  متتوی  لیرضتتا بتته ستتمتمون اومتتد و خیلتتو گتترم     تتتو همتتین لاگتته مانتتدا  

 : و میمو بغل  کرد وبعد رو به  لیرضا گ ت

 سالم بر یسر  مو نون ؟خوبو؟-
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بته بته ستالم مانتدانا     - لیرضا که خیلتو تعجتب کترده بتود اه  تره برختوردش گ تت :       

 خانوم   ممنون خوب 

کتتردم یکتتو مانتتدانا رو بتته متتن گ تتت :چتته خوشتتگ  شتتدی  اولش ن.تتناختمت فکتتر    

دیگتته یتتیش  لیرضتتا وایستتتاده    رگ غیتترت  گتت  کتترد و اومتتدم ب یتتن  کتتو ییی..تته   

 که بعد بهت خ ر بدم بری دونه دونه موهاشو بکنو

همینطتور بتا مانتدانا     12بعد تمتوم شتدن حترد مانادانتا هرسته خنتددی      تتا ستا ت         

 بود گوشی  هنگ هد 12و  لیرضا حرد هدی    سا ت 

 ب رمایید-

 گ تو سرت ههراینو خا-

  ه سالم نسترن خوبو؟-

 یه خ ر نگیری هاا ؟م   اینکه خیلو خوشمیگذره بهت که یه خ ر نمیدی ؟-

 ممنون    ب ین  دات درست و حسابو نمیاد    من فردا   ر بهت هنگ میزن -

 باشه    فعال-

 : وقتو گوشو رو قط  کردم  لیرضا گ ت

 کو بود ؟-

 نسترن   کلو ه  شاکو بود-

 ااه-
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اه ستتر شتتب تتتا االن نونتتا و تترو  دامتتاد همینطتتور وستتط ییستتت بتتودن وداشتتتن       

میرقکتتیدن   همینطتتور کتته نگتتاه  به.تتون بتتود فکتتر کتتردم اینتتا ا تتال ختتدا رو ق تتول   

دارن ؟ دختتتر یستترا بتتا ایتتن ستتر وضتت  تتتو بغتت  هتت  میلولیتتدن ؟اختته ماتترم نتتامارمو 

تتتو بیتترون  حالی.تتون نمی.تتد ؟متتن درستتته چتتادر نمیهوشتتیدم ولتتو موهتتامو هتت  ح     

 .. نمیذاشت  ولو اینا

 با  دای  لیرضا به سمتش برگ.ت 

 بری  شام-

 بری -

متتدل 3متتدل خورشتتت      4وبتتاه  بتته ستتمت میتتز شتتام رفتتتی     ستته متتدل بتترن         

ک تتاب وانتتوار دستتر و ستتاالد    چقتتدر استتراد ینتتو اینتتا نمیتتدونن کتته خیلتتو هتتا حتتتو   

 شام شب ه  ندارن بخورن ؟

 ههرا-

 نان -

 چرا نمیک.و ؟-وگ ت : ل خندی هد

 .. االن میک. -

 : همون موق  ماندانا رسید یی.مون و گ ت

 وای که چقدر گ.نمه-
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وبعتتد رفتتت ستتمت میتتز و یتته  المهتته دستتر و ستتاالد و غتتذا ریختتت تتتو ب.تتقابش  من   

ه  یه ب.تقاب برداشتت  وبعتد گذاشتتن یته تیکته ک تاب ومقتداری ستاالد اومتدم کنتار            

 : که  لیرضا گ ت

 را چیزی شده ؟همینقدر ؟هه

 ماندانا که کنارم وایستاده بود گ ت

نتته بتترادر متتن چتتو میخواستتت ب.تته ؟ختتوب شتتامه دیگتته   هیکلتتو نمی ینتتو ؟ختتوب    -

 بخا ر همین اینقدر خوبه که شام ک  میخوره

 لیرضتتا نگتتاهو بهتت  انتتداخت کتته کلتتو خجالتتت ک.تتیدم ولتتو بتترای  تتادی ستتاهی      

 گ ت 

 .. خوب بری  ب.ینی  دیگه-

میتتز رفتتتی  وشتترور کتتردی  بتته ختتوردن غتتذامون   حتتدود نتتی      هتتر ستته بتته ستتمت 

بتود کته دیگته همته  تزم رفتتن کتردن بترای  ترو           1سا ت بعد ینو سا ت تقری تا  

 ..ک.ون

منتتو  لیرضتتا هتت  ستتوار ماشتتین شتتدی  و راه افتتتادی     ستترم بتته شتتدت درد میکتترد    

    درک  مراس  بدی ن ود ال ته منهای بخش مختلطه ام.ب

 ههرا-

 نان -

 : یرضا که اه  دا ی اروم ولان من تعجب کرده بود گ ت ل
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 حالت خوبه ؟-

 راستش فور العاده سردردم   می.ه یک  بخاری رو ه  روشن کنو ؟-

 بخاری؟-

اره یکمتتو ستتردمه    بعتتد ستترمو تکیتته دادم بتته ی.تتتو  تتندلو و چ.تتمامو بستتت        -

حتتس     نمیتتدون  چتترا ستتردم شتتده بتتود    یهتتوو گرمتتو دستتتایو رو رویی.تتونی        

 : کردم   چ.مامو باه کردم که یهو  لیرضا گ ت

 تب داری    نمیری   رو  ک.ون میری  درمونگاه-

 نه نمیخواد-

 .. نخیرم میری     بگیر استراحت کن-

وبعتتد گوش.ی.تتو در اورد وبتته مامتتانش هنتتگ هد وگ تتت کتته قضتتیه چیتته وبتته ستتمت   

 . درمونگاه حرکت کرد

 *  لیرضا*

تتتادی  کتته بتتری   تترو  ک.تتون امتتا بختتا ر تتتب وستتردرد بعتد مراستت  بتتا ههتترا راه اف 

 .ههرا اونو بردم درمانگاه

 ههرا-

 نان -

 خوبو؟-
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 اره-

 االن میرسی   زیزم-

نمیتتدون  چتترا االن کتته هی کستتو نیستتت بتتاهم بهتتش گ تتت   زیتتزم   شتتاید بختتا ر     

نان  ختودش بتود  نلتو در درمونگتاه نگته داشتت  و یرستتاری کته بیترون بتودو  تدا            

 . هدم

   اقا اقا-

 ب رمایید   م.کلو هست ؟-

بلتته   ختتانوم  حتتالش ختتوب نیستتت   متاستت انه متتن ویل تتری ام و نمیتتتون  ییتتاده شتت  -

 لطف میکنید که

 بله   بله   االن میگ  یرستار بیاد-

احستتا  حقتتارت میکتتردم اه اینکتته بختتوام بتتذارم ههتترا رو یتته متترد نتتامارم ب تتره و    

امتتا بتتا گ تتتن حتترد اون متترد دلتت  اروم دوبتتاره داشتتت اون ستتیب تتتو گلتتوم میلرهیتتد 

 . تر شد نس ت به ق  

بتتد اه چنتتد دقیقتته همتتون متترد بتتا یتته ختتانوم یرستتتار اومتتدن و ههتترا بتتا کمتتک اون     

ختتانوم رفتتت داختت  و متتن  بتتا کمتتک اون متترد اه ماشتتین ییتتاده شتتدم ون ال.تتون رفتتت   

 ..   سروض  هردومون یه نوری بود ومعلوم بود اه یه مراس  اومدی 

 شما همراه این خانومید ؟اقا -

 : با  دای یرستار به سمتش برگ.ت  و گ ت 
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 بله   حالش خوبه ؟-

اره خداروشتتکر یکتت  ف.تتار  کتت و روش بتتوده    اه مراستت   روستتو بتتا تتترحی         -

 میاین ؟

 بله   چطور-

حتتد  میزدم   ف.تتار  کتت و بابتتت همتتون مراستت  بتتوده احتمتتاال     یکتت  ضتتعف داره  -

 تموم شد میتونین ب رینشیه سرم هدم وقتو سرمش 

 ممنون-

 منتگر بودم تا سرم ههرا تموم شه که گوشی  هنگ خورد

 نان  مامان-

  لیرضا ،ههرا خوبه ؟-

 اره مامان   یه سرم بهش هدن-

 اها   خداروشک کجایین ؟مراس  تموم شده میخوام بیام یی.ش-

 نه مامان نان   نمیخواد تو هحمت بنداهی خودتو   من میا-

  لیرضا   این حرفا چیه ؟کجایو ؟-رفمو تموم کن  و گ ت :نذاشت ح

 .. درمونگاه-

 اومدی   فعال-
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وقتو تما  قط  شد بته متردی نگتاه کتردم کته رو تندلو کنتار متن ن.ستته بتود و بتا            

 استر  یاشو تکون میداد نمیدون  چرا یهو دل  خواست باهاش حرد بزن 

 خوبو ؟-روبهش گ ت  :

 : ل خند تلخو هد و گ ت

 هن-

 چیزی شده ؟-

 : یه قطره اشک اه چ.مش چکید وگ ت

 ... خانوم    تکادد کرده-

 .. نگران ن اش   خدابزرگه-

دکتری متیگن رفتته تتو کمتا   میگن بایتد بتراش د تا کتن  چتون دیگته کتاری اه اونتا             -

 ساخته نیست

منتتو می نتتو ؟متتن  تتتو کمتتا بتتودم   شتتاید بتتد تتتر اه همستتر شتتما ولتتو االن هنتتده ام       -

ضع  اینته امتا هستت     تتوو حاضتری کته خانومتت هنتده باشته ولتو م ت  متن             درسته و

 ؟

ستتال بهتت  3هنتتده باشتته   ختتودم نوکرشتت     متتا بعتتد -سرشتتو انتتداخت یتتایین وگ تتت :

 رسیدی  تاهه داشتی   ع  خوشو رو می .یدی    که اینطور شد

توکلتتت بتته ختتدا باشتته    ان.تتاهلل همتته چیتتز درستتت     -ل خنتتدی بهتتش هدم وگ تتت  : 

    نمیدون  درسته این حرف  یا نه ولو اگه کمک خواستو بگو من می.ه
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 .. ممنون   خداروشکر وض  مالی  خوبه-

 خوب خداروشکر-

 با  دای  لیرضا    لیرضا گ تن مامان برگ.ت  سمتش

 نان  مامان چرا اینقدر حول کردی ؟-

 ههرا خوبه ؟-

 اره مادر من    فقط یک  ضغف کرده-

 شالهو    من میرم یی.-

 باشه داخ  همین اتار روبه رو هستش-

 : برگ.ت  سمت اون مرده که ن.سته بود و گ ت 

 خوب داداش ان.اهلل حال خانومت خوب شه    من برم-

 .. ممنون   ان.اهلل شمام خوب شو    یا لو-

رفتتت  داختت  اتتتار و دیتتدم ههتترا بتته حتتال اومتتده و داره بتتا مامتتان حتترد میزنتته  رفتتت   

 : نلو وگ ت 

 ؟ بهتری-

 اره   ب خ.ید اگه-ل خندی هد وگ ت :

 .  ه    این حرفا چیه دیوونه-

 مامان من میرم ییش بابا
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 بابات نیست-

  ه کجاست ؟-

 اینقدر ا کابش خورد بود رفت خونه-

 چرا ؟-

 بابا بخا ر همین مراس  دیگه    ندیدی چه نور بود ؟-

 :سرمو تکون دادمو گ  ت 

 اها-

ت وقتتتی  گرفتتت اینطور  حتتاال فرداشتت    میختتوان    ایتتن یستتره هن نگرفتتت   نگرفتت  -

 برن

 اره   ماه  احتماال باید فردا بری -

 چرا ؟-

 مامان کارای شرکت مونده    ههرام دان.گاه داره-

 .. اها   کاش بی.تر میموندی-

 .باه میام مامام نون -

 با  دای ههرا برگ.ت  سمتش و گ ت 

 نان -

 : گ تیک  قرمز شد چون نلو مامان بود ولو 
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 تا سرم من تموم می.ه   برو یانسمانتو  ود کن-

 ا ال یادم رفته بود اه یانسمان   هدم به یی.ونی  وگ ت 

 اخ ا ال یادم رفته بود   مرسو که یادم انداختو-

 یانسمان چو ؟-مامان

 هی و یک  ی.ت  هخ  شده-

 : مامان  غمگین نگاه  کرد وگ ت

 هخ  یا هخ  بستر ؟-

مت ال هخت  بستتر ؟ناراحتت می.تو بترای چتو ؟متن کته حتس نتدارم             مامان  خوب حاال-

 .. نمی هم    االن  میرم  ود میکن 

 برو-

اهدر اتتتار کتته ختتارو شتتدم همتتون متترد یرستتتارو دیتتدم   رفتتت  ستتمتش وبابتتت          

 کمکش ت.کر کردم و بهش گ ت 

 ب خ.ید اقا-

 نان -

 میگ    من میخوام یانسمان هخ  بسترمو  ود کن  باید کجا برم ؟-

 دن ال  بیاین-
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دن تتال متترد وارد اتتتاقو شتتدم و بتتا کمکتتش رو تختتت دراه ک.تتیدم وقتتتو گتتاه رو         

 : برداشت اه رو هخم  با فریاد گ ت

 واااای این چه هخمیه ؟دیابت داری ؟-

 نه بابا-

 یس چرا هحمت سیاه شده ؟چند وقته  ود نکردی ؟-

 یه دو روهی می.ه-

 داری ب.ینو فهمیدی ؟ا الیسر خیلو بو احتیا و    ا ال دیگه حق ن-

 ولو من-

 ..خیلو داغونه هخمت اگه بد ترب.ه چون رو رون یاته خطر ناکه-

 : ن سمو داد بیرون وگ ت 

 باشه-

بتار یانستمانو بایتد  تود کنتو    و ا تال تتا یته ه تته بایتد اهاد           2اه این به بعتد روهی  -

 باشو می همو که ؟

 . سرمو تکون دادم و گ ت  اره

 خیلو بو احتیا طو کردی-به معنو تاسف تکون داد و گ ت : اون مرده سرشو



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

291 

 

بعتتد تعتتوی  یانستتمان رفتتت  دم در اتتتار ههتترا کتته دیتتدم ستترمش تمتتوم شتتده و داره 

حاضر می.ه مامان ه  تتا منتو دیتد گ تت  لیرضتا نتان بیزحمتت بترو ماشتینو روشتن           

 کن

 چی.د رفتو ؟-ههرا

 اره-

واه در ختارو شتدم بته کمتک     بعد ل خنتدی بابتت لاتن نگترانش رو لتب هتام ن.ستت        

متتردی یتته اونجتتا بتتود ستتوار ماشتتین شتتدم و منتگتتر مامتتان اینتتا  بعتتد اه چنتتد دقیقتته     

مامتتان وههتترا اومتتدن ههتترا رفتتت  قتتب ب.تتینه امتتا مامتتان نذاشتتت وگ تتت میختتواد      

 .استراحت کنه

 : ماشیینو روشن کردم و راه افتادم رو به ههرا گ ت 

 بهتری؟-

 اره   یانسمانتو  ود کردی ؟-

 اره-

 خونو بود باهم ؟-

خیلتتو ستتری  برگ.تتت   قتتب و دیتتدم کتته مامتتان چ.ماشتتو بستتته ولتتو مطمئتتن           

گوشتتاش یتتیش ماستتت واستته همتتون بتتا لاتتن خیلتتو کتت  کتته تقری تتا می.تته گ تتت لتتب  

 هدن بود فقط گ ت 

 بعدا میگ -
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 : ههرام که فهمیده بود گ ت

 اها راستو کو میری  ؟دل  واسه بابام تنگ شده-

ت یتتایین و م تت  همی.تته کتته حتترد اه ختتانواد اش می.تتد بغتت     بعتتد سرشتتو انتتداخ 

 کرد

 میری     فرداشب-

 برای دان.گاه -

 ماه 1مرخکو گرفته بودم برات -

 یک ماه ؟؟خیلو  قب میوفت -

خوب وقتتو برگ.تتی  میتتونو بتری امتاانتاتو یتا  کنتو وادامته بتدی    راستتو ایتن            -

 ترم دیگه اخرشه ؟ ری داری؟

 جا بیوفت    نسترن که افتاده ا  هاناره   معلوم نیست ک-

 ندی ؟خدا کنه تو تهران بیوفتو-با تعجب برگ.ت  سرش و گ ت  :

معلتتوم نیستتت    خداکنتته الاقتت  اگتته تهتتران نیوفتتتادم ا تت هان بیتتوفت  کتته یتتیش        -

 نسترن باش 

 نخیرم  ان.اهلل تهرانو-

خیلتتو نلتتو در خونتته کتته رستتیدی    بتتا کمتتک مامتتان وههتترا رفتتتی  داختت    هتتر ستته    

  خسته بودی  و هرکو رفت سمت اتار خودش
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 *ههرا*

؟؟متتن چته همتته  10بتا احستا  ستتردرد شتدید اهختتواب یاشتدم ستا تو نگتتاه کتردم          

 .خوابیدم چرا کسو بیدارم نکرد

بعتد اه شستتتن دستت و تتورت  رفتت  بیتترون و دیتدم  لیرضتتا تتو حتتال ن.ستتته و داره      

ال ن همیتد کته متن کتو اومتدم      تو لب تابش دن تال چیتزی میگترده    رفتت  یی.تش ا ت      

 واسه همون گلومو  اد کردم و گ ت 

 سالمم -

 اون که حسابو غاف  گیر شده بود گ ت

 سالم    ترسیدم دیوونه-

 میخواست نترسو من  دات کردم دن ال چو میگردی؟-

 بلیط هواییما-

 براکو؟-

 خودمون-

  ه ما که با ماشین اومدی -

 من نمیتون  رانندگو کن -

 ن که هست  لیرضا م-

 سا ت راهه تنها که نمیتونو برونو؟من  ن اید هیادب.ین 13/4نمی.ه  زیزم   -
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اه  زیزمتتو کتته یهتتو گ تتت خجالتتت ک.تتیدم ولتتو بتتا حرفتتو کتته هد دل شتتوره گتترفت   

 وگ ت 

 مگه چی.ده؟-

- 

 ..  لیرضا-

ییتتدا کتتردم    بتترو وستتایالتو نمتت  کتتن اه تتتو کنستتلو هتتا دوتتتا نتتور کتتردم    ستتا ت -

 شب7

 رضا نوابمو ندادی لی-

چتتو بگت  ختتوب ؟هخمت  داغونتته   دکتر گ تتت   -درحتالو کتته در ل تتابو می ستتت گ تت :   

 که تا چند وقت ن اید خیلو ب.ین 

 : با نگرانو بی.تر گ ت 

 مگه نگ ت  باید هود به هود یانسمانتو  ود کنو-

بتتار  تتود کن  حتتاالم  2چ.تت    اه ایتتن بتته بعتتد قتتول میتتدم   به  گ تتته بایتتد روهی   -

 و وسایالتو نم  کن من  برم نم  کن یاش

متیگ  مگته دکتتر نگ تته ن.تینو      _درحالو کته بته ستمت اتتاقش میرفتت بهتش گ تت  :       

 هیاد ؟خوب االن تورو برو دراه بکش من وسایالتو نم  میکن 

 سا ت مداوم ن.ست 2نه بابا اه   ر همش -
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ری ستتا ت؟؟؟؟برای تتتو هیتتاده شتت   قتتراره همینقتتدر ب.تتینو ها؟؟شتتما االن میتت      2-

 دراه میک.و و من نم  میکن 

 .چ.  ب رمایید تو-

 .وارد اتار شدم و ی.ت سرم  لیرضا وارد شد

 راستو مامان  فا مه خانوم کجان؟-

 ...مامان رفته خرید      اانتو گذاشته رو میز-

 دست.ون درد نکنه    خوب ساکت کو؟-

 . هیر تخت-

د و بستتته هتتای ایتتزی  ختت  شتتدم و ساک.تتو برداشتتت     داختت  ستتاگ یتتر بتتود اه بانتت   

الیتتف وقتتتو در ستتاکو بتتاه کتتردم  لیرضتتا خجالتتت ک.تتید و متتن اه ایتتن موضتتور         

ناراحتت شتدم و خودمتتو لعنتت کتتردم کته چترا ا تترار کردم   واسته اینکتته نتو  تتود        

 شه بهش گ ت 

 هو اقاهه ب رما روتخت بخواب تا من کارامو انجام بدم-

ید    خیلتتو دمتت  بتتود   لیرضتتام بتتا یتته حرکتتت خودشتتو ک.تتوند روتختتت ودراه ک.تت   

 ورو به من گ ت

ههتترا متتن خیلتتو ختتواب  میتتاد    م ختتواب     نهتتار هتت  نمیتتام بیتترون میختتوام بی.تتتر     -

دراه بک.تت   تو ام دستتتت درد نکنتته بیزحمتتت نمتت  کتتردی بتتزار دم در بعتتد وستتای    

 خودتو نم  کن
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 چ. -

ردم یتو رو ک.ید رو ختودش وخوابیتد متن  یته نتی  ستا تو وستای  هتای اونتو نمت  کت           

وبعد رفتت  یتیش وستای  هتای خودم  بعتد نمت  کتردن وستایالم رفتت  تتو اشتهزخونه            

چون می  بته غتذا نداشتت  ست ره رو نمت  کتردم ورفتت  حموم حتدود یتک ستا ت تتو            

حموم بتودم وبعتدش اومتدم بیترون دیتدم فا مته ختانوم اومتده رفتت  تواشتهزخونه تتا            

 بهش کمک کن 

 سالم-

 سالم  زیزم  افیت باشه-

 ممنون-

 چیکار میکردی؟-

 وسایالمونو نم  میکردم-

 کجا ؟-

 مگه بهتون نگ ته ؟-

 نه من االن رسیدم    لیرضا خواب بود-

 اها ،بلیط هواییما گرفتی -

 وا ؟ ماشینتون چو ؟-

چیتتزه ختتوب راه  والنیتته و خستتته کننتتده   لیرضتتام کتتارداره تتتو شتترکتش واستته      -

 همون
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 ساکت می.ه اها   ولو کاشکو نمیرفتین   خونه دوباره-

ایتتن نملتته رو اینقتتدر بتتابغ  ک تتت کتته دل آدم ریتتش می.تتد  خیلو ناخواستتته فا متته  

 خانوم بغ  کردم و گ ت 

متتن  دلتت  خیلتتو براتتتون تنتتگ می.تته    امتتا غکتته نختتورین    االن دیگتته شتتما میتتاین   -

 باه    لیرضا میاد

 ان.اهلل   ماشینومیخواین چیکار کنید ؟-

 .نمیدون  واال-

 فا مه خانوم میخواست  لیرضا رو  دا بزنه که من گ ت  موق  نهار شد

 چیزه    لیرضا گ ت که نمیخوره میخوا دبخوابه-

 وا خوب بیاد بخوره و بره بخوابه-

 اوم  میگ  من ب رم براش تو اتاقش؟اینطوری ه  میخوره ه  میخوابه-

لتو  فا مه ختانوم خندیتد وگ تت :چته لتو  شتده ایتن ب.تر   حاال ایتن دفعته رو ب تر و           

 هیاد اینطوری نکنو هاا یرو می.ه   همه مردا همینطورن

 با خنده سینو حاوی غذا رو برداشت  و رفت  در اتار  لیرضا و در هدم

 ب رمایید-

 در و باه کردم و رفت  تو

 بیداری؟-
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 نه االن تو خواب دارم باتو حرد میزن -

 چی.و کردم وسینو رو گذاشت  رو یاتختو

 اینا چیه؟-

 ؟غذاته دیگهبنگرت چیه -

 اها  قربون دستت بده بخورم دارم میمیرم اه گ.نگو-

 منو بگو که به فا مه خانوم گ ت  که تو گ تو نهار نمیخوری؟-

 .. خوب نمیخواست  بیام بیرون-خندید و گ ت :

 سینو رو گذاشت  رو یاهاش و گ ت  ب رما بخور

 ب.قاب.و گذاشت رو یاهاش و شرور کرد به خوردن

 اخ یادم تعارد کن    ب رما ؟-دید گ ت :نگاه منو که 

 نوش نون    من میرم سر س ره   بااناهه-خندیدمو گ ت  :

اه اتتتار اومتتدم بیتترون و دیتتدم کتته حتتاو اقتتا هتت  اومتتدن ستتالم کتتردم و ن.ستتت  ستتر   

س ره وشرور کردم بته ختوردن    بعتد اه نهتار حتاو اقتا رفتتن تتو اتتار یتیش  لیرضتا            

 . رو نم  کردی  و  رد هاروشستی و من  با فا مه خانوم س ره 

 میخواست  برم تو اتار بخواب  که  لیرضا اه تو اتاقش داد هد

 ههرا   ههرا
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ترسیدم و سری  در اتتار بتاه کتردم کته دیتدم حتاو اقتا هت  اونجاستت خیلتو خجالتت            

 ک.یدم و با  ک انیت گ ت 

 چیه ؟چرا داد میزنو ؟قل   اومدتو دهن -

 : لیرضا گ تحاو اقا و لیرضا خندیدن و 

بایتتدبری    االن  بتترو 6هی تتو میخواستتت  بگتت  وستتایالتو کتتال نمتت  کتتن کتته ستتا ت   -

 استراحت کن

 باشه-

 و اه اتار خارو شدم ورفت  باال  تکمی  گرفت  به نسترن هنگ بزن 

 م   همی.ه با دومین بور برداشت

 باه تو روگوشو دراه ک.یده بودی؟-

 ا مزاح  شدننخیرم داشت  باهی میکردی  که بعضو ه-

 کوفتت  چخ را ؟-

 بد نیست   به تو خوش میگذره؟منو ه  تو حرم اقا د ا کردی؟-

الامتتدو اهلل   اره حستتابو،نات ختتالو خیلتتو آرامتتش گرفت    م تت  آب رو آتتتیش       -

 ،خداخیر  لیرضا رو بده

 اره واقعا    ان.اهلل خدا هرچو هود تر ش اش بده-
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تتتا امتاتتانو کتته نتتدادم 2یتتام کتته بتترم دن تتال اون ان.تتاهلل   چخ را اه دان.تتگاه؟اومدم م-

 .و بعدم ه  ب ین  کجا میوفت 

 من که شانس نداشت -یک آهو ک.ید و گ ت :

 الهو بمیرم برات    خیلو دوره،خدا کنه یا من تهران باش  یا با تو-

اره   ههتترا متتن بتترم یکتت  بختتواب  کتته بعتتد بایتتد بتترم دن تتال کتتارای بیمارستتتانو کتته   -

 کجایو؟ توش     االن

اینتتاتهران ان.تتاهلل   برو بختتواب  زیز  رستتیدم    11االن م.تتهد ولتتو شتتب ستتا تای    -

 .خ ر میدم که همو ب ینی 

 قربونت   خ ر بده یس فعال-

 فعال-

 ..بعد اینکه تماس  با نسترن تموم شد رو تخت دراه ک.یدمو خوابیدم

یگتته ستتا ت د3بتتود و متتا 4با تتدای آالرم گوشتتی  بیتتدار شتتدم نگتتاه کتتردم ستتا ت   

یرواه داشتتی     یهتو یتادم افتتاد کته حترم نترفت  بترای ختداحافگو ستری  بلنتد شتدم             

ودستتت و تتورتمو شستتت  بعتتد رفتتت  بیتترون کتته دیتتدم فا متته ختتانوم وحتتاو اقتتا دارن  

 چایو میخورن  سری  سالم کردم وفا مه وخانوم وحاو اقا ه  نوابمودادن

 ب خ.ید  لیرضا خوابه ؟-

 نه  زیزم   ولو دراه ک.یده تو اتار-:فا مه خانوم با ل خند گ ت 

 .خیلو خجالت ک.یدم اخه تاحاال نلو خانواده اش  لیرضا  دا نکرده بودم
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 ب خ.ید یس با اناهه-

 وبه سمت اتار  لیرضا رفت  در هدم که گ ت

 ب رمایید-

 سالم-

 سالم کاری داشتو؟-

 سا ت دیگه یرواهه3راستش میگ  می.ه من برم حرم ؟اخه -

 تنها بری؟-

 اره خوب تو که نیای بهتره-

ستتتا ت دیگتتته بتتتاه  میتتتری  کتتته اه اونجتتتا یتتته راستتتت بتتتری    1نتتته  تتت ر کتتتن -

 فرودگاه   االن  لیار و خانومش میان اینجا که خداحافگو کنن

 اها باشه یس من میرم تو حال-

 من  االن میام هشته دیگه این اخری ه  تواتار باش -

 . هرنور خودت  الی میدونو   نیای بهتره-

وبعد اه اتار ختارو شتدم و رفتت  تتو حتال یتیش فا مته ختانوم اینتا ن.ستت   چند متین            

بعتتد  لیرضتتام ااومتتد داشتتتی  دور هتت  چتتای میختتوردی  کتته هنتتگ در و هدن و حتتاو    

 .اقا بابای  لیرضا بلند شد و رفت درو باه کنه     لیار و خانومش بودن
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اشتتون احتتوال یرستتو   بتتا ورود اونتتا همتته منتتو فا متته ختتانوم بلنتتد شتتدی  وبتتا ه        

کردی    نتتو  تتمیمو بتتودن اگتته بعضتتو اه رفتتتار هتتای مرستتده همستتر  لیتتار فتتاکتور   

بگیتترم   دختتتر ختتوبو بتتوداا ولتتو خیلتتو فتتیس فیستتو بتتود    چتتایو کتته تمتتوم شتتد       

 :  لیرضا رو کرد بهمو گ ت

 ههرا نان برو حاضر شو که بری    حرم  میخوای  بری  دیرمون می.ه-

الن و بتتا انتتاهه ای گ تمتتو رفتتت  تتتو اتتتار و بعتتد حاضتتر شتتدن ا-ل خنتتدی هدمتتو گ تتت  :

 . ساکمو برداشت  واومدم بیرون کنار ساگ  لیرضا گذاشت 

 . من حاضرم-رو به  لیرضا گ ت  :

 االن مسعود میاد دن المون     لیرضا رو کرد به  لیار و گ ت-

 رستتته داداش بیزحمتتت همتتین ماشتتین منتتو ق تت  رفتنتتت بتتده حامتتد قتتراره بتتا قطتتار ب-

 برام م.هد

 . چ. - لیار-

 با هنگ خوردن گوشو  لیرضا

بلنتتد شتتدی  وبعتتد ختتداحافگو بتتا فا متته ختتانوم و حتتاو اقتتا و لیتتار وختتانومش رفتتتی    

 .بیرون

 * لیرضا*

اه وقتتتو اه درمونگتتاه اومتتدی  رو تختتت دراه ک.تت   دروم چتترا اه حتترد یرستتتاره       

 .  حرم وبعد ه  فرودگاهترسیدم  االن ه  قراره مسعود بیاد دن المون که بری
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با هنگ خوردن گوشی  رو بته ههترا گ تت  کته بتری     هت  بته احتراممتون بلنتد شتدن           

وبابا ومامتان و لیتار بغلت  کتردن وگ تتن کته هود بته هود بترم ب ینم.تون ههرا هت  بتا            

همتته ختتداحافگو کتترد وفتتتی  دم در  مستتعود وختتانومش اه ماشین.تتون ییتتاده شتتدن    

و بعتد نابته نتا کتردن وستای  ستوار ماشتین شتدی  وراه          با همه احتوال یرستو کتردن   

 . افتادی 

 ب خ.ید مسعود تو هحمت افتادی-

 نه بابا این چه حرفیه داداش  فقط ماشینت چو؟-

 با قطار میارن شهاب هنگ هد؟-

 نه-

 شاید ییام  نرفته  یک  خطا م.ک  داشت دیروه-

  ستتتمت قتتترار شتتتد ستتتری  رستتتدی  بتتتری  یتتته هیتتتارت بکنتتتی  و بعتتتد هتتت  بتتتری 

فرودگاه واستته همتتون بتته ماتتظ رستتیدن ییتتاده شتتدی  و ههتترا ونگتتار بعتتد اینکتته        

چادرسرشتتون کتتردن راه افتتتادی   بتتا ههتترا تتتو  تتان ن.ستتته بتتودی  منتگتتر مستتعود  

و ختتانومش ههرا حتتال  جی تتو داشتتت   بغتت  داشتتت اینتتو بتته راحتتتو می.تتد فهمیتتد    

یتک ربت  بعتد مستعود      چادر  ربتو خیلتو بهتش میتاد و قیاف.تو بتامزه میکنه   حتدود        

 ... ونگاراومدن وبعد سالم دادن اه امام رضا خداحافگو کردی  راه افتادی 

 مرانعتته هتتا گیتت  بتته یتذیرش  بتترای اکنتتون هت   تهتتران–مستافرین هواییمتتا م.تهد   &

 &کنند

داشتتتی  بامستتعود حتترد میتتزدی  کتته بتتا شتتنیدن ایتتن نملتته بلنتتد شتتدی  و بعتتد         

 .اومدن به تهران راه افتادی خداحافگو اه مسعود و قول گرفتن برای 
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بختتا ر م.تتک  ویل تترم  تتندلو فرستتت کلتتس گرفتتته بتتودم  بتتا کمتتک مهمانتتدار و     

ههتترا رو  تتندلو ن.ستتت  و ههتترا هتت  کنارم بعتتد بستتتن کمربنتتد و گتتوش دادن بتته     

حرفتتای مهمانتتدار و کاییتتتان هواییمتتا راه افتاد یتتاد قتتول  بتته ههتترا افتتتادم  قرار بتتود     

 : رو به ههرا گ ت  ب رمش قدمگاه واسه همون

 ههرا-

 بله-

 چرا گرفته ای؟-

 هی و یک  دل  تنگ می.ه برا حرم-

 باه میای  ان.اهلل   ب خ.ید که ن.د بری  قدمگاه-

  یب نداره بابا   بقول تو یه بار دیگه-

تتتا خمیتتاهه ی.تتت ستتر هتت  ک.تتید کتته اشتتکاش دراومتتده بتتود    رو کتتردم    2/3ههتترا 

 بهش وگ ت 

 توراهی 9ر بخواب دختر خوب   تا اووه چخ ره؟ خوب بگی-

 ب خ.ید  لیرضا واقعا خواب  میاد-

 خواهش بابا-

وبعتتد سرشتتو بتته  تتندلو تکیتته داد   یکتت  کتته گذشتتت احستتا  کتتردم ختتوابش         

برده   گتتردنش خیلتتو بتتد نتتور قتترار گرفتتته بتتود واستته همتتون اومتتدم گردن.تتو         

 ...درست کن  که سرش افتاد رو شونه ام
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بهتتت یکتتو تکیتته کرده  دیگتته دستتتش نتتزدم      حتتس خوبیتته اینککتته حتتس کنتتو     

بتتتود کتتته مهمانتتتدار شتتتام رو اورد ومتتتن 8:15وگذاشتتتت  بخوابه   ستتتا ت حتتتدودای 

 مج ور شدم ههرا رو  دا کن 

 ... ههرا    ههرا خانومو-

بعتتد بتتا دستتت  یتته تکتتون کوچیتتک دادم کتته چ.ماشتتو بتتاه کتترد   چتتون ستترمو بتته      

لتتو کتت  بتتود ون تتس هتتای متتن ستتمتش برگردونتتده بتتودم فا تتله  تتورتامون اه هتت  خی

 میخورد تو ورتش   یهووو حول کرد و  ق معمول قرمز شد وگ ت

 وای  لیرضا   شرمنده ،من ن همیدم که کو سرمو گذاشت  رو شونت-

دشتتمنت شتترمنده دیوونتته نتتون   ما  ا ال تتت هتت  تتتو ستترتو نذاشتتتو ستترت       -

 خودش افتاد

ه  ختتوردی    بتتاالخره  وبعتتد خندیتتدم   همتتون موقتت  مهمانتتدار شتتام رو اورد و متتا     

هوااییمتا فترود اومتد و متن بتاه بته کمتتک مهمانتدار ییتاده شتدم وبعتد تاویت  گتترفتن            

 .وسای  تاکسو گرفتی  وبه سمت خونه راه افتادی 

 ههرا-

 بله-

 گ.نت نیست ؟-

 نه بابا االن شام خوردم  تو گرسنته ؟-

 نه ولو گ ت  اگه گرسنه ای بری  شام بخوری -
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 ممنون-ل خندی هد و گ ت :

 . رو ویل ر ن.سته بودم و داشت  در خونه رو باه میکردم

ههتتترا هتتت  داشتتتت بتتتا کمتتتک اون اقتتتا وستتتایلو میذاشتتتت بیتتترون    بتتتاه  رفتتتتی   

داخ    خونتته خیلتتو ستتاکت بتتود   ههرا اه وقتتتو چ.تتمش بتته خونتته شتتون افتتتاده بتتود  

 ... بغ  کرده بود

 ههرا-

 بله-

 میخوای بری  ییش اقا سید ؟-

 و خسته ای و هیاد ه  نمیتونو ب.ینواالن ؟نه ت-

رو هتت  206بتترو بابتتا    یتتس فقتتط بیزحمتتت ایتتن ستتاگ هتتارو ب تتر تتتو خونتته وستتوییچ -

 بردار بیار خانوم راننده

 ولو  لیرضا-

 هاا 9:30برو دیگه   سا ت -

با یته ل خنتد کوچیتک رفتت تتو خونته و برگ.تت    هنتوه چتادر سترش بتود   اه وقتتو             

 . ن دیگه در نیاورداه حرم اومده بودی  بیرو

ستتری  رفتتت ماشتتینو اورد بیتترون و بهتت  کمتتک کتترد کتته ب.تتین  بعتتدش ختتودش       

شتن ه شتب بتود و خیابونتا شتلوم واسته همتون ستا ت یتک ربت  بتا            5ن.ست    ام.تب  

رسیدی  تتاهه    همته نتا ستاکت بتود و فقتط گهگتاهو کته اه کنتار بعضتو اه قطعته            11
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   خیلتو دلگیتر بتود   ختود بته       ها میگذشتی   تدای ریتز گریته و توت قترآن میومتد      

 .خود بغ  کردم

ستتر ق تتر اقتتا ستتید کتته رستتیدی  ختت  شتتدم ودستتتمو گذاشتتت  رو ق تتر وفاتاتته خونتتدم  

   بعتتد بتترای اینکتته راحتتت باشتته بتته ههتترا گ تتت  متتن همتتین ی.تتت نتتا قطعتته شتتهدای 

 . گمنام   اون  سرشو تکون داد

فاتاتته میخونتتدم  یتته بتتتری آب گرفتتته بتتودم و روی هتتر ق تتری یکتت  آب میتتریخت  و 

   رسیدم نتای ق تر همی.تگو وقتتایو کته فتور العتاده دلت  گریته میخواستت میومتدم            

یی.تتش    یکتتروه ات تتاقو بتترای مراستت  اومتتده بتتودم اینجتتا همینطتتوری کنتتارش         

 . واستادم وبعد فاتاه خوندن به سنگ ق رش نگاه کردم

 ساله28شهید گمنام   فرهند خمینو   

دامتتو میتتاوردم یی.تتش وباهتتاش حتترد میزدم   امتتا اه   همستتن  بتتود    اه اون شتتب در 

وقتتتو ههتترا وارد هنتتدگی  شتتد نیومتتده بتتودم ،چتتون غمتت  اونقتتدرا ستتنگین ن تتود         

ستتال آهمتتایش کتتردن  گذاشتتته تتتو هنتتدگی  5   ههتترا یتته فرشتتته استتت کتته ختتدا بعتتد 

   اما    ههرام ختودش یتک آهمای.ته ومتن نمیتدون  دوستت داشتتنش ینتو ق تولو تتو           

ردودی   بتترای اون شتتهیدی کتته نمیتتدون  کیتته گ تتت  اهاینکتته ایتتن چنتتد  آهمتتایش یتتا م

 وقت کجا بودم ؟چو شد ؟

 اه دوستت داشتتن ههترام گ تت    گ تت  تتو دوراهتو ام و نمیتدون  چیکتار بایتد بکتن            

... 

بتتا  تتدای  لیرضتتا گ تتتن ههتترا برگ.تتت  ستتمتش    دیتتدم وایستتتاده و داره بتتا ل خنتتد  

خ تتری ن تتود    هتتر وقتتت میومتتد اینجتتا حتتالش    منتتو نگتتاه میکنتته    دیگتته اه بغضتتش 

 .بهتر می.د
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 نان -

 سا ته5بری  ؟آخه هیاد ن.ستو االت تقری ا -

 .حاال اول بیا من بهت رفیق فاب  معرفو کن -

اومتتد ستتمت  تتتو دلتت  ب ش.تتهیده گ تتت  می نیش؟می نتتیش چقتتدر نگرانمتته ؟ایتتن        

 همون دختره    ههرا

روهای ستتختو متتن    بعتتد دستتتمو بتته   ختتوب ههتترا ختتانوم معرفتتو میکتتن     رفیتتق   -

 رفیق روهای سختو این  ههرا خانوم-سمت ق ر گرفت  و گ ت  :

ههترا ختت  شتتد وفاتاتته ای خونتتد و بتتتری آبتو رو کتته نکتت ه بتتود برداشتتت وستتنگ رو   

 .شست باقو مانده آبو ریخت رو چند تا سنگ اون ور تر

 .رفیق روهای سختو  لیرضا    خیلو خوش خت -

 : سمت منو گ ت و بعد روشو کرد

رفیتتق روهای ستتختیت میدونتته هختت  بستتتر داری ؟میدونتته ن ایتتد ب.تتینو خیلتتتو         -

 .   توروخدا بری  دیگه

 ل خندی هدم وگ ت  چ.  االن میری  وباه تو دل  گ ت 

می ینو؟چقتتدر نگرانمتته؟بنگرت منتتو دوستتت داره ؟راستتتو تتتو ام کستتو رو دوستتت      

 ردی ؟خدا کنه یه روه با نام شوداشتو ؟اهدواو کردی و ب ه داری یا اینکه مج

 د ا کن برام رفیق    ما بری  دیگه باهم میام یی.ت    یا لو

 بری -وبعد برگ.ت  وبه ههرا که منو داشت نگاه میکرد نگاه کردمو گ ت  :
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 .وهردو باه  برگ.تی  خونه

 درخونه رو باه کردم ورفتی  تو    ههرا ساکو برداشت ورفت سمت یله که گ ت 

 نگینه   بیا باه  اه اسانسور بری ساکت س-

سرشتتو بتته معنتتو باشتته تکتتون داد وامتتد  بتتاه  رفتتتی  بتتاال    داشتتت  میتترفت  تتتو اتتتاق   

که یهو ن س  بریتد  تین دفعته ق ت  تتو بیمارستتان     تورت  اینقتدر تتو هت  بتود کته             

  لیرضا   خوبو ؟_یهوو ههرا ساک.و انداخت اومد سمت  وگ ت :

ت تکتتون دادم  یتته ده متتین همینطتتوری بتتود تتتا اینکتته ول ستترمو بتته معنتتو هی تتو نیستت

کرد  ههرا هلت  داد وبترد تتو اتتاق  دستتمو گذاشتت  ل ته ویل تر و بلنتد شتدم ولتو بتا             

 هینو که ههرا ک.ید دوباره ن.ست 

 لیرضتتا     لیرضتتا یاشتتو   یاشتتو روتختتت دراه بکتتش   ی.تتتت خونیتته   هخمتتت         -

 سرباه کرده

 تت :میترم وستیله یانستمان بیتارم وستری  رفتت        بعد درحتالو کته بغت  کترده بتود گ     

 بیرون

اه فر تتتت بدستتتت اومتتتده استتتت اده کتتتردم وشتتتلوارمو در اوردم   یی.تتتتش وکنتتتاره 

 ک.اله رون  همش خونه بود    چقدرم نای بدیه این هخ  بستر

هی و یام ن ود بته نتز همتون شتورت   ملا ته رو ک.تیدم رو یتام وستری  ییتاهنمو بتا           

متتتون موقتتت  در هده شتتتد وههتتترا اومتتتد تتتتو وسرشتتتو یتتته تی.تتترت  تتتود کردم  ه

 انداخت یایین و گ ت
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همتتش تقکتتیر منتته احمقتته    متتن کتته میدونستتت  هخمتتت چطتتوره ن ایتتد میذاشتتت        -

 .بری 

 : دست.و که گذاشته بودرو ملا ه رو گرفت  وگ ت 

ههرا   ب ینمتتت    داری گریتته میکنو؟واستته ختتا ر یتته هخ ؟اختته  زیتتز متتن ،متتن کتته  -

 . یخودی ناراحت می.وحس ندارم    ب

بتتتدون حتتترد دست.تتتو اه تتتتو دستتتت  دراورد وگوشتتته ملا تتته رو داد بتتتاال    اوالش  

دستتتاش میلرهیتتد ولتتو بعتتدش لرهشتتش اه بتتین رفتتت    تتورتش قرمتتز شتتده بتتود اه  

خجالتتت   من  الل متتونو گرفتتته بتتودم    ینتتو ختتوب چیتتزی نداشتتت  کتته بگتت     ههتترا   

یتته کتتاردگ چرکتتای روشتتو   من ختتودم دوستته بتتار بانتتد گذاشتتت وبرداشتتت وبعتتد بتتا 

دل ورودم اومتتد تتتو حلقتت  امتتا اون بتته نتتز اختت  رو  تتورتش کتته ن.تتونه دقتتت تتتو      

 .کارش بود هیچ  کس العم  دیگه ای نداشت

  لیرضا-

 نان -

تمتتوم شتتد  فقط خیلتتو خیلتتو داغونتته نتتون هرکتتو  -سرشتتو انتتداخت یتتایین و گ تتت :

خ.تتک شتته   االن  متتن میتترم  دوستتت داری تتتا یتته ه تتته خونتته بتتاش بتتذار الاقتت  یکتت  

 بیرون   بخاری اتاقتو یک  هیاد میکن  که روت چیزی ننداهی   بذار هوا بخوره

 ممنون   ب خ.ید باه دوباره با ف هحمت-ل خندی هدم وگ ت :

 .این حرفا چیه-

 .وبعد شب بخیری گ ت ورفت بیون
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 ههرا*

ه چترا گذاشتت    با دیتدن شتلوار ختونیش قلت   اومتد توحلق    خودمتو لعنتت کتردم کت         

بتتری  به.تتت الزهرا   ال تتته اه حتتق نگتتذری  خیلتتو حتتالمو ختتوب کرد   دیتتدن دوبتتاره  

 .بابام

بعتتد یانستتمان یاهتتاش اه اتتتار اومتتدم بیتترون تتتا ملا تته رو اه رویاهتتاش بتترداره و       

راحتتت بتتذاره یاهتتاش هتتوا بخوره   موقتت  یانستتمان خیلتتو خجالتتت ک.تتیدم    درستتته   

 ... ما مارم بودی  ولو

ه درد داشتتت من جتتر می.تتد   بعد ختتوردن یتته مستتکن روتختتت دراه ک.تتیدم و  ستترم ا

 خوابیدم

بتود   ستردردم بته نست ت دی.تب       9  ر بتا  تدای آالرم گوشتو بیتدار شتدم ستا ت       

بهتتتر بتتود    بعتتد شستتتن دستتت و تتورت  رفتتت  یتتایین و چتتای گذاشتتت   تویخ ال      

ینو چیتتدم رفتتت  همتته چیتتز بتتود و تت اانه رو امتتاده کتتردم وبعتتد اینکتته همتته رو تتتو ستت

 باال  درهدم

 ب رما تو-

در بتتاه کتتردم و دیتتدم  لیرضتتا یتته مالح تته ک.تتیده روش و ن.ستتته وداره بتتا ل تتتابش   

 کار میکنه تا منو دید سرشو اور باال وگ ت

 به به     اانه  سالم-

 ب خ.ید خواب موندم   خوب یه هنگ میزدی اگه گرسنه ات بود-

 .ته هرروه   اونه خوردم  ادت  شدهشوخو کردم بابا  آخه تو این یه ه -
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اره خداییش   راستتتتو بتتته فا متتته ختتتانوم خ تتتر دادی کتتته -ل خنتتتدی هدمتتتو گ تتتت  :

 رسیدی ؟

 اره   ات اقا سالم ه  رسوند-درحالو که داشت در ل تابو می ست گ ت :

 .ل خندی هدمو گ ت  :سالمت باشند

 : بعد سینو رو گذاشت  رو یاهاش که گ ت

 کنار در کمده اون میزگرده رو که-

 خوب؟-

 خوب اونو بیار بیزحمت   سنگین نو-

نذاشتتتت  حرف.تتتو تمتتتوم کنتتته ورفتتتت  اوردم   وگذاشتتتت  کنتتتار تختتتت   چتتته فکتتتر  

 .. خوبو،اینطوری راحت تر ه  بود

 ب رمایید-سینو ماتوی   اانه رو گذاشت  رو میز وگ ت  :

 .ممنون-

 ه   اونه نمیخوری؟:مگ-میخواست  بلند شدم که برم یایین اما  لیرضا گ ت 

 چرا میرم که-

 نمیخواد بیا باه  بخوری     من  تنهایو خوب خوردن  نمیاد-

یتتاد دفعتته ق تت  افتتتادم  بهترین  تت اونه ای ه ختتورده بتتودم بتتود   خیلو مهربتتون        

 .شده وبود اونروه
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 خوب بذار برم اهیایین   اانه بیارم بعد باه  بخوری -

 .قدر میخورمنمیخواد بابا  همین بسه مگه من چ-

 .بعد رو ندلو کنار تخت ن.ست  وباه    اونه خوردی 

  لیرضا-

 نان -با دهن یر گ ت :

 کالنتری؟ برم سر یه امروه من   میگ –خندم گرفته بود خیلو بامزه گ ت 

 اخمو کرد وگ ت :براچو ؟

 یرونده بابام-

رگرد نخیتتر  همین  مونتتده تنهتتا یاشتتو بتتری کالنتتتری  من ختتودم هنتتگ میتتزن  بتته ستت -

 وباهاش حرد میزن    توبرو دن ال کارای دان.گاه

 امروه که دیر شد   میخوام خونه رو تمیز کن    خیلو خاگ داره-

نمیختواد  - لیرضا اولتش یجتوری نگتاه  کترد وبعتد ستری  بته ختودش اومتد وگ تت :          

 خسته می.و   میگ  یکو بیاد

 : با ا تراد گ ت 

 ل  میخواد ا ال ه  لیرضا    خوب من که بیکارم  خودم د-

 : بعد تموم شدن   اانه سرمو انداخت  یایین وگ ت 

 .چیزه   میگ  که باید یانسمانو  ود کن   بیزحمت اماده باش-
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 نمیخواد بابا-

بتتاه بایتتد  2الهم نکرده   نمیختتواد ،نمیختتواد راه انداختتته   روهی   -بتتا حتترص گ تتت  :  

ن بیزحمتتت دراه  تتود شتته  چو فکتتر کتتردی؟االن  تتتا متتن ستتینو رو می تترم یتتایی      

 .بکش

 . وسری  سینو رو بردم یایین

 * لیرضا*

 : با دای در هدن گ ت 

 . ب رمایید-

ههتترا باوستتای  یانستتمان اومتتد    ملا تته رو داد بتتاال   بتتاه دستتتاش میلرهیتتد ،دستتتمو    

 گذاشت  رو دستش که سرشو اورد باال ونگاه  کرد

 اههرا   اگه ا یت می.و من میگ  اه بیمارستان بیان بر-

 .نذاشت حرفمو کام  کن  وگ ت  :من ا ال ا یت نمی. 

وبعد یته ل خنتد هد کته م ت  همی.ته گونته هتاش م.تخص شتد   این چته مرضتو بتود             

 . سال می   جی و به یه دختر داشت 3تو نون  افتاده بود   بعد تقری ا 

 . افکارمو یس هدم ودستمو اه رو دست ههرا برداشت  تا ادامه کارهاشو بکنه

 ارش تموم شد سرشو بلند کردوگ توقتو ک

 .تموم شد-
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 . با یه ل خند اهش ت.کر کردم

بعتد رفتتتن ههترا بتته مر تاد هنتتگ هدم و حال.تتو یرستیدم اونتت  گ تت اوضتتار شتترکت      

رو بتته راهتته وکارمنتتدا استتتخدام شتتدن فردا راه میوفتتته ومیتتاد تهران بعتتد اه مر تتاد    

اشتتین دارم واینکتته بتته شتتهاب هنتتگ هدم وبهتتش گ تتت  کتته رستتیدم تهتتران ولتتو نتته م 

 نمیتون  بیام   قرار شد به  سر بزنه

 دراه ک.یده بودم وبا ل تاب  ور میرفت  که در اتاقو هدن

 بیا تو ههرا-

 شهاب سرشو اه الیه در آورد داخ  وگ ت

 شانست   ههرا خانومت نیست-

 .وبعد خندید

 خندیدمو گ ت  :سالم داداش    و االرد کردی؟اینقدر هود رسیدی؟

 سا ت ییش باه  حرد هدیما؟2اومدم ؟هود -

 واقعا ؟ن همیدم  ههه-

 اه بسکه به فکر ههرا خانومو هاا-

 ک  چرت بگو-هدم ی.ت سرش وگ ت  :

 : همون موق   دای در هدن اومد که شهاب آروم دم گوش  گ ت

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 این ههرا خانومته دیگه-

 باخنده گ ت 

 ب رمایید-

 یوه اومد داخ  وتعارد کردههرا درو باه کرد با یه سینو حاوی چایو وم

 ممنون  ب خ.ید تو هحمت افتادین-شهاب

 هحمتو ن ود   خواهش میکن -ههرا

 ورو به من گ ت

  لیرضا االن نسترن میاد یی.  با اناهت-

 . چه خوب   تو ام تنها نیستو-ل خندی هدمو گ ت  :

 . با گ تن بااناهه اه اتار خارو شد

 شهاب رو به من گ ت

 .هد بوده ؟نکنه داماد شدی خ ر نمیدیب ین    چخ ر م-

 نه بابا  تو چخ را؟-

 ن س  میقو ک.ید وگ ت دیروه ییداش کردم

 واقعا ؟خوب خداروشکر-با بهت وخوشاالو نگاهش کردم وگ ت  :

 اهدواو کرده-یوهخندی هد وگ ت :
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بتتا یستتر موش کتته یهتتوو اه آمریکتتا    -همینطتتور متتات نگتتاهش کتتردم کتته گ تتت :    

کتتودکو    خییلتتو یولتتداره  اول مختتالف بتتوده ولتتو بتتا ابتتراه      برگ.ته    .تتق دوران

 القتته یستتر موش وا تترار مامتتانش ق تتول کتترده  اهم  تتذر ختتواهو کتترد وگ تتت اه     

 ..هندگیش راضیه

 همین؟به همین راحتو ول کرد ورفت ؟هه-

 .. همون دیروه با مسعود حرد هدم-

  ه باالخره حرد هدی؟فک کردم ییام  نیومده-

 .. حال وحو له نداشت نه اومده بود -

 حاال چیگ ت ؟-

 . گ ت یک  اه تهران دور باش  تا بتون  فراموشش کن -

 شهاب االن-

 .االن خوب   وض  هندگیش خوب بود  راضو بود   من  راضی  که اون راضیه-

 شرکت2میگ  میخوای بری ا  هان ؟برای فاه -ل خندی هدمو گ ت  :

 ات اقا خودم میخواست  بهت بگ -

 .وب   خیال  راحت شد اه اونجا   کارهاتو ردیف کن تا ه ته دیگه بریچه خ-

 چ.    راستو مر اد فردا میاد-



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

318 

 

اره خ تتر دارم  بنتتده ختتدا خیلتتو هحمتتت ک.تتیده   نیرو هتتا رو استتتخدام کتترده وهمتته  -

 چو برای مدیر شدن شما اماده است

 اره  میگ  مر اد رو ه  میخوای؟-ل خندی هد وگ ت :

 م  هست که بذارمش بجای تو  شریکاره    توبرنا-

 .کارخوبو میکنو  خیلو نروبزه داره-

 داشتی  باه  حرد میزدی  که در اتاقو هدن وگ ت  ب رمایید

ههتترا سرشتتو اه الیتته در اورد داختت  وگ تتت : یلرضتتا نستتترن اومتتده   میختتواد ستتالم   -

 کنه

 بگو ب رمایید تو-

یرستو کترد وبعتد بته همتراه       وبه همراه نستترن اومتدن داخت  وبتا منتو شتهاب احتوال       

 .ههرا نهار درست کنن   هرچقدر ه  من گ ت  اه بیرون ههرا ق ول نکرد

 بعد رفتن ههرا ،شهاب گ ت

 خیلو دختر خوبیه-

 برگ.ت  سمت که گ ت :اهدستش نده  لیرضا

 .نمیدون  تو چندمین ن ری هستو که این حرفو میزنو-با یه تک خنده گ ت  :

 قدر هواتو داره وچقدرهمه فهمیدم این دختر چ-
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میدون    میتتدون  ولتتو شتتماها کتته وضتت  منتتو میدونیتتد دل  نمیختتواد بعتتدا حستترت     -

 خیلو چیزا روبخوره

 یس دوسش داری ؟-

تتتو بتترهخ  شتتهاب   نمیدون  چیکتتار کن    دوستتش     -ستترموانداخت  یتتایینو گ تتت  :  

دارم امتتتا دلتتت  راضتتتو نمی.تتته چیتتتزی بگ   میتتتدونو اوال کتتته میترستتت    میترستتت    

 ره  ثانیا اگه ق ول کنه من  ذاب وندان میگیرم  اون هنوه موقعییت میتونهب

بستته  لیرضتتا   تتتاکو میختتوای دلتتت بستتوهه بتته حتتال خودت؟ها؟تتتاکو مییختتوای       -

بختتا ر موقعییتتتت بگتتذری اه کستتو   اون دفعتته ام اگتته شتت  نمیگرفتتتو ایتتن  تتور       

همتتتین  نمی.تتتد  لیرضتتتا   اخه داداش متتتن قربونتتتت ب.تتت ،تو نمیتتتتونو راه بتتتری   

 میتتتدون  ستتتختو داره ولتتتو    فتتتک کتتتن  لیرضتتتا   نمیگ  االن بگتتتو بهتتتش ولتتتو    

 تکمیمتو بگیرچند ماه بعد بگو

داداشتت  متتن بتترم خونتته    هتت  -داشتتت  بتته حرفتتای شتتهاب فکتتر میکتتردم کتته گ تتت : 

کتتارامو انجتتام بتتدم   همتت  مامتتان نستترین منتتو میک.تته اه دی.تت ه خونتته نتترفت  وفکتتر   

 .کردم

 .که اومدی برو داداش   ممنون-

بعد رفتتن شتهاب بته حرفتاش خیلتو فکتر کتردم اونقتدری کته متونته ورود ههترا بته             

 اتاق  ن.د   باتکون خورن دست  به خودم اومدم  ههرا بود

  لیرضا خوبو؟-

 اره-
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 .اوفف  ترسیدم ب رما این  نهار وبعد سینو رو گذاشت رو میز-

 دستت درد نکنه   نسترن خانوم کو؟-

و کتترد کتته اهت ختتداحافگو نکرده بایتتد بتتره کارهتتای انتقتتالیش  رفتتت     تتذر ختتواه-

 .به ا  هانو درست کنه

 .چه نالب    شهاب  داره میره ا  هان-

حتتدود دو متتاه اه برگ.تتتنمون اه م.تتهد میگذشتتت و رابطتته منتتو ههتترا بتتاه  خیلتتو      

شتترکت افتتتتای شتتد و شتتهاب شتتد رئتتیس      2ختتوب بتتود    تتتو ایتتن دومتتاه فتتاه      

هاب رو تتتو شتترکت گرفتتت  تتتاهگو هتتام رفتتته بتتود       اونجاومر تتاد هتت  نتتای شتت   

خاستگاری یته دختتر ونتواب م  تت رو هت  گرفتته بتود وقترار بتود اختر همتین ه تته             

 . قد کنند

ههتترام فتتردای اونتتروه رفتتت دان.تتگاه وامتااناشتتو یتتا  کتترد و بتترای دوره اش هتت    

 هتتر 12تتتا7تهتتران افتتتاد ومتتن اه  تتمی  قلتت   خوشتتاال شتتدم حاال هتتروه اه ستتا ت  

 .ارستانبیم

متتانرای اقاستتید هتت  هنتتوه ییگیتتری می.تتد و ستترگرد گ تتته بتتود همتتین روهاستتت کتته 

یرونتتده بتتره دادستترا    فهمیتتده بتتودن کتته اون کستتو کتته هده بتتوده بتته اقاستتید کستتو  

 ن وده نز   یسر موی ههرا

من  بعتد اون یته ه تته هخت  بستترم بهتتر شتد و دوبتاره سترکار رفتتن وفیزیتو ترایتو             

احساستت  بتته ههتترا مطمتتئن بتتودم ولتتو هنتتوه بتته ختتودم انتتاهه   رفتتتن  شتترور شتتد اه 

 . نداده بودم چیزی بگ 
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اواخر بهمن بتود و یتک متاه دیگته تتا  یتد مونتده بتود ههرا اه  ت ر رفتته بتود تتا االن             

بعتتدا هر بتتود هنتتوه برنگ.تتته بتتود  هرچتتو هتت  هنتتگ میتتزدم گوشتتیش  4کتته ستتا ت 

اه تویخ تتال یتته لیتتوان آب ختتاموش بتتود  اه دل.تتور حالتتت تهتتور گرفتتته بتتودم  رفتتت  

 . خوردم وهمین که برگ.ت  در خونه باه شد وههرا وارد خونه شد

با دیدنش اونت  ستال  انگتار تتاهه فهمیتدم کته اه  ت ر چتو ک.تیدم ویهتوو کنتترل  اه            

 : دست دادمو با داد گ ت 

معلتتوم هستتت اه  تت ر کتتدوم گتتوری هستتتو ؟چتترا یتته خ تتر نتتدادی ؟هتتا؟چرا          -

دل  تتاب متترده متتن اه  تت ر داره میجوشتته بعتتد اون    گوشتتیت ختتاموش بتتود ؟ایتتن 

 وقت خانوم با شیرینو اومد ه خونه  هه

ههرا که توشک بتود وقتتو حرفتای متن تمتوم شتد یته قطتره اشتک اه چ.تماش اومتد            

 یایین وگ ت

  لیرضا-

 شو خ ه فقط    ههرا شو خ ه–بافریادی که اه من بعید بود گ ت  

بعتتد بتتاال    دیتتدم کتته ههتترا همینطتتور کتته بعتتدم بتتا  کتت انیت رفتتت  ستتمت اسانستتورو 

 . نع ه شیرینو دستش بود ن.ست رو همین

بتتا  کتت انیت در اتتتاقو کوبونتتدم بتته هتت  وروتختتت دراه ک.تتیدم   یه قطتتره اشتتک اه     

چ.تتم  اومتتد یتتایین   خیلو نگتترانش شتتده بتتودم میتتدون  خیلتتو بتتد باهتتاش حتترد     

منومیک.تتتت  هدم ولتتتو   تتتتر  اینکتتته یتتته ات تتتاقو بتتتراش افتتتتاده باشتتته داشتتتت   

    نمیدونستم  کجا باید برم   به کو بگ  ؟

 . شب شد ولو اه ههرا خ ری ن.د    تکمی  گرفت  برم یایین7سا ت 



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

322 

 

 اه چیزی که نلوم میدیدم شکه شدم     یک کیک که روش نوشته بود

 تولد م ارگ  لیرضا

 ...یه شاخه گ  ره ویک نع ه کادوییچ شده

 وای

 چیکار کردم؟

 . سانسور شدم ورفت  باال   در اتاقش نیمه باه بودسری  به سوار ا

بتا احتیتاط در اتتار وبتاه کتردم ودیتدم کته رو تختت م الته شتده وسرشتو گذاشتتته رو            

یاهتتاش وموهتتاش بتتاه دورش ریختتته   تاحاال ستترلخت ندیتتده بتتودمش حتتتو تتتو         

 . روسو  لیار وبعد مارم شدنمون

 رفت  نلو    سرشو بلند کرد وبا چ.مای اشکیش گ ت

  لیرضا بخدا-

رفتتت  نلتتو ونذاشتتت  حرف.تتو تمتتوم کنتته وستتری  بغلتتش کتتردم اونتت  سرشتتو گذاشتتت 

رو ستتینمو شتترور کتترد گریتته کتتردن   چتتون روتختتت ن.ستتته بتتود میتتتونش بغلتتش    

 .کن 

ممنتتون ههرا  ب خ.ید  ب خ.تتید متتن واقعتتا نگتتران شتتده بتتودم  اه  تت ر هرچتتو         -

 .هنگ میزدم گوشیت خاموش بود

 لیرضتتا بختتدا شتتار مو ن تترده بودم  ستترم   -کتترد گ تتت :درحتتالو کتته فتتین فتتین می 

 خیلو شلوم شد امروه ا ال ن.د که هنگ بزن   ب خ.ید
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 ب و  دستتتمو رو موهتتاش ک.تتیدم   خیلتتو نتترم بتتود   خ  شتتدمو رو موهاشتتو یتته     

 .کردم که اه خجالت کلو قرمز شد

ختتب دمتتاغو ختتانوم  ختتوب دمتتاغتو تمیتتز کتتردی بتتا ل استت  هاا حتتاالم یاشتتو بتتری       -

 ...یین من دارم اه گرسنگو میمیرمیا

 نهار نخوردی ؟-

 نه-

 .من که درست کرده بودم-

 امروه اینقدر نگران بودم که-

 ب خ.ید وبعد سرشو انداخت یایین-

 ل خندی هدمو خ  شدم ودرگوشش گ ت 

 دیگه تکرار ن.ه خانومو   قل   امروه داشت اه کار میوفتاد-

 .و ترگ کردمبعدم با گ تن بیا یایین منتگرت  اتاق

تمتتام  تتورت  دام بتتود    یتته آن تکتتمی  گتترفت  کتته بهتتش بگتت  همتته چیتتو    امتتروه    

 .فهمیده بودم که واقعا نمیتون  بدون اون هندگو کن 

رفتتت  تتتو اتتتار ویتتک تی.تترت ابتتو وشتتلوار همتترنگش یوشتتیدم موهتتامو هتت  یتته  ل    

ا رو هدم و بعتتد اینکتته اه  طتتر همی.تتگی  هدم اومتتدم بیتترون ورفتتت  یتتایین  ههتتر       

گذاشتتته و داره رو میتتز رو مرتتتب میکنتته  تتتا منتتو  30دیتتدم کتته رو کیتتک یتتک شتتم   
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دید ل خندی هد و رفت تو آشتهز خونته متن  رفتت  کنتار میتز ن.ستت  تتو همتین موقت            

 گوشو تل ن هنگ خورد مامان بود نواب دادم

 سالم مامان نون -

 سالم گ  یسر بابا-

  ه بابا شمایین  سالم خوبین ؟-

 حسودی  می.ه هاا ممنون یسر خوبو ؟ههرا خوبه ؟ به مامانت-

 . ممنون ماه  خوبی -

 .تامطل و بگ  بهت2هنگ هدم -

  ه چه خوب  ب مرمایید-

 مطلب اول اینکه    داری  مو می.و-

 با خوشاالو گ ت  واقعا ؟؟؟

 . اره بابا نون-

 . چه خوب   ت ریک میگ  بابا بزرگ-

 گنده خر  م ارگ دتتول    اینکه دوم مطلب–خندید و گ ت 

بتتا  تتدای بلنتتد خندیتتدم کتته ههتترا برگ.تتت نگتتاه  کتترد تاحتتاال بتتا  تتدای بلنتتد        

 . ممنون بابا-نخندیده بودم 
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 تته ختتر  ختتودتو    ب تت  هنتتوه ب تته  - تتدای مامتتان میومتتد کتته بتته بابتتام میگ تتت : 

 : است بعدم گوشو رو گرفت و گ ت

 سالم یسرم  تولدت م ارگ-

 نونسالم مامانو خودم  خوبو ؟مم-

 قربونت ب.    ههرا خوبه ؟-

 .ههرام خوبه   ات اقا اینجاست سالم میرسونه-

  ه خوب گوشو رو بده بهش-

 چ. -

و گوشو  رد ههرایتو گترفت  کته اه متوقعو کته بتا  تدای بلنتد خندیتده بتودم متات            

 . مونده بود

 ههرا-

- 

 ههرا خانوم

 ب  له-

 کجایو تو ؟بیا مامان میخواد احوالتو بهرسه-

وشتتو رو دادم دستتت ههتترا و اونتت  بتتا مامتتان حتترد هد و در آختتر هتتردو        وبعتتد گ

 .خداحافگو کردی 
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 . ویل رو ک.یدم کنارمیز و ههرام اومد کنارم رو م   ن.ست

 ممنون   واقعا هحمت ک.یدی-

 میکنو ن ران–خنده شیطنت امیزی کرد وگ ت 

 چ.ممم -

 خوب بیا شمعو فوت کن-

 ه دفعه گ تسرمو بردم نلو که فوت کن  که ههرا ی

 آرهو   آرهو کن-

 .چ.مامو بست  و اه خدا خواست  که ههرا مال من شه

 وبعد شم  وفوت کردم که ههرا دست وهد وگ  ت :تولدت م ارگ

 مرسو-

 حاال کادوت-

 : وبعد با ور رفت نع ه کادو اورد و داد به من وگ ت

 قابلتو نداره  ب خ.ید اگه-

 یخیلو ممنون    چرا اینقدر هحمت ک.ید-

 .کادو رو گرفت  وباه کردم یک سا ت مردونه بود که خیلو ق.نگ بود

 با قدر دانو نگاهش کردم وگ ت 
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 .خیلو ق.نگه مرسو خانومو-

 قاب  نداره-گونه هاش  ین همی.ه رنگ گرفت وگ ت :

 .بعد با ه  کیک خوردی  وبه به یی.نهاد من شام رفتی  بیرون

م کتتن     بقتتول شتتهاب کتته میگتته   تکتتمیمو گرفتتته بتتودم کتته ام.تتب همتته چیتتو تمتتو   

 :مرگ یک بار شیون یک بار

نلتتو یتته رستتتوران شتتیک نگتته داشتتت  و بتتا کمتتک ههتترا ییتتاده شتتدم وارد کتته شتتدی    

 اول یک چندتا نگاه اومد روم ولو بعدش  ادی شد

بتتاههرا رفتیتتو ی.تتت یتتک میتتز ن.ستتتی   هتتردو نونتته ستت ارش دادیتت  و متتن تکتتمی  

 ساله 20ضطراب داشت   ین یه ب ه گرفت  بعد شام به ههرا بگ     ا

 . شام و اوردن وشرور کردی  به خوردن

  بعد اه شام همراه ههرا سوار ماشین شدم راه افتادی 

 *ههرا*

امتتروه وقتتتو رستتیدم خونتته  لیرضتتا خیلتتو باهتتام برختتودرد بتتدی کتترد ولتتو بعتتدش    

 .خیلو دلن.ین اه دل  دراورد

 به یی.نهاد  لیرضا برای شام رفتی  رستوران

 . در ک  ام.ب شب خوبو بود

 با  دای  لیرضا به سمتش برگ.ت 
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سال  بود که بترای اولتین بتار مهستارو دیتدم دختتر نجی تو بته نگتر میرستید اهش            23

خوشتت  اومتتد بتته مامتتان گ تتت  بتتری  خاستتتگاری اول ق تتول نمیکتترد ومیگ تتت هنتتوه     

 ب تته ای و کتتار درستتت وحستتابو نتتداری   امتتا متتن اهش خوشتت  اومتتده بتتود وخیلتتو     

 . ا رار کردم تا باالخره مامان راضو شد

 . رفتی  خاستگاری و اونام سر یه ه ته نواب م  ت رو دادن

ستتال اه هنتتدگو م.تتترکمون نگذشتتته بتتود کتته اون حادثتته بتترام ات تتار افتتتاد و          1

 ... هندگیمون به  ریخت   دیگه بقی.و خودت میدونو

 نمیگ   اشقش ن ودم ،چرا تو همون یکسال  اشقش شدم

 اما

ستتاله کتته دیگتته فراموشتتش کتتردم    اینکتته گتتاهو اوقتتات بهتت  میریتتزم بختتا ر   2االن 

 .  .ق  نس ت به اون نیست بخا ر هندگو خودمه

متتاه یتتیش بتته تو تتیه دکتتترم کتته گ تتته بتتود یکتتو رو بتترای نگه تتانو خونتته    6تقری تتا 

 بگیر اقاسید رو اوردم بعدم

بعتتدش فهمیتتدم ختتدا  تتتو وارد هنتتدگی  شتتدی   روهای اول ختتوب نمی.تتناختمت ولتتو   

 چه فرشته ای رو گذاشته تو هندگی 

اهتعتتری ش خجالتتت ک.تتیدم وستترمو انتتداخت  یتتایین   لیرضتتام ل خنتتدی هد و ادامتته   -

 داد

کتت  کتت  اخالقتتاتو شتتناخت    حمایتتتات   نگرانتتو هتتات همتته همتته رو بتتا مهستتا مقایستته  

 کردم وتنها به یه نتیجه رسیدم
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  مهستتا هنتت  بتتود اینقتتدر حمتتایت  نمیکتترد تتتو همتتین تتتا آستتمون بتتا مهستتا فتترر داری  

 ... اما تو

هندگو بتا یته آدمتو کته معلتول نستمو باشته ستخته   خیلتو ستخت   مهستا هت  حتق              

 . داشت که رفت

 ... خیلو وقته با خودم کلنجار میرم که بگ  یا نه

 ههرا    من    من خیلو وقته که دیگه قل   فقط واسه خا ر یکو میزنه

 مام فکر من شده یه اس  اون  ههراخیلو وقته که دیگه ت

 بابهت نگاهش کردم که سرشو انداخت یایینو گ ت-

میتتدون  تعجتتب کتتردی    میتتدون  حتتق نداشتتت  ایتتن حرفتتو بتتزن     میتتدون  تتتو دختتتر 

 خونه ای ومن

 یک مرد مطلقه و ویل ری که شاید تا آخر  مر ب ه دار ه  ن.ه

 ...گهدارمههرا من فقط دیگه نمیتونست  احساسمو تو دل  ن

حتتاالم همتته چتتو بستتتگو بتته تتتو داره اگتته درخواستتت اهدوانمتتو ق تتول کنتتو کتته         

    نوکرت  هست  تا اخر  مر

اگتته هتت  رد کنتتو کتته حتتق داری    میتتدون  کتتیس هتتای خیلتتو بهتتتری بتترای اهدواو     

داری    امتتا اگتته من تتو باشتته نوابتتت هی تتو تغییتتر نمیکنتته وتتتو همتتون ههتترا ومتتن      

 .قتو اهدواو نکردی یی.  میمیونوهمون  لیرضا می.  وتا و

 رو شو کرد سمت منو گ ت
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 خوب نگرت چیه ؟-

 . باورم نمی.د که  لیرضا به  ابراه  القه کرده باشه

 اه خجالت روم نمی.د تو روش نگاه کن     سرمو انداخت  یایین وگ ت 

 می.ه یک  فکر کن -

 ن س.و با یه اهو داد بیرون وگ ت

 تا اخر ه ته خوبه ؟-

 اره-

 * لیرضا*

 ... یه ه ته  ین برر وباد گذشت

تتواین یته ه تته متن و ههتترا م ت  ق ت  شتده بتودی  وقتترار بتود امتروه بعتد اه مراستت             

 .  قد مر اد نواب.و به  بگه

 تت ر تتتو ماضتتر خونتته بتتود وقتترار بتتود بعتتدش یتته نهتتار     10 قتتد مر تتاد ستتا ت  

هیتتاد  هممونتتو بتتده  اه اونجتتایو کتته مر تتاد هتتی کس رو نداشتتت و ختتانومش هتت      

مای  به مراس  ن تود قترار بتود فقتط یته متاه  ست  بترن و بعتد بیتان تتو خونته ای کته              

 .مر اد خریده بود هندگو کنند

ختتانومش خیلتتو باحجتتاب بتتود و کتتال اه یتته ختتانواده متتذه و بتتودن کتته یتتدر ختتانواده   

 .فوت کرده بود و اون با خواهر ومادرش هندگو میکرد

 . روهه به کربال بدم 10قدشونو یه س ر تکمی  گرفته بودم هدیه ی سر س ره  
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 با  دای ههرا به خودم اومد

  لیرضا-

 نان -

 من حاضرم  بری -

بتتاه  اه خونتته ختتارو شتتدی    اه وقتتتو اه م.تتهد برگ.تتته بتتودی  ههتترا دیگتته چتتادر    

 ربی.تتو کنتتار نذاشتتته بتتود واالن هتت  بتتا یتته متتانتو شتتلوار شتتیک و همتتون چتتادر کنتتار  

 .من تو ماشین ن.سته بود

نلو در ماضتر نگهداشتت  و بتا کمتک ههترا ییتاده شتدم    شتهاب و دیتدم کته داشتت            

اه ماشتتین ییتتاده می.تتد تتتا متتا رو دیتتد اومتتد ستتمتمون و بتتا هتت  احتتوال یرستتو کتتردی   

 . وارد ماضر خونه شدی 3وهر

 .باالخره  رو  خان  که اسمش مری  بود بله رو داد

 . نوبت به کادو ها رسید

تتتا  متتو 2ودی  اه  تترد ختتانواده  تترو  ختتانوم هتت    اه  تترد مر تتاد کتته ماهتتا بتت  

ختتالش بتتا ختتانواده هاشتتون ومامتتانش وختتاهرش بتتودن  ختتانواده کتتت          1هتتاش و 

 . نمعیتو بودن

همتته کتتادو هاشتتونو دادن و نوبتتت رستتید بتته متتن بتتا کمتتک ههتترا رفتتت  ییی.تتون وبعتتد 

تتتا بلتتیط هواییمتتا رو دادم دستتت مر تتاد اون کتته هنتتوه ن همیتتده بتتود  2ت ریتتک گ تتتن 

 ضار اه چه قراره واسه همون گ ت او
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یته ستت ره کربالستتت    قابتت  تتوو ختتانمتو نتتداره    امیتتدوارم متاه  ستت  بهتتتون ختتوش    -

 بگذره

فتتک کتتن  هتتیچ فکرشتتو نمیکتترد کتته متتن هم تتین کتتاری کتتن    تو تتا تاش تتتو        

 ... شرکت فهمیده بودم که تاحاال کربال نرفته

 باورم نمی.ه    ممنون  لیرضا-مر اد

 .   کردوبعد منو بق

 . همه با ل خند به  نگاه میکردن

 . به یی.نهاد مر اد همه برای نهار رفتی 

 سرس ره ن.سته بودی  که شهاب دم گوش  گ ت

 داداش تو کو میخوای به ما غذا دامادیتو بدی-

 . تو برو یه فکری واسه خودت کن-خندیدمو گ ت  :

 توفکرم–شهاب 

 ؟ناکس چرا خ ر ندادی ندا-: باتعجب برگ.ت  ونگاهش کردم و گ ت 

 چون هنوه نوابمو نداده-

 حاال این بانو کو هست ؟-

 می.ناسیش-

 واقعا ؟-
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 اره-

 کو ؟-

 نسترن   دوست ههرا خانوم-

 با بهت نگاهش کردم که ل خندی هد وگ ت

 میگ  تو ام برو هود تر بهش بگو دیگه فقط تو موندیااا؟-

 حاال کوتا تو نواب بگیری-

 مونده ه ته دیگه1خوب همش -

 شاید من هود تر داماد ش _با بدننسو بهش گ ت  :

 گ تو بهش؟-باتعجب برگ.ت سمت  وگ ت :

 .خندیدمو سرمو تکون دادم

 نامرد چرا خ ر ندادی ؟؟؟-

 بقول تو هنوه نواب نگرفت -

 می.ه وبسته باه نی.تون هو دوتا شما چیه–مر اد 

 بتتری  متتاه  تتتهه 2 ایتتن  تترد گتترفتی  تکتتمی  یهتتوو    داداش هی تتو–شتتهاب 

 امرغ قا و

 ؟؟ ندی–مر اد 

 هنوه هی و معلوم نیست   د ا کنید ب ه-خندیدمو گ ت  :
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 د اا؟-مر اد وشهاب :

 .اره امروه قراره نواب بگیرم    امیدوارم-

 نگران ن اش داداش   ان.اهلل م  ته-شهاب

 خداکنه-

اد بتتاتموم شتتدن غتتذامون همتته بلنتتد شتتدن کتته بتترن    ههتترا ومتتری  ختتانوم مر تت       

وختتواهر ختتانومش هتت  کتته اه وقتتتو اومتتده بتتودی  رستتتوران داشتتتن بتتاه  حتترد       

میتتزدن اه هتت  ختتداحافگو کتتردن ومتتن وههتترا رفتتتی  ستتوار ماشتتین شتتی  کتته شتتهاب  

ومر تتاد هردویتته چ.تتمکو هدن وبعتتد ستتوار ماشیناشتتون شتتدن اه وقتتتو  لیتتار         

یستتت چتته ماشتتینو بتتا قطتتار فرستتتاده بتتود دوبتتار بتترده بتتودمش تعمریگتتاه    معلتتوم ن  

 .بالیو سرش اومده    باید فکر یه ماشین ندید باش 

ههتترا خیلتتو ستتاکت بتتود وایتتن داشتتت تتته دل منتتو میلرهونتتد خودم با تتو ک.تتیدم       

 وسط

 ههرا-

 بله-

 چرا ساکتو ؟-

 چو بگ  ؟-

 نواب من چی.د ؟-

 سرشو انداخت یایین و گ ت
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 من   من تکمیمو گرفت     راستش شرایط تو سخته و من-

 اهو دادم بیرون و اون ادامه دادن سمو با 

متتن هتتیچ م.تتکلو باهاشتتون نتتدارم  لیرضتتا   هندگو همتتش ب تته نیستتت همتتش راه   -

 رفتن نیست    راستش من

 سرشو اورد باال وبا یه خنده ق.نگ گ ت

 . من موافق 

 . وسط خیابون هدم رو ترمز که کلو ه  اه ماشینای ی.ت سری  فاش شنیدم

 واقعا ؟-باتعجب بهش گ ت  :

 اهوم–ههرا سرشو تکون داد وگ ت 

 باروم نمی.ه-خندیدم   بلند خندیدم دوسه بار بلند خندیدم وبهش گ ت  :

- 

ستال انگار ختدا منتو هنتوه فرامتوش      5ههرا تتو بهتترین ات تار هنتدگی  بتودی بعتد اه       -

 . نکرده مرسو

 . ههرا خندید و دوباره گونه هاش رنگ گرفت

 .ودتو همین بین گوشی  هنگ خورد شهاب ب

 ای موهمار من که میدون  همین دور وا راد

 برخرمگس معرکه لعنت-
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 :  دای خنده اومد و بعدم  دای شهاب و مر اد که میگ تن

 ماشیرینو میخوای  یاال  ماشیرینو میخوای  یاال-

نتتچ نتتچ    تتدام رو آی ونتته ؟کتتارد بختتوره تتتو شتتکمتون کتته همتتین  -خندیتتدمو گ تتت  :

 ن  ولو نهنمو ضرر ام.ب شام مهمون مناالن اه رستوران اومدین بیرو

 کجا؟-

 ..ادرسو مسی  میکن    فعال-

 .. دای خنده مر اد وشهاب اومد که میگ تن چه  جله ای  داره   فعال

 .برگ.ت  سمت ههرا که دیدم اه خنده قرمز شده

 باه که ل و شدی؟راستو یادم رفته بود بهت بگ     من  اشق ل و ام-

 . نلو در خونه وبه کمک ههرا ییاده شدموبعد خندیدم   رسیدی  

 .قرار شد بعداه هر هنگ بزن  به مامان وهمه چیو بگ 

 وارد خونه شدی  که به ههرا گ ت 

 به خونمون خوش اومدی-

 ممنون-ل خندی هد وگ ت :

راه بیتتوفتی  بتتری   4بتته یی.تتنهاد متتن قتترار شتتد فعتتال بتتری  استتتراحت کنتتی  وستتا ت 

  به.ت الزهرا

 *ههرا*



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

337 

 

 ... و نوابمو به  لیرضا گ ت   ود شده   خیلو راحت بلند بلند میخندهاه وقت

اه ختتواب بلنتتد شتتدم و تکتتمی  گتترفت  بتترم یتته دوش بگیتترم و بعتتد هتت      3ستتا تای 

 . حاضر ش 

بعتتد اه نتتی  ستتا ت اه حمتتوم اومتتدم بیتترون ویتته متتانتو شتتیری و یتته شتتلوارهمرنگش   

بکتن     بترای اولتین     یوشیدم بتا یته روستری شیری تکتمی  گترفت  یکت  آرایتش هت         

بار یک  کرم یودر هدم به  تورت  بعتد یته متداد چ.ت  کت  رنتگ ک.تیدم تتو چ.تمام           

ودر آختتر هتت  یتته ر  رنتتگ لتتب هدم  نمیخواستتت  خیلتتو تغیتتر کتتن  آختته تاحتتاال کستتو 

 .منو با آرایش ندیده بودبه نز  لیرضا

 . با  دای هنگ گوشیمو نواب دادم نسترن بود

 سالم بی.عووور-

 ه ؟سالم چت-

 چرا به  نگ ته بودددی؟-

 چیو ؟-

 نواب م  تتو-

 اه کجا فهمیدی-

 : یهو به تته یته افتاد و گ ت

 چیزه خوب شهاب گ ت به -

 شهاب ؟-با لان م.کوکو گ ت  :
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 اره   خوب من میخواست  بهت بگ  بخدا-

بترو گم.تو متن قضتیه خاستتگاری رو گ تته بتودم بهتت ال         -با حالت قهر بهتش گ تت  :  

 فت تواق  اون و

 بخدا من هنوه نواب م  تمو ندادم بهش-

 یس م  ته-

 ها؟-

 نوابتو-

 اها   م ارگ باشه   ههرا من برم االن نوبت منه که با دکتر برم سر وقت مریضا-

 ... باشه من  که  ر  ر-خندیدمو گ ت  :

 .مرگ   فعال-خندید و گ ت :-

یرضتتا کتته دم در بتترای نستتترن خوشتتاال بتتودم   اون  تتین آبجتتی  بود بتتا  تتدای  ل   

 بود سری  یه دستو به سرم ک.یدم وچادر  ربیمو سرم کردم وگ ت 

 ب رما تو

 در باه کرد وتا منو دید یه تای ابروشو داد باال وگ ت

 .. به به   خانوم چه خوشتیپ کردن-

یه نگاه به تیتپ ختودش انتداخت  کتت تتک نتوگ متدادی بتا یته تی.ترت کمرنتگ تتر             

 اه کتش با شلوار همرنگ کتش
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 کو به کو میگه-با یرویو گ ت  :

 با تعجب گ ت :شیطون شدی هاا   موا ب باش

بعتتدم خندیتتد و گ تتت بتتدو بری  بتتاه  رفتتتی  یتتایین و ستتوار ماشتتین شتتدیمو  لیرضتتا  

 .راه افتاد به سمت به.ت الزهرا

  لیرضا-

 نون -

 به مامانت اینا-

 بعله که گ ت  کلو ام خوشاال شدن قرار شد که فردا بیان تهران-

 فردا ؟-

 اره خوب   بیان که خواستگاری کنن اهت دیگه-

 ولو تو که-

 . دل  نمیخواد هی و رو دلت بمونه-

 .یه ل خند اه ته دل  هدم    لیرضا فوقاالعاده بود

 به.ت اههرا رسیدی  و باه  رفتی  ییش بابا

 اول فاتاه خوندی  ولو بعدش یهوو  لیرضا شرور کرد به حرد هدن

میتدون  همته چیتو میدونیتد ولتو متن اومتدم اینجتا نلتو شتما بته ههترا             سالم اقاستید    -

 . قول بدم
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 بعد یهو دستمو گرفت وگ ت

قتتول میتتدم متتوا  ش باشتت     قتتول میتتدم تانتتایو کتته بتتتون  نتتذارم چیتتزی رو دلتتش   -

 بمونه   قول میدم

باانتتاهتون فتتردا مامتتان  اینتتا میتتان بتترای خواستتتگاری    نتتاتون خیلتتو خالیتته   کتتاش   

 . بودین شما ه 

 . بعدم اه بابا خداحافگو کرد و رفت ییش رفیق روههای سختو اش

 ن.ت  کنار ق ر بابا

 سالم بابانون 

 .خوبو ؟نات خوبه ؟میدون  که نات خوبه

متتن  االن خیلتتو ختتوب     خیلتتو   اومتتدم بگتت  بتترام د تتا کنتتو   د تتاکنو خوشتت خت      

ن تتو ایتن چنتد وقتت بته      ب.     لیرضا مرد خوبیته اینتو ختودت  بهت  گ تته بتودی واال      

 . من ثابت شد

 سرمو انداخت  یایین و گ ت 

 دوسش دارم-

بعد حدود یه ربو کته بابابتا حترد هدم رفتت  یتیش  لیرضتا    داشتت م ت  همی.ته بتا           

 رفیقش حرد میزد

 تا منو دید گ ت

 اینا داداش   این  خانوم  ب ین چه حالل هاده است-
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 ...ن هرنا میگ ت الکو بود اما االناه ل ظ خانوم  حال  یجوری شد  تاق   ای

 .ل خندی هدم ورفت  ن.ست  برای رفیق روهای سختو  لیرضا فاتاه خوندم

 ههرا دقت کردی شدم داداش بزرگتر ؟-

 ها؟-

 سال.ه28سالمه اما این داداش   30داداش بزرگتر شدم دیگه نگاه من -

 . اره چه نالب-

کته بتری  اه وقتتو اه به.تت اههترا       بعد اه یکت  ن.ستتن بتاالی ستر شتهیدراه افتتادی       

برگ.تتتی   لیرضتتا دستتتمو ول نکتترده    اولتتش خجالتتت ک.تتیدم ولتتو بعتتدش  تتادی    

 شد موق  که داشت رانندگو میکرد بهش گ ت 

ختوب االن میمیتتری  کتته بتتا یته دستتت کتته نمیتتتونو هت  فرمونتتو ب رختتونو هتت  دنتتده    -

  ود کنو

 .. خوب این  یه راه ح  داره-خندید و گ ت :

ستتتمو گذاشتتت رو دنتتده و دستتت خودشتتو روش هتت  دستتتاش رو دستتت متتن    بعتتد د

 .بود وهم  دنده  ود میکرد

 اه حس  نگ  بهتره    فور العادههه بود    ا ال قاب  درگ نیست

 : نلو یه  ال فروشو نگهداشت داشت  با تعجب نگاهش میکردم که گ ت

 ییاده شو دیگه   بری  حلقه بخری -
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 بودتاهه دوهزاری  نا افتاده 

بتتاه  داختت  مغتتاهه شتتدی    مغتتاهه دار وقتتتو گ تتتی  حلقتته میختتوای  بتتا بهتتت ولتتو      

 . بعدش بال خند نگاهمون کرد

 .وحلقه هاشو ن.ونمون داد

یه حلقه ساده کته بتا نگتین هتای ریتزی تتزئئین شتده بتود انتختاب کتردم و  لیرضتام            

 .ست همون حلقه ولو مردون.و انتخاب کرد

 امان  لیرضا هنگ هداومدی  سوار ماشین شی  که م

 نان  مامان-

 چو ؟ندا ؟-

- 

 ..خو چه بهتر یس یه راست بیاین رستوران    تو خیابون-

- 

 .اره اره   شهاب ومر ادو د وت کردم فقط-

- 

 ..چ.   فعال-

 چی.د ؟-رو به  لیرضا گ ت  :

 . میرسن تهران8/9هی و رفتن بلیط چارتر گرفتن   تا سا ت -
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 ندی ؟-

 بی.تر  جله دارن اره دیگه اه من-

بتته یی.تتنهاد  لیرضتتا رفتتتی  همینطتتور الکتتو دور هدیتت  و حتترد هدیتت  اه آینتتده         

  لیرضا میگ ت میخواد سریس اتار خواب.و  ود کنه وانجا ب.ه اتاقمون

متتن اینقتتدر قرمتتز شتتده بتتود کتته کلتتو استت اب خنتتده ی اونتتو فتتراه  کرد ستتا تای      

رستتورانن مامتان وبابتای     ونی  بتود کته شتهاب هنتگ هد وبته  لیرضتا گ تت نزدیتک        8

 لیرضتتا هتت  هنتتگ هدن و گ تتتن تتتوراهن  منتتو  لیرضتتا هتت  راه افتتتادی  ستتمت          

 ... رستوران

 .وارد رستوران شدی  ورفتی  سمت همون میزی که  لیرضا رهرو کرده بودن

 همون موق  مر اد و مری  وشهاب و

 باروم نمی.د   نسترن ؟؟مگه این ا  هان ن ود

 م نسترن اومد نلو بغل  کرد وگ تمن که هنوه تو شک بود

 سالم قربونت ب.    چه خوشگ  شدی-

 مرسو تو کو اومدی ؟-

 من اومده بودم بابا  میخواست  سوریرایزت کن -

 اه بغلش بیرون اومدم ورفت  بغ  مری 

و میکتتردن کتته یهتتو مامتتان وبابتتای    ب و ستتمر تتاد وشتتهاب هتت  داشتتتن بتتاه  رو   

  لیرضا وارد شدن
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 یرسو کردن فا مه خانوم اومد منو بغ  کرد وگ تهمه باهاشون احوال 

 قربون خجالتت  زیزم   چقدر خوشگ  تر شدی    دل  برات تنگ شده بود-

 ممنون    من     مامان نون -

یتته ل خنتتد اه تتته دل هد وهمتتین لاگتته بابتتای  لیرضتتا اومتتد ستتمتمو گ تتت خیلتتو         

 .خوشااله که من  روس.ون 

همتتون دفتتتر خونتته ای کتته  تت ر بتتودی  وبتتا  بعتتد اه  تترد شتتام  لیرضتتا هنتتگ هد بتته

 . خودمونو برسونی  دفتر10روحانو اونجا حرد هد وقرار شد تا سا ت 

 . ما نوبر بودی  واال اول شام بعد  قد

همتتته بتتته ستتتمت دفتتتتر خونتتته راه افتادی   لیرضتتتا بهتتت  گ تتتت کتتته چتتتون  تتتیقه  

 . مارمیتمون رو باالسر حضرت خوندی  اینو اومدی  ماضر

ن.ستتته بتتودم    حتتس خیلتتو ختتوبو بتتود ولتتو کلتتو استتتر  داشتتت      سرستت ره  قتتد

     لیرضا اه تو آیینه نگتاه  کترد وقرانتو بتاه کترد ستوره یاستین اومتد    قلتب قترآن          

.. 

بتترای بتتاه ستتوم  تترد میکتتن    دوشتتیزه مکرمتته ختتانوم ستتید ههتترا ما تتو ایتتا بنتتده   

کتالم اهلل مجیتد    وکیل  شما رو به  قتد دائت  اقتای  لیرضتا امیتران بتا مهریته یتک نلتد         

 سکه بهارآهادی در آورم ؟ 14 آینه وشمعدان و تعداد 

 . معکوم14تا باشه به نیت 14خودم خواسته بودم 

 میخواست  بله رو بگ  که یهو نسترن گ ت

  رو  هیر ل گو میخاد
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همتتون لاگتته متتادر  لیرضتتا یتتک گردن نتتد اهلل بتته گتتردن  بستتت وگ تتت :م ارکتتت      

 باشه

 ت  :باناهه روی مامان وبابا وبزرگترای مجلسیه ن س  میق ک.یدمو گ 

 بله

گرمو دستت  لیرضتا رو دستت  حتس کتردم سترمو اوردم بتاال کته نگتاه  بتا نگتاهش            

 : گره خورد سرشو نزدیک گوش  اورد وگ ت

 . شرمنده که این یه دونه رو دلت میمونه-

 ولو بهت قول میدم

 اگه شد یه مجلس  روسو تو  بگیرم

 گ ت ل خندی هدمو و هی و ن

 نوبت به حلقه رسید...

 . دستمو گرفت  نلو  لیرضا که اون حلقه رو دست  کرد وبعد من اینکار وکردم

 همه بهمون ت ریک گ تن ونوبت رسید به کادوها

مامتتان وبابتتای  لیرضتتا بعتتد بغتت  کتتردن منتتو  لیرضتتا یتتک ستت ر خونتته ختتدا ویتتک     

 .سرویس کام   ال به من هدیه دادن

 ه کام  بهمون دادن و ت ریک گ تنمر اد وخانومش ه  یک سک
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شتهاب اومتتد ستتمتمون و یتتک ستتا ت رولکتتس بته متتن ویکتتو بتته  لیرضتتا هدیتته داد و   

 . گ ت اه  رد منو نسترن

نگاه  افتاد بته نستترن کته چ.تماش داشتت میتزد بیترون وایتن حرفتو میتزد کته متن             

 کو با تو اومدم خرید ؟

 .نسترن ه  اومد سمت  وبغل  کرد و بهمون ت ریک گ ت

خال ه هدیته دادن تمتوم شتد واه همته ختداحافگو کتردی  وبتا مامتان وبابتا بته ستمت            

 خونه حرکت کردی    وارد خونه که شدی  ک  مونده بود شاخ دربیارم

 خونه برر میزد اه تمیزی ال ته تمیز بوداا ولو دیگه االن خیلو تمیز بود

 برگ.ت  سمت  لیرضا که گ ت

 هحمت نسترن خانوم وشهاب هستش-

 نونمم-

همتتون لاگتته مامتتان وبابتتای  لیرضتتا کتته اه ایتتن همتته دگ ویتتز  لیرضتتا شتتاخ دراورده 

 بودن داخ  شدن

 ماشاهلل  لو چیکار کردی هاا-بابا-

 قربونت ب.  مامان که اه همون اول با نور وبزه بودی-مامان

 لیرضتتا ل خنتتدی هد و قتترار شتتد هممتتون بتتری  بخوابی     لیرضتتا یتته اتتتاقو ن.تتون      

 . ش داد وگ ت برن اونجا بخوابنمامان وبابا

 .رفت  تو اتار تا ل اسمو  ود کن  اما نمیدونست  چو بهوش 
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همتتون موقتت   تتدای در اومتتد وبعتتد مامتتان وارد اتتتار شتتد    منتتو کتته دیتتد ل خنتتد هد   

 : واومد یی.  وگ ت

 تو که هنو ل استو  ود نکردی-

 سرمو انداخت  یایین وگ ت  :راستش من نمیدون  که

 کمدت کجاست؟ل اساتو ن.ون  بده تا برات انتخاب کن  مادر-ت :خندید وگ 

 :با دست کمدمو ن.ون دادم    مامان در کمدو باه کرد و بعد گ.تن گ ت

 ب رما-

 : به تا  شلوارگ تو دستش نگاه کردم و با تعجب گ ت 

 اینو بهوشمممم ؟-

 اره دیگه مادر-

 خوب خجال-

 نذاشت حرفمو تموم کن  وگ ت

جالتتت میک.تتند    بروبهتتوش وبتته ختتودت بتتر    من میتترم تتتو اتتتار    اولتتش همتته خ-

 .خودمون ومو خواب  که راحت باشو

 .ت.کر کردم و مامان رفت

تتتا  شتتلوارکمو یوشتتیدمو بعتتد یتته تجدیتتد آرایتتش وشتتونه هدن موهتتام یتته ن تتس       

 .  میق ک.یدمو و رفت 
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شرشتتر  در اتاق.تتو بتتاه کتتردم و رفتتت  تتتو    همهتته چیتتز اه تممیتتزی بتترر میزد  تتدای 

آب ن.تتون اه حمتتوم بتتودن  لیرضتتا بتتود روتختو نوشتتده بتتود و تتود یتتک بال.تتت    

 .دوتا بال.ت رو تخت بود

آب که قطت  شتد هت  شتدمو ستری  رفتت  رو تختت دراه ک.تیدمو یتتو رو تتا روسترم            

 ک.یدم و خودمو هدم به خواب

 تتدای بستتته شتتدن در حمتتوم روشتتنیدم و کتتس العملتتو ن.تتون نتتدادم تخت بتتاال       

  .این یعنو که  لیرضا اومد رو تخت    قل   داشت میومد تو دهن  یایین شد و

 * لیرضا*

اهحمتتوم اومتتدم بیتترون کتته دیتتدم ههتترا رو تختتت خوابیتتده ویتتتو رو تتتارو ستترش        

ک.تتیده  رفتتت  رو تختتت و بتته یهلتتو دراه ک.تتیدم    میدونستتت  بیتتداره واه خجالتتت      

 رفته هیر یتو واسه همون سرمونزدیک گوشش بردم و گ ت 

 خوابیدی؟اره؟ که:

 تکون نخورد

 .خوشاال بودم که توانایو هیجان هده کردن.و دارم

 . دستمو اه هیر کمرش رد وکردمو ک.یدمش تو بغل 

 : همینکه به خودم چس وندمش یهو برگ.ت سمت  وگ ت

 وری لیرضا سرما میخ-
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بعتتد انگتتاری کتته یتتادش ااومتتده اون متت ال ختتواب بتتوده خجالتتت ک.تتید وسرشتتو         

 .گذاشت رو سین  وا ال باال نیاورد

 سال داشت   ع  هندگو رو می .یدم3حس  فوقاالعاده بود   بعد اه 

 قربون خانوم خجالتی  ب.  که نگران منه    من با ل ا  خواب  نمی ره-

 خیلو دوست دارم خانوم --

 . نمیدون  گوشام اشت اه شنید یا هرچو بود حس شیرینو تو ونودم ن.ست

 من  دوست دارم-

 خیلو خسته ام بخوابی  ؟-

 .تو همون سین  سرشو به معنو اره تکون داد و چ.ماشو بست

نکتتردم امتتا   تت ر بتتا  تتدای هنتتگ گوشتتی  اه ختتواب بلنتتد شتتدم    اول موقعیتتتو درگ 

 . با دیدن ههرا که توبغل  خواب بود یه ل خند  میق رو ل ام شک  گرفت

 گوشیو نواب دادم

 بله-

 سالم یسرم خوبو؟-

 مامان شمایو ؟-
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اره متتادر بتتا گوشتتو بابتتات هنتتگ هدم    ب خ.تتید کلتته  تت او اه ختتواب بیتتدارت        -

یتتای  کتتردم    میخواستتت  بگتت  منتتو بابتتات داریتت  میتتری  حتترم  هتتر هتت  نهتتار نم       

 خونه  میری  خونه دوست قدیمو بابات

  ه مامان چرا اخه؟-

 ه  اینکه شما راحت باشین هم  دلمون براشون تنگ شده-

 اما-

 اما و ولو نیار  بگیر بخواب حاال   فعال-

 .نذاشت خداحافگو کن  وقط  کرد

به  ورت غترر ختواب ههترا نگتاه کتردم     تتو ایتن چنتد ستال میتتون  بگت  بهتترین             

رو داشتتت     یتته ن تتس تتتو موهتتای ههتترا ک.تتیدم خیلتتو بتتوی ختتوبو میتتداد      ختتواب 

بی.تتتتر بتتته ختتتودم ف.تتتارش دادم دلتتت  میخواستتتت حستتتش کن   چ.تتتمامو بستتتت   

 .وخوابیدم دوباره

 *ههرا*

چ.تتمامو بتتاهکردم و تنهتتا چیتتزی کتته دیتتدم بتتدن برهنتته  لیرضتتا بود   بتتا یتتاداوری     

بتتتود و 9نگتتاه کتتتردم  ات تتار هتتتای گذشتتته ل خنتتتدی رو ل تتتام نقتتش بست  ستتتا تو    

 لیرضتتا هنتتوه ختتواب بتتود تکتتمی  گتترفت  اه بغلتتش بیتتام بیتترون و بتترم ل استتامو        

 .  ود کن  و   اانه درست کن     هشت بود آخه مامان اینا خونه بودن

 اومدم بیام بیرون که  لیرضا الیه چ.ماشو باه کرد وگ ت

 کجا؟-
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 .اند هشتهها   مامان اینام خونه  9برم   اونه درست کن   سا ت -

نمیختتواد اوال کستتو خونتته نیستتت مامتتان اینتتا رفتتتن حتترم و هتتر هتت  نمیتتان   بعدشتت   -

 . یه امروه مرخکو داری  ها 9هنوه سا ت 

نمیدونستتت  چیکتتار کتتن  اه  رفتتو اه گرستتنگو داشتتت  میمیتتردم و اه  تترد دیگتته      

ه  دلت  نمیخواستت  لیرضتا ناراحتت شته  داشتت  فکتر میکتردم کته یهتوو بتا  تدای             

 .ام چ.مای من و  لیرضا گرد شدمعده 

 خیلو مگلومانه نگاهش کردم و گ ت 

 خوب گ.نمه-

 :  لیرضا خندید وگ ت

 .یس تا من دست و ورتمو می.ورم شما ه    اانه رو آماده کن-

 اه بغلش اومدم بیرون وگ ت 

 .چ.  وسری  یریدم اه اتار بیرون-

ر و وستای  ستت ره  رفتت  یتایین وبعتتد شستتن دستتت و تورت چتایو ستتاهو هدم بته بتتر      

رو چیتتدم ورفتتت  بتتاال تتتو اتتتار ویتته رنتتگ لعتتابو بتته  تتورت  دادم واومتتدم یتتایین کتته   

دیتتدم  لیرضتتا یایینتته وداره چتتای میریتتزه تتتا منتتو دیتتد نگتتاهش روم مونتتد    دی.تتب   

 .. چون هیر یتو بودم ندیده بود منو ولو االن

 ..اینقدر خجالت ک.یدم که نگو

 خانوم من اه من خجالت میک.ه ؟-
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ستتعو کتتردم ل خنتتدی بتتزن  وستتری  ن.ستتت  ی.تتت میتتز     تتین انتتروه تتتو م.تتهد یتته  

 .لقمه به من میداد ویه لقمه خودش میخورد

بعتتد ختتوردن  تت اانه ستت ره رو نمتت  کتتردم ورفتتت  کمتتک  لیرضتتا وکمتتک کتتردم     

 .ب.ینه رو م   وخودم  کنارش ن.ست 

 ههرا-

 نان -ل خند هدمو گ ت  :

  میگ  میخوای خونه رو  ود کنی-

 براچو؟-سری  نگاهش کردم وگ ت  :

 خوب این خونه ه  بزرگه هم  خوب من خا ره خوب هیاد ندارم-

 هرچو اقامون بگه-ل خندی هدم وگ ت :

 شیطون شدیااا-خندید وگ ت :

ابروهتتامو بتتاال انتتداخت  و خندیتتدم    قتترار شتتد  لیرضتتا دن تتال یتته خونتته کوچیتتک تتتر   

 . بگرده

 . به یی.نهاد  لیرضا خوابیدی بعد خوردن نهار رفتی  باال و 

بعتتد اه  هتتر بتتود وختتواب  نمی تترد ولتتو  لیرضاچ.ماشتتو بستتت و فتتک کتتن  خوابید بتته 

 ب و  قیتتافش نگتتاه کتتردم خیلتتو دوستتش داشتتت      تتو یتته تکتتمی  ناگهتتانو له.تتو  

کتترد وستتری  برگ.تتت  ستترنام کتته بختتواب  امتتا دیتتدم چ.تتمای  لیرضتتا بتتاهه و داره    

 ت  یایین که گ تمنو نگاه میکنه   سرمو انداخ



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

353 

 

 من ل و خیلو دوست دارم-

 با م.ت هدم رو سینه اش و گ ت -

 . خیلو بدننسو-

و ی.تتتمو کتتردم بهتتش و گتترفت  کتته بختتواب  امتتا یهتتو اه ی.تتت بغلتت  کتترد و کنتتار       

 گوش  گ ت

 قهری؟-

 نه دیوونه-

  ا یت نکن نغله    خواب  میاد-

گذشتتت ودیگتته کمتتتر خجالتتت میک.تتیدم    مامتتان وبابتتا هتت    چنتتد روه اه  قتتدمون می

فتتردای اون روه برگ.تتتن م.تتهد     لیرضتتا بتته  لیتتار هنتتگ هد وهتت  ت ریتتک گ تتت    

 .وهم  خ ر  قدمونو

 ... همه چو خوب ییش میره

نستتترن بتتاالخره بتته شتتهاب نتتواب م  تتتو داد وهمتتین روهاستتت کتته مراسم.تتونونو      

ختانواده هاشتون بته مراست  کوچیتک       بگیرن ه  نستترن تتک دختتره و هت  شتهاب و     

 . رضایت ندادن

 با  دای  لیرضا برگ.ت  سمتش

 نان -

 باید بری  کالنتری-



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

354 

 

 واسه چو ؟-

 برای یرونده اقاسید-

 با تعجب گ ت  چیزی فهمیدن؟

 .اره همه چیو من میرم سوار ماشین می.  تو ام سری  بیا-

 ...دراوردمبا ه  به کالنتری رفتی  واه چیزهایو که می.نیدم شاخ 

ستتیاوش  اشتتق متتن بتتوده امتتا بابتتا انتتاهه نتتداده کتته بتتا متتن اهدواو کنتته  خوب حقتت     

ستتاله   اون یتتک متترد دائتت  الخمتتر  یتتاش     17ستتاله متتن  30داشتتته اون اون همتتان 

 ...ومن

قضتتیه آتتتیش ستتوهی مغتتاهه بابتتا هتت  تقکتتیر همتتین یستتر موی نتتاخل   بوده   اشتتک   

 ...من رفته بود تو چ..مام نم  شده بود    بابای من بخا ر

ننتتاب ستترگرد یرونتتده رو فرستتتاد دادستترا و گ تتت همتته چتتو بتته حکتت  قاضتتو         

 بستگو داره

 * لیرضا*

اه وقتتتو قاضتتو حکتت  ا تتدامو ا تتالم کتترده یتتک روه ختتوش نداشتتتی  هتترروه  متتو      

وهن  متتوش خونتته میتتان و اه ههتترا میختتوان کتته رضتتایت بتتده ،روهای اول کتته فقتتط     

 میگ ت

 قکاص
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دلتتش نتترم تتتر شتتده    اونتت  فقتتط بختتا ر یکدونتته ب تته یستتر       امتتا االن چنتتد روهه  

 ... موش

 .هنوه نتیجه ا لو رو به من نگ ته ولو امیدوارم بره رضایت بده

  لیرضا-

 نان -

 اگه   اگه رضایت بدم    بابام ناراحت نمی.ه-

نتته  زیتتز دلتت      اون یتته خ طتتو کتترده درستتته با تتف شتتده  زیتتز تتترین کستتمونو اه  -

   باهم خودت میدونودست بدی    ولو 

میدونو خدا اگته میخواستت ایتن نتور آدمتا فقتط ا تدام شتن ا تال تتو احکتام نمیومتد             

کتته ولتتو دم بایتتد رضتتایت بتتدن   همونجتتا فقتتط میگ تتت ا تتدام    شتتاید ختتدا ایتتن رو    

 گذشته تا میزان بخ.ش بندشو بسنجه

 ههرا رفته بود تو فکر و حرفو نمیزد که  داش کردم

 ههرا-

 نان -

 میدی؟رضایت -

 .ن س  میقو ک.ید وگ ت :اره    بعد اه  هر بری  رضایت بدی 

 قوربون خانوم مهربون -کردمو گ ت  : ب و  یی.ونی.و 
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خندید و اه رو تختت بلنتد شتد   قترار شتد کته وستای  شخکتیمونو هت  نمت  کنته کته             

 .بعد کالنتری یک راست بری  خونه ندیدمون

  اانهاقای تن     یاشو دست و ورتتو ب.ور بیا  -

 چ.م -

 . بعد شستن دست و ورت و تعوی  ل ا  رفت  یایین که   اانه بخورم

 کجا ؟-

 شرکت دیگه-

 . اخ حواس  ن ود    من امروه تعطیلیمه-

اهتتا   یتتس بیزحمتتت همتتین وستتای  شخکتتو رو نمتت  کتتن چتتون تتتو خونتته همتته چتتو  -

 هست دیگه

 اره   راستو رنگ اون کانایه رو  ود کردی؟-

 .نش دیگه این خونه ام فردا براش م.تری میاد که بدم برهاره دیروه آورد-

 . اها  تاهه  روسو نسترن.ون ه  فک کن  اخر همین ماه باشه دیگه-

 اره این شهاب ه  دیووونه است شب  ید  روسو گرفته  ههه-

اووود هنتتوه بایتتد بتترم ل تتا  -ههتترا درحتتالو کتته لقمتته میذاشتتت تتتو دهتتنش گ تتت : 

 ه  بگیرم
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یتتن قضتتیه فیکتتله ییتتدا کنتته هتت  میتتری  واستته  روستتو ل تتا  میگیتتری  بعلتته   بتتذار ا-

 . هم   ید  یه سوریرایزم دارم برات

  ه چیه ؟-

 خوب بگ  که دیگه سوریرایز نیست-

  لیرضاااا-

 نونممم    نمیگمم -

 و بلند خندیدم و به لب ولوچه آویزونه ههرا نگاه کردم و گ ت 

 من برم خانوم   دیرم شد    خداحافظ-

کته تتاهه خریتده بتودم شتدم   بقول شتهاب        3عد اه خونته ختارو شتدم وستوار متزدا     وب

 همه  عودی میرن ماشین میخرن وتو نزولو

 وارد شرکت شدم که دیدم مر اد و یه اقایو دارن باف میکنند

 چیزی شده ؟-

 سالم داداش خوب شد اومدی   این اقا میگن چک.ون یا  ن.ده-مر اد

 یا  ن.ده ؟-به  رد مرد چرخیدمو گ ت  :

 نه-مرد

 .من  ذر میخوام-

 ولو  لیرضا ما همه چک هارو یا  کردی -مر اد
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 خوب شاید اه قل  افتاده   ب رست.ون حسابداری کارشون راه بیوفته-

 باشه-مر اد

وبتته ستتمت اتتتار ختتودم رفتتت  همتتین کتته دستتتگیره و ک.تتیدم یتتایین   دوبتتاره ن ستت    

 ردش هیاد بود که یهوو گ ت رفت واون درد همی.گو اومد سراغ  اونقدر د

 آی-

 سری  مر اد و اون اقا اومدن یی. -

  لیرضا خوبو ؟-مر اد-

 حال حرد هدن نداشت    دردش افتضای بود

  لیرضا باید بری دکتر اینطوری که نمی.ه-

 .مین دوباره ساکت شد وروی من برگ.ت تو بدن 5دردش بعد 

 میرم حاال-

 .کارشوبعد داخ  اتار رفت  ومر اد ه  سر 

بعتد اه  هتر خستته و کوفتتته برگ.تت  خونته و ههترا رو دیتتدم کته همته وستای  رو تتتو          

تتتا ستتاگ نابتته نتتا کتترده و ستتاگ هتتارو دم در گذاشتتته وختتودش رو کانایتته ختتوابش 3

 .برده

 کردم که چ.ماشو باه کرد  گ ت ب و  نزدیکش شدم ویی.ونی.و 

  ه اومدی-
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 بعله   خسته ن اشو-

ت باشتتتو   ب خ.تتتید ن همیتتتدم کتتتو ختتتواب   ستتتالم-بلنتتتد شتتتد ون.ستتتت وگ تتتت : 

 برد   نهارخوردی؟

 اره یه چیزی خوردم    یاشو اماده شو که بری  کالنتری-

 ههرا رفت داخ  آشهزخونه وبا یه چایو خوش رنگ برگ.ت وگ ت

 تاشما اینو می  کنید بنده ه  حاضر می. -

 مرسو-

بعتتد رضتتایت تتتا ههتترا حاضتتر شتتد متتن  چتتایو رو ختتوردم وبتتاه  رفتتتی  کالنتتتری و    

 .دادن رفتی  خونه ندیدمونو افتتای کنی 

وارد خونتته کتته شتتدی  ههتترا اول یتته استتهند دود کتترد و دور ستتر متتن وختتودش وخونتته 

چرخوند وبعتد گ تت میتره وستایلو نابته نتا کنته   من  چتون کلتو خستته بتودم رفتت              

  . ورو تخت دراه ک.یدم

 *ههرا*

 تتادی برگ.تتت و امتتروه هتت    بعتتد قضتتیه رضتتایت دادن دیگتته هنتتدگیمون بتته روال    

 .  روسو نسترن وشهاب

 خانوم موهاتون  میخواین رنگ کنید ؟-

 بله-
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تتتو آرای.تتگاه  تتتا االن کتته هنتتگ هدم  لیرضتتا بیتتاد دن تتال    ستتا ت      12اه ستتا ت 

 . شرور می.ه7ومراس  سا ت 6تقری ا 

 . با هنگ خوردن گوشی    یول آرای.گر و حساب کردم و رفت  یایین

 ه کردم ون.ست  تو ماشیندر ماشینو با

 سالم-

 به به   سالم خانوم خوشگ    نمیخواین رونمایو کنین؟-

بعتتد چتتادرمو اه رو  تتورت  برداشتتت  ویتته چ.تتمک هدم بتته  لیرضتتایو کتته م هتتوت     

 .من بود

ایتتن دفعتته آرای.تت  بی.تتتر بتتود وبارنتتگ کتتردن موهتتام و ابروهتتام خیلتتو  تتود شتتده 

 .بودم

شتتکر نتتدا بتتود    بعتتد ختتداحافگو اه  لیرضتتا  رستتیدی  نلتتو تتتاالر مجلس.تتون خدارو 

 .به سمت درب وروهدی خانوم ها رفت  ووارد شدم

 .رفت  اتار یرو وبعد دراوردن چادر وارد مجلس شدم

 مری  با دیدن من اومد سمت  وگ ت

 به به   ههرا خانوم چه کرده   همه رو دیوونه کرده-

 یکو نیست به خودت بگه بنده خدا-خندیدمو گ ت  :

 تتدای  تتوت ونیتت  فهمیتتدی   تترو  ودامتتاد اومدن   ستتری  شتتالمو متتانتو ابتتایو   بتتا 

 .رو نت  کردم و رفتی  ییش نسترن و شهاب
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 ..نسترن تو اون ل ا  س ید م   فرشته ها شده بود

رفتتت  نلتتو وبغلتتش کتتردم وبه.تتون ت ریتتک گ ت    حتتدود نتتی  ستتا ت بعتتد ایتتن       

 .ما آهاد شدی شهاب خان اه  روس.ون دلکندن ورفت   رد اقایون و

 با مری  رفتی  ییش نسترن

 : نسترن تا منو دید گ ت

 قربونت ب.  ههرا چه خوشگ  شدی-

 مرسو    ولو به قول مری    نسترن خانوم چه کرده همه رو دیوونه کرده-

 .هرسه باه  خندیدی 

شب خیلو ختوبو بتود اه اونجتایو کته خونته شتهاب اینتا ا ت هان بتود  ترو  ک.تون            

 . عد  روسو به خونه هاشون رفتننداشتن وهمه ب

 وارد خونه که شدی   لیرضا گ ت

 بدو بدو چادرتو بردار ب ینمت-

 وا مگه اون موق  ندیدی؟-با بدننسو گ ت  :

 ا یت نکن دیگه ههرا-

خندیدمو به ستمت اتتار رفتت  و بته غرغتر هتای  لیرضتا مات  نتدادم   وارد اتتار کته            

   تجدید کردم ورفت  بیرونشدم یه دستو به  ورت  ک.یدم وارای.و یک

  لیرضا وقتو منو دید گ ت
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 وای چه خوشگ  شدی-

 بودم؟ هشت ق ال یعنو–اخ  کردمو گ ت  

 نه خانوم من اه اول نز هی ا رویان به.تو بود-اومد نزدیکمو وگ ت :

وبعتتد بلنتتد خندیتتد ومتتن  یتته ب.تتگون بتتزرگ اه باهوهتتاش گرفتمتتو یریتتدم تتتو اتتتار و  

د تتتا  کتتس تتتو  اه ختتودم گتترفت  وبعتتد اه اتتتار اومتتدم  گوشتتیمو برداشتتت  ویتته چنتت

 .بیرون وبا  لیرضا باه  یک چندتا  کس گرفتی 

چتتون حتتال حو تتله حمتتوم نداشتتت  ستتری  بتتا شتتیر یتتاگ کتتن آرای.تتمو یتتاگ کردمتتو   

 .ل اسم   ود کردمو یریدم رو تخت که  دای داد  لیرضا بلند شد

ل کتتردم وستتری  رفتتت    تتورتش اه درد نمتت  شتتده بتتود    بتتا دیتتدنش اینقتتدر حتتو    

 ییش  لیرضا که رو تخت دراه ک.یده بود و گ ت 

  لیرضا    لیرضا خوبو ؟-

اه درد نمیتونستتت حتترد بزنتته   گریتته ام گرفتتته بتتود ووقتتتو  لیرضتتا قیافتته منتتو دیتتد  

 دستمو گرفت وبا همون قیافه اه درد م اله شده گ ت

 چیزی نیست  زیزم   اروم باش-

 توروختتدا شدی؟ لیرضتتا اینطتتوری تتتوچرا نیستتت زیچیتت اگتته–بتتاهمون گریتته گ تتت  

 باشه؟ دفعه این دکتر بری 

 انگار که دردش ساکت شده باشه یک ن سو ک.ید وگ ت

 چ.   زیزک   میری  ولو بعد  ید-
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ن یتتن  دیگتته گریتته کنتتو ها حتتاالم بتتدو بیتتا -درحتتالو کتته اشتتکامو یتتاگ میکتترد گ تتت :

 .بخوابی  که  هربا ب ه ها قرار داری 

 قرار؟

 .اره این همون سوریرایزه  زیزم-

 .فردا می ینو   نهر  که نمیگ -درحالو که منو میک.ید توبغلش میگ ت :

 * لیرضا*

باه همتون درد امتا این تار شتدید تتر    دی.تب بتا دیتدن اشتکای ههترا تکتمی  گترفت              

 .بعد  ید برم دکتر

بتتود    ههتترا هنتتوه ختتواب بتتود چتتون       10یرواهمتتون بتتود واالن ستتا ت   3ستتا ت 

 .بیدار بود    میگ ت چون نگران  خواب  نمی ره2دی.ب تا سا ت 

بتته ههتترا کتته تتتو بغلتت  خوابیتتده بتتود نگتتاه میکردم   اگتته میتونستتت  ب تته دار ب.تت       

 . دوست داشت  ش یه ههرا باشه

 ...ولو حیف

یه تکتمی  گرفتته بتودم امتا هنتوه بترای گ تتنش هود بودچتون هنتوه یتک متاه ن.تده             

 .که اهدواو کردی 

تکتتونو ختتورد والیتته چ.ماشتتو بتتاه کتترد و وقتتتو دیتتد متتن بیتتدارم بتتا حالتتت       ههتترا

 خواب آلودی گ ت

 سالم کو بیدارشدی ؟-
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 دقیقه ای می.ه خوابالوی من10یه -خندیدمو گ ت  :

 .یک  خودشو ک.ید وبعد بلند شد وگ ت من برم   اانه درست کن 

 .ز خونهبعد اه بلند شدن ههرا من  بلند شدم ورفت  حموم وبعد تو آشه

 ههرا با دیدن من گ ت

  افیت باشه-

 ممنون-

 وشرور کردی  به   اونه خوردن وسط   اونه به ههرا گ ت 

بو هحمتت بعتد  ت اونه وستای  خودتتو نمت  کتن وبتا وستایلو کته متن بهتت میتدم              -

 بذار تو یه ساگ

 براچو ؟

 تو نم  کن این  بخ.و اه سوریرایزه-

 میخوای  بری  مسافرت-

 . سای  رو نم  کناره    ق.نگ و-

 چ.  نرفت  مسافرت وقته خیلو   مرسو–ل خندی هد وگ ت 

بعتتد ختتوردن  تت اونه ونمتت  کتتردن میتتز رفتتتی  تتتو اتتتار    ههتترا گ تتت میتتره حمتتوم  

ومن  شترور کتردم بته نمت  کتردن وستای  بهداشتتی  وبعتدم چنتد دستت ل ا  همته            

 رو مرتب گذاشت  رو تخت تا ههرا بذاره توساگ
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.تتیدم اه اینکتته وستتای  بهداشتتتو رو ب ینتته و ایتتن خیلتتو ختتوب     دیگتته خجالتتت نمیک 

بود  ت.تتک بتتادی کتته هیتترم یهتتن میکتتردم وبتتا دستتتگاهش نمتت  کتتردم وتوستتاگ      

 .مخکو ش گذاشت  واین  به وسای  اضافه کردم

ههتترا بتتاالخره اه حمتتوم دلکنتتد واومتتد بیتترون و تتتا رو تختتت و دیتتد گ تتت نمتت          

 کردی؟

 اره-

 خودم نم  میکردم خوب-

 هاا12 ول میک.ید سا تو دیدی؟خوب -

 بعد نهار باید حرکت کنی  ؟-

 .باید سرقرار باشی 1:30اره   بری  که سا ت -

بتتا ایتتن حتترد ستتری  رفتتت سرکمدشتتو وچنتتد دستتت ل تتا  برداشتتت بتته  تتالوه یتتک  

 چادر رنگو و نانماه

تتتا لیتتوان وماستتک واینتتارو ختتودم امتتاده    2وستتایلو م تت  مستتواگ وخمیتتر دنتتدون و  

 .اون خ ر نداشت که کجا میخوای  بری  کرده بودم چون

 رفت  سمت کمد و یک ییراهن و شلوار یوشیدم وک ش هارو ه  یام کردم

 ههرا رو دیدم که وسایلو همه رو تو ساگ چیده تا منو دید گ ت

  لیرضا من نهار که نرسیدم بزارم-

 هنگ میزن  بیارن فقط شما حاضر شو که دیرمون ن.ه-



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

366 

 

دوتتا قرمته ست زی بیتارن  نتی  ستا ت  تول ک.تید تتا قرمته           بعد هنگ هدم تا برامتون  

 بود وماهنوه خونه بودی 1س زی رو بیارن سا ت 

سری  نهارمونو خوردی  وبته ههترا گ تت  متن وستای  رو می ترم یتایین تتوام شتیر گتاه           

 و اب وبرر وچک کن وبیا

سرشتتو تکتتون داد ومتتن  ستتری  ستتاگ رو گذاشتتت  رو یتتام ورفتتت  ستتوار اسانستتور       

 ایینورفت  ی

اقتتای م ینتتو همستتایه رو بتته روییمتتون تتتا منتتو دیتتد اومتتد کمکتت  وستتاگ رو گذاشتتت    

 .یایین

 دستتون درد نکنه-

 سرت درد نکنه یسرم   ان.اهلل مسافرت میرین ؟-

 اره   با اناهتون-

 بسالمتو اگه گلو چیزی دارین بسهرین به من-

متا اومتد دستت    واال گ  فکر نمیکتن  داشتته باشتی  فقتط اگته یستت یتا هرچتو بترای          -

 شما باشه دیگه

 چ.  یسرم-

با کمک اقتای م ینتو ستوار تاکستو کته هنتگ هده بتودم بیتاد شتدم همتین موقت  ههترا             

 ه  اومد وتا تاکسو رو دید گ ت :یس ماشین ؟

 شما ب رمایید سوار شید   با ماشین نمیری -
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 نلو فرودگاه که رسیدی  ههرا گ ت

 خوب بگو دیگه مردم اه فضولو-

 شده ونی  سا ت دیر رسیدی 2بری  که سا ت فعال بیا -

ستتری  بتتا ههتترا وارد ستتالن شتتدی  وشتتهاب تتتامنو دیتتد دست.تتو تکتتون داد منتتو ههتترا  

 ه  سری  رفتی  یی..ون

 مدیر کاروان تا منو دید گ ت

 کجایین اقای امیران  سری  یاسهورتاتون بدین من-

 شرمنده ترافیک بود ب رمایید-

 ن گ تههرا که تاهه رسیده بود به م

 خوب حاال بگو دیگه-

 یک  دیگه   ر کنو می همو کجا میخوای  بری -

 مگه نمیدونن-شهاب

 نه-

 اینقدر؟ اومدین دیر چرا–شهاب 

 دیر شد دیگه   مر اد کو-

-wc 

 اها-
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 ورو به ههرا گ ت 

 برو ییش خانوما  زیزم-

 باشه این ساگ یس ییش شما باشه-ههرا

متتون موقتت  مر تتاد هتت  اومتتد وتتتا منتتو ستترمو تکتتون دادم وبرگ.تتت  ستتمت شتتهاب ه

دید احوال یرسو کترد بتا  تدای واقعتا ههترا برگ.تت  ستمتش کته دیتدم بتا چ.تمای            

 گریون داره منو نگاه میکنه

 فهمیدم که فهمیده   ل خندی هدم بهش که اون  نواب ل خندمو داد

 فهمید-شهاب

 اره-

 مگه نمیدونست ؟-مر اد

 گو و من میگ  نه بذار می همونه بنده خدا یک ماهه میهرسه که خوب ب-

مستتافرین یتترواه تهتتران بتته مقکتتد نجتتف هتت  اکنتتون بتته گیتتت هتتای باهرستتو         &

 &مرانعه فرمایید 

 مدیر کاروان رو به همه مسافرا گ ت

ختتوب همگتتو گتتوش کنیتتد االن میتترین اه گیتتت کتته رد شتتدین همتته یتتک کنتتار نمتت  -

 یرواهشو بگیره شید تا بعدا م.کلو ییش نیاد هر سریرستو ه  االن بیاد فیش

متتن وشتتهاب ومر تتاد رفتتتی  وفتتیش هتتارو گتترفتی  وستتاگ هتتارو برداشتتتی  ورفتتتی    

 سمت گیت ها
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 ههرا خودشو به  رسوند وگ ت

 ممنون  لیرضا  ممنون  ا ال فکرش  نمو-

بقی.تتو نتونستتت بگتته چتتون گریتته اش گرفتتته بود   یتته روه ق تت  اهدوانمتتون بهتت        

 .اه آرهوهاشهگ ته بود که تاحاال کربال نرفته ویکو 

 داداش بیاین سری  تر-شهاب

 سرمو تکون دادم ودست ههرا رو گرفت  وگ ت 

  زیزم گریه نداره که   این   یدی من به تو-

اه گیت هار رد شتدی  وتوستالن انتگتار ن.ستته بتودی  کته بته مامتان هنتگ هدم بترای           

 .خداحافگو بعد گوشو رو دادم ههرا تا اون ه  خداحافگو کنه

ی ستتوار شتتدن  تتدا هدن ومتتن بتته کمتتک شتتهاب رفتتت  یتتایین وستتوار     همتته رو بتترا

شتدم  بنده ختدا همتش کتار هتای منتو انجتام میداد   ستر  قتد اون هتا هت              ب و  اتو

 .یک کربال به.ون دادم منتها همان همه رو یکو گرفت  که با ه  باشی  هممون

 توهواییما ن.سته بودی  که ههرا گ ت

 تو تاحاال رفتو؟-

 اره-

   کو با کو؟خوش االت -

 خیلو سال ییش-
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 باکو؟-

 .برگ.ت  و نگاهش کردم که خودش فهمید

تاهگو ها ناراحتت می.تد یک    ینتو بتروه نمیتداد هتا ولتو متن می همیتدم کته ناراحتت            

 می.ه وواسه همون خ  شدم در گوشش گ ت 

 بغ  کردی نکردی ها-

 با بابام خداحافگو نکردم واسه اونه-

شتتده   حق داشتتت متتن  ختتدای نتتاکرده اگتته ایتتن  تتور و متتن فهمیتتدم کتته بتتاه ناراحتتت 

 .بود ناراحت می.دم

 سا ت بعد رسیدی  فرودگاه نجف3حدود 

بختا ر ویل ترم منتتو اه یته نتای دیگتته بتردن بتترای باهرستو    حتدود یتتک ربت   تتول         

ک.تتید تتتا انتتاهه ورود دادن  همتته نگتتران شتتده بتتودن اختته یهتتوو متتامورین اومتتدن و    

 .نذاشتن اه گیت رد ش 

اومتتتدم بیتتترون دیتتتدم متتتتری  ههتتترا رو بغتتت  کتتترده واون داره گریتتتته        وقتتتتو 

میکنه   شتتهاب ومر تتاد هتت  نگتتران شتتده بتتودن اینتتو وقتتتو منتتو دیتتدن وخداروشتتکر  

 .کردن فهمیدم

 : مدیر کاروان اومد یی.مو گ ت

 خوبو ؟چی.د یهوو؟-

 هی و چون با ویل ر بودم میخواستن بگردن  هه نکنه بمب باشه توش-
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 ک.ید وگ تن س اسوده ای 

 .خداروشکر باه بخیر گذشت-

 چی.دی ؟-ههرا با دیدن من اومد سمت  وگ ت :

 با اخ  نگاهش کردم وگ ت 

 باه گریه   فقط گریه بلدی هاا نه؟-

 نگرانت بودم خوب-اشکاشو یاگ کرد وناراحت گ ت :

 بعدم رد شد ورفت ییش مری  ونسترن

 دم چون اومد سمت  وگ تشهاب وقتو قیافه ههرا رو دید فهمید که د واش کر

 چو بهش گ تو؟بنده خدا نگرانت بود خوب-

 .خوب باشه راه به راه که ادم گریه نمیکنه-

 20سرشتتو بتته ن.تتانه تاستتف تکتتون داد واستت  وبتته ستتمت بقیتته رفتتتی     گروهمتتون    

 .خانواده 2ن ر بودند که همه نوون بودن تقری ا به نز 

 .ود ییش نسرتنههرا اه موقعو که د واش کرده بودم رفته ب

 ..رسیدی  به شهر نجف چون فرودگاه خارو اه شهر بود7سا ت 

نلتتو در هتتت  رستتیدی  ستتاگ هتتارو اه ستتقف ماشتتین گذاشتتتن یتتایین وبتتردن داختت     

 ... من  به کمک شهاب اه ماشین ییاده شدم ووارد هت  شدم
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مدیر کتاروان داشتت استامو رو میخونتد وستاگ هتا وکلیتد اتتار هتای هتر ختانواده رو            

 . یدادم

ام خداروشتتکر اسانستتور 2اتتتار هتتای متتا وشتتهاب ومر ادشتتون کنتتار هتت  بتتود و   قتته 

داشت وگرنه کته متن بی تاره بودم ختانوم هتا رفتته بتودن بتاال ومتن وشتهاب ومر تاد            

تتتوالبو باشتتی  تتتا بتتری  حتترم  8:30ستتاگ هتتارو بتتردی  بتتاال وقتترار گذاشتتتی  ستتا ت  

   هنوه حرم و ندیده بودن ب ه

هاب ستت ر اول.تتون بتتود  من وشتتهاب هتت  هرکتتدوم نداگانتته   همتته بتته نتتز متتن وشتت 

 .رفته بودی 

 . وارد اتار شدم دیدم ههرا ل اساشو  ود کرده و رو تخت دراه ک.یده

 معلوم بود قهره

 دل  نمیخواست اولین س رمون اینطوری شه واسه همون  داش هدم

 ههرا-

  داش هدمنوابمو نداد    خودمو ک.وندم رو تخت وباالی سرههرا ودوباره 

 خانوم  قهری؟-

یتتتو رو ک.تتیده بتتود رو ستترش تتتو نتتز گرمتتا یتتتو رو هدم کنتتار و دیتتدم داره گریتته     

 میکنه

بتتاه گریتته ؟ زیتتز دلتت  ختتوب متتن اون موقتت  اه دستتت اونتتا  کتت انو بتتودم گریتته      -

تتتوروه  دیتتدم بهتت  ریختتت  ختتب ههرا وقتتتو گریتته میکنتتو هتتا میختتوام بمیتترم   قلتت    

 رو الکو نریزی هادرد میگیره  دیگه این اشکا
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 خوب نگرانت شده بودم-درحالو که فین فین میکرد گ ت :

 میدون   زیزم   ب خ.ید ا ال باشه-

- 

 کردم وگ ت  :باشه؟ ب و  اشکاشو یاگ کردم وگونه اشو 

 سرشو به ن.انه م  ت تکون داد

 قول بده الکو گریه نکنو ؟

 . چ. -ل خندی هد و گ ت :

استتتراحت کتتن کتته میختتوای  بتتری  حتترم ستتا ت    افتترین خانوم   حتتاالم بگیتتر یکتت   

8:30  

بتتود یعنتتو کتته متتا    8:15با تتدای االرم گوشتتو اه ختتواب بلنتتد شتتده بتتودم ستتا ت     

 .همش نی  سا ت خوابیدی 

حتتس ختتوبو داشتتت  وقتتتو توفرودگتتاه فهمیتتدم کتته میختتوای  بیتتای  کربال   اگتته کستتو  

 .درست وحسابو میکردمش ب و  ن ود میهردم بغ   ل رضا ویه 

ا ب تته هتتا قتترار داشتتتی  تتتوالبو واستته همتتون تکتتمی  گتترفت   لیرضتتا رو بیتتدار بتت8:30

 کن 

  لیرضا   ل رضا-

 با لان خواب الودی گ ت:هوم 

 8:15هووم چیه   یاشو سا ت -
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 چ.ماشو باهکرد و گ ت :وای دیر شد وسری  بلند شد و به من گ ت

 یاشو حاضر شو-

امو  تتود کتتردم وحاضتتر متتن  ستتری  بلنتتد شتتدم و بعتتد شستتتن دستتت و تتورت  ل استت

 واماده با  لیرضا رفتی  یایین

ب ه هام همته یتایین تتو البتو بتودن وداشتتن بتا متدیر کتاروان حترد میتزدن تتا متارو              

 دیدن بلند شدن با اقای مدیر خداحافگو کردن وهمه با ه  راه افتادی 

 نلو گند وبارگاه امام  لو )ر(واستاده بودم

 باردوم تنها    بارسوم با ههرابار اول که اومده بودم با مهسا   

بتتار دوم بتته هتتی کس نگ تتته بتتودم متتوقعو کتته دلتت  گرفتتته وخستتته شتتده بتتودم آهاد   

 .روهه2اومدم 

دقیقتته واستتتاده بتتودی  نلتتو حتترم   10همتته تتتو حتتال وهتتوای خودشتتون بتتودن حتتدود  

 وبعدش رفتی  داخ 

 .سا ت دیگه نلو همین در باشند1با خانوم ها قرارگذاشتی  که 

 هاب ومر اد رفتی  داخ باکمک ش

  دای قران خوندن   د ا خوندن میومد

 یرنده ها دورتادور  ان می رخیدند

تو تتان نلتتو دری کتته میرفتتت یتتیش ضتتریر ن.تتتی  وهیتتارت امتتین اهلل خونتتدی        

 وبعد رفتی  داخ 
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خیلو شلوم بتود وبترای منتو کته بتا ویل تر بتودم ستخت بتود وگرنته شتهاب ومر تاد             

 رفتن نلو

جور کته دور اه ضتتریر وایستتاده بتودم بتا امتتام  لتو شترور کتتردم       دلت  شکستت  همین  

حتترد هدن   گلتته کتتردم و در آختترم گ تتت  :لیاقتتت نتتدارم بیتتام نلتتو ؟ایتتن همتته راه    

 اومدم همین دوقدم ؟

 همون موق  یه خادم اومد نزدیک  وبه  ربو یرسید میخوای بری نا ضریر؟

نتتو هتت  داد یتتک کنتتار رو  ستترمو بتته معنتتو آره تکتتون دادم    اونتت  اومتتد ی.تتتمو وم   

 میله گذاشته بودن برای اونایو که  ین منن ولو من ندیده بودم

 .اه خادم ت.کر کردم ورفت  نلو    کلو هیارت کردم وکلو گریه

بتتود ومتتن ستتری  اومتتدم بیتترون کتته دیتتدم شتتهاب ومر تتاد      9:30ستتا ت نزدیتتک  

نومتا همته   همون نلتو ن.ستتن منتو کته دیتدن اومتدن ستمت  وبتاه  رفتتی  بیترون   خا          

 .چ.ماشون قرمز بود معلوم بود کلو گریه کرده بودند

متتوقعو رستتدیدم هتتت  کتته شتتام رو میخواستتتن ستترو کتتنن واستته همتتون همگتتو بتته     

 . رستوران رفتی 

روه اه اومتتدنمون میگتتذره و بعتتد گذرونتتدن لاگتته ستتال تاویتت  تتتو حتترم و رفتتتن    2

امتا بختا ر بتو امنیتتو     به مستجد کوفته وادی الستالم     قرارشتد امتروه بتری  کتا مین        

هتتای یی.تترفته( بتتودی  و  ب و  برنامتته همتتون کتتربال شد   ستتوار میتتدل بتتا  )مینتتو 

 . درراه کربال

 هتر بتود کته وارد    12سا ت  ول ک.تید تتا برستی  بته کتربال   ستا ت تقری تا       2حدود 

هتتت  شتتدی  وبعتتد نتتی  ستتا ت هتت  تتتو اتاقتتامون مستقرشتتدی  به یی.تتنهادمدیر         
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برگتتری  هتتت  کتته   2  حتترم هیتتارت کنتتی  وتاستتا ت    کتتاروان قتترار شتتد اول بتتری   

 .نهاربخوری  و استراحت کنی 

تتوبین الرحتترمین یتاد ا  ام استتو افتتادم کتته چنتد وقتتت یتیش یکتتو اه ب ته هتتا بتترام       

 ارسال کرده بود

الهتو توهنتتدگیت بتین یتته دوراهتتو بتزرگ قتترار بگیتری اونتت  تتتو بتین الاتترمین کتته      &

 &.(رندونو اول بری ییش ابوال ض  یا حسین )

و واقعتتا ستتخت بتتود انتخاب   امتتا بتته رستت  احتتترام بتته بزرگتتتری وکتتوچکتری اول       

 .رفتی  حرم امام حسین

 حال وهوای فور العاده ای داشت

نلتتو حتترم وستتایلمونوتاوی  دادیتت  وارد شتتدی   چون نمتتاه تتتاهه تمتتوم شتتده بتتود      

نمعیتتت خیلتتو ن تتود وبعتتد قرارگذاشتتتن بتتا خانومتتا کتته وقتتتو ختتوب هیتتارت کتتردی    

 (ری  حرم حضرت   ا )رب

باکمتتک شتتهاب ومر تتاد رفتتت  ناضتتریر هرستته توحتتال وهتتوای خودمتتون بتتودی        

 وهیارت میکردی 

بعد اه خونتدن د تا   تق قترار رفتتی  بیترون کته دیتدی  خانومتا یتک گوشته تتو بتین              

 . الارمین ن.ستن وتا مارو دیدن دستو تکون دادن وما به سمت.ون رفتی 

 رفت  کنار ههرا وگ ت 

 تت ق ول خانومهیار-

 ق ول حق-
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همتته بتته ستتمت حتترم حضتترت   تتا  رفتتتی  و بعتتد ستتالم دادن وارد شتتدی  باکمتتک   

شتتهاب رفتتت  نتتا ضتتریر وهیتتارت کتتردم وبعتتد یتته هیتتارت  اشتتورا ود تتای امتتین اهلل   

 خوندم

وقتتتو هرستته هیتتارتمون تمتتوم شتتد رفتتتی  نتتای قتتراری کتته بتتا خانومتتا گذاشتتتی  و      

 ... درآخر به هت  برگ.تی 

 *ههرا*

ستتا ت 2شتتب برگتتردی  تهتتران   7روه م تت  بتترر وبتتاد گذشتتت وقتترار بتتود ستتا ت 4

 .فر ت داشتی  که بری  ودار کنی  وبیای  که وسای  رو نم  کنی 

به یی.نهاد  لیرضتا اول یته رفتتی  حترم حضترت   تا  وبعتد امتام حستین ودر آختر           

 .ه  تو بین الارمین ن.ستی 

 ..میکردهرکسو تو حال وهوای خودش بود وداشت د ا 

 بدون شک یکو اه د اهایو که همه کردن

 ش ای  لیرضا بود

 حس  جی و داشت    ا ال دل  نمیخواست برگردم

 سا ت ه  تموم شد وباچ.  هایو اشکو اه حرم ها خداحافگو کردی 2این 

تومیتتدل بتتا  ن.ستتته بتتودی  بتته  تترد فرودگتتاه    متتدای کتتاروان متتداحو میکتترد      

 وروضه ودار میخوند

 .ودش خلوت کرده بود و چ.  های همه اشکو بودهرکسو باخ
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بتتا رستتیدن بتته فرودگتتاه همتته هتت  کتتاروانو هتتا بتتاه  ختتداحافگو واه هتت  حاللیتتت       

 . ل یدن

ستتوار هواییمتتا شتتدی  بتتا  تتعود گتترفتن هواییمتتا یتته تیکتته اه ونتتود متتن هتت  اینجتتا     

 موند   به امید اینکه س ر آخرم ن اشه

 تاهه معنو این نمله رو می همیدم

 &فتو  اشقو    وقتو رفتو دیوونهتانر&

ستتا ت رستتیدی  فرودگتتاه واه اونجتتایو کتته هممتتون واستته متتاه  ستت  رفتتته   3بعتتد اه 

 بودی  کسو استق المون نیومده بود

بعتتد تاویتت  گتترفتن ستتاگ هتتا اه همتته ختتداحافگو کتتردی  وبتته ستتمت خونتته راه        

 .افتادی 

 در باه کردم وداخ  خونه شدم ویک ن س  میق ک.یدم

 ..خونه ه  تنگ شده بوددل  برای 

 با دای  لیرضا به سمتش برگ.ت 

 نون -

 خوش گذشت-

 وای  لیرضا   فوقالعاده بود   واقعا ممنون -

 ش کردم که ابروهاش رفت باال وگ تب و سوبعد خ  شدم و
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 نه می ین  که یی.رفت کردی-

 اوه دست بزنت  که فعال شده-ن.گونو اه باهوهاش گرفت  که گ ت:

 .اتار خواب رفتی  واه فرط خستگو بیهوش شدی هردو خندان به 

 . ید نوروه ه  گذشت

اولین  یتدی بتود کته کنتار  لیرضتابودم وخوشتاال بتودم کته تتو حترم حضترت  لتو             

 ..بودی 

 امیدوارم ضرب الم  

 &سالو که نکوست اه بهارش ییداست &

 .برامون  در کنه

   اما تنها ن ودداشت  شام میهخت  که کلید توی در چرخید و لیرضا وارد شد

چند شب یتیش دربتاره ب ته باهتام  تا ت کترد وگ تت چتون متا معلتوم نیستت ب ته             

 دارشی  قکد داره اگه من موافق باش  اهیرورشگاه یه ب ه بگیره

 خیل  خوب-من که خیلو خوشاال شدم گ ت  :

 روه بتونه ب ه بیاره3ولو فکرشو نمیکردم که تو 

ا وکوچولتتویو کتته تتتو بغلتتش بتتود نگتتاه   نلتتو در واستتتاده بتتودم وبابهتتت بتته  لیرضتت  

 میکردم
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 لیرضتتا درو بستتت واومتتد داختت  وقیافتته منتتو کتته دیتتد بلنتتد هد هیتتر خنتتده کتته گریتته  

 ب ه بلند شد   به خودم اومدم که دیدم  لیرضا ب ه رو گذاشت توبغلمو گ ت

 ای.ون  مامان نونت

 هنوه منگ بودم    به ب ه ی توبغل  نگاه کردم که داشت گریه میکرد

 هول شده بودم

 آخه به  مرم ب ه بزرگ نکرده بودم

یک  کته بتاال ویتایینش کتردم ستاکت شتد همتون موقت   لیرضتا درحتالو کته ل اساشتو             

  ود کرده بود اومد تو حال وگ ت

 نگرت چیه ؟-

 ها؟-

 گی  میزنو ها ؟-

 بعد اشاره کرد که برم رو م   کنارش ب.ین    وقتو ن.ست   لیرضا گ ت

 ناراحت شدی ؟-

روه درخواستتتتو ق تتول  3نتته   نتته فقتتط شتتوکه ام اختته چجتتوری تتتو     -ی  گ تتت  :ستتر

 کردن ؟

ختتوب دیگتته یتتارتو واستته اینجتتور موقتت  هتتا خوبتته    بتته دوستتت  کتته مستتئول یتتک     -

 شیرخوارگاه بود گ ت 
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متتاه دستتتتونه تتتو 3اونتت  چتتون منتتو و رهومتته منتتو میدونستتت ق تتول کتترد    امتتا گ تتت  -

اگتته ب یتتنن متتا  الحیت.تتو داریتت    انتتاهه   ایتتن متتدت بهمتتون ستترمیزنن چنتتد بتتار و  

 میدن که برم شناسنامه بگیرم براش با فامیلو خودم

 .. اینارو اینقدر با  ور وشور میگ ت که دل  نخواست حال خوب.و بد کن 

 ههرا-

 نون -

 مطمئنو خوبو؟-

 اره  زیزم  ولو  لیرضا من تاحاال ب ه بزرگ نکردم-

 اوو  یاد میگیری بابا-

 و به سمت  گرفت وگ تبعد سو دی ر

 . این  سو دی آموهشش-

 با ل خند سو دی رو گرفت 

 : که  لیرضا گگ ت

 دیدیش چقدر ناهه ؟-

بتته  تتورت ب تته ای کتته بغلتت  بتتود نگتتاه کتتردم    تتورتو ستت ید بتتا موهتتا وابروهتتایو   

 بور   ش یه آلمانو ها

 برگ.ت  سمت  لیرضا وگ ت 
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 چند وقت.ه ؟-

 ماه2-

 باباش چی.دن ؟مامان و-بانارحتو گ ت  :

متاستت انه مامتتان وبابتتاش تتتو تکتتادد فتتوت شتتدن ونیتتروی انتگتتامو اونتتو فرستتتاده    -

 شیرخوارگاه

 ماشاهلل چقدرم ناهه-

 آره   چه گوگولیه- لیرضا خندید وگ ت :

بتته  ور  لیرضتتا نگتتاه کردم   اینقتتدر  اشتتق ب تته بتتود وختتدا نمیخواستتت ب تته دار      

 شه؟؟؟

 ...س  امایه سوال تا نوگ هبون  اومد که بهر

 .نگ ت  ترسیدم دوباره با یاد اوری اون روها حالش بد شه

 همین موق  گوشو  لیرضاهنگ خورد وان  نواب داد

 سالم رضا نون-

- 

 ..اره االن رسیدم  خانوم  خیلو خوشش اومده-

- 

 چ.    فقط می.ه یس ردا بیاین ؟-
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- 

مستتئوالتون  نتته آختته میختتوام همتته چتتو توخونتته امتتاده باشتته   خودت کتته میتتدونو    -

 .یک  سخت گیرن

- 

 چ.    ممنون  لط تو فراموش نمیکن    قربانت  یاحق-

 به سمت  لیرضا برگ.ت  وگ ت 

 کو بود ؟-

همتتون دوستتت     میتتدونو قراربتتود فتتردا مسوئوالشتتون بیتتان واه خونتته باهدیتتد کتتنن   -

 ولو من گ ت  یس ردا بیان

 خوب چرا-

 چون که ما هنوه  سیسمونو نگرفتی -

رو لتتت   ن.ست   همی.تتته  اشتتتق سیستتتمونو خریتتتدن بتتتودم    اون همتتتان  ل خنتتتدی

 موقعو که هن  موم برای دختر خواهر سیسمونو میگرفت من  باهاشون رفت 

 .فور العاده خوشگذشت

 :  لیرضام که ل خند منو دید گ ت

 فردا بری  ؟-

 سرمو به معنو آره تکون دادم

 ... اشق ب ه ها بودم   خکوص ب ه های کوچیک
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 چیز خیلو مه  رو نهرسیده بودم یه

 یکدفعه رو به  لیرضا گ ت 

 راستو ؟-

 نان     چخ ره؟-

 یسره یا دختر؟-

 یسره-خندید وگ ت :-

 اسمش چیه؟-

 نوشاد   نوشادحقیقو-

 چه اس  ق.نگو   خانواده اش کسو رو نداشتن ؟-

اه ختتانواده متمکنتتو هستتتش ات اقا   همتته ختتارو انتتد بتته نتتز  متتوش کتته حاضتتر بتته   -

 نگهداری ن.ده

نتچ نتچ    چته ستنگدل   بعد بتا احستا        -سرمو به ن.تانه تاستف تکتون دادمتو گ تت  :     

 م   تر  گ ت 

 بزرگ شه میگو بهش؟-

 .سالگیش میگ  بهش10 د در  د   تولد-

 گناه داره-

 باید ب همه    اگه نگی  بعدا که بزرگ شه آدم بده مایی -
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س ختتوبو بهتتش داشتتت     بالتتذت  نگتتاه  افتتتاد بتته کوچولتتویو کتته تتتو بغلتت  بتتود  ح  

 نگاهش میکردم

 داشت خودشو میک.ید  دست آخرم ه  خسته شد وگریه افتاد

ستتعو کتترردم مستتلط تتتر برختتورد کتتن     بلنتتد شتتدم وراه بتتردمش ودرگوشتتش آیتتت 

 الکرسو روخوندم    آروم شده بود وباالخره چ.ماشو باهکرد

 باورم نمی.د رنگ چ.ماش

 آبو فیروهه ای

  . بود

اوردم بتتاال و لیرضتتایو رو دیتتدم کتته بتتا لتتذت داشتتت بتته منتتو ونوشتتاد نگتتاه     ستترمو 

 میکرد

 قطره اشکو اه گوشه چ.مش افتاد یایین ومن مات اون قطره اشک بودم

 وقتو دید نگاهش میکن  سرشو انداخت یایین وگ ت

 ههرا    منو ب خش    شاید  ع  مادرشدن واقعو رو هی وقت ن .و-

 اشت  رو دستشبه سمتش رفت  و دستمو گذ

 ل خندی اه ا مینان هدم وبعد میخواست  که باف  ود شه گ ت 

 نوشاد نون تو  ین بابات ن اشو هاا    ین دخترا اشکش دم م.ک.ه-

 :  لیرضا نوشاد و که داشت با تعجب به ما نگاه میکرد اهم گرفت وگ ت
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 ههرا این بو سوختنو چیه ؟-

  ت تاهه یاد غذام افتادم وسری  درحالو که گ

 وای غذام-

 به سمت اشهز خونه رفت    نزغاله شده بود    اه

 : با دای  لیرضا که میگ ت

 . فدای سرت-

 به سممتش برگ.ت  و گ ت 

 خیر سرم میخواست  کوکو ماکارونو درست کن -

  لیرضا ل خندی هد وگ ت

  یب نداره  ام.ب شام میری  بیرون به افتخار نو نو مون-

اتتتار وحاضتتر شدم    لیرضتتا ب تته رو داد بتته متتن ورفتتت    ل خنتتدی هدم ورفتتت  داختت 

 .که حاضر شه

 . نوشاد انگ.تمو ماک  گرفته بود ول نمیکرد

  لیرضا حاضر واماده اومد وگ ت بری 

 هرسه به سمت رستوران رفتی  وبعد خوردن شام رو به  لیرضا گ ت 

 میگ  نوشاد ل ا  واینا هی و نداره هاا-

 باه  میری  دن ال کارهای اتاقش نگران ن اش   فردا اه   ر-
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 بعد اون وقت نکف شب باید البد ب رمش دست.ویو-

اخ راستتتمیگو ها   یتتب نتتداره االن - لیرضتتا کتته تتتاهه دوهتتزاریش افتتتاده بتتود گ تتت: 

 میری  یه بسسته مای بی و میگیری   تاهه شیرخ.ک ه  نداره

 .رفتی بعد حساب کردن میز اه رستوران خارو شدی  وبه سمت داروخونه 

 نلو در دارخونه  لیرضا نگهداشت وگ ت

 بیزحمت برو هرچو نیاهه بگیر دیکه   ب رما این  کاررت-

کتتارتو اهش گتترفت  ووارد داروخونتته شتتدم  به ستتمت ختتانومو کتته اونجتتا وایستتتاده      

 بود رفت  وگ ت 

 سالم  ب خ.ید یه بسته مای بی و   یک بسته سرالگ ویک شی.ه شیر-

 ر کنید االن میارمسالم   چند لاگه ث -

بعتتد اه چنتتد دقیقتته هرچیتتزی رو کتته میخواستتت  اورد بتته  هتتن  رستتید کتته یتته           

 یستونک ه  بگیرم

 ب خ.ید یه یستونک ه  لطف کنید-

 باشه-

 .یول همه رو حساب کردم وبه سمت ماشین رفت  وسوارشدم

 .نوشاد رو اه بغ   لیرضا گرفت  و گ ت  بری 
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بیتتدار شتتد وفقتتط گریتته میکرد   ستتری       وارد خونتته کتته شتتدی  نوشتتاد اه ختتواب    

 دادمش بغ   لیرضا ورفت  تو آشهزخونه وبراش شیر درست کردم

یستتتونکو کتته نتتا دهتتنش گتترفت  ستتری  مکیتتد تتتو دهتتنش وشتترور کتترد بتته ختتوردن  

     لیرضا با خنده گ ت

 نگا انگار اه قاطو برگ.ته-

وقعو کتته اومتتده ب خ.تتیدا شتتما االن تورستتتوران لم ونتتدین وستتیرین   ایتتن ب تته اه متت -

 هی و نخورده

 . لیرضا ب ه رو داد بغل  وگ ت من برم ل اسامو  ود کن  االن میام

وقتتتتو نوشتتتاد شیرشتتتو ختتتورد بتتته شتتتک  رو دستتتت  خوابونتتتدمش تتتتا آروق.تتتو     

 .بزهنه   اینارو اه یه فیل  ایرانو یاد گرفته بودم

متتدم تتتو  لیرضتتا کتته اومتتد نوشتتاد رو دادم بغلتتش و رفتتت  ل استتامو  تتود کردم   او   

 اتار دیدم  لیرضا داره با نوشاد حرد میزنه وقربون  دقش میره

بابتتابودن بهتتش میومد   با تتدای خنتتده نوشتتاد رفتتت  باالستترش     لیرضتتا کتته  ور     

 کرده بود دستمو ک.ید وگ ت

 ب ین   ب ین غش کرده اه خنده-

 اره   ماشاهلل-

ی  نوشتتاد خرابکتتاری یکتت  کتته بتتا نوشتتاد بتتاهی کتتردی  رفتتتی  کتته بختتوابی  امتتا فهمیتتد

 ...کرده
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ستتری  الستیک.تتو بتتاه کتتردم و چتتون هی تتو نداشتتت  کتته تمیتتزش کتتن  بتتردمش تتتو    

 دست.ویو تا ب.ورمش

 .سوسول ن ودم وبدم نمیومد ولو خیلو میترسیدم همش میترسیدم بیوفته

بااحتیتتتاط شستتتتمش کتتته گتتتاهو اوقتتتات یتتته نالتتته ای میکتتترد دراختتتر  لیرضتتتا      

 .رو داکردم که یارچه رو بیاره

چون هنوه هتیچ ل استو بتراش نگرفتته بتودی  بتا یتک دستتمال تمیتز خ.تکش کتردم            

وبعتد بستتتن متتای بی تتو کتته الیتتته دوستا ت ور رفتتت  باهتتاش تتتا بستتته شتتد    ل اساشتتو   

 .تنش کردم و رو تخت گذاشتمش

 سرمو اوردم باال که دیدم  لیرضا داره نگام میکنه

 مامان خوبو هستو ها-

ری تته بود لیرضتتا رو تختتت دراه ک.تتید و متتن نوشتتاد رو  مامتتان   ل گش هنتتوه بتترام غ

 . که گریه میکرد راه می ردم

بتتاالخره نوشتتاد ختتان خواب.تتون بتترد   هالگ ختتواب بتتودم    نوشتتاد رو        2ستتا ت 

 .بینمون گذاشت  و خوابیدم

 . با دای نی  نوشاد ه  من وه   لیرضا اه خواب یاشدی 

 .سری  بغلش کردم راهش بردم ولو ا ال ساکت ن.د

 میخوای بدیش به من؟-

 نه بخواب   فردا باید بری شرکت-
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 تو مگه بیمارستان؟-

 .نه   فردا ندارم-نذاشت  حرفش تموم شه وگ ت  :-

 نوشاد هنوه گریه میکرد  سرمو نزدیک گوشش بردم وگ ت 

 نون  مامان  گریه نکن  زیز دل -

 سو بوداه ل گو که برای خودم برده بودم خوش  اومد  مامان  کلمه مقد

شرور کتردم بته آیتت الکرستو خونتدن تتو گوشتش    یته دو سته بتار خونتدم تتا اروم             

 .شد

 . رو تخت ن.ست  وبال.تو رو برداشت  تا نوشاد رو روش بذارم

 .باالخره شاهده خوابش برد ومن  همینطوری ن.سته خواب  برد

 با  دای ههرا ههرا گ تن  لیرضا الیه چ.مامو باه کردمو و گ ت 

 بله؟-

 میام که بری  نماهت  قضا شد 10من میرم شرکت تا سا ت-

 .باشه   میخون  قضاشو-

 لیرضتتا بتتود چ.تتمامو دوبتتاره بتتاه    ب و  بتتا احستتا  خیستتو گتتون  کتته حا تت     

 .کردم و دیدم  لیرضا رفته

با  دای هنتگ خونته چ.تمامو بتاه کتردم و بته بتدبختو اه نتام بلنتد شتدم و رفتت  دم            

 در
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 کیه-

 من  ههرا باه کن درو-

 درو باه کردم و لیرضا اومد تو وتا منو دید گ ت

 هنوه خواب بودم؟-

 اره-

 با  دای گریه نوشاد رفت  تو اتار واوردمش تو حال ودادم دست  لیرضا

 .خودم رفت  دست و ورتمو شست  ومیز   اونه رو چیدم

 بعد خوردن   اونه سری  حاضر شدم وبا  لیرضا رفتی  خرید

 خت و کمدشاول اه همه رفتی  سرام ت

بعتتد دیتتدن ستترویس ختتواب هتتای مختلتتف یکتتو رو انتختتاب کتتردی  وقتترار شتتد        

 .به بعد بیارن دم خونه7سا ت 

سرویس خواب.تو ست ید قهتوه ای گترفتی  وبترای اینکته بقیته چیتزا هت  باهتاش ستت            

شتته کالستتکه و کریِتتر و آغتتوش و    همتته رو بتته رنتتگ شتتکالتو گتترفتی  وبتته بتتدبختو  

 .تو  ندور نا دادی 

یستت اه یتک سیستمونو فروشتو گترفتی  وچیتز هتایو رو کته خریتده بتودی  ختط            یه ل

 هدی  ومابقو چیز هارو شرور کردی  به خریدن

 دست سرهمو و دو سه دست بولیز وشلورا4
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 ... و

وستتای  تتتو ماشتتینو ختتالو میکردی    هنتتوه نهتتار   4:30رستتیدی  خونتته و تتتا  4ستتا ت 

 .زا رو دادتا ییت2نخورده بودی  واسه همون  لیرضا س ارش 

 .همه چو خریده بودی  ولو دیگه اه کت وکول افتاده بودی 

 . به بعد سرویس چوب رو بیارن7قرار بود 

بعتتد نهتتار چتتون دیگگتته داشتتتی  اه خستتتگو میمیتتردی  رفتتتی  خوابیدی    نوشتتاد هتت   

 .یسرخوبو بود وخوابید

 . اه خواب بلند شدی  وشرور کردی  به چیدن6سا تای 

رو و ت  میکتردم دیتوارو  لیرضتا ل تا  هاشتو اه تتو بستته هتاش           من وسای  تزئینتو 

 .درمیاورد وتا میکرد

 .سرویس چوبارو اوردن و به هحمت داخ  اتار چیدن7را  سا ت 

اتتتار تمتتوم 10بعتتد اوردن ستترویس چتتوب هتتا ستتر تر کارهتتا یی.تترفت وتتتا ستتا ت   

 .شد

ی  بترای تتو   اهاونجایو کته نوشتاد هنتوه کوچیتک بتود یته نتو نتو الی الی گرفتته بتود          

اتتتار خودمتتون و کنتتار تختتت گذاشتتته بتتودیمش تتتا هتت  ستتاکت باشتته وهتت  بتته قتتول    

  لیرضا

 بینمون فا له ننداهه-

 .بعد تعوی  ل ا  ویوشک نوشاد اونو بغل  گرفت  وراش بردم تا خوابش برد
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هنتتوه هتتی کس خ تتر نداشتتت و  لیرضتتا تکتتمی  گرفتتته بتتود فتتردا بعتتد اومتتدن         

 تتتر بتتتده و بعتتتد یتتته مهمتتتونو بگیتتتری  ومر تتتادو مستتئولین بتتته مامتتتان وبابتتتاش خ 

 .شهاب.ونو د وت کنی 

 .امروه  لیرضام سرکار نمیرفت تا این باهدید تموم.ه

 تت ر هود بیتتدار شتتدم وشتترور کتتردم بتته تمیتتز کتتردن خونتته هتتا نتتزدگ هتتای ستتا ت 

 .درحالو که اماده بودی  باهرسین اومدن وبعد تایید رفتن11

انش هنتتگ هد وقضتتیه رو گ تتت و متتن اه  تتدای بعتتد رفتتتن باهرستتین  لیرضتتا بتته مامتت

 .خداروشکر مامان فهمیدم که خوشااله

شتتن ه شتتب بگیتتری  تتتا شتتهاب ونستتترن هتت   5نوبتتت بتته مهمتتونو رستتید   قتترار شتتد  

 .بتونن اه ا  هان بیان

 . لیرضا هنگ هد وبه همه خ ر داد و بعد رفت سرکار

شتترور کتتردم اه  منتتو نوشتتاد بتتودی  تتتو خونتته   حو تتل  ستتررفته بتتود واستته همتتون   

نوشتتاد  کتتس گتترفتن والاتتق هتت   کتتس هتتای ق.تتنگو شتتد   دوتاشتتونو انتختتاب       

  .کردم که ب رم آتلیه تا بزرگش کنن و بزن  به اتاقش

 * لیرضا*

اه وقتتتو نوشتتاد رو اوردم خونتته ،خونتته شتتاد تتتر شتتده و ههتترا هتت  خوشتتااله وختتودم  

 که  ور مرگ

 بگیری  میگ تاون سال ها هرچو به مهسا گ ت  بیا بری  ب ه 

 نه دل  میخواد ب ه خودمو بزرگ کن -
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 اما ههرا

 .م   همی.ه حمایت  کرد وق ول

 .شن ه بود وشب قرار بود مر اد وشهاب با خانوماشون بیان خونموون5

اه اونجتتایو کتته ههتترا بتتا ونتتود نوشتتاد نمیتونستتت آشتتهزی کنتته اه بیتترون ستت ارش     

 .دادم

رو م تت  ختتوابش بتترده ونوشتتاد هتت    رستتیدی  خونتته و دیتتدم ههتترا ن.ستتته 5ستتا تای 

 بغلش

 الهو بمیرم   خیلو ا ییت شده تو این چند روه

بیتتدارش 6بیتتدارش نکتتردم ورفتتت  تتتو اتتتار ول استتامو  تتود کتتردم    نزدیتتک هتتای   

 کردم چون هرلاگه ممکن بود مهمونا برسن

 . هی کو دلی  مهمونو رو نمیدونست

داخت  اتتار ومتن رفتت  ودررو      با  دای هنتگ در ههترا نوشتاد رو کته ختواب بتود بترد       

 باهکردم

 . شهاب ونسترن به همراه مر اد مری  وارد خونه شدند

 ههرا ه  با همه احوال یرسو کرد

 بعد اه یذیرایو یهو شهاب گ ت

 حاال مناسب این مهمونو چو هست-
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 به ههرا اشاره کردم بره نوشاد رو بیاره

 قیافه همه دیدنو بود وقتو نوشاد رو بغ  ههرا دیدن

 با ل خندی به همه گ ت 

 این  نو نو ما نوشاد خان-

همتته تتتو شتتوگ بونتتدن واولتتین کستتو کتته بتته ختتودش اومتتد شتتهاب بتتود کتته ت ریتتک   

 . گ ت وبعد بقیه

 .هی کو نهرسید که اه کجا اومده چون همه میدونستن

تتتا اختتر شتتب نوشتتاد اه بغتت  ایتتن میرفتتت بغتت  اون   آختتر گریتته اش گرفتتت وههتترا   

 که خوابوندش اومد تو یذیرایوبغلش کرد وبعد این

 . بعد خوردن شام ویک  گپ و گ ت همه  زم رفتن کردن

 .چون هردو خسته بودی  رفتی  خوابیدی 

 .سه ماه ه  گذشت و تو این سه ماه مامان وبابا اومدن ونوشاد رو دیدن

 .سه ماه گذشته ونون منو ههرا به نوشاد بنده

ریرستتتو نوشتتاد بتته متتن واگتتذار شتتد   اه  تترد بهزیستتتو انتتاهه بتته متتا داده شتتد وس  

 وبراش به اس  خودم شناسنامه گرفت 

 هندگیمون اه برکت ونود نوشاد  الو خداروشکر

 ماهه است  ته  شده وخواستنو 5ماه اه هندگیمون میگذره و نوشاد6تقری ا 
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 هرروه سر گاه گرفتنش باههرا با مون می.ه

 من گاه میگیرم وههرا نی  میک.ه که ب مو ک.تو

قیافتته ههتترا نگتتاه میکن    یتتاد رو تولتتدش افتتتادم    دان.تتگاهش تمتتوم شتتده بتتود   بتته 

 .. ومدرک.و گرفته بود

انتتروه بتترای کارهتتای تاکتتیلیش رفتتته بتتود بیتترون ونوشتتاد رو ستتهرده بتتود دستتت     

 .من

متتن هتت  کتته اه ق تت  بتتا شتتهاب وبقیتته هماهنتتگ کتترده بتتودم همتته اومتتده بتتودن خونتته  

 .وکمک کردن خونه رو تزئین کردی 

یاد قیتافش میتوفت  کته وقتتو در رو بتاه کترد ومتارو دیتد، هت  خنتده اش گرفتته بتود             

 .هم  شکه بود

 .یک سرویس  ال کادو من به ههرا بود واون خیلو ت.کر کرد

بتتا متترور ختتا رات گذشتتته خداروشتتکرکردم وتکتتمی  گتترفت  بختتواب  کتته یهتتوو        

 ن س  برید  ودرد همی.گو این ار با دردی غیر قاب  تام 

 .در که فقط تونست  دست ههرا رویک  ف.ار بدم تا بیدار شهاونق

 *ههرا*

بتتا احستتا  دردی تتتو دستتت  اهختتواب یاشتتدم وبتتا قیافتته نمتت  شتتده  لیرضتتا روبتته رو  

 شدم

  ین مار به خودش میهی ید   حول شده بودم وسری  رفت  یی..و گ ت 



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

397 

 

  لیرضا    لیرضا خوبو؟-

ه سرشتتتو تکتتتون میتتتداد ولتتتو ایتتتن درد  تتتین همی.تتته ن تتتود   چتتتون الاقتتت  همی.تتت

 .االن   گریه ام گرفته بود وتنها راه ح  هنگ هدن به اور انس بود

 همین موق   دای نی  نوشاد ه  بلند شد  سری  رفت  بلندش کردم

هتت  متتن گریتته میکتتردم هتت  اون  ا تتال نمیدونستتت  چیکتتار کتتن  درد  لیرضتتا امون.تتو  

 بریده بود

 داره اه درد کنده می.ه با  دای داد  لیرضا که گ ت خدا   یام

گتتری  بی.تتتر شتتده بودهنتتگ در رو هدن ستتری  رفتتت  در رو بتتاه کتتردم ویتته چتتادر      

 .یوشیدم

 .وقتو برگ.ت   لیرضا اه درد بیهوش شده بود

تمتام تتن  میلرهیتد بتا  تدای یرستتار اورهانتس کته داشتتند بتا بیستی  حترد میزدنتد              

 به خودم اومدم    لیرضا بیارکت روتخت افتاده بود

 ا  دای یرستار به سمتش برگ.ت ب

 خانوم همسرتون باید بستری.ه-

ستتترمو تکتتتون دادم وفقتتتط گوشتتتو موبایتتت  وستتتاگ نوشتتتاد رو بتتته همتتتراه نوشتتتاد  

 برداشت  وی.ت سرشون رفت 

 به تنها کسو که به  هن  رسید نک ه ش و هنگ بزن  شهاب بود

 بور برداشت وبا  دای خواب آلودی گ ت4بعد 
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 بله؟-

 اقا شهاب-

 د گریه ام گرفتوبع

 ههرا خانوم خوبین ؟چیزی شده؟-

  لیرضا-

  لیرضا چو ؟توروخدا بگید نون به لب شدم-

 حالش بد شده آوردمش بیمارستان-با همون گریه گ ت  :

 کو کجا؟-

 ...همین یک سا ت ییش     بیمارستان-

 نگران ن اشید    اومدم-

کتتردم بتته راه رفتتتن   با تتدای گریتته نوشتتاد وستتایی  رو گذاشتتت  رو  تتندلو وشتترور  

 ...وتکون دادن نوشاد تا اینکه آروم شد

 رفت  ایستگاه یرستاری

 ب خ.ید خانوم خ ری ن.د ؟-

نتته  زیتتزم اقتتای دکتتتر اه وقتتتو معاینتته کتتردنش بتتردنش ام ار آی واینجتتور برنامتته   -

 ها هنوه نیومدن   آروم باش   این مکان برای ب ه ه  خطرناکه و نمیتونو بری
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باشته تکتون دادم ورفتت  ن.ستت  رو  تندلو وشترور کتردم بته آیتت          سرمو بته معنتو   

 .الکرسو خوندن

دقیقته گذشتته بتود اه وقتتو کته بته شتهاب هنتگ هده بودنتد وهنتوه خ تری             45حدود 

ن.تتده بتتود   دل  شتتور میتتزد ودوبتتاره گتتری  گرفتتته بتتود با تتدای ههتتراگ تن نستتترن  

 کرد گ تسرمو بلند کردم واون  تا گریه های منو دید سری  بغل  

 قربونت برم    گریه نکن   خدابزرگه-

 سالم   کجاست؟-شهاب

 بردنش ام ار آی-با بو حالو گ تت  :

 باشه شما همینجا باشین من میرم ب ین  چه خ ره-

نوشتتاد و بتتده متتن تتتو ستترتو بتتذار رو شتتون  یکتت  استتتراحت کتتن چ.تتمات    -نستتترن

 کاسه خونه

 .شونشوبعد نوشاد و اهم گرفت ومن  سرمو گذاشت  رو 

 با  دای واقعا که نسترن گ ت اه چ.مامو باه کردم که دیدم شهاب اومده

 سری  ن.ست  وگ ت 

 چی.د ؟ لیرضا کو؟-

 هنوه بیهوشه و تاهه اه ام ار آی اورردنش   دکتر نرفته بود واسه درداش؟-

 .نه   دوبار بهش گ ت  که ی.ت گوش انداخت-
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 .ام.   یکهو دردش گرفت اونقدر که بیهوش شد

 .شهاب سرشو به حالت تاسف تکون داد

 .با دای دکتر که شهابو  دامیکرد سری  بلند شدمو رفت  یی.ش

 شما چه نس تو با مری  دارین ؟-اون  تا منو دید گ ت :

 همسرشون -

 همراه این اقا بیاین اتاق -

 .منو شهاب هردو وارد اتار شدی 

 با اشاره دکتر م نو به اینکه ب.ینی  ،ن.ستی 

 قته این حادثه براشون ات ار افتاده؟چند و-

 سال6االن رفته تو -

 ب ه خودتونه؟-

 نه-سرمو انداخت  یایین وگ ت  :

 خداروشکری گ ت که با تعجب سرمو بلند کردم

 اگه ب ه خودتون بود دیگه  م  فایده نداشت-

  م  ؟ب خ.ید متونه نمی. -

شتتته همتته یتتک نتتور متتاه دا6ب ینیتتد ختتانوم ایتتن دردهتتایو کتته همستتر شتتما تتتو ایتتن  -

شتتوگ  کتت و بتتوده کتته بتتدن ختتودش بتته ختتودش وارد میکتترده وختتوب شتتوهر شتتما  
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نز معدود ادم هتایو هستتش کته ایتن شتک هتا بتراش متوثر بوده   ال تته اگته ب ته اه            

 خودتون بود این شک ها هیچ اثری نداشت

 چرا؟-

همونطتتور کتته میدونیتتد همستترتون اه قستتمت ن.تتیمنگاه بتته یتتایین حتتس نداشتتتند      -

اگتتر میخواستتتید ب تته دار ب.یدهمستترتون بایتتد یتته آمهتتولو رو میتتزد تتتا بتونتته  وختتوب

ب تته دارشتته امتتا اگتته اون آمهتتول رو میتتزد دیگتته همتتین یتتک  ره امیتتد بتترای ختتوب    

شتتدن اه بتتین میرفتتت   اه اونجتتایو کتته ایتتن شتتوگ هتتا تاحتتدودی بتترای همستترتون     

 .موثربوده یک یی.نهاد رو بهتون میدم که ال ته خیلو ریسک داره

 چه یی.نهادی؟-

 مت   من چنتتد متاه یتتیش یتتک هم تین کتتیس رو  مت  کتتردم ولتتو ای.تون بتته دلیتت       -

م.تتک  قل تتو کتته داشتتت دووم نیتتاورد وفتتوت کتترد   این  متت  م.تتابه تزریتتق ستتلول   

بنیتتادی استتت و اگتته بیمتتاری هتتای دیگتته ای همستترتون نداشتتته باشتته هتتیچ م.تتکلو    

 .براش ییش نمیاد حتو اگه موفقیت امیز ن اشه

 نو ممکنه خوب شه؟ی-

خوب این بستتگو بته بتدن همسترتون داره  بلته چترا کنته    نختار همستر شتما قطت             -

 ن.ده فقط یکمو ناهگ شده   موافقید ؟

 نمیدون -

هرچو سری  تر بته نتیجته برستید بهتتره چتون ممکنته شتوگ هتای  کت و قطت  شته            -

 و
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 .باشه  اگه برای نونش خطری نداشته باشه م.کلو ندارم-

یش هتای الهم رو انجتام دادیت  وتتا یتک ستا ت دیگته نتی ته میتاد   یس اگته           ما اهمتا -

 .موافقید بعد اومدن نتیجه برای  م   ا ت میکنی 

 ممنون-

 مییتونید برید-

بتتته حتتترد هتتتای دکتتتتر فکتتتر میکردم   یعنتتتو می.تتتد کتتته  لیرضتتتای متتتن ختتتوب 

 . شه؟بی اره شهاب هیچ ا هار نگری نکرد وگذاشت خودم تکمی  بگیرم

 ت گذشت ونتیجه اومد   هیچ م.کلو نداشت خداروشکریک سا 

 . رضایت نامه  م  رو امضا کردم   لیرضا هنوه بیهوش بود

  بعد امضا کردن رضایت نامه  لیرضا رو بردن

اه استتتر  داشتتت  میمیردم  نوشتتاد گریتته میکتترد ونستتترن رو هتت   ا تتو کتترده بتتود  

 برای اینکه حواس  یک  یرت شه نوشاد وگرفت  تو بغل 

وشی.تته شتتیر رو گذاشتتت  دهتتنش اول کتته نمیگرفتتت امتتا بعتتد اه قربتتون  تتدقه         

 .رفتنش گرفت تو دهن.و ومک هد

یستترم هود بهتتش برمیختتورد و چتتون یتتک ستتا تو بتتود کتته بغلتتش نکتترده بتتودم قهتتر  

 بود   نوشادکه ساکت شد نسترن با خنده گ ت

 نی  نیغو فقط مامان.و میخواسته ها-
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ایستتتگاه یرستتتاری گتترفت  رو بتتاه کتتردم وشتترور     ل خنتتدی هدم وقرانتتو رو کتته اه   

 .کردم به خوندن

 .   ر بود که دکتر اومد بیرون5سا ت 

 با دیدن دکتر هرسه به سمتش رفتی 

 چی.د دکتر خوبه؟-

 ل خند یرا مینانو هد وگ ت

الامتتداهلل  متت  ختتوبو بتتود    بقتتیش بتته خواستتت ختتدا وبتتدن همستترتون بستتتگو      -

 مکنه ه  من و  د ا کنیدداره   ممکنه  م  م  ت باشه م

 .باگ تن ممنون اه کنارمون رد شد

 ش.هاب اومد سمتمون وگ ت

هنتتداداش حتتاال کتته فهمتتدی  بهتتتره شتتما ونستتترن بتترین خونتته یکتت  استتتراحت کنیتتد -

 بهوش که بیاد خ رتون میکن 

 نه نه   من خوب -

 نسترن ل خندی هد وبه شهاب گ ت

وقتته نمتاهه  بهوش کته اومتد هنتگ بتزن         زیزم متا میتری  یتایین تتو نمتاه خونته االن      -

 به گوشی 

 چ. -شهاب
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 .به سمت نماهخونه رفتی  وبعد وضوگرفتن نماهمونو خوندی 

 .نوشاد خواب بود خداروشکر ومن میتونست  باخیال راحت قرانمو بخون 

همینطتتور ن.ستتتی  امتتا خ تتری ن.تتد   دیگتته دلتت   اقتتت نیتتاورد وبتته       7تتتا ستتا ت  

 نسترن گ ت 

 م باالمن میخوام بر-

 اون  که نگرانیمو درگ میکرد گ ت

 .بری   زیزم-

 . رفتی  باال ودیدی  شهاب رو  ندلو ن.سته وچ.ماشو بسته

 نسترن به سمتش رفت وگ ت

 شهاب نان-

نتتان     چتترا اومتتدین بتتاال؟هنوه کتته بهتتوش -درحتتالو کتته چ.ماشتتو بتتاه کتترد گ تتت :

 نیومده

 سا ت گذشته ها ؟3-من

 .ر بهوش میاد   10 ول میک.ه گ تن تا -

بتتتود و لیرضتتتاهنوه بهتتتوش نیومتتتده بتتتود  اه استتتتر  حالتتتت تهتتتور 9:30ستتتا ت 

گرفته بتودم    شتهاب رفتت برامتون کیتک وشتیر گرفتت کته ضتعف نکنتی  و لتو متن             

 .نمیتونست  بخورم
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حتتاال  تتالوه بتتر شتتهاب    مر تتاد وخانوم.تت  اومتتده بودند   مر تتاد وشتتهاب کتته  تتین  

 .ندمرم سرکنده بودند وهو راه میرفت

 مری  ونسترن ه  د ا میخوندند و من قران

 .با  دای شهاب که گ ت بهوش اومد سری  بلند شدم وبه سمت اتار رفت 

 

 * لیرضا*

 .بااحسا  درد  جی و تو سرم چ.مامو باه کردم

 همه نا س ید بود

 به دست  که نگاه کردم وسرمو دیدم متونه شدم که تو بیمارستان 

 اما چرا؟

 تا چ.مای باه منو دید گ ت بهوش اومد ویرید تو اتار شهاب رو دیدم که

یتته  تتانه یتتاد دردم افتادم   یادمتته ههتترا رو بیتتدار کتتردم وبعتتد دادی کتته ک.تتیدم      

 .همه چو سیاه شد ودیگه هی و ن همیدم

 سالم داداش خوبو؟-شهاب

 بعد شهاب یکو یکو مر اد    ههرا

 .  بغ  نسترن بوداومدن تو ولو نسترن ومری  ی.ت ینجره بودن  نوشاد ه

 سرمو به معنو اره تکون دادم    به شدت ت.ن  بود واسه همون گ ت 



                 
 

 

 monika|  همش یک حادثه بودرمان 

 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

406 

 

 آب-

ههتترا ستتری  اومتتد کنتتار تختتت  واه تویتتارت یتتک لیتتوان آب ریختتت وستترمو بلنتتد کتترد 

 وداد بخورم

 .چ.ماش کاسه خون بود   معلوم بود گریه کرده

 واسه همون یرسیدم

 گریه کردی؟-

 سرشو انداخت یایین

 بهتری؟وگ ت :

 با  دای یرستار که میگ ت

چخ تتره ؟؟همتتراه آدم یتتک ن تتر   نهایتتت دون تتر نتته یتتک ایتت  ادم که    ب رماییتتد       -

 بیرون وفقط یک ن ر تو باشه

 به سمتش برگ.ت  ،همون موق  دکتر اومد تو با دیدن چ.  های باه من گ ت

 به به   سالم یسرم-

 سالم-

 خوبو ؟درد نداری؟-

 یکنهسرم وکمرم خیلو درد م-

   یعیه    اثرات  م    چند روه بگذره خوب می.و-
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  م ؟-با تعجب گ ت  :

ل خنتتدی هد وسرشتتو تکتتون داد   اومتتد ستتمت  ومعاینتته ام کتترد وبعتتد رفتتت ستتمت      

 یاهام

 با احسا  سوهش  میقو تو یاهام رو به دکتر گ ت 

 اووووووود  یاهام سوخت-

 یدی  ولو برای چو ؟ل خند دکتر بی.تر و دای خدایاشکرت شهاب رو ه  شن

 یهوو یاد حرد ق لی  افتادم

 یاهام سوخت ؟؟؟مگه یاهای من حس دد

 سری  سرمو اوردم باال وحیرون اقای دکتر نگاه کردمو گ ت 

      یام   یام حس داره-

 ملتتتت همتتتین بتتتود نوون   خداروشتتتکر  بهت ت ریتتتک متتتیگ  وبعتتتد یی.تتتونیمو   -

 ید واه اتار رفت بیرونب و س

 شهاب بود که مردونه سعو داشت اه ریختن اشکش خود داری کنه

 نگاه منو که دید دیگه نتونست وبغل  کرد شرور کرد گریه کردن

 خوب شدم شهاب؟-

 اره داداش -

 ینو دیگه میتون  راه برم ؟-
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 اره داداش-

گتتاه  نمیکتتنن ؟  دیگتته نمیختتواد منتتت  ینتتو دیگتته بهتت  نمتتیگن  لیتت  ؟  دیگتته بتتد ن -

 کسو رو بک.  که تو خیابون کمک  کنه ؟

 شهاب درحالو که همینطور گریه میکرد گ ت

نتته داداشتت    دیگتته ختتوب شتتدی   میتتتونی   تتین قتتدیما بتتری  بتتاه  ییتتاده روی        -

    میتونی 

حواستت  رفتتت یتتیش مهستتا   یعنو االن ب همتته چتته حتتالو می.تته؟باهم اون شتتوهرش بتتا  

 نگاه  میکنه ؟ تاقیر

 یادم اومد که من ههرامو دارم  نوشادمو دارم ول خندی رو ل ام ن.ست

 ل خندی اه ته دل

 اشک  اومد یایین

 اما

 اشک شور

 نگاه  افتاد به مر اد

 بعد نسترن

 مری 

 همه داشتن با اشک منو نگاه میکردن
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 دیگه ترح  ن ود تو نگاه هی کس

 حواس  رفت یو ههرا

 قط اشک میریخت داش در نمیومد   ف

  اه اشکاش ناراحت ن.دم این ار

 اه بغ  شهاب اومدم بیرون یرستار با  ک انیت همه رو بیرون کرد به نز ههرا

 اومد یی. 

 یهو خودشو انداخت توبغلمو شرور کرد گریه کردن

 بعد چند دقیقه که گریه کرد سرشو بلند کرد وگ ت

 خداروشکر  لیرضا   خداروشکر-

 .ل خندی هدم

 وارد شد و ههرا سری  خودشو نم  ونور کرد دکتر

 دکتر ل خندی هد وگ ت

 شرمنده مزاح  شدماااا-

 ههرا که قرمز شده بود

 : دکتر رو به من گ ت

ستتاله راه نرفتو   درستتته حستتت خداروشتتکر برگ.تتته امتتا    6ب تتین یستترم نزدیتتک  -

همتتین اول کتتاری توقتت  راه رفتتتن نداشتتته بتتاش    یتتک ه تتته شتتایدم یتتک متتاه  تتول   
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یک.تته   باید تمتتریین کنتتو  تتین یتته ب تته   اول بتتا واکتتر   بعتتد باکمتتک دیتتوار    بعتتد  م

 ه  تنها

 چ.   فقط واسه  م  ی.ت -

 چیز خیلو خا و نیست فقط خ  وراست ن.و خیلو-

ممنتتون اقتتای دکتر   شتتما لطتتف خیلتتو بزرگتتو درحتتق متتن کتتردین ومتتن نمیتتدون  بتتا  -

 چه هبونو ت.کر کن 

و ی متو انجتام دادم  اونت  لطتف ختدا بتود کته شتام           متن -دستو بته شتون  هد وگ تت:   

 .حالت شد

 ماه بعد یک سر بیا که یه معاینه کلو ب.و-

 چ. -

 کاری نداری؟-

 نه ممنون-

 خدانگهدار-

 ورو به ههرا گ ت

 خداحافظ دخترم-

 .ههرام ل خندی هد وخداحافگو کرد

 *ههرا*
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 باروم نمی.د   لیرضای من دیگه میتونه راه بره

متترخص شه  دی.تتب بیمارستتتان مونتتد  10ن تتودم  قرار بتتود امتتروه ستتا ت  رو یتتا بنتتد 

ولتتو نذاشتتت متتن بمتتون    اه اونجتتایو کتته شتتهاب  خیلتتو خستتته بتتود   مر تتاد یی.تتش  

مونتتد ومتتن بتته همتتراه متتری  ونستتترن وشتتهاب برگ.تتت  خونه   شتتهاب رفتتت خونتته    

 مادربزرگش وبقیه خونه ما موندن

 .ونارو میک. اه   ر ه  دارم خونه هارو تمیز میکن  

م آشو رو کته نگتر کترده بتودم بهتزم وبتین همستایه هتا تقستی  کتن  رو بتاال گذاشتته             

 .بودم وک  ک  نوبت ریختن رشته هاش بود

 با  دای   ر بخیر گ تن نسترن به سمتش برگ.ت 

 دیروه خیلو ا یت شده بود

 سالم     ات بخیر-

 مرسو  چیکار میکنو کله سار؟-

  ت دیگه  لیرضاشون میانویک سا 9کله سار؟سا ت -

 شده ؟ 9واقعا -

 اهوم-

 به به چه بویو-

 با  دای مری  هردو به سمتش برگ.تی  و سالم کردی 
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 آش یختو؟-

 اره نذر داشت -

 خداق ول کنه-

هتتردو بتته ستتمت روشتتویو رفتتتن و بعتتد شستتتن دستتت و تتورت اومتتدن وتتتو ریختتتن  

 تترد هتتایو  آش رشتتته کمتتک کتتردن ودر آختتر هتت  هرستته تتتاییمون آش هتتارو تتتو  

 که تدارگ دیده بودم ریختی  وتزئین کردی 

 رد هارو منتو متری  بتردی  ویختش کتردی  وقتتو برگ.تت  تتو خونته دیتدم نوشتاد            

 داره گریه میکنه

ستتری  اه بغتت  نستتترن گرفتم.تتو بعتتد  تتود کتتردن یوشتتاگ ودادن شتتیر و تعتتوی   

 .ل ا  اومدم بیرون که همزمان هنگ آی ون به  دا در اومد

بتاری بتود کته قراربتود  لیرضتا رو ایستتاده ب یتن     دکتتر گ تته بتود دیگته             این اولین

 . به هیچ  نوان رو ویل ر ن.ینه

درخونتته رو بتتاه کتتردم و لیرضتتا درحتتالو کتته یتته دستتتش رو دوش مر تتاد ودستتت     

 دیگش رو دوش شهاب بود وارد خونه شدن

 تتاوت قتتدیمون همتته بتتا دیتتدن  لیرضتتا اونتت  ایستتتاده ل خنتتدی رو ل .تتون بتتود    االن ت

 .خیلو به چ.  میومد

 شهاب گ ت

 هنداداش یه چایو داری ؟-
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 بله االن میارم-

تتتا چتتایو ختتوش رنتتگ ریختتت  و بتتردم توحتتال وبتته همتته تعتتارد کتتردم  بتته   6ستتری  

 غیر اه لیرضا که نوشاد وگرفته بود رو یاش وداشت باهاش باهی میکرد

اانه کتته همتتون آش همتته چتتایو برداشتتتن بعد ختتوردن چتتای ستت ره انتتداخت  تتتا  تت   

 بود رو بیارم

خداروشتتکر همتته خوش.تتون اومتتده بتتود ومتتن نگتترانی  اه بابتتت ایتتن موضتتور بر تترد 

 .شد

بعد خوردن  ت اانه مر تاد وشتهاب بلنتد شتدند کته بترن وا تال هت  بته ا ترار متن             

 .برای موندن نهار گوش نکردن وگ تن به موق  دیگه

اب گ تت در اولتین فر تت    نسترن وشتهاب کته قترار بتود برگتردن ا ت هان ولتو شته        

 .باه میام تهران

همتته کتته رفتتتن برگ.تتت  ستتمت شتتهابو خودشتتو تکیتته داده بتتود بتته دیتتوار و ایستتتاده  

 .بود

 رفت  سمتش وماک  بغلش کردم و گ ت 

 به مامان اینا نگ ت  هنوه-

 نگو-

  ه چرا-

 بذار یک  بگذره و بتون  راه برم میری  م.هد-
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 رضا میخواد شدیداخ نون م.هد  بری  که دل  امام -

بتتا  تتدای گریتته نوشتتاد اه بغتت   لیرضتتا دراومتتدم ورفتتت  اونتتو بعتت  کتتردم وبعتتد       

 . درحالو که دست  لیرضا رو شون  بود رفتی  تو اتار

 ههرا خسته ام بخوابی  ؟- لیرضا

 شما بخواب من برم  رفا رو ب.ورم-

 نخیر   بخوابی  بعد  رفارو ب.ور-دستمو ک.ید ون.وند رو تخت وگ ت :

ل خنتتتدی هدمتتتو و نوشتتتاد و گذاشتتتت  تتتتو نتتتو نتتتو الی الی واونقتتتدرتابش دادم تتتتا  

 خووابید و بعد رفت  کنار  لیرضا دراه ک.یدم برگ.ت سمت  وگ ت

 دقت کردی اه وقت نوشاد اومده تو هندگیمون خیلو خوش خت تر شدی  ؟-

 اره    قدم یسرم خیلو خوب بودقربونش برم-

 و ؟که حاال هو راه به راه قربون نوشاد میریآی آی تو یک بار قربون من رفت-

 حاال وقت برای قربون شما شدن هیاده   کمرت درد نمیکنه-خندیدمو گ ت  :

 نه  زیزم   بخوابی  ؟دی.ب نتونست  بخواب -

 .بخوابی -

 * لیرضا*

 بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟4با دای آالرم گوشو چ.مامو باه کردم سا ت 

 به نای خالو ههرا نگاه کردم و بلند شدمخوابیده بودم 4تا  12اوه اه سا ت 
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 اما

 میترسیدم    ین یه ب ه یک ساله

 ههرا رو  دا هدم که اومد تو اتار وگ ت

 نون -

 میخوام بلند ش -

 وبعد کمک  کرد که بلند ش  واکر رو اورد نلومو گ ت

 ب رما   حاال خودت بیا-

 وب  سری  رفت تو حال تا به  کمک نکنه وخودم برم

گذشتت وبتا کمتک هتای ههترا و واکتر تونستت  راه برم   ال تته هنتوه یکمتو           یک ه تته  

 میترس  ولو

 امروهبعد یک ه ته میخوام برم شرکت   یه هیجان خا و دارم

یه دستت کتت وشتلوار شتیک بتا ک تش ورنتو یوشتیدم وستویی و برداشتت  وههرایتو            

 .یدمو رفت  شرکتب و سرو که دی.ب تا   ر بخا ر نوشاد بیدار بود رو 

نگه تتان   قتته یتتایین گرفتتته تتتا کارمنتتدای بقیتته شتترکت هتتا همتته تعجتتب کتترده      اه 

 . بودن و به  ت ریک گ تن

 نلو درب شرکت وایستادم ون س  میقو ک.یدمو رفت  تو

 من.و تامنو دید گ ت
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    سسالم اقو مهند -

 سالم خانوم-ل خندی هدمو گ ت  :

 با  دای در باه شدن در اتار مر اد به اون سمت برگ.ت 

دیر امتتور متتالو ومر تتاد بتتا دیتتدن متتن رفتتتن تتتو شتتوگ ولتتو مر تتاد ستتریعتر بتته   متت

 خودش اومد وگ ت

 به به   خوش اومدی رئیس-

 .وبعد بغل  کرد

 مر اد به فرامرهی مدیر امور مالو گ ت

چرا ماتتت بترده ؟امتروه همته کارمنتدا رو تتو ستالن انتما تات نمت  کتن    تتا اقتای             -

 رئیس رو ب ینن

 : دش اومده بود گ تاونکه تاهه به خو

 ت چ. -

 ورفت

 منو مر اد ه  باخنده وارد اتاق  شدی 

 .مر اد به سرایدار گ ته بود که شیرینو بخره تا بین کارمندا چخش کنه

 تو فکر بودم که یهو مر اد گ ت

  لیرضا بگو االن کو هنگ هد ؟-
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 کو ؟-

 مرادی   مناقکه رو بردیمم -

 بود با یارو کردن یول وای باورم نمی.د  برد مناقکه مساوی

به همراه مر اد وارد ستالن انتما تات شتدم همته بتا دیتدن  شتوکه شتده بتودن وهت            

 همه ای به یاشد

 بعد سرفه ای که کردم ه  همه خوابید

 بس  اهلل الرحمن الرحی -

 .وشرور کردم به حرد هدن

روهه میتترم م.تتهد وبرمیگتتردم    تتتو 3بعتتد تمتتوم شتتدن نلستته بتته مر تتاد گ تتت  متتن 

 ن ه ته کارا س که وتو ام خیلو سختت نمی.های

 برو داداش خیالت راحت-که اون  گ ت :

 : توفرودگاه بودی  که شهاب هنگ هد وگ ت

 سالم داداش خوبو-

 مرسو  چخ را؟-

 هی و   ت ریک واسه برد مناقکه-

 ممنون    اگه کمک های تو مر اد ن ود که-

 این حرفو نزن بابا   کجایو؟-
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 االن ه  باید بری  تو هواییما فرودگاه   همین-

 تته ؟م.تتهد میتتری التمتتا  د ا   ستتالم برستتون بتته همتته اون نیگتتر منتتو هتت  گتتار     -

 بگیز

ههتته ستتالمت باشو  چ.تت   تتتو ام ستتالم منتتو برستتون  رو ب تتت همتته ی ایتتن  لمتتاتو   -

 ن ران میکن 

 خندید وخداحافگو کرد

 .همراه ههرا سوار هواییما شدی 

 .وبا تاکسو یکراست رفتی  سمت خونه شب رسیدی  م.هد7حدود سا ت 

 هنگ در رو هدم که مامان برداشت

 کیه ؟-

 سالم مامان-

  لیرضا تویو؟-

 اره مامان  باه نمیکنو؟-

 ودر با  دای تیکو باه شد

بنده خدا گتی  شتده بتود   اخته قتد آی تون اونقتدر بلنتد بتود کته اگته بتا ویل تر باشتو               

 نتونو بزنو
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  و مامتان بابتا رو دیتدم کته بتا دیتدن متن تتو شتوگ          به همتراه ههترا وارد خونته شتدی    

 بودن

ستتاگ رو گذاشتتت  رو همتتین ورفتتت   رف.تتون اول رفتتت  یتتیش مامتتان وبغلتتش کتتردم  

 که یهوو مامان بلند گ ت

 یاحسین    خدایا شکرت-

 یدم وگ ت ب و سوشرور کرد به گریه کرد دست و ورت مامانمو 

 مامان  گریه نکن دیگه-

 و همین وسجده شکر به نا اوردوبابامو دیدم که ن.ست ر

همه بتا هت  رفتتی  تتو مامتان متدام ایتت الکرستو میخونتد وفتوت میکترد تتو  تورت               

 واسهندمی رخوند

تتتو اون ستته روهی کتته اونجتتا بتتودی  مامتتان همتته فتتامیلو د تتوت کتترد خونتته   قیافتته     

 همه دیدنو بود وقتو منو دیدن

ونو داشتتتی  ومتتن دم خ تترا بتته گتتوش مهستتا هتت  رستتیده بتتود    چتتون روهی کتته مهمتت 

 در وایستاده بودم سرکوچه دیدمش   نگاهمون باه  یکو شد

 چ.ماش یر اشک بود

 همون لاگه ههرا با نوشاد اومد دم در و گ ت

 وای  لیرضا یک  این یسرتو بگیر منو خ ه کرد خودشو اه بسکه گریه کرد-

 .چ.  اه چ.مای مهسا گرفت  و نیگر بابا رو بغ  کردم
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نگتتاه توروختتدا    فقتتط میخواستتت بیتتاد یتتیش    -ه اختت  کتترده بتتود ههتترا درحتتالو کتت 

 تو  باشه اقا نوشاد    باشه

خندیدمو با حالتت گ تت  :ختانوم  دلتت خوشته هتاا  این اقتا نوشتاد تتا مامان.تو می ینته            

 ساکت می.ه نه من   االن  چون داخ  گرم بود گری میکرده

یتتاش بلنتتد شتتد وبعتتد   ههتترا ل خنتتدی هد و بتته دور بتتر نگتتاهو انتتداخت و رو یاشتتنه   

 کردن گون  گ ت :بیزحمت نگهش دار من میرم تو کمک مامان   ب و

 وسری  رفت داخ    ل خندی رو ل   ن.ست   هنوهم خجالت میک.ید

  با یاداوری مهسا سرمو برگردون  به سمت کوچه اما هی کس اونجا ن ود

 *سال بعد5*

 با دای نی  داد ب ه ها به سمت اتاق.ون رفت

 اهنین با دیدن ههرا ساکت شدندنوشاد و ن

ههتترا هم نتتان بتتااخ  بتته ورونتتک هتتایو کتته همتتش یتتک ستتال فا تتله سنی.تتون بتتود  

 نگاه میکرد

 تا میخواست د واشون کنه  دای بسته شدن درخونه اومد

 ههرا به سمت ورونک های شیطونش برگ.ت وگ ت

 شانستون گرفت باباتون اومد-

 به  لیرضای خستهو سری  اه اتار خارو شد بعد سالم کردن 
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 ید وکیف و کت  لیرضا رو گرفت وبه داخ  اتار بردب و سگون.و 

 چیزی نگذشت که  دای نی  ب ه هابلند شد

ههتترا ستتری  یریتتد بیتترون دیتتد کتته  لیرضتتا هتتردو کتتودکش را بتته همتتین انداختتته و   

 قلقلک میده

 .دخالتو نکرد م   همی.ه وبا لذت تماشاگر انها شد

نوی ؟؟ آرهوهایتتت را شتتنیده و بتته آن تته ماتتال      تتدای خنتتده ی ختتدارا می.تت   **

 **!!..میهنداری میخندد

 

 یایان

 برای ش ای همه بیماران

 « ایمَّن یُّجیبال المالضطیرَّ ام ا د  اهال و  ی ک.مفال السُّوء »

 (62نم    آیه )

 : در حال تایپ در انجمن

 ۱۳۷۳نگار  |رمان آندر با  

  hannaneh20 |رمان اه فراموشو تا  .ق

 Fatemeh.M | !رمان بقا: مرگ دوباره

 

https://forum.1roman.ir/threads/17511/
https://forum.1roman.ir/threads/47540/
https://forum.1roman.ir/threads/47540/
https://forum.1roman.ir/threads/55803/
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